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 يقضو  لل الّسحابظ رّب األرابب يفد أتى خرق األحجاب قاي اپاپ أ

د مّث اصع كان ربّ طشف الّسبحات بسلكر املختار ا داهلّل املقتلدى  األمر من
ز يز الع كن ربّ دمن ل األعلىالقلم  كأيمر  كلكذالّصفات  و  األمساءوت كمل إىل

ن تعرتض ك أايّ مرّة إ أتى منها أّول ماك  ىخر الّسماء مرّة أمن أتى  نّهاجلّبار إ
وثر كعن ميينه   ىجر  دبرهان قو  نةون بيّ دون من يسيّ ما اعرتض الفرّ كعليه  

وس براايت دة الفر كامه مالئدّ ق يميشو  لدعن يساره سلسبيل العو  الفضل
 اآلايت

 
ك ورائ ىع الور د  الّسماءو  ر األرضطعن اهلّل فا األمساء كن متنعك أايّ إ 

  ىوت ابمسنا األهبكيّ ّنا امللز  دضائت اآلفاق قأ ذي بهالّ  كموالإىل  قبلمّث أ
د إذ نون بعظّ ال كن متنعك أايّ لدى اهلّل خالق األشياء إ األمر من يقض كلكذ

 القصور نت يفكسز املّنان أيز الع كفق بيان ربّ أشرقت مشس اليقني من أ
 وحوت بر  كامللإىل  عها ألهلها مّث اقبلدخرب البيوت  أهور يفظّ ان الطسلو 
 نرحياو 
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عّمروا و  ميناناإلطو  درةالق ديخربوا بيوت الغفلة أبايقل اي مأل األرض أ 
لع الّشمس طم ممّا تكا خري لذعليها الّرمحن ه ىالقلوب ليتجلّ  غرف العرفان يف

 العامل مبا فاحت نسمة اهلّل يف داب قطه فصل اخلدمن عن كلذب دعليه يشه
 كاملل دهر املوعو ظ دق ديار يندمو  ّل حجرك  ظم إذاه األعدمبج داملقصو أتى 

 الغّفار زيز ر العدهلّل املقت
 

ها كتر و  نيا عّمن خلقهادّ و الان املعلوم أطالعلوم عن سل كن متنعك أايّ إ 
مينان اشرب طاإل دأس احليوان بيك  ذخو  وانكالّرمحن بني مأل األ كقم ابسم ربّ 

فق ن من أالح قمر البيا كلكذاين  دهل األاملقبلني من أ مّث اسق منها أّوال
 الّتبيانو  مةكاحل
 
ذ أتى ر إذكوم االقيّ  ير امسطعن ش كخرق سبحات العلوم لئاّل متنعأ  

 داطآمن به من يصو  صرهم   ء عصره يفان أعلم علماكعليه من   فىتالّروح أ
 كنفس ظاحف األمساءمن مشوس مسوات  كنّ األلباب إ ويلاحلوت فاعتربوا اي أ

 كن ربّ دتاب من لكال ل يفز ر ما نظالّنور انعن  كحتجبو  لمةظّ لئاّل تغشاها ال
 الوّهاب زيز الع
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بني  األعلىارتفع صرير القلم  دم قكقالموا أكمسقل اي معشر العلماء أ

 دان قطسلو  رةدم بقكليوا ما أرسلناه إذخو  مدكضعوا ما عن الّسماءو  األرض
و ذمي دلقاد أتى رّات قذّ ت الدانو  علم اهللّ  نونة يفكانت مك  تت الّساعة اّليتأ

 ييت بنفسدف نّ أانب قل إو  يم أسرعوا إليه اي مأل األرض خبضوعظالع داجمل
 ىعل عني شفقيت كيا تبذل م تفّرون مّن كرا ى أخر م مرّة أكملّا جئتو  مكحليات

 ارظاألن ويلاتّقوا اهلّل اي أ شعيب
 

م من كار  داقتو  نةطاتهم بسلآ ذى االبن إين اعرتضوا علذالّ  ر يفظان 
 يب الوصالطفراقه فلّما تضوّع  يتضّرعوا يفو  روا لقائهظن ينتانوا أكني  يسيالفرّ 

ور طما هو املس كليألقينا إ كلكذاعرتضوا عليه  و  عرضوا عنهشف اجلمال أكو 
ن هلم كين مل يذات من الّ دو دة معدّ اّل عالوجه إإىل  قبلاأللواح ما أو  برزّ ال يف
ا ذه ر يفظان كلكذان  طسلو  زّ ع ذيّل كاليوم يفتخر ابمسه  و  بني الّناس زّ ع
شفنا هلم كو  فلّما مّت امليقات ينائس ابمسكال فوا يفكم من الّرهبان اعتكمان  زّ ال

احتجبوا عن  يشراق نراهم ابمساإلو  ابلعشيّ  عونندي ذإ دبع اجلمال ما عرفون
 ء عجابياّل شا إذه نّ إ ينفس
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خرقوا أ دعبو ة عن املدالعباو  ورذكر عن املكذّ م الكن مينعم أكايّ قل إ 

 ىمن عل داحّتاو  حلياة العاملد أتى العاّلم ق زيز م العكا ربّ ذحجب األوهام ه
ال توّقفوا أقّل من آن أتقرئون و  يلع الوحطمإىل  قبلوا اي قومّلها أكاألرض  

 م اي مأل األحباركل يا ال ينبغذال تقّرون للّرّب اجلليل هو  جنيلاإل
 

ل األمر ز ن كلكذآمنتم ابهلّل فأتوا هبا  ا األمر أبّي حّجة ذروا هكن تنقل إ 
شرقت من أفقه أ ذيا الّلوح الّ ذه يف ىم األهبكن ربّ دمن ل األعلىمن القلم 

إىل  هبا منعوا عن الّتقّربو  ألنفسهم صارت أعماهلم حجبا دم من عباكاألنوار  
 اهلّل مرسل األرايح

 
 ذملن نب وىبطوان كاأل تضّوعت نفحات الّرمحن يف داي مأل الّرهبان ق 

ل ز الزّ ت الذخفيه أ ذيا اليوم الّ ذه ء اهلّل يفبلقا زنّه مّمن فادى إاهل ذخأو  ىاهلو 
 الّرقاب كء اهلّل مالع من عليها إاّل من شاز فو  ان األرضكّ س
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ليه من ع دء مبا ور م البغضادب ان قميص اهلّل حممرّاكو  مدكجسايّنون أز تأ 
يوم  كوت اهلّل مالكمل يف دا العباخلو دم مّث اكنكما االغضاء أخرجوا من أ ويلأ

 نسان يفل اإلكهي ىلت علز ن دّّنا قسرتها االبن إ لمة اّليتكهرت الظ دق دالّتنا
م بني األمم ظه األعدمبجد أتى هو األب ق ذيالّرّب الّ  كمان تبار زّ ا الذه

 ليه اي مأل األخيارتوّجهوا إ
 

ا البحر ذم حيتان هنتكو  تيه اخلسران م هائمني يفكاين نرا دقل اي مأل األ
ا ذار هطّل األقكليه من  م أسرعوا إكمام وجوهم إنّه يتمّوج أكئدمل منعتم عن مب

د أتى تسّبح ابسم رهّبا الغّن املتعال قو  الّصيحة ىيوم فيه تصيح الّصخرة أبعل
ة خلف حجاب ظانت حمفو كلمة  كه  ذوت هكاملل مت به يفدمل ما وعكو  األب

 فق املشّية آبايت بّيناتقت من أأشر  دالوعأتى  مة فلّماظالع
 

 دا اجملذم اتّبعوا الّرّب زكلّة لعذقبلنا الو  مكنفسلعتق أ ديحبس جس دق 
ر ظينت يرأسو  يشتاق الّصليب ديجّبار جس كّل مشر كال تّتبعوا  و  وتكامللو 

م كشرقت مشس احلأ كلكذهري العامل عن العصيان  طسبيل الّرمحن لت الّسنان يف
 الّصفات و  مساءاأل كمر مالمن أفق أ
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صاح و  سداب انح صبه روح القذبوان بعذعو  هل الفرقانقام علينا أ دق

ّن أّن البآلء مينع البهاء عّما ظني من كعلينا الّسحاب من املشر  كىبو  دالّرع
 ر ربّهذكء عن ينّه ال مينعه شار إطل األمز منو  ء قل الاألشيا داهلّل موج دراأ

 
إنّه  دييناو  ب البحر يرفع رأسهطنّه من قإ لرب ّ  ا اتهلّل احلّق لو حيرقونه يف 

اجلبال  ىُعل ونه يفدء جيلماظبئر  لو يلقونه يفو  األرضو  الّسموات له من يفإ
األرض  فنونه يفدلو يو  ستقاللاإلو  مةظان العطبسل داملقصو د أتى ق ديينا
س دّ قوت اهلّل املكء مبلالبهاد أتى ء قادالنّ  ىق أبعلطينو  الّسماءفق لع من أطي

ا االسم ذعو اهلّل هبدتو  رة منه تصيحطّل قكمه  دون كلو يسفو  ملختارا زيز الع
 ارطاألش به فاحت نفحات القميص يف ذيالّ 
 

 الّسماءو  ر األرضطاهلّل فاد إىل عو العبادء ناداّن حتت سيوف األعإ 
هل األرض  وة الفّجار قل اي أطال سو  لمواظين ذالّ  دننصره بقّوة ال متنعنا جنو و 
 ذيا اليوم الّ ذه ليه يفاملّنان مّث أقبلوا إ زيز م العكصنام األوهام ابسم ربّ روا أسّ ك

 مان األايّ طجعله اهلّل سل
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م ظر امسه األعطبه مصّور الّرمم من ش كاي رئيس القوم استمع ملا ينصح

ع د الّنهار و  ّور الّليلكسبيل اهلّل م نفقها يفخرفة مّث أز ينة املزّ من ال دكبع ما عن
نيا مثّ دّ عن ال عاطمنقو  وتكامللإىل  لع من أفق البيت مقبالطاو  كللملو  كاملل
 كن ربّ دمن ل األمساء كمال كمر أ كلكذ  الّسماءو  بني األرض كر ربّ ذكق بطان

 ددّ وا ما حز ن جتاو م أكايّ ّناس إلوا بني الدعقل أن أ كالعاّلم انصح امللو  زيز الع
 هادراعها ملن أدخرفها ز و  نيادّ ال ن تتصّرف يفأ كايّ إ كل يا ينبغذتاب هكال يف
ّلها ال كائن األرض  ز خب دحأ كاالخرتاع ان أيت كن مالدمرت به من لما أ ذخو 
مبا جعله اهلّل  يق لسان الوحطن كلكذ  كان موالكما  كن  كليها  البصر إ دتر 
 اعدبتاب اإلك  زراط
 

 نّه حيجب حسنهيه ابحلرير إطّ ّن صفائه بنفسه لو تغالّلؤلؤ إ ر يفظان 
ه ال مبا تلعب به الّصبيان اعلم ل يما ينبغو  ابهدنسان شرفه آباإل كلكذصفائه  و 
عها دخارف زّ من ال دكعّما سواه ال ما عن كاعطانقو  حّب اهللّ  كينتز ّن أ

 ل من األمثالزّ ّلما نكاألّنار   ياهلّل جمر إىل  قبلأو  ألهلها
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 كن تتمسّ أ كايّ ّلم هبا إكق اليوم ال يتطين ذيالّ و  ل بلسان االبنز ن دق 
 ذكخا أذالوّهاب إ زيز وت اهلّل العكمل ر يفدّ عّما ق كمتنع نفسو  حببال األوهام

الّسموات و  ر األرضنيطفا كء عرش ربّ ت احلضور تلقادر أو  ر مخر اآلايتكس
 هر القواتظاهلّل م ىل علكّ الّتو  دكاز و  ير ذك كرعدو  حيّب  كاجعل قميص

 
برّيّة البيان اي  يف دينّه انى إخر ة أم يوحّنا مرّ كليأرسلنا إ داي مأل االبن ق

جنيل اي مأل اإلو  الّلقاءو  ةداقرتب يوم املشاه دم قكّهروا عيونطوان كخلق األ
 خول يفدّ وا للدّ الّرّب اجلليل استع فيه أييت ذياقرتب اليوم الّ  داعمروا الّسبيل ق

 اهلّل فالق األصباحلدى  األمر من يقض كلكذوت  كاملل
 

هلّية اي مأل رة اإلدفنان السّ ى أاحلمامة البقائّية عل تدامسعوا ما تغرّ  
م دكجساّهر أطت كيء لم ابملادكبيوحّنا ليعمّ  يم من مسّ كليأرسلنا إ داألرض ق

 ه األاّيم اّليتذهل دادء الّروح لالستعماو  م بنار احلبّ كّهر طنّه إو  هور املسيحظل
ا هلو ذحسان هاإلو  فضلال ديايم مباء احليوان من أكن يغّسلالّرمحن أ درافيها أ

ه الّروح افتحوا األبصار اي دعه ذخأ ذيالّ  يزّ املعو  شعيام به إكخرب أ ذيالّ  دالوال
 جالل اإلو  ةزّ عرش الع ىعل م جالساكمأل األحبار لرتوا ربّ 
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احتجبوا عن  كلذبو  يسينيين اتّبعوا الفرّ ذالّ كونوا  كاين ال تدقل اي مأل األ

ن أ دراأو  مظم ابمسه األعدمجال الق  د أتى ل قضالو  غفلة اّل يفالّروح إن هم إ
وت اهلّل امام وجهه كاملخلصون مل ىير و  سدوته األقكمل خل العامل يفدي

ن له أ يينبغ دحعني أ كلذ ّفار لو خيالف يفك  كّل مشر كال تّتبعوا  و  ليهاهرعوا إ
 ىخر مرّة أد أتى نّه قان إكماإل كن مالدم من لدرقم من قلم الق كلكذيقلعها  

احلياة الباقية اتّقوا اهلّل اي م كل دراأ ذإ دتقتلونه بعم اي أهل اإلنشاء أكالصخل
 األبصار ويلأ

 
اهلّل إىل  توّجهواو  ىم األهبكر ربّ طم من شكليإا ىاي قوم امسعوا ما يوح 

 دن خالق األانم قدهلام من لإلع مشس االطم مكأيمر  كلكذاألول  و  رّب اآلخرة
ه ذلمات هبظّ خرجوا اي قوم من الم للّنار أككنرت  نم للّنور ما حنّب أكخلقنا 

نفس أو  ّهرةطليها بقلوب مأشرقت من أفق عناية اهلّل مّث أقبلوا إ الّشمس اّليت
ر طر من شدالق كم به مالظكا ما يعذوجوه انضرة هو  رةظعيون انو  مئّنةطم

 األمساءوت كملإىل  ءادم النّ كبذرب ليجكر األظاملن
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فر ابهلّل عامل األسرار قل كو  دويل ملن نقض العهو  ابمليثاق وب ملن ويفط 
تروا ما  عتمونطن اإ ويتكمل كممال كم ملو كا يوم الفضل تعالوا ألجعلذه

 يف مجايل يمعاشر و  ميتظجربوت ع يف ينفس يم مؤانسكاجعلم به وأكاندوع
تقومّن من و  م تنتبهنّ كلعلّ  يلماصرب حب   ن عصيتمونإو  داألبي إىل ار دء اقتامسآ
عرضوا عن الوجه ين أذال تّتبعوا الّ و  اتّقوا اهللّ  م رمحيتكسبقت كلكذاش الغفلة  فر 
 اآلصال و  وّ دالغ عونه يفدما ي دبع
 

 يواعأ ن ما اختار يفز ء خفّصل بني األشيو  ديوم احلصاد أتى نّه قإ
ا ذه يف دو دالو  زيز م العكم ربّ كح كلكذهلا   يالّنار ما ينبغ يف ىلقأو  لدالع

 ياملنقّ و  ر القّهارداّل هو املقتى ما يشاء ال إله إم علكنّه هو احلا إ داليوم املوعو 
م كيديهو  يمر م أكاّل مبا يعّرفّلم إكما تو  يلنفس دّل جيّ كن  ز ن خيإاّل أ دراما أ

 يّنت األلواحز ره ذكب ذيسبيل الّ 
 

ه مرّة ذه ما عرفتمونو  م من قبلكجتّلينا علي دق ىقل اي مأل الّنصار  
ن أ دراأو  أّول مرّةأتى  ماك  الّسماءمن د أتى نّه قهلّل أقبلوا إليه إا يوم اذه ىخر أ

ن الّنّصار إّن احملبوب ال حيّب أ زيز الع نّه هو املتعايلالل رمحته إإىل ظ مكأيوي
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م كم عرفاندعو  مكاّل من غفلتن إكا مل يذلو احتجبتم هو  نتمى أحترتقوا بنار اهلو 
ء م من مساكجئت ذإ دبع يهور ظعن  غفلتمو  عونندت ال تعرفوننو  روننذكت

الّرّب إىل  وادجت كيل انطسلو  يحرقوا األحجاب ابمسم أظاألع ديم مبجدالق
 سبيالا 

 
يقول اي مأل و  ديء يناربايكالو  مةظق العدفق سراالّرّب اجلليل من أ 

لدى  م متوّقفنيكاليوم نرا و  منه ان خارجاكوت من  كخل امللد دجنيل قاإل
  ويتكمل يف يخلوا ابمسدالوّهاب مّث ا زيز م العكاب بقّوة ربّ خرقوا األحجالباب أ

 وىبط يرادء قيّل شك  ىان علكنّه  م احلياة الباقية إكل درام من أكأيمر  كلكذ
يشربون مع و  لونكوت أيكاملل ا هم يفذسرعوا إليه إو  رين عرفوا الّنو ذللّ 

 ءاألصفيا
 

م أختافون من كل يا ال ينبغذلمة هظّ ال وت يفكء امللم اي أبناكنرا و  
 كلكذايره  دومه دشّرف بق دم اجلليل قكّن ربّ م تلقاء الّنور أقبلوا إليه إكعمالأ

نّه قال ا إدشهي ان يلكنّه  ما إكله   دشهأ نّ م سبيل من أخرب به الّروح إكنعّلم
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م عّلة حياة العامل  كاليوم نقول تعالوا لنجعلو  نساناإل ديما صّياكتعاليا ألجعل
 ورا طان من قلم األمر مسكلوح   م يفكاحل يقض كلكذ

 
ء ة الّنوراكه الورقة املبار ذه يف ىخر أ كر ملو ذك ىعل كحترّ  األعلىاي قلم 

 ىرة املنتهدفنان سى أء علبه الورقا ديسمعّن ما تغرّ و  ىاهلو  دليقومّن عن رق
 ع املنيعد هور األبظّ ا الذه اهلّل يفإىل  يسرعنّ و 

 
                  


