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اّلل القدم هي بال فناء
بسم ه

هذا لوح القدس نزل من جربوت األمر ملن وجد عرف القميص من
رب العاملني * طوىب لك مبا شربت كأس البقاء
شطر التّقديس وأقبل إىل ّ
اّلل ّ
اّلل مبا نزل
اّلل خالق األمساء إ ّن هذا لفضل عظيم * أن اشكر ّ
توجهت إىل ّ
و ّ
الرمحن يف األكوان إ ّن ربّك هلو
السجن ما فاحت به نفحات ّ
لك يف هذا ّ
الرحيم * من نطق بثنائه يف أرضه إنّه ينطق بذكره يف ملكوته قد أحاط
الغفور ّ
السماء كذلك قضي األمر من
فضله األشياء وسبقت رمحته من يف األرض و ّ
ابّلل قد أخذهتم نفحات
لدن عزيز حكيم * ال حتزنك إشارات الّذين كفروا ّ
اّلل
العذاب من ك ّل اجلهات وهم اليوم حيرتقون بنار أنفسهم فسوف يرجعهم ّ
السموات
إىل مأويهم فبئس مأوى الظّاملني * أن أقبل بقلبك إىل قبلة من يف ّ
توجه إىل الّذين كفروا من مأل البيان * قل اي قوم أكفرمت بربّكم
واألرض و ّ
ابحلق بسلطان مبني * انديكم يف ّبريّة
الرمحن بعد الّذي ّ
بشركم بظهوره من أتى ّ
ّ
فلما جاء الوعد وأتى املوعود أعرضتم
العلي األهبى ّ
اهلدى قد اقرتبت أ ّايم ربّكم ّ
www.oceanoflights.org
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اّلل إ ّّنا قد أشرقت من أفق مشيّة ربّكم
وكنتم من املشركني * قل لو أردمت قدرة ّ
العلي العظيم * وإن أردمت ما يعجز عنه العباد فانظروا يف ك ّل ما ظهر من عنده
ّ
اّلل عرشا إلمسه األعظم أن أنصفوا وال
مثّ اسئلوا العراق واملدينة الّيت جعلها ّ
اّلل اي
ونن من الغافلني * وإن أردمت اآلايت ملئت شرق األرض وغرهبا اتّقوا ّ
تك ّ
اتّلل إ ّن
قوم وال تع ّقبوا ك ّل مشرك عنيد * اي أيّها النّاظر إىل املنظر األكرب قل ّ
يتوجه إىل
مفر وال
الساعة انصعقت و ّ
مستقر ّإال أبن ّ
ّ
انشق القمر ليس ألحد ّ
ّ
متسك بعروة الفضل على شأن ال يقطعك جنود من يف
ّ
مقر عّز كرمي * ّ
السموات واألرضني * أن آنس دوين وآنس بذكري مثّ اقتصر أمورك على تبليغ
ّ
لعل يضعون ما عندهم وأيخذون ما أوتوا به من لدن
أمري وذكري بني عبادي ّ
عليم خبري *

www.oceanoflights.org

