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  ىِبْسِمِه األَبْ هَ  

 

ََ َأْن يَ   ْْ ِي َْْ ، إيَّه  ي ناديي بَ ْْيَ اأَلْرضي  َرئييس  ا َهْيميني الَقيُّومي
 
ليكي امل

َ
 اَء هللاي امل

ْنَظري األَبْ َهى،وَ  اءي السَّمَ وَ 
َ
َْع  الك لَّ إيىَل امل ال ِيباح  َمْن ِفي وَ  ال ََيْنَ ع ه  قيَباع كَ وَ  َي

َي اْشتَ َعَل العاَلَ  ميْن َكليَمةي َرب يَك األَبْ َهىال ج ن ود  اوَ  َحْوليكَ  ا أََرقُّ وَ  لعاَلميَْي، َق إيَّنَّ
يْ  ِْسَ مي الصَّبَ ميْن َِسي َئةي اإلي َْ َظَهَرْت َعَلى َهي ْ ْقبيليَْي،هبيَ وَ  اني ا َق

 
 ا َأْحََي هللا  عيَباَده  امل

َة اِطينيهَ ِفي ابَ وَ  ََ َْ َِطهََّر هللا  بيهي أَْفئي َما  َغَفل وا َعْن ذيْكري وَ  لَّذييَن أَقْ بَ ل وا إيىَل هللاي ا َماٌء َق
َواه   ،وَ  سي هي الَعظييمي ْْي َْ َرشَ وَ  قَ رَّبَ ه ْم إيىَل َمْنَظري ا ْنه  َعَلى الق ب وري َق ه ْم قيياٌم وَ  ْحنا مي

نيريي.
 
ْشريقي امل

 
 يَ ْنظ ر وَن ََجاَل هللاي امل

َي اْرَتَكْبتَ   ٌَ َرس ول  هللاي ِفي اجلَنَّةي الع ْليايَ ن  َما  َأْن ي َرئييس  َق  وح  بيهي ُم َمَّ
ِْيا َعَلى َشْأٍن أَْعَرْضَت َعني الَوْجهي الَّذيي بين وريهي اْسَتضاَء املأل  اأَلْعَلى وَ  َُّ َغرَّْتَك ال

َ  َِ ْفَسَك ِفي خ ْسراٍن م بيٍْي، َْ َرئييسي الَعَجمي ِفي ض ر يي ب َ وَ  َفَسْوَف َتَي َت َم َْ ََ اَّتََّ ْع
ْي الَعَظَمةي  ت ك ْم ميْن َمْطلي ئ ْ َقرَّبيَْي، اتهللي هذا وَ  الَّذيي جي

 
َْمٍر بيهي قَ رَّْت ع ي ون  امل الكيْْبييءي ِبي
َْ أََتى َُمْب وب  العاَلميَْي، ََ ك ل ي َشْيٍء وَ  يَ ْوٌم فييهي تَ ْنطيق  النَّار  ِفي ك ل ي اأَلْشياءي َق عيْن
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، إيَّنَّ َلْو ََنْر ج  ميَن ميَن اأَلْشياءي قاَم َكليي ْصغاءي َكليَمةي َرب يَك الَعزييزي الَعلييمي م  اأَلْمري إلي
َيي   اأَلْرضي أَِْ ف َسه ْم وَ  نَّ َمْن ِفي السَّمواتي الَقمييصي الَّذيي لَبيْسَناه  ليَضْعفيك ْم لَيَ ْف

ي َ  بيذليكَ وَ  لينَ ْفسي اِْ َقَطع وا َعْن ك ل ي الو ج ودي ح بَّاً  ال َيْسَمع ه  إيالَّ الَّذيينَ وَ  َربَُّك َيْشَه
ها هللا  ِفي  ََ َير  َأْن ت ْطفيَئ النَّاَر الَِّتي أَْوَق َييري، َهْل ظَنَ ْنَت َأََّك تَ ْق هللي الَعزييزي الَق

َا فَ َعْلَت زَاَد َلَييب هاوَ  اآلفاقي ال َِْت ميَن العاريفيَْي، َبْل ِبي هي احَلق ي لو َأ ا اْشتيعاَل  وَ  َِ ْفسي
يط  اأَلْرضَ  َي اأَلْمر  وَ  َفَسْوَف ُي  ال يَ ق وم  َمَعه  ح ْكم  َمْن وَ  َمْن َعَلْيها، َكذليَك ق ضي

ر ي وَ  ِفي السَّمواتي  ََّل  أَْرض  الس ي َْي، َفَسْوَف ت  َب َي وَ  ما د وََّناوَ  اأَلَرضي ْن َي ََتْر ج  مي
ليكي 

َ
ْ  الَعوييل  وَ  َيْظَهر  الز يْلزال  وَ  امل ََتَْتليف  األ م ور  وَ  َيْظَهر  الَفَساد  ِفي األَْقطاري وَ  يَ ْرَتفي

ا َوَرَد َعَلى هؤيالءي األ َسرَاءي ميْن ج ن ودي الظَّاليميَْي، َُّ اأَلْمر  وَ  يَ تَ َغي َّر  احل ْكم  وَ  ِبي َيْشَت
م  ََيْري وَ  تَ ْبكيي اأَلْشَجار  ِفي اجليبالي وَ  َعَلى َشْأٍن يَ ن وح  الَكثييب  ِفي اَليَضابي  ََّ ي ال

 َترى النَّاَس ِفي اْضطيراٍب َعظييٍم.وَ  ميْن ك ل ي اأَلْشياءي 

َْ ََتَلَّْينا َعَلْيَك َمرًَّة ِفي َجَبلي الت ييَناءي   ِفي هذيهي وَ  َمرًَّة ِفي الزَّيْ َتاءي وَ  َأْن ي َرئييس  َق
بارََكةي إيَّكَ 

 
َا ات َّبَ ْعَت َهواكَ َما  الب  ْقَعةي امل ِْظ ْر ُث َّ َو  اْسَتْشَعْرَت ِبي َن الَغافيليَْي، فَا ك ْنَت مي

ْن َعزييٍز َعلييٍم، كاَن الَقْوم  َأْن يَ ْرَجي وه  ِفي   َ ْن َل يٍت بَ ي يناٍت مي ٌَ ِبي اذْك ْر إيْذ أََتى ُم َمَّ
َي  راصي

َ
يتي هللاي رَب يكَ َو  اأَلْسواقي وَ  امل َِْكَره  وَ  َرب ي آابئيَك اأَلوَّليَْي،وَ  َكَفر وا ِبي الع َلماء   َأ
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ْعَت ميْن وَ  ُث َّ الَّذييَن ات َّبَ ع وه ْم ميَن اأَلْحزَابي  َْي َعْن َورَائيهيْم م ل وك  اأَلْرضي َكَما 
ن ْه ْم الكيْسَرى الَّذيي أَْرَسَل إيلَْيهي كيتااَبً َكريَياً وَ  قيَصصي اأَلوَّليَْي، ََّناه  وَ  َدعاه  إيىَل هللاي وَ  مي

ْركي إينَّ َربَّ  َْ وَ  َك بيك ل ي َشْيٍء َعلييٍم، إيَّه  اْسَتْكبَ َر َعَلى هللاي َعني الش ي ا ات ََّب َمزََّق اللَّْوَح ِبي
َْ هللاَ  اَلََوى َأال إيَّه  ميْن َأْصحابي السَّعيريي، َهْل الفيْرَعْون  وَ  الن َّْفسَ  اْسَتطَاَع َأْن ََيَْن

ْن بَ ْيتيهي َكاَن ميَن اَو  َعْن س ْلطاِيهي إيْذ بَ َغى ِفي اأَلْرضي  لطَّاغيَْي، إيَّنَّ َأْظَهْرََّن الَكلييَم مي
ا وَ  َرْغمًا أَلِْفيهي إيَّنَّ ك نَّا قاديرييَن، ْركي ليَيْحََتيَق هبي ََ النَّْمر ود  َّنَر الش ي اذْك ْر إيْذ أَْوَق

حَلق ي  َناه  ابي إينَّ َمليَك الَعَجمي قَ َتَل  َأَخْذََّن النَّْمر وَد بيَقْهٍر م بيٍْي، ق لْ وَ  اخلَلييل ، إيَّنَّ ََنَّي ْ
واه  َما  َُمْب وَب العاَلميَْي ليي ْطفيَئ بيذليَك ِ وَر هللاي بَ ْْيَ  َْ النَّاَس َعْن َسْلَسبييلي وَ  سي ََيَْن

، مي هللاي الَعزييزي الَكريميي َْ َأْظَهْرََّن اأَلْمَر ِفي البيالدي وَ  احلََيواني ِفي َأيَّ  َرفَ ْعنا ذيْكَره  بَ ْْيَ وَ  َق
َْ َجاَء الغ الم  ليي ْحييي الَعاَلََ  َييَن، ق ْل َق َوح ي

 
ََ َمْن َعَلى اأَلْرضي ك ل يها وَ  امل يَ تَّحي

ْن قَ َلمي وَ  أَرَاَد هللا  َما  َفَسْوَف يَ ْغليب   تَ َرى ك لَّ اأَلْرضي َجنََّة األَبْ َهى، َكذليَك ر قيَم مي
 اأَلْمري َعَلى َلْوٍح َقويمٍي.

َْ َعْن وَ  ئييسي ُث َّ اذْك ري اأَلِييَس الَّذيي اْسَتْأََِس ِبي ب ي هللاي دَْع ذيْكَر الرَّ   اِْ َقَط
ريينَ َو  الَّذييَن َأْشرَك وا َْ أَْهل  وَ  َكاِ وا ميَن اخلاسي َْي َخَرَق اأَلْحَجاَب َعَلى َشْأٍن 

َير  الَعلييم  ا ْقَت
 
ليك  امل

َ
حَلكييم ، َأْن ي أَيُّها الفيْرَدْوسي َصْوَت َخْرقيها فَ تَ َعاىَل هللا  امل
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َنا ض بَّاط  الَعْسَكرييَّةي  َْ َعَلي ْ َلةي الَِّتي فييها اْجَتَم اَء األَبْ َهى ِفي هذيهي اللَّي ْ ََ ْْ ِي َْْ  الَوْرقاء  ا
 َِك ون  َعَلى فَ رٍَح َعظييٍم، فَيا لَْيَت ي ْسَفك  ديماؤ َّن َعَلى َوْجهي اأَلْرضي ِفي َسبييلي هللاي وَ 
َْي َعَلى الث ََّرىَِك ون  وَ  ََ إيىَل َمَلك وِتي وَ  م َراد  َمْن أَرَاَدني وَ  هذا م َرادييوَ  َمْطر وحي َصعي

َيي  بَّاَء هللاي بَ ْْيَ أَْي ََّن َأحي َْ ، فَاْعَلْم إيَّنَّ َأْصَبْحَنا َذاَت يَ ْوٍم َوَج ْي َيي ََعي الَب األَْب
َييَن، َأَخَذ الن يظَام  ك لَّ األَْبوابي  َعاِي

 
َُّخ ولي مَ وَ  امل َكاِ وا َو  اخل ر وجي وَ  نَ ع وا العيباَد َعني ال

بَّاء  هللاي ت ري وَ  ميَن الظَّاليميَْي، َي وَ  َك َأحي َلةي األ وىَل كذليَك ق ضي آل ه  ميْن َغرْيي ق وٍت ِفي اللَّي ْ
ِْ َيا َُّ ْم َفأ فٍ  ََل ْم َوليلَّذييَن أَ وَ  َعَلى الَّذييَن خ ليَقتي ال هي لسُّوءي ما فييها ألَِْ ف سي َمر وه ْم ابي

َتقيميَْي، َزَحَف النَّاس  َحْوَل   ن ْ
َُّ امل َن النَّاري إيَّه  َأَش َسْوَف ُي ْريق  هللا  َأْكَباَده ْم مي

ْسالم  وَ  البَ ْيتي  َنا اإلي َْ َنَييب  الب َكاءي بَ ْْيَ اأَلْرضي وَ  النَّصاَرىوَ  َبَكى َعَلي ْ  اْرتَ َف
ا اْكَتَسَبْت أَيْ وَ  َلٍل السَّماءي ِبي ََّ ب َكاًء ميْن مي َّن َمأَل االْبني َأَش َْ َيي الظَّاليميَْي، إيَّنَّ َوَج

يوَ  ِفي ذليَك آليٌت ليْلم تَ َفك يرييَن،وَ  أ ْخَرى بَّاءي َِ ْفَسه  لينَ ْفسي ٌَ ميَن اأَلحي ََى َأَح  َف
َيهي ح بًَّا هللي هذاوَ  َْ َحْنَجَره  بيَي ْعنا بيهي ميَن الق ر و َما  َقَط َْي َما  ني اأَلوَّليَْي، هذاال 

، َيير  َير  الَق ْقَت
 
َرتيهي إيَّه  ََل َو امل َْ ذا الظُّه وري إيْظَهارًَا ليق  َْ وَ  اْخَتصَّه  هللا  هبي الَّذيي َقَط

اءي  ََ ْنه  َكاَن ح جََّة وَ  س ْلطاِ  ه مْ وَ  َحْنَجَره  ِفي العيراقي إيَّه  َلَمْحب وب  الشَُّه ما َظَهَر مي
ْم َكليَمة  هللاي  هللاي َعَلى  ذاق وا حالَوَة الذ يْكري وَ  اخَلالئيقي َأَْجَعيَْي، أ ولئيَك أَث ََّرْت فييهي

أَقْ بَ ل وا وَ  َأَخَذتْ ه ْم َِ َفحات  الويصالي َعَلى َشْأٍن اِْ َقَطع وا َعمَّْن َعَلى اأَلْرضي ك ل يهاوَ 
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ن ْه مْ وَ  إيىَل الَوْجهي بيَوْجٍه م نيرٍي، لكيْن َعفا َعن ْه ْم َفْضاًل وَ  ال أَذيَن هللا  ََل مْ َما  َلْو َظَهَر مي
َذ َعْن   يم ، َأَخَذه ْم َجْذب  اجلَبَّاري َعَلى َشْأٍن أ خي َيهي إيَّه  ََل َو الَغف ور  الرَّحي ميْن عيْن

كاَشَفةي 
 
ََ وَ  َكف يهيْم زيمام  االْختيياري إيىَل َأْن َعَرج وا إيىَل َمَقامي امل ي ي هللاي احل ض وري بَ ْْيَ َي
َ ييري  َْ َخرََج الغ الم  ميْن هذيهي ال ، ق ْل َق َحَجٍر وَ  أَْودََع ََّتَْت ك ل ي َشَجرٍ وَ  الَعزييزي الَعلييمي

حَلق ي َكذليَك أََتى احل ْكم   ب يٍر وَ  َودييَعًة َسْوَف ُي ْريج ها هللا  ابي ََ َي اأَلْمر  ميْن م  ق ضي
َْ أَْمريهي ج ن   َْي،وَ  ود  السَّمواتي َحكييٍم، ال يَ ق وم  َم ال ََيْنَ ع ه  َعمَّا أَرَاَد ك لُّ وَ  اأَلَرضي

 ل وكي 
ذا امليْصباحي وَ  امل ا يَ ْزَداد  ِ ور ه  إيْن أَِْ ت ْم ميَن وَ  السَّالِطيْيي، ق لي الَبالي د ْهٌن َلي هبي

ْعراَض ميْن ك ل ي م ْعريٍض م َناديي هذا اأَلْمري   هي اِْ َتَشَر أَْمر  هللاي بي وَ  العاريفيَْي، ق ْل إينَّ اإلي
ا هاَجْرُت ْ َعْن دييريك مْ وَ  َ ييرَ  ِط ْفت م  وَ  ظ ه ور ه  بَ ْْيَ العاَلميَْي، ِط وََب َلك ْم ِبي البيالَد وَ  ال

ر ي ِفي اليَ ْومي الَّذيي فييهي  َيميي إيىَل َأْن َدَخْلت ْم أَْرَض الس ي ح بًَّا هللي َمْوالك م  الَعزييزي الَق
ت ْم َمَعنا وَ  ََّنر  الظُّْلمي  اْشتَ َعَلتْ  َِ َعَب غ َراب  البَ ْْيي، أَِْ ت ْم ش رََكاء  ِفي َمَصائيِبي ليَما ك ن ْ

َييَن، َدَخْلت ْم ِبي ب ينا َوح ي
 
َلةي الَِّتي اْضَطَرَبْت فييها ق  ل وب  امل َْمريَّن اَتهللي وَ  ِفي اللَّي ْ َخَرْجت ْم ِبي

َر األَ  َبغيي َأْن تَ ْفَتخي  ت عايلي بيك ْم يَ ن ْ
ْرض  َعَلى السََّماءي، فَيا َحبََّذا هذا الَفْضل  امل
ْختاري 

 
ْ ، َأْن ي َأِْطَياَر الَبقاءي م نيْعت ْم َعني اأَلوْكاري ِفي َسبييلي َرب يك م  امل نيي

َ
إينَّ وَ  الَعزييز  امل

ي الرَّْوح  َلكَ َمْأواك ْم ََّتَْت َجَناحي َفْضلي َرب يك م  الرَّْْحني ِط وََب ليْلعاريفيَْي، أَ   ْن ي َذبييحي
ْنَك َعْرِفي وَ  ليَمْن آََِس بيكَ وَ  ََ مي َْ ميْنكَ وَ  َوَج َييَن، َأني هَ ي طَّ َما  َْي ة  القاصي ََ ر  بيهي أَفْ َئ
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اَء ك ل ي الذَّرَّاتي هذا  ْْ َِي َا َوَرْدَت ِفي شاِطيئي الَبْحري اأَلْعَظمي ُث َّ اْسَتمي اْشك ري هللَا ِبي
َه  َأه ل  الَعاَلَي وَ  الَعاَلَي َلَمْحب وب   َْ وَ  َيْظليم ِو ٍْي، َق َه  ِفي ك ل ي حي ع ِو َْ ال يَ ْعريف وَن الَّذيي َي

َر الَّذييَن َغَفل وا َعْنه   َ وا أَِْ ف َسه ْم ِفي وَ  َخسي ْن يَ ْف َبغيي ََل ْم ِبَي َأْعَرض وا َعني الَّذيي يَ ن ْ
بَّائيهي  شْ َو  َسبييلي َأحي

 
نيريي، إيَّكَ َكْيَف ََجَاليهي امل

 
َلْو َذاَب قَ ْلب َك ِفي فيراقي هللاي لكيْن وَ  ريقي امل

ه  َمقاَمًا َعظييمًا َبْل َتك ون  قائيمًا تيْلقاَء الَوْجهي  ََ ْ إينَّ َلَك عيْن َِ َتَكلَّم  َمَعَك وَ  فَاْصْبي
رَةي  َْ ْخليصْيَ َما  الق وَّةي وَ  بيليساني الق 

 
، ق ْل إيَّه  َلْو يَ َتَكلَّم  م نيَعْت َعني اْستيماعيها آذان  امل

ٌَ َرس ول  هللاي  بيَكليَمٍة لََتك ون  َأْحَلى َعْن َكليماتي الَعاَلميَْي، هذا يَ ْوٌم َلْو أَْدرََكه  ُم َمَّ
ْرَسليَْي،

 
َْ َعَرفْ َناَك َي َمْقص وَد امل ابي وَ  َلقاَل َق ْ  َوْجَهه  َعَلى الَتُّ  َلْو أَْدرََكه  اخلَلييل  لََيَض

َي اِْطَمَأنَّ قَ ْلِبي ي إيلَه َمْن ِفي َمَلك وتي السَّمواتي وَ  َخْضعًا هللي َرب يكَ   يَ ق ول  َق
َْي،وَ  َتِني َمَلك وَت أَْمريكَ وَ  اأَلَرضي َْ اريكَ وَ  َأْشَه ََ َ  بيظ ه وريَك اِْطَمَأَّْت وَ  َجبَ ر وَت اْقتي َأْشَه

ْقبيليَْي، َلْو أَْدرََكه  الَكلييم  
 
ة  امل ََ ا أََريْ َتِني ََجَاَلكَ  أَْفئي َ  ِبي َن وَ  لَيَ ق ول  َلَك احلَْم َجَعْلَتِني مي

َا َخَرَجْت ميْن أَْفواهيهيمْ وَ  َشْأَّنييمْ وَ  الزَّائيرييَن، َفك يْر ِفي الَقْومي  ْم وَ  ِبي َييهي َا اْكَتَسَبْت أَْي ِبي
، إينَّ الَّذييَن ضَ  ْي َيي ََّسي الَب َق

 
باَركي امل

 
تَ َوجَّه وا إيىَل وَ  ي َّع وا اأَلْمرَ ِفي هذا اليَ ْومي امل

َْ وَ  الشَّْيطاني أ ولئيَك َلَعنَ ه ْم ك لُّ اأَلْشياءي  َْي أ ولئيَك َأْصَحاب  السَّعيريي، إينَّ الَّذيي 
اء  العاَلميَْي، ََ ائيي ال ي  َؤث ير  فييهي ِي ََ ائيي َما  الَّذيي ي  َؤث ير  فييهي َكالم  َغرْييي إيَّه  وَ  ِي َْ َِي َْي

ارييوَ  ََماليكي َعَظَمِتي وَ  اَتهللي إيَّه  َُمْر وٌم َعْن َمَلك وِتي  ََ َكاَن ميَن اأَلْخَسرييَن، ال َو  اْقتي
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 ال َْحَل ه  َأْكثَ ر  العيبادي إينَّ َربََّك َعلييمٌ َما  ََّتَْزْن َعمَّا َوَرَد َعَلْيَك إيََّك َْحَْلَت ِفي ح ِب ي 
َجاليسي  َكانَ َو  َخبيرٌي،وَ 

َ
َحافيلي وَ  َمَعَك ِفي امل

َ
َْ وَ  امل َجَرى ميْن َمعيْيي قَ ْلبيَك َما  َْي

الَبياني ِفي ذيْكري َرب يَك الرَّْْحَن إينَّ هذا َلَفْضٌل م بيٌْي، َفَسْوَف وَ  َسْلَسبييل  احليْكَمةي 
 ل وكي َمْن ي عيْي  أَْوليياَءه  إيَّه  َعَلى ك ل ي 

ي  ْلقيي ِفي وَ  َشْيٍء ُم ييٌط، يَ ب َْعث  هللا  ميَن امل
ْن َيْشرََح ميْن وَ  الق ل وبي ح بَّ أَْولييائيهي  يٍل، َِْسَأل  هللَا ِبَي ْن َعزييٍز َجَي  َ ْن َل هذا َحْتٌم مي
َ وَر عيباديهي  ائيَك ص  ايَةي ِفي بيالديهي وَ  َِي ْسَتْضَعفيَْي، ال وَ  ََيَْعَلَك َعَلَم اَلَي

 
يَ ْنص َر بيَك امل

، فَاْقص ْص وَ  إيىَل ِ عاقي َمْن َِ َعقَ  تَ ْلَتفيتْ  الَّذيي يَ ْنعيق  فَاْكفي بيَرب يَك الَغف وري الَكريميي
بَِّتي قيَصَص الغ المي َعمَّا َعَرْفتَ  أَْلَقْيناَك إينَّ رَبََّك َما  رَأَْيَت ُث َّ أَْلقي َعَلْيهيمْ وَ  َأحي

َ َك ِفي ك ل ي اأَلْحوالي  أل  اأَلْعَلىوَ  يبٌ إيَّه  َمَعَك َرقي وَ  ي  َؤي ي
َ
نَّ ي َكْب ي  وَ  ي َصل يي َعَلْيَك امل

ْن الَوَرقاتي الطَّائيَفاتي َحْوَل الشََّجَرةي وَ  َعَلْيَك آل  هللاي  َيْذك ر َّك بذكٍر وَ  َأْهل ه  مي
ملاءي  ََّ ، َأْن ي قَ َلَم الَوْحي ذَك يْر َمن َحَضَر كيتاب ه  تلقاَء الَوْجهي ِف اللَّيَلةي ال ٍْ ي داَر وَ  بََ

َييَنةَ 
َ
،اسْ وَ  البالَد إىل َأْن َدَخَل امل ْي َنيي

ابَت فييها وَ  َتجاَر ِفي جوياري َرَْحةي َرب يهي الَعزيزي امل
ي ي م ْرَتقيبًا َفْضَل َرب يه ْشراقي َخرََج ِبَْمري هللاي بيذليَك َحزيَن الغ الم  وَ  ِفي الَعشي كاَن َو  ِفي اإلي

ا َأَخْذَت رَاَح الَبياني ميْن رَاَحةي الرَّْْحني أَق ول  َشهييََما  هللا  َعَلى  اً، ِط وََب َلَك ِبي
كَ وَ  َْحب وبي َعَلى َشْأٍن اِْ َقَطْعَت َعْن رَاَحةي َِ ْفسي

ك ْنَت ميَن َو  َأَخَذْتَك رَائيَحة  امل
َي، فَيا رَ  ْي آيتي َرب يَك الَعزييزي الَفريي ْسريعيَْي إيىَل َشْطري الفيْرَدْوسي َمْطلي

 
ْوحًا ليَمْن امل
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عاني ميْن ُم َيَّا َرب يهي 
َ
َيَّا امل ا َيطيري  وَ  َشريَب ْح  تَ َعلََّل ميْن ز اللي هذيهي اخلَْمري اَتهللي هبي

اءي الَعَظَمةي  َْ َ وَن إيىَل  َوح ي
 
لَيقيْيي، ال ََّتَْزْن َعمَّا َوَرَد وَ  اإليْجاللي وَ  امل ََّل  الظَّنُّ ابي ي  َب

َيري الَعلييْ َعَلْيَك فَ تَ وَكَّْل عَ  ْقَت
 
ْن َزْبري الَبياني مي احَلكييْ َلى هللاي امل ْس أَرَْكاَن البَ ْيتي مي ، َأس ي مي

َْ َكَتَب هللا  ذيْكرَك ْم ِفي اللَّْوحي الَّذيي فييهي  ُث َّ اذْك ْر رَبََّك إيَّه  َيْكفييَك َعني الَعاَلميْيي، َق
َ وَن هيْجَرَتك مْ  َسْوَف َيْذك ر ونَ وَ  َكانَ َما   ر قيَم َأْسَرار   َوح ي

 
خ ر وَجك ْم ِفي وَ  و ر ودَك مْ وَ  امل

َ  َمْن أَرَاَده   َْي، اَتهللي يَ ْنظ ر  وَ  َسبييلي هللاي إيَّه  ي ريي ْخليصي
 
ُّ امل أل  اأَلْعَلىإيَّه  و يلي

َ
 َّك م  امل

ري  وَ  صابيعيهيْم َكذليَك َأحاَِطك ْم َفْضل  َرب يك مْ ي شي َما  فَيا لَْيَت الَقْوَم يَ ْعريف ونَ  نَّ إيلَْيك ْم ِبَي
َك ليعيْرفاِيهي  ََ َا أَيَّ َي، َأن  اْشك ري هللَا ِبي ي مي هللاي الَعزييزي احلَمي أَْدَخَلَك ِفي وَ  َغَفل وا َعْنه  َِف َأيَّ

ْشريك وَن َأْهَل هللاي 
 
واريهي ِفي اليَ ْومي الَّذيي فييهي َأَحاَط امل َن َأْخَرج و وَ  هي ءَ أَْوليياوَ  جي ه ْم مي

ا ِفي وَ  الب  ي وتي بيظ ْلٍم م بيٍْي، نَ َنا ِفي شاِطيئي الَبْحري إينَّ َربََّك َعلييٌم ِبي أَرَاد وا َأْن ي  َفر يق وا بَ ي ْ
ْشريكيَْي، ق ْل َلْو تَ ْقَطع وَن أَرَْكاَِنا َلْن َُيْر َج ح بُّ هللاي ميْن ق  ل وبينا إيَّنَّ خ ليْقَنا 

 
َ وري امل ص 

اءي  ََ ر  َعَلى الَعاَلميَْي.وَ  ليْلفي  بيذليَك َِ ْفَتخي

يْ َنا كيتاب كَ   ََ َْ َحَضَر بَ ْْيَ َي ْشَتعيل  بيَناري هللاي َق
 
فييهي َما  َعَرْفناوَ  ُث َّ اْعَلْم ي أَيُّها امل

ْن ي  َوف يَقَك َعَلى ح ب يهي  َك َعَلى تَ ْبلييغي أَْمريهي وَ  ريضائيهي وَ  َِْسَأل  هللَا ِبَي ََ َعَلَك ميَن َيَْ وَ  ي  َؤي ي
رييَن.  النَّاصي
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نَّ ليْلَقْومي فييَها َمقاالٍت َشّتَّ َما  َوأَمَّا  َمقاماٍت وَ  َسأَْلَت َعني الن َّْفسي َفاْعَلْم ِبَي
، ْنها َِ ْفٌس َمَلك وتييٌَّة،وَ  َشّتَّ  َِ ْفٌس إيَلييٌَّة،وَ  َِ ْفٌس اله وتييٌَّة،وَ  َِ ْفٌس َجبَ ر وتييٌَّة،وَ  مي

يَّةٌ وَ  سي َْ َيٌة،وَ  َِ ْفٌس م ْطَمئينٌَّة،وَ  ،َِ ْفٌس ق  يٌَّة،وَ  َِ ْفٌس راضي  َِ ْفٌس م ْلَهَمٌة،وَ  َِ ْفٌس َمْرضي
ْزٍب فييها بَياَّنٌت، إيَّنَّ ال َن يبُّ َأْن َِْذك رَ وَ  َِ ْفٌس َلوَّاَمٌة،وَ  َما  َِ ْفٌس أَمَّارٌَة، ليك ل ي حي

ْن قَ ْبل   ََ َرب يَك عيْلم  اأَلوَّليْيَ وَ  ذ كيَر مي ََى وَ  عيْن َرًا َل رييَن، َي لَْيَت ك ْنَت حاضي اآلخي
ْقص ود  ميْن ليَساني الَعَظَمةي َما  َْيْعتَ وَ  الَعْرشي 

َ
بَ َلْغَت إيىَل ذ ْرَوةي العيْلمي ميْن وَ  ه َو امل

ْن َعلييٍم َحكييْ   َ َنناوَ  ٍم،َل ْشريكيَْي حال وا بَ ي ْ
 
َك َأْن ََّتَْزَن بيذليكَ وَ  لكينَّ امل َنَك، إييَّ  بَ ي ْ

َرمي الَقَضاءي فَاْرَض ِبيَ  نَّ الن َّْفَس الَِّتي ك ْن ميَن الصَّابيري َو  ا َجَرى ميْن م ب ْ يَن، فَاْعَلْم ِبَي
ََ اْمتيشاجي اأَلْشَياءي  َ ث  بَ ْع ا ََّتْ ا تَ َرى ِفي النُّْطَفةي ب  ل وغيها َكمَ وَ  ي شاريك  فييها العيباد  إيَّنَّ

قَ 
َ
ََ اْرتيقائيها إيىَل امل ا بَ ْع ا َِ ْفَسها الَِّتي َكاَِْت إيَّنَّ َ يَر فييها ي ْظهير  هللا  هبي امي الَّذيي ق 

ًَة فييها إينَّ َربََّك يَ ْفَعل   ،َما  َُيْك م  وَ  َيَشاء  َما  َمْكن ِو  َ ْقص ود  وَ  ي ريي
َ
النْفس  الَِّتي هيَي امل

ا ت  ب َْعث  ميْن َكليَمةي هللاي  ا َلَيَي الَِّتي َلوي اْشت َ وَ  إيَّنَّ َ ها إيَّنَّ ا ال َت ْمي َعَلْت بيَناري ح ب ي َرهب ي
ْعرَاضي  َياه  اإلي رَةي وَ   ِب  ور  الَعاَلميَْي،اَل وَ  مي َْ َبة  ِفي سي ْلَتهي

 
 ْشَتعيَلة  امل

ا َلَيَي النَّار  امل إيَّنَّ
َِْساني  َّه  ال إيلَه إيالَّ ه وَ وَ  اإلي اَءها إيَّه  ميَن الوَ  تَ ْنطيق  ِبَي ََ َِ َْ َْي َلمَّا وَ  فائيزييَن،الَّذيي 

َعث ها هللا  َعَلى َأْحَسني ص ورَةٍ  َي يَ ب ْ ل ها ِفي َجنٍَّة عاليَيٍة إينَّ وَ  َخَرَجْت َعني اجَلَس خي ي َْ
َِْساني ميَن الرُّوحي  نَّ َحياَة اإلي َييٌر، ُث َّ اْعَلْم ِبَي تَ َوجُّهي الرُّوحي وَ  َربََّك َعَلى ك ل ي َشْيٍء َق
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َهٍة د وَن اجلي  َن الن َّْفسي َفك يْر ِفي إيىَل جي َناَك ليتَ ْعريَف َِ ْفَس هللاي َما  َهاتي إيَّه  مي أَْلَقي ْ
نَّ ليلن َّْفسي َجَناَحْْيي إيْن  الَّذيي أََتى ميْن َمْشريقي الَفْضلي بيس ْلطَاٍن م بيٍْي، ُث َّ اْعَلْم ِبَي

إيْن ِطاَرْت ِفي َهَواءي اَلََوى وَ  الر يضا ت  ْنَسب  إيىَل الرَّْْحَني وَ  ِطاَرْت ِفي َهَواءي احل ب ي 
، َأعاَذَّن هللا   َها َي مأَل العاريفيَْي،وَ  ت  ْنَسب  إيىَل الشَّْيطاني ن ْ ك ْم مي ا إيَذا وَ  إييَّ إيَّنَّ

ْطَمئينَّةي 
 
مل يَّةي وَ  اْشتَ َعَلْت بيناري َُمَبَّةي هللاي ت َسمَّى ابي إيني اْشتَ َعَلْت بيناري اَلََوى وَ  اْلَمْرضي

رييَن.ت َسمَّ  تَ َبص ي
 
ياًل ليَتك وَن ميَن امل أَلمَّارَةي َكَذليَك َفصَّْلَنا َلَك تَ ْفصي  ى ابي

ي  ْغنييهي َعْن ذيْكري َما  َأْن ي قَ َلَم اأَلْعَلى فَاذْك ْر ليَمْن تَ َوجََّه إيىَل َرب يَك األَبْ َهى 
َْ وَ  الن َّْفسَ وَ  الَعْقلَ وَ  العاَلميَْي، ق ْل إينَّ الرُّوحَ  ْختيالفي وَ  السَّْم ٌَ َُيَْتليف  ابي الَبَصَر َواحي

ِْساني تَ ْنظ ر وَن، َِْسان  َما  اأَلْسبابي َكما ِفي اإلي  يَ َتَكلَّم  وَ  يَ َتَحرَّك  وَ  يَ ْفَقه  بيهي اإلي
ْ  وَ  ر  ك لُّها ميْن آيَةي َرب يهي فييهي وَ  َيْسَم اوَ  ي  ْبصي ٌة ِفي َذاِتي ََ ا َواحي لكيْن ََتَْتليف  وَ  إيَّنَّ

خْ  ْي ابي تيالفي اأَلْسَبابي إينَّ َهذا حلََقٌّ َمْعل وٌم، َمَثاًل بيتَ َوجُّهيها إيىَل َأْسَبابي السَّْم
ْي  ْْ ه  وَ  َيْظَهر  ح ْكم  السَّْم  َكَذليَك بيتَ َوجُّهيها إيىَل َأْسبابي الَبَصري َيْظَهر  أَثَ ٌر آَخر  َو  ا

ْقص  وَ 
َ
َل إيىَل َأْصلي امل ََ وَ  ودي اْسٌم آَخر  َفك يْر ليَتصي ََ َِ ْفَسَك َغنييًَّا َعمَّا ي ْذَكر  عيْن َتَي

وقينيْيَ وَ  النَّاسي 
 
َ يماغي  إيىل بيتَ َوجُّهيها َكذليكَ َو  ،َتك وَن ميَن امل  أ ْخَرى َأْسَبابٍ وَ  الرَّْأسي وَ  ال

َير   ََل وَ  َربَّكَ  إينَّ  الن َّْفسي وَ  الَعْقلي  ح ْكم   َيْظَهر   ْقَت
 
، َما َعَلى امل  َ َْ  َّنَّ إي  ي ريي  َما ك لَّ  بَ ي َّنَّا َق
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َقطَّعاتي  احل ر وفَاتي  َعني  َسَألَ  َمنْ  َجوابي  ِفي  َِ زَّْلناَها الَِّتي  األَْلواحي  ِفي  ذََكْرََّنه  
 
 ِفي  امل

، ِْظ رْ  الف ْرقاني َْ  فييها فَا َا ليَتطَّلي َي، الَعزييزي  هللاي  َجبَ ر وتي  مينْ  ِ  ز يلَ  ِبي ي  ِفي  اْخَتَصْرَّن اليذَ  احلَمي
نْ  هللاَ  َِْسَأل  وَ  اللَّْوحي  هذا َتهيي ال َما االْختيصاري  هذا مينْ  ي  َعر يَفكَ  ِبَي أَلذْكاري، يَ ن ْ  ابي

تيْي . الق وَّةي  ذ و الَفضَّال   ََل وَ  َربَّكَ  إينَّ  الب ح وري  ِفي  َما الَكْأسي  هذيهي  مينْ  ي ْشريَبكَ وَ 
َ
 امل

مي  قَ َلمَ  ي َأنْ   ََ ْنه   َخرَجَ  َأنْ  إيىَل  العيَراقي  ِفي  َمَعكَ  َكانَ  ذييالَّ  الَعلييَّ  ذَك يري  القي  َِ ري ي   مي

ْيَ  الَوْجهي  تيْلَقاءَ  َحَضرَ  َأنْ  إيىَل  هاَجرَ  ُث َّ  اآلفاقي  اَرى ك نَّا الَّذيي حي َيي أ سي َْي  َمنْ  ِبي

 َأني  هللاي  َسبييلي  ِفي  كَ َعَليْ وَ  َعَلْينا َوَردَ  َعمَّا ََّتَْزنْ  ال َُمْر وماً، الرَّْْحَني  َِ َفَحاتي  َعنْ  َكانَ 

َييراً، َشْيءٍ  ك ل ي  َعَلى َكانَ  إيَّه  وَ  َأَحبَّه   َمنْ  يَ ْنص ر   إيَّه   اْسَتقيمْ  ُث َّ  اِْطَمئينْ   أَقْ َبلَ  الَّذييوَ  َق

ْنه   اْسَتَضاءَ  إيلَْيهي  لي  و ج وه   مي
َ
 قَ ْومي  ي ق لْ  َشهيَاً، أَق ول   َما َعَلى هللا   َكانَ َو  اأَلْعَلى امل

َيانَ  أََتظ نُّونَ  ك مْ  اإلي ََ  ألَِْ ف سي  ِفي  اأَلْدين   َظَهرَ  بيهي  الَّذيي َعني  أَْعَرْضت مْ  الَّذيي بَ ْع
 األَْلواحي  َعَلى هللاي  قَ َلمي  مينْ  اأَلْمر   َكانَ  َكذليكَ  الن يريَاني  َأْصحابي  مينْ  أَِْ ت مْ  اَتهللي  اأَلْكواني 

َْ  نْ لَ  الَكْلبي  بين  َباحي  ق لْ  َمْسط وراً، َْن َا َعنْ  الَوْرق اء   ُت  وا ليَكيْ  تَ َفكَّر وا َِ َغماِتي  َ  إيىَل  َتَي

 َسبيياًل. احَلق ي 

َ م وعي  َأْسأَل كَ  إيَليي ي اللَّه مَّ  س ْبَحاَِكَ  ق لْ   قيْيَ  بي  َصرييخي وَ  َهوائيكَ  ِفي  الَعاشي

ْشتاقيْيَ 
 
َْحب وبيكَ وَ  فيَراقيكَ  ِفي  امل َيي بَ ْْيَ  ابْ ت لييَ  الَّذيي ِبي َييكَ  أَْي نْ  م عاِي  الَّذيينَ  تَ ْنص رَ  ِبَي
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هيمْ  اَتََّذ وا ماوَ  أَْلطَافيكَ وَ  َمْكر َمتيكَ  َجَناحي  ظيل ي  ِفي  َوْواآ واَك، َرابَّ  ألَِْ ف سي َْ  َرب ي  َأيْ  سي  َق

 ليْلح ض وري  الَبْحرَ وَ  البَ رَّ  َقَطْعناوَ  ليويصاليَك، ِطََلباً وَ  ليليقائيكَ  َشْوقاً  اأَلْوِطاني  َعني  َخَرْجنا

ْيكَ  بَ ْْيَ  ََ ْشريك ونَ  َحالَ وَ  َعْنه   م نيْعنا الَبْحرَ  َوَرْدَّن فَ َلمَّا آيتيَك، إيْصغاءي وَ  َي
 
َننا امل  بَ ْْيَ وَ  بَ ي ْ

ِْواري  َْ  َرب ي  َأيْ  َوْجهيَك، َأ ة   َأَخَذْتنا َق ََ كَ وَ  الظََّمإي  َرْع ََ ِْتَ  إيَّكَ وَ  البَ َقاءي  َكْوثَ ر   عيْن  َأ

َير   ْقَت
 
َقرَّبيْيَ  َأْجرَ  لنا اْكت بْ  ُث َّ  أََرْدَّن َعمَّا ََّتْريْمنا ال َتَشاء ، َما َعَلى امل

 
 عيباديكَ  مينْ  امل

ْيَ وَ  ْخليصي
 
 د وَِكَ  َما َعْنكَ  ََيْنَ ع نا ال َشْأنٍ  َعَلى ح ب يكَ  ِفي  اْسَتقيْمنا ُث َّ  بَرييَّتيَك، مينْ  امل

َواَك، َما ح ب يكَ  َعنْ  َيْصريف نا الوَ  ِْتَ  إيَّكَ  سي َير   َأ ْقَت
 
ِْتَ  إيَّكَ وَ  َتَشاء   َما َعَلى امل  الَعزييز   َأ

 الَكريمي .

 
 


