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 قدس األعلىاأل
 
 

حتت جناح فضل رّبك العزيز ّنك سويل ال حتزن عّما ورد عليك لعمري إر 
 *ت ما أراد لك رّبك الغفور الكرمي دركأو  أشهد أّنك فزت بلقاء اللّ  *احلميد 

لك بكت عيون املأل املون من مدينة الّل بذخرجك الظّ إنّه كان معك إذ أ
كربايء كذلك شهد رّبك األهبى إنّه الو  ان سرادق العظمةانحت سكّ و  األعلى

دم اتلّل ينبغي دن مالك الق  كر األعظم من لن افرح هبذا الذّ أ *بكّل شيء عليم 
فقه الحت لّل لك يف هذا الّلوح اّلذي من أن تطري من الّشوق مبا شهد الك أب

أقبلت إليه و  عهدهو  إّنك وفيت ميثاق اللّ  *نيع مشس عناية رّبك العزيز امل
 *به عيون املوّحدين  تقرّ  ل ذكرك يف األلواح على شأنقد نزّ  *منري بقلب 

خروجك من املدينة عني اإلقبال كذلك شهد فالق و  القرببعدك نفس 
 ايبقد رأينا ذهابك اإل *األصباح يف األلواح إنّه هلو احلاكم على ما يريد 

ي هذا الفضل اّلذ غيبتك احلضور يف حمضر رّبك تعاىلو  خولخروجك الدّ و 
لكن ال و  مر رّبكميكن أن تزول الّسماء أب *ر لك من لدن مقتدر قدير قدّ 

 ّن الّسرورالعاملني إقل لك احلمد اي إله  *ل لك من قلم الق َدم تزول ما نزّ 
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شرقت مشس قد أ  *يكم يف سبيل الّل طوىب للعارفني احلزن اعتنقا مبا ورد علو 
ّما احلزن مبا أو  اجلودو  ار الفضلمبا جتّلى عليكم مالك الظُّهور أبنو الّسرور 

ستفىن  *املني ذ ورد عليكم ما ورد من جنود الظّ احرتق به أكباد األصفياء إ
كن طائرا   *ر لكم يف لوٍح مبني يبقى ما قدّ و  نفسهماملون ألما يرونه الظّ و  نياالدّ 

اي  *نرّي اآلفاق هبذا الّلوح البديع  شتياق مبا جتّلى عليكاإلو  يف هواء الّشوق
ر مكان اّليت تعطّ قرء الّلوح به يلوح ما تفوح به رائحة الّرمحن يف اإلن ارسول أ

نّه هلو ة كّلها بيد الّل يعطيها من يشاء من خلقه إقل العزّ  *هبا الّروح األمني 
بلي مثّ من ق   ر أحّبائيذكّ  *إاّل هو العزيز احلكيم املقتدر على ما أراد ال إله 
قل  *نّه يويّدك ابحلّق إنّه مع عباده املخلصني اخرت لنفسك خدمة رّبك إ

ذكر ذكري و  سبحانك اي إهلي لك احلمد مبا جرى إمسي من قلمك األعلى
 إله من يف الّسمواتو  سئلك اي حمبوب العاملنيأ *مقّر عرشك العظيم 

 انظرا إىل شطركو  مستقيما على أمركو  علين اثبتا على حّبكن جتاألرضني أبو 
أشهد اي إهلي أبن  *مشرقا إبمسك بني العاملني و  لعا بذكركطاو  خادما لنفسكو 

 لت عليكتوكّ  ال يضيع عندك أجر من محل الّشدائد يف رضائك طوىب لنفس
أيّدين يف كّل رّب  أي *كان من املعتدين و  أنكرو  أقبلت إليك ويل ملن جحدو 

تك مل تكن إاّل ارتفاع ّن خدمأشهد أ *خدمتك بني بريّتك حوال على األ
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أي رّب  أسئلك  *األعمال اّليت هبا يظهر تقديس أمرك بني العاملني و  ركذك
ثبت و  به ارتفع ذكركو  األرضو  مسك اّلذي به سّخرت من يف الّسمواتإب

د أحّبائك على ما أردت هلم ن تويّ نزلت آايتك أبو  الحت بّيناتكو  كبرهان
ظّل رمحتك دخلهم يف أو  اهلوىو  خّلصهم من انر الّنفسمثّ  *إحسانك و  جبودك
مهيمنا و  قادرا بقدرتكو  ر لكّل واحد منهم ما جيعله غنّيا بغنائكقدّ و  الكربى

ال سطوة و  جنود األرض ال ختّوفه قّوتك على شأنو  على األعداء بسلطانك
 شّيتك الّنافذةء مبأنت املقتدر على ما تشاء تفعل ما تشاّنك من عليها إ

ال و  ضوضاء الغافلني عّما أردتهال مينعك  *حتكم ما تريد إبرادتك احمليطة و 
نذكرك و  أن ارمحنا اي إهلنا الّرمحن ندعوك *رته املني عّما قدّ قتدار الظّ يعجزك إ

   *املشتاقني كعبة و  مسك الغفور الّرحيم احلمد لك اي مقصود القاصدينإب
 


