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 الرهقاب كى اّلله مال ل من لز ن  ق لوح الّسحاب
  

 يمكبسم اّلّل العليم احل
         

                        
 إىل قبلة من يف السهموات قبلواذينهم أاله إىل  ى الرهمحن تاب من لكا  ذه

ق فيه  طمقام ينإىل  تقرههبمو  إىل أفق الوحي هبمذجتو  رضني لتسرههم آايت اّلله األو 
قل اي  قوهتهو  حبول اّلله على األمر  قم العليم زيز ان العنهه ال إله إاله أإ شيء له ك

م كل عليز نأو  يف شفا حفرة النهسيان نتمك  كم إذروا نعمة اّلله عليذكمأل البيان ا
م  ن اي قلم القأ ا السهبيل الواضح املستقيمذم به هكمن مساء التهبيان ما علهم

 ر ان املقتكله بصري أبّنه أيوقن  و  ملخلصنية ا فئيف اللهوح ما تفرح به أ رذكا
قل يم كاحل زيز ان العأو  كلههارض  األعلى  ت مندر على ما أشاء ال مينعين عمها أ

دان لم مبني فلمها ور ظالسهجن بيف  خلوانأدو  ميثاقهو    اّلله ني نقضوا عهكنه املشر إ
العجم   كلمنهم مو  يمظالع زيز ر الع رساالت اّلله املقت كن نبلهغ امللو دان أر أ
 خيار ا من األحذي أخرتان أاله   عرهفناه نفسنا بعو  األمر شفنا له مجالك
ن  رة النهار بلوح من لككليه  أرسلناه إو   ارقتاإلو   رةقلبه روح القيف  نفخناو 
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نه ك الرهوم ليعلما أبه ملكما ارتو  اه تسبت يكفيه بيهنا ما ا و  ير الق زيز الع كربه 
فروا ابّلله كين  ذوة اله طمل خيوهفنا سو  مساءك األمال دراأن مينع البهاء عمها البالء ل

له جبهار كرب منه  طاضو  خرى رة مرهة أصور القيف  به نفخناو   احلمي زيز الع
لنا فيه زه ن  ق ين ة الرهاق فئظ به أما تستيق ظل من النهصايح واملواعز فيه نو   عني
 كفينهه ياراته لعمري إيف إش ركه يتفو  وىب ملن يقرئهطاي كله شأن بياان شافيا من  

ز اجلميل يز اّلله العإىل  ري من الشهوقطاجلبال لتعلى  منه كلمةلت  ز العاملني لو ن
هور استقالله ظو  مرهانتشار أو  ظمتهعو  نة اّلله طهار سلدان منه إاله إظر إانه ما أ
قل كرين ن من الشها كو  ن اقرءأ رذمن ع  حكنا فيه ألما تر و  ه املريبنيدبني عبا
علماء العصر و  ن جيمعنام أبكاللهوح لرئيسيف  لناز انه نكهروا إالرض تفاي مأل ا

  نتم بعوت أكان امللكه ب ما انح به سكنهه ارتم إكحجهته لو  مر اّلله هر أظلي
 املنيظه وننه من الكال تو  ن انصفواهبون أذمن تإىل و  ونكمر تتمسه أبيه أ كلذ
هو  نه قالوا إو  ا مسعوا فرهواالعجم مله ن جنتمع مع علماء العراق أيف  اندر أ كلكذو 
هؤالء اعرتضوا و  مثاهلم من قبللمة خرجت من أفواه أكه  ذهمبني  اله ساحرإ

مثل كمثلهم   ال يفقهون لعمريو  قوهلمهم يقولون اليوم مثل و  عليهم مبا قالوا
هلو  كنه ربه جتعلهم هباء إو  رايح عاصفاتأ متره عليهم دراا أذإ كربه   عن دالرهما
 له حجركق  طنو  املختار كوم ربه  اير بق ه ال كتشهرفت تل  ما يريعلى  ر املقت
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مظ  ر ق مو  رض أ زاز االهت ذخأ  قجبالل مبني  دتى املقصو أو  هرت غرهة األايه
 حيتينمبا أ  احلم كاملتعال ل تها نسمة الوصال تقول اي ربه كحره و  زاحلجا

لمعرضني ويل لو  كليوىب ملن أقبل إط كهجر  ي أماتينذاله   بع كنفحات وصل
يف  له مناي إ كت عرف وج  قال قو  هورظه شراق الور من إطه انر جبل الأ

اء  ارتفع فيها ن  املرسلني قو  نيه أرض فيها بعثنا النهبي كتلاألرضني و  السهموات
 يمظالع ا النهبأذهب دبشهروا العباو  خربواله أكبن  ه اإل ليم ومن بعكاخلليل مثه ال

رة  السه و  مي ل قز ن من لواح من لاأليف  لز ن كلكذاير   ه ال كتليف  هدورو و 
حوله يف و  العرشعلى  استوىو  وتكاملل كتى مالأ  هل النهاسوت قي اي أدتنا

ال و  لع الوحيطمإىل  سرعواأن أ  املساجو  نائسكعوا الد ة املقرهبنيكمن امللئ
تى أ  ره قذكل  نه املعابلع فجر اليقني إط  ين غفلوا اتّلله قذون اله نه ظتتهبعوا 

عوا ما دم املختار كار عن ربه ذكم األكن متنعم أكايه يم إظان عطور بسلذكامل
على  قم م إن أنتم من العارفنيكا خري لذهلام هلع اإلطمإىل  قبلوااألانم مثه أ  عن
 ر الربيهةذكر الرهمحن ذكنه اللهسان خلق لني إكقول املشر  كن مينعأ كايه ري إذك
أن  ير العليم الق كة ربه درام من قلم إرقو  األمر قضي كلكذمة  كن ابحلكلو 

 كن ربه  مرت من لأ كلكذالتهقوى  و  انه ابلربه  مثه أمرهم من ل امجع أحبهائي
موال لون أكأيو ون السهبيل ه ين يسذنه اله رمي إكان مقام   اليوم عن كلو  هبىاأل
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لهيت ذليس   قول شهيما أعلى  اّلله و  ء منهماالرض إنهين برايف  ون يفسو  النهاس
 ليناين ينسبون أنفسهم إذاله  ة عمل أحبهائيله ذه بل ال يل زه نهه عين لعمري إسج
م من اخلاسرين ملها قضيال  أعماهلم أ  يف  انطيتهبعون الشهيو  ّه إشرق نريه و  األمر  إ
 اهلوى ذخملني منهم من أسهم عن العا ه مرانهم مبا يقر العراق أطفاق من شاآل
ين ذقل اله ين  ان من املهتكو  ى ابهل منهم من اتهبع احلقه و  مرأعرض عمها أو 
م ليسوا من أ ه وا ابلكمتسه و  بوا الفحشاءكارت ّه ون دلو ير  دهل البهاء هم عبانيا إ
م مينه ال  ا أ   بال يلتفتون إليه أو  مره السهحابكهب ميرهون عنه  ذه اي من الدوا ّه   إ

من و  كربه  كلذب  يشهو  يس عرف التهق ىعلنه من قميصهم املأل األ ليج
إليهنه   ه ال ترت زراطه حسن الوات اجلمال أبذن عليهم دلو ير و  تابكه علم ال عن

ن  م من ل م قلم القكيعلهم كلكذخلقوا من التهقوى   كولئأبصارهم ابهلوى أ
 لعله النهاس يضعون الورى كيهها املقبل بلهغ رساالت ربه الوههاب اي أ زيز م العكربه 
ال و  مكمر اّلله بيناح قل ال تضيهعوا أون ما أمروا به من اّلله فالق األصبذخأيو

م إنه اللهسان سيف كلسناّلله أبن انصروا فروا ابّلله مرسل األرايح أكين  ذتتهبعوا اله 
 ويلا شأن اإلنسان أن اعرفوا اي أذائن القلوب ه ن افتحوا به مالرهمحن أ

 ض مع الفىت اإلهليه كن ير م أكمن  حر أ بصار قل اي معشر العلماء هل يقاأل
الرهمحن   ربه و  التهبيان الو  مسا املعاّنإىل  ري معهطو يالبيان أو  مةكان احل مي يف
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م أموات غري أحياء إك  كلمة ربه كلههم انصعقوا اليوم من  ك ّه  كاله من شاء ربه أ
هل أو  وسدهل الفر ى العليم يصلهنيه عليه أ هل العلم لاملختار إنهه من أ زيز الع
ن ر أ ان رجله من اخلشب هل يقكمن   اإلشراقو  العشيه يف  س ائر القظح

ين نقضوا ذنه اله منوهر اآلفاق إو  ال  ي جعل اّلله رجليه من احل يذيقوم مع اله 
النهار يف  هلمز اب سوف يرون مناذهتم نفحات العذخأ كولئه أ عهو  ميثاق اّلله 

م كخلت قبل القرون الهيتيف  رواكه قل اي قوم تف ربه جبهاركله متكفبئس مثوى  
م أكذه يها رسال  رسلنا فأ  ويلرة ألذكناهم تكتر و  نبهمذانهم بذخبوا آبايت رهبه

إىل  رجعناهمأ  الغرور ق  ئوساعلى  القصوريف  أواكين اته ذين اله األلباب أ
ن انتبهوا اي قل أ ارظناأل ويلأبوت فاعتربوا اي كوها للعنكالبيوت تر  كالقبور تل
 دمهايف  ون مىت ترقد إىل لتهناا يوم اذبرهيهة البيان وهد يف ى املنادان  قوم ق
من قبل  كلنا لزه انه نمراتب إ كله مشر كال تتهبعوا  و  قبلواأو  اهلوى قومواو  الغفلة

مة  خعلى  الغفهار لتقوم زيز ان العأو  انه  خرى فضال من لمرهة أ   كآايت بيهنات تل
 كنه ربه إ كليأرسلناها إو  صرهفنا اآلايت كلكذ  صالاآلو  وه  الغيف  رهكتشو  اّلله 

م  زيز هلو الع  العاله
 

 


