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 منيع  ز  مثار عنه اّلل  أبي  ز و  ظهر ابلفضل دل قدا رضوان العذه
 

 يمكل احلدبسم اّلله العا
 

ل كهيا يف  لدنفخ منه روح العو لدا لوح فيه بعث اّلل  امسه العاذه
نفس أو  نفسهمأعلى  مواكحيو ل اخلالصدالععلى  ل  كليقومن    أمجعنياخلاليق 

 كجعلناإّن   ا االسمذن اي هأ * ريطقمو  ر نقريدقعلى  وا عنهز يتجاو  الو دالعبا
 على األشياء الس ماء فاستشرقو  األرضمسائنا احلسىن بني أمشسا من مشوس 

 كل  يف ظ لعل  جيتمعن  الن اس * يعدالب زيز الع كنوار نشاء أباإليف  عم ا خلق
ا ذن اي هأ * س املنريد  املق كنوار أيستنورون من و رائهمو  لم عنظ  يضعون الو

ل  دهر عظن كبو ّن املقر بنيدمرجعه بني عباو لنادء عدمب كجعلناإّن   سماإل
 كن يغر نأ كاي  إسم ا اإلذن اي هأ * ّن املقبلنيدعبا زكراطي ن بز نو لدل  عاك
لينا  إ كن  نسبتفاعلم أب * يردر القداّلل  املقت يدا املقام عن اخلضوع بني يذه
 عم ا خلق بني الس موات كوندبني ما و كال فرق بين كنسبة ما سوي  ك
من  لمةكنات بكل خلقنا املمدعرش الععلى  ّن  مل ا استويناأل * نياألرضو

إىل  مساءرفعنا بعض األأو * يمكحشيء  ل  كعلى   كان رب  ك  كلكذّن  دعن
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ن ه ال إقل  * يعدالب زيز الع ر املتعايلدّن املقتأو ّن  دمن ل وت البقاء فضالكمل
 * رينكا ذ  ه الدره عباذكعم ا يو ل  ما خلقكانه عن  بني خلقه سبحو نسبة بينه

ا الن سبة ال يتإو ا إلواح األيف  رذكيو ينسب به ّن  بعثت  دة ال يتراإهرت من ظّن 
 كاختصصناو كفيناطاصإّن   نكلو  * طاملربم احملي مريخلقت أب من مشي ة ال يت

 كن مينعأ كاي  إ * نيعطون من املنقكتو كر رب  كا الل وح لتشذهك يف رفعناأو
إّن    ّن  دمر من لنرفع من نشاء أبإّن   * رب  العاملنيو كعن اّلل  رب   كارتفاع امس

ك إال  نفسد يف تشه ال * دما نريعلى  ماكحا و ما نشاءعلى  رادن ا مقتك
 الو * الر محن الر حيم كة رب  دراإفق فم أشرقت عن أ مر ال يتلمة األكمشس   يجتل  

 زيز الع كاّلل  املل مرأبإال   وّنكال سو ةكال حر و ال قو ةو ةر دق كاتد يف ذتشه
 طر الن فسال مبا هتب  عن ش األهبى ي  العل كمن نسمات رب   كحتر   * يردالق

ون مثل كن تأك اي  إ * ون من العاملنيكلت األعلىك قلم أيمر  كلكذ  اهلوىو 
عالء امسه  إو نفسه إىل رظنشاء فلم ا نكوت اإلمليف  مساءز األراطي  ن اه بز ي ذال  

ن  إقل  * سفل الس افلنيأإىل  املقام ىعلأرجع من و  زقهر و  خلقه يذفر ابّلل  ال  ك
زع عم ن ننو يندّن املريدي ن هبا من نشاء من عباز ثواب ناأل لةز مبن يمساء هاأل

اع  ز االنتيف  ّندنشاور عباما و * م العليمكر احلا دّن املقتأو  ّن  دمن ل مراأنشاء 
 يقني مبنيعلى  نكو كرب   أمرفاعرف  كلكذاء  طعاورّنهم حني اإلما ما شك
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 * من العارفنيأنت  ار لودقتاإل يدايأمل تغلق و شيء رتنا عنديسلب ق ال *
يستشرق و ل  حنييف ك شأنه دازده يد  عن ح زما جتاو و ل  اسم عرف رب هكقل  

إىل  اعطقاة االنقمبر  ييرتقو * رميكل  آن مشس عناية رب ه الغفور اليف ك عليه
ة من دراإبك إال  يتحر   الو نهذإبإال   قطين الو  هدعن موجإال   يكمقام لن حي

يف  ن افتخرأسم ا اإلذن اي هأ * يمكل العليم احلدر العادن ه هلو املقتإو  نهدل
يف  اهراظم كفسوف نبعث من * لنا بني العاملنيدمشرق ع كمبا جعلنا كنفس

 نياألرضو ل بني الس مواتدالع طبسا طنبسو لمظ  شراع ال يو طهبم نو كاملل
مساء هؤالء بني ار اآلفاق أبطقأي ن ز يو لم عن العاملظ  هبم ميحو اّلل  آاثر الو

هم مرااي و دالش هو و من الغيب دين يتبس م هبم ثغر الوجو ذال   كولئأ * العاملني
تقو ى و لمظ  ال يدايأع طهبم تقو بني بري يت يمسائأالع طمو يدبني عبا يلدع
 كلذن اي أ * ظس احلفيد  ا الل وح املقذهيف  مررّن األد  ق كلكذ  مراأل دعضاأ

لوا بني ديعو كلهم بكي نوا هيا ز ن يإوىب هلم ط كينة للملو ز  كجعلناإّن   سماإل
ر د  ما ق * ميدم القكتابه احمليف ك م اّلل  كموا مبا حكحيو الن اس ابحلق  اخلالص

يف  مسائهمأر ذكيو رهمذكيعلو و نتهمطهر سلظي كبو كحسن منأينة ز هلم 
بني  ي  ه عر ن  إ كمن من جعل نفسه حمروماو * يمظالع زيز وت اّلل  العكمل

م كي نوا رؤسز  كن اي معشر امللو أ * لو يلبس حرر العاملنيو األرضو الس موات
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ّن  دمن ل م فضالكمر أن كلكذ  دار البالطقأنوارها أمن  ليستضيءل داليل العكأب
على  ئونكيت   اكملو  األرضيف  هر اّلل  ظني فسوف يطم اي معشر الس الكعلي

من خرية  كولئأنفسهم أعلى  مونكما حيكمون بني الن اس  كحيو لدّنارق الع
ل  كن ه يوافق  إو  لداء العدم بر كلكي نوا اي قوم هيا ز  * أمجعنيبني اخلالئق  يخلق

ثر كأيف  ّن هبماأمر و نصافاإلو  بداآل كلكذو * من العارفنيأنتم  الن فوس لو
يف  ينفعهاو مبا هو خري هلاإال   نفسا أمرن ه ما إ * ونن  من العاملنيكلواح لتاأل

 ل  عامل خبريكعن عرفان  و عمل يذمن عمل  ن ه بنفسه لغن  إو  وىلاألو اآلخرة
ن يذوىب لل  ط األشياءل  كعلى   ا الل وحذهيف  سما اإلذجتل ى هب دن  اّلل  قإ *

 يدايغرسنا أبإّن   * ّن املقر بنيدمن عبا كولئأوا به ز ين فاذال  و نوارهاستضائوا أب
 ل  ك  سقيناها مبياه الفضل فسوف أتيتأو لدشجار العأيف هذا الر ضون  رةدالق

ن اي أ * ن ا آمرينكإّن    ّن  دله من ل د  مر  الو مراأل يقض كلكذمثارها  ة أبداحو 
ا ذروهم هبذك  ن احضروا مأل البيان مث  أار دقتاإل ا هب ت روائحذإل داهر العظم

 يذفرمت ابل  كو ي  حج ة آمنتم بعل ي  مث  اسئلوا اي قوم أب * يمظم العظعاأل أالن ب
 *  اي معشر الغافلنيلواح فتبي نوا اي مأل اجلهالء مث  ات قوا اّلل  ل  األيف ك م بهكبش ر 

ينهم ذمثل ال  كم  كمثل * يمكاحل زيز الع يفرمت بنفسكو يميان مببش ر عون اإلد  تأ
فروا كلمة  كهرت الظوت اّلل  فلم ا كان يبش ر الن اس مبلك  يذال   الن ب   آمنوا بيحىي
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ل  د يف كالعبادن ه ّنإ يذال   دبع * املنيظ  العلى  لعنة اّلل   ال  أ   افتوا عليهاو هبا
م أبألا ى دن فأىل إ بش رهم بلقائهو لمة اّلل  منهمك  دعه ذخأو  اءدالن   ىعلاي 

رب اعرتضوا كلمة األكهرت  ظو فلم ا شق  الس رت * يعدالب زيز لنفسه الع روحه حب ا
ا جتاو إقالوا و عليها نفسهم ما جعلهم أسو لت هلم  كلكذبه حيىي   أمرت عم ا ز ّن 

م املقت حمروما تى به أني من قال ما ثبت ما كمن املشر و * يردر القدمن لقاء رهب 
قبل االستقرار و دبني العبا دالباليف  مهكما استقر  حو األرضعلى  رايكز ابن 

منهم و * املعرضني ان منكو الر وحعلى  ربكاست كلذبو دحأ أييتن أ يينبغ ال
يعاشر مع و هر يغسل ابلر وحظ يذال  و ن  حيىي غس ل الن اس ابملاءمن قال أب

م ياأل كتليف  هل البيانأما تسمعون مقاالت ك  * ئنيطاخلا قولون ما قالوا بل اي 
قل  * نيكين يت بعون هؤالء املشر ذمن قبل فويل لل   دحأل م به كل مون مبا ال تكيت

وان كب األطقيف  هرظ يذم الر محن ال  كن استحيوا عن مجال رب  أاي مأل البيان 
 يم بلقائكن ه بش ر إمن قبل  ي  عل م ابسمكجائ يذال  و * بربهان الئح مبني

 * يعدالب زيز الع ير ذكبإال   ال تنف سو حبب  ك إال  ر  ما حتو يم بنفسكخرب أو 
ل  كو ات محل محلهاذل  ك يضعو هبائه دلم عنظنور ي يذل  كن   م أبكخرب أو 
ا ذإو  * العليم العلي  م كمن جربوت مشي ة رب   مرل األز ن كلكذمانته  أمانة أ يذ
م كرب   ةدراإفق أشرق مجال احملبوب عن أو  م عنهاكم الس اعة حني غفلتكتتآ
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 تم بنفسهكشر أو  فرمت آبايتهكو عرتضتم عليهأو  عرضتم عنهاأأنتم  يردر القداملقت
 الو  قل اي قوم ات قو اّلل   * املنري زيز اهر العط  س الد  مه املقد كمت سفدر أن أإىل 

ن ه هلو إو  هدمن عن مريف يشاء أبك  مرن ه أيإم كنفسأ دو داّلل  حب أمروا ددحت
 يروحيف  يديناو ير دصيف  قطن ه ينإقل اتّلل   * يردر القداملهيمن املقت

 بني الس موات قنطنأو هأمر من نسمات  نظيقأ يذن ه هلو ال  إو ل م بلساينكيتو
ن ذأمسعه  م ما الكمسع منأو مكون بينكأن أب ي  عل زيز ني قل اتّلل  عاألرضو
هإد إال  عبأ ن الأب تأمر  و  ابحلق   هرينظأن  اّلل  كلو من قبل دحأ م مبا كر ذك  أو  اي 

 يدبي مران األك لوو * نياألرضو الس موات كوت ملكم عن ملكهو خري ل
 ن ه هلو املختار يفعل ما يشاءإن كلو شرارهؤالء األ يدبني ي يهرت نفسظأما 

م اتّلل  احلق  كال بعيون رؤسائو مكبعيون يل ي إ  روا ظتن اي قوم ال * دم ما يريكحيو
إىل  رواظقل اي قوم فان * اآلخرينو و لنيهروا خبلق األظو تستلو شيء مكلن يغني

ل ز ن كلكذ  ادبأ لن تعرفوين يبعني سوائ يل ي إ   رونظم لو تنكن  أل بعين مجايل
 يم بنفسكبين يدّنأقل اي قوم ما  * يمكاحل زيز ر العدلواح اّلل  املقتأيف  مراأل

 يضجيج كلذب ديشهو هديف يشاء بنفسه لعباك  يدن ه يناإبل  يلنفس
رايح مشي ة أهتا ذخأ رقة ال يتو  ن  إ * من املنصفنيأنتم  لو مث  حنني قلب يصرخيو

يف كها  كابحلق  بل حتر   قنطنأ يذال   نفسها ال فويف  ن تستقر  أر داّلل  هل تق
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ون كنفسها لييف  هاز از تها مث  اهتكن  حر إو  * دم ملا يريكن ه هلو احلا إو تشاء
مار ز يف حال مكروا اي قوم  ظفان * من العارفنيأنتم  قها لودصعلى  ادشاه

ن أر دينفخ فيه نفس الس بحان هل يقو ة رب ه الر محندراإّنمل أقع حتت ي و ذال  
 يف يشاءكحلان  هر منه فنون األظاملن ان بل ي زيز م العكرب   اته ال فويف ذ يصمت

من  مرفق األأن لع عطن تأر الش مس دهل تقو * يردم القكاحلا  زيز ن ه هلو العإو 
 ديشهو نفس البهاء نوارها ال فوأمن  األشياءن متنع أيع طو تستأغري ضياء 

 كحتر   األهبى العلي  م كرة رب  دصابع قأن  إقل اي قوم  * ل  منصف بصريك  كلذب
م كرب  آابئو  مكى اّلل  رب  دبل من ل يدن من عنكا مل يذهو األعلىا القلم ذه

ه كحير   يذال  على  وأا القلم ذهعلى  تعرتضونأني كاي مأل املشر أنتم و  * و لنياأل
 اذإ * هل مأل العالنيأم كحتري  من فعل دم قكه قل فويل لدان من عنطبسل

 در و  تنوح مباو يبالئو  يضر  يف  لديضج  حقيقة العو يل لنفسدعني الع يكتب
 يحضور يف  ن يفتخروا ابلقيامأانوا كو  يتدراينهم خلقوا إبذمن ال   ينفسعلى 

ون  كشأل ين  إل دهر العظن اي مأ * املنيع زيز الع كاملبار  يمدوا برتاب قكيسترب و 
لوح يف و  لواحل  األيف ك يوا بنفسدعي و ذال   دوا بعكشر أو فرواكين  ذمن ال   كليإ

 * أمجعنيبصر اخلالئق أا عن ظجعله حمفو و عصمته زنائيف ك ه اّلل  ظحف يذال  
مت منه روائح دجو  نإقوا فاستنش اد  ر  و   تمكر دأو وانمت الر ضدر و  اذإقل اي قوم 



  258 – 245، الصفحات  4آاثر قلم اعلى، اجمللد  –آاثر حضرة هباءهللا  –رضوان العدل لوح 

www.oceanoflights.org 

 رواكنأينهم عرفوا مث  ذونن  من ال  كت الو روهكتن الو يب خافوا عن اّلل  ط  ال
رائحة  هر من  ظل  ما يكمن   دو شم  ليجذ دلو يوجو * افرينكانوا من الكو

بعثتم و يمر خلقتم أبأنتم  سما اإلذاهر هظن اي مأ * رميكال زيز س العد  املق
 العال م زيز م العكرب   يدا املقام عن اخلضوع بني يذم هكن مينعأم كاي  إ يتدراإب

ينفخ فيه روح و * يمظان عطلل من الغمام بسليف ظ اّلل   أييت يذيوم ال  يف 
فيه  ددجيو املن ان زيز الع يالر ضوان ابمس زر  طيو وانكهل األأعلى  احليوان

 * يعدع بد ن مبدمساء من لاء األدبر  األشياءل  كن  ي  ز يو الر محن زراطنسان باإل
 * يمظالفضل الع كلذم من كنفسأمتنعوا  الو اليوم ات قوا اّلل   كلذم خلقتم لكن  إ
ر طشإىل  ن اسرعواأ ذمساء يومئم األكيغر ن سم الا اإلذات هياي مسم  ن أ

من  قل  أن تصربوا أم كاي  إسهام القهر  مرم سحاب األكر عليطلو متو الفضل
قل  * يمكاحل زيز ّلل  الع ذيومئ مراألو شيئا دحأم اليو  كلك يف ذميل حني ال

على  ر  البقاءيف ذ مت بهدعاه يذال   دتنقضوا عه الو اوفوا اي قوم مبيثاق اّلل  
 ذبعث يومئ دم اتّلل  احلق  قكبصار أقل فافتحوا  * العليم زيز ر العدحمضر اّلل  املقت

 اذإ * يمظالع العلي  ر داّلل  املبعث املقت كالغمام فتبار  لليف ظ تى اّلل  أو ذحينئ
من إال   ل هاك  األعلىهل مأل أينوح قبائل و األرضو الس مواتيف  ل  منكع  ز يف

صبع شق  حجاب بصره إبو األعلى العلي  ر دانه املقتطبسل األهبى ده يذخأ
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قل  * اجلليل زيز الع كلمري ة عن لقاء اّلل  امليف  انواكينهم  ذجن اه من ال  و القضاء
ين ذال  إال   ل  نفسكرب  طاضو شيء ل  كارتفع عويل  و مساءل  األكل  د  ب داتّلل  ق

 هم عن الن ومظيقأو  م الر محنكر رب  طهبت عن ش بعثتهم نفحات الس بحان ال يت
ان ذآن  م صر ف اآلايت ألدن اي لسان الق  أ * نيكنس املشر ده رهم عن طو

لق أف كتدراإهواء و كرتطل من مساء فز ن يسمعوا ما نأيعوا طالن اس لن تست
ن اي مأل أ * ل مبنيدا لعذن  هإو  نت عليهكر ما  يف ذك ارهمدمقعلى  عليهم

نرش  إّن   نكلو  حيصى ال معاينو مقاماتو ل مراتبدن  للعفاعلموا أب األرض
 م من املخلصنيكجيعلو لمظ  نس الدم عن كه ر طا البحر ليذمن ه م رشحاكعلي

يوم يف  هر نفس اّلل  ظبه م مرئه هو ما أيدمبو لدصل العأن  لموا أبفاع *
ن ه إو نياألرضو ل بني الس مواتدان العز ن ه مليإقل  * أنتم من العارفني هوره لوظ

ع اخللق مل ز ن  فإو  * ل مبنيدن ه لعإاألرض و الس مواتيف  ع منز يف مرأب أييتلو 
صل لع الن اس أبط  لو ا * رينظمن الن اأنتم  لوام طع الر ضيع من الفز فإال  ك نكي

رايح اخلريف لو أن  إقل  * رينكانوا من الش ا كو عوا بل استبشرواز مل جي مراأل
ر د  ق كلكذآخر   زراطهور ظلإال   نكا مل يذالر بيع ه زراطشجار من األ يتعر  
ما كحق  حق ه   يذل  كاء  طعإل دمن العو * يردر قدن مقتدمن ل مراأل

 دروا لتعرفوا املقصو ك  تف اذإثر الن اس كأعم ز ما كال   داهر الوجو ظميف  ونر ظتن
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م دتنعو لمظ  ان الكر أرب منه طتض يذل ال  دن  عإقل  * يعدل من قلم بز عم ا ن
شرقت مشس أفيه  يذا الفجر ال  ذهيف  هورظ  ا الذقرار هباإل هو كقوائم الش ر 

خرج عن حصن  دن ه قإؤمن به من مل يو * ان مبنيطفق البقاء بسلأالبهاء عن 
بعمل  أييتمن و * ظحفي ز  لواح عأيف  املنيظ  تب امسه من الكو لدالع

يف  يتوق فو ال آخر له يذآخر ال  إىل  ل بني الن اسديعو األرضو الس موات
م أن ارتقبوا اي قوم أ * املنيظ  ان من الكو نفسهعلى  لمظ دان ه ق مرا األذه اي 

ا قإو لدالع قل اي  * يونن  من الغافلكتو ن حتتجبوا منهاأم كاي  إتت ابحلق  أ دّن 
ونن  كت الو  لواحاأليف  م اّلل  كموا مبا حكل مث  احدالع زراطم بكلكي نوا هيا ز قوم 

 ة مندن ه خلري من عباإ مريرة من املاء أبطقل من يشرب ق * ينز من املتجاو 
 ينذإ زراطب ي ناز ون مكن يأبد إال  حأن  اّلل  لن يقبل عمل ل ها ألك  األرضعلى 

ل من جربوت ز ن دن ه قإو  لواحاأليف  مكّنأمر ن اعملوا اي قوم مبا أ * بني العاملني
الر محن  يبصره من رائحة قميص امس د  ارت يذال  و * يردالق زيز اّلل  املهيمن الع

فابتعث  ي  ن اي قلم العلأ * يمكل احلدآايت رب ه العا ل  األشياءيف ك ن ه يرىإ
ن  إو  نشاءوت اإلكمليف  لداهر العظنبيل من م دابلر ضا بع يمس   يذال   دعب
ن استمع أ دن اي عبأ * نياألرضو ل الس مواتدله عديعا الو ميانه ابّلل  إله دع

ا ذهر هبظ يذم ال  ظعئ حبر األطشاعلى  مث  اجتمع الن اس ىعلصرير قلم األ
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جوه العرفان من و  يتغري   الر محن لئال   دعبا ظن احفأ * ميدم القدقسم األاإل
ن اعمل مبا أاملن ان  زيز الع كرب   كأمر  كلكذان  طاهر الش يظشارات مإمات طل

 الر محن لئال   دجنو و كبني أيجوج الش ر  اد  ن سك  * مجيل زيز ن عدت من لأمر 
 يمكالعليم احل كم رب  كمن جربوت ح مرل األز ن كلكذهم  دو دوا من حز يتجاو 

لربي تنا بني العاملني  حصنا كجعلناو ّندّن  بني عبادمن ل راذك كجعلناإّن   *
ل كربت هيا طمنه اض يذال   أبا الن  ذرهم هبذك  تو شاراتهم من سهام اإلظلتحف

ت الوجوهو مساءاأل ل  شجر كمثار من  ت األطسقو ربكال يراضأشق ت و غري 
 كلكعت عن هيز نو كرت صنم الوهم بقو ة رب  س  كمبا   كوىب لط * مرتفع منيع

 * طاحملي املتعايل كس املبار د  سم املقا اإلذهب داء الت وحيدي نته بر ز و دثواب الت قليأ
م الر محنعلى  ن  مأل البيان اعرتضوامث  اعلم أب  يذال   دآمنوا بع يذفروا ابل  كو رهب 

عم ا خلق بني  ءبشي يهور ظحيتجبوا حني  ن اللواح أبل  األيف ك ص يناهمو 
منهم من افتخر و لمايتكيقرء  و يفر بنفسكنهم من  م * نياألرضو الس موات

 الس مواتيف  ل  منكقل اليوم لو ميأل   *من قبل  يلت من قبلز ن تب ال يتكب
ا لن إ فوحات حب  و أمريمل هتب منها نفحات و تب قي مةكمن   األرضو ّن 
وت كل من ملز ل ما نكم اي قوم  كقل فويل ل * رب  العاملنيو كاّلل  رب   در عنذكي

م مبا كف  لأقل  * من العارفنيأنتم  نإ يثنائو ير يف ذك لز ن دن ه قإالبيان 
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سفل أيف  مكمقر  إىل  رجعتمو مكرائو  ه عندمت عهذنبو نقضتم ميثاق اّلل  
 ل البيانز ما ن يذال   دبني مأل البيان بع ادبقيت فري دق ين اي امسأ * الس افلني

 وىلة األطن  نقإقوم خافوا عن اّلل  اتّلل   ل ايق * دلوم الفريظامل ير نفسذكلإال  
 مجايلإال   ان حمبوب قلبهكما  و  يبثناء نفسإال   ل مكما تو ير ذكبإال   ما تنف س

شرقت أو  لدل العكمنه بعث هيا  يذن  ال  أبفاعلم  ين اي امسأ * املشرق املنري
 * ملنياظ  هؤالء ال يفعلوا بنفس كلكذلم  ظ  الإىل  ونكنوار الفضل نسبه املشر أ

 كخيرب  كلكذمور  رب األطتضو لم هؤالءظمن  األرضه ذل هد  فسوف تب
هر ظم مكمير  عليو دل  الباليف ك لواح الن ارأانتشرت  دقو * ق عليمدلسان ص

لمة كإىل   توج هواو مكرائو  عوها عندالر محن  دقل اي عبا اذإتاب كان بطالش ي
ل من ز و ينأال ز ل اآلز أيف  لز ها ما نل حبرف منديعا ن ه الإ * يعدم البكاّلل  احمل

هبم من ذمث  استج ويندعن نفحات  يده ر عباط ين اي امسأ * رفيع ز  مساء ع
همطمث   لمايتكو ايع نغمايتدب ون حرم ديقص لعل   يرضائو هواء قريبيف  ري 

 * العليم العلي   كن رب  ديل من لز ن ه لتنإو  ل ابحلق  ز ن كلكذ  يربايئكبيت  و يز  ع
ام كحأوا ذهم ات  و لواحل  األيف ك ّنيناهم دقإّن   ماءد  ال كعهم عن سفمث  امن

 عماهلمأ رجع ضر  و * انوا من الغافلنيكو مروا عن حصن األز جتاو و   سخراي  اّلل  
ين ذن  ال  إ * من الس امعنيأنت  نإ مران األك  كلكذو صل الش جرةأإىل 
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انوا من كو لدوان العخرجوا عن رض كولئأحياربون مع الن اس و لوندجيا
م ه األذهيف  سبيل اّلل  يف  وادينهم استشهذال  و * ظحفي ز  لواح عأيف  املنيظ  ال اي 
ثرة كروا اّلل  جهرة حبيث ما منعهم  ذكن يأانوا كو اخللق ىعلأمن  كولئأ

حني يف و  * ينز انوا من الفائكو وادن استشهأإىل  ر اّلل  ابرئهمذكاء عن دعاأل
 يقض كلكذ  مرل ها براايت األك  األعلىاستقبلتهم قبائل مأل  احهمرو أارتقاء 

غرست  يذال  أنت  يدسي  و يهلإقل اي  * يمكر حدن مقتدابحلق  من ل مراأل
من عواصف  يهلإها اي ظفاحف اذإ كمتكحو  كأمر رضوان يف  لدشجار العأ

 كجوار رمحتو كل  فضليف ظ فناّناأو غصاّناقواصف البالء لرتتفع أبو القضاء
 دكاملقر بني من عباو كصفياء خلقأوراقها من أل  يف ظ يهلإن اي كمث  اس *
خلقنا رضوان إّن   * الغفور الر حيمأنت  كنإو  ما تشاءعلى  رداملقتأنت  كن  إو 

ق  ذ اذ  إ   * يعدب ز  ه عكبفوا  كليإرسلناه أو  ّن  درة من لدقو ّندل بقو ة من عندالع
 كلذبو  كنيمن ّنر املشر  اظون حمفو كقها لتوراأل  يف ظ مثارها مث  اسرتحأمن 

 العاملني رب    هلل داحلم  و  كرينون من الش ا كتو  كر رب  كلتش كامتمنا الن عمة علي
*  


