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إّني أان اّللي ال إله إالي أان الريمحن الريحيم إّني أان اّللي ال إله إالي أان السيلطان العظيم إّني أان 
أان املقتدر على و  ذرئت املمكنات جودا من عنديو  اليذي خلقت املوجودات أبمري

غنيت عندليب و  أبمري أشرقت الشيمس عن أفق السيماءو أان العليم احلكيمو  ما أشاء
بطون اّللي و  ظهور اّللي يف ملكوت الُعلىو  أبني هذا جلمال اّللي يف انسوت الَبَداءالقدس 

هذا القمص املنري البيضاء كذلك كنت من أويل   ساذج القدم يفو  جربوت البقاء يف
أكون و  كلي أويل إهلا فردا أحدا وترا صمدا ابقيا دائما حييا مريدا مقتدرا عزيزا قييوما

 ا قادرا أزال أبدا حييا دائما كائنا معبودا.سلطاان ملكا حكما عامل
 

 ﴾ بسم هللا البهّي األهبى األهبى﴿ 
 

م لعلي تقليب يظم عداّللي عن جهة العرش آبايت مهيمن مق اءدح ب امسع ن
 رادون قاكلتو  األرضنيو  بني السيموات األمرح بسلطان تصو  كبكليك إىل مولي

 ك تقابلهمني إد يدح ذشاح افسياألرض أب ىلي من علك  كلدحبيث لو جيا كبنفس
 نت تعلم ماأ كني إو  ير.در القدر املقتدالقا الغيني  يمسعنهم اب ستغينتو  نهملن ختاف مو 
ان حني دن عنكني مل يمن العاملني. ألأحد  اطيلع مبا ال كسفر  علينا مبا اطيلعت يف در و 
عرفت و  التفتت اذنت لأ إالي  بصر يذير من داّللي املهيمن العزيز القإىل  هاجران يذالي 

 اّللي هبا فاشرب يف كاختصي  يذا من مخر الي ذهو  عنيدي من هؤالء املأحد  عرفه ما ال



  359 – 340، الصفحات 4جلد  بديع، 159، آاثر قلم اعلى – هباءهللا حضرة –( سورة األصحابلوح حبيب )

www.oceanoflights.org 

 عرفه ما ال كر اّللي مبا عريفكمن هؤالء الغافلني. مثي اشأحد  يطيلع هبا ا لئلي ر  س   كنفس
من نيه ما إو  عن بئر الغفلة كجنياو  رةدالق يديأب دكي ذَ خَ أَ و  مجعني.أمن اخللئق أحد 

 كرانها لدي حسن عميا قأأس السيرور كن  كاملقريبني. اتّللي احلقي مل ي نيه لولي إو  هوإالي  له  إ
 ر بطرف الطيرفظن من اخلائفني. مثي انكت الو األمر ىفاشرب عنها مثي استقم عل اذ  إ  

خرى أُ ة  ر  ذا نزلت مَ إدير. فآمنيا آبايت اّللي املهيمن العزيز الق اني عون أبدي ينهم يذالي إىل 
مم أُ ن ما اق  فَ ن   دي شأكانوا و ربوا عليهكوا عنه مثي استر  ا ف َ ذ  إ  ظيم ر العداملقت يي ابمسه العل

 ال السيمواتو محلنا ما ال محله اجلبال دنت من العارفني. قل اتّللي احلقي قأن إالقبل 
 مواجه األظيم. قل اتّللي لن تطيقال حوامل عرش عو ما عليهاو األرضال و ما فيهاو
غيب من ال دال جنو و ونكال ما يو انكال ما  و مثارال األو شجارال األو حبارال األو

د جنية اخللأهل  البقاء مثي أهل  ظمة مثي عيونعيون الع يكيب دق اذ  إ  مأل العاليني. قل اتّللي 
 سني. دي ربايء خلف جلج املقكسفائن الأهل  غرفات احلمراء مثي  يف

 
فرقان من قبل ولوا الأُ دليوا به الل املعرضني مبا استداست دوف جتن اي حبيب فسأ

خبري. فسوف تسمع منهم ما ال و دلشهي كلذبعلى  فى اّللي كو كلذمن  دىنأبل 
سواق اتّللي احلقي سون األكني ينهم يذال من الي و ال من جهلئهمو مسع عن علماء الفرقان

د خلق ق دوّنما إني و  هر من قبلظ يذو الي ا هلذني هإظيم. قل اتّللي لٌم عظا لذني هإ
علت و مكمسائأظهرت به  يذربون ابلي كين. قل هل تستدمن الشياهأنتم  نإ يمر أب
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رته دقو ا رأيتم سلطنة اّللي مَ أَ اّللي املهيمن العزيز العليم.  ىم علكمن يذا بغم اتّللي هكرتبت
ان كم اي مأل املغليني هل  كبصار أجلله. عمت إو  كربايئه مثي سطوة اّللي و مة اّللي ظمثي ع
 لي كليت  ذالعزيز العليم.  يدينا ال فونفسو ينطق بني يأ و ب َ أ روح  ليقول مل َ  يذمن 

خضعت  و  العزيز اجلميل عناق لسلطاّنلي األكخضعت  و العزيز اجلميل يالريقاب لوجه
قلي من أهر ظي ا الغلم من حلن لوذهيف  زَ ن  كُ   دالعزيز املنيع. ق عناق لسلطاّنلي األك

 قانذختري األو شجارمثار من األتسقط األو وراقاأل تصفيرو اجلبال دكي لتن ةبر سمي اإل
 هدتشه مريةو هيئة النيوريف  ل النياركهيعلى  هدجتاليذي  كا امللذتتوجيه الوجوه هلو

يف  صلها اثبتأ الشيجرة الييتكه  دمرية  تشهو ا البحر املوياجذهيف  مواجهيئة األعلى 
 راء عرشو  ت عندصعاليذي  مقامإىل  فناهناغصاهنا مثي أأارتفعت و ربايءكرض الأ
من اخللئق أحد  لن يعرفهاليذي  ا القميصذهيف  ل احملبوبكهيعلى  هدجت يم. مريةظع
 سليم. تى ربيه بقلبأمن إالي  رواحهمأ ينصعقون يف اذ  إ  ون عرفانه دلو يريو مجعني.أ
 يرائو  الصيائح عن مثي يصح مثي ينطق النياطق عن مشال مييينعن  داملنا يدينا كلكذو 
من  دا هلو املقصو ذني هإني اتّللي أب يليم لسان اّللي عن فوق رأسكيتو يمامأعن  يالريو و 
ال  ذهم حينئلوو لي الوجوهكاليه توجيهت  اليذي  ا َلَوجهذهإني و  ويل لهأال  يذويل الي أ
املنري  اهر الباهر املتعالظي ا الفضل الذر هكقي من ينونني من الشياعرين. اتّللي احلكي

 سفل احلجيم. قل هل حتسبون يفأإىل  ميه حاله فسوف يرجعأن يسئل من له أب يينبغ
من رسل اّللي  دحميان أبم اإلكق عليده اآلايت هل يصذفرون هبكم لو تكني م أبكأنفس
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رائها و  منو  رياتذي لي الكم  كبكذي ي اذ  إ  قي فو ربي العاملني. اتّللي احل ال لُ ب  ق َ  ن  م   يي  ل  عَ و ب  أ
ر العزيز دمة مثي لسان اّللي املقتظرة مثي لسان القوية مثي لسان العزية مثي لسان العدلسان الق

 يم. كاحل
 
ن مسعت إقلي عميا حيصى أرفعه أمثي رة دانمل القيل السيرت أبذ ذن اي حبيب خأ

اصطرب و  مجيل. مثي اصرب سرتيف  نكو انكما   ىعه علدو كانملأ ذضوضاء املغليني خ
ن إو شفتها من قبلكعميا   دزيأنات كشف به حجبات املمكصابع القوية مثي ا أمثي قريب 
ن بوقار كمنيع. مثي اس ظحفيف  نكو ني ضعها مثي اهنزم عن السيباعكاملشر  يارتفع عو 

لي ك. مثي انقطع عن  ليه بسلطان مبنيإمة اّللي مثي توجيه دخل كهر ظ ددشينته مثي أكسو اّللي 
القوية عن و  رةدانمل القأني. مثي اخرج كعن مثل هؤالء املشر و األرضو السيمواتيف  من

الطيني. مثي و م بني املاءدان اآلك  يذحني الي  ءلي شيكقبل خلق   كعطيناأ يذجيب الي 
 ءلي شيكاحلجاب عن  و ستارلي األكبه انشقيت   يذاخرق سبحات القوم بسلطان الي 

اؤا كينهم اتي ذسبحات الي و شارات املعرضنيإ كلذيع. ليمحو بداستقامة ب ىعلن كو
 نت من العاملني. أن إاني دمن لون أمر دعليها من 

 
 دختف من جنو  الو كعلي دحتزن عميا ير  الو صنامسير األكن اي خليل  أ

موا دو تنعأ ان متوتوا أو تنصعقواأنتم  مكاني ما خناف منرين إكالشيياطني. قل اي مأل املن
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 األمرلي ما سرتان كو نيكنفس املشر أو مكنفهر ابحلقي رغما ألظ دقو اّللي أمر  دلن ير 
يف  ني النياس بعضهمى العاملني. ألعلو مكا من فضلنا عليذه شفنا مريةكو م مريةكعن

ا ذعيوهنم ليف  انكاليذي   دنوار الشيمس لرمني أدن يشهضعف لن يستطيعني أو رخوة
ال و ال الشيمالو م اليمنيكقل اتّللي لن ينفع . نيكونني من اهلالكي عهم لئلي ارينا مد

 يي ل  تى عَ أاليذي  م حنيكيف أنفس رواكي من املوقنني. قل فأنتم  نال السيؤال إو اجلواب
الفرقان ما أهل  من ادحأير. هل نفع دابحلقي عن مصر الريوح آبايت اّللي العزيز الق

رين. فو عمرى ما ظنت من النياأن إالبيان يف  رظفان كلكذمحن.  الري  كهم ال فو ربي دعن
اء ذك يذلي ك  كلذيعرف و ال جواب نفسو أحد هم ال سؤالدعميا عنشيء  نفعهم

ر دتاب اّللي القاكيف   مرمت بهأم مبا كأيمر و هر من قبلظهر ما ال ظ دبصري. قل اتّللي ق
أحد  من العارفني قل اليوم لن يغيننتم أ نإ خلق بقول دم قدكليما عنكو  العزيز العليم

ن ينسى أبشيء إالي  رذكلن يو  س املنري.دي ا املقام املقذاّللي ه يدن يفتقر بني يأبإالي 
ما أني. قل األرضو يف ما خلق بني السيمواتكاخللق فو األمروت كاملليف  ماو  نفسه

معشر الغافلني. اتّللي  م ايكفويل ل (ثباتهإه دوجو و ليله آايتهد) :ني مسعتم من قبل أب
اء دمن العارفني لريفع نأحد  قلي عميا حيصيهأ األمرجه و  شف احلجاب عنكاحلقي لو ي

ني ربايء أبكمن الكس عن مدين البقاء مثي حلن القدمياعلى مثي صياح أهل أهل مأل األ
 متيت حجية اّللي  كلكذيع.  در عزيز بدسلطان مقتا إالي ذه ني إ كامللا يف ا بشر ذما ه
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هور ظ در من الغفلة حبيث لن يعرفوا الشيمال عن اليمني. هل بعكسيف  ني النياسكلو
 ربي العاملني.  فو ال األرضو السيمواتيف  عميا ءا شيدحأاّللي ينفع 
 
 وت العماءكاملليف  جربوت البقاء مثي يف  في دو في كو رني و نت اي حبيب غني أ

لي كحبرف منه   ما يستغين كلقيناأ كلكذنري.  املشرق امل مجالشيء إالي  ىلإتلتفت  الو
الريوح و رميكحبيهم مولٰيهم العزيز ال ىني لو يستقيمني علاألرضو السيمواتيف  من
به اليذي  رذكمن  األمرقلم  ذره حينئذكمبا ي در اجلواذكي العارفني. مثي  ىعلو كعلي

الييت  أسكربه من  شيم. مثي أظع دعرش جم استقري الشيمس علىو سدارتفع خباء الق
يطمئني به  املنام مايف  كريناأاني إرين. قل كون من الشيا كيو  ليطمئني هبا قلبه كعطيناأ

مير ك عن الصيرا   مبا عربي اّللي مثي عربي  كنت من العاملني. عربي رؤايأن إ كروحو كنفس
جتنيب و فري عنه قلبه حبي يف  دني. من لن جتكمن املشر أحد  ىلإتلتفت  الو السيحاب

يقان إيف  نكو فانقطع عنها كنفس كلذيف  كن خيالفإو يم.ظع دبعيف  نكو منه
على  سيا و نقمةو املقريبنيعلى  محةلر  اذني هإو  حبي إالي  ن امليزانكمنيع. قل اتّللي مل ي

حضرت بني  دق كني إيم. قل كر احلداملقت العليي  ر الريحيم ببشارات اّللي ذكي ني. مثي كاملشر 
 كيعريفو عرفانهعلى  دكن يؤيي ا فاسئل اّللي أبذ  إ  نت من الغافلني. كو  ما عرفتهو  اّللي  يدي
ني. عن هؤ  كخيرجو  اتهذهر ظم  الو  نت اي رحيم جتنيب عن مثل هؤالءأالء املتوّهي

مثي انقطع عن العاملني  كفق الريوح بقلبأُ إىل  من املغليني توجيهال مع أحد و  جتانس معهم
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قبلناه و  رسلتهينا ما أدحضر بني ي دقو مجعني.أعن اخللئق  كيغنيما  كعليمنا كلكذ
من  ذر الريوح حينئذكر الزيمان مبا يذكرين. مثي كون من الشيا كلت كاني عليدرمحة من ل

ثر النياس عن كأخيرجون اليذي  ون من املتيقني حنيكيو نفسهيف  آايت ربيه ليسري 
ونني كرهم الريوح لئلي يذكي كلكذو ا بهآمنو  يذين التيقى حبيث يعرضون عن الي دميا

ه روائح دادمن قبل مثي استنشق عن م كفاقرء ما نزيلناه علي دمن املعرضني. قل اي عب
جنية أهل  اير اّللي املهيمن العزيز. مثي اعمل مبا فيه اتّللي به قريت عيوندمن غ كاملس
 يي عل درب بعكأب يمُسي  اليذي  رذكي من العارفني. مثي أنتم  نإس دجنية القأهل  وس مثي دالفر 

 كليإرسلنا أ دق د. قل اي عبداملنري احلمي در املمري دا الصي ذهيف  مثي بشيره مبا يبشير الريوح
يف  ه مثي اقرئهظني. فاحفاألرضو ل حبرف منه ما خلق بني السيمواتدمن قبل ما ال يعا

 دس مقعدري القمقك إىل بذليج األرضيف  لي منكعن   فارغا كنفس دجتالييت  حيانأ
 هدحسن ما عناّللي أب كرسلته من قبل فسوف جيزيأينا ما دحضر بني ي دقو عزي منري.

 برييته ىا من فضله علذه هدني اّللي ما يقبل من عبااحملسنني. مثي اعلم أب لي و  نيه هوإو
ك  نيه لغيني إو  ا ذقلوهبم ضغن من هيف  دين جتذتعاشر مع الي  ن الأعن العاملني. إايي
 كفانيه يغني كف ابّللي ربي كن من املعاشرين. فا كت الو  غلم مثي جتنيب عن مثل هؤالءال

 رذكي . مثي ظلوح حفييف  هدلي عنك  األمرو هو له اخللقإالي  لها من إنيه معميا سواه إ
جلج يف  لي منكحوله  يف  يطوفني اليذي  حنييف  مدات القذ كالقاف مبا أيمر يف  العليي 
 الو مر اّللي فاستقم أل دمن العارفني. قل اي عبأنتم  نون إكما يو ناكلي ما  كو البقاء
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 كاتذ كلذيف  كن خيالفإو  س املنري.دي املشرق املق مجالعلى  لكي فتو أحد  ختف من
مسه اني ليفرح مبا رشح إبدر احلسن من لذكي ن من الصيابرين. مثي كت الو فانقطع عنها

 ديع الليميع. قل اي عبدميية البديية القدبيية األدحألملنيعة ايعة اديية البكاملس دادا املذه
تني. عريج كن من السيا كت الو كليإرسلناه أاليذي  ظمرت به لوح احملفو أُ فاعمل مبا 

ير. قل اتّللي داّللي العزيز القعلى  لكي فتو أحد  ختف من الو سدمعارج القك إىل بروح
 دن جتإان در ابن النيبيل من عنذكي ن. مثي ريظمن النياأنتم  سره لورجع املعراج أب داحلقي ق

مثي  كلذيف  ادحأتتيبع  الو  األمرا ذهيف  توقيف ال دجهه نضرة النيعيم. قل اي عبو  يف
 نيسنة السيتي يف  هرظاليذي  هرظ دحجج املرسلني. اتّللي احلقي قيف  ءدر بطرف البظان
ا ما فاز مبا ذل األمر كلذيف  مليا توقيف كبيأإني و  ملئت اخلافقني. ده من حجيته قذهو 
اب حبسرة عإىل  رجعهو هدانقطعه اّلليُ عميا عنو دراأ إالي  كلذما فعل اّللي و  يمظالرتي

 ني اّللي غفر عنه جريراتهكلو نتم من الغافلنيكو كلذيف  ما استشعرمتأنتم و  مكلتنبيه
ه يفعل دمن عن م إالي كب من يشاء ان احلذي يعو نيه يغفر من يشاءإو فير عنه سييئاتهكو

 الو ل آبايت اّللي دجتا الو كنفس فارحم على د. قل اي عبدم ما يريكحيو  ما يشاء
ن كلو مكاندبأعوا لتقطي  األمرجه و  شف القناع عنكني. قل اتّللي لو نكن من املشر كت

 دن لن جتإاي حبيب  كني إو  ر العليم.دلواح من قلم اّللي املقاأليف  ردي مبا ق األمرسرتان 
يع. مثي  دالعزيز الب كجه ربي ىل و إتوجيه و ليهإتلتفت  الو ه روايح احلبي فانقطع عنهمن
ب عنها قلوب ذتستجالييت  ن حول النيار بربواتدندتاليذي  مسعيلوجه إ يف ربي ك
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ا نورٌ إو  النياريف  خلدلي احلجبات مثي اكعن   كعري نفس دين. قل اي عبداملوحي  رمحٌة و  هني
اليذي  دوا بعكشر أو فرواكينهم  ذمن الي  اهلوىو صنام النيفسسير أكللمخلصني مثي  و كل
 مكم يلعنكني لسانإر العزيز الريحيم. قل اتّللي دميان ابّللي املقتهم اإليف أنفس عوندي
 شيء حتزن عن الو كموالأمر  بليغ دم اي معشر الغافلني. قل اي عبكم تربء منكانكر أو 
ني.  كال تسلو  سبل املتوّهي

 
وت كمليف  يمُسي   دنيه قإو  خرىأُ قميص يف  يي ل  هر عَ ظ داي مأل البيان اتّللي ققل 

 هرظاليذي  سما اإلذالهوت العماء هب يفو جربوت البقاء ابلبهاء يفو ابحلسني األمساء
هر ظ دحسن اخلالقني. قل اي معشر البشر اتّللي احلقي قأاّللي  كل الغلم فتبار كهيعلى 

ت عنه اليذي  رب بطرازكر األظنا املذهيف  ردهر القظم ر. ظنو اءذك يذلي كة  دفئأحتريي
 هدن ينقطع عميا عنأبإالي  مفري  دحن ألكجهة تفريون ابّللي مل ي يي ني أبكقل اي مأل املشر 

 مكمجال اّللي فيو مكربى بينكنيه آلية الإنور. قل اتّللي األ يي ري دي ا احلبل الذهب كيتمسي و
ب اّللي ذ. قل به يعري مأو هىدأني قهره إني كاملشر على  لقهر اّللي نيه إو  نيه لسري مسترت.إو 
 َل  إ  إني و  وا بهكتشر  الو مكاّللي ربي إىل  ر. قل ففريوادبوا آبايت اّللي مثي ابلقكذينهم  ذالي 

. قل   لي كر.  در مقتدلقاشيء  لي كعلى   نياكاني  إو  آخر اخلق لننشأ داني لو نريإاملستقري
ه ذفروا هبكن تإر. قل اي قوم كفو علم يذلي ك  كلذيعرف و رتنادقبضة قشيء يف 
 م اليومكمن قبل فتبيينوا اي مأل احلمر. قل لن يغني يي  ل  عَ يث آمنتم ب  دح أيي اآلايت فب
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الزيبر. و  لواحه من األدنتم به من قبل مثي مبا نزل من عنك  يذن تؤمنوا ابلي أبشيء إالي 
نفسه يف  ا القلم املشتهر ليستقيمذه كقى عليلأما  دالعب كلذعلى  يبن  اي مُ  ق  ال  فَ 

ر من ذكي فر. مثي كاّللي مثي  على  بغىاليذي  ال منعو لي معرضكعراض  إه دي يس حبيث ال
أهل  ان منكو مسع نغماتهو يهدحضر بني يو اّللي إىل  سافراليذي  ان احلبيبدعن
رأت عيون  ما ال ىرأو ارّها مبا مسعادن تعرف مقإ كانذآلو كر. قل طوىب لعيناظالني 
ا اجلمال املشرق ذس هبدشرق عن مشرق القأعرضوا عميا أو  بردأاّللي مث إىل  قبلواين أذالي 

ك  نيكيرتفع زماجري املشر اليذي  حتزن حني ال دنت اي عبأ كني إو  طهر.س األدي املق إايي
 اقورا الني ذهيف  ربكهر صور األظ دالفرر. قل اتّللي قأهل  ن منكت الو تضطرب ن الأ

 َل  إ  ني أب األرضو الصيوت بني السيموات ىعلينطق أبو قي مثي نقر.نطق ابحلاليذي 
. شف النيقاب مثي كاليذي   دوا بعدال جتاحو مكاّللي ابرئعلى  تفرتوا اي قوم الو املستقري

ا الطيمطام ذهيف  دعن الورو شيء  مكمينع الو نيادي تشتغلوا ابل ن الأم كايي إهر. ظ
 يتوارثون جنياتو اّللي إىل  وادصعولئك أُ  آايتهو ينهم آمنوا ابّللي ذني الي إغمر. األ يالليجي 

هم ذأيخ كلذراء و  منو سقر.و  انريف  يصلونولئك أُ  واكشر أو  فرواكينهم  ذالي و هنر.و
م فويٌل ذنوهَبم جزاء ذر اّللي دي ق كلكذر.  ظهشيم حمتكجيعلهم  و هداّللي بقهر من عن نوهب 

 عليه آايت ربيه آمن ىا تلذإو ربيه نعيم ملن رضى برضاءو ر.دغو ركملن مو هلم
 شاطيإىل  اتهذالليوح لعلي يتقريب بيف  رانهذكأمبا  دالعب در الريحيم بعذكي ر. مثي كشو

يتيبعون ما نزيل من و اّللي يف أمر  بيروندين يتذر الي كصحاب الفأون من كيو  سدالق
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إني و  ربايكحرم اليف  دعن الورو  كلي ما مينعك  ق  ال  فَ  در. قل اي عبذنو م  كه من حدعن
ون من كلت األرضو بني السيموات ن صائحاكو  ر.دي قو  لي ما خلقكعن   كا خرٌي لذه
ني إمران اتّللي أل األرضو اني خلقنا السيمواتإيف سبل اّللي مثي نصر. قل  وادينهم جاهذالي 
 كلقيناأو كهلمناأ كلكذعرب.  و فطن يذلي كإالي   يعرفه الو  هر ابحلقي ظ دمران قا ألذه

مبا  األمساءآخر يف  ر اهلاءذكي ر. مثي ظصحاب الني أون من كتو الليوحيف  مرتأُ لتتيبع مبا 
د إىل االنتها ليصعيف  رانهذكأاني إو  ب من نغماهتاذس لعلي يستجدتنطق محامة الق

 السيمواتيف  من لي كرة  دغشت السي  دلهلا. قل اتّللي قظيف  لي ظيستو رة املنتهىدس
 سدفق القأُ شرقت الشيمس عن أ دق جوارها. قليف  نكفطوىب ملن س األرضو
تضويعت من تلل  دضاء بضيائها. قل قأفطوىب ملن  ىعلمأل األأهل  استضاء منهاو

 دقو ملن تعطير من نفحاهتا. م فهنيئادل القكاستعطرت منها هيا و كسس عرف امل  دالق
اي مأل أنتم و  را بزهر البيضادهيئة البعلى  هرظو السيماءسط و  األمر يفالح قمر 

ورني دحوله ي يفو مةظاستقري العرش خلف خباء الع دالقرب فاستبهوا ببهائها. قل ق
شف اجلمال ك  داؤس احليوان فطوىب ملن فاز برشحاهتا. قل قكقاصرات اجلمال ب

هر صوت اّللي ظ دقها. قل ظاحلشا فطوىب ملن يرى بلحا كفات ظبلحا دحوريية اخلل
 ة العارفني من حلناهتا. دفئبت أذاستجو من البقاءكعن م
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 كس من نغمات ربي دعن شطر الق كليإن استمع ما يوحى قل أن اي امسي أ
ك  ائها.ذايو عن الشيياطني ظكنيه حيفإ كاّللي ربي على  لكي فتو ختف من أحد  الو  الإايي

 نزاهلا. قل اليوم الإ دفروا آبايت اّللي بعكين  ذن من الي كت الو عميا خلقت كمتنع نفس
انت كالييت   لسنأو سدق القدسراأهل  ديشه كلذبو حبي  دبعشيء إالي  ادحأينفع 

خافية كجوههم  و  يسحم اّللي أولئك  عرضوا عن ملع الوجهأينهم ذني الي إرائها. و  عن
مثي استقري  األرضو واتخلق السيماليذي  نيه هلوهلاهبا. قل إو دهبم بنار البعذي يعو الغراب
 شيء لي كاتقن خلق  اليذي  اهلواء لتعرفوا صنع اّللي على  املاء مثي عليق املاءعلى  العرش

 مت بهدعو  اليذي ا خلريذني همن آالئها. قل اي قوم إ األرضيف  ردي ما قو روا فيهكي تتفو
 دقها. قل قفت مبيثاو  ات فطوىب لنفسري ذي لي الكعن   داّللي العهأخذ  بهو التيسعيف 

فنائها. يف  نواكم عنها مثي اسكأنفس حترموا اي مأل البيان الأنتم و  مدارتفعت خيام الق
بيعكهيعلى  هرظاليذي  الريضوانيف  رة البهاءدمثرت سأ داتّللي ق  التيثليث هيئةيف  ل الرتي

 آبايت اّللي فرون كتأاي قوم  مثارها. قلأقاء تقريبوا هبا مثي تنعيموا من سفن البأهل  ايأنتم و 
 كلكذم  كعمالم أكنفسمبا زيين الشييطان ألو مكتقرئون ما نزيل من قبلها فويٌل لو

تزرقني مبا نزل من غمام و  لعلي تقومني عن تراب الغفلة األمرم من آايت كعلي نلقي
 ديائها قل قذكألي نفس من ك  األمرينصح قلم  كلكذما ميطر من مياهها.  و سدالق

ون كس منها ليدجبمال الق كحبر احلمراء فطوىب ملن متسي على  استقريت سفن البقاء
 سدفيه تسرى سفينة القو ناتكاملمعلى  ا البحر بَ َهرذني هإببقائها. قل اتّللي  ابقيا
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 دمثي اهتزازها. قل ق كزمام الفل كمسه ميسإباليذي  ا الغلمذصنعها نوح الريوح هلالييت 
 غمراهتاإىل  يفكبساحلها فأحد  ما فازو مظعا البحر األذهيف  مدمتويجت حبور الق

على  الريمحن يبوا ابمسكس مثي ار دوا مبا جرت عليها من سفائن القكينهم متسي ذالي إالي 
م أبحسن دتغني بلبل القو سيناء البقاءعلى  رة الريوحدارتفعت س دبها. قل قكمنا 
جرى السيلسبيل  د. قل السيبحان الستماعهاكفاصمتوا اي هيا  اذ  أفناهنا إ  على  حلاناأل

م دمنه ينزل مياه القاليذي  ا الفمذس عن هدوثر القكانفجر من  اليذي  ا التيسنيمذمن ه
س دي قو العرشعلى  استوى دا نفس اّللي قذفطوىب ملن يطفح عليه من طفحاهتا. قل ه

 ائها. دني ر كمسي املشر  اّللي عن
 
تنزل الييت  ييةديية الصيمدحلي نفس من نعمت الطيريية األكاي حبيب فارزق   كني إ
ك  ارتفعت ابحلقي الييت  ا السيماءذعن ه لي كالنياس فاعط   دو دجتاوز عن ح من الإايي
 ذلت دي باليذي  ني إارها. دمقعلى  نفس

ُ
ن أبإالي  ري  ائقته لن يعرف حلوة احللو عن امل

هيرت ين ما طذالي و طوارها.أا فطوىب ملن يعرف طوار  أخلقنا النيفوس  كلكذائه  ديربء 
  كني إو  م ابنائهاكلي حكمن   كعلي ينلق كلكذو سدوا من نغمات القذي اهنم لن يلتذآ

انمل أانعصرت من  ر مخر احليوان الييتدأاملنيان مثي  يانء الريمحن ابمسسير ختم آك
ملعاهنا.  و نوارهاأيستضيئون من و صطلون من حرارهتاان يكماإلأهل  السيبحان لعلي 

تصريف على  يف نشاءكنصريفها  و  شأن ىلإصريفناها من شأن و نا اآلايتنزيل كلكذ
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يف  ن الفخركقن قل اتّللي احلقي مل يذي العلى  يهدختري بني يو  كرة ربي دق دلتشه خرىأ
الء من ؤ بني هو األرضو بني السيموات يهور ظيف  مثاهلا بل الفخرأو تنزيل اآلايت

ران ذكأين ذت هؤالء الي دجو  نإ كني إو  صحاب العني.أمن أنتم  نإمم املختلفة أُ 
ر دالقاالعلي  هبي عليهم ما تضويع من رحيان اّللي  رحيانو روحعلى  الليوحيف  مسائهمأ

ون عرفه مثي اختمه خبامت كاملشر  دجي انء الريحيان لئلي آم رأس كفاستح إالي و املؤمتن.
ك  ا اليمن.ذو بعقيق من هأس دالق ني مثي كر املش يدتنشر آاثر اّللي بني ي ن الأإايي

 السيمواتيف  لي منكينصعق عنه  أمر  اذحتزن اتّللي ه الو عرض عنهم مثي اصطربأ
 تنسف شوامخ القنن.و  الفراعنة يراضأتنشق و ربينكاملست دتقشعري جلو و األرضو
ان كر سكالسي  ذأيخو ات محل محلهاذلي كتضع  و لي مرضعة عميا ارضعتكع  د تو

تاب اّللي بقوية من كفامحل   كني إو  اّللي بقلب ممتحن.تى أمن إالي  األرضو السيموات
 ابحلقي  ظكنيه حيفإو  جتزع عن ثقله الو  محلهيف  ختف الو اني درة من لدقو  اندعن
إىل  به انقطاعهم داديز  دقو إالي  فنت. ما ميسي العارفني من بلءو  لي بلءكعن   كحيرسو 

بني  ادحيو  كنفس دن جتإو  الزيمنسه اّللي عن ريب دقاليذي  مقامإىل  اشتياقهمو اّللي 
حمن. تعزيب و حزنيف  نكت الو خلقهااليذي  عنو فارض عنها اذ  إ األرضو السيموات

 األرضو  السيموات كعن مل كا خلري لذهإني و  اّللي إىل  فروا مثي تقريبكين  ذعن الي 
مراء أس احلكمثي اشرب عن   كعن عجاج املل كيلذالعلن. طهير و السيريف  عميا خلقو

ن. قل دالفو ما فيها من الزيخارفو نيادي فارغا  عن ال كليجعل نفس هبىعن غلم األ
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 ديدليها نزلت من شكني اآلايت  اني ألدوا االختلف فيما نزيل من لدتشه اي قوم ال
 كلكذالفطن.  أهل  منأنتم  نإخيتلف ابختلف املقامات و لبقاءعن جربوت ا القوى

 كني إ. نيا الصيرا  املرتفع املعتذم عن هكامدقأتزلي  لئلي  مراألسرار أم من كعلي ينلق
اليذي  جتهر بشأن الو انر اّللي فيما سوٰيه دختماليذي  مقامعلى  كربي أمر  تسرت ال

بني  يابتل دا اجلمال قذني هسبيل  مستنب. مثي اعلم أب كلذالضيراء فابتغ بني  كميسي 
صل الوطن. أيف  سدمعارج القإىل  يطريو أن يعزل نفسه عنهم أ دهؤالء حبيث يري

 انصرا يلنفس دجألن و البغضاءو الغلي  ولألي حني حتت خماليب كيف   قعتو  داتّللي ق
أهل  ىعلو البحرو ري  الب َ األمر على بسلطان  رسلينأو شيء لي كو خلقيناليذي  اّللي إالي 

 اجلبي يف  وقعوانأو  ما محلوها اذإهل العما من الريؤاي أل قصصنا حرفااني مليا إن. قل دامل
خزن. مثي اعلم و عميا سرت األمرسرار أمن  كنلقى علي كلكذلما  ظي ا اجلنح الذهيف 

منهم من آمن و فر آبايت اّللي كو عرض عن اّللي أمنهم من  كهنايف  انواكينهم  ذني الي أب
بيب النيساء جليف  جوههمو  ن يسرتواأانوا كينهم  ذني الي إمن. آو ان ممين جنىكو بربيه

هر ظا اجلمال األذهعلى  انن مثي اعرتضوادخرجوا عن خلف ال اذ  إهم أنفس من خوفا
ليه خبضوع إهر نفسه مثي توجيهوا ظلوا مبدجتا الو من. قل اي قوم خافوا عن اّللي كاأل

برز رمز اّللي املستور عن  دقو ا املخزنذنون عن هكاّللي امل هر سري ظ دحسن. اتّللي ق
س مبا دم سبل القكعريفو افقدم من ماء كخلقاليذي  روا اّللي كن. اي قوم فاشمكا املذه
هر ابحلقي ظاليذي  ا السيبيلذهيف  ىدالسينن. لتتيبعوا سبل اهلو م الشيرائعكنزل عليأ
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إني و  مكليه بقلوبإم مثي تقريبوا كمريية  عن لقاء ربي يف  ونني كت الو ختتلفوا فيه ن الأم كايي إ
رسلناها أو نزيلناها ابحلقي  دصحاب قسورة األ كبطن. تلو هرظعميا م كا خري لذه
يطريني  ا يسمعون آايت هللاذإو جوههم نضرة الريمحنو  يف دين جتذالي على  لتقريهبا كليإ
منتهى يف  ريهذكلمة النيصر كن رأيت  إو  .س املزتنيدي ا الفناء املقذهيف  رة املنتهىدس ىلإ

 آمناليذي  ون منكيو  نفسهيف  رذكلي ربوت العلىمن ج ذاملنتهى مبا نزيل حينئ
ل كهيعلى  هرظاليذي  ا النيصرذهيف  مبا استطعت كى. قل اي نصر فانصر ربي دهو 

شيء  كمينع حبيث ال كاّللي ربي يف أمر  ن استقمأخلق فسويى اليذي  اّللي  كالغلم فتبار 
متارون الريوح عميا أم ىف. قل اي قو و  مثي  دعهاليذي  ون منكلت األرضو  السيمواتيف  عميا
نيه إهبى. اتّللي هر األظس األدي جربوت املقيف  و فيما مسع من نغمات اّللي أ رأىو  دشه

إالي   هدعن األرضو السيمواتيف  لي منكن  كمل يو لي الورىكشأن  لن مينعه  على  استقام
 األمرجربوت يف  عميا نزيل ىعلون أكفي  من الثيرى. قل انيه لو ينطق حبرف ليكك

ا ذهو العرش مثي استوىعلى  استقري  دنيه قالنيهى. قل إ ولأإالي  كلذيعلم  الو  اخللقو 
. قل اي مأل املغليني شقىأو  عرضمثي أطغى و فركاليذي   ىعلو نيكاملشر على  صعب

لي كاستضاء منها  و سط الضيحىو  يف نوار اّللي شرقت الشيمس أبأ دم فقكضغانموتوا أب
م من قصص كنقصي علي كلكذ.  عمىو ضلي  ّني دلي كإالي   األرضو السيمواتيف  من

 اآلخرة كعن ملو علىمأل األيف  ليه خري عمياإرة ظني نإصحاب احلجى. قل أاحلقي اي 
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مسع عن حلن و  حلىر األظمنإىل  رظنو  العرش يدفطوىب ملن حضر بني ي وىلاألو
 ربى. كس من آايت ربيه الدالق

 
ك  من جربوت القصوى كليإن اي نصر فاستمع ملا يوحى أ  ختف من ن الأإايي

تنفطر اليذي  ن اصطرب حنيأرى. كذي نفعه الاليذي  ن منكو كجه ربي و  إىل فتوجيهأحد 
. قل اتّللي من مل عرض فغوىألي من كيرفع ضجيج  و ةدرارض اإلأتنشقي و األمرمساء 

 يي ري دي ل الا اجلماذلن ينطبع فيه هشيء  ر عليه اسمذكلي ما يكعن   ن قلبه مطهيراكي
جعل اّللي عن اليذي  مقامإىل  وادمثي اصع األرضم اي مأل كأنفس سوا مراايدي . قفىصاأل

 درة املمري دصيف  حني مبا نطق الريوح لي كيف   نيه لينطقإل . قىندأو أر القوسني ذكخلفه 
 من آايت ربيه األمر ديديلهمُه شبل ينطق مبا نيه ما ينطق عن اهلوىإى. قل اتّللي كز األ
خرى فسبحان قميص األُ يف  وىلنيه جلمال األإو علىفق األابألُ  ذنيه حينئإربى. قل كال

يف  دنصبت خيام اجملو األمساءوت كملاألمر يف علم أبه رفعت و على.نفسه األ
رة دس دعن نيه جلنية املأوىإ. اتّللي ليه املنتهىإإني و  ليهإجربوت العما. قل اي قوم فارجعوا 

ما زاغ بصر  كلكذ.  هبىاأل يي ري دي ا اجلمال الذنوار من هاأل ير جتلي هو ظ دس عندالق
 شف القناع عنكنيه لو  هر األخفى قل إظرأى من سلطان ربيه األو دعميا شه ديداحل
 ه لئلي دمع عبا اريدن يكلو .تنفطر مٰسوات العلىو األرضه لتنشقي دلمة من عنكجه  و 

ر ذكي أحد  ختف من ال كني هاويية السيفلى. إ يف القهر مقري إىل  يرجعواو ورهمديتمييز ص
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 ركذي ابل دكيؤيي  كلكذو  األرضو  وت السيمواتكمليف  ا نصرهذهو كالنياس آبايت ربي 
ا الليوح تسعة عشر هنرا ذلي حرف من هكيف   فجيران كلكذو ركذي ليه يرجع الإإني و 

 كن آايت ربي متمنا الليوح نزل من جربوت البقاء ما أذإو  .استسقىو  مأظملن  فهنيئا
ر بعض من ذكالليوح يف  رذكلنو لي عقل مستطابكر هبا  ذكي ليت خرىأ ربى اترةكال
لي ك  ىعلو اتري ذي لي الكعلى   ون فضل اّللي ابلغةكرانه من قبل ليذكأما اليذي  حبياء اّللي أ
 راذكي هم متدن جتمسائهم إأعلى  األمرقلم  كين ما حتري ذر الي ذكي  اذي إلباب. و فضل يذ
مر ذكب  لي معرض مراتب. قل اي هؤالء فابشرواكعرض عن  أنفسهم مثي عهم أبد الي إو  رهبي

م كتليف  شرق الوجه عن خلف النيقاب. أو  لل من الريوحظيف  تى اّللي فيها أالييت  االايي
جربوت يف  ره قلم القضاذكمبا أ كتابكيف   مسهان إكاليذي   ا قبل عليي در حممي ذكي مثي 
ا ذهيف  سدمعارج القإىل  نفسهيف  دزيز الوهياب ليصعربيه الع يدمضاء بني ياإل

فانقطع  دانب. قل اي عبأو  ون ممين خضعكيو ل الغلمكهيعلى  هرظاليذي  املعراج
عن  كل ا خريذهإني و  كنفسيف  مظعبعروة األ كمثي متسي  كبه هويٰ  لي ما هتوىكعن  

إالي  يعقلها الو  لي مؤمن اثبتكإالي   كلذيعقل  الو  األرضو  السيموات كوت ملكمل
يف   مخر احليوان كسقيناوله  عميا أو ب  ذجيف  نكو كلباب. قل سبيح ابسم ربي األ ولأ

ايع الصيفات نسقى منها دلب اؤساكاحلروفات   كاني جعلنا تلس عجاب. إداؤس قك
يوم االايب. يف  لينا يرجعإو  َهر الفضلظان قل منيا دمخر اآلايت ما نشاء من عبا

ات ري ذي حاطت الأو  شيء لي كسبقت رمحتنا   كلكذو  اتدل املوجو كهيا  بقطرة  منها حييي
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اب. إنإىل  ن ينتهىأإىل  وسدالفر على  من س دين ما فازوا برشحات القذني الي قطة الرتي
م  ائب. ألذي اّللي عن خلق ال دعن أحقر خلقاأولئك  أسكه الذمن ه  فروا بنعمة اّللي كهني

ين ما جعل ذعون الي دتاب. قل اي قوم أكذي   كلي مشر كاتيبعوا  و نزاهلاإ دلوا آبايته بعدجاو
ون اّللي دولياء من م أكنفسمت ألذما اختي  سَ ئ  ب  رابب. فَ رون ربي األذتو اّللي هلم سلطاان

من و العقاب.يف  ديدشو ذخاأليف  إنيه لقويي و  هدم اّللي بقهر  من عنكبذي فسوف يع
 بغى كلكذو األمساءا ابسم من نفسن ما رضي أباني نسمييو كان هناكني من  كاملشر 

  األمساءني إتباب. قل اي قوم إالي يف  نيكاملشر  يما بغو سوياهو خلقهاليذي  اّللي على 
لي نفس ك  كلذيعرف و خلق بقولاليذي  يمر أإىل  يرجع وهتا الييتكمل ىلإليها يرجع ك

 ربكال هبا انفطرت مساءو  دفق اجملأشرقت الشيمس عن أ دآمنت بيوم احلساب. قل ق
لي كمن   كلقينا عليأ كلكذمري السحاب.  كون  كمري جبل السي و رض الغلي أانشقيت و

اض مثي األمر لعلي تطهرني النيفوس عن  كهلمناأري النياس مبا ذكتو كنفسيف  رذكنبأ لت
 تطاب. 
 

ماأل كتليف  فابتغوا النيصر األرضقل اي مأل  ني  كثرة املشر كم  كختافني  الو ايي
اخراج يف  نكالنيصر مل ي ني اب. مثي اعلموا أبذن عزيز جدلم العزي من لم قظكيع كلكذ

 لي منكصحاب. اتّللي لو تنقطع نفس عن  م اي معشر األكتطهري نفوسيف  السييف بل
 حبيائهلينصر اّللي هبا املخلصني من أاّللي  دراما أعلى  تقومو األرضو السيمواتيف 
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م عميا سوى كني النيصرة انقطاعب. قل اتّللي إلي األحزاكني من  كم راايت املشر دينعو
ة النيفاق كيخيرج عن أو ام البلغاءدقتزلي فيه أاليذي  يوميف  م على حبي كاستقامتو اّللي 
م بع م ر يَة  يف  انواكو عرضواأو  فرواكين  ذابب الي ذي مة من الذشر  هر ظاليذي  دعن لقاء رهبي

مة عن كن اخرجوا سيف احلس أدتاب. قل اي مأل القكو س بصحائفدفق القعن أ
صلحها إ دبع األرضيف  وادتفس ن الم أكايي م الريمحن إكالبيان مثي انصروا به ربي  دغم

ون كم املشر كن يزحفوا علياملآب. إو  ءداملبيف  مورإليه يرجع األاليذي  خافوا عن اّللي 
ن اب. أتكاليف  مرمت بهحتنثوا عميا أ الو مكبسيوف ان الدمن عن لمةكوهم بدشري 

رنيه ذكيو على األمر يستقيمني  الصيرا  فسوف يبعث اّللي قوماعلى  استقيموا اي قوم
يصليون عليهم أولئك  األرضو  السيمواتيف  عمياشيء  مينعهم الو  ابذاجنو  شوقو  بوله
ق القرب عن خلف دسرايف  انواكينهم  ذس مثي الي دمأل القأهل  الريوح مثو ةكامللئ

مسائهم تصحي اّللي قل اتّللي أبإىل  يستقربني و مسائهمأرني ذكيإالي شيء  منإني و  احلجاب.
 الو الدعو قادص كلمات ربي كمتيت   اذتغني الريابب. إو  وسدالفر  كيدلع دتو النياقوس

  . لي نفس ابقى  مستطابكإالي   كلذلن يفقه و كلمات ربي كل لدي مب


