
  123 - 108 ، الصفحات   4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – سورة البيان

www.oceanoflights.org 

ان من كو آمن ابللّ  يذللّ  لت من جربوت الّرمحنز ن  ه سورة البيان قذه
 تواب كلواح ماأل ين يف املهت
 

ُُىلُ عُ الُ  يُ لُ العُ  وُ هُ  ُىهُ ب ُ الُ ُوتُ رُ ب ُ جُ  ف 
 
 

اّلذي استشرقت عليه  وس مقرّ دخل بقعة الفر د ذإ ه عب كر اسم ربّ ذك
 يّ ظر الّل العلتلقاء العرش من قامو  وجه عن مشرق اجلمال آبايت مبنينوار الأ

هّبت عليه اّلذي  ّل اخلري حنيكب زفاو مسع نغمات ربّه الّرمحن الّرحيمو األعلى
م  ن اي مجال الق  أ * ظيمالع زيز ر الع املقت يّ  س عن رضوان الّل العلنفحات الق

 * ظس حفي صحائف قيف  ر له ّ العرش مبا ق ي بني ي اّلذي كان واقفا بّشر
األمساء ابسم الّل فيه متّوج حبر اّلذي  رباي مقامكال ئطشا دك علىورو  نّ إقل 
لی إيّها املسافر أن اي أ * األرضنيو خلري عّما خلق بني الّسموات األعلى يّ العل

ن من كو ر فيه ّ عّما ق كحترم نفس الو ا البحرذمن ه كنصيب ذالّل خ
يف  رة منه ليغننّي طرض بقاألو الّسمواتيف  ّل منكقّن  ز لو ير و  * ينز الفائ

ا ذاع غرفة من هطنقاإل  بي ذخ * يمكر العليم احل نفسهم بغناء الّل املقتأ
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 ات البشردو  ّهرهم عن حطائنات ليكالبحر احليوان مّث رّشح منها علی ال
 ا وحي كت نفس ن وجإو  * س املنري ّ ا املقّر املقذرب هاألكالّل  رظيقّرهبم مبنو
لی  إ كمر موالأبّلغ  * رينكن من الّشا كو مّث استأنس به كف بربّ كن فا ز حت ال
مة الّل كح ئلئالهر عليه ظت مقبال فا ن وجإرض األو الّسمواتيف  ّل منك
عرض عنه فأ ات معرض ن وجإو  * ن من املقبلنيكو الّروح كلقاأفيما  كربّ 
ر يف ذك ليوم شفتاهمن يفتح ا قّ  احلَ  للّ  تَ  * رّب العاملنيو كل علی الّل ربّ كّ فتو 

لّن عليه ز ينو يم العليمكاحل يعن مشرق امس يالوح دل عليه جنو ز اسم ربّه لين
ن  مر من لاألجربوت يف  ر ّ ق كلكذو بصحائف من الّنور علىاألهل مأل أ
ا ذينصرّن هو رضيف األ هرنظي دس عبا ق القدرالّل خلف س  و * ير ق زيز ع
 كولئأ * مجعنيأّل اخلالئق كاربّن معهم  لو حيو   حألن خيافّن من و مراأل

لی إعون الّناس  يو ائهم علی نرّن الّل أبذكيو رضاألو يقومّن بني الّسموات
ين ذن من الّ كو  حأختف من  الو هبؤالء    ن اقتأ *  احلمي زيز الّل الع طصرا
هب ذا * مينعهم لومة الالّئمني الو سبيل ابرئهم هنم ضوضاء الّناس يفز حي ال

 * نيكر املشر ذنس مّث أ بّشرهم برضوان القو ينهم آمنواذلی الّ إآاثره و بلوح اللّ 
 * يمظالع يّ ر العل م عن جهة العرش بنبأ من الّل املقتكجئت  قل اي قوم تلّل ق

اس احلّق طنوها بقسز و  نتمأّولني األم كرّب آابئو مكحّجة من الّل ربّ  ي ييف و 
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الّل   حّق من عن متوها على ن وجإ * املرسلنيو نيبيّ م من حجج النّ  كمبا عن
 كتل * نيكونّن من املشر كت الو مكعمالألوا طال تبو لوا هبادجتا ن الأم كايّ إ

يس  ارتفعت راايت الّتقو  تهمره بني بريّ أهبا حّقق و  لت ابحلقّ زّ ن  آايت الّل ق
  مة احملتومة اّليته لصحيفة املختو ذقل اي قوم ه * رضنياألو بني الّسموات

لت زّ ن  قو مستورة خلف حجب الغيبو س صبع القانت مرقومة من إك
 رضاألو هل الّسمواتأير دران مقا ّ فيها قو * مي ر ق ن مقت ابلفضل من ل

 مر عّما خلقأه ز لن يعجو ءزب عن علمه شيلن يع * خريناآلو ّولنياألعلم و
ار  قتاإل  نا يطبسو خرىاألرّة كئت  جا  قل ق * من العارفنيإّن أنتم  خيلقو

م علی احلّق ظعاألهران من سّران ظأو  رضاألو الّسمواتيف  ّل منكعلی  
ا الّنور ذلع هطم  وريّون عنطّ ماتت ال اذإ * قّل عّما حيصىأا اخلالص سرّ 

 يقضو لل الربهانظجاء مجال الّرمحن علی  كلكذو احلمراء علی بقعة الّسيناء
من غرف  يخرجأن أوس دقل للحوريّة الفر  * يمكاحل زيز  العى اللّ  مر من لاأل
هبى األ يس الّسناء ابمس   ن  يف تشاء من س  كمن حرر البقاء   يس مّث البس الق

 علىاأل يّ العل كعّما ارتفع عن جهة عرش ربّ  حلىاألع   باألنغمات  عيمث امس
 كنوار وجهأ من دالعبا يحترم الو احلوراء زراطفق الّنقاب بأعن  يلعطمّث ا

عيهم ليموتّن د ينز حت الّسماء الو رضاألهل أتشّهق  ن مسعت  إو  * البيضاء
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علی  نفوسهم انر البغضاء مّث غّن يف  مّن مبا اشتعلت ينعو  علی تراب الفناء
 مساءاأل كر اسم ملييف ذك الّسمواتو رضنياألحسن الّنغمات بني أ
عن  يختلع ن الأ ك  ايّ إ * ريندقا ّناكاّن  إو  مراأل كران ل ّ ق كلكذو الّصفاتو
حني من حلل البقاء يف  لّ يف ك عليه يزدنور مّث األهر قميص األط كلكهي

علی  كتّيم فضل ربّ و  ّل ما سواهيف ك اللّ  زراط ك  هر منظنشاء ليجربوت اإل
سبيله يف  ك  نفس ي فان أ كرائحة حّب ربّ   حأمن  ت   ن وجإو  * العاملني

 الو * معشر املقرّبني  ّر البقاء عن  يف ذالعه ك  ان عنذخأا ذلو  له ك  اّن خلقناأل
هّنم اتّبعوا نفسهم ألدعيهم أبشارات هل اإلأنوانت من ظّ ال يعن رم يزعجت
 حلوريّة خلقن ينّ إالّسماء تلّل احلّق و رضاألبني  يني مّث صحطات الّشياز مه

  لق ينّ إو  علىاألملأل ايف  مساءاأل زراطب يّين نفسز و  هبىاألقصر امسه يف  البهاء
ا مسعت ذالربيّة ا ر  ظ  ن  عن أَ  مستورةو ة خلف حجبات العصمةظنت حمفو ك
 نفسها شوقايف  تكّن اجلنان حتّر ت أب مين الّرمحن شهأر طحلان عن شاألع   بأ
علی و مساء علی حلن البقاءاألقّيوم يف  لنازّ ن كلكذلبا للقائها  طو ستماعهاإل

م كانه حيطم فيما يشاء بسلكنّه هلو احلا إقل  * وح املبنيا اللّ ذهيف  حلیاألحلن 
ّن إ * يمكر احلدنّه هلو املختار القاإو  دراأو  سئل عّما شاءي   الو مرهأب  ما يري

لی إرجعوا و اهلوىو غلبت عليهم الّنفس كولئأانه طسلو  فروا ابللّ كينهم  ذالّ 
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مثّ  ير ذكب كمّث قلب حبّب  كّين نفسز  كنّ إو  رينكالّنار فبئس مقّر املنيف  مقّرهم
بني  مّث امش   * ظحفي زّ لواح عأك يف ر ل ّ ق كلكذو يمر أبتبليغ  كلسان

 كنفسيف  ن اشتعلأ آاثره بني العاملني كهر منظينته ليكسو الّناس بوقار اللّ 
يف  مراألحرارة  كث من ب اجلنان ليحطقيف  ها اللّ  وقأ ه الّنار اّليتذمن ه

إاّل  ّلمكت الو يثر أعلی  ن امش  أ * انوا من املؤمننيكو نوا ابللّ ينهم آمذة الّ  فئأ
لسان  كَ ظ  ع  يَ  كلكذ  * ين الّل املوحّ  دق اخلالص مّث اخضع لعبا علی الصّ 

هر ظين لن يذّن الّ إ * ينز ون من الفائكمرت مّث اعمل به لتأ  ن استمع مبا أمر األ
الّناس ّن كلو يقانكم اإلم حق عليه لن يص كولئأوامره أ يف منهم آاثر اللّ 

قل اي قوم هل  * خسرينأانوا من قوم سوء كو مر اللّ أثرهم احتجبوا عن كأ
به كنفسه ما يرتيف  بكيرتو لی ربّه الّرمحنإن ينسب نفسه أ  حأل يينبغ
م عن حّب كسوا قلوب ّ ق * نتم من العارفنيألعة الّسبحان لو طان ال فو طالّشي
 م عن الّلقاكّل ما مينعكم عن  كانكر أر ما سوٰيه مّث ذكن م عكلسنأنيا مّث  ّ ال
قل اي قوم  * ونوا من املّتقنيكو اتّقوا الّل اي قوم م به اهلوىكلی ما أيمر إم كيقرّبو
ينهم قالوا الّل ربّنا فلّما ذبني الّ و مكتفعلوا فما الفرق بين ن تقولوا ما الإنتم أ

م كنفسأخّلصوا  * رينكانوا من املنكو فروا بهك  اذإس  لل القظجائهم علی 
 الفحشاءو يم ابلبغكهّنا أيمر تقرّبوا هبا أل ن الأم كايّ إخرفها ز و نيا ّ عن ال
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م عن كغفلت ييا هن ّ ّن المّث اعلموا أب * مستقيم زّ ع طم عن صراكمينعو
 * اجلميل زيز لی الّل العإم كاآلخرة ما يقرّبو م مبا سوٰيهكاشتغالو م كموج
ونّن من كن اجتنبوا منها لتأ نيا ّ ال يهّنا هلإم اليوم عن حّب الّل كّلما مينعكو

ّين نفسه حبلل ز أبس عليه لو ي عن الّل ال ءلن مينعه شياّلذي  نّ إ * املفلحني
رض األو الّسمواتيف  ّل ماكّن الّل خلق  ما خلق فيها ألو ينتهاز و رضاأل
م عن كنفسأحتّرموا  الو مكحّل الّل عليأ وا اي قوم مال  ك    * ين ه املوحّ دلعبا
لی الّل بّلغ إيّها املهاجر أاي  * رينكونوا من الّشا كو روهكايع نعمائه مّث اش ب

ر الّل ذكرهم بذكّ يو اهلوىو ر الّنفسطلعّل مينعهم عن ش كالّناس رساالت ربّ 
 تتعّرضوا مع نفس الو ماء ّ وا الكتسف الو قل اي قوم اتّقوا اللّ  * يمظالع يّ العل
تّتبعوا  الو صالحهاإ  رض بعيف األ وا تفس ن الأم كايّ إ * ونوا من احملسننيكو 

 ّوالأن يبّلغ له أب يمر مواله فلينبغأغ ن يبلّ أ دراأم من كمنو * سبل الغافلني
 لن يؤثّر قوله كلذون دمن و  ب قوله قلوب الّسامعنيذنفسه مّث يبّلغ الّناس ليج

 ن أيمرون الّناس ابلربّ يذونّن من الّ كت م اي قوم الكايّ إ * البنيطّ ة ال فئأيف 
شياء مثّ األفواههم مّث حقايق أّلما خيرج من كهبم  كذّ ي كولئأنفسهم أينسون و
يف  ر ّ ن منهم بل مبا قكا مل يذه  حأيف  ن يؤثّر قول هؤالءإو  * ة املقرّبنيكملئ
 ءمثل الّسراج ليستضيك  اللّ   مثلهم عنو * يمكر ح ن مقت لمات من لكال
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بوا ما كقل اي قوم ال ترت * ون من احملرتقنيكيو نفسهيف  هو حيرتقو دمنه العبا
تقربوا ما  الو * ين ونّن من املفسكتو دمر بني العبااألحرمة و مكحرمتيضّيع به

إاّل  لن ميّسهاّلذي  تابيف ك مكنّه حّرم عليإو  مثاإلن اجتنبوا أم كره عقولكين
لوا علی  ن اعأ * ّهرينطجعلهم من املو نسدّل كّهرهم الّل عن  طين ذالّ 
 * ان املخلصنيدم بني عباكفعالأل من  هر آاثر العظم مّث علی الّناس ليكنفسأ
حترموا الفقراء عّما  الو مناء بينهمأونوا كموال الّناس  أيف  ختانوا ن الأم كايّ إ
هو إاّل  لهإنّه ما من إعف ما انفقوا املنفقني ض يز نّه جيإو  م الّل من فضلهكتآ

 زيز ل العذالبا يطنّه هلو املعإو  مينع عّمن يشاءو من يشاء يطمر يعاألو له اخللق
 مرهأ ّل نفس تبليغكتب لكّن الّل  مر الّل ألأقل اي مأل البهاء بّلغوا  * رميكال
 ير الق زيز الععرفان الّل املهيمن   بعإاّل  هّنا لن يقبلعمال ألاألفضل أجعله و
 يمكاحل يّ مر من جربوت الّل العلاألل ز ن كلكذونه   ر الّتبليغ ابلبيان ال ب ّ قو *
ن  إة البالغة ظاملوعو روها ابليبان احلسنةذكّ حتاربوا مع نفس بل  ن الأم كايّ إ *
س  س مقّر ق ر القطلی شإعرضوا عنها مّث اقبلوا أف إاّل و  رة فلهاذكّ انت متك

 دراأما و هلهاها ألكّن الّل تر أل  حر فيها أب ّ ما قو نيا ّ لوا للدجتا الو * منري
مر من األر  ّ ق كلكذالبيان  و يالوح دهّنا يسّخر جبنو إو  دقلوب العباإاّل  منها

م كنفسأمحوا علی ن ار أ * عليم يّ ن مقض انمل البهاء علی لوح القضاء من لأ
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ربوا كتست ليل الذمت من  ن وجإو  * الّل املخلصني دمّث عبا القرىب يو ذمّث علی 
من    إاّل حأ كلذيف كيعلم   الو  اّيماأل  ّ ميف  ميّر عليه زّ ان العطّن سلعليه أل

ن رأيتم من فقري إغنياء األن اي مأل أ * يمكاحل زيز م العكان مشّيته مشّية ربّ ك
روا منه عّما رشح عليه من استفسو وا معه تفّروا عنه مّث اقع مرتبة ال يذ

يصلنّي و  علىاألهل مأل أم كنّ  احلالة يشه كتليف  حبر القضاء تللّ أ رشحات
فيا  * اهر فصيحطس  ّ لسن مقم أبكنّ  ميجّ و مكرنذكيو مكيستغفرّن لو مكعلي
 ء مبن عصىز ا حملسن لن يستهذاي حبّ و ونه بعلمهدلعامل لن يفتخر علی  وىبط
 رضيف األ ونوا اي قوم سّتاراك  * نّه هو خري الّساترينإو  يسرت الّل عليه جريراتهو
 دم بر كيلبسو مكم الّل بفضله مثّ اصفحوا ليصفح الّل عنكليغفر  دالباليف  غّفاراو

حترموه  الو فاجروه يعاطنتم مستكو من املؤمنني  حأم كن استجار إو  * اجلميل
 يشتعلو ور الصّ  يفيه يغلاّلذي  يوميف  ّل رمحتهيف ظ م اللّ كليجر  دراأعّما 
ق اخلالص  م ابلصّ كقل اي قوم علي * مجعنيأان اخلالئق كر أرب طيضو دبااألك
م بني مأل كمراتب دازديو مكار  يعلو مقو مكمسائأيرفع و مكنفسأّين ز ّن به يأل
ينهم ذنصحنا الّ أ كلكذ  * يمظان علی احلّق عكجر  أم كاآلخرة ليف و  رضاأل

 * الفضل سبيل يذلی إّن  جيو تاب اللّ يف ك آمنوا لعّل يسمعّن ما نصحوا به
ن ذإب ى العرش قم ل كمّتت ميقات وقوف  رب قاألكر ظابملن ديّها الوار أن اي أ
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 كهلها برضوان الّل امللأبّشر و اير ّ لی الإهب به ذتاب الفضل مّث اك  ذخو اللّ 
هبا قلوب  نس لتحىياألوس بنفحات دا الفر ذمن ه كن حرّ كلو * يمظالع يّ العل
ق طقّن مبا نطينو مر ليقومّن عن قبور الغفلةاألينهم انصعقوا من صاعقة ذالّ 

قبل  يّ  ل  جاء ابسم عَ  يذالّ و هوإاّل  لهإنّه ال على أباألوس دفر ذ يف الّروح يومئ
 الّسمواتيف  اره ملن قتإو منبع فضلهو لع آايتهطمو انهطهر سلظنبيل م

هبائه و متهظربايئه مّث عكو شرفهو هزّ نّه لعإ ذق حينئطيناّلذي  مثّ  * رضنياألو
 مراألينهم استقّروا علی مقّر ذالّ و كل يينبغ كلكذ  * مجعنيأعلی اخلالئق 

رض الّتاء أا وصلت ذإو  * ملنريس ا ّ أس املقكه الذشربوا رحيق املختوم من هو
ون كيو نفسهيف  يفرحو به عيناه لتقرّ  دمسنا اجلواإ ي ا الّلوح بني يذفانشر ه

استقّروا علی و لمات الوهمظينهم خرجوا عن ذالّ  ي مّث بني ي * ن الفرحنيم
انوا من كو عرضواأو  فرواكينهم  ذتسمع ضوضاء الّ  كهنايف و  مقّر اليقني

 هر نفسهظم مكعّرفو مكسّوا و مكخلقاّلذي  فرمت ابللّ كأوم قل اي ق * نيكاملشر 
 الو م عن حبور املعاينكنفسأمتنعوا  م اي قوم الكايّ إ * م من العارفنيكجعلو

انه ز ان الّل لتعرفوا ميز لی ميإس  رف القطروا بظفان *  ان مريطّل شيكتّتبعوا  
ّهر قلبه عن التعّلق عّما خلق طن يّل نفس أبكقل اليوم حّق ل * احلّق املستقيم
ان كلی ما  إيرجع البصر و ّل ما مسعكنه عن  ذأ  س  ّ يقو رضاألو بني الّسموات



  123 - 108 ، الصفحات   4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – سورة البيان

www.oceanoflights.org 

 حّجة اّليتيف  عصر مثّ و  ّل عهيف ك مرهأهر الّل ظأهبا  يه من حجج اّليت بني ي
ذا إر فيها تلّل كّ يتفو آاثر اللّ يف  يتفّرسو  * ان مبنيطبسل ذهرت يومئظ

ونّن كيو  هبا قلبه ءليستضيو طلع بيان ربّهيقان عن ميستشرق عليه مشس اإل
ّن الّناس كلو  من الّناس  حأقل صنع الّل لن يشتبه بصنع  * نيمن املوقن

 اخلبري زيز من الّل الع يثا ون يفقهون حداكي نفسهم فما هلؤالء الأيشتبهّن علی 
ضيائها هل يبقى ضياء ال فو نفس الّل املهيمن و شراق الّشمسإ  قل بع *
ّلهم كرض  األمتمنا احلّجة علی من علی أو  مراألران ذكأ كلكذ  * ير الق زيز الع
 مرت بهأّل ما يف ك ما قّصرت ينّ أب تهكصفيائه مّث ملئأو  اللّ   نشهو * مجعنيأ
 * عليمو  شهي يّ هبم علو  فى بهكو  غرهباو  رضاأللی شرق إغت رساالته بلّ و 
قل  * يمظر العكذّ ا الذهب كانوا هناكين هم  ذالّ  در عباذكّ ا زّ رض الأت دا ور ذإو 

 فروا آبايت الّرمحنكينهم  ذتّتبعوا الّ  الو ه ل من عنزّ مبا نو اي قوم آمنوا ابللّ 
ن أكانوا ينهم  ذمثل الّ كم  كقل مثل * صيلأو  وركّل بيف ك رونهذكانه مّث يطسلو
 فروا بهك  يّ لل امسه العلظشراق فلّما جائهم الّل علی اإلو يّ ذكروا الّل يف العشي
ا م مّث استقيمو كموالأو  مكنفسن انصروا الّل أبأقل اي قوم  * نيكانوا من املشر كو

م عن كام قأّل ز رض لن ياألّل من علی كم  كمره علی شأن لو حياربأعلی 
م كخل علي ياّلذي  ن استقيموا اي قوم حنيأ * ر العليمدالقا زيز الّل الع طصرا
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 رباألكاغوت طلی إعوهم  يو معه ما مينع به الّناس عن حّب اللّ و انطالّشي
  مر قاألا ذهيف  ّلما مسعتمك  قّ  احلَ  للّ  تَ  * ونّن من العارفنيكم لتكخنرب  كلكذو
 اّن لئاّل  مة من لكا احلذه يلی غري إشرانه أ انّ إو  يع الغالب الب يمر أهر من ظ

 يذّل كا عن ضّر  ظمر حمفو األون كليو  لی مقّر واحإني كيتوّجه قلوب املشر 
م ن يسرتوا وجوههأانوا كينهم  ذّن الّ إهو إاّل  لهإال اّلذي  فو اللّ  *  ضّر عني

ا ذإو  * ّولنياأللم ظلن يقاس باّلذي  لمظب يّ قاموا عل اذإبصر  يذّل كعن  
 * ظحفي زّ لواح عأل عليه ز ره مبا نذكّ اّن مّث  بّشره من ل يّ  ل  قبل عَ  ا رأيت حممّ 
 ّل ما سوٰيهكف به عن  كابلّل مّث ا  كتشر  الو مراألن استقم علی أ  قل اي عب

 ن من املمرتينكت الو ير ذكآنس بو ويندع عن طن علی استقامة منيع فانقكو
 ل الّرمحة علی العاملنيز تنو كمر الّل ربّ أّن هبا يثبت يّة الّصرفة ألدقم علی عبو  *
 مك ّ وا عن حز جتاو  الو مكنفسأم كمر الّل مبا سّولت لأتقاسوا  قل اي قوم ال *
ون كيو اللّ   ر عنذكلن ي ه ّ اليوم عن ح  من يّتعو * ين ونّن من املفسكت الو

مة عن كم مشس احلكشرقت عليأا ذإو  مكوا الّل ربّ  ن اسجأ * ين من املعت
م اي مأل كل يينبغ كلكذو م الّرمحنكلربّ  البيان خّروا علی الرّتاب خّضعا مشرق
عّما خلق بني  ءهلا بشي ّ حالوهتا لن يبو يّةدة العبو ذّ ل  من وجو * املقرّبني

 مكنفسأس  ّ تقو مكور  ّهر صطتو مكوجوه يءتستضهبا و رضنياألو الّسموات



  123 - 108 ، الصفحات   4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – سورة البيان

www.oceanoflights.org 

م  كتقا أو  مكخضعأالّل   م عنكرمكأّن مّث اعلموا أب * م بني العاملنيكتعلوا آاثر و
 م الّل بهكن امسعوا اي قوم ما أيمر أ * لنيز ّنا منكاّن  إو  ذحينئو  لّنا من قبلز ن كلكذ
ران  ّ وا عّما قز جتاو و اللّ جنب يف  واطينهم فرّ ذونّن من الّ كت الو مرهأوت كمليف 

العرش عاشر مع الّناس  ي يّها احلاضر بني يأاي  * ينز هلم فبئس مثوى املتجاو 
 * س منيع رة ق لی سإيرجع و من ضرّ  كيصب لئاّل  كنفس ظمة مّث احفكابحل

ن أ كايّ إّل حني ك يف كث منها الفتنة مّث ابتغ فضل ربّ  حت مور اّليتأجتّنب عن 
 زلن يفو و * اآلخرينو ّولنياألمن ز ل آبن منها داّيم تلّل لن يعااأله ذتنس ه ال
 تنس الو  * رين ّنا مقكاّن  إو  مراألران  ّ ق كلكذ  كمن شاء ربّ إاّل  بلقائها  حأ
 كاستشرقت عليو مظعاألوس دفر يف  تلقاء العرش نت حاضراك  حيان اّليتأ

 وثر الّرمحنكايت من  شربت مخر اآلو يع نوار بّل حني أبك يف كمشس مجال ربّ 
خل  لی حرم الّل ليإا رأيت مقبال ذإو  * رميكال يطقت بنعمة الّل املنعم املعز ر و

لی إ يرجع الّضرّ و رب الّنفوسطتض كلذّن باّن أل يم فامنعه من لظمقّر عرش ع
هر ظ كلكذو نهذإ  بعإاّل  ر اللّ طلی شإتوّجهوا  ن الأ * العليم زيز الع ينفس
ت  ن وجإينة  ّل مك يف كمر موليأمّث بّلغ  * يمكمر حأ فقأم عن كاحل
 * نيطالّشيا دعلينا من جنو  در له ما ور ذكه مّث ادبّشره برمحة الّل وجو  عاطمنق

ارتفعت ضجيج   كلذبو دمن العبا  حأعلی  دعلينا ما ال ور  دور   قل تلّل ق
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 بل ما ربيتكعلی   يكيب  قو  إاّل  ء اع شيبما خلق يف اإلو  * كّل عارف بصري
فروا ك   ق ة قلبدراذينهم خلقوا إبّن الّ إ * يف علم الّل إّن أنتم من العارفني

 * ونّن من الّشاعرينكي الو عماهلمأل طهبا ب لواحاأ يدّ ر يف  تبواكو يبنفس
 دمنعت سحاب اجلو و عت مياه الّرمحةطانقو حمت آاثر الفضل كلذبو
فاقصص من قصص  كنّ إو  * نيس عن العامل رايح القأعت هبوب طانقو

مثّ  * قيمق مست ص طن علی صراكو تنقص الو زدت الو الغالم علی ما عرفته
ن أبإاّل  وا هبادراأ وا قل تلّل ماكشر أو  فرواكينهم  ذنفس الّ أنّباء الّناس مبفرتايت 

ت دا ور ذإو  * علی ضالل مبنيإاّل  ن همإعن جهة العرش تلّل  دينصرفوا العبا
يف  القانتات ليستبشرنّ و هلها من القانتنيأاّن  ر من لذكّ اء من اخلاء رض البأ
 م الق   زراطم بظعاألهر سّر ظ  قل تلّل ق * ونّن من الفرحنيكيو نفسهمأ
ن أنتم اي قوم أو  ل املقرّبنيكا انفّضوا عن حوله هيا ذإلمة كشفتاه ب كحرّ و

 كلكذآمنتم به من قبل   يذفروا ابلّ كت الو انهطسلو مر اللّ أاستقيموا علی 
اهر ظّل اجلهات من مكاء عن  ته الّضرّ طحاأاّلذي  حني  م العبكينصح
 يمكاحل زيز ر الع الّل املقتإاّل  لنفسه معينا  لن جيو الّسجنيف  جلسو نيكاملشر 
الّل   إاّل حأ كلذيعرف  الو سيافاألّل كّل حني بيف ك تلّل احلّق قتلت *

ل من قبل للقانتات لوح مسّيناه بلوح ز ن  ن اي ايّها املسافر قأ * العليم ياحملص
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هّن مثّ يلإهب به ذه مّث ادسوا ذنت خأعلينا ابلّتلويح  در ما ور ذكفيه و البهاء
حّباء الّل أقل اي  * نيطالّشيا دعلی الغالم من جنو  درّن مبا ور ذكاقرء عليهّن ليت

روه بنغمات ذكر الّرمحن مّث اذك ان عنطم الّشيكنّ  يص م لئاّل كنفسأوا ظن احفأ
ا ذإو  * ة احملّبني فئأب ذجتتو ب الّنفوسذّ هتو ّهر القلوبطره تذكّن ببني ألذاجملت

 ةرمحو راذكاّن  بّلغهم من لو الّل املخلصني دعبا كهنايف  رذكّ بلغت اخلاء 
اّلذي    صر اسم اللّ ذكمّث ا * رينكا ذّ ونّن من الكر هلم نبأ الغالم ليذكمّث ا نوراو
يف  رواحهمأينهم انفقوا ذرضني الّ األو ان من بقّية آل احلسني بني الّسمواتك

 مواهلموا أب ين جاهذالّ  كولئأ * ين انوا من اجملاهكو سبيل الّل ابرئهم
 اذإانوا فيها ملن اآلمنني كو خلوا جّنة الّرمحندن األی إلقاء الوجه نفسهم تأو 

مّنهم  خيو  اؤس البقاءكهبى باألّن عليهم غلمان وفطيو  علیاألجّنة يف  حيربنّ 
 سبيلهيف  وا ينهم استشهذالّل الّ  يز جي كلكذ  * صيلأو  وركبيف  زّ حوراّيت الع

لی إمثّ توّجه  * ين جر اجملاهأ مره فنعمأ  يف ائ صابتهم الشّ أين ذجور الّ أ يويفّ و
ره مبا ذكّ مّث  * يمظخل عليه ببشارة عدثره مّث اأو م بلوح اللّ ظعاألمسنا إر طش
لع مبا طّ خربه من قصص الغالم ليمّث أ * رميكر الظا املنذالّروح من ه كلقى عليأ
 علينا در ما ور ذكيو مصائبنايف  اكون شريكلي  ا الّسجن البعيذهيف  علينا دور 
 رب الاألكر ظلی منإر ظيّها الّناأقل اي  * رينكا ذّ ون من الكيو اّيماأله ذهيف 
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بّلغ الّناس و انّ  رة من ل قو ان مر ابستقامة من عناألقم علی  كر ربّ ذكتنس 
مثّ  كّل حني من الّل ربّ يف ك فاستعن * ن من الّصابرينكت الو مرت بهأما 
 * آبايت مبني ذحينئ كمر أنو من قبل كمرانأ كلكذ  * خرق حجبات املتومّهنيا

مر أقل اي قوم قوموا علی  * عنيطالّل املنق دمن عبا كانوا هناكينهم  ذر الّ ذكّ مّث 
ما و عّما سوٰيه نّه لغنّ مّث اعلموا أب * ونوا من الّناصرينكو ينه مّث انصروهدو اللّ 

يف  لی مقّر القربإّن  يصع كلذّن با من فضله عليهم ألذأيمر به الّناس ه
ران  ّ قو كمرانأ كلكذ  *  ي بصر ح يذّل ك  كلذب  يشهو علىاألوس دفر 
الّل عمل  يز فسوف جي * ل مبني ن علی عكو مرتأ  ا ن اعمل مبأ كل
ال و ال منع مانعو ال مشامة مشمتو ما منعهم لومة الئمو مرهأينهم بّلغوا ذالّ 
ره ذكّ   محمساء أباألوت كمليف  يمسّ ك اّلذي خيأا رأيت ذإو  * ثرة املغّلنيك
 كايّ إ  قل اي عب *  رض البعياأله ذهيف  علينا در له ما ور ذكر الّل ربّه مّث اذكب
 * بريكو ّل صغريكمن   دنفس العباأع فيه ز جياّلذي  حني كنفسيف  عز جت ن الأ
مشس  كلمات ربّ كفق  أشرقت عن أما   عن احلجبات لتشه كّهر بصر ط

لی إتلتفت  الو كمر موالأن اثبت علی أ * عارفنيون من الكتو البيانو املعاين
ق من ذو  لل الّشجرةيف ظ ن استقرّ أ * ريبكا لفضل  ذّن هإو  الّشمالو  اليمني

ما  ذأتخو كبه هويٰ  كع ما أيمر   لت كمرانأ كلكذ  * رينكن من الّشا كو مثارهاأ
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يّها أنت اي أ كنّ إو  * ون من العاملنيكن تإ كا خري لذتلّل ه كبه موال كمر أ
يف  مبا مسّيت كرب بّشر نفساألكر ظلی منإر ظالّناو ى العرش احلاضر ل

 دى العرش مبحمو  لو علی مببّلغاألجربوت يف و   مساء مبحمّ األوت كمل
ت ز مبا ف كوىب لطف * رميكال زيز نّه هلو العإو  خيتّص الّل بفضله من يشاء كلكذو 
شربت تسنيم الفضل عن و * نت من الواصلنيكو  منبعهو  صلهأو  ّل اخلريكب

ما  كيز جيو ت بهز هر الّل فضل ما فظفسوف ي * ينز نت من الفائكو منبعه
 كلكذو * يمكن عليم ح مرت من لأون عامال مبا كن تإسبيله يف  عملت

يف  ّل منكعلی  و آايتهو ينهم آمنوا ابللّ ذعلی الّ و كعلي كمّتت حّجة ربّ 
لع هبا طّ ما ا مة اّليتكته حلكمر عن حر األن قلم كس اذإ * رضنياألو الّسموات

هو له إاّل  هلإنّه ما من إحوال األّل يف ك له  احلمو  اجلميل زيز الّل الع  إاّل حأ
 * ليه لرّاجعنيإّل كو  مراألو اخللق

 
 


