
   67 - 59 ، الصفحات  4لد اجمل ،آاثر قلم اعلى – هباءهللا آاثر حضرة – سورة الدم

www.oceanoflights.org 

  ونكحناها من حبر الغيب ليرش دم قد  ه سورة الذه 
 مجعنيبني اخلالئق أ يهور ظآية 

  
 هبىاألي البه يابمس العرش يفي الباق هو

 
 

 يديأليه إال ذي لن يصل  ا املقامذعن ه كاء رب  دامسع ن دن اي حمم  أ
 يف قل  من آنأ ذينهم نعسوا يفال حقايق ال  و  داتة املوجو دفئأال و  كناتاملم
بيت و  كينونتهو  إىل حرم الل   قل اي قوم فاسرعوا ز املستوريز س العد  مر املقذا األه
لسنهم مث  ذكرون الل  أبينهم يذونن  من ال  كت الو  طنتهسلو  ظهور الل  و  بنيتهأو  الل  

على مث  طوفن  يف حوله أهل مأل األيال ذي  ا مقامذقل اي قوم ه آبايته يعرتضون
قل  أنتم تفقهون نإكربايء نوا خلف جلج الكينهم سذال   ق البقاء مث  دسراأهل 
ن اي أهل مأل الال هوت مث  أهل أظمته عو  وجه الل  و  طرهشو  ملشعر الل   اذه

م كنكما أوا عن ن اخرجأكوت امللو  كرفارف املليف  ز  العأهل  مواقع اجلربوت مث  
 يف الس موات نل  مكعوا عن  طينهم انقذال  ز به إال  ما فاال ذي  ورن  مقامز لت
قل اي  أنتم تعرفون نإشارة إو  جهةو  رسمو  ذكر عليه اسمل  ما يكعن  و  رضاألو 
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ن أكم اي  إدقه سراو  دوسه مث  خباء الل  فر و  ائه مث  رضوان الل  نف  و  ذا مقام الل  قوم ه
ا ذاي قوم هو  زرقونبثمرات الر وح تأنتم  ليه لعل  إوا سرعأغريه فإىل  توج هوا ال
أنتم  ماكحول العرش  يف  افواطينهم ذال  و  براروق فت فيه األال ذي ت مقام
مث  اعمل مبا  كلسان رب   ذحينئ كفاعمل ما يوصي دنت اي حمم  أك ن  إو  دونتشه

و ال فاخرق حجبات املوهوم عن وجه أز احملبوب يز ى الل  املهيمن العدتؤمر من ل
ز يز الع يابمس ر الر محنخل مصدر املعلوم مث  اداملقت زيز الع طاينبسل كقلب

ان جلس طن  الش يد أبلو تشهو  كونما يو  كانما   إىلتلتفت  الو  الس بحان
ك املبار  جبمايل ذعنه مث  استع كخول فاغمض عيناد  عن ال كمينعو  اببه ىعل

يف  أثر احلرارةكآاثر غل هم   دين جتذجتلس مع ال   ن الأك اي  إو  املهيمن احملبوب
ر ظتن الو  عن مثالئهمو  ك فر  عنهمن  إو  يف الس موم ةدأثر الربو كو  أيف الص  
 أنتم تشعرون لو ءكل  شيعن   اون خري كيال ذي  يمر أإىل  هم بلدمبا عنو  ليهمإ
ر فيما ترى من ك  مث  تف كنوار رب  د فاستشرق عليها أبالبال ىن متر  علأد ن تريإو 

 طحبيث لو يبس يخالقا أبن متخل قكو  رونك  ينهم يتفذون من ال  كلت كصنع رب  
 كرب  إىل  مهكع حد تتعر ض به  الو  ليهإتلتفت  نت الألم ظ  ال يدايأد حأك علي
ال يعرفها و  ذا من سجي يتاتلل  ه الومظم حواليف كل  األ نك  ز القي وميز ر العدالقا

ل  كالل  عن   دعن ز  عطباره أللوم حني اصظن  أتو ه املأب مث  اعلم إال  املخلصون
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الل   ىمور عليف كل  األ لك  فتو  كعلي دير ن اصرب فيما أ تعلمونأنتم  عمل لو
حصن و  مرهأظك يف كنف حيفو  خيلقو  ك عن ضر  ما خلقفيكن ه يإو  كرب  

 كن يغتبإو  ل  به يستنصرونكو  مرألاو  هو له اخللقإال   هإل ن ه ما منإو  واليته
خباء إىل  توج هو  عنه عرضون مثله مث  أكت ما فعل لئال  كتفعل به   نت الأس نف
لتفوح  كتالل املسكن بني الن اس  ك  س املرفوعد  ق املقدا الس راذهيف  سدالق
 ات معيندن وجإوب س حمبدفناء قإىل  هبمذس بينهم لعل  جتدروائح الق كمن
 ورشهو  ل  سننيك  يفو  شراقإو  ي  ل  عشيف ك حب اء الل  فاستأنس بهأمن  كلنفس
م ينته مث  بل غهكسو  هبوقار  دمث  امش بني العبا كمور ابلل  انصر ل  األد يف كفاقت
الس با  دهدنت اي هأ كن  إو  ن يسمعونأرون ديقال ذي  ردق ىعل كمر موالأ
تها كتر  ين  إس قل دري القطيور عن ط  ال كن يسئلإو  اين الل  دمإىل  تايبكهب بذأ

 ه من انصردان عنكما  و شرارمنسر األو اركنانت حتت خماليب اإلكحني ال ىت  
أنتم  نإرض األو  جعله سراج مجاله بني الس مواتو و اهسو  خلقهال ذي  الل  إال  
خرجت عن  ين  إقل اتلل   يسئل من  و  يحب ائأ من ادحأ تدن وجإو  توقنون
بة الش ني كان ر كو رضاأل ىعل اروحطان احلسني مال ذي ك ينة الس جن حنيدم
 نر أبظينتو  ان الس نان واقفا تلقاء الر أسكو  رأسه عطن يقأ ديريو  رهدص ىعل

 كتل يفو  تشعرونأنتم  نإ سر  الس ر  يف  مران األك  كلكذالس نان   ىيرفعه عل



   67 - 59 ، الصفحات  4لد اجمل ،آاثر قلم اعلى – هباءهللا آاثر حضرة – سورة الدم

www.oceanoflights.org 

 ع عنه القلوبط  تق ظالس ماء بلحاإىل  رفهطر بظينو كاحلالة رأيت شفتاه يتحر  
شفتاه مسعت إىل  يتقر بت رأس ين  إو  القي وم زيز عن ورائها قلب الل  املهيمن العو 
ق طبل مبا ن م عن اهلوىكقت بينطما ن ن ه حتت الس يف يقول اي قوم اتلل  أب
عم ا  ءصفى اتلل  لن تشتبه آايت الل  بشيس األد  املق ير دصيف  ورط  ق الطمن
 كاي مأل الش ر أنتم و  وىلاألو  اآلخرةيف  انكعم ا  و  جربوت القضاءيف  رد  ق

 مساءاأل كات من مالذ  لت من جربوت الز ن ه اآلايت ال يتذفاستنشقوا ه
 ا فارمحوا عليهذإ زيز  منها رائحة القمي  عن يوسف العمتدن وجإالص فات و 
م كنفسأيف  نصاف مث  ون بعني اإلدتشهأنتم  نإسياف الغل  تقتلوه أب الو 

 عشرين من الس نني لئال  يف  وسدبواب الفر أت ددس ين  إاي قوم اتلل  و  تنصفون
لسان  ديشه كلذبو مكور دصيف  ما يشتعل به انر البغضاء يخيرج من شفتائ

ر ة كه الذهو ي  لعل ين  إاي قوم و  ظس حمفو دلواح قأ ىمر علمة مث  قلم األظالع
جئت عن  دقو  هرته من قبلظأم ما ظعأم كهرت لظأو  وىلاأل دبع خرىاأل

 هرت حرف منهاظما  جالل آبايت ال يتاإلو  ن الر فعةز خمو  اجلاللو  مةظمنبع الع
اي قوم اتلل  و  تعقلونأنتم  نإم كعليو  مكلو  مكبين ا الل وح برهاينذهو  كاملليف 
 قنطنأو  ينز ن  الر وح اهتكلو حلانل  األكعن   اصامتو  البيتيف  انكنت سا ك

 غلقت ابواب البيانأو  تتفر سون مجايلأنتم يف  نإ يوجهيف  هرت آاثرهظو  ابحلق  
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ال ذي  تقتلونأتعلمون أنتم  نإ ن لسان الل  فتح لساينكلو من الس نني ذميف 
 سرارشفت األكو  شجارمثرت األأو  جت البحارمو  و  واتس ممره رفعت الأب
ونن  كت الو  اي مأل البيان ات قوا الل  أنتم  ستارهر مجال املختار عن خلف األظو 

فروا كينهم  ذان من ال  أت اي قوم اتلل  لسو  وندينهم آبايت الل  هم حيجذمن ال  
ل  حني يف ك ل  الس هامكو بأسياف ل  األكب تقتلوننأنتم  لوو  آبايت الل  
ا ذهو  دحأ خاف منألن و  رضاألو  وت الس مواتكمل يف قطنأو  تضربون
ل  يف ك ي  عل ىل علز  مبا نو  ل  الر سلكهب  ذا مذاتلل  ه تشعرونأنتم  نإ هيبذم
 كلذ ىلإس دا بلغت نغمات القذإو  هبونذهب تذم ي  أبأنتم  ردأمل و  لواحاأل

فاق فتح أة فلم ا د  ميف  احلالة كتليف  انكو هذخأال ذي  ت لضعفكاملقام س
 ىعل داحلم كرب  ل أيقال و نساأل ظس بلحادر القطشإىل  عينتاه مث  التفت

ا دور و  الفرعون دمث  بي دالن مرو  دبي عتندو أة مر   كاايز جوامع ر و  كايع قضاايدب
سجن يف  عتندو أة مر  و  كتدراته إبطحأو  كنت احصيته بعلمأما  ي  عل
 كبعلم هلمتنأال ذي  من الر ؤاي العلماء حرفاأهل  ىقصصت علني مبا كاملشر 
إىل  رفعتنأة مر  و  افرينكال يديأب يعت رأسطمر ة قو  كانطبسل عر فتنو 

ايع آاثر دبو  كاني تدفر  ز  ع سرارأمن جواهر  كاملليف  هرتظأالص ليب مبا 
 دكبابني ع ادنت وحيكحبيث   ف  طرض الأيف  ة ابتليتنمر  و  كاني تدان صمطسل
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ل  يف ك اروهدو  الس نان ىرفعوه علأمث   يعوا رأسطن اقأك إىل تكممليف  ادفريو 
اهلواء مث  يف  ة عل قوينمر  و  رينكمواضع املنو  نيكاملشر  دمقاع ىحضروه علو  ايرد  ال

وا فص لو  اينكر أعوا طن اقأإىل  البغضاءو  هم من رصاص الغل  دمبا عن ضربوين
م ال يته األذه ىلإمان ز  ن بلغ الأإىل  يجوارح  ينفس ىاجتمعوا املغل ون عل اي 
يف  رونكميو  يبغضو  ضغن دقلوب العبايف  خلوادن يل  حني أبيف ك ب رونديتو 
حتت  عتندو أ حمبويبو  يإهلنت اي أ كلذمع و روندل  ما هم عليه ملقتكب كلذ
اب ىعل يندفاشه إهليا اي ذإني كهوالء املشر  يديأ  كائدعأسياف أحتت و  الرت 
يف  ي  عل دور  ل  ماك  ىعلو  احلالة كتلذ يف حينئ كر كشأ اي حمبويب كتز  عفو

 كقسمأ إهلين اي كلو  كايع بالايدمن بو  كمن ون راضي اكأو  كسبيل رضائ
 خلدن تلة أبذتراب امل ىروح علطاهر املستور املظ  ال كمجالو  نونةكامل كمسائأب
 ل همظمث  است كني ترمحا طبسا إهلي علىمث  استقر هم اي  كحب   دكقلوب عبايف 
هتب  عن رضوان  ال يت كسدمهم عن نسمات قحتر  الو  كاني تدل  شجرة فر يف ظ
نت أ كن  إو  ما تشاء ىر علدنت املقتأ كن  إو  كفضالإر طتفوح عن شو  كمجال

سرار من جواهر األ كلقيناأر ما دفاعرف ق دنت اي حمم  أ كن  إو  املهيمن القي وم
نوار لل األظخلف  ان مستوراال ذي ك علمنا ايعدمن ب كر فيما عل مناك  مث  تف
مث   لعونطهم م مرسرار األأانوا من كينهم  ذون من ال  كتو  علينا دلع مبا ور ط  لت



   67 - 59 ، الصفحات  4لد اجمل ،آاثر قلم اعلى – هباءهللا آاثر حضرة – سورة الدم

www.oceanoflights.org 

 خرىعة األليف ط وىلينصر مجال األ هل من انصر كسر  ك يف قل بلسان روح
يبعث الل   كلذلعل  ب هبىاأل ي  مجاله البهيف  خرىة األطهل من معني يعني نقو
م ال يته األذهيف  لينصر الغالم ادحأ  رضاألو  ان الس مواتك  ر سكالس   ذخأ اي 
 دن اي حمم  كلو  رونظا اجلمال هم ينذهيف  جهة القربإىل  انواكينهم  ذال  إال  

 ىل  اجلهات عليف ك قيامهمو  بارهمكستاو  عراض املعرضنيإ داتلل  سوف جت
قلم  كامسع ما أيمر  دن اي حمم  أالقي وم  زيز الع كمن شاء رب  إال   ا الغالمذبغض ه
 ل البغضاءكسه الل  عن هيا د  قال ذي  ا اهلواءذهيف  جربوت القضاءيف  مضاءاإل
 لعطنت فاخرق الس بحات مث  اأ كن  إو  املغل ني عرفانو  نيكه ره عن مس  املشر طو 

 زيز ا اجلمال املشرق العذن بني الن اس هبذ  أان مبني مث  طمر بسلعن مشرق األ
 زيز ر العدروح الل  املقت كلقى عليأعليه ما  لقأاسم اهلا مث   ىخل علدا مث   املنري
 دقل اي عب يندون من املهتكيو  موالهإىل  عطينقو  نفسهيف  رذك  رمي لعل  يتكال
ل  ما كعن   كفيها ما يغنيو  الل  إال   يعلمها ال صحائفاو  لواحاأ كلنا لز  ان  نإ

ان  ما أل كليإرسلناها أن ما كلو  رضنياألو  الس مواتيف  عم او  اعدباإليف  خلق
 دكما عن املبني قل اتلل  سيفىن ا الغالم العريب  ذهيف  رائحة العل يني كان مندوج
هلها مث  نيا ألد  ع الد  يعمن ز  ق عدخلف سرا كرب   دما هو عنإال   يبقى الو 
ابحلق   ي  ا لعلذن  هإمي قل داملن ان الق كع عم ا خلق فيها مث  توج ه بوجه رب  طانق
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يف  ق ابحلق  طينو  هبىهر األطهر األطا اجلمال األذهيف  خرىأة هر مر  ظ دق
اي مأل البيان لن أنتم  قل س امعنيمن الأنتم  نإ ىعلوت األكملو  جربوت البقاء

من أنتم  نإين د  صل الأا من ذهو  حيب   دبعإال   مكقلوبيف  ق روح الت بيانطين
يفص ل و ايندما يفر ق به األو  م احلق  كجائ دقل اي مأل الفرقان اتلل  ق املوقنني

نائس كالأهل  ن ايأونن  من املعرضني قل كت الو  ل ات قوا الل  طالباو  به بني احلق  
 ىهر علال ذي ظ ا الن اقورذهيف  مظعهر انقوس األظالن اقوس مبا  ىتضربوا عل ال
شرق سم املا اإلذه ىيصح ابحلق  علو  الس مواتو  رضنيل اآلايت بني األكهي
 نهذلواح إبل  األكر  طسو  مرهلت اآلايت أبز  نال ذي  ن ه هوإاهر الل ميع قل ظ  ال
ا ذافور من هكعن عني ال جرىك ال ذي ا املسذما يفوح من ه كلذب ديشهو 

عنها عقول  زيعج ل  حني آبايت ال يتيف ك قطن ه لينإمي قل دم القدقالقلم األ
أنتم  نإتب الل  يف ك مت بهدا ما وعذل هق ة البالغنيدفئأو  عرفان العرفاءو  العقالء
ن أين داآلب دبأإىل  حيق ق بهو الز ل اآلز أيف  ا ما حق ق به احلق  ذهو  العارفنيمن 
 خلدن تأيع طرض لتستاألو  الس مواتيف  ل  منكعن   كفاغمض عينا داي حمم  
قن   طنات لينكشجار املمأيف  ا الن ارذفاضرم من ه يرداملن ان الق كحصن رب  يف 
مجال  كمي ن علي كلكذ  هورظ  ور اليف ط هيئة الن ور ىق الن ار علطل  مبا نك



   67 - 59 ، الصفحات  4لد اجمل ،آاثر قلم اعلى – هباءهللا آاثر حضرة – سورة الدم

www.oceanoflights.org 

 الر وحو  منيع ز  بعروة ع كتتمس  و ءل  شيكع عن  طمر لتنقاأل ىعل كأيمر و مدالق
  يمظالع ا الن بأذهك يف ين يسمعون قولذال   ىعلو  كالبهاء عليو  بريكالت  و 
 
 


