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 البيت ربّ و رهّبم اللّ إىل دالعبا هبا نزّلناها ابلفضل ليستقرب  رة احلّج قو ه سذه
  . يمظالع
 

 يعدالب العزيز املهاجر وه
 

 
يف  فنّ و طياّلذي  ب البقاء مقامطعن ق ذنزلت حينئ  آايت الّل ق كتل

 ىو جّنة املأ يف او نكينهم سذالّ ثّ  األعلىمأل أهل  ثّ  ربايءكق الدسراأهل  لهو ح
 ذنزل حينئ كلكذ  رة املنتهى س  عن ىو القص  مقاع ا علىو ينهم استقرّ ذالّ ّث 

ثّ   نو تعرفإن أنتم  ابحلقّ  يّ تاب علكا الذّن هإو  مو املهيمن العزيز القيّ  ى من ل
 اذإليم كالعلى  ما نزلثّ  حو الرّ على  من قبله ما نزلّث  ل اللّ و رس  تاب حممّ ك

ينهم ذتّتبعّن الّ  الو ا اللّ و م اتّقو اي قو نو ينهم يفقهذنّن من الّ و كم تكه لعلّ و فاقرئ
نّن من و كت الو اللّ ا و م عن سبيل الّل اتّقكنو  ّ يصو البغضاءو م ابلغلّ كئو أيمر 
 أيّ ه اآلايت فبذا هبو فر كن تإن قل و فر كيّث  نو ينهم آبايت الّل هم يعرتضذالّ 
 ىلإم و ا اليو تلتفت م الو اي قو نو تعلم إن أنتم هر نفس اللّ ظيث آمنتم مب ح
 مقام دو س احملم ّ ا املقام املقذجهة العرش ه إىلا و التفتّث  مكال مشائلو مكميين
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إن  بينيو رّ كة ال فئأّث  ل املرسلنيكهيا ّث  املقرّبني أرواح لهو حيف  فنّ و طياّلذي 
 مكلّل حّجة عليجعلها ا  اّلذي ا آبايت الّل بعو فر كت م الو اي قو نو تشعر أنتم 

رقمت فيها اّليت  مو صحائف عّز حمتيف  ا ما نزلذهو على األرض من علىو
 ىلإه و جو ّل الكم عن  كبم ما يقلّ كعلي ينلق كلكذن  و كما يو انكسرار ما  أ
كم مرّة ن خيرج عن بينأد راأح و ّن اّلر م أبو ا اي قو د ّث اعلمو جه الّل العزيز املشهو 
 ذا حينئو انكو زل اآلزالأيف  ا آبايت اللّ و فر كينهم  ذالّ  ي يأكتسبت مبا ا  خرىأ
 ر متتابعاتو هشو الياتو سنني متيف  مكان بينك   نّه قإقل اتلّل  نو فر كن يأ
 ا اجلمالذن هو  ن حتجأّل حني يف ك نتمكه بل  و نتم ماعرفتمأو ماتو اّيم معلأو

اتلّل ع و مرف س ء قانزلت عن مساّليت  ه اآلايتذهو  حو فق الرّ أشرق عن أاّلذي 
 اذإين الّسناء دمياإىل  ّث مشس العماء ان البقاءو رضإىل  يرجع نسائم اللّ  اذإ

برهان ّث  حّجتهو اللّ  مرأا على و ن اثبتأن و ينهم تفتنذنّن من الّ و كت ه ال بعأنتم 
هم ينذنّن من الّ و كت الو اره اقتو اللّ  ةّث هيمن نتهطسلو ر اللّ و هّث ظ آايتهو اللّ 
مّن و يق ولو مكام قأيزّل  حبيث ال األمرعلى  او رب طن اصأن و كّل نعيق يتحّر كب

ن قل و تسمعإن أنتم  مكعلي صّييتو ا ذهو األرضو اتو الّسميف  ّل منكم  كعلي
ار عّز و نم أبكم فمن أيتيكمس غائبة عنّن الشّ  تشهو مو مّن عن النّ و ن تقإ

ب و ؤ كم بكفمن أيتي راو م غكت فئأان من و ا ماء احليو ن تصبحإو  بو حمب
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ن أ  يريو مكشريعته فيو مكا حرم الّل بينذم هو ق ر اتلّل ايو افكالو الّسلسبيل
 يف نو ين حيسبذلباب الّ األ يلو أ يدايأتسبت كجهه خلف احلجاب مبا ا و يسرت 
عني ّث  األعلىرفيق يف  يّ عني عل يكيب اذإقل اتلّل  نو  مهت ّّنمم أبأنفسه
اقع و ميف  ليمكعني الّث  ت العماو جرب يف  حو عني الرّ ّث  ىهباأل فقأ  يف حممّ 
م اتلّل و ن قل اي قو تسمعإن أنتم  الغرفاتيف  راّيتو ة احل فئأتصح و ىو القص

ثّ  ربايئهكو عزّهّث  هبائهّث  مجاله م علىكهره الّل بينظأ  قاّلذي  ا الغالمذه
إن  مكلسنأ  تشه كلذبو   حأب  حأنتم فعلتم به ما ال فعل أو  جاللهإو رهو هظ

نزلت من   اّلذي ا بنعمته بعو فر كت الو ا عن اللّ و م خافو اي قو نو تنصفأنتم 
يف  نو  ينهم جتذالّ إىل  او تلتفت الو مرهأيف  او ختتلف م الو اي قو بو مساء عّز حمب

 األرضل البيضاء بني كهي اّلذي ظهر على ا الغالمذهبم البغضاء من هو قل
ني كّن املشر إن و  تشهأنتم  ماكني  كر املشر ظنأمجاله عن  اللّ  س ّ قو  الّسماءو
اهر املهيمن العزيز ظّ ال ينفس وال ف ا مجايلو  شهو يا معو انكّّنم  ن أبو نّ ظي

ر ذكّل ما يكا عن  و عطينهم انقذالّ  إاّل مجايل على  حأن و قع عيو ما و رو املست
ل العرش  و حيف  همينذعني الّ أّث  مةظن العو رائهم عيو من و شيء عليه اسم

ذرّة من شعاعه ب  اّلذي عني املنافقني بعأ ه لن يشه ذاإ نو فو طن يأا و انك
 نو تفقهإن أنتم  ربايئهكو رو هظّ الّث  ضيائهو رو النّ ّث  ارهاو نأو خلقت الّشمس
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 مكعلي ييتلو نسانل اإلكهي   اّلذي ظهر علىا برهان الّل بعو فر كم التو اي قو
 ئطشاإىل  مكيقرّبو األاّيملمات ظم عن كالّل لعّل خيرجّل حني من آايت يف ك

آايت الّل لعّل يف  مكبو ا بقلو ر كّ تفّث  مكنو ا بعيو ر ظم فانو اي قو  بو س حمب ق
جه الّل املهيمن و م لكخيّلصو ّل اجلهاتكم عن  كعطينقو ع فيهاد و م ما كبذجي

م و اي قو  نو تقر أنتم شيء  أيفب ذا مبا نزل حينئو فر كن تإم و اي قو مو العزيز القيّ 
م كن قل لن يغنيو مئنّ طجهة ت أيّ كم من جهة العرش فبا مبا نزل عليو ن تعرتضإ
تسرعّن و األرضو اتو الّسميف  ّل منكا عن  و عطن تنقأبشيء إاّل  مو الي
 ا عن اللّ و م خافو اي قو دو نز الّل املهيمن العزيز املشهك  ىلإم كاحو ر أو  مكنفسأب
ّل كا  و تعّقب الو  األرضا سآريع و تّتبع الو م به ابحلقّ كّصا و ا فيما و ختتلف الو

عراض عن مجال م ابإلكنو أيمر و انطالّشيإىل  مكنو ع ين يذالّ  دو دمر  كمشر 
ن و كه من ي بي ينفس يذالّ  ون قل فو ر كن ميأا و انكّل حني  كيف  و  الّسبحان

حببل  كن يتمسّ أر  لن ي األرضو اتو عّما خلق بني الّسم ءا بشيكمتمسّ 
 األرضو اتو رة عّما جرت بني الّسمطمن شرب قو  مو معل قّ ا حلذّن هإو  حّب 
جه و إىل  ّجهو من تو  ج العزيز احملبوبس املتموّ  ّ املق يحبر إىل  ن يتقّربأر  لن يق

ن قل اي و اهر الباهر احملز ظّ ر ال مجال الّل العزيز املقتإىل  رظن ينأيع طلن يست
نّن و كال تو مكأرواح  نعمة الباقّية عنالو مكنفسأوا اآلء الّل عن عطتق م الو ق
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ا خري ذّن هإو حّب يف  او  احتّ ثّ  مكمر أا و ن اصلحأعون طن يقأا و انكينهم  ذمن الّ 
م قلم البقاء كعّلم كلكذن  و تعلمّث  نو تفعلو نو لو عّما تقو مكم عّما بينكل

 يدينا اذإالعزيز احملبوب س  ّ ر املقطا الشّ ذاهتزّه نسائم البهاء عن هاّلذي  حني
متنع  الو شيء توّقف على ن اي قلم البقاء الأب األعلىروة ذم عن  الق يدمنا
ر  ّ قاّلذي  ام يّ طمطات من دو جو املعلى  رّشحك ّث ربّ  كنات عّما عّلمكاملم
 ربايءكانمل الأ كا مبا مّست ت البو جرب يف  العليمأنت  كنّ إو كسرّ يف  اللّ 
 يدن اي مناأن و يشعر  ّن الّناس هم الكلو كنعمة ربّ  كمّتت علي كلكذو
 نّ أب  شاهأ  اّلذي ت القضا بعو كمليف  على ما عّلمتين كحرّ أيف كم   الق

 هم الو ميانهإآلء و ليثبت هل دراأشيء  لّ كه خلقت حقايق   حبرف من عناّلذي 
هار ظإو  ارذكمنعت عن األ كلذبو نو فر كن يأا و انكّل حني  كيف  و  ن منهو يقبل
ان لن و م رض انع  ن قل قو تفقهإن أنتم  انمل املختارأ عّلمتينسرار عّما األ

سرت كو ير ذكايع  ت لن يرتفع فيها بو ت بيبخر و يهّب فيه نسائم حّب 
 مكغالم هللا بين نّ إم و م قل اي قو املهيمن العزيز القيّ  يعلى امس كقالم لن حيرّ أ
أنتم  حّجة يّ ه فبأيندو م من شرايع اللّ  كآمنت مبا عنو مكفي ربىكآيته الو
الغرب و الّشرقإىل  بّلغتهاو ابحلقّ  يّ آايت الّل نزلت عل كم تلو اي قو نو فر كت

 آمنت ابللّ   لعب إنّ و  بو ن عزيز حمب بل من ل يمن تلقاء نفس ين هأاتلّل 



  100 - 75 ، الصفحات   4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة –)شرياز(  سورة احلج

www.oceanoflights.org 

 الو  ال ممااتو ةو ال حيو  اال قيامو  انو كال سو ةكحر  يلنفس كملأال و آايتهو
على  مينوّ س يق ح القو ر ر كذّ صمت عن الأو  البيتيف  نكسأّلما كو رو نش

 ه بل من عن ي ن من عنكا مل يذهو األرضو اتو بني الّسم قينطينو األمر
ا  و تفعل الو مكا وّ سو مكخلقاّلذي  ا عن اللّ و م فاستحيو اي قو نو تعرفإن أنتم 

 سه ات قو ربب األمرلل ظ جائهم علىاّلذي  حني يّ  ل  ع  ّمة الفرقان ب  أوا ما فعلك
  حأم كخل ا يذإو نو تلعبأنتم  ماكن  و ا آبايته يلعبو انكو هو ن قتلأإىل  هو ر كنأو 
م املّنان كحسان بربّ مت اإلدر أا ذإو هو ذلن أتخو ليهإوا ثره لن تلتفتأو  ح اللّ و بل

الّل املهيمن على  باراكاست على األرض نهو تضعّث  مكي ي ى حونه إبذأتخ
 اتو الّسميف  ّل منكو م كخلق ما عنو ف منه خلقتمحبر   اّلذي م بعو القيّ 
يف  لّةذّ ه الذم هكفيكن اتلّل يو ر كتنإن أنتم  مكاتو ذ كلذب  يشهو األرضو
ن و حّجة تقرئ يم أبكا قيل لذإو م كما عنإىل  ون الّناسع حبيث ت األاّيم كتل

ن قل اي و بتنقلثّ  مكعقابأعلى  نو صكم آايت الّرمحن تنكعلي ىا يتلذإو اآلايت
 سه م بنغمات قكجائ  ق ابحلقّ  يّ  ل  ا نفس ع  ذم اتلّل هكعراضوا إبتو م مو ق
 دو عو ر امل ان العزيز املهيمن املقتأإاّل  لهإنّه ال أب األرضو اتو ق بني الّسمطينو

ّف ككالّل    البغضاء عنو م من الغلّ  كما عنو أنتم عراضقل اتلّل اي مأل اإل
ها ف ننشأو خرى فسأا خلق لننشأ  نري واّن لإو نو سنني مطقبضة ك وأتراب 
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بعلمه يفعل إاّل  مكما من حو نهذإ  بعإاّل  مرأنّه ما من إم كنفا ألابحلّق رغم
من  يف األرض ن تسريأ  ن تريإ كنّ إ  ن اي حممّ أون كن فيكله  و ما يشاء بق

ان من طسلو  ان مر من عن أبقرائها سريو ينهادمياو  سهلهاو  جبلهاو  حبرهاو بّرها
 حّب و  كمامأ ير ذكاجعل ّث  مو ان املهيمن القيّ أو  شاءأما على  ر ان املقتأو  انّ  ل

ز و نكعن   كا خري لذهو  كعن يسار  يظحفو  كميين عن يامسو  كرائو عن 
 كلي  و حّب معلى  استقمّث  لو العقو  سو ه الّنفكر  ت عّما الو  األرضو  اتو الّسم

الّل العزيز على  لكّ و فت ءلبغضاف او من سحاب القضاء سي كر عليطمي ولو
يف   رب بلطضّر فاص كن يصبإو كر ربّ كخري فاش كن ميسّ إو  دو احملم املتعايل

 صّييتو ا ذهو حّب اللّ ك يف علي دجتزع عّما ير  الو كر ربّ كال فاشو حّل األك
ن إو نو  يه يسج بني يّث  ا عرش الّرمحنو خل ن يأن و  ين يريذالّ  ىعلو كعلي
م عن و لظحّق امل ذنّه أيخإو  اللّ مه إىل كع حد تتعّرض به  ال  حأ كلمظي
 ّل منكعن   كفيكنّه يإو  كر ابلّل ربّ و مّل األيف ك ن اعتصمأن و لمظينهم يذالّ 

أبمره  لّ كو األمرو له اخللق وهإاّل  هٓ  لإنّه ما من إ األرضو اتو الّسميف 
هب ذان يطلّشيألّن ا يائ عتستأنس أب الو ير ذكتنس  ن الأ كايّ إ نو لميع

ثّ  فامسع كعلي لّنصح ميّن حسن اأا ذهو نسان نفحات الّرمحناإل بو عن قل
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 يف األرض او  تفس الو اللّ ا و م اتّقو م قل اي قو ن عزيز قيّ  مرت من لأا اعمل مب
يعلم  األرضو اتو له علم الّسمو نو يشعر  الو نو  ينهم يفسذنّن من الّ و كت الو

ب لن و م الغياحلّق عاّل  ونّه هلإو الّلسانعلى  يجير ما و انو كاألك يف ما حيرّ 
ه   ّل عنكو اتو م الّسمكت عن قبضته حو لن يفو شيء يغرب عن علمه من

بع عليه مرآت طار لينذكّل األكعن   كّهر قلبط  ن اي حممّ أ دو  ّف تراب حمكك
 نو ينهم يعرفذمن الّ أنت  نإشيء  لّ كعن   كا يغنيذّن هإو املختار كر ربّ ذك
 تعرّ  ن الأ كايّ إنسان ل اإلكهيعلى  ء الّرمحنادنّه ر إو  اعطنقابإل كزّين نفس ثّ 

ما فيها و نيا ّ عن ال كخّلص نفسّث  نو امليم كا الفضل املبار ذعن ه  كجس
ا القلم ذس من ه ثر القو كمن   يما جير  كما ينفعو ك يف شيءّّنا لن ينفعأل
 الّرمحن يو فيها يستاّليت  اّيمهم أبر ذكّ و يهو ّل ما سيف ك اللّ  يدن مناك  كو املرب 

م أنفسه همو يف  الّناس نّ كلو اّيمهأ األاّيم كعرش الغفران قل اتلّل تلعلى 
ا ذهط يف انبساّلذي  اءو ا اهلذهيف  ريطن تأ  ن تريإ  اي حممّ  كنّ إو  نو مغرق

 كّل امسيف ظ مساءّل األك   تشهاّلذي  مقامإىل  ن تعرجأب كل يالّسماء ينبغ
ا ذهيف  خل ن تأر  لن تق كلذن و دمن و كفناء صفاتعلى  لّصفاتّل اكو

ا املقام العزيز ذن قابال هلو كلت كنفس  يف فاجه اذإ دو ق املنري احملمدالّسرا
ن خيرج عن بني هؤالء أ دراأاّليت  األاّيمه ذه  يف ا العبذه كأيمر  كلكذب  و احملب
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 نو كعليهم آايت رهّبم يضح يتتلا ذإو مو ا آبايت الّل املهيمن القيّ و فر كينهم  ذالّ 
 كر فاخرج عن تل ن تقإ  اي حممّ أنت  كنّ إو نو هبا يستهزئّث  مأنفسه يف

خيرج اّلذي  ني حنياألرضو اتو ن يرفع ضجيج احلسني بني الّسمأقبل  األرض
ما أن املرسلني قل اي مأل البيان و ع عن عيو م ّ ال يجتر  كلذبو حّبائهأعن بني 

م كجائ  ابحلّق ق ا احلسنيذر القائم اتلّل هو هظ  بع ر احلسنيو هظمت ب عو 
ر  قعلى  هو نتم ما عرفتمأو نياألرضو اتو الّسميف  من لّ كحبّجة تعجز عنها  

ن لن إنتم أو  ير ر الق ى الّل العزيز املقت فرمت مبا جاء به من لكو برةسّم اإل
 عنو مكلسنأ كلذب  يشهو احو ل به األمت عو ا ما ذهو حو الرّ  ا مبا يلهمينو تقرّ 
نّه ما من إم كبصار أو مكبو قلعلى  للّ ختم ا كلكذق عليم قل   رائها لسان صو 
  ن اي حممّ أري كالعزيز ال ونّه هلإو  ه ل من عن م ملن يشاء بعكهم حيإاّل  مكحا 

 ختف الو الّنفاقأهل  ا عليهو قاماّليت  األاّيم كتليف  عتطمبا است كفانصر ربّ 
  لن جتو حمضر الّناسد على ن تر إو  الّل العزيز اجلميلى عل لكّ و فت  حأمن 

 مبني ظحفيف  نكو جتّنبّث  معهم  تقع الو فاعرض عنهم ائح حّب و منهم ر 
على  هرظ  ان قطالّشي ونّه هلأب ض الغالم فاعلمغإىل ب كو ع ي ا حأا رأيت ذإو 
ّهر طني طياعن ضّر الشّ  ظكنّه حيفإو كابلّل ربّ  ذفاستع اذإنسان ل اإلكهي

س منه  ّ يقو نزل عن ميني العرشاّلذي  ثرو كا الذّهر الّناس من هك ّث طنفس
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 كعّلم كلكذالعاملني  ك يف لو ر الّناس ليآثر قك ثّ ذكّ ر نفسذكّ ب العارفني و قل
ن إو قننيو من املإن أنتم  يثا ق من الّل ح صأمة فمن ظالعو رة لسان الق
اّلذي   ته حنيكح قل تر و عن غالم الرّ   حأس حتسّ و خرىأاير دإىل  سافرت

 ّل اجلهاتكمن   األرضايجن دته طحاأو م البغضاء ب شاو ان قميصه مرشك
 األرضّل االشياء عّما خلق بني كربت عنه  طاضاّلذي  اء بينهم بن يدينا وهو
ا و تقتل م الو ل اي قو يق وهو من العاملنيإن أنتم  األمران ك  كلكذو الّسماءو

ق عن طنأم ما و اي قو تاب مبنيكس ب ر القطم عن شكجائاّلذي   الغالم بع
 ن الأم كايّ إ األعلى يّ ت الّل العلو من جرب  ىو الق  ي ش ى بل مبا يعّلمينو اهل

إن أنتم  رو مليه يرجع األإاّلذي  ا عن اللّ و خاف ىو اهلو ف الّنفسو بسي نو تضرب
  يشهو من قبل ىما تلم كعلي ويتلو مكبين يّ العلا ذم هو اي قو من املؤمنني

ه ذا هبو فر كن تإم و اي قو العزيز املنيع يّ رّ  ّ ح الو ا اللّ ذهو اترّ ذّ ّل الك  كلذب
من إن أنتم  مكا برهانو حّجة آمنتم برسل الّل من قبل فأت ياملرسالت فبأ

م من كيلقيو مكل بشر مثلكهيعلى  م غالم اللّ كن جائن أبو قني أتعجبدالّصا
مجال الّل املشعشع إىل  مكالعرفان ليقرّبو م سبل العلمكيعّلمو مكآايت ربّ 

 منّ و يقو حّبهو هبم انر اللّ و قليف  ث لعّل حت در للعباذكفا كلكذس املنري   ّ املق
 ل بيننا لمة عكإىل   او م تعالو نّن من الّناصرين قل اي قو كيو ثنائهو رهعلى ذك
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 هو لذه لن ختو ر ن لن تعزّ إو  هو ذم الّرمحن لن تؤ كا ربّ و ن لن تنصر إم كنّ إم كبينو
نّه يعلم غيب إنّن من املعرضني قل و كت الو مكمر ربّ أيف  ا منصفاو نو كو 

ّلم به كيتو مكبو قليف  رطخيو مكيدايأبه  كيعلم ما حيرّ و األرضو اتو الّسم
إاّل  املنيظّ سبت فما جزاء الكّل نفس مبا  ك  يجيز و ا احلّق يقنيذّن هإو مكلسنأ

 نّ ا أبو فاعلم يينيف د كّ ش نتم علىكن  إقل اي مأل البيان  صل احلجيمأيف 
 ن المرت أبأو مكي  و هيف  مكلن اتّبعو شيء لّ كو مكخلقاّلذي  آمنت ابللّ 

 نفس الّناسأو  مكنفسأعلى  او م فارمحو ين قل اي ق ل العابوّ أان أو  اّيهإ  إاّل عبأ
مره ملن أتم يف شيء إن أن لّ ك  طحاأاّلذي  اللّ  طهم عن صراو  ّ تص الو

 م الكائح ربّ و مت منه ر  جو ن إس  ا ما نزل من قلم القو م فاقرئو اي قو رينكّ املتف
آايته مألت شرق  كتلو ا نفسهذني اتلّل هكنّن من املشر و كت الو هو ر كتن

ا اي معشراملفرتين و الفرقان فتبّين يلو ن ألو لّ  تستأنتم  برهان أيغرهبا فبو األرض
على  ما نزّلناه من قبلإاّل  يءم من شكي ن بني يكمل ين الّل أب  ا يشهذإ

الّلميع  يّ رّ  ّ ا اجلمال املشرق الذه ه على ا ما نّزل من عنذهو ىلو األ مجالنا
نّن من العاملني و كتو ن مبا فعلتمو جتز و عرضتمأو فرمت بهكن عّما  و ف تسئلو فس
ن ميينه تبّشرّن  مبّشرات عو معّقبات عن خلفهو يه له مرسالت من بني يو قل
عمت   ر العزيز الّرحيم قل ق جه الّل املقتو شرقت عن أاّليت  ارو نات أبرّ ذّ ّل الك
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 اتو هر ابحلّق بني الّسم  اّلذي ظمجال ربّه بع  ن يشهأعني لن حيّب 
هبم و قليف  ث يث لعّل حي ّل حكنات من  كاملمعلى  لقيناأ كلكذني  األرضو

 يم العليم كاحل ان املتعايلأإاّل  لهإنّه ال قّن أبطينو انر اللّ 
 
  اير الّرمحن لتجدإىل  كقّلبتو س ائح القو ر  كبتذا استجذإ  ح م   حمح  اي   ن  أ  

له و حيف  فنّ و طياّلذي  مقامإىل  املّنان كن ربّ ذهب إبذا اذإنفحات الّسبحان 
م و تقاّلذي  حني كنّ إو  نو ل العرش هم يسّبحو حيف  ينهمذّ ال ة املقرّبنيكئمال
قميص   كفاخلع عن جس اذإ كر الّل ربّ طشإىل  ّجهو ن تأ  تريو كمقامعن 

اّلذي  خل مقام ت كنّ الفحشاء ألو ينعلني البغ كعن رجليّث  ىو اهلو الّنفس
إاّل  يقبل لنو الّسماءو يف األرض ّل منكرائه  و ع عن   من يإاّل  عليه دلن ير 
بريّة و األمرر و طفّن و طه يلو حيف و  نو ينهم يفقهذمن الّ أنت  نإربى كتنزيه ال

 نو  ّل حني يصعيف ك اء القربو هإىل  ينهمذة الّ  فئأّث  سيناء العزّ ّث  س الق
ن كتس ولو ين عليهدار و الّل من ال  ر عنذكلن تو ز بهو لن تف كلذن و دمن و 

 هلهاأو نيا ّ عن الو كا هاجرت عن نفسذإو نو  تعأنتم  لف سنة عّماأفيه 
 على قفثّ  ينة فانزل امل داو رأيت ساّلذي  بلغت مقامو ك ربّ اللّ إىل  سافرتو
  : قلو  كقفو م
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خمزن و مسائهأن طو مو ينة اللّ  اي م كالثّناء عليو العزّةو رو النّ و حو الرّ 
 دو جو ّل الكت  طحاأاّليت  هر جتّلياتهظمو فضالهإن  معو ضاتهو منبع فيو صفاته

 زلّيةاأل الّسرّ و مّية راز القطو لّيةوّ ة األطهرت نقظ دكاو ّن من سأب  شهأو 
الفضل من  كسبق كلكذنة  و سرار املخز األو مةو القضااي احملتو لمة اجلامعةكالو
  مو ى الّل املهيمن القيّ  ل
 
  :  قلو  بو رضاء حمبو  تسليمو  عو خشو  عو خبض كالّل ربّ إىل  كا ارفع يثّ 

 
يف كو كاايطائف عطلو كاهبو ايع م ب  على احلم كرّب ل أي

 ا الفضلذهب اختصصتينو هبا شّرفتينو كزايرة بيت مبا رزقتينإهلي  اي كر كشأ
إهلي فررت  اي اذإ يائو ما ال عرفه نفس س عّلمتينو نو د  حأما سبق به اّلذي 

 كعن قرب هربت عّما منعينو ىعلاأل كاعتصمت مبقّر نفسو يعن بيت نفس
 الو  كعّما عن حترمين الإهلي  اي اذإ ربىكال كار رمحتو جيف  استحصنتو

حّب و كحبّ على  ثّبتين ربّ  أير و العزيز الغفأنت  كنّ إو  كبغري  تشتغلين
  ن هبا بعو يستهزئو نزاهلاإ  بع كن آبايتو فر كين يذمن الّ  جتعلين الو كليائو أ
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رّب  أي دو الّشهو الغيبيف  ّل ما خلقكو ناتكت نفحاهتا املمطحاأاّلذي 
اّمر و ىو اهلو فلق به حبر الّنفسأل كعنايتو كعصاء فضل كن من ل يل هب
ما  هر ميّن ظي لئاّل  كس عصمت ق قدسراو  كخيام عّز رأفتإىل  صلأل منها

  رو ا البيت املعمذرّب هأنت  كنّ إو  الفاعل ملا تشاءأنت  كنّ إو  كرهه رضاكي
 
 وأ  زيأ وأة و طلف خأإاّل  ينة بني املو كن بينكي مقاما ن تصلأإىل  بكار ّث 
تاب الّل املهيمن يف ك مرت بهأما كء  ااملك يف غّيب نفسّث  فانزل اذإ قلّ أ

ك ثّ رأس قلّ حو  كفار ظأ قّلمك ثّ ء قّص شارباا خرجت عن املذإو  مو القيّ  يّ العل
ن مل إو عت عليهطحسن الثّياب مبا استألبس اّث  يابطحسن األأاستعمل 

 وّ ر العف املقت ونّه هلإو كعفا الّل عن  فق حتزن به ال كمرانأمبا  يعاطن مستكت
تقرّبت و ينة املك على يقع عيناّلذي  حني كنّ أب كنفسيف  اسعّث  فو طالع
ّل ما ك  كرائو ع عن   ات حبيث تدو جو ر املذكعن  ّهراطم كن قلبو كليها يإ

 ناتكان املمطسل ي بني ي يا متشذإ كنّ ات ألو الّسمو نياألرضخلق بني 
شيء إن أنتم  لّ كرّب  و  كقلم الّل ربّ  كيعّلم كلكذالّصفات  و ءااألمس كمليو

 ر البيتطش كجهو ّل و ك ّث قم عن مقام اذإبه  كمرانأا عملت ما ذإو نو تعرف
  : ب قلو ر املهيمن احملب ت لّل املقتو للقن كا ارفع يثّ  قفثّ 
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 ة فئأبت ذاستجو عني املشتاقنيأبه قّرت اّلذي  ا مقامذه إهلياي 
 ا مقامذهو البنيطّ لب الطم ىعلأو ين القاص  ا منتهى مقصذهو العاشقني
 اشتياقهميف  اصلنيو ه الو جو تصفّر و كفراقيف  ن العارفنيو ر فيه عيطمتاّلذي 
رات و هظارق و بو كيّت حأ ار عزّ و نأبتجّليات و به يإهلاي أسئلك  كمجالإىل 

ّل ما ال يليق كعن   سين ّ قو يعن انر نفس ن خّلصينأب كهّيتو لأس  ق
  مو املهيمن القيّ أنت  كنّ إو  كانطلسل
 
 كي ارفع يّث  رّب الّل تسعة مرّةك ّث كيذفخإىل  ن يصالأإىل  كي نزل يأّث 
  : قلو نو كما يو  انكرّب ما  و  كالّل ربّ إىل  ىخر أة مرّ 
 

 كمتظبرزت آاثر عّز عو كنتطهرت سلظفيها اّليت  ينة ه مذه يإهلاي 
  كت رمحتطحاأو كالحت حّجتو  كرت ت قعلو  كلمتكمّتت  و كايتنزلت آو
 قلبو ينفس كلذب  يشهو األرضو اتو الّسميف  ّل ماكو ّل االشياءك
 ما ن تنزع عيّن هر فيها أبظمبا و هبا يإهلاي أسئلك  إذان و رمكم دعباّث  لسانو
 كلار فيض فضو عن ج مينعينو كفضالإو كس رمحت ق ئطعن شا ن يبعّ 



  100 - 75 ، الصفحات   4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة –)شرياز(  سورة احلج

www.oceanoflights.org 

 ر املقتأنت  كنّ إو  كافطلأو كرمتكقميص م يإهلاي  لبسينأك ّث ائطعإو
من  يهٓ  اي ال شربينأّث  بو احملب العزيز املتعايلأنت  كنّ إو  ما تشاءعلى 

على  رةطيرشح منها ق ولك اّليت س لقائ معني قو كسلسبيل عّز عرفان
ارق و رات بو هظو كجهو مقابلة يف  ائما قائماد نات ليصريّن حّيا ابقياكاملم
على  امشك ّث ا فانزل ي اذإس و  ّ الق العزيز املتعايلأنت  كنّ إو كلعتطار و نأ

  ثّ متجّ و س ّ تقو رّب كتك ّث هتّلل ربّ  كمشييف و  ينتهكسو قار اللّ و ب األرض
  : سجّية املقرّبني قلو اتّبع سنن املرسلني

 
 لمةكه الذّرر هك  كي ر بني يو النّ و ك  ي     ع  س  و كلّبي كلّبي الّلهمّ  كلّبي
ن و كابحلّق لت كمرانأ كلكذو كاشتياقو كقو انر ش  لن ختماّلذي  ر قعلى 
 حني كلمة جتيب ربّ كه الذهب كنّ أ اعلمّث  نو لا يعمو مر أهم مبا  ينذمن الّ 
ّر ه لسّ ذّن هإو  مكلست بربّ أله و نات بقكى املمدانو العرشعلى  ىو استاّلذي 

 ذه حينئ رة لتشهطبعني الف  تشه ون بل لو ر كّ م تتفكر ربّ سراأأنتم يف  وا لذه
ان املهيمن أإاّل  لهإان الّل ال أ نّ أب يديناو اتدو جو عراش املأعلى  ايّ و ن مستو كي

ر الّل كاشّث  احلني كلك يف ذار  مقو كر  يّها الزّائر فاعرف قأاي  كنّ إو  مو القيّ 
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 لّ كو  األمرو  له اخللق وهإاّل  هلإنّه ما من إو كل ك على ذيّ أو كلذمبا رزقت ب
سيناء و حو فاران الرّ و س ة القخلت بريّ دمبا   اي عب كىب لو طن فو يعلمأبمره 
يّها أالّل اي  ون فو فو طي كلو حيف  ّلهاكّن  أب  تشه كّق بصر  ت وبل ل األمر
  ء لتشهاالّسمإىل  كق رأسو تلتفت فو كيفتح الّل بصر  ول اذإاملهاجر   العب
  هل مقاعأو تو ق الاّلهدسراأهل  ثّ  نساقع األو مو س ائر القظحل أه نّ أب

يف  نكّلهم يتحّر كت  و كامللو كرات امللو هظسني من  ّ ل املقكهيا و تو اجلرب 
 ينة رّب امل كّن مع ميجّ و سنّ  يقو رّبنّ كيو يهّللنو كق رأسو س ف ء القاو ه
ينهم ذن من الّ و كتنت أ نإ األمر  تشه كلكذو لع فيهاطو هر منهاظ يذالّ و

  نو  ح يشهو ببصر الرّ 
 
 اذإة و طار عشرين خ ينة مق استقربت ابب املاّلذي  مقامإىل  صلتو ا ذإو 
رّب الّل تسعة د ّث كو ر احملمطا الشّ ذرّب هو شيء لّ كرّب  و  كمر الّل ربّ أب قف

  : قلو  يل  ب  ينة من ق   ب املطخاثّ  عشر مرّة
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ان عن و منعو  ينة اللّ  اي م كس ار قو نأبني و حال بيننا ماو الّل ق نلع
 القيامو كار عّز رمحتو جيف  نو كالسّ و كيّت حأس  ائح قو االستنشاق من ر 

 ك تفناء ابب فيض رمحانيّ على 
 
ان كو خلق فيها ماو ينة ار من امل ر اجلطرب شكر األظاملنإىل  رظل النّ وّ حّث 

  : م قلو لعزيز املهيمن القيّ لّل ارة اظقعت نو  كلذّل على ك نّ عليها أل
 
 كار مشس ربّ و نأمن  كمبا استشرقت علي كىب لو طينة ف ار امل ن اي جأ

س  م نسمات القكم مبا هّبت عليكىب لو طينة ف شجار املأن اي أ األعلى يّ العل
اء الّل العزيز و ه كفي طمبا انبس كىب لو طينة ف ء املاو ن اي هأر البقاء طعن ش
 الّرمحن كرجل ربّ  كمبا مشى علي كىب لو طينة ف رض املأاي ن أب و ر احملب املقت
  نو م حمتجبأنفسه حجباتيف  لّ كان الاّليت ك اّيمأيف  ل الّسبحانكهي كمّر بو
 
ك جهو ابهبا ضع إىل  صلتو و ا فزت بلقائهاذإو ينة ن تصل املأإىل  امشّث 

ينهم مباء ذن من الّ و كتو األعلى يّ العل كرائحة ربّ   تراب الباب لتجعلى 
م كمن مائه حو ءام املكهر حظّن من ترابه يأب اعلمّث  نو ان هم يرزقو احلي
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ا ذهو نو تعلمإن أنتم  نو النّ و افكم الكهر حظة منها و ذجبو ائه اثر الّنارو اهل
 اّل إو  نو  م خامأنفسه ركسيف  ينهمذالء الّ و بني هو ك يف األرضصفناه لو ما 
 ين البقاءدميايف  الّل عّما خلق  عّز عنراهبا ألرّة من تذه ل بي ينفساّلذي  وف
 ينلق كلكذو ءا ت البو جرب يف  مضاءسّر اإليف  اح القضاءو لأيف  ر ّ ما قو

  نو هم يفقه ينذن من الّ و كلت األمرسرار أمن  كعلي
 
ثّ  رّب الّل تسعة عشر مرّةكو  قمك ثّ ت به فارفع رأسكاسترب و  ا قّبلت الرّتابذإو 
ن أإىل  جاللهإو  متهظعّث  ينتهكسو قار اللّ و امش بّث  ةتسعة مرّ  كّهى ربّ بت

  : قلو  قف اذإمقابلة البيت يف  لتص
 
 ه يسجاّلذي  ا مقامذّن هأب ي جسو يحو ر و ينفسو بلسان  شهأ
رفارف البقاء يف  او نكينهم سذالّ ّث  اء ت البو كملأهل  ثّ  ت العماءو جرب أهل 

ل كهيا د على و به ميّر نسائم اجلو  شيء لّ كهر  ظبه و  ربايءكخلف جلج ال
ة  فئأبه  ييستحيو ان مأل البقاكبه س كيسترب اّلذي  ا مقامذهو  العالني

غرفات أهل  مو ّل ييف ك نس فنائهكالّسماء يو األرضا بني و ينهم استقرّ ذالّ 
هر مجال ظفيه اّلذي  ا مقامذّن هإو  ة املقرّبنيكح ملئو ائر الرّ  بغّث  ءااحلمر 
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 انو كاألأهل  د علىراأم مبا كحو عرش الغفرانعلى  بنفسه ىو استّث  نالّرمح
ّن بقبضة من أ  شهأ  يفعل ما يريو م ما حيبّ كالفّعال ملا يشاء حي ونّه هلإو
جعله و مساءت األو كمليف  البشر وبأ يا مسّ ذلو ىلو م األدا الرّتاب خلق آذه

 مجعني أره بني اخلالئق ذكل وّ أالّل 
 
  : بلسان قلثّ  اليمىن عليه ك ّ ضع خثّ  الرّتابك على جهو ب ر  رح اخ  ف   اذ  إ  
 

 ّل اجلهاتكع عن  طانق  ق ك اّلذي ا عبذه إهلي اي الّلهمّ  كفسبحان
 دو ّسل حببال جو تو كاو ّل ما سكخّلص نفسه عن  و كانّيتدجهة فر إىل  هجّ و تو

 يدفؤاعلى  إهليب اي ا هذا كين عّز رمحانّيتدمياإىل  جاء بتمامه  قو كعنايت
 كافطلأان عّز طمن نفحات سل نيتو ينك  ىعلو كس عنايت رايح عّز قأمن 
 ساو مأي كفضالإرات مشس و هظال عن و ماو حمر  كعن ابب يإهلاي  ندر طت الو
  ير املهيمن العزيز القأنت  كنّ إو ما تشاء ر على املقتأنت  كنّ إو 
 
ثّ  يمكالعزيز احل املتعايل كر ربّ طشمين من البيت جهة األإىل  ّجهو تو قمّث 

  : قلو األعلى يّ الّل العلإىل  كا ارفع اي
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 دكو مساء جإىل  يرجائ يا يأارفعت   ق يإهلالّلهم اي  كفسبحان

 يذابلّ أسئلك  كافطلأو كحبال فضلإىل  يدانمل اعتماأعّلقت و كاهبو مو
 كان رأفتطسل ات مندو جو حييت املأو  كايت نات من خلع هكلبست املمأبه 
ك على ابب رمحت الو  جه قلبو  ك علىتغلق ابب معرفت ن الأب كرامكإو 
 كمليو كانّيت حو ان عّز طما يليق لسلعلى  يهٓ  اي ال اجعلينّث  يدفؤا
اي اّلذي  انأو  ريكل العزيز الذالفاضل الباأنت  كنّ إو  كتانيّ  س صم ق
 جرت عن بييتهاو األعلى كنفسإىل  سرعتأو  يعت عن نفسطانق يهٓ  لإ
ين ذال ابلّ و يبنفس عين ت ن الأبأسئلك  اذإ هبىهر األطاأل كمام بيتأقفت و و

  العزيز املستقيم طكعن صرا دن العباو  يصّ و كن الّناس عن حّب مجالو مينع
 

ما  كيعّلمو م مجال الق كأيمر  كلكذسبعة مرّة   يل البيت من قبلو ف حو ثّ ط
 كقلبيف  رهذك كف بيت ربّ و طتاّلذي  حنييف و  من العاملني  حأيعرفه  ال
ا امتمت ذإو  يمظجهة عرش عإىل  مستقبال كنفسيف  نكو  كلسان علىو
ء امسإىل  كا ارفع يّث  قفّث  ل تلقاء ابب احلرموّ اق األو ر يف  فاحضر كافو ط
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ترفعها  كا ترفع ياّلذي  حني كنّ أب كصيو او العزيز املنيع كفيض فضل ربّ 
ن أت در أا ذإو  كالو مساء فضل مإىل  ناتكاملم يدايأبه ترفع اّلذي  بذجب
 كات بثناء ابرئرّ ذّ ّل الكلسن  أق طبه يناّلذي  صو ه خبلو ع ت كالّل ربّ  وع ت
 كل يينبغ ال كلكذن  كن لن تإ كنّ إو  يع ر البدر القا املقت  كجو ر مذكو
 إىل كنسبت الو املقرّبنيو سني ّ ل املقكقامت عليه هيا اّلذي  م مقامو ن تقأب

 نيكبني املشر  اعطقا جعله الّل سيفااّلذي  ّل حّب ك يف ظنو كسأو ينفس
  ين حّ و املو
 
  : العامل العليم قل العزيز كسحاب رمحة ربّ إىل  كا يأا رفعت ذإو 

 
ال و ريظال نو زيرو ال و ال شبيه لهو له كه ال شري حو  وهإاّل  لهإن ال أ  شهأ

 اتهيف ذ ا احو ان كملرتفع املمتنع الّرفيع مل يزل  انه اطال مثال لسلو  ّ ال نو  ّ ض
عّز يف  انك   ن مبثل ما قو كيزال ي الو فعالهأيف  ا احو و صفاتهيف  ا احو و

د على و ر و ن ابلعجز عن الو قّر العارفأ  قاّلذي  ان استجاللهطسلو جالله
 هر ذكمساء إىل  رتقاءاإل ن ابلّتقصري عنو اعرتف املخلصو س عرفانه ين قدميا
ة طّن نقأ  شهأو  ريكالعزيز ال ونّه هلإو  شيء لّ على ك املهيمن ونّه هلإو  ثنائهو
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 ت القضاءو جرب يف  زهو بر و ت العماءو الهيف  رهو هظل ىعلاأل يّ ربّنا العلو ىلو األ
 ناتكت املمد ّ جو اتدو جو به بعثت املو مضاءت اإلو كمليف  عهو لطو
رقاء و ت دغرّ و العرش كيدلع دبه و  مقام عّز محيعلى  ل نصبت ميزان العو

ات و به رفعت مسو ظخزائن عّز حفييف  نزكهر ما  ظو  األمرقامت قي مة و العزّ 
شرقت مشس أو  رمكس األ قء األاا الفضذهد يف و ت سحاب اجل صعو م الق

 مساءت األو كمليف  حبر اآلايتأجت وّ به متو س منري فق قأرم عن كالو الفضل
ّن به  أ  شهأو  منيع  صحائف جميف  ر ّ مبا ق األمرات مّتت ميقو الّصفاتو
 اء ت البو كمليف  سرار الغيبأهرت ظو ربايءكشف برقع الّسرت عن مجال الك
ّل كو اقع البقاءو مإىل  ّل فانك   استصعو ء الغناءامسإىل  ّل فقريكبه استعرج  و

 ا مقامذهّن أب يإهلاي   شهأو  ر مليعو ق ندسراعلى  امن الّشفاءكمإىل  عليل
اآلخرين و لنيوّ خلقت خلق األو كانّيت حو عرش عّز على  يتو فيه استاّلذي 
 إذاالعاملني ك على رت سحاب فضلطمأفيه و كتدراإو  كان مشّيتطبسل

اّلذي  نو مّت املخز األ كلمتكو نو نكامل األعظم كابمس يهٓ  اي الأسئلك 
متح و كر غفرانئ حبطشاعلى  خلين ن تاملستغاث أبيف  رهو هظب دت العبا عو 

 يهٓ  اغفر اي الّث  مىظالع يئايتطخو ربىكال حصيته من جريرايتأّلما ك  عيّن 
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ك آبايتو كا بو ينهم آمنذمن الّ  ينفسإىل  ين نسبتهمذالّ و عشرييتو يمّ أو  يبأ
 ثّ  املقرّبني دكبعبا حلقينأ ك ّث ق عن ص  مقع يهٓ  اي ال اجعل يلّث 

 كرضأك يف ن بيتو فو طين يذمن الّ  جتعلين الن أب يبو حمبو يهٓ  اي الأسئلك 
س  اقع قو مو كمّيتو الع عّز قيّ طمو كاهر نفسظميف  احلرام كن بيتو ر كينو
ر  ان املقتطالّسلأنت  كنّ إو  يرجائو يملأمنتهى  يهٓ  ا اي الذهو كبّيتو رب

س عّز و به استضائت مشك اّلذي جبمال يهٓ  اي الأسئلك  ثّ  يمكالعزيز احل
اّلذي  مو ييف  ربينطتض ن الأب كرمتكس م ار قو نأارق و تربقت باسو كعنايت

ام  قأتزّل فيه و  رايسةو ةكو ش يذّل كرب  كيستو نفس يذّل كرب  طفيه يض
تظلم فيه كّل ضياء مشرق منري إذا خذ و  ترفع فيه ضجيج كّل األشياءو  البالغني

عّز  ال حترمين يف ذلك اليوم عن نفحاتو  إفضالكو  ي ي اي إهلي بي  فضلك
ال تعّقبين اي إهلي يف ذلك اليوم خلف  و  ال عن استماع نغمات ب عكو  ق سك

كّل انعق فاسق بل فاجعل بصري مفتوحا بفضلك ألعرفك بنفسك ال مبا 
أشاه  ب ايع أنوار مجالك مبا أعطيتين جبودك ال مبا عن  الّناس ألّنك ما و  سواك
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إّنك أنت القائم و  ال برهاان غري آايتكو  جعلت لنفسك دليال دون ذاتك
 رّب العاملني.و  احلم  هلل رّب كّل شيءو  احلاكم العليم اخلبري

 
إذا فاختم زايرتك ألاّن ما أذاّن أح ا أبن يتقّرب إىل احلرم أزي  من ذلك ألّن 

من دون و  الّصفاتو  أمام ذلك املقام يستضيء أنوار الّذات عن وراء األمساء
 ّصفات عن  هللا مالك األرضنيذلك رعاية لألدب اّلذي كان من أحسن ال

إاّن حنّب أن و  كذلك ألقينا عليك األمر حبّجة واضح الئح مبنيو  الّسمواتو 
يكون من الزّائرين و  نفسه ليزور بيت هللاو  يذهب من كّل م ينة أح  من قبلي

حني اّلذي يرفع و  العناية من مساء ق س منريو  اتهلل يف كّل ق م ينزل عليه الّرمحة
 كّل ما يكون منسواب إليهو  أبيهو  ذنوب أّمهو  يضعه ليغفر هللا ذنوبهو  ق م األوىل

اآلخرين اتهلل من زار و  كذلك أحاط فضل رّبك كّل املوجودات من األّولنيو 
كذلك خنربكم من نبأ و  باء جم  مجالهخ  و  رادق عّز لقائهالبيت كمن زار هللا يف سح 

اه ق  يبعثه هللا بع  موته من زار البيت مبا عّلمنو  اّلذي كان عن  العرش عظيم
 الكربايء على مجال يستضيء من أنوار وجهه أهل مأل األعلىو  يف رضوان العزّة

 يطوفّن يف حولهو  لى أبن حيضّرن بني ي يهأيمر كّل من يف الّسموات العح و
 أصيل.و  يزورون مجاله يف كّل بكورو 
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 ما يف أي يكمأن اي أمناء هللا يف األرض فاسعوا إىل ذكر األعظم ّث ذروا 

توّجهوا إىل مقّر هللا العزيز املقت ر العليم أن أثبتوا اي قوم على مقام اّلذي لو و 
تكونّن يف دين هللا ملن و  يقوم عليكم كّل من على األرض لن تلتفتوا إليه

الرّاسخني فسوف مينعكم املشركون عّما ألقى هللا عليكم لعّل اّلذي كان يف 
يشاء بقوله وإنّه هلو املقت ر الق ير ثّ ان اعلموا أاّن لكن هللا يفعل ما و  ص ورهم

لو يشاء هللا و  ما أرسلنا إىل حينئذو  كتبنا يف زايرة البيت ألواحا مفّصال مبسوطا
ما أرسلناه هذا ما نّزل من جربوت هللا املختار و  إنّه ويّل املرسلنيو  نرسلها ابحلقّ 

لني حيّّب ألن خيتصرن يف أهل مأل العاو  ابإلختصار ألن مالئكة املقرّبني
يف الباطن يكونّن يف كّل حني ملن الرّائرين كذلك و  األعمال على الظّاهر

اي أنت  كنّ إو  فضل مبني ئطشاه يناكم إىل و  عّرفناكم سبل الق سو  عّلمناكم
س   ان قو بّشره برضّث  انّ  ر من لذكرّه بذكينة  امليف  ريكا رأيت الذإ  حممّ 
هر سّر ظمبا  األرضو اتو صّح بني الّسمك ّث مقام ري قم عنكري قل اي  ك

لع عن خلفها مجال طهم ليو يع فاخرق حجبات ال عن مشرق امسه الب األمر
 األرضو اتو ان الّسمكّ ّل سك  طحاأر كّن السّ اعلم أبّث  ار عّز مليعو نم أب الق
ا الّسحاب املرتفع ذه دكفؤاعلى  رطحجاب ليمأفاخرج عن خلف أنت  إذا
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اّن سرتان إيم قل ظالع أا الّنبذرهم هبّث ذكّ  األعظمنز كاخرب الّناس بّث  املنري
 من  حأيعرفنا  عشرين من الّسنني لئاّل يف  لف حجابأجهنا حتت سبعني و 

يف  انكين  ذن من الّ و كا علينا املشر و ني فلّما اعرتضاألرضو اتو الّسمأهل 
 اذإان مبني طبسل األمرجه و شفنا الّنقاب عن كا  ذإرهم غّل الغالم و  ص
على  ءجنم البغضاأت طسقو  المظخسف قمر األو هامو س األو لمت مشظأ
ري كاي   كنّ إو  نيكسفل الّنار مقّر املشر أإىل  نفس املغّلنيأرجعت و  األرضجه و 
هر ظ  ّلما مسعت قكّل عارف بصري اتلّل  كإىل   كمر ربّ أ بّلغّث  آنيف  تصرب ال

على  لق الّلسانطاّث  حزانن غرف األلع عطالعزيز اجلميل فا انطمن سل
عن  على األرض ّل منكاجعل  ّث  يمكم احلكالعزيز احلا  كر ربّ يف ذك البيان

إىل  ريطن تأر  ف منيع لتقطلو خفة ن علىو كمنها لتك شيء مينع لئاّل  كرائو 
 كلكذر العليم   املقت يّ رفعناها ابمسنا العلأاّلذي  ا الّسماءذهيف  ء القرباو ه
   انطبسل األمرعلى  مو لتق دبني العبا كاختصصناو  كمرانأ
 
 


