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هذه سورة العباد ق ن زلت بلق من ل ى الل العلي العظيم وإنه لت نزيل من
ل ن عليم حكيم
اللِا ِلأبِِأدعِا ِلأبِِأدع ِ
بِسِمِِ ِّ
شه
شه
شه
شه
شه
شه
شه
شه
شه
شه

الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له عاب ون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له ساج ون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له قانتون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له خاضعون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له خاشعون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له حام ون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له راكعون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له عاملون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّمنه سائلون
الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ به ّنطقون
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شه الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ له ّنظرون
شه الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ به رافعون
شه الل أنه ل إله إل هو وإّن كلٌّ به لمن قلبون
أن اي مه ي فاشه كما شه الل لنفسه قبل خلق السموات واألرضني
أبنه ل إله إل هو وأن هذا الغالم عب ه وهبائه وأنه لنبأ الذي ق كان يف أزل
اآلزال يف ألواح العز عظيم وما عرفه أح إل نفسه املهيمن العزيز الق ير ولن
يعرفه إل من شاء ربه وهذا من أمر الذي أخربّنك به من قبل إن أنت من
العارفني فامسع نصحي مث ما ينطق به لسان الل يف هذا الزمن الب يع إايك أن
ل يص ك شيء ول مينعك أمر فاسع يف نفسك مث اجه يف ذاتك لتكونن من
الصالني يف هذا األمر الذي به يفزع أهل العرفان مث جيزع أهل سرادق اإليقان
مث ينصعق أرواح املقربني وين ك جبل املستكربين طهر عيناك عن كل ما سويٰه
مث دع كل ما يف اي اك مث ق س نفسك عن كل من يف األرضني والسموات
لتستطيع أن تستقيم على أمر الذي تزل عليه أق ام املخلصني مث انقطع عن
نفسك وعن ما سوٰيك مث عن نفوس املشركني فانظر بطرف الب ء فيما نظرت
إىل آدم األوىل مث من بع ه إىل أن يصل األمر إىل علي قبل نبيل قل اتلل كلهم
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ق جائوا عن مشرق األمر بكتاب وصحيفة ولوح عظيم وأوتوا كل واح منهم
على ما ق ر هلم وهذا من فضلنا عليهم إن أنتم من العارفني وكلهم بلغوا
رسالت رهبم وبشروا الناس برضوان هللا املهيمن العزيز الق ير وأخرجوا الناس
من الظلمات إىل النور وبشروهم بلقاءالل كما أنتم قرئتم يف صحف األولني
حّت إذا بلغ األمر إىل وجهه العزيز املق س املتعايل املنري إذا احتجب نفسه يف
ألف حجاب لئال يعرفه من أح بع الذي كان ينزل عليه اآلايت من كل
اجلهات وما أحصاها أح إل الل ربك ورب العاملني فلما مت امليقات السرت إذا
اظهرّن عن خلف ألف ألف حجاب من النور نورا من أنوار وجه الغالم أقل
من سم اإلبرة إذا انصعقت أهل العالني مث سج ت وجوه املقربني وظهر بشأن
ما ظهر مثله يف اإلب اع حبيث قام بنفسه بني السموات واألرضني وما ت اهن
أبح يف أمر ربه وّندى العباد أبعلى ن ائه وما خاف من أح كما أنتم كنتم
من الناظرين وابتلى بني العباد حبيث اجتمعوا عليه ظغاة األرض وأنتم من
الشاه ين وما استنصر من أح إل بلل العزيز املقت ر العليم وإنه نصره بلق
وأنزل عليه سكينة من عن ه وأي ه جبنود الغيب حني الذي أخرجه عن م ينة
األمر بسلطان مبني وظهر أمره وعال برهانه ومتت حجته وكملت كلمته إىل
أن اشتهر أمر الل بني اخلالئق أمجعني إىل أن قطعنا األسبال ودخلنا امليادين
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كما أنتم مسعتم من املهاجرين ويف كل تلك األماكن واألايم ما سرتّن األمر وما
احتجبناه بل أظهرّنه كطلوع الفجر عن أفق صبح منري إىل أن وصلنا إىل
البحر الذي ذكر امسه يف األلواح إن أنتم من الشاه ين وركبنا السفينة بمسنا مث
أجريناه على البحر بمسي العزيز املقت ر اجلميل وحفظناه بق رة من عن ّن
وحفظنا الذين ركبوا عليها إىل ان وصلوا إىل ساحله يف م ينة اليت اشتهر امسها
بينكم إن أنتم من العاملني وكنا فيها أربعة أشهر متواليات مبا رقم يف الواح عز
حفيظ ويف تلك الشهور ما راودّن أح من الذين هم كانوا فيها ل من أعالهم
ول من هم وكان الل على ذلك شهي وعليم وما ذهبنا إىل أح وما توجهنا
إىل نفس إظهارا لسلطنة الل وأمره وإبالغا لق رة الل وهيمنته إىل أن متت
ميقات الوقوف وخرجنا عنها وقطعنا السبيل إىل أن دخلنا يف هذا السجن
البعي ونشكر الل يف كل ذلك مبا أي ّن على أمره وجعلنا من عباده املقربني
الذين ل خيافون من أح ول ينظرون إل بنظرة الل املهيمن العزيز الق ير
كذلك نزلنا األمر إليك لتكون من العاملني والم لل رب العاملني إذا أمتمنا
القول ولو ما أمتمنا األمر به لتذكر عباد الل املخلصني الذينهم سكنوا يف
أرضك هناك وكانوا مستبشرا أبرايح الق س اليت تفوح من جهة الل برئهم
وهذا من فضله عليهم وعلى العاملني قل إنه يعلم سركم وجنوٰيكم وما تست ف
www.oceanoflights.org

سورة العباد – آاثر حضرة هباءهللا -آاثر قلم اعلى ،اجملل  ،4الصفحات 34 - 23

به يف قلوبكم محامة الب وكذلك كنا من العاملني لن يعزب عن علمنا من
شيء ول يفوت عن قبضتنا من شيء وكل يف قبضة األمر إن أنتم من العارفني
وبي ّن ملكوت كل شيء نرفع من نشاء من عن ّن ونذكر عبادّن املري ين
الذينهم شربوا من كأس عناية الل ورزقوا ما ل رزق به أح من اخلالئق أمجعني
قل اتلل ق فزمت بكأس ما ل فاز هبا أح من قبل فسوف تعرفون إن تكونن
من الصابرين قل اتلل ق محلتم ما ل محله أح من املمكنات وما سبقتكم يف
ذلك نفس املوجودات ولو حيمل على السموات لتنفطر ولو على األرض
لتنشق يف الني كذلك نذكركم بلق لتعرفوا مق ار الذينهم آمنوا بلل وعرفوا ما
ل عرفه أح من قبلهم ليفرحوا يف أنفسهم ويكونن من الفرحني قل اتلل من
شرب من هذا الكأس لن يظمأ أب ا وجيعله الل غالبا على من يف السموات
واألرضني إن يكون مستقيما يف حب مولٰيه ولن يضطرب من خطرات
الشياطني والذينهم عرفوا نفسنا هذا من فضلي عليهم وعلى عبادّن املخلصني
ألّن أخرجناهم عن خلف الجبات وأشه ّنهم ما ل شه ت عيون املق سني
وكل ذلك من فضلي عليهم ورمحيت على عبادّن املقربني وأنت ذكر أحباء الل
الذينهم كانوا يف أرضك ول تكن من الصابرين ذكر اسم األول فيها الذي
جعله الل زين املقربني ولق أرسلنا إليه كتاب من قبل وفيه ما يغنيه عن العاملني
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فوالل لو يعرف حرفا منه لينقطع عن كل شيء حّت عن نفسه وهذا ما نشه
عليه حينئذ بلساين العليم الكيم مث بع ه ذكر اجملي بذكرّن وبشره بروح الل
املق س العزيز العليم ولق أرسلنا إليه ما يطهره عن معاشرة املشركني قل أن اي
عب فاستقم على حب الل ألنك أطلعت مبا ل أطلع به أح إن أنت من
املتفكرين تفكر يف غيبيت لعل تطلع مبا أراد الل لك وتكون من املتفرسني
وبذلك أمتمنا النعمة عليك وأرسلنا الروح من ل ّن بلسان من عن ّن عليك
وعلى املؤمنني مث ذكر إمسنا الرحيم وبشره مبا أذكره الل يف ليل اليت فيه ينطق
الورقاء على أفنان س رة البقاء ويغن ديك العرش على أفنان س رة عظيم قل
أن اي عب إّن أردّنك من قبل وأذكرّنك يف ألواح ق س عظيم أن استقم يف يوم
الذي فيه تعمى األبصار ويكلكل كل اللسان وتضطرب أفئ ة املغلني قل اتلل
حينئذ تظلم الشمس أبنوارها وخيسف القمر أبزهارها وتسقط النجوم على
أرض جزر لن جت فيها من مثار ول كآلء ول مآء معني ويضج فيه قبائل
األرض وين ك كل جبل شامخ رفيع إل من أغمض عيناه عن البشر وينظر
بملنظر األكرب يف هذا اجلمال املشرق العزيز املنري أن اي عب ل ختف من أح
مث اخلع خبلع الل املهيمن العزيز الق ير وكن صائحا بني السموات واألرض
ومبشرا بسم الل العزيز الكرمي وإن يعرتض عليك كل ذي وجود وذي روح
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وذي شعور وذي إشارة وذي ح ود عظيم ل ختف عن أح منهم وتوكل
على الل ربك مث اعتصم هبذا البل املق س املنري املتني وكذلك أنزلنا إليك
اآلايت من هذا السماء الذي ظهر على هيكل الغالم وإذا تنظر إليه يف سرك
جت ه على سية عرش عظيم مث ذكر الرضا من بع ه والذينهم يف بيته الذينهم
استجاروا يف جوار الل املهيمن العزيز الق ير أولئك هم الذين استظلوا يف
عنايته وأسكنهم الل يف حببوحة قربه أن يعرفوا ق ر ما أنعمهم الل بفضله
ويكونن من الشاكرين وجيه وا يف أنفسهم أبن ل حيبطن أعماهلم وكذلك
يذكرهم لسان الل ليثبت رمحته على العاملني ولن ينكروا نعمة اليت نزلت عليهم
من مساء ق س منيع وجي وا أنفسهم ثبتا على األمر وق ساء عن كل من يف
السموات واألرضني وإنك أنت اي مه ي فارفق به مث اخفص جناحك للذينهم
آمنوا بلل وآايته ألّن عظمنا خلقك يف مأل الفردوس وخلقناك على أحسن
التقومي مث ذكر اللذان سافرا إىل الل برئهما وهاجر إليه وكاّن من املهاجرين
وحضرا بني ي ي الل ومسعا نغمات الق س عن هذا النجر املق س العزيز
املليح مث بشرمها بعناية من عن ّن ورمحة من ل ّن وإن رمحتنا سبقت العاملني مث
ذكر العب قبل الرسول مبا أذكره هللا حينئذ بربوات ق سه وأذكره يف هذا اللوح
العظيم قل أن اي رسول أرسلنا إليك رائحة هذا القميص لتقر به عيناك وعيون
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الذينهم سكنوا يف أقطار املشرق واملغرب وكانوا من عبادّن املوح ين ليحركهم
أرايح الل وينقطعهم عن كل شيء إل عن هذا القميص املرسل املنري قل اتلل
إن اإلنقطاع حمبوب إل عن مجايل املشرق املق س املنري وكل السؤال حرام إل
عن نفسي املق س العليم الكيم وكل الصمت حمبوب إل عن ذكري املتعايل
املتباهي العزيز املنيع مث ذكر عب ى الذي آمن بلل مث سئل عن الل ربه من نبأ
العظيم قل اتلل هذا النبأ الذي كان عظيما يف علي العماء مث كبريا يف مأل
البقاء وتقشعر عنه جلود املشركني أن اي عب إذا كشفنا لك األمر فيما سئلت
من قبل لتطلع مبا أراد وهذا أصل ما أراد الل لك أن تكون من املري ين إايكم
أن ل ختتلفوا يف هذا النبأ ول تضطربوا عن الذينهم كفروا وأشركوا وكانوا من
املعرضني قل اي قوم اتلل هذا نبأ الل فيكم وظهوره بينكم وسلطانه بني
السموات واألرضني إايكم أن ل ختتلفوا فيه بع الذي حبس لكم يف هذا
السجن الذي لن يصل إليه أرجل القاص ين إل من شاء الل ربك املنان
املقت ر العليم اخلبري وإنك أنت اي عب هللا فاشكر الل مبا أخرجك عن بل ك
وجعلك من املطهرين فسوف تسمع ن اء السامري بينهم وجت هم يف شرك
عظيم فسوف يست لون مبا است لوا به أولوا الفرقان مث من قبلهم أولوا الزبور
والتورٰية واإلجنيل كفاهم الذلة أبّنم آمنوا بعلي من قبل مبا نزل عليه من آايت
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هللا املهيمن العزيز الق ير فلما نزلت أختها وظهر مجاله بلق أعرضوا عنه
وكانوا من املعرضني قل إذا ل تلعنوا غريكم بل فالعنوا أنفسكم ول تعرتضوا
بنفس فاعرتضوا على ذواتكم فهذا ينبغي لكم اي مأل املشركني إن كنتم آمنتم
آبايت الل اتلل هذه آايته وحرفا منها يكفي العاملني وإن تري وا مجاله فهذا
مجاله ق ظهر بشأن ما ظهر شبهه يف اإلب اع إن أنتم من املنصفني وإن تري وا
أن متروا على صراطه فهذا صراطه يف السموات واألرض مروا عليها اي مأل
العارفني ولكن الذين منهم استقاموا على أمر موهلم وعرفوا برئهم أولئك هبم
يرفع الغمام وميطر السحاب وليستضيء اهل مأل الق س وحيكي كل شيء
عن هذا املقام املتعظم املتعزز املتعايل الباذخ املنيع مث ذكر من بع ه األس قل
أن اي أس كن أس الل يف أرضه وهذا خلع ق أعطيناك بفضل من عن ّن وأّن
املعطي الكرمي رغما ألنف الذينهم كفروا آبايت الل وجادلوا هبا مث أعرضوا عنها
وكانوا من الصاغرين أن اي هذا اإلسم ق وهبناك هذا اإلسم ان متر عن
ملكوت األمساء وتنقطع عن كل من يف األرض والسماء وأتيت الل بقلب سليم
إايك أن ل تضيع ما أراد الل لك ول ختم عن ّنر حبك مث اشتعل بنفسك
على الذينهم كفروا وأشركوا وكن رمحة للمحبني وكن سيف الل ألع ائه
ونعمته ألحبائه مث احفظ نفسك عن جمالسة املعرضني وجتنب عنهم ول ختف

www.oceanoflights.org

سورة العباد – آاثر حضرة هباءهللا -آاثر قلم اعلى ،اجملل  ،4الصفحات 34 - 23

من أح وكن يف حصن حفيظ أن اي مه ي ق ذكرّن هؤلء كما ذكر
أمسائهم يف لوحك ليحيط رمحة الل عليهم ومتر عليهم هذه املرسالت اللطيف
احملبوب املنري قل اتلل لو يهب على املمكنات ما يفوح من هذا الرضوان
ليجعلهم حيا بقيا يف ملكوت العالني كذلك مننا عليك وعليهم رمحة من
عن ّن عليهم وعلى املخلصني مث اعلم أبن حضر بني ي ينا لوحا وفيه ّندى
أح من احملبني ربه املنان املقت ر العزيز اجلميل قل إّن مسعنا ن ائك وأجبناك
هبذه الكلمات املق س احملبوب لتشكر الل يف نفسك مث يف لسانك وتكون من
الذينهم آبايت الل ل يستهزئون أن استقم اي عب يف حبك مولٰيك ول
تضطرب إذا أاتك أمر حمتوم ول ختف من أح فتوجه بوجه ربك وتوكل على
نفسنا املهيمن القيوم وقل سبحانك اللهم اي إهلي طهر عيين مث أذين مث لساين
مث روحي مث قليب مث نفسي مث جسمي مث جس ي عن التوجه إىل غريك مث
أشربين عن كأس عزك املختوم قل اتلل ق ظهر عني الكافور يف هذا الظهور
وانفجر التسنيم يف هذا السلسبيل الذي كان على هيئة الغالم املشهود أن اي
عب فادخل ي ك فيه ول تردها إىل نفسك خاليا ولو تقطع بسيوف الذين هم
كانوا آبايت الل هم معرضون فاستعن يف كل أمر بمسي العزيز املقت ر احملبوب
مث اشرب منه يف سرك مث ابذل على الذين جت يف قلوهبم نفحات الروح وكانوا
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من الذينهم آبايت الل هم مهت ون وكذلك أذكرّنك يف اللوح وصرفنا لك
اآلايت لتوقن يف نفسك أبّن نعطي كل شيء ما يغنيه عن الذينهم كفروا
وأشركوا وكانوا برهبم أن يشركون مث ذكر األحباب يف أرضك الذين ما ذكر
أمسائهم يف اللوح ليبشروا كلهم ببشارات الل املهيمن القيوم ويفرحوا يف أنفسهم
وجتذهبم نغمات الق س وتقرهبم إىل مقام ق س حممود ووص الذينهم آمنوا بلل
وآايته أبن ل جتاوزوا عما أمروا به ول يكونن من الذينهم كانوا أن يعت ون واي
قوم أن اتبعوا ملة الل وسننه وذروا ما بني أي يكم وخذوا ما أمرّنكم به ول
تكونن من الذينهم إذا يؤمرون أبمر ل يعلمون فاجتنبوا عن كبائر اإلمث وهي
اإلعراض عن ب ايع كلمايت قل إن كلمات الل هلي العليا إن أنتم تشعرون مث
أصلحوا ذات بينكم حبيث لن يهب منكم إل روائح الل ولن يشه يف
وجوهكم إل نضرة الفردوس وتكونن من الذينهم يف كل أمر يفرحون وإذا
ميسهم الذلة والبأساء والضراء يف كل ما كان من البالاي ويكون هم يصربون
يف سبيل برئهم ويتوكلون على الل مث إىل مرضاته هم متوجهون ول يص هم
اسكتبار الذينهم أعرضوا ول جمادلة الذينهم جادلوا بع الذي بلغت الجة إىل
أقصى الغاية ومتت نعمة الل عليهم وعلى الذين هم موقنون مبا ينزل عليهم من
آايت الل ول حيزّنم غل الذينهم كفروا هبا بع ما استيقنتها أنفسهم وكذلك
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إن يفعلون بذلك أمرّنهم من قبل وأنمرهم حينئذ بلفضل ليكونن من الذينهم
كانوا أبمر الل هم عاملون
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