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[يف جواب أسئدلة اآلقا سي جعفر اليزدي]
ابّلل املقت ر املهيمن القيهوم
هذه سورة النصح ملن أراد أن يستنصح ه
اّلل العل هي املقتدر العزيز احملبوب
بسم ه

ابقحّ عدلى النهبيهني واملرسدلني وينزل حينئذ
فسبحان الهذي هنزل اآلايت ه
اّلل وفصل فيها
اّلل يعمدلون وفيها ما ينبئهم بصراط ه
عدلى ما كان النهاس يف دين ه
اّلل ي خدلون ويه يهم
كل شيء وه ى وذكرى لدلهذينهم يف جنهة الفردوس إبذن ه
ه
اّلل املهيمن العزيز القيهوم أن اي
سبل النهجاة ويبدلغهم إىل شاطئ الق س يف جوار ه
حرف اجليم امسع ما يدلقيك محامة األمر يف أ هايم الهذي اجتمعوا عدليه أهل الكفر
اّلل العزيز احملبوب ويري ون أن خيرجوه من
والبغضاء بغري إذن وال كتاب من ه
مرة وكذلك ندلقيك من أسرار األمر إن أنتم يف أ هايم
األرض كما أخرجوه أ هول ه
اّلل بشيء من األسرار مطهدلعون مثه اعدلم أب هن أذكرنك من قبل ونذكرك حينئذ
ه
املوح ون الهذين
آبايت الهي تنقطع عنها أرواح الهذينهم كفروا به مثه حيىي به ه
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سرهم وجهرهم وهم من أمثار
يطريون يف هواء القرب ويذكرون ه
اّلل بدلسان ه
السوء وال يتكدلهمون بغري
كل حني يرزقون وال يظنهون ه
شجرة ه
ابّلل ظ هن ه
الروح يف ه
اّلل املهيمن الق ه وس وإذا يسئدلون عن شيء ال يتكدلهمون إهال بع إذنه
إذن من ه
لعل النهاس كانوا يف أ هايم رههبم يتذ هكرون وما بعثنا
وهذا ما نعدلهمك سبل التهقوى ه
كل كانوا هبم مستهزؤن ومنهم آدم
من رسول إهال وق أرسدلناهم آبايت بيهنات و ه
املقربون
أرسدلناه ه
ابقحّ وأسكنهاه يف قطب اجلنهة يف وادي الهذي ما بدلغ إليها ه
وعدلهمناه من األمساء كدلهها وأشه نه أسرار األمر مثه آويناه يف ظ هل شجرة
كل شيء ممها يشتهي به نفسه
الفردوس إن أنتم تعدلمون وأمرنه أبن أيكل من ه
الشجرة شجرة
سر غيب مكنون هذه ه
الروح وهذا من ه
مثه منعناه عن شجرة ه
اّلل املهيمن العزيز املشهود
الروح وال ينبغي ألح أن يقرهبا إهال ه
نبتت من صرف ه
الشعر إذا أهبطناه عن اجلنهة وجعدلناه يف األرض
قل من ه
ه
فدلما وج نه عدلى هواه أ ه
من الهذينهم كانوا عدلى مناكبها يركبون مثه نبهئناه يف أمر من األمر ونبههناه فيما
الّتاب سبعني ألف
ب عدلى ه
عمل إذا صاح يف نفسه سبعني ألف سنة مثه أك ه
سنة إذا رفع رأسه وندى سبحانك أن ال إله إهال أنت فارمحين وال أتخذين مبا
كل شيء ورامحه وإنهك أنت العزيز املرهوب
اكتسبت أي اي وإنهك أنت غافر ه
عما فعدلت بني ي يك ألنهك أسكنتين يف مقام كان مق ه سا
فاغفر يل اي بحبوي ه
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عن غريك وإن الهذي اشتغدلت فيه هبوى نفسي وغفدلت عن ذكرك تب عدل هي
الرمحة
اقحّ ه
بفضدلك ورمحتك وإنهك أنت ه
عّلم الغيوب إذا أنزلنا عدليه من أمطار ه
كل دنس وجعدلناه من الهذينهم كانوا يف
مثه ه
غسدلناه من دموع عيناه وط ههرنه عن ه
ابقحّ وجعدلناه نبيها وأرسدلناه عدلى
هواء الق س يطريون مثه بع ذلك اصطفيناه ه
الهذينهم سكنوا يف األرض ليأمرهم ابلع ل وينهاهم عن الظهدلم وهذا ما رقم من
اّلل ألمره
اّلل ق اصطفاين ه
عز مكنون قال اي قوم أن عب ه
العز عدلى ألواح ه
قدلم ه
اّلل اي مأ األرض وال
وجعدلين آية من عن ه عدليكم إن أنتم تعرفون اتهقوا ه
اّلل املهيمن احملبوب وال تتهخذوا وليها
تفس وا فيها وابتغوا الفضل من ل ى ه
اّلل بدلسان صفوته
عما مينعكم ه
ألنفسكم إهال هو وال ترتكبوا يف أرض أنفسكم ه
اّلل حتشرون إذا اعرضوا عنه وكفروا آبايته
ي ه
لعل أنتم يف يوم القيمة بني ي ه
ه
وقالوا ما نتهبعك إهال أبن أتتينا آبية أخرى وكذلك أعرضوا عنه وكانوا من
الهذينهم يف غشوات أنفسهم ميهتون مثه بع ذلك اصطفينا إبنه بع ه وجعدلناه
فدلما جائهم
لعل النهاس كانوا بوجه ه
اّلل ي ه
توجهون ه
آية من ل هن وأرسدلناه إىل قومه ه
آبايت بيهنات إذا أعرضوا عنه وكانوا من الهذينهم يف أزل اآلزال عن وجه اجلمال
ابقحّ وأقمصناه
معرضون إىل أن قضى األ هايم ومضت الدلهيايل أرسدلنا النهوح ه
فدلما جائهم بفاران من
الروح وجعدلناه آية لدلهذينهم يري ون أن يهت ون ه
قميص ه
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ابّلل املهيمن احملبوب وقالوا لست
الروح إذا أعرضوا عنه وأشركوا ه
النهور وأنوار من ه
اّلل بل تكون من الهذينهم يف األرض يك هذبون وما
مبرسل وما اهت يت أبنوار ه
فدلما
أنت هإال مفّت ك هذاب وأرادوا قتدله إذا حفظناه من الهذينهم كانوا أن يشركون ه
اّلل خبضوع بحبوب وأراد
اشت ه األمر عدليه ه
ي ه
توضاء مبياه الق س وجدلس بني ي ه
ونن من
السماء ليك ه
أن ي عوا عدليهم لينزل عدليهم البّلء إذا أرسدلنا عدليه مّلئكة ه
الهذينهم يستشفعون ونزلوا عدليه وقالوا اي نوح ال تفعل هبؤالء كما فعدلوا بك
ألهنم ضعفاء يف األرض وأرقهاء يف املدلك
فارحم عدليهم وال أتخذهم بعصياهنم ه
اّلل إنهه يويف
وال ميكون ألنفسهم موات وال حيوة وال نشورا أن اصطربوا يف أمر ه
أجور الهذينهم صربوا وكانوا عدلى رههبم يتوهكدلون وهذا أ هول بّلء ينزل عدلى األرض
فاصرب عدلى بغيهم وإذآهم سيجزيك ا هّلل جزاء الهذينهم كانوا يف مرضاته أن
اّلل
عما أراد مثه بع ذلك دعاهم إىل ه
يصربون وقام النهوح عن مقامه ورجع ه
كل من يف
كل شيء وأحاطت فضدلنا ه
املهيمن احملبوب كذلك سبقت رمحتنا ه
السموات واألرض إن أنتم يف أسرار األرض تتف هكرون وقضى سنني متواليات
ه
اّلل وكانوا من الهذينهم كانوا يف أزل اآلزال ال يهت ون
وما اهت وا قومه هب ى ه
حت استيأس النهوح عنهم
اّلل وما زادهتم هإال طغيان وكفرا ه
وما تؤثهر فيهم نغمات ه
وأراد أن ي عوا عدليهم وجيعدلهم كهشيم مطروح إذا أرسدلنا مّلئكة من مساء
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اّلل وجتاوز
أخرى قالوا اي نوح ال تكن أ هول سبب لبّلء األرض فارحم عباد ه
اّلل مثه آبايته يهت ون فاصرب يف األمر مثه
عنهم وعن سيئاهتم لعدلههم اهت وا أبنوار ه
اّلل املهيمن احملبوب وصرب بع ذلك إىل أن
استقم وكن كاجلبل اقح ي يف أمر ه
اّلل ويشه بذلك عباد مكرمون وما آمنوا به يف
قضى عه ا وزمنا ال يعدلمه هإال ه
الصور وكذلك
شيء وما قاموا عن قبور هواهم وما حشروا بع الهذي نفخ يف ه
اّلل عن خدلف اقحجبات إنهه لن
كانوا يف غشوات أنفسهم بحتجبون إذا نداه ه
فدلما مسع
عما كانوا يفعدلون ه
يؤمن من قومك إهال من ق آمن من قبل وال حتزن ه
رب ال تذر هؤالء عدلى
اهتز نفسه من ه
ن اء ه
اّلل ه
الشوق ورفع أي اه وقال اي ه
الروح يف كدلمة
األرض فاستجبنا له وأمرنه أبن يصنع الفدلك ه
فدلما مته سفينة ه
األكرب قدلنا اي نوحفأدخل فيها من أهدلك الهذين سبقت عدليهم القول وكانوا يف
كل من يف
دين ه
اّلل أن يسبقون إذا أنزلنا من غمام القهر أمطار الغفدلة وأغرقنا ه
الروح راكبون مثه أرسدلنا بع ه هودا وجعدلناه
األرض إهال الهذينهم كانوا عدلى سفينة ه
نبيها عدلى املشرق واملغرب وأيه نه أبمر من ل هن وجعدلناه من الهذين كانوا يف
اّلل وال تفعدلوا مبثل ما فعدلوا من قبل
الروح إن ي خدلون قال اي قوم اتهقوا ه
مصر ه
اّلل
عما هتم من عن ه
وإ هين أخاف عدليكم عذاب يوم بحتوم وكفروا به وأعرضوا ه
املهيمن القيهوم إىل أن أخذنهم بذنبهم وجعدلناهم تذكرة لدلهذينهم يري ون أن
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يتذ هكرون مثه بع ذلك أرسدلنا صاقحا وأصدلحنا أمره وأمرنه أبن أيمر العباد
اّلل العزيز احملبوب قل اي قوم آمنوا ابلهذي
ابلع ل اخلالص ويذ هكرهم أب هايم ه
خدلقكم ورزقكم مثه أماتكم وأحياكم إن أنتم تشعرون وال تدلتفتوا إىل ال ه نيا
اّلل مثه عن ح وده ال يتجاوزون وارمحوا عدلى أنفسكم وال
وزخرفها وخافوا عن ه
اّلل املهيمن احملبوب قالوا اي صا ح ما نعب إهلك وما نتهبعك يف
تعت وا عن أمر ه
عما تقول وإهال لنرمجنهك ونقتدلنهك وبذلك كانوا من الهذينهم يف دين
القول فانته ه
اّلل ترعى يف أرض الق س وتسقيكم من
اّلل يعت ون قال صا ح اي قوم هذه نقة ه
ه
متسوها بسوء أنفسكم وال تتهبعوا
تضركم يف شيء اتهقوا ه
اّلل وال ه
لنب اقحكمة وال ه
اّلل املهيمن
أهوأكم إن أنتم تعرفون فوسوس ه
الشيطان يف ص ورهم وبغوا عدلى ه
العزيز القيهوم واشت ه وا يف طغياهنم إىل أن عقروا النهاقة من غري جرم وال ذنب إذا
ابقحّ واصطفيناه بني
أخذنهم بكفرهم ومبا كانوا يكسبون وأرسدلنا بع ه إبراهيم ه
العز أن يسدلكون قال اي قوم اتهقوا
العباد وجعدلناه آية لدلهذينهم كانوا إىل مشاه ه
اّلل
ونن من الهذينهم كانوا عن آايت ه
ه
اّلل وآمنوا به وال تشركوا يف األرض وال تك ه
لعل
معرضون وال تغفدلوا يف أنفسكم ه
توجهوا إىل ميادين ه
الروح إن أنتم تشعرون ه
يهب عدليكم نسمات الق س ويقدلهبكم إىل شاطئ األح يهة ويصغيكم من
اّلل املقت ر العزيز احملبوب قالوا ما نتهبعك اي إبراهيم يف أمرك وما تذر
حكمة ه
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إهلتنا فسئل إهلك أبن ينزل عدلينا ما وع تنا وكذلك كانوا أن يقولون ويستهزؤن
اّلل سخراي
كل يوم ويف ك هل حني أراد وان يقتدلون كأ ههنم هاتذوا آايت ه
به يف ه
حت بدلغ
اّلل وأدهالئه وكانوا عن شاطئ هذا الفضل مبع ون ه
واعّتضوا حبجج ه
األمر إىل عب من عبادن الهذي اشتعدلت يف ص ره نر الكفر وكان من الهذينهم
كانوا يف غشوات أنفسهم ميهتون واجتمع القوم وقال أري أن اقتل إبراهيم أو
أحرقه بعذاب النهار وكذلك كانوا أن يت بهرون إىل أن أوق وا نر الكفر وأخذوا
إبراهيم ود هعوه يف النهار وكانوا عدلى أصنام أنفسهم عاكفون إذا جعدلنا النهار عدليه
بردا وسّلما وروحا ورمحة وكذلك حفظناه وحنفظ الهذينهم يف البّلء يصربون مثه
عز بحبوب وبيهنات أمر بحتوم وبدلغناه إىل شاطئ
بع ذلك أرسدلنا موسى آبايت ه
الق س يف بقعة الفردوس وآويناه يف سيناء األمر وحوريب الروح إذا نديناه عن
خدلف سبعني ألف حجاب عن س رة البقاء يه ق دلزم الكربايء أن اي موسى إ هين
رب آابئك إمسعيل وإسحّ ويعقوب هذا مجايل ق كشفناه
أن ه
اّلل ربهك و ه
عدليك فانظر ماذا ترى وبذلك منهنا عدليك وأمتمنا النهعمة عدليك إذا فاقتبس هبذا
اّلل يشتعدلون مثه أيه نه بعصاء من
اقحب يف أ هايم ه
لعل النهاس كانوا بنار ه
النهار ه
ي بيضاء لدلهذينهم كانوا
ي وأشرقناه ه
ابقحّ مثه جعدلناه د هر ه
األمر وجعدلنا ي ه ي ه
اّلل ينظرون مثه أمرنه أبن يذ هكرهم أب هايمي من بع حني الهذي حترق فيه
بنظرة ه
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الروح يف ظدلل من النور ابسم عدل هي إن أنتم
اقحجبات بق هوة من ل هن وأييت طدلعة ه
تشعرون اذهب إىل فرعون ومدلئه مثه اه يهم أبنوار الق س ونبهئهم أب هايم الهذي
اّلل ويقدلهبون
لعل يتهبعون أمر رههبم ويهت ون بنار ه
كل يف بحضر الق س حيضرون ه
ه
اّلل املهيمن احملبوب ودخل عدلى فرعون وقال اتهّ
إىل شاطئ الفضل يف جوار ه
اّلل ال يهت ون إ هين ق جئتك من
اّلل وال تتهبع هواك وال تكن من الهذينهم أبنوار ه
ه
اّلل ال
الروح بسيناء من األمر فاتهبع أمر ربهك وال تكن من الهذينهم بنار ه
مشرق ه
اّلل إن أنتم يف
فتمسكوا حببل ه
متسكوا بعصم الكوافر ه
يشتعدلون واي قوم ال ه
اّلل يف أ هايمه وهذا ما
أنفسكم تشعرون وقوموا عن مراق الغفدلة مثه اشكروا ه
ابقحّ إن أنتم تعدلمون قال فرعون من ربهك اي موسى قال الهذي خدلقين
ه
نبشركم ه
وأرسدلين بسدلطان من عن ه إن أنتم توقنون الهذي خدلقك ورزقك وأعطاك من
زخارف املدلك ووهبك سدلطان لتتهبع أمره وتكون من الهذينهم كانوا يف رضى
ابّلل طرفة عني إذا
الروح يسدلكون وما نذ هكر فرعون بشيء من ال هذكر وما آمن ه
ه
أغرقناه ومّلئه يف حبر الكرب وجعدلناهم عربة لدلهذينهم يع هقبوهنم يف األرض وكانوا
ابلروح ومسهيناه بعيسى يف
يف آايت ه
اّلل يت بهرون ه
الروح ه
فدلما قضى أ هايمه أرسدلنا ه
كل مكروه وأمسعناه نغمات الورقاء
مدلكوت األرض إن أنتم تعدلمون و هنزهناه عن ه
وأجذبناه بنغمة من الغيب وط ههرنه مباء ق س بحبوب ونفخنا فيه من ساذج
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الروح وألبسناه خدلع النه هبوة واصطفيناه عن بني العباد وجعدلناه آية ملن خدلّ من
ه
اّلل من قبل ومن بع كانوا أن خيدلقون وأحييناه يف مأ األعدلى من قبل
كدلمة ه
السموات
كل من يف ه
كل من عدلى األرض من طني مسنون وأمرن ه
أن خيدلّ ه
الروح من
كل شيء وهذا ما رقم يف ألواح ه
واألرض أبمره وأخذن له العه عن ه
م اد مسك معطور وبعثناه من نفحات الق س وجعدلناه آية لدلهذينهم كانوا يف
العز حيربون وأمرنه أبن يبذل عدلى املمكنات رشحا من طماطم الي هم
فردوس ه
اقحّ وكان ذلك يف
ابقحّ وما يطهدلع بذلك هإال نفسنا ه
املسجود الهذي أكرمناه ه
سره قال اي قوم
أزل اآلزال يف حجبات الق رة حملفوظ ف ه
دلما مته هيكل الكدلمة يف ه
اّلل ربهكم
اّلل وال تتهبعوا ه
الشياطني يف أنفسكم واتهقوا من يوم كدلهكم إىل ه
اتهقوا ه
بشركم أب هايم الهذي فيها يغهرد الورقاء عدلى
اّلل وأ ه
ترجعون وما أدعوكم هإال إىل ه
اّلل أبمره
العز إن أنتم تستطيعون أن تسمعون يوم الهذي يظهر ه
أفنان س رة ه
ويكدلهمكم عدلى لسان عدل هي بحبوب هذا يوم الهذي يرجوه هياكل الق س وما فاز
اّلل منقطعون واي قوم فاستع ه وا
كل ما سوى ه
به أح هإال الهذينهم كانوا عن ه
الشمس عدليه إن أنتم توقنون واي
عما تطدلع ه
لدلقاء ه
اّلل يف أ هايمه وهذا ما ينفعكم ه
ابقحّ إن أنتم تعدلمون
حترفوه فيما أمرمت فيه ه
قوم هذا كتاب ه
اّلل آمنوا به وال ه
اّلل القادر املقت ر
وليس ابلنهعمة أن حييي اإلنسان بل بك هل كدلمة ترج من فم ه
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املهيمن الق ه وس واي قوم فامسعوا ما ندلقي عدليكم من كدلمات اقحكمة وال ت عوا
اقحّ
الروح مثه هبذا النهار يف مصباح ه
كتاب ه
اّلل وراء ظهوركم وأجيبوا داعي ه
توق ون واي قوم ما نسئدلكم من أجر وال جزاء وال شكور إهّنا أجري عدلى الهذي
ابقحّ وجعدلين عدليكم سدلطان ألقربكم إىل ساحة الق س
فطرين وأرسدلين
ه
العز إن أنتم حتبهون أن ت خدلون وما آمن منهم أح وما
وأه يكم إىل ميادين ه
ي املكنون ومن النهاس من ك هفره ومن النهاس من أعرض
أقبدلوا إىل هذا الوجه ال ه هر ه
عنه ومنهم من جادله ابلباطل ومنهم كانوا به أن يستهزؤن إىل أن ضاقت
بحل آمن ليسكن فيه وكذلك أحطنا أمره
األرض عدليه حبيث ما بقي له من ه
ابقحّ ونصرنه جبنود لن
حت جاء نصرن ه
وأنزلناه عدليك من قدلم ق س بحكوم ه
تروها وأرفعناه إىل مساء الق س وانقطعنا أايدي الكفر عن ذيل ردائه كذلك
نفعل ابلهذينهم كانوا يف مرضاتنا يصربون وكذلك ندلقي عدليك من أسرار األمر
فيما اكتسبت أي ي النهاس من قبل كما كانوا اليوم يكتسبون بذلك فاعرف يف
سنن القبل ممها قضى عدلى النهب هيني واملرسدلني لتكون مستبصرا يف أمر دينك
السّلم أن ي خدلون ودارت األ هايم والدلهيايل أن
وتكون من الهذينهم كانوا يف دار ه
ابقحّ وأشرقناه عن مشرق البطحاء كإشراق مشس البقا عدلى م ينة
بحم
ه
بعث ه
العز إن أنتم تعدلمون
بدلهور مبيوض وأضاء واستضاء منه يثرب الق س وبطحاء ه
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إذا أرفعنا غمام اجلود وأمطرن عدلى م اين الطههر من أمطار فضل بحبوب لينبت
يف قدلوب املق ه سني من نبات عدلم زخزون وأجرينا بوجوده مياي الفضل وج ه دن
الربيع يف فصول ق س ممنوع قال اي قوم
كل شيء بطراز ه
به األداين وأظهرن ه
ونن من
آمنوا ه
ابّلل الهذي خدلقكم ورزقكم مثه اشكروه مبا آتيكم من نعمائه وال تك ه
بشركم
اّلل أن يكفرون واي قوم ما أن هإال بشري ونذير أ ه
الهذينهم كانوا بنعمة ه
عما
اّلل وأنذركم من يوم الهذي أنتم عدلى ه
برضوان ه
الّتاب تبعثون وتسئدلون ه
اكتسبتم يف اقحيوة الباطدلة وجتزون مبا كنتم أن تعمدلون واي قوم ما انطّ عن
اهلوى يوحى إيل إنهه ال إله هإال هو العزيز املقت ر املشكور واي قوم هذا سبيدلي
اّلل
فاتهبعوه وال تتهبعوا الهذين يرتكبون الفحشاء يف أنفسهم ويفعدلون ما أهنيهم ه
عنه وكانوا يف هواء أنفسهم مغرقون واي قوم ما نري منكم من شيء وما جزائي
اّلل وال تع هقبوا عدلماء الباطل وال
ابقحّ أال تتدلفوا يف دين ه
هإال عدلى الهذي أرسدلين ه
اّلل العزيز املهيمن القيهوم واي قوم ال حترموا
ونن من الهذينهم ال يرجون لقاء ه
تك ه
الشاطئ الذي ما دخل
أنفسكم وأرواحكم فاسرعوا إىل مناهج الق س يف هذا ه
الروح يسدلكون واي قوم فاعرفوا ق ر
فيه من أح هإال الهذينهم كانوا يف رضى ه
اّلل مثه
تدلك األ هايم وإ هن عيون البقاء ما شه ت مبثدلها وما وقعت عدليها اتهقوا ه
اّلل ال تعت ون قالوا ما أنت إهال كأح مثدلنا وما نتهبعك يف أمرك وما
برسل ه
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نريك من فضل وما أنت إهال رجل مسحور وأعرضوا عنه قومه ومنهم قالوا ما
اّلل ومنهم قالوا ما هذا إهال رجل جمنون ومنهم من قال
هذا إهال رجل افّتى عدلى ه
تفجر لنا ينبوعا
السماء أو أتتينا بقبيل من املّلئكة أو ه
فأنزل عدلينا كسفا من ه
يف األرض أو تظهر لنا كنوزا من ذهب محر مسكوك قال اي قوم ما أن إهال بشر
اّلل شهي ا بيين
اّلل وما أقول حرفا تدلقاء نفسي وكان ه
مثدلكم أبدلهغكم رساالت ه
اّلل مثه عن
تغرنهكم ال ه نيا بزينتها وزخرفها فاعتصموا حببل ه
وبينكم اتهقوا ه
اّلل وال ه
اّلل ويشه بذلك ذ هرات
أمره ال تتجاوزون وما أنمركم إهال مبا أمرت من عن ه
اّلل نزلت عدليكم
الروح تسمعون واي قوم هذه آايت ه
املمكنات إن أنتم بسمع ه
حجة يف املدلك أكرب عن اآلايت
حجة بع ها أنتم تؤمنون وما ق ه ر ه
اّلل ه
ي ه
فبأ ه
اّلل مثه بربهانه ال تستكربون وهذه ما ال يقاومه شيء
وهذه من آايته خافوا عن ه
تتفرسون
السموات إن أنتم ببصر ه
اّلل يف أ هايمه ه
كل من يف ه
يف األرض وال يعادله ه
عما
قالوا لن نؤمن بك وال ابلهذي أرسدلك وما أنت إهال الهذي تري أن تنهينا ه
اّلل يفّتون
يعب آابئنا وكذلك عرفناك وما نراك إهال من الهذينهم كانوا عدلى ه
الشقوة يف أنفسهم
اقحّ ما أقبدلوا إليه إىل أن زادت نر ه
وكدلهما انصحناهم بنصح ه
اّلل ميكرون
واجتمعوا عدلى قتدله وشاوروا مع عدلماء العصر وكذلك كانوا يف دين ه
ابقحّ وأرفعنا أمره وأثبتنا اآلايت رغما لدلهذينهم كانوا يف األرض
ونهيناه
ه
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ابقحّ ابسم عدل هي وأشرق عن أفّ الق س
يسّتفعون نبهئ عبادي ابلهذي جائهم ه
الروح يف ب ايع عدلم مكتوم قال اي قوم
أبنوار ه
عز بحبوب وجرت عن ميينه أهنار ه
كل األلواح اتهقوا
ق ارتفعت غمام اقحكمة وجاء ه
اّلل أبمره وهذا ما وع مت يف ه
اّلل مثه إيل فاسرعون واي قوم أنبن نبيهكم ق جئتكم آبايت الهي تتح هري عنها
ه
اّلل وبرهانه ال ت حضوها بظنونكم مثه يف أنفسكم
حجة ه
العارفون وهذه من ه
ابقحّ إن أنتم توقنون واي قوم فو
اّلل ق شرع لكم ه
فانصفون وهذه من شريعة ه
كل ما أنتم اليوم فيه زختدلفون واي قوم هذه
ه
اّلل ما أري إهال اصّلح أداينكم يف ه
الروح يهب عدليكم ويقدلهبكم من املوت الفانية إىل اقحيوة الباقية إن
من نسمات ه
الس رة األزليهة
أنتم إليها ه
تتوجهون واي قوم ق امثرت شجرة العدلم يف هذه ه
اّلل املهيمن القيهوم واي قوم ق كشف اجلمال
فصدلت نقطة األ هوليهة ومتهت كدلمة ه
و ه
كل من يف
ورفعت اقحجبات وغنهت الورقاء واستنار جودي الق س واستضاء ه
حّ وما
الروح تشه ون قالوا ما نراك عدلى ه
السموات واألرض إن أنتم بعني ه
ه
وج ن يف أ هايمك ما وع ن به يف كتب آابئنا وما نتهبعك ولو أتتينا بك هل آية
حجة ابقية وبرهان اثبتة ملن يف
قال اي أيهها املأ اتهقون فانظروا إىل ما جعدله ه
اّلل ه
كل ما أنتم تنتظروه ومسعتم من
ه
السموات واألرض إن أنتم تعرفون واي قوم ه
كل من يف
آابئكم وعدلمائكم يثبت ابآلايت وهذه من آايت الق س الهي مدلئت ه
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ي شيء أنتم
السموات واألرض كما أنتم تشه ون إن لن توقنوا ابآلايت فبأ ه
ه
اليوم يف دينكم تطمئنهون ول ونكم تست لهون سيفىن ال ه نيا وما فيها وعدليها
اّلل حتضرون واي قوم ال مينعكم زخارف القول
وأنتم يف بحضر الق س بني ي ي ه
عما مسعتم من عدلمائكم وال تشتبهوا األمر عدلى أنفسكم واستنصحوا بنصحي
ه
اّلل ما زاد إهال طغيان إهال أن
اّلل ال تكفرون كدلهما زاد ال هذكر يف ذكر ه
مثه بنصح ه
اّلل العزيز احملبوب وبدلغ األمر
أفتوا عدليه العدلماء كدلههم إهال الهذينهم اطهدلعوا بسنن ه
حت عدلهقوه يف اهلواء وضربوا عدليه أفواج الكفر
إىل أن اجتمعوا عدلى قتدله ه
رصاص قهر مبغوض وشبكوا جس الهذي خي مه روح الق س وزاروا ترب ق ميه
تربكون وبذلك بكت عيون الغيب
أهل مأ األعدلى وس هكان الفردوس بنعاله ي ه
اهتزت جواهر الوجود ومتهت سقاية
يف سرادق البقاء وتزلزلت أركان العرش و ه
سر هذا
ه
الشجرة يف نفسه من هذا ال ه م املنري املسفوك فسوف يظهر ه
اّلل ه
كل عبادي خدلقناهم ألمري
ه
الشجرة ويرفعها ه
ابقحّ وي ه
غن أبنهه ال إله إهال هو و ه
اقحّ أبن ترفع الهذين استضعفوا يف
كل أبمري عامدلون وهذا ما كتبنا لنفسنا ه
و ه
يل
نب وال من و ه
األرض ونضع الهذينهم يستكربون وما أرسدلنا من رسول وال من ه
إهال وق اعّتضوا عدليهم هؤالء الفسقة كما تشه ون اليوم هؤالء الفجرة كانوا
أن يعّتضون وما أعرض النهاس يف عه إهال بع الهذي أعرضوا عدلمائهم
www.oceanoflights.org

سورة النصح – آاثر حضرة هباءهللا – ملعات االنوار ،اجملدل  ،1الصفحات 379 - 350

اّلل حيج ون فكدلهما أعرضوا أعرض الهذينهم
اّلل وكانوا آبايت ه
واستكربوا عدلى ه
اتهبعوهم يف هويهم وما آمنوا منهم أح إهال الهذين أوتوا بصائر الق س وامتحن
الروح وهم
ه
اّلل قدلوهبم لإلميان وسقيهم من كئوس ق س زختوم ختامها من مسك ه
عن مخر اإليقان من هذا الكأس مسكرون أولئك هم الهذين يصدلهون عدليهم
اّلل يستفرحون وما بعثنا
كل آن بفرح ه
مّلئكة الفردوس يف جنهة البقا وهم يف ه
من نب إهال وق ك هفروه العدلماء وفرحوا مبا عن هم من العدلم كما كانوا اليوم
بعدلومهم كانوا أن يفرحون قل اي معشر العدلماء أت عون ب عّل يف أنفسكم
وتذرون الهذي خدلقكم وعدلهمكم ما ال تعدلمون وأنتم اي مأ األرض تف هكروا يف
أمر هؤالء الفسقاء ومبا اكتسبوا من قبل وبك هل ما كانوا اليوم أن يكتسبون وبه
اّلل كما
حّ من ه
يشتغدلون قل إن مل يكن هذا الهذي جائكم آبايت بيهنات عدلى ه
ابقحّ لدلهذي أرسدلناه ابسم
ي بيهنة تست لهون ه
أنتم اليوم يف مقاع كم تقولون فبأ ه
بحم من قبل إذا اي مأ البغضاء يف أنفسكم فانصفون قل هل تست لهون بغري
ه
اجلهال أن
بحم من آايت ه
عز مشهود قل اي مأ ه
ما هنزلنا من قبل عدلى ه
اّلل املهيمن القيهوم فأتوا هبا إن أنتم
تست لهون بغري ما هنزل عدليه من ل ى ه
تنصفون يف أنفسكم أو تكونوا يف أقوالكم لصادقون وإن مل يكن بينكم من
عز بحبوب فدلم ال تؤمنون
حجة وال برهان إهال مبا هنزل من اآلايت من مساء ه
ه
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كل من
ابلهذي جائكم آبايت الهي مدلئت شرق األرض وغرهبا وانصعقت منها ه
اّلل جمتذبون ال فو الهذي نفسي
السموات واألرض إهال الهذينهم كانوا آبايت ه
يف ه
ابّلل يف مظاهر أمره وكفروا هبا بع ما
بي ه هؤالء الفسقاء هم الهذين ما آمنوا ه
كل وع وا بذلك يف
استيقنتها أنفسهم وكانوا عن لقاء ه
اّلل معرضون بع الهذي ه
فدلما جائهم الوع إذا أعرضوا واستكربوا
كل األلواح ويرجوه يف أ هايمهم ولياليهم ه
ه
اّلل
وكانوا مريبا عن لقاء ابرئهم وكانوا عدلى أعقاهبم منقدلبون إىل أن افتوا عدلى ه
الرسل
وحكموا عدلى مظاهر أمره مبا هم كانوا عدليه مقت رون وما قتل أح من ه
اّلل وما كانوا عن
اّلل يف أ هايمه وأفرطوا يف جنب ه
إهال بع إذهنم وبغوا عدلى ه
يشعرون إذا فانظر الهذينهم كانوا عدلى األرض وي ه عون اإلميان ألنفسهم كأ ههنم
ب األرابب وكانوا عدلى أصنام أنفسهم وهويهم
اقبدلوا إىل ه
الّتاب وأعرضوا ر ه
اقحّ مثه عدلى
لعاكفون ويستفخرون ابلهذينهم ما ا هدعوا يف األرض إهال العبوديهة هّلل ه
اّلل رههبم يفّتون ويقطعون البوادي إىل أن تصدلوا إىل بقعة الهي دفن فيها اسم
ه
من األمساء مثه عن موج ها يف أرضه ميهرون وال يشعرون ومنهم الهذي مسهي
ابلعب هلذا اإلسم الهذي انشعبت عنه حبور األمساء ويشه بذلك أهل سرادق
الشيطان عن
فر ه
البقاء ومن ورائهم هذا القدلم ال ه هر ه
ي املكنون وهذا هو الهذي ي ه
اّلل وكانوا عدلى رههبم متوهكدلون
كفره واحّتق من نره أكباد الهذينهم انقطعوا إىل ه
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حت غفدله
ابّلل طرفة عني وهذا هو الهذي وسوس ه
الشيطان يف نفسه ه
وما آمن ه
عن ذكر ربهه وأخرجه عن جوار ق س بحبوب وهذا هو الهذي عدلهم القابيل أبن
اّلل املهيمن القيهوم وما
يقتل أخيه وكان من الهذي استكرب يف أ هول األمر عدلى ه
كل
من كفر وما من ظدلم وما من فسّ إهال وق ب ء من هذا ه
الشق هي وسيعود ه
فرسون إذا تشرون إليه مّلئكة الفردوس يف مأ
ذلك إليه إن أنتم بفراسة ه
اّلل تت ه
اّلل يف
األعدلى أبنمدلهم وخيربون بعضهم بعضا أب هن هذا هو الهذي استكرب عدلى ه
أزل اآلزال واعّتض ابلنهب هيني واملرسدلني فاعرفوه مثه ألعنوه إن أنتم تعرفون ولذا
عمر ج ار الهذي كان
جعدله ه
اّلل خادما قحروفات نفسه رغما ألنفه حبيث ي ه
اّلل الهذينهم
منسواب إليهم وافت عدليهم وبذلك يفتخر وال يشعر وكذلك أيخذ ه
ف لك اي خنزيز ومبا اكتسبت
كانوا جبناحني اهلوى يف هذا اهلواء يطريون قل أ ه
اّلل املهيمن
اّلل واستكربت عدلى ه
جربت سيف نفسك عدلى وجه ه
أي اك حبيث ه
اّلل بتمامهم وما
العزيز الق ه وس ويف ظنهك أبنهك أنت من الهذينهم خي مون آل ه
السموات
ت ري من ذنبك الهذي ارتكبت يف اقحيوة الباطدلة وال يعادله شيء يف ه
تعمر عماراهتم وتبين أساسها
كل ما كان وما يكون وحتسب أبنهك ه
واألرض وال ه
خربت أساس البيت واهن مت أركاهنا
ال فو الهذي نفسي بي ه ما ه
عمرت بل ه
العز ولك هن النهاس هم
وانع مت آاثرها ويشه بذلك لسان الغيب يف جربوت ه
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ال يشه ون وأنت الهذي أفتيت عدلى صاحب البيت وأصدلها وما استحيت عن
تعمرها وهذا ب غي من نفسك اخلبيثة
ه
اّلل ربهك و ه
كل شيء وحتسب أبنهك ه
رب ه
اّلل اهنى يف
اّلل العزيز احملبوب فاسئدلوا منه اي مأ األرض أما تقولون أب هن ه
عدلى ه
اقحّ أبن ال أتخذوا أموال النهاس ابلباطل مثه عن أمره ال تستنكفون
كتابه ه
اّلل وكان ظدلمه أظهر
وكيف أتخذ أموال النهاس ابلباطل عن الهذي بغى عدلى ه
تعمرون ونشه حينئذ أب هن
من ه
السماء مثه هبا هذه البيوت ه
الشمس يف وسط ه
صاحب البيت برئي منكم ومن أعمالكم ويدلعنكم مبا اكتسبت أي يكم لو أنتم
يف أسرار األمر تتف هكرون ومسعنا أب هن هذا املدلعون يفتخر يف اجملالس ابستكباره
كل حينئذ يف النهار يستصرخون ولن
عدلى ه
اّلل قل ق افتخروا رجال من قبدلك و ه
جي ون ألنفسهم من معني وال من نصر وكدلهما يستغيثوا مباء العذاب ال يغاثون
مقرك يف
إهال بنقمة ه
اّلل الهي يع هذب منها الهذين كفروا وإنهك أنت سّتجع إىل ه
ابّلل واملعرض آبايته
اّلل اي أيهها املشرك ه
النهار الهي يع هذب فيها املشركون قل فو ه
ابّلل
فرون ويستعاذون ه
السفدلى من نر نفسك ي ه
والكافر بنعمائه أهل ال ه ركات ه
اّلل
كل حني عدليك وعدلى من تبعك يدلعنون قل أما اهنيكم ه
منك ومن ه
شرك ويف ه
اقحّ ﴿ ال ت ركنوا إىل الذين ظدلموا
وجه إىل الهذينهم ظدلموا وكفروا بقوله ه
عن الته ه
ي برهان أنتم تفتخرون هبذا الظهامل الفاجر الهذي يرتكب
ف تمسكم النار ﴾ فبأ ه
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اّلل عنه ويضع ك هل ما أمر به كما أنتم من أعماله
كل ما أهنى ه
يف نفسه ه
تشه ون ومع ذلك أنتم تستقربون إليه وتعظهمونه وتوقهرونه ومت ه حونه يف
سر ما هنزل من قبل
جمالسكم وتعيهنونه يف أمره مثه إليه يف أموركم ه
تتوجهون وهذا ه
عز بحفوظ ولك هل وجهة هو مولهيها واخلبيثات
بحم
العري من كدلمات ه
عدلى ه
ه
ابّلل
تقرب ابجلبت وآمن ابلطهاغوت وكفر ه
لدلخبيثني وهذا هو اخلبيث الذي ه
اّلل رههبم يستكربون وهؤالء ال يدلتفتون عدلى ما
وكان من الهذينهم كانوا عدلى ه
اّلل ويكفرون ويدلعنون الهذينهم ظدلموا وأعرضوا من قبل وال
فعدلوا وظدلموا يف أ هايم ه
ي رون ما يقولون وما يدلعنون إهال عدلى أنفسهم ويك هذهبم أقواهلم كدلهما اكتسبت
ابّلل بع ما عرفوه من قبل كما كانوا اليوم أن
أي يهم وهؤالء هم الهذين كفروا ه
كل
يكفرون وكذلك قصصنا لك من قصص ه
اقحّ يف هذه األلواح و ه
فصدلنا من ه
شيء تفصيّل ه ى ورمحة من ل هن لقوم يتهقون لتعرف كدلهما جرت من قرون
الصراط
اّلل وسفرائه ه
القبل عدلى أمناء ه
لئّل ي هزل ق مك وأق ام الهذينهم عدلى ه
ميهرون حينئذ ملا شغفت محامة األمر من قحنات البقاء واستجذبت من نغمات
ه
ف أبجنحة
السماء وي ه
الورقاء طدلعت عن رضوان القرب ويك ه
ف بني األرض و ه
الق س يف فضاء هذا اهلوا وينادي يف ذ هر البيان عدلماء الهذين ظهروا من قبل أو
كل شيء
كانوا من بع أن يظهرون إىل يوم الهذي أييت هللا أبمره ويق ه ر مقادير ه
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بقوله كن فيكون ويوصيهم مثه ينصحهم بنصح الهذي هو خري هلم عن مدلك
كل ما هم يعمدلون أبن ال يطمئنهوا بعدلومهم وال أبعماهلم
اآلخرة واألوىل وعن ه
بكل ما هم كانوا به لي ينون أن اي معشر العدلماء يف البيان ال مينعكم العدلم
وال ه
عما عن كم مثه إىل ساحة الق س
عن ابرئكم فإذا مسعتم ن اء هللا فانقطعوا ه
كل ما عرفتم وعمدلتم من
بعيونكم فاسرعون وق ه سوا أنفسكم وأرواحكم عن ه
لعل أنتم يف مشه الق س بني ي ي هللا
قبل ه
لئّل مينعكم شيء عن هللا ابرئكم ه
كل ذلك حجبات وإشارات حيول بينكم وعرفان هللا املهيمن
تقع ون أل هن ه
لعل ال مينعكم شيء عن
العزيز القيهوم هنزهوا مرءات قدلبوبكم يف هذا اليوم ه
ال ه خول يف حرم هللا املقت ر احملبوب وإ هن املرءات لو يغطهى بك ورات النهفس
واهلوى لن ينطبع فيها صور وأشكال وكذلك يف مرءات قدلوبكم فاشه ون اتهقوا
يغرنهكم العدلم وال اقحكمة وال دوهنما فاستبقوا يف هذا
هللا اي معشر العدلماء ال ه
اليوم إىل رمحة هللا وال تقع وا عدلى مقاع كم مثه بني النهاس ال تتحاكمون ومن
أقل
مسع منادي هللا يف يوم الهذي يقوم عدلى األمر مبظهر نفسه و ه
يتأمل أو يصرب ه
الفضة أو
من آن يبطل كدلهما عمل يف حياته ولو أنفّ مأ ال ه نيا من ال هذهب و ه
لعل أنتم أبمثار شجرة الق س
عب هللا يف أزل اآلزال كذلك نعدلهمكم سبل ه
اقحّ ه
يف هأايم هللا ترزقون هإايكم اي مأ البيان ال تفرحوا بعدلمكم وال بعمدلكم بل بعدلم
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هللا فافرحون أل هن العدلم ما يشرع لكم من عن ه والعمل ما يقبل منكم من فضدله
اّلل مثه أبموالكم ال تستكربون وإنهه لو حيكم عدلى اجلهل نفس العدلم أو
اتهقوا ه
كل بذلك مؤمنون إنهه ما من إله إهال هو
عدلى الظهدلم جوهر الع ل ه
قحّ وإ هن ه
كل شيء يف بحضر الع ل يسئدلون
يفعل ما يشاء وال يسئل ه
كل عن ه
عما شاء و ه
كل كانوا بدلقائه
اّلل وال تكونوا مبثل الهذينهم استكربوا عدلى ه
اتهقوا ه
اّلل بع الهذي ه
اّلل كمثل الهذين عب وا
منتظرون مثل العدلماء الهذين يفتخرون بعدلمهم يف أ هايم ه
األصنام أل ههنم اعتكفوا عدلى أصنامهم وهؤالء اعتكفوا عدلى عدلومهم بل هذا
اّلل ابرئكم
أكرب لو أنتم يف أنفسكم تتف هكرون فاعدلموا أب هن ك هل ما مينعكم عن ه
اّلل ق نصحناكم غاية النهصح وهذا خري لكم
هو أصنامكم لو أنتم تشعرون فو ه
السائل فاقرأ تدلك
عن مدلك اآلخرة واألوىل لو أنتم حتفظون وإنهك أنت اي أيهها ه
سرك مثه أنشر بني الهذين جت منهم روايح اإلميان مثه
األلواح بروحك ولسان ه
اّلل وال تكن مبثل
السّت عن الهذين جت منهم راحية البغضاء اتهّ ه
اسّتها غاية ه
الهذينهم كانوا اليوم يف هواء أنفسهم يسدلكون وال ينظرون ابملنظر األكرب بع
كل من يف
الهذي أمروا بذلك وأرادوا أن خيم وا نر ه
اّلل الهي أنرت منها ه
السموات واألرض وال يشعرون ما فعدلوا من قبل وال بك هل ما كانوا اليوم أن
ه
السنة عدلماء العصر وإ هن أقمنا
يفعدلون أما مسعت كيف اجتمعوا عدلينا يف هذه ه
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اّلل بق رته وأضاء النهور
يف معاركهم وح ة وما استنصرن من أح إىل أن هفرقهم ه
اّلل األرض من دنس
كل أرادوا أن يطفئون فسوف يط ههر ه
ه
ابقحّ بع الهذي ه
اّلل
حجته ويثبت برهانه ويرث األرض عباد الهذينهم انقطعوا إىل ه
هؤالء ويعدلوا ه
املهيمن القيهوم مثه اعدلم أب هن افتخرنك هبذه األلواح بني املشرق واملغرب وجعدلناها
السموات
السبحان ولو تضعه عدلى بصر أهل ه
لك قميصا لتج منه راحية ه
ابقحّ رغما ألنف الهذينهم كانوا
واألرض يرت ه أبصارهم بصريا وكذلك نفعل ه
اّلل يستهزؤن قل اي مأ األرض إ هن هذه لنغمات ما فاز هبا مسع
اليوم آبايت ه
الّتاب إن أنتم توقنون وهذه من كدلمات ما أدركت أفئ ة
الهذينهم خدلقوا من ه
أح يف املدلك إن أنتم إىل مقاع ها يف مساء الق س تعرجون وهذا من مجال ما
العز تبصرون وهذا سراج الق س
وقع عدليه عيون أح يف املدلك إن أنتم ببصر ه
اتّلل هذه لنار
اّلل املهيمن القيهوم قل ه
ما قبل يف نفسه املشكاة ويكتفي مبشكاة ه
الشجرة
ت ن نت يف حوهلا مأ الفردوس وما قبسوا منها إهال الهذينهم يف حول ه
تشوقا لدلهذينهم حضروا يف بقعة املباركة مثه من هذا
يطوفون وما استثنا هؤالء إهال ه
لعل ينقطعون عن هويهم ويف هوضون أمورهم
النهار عدلى ق ر مراتبهم يصطدلون ه
اّلل
اّلل وال حيزهنم الفقر واالضطرار وال مي هسكهم البأساء و ه
حب ه
إىل ه
الضهراء عن ه
العزيز احملبوب قل هذه الكدلمات قحورهايت ما اطمئ هن أح يف املدلك وك هن
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لعل أنتم
ابكرات يف غرفات ه
العز وق أظ ه
هرنهن عن خدلف ألف ألف حجاب ه
نغماهتن عدلى أفنان س رة تدلك
قل من أن حيصى ومن
عن
ه
ه
مجاهلن تستفيضون أ ه
الكدلمات تستنجذبون إذا ملا بدلغ القول إىل ذلك املقام األلطف األر هق األهبى
ه
هم
األعدلى اذكر ه
ري بدلسان اخلّليّ كدلههم مثه قبل األشياء أبمجعها فسبحانك الدله ه
سرن بوح انيهتك وشفتان بفردانيهتك وكينونتنا
اي إهلي تشه حينئذ ألسن ه
بصم انيهتك وذاتيهاتنا أبح انيهتك فدلك اقحم يف ب ايع عطائك ومجيل
الرسل من عن ك وأنزلت الكتب من ل نك وشرعت
إحسانك حبيث أرسدلت ه
فيها شرايع قربك وأظهرت فيها مناهج وصدلك وما هنزلت فيها من األحكام إهال
الشمس عدليها وما ق ه رت فيها من خري وال من فضل
عما تطدلع ه
وهو خري لنا ه
إهال وهو يرجع إلينا وإنهك أنت كنت مل تزل مق ه سا من أن تري لنفسك من
عدلو الق س والفضل والغنا وال
شيء أو يرجع إليك من خري مل تزل كنت يف ه
العز والنهزه واإلستغنا ك هل األغنياء فقراء ل ى ابب م ين
مسو ه
تزال تك ه
ونن يف ه
كل املدلوك ممدلوك عن
كل العززاء ذلّلء ل ى ساحة ق س رمحتك و ه
فضدلك و ه
كل الوجود منقاد ل ى بروزات حكومتك إىل أن انتهيت
ظهورات سدلطنتك و ه
عز ق ه وسيهتك وأظهرت عن خدلف
األمر إىل مجال ق س ألوهيهتك وهيكل ه
بقوتك لي هتم بذلك ب ايع نعمتك عدلى
حجبات الق رة ما كنزته يف أزل اآلزال ه
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أهل ممدلكتك وجواهر عنايتك عدلى هبريتك وبذلك وفيت كدلهما وع ته عدلى
املقربني من أمنائك وبه
املنقطعني من أصفيائك وأ هديت بكدلهما عه ته عدلى ه
حجتك وأكمدلت برهانك وأثبتت دالئدلك وأتقنت آايتك ودعوت
امتمت ه
الشجرة القصوى القصوى ومن
الك هل إىل هذا الفضل األكرب األعدلى وهذه ه
النهاس الهذينهم أجابوك يف ن ائك وح ثت من كدلمتك يف قدلوهبم نر بحبهتك
متسوا بنار س رة أزليهتك ومنهم الهذين سرعوا إىل
حبيث احّتقوا من قبل أن ه
حت دخدلوا يف حصن لقائك ووردوا يف
شاطئ قربك بقدلوهبم ونفوسهم وأرجدلهم ه
حت سكنوا يف
جوار وصدلك ورمحتك ومنهم الهذينهم انقطعوا بكدلههم إليك ه
دايرك وتوطهنوا يف بّلدك ومنهم أعرضوا واستكربوا عدليك وبغوا عدلى نفسك
وأمسكهم عن سبيل عنايتك ومناهج مغفرتك أنفسهم وهويهم وعدلماء الهذينهم
متسكوا إهال بعروة هويهم و هاتذوها إهلهم من
ما شربوا عن كأوس فضدلك وما ه
دونك ومنهم هؤالء الهذين اجتمعوا يف أرضك وآووا يف ظ هل عنايتك الكربى
كل ذلك اي إهلي مل يكن الفضل إهال
وامسك األعظم األعدلى األوىف األحدلى ويف ه
من عن ك ومل يكن العناية إهال من ل نك من دون استحقاق أح بذلك ألنهك
كشفت الغطاء عن وجوههم وأحرقت اقحجبات الهي حالت بينهم وبني أنوار
مجالك وظدلدلت عدليهم من غمام رمحتك وأجريت هلم من عيون عدلمك ورمحتك
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ورزقتهم من ب ايع أمثار س رة ق سك وجودك وموهبتك وبدلغتهم إىل الفضل
عرفتهم نفسك األهبى يف امسك العدل هي األعدلى و هنورت قدلوهبم وعيوهنم
إىل مقام ه
شرفتهم بدلقاء وجهك األسىن وأمسعتهم نغماتك األحدلى فدلك
جبمالك النهوراء و ه
اقحم اي إهلي عدلى ما اختصصتهم بنعمائك الباقية فدلك اقحم اي بحبوي عدلى
ما اصطفيتهم آلالئك ال ه ائمة إذا اي إهلي ملا كان عادتك اجلود واإلحسان
ه
سجيتك العنايةو اإلمتنان أسئدلك بوله قدلوب عاشقيك وجذب أفئ ة
و ه
زخدلصيك الهذينهم ما أرادوا غريك وما ذاقت قدلوهبم إهال من ب ايع ذكرك أبن
هتب حينئذ عن ميني رضوان ق س أزليهتك نسمات الغفران ليذهب عن
كل يف م اين امسك
كل إليك وي ه
اإلمكان روايح العصيان لري ه
خدلن ه
جعن ه
وح ايّ إحسانك وإنهك أنت املقت ر عدلى ما تشاء وإنهك أنت العزيز الكري
الهرحيم الغين املعطي الفاضل الباذل العدليم اقحدليم اخلبري املعني العطوف الغفور
هم اي إهلي إبمسك الظهاهر املستور وجبمال غيبك املشهور وأبنوار
مثه أسئدلك الدله ه
السموات واألرض وببهاء إشراق أمسائك
كل من يف ه
وجهك الهذي هبا استنار ه
كل من يف البقاءات والعرش وابلهذي تظهرنهه يف أ هايمك
الهذي منها استضاء ه
كل أمنائك وأصفيائك يف مجيع ألواحك أبن جتمعنا عدلى شريعة
ووع ت به ه
غنائك يف يوم قيامك وال حترم اي إهلي يف هذا اليوم عيوننا عن مّلحظة أنوار

www.oceanoflights.org

سورة النصح – آاثر حضرة هباءهللا – ملعات االنوار ،اجملدل  ،1الصفحات 379 - 350

عز فردانيهتك وال قدلوبنا عن ب ايع أذكار
مجالك وال آذاننا عن استماع نغمات ه
ق س رهابنيهتك وال أفئ تنا عن إصغاء كدلمات صم انيهتك وال ألسنتنا عن
جواهر أذكار وح انيهتك وال أي ينا عن األخذ من ألواح ق س ألوهيهتك وال
أرجدلنا عن املشي إىل ساحة قرب أزليهتك وال أجسادن عن اقحضور بني ي ي
سدلطنتك وكربايئك وإ هين أسئدلك حينئذ اي إهلي أبن ال جتعل هذا الفضل
تعز
زخصوصا ببعض دون بعض وال حترم يف ذلك اليوم أح من عبادك وال ه
كل األشياء قائم ل ى
نفس عن مجيل ردائك أل هين أشاه يف هذا اآلن أب هن ه
ضرهم
م ينة فضدلك ورمحتك ووجودهم وهياكدلهم تشه بفقرهم وافتقارهم و ه
واضطرارهم ولو أ هن أكثرهم ال يشعرون يف أنفسهم وال يفقهون يف ذواهتم
فسبحانك اي إهلي وبحبوي وإن كان أجسادهم ينكرون ب ايع فضدلك وجواهر
سرهم وابطنهم سائدلون فضدلك ومنقادون ألمرك من يق ر اي
إحسانك ولكن ه
فر من سدلطنتك أو يهرب من حكومتك أو ينهزم من ق رتك
إهلي أبن ي ه
واقت ارك فأنزل اي إهلي عدليهم من سحاب رمحتك أمطار ق سك وعنايتك مثه
عدلى قدلوهبم من غمام مكرمتك مياه فضدلك وإفضالك لينبت من أراضي
وجودهم سنبّلت عدلمك وحكمتك وحبهات شوقك ورمحتك وإنهك املقت ر
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الرفيع العدل هي
عدلى ما تشاء وإنهك أنت املتعايل املتفاضل املتقادر املتباذل العزيز ه
املتعزز الكري احملبوب
اقحدليم املقت ر ه
اّلل يف هذا
لدلسالك إىل ه
و أ هما ما سئدلت عن حكم اقح يث فاعدلم أب هن ه
كل ما
املنهج ال ه هر ه
ي البيضاء ينبغي أبن يق ه س مرآت قدلبه يف تدلك األ هايم عن ه
مسع من قبل أل هن النهاس بع الهذي غابت عنهم مشوس العدلم واقحكمة اختدلفوا
اّلل يف
اّلل املهيمن القيهوم وبعضهم ضدلهوا وأضدلهوا النهاس وافّتوا عدلى ه
يف أمر ه
اّلل وتكدلهموا مبا أمرهم هواهم ونسبوه إىل مشوس العصمة وما
كدلماته وكدلمات ه
كادوا أن يفقهون وبعضهم اتهبعوا سّلطينهم وأيه وهم يف كدلهما أمرهم أنفسهم
قربوا إليهم وكذلك كانوا يف هواء
ووضعوا هلم أحاديثا ونسبوها إىل أ ه
ئمة الع ل لي ه
اّلل ابرئهم يف أ هايمهم وسدلكوا
أنفسهم حيكمون ومنهم الهذينهم خافوا عن ه
كل كان يف كتاب اقحفظ ملسطور
اقحّ وما تكدلهموا إهال ه
مناهج ه
ابقحّ اخلالص و ه
وملا دارت األ هايم والدلهيايل ومضى األمر وقضي اقحكم ظهرت اإلختّلف بني
ه
الصحيحة ابلكذبة كما أنتم تشه ون يف أقواهلم
العدلماء وبذلك اختدلطوا أقوال ه
اقحّ
مثه يف أعماهلم تنظرون وملها كان األمر مبثل ما ألقيناك كيف تق ر أن تعرف ه
اّلل حبيث لن جت اثنني منهم عدلى
كل يف أمر ه
من الباطل بع الهذي اختدلفوا ه
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اقحّ
كل شيء كانوا أن خيتدلفون فينبغي لك ولدلهذينهم يتهبعون ه
كل يف ه
أمر واح و ه
اّلل إهال ع ه ة أنفس مع ود أبن تق ه سوا
كل احتجبوا عن ه
يف تدلك األ هايم الهي ه
عما مسعتم
كل ما يشه ويرى يف األرض ألنهكم بشيء ه
نفوسكم وقدلوبكم عن ه
من قبل ال حتتاجون أل هن الهذين ينسبون النهاس تدلك الكدلمات واألحاديث إليهم
الشمس يف مساء ق س مرفوع وبيهنوا لدلنهاس كدلهما اختدلفوا
ليستضيء وجوههم ك ه
اّلل
اّلل العزيز احملبوب وأولئك انصع وا إىل ه
فيه ومبا ح ه د يف الكتاب من ه
ي الهذي
واحتجبوا مجاهلم عن أعني الهذينهم كفروا وأشركوا وارتقبوا سراج ال ه هر ه
يوق ويضيء خدلف مصابيح البدلهور ويه ي النهاس إىل ساحة الق س والفضل
عز زخزون ومع ذلك لن حيتاج أح بشيء إهال مبا شرع من
ويبدلغهم إىل جوار ه
الروح من ل ن عزيز مشهود ولكن إنهك ملا قمت عدلى ابب الهذي ما
شرايع
ه
ه
خيهب منه أح من اخلّليّ لذا ألقي عدليك رشحا من هذا الطهمطام املتذ هخر
السموات
اقحجة ابلغة من ل ى ه
املتوج املكفوف لتكون ه
ه
كل من يف ه
اّلل عدلى ه
اّلل يقومون فاعدلم أب هن لكدلمات
ي ه
لعل النهاس عن مراق الغفدلة بني ي ه
واألرض ه
اّلل وسفرائه معاين بع معاين وأتويّلت بع أتويّلت ورموزات وإشارات
ه
ودالالت وحكم مبا ال هناية هلا ولن يعرف أح حرفا من معانيها إهال من شاء
اّلل
ربهك أل هن معانيهم كنوزهم كنوزها يف خزاين الكدلمات وال يعدلم أسرارها إهال ه
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كل من عرج إىل مسوات القرب والق س
العزيز املقت ر احملمود وسيعدلم أتويدلها ه
سره
وق ه ست بصراه بذكر ه
اّلل وبدلغ إىل مقام الهذي يشه بدلسان املودعة يف ه
أبنهه ال إله إهال هو وإنهه هلو الهذي كان ومل يكن معه من شيء إذا يدلتفت بك هل
كل شيء من قبل أن يقول كن فيكون كذلك
املعاين والعرفان املكنونة يف ه
كل من يف األرض
تدلقيك الورقاء من نغمات البقا وتعدلهمك ما ينقطعك عن ه
السماء لتجه يف نفسك وترتقي من هذه األرض األدىن وتصع إىل مسوات
و ه
األعدلى يف مقع ق س بحبوب فاعدلم أب هن املقصود من اجلمعة يوم الهذي فيه
اقحّ
اّلل عدلى أمره مبظهر نفسه وهذا ه
اّلل وفيه يقوم ه
ي ه
جيتمع النهاس بني ي ه
كل
معدلوم وفيه ه
تغرد الورقاء وت لع ديك العرش وترفع مسوات الع ل وحيشر فيه ه
اخلّليّ بك هل ما عمدلوا يف اقحيوة الباطدلة وجيزون بك هل ما كانوا أن يفعدلون وهذا
من يوم اجلمع ق نزل حكمه يف الفرقان كما أنتم تقرؤن ولذا لن حي ه حب ه ولن
بحم
كل يوم قام فيه ه
خي ه
سمى ابجلمعة لو أنتم تعرفون وملها قام ه
اّلل ي ه
تص بيوم بل ه
زختصا به كما أنتم تع ون
يف ذلك اليوم عدلى األمر لذا مسهي هبذا اإلسم وصار ه
الرجع والقارعة واقحاقهة والواهية وغريها من
وهذا من يوم الهذي مسهي ابلتهغابن و ه
سمى ابلقيامة أل هن فيه
كل ما أنتم ال تعدلمون وي ه
كل ذلك و ه
األمساء أل هن فيه ظهر ه
السموات وتزلزلت األرضني وما
قام ه
اّلل بقائمه وظهر بكدلمة تفطهرت عنها ه
www.oceanoflights.org

سورة النصح – آاثر حضرة هباءهللا – ملعات االنوار ،اجملدل  ،1الصفحات 379 - 350

اّلل
اّلل هم موقنون وقضى القيامة بقيام ه
بينهما إهال الهذينهم صربوا وكانوا آبايت ه
اّلل كيف هنزل عدلى الهذينهم آمنوا
وما أدركها إهال املخدلصون أما مسعت من أ هايم ه
كل مجعة أيخذهم
من مساء ه
كل كانوا هبا ه
ملتنعمون ويف ه
العز مائ ة الق س و ه
كل شطر وهم عن فواكة القرب والوصل يف ك هل يوم يرزقون بل
عناايت ه
اّلل من ه
اّلل املقت ر
كل حني نزلت عدليهم آايت ه
يف آن افتخروا بفضل من ه
اّلل ويف ه
القيهوم أبي ي من سفرائه فهنيئا ملن فاز أب هايمه يف يوم القيامة واستبّ يف الفضل
كل ذلك ومضت
وكان من الهذينهم كانوا أبمثار ه
الروح أن يتدل هذذون قضت ه
اقحب حينئذ فابكون
سرن لفراقها وأنتم اي معشر ه
القيامة وإ هن نبكي بعيون ه
ط اجلمال ورجعت الورقاء وس ه ت أبواب الفضل
فواحزنه مبا ط هوت القيامة وغ ه
السماء فيما اكتسبت
بع انفتاحها واحتجبت أنوار الوجه ومنعت مائ ة ه
أي ي الهذين كفروا وبذلك أحّتقت أفئ ة الهذينهم كانوا يف سرادق األمساء أن
ف لكم اي مأ األرض وابلهذين اتهبعوكم يف أفعالكم وأعمالكم فإنهكم
يسكنون فأ ه
ابقحّ وأشرق عدليكم من أفّ ق س
اّلل بع الهذي أظهر ه
أعرضتم عن مجال ه
بحبوب وال تشعرون مبا فات عنكم وأنتم حينئذ ال تستشعرون ولن ي ركها أح
عز بحفوظ
إهال يف زمن املستغاث وهذا ما كتب ه
اّلل أبي ي الق رة عدلى ألواح ه
ابقحّ وال تب يل هلا فطوىب ملن يبعث عن مرق
اّلل الهي قضت ه
وهذه من سنة ه
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اّلل املق ه س املتعايل الق ه ور قل اي مأ
فؤاده يف يوم الهذي جيتمع الك هل يف بحضر ه
عما فات عنكم فارمحوا عدلى أنفسكم مثه
األرض قوموا عن مراق كم وت اركوا ه
اّلل لن ينفعكم شيئا يف املدلك إهال هذا إن أنتم
اّلل ال حتتجبون فو ه
عن مجال ه
اّلل لو تدلتفتون مبا اكتسبت
قل من آن يف أنفسكم تتف هكرون قل اي قوم فو ه
أ ه
اّلل لن تسّتحيوا عدلى مقاع كم ولن تسكنوا يف البيوت
أي يكم يف زمن ه
الرماد وتنوحون كبكاء الهذينهم عدلى أبنائهم يبكون بل أش ه من
وتقع ون عدلى ه
ذلك حبيث لن جيري حكمه وال مق اره من القدلم وسيظهر عدليهم حني الهذي
اّلل فضل
الروح عن أب اهنم وإىل ه
الّتاب هم يرجعون مثه اعدلم اي أخي أب هن ه
خيرج ه
خفيهه وإحسان مستوره وعوامل مكنونة ما أطدلع عدليها أح إهال الهذينهم جبناحني
الروح يف هواء القرب يطريون ولو يّلقي أح من هذا العامل إىل أح من عامل
ه
املصور العزيز
األخرى الهذي كان فوقه ليتح هري ويقول سبحان ه
اّلل اخلالّ البارئ ه
املقت ر املتعايل القيهوم ومن عوامله عامل مل يزل هتب فيه نساي اجلود والفضل وال
اّلل العزيز
كل حني من ه
كل الفضل يف ه
ينقطع يف آن ولو وصل إليه أح ليج ه
الرمحة والعناية واجلود والكرم
احملبوب حبيث لن يفق عنه شيء من الفضل و ه
كل
الهذي كان يف أ هول الهذي ال أ هول له إىل آخر الهذي ال آخر له وي ه
تنعم يف ه
دقيقة بك هل نعمة وكذلك امتمنا النهعمة عدليك وأبدلغناك إىل شاطئ الهذي يتح هري
www.oceanoflights.org

سورة النصح – آاثر حضرة هباءهللا – ملعات االنوار ،اجملدل  ،1الصفحات 379 - 350

اّلل بفضدله الهذي ما
فيها العارفون فهنيئا ملن وصل إليه ويعرف ق ر ما أعطاه ه
كل املمكنات
سبقه ه
السابقون وما ي ركه اآلخرون واقحم هّلل الهذي ب ء منه ه
وإليه ك هل يرجعون
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