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 ]يف جواب أسئدلة اآلقا سي  جعفر اليزدي[ 
 

  وميه من القير امله ستنصح ابّلله املقتيأن  دراأح ملن ص  هذه سورة الن  
 

 ز احملبوبير العز داملقت يه بسم اّلله العل
 
 

ّه ايل اآلنزه  ذيفسبحان اله   ذنئينزل حيو  نياملرسدلو  نييه النهبعدلى  ت ابقح
  هايف فصلو  اّلله  طنبئهم بصرايها ما يفو  نو دلمعين اّلله دي ان النهاس يفكما   ىعدل

هم  يهيو  خدلوني ن اّلله ذدوس إبجنهة الفر  نهم يفذيلدله  ىر ذكو  ى هو  ءيشكله 
 اين أ وميه ز القيالعز  منيجوار اّلله امله س يف الق ئطشاإىل  غهمبدليو  سبل النهجاة
 فركالهل أ هياجتمعوا عدل ذيم اله ايه أ يفاألمر  محامة يكدلقيم امسع ما يحرف اجل

رجوه من خين أ وني ر يو  ز احملبوبيتاب من اّلله العز كال  و  نذإري البغضاء بغو 
م ايه أ يفأنتم  نإ مرسرار األأيك من ندلق كلكذو  وهل مرهةأخرجوه أكما   األرض
 ذنئيح كر ذكنو  قبل من كرنذكأ نه دلعون مثه اعدلم أبطه سرار ميء من األاّلله بش

ن ذيون اله  به املوحه  ىيحي فروا به مثه كنهم  ذيرواح اله أطع عنها تنق ت الهيايآب
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مثار أهم من و  جهرهمو  بدلسان سرههم رون اّلله يذكو  هواء القرب ون يفيطري 
ري دلهمون بغكتي الو  نه السهوءظنهون ابّلله يظ الو  رزقوني نيح كله شجرة الرهوح يف

 نهذإ  اله بعإكدلهمون تي ء اليسئدلون عن شيا ذإو  وس ه من القين من اّلله املهذإ
م ايه أ انوا يفكلعله النهاس   ىالتهقو  سبل مكدله ا ما نعذهو  ما بعثنا و  رونذكه تيم رهبه

م دمنهم آو  انوا هبم مستهزؤنكله كو  ناتيه ت بايآب همرسدلناأ  قو  اله إ من رسول
ّه  رسدلناهأ  ها املقرهبونيلإما بدلغ  ذياله  ديوا ب اجلنهة يفطق نهاه يفكسأو  ابقح
له شجرة ظ ناه يفيو آمثه األمر  سرارأنه  شهأو  دلههاكمساء  من األ عدلهمناهو 

به نفسه  يشتهيء ممها يشكله   ل منكأين أب مرنهأو  تعدلمون أنتم نإوس دالفر 
ه الشهجرة شجرة ذنون هكب ميا من سره غذهو  شجرة الرهوح مثه منعناه عن

 دز املشهو يمن العز ياله اّلله املهإقرهبا ين أ  حأل ينبغي الو  من صرف الرهوح نبتت
 األرض جعدلناه يفو  ناه عن اجلنهةطهبأ اذإقله من الشهعر أ هواهعدلى  نه جو فدلمها 
ما ينبههناه فو  مرمر من األأ بون مثه نبهئناه يفكر يبها كمنا عدلى  انواكنهم  ذيمن اله 
ابعدلى  به كألف سنة مثه أ نينفسه سبع صاح يف اذإعمل  لف أ نيسبع الّته
مبا  ينذأتخ الو  فارمحين نتأاله إله إ ن الأ كسبحان ىدنو  ا رفع رأسهذإسنة 

ز املرهوب ينت العز أ كنه إو  رامحهو  ءيشكله   نت غافرأ كنه إو  ياي أتسبت كا 
 اس ه ان مقكمقام   يف نتينكسأ كنه أل ي يك نيعمها فعدلت ب  بحبوياي يل فاغفر



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

www.oceanoflights.org 

 يه عدل تب كر ذكغفدلت عن و  ينفس ىه هبو ياشتغدلت ف ذين اله إو  كري عن غ
مأ كنه إو  كرمحتو  كبفضدل ّه عّله ار الرهمحة طمأه من يعدل انزلنأا ذإوب يالغ نت اقح

 انوا يفكنهم  ذيجعدلناه من اله و  نسكله د  ههرنه عنطو  ناهيموع عدمثه غسهدلناه من 
ّه يفطاص كلذ  مثه بع ونيطري س  هواء الق عدلى  رسدلناهأو  ايه جعدلناه نبو  ناه ابقح

ا ما رقم من ذهو  دلمظه لنهاهم عن ايو  ل أمرهم ابلعيل األرض يف نواكنهم سذياله 
 مرهاّلله أل فاينطاص  اّلله ق  ن عبأ قوم اينون قال كلواح عزه مأ ىعدل قدلم العزه 

 الو  األرض مأ ايتعرفون اتهقوا اّلله أنتم  نإم يكه عدل ة من عنيآ جعدلينو 
 ايه وا ولذتتهخ الو  من احملبوبياّلله امله ى ابتغوا الفضل من لو  هايف وا تفس
 م اّلله بدلسان صفوتهكنعميم عمها كأنفسرض أ بوا يفكترت الو  واله هإم كنفسأل

 تهايآب فرواكو  اعرضوا عنه اذإاّلله حتشرون  ي يه  نيمة بي  وم القي يفأنتم  لعله 
انوا من كو  عرضوا عنهأ كلكذو  ىخر أة ينا آبين أتتاله أبإ كقالوا ما نتهبعو 
جعدلناه و  ه بنه بعإ نايفطاص كلذ  تون مثه بعيه هم مأنفس غشوات نهم يفذياله 
توجههون فدلمها جائهم ياّلله  انوا بوجهكقومه لعله النهاس  إىل  رسدلناهأو  نه  ة من ليآ
زل اآلزال عن وجه اجلمال أ يف نهمذيانوا من اله كو  عرضوا عنهأ اذإ ناتيه ت بايآب

ّه أ ايليالدله  مضتو  مايه األ ىن قضأإىل  معرضون قمصناه أو  رسدلنا النهوح ابقح
ون فدلمها جائهم بفاران من  هتين أون ي ر ي نهمذية لدله يجعدلناه آو  ص الرهوحيقم
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قالوا لست و  من احملبوبيوا ابّلله املهكشر أو  عرضوا عنهأ اذإنوار من الرهوح أو  النهور
ما و  بونيكذه  األرض نهم يفذيون من اله كنوار اّلله بل تأب ت ياهت ماو  مبرسل

 ون فدلمهاكشر ين أانوا كنهم  ذيمن اله ناه ظحف اذإوا قتدله دراأو  ابكذه مفّت  إاله  نتأ
 دراأو  بحبوب اّلله خبضوع ي يه  نيجدلس بو  س اه القيمب ءه توضهايعدلاألمر   ه شتا
وننه من يكالسهماء ل ةكه مّلئيرسدلنا عدلأا ذإهم البّلء ينزل عدليهم ليعوا عدلي ن أ
 كما فعدلوا بكهبؤالء   تفعل  نوح الايقالوا و  هينزلوا عدلو  ستشفعونينهم ذياله 

م ضعفاءيهم بعصذأتخ الو  هميفارحم عدل  كاملدل رقهاء يفأو  األرض يف اهنم ألهنه
 ويفينهه إمر اّلله أ ربوا يفطن اصأ انشور  الو  ةو  يح الو  هم مواتنفسون ألكمي الو 
معدلى  انواكو  نهم صربواذيجور اله أ  عدلى األرض نزليوهل بّلء أا ذهو  دلونكه تو ي رهبه

ن أ مرضاته انوا يفكنهم  ذيّلله جزاء اله ا يكجز يهم سآذإو  همي  بغعدلى  فاصرب
اّلله إىل  عاهمد كلذ  مثه بع دراأرجع عمها و  قام النهوح عن مقامهو  صربوني

 من يفكله   دلناضت فطحاأو  ءيشكله   سبقت رمحتنا كلكذمن احملبوب  يامله
 اتي متوالنيسن ىقضو  رونكه تتف األرضسرار أ نتم يفأ نإ األرضو  واتالسهم  

 ون هتي زل اآلزال الأ انوا يفكنهم  ذيانوا من اله كو  اّلله  ى هب قومه وا ما اهتو 
 عنهم س النهوحتيأاس حته  افر كو  انيغطإاله  هتمدما زاو  هم نغمات اّلله يتؤثهر ف ماو 
 ة من مساءكرسدلنا مّلئأا ذإروح طم ميش  ه  ك  دلهم  عجيو  هميعوا عدلي ن أ دراأو 
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جتاوز و  اّلله  دفارحم عبا األرضوهل سبب لبّلء أن كت  نوح الايقالوا  ىخر أ
مثه  األمر فاصرب يف ون هتيته اينوار اّلله مثه آبوا أب ئاهتم لعدلههم اهتيعن سو  عنهم
ن أك إىل لذ  صرب بعو  من احملبوبيمر اّلله املهأ يف  ي اجلبل اقحكن  كو  استقم
 به يف ما آمنواو  رمونكم دعبا كلذب  شهيو  اّلله إاله  عدلمهي ال ازمنو  ا عه ىقض
  كلكذو  الصهور نفخ يف ذياله   ما حشروا بعو  ما قاموا عن قبور هواهمو  ءيش
نهه لن إاّلله عن خدلف اقحجبات  اهدن اذإبحتجبون  همأنفس غشوات انوا يفك
فعدلون فدلمها مسع يانوا كحتزن عمها   الو  آمن من قبل  اله من قإ كؤمن من قومي
عدلى  ر هؤالءذت ربه ال ايقال و  اهي أرفع و  نفسه من الشهوق اء اّلله اهتزه  ن

دلمة ك  نة الرهوح يفيفدلمها مته سف كصنع الفدلين أب مرنهأو  له فاستجبنا األرض
 انوا يفكو  هم القولين سبقت عدلذياله  كهدلأها من يخل فدأ نوحفايرب قدلنا كاأل
 من يفكله   غرقناأو  الغفدلة ارطمأنزلنا من غمام القهر أا ذإسبقون ي نأ ن اّلله دي

 جعدلناهو  اده هو  بع ارسدلنأبون مثه كنة الرهوح را يسفعدلى  انواكنهم  يذاله اله إ األرض
 يف انواكن  ذيجعدلناه من اله و  نه  مر من لنه أب يه أو  املغربو  املشرقعدلى  ايه نب

 من قبل تفعدلوا مبثل ما فعدلوا الو   قوم اتهقوا اّلله ايخدلون قال ي ن إوح مصر الره 
اّلله   من عن هتم عرضوا عمهاأو  هفروا بكو  وم بحتومياب ذم عيكخاف عدلأ ينه إو 

ن أن و ي ر ينهم ذيلدله  رةذكجعدلناهم تو  نبهمذنهم بذخأن أإىل  وميه من القيامله
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 دمر العباأين أب مرنهأو  مرهأ صدلحناأو  اصاقح رسدلناأ كلذ  رون مثه بعذكه تي
 ذي قوم آمنوا ابله اياحملبوب قل  زيم اّلله العز ايه رهم أبيذكه و  ل اخلالص ابلع
 اين ه الإىل  تدلتفتوا الو  تشعرون أنتم نإم كا يحأو  مكماتأم مثه كرزقو  مكخدلق
 الو  مكأنفسعدلى  ارمحواو  تجاوزوني ال هدو  خافوا عن اّلله مثه عن حو  زخرفهاو 

 يف كبعما نته و  كهلإ   صا ح ما نعبايقالوا  من احملبوبيمر اّلله املهأوا عن  تعت
ن دي نهم يفذيانوا من اله ك  كلذبو  كنقتدلنه و  كلنرمجنه  اله إو  القول فانته عمها تقول

م من يكتسقو  س رض القأ يف ىه نقة اّلله ترعذ قوم هايصا ح  ون قال عتياّلله 
تتهبعوا  الو  مكأنفسمتسهوها بسوء  الو  ء اتهقوا اّلله يش م يفكتضره  الو  مةكلنب اقح

من ياّلله املهعدلى  بغواو  ورهم ص ان يفيطنتم تعرفون فوسوس الشه أ نإ مكأهو أ
ا ذإ نبذ الو   جرمرين عقروا النهاقة من غأإىل  اهنميغط وا يف ه اشتو  وميه الق زيالعز 
ّه يبراهإه  رسدلنا بعأو  سبونيكانوا كمبا  و  فرهمكنهم بذخأ  نيناه بيفطاصو  م ابقح

اتهقوا   قومايون قال كسدلي نأ العزه   مشاهإىل  انواكنهم  ذية لدله يجعدلناه آو  دالعبا
ت اّلله ايانوا عن آكنهم  ذيمن اله  وننه كت الو  األرض وا يفكتشر  الو  آمنوا بهو  اّلله 

 تشعرون لعله أنتم  نإن الرهوح ديايم ىلإ م توجههواكأنفس دلوا يفغفت الو  معرضون
م من يكصغيو  ة يه حألا ئطشاإىل  مكقدلهبيو  س م نسمات القيكهب عدلي
ر ذما تو  كمر أ م يفيبراهإ اي كقالوا ما نتهبع ز احملبوبير العز  مة اّلله املقتكح
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ستهزؤن يو  قولونين أوا انك  كلكذو  تنا ما وع ناينزل عدلين أب كهلإهلتنا فسئل إ
م اته أكقتدلون  يان و  دراأ نيح له ك  يفو  وم كله يبه يف  ايت اّلله سخر ايوا آذهنه

ئهدأو  اعّتضوا حبجج اّلله و   بدلغ ون حته  ا الفضل مبعذه ئطانوا عن شاكو  اله
نهم  ذيان من اله كو  فركره نر ال ص اشتعدلت يف ذين اله دمن عبا  عباألمر إىل 

و أ ميبراهإن اقتل أ ي ر أقال و  اجتمع القومو  تونيه هم مأنفسات غشو  انوا يفك
وا ذخأو  فركال وا نر وقأن أإىل  بهرون تين أوا انك  كلكذو  اب النهارذحرقه بعأ
ه ينهار عدلا جعدلنا الذإ فونكهم عا أنفسصنام أعدلى  انواكو  النهار وه يفعه دو  ميبراهإ
صربون مثه يالبّلء  نهم يفذياله  ظحنفو  ناهظحف كلكذو  رمحةو  اح  و  ر  و  اسّلمو  ادبر 
 ئطشاإىل  بدلغناهو  مر بحتومأنات يه بو  ت عزه بحبوبايآب ىرسدلنا موسأ كلذ  بع
ناه عن دين اذإح و  ب الر  يحور و  األمر ناءيس يف ناهيو آو  وسدبقعة الفر  س يف الق

 ينه إ ى موساين أء ايرب كم الز  دل   ق   يه رة البقاء  عن س لف حجابأ نيخدلف سبع
شفناه ك   ق ا مجايلذعقوب هيو  ّسح  إو  ليمسعإ كربه آابئو  كن اّلله ربه أ

ا ذفاقتبس هب اذإ يكمتمنا النهعمة عدلأو  يكمنهنا عدل كلذبو  ىا تر ذر ماظفان يكعدل
 نه بعصاء من يه أشتعدلون مثه يم اّلله ايه أ انوا بنار اقحبه يفك  النهار لعله النهاس

ّه مثه جعدلناه أو  ي يه ه ي  جعدلناو  األمر انوا كنهم  ذيضاء لدله يب يه ره دشرقناه ابقح
 هيحترق ف ذي اله نيح  من بع يمايه رهم أبيذكه ن أب مرنهأرون مثه ظني رة اّلله ظبن
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أنتم  نإ يه دلل من النور ابسم عدلظ دلعة الرهوح يفط يتأيو نه  ة من لوه قاقحجبات ب
ذي  م اله ايه ئهم أبنبه و  س نوار القهم أب يمدلئه مثه اهو  فرعونإىل  هبذتشعرون ا

مأتهبعون يضرون لعله حيس  بحضر الق يفكله   بونقدله يو  بنار اّلله  ون هتيو  مر رهبه
قال اتّه و  فرعون ىعدل خلدو  من احملبوبيجوار اّلله امله الفضل يف ئطشاإىل 
من  كجئت  ق ينه إون  هتي ال نوار اّلله نهم أبذين من اله كت الو  كتتهبع هوا الو  اّلله 

 نهم بنار اّلله الذين من اله كت الو  كربه  مرأفاتهبع األمر  ناء منيمشرق الرهوح بس
 يفأنتم  نإوا حببل اّلله كوافر فتمسه كال وا بعصمكمتسه   قوم الايو  شتعدلوني

ا ما ذهو  مهايه أ روا اّلله يفكالغفدلة مثه اش  اقر م قوموا عنو  م تشعرونكأنفس
ّه م كنبشهر   خدلقين ذيقال اله  ى موساي كن ربه قال فرعون م   تعدلمونأنتم  نإابقح
من  كاطعأو  كرزقو  كخدلق ذيتوقنون اله أنتم  نإ ه ان من عنطبسدل رسدلينأو 

 ىرض انوا يفكنهم  ذيون من اله كتو  مرهألتتهبع  انطسدل كوهبو  كزخارف املدل
ا ذإ نيرفة عط ما آمن ابّلله و  ركذه ء من الير فرعون بشذكه ن ماو  ونكسدليالرهوح 

انوا كو  األرض عقهبوهنم يفينهم ذيجعدلناهم عربة لدله و  ربكحبر ال مّلئه يفو  غرقناهأ
 يف ىسيناه بعيمسه و  رسدلنا الرهوح ابلرهوحأمه ايه أ ىبهرون فدلمها قض تي ت اّلله ايآ يف
 الورقاء مسعناه نغماتأو  روهكمكله   نزههناه عنو  تعدلمونأنتم  نإ األرضوت كمدل
ج ذ ه من سايف نفخناو  س بحبوب ههرنه مباء قطو  بيمة من الغبناه بنغذجأو 
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ة ملن خدلّ من يجعدلناه آو  د العبانيناه عن بيفطاصو  ةبوه لبسناه خدلع النه أو  الرهوح
 من قبل ىعدلمأ األ ناه يفييحأو  دلقونخين أوا انك   من بعو  دلمة اّلله من قبلك
 واتالسهم   من يفكله   مرنأو  مسنون طنيمن  عدلى األرض منكله   دلّخين أ
لواح الرهوح من أ ا ما رقم يفذهو  ءيشكله   عن  ن له العهذخأو  أبمره األرضو 
 انوا يفكنهم  ذية لدله يجعدلناه آو  س بعثناه من نفحات القو  ورطمع كمس دا م
مه يم الطماطمن  انات رشحكاملمعدلى  لذبين أب مرنهأو  ربونحي وس العزه دفر 

ّه كأ ذياله  داملسجو  ّه إاله  كلذدلع بيطه ما و  رمناه ابقح  يف كلذان كو  نفسنا اقح
 قوم ايقال  سرهه دلمة يفكل اليكفدلمها مته ه ظرة حملفو  حجبات الق اآلزال يف زلأ

م كاّلله ربه  إىل مكدله كوم  ياتهقوا من و  مكأنفس  يفطنيايالشه  اتتهبعو  الو  اتهقوا اّلله 
عدلى  الورقاء دره غيا هيف ذيم اله ايه م أبكبشهر أو  اّلله إىل إاله  مكعو دأما و  ترجعون

 أبمره هر اّلله يظ ذيوم اله ين تسمعون أعون طيتستأنتم  نإرة العزه  فنان سأ
ما فاز و  س الق لكا يرجوه هي ذيوم اله يا ذبحبوب ه يه عدل لسانعدلى  مكدلهميكو 

وا  ه  قوم فاستعايو  عونطاّلله منق ىما سو كله   انوا عنكنهم  ذياله إاله   حأبه 
 ايو  توقنونأنتم  نإه يعدل دلع الشهمسطم عمها تكنفعيما ا ذهو  مهايه أ قاء اّلله يفدلل

ّه يمرمت فأ   مايفوه فحتره  الو  تاب اّلله آمنوا بهكا  ذقوم ه  تعدلمونأنتم  نإه ابقح
ر  ر املقتداّلله القا دلمة ترج من فمك  له كنسان بل باإل ييحين أ س ابلنهعمةيلو 
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عوا   ت الو  مةكات اقحدلمكم من  يكعدل يما ندلق  قوم فامسعواايو  وس ه من القيامله
ّه  ا النهار يفذالرهوح مثه هب ياعد بوايجأو  مكهور ظتاب اّلله وراء ك مصباح اقح
ا إور كش الو  جزاء الو  جرأمن  مك قوم ما نسئدلايو  ون توق  ذياله ي عدلى جر أّنه
ّه  رسدلينأو  رينطف  س ساحة القإىل  مكقربأل انطم سدليكعدل جعدلينو  ابقح
ا مو   حأما آمن منهم و  خدلون ن تأحتبهون ن أنتم إالعزه  نديايمإىل  مك ي  هأو 
 عرضأمن النهاس من و  فهرهكمن النهاس من  و  نونكامل يه ره  ه الوجه ال اذهإىل  قبدلواأ

ضاقت  نأإىل  ستهزؤنين أ انوا بهكمنهم  و  لطله ابلبادمنهم من جاو  عنه
 مرهأنا طحأ كلكذو  هين فكسيمن لآ له من بحله  يث ما بقيه حبيعدل األرض

ّه  وم حته كس بح من قدلم ق يكلناه عدلنز أو  لن  دنصرنه جبنو و  جاء نصرن ابقح
 كلكذائه  دل ر ذيفر عن كال ديايأعنا طانقو  س مساء القإىل  رفعناهأو  تروها

األمر  سرارأمن  يكعدل يندلق كلكذو  صربونيمرضاتنا  انوا يفكنهم  ذينفعل ابله 
 فاعرف يف كلذبون بتسيكوم يانوا الكما  ك  بلقالنهاس من  ي يأتسبت كما ا يف

 كنديمر أ يف اون مستبصر ك لتنياملرسدلو  ينيه النهب ىعدل ىسنن القبل ممها قض
ن أ ايليالدله و  مايه ارت األدو  خدلوني ن أ ار السهّلمد انوا يفك  نهمذيون من اله كتو 

ّه   بحمه  بعث  نة يمعدلى  شراق مشس البقاإكحاء  طشرقناه عن مشرق البأو  ابقح
ن أنتم تعدلمون إ حاء العزه طبو  س ثرب القيء منه ستضااو  ضاءأو  وضيور مببدله 
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نبت يار فضل بحبوب لطمأ من هرطه ن اليا مى عدل رنطمأو  درفعنا غمام اجلو أا ذإ
ن د ه جو   الفضلياميه دنا بوجو يجر أو   من نبات عدلم زخزوننيس ه قدلوب املق يف

م  قو ايس ممنوع قال  فصول ق ع يفيالرهب رازطء بيشكله   هرنظأو  ندايبه األ
وننه من كت الو  م من نعمائهكي  تآروه مبا كمثه اش مكرزقو  مكخدلق ذيآمنوا ابّلله اله 

م كبشهر أ رذينو  ريبشإاله  نأ قوم ما ايو  فرونيكن أ انوا بنعمة اّلله كنهم  ذياله 
اب تبعثونعدلى أنتم  ذيوم اله يمن  مكر ذنأو  برضوان اّلله  تسئدلون عمها و  الّته

ّ عن ط قوم ما انايو  وندلمن تعأم نتكزون مبا  جتو  ةدلطالبا ةو  ياقح تسبتم يفكا 
 يدليا سبذ قوم هايو  وركر املش ز املقتيهو العز إاله  لهإنهه ال إ يل   إ   ىوحي ىاهلو 

اّلله  همي  هنأفعدلون ما يو  همأنفس بون الفحشاء يفكرتين ذيتتهبعوا اله  الو  فاتهبعوه
 يما جزائو  ءيمن شم كمن ي  قوم ما نر ايو  هم مغرقونأنفسهواء  انوا يفكو  عنه
ّه  رسدلينأ ذياله عدلى إاله   الو  لطعدلماء البا تعقهبوا الو  ن اّلله دي تتدلفوا يف ال  أ  ابقح
حترموا   قوم الايو  وميه من القيز املهيرجون لقاء اّلله العز ي نهم الذين اله وننه مكت

خل دما  ذيال ئطالشها اذه س يف مناهج القإىل  م فاسرعواكرواحأو  مكأنفس
ر   قوم فاعرفوا قايو  ونكسدليالرهوح  ىرض انوا يفكنهم  ذياله إاله   حأ ه منيف
ها اتهقوا اّلله مثه يوقعت عدل ماو  ت مبثدلها ون البقاء ما شهينه عإو  مايه األ كتدل

ما و  كمر أ يف كما نتهبعو  مثدلنا  حأكاله  إ نتأا ون قالوا م تعت برسل اّلله ال
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منهم قالوا ما و  وا عنه قومهعرضأو  اله رجل مسحورإ نتأا مو  من فضل كي  نر 
منهم من قال و  اله رجل جمنونإا ذما ه منهم قالواو  اّلله عدلى  ىاله رجل افّت إا ذه
نبوعا يو تفجهر لنا أة كل من املّلئينا بقبيو أتتأ سفا من السهماءكنا  ينزل عدلأف
 اله بشرإن أ قوم ما ايقال  ك  و ك  س  م   ر  هب مح   ذمن  انوز كهر لنا  ظو تأ األرض يف
 ينيب اي ان اّلله شهكو  يتدلقاء نفس اقول حرفأا مو  م رساالت اّلله كبدلهغأم كمثدل
فها فاعتصموا حببل اّلله مثه عن زخر و  نتهايا بز ين ه م الكتغرهنه  الو  م اتهقوا اّلله كنيبو 
رهات ذ كلذب  شهيو  اّلله   مرت من عنأاله مبا إم كما أنمر و  تتجاوزون مره الأ

 ميكت اّلله نزلت عدلايه آذ قوم هايو  وح تسمعونبسمع الره أنتم  نإ ناتكاملم
 تاياآل رب عنكأ كاملدل ر اّلله حجهة يف ه ما قو  تؤمنونأنتم  ها حجهة بع يه أفب
ء يمه شو قاي ه ما الذهو  ربونكتست ته خافوا عن اّلله مثه بربهانه الايه من آذهو 
مه تتفرهسون ايه أ ببصر اّلله يف نتمأن إالسهموات  من يفكله   لهدعاي الو  األرض يف

نا عمها ي  ن تنهأ ي تر  ذياله اله إ نتأا مو  كرسدلأ ذيال ابله و  كقالوا لن نؤمن ب
 فّتونياّلله عدلى  انواكنهم  ذياله  اله منإ كما نراو  كعرفنا كلكذو  آابئنا  عبي
ّه ما أادلهما انصحنكو   همأنفس ت نر الشهقوة يفدن زاأإىل  هيلإ قبدلواهم بنصح اقح
 رونكمين اّلله دي انوا يفك  كلكذو  مع عدلماء العصر شاورواو  قتدلهعدلى  اجتمعواو 
ّه ينه و   األرض انوا يفكنهم  ذيلدله  ات رغمايثبتنا اآلأو  مرهأا رفعنأو  ناه ابقح
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ّه ابسم ذيابله  ديعبا ئنبه  سّتفعوني س  فّ القأشرق عن أو  يه  دل  ع   جائهم ابقح
  قومايتوم قال كم ع عدلميا ب هنار الرهوح يفأ نهيميجرت عن و  عزه بحبوب نوارأب
اتهقوا  لواحاأل كله مت يف ا ما وعذهو  أبمره جاء اّلله و  مةكارتفعت غمام اقح  ق

 عنها ريه تتح ت الهيايم آبكجئت  م قكيه بن نبنأ  قومايو  فاسرعون يل   إ   اّلله مثه 
م كأنفس مثه يف مكنونظحضوها ب ت برهانه الو  ه من حجهة اّلله ذهو  العارفون
ّه كشرع ل  عة اّلله قين شر ه مذهو  فانصفون  قوم فو ايو  توقنونأنتم  نإ م ابقح

ه ذ قوم هايو  ه زختدلفونيوم فينتم الأ ما كله م يفكندايأح اله اصّلإ ي ر أا اّلله م
 نإ ةية الباقو  ياقحإىل  ةيم من املوت الفانكقدلهبيو  ميكعدل هبيمن نسمات الرهوح 

 ةيه لز ة األر  ه السه ذه دلم يفت شجرة العر امث   قوم قايو  ها تتوجههونيلإأنتم 
 شف اجلمالك    قوم قايو  وميه من القيدلمة اّلله املهكمتهت  و  ةيه وهلاأل ةطدلت نقفصه و 
 يف منكله   استضاءو  س الق دياستنار جو و  غنهت الورقاءو  اقحجبات رفعتو 

ّه ى عدل كون قالوا ما نرا  الرهوح تشهنيبعأنتم  نإ األرضو  السهموات ما و  ح
ة يله آكب نايلو أتتو  كما نتهبعو  تب آابئناك  ن به يف وع ما كمايه أ ن يف وج

 برهان اثبتة ملن يفو  ةيما جعدله اّلله حجهة ابقإىل  رواظها املأ اتهقون فانيه أ ايقال 
مسعتم من و  روهظتنت نتمأما كله    قومايو  تعرفونأنتم  نإ األرضو  السهموات

 من يفكله   مدلئت الهيس  ت القايه من آذهو  تايثبت ابآليم كعدلمائو  مكآابئ



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

www.oceanoflights.org 

 أنتم ءيش يه أت فبايابآل ن لن توقنواإ ون تشه أنتم ماك  ألرضاو  السهموات
 هايعدلو  هايما فو  اين ه ال فىنيس لهون م تستكون لو  ونمئنه طم تكندي وم يفيال
م زخارف القول كنعمي  قوم الايو  اّلله حتضرون ي ي نيس ب بحضر الق يف أنتمو 

 ياستنصحوا بنصحو  مكأنفس ىعدل مروا األتشتبه الو  مكعمها مسعتم من عدلمائ
ن أ اله إ انيغطاله إ در اّلله ما زاذك يف ركذه ال ددلهما زاكفرون  كت مثه بنصح اّلله ال

األمر  غدلبو  ز احملبوبيدلعوا بسنن اّلله العز طه نهم اذياله  اله إدلههم كه العدلماء  يفتوا عدلأ
فر كفواج الأ هيربوا عدلضو  اهلواء عدلهقوه يفحته  قتدلهى ن اجتمعوا عدلأإىل 

 هيم زاروا ترب قو  س مه روح الق خي ذياله   جس واكبشو  رصاص قهر مبغوض
ب يون الغيت عكب كلذبو  ونكتربه يوس بنعاله دان الفر كه سو  ىعدل األهل مأأ
ة يسقا متهتو  داهتزهت جواهر الوجو و  ان العرشكر أت تزلزلو  ق البقاءد  ار  س   يف

ا ذسره ه هر اّلله يظفسوف  ك املسفو ريملنم ا ه ا الذنفسه من ه الشهجرة يف
ّه يو  الشهجرة  يمر خدلقناهم أل ديعباكله و  اله هوإ لهإ نهه الغنه أبيو  رفعها ابقح

ّه أبتبنا لنفسنكا ما  ذهو  عامدلون يمر أبكله و   ن استضعفوا يفذياله  ن ترفعا اقح
ه  ال من و  و  ال من نبه و  رسدلنا من رسولأا مو  ربونكستينهم ذينضع اله و  األرض  يل 

وا انكوم هؤالء الفجرة  يال ون ما تشهك  ةهم هؤالء الفسقياعّتضوا عدل  قو  اله إ
 عرضوا عدلمائهمأ ذياله   بع اله إ  عه عرض النهاس يفأا مو  عّتضونين أ
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نهم ذيعرض اله أوا عرضأا دلهمكف ون جحيت اّلله ايانوا آبكو  اّلله عدلى  ربواكاستو 
امتحن و  س وتوا بصائر القأ نذياله  اله إ  حأم ما آمنوا منهو  همي  هو  اتهبعوهم يف
هم و  الرهوح كس زختوم ختامها من مس ق ئوسكهم من  ي  سقو  انميإلاّلله قدلوهبم ل
هم يصدلهون عدلين ذيهم اله  كولئأ  رون كأس مسكال اذقان من هياإل عن مخر

ما بعثنا و  ستفرحونيآن بفرح اّلله  كله هم يفو  جنهة البقا يف وسدة الفر كمّلئ
وم يانوا الكما  كهم من العدلم   فرحوا مبا عنو  فهروه العدلماءك   قو  اله إ من نب
 مكأنفس يف ّل  ع  ب    ون  ع     ت  أ    معشر العدلماءايفرحون قل ين أوا انك  بعدلومهم

 روا يفكه تف األرض مأ اي أنتمو  تعدلمون م ما الكعدلهمو  مكخدلق ذياله  ون  ر  ذ  ت  و 
به و  تسبونيكن أم و يانوا الكله ما  كبو  تسبوا من قبلكمبا ا و  هؤالء الفسقاء مرأ
ّه من اّلله  ى نات عدليه ت بايم آبكجائ ذيا اله ذن هيكن مل إ شتغدلون قلي  ماكح

ّه لدله  لهون نة تستيه ب يه أم تقولون فب كمقاع وم يفيال أنتم رسدلناه ابسم أ ذيابقح
 ريلهون بغ فانصفون قل هل تست مكأنفس  مأ البغضاء يفاي اذإ من قبل  بحمه 

ن أال  مأ اجلهه ايقل  دعزه مشهو  تايمن آ  بحمه عدلى  قبلما نزهلنا من 
 أنتم نإا فأتوا هب وميه من القيامله اّلله  ى ه من لي ما نزهل عدلريلهون بغ تست

م من كنين بيكن مل إو  قوندلصا مكقوالأ ونوا يفكو تأم كأنفس تنصفون يف
تؤمنون  ال م  دل  من مساء عزه بحبوب ف   تاياله مبا نزهل من اآلإ ال برهانو  حجهة
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من كله   انصعقت منهاو  غرهباو  األرضمدلئت شرق  ت الهيايم آبكجائ ذيابله 
 ينفس ذيبون ال فو اله ذت اّلله جمتايآب انواكنهم  ذياله اله إ األرضو  السهموات يف
ما   فروا هبا بعكو  مرهأاهر ظم ما آمنوا ابّلله يف نذيه هؤالء الفسقاء هم اله ي ب

  يف كلذوا ب وعذي كله اله   ن لقاء اّلله معرضون بعع انواكو  همأنفسقنتها ياست
 ربواكاستو  عرضواأا ذإ  هم فدلمها جائهم الوعياليلو  مهمايه أ رجوه يفيو  لواحاألكله 

 اّلله عدلى  ن افتواأإىل  عقاهبم منقدلبونأعدلى  انواكو  عن لقاء ابرئهم ابيمر  انواكو 
 الرهسل من  حأ ل  ت  ق  ما و  رون ه مقتيانوا عدلكمره مبا هم  أ اهرظمعدلى  مواكحو 
نوا عن اك  ماو  جنب اّلله  وا يفطفر أو  مهايه أ اّلله يفعدلى  بغواو  هنمذإ  اله بعإ
م أكهم  نفسان ألمياإل عوني ه و  عدلى األرض انواكنهم  ذير اله ظا فانذإشعرون ي هنه

ابإىل  اقبدلوا  همي  هو و  همأنفسصنام أعدلى  انواكو  رابببه األضوا ر عر أو  الّته
ّه مثه ديه اله العبو إ األرض عوا يفده ما ا نهمذيستفخرون ابله يو  فونكلعا  عدلى  ة ّلله اقح

م  ها اسم يفن فد بقعة الهيإىل  ن تصدلواأدي إىل عون البواطقيو  فّتونياّلله رهبه
 يمسه  ذيمنهم اله و  شعروني الو  رهونميرضه أ ها يف مساء مثه عن موجاأل من
ق د  ار  هل س  أ كلذب  شهيو  مساءألور اانشعبت عنه حب ذيسم اله ا اإلذهل  ابلعب
ان عن  يطفره الشه ي ذيا هو اله ذهو  نونكامل يه ره  ه ا القدلم الذمن ورائهم هو  البقاء

م متو عدلى  انواكو  اّلله إىل  عواطانق نهمذياله  دباكأ احّتق من نرهو  فرهك  دلونكه رهبه



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

www.oceanoflights.org 

 هفدلغحته  نفسه ان يفيطالشه  س  و  س  و   ذيا هو اله ذهو  نيع رفةطما آمن ابّلله و 
ن أب ليعدلهم القاب ذيا هو اله ذهو  س بحبوب خرجه عن جوار قأو  ر ربههذك عن
ما و  وميه الق منياّلله املهاألمر عدلى  وهلأ رب يفكاست ذيان من اله كو  هيخأ قتلي

د كله عو يسو  يه الشهق اذء من ه ب  قو  اله إ ّ  س  ما من ف  و  م  دل  ظ  ما من و  ر  ف  ك  من  
 مأ وس يفدة الفر كه مّلئيلإتشرون  اذإ فرهسونبفراسة اّلله تت أنتم نإ هيلإ كلذ
 اّلله يفعدلى  ربكاست ذيا هو اله ذنه هأب ابعض ربون بعضهمخيو  نمدلهمأب ىعدلاأل
ا ذلو  تعرفون أنتم نإ لعنوهأ  فاعرفوه مثه نياملرسدلو  ينيه اعّتض ابلنهبو  زل اآلزالأ

ان ك  يذار اله  ج رعمه يث ينفه حبأل اقحروفات نفسه رغم امدجعدله اّلله خا
نهم  ذياّلله اله  ذخأي كلكذو  شعري الو  فتخري كلذبو  هميعدل افتو  هميلإ منسواب

ت تسبكمبا ا و  زي خنز اي كل فه  أ   ون قليطري ا اهلواء ذه يف ىاهلو  نيانوا جبناحك
 منياّلله املهعدلى  ربتكاستو  وجه اّلله ك عدلى ف نفسيس بتث جره يحب كاي أ

ما و  بتمامهم مون آل اّلله  خينهم ذياله نت من أ كنه أب كنه ظ يفو  وس ه ز القيالعز 
 السهموات ء يفيش لهدعاي الو  ةدلطوة الباياقح بت يفكارت ذياله  كنبذمن  ير  ت
ساسها أ ينبتو  عماراهتم رتعمه  كنه حتسب أبو  ونيكما و  انكما  كله   الو  األرضو 

 اهناكر أت م اهنو  تيساس البأ ه ما عمهرت بل خرهبتي ب ينفس ذيال فو اله 
نه النهاس هم كلو  جربوت العزه  ب يفيالغ لسان كلذب  شهيو  رهامت آاث انعو 
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ت عن يما استحو  صدلهاأو  تيصاحب الب ىعدل تيفتأ ذينت اله أو  ون شهي ال
 ثةياخلب كمن نفس ي  غ  ا ب   ذهو  تعمهرها كنه أب حتسبو  ءيشكله   ربه و  كاّلله ربه 
  يف ىنه اّلله اهنما تقولون أبأ األرض مأ ايمنه  ز احملبوب فاسئدلواياّلله العز عدلى 

ّه أبك  فونكتستن مره الأ ل مثه عنطموال النهاس ابلباأ واذأتخ ن التابه اقح
 هرظأمه دلظان كو  اّلله عدلى  ىبغ ذيعن اله  لطموال النهاس ابلباأ ذف أتخكيو 

نه أب ذنئيح  نشهو  وت تعمهرونيه البذه السهماء مثه هبا طوس من الشهمس يف
 أنتم م لوي يكأت تسبكم مبا ا كدلعنيو  مكعمالأ منو  مكمن يت برئيصاحب الب

 بارهكاجملالس ابست فتخر يفيا املدلعون ذنه همسعنا أبو  رونكه تتفاألمر  سرارأ يف
لن و  ستصرخونيالنهار  يف ذنئيحكله و  كافتخروا رجال من قبدل  اّلله قل قعدلى 

 غاثوني اب الذالع ءثوا مبايستغيدلهما كو  ال من نصرو  نيهم من معنفسأل ون جي
 يف كمقره  ىلإجع نت سّت أ كنه إو  فرواكن  ذيب منها اله ذه عي اله بنقمة اّلله الهيإ

 تهاياملعرض آبو  ابّلله  كها املشر يه أ ايون قل فو اّلله كها املشر يب فذه عي النهار الهي
ون ابّلله ذستعايو  فرهوني كمن نر نفس ىات السهفدلكر  ه هل الأ افر بنعمائهكالو 
م اّلله كي  ما اهنأ دلعنون قلي كتبع منعدلى و  يكعدل نيح كله يفو  كمن شره و  كمن

ّه  فروا بقولهكو  دلمواظنهم ذياله إىل  عن التهوجهه وا م  دل  ظ   ن  يذ  ال   ىل  إ   وان  ك  ر  ت    ال   ﴿ اقح
ب كرتي ذيامل الفاجر اله ظه ال اذتفتخرون هب أنتم برهان يه أفب ﴾ ار  الن   م  ك  س  م  ت  ف   
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عماله أ من أنتم ماك  مر بهأا مله ك  ضعيو  اّلله عنه ىهنما أكله   نفسه يف
 حونه يف ه متو  توقهرونهو  مونهظه تعو  هيلإ تستقربون أنتم كلذمع و  ون تشه
 سره ما نزهل من قبل اذهو  م تتوجههونكمور أ ه يفيلإ مره مثه أ نونه يفيه تعو  مكجمالس
ثات ياخلبو  هايهو موله  له وجهةكلو  ظدلمات عزه بحفو كمن   العريه   بحمه عدلى 
 فر ابّلله كو  اغوتطه آمن ابلو  تقرهب ابجلبت ذيث الياخلب ا هوذهو  نيثيلدلخب

م عدلى  انواكنهم  ذيان من اله كو  ما عدلى  دلتفتوني هؤالء الو  ربونكستياّلله رهبه
 الو  عرضوا من قبلأو  دلمواظنهم ذياله  دلعنونيو  فرونيكو  م اّلله ايه أ دلموا يفظو  فعدلوا
ت تسبكدلهما ا كقواهلم  أهبم ذه يكو  همأنفسدلى اله عإ دلعنونيما و  قولونيرون ما ي 
ن أ وميانوا الكما  كما عرفوه من قبل    بع ابّلله  افرو كن  ذيهؤالء هم اله و  همي يأ

ّه يف من قصص كقصصنا ل كلكذو  فرونيك كله   فصهدلنا منو  لواحاأل هذه اقح
دلهما جرت من قرون كتهقون لتعرف  يلقوم  نه  رمحة من لو  ى ّل هيء تفصيش

 طالصهراعدلى  نهمذيام اله  قأو  كم زله قيلئّله  سفرائهو  مناء اّلله أ  عدلى  القبل
بت من نغمات ذاستجو  من قحنات البقاءاألمر  محامة ا شغفتمله  ذنئيرهون حمي

حة نجفه أبي و  السهماءو  األرض نيفه بيكو  عن رضوان القرب دلعتطالورقاء 
أو   بلهروا من قظن ذيان عدلماء اله يره البذ يف دينايو  ا اهلواذفضاء ه يف س الق

كانوا من بع  أن يظهرون إىل يوم الهذي أييت هللا أبمره ويق هر مقادير كله شيء 
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يوصيهم مثه ينصحهم بنصح الهذي هو خري هلم عن مدلك و  بقوله كن فيكون
 ال أبعماهلمو  اآلخرة واألوىل وعن كله ما هم يعمدلون أبن ال يطمئنهوا بعدلومهم

عشر العدلماء يف البيان ال مينعكم العدلم ال بكله ما هم كانوا به لي ينون أن اي مو 
عن ابرئكم فإذا مسعتم ن اء هللا فانقطعوا عمها عن كم مثه إىل ساحة الق س 

عمدلتم من و  أرواحكم عن كله ما عرفتمو  ق هسوا أنفسكمو  بعيونكم فاسرعون
قبل لئّله مينعكم شيء عن هللا ابرئكم لعله أنتم يف مشه  الق س بني ي ي هللا 

عرفان هللا املهيمن و  إشارات حيول بينكمو  نه كله ذلك حجباتتقع ون أل
العزيز القيهوم نزههوا مرءات قدلبوبكم يف هذا اليوم لعله ال مينعكم شيء عن 

 إنه املرءات لو يغطهى بك ورات النهفسو  ال هخول يف حرم هللا املقت ر احملبوب
شه ون اتهقوا كذلك يف مرءات قدلوبكم فاو  أشكالو  اهلوى لن ينطبع فيها صورو 

ال دوهنما فاستبقوا يف هذا و  ال اقحكمةو  هللا اي معشر العدلماء ال يغرهنهكم العدلم
من و  ال تقع وا عدلى مقاع كم مثه بني النهاس ال تتحاكمونو  اليوم إىل رمحة هللا

يتأمهل أو يصرب أقله و  مسع منادي هللا يف يوم الهذي يقوم عدلى األمر مبظهر نفسه
نيا من الذههبلو أو  يف حياتهعمل من آن يبطل كدلهما  الفضهة أو و  نفّ مأ ال ه

ّه لعله أنتم أبمثار شجرة الق س  عب  هللا يف أزل اآلزال كذلك نعدلهمكم سبل اقح
كم اي مأ البيان ال تفرحوا بعدلمكم م هللا ترزقون إايه ال بعمدلكم بل بعدلم و  يف أايه
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 م من فضدلهكقبل منيل ما العمو  ه م من عنكشرع لينه العدلم ما فافرحون ألهللا 
 وأم اجلهل نفس العدلعدلى  مكحينهه لو إو  ربونكتست م الكموالاتهقوا اّلله مثه أب

ّه  دلم جوهر العظه ال ىعدل  اله هوإ لهإنهه ما من إمؤمنون  كلذبكله   نه إو  ل قح
 سئدلونيل  بحضر الع ء يفيشكله   عنكله و  ل عمها شاءئ  س  ي  ال و  شاءيفعل ما ي

بدلقائه  انواذي كله كاله   اّلله بععدلى  ربواكنهم استذيونوا مبثل اله كت الو  اتهقوا اّلله 
ا و  ن عبذيمثل اله ك  م اّلله ايه أ فتخرون بعدلمهم يفين ذيرون مثل العدلماء اله ظمنت
م اعتصنام ألاأل ا ذعدلومهم بل ه ىعدل فواكهؤالء اعتو  صنامهمأعدلى  فواكهنه
م كم عن اّلله ابرئكنعمي ما له ك  نه رون فاعدلموا أبكه م تتفكأنفس يف أنتم رب لوكأ

م ك لريا خذهو  ة النهصحيغا مكنصحنا   تشعرون فو اّلله ق أنتم م لوكصنامأ هو
 كها السهائل فاقرأ تدليه أ اينت أ كنه إو  ونظحتف أنتم لو وىلاأل  و  اآلخرة كعن مدل

ان مثه ميح اإليمنهم روا  ن جتذي اله نينشر بأ مثه  كلسان سره و  كلواح بروحاأل
ن مبثل كت الو  ة البغضاء اتّه اّلله حيمنهم را  ن جتذياله  ة السهّت عنيغااسّتها 

  رب بعكاأل رظابملنرون ظني الو  ونكسدليهم أنفسهواء  يف وميانوا الكنهم  ذياله 
 من يفكله   نرت منهاأ وا نر اّلله الهي مخين أوا دراأو  كلذب مرواأ ذياله 

ن أ وميانوا الكله ما  كال بو  شعرون ما فعدلوا من قبلي الو  األرضو  السهموات
 قمناأ نه إو  ه السهنة عدلماء العصرذه نا يفيف اجتمعوا عدلكيما مسعت  أ فعدلوني
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ضاء النهور أو  رته ن فرهقهم اّلله بقأ  إىل حأ ما استنصرن منو  ة هم وحكمعار  يف
ّه  نس دمن  األرضههر اّلله يطفئون فسوف يطن أوا دراأذي كله اله   بع ابقح
اّلله إىل  عواطانق نهمذياله  دعبا األرضرث يو  ثبت برهانهيو  حجهته عدلوايو  هؤالء
جعدلناها و  املغربو  املشرق نيلواح باأل هذهب كنه افتخرنوم مثه اعدلم أبيه من القيامله
 هل السهمواتأ بصرعدلى  تضعه لوو  ة السهبحانحيمنه را  لتج اصيقم كل
ّه رغم كلكذو  اري بص بصارهمأ  ه رتي األرضو  انوا كنهم  ذينف اله أل انفعل ابقح
ه لنغمات ما فاز هبا مسع ذنه هإ األرضمأ  ايستهزؤن قل يت اّلله ايوم آبيال
ابذياله  ة  فئأت كر دأا دلمات مكه من  ذهو  توقنون أنتم نإ نهم خدلقوا من الّته
ا من مجال ما ذهو  س تعرجون مساء الق ها يف مقاعإىل  أنتم نإ كاملدل يف  حأ

 س ا سراج القذهو  ببصر العزه تبصرون أنتم نإ كدلامل يف  حأون يه عيعدل وقع
 ار  ن  ل   هذوم قل اتّلله هيه من القياة اّلله املهكمبش يتفيكو  ةاكاملش هنفس يف ل  ب  ما ق  

الشهجرة  حول نهم يفذياله اله إا ما قبسوا منهو  وسدحوهلا مأ الفر  نت يف ن ت
ا ذة مثه من هكاملبار  بقعة نهم حضروا يفذيقا لدله اله تشوه إء ما استثنا هؤالو  وفونيط

 مورهمأ ضونوه فيو  همي  عن هو  عونطنقي دلون لعله طصير مراتبهم  قعدلى  النهار
اء عن حبه اّلله الضهره و  هم البأساءكسه مي الو  رارطاالضو  زهنم الفقرحي الو  اّلله إىل 
نه كو  كاملدل يف  حأ نه ئمطت ما اايه دلمات قحور كال هذز احملبوب قل هيالعز 
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 أنتم لف حجاب لعله أف لأ هرنهنه عن خدلفظأ  قو  العزه  غرفات رات يفكاب
 كرة تدل فنان سأعدلى  من نغماهتنه و  ىصحين أ قله منأ ضونيتستف مجاهلنه  عن
 ىهبقه األر ف األطلام األاملق كلإىل ذ ملها بدلغ القول اذإ بونذتستنج دلماتكال
 الدلههمه  كحانمجعها فسباء أبيشل األدلههم مثه قبكّ  يبدلسان اخلّل ر ريه ذكاى عدلاأل
 نونتناكيو  كتيه اندشفتان بفر و  كتيه ان لسن سرهن بوحأ ذنئيح  تشه يإهل اي

 ليمجو  كائطع عيا ب يف  اقحم كفدل كتيه ان حاتنا أبيه اتذو  كتيه ان بصم
شرعت و  كن تب من لكنزلت الأو   كرسدلت الرهسل من عنأث يحب كحسانإ
 اله إام كحمن األ هايف لتما نزه و  كصدلو  ها مناهجيهرت فظأو  كع قربيها شرايف
ل ال من فضو  ريخ ها منيرت ف ه ما قو  هايدلع الشهمس عدلط لنا عمها تريهو خو 
من  كلنفس ي ن تر أ من اس ه نت مل تزل مقكنت  أ كنه إو  نايلإرجع يهو و  اله إ
 الو  الغناو  الفضلو  س عدلوه الق نت يفك مل تزل  ريمن خ يكلإرجع يو أء يش

ن  يابب م ى اء فقراء ليغناأل له كستغنا  اإلو  زهالنه و  مسوه العزه  وننه يفكتزال ت
  عن كممدلو  كاملدلو كله و  كس رمحت ساحة ق ى لّلء لذالعززاء كله و  كفضدل
 تين انتهأك إىل ومتكبروزات حى  ل دمنقا دالوجو كله و  كنتطهورات سدلظ

هرت عن خدلف ظأو  كتيه وس ه ل عزه قيكهو  كتيه لوهأس  مجال قاألمر إىل 
ك عدلى ع نعمتيا ب كلذتمه بيل كزل اآلزال بقوهتأ يف هنزتكرة ما   حجبات الق
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عدلى  ته دلهما وعكت  يفو  كلذبو  كتيبره ك عدلى تيجواهر عناو  كتكهل ممدلأ
به و  كمنائأ   من نياملقرهبعدلى  ته دلهما عهكت بيده أو  كائيصفأمن  نيعطاملنق
عوت دو  كتايتقنت آأو  كالئدلدثبتت أو  كمدلت برهانكأو  كحجهت متمتا
من و  ىالقصو  ىه الشهجرة القصو ذهو  ىعدلرب األكل األالفضا ذه ىلإ له كال

 كقدلوهبم نر بحبهت يف كدلمتكثت من   حو  كائ ن يف كجابو أنهم ذياله  النهاس
 ىلإوا ن سرعذيمنهم اله و  كتيه زلأة ر  ن متسهوا بنار سأ احّتقوا من قبل ثيحب
 يف وادور و  كحصن لقائ خدلوا يفدحته  رجدلهمأو  نفوسهمو  بقدلوهبم كقرب ئطشا

 نوا يفكسحته  يكلإدلههم كعوا بطنهم انقذيمنهم اله و  كرمحتو  كجوار وصدل
 كنفسعدلى  بغواو  يكربوا عدلكاستو  عرضواأم منهو  دكبّل نوا يفطه تو و  كر داي
نهم ذياله  عدلماءو  همي  هو و  همأنفس كمناهج مغفرتو  كتيل عنايهم عن سبكمسأو 

هم من هلإ وهاذاته و  همي  اله بعروة هو إوا كما متسه و  كأوس فضدلكما شربوا عن  
 ىرب كال كتيله عناظ آووا يفو  كرضأ ن اجتمعوا يفذيمنهم هؤالء اله و  كوند
اله إالفضل  نيكمل  يهلإ اي كل كله ذيفو  ىحدلاأل وىفاأل ىعدلم األظعاأل كامسو 

 كنه أل كلذب  حأ ون استحقاقدمن  كن اله من لإة ين العنايكمل و   كمن عن
نوار أ نيبو  نهميحالت ب جبات الهيحرقت اقحأو  اء عن وجوههمطشفت الغك

 كرمحتو  كون عدلميهلم من ع تيجر أو  كهم من غمام رمحتيدلت عدلدلظو  كمجال
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 الفضلإىل  بدلغتهمو  كموهبتو  دكجو و  كس رة ق مثار سأ عيا رزقتهم من بو 
وهنم يعو  نوهرت قدلوهبمو  ىعدلاأل يه العدل كامس يفى هباأل كفتهم نفسمقام عره إىل 
 كفدل ىحدلاأل كمسعتهم نغماتأو  سىناأل كجهو  بدلقاء همشرهفتو  النهوراء كجبمال
 عدلى  بحبوياي  اقحم كفدل ةيالباق كما اختصصتهم بنعمائى عدل يهلإ اي  اقحم

 حساناإلو  داجلو  كتدان عاكملها   يهلإ اي اذإ ةائم ه ال كتهم آلالئيفطما اص
ة  فئأب ذجو  يكبوله قدلوب عاشق كسئدلأان متناإل وةيالعنا كتيسجه و 

ن أب كر ذكع يا اله من بإوهبم اقت قدلذما و  كري وا غدراأا م نهمذيله ا يكزخدلص
 هب عنيذنسمات الغفران ل كتيه زلأ س  رضوان قنيميعن  ذنئيهتب ح

 كن امسيا م يفكله   خدلنه ي و  يكلإكله   جعنه ري ان ليح العصيروا انكماإل
 ير كز الينت العز أ كنه إو  ما تشاءعدلى  ر نت املقتأ كنه إو  كحسانإ ّيا حو 
 وف الغفورط العني املعريم اخلبيم اقحدليل العدلذالفاضل البا طياملع الغين ميرهحال
نوار أبو املشهور كبيجبمال غو  اهر املستورظه ال كمسإب يهلإ ايالدلههمه  كسئدلأ مثه 

 كمسائأ شراقإببهاء و  األرضو  السهموات من يفكله   هبا استنار ذياله  كوجه
 كمايه أ يف هرنههظت ذيابله و  العرشو  البقاءات من يفكله   منها استضاء ذياله 
عة يشر  ىعدل ن جتمعناأب كلواحأع يمج يف كائيصفأو  كمنائأ  كله   ت به وعو 

نوار أ ةظمّلح وننا عنيوم عيا الذه يف يهلإ ايحترم  الو  كاميوم قي يف كغنائ
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ار ذكأ عيا عن ب ال قدلوبناو  كتيه انداننا عن استماع نغمات عزه فر ذال آو  كمجال
ن ق لسنتنا عن أ الو  كتيه ان دلمات صمكصغاء  إ تنا عن فئأ الو  كتيه س رابه

 الو  كتيه لوهأ س ق لواحأ من ذخاأل نا عني يأ الو  كتيه ان حو  ارذكأ جواهر
 ي ي نيعن اقحضور ب ندجساأ الو  كتيه زلأ ساحة قربي إىل رجدلنا عن املشأ

ا الفضل ذجتعل ه ال نأب يهلإ اي ذنئيح كسئدلأ ينه إو  كئايرب كو  كنتطسدل
تعزه  الو  دكمن عبا  حأ وميال كلذ حترم يف الو  ون بعضدببعض  اوصزخص

 ى اء قائم ليشاألكله   نه أب نا اآلذه يف  شاهأ   ينه أل كائدل ر ينفس عن مج
 ضرههمو  افتقارهمو  بفقرهم  تشه دلهمكا يهو  همدوجو و  كرمحتو  كنة فضدل يم
هتم واذ فقهون يفي الو  همأنفس يف شعروني ثرهم الكأ نه أ لوو  رارهمطاضو 

 جواهرو  كع فضدليا رون بكني همدجساأ انكن  إو  بحبويو  يهلإ اي كفسبحان
 اير  قيمن  كمر ون ألدمنقاو  كفضدل نهم سائدلونطابو  ن سرههمكلو  كحسانإ
 كرت نهزم من قيو أ كومتكمن ح هربيو أ كنتطفره من سدلين أب يهلإ
 مثه  كتيعناو  كس ار قطمأ كرمحت هم من سحابيعدل يهلإ اينزل أف كار  اقتو 

 يراضأنبت من يل كفضالإو  كاه فضدليم كرمتكقدلوهبم من غمام معدلى 
 ر املقت كنه إو  كرمحتو  كشوق حبهاتو  كمتكحو  كهم سنبّلت عدلمدجو و 
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 يه ع العدليز الرهفيل العز ذر املتباداملتقا املتفاضل نت املتعايلأ كنه إو  ما تشاءعدلى 
  احملبوب ير كر املتعزهز ال م املقتياقحدل
 

 اذه اّلله يفك إىل نه لدلسهالث فاعدلم أب يم اقحكعن ح مها ما سئدلتأ و
 ماكله   م عنايه األ كتدل س مرآت قدلبه يف ه قين أب ينبغيضاء يالب يه ره  ه املنهج ال

 مة اختدلفواكاقحو  غابت عنهم مشوس العدلم ذياله   نه النهاس بعمسع من قبل أل
  يف اّلله عدلى  ّتواافو  ضدلهوا النهاسأو  بعضهم ضدلهواو  وميه من القيمر اّلله املهأ يف
  ماو  مشوس العصمةإىل  نسبوهو  مرهم هواهمأدلهموا مبا كتو  دلمات اّلله كو  دلماتهك
 همأنفس مرهمأدلهما ك  وهم يف يه أو  نهمطيبعضهم اتهبعوا سّلو  نو فقهين أوا داك
هواء  انوا يفك  كلكذو  هميلإوا قرهبيل ل ئمهة العأإىل  نسبوهاو  اثديحاأم وضعوا هلو 

وا كسدلو  مهمايه أ نهم خافوا عن اّلله ابرئهم يفذيهم اله منو  مونكحيهم أنفس
ّه  ّه اخلالصإوا دلهمكما تو  مناهج اقح  ورطملس ظتاب اقحفك  ان يفكله كو  اله ابقح

 نيب ختّلفت اإلهر ظم كاقح يقضو  األمر ىمضو  ايليالدله و  مايه ارت األدملها و 
قواهلم أ يف ون تشه أنتمما ك  ةبكذابل ةحيقوال الصهحأوا طاختدل كلذبو  العدلماء
ّه أر  تق فكي  كنايلقأمبثل ما األمر  انكملها  و  رونظعماهلم تنأ مثه يف ن تعرف اقح

عدلى   منهمنياثن  لن جت ثيمر اّلله حبأ يفكله   اختدلفوا ذياله   ل بعطمن البا
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ّه ينهم ذيلدله و  كل ينبغيف تدلفونخين أوا انكء  يش كله يفكله و   مر واحأ تهبعون اقح
سوا  ه ن تقأب دو  مع أنفسة  ه اله عإ احتجبوا عن اّلله كله   م الهيايه األ كتدل يف

ء عمها مسعتم يم بشكنه أل األرض يف ىر يو   شهيما كله   م عنكقدلوبو  مكنفوس
هم يلإث ديحااألو  دلماتكال كنسبون النهاس تدلي نيذاله  نه حتتاجون أل من قبل ال

ختدلفوا دلهما اكلدلنهاس  وا نيه بو  س مرفوع مساء ق الشهمس يفك  جوههمو  يءستضيل
 اّلله إىل  وا انصع كولئأو  ز احملبوبيتاب من اّلله العز كال يف د ه ح مباو  هيف
 ذياله  يه ره  ه ارتقبوا سراج الو  واكشر أو  فرواكنهم  ذي اله نيعأ احتجبوا مجاهلم عنو 
 الفضلو  س الق ساحةإىل  النهاس  يهيو  ح البدلهوريخدلف مصاب يءضيو   وقي
اله مبا شرع من إ ءيبش  حأ تاجحيلن  كلذمع و  جوار عزه زخزونإىل  غهمدلبيو 

ما  ذيابب اله عدلى  ملها قمت كنه إ نكلو  دز مشهو ين عز  ع الرهوح من ليشرا
خهر ذام املتطمطه ا الذمن ه ارشح يكعدل يلقأا ذّ ليمن اخلّل  حأب منه يه خ
 واتالسهم   من يفعدلى كله  اّلله  ى ل ون اقحجهة ابلغة منكفوف لتكامل جاملتوه 
دلمات كنه لقومون فاعدلم أبياّلله  ي يه  نيب الغفدلة  اس عن مراقلعله النه  األرضو 

 شاراتإو  رموزاتو  ّلتيأتو   ّلت بعيأتو و معاين  بع سفرائه معاينو  اّلله 
اله من شاء إها يمن معان احرف  حأرف عيلن و  هلا ةيهنا م مبا الكحو  الالتدو 
اله اّلله إسرارها أم عدلي الو  دلماتكن اليخزا نوزها يفك  نوزهمكهم  ينه معانأل كربه 
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 س القو  مسوات القربإىل  من عرجكله   دلهايعدلم أتو يسو  در احملمو  ز املقتيالعز 
سرهه  يف ةعدبدلسان املو   شهي ذيمقام اله إىل  غبدلو  ر اّلله ذكب ست بصراه ه قو 
له كدلتفت بي اذإء ين معه من شيكمل و  انك  ذينهه هلو اله إو  هو اله إ لهإ نهه الأب

 كلكذون  يكن فكقول  ين أ ء من قبليش كله نونة يفكالعرفان املو  املعاين
 األرض من يفكله   عن كعطنقيما  كتعدلهمو  الورقاء من نغمات البقا يكتدلق
 واتمس    إىل تصعو  ىنداأل األرضه ذمن ه يترتقو  كنفس يف  لتجه السهماءو 
ه يف ذيوم اله ي ةمن اجلمع دنه املقصو س بحبوب فاعدلم أب ق  مقع يف ىعدلاأل
ّه ذهو  هر نفسهظمره مبأعدلى  قوم اّلله يه يفو  اّلله  ي يه  نينهاس بتمع الجي ا اقح

كله   هيشر فحيو  ل الع واتترفع مس  و  العرش ديكلع  تو  الورقاء ده تغره يفو  معدلوم
ا ذهو  فعدلونين أوا انكما   له كزون بجيو  ةدلطة الباو  ياقح له ما عمدلوا يفكّ بياخلّل
لن و   ه حب  ه حيا لن ذلو  تقرؤن أنتم امكالفرقان   مه يفكنزل ح  وم اجلمع قيمن 
  ملها قام بحمه و  تعرفون أنتم لو ةابجلمع ىسمه ي ه اّلله يوم قام فكله ي  وم بليتصه بخي
 ون تع أنتم ماكبه   اصار زختصه و  سما اإلذهب يا مسه ذلعدلى األمر  وميال كلذ يف
 ها منري غو  ةيالواهو  ةاقحاقه و  القارعةو  الرهجعو  ابلتهغابن يمسه  ذيوم اله يا من ذهو 
ه ينه فامة أليابلق ىسمه يو  تعدلمون ال أنتم ماكله و  كلكله ذ  هرظه يف نه مساء ألاأل

ما و  األرضنيتزلزلت و  واترت عنها السهم  طه دلمة تفكهر بظو  بقائمه قام اّلله 
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 ام اّلله يامة بقيالق ىقضو  ت اّلله هم موقنونايانوا آبكو  نهم صربواذياله اله إ نهمايب
آمنوا  نهمذياله عدلى  ف نزهلكيم اّلله  ايه أعت من ا مسم  أ   ملخدلصوناله اإها كر دأما و 

هم ذخأي مجعة كله يفو  انوا هبا ملتنعهمونكله كو  س ة الق من مساء العزه مائ
رزقون بل يوم ي له ك  الوصل يفو  القرب ةكهم عن فوا و  رطشكله   ت اّلله منايعنا
ر  ت اّلله املقتايهم آيعدل  نزلتنيح كله يفو  آن افتخروا بفضل من اّلله  يف
 الفضل استبّ يفو  امةيوم القي يف مهايه ملن فاز أب ائيمن سفرائه فهن ي يوم أبيه الق
مضت و  كلكله ذ  ون قضتذذه تدلين أ مثار الرهوحانوا أبكنهم  ذيان من اله كو 

ون كفاب ذنئي معشر اقحبه حاي أنتمو  لفراقها ون سرهنيبع كينه نبإو  امةيالق
بواب الفضل أت  ه سو  رجعت الورقاءو  اجلمال طه غو  امةيوهت القطفواحزنه مبا 

ت تسبكما ا ية السهماء ف منعت مائو  نوار الوجهأت احتجبو  انفتاحها  بع
ن أ مساءق األدسرا انوا يفكنهم  ذية اله  فئأت حّتقأ كلذبو  فرواك  نذياله  ي يأ
م كنه إم فكعمالأو  مكفعالأ م يفكن اتهبعو ذيابله و  األرض مأ ايم كل فه  أ  ف   نونكسي
ّه ظأ ذياله   عن مجال اّلله بع عرضتمأ س  فّ قأ م منيكشرق عدلأو  هر ابقح

  حأا هكر ي لن و  تستشعرون ال ذنئيح أنتمو  مكفات عن تشعرون مبا الو  بحبوب
 ظبحفو  لواح عزه أعدلى  رة الق ي يأب تب اّلله كا ما  ذهو  زمن املستغاث يف اله إ
ّه  اّلله الهي ة  ن  من س  ه ذهو    بعث عن مرقي ملن وىبطل هلا ف يتب الو  قضت ابقح
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 مأ ايور قل  ه الق املتعايل س ه بحضر اّلله املق له يفكتمع الجي ذيوم اله ي ه يفدفؤا
م مثه كأنفسعدلى  م فارمحواكفات عن وا عمهاكار  تو  م كقوموا عن مراق األرض

 أنتم نإا ذاله هإ كاملدل يف ئايم شكنفعي حتتجبون فو اّلله لن عن مجال اّلله ال
ت تسبك قوم فو اّلله لو تدلتفتون مبا ا اي رون قلكه م تتفكأنفس قله من آن يفأ
 وتيالب نوا يفكلن تسو  م كمقاعى وا عدلحيزمن اّلله لن تسّت  م يفي يكأ
من   ه شأ ون بلكبيبنائهم أ ىعدل نهمذياء اله كبكتنوحون  و  دالرهماعدلى  ون تقعو 
 ذي اله نيهم حير عدلهيظسو  من القدلم اره ال مقو  مهكح ير جيث لن يحب كلذ
اب همإىل و  اهنم بأ رج الرهوح عنخي نه اّلله فضل أب يخأ ايرجعون مثه اعدلم ي الّته
 نينهم جبناحذياله اله إ  حأها يدلع عدلطأما  ةنونكم عواملو  حسان مستورهإو  هيه خف

من عامل   حأإىل  ا العاملذمن ه  حأ يّلقيلو و  ونيطري  هواء القرب الرهوح يف
ز يقول سبحان اّلله اخلالّ البارئ املصوهر العز يو  ريه تحين فوقه لاك  ذياله  ىخر األ
 الو  الفضلو  د اجلو يه نسايزل هتب فيمن عوامله عامل مل و  وميه الق املتعايل ر املقت
ز يالعز   من اّلله نيح كله الفضل يف  كله جيل  حأه يلإوصل  لوو  آن ع يفطنقي

رم كالو  داجلو و  ةيالعناو  ةالرهمحو  ء من الفضليعنه ش  فقيث لن ياحملبوب حب
 كله تنعهم يفيو  ال آخر له ذيآخر اله إىل  وهل لهأال  ذيوهل اله أ ان يفك  ذياله 
 ريه تحي ذياله  ئطشاك إىل بدلغناأو  يكامتمنا النهعمة عدل كلكذو  له نعمةكقة بيقد
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ما  ذياه اّلله بفضدله اله طعأر ما  عرف قيو  هيلإملن وصل  ائيها العارفون فهنيف
 ناتكاملمكله   ء منه ب ذيّلله اله   اقحمو  ه اآلخرونكر ي  ماو  ابقونسبقه السه 

  رجعوني له كه  يلإو 
 

 


