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 ايئ  ضِ م   ااج  ر  م سِ ل    ون  ك  ي  لِ  دِ اب  العِ  ىل  ا ع  اه  ن  ل  ز  ن   أ  و   اءِ ق  الب    وتِ ر  ب   ج   ا ِف ه  ن  ر  د  ق   د  ق  
 

ُىهُ ب ُ الُ ُيُ هُ البُ ُقُ الُ ُوُ هُ 
 
 

شيء على  لّ كخلق  و  ظلواح عّز حمفو أشيء ف  لّ ك  ريدر مقادّ قاّلذي  فسبحان
قّن طينو  د القصوىمقاعإىل  نّ دليصع لوىاو نفسهم عن غربة الوهمأّن شأن لو يصفّ 

ذين هف  لمتنيكات  ذّن إو   هواّل إله إنّه ال درة املنتهى أبس دس عندق روح القطمبا ن
ّن كلو  نمكّل األّّيم  طت رمحة األحاأك لكذو  جربوت البقاءف  مساءمسني لقّيوم األاإل

نات كّل املمعلى ك يردالقا الّلوح ابمسه ذهف  جتّلى اللّ  دلقو  يشعرون الّناس هم ال
عن  دحأ رحرم الّسموات لئّل و رضنيدات عّما خلق بني األّل املوجو كرّن به  دليستق

 دن مهيمن قّيوم من ل ذا ما نزل حينئذهو  رتهدان قطسل
 
ّن  دليشه كرة ربّ دايع قدائنات ببكالعلى  ير فاستشرقدالق ين ّي مشس امسأ
 يعن جتلّ  امن جيعل حمروم  و  در العزيز احملبوبقترة الّل املدنفسهم قأف  شياءكّل األ

على  نكلو يعرتف مل يو  رة ربّه العزيز املختاردقرار بقعلى اإل سم لن يوّفقذا اإله
م كّي قوم فاجعلوا قلوب اذ  إِ كه فسبحانه عّما يعرفون ر ديف يكعنه   دّن ما فقالّتحقيق أل
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 تعرفوننتم أن إ مكم ربّ كأيمر  كلذكو  جتّليهاو  نوارهاأطبع فيها ا الّشمس لينذمرآات ل
 لّ كحبيث لو يقول لشيء  لّ على ك ار  دسم ليجعله الّل قاذا اإله يبع فيه جتلّ طمن انو 

ر ده ليقدة من عندراكنات إباملمعلى  ن يغلبأد يري لوو  كّلهم ينقلبونفانقلب  شيء 
 يذّل على ك رةدا الّلوح هّبت روائح القذمن هو دا لفضل مشهو ذّن هإو  درة ربّهمن ق

ا ذهف  سمذا اإلّن مثل هإو  نتم تعقلونأن إده مر من عنكيف يشاء أبيهّب  و  رةدق
ف  رةدمياه الق يسم جير ذا اإلمن ه كلكذهنار شّّت  أف  يمعني املاء جير  كمثلالّلوح  

 دور ر مقدقعلى  من يشاء ذأيخو اتدهنار املوجو أ
 
 مساءكوت األملك ف ر ذكرفعنا أو دنمر من عنك أبّن خلقناإسم ك اإللذن ّي أ

ك نّ رّ يغ ن الأك ّيّ إكرون ينهم يشذون من الّ كتو  كر ربّ كبقميص البقاء لتش كانّ ي ّ ز و 
 علوّ ف  نفسهمأدوا ا شهذ  إِ ذين ن من الّ كت الو  كر اسم ربّ ذكحتتجب عن  الو  شيء

 هدنة من عدرااّلذي خلقهم إب اللّ على  ربواكر رهّبم مّث استذكارتفاع غفلوا عن و 
 ن يفعلون أوا كان  كلكذو 

 
ا ذهف  م الّرمحنكاء ربّ دن استمعوا نأظاهره مو  سمذا اإلات هين ّي مسمّ أ
كم ّيّ إيفقهون  ينهم الذونّن من الّ كت الو  وانكف األ ردّ ما قإىل  تلتفتوا الو  الّرضوان

م خّروا كر ربّ ذكم مشس كا استشرق عليذإو  كمر ابرئذكمساء عن كم األيغرّنّ  ن الأ
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عن اخلضوع بني شيء  مكن ال مينعأكم ّيّ إدر املهيمن القّيوم لّل املقت اد  م سجّ كبوجوه
فلّما  دالبلف  رهذكمّث اشتهرن  دمره بني العباأرفعنا أاّلذي  ونوا مبثلكت الو  اللّ  يدي

ي اّلذ مقامإىل  بلغو  سّواهو  خلقهعلى اّلذي  ربكا استذ  إِ ارتفاع و  على عزّ  نفسه دشه
ا استشرقت عليهم مشس ذإين ذان من الّ كو  جنب اللّ ط ف فرّ و  اعرتض تلقاء الوجه

 ربون كينهم يستذانوا من الّ كو  ربواكستجلل استاإل فقأاجلمال عن 
 
 كرائو  نات عنكّل املمكع  د سم لتا اإلذهر هظم كّن جعلناإ ين ّي امسأ

تنصر و  العزيز احملبوب كّل ربّ ف ظ لّ كخل الدتو  شيء لّ كصنام الوهم من  أّسر كتو 
 س مرفوع دق دمقاععلى  علم الّنصرأعت لريفع طّل شأن مبا استك ف كربّ 

 
ما نصر ابحلّق كتنصروا الغلم فسوف ينصره الّل   ن الام كنّ إقل ّي مأل البيان 

نّه ما إنفسه  يدعاأه عن ظنزل معه ما رحفأو  لن تروها دنصره جبنو و  الّسجنف  انك  ذإ
  ظحمفو  لوحف  هدعن لّ كو مراألو هو له اخللق اّل إله إمن 

 
ت دجو  نإو  الّروح كلمأر الّناس مبا ذكّ مر مّث األعلى  ن استقمأ ين ّي امسأ

نّه إو كالّل ربّ على  لكّ ختف فتو  الو  فاعرض ات معرض  دن وجإو  ليهإفاقبل  مقبل  
 اذإيهم آّيت الّرمحن عل يا يتلذإينهم ذانوا من الّ كو  رواكاشو  وافر كين  ذعن الّ  كرحرس
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ف  له مااّلذي  هللا طراص عن كّل ما مينعكعن   كس نفسدّ ق نفسهم يلعبونأف  هم
 نّ كلو  اخللقو مروت األكملف  نزكعّما   كا خري لذّن هإو  رضاألف  ماو  الّسموات

 ثرهم ال يفقهون كأالّناس 
 
 دجت اذإالّروح  ةكحوله ملئ فو  مران من األطهللا بسل أييتاّلذي  ن ارتقب يومأ

 خيّرنّ و  مساءّل األكينقلنّب  و  ضر األو ان الّسمواتكّ راب سطضاإل ذأيخو الّناس صرعى
 العزيز املتعايل يّ العل ّل ربّهف ظ خلديو  هللاإىل  عطمن ينق اّل إ دو دتراب حمعلى 
 ينهمذون من الّ كتو  كنفسف  لتستقرّ  كربّ  يوح ايعدمن ب كلمناأ كلكذ  داحملمو 

  مستقّرون
 

 * اّل ربّه مقام  ذ ف ظمن اختّ على و  كالبهاء عليو * 
 * هلل العزيز داحلمو  دحممو * 

 * املتعايل رداملقت* 
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