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 بني العاملني  يلكهر هيظجعلناها مو  لناها ابحلق  ز  ن  ه سورة القميص قذه
 

  سدأ ق  الأ  س  دأ ق  الأ  اللّ   م  س  ب   
 ىهأ ب   الأ  يّ  ه  البأ  ه  م  س  ب   وأ 

 
 

ك ا الن سيم املتحر  ذاء اّلل  عن ه امسعوا ن علىيف املأل األ البقاءن اي أهل أ
ن الن اس ابحلج  ذن ه ملؤ إو  طيفاء الر فيق الل  ا الس مذا اهلواء اخلفيف حتت هذهيف 
تاب كا الذهيف  رطل الس  كهيعلى  انتال يت ك رباألكلمة كه الذهيف  مظعاأل

خبتام  ان خمتوماال ذي كم ظعاألتاب كه لن  إورا قل طابلفضل مس ز  من قلم الع
 هر ابلفضلظ  قو ز  ائن العز خيف  وانز خمو نوان خلف حجبات الغيبكمو اّلل  

مأيف  ل هيئة الععلى   لز ن اي قر ة الر وح فانأا داحلق  موعو على  انتال يت ك اي 
م  الس موات ألو األرضما يغنيهم عم ا بني  كنات من مساء فضلكاملمعلى  ّن 

   ا اجلمال قذلع هطم  ا القباب عنذفناء هعلى و  سر  الس ر  يف  انوا فقراءك
 كمر أيف  ريبعلى  انواك   ني قكاملشر ن  إن اي قر ة الر وح أموقوفا  كنذانوا إبك
ال ذي هور ظ  ا الذهيف  لع الن ورطم  ر عنكذ  حلن الك على قناطنأال ذي   بع
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ين الش مسني ذهيف  مسنياإلين ذهعلى  ارتفع  قال ذي ور الط   اذهيف  شرقأ
 كالر محن حيرس كن  رب  إرب فطن فاصرب مث  اصز حت ال إن كو  اجلمالنييف  املشرقني
ن اخرق احلجبات عن أيما كالعاملني حعلى  انك   ن ه قإو  انطلش يا دعن جنو 

 ل الن وركهيعلى  وسدلع الفر طلع عن مطمث  ا كمث  الس بحات عن مجال كوجه
توج ه و نيكوجوه املشر  ىلإ كبصر   ترت الو أح  إىلال توج ه و هيئته الر وحيف 
 ابحلق   كن ه ينصر إو عن العاملني مجيعا كفيكن ه يإو كر رب  طجهة العرش ش إىل
ك جعلو كر  صيف  ق الر وحطنابلفضل حبيث أ  كي  ما أكل  حني   ك يف كيو ي  و

اجلمال و  املأل األعلىيف  ربكر األظملن قل اتّلل  إن   العاملني ضياء منرياعلى 
يم ظالع الن بأو شجرة القصوى  هر عنظلمة األكالو األفق األهبىيف  هرطاأل
يف  مرهأو اّلل   سر  و جربوت القضايف  لعة الغيبط  الو رة املنتهى س  عن
 الس ماءو األرضاف بني كم الكهر حظ  ق إبشارة من قلميو اء   وت الب  كمل
ك على جعلو  ابحلق   كفض ل  رمي قكال كرب   ن  إو ائن األمساء ميف  الن ونأمر و 

  فق يب كمن متس  و ت  لمة األكالو مظعن األكان الر  قل إن  أ ا ي نا شكالعاملني ر 
ق العصمة عن دان خلف سراال ذي كا الن بأ املبني ذهيف  حببل اّلل  املتني كمتس  

أنت  لع الس ناء اتّلل  طميف  ن اي قر ة البقاءأ مة ابحلق  مستوراظوراء حجبات الع
ام القضاء كحأ  كيف تشاء مبا ثبت من عنكم  كا الس ماء فاحذهيف  مكاحلا 
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جربوت يف  األمر كل ك أ ال  مر مار مسخ رات أبقاألو وسابإلمضاء فإن  الش م
هو إله إال   الال ذي  كن  رب  الس ماء فإو األرضوت كمليف  اخللق كلو البقاء

ن أحسبتم أ األرضهل أ ن ايهريا أظو  للعاملني ابحلق  اخلالص انصرا كجعل  ق
ا اجلنان ذه يف ل الر ضوانكهيعلى  هرظ  قال ذي ن  ا العذهيف  خلوا اجلن ة ت

ي  العجمي  العريب   الس رم ل  ز ي  األ حي  األ با الغالم األذمن غري حب  ه
ال يت   انريف  انك   املني قظ  ن  مثوى الم فإيف أنفسك ننتمظفبئس ما  اإلهلي  

 ني الر عبكقلوب املشر يف  لناز  ان  نا قل إدل موقو  سفل احلجيم ابلعأيف  انتك
ان ال ذي كتاب كا الذينة ابلفضل من هكن سي قلوب املوح  يف و  ل الععلى 

ان امسعوا نغمات كماإلأهل  ن ايوال أز العاملني ابلفضل منعلى  عن مساء الغيب
ان ر  ف  ع  ز  رض الأيف  انتال يت ك س رة الق وس من سدب جن ة الفر طقيف  اّلل  
يف  ور الر فيععلى الط   الر محن مغروسا قل اتّلل  بنغمة منها جتل ى الن ور ي يأب

شجرة   رفرف البقاء عنيف  ليمكنس ملوسى الس خلف جل ة األ سيناء الق
 و لنياأل كرب  آابئو كان اّلل  رب  أ ن  إه الن ار املشتعلة الص فراء ذمن ه القصوى

 دجساأيف  رواحت األكبنغمة منها حتر  و اطالعاملني حميعلى  انك   ن ه قإو 
س  قت روح القطنو الس مواتو األرضالعرش بني  كيدت دتغر  و ناتكاملم

 منعلى  مت ت نعمة اّلل  و الن ونو افكم الكهرت حظهبا و  ع مليحا  بلسان ب
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يف  ل  منكانصعق عنه  ال ذي  زراطهر مجال اّلل  بظو األرضو الس مواتيف 
ا الر ضوان ذهيف  هرأا اجلمال االذن لن ترضوا هبإ أهل األرض مجيعا اي كاملل
انرا و ين جعله اّلل  نورا للموح    قو هر ابحلق  ظ  ن ه قم إظكرب موتوا بغيكاأل

إال   اّلل   إىلأح   اء بصريا قل لن يرفع اليوم نشيء  ل  كان بكن ه  إو نيكللمشر 
ور الط   اذهعلى  ق ابحلق  طتنال يت  لمةكه الذناء هف    جن ة اخلليف  خلدمن 

 ه لصحيفة املختومة املهمورةن  إو تاب اّلل  كن ه لرفيعا قل إ األمر على انال ذي ك
ا اي مأل ظحجبات العصمة ابحلق  حمفو يف  رة الق زنائكانت حتت  ال يت ك
   قال ذي ا احلصن ذار هطقأوا من ذن تنفأرون  الس موات هل تقو نياألرض

ن خترجوا من أيعون طهل تستو مرفوعا ز  عن وراء جبل الع  ي بر احلز ان من ك
على  يعواطلن تستو ذالن فو  روا على هو لن تقله إال  إ الال ذي رض اّلل  ال فو أ

ا ذهيف  شرقأال ذي ا اهلواء ذهيف  الص فراء طا اخليذوا هبكا متس  ذإاخلروج 
ا ذب هطقيف  هر بلون احلمراءظاستال ذي ا العماء ذهعلى  جتل ىال ذي الس ماء 
رضوان يف  وسدالفر أهل  ونن  منكالس ناء لتأهل  ه عيونكر دأما ال ذي البقاء 

  ن  يما قالوا من قبل أبكتقولون  أن اي مأل البيان أتواب كس من قلم اّلل  م الق
ل  ز مل يال ذي   بواب الفضل بعأت    ن سم أبيف أنفسك ن ونظم تأاّلل  مغلولة 

س  فتح ابب الق  ق اذإقل اتّلل   األرضو وجه الس مواتعلى  انت مفتوحةك
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جعله ال ذي ا هو ذهو ان مبيناطم بسل لقلع عنه مجال اطو وسدعن ميني الفر 
 األرضو ن ه لسراج اّلل  بني الس مواتإو  نيكيرا للمشر ذنو ين اّلل  بشريا للموح  

جل ة أهل  مث   علىمأل األأهل  منه ءليستضيو هن نفسهداته من ذاته لذب  يوق
 من قلم األمر انك  كلكذو ربايكس خلف جلج ال م القز  ل  ق   أهل  احلمراء مث  
 كايع فيض متنع ب ن اي قر ة البقاء التواب أكمضاء ابحلق  ملوح اإلعلى  القضاء
شارات فاخرج عن غرف الياقوت حتتجب من حجبات اإل الو ناتكعن املم

ا الغلمان ذه  اؤس الر محن عن يكا الر ضوان من  ذهيف  مث  انفق مخر احليوان
عن  كتغمض عينا ن الأ كاي  ا إداّلل  مشهو  زراطس ب فق القاان عن أال ذي ك
ر ظهم فان ال مبا عنو ليهمر إظتن الو دعن العبا دوثر اجلو كمتنع   الو الفضل

ا الس ماء سحاب ذهيف  ا فارحم عليهم مث  ارتفعدحممو  ز  رب مقام عكر األظابملن
يف  رميكالك أنت ن  أل ار فضل حمبوابطمنات أكاملمعلى  رطمالبقاء مث  أو ز  الع
يف  يمظالع داجلو  وذو جربوت البقاءيف  مي الفضل الق وذو ءمساوت األكمل

فوق العرش ابلفضل  املأل األعلىيف  نتك   قإن ك أنت و الهوت العماء
 كنسان فتبار ل اإلكهييف  لعة الس بحانطو هر مجال الر محنظ  مشهورا قل ق

ان ك   ان ه قو م البيانكر حطسر  السيف  ا القلمذعل م هو رسله ابحلق  أال ذي اّلل  
قبل  كيناطعأال يت  ث الن اس بنعمة ن اي قر ة الر وح حيرا أ قشيء  ل  كب
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مساء حني بقميص األاألشياء  لكي نت هيا ز ن قبل أو ر  البقاءيف ذ اتداملوجو 
عراض إ كعلي دن ير إو نوانكممر ألني القضاء ابيف ط م البقاءدان آكىذال  

 مساءاهر األظشارات من معن اإل كائديل ر ذس    ن فسوف تقز حت ني الكاملشر 
ق طمث  ان األمر على شقي ا فاستقم كل  مشر كعن عرفان   كه رانطما كالص فات  و

 ي  عشك يف اّلل  رب  على  لك  فتو  كر  صيف  قنا الر وحطنأالس ماء مبا و األرضبني 
 اّلل   إىل ل  ب  اق  ثيما ف  امل أظل  كابحلق  عن   كفيكن ه يإشراق القرب فإو  س الق
 بعصمة ظكحنفو القو ةو رة ان القطبسل كان  حنرسعرض عم ا سواه إمث  أ كرب  

 مساءاملأل األك يف نرفع امسو كمر هر أظها اخلالئق مجيعا فسوف يكر دما أال يت 
 من آايت كنلقى علي كلكذمينا  ق أ س بلسان ص ق القدسرايف  كر ذكنو

العاملني على  ابلغة كرب    ون احلج ة من عنكايت لتاآل كنصر ف لو األمر
ال ذي   بع مبا أهلمتين كر ذكايع  ر بذكيف اكرب  كر اّلل  األذكن اي مجيعا أ

ضل ت   ا اتّلل  ق شهي كلذنت بك  إن كو ارطشل  األكون من  كاملشر  تينطحاأ
او يمر أط يف رأس اخلي ين ما آمنوا ذور ال   صيف  ت البغضاء ملا ب صرت متحري 

 كايع مواهب ب إىلر ظا انذإو نت هبم عليماك   ق إن كو رفة عنيك يف طب
    ا ارتذإو كشوقا للقائ يروح زيهت كنفس إىلالت قر ب و يحق  ك يف اايطعو

نت العامل أو كخوفا لقضائ ينونيتكرب  طيض كبني بري ت يابتالئ إىلالبصر 
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 شيء ن منز حت ن اي قر ة البقاء الأخبريا شيء  ل  كنت بكو شيء ل  يف ك ابحلق  
على  أوس البقاءكهوت من  رفرف الال  على أهل  نفقأمث  أح   ختف من الو

وت من  كامللو كق امللدسراأهل  ىعلو س اجلربوت من مخر احلمراء مأل ق
الن اسوت من على أهل  صفى مث  ا الل نب اخلالص األذأوب البيضاء من هك
من كم إىلم هبذجيو شيء ل  كعهم عن  طالبهاء ما ينقأهل  ىعلو ابريق القضاءأ
ر ظر ابلن  ظيهم مث  ان يأتسبت كمبا ا و نيكاملشر  إىلر ظتن ن الأ كاي  إميا  س ق ق

ن ه إو  سم علي اإفق أشرق ابحلق  عن أال ذي  ي   باأل ي  م الق كمجال إىلعلى األ
مقام  إىلل  ابلع كيرفعو نيطالش يا يعن رم كحيرسو شيء ل  كعن   كفيكي
حول يف  نتك   ق ي  ابلعلو مساءجربوت األيف  احلسنيك أنت ن   يعا ألب ز  ع

 يسبيليف  ربطمث  اص كنفسيف  نز حت ال األمر كعلي    ا اشتذإو  وراذكالعرش م
جاء   تواب قل قكس م تاب من قلم القكم  الأيف  انك   جر الص ابرين قأن  إف

من  األرضو الس مواتيف  منعلى  م ما يشاءكحيو مضاءا اإلذالقضاء من ه
ما و مكآابئو نتممس يتموها أال يت  مساءعون أ تأ أهل األرض يما ايكح زيز ن ع ل

 الو يما ات قوا اّلل  ظان عطم بسلكجائال ذي رون ذتو انطجعل اّلل  هلا من سل
 مكن احلالبيان أيف  لز  سننه مبا نو  اّلل  أمر  م فات بعواأنفسكم به كتت بعوا ما أيمر 

م اّلل  من فضله كاتتبخلوا مبا آ الو عليماء شي ل  على ك انكن ه  إو  ه من عنإال  
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 ل  على ك انكم اّلل  من فضله ان ه  كنتم فقراء يغنيكن  قتم به إز مث  انفقوا ما ر 
 ه اء من عنز حسن اجلين آمنوا مث  أنفقوا أذاّلل  ال   يز يرا فسوف جي قشيء 

اء بني  ن خنتم القول مسعنا الن  ان أدر ميا إان  مل ا أ س ق رضوان قيف  خلهم يو
ان عن ذمتنع اآل هبى القمص األيف  ربايءكن اي مجال الالس ماء أبو األرض

ال الش موس عن بوارق و كحل عرفان مجالكبصار عن  ال األو كس نغمات ق
نات عن رشحات كال املمو كال القلوب عن نفحات حب  و كنوار افضالأ

هل أو وسدت الفر ن  حوراي  إو اطالعاملني حميعلى  انتك ال يت كفيض رمحت
لوا عن غرف ز س ن مواقع القيف  انوا خلف العرشكينهم  ذنس مث  ال  ائر األظح

ن ن أ يريو هرطس األ قا الفضاء األذهيف  اهلواء فوق الرأسيف  وقفواو البقاء
عن إال   ن  الص مت حمبوبا املقام األسىن اتّلل  إذهيف  لىحاأل كاتديسمعن  تغر  

 وح بار ممطاالصو املنيع كمر أإال  يف  لوبطالعصمة مان كو يع الب كنغمات
قول ما أعلى  احلق   كنت بعلمك   ق إن كو الل ميع زيز الع ر ي     ال كعن مجالإال  

رجعت و دادالو  ولمن أ دباكاألت كتشب    ونة قز املخ كعليما اتّلل  احلق  بربوات
 حشرتو ص فاتمساء عن خلع الل األكعرت هيا و دا جربوت الس   اآلايت إىل
م تفعل كر ابحلدالقاإن ك أنت و الس مواتو نياألرضن بني ز ثواب احلاألشياء أب

 يدان  مل ا مسعنا مناإو يرا قشيء  ل  على ك نتك   ق إن كو كانطما تشاء بسل
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أهل  خرى لعل  أ ئنا بلحن مث  ابت وىلهة الر ضوان انتهينا حلن األ  الر محن عن ج
قل  من أ على ع األبيع األ الب األمر اذهيف  اء ينصفونالبغض ولراء من أكالس  
م ن  ق يشهو  ا اهلواءذهك يف يتحر  ال يت  ر ةذ جهار فسبحان اإلو  الس ريف  رة رهب 

ي   ز  ما نكل اآلايت ابحلق   ز  نال ذي 
رسول   حمم  على  من قبلهو ابحلق   ل علىى ع ل 

 األمر هو لهإله إال   ن ه الألى ع ليمكالعلى  من قبلهو الر وحعلى  من قبلهو اّلل  
ان طسلو يفىن ال حييي أبن ه هو ابقيو مييت مث  مييتو جربوت البقاء حييييف 
 ل  كوت  كه مل ا بي يب ن الطابو  خيفى اهر الظو ىيبل ال كمليو ىيعل ال

ذي ل  ال ابو فروا آبايت اّلل  كت الو املختار اي قوم ات قوا اّلل   زيز ن ه هلو العإو شيء
ين ذمأل القرب ال  أهل  وّنمادمن و األرضو ان الس مواتك  يفتخر بلقائه س

ر الن وار  نوار اجلمال من وجه اّلل  املقتل  حني مبا يستشرق عليهم أيف ك قونز ير 
وا آبايت اّلل   جتاح ن الم أكاي  م إكانه فيطسلو  مكا نفس اّلل  بينذقل اي قوم ه

ن  كلو نكيسو رطار ميطماأل ن  إو  ارطماأل لز ما تنكل ابحلق   ز تنال ذي   بع
س  وتوا بصائر القين أذال  و دها الن فاذأيخ ل  حني حبيث اليف ك لز اآلايت تن

ا نون أب يشه فروا آبايت اّلل  كن تاي قوم أ لت من جربوت اّلل  املهيمن اجلب ارز ّن 
اقشعر ت و ل  عارفكام   قل ت أز فيه ال ذي يوم يف  يث آمنتم ابّلل   ح فبأي  
ل ذي لوا ابدجتا الو بصار ات قوا اّلل  اي مأل البياناأل فت فيهطخو ل  موقنك  دجلو 
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 مكمسائبه رفعت أيف ال ذي  ختتلفوا الو ميف أنفسك آمنتم به من قبل فانصفوا
تفعلون و ون اّلل  د من ابً اب  ر  م أ  نفسكون ألذختت  ار قل أكم كل  مشر كتعق بوا   الو
 م فسوف ترجعون إىلكي يتسبت أكمبا ا و مكالفرقان فويل لمم ما فعلوا أ  ك

نصعقون يو لمة اّلل  كين يصفون  ذن  ال  الن ار قل إإال   املنيظ  م فما مثوى الكمثوي  
 ي   باأل ي   حذا الغالم األه  س من ي يسقون رحيق الق كولئأشوقا هلا 

 ار اي قتإو ةنطبسل األمر على سحاب مكجائال ذي  ي  هلاإل ي   الس رم زل  األ
مبثل ما أح   هلا اتّلل  احلق  ما فعلز فرون منكتو تقرئون اآلايتأمأل البيان 

 م خبتمإن كو  شراركم اي مأل األبتم فويل لكارت بت ملل مثل ماكما ارتو فعلتم
مره أبال ذي عرضتم عن أو ثتم ميثاقهكنو اّلل    م حبيث نسيتم عهيف أنفسك

ل ز ينمر األو هو له اخللقإله إال   ن ه ما منإ األرضو خلقت الس مواتو خلقتم
فروا كت ن الالبيان أبيف  مكان  وص ينا ار قل إ ه مبق ل  عنكو ملن يشاء ما يشاء

ورا طان مسال ذي كا الن بأ ذهلإال   لنا البيانز  ان  ما نإو  لت ابحلق  ز ا نذآبايت اّلل  إ
كم عن مشرق بصار فلم ا جئنا ت فيه األ   ما ارتال يت  لواحأعلى  س برحيق الق
ر مراتب كل  منكات بعتم  و فرت بنعمة اّلل  كو طتول يتم عن الص را خرىأالر وح اترة 

ارهم عن ظنأرت ه  طو  ين صفت مرآت قلوهبمذال  إال   اتّلل  احلق  لن يعرفنا اليوم
 ل  شأنيف ك عراف يعرفون ابرئهمصحاب األأك ئولأغري اّلل   إىلظر الن  
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 نص رف اآلايت كلكذ  صفىكم األا احلبل احملذهيف  ون بعروة الوثقىكيتمس  و
ار قل اي قوم إن  لن أخاف من    غ كل  مشر كم عن  كم ما يغنيكنلقى عليو

تستضيء و  فيه الن ار  توقال ذي يوم يف  ي من بع يتأيعلى ال ذي  بل نفسي
ال و أم ة الفرقان بعلي  مأل البيان تفعلون به ما ال فعل نوار اتّلل  احلق  اي فيه األ

 انوا من قبل قبل رسل اّلل  كينهم  ذال ال  و بعيسى دال اليهو و  الن صارى مبحم  
معه و األمر انطم بسلكجائال ذي   بع  ا العبذما فعلتم هب كلذب  يشهو

ال ذي نسيتم حني ار أن اي مأل البيان أ قتإو  ي علمذل  كعنها   زحج ة يعج
قتلوه و  فتوا عليهروه علماء الفرقان إىل أن أكنأو  األمر ان منطبسل م العلي  كجائ

 حجبات القربأهل  انحت املقر بون مث  و  األرضو ت عليه الس مواتكبشأن ب
ذا رجع مر ة م إكآمن به قليل منو شجاراألو حجارائهم األمن ور و س القو
مبا آمنتم به فرت كن  رت إىل أكنأو بتمكذ  ا  ذً ب إ  ذاكق عن الدالص ا زليمتا خرىأ

مأل يف  نتمسرار قل أ ه علم األمن عنو مكبينو ا بيننا فى اّلل  شهيكو من قبل
مساء كوت األمل يفو كجربوت البقاء ابلش  يف و  بكذملعروف ابل ىعلاال
هر ظي كلكذم  كون للتم هبا ل استال ذي   فرت آبايت اّلل  بعكم  كن  كفر ألابل

ه اآلايت ما ذني من قال هكمن املشر و ار صختفي األ ماو  اّلل  خائنة النفوس
 مدل خاكهيعلى  هرتظ  ق ذرة حينئطن  الفرة اتّلل  احلق  إطالفعلى  لتز ن
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م اي معشر املغل ني كيقول فويل لو انب يضج  أو ى الباب خبضوع قامت لو 
ن ال يفقهون كلو لنفسها  تشه كلكذنه   من لمر خلقت أب  ق اتّلل  إن  

ا لتفتخر بنسبتها إىلهؤالء األشرار ات ن ا غني ا كل  ز ان  مل يإو  نفسنا احلق   ّلل  إّن 
ف ار  كر  كل  منك إال  كلذر كين الو ان   من لمر أبشيء  ل  كو عنها خلقناها

على  يفرتونو يشعرون بة حبيث يقولون ما الكذلسنتهم الصفت هلم أ كلكذ
 الل ياليف  لتز نال ذي   بعب آبايته كذو اّلل  على  لم مم ن افرتىظاّلل  قل فمن أ

و م أ كروا مبا عنكن تنأبإال   م اليومكم ال مفر  لظكسحار قل موتوا بغياألو
ما قالوا علماء كتقولون  خمتار قل أ زيز ن ع من ل األمر ل من جربوتز تقر وا مبا ن
هر نفسه ظم مكعر فو مكقز ر و مكخلقال ذي ما تستحيون عن اّلل  الفرقان أ
م عن كه روا قلوبطاّلل    نتم اي جنار أكفاألو ت عنها العقولز جعال يت  آبايت

 الو ان تاب اّلل  بقو ة من عنكوا  ذمره مث  خأو نصر اّلل  على  ر هؤالء مث  قومواذك
 لن ينفعهمو ن  اليوم ما بقى هلم من حج ةما يقولون ألو نيكاملشر إىل  تلتفتوا

نتم اي مأل ر الس خار اتّلل  أ املقت زيز عناق من سيوف اّلل  العضرب األشيء إال  
 ل  ما سواهكع هبا الن فوس عن  طتنقال يت  أسكا الذاالحباب لو تشربون من ه

ربن هم طلن يضو األرضو الس مواتيف  عم اشيء  مقام لن خيافن همإىل  يرفعهمو 
 على مكمنأح   هو لو يقومإله إال   الال ذي ثرة الفج ار فو اّلل  كال  و قل تهم
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يف  منعلى  حب ه ليغلبه اّلل  د يف ازدلو او لفأمران ليغلبه اّلل  على مأة أنصرة 
ار ليستقرن  طشل  األيف ك رة روح الق ذنفخنا حينئ كلكذ  األرضو الس موات

أّنار مث  و  ل  لياليف ك ينصرن  اّلل  ابرئهمو  انكر  طش أي  يف  وسدان الفر كبه س
لن  األرضو  يف الس موات عم ا تعل قة بشيءانت قلوهبم مكين  ذن  ال  اعلموا أب

ن طجعله مو و  ونهدا املقام عن ذس ه   ن  اّلل  قويت ألكخلن  مل ن يرن  أ يق
ونن  كت الو  ا الفضلذم عن هأنفسكحترموا  الو  ا املقامذهإىل  ا فاسعواذاألبرار إ

م من ما هلو ل ةذترهقهم  كئانه أولطسلو  فروا ابّلل  كينهم  ذن  ال  أصحاب الن ار إ
 كلكذر القه ار  دى اّلل  القا القهر من ل طهم سياذاّلل  من عاصم فسوف أيخ

ون كلي ا القلم األعلىذهران من هظسخر ان مبا أو  األمر صر فناو م اآلايتكل نا لز ن
ه ذل  احلروفات من هكجعل    حبار مث  اعلموا اي قوم ابن  اّلل  قرة لألذكت
نوا عن خلف كينهم سذان مث  ال  كاالمهل أ وسع عم ا حيصيهألمات لرضوان كال

 نوار الس بحانتجل ى عليهم من أهور عم ا يظ  ا الذهورات هظ  حجبات الن ور عن
ت املعانو   استقر  ال ذي  ي  هلا الفىت اإلذسرار هأالبيان من و  جلس فيها حوراي 

 الس مواتعلى أهل  ة منهن   شف اجلمال واحكلو تو عرش الغفرانعلى 
د تفر  ال ذي ا اجلمال ذحببل ه كمن متس  إال   من   ل  ينصعقن  بل ينعك  األرضو

ك ن  حيان أبيف كل  األ ره صيف  ق مجال الغيبطينو وان بنفسه املن انكاأليف 
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اء  مسعنا ن  ن خنتم القول قأان در أمل ا و املهيمن الس حارأنت اّلل  ال إله إال  أنت 
ن مر ة أخرى عن جهة العرش فوق ا  كقسمم أ   ن اي مجال القلر ضوان أبالر مح 

مث  صر ف  ىحلاأل كتصمت عن نغمات ن المث  ضيائي مث  أمري أب جبمال
ن يسمعن  ن  أ الغيب من عوامل العما يريأهل  ن  األخرى أل كحلنعلى  اآلايت
املنيع  زيز ر الع املقتإن ك أنت و  ما تشاءعلى  ردالقاإن ك أنت و  ابذاجل كنغمات

ار لعل  نغمة طشل  األيف ك خياران األدنوار عبالل األيف ظ رك   ذ   مراأل ن اي قر ةأ
 يقومن  و  لهمكلن  خلع املختار عن هيا    يب حبيث ال األمر على اجلب ار يثبتن هم

ون كحب ائه لياّلل  أ رذكن  ير قل إ ر الغالب الق الناصر املقت الن صر ابمسيعلى 
ني فو اّلل  لو األرضو  الس مواتل  ما خلق بنيكعن   ز  عأو ل  حلوكعن   حلىأ

ون  املنيع ليف زيز ل عليهم من آايت اّلل  املهيمن العز ر ما ين يعرفون الن اس ق
مينفقون أو همأنفس م من كعلي نلقي كلكذو مواهلم رجاه حرف من آاثر رهب 
 استوىال ذي حني  كاء رب   امسع ن ونن  من العارفني أن اي امسيكمة اّلل  لتكح

ون من كتو األمر على نات لتستقيمكاملم طحاأال ذي ان طرش بسلالععلى 
إال   انصرا لنفسي  جلن أو ان  ابتلينا حتت خماليب البغضاءين مث  اعلم أبز الفائ

ما مسع و صفياء اّلل  من قبلاألد على علينا ما ال ور  دور و رب  العاملنيو اّلل  ريب  
عت طمن نبأ الر وح لعل  تنصره مبا است كانبأان كلكذمجعني  ن اخلالئق أذشبهه أ
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يف  ل هكن  الن صر  إو  حأبن ه لن حيتاج أمره ملن الر اسخني قل إيف  ونكتو عليه
ن ه لو إو يمكر احل املقت زيز ن ه هلو العإو  ه من عنمر قبضته ينصر من يشاء أب

عن  إن ه لغين  و  دراما أإىل  ا من فضله عليهم ليبل غهمذالن اس ابلن صر همر أي
م ظا الن بأ االعذمن ه األمر ميينه جربوتيف و  شيء ل  كوت  كه مل بيو العاملني

 اّنم لئال  ذآيف  صابعهمجيعلون أو الش مالو اليمنيإىل  يم حبيث يفر ونظالع
ت عقول املوح  و ىعلأة مأل  فئأبت ذهبا استجال يت  يسمعوا نغمات ين   حتري 

 كخربانأو ن خلف حجبات العصمةح القضاء علوا أمر يف األحصينا أ كلكذ
هل و اتر  ذ  ت الطحاأال يت  مكرمحة اّلل  علي كا الل وح املبني قل اي قوم تلذبه ه
يم قل ظحجبات عيف  ثرهمكأن  الن اس كلو الر محن كع منها ال فو رب    بأرأيتم 

حسن منها ال أحصيتم أهل و مراألهتب  عن مشرق ال يت  س نسمة الق كتل
  ل من عنز ان  آمن ا مبا نإلبيان نتم من املوقنني قل اي مأل اأن إن ان امل يفو نفس

من و العامل العليم زيز ل عليه من آايت اّلل  العز مبا نو ي  بعلو عصارل  األيف ك اّلل  
ينهم خرقوا سبحات ذرسله ال  و صفياء اّلل  من قبله أبو رسول اّلل    قبله مبحم  

ان  آمن ا إبرهان الئح منري قل و ان مبنيطن بسلفق الر محألعوا عن طو وانكاأل
هو له إله إال   ن ه ما منإمره أو  ينه مث  شرايع اّلل  دو هم من سنن اّلل   مبا عنو هبم

  يشهو لنفسه  العب  شه كلكذ  ظحفي ز  لواح عأيف  ه ل  عنكو مراألو اخللق



  59 - 34 ، الصفحات  4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – ورة القميصس

www.oceanoflights.org 

ين قل اي قوم  نتم من الش اهأن إ دالش هو و من الغيب دل  الوجو ك  كلعلى ذ
ينهم ذشبهه عيون ال   كر دأما ال ذي ان طهر بسلظ  ابحلق  ق ي  ا لعلذاتّلل  ه

 عني هؤالء املستضعفنيأيف كعن وراء حجبات الن ور ف  خيام اجمليف  فواكاعت
ا ذمن ه الر محن فتعاىل دعن يساره جنو و جرت عن ميينه حبور احليوان  قو
جلمال ا اذمن ه جبمال الس بحان فتعاىل انكمب اإلطقيف  هرال ذي ظنسان اإل
تاب رضى الر وح كاليف  رذك  م  ن اي مجال القأمي  م الق قمنع األع األ  باأل
ار طمأس من  ه سحاب القدفؤاعلى  عم ا رشحتو عن نفسه ون راضياكلي
خيرق و  انكمب اإلطقيف  جتل تال يت  يع لعل  حيرتق احلجبات بنار ب ز  ع

أح  يف  ال ختف من  ير قل اي عب الق زيز ر الع املقت انطسبحات الوهم بسل
 هم ين جتذال  على  نفق هبااليمىن مث  أ كف  على ك أس احليوانك  ذخ كسبيل رب  
ت  ن شهإو  هر عن ميني الر محنال ذي ظا اجلنان ذهيف  جهة الر ضوانعلى 
ر دالقا ر ابمسي فاستق ربكا الث قل األذلمة من هكا عن محل الز عاج كنفس
 فاستبصر ابمسيوهام ضعيفا عن نقع األ كحصيت بصر إن أو  ليم اخلبريالع

سر  ك يف يناطعأال ذي عصاء  ذمث  خ األمر على يم قمكر العليم احلظالبصري الن ا
ماأل كتليف  وهاملمات مث  أفلق هبا حبر األكال كتل ل  كت الر خوة  ذخأال يت  اي 
ن ه إو من يشاء ظن ه ليحفإو نالر مح كمن شاء رب  األرض إال  و الس مواتيف  من
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جتل ى من نور و هر مجال األوىل مر ة أخرىظ  ير قل اتّلل  ق قشيء  ل  ك  ىلعل
 ا انصعقتذً إ   األرضو الس واتيف  منعلى  برةنوار وجهه اقل  من سم  اإلمن أ
خربان هم أال ذي   ا اجلمال املشرق املنيع بعذور الر فيع من هعلى الط   ونوري  الط  
يف  وىلل من مجالنا األز فاقرء ما نإن ك أنت و  ظحفي ز  لواح عأمر يف األا ذهب

ان خلف كو سرارتقن ع ابألال ذي  ا الس ر  ذهمر يف األمساء لتعرف سر  قي وم األ
اّلل  ك إال  لذيعلم  الو شرارلم من هؤالء األظ  ال يدايأتسبت كستار مبا ا األ
 ةر  كم الكعرفت حو كسرار رب  أاب من تكاليف  لعتط  ن اإ إن كو املنيع زيز الع
جل ة أهل  ن  أل كبه لسان كحتر   الو  حهر ألظن ال تأ كاي  إوىل ر ة األك   بع

مر األفاسرت مجال  كاي  إ كاي  إاحلني يف  من   ن يسمعن  بل ينعأرن   البقاء لن يق
مث   كمرآت قلبيف  م مجال الق  فاشه إن كو واكشر أو  فرواكين هم  ذعن ال  
سراره ني مث  أكرين فاسرت مجال اّلل  عن عيون املشر كن من الش ا كو س بهاستأن

م فيه امتحن اّلل   أ كعن قلوب املغل ني اتّلل  احلق  تل املرسلني مث  و بي نيل  الن  كاي 
يف كو ةز خباء العو مةظالع طاطفسو ق العصمةدانوا خلف سراكينهم  ذال  

 نة اّلل  طهر عليهم سلظا يذإو همنفسأهم وا إهلذين اخت  ذني ال  كهؤالء املشر 
يف  بصارهم مث  يسرعونأعلى  عراضف  اإلكجالله جيعلون  إو  متهظاره مث  ع قتإو
هؤالء  عن رمي ظكما حيف كعلي نلقي كلكذ  دالعباعلى  ر ليشتبهن  كامل
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جرت عن ميني ال يت  ه الش رعةذن تشرب من هأ  ن تريإ إن كو نيطالش يا
ع عن  طالس لسبيل فانقو افوركب الر ضوان من الطقيف  ت به مبا وعو الفضل

يف  مساءم األكعليه ح ل  ما جرىكعن  و األرضو  الس مواتيف  ل  منك
يف  سرار الر محنلع أبط  تو البيانو أبواب املعان كقلبعلى  اء ليفتح وت البكمل
من  كل عليز ر فيما نك  ن اي رضى الر وح تفأون من املوقنني كتو ا الر ضوانذه
ر    قال ذي تصل مقام و كاّلل  عرفانه لنفس دراعليم لعل  تعرف ما أ زيز ن ع ل
م  ان مرشوشا بال ذي كا القميص ذه كليإان  أرسلنا إو  رميك  ز  لواح عأك يف ل

 ين الذال   كمن شاء رب  إال   ر العاملنيظنمبا هو املستور عن ألع ط  ق لعل  تدصا
صور على  هرظلو يو ل  مانعكمنع   الو شاراتال اإلو مينعهم احلجبات

م ينر وبي ني ألكالو  الص افني  هرطا اجلمال األذهيف  ربكر األظرون ابملنظّن 
 انك  كلكذثباته  ه إدوجو و ليله آايتهدن  عرفون احلج ة بنفسها ال بغريها أليو

 لناز  نان  ما فني أن اي قر ة البقا قل اتّلل  إنتم من العار إن أ  من بعو من قبل األمر
ان  م أل سرار القالقلم من أعلى  لقيناأيع عم ا  حلن البعلى  لمةكلواح  األيف 
ا سرت عنهم ذل وهم لن يقاس مبلل األخرىو غفلهو ركسيف  ان مأل البيان وج
إليه   يرت لف الف حجاب من الن ور لئال  أب ربايء مجاله األنور األعلىكل الكهي

 واكشر أو  فرواكينهم  ذمن ال   ي  عل دمبا ور  ك  اب  ا ف  ذاألبصار من هؤالء اخلائنني إ
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م ظعأو    شتجبني فو اّلل  ما مس نا من األحباب ألهم ملن احمليف أنفس انواكو
تنسف و األرضتنشق  و ر الس ماءطن تنفأ داكافرين تكتنا من العم ا مس  
 اذإني بة املقر   فئأحترق و وسدان الفر كر أم  تنهو م قوائم العرش تنعو اجلبال

ن يثبت اّلل  أ دراتصح محامة العما مبا أو تضج  ورقاء البقاءو مراألقلم  يكيب
ل  ما خلق بني ك  كلذب  يشهو مرهل  خلقوا أبال ذي ك  ه اميانه بعدلعبا

ل عليهم من ز مبا نو  صفوتهو ان  آمن ا برسل اّلل  إني قل اي قوم األرضو الس موات
ما محل مثله ال ذي ا الفيض ذرت هكنأنب ذ أي  مي فبر كل الز املن زيز آايت اّلل  الع

ن اي قر ة البقاء أه عيون املقر بني  شهأما و ده غمام اجلو كر دأ الو مراألسحاب 
 ىحلاأل كر ذكق دخل اخلائنني حتت سرا ت الو  ر هؤالءذكصر ف القلم عن 

ن أب ي  لع زيز ا عذل علىمأل األ  أهل هو حمبوب عن دكا من م يل ما جير كاتّلل   
ني مث  كر املشر ذكفاختم  اذإيم ظيع الع الب كر ذكغري ز على يز الع كانملأ كحير  
 طكصراعلى  املنيعكائع حلنات لعل  يثبتن هم ب كحب ائأين من  ر املوح  ذكء ب ابت
قلوب يف  خلن  البغضاء ن يأوا دراأالن فاق  ولأني من كن  املشر الر فيع أل زيز الع
 حصيناأ كلكذو ر البهاءطليهم مرسالت البقاء عن شين مر  عذحب اء ال  األ

يف  انواكينهم  ذصفياء اّلل  ال  ر أذكن اي رضى الر وح تاب املبني أيف ك األمر
ر دالقا زيز مسائهم قلم اّلل  العأك على هم مبا حر  يف أنفس ليسرن   كهنا كرضأ
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العاملني  بني كلذان  ليفتخر ب ر من لذكره بذك    مبحم   منهم من مس يو العليم
 كاملنيع فاجعل حصن زيز الع ريذكون در ذكل  ك  كفامح عن قلب  قل اي عب

على  لك  الت و  كمث  اقرتاف مجال كنيسري مث  أذك كرعدمث   أمري كائدمث  ر  حب  
 ون امسه ابقياكلي مس ي ابمسيال ذي ر ذك  العليم مث   ر املتعال املن ان املقت نفسي
اّلل   ركفاش  رين قل اي عبذك  ون من املتكيو بقاءوت الكملو جربوت العماءيف 

نت حاضرا ال ذي كنفحات الر ضوان حني  كرسل عليأو ى نفسهمس كمبا جعل
ن أب  ا فاجهذير إ ر ق مقت كملي  ق عن الص    مقععلى  العرش ي بني ي

مأك يف هر منظي مث   كر نفسذك  اهر املرتفع املنيع ظ  سم الا اإلذما يليق هل كاي 
ر ليخر  كذ  ان الطالس ني بسلو  ر احلاءذك  املنري مث   كا االسم املبار ذهب دالعبا رذك  

اب لوجه اّلل  ربعلى  بوجهه أمجعني قل اي حسن  كاملليف  رب  منو كالرت 
وات طعن خ كقلبو  نفسه لتجل ي كه ر نفسطمث   كلياّلل  إ ن  س  ح  ما أ  كن  س  ح  أ  

 طحاأال ذي ل ى يف ظ ل  ظمث  است كل  يف ظ عليهاو من فيهاو نيا   ع الد ني كاملشر 
ال يت  مان آبايت الر محنز  ر الذك  سني مث   جواره مأل املقيف  نكسو ناتكاملم
ر  ما فيه لتقو مانز  ع عن الطو ال فانقمان أز يم قل اي ظل عن جهة عرش عز ين
 لن مي اتّلل   ر الق املقت زيز املن ان الع كرب   ي معارج الس بحان بني يإىل  ن تعرجأ

ة ل  ذ  ال ذكن أيخإو  ن من املوقننيكو به كفتمس   حب  شيء إال   اليوم كينفع
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 ني أن استقم علىطعن ضر  الش يا كن ه يعصمإو  اّلل  على  لك  ن فتو ز حت ال يالمس
ة املستقيمني ي  ا سجذن  هإو  خيلقو عم ا خلقك شيء ل  ز ي حبيث ال كحب  مولي  

املتني مث   ي  ر     ا القلم الذمته بتاج القرب من هي ن هاز ان  مث   من ل كر ابنذك  مث  
سنني قل اي و شهوريف  ل  رب هيف ظ استجارال ذي بش ر الر ضا ببشارات الر وح 

ألواح القرب مع ك يف تبنا امسكو ينا بني ي كان  بعثناإو ن عن الفراقز حت ال  عب
ال ذي مجاله حني  نوارأ الو  نفحاته الو  كتنس نغمات رب   ن الأ كاي  املقر بني إ

 خيهابنه مث  أو بيهر أذك  مأل العالني مث  أهل  منه ليستضيءو مكيستشرق بين
س مليع  نوار قجتل ى عليهم الوجه أبو رهبم ي ينهم حضروا بني يذمن معه ال  و

 وثركا الر ضوان ينابيع من الذسر  هيف  س م من جبل القكان  فج ران لقل إ
ونن  كت الو ليهم مث  تقر بوا إأنفسكحترموا  مأل البيان النتم اي ا أذالس لسبيل إو

 ن تعرفوا نعمة اّلل  م إكمن قبلز أح  فا ت مبا الز ف  ابرين اتّلل  احلق  قمن الص  
 مكمن نا علي كلكذونن  من الر اسخني  كتو س م من غمام القكلت عليز نال يت 

املنيع  س املتعال   املق رطا الش  ذعن هو ل  اجلهاتكم الفضل من  كلنا عليز نأو
اب ليتذك  س  ن اي قلم القأ ون من كيو  وجه رب هإىل  يقبلو نفسهيف  رذك  ر الرت 

اب  عني قل اي عبطاملنق  كن تعرف رب  يع أطعم ا خيرج منه لتستو قم عن الرت 
 ال مستقر  و مفر    حن ألكين اتّلل  احلق  اليوم مل يز ون من الفائكتو وىلالعلي  األ
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 ملوقوفون األمر ةكا الر ضوان ملئذابب ه ىعلو املنري زيز الع ل  وجهييف ظ إال  
هر ظعم ا و نيا   روائح الأح   ن من ن جيإو  الس ميع العليم ظاحلاف امسيعلى 

عن الوقوف بني و ا الر ضوانذهيف  خول   مينعنه عن ال األرضو بني الس موات
 زيز ينهم آمنوا ابّلل  العذال  و ءالورقا كيعل م كلكذمي   املن ان الق كرب   ي ي

 رين  طس مبني لي مني آبايت قاألره روح ذكر احلسني مبا يذك  مث    الفري  املتوح  
ماأل كتليف  رب  العاملنيو يعرفن  هللا رب هو هواء القربيف  ما خل ص ال يت  اي 

  كلكذو قبلهم دوا عبا ما عبكوهام  ون األ ل  يعبكو لوجه رب هأح   وجهه
ر ذكتاب كاليف  رذكمث  ا  قول شهيأالر محن على ما  يان نفسكو ونكيو ناك
ل  كقبل نبيل مث  احلسن   ي  عل ن  احلسن مث  سني قل إ   املأل املقيف  ان األخرىدعبا

ان دقبل رضا مث  عبا ي  مث  عل ي  قبل عل  مث  العب ي  عل قبل  من الص احلني مث  حمم  
من أح   حيصيه س ما ال لواح القأيف  ر   قل  كلو ل  من املخلصنيكخيار  األ

جعلهم من و ههر نفسظعر فهم مو مرهأعلى  هم ي  أو  خلقهمال ذي العاملني اّلل  
وا نعمة اّلل  أا املقام ذه ىلإيصلن  و املؤمنني وا إو  همعلى أنفس ن لن يغري  ن يغري 

مام عليم إيف  ه عن ل  كو مرألاو هو له اخللقإله إال   ن ه ما منإيغري  اّلل  عليهم 
سبحات و انكمن اخرجوا عن خلف حجبات اإلأحب اء الر محن أن اي أقل 
حبيث  األرضو بني الس موات األمر على م املن ان مث  استقيمواكوان بقو ة رب  كاأل
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ما  على  مكلن   هم ليب ل  ما عنكون بكما يو انكل  ما  كم  كلو جيتمعن علي
حيق ق  كلكذ  كلذاء عن ز هم عجأنفسن   يشهراء بل  ونن  قكنتم عليه لن يك

ا خل صوا مرااي ذآبايته إن أنتم من العارفني إ األمر يثبتو لماتهكاّلل  احلق  ب
 ب االستجاللطقيف  شرقأال ذي ا اجلمال ذنوار من هم لتجل ي األكقلوب
 الس مواتيف  ل  منكاستضاء منه  ال ذي وال بضياء ز  ال كزمر يف  ليستضيءو
 وا آاثره جاحو روا برهانهكنفروا آبايت اّلل  مث  أكينهم  ذال  إال   نياألرضو
على  ونوري  الط   انصعقت  انوا من املغل ني قل اتّلل  قكو عرضوا عن مجالهأو

يف  سيموتن  الر وحي ونو ا القسورة اإلهلي  ذفر ت العمائي ون عن هو األمر سيناء
 زيز ن ع الفضل من ل  ه يذخأ منشيء إال   ل  كع  ز فيه جيال ذي ع ز ا الفذه
أهل  ب منهاذحسن النغمات ليستجأعلى  لمات اّلل  كير قل اي قوم فاقرئوا   ق

جربوت البقاء من ل من ز يتلو ما نأح   الس موات اتّلل  احلق  لوو نياألرض
ال ذي اجلمال   على ل  جن ة اخل  يف  يبعث اّلل    فق مجال اّلل  العلي  األهبى

هل أو  س ق القدسراأهل  ورن هز يو  مأل األعلىأهل  وجههنوار ليستضيء من أ
يف  فروا آبايت الر محنكينهم  ذعني ال  وجوههم أعلى  ين ما وقعتذخباء اخلفا ال  

ر ات إن ذل  الك  طحاأال ذي نات جبربوته كاملمعلى  ىاستعلال ذي مان ز  ا الذه
يبعثها  كلذون دمن و ل  نفس يقرء آايتهكر اّلل  ل   ق كلكذين   نتم من الش اهأ
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ه داّلل  عبا يز جي كلكذالعاملني   ىعلو هور ليتم  نعمته عليهظل  كلع  طم  عن
ينهم ذن  ال  إن ه ول  احملسنني مث  اعلم أبو  ه اء من عنز حسن اجلرونه أذكين يذال  

 مين  اّلل   كلكذوّنم  أح  د به زوا مبا ال فاز فا كولئي العرش أ حضروا بني ي
له   م ما يريكحيو  هو يفعل ما يشاءإال   هإن ه ما من إلمن يشاء من خلقه على 
 اجلميل زيز ى العطهو املعإله إال   الفضل خيتص  من يشاء بفضله الو  داجلو 
منهم من و س مواقع القإىل  ارطالل وح منهم من يف  مسائهمران أذكين أذال  و 

م  ل  نصيب عنكنيا ل   ى عقبة ال وقف ل  يمظع ز  لواح عأيف  ه ل  عنكو رهب 
 زيز الع كن رب   ار الر وح من لذكرهم أبأنت ذك   مسائهمران أذكين ما أذال  و

ما و انكسرار ما  فيه فص لت أال ذي ا الل وح ذت هبز ن فإ إن كو ير الغالب الق
  شهاي إهلي أ الل هم   كقل سبحانو  كرأس مث  ضعه على كون قم عن مقامكي

 نياألرضر ات عم ا خلق بني ذل  الك  تطحايعة أ الب كن  نعمتقلب أبو بلسان
الح له و كمت ت عليه حج ت  قو شيء إال   الس موات حبيث ما بقى منو

ت له  بو كليه آايتلت إز  نو كانطهر له سلظو كلمتكبلغت به  و كبرهان
  كى خيام جم قمت لو  كل  ما سواكعت عن  طانق ا اي إهليذإ كآاثر فيض

ا اي ذإ كوندر ذكو  كعن حب  غري  لسانو  ه رت قلبطحبيث  كخباء فضلو 
 قينز مث  ار  كتاني   ان وحطسل ز  رة ع سو كتاني  دل  شجرة فر يف ظ خليندفا إهلي
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حترمين اي  الو دكته لعبادر عم ا أ كعلم ما سرت فيها من لئالو كحالوة آايت
على و  كر لقائطهيئة املبش رات عن شعلى  هتب  ك ال يت س عن نفحات ق يهلإ

إن ك أنت و ما تشاء ر على املقتإن ك أنت و  كفضالايت عن منبع إصور اآل
أح  إال   يقوم عليه الال ذي  كمر أ هلي علىإاي  مث  استقمين الر حيم زيز ى العطاملع
م  ق يهلاي إ مث  اجعل ل األرضو الس مواتيف  ل  ماكعوا عن  طينهم انقذال  
 دكبعبا أحلقين مث   كنوار وجههور أظ  عن ز  ع  مقعو كحب  على  ق ص

 كنبأانما أ  بع كان شهأو  كهلمناما أ  بع كعر فناو كعل منا كلكذاملخلصني  
 ذكلو أيخ مجال يع فو ب بذجو فرحعلى  ونكتو كقلبك يف ر اّلل  رب  كلتش
 كسيناء تلعلى  س رات الق سيف  انها وقأال يت  وة من انر الش وقذج
 الص فاتو مساءوت األكمل كل   ظ  يفتشهال ذي مقام  ىلإ كبذلمات ليجكال
 كلكذالس موات  و نياألرضان ك  ليه سلن يبلغ إال ذي علو  ك يف نفس  جتو
ن اي حرف اجليم ون من الث ابتني أكم لت قاأل زراالط   اذهيف  م قلم الق كهلمأ
الع الص فات خيرجن  طنات لعل  مكوجه املمعلى  لقا مث  أذه يهب بقميصذا

جائهم عن ال ذي يعرفن  و لعن  عن وراء الس بحاتطيو عن خلف احلجبات
ه ر طمث   كه ر نفسطو ال احلرف أ كلذاي إن ك أنت و ان مبنيطر البقا بسلطش

 جريناه من عيون املعانأال ذي هر طوثر األكا الذرب من هكنس األدالن اس عن 
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ث لن حبي كن خالصا ّلل  رب  كو مجعنياخلالئق أعلى  ان   من ل اون مبش ر كلت
لو تسمع  إن كو ق عليم لسان ص كأيمر  كلكذونه  دروائح ك أح  من  جي

 كلكذم رميم  ظل  عكبه   حيييو ماء احليوان كليجرى اّلل  من فم كنصح رب  
ا ذهيف  ملن يعرف مواله  احلمو عنيطون من املنقكخرى لتمر ة أ كمن نا علي

 املبني  ي  ر     القميص ال
 
 


