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الصابري َن
الصرب فَاج َه ُدوا أَن تَد ُخلُوا في َها َاي َم َََ َّ
َه َذا َمدي نَةُ َّ
ُه َو َ
بِ ْس ِم ِهَالْعلِ َِيَ ْاْل َْعلَى

وب إذ أََوي نَاهُ ِف ِ ّل َش َجَرة ال ُقدس ِف
الل ِف َمدينَة َّ
ذك ُر ّٰ
الصرب َعب َدهُ أَي ً
فُ َؤاده َوأَش َهد َنهُ َن َر الَِّ تُوقَ ُد َوتُضيءُ ِف سّره َوََتَلَّينَا لَهُ بنَ فسه لنَ فسه َو َن َدينَاهُ
ك َكا َن
ك َوَرب ُك ّل َشيء َوَك َذل َ
اللُ َرب َ
الل الَِّ بُورَك َحوُلَا بَنَّهُ ُه َو ّٰ
ِف بُق َعة ّٰ
وما فَلَ َّما أَ َ
ضاءَ َوج ُههُ م َن النَّار ال ُمشتَ َعلَة فيه أَق َمصنَاهُ
َعلَى ُك ّل َشيء لَ ُمقتَد ًرا قَي ً
وهم إ َل
اس إ َل َعني اْلُود َوال َفضل َويَدعُ ُ
قَم َ
يص الن بُ َّوة َوأََمرَنهُ بَن ي ُمَر النَّ َ
وب َوَم َّكنَّاهُ ِف اْلَرض َوأَمطرَن َعلَيه أَمطَ َار اْلُود َو َج َعلنَاهُ َغنيا
َشاطئ قُدس ََمبُ ً
وعا َوآتَينَاهُ س َعةً م َن ال َمال َو َج َعلنَاهُ ِف ال ُملك َغنيا
َعلَى َمن َعلَى اْلَرض ََم ُم ً
َوَرَزق نَاهُ من ُك ّل َشيء قس َمةً َوأَش َدد َن َع ُ
ض َداهُ بعُصبَة م َن ال ُقد َرة َوَوَهب نَاهُ أَب نَاءً
ني ُمتَ َواليَات َويَعظُ ُه ُم
صلبه َوَم َّكنَّاهُ ِف اْلَرض َم َق ًاما َرفي ًعا َوَكا َن ِف قَومه سن َ
من ُ
ون َويُذ َك ُرُهم بََّايم َكانَت بْلَ ّق َمأتيًا قَ َال َاي قَوم
بَا َعلَّمنَاهُ من َج َواهر علم َمكنُ ً
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الل ال َقائ َمة بل َعدل فَاسرعُوا إلَي َها لَ َع َّل ََت ُدو َن
قَد ََتََّو َجت أَْبُُر العلم ِف نَفس ّٰ
الزَوال
س العنَاية بْلَ ّق َوَكانَت حينَئذ ِف قُطب َّ
إلَي َها َسبيلً َوقَد أَشَرقَت ََش ُ
ني يَ َديه
َموقُوفًا َوقَد َال َح َجَ ُ
ال ال َوجه َعن َخلف ُسَرادقَات ال ُقدس فَاح ُ
ض ُروا بَ َ
ات ال َعظَ َمة َوُزيّنَت
وب َوقَد إرتَ َف َعت َٰ
َس َو ُ
لَ َع َّل يَستَشر ُق َعلَيكم من أَن َوار قُدس ََمبُ ً
وعا َوَاي قَوم قَد
بَْنُم العلم َواْلك َمة َوَك َذل َ
ك َكا َن اْلَم ُر َعن أُفُق ال ُقدس َمطلُ ً
وعا
الل َوبَلَّغُوُكم َما يُ َقلّبُ ُكم إ َل َشاطئ عّز َمرفُ ً
َجائَتكم من قَبلي ُر ُس ٌل بر َس َاالت ّٰ
َوأَتَت َّ
ك البَ َقاء َوَرنَّت َحَ َامةُ
ات بْلَ ّق َوأَشَرقَت اْلَن َو ُار بل َعدل َو َغنَّت دي ُ
الس َ
اع ُ
اضت أَْبُُر ال َفضل َوأَن تُم َاي َم َََ اْلَرض قَد
اب النور َوفَ َ
اْلَمر َوارتَ َف َعت َس َح ُ
الل ُُثَّ اصغُوا
ُكن تُم َعن ُك ّل َذل َ
اللَ َوَال تُفس ُدوا ِف أَرض حك َمة ّٰ
وما اتَّ ُقوا ّٰ
ك ََم ُر ً
ك ُكنَّا َنص ََ العبَاد بل َسان الر ُسل
َكل َمةَ الَِّ َكانَت من ََسَاء ال ُقرب َمن ُزوالً َوَك َذل َ
الل
من أََّول الَّذي َال أََّوَل لَهُ إ َل آخر الَّذي َال آخَر لَهُ َوُكلٌّ أَعَر ُ
ضوا َعن نُصَ ّٰ
وَكانُوا َعلَى أَع َقاهبم َمن ُك ً َّ َّ
وصا إال الذي َن ُهم َسبَ َقت ُه ُم العنَايةُ من لَ ُد َّن َو ََسعُوا ن َداءَ
َ
الل بسّرهم َو َع َلنيتهم
الل َعن َوَراء ُح ُجبَات عّز َمكنُ ً
ون َوأَ َجابُوا َداعي ّٰ
ّٰ
ك بَلَغُوا إ َل َم َواقع ال َداية َو َعلَيهم
وب أَُولَئ َ
َواستَجذبُوا من نَغَ َمات َجذب ََمبُ ً
اللُ َما َال يعرفُهُ أَ َح ٌد َوبَلَّغَ ُهم إ َل َم َقام الَّذي َكا َن
صلَ َو ُ
الل َوَرحَتُهُ َوأَعطَ ُ
اه ُم ّٰ
ات ّٰ
َ
ني اْلَ ّق َوالبَاطل
َعن أَع ُني اَخََليق َمستُ ًورا فَ َسو َ
ص ُل بَ َ
ف يُظه ُر ّٰ
اللُ بَمره َويُ َف ّ
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ض عبَادهُ الَّذي َن
وعا َوير ُ
ني ََم ُم ً
َويرفَ ُع أَع َل َم ال َدايَة َويَهد ُم آ َاث َر ال ُمشرك َ
ث اْلَر َ
َّ
ين ُهم
الل َوَما َشربُوا ُح َّ
ب العجل ِف قُلُوهبم َوأَعَر ُ
ُهم إن َقطَعُوا إ َل ّٰ
ضوا َعن الذ َ
ك َكا َن اْلُكم من
ات من ُك ّل اْل َهات َوَك َذل َ
َك َف ُروا َوأَشَرُكوا بَع َد َما َجائَت ُه ُم البَ يّنَ ُ
ني الَّذي َِ َهَر بَع َلم
وب ح َ
وما فَاذ ُكر َعب َد َن أَي َ
إصبَع العّز َعلَى أَل َواح النور َمرقُ ً
ك َكا َن
الغَنَاء ِف ال ُملك َح َس ُدوا َعلَيه قَوُمهُ َوَكانُوا يَغتبُوهُ ِف ََمَالسهم َوَك َذل َ
اللَ بَا آ َتهُ من َز َخارف
السّر ََم ُفوًِا َوَِنوا بَنَّهُ يَدعُوا ّٰ
أَع َما ُلُم ِف َ
ص َحائف ّ
الدن يَا بَع َد الَّذي َكا َن ُم َق َّد ًسا َعن ُِنُوِنم َوإي َقاِنم َو َعن ُك ّل َمن ِف ال ُملك
الل أَن َزلنَا َعلَيه
ََم ُم ً
وعا فَلَ َّما أََرد َن أَن نُظهَر آ َاث َر اْلَ ّق ِف إنقطَاعه َوتَ َوكله َعلَى ّٰ
ون َوأَ َخذ َن َعنهُ أَب نَائَهُ َوقَطَعنَا َعنهُ َعطية الَِّ
البَ َل َاي من ُك ّل اْل َهات َوفَتَ نَّاهُ فُتُ ً
أَعطَينَاهُ بْلَ ّق َوأَ َخذ َن َعنهُ ِف ُك ّل يوم َشيئًا َمع ُروفًا َوَما قُض َي من يوم إَّال َوقَد
ضاء َوأَ َخ َذتهُ البَا َساءُ َو َّ
ضاء َما ُسطَر من قَلَم الم َ
نُّزَل َعلَيه من َشطر ال َق َ
الضَّراءُ
ص َد َعن َمَزارعه بَيدي َم َلئ َكة
وما ُُثَّ احتَ َرق نَا َما َح َ
بَا قُ ّد َر من لَدن ُمقتَدر قَي ً
وما فَلَ َّما قَ َّدسنَاهُ َعن َز َخارف ال ُملك َونََّزهنَاهُ َعن
اْلَمر َو َج َعلنَا ُكلَّ َها َهبَاءً َمع ُد ً
ونت الملكيَّة نَ َفخنَا ِف جلده من َم َلئ َكة
أَو َساخ اْلَرض َوطَ َّهرَنهُ َعن ُك ّل ُشئُ َ
ث
ك َج َس ُدهُ َوتَبَ لبَ َل جس ُمهُ َوتَ َزلَزلَت أَرَكانُهُ ْبَي ُ
ف ب َذل َ
وما َو َ
ضعُ َ
ال َقهر ريًا ََسُ ً
وحا َوُه َو ِف ُك ّل يَوم يَزَداد
َما بَق َي من جسمه أَقَ َّل من َدرَهم إَّال َوقَد ُجع َل ََم ُر ً
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ع في َما َوَرَد َعلَيه َوَك َذل َ
ِف ُشكره َوَكا َن يَصربُ ِف ُك ّل حني َوَما َجز َ
صينَاهُ
ك أَح َ
صبُ ًورا َوأَخَر ُجوهُ قَوُمهُ َعن قَرية الَِّ َكا َن في َها َوَما استَحيُوا َعن
ُمتَ َوّكلً َو َشاكًرا َو َ
وما َو ُس َّد َعلَى
ّٰ
الل َبرئهم َوآذُوهُ بَا َكانُوا ُمقتَد ًرا َعلَيه َوَو َجد َنهُ ِف اْلَرض َمظلُ ً
ضى َعلَيه أََّاي ٌم َوَما َو َج َد َشيئًا
اب ال َفقر إ َل إن َم َ
اب الغَنَاء َوفُت ََ أَب َو ُ
َوجهه أَب َو ُ
ك َكا َن اْلَم ُر َعلَيه َمقضيا َوَما بَق َي لَهُ َال من أَنيس َوَال من
وعهُ َوَك َذل َ
ليَ ُس َّد به ُج َ
يدا إَّال َزُو َجتُهُ الَِّ آ َمنَت بَرّهبَا
صاحب َو ُجع َل ِف ال ُملك فَر ً
ُمؤنس َوَال من ُم َ
صاحبَ تَهُ
َوَكانَت ََتد ُمهُ ِف بََلئه َو َج َعلنَا َها لَهُ ِف اْل ُُمور َسبيلً فَلَ َّما َو َج َدتهُ ُم َ
ك اْلَالَة الشَّدي َدة ذَ َهبَت إ َل قَومه َوطلَبَت من ُهم َرغي ًفا َوَما َكانُوا أَن
َعلَى تل َ
صينَا ُك َّل َشيء ِف َكتَاب ُمبينًا فَلَ َّما اضطَّرت
وها َهيَاك ُل الظلم َوَك َذل َ
يؤتُ َ
ك أَح َ
ِف أَمرَها َد َخلَت إ َل الَِّ َكانَت أَ َشَّر ن َساء اْلَرض َوأَبَت أَن تُعطي َها َرغي ًفا إ َل
الل يستَحيي ال َقلَ ُم َعن ذكره َوَكا َن ا ّٰللُ َعلَى
أَن أَ َخ َذت من َها َما أََر َادت فَ َو ّٰ
ت إلَي َها َو َج َد َش َعَراتَا
أَع َمالم َشه ً
يدا َو َجائَت إ َل ال َعبد بَرغيف َولَ َّما التَ َف َ
الل
ك أَصَر َخت َّ
صَر َخ ِف سّره َوب َذل َ
الس ٰم َو ُ
ض َوقَ َال َاي أََمةَ ّٰ
ات َواْلَر ُ
َمقطُو َعةً إ ًذا َ
اللُ زينَةَ
قَد أَج ُد منك أَمًرا َكا َن َعلَى اْلَ ّق ََمنُ ً
وعا ِلَ قَطَعت َش َعَراتك الَِّ َج َعلَ َها ّٰ
ك فَأَبَوا ُكل ُهم إ َل أَن
ت من قَومك َرغي ًفا ْلَجل َ
وب ُكلَّ َما طلَب ُ
َجَالك قَالَت َاي أَي ُ
الل َو َسئَ لتُ َها بَرغيف َمنَ َعت َع ّن إ َل أَن أَ َخذت
َد َخل ُ
ت ِف بَيت أََمة من إ َمآء ّٰ
www.oceanoflights.org

سورة الصرب (لوح أيّوب) – آاثر حضرة هباءهللا – االايم التسعة ،الصفحات 136 – 110

الل
َش َعَرات َوأَعطَتن َه َذا َّ
ك َوب َذل َ
ني يَ َدي َ
يف الَّذي َح َ
الرغ َ
ضرتُهُ بَ َ
ك بَغَت َعلَى ّٰ
ف َع ّن َوَال
َواستَكبَ َرت َعلَيه َوَك َذل َ
وب فَاع ُ
ك َكا َن اْلَم ُر بَين َوبَينَ َها َمقضيا َاي أَي ُ
ت
ت ُمظطَرا ِف أَمرَك فَار َحم ل َوتُب َعلَ َّي َوإنَّ َ
َتَ ُخ َذن ب َذنب ْل ّ
ك ُكن َ
َن ُكن ُ
ات أَن يتفطر َن
ت َّ
َعطُوفًا َغ ُف ًورا َوقُض َي بَينَ ُهم َما قُض َي َو َحَز َن َ
الس ٰم َو ُ
بشأن َك َاد ُ
ب
ض اْللم َويَن َدك َجبَ ُل َّ
الصرب إ ًذا َو َ
َوتَن َشق أَر ُ
ض َع َوج َههُ َعلَى الت َراب َوقَ َال َر ّ
ك ُك َّل َشيء
ت الَّذي َسبَ َقت َرحَتُ َ
قَد َم َّسن الضر من ُك ّل اْل َهات َوإنَّ َ
ك أَن َ
فَار َحن ُِود َك َو ُجد َعلَ َّي ب َفضلك َوإنَّ َ
ك ُكن َ
ت بعبَاد َك َرح ًيما فَلَ َّما ََسعنَا ن َدائَهُ
س في َها
فر ً
ت رجله اليُم َن َع َ
أَجَرينَا ََت َ
ني َعذب َسائغ َم ُ
وت َوأََمرَنهُ بَن يغم َ
اب َعن ُك ّل اْلَمَراض َوَكا َن َعلَى أَح َسن اَخَلق
ب طَ َ
ب من َها فَلَ َّما َشر َ
َويَشَر َ
ث أَمطرَن َعلَيه من
ك ْبَي ُ
ودا َوَر َجعنَا إلَيه ُكلَّ َما أَ َخ َذ َن َعنهُ َوفَو َق َذل َ
َمش ُه ً
َجبَ ُروت الغَنَاء َما أَغنَاهُ َعن ُك ّل َمن َعلَى اْلَرض َج ًيعا َوقَ َّررَن َعي نَاهُ بَهله
ور ُكلَّ َها
َوَوفَّينَا لَهُ َما َو َعد َن َّ
الصابري َن ِف أَل َواح قُدس ََم ُفوًِا َوأَصلَحنَا لَهُ اْل ُُم ُ
َّ
ين
َوأَيّد َنهُ ب َع ُ
ضد اْلَمر الَّذي َكا َن بْلَ ّق قَواي َوأَرفَعنَا به اَخَاضع َ
ني َوأَهلَكنَا الذ َ
الل َوَكانُوا ِف اْلَرض َشقيا َوَك َذلك نَف َع ُل َما نَ َشاءُ بَمرَن
ُهم استَكبَ ُروا َعلَى ّٰ
ين َونُعطيهم من َخَزائن ال ُقدس َجَزاءً َموفُ ًورا أَن َاي َم َََ
َونُ َو ِّف أُ ُج َور َّ
الصابر َ
ف
الل َوَال ََتَزنُوا َع َّما يرُد َعلَي ُكم ِف أََّايم الروح فَ َسو َ
اْلَرض فَاصربُوا ِف ّٰ
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اللُ َجنَّةً ِف َرفَارف
تَش َهدو َن َجَزاءَ َّ
الصابري َن ِف رض َوان قُدس ََمنُ ً
وعا َوقَد َخلَ َق ّٰ
ون َوفيه قُ ّد َر
اها ب َّ
لصرب إ َل يَوَمئذ َكانَت إَسُ َها ِف كنٰائز العص َمة ََم ُز ً
البَ َقاء َو ََّسَ َ
اع َها َوأَذ َكرَن َها لَ ُكم َرحَةً من لَ ُد َّن
َما َال قُ ّد َر ِف ُك ّل اْلَنَان َوقَد َك َشفنَا حينَئذ قنَ َ
اللُ إَّال َعن الَّذي َن ُهم
َعلَى ال َعالَم َ
الل َو َحَّرَم َها ّٰ
ني َج ًيعا َوفيه أَن َه ٌار من ِلم عنَايَة ّٰ
ودا َولَن يَد ُخ َل في َها إَّال
صبَ ُروا ِف الش َ
الل الَّذي َكا َن بْلَ ّق ََم ُم ً
َّدائد ابتغاءً ل َوجه ّٰ
َ
الل َعلَى أَن ُفسهم َوَد َخلُوا ِف ِ ّل َش َجَرة الروح َوَما
الَّذي َن ُهم َما َغيَّ ُروا نع َمةَ ّٰ
صبَ ُروا ِف البَ َل َاي
احني العّز ِف َه َواء َّ
الصرب َمطيُ ًورا َو َ
َخافُوا من أَ َحد َوَكانُوا َِنَ َ
الضَّراءُ َعلَى أَن ُفسهم َز ُادوا ِف ُحبّهم َموَال ُهم َوأَق بَ لُو ب ُكلّهم إل ج َهة
َوُكلَّ َما ازَد َاد َّ
ات َّ
الذ ُوق ِف
ص ُدورهم َوَز َادت نَ َف َح ُ
قُدس َعليا َواشتَ َّدت َغلَبَ ُ
ات الشَّوق ِف ُ
اللُ ب َفضله
أَن ُفسه ُم إل أَن فَ ُدوا أَن ُف َس ُهم َوبَ َذلُوا أَم َوا َلُم َوأَن َف ُقوا ُكلَّ َما أَعطَا ُه ُم ّٰ
يدة َكانُوا َشاكًرا َربَّ ُهم َوَما تَ َو َّسلُوا إل أَ َحد
ك اْلَ َاالت الشَّد َ
َو ُجوده َوِف َجيع تل َ
وما فَ َهنيئًا ل َمن تََرَّدى برَداء
اللُ أََسَائَ ُهم م َن َّ
ب ّٰ
الصابري َن ِف أَل َواح قُدس ََمتُ ً
َوَكتَ َ
الصرب َوالصطبَار َوَما تَغَيَّ َر م َن البَا َساء َوَما َزلَّت قَ َد َماهُ عند ُهبُوب أَرَايح ال َقهر
َّ
اللُ ِف
الل َسو َ
ف يُظه ُرهُ ّٰ
َوَكا َن من َربّه ِف ُك ّل حني َراضيًا َوِف ُك ّل آن ُمتَ َوّكلً فَ َو ّٰ
يث
ي الَّذي يَتَ لَئ ََُ َكتَ ََُلَؤ النور َعن أُفُق الروح ْبَ ُ
قبَاب ال َعظ َمة ب َقميص الد ّر ّ
الل َه َذا َلَُو
ُي ُ
ص ُار َعن ُم َل َحظته َو َعلَى فَوق َرأسه يُنَادي ُمنَادي ّٰ
طف اْلَب َ
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ني َويَتَ بَ َّرك به
الل ِف اْلَيَ َوة البَاطلَة َعن ُك ّل ما فَ َعلُوا به ال ُمشرك َ
صبَ َر ِف ّٰ
الَّذي َ
ني ال َقاصَرات ِف ُسَرادق قُدس
أَه ُل َم ََ اْلَعلَى َويَشتَ ُ
اق ل َقائَهُ أَه ُل الغُُرفَات َوأَع ُ
ات َعن ُكم من
َجيلً َوأَن تُم َاي َم َََ البَ يَان فَاصربُوا ِف أََّايم ال َفانيَة َوَال ََتَزعُوا َع َّما فَ َ
َز َخارف َّ
ص َحائف ال ُقد َرة
الدنيَّة َوَال تَفَزعُوا َعن َش َدائد اْل ُُمور الَِّ َكانَت ِف َ
الصب َر
ودا إَّال َّ
َمق ُد ًورا ُُثَّ اعلَ ُموا بَن قُ ّد َر ل ُك ّل اْلَ َسنَات ِف الكتَاب َجَزآءً ََم ُد ً
الصاب ُرو َن
الل من قَب ُل َوإَّّنَا يُ َو ِّف َّ
َوَه َذا َما قُض َي ُحك ُمهُ َعلَى َُمَ َّمد َر ُسول ّٰ
ك
وح اْلَمني َعلَى قَلب َُمَ َّمد َعَربيا َوَك َذل َ
أَجَرُهم بغَي ح َساب َوَك َذل َ
ك نََّزَل ُر ُ
اللَ َج َع َل
نُّزَل ِف ُك ّل اْلَل َواح َما قُ ّد َر ل َّ
لصابري َن ِف كتُب عّز بَدي ًعا ُُثَّ اعلَ ُموا بَ َّن ّٰ
َّ
ني ْبَ ُ
يث َما بَ َع َ
ص ال ُمر َسل َ
ب َوال من َر ُسول إَّال َوقَد َزيَّ َن ّٰ
الصب َر قَمي َ
اللُ
ث من نَ ّ
ب
َهي َكلَهُ بردآء َّ
الل َوب َذل َ
ك أَ َخ َذ ّٰ
الصرب ليَص َرب ِف أَمر ّٰ
اللُ ال َعه َد َعن ّ
كل نَ ّ
َمر ُسوالً َوين بَغي لل َّ
صابر ِف أََّول اْلَمر بَن يَص َرب ِف نَفسه ْبَ ُ
يث َيس ُ
ك نَف َسهُ
اللُ ِف الكتَاب ليَ ُكونَ َّن ِف
َّه َوات َو َعن ُك ّل َما أَن َهاهُ ّٰ
َعن البَ غي َوال َفح َشاء َوالش َ
وب ُُثَّ يَصربُ ِف البَ َل َاي في َما نََزَل َعلَيه ِف َسبيل َبرئه
اْلَل َواح بسم َّ
ين َمكتُ ً
الصابر َ
ضاء
ضاء َوََتَوج أَْبُر ال َق َدر ِف َجبَ ُروت الم َ
َوَال يَظطَرب عند ُهبُوب أَرَايح ال َق َ
الل ُمستَق ًيما َويَصربُ َعلَى َما يَرُد َعلَيه من أَحبَّائه َويَ ُكو ُن
َويَ ُكو ُن ِف دين ّٰ
الل َرضيا فَارتَقبُوا
الل ليَ ُكو َن ِف دين ّٰ
ُمصطَ ًربا ِف الَّذي َن ُهم آ َمنُوا ابتغَاءً ل َوجه ّٰ
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س ال ُقدس بطَراز
يَوَم يَرتَف ُع فيه َغ َم ُام َّ
الصرب َويَغَن فيه طَيُ البَ َقاء َويَظ َه ُر طَ ُاو ُ
اْلَمر ِف َملَ ُكوت اللّ َقاء َوتَطلُ ُق أَل ُس ُن ال َكليلَةُ بَْلَان ال َورقَاء َويَ ُكف َحَ َامةُ
الس َماء َويَن َف ُخ ِف الصور َوُيَ ّد ُد َهيَاك ُل ال ُو ُجود َوتَشتَع ُل
ني اْلَرض َو َّ
الفرَدوس بَ َ
اللُ ِف ُِلَل م َن الروح َِ َمال عّز َمن ًيعا إ ًذا فَاسرعُوا إلَيه َاي َم َََ
النَّ ُار َو َيت ّٰ
ت
اْلَرض َوَال تَلتَفتُوا ب َشيء ِف ال ُملك َوَال َينَ ع ُكم َمن ُع َمانع َوَال ََتجب ُكم ُشئُ َ
ون ُ
وعا ْلَنَّ ُكم
كمن قُدس َمرفُ ً
العلميّة َوَال تَ ُسد ُكم َدَالَال ُ
ت اْل َكميَّةُ فَاسرعُوا إل َم َ
ك اليُوم أَقَ َّل من آن لَن يَص ُد َق
لَو تَصربُو َن ِف أََزل اْلََزال َوتُ َوقُّفو َن ِف َذل َ
ك نُّزَل اْلُك ُم من قَلَم عّز َعل ًيما قُل َاي َم َََ اْلَرض
َعلَيكم ُحك ُم َّ
الصرب َوَك َذل َ
اللَ ِف َهذه اْل ََّايم َوَال تَفتَ ُروا َعلَى أَُمنائه َوَال تَ ُقولُوا َما َال يَ ُكن لَ ُكم فيه
اتَّ ُقوا ّٰ
ُشعُ ًورا ْلَنَّ ُكم عُ َجَزاءُ ِف اْلَرض َوفُ َقَراءُ ِف الب َلد َوَال تَستَكربُوا ِف أَن ُفس ُكم ُُثَّ
ك الدن يَا َوُكلَّ َما
الل َسيمضي تل َ
اسرعُوا إ َل اْلَرض الَِّ َكانَت بْلَ ّق َمقبُوالً فَ َو ّٰ
ضر ُسلطَان عّز قَواي َوتُسئَ لُو َن
أَن تُم تَفَر ُحو َن هبَا َوَي َمعُ ُكم َم َلئ َكةُ ال َقهر ِف ََم َ
لس َم َوات َواْلَرض إَّال َوُه َو َكا َن
َع َّما فَ َعلتُم ِف أََّايم ُكم َوَال يُت ُرَك َشيئًا َع َّما ِف ا َّ
س َولَن يَن َف َع ُكم إَّال
ِف لَوح العلم َمكتُ ً
وب إ ًذا لَن يغني ُكم أَ َح ٌد َولَن يَُراف َق ُكم نَف ٌ
َما َحَرث تُم ِف َمَزارع أَع َمال ُكم فَتَ نَ بَّ ُهوا َاي َم َََ اْلَشقيَاء ُُثَّ اَسَعُوا نُص ََ َه َذا
الل َوَما يُر ُ
ص ُح ُكم ل َوجه ّٰ
يد من ُكم َجَزاءً َوَال َش ُك ًورا إَّّنَا َجَزائُهُ
الشَّفيق الَّذي يَن َ
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َعلَى الَّذي أَر َسلَهُ بْلَ ّق َوأَن َزَل َعلَيه ال َايت ليَ ُكو َن اْلُ َّجةُ من لَ ُدنهُ َبلغَةً َعلَى
َّ
ين ُهم َِل
ال َعالَم َ
ني َج ًيعا إ َل َم َت تَرقَ ُدو َن َعلَى ب َساط الغَفلَة َوإ َل َم َت تَتَّبعُو َن الذ َ
َّ
وهم ْلَن ُفسكم
ين َّاَتَذَُتُ ُ
يَ ُكونُوا ِف اْلَرض إَّال َك َه َمج ََم ُروًكا قُل فَ َو ّٰ
الل إ َّن الذ َ
الل َمذ ُك ًورا فَار َحُوا َعلَى
الل َِل يَ ُكن أََسَائُ ُهم َو َذ َواتُ ُهم عند ّٰ
أَرَب ًب من ُدون ّٰ
أَن ُفس ُكم َو َخافُوا َعن ّٰ
الل َبرئ ُكم ُُثَّ ارجعُوا إلَيه لَ َع َّل يُ َك ّف ُر َعن ُكم َسيئَات ُكم َوإنَّهُ
وهم
الل إ َّن الَّذي َن تَنسبُو َن إلَيه ُم العل َم َو َّاَتَذَُتُ ُ
َكا َن بعبَاده َغ ُف ًورا قُل فَ َو ّٰ
الل أَشَّر النَّاس بَل َجوَه ُر الشَّّر يَفر من ُهم َوَك َذلك
ْلَن ُفس ُكم عُلَ َماءَ أُولئ َ
ك عند ّٰ
وما َونَش َه ُد بَنَّ ُهم َما َشربُوا من عُيُون العلم َوَما
َكا َن اْلَم ُر ِف ُ
ص ُحف العلم َمرقُ ً
َّه َوات ِف
فَ ُازوا ْبَرف م َن اْلك َمة َوَما اطَّلَعُوا بَسَرار اْلَمر َوَكانُوا ِف أَرض الش َ
ل َشيئًا م َن
أَن ُفسهم َمرُك ً
ب َوَال َعلَى َوص ّي َوَال َعلَى َو ّ
وضا َوَما نََّزَل َعلَى نَ ّ
ك َكا َن اْلُك ُم من عندهم َعلَى طَلَ َعات
العَراض َوالن َكار إَّال بَع َد إذِنم َوَك َذل َ
اللُ ِف ِلَل م َن
ال ُقدس َمقضيا قُل َاي َم َََ اْلَُّهال أََما نََّزلنَا من قَب ُل يَوَم يت ّٰ
لي بْلَ ّق أَعَرضتُم َواستَكبَ رُت
الغَ َمام فَإ َذا َجاءَ ِف َغ َمام اْلَمر َعلَى َهي َكل َع ّ
ك َوإ َذا َجاءَ ب َايت
ض آ َايت َربّ َ
َوُكن تُم قَوًما بُ ًورا َوأََما نُّزَل يَوَم يت َرب َ
ك أَو بَع ُ
اللَ َكا َن
وب قُل إ َّن ّٰ
بَيّنَات بَ أَعَرضتُم َعن َها َوُكن تُم ِف ُح ُجبَات أَن ُفس ُكم ََم ُج ً
الص َم ُد الَّذي أَ َحا َط عل ُمهُ ُك َّل َمن ِف
ُم َق َّد ًسا َعن ال َمجييء َوالن ُزول َوُه َو ال َفرُد َّ
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ف بنّيَّته َولَن
َّ
الس َم َوات َواْلَرض َولَن يَت ب َذاته َولَن يَُرى ب َكينُونَته َولَن يُعَر َ
يُد َرَك بص َفاته َوالَّذي َيت ُه َو َمظ َه ُر نَفسه َك َما آتَى بْلَ ّق بسم َعل ّي َو َجَعتُم
ضاء َوأَف تَيتُم َعلَيه َاي َمع َشَر العُلَ َماء َوَما استَحييتُم َعن الَّذي
َعلَيه بَ َخاليب البَ غ َ
صينَا أَمَرُكم ِف أَل َواح عّز ََم ُفوًِا أَن َاي ََس َع البَ َقاء
َخلَ َق ُكم َو َس َّوا ُكم َوَك َذل َ
ك أَح َ
الل َولَن
اللَ َختَ َم الن بُ َّوَة ْبَبيبه َُمَ َّمد َر ُسول ّٰ
اَسَع َما يَ ُقولُو َن ُه ُؤلء ال ُمشرُكو َن بَ َّن ّٰ
ث من بَعده أَ َح ٌد َو َج َع َل يَ َداهُ َعن ال َفضل َمغلُوالً َولَن يَظ َهَر بَع َدهُ َهيَاك ُل
يَب َع َ
درةُ َواَن تَهى العنَايَةُ
طع ال َف ُ
ال ُقدس َولَن يَستَشر َق أَن َو ُار ال َفضل َوان َق َ
يض َوَتَّ ال ُق َ
ات اْلُود َِل يََزل َعن رض َوان العّز
اب اْلُود بَع َد الَّذي َكانَت نَ َس َم ُ
َو ُس َّدت أَب َو ُ
الس َم َوات
وب قُل غُلَّت أَيديَ ُكم َولُعن تُم بَا قُلتُم بَل أَ َحاطَت يَ ُدهُ ُك َّل َمن ِف َّ
َمهبُ ً
ث َما يَ َشاءُ ب ُقد َرته َوَال يُسئَ ُل َع َّما َشاءَ َوإنَّهُ َكا َن َعلَى ُك ّل َشيء
َواْلَرض يَب َع ُ
ث
قَد ًيرا قُل َاي َم َََ ال ُفرقَان تَ َف َّك ُروا ِف كتَاب الَّذي نُّزَل َعلَى َُمَ َّمد بْلَ ّق ْبَي ُ
اللُ بَظ َهر نَفسه
َختَ َم فيه الن بُ َّوةُ ْبَبيبه إ َل يَوم القيَ َمة َوَهذه لَقيَ َامةُ الَِّ في َها قَ َام ّٰ
َوأَن تُم احتَ َجب تُم َعن َها َك َما احتَ َجبُوا ملَ ُل اْلَرض َعن قيَ َامة َُمَ َّمد من قَب ُل َوُكن تُم
ِف ُْبُور اْلَهل َوالعَراض َمغ ُروقًا قُل أََما ُوعد ُت بل َقاء ّٰ
الل ِف أََّايمه فَلَ َّما َجاءَ
ال َعن أُفُق اْلََلل أَغ َمضتُم عُيُونَ ُكم َو ُحشرُت ِف أَرض
ال َوع ُد َوأَشَر َق اْلَ َم ُ
اْلَشر َعميًا قُل أََما نََزَل ِف ال ُفرقَان ب َقوله اْلَ ّق ﴿ َك َذلك َج َعلنَا ُكم أَُّمةً َو َسطًا
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الر ُس ُ
لتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى النَّاس َويَ ُكو َن َّ
يدا ﴾ َوفَ َّسرُت َهذه اليَةَ
ول َعلَيكم َشه ً
بَه َواء أَن ُفس ُكم َوُكن تُم ُموقنًا ُمع ََتفًا بَا نُّزَل بْلَ ّق ﴿ َال يَعلَ ُم َتويلَهُ إَّال ّٰ
اللُ
الل َوفَ َّسرُت بَع َد
َو َّ
الراس ُخو َن ِف العلم ﴾ َوَم َع إي َقان ُكم ب َذل َ
ك أََّولتُم َكل َمات ّٰ
ني ِف العلم بَل
الَّذي ُكن تُم َعن َذل َ
ك ََمنُ ً
وعا َوقُمتُم بلعَراض َوالن َكار ل َّلراسخ َ
ف لَ ُكم َوبَا
وهم من قَب ُل َوُكن تُم بَع َمال ُكم َمس ُر ًورا فَأُ ّ
تَقتُلُونَ ُهم َك َما قَتَ لتُ ُم ُ
الل ِف يَوم الَّذي َكانَت أَن َو ُار ال َدايَة َعن
اكتَ َسبَت أَيدي ُكم َوبَا تَظُنو َن ِف أَمر ّٰ
يف يُ َف ّس ُرو َن َما نُّزَل من َجبَ ُروت العَّزة
ودا إ ًذا فَاسئَل َعن ُهم َك َ
فَجر العلم َمش ُه ً
ف ذُكَرت
َعلَى َُمَ َّمد َعَربيا َوَما ي ُقولُو َن ِف َمعن ال َو َسط لَو ُخت َم الن بُ َّوةُ به فَ َكي َ
ِف الكتَاب أَُّمتُهُ َو َس َط اْل َُمم إ ًذا فَاعرف مق َد َارُهم َكأَنَّ ُهم َما ََسعُوا نَغَ َمات
ك َكانَت اْلُ َّجةُ من كتَاهبم َعلَيهم بَليغًا َوَه َذا
ال َورقَاء َولَو ََسعُوا َما َعَرفُوا َوَك َذل َ
من قَول الَّذي تَ َكلَّ
ول من
ن
ل
ك
د
ه
ع
ِف
م
ُم
اْل
ل
ك
ه
ب
م
ب فَ ُكلَّ َما َجائَ ُهم َر ُس ٌ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ ّ
ك َزيَّ َن
ت بُر َسل َو ُخت َم الن بُ َّوةُ بلَّذي َجاءَ من قَب ُل َوَك َذل َ
ت أَن َ
الل قَالُوا لَس َ
ُر ُسل ّٰ
الصدق بَع ً
الشَّيطَا ُن َلُم بَع َمالم َوأَق َوالم َوَكانُوا َعن َشاطئ ّ
يدا فَاذ ُكر َلُم نَبَاءَ
الل قَد نُّزلَت
َُمَ َّمد من قَب ُل إذ َجاءَ ب ُسلطَان ُمبينًا قَ َال َاي قَوم َهذه من آ َايت ّٰ
الل ُُثَّ اجتَمعُوا َعلَى َشاطئ عّز َمن ًيعا َوَاي قَوم فَانظُُروا
بْلَ ّق أََّال ََتتَل ُفوا ِف أَمر ّٰ
اللَ ِف أََّايمهم
إ ََّ
الل َوَال تَتَّبعُوا أَه َوائَ ُكم َوَال تَ ُكونُوا بثل الَّذي َن ُهم َدعُوا ّٰ
ظرة ّٰ
ل بنَ َ
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ضوا َعنهُ َوأَن َك ُروهُ َوَكانُوا َعلَى أَصنَام أَن ُفسهم َمع ُكوفًا
َولَيَاليهم َولَ َّما َجائَ ُهم أَعَر ُ
الل أَم به جنَّةٌ أَو َكا َن َمس ُح ًورا قَالُوا
َوقَالَت اليَ ُهود َت ّٰلل َه َذا الَّذي اف تَ َرى َعلَى ّٰ
الل قَد َكا َن ِف التَّوَرٰية َمقضيا َولَن يَن َس َخ
وسى َوَه َذا ُحك ُم ّٰ
إ َّن ّٰ
اللَ َختَ َم الن ب َّوَة بُ َ
ث َعلَى َشري َعت َها ليَ ن تَشَر
الل َوالَّذي َيت من بَع ُد يُب َع ُ
َشري َعةُ التَّوَرٰية ب َد َوام ّٰ
ك َكا َن اْلَم ُر من ََسَاء اْلُكم َعلَى
أَح َك ُام َها َعلَى ُك ّل َمن َعلَى اْلَرض َوَك َذل َ
وسى اْلَمر َمن ُزوالً َوالَّذي َن أُوتُو الْني َل قَالُوا بثل قَولم َوَكانُوا من يَوَمئذ إل
ُم َ
اللُ بَا نََّزَل َعلَى َُمَ َّمد ال َعَرب ِف ُس َورة اْل ّن َو ﴿ إنَّ ُهم
حينَئذ ُمن تَظًرا َوأَطَرد ُه ُم ّٰ
الل يَكفي ُك َّل َمن
َِنوا َك َما َِنَ ن تُم أَن لَن يب َع َ
اللُ من بَعده أَ َح ًدا ﴾ فَ َو ّٰ
ث ّٰ
الل إن يَسلَ ُكوا ِف ُسبُل
َعلَى اْلَرض َهذه اليَةُ النَّازلَةُ َوَما ُكنَز في َها من أَسَرار ّٰ
وسى َوعي َسى َو َسيس ُل من بَعد إل
عّز َمع ُروفًا قُل قَد بَ َع َ
ث ّٰ
اللُ ُر ُسلً بَعد ُم َ
آخر الَّذي َال آخَر لَهُ ْبَ ُ
يث لَن يَن َقط َع ال َفض ُل من ََسَاء العنَايَة يَف َع ُل َما يَ َشاءُ
ضر ال َعدل َمسئُوالً إ ًذا فَاَسَع َما
َوَال يُسئَ ُل َع َّما يَف َع ُل َوُكلٌّ َعن ُك ّل َشيء ِف ََم َ
َّ
ين ُهم َكانُوا من قَب ُل
يَ ُقولُو َن َه ُؤَلء ال ُمعر ُ
ضو َن َوَِنوا ِف ّٰ
الل َك َما َِنوا عبَاد الذ َ
السا َعةُ بْلَ ّق َوقَ َامت القيَ َامةُ َرغ ًما
ضت َّ
الل إشتَ بَهَ َعلَي ُك ُم اْلَم ُر قَد قَ َ
قُل فَ َو ّٰ
ْلَنف ُكم وأَن َ َّ
وما قُل أَن تُم تَ ُقولُو َن بثل َما
ين ُهم َكانُوا َعن نَغَ َمات ّٰ
الل َمص ُم ً
َ
ف الذ َ
الل َوتَن تَظ ُرو َن بثل َما ُهم إن تَظَُروا َوَزلَّت أَق َد ُام ُكم
قَالُوا أَُم ُم ال َقبل ِف َزَمن َر ُسول ّٰ
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ودا إذًا تَ َف َّك ُروا ِف تَلويَ َهذه اليَة لَ َع َّل
الصَراط الَّذي َكا َن بْلَ ّق ََم ُد ً
َعلَى َه َذا ّ
تُرَزقُو َن من َمائدة العلم الَِّ يَنزُل من ََسَاء ال ُقدس َعلَى قَدر َمق ُد ًورا َاي قَُّرَة
َّجَرة ال ُم َوَرقَة ال ُمبَ َاركة ال ُمن بَ تَة
البَ َقاء فَاش َهد َما يَش َه ُدو َن ال ُمشرُكو َن ِف َهذه الش َ
صانُ َها إل أَن بَلَغَت َم َق َام
الَِّ َكانَت َعلَى َجبَل المس َ
ك َمرفُ ً
وعا َوطَالَت أَغ َ
يدو َن َه ُؤلء ال ُمشرُكو َن أَن يَقطَعُوا
ف ُسَرادق ال ُقدس َمكنُ ً
ون َويُر ُ
الَّذي َكا َن َخل َ
الل َواستَح َفظت ْبفظه َو َج َع َل ّٰ
صنَت ِف حصن ّٰ
أَف نَانَ َها قُل إنَّ َها استَح َ
اللُ
يث لَن يَصل إلَي َها أَيدي الَّ
ين ُهم
ذ
ص ًورا ْبَ ُ
أَيدي ال ُمنَافق َ
ني َوال َكافري َن َعن َها َمق ُ
َ
َ
ب
ضوا فَ َسو َ
ك َف ُروا َوأَعَر ُ
ف يتَم ُع ّٰ
اللُ ِف ِلّه ُك َّل َمن ِف ال ُملك َوَه َذا َما َكتَ َ
وما َاي قَُّرَة اْلَّ َمال
َعلَى نَفسه اْلَ ّق َوَكا َن َذلك ِف أَل َواح العّز من قَلَم العلم ََمتُ ً
ك اْل ََّايم ُُثَّ اَسع ُهم نَغ َمةً من نَغَ َمات البَ َقآء لَ َع َّل
ذَ ّكر العبَاد بَذ َكار الروح ِف تل َ
يستَشع ُرو َن ِف أَن ُفسهم أَقَ َّل من َذ ّر َشيئًا َولَ َع َّل َال يَظُنو َن بثل َما َِنوا ُشَرَكائُ ُهم
ث ِف ُك ّل حني َر ُسوالً قُل َاي
اللَ يَ ُكو ُن قَاد ًرا َعلَى أَن يَب َع َ
من قَب ُل َويوقنُو َن بَ َّن ّٰ
ضآء ُموتُوا بغَيظ ُكم َه َذا َما قُض َي بْلَ ّق من قَلَ َم عّز ُد ّراي إ ًذا فَاَلق
َم َََ البَ غ َ
وب لَ َع َّل يتَّبعُو َن َما فُ ّسَر ِف
َعلَيهم َما َغَّرَدت به َحَ َامةُ الروح ِف رض َوان قُدس ََمبُ ً
اَخَتم َعن ل َسان الَّذي َكا َن َراس ًخا ِف العلم ِف زَاي َرة اسم ّٰ
الل َعليا قَ َال َوقَولُهُ
اْلَق اَخَ َاتُ ل َما َسبَ َق َوال َفات َُ ل َما استُقب َل َوك َذلك ذَ َكَر َمع َن اَخَتم من ل َسان
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ني َوفَاَتًا ل َما يت
قُدس َمن ًيعا َك َذل َ
اللُ َحبيبَهُ َخاَتًا ل َما َسبَ ُقوهُ م َن النَّبيّ َ
ك َج َع َل ّٰ
ني من بَع ُد إ ًذا تَ َف َّك ُروا َاي َم َََ اْلَرض في َما أَل َقينَا ُكم بْلَ ّق لَ َع َّل
م َن ال ُمر َسل َ
كمن اْلَمر ِف َشاطئ ال ُقدس َسبيلً َوَال ََتتَجبُوا َع َّما ََسعتُم من
ََتدو َن إ َل َم َ
اللُ َراس ًخا ِف علمه َوَكانَت
عُلَ َمائ ُكم ُُثَّ اسئَ لُوا أُُم َور دينكم َعن الَّذي َج َعلَهُ ّٰ
اللَ َوَال تَتَّخ ُذوا العل َم
اس اتَّ ُقوا ّٰ
اْلَن َو ُار من نُور َوجهه ُمتَ لَئًَ َوُمضيئًا َاي أَي َها النَّ ُ
م َن العُيون ال ُمكد َرة الَِّ َكانَت َعن َج َهة النَّفس َواْلَهل َجرًاي فَ َّاَتذوهُ م َن
الصافيَة اْلَاريَة ال َعذبية الَِّ َجَرت َعن يني ال َعرش
السائغَة َّ
السايلَة َّ
العُيون َّ
اللُ لََب َرار في َها نَصيبًا أَن َاي طل َعةَ ال ُقدس َهب َعلَى ال ُممكنَات َما
َو َج َع َل ّٰ
وم َّن َعن قُبُور أَج َسادهم َويستَشع ُر َّن َعلَى اْلَمر الَّذي َكا َن
َوَهبَك ّٰ
اللُ ُِوده لي ُق ُ
اللُ ِف
بْلَ ّق َمأتيا ُُثَّ ارسل َعلَيهم من نَ َس َمات المسكيَّة ال ُم َعطََّرة الَِّ أَعطَ َ
اك ّٰ
اس أَن ُف َس ُهم َعن َه َذا الروح
َذ ّر البَ َقاء لَ َع َّل َيَّرَك هبَا َعظَائ ُم َّ
الرم َيمةُ َولئَ َّل َيرَم النَّ ُ
الَّذي نُف َخ من َه َذا ال َقلَم الق َدمي اْل ََزل اْلَبَدي َويَ ُكونُ َّن ِف َه َذه اْلَرض الطَّيّبَة
ت تَش َه ُد
ال ُمبَ َارَكة بَ َ
الل َعلَى أَح َسن اْلَ َمال ََم ُش ًورا أَن َاي قَلَ َم اْلَمر أَن َ
ني يَ َدي ّٰ
َوتَ َرى بَ َّن ال ُممكنَات ِف ُْلَج َّ
الرحَة ال ُمن بَسطَة
اللنَ َه َاايت َما يَستَ قبلُو َن هبَذه َّ
الس ٰم َوات َواْلَرض َوَما يتَ َو َّج ُهو َن إ َل َوجه
اْلَاريَة الَِّ أَ َحاطَت ُك َّل َمن ِف َّ
ضائَت ُكل َمن ِف َملَكوت اْلَمر َواَخَلق
الَّذي منهُ أَشَرقَت أَن َو ُار الروح َوهبَا أَ َ
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وضو َن َم َع
ك َشه ً
ت َعلَى َذل َ
َوإنَّ َ
يدا َويَرك ُ
ضو َن ِف َوادي النَّفس َوالََوى َويُ ُ
ك ُكن َ
ك بَع َد الَّذي بَشَّرتَ ُهم من قَب ُل من قَلَم عّز َجليا
الَّذي َن َما فَ ُازوا بل َقآئك ِف يَوم َ
كم
ك اْلُل ُو ِف َجبَ ُروت البَ َقآء َواْلَم ُر يوَمئذ لل َوَك َذل َ
ت َوقَولُ َ
َوقُل َ
ك ُكت َ
ب ُح ُ
اعةُ َوقُض َي
اليوم َعلَى أَل َواح العّز من إصبَع ُروح ق َدميا فَلَ َّما َجآءَ اليوُم َوأَتَت َّ
الس َ
الزَوال إ ًذا قَ ُاموا ال ُكل بلنّ َفاق لََذا النور
اْلَم ُر َواستَ َوت أَن َو ُار اْلَ َمال ِف قُطب َّ
ك فَاعرفُوا ُك َّل
ال ُمشرق من َشطر الفَاق ُُثَّ احتَ َجبُوا ْبُ ُجبَات ُكفر َغليظًا َوَك َذل َ
الل فَلَ َّما قُض َي
الملَل ِف ُك ّل اْلَزَمان بَع َد الَّذي ُكلٌّ ان تَظَُروا بَا ُوع ُدوا ِف أ ََّايم ّٰ
يدا َك َما
ال َوعد أَن َك ُروهُ بَا أَل َقى الشَّيطَا ُن ِف أَن ُفسهم َوَكانُوا َعن َشاطئ ال ُقدس بَع ً
يث ان تَظ ُروا ِف أ ََّايمهم بَا ُوع ُدوا من ل َسان
ني ْبَ ُ
تَش َهدو َن اليَ وَم َه ُؤَلء ال ُمشرك َ
اللُ فَ َر َجهُ فَلَ َّما َِ َهَر
احوا ب َع َّج َل ّٰ
َُمَ َّمد َر ُسول ّٰ
الل َوُكلَّ َما ََسعُوا اَسَهُ قَ ُاموا َوتَ َ
ص ُ
ضوا َعلَيه َو َج َادلُوهُ بلبَاطل َو َس َجنُوهُ ِف َو َسط
كروهُ ِف أَن ُفسهم َواعتَ َر ُ
بْلَ ّق أَن ُ
ص ُدورهم َو َن ُر أَن ُفسهم إ َل أَن فَ َعلُوا به َما احتَ َرقَت به
اْلبَال َوَما أُطفي غل ُ
ك تَ َزلَزلَت أَرَكا ُن َم َداين البَ َقاء ِف َجبَ ُروت
أَكبَاد ال ُو ُجود ِف َهيَاكل الش ُهود َوب َذل َ
ال الغَيب َعلَى َمك َمن قُدس َخفيا أَن َاي طَل َعةَ العّز فَاذ ُكر
ال َع َماء َو َن َحت َجَ ُ
ني من أَهل البَ َقاء َما قَ َال ال ُمشرُكو َن من قَب ُل ِف أََّايم الَّذي قُت َل ف َيها
لل ُمؤمن َ
َّ
ين ُهم
اْلُ َس ُ
ني من َهيَاكل ُِلم َشقيا َوَكانُوا أَن يَُز ُ
وروهُ ِف ُك ّل يَوم َويَل َعنُوا الذ َ
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ضلَ َم
صبَاح مأََة َمَّرة أَللَّ ُه َّم ال َعن أََّوَل َِاِل َ
َِلَ ُموا َعلَيه َوَكانُوا أَن يَقَرُؤا ِف ُك ّل َ
ني ِف أَرض ال ُقدس َِلَ ُموهُ َوقَتَ لُوهُ َوفَ َعلُوا
َح َّق َُمَ َّمد َوآل َُمَ َّمد فَلَ َّما بُع َ
ث اْلُ َس ُ
الصادق َوال َكاذب َوالنور
ني َّ
به َما َال فَ َعلُوا بَ َحد من قَب ُل َوَك َذل َ
اللُ بَ َ
ص ُل ّٰ
ك يُف ُ
ني َج ًيعا إ ًذا فَاذ ُكر ِف الكتَاب
َوالظل َمة َويُلقي َعلَي ُكم َما يَظَه ُر به أَف َع ُ
ال الظَّالم َ
الل تَقيا الَّذي آ َم َن ب ّٰلل ِف يَوم الَّذي َكا َن اْلَم ُر َعن َمطلَع الروح لَم ًيعا
َعب َد ّٰ
ب
ني الَّذي َد َخ َل ال َوح ُ
َوأَ َعا َن َربَّهُ بَا قَد َكا َن ُمقتَد ًرا َعلَيه ح َ
يد ِف أَرض ُح ّ
الل بْلَ ّق َوَال َح ال َوجهُ أَن َاي َم َََ ال ُفرقَان
َشرقيا قَ َال َاي قَوم قَد َجاءَ بُرَها ُن ّٰ
وصا َوَاي قَوم قَد أَشَر َق
فَاسرعُوا إلَيه َوَال تَ ُكونُوا َعلَى أَع َقاب أَن ُفس ُكم َمن ُك ً
اْلَ َم ُ
ال َعن أُفُق ال ُقدس َو َجاءَ ال َوع ُد بْلَ ّق فَاس َعوا إ َل رض َوان الَّذي َكا َن ال َوجهُ
الل قَد
الل َوَه َذا يَوُم ّٰ
فيه ُمضيئًا إ َّاي ُكم أَن َال ََترُموا أَن ُف َس ُكم َوعُيُونَ ُكم َعن ل َقاء ّٰ
اب بْلَ ّق َولَن يُغَ َاد َر فيه
َكا َن َعلَى ال َكافري َن َعس ًيا َوَاي قَوم قَد ُوض َع الكتَ ُ
الل بَعد
أَع َم ُ
ال ال َعالَم َ
ني َعلَى قَدر نَقي َوقطم ًيا َوَاي قَوم َال ََتتَجبُوا َعن َجَال ّٰ
ك َكا َن اْلَم ُر من
الَّذي َجاءَ ِف ِلَل م َن الغَ َمام َوِف َحوله َم َلئكةُ ال ُقدس َوَك َذل َ
يد َاي قَوم قَد جئ تُ ُكم بلَوح م َن الروح من لَدن
َج َهة ال َعرش َمقضيا َوإذ قَ َال ال َوح ُ
الل َواَجيبُوا َداعي الَّذي يَ ُدعُوُكم بْلَ ّق اَخَالص
وما أََّال تَتَ َفَّرقُوا ِف أَمر ّٰ
َعل ّي قَي ً
َويُلقي َعلَي ُكم َما يُ َقّربُ ُكم إ َل َيني عّز ََمبُوبً َوَاي قَوم قَد ُوعد ُت ِف ُك ّل اْلَل َواح
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ور َو َن َدى ال ُمنَاد َو ُش َّقت
ف اْلَ َم ُ
الل َوَه َذا يوٌم فيه ُكش َ
بل َقآء ّٰ
ال َوَِ َهَر الن ُ
ضوا عُيونَكم َعن َجَال قُدس ُد ّراي َوَه َذا َما
َّ
اللَ َوَال تَغم ُ
الس َمآءُ بلغَ َمام اتَّ ُقوا ّٰ
اللُ َعن ُك ُم ال َعه َد ِف َذ ّر ال َع َماء إ ًذا
ُوعد ُت بل َسان الر ُسل من قَب ُل َوب َذل َ
ك أَ َخ َذ ّٰ
أُوفُوا بعُ ُهود ُكم َوَال تَ ُكونُوا ِف أََراضي ال َش َارات َموقُوفًا َوم َن النَّاس َمن َو َف ب َعهد
الل بَغيا َومن ُه ُم الَّذي َُسّ َي
ض َوَكا َن َعلَى ّٰ
ّٰ
اب َداعي اْلَ ّق َومن ُهم َمن أَعَر َ
الل َوأَ َج َ
ني
بسم التَّقي ِف الكتَاب َوآ َم َن ب ّٰلل َربَّهُ َوَكا َن ب َوعده َعلَى اْلَ ّق َوفيا َو َح َ
ضَر بَ َ
الل َوَكا َن َعلَى ال ّدين ال َقيّم
يَ َدي ال َوحيد َوََتَ َّس َ
ك بلعُرَوة ال ُوث َقى َوَما تَ َفَّر َق كل َمةُ ّٰ
ك َج َع َل
صَر َربَّهُ ِف ُك ّل اْلَح َوال َوب ُك ّل َما َكا َن ُمقتَد ًرا َعلَيه َوب َذل َ
ُمستَق ًيما َونَ َ
الضَّراءُ َواحتَ َم َل
اللُ اَسَهُ ِف أَسطُر البَ َقاء من قَلَ َم العّز َمسطُ ًورا َوَم َّستهُ البَا َساءُ َو َّ
ّٰ
َّ
ين
ِف نَفسه الش َ
َّدائد ُكلَّ َها َوِف ُك ّل تل َ
ك اْلَح َوال َكا َن َشاكًرا َو َ
صبُ ًورا َوإ َّن الذ َ
ك
اللَ بَم َوالم َوأَن ُفسهم َويَصربُو َن ِف الش َ
الل أُُولئ َ
َّدائد ابتغَاءً ل َوجه ّٰ
ص ُرو َن ّٰ
ُهم يَن ُ
ص ًورا َولَو يُقتَ لُو َن َوُيَرقُو َن ِف اْلَرض ْلَنَّ ُهم
َكانُوا ِف أََزل ال َزال بنَصر ّٰ
الل َمن ُ
الل َمطيُ ًورا َوَال يَلتَفتُو َن إ َل
ُخل ُقوا م َن اْلَرَواح َوَكانُوا ِف َه َواء الروح بذن ّٰ
أَج َسادهم ِف ال ُملك َويَشتَاقُو َن البَ َل َاي ِف ُسبُل َبرئهم َكاشتيَاق ال ُمجرم إل
ك يُ َذ ّك ُرُكم ال َورقَاءُ بَذ َكار الروح لَ َع َّل
الغُفَران َو َّ
الل َوَك َذل َ
الرضيع إ َل ثَدي َرحَةَ ّٰ
ودا َوقُض َي
اس يَن َقطعُو َن َعن أَن ُفسهم َوأَم َوالم َويرجعُو َن إ َل َم َقّر قُدس َمش ُه ً
النَّ َ
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ني
اللُ بَ َ
اْل ََّايم إ َل أَن اجتَ َم َعت ِف َحول ال َوحيد َشرذَ َمةٌ من قَريَة الَِّ َب َرَك َها ّٰ
الل
صوالً َواتَّبَ عُوا ُحك َم ّٰ
ال ُقَرى َوَرفَ َع اَسَ َها ِف اللَّوح الَّذي َكا َن أُم الكتَاب َعنهُ َمف ُ
َوطَافُوا َحوَل اْلَمر َوأَن َف ُقوا أَم َوا َلُم َوبَ َذلُوا ُكلَّ َما َلُم من َز َخارف ال ُملك َوَما
اللُ َعلَى ُك ّل َشيء َعل ًيما َوَكا َن قُلُوبُ ُهم ُزبَُر اْلَديد
اللَ َوَكا َن ّٰ
َخافُوا من أَ َحد إَّال ّٰ
اض ُمعرض َوَكانُوا ِف َم َداين
ِف نَصر ّٰ
الل َوَما أَ َخذت ُهم لَوَمةُ َالئم َوَما َمنَ َع ُهم إعَر ُ
وعا وبَلَ َغ اْلَمر إ َل َم َقام الَّ
يس
ئ
ر
ع
َس
ي
ذ
َ
اْلَرض كأَع َلم ال ُقدس بسم ّٰ
َ
الل َمرفُ ً َ
ُ
َ ُ
ض ببُرَهانه َوَكا َن أَش َقى النَّاس ِف
الظلم الَّذي َك َفَر ب ّٰلل َوأَشَرَك َِ َماله َوأَعَر َ
ك ر َج ُ َّ
ين ُهم َكانُوا ِف ُسَرادق اَخُلد َمستُ ًورا أَن َاي أَه َل
اْلَرض َويش َهد ب َذل َ
ال الذ َ
َّ
ين ُهم َكانُوا
اللَ َبرئ ُكم بَا أَن َع َم ُكم بْلَ ّق َوفَ َّ
ال َقريَة فَاش ُك ُروا ّٰ
ضلَ ُكم َعلَى الذ َ
درة
َعلَى اْلَرض ْبَ ُ
يث َشَّرفَ ُكم بل َقائه َو َعَّرفَ ُكم نَف َسهُ َوَرَزقَ ُكم من أَثَار س َ
وما َوفَا َزُكم بََّايمه َوأَر َس َل إلَي ُكم نَ َس َمات
الفردوس بَعد الَّذي َكا َن ال ُكل َعن َها ََم ُر ً
ك يُن َعلَى
َحديَّة َوقَ َّربَ ُكم إ َل بُق َعة عّز َمب ُروًكا َك َذل َ
ال ُقدس َوقَلَّبَ ُكم إ َل َيني اْل َ
َّ
وعا
ين ُهم َكانُوا َعن ُك ّل َمن َعلَى اْلرض َمقطُ ً
َمن ي َشآءُ َويتَص بَرحَته عبَ َاد الذ َ
إ ًذا فَابش ُروا ِف
ب أََسَآئَكم
أَن ُفسكم ُُثَّ اف تَخ ُروا َعلَى َمن ِف ال ُملك ََم ُم ً
وعا فَاعلَ ُموا بَ َّن ّٰ
اللَ َكتَ َ
الل لَو يَظ َه ُر َم َق ُام
ص َحائف ال ُقدس َوقَ َّد َر لَ ُكم ِف الفردوس َم َق ًاما ََم ُم ً
ودا فَ َو ّٰ
ِف َ
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أَ َحد من ُكم َعلَى َمن َعلَى اْلَرض لَيَ ف ُدو َن أَن ُف َس ُهم ابتغَآءً لَذا ال َم َقام الَّذي َكا َن
يث م َن الطَّيّب
ب َعن عُيون النَّاس ليُ َميَّز اَخَب ُ
بيَد ّٰ
الل ََملُوقًا َولَكن احتَ َج َ
اللُ ِف ال ُملك ليَظ َهَر ما ِف قُلُوهبم َك َما َِ َهَر َوكن تُم َعلَيهم
َوَك َذل َ
ك يَب لُ ُ
وه ُم ّٰ
اس بل ّرب َوالتَّق َوى َوبَ ُكوا ِف
َشه ً
يدا َوكم من عبَاد َعبَ ُدوا ّٰ
اللَ ِف أََّايمهم َوأََم ُروا النَّ َ
الزَاي َرات لِ َهار
اهم ِف حني َّ
الل َو َغ َم ُ
ضوا َغينَ ُ
صائب آل ّٰ
الص ٰلوة َوقَرائَة ّ
َم َ
ضوا َعنهُ َوَك َف ُروا به إل
ودا فَلَ َّما َجائَ ُه ُم اْلَق أَعَر ُ
تَ َوجههم إل َمبدء ال ُقدس َمس ُج ً
اللُ أَعم َال الَّ
ين ُه ُم
ذ
أَن قَتَ لُوهُ بَيديهم َوَكانُوا بَف َعالم َمس ُر ًورا َك َذل َ
ك يُبط ُل ّٰ َ
َ
َّ
ضعُوا لطل َعته َوَكانُوا ِف
الل َو َخ َ
ين ُهم أَق بَ لُوا إ َل ّٰ
استَكبَ ُروا َعلَيه َويقبَ ُل أَع َم َال الذ َ
الل الَِّ أَن َع َم ُكم بْلَ ّق َو َعلَّ َم ُكم
الر َ
ضاء َمسلُوًكا فَذ ُك ُروا َاي أَه َل ال َقريَة نع َمةَ ّٰ
ُسبُل ّ
َّ
ين ُهم من ك َرب َع َمائمهم َوثقل َها َما يَقد ُرو َن
َما َال َعلَّ َمهُ ُكل عُلَ َماء اْلَرض الذ َ
وضا
أَن ي ُشوا َعلَى اْلَرض َوإ َذا َيرُكو َن كأَنَّ َها َيَُرُك َعلَى اْلَرض َجبَ ُل غ ّل َمب غُ ً
الل ين بَغي لَ ُكم َاي أَوليَآءَ ّٰ
فَ َو ّٰ
الل بَن تُ َق ّد ُسوا أَن ُف َسكم َعن ُك ّل َما نُهيتُم َعنهُ
ص ُكم ب َفضل الَّذي َِل يَ ُكن ل ُدون ُكم
اللَ ِف ُك ّل اْل ََّايم َواللَّيَال بَا اختَ َّ
َوتَش ُك ُروا ّٰ
ك
الل َبرئكم ْبَ ُ
الل َوتَكونُوا ب َذل َ
يث تَ ُهب من ُكم َرائ َحةُ ّٰ
فيه نَصيبًا َوََت ُكوا َعن ّٰ
َّ
ك تَعظُ ُك ُم ال َورقَاءُ َوتُ َعلّ ُم ُكم ُسبُ َل العلم
ين ُهم َك َف ُروا َوأَشَركوا َوَك َذل َ
َُمتَ ًازا َعن الذ َ
اللَ َوَال تُبطلُوا أَع َمالَ ُكم
ب ُمستَق ًيما إتَّ ُقوا ّٰ
لتَ ُكونُوا ِف دين ّٰ
الل َراس ًخا َو َعلَى اْلُ ّ
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اللُ َيُن َعلَي ُكم في َما أَيَّ َد ُكم
الل ِف إيَان ُكم بَظ َهر نَفسه بَل ّٰ
بلغَفلَة َوَال ََتُنوا َعلَى ّٰ
ون فَ َهنيئًا لَ ُكم َاي
ايع علم ََم ُز ً
َعلَى اْلَمر َو َعَّرفَ ُكم ُسبُ َل العّز َوالتَّق َوى َوأَلََم ُكم بَ َد َ
الضَّراء َوبَا ََسعتُم ب َذان ُكم
الل َعلَى البَأً َساء َو َّ
صبَ رُت ِف َزَمن ّ
أَه َل ال َقريَة َوبَا َ
ضى به
َو َشه ُ
دت بعُيُون ُكم فَ َسو َ
اللُ أَح َس َن اْلََزاء َويَعطي ُكم َما تَر َ
ف َيزي ُك ُم ّٰ
ون فَاج َهدوا بَن َال تُبطلُوا
ت أََسَائَ ُكم ِف كتَاب قُدس َمكنُ ً
أَن ُف ُس ُكم َويَث بُ ُ
اللُ َعلَي ُكم َوب ُك ّل َما يَقضي من
اصطبَ َارُكم بلشَّك َوى َوُكونُوا َراضيًا بَا قَ َ
ضى ّٰ
بَع ُد ْل َّ
ض ُرو َن ِف
َن الدن يَا َوزينَ تَ َها َوُزخ ُرفَ َها َسيمضي أَقَ َّل من آن َوَال بَ َقاءَ َلَا َوَُت َ
الل َوَكانُوا م َن
ين ُهم فَ ُدوا أَن ُف َس ُهم ِف أََّايم ّٰ
َمق َعد عّز ََمبُوًب فَطُ َ
وب لَ ُكم َوللَّذ َ
َّ
وعا
ب َوَوَرُدوا َعلَى َم َقّر الَّذي َكا َن َعن َغيهم ََمنُ ً
ين ُهم طَ ُاروا ِف َه َواء اْلُ ّ
الذ َ
الل ليَ ُكو َن أَم ُرهُ ِف
فَاذ ُكر َاي قَلَ َم ال ُقدس َما قُض َي َعلَى ال َوحيد من أَ َعادي نَفس ّٰ
ال َم ََ اْلَعلَى بْلَ ّق َمذ ُك ًورا فَلَ َّما ََس َع الَّذي َك َفَر َو َش َقى ُُثَّ استَكبَ َر َوبَغَى أَر َس َل
ض بثلهم ِف إيَاِنم ب ّٰلل
ُجنُود ال ُكفر َوأََمَرُهم بَن يَقتُلُوا الَّذي َن َما َحَ َل اْلَر ُ
يث ِف ال َم َلء بغَي َما
طه ًورا َوأَمَر اَخَب ُ
َويَسف ُكوا د َماءَ الَِّ َكانَت هبَا ُكل َشيء َم ُ
ئيسني
اللُ ِف الكتَاب َوَك َذل َ
نََّزَل ّٰ
ك َكا َن اْلُك ُم من عنده َمقضيا َوقَ َّرَر لل ُجنُود َر َ
اب البَاقيَةَ
الَّ َذين ُهَا َك َفرا ب ّٰلل َوآ َايته َوَب َعا دي نَ ُهم ب ُدن يَ ُ
اهم َواشتَ َرَاي ْلَن ُفسهم َع َذ َ
َّ
الل ُمستَ قبلً َوأَتَيَا َم َع ُجنُود ال ُكفر َو َع َساكر
الدائ َمةَ َوَك َ
ان بظُلمهم إ َل قَهر ّٰ
www.oceanoflights.org

سورة الصرب (لوح أيّوب) – آاثر حضرة هباءهللا – االايم التسعة ،الصفحات 136 – 110

الل َوأَحبَّائَهُ َوَكانُوا من أَ َشّر النَّاس ِف أُّم الكتَاب
ّ
اص ُروا ُجنُ َ
ود ّٰ
الشرك إ َل أَن َح َ
الل َو َج َادلُوا َم َع ُهم َو َن َزعُوا هبم
وب َو َح َاربُوا َم َع أَص َحاب ّٰ
من قَلَم اْلَمر َمكتُ ً
اللُ ِف
درا َعلَيه ليَ غلبُوا َعلَى ُجنُود اْلَ ّق َولَكن َج َعلَ ُه ُم ّٰ
َو َع َارُكوا بَا َكانُوا ُمقتَ ً
الل َوأَوليَائه َدبَُّروا ِف
َحرهبم بَيَدي ال ُمؤمن َ
وب فَلَ َّما َع َج ُزوا َعن حزب ّٰ
ني َمغلُ ً
اْلَمر َوَم َك ُروا ِف أَن ُفسهم َو َش َاوُروا بَينَ ُهم إ َل أَن أَر َسلُوا إ َل ال َوحيد َر ُسوالً بل َسان
ت اب ُن َُمَ َّمد َوإ َّن ُكنَّا
كذب َمكراي َوَد َخ َل َر ُس ُ
ول الشَّيطَان إ َل ال َوحيد َوقَ َال أَن َ
يد الص َل َح ِف أَمرَك َونَس َم ُع
ك بَل نُر ُ
ك َعلَينَا َوَما جئ نَا لنُ َعارَك َم َع َ
ُمقٌّر ب َفضل َ
ك ِف اْلُكم من أَقَ َّل م َن َّ
الذ ّر َذرا إ ًذا فَتَ ََ
ك َوَما ُنَال ُف َ
ك َما َت ُم ُرَن َونَتَّب ُع قَولَ َ
من َ
وح ال ُقدس بل َسان ال َوحيد َوقَ َال َاي قَوم إن تُقروا ب َفضلي
فَ ُم الروح َونَطَ َق ُر ُ
ون َوُكن تُم
اصرَُتُ َ
َوتَعرفُون أَ َن اب ُن َُمَ َّمد َر ُسول ّٰ
الل ِلَ جئ تُم َعلَينَا ُِنُود ال ُكفر َو َح َ
اللَ َوَال تُفس ُدوا ِف اْلَرض َوَال
الل ُمعر ً
ضا َو َعلَيه بغَيا َوَاي قَوم اتَّ ُقوا ّٰ
َعن أَمر ّٰ
الل الَّذي َخلَ َق ُكم َوَرَزقَ ُكم َوأَن َزَل َعلَي ُكم
الل َعن َوَرائ ُكم َو َخافُوا َعن ّٰ
تَ َدعُوا أَمَر ّٰ
ك َو ُجنُود ُكم ُُثَّ الَّذي أَر َسلَ ُكم بلظلم
آ َايت عّز بَد ًيعا َوَاي قَوم َسيَ ف َن ال ُمل ُ
ضت َعلَى أَُمم ال َقبل َوتَنَ بَّ ُهوا ِف أُُمور الَِّ َكانَت من قَب ُل
فَانظُُروا إ َل َما قَ َ
ت ب ّٰلل َوآ َايته النَّازلَة َعلَى ل َسان َعل ّي بْلَ ّق
َمقضيا َوَاي قَوم َما أَ َن إَّال َعب ٌد آ َمن ُ
اللَ َوَال
الل َوَما أُر ُ
َوإن لَن تَر َ
يد من ُكم َشيئًا اتَّ ُقوا ّٰ
ضوا بنَ فسي بَينَ ُكم أُ َساف ُر إ َل ّٰ
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تَسف ُكوا د َماءَ أَحبَّائه َوَال َت ُخ ُذوا أَم َو َال النَّاس بلبَاطل َوَال تَك ُف ُروا ب ّٰلل بَع َد
ص ُح ُكم بل َعدل فَاتَّبعُوا نُصحي َوَال
الَّذي إ َّد َعي تُم اليَان ِف أَن ُفس ُكم َوَك َذل َ
ك أَن َ
تَب عُ ُدوا َعن أَمر الَّذي َكا َن َعن أُفُق الروح َمش ُروقًا َوَاي قَوم أَتَقتُلُو َن َر ُجلً أَن
وعا
اللُ َوقَد َجائَ ُكم ب َايت الَِّ تَع ُج ُز َعن إد َراك َها عُ ُق ُ
يَ ُق َ
ول اَخََليق ََم ُم ً
ول َرّب ّٰ
فَار َحُوا َعلَى أَن ُفس ُكم َوَال تَتَّبعُوا َه َوٰي ُكم َستَخ ُر ُجو َن من َهذه الدن يَا ال َفانيَة
وما َوتُسئَ لُو َن َع َّما فَ َعلتُم ِف اْلَرض َوَُتَزو َن ب ُك ّل
َوََت ُ
ض ُرو َن بَ َ
ني يَ َدي ُمقتَدر قَي ً
َما َعملتُم ِف َّ
وما َوُكّرَر
الدولَة البَاطلَة َوَه َذا َما قُض َي ُحك ُمهُ ِف أَل َواح عّز ََمتُ ً
بَينَ ُه ُم الر ُس ُل َو َّ
الر َسائ ُل إ َل أَن َو َ
اب ّٰ
الل بَينَ ُهم َوأَق َس ُموا به َو َختَ ُموهُ
ضعُوا كتَ َ
اه ُدوا
َوأَر َسلُوهُ إ َل َجَال عّز َوح ً
يدا َوَك َذل َ
الل َو َع َ
ك َكانُوا أَن َي َدعُوا ِف أَمر ّٰ
ص ُدورهم َكالنَّار الَِّ َكانَت ِف
بل َساِنم َما َِل يَ ُكن ِف قُلُوهبم َوَكا َن الغل ِف ُ
ف ب ُق ُدومه أََماكنَ ُهم
ِ َلل ال َمكر َمستُ ًورا َواستَ ر ُجوا م َن ال َوحيد بَن يُ َشّر َ
ودا فَلَ َّما
َوََمَافلَ ُهم َوأَ َّك ُدوا ِف ال َعهد َوالميثَاق َوَكانُوا َعلَى َمهد النَّفس َوالََوى َمرقُ ً
الل قَ َام َوقَ َ
َح َ
ضَر بَ َ
اب ّٰ
ني يَ َدي ال َوحيد كتَ ُ
ال لل َم َل ِف َحوله َاي قَوم قَد َجاءَ
ف ُسَرادق
ال َوع ُد َوأَتَت ال َق َ
ب إلَيهم ليَظ َهَر َما قُ ّد َر ل َخل َ
ض َااي بْلَ ّق َوأَ َن َذاه ٌ
يد َعلَى َع َساكر
ك َكا َن َعلَى َربّه ِف ُك ّل حني ُمتَ َوّكلً َوَد َخ َل ال َوح ُ
ضاء َوَك َذل َ
ال َق َ
ودا إذًا قَ ُاموا َواستَ قبَ لُوهُ َوقَ َّد ُموهُ َعلَى
الظلم َو ُجنُود الشَّيطَان َم َع أَن ُفس َمع ُد ً
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ودا َوَكتَ بُوا َعلَى ل َسانه إ َل
أَن ُفسهم ِف ال َمشي َواْلُلُوس َوَكا َن بَينَ ُهم أََّاي ًما َمع ُد ً
ود
وهم أَشتَ ً
ات َوَد َخلُوا ُجنُ ُ
س َعلَي ُكم إ َل أَن َج َعلُ ُ
أَهل ال َقريَة بَن تَ َفَّرقُوا َوَال َب َ
وس ُهم
اطمئَ نَّت قُلُوبُ ُهم َونُ ُف ُ
ال ُكفر ِف ََمَلّهم َوَم َك ُروا َعلَيهم َمكًرا َكبَّ ًارا فَلَ َّما َ
الل بَينَ ُهم َونَ َكثُوا َعهد الكتَاب
َك َس ُروا ميثَاقَ ُهم َونَ َق ُ
ضوا َعه ُ
كم ّٰ
دهم َو َخالَ ُفوا ُح َ
ون إ َل أَن أَ َخ ُذوا
الل َملعُ ً
هبَو ُيهم َوب َذل َ
ب أََسَآئُ ُهم ِف اْلَل َواح من قَلَم ّٰ
ك ُكت َ
ال َوحيد َوَهتَ ُكوا ُحرَمتَهُ َو َعروا َج َس َدهُ َوفَ َعلُوا به َما َيري من عُيُون أَهل الفردوس
الل َعلَى الَّذين ِلَموا َعلَيه و َعلَى الَّ
ين ُهم يَظل ُمو َن
ذ
وجا أََال لَعنَةُ ّٰ
َم َدام ُع ُحر ََم ُز ً
َ
َ ُ
َ
ِف َهذه اْل ََّايم الَّ
ضوا بَا فَ َعلُوا
َّم
الش
ت
ن
ا
ك
ِ
َ
َ
س ِف َغ َمام ال ُقدس َمستُ ًورا َوَما َر َ
ُ
ني ُمتَ َواليَات َوأَ َس ُاروا ن َسآئَ ُهم َونَ َهبُوا أَم َوا َلُم َوَما
َوقَتَ لُوا من أَهل ال َقريَة ِف سن َ
ض ُهم َعلَى بَعض ِف
الل الَّذي َخلَ َق ُهم َوَرَّب ُهم َوَكانُوا أَن يستَسب ُقوا بَع َ
َخافُوا َعن ّٰ
يدا إ َل أَن ارتَ َفعُوا
اللُ بَع َمالم َشه ً
ص ُدورهم َوَكا َن ّٰ
الظلم َوبَا أَل َقى الشَّيطَا ُن ِف ُ
اللُ َعلَى َجيع ب َقاع
الرَماح َوَد َخلُوا ِف أَرض الَِّ َشَّرفَ َها ّٰ
س َعلَى اْلَسنَان َو ّ
الرُؤ َ
ني ُوُرودهم ِف ال َمدينَة
اْلَرض َوف َيها استَ َوى َّ
الرحَ ُن َعلَى َعرش إسم َعظي ًما َوح َ
وهم بَيديهم َوَكا َن
وهم بل َساِنم َومن ُهم َر َجُ ُ
اجتَ َمعُوا َعلَيه ُم اَخََلي ُق َومن ُهم آذُ ُ
ني بطلَ َعات عّز
أَه ُل َّ
الس َم َوات يَعُضو َن أَ َنم َل اْلَ َية َع َّما فَ َعلُوا َه ُؤَلء ال ُمشرك َ
اللُ يعلَ ُم َما َوَرَد َعلَيهم بَعد الد ُخول َوُه َو
ُمن ًيا َوَد َخلُ ُ
وهم ِف ال َمدينَة َوَكا َن ّٰ
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س َه َذا أََّوَل َما فَ َعلُوا
َُمصي ُك ّل َشيء ِف كتَاب عّز َكريًا أَن َاي َجَ َال ال ُقدس لَي َ
ني َوأَص َحابَهُ ُُثَّ أَ َس ُاروا أَهلَهُ َوإ ًذا يَب ُكو َن
كو َن ِف اْلَرض َوقَد قَتَ لُوا اْلُ َس َ
ال ُمشر ُ
صبَاح َو َعشيا قُل َاي َم َََ البَ َهائم أََما استَدلَلتُم ْبَ ّقيَّة
َعلَيه َويتَ َ
ضَّرعُو َن ِف ُك ّل َ
يف
اْلُ َسني َوأَص َحابه بَا فَ ُدوا أَن ُف َس ُهم َوبَ َذلُوا أَم َوا َلُم َوُكن تُم ب َذل َ
ك ُمتَ َذ ّكًرا فَ َك َ
الل
تَنسبُو َن َه ُؤَلء الش َه َدآء بل ُكفر بَع َد الَّذي بَ َذلُوا أَم َوا َلُم َون َسائَ ُهم ِف َسبيل ّٰ
ني
اه ُدوا فيه إ َل أَن قُتلُوا بط ُرق َش َّت ْبَي ُ
ث َما ََس َعت أُذُ ٌن َوَال َرأَت أَع ُ
َو َج َ
وعا َوإ َذا قي َل َلُم ِلَ قَتَ لتُ ُم الَّذي َن ُهم آ َمنُوا ب ّٰلل َوآ َايته يَ ُقولُو َن
اَخََليق ََم ُم ً
الل َه َذا َما َخَر َج من أَف َواه ُكم من قَب ُل َعلَى
َو َجد َن ُهم ُك َفَراءُ ِف اْلَرض قُل فَ َو ّٰ
اللُ َعلَى ُك ّل
ني َوال ُمر َسل َ
النَّبيّ َ
ني إ َل أَن قَتَ لتُ ُم ُ
وهم بَسيَاف غ ّل َمش ُحو ًذا َوَكا َن ّٰ
الل َوقُمتُم َعلَيهم بل ُم َح َاربَة إ َل أَن
يل لَكم بَا َك َفرُت ب ُر ُسل ّٰ
َشيء َُميطًا َوَو ٌ
َس َفكتُم د َمائَ ُهم بغَي َح ّق َويش َهد بَف َعال ُكم َما ُرق َم َعلَى أَل َواح حفظ َمستُ ًورا قُل
الصادق َوال َكاذَّب ب َقوله اْلَ ّق ﴿
ني َّ
اللُ ِف الكتَاب ما ي َف َّ
ص ُل به بَ َ
أََما قَ َّرَر ّٰ
َّ
اللُ بصدقهم ِف
صادق َ
فَتَ َمنوا ال َمو َ
ين َشه َد ّٰ
ت إن ُكن تُم َ
ني ﴾ فَلم َك َّذب تُ ُم الذ َ
ذت
كتَاب الَّذي َال َيَتيه البَاط ُل َوَكا َن م َن اللَّوح َمن ُزوالً َوأَن تُم َما استَش َعرُتُ َونَبَ ُ
َّ
الل َوتَش َه ُد
ين ُهم ََتَنوا ال َمو َ
ت ِف َسبيل ّٰ
اب ّٰ
كتَ َ
الل َعن َوَرائ ُكم َوقَتَ لتُ ُم الذ َ
ف لَ ُكم بَا
يدا فَأُ ّ
اللُ َشه ً
ب َذل َ
ك أَعيُنُ ُكم َوأَل ُسنُ ُكم َوقُلُوبُ ُكم َومن َوَرائ ُكم َكا َن ّٰ
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ص
َس َفكتُم د َماءَ الَّذي َن َما َرأَت َع ُ
ني ال ُو ُجود بثلهم َوَك َّذب تُ ُم ُ
وهم بَع َد صدقهم بنَ ّ
ص َذ َّرةٌ من إعتبَارهم
الكتَاب َوأَتَّبَ عتُ ُم الَّذي َن َما يَر ُ
ضو َن ِف َسبيل ّٰ
الل بَن يَن ُق َ
َوَما َه ُهم ِف ال ُملك إَّال بَن ي ُكلُوا أَم َو َال النَّاس َويقعُدوا َعلَى ُرُؤس ال َم َجالس
الل ين بَغي لَكم
َوب َذل َ
ك يَفتَخ ُرو َن ِف أَن ُفسهم َعلَى َمن َعلَى اْلَرض َج ًيعا فَ َو ّٰ
وهم إ َل أَن
الل َوتَتَّبعُ ُ
بَن تَتَّخ ُذوا َه ُؤَلء ال ُف َس َقآء ْلَن ُفسكم َوليا من ُدون ّٰ
الل لَو تَستَشع ُرو َن ِف
تَد ُخلُوا َم َع ُهم َن َر الَِّ َكانَت لل ُمشرك َ
ني ََملُوقًا قُل فَ َو ّٰ
الل َويَضربُو َن َعلَى
كم الَِّ َكتَ ب تُم بغَي إذن ّٰ
أَن ُفسكم أَقَ َّل من آن لَتَ َم ُحوا كتُبَ ُ
ون
ُرُؤس ُكم َوتَفرو َن من بُيوتكم َوتَس ُكنُو َن ِف اْلبَال َوَما َتُ ُكلُو َن إَّال َحَاءً َمسنُ ً
قُل قَد قُضي ََن َّ
ين ُه ُم استَش َهدوا ِف اْلَرض َوحينَئذ يَطيُ َّن ِف َه َوآء
ب الذ َ
َ ُ
ال ُقرب َويَطُوفُ َّن ِف َحول َعرش َعظ ًيما َوِف ُك ّل حني تَنزُل َعلَيهم َم َلئكةُ ال َفضل
اللُ َعلَيهم بطَراز الَّذي لَو يَظ َه ُر
َوتُبَ ّش ُرُهم بََقام عّز ََم ُم ً
ودا َوِف ُك ّل يَوم يَتَ َجلّى ّٰ
صع ًقا قُل َاي َم َََ اْلَشقيَاء َال تَفَر ُحوا
َعلَى أَهل َّ
الس َم َوات َواْلَرض َي ُر َّن ُمن َ
الل َوَُت َش ُرو َن ِف َمش َهد العّز ِف يوم الَّذي تَ َزلَزَل
بَع َمال ُكم فَ َسو َ
ف تَرجعُو َن إ َل ّٰ
اللُ ب َعدله بَا فَ َعلتُم بَحبَّائه ِف أََّايم
فيه أَرَكا ُن اَخََليق ََم ُم ً
وعا َوُيَاص ُم ُك ُم ّٰ
وضا َوَُتَزو َن بَا اكتَ َسبَت
البَاطلَة َولَن يُغَاد َر من أَع َمال ُكم َشيئًا َوُه َو َعلَي ُكم َمع ُر ً
اللُ َكا َن َعلَى ُك ّل َشيء َُميطًا
الل من َشيء َوُه َو ّٰ
ب َعن علم ّٰ
أَيَ َداكم َولَن يع ُز َ
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يت َما َّاَتَذ َن َهذه
فَ َسو َ
ف يَ ُقولُو َن الظَّال ُمو َن ِف أَس َفل َد َرَكات النَّار فَيَا لَ َ
الل َعلَيكم إذ ُكن تُم َعلَى
اذكروا نع َمةَ ّٰ
العُلَ َمآءَ ْلَن ُفسنَا َخليلً أَن َاي أَه َل ال َقريَة فَ ُ
يدا َوإذ
احة إسم َوح ً
َش َفا ُحفَرة م َن الكفر َوأَن َق َذ ُكم بل َفضل َوَه َد ٰي ُكم إل َس َ
ني قُلُوب ُكم َو َجَ َع ُكم بْلَ ّق َوَرفَ َع اَسَ ُكم َوأَن َزَل َعلَي ُك ُم ال َايت
ُكن تُم أَع َداءَ أَلَّ َ
ف بَ َ
ني الَّذي َمَررَن َعلَي ُكم ُِنُود م َن ال َم َلئ َكة
وب ُُثَّ اذ ُك ُروا ح َ
من ل َسان عّز ََمبُ ً
س الشَّيطَا ُن
َوفَتَحنَا َعلَي ُكم أَب َو َ
اب الفردوس َوُكن تُم َُمتَم ًعا َيَّ ال َقل َعة َوَوس َو َ
ض ُكم ُمضطرًب ُُثَّ ُمتَ َزلزالً َولَكن
ض ُكم َوأَل َقى ِف قُلُوب ُك ُم َّ
ع إ ًذا َو َجد َن بَع َ
بَع َ
الرو َ
َّ
ين ُه ُم اضطََربُوا َر َحَةً من لَ ُد َّن َعلَي ُكم َو َعلَى َمن َعلَى اْلَرض
َع َفو َن َعن الذ َ
َّ
ك أَ َشر النَّاس َك َما أَن تُم أَخيَ ُر
ين ُهم َك َف ُروا من أَهل ال َقريَة أُولَئ َ
َج ًيعا قُل إ َّن الذ َ
َّ
ين ُهم
العبَاد َوَك َذل َ
ك أَح َ
صينَا اْلَمَر ِف لَوح الَّذي َكا َن بَ َات العّز ََمتُ ً
وما َوإ َّن الذ َ
ك لُعنُوا ِف الدن يَا
ني يَ َدي ال َوحيد َو َح َاربُوا َم َعهُ َو َج َادلُوهُ بلبَاطل أُولَئ َ
َما َح َ
ض ُروا بَ َ
الل من أَهل
َوالخَرة َو َح َّقت َعلَيهم َكل َمةُ ال َع َذاب من ُمقتَدر َحك ًيما َاي أَحبَّاءَ ّٰ
ضلَ ُكم بْلَ ّق َوأَصبَحتُم بَرحَة
الل ُُثَّ اش ُك ُروهُ بَا فَ َّ
تل َ
ك ال َقريَة فَاعتَص ُموا ْبَبل ّٰ
الل
الل َوُكن تُم َعلَى َمنَاهج ال ُقدس ُمستَق ًيما أَن َاي أَش َج َار ال َقريَة فَاس ُج ُدوا ّٰ
م َن ّٰ
ض تلك
َبرئ ُكم بَا َهبَّت َعلَي ُكم نَ َسائ ُم َّ
الربيع ِف فَصل عّز أَ َح َداي َوأَن اي أَر َ
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اللُ يَوَم القيَ َمة َوأَشَر َق َعلَيك أَن َو ُار الروح َعن
ال َقريَة فَاش ُكريۭ َربَّ َ
ك بَا بَ َّدلَك ّٰ

ك َعن غُبَ َار النَّفس َوالََوى
ص َّف َ
أُفُق نُور عّزاي َوأَن َاي َه َوآءَ ال َقريَة فَاذ ُكر ّٰ
اللَ في َما َ
يت ب َعهدك
وضا فَ َهنيئًا لَ َ
ك بْلَ ّق َو َج َعلَ َ
َوبَ َعثَ َ
ك َعلَى نَفسه َمع ُر ً
ك َاي َي َي بَا َوفَ َ
ك
ِف يَوم الَّذي فيه ُخل َقت َّ
الل ب ُق َّوة إيَان َ
ض َوأَ َخذ َ
الس َم َو ُ
اب ّٰ
ات َواْلَر ُ
ت كتَ َ
وب إ ًذا بَ ّشر ِف ال َم ََ اْلَعلَى بَا
َوصر َ
ت من نَ َف َحات أََّايمه إ َل َحَرم اْلَ َمال َمقلُ ً
اح الكتُب َومن َوَرائ ٰها أُم الكتَاب الَِّ
ذَ َكر َ
ت ِف لَوح الَّذي تَ َعلَّ َقت به أَرَو ُ
َّ
ين ُهم آ َمنُوا به
َكانَت ِف حصن العص َمة ََم ُفوًِا َك َذل َ
ك يزي ّٰ
اللُ عبَادهُ الذ َ
َّ
ني َج ًيعا أَن
الل َعلَى الظَّالم َ
ين ُهم ِلَ ُموا ِف اْلَرض أََال لَعنَةُ ّٰ
َوب َايته َو َي ُخ ُذ الذ َ
ك َو َغ ّن َعلَى نَغَ َمات ال َوَرقَات ال ُمغَنّيَات َعن َوَرآء
َاي قَُّرَة البَ َقآء َغ ّي َْلنَ َ
الص َفات لَ َع َّل أَطيَ ُار ال َعرشيَّة يَن َقطعُو َن َعن تَُراب
ُسَرادقَات اْلََسَآء ِف َجبَ ُروت ّ
وها أَن َاي َجوَهَر
ص ُدو َن أَوطَانَ ُهم ِف َم َقام الَّذي َكا َن َعن التَّنزيه َمن ُز ً
أَن ُفسهم َويَق ُ
اْلَقي َقة َغ ّن َوَر ّن َعلَى أَح َسن النَّغَ َمات ْل َّ
َن ُحورَّايت الغُُرفَات قَد أَخَرج َن َعن
صص
ْت نَغ َمتَ َ
صَ
َُمَافله َّن َو َعن ُسَرادقَات عص َمة ّٰ
ك الَِّ َكانَت َعلَى ق َ
الل ليَ ن ُ
ودا َوَال ََترم ُه َّن َع َّما أََرد َن من بَ َدايع إح َسانك َوإنَّك
اْلَ ّق ِف قَيوم اْلََسَآء َمغ ُر ً
ت الكريُ ِف َرفَارف البَ َقآء َوذي ال َفضل ال َعظيم ِف َجبَ ُروت ال َع َمآء َوَكا َن
أَن َ
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ني لَن
إَسُك ِف ال َم َََ اْلَعلَى بل َفضل َمع ُروفًا أَن َاي َجَ َال ال ُقدس إ َّن ال ُمشرك َ
ت أَن ي ُر َج من فَمي
س من َه َذا النَّفس َوإ َذا يُري ُد َّ
الصو َ
ُيهلُوا بَن َي ُر َج الََم ُ
ت َم َع علمك هبَ َذا َت ُم ُرن بلنّ َدآء ِف َه َواء َه َذا
ضعُو َن أََايدي البَ غ َ
يَ َ
ضاء َعلَيه َوأَن َ
ت ال َفاع ُل بْلَ ّق َواْلَاك ُم بل َعدل تَف َع ُل َما تَ َشآءُ َوتَكو ُن َعلَى
َّ
الس َمآء َوإنَّك أَن َ
اجتَهُ بل َفضل فَاع ُذرُه َّن
ُك ّل َشيء َحك ًيما َولَو تَس َم ُع ن َداءَ َعب َ
دك َوتَقضي َح َ
بَح َسن ال َقول َوأَلطَف البَ يَان ليَ رجعُ َّن إ َل َرفَارفه َّن َوَم َقاعده َّن ِف غُُرفَات ُحر
ت اْلَاك ُم بْلَمَرين
َايقُ ً
ني ال ُمشرك َ
يت بَ َ
ني م َن اْلزبَني َوأَن َ
ت تَعلَ ُم بَ ّن اب تُل ُ
وت َوأَن َ
ور
اِر َعلَى اْلُك َمني َوالظَّاه ُر ِف ال َقم َ
يصني َوال ُمشر ُق بلشَّم َسني َوال َمذ ُك ُ
َوالنَّ ُ
اللُ من
لسَّرين ِف َه َذ َّ
طرين َوَكا َن ّٰ
بلَسَني َو َ
صاح ُ
ب ال َمشرقَني َوالم ُر ب ّ
االس َ
ت نَفسي
ك َعلَى َما أَقُ ُ
ول َعل ًيما َوتَعلَ ُم بَ ّن َما أَ َخ َ
َوَرائ َ
اف من نَفسي بَل بَ َذل ُ
ك َوأَلَمتَن َج َواهَر
ك َو َعَّرف تَن بَدي َع َجَال َ
َوُروحي ِف يَوم الَّذي َشَّرف تَن بل َقائ َ
اف بَن يتَ َفَّر َق أَرَكا ُن
وعا َولَكن أَ َخ ُ
آ َايت َ
ك َعلَى ُك ّل َمن َد َخ َل ِف ِ ّل أَمرك ََم ُم ً
ت َعلَى
وها َه ُؤَلء ال ُمغلّ َ
ني ِف يَوَم الَّذي استَ َوي َ
َكرب َك َما تَ َفَّرقُ َ
اْلَمر ِف َكل َمة اْل َ
صلنَا
ك فَ َّ
وعا َوَك َذل َ
أَعَراش ال ُو ُجود بَرحَت َ
ني ََم ُم ً
ك الَِّ َوس َعت ُك َّل َمن ِف ال َعالَم َ
لََذا اْلَمر تَفصيلً ِف لَوح الَّذي َكا َن حينَئذ من ََسَاء الروح َمن ُزوالً أَن َاي
وشة ب َّلدم َال تَلتَفت إ َل ال َش َارات ُُثَّ أَحرق اْلُ َجبَات ُُثَّ أَِ َهر
يص ال َمر ُش َ
قَم َ
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الس َماء ُُثَّ َغ ّن َعلَى نَغَ َمات ال َمكنُونَة ال َمخ ُزونَة ِف
ني اْلَرض َو َّ
الل بَ َ
بطَراز ّٰ
الل َما َال َرأَت عُيُو ُن اَخََليق
ُروح َ
ك ِف َهذه اْل ََّايم الَِّ َوَرَد َعلَى َمظ َهر نَفس ّٰ
ك
ني يَ َدي َ
َج ًيعا أَن َاي َجَ َال ال ُقدس اْلَم ُر بيَد َك َوَما أَ َن إَّال َعب ُد َك ال ُمتَذلّ ُل بَ َ
الل اْلَعظَم
َكرب َوَكنز ّٰ
وم بَمرَك إذًا لَ َّما َت ُم ُرن بل ّذكر ِف ذكر ّٰ
الل اْل َ
َوال َمح ُك ُ
يَن بَغي بَن َت ُمَر َم َلئ َكةَ الفرَدوس بَن َي َفظ َن أَرَكا َن ال َعرش ُُثَّ َعلَى َم َلئ َكة
ني بَن َي َفظ َن ُسَرادقَات ال َعظَ َمة لئَ َّل يُ َش َّق ست ُر ُح ُجبَات َّ
الل ُهوت من
ال َعال َ
ك
صدر العّز َمستُ ًورا أَن َاي بَ َهاءَ الروح َال تَستُر نَف َس َ
َه َذا النّ َداء الَّذي َكا َن ِف َ
ك اَخَت َم َعن إ َنء الروح الَّذي َكا َن ِف أََزل
الل ُُثَّ فُ َّ
بتل َ
ك اْلُ ُجبَات فَأَِهر ب ُق َّوة ّٰ
ب َرَوائ َُ العطريَّة من َه َذا ال َنء القدميَّة َعلَى
وما لتَ ُه َّ
ال َزال بَ َات اْلفظ ََمتُ ً
وم َّن َعلَى اْلَمر ِف يَوم
الر ٰ
وعا لَ َع َّل ُييي اْلَك َوا َن من نَ َفس َّ
اَخََليق ََم ُم ً
حن َويَ ُق ُ
لصرب ِف
ودا قُل َه َذا اللَّو ُح ي ُم ُرُكم ب َّ
وح َعن َج َهة ال َفجر َمش ُه ً
الَّذي فيه َكا َن الر ُ
ني الَّذي
َكرب َوي ُك ُم َعلَي ُكم بلصطبَار ِف َه َذا اْلََزع اْلَعظم ح َ
َه َذا ال َفَزع اْل َ
تَطيُ َحَ َامةُ اْل َجاز َعن َشطر العَراق َويَ ُهب َعلَى ال ُممكنَات َرَواي َُ الفَراق
ك َكا َن اْلَم ُر ِف أُّم الكتَاب َمقضيا
َويَظ َه ُر َعلَى َوجه َّ
الس َمآء لَو ُن اْلَمَرآء َوَك َذل َ
قُل إ َّن طَ َي البَ َقآء قَد طَ َارت َعن أُفُق ال َع َمآء َوأََر َادت َسبَاءَ الروح ِف سينَاء
ضاء َوَه َذا من أَسَرار َغيب َمستُ ًورا
ال ُقدس لَيَ نطب َع ِف مرآت ال َق َدر أَح َك ُام ال َق َ
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قُل قَد طَ َارت طَيُ العّز من غُصن َوأََر َادت غُص َن ال ُقدس الَّذي َكا َن ِف أَرض
وب
َحديَّة قَد طلَ َع َعن َمدينَة َّ
الس َلم َوأََر َاد البُ َ
وسا قُل إ َّن نَس َيم اْل َ
الجر َمغ ُر ً
الس ٰم َوات
ص ُحف اْلَمر َمذ ُك ًورا قُل َاي َم َََ َّ
َعلَى َمدي نَة الفَراق الَِّ َكانَت ِف ُ
ال َعن َم َداين
اب اْلَ َم ُ
َواْلَرض إ ًذا فَأَل ُقوا َّ
الرَم َاد َعلَى ُو ُجوه ُكم َوُرُؤس ُكم بَا َغ َ
وع َعن أُفُق ََسَاء بَع ً
يدا ُكل َذل َ
ال ُقرب َوأََر َاد الطلُ َ
ك َما قُض َي بْلَ ّق َونَش ُك ُر ّٰ
اللَ
ضاء
ب َذل َ
ك َوبَا أَن َزَل َعلَينَا البَ َلءَ َمَّرًة بَع َد َمَّرة َوأَمطَر حينَئذ َعلَينَا من َغ َمام ال َق َ
أَمطَ ُار ُحزن َمع ُروفًا أَن َاي َجوَهَر اْلُزن فَاختم ال َقوَل ِف َه َذا ال ّذكر ْل َّ
ك
َن ب َذل َ
الل الَّذي َسئَ َل َعن نَبَأ قَد َكا َن
َحزَّن َو َحزنَت أَه ُل َم ََ اْلَعلَى ُُثَّ اَذ ُكر َعب َد ّٰ
بْلَ ّق َعظ ًيما قُل َت ّٰلل اْلَ ّق إ َّن النَّبَأَ قَد قُض َي ِف َجَال َعل ّي ُمبينًا ُُثَّ اَختَ لَ ُفوا فيه
َّ
وب
اد َواعتَ َر ُ
العبَ ُ
ين ُهم َكانُوا ِف ُح ُجبَات النَّفس ََم ُج ً
ضوا َعلَيه عُلَ َماءَ ال َعصر الذ َ
الس ٰم َوات
وما َو َسيَ عرفُهُ ُكل َمن ِف َّ
َوأَن تُم َعَرف تُم َجَ َال ّٰ
الل ِف قُمص َعل ّي قَي ً
وما َو َستَ علَ ُمو َن نَبَاءَهُ ِف َزَمن
َواْلَرض َوَه َذا َما ُرق َم بْلَ ّق َوَكا َن َعلَى ّ
الل ََمتُ ً
الَّذي َكا َن َعلَى اْلَتم َمأتيا َولَكن أَن تُم َاي َم َََ البَ يَان فَاج َهدوا ِف أَن ُفس ُكم لئَ َّل
ث َال
وخا ْبَي ُ
ََتتَل ُفوا ِف أَمر ّٰ
الل َوُكونُوا َعلَى اْلَمر َكاْلَبَل الَّذي َكا َن بْلَ ّق َمر ُس ً
ص ُح ُكم َحَ َامةُ
س الشَّيطَان َوَال يُ َقلّبُ ُكم َشيءٌ ِف اْلَرض َوَه َذا َما ين َ
يَزل ُكم َو َساو ُ
ني َج ًيعا ُُثَّ
ني الفَراق من أَرض العَراق بَا اكتَ َسبَت أَيدي ال ُمشرك َ
اْلَمر ح َ
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َّ
ور اللَّيل ِف الظل َمة
س إ َذا َغابَت تَتَ َحَّرك طُيُ ُ
اعلَ ُموا َاي َم َََ اْلَصفيَا ء بَن الشَّم َ
وب إ َّاي ُكم أَن َال تَتَّبعُوا
إ ًذا أَن تُم َال تَلتَفتُوا إلَيهم َوتَ َو َّج ُهوا إ َل ج َهة قُدس ََمبُ ً
ي ِف أَن ُفس ُكم وَال تُ َع ّقبُوا العجل ح َ َّ
َّ
السامر ّ
َ
ني الذي يَتَ نَ َّع ُر بَينَ ُكم َوَه َذا َخيُ
َ
ي من
وعا َستَس َمعُو َن ن َداءَ َّ
النصَ من قبَلي َعلَي ُكم َو َعلَى اَخََليق ََم ُم ً
السامر ّ
بَعدي َويَدعُوُكم إ َل الشَّيطَان إ ًذا َال تُقبلُوا إلَيه ُُثَّ اقبلُوا إل َجَال عّز َخفيا إ ًذا
الس ٰم َوات َواْلَرض ِف َهذه ال َمدينَة لَ َع َّل يَستَفينُر ُكل َشيء
ب ُك َّل َمن ِف َّ
ُنَاط ُ
ني َال تَغ َفل َعن َه َذا اْلني
بَا قُ ّد َر لَهُ من لَدن َحكيم َعل ًيما َوإنَّ َ
ت َاي ح ُ
ك أَن َ
ت َاي
الل َعن ج َهة قُدس َغربيا َوإنَّ َ
ك أَن َ
الَّذي َحا َن بْلَ ّق َوفيه يَ ُهب نَس َمةُ ّٰ
اعة الَِّ قَ َامت فيك بْلَ ّق ُُثَّ اعرِف َهذه ال َمائ َد َة
اعةُ بَ ّشري هبَذه َّ
أَيَّتُ َها َّ
الس َ
الس َ
البَاقيَةَ َّ
الس َمائيَّةَ الَِّ َكانَت َعن َغ َمام ال ُقدس َوُِلَل النور من ََسَاء العّز
الدائ َمةَ َّ
ي ال ُمشرق ّي
َعلَى اسم ّٰ
الل َمن ُزوالً أَن َاي أَي َها اليَ وُم نَ ّور ال ُممكنَات هبَ َذا اليَ وم الد ّر ّ
ص ُل لَ ُك ُم
ودا َوَك َذل َ
ال َل ّي الَّذي َكا َن َعن أُفُق العَراق ِف َشطر الفَاق َمش ُه ً
ك نُ َف ّ
ال َايت َونُلقي َعلَي ُكم َكل َمات الروح َونُعطي َعلَى ُك ّل َشيء َما قُ ّد َر ِف كتَاب
الرض َوان الَّذي َكا َن بْلَ ّق
عّز َمسطُ ًورا ليَ علَ َم ُكل َشيء َمع َ
ني اْل َ
َحديَّة ِف َه َذا ّ
َّ
ين ُهم طَافُوا ِف َحول اْلَمر َوَكانُوا إ َل ج َهة
َمس ُك ً
وب َوالر ُ
وح َعلَي ُكم َو َعلَى الذ َ
ب َمسلُوًكا.
اْلُ ّ
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