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منهم من و  منهم من طار إىل مساء األمرو  وت البقاء لعبادهل من جب ز ا ما نذه
 ّن املموقنني دّّن لعبا من ل كذلك نزّلنا األمر رمحةو وقف

 
 مي  لت من جبوت الّرمحن آبايت مهيمن مبم قزّ ن  ان قطه سورة الّسلذه
 

 هبىاأل سدقاأل هو
 
 

جعلها اّلّل حّجة من و  البقاءت ابحلّق من جبوت زّلن  آايت اّلّل ق كتل
اّلذي يوم ذ إىل من يومئ األرضو  الّسمواتيف  منعلى  نه برهاّن من لو  ه عن

 نّّي اآلفاق عن مشرق امسه الّرمحن الّرحيم يستضيءو   م راايت الّنفاقفيه تنع
ّل كر  كالسّ  ذأيخو رب الّنفوسطيضو  واكشر أو  كفرواينهم  ذبصار الّ طف أخيإذا 
 انك  ّل ماكنياهبم  اخللق حبيث يضع أّنمل احلّية بني أو  مراأل وتكمليف  من
من العاملني قل اي قوم أنتم  نروح إ ذيّل كالّسرائر من   يفيه تبلو  ونكما يو 

م كرسل عليأو  يف األرض باءكم  كجعلو  مكقز ر و  مكخلقاّلذي هللا  خافوا عن
ال  رضاألم اي مأل كايّ إس منيع  ه قكبفوا  األرضمن الّسماء ما ينبت منه 
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األمر  م من مساءكل عليزّ ن اتّبعوا ما نأمر أيف  ال ختتلفواو  فروا بنعمة اّللّ كت
 م ابلبّ كأيمر و مكاّلّل ربّ   م الفرج من عنكجائ  اي قوم قو  يع ب زّ آايت ع

ّن ونوا من املّتقني قل إكو  اهلوى اتّقو اّللّ إىل  مكّل ما أيمر كم عن  كمينعو  الّتقوىو 
نّه من العارفني قل إأنتم  نمبني إ زّ عرش ععلى  اجلمالا ذاستواء هيف  مكفرج
اّلذي ما عرفتم فرج أنتم  مكنّ إو  ّل العاملنيكانه  طهر بشأن حتّّيت عن سلظ  ق

مر أيف  رونكّ تتفأنتم  نتم من الغافلني قل اتّلّل لوكو  لواحّل األيف ك مت به وع
 يّ رّ  ّ ا القلم الذن ههر مظم الّرمحن فيما يكوا فرج ربّ  هر ابحلّق لتشاهاّلذي ظ

األاّيم  كتليف  مكم لعّل تعرفون ابرئكسأنفيف  اي قوم فاستشعرواإذا  املنيع زيز الع
ير بل  الق زيز ر الع م املقتكاّل من شاء ربّ نات إكمن املم  حاّليت ما عرفه أ

ل عليه  زّ ما نعلى  يعرتضونو  آايت اّللّ يف  لون معهدجياو  ون عليهكقاموا املشر 
شّقت اّلذي املمتنع الّرفيع حني  زيز اّلّل الععلى  ّمة الفرقانا أما اعرتضو ك

 زّ ابحلّق آبايت ع اسم عليّ على  م عن خلفها لع مجال القطو  سحاب الفضل
مبثل ما بغى  بغى عليّ   ق يتدراّف إكخلقتها باّلذي ّن اي قوم اتّلّل إو  مبني

  على بعم األك ربّ ّنقال أو  رّب اخلالئق أمجعنيو  مكربّ ي هللا  الفرعون بني ي
بصر  يذّل ك  كلذب  يشهو  يف األرض اببذّ ن خيلق الرا أبدان قاكما  اّلذي 
مّث عيون  األرضو  ت الّسمواتكبشأن ب اعرتض عليّ  من خلق بقويلو  منّي
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سني  ّ عن ورائهم عيون املقو  امع احلمراء بايء مبكافوا حول حرم الطينهم ذالّ 
رشحات   شهإذا  س اه غمام القط  غو  األمر جبل  إىل ّن ابن مرمي صعقل إ

خبه الغمام عّما ان من الّسائلني فأكسئل منه  و  نفسهيف  قميصه حتّّي على  مّ  ّ ال
مقّر   إىل صعو  ما فيهو  ع عن العاملطانقو  اتهيف ذ صاحإذا  الغالمد على ير 
لمة كق بطنإّّن لو أو  رّب العاملنيو  شيءّل كرّب  و  اّلّل ربّه ي س بني ي الق

رب قوائم طتضو  ان البيتكر م أ تنعو  مةظعليه لينشّق سرت حجاب الع دور عّما 
يعّرف مجاله و  ان نصرهطاّلّل بسل أن أييتإىل  صبّنو  ن سرتّنكلو  يمظعرش ع

وا آايت اّلّل اعرتضوا  ني ملّا شهكّن املشر ني مّث اعلم أباألرضو  بني الّسموات
 كلذما استشعروا بو  اهلمعمت أطحب كلذبو  فروا مبا آمنوا به من قبلكو  عليها

خلف حجبات و  انكّل ما  كو  رّاتذّ ّل الكيلعنهم   كلذبو  انوا من الغافلنيكو 
هر اّلّل خافية ظي كلكذونّن من الفرحني  كيو  هم يلعبون مقاععلى  همو  رة الق

ر  ّ مره قأبّلذي فرون ابكيو  لسنتهمان أبميعون اإل ّ ينهم يذخائنة الّ و  القلوب
 بغىو  نفسهيف  غىطو  عرضمنهم من أو  يمكح زيز ن ع ميان من لير اإلدمقا

به و  مر اّللّ أيف  ركن ميأب درامنهم من أو  نيكان من املشر كو  اّلّل جهراعلى 
ا ذهم عن ه يبعّ و  طهّلم عن الّصراز ينهم آمنوا ليذور الّ  صيف  خل غّل الغالم ي

 موره صيف  انطما وسوس الّشيعلى  اجتمعوا كلذبو  س املنّي ّ املق ئطالّشا
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بصّية من على  ونكيو  مر ربّهرهم ملن يّتبع أكهر اّلّل مظرا فسوف يكروا مكمو 
الغالم ليعرتض عليه على  نّه لو يعرتضمئّن أبطمنهم من او  ير ر الق اّلّل املقت

م اي معشر كنفسه الّرايسة قل فويل ل  يف نّه يشهغّله أليف  ين اتّبعوهذالّ 
ال و  هم منع مانع ّ ال يصو  الالت ّ ال الو  اتشار لن مينعهم اإل دّلّل عباو رينكاملن
هم  ّ ين ما صذالّ  كولئلو جيتمع عليهم اخلالئق أمجعني أو  معرض عراضإ
 ّنه رسول اّللّ كلو  الفرقانيف  لزّ ما منعهم ما نو  ر القيمةيف ذك شارات القبلإ
خلوا حرم دو  ّنّ  رة من ل ان القطاحلجبات بسل كخرقوا تلو  نيخامت الّنبيّ و 
ع طن ال ينقأنفسهم أبيف  اعرتفواو  ق مبني على بصّر رهّبم العلّي األس مق الق

ورهم روح  صيف  نفخ الّروح كلكذو  ال آخر لهاّلذي آخر ذ إىل الّنبّوة من حينئ
 ه هر من عنظمبا يو  يعرفون اّلّل ابّللّ  كولئمجيل أ زيز ن ع مينان من لطاإل
أشرافهم و  ماء القومظمن عونّن كلو يو  نيكس عن نعاق املشر  ان القذمينعون آو 
العامل العليم قل  زيز اّلّل الع ي بني ي دالّسجو و  مر ابرئهماتّباعهم أيف  ّن شرفهمأل

م  كحضوا احلّق مبا عن ال تو  لوا آبايت اّللّ دال جتاو  اي قوم خافوا عن اّللّ 
ن إو  املنيظّ ونّن من الكال تو  م بقوله اتّقوا اّلّل اي قومكخلقاّلذي فاستحيوا عن 
م ال  كهبا تثبت ما عناّليت  م عن مشرق الّروح آبايتكجائّلذي لن تؤمنوا اب
 ييتلو  ابحلقّ  ا لعليّ ذن اي مأل البيان اتّلّل هونّن من املفرتين أكال تو  تفرتوا عليه
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ن تعرتضوا مبا ونوا من املنصفني أكو  األرضم من آايت اّلّل اتّقوا اّلّل اي مأل كعلي
من املسرتحيني قل لن ونّن كتو  مكسأنفن كبرهان تس فبأيّ  ذم حينئكل عليزّ ن

 يمكاحل زيز املبم العاألمر  اذن تّتبع هال عمل نفس إاّل أبو   حيقبل اليوم إميان أ
يف  خلهم يو  األمر يسمعهم نغماتو  ن لن تؤمنوا فسوف يبعث اّلّل قوماإأنتم و 
يعرفون  كولئني أضاألر و  بايئه بني الّسمواتكجعله اّلّل آية  اّلذي ا الّرضوان ذه

 الغالب املنّي زيز ه من آايت اّلّل املهيمن الع ل من عنزّ مبا نو  ابرئهم بنفسه
ّن اآلخرين إو  تب األّولنيكون  كلو يو  الّناس عن ورائهم  ّل ما عنكعون   يو 
 كربّ  مواج ال فواألإىل  لئاليه هل يلتفتونو  غمراتهو  نة البحرطينهم عرفوا سلذالّ 
الغلمان   س عن ي وثر القكشرب من  اّلذي و  من العارفنيأنتم  املّنان لو زيز الع

من عرف الّشمس و  من املوقننيأنتم  م الّرمحن لوكجاج ال فو ربّ هل يقنع مبلح أ  
 زيز م العكاّلّل موليإىل  مكم ما يقرّبكت فئأعلى  نلقي كلكذالهلا  ظلن يشتغل اب

 دا جبوت السّ إىل  نّ  يصعو  يرتقون عن الرّتاب دهل الفؤااملنيع لعّل أ املتعايل
ان طالّسل اّليت مسّيت ابمسي ينة م كرضت أدور ك إذا نّ إو  نيكم زّ مقّر ع
ونّن كصبع اّلّل لتس من إ عليهم قلم الق كين آمنوا مبا حرّ ذهلها من الّ أو  بّشرها

 لكان هيكو  ونكالسّ   وسائعلى  اء نتم رقأنتم ك من املستبشرين قل اي قوم
 يف ال توّقفواو  األاّيم كتليف  مرهأو  اي قوم أن انصروا اّللّ و  حننيو  صريخاألمر يف 
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على  االستقرارو  دالعباعلى  مرهإّن نصره هو تبليغ أو  ونوا من الّناصرينكو  شيء
لوا نعمة  ّ اي قوم ال تبو  ان العارفنيكر ربت فيها أطاضاألاّيم اّليت  كتليف  حّبه

ير اتّقوا  الق زيز ر املهيمن الع ّلّل املقتم ابكميانروا ما يثبت به إكال تنو  مكاّلّل بين
اي قوم و  نيطوات الّشياطال تّتبعوا خو  مكمر اّلّل عن ورائعوا أ ال تو  اّلّل اي قوم

غشت األاّيم اّليت ه ذهيف  تتوّجهونأنتم  وجه فبأيّ األمر  انطفروا بسلكن تأ
ين هم ذ الّ اّل ني إاألرضو  ان الّسمواتكّ ر سكالسّ  ذخأو  دثر العباكغبة الّنار أ

اجلميل أن اي  زيز وا حببل اّلّل العكمتسّ و  ّل نسبةكعوا عن  طانقو  اّللّ على  لواكاتّ 
الّسبيل يف  مّستهو  اّللّ إىل  سافراّلذي القاسم  بوتاب أكاليف  رذكّ م ظعروح األ

ام   قّل فيه أز تاّلذي مر ربّه حني أعلى  يستقيمو  نفسهيف  الغربة ليستبشر  ائ ش
 فرواكينهم  ذالّ إىل  ال تلتفتو  شيء ن عنز ال حت  ن اي عب أّل عارف بصّيك
 كاّلّل ربّ على  لكّ مّث تو  كعلي دن اصب فيما ور غفلة مبني أعلى  انواكو  عرضواأو 
ا ذرسل هفأ كاير دن لن متّر على إ كنّ رّب العاملني أن اي فرج إو  شيء لّ كرّب  و 

 ليهّب منه رائحة الغالماألمر  ا الّلوح قميصذّّن جعلنا هّن املقرّبني إدالّلوح لعبا
ال و  اّلّل رهّبمإىل  اّل رون إظيبعث اّلّل قوما ال ين كلذنات لعّل بكاملمعلى 

ا القميص روائح ذبراهيم عن هّن إ عب  شارات املعرضني لعّل جيحيجبهم إ
براهيم فاخرج عن ني أن اي إاألرضو  بني الّسمواتعلى األمر  يقومو  يس الّتق
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 كس نفس ّ ن اي خليل قيم أكّلم العليم احلكق املتطالّنا يوت ابمسكخلف السّ 
تشتعل  كلذالّسموات لعّل بو  األرضاء الّروح بني  بن دشارات مّث ّنعن اإل
ّن أو  ّن مر من عنأو  ّنّ  ان من لطبسلعلى األمر  يقومنّ و  برارور األ صيف  الّنار
 مة اّللّ  خعلى  مالّرحيم ق زيز الع املتعايل يطّن املعأو  ر على ما أشاء املقت
مبني قل  زّ من قلم ع قضيو  كمر اّلّل عليا أذّن هإو   حال ختف من أو  نصرهو 

 خل ن يإاّل أب األرضو  بصحف الّسموات لو أييتو  شيء ا حاليوم ال ينفع أ
يف  هورهظا جلماله ابحلّق مثّ ذخرى اتّلّل ههوره األيف ظ ىعلّل ربّه العلّي األيف ظ
 تبون البيانكتانه بني اخلالئق أمجعني قل اي قوم أطسلو  اخللقو  األمر وتكمل
 رون اّلّل مّث تقتلون نفسه فواذكتم اي معشر الغافلني أكله فويل لز فرون منكتو 

ّلت له ذشأن على  األاّيم كتليف  هرظنّه ني قل إكم اي مأل املشر كحسرات علي
أنتم  ماكه   مر اّلّل بنفسه وحهر أظو  من العارفنيأنتم  نإشيء  لّ كرقاب  
 والزّ ال طوسيف  الّشمساألمر ك شرقأ  نتم من الّسامعني قل اتّلّل قكو  مسعتم

شارات القوم مثّ عن إ كنفس رّ  ن اي خليل ع  رجيم أمة كّل أكاّل  ره إكلن ينو 
لتبّلغ الّناس مبا  كمرّن هناي أدمنا كّّن جعلناإ منّي ز  اء عدبر  كلكّين هيز 
شيء  من قلبه حبّ  مجايل يع فو ر بعلى ذك ونكتو  ّنّ  الّروح من ل كهلمأ

 زيز املبم العاألمر  اذن حيمل هر أ لن يق األرضو  عّما خلق بني الّسموات
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ة  فئّهر به أطم مّث  جرى عن معني القاّلذي ا الّتسنيم ذّهر من هطاملنيع 
ر مخر احلمراء ابمسي دمّث أاألمر  يدمبنا كمبا مسّينا كنفسيف  بّشرإذا  ين املري
عليهم من آايت  ىيتلإذا  ينذرواح الّ الّسماء ليحىي هبا أو  األرضبني هبى األ

ير  الق زيز الرّتاب خّضعا ّلّل املهيمن الععلى  على خيّرّن بوجوههمّي األرهّبم العل
ما و  خلق بقويل ويندما و  هر أبمريظ  قاألمر  اذهيف  ّلما مسعتكّن  مثّ اعلم أب

ا ذبني ملل القبل لز األمر از عّن إدر ّّن ملّا أإو  إاّل نفسي العليم اخلبّي كلذلع بطّ ا
األمر إىل  رفعناأو  منيكّنا حا كّّن  إو  ّنّ  مة من لكغّيّن حإىل  لماتكاليف  شرّنأ

 رها بني الّسمواتذكو  لمةكن ملئت الأإىل  اعالئهو  مسعتم انتشارهاّلذي مقام 
ينهم خلقوا ذالّ  دعبا يّ شرق قاموا علأو  مّث الح زبر و  األمر هرظا ني فلمّ األرضو 

ن يقنعوا انوا أكينهم  ذّن الّ إاألمر  يدن اي مناين أ انوا من املعتك  كلكذو  أبمري
مينان خرجوا  طاإلسهم فلّما هّبت رائحة نفوجوههم خلف القناع خوفا أل

د لع مبا ور طّ لتو  رينظعني الّناما هو املستور عن أ كنقّص علي كلكذو  الثّعبانك
 يداي منا كون من العاملني فهنيئا لكتو  اّللّ  بصّية منعلى  ونكتو  مجايلعلى 
ر طشرقت مشس اآلفاق عن شأاّلذي العرش حني  ي مبا حضرت بني ياألمر 

عليم  زيز ن ع يل من لز ا تنذهو   حبه أ زت مبا ال فاز ف كلذالعراق اتّلّل ب
  حما عرفها أاّليت  اّيمأيف  هر نفسهظايرة مز ب  كيّ أو  لقائه كقز اّلّل مبا ر  ركفاش
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م كن أيتيغفلة مبني مّث اعلم أبعلى  انواكو  وهامهتم األذخمبا أو  دن العبام
على  م به عن مجال الّرمحن مّث قمكمعه ما مينعو  غيانطّ ر الطان عن شطالّشي
 زيز املشرق الع وجهيإىل  قبلمّث اعرض عنه مّث أ كه عن ورائ ع ما عند و  األمر

روائح  كّن من ّّن وجالّروح أل ان فاخرج عن بني مألطيّها الّشياملنّي قل اي أ
يف  ّل منكبه   كيّها امللعون ما يلعنمحلت اي أو  رميكال زيز البغضاء من اّلّل الع

ن كلو  ونكما يو  انكّل ما  كو  اخللقو  األمر وتكان ملكّ سو  األرضو  الّسموات
اّل هو إشيء  على نت من الغافلني اتّلّل ما مررتكو  كلذنت غفلت عن أ

 نت من اجلاهلنيكو  ائه نت صّمأ مامسعت نكملّا   كنّ إو  بلسان سرّه كلعن
 األرضو  ّن علم الّسموات ّن عنلتوقنّن أب نباء الغيبم من أكنّقص علي كلكذو 
تاب كاليف  ر احلسنيذكّ م  ن اي لسان القأ ظحفي زّ لواح عأيف شيء  لّ كعلم  و 

إىل  يقرّبهو  ىلعر ربّه العلّي األظر البقاء منطشإىل  نوار العرش ليقّلبهمّث بّشره أب
أبنّه ال إله ق طينو  رة املختار فيه الّنار عن س  توقاّلذي وس مقّر دئ الفر طشا

ه ذفاشتعل هبك إذا نفسيف  سلكمىت ت  إىل ن اي عبإاّل أّن الّرمحن الّرحيم أ
ن ال م أكايّ ير إ الغالب الق زيز الع كربّ  كخيار مبا عّلمبني األ دالّنار مّث ّن
أنوار الّشمس كونوا بني الّناس  كو  مكمر اّلّل عن ورائعوا أ تال و  مكختتلفوا بين

 لع على ما مّسينطّ لو ت  اّلّل اي عب م بني العاملني فوكوجوه حبيث يستضيء
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األمر  ّّن سرتّنن إكلو  ا حلّق مبنيذّن هإو  كوام عمر  تنوح بو  يكالبأساء لتب
 ا صبّنذاملقرّبني ل دباكحيرتق به أو  اهر الّرمحنظاهر مظان مز حاأل طلئاّل حيي

ر األمر ذكّ  يدن اي مناشّق سرت احلجاب عن وجه العاملني ألئاّل ياألمر  سرتّنو 
رين كون من الّشا كيو  نفسهيف  ركليش لمة األّول من امسيكب مّسياّلذي ّن  عب

ين اتّلّل  ان من املستشهكو  سبيلهك يف بيأ  ر اّلّل مبا استشهكقل اي ابن فاش
استقبله أهل مأل األعلى إذا  علىالّرفيق األإىل  تقى روحهار اّلذي احلّق حني 

 غيبنا العاملني دبلقائه جنو  كيستب و  وسدواب من رحيق الفر كأو  س ابريق القأب
ين  هبى ليفرضوان األيف  ّن مقامه يشهو  بصر الّناساء عن أطشف الغكلو نو 
 وسدراّيت الفر يستبقن حو إذا  الّلميع املنّي مقامه املتعايلإىل  سهم ليصلنّ أنف

ه اتج البقاء من رأسعلى و  ان جالسا عن ميني الّرضوانكنّه  إو  مته خعلى 
اي ابن ال  كنّ إو  ه فضل ربّه الغفور الّرحيمطحاأ كلكذو  هبىم األظعامسي األ
 ير فامش ر الق املقت زيز الع كربّ   شأن من الّشأن عن كّن لأل كحترم نصيب

  فيها إاّل حّب   حأ  انه لن جيكر ع أطو يقنّه لاه أل هب  مّث اقت كبيأثر أعلى 
ة  فئمبا هو املستور عن أ كخبّنأ كلكذو  ين نتم من الّشاهكو  مت ما شهك

 مّسياّلذي ر ذكّ مره ملن الرّاسخني مّث أيف  ونكتو  كمر ربّ أعلى  الّناس لتستقرّ 
صبع إ جرى امسه منو  الّلوحيف  ره اّللّ ذكّّن مبا أ مّث بّشره من ل عليّ  قبل  مبحمّ 



  180 - 154، الصفحات   4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – سورة السلطان

www.oceanoflights.org 

 كلذب زّل من فاكو  اآلخرينو  ّولنيله فضل األدا من فضل لن يعاذهو  س الق
 نيا ّ ن عن الز ال حت  ن اي عبرمي أكال زيز ن ربّه الع ّل اخلّي من لكب زفا  فق
ون من الّسوء كلو يو  ر القضاءطسمن أ دالعباعلى  ّلما يقضيكّن  ها أل ائ شو 

ر ظنسرت عواقب األ مور عن أ   قّن اّللّ ون من العارفني ألكن تهو خّي هلم إ
ة يصل  ّ م من شكو   يفعل ما يريو  م ما يشاءكاّل هو حيإنّه ما من إله إو  الّناس
ين مثال  من الّشاهأنتم  نة إ ّ الشّ إىل  م من رخاء يصلهكو  الّرخاء  إىل العب
 كار لعّل الّرايسة مينع قتاإلو  ةزّ من الع ك ّ ان عليه جكما  على  نتكلو   كنّ إ

سرور على  حوالّل األيف ك ونكيّة لت حمجال األ كيلقي كلكذو  اية هلعن ا
  ّن ما ينفع العبعن عرفانه أل كما حيجب كعن ذخر اّلّل مبا أكيع فاش فرح ب

عات طمن ق األرضو  ون مأل الّسمواتكلو يو  لن ينفعه كلذون دمن و  اذه
هو عرفان  األاّيم كتلد يف به العبا س منّي اتّلّل ما يغىن و لؤلؤ قايقوت مثني أ

ائن ز هم خ ون عنكلو يو  ال يغينو  يسمن وهنما الدمن و  رهّبم مّث حّب الغالم
حبيث لن  حّب على  لتستقيماألمر  قلم طكيغ كلكذني  األرضو  الّسموات

 مة اّللّ  خعلى  قم كايّ إ  ي ح ذلو تضرب بسيوف شاحو  شيء كربطيض
عن  كما ّل قز لن ي األرضو  الّسمواتيف  ّل منك  كاستقامة لو يقوم عليعلى 
ّل كله  دجياو  حّب على  األاّيم كتل  يف حاتّلّل لو يقوم أ  احلمي زيز اّلّل الع طصرا
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 ار قتر اإلطهّبت عن ش  رة ق ّن روح القليغلبه اّلّل عليهم أل على األرض من
 على األرض ث الفتنة رحيان حبيث ال حتو  وحبر   كمر ربّ ين مثّ بّلغ أ املوحّ على 

ر كذّ ايع ال ر اليعقوب ببذكّ من العارفني مّث أنتم  صل الّشجرة لوأإىل  ترجع هّناأل
من روائح القميص عن   ارت  ّن بصر اليعقوب قيم قل إكمن ربّه العليم احل

 علىالعلّي األ كقميص ربّ  كليإّّن أرسلنا إو  رينظان من الّناكو  زيز يوسف الع
نوار أ  حبيث تشه كبصر قلبتقّر و  س منه روائح الق  هيئة الّلوح لتجعلى 

رب فيها نفس طتضاّليت  اّيمأك يف حّب موليعلى  تستقرّ و  يمظعرش ع
مأل   جتإذا  تنشّق حجاب املتوّّهنيو  وهامجبال األ  كّ تنو  ستقراراإلو  ونكالسّ 

هم و  ارطشّل األكمن  ط األمر هم سياذأيخو األمر ران منكسيف  البيان
اّلّل إىل  ليهم ففّرواال تلتفتوا إإذا أنتم  لنيونّن من الغافكيو  سهمأنفيف  يفرحون
 أمني أن اي أحّبائي زّ ع  مين مقعر األطشعلى  واذم مّث اختّ كسّوا و  مكخلقاّلذي 

م كرضا و  مكرهه عقولكال تفعلوا ما يو  نصافاإلو  بداء األدم بر دكجسايّنوا أز 
بعني القلب قميص   نت اي يعقوب لو تشهأ كنّ إو  ونوا من املّتقنيكو  اتّقوا اّللّ 

ان اّلّل كو  شقياءعليه سهام األ دم البغضاء مبا ور  ه حمّمرا ب الّرمحن لتج كربّ 
 مّسيإىل اّلذي  م ر القطرسلنا رمحتنا عن شعنه ملن الغافلني مّث أأنتم  ما  يشه

نفسه هو على  ّن رمحتهإو  ون من الرّامحنيكيو  نفسهيف  برمحة اّلّل ليسرتحم
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أنتم  حسن منها ال فو نفس البهاء لوهل رأيتم أو  صل الّرمحةا أذهو  عرفان ربّه
 كاتذال عن و  كنفسك على ال متنع هبوب رمحة ربّ   ن اي عبمن املوقنني أ
العلّي  كر ربّ ذكب كمّث متسّ  كر عن ورائذكّل كع  د الّرمحن الّرحيم  كنفحات ربّ 

رّب  ول أيما أقكقل  و  ضّرييف  ركّ ن مّث تفز من ضّر ال حت كن ميسّ أو  العليم
قل  و  رار فاصبطمن اض كن ميسّ أو  أنت أرحم الرّامحني كنّ إو  رّ الضّ  مّسين  ق
من قضاء  كن يصبأو  خّي الّناصرين كنّ إو  ما أقول أي رّب فافرغ علّي صباك

ن اي مجال لني أز انت خّي املن كنّ إو  ل علّي رمحةز نقل أي رّب فأو  بطفاص
  يف مبحمّ  يمن مسّ على  هبىاأل كشراق امسر البقاء إبطم فاستشرق عن ش الق
ر اّلّل طعن شاألمر  ه جتّليذخنفسه مبا أيف  بذمساء ليستجوت األكمل

يها مبا جرى  تفو  لف روحأ كون لكلو ي  ن اي عبير أ الق زيز املهيمن الع
 يمظا الفضل العذجنب هيف شيء  لّ كحقر من  ون أكمن قلم اّلّل لي كامس
 عّما خلق بني الّسمواتشيء  لهد يعان الأب  لتشه كبصر  قّ  لو ت كنّ إو 
ن ملن املمرتين أ كين ربّ يف د نكال تو  كن ال تنس فضل ربّ أ كايّ إ األرضو 

ني فسوف يرفع كرب عن نعيق املشر طال تضو  مّث اثبتعلى األمر  استقم
لعوا مبا طم ابحلّق لتكخنب  كلكذمّث صريخ العجل بني العاملني   ضجيج الّسامري

على  خرىني مّث استشرق إبشراق أكم نفحات املشر كحيجبال و  اخللقيف  هرظي
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بيح ذن اي ون من الفرحني أكيو  مسعيل ليسرتوح بروحات ربّهمّسي إباّلذي 
 نيا ّ الإىل  ال تلتفتو  العليم زيز الع كرهه ربّ كّل ما يكعن   كنفس ظفاحف

ك ر لنفس ّ ما ق كما ينفعو  شيء ك يفهّنا لن ينفعر فيها أل ّ ما قو  خرفهاز و 
عن   كال نفسو  س عن حرم الق كاتذن ال حترم أ كايّ إ يمظع زّ لواح عأ على
 ك  اب  ف    ن اي عبير أ ر الق ر اّلّل الغالب املقتذكعن  كال لسانو  نسعبة األ  ك

عت عن طانقاّليت  األرضا ذهيف  غربتهو  ته مّث ابتالئه وحو  نفس اّللّ على 
 نتماّلذي كم حني كنصر  على اّلذي قوم فارمحوا ين قل اي رجل القاصها أدورو 
ان ك  كلكذو  الغيب دم جبنو كنصر و  اء عقام بنفسه بني األو  خوف مبنيو  لّةيف ذ
وا عن ز م ال جتاو كسأنفمئنتم من طم اي قوم ملّا اكايّ املوقنني قريب إعلى  نصره
م من مساء اسم كل عليزّ لوا مبا ندال جتاو  م الّرمحنكال حتاربوا مع ربّ و  مك ّ ح
م كون به لغّي لّ  به تستأنتم  ّلماكم اتّلّل   كحضوا احلّق مبا عن تاي قوم ال و  يمظع
 وينذن ال أتخم أكايّ يم إكالعليم احل خرج عن لساين مّث جرى من قلمي  ق
يف كقلم البهاء   كروح البقاء حيرّ و  ري صيف  قطم تنظعألّن روح األ كلذب

ي  بير األم انكن عليم خبّي اتّلّل لو   ه بل من ل ا من عنذه نّ يشاء إ
على  نتكسو  خرجت عن بني هؤالءو  نييف األرض ّل منكعن   لسرتت وجهي

ن أ  ريّلما أ  كاّلّل   يف هؤالء املغّلني فوكف ري بني أحّبائيذكر ذكجبل لن ي
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 ين يؤيّ و  مرهاعلى  يقّومينو  اينكر أيف  قطر ينكذّ ر روح الكذّ ايع ال اصمت عن ب
  بع كنفسيف  را نت مقتكا  مب افرتيت عليّ اّلذي  ّل حني أن اي أخييف ك

نت كنت   أم من ليايلكعن ضّر العاملني ف كتظحفو  بنفسي كربّيتاّلذي 
م من أاّيم كني فظملن احلاف كحول بيتيف  نتك   ق إينّ و  الفراشعلى  مسرتحيا

املني لئاّل ظّ حمضر العلى  نت حاضراك  إينّ و  كواجز العيش مع أيف  نتكنت  أ
ّل كمع   كنّ إو  وننيز ون من احملكتو  كنز حيما  كعلي دال ير و  من ضرّ  كميسّ 
م عنه  تفعل ما ينعو  فرصة عليّ   جت يكل عن ورائي سّر الّسرّ يف  نتكل كلذ
ما يّسر به  كي اير ليحضر بني ي ّ الإىل  ن نرسلّنا أكّّن  إو  يمظان عرش عكر أ

 ضّرييف  نتك   ّل حني قك يف كنّ إو  ون من الفرحنيكتو  كاتذيفرح و  كنفس
مأل العالني اتّلّل  دباكمن نفس لتلقي يف قلبه ما أحرتقت عنه أ  حبيث لو جت

  كلكذو  نت عليهما أعلى  علمنا  ن سرتّن بعكلو  كلذّل كنت عاملا بك   ق إينّ 
خّرت وجوه   خالق قاألك يف لغفور رحيم اتّلّل مبا جرى من قلم كان ربّ ك
 رضوان البقاءيف  بايءكشّقت سرت حجب الو  األرضتراب على  زّ الع
به جرت اّلذي ا الّسفر ذهيف  أن سافرت معيإىل  حشاء املقرّبنيت أكتشبّ و 
 نت عيّن ذاستأو  ّلما سئلت ميّن كمنّي مع   زّ ع دو  خعلى  زّ هل غرف العموع أد

ن أإىل  من العاملني  حلع به أطّ ما ال ا كلعت منطّ ا ّلمت حبرف ألينّ كما ت
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ّل حني يف ك م بلّل يو يف ك يّ قمت علاألرض إذا ه ذهيف  خلتدو  سافرت
 كبّي  عليه سهما من سهام ت دور   قو  اّل من حمّل إ ي جسيف  ياتّلّل ما بق

من  يّ ن افتيت علأإىل  العليم كلسان اّلّل املل  ليشه كنفسيف  ركلو تن كنّ إو 
ارتفعت   هؤالء املهاجرين ق كلذلعوا بطّ تاب منّي فلّما اكال  و  ون بّينةد

يم فلّما ظرحيان عو  وحر  ك على بيت يف نتك  كنّ إو  ضجيجهم مّث صرخيهم
ون دمن  ة م وحكخرجت عن بينك إذا ما خرج من قلمو  كّن فعل شهأ

ر  ّ فال ما قطبخ هلؤالء األطي وأ مين من خي ي ن عنكمعني حىّت مل يو  ّنصر
يف  ما اسرتحت كلذ  بع كنّ إو  ل الّرحيمذالبا يطوت رهّبم املعكهلم من مل

خرج و  ور احملّبني صيف  يّ خل عل لت يابمس كعلف دالباليف  مّث انتشرت كنفس
 ل من قبلزّ ره قلم العالني فامسع ما نذكن يأ يما يستحي كقلمو  كمن لسان

قول ما أعلى  ان اّللّ كو  كقتلي أل ي طّن بباسلتقتلين ما أ  كي طلو تبس كنّ إو 
 كيبقى امللو  الرّتابإىل  ترجعو  كمن معو  نتأن اي أخي اتّلّل ستفىن أ  شهي
من   حال بغض أو  كبغض قلبيف  نكمل ي اتّلّل اي أخيير  ر الق  املقتّللّ 
 ونكلو ت كنّ إو  ن من الغافلنيكال تو  كّهر نفسطمّث  نات فامسع قويلكاملم

 ك يفهل يغني األرضو  الّسمواتيف  ّل منك   كيسجو  نت عليهكما  على 
 كنفعهل ي كبقول دّل العباك  لو يبغضينو  يمكالعليم احل ال فو نفسيشيء 
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 لّ كمّث   عيينو  ي قلميكيبإذا  مي الق زيز املهيمن الع كمر ال فو ربّ أك يف لذ
الّرايسة  كال يغرّنو  كخرفها عن ورائز و  نيا ّ ع الد ين  نت من الّشاهشيء لو أ

ن  أإىل  تفيتكما ا  كلذّل كمع  و  اّلّل املّتقني دعن اخلضوع لعباو  كر ربّ ذكعن 
مجعني مثّ عت حرميت بني اخلالئق أهبا ضيّ يت الّ  لّةذّ ينة ابل رئيس املإىل  تبتك

يت به تلقاء كما اشت كنذمسعت منه أب  و  كهو يبغضو  تبغضهاّلذي اّلفت مع 
إذا  قلبه ّنر الغلّ يف  اشتعلتو  بغضيعلى  ني فلّما قامكنت من الّشا كو  وجهي

 قلبهيف  ما كهر لظنت من الفاعلني فسوف يك  كلكذو  معينا كته لنفسذاختّ 
لو تنصف  اتّلّل اي أخي  نّه هلو الفاعل ملا يريإو  هره ابحلقّ ظن يأب حتم اّللّ   قو 
اّلّل إىل  ون من الّتائبنيكتو  كاّيمأيف  تنوحو  نفسيعلى  مثّ  كعلى نفس يكلتب

 ه ّل عنكو  األمرو  اّل هو له اخللقه إنّه ما من إله إ مر من عنأب كخلقاّلذي 
مّسي اّلذي ب كقتل أخيه األاّلذي ّن هر إ ّ ّول الأإىل  رظس منيع فان لواح قأيف 

الرّتاب إىل  يم بل رجعكاحل زيز الع كال فو اّلّل املل على األرض هبابيل هل بقي
مثّ يف األمر  رظفان كلكذو  مقرّهإىل  رجعهسئل عّما فعل مّث أو  ّلّل ابحلقّ مّث بعثه ا

وت كمن مل كيناطعأن ال حتتجب عّما أ كايّ رين إكّ ن من املتفكو  ر فيهكّ تف
ملن اآلمرين أن اي شيء  لّ على ك ّناكّّن  إو  ّن مر عنخلق أب  هّنا قاألمساء أل
أن ال  كايّ ر ما سواه إذكّهره عن طمّث  كر ربّ على ذك القلم كم حرّ ظعمجال األ
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ان واقفا اّلذي كر ظر العليم مّث ان املقت العليّ  كر ربّ يف ذك نكو   حتشتغل أب
  بع مّسي بعليّ اّلذي  طاملهيمن احملي زيز عال كرأفت زّ ات عظبلحاألمر  تلقاء

رة  ارتفعت س  ق  رين قل اي عبكا ذّ ون من الكيو  ه الّشعبان ليقوم عن رق
أغصاهنا على  اتكق الورقات املعّلقات املتحّر طتنو  يمكر احلكذّ ا الذهر يف كذّ ال

 ألرضاو  ا لبهاء اّلّل بني الّسمواتذّن هإو   الفري زيز ّن العأبنّه ال إله إاّل أ
من أنتم  نون إكما يو  انكما  على  انهطسلو  اخللقو  األمر جبوتيف  ضيائهو 

اله ما استضائت وجوه املقرّبني لو و  اللاجلو  ةزّ شرقت مشس العبه أو  العارفني
ّن ه إاّل ألغصن البقاء أبنّه ال إعلى  ق الّروحطما نو  شيء اع من باإليف  هرظ
ا ذّن هإو  أثريعلى  مّث امش ق أبخالقيخت  ل    ن اي عبر العليم أ املقت زيز الع

اء دبر  كلكق مّث هي ابلصّ  كّين لسانز لفضل لن يقابله فضل العاملني مّث 
 كرة من آايت ربّ  الق  ي ش كعّلم كلكذنت من العاملني  اإلنصاف إن أ

صنام ّسر أكاجلليل لعّل ي كر ربّ ذكاء دل اخلليل بر كّين هيز يم مّث كاحل زيز الع
رب فيها طتضاّليت  اّيمأيف  ون من املستقيمنيكيو  علىلعلّي األاين اطاهلوى بسل
ترى الّناس و  مرهي أمر أذّل كيضع  و  مساءسرر األعلى  ينهم استقّرواذنفوس الّ 

ون من كس لت من آايت الق كعلي نلقي كلكذو  األمر راء من صاعقةكس
ين  ّ لصل اا أذّن هإو  هر نفسهظمو  حّب اّللّ على  ي ن استقم اي عبالعارفني أ
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ا اهلواء ذهإىل  س م القد بقواّيطاهلوى مّث و  ع الّنفسد نت من العاملني إن أ
 كن ال حتتجب لسانأ كايّ ت العاملني إطحاأاّليت  ا الّسماءذهط يف انبساّلذي 

مجعني قل اي قوم وفوا مبا ي اإلنسان بني اخلالئق أز نّه خيب ألكذحبجاب ال
متنع اخلّي من سحاب فضل  كلذّن بألم  كال حترموا الفقراء عّما عنو  مت عاه

ا ذمن القول اتّلّل ه  يز الفعل أيف  ونواكو  تابكاليف  مكر ل ّ رفيع مّث اتّبعوا ما ق
ال أنتم و  ات اّللّ ظم حلكليت إ ارت  سني قل اي قوم ق ّ سجّيته املقو  سجّييت

م كشرق وجه اّلّل فوق رؤسأ  قو  يمظغفلة عيف  وننّ كتإذا  ليهون البصر إ ترت
 بّيكى العرش   ان لك   ا فضل قذّن هإو  ر إليهظم عن النّ كبصار م ال متنعوا أكايّ إ
ال و  ّلهاظم عن كسأنفن ال حترموا م أكايّ م إكمام وجوهوت اّلّل أكقامت ملو 
يف  م عّما خلقكمبا هو خّي لاألمر  انطم سلكأيمر  كلكذونّن من الغافلني  كت

ر ظمنإىل  ابلّرضا ليوّجه مرآت قلبه مّسياّلذي فأمر األمر  يدن اي مناالعاملني أ
خرق أن أ  ون من املوقنني قل اي عبكيو  هرطهر األطا املقام األذب هكاّلّل األ

 كّل امللك  نّ خل شريعة اليقني مّث اعلموا أبدّّن مّث ا رة من ل ّن بقظّ حجبات ال
هرا من ظرسلنا مّن خرقها أدر ال فلّما أز ل اآلز أيف  احتجبوا حبجاب الوهم

ارتفعت الّضجيج عن إذا  رة الّرمحن وان بقكهر نفسنا ليخرق سبحات األاظم
 ن حّقق اّلّل احلّق آبايتهأإىل  نيكس املشر أنفعت ز فو  األرضو  بني الّسموات
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ن كمع مل يو  انوا من الغافلنيكو  األمر ينهم احتجبوا عن مجالذعمال الّ ل أطبو 
ّل كبعثنا   األاّيم كتليف و  رخنيانوا من الّصاكو   عليهم خرقهّب كاّل الوهم  بينهم إ

ره بني ذكمسائنا مّث اشتهرّن يّناه بقميص اسم من أز و  ل بشركهيعلى  وهاماأل
ل به دجاو  حارب معهو  اّلّل ربّهعلى  بكّنا فاعلني فلّما استك  كلكذو  دالعبا

ا ذوىب ملن خيرق هطني فطّ ّف من الككّنه   شهأو  ا عنه ثوب األمساءعنز ن
بوت العاملني فيا بشرى لنفس ما جيف  هر شبههظما ذي الّ م ظعاحلجاب األ

ملن ال  ير فيا روحي ق زيز ن ع رة من ل ّنمل القيشّقه أبو  ب الوهمكحجبه  أ
ينهم ذون من الّ كيو  املتعال ّل ربّه العليّ يف ظ خول ّ مينعه سبحات اجلالل عن ال

ن اي قلم م أيكر احلدالقا زيز ر رهّبم العذكّل ما حيجبهم عن كعوا عن ورائهم  د
قبل خان  ر من مّسي بعليّ ك على ذكن ربّ ذإب كم حرّ ظعجبوت األيف  م الق
ّن ق ورقاهتا أبنّه ال إله إاّل أطيناّلذي ا الّرضوان ذبه نفحات الّرمحن من هذليج

م  جبوت القيف  مظعيم أن استمع ما يغّن روح األكاحل دل الفر دالغالب العا
ّل كمن  األمر  هم فرحذخين أذن الّ ون مكتو  كنفس كلذلعّل يسرتيح ب

 اهرظمو  دنوار الوجه بني العباونوا من أكون من الفرحني اي قوم  كيو  اجلهات
اره بني اخلالئق أمجعني  اقتو  م آاثر اّلّل بني بريّتهكهر منظلي دالبالاألمر يف 

م كق علي يصإذا  مكوندا عن ز ونوا ممتاكو  مرهأو  اب اّللّ دم آبكسأنفيّنوا ز م كايّ إ
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م كنفس حعلى  ق لن يص كلذون دمن و  م الّرمحن الّرحيمكربّ إىل  مكانتساب
ن  م قلم الّنصح من لكينصح كلكذ  ا املقام املرتفع الّرفيعذيف هكف دالوجو 

بّشره بنفس الّرمحن و  ّن الّسليمان ّّن عب من ل دّن يدن اي منارمي أك  زيز ع
ان مثّ طاهر الّشيظمن م كنفس ظن اي سليمان فاحفاملستبشرين أون من كلي
اع طاالنق ي يا الغالم األهبى مّث عّمره أبذبر احلّب من هز قصى باأل  مسج ن  اب  
على  ارتفعت راية االستجاللاّلذي ا اجلمال ذر هيف ذك ركذّ هب الذيّنه بز مّث 

اآلخرين اي قوم و  ّولنيت عنه عيون األكعليه ما ب دور  كلذبو  مساء االستقالل
ن ال م أكايّ م إكقلوبيف  الفضل ي يبنأه اّلّل أباّلذي قصى األ  خلوا مسجدفا

  ملسج ني قل اتّلّل إينّ طر الّشياذكوه من ظاخف اهلوى مثّ و  الّنفس دختربوه جبنو 
رة  س  بايء عنكحرم الو  هورظّ مأل اليف  بيت املعمورو  علىمأل األيف  قصىاأل

وس الّرفيع دفر ا الذهيف  س مقام القو  مشعر البقاءاألمر على  حلّ و  املنتهى
موا  ال تنعو  البغضاء يدايال ختربوا بيت أمره أبو  ن اتّقوا اّللّ املنيع قل اي مأل البيا

أرسل و  هر نفسهظم مبكخلقاّلذي اهلوى خافوا عن اّلّل و  اهنا بوساوس الّنفسكر أ
 م ملن املّيتنيكسأنفحجبات أنتم يف  نكلو  م م ما قّرت جبماله عيون القكليإ
ونّن آبايته ملن كال تو  مكه من ورائ عوا عه ال تو  ضوا ميثاق اّللّ اي قوم ال تنقو 

ثر من ين خلقت حقائقهم أبذالّ  دعبا األاّيم كتليف  ئواز ما استهكئني  ز املسته
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ى اّلّل  هب ي ليهت ي تاب مهكاليف  رذكّ ين مّث  انوا من املعتك  كلكذو  قلمه
ع وراء د و  ّن بقّوة من عناية اّلّل  ه ذخ يّ  ن اي مهين أ ون من املهتكيو  ربّه
ال و  اتهذحياربون بو  يعرتضون بنفسهو  لسنهمرون اّلّل أبذكين يذالّ اية  ه كهر ظ
عا مّث خيرجّن رؤس ون مربّ  يقع  حخل عليهم أ يإذا و  ونّن من الّشاعرينكي
ا ما ذهو  املختار كر ربّ يف ذك لسنهم ابلوقارّن أكيتحّر و  ّنملهم من عّبهمأ

 ال يبالونو  ا لرايساهتمظاّلّل حفعلى  ن يفتونطالبايف و  راألم اهرعلى ظ يفعلون
ع طيقاّلذي ر  قعلى  رون اّللّ ذكقّل من الّنقّي قل اتّلّل احلّق لو تأ كليف ذ

 حّب   اّل بعم إكم لن ينفعكهار ظينحين إاّلذي شأن على  ونه تعبو  مكلسنأ
قان لو وتوا الفر ين أذير هل ينفع الّ  ق زّ من جبوت عاألمر  لز ن كلكذو 

املأل البيان يف  ر اليومظفان كلكذو  ة الثّقلني ال فو رّب العاملنيدون اّلّل بعبا يعب
 هر احلقّ ظيو  رة سرت احلجاب ّنمل القشّقت أ كلكذو  من العارفنيأنتم  نإ
ني لعّل الّناس يعرفّن األرضو  ق اخلالص بني الّسموات ق الّروح ابلصّ طينو 

 قلم درار رهّبم الّرمحن الّرحيم مّث أذكعن  دالعبا ون بنيكال حيجنّب عّما يو  ابرئهم
ون من العاملني كيو  ابقا ابمسهطون فعله مكالّلوح لييف  ر الّرسولذكن يأباألمر 

ك يف مّث بّلغ الّناس ليؤثّر قول كّوال على نفسأ كن اي رسول بّلغ رساالت ربّ أ
الّرمحن روائح ر طمن ش كليما أرسلناه إ دالعباعلى  رسلين مّث أ قلوب القاص
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س املنّي قل اي قوم  ّ ا املقّر املقذعرش الّرضوان هإىل  هبمذالّسبحان لعّل جي
 اآلخرةو  نيا ّ ر اّلّل لتاليه خّي ال ّ ق  قو  مكاّيمأيف  لمة اّلّل مّث اقرئوهاكفاصغوا  

العاملني فهنيئا ملن يقرء يف  ّل منكمنه   مجال يستضيءعلى  اجلنانيف  يبعثهو 
ر ذكمّث  ظفيها من جواهر علم حفي زنكلع مبا  طيو  سرارهاأيف  ركّ فيتو  آايت ربّه
م كاب املبم احملطا اخلذهيف  ثر اّللّ ر من أذكار بيت العتيق ليستبشر مبا اّلذي ز 

صورة على  رميكهيئة التّ يف  يمظل الّتعكهيعلى  ّّن بعثنا احلرماملتني قل اتّلّل إ
  حوله فقيف  وفطمن يو  اخلالقني حسناّلّل أ كفتبار  األاّيمه ذهيف  الغالم

فات  حّبائه مان اّلّل قبل من أكلو  ل املسّبحنيكعلى مّث هيا وفّنه أهل مأل األطي
يف  نة اّللّ طسل دل جنو ز رحم الرّامحني فسوف ينإنّه ألو  ه عنهم فضال من عن

 ىدن اي مناأصيل أو  وركّل بيف ك يقرئّن آايتهو  رهذكيرفعّن و  مرهأ ينصرنّ و  كهنا
هم نفحات ذمسائهم ليأخقلم اّلّل على أ كين ما حرّ ذالّ  دّّن عبا ر من لر ذكّ األم
ان اّلذي كس  لواح القأيف  مكمسائن غفور رحيم قل إّّن أثبتنا أ ر من لكذّ ال
يم أن كم احلكاحلا  كعصمة ربّ  زنائيف ك وّنز خمو  األمر نوّن حتت حجباتكم

ونّن  كيو  ينهم ما خيتلفهمث ب شأن ال حيعلى  مرهأعلى  حّباء اّللّ اجتمع أ
ر أماء اّلّل ذكونّن من العاملني مّث كاّيهم لتأو  كمرّنأ كلكذه   نفس واحك

ن ز ال حتو  ن اصبنّ آمّن ابّلّل ابرئهّن مّث الّلوايت أصاهبّن املصائب قل أ الّلوايت
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ه عقول كر  سبيله ما ال ييف  وا ين استشهذللّ و  ن  ك  ر ل   ّ ّن اّلّل قأل كلذب
مر أأنتم يف  نني إيف األرض اّللّ  دم اي جنو كالبهاء عليو  زّ العو  الّروحو  العاقلني

 . م ملن الرّاسخنيكربّ 
  

 


