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  لت من جربوت الفضلز ن  ق  ايرةز  ه سورة الذه 
 ربىكور به قانتة الز و ل ليالسم اّلل  األ  

 آايتهو  ينهم آمنوا ابّلل  ذال  و 
 انوا منكو  

 ينز الفائ
 
 

 هبىاأل العلي   رداملقتز يز الع هو
 
 

يف و  وت البقاء ابلبهاكملذي مس ي يف لوم ال  ظى امل من ل كتابا  ذه
يف و  مساء اّلل  احلسىنكل  األالهوت العماء بيف و  ىعلاأل جربوت العال ابلعلي  

 دور   قو  * يمظوهم عو  حجابيف  ثرهمكن  الن اس أكلو  نشاء ابحلسنيأرض اإل
  بي يبتلمر ة ا * يمظالع ي  العل كاّلل  املل  إال  ما ال حيصيه اح  ل  عهيف ك عليه

ان كو  مر من قبلن األكا  كلكذو  ظلوماليه م  إصعو  سبيل اّلل  يف  قتلو  القابيل
جعل و  الن ارعلى  لقاهأو  دالن مرو   بي يمر ة ابتلو  * خبريو   لشهي كلعلى ذ اّلل  



  310 - 301 الصفحات   ،4ل  اجمل ،آاثر قلم اعلى –هباءهللا  آاثر حضرة – سورة الزايرة

www.oceanoflights.org 

 الفرعون  بي يمر ة ابتلو  * ه املقر بنيدعبا ظن ه ليحفإو  رمحةو  اّلل  الن ار عليه نورا
اّلل   رفع إىلو  بالص ليعلى  مر ة عل قو  * ة املخلصني فئد عليه ما حيرتق به أور و 
هل ينهم قاموا عليه ابلش قاق من أذبوجهل مث  ال    بي يمر ة ابتلو  * اجلميل زيز الع

عليه  دما ور على  ان نفس الر محنكو  ر ابلبيانذكوا عليه ما ال يدور و  الن فاق
ين نسبهم ذوا معه ال   استشهو  ف  طرض الأيف  لوماظمر ة قتل مو  *  شهيو  لعليم
 دالباليف  اروهمدو  هلهأساروا أو  عوا رأسهطن قإىل أ س املنري   نفسه املقإىل  اّلل  
  يف استشهو  اهلواءعلى  مر ة عل قو  * نيطالش يا دعليه من جنو  قضي كلكذو 

أربعة أشهر يف  اءط  رض الأيف  مر ة حبستو  * ير ر الق سبيل اّلل  املهيمن املقت
 أخرجوين عن الس جن كلذ  بعو  قلم العاملني علي   دما ور  لن حيصيو  معلومات

 * ننيكن ا فيه ملن الس ا كو  خلنا العراقدن إىل أ انطو عن األ يهلوين مع أدر طأو 
حبيث   حينهم خلقوا أبمري ما ال حيصيه أذمن ال   األرض كتليف  علينا دور و 

 دن ا مبش را بني العباكو  مرسرتان األ كلذمع و  الن فاق برمي ل  آن  يف ك رميت
 إين  و  ل  احليلكل  امللل بك  قام علي  إىل أن  * اجلميل زيز اّلل  العإىل  اعيادو 

يعا طنت مستكمبا   نصرُت رب  و  اء عمقابلة األيف  قمت بنفسي  ق دة وح
اشتعلت انر  كلذبو  * نيكل عمُل املشر طبو  لماتهكمر اّلل  بإىل أن حق ق أ عليه

سو لت هلم  كلكذو  ة البيانطميان بنقعون اإل   ينهم يذور ال   صيف  البغضاء
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من  علي   دور   اتّلل  ق * انوا من الغافلنيكو  عماهلمان أطم الش يي ن هلز نفسهم أ
ضج ت و  الغرفاتيف  عيون القاصرات ت علي  كا بذإ  حمن أ دهؤالء ما ال ور 

 ر العلي   الس بحان املقت كت عني اّلل  امللكعن ورائهم بو  ة املخلصني فئأ
م مبا األ كتليف  صرخيهاو  شياءنه يسمع ضجيج األذتح اّلل  أُ من فو  * يمكاحل اي 
ي ذال    فروا به بعكهوره مث   ظو ل أيف  قر وا ابّلل  ينهم أذمن هؤالء ال   علي   دور 

فروا من ملل كينهم  ذبني ال  و  ن ا بينهمكو  * ان مبنيطخرى بسلجائهم جبمال أُ 
 م اخلروج مبا رقمكجاء حو  فق القضاءأن أشرقت مشس البالء عن أإىل  القبل
م ال يتيف  اء عمقابلة األيف  قمت  ق ق ه احلح  اتّلل ه  *ظ س حفي لواح قأيف  فيها  أاي 
ينهم  ذال   داقشعر ت جلو و  ل  نفسكان  كر لت أز لز تو  ربت قلوب العارفنيطاض
الن صر من جربوت اّلل   دلت جنو ز ن نأإىل  ين انوا من املوح  كو  حولنايف  انواك

مث   األرضو  مواتة الس  كمبلئ نصرينو  ين ابحلق  ظحفو  * يمظالع زيز املهيمن الع
ت عنه عقول العاقلني ذال   زراطينة ب خرجنا عن املو  * غيبه العال ني دجبنو  ي حتري 
  خضعت عن  قو  إال   ينة معلى  م ما مر  مجال القو  * ة العارفني فئمث  أ
 ين ل ت له رقاب املوح  ذ  قو  إال   مقر  د على ما ور و  * ربينكعناق املستهوره أظ
فيه من  علي   دان اّلل  يعلم مبا ور كو  ا الس جنذهيف  اندن ور أإىل  نيكاملشر و 
م  أكورهم غل  الغالم   صيف  انكين  ذال    * رينظالغل  ملن املنت  مرصعلى  انواكّن 
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اتّلل   * املغل ني دالن فاق من جنو  رميت فيه برمي  قو  إال   من آن   ما مضى علي  و 
 علىاّلل  العلي  األ لسان كلذب  يشهو  سياف البغضاءل  حني أبيف ك قتلتُ   ق
اّنم ليسمعن  ذه روا آطن  الن اس لو إو  * يمظشقاق عو  غفلةيف  الن اس هم ن  كلو 

م األ دما ينا ذحينئ ن كلو  * ونن  من الس امعنيكيو  علىالر فيق األيف  هبىبه رهب 
 * انوا من الغافلنيكو  مظعجربوت األيف  م ل م به لسان القكاحتجبوا عم ا يت

  لقو  * يمظتاب عكو  من غري بي نة من اّلل   يفتوا على قتلن أقاموا علي  شأو 
اهرا ظو  رهذكقا بطان جعلينو  ين اّلل  هباظحفو  مر ة  الن صر مر ة بع دلت جنو ز ن

 كلكذو  * يمظالع ي  قا بثناء نفسه العلطمنو  ربايئهكس   نوار قالعا أبطو  انهطبسل
نت اي أ كن  إو  * لعنيط  ونن  من املكقصصناه ابحلق  لعل  الن اس يو  قضى علينا
يه ذخو  كعن مقام ي  املنري قومير     ا الل وح الذه كه ليا وصل إذوس إدورقة الفر 

ري مصائيب ذك  مث   * رب  العاملنيو  كه منه رائحة اّلل  رب   اخلضوع مث  استنشقي  بي
 * ير الق زيز لواح اّلل  املهيمن العأيف  راتكا ذ  من ال وينكرها فيه لتذكل ز ن ال يت
اية  وا هب ينهم اهتذال  على  مث   كحوليف  هن   الل وايتك على مر رب  بل غي امث  

 نسائم الر وح كه تكوس مبا حر  داي ورقة الفر  كفهنيئا ل * انوا من املوقننيكو  الر وح
اؤس كشربت عن  و  * يع الب زيز الع كه صر الل قاء مقر  عرفان رب  مه إىل  كه بتذاجو 

له  مث  اقنيت كرب   ريكا فاشذ  إه  * من العاملني  حبه أ زت مبا ال فاز فو  كرمحة رب  
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 كا لذفيا حب   * يمظتاب عكن ه لإو  ه تاب اّلل  بقو ة من عنك  يذمث  خ عيكمث  ار 
 شرقت مشس الفضلأو  هرت راايت الن صرظبه  يذامسه ال  إىل  اّلل   كمبا نسب

فعت به ر و  * يمظالع عرش امسه العلي  على  م استقر  مجال القو  دالح قمر اجلو و 
 مي امسه الق زراطس ب ل القكهر هيظو  ل الص فاتكي نت هيا ز و  مساءوت األكمل
د على استشرقت مشس اجلو و  ناتكاملمعلى  مران األطسل طحابه أو  *
إال   ما شرب منهماو  علينياالمسني األيف  منيظعبه جرى الن هرين األو  ائناتكال
جعلهم و  فاهم من بري تهطاصو  هدانتخبهم بني عباو  مرهين اختص هم اّلل  ألذال  
ين بلقائه املمتنع ز جعلهم من الفائو  اهر صفاته العلياظمو  مسائه احلسىنالع أطم
من  ذمبا حينئ يله بح وريه من قه ز وس دنت اي ورقة الفر أ كن  إو  * يع الب زيز الع

 كايرتيف ز  ت الش روعدا ار ذإو  * يم العليمكاحل س املتعايل   جربوت اّلل  املق
ر طش كوجه ّنا قومي مث  ويل  ز خمو  مشرق الص فاتو  منبعهاو  مساءلع األطم

 زيز س الع   له املقكهي  جعله اّلل  مشهو  و لفن اسم األد يذوس مقر  ال  دالفر 
ل  يف كو  تسعة عشر مر ة كاّلل  رب   يرب هه كح و  ابالستقرار يفلم ا وج هت قف * املنري

عن جهة  كعلي يهب  و  كوجهعلى  بواب الر ضوانبري يفتح اّلل  اباب من أكت
مث  تبه ي اّلل   * يمكح زيز ن ع مر من لقضي األ كلكذو  اجلنان رائحة الس بحان
إىل  اال  بح ق   إه و  هورهظ لاان  عح ذ  إه و  ا لنفسهز  ازح ع  إه و  انهطا لسلار  رح ق   إه و  تسعة مر ة إيقاان ألمره
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ئح املشرق املنريظ  الع الط  س ال   وجهه املق  فسيبن  شهأ قويلو  * اهر الباهر الال 
ة البيان طن  نقأو  هوإال   لهي أبن ه ال إجوارحو  قليبو  لساينو  ينونيتكو  ايتذو 
 رته قو  متهظعلى مث  عمأل األيف  ربايئه ملنكو  شرفهو  هز  عو  وهز بر و  هورهظل
يف  منعلى  انهطن ه لسلهر ابحلق  إظ يذال  و  الس ماءو  األرضاره ما بني  قتإو 

 مث  قويل * مجعنياخللق أو  وت األمرجرب يف  منعلى  هبائهو  األرضو  الس موات
س عن ميني  لت من مساء القز و ل رمحة نأو  ربايءكمن الكهر عن مظو ل روح أ

لمة كو  مضاءل اإلكهيو  اي سر  القضاء كعلى عليالعرش مقر  رب نا العلي  األ
 نفسيو  ايتذب  شهأو  وت اإلنشاءكمليف  مظعاسم األو  جربوت البقاءيف  ت  األ
 عرش امسه الر محنعلى  استوى مجال الس بحان كب يذنت ال  أ كن  لساين أبو 
وس من مساء دلت نغمة الفر ز ن كبو  وانكاألو لي ة ألهل األهرت مشي ة ظ كبو 

 زيز ر الع مر اّلل  املهيمن املقتأ هرظ كبو  املن ان زيز الع كن رب   الفضل من ل
س أو ل مشو  ي ة حاألهر عن مجال ظو ل نور نت أك  كن  أ  شهأو  * ير الق

 * ي ة سرار الص مأ زما بر و  هر مجال اهلوي ةظما  كلوال أشرقت عن أفق اإلهلي ة
 كبو  الوصالو  هواء القربإىل  ة املشتاقني فئيور أطارت ط كن  بأ  شهأ
و ذ كشراق مشس وجهة رب  إ  اجلمال عنو  نسشقني حالوة األاقت قلوب العاذ

إىل  ما وصل نفسو  همجالو  نفس اّلل    حما عرف أ كجالل لوالاإلو  اجلالل
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ما سقت و  افهطلأو  رمتهكنات من مياه مكشربت املم ماو  لقائهو  ى قربهطشا
 كبو  اتدانشق ت حجبات املوجو  كبو  رامهكإو  ائنات من مخر فضلهكال
س  ئ قطشاإىل  ل  نفسكى   استه كبو  فاتالص  و  مساءوت األكهرت ملظ
غصان أعلى  عرشال كيدلع دو  فنان البقاءأعلى  ت الورقاءدغر   كبو  يمظع
ل  خري من كل  ز ن كبو  ىعلاأل هر مجال الغيب ابمسه العلي  ظ كبو  رة البهاء س

لواح أعلى  صبع اّلل  ل  فضل من إكرقم  و  اء وت البكملإىل  جربوت العماء
ما  كلوالو  * يمظر العليم الع نات رمحة اّلل  املقتكت املمطحاأ كبو  القضاء

ما و  ألشجارمثرت اما أو  رت البحارهظما و  األرضنت كما سو  رفعت الس ماء
هب ت  كبو  * س منري فق قما أشرقت مشس الفضل عن أو  اخضر ت األوراق

على  بواب اجلنانفتح أو  األرضو  الس مواتيف  ل  منعلى ك روائح الغفران
نت أو  * رميكر ال املقت زيز ينهم آمنوا ابّلل  العذة ال   فئبت أذاستجو  وانكاأل
الن ور عن و  من الش قي  الس عي زامتاو  ناتكبني املم هبا فص ل ال يتلمة كال
اّلل   أييتو ي تنش ق فيه الس ماءذيوم ال  إىل  ذمن يومئ كاملؤمن من املشر و  لمةظ  ال
تى أو  ا شق ت الس حابذ  إه  * ة قبيلكحوله من امللئيف و  مرلل من األعلى ظ فيه

 ون عن اليمنييفر   ذون حينئكاملشر و  يمظع ز  الوجه عن خلف احلجاب بربوات ع
حرف وجه ة أ   عاألرض إال  و  الس مواتيف  من ل  كر  كالس   ذخأو  الش مالو 
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عرفت مجال و  الر محن كمانة رب  أنت محلت أ كن  أ  شهأو  * الر محن الر حيم كرب  
 نتأإال   ما عرفه يذيوم ال  يف  ت بلقاء اّلل  ز فو  وانكالس بحان قبل خلق األ

ن  أ  شهأو  * نياألرضو  خلق الس موات اّلل  به قبل كختص  ا من فضل أذهو 
م العليم احلعلى ذك ائناتكلسن الفتحت أ كر ذكب   كموج كبثنائو  يمكر رهب 
عن و  دالش هو و  من الغيب دل  الوجو ك  كلذب  يشهو  ثنائهعلى  ل  كقام ال  ق

هرت ظو  ين اّلل  دنصرت  كن  أ  شهأو  * عليمو   لشهي كلعلى ذ ان اّلل  كورائه  
 هرت حج ة اّلل  ظ كبنصرتو  يعا عليهطنت مستكيله مبا  سبيف  ت جاهو  مرهأ
 * مجعنياخلالئق أعلى  نتهطربايئه مث  سلكو  متهظاره مث  ع قتإو  رته برهانه مث  قو 
 كحوليف  افواطو  كمر اء اّلل  أب عحاربوا مع أو  كوا مع ينهم جاهذوىب لل  طف
بلة مقايف  وا استشهو  كوثر حمب تكشربوا عن  و  كحصن واليتيف  خلوادو 

م أ  شهأ * ين ونن  من الر اقكيو  كجوار يف  وا رقو  كوجه يف  نصار اّلل  أبّن 
صفياء اّلل  أو  اّلل  بني خلقه دجنو و  ب اّلل  بني بري تهز حو  هدباليف  منائهأو  أرضه

 مىظبالاي ع كسبيل رب  ك يف علي دن ور أب  شهأو  * نياألرضو  بني الس موات
عن سبيل  شيء كما منعو  اجلهات ل  كالض ر اء عن   كتطحاأو  ربىكمصائب  و 

 ين نت من املستشهكو  سبيلهيف  ت ن استشهأإىل  كت بنفس جاهو  كابرئ
يف  ن  أ  شهأو  * مي الق كحب ا ملوال  كجسو  كنفسو  كانفقت روحو  *
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الس ماء مث  عيون املقر بني خلف و  األرضشياء بني ل  األكت  كب كمصيبت
انمل ضربن عليها أبو  الغرفات يف ت احلوراي ت رؤسهن  عر  و  مبني ز  ق عدسرا
ابعلى  خررن بوجوههن  و  يع س ب ق ذ ينوحن  حينئو  دالر ماعلى  جلسنو  الرت 

اء دشياء ر ل  األكلبس    ق كمصيبتيف  ن  أ  شهأو  * غرفات مُحر منريعلى 
ت عني كبو  ين ان املوح  كر ربت أطاضو  اصفر ت وجوه املخلصنيو  اءدالس و 
 موقفيذ يف اي موالى حينئ  شهأو  * رفيعس  جربوت قيف  ربايءكالو  مةظالع
إىل  مرهبل غت أو  كحب  مواليف  ما صربتو  كمر رب  أيف  تما قصر   كن  ا أبذه

فلعن اّلل   * ين نت من املستشهكو  سبيلهيف  يت ن فأإىل  غرهباو  األرضشرق 
 كروا برهانكنأو  كلوا بوجهدجاو  كحاربوا بنفسو  كقاموا عليو  كلمو ظقوما 

ا ذ  إه  * نيكانوا من املشر كو  كي ربوا عن اخلضوع بني يكاستو  كجنبيف  واطفر  و 
 ه رينطيو  ف ر عين  جريرايتكيو  ن يغفر يلأب كحوليف  ينهمذابل  و  كسئل اّلل  ب

م ال يت كتليف  بلقائه قينز ير و  * ه رينطمن امل جيعلينو  األرضنس دعن   ل  ك  األاي 
 عان ألمرهذاالو  رار بهقاإلعلى  يوف قينو  * انوا من احملتجبنيكو  غفلوا عنه

 جوار رمحتهيف  ستقراراإلو  ل هيف ظ خول   الو  قرار آبايتهاإلو  بنفسه يقاناإلو 
ن ال أب كنسئل اّلل  بو  * يمظالع نفسه العلي  إىل  انبةاألو  سبيلهيف  ةدالش هاو 

م عن بوارق أنوار وجهه كتليف  حيرمنا ايع  ن ال جيعلنا حمروما عن بأبو األاي 
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 حب هعلى  ن يستقر انأبو ت العاملنيطحاعن رمحته ال يت أ مأيوساو  فضله
هر ابحلق  بني ظ يذه ال  طصراعلى  امنا قل  أز مره حبيث ال يأعلى  يستقيمناو 

 دصفياء اّلل  بني العبام اي أكالبهاء عليو  بريكالت  و  الر محةو  * نياألرضو  الس موات
 مكآخر و  مكو لأو  مكرواحأو  مكجسامأو  مدكجساأعلى و  دالباليف  منائهأُ و 
على  لواز نو  مكحوليف  افواطو  مكجوار يف  ينهم حل واذال  على و  مكنطابو  مكاهر ظو 

 اسقربواو  مكناء قربفه على  خلوادو  مكنوار عفو هور أظى  قاموا لو  مكابب رمحت
 مكوا برتبتكاسترب و  مكاروا حرمز و  مكنفساّلل  أب  استشفعوا عنو  مكاّلل  بإىل 

س املشرق    ه ر املقطم املكوجوهإىل  املتوج هني انوا منكو  مكي وا هب استهو 
ن جتعلنا من حوله أبيف  و ينهم رقذابل  و  به كسئلي أ سي  و  فيا إهلي * املنري
إىل  بلغواو  كحسانإو  كرمتكشربوا عن مخر مو  كهواء رمحتيف  ارواطينهم ذال  
 معارج القصوىإىل  وا صعو  كر ذكاقوا حالوة ذو  كافطلأو  دكروة الفضل جبو ذ
ر طشإىل  سرعواو  ل  اجلهاتكعوا عن  طانقو  كمواهبو  كعلى بفضلاأل  قاعمو 
 كن  إو  كاني ت س صم فوحات قو  كرمحاني ت ز  هتم نفحات عذخأو  كفضالإ
قرابتنا  ويذو  ينا لوالو  حمبوبنا فاغفر لناو  هلنافيا إ * يمكاحل زيز ر الع نت املقتأ

يف   اجعلنا اي إهليمث   كانطهر بسلظ يذابل  و  كآبايتو كينهم آمنوا بذمن ال  
ال و   كال جتعلنا حمروما عم ا عنو  كا بلقائز اآلخرة فائيف و  زكاز ا ابعز يز نيا ع   ال
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 و الفضلذو  حساناإلو  دو اجلو ذنت أ كن  إو  كل ل  ما ينبغيكمأيوسا عن  
نت أإال   لهالن ال إكالت   كعليو  هلنا املستعانإو  أنت رب نا الر محن كن  إو  االمتنانو 

ا ذهك يف رانذكأو  وسداي ورقة الفر  كفص لنا ل كلكذ  *  الر حيمرميكالغفور ال
 * س منري لواح قأيف  من القانتات وينكتو  مرت بهالل وح لتت بعي ما أ

 


