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  ىه  ب   ال   يه  الب  هللا   و  ه   
 
 

ا بنفسها ليكون إو  ماتغحسن الن  ألت على تلك آايت الكتاب قد نز   ّن 
 مساءن  هبا قد خلقت ملكوت األإو  األرضو  من يف الس موات حج ة على

هذا  ن  الس ماء أبو  حرف منهما قد ر لسان ينطق بني األرض لكل  و  فاتالص  و 
كبد البها املستور يف  و  نشاءملقصود بني مأل اإلاو  علىاأل  هلو احملبوب بني مأل

من كفر فقد و  لقائهو  ان الل  فر آمن به فقد فاز بعو  رب ه عرفمن و  بواببدع الر  أب
لن مي ر عليه إّل  ال ذينهم و  قل قد نصب صراط العدل ركاتسفل الد  أإىل  رجع

سفل أيف  يضجن  و  ية القهرو هااملشركون يومئذ يف و  صعدوا إىل مق ر القصوى
فقها مشس أشرقت عن أو  مساء بسحاب القضااأل ت مساءقل قد شق   بقاتالط  

ن إ اي قوم اتلل  احلق   بشأن ّل مينعها احلجبات تئضاأو  البها ةالبقا على هيئ
يقول اي و  اتحنبدع الل  اي مأل البيان أب يالر ضوان يناد مجال الر محن عن قطب

مت  تكم عن خمزن الغيب أبئجو  يلت قميصبد  بعد ال ذي   مجمايكفرمتأقوم 
ماأخرجت عن بينكم بل سافرت  ما ن  أاي قوم كو  الكلمات ليكم إرجعت و  اي 

بعد  يمر كفرمت أبو  ما عرفتمونأنتم و  اتكل  الذ ر    ال ذي يشهد بسلطانه مجماي
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وىل ما ران األو ظهن كم يف أب لك ظهربذو  املمكنات خلق كل  و  ال ذي به خلقتم
لو عرفتم و  الس مواتو  بني األرضني يردائو  ثويب فتموه هوما عر و  عرفتم مجاي

عن خلف  يظهرت نفسأخرى حني ال ذي األأ  يظهور  وىل لعرفتموه يفاأل مجاي
 مسادعوا األو  الر محن بنفسه املن انرب كم  بصاركم مث  اعرفواأن افتحوا أالس بحات 

ا قما ألملكوهتو  ل من ننز  و  ابحلق  حنن احلاكم و  كيف نشاء  هلامران نبد  أيص اّن 
مركم عمالكم مبا أيألوا طّل تبو  خافوا عن الل   اي قوم ايتمساء الفضل بدايع اآل

الس موات و  يضطرب فيه كل  من يف األرضني كم اتق وا من يومي  هو و  نفسكمأ
ا  يف و كان منير لو  راجمس من الس  الش    شراقأن يستنور بعد أحد هل ينبغي أل

بعوا اي قوم مظهر نفس ن ات  أاملوجودات  يف قبضته كان زمام يّل فوال ذ هنفس
 هواتكانوا مم ن ات بع الش  و  نكروا آايتهأو  ابلل   الل  مث  انقطعوا عن ال ذينهم كفروا

يطوفن  يف حوله سك ان و  استوى على العرشمث  ل قد ظهر مجال القدم مشس ق
فناء هذا الر ضوان  مسا علىاألل قد قام كل  ات قزلي  حقايق األت البقا مث  و جب 

تشك ون يف الل  مبدع أ اي قومو  سماتعليهم عن شطر الر وح رقايق الن   ليهب  
انفظرت فيه  يال ذ آمنتم به يف يوم يذكفرمت ابل  أما بينهم و  األرضو  الس موات
اي عبد  نتأن ك إو  عاتضضايع عن املر انقطع الر  و  انشقت األرضو  الس موات

 سلطانه بعد ال ذي نزلت عليهم حجج ابلغاتو  فروا ابلل  ب عن ال ذينهم كجتن  
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ّل حتف من ال ذينهم و  استقامة من عندانو  قم على األمر بسلطان من لدان  
الوقوف لدى احلجبات دع املمكنات أهل نوا من كاو  ط األمراصر  بعدوا عن

 بحان عنميان إىل رضوان الر محن لتسمع ندآء الس  بقو ة اإل عن ورائك مث  اصعد
رك الش   ايبحاطته ذأكذالك عل مك الر وح حني ال ذي   دراتانر املوقدة يف الس  

 وايتعلى الل  و  وا على األمرعلى ال ذين هم استقر  و  عليك البهاو  كل  اجلهات  من
 ات نتكن  من القاو  ابلل    آمن  

 


