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 يمبسم هللا الّرمحن الّرح
 

 
 
 

نّه ال أعلى  * الّتبيان بفنون األلان وحةدأفنان على  البيان اءقح ر  وح  قح طح ن  أح  ي  ذه ال   لله  د  م  الح 
 ونكما يو  انكهبا خلق ما   ته األّولّية اّليتان مبشيّ كماخرتع اإلو  كوانع األد أب دق*  إله إاّل هو

 1األعلى القلم ر قم عليها مناّليت  العرفانو  قيقة بشمس املعاينال ءح مسا ي نز  ذيالّ لل  دالمو  *
*  

 
 من عني يم اجملتمعح من املاء اجلار ظهر البحرح األعظأ ذيالّ  * ر املهيمن القّيومداملقتلل  كلامل

 تز بر و  لمة اجلامعةكهرت الظو  ة األّولّيةطالّنق منه فّصلت ذيم الّ داالسم األقإىل  اهلاء املنتهية
ر ظمنإىل  املخلصونو  * الضورو  اشفةكامل هواءإىل  وندار املوحّ طمنه و  * الّشريعةو  ةالقيق

ّل ك  يف ذيليا الّ الّصفات الع  و  لع األمساء السىنطمعلى  الّسالم  و  الّصالة  و  * دو دالو ز يز رهّبم الع
وت كمل يف دمبحمّ  يمس ّ و  * دالّشهو و  من الغيب دن الوجو يّه ز  به و  األمساء تز نه ك  مسه  إحرف من 

ق لسان طين يوم فيهإىل  ا اليومذصحبه من هو  آلهعلى و  * البقاء جربوت يف دأبمحو * األمساء
  * مةظالع

 
  * القّهار دالواحلل  كلامل

                                                 

"إن من بني النعم والعطااي النادرة لظهور حضرة هباءهللا ما فاض به قلمه املوصوف ابلقلم األعلى، ويدل هذا الوصف فيما يدل   1 
م. ومل يسبق يف اتريخ األداين، عدا الظهور البايب، أن ترك املظهر اإلهلي لألجيال القادمة ترااث عليه من معان إىل أنه مظهر الروح األعظ

 من آاثره الكتابية خّطها بيده. فهناك العديد من األلواح يف املواعظ واألدعية والصلوات خّطها حضرة هباءهللا بيده وتشكل هذه األلواح
  35، الصفحة 1ور حضرة هباءهللا، أديب طاهرزاده، اجمللد أنفس اآلاثر البهائية املقدسة"، كتاب ظه
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ما على  كح دح يّه ؤح أن ي   هللا  نسأل * كشاراتإ ما فيه منعلى  لعناطّ او  2كح تاب  كينا  دحضر بني ي دق

رة منه طّل قكق  طتنو  * ىاألعل كميوج ابسم ربّ  ذيساحل البحر الّ ىل إ كح بح رّه قح ي   وح  ىضح ر  ي ح وح  ب  ي ه 
  * ر الّسماءطفاو  نّه خلالق األمساءإو  نّه ال إله إاّل هوإ

 
ر  قلبح طح القرب  سيناءح و  سدريةح القظتح حدا قصذح إاي أيّها الّسائل  مّث  * ّل ما سواهكعن   كهّه

لحع  ن حع لحيه   م  ا اليومح يو ذألّن ه ىر الث  و  العرش ربّه هللا  جتّلياته  كقلببعني  ىاألوهام لرت و  نونه ظّ ال اخ 
 ع  دح  * احملبوب زيز الع كا من فضل ربّ ذهو  الوصل ىأتو  الفصل ىمض دق * دالّشهو و  اشفةكامل

الّرمحن  كهواء قرب رمحة ربّ إىل  اعطنقاإل يجبناحح  داصع * اجلوابح ألهل الرّتابو  الّسؤالح 
 املهيمنهللا  الية  وح  هرتظو  لمة اجلامعةكمّتت الو  ة األّولّيةطقلت النّ ف صّ  دقل اي قوم ق * الّرحيم
 م ال تفقهونكل م فماكيتمّوج أمامح وجوه بذالبحر  العو  يردإشتغلتم ابلغءح  قل اي قوم * القّيوم

هرت ظمنها اّليت  ةه العلمطنقى عل اان واقف  كهر من  ظما دم من العلوم بعدكعن قون مباطأتن *
 نونة  يفكل مز مل ت انتاّليت ك وم  ل  الع  و  هللا م  كح هرحت  حه ظمنها و  تدعاو  ليها رجعتإو  األشياء

 وندي جتذوا املقامح الّ داقصه و  * شاراته ألهلهاعوا اإلد * يمظم العلّي العكصمة ربّ ائن عه ز خ
ّل عرق كو  ّل جارحة من جوارحهك  ديشه ذيالّ  دا العبذم هكظّ يع كلكذروائح العلم من هوائه  

 * جاللاإلو  الّرفعة وّه مس   وح  اجلاللو  مةظالع وّه ل  ع   ان يفكل  ز مل ي * هو نّه ال إله إاّل إ وقهمن عر 
 طمهابو  هدأمره بني عبا الع  طمو  مشارق  وحيه بني خلقه كولئأ   ىداهلو  ين أرسلهم ابلقّ ذالّ و 

                                                 

"تلبية لطلب الشيخ حممود، أحد علماء املسلمني الذي اعتنق  خالل وجود حضرة هباءهللا يف سجن عّكاء اللوح املباركهذا أ نزل   2 
 لثالث ، الفصل ا1، أديب طاهرزاده، اجمللد ، كتاب ظهور حضرة هباءهللااالمر يف عكاء فيما بعد"
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ال  املختار زيز الع ردملقتاهللا  ق أمرح قّه و  ت الّشرائع  ش رهعح و  األسرار ترح هح ظح هبم و  * بريّته هلامه يفإ
  * إله إاّل هو العليم اخلبري

 
و منه لواله ما كأش دن  العبكلو  حونهدميو  اي أيّها الّسائل فاعلم أبّن الّناس يفتخرون ابلعلم

ّن إ * اءداألع دّ البالء من ي أسكما شرب  و  * ىرب كّلة الذّ ابل 3اءكّ سجن ع البهاء يف ح بهس
صار سببح  زجيااإلو  * اينكر الوصل انفصلت أر ذكبو  * لينز أن اينعلمح املعو  * يندأبع البيان

 يعن القلب سرور  االّنحو حمحح و  * فين عن الرّاحةصرّ  الّصرفو  * يبالئو  يضرّ  ناب يفطاإل
 ر ما سألتح يفذكر أن أديف أقك  كلذ مع يصار سالسلح عنقهللا  أبسرار يعلمو  * هبجيتو 

ما و  * ىح ه  الن    له و  ة أ  دأفئ هاكرا دإت عن ز عجو  مةظالعو  ةزّ ت من جربوت العلح زّه ن    اآلايت اّليت
 البغضاءو  دالس مبقراض يجناح ق رهضح  دق * ىالج له و  قلوب أ   يور  طهواء معانيها إىل  ارتط
 ىعل د  رّه غح ي   وح  البيانو  هواء املعاين ري  يفطليح  اجناح   اخلوايفو  مدوعة القواطري املقطّ ا الذه دلو وج *

اب حبيث يرون ذجناإلو  مساء الّشوق ىلإ ة املخلصنيدري به أفئطالّتبيان مبا تو  العلموحة دأفنان 
 ما ق بهضح  طه س  بح وح  نح زه ما خ   هارظإا عن ون ممنوع  كّن اآلن أكلو  * الوّهاب زيز الع جتّليات رهّبم

يح  جهاره إو 
 هه ده و ج  وح  هه نّه مبهح هللا  ّلم مبا عّلمناكلو نتو  * هارظون اإلدضمار لنا اإل يبل ينبغ * ما خحفه

 لمات ربّهكؤس  كوثحر اليوان من  كاّل من شرب  إ يفر ونو  يهرحبونو  لينفّض الن اس  عن حول

                                                 

ه  1285نفي حضرة هباءهللا اىل سجن عّكاء، "الفرمان الذي أصدره السلطان عبدالعزيز ]العثماين[ يف اخلامس من ربيع االول سنة  3 
م عليهم ابلنفي الدائم، بل وقضى بضرورة حبسهم وعزهلم عزال  م( مل يقتصر الك1868متّوز سنة  )املوافق لليوم السادس والعشرين من

ا.  ذير ا لألهال ق رئ الفرمان يف مسجد اجلامع صل أحدهم ابألهال. وإنذار ا وحتوحّرم عليهم أن يّتصل أحدهم ابآلخر أو أن يتّ شديد 
  226عقب وصول املنفني"، كتاب القرب البديع،من آاثر حضرة ول أمر هللا شوقي أفندي، الفصل الادي عشر، الصفحة 
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ا ملئت من سلسبيل إاملرسلني و  نّي الّنبيى عل يلت من مساء الوحزّ لمة نكل   ك  ألن    * الر محن َّن 
 كر لذكرائحةح الّب ن كان مندجا و مل   نكلو  * للّشاربني وىبطالّتبيان و  مةكالو  البيانو  املعاين

وا كمتسّ و  سّرهاو  أعرضوا عن القيقة ينذالّ  زعح من أهل اجملاطلتنق زجيااإلو  ختصارابإل ما سألتحه
 4﴾ائ  ي   شح  قّه الح  نح مه   ي  غ ينه الح  ن  ظ  ن  الإ﴿ :ل  ب  ق ح  ن  مه  لح زّه ا ن   مح دح ع  ب ح  * األوهامو  نونظّ ال هم مندمبا عن

 *  5﴾مث م إه  نّه ظ  ال ضح ع  ن  ب ح إ﴿ :مقام آخر يفو 
 

  * القاٍت شّت طا ةكالس ورة املبار  لت يفزّ ناّليت  ن  للش مسمث  اعلم أبح 
 
 زم ر حه و  هللا رّه من سه  ر  ة سه ميّ دة القالقصبة الاّلهوتيّ و  ي ةدالواح زراطّ الو  ةالر تبة األّوليّ  ا يفَّنّ إو [ 1]

إال   دلع عليها أحطّ ما اهللا  خمتوم خبتامهللا  علم ن يفنو كمهللا  ائنز خ ون يفز خمهللا  زه ر من حه 
ا هإاملقام  كلذ ألن  يف * اخلبري دالفر  دالواح جتل ت  * يّةدشراق األحإو  األّولّية ةنفس املشيّ  يَّن 

 شراقهاإ طيي لعتطا ذمس إالشّ  نّ أما كليها  إاستضاء منها محن  أقبل و  اآلفاقعلى  بنفسها
تحجحبت  مبانعي اّليت ألراض ااّل إالعامل على  ار دليست هلا عروش وجي اّليت راضاأل ر يفظفان * اح 

 ىا تتجلّ َّنّ إمشس القيقة  ر يفظفان كلكذشراقها  إمن  ع  ار مت  نح دهلا جاّليت و  ء منهايتستض اَّنّ إ
من  يستنري قلب ه  و  هاأنوار  من يء  ليها يستضإأقبل  ذيال  و  * وانكاألعلى  البيانو  أبنوار املعاين

حجاب   بينهاو  منها ألنّه حال بينه النفسه نصيب   دأعرضح لن جي ذيال  و  * شراقهاإو  ضيائها
  * أشرقت عن أ فق مساء األمساء اّليت مشس القيقة يعن جتلّ  دح ا ب حع  ذل ىاهلو و  الن فس

                                                 

  36(، اآلية 10ونس )سورة ي    4 
  12(، اآلية 49رات )ج  سورة ال    5 
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 همقه لوالصفاته بني خلو  أمسائهألَّّنم مشوس  صفوتهو  هللا أنبياءعلى  لحق  طت   * مقام مث  يف[ 2]

ملل األرض استضاءت بشمس من  ّل مّلة منكإّن   ىما تر كأبنوار العرفان   دما استضاء أح
اتّبعوا املسيحح هم  دعبا مثال   * عنها انّه صار حمروم  إر كنأ ذيال  و  املشرقات ه الش موسذه

من روه كأن ينذال   * زأن أشرق نرّي اآلفاق من أ فق الجا إىل استضاؤا من مشس عرفانه
 اار  دج ارهم صاركنإنفس  و  * أنوارهاو  الّشمس كعن تل ج عهلوا حمرومني ىخر ملل أ  و  ىالّنصار 

  * املستعان زيز الع كربّ  منعهم عن الّنور املشرق عن أ فق أمرو  هلم
 
ت ذهم ألخالالربيّة لو  الية بنيمشوس الوح  ائه ألَّّنمدّ أو و  هللا أولياءعلى  لقطت   * مقام يفو [ 3]
اب ت  ك  ة   لو يقوم عحشحرح  شّت  القاتطإهلا و  * كّلها إاّل من شاء ربّ كاألرض  على  ن  مح  لمة  ظّ ال

بعض اجلهالء  اركنإلوال و  * أنفسهم زسنتني لريون عج ة  أونح سح  عليهم ينلقو  تلقاء الوجه
  * دو در الذكعن  داحملمو هللا  قلم   زجاو و  ةدّ ان املددألم
 

 دن عنكلو  أيضا دّن ملعانيها ال نفاأيقن أب لماته تعاىلكل دال نفا نّ ما أيقنتح أبك  كنّ فاعلم أب
لع طمعلى  منها ما يعرتضون به ونذيت خو  تبكالرون ظين ينذالّ و  * نة أسرارهاز خو  مبّينها

 زنه ك  هر ما  ظلو ي آهٍ  فآهٍ  يشربونو  لونكأيو ّلمونكيتو  لو ميشونو  غري أحياء َّّنم أمواتإالية الوح 
ال  من معانٍ م ك  األرضعلى  ين تراهمذاألمساء لينصعهق  الّ  كمال مه رب هقلب البهاء عم ا عل   يف

 نكم منها ال ميكو  * شارة  إال و  ط بياان  مل ت عو  هلا عبارة م منها ليستكو  * ظحتويها قمص األلفا
ال  و  * ّل ما ي قال حان وقتهكال  و  * ي قال ّل ما ي علمكال  ) :ما قيلكا  َّنّ إ م حضور أودبيانه لع
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فيها فص لنا اّليت  املشارق عرفانعلى  رهذكمنها ما يتوّقف و  * 6(ه حضر أهله  وقت ما حانّل ك
عن العلوم  عح طعرفان املعلوم لهتحنقدك على يؤيّ و  كأن يوّفقهللا  نسأل * تومكهران املظأو  العلومح 
عن  اني  غ كنفسح  ىنهه لهرتح دمعو  أبصل العلم كمتسّ  * مومذم حصول املعلوم دالعلم بع لبطألن  

  * تاب منريكال  و  ون بّينةدعون العلمح من دّ ي ينذال  
 
ا تإ * مقام يفو [ 4]  اون مشس  كي سم من أمسائه تعاىلإل  ك    حبيث األمساء السىنعلى  لقطَّن 

 * محنالرّ  كة ربّ دراإفق أ   ن ه مشس أشرقت عنإ * العليمهللا  اسم ر يفظان * اآلفاق ىمشرقة  عل
ين ما ذالعلماء الّ  دّل علم حّق تراه عنك  * شراق هاإو  آاثر هاو  أنوار ها املعلوم لكهيا على  يلوحو 
شراق إعلمه و  ه حقّ نّ فاعلم أب ىوا ابلعروة الوثقكمتسّ و  القضاء نكاعرتفوا بر و  ىاهلو و  فسبعوا النّ اتّ 

 واهرحهاظو  أنوارحهاو  شراقحهاإو  بّينا أسرارحهاو  األمساءح  اّن فس رانإ * ه الّشمسذشراقات هإمن 
او  نحهاطبواو   ذيمن أحبائي ال   دتبناه ألحك  ذيتاب الّ كال يبها يفكمةح ترا كحو  أسرارح حروفاِته

  * ما فيهاو  عن األمساء سأل
 
 ون جامعة  للمعان اّليتكت الر تبة األوىلو  األّولّية القيقة يف تعاىلو  كتبار هللا  لمةح كّن  علم أبفا

ت معاينكّل  ك  يفو  * اتّمات لماتهكّن  د أبهثر الن اس نشكها أكرا دإاحتجب عن   لمة منها س رته
  * الوّهاب زيز ر العدهو املقت ال إله إاّل  * تابكه علم الدمن عنو  إاّل نفس ه دأح لع هباطّ ما ا
 

                                                 

 115الصفحة ابب الرجعة، ، 53. أيضا، حبار االنوار، اجمللسي، اجمللد 212خمتصر بصائر الدرجات، اللي، الصفحة   6 
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نفني انواكروا القرآن  ين فسّ ذاملفّسرين الّ  نّ مّث اعلم أب على  فس روهو  اهرظّ صنف غفلوا عن ال * صه
بياانِتم و  ر مقاالِتمذكن لوو  * نطغفلوا عن الباو  اهرظّ العلى  روهصنف فسّ و  * نطالبا

 وىبط * املقام اذه ارحهم يفذكنا أكا تر ذل كتبناه لكعن قراءة ما   كسالة  حبيث متنعكال ذكلحتأخ
  * لمة اجلامعةكآمنوا ابل دعبا كولئن أ  طالباو  اهرظّ وا الذين أخذللّ 
 

 * نّه غافلإاههر ظّ ال كتر و  نح طالبا ذمن أخو  * نّه جاهلإطن االب كتر و  اهرظّ ال ذفاعلم من أخ
أشرقت عن أ فق العلم  لمةكه  ذه * املكاهر عليه فهو عامل  ظّ يقاع النح إبطالبا ذمن أخو 

لع عليه طّ ا ملن وىبطا لماتنح كو  اشاراتنح إ يف اتلوي   در املقصو ذكان  نإ * أغ له مهرحهاو  رحهادفاع رهف  ق
 مةكالعرش ابل كيدلع دو  األفنانعلى  الورقاء   غن ت دقل اي قوم اتّلّل ق * نيز نّه من الفائإ
 فراش الغفلةعلى  وندتحرق]مت[  مح  إىل * الر ضوان اوس يفطّ انتشرت أجنحة الو  * البيانو 
 * األمساء لز منو  البقاء كم مالكمشرق رمحة ربّ إىل  أق بهلواو  * ىاهلو  دمراق قوموا عن * ىالغو و 

  * من الغافلني ون ن  كال تو  هللا اتّقوا * سننههو  هللا إىل مكعو دي ذيالّ  ىن تعرتضوا علم أكإايّ 
 

مسح ق  أح  تعاىلو  كنّه تبار مّث اعلم أب
 * مشس املشي ةو  * مشس الواليةو  * أللوهي ةا لنبيّهه بشمس 7

 هوراِتنّ ظو  جتّلياِتنّ و  شراقههن  إو  ه الش موسذأنواره هو  * مساءمشس األو  * ةدرااإل مشسو 
شرقة عن أ فق هظّ ابلش مس الو  * أتثرياِتنّ و

 
 * ه الّسماء املرتفعةذاهرة امل

 

                                                 

  ﴾والشمس﴿ واو القسم يفإشارة اىل   7 
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على  ه ليقومدهر بعظي يأ * مشسح الّنبّوة الح تح  ذيالية الّ القمر رتبة الوح و  * ﴾اهح الح ا تح ذح إه  ره مح القح وح ﴿
  * يمظم عا حجذ تابكال ىر مقامات القمر لرت ذكاّن لو نإو  * دبني العبا بّه أمر النّ 

 
 أنبياء هر فيه نب  منظّل يوم كالقيقة األّولّية   الّنهار يف من داملقصو و  * ﴾اهح ال  ا جح ذح إه  اره هح الن  وح ﴿
 اهرظمعلى  مرهر األظم ىفيه جتلّ و  ه بني بريّتهدو دح جراءإو  هدره بني عباذكقامة رسله إلو  هللا
 به أضاءتو  فيه يأ * ا املعىنذّليها هبجم نّهإو  هر أنوار الّشمسظاليوم ت كلذ يفو  * شياءاأل
  * الن بّوة الحت مشسو 
 
خلفه  اان مستور  ك  ذييّة الّ دهو حجاب األح من الّليل داملقصو و  * ﴾ااهح شح غ  ا ي ح ذح إه  له الل ي  وح ﴿

انت كو  يّةدانّية رتبة الواحدالوح مقرّ  هلا عن مقامها استقّرت يفز تن دا بعَّنّ إو  * القيقية   ة  طالّنق
 * األلف القائمة يهو  ةكهرت ابأللف املتحّر ظي ة دحتت حجاب الواحو  أللف الّلينّيةعنها ا

 غحّشي الجابو 
 غحش  و  * امل

  * 8انت حقيقةح مشس الّنبّوةاّليت ك القيقّية ة  طقالنّ  يامل
 
اء مسو  * مساء املعاين * شّت  القاتٍ طإأهل القيقة  دء عناللّسمو  * ﴾ااهح نح ا ب ح مح وح  اءه مح الس  وح ﴿

 مساء * مساء الرّهفعة * مةظمساء الع * مةكمساء ال * مساء العلم * ايندمساء األ * العرفان
  * اهرظّ ال ما تراه يفو  ورةح ذكامل ه الّسمواتذخلق ه ذيال  و  يأ * ﴾ااهح نح ب ح  امح وح ﴿ * جاللاإل
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 ألرضا َّّنا أوسع منإ * من األرض أرض القلوب داملقصو و  * ﴾ااهح حح طح ا مح و  ضه ر  األح وح ﴿
 ن ه أرضإو  * لّرمممصّوره او  األ مم خالقه  كجتّلي ربّ  م الستواءظالّسماء ألن  القلبح العرش  األعو 
قل اي قوم اليوم  يوم   * يقاناإلو  سنبالت العلم حبّهه لهت حن  ب تح منهاو  فيها حبوبح معرفتههللا  عد أو 
لألرض و  * يمكم العليم الكربّ  ندوتيتم به من لاليقني ما أ   ديم أبايكقلوب رعوا يفز ا رعزّ ال

 رتهدق دها بيطبس ذيالّ و  يأ * ﴾ااهح حح طح ا مح وح ﴿ * ة منهادتفينا بواحكا  انّ إو  ىمعان ال حتص
  * أمره انطسلو 
 
نفس و  * وتّيةكمل منها نفسو  * مقامات شّت و  ثريةم كللّنفس مراتب   و  * ﴾او اهح ا سح مح وح  سٍ ف  ن ح و ﴿

 * نفس راضيةو  * مئّنةطنفس مو  * سّيةدنفس قو  * هلّيةإ نفسو  * نفس الهوتّيةو  * جربوتّية
 الّنفس يل هز فيما ن داملقصو و  * أّمارة نفسو  * نفس لّوامةو  * نفس ملهمةو  * مرضّية نفسو 

 * فركالو  مياناإلو  ايةداهلو  الّضاللةو  عراضاإلو  قبالاإل ّل األعمال منكجامعة  ل جعلها اّللّ اّليت 
  * أقامهاو  خلقها يذالّ و  يأ * ﴾ااهح و  ا سح مح وح ﴿
 
 ال تنفعهااّليت  األعمال يأ * أخربها فجورهاو  عّلمها يأ * ﴾ااهح وح ق  ت ح و  اهح ورح ج  ا ف  هح مح هل ح أح فح ﴿
 يأ * سها عّما َّنيت عنهدّ يق أهلمها ما يأ * ﴾ااهح وح ق  ت ح وح ﴿ * هادموجو  هاكعن مال هادتبعو 

ت  ها ما َّن هيكبرت  هارح مّث أم * لمةظّ الو  ن ورالو  لطالباو  القّ و  الّضاللةو  ايةدعّرفها سبيلح اهلو  خلقها
  * ت  بهمهرح ما أ  إىل  قباهلاإو  عنه
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 ّهرها عن الّنقائصط يأ * اهازكّ من  زفا يأ * مسح ا جواب القح ذه * ﴾ااهح ك  زح  ن  مح  حح لح ف   أح  د  قح ﴿
 يم لعمر األايّ  هذه وا أنفسحهم يفزكّ ين ذالّ  ر يفظفان * تابكال يف عنه ىّل ما َّنكعن  و  ىاهلو و 
الّسبيل الواضح إىل  وّجهما فيها عن التّ و  نيادّ ال ما منعتهم َّّنم رجالم إ * َّّنم هم املفلحونإ

 يل عناية رهّبم يفذتشّبثوا بو  سرابيلهمى جعلوا الّتقو و  ةكه اآلية املبار ذيق هدَّّنم مصاإ * املستقيم
مذه  نّه هو القّ إه دل من عنز مبا ن فنعرت و  هللا دمبا شه دنشه * امدّلت األقز فيها  يتالّ  ه األاي 
  * الّضالل اّل إ القّ  دما بعو 
 
ما منعها و  اهازكّ ما و  من ضّيعها يأ * ّساهاد خسر من دقو  يأ * ﴾ااهح س  دح  ن  مح  ابح خح  د  قح وح ﴿

  * ما أمرها مبا أ مهر بهو  عنه ىعّما َّن
 
ا الهح صح  عليهماّلل  ائفة بعثطتب كال ور يفذكما هو امل ىعل دثو و  * ﴾ااهح وح غ  طح به  د  و ثح   ت  بح ذ  كح ﴿
ما و  هللا هم ما اتّبعوا أمرح و  ركوَّناهم عن املن ما أمرهم ابملعروف دروه بعكأنو  - عليه الّسالم -
  * الّناقة أن عقحرواإىل  سن حنحهو  هللا وا أمرح كتر و  فيما أ مروا به اعوهطأ

 
 ن يفكلو  * للعاملني ة  رب ح عليهم وجعلهم عه  ّللّ غضب ا يأ * ﴾م  هه به ن  ذح به  م  ه  ب   م رح هه ي  لح عح  مح دح م  دح فح ﴿

م  عليهم ده م  دح فسوف ي   * انك  لٍ س  من أّي نح  دمن أعرض عن الّق فهو من ثو  لّ كالقيقة  
 ربّ لل  دالمو  * يردر القدهلو املقت كّن ربّ إمن قبلهم  ابز حاألعلى  مح دح م  دح ما كاب  ذالع

  * العاملني
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 القوم دفسرييّة عنتبح التّ كة ألّن الكتفسريالّسورة املبار  رون يفران ما قاله املفسّ ذكإاّن ما 
َّّنم فّسروا الّشمسح إتبهم إىل ك رظفلين بياانِتمو  همتفاسري على  لعطّ أن ي دة من أرادموجو 

 * همدقحنهع وا مبا عنو  اهرظّ سبيلح ال واكآخر الس ورة سلإىل  القمر يف كلكذو  اهرةظّ ال ابلّشمسه 
 سح املعاينأكر  ذكا عمّ  ّل حرفكأن جيعلح  هللا  نسأل * تبكال ر  يفكح ذ  مل ي   مبا ن إاّن فّسرانكلو 
قيو  املعارفو  ألصفيائه  رهدّ ق ذياملقام الّ ك إىل يقرّبح و  رحه ه  رضاهكبه عّما يح  عطمنها ما تنق كيحس 
  * العاملني ربّ لل  دالمو  * نّه هلو الغفور الّرحيمإ

 
 * يءّل شكق  طبه ين ذيالّ  كمسإب كأسأل يالّلهّم اي إهل كسبحان* 

وا آاثرح ع كأن تفتح أبصار بريّت كبثناء نفس*   * كيّتدأح زّ لهريح
 * مع ه  دح رّب ال تح  يأ كجتّليات مشس عنايتو * 

 * هبمذفاج كخلقو  دكَّّنم عباأبنفسهم أل* 
 * كلع أمسائطمإىل  ليالمة الع  كابل* 

 * العليا كن صفاتز خمو  السىن* 
  تح ن  أح  كح ن  إه * 

 
 * امح ى لح عح  ر  ده تح ق  امل

 * ال  إه  هه لح  إه الح  اء  شح تح * 
 * ز  يزه العح  تح ن  أح * 

 *  يم  كه الح * 
*   


