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 يمكاحل زيز بسم اّلله الع
 
 

طر سجنه م من شدء مجال القادرب امسع نظر األكاملن ظر إىليّها الّنااي أ
يف كّل  الّرمحن كر ربّ ظنت حتت نك  ديم قكاحل زيز اّل هو العظم أبنّه ال إله إعاأل

 و علينا دما ور  كنز ن حيك أايّ إ العاملني نّه ملوىلإو  األحيان إنّه ويّل من أقبل إليه
 كمةر الّناس ابحلذكّ يل املنري ذّ ا الذتشّبث هبو  كحببل رمحة ربّ  كمتسّ  كعلي

ّدث الّناس مبا يم حظالع كفروا ابّلّل العليّ ين  ذلم الّ ظ كن خيّوفك أايّ البيان إو 
 و كّنا معكّّن  د إاحلمي كربّ  كمر ك أيلكذنت حول العرش  ك  رأيت إذو  عرفت

رضاه إّن و  يف حّبه ّلمت بهكما تمسعنا و  سبيل اّللّ ك يف علي دلعنا مبا ور طّ ا
عرضت عن أو  ك مبا وفيت مبيثاقيوىب لطجور املخلصني ك عليه إنّه مويف أجر أ
كوت مبل كنّه أيتيد إئدان من الشّ ز ين ال حتز من الفائ كنّ  إال  كفروا ابّلّل أ  ين  ذالّ 

 دهمين وضعوا ما عنذالّ  ىعلو  كالبهآء عليو  يردر القدنّه هلو املقتالّرخاء إ
د إذا خرجت من ساحة ن اي حممّ أ ن عليٍم خبريدمروا به من لذوا ما أخأو 

قل و  إذا حضرت تلقاء الباب قفو  كايرة البيت من قبل ربّ ز  دن اقصالعرش أ
ره ذكآية و  ممك اّلّل قبلة األبه جعل ذيم الّ دين مجال القظم أعاي بيت اّلّل األ
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 دميهأ قطنت فيها مو ك  اّليتاي بيت اّلّل أين األاّيم  رضنياألو  الّسمواتيف  ملن
 ذيالّ  زكراطين أو  يف كّل األحيان نغمات الّرمحن كارتفعت من أين األاّيم اّليتو 

 دمل القكالستقرار هي كنت عرشا  أين األاّيم اّليت وانيف األك منه استضاء من
 كتتضوّع منو  ءالّسماو  ألرضنت مصباح الفالح بني ااّليت ك اّيمأين األو 

 اردقتاإلو  ظمةين مشس العاي بيت اّلّل أ ءمساو  يف كّل صباح نفحات الّسبحان
ان مستواي ك  ذياملختار الّ  كلع عناية ربّ طين مأو  كفقاّليت كانت مشرقة من أ

ى عل كغلق اببو  كانكر ربت أطاضو  كرى تغرّي حالأاي عرش اّلّل  مايل كعلي
حمبوب العاملني حتت سيوف  مسعتأ اخلراب كراأ مايلو  دكراوجه من أ

 كنّ أب دشهأ بالايهو  انهز حأك يف يت موليدمبا اقت كلوفائ و كوىب لطاب ز حاأل
 وانكاأليف  من ىمّرت نسمة الّسبحان عل كمنو  هرطاملقّر األو  ربكر األظاملن
املأل  كعلي داليوم ينوح مبا ور و  غرفات اجلنانيف  استفرحت قلوب املخلصنيو 

 الّصفات و ءهر األمساظنت مكل  ز مل ت كنّ إ ءاألمسا ائندان مكّ سو  ىعلاأل
الّتابوت  ىعل دما ور  كعلي دور  دالّسموات قو  رضنياأل كات مالظمسرح حلو 
 الربيّة كمال دراوىب ملن يعرف حلن القول فيما أطينة كانت فيه السّ ك  يذالّ 
 كون حرمتظحيفو  كر ديعرفون قو  نفحات الّرمحن كين يستنشقون منذوىب للّ طو 
 كين غفلوا عنذن يفتح بصر الّ نسئل اّلّل أب حيانّل األك يف كاعون شأنير و 
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اليوم ال و  م قوم عموننّ ابحلّق إ كعرفان من رفعو  كلعرفان كر دما عرفوا قو 
وىب ملن أقبل طه دامتحن اّلّل عبا كب دشهأ الغفور زيز هلو الع كّن ربّ يعرفون إ

وا كهتو  كر دضّيعوا قو  كعرضوا عنأو  كروا حقّ كنين أذويل للّ و  كور ز يو  كليإ
اّلّل  كيّنز  دن قز ال حت كون سرت حرمتكاملشر  كن هتاي بيت اّلّل إ كحرمت

ك يف  ر ربّ ظون منكت كنّ ا إدبأ كنّه ال يهتإو  الّسماءو  ره بني األرضذك زراطب
نّه هو إ كعوه بديو  كوف حولطيو  كور ز ء من ياديسمع نو  حيانّل األك

 و كينوح هلجر و  كفراقيف  تغرّي  يذالبيت الّ ا ذهب كسئلاي إهلي أ الغفور الرحيم
 املؤمنني من اخواينو  وي قرابيتذو  ألبويّ و  ن تغفر يلأب كاّيمأك يف علي دما ور 

 رمنيكرم األكأنت أ كنّ ان األمساء إطاي سل دكّلها جبو كئجى  حوا مّث اقض يل
 العاملني   موىلو 


