
+* �لذين ينشئوF صلة كاملة مع �هللا تعاP يشبهوF كث�� َمن ير/ ضوi �لنا4 من بعيد �.ال ` 
يقتر� منها ح� يدخلها فيحترu جسد� كله .ال يبقى =ال �لنا4. كذلك يظّل صاحب �لصلة 
�لكاملة يتقر� =P �هللا تعاP يوما =ثر يوB ح� يدخل .جو�6 كله " نا4 حب �هللا .�ترu كيانه 
�لنفسي بشعلة �لنو4 .يص� 4ما�6 .حتل 2َله �لنا4ُ؛ فتلك هي -T.4 حّب �هللا تعاF= .P �ك5 عالمة 
 uجديد بعد �حتر� Fية، .يتوّلد فيه كياtتتولَّد فيه �لصفا& �إل F� هي Pلعالقة �حد مع �هللا تعا

�لر-�ئل �لبشرية بشعلة �لنو4 .تنمو فيه حياT جديدT مغايرT متاما للحياT �لسابقة. 
عندما يوضع �حلديد " �لنا4، .تأخذ �لنا4 منه كل مأخذ يصبح على هيئة �لنا4 متاما، .مع هذ� 
ال يسع �لقو* =نه ناF=. ،4 كاF ُيظهر صفاִדا.. كذلك متاما َمن غشيته شعلة �حلب �إلtي من 
قمة �4سه =P �¾ص قدميه فإنه يصبح مظهر� للتجليا& �إلtية، .لكن ال ميكن �لقو* =نه =لٌه، بل 
ما �L* عبد� غشيته تلك �لنا4. .بعد سيطرT �لنا4 عليه تنشأ فيه �لوR من �ما�4& �حلب �لكامل. 
.ال تكوF �ماT4 .�حدT ح� ُيخشى �شتباهها على فطني باحث عن �حلق، بل ُتعرR تلك �لصلة 

من خال* مئا& �لعالما&. 
.�حللو  �لفصيح  كالمه  .nخر  حني  بني  لسانه  على   Wُيجر  Pتعا �هللا   F� �لعالما&  تلك  .من 
�ملحتوW على عظمة .بركا& =tية .قوT كاملة على �لغيب .يكوF مصحوبا بنو4 ي5هن على 
�نه �مر يقي° .ليس ظنيا، .ير�فقه ملعاF 4باz .يكوF منـزَّها من �لشو�ئب. ." معظم �أل.قا& 
 Fسع .عاملي، .تكو�. uعظيمة -�& نطا &�i2تويا على نبو Bهذ� �لكال Fيكو Fغالب �ألحيا.
ا .ال يقد4 �حد على �إلتياF بنظ�ها، .تكوF مليئة ֲדيبة =tية، .من خالtا  عدمية �لنظ� كيًفا .كمًّ
مني، بل تالَحظ فيها  يتر�i/ .جه �هللا تعاP بسبب قوִדا �لتامة. ال تكوF نبو�iته مثل نبو�i& �ملنجِّ
�ما�4& �حلب .�لقبو* �إلtي .تكو�L FخرT بالتأييد .�لنصرT �لربانية. .تكوF بعض نبو�iته عن 
نفسه .بعضها عن �.ال�6 .�صدقائه، .بعضها عن �عد�ئه، .غُ�ها عن �لدنيا بشكل عاB، .منها 
ما تكوF ألL.�جه .-.يه. ُتكَشف عليه �مو4 ال ُتكشف على غ�� .ُتفتح " نبو�iته �بو�� �لغيب 
�ل% ال ُتفتح لغ��. .ينـز* عليه كالB �هللا كما ينـز* على �نبيائه .4سله �ألطها4 .يكوF كالما 
ا ال  يقينيا .منـّزها عن �لظنوF. ُيعَطى لساُنه شرفا =- ُيجر/ عليه كالB عدمي �لنظ� كيًفا .كمًّ
يسع �لدنيا مباL4ته. .توَهب عيُنه قوT على �لكشوR ف�/ �موu6� �4َّ .�خفى. ." كث� من 
�ألحياF ُتعَر� عليه كلما& مكتوبة، .يقابل �ألمو�َ& مقابلَة �ألحياi. .كث�� ما متثل �ماB عينيه 

�شياi تبعد " �لو�قع مئا& �ألميا* .كأ�ا حتت �ألقد�B.   (حقيقة �لوحي)
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