
* َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاْسمِ  اْقَرأ   

 

 فؤاد علي أكبــــــر

 

*َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأ  

مق البهائِ لَ خَ   

 والَحَشر

شرالبَ ق لَ خَ وَ   

رفكتَ يَ  با  ل  ه حَ نَ مَ   

نبهِ جَ بِ و  

بصرتَ يَ  ا  لبقَ   

إلَْيهِ  ْلَقىأَ   

 الَقْول

ول  قَ   

ول ل  فصَّ م   َمْوص   

م  لِ كَ   

ولص  ف  في   

سفار  أَ وَ   



قرَ ن وَ مِ   

 

َربِّكَ عن  ْقَرأْ إِ   

ْسفارالَ   

َتواَترَوما   

 ِمن أَخبار

رأم  م يَ لَ   

َبتَّار سيف  بِ   

أتم يَ لَ   

ار جيش  بِ  َجرَّ  

َيْجَعلَ م لَ   

نهارنا أَ مِ ن دَ مِ   

وحم ي  لَ   

ار حش  وَ لِ  َجزَّ  

عقِبم ي  لَ وَ   

ضبِ  َضَوار م َروِّ  

لرسِ م ي  لَ وَ   

َبْيطار تىحَ   



الفِْعل  فَ   

الَْشَرارفِعل   

مرَ أَ   

الَعْدلِ بِ   

يثارالِ بِ و  

ْسَنىبِ  الح   

الجار حق  وَ   

 أَْوَحى

ختارم   َنِبي  لِ   

ل قيم الرِ كَ  خ   

 

 إقَرأ

الَفْهم  فَ   

يرسِ عَ  يسَ لَ   

مر  الَ وَ   

يرطِ خَ  ِجد    

ْرح  اوَ  لج   

ربيِ كَ  اتَ بَ   



َدم    َوالنَّ

 ِحس  مرير

ر  م  ع  الوَ   

رصيِ قَ  أََجل    

 َوَرب كَ 

يربِ خَ  الَخْلقبِ   

التَّْوبة واببْ أَ وَ   

قغلَ م ت  لَ   

 

قَرأإِ   

يْحَزانأَ  هَ قَ َتفْ  يْ كَ   

فَ عرِ تَ وَ   

نهَ  النسانِ  ك   

 َتَتَوقَّى

يطانِ الشَ  َنَزَغات  

َعن ْنأىتَ   

ْدَوان و ثمِ الِ  الع   

مِ أعراس الدَّ وَ   



كفانِ لى الَ عَ   

َضاِربال عِ جَ الوَ وَ   

وطانِ ي الَ فِ   

نيك  شارِ ت  وَ   

يِوْجَداني فِ   

بِ الح  بِ   

ييمانِ إِ  ْكِسب  تَ سَ   

ْفِكيرِ بِ وَ  التَّ  

ييانِ كِ  ل  حتَ تَ سَ   

يفِ السَ ال بِ   

رانِ يَ والنِّ   

الَتْكفيرأَو   

الَحَنقِ وَ   

 

قَرأإِ   

َتَمثَّلَ  الل  فَ   

بي كاتِ فِ   

تجلَّ يَ  ملَ وَ   



بحارِ م  كَ   

الكلَِمة  وَ   

ب آِصرة   َتَخاط   

ِخَطاب   و  

بار  قَ تَ لِ  ودع  يَ   

م  َتَراح 

حاببتَ ة وَ لَ صِ وَ   

َتكات ف  و  

باصِ الغَ  فعِ ي دَ فِ   

اْلَحْبلَ  ي لقَ م لَ   

الَغاِربِ  َعلَى  

قخلَ م ن  لَ   

بحارَ تَ تَ   أَْهَباء    

قَ خلَ م ن  لَ   

ازبشَ  ر  جَ ن حَ مِ   

قنالِ خ    

الَِزب ين  ن طِ مِ   

الَلَة    س 



التَّعاق ب  َعِريَقة    

أَمشاج ن ْطَفة    

 َتنساب  

بِ صالالَ  برَ عِ   

 والَتَراِئب

ة   َحقِيَقة َجلِيَّ  

قاربأَ بأننا   

َتْكوينال سالةرِ   

قلْ الخَ وَ   

عدن بَ مِ  يل  حِ ستَ تَ   

قلَ لى عَ إِ   

*َعلَق   ِمنْ  الِْنَسانَ  َخلَقَ   

 

ْقَرأْ إ  

مدَ  ة  طعَ قِ  ة  قَ لَ العَ فَ   

نموتَ   

ل  تَ  محِ ي رَ فِ  تشكَّ  

َثقِيل   ِعْبء    



مقَ سَ وَ  ب  عَ وتَ   

َبعدَ  دلَ وت  لِ   

ملأَ وَ  ات  خرَ صَ   

ِمنْ  ن ْسَخة    

اء مأو آدَ  َحوَّ  

ة   َعْين ق رَّ  

مأ  وَ  ب  أَ   

ة   وَ  خ  أَ  َمَسرَّ  

معَ وَ  خال  وَ   

عوامر  الَ َوَتم    

َحابِ  َمرَّ  السَّ  

قالثِ  ِجبال    

َعام   مِضييَ  وَ   

امعد عَ ن بَ مِ   

والىتَ تَ   

يامالَ  هِ جرِ ي حِ فِ   

ْحلَة   َخْوف ر   

آآلمق وَ لَ قَ وَ   



ب  ح    

صامخِ وَ  راق  فِ وَ   

ي  مانِ أَ   

حالمأَ ي وَ فانِ تَ وَ   

اءوَّ حَ  ج  نضَ تَ وَ   

مآدَ  َيبل غ وَ   

َغْفلَةِ ي فِ وَ   

َعلِيم ل  عق  

َدْعَوةِ  وَ   

ْسَتِديم ل  هجَ  م   

مليهِ عَ  ِطل  ت    

مهَ  ة  حابَ سَ   

غرقانيَ وَ   

مدَ  ةِ احَ ي وَ فِ   

 َدم  َيسفَِكه

راموالد حَ أَ   

ِشلَّة   وَ   

قلَ ماخَ  رِ شَ  نمِ   



 

*اْلَْكَرم   َوَرب كَ  اْقَرأْ   

هد  ز   الَكَرم  فَ   

َتَعب د وَ   

طاء  عَ   

د أَبِدي   َتَجدِّ م   

َدناءة   الل ْؤم  وَ   

د وَ  َتَمر   

 ِحْقد  

َتَوقِّد أََزلِي   م   

النَّْفسِ  كرام  إِ   

و   م  َتَجل د وَ  س   

ِذل  ها تِ هانَ إِ وَ   

د وَ  َتَخل ف  وَ  َتَشر   

وف  و ز  ع   

الَخالِقات ذَ  َعنِ   

*ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي  

 



قَرأإِ   

كْ  وَ  َقلَمِ ِبالْ  َتَمسَّ  

حر  سِ  مِ لَ لقَ لِ   

يانبَ وَ   

ن    ي دوِّ

النِّْسَيانو مح  ما يَ   

تحِ نْ يَ وَ   

الِوْجَدان مقِ ي ع  فِ   

َورَ  الِبر   ص   

حسانالِ وَ   

ل  ي سجِّ

نسانالِ  يخَ تأرِ   

ى  يتخطَّ

الَْكَوان لَ ك    

ا  ِعَبرك ترِ يَ   

ذهاني الَ فِ   

ىنَ فْ يَ وَ   

حبانالص   فِ نَ ي كَ فِ   



 فال َتعن ف ِبه ِ

َتَرفَّقْ  وَ   

مَكْي ال َيَتحطَّ   

قيَ  أو قرَ الوَ  خر   

 

 إقَرأ

م  لَ عْ اْلَ  َوَرب كَ   

َمْجب ول   كَ نَّ إِ   

 َعلَى الِعْلم

ور  َمْفط    

مبهَ م الم  حِ تَ قْ ن تَ أَ   

حضَ فْ تَ ن أَ   

متِ عْ سرار الم  أَ   

عل وتَ ن أَ   

مدَّ قَ تَ ى تَ قَ رْ تَ وَ   

ىعَ سْ ن تَ أَ   

مهَ فْ تَ وَ  لمِ ي العِ فِ   

لمبدون العِ فَ   



َنمَتغْ  نْ لَ   

ِحْكَمةالبدون وَ   

ملَ سْ تَ  نْ لَ   

يمضِ ال تَ ف  

همالوَ  َضالَلي فِ   

أَتْيتكما   

مدَ العَ  نمِ   

وت  المَ   

َحتَّم ر  دَ قَ  م   

نك  ليَ فَ   

َمْعلَم كَ ودِ ج  و  لِ   

ْسن  َقامح  م   

ْسنوَ  ح   

َمْقَدم مآب  و  

 َفلَْن َتْشقى

َتعلَّمإِن تَ   

الخالقو  

قلْ الخَ بِ  لَِطيف    



*َيْعلَمْ  لَمْ  َما الْنَسانَ  َعلَّمَ   

 

إشارة لآليات القرآنية (*)  


