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  عنوان

 نج شان پ
 (ىوفارس ى)عرب

 

کنون نسخه  کتاب پنج شأن دراواخر ايام حيات حضرت باب در چهريق نازل گرديده وتا "

مى شود ،اصل آن  کامل آن به دست نيامده است.بطورى که ازقسمتهاى موجود مستفاد

وازده مى شود.درحال حاضر تنها د به نوزده واحد تقسيم وهرکدام بايکى ازاسماءالهى آغاز

بسم اهلل االوحد االوحد بسم اهلل االحد  -االله  واحد ازکل کتاب با عناوين:بسم اهلل االله

بسم اهلل -بسم اهلل االقوم القوم بسم اهلل االبهى االبهى  -االحد بسم اهلل االحى االحى 

  -االقدم ر بسم اهلل االقدم وبسم اهلل االنور االن -اهلل االجمل االجمل  بسم –االجلل االجلل 

ازلى  بسم اهلل االعلم االعلم ،دردو قسمت عربى وفارسى بوسيله -اهلل االقرب االقرب  بسم

 ها جمع آورى وبه چاپ رسيده است .هريک ازواحدهاى مذکور شامل پنج باب با

موضوعات کلى آيات،مناجات،خطب وتفاسيراست.باب پنجم درهمين مواضيع ولى به 

لحن نازله دراين کتاب براساس تعريفى است که درکتاب  .فارسى ينگاشته شده است زبان

خمسه آيات آمده است وهريک ازابواب پنجگانه معرف يکى ازشئوناتى  بيان درباره شئون

 درموضوع توجه خاص به ظهور من درآن باب مطرح شده است.مطالب منزله، است که

علوم  ر مقدسه الهيه ويظهره اهلل ،اشارات استداللى ومفاهيم اصولى درباره ظهور مظاه
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  لٓهالا لٓهالاهلل ا بسم

هلل ا بسم لٓهالا لٓهالاهلل ا هللاب لٓهالا لٓهالاهلل ا بسم لٓهالا هلٓ الا انا الا لٓها الهلل ا انا يننا

 الا لٓها الهلل ا لهمؤلاله ؤلماهو  الا لٓها الهلل ا لٓهالا لٓهالا هو الا لٓها الهلل ا لهؤلماله ؤلما

 رضالاو تاوم  لسا نالهاليه ا هللو لالمتا تلهؤلماهو  الا لٓها هلل الا نالهالاتله ؤلماهو 

ن الهاهلل او انهميب امو رضالاو تاوم  لسا نالهاليه ا هللو ليها لٓها هالاهلل او انهميب اوم

تله ؤه مالاهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا ةيلوهان اسلط كيملهلل و لاتله متؤم

 من ئهئالان اسلط كيمل عنن يمتنع ا ردقيه لن ئالا يذكل  فوق لٓها هللا ل قلامت

 لٓها هللا قل اهلا الٓها اهالان اكنه ا انهميب ام الو رضالافي  وال تامولسافي  الحد ا

 تالسموا يف الحد ا من ئهئالان الهاليه ا عنن يمتنع ا ردقي ه لنئالا يل ذك فوق

 نالهانت ا نكاللهم اك ناسبح اليها اهلا اهالان اكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو

لترفعن وء اتش عمن التنزعنهوء اتش من ةيلوهالا نيتؤتل انهميب امو رضالاو تامولسا

ء اتش لتعزن منوء اتش من نللتخذوء اتش لتنصرن منوء اتش من لتنزلنوء اتش من

شيء كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش منلتفقرن وء اتش ن منيلتغنوء اتش لتزلن منو

 نالهانت ا نكاللهم اك ناسبح اريدقشيء كل  على نتكنك امرك ابء اتش اتخلق م

 لتنزلن منوء اتش منلترفعن وء اتش عمنمر الا ولتنزعن ءامن تشمر الا نيتؤلت نيهالالا

 نعزلتوء اتش من نرلتفقوء اتش ن منيلتغنوء اتش من نللتخذوء اتش لتنصرن منوء اتش

نك امرك ابء اتش اتخلق مشيء  لك وتكمل كقبضتفي ء اتش من لتذلنوء اتش من

 وتكملفي  من كندعبيل ينهلالا هلٓ انت ا كنا للهما قل اهيلا اهلا اهالانت ك

 اونهمد امو لخلقاو مرالا وتكملفي  ام كن لدسجيلو انهميب اوم رضالاو تامولسا

 انهميب امو رضالاو تامولسا هالانت ا نكاللهم ا قل اميعلشيء بكل  نتكنك او
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ه مظهر ين فوم تظهريلمرك اب تخلقو خلقت دق امكل  في تاثبالا ةلتغرسن شجر

 يذكل  فوقه لٓ ا هللا ن قليدجاه سيدين يبثم  نينوموق نيمنؤبه مكل  وننكيل كنفس

 يف الو تامولسافي  الحد ا ه منئتالئان الهاليه ا عنن يمتنع ا ردقي لن ةلها

 هللا ظهرهيمن  لىا هللا ب مناتك اهذ اهيلا اتلهؤم اهالان اكنه ا انهميب ام الو رضالا

لعل  هللا الا لٓها ال ةلمكن يدكل  ولا جعلت دق نالهالاتله ؤلما انا الا لٓها النه اعلى 

ء الداهم ولئك ا ستثبتوني كنفسفي ظل  كوم ظهوري يف باتكلا اوتوا لذينا

 كن ظهوريح كحتجبون عنلذين يا ناو بتونالثا همولئك او هللا باتك يف تاثبالا

ي ايا شيءكل  ان يا قل هم هلل ربهمدينفعهم توحي الشيء كل  ددبعيوحدون  لو

 ينكردين اد ارا منو يوندمن  دحا ينكرديلن  انا الا هلٓ ا الهلل ا انانني ا قونتاف

لن  انا الا هلٓ ا الهلل ا انانني او عيممتنع منط اصران هذافهلل ا ظهرهيمن  نكرديفل

 طاصر ان هذافهلل ا ظهرهيمن لى ا نظرنيفل يلا نظرنين ا دارامن و شيء من يناري

 يعرفنين اد ارا منو شيء من يعرفنيلن  انا الا هلٓ ا الهلل ا انانني او عيع منتنمم

لن  انا الا هلٓ ا ال هللا انانني او خيب مشتمخ شماتك ان هذافهلل ا ظهرهيعرفن من يفل

 ان هذافهلل ا ظهرهيمن  حبنيفل يحبنين اد ارا منو شيء من يحبنين اعن يستطي

ن اد ارا منو حدا من يركذ سمعيلن  انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا خيط مبتذخ بذاصر

 الهلل ا انانني ا يبه يط مبتهاصر ان هذافهلل ا ظهرهيمن  ركسمعن ذيفل يركسمع ذي

 هلل منا ظهرهيقترنن بمن ي فال يندوحين اد ارا منو شيء من يندوحيلن  انا الا هلٓ ا

ن احد ا ردقيلن  انا الاه لٓ ا الهلل ا انانني او ليلجمجتلل حق  طاصر ان هذافشيء 

 طاصر ان هذاوم ظهوره في هللا ظهرهين من دمجيفل يسبحنيين اد ارا منو سبحنيي

ن اد ارا منو شيء من يسندقي لن انا الا هلٓ ا الهلل ا انانني ا ليمجتمل جمحق 
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 ميمعتظم عظحق  طاصر ان هذاف ظهورهم ايا في هللا ظهرهين من يثنيفل يسندقي

عن يطيفل يعنيطين اد ارا منو يعنيطيل دحان م ينكرديلن  انا الاه لٓ ا الهلل ا انانني ا

ن ار دقي لن انا الاه لٓ ا الهلل ا انانني ا ريور نونتحق م طاصر ان هذافهلل ا ظهرهيمن 

حق  طاصر ان هذافهلل ا ظهرهيمن  عززنيفل يعززنين ا دارامن و شيء من يعززني

 اوميونن قكال لازي الو اميدق زالا ابيغكنت  انا الاه لٓ ا الهلل ا انا يننا زيعز متعزز

نتم ا نا هللا ظهرهيمن  لىا نسبي ام كذل ينفسلى ا نسبت دق امكل  اميدق اممتنع

 يسن نفسدقخر له الآ اللذي ا خرآلى ا له ولا اللذي اول افي  انانني او تعلمون

 انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسافي  اليء من ش ينكردي الو شيءكل  عن

 يمن فضل كذلخر ا الو ولا خلقته من اجعلت لم ام عيفلرا لممتنعا دلفرا انانني او

 وندسجيو حضرونيهلل ا ظهرهيمن  يدين ين بايلبا اوتوا لذينهما لعلشيء كل  لىع

 مكمتاوم كرزقتو مكخلقت دق امء اجز يونندن تحماون دين تراشيء كل  اين ا

 اعانت سمك انا ينناو يلا وصلي ام كن ذلافهلل ا ظهرهين من دم فلتحمكتييحاو

 وصلي ام كن ذلاف هللا ظهرهين من كفلتملشيء  من يوننكن تملاردتم ا ناو ابيقر

ن اردت ا امكل  نئذيحلى ا ول لها اللذي اول ا من ايغن اكمالكنت  انانني او يلا

 اتانيب اتاياه دمن عنظهرت او ت له بهيتجلثم  اعرش نتجبتا دق يخلق يعرف نفسا

 ام انانني او لقيوما منيلمها انا الاه لٓ ا النه اعلى  ندلتشه نيلمالعاكل  اعجز عنهي

 ءاسمالا من نزلت امكل و هر تصفونالجوامن نتم ا ام الو افوراك وال اذجانت سك

 يديلتوح الاشيء  خلقت من اون مدبه تتوحنتم العلكم  هللا ظهرهيمن على  ءالدا

في ظل  نافهلل ا الا هلٓ ا ال ةلمك ان هذاتحسبن  الو وندتتوحي ايا شيءكل  ان يا

 ةميق لىا هللا ظهرهين لمن كي منكل و ونينافهلل ا ظهرهين لمن كيمن لم كل  اهذ
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م كقبل عنيل له لن دع س الالما من رضالاعلى  امكل  نكون لو تمليقاب ىخرالا

 الهلل ا قبلي ان ميلمالعاعن هلل ا قبلي ام كذل هللا الاه لٓ ا الكلمة  عن يمظهر نفس

 تامولسافي  هللا طاصر اهذهلل ا قبلي ه الداقبل عبي اوم هدامن عبحد ا قبلي

 سر م عنكنكلو لكلمةا كتثبت تل امبن يدكل  في ردق امكل  انهميب اوم رضالاو

ت اذن او هللا الا هلٓ ا قولون اليلسنتهم اب رضالاعلى  امكل  نئذيمحتجبون حمر الا

 كولئان فايلبا اوتوا لذينهما الا بونمحتج اهاعن معنلكنهم و هللا ةبع حجلسا حروف

ن او نايلبافي  نزل امكل  ن لو تتبعونايلبا اوتوا نيللذ بتون قلاث تاثبالافي ظل  هم

مر الا رنتم بسك امو هللا الاه لٓ ا قلتم ال ام مكناهلل كا ظهرهيعمن  تحتجبنة ميلقاوم ي

 مكنا ام دبع سفلنافي  خلندت لئال فلتتبعوهحق  تسمعون ظهور ان ميحو نيلماع

ت انيبت ايا هدهلل عنا ظهرهيمن  كن ذلاون فدهت تجتاثبم لالكعمركل  فينتم ا

 ام اليقلنتم ا نالكلمة ا كخلقت لتل دق ءاسمالاكل  ناو نيلمالعاكل  اعجز عنهي

نني ا تتفكرون ام اليقلنتم ا نا مكلحا كرت لذلدق دق ماحكالاكل  ناو تتذكرون

كل  مندلنعو لنفسا في نايلبافي  خلديمن لم كل  جعلنال انا الا هلٓ ا هلل الا انا

في ظل  نايلبا يفخل ديمن كل  لنجعلنو نيردلمقت كذلعلى  اكن اناو يمراب كذل

 يب ين ظهورين هم حا تاثبالافي ظل  هم كولئاف يوم ظهورلى يا تاثبالا

 يدابع اين ار النافي  خلنهمدي ام كذللنفس ا في خلنهمدلن الاو منونؤي يتايآو

 فالا منوناء لتالفناعن نتم ا مكتايحفي  ةملكلا كتلء اجز نينارضو ين لافتتقون 

 ستظهرالو و حدا رهم منكذيف لم يك رضالافوق  ابينص اوتوا لذينهمالى ا تنظرن

 مكتايحفي  مكنارضوو تهمايحفي  رهمان انهم هذيفنيلو خذنهمايهم ليعللحق ا

 على هللا تبهلل كا الاه لٓ ا ن لم تقولن الام كنام تنظرون فكنفسا قاستحقانتم با
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لحق ا ءالدا والحق ا ظهرنيو نيلم تفنن او مكنفسا نين تفنان يلحافي  مكنفسا

 هللا الاه لٓ ا ال ةلمكتقولن  والتتقون  فالا مكنفسا فيلنفس ا قاستحقا ام هذكنيفنيل

 الاو منونؤتسول للرا در من عندق اثم بم ظهوركل  في سوللرا ركتقترنن بذن او الا

 احتجبوا الم نكلو موقنونو منونؤهم هم مينببو قولونيلكلمة ا كنهم تليدفي كل 

ول ا انهم مخلصون هذيدفي  هم لوو ولالا ظهور نفعهمي الخر الا عن ظهور

 نطقن منين ا تسمعن ان ميحتوقنون و منونؤتته اياو هللابنتم ام كنيدفي  طارلصا

 من ان هذافليه ا ن فلتقبلنيلمالعاكل  اعجز عنهيت انيبت ايٓاب انا الا هلٓ ا النه احد ا

 فالا هللا ظهرهيمن  اخر له هذآ اللذي ا خرآلى ا لهول ا اللذي اول ا عونه مندت

 ملون فلتنقطعن عناع كبذلكل  انابلى  توقنون قلو منونؤتربكم  هللابنتم ا تحبون

ن او تتفكرون ام اليقلنتم ا نا كم ذلكنفعي ان ماف ان بهذكلتستمسو شيءكل 

م كنيدول افي ن كنتم انتم او هللاعند  لدخر ردم قكنفعي م الكنيدفي  وندهتجت

 نينيدلمن كنتم اربكم  هللا مكيفنين ام قبل كقاستحقاب مكنفسا نين تنفان يمنؤم

 فنونيلهلل ا رسولمحمد  همئاج ان ميحربهم  هللا اودوح ل لوينجالا اوتوالذين ا ناو

 نفعهم امربهم  هللا اودوح ام الملكنهم و تاثبالافي ظل  همنفسا خلونديو همنفسا

ومثل  علموني اللكنهم و اهذفي ظل  خلقت اف شئون ميكو نهميدفي  همديتوح

 النه اهلل اعند  من ةيآ اسمعو ان ميحربهم  هللا اودن لو وحالفرقا اوتوا لذينهماك ذل

هم ينون عليدهم لمنفسا دنهم عنيد يهم فو امنوؤيلم ن او منونؤيبه كل  انا الاه لٓ ا

 ناشعرون قل ي الو مرافي  عقلونتي اللكنهم و نهميد ولا كن ذلانفسهم فا نيفنين ا

من هلل ا نزل دق ابمو ونكتسلهلل اء ارض فينتم ا ثيح مكتايحفي  مكئاجز اهذ

ء الفنام عن كقاستحقابنتم او ونيلاتتع ماحكالامن هلل ا ردق دق اوبم ه تتلذذوندعن
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ن او تتفكرون ام اليقلنتم ا نا ام مثل هذكتايحفي  انال رضودعيهل  منونالت

 اهيون فكر تمليخكل  اهيفنتم ا ءالسما في خلقت دن قام رضوكموت دمن بع مكئاجز

ه لٓ ا ال لو تقولن تتفكرونل فلامث الو نيقر الو فوك الو شبه الو لدن له من عكيلم  ام

م كنيفنين امن  مكتايحفي  ننماتوقنون لتو نمنوؤتلكلمة ا كبشروط تلثم  هللا الا

 نارضو يخر له فآ اللذي ا خرآلى ا مكروحهلل ا قبضني ان ميحفي و حق من

ن او لتموتوننتم ا ذا اون هذدرن اتخت الشيء  لعقل مناتم من يوتاتحبرون لو كبر الا

ن او مكنيفنيلحق  من مكيظهرن عليلو لنفس ا في خلندتو تاثبالا تحتجبن عن

تنصرون  ر الالنا يف خر لهآ اللذي ا خرآلى الكنكم و ستموتوننتم ا مرالا عفض

ه لٓ ا قل الين من اتقولون ف هللا الاه لٓ ا اللحق اب ثم مكنفسا شيءكل  ان يا لترحمنف

 كشئون تلفي  ان هذاف يمن نه وال نايلبافي  نزل امم مرا حتجب عنيلم هلل ا الا

 دبعلنفس ا في حتجبي ار مدقعلى  بحتجيومن  ونتتفكر ام اليقلنتم ا لولكلمة ا

بكل  ناكنه ا باتكلافي  ردق احتجب ما امء اجز ليها هللا وصلنيلوربه  هللاد وحي ام

نقطة  بلامن قفي نتم افا ىتحص ال ان شئونهاشجرة لنفس ا انما قل اميعلشيء 

نقطة  ءالدا يفنتم افا اشئونه ىصحت الشجرة  تاثبالاشجرة  ناو تنظرون ال ىولالا

 هلل الا ريهم غو قلوبهمفي  هللا خلق دق ابملنفس ا نيفنيف يك تتفكرون الولى الا

في ظل  خلندت ال امل انفعهي الو اهلل ربها دتوح يفلناشجرة  ناون قل دقصي

 اردمقت كذلعلى  هللا ناكو تاثبالافي ظل  خلدن لم تاهلل ا امنهدعيسو تاثبالا

في  هميتر نيلذا ناو نايلبا دودتجب عن ححيلم  تاثبالافي ظل  خلديومن 

لحق اب ابه انطقو اوم هللا الاه لٓ ا الكلمة  اعرفو امو نهم محتجبونيد دودنهم عن حيد

 هللا تبك دق امول ا ناو محتجبون نهميد دودهم عن ح ام دبع انفعهم هذيف يك
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بمن لقيمة ا ومي لعلهمليلة و وميكل  في دحالوا ددع هللا الاه لٓ ا الكلمة  نايلبافي 

ن يدثم  وقنونيو منونؤيت ايٓالا كتلء دالا منمره اب هدر من عندقي اثم م هللا ظهرهي

  نصرونيلحق اب هللا

 

  لٓهالا لٓهالاهلل ابسم 

 اشرفته دقلتي الليلة ا من هذه ةعالساك تلفي  شهدنكال يهلٓ ا اي للهماك ناسبح

 كمثل تلفي  ظهرتا دق ابم اهتملكاو استهدقو ارفعتهو اجملتهو اجللتهو اعظمتهو

 نيتكافردت اظهورو نيتكاوحدت ايآو زليتكاة وجهو كطلعتية ا نايلبانقطة  عةالسا

 كنافسبح لوهيتكان اسلطعز  تابطونو كتيوسدت قامعالو قيوميتك تالالدو

 امظهرت ا دق ابهو نايلبافي  من ابه خلقت دث قيحعة السا كجلت تل دت قيلاتعو

ن يب يتيبفي  نتكلليلة ا كن مثل تلابشيء كل و شهدنكال تدرا ات منيبو شئت

في  كيبتجل ىستجلاو ناضولرا كذلفي حبك  قامن ذول ا يعل نزل دوق كيدي

 ابم يخلقتن دقعة السا كتل بمثلن او ثن معه من حروف ثالاكمن و نالجنا كذل

ن يح ىدلها ةيآه يخلقت ف دقو تيلاتعو كنافسبح يعرفنه نفسا ناب يلهمتنا

 دكحم ام ادحم اهذعلى لهي ا اي دلحما كفل رهاكذان يحبهى الا هتنيبو عهامستا

 ام اركش كذلعلى ي هلٓ ا اير لشكاك لو دمن بع دحا دكحمي الو من قبلحد ا

ول ا عرفتو ينفس يعرفتن امول ا فمن دمن بعحد ا كركشيو من قبلحد ا كركش

لنفس ا من يبعنتامن و يتندشها دت قام من ظهورك ينفستك اياو كب منآمن 

 تطلعن ان ميح تاثبالاه دظهرن من عنين ابشيء كل  خلقت ام دبع تاثبالاو

 ينبغي عزتكفو كبذل كئالدا وفقتو اهذ يعرفتن امعلى  دلحما كن فلايلباشجرة 
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ن يداعبو كيدين يون بداسج رضالاعلى  ال مك وننكين ا كشرت بذلا ان ميح

 يف كئارضو حبك ناك امو كئارضو حبك دارا ناشكل  في لك ذا كينين عيب

 دقو دكيع تفرامتناو دكيع توحارتفا الا والوا ددمن قبل ع ىقض اعة ممالسا كتل

عرفته  دق ام الا كئارض في نفسه دعن لك دجتها ام دبع دكاعن مركل  حتجبا

ع ارتفافي  دكابمر ازواف دقولئك ا نان فايلبان ارضو يخلته فداو نايلبافي  كنفس

ق من امن ذ ولاللهم على ا فلتنزلن دكيع تفرامتناب كنارضوفي  اخلودو دكيتوح

وم لى يا ن بهكسليمن كل و نانجلا كذلفي  كئارض داراو ناضولرا كق تلئادح

ك ئابه كل ن مناكلملاو لعظمةا اذ ايو نالطلساو ةلعزا اذ اي دكب من عنالحسا

ومن  اهعظماجمله ومن كل عظمتك الك اومن كل جم جلها كلجالكل  منوه ابها

ك ئاسما كل منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمتكل  ومننوره اكل نورك 

 ومن نقذها كعلمكل  منو اهامضا كتيمشكل  منو اعزها عزتككل  ومن اهكبرا

 امنعهاو كيلا اهحبا كلئامسكل  منو هارضا كقولكل  منو الهيمستط كرتدقكل 

 منو فخرها ككملكل  نوم ومهدا كناسلطكل  منو شرفها كشرفكل  منو كيدل

 ام ايلعلالك امثاو ىلحسناك ئاسما من هيعلنت ا امكل  منو هعالا كئعالكل 

 اينت كلم تزل ذ ا كتيوسدل قستجالال ستقالاو قيوميتكع امتناع ارتفال ينبغي

من  دشهاو ا تدشه امكل  ىفعل ديتر امعلى  اممتنعوء اتش امى عل اردمقتي هلٓ ا

كل  ذا نتا الاه لٓ ا ال دشهاو ا جابتهات من دشه امكل  علىو نتا الا هلٓ ا حزن ال

 من كلر فذيون خدمن  نكن تانت ا الاه لٓ ا ال دكوحليك او كمنو كبو كل

 فلتجعلنليك ا نسبي تاثبالا من كر ذلين من خكين او ليكا نسبي اللنفس ا

خلقت  امنك اذ ا شيء من كباحتجا رابن ىفني ن الا كتاثباء دالا من الك للهما
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كل  من انتهمكسامن و كرضاو كئاسمن اسكو شهدنكالف الهذ الا شيء من

 دق الم ءالها هددجعلت ع دق اسم ماع بان ربيسني في ظهرتنا دق كناب دكاعب

 سماب يظهرتنا دن قينلساك ملت خلق تلكا المثم  عابلرا بابوار كمن ذ رتدق

ز اعتزالابو الواي وفل جتالالاب ءالها في كر نفسكرفعت ذاو شيءكل  على كتيمئاق

لع امط كول من نصرافلك ثم عزتك سم جالاسم نفسك تذكر بعده اتذكر ب احين م

يء شكل و شهدنكالف كط به علماحا در قيل خكب هميعل للهما نيفلتصل كلجتالا

 اهيجلا افم ةلمرتفعات اهورلظاو ةلممتنعات ايٓالا كبتل دكيتوحظهرت ا دق كناب

 ةردق تاثبالا اثبت بهماو لنفسا ات بهميفنا دق كباتكفي  اعزها امو كعلم يف

 دق ءالبا ددعفي  ثيح اناش كعظماو اردق كجلا افم كندمن ل ةقوو دكمن عن

زليتك كل اع ارتفن اليلمطلعافي  شيء لك دادعاو كرتدع قارتفن اليردلقاظهرت ا

 ةيآ دكمن عن للهما فلتنزلن قيوميتكع يع منيرفو كتيربوب عيدع بيمن صن كذل

ذ ا دكيتوح وندنه عن نفس يتنجو دكيتوحجنة  في يءش لك اخلن بهدت ةمنيمه

 هم فلتنزلنامنتهو ئهمدمبفي  اهذ نع كسئلنيلكل و كلذلكل  خلقت دقنت انك ا

 كعارتفاو كرادقتاو كطستالاو كراظتهاو كراقتهاو كغلبتو كنصرتكل  للهما

 كراتبكاو كماظتعاو ككاشتواو كماحتشاو كزاعتزاو كلجتالاو كعامتناو

 من كمحبتشجرة  على كئاغتناو كماكحتاو كئعتالاو كئارتضاو ككمتالاو

ز اطربكل  اتطرزنهحتى  اهيعلو اهيف امو اهراثماو اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلها

 ةركاش ةدماح ةركاذ ةنتاق ةشعاخ ةضعاخ ةدجاه سيعل اهتعرضن ىحت وم من تظهرنهيل

 حبا الو من تغلبنه ةداراب الا ةدارا الو هرنهمن تظ ةيبمش الا ءانش ث اليح ةغبار

 ذن من تقهرنهاي ابم الا ذنا امو من تنصرنه ردق ابم الا ردق الو بحب من تسلطنه الا
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 ام للهماك نافسبح اهيف امو رضالا ان تسخرن لها تدوعو اهيعلمن و رضالاعلى 

ن ين سنتايلباملت ك دث قيح كفالطاو كرمك ىبها امو كلافضاو دكجوعلى ا

للهم على ا فلتنزلن بديتكاء مطلع دمبول ا ال فهذالدادد ته عيبر دق ام دبع نيملتاك

 ةمجللو كئارض زاطراب ةمطرز اجعلته دقلتي ا ىلعظما ةليللاك تلفي  نايلبافي  من

 كتاعاسكبر او كماياعظم اجعلته و هيف لمن اديع اومهيجعلت وك ئابه تابشئون

ول ا جعلتهو وملصاد ر بعافطالاذنت با دق ام ديوجعلته ع نايلباخلقت به  دث قيح

ن يردبقلليلة ا كتل تقمصتو نيمين عظيناوم بشيلا كتقمصت ذل دفق كظهور ومي

 كتايتجلو كتاظهوركل  ن منايلبا يخلقته ف دق الع مامطللهم على ا فلتنزلن نيريبك

مو سو كنالعلو سلط ينبغي ام كتايتجلو كتاماومق كتامعالو كتالالدو كتايآو

 ةشجرعلى  ةليللاك تلللهم في ا لتنزلنو كتالمكع امتناو كتايآ عارتفاو كناكم

 عامتناو عارتفاكل  من اهراثماو اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلها من كمحبت

 راتبكاو لجتالاو زاعتزاو طستالاو رادقتاو ءعتالاو ءابتهاو لستجالاو لستقالاو

 لاتمجاو لاتمكاو ماغتناو ماتركاو حافتتاو بالغتاو رانتصاو راظتهاو راقتهاو ماعتظاو

شيء كل و شهدنكال يناف ايلعلالك امثاو لحسنىاك ئاسما ه منيعلنت ا اوم زاطراو

بنه حت ال امو لنفسا عن تذستعا كبو نايلبافي  نزلت امو كمنت بآ يناب

 كعارتفاو كنتكملو كرادقتاو كن بسلطنتايلبافي  منكل و للهما يعصمناف

 كعامتناو كتردقو كزاعتزاو كجلنتو ككمتالاو كعلمنتو كزاعتزاو كمنتكحو

 ه منيعل تنا امو كراظتهاو كظهرنتو كعارتفاو كرفعنتو كماعتظاو كعظمنتو

 نايلبافي  لمن اطت به علمحا دق ار بميخكل  للهما لتسخرنو لكامثاوك ئاسما

 من هيلٓ ا اي كل ينبغي ن الايلبافي  اطت به علمحا در قيون خدكل  للهما لتعصمنو
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 لحسنىاك ئاسما من هيعلنت ا امكنت ا نكاو تخلق امم الو خلقته امم الشيء 

كل  يثني افوق مو كبه نفس تيثنا امكنت او كئاثنعلى ر دقيمن  ايلعلالك امثاو

كل  عن كسندقالو كنبحسيو ايء من ش كسبح دق امكل  عن كسبحنال دكابع

و اشيء  من كبرك دق امكل  نع كبرنكالو كسندقو ياشيء  من كسدق دق ام

 عن كندوحالو كعظمنو يا شيء من كعظم دق امكل  فوق كعظمنالو كنبركي

و ا شيء من كسلط افوق م كسلطنالو كندوحيو ا يءمن ش دكوح دق امكل 

 تقهرت دق كفوك يءش فال يلالمتعانت او كلدشيء ع فال يلالعانت ا كسلطني

ى حتشيء كل  على طتتسلو شيءكل  على ستظهرتا ىحتشيء كل  فوق

لممتنع او دكافوق عب هرالقاو كهر فوق خلقالظانت ا شيءكل  على ستغلبتا

 ةسن كتل كطستالالمستلط باو كرادقتاب ردلمقتاو كعارتفالمرتفع باو كعامتناب

 دق ابم ارفعتهاو اظهرتهاو املتهكو اعززتهو اعظمتهو اجملتهو اجللته دق يلتا ةعيدب

ت اينونيكو نيتكافردت ابطونو بديتكات اظهورو يتكزلات امن شئون اهيخلقت ف

ه يعلنت ا امو كتيرات قهالالدو كتيرات ظهايوتجل كتيت محبوبايتاذو قيوميتك

 كتيراظه لكو اغلبها كغلبتكل  انيعل اهيف للهما فلتنزلنلك امثاو كئاسما من

كل و ارهدقا كتيرادل قكو افتحها كتيحافتكل و انصرها كتيرانصكل و اظهرها

 لحسنىاك ئاسما ه منيعلنت ا امكل و امنعها كتيعامنكل و ارفعها كتيعافر

 لفالاملت كا دقليلة  كتل كعارتفاوسمو  كناكلعلو م ينبغي ام ايلعلالك امثاو

 اي دلحما كفل (32) ملالاو ءالباي في خلتنداو يمن عمر نينلسافي  (31) ملالاو

 نزلاف كينين عيب ادموجو الو كيدين يب اوركمذ كنت قبل ذلك ام كذل ىعلي هلٓ ا

 ام كريغ هيحصي اللذي اخر ا لىا كع فطرتيدمن ب يمحبت يولاو يبواللهم على ا
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 كناحساء ستعالاو كبر عامتناو كرمكع ارتفاو كسمو فضلو دكلعلو جو ينبغي

 انيعل للهما منناف كضتقبفي و دكعبكل  ذا كناتنماع استرفاو كفالطا ءاستبهاو

ه يعلنت ا امو كفتحو كنصركل  طنهابو هرهاظو خرهاووله ان ن مايلبافي  منعلى و

 من كمن علم بعزيلم تزل لن ذ ا كحارتواو كجابتهاو لكامثاو كئاسما من

في  الشيء  من كعجزي الو انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسافي  الشيء 

  اريدق امعال نتكنك او اونهمد ام الو لخلقا الو مرالا وتكمل

 

  هلٓ الا هلٓ الا هللا بسم

ع امتناع ارتفاب تانكلمماكل  على ىتجل دقلذي ا هلل دلحمارفع الارفع الا هللا بسم

كل  ستمنع فوقاو ل عظمتهستجالا لستقالات بادلموجواكل  سترفع فوقاته ويزلا

 بستغالار استظهاب تالذرا كل ر فوقدستقاو تهيدباء استبها ءستعالات بانئاكلا

ر انوا لامجستال امكستات بالسمواو رضالاوت كملفي  فوق من ستظهراو تهيوميق

 كمتالا كستمالابت الصفاو ءاسمالا وتكملفي  منكل  ستسلط فوقاو طلعته

ه اعطاو يءش لكعلى  وم ظهورهيجعله  دقلذي ا وميلا كذلفي  هدستشهاته فيوسدق

وم يكل  منرفع او مهاعتظاوم بيكل  عظم مناجعله و شيءكل  ددنفسه ع ءاسمامن 

وم يكل  منعلى او هئابتهاب وميكل  منبهى او عهامتناوم بيكل  منع مناو عهارتفاب

وم يكل  مل منكاو زهاعتزاوم بيكل  من عزاو لهجتالاوم بيكل  منجل او هئعتالاب

وم يكل  نصر مناو رهافتخاوم بيكل  فخر مناو رهاتبكاوم بيكل  منكبر او لهاتمكاب

كل  حفظ مناو هكمتالاوم بيكل  من كملاو طهستالاب وميكل  سلط مناو رهانتصاب

ل ك ر مندقاو مهعتالاوم بيكل  علم مناو هئارتضاوم بيكل  من ىرضاو ظهاحتفاوم بي
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سم اه باسمو زهاطراب وميكل  طرز مناو فهاشتراوم بيكل  شرف مناو رهادقتاوم بي

كل  ظلهفي  سخرو زهاعتزال ةيكلملام ص اليله وقمصه قمجالجل  هللا ومينفسه 

لى اتع ىلاعتسم نفسه فاهلل كلمة  ظل يف ءاسمالاكل  سخر اعه بمثل مارتفالم ايالا

 نونكلمافع المتراوم يلا كمن ذل ىلاتعى لاتعو مونيلما كرالمباوم يلا كمن ذل

وم يلا كمن ذللى اتع لىاتعو لمخزونا يلالمتعاوم يلا كمن ذل ىلاتعى لاتعو

من  ىلاتعلى اتعو لمقروناذخ المتبام ويلا كمن ذل ىلاتعلى اتعو مونالما مخاشتلما

وم ي الممتون هذا ززالمتعاوم يلا كمن ذل ىلاتعلى اتعو ونيلمبالل المتجاوم يلا كذل

تب كو يا دشهو يا بصرو يا سمعين او فيكو خطر بقلب من حزنين اهلل ا ىرضي ام

كل  جعل لهو بظهوره تاثبالا ةغرس شجراو نفسه مظهرهلل اظهر ا ده قيوم في اهذ

وم ي اهذو ةيبوبلرا ومي اهذو ةيلوهالاوم ي اط به علمه فهذاحا دق امملحسنى ا هئاسما

 ومي اهذو ةيذجالسا ومي اهذو ةيدحالاوم ي اهذو ةينادملصا ومي اوهذة ينادلوحا

وم ي اوهذة يدلمقصواوم ي اهذو ةيرزلطا ومي اهذو ةيدلمجراوم ي اهذو ةيفوراكلا

وم ي اوهذ ةيوركشلماوم ي اهذو ةيلموصوفاوم ي اذهو ةيلمنعوتاوم ي اهذو ةيلمحبوبا

 ولاعلى  هيدياب هللا سطر دق ةيدلمقصواوم ي اهذو ةيلمرفوعاوم ي اهذو ةيدلمسجوا

 للجالا يذهلل ا ناره سبحانه ولافي و عيلمنامخ الشالعز ا يذهلل ا ناسبح هليل

 يستجليل جال اذكل و هئاببه يستبهيء ابه ال ذك ثيحه ئابه بهىا افمفيع لرا

نور  اذكل و ستعظم بعظمتهي ةعظم اذكل و لهاستجمل بجمي لاجم اذكل و لهبجال

 اذ لكو سترفع برفعتهيع ارتفا اذكل و سترحم برحمتهي ةرحم اذكل و ستنور بنورهي

 زهاعتزاستعزز بيعز  اذكل و لهاتمكامل بكستيل امك اذكل و رهاتبكابر بكستير اتبكا

 يسترضيقول  اذكل و رهادقتاب ردستقي ةردق اذكل و مهعتالاستعلم بيعلم  اذكل و
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 ال ذكفه واشتراستشرف بيشرف  ال ذكبه واحتبال بدستي لئالد اذكل و هئارتضاب

 يستعليعلو  اذكل و هكمتالاب كستملي كمل اذكل و طهستالاستسلط بي ةسلطن

 مايالا يف ت نفسهاجعله مرو شيءكل  قبل خلقهلل ا خلقه دوم قي اه هذئعتالاب

له جالجل  هللا ومي اهذ ءافكالاو لادعالاره عن طهو هاشبالاو لامثالا سه عندقو

 دمهلل ا ومي اه هذئاقوا قوهلل ا ومي اهذ قهاحقاحق  هللا ومي ازه هذاعزاعز  هللا ومي اهذ

 هيبهجن فيو وسدلفران اسك هيجملن فيو نالرضوا ناكه سيطرزن فيوم ي اه هذدادما

 هوتلالا مال ناسك هين فيرضيو بهىالا ءاعمن اسك هيسررن فيوعلى الا مال ناسك

 هيعززن فيو وتكلملا ءاسمن اسك هين فدحميو لجبروتا مال ناسك هيرن فكشيو

على  تاثبالاشجرة  هين ترفع فا هللايحب  ومي اقوت هذايلاو سدلقا ةذرون اسك

ه ل امئاقو هيدين يله ب ادجاس الايء علمه من شفي  نكيث لم يبح عارتفالا ةياغ

وم من يلا كذلفي  هللا خلق دق ام اهذ ادحاو الا نئذين حكيلم  ام ده بعينين عيب

 ومي اق هذاثيلماو دلعهاوم في ي عهارتفاب راقرالاشيء كل  خذ عناو قاستحقالا

و ا تاثبالافي ظل  جعلنهين او الا علمهفي  بنفس حط علمهي ن الاهلل ايحب 

ى ونهم علدبثم  نفسهمابكل  رمنكين ا هللايحب  ومي اهذ عابدالاة منه من ذرودعي

من  ومي ام هذاعظالامنتهى  على رهميغثم  نفسهمابكل  عظمنيو ماركالا ىمنته

وم من ي اهذيء شكل  نفقامن كل  باثوهلل ا هيعطيهلل افي  لدر خرده قيصرف في

هلل ا هيتؤي اسرن نفسيمن  ومي اهذشيء كل  عززنيب من اثوهلل ا هيتؤي اعززن نفسي

كل  بتهجاب من اثوهلل ا هيتؤي انفس بتهجنيوم من ي اهذشيء كل  سرنيمن  باثو

عن شيء كل  ىرضيب من اثوهلل ا هيتؤي عن نفسه ان نفسيرضيوم من ي اهذشيء 

ه ئارض زهاعتزاستعلى او ىستبهاو لهجتالامتنع او رتفعا هللا ظهرهيوم من ي انفسه هذ
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م كيفكيجه ابتهاو شيءكل  م عن حبكيفكيحبه و شيءكل  ءارض م عنكيفكي

م كيفكيره استبشاو شيءكل  راستسرام عن كيفكيره استسراو شيء لك جابتهاعن 

ه يرضيمن  عزاو بهىا رلسا ناو جلاو ىعلالمر الا ناهلل او بلى شيءكل  راستبشا عن

شيء كل  خلق دقهلل ا ناوكل شيء  بابه بثوال ثودعيف يكفربه  هللا ىرض دنه قاك

ن ايلبان ان رضواكس اين ام كيفعلشيء  من ىحصي ث اليبحشيء  من ال

 اته مداراحول في  طوفني الكن اه فعالو وعزه هاوبه عتهاطو هئاورض حبه كاستمساب

 على محبتههلل ا عرض دوم قي اته فهذيوال دخذ عنه عها دقو الا شيء منهلل ا خلق

 ناضورلا كذلفي  جعله مظهر نفسه دق ان فلذايلبانقطة  باجا ول منافشيء كل 

خر آ ال يلذا خرآلى ا لهول ا اللذي اول ا ن منالجنافي  ادحات ؤيلم  اه ماعطاو

ظهر يو هيم فكنيسن ددجي نيلين جليوميو نيمين عظيديه عيفهلل ا خلق دوم قي اله هذ

عز  هللا وميلتعززون و ماعظالا ىمنته ىعل لهجالجل  هللا وميه فلتعظمون يم فكرافطا

 هللا ظهرهيز من اعتزاعلى  لوندتست كم بذلكلعل زاعزالامنتهى  على زهاعزا

 نتماو هيعلء دالا هئاسماو مكنيتايلهلل ا نام فكنفسا قبناترلفهلل ا رفعهي ل منستجالاو

من  ةقيلحقا هرارن قصص مظكعن نفسه محتجبون فلتذو مرهاب وميلا كتعظمون ذل

 ومئذيمثل  تتعرفون ال نيلحافي  نفسههلل ا مكعرفيوم يفي و وندترق اللعلكم  مكقبل

ره كذين اهلل ا يستحي دمقعفي  ةيلربوباوة يلوهالامظهر ن او ربه هللا دعبشيء يكل 

 نزل دوم قي ارغبون هذيئه اولق هدلوو ونكسليه ئارضو لحبهن اشكل  فيكل  ام دبع

 نتجعل الو فلتتلوه يءشكل  ددععلى  رفعالارفع الا انا الاه لٓ ا الهلل ا انانني ا هيف هللا

 ةبحبوحفي  ن هللاف تاثبالاء دالا م منكنفسا لتجعلنو لنفساء دالا م منكنفسا

 وميلا كذلفي  الا بهاهلل با فتحيء لم اقوت حمرايت عن قطع يوس من بدلفراجنة 
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 ام مكداجساو مكنفساو مكحارواو مكتدفئاتجذب به شيء كل  ه منيخلق ف دقو

على  ةيٓالا كتلون تليمن و لامث الو نيقر الو شبه الو فوك الو لدن له من عكيلم 

ته ايحفي و وميلا كت مثل ذليلبا كذلفي  موته دبع منهلل ا خلنهديلشيء كل  ددع

 لدن عكيرئه هل اء باه بثنداؤف يسترضيو ربه ركنه بذاتلجلج لسين ا من ةلذ كبرا ام

 دعولمساوم يلا كذلفي  نهدحماللى اتعو نهاه سبحدابه عبهلل ا ندوعيلء اجز من اهذ

 امو رضالاو ع سلطنتهارتفا عامتنامن كلهن  تامولسا مالي ادحم دلمحموارز لطاو

ه من قخلو مرها وتكمل من انهميب امو نتهكمل لستجالال ستقالاسرهن من اب اهيعل

 هدحمي الو من قبل شبههحد ا هدحم ام ادته حمينادفر ءاسترضاء استبهاء ستعالا

 علمهفي  ل لهدع ال ادرق مستبرق حمابو رق مستشرقامش دحم لهدع دمن بعحد ا

في  ن لهيقر الو رضهافي  ه لهيشب الو هئاسمفي  له فوك الو بهاتك يف شبه له الو

يء شكل  تاذواو حهيعن علو تسبشيء كل  ناكرا مالي ادخلقه حمو مرها وتكمل

ع امتنا من كل شيءخر اواو رهيبكع تارتفامن شيء  كل لئاواو سهيدسمو تق يف

ل الجستا من كل شيء طنابوو تهينادل وحستقالامن  كل شيء هراوظو مهيتعظ

 ةذرومنتهى  يف تاثبالا ةشجرعلى  دشهيو خلقهكل  به عن ىرضي ادته حمينادصم

 مانعدالاو ءالفنامنتهى  ىعل اونهمدو عامتنالاو دلمجا ةبحبوح ةياغو عارتفالاو لعزا

كل  ي علىستعلي اده حمنفسحتى  حدا من رهكذيث لم يم حاقتحالاو دلبعامنتهى و

ويسترفع على كل مجد ويستمنع على كل عضد ويستعلي على كل صمد  دمح

 لمرتفعا دلجواو عيلمنالممتنع اوم يلا كذل يف رهكستشاو حداكل  ي علىستبهيو

 تامولسا مالي اركه شدامن عبحد ا رهكشي الو من قبله دحا رهكش ام اركشفيع لرا

علو  لاستقوال استفضال ادستعال استحمال امكستال ستجالال ستقالا منكلهن 
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ح استرواج استبهاع استمنا عاسترفاخ استبذاخ استشمامن  اهيعل امو رضالاو تهيوميق

ت ات شئوناوخلقه من ظهورمره ا وتكمن مل انهميب امو تهيوسدع سمو قادستبا

 من اونهمد امو تهينادفرعز  نات سلطات بطونامات مقامعال تالالدت ايتجل

ته ينادس صمدق كيملء اسمستاء انسستاء استثناء استضواء استرضاء استبها ءستعالا

لنفس ا لندبيو تهاثباة شجرفي ظل  ستظلنيو الا شيء علمه منفي  بقيث لم يح

 ستجنا اه ميستجن فا ىحت لستقالالا يدين يه بئابطنن فنيلو لاقبالابه باحج

 نيسدلمقاو نييوبركلاو نيلمسبحاو نيلالعا ةكئستمن مثل مالا اعنه مظهر او

 امثل م ةقيلحقا ةشجرعلى  وميلا كطلع مثل ذلي نان يفعالراو نيهرالظاو نيلمجللاو

في  هونه او الا شيء من رضالان فوق كيث لم يح دوادبن ا ناميسلعلى  طلع دق

 امثل م رضالاعلى  اعم هللا ىرضيل اذاف اهيعل امكل  بههلل ا اودستعباو تمهاخظل 

 ثيهم حدادعابحد ا ط علميحي اللذين ا ةكئعن مال ءالسما في اعم يرض

هم و نيحكل  في ربهم هللا سوندقيو موناسي هم الو ناشكل  فيربهم  هللا سبحوني

 هم الو همدموجهلل ا برونكيو صمتوني هم الو رئهمابهلل ا وندمجيو فتروني ال

 يولا اين ا كمثل ذللحقيقة اش اعرا على دشهين اهلل ا حبيوم ي كحتجبون ذلي

 ناف ه هللنتجعل فالهلل ا وندستحق لي امو هللا وندل هتجعلن ستحقن هلل فالي ام حاروالا

 عابدالافي  نكمي ريون خدكل و هللا ظهرهيستحق من ي عابدالافي  نكمير يخكل 

 ةيهلٓ الا ةق نقطاستحقا وندتشهلكنكم و هللا ظهرهيعمن  حتجبيستحق من ي

 مكامنتهو مكئدمبفي  هللا فلتتقن امحلهو ةيهلٓ الا ةون نقطدق استحقاو اهدمقعو

 مكمحبت يولاو مكبتاقر يولاو مكوتيبفي  منو مكتايوم بذريلا كذلفي  لتحسننو

 وندجاظهوره سم ايا فينتم ا نا هللا ظهرهيمن  يدين يولتحضرن ب مكتيوال يولاو
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 ةطنقفي  ةفلتنظرن مر هللاء الق لىا نظرتم اذاو وندمارون حكانتون شاضعون قاخ

 مكمطلوب ةياغو مكحظ ىمنته اهذ نافول الا يلحامن  يلحا ددعولى ثم الا

في  هللا منع لطفاو مكنامتنارفع او مكهباموجل او مكئاعطبهى او مكبينصعلى او

 احيتسبهلل ا فلتسبحون اهدمقعولى في الا ةنقط يدين يبفي  فلتحضرن الاو مكحق

 يف تهينادع عرش وحارتفافي  نايبلانقطة  ناف اميعظ اسيدهلل تقا سوندلتقو ايعل

 ليكما نظرنيل ىجلالا ناضولرا في تهينادفر يرسكع امتناو علىالا وسدلفرا

ن الكنكم و فضله تسئلون مننتم ا ام مكينزل علين اهلل ا سئلنيلو مكيه علدشهيلو

 كنام فلتجمعن ذكرئابهلل اعند رفع ا ناكربهم ل هللا عرفونلذين يا قلوبفي  روهكتذ

  لمينالعاهلل رب امن  ين فضاللعيدا نكاذ ين فيلفضلا

 

  هلٓ الا هلٓ الاهلل ابسم 

 نفسه الء دالا ثم هللا ظهرهيمن على ء البها انماو هلٓ الا هلٓ الا انا الاه لٓ ا الهلل ا انا يننا

 ال امرتفع اممتنع انين غاكزل ينه لم اسبح هللا ناب دشهاف دبعوزل الا عز في لازي

 تانعالان من ايلبافي  تيار امكل و راكفالاطر اه خويلا يتحو الو رابصالاه كردت

فور اك نهان قلت امره اب هللا خلقي دق ام كف ذلاوصالامن  كتدفئاب تدشهو ا

ن او منشئه كب فذليغنه ا ن قلتاو وتهمذ كذج فذلاسنه ا قلتن او رهدمق كفذل

 كتل لامثالا ت مندشهو اء اسمالا ت منيار ال مكف ونهكم كممتنع فذلنه ا قلت

 هللا تصف امكل و تهاع مطلع ذامتناو ع مظهر نفسهارتفاللى اتع هللا اخلقه دت قايآ

ه اشباو ةلممتنعا لامثالا كل تلامثاو ةلعزاو مكلحاو ا ةردلقاو لعلماله بجالجل 

زه لم اعزاعز و نهاسبحجل  نهاو معرفتهعلى  التستنبئن به لمرتفعةاء الدالا كتل
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جل  نهاو ناقترالافرع  ةيؤلرا ذا شيء من هاري الو خلقي ابم الو خلق اوصف بمي

 امكل و شيء عرفه مني هو ال امكنه او مثل خلقه نكيلم و بشيء قترنينه لن اسبح

 تهدران اه اسوء اته عن ثنيتامتنع ذاو ونهدن اته عن عرفينونيك رتفعا دونه خلق له قد

 نظرا ار هذيغ اليسب كجعل ل انه ماسبحجل  نهاظهور فكل  في ن مظهر نفسهديلترف

ظهوره ش اعرا هملرسل او سللراء انتبامن  الا نكيلم  اربهء اشيالا عرفت امكل 

 ءالسما مثل شمسهلل كا ظهرهين مثل من اوء ايش فيكنفسهم الهم بهم بهلل ا ىتجلي

و اسل لرا بعثت امكل  كذلكفحدة او شمس يه انها غربتو ا طلعت ال مكف

ن اف اظهورهكل  دعن ةيلمشا كن تلابعرف كيعلو ةدحاو ةيهم مشيف هرالظا تبعث

 ر منيسيخر آ الو ولا لخلق منا كن لذلكيلم و كرئابب كناقياو ربك كناعرف كذل

 ةقيلحقاش اعرا نيفلترض كعن نفسهلل ا ين ترضا تدران ا ةيانهلالالى ا ةيانهلالا

ى تر امكل  نابمر الاسر  كعلمنال اهدر من عندق ابم اعهارتفافي و اظهورهكل  دعن

 ناكء اسوبهى الاي رسكلاو علىالا لعرشا كمر ذلاخلق ب ام كظهور ذلكل  يف

 ةقيلحقاش نه عرا حققت اذا ىرلثا تحتلى اي لعلا منن انسار يغو ا نانسافي مره ا

 يه نهينهو هللامر امره او هللا قول قوله اذاف لخلقاكل  اعجز عنهحجة ي هدت عندشهو

 امو هللالى ا نسبليه يا نسبي امكل  كذلكو هللاء ارض هئارضو هللا ةعاعته طاطو هللا

 عرشلى ا رجعي كذلكل  ناف كنيدبشئون  تحتجب الو ليها رجعي هللالى ا نسبي

 ةهن له جكيله لم كب هللاعلى  لديو ذنهابهلل الى ا عادو ربه هللام بئاق كذلو ةقيلحقا

كل  في هللا فرض دق ال موا ناو لقهاخهلل ا ن عنيكحيو رئهابهلل اعلى  لندي ام الا

 عارتفن اليلدا ل ظهور من شئونك يفترى  امكل  ناو هللا الاه لٓ ا ال ةلمكظهور 

لظهور اهر بالظاع ارتفاب الالكلمة اترتفع تلك  وال طنالباع امتناو لظهوراهر بالظا
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من  الاة حج الن اب الا ثبتي الهلل ا الاه لٓ ا ال ىمعنذ ا وبيلغا يفطن الباع امتناو

 الن او بقوله حققي ام الاء دالا الن او هيعلهلل ا نزلي ام الا باتك الن او هللا ظهرهي

 ةح بعوضار جندق ةلمكلا كتل تحتجب عن شئون الو هدظهر من عني ام الا ماكحا

حتجبت ا دق كناتحتجب فو رلذاك خذ ذل كل قولنيو هللا ظهرهيمن ترى  نا كناف

كل  مثل يلككل  في هللامر ا ناف كيمثوو كمنقلبفي  بردفت هللا الاه لٓ ا الكلمة  عن

 هللاد ودحكل  تبعتا دقنت ا نكا اربم يلككل  مثل يل جزئك يفو يجزئ

ن او كنفس قبنافلتر يلجزئامر الا كحتجبت عن ذلا الملنفس ا في هللاك خلديو

 كذلفي  كباحتجاب هللا ظهرهيمن  دشهي ان ميب فحاتكلامره في اب كظهر ذليلم 

ن او لنفساب كيمن علكحيف يلط لكف من لطاو ريبصكل  من كب بصرانه المر الا

شيء كل  خلق ةلمكلا كن تلا دشهاو ظهوركل  يف كينجي ام كعرف دق كنبئنيلم 

وم لى يا بعلسا ت حروفان ذايلبافي و تاثبالا ةمن شجر كر فذلين من خكين ا

ن او هئاثنى ستبهاو ستعلىاو رهدمتنع قاو رتفعاهلل ا ظهرهيمن  كذلو هللا ظهرهيمن 

ل كفولى الا ةنقط بلان من قايلبا يففلنفس ا ةمن شجر كر فذليون خدن من كي

بمن  اخلقه ددجي ةميلقاوم يو اهيلاو ار منهيون خدمن  ةميلقاوم لى يا ثدحي ام

ولى الانقطة  بلاه مثل من قيف امقب ارو نايلبامن بآ ممن كذلو هللا ظهرهيبل من اقي

 ال نا كنفسلنفس ا اتهيا اين اقبن اه فلتريف اقب مارو نالفرقا يف نزل امن بمآ دق

من  دعن كناف هانداو ا لخلقاعلى ا نتكء اسو ربك هللا عن ةميلقاوم يتحتجبن 

في  خلندن تحتجبن عنه لتاو تاثبالافي ظل  خلندمنن به لتؤن تاء اسو هللا هظهري

 ن الا كنيدفي  كقب نفسارو كعمر كل يف كربهلل ا تدوح دق ام دبعلنفس ا ظل

ون در انفي  كوزان تجين حامظهر نفسه فهلل ا ظهرنين اقبل  هدودوزن حاتتج
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 دودح عاتباره بانو نهارضون اسك ترى نايدالاكل  في لو تنظر كناو باحتجالا

 دودح كعاتباب الاهلل ا ظهرهيمن على  ةميلقاوم يتعرض  الو بهماحتجاو نهميد

 ينبغيف يكف كنيدعن  انت محتجبكل دب حاحتجاه بيعرض علن تا كنان فايلبا

لى ا لهول ا اللذي اول افي  ناويح ةلمكلا كن تلا دشهاو ربك هللاعلى  ن تعرضا

 ءالدات تورثه اثباء دالا ترفعن او ورثه نفسيرفع نفس ين ا خر لهآ اللذي ا خرآ

لحق ا وندء الداو ناوضلرا في ممتنعهلل اء الداو ناويح يحهلل امر ا زليت لم اثبا

 كموت دبعء اجز ثم كتايحفي ء اجز نيئاجزمر ا لكجعل ل دقهلل ا ناو بالحجافي 

في  نزل ار ماثماتسترزقن بو لنفسا قاستحقا منن عنات ام كتايحفي  كئافجز

كل  نقطعت عنا دق الهك ةلذلا ذا نالبرهاط اصرعلى  كرب هللا ندتعبو نايلبا

كل  عن نقطعا دقنه او هئارضو هللا مراب ةذللا ذا نايلبافي  خلدمن  الا تاهورلظا

في  نكمي ال مكن فالجنا كذلفي  هئارضو هللامر او نايلبافي  هللا بظهور الا ظهور

ن اف اعنه كتحتجب نفس فالربك ء الامن بوتتنع كناكمو دكن ترفعن مقعا كتايح

 كن ذلاكلس الاء اعملناوء الٓالا كخلق تل امهلل ا ناو هداعب ىعل هللا من فضل اهذ

 يح كرثيتمت  نا كناموت ف كضعفني الو نالجنا كذلفي  هداعبو نالرضوا

 مرالا كبذل اهيعلمن و رضالا عمرنين ا حبا دقهلل ا ناو كورث عني اتلذذن بمي

 ان ميحو كتايحفي  كبينص اهذن او لفضلا كز ذلاطران بايلبان اطرزن جنيو

نت من كن او هلل ربكاء اش املى ا رانلافي  خلدتلنفس ا ةشجر نت منكن اتقبض 

عن  كتايح كنغرت الو هلل ربكاء اش املى ا ناضولرا في خلدت تاثبالا ءالدا

ن ا كناه فزاعزاعز  هللاء ابقوله جالجل  هللا ماودب اهيونن فكن تا دب اللتي ا تايح

ن كتقبض لتمل ان ميحشيء  من كتمل وال كتايحفي  تاثبالاء دالا نت منك
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لم  ام اهيفشيء كل  منهلل ا خلق دق ابم اهيتتلذذن ف كهلل رباء اببقو ناوضلرا كمل

لنفس اء دالا ن منكتن او لامث الو نيقر الو فوك وال شبه الو لدن له من عكي

فمثل  عشت الن او ر نفسدعشت ق ام كناك كتايحفي  ن عشتاو رالنا خلندلت

 كنالهلل ا ظهرهين م باصحامن  الا كتجعلن نفس ن الاب كيعلثم  كيفعل كذل

 كيبتقو ال كبذل كيعلهلل ا مكحي ةميلقا وميو تاثبالا ةشجرء دالا نئذ منيحنت ا

 كنيفنين لم استموتن هلل ا ظهرهيمن ء دالا وندمن  كنفس جعلتن او نايلبافي 

 يناو هيخلق ف امو هللا ناعن رضو كلتحرمن نفسعز وجل  هللا ماودبوهر اقحق 

في ظل  كخلن نفسدولت كعلو فلتنقطعن عن علو ات ذنكن ا ةيلوصاحق  كنيوصال

 دعن اقدان صكلم ت الو لم تفعل هذ هللا الا لٓها تقول ال ان مين حافهلل ا ظهرهيمن 

 ىمعنن او ربك هللا تدوح دف قيكفشيء  من هللا ظهرهيتقترن بمن ن او كنفس

علو على  هجدتء اسو هيل علديمن و هللا ظهرهيمن  الا ان حقكي ال نالكلمة ا كتل

 من الا هدن عنكيته لم يبو في ا هيدين يون بدجاس رضالاعلى  ال مك عارتفالا

 الا به نكتسل الو لنفسا حتجب عناو هللاد يبتوح كستمساف كناه فدن عنكي

فه كفي  رضالا ىعل امكل  هدلو تج كناب ةثدلمحاشئون لى ا تنظرن الو قهاستحقاب

 كيعلثم  كيعلو حقهفي  تصبرن هدمو مقعسو تهيعلو بفي  هده وحدتجن او عنهيتط

لى ا نظرنين من انفسه بعلى  ضمن دقهلل ا ناف مهالكفي  ظرلناو ظهورهفي  ركفلتاب

 نفسهلى ا هللا نهيدهيلربه ء الق ن عنييستحيو اهيرن فكتفيوهلل ا ظهرهيت من المك

خل دي اربم نايلبافي  نيلمتقات ارجدعلى ا ناب كنبئنهلل فالا ظهور ن ظهورهاعلى 

 لذينهما ن عنايلبافي  تدشه دق امثل مبلى  حتجبون عن قولين افس بلنا يف

 لك خلق اظلهفي لكلمة كلمة ا كتلن او باتكلا اوتوا لذينهما من قبل من انواك
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 دوادبن ا ناميسلم ايا في ىفنا ابمثل ملنفس ا نيفنين اهلل ايحب  نورو رامن نشيء 

 رضالاعلى  امكل  له هللا سخر دث قيه حمن بؤي من ال رضالان فوق كيث لم يح

 ال املى ا بلغ ده قينففي  نهاف دالشدا رنكفلتذلنفس ا باتحتجب عن حج الو

 تاثبالا تستحق اظهور بمثل هذكل  يف مرالان افوقه فو فيكو ر نفسدحل له قي

ن ان نفسه قبل يفنين النفس ا ستحقيو رضالاعلى  امكل  ظلهفي  ستظلنين ا

خر ا لىا لهول ا اللذي اول ا نفسه منعلى  تبك دقهلل ا ناو مرهاب هيعلهلل ا منكحي

ومئذ يهل تسمع  عابدالافي  نكمي امحق  على لنفسا نيفنين اله خر ا اللذي ا

على  نهيبقي تاثبالا رفعنين او نايلبافي  ندلتشه كذلك نالفرقاعن نفس  اركذ

 تاثبالاء دالا ركذ فيكومئذ يترى  اما عارتفالاو سدلقاذروة و عامتنالاو لعزا ىمنته

 تايحفي  نالخلق ا كذل ىعل لحزنان كلو نايلبافي  ندلتشه كذلكن الفرقافي 

هم ير علاهلناو ليللاموتهم ب دوهم من بع قهماستحقاون بهم بكسلي ال تاثبالاء دالا

في  وننكفلت اتنايحفي  وننكن لم تا الا تهمايح يف وننكين اون يتمنيو ونيصليل

 اللنفس ا تايحفي و قوندام صكاتمنفي نتم ا اذاف وهكردن تا هللا ظهرهيت من ايح

ى ترض ال ارونهم بمكموتهم لتذ دمن بعنتم او الا ستحقونيهم به  ابهم م ونكتسل

ن ايلبافي لنفس اء دالا تمكردستا الن او ام هذكنفعيف يكتهم فايحفي  نفسهما

ه لٓ ا الكلمة  فينتم ا نا يفلنا حقنستي ارون مهظفلتهلل ا ظهرهيمن م ايا في ونركتذفلت

قولن ين اه يتب لمن فكرفعه ين الى ا نايلبا يفهلل ا نزل امول ا ناو مخلصونهلل ا الا

 حتجب عنيمن و لقيوما منيلمها هو الاه لٓ ا الهلل ا ةليول وميكل  في ةعشر مر ةتسع

ه من يعلشيء  الو نهيقفيفل ىنسين او هبلذا من الاعشر مثق ةتسع لزمنهيفلهلل امر ا

 راهلناو ليللابنتم ا ابمثل ملقيمة ا ومول يالا دحالوامنن بؤلت كهلل ذلا باتك
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 اميعل يءشبكل  نتكنك ا كعلمفي  نكمي ابم يلنفا شجرة فنا للهما وندلتوح

 اولتعزنه الترفعنهو تاثبالاشجرة  بقا للهما اريدقشيء كل  على نتكنك او

كل  على كرتدبق اونهد امى عل التقهرنهو الطنهلتسو التنصرنهو التغلبنهو التظهرنهو

 تامولسافي  الشيء  من كعزب من علمي ال اريدقشيء كل  على نتكنك ا شيء

  اميعلشيء بكل  نتك كناو انهميب ام الو رضالافي  الو

 

    لٓهالا لٓهالا هللا بسم

 الوه يا اليه يا ايلوه ا اه يالا اله يا اهلل يا اي هالا اي لٓها اي كسماب كسئلا ينا للهما

حد اعلى و نين تصلاله امست ايله امت ايتله ؤم ايله امئ ايله ؤم ايله ؤم اين الها الوه يا

نت ك نكاو ال شيء عليمكنت بك نكاخير  كلمن  احطت به علماقد  اول بمالا

 ر بوده واواسز اممتنعى ر ناط قدس سلطاتقديس بس تسبيح و اشيء قدير كلعلى 

ع استرفال بايز مقدس خود بوده و ال تال ذالجستال ستقالاهست که لم يزل ب

من شيء  ال اهد بود خلق فرموده کل شيء راخود خو ت مقدساع کينونيت ذامتنا

 اد راعدل مر ت خود حمد بالاياب ئفى ش بکل شيء ال تجلى فرموده مرخود واب

که هيچ نا ان تابظهور نفس خود در بي انيده خود راساکه شن هست ر بوده واواسز

خلق له که  اکل لم نده واو محتجب نماق ظهور طلعت نور اشراز ات اممکن زاذره 

خر الى اول ا ول بالاز او ا ش ظهوراعرابر ء اثن شته وگصل است وا وان توحيد اعرف

مه توحيد اقاهر ادر هر بطونى بوصفى ب هر واسمى ظاب ىخر که در هر ظهورا بال

ش حقيقت اعراى از برادى اعدا مبعوث فرموده وکه  ببينى ناش خود فرموده در هر

ية انهاللالى ا يةانهلالا يف يةانه نکه کل بذروه سير الا اده تار نداقر تجلى خود
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در  اش حقيقت راعراکل  شته وگ ئمستضي مستشرق و يةانهلالامن  يثيانهلالاب

 ام اظهور خود ر شاعرايتحقق ب اکل م ده وار دات حروف سبع قران ذامطلع بي

لى اطن البا هر والظا خر والا ول والاکل  اهذ اذاده فار داين عرش قرايتحقق ب

ش اعراز بدء ظهور خود کل است ا واکه  ايد مظهر نفس خود رارمهر فايوميکه ظ

ن است سر قول نقطه فرقاين ا ست وايتحقق در هر ظهور ام وايتحقق ب احقيقت و م

ينکه ابر ءالثنامن رب ء البهاحجت عليه ن اسر حديث مذکور در ش و اناف لنبيونا اما

دم اى لا ن ينظراد ارامن يد انميفرم ولي اول فلينظر الالى بديع ان ينظر اد ارامن 

لرسل ايقوم  اکه م ازير ةلحقيقاش اعراتب اخر مرالى ا كکذل و الى هذار فلينظ

 انراهست متعدد نميکردد مثل  بوده و عدد حد بالان وا ست وا انهاهلل در ا ظهور

 ال اکر بمامثل  کر مثل و الز ذامنزه بوده  مقدس و کر چهامثل شمس فرض نموده 

ف ختالا ار ظرامحتجب نکند ن نيست و ده نبوده وايک شمس زي طلوع کند ةيانه

مر ادر کل  هراکه ظ ازير ارانهات ايآ و ار انهاکتب  و ار انهالسنه ا ش واعرا هرامظ

 افى شيء بنفسه که ال ستال نبوده بل مشيتى زات غيب امر ذان احد بوده و او

 و ممتنع بوده وادر هر بطون بفضل  و و مرتفعادر هر ظهور بجود  خلق شده و النفسه

ن از عرفافور قدم لم يزل مقدس بوده اک زل وات اکه ذ نيست شبه نبوده و هست و

 و ئز کل شالم يزل غنى بوده  دون خود و اى ماز ثنامنزه بوده  خود و دون ام

د جمنو وا مراب ستاوان خلق اکه مک انى نبوده زيراو مکاى از برا ئز هر شامستغنى 

 منجعل اينهاکه کل  انميکردد زير حدود فور واک و جذاس مجرد و موصوف بجوهر و و

 بقدرت مستطيله خود و ات رافرموده سمو ست که خلقاوا ست وا دامر ابگشته 

لم بوده بهر اده ممتنعه خود لم يزل عاراب ار ابينهم اخود و م هرهابمشيت ظ ارض را
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ع هر امتناممتنع بوده بر و و ادر بوده بر هر شيء بعد وجود اق و وا شيء قبل وجود

 ئينکه ذکر شا ل خود وستجالاب ئع بر هر شارتفامرتفع بوده ب ل خود وستقالاب ئش

 ن واقترا زامقدس بوده  وا ست واوادر رتبه خلق خود در ملک  ئميشود هر ش

ز هر است ابعيد و واو باز شيئيت خود ا ئش ست بهراق قريب افتراز الى بوده امتع

ن وصف ممکن امکانچه در ايد کل ادر ني ئک هيچ شادرا و ينکه بتصوراشيء ب

ى هيچ از برا ست سبيلىاوان نعت منوجد وصف اکوانچه در اکل  ست واوا خلق

ده اراکر ابمظهر نفسه  ظهور يتجلى فى کل ابم الانيست  و نبوده وابسوى  ئش

لک شو ارى ماد او راده حب ارار گا و ار هللارف شو من يظهره ارى عاد او ران اعرف

هلل اى من يظهره الک شو رضارى ماد او راى اده رضارار گا و اهلل راحب من يظهره 

ه دارار گا هلل واز من يظهره امستشهد شو  نفسترى بر اد او راشهد  اده مارا رگا و ار

م امجرد خت م ونکه جوهر کالابد و اهلل راکن قرب من يظهره  راختيارى اد اوراقرب 

لى ا نچها هر واز عرش حقيقت ظا هراهلل ظانچه من اين نيست که اجز  ست واين ا

 قدس وامنع اهلل اب است حجاين ا بت واث و نتهىمش حقيقت اعرالى اعد اهلل صا

کر منتهى اعلى ا ضوءاهلل ابطون  لى وجارف شاهلل ا ظهور و بهىارفع اهلل ات آمر

ر منتهى نمودى گا سيده ون خود راهلل بثمره عرفابمن يظهره  ار نتانمودى کل عرف

 زاوجود خود رسيده  حظيت اه عنک بغئايشهد على رض ابم اخودر ىاکل رض

ته دليل على ابذ تهايآن وجود اع وجوده و امتنان وجوده بنفسه دليل على او و اجود 

لى جالاونفسه  هر الاو بادون  است ياهراو ظاز ائى که غير اتصور ننم ته وايآع ارتفا

 نبوده و ىهراو ظاز اغير  هد بود واخرى نخوآو ا زاغير  ولى نبوده واو از ابهى غير الا

ک ببين که کل ايک مشت خ اش حقيقت راعراکل  دوبهد اطنى نخواو بادون 
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شته گهر ناو ظاز تجلى اقبل  ابود چر انهاهر در او ظار غير گاو شتهگو متجلى ابظهور 

ن که در هر ظهورى ابد و جدوناکل له س مر من قبل و من بعد والا ن هللا بير و ال

ين کلمه امتذوته در هر دينى شئون  کل شئون هلل بوده وا الاله ا ول دين کلمه الا

ن ابد ن واخر حى بدآ بال خرآلى اول ا ول بالاز ا اين کلمه راهر امظ مرتفعه بوده و

 است ياراز نا ادو شق بيرون نيست ي زا ئکه کل ش ازير ستا ئين کلمه کل شاکه 

 هده کنات مشاثباست در ظل از نورار گا ست در ظل نفس ببين واران زار گاز نور ا

چون  تامر در شمس و هر در ظهور ميشود نظر کنابنفس ظ ناين دو شاتحقق  و

ت در عرف اثبا ءدالا ات ران مران منعکس ميشود اور در بل ميشود شمس ظهامق

و منعکس نميشود ادر  ناند ظهور نقطه بياهر نفس که محتجب م ويند وگن ميابي

هر شد شمس اين ظهور چونکه ظان که در ابد و ست که خلق نفس ميشوداين ا

لى يوم من يظهره ات شد اثباقبل شجره اول من است انور ر والک ناحقيقت که م

 اللهم عليه بمات قل صل اثباز شئون است انى اشود ش ىدتکه مه منؤهلل هر ما

من  لى يوماب احتجاکل شئون  حتجب نفس واول من ا مستحقه و هله وا نتا

عند عدلک  هو مستحق به اعدمه بما للهم خذه واست قل اواهلل شئون ايظهره 

لک ادر قبضه م ن واز در بيارح ين دو شجرهانکه ابد عدلين والاعدل انت انک ا

 اول محتجب را ت ببين واثباجوهر شجره  امن رؤم ولاهلل ايوم من يظهره  خودند و

ت اثبانکه شجره ا الا ان راع حدود بياتبايت اتبعند بغمدو  هر جوهر شجره نفس و

در  ار ادت کند خداده نموده که عبارانفس  خر وآدر ظهور  ار انموده خد عتاطا

ز اب احتجاز ا بليس ذکر شده که بعدات سر حديث که در حق ساين ا ول واظهور 

 ادت ميکنم توراعب امر افرم هلل که عفواهر عن اول عرض نمود بظاسجده بديع 
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ز اهلل اد بشجره حقيقت من مآوحى  وامثل  اشد توراحدى نکرده بادتى که اعب

که  هىان راز ادت کرده شوم ارم که عبادمي ينکه من دوستاو براو بنفس انفس 

ت از ديده ا اطغر کشف گا دت ميکنى واهى که تو عبار ناز ام نه اده نمودهارا

 اخد بين خود و انيست که م ىکه هيچ نفس اين فتنه ميبينى زيرا در اشود کل ر

ين از اهد اوند نميخواند که خددت ميکاهى عبان راز الکن  و او را دت نکنداعب

 هلل دوستاست که يوم من يظهره ا ةين جهاز ا او راکه نفع نمى بخشد  ستا ةجه

يت تقوى ادر غ ىر نفسگا و واعت اطادت شود باجل که عب وند عز وارد خداميد

هد او مثل ممثل خوامثل  نامکالايمکن فى  ابم ارادت کند خداعب ن واشد در بياب

ز اهلل اوردن بمن يظهره ان ايمابر  هاين معنى که پناهلل عن ذلک باستعذ بابود ف

شجره  ن ببين وابل نقطه بيامن ق اشجره نفى ر ورند واو نميان بايمادى که ابع

 مرتفع بوده و ت ممتنع واثبا هست و ن نفى منفى بوده وابي من بنقطهامن  ات راثبا

و اسم انميشود که ذکر  ضىاو رافى نفى ميرسد که نفس خود ئى نابج هد بوداخو

ضى ام رسالادر  ىمروز هيچ نفسان ابل نقطه فرقانظر کنى در نفى مق کند ار

 و ن نفوسنداز همابعد ان انکه کل نفس بيال اح شد واب ىن نفانکه ابر نميشود

ل او ح شدان بانقطه بي ىضى نميشود که نفاهلل کسى راظهره همچنين يوم من ي

ل دقت اح و ين بوده و هست دقيق شواز ابعد اهلل ابل من يظهره انکه نفى در مقا

يک نفر  فتىکروى صدق  زار گا وئى وگز روى صدق باهلل ا الاله ا که يک کلمه ال

مى ميکوئى کال الا رى وانميکذ شداهلل نبامن بمن يظهره ؤرض که مابر روى 

و  هن شداطول ليل شجرتين مبين نب ن مکن که درامک و انرانکه درک کنى معنى ابال

على ارض اسبع در  وفت حرات که ذاثباکه شجره  ناخر ظهور فرقاهلل نظر کن در ا
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ى خود ئائى که براعلم هست و هلل در دين خود بوده وامرا بتبنسشد چکونه اب

نفى  و نات اثباهر شد احک ظنچه در وقت مابل بوده چنانفى در مق مل بودهاع

تبعين حدود م هلل مثل درالى ظهور من يظهره اهد بود ان خواهمچنين در بي و انها

بل امق ىخل در نفادين خود د ز حدودامحتجب  ند ومکه ظال ات راثبازدم که غير 

تبعين مه در اشتباست در دين خود ولى ابين  انهاب احتجاکه  ازى زيرانس اعلم

ت محشور اثبامت در ظل انکه يوم قيا اسى تاز نفى بشنا اتراثباحدود ميشود که 

ت بعضى در حق بعضى اثبا نکه حکم نفى واز ان اشده در بي ىنه شى واشده ب

 تحج هللاز من يظهره اکسى غير  کهازير رددکهر ناف ظختالانکه ا ازند تابس هراظ

ت اثباز ا متاقي در يوم هر نفيند واد که ظاعب او نيست که حکم کند چه بسايد  بر

تظهرن  ردند فالگز نفى امت اقيتند و در يوم اثباز اد که از عبا اردند و چه بسک

 و الکروز نوزده مرتبه ب در هر شب و تسلکون و هللا نتم فى سترا ف بينکم وختالالا

 ده نبودهات مقدس زياوئى توحيد يک ذکيه انهال الى مار کا و احق اهلل حقا الاله ا

 نکه ميکوئى هيچانيست مثل  هر نبود واغير مسمى ظء اسماکه در  انيست زير و

 ستاسم همين يک مسمى اية بکوئى اهن ال اکر بماء اسمشمس  الاشمس نيست 

 وء اسما تابدرج ات توحيد رالى درج و اهده نماحقيقت مشو همجنين در شمس 

ن او وهست ون منفى بودهاهر نفس حقى نفى ء احظه کن که در تلقت مالاصف

 لمصير اهلل الى ا

 

  دوحالا دوحالاهلل ا بسم
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 دوحالا انا الاه لٓ ا الهلل ا انا يننا دحلموا دحلمواهلل ا بسم دلوحا دلوحاهلل ا بسم

 الاه لٓ ا الهلل اد حؤلما دحؤلماهو  الاه لٓ ا هلل الا دحالا دحالاهو  الاه لٓ ا الهلل اد وحالا

هلل و دلوحا دلوحاهلل ا هللاح باتوملا دتحؤلماهو  الاه لٓ ا ال هللا نادلوحا دتحؤلماهو 

ن احد وحيد وهلل وحيد وحداد واوحهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا نادوح ديوح

 ةينادن وحاسلط كيهلل ملو حامتو دتحؤن مادوحهلل او ابينهم ارض ومالاو تالسموا

 يذكل  فوق دوحاهلل ا ح قلامتو دتحؤم داوح هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا

في  الو تامولسافي  الحد ا ه منداوحان اسلط كيمتنع عن ملي نا ردقيلن  داوحا

 داوحا يذ لكفوق  دوحاهلل ا قل اديوح ادحاو ادان وحاكنه ا انهميب ام وال رضالا

 الو رضالافي  وال تامولسافي  ال دحامن و نهادوح ديعن وحن يمتنع ا ردقي لن

 تامولسا نادوحنت ا نكاللهم ا كناسبح اديوح ادحاو ادان وحاكنه ا انهميب ام

ء اتش منلترفعن وء اتش عمن التنزعنهوء اتش من ةينادلوحا نيتؤلت انهميب امو رضالاو

 من لتذلنوء اتش لتعزن منوء اتش من نلتخذلوء اتش لتنصرن منوء اتش من لتنزلنو

ء اتش اتخلق ميء شكل  وتكمل كقبضت فيء اتش منلتفقرن وء اتش ن منيلتغنوء اتش

ن يدحالوان ادوحنت ا كنا للهماك ناسبح اريدقشيء كل  على نتكنك امرك اب

ء اتش لتنزلن منوء اتش من لترفعنوء اتش عمن مرالالتنزعن وء اتش منمر الا نيتؤلت

 ن منيلتغنوء اتش من لتذلنوء اتش لتعزن منوء اتش من نلتخذلوء اتش لتنصرن منو

نك ا كمرابء اتش اتخلق مشيء كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش ولتفقرن منء اتش

في  من كندعبين ليدوحالا دوحانت ا نكاللهم ا قل اديوح ادحاو ادانت وحك

 لخلقاو مرالا وتكملفي  ام كن لدجسيول انهميب امو رضالاو تامولسا وتكمل

 تامولساد اوحنت ا نكالهم لا قل اميعلشيء  لكب نتكنك او اونهمد امو
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وم يل كمراتخلق بو خلقت دق امكل  في تاثبالاشجرة  لتغرسن انهميب اوم رضالاو

كل  فوق دوحاهلل ا قل نيدجالسا لمن كيدين يبكل  وننكيل كه مظهر نفسيتظهرن ف

 تامولسافي  الحد ا ه منداوتحان ادوح ديعن وحن يمتنع ا ردقي لنحدة او يذ

 ظهرهيمن لى ا باتك اهذ اديوح ادتحؤم ادان وحاكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو

 ردق اموء البها شهري في نالثا ومير كذيه يف لقيوما منيلمها انا الاه لٓ ا النه ا ىعل هللا

في ظل  نزلت دق انا الاه لٓ ا ال هللا انانني ا فاترمرتفع محق  ركوم من ذيلا كذلفي 

هلل ا ظهرهيبمن لقيمة ا ومفي يلعلكم  هللا الا هلٓ ا الكلمة  فيردت ا امول الا سما

 نئذيحلى ا لهول ا اللذي اول ا خلقت من دق امكل و توقنونو منونؤتربكم  مظهر

ر دق ابم ناضولرا كذلفي ولئك ا نان فايلبافي  همانيده دن قيلذا الاب احجفي 

 ه مغتلبونير فدق اوبم ه مقتهرونيفصل ف اه مستلطون وبمينزل ف ابمو ه مظتهرونيف

 نظهرن ان ميحلى ا ونيقبتم نالرضوا كذلفي  همولئك ا رونده مقتين فيب ابمو

نتم ا اذافربكم  هللا ظهرهيمنتم بمن ان امبتلون  نئذيهم حولئك ا ناف سيمظهر نف

م كتاثبالن دبيلشيء  ردحتجبتم قان او تعرضونربكم  هللاى عل تاثبالاشجرة  من

 ناتحسبن  لون فالدتب ر الالنام بكنارضوثم  هللا هلل فلتتقنا باتكفي  يلنفاب

 يسم نفسار كوذ ون الكردي اريهم خو اي ونندوحين ايلبافي  اخلود ام لذينهما

 ليع ىعل هينزل ف اق مدصو نايلباي في ندوح من الاي ندوحي ال لقيوما منيلمها

 كولئافهلل ا ظهرهيبمن ة ميلقاوم يمنون ؤين اون دهم لموحولئك ا نافمحمد  قبل

 نيلمالعام بيعلهلل او من قبل اتسبوكا انفعهم مي ال الاو خرجوني الهلل اد يهم عن توح

من  رضالافوق  ندتشه الحتى  تاثبالا ةللشجرمر الا باسبالنجمعن  الو شئنو

ن ا اندران كلو نيردلمقتشيء كل  على اكن اناو من قبله اجمعنا دق انفس مثل م
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 الدع ناضولرا كعن ذل احتجبوالذين ا لنمنعنو ناضولرا في امنوا لذينهما خلندن

 قبل يعل ركذ رونكتذن او الا هللا الاه لٓ ا الكلمة  مكتنفع الو نيلداع اكن انا الدن من

 كل اميكح امعال ناك نهاهلل اعند  من امراهلل ا ظهرهير من كذلقيمة ا وممحمد ثم ي

كل  نتوناله قكل و ربهم هللا سوندقيكل و وندجاله سكل و ربهم هللايوحدون 

 لكشعون اله خكل و ربهم هللا برونكيكل  ضعوناله خكل و ربهم هللا عظموني

ل كو اهلل ربها ندتعب يه انهاو الا نفس من امو رونكاله ذكل و ربهم هللا وندمجي

يرى  امرب  رضالارب و تامولسارب  هللافي  شيء ن منكشي الو وندباع ابمثله

 في هللا دمن بعسل لرا ركر ذالنام بكل نوردبي ام ولان ان بل يلمالعارب يرى  ال امو

ل كوربهم  هللا وندوحيلسنتهم لابكل  الاو تتفكرون الهلل ا خلق يفنتم افا ظهوركل 

 رسال ةكئلمالاعل اج انهميب امو رضالاو تامولسا طراف كشهلل ا يفاون دباله ع

رب و تامولسارب ربكم و اربن هللا الا اودتعب ن الان يمنذرو نيه مبشردعن من

 ثبتي ال ديوحلتاب يغن او سللرا ركذفي  نتم تختلفونا امو نيلمالعارب  رضالا

 لحقابنتم او ربكم هللا لو تعرفون تتفكرون فالا سوللرا هراظ يف ظهري ابم الا

 منونؤظهورهم لت نيبهم حنتم او ظهوركل  فيسل لرا ون عنتحتجب ون الدلتوح

ظهور كل  في همنفسا ركهرهم ذان ظاو هللا الاه لٓ ا الكلمة سل لرا طناتوقنون قل بو

مس لو لشا مثلكسل لرا في ظهري ان مثل ماقل  تتفكرون فالا همدظهر من عني ابم

 ظهور عن رسول الكل  يفو توقنونو منونؤته تاياهلل وانتم بالسر اك ذللى ا تنظرون

 دمن عن الا ظهرت اون مكم تملكنيدفي نتم ا امكل  نا تتفكرون فالا تحتجبون

 سللرا لىا دصعي ام كم ذلكرب هللالى ا عرجي امكل  كمثل ذلو تبصرون فالاسل لرا

نصرون مظهر يلو  انا الاه لٓ ا الهلل ا انا يننا تعرفونبهى الا لحجبا كر تليغنتم افا
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كل  خلنديلو لنفسا على لديشيء  من رضالافوق  نيبقيلم  يداعبكل  ينفس

 ام دكلو تظهرن من عن للهماك ناسبحبلى  نيدهاش اكن ام اهذ تاثبالان ارضوفي 

قولون يل كو الا اوتقاي رضالاعلى  اعم قبلا ن اليلماعلا ىعل كلمتكرفعن ي

 دق دكمن عن لرسوللقيمة ا وميمن تظهرنه ن او نتا الاه لٓ ا ن الاهلل ا كناسبح

بصر انت ا نكاو دكيع توحارتفاي في داؤف حب ان هذيلمالعاعلى  اناجعلته ظهر

ن يعلمالاعلم انت ا نكاو كنفس ر مظهركع ذامتناي في داؤحب ف اهذو نيبصرالا

على مره ا هللا ظهرنيل يامثوو يمنقلبي في حسب كذلهلل الى اي مرافوض ال

 غلبنيلو نيلمالعاعلى  لمتههلل كا سلطنيلو نيلمالعاعلى  مرها هللا رفعنيلو نيلمالعا

 اين ان يلمالعاى علهلل ا ظهرهيمن ء دالا هللا نصرنيلو نيلمالعاعلى  نهيدء الدا هللا

 الو رونكتذ اهدمن بع سللرا ركذنتم او الا هللا الاه لٓ ا البكلمة  تقترنن فالشيء  لك

 الا هللا تقترنن برسل الو ونكردل ظهور تك يفهلل ا رسلنتم او الاسل لرا ركتقترنن بذ

 كلنتم او الاول الا يلحاتقترنن ب الو لتحبونسل لرا لك دمن عنول الاي حنتم او

 نكيتبصرون قل لم  فالا تهاصفو هئاسماثم  هللا الا نكيلتحبون قل لم  سللراء دالا

كل  ظل يف مكعلمنيلهلل ا ناتنظرون قل  فالا خلقهو مرهاء دالا ثم هللا ظهرهيمن  الا

 قترنن به مني ن الاهلل ا سمالمظهر  ينبغي اتتخلقون مهلل ا سمابنتم ا اسم علم ما

 اقهاستحقا نيتؤت فال ةينونيكلا كتستحقن تل ام احون هذسبيه ليدين يبكل و شيء

 شيءكل  على لنيستطين اة يلوهالا ىمعنن او منونؤتته اياو هللابنتم ا نا ارهيغحد ا

 على ناهلل كا ريفغا انهميب ام وال رضالافي  الو تاموسلافي  الشيء  عجزه مني الو

كل  وميطلع ين ا لقيوما منيلمهاهلل ا الا جزوناعكل  هللا ناقل سبح اريدقشيء كل 

في  ستظلا دق رضالان فوق كمي امكل و وندمظهر نفسه متوح دهلل من عناء ابلق
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 تامولسافي  بمن علماهلل ا ناون قل كردتهلل ا نارضو نتما اذاف هورلظاظل شجرة 

 فالا هللا ظهرهيعلم من ي ام كتبصرون ذل فالا شيءكل  عن انهميب امو رضالاو

شيء  لك يفنتم العلكم  دحالواسم ا دادعان ايلباخلق خلق  دقهلل ا ناقل  تتفكرون

 دادعا ناقل  لقيوما منيلمها هو الاه لٓ ا ال دحاوه لٓ ا مكهلٓ ان او وندتشه دحالوامن 

 ربه هللاعلى  لندستي امول ا دحالواسم ان اقل  تبصرون فالا هللا عند خلق دحالوا

في  ز خلقهيميف يكسول لرا ركر ذكذيلم و هللا الاه لٓ ا قل اليومن  تتفكرون النتم افا

على  ام رئاعن بصء الغطاشف كيلو و رونكذيهم ينب هلل ذكرا ركذ دبعكل و باتكلا

 من يببنو ربهم هللا عرفونيذ كل ا منونؤيهلل امر ا ظهور بمظهركل  فيكل  رضالا

 في هرالظا ناو نظرونيمر الاسر  لىا ن هما هللا ظهرهيهم من ينبن او موقنونهلل اعند 

لى اكل و هللاعند  منكل  هميفخر الا سللرا كل فيول الاو هميطن فالباسل لرا كل

 هللامن بؤي مئذوي اذاف ولالا عيدببمن اممن  ناكو مرالاسر  لىا نظريجعون من ار هللا

وم ظهوره يه يعل دشه دق امثل م هيفول الا عيدن بدشهيلو نايلباه يعلهلل ا بمن نزلو

 حتجبتمان انتم ا مكناتحتجبون ف ال اعن هذ مكنفسانتم اسل لرا في هللاسر  اهذ

 ت من قبلاهورلظافي سل لرا كل حتجبتم عنا دم قكناكظهور عن رسول ففي 

 مكنان بايلبا يولا اين ام كنفسا على ون فلترحمنمحتجب هميهر فالظاسر  عننتم او

في  هللا الاه لٓ ا الكلمة  نافهلل ا ظهرهيعمن  تحتجبون ه الينزل ف اوم نايلبابنتم ا

 انا الا هلٓ ا النه ا نيلمالعارب  هللا من نفسه عنهلل ا ظهرهير من كذي ام كذل نايلبا

 يمنتم بانتم ا ناره ن ظهوير نفسه حكذمحمد  قبل يعل ركذن او نيلمالعارب 

 منكل  على هللا نزل ام هيعلهلل ا نزلي امت ايا ناو تحتجبون ن ظهوره عنه اليفح

 نزل من قبل اممر اوا كه ذلدظهر من عني اممر اوا ناو رجعونيهلل الى اكل و هللاعند 
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تحزنن  ون فالكردتربكم  هللانتم ا ظهورلى ا من ظهور تتفكرون ام اليقلنتم ا نا

 مدكعن اب ماسباظهر بي ال ان هذاتغتنمون فنتم او نفسهء دالا الوهلل ا عرش ظهور

كل  على ناكنه اء اشيف يكه دظهر من عنيهلل ا نكلو رضالاعلى  امكل  وندن تفاو

 هللا ظهرهيمن لى ا رجعنيفل يندارامن و يلا رجعنيفلسل لرا كل دارا من اريدق يءش

من د ارا منو هللا ظهرهيمن  دهر من بعظيمن لى ارجعن يفلهلل ا ظهرهيمن د ارا منو

 هللا ظهرهيمن  دبع دظهر من بعيمن لى ا رجعنيفل هللا ظهرهيمن  دظهر من بعي

هلل او رهمكعن ذ يداؤفرغ فيلن  ايمت حد املى ا رنكذا ناو هيدين ين هلل بدسجيلو

كل  ناو هروناهم ظ كولئافهلل اء اش املى ا رنكذار بل لو يدر قدلمقت كذل ىعل

كل  ظهورهفي  خلقيومن  ملوناعهلل ا ظهرهيلمن كل  انا دظهر من بعي اور قبل لمظه

 ركذثم  هللا الاه لٓ ا الكلمة  نيدلا انماعملون قل يهلل ا ظهرهيمن  دظهر من بعيلمن 

 رضالاعلى  منكل  نيدفيلو خر الا قولني الو ولالا قولنيمن و هدسول من بعلرا

 لتدينون  اهمنتم با ل نفسك اين اقبل عنه يلن 

 

  دوحالا دوحالاهلل ا بسم

 الهلل انت ا كناب كخلقومرك ا وتكملفي  ومن شهدنكالي هلٓ ا اي للهماك ناسبح

 كلو للوتجلاو ةنلجلا كلو وتيلبهاو ةنيلبها كل كلشريك  ال دكوح نتا الاه لٓ ا

 ةنحملرا كلو وروتلناو ةنورلناك لو لعظموتاو ةنلعظما كلو ملوتجلاو ةنملجلا

 بروتكلاو ةنبركلا كول ملوتكلاو ةنملكلا كلو مموتلتاو ةنملتا كلو رحموتلاو

 ةنفعلرا كلو روتدلقاو ةنردلقا كلو لعلموتاة ونلعلما كلو زوتعزلاو ةنزعلا كلو

 لطوتلساو ةلطنلساك لو رفوتلشاو ةنرفلشاك لو وتيلرضاو ةنيضلرا كلو لرفعوتاو



 

www.oceanoflights.org 

 وتكتحبنه من ملو ا حببتها ام كول لغلبوتاو ةنلغلبا كلو وتكلملاو ةنكلملا كلو

 كيملفي  ادمتوحو للجالاو لعزا ناسلط يف ادنت متفركلم تزل  كخلقومرك ا

من و اوزرهاب كوزرنتمن و اسلطهاب كمن سلطنت كسئلنل فالالجماو سدلقا

 ارفعهاب كمن رفعتو اتجرهاب كمن تجرنتو اعلمهاب كمن علمنتو امهكحاب كتنمكح

 اهافكاب كتيافكمن و امنعهاب كعتامنمن و اعظمهاب كظمتعمن و اهيقواب كومن قوت

 كتيراظهمن و اقهرهاب كتيرامن قهو انصرهاب كنصرتمن و اغلبهاب كغلبتمن و

من و افضلهاب كتيلافضمن و اجبرهاب كتيرامن جبو اسلطهاب كتيطسالمن و اظهرهاب

 ن منايلبا يف تاثبالاشجرة  على ن تنزلنا اهاغناب كتيئاغنمن و الطفهاب كتيفالط

 كعارتفاكل  اهيعلو اهيف امكل  منو اهراثماو اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلها

 كرادقتاو كزاعتزاو كئاستبهاو كئستعالاو كلالجستاو كلستقالاو كعامتناو

 كئاقتواو كلاتمكاو كئارتضاو كماعتظاو كلاحتماو ككمتالاو كطستالاو

كل  منو فتحهافتح  لك منو هنصرا نصركل  من احطت به علما دق امو كئعتالاو

 اغلبها ةغلبكل  منو الهيمستط ةردق لكمن و اسلطها ةسلطنكل  منو ظهرهاظهور 

كل  منو فضلها كفضلكل  منو اجبرها ةيرال جبك منو اقهرها ةيراقهكل  منو

 رمهكا كرمككل  منو حسنها كحسنكل  منو فهلطاك لطفكل  ومن هدجوا دكجو

تستحق  نتا ام كسمو فضلو كسدلعلو ق ينبغي امكل  منو هنئها كئاعط لكمن و

على  اليلد اجعلتهو كتالذ اخترتهاو كلنفس اتهيصطفا دقشجرة  كتلي هلٓ ا اي به

 نايلباه ينزلت عل در من قكقترنت ذاو نيتكافردن اكملى ا اليسبو نيتكاوحدن اسلط

 ام دبع كناب كخلقكل و شهدنكال اذ انا ينناف دكير توحكبذسم الا كذلفي 

ونزلت  لدلعاظهرته با دل قدلعاون دملئت من  الم اهيعل امو رضالا نات بدهش
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 دتكارامطلع و كئانشاو كتيجعلته مظهر مشو كتالمكختصصته باو تكايا هيعل

 على لطنهسفلتء الطلسا لطاس ايو شيء لكى فلتظهرنه علء اهرلظا هراظ اي كناتقاو

كل  على فلتغلبنهء الغلبالب اغ ايو شيءكل  على فلتقهرنهء القهرا هراق ايو شيءكل 

 لك فلتسخرن لهء اخرلسا خراس ايو شيءكل  على فلتنصرنهء النصرا صران ايو شيء

 كذل ىعل ردلمقتا نتانك اذ ا شيءكل  نهكفلتملء اكلملا كلام ايو شيء

على  نايلبافي  غرستا دق امشجرة  ن تعرضا للهماك سئلنال اهذعلى  لمرتفعاو

 ه منئالدا ىعلو هيعل مللها لتنزلنو ةركاذ ةنتاقة شعاخ ةعضاخ ةدجامن تظهرنه س

 كعظمتكل  منو جملها كلاجمكل  منو جلها كلجالكل  ومن هابهاك ئابه كل

كل  ومن امنعهاعتك اومن كل من ارفعهانوره ومن كل رفعتك اومن كل نورك  اعظمها

 كلامككل  منو ابرهكا كئاسماكل  منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمت

كل  منو هارضا كقولكل  منو اهامضا كتيمشكل  منو اعزهاعزتك كل  منوكمله ا

 ومهدا كناسلطكل  منو شرفها كشرفكل  منو ارهدقا كرتدق لكمن و نفذها كعلم

في حبك و يهلٓ ا اي هئارضفي  كئارض ذا تستحق بهنت ا ام كل ينبغي امكل  منو

له  للهما له فلتسخرناجم يف كلاجمو لهجالفي  كلجالو عزهفي  كعزو حبه

 نيبو نهيب للهما لتحولنو رهيه من خيعلو هيف ابم نايلبا راثما نهيلترو كلهن رضالا

في  تاثبالا ظهرن لهيو نفسهفي لنفس ا بطنين افس له بلنا للهما لتسخرنو لنفسا

 ىعل ردلمقتاو كذلعلى  ردالقانت ا نكا من نفسده افؤ حزني ال ىحت تهينعال

لمن  لوهيتكار كذ عارتفالا ان هذاف عارتفالافي  نكمي ابم كتيب همللا لترفعنو اهذ

على  ليلد ان هذاف عامتنالاى منتهعلى  كمظهر نفس دمقع للهما لترفعنو تظهرنه

 كتيرفعن بان اي على ننكلو تمل عزتكفو نفس من تظهرنهفي  كتيمظهر ربوب
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 علىا كتيق باقستحان خرى الالاهر الجوامن  اه جوهريف خلندا اض ميس بالماب

نت ك ام دبع كناف دكلفضل من عنا انماو كعن ذل منعارفع واو اهذ منجل او

لى ا نسبت دق تاراشالاو لهندسةا عن امنزهو تادودلحاو ةنكمالاعن  اسدمق

كلمة  حولفي كل  طوفونيع ليذخ رفاس بدمنبع قو عيمن مخاشعز  دمقع كنفس

 عزتكفو يناو من تظهرنهمر ا حولفي  طوفونلقيمة يا ومي كبذل لعلهم دكيتوح

في  فئالطا ناو زيعزكل  عز مناول يجلكل  منجل ا حولهفي  فئالطا نان دهاشال

في  فونئانئذ طيهم حيرا الخلق ما ذاه مر من تظهرنا حولفي  فئالطاك تيب حول

 اخراو والا كيريه يل من فازي الو زلين لم اويح يه كتيبذ ا كئارض تيحول ب

 ن الا دكال عبك للهما ل فلتعصمنالمتعالمتعزز انت ا الاه لٓ ا ال اطنابو اهراظو

ن دهاشال نئذيح يناف تاثبالا وندلى ا رجعيفهم اطوو كتيحول بفي  طوفني

 كن باحسبون يكل  نا ام دبع كتاثبا ةشجرلى ا يتنته لخلق الا كت ذلاكحر

كل  ستنبئنيل كتيب كخلقمنتهى  في دكيتوحكلمة  ليلدجعلت  دقنك او منونؤم

 كعلوى علا افم كتامن مطلع ذبهى الا سموفي و كمن مظهر نفسعلى الا علو يف

جعلت و كنفس ركبذحجتك  ركقرنت ذ دق يمحبوب اي كسموبهى ا امو هيلٓ ا اي

في ظهرت ا دق امكل  ذا لمرتفعةاية الاو لممتنعةالكلمة ا كن تليلداكل  رجوه

من  كعلمفي  نكمي ابمفس لنا للهما مندفلتعلكلمة ا كمن تلظهرت ا دن قايلبا

يدي ا خذنالتو عارتفالامن  كعلمفي  نكمي ابم تاثبالا للهما لترفعنو مانعدالا

 كوندعبيهم  ام دبع كحتجبون عن مظهر نفسي ن الالقيمة اي ف كوم ظهوري كخلق

حط ي ال تابطونو كريغ اهيحصي ت الاظهورلهي ا اي كن لاشئونهم ف لك يف

 كسدت حروف قاذ كجعلت مظهر نفس دهور قظلاك ذلول ا من كاسو ابعلمه
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 ىناو ف شئتيك كون عرش ظهوردوم تجيى لاهور لظاك ذلفي  كجعلت بطونو

ة هرالظاك سلطنتو شيءكل  على ةليلمستطا كرتدمن تظهرنه بق هيتظهرن فو شئت

 اذافيء شكل  على لممتنعةا كتيمشو شيءكل  في ةهرالبادتك اراو شيءكل  ىعل

 هيدين يتحضرنهم ب نابك ئاسما لوان ايلباره فلتجمعن له من بظهو هيلٓ ا ايردت ا

ء ابه اذكل  فوقه ئابه للهما ولتجعلن شئت ىناو ف شئتيكن ابشليه ا نهميدتهو ا

 ةعظم اذكل  عظمته فوقو لاجم اذكل  له فوقاوجم لجال اذكل  له فوقجالو

ن ا هم اليف نكمي انصروه بمين ان بايلبالتلهمن خلق و ةسلطن اذ لك سلطنته فوقو

 دمتهم قان او من قبلسل لرا ظهرتاد ق اون مثل مدقاهم رو هميتايو نتظرون ظهورهي

 وقنوني هم ال اذاف تانيلباو تايالاب دكمن عن هماؤاج اظهورهم فلم انتظروا

 منحد ا على دشهي ن الان ظهوره ين لحايلباقلوب خلق في  نيقيلا للهما لتخلقنو

ن انفسه  عرفهي ان ميلح الا شيء خلقت من ام كناف الكلمة  ف منيكو وقوف

 رونكتفين ان ايلبا يف كئالداللهم على ا لتنزلنو نيدبالعاول ا انا يننافبلى  قولني

 كنيدعزز به  للهما نصروني كنفس مظهرو رونكتذي لعلهم من قبل كظهورم ايا في

كل  للهما لتلهمنهو كعلمفي  نكمي ابه بميؤمن  من ال فن بهاو دكيبه توحرفع او

ى عل ةهرالمته ظك للهما جعلاو كرتدحزنه بقي اعم للهما لتعصمنهو دكر من عنيخ

كل  على ةمنيمه تهداراو تادلموجواكل  علىهرة اق سلطنتهو تانكلممال ك

في  منكل  على ةليمستط رتهدقو تالذرا كل على ةليته مستطيمشو تانئاكلا

نت ا نكاء اشيالاكل  على ةتفعمر ةممتنع هيلانسب ي امو تامولساو رضالاوت كمل

لمقتهر اهر القال والمتسالط الساه والمتظالمظتهر اهر الظاد والمتقار دلمقتار دالقا

لمقتوم ادم القاص والمتنالمنتصر اصر النال والمتغالمغتلب الب الغاه والمتقا
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لمنتنف انف الماو مالمتشالمشتمخ امخ الشاو ذالمتبالمبتذخ اذخ الباو دالمتقا

 باكلمتاتبر كلمابر اكلاو زالمتعالمتعزز ا ززالعاو ظالمتعالمعتظم اظم العاو فالمتنا

 دالمتعال دلمعتال دالعاو ضالمتفالمفتضل اضل الفاو لالمتما كلممتلا كلالماو

 للهما لترفعنو هنيعلو هنيف ابم ايلعلا لامثالاو كلهن لحسنىاء اسمالا كل لم تزل

ظهر مفي  نكول طقونان دكيتوحكلمة ب كل نات فانكلمماكل  علىحجتك  ركذ

 نيصلين ان ايلبافي  ل منك للهما لتلهمنو منونؤلما دكاعب الا نطقي ال كنفس

 كبذل لعلهم ابدا اهنكتري الو ةعشر مر ةتسعة ليلو وميكل  في هيف كمظهر نفسعلى 

 هئاسفرو هئاسماو هئالداكل  ثم به يوفيمن ول او من تظهرنه نصرونلقيمة يا ومي

 كتكن مملاسلطء الدا منليه ا نسبي امو هئاحفظو هئامناو هئاحباو هئادواو هئادوشه

 ةن ممتنعيطبسال كتيب ده بعدمقع مللها لترفعنو كنتكوت جبروت ملكملء ادواو

 دق اوم ظهوره بمينصرنه يو هئامضافي  ندهجيوه ئارض يف خلصنين مرتفعه يكمالو

عن شيء كل و شهدنكال هيلٓ ا اي يناف داجنالارت لهم من دقو باسبالامن  تهميتا

ت اذ ناب ينالثا سماوعن  راقتدالاو ةلطنلسا ذونت ا الاه لٓ ا نه الابول الا سما

ن ابشيء كل  للهما فلتوفقن راظتهالاو ةنكلملا اذ اي عزتكوك ئابه بعلسا حروف

في  كظهور مظهر نفسو دكيتوحكلمة  في كتدشها دق ابمثل م نفسهعلى  ندشهي

شيء  لكى نت علكنك ا دكيل تمجستجالال ستقالاو دكيتفر عارتفا عامتنا

  اريدقو اردمقت

 

  دوحالا دوحالاهلل ا بسم
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 هتيدبا دمج ءابه ه عنلمستشرق عزاو تهيزلاعز ء اضي سه مندلمشرق قاهلل  دلحما

رق اطوله عن مش ملكلمستاو تهينادوحعز  لعاعن مطمره ا لمستجللاهلل  دلحماو

 هئاسمفي  شبه له الو بهاتك يله ف فوك الو علمهفي  ل لهدع ال ادته حمينادفر دمج

 من عرف حقه بحقه دخلقه حمو مرها وتكمل يل له فامث الو رضهافي  ن لهيقر الو

 مرهالمره ا عاسترفانه بيدنصر و ق نفسه لنفسهاستحقاه بيلا نقطعاو تهاته بذالذ دسجو

 تاينونيك مالي ادنفسه حم دلمته عنكع استمناه بدنزل من عن ام ستحفظاو

ت ايفوراكو رهكذخ ذات من بوايدلمجرات ايتاذو هدمخ مجات من شوايلجوهرا

 خلدي ادهر طوله حمامن مظ تالمتسبحات ايذجاسو بهيلع غات من مطاسدلمتقا

له ادعابلنفس ا في خلق اب مئاشو عنشيء كل  طهريو تهاثبافي ظل  شيءكل 

 رتفعاو سطع ادذرء حميو ذرء امكل  ح بهالاوخلق يو خلق امكل  بهء اضا ادحم

و ا نيب قوساق دعنعلى الا لمنظران باكو ىستبهاو ىبهو ستعلىاو ىعلو متنعاو لمعو

 ىفللسا نيرضالاو ىلعلات امولسا خلق لذياعلى الا يلعلالى ا اباقتراو انود ىندا

من شيء كل  ناكرا مالي ادحم خرىالاروت بجولى ثم الا وتكمن مل انهميب امو

هر اظووحديته اع امتنامن شيء كل  خراواو لمتهكع ارتفامن شيء كل  لئاواو تهيخش

ن اكلل مستجالامن شيء كل  طنابوو تهيئايبرك نال سلطستقالامن  يءش لك

 عال يلاعور هر بهابو ملجمل اجو لل جللاجو رق شرقاشو برق رقاب دته حميوميق

هر اقو ردر قداقو نيد نيادو بطن طنابو ور نورانو هر ظهراظو مدم قداقو ظم عظماعو

 خر فخرافو صر نصرانو طيط حياحو لط سلطاوس يوف يفاوو يرض يضارو قهر

شمخ  مخاشو ذخ بذخابو قدق صداصوطق نطق انو كسل كلاوس كمل كلامو

ر ابصالا قهبر اسن داكي ايناشعشع ادطع حماممتنع متسء اثنو حئمرتفع متال دحم
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ل امستجلل متج در حمابصالا يولال ةلعبر كذلفي  نار اهلناو ليللاهلل ا قلبي

 باكبر متكمستو داتنمستنور مو ظامتع مستعظمو هامتب يمستبهو ماجمل متجومست

 ضامتر مسترضو ماكتمل مكمستو زامستعزز متعو هامتظ مستظهرو حامستقهر متقو

 دامتج مستحورو لامستسلط متسو زامستعزز متعو رامستشرق متشو لامتع مستعلمو

 دمجرو سطاجوهر متب دحم دال متعدمستعو ضامستفضل متفو هامستوهب متوو

ء اع ثنامتنامن شيء كل  نهكو لقهار خكذ عارتفامن شيء كل  ملئن خلقيذج امتس

ء استبهامن شيء كل  نودو هدموجء ابه لستجالا لستقالامن شيء كل  علوو زقهار

 عاتفراع ارتفاو بتات متثاثبات اثباعلى كل  قومني ادحم سمو منشئهء ستعالا

 يلال متججتالا لجتالاو يهامتبء ابتهاء ابتهاو نعامتم عامتناع امتناو فعامتر

م ارتحاو ورار متنانتوار انتواوظم ام متعاعتظام اعتظاو ملال متجاجتمال اجتماو

 براكر متاتبكار اتبكاو ملاكل متاتمكال اتمكاو ممام متماتمام اتماو حمام مترارتحا

ء ارتضا ءارتضاو ردار متقادقتار ادقتاو لمام متععتالام العتاو ززامتع زاعتزاز اعتزاو

ط ستالاط ستالاو رفامتش فاشتراف اشتراو بباب متحاحتباب احتباو يضامتر

 ننان متمامتنان امتناو يلامتعء عتالاء عتالاو كلامتم كمتالا كمتالاو لطامتس

 بغتالاو مدام متقادقتام ادقتاو رماكم متاتركام اتركاو ننامتح نامتحان امتحاو

 صرار متنانتصار انتصاو هرار متقاقتهار اقتهاو هرامتظ راظتها راظتهاو لباغب متغتالا

ج ابتهاو شرار متبابتشار ابتشاو معاع متجاجتما عاجتماو تحامتف حافتتاح افتتاو

 ولها لدي ادحم دجامتم دامتجا دامتجاو دمامتص داصتما داصتماو هجاج متبابتها

 طرزني ادته حميطنابى طنه علابو تهيهراظعلى  هرهاظو تهيخرالى ع خرهاو تهيولا ىعل

 سدلقامخ ابشو اهين علمو رضالاو تالاللداو لعزا عيادببكلهن  تامولسا
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 نابشيء كل  عرفني ادت حماهورلظاو دلمجاع امتنا عارتفاب انهميب امو تاملعالاو

 وال ن بجوهركيلم نه امتنع شاو رتفعاو رهكذ عالوجل  نهاو شيء من شبههي الهلل ا

ر اكفاعلى ا هيلا تحور الو نكامالاط به يتح ظهور ال الو ذجاس الو دمجر الو فوراك

 بيقر ةيلخلوالتلزمن شيء  عن فترقي الو ةينيثنالالزمن تلبشيء  قترني طن الالبوا

في  هراوله ظان يحفي  خراخره وان يحفي  ولا ن قربهيحفي  ديبعو هدن بعيحفي 

 دن علوه قيحفي  نادو نوهدن يحي في لاهره عان ظيح يف طنابو طنهان بيح

مر الا عن مثل دادعالارتفع او كعن ذلكل  سوهدقيلخلق لافي  دادضالا جتمعا

خلقه كل ء ال عن ثنامتعو هداله خلو عن عبجالجل  هللا نا الا كعن ذلكل  نزهوهيل

ة ذرو ستخلص مناو منيعة ةممتنعة ت جوهرانكلمما ةمن بحبوح ىصطفا دق

 ةمستلط ةيتات ذانئاكلات اينونيكستنجب من او ةعيرف ةممتنع ةيفوراكت ادلموجوا

عمن  لنفسهى سترضاو ةكيمل ةكممتل ةينونيك تالذرا تايتاستنخب من ذاوة طيسل

 ابهو ابنفسه ابه اله ىتجل ثم ةليجل ةمجتلل ةيتات ذامولساو رضالاوت كملفي 

 اظهرت عنه دق اذاف اتهال ذامث اهويته في ىلقاو ارهيعن غ ابه ىستغناو امتنع عنها

 من خلقه ىصطفا ار مكقترن ذا دل قالمتسالمستلط اهو  الاه لٓ ا نه الاب اهيعلو اهيف ام

كل  به ىدهتا دفق تهيربوبو تهيلوهاو تهيناربو تهينادصمو تهينادفرو تهينادر وحكبذ

كل  في م نفسهامقعلى  امئاق جعلهو تادلموجواكل  به ىدستهاو تانكلمما

كل  على فرضو تامولساو رضالاوت كمل يف بهين غاعن سلط اهراظو تالاللدا

 ن نفسهاعرف خلقه به بعرفو تهيوالو ون حبهدعن شيء كل  وحذر عتهاطو حبهشيء 

 الو زليلم  لازالازل افي  ت نفسهاته فجعله مراق ذاستحقابشيء كل  به عن دوتعب

 عن الا تنطق الو هللا من الابئ تن الو هللاى عل الا لدت الو هللا الا اهيف ىري ل فالازي
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سه دقو لاكشالاو لامثالا هلل فطهره عنالى ا الا ترجع الو هللاب الا نكتس الو هللا

 الدجعله مو تهينادفرو تهيهوتر الكنبوته بذو ر محبتهكقترن ذا دفق دادنالاو هاشبالا عن

نفسه  ةمعرفلى ا فتهمعر يفكل  وصلنيته لينادس فردق كيوملحديته ا ناسلط ىعل

 ابمليه ا نسبي امكل  فيو مرهاة يالولى ا تهيوال يته وفاذ ةمحبلى ا همحبت يوف

 دوت عوكقبضته ملفي  جعلو لقيمةا ومي يجعله مظهر نفسه فو تهاذلى ا نسبي

 هو اهذو نايلباء دبفي  تادلموجواوجبروت خلق  نالفرقات من خلق انكلمما

 يلذا ولامن د ارا انفس مكل  على هللا من دهالشاو ءدبكل و دل عوك هللاب كلالما

ن يعجن ط درئه قاب هللا الا لهخر ا اللذي اخر ا لىا ديري الو ربه هللا الا لهول ا ال

 ةيطرز يه يفه ةيمبته ةيجوهر يه يفهة ينادلفراء امو ةينادلوحان يته بطينونيك

 ةروتنم ةيفوراك يه يفه ةممعتظ ةيذجاس يه يفه ةلمجتم ةيدمجر يه يفه ةلمجتل

 يه يفه ةتملكم ةينايب يه يفه ةمحمرت ةينافرق يه يفهة رتبكم ةينارضو يه يفه

 ةيباجذ يه يفه ةردمقت ةيناحن يه يفه ةمعتلم ةينايد يه يمعتززه فه ةينامن

ه يطسال يه يفه ةمشتمخ ةيخاشم يه يفه ةمبتذخ ةيخابذ يه يفهة يمرتض

هلل ء اسمالاكل  يه يفه ةيمعتل ةيئعال يه يفه ةكممتل ةيكمال يه يهفة مستلط

كل  يه يفهى لات هلل تعايالاكل  يه يهو لىاتع هلل لامثالاكل  يه يفهى لاتع

 ت هللالبطوناكل  يه يفهلى اتع ت هللاهورلظاكل  يه يفهلى اتع ت هللالمكلا

ن ابشيء كل  ثم نهيدء ادثم شه نفسهء دالا ثم نفسهثم ربه  هللاد ستشهافلى اتع

 يتيذجاسو يتيطنابو يتيهراظو يتيخراو يتيولاو يتيناو يتينانفسو يتيتاذو يتينونيك

 دق امو يلستجالاو يلستقالاو يعامتناو يعارتفاو يتيجوهرو يتيدمجرو يتيفوراكو

 ت حروفاذن او نالطلساد لمتفرا هو الاه لٓ ا نه الاب يدول يعلو في هللا ىحصا
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 ماقا دبه ق لهخر ا اللذي اخر ا ىلا ول لها اللذي اول ا لسبع مظهر نفسه منا

 خلقيو خلق امكل  خلق ددوج ليلجالارفع او لئاوالا ددجو لئاسلرا نزلاو لئاللدا

ثم ء اضلرا حق يربهلل ا ت عنيسترضا دق دبعمن و من قبلد ارا دق امكل  ن بهيبو

 ليهاو منهو ل بهكفمره ا من ائيش الو هللا عرفت اه ملوال ءاضلرا عن مظهر نفسه فوق

 رضالاوت كمل يفلى اتع هلل الا نابره الو ةعامن الو ناسلط الو عز الو هلل الامر ا ال

 لعظمةابو عامتنالاو ةلعزاله ب خرا اللذي اخر ا لىا لازي الو زليلم ثم  تامولساو

 ه المتظالمتكبر اهلل اب الاقوة  الو حول الو عارتفالاو

 

 وحد الا دوحالاهلل ا بسم

ول ا منهلل ا ظهرهيمن على ء البها انماو دوحالا دوحالاهو  الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

س دقلابزل الا عز في ظهورهء دالا ثم على لهخر ا اللذي ا خرالى اله ول ا اللذي ا

كل  عن ايومستغنيء شكل  عن اين غناكزل ينه لم ابحسهلل ا ناب دشهاف دبعو زليلم 

 تظهر بلو ا تسلطو رتجبو لفكت نن مكيه لم يهانوو ظهوركل  في مرهاوان او شيء

 في دالعبال امكستاو همدحظ وجولى ا لخلقا غستبالهلل الامر اواظهور كل  في

هل  امرار دقينئذ لو لم يحلى ا نالفرقاهلل ا نزل امول ا من نظرامحبوبهم فء ارض

 دالمرا انماو شيء ه منكملعلى  دار هل زدق ام دبعو شيء ه منكمل نقص عني

 لىا لبلوغا عنء اشيالا سقطت كمل كذلذ الحقيقة ا عرش يافسه مظهر ن كلملاب

مر اوا ناب اعرفت هذ اذاف لهاس جمدع قارتفالكلهن ء اشيالا تدسجو لهجالعز 

 لخلقا كب ذلاستجذف الالطاو لطفو داجواو دجوو لافضاو ه فضليهانوو هللا

 ناب دشهاف للجالاو لعزا منبعلى ا دالعبا كع ذلاسترفاو لامكلاو سدلقا ةذرولى ا
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 اللذي اخر ا لىا دنزل من بعيو لهول ا اللذي اول ا ن منيدكل  في هللا نزل امول ا

ر كره بذكذهلل ا قترنار من كهو ذ ةلمكلا كل تليتفصن او هللا الاه لٓ ا الكلمة  لهخر ا

 لهامكو لهدعو نهابرهو سهدقو لهجالو عزهو نهاسلطو هئابه هللا ظهرهين من انفسه ب

 لهاجم سدقذروة و لهلعز جال ينبغيلحسنى اء اسمالا ر منكذي امو لهاضفاو هدجوو

 امثم لحقيقة ا مظهر ركذ اشئونهن او ولىالاكلمة  نيلدا صلاظهور كل  في ناو

نفس  دب عنير الو لهجل جال هللافي  مذهبفي  فختالا الن او اهدر من عندقي

 كذل كلامو زقهارو لخلقا كذل هلٓ او لقهاخو لخلقا كذلرب  ناكزه اعزاعز  هللا ناب

 يمحصو رهدمقو لخلقا كعل ذلاجو هييمحو لخلقا كحب ذلاوص تهيممو لخلقا

 عرفي نفسهفي  له به بنفسه لنفسه هللا ىتجل دق ابمشيء ذ كل ا هيمذوو لخلقا كذل

 دق امكل  ناو نهدمجيول عززنهيلو برنهكيلو نهبحسيلو سنهدقيلو نهدوحيلو ربه هللا

ن او لكلمةا كزن بتليميكلهن  نايدالا ولوا ذا ةينالثاكلمة  ركذ في فختالالاظهرت 

ون من دبعيهم ناه بدار بعض عبكر ذكذ دقهلل ا ناب تايالافي  تيارو ا سمعت دق ام

 واله جالجل  هللافي  كنفس تش من ام الاو ون مظهر نفسهدعون يطي الم كونه ذلد

 سمعت من ان ماوخلق ي الو فسلنا كمثل ذلهلل ا خلق ازه ماعزاعز  هللافي  باترت

مثل ربهم و همهلٓ ا اجعلون هذي الو هللا لىا اتقربون بهيولئك ا ماصنالاون دعبلذين يا

 نهميدفي  ردق ابمهلل الى ا تقربونيهم ولئك ا ربك مراواب كنيدفي  تتقربننت ا ام

ون دحقهم  ير فكذو ا هللا وندون من دعبينهم ابهلل ا رهمكنهم ذيدرفع  المن او الا

 منوا شيءكل  لقاخربه  هللا ناب توقن ال ان نفسا ندتعتق ن الا كايا كاياو كذل

ن من اب دعتقيمن و نيلمالعارب  هو الا لها نه الانفسه بية ا هيفهلل ا خلق امشيء 

كل  في هللا خلق دق امسر  حتجب عنا دونه فقدب دوتعتق ربههلل ا نفس لم تعرف
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 اعلهاجب دتعتقو اربههلل ا تعرفن يه انهاو الا نفس في امذ ا هلل عنهاى رضي الو شيء

 دبهم ق ةقيلحقا شاعرافي  فختالالان او الا اثهدمحو امذرئهو امنشئهو اهدوموج

 دهم قيهر فالظامر الاو لرسلا يف دحالواسر  عن احتجبوا انهم لماو ممالاختلف ا

 تهماهم من ثبسنفا دعن الا نكيبهم لم احتجا ناو ولالاخر بالاظهور في  احتجبوا

مر ا عن كاردالام دعو بهماحتجالعلم من اولو ا لذينهماوهلل اعند  الاو نهميدفي 

 مثلن او ءالسما في مسلشا مثلسل لرا في هرالظا ن مثلاب دشهاف هميمثوو منقلبهم

 ةيانه ال ابمهلل ا اطلعهي اذا ومفي ي مثل طلوع شمسكعرش كل  في ل ظهورك

خر ا ىلا لهول ا اللذي اول ا من كذلكو حدةاو شمس يه انها ةيانه ال ابم اغربهيو

ن ا اذاف كل مثلت دق امثل مكمثله  دحاومر اسل لرا في هرالظا لهخر ا اللذي ا

ول ا اللذي اول ا من سللرا كل حتجبت عنا دق كناكفهلل ا ظهرهيعمن  حتجبتا

 نظرين او جمعوناهم لكلرسل ات بيدهتا كناكت به فيدهتان او ن ظهورهيحلى ا له

بمثل خر الاتبعن ظهور يف لحلصاي في رالسامر الاو سللرا في دحالواسر  لىاحد ا

 الو ةيزلالامشرق  الولحقيقة اسر  حتجبن عني الو نهيدفي  ولالا ن ظهورعتبي ام

كل  ثكم تيار دق امكل  ناو ةينادلفرامظهر  الو ةينادلوحال دم الو ةيدبالا مطلع

 دحالوامر ا اودشهي الولحقيقة ابسر  اطلعويلم  المر خالا ظهور دنهم بعيدفي  ظهور

عرفن لذي يا نيح مرالاسر  لىا اظران نايلبافي  ن مناك اذا مثال زليةالاش اعرا في

نقطة  تبعوني انه مثل معتبيلو نايلبانقطة  عرفوني اعرفنه مثل مينفسه لهلل ا ظهرهيمن 

 اهلل من عنده بمثل مات ايا نن وليعظموالبياة عن نقطيطي اعنه مثل ميطيلو نايلبا

تعززون ي اه بمثل مدمن عنهلل ا تالمكتعززون بيو نايلباهلل في ات ايايعظمون 

كل و كب كل انيتجلو ةفيلمنا ةيربلتا كبتل كانيرب دق اناو نايلبافي  هللا تالمكب
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 الو ةينادلوحاسر لى اتنظرن هلل ا وم ظهوري كلعل ةلمقتربا تاراشالا كنفس بتل

نه هو هو افهلل ا ظهرهير من كعن ذ بعلسا ت حروفاذفي لكلمة ا كر تلكبذتحتجبن 

 هرالظا انماو نايلباخر ا في هرالظا هونه او نايلباول اي ف هرالظا هونه ا الا رهيغ ال

ة حج الو لمستسراسر  في هللا الاه لٓ ا الول الاوخر الا في طنالباخر الاو ولالافي 

 دن بعان فيدلا يحقق ف اتحتجبن بشئون م الو تهرلمظاهر اظفي  هللا ظهرهيمن  الا

كل  عنكل و فعلي اعم سئلي ال ديري ار مدقيوء ايش افعل ميلكلمة ا كتحقق تل

سئل ي امو هللا رهدقي ام كر ذلدقي امو هللا فعل دق ام كلذفعل ي ان مسئلون اليشيء 

 ةحج يف ربصلتاب كيعلثم  كيفعلهلل اد شهي ام كذل دشهي امو هللا سئلي ام كذل

نه لو اف بم الو لم تقولن الو ليهامر الا فلتفوضن ةمكمح ةت حجدشه اذامر فالا

هو نه او هللا مراي ام كفذلء ايش ابم كمرناي ناو هللا رفعي ام كذل دكعن امكل  رفعي

 تكابك من ذ دجواو كبنفس كمن نفس كف بلطاو كيلا كمن نفس كقرب با

 من كحسن باو كبروح كمن روح كرم بكاو دكاؤفب دكافؤ فضل بك مناتك وابذ

 شبه الو لدن له من عكيلم  ام الا ظهوره لعرشهلل ا يصطفي الذ ا بجسدك دكجس

 كيصفته فعل ايلعلال امثاكل و سمتهلحسنى اء اسمال ك لامث الو نيقر الو فوك الو

 ةلمكلا كتلسر  في ب ممتنعيغولى الاكلمة  نافلكلمة ا كبتل كمسلتاب كيعلثم 

 هللا ظهرهيمن  ىتر اربم نتا كناهلل فا وم ظهوري كقبن نفسافلتر ابه الا اهكردت وال

 ن الكمتبعه ولنت ا نكا ام دبع هعن تحتجبو نايلبامر نقطة ا كعمركل  في تتبعنو

ن ظهوره عن يتستعجب ح الو ربك عرش ظهور ىلا كعاتبالترجع ربك  هللا تعرف

لنفس ا كهلل تلاراختيف يكستعجبون يسل لرا كل مايا في انواك هملذين ا نانفسه ف

و ا لخلقا منعاو رفعا و فيا تعرفه الو ا تعرفهو ا دكن من ولاكء اسو هيونه مرهالمظهر 
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 ةيدلحاشئون  كتحتجبن الو لسبلاة ولحجافي  رنكلتتفو ليلدلافلتنظرن ب كون ذلد

ن اكء اسو ريخكل  ستحقيه دعنلحجة ا تدشه ام دبع كنال فيلجلا كعن موال

 وم ظهورهي كناقب فارلتاحق  كتيوص اقبن مافلتر كون ذلد وا رضالاكل  ناسلط

 برسول احتجبوا دقخر ا لخلق رسولاء اج امكل سل لرا قصصفي  رنكفلمفتتن فلتت

ول الا نالخر الا عن احتجبوا اممر الابسر  اطلعوالو و نهم محسنونا احسبوو ولالا

 ظهرهيلمن  الاي خلقن امهلل ا ناب شيء لكوهلل ا ندشهال يناوخر الا خلق لظهور دق

 رهدمتنع قاو رتفعاهلل ا ظهرهيمن  دخلق من بعيلمن  الا هللا ظهرهيخلق من  امو هللا

 ستسلطاو ستقهر طولهاو ستظهراو سهدستفضل قاو لدستعاو نهاشى ستبهاو ىستجلاو

 يناو هللا هر ظهورالمظ دانف ال كذلكو رتهدستنصر قاستغلب واو لمتهك كستملاو

 هميديان يربهم ب هللا برونكين اونهم كرديمن  ىن فعليجمعاهم لكعلى  سلمنال

 وميكل  في بالبا كذلفي  ردق امو اميعظ اديتسج ينهم منيعان يون لهم بدسجيلو

 هبلذا من الاعشر مثقتسعة  لزمنهيحتجب فليومن ة لمكلا كتلمرة  عشرتسعة  ليلةو

ت اذ ناو هو الاه لٓ ا النه ا هللاد ن شهتقولون او نهيقضيه فليعل يءش فال ىنسيمن و

 الكلمة  م عنكنيفكيل خلقونيه دمن عنهلل ا مرابكل  ه قلئابهو هدبع عبلسا حروف

 رونكتشلعلكم  مكيعل هللا من فضل كذل اهدمن بع لممتنعةاكلمة  ثم هللا الاه لٓ ا

 

 وحد الاوحد الاهلل ابسم 

هست که لم يزل در  ر بوده واواسز احى قيوم ر ناط قدس سلطاتمنيع بس ترفيع و

 ع نفسارتفال در سمو ايز عدل و ال شبه و ال مقدس خود بوده بال تاع ذامتناعلو 

 ختن واشن هيچ شيء حق ار واخته ال نشنامث کفو و ال هد بود بالامقدس خود خو
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در  او راء ايش نمودن چکونه ؟؟؟ ذکر ثناهيچ شيئ حق ست او رايش ننموده است

ىء بقدرت مستطيله خود ش منال انکه کل راز ار نمود بعد گوه ت جلاعرصه ممکن

و مستعرج انکه کل بذروه عز توحيد ا ات شتهام دئاعن شيء بنفسه ق خلق فرموده و ال

 ت واولياطين ملکوت ردند لم يزل کل سالک عه مستعززابدايمکن عند  ابم و

 و او راذکر  دهومستعبد ب و اورات مستسجد بوده اطنياب و تاهرياظ ت واخريا

 ت و الايانه و تاياغ ت واياکين جبروت بدل کل مالايز و و الاء ابوده بثن مستفخر

مستهرب بوده  و ار وامقدس  تاس بوده ذدمستق و ار وات مستسبح بوده ايانه

 هيچ ذره نبوده و و واز فضل امستسئل بوده  و وا ز عدلامستشفق بوده  و وابسوى 

 وامد امح کر بودهاذ و ار وات اجد بوده ذاس و ار وابوده بد انکه عا الا هد بودانخو

نکه کل از او وبعد انفس  قاستحقاب ار وا مثنى بوده مر و ار واء اکر بوده نعماش و ار

نعمت  نيست و و نبوده واط قدس ايق ببسال وادون  امء اينکه ثنارف فرموده باع ار

 ول الاز ا ار وا مثل مر د حمد بالهد بوانخو و نبوده واقدس  ر منبعاواو سزاى اسو ام

خر حمديکه پر ا ال خرالى اول ا ول الاز ا ار وا شبه مر وشکر بال خرا خر الالى اول ا

ز ا ار اعليه ارض و ما و وا نيتاوحدن اسلطت قدس از ظهورا ات سبع راکند سمو

ت ائحت متالاقاشراب ار ابينهم او و ما نيتات مليک عز فردات تجليايع ظهورابد

ده ار داو قرادس مجد عز لع قات مطارزامتط تاعدات متصات متلجلجامتشعشع

نفس  بر وگشته  دعهلل مستوا الاه لٓ ا خود که کل بعز کلمه ال ز توحيدا ۀيا ۀدر هر ذر

 كتل يشيء ف کل شهدنه وفالگشته  ت مستجللاثبات اثباظل  در نفى مستعلى و

 ستنورتا ستعظمت وا ستجملت وا وستجللت ا ستبهيت وا رتفعت واقد  يتلا ةيلللا

 ستسلطت وا وستجودت ا ستقدرت وا ستکملت وا ستکبرت وا ستعززت وا و
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ن جبروت امن سک اعليه و افيه استطرزت ما ستفخرت وا ستملکت وا ستفضلت وا

لقيوم مقرون الممتنع الفرد ا هو الاه لٓ ا ال نهالملکوت باقدس ء اعم هوت ولالا

ز ا ۀنکه هيچ ذراابذکر نفس مقدس خود تهر ظهور  د درفرموده ذکر مظهر نفس خو

 و شتهکهر اطن مستوصل بمنبع ظواز مسلک بوا شته وکمحتجب ن وانيه توحيد عال

هلل له به اتجلى  ام بحقيقته على ار ئوکل شگشته  ت نفوسيه خود منقطعاز موهوميا

خر ا خر الالى اول ا ول الاز ا و ستاول ات کلمه انى مرانکه کلمه ثابدگشته  هداش

 انراردد مثل کين عرش متعدد اکه  هست ممتنع بوده و نى بوده واول کلمه ثاعرش 

ده ايد يک شمس زياطلوع نم يهانه ال ار مکافرض نموده که ء اسممثل شمس 

هد بود انخو ده نبوده وايک شمس زي يدايه غروب نمانه ال ار مکا نيست و نبوده و

هد انيت کند خود خواونه دليل بر وحدکردد چک ددش متعاعراهر در ار ظکاکه  ازير

هده ميشود اينکه مشا و اعلي اعلو كهلل عن ذلالى اشد تعاول با شد که مدل برکلمه

هر اظ ست نهاين حدود ملکيه عرش اهر ابوصفى ب هر واسمى ظاهر ظهورى ب که در

ش متبدل ارعانيست که  خر شبهه نبوده وا خر الالى اول ا ز يوم الاکه  ادر عرش زير

ط امسترقد على بس ظر بسر حقيقت وان ليکن هلل واء اردد در هر ظهورى کيف يشگمي

لع ازليت ومستبهج بمطارق امستنظر بشو نيت واصمد تامستعزز بظهور نيت واوحد

 ش واعرا هر درابظ الايد انمينم نيت نظر ننموده وات فردامستکمل بظهور بديت وا

ى از براردد گنکه سبب ا ايد تاهر مينماظ اش رارعاع ارتفان امکالايمکن فى  ابم

هلل امن يظهره لم جل وعز مقرون فرمود ذکر اوند عانکه خدابد و انهاهر در اع ظارتفا

ز هيچ اميشود ننشده و مقبول توحيد خود و انه رامتنع شارتفع و اقچره و  جل و عال

هلل و اخرمظهر ا خر الالى اول ا ول الاز او بوده انکه ار اقراب الانفس کلمه توحيد 
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 ىنکه هيچ نفسابد لحسنى وائه اسمامن  هللاقد خلق  او مته اياهلل و اته و چليل امر

ن نه اوثاعبده  ۀينکه شنيدا هد کرد وانخو و عز شک نکرده لم جل واوند عادر خد

 ندامتقرب بوده  انهاشند بل باده بار دالهى قرات مقدس اذ ان راوثاست که اين ا

هلل ممنوع اکه عند يناهلل الى ان متقربند اء دالان هر ظهورى بانکه سکامثل  هللالى ا

خر انکه در ظهور اات هلل نبودهامر ابوده که من حيث  نا جلشده ومسئول ال

ممنوع شده  ةين جههاز ا ول مستمسک شدهالاقدر فى ظهور  ابم نده وامحتجب م

خل در ظهور بعد نشوند اد هاکبعد هر لنسبه بظهوران هر ظهور قبلى بانچه سکاچن

شند اعلى ذروه تقوى در دين خود رسيده بار چه بکا رداد ال ران همين حايشال اح

بکلمه  الاهلل محقق نميشود ا ةداکه عب اهد بود زيراهلل خوادون ل انهادت اکه عب

 هر در رسلائيکه ظانجاز ا رسول و بذکر الاردد گبت نمياکلمه توحيد ث و توحيد

نظر  و هلل ميشونداندند لدون او ماز است همينقدر که محتجب الى واطن کلمه اب

 دت کناعب قوته هلل وابحول  و هده کنابدين نهج مش ارض رالاعلى  اکل م کن

جل  لماوند عاز خدان اش در بياب مستعيذ هلل شده وان لدون ا ن که غيرادر بي اراخد

 شد واهلل باده اولت عبانفس هلل نشوى که ميشود ا هلل لدوناعز که يوم من يظهره  و

 که وقتى که شنيدى من است زيراين از ادق امر ان بلکه اوثادت اعب نيتادت ثاعب

ن ظهور اسک لال تو مثل حاندى حامحتجب م ىقدر نفس هر شده واهلل ظايظهره 

ول از انکه از اور بعد نظهاخلق  دنىا اي ىشانظهور بان انکه سلطاچه  دراد اقبل ر

 از لمح بصر مبدل ميشود زيراقرب اعز وجل  ار اخد ۀدت کرداه عبخرالى اعمرت 

ز ا الاب احجابت نيست احتجاحين  نيست و و هلل معبودى بحق نبودهاکه غير 

 ل تو واست حاونه کچ ل تصور کناو محقق شده حاب ن که کل دين توانقطه بي
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و در  ستا ء ديناجزاه کرد دياکه در مو دقت کن اينجادر  ى دقت خودابمنته

 ل کل خلق عند من يظهرهاعماتصور مکن که  منحرف شدى کل ميرود و رگا اينجا

 نى واکل ف ال بيک ردد وگهست بيک بلى کل قبول مي اي و بودهاى از برانى اهلل شا

 ئل کل شاعماز ا هست عظمتى بوده واهلل ا عند ئل هر شاعماکل  و برايک بلى 

هلل که بعد ادر ظهور رسول  کن ن در ظل تفکرهمچني خر وا خر الالى اول ا ول الاز ا

رض که الايق بود کل من على که ال طول سنين متين بن مريم واز ظهور عيسى ا

ل اشد هفت ساهلل بامحمد رسول مد که او ا حباقتى که ص من شدند وؤنجيل ماب

 اسد تابشن اوراکسى نبود که  ندند واميخو ار واينکه کل ابود ب بل مکه محزونجدر 

بمشيت  بت فرموداث او رادين  بقدرت خود و ار والم نصرت فرمود اوند عاخد نکها

عدد غريس صبر فرمود  شند واب جزاو عاز ازل فرمود که انى نابش او راحجت  خود و

بعد که  ردند وکلص حق ابدين خ مدين رضالاعلى  ان لعل کل مايشادر حق 

ن اطين سکستبصر شو عدد سالم يع ظهور وادر وق نظر کن انراحب اهر فرمود صاظ

 کن هدهاهر شد مشاز وقتى که ظاب نمود و احصاند اکسى نتو از خداقبل غير  ظهور

خر متوجهند ا خر الا لىاول ا ول الاز ان که کل وجود الا و کذشت واونه بر ککه چ

در  او راو مقر او بنفس اب متقربند ملند بسر وجهى خود واو عاى از برا و وابسوى 

 و موجود واضر نيست کل باح واو در محضر از اده که يک نفس غير ار داجبلى قر

هلل اده لعل يوم من يظهره ار داخود قر در مد نظر اين راز مقصود خود محتجب اکل 

و شک مکن وصبر ات در نزد ات بيناياودى هده نمامش نکهاز اين نشود بعد امثل 

ز اقرب ا ن وامحتجب مم و رىان دانى که بنقطه بيايماو بامنى بؤم که تو مکن

من  ز ظهوراهمچنين بعد  و ادين حق ر نصرت کن هلل وابين يدى  سجده کن قربا
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که لدون  نىايه نزد هر ظهور مستبصر شو که در ظهور قبل نمانهال الى ماهلل ايظهره 

 ن وابخو او راذکر مقترنه ب روز نوزده مرتبه کلمه توحيد و در هر شب و هلل ميشوى وا

م ز عدد سالاوند حکم فرموده اخد بر تو هست حدى که انى متعمداتجب مر محکا

 وده وببر تو ن ئموشى کنى شار فرگا شده و حکم اهرانچه ظا بر الا نى وار توکا

ز هر اعز قدره غنى بوده  لم جل ذکره واوند عاکن که خد مهاقاز اى اقض نيست و

 تاو بکنه ذاند بسوى اه لى کل مفتقر بود و ئش ز کلاهد بود اخو مستغنى و ئش

دت اکل عب طناب هر وامستغنى على در ظ خر وا ول واوست غنى بهى در ا خود و

ومنقطع  ار وا کرند مراذ و واى از براسجود ميکنند  و ار وانند اميخو و او راميکنند 

يء يقصد من ش وال ار وا مقدسند مر و ار وا مسبحند ن واو در هر شاهستند بسوى 

  جدونال له سك انا هلل وا الا

  

 حد الاحد الاهلل ابسم  

 الاه لٓ ا الهلل اد حالا دحالاهو  الاه لٓ ا ال دحالا دحالاهلل ا هللاب دحالا دحالاهلل ا بسم

 الهلل اد لموحا دلموحاهلل ا بسم دتحؤلما دتحؤلماهو  الاه لٓ ا الهلل ا دحالا دحالاهو 

 انهميب امو رضالاو تامولسا ةيدحان ادحا ديحاهلل و دحؤلما دحؤلماهو  الاه لٓ ا

 هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا ةيدحان ادحا ديحاوهلل  ديحاحد ا داحاهلل او

هلل او انهميب اوم رضالاو تامولسا ةيدحان اسلط كيملهلل و حامت دحتؤن مادحا

 كيعن ملن يمتنع ا ردقيلن  داحا يذكل  فوقحد ا هللا ح قلامت دتحؤم داحا

 اداحا ناكنه ا انهميب ام الو رضالا يف الو تامولسافي  الحد ا منه داحا ناسلط

 دحا ديحا كيعن ملن يمتنع ا ردقي لن داء حال ذرك فوقحد ا هللا قل اديحا ادحا
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 اديحا ادحا اداحان اكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو تالسموا يف الحد ا مننه ا

 من ديةحالان يتؤلت انهميب امو رضالاو تامولسان احدانت ا نكاللهم اك ناسبح

ء اتش لتنصرن منوء اتش ولتنزلن منء اتش لترفعن منوء اتش عمن التنزعنهوء اتش

 لتفقرن منوء اتش ن منيلتغنوء اتش من لتذلنوء اتش من لتعزنوء اتش من نلتخذلو

شيء كل  على نتكنك امرك ابء اتش اتخلق مشيء كل  وتكمل كقبضت يفء اتش

مر الا لتنزعنوء اتش منمر الا نيتؤن لتيداحالان ادحانت ا نكاللهم اك ناسبح اريدق

 ءامن تش نلتخذلوء اتش من لتنصرنوء اتش لتنزلن منوء اتش لترفعن منوء اتش عمن

ء اتش اتخلق مشيء كل  وتكمل كقبضت يفء اتش لتفقرن منوء اتش ن منيلتغنو

 كندعبين ليدحءالاحد ءانت ا نكاللهم ا قل اديحا ادحا اداحانت كنك امرك اب

 مرالا وتكملفي  ام كن لدسجيلو انهميب امو رضالاو تامولسا وتكملفي  من

 تامولساد احا نتانك اللهم ا قل اميعلشيء بكل  نتكنك او اونهمد امو لخلقاو

نك امرك اب تخلقو خلقت دق امكل  في تاثبالاشجرة  لتغرسن انهميب امو رضالاو

 لمن كيدين يبكل  وننكيل كمظهر نفس هيوم تظهرن فيل اريدقشيء كل  على نتك

ن احدا ديحاعن ن يمتنع ا ردقيلن  ةدحا يذكل  فوق دحاهلل ا ن قليدجالسا

 انادحان اكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسافي  الحد ا من هئادحتا

نه ا دشها ناهلل ا ظهرهيمن لى ا لقيوما منيلمهاهلل ا ب مناتك ان هذا اديحا ادتحؤم

ثم  كمنن بؤيل دمن بعو من قبلشيء كل  خلقت دلمحبوب قاز يلعزا انا الاه لٓ ا ال

 بلغلذي ا هلل دلحمافقل  اهذ تدن شهان يدجالسا من كيدين يونن بكيلو كتاياب

 كون ذلدت دشهن او نيلمالعاى علثم  يعل هللا من فضل اهذه ئارض لىاكل 

 حتجب عنا دنه قان فايلبافي  الهك رضالاعلى  ىدلهاظهر يمن لم على  مكفلتح
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ن فوق يبقين ان ايلبافي  لمنهلل ا حلا ام نيمكاه لحيعل اكن اناو خلق له امو مر ربكا

هلل من شيء ايحتجب عمن يظهره  ن الن الالرضوايدخلنه في  الاشيء  من رضالا

مظهر  اين ا لقيوما منيلمهاهلل امر افي  اصلون هذيظهوره  نيحهلل اء ال برضكو

بمثل هلل اعلى  لندت امن او نادحالا دحالوا انا الاه لٓ ا النه ا ىعل ندفلتشه يةدحالا

 لوندستي امثل هذء اسمالا ايامرفي كل  ءالسما شمسعلى  تالمراشمس  لندت ام

ب اتكلا يف هللاء اسماسم من اده افؤ ناعلى  ليلهلل دا ظهرهيمن بمن ؤيمن كل  قل

 الو هللا ظهرهيبمن  مننؤين او الا نيدلموحاونن من كي الو نيدلموحان من اكن ا

 افوق مو افوق هذو ان هذيلمستحقا نه لمناب باتكلافي  ندشهي ابم الا عملن لهي

ف يكفهلل ا وندء يعملتم بشو ا منتم بهان او نيدلمجتهاكل  عملنين اعن يستطي

هلل ا ظهرهيمن بمن ؤيمن كل  رون قلكهلل تذاء اسما يف نتماو هللاعلى  لندم تكتدفئا

 ال مرالاو لخلقاله ربكم  هللا مكع ذلير منار نصيخهلل او هاخراو هوالا يف هللا رنهنصيل

 كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا نيلهاهلل و ميلعظا يلعلا هو الاه لٓ ا

 عيلممتنع من كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تاوملسا نيلهلل جالو ريدر قدلمقت

 نيماهلل عظو عيلمرتفع رف كذلعلى  هللاو انهميب امو ضرالاو تامولسا نيلاجمهلل و

 تامولسا نيرانوهلل و ميلمعتظم عظ كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تاوملسا

 رضالاو تاوملسا نيماكهلل حو خيلمشتمخ شم كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو

 انهميب امو ضرالاو تامولسا نيلامكهلل و ميكم حكلمحت كذلعلى  هللاو انهميب امو

على  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا زيناعزهلل و ليمكتمل كلم كذلعلى  هللاو

تبر كلم كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا ريناكبهلل و زيزز عزلمعت كذل

هلل و ميلمعتلم عل كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا نيمعالهلل و ريبك
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 نيئارضهلل و ريدر قدلمقت كذلعلى  هللاو انهميب امو ضرالاو تامولسا نيرادق

 تامولسا نيفاشرهلل و يلمرتض رض كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا

 رضالاو تامولسا نيباحبهلل و فيلمشترف شر كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو

 امو رضالاو تامولسا نيطهلل سالو بيلمجتذب جذ كذلعلى  هللاو انهميب امو

 هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا نيكمالهلل و طيلمستلط سل كذلعلى  هللاو انهميب

 كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا نيراوز هللو كيمل كلممتل كذلعلى 

 يي عللمعتل كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا نيئعالهلل و ريلموتزر وز

 نيلافضهلل و ليدل عدلمعت كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا نيلادعهلل و

هر فوق القا ل قل هويفض للمفتض كذلعلى  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا

لذي في ا ف هويطللا زارلطا هوو هداهر فوق عبالظا قل هو ميلعظا يلعلا هوو خلقه

من ا من ولا نال قل يلجلا دلمتوحا دالوحاهو  الاه لٓ ا الشيء كل  وتكمل ضتهبق

 تامولسافي  لمن هللا باب كذل تتفكرون فالا نايلباسر  كن ذلايلبا ةلنقطاب

 امو رضالاو تامولسافي  لمن هللاء ابه ارون قل هذكتش فالا انهميب امو رضالاو

 تامولسا وتكملفي  لمنهلل ا لجال اهذ ناون قل يتتبه هلل الاءاببهنتم افا انهميب

ون يهلل متبهاء اببهكل  انابلى  تتجللون قل هلل الا لجالبنتم افا انهميب امو رضالاو

 وتكملفي  لمنهلل ا لاجم ان هذاهلل مستجللون قل ا لبجالكل  انابلى  قل

به كل  انابلى  تستجملون قل الهلل ا لابجمنتم افا انهميب اوم رضالاو تامولسا

 انهميب امو رضالاو تامولسا وتكملفي  لمنهلل ا ةعظم اهذ نامتجملون قل 

هلل لمن ا نور ان هذامون قل به متعظكل  انابلى  تتعظمون قل هلل الاة بعظمنتم افا

هلل ا يدهينور لى ا نورعلى  نورفي  نور من نور انهميب امو رضالاو تالسموا يف
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 نورهلل ا به متنورونقلكل  انابلى  تتنورون قل هلل الا بنورنتم افاء ايش لنوره من

ثم  نفسكل  ته قبلالمك هلل ثمابمن ا نمكمثل نوره  انهميب امو رضالاو تالسموا

 اذاف نيردلمقتاه من ين علاك ابمهلل ا نيد نصرثم ربه  دنزلت من عن ات مالابلغ رس

 رفعني كذلكربه  هللا حتجب به عنيب اه حجيف يبق ام ذانور نفسه هلل ا جعله دق

 ءاسمالاجوهر  اهذن ان قل يولالاه داوس عبدلفراهلل ا ورثنيل كذلكوء اشيمن هلل ا

 باتك يف لامثالا درجم ان هذاهون قل تتوجربكم  هللالى ا بهنتم ا هللا باتك يف

 بهنتم ا هللا باتك يفء اسمالا ذجسم ان هذابون قل تترغربكم  هللالى ا بهنتم ا هللا

ربكم  هللالى ا بهنتم ا هللا باتكفي ء اسمالا فركم ان هذاعون قل تترفربكم  هللالى ا

تتقربون ربكم  هللالى ا بهنتم ا هللا باتكفي ء اسمالا مذوت اهذ ناون قل جراتتع

 اخلقو دق مسالالافي  منكل  نالفرقافي  هللا عرش اتعرفون هذ الو ا اهل تعرفون هذ

 اخلق هذ دق امكل  نئذيحلى ا لهول ا اللذي اول ا رون بل منكذي هاياكل و مرهاب

 اين ام يحق عظ طاصر ان هذافربك و يربهلل ا الا دتعب ن الاليه ا هللاد من عن رسول

بحجب نتم او هيم فكخلق دق منى عل يف قضيكرن كن فلتتفالفرقا اوتوا لذينا اهيا

ه يم فكن من خلقان فايلبافي  مكنفسا قبنالترو متعززونهلل ا نيدليه في ا تنسب

 فلتجعلن رونتتفك فالا نايلبافي  نالفرقانقطة  منا دق امثل مهلل ا ظهرهيمنن بمن ؤيل

تحتجبون بحجب  الو ونيتتجلهلل ا ين تجليحلقيمة ا ومي مكلعل ام جوهركنفسا

 الو عوندتهلل ا ظهرهيمن نتم او هللا طام عن صركندصيل ان هذاف ةمكلحاو لعلما

نقطة  منؤت ان ميح ينبغيمنون ؤلرحمن مابنتم ا نا شيء منهلل ا وندمن  عوندت

 دذ قا محتجبونهلل امر ا عنلكنكم و رضالاعلى  امكل  منن بهؤو يا نايلباب نالفرقا

لتعرضون ولحق اب نيدكل  على مكنيدن تظهرن امن قبل هلل ا رسولمحمد  مكمرا
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هلل ا طانتم عن صرك مكنكلو ياياو نايلباعلى نقطة  تعرضون ابم يربهلل اي على مع

 هرهظيمن ي على ثم تعرضن ب لهنك رضالاعلى  منعلى  نايلبان فلتظهرن يمحتجب

 يوفيم من كقربان او هاندالخلق مثل اى علاوم ظهوره ين امحبوب فعز  عرشهلل ا

 نا دبعمن و من قبلهلل ا طاصر ام به هذكنامياب الا رافتخا الو مكنيب بانسا الو به

في  لحرفا كعن ذل الثامن به ثؤيحسنن بمن يلهلل ا ظهرهين من او تتفكرونه يفنتم ا

 دشهيلم  امهلل ا ليسبفي  دشهو ربه هللالى ا سترفعا امء اجز اليجم اناحسان ايلبا

 من اننجعلين اهلل اء اش ثم نيهراظ رضالاعلى  اكن لو اناو نيولالامن  دحا

عز  عامتناو ميمخ عظاس متشدع قارتفامنتهى  على دلمقعا كن لنرفعن ذليردلمقتا

من كل  نيصلمخلان من اكو له دسجو ربه هللا عرف دمن قول ا اهذذ ا ميركذخ امتب

وم من ينتم او رونكتذ الهلل ا تايانتم بافا تهاياو هللابمن ا دق ان بمايلباي في دهي

ره ين غاون قل كردتست اهذ دمقعهلل ا ظهرهيمن لى ا مكنامياب سوندلو تقهلل ا ظهرهي

ن ترفعن اعن يلو تستط وندبه مهتكل و لهء دالا ن كلاضولرا قئادر حاكباخذن اي من

 ترفعونهلل اك من ملنتم ا ل لهدع ال قوتايبهلل ا باتكفي  اهذ دقعمء المامن فوق 

من على  بهلقيمة ا ومينتم او الا اهذ الو مكنفعي ال اهذ وندتشهو توقنونلكنكم و

كل  لقيمةا وملى يا هين لمن فايلبافي  طرز اهذن او الا منونؤتو تعرضونهلل ا ظهرهي

نقطة  ىعل نزل دنه قاهلل كا باتكفي  تيلبا كذلعلى  نزلنيون قل من يلاتعي به

 هللا ظهرهيمن على  نزل دقهلل ا باتكفي  نهاكفولى الاعلى نقطة  نزلنيمن و ولىالا

 ال امو ىري امرب  رضالارب و تامولسارب  هللاعلى  ن تنزلوناون تحب النتم افا

لى ا نظرنيمون لئاق كلاهنكل  فقالى ا وسدلفرا يفهلل ا ن قل رفعهيلمالعارب  ىري

 لهو كن ذلاه فيخرافي  نهم بهيدهين ان سئليلهلل ا من فضلثم  هيعل نزلوني لذينهما
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 هللا عرفوني نيذلا ةدفئافي  ونكردلتو ديشهشيء كل  على هللاو فيعلرا فعالمترالعز ا

ثم  ليلكل  في هللا باتك يف كرون ذلكلتذو متقون رضالافوق  لذينهماو ربهم

 للهما س ترتفعون قلدقالا نالرضوا يفول الا بالبابنتم العلكم ء الها ددره عانه

ر يخنت ا نكامره اء دالا ثم على نايلبا يف كبمظهر نفسمن ا منول اعلى صل 

ن ا ينبغي الو ونيلاتعيهلل ا ليسبفي كل  ظهورهش اعرا له هللا ىصطفا دقو نيلمصلا

 هللاو علموني س هم الالنا نكلو تب من قبلكلاش اعرا الا نالفرقا سترفعن بعرشي

لى ا تبكلافي  مرلثا ركولتبلغن ذ نقلبونيلربهم  هللالى اكل و مرهابء ايش اخلقن ميل

 يقضيو هللا يتايحتى  صبراف الاو من حزن هيعل دلم تشه اذا رضاكل  منء ابركلا

ت اثبل الالدستالا سبلعلى  ركذا ينكلو نيصلالفار يخ هونه الحق اب هدان عبيب

 عونيستطي س الالنا نار فاولناد حالواهلل اعند  منده افؤ ذبجي ابم الة جرلشاك تل

 هيلا رنيشت الو لقيوما منيلمها هو الاه لٓ ا النه ا له به بنفسههلل ا ىتجل اتحملون مين ا

حد ا الو دشهي ال ىحت ديرض بعاسم ار كذ ه مندعن برز منا اشئون م رنكتذن او الا

نه ا ميبظهر عظهلل ا مكظهريو زيبنصر عزهلل ا مكنصريحتى  من حزنربك ء دالا من

 ريدر قدلمقت كذلعلى 

 

 دحالا دحالاهلل ا بسم

نت ا الا هلٓ ا الهلل انت ا نكاعلى  شيءكل و شهدنكال هيلٓ ا اي للهماك ناسبح

 اناسلط اوميق ايح ادفر ادصم ادحا ادحاو اهلٓ انت كلم تزل  كل كيشر ال دكوح

 كتخذت لنفسا ام امستلط امرتفع اعممتن ايلامتع ادمعتم ابدا امئاد اوسدق امنيمه

 دكعبكل  صنعت اميف يول الو خلقت اميف كيشر كن لكيلم و ادول الو ةحباص
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في  ام كن لدسجيلو كرضاو كئاوت سمكملفي  من كندعبيل كقبضتفي و

 تدلم تزل سج اناكملوزل الا عز في انانت سلطكلم تزل  كوخلقمرك ا وتكمل

 نتا قيوميتكتهن لسمو اينونيكبء اشيالا خضعتو كلعلو عظمتكلهن ء اشيالا

 نيتكافردببطون يء شكل  هر فوقالقانت او زليتكابظهور شيء كل  هر فوقالظا

شيء كل  فوق يلالمتجا نتاو قيوميتكع ارتفابشيء كل  فوق يلالمتعانت او

 لمستلطانت اوحديتك ا لستجالابيء شكل  على ردلمقتانت او كتيع سبوحامتناب

ء لجلالان جالوء ايلبهان اينت بهكلم تزل  بديتكال الستقابشيء كل  على

ء ابركلان اجبروء احملرا نارحموء اورلنا ناونورء العظمان اعظموء لجمالان جمالو

ء ارفلشا ناشرفوء العلمان اعلموء اردلقان اردقوء العززا نازعوء مالكلان مالكو

ء اهرلظا ناظهروء الغلبان اغلبوء اكلملان اكملوء الطلسا ناسلطوء الحببا ناحبو

 لمثلاسرهن عن اب كلامثا لتاتعو هاشبالاو لامثالا عنكلهن ك ئاسما ستدتق

من و كخلقء اعن ثن ايلانت متعك لم تزلنك او كئاثنعلى  ردقيمن  تاراشالاو

 كنات سبحيلاتعو كناسبح كئانشاب اخلقو لك ام دبع كئارض على عيستطي

 كناتجملت سبحو كناتجللت سبحو كنات سبحيوتبه كناست سبحدتقو

تفخرت و كناتعززت سبحو كناتجللت سبحو كناتنورت سبحو كناسبح تعظمتو

رت دتقو كناسبح تبطنتو كناتظهرت سبحو كنابرت سبحكتو كناسبح

ت كتملو كناسبحنك وتسلطت انك وتجليت سبحاليت سبحانك وتعاسبح

 اهيعت فدباو كرتدبق اعتهدبا دق ةسن كت تلدوتجو كناتفضلت سبحو كناسبح

 كرحمت عيادبشيء كل  على نزلتو كتيبمش انهميب امو رضالاو تالسموا خلق

 امو نيتكاصمدت ابطونو نيتكافرد تاظهورو نيتكاوحدت اياو كهب سلطنتاموو
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للهم في ا فلتنزلن لمرتفعةا ايلعلالك امثاو لممتنعةالحسنى اك ئاسما ه منيعلنت ا

 نايلبافي  كناكسعلى  عيلمنا يلالمتجاول لطاو عيلرفا يلالمتعالحول حول ا كذل

ل اجم لكمن و جلهال جالكل  منوه ابهاء ابه كل من ناضولرا كذل يف كئالداو

كل  ومن اوسعها ةرحمكل  منو نورها نوركل  منو اعظمها ةعظمكل  منو جملها

 منو امنعها ةعال منك منو اعزها ةعزكل  منو اهكبراء اسماكل  منو اتمهات المك

 اومهدا ةسلطنكل  منو شرفهاشرف  لكمن وكمله ا لامككل  نمو ارفعها ةرفعكل 

 ارهدقا ةردقكل  منو اهيقواقوة  كل منو نفذهال علم ك منو فخرها كملكل  منو

 اغلبها ةغلبكل  منو ظهرهاظهور كل  منو هفتحافتح كل  منو نصرهانصر  لكمن و

كل  ومن امهعظاو اتمهات المككل  منو ارمهكات ايا كل منو ارفعهاكلمة  كل ومن

 جلهال ستقالاكل  منوبهجه اج ابتهاكل  منو هدجوا دجوكل  منو فضلهافضل 

 ينبغي امكل  منو سهدقافخر  لكمن و هدمجا دمجكل  منو جلهال ستجالاكل  منو

لعزة ا سدقفي  ستحق بهتنت ا ام كعارتفا دسمو مجو كعامتناس دلعلو ق

 ةنكلملاع امتناو هوتلالاوة لسلطنا عارتفاو وتكلملاوء ايبركلاعز و لجبروتاو

 كزئاجوة وعيدب كعيادب هيلٓ ا ايلم تزل ذ ا لرفعوتاو لعظمةال جتالاوقوت ايلاو

مرك ا وتكب ملئاعجو ةعيرف كهرامظو ةميجس كضلافوو ةميعظ كهباموو هديدج

ثم  وتكلملاو كلملاب تاثبالاشجرة  على صل تيلاتعو كنافسبح ةميدق كخلقو

 ثم سوتالناو ةلسلطنابثم  قوتايلاو لقوةابثم  هوتلالاو ةردلقاب لجبروت ثماو لعزاب

ثم  لامثالاو لمثلابثم  لامكلاو ةلوجهابثم  لالجماو ةلطلعابثم  للجالاو زةلعاب

 ريدالمقابثم  لجالالاو ءالدالابثم  لادلعاو ةلسطوابثم  لالفضاو لرحمةاب

ثم  عامتنالاو ةلعزابثم  عارتفالاة ولرفعابثم ء ايبركلاو لعظمةابثم  لستجالالاو
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 حافتتالاو لفتحابثم  رانتصالاو لنصرابثم  راقتدالاوة لسلطنابثم  جابتهالاو ةلبهجاب

 لعظمابثم  لاحتمالاو لحملابثم  لجتالالاو لجلاثم ب ءابتهالاو يلبهابثم 

 لفخرابثم  ماتمالاو ملتابثم  مارتحالاو لرحمابثم  رانتوالاو لنوراثم ب ماعتظالاو

 لعزاب مث راتبكالاو بركلابثم  راقتهالاو لقهرابثم  راظتهالاو لظهرابثم  رافتخالاو

ثم  ماحتشالاو لحشمابثم  ماكحتالاو مكلحابثم  معتالالاو لعلمابثم  زاعتزالاو

 عامتنالاو لمنعابثم  عارتفالاو لرفعاثم ب بغتالالاو لغلبابثم  كاشتوالاو كلشواب

سلط لابثم  فاشترالاو لشرفابثم  باحتبالاو لحباثم بء ارتضالاوء الرضابثم 

ثم  لافتضالاو لفضلابثم ء عتالالاوء لعالابثم  كمتالالاو كلملابثم  طستالالاو

 اللتي اء اعملناو كتكممل وتكملفي  ىتحص اللتي اء الالابثم ء اتنغالاو ىلغناب

 لممتنعةالحسنى اك ئاسما ه منيعلنت ا ابم مث قيوميتكوت كجبروت ملفي  دتع

مخ اشوو كرتدقومرك ا عيادبب كحط علم خلقي ث اليح لمرتفعةا ايلعلاك لامثاو

 كف برئاولط كتيوالو كب صنعياعجو كمتاركو دكذخ جوابوو كتياوعن كلطف

ه من يعلنت ا امو كلتوجال كسدل قئالدو كتياحمو كحفظ يئيالكو كتيافكو

 كتيت سبوحالالدو كتيت محبوبايوتجل كتيوسدت قابطونو قيوميتكت اظهور

 خيملشا مخالمتشالحول ا كذلفي  فضاللهي ا اي كالعا افم كتيموميدت اشئونو

 رتدق دقلذي انت ا خيلبذاذخ المتبالحول ا كذلفي  اداجو يمحبوب اي كابها امو

 دتكاراء اسمو كرضاوت كملفي  شئت لمن انت ميبو كتكن مملاكر لسيدالمقا

 دكامن عبء لجالاو نيللجالاو كخلق منء ايلبهاو نيئالهامن تظهرنه بعلى  هيفصل 

 وتكمن ملء الوزراو نيرالوزاو كئاسمو كرضا ناكمن سء الطلساو نيطاللساو

 ءالعلماو نيملعالاو كسدقومرك ا وتكمن ملء امكلحاو نيماكلحاو كخلقومرك ا
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 نيزالعزاوذخ عزك وجودك اء من بوالغنيائين والغناوطولك و دكرق مجامن شو

 كمتاركسمو و كسدبق ءمالكلاو نيلامكلاو كسمو رحمتو كبمنء العززاو

 نيفارلشاو كس موهبتدبقء ايلرضاو نيئالرضاو كرتدبعز قء اردلقاو نيرادلقاو

 ءايلعلاو نيئلعالاو كتيع والامتنابء اكلملاو نيكلمالاو كفتاشر عارتفابء ارفلشاو

عز  لعامطومرك ا سدق هرامظو كخلقعز  ه من صنوفيعلنت ا اموحديتك اء عتالاب

حبك  قامن ذول اعلى سم الا كذلللهم في ا لتنزلنومرك ا سدرق قامشو كمكح

 عامتناع ويفع رفاع مترارتفان بالجنا كذلفي  كيتجل دنفعل عناو ناضولرا كذلفي 

 يبه يهامتبء ابتهاو خيذخ بذاخ متبابتذاو خيمخ شماخ متشاشتماو عينع منامتم

ر انتواو ميظم عظامتع ماعتظاو ليمل جماجل متاتمجاو ليلل جلال متججتالاو

ن اتمئاو ريما مرار متاتمئاو ريزر وزار متوازتواو طيسل لطاط متسستالاو ريور نوامتن

 ريدر قدار متقادقتاو ميلم علام متععتالاو ميكم حكام متحاكحتاو نيما منامت

 يضامترء ارتضاو ليمكمل اكل متاتمكاو زيزز عزاز متعاعتزاو يغن يناغمتء اغتناو

 فيفف مناف متنامتناو فيرف شراف متشاشتراو يي عللامتع ءعتالاو يرض

زل ال متاتزئاو ميدم قدام متقادقتاو ليدع لدال متعادعتاو ليضل فضال متفافتضاو

ر انتصاو ريهر قهار متقاقتهاو ريهر ظهار متظاظتهاو عيجم معاع متجاجتماو ليزا

ل انتباو جيبه هجاج متبابتهاو حيتح رتاح مترارتتاو حيتح فتاح متفافتتاو رينص صرامتن

بب اب متحاحتباو بيصب نصامتن بانتصاو سيدس قداس متقادقتاو ليبل نبامتن

 فيطف لطف متالاطلتاو ميركرم اكم متاتركاو ميحم رحام مترارتحاو بيحب

 لاق ام ددث عييث غياث متغايغتاو ليلل ظلال متظظتالاو بيقر رباب متقاقتراو

كل  هيلٓ ا ايذ لم تزل ا كيترب دعن اهذ دبع المحطت به عا دق امو كيتجل دعنبلى 
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ت انكلمماكل  عن كسبحنال كعاخشو كراكذو كتاقنو دكاسجو دكاعب

 كتيق ربوباستحقاب تادلموجواكل  عن كسندقالو لوهيتكاق استحقاب

 تالذرا كل عن كبرنكالو نيتكاوحد قاستحقات بانئاكلاكل  عن كندوحالو

 تامولساو رضالاوت كملفي  نمكل  عن كنعظمالوحديتك ا قاستحقاب

ق استحقابت الصفاوء اسمالاكل  عن كندمجالو نيتكاصمدق استحقابو

 نيرضالاو تالصفاوء اسمالا توكملفي  امكل  عن كعززنالو نيتكافرد

 ءابتهاو كنتكل ملستجالال ستقالاو كع سلطنتامتناع ارتفا قاستحقات بامولساو

ط امتحاو طستالاو قيوميتك رادقتاو راقتهاو بديتكار اظتهاو رانتصاو زليتكاء عتالاو

نت ا امو كتيدمقصوء ارتضاوء اغتناو كتيل محبوبادعتاو لاتمكاو كتيوسدق

 خلق دق كستحق به خلقي ان مال كريغحد ا ق بهحستي ث لميح هيلٓ ا اي به مستحق

 اولهامن  ةيدبالا ةجرلشاك تلللهم على ا نيفلتصل كقاستحقاقترن بي فيكومرك اب

في  امو اهيعلو اهيف امو اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلهاو اطنهابو اهرهاظو اخرهاو

 كبغتالابشيء كل  ىعل اغلبنهيو كراظتهابشيء كل  على اظهرنهي ام اهعزل اهظل

 على ارنهدقيو كراقتهابشيء كل  ىعل اقهرنهيو كطستالابشيء كل  على اسلطنهيو

شيء كل  على ارفعنهيلو كرانتصابشيء  لكى عل انصرنهيو كرادقتابشيء كل 

 كنابتهابشيء كل  فوق انهيبهيلو كئعتالابيء شكل  على انهيعليلو كعارتفاب

 كماحتشاب ةحشم اذكل  فوق احشمنهيلو كلجتالال بجال اذكل  فوق اجللنهيو

 كماعتظاب ةعظم اذكل  فوق اعظمنهيلو كئاتوساب ةكشو اذكل  فوق انهكشويلو

 فوق انهيرضيول كرانتوانور ب اذكل  فوق انورنهيلو كزاعتزاب ةعز اذكل  فوق اعزنهيول

 اذكل  فوق امنهدقيلو كئاغتنابء اغن اذكل  فوق انهيغنيلو كئارتضابء ارض اذكل 
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على  اوم تعرضنهيل كرتدتخلق بقو ا خلقته دق امكل  اله سخرنيلو كمادقتام بدق

 ةدجامة يضار ةدماح ةركاش ةركاذ ةنتاق ةدباع ةموقن ةمنؤملقيمة ا ومي من تظهرنه

 الو رضالافي  وال تامولسافي  الشيء  من كب من علمعزيلن نك ا ةمثبت ةيمثن

نك ا اونهمد ام الو لخلقا الو مرالا وتكملفي  الشيء  من كعجزي الو انهميب ام

  اكل شيء قديرى نت علكنك او اميعلشيء بكل  نتك

 

  دحالا دحالاهلل ا بسم

 سدلقان اسلطفي  دلمتوحاوزل الا عز يف دمنفرلاهو  الاه لٓ ا النه ا هللاد شه

 لدلعاو ةنكلملاع ارتفافي  دلمتمجاو لالجماو لعزا كيملفي  دحالمتاو للجالاو

شعشع و متنعاو لمعو رتفعاو سطع ادلفضل حماو لسلطنها عامتنافي  لممتنعاو

 تامولسا مالي هرامستشرق بء اثنو هرامبرق ظ دستمنع حماو تشعشعو عدستباو

 امو هتينادوحعز  كيت ملامن بطون لهنك رضالاو هتيومين قات سلطان ظهورمكلهن 

 تانكلمماكل  به عن ىرضي اده حمتينادصم ناكت ملاع ظهوريادبفي  انهميب

ل دع ال ادت حمايالغاو تاياهلنا ر من فضله مندق ام لىا تادلموجواكل  سترفعيو

 له فوك وال تافلصاو ءاسمالا جبروتفي  شبه الو تامولساو رضالاوت كمل يله ف

 الو تاياهلناو تايادلبا تاظهورفي  ن لهيقر الو تاملعالاو تاراشالاسلطوت في 

ه تينادن فرارضون اسك على نزلي ادحم تاهورلظاو تائونلشا زوتعزفي  ل لهامث

 هتيس جبروتدقت اته ظهورينادن صمارضون اسك علىو تهيهوتال دمج تاظهور

 هتيقوتاين ارضون اسك ىه وعلتيوتكمل دت مجالالده تينادن وحارضو ناكسعلى و

 علىو هتيجللوت سدقت ايا هتيدان مجارضون اسك علىو هتيوتيبه دت مجاشئون
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ن اسك يستغنيحتى  هتيس ظهروتدق ناع سلطامتنات اته ظهوريدابان ارضون اسك

رق امن شوء ايرفرف علن كل اسك سترفعيو ع رحمتهيادتنزل من ب ان بمارضوكل 

 دلوحا كمثل ذللى اتعو لاجلمتالمتجلل ا هلٓ الا كمثل ذلى لاتع حديتها دمج

لجلل ا كمثل ذللى اتعو هالمتبا يلمتبها يلبها كمثل ذللى اتعو حالمتوا دلمتوحا

ور لناك مثل ذللى اتعو ظالمتعالمتعظم العظم ا كمثل ذللى اتعو لالمتجالمتجلل ا

زل الا كمثل ذللى اتعو داقلمتام دلمقتام دلقا كمثل ذللى اتعو رالمتنالمتنور ا

بر كلا كمثل ذللى اتعو زالمتعالمتعزز العزز ا كمثل ذللى اتعو زالمتاتزل ؤلما

مم لتا كمثل ذللى اتعو حالمترالمرتحم احم لرا كمثل ذللى اتعو باكلمتاتبر كلما

لعلم ا كمثل ذللى اتعو ماكلمتاتمل كلمامل كلا كمثل ذللى اتعو مالمتمالمتمم ا

 ىضلرا كمثل ذللى اتعو دالمتقار دلمقتار دلقا كمثل ذللى اتعو لاتعلمالمعتلم ا

 كمثل ذللى اتعو بالمتحالمحتبب الحبب ا كمثل ذللى اتعو ضالمترا يلمرتضا

مثل لى اتعو رالمتشالمشترف ارف لشاك مثل ذللى اتعو دالمتقاس دلمقتاس دلقا

لى اتعو بالمتصالمصتبر ابر لصاك مثل ذللى اتعو لالمتسالمستلط الط لساك ذل

لى اتعو لاغلمتالمغتلب الغلب ا كمثل ذللى اتعو هالمتظالمظتهر اهر لظاك مثل ذل

 راكلمتاترم كلمارم كلا كمثل ذللى اتعو فالمتحالمحتفظ الحفظ ا كمثل ذل

ه ئابه ىبهابهى ا امو هئعال ىعلاعلى ا افم لالمتعا يلمعتلا يلعلا كمثل ذللى اتعو

 ةلكالمشاس عن دتقو ةنسالمجاعن  دوتفرة لثالممان ع سدتقو ةبهالمشاعن  عال

وت كملفي  خلق ارقته ىعلام بافهالا تدشهو اوقتهى علام باوهالازت يتم امكل 

 هو الاه لٓ ا النه الى ع لهخر ا اللذي اخر ا لىا لهول ا اللذي اول ا من عه بنطقادبا

ه المتظالمظتهر ا هو الا هلٓ ا النه اعلى  لخلقاو مرالاذروة  في دشهيو دالمتقا ردلمقتا
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 تهينادن فراسلط ظموت ظهروتعبروت سلطوت جوت كس ملدم قاقولى اتع لىاتعو

 الا تهينادس صمدن قاكملوت ملك لوتدحللوت حملوت فضلوت على اتع لىاتعو

 دلمعرفته بع الا شيء خلق من اعه مارتفاعز و عهامتناجل  نها شيءكل  ان يا

 امو شيءكل  عه فوقاسترفا دته بعدالعب الا شيء رزق من امو شيءكل  ه عنئاستغنا

من  ىيحا امو شيءكل  على عهاسترفا دته بعينادره بوحاقرال الا ءيش ت مناما

نزل من  امو شيءكل  على لهستقالا ده بعتينادفرفي ظل شجرة  لهستظالال الايء ش

 الو س نفسلنف الو بتهيغ ع مطلعامتنال الامر ا من الو ع مظهر نفسهارتفال الا باتك

 اين ا الا تهينادصم ةينطن عن عالالباو تهينادفرب يهر عن غاللظ الا تاثبات اثبا

هلل ا لهجلو فتهانه بشراسبحهلل ا شرفهو زتهعنه باسبح هللا زهعز دوم قي اهذشيء  لك

هلل ا هعظمو زتهانه بطراسبحهلل ا طرزهو هلتانه بجماسبح هللا جملهو هلتنه بجالاسبح

 نورهو تهيزلاس ادقتانه باسبحهلل ا سهدقو تهيئايبركنه باسبحهلل ا برهكو نه بعظمتهاسبح

نه اسبحهلل ا هيرضوته يوسدر قادقتانه باسبحهلل ا هردقو تهينادر فرانتوانه باهلل سبحا

نه اسبحهلل ا هكملو تهينادصم طستسالانه باسبحهلل ا سلطهو تهينادفرء ارتضاب

ع استرفانه باسبحهلل ا رفعهو تهيدحا ماركستابنه اسبحهلل ا رمهكو تهيجبروت كستمالاب

 يهلل ذالحول باهلل ا حوليه يخ فيخ بذذر مبتاونه خيوم مشتمخ شمي اهذ الا تهيوميق

في  تمكردستا اعم ةثدت محاشئونفي  مكنيظهر ب اعم ول فلتنقطعنلطاو لحولا

 سر تم علميوتا ام مكنات فارضالافي  هيول علحلاحولن ي امو ا تامولسا علم

هلل ا ناو لعلما كم ذلكذن لا امونية الصمدا سر ةياغ لىا ستبلغتما امو ةقيلحقا

ل يحولتام علم كذن لاو بعظمتهشيء كل  ن خلقددجيول لحول بقوتهاحولن يل

من و لتعظمنهو ليلجلالمتجلل ا دحالواهلل اوم بيلا كذلفي  مكنفسا ل لتطرزنيللتجل
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 يف مكحول كاحرا ن تجعلنام من كانها دقهلل ا نكلو ليلجلا كلملام استعظاب هيف

م بفضله كل ذناو هلات ياسم الحول با كذلفي  ركذي امثل مء اسمالا كحول تل

ول الائن بدفلتب ىنتهان اوول الا دحاو دادعاحول في  مكنيت سناكن تجعلون حرا

ك فالارت اد دق ةتسن كون تلددتتج هللا حومفي و ونكتتحرهلل ا حولفي كل  بل

 ةمجلل ةمشرق ةيدبا ةلسن انهاو عامتنالار كذو عارتفالا هللا سماحول في  تامولسا

 ةحببم ةكممل ةمشرف ةمسلط ةردمق ةمعلم ةمعزز ةملكم ةمرحم ةمنورة معظم ةمجمل

 يف مكل حولانتقاب افلتجعلن حس ةمرفع ةمغلب ةمظهر ةمفخر ةسدمق ةرمكمة يمرض

 انزلن دق اهذ ىعلون ايلبا في هللا جعل دق امعلى  ةعشر رتب ىدحالحروف اتب امر

عز  ومي كذل الا عيب مناتك يلعلم فا كذل اوتوا نهميللذفيع لرا في عارتفالار كذ

عز  قياقدو فع مشموخامتر دت مجاعاوس ممنون يلاس مجدر قانهو مونيم كرامب

ء الالتظهرون و مكنفسا في م فلتطرزنكمايا عزاهلل ا ومي دبع نع مبذوخ فلتجعلوهامتم

م كوتيبفي  منو مكتاين من ذركلتو م ببعضكتحسنون بعضو مكنيه بئانعمو هللا

على  تاثبالاة ن تستقرن شجراهلل ايحب  ومي ام هذكبتاقر يولاو مكمحبت يولاو

 هللايحب  ومي اهذ عامتنالاو عارتفالاسمو رفرف و خابتذالاو خاشتمالا دعلو مقع

ء الفنامنتهى  ىي علفلناعلى  ندشهين ا هللايحب  ومي احبه هذيمن يحب و

 كذلفي  م من تبهجن من نفسادنقالاوء البقامنتهى  ىعل تاثبالاعلى و مانعدالاو

نفق ا دنه قاكط فارير قدومئذ قينفقن يمن و ةمنؤمن ومؤمكل  بتهجا دق نهاكوم فيلا

 فرجن عن نفسيومن  ءيشكل  رمكا دنه قاكف اومئذ نفسيرمن كيمن و شيءكل  مال

على  نايلباعلى نقطة  هللاد شهي ومي اهذشيء كل  رج عنف دنه قاكوم يلا كذلفي 

هلل ا يدين يومئذ بين رع فلتحضيلمنانع المتمافرف لراو عيفلرا فعالمترا دلمقعا كذل
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 مسالالافي  منكل  ومئذيمثل  الهلل ا ظهرهيمن  يدين يم بكحضور ان هذاف

هم لم يولا ركذ رفعيو هميخرافي  خلفهميمن و نالفرقا دحاو دعامق دحضرون عني

 ن الام كنفسا قبنافلتر ناضولرا كذل ناكس اين ا الاحدة او انفس الا هيدين ين بكي

م كنفعي ظهوره ال دن بعافن ايلبا دحاو دعاتحضرون مقوهلل ا ظهرهيعمن  تحتجبون

 هللا ظهرهيمن  يدين يتحضرون بنتم او الا دعالمقا كرفع تل اوم ءير شدق

 اديتسج ولالا يعن حثم  اعيرف ادين تسجايلبا نقطة عنهلل ا يدين يون بدوتسج

 دنهم قاو فعوناه متريف دحالوانهم بان فالفرقا اوتوا لذينا تحتجبون مثل الو اعيمن

عن  كبرا هميخرافي  خلقهمهلل ا عدباو له اودسجو نايلباي نقطة دين يب احضرو

ن اهلل احب ي ومي اهذ الا رونكتفي اللكنهم و نايلباة هم بقول نقطيولافي  خلقهم

 منونؤته هلل ميتامرعلى كل و هللا ظهرهيمن  يدين يب رضالا ىعل امكل  حضرني

طرز و رونكذيت المتطرزاهم شعر و هيدين يه بيثنون علي ابمهلل اعلى  ثنونيو موقنونو

 ال الا بطنوني تاذجالمتساظهرون وبصر يت اذخالمتبا رنطقون وجهيت امخالمتشا

 ميلعظا كرالمتباوم يلا كمثل ذلفي  هللا ظهرهيعمن  مكباحتجابهلل ا تحتجبون عن

جل  لىاتع هللالى ا وميلا كبذل م تتقربونكنفسا دم عنكنام بيركلا كلالمتمار اهلناو

 رن قصصكوم بقوله محتجبون قلتذيلا كذل خلق دقعمن نتم او نهاسدنه وعز قاسبح

 اهم بمهلل ا لرسومحمد  لينجالا اوتوا نيلذاء اج ام دن بعام فكمن قبلسل لرا

 ميبن مرا ىسيعن ع كبرا هوعمن  احتجبواو م متعززونيبن مرا ىسيعلى ا نسبي

 ىسيع هبكر دن قاويحلى ا نسبي ابمهلل الى ا اتقربو دق اربم نهم مخلصونا احسبوو

ن دهاشا الون مثل متعقي الو رونكتذي الو دمحم يفعيسى  تقربون بنفسي ن الكلو

 ابم وميلا كخلق ذل ام دوم بعيلا كبذلهلل الى ا قربونتين الفرقان اجن ناكومئذ سي
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 ددمن قبله وجوبعثه من و شيءكل  على نالفرقامن  ينالثا حرف ةيه واليعرض ف

زون ئالفاهم  كولئاف نايلبا اوتوا لذينهما الا عنه محتجبونكل  اتهميخلق وال

هو  الاه لٓ ا نه الابشيء كل  ثم لهامثاو هئاسماء دالا ثم نهاسبحجل  هللاد ستشهاف

ن من اديره وامقمره وكبر اورفع طوله وعظم  هدنصر عبو هدنجز وعاه ده وحدوح

 رفعتهو زهاعزاو عظمتهو لهجالاو لهجالو نهاسلطو هئابهو لمتهكو هلل عبدهايظهره 

 طهستالاو طتهسالو خهابتذاوخته ابذو خهاشتماو ختهاشمو عهامتناو عتهامنو عهارتفاو

ول ا ناو ةل مرتفعامثاو ةممتنعء اسماكل  علمه من ط بهاحا دق امو هكمتالاو تهكمالو

 كذلش اعرا نايلبافي  نكيمن كل و نايلبافي  ظهوره من قبل به عرشيؤمن  من

ن ايلباة قطلناقبل بامن ول ا لنفسه بمثلش اعرا بنفسه يدهتيمن كل  بمثل لعرشا

ع ارتفاو قربهو هئاضرو هدوونفس حبه كل  على هللا تبك دقو نالفرقانقطة  ن عرشاك

 ر نورنتهانتواو م عظمتهاعتظاو هلتال جماجتماو هلتجال لجتالاو ز رفعتهازتعاو هدمقع

 هوو نتهكمل كمتالاو ط سلطنتهستالاو رنتهدر قادقتاو نتهيرضء ارتضاو لمتهكل اتمكاو

 رتفعا دقو نابحلسا ةحضر تايق تجلئادر حاكبان ايلبان ارضوفي  قامن ذول ا

سبقه  افق مالى استعلى احتى  لهجل جال هللا ركع ذارتفافي  عارتفالامنتهى  على

 كب ذلابه ب فتح دق ابم ىدهتا دقن ايلبافي  من لكوحد ا لحقه مني الوحد ا من

ن ايلبان ارضوفي  ناويح يزل حيلم نه او ر نفسهكذسم الا كذل ير فدقو ناضولرا

ظهوره  ومفي ي نه بنفسهيدهي ناربه  هللا سئلنيلو هيدين يحضر بيمن هلل اد عن ىري

 مكمرا دق ام بميركلا ذخالمتبالمنبع او ميلعظامخ المتشا دلمقعا كفلتحضرون ذل

 ظهرهيمن وم ظهوره بقول في ي ملكلما تالذاو سدلمقالنفس ا كع ذلارتفالهلل ا

ن يح اهيع من فارتفال الا دعالمقاع ارتفابمر ا ام هللا ناو من بهؤي ابعثنه بمين ابهلل ا
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قت تعل دح قارواو ناضولرا في هللاتعلقت ب دح قاروان يحاروا لهمن او هورهمظ

 كرن ذلكفلتذ همايار كذي ابمهلل ا ظهرهيوم من ين تظهر ايلباي في هو اشهاعراب

 احتجب عنهيومن ة مر ةخمسليلة و وميكل  بهى فيالا رزلطاو علىالاسم الا

ر دقيهلل اء ايش لوو هيعلشيء  فال ىنسيمن و قوتايلامن  الامثق دحالوا ددلزمنه عيفل

شيء كل  على هللا ناكو مراي ابم ةدودمع اشاعراو ا نايلبافي  ظهورهفي  اله عرش

  اريدق

 

 حد الاحد الاهلل ابسم 

ول ا ره منكمتنع ذاورتفع او رهدق عالوجل  هللا ظهرهيمن على  هللا منء البها انماو

ء ايضو لاللجاء ابه يف هئالدا ثم علىزل الا ظهور صبحمنتهى خر ا لىاول الا

ن يبطونه عو ن بطونهين ظهوره عاك زلينه لم اسبحهلل ا نا دشهاف دبعو لالجما

س دقوزل الا عز في ناكزل يهو لم و تهيولان يع تهيخراو تهيخران يته عيولاو ظهوره

 ىري دحال وادعو دحال وافضو دحال واجمو دحال وجالو دحاو لاحعلى  للجالا

عن  ىنه امو هداعب زاعتزال الا مراب مرا امو هدوجو ةزمناو هدودح ةنكمافي  شيءكل 

 ال مكف ايغنئا تبكلاوعن  ايغنسل لرا ن عناكنه او هئالدام اعتصال الاي نه

كل و عرفوه خلقهيل كتب ذلكلانزلت  دق ال مكو هداعرفوه عبيل كذلسل لرا ظهرتا

في  وقنونيل لئاللدا نيب امكل و رضهاو هئاسمن اسك سوهدقيل هجالمناظهر ا دق ام

 لكعلى  رتهدر قاظهال الاسل لرا بعثا امو خلقهو مرها وتكملفي  ام تهينادوح

نفسه  دعن تهيمشو ةلينت مستطاكنفسه  درته عندلم تزل قذ ا نفسه دعن خلقه ال

نت اكته ينانفس دته عناظهورو ةنت مستجللاكته ينونيك دته عنداراو ةنت مستقلاك



 

www.oceanoflights.org 

 لىا خلقيو خلق ار مافتقاو خلقيو خلق اعم هئاستغنابربك  هللا تعرف اذاف ةمستعظم

 طناب الو هرامن ظ الوخر ا الو ولا ن له منكينه لم اسبح هللا ناب دشهاف اذافمره ا

 فقبل والارن لو تتصوذ ا ولا من ان لهكيلمثل لم ا كذلعلى  لخلقا خلق عللو

 ولا ستحقي ال مثل ملجعاستحق بول يالا سبقول ا كفذلشيء  ن منكين ا اهذ

ذروة  في هللالى ا تستعرجن ناو الا تاياهلنا لماعن ع تاراشالاتنقطع  اذافخر الا

 امكل  لخلقا كذلن اش ناك كذلك دح لىابلغ يهل  ددلعافي نظر اف تايانهلالا

 اذاف ددلعاول ا ناعرففي  كيعلمر الا صعبنين او دح ىلا بلغونيون لم دعاتصي

 ددلعاعن  ددلعانقطع ي الو ددلعاء اجزاو ا ددلعان بمثل اكء اسو ددلعا دلعاقبل 

هر ان جواون انسالاخلق كبر الا لمالعا كذلكل  ن جوهرا دشهاف اعرفت هذ اذاف

على ء دالا لذينهماء الؤهر هان جواوته مؤمنين اياهلل واب انوالذينهم كان انسالاسلسلة 

 رهكبذهلل ا ختصهمي امء الؤهر هاجون او طنهماوب مههراظو خرهماو ولهمافي  هللا

 ءالؤهر هاجون او هماسو اقبل مهلل ا ظهرهيمنون بمن ؤي لذينهما ءالؤهر هاجون او

 يا ةقيلحقا م عرشئالقوالقوم او لئلعالالعلل او زئارلطا رزلطاو هرالجوالجوهر ا

عز  هللا بطون ببطون لكفي  طنالباو لهجالاجل  هللا ظهور بظهوركل  في هرالظا

له من خر ا اللذي اخر ا لىا له ولا اللذي اول ا لعرش منا كن لذلكيلم و زهاعزا

ء دالا الاو دلحان رفرف اكلس كذل دمن ع نالفرقاج امنهفي  تدشه دق امن او دع

ع يدمن ب دلعا كن من ذلالفرقاء دالا دان مران كميو ونددعي ال دحلالا مشعر

 ايلامتع ناكلو و هورلظا رشن مثل عا دشهاف ات هذدشه اذاف مثبت دع اهذو ةلفطرا

كل  تعقلنين اعن يستطي ان لمكلو لجالالاعن نعت  اسدمتقو لامثالا عن ضرب

جل  هللا ظهرهيجعل مثل من او لالزواة نقطفي  مسلشا ن مثلرفلتتصو كاردا اذ
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 اسشم الايرى  ال ايالمرافي  اذاف ايالمرالخلق مثل ا كمثل ذلو كله مثل ذلجالا

 اهيف ايالمراترى  امكل  اذاف ادحاو اظهور الايرى  لخلق لنا كذلفي  كذلكو ادحاو

 الم ايالمراع ارتفاظهور بكل  ي فيجللتا كلامن مكحي ان ماو ةدحاشمس و يتجل

 ام اذان فايلباذروة  دمقعو نالعرفابحر ن اسك عرفون فهمي لو الاو هيعرفون مجلي ال

 الء الؤن ها الا نايلبان اسك ايامرفي  هللا ىتجل ام كذلول الا عيدب ايامرفي  ىتجل

كل  في فختالالاترى  امكل و عرفونيء الؤهو ولالا عيدبفي  همينئذ مجليعرفون حي

 ةينادملصا ةقيلحقاو ةينابلرا ةفيطللاك عن ذل دلعباب احتجاتذوت بيهب المذا

 شيءكل  لىا بة تجليهنسوء اسو لخلقا كذلكل  لىا ن نسبتهاك نهاسبحهلل ا نا الاو

 ام الاهم ودبعو هم من قربهمنفسا فختالاب ايالمراتختلف  ام اذاف ءانشالا دحعلى 

ول من الا باظهور بكل سر  ناب دشهاف اعرفت هذ اذاف ادحاوهلل اد من عن نكي

ل ينجالافرف ن راكس يفنظر اف مثالول الا جوهر ظهور خلق كذلذ ا هورلظاك ذل

ذ لو يكن غيره امن به او هللا رسول دقبل بمحمامن ء الؤهر من هالجوافجوهر 

ن جوهر خلق ان فايلبافي  دشهافدونه ومثل ذلك  اهلل ربه ورسوله قبل ماليدركن 

مظهر بمن ؤيو ربه هللاك رديره لين غكيلو ذ ا ابهمن ا منة قيلحقاعرش  دن بعالفرقا

 قيقدق متشعشع داسرو قيقر الب متالابحج الا ةيلجوهراجوهر  يف دتشه الو نفسه

 نظراف نيب مباتكفي  لعلماكل  يوتا ده فقيتؤين من يمت يلكهر علم ولجاذ علم ا

ل من ام مثقكن اب دشهافثم  لجوهراعلم في  انازيجعله ماو قوتايل امثقء ابه في

ل كايهكل  دوجو ةذ علا ةينانسالا ةسلسلفي  لمثلا كر ذليسثم  ال هذدعيحجر 

ن اك المو كذللى اي تنته يهاولناو مراوالا شئونكل و حبهو هللا ةرفمع ةينانسالا

نه اكف اهذ كردستامن  اذاف حبهولحقيقة ا عرش ةبمعرف الاه لم تظهر حبو هللا ةمعرف
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جعل  دق اهذ ىن فعلانجلافي  ردق امون انسالا من خلقهلل اد ارا امكل  كردستا

 خلق املى ا بلغ دقنه اذ ا لينجالاخلق كل  ل جوهرينجالامن حروف  ايعل ادمحم

حق ء دالا ةبولنا ن قبل ظهورار بتتصو الو عةالطاولمعرفة ا ل له منينجالاخلق هلل ا

 كل بلهلل ا باتكفي  هللاء ارض ريغ ان هذال فينجالان يدنون بيدتي ن الاملزاك تل

 هللا نزل اهو مو لحقا نيدن بينيدمت انواك ةبولنا ن قبل ظهوراملزاك تلحق ء دالا

ن ايلبانقطة  هللا ظهرين ان فقبل ايلبافي  دشهاف كومثل ذل ميبن مراعيسى  على

 اهئالدالنقطة وان حتى الفرقامتدينين بدين  انوان كالزماء حق تلك دالا لكف

له بظهور هلل ا ذناين اه قبل ئالداوهلل ا ظهرهين من ا كمثل ذلو لحرفالحرف با

ن ن به ماد امن او نايلبافي  نزل ان بمينيدمت ونونكيه لدمن عنء اش ان ميبيو نفسه

 كذلفي  هللا ناو شيءكل  ن بهاد اعم هللاد بر عنكن الايلبا نيدمن هلل ا ظهرهي

 اعمى علان ايلبافي  رتفعي امن قبل بمهلل ا رسولمحمد  ركرتفع ذين اد ارا دق بالبا

هلل ا دن عناويح نهاو لخلقاو مرالا وتكملفي عز و منع ابهى عماو رفع من قبل دق

 الاه لٓ ا النه ا ر نفسه نفسهكربه بذ هللا ركذيزل يلم و نايلبافي  خلديمن على  دشهي

 عامتنالا سموو عارتفالاعلو على  هدرفع مقعاف ستطعتا اذاف نادلوحا دحالوا انا

ن ا تحبو عنيلم تستطن او ه فلتحضرنهدن تحضر مقعاعن يوتستط لم تستطعن او

لجمعة ا ومفي ي لنسفلتغئه انزل بفنيو ليها عرجير لمن دق اب ماثوربك  هللاك يتؤي

 لتجذب دحاوء اس من ماكث ثال لتشربنو ربك هللاك اعطا دق اف مطلا لتلبسنو

 قلثم  تيلباء التقومن تلقو كحجرعلى ا خلدستاف اذاف كعالو كتروح سريودك افؤ

 طرافنت ا نكاللهم اك ناسبح قلو دكجلس مقعاثم مرة  عشرتسعة  قرباهلل ا

شيء  من كب من علمعزيلن  امصورهمو ارهمدومق اعلهماجو رضالاو تامولسا
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 وتكملفي  الشيء  من كعجزي الو انهميب ام الو رضالا يف الو تامولسافي  ال

ي هلٓ ا اي للهماصل  اريدق اردمقت امعال نتك كناو اونهمد ام وال لخلقا الو مرالا

 كئاسم وتكملفي  كبطون يرسكو كخلقومرك ا وتكملفي  كعرش ظهورى عل

 راكباق ئادذقته من حاويء شكل  ن قبلايلبا ةطلنقات له به بيتجل دقلذي ا كرضاو

ليك ا عرجتهو شيءكل  قبل كيدي نيحضرته باو شيءكل  قبل ةينادلوحاشجرة 

و ا خلقته دقء ابه بكل شيءكل  ت قبلانيلباو تايالا تهيتاو شيءكل  فوق كرتدبق

 دقة عظمكل و تخلقو ا خلقته دل قاجمكل و تخلقو ا خلقته دل قل جالكوتخلق 

نت ا نكاو ل نورك نور قبلنت ا كناتخلق فو ا خلقته دنور قكل و تخلقو ا اخلقته

نت ا نكاو نوركل  نور معنت ا نكاو نوركل  نور فوقنت ا نكاو نوركل  دنور من بع

 كلامككل  منو هكبرا كئايبرككل  منو اوسعها كل رحمتك منو نوركل  وندنور 

كل  ومن نفذها كعلمكل  منو اقربها كتيشمكل  منو اعزها عزتككل  ومن ملهكا

 كناسلطكل  منو شرفها كشرفكل  منو هارضا كئارض كل منو ارهدقا كرتدق

 دكعن اتمها تكاياكل  منو هعالا كئعال لكمن و فخرها ككملكل  منو ومهدا

لعلو  ينبغي ام احطت به علما دخبر قكل  منو كيدل اعجبها كتالمككل  منو

ى نت علك كناو اطيمحشيء بكل  نتكنك ا كعارتفاعز  وسمو كعامتناس دق

 دلبعاو لقربا يف ءاسوليه ا نيلطا ن نسبان منه فيطعلى  دسجاثم  اريدقشيء  لك

 اهيستظهرت علاو ةيبالباكلمة  اهيعل لتاستطا درض قا كتلذ ا سخاخمس فرعلى 

 ةينادلفرات ايا اهيستجللت علاونية الصمدا ظهور اهيستقهرت علاو ةينادلوحاسر 

ى لا ةيلامت ةيلامتعلى اتع هللا ارهكذ دق ابم انهاو ةيدحالات الالد اهيستسلطت علاو

ه لٓ ا نتا نكاو نيقربالاقرب انت ا نكاللهم ا دكسجوفي  وقلهلل ا ظهرهيوم من ي
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 دصمانت ا كنان ويدحالاحد انت ا كنان ويدوحالا دوحا نتا كنان وهيلٓ الا

وغرف  ناضولرا رفرففي  هينزل علاو كبحجتمن ا منول اعلى صل  نيدصمالا

صل  كحفظفي  نكين لم او احطت به علما در قيخكل  ه منيعلنت ا ان مالجنا

ربك  هللا سئل عنافثم  كفوق ذلو نهحز دمن قعلى  لتلعننو تستطع اه بميعل

في  انت مخلصك اذا ه در من عندق اسرع مارته بدنه بقيقضيل هللا ناف دكمقص

 تالممتنعا تالمكلا كتزورن بتل ن الا كقبن نفساترلو كقولفي  اقداوص دكقص

 تيار دق ينالو لم تنصره تحزنه ف تعرفه ام دبعو ا تعرفه النت او كيتالقيمة يا وميو

ثم  ىدلها ةمئاثم  هللا رسول ادمحم ارواز دقلذين ا نا يانيبعلقيمة ا كتلفي 

 ام دره بعكذين اهلل ا ييستحي احقهم مفي  اتسبوكا دوق عرفوهم امبهى الا بابوا

 كتل ستقرئننك او همدتب عنكلافي  نزلت دت قالمكزورنهم بيل راهلناو ليللاهم ب

عن  كعن يستغنيل تحزنه الو امن بهؤلم تو ا اهامعن كيتاي اذا نكلو تالمكلا

 ناف رضالافوق  ةثركلمتالملل افي  نظراو كتستعجب عن ذل الو كنامياو كبهجت

 همئاينباو قضت دمتهم قاين قا دنهم بعيدفي  همينب ءادشهو هميزورن نبيل مةاكل 

لحقيقة ا ريلغاشئونهم و ةيلموهومالهم ايخء اهوفي  همو رجعت دق همئاينباء ادشهو

هلل ا ظهرهي من بمنؤلمالث الثا حرف اين انت ا كنار فيبلتداحق  برندفلت ونكسلي

بقول من  كنفس كعرفنيلء اش اذا هللا نكلو اتعرفه الو ةرايلزاك بتل كلتزورن نفس

 كمن قرء تلكل  نافربك  هللا رنكلتشو دكبمقع قنيستاف كعرف اذاف هللا ظهرهي

ن يصر بلنا حق هللا نيدن تنصرن اب كردستعرفن قو ليكا اهددنتهت ما دق تالمكلا

ية الا كلننزلن تل اناب فالبا كذل يف قافترالابء الها ركذ كيصعب علن او هللا يدي

 كذلثم  هورلظا عرشثم  ديوحلتار كعن ذ كنيفكب لتابلا ددع اتقرئه ان ميح
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من  ناو هو الا هلٓ ا النه ا هللا دن شهيلماللعهلل ا من فضال ةلمتممات احروف ب ثمالبا

ب اولئك هم في كتاف منون بهؤي لذينهما يح دادعان او هدلحق من عنهلل ا ظهرهي

 هلل لمقربون ا

 

 حد الاحد الاهلل ابسم 

هست که لم يزل  ر بوده واواسز احى قيومى ر قدس طاتقديس بس تسبيح و

ت مقدس ال ذستقالال ستجالال بايز مقدس خود بوده و ال تاع ذامتناع استرفاب

تجلى  خود و من شيء بقدرت مستطيله ارء اشياهد بود خلق فرموده کل اخو خود

ت اکويد ذ ءاکد ثن ناتواه مبمشيت ممتنعه خود ک ئمن شيء بکل ش فرموده ال

 ئمن ش ينکه الاخلق کل شيء ب بر ار ئهد کرفته کل شانکه شال اح و او را مقدس

 و وامر الع او در مطابذکر  الانبوده  ئش ىاز براشيئيتى  مر خود جعل فرموده واب

 منحرف کردد و ئو قدر شادت از عبان که اتو اه مک وارق ذکر او در مشابحکم 

 کر چه خوداهستند  متسير بوده وو ادر حب  ن منوجد وابشيئيت ئ نکه کل شال اح

لى اول ا ز خلق الا که اللطيف يدرک ذلک زيرالبصر الى ذو  بنفسه مستشعر نبوده و

نچه ان ادر هر ش هستند و و ن بودهاويگهلل الى ا هلل واهلل و من اخر کل با خلق ال

 کر چه خودايند امينم ده نموده واراو ا ت قدرتاى ظهوراز براميکنند  نند واميخو

جزء بجزئيت  و اورات مقدس ابدند ذابکليت ع ليکن کل هستند و محتجب بوده و

ذج اس مجرد بمجرديت و جوهر بجوهريت و و ار وامقدس  جدند نفساس

 و هراخر در کل ملکوت ظوا خر الالى اول اول الاز افوريت افور بکاک و ذجيتابس

ز انکه کل ا زاغير هند بود اد خواحم د وامج د بوده واسج د واطن عباجبروت بو
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کل سبل مستشهد  و مستشرقاو برنفس اء او بثناب کل منقطع وء از ثنا کل و

و اوليه که خلق فرموده ابرمشيت  ءاثن ع بوده وامتنا زاکل وسل مستنبئى  ک واندکابر

ى ابر زا و وادر رتبه  ئش و بهراو بنفس افرموده ب تجلى من شيء بقدرت خود و ال ار

 و واع قدرت ارتفا شد برانکه دليل بااخر مقدر نفرموده تا خرى الا ول وا ولى الاو ا

ده ار داطلوع شمس قر خر مثلا خر بالا ول وا ول بالاز ا او رامثل  و واع مشيت امتنا

ز ظهور اول از ظهور انکه مستشرقين ا امثل طلوعى مقدر فرموده ت اهر ظهورى ر و

 اشد تاقى باول با ول بالاز خلق اکه نفس  شداکر ممکن با نده واخر محتجب نما

مستسجد بوده  و اراول مستعبد بوده خدا ول الاکه در  نبى ناخر بهما خر بالاخلق 

وحده  ت برنقطهانکه کل ذرا ايد تاهده نماول مشا ول الاخر بعين ا خر الا در او را

خر اهيچ ظهورى در ظهور  ناسک و يئبرمطلع قدس توحيد مستض ئر کردند وازليه سا

و ا ئمند واو قاده که کل بار داين مشيت قرا اکبر رالم اروح کل ع نده واحتجب مم

 نامکانچه در اده ار داقر ةيانه ال ات ماز لمح بصر ترقياقل او اى ابر زا هلل وابنفسه ب

 ر الاسفارجين امتع نکها اخرت تان در ظهور بعد بات احکم فرموده بظهور متصور و

ن امکالايمکن فى  ال بمايز ال و لم يزل قيم نکشته وز شوق سير خود مستات ايانه

در  ير بوده وان متساز دون عرفاخوف  ن بعد واعرف ءارج حب خود و ن واح عرفابجن

 سماب اهده ننموده بر ذره تراوليه تجلى مشان شمس اسبل غير تجلى  لکاکل مس

رض ا و تاواسم ئرى خلقاب ذاربالارب  فق قدس ذکرا بر وگشته  هداش ارئى راذ

ت اذجيات سادر وجود بتغني متعين ارف خود راکل مع وگشته  بداع ار ابينهم او م

ز ا ز مقعد يقين محتجب نکشته وانکه ا ات هدهات مجرده مشافورياک جوهريه و

مر نفرموده اعز  لم جل واوند عاخد ممتنع بوده و زلات غيب ان ذائيکه عرفانجا
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خر الى اول ا ول الاز ا اء راشياکل  ممکن ودر ممکن غير  نان امکا هک ازير اکل ر

مشيت  ست وا وات ات ذارموده بمعرفت شمس حقيقت که مرف خر مکلفا ال

 خود و ز معرفتاو ابمعرفت  ئز کل شاقبول فرموده  ست وا واکه عرش ظهور  وليها

ز ا ى خود واو بلقا ىاز لقا ى خود واو برضاى از رضا خود و و بمحبتا ز محبتا

ديده  وام غيبى که در امقدر فرموده مق مان دو مقاى از برا عت خود وابطو اعت اط

 ام راين مقا و واوليه امشيت  الاو ديده نميشود ادر  م ظهورى کهامق و وا الانميشود 

 ىاز برات حکم فرموده اصف و ءاسمالم اع ام ران مقاده و اد رام قران مقاخلق 

 هلل بوده واب نايشال که حرکت جالايم طم اطم ل وامثائرند در لجج ادى که ساعب

طن اب هلل وان بايشاهر اظ هلل واب نايشاخر ا هلل وان بايشاول ا هلل وان بايشاسکون 

يند غيب اهده مينماهلل مشالى ا الاجع نيستند ار و هللاعن  الاکر نيستند اذ هللان بايشا

 هدهامشهر اظر هادر ظ اوليه رادى که ذکر مشيت اهر بمثل عباظ هرادر ظ ار غيب

بر  او راذن دهد ا هداخو شد واهلل بان من يظهره ادر زم انهاز اکر يکى ايند امينم

ب اهد جواکر خوا ن وجيبيلم اکن اناف ردتا اهلل ربک عماسئل ايد فال ميفرماؤس

خير  انا الاه لٓ ا نه الاهلل اليک من عندايوحى  الم ستمعايد فاميفرم او رايد افرم

ن ابعرف الالع نميشود ات وجود طان حقيقت بر ذرارضو ئى کهانجاز ا ن وجيبيلما

ظهور قبل  ناست که در سکاين سبب از اين نوع بطون ان ايقاب ظهور و ين نوعا

ت نبوده اظهور بحت ب زابهره  ان رايشا لم حد متوقف بوده واچونکه خلق در ع

من  الاشته اهر ظهورى مرفوع د ناز سکا اين علم مکنون مخزون راش ظهور اعرا

لف ازده اول در ياز بديع الم اين عانيه عمر انقطه فرق ئيکه در ظهورانجاز ا هلل واءاش

هر اظ نا هر فرموده وات ظاچهره کل ممکن ن برانقطه فرق انراز ارشحۀ  يت رسيدابغ
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من اول من انچه اچن رف کشتهاع ان عرش راکر کسى غيب غيب است ان اهر قراظ

ن معرفتي ا معروف موصوف نچه در حديثازت بوده چنين قميص عاو متقمص اب

ت ممتنعه اين ظهوراب ان ران ظهور فرقاسک و هلل معرفتياهلل ومعرفة انية معرفة النوراب

 در چهره شمس خته واشن امت کل محبوب خود رانکه در يوم قياات تربيت فرموده

ز ان افرق ن ظهوراکه کل سک ار احمد خد هده ننموده وامش اهلل را حقيقت غير

صل الاهر از جوهر جوا ت مشرقه در دين خوداکل بحدود مقصود محتجب بوده و

طن ات مظهر باز کلمامعدوده که  ءدالا الاو ميشود محتجب بوده اکه کل منتهى ب

 شته واين ظهور قدم کذادر عرصه  انهاببرکت  ک نموده واستدراتى اراشاطن اب

مستوحش  کينونيت خود شنيده و د وان فوابج ار انا الا لها هلل الا اناننى اء اند

عن  هتفهامروز مشانموده  اطن راطن بان مظهر بات اک کلماستدراکل  کرانکشته 

حجت  ئيکهانجاز الى  وگشته  يئهلل مستضاء ابلق خذ کل حکم نموده واهلل ا

 امل بوده هيچ ذرۀ راک لى وامتع لغ بوده واب م وات تاکل ممکن ن براوند در هرشاخد

 يت ممتنع ووال ين نوع معرفت مرتفع وا تحصيل ننمودن نيست بر حجتى نبوده و

 نيست و ر نبوده واواسز او راغير  هست و هلل بوده وايظهره  ين معرفت مستحق منا

 بته واث ست نه بکينونيتات اردد بمثل تجلى در شمس مرگرى ان جوادر دون  کرا

طن ذکر اطن بادر ب تاصف و ءاسماء دالاخر ليل ايد که در اين ظهور ترقى نماچنين 

ى از براست ات ات در مراعکوس اينهالى کل  يند واهده نمامش اهر راهر ظاظ

بر چهره  ظر واين نظر نارض بالاعلى  احين ظهور کل م هلل که دراد يوم ظهور استعدا

هست رتبه غيب شمس  ين بوده وا ظر وان لم تزل متوجه و شمس حقيقت بعين

ت قطره اجامن ت وازليت کل صفوف دعواى مطلع شمس عالاة حقيقت وجه
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ول ا و ماين طمطاز ايست ات رشحه اراشا ت وايايع حکاکل بد ين بحر واز ا ستا

بوده که  ةين جهاز ا ين لجهاظر در ان ين بحر بوده وائر در ان سامن بنقطه بيامن 

ظر بود ان ةين جهاز اکر غير اکه  يتاين هدامطرز ب وگشته  فتاين شرامشرف ب

 ات ظهور راقبل کل وجود ثمر انا الا لها هلل الا انانى از شجره انست اچکونه تو

 اشته بل مگن متربى ان بيابع رفيع کل سکنم لطيف و ين نظراکر برا يد واهده نمامش

 بسر حقيقت ن نکشته وات از کلماهلل مستوحش العل در يوم ظهور رضالاعلى 

ئم اهر ظهورى ق و درانکه ابد شته وگمهتدى  ق وو مستشرات ابظهور ظر بوده وان

 قع شود واو واى ادر تلق ايامرة يانه ال اکر ماهست  زل بوده وات غيب ام ذامق

بت ابل گشته و حکم نقامق اياية مرانه ال اکر ماو  هستند رسليد افرملت ابرسحکم 

يد ابت فرمانق بل گردن و حکمامق اياية مرانه ال الى ماکر اء هستند و اوليايد افرم

يد نجيب ابت فرماحکم نج ردند وگبل امق ايامر ةيانه ال اکر ما و نقيب هستند

هد بمجرد ارى کن که خواج اوحدت رسم خيرى سر ا همچنين در هر و هستند

 ار مر خودا هست حد بوده واو نسبت واء بايشانسبت کل  کردد ويو ما حکم خلق

ردد گزل ميارد ناذگکه ئ در هر ش اخود رنهى  ردد وگرد مرتفع مياکذ ئکه در هر ش

ت مى انچه در کل ظهورا ون وا ىادنا اشد ياى خلق بعالاز ا ئن شانکه اى اسو

 امر خود راهمين بوده نظر نموده در ظهور نقطه قبل  ل علتانتزا ع وارتفاز ابينى 

 امر خود ران يومى که انکه ال اح شت واست کذان انساکه رتبه  رتبه خلق عالادر 

که هيچ نفسى  مسالادر  مروز نظر کنا خت وانميشن ان رانسان اشت کسى اکذ

رض نجف امى بينى در  او را قبه مرتفعه شد واون نبامن بؤم سد وانشن اوراهست که 

و اب اجدند نزد باخل نميشدند چکونه ساد واو در بيت ان ائى که در زمانهاکه مثل 
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زز تو معام بين يدى اکين بقيل مالک و مفتخر واب انزد ب طين بسجودکل سال و

 هدهاينقدر که مشا شرف خلق وامر شجره حقيقت در است ثمره اين ا هستند

کل شيء در  ينکها و برامر ارد ادق استحقا الا ست واب خلق احج ةز جهاميکنى 

مر اق استحقاز انه  ب خلق بودهاحج زاهر قدر که نشده  و مستظل کردند واظل 

رده اذگ امر خود راشد نظر کن اب ى خلق که رتبه طينادنادر  وشرف خلق اينکه در ا

 ةز جهاين ا ف ميکنند وان طوار نفس در حول اهز دالى هفتاس هلل شده وابيت 

و ارض در ظل الاعلى  اکه کل م او رامر ايق هست ال الاو ستاخلق  بحج

ر ماق استحقاست نه دون اب خلق احج ةز جهاهر قدر که نشده  و مستظل شوند

 بصيرتبر در هر ظهور  خود درک کنى و ار ابينهم ادنى که ما على وازدم ب مثل

خر اکه ظهور  ر دهىاخرت قرا اعين رائى ومد اول ظهور ننمانظر ب ئى واحرکت نم

ى مشيت عالا ةجه ستاين ا ست واخر اول در بدء ظهور اع ظهور ارتفاکه شد اب

سير در لجج  و واحب  و وابمعرفت  مکلفندکل  هلل واو نهى انهى  هلل وامر او امر اکه 

و اى از براى رم ديکامق ئى وادنا ةوند جهانند خداکر نتوا و ننداکر توال امثا و ءاسما

مشيت  و ول خلقا م شمس حقيقت وان مقاسم ا ست وا واهر ام ظاکه مق دهار داقر

ت اع کلمين نوال امثا ع واخترا ولافور اک ع وابداول اذج اس زل واشمس  وليه وا

ن عبوديت هر مظهر اقتراست که ذکر امى اين مقا و ق ميشودطالاممتنعه مرتفعه 

ردد در گلک اند سان بحر نتواکر کسى در ا هللا الاه لٓ ا ز کلمه الا ظهورى ميشود بعد

فرض فرموده  ام رامق ين دواوند اهلل خداى من يظهره از برا لک شود وابحر س ينا

ين ا ول واب الابت نيست انى ثاث و نىابث الايست ول مقبول نات ابر کل ممکن

 اکه م ادتين بوده زيراصل کلمه دين شهاخر ا خر الالى ا ولا ول الاز است که ا



 

www.oceanoflights.org 

شد اتب خلق باعلى مراو در امر اخرى چه امر کلمه است بامتحقق  دتينادون شه

ر کاکه  ار مناول من اش اکر باذ تب خلق مثل بيت وادنى مراول چه احى  مثل

ول خلق ائر در بحر اکر سامى بينى  وليهامشيت  او راهستى  ءاسمائر در بحر اس

هر  هست و لم يزل حى بوده وو ان که امن به مى بينى و بداول من اهستى 

ن عليم احب علمى که در بياهر ص عزيز شده و واشد بان باحب عزى که در بياص

شده  و قديران قدير شده باحب قدرتى که در بياهر ص علم شده و حباو صاشد باب

لى که در حب جالاهر ص و و سليط شدهاشد بان سليط باسلطنتى که در بي اهر ذ و

ز اکه  اب زيراروز عدد ب در هر شب و اورا ذکر کن و جليل شده واشد بان جليل بابي

 زلارق نور صبح اق شواشراين عدد باز ابغير  اع کل وجود رارتفا ات واول ظهور ا

 كبمظهر نفس ثم كبحجتثم  كبمن ا منول اعلى صل  للهما قل شتهامشرق ند

كل  على نتكنك ا و اميعلشيء بكل  نتكنك ا احطت به علما در قيخبكل 

  اريدقشيء 

  

 ى يحالا ىيحالاهلل ا بسم

 ييلمحا هو الاه لٓ ا الهلل ا ءيلحا ئيلحاهلل ا هللاب ىيحالا ىيحالاهو  الاه لٓ ا هلل الا

 الا هلٓ ا الهلل ا ييلمحا ييلمتحاهو  الاه لٓ ا الهلل ا ييلمحا ييمحلاهلل ا بسم ييلمحا

 كيعن مل متنعين ار دقيلن ء ايحا يذكل  فوق ىيحاهلل ا ح قلالمتا ييلمحاهو 

ء اين حاكنه ا انهميب ام وال رضالافي  الو تامولسافي  الحد ا ه منئايحان اسلط

هلل و ئيح يئاحء ايحهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا تايحهلل و ائييح ائياح

 ءييحهلل و حاتم ييمحء ايحهلل او انهميب امو رضالاو تامولساء ايحا ناسلط كيمل
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 خلق ام لكهلل و حاء متيين محايح هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا تاين حايح

 كيملهلل و حالمتا يلحا هو الاه لٓ ا النه او قبضتهفي كل  تايحو ا خلق من موتيو

 ىيحاهلل ا ح قلاء متييمحتء ايحهلل او انهميب امو ضرالاو تاوملساء ايحان اسلط

في  الحد ا ه منئايحتان ايح ئيمتنع عن حي نار دقيلن  ةحيا يذكل  فوق

 نكاللهم ا قل ائييح ائيمحتء اين حاكنه ا انهميب ام وال رضالافي  الو تامولسا

 عمن التنزعنهوء اتش ت منايلحان يتؤلت انهميب امو رضالاو تالسموا نايحنت ا

ء ولتنصرن من اء ولتزلن من تشاولترفعن من تش ءاتش من لتذلنوء اتش لتعزن منوء اتش

كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش منلتفقرن وء اتش منن يولتغنء اء ولتخذلن من تشاتش

ن ايح نتانك اللهم اك نان سبحيئيحالا خيرنت ا نكامرك ابء اتش اتخلق مشيء 

على ء اتش لتظهرن منو ءاتش عمن تايلحالتزعن وء اتش ت منايحلان يتؤن لتيئايلحا

لتنصرن وء اتش منعلى ء اتش من نرهلتقوء اتش منعلى ء اتش لتغلبن منوء اتش من

كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش منعلى ء اتش لتسلطن منوء اتش منعلى ء اتش من

 نيتؤتن ليئيحالا ئيحانت ا نكاللهم اك ناسبح نيئيحالا ىيحانت ا نكا شيء

 مرالان يتؤلتوء اتش ولتنزلن منء اتش منلترفعن وء اتش عمن لعزا لتمنعنوء اتش منلعز ا

نت ا كنا ءاتش منعلى  دكمن عنمر الا لتنزلنو ءاتش عمنمر الا لترفعنوء اتش من

 كندعبيلكل  انهميب اوم رضالاو تامولسا يحامتنت ا نكاللهم ا ن قليئيحالار يخ

 امو لخلقاو مرالا وتكملفي  كل ندسجيلو اونهمد امولخلق او مرالا وتكملفي 

ل ازالازل افي  يحنت ا نكاللهم ا قل ائييح ايئاحء اينت حكنت ا نكاو اونهمد

نت ا نكاوء اتش منعلى  لموتالتنزلن وء اتش منيت فايلحا ل لتخلقاتز الو لم تزل

عن  فوتي ال دفرو تحول ن الاسلطو تجور ل الدعو تزول ال كملو تموت ال يح
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مرك ابء اتش اتخلق م انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسافي  الشيء  من كقبضت

 الاه لٓ ا النه ا دشهان اهلل ا ظهرهيمن ى لاهلل ا ب مناتك ان هذيردقالار يخنت ا نكا

 لهونه او مرهاب انهميب امو رضالاو تاوملسافي  اخلق مي يلذا ن هويلمالعارب  انا

 للهما ن قليلمالعارب  هونه او مرهابء ايش اع مدبذي يلا هو نيصرالنا ريخلحق ا

ن ايلبافي  كب امنوا لذينهما لتنصرن انهميب امو رضالاو تامولسا نانت نصرا كنا

من و هلل من قبلا ديله بكمر الا نان قل ينصرالانصر انت ا نكا دكمن عن ازيعز انصر

على  هللاو دبعمن و قبلمن كلهن  رضالا نيمعالهلل و نقلبونيكل  هللالى ا ناو دبع

ر دلمقت كذلعلى  هللاو دبعمن و من قبلكلهن  رضالا نيرادقهلل و ريدر قدلمقت كذل

هلل و عيلمرتفع رف كذلعلى  هللاو دبعمن و من قبلكلهن  رضالا نيباحبهلل و ريدق

 نيطسالهلل و عيلممتنع من كذلعلى  هللاو دبعمن و من قبلكلهن  رضالا نيفاشر

 رضالا نيكالمهلل و طيستلط سللم كذلعلى  هللاو دمن بعو قبلمن كلهن  رضالا

 تالسموا نيئعالهلل و كيمل كلممتل كذلعلى  هللاو دبعمن و من قبلكلهن 

 رضالاو تالسموا نيئابههلل و يي عللمعتلشيء كل  على هللاو انهميب امو رضالاو

 امو رضالاو تالسموا نيلجالهلل و يبه يلمبتهشيء كل  على هللاو انهميب امو

 انهميب امو رضالاو تالسموا نيلاجمهلل و ليلمجتلل جلشيء كل  على هللاو انهميب

 هللاو انهميب امو رضالاو تالسموا نيرانوهلل و ليمل جمشيء لمجتكل  على هللاو

ن اكء اسو تبصرون فالا هيظهر في اخلق بمي ظهوركل  ر قليور نونتلمشيء كل  على

عرفون من ي لذينهمافي  تايلحاخلق  دقهلل ا نا قل ن محبوبيذر طو ا نانسامن 

 منؤيت من ايحفي  تايلحان جوهر اعلمون قل ي ت الامواونهم د منو هللا ظهرهي

 ئون هوين تحا تحبون فالا مر رسولهاخلقون بي لذينهمابثم  برسولهثم  تهايابو هللاب
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ون كين فكمره ابء ايش اع بمدبي يلذا رجعون هويكل  ليها ناو تيميو ييحلذي يا

له  دسجيلذي ا هو لقيوما منيلمها هوو هدافوق عب هرالظاو هر فوق خلقهالقاقل هو 

ن من اقل  لقيومالمهيمن اهو  الاه لٓ ا ال انهميب امو رضالافي  ومن تامولسافي  من

 تامولسارب ربكم و يربهلل ا الا وندتعب مون فالئاهلل قابكل و خلق هلل هللا ظهرهي

 هوو شيء لكو يخلقنلذي ا ن هويلمالعارب يرى  ال اموى ير امرب  رضالارب و

 يتنامالذي ا هوو نيلمتا قازلرا هوو شيءكل و يرزقن يلذا هوو فيطللا قلخالا

 ناقل  ريدلقار ادلقا هوو شيءكل و ينايحالذي ا هوو زيلعزاز العزا هوو شيءكل و

نه اعلى  تهاته ذان ذدجميلو ميكلحاز يلعزا انا الاه لٓ ا النه ا نفسه نفسه نبحسيلهلل ا

 دالفرا انا الاه لٓ ا النه اعلى  تهينونيكته ينونيكسن دقيلوم يولداد حالا انا الاه لٓ ا ال

 تهيذجاعظمن سيلو ميلعظام العظا انا الاه لٓ ا النه اعلى  هتيتاه ذتيتاذ برنكيلو ميدلقا

خلق من ين ار دقي هللا ريغه لٓ ا م هل منيركلام اركلا انا الاه لٓ ا النه ا ىعلته يذجاس

كل  هللا ظهرهين بمن امون قل ئاقمره ابكل و له داعبكل  لىاتعو هللا ناقل سبحيء ش

عند  من يتوقن بنب وال اربههلل ا تعرف عرفون هل من نفس الي ث اليمنون من حؤم

بصرون ي س الالنا ثركان كلو نفسه يف هللا ظهرهين من اعرف كج ذلامنهو باتكو هللا

ي ايا كل قنتون قليي ايا كل ون قلدسجي يايا لكون قل دبعيي ايا كل قل

على  لم تذر ةهراظ رضالاي على رتدق لتاستطالو و رونكذي ياياكل  رون قلكشي

ء اش دق ان مؤاشتن اون تحب فالا وقنوني الهلل ا هظهريبمن  لذينهما من ادحا رضالا

 امكل  نؤان تشا موقنونهلل ا مرابكل  اناو كذل بننحل انابلى  به تخلقون قلثم  هللا

 اذاف هللا ظهرهيمن  ديري اون بمدين تراو نؤالتشهلل ا ةيبمشنتم ا اذاف هللا ظهرهيمن ء اش

هلل ا ردبقنتم ا اذاف هللا ظهرهير من دقي ارون بمدن تقاو ونديلترهلل ا ةدارابنتم ا
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ذنون ان تاو لتقضونهلل اء ابقضنتم ا اذاف هللا ظهرهيمن ء ان تقضون بقضاو روندتق

 ظهرهيمن  جلؤي اجلون بمؤن تاو ذنونؤلتهلل ا ذنابنتم ا اذاف هللا رهظهيذن من اي ابم

 ابمنتم ا اذاف هللا ظهرهيتب من كي اتبون بمكن تاو جلونؤلتهلل ا جلابنتم ا اذاف هللا

هلل او تعززونيربهم  هللاب لذينهماو امنوالذين اعز و مكعزهلل او تبوناكلهلل ا تبك دق

 لستقالاهلل و هروناتظيربهم  هللاهم بو تهاياو هللاب امنوا لذينهما هروظ مكظهر

 تامولسا لستجالا هللو لان مستقلل متقاسلطهلل او انهميب امو رضالاو تالسموا

 حرفنتم ا لحرفا كذل يف نال قل ان مستجلل متجاكملهلل او انهميب امو رضالاو

 بالباب بالبافي  خلد دقثم  هثم بمظهر نفس هللابمن ا دمن ق كون ذلدلث تشهالثا

نتم ا لثالثاد مقعفي  هللا ظهرهيمن بمن ؤي اهذ نيلمالعارب  هلل ادسجول الا

سر  لىانتم ا م بلكايندفي  مكعزو مكتحتجبون بشئون علم ال نتماتنظرون  كلاهن

 لم المو نيمتعززثم ء اعلم انواكم هلل كا رسولمحمد م ايا في رنكفلتتف تنظرونمر الا

ف هم يكفته اياو هللاب امنوا لذينهماو اير علكذ دقو رهمكذ امهلل ا رسول دبمحم امنوؤي

ربه  هللابمن ا دلحرف قا كذل يلتا مايافي  تتفكرون نايلبافي نتم ا فعونانئذ متريح

ء لجلالاوء الطلساوء امكلحاوء العززامن ء اسمالاكل  منو لمونامتعء دالا م منك

ه دن مقعاكره ليغ كردستالو و اهذهلل اد ارا دق ام كردستا نكلو رونكاذ رضالافوق 

ن اقل  ليضل فضال فافضهلل او هدامن عبء ايش لفضل مناهلل ا يتؤيهلل ا باتك يف

 بلغ دقحتى  ةدودمع امايا هللا جنبفي  صبرو ربه تالابلغ رس دلحرف قا كذل

 دق امول ا ه محتجبون فمنيف يلحاهم عن ون الفرقا ةقطلناب امنوا لذينهمالى امر الا

 هيعلنزل ا للهما نيبرالصا لمنهلل ا ليسبفي  ناك دق نئذيحلى ا نايلبانقطة  هللاظهر ا

ه ينزل علا للهما نيلمالعافي  اليجل اله جالينزل علا للهما نيلمالعافي  ايبهء ابه
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نزل ا للهما نيلمالعافي  اعظيم اماه عظينزل علا للهما نيلمالعافي  اليجم الاجم

نزل ا للهما نيلمالعافي  اميرح اماه رحينزل علا للهما نيلمالعافي  ارينو اراه نويعل

نزل ا للهما نيلمالعافي  اليمك الامكه ينزل علا للهما نيلمالعافي  اميتم اماه تميعل

نزل ا للهما نيلمالعافي  ازيعز ازاه عزيعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اريبك ارابكه يعل

نزل ا للهما نيلمالعافي  اميعل امعال هيعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اريمن اجاه سريعل

 للهما نيلمالعافي  اريدق اراده قيعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اصيخل اصه خاليعل

 للهما نيلمالعافي  اميكح اماكه حيعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اريوز اراه وزيعلنزل ا

 للهما نيلمالعافي  ايعلء ه عاليعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اطيسل اطه ساليعلنزل ا

 للهما نيلمالعافي  افيشر افاشره يعلنزل ا للهما نيلمالعافي  ابيحب اباه حبيعلنزل ا

 للهما نيلمالعافي  ابيقر اباه قريعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اكيمل اكماله يعلنزل ا

 نيلمالعافي  اليدع الاده عيعلنزل ا للهما نيلمالعافي  اليفض الاه فضيعلنزل ا

 انيعلنزل ا للهما امفتتح احاتتفا انيعلنزل ا للهما امنتصر ارانتصا انيعلنزل ا للهما

 للهما امغتلب ابغتالا انيعلنزل ا للهما امظتهر اراظتها انيعلنزل ا للهما اردمقت ارادقتا

 الجتالانه يعلنزل ا للهما ايمبتهء ابتها انيعلنزل ا للهما امستلط اطستالا انيعلنزل ا

نزل ا للهما امنتور ارانتوا انيعلنزل ا للهما امعتظم اماعتظا انيعلنزل ا للهما مجتلال

 امعتزز ازاعتزا انيعلنزل ا للهما اتبركم اراتبكا انيعلنزل ا للهما امرتحم امارتحا انيعل

 انيعلنزل ا للهما امفترج اجافترا انيعلنزل ا للهما امعتلم امعتالا انيعلنزل ا للهما

 امستلط اناسلط انيعلنزل ا للهما امشترف افاشترا انيعلنزل ا للهما امخترج اجاخترا

 انيعلنزل ا للهما امكمحت اماكح انيعلنزل ا للهما اكممتل اكمال انيعلنزل ا للهما

 للهما مقتلال القتالا انيعلنزل ا للهما امرتفع اعارتفا انيعلنزل ا للهما ايمعتلء عتالا
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 الاجتما انيعلنزل ا للهما الدمعت الادعتا انيعلنزل ا للهما تضالفم الافتضا انيعلنزل ا

 انهميب امو رضالاو تالسموا وتكملفي  لحرفا كر ذلكذرفع ا للهما مجتمال

ن يرفعالارفع ا نتا نكا دكمن عن كذل دمقع رفعا للهما نيلمرفعار يخنت ا نكا

 اناو ولالا دحاوء الدا هللا ظهرهيوم من لى يا نايلباخلق في  رندلنقء الو نش اناقل 

 اكن انار فانهو ليلفي ء الها ددعسم الا كرن ذلكن فلتذيردتلمقشيء كل  على اكن

ن او نيلمصلار يخنت ا نكا نايلبا يف لثالثا لكيهعلى صل  للهما ن قليركاذ

 اعار ربكذيمن و نيلمقبل اكن اناو مكنيفكيل دحالوا ددع اهانزلن دقلتي اية ا نؤتقر

 ال هذامتع يغنهلل او نهيقضيفل ىنسين او سالمالامن  الاه مثقمنلزي ادحاو كتريو

شيء كل  عنو مكعن يغنهلل او الاو وندتتعمنتم او هللا ركتحتجبون عن ذ ال نال

م كلعل مكتايحفي  قضونتلنتم او الا مكموت دم من بعكعنهلل ا سئلي ن تنسون فالاو

 توقنونو منونؤه تئالدا ثم هللا ظهرهيبمن لقيمة ا ومول ثم يالا دحاو ركقبون ذاتر

 

 ى يحالا ىيحالاهلل ا بسم

نت ا الا هلٓ ا الهلل انت ا نكاعلى  شيءكل و شهدنكالي هلٓ ا اي للهماك ناسبح

 ةردلقا كلو لجبروتاو لعزا كلو وتكلملاو كلملا كل كل كيشر ال دكوح

 كول وتيلبهاو ةنيلبها كلو سوتالناو ةلطنلسا كلو قوتايلاو لقوةا كلو هوتلالاو

 ةورنلناك لو لعظموتاو ةلعظمنا كلو لجملوتاو ةلجملنا كلو لجللوتاو ةنللجا

 تلرفعواو ةفعنلرا كلو مموتلتاو ةنمملتا كلو لرحموتاو حمةلرا كلو وروتلناو

 ةنزعلا كلو ملوتكلاو ةملنكلا كلو بروتكلاو ةبرنكلا كلو رفوتلشاو ةنرفلشاك لو

 وتيلرضاو ةنيضلرا كلو روتدلقاو ةرندقلا كلو لعلموتاو ةلعلمنا كلو زوتعزلاو
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ة نيلعلا كلو لعلموتاو ةلعلمنا كلو لطوتلساو ةلطنلساك ول لحببوتاو ةنبلحا كلو

 ةنلمنعا كول لبذخوتاو ةلبذخنا كلو مخوتلشاو ةمخنلشاك لو وتيلعلاو

 رموتكلاو ةرمنكلا كلو موتدلقاو ةمندلقا كلو لمننوتاو ةلمننا كلو لمنعوتاو

 كلو لحسنوتاو ةلحسننا كلو وتدلجواو ةندلجوا كلو طفوتللاو ةطفنللاك لو

كل  لهنكب ايلعلا لامثالا كلو سرهنابلحسنى اء اسمالا كول لخولوتاو ةلخولنا

حق  ي علىمحبوب اي كسندقيلكل و نيتكاوحدحق  على هيلٓ ا اي كندعبيل

 اي كبرنكيلكل وحديتك ا حق ي علىدمعبو اي كعظمنيلكل و نيتكاصمد

 نتا كتيئايبركحق  ي علىمنعوت اي كعززنيلكل و نيتكافردحق  ىلع يدمقصو

 نيتكافردع امتنالممتنع باو كتيموميدطن ببطون البانت او قيوميتكهر بظهور الظا

ت عن ايتالذا قصرتو كت عن صفتاينونيكلا عجزت نيتكاصمدهر بظهور الظاو

 دع عنضال خجال اذكل و كئالبه دجاسء ابه اذكل  تيلاوتع كنافسبح كسمت

نور  اذكل و كشع لعظمتاخ ةعظم اذكل و كلال منجذب بجماجم اذكل و كلجال

 دل عناكت المك اذكل و كبرحمتليك ا متقرب ةرحم اذكل و كر طلعتانوامنتور ب

 في ظل شجرة مستظل ةعز اذكل و كبرفعت كيلاطع منقء ايبرك اذكل و كلمتكظهور 

 ةبعاتمشية  اذكل وتك حديا لامك دبحت عن يءش ل الامك اذكل وحديتك ا

ء ارض اذكل و كرتدق دعن ةجزاع ةردق اذكل و كعلم معتلم بعلم اذكل و كتيلمش

 دن عناش شرف بال اذكل و كلئالدل بدمست لئالد اذكل و كئارضب يمسترض

كل وحديتك اء اغنلى ا مفتقر كمل اذكل و كلسلطنت ةدامنق ةسلطن اذكل و كشرف

 اموزل الا عز في كتاظهور هيلٓ ا ايعلى ا افم كتيئع عالارتفعلو منخفض ال اذ

توجه يحتى  من خلق هيلٓ ا ايلغيرك ا لجللا سدقفي  كتابطون يمحبوب ايبهى ا
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 كذلو اشاحثم  اشاح كريستظل غيحتى  مرا من يمحبوب اي كوندهل لو كريبغ

 الو شيء من هدعبيل اهلٓ ا كرين غكيلم  كتكمملفي  وهملتاو ككملفي  صورلتا

ن يمفي ي باربالا لكو كقبضتفي  ةهلالاكل  شيء له من دجسيل ارب كوند

للهم ا فلتنزلندتك ارا نيمفي ي لامثالا لكو عزتك يدين يبء اسمالاكل و كتيربوب

لى ا امن نفسه ابه ات لهيتجل دقلذي اول ا من اشهاعراكل  في كبيغشجرة  على

 جملهال اجمل ك منو جلهال جالكل  منوه ابهاء ابه لك من الهخر ا اللتي ا ةياغ

 هكبراء ايبرككل  منو رفعها ةرفعكل  منو نورهانور كل  منو اعظمهاة عظمكل  منو

 منو هاغناء اغن لكمن و رهدقا ةردقكل  منو عزها ةزعكل  منوكمله ا لامككل  ومن

 هعالاء عالكل  منو هكملا كملكل  منو شرفهاشرف كل  منو هارضاء ارض كل

 رمهكارم ككل  منو فضلهافضل كل  ومن هدجوا دجوكل  منو فخرهافخر كل  منو

 اي هيعلنت ا امكل  منو حسنهاحسن كل  منو منها من لكمن و مهدقام دقكل  منو

 تامستحق به من ظهورنت ا امو كلس جالدلعلو ق ينبغي ام كئاسمامن  هيلٓ ا

عرش  تابظهورت اهورلظاكل  في هرالظانت ا كعارتفات ايمن تجل لكامثا

 للهم علىا فلتنزلن كتدارا ت عرشات ببطونالبطوناكل  في نطالبانت او كتيمش

ه من يعلنت ا اله مخر ا اللذي اخر ا ىلا لهول ا اللذي اول ا من كظهورش اعرا كل

ء استغناو كلاستفضال ادستعاو كلستجالال ستقالاو كعامتناسمو و كعارتفاعلو 

 يف كر عرشيعلمت غ امذ ا كئستعالاء ستعالاو كئاستبهاء استبهاو كئاستغنا

 كتابطونو كتال ظهورك ره عرشيوم من تظهرنه غي الو كتاظهوركل  ن عرشايلبا

فع الرا كترفع ذلو كهر عن ظهورالمتظاهر الظا كتظهر ذل اذاف كتايانهو كتايادبو

لل الجا كتجلل ذلو كنع عن منوعالمتمانع الما كتمنع ذلو كرفوع فع عنالمترا
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 كتقهر ذلو كسلوط لط عنالمتسالط الساك تسلط ذلو كلل عن جلولالمتجا

 امكل  اذاف كلب عن غلوبالمتغالب الغا كتغلب ذلو كهر عن قهورالمتقاهر القا

ذوت ي ان مايدالاكل  في ذوتتتت امو دكتحقق من عني ام تبكلاكل  في تحققت

ء اسو دكعن ىندالاو علىالا ةنسبذ ا هانداو ا كخلق عالافي  ناكء اسو نهيد يف

 ةرلذا خلقعلى  ةليلمستطا كرتدقن اوء انشالا دحعلى  كتقبضفي  اهميلكو

شيء لى ا نظران امن  كناسبح كنافسبح ةرلدا خلقعلى  ةليلمستطا كرتدقك

في كل  ةرلذا خلقك دكعنشيء كل  وخلقيء شكل  خلقك دكعن ةرلذاذ ا تهيبذر

 اعهارتفاقضت من  دقلتي اشجرة  للهم علىا فلتنزلن كتيدحان يمفي يو كقبضت

 خرالفا كظهورو دحالاهر القا كنعتو دملصا هرالبا كووصف عدبالاهر الظاك سما

 ةلمشرقا لممتنعةا كتامن ظهوري هلٓ ا اي هيعلنت ا ام دلمعتماهر البا كنعوتو دحالا

 لمتعظمةا كتالالدو ةلمتجملا ةلمتجللا كتاشئونو ةيلالمتعا لمرتفعةا كتابطونو

 كتالالدو ةلمتقهرا ةلمتظهرا كتامالعو ةكلمتملا ةلمتسلطا كتامامقو ةلمترفعا

لك امثاو ةيضلرا لحسنىاك ئاسما من احطت به علما دقنت ا اوم ةيلمتعلا ةيلمتبها

 كتاراشاو لمرتفعةا لممتنعةاتك اياو ةلمبتذخاة خلمشتما كتايتجلو ةيلمرضا ايلعلا

 ةلمستتمما ةلمتمما كتالمكو ةلمستظهرا ةلمظتهرا كتالالدو ةيلمستغنا ةيلمغتنا

 ينت ذكلم تزل ذ ا ةلمستعظما ةملمعتظالك امثاو ةبركلمستا ةرتبكلما كئاسماو

 يوذ ميلعظاهر الظا لطلسا يذو فيعلرا ذخالبال لجالا يذو عيلمنا مخالشالعز ا

 يذو ميولدا لممتنعا وللطا يذو ميدلقالمرتفع المن ا يذو ميركلاخر الفا كلملا

 كرضاو كئاسمن اسك راكفا اهيرت فاح دقلتي ا ةلمشرقا لممتنعةات ايالا

ت من ايدبالاح الواعلى  نشرافي هلٓ ا اي كوخلق كمراوت كملفي  من اعجزت عنهو
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 تايتاذعلى و افتحها كحافتتات من اينادملصا تاينونيكعلى و انصرها كرئانص

 اظهرها كراظهات من ايدلمجات اينانفس ىوعل اغلبها كبغالات من ايدحالا

 كطسالامن  تاينادلوحات ايلكعلى و اقهرها كراقهات من ايدلحمات ايناعلى و

 ةعيفلرا ةجرلشاك تلعلى و اهاقوا كئاقوات من اينادلفرات ايجزئعلى و اسلطها

ق اورالاو ةخذالمتبا ةمخالمتشا ناغصالاو لممتنعةا ةعيلمنالكلمة او لمرتفعةا

كل  منوه ابهاك ئابه كل من ةيهالمتبا ةيلالمتعا راثمالاو ةهرالمتقا ةهرالمتظا

 نورها كنوركل  منو اعظمها كعظمتكل  منو جملها كلال جمك منو جلها كلجال

كل  ومن اهكبراك ئاسما كل منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمت لكمن و

 كعلمكل  منو اهامضا كتيمشكل  منو اعزها عزتككل  منو املهكا كتالامك

 ليكا احبها كلئامسكل  منو هارضا كقولكل  منو الهيمستط كرتدقكل  منو نفذها

 فخرها ككل ملك منو ومهدا كناسلطكل  منو شرفها كشرفكل  منو كيدل امنعهاو

 كرزقكل  منو اعجبهاتك ايا لك منو مهدقا كمنكل  منو هعالا كئعالكل  منو

 منو هدجوا دكجوكل  منو فضلها كل فضلك منو هنئها كئاعطكل  منو بسطها

 قهرها كقهركل  منو ظهرها كظهوركل  منو فتحها كل فتحك منو نصرها كنصركل 

كل  منو ارفعها كرفعتكل  منو امنعها كعتامنكل  منو اغلبها كغلبتكل  منو

 الطفها كئانعمكل  منو اجلها كئالاكل  منو هابقا كئابقكل  منو ومهدا كئاود

كل  منو اثبتها تايتجلكل  منو احفظهات ابطونكل  منو اظهرهات اظهوركل  منو

 كذلللهم على ا ولتنزلن دكمج وسمو كسدلعلو ق ينبغي ام هيلٓ ا اي هيعلنت ا ام

 يحب املى ا هنوصليلو تالجها لكفرجن عنه عن ي امسم الا كلحرف عرش ذلا

 على هتلمكن يتؤيلو عارتفالامنتهى  ىعل هدرفعن مقعيلو باسبالاكل  من ىرضيو
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شيء كل  على لمتهكتثبتن ن او كبظهوريء شكل  على لتظهرنهو عامتنالامنتهى 

 نهيل باحو حزنهي امكل  ترفعن عنهن او هيعرف مجلي ىحت تعرفنه نفسهن او كببطون

كل  في دكمن عن اركذء الها ددرنه عكذين ان ايلبافي  ن تلهمن مناو كتين بريبو

 نيركالذا ريخنت ا كنار انهو ليل

 

  ىيحالا ىيحالاهلل ا بسم

سترفع اوحديته ا ناسلطء ستعالابت انكلممال كى علستعلى ا دقلذي ا هلل دلحما

 عاستمنات بانئاكلاكل  ستمنع فوقاو تهينادحو كيع ملاسترفاب تالذراكل  فوق

ستسلط فوق او تهيدبا عز كير ملادستقاب تالذرا كل ر فوقدستقاوحديته ا ناكمل

كل و هدستشهاته فيدامجعز  تاظهور طستسالات بامولساو رضالاوت كملفي  من

 اذو لجللاس دقفي ء ابه اذوزل الا عز في اعز اذ ناكهو  الاه لٓ ا النه اعلى  شيء

عز  عامتنافي  اعامتنا اذو رمكلا دع مجارتفافي ء اضي اوذ مدلقاذروة  فيء عال

 ةيلاومتع ةينادفرة سدمقو ةينارب ةينادصم ةمولعو ةيناشعشع ةمشرقة دالعظم شها

هن يعل امو رضالاو هتيهوتس الدقء ارضء ارتضامن كلهن  تامولسا تمال ةيدامج

 امو تهيوتكس ملدرفرف قء ابهء ابتهامن  انهميب امو تهيجبروتعز ء اضيء استضامن 

 لدت ةداته شهيسلطوت دع مجامتنامن  اونهمد اوم تهيوتكملعز  عارتفامن  افوقهم

 انوهدعن  اعلوهو اعن بطونه اظهورهو اتهيطنابعلى  اتهيهراوظ اتهيخراعلى  اتهيولا

 ةدامن شه لهنكت امولسا تماللذي ا ةرمتنو ةممتعظ ةلمتجم ةلمتجل ةيمتبه ةداشه

 هو الاه لٓ ا نه الاة داهن من شهيعل امو رضالاو لقيومالمهيمن اهو  الاه لٓ ا النه ا

 اونهمد امو وسدلقامن يلمها هو الاه لٓ ا النه ادة اشه من انهميب امو لمحبوباز يلعزا
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 هو الاه لٓ ا النه ادة اشه من اهميسو اوم وردلقالمهيمن اهو  الاه لٓ ا النه ا ةدامن شه

 خراو لموصوفالمظتهر ا هو الاه لٓ ا النه ا ىعل ولهامن شيء كل و لمحبوبار دلمقتا

على  اتهيولا لدتدة اشه لمنعوتالمنتصر ا هو الا هلٓ ا النه ادة اشه منشيء كل 

 اتهيطنابو اوتهمذ ةيهراظعلى  اتهيهراظو امذرئه ةيخراعلى  اتهيخراو امنشئه ةيولا

من و قبل هو لحق من الاه لٓ ا النه اعلى  شيءكل  خلق تمالو ارهدمق ةيطناب ىعل

 تستجللوه ئابهب يتبهست يه انهافء ايش فيكء ايش النفسه م ايامر يصطفي دبع

مل كتستو تهالمكرحمته وتستتمم بببنوره وتسترحم  تستنورو تستعظم بعظمتهو لهالبج

 رهادقتار بدتستقو هئارتضاب ىتسترضو تهيئايبركبر بكستوت بعزته ززتستعو لهامكب

 هكمتالاب كتستملو طهستالاتستسلط بو بهاحتباتستحبب بو مهعتالاب تستعلمو

له فلمثل امثاو هئاسماه من يهو عل اعم تستنبئو رهاظتهاتستظهر بو رهافتخاوتستفخر ب

ور لناو ظاتعلمالعظم اوم المتجال الجماو لالمتجالجلل او هالمتبا يلبها كذل

ر دلقاو زالمتعالعزز او ماكلمتا لامكلاو باكلمتابر كلاو حالمترالرحم او دالمتنا

 لالمتسالط لساو رالمتشارف لشاو لالمتعا لعلماو ضيالمترا يلرضاو دالمتقا

ة يدبالا ةينونيكتستنطقن و زليةالا تال تستنبئن مرالمتعا يلعلاو لالمتما كلملاو

ت ايتجل شعشعنتتو ةينادلوحات اتسترفعن ظهوروة نيالصمدا ةن بلوريكوتستح

في  رتهدظهور قى زل علي الو زليلم  دلمجاله وزل الا عز في دلحمافله  ةينادلفرا

 بهاتكفي  شبه له الو مثله يف هل لدع ال اده حمئاتلق ةبلورفي  هئاشئون عطو تهامر

خلقه و مرها توكملفي  ل لهامث وال رضهافي  ه لهيشب الو هئاسمفي  ن لهيقر الو

 مخامستشمخ شء ايضو نعامستمنع مء ابهو فعار مسترفعء اثنو رقامستشرق ش دحم

 يف تامولسا مالي ادحمء استضالمع فو رتفعاو سطعلذي ا ذخاب مستبذخء عالو
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نيته ات فردايامن  ابينهم اوم تهينادت صمايتجلفي  نيرضالاو تهينادت وحاظهور

كل و هدستشهاته فيوسدت قاراشا من اهميوس اموت سبوحيته امن كلم ابينهم اوم

 اوميق ايح ادفر ادصم ادحا ادحاو اهلٓ ان اكهو  الاه لٓ ا ال نهاعلى  لهامثاو هئاسما

 ومي هللا ظهرهيمن ن او امرتفع اممتنع ايلامتع ادمعتم ابدا امئاد اوسدق امنيمه اناسلط

 دقو ديري ار مدقيوء اشي امهلل ا نزلينه به دمن لكلمة و هدمن عنية ا رتهدبقلقيمة ا

ت ايتامن ذهلل ا هارتضاو هيتجل مات لمقانكلممابحبوحة  منهلل ا هاصطفا

عن  الا تنطق الو اهيظهور مجل الا اهيف ىري ال تامر كتل ةيم تربات لمقادلموجوا

 كتل ارئهابهلل انزل ا دق ام الاتنزل  الو اربههلل اد ارا دق ام الا دتر الو اهيشئون مرب

 ةممتنع ةمرتفع ةتملكم ةمعتزز ةرتبكم ةرمنتو ةممعتظ ةمجتمل لةمجتلة يت مبتهامر

 نلدتو هللا ذناث تنطقن بيح ةيمعتل ةكممتل ةمستلط ةمشترف ةيمرتض ةردمقتة معتلم

ء اسماتستعرجن بو هللا لىا تنتهنو هللاد ئن من عندتبو هللافي ظل  تستظلنو هللاعلى 

 اهويته في ىلقاو ابنفسه ابه اله ىوتجل هللا اهاصطفا دقهلل ا لامثان بدتستصعو هللا

 تهيوميت قايتجلو ت سلطنتهاظهورو ت عزتهايا اظهرت عنه دق اذاف ال ظهورهامث

 ايالمرا ترفعنين ا ينبغيفل كن بمثل ذلا الا تهيهوتت الاظهورو تهيوسدق تالالدو

هن ربهلل ا ن عنيكحيول لهنكربهن بهلل اعلى  نيثنيلو سرهناب ايالمرانطقن يلو كلهن

 تهنيذجاسفي  مذوتهنهلل ا ىعل لندستيلو طنهنابو هرهناظو خرهناو ولهناب

 عارتفالاسمو و عامتنالاعلو في  ربهنهلل ا نطقن عنيو تهنيخراو تهنيولاو تهنيفوراكو

تلجلجت  دق اذاف ابنفسه ابه ات لهانكلممال كت ليتجل دق رب للهماك ناسبح

 كيلت علدو ابفطرته ةكرامبشجرة  نطقت دق اذاف اهيعلو اهيف ابم تالمتلجلجا

 كرتدقت ايا من انهمتله ابم للهما ارفعهاف اتهيطنابو اتهيهراظو اتهيخراو اتهيولاب
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 زليتكان اب سلطيمن غ اهداؤبه فى رضي ام انهيتؤلتو نيتكافردت المكمن  اتعلمنهو

 لمن تطلعنه ةيجن ةثمرو لمن تظهرنه ةيقابكلمة  للهما التجعلهو بديتكا كيظهور ملو

كل  وندخر الا نتا نكاو كريغ والان كيلم و شيءكل  قبل ولالانت انك اذ ا

 كاسو اهران ظكيلم و شيءكل  هر فوقالظانت ا نكاو كريغ اخران كي لمو شيء

 كتاقنو دكاسجو دكاعب لك كريغ اطنان بكيلم و شيءكل  دطن بعالبانت ا نكاو

ت المتعرفاتعرفت  اذاف شيءكل  كتعرفت نفس كراكذو دكاحمو كراكشو كراكذو

 الت بتالانكلممات التال اذاف زليتكات ايات بادلموجوا لكب تيتجلو كحيبتسب

 دكوتنطق من عن كتستنبئن عنو كيلن علدت تامركل  للهم علىا فلتنزلن نيتكافرد

 جلها كلجالكل  منو هابها كئابهكل  من كعتاتستمنعن بمنو كتسترفعن برفعتو

كل  منو نورها كنوركل  منو اعظمها كعظمتكل  منو هجملا كلاجمكل  منو

 عزتككل  منو اهكبراك ئاسما كل منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمت

 الهيمستط كرتدقكل  منو نفذها كعلمكل  ومن اهامضا كتيمشكل  منو اعزها

كل  منو ومهدا كناسلطكل  منو شرفها كشرفكل  ومن هارضا كقولكل  منو

 فتحها كفتحكل  منو نصرها كنصركل  منو هعالا كئعالكل  ومن فخرها ككمل

 لتحفظنهو له اظهر ةجرلشاك تل للهما لتجعلنو ةجرلشاك لتل اعز للهما لتجعلنهو

 كبيغ مالمن  للهما لتلهمنهو كل محبتيسبفي  مسه من حزني ن الا كرتدبق للهما

سمو على او عامتنالا علوبهى او عارتفالاسمو  ىعلاه بنطقني ام كسدقء اعمو

 كتابطون يساركو كتاش ظهوراعراو كئايامرء دالا تسترفع امذ كل اع ارتفالا

 ةنلساك تلفي  كندحمنئذ اليح انانني ا ذا كتالالد مناكمو تكايا تامامقو

ت ات مرالمكمن  يسمعتنا دق كنابزلية الا ةعيفلرا لممتنعةاية الاوة يدبالا ةعيدلبا
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على  بديتكاع ارتفا نطقت عنو زليتكاسمو  على لتدو كتينونيكت ابلت مراق دق

 ةملكلمستا اتهيناو ةلمستنبئا اتهيتاذو ةلمستجذبا اتهينونيكو ةلمستخزنا اقطرته

على و جلها كلجال من الهجالعلى وه ابها كئابه من اهئابهللهم على ا نديفلتز

 كمن نور انورهعلى و اعظمها كعظمت من اعظمتهعلى و جملها كلامن جم الهاجم

على و اتمها كتالمكمن  اتهالمكعلى و اوسعها كمن رحمت ارحمته ىعلو ورهنا

 كمن عز اعزهعلى وكمله ا كلامكمن  الهامكعلى و اهكبراك ئاسما من اهئاسما

 اقولهعلى و الهيمستط كرتدق من اقدرته علىو نفذها كمن علم اعلمهعلى و عزها

على و شرفها كشرف من اشرفهعلى و جذبهاحبك  من احبهعلى و هارضا كمن قول

 كئمن عال اهئعالعلى و فخرها ككمن مل اهكملعلى و ومهدا كنامن سلط انهاسلط

 نيقر الو شبه الو فوك الو لدن له من عكيلم  ام يلها اي هيعلنت ا امعلى و هعالا

 كتيدحا تايتجلو كت طلعتالظهور ةيمتجل هيلٓ ا اي نتكلم تزل  كنا ذال امث الو

 كمثل تل للهما فلتخلقن نيتكاعز فرد لعالمطيتك حدا رق شمسابشو ةمشرقو

 كرتده قيعل لتاستطاو كبه علم طاحا دق ام لمرتفعةا لممتنعةا ةيكالمتحات المرا

ر كذ للهما نيلتبقو امنع عن هذاو رفعا كفضلو كعن ذل جلاو علىا دكن جواف

 نالرضوا كذلفي  كبنورء استضاو نايلبا ةقطلنابمن ا منول ا بع منالرا حرف

 يلحار كذفي  كظهوركلمة  ركوذ كركذ دروه بعكذين ا كخلقكل  لتلهمنو كرتدبق

 نكاك ئابه بكل هيعلصل  للهما كتب ظهورامرفي ء الها ددععلى  ركذيلم من و

 للهما نيجللالاجلل انت ا نكا كلل جالكب هيعلصل  للهما نييبهالابهى انت ا

 كلامكبكل  هيعلل ص للهما نيجملالاجمل انت ا كنا كلاجمبكل  هيعلصل 

 نيفضلالافضل انت ا نكا كفضلبكل  هيعلصل  للهما نيملكالامل كا نتانك ا
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 كعارتفابكل  اهراثماو اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلها ن منايلباشجرة رفع ا للهما

 نصرها كنصربكل  ناضولرا كذلن اسك للهما نصراو كمنعتو كعامتناو كرفعتو

 كتيراقهبكل و اسلطها كسلطنتبكل و اغلبها كغلبتبكل و فتحها كفتحبكل و

 ينبغي اه مينت علا امبكل و ارفعها كتيعارفبكل و اظهرها كتيراظهبكل و اقهرها

 نيرفعالارفع ا نتا كنا كعارتفاعز  سموو كعامتناس دق لعلو

 

  ىيحالا ىيحالاهلل ا بسم

 هللا ظهرهيمن على  هللا منء البها انماو ىيحالاى يحالاهو  الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

 ادن منفراكزل ينه لم اسبحهلل ا ناب دشهاف دبعوزل الا عز يف زليلم مره اء دالا ثم

خلق  ام خلقيو خلق امكل  عن اسدمتقو لمثلاه اشباعن  ايلامتعو لجنساء ابنا عن

 الا دالعبا كذل خلق امو عن معرفتهمو ه عنهمئاستغنا دلمعرفته بع الا لخلقا كذل

 ةدالعبا الو لحباب الا ةلمعرفا تتحقق الو همتداعن عبو ه عنهمئاستغنا دته بعدالعب

 ندلتعبو زهاعزاعز  هللا ظهرهيتعرفن من  اله بمجل جال كربهلل ا ستعرفاف عةالطاب الا

ل يسب ناه فدادما دمهلل ا ظهرهيتتبعن من  اله بمجالاجل  ربك تتبعن ابم كربهلل ا

 ات هذدشه اذاف ممنوع ار هذيزل غيلم  بيق غيطرو مقطوع ار هذيغزل الا تاذ

 هللا ممالاعرفت  امذ كل ا بمظهر نفسه عرف نفسه بخلقهينه اسبحجل  هللا نا دشهاف

 مافهالاولو ان كردستي اهذعلى  اذاف هميعرفهم نب ابم الا تحقق معرفتهم امربهم 

له هلل ا ىجلت دق ام كذلهلل ا ةهم من معرفيعرفهم نب دق ان ماب معالالاولو استنبئن يو

 يف زليةالالنقطة اب هللا ىتجل ام ىفعلهلل ا ةلخلق بمعرفاكل  عرف دبه قوبه بنفسه 

عرف ي الو طنالبوا الو هراولظا س الاوحلاب كرديلم عز وجل  نها ةينايلبامطلع 
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 ممتنع كلان هنكلممافي  نكمي امكل و خراوالافي  الو لئاوالافي  ال لامثالاب

ن تقع اته من ينونيكلى اتع ىلاتنزه فتعم سدمتق كلارع هنلمختافي  تصوري امكل و

ه ين تقع علاته من يتاذ لتاتع لتاتعو تايلجوهرا يولامن  تاراشالاه يعل

 ناته من يجوهرلى اتع لىاتعو تايذجالسا ت منايدلمجرام افها يولامن  تاراشالا

 ىعلانه بارفتصورن عي ناته من ينالى اتع لىاتعو تايعابدالاعر امشعلى ا انهكردي

له امثات علو تانعالاو عتلنا ه عنئاسما لتجلى اتعو نهاحت فسبايلعرضاهر اوج

خرت  اسيدسن نفسه بنفسه تقدقيزل يجل لم و عز فهو فاوصالاو لوصفاعن 

ت اصوالاخشعت  احيسبحن نفسه بنفسه تسبيزل ليلم و العلوهة دجالوجوه منا

ت انكلممال ك تهينادوحعلى  ندشهيل تهينونيكته بينونيكن دمجيل لازي وال ابتهيله

كل  هئاستنبئن عن ثنيته لاته بذاذى ن عليثنيل لازي الو هيتجلل اعن مثستنبئون ي ابم

 دمجرو ا نونكطرز م وا هورطذج اسو ا فوراك نيعنه ا ن تقولنا الا تانكلمما

 لامثالا كل تلامثاو مجمل موصوفو ا و مجلل منعوتا س مرفوعدمقو ا محبوب

 هئانشاب تتذو دت قاظهور كذلكل  اذاف لمرتفعةاه اشبالا كه تلاشباو ةلممتنعا

 ستظلي الو يءشى قع علين امن مره ا لىاتع ىلاته فتعايامت بكحا دت قايتجلو

ته اين حا دشهافشيء  لك هدعبي ن الاه من دمجو ست طولهدتقو شيءكل  ظلهفي 

 ونهدشيء  دبوجو ةويلحافي  جاحتينه لم اسبحجل  نهاو تهينونيك كنه ذلاسبح

 عز هلل ينبغي ام كمثل ذلو تهاذنه اذ ا معلوم دج بوجواحتيلعلم لم افي  كذلكو

من  كسم له ذلاه يقع علي امو ةيللجالاء اسمالاو ةيلامكلا تافلصا جل منو

ء اسماو ابه هللا وصفيزل يت لم الذاء اسمان او مرها شئون يه انهاو فعله تاشئون

ث ادحالاو عابدالار بكذي اهذو اميدق امئاد ان هذا الا ابه هللاد مجيل ازي لفعل الا
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 تاهورلظاكل  فيء ايش ناهلل اء اش دقوء ايش فلم هللاء اشيلم ن اوء ايش هللاء اشين ا

 كب ممتنع بل ذليلم غاعفي  نكته لم تيمشن او ةيلمشاخلق يلم  ءاشيلو لم ذ ا

كل  كمثل ذلوته يقق مشتتحهلل ا ظهرهيمن ء ايش ان ميحو هر مرتفعالم ظاع يف

 مثال ةيدلحال امثافي  رنكفلتتف اهذفي  بيرفي نت ا نكا اذاوء اسمالاو لامثالا

ذوت خلق يهل هلل ا تيب ةعبكلاون كن تاب دمحمء ايش نان قبل الفرقافي نظر اف

 نها ام دلم تخلق بعء ايش نانفسه قبل  ةنبوفي  تهيمش كومثل ذل م الات يلبا كذل

 كظهور ذل نكلو له مرزوقخر ا اللذي اخر ا لىاو له مخلوقول ا اللذي اول ا من

 والاف اعرفت هذ اذالم فاعلا كذلفي  تهيبمش الا ظهريلم  يةخرالاو ةيولالا

ظهور كل  دعن اذاف نيقيلاقنت بيستاو ات هذدشه اذاف ليللداو ةلحجاب كستمساف

 دبعمن و قبل منهلل ا طاصر ان هذافشيء  ردتتوهم ق وال هورلظا بعرش كستمساف

كل  في هللا بطونو ترمكلمان الشا كذلعلى  ممالاكل  في هللا ظهور ناكزل يلم 

 كذل يف مرهاجعل  دنه قاسبحجل  هللا ناب دشهاو مدلمقتان الشا كذل ىعل لعظما

مر الا من الاو ناضولرا كذلفي  منعلى  هدلجو الامكاو نايلبافي  لمن اعز لحرفا

هلل ا ردق ام كه بذليلا وصليو حبنهيو عرفهي اقلوب ملى ا وصلني ام الاليه ا وصليلم 

لحرف ا كومئذ ذلين اه فبعثنين اء اش اذاهلل ا ظهرهيمن م ايا ثم في وتهيحم ايا في له

 ولىالالنقطة اب نهمامياهم ن عزان فايلبافي ء ادلشهاب تنظر نه فالامياب الا عرفي ال

من ة شئون منطرز كون ذلدو نهم بهامياب الا نكيلم هلل ا ظهرهيمن ء الدا عز كذلكو

 كتينونيكفي  هللا ن تنصرناعن يتستط كلعل كرتبتفي  ملكستاف دبعمن و قبل

ن لم القيمة ا ومي كن لعليفالصاء اببه يستبهان وييناوحلرا تابصف ستعلياو

كل  عنجل ا لهجالجل  هللا لحزنالى ا نسبت ام ناو تحزنه الربك  هللا تتبهجن
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 كذلهلل الى ا نسبت امن او دحال واحعلى  ناكل ازي الو زليلم  نهاو جابتهاو حزن

 تهالمظهر ذ اماركاو لنفسه ازاعزا نفسهلى ا هللا نسب دقهلل ا ظهرهيمن لى ا رجعي ام

ن انتان قاشعان خاضعاخ نادبان عانكان ساج خلقابهالاو ناحزالاكل  كلاهن الاو

 يمتتناو يرزقتنو يخلقتن دقت نا نكاللهم اك ناسبح قوليلحزن ان اركان شاركاذ

 نيلالعا كتكئن من ماليلفاب انه ثوين تجزا كيف ينكمليت من دوعو يتنييحاو

 كوهم ل كليسبفي  حزنوني لذينهما نيلمتقاكل  علىو يعل كمن فضل كذل

 يتنييحاو يمتناو يرزقتنو يخلقتن دق للهماك ناقول سبحي جابتهالا انماو بروناص

 يخصصتنو نيدجالسا ه لمنيدين ينت بكو لقيمةا ومي من تظهرنهعلى  عرضان ال

دك انت قلوب عبكسا دق يبو نيلمسبحاو نيسدلمقا لمالا يف ناضولرا ناكلس

 كخلقومرك ا وتكملن اسك قلوبي في خلندلتو كبرفعت للهما يفلترفعن نيبرالصا

ر دقانت ا نكا كرتدبق حزنكل  ن من تظهرنه عنيبو يب للهما لتحولنو كتيبوال

 امن حزنه تاثبالاشجرة  في قعي امكل  نيجابتهاو نين هلل حزناب دشهاو نيردقالا

و ا م حزنامق يجه فابتهاو جابتهام امقفي  ان حزنهاكء اسو ةممنوع ةمرفوع اجهابتهاو

نت ا نكا فيكن فالفرقافي  فلتنظرن ان هذايلبافي  نكردن لم تستا كون ذلد

ن ان بدفلتشه اهذعلى و جهمابهاو لوالا دحان واحزاب تسترفعنو ومئذ تستبهجني

ح افتراو رراسر متس راترساو شرار صرف متبابتشاو هجاج بحت متبابتها تاثبالا حزن

 اذو مخامشتمخ متشعز  اذ اجهابتها كومثل ذل وحاح روح مترارتواو رحافرح متف

ء ايض اذو نعاممتنع متمء ابه اذو فعامرتفع مترء عال اذو ذخامتب خذس مبتدق

 اهميلكبل حق  حزن وال جابتهامن  دتشه اللنفس ا في كنكلو سداقس متدمقت

 كذلكنهم احزامن شيء و ا دحالواظل  جابتهار عن كذيومئذ يله هل ء ابق ال كفا
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نه لم اسبحجل  نهاذ ا همدتبعهم من بعيمن هلل ا يفنيوس هملاعمابهلل ا همافنا دق

 امستلط الطاوس امقتهر اهراقو امعتلم الماعو امظتهر اهراظو اردمقت ارداق ناكزل ي

 ةلمتلجلجات اهورلظاو ةلمتشعشعات الشئونا كل تلامثاو ايمعتل ايلاعو ايمبته ايهابو

رفعن ين ان حبيلهلل ا ناو اونهدو فيكولحقيقة ا هلامن  دحا اهيحصي داكي ث اليح

 ن الاومئذ ي كنفس قبنافلترهلل ا ظهرهيوم من في ي ع نفسهارتفلحرف الا كذل دمقع

من  كنيتاي ان ميح كن ذلان فيلمحتجبامن  نتانك او هئالداربك ثم  هللاك يتاي

 ه منئالداثم  ىولالا ةقطلنانت بكن اه ئالداثم  ستعرفهاف هئالداثم  هللا ظهرهي

 تستعجب عن الو كذل وند به ال كناميان ايلباوم ظهوره بي كناميا نان فيمنؤلما

هور لظا ن تحتجب عن عرشيلمحتجبا لمن كناو كيتاي اربم مرالا نافهلل امر ا

م ايا في انواكهم  ام دبع رضالامم فوق ام كنئذ يح نظراتحقق بقوله في اعم فيكف

 رالنا ينئذ فيهم حيترنت ا فيكف ناضولرا ةجنن اسكو تاثبالاء الداهم من ينب

 دنهم بعال فينجالان بحر اكس ينظر فاو كصرن بقلببلتستو دكبعفي مر الا نيلتجرو

نهم او نئذ هم منتظرون ظهورهيحلى ا ىقض ام ىقضو هللا رسولمحمد  همئاج دق ام

 عليهمء ايوصاون كردين اتمنون ينهم يدفي  هم اربمو هورلظا عن عرش احتجبوا دق

 ظهرت دقلحقيقة ا عرشن او محمدء ايوصان كردن تان يتتمن نئذيحنت ا ابمثل م

مع مر الا ناف كيمثوو كمنقلبفي  ستبصراف امرهاخلق بي امو فيكو اعرفته ام كناو

ليلة و وميكل  في لحرفا كذل ركذاو ربك هللاعلى  لكومو شيءكل  من كبرا خفته

ثم  نيتداهلشا نيلمتكلاعن  دحالوا ددع كنيفكيل ةيالا كتتلون تلن او بالبا ددع

ن او هو الاه لٓ ا النه ا هللاد ن شهيلمالعاعلى  هللا من فضل كذلو حيلار كعن ذ
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 هللا دمن عنكل و مرهاب اهم خلقو يلحاء دالا ناو لمتهكو هدلسبع عبا ت حروفاذ

  خلقونيب لاتكلافي 

 

 حيى الاحيى الاهلل ابسم 

ع استرفاهست که لم يزل ب ر بوده واواسز ار لىتقديس حى قيوم لم يز تسبيح و

ت مقدس خود ال ذستجالال ستقالال بايز بوده و ال ت مقدس خوداع ذاستمنا

هيچ دون  يده حق پرستيدنتس نپر و ئختن هيچ شاحق شن او راخته انشن هد بوداخو

ر او انه مر اد بوچه ارض سجات و ائين سموو که عالاست علو الى ائ و چقدر متعش

 ار وا مر هناد بوده ارض عبا ت واسمو ينئاو که کل بهاء ابه ستا ىهاچقدر متب و

ست بر علو او بنفسه دليل انکه وجود ال اح و اورا ء نکويد منان که ثناتو اکه ر

 وانکه شيئيت ال اح و ار وا شد مراکر نبان که ذاتو اکر و واعظمت  سمو و واقدرت 

 و اسين ءاسمدر  حدامت وء ابه در قدس و بوده متفرد واينکه اب ار وا کرند مرابنفسه ذ

ت ايق که کل ذرال او را ء حمد مرانشامتمجد در کرسى  و ءاسمامتصمد در عرش 

 ال ات رار که کل ممکناواسز ار وا شکر مر ع فرموده وابدامر خود اب ئمن ش ال ار

 و ناعرف اهر ذ ناز عرفاو اقدس وحدت  طاست بسالى ائم فرموده متعاق ئعن ش

و اى ادر نزد ثنيق ى خالاء کل ثناثن اء هر ذاز ثناو ا ئز مجد عزاست طرالى امتج

 مثل او کنه خود ران ات نزد عرفان موجوداکل عرف هست و بوده وئ ش ال او رانفس 

ت اذ انرايشاحدوث  نامکااب ورده واز نيستى اکه  ار ئذ کل شاهست  ل بوده وظال

ر گجلوه  اى خود رات بقاتجلى ذ نايشاى افن بر نيده واسان شنايشاب اقدم خود ر

ر کل افتقات اتيابر ذ شته وارى داج اقدرت ر بحرات عجز کل ابرکينوني فرموده و
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 ال خرالى اول ا ول الاز اموده کل وجود ر فراشکا امستغنيه خود ر تاجليوجود ت

خر ا خر بالالى ا ولا ول بالاز اکل موجود  و مکنون وانون قول  ف واخر در بين کا

يق ول بحمديکه الا ال ولاز ا ار وا در طلع نقطه در بطن نون مستظل حمد مر

 وا مثل مر شکر بال و وا ىاسو ئمستحق نيست هيچ ش و اورادون  ئنيست هيچ ش

ط قدس است ببسايق ال و وات اذ قاستحقاو بات است ذاشکرى که مستحق  ار

ن خود خلق انصيب وجد ن خود واى خط عرفاز برا او چونکه کل راع ارتفاع امتنا

ن غير منکون بوده اکواتب ادر مر يمکن و ن الامکامعنى در رتبه  ينا فرموده و

خريت ا و واوليت ا لت کند برکه دال اتى رالق خود مرز خاء فرموده اصطغا وهست

نچه ا الاسته اکه نخو ازير دهار دامشيت خود قر او را و واطنيت اب و واهريت اظ و وا

ت اين مراکه در  استه زيراو خوا نچهاب الاهر نشده استه ظاو خوانچه ا سته واو خوا

ين ا و واحلل اظهور  و واع رفاکنه  و وامنع انفس  و واقدس ات اذ الاديده نميشود 

هر اش باعرادر هر بطونى ب هر واسمى ظاول در هر ظهورى با ال ولاز ا ات رامر

 و هر شدهات ظاين مرا ئکل ش ول بعد وا ول الاز اکر کويم افرمود  هداخو فرموده و

که  ابود زير هداخو ين بوده واز اجل او اينه اهلل نموده هرا ءان کيف يشادياخلق 

 و واعلو عظمت  بر ند دليل شوداو چکونه تواست در ملک اشيء خلقى عدد کل 

 او کرا ةيانه ت الاز ظهورايست ا ذرهز دوره بديع فطرت او اظهور  و واسمو قدميت 

 ازير انيت رات مطلع صمداتجلي و ات قمص حقيقت رايد ظهوران که تحقيق نماتو

 ردد وگو اند دليل اه توونگمخلوق بوده چ واو باشيئيت  ئتصور هر شکه در نزد 

مروز الى اول ا ول الاز انچه تجلى فرموده او وکل ا و برا بق بوده وجودانکه سال اح

هر امروز ظالى اول ا ول الاز اش اعران اکر کل ادر يک عرش بوده و هست و  هراظ
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 وحده وحده ال هللا الادر کل ديده نميشود  و وانيت اتى هستند نزد وحداردند مرگ

هد بود او ظهور خواى ابر زات اخر بعدد کل ذرا خر الالى اويم گکر ا و شريک له

در  اين حد ران که ذکر اتو اوکج ئش د کلاعداو بات ام ظهوراتجديد نموده 

ى ايامر ت بعديه بمثلاظهور نيهامکاى اياکر کل مرا حد نمود ومحضر قدس ال

ت از قبل ذاهلل ا انا نىاى ابند کل و هرايک ظهور کل ظ ت قبليه دراتکوينيه ظهور

ت ادر ظل يک مر اياو وکل مرا الاود شيديده نم زل مستنطق که در کلاغيب 

کل مدلند بر  عدد و حد بالاو الاکه در کل ديده نميشود  ازير رددگمستقر مي

در  ئى کهايادر هر ظهور مر هست و زل بوده وات غيب اکه مر حدان وا نيتاوحد

ده کل اذن دا بوده و ن شجره ظهورات اد کل تجلينظهور رسناعلى ذروه انظهور با

ز اهلل که کل ايوم طلوع من يظهره  ىاز براف نموده ات صامر اکه خود ر اخلق ر

در ظل  زل بوده وارق شمس امستشرق بشو ار نفس خود و نفس خوداى او بنداقبل 

وع ن يناب ل مترقى واين نوع کماست که کل بايق ال و بوده وابرقدميت  و مستظلا

در يک  ميشود ونهگمر که چاردد بر تو گست که صعب اين اردند نه گل متربى اجم

 ال ولاز ات قبل که اظهور هلل نظر نموده دراردند على گى متعدده مثنى اياظهور مر

هد امثنى خو اياخر چه قدر مرا خر الالى ا و مثنى بوده اياز مرامروز چقدر الى ا ولا

عند  هستند و حد بوده وام وامکنه حدود خود در مقا رهلل دابود که کل در بين يدى 

 طق بوده وانچه که نادر هر ظهور  هست و ل بوده واتى مثل حاسي ام ومضى  اهلل ما

هر در اظ ز علوايت ميکند احک ست کهاتى امر ست کها نظهورالى اعى اهست د

ون ابسوى عى اظهور د ى مستضيئه در هراياکل مر ن بهور واهر در اعلو ب نظهور وا

رف انکه عاز ابعد  ردند وگهر او ظا هست که لدون ممتنع بوده و هستند و بوده و
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ينکه ا شته محبوب لم يزل برانکه محبوب دال بدجالا عز ل واين ذروه کماشدى ب

که هر قدر مرتفع  ايد زيراهده فرمات خود مشامر مشرق در ظلى ايامر هيانه ال ام

ست ائى عال تاهر ممتنع شوند ظهور ول وات امرى از براست ائى ابه ايامر شوند

ز است ا وانچه در اکه  نامروز در ظهور شجره فرقات لم يزل نظر نموده اى مراز برا

ى يوم من لان اول ظهور بياز ا مروزاهمچنين  ن واع نقطه ارتفاست بر اخير دليل 

مطلع  ت ونياع نقطه وحدارتفاست برادليل  ن مرتفع شوندانچه در بياهلل ايظهره 

فيه ائى صاياوند که در هر ظهور مرارد خداميد شته وامحبوب د زليت چه قدراصبح 

 وليهامشيت  بال اتهابکينوني انهاست که اين از شجره حقيقت نه اند شو مستعکس

ز ظهور اکه بعد  همينقدر ز ظهور مستنطق بودند وار بودند قبل گاشند که امستشرق ب

ست که بمشيت ال خود دلي رئاء بابهى ضيا د وى رب خواثن عال امستنطقند ب

و امر ائمند باو قاکل در نزد  مده وامستحکى  وات ظهور اقاشراب شته وگوليه متجلى ا

و نظر نموده در ظهور امستظلند در ظل  و واز مجد ا منطقند و واجعند بسوى ار و

ده اد ت مقدس خودات ممتنعه مرتفعه نسبت بذانى چقدر کلماکه حرف ث نافرق

 ةيانه ال ام کرا همچنين در هر ظهورى هلل بوده واو بقول رسول انکه خلق ا وجوداب

زليه ان طلعت از اطقند ان وليه وا ن مشيتاردد کل مخلوقند بگهر ات ظاين مرامثل 

ت اين نوع ظهوران بان بيالم يزل که کل سک ست نزد محبوباچقدر محبوب 

 اويگ مده واب خود مستبرق برء محبوابثن لايز لم يزل و ال وگشته  مستشرقه مسترفع

در ظل من  که کل رددگهر اخرى ظامت ائى مستشرقه در قياياکه مر ديده ميشود

ى اخود ثن فئدهات اتباشند وکل بمراب ت لم يزل بوده واد ذاسج د واهلل عبا يظهره

ن ايشاهستند که در  و ئى بودهدالان ايشا زند وارى سان جابرلس امحبوب خود ر
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 الايند انمينمه داراو سته او خوا نچها الا هنداهلل نميخوامن يظهره  الاه نميشود ديد

 الايند انمينم اقض و تقدير فرموده وانچه ا الايند انمينم تقدير ده نموده واراو انچه ا

 الا رنداجل نميدؤم ذن فرموده واو انچه ا الاذن نميدهند ا فرموده و او قضانچه ا

که  نندايشاو مکتب فرموده انچه ا الارند امکتب نميد و جل فرمودهؤو مانچه ا

ت انند بلورايشا و ءاسمى شمس اهست در تلق ن مثل بلور بوده وايشافئده اى ايامر

لشمس اتسکن  اعلى م لشمس يتحرکون واتحرک  اء شمس حقيقت که على ماتلق

خريه ا و وليهايه انه ال احجج م و حد بودهاهلل در هر ظهور وا ةلم تزل حج يسکنون و

ت اظهور هر وادر نفس ظهور ظ ت مستشرقه بعديهاظهور و مستظل وادر ظل 

شته ذکر حرف اوند دوست داب خداين باو در  هراون بامستقدمه قبليه در نفس 

ى از براشد انکه تحفه با اهلل تاى يوم من يظهره از براند اقى ماب ينکهابر ابع رار

ى من از برا شدانکه غرس با ات اين مقعد راع ارتفاشته ادوست د و وان ايما ءدالا

ن حرف او و ان ايماء دالاى ابر زاردد گسبب سکونى  ون واهلل در يوم ظهور ايظهره 

منبع عز  در مقعد قدس خود و بد بوده واوع جداهلل سال بين يدى ايز لم يزل و ال

 ر عددانه ون در هر ليل اذکر  هد بود واخو مستثنى بوده و ء محبوب خوداخود بثن

د اعداشده ذکر  وادتين در اول که ذکر شهايه اه در اهرک هست و محبوب بوده و ءاه

در هر ظهور  ء واه رتبه عدد ز ذکر حروف حى در هراست افى ان کاحى شود در 

چه قدر محبوب  هست و مستثبت بوده و ءايش ايد ماظهور خلق فرم اذ ةيانه ال امکر ا

ردد بر علو گمستدل  ن واز ايت کند احک اتى که بکلهامر بوده نزد محبوب لم يزل

ن اسک ل نزداجم کل قدس و ل واکم ست کل عز واين او اع ارتفاسمو  و واع امتنا

  بمثلهم يستحکيون جبروت طوبى لهم وللذينهم مال داهوت وعبلم الاع
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 قومالاقوم الاهلل ا بسم

 الاه لٓ ا هلل الا قومالاقوم الاهو  الاه لٓ ا الهلل ا لقومالقوم اهلل ا هللالقوم بالقوم اهلل ا بسم

 هو الاه لٓ ا هلل الا لمقوماهلل ا بسم والمتقالمتقوم اهو  الاه لٓ ا الهلل ا لقومالقوم اهو 

هلل و ميوم قواقوم قهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا نام قوميقوهلل و لمقومالمقوم ا

 كيملهلل و واقوم مقتوم متفهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا مان قوام قوميقو

كل  قوم فوقاهلل ا قل واقوم مقتوم متقهلل او انهميب اوم رضالاو تامولسا مان قواسلط

 الو تامولسافي  الحد ا مه مناقوان اسلط كيمتنع عن ملين ا ردقيم لن اقوا يذ

لن  ماقوا يذكل  قوم فوقاهلل ا قل اميقو اوماق امان قواكنه ا انهميب ام وال رضالافي 

 الو رضالا يف الو تامولسافي  الحد ا نه منام قوميقو كيعن ملن يمتنع ا ردقي

 تامولسا نانت قوما كنا للهماك ناسبح اميقو اقوم امان قواكنه ا انهميب ام

ء اتش منلترفعن وء اتش عمن اولتنزعنهء اتش من ةيلقيومان يتؤلت انهميب امو رضالاو

 من لتذلنوء اتش لتعزن منوء اتش من نلتخذلوء اتش لتنصرن منوء اتش لتنزلن منو

ء اتش اتخلق مشيء كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش قرن منفلتوء اتش من نيلتغنوء اتش

ن يمالقوا ناقومنت ا نكاللهم اك ناسبح اريدقشيء كل  على نتكنك ا كمراب

ء اتش ولتنزلن منء اتش منلترفعن وء اتش عمنمر الا لتنزعنوء اتش منمر الا نيتؤلت

 كقبضتفي ء اتش منلتفقرن وء اتش من نيلتغنوء اتش من نلتخذلوء اتش لتنصرن منو

 نكاللهم ا قل اميقو اوماق امانت قوكنك ا كمرابء اتش اتخلق مشيء كل  وتكمل

علم انت ا نكاو انهميب امو رضالاو تامولسافي  اتعلم م نيقومالاقوم انت ا

ة لتغرسن شجر انهميب امو رضالاو تامولسا ناقومنت ا نكاللهم ا قل نيعلمالا
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نك ا دكمن عنمة يلقاوم يمنن بمن تظهرنه ؤيلمرك اب تخلقو خلقت اميف تاثبالا

عن ن يمتنع ا ردقي قومه لنا يذكل  قوم فوقاهلل ا قل اريدقشيء كل  على نتك

 امان قواكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الوت اوملسافي  الحد ا نه منام قوميقو

 دشهان اهلل ا ظهرهيمن لى ا لقيوما منيلمهاهلل ا من باتكلا ان هذاقل  اميقو امقتوم

وم يمنن ؤيل دبعمن و من قبلشيء كل  خلقت دلمحبوب قا زيلعزا انا الاه لٓ ا النه ا

 ازيعز انصره نصراف للهماك نان سبحيدلمهتاونن من كيل كتايابثم  كب كظهور

 ايبه انايبه دكمن عن هب له للهماك ناسبح اليجم احفظه حفظاف للهماك ناسبح

 دكهب له من عن للهماك ناسبح اليجل انجال دكهب له من عن للهماك ناسبح

 للهماك ناسبح اميعظ اناعظم دكمن عن هب له للهماك ناسبح اليجم انجمال

 اميرح انارحم دكهب له من عن للهماك ناسبح ارينو انانور دكهب له من عن

 دكهب له من عن للهماك ناسبح اميتم اناتم دكمن عن هب له للهماك ناسبح

هب له من  للهماك ناسبح ازيعز اناعز دكهب له من عن للهما كناسبح اريبك انابرك

 للهما كناسبح اريدق اناردق دكهب له من عن للهماك ناسبح اميعل اناعلم دكعن

 ابيحب اناحب دكهب له من عن للهماك ناسبح ايرض انايرض دكهب له من عن

 دكهب له من عن للهماك ناسبح افيشر اناشرف دكعن ب له منه همللاك ناسبح

هب له  للهماك ناسبح اكيمل اناكمل دكهب له من عن للهماك ناسبح اطيسل اناسلط

 للهماك ناسبح ايبه انايبه دكمن عن يهب ل للهما كناسبح ايعل انايعل دكمن عن

 اليجم انالجم دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح اليجل انجال دكمن عن يهب ل

من  يهب ل للهماك ناسبح اميعظ اناعظم دكمن عن يهب ل للهما كناسبح

هلل ا كناسبح اميرح انارحم دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح ارينو انانور دكعن



 

www.oceanoflights.org 

 اليمك انمالك دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح اميتم اناتم دكمن عن يهب ل

 اناعز دكمن عن يهب لهلل اك ناسبح اريبك انابرك دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح

من  يهب ل للهماك ناسبح اميعل اناعلم دكمن عن يهب لهلل اك ناسبح ازيعز

 للهماك ناسبح ابيحب اناحب دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح اريدق اناردق دكعن

 اطيسل اناسلط دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح افيشر اناشرف دكمن عن يهب ل

 دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح اكيمل اناكمل دكمن عن يهب ل للهماك ناسبح

 اناو نيبيلمج اكن اناو ب لمن نظهرنهاتكلافي  سئلت دق اه مانيعطا دق انا ايعل انايعل

 منكل  لنسمعن اناو نيلمنزل اكن اناو نئذيب حاتكلافي  سئلت دق ام كاوهبن دق

ن قل يبيلقر انك اناو اعوننديمن كل ء اعدبن يلنستج اناو نيبيلمج اكن اناو اعونندي

 عن يلتسئلوننو نيردلمقت ونديتر امعلى  اكن انافشيء كل  ي فيداعب اين ا يعوندا

 الا انهميب امو رضالاو تامولسا اخلقن ان ميلماعشيء بكل  اكن انافشيء كل 

 رضالانحن نرثن  اناو ملوناع النكل و الن رضالاعمرون يكل  نيرثالو اكن اناو لحقاب

 ام اندان من عبيلنصطف اناو نيردلمقت كذلعلى  انك اناو ورظهكل  في اهيعل امو

بكل  اكن اناو اندامن عبء ات من نشايالالنعلمن  اناو نيلماللع اتنامر جعلنهلنوء انش

 تهاياو هللاب امنوا لذينهما ةدفئاعلى  ىدلهاب ابوالنفتحن  اناو نيطيلمحيء ش

ه داعب هللا نيربيفل ال هذن فلمثيردلمقت كذلعلى  اكن اناو الدن لتعلمنهم منو

ه داعبهلل ا نطقنيفل المثل هذو نيلمخلصاه داعبهلل ا نيرقيفل المثل هذو نيلمتقا

 ةمكلحاو لعلماهلل ا علمنيفل اولمثل هذ نيقالباه داعبهلل ا رنكذيفل المثل هذو نيلالعا

رب  رضالارب و تامولسارب  له هللكمر الا انما ن قليبرالصا هدامن عبء ايش من

 اهلٓ ان اكن قل لو ودباله عكل  هللا الاه لٓ ا من امو نيلمالعارب ى ري ال امو ىري ام



 

www.oceanoflights.org 

 طقون قلاه ندعن منسل لرا كل انهميب امو رضالاو تامولسا خلق دفسيلهلل ا ريغ

هلل ا نزل دق امكل  رونتنظ هلل الا ظهورلى انتم افا هللامر ا الايرى  السل لرا كل في

هر المظال دتتب ال مكن فيلمالعارب  انا الا هلٓ ا النه ا هدمن عنليه ا ىحوا يمن نب

ول ا اللذي اول ا رن منكتنظرون فلتتف الهلل امر الى ا نتمافا اهينطق في ال مدتبيلن 

 لقيوما منيلمها انا الاه لٓ ا الهلل ا انا نها الواقو هللا دمن عن اظهرو دهر قامظ م منكله 

 انا الاه لٓ ا الهلل ا انا يننا ولونقثم ي ظهرونيهر ام من مظكله خر ا اللذي اخر ا لىاو

ن قل يلمالعارب  دحاو هلٓ طن الالباو هرالظاو خرالاو ولالا نالمحبوب قل از يلعزا

هلل ا دله عنخر ا لذي الاخر ا لىاي قضي امو لهول ا ال يلذاول ا من ىقض دق ان ما

 صفا للهما لوبلقات امركل  صفا للهما تتفكرون الهلل ا خلق يفنتم افا ينئذح

ثم  كب امنوا لذينهما حارواثم  هدفئالات امركل  صفا للهما فوسلنا تامر لك

 فقالى ا نايلبافي  رق منا للهما نيلطفالالطف انت ا نكا همداجسا ثم كتاياب

 نكابهى الا فقالى ا نايلبافي  منرفع ا للهما نيردقالار دقانت ا نكاعلى الا

حفظ من ا للهما نينصرالانصر انت ا نكا هيمن فنصر ا للهما نيرفعالارفع ا نتا

 للهما نيغفرالاغفر انت ا نكا هيغفر من فا للهما نيحفظالاحفظ انت ا كنا هيف

ن يرحمالارحم انت ا كناه يرحم من فا للهما نيغنئالا ىغنانت ا نكا هيغن من فا

 دمن بعلقيمة ا ومفي ي هللا ظهرهيحب من في  نكيمن  الا هين من فكيقل لم 

 المطروز قل مارز لطاك من ذلهلل اء اش اقل م خلوندتهلل ا حبفي  تحبون النتم افا

 اقل م دلمجروا دلجرا كمن ذلهلل اء اش المجهور قل ما لجوهرا كمن ذلهلل اء اش

 اقل م يلمبهوا يلبها كمن ذلهلل اء اش المسذوج قل مالمذج ا كذل منهلل اء اش

 المجمول قل مال الجما كمن ذلهلل اء اش المجلول قل مالجلل ا كمن ذلهلل اء اش
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ء اش ار قل مولمنواور لناك من ذل هللاء اش المعظوم قل مالعظم ا كهلل من ذلاء اش

هلل اء اش امول قل مكلمامل كلا كهلل من ذلاء اش ام بور قلكلمابر كلا كهلل من ذلا

من هلل اء اش المعزوز قل مالعزز ا كمن ذلهلل اء اش اقل م لمتمومامم لتا كمن ذل

 كذل منهلل اء اش اور قل مدلمقار دلقا كمن ذلهلل اء اش المعلوم قل ما لعلما كذل

من هلل اء اش ام لمحبوب قلاب يلحبا كمن ذلهلل اء اش اقل م يلمرضوا ىضلرا

ك من ذلهلل اء اش اقل م لمرفوعافع لرا كمن ذلهلل اء اش المسلوط قل مالط لساك ذل

 كهلل من ذلاء اش اقل م يلمعلوا يلعلا كمن ذلهلل اء اش المشروف قل مارف لشا

ك هلل من ذلاء اش المنصور قل ماصر لناك ذل منهلل اء اش اقل م دلمجووا دلجوا

هلل الى ا رفعنيفل اولون ولمثل هذالاه داعبهلل  عملنيفل المظهور فلمثل هذاهر لظا

ولمثل ون هرالظا هللا داعبهلل ا نيدنصرن ين ان ديريفل اخرون ولمثل هذالا هللاد اعب

 رب هلل دلحماطنون قل الباهلل ا داعبهلل اعند  نزل من احفظن مين ان ديريفل اهذ

 ام دبع انين تنزل علا نيلمالعارب يرى  ال امويرى  امرب  رضالات ورب امولسا

هلل ا دانستطرزن بهن عب تات مستطرزاياو بالوافي  و من تخلقالوا ددع ىقض دق

 نايلبا يولا اين المجذبون اهلل ا دابهن عب ستجذبنيت امجذبت المكلمستطرزون وا

بهى الا لمثلا كمثل ذلنتم ا نايلبا يولا اين اون يتترق ىبهالالمثل ا كذلعلى  نتما

 ونيكتستح امس عنهلشا بلناتق اذا ةت مصقلابلوركم كتدفئاولتجعلن  ونيتترب

 يهبتست ام ىوعل ونيتستعل يتستعل ام ىتستظلون وعل اظله يتستنطقون وف اوعنه

صفون قل ي امكل  عنهلل ا ناسبحخلق يخلق و امكل  عن خلوهلل ا ناون قل يهبتست

كل  لقاخهلل ا ون قلدباله عكل و خلق له ونهد امن او شيء ه منكرديلن هلل ا نا

 تيميهلل ا بعثون قليكل  ليها ناو شيءكل  زقارهلل ا قل رجعونيكل  ليها ناو شيء
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 قلبون قليكل  ليها ناو شيءكل  نييحيلهلل ا نارغبون قل ي كل هيلا ناو شيءكل 

نطق مثل الذي قد الحمد هلل اولمخزون ارز لطاك نطق مثل ذلا دقلذي ا ر هللكلشا

لف ا اهذ نامحبوب قل  يلاسم متعار كمن ذهلل اك راقل تبلمكنون الجوهر اذلك 

 كتل راثما منثم  هله بهلل ا ىتجل ام لىا نظرنين فلوركتذنتم ا امعلى  دحاو دبع

من صنع مصتنع هلل اك راتب دودوعز ر كرن ذكتذ تجمعن اذا خذون قلات ناضولرا

من  هللاك راع تبيمن رفع مرتفع رفهلل اك راف تبيمن لطف ملتطف لط هللاك راع تبيصن

خ يبذ من بذخ مبتذخهلل اك راخ تبيشم مختشم من شمخهلل اك راع تبيمنع ممتنع من

هلل من جمل ا كرال تبيمجتلل جل جل منهلل اك راتب يبه يمبته يمن بههلل اك راتب

ك رام تبيتم من تم متممهلل اك رال تبيمكتمل كمل مكمن هلل اك رال تبيمجتمل جم

من قدم مقتدم  هللاك رام تبيمن رحم مرتحم رحهلل اك رام تبيركترم كرم مكمن هلل ا

 دمن جوهلل اك راتبمظتهر ظهير  هلل من ظهرارك اهلل من نور منتور نوير تبارك اقديم تب

ك رار تبيمن فخر مفتخر فخهلل اك راتب بيتهب وهؤمن وهب مهلل اك راتب ديجو دمجتو

س دس مقتدمن قهلل اك رار تبيفطر مفتطر فط منهلل اك رار تبيمن طهر مطهر طههلل ا

ر دق منهلل اك رام تبيمن علم معتلم علهلل اك راز تبيمعتزز عززز من عهلل اك راس تبيدق

 فيمن شرف مشترف شرهلل اك راب تبيمن حب محتبب حبهلل اك راتب ريدر قدمقت

من قوم هلل اك راتب كيمل كممتل كمن ملهلل اك راط تبيمن سلط مستلط سلهلل اك راتب

ك راع تبيمن جمع مجتمع جم هللاك راتب ديوح دموتح دمن وحهلل اك رام تبيمقتوم قو

سم الا كذلفي  ناح قل يفتح مفتتح فت من هللاك راب تبيلب غلتمن غلب مغهلل ا

من و نيركاذ اكن اناو دبعمن و ب من قبلاتكلا يمس فالخار حرف كر ذكذي

 هللامر ا من كضر ذلخ دزمرء الها ددلزمنه عيء الها ددعن ع كر ذلكحتجب عن ذي
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من  كعنه ذلهلل ا سئلي عمره فالكل  في ناكن او ىنسيومن  تحتجبون اللعلكم 

 درون بعكتذن او ليبعز جم دلمقعا كرفع ذلين اهلل ايحب  نيلمالعاى لعهلل ا فضل

 رونكتشلعلكم  هللا من فضل كم ذلكيفكيل يلحار كن ذيلمتكلا

 

 قومالاقوم الاهلل ا بسم

نت ا الا هلٓ ا الهلل انت ا نكاعلى  شيءكل و شهدنكال هيلٓ ا اي للهماك ناسبح

 ةردلقا كلو لجبروتاو لعزا كلو وتكلملاو كلملا كل كل كيشر ال دكوح

ك لو للجالاولعزة ا كلو سوتالناو ةلطنلسا كلو قوتايلاو لقوةا كلو هوتلالاو

ء الدالا كلو لجالالاو قعالموا كلو لامكلاو ةلوجها كول لالجماو ةلعلطا

 كلو لامثالاو لمثلا كلو لادلعاو ةطولساك لو لالفضاو حمةلرا كلو لستجالالاو

لعزة ا كلو لستقالالاو لعظمةا كول لستجالالاوء ايبركلا كلو لستقالالاو لعظمةا

 كلو راقتدالاوة لطنلساك لو جابتهالاو ةجلبها كلو عارتفالاو لقوةا كول عامتنالاو

 كندسجيلكل و نيتكاوحد حقعلى  كندعبيلكل  تخلقو ا خلقته دق امكل  هيلٓ ا اي

 كتيئايبركحق  ي علىدمقصو اي كسبحنيلكل و نيتكاصمدحق  ي علىمحبوب اي

حق  ي علىدمعبو اي كعظمنيلكل و كتيداباحق  على هيلٓ ا اي كندوحيلكل و

 عن كسبحنالو كسندقو يا شيء من كسدق دق ام لكعن  كسندقال كتيطسال

 نتاو نيتكاوحدن ابعلو سلط يلالعانت ا كسبحنو يا يءش من كسبح امكل 

 ادصمو لجبروتاوز علاب ادمتفر اهلٓ انت كلم تزل  نيتكاعز فرد كيبسمو مل يلالمتعا

 ادتحؤم ادحالعظموت واو لعظمةاب ادتبؤم ادباو هوتلالاو سدلقاب ادمتوح

ت يهتبو كناسوت سبحدلقاو ةيوسدلقاب ادممتج ادمجو لقوموتاو ةيلقيوماب
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 تنورتو كناتعظمت سبحو كناتجملت سبحو كناوتجللت سبح كناسبح

ملت كوت كناتعززت سبحو كناست سبحدتقو كناترحمت سبحو كناسبح

رت دتقو كناسبح تشعشعتو كناترفعت سبحو كناتتممت سبحو كناسبح

تغلبت و كناتجبرت سبحو كناسبح تسلطتو كناتظهرت سبحو كناسبح

 خرالفاو كرانتصاصر بالناو كراقتهاهر بالقاو كراظتهاهر بالظانت ات يتعلو كناسبح

 كرانتظاظر بانلاو كراستخاخر بالساو كرافتطاطر بالفاو كراحتبابر بالحاو كرافتخاب

 ايت يهاوتب كرين توصف بغامن  يمحبوب اي تيلاتع كراغتفافر بالغاو كرانتواور بالناو

 كتايتجلو تانكلمماكل  علىة مشرق كتالم تزل ظهور كابسو تنعتن امن  يمنعوت

 فوق ةللجتم كتالمكت وائناكلاكل  على ةمرتفعتك اياو تالذرا كل ىعلة ممتنع

 افم تادلموجواكل  على ةتملكم كتاراشاو تامولساو رضالاوت كملفي  ل منك

له ول ا ال يلذا ولامن لك كل امثا يمحبوب ايست دتق اموك ئاسما يهلٓ ا اي علت

على  كن لدسجيله لخر ا ال يلذاخر ا لىاو نيتكاوحدق استحقاعلى  كندعبيل

ت ابلورفي  دكجوعلى ا امو كظهور ايامر يف كفضلعلى ا افم نيتكافردق استحقا

كل  منوه ابهاك ئابه كل منلقيمة ا وميمن تظهرنه  ىعل للهما فلتنزلن كنبطو

 نورها كنوركل  منو اعظمها كعظمتكل  منو جملها كلاجمكل  ومن جلها كلجال

كل  ومن اهكبراك ئاسما كل منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمتكل  ومن

 ككملكل  منو اسلطها كسلطنتكل  منو اعزها عزتككل  منو اتمها كتالمك

ه ومن ارضاومن كل قولك  الهيمستط كرتدقكل  منو نفذها كعلمكل  منو فخرها

 رفعها كئعالكل  منو شرفها كشرفكل  ومنلديك  امنعهاليك وا احبهائلك اكل مس

 كعارتفاسمو و كعامتنالعلو  ينبغي ام كسمو عزو كسدق لعلو ينبغي امكل  منو
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 تحتو سهافوق رمن و لهئاشمو نهيميعن و خلفهمن و هيدين يمن ب للهما لتحفظنهو

 اوم رضالاو تاواملسا ةكئته بمالكمل امكل و ليهاي نتهيشطر كل  منو هيرجل

 اريتظه للهما لتظهرنهو ايجل اله فتح للهما لتفتحنو ازيعز انصر للهما لتنصرنهو انهميب

 رضالام على للها لتغلبنهو اعيرف اعيترف للهما لترفعنهو اميعظ اطيلتسلطنه تسلو اريظه

كل  على اهراظو كتيرابقهشيء كل  ىعل اهراق للهما لتجعلنهو كتغلبب اهيعلمن و

 اهيعلمن و رضالالتطهرن و مرهاب اهيعلمن و رضالام هللا فلتسخرن كتيرابظهشيء 

 ارض ومن عليهالاللهم الى دينك بفضله ولتسخرن اللهم كل اولتهدين  نهابسلط

 اذ هيلٓ ا ايلغيرك ا نهامتناب دكمن عن فضالو اده جوب رضالا للهما ولتملئننه ابسلط

 كوتجللت بسلطنت عزتكتظهرت بو كرتدقهر تقهرت بق اذ يمحبوب اي كوندو ا مرا

تبرزت و كت طلعتاتجولت بظهورو كتيباتطرزت بجذو نيتكاوحدتجملت بو

نت او لموصوف لم تزلاوزل الا ولا لمعروف منا نتا عزتكت ايا بانجذاب

 كمثلبفات يلاتعو كناحم سبدلعابحبوحة  في لمشهوراو مدقلامو س يور فكلمشا

لك امثا تاينونيكلب اوط كئالداقب ارو كئايولا دهر عناظو دكاعب دضر عناح

 كرضاو كئاسمن اسك كندعبيل كقبضت يفو كخلقكل  تيلاتعو كناسبح

 كقربء اجو هوفي  منليك ا نقطعنيلو كخلقومرك ا وتكمل يف من كسندقيلو

 من كئبعالي ستعليو دكبعو كوت قربكملفي  من كتانجذبن بظهوريلو كسدقو

ع امتنا اع وتمنعت فوق كل ذارتفا اذكل  ترفعت فوقلك امثاوك ئاسما وتكملفي 

 اخ وتشعشعت فوق كل ذابتذا اوتبذخت فوق كل ذخ امشتا اوتشمخت فوق كل ذ

نزلت  اوم تكنياوحدع ارتفال الا لهول ا اللذي اول ا منسل لرا بعثتا امع اشتشا

 الا هجالمنامت قا امو نيتكاصمدع ارتفال الا لهول ا اللذي اول ا تب منكلا
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 الا طنالبوابطنت ا امو كسلطنت ءستعالال الا هراولظاظهرت ا امو كلمتكء ستعالال

ونن كيل لاتز الو امثل هذ كخلقفي  كسنت نتاكلم تزل  قيوميتكل جالتسال

 ان لهيتتجلو ةيمصف اتاظهور مركل  يي فث تصطفيح كمثل ذل دكاعبفي  كبيس

 كلمستظهر ببطوناو كل ظهوردمو كبيمطلع غو كمظهر نفس التجعلنهو ابنفسه ابه

كل  ىعل يهلٓ ا اي كنعمال الامكستا كذلكل  كظهورو كوت بطونكملفي  من ىعل

م من دا دبعثت بعا ال ناو تادلموجواكل  على كايالعط الاستفضاو تانكلمما

ن كيفلم  دكح ياياقضو كعدب عيادطلع ببيمن و قولن الي نار دقيظهور فمن 

كل  في نين تصطفاب كاسخو دكومن طلوع جو كاعطو كمن ظهور فضل الا كذل

 الا اهيفيرى  الث يح ةمرتفعء ايات مرالمرا كن بتليلتصطفة وممتنع اتاظهور مر

 دلمجا كلو فيلمنامخ الشالعز ا اذ اي دلحما كفل كبطونعلى  الا لدي وال كظهور

 يعل ونزلت كت نفسامر يجعلتنو يخلقتن دث قيحفيع لرا ذخالبال لجالا اذ اي

عز  تايبتجل يرفعتناو قيوميتكت اع ظهوريادبب ينطقتناو كرتدن بقايلبا

 اتامر اجعلته دق ام انهيت من بيصطفاوة دودر معيغء ايامر يخلقت بو نيتكاصمد

 دلحما كفلتك ايا نن تنبئن ماب اهنتنطقو دكمن عن ن تنطقناب اتلجلجتهو كلنفس

 ابنفسه ابه ات لهيتجل دث قيح دلمعتمات المرا كذلى عل دتبؤلما دبالافي 

 اتنصرنه ناردت او كوبيغو كتايع تجليادبب انطقتهاو كبطونو كظهور مامق اجعلتهو

 اترفعنهو كتيرابظه اوتغلبنه قيوميتكب اتسلطنهو كبسلطنت اتظهرنهو كرتدبق

على و اليجل الجال الهجالعلى و ايبهء ابه اهئابهللهم على ا فلتنزلن كتيئايبركب

على و ارينو انور انورهعلى و ةميعظ ةعظم اعظمتهى علو اليجم الاجم الهاجم

على و ةريبكء اسما اهئاسماعلى و ةمات اتالمك اتهالمكعلى و ةسعاو ةرحم ارحمته
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على و ةميدق ةعرف ارفعتهعلى و منيعة ةعز اعزتهعلى و ةفيلطة الامك اتهالامك

على و ةطيسل ةسلطن اسلطنتهعلى و ةليجل ةكشو اتهكشوعلى و ةميعظ ةحشم احشمته

 نقولتخل ايرضء ارض اهئارض ىوعل ايعلء عال اهئعالعلى و ةعيرف ةنكمل انهاكمل

 كع مظهر نفسارتفا كت ذلامن مر نايلبافي  رتفعي امذ كل ا ةمرتفع ايامر ابه للهما

 لحرفا كذلللهم على ا فلتنزلن كيلون علديو كون عنئستنبيو كيلاعون ديكل و

 ةيطرزو ةيعل ةيفوراكوة ميدق ةيذجاسو ةيبه ةيدمجرو منيعة ةجوهرسم الا كذل يف

 ةمتظهر ةيناو ةيلمعا ةمبرز ةينانفسو ةيزلاة متشعشع ةيتاذو ةيدبا ةمشرق ةينونيكو ةيعل

 ةيهوتال ةمستشرق ةيبوبمحو ةينورا ةمتجذب ةيفوراكو ةيطرز ةسدمتق ةيذجاسو ةيرفعا

 ةيمرغوب ةمستلطة يموصوفو ةيمرفوع ةمشتهر ةيمنعوتو ةيقوتاي ةمبتهج ةيدومقصو

 لحسنىاك ئاسما من ابه علم حطتا دقنت ا امو ةيمخزون ةمستخزن ةينونكمو

من و اقبل قبلهمن و اهيخراو اولهافي  اهينيع للهما تقرنلو ةيلعلا ايلعلالك امثاو ةيضلرا

 دكمن عن اجابتهالحزن ات من دشه دق امكل ء اجز اهيعل للهما تنزلنلو اهدبع دبع

 كرتدق دعنكل  نيرضي ان مايلبافي  لمنو له للهما لتفتحنو كندمن ل اعارتفاو

 بديتكاو كقرب رقامش دعنكل  ننكسيو زليتكاو دكلع جوامط دعنكل  رنكشيو

 نيتكافردع دت بايبتجلكل  تلوحنيو قيوميتكو دكت مجاظهور دعنكل  بتهجنيو

 ددن عايلبافي  منكل  ارهكذ للهما لتلهمنو كتيدحا ت عزابشئونكل  جذبنيو

 كبيبنت حب ةطمار فكن تحببن ذا كبذلردت ا دقنك اذ اليلة و وميكل  فيء الها

في  اهيعل للهما لتنزلنو عارتفالامنتهى  على اهدمقع للهما فلترفعنهلل ا رسول دمحم

حتجب ين من كول كمكعن ح ىن تنسامن جل ا نكاو عامتنالاو لعزا ولوا انهاكم

 يلحار كذيمن و لهء ابه ال يلذا لخضرا دمرلزا من الامثقء الها ددلزمنه عيعلمه  دبع
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ظهور  الاردت ا امنك ا ذا رلذكاك عن ذل يفكي كر مظهر نفسكذو كركذ دبع

  نيركالذا ريخنت ا نكا كركمبلغ ذلى اكل  غستبالاو شيءكل  عن كئاستغنا

 

 قومالاقوم الاهلل ا مبس

عز  تابظهور تادلموجواكل  لكايهعلى زل الا شرق من صبحا دقلذي ا هلل دلحما

في  منكل  حالاو تهينادصم درق مجات بشوانكلمماكل  علىء اضاو تهينادفر

 طرزز اطراب تالذرا كل طرزاو تهيئايبرك لع عزات بمطامولساو رضالاوت كمل

ته يوميع قامتناع ارتفات بامولساو رضالاوت كملفي  من لكرفع او تهيزطرو

 ادستشرق حماو حالاو برقاو راناو شرقاوء اضا دق امعلى  ادحم هدستحماف

 اينابرك اينارحم اينانور ايناعظم اينجمال اينجلال ايئايبه اينارفع امعال ايناشعشع

 ايناطرز ايناغلب ايناكمل ايناسلط ايناشرف ايناحب ايناعلم ايناردق ايناعز ايناتتم اينمالك

 انيزالا انياقدم انيابطن انياظهر انياوزر انياحكم انياقرب انياجود انيالفض ايناجذب

 دحم ايناحب اينايبق اينايعل اينايجل ايناكشو انياحشم انيالطف انياكرم انياصمد انيامجد

رق امن شوكلهن  تامولسا مالي ادس حمدمستق مستسبحء اثنو دمستمج دمستحم

 امو وجهتهء ايضات اياكرق حامن بو اهيعلمن و رضالا ماليو تهطلعر انوا تاوسكع

 تهينادصم لستقالال ستجالافي  اونهمدامو تهينادع وحاستمناع استرفامن  انهميب

ن اكت مانكلممال كى ح علالا ادته حمينادوحء استبهاء ستعالامن  افوقهم امو

كل  ناكرا ماليو نهامتناو هدمج رقات شوادلموجواكل  علىء اضاو نهاحساو فضله

كل  ي علىستعلي ادعه حمامتناو هدت مجاوبطون عهارتفاو سهدت قامن ظهورشيء 

 تهيزلاء استثناء ستجالاب دمجكل  ي علىستجليو تهينادع وحامتنا عاسترفاب دحم
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ل الجمالطلعة وال وذو لجالالعزة وا هو ذو الاه لٓ ا النه اعلى  شيءكل  نطقني ادحم

له من دعي ال ادل حمجالالاوء الالاوذو  لامثالاو لمثلاذو و لامكلاولوجهة اوذو 

 دقرنه من حمي ال ادل حمدمن ع لهدعي ال ادحم دشبهه من حمي ال ادحم دحم

 دحم ده من حميفاكي ال ادحم دمن حم لهكاشي ال ادحم دثله من حمامي ال ادحم

ق دصو ستشرقاشرق فو ستنطقانطق ف يلذا قامبرق برء اثنو قامشرق شر

سمق و ققدستاقق فدو سترققارقق فو ستسبقاوسبق ف ستحققاحقق فو قدستصاف

 تاوضيح من فالاوزل الا ت صبحاقاشرامن ء اضا استلحق بمالحق فو ستسمقاف

 دلحما كمن ذل اله ايو هرالمتظارز المتبا دلحما كمن ذل اله ايفول الا ركذ

ء انلثاك من ذل اله ايو خرالمتفا يهالمتباء البها كمن ذل اله ايو هرالمتباهر المتظا

 كمن ذل اله ايو ورالمتنا للالمتجال لجالا كمن ذل اله ايو خرالمتا يلالمتعا

 اهر فلمثل هذالمتظامل اكلمتا لامكلا كمن ذل اله ايو طرالمتفامل المتحال الجما

كل  نيثنيفل المثل هذو رونكالشاكل  رنكشيلف المثل هذو وندمالحاكل  ندحميفل

لمبطنون ولمثل افليبطنن كل  المبرزون ولمثل هذافليبرزن كل  المثل هذو ونيلمثنا

هلل ا ىلاتع هللالى اتع لمشرقوناكل  شرقنيفل المثل هذو لمظهروناكل  ظهرنيفل اهذ

 هللالى اتعو لالمتجا لجللا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو هالمتبا يلبها كعن ذل

 ظالمتعالعظم ا كعن ذل هللالى اتع هللالى اتعو مالمتجالجمل ا كعن ذلهلل الى اتع

فع لرا كعن ذلهلل الى اتع هللا ىلاتع ورالمتناور لناك عن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو

عن هلل الى اتع هللالى اتعو باكلمتابر كلا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو فالمترا

لى اتع هللا لىاتعو زالمتعالعزز ا كعن ذلهلل ا ىلاتع هللالى اتعو ماكلمتامل كلا كذل

 هللالى اتعو دالمتقار دلقا كعن ذلهلل الى اتع هللا ىلاوتع لالمتعالعلم ا كعن ذلهلل ا
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 يضلرا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو بالمتحالحبب ا كذل عنهلل الى اتع

 عنهلل الى اتع هللالى اتعو رالمتشارف لشاك عن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو ضالمترا

 هللالى اتعو لالمتما كلملا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو لالمتسالط لساك ذل

 والمتقالقوم ا كذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو لالمتعالعلم ا كعن ذلهلل الى اتع

لفضل ا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو دالمتعال دلعا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو

عن هلل الى اتع هللالى اتعو والمتجا دلجوا كذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو ضالمتفا

 هللالى اتعو هالمتظاهر لظاك عن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو بالمتحالحبب ا كذل

 نالمتغا يلغنا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو هالمتجالجهر ا كذل عنهلل الى اتع

لقهر ا كذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو لالمتجا يلجلا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو

عن هلل الى اتع هللالى اتعو بالمتحالحبر ا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو هالمتقا

 هللالى اتعو صالمتناصر لناك ذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو لالمتغالغلب ا كذل

 رالمتجا دلجرا كعن ذلهلل الى اتع هللا ىلاوتع تالمتفالفتح ا كعن ذلهلل الى اتع

طف للاك عن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو لالمتبالبلر ا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو

عن هلل الى اتع هللالى اتعو كالمتحام كلحا كذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو طلمتالا

لى اتع هللالى اتعو لالمتعا يلعلا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو زالمتوا لوزرا كذل

 هللالى اتعو رالمتقالقرب ا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو لالمتعالعلم ا كذل عنهلل ا

 لالمتائل للاك ذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو رادلمتارر لداك عن ذلهلل الى اتع

مر لزاك عن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو قايلمتاقت يلا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو

عن هلل الى اتع هللالى اتعو لالمتمامس للاك ذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو مالمتزا

 هللالى اتعو بالمتصابر لصاك عن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو ذالمتجالجذب ا كذل
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 نالمتمالمتن ا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو هالمتطاهر لطاك ذل عنهلل الى اتع

وم لداك ذل عنهلل الى اتع هللالى اتعو قالمتبا يلبقا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو

 كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو راكلمتارم كلا كعن ذلهلل الى اتع هللالى اتعو وادتلما

 امنيمه اناسلط اوميق ايح ادفر ادصم ادحا ادحاو اهلٓ ان اكزل يلم  دالمتقام دلقا

 الو ةحباه من صتخذ لنفسيلم  امستلط امرتفع اممتنع ايلامتع ادمعتم ابدا امئاد اوسدق

 لكل يتجل دزل قيلئل لم المتال يلفي  سوهدقيلكل وزل الا عز في سبحوهيل لك دول

 هللا نا الا هدرق مجاشو من ةت مولعايتجلو هر نفسهامن مظ ةت مشرقاخلقه بظهور

 الو شيء عرفه مني الو يءقترن بشي الويء شكل  عن ان خلواكزل يلم لى اتعجل 

ت ايلجوهرار عامشعلى ا هكردين اعز من او بهىاو جلاو علىا هوو شيء ه منكردي

خلق ة دفئالات دشه ال مكف اقتهاقدت بايدلمجرامخ اشوبهى ا صفهي ناو ا افتهابلط

 نفسالات دشه دق امكل و قبضتهفي  ةح سماروالاعرفت  امكل و هكملفي  هدعن

زل يلم  عالوجل  نهاى عل ع سلطنتهارتفال اظهور داجسالانطقت  امكل و تهيزلالية ا

طر اه خوكردت ال ايمرتض امظتهر اكممتل اردمقت الطمست امرتفع اممتنع ابين غاك

 رئالبصا ولواقول ي افوق مو لاق امكهو و رانظالات ايجوهرليه ا يتحو الو راكفالا

 دحالوا هوو رابصالار وهو يدرك ابصالاتدركه  ر الانظالائر والنظاولو ار وابصالاو

 ثبتاو منهو هدلجو اراهظاهج المنا ماقاو فضلهو لطوله اراظهاسل لرا بعثا در قالبصا

 ت مستشرقوناظهورو تب متطرزونكو متشعشعون داظهور بعبكل  في لئاللدا

 ت مستمنعونايناو ت مسترفعونايتاذو ت مستلجلجوناينونيكورقون ت مستايتجلو

 سبقهمر ا من بنفسه المر الا خلقو مرهاب شيء من خلق ال امستظهرون بم تايجوهرو

كل  ةئيلمستضا مسلشا مثلك ةيلمشاجعل و ةيلمشامثل خلق كمره ا جعل مثل دوق
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 ال مكوحدة او شمس يه انها تالغربافي  غربت امكل و تالعلطافي  طلعت ام

ت عن ايكت مستحايلبلورا ابلهاتق امكل و ات عن نفسهاسكمستع ايالمرا ابلهاتق

 يه يهو ةيلمعا ةيطرز يه يهو ةيدبا ةوجه يه يوهة يزلاية ا يه يفه اتهاذ

 ةيلجال يه يهو ةيئابه ةيئابه يه يهو ةيلم تزل ةيجوهر يه يوهة يزلا ةينونيك

ة يرانو ةيرانو يه يهو ةيماعظ ةيماعظ يه يهو ةيلاجم ةيلاجم يه يهوة يلجال

 يه يوهة يرابك ةيرابك يه يهو ةيماتم ةيماتم يه يهو ةيمارح ةيمارح يه يوه

 ةيباذج يه يهوة يزاطر ةيزاطر يه يهو ةيزاعز ةيزاعز يه يهو ةيلامك ةيلامك

 ةيفاشر ةيفاشر يه يوهة يرادق ةيرادق يه يهو ةيمالع ةيمالع يه يهو ةيباذج

 يهو ةيكمال ةيكمال يه يوهة يطسال ةيطسال يه يهو ةيئارض ةيئارض يه يهو

 ةينارب ةينارب يه يهو ةيلها ةيهلٓ ا يه يوه ةيئعال ةيئعال يه يهو ةيباقر ةيباقر يه

لت ك ةيداصم ةيداصم يه يهو ةيداحا ةيداحا يه يهو ةيداوح ةيداوح يه يهو

 خلق كوصفه ذل كاردالعجز عن اعن  ةدفئالات دشهو بلوغ نعته عنكلهن  لسنالا

 دق اذاف اهيتجل لامث ابه اهيفهلل ا ىلقا دق ام دبع النفسه ابنفسهشيء  من ال ةيلمشا

د حالوا هو الاه لٓ ا النه اى عل انهميب امو رضالاو تامولسا ملئني ام اظهرت عنه

 ةيزلا ةيتاذو ةيبه ةيدمجرو ةعيمنة هور جوهرلظاك ذلفي  ىصطفا در فقاهلظا

 ابهو اتهال ذامث اهويته في ىلقاو ابنفسه اله ىثم تجل ةيمحبوب ةيطرزو ةيدبا ةينونيكو

هر اوجو تايفوراكلاهر اجوو تايتالذا ذجاسوو تايلبلورا ايامرعلى  ىتجل دق

 هدشهوو بهيغ وتكملفي  انهميب امو رض طلوعهاو ظهوره ءاسم ابه مالو تايلجوهرا

 شيءكل  لقاهلل خا اودعبافشيء  لك اين ا الا لقيوما منيلمها هو الاه لٓ ا النه اعلى 

 الو له كيشر ه الده وحدوح ناكزل يلم لذي ا ه هوييمحو شيءكل  تيممو زقهارو
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 لجتالالاخ ابتذاعلى  ناك دق امثل م عارتفالاعلو و عامتنالاسمو على  وننكيل لازي

له عن امثاس دتقو تاراشالاو لمثلاعن  هئاسما ىلال فتعالدستالاخ استماو

 على ابه ىتجلثم  لنفسه ان عرشايلباظهور في  ىصطفا دفق تالاللداو لهندسةا

ن اسلطء امن ثن اهيعلو اهيف ات مامركل  ظهرت عن دق اذاف تايلبلوراش اعرا

ء اش اثبت ما دمظهر نفسه قعلى  نزل دق ابمن او تهينادصمعز  كيملء ايوض تهيوميق

 هئاقضابيء شكل سر  ثبتاو هئامضابشيء كل  تقناو مهكبحد ارا ان ميبو مرهاب

 كذلفي  لحرفا كذل هورلظا كذلفي  خلق امم ناو نهامتناه بير من فكذرفع او

نت ا نكابلى  ولالاول الافي  لتاق دق انه بماسبحهلل ا اخلقه دقو لمرفوعاسم الا

 ةبيلهاو عامتنالاذو و ةلطنلساو عارتفالاذو و لعظمةاو ءايبركلاذو نت ا الاه لٓ ا الهلل ا

ذو و ةينادلفراو ءاستبهالاذو و ةيوسدلقاو لستقالالاذو و ةيلقيوماو لتالجالا ذوو

 ذوو ةينابلرا ايلعلا لامثالا وذوة يهلٓ الالحسنى اء اسمالا ذوو ةينادملصاوء ستعالالا

 كل تلامثاو ةيلمحبوبا لمرتفعةات الظهورا ذوو ةيموميلدا لممتنعةات ائونلشا

في لكلمة ا كعرش تل اجعلهو بقوله اخلقهو هللا اهاصطفا دق الذو لمرتفعةا لامثالا

 ارهكذين ا حباو يلعلاو لعزا ذيهلل اعند  اهيولا دبع اهيخرا يه انهاو نالفرقا دحاو

 يلحالجمع بار كذفي  ركن تذاو ءالها ددن عايلبافي  نكيمن ليلة و وميكل  في

 شيء ر له مندق فال ينسىمن و ولالا دحاو ددعفي  خلديو ددلعا كعن ذل يفكي

كل و ربه مرا عنحد ا حتجبني لئال زل من قبلن دق الزمنه ميحتجب فلان من كلو

 منونؤي خرىالا ةمايقفي  هيعلهلل ا زلني اوم هللا ظهرهيبمن  انواك

 

 مقوالاقوم الاهلل ا بسم
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ه ئالدا ثم هللا ظهرهيمن على ء البها انماقوم والاقوم الا هو الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

 ايمبته امرتفع اممتنع ابين غاك زلينه لم اسبحهلل ا نا دشهاف دبعو زلي الو زليلم 

 ن الاك دق اونن مثل مكيل لازي وال ادمفتر ادمصتم ادموتح ادتحؤم مجتمال مجتلال

 قافترالاعن  ه عالداوصف بعبي الو بخلقه ىثني الوه انعت بسوي الو ونهدعرف بي

ل ازي الو زليهو لم و لامتثالاه عن تنزو لاكشتالاس عن دوتقن اقترالاعن لى اتعو

 من سالحواه كردي امكل  لجالالاو لعزا كيملو للجالاو سدلقان اسلط يف ناك

خلق  كت ذلايفوراكلاو تايذجالسا عر منالمشا اتتصورهو ا تايطنالباو تايهرالظا

 خلق ابم المان عاكزل ينه لم اسبحجل  وهو عهاختراه بانشاو عهادباخلقه ب ده قدعن

 ةيولالا ةيلمشاخلق  دقو قبضتهفي كل  برزيو برز ام ىعل اردال قازي الو خلقيو

 ةمرلثا ةيلمعالازلية الا ةيلمحبوبا ةيدلمجرا ةيفوراكلا ةيذجالساة يرزلطا ةيلجوهرا

 اله ءيمن ش ال ةيئايبركلا ةيدبالا ةهلوجاونية الصمدا زليةالا ةلعلطاو ةينالرباة يهلٓ الا

ل امث اتهيهو يف ىلقاو ارهيعن غ امتنع عنها ابهو اتهابذ ابه اله ىتجلو ابنفسه ابه

ت ايلجالمن و تاهئالمتبا تايئامن به اهيعلو اهيف ام اظهرت عنه دق اذاف اهيتجل

ت ايرينومن و تاظمالمتعات ايعظم منو تمالالمتجات ايلاجممن و تلالالمتجا

ت ايلامكمن و تايمالمتمات ايميتممن و تاحمالمترا تايميرحمن و تاورالمتنا

 تايجوهرمن و تارزالمتطات ايزاطرمن و تابراكلمتات ايرابكومن  تمالاكلمتا

ت ازاومن عز تافراكلمتات ايفوراكمن و تاذجالمتسات ايذجاسمن و تاهرالمتجا

ت ايضايومن ر تاردالمتقات اردقمن و تالمالمتعات امعالمن و تاززالمتعا

ت ايطسالمن و تارفالمتشا تافاشرمن و تلالادلمتات الالدمن و تايضالمترا

ت ايوالمن و تايلالمتعات اءمن عالو تاكلالمتمات اكمالمن و تالطالمتسا
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ت ايلوهامن و تاردلمستقات ايوردقمن و تاسدلمستقا تايوسدقمن و تايلالمتوا

 تايزولامن و تاونكلمستات ايوونكمن و تايلمستربات ايومن ربوب تالهالمستا

من و تادلمستوحا تايدوحومن و تامدلمستقات ايومدقمن و تزالالمستا

ت ايدمجومن و تادصملمستا تايدمن صموو تادحالمستا تايدوحا

ت ايجلولمن و تايلمستبهات ايومن بهوئ تادرفلمستات ايدفرومن و تادلمستمجا

من و تامظلمستعات ايعظموتمن و تلمستجمالا تايجمولمن و تلمستجلالا

من و تالمستعززات ايمن عزوزو تالمسترحمات ايومن رحوم تالمستنورات اينوور

 تابركلمستا تايبوركمن و تمالكلمستات ايمولكمن و تالمستتمما تايتموم

ت ايشروف منو تايلمسترضات ايرضوئمن و تالمستعلمات ايومن علوم

من و تاكلمستملا تايكملومن و تالمستسلطات ايطوسلمن و تاستشرفلما

من و تالمستغلبات ايومن غلوب تالمستشهرات ايشهورمن و تايلمستعلات ايعلوئ

من و تالمستلطفات ايلطوفمن و تالمستسبحا تايسبوحمن و تالمستبلرات ايبلور

من و تاهرلمستقا تايقهورمن و تالمستجبرات ايجبورمن و تاومدلمستا تايوومد

 تالمستنصرات ايومن نصور تالمستبطنات ايبطونمن و تالمستظهرات ايظهور

ت ايوفؤرمن و تالمستجذبا تايجذوبمن و تالمستفتحات ايفتوحمن و

 تالمتشعشعات اهورلظاك ل تلامثاو تالمستعطفات ايعطوفمن و تافالمسترا

 ةيلمشا كتلفي  رتهدلق اراظها كذلكل  ذا تالمتلجلجات الجلجلتا كه تلاشباو

كل  ندصعيلو هئارضو سهدمنبع قلى اكل  بلغنيل ةدارالا كتلفي  لنعمته الامكاو

 الو بطون الو ته من ظهوران لذكيلم  عالوجل  نهاو هئامضاو هدمج ءاهو جولى ا

 دق امكل و اعهامتنا ت لعلواظهور كتلء اسمالا ظهرت امكل  ناوخر ا الو ولا من
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 شيءكل  عن ان خلواكزل يلم  اهقاشرا ناكت لماشموس كتل لامثالا تدب

ت ايتاه بذدعنء ارقاو تهماينونيك تادبوجوليه اء افقركل و شيءكل  عن ايمستغنو

بكل  ناكزل يت لم اسم الو ةسدهن الو تادودح الو ةنكمان له كتهم لم تاينانفس

 هتيناطف بنفس لطفللا ركعن ذشيء بكل  فلطاو تهيئيته بشيئيش قرب عناشيء 

رم كلامن نفس شيء بكل  رمكاو برحمته حمةلرا من نفسشيء ل بك رحماو

من شيء كل  عظم مناو تهينالعطف بامن عطف شيء بكل  عطفاو تهينونيكب

يء شكل  منع عناو فع برفعتهلرا عن رفعشيء كل  عنرفع او لعظم بعظمتها عظم

 شيءكل  ىعل ردقاو هدوجو دبعو هدقبل وجوشيء بكل  علماو لمنع بمنعهاعن منع 

من  الو اولهامن  ال تاهورلظا رهينه لم تتغاسبحجل  نهاو ظهوره دبعو قبل ظهوره

ء ادهلشا رتدق دق امكل و تهينادوحلى ا الا اعود امسل لرا ظهرت دق ال مكف اخرها

ته يومين قاسلطعلى  الا لدت هج الالمنا رتدق دق امكل و تهينادفرلى ا الا اعود ام

سه يدتقو ن صنعهاتقاو هديتفرو هديت توحاثبال هيلاكل  عونديو الا من عرشظهر ا ام

 لاتز الو احق احقهلل ا الاه لٓ ا ل الاته قيولالول ا الو له قبلهول ا ال يلذا ولالافعرش 

 لىا تظهر امكل و احق احقهلل ا الاه لٓ ا ال الواظهور قكل  في شاعرالاظهرت  امكل 

 تهناينونيكبكلهن  لرسلا ذا احق اقحهلل ا الاه لٓ ا قولون اليكل  لهخر ا اللذي اخر ا

عز وجل  هوه ناو هديتوحو ن عزهاكملعلى  ءادشهه ديتفرو هدين توحاسلطعلى ء دالا

له ول ا اللذي اول ا منسل لرا انماو هدمن عنسل لرا صفني امب الا تهاعرف بذي ال

 مثلك امثلههلل ا جعللتي ا ةيولالاته يمش الا هميفيرى  له الخر ا اللذي ا خرالى ا

 شمس يه انها ربالمغافي  غربتو رقالمشاطلعت من  امكل  ءالسما شمس

هلل ا ظهريلم  مل خلق ظهوركيلو لم و وميطلوع كظهور عرش كل  جعلافحدة او
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ت ازاطر كتلة يلمتجلاش اعرالاظهور من كل  فييرى  دق امكل وخر الا عرش

ت اخابذو علمرفوالعز ا كلذل تاخاشمو لبطونا كت لذلارافخو هورلظاك لذل

 ايالمرام ظهرت ك (ص)هلل ا رسولمحمد  ظهور دعننظر اف لمحبوباس دلقا كلذل

 ةتنعملمالشجرة ا كلتل ةت مرتفعازاطر انواكلهن ك نايلبانقطة  هللاظهر ا ان ميحلى ا

 نزله دق امول ا ن منايلبافي  دشهاف كمثل ذلو ةيهلٓ الالورقة ا كلتل ةت مرتفعاظهورو

جل  هللا ظهرهيمن  اهيفهلل ا ظهريث يح خرىالا ةماين قيحلى اى ولالاعلى نقطة  هللا

 ايالمراست كتعو ةيفالصا تايلبلوراظهرت  دق امكل  رهكمتنع ذاو رتفعاو رهدق عالو

تظهرت و ةلمترفعات ايتالذا تنطقتو ةلمتشعشعا تاينونيكلات يكتحو لممتنعةا

لى ا لبطونا كذلفي  منر لافخو هورلظاك ذلفي  ز لمنالهن طركة لمتلطفات اينالا

 بسلطنته اهيعلمن و رضالاعلى  ظهرهيو رتهدهور بقلظاك خلق ذلهلل ا ملكي نا

 وجلت رتفعتاو ملتك المو خلقهكل  ةدفئافي  لممتنعةالشجرة ا كثبت تليو

ظهور لم كل  كلامذ ا هدمن عن ءاشيف يك اهئانب ددجيو اربه اهيتاي اذاف متنعتاو

ن يب فلتر ازاعزا عز هايا الا نكيلم  بطونكل  كيملو لهجالجل  هللا الا نكي

 ةيبلورو بطونهو ظهورهفي  ظهوركل  عن عرشة يكمستح اتاونن مركن تاب كتينونيك

 من فضل كن ذلاعه فارتفا دبعو تهايحفي  ظهور لك يرسكعن  ةسكمستع ةيفاص

لبطون ا كتلء الداو مخالمتشاهر المتظاهور لظاك ذل ناكسعلى و كيعلهلل ا

 كذلو لهجالجل  هللا بقول الا نكيظهور لم كل  ن خلقاب دشهاو فعالمترانع املمتا

 هورلظاك ذلفي  هللاد ارا دق امن او ازاعزا عز لحقيقةا عرش دمن عن الا ظهريلم 

 كون لكيلء الها ددر عاهلناو ليللافي  رهكذو سمالا كذلفي  لحرفا كع ذلارتفا

 راطلوع ن دعنة عالسا ن تقومالى ا اليسبو هللا ظهرهيظهور من  دعنلقيمة ا وميل اليلد
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 كعمرفي  نتكلو و تينس ناو علم بهعلى نت او رلذكاك تحتجب عن ذل الو هللا

ء الها ددع كلزمني كعلم دحتجبت بعا اذا كنكلو هللا باتكفي  كيعلشيء  فال

 يمغنو لامتع ينه غناسبحهلل او الاو هللامر ا كقبالتر كذلوء الخضرا دمرلزا من

في  ظهوركل  فيمره ات اثبال الا تادودلحات ددح ام لامتع يمستغنو لاجمت

 منو مرهاو ربكء ارض لىا ن بلغتا كتايحفي  كذل ةثمر ناو تانكلممات اينونيك

ذخ اورفرف متب عيمخ رفاشن قصر متيلفامر في اكل  كعاتبابهلل اك خلدي كموت دبع

مخزون ممتنع  دزبرجمن و عيرف قوت مرتفعاين يخلق من ع دق امنه دحاوكل  عيمن

كلهن  جالبهاسم ا ددسن ععلى  هللا خلقهم دق نادلف ولا دحاوكل  ترى في عيمن

لف اعلى  تايلف حوراهن ئاتلقفي ء اخضر دمن زمر يرسكلف اعلى  اجلسو دق

هلل ا لبسا دقء البها ددعمره عمن  ىقض دن من قاشى مر علح قوتايمن  يرسك

 ةزلبستهم مطراكل  نالجنافي  خلق اف ملطاو نالرضوا ريحرعلى ا منء الؤه

بتون( )كال التي صنعت فيهالبسة ا كتايحترى في نت ا نكا امثل م لذهباب

 عنء ابه نيتسعو ةتسعو ةئاهن تسعمئال بهدعي ةلبسابهلل البسهن الذهبية وهن قد ا

 رنكذي هنو ترئفونيهلل ا تاياب همو راهلناو ليللابربهم  هللا رونكذيء الؤه ةلبساء ابه

و ا منهم دحاظهر لحن ويلحن محبوب لو  جذباعلى  بهماجوفي  نايلبات ايا

 بيلغاحجب في  انهزخا دقهلل ا نكلو اهيمن علكل  نجذبي رضالافي  منهن

 في ضرحيو كموت دمن بع الا كذل دتج ب اليلحاوس دلقات اقداسرفي  امنهكاو

 الو شبه الو لده من عن لكيلم  اوس مدلفراء الام من نفسها شتهتا ان ميحكل 

 قداسرو خضرالارفرف  تهكئهم بماليعلهلل ا نزليون ديري امكل و لامث الو نيقر

ء اسو مرهاوامن مر ا لكلهلل ادك وع دق ام كنفسهم من حزن ذلاب رخطيحمر لم الا
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نت ا كتاذ ةناخز يفهلل ا ردق امو كباحتجار كن نذا نحب الو ايجزئو ا ايلكن اك

 دبعمن و كبرا كر لان كباحتجا ن منكيلم  كتايحفي  كناف دكاؤبف كردتست

ثم  هللاذن بيلنستعكل  اناو دكاؤلف كل دبرا ناكبه ل كطن علميحيلو لم  كموت

خر ا لىا لهول ا اللذي اول ا به من ىرضي الو يحب الال مك عنلحسنى ا هئاسماب

 نؤدبيهلل ا من لكو هللكل  ه قليل علكتويوحسب من  اهو حسبننه ا لهخر ا ال يلذا

  رجعونيهلل الى اكل و هللكل و

 

 قومالاقوم الاهلل ابسم 

ع ارتفاکه لم يزل ب هست ر بوده واواسز اط قدس حى قيومى راتمنيع بس ترفيع و

ل کنه مقدس خود ستقالا و لستجالال بايز ت مقدس خود بوده و الاع ذامتنا

حق معرفت  او رارف نشده اع هيچ ذره و ختناحق شن او راخته اهد بود نشناخو

ست سمو مجد الى امتج ن واعرف ان هر ذاز عرفاو اعلو قدس  ستا ىلادون ذره متع

 فئده کلابر  اکه چهره غيب خود ر ار وا مثل مر حمد بالء اثن اهر ذ ءاز ثناو ا

که  ار وا مر شبه شکر بال مر خود وات ات ظهورار فرموده بتجليگت جلوه اممکن

ز اه نکه هيچ ذرا ابيده تات تافئده کل موجودابر ارق شمس قدس خود رامشء اضي

ردد لم يزل بوده گو ممنوع نان اعرف ز نصيبا ئهيچ ش و ممنوع وان اعرف حظ

ى خلق خود از برانيت کنه خود اهد بود بنفساخو لايز ت خود و الابکينونيت ذ

ز ا و خطور تعطيل ننموده وانکه هيچ شيء در حق فيض ا ات ولى مقدر نفرمودها

مده لم او بعرضه قنوط نياز فيض ا ئنکه هيچ شا انفرموده ت خرى مقدراو اى ارب

 اء هر ذاثن زالى بوده امتج لى وامتع نعمتى و اهر ذز نعمت امنزه بوده  مقدس و يزل
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مجهر نعمت ملک  فور وابک نعت وست وامجرد وصف خلق  ذج وائى وصف بساثن

و ال در نزد شرق اتز رق الاکل شو ت وبح طرز و الائز لم تزل در نزد طرز او کل طرا

 و وامکنه حدود او در ابعد وجود  و واقبل وجود  ئوده بکل شب لماشرق بحت ع ال

 نچه خلق فرمودهاو از فقود ابعد  و واز وجود او قبل ابنفس  ئبوده بر هر ش دراق

که کل وصف  ازير رددگون ناع فرموده منعوت بابدانچه ا ن نکردد واموصوف ب

 کل نعت منوجد و وازليت ا علو ند دليل شود براو چکونه توابخلق گشته  منجعل

شته در او لم يزل محبوب دابديت ان اشود برعرف ند سبيلاونه توگو چاع ابدابگشته 

م کلمه انعدا و ممکن وان خلق امکانچه در اب ات خود راثباکلمه  عارتفاهر ظهورى 

بسوى  عى بودهاد ام يزل کل خلق رل م ممکن وانعداز ان امکانچه در اب انفى ر

و اء کنه مجلل استبها و وات مقدس اء ذاستغنارحمت خود بعد  ز علو فضل واخود 

 خته واشن اله خود رات که اى ممکنابر ستاعزى  ار وا ت مراکه معرفت ممکن ازير

 شته چقدرامحبوب د اکه رب خود ر تاموجود ست براشرفى  ات راو موجوداحب 

ليست اچقدر متج ضع واو خاعزتى نزد  او که هر ذاقدس عزت  طاليست بسامتع

بهى در او مثل اى از برالم يزل  شعاون خارفعتى نزد او که هر ذاط عز رفعت ابس

 ادونهم او م خلق مر وابهى در ملکوت امثل  و ابينهم ارض و ما ت واملکوت سمو

و امر ا ست وا وامر اب يئکه شيئيت هر ش انشود زير و ديدهاغير  ئکه در هيچ ش ازير

 ايد زيرانم اد نموده يقص او رانيست که غير  ئهيچ ش مر واو با ز شيئيتاست اظهر ا

ست در ا علو خلق کل عز و رد واميد شته وامحبوب د اعلو ر عز وى ائ منتهکه هر ش

ت احدود مکنه واو موصوف باست در يمين مشيت اظهورى  و واقدرت  کف

ن اقترا ن ممتنع وبالاقتراکه  ازير ت نبودهاطه ذاحات انو بکل ممکاطه احا نکردد و
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مستطيل بوده بر هر  فذ خود وابعلم نئ ترنه ممتنع بل محيط بوده بکل شطه مقاحا

ن سر و او بلسا ئو که هر شات مجد اليست ظهورامتع قد خود چقدرابقدرت و ئش

خريت ا وليت وابو که هر شئ اط مجد الست بساو چقدر متج ننداجهر خود ميخو

نکه ا ات خلق فرموده ائل راواست کل اول او اوئى که گکر ايد اطلب مينم اورا خود

جعل فرموده  اخر راواست کل اخر او اگر گوئى اوليت و اذکر ز ا ار وائى اتقديس نم

مخترع  اهر راست کل ظواهراو ظاوئى گ گراخريت و از ذکر ار او انکه تنزيه کنى ا ات

ست کل اطن او باوئى گر گا هريت واز ذکر ظا او راکنى نکه تقديس ا افرموده ت

 ستالم او عاوئى گر گا طنيت واز با او رانکه تنزيه کنى ا افرموده ت ءانشا اطن رابو

لميت از عا او رانکه تقديس کنى ا اده تار دات خود قران ظهورامکار د اکل علم ر

نکه ا اده تار دارخود ق ءاسمالع ادر مط است کل قدرت رادر او قاوئى گر گاو

هر ادر جو اطه راحاست کل او محيط ا وئىگر گا ز قدرت وا او رائى اتقديس نم

وئى گر گا ز محيطيت وا او رانکه تنزيه کنى ا اده تار داقر ت خلق خوداذجيافئده سا

 نىامنزه د او رانکه ا اده تار دال خود قرامثالع ادر مط اع رامتناکل  ستاو ممتنع ا

عز مملکت خود  ءدالادر  اع رارتفاست کل امرتفع  واوئى گر گا ت وعيامتناز کل ا

ليست کل علو او متعاوئى گر گا و عيتارتفاز ائى اتقديس نم او رانکه ا اده تار داقر

ز ا او رائى انکه تنزيه نما اده تار داقر ط قدس محض خودام بساى قواز برا ار

 خود تات مسبحين ذاطلع در ارء ابه کل ستاهى او متباوئى گر گا ئيت وعال

 او رايد ان که وصف نماتو ائيت کراز بها او رائى اتنزيه نم نکها اده تار دامقدس قر

 اوراکويد مر ن که نعتاتو اکر و واست برخلق انکه وجود وصف بنفسه دليل ا لاح و

ن اء سلطدالا ءاسماکل  ست بر جعل خوداکهنه منطق پنکه وجود نعمت ال اح و
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هند بود اخو و بوده وانيت ان فردال ملکامثا لامثاکل  هستند و ده وو بوانيت اوحد

ز نفس او اء ابه تامستبهى بوده ذ ء واستغناز ذکر او اء اغن تامستغنى بوده ذ

ت اذل و مستجمل بوده ستجالاز نفس او ال ت جالاذ مستجلل بوده و ءاستبها

 ع واسترفانفس  زا واع استرفات امسترفع بوده ذ ل واستجماز نفس او ال اجم

ز او ام استعظات امستعظم بوده ذ و عاستمناز نفس او اع استمنات امستمنع بوده ذ

مستسبح بوده  م واستکراز نفس او ام استکرا تامستکرم بوده ذ م واستعظانفس 

نفس  زاو اس استقدات امستقدس بوده ذ و حاستسباز نفس او اح استسبات اذ

ر اکتبات امستکبر بوده ذ ز واستعزاز نفس او از استعزات اذ بوده زمستعز و ساستقدا

مستحبب  ء واسترضاز نفس او اى استرضات امسترضى بوده ذ و راکتباز نفس او ا

ز او ا فاستشرات اب ومستشرف بوده ذاستحباز نفس او اب استحبات اذ بوده

مستملک بود  و طالستاز نفس او اط ستالات الط بود ذمست ف واستشرانفس 

ز نفس او اى ستعالات اذ مستعلى بوده ک وستمالاز نفس او اک ستمالات اذ

ت امستکمل بوده ذ د واستجواز نفس ا واد استجوات امستجود بوده ذ ء وستعالا

ز نفس او اى استرضات امسترضى بوده ذ ل واستکماز نفس او ال استکما

مستظهر بوده  ظ واستحفاز نفس او ا ظاستحفا تامستحفظ بوده ذ ء واسترضا

ز نفس او ال استفضات امستفضل بوده ذ ر واستظها ز نفساو ار استظهات اذ

ت اذ مستبصر بوده ل واستعداز نفس او ال استعدات امستعدل بوده ذ ل واستفضا

 ءاسماين او که کل ا ت مجداليست ظهورار چقدر متعاستبصاز نفس او ار استبصا

ين او که کل ات عز است ظهوراهى امتب چقدر و واع ارتفاى قدس از براجدند اس

خر تجلى فرموده بخلق خود ا الخر الى اول ا ول الاز ا وابجود  وال مستقربند بامثا
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تعديدى  تحديدى و ء وايش اء لمايش اء بمانفس خود کيف يش در هر ظهورى بمظهر

 شاعراول کل ا ول الاز اهد فرمود انخو ش ظهور خود مقدر نفرموده وارعا ىاز برا

ت اظهور سىاخر کل کرا خر الالى ا و بوده وانيت اى وحدعى بسوات داظهور

 زلى خود وات اذ ى حکمتاقتضادر هر ظهورى بر  هند بود واو خواعى بسوى اد

 او ران اديده سک املک خود ر ىانچه مقتضابدى خود افت منظر کينونيت ابر لط

مطيعين  وشته او داهى خود مسترفع بسوى انو و مراواب انظهور راهل ا حکم فرموده و

نچه وعده فرموده ار قدرت فرموده براظها مستوعد بوده و ةيانه ال ائز مابجو اخود ر

 تاداستوعاريب در  نکه هيچ ذره شک وا ات ابينهم ارض و ما ت واسمو در خلق

 اخود ر هىانو مر واواز امحتجبين  خلق ننموده و مر واو در ملکوت افضل وجود 

ذره خطور دون  نکه هيچا احکم فرموده تت امم ت وات متقنه در حيابحدود

جبروت  ز ملکوت غيب وا کل وجود خته وارى نساقلب خود ج بر او راى ارض

ز اده نفرموده ارا وگشته  مستمنع هر ظهور مسترفع و و درات متقنه اشهود بحدود

لنسبه اخرت باحکم  خر واى ظهور از براد خلق استعداى ابر زا الاخلق هر ظهورى 

مت انکه کل در يوم قيا النسبه بظهور قبل فرموده تانظهور باى در ذکر ولا تابحي

ين حرف اين ظهور در ذکر انده و در ات قبليه محتجب نماز ظهورات بدعيه ابظهور

د خود مستشرق السنه عباته که بر شاد محبوب او رار پنج مرتبه ذکر انه در ليل و

محبوب  ين عدد واز اى بوده کلمتين بلفظ حى مکتف ر مقترن شود بذکرگا ردد وگ

 ن هر ظهورىاع سکارتفاکه  او زيرات امم ت وادر حي اين حرف را عارتفاشته اد

و در اى اير غيب ال تاع ذارتفاو اع مظهر نفس ارتفا ست وا واع مظهر نفس ارتفا

جبين بعدد تحکم فرموده بر مح و هست ين عرش ظهور بوده واو در ام تجلى امق
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ز اشد حکمى مقدر نفرموده ات خود بادر حي کر چهابرمنس  دل وع ز زمرد بالاء اه

ت اثبا مر خود وان اتقاى از برا الانفرموده  اين حکم را و فضل خود ه جود وار

در ملکوت  هللاظهور من يظهره  خرى وامت اى يوم قياز براد کل استعدا و ظهور خود

ن هر ظهورى انکه سکاات ىدنالا ةلذرالى ا ولىالا ةمن ذر ابينهم ادنى و ما على و

ين تربيت در ظهور انکه بااشند تاب بوده و و مستقرباهى انو مر واواو باى امنته ات

رديده گى بمبدء قخرى مسترامت افت در قياين لطاب و شندابعد مستقرب بوده ب

من  لحمداولى مفتخر کردند له ا خرت واء قدس لم يزل در امستبهى ببه و شوند

  مدونال له حك انامن بعد وو قبل

 

 ى بهالابهى الا هللا بسم

 يلبها يلبهاهو  الاه لٓ ا الهلل ا ىبهالابهى الا هو الاه لٓ ا الهلل ا يلبها يلبهاهلل ا هللاب

هو  الا هلٓ ا الهلل ا يلمبها يلمبهاهو الاه لٓ ا الهلل ا يهبتلما يهبتلماهو  الاه لٓ ا الهلل ا

 يهابء ابه هللاو انهميب امو رضالاو تاوملساء ابه نايبه يبههلل و نايلبها دحالوا

هلل و هامتب ين مبتهايبههلل او انهميب امو رضالاو تامولسا نةين بهايبه يبههلل و يبه

بهى ا هللا ه قلامتب ين مبتهايبههلل ا انهميب اوم رضالاو تامولساء ابتهان ايبه يبه

في  الد حا ئه منابهان اسلط كيعن ملن يمتنع ا ردقيلن  ءابها يذكل  فوق

ل ك فوقبهى ا هللا قل ايبه ايهابء ابه ناكنه ا انهميب ام الو رضالافي  وال تامولسا

 رضالافي  وال تامولسافي  الحد ا نه منايبه يعن بهن يمتنع ا ردقيلن ء ابه يذ

ن ا ردقيلن  ةبها اذ لك فوقبهى ا هللا قل ايبه ايمبته اناين بهاكنه ا انهميب ام الو

 انهميب ام الو رضالافي  الو تالسموا يف الحد ا ئه منابتهان ايبه يعن بهيمتنع 
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 ءامن تشء البها نيتؤن لتيئالبهان ايبهنت ا نكاللهم ا قل ايبه ايمبته اناين بهاكنه ا

ء اتش من لتنصرنوء اتش لتنزلن منوء اتش منلترفعن وء اتش عمنء البها ولتنزعن

 من لتذلنوء اتش ولتعزن من ءاشمن تلتفقرن وء اتش ن منيلتغنوء اتش من نلتخذلو

 ايبه ايهاب ءانت بهكنك امرك ابء اتش ام تخلقشيء كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش

 ءامن تشء البها نيتؤلت انهميب امو رضالاو تامولسا ناينت بها كنا للهماك ناسبح

ء اتش من لترفعنوء اتش ارن مدلتقوء اتش امن مكلتحوء اتش عمنء البها ولتمنعن

 امو رضالاو تالسموا منيلتقوء اتش تن منيلتموء اتش ن منييلتحوء اتش لتنزلن منو

ن يبهئالابهى انت ا نكاللهم ا قل اريدقشيء كل  على نتكنك امرك ا على انهميب

على  ن تقعات اوملسا نكلتمسوء اتش عمن مرالا لتنزعنوء اتش منمر الا نيتؤلت

 امو رضالاو تامولسا وتكملفي  لتخلقنوء الما ىعل رضالان كلتمسو رضالا

 تامولساء ابه ناسلط كيملهلل و اريدقشيء كل  على نتك كنا ءاتش ام انهميب

 ناكوشيء كل  من خلقيو خلق امكل  هللو هامتب يهابء ابه هللاو انهميب امو رضالاو

ن اون ن تحباه تاياثم ب هللانه باميائه ابه شيءكل  ناقل  ايبه يبهء ابه اذ هللا

 دبعنتم ا مكنافهلل ا رسل دمن عن ظهوركل  دعنته اياو هللامنن بؤم فلتكئافظن بهتتح

 مكعلميخذنه اتو هبلذا نيتؤت ام يءلشاك ذل ءابه ناون قل كردتء ابه كل كذل

 ظهرهيمن لى ا لقيوما منيلمهاهلل اعند  ب مناتك اهذ ونقتتلعلكم ء البها علمهلل ا

 دق اناون دباله عكل و هو الاه لٓ ا النه ا دشهان المحبوب از يلعزا انا الاه لٓ ا النه ا هللا

 كاجعلن دق اناو نيللاللج اليجل الجال كاجعلن دق اناو نييهاللب ايبهء ابه كاجعلن

 كاجعلن دق اناو نيظماللع اميعظ اناعظم كاجعلن دق اناو نيملاللج اليجم الاجم

 اناتم كاجعلن دق اناو نيحماللر اميرح انارحم كاجعلن دق اناو نيوراللن ارينو انانور
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 انابرك كاجعلن دق انان قل يملاكلل اليمك انمالك كاجعلن دق انان قل يماللت اميتم

 ارينص انصر كاجعلن دق انا ن قليززاللع ازيعز اناعز كاجعلن دق انان قل يبراكلل اريبك

 اريدق اناردق كاجعلن دق انا ن قليتحاللف احيفت انافتح كاجعلن دق اناقل  نيصراللن

 ابيحب انابحب كاجعلن دق انا ن قليهراللط اريطه اناطهر كاجعلن دق انا ن قليرداللق

 اطيسل اناسلط كاجعلن دق انان قل يرفاللش افيشر اناشرف كاجعلن دق انا ن قليبباللح

 ايعل انايعل كاجعلن دق انا ن قليكلاللم اكيمل اناكمل كاجعلن دق انا ن قليلطاللس

 اهيبر انابره كاجعلن دق انا ن قليشراللب اريبش انابشر كاجعلن دق انا ن قلييلاللع

 اظهير اناك ظهراقد جعلن اناضلين قل اللف فضيال انفضال كاجعلن دق انان قل يرهاللب

 اريجب اناجبر كاجعلن دق انا ن قليهراللق اريقه اناقهرك اقد جعلن اناهرين قل اللظ

 اريوز اناوزر كاجعلن دق انان قل يمكاللح اميكح انامكح كاجعلن دق انا ن قليبراللج

 ابيوه اناوهب كاجعلن دق انا ن قليدواللج اديجو انادجو كاجعلن دق انا ن قليزراللو

 ابيقر اناقرب كاجعلن دق انا ن قليعماللس اعيسم اناسمع كاجعلن دق انا ن قليهباللو

 اريظن انانظر كاجعلن دق انا ن قليصراللب اريبص انابصر كاجعلن دق انا قل نيرباللق

 اشيبط انابطش كاجعلن دق انا ن قليبراللخ اريخب اناخبر كاجعلن دق انا ن قليظراللن

 ايرض انايرض كاجعلن دق انا قل نينكاللس انيكس اناكس كاجعلن دق انا ن قليطشاللب

 الينب انالنب كاجعلن دق انا قلن ييدالله ايده اناده كاجعلن دق انا قل نييضاللر

 اديجر انادجر كاجعلن دق انا ن قليهراللج اريجه اناجهر كالنجع دق انا قل نيبلاللن

 اناطرز كاجعلن دق انا ن قليذجاللس اجيسذ اناسذج كاجعلن دق انا ن قليدراللج

 اريمن اقمر كاجعلن دق انا ن قلييئاللض ائيمض اشمس كاجعلن دق انا ن قليرزاللط ازيطر

ت اذء اسم كاجعلن دق انا قل نيقراللش ةب مشرقكاوك كاجعلن دق انا ن قليوراللن
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 كاجعلن دق انا ن قليطحاح للسانسطات اذ ارضا كاجعلن دق انا ن قليفعاع للرارتفا

 دق انا ن قليئراج للسارتتات اذ ابحر كاجعلن دق انا ن قليذخاللب خابتذات اذ جبال

 دق انا ن قليردالقشيء كل  على اكن انا شيءكل  عن كانزهنوشيء  كل كاجعلن

تحزن  فال نيردلمقت كذلعلى  اكن اناو شيءكل  عن كاسندقوشيء  كل كاجعلن

 دتشه امكل و ميحلرا حمنلرا ربك هللاعلى  لكتوو نيصران كل اكن انال فدر خردق

ستعذ اف كون ذلد من دتشه امكل و ميلعظا يلعلاهلل اعند  من اج قل هذابتهامن 

خلق يلم  اوس مدلفرافي  كلخلق  دقهلل ا ناو ميركلا يلعلاهلل امن بؤي العمن  هللاب

 كذلكل  نيلمالعامن  دحر الدق ال ان مالجناكل  يفك ر لدقو نيلمالعامن  دحال

 ناوقنون قل يو منونؤيته ايابثم ربهم  هللا عرفوني لذينهماى علو كيعلهلل ا من فضل

 هللا ناقل  اردمقت كذلعلى  هللا ناكو مرهاب هنيعل امو رضالا ىعل كظهرنيلهلل ا

هلل ا ناقل  اردمقت كذلعلى  هللا ناكو لمتهكب اهيعل امو رضالاعلى  كرفعنيل

هلل ليسلطنك على ان اقل  اممتنع كذلعلى  هللا ناكو اهيعل امو رضالاعلى  كغلبنيل

 شيءكل  على كقهرنيلهلل ا ناقل  اذلك مرتفععلى هلل ان اوك اعليه ارض ومالا

 كذلعلى  هللا ناكو شيءكل  كسخرن ليل هللا ناقل  امستلط كذلعلى  هللا ناكو

ليك ا رجعي ن الا كلتحفظن نفسو نيهجالب انك انافشيء  تحزنن من فال اكممتل

 ظهرهينصرن من يلهلل ا نان قل يمنؤلماكل  علىو كيعل هللا مرا كن ذلامن حزن ف

 يف جتمع مناقل لو  اعيمن ازيعزهلل ا ناكو انهميب امو رضالاو تالسموا دبجنوهلل ا

 رندقيلن و عنيستطي لنن انسالا كبمثل ذل اتواين ا انهميب امو رضالاو تامولسا

ن اعون يتستطنتم افا هللا باتك يف نايلباخلق  كن ذلينيمستعبكل  كل انواكلو و

ظهرن من يلهلل ا نالمبتلون قل نتم ا مكنافهلل ا مايا يم فكنفسا قبنابلون فلتراتق
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 دمن بعمحمد  قبل ايعلظهر او من قبلهلل ا رسول ادمحمظهر ا دق امثل مهلل ا ظهرهي

 هللا وجهفي سل لرا كل نديقل لو تر اريدقشيء كل  على ناكنه ا مرهاب ءاشيف يك

هلل اعند  ر منيل خك نديلو ترو تنظرونهلل ا باتكفي  تبكلاكل  نديلو ترو تنظرون

هلل ا ظهرهيمنون بمن ؤلذين يا نتما لهامثاثم  هللاء اسمان تعرفن ان ديلو ترو ونكردت

 امكل و تبصرون فالا هللا ظهرهين لم ايلبامل خلق كيقل لو لم  لتحبونثم  تعرفون

 من هللا خلق اون قل مدباله عكل و هو الاه لٓ ا النه اعلى ء دالا قبل ظهوره ظهري

 م بنصرهدكيا يلذا تمنعون هوشيء  منربه  هللا عننتم افا وم ظهورهيل الا شيء

هلل ا نامنون قل ؤئه ماسماب هلل ثمانهم بيللذ ىبشرو ىده اهيف اتانيب اتايام كينزل علاو

ر اظلناد حالوا هوو شيءكل  نكرديلهلل ا ناقل  رالبصا دحالواهو و رابصالاه كردلن ت

 انبا دق ام كعرفه ذلو يا شيء عرفه من دق امكل  لاب ممتنع متعيغ هللا نا قل

لرسل ا ئتاج دق امكل  قل وملقيا منيلمها انا الاه لٓ ا النه اعلى  هدلرسل من عنا

ن يعادل انواك نفسهمهم النالو و لمحبوباز يلعزا انا الاه لٓ ا النه ا هللاعند  من الواق

من  اخلقوكل  هللا الاه لٓ ا من اوم هلل داعبكل  هللا ناقل سبح ةهلٓ ان من دم تشهك اذاف

رب و تامولسارب  هللا الا دنعب ال انا الواق لكن يلطالى ا رجعونيسكل و نيط

لى اكل  عوندتلنفسه لهلل ا انيصطفا دن قيلمالعارب يرى  ال اومى ري امرب  رضالا

كل  شيءكل  ول قبلالا ون قل هودجاله سكل  اناو هدهلل من عنا تايان ولتتلو نفسه

يء شكل  هر فوقالظا رزقون قل هوي بهكل  شيءكل  دبعخر الا خلقون قل هويبه 

كل  على ردالقاون قل هويحيبه لكل  شيءكل  وند طنالبا تون قل هويميل به لك

 هر فوقالقا نتون قل هواه قلكل و شيءكل  على ردالقا قل هو عوندبيبه كل  شيء

 من هللاك رانصرون تبيبه كل  شيءكل  خر فوقالفا غلبون قل هويبه كل ويء شكل 
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 عيمن سلط مستلط رف هللاك راتبو ريدر قدمقت كمن ملهلل اك راتبو عيممتنع منرب 

من هلل اك راتبو ميكم حكم محتكمن ح هللاك راتبو ريتزر وزؤمن وزر مهلل اك راتبو

مجتلل جل  منهلل اك راتبو يبه يمبته يمن بههلل اك راتبو سيدس قدس مقتدق

ك راتبو ميمن عظم معتظم عظهلل اك راوتب ليمن جمل مجتمل جمهلل اك راتبو ليجل

من شمخ مشتمخ هلل اك راتبو ميحم مرتحم رحمن رهلل اك راوتب ريمن نور منتور نوهلل ا

هلل اك راوتب ءيدء بدء مبتدمن بهلل اك راتبو خيمن بذخ مبتذخ بذهلل اك راوتب خيشم

 ريمن قهر مقتهر قههلل اك راوتب ريمن ظهر مظتهر ظههلل اك راتبو ريمن فخر مفتخر فخ

عز  منهلل اك رابتو ريبكتبر كبر مكمن هلل اك راوتب بيمن غلب مغتلب غلهلل اك راتبو

هلل اك راوتب ميدم قدم مقتدمن قهلل اك راتبو ميمن علم معتلم علهلل اك راوتب زيمعتزز عز

من طرز مطرز هلل اك راوتب فيمن لطف ملتطف لطهلل اك راتبو ديجو دمجتو دمن جو

ك راتبو عيمن منع ممتنع منهلل اك راوتبب يمن جذب مجتذب جذهلل اك راتبو زيطر

 يعل منهلل اك راتبو يرض يمرتض يمن رضهلل اك راوتب فيشترف شرمن شرف مهلل ا

 وندهتيبه كل  انهميب امو رضالاو تامولسافي  لمنهلل ا طاصر اهذي عل يمعتل

هلل ا فتح اهذ نتصرونيبه كل  انهميب امو رضالاو تامولسافي  لمنهلل ا نصر اهذ

في  لمنهلل ا سلط اهذ فتحونيبه كل  انهميب امو رضالاو تامولسافي  لمن

 تامولسا في هلل لمنا قهر اهذ ستلطونيبه كل  انهميب امو رضالاو تامولسا

 امو رضالاو تامولسافي  لمنهلل ا ظهر اهذ قهرونيبه كل  قل انهميب امو رضالاو

 قل انهميب امو رضالاو تامولسافي  لمنهلل ا غلب اهذ ظهرونيبه كل  قل انهميب

به كل  قل انهميب امو رضالاو تامولسا في لمنهلل ا بطش اهذ غلبونيبه كل 

من ظهر  ناتوقنون قل  الته اياو هللابنتم افا دمن بعلقيمة ا وميظهر يمن  اهذ بطشوني
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طن البابنتم ا نا ظهرين من ظهر من اتنظرون قل  اهميهر فالظافي نتم ا نا ظهريمن 

ن من ظهر ا تنظرون قل اهميف ولالابنتم ا نا ظهرين من ظهر من اتنظرون قل  اهميف

طق انلابنتم ا نا ظهرين من ظهر من اقل ون تنظر اهميفخر الا فينتم ان ا ظهريمن 

ن من اتنظرون قل  اهمير فدالقافي نتم ا نا ظهريمن  ن من ظهراتنظرون قل  اهميف

ول ا من ظهر منكل  ن من ظهراتنظرون قل  اهميف يلالعا يف نتمان ا ظهريظهر من 

ن من انظرون قل افي ايا نتما لهخر ا اللذي اخر ا لىا ظهريمن كل و لهول ا اللذي ا

له خر ا اللذي اخر ا لىا ظهريمن كل و لهول ا اللذي اول ا ل من ظهر منك ظهري

 دفلترفعن مقع وندباله عكل  انا هللا الاه لٓ ا من امو ونده تعبايانتم ا هللا ريغ هلٓ افا

لقيمة افي لعلكم  رانهو ليل لكفي ء الها ددع كر ذلكرن ذكلتذو لحرفا كذل

هلل او كم عن ذلكيفكي يلحا ددن عيلمتكلا ركذ درن بعكتذن او وندبه تهت خرىالا

لزمنه يفلء الها ددحتجب عن عيمن و رونكم تشكلعل مكنيدم كيوسعن علين ا ديري

 سئلي تنسون فالن او تحتجبون الو تتقون لعلكم ل لهدع ال اصفر م لعلء الها ددع

ثم في  رونكرتم فلتذكتذ ام دن بعكلو م تحتجبونكتايحكل  فيتم نا م ولوكعن هللا

 رونكتشهلل ا نيد

 

  ىبهالابهى الا هللا بسم

نت ا الاه لٓ ا الهلل انت ا نكاعلى  شيءكل و شهدنكالي هلٓ ا اي للهماك ناسبح

لقدرة ا كلو لجبروتاو لعزا كلو وتكلملاو كلملا كل كل كيشر ال دكوح

 كلو للجالاو ةلعلطاك لو سوتالناو ةلطنلسا كلو قوتايلاو لقوةا كول هوتلالاو

 حمةلرا كلو لجالالاو قعالموا كلو لامثالاو لمثلا كلو لامكلاو ةلوجها
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 كلو لجالالاو قعالموا كلو لامثالاولمثل ا كلو لادلعاو ةطولساك لو لالفضاو

 ءايبركلا كلو لستقالالاو لعظمةا كلو عارتفالاو لقوةا كلو عامتنالاولعزة ا

تحبنه  واحببته ا ام كلو راقتدالاو ةلطنلساك لو جابتهالاولبهجة ا كول لستجالالاو

حق  على كندعبيل شيءكل  كقبضتفي و كلكل  زليلم  كخلقومرك ا وتكمن مل

حق  على كسبحن ليلكل و نيتكاصمدحق  على كن لدسجيلكل و نيتكاوحد

 كتينونيكق ح على كجللنيلكل و كتيدامجحق  على كسندقيلكل و نيتكافرد

 كنيقويلكل و كتيرانصحق  على كنصرنيل لكو تيتكاذحق  على كجملنيلكل و

حق  على كنكمليلكل و كسلطنتحق  على كسلطنيل لكو قيوميتكحق  على

توصف به حتى من بطون  كوندلو ا تعرف بهحتى  من ظهور لغيركا بديتكا

ن توصف امن  منعاو رفعاو كرين تعرف بغامن جل او علىا نتا كناسبح كناسبح

 دق كتيموصوف بموصوفكل و تعرفت دق كتيمعروف بمعروفكل  بل دكابعب

 كعرفت نفس اللوو دكحمحق  كنفس اعرفتن دق امعلى  كندحمتشعشعت فال

 كيتجلعلى  اتندشها اللوو كيتجلعلى  اتندشها ام ىعل كرنكشالو كعرفيفمن 

 كتيمش ةسمء امسالاكل  تيلاتعو كناه فسبحيعلنت ا امعلى و كيعل دشهيفمن 

كل  على لمرتفعانت او دتكارا ةسم لامثالاكل وئك اسما كل ممتنع فوقنت او

ن اسك ت منالمتعرفاتعرفت  اذاف كمالكفي  كبنفس كتعرفت خلقلك امثا

فوق  اممتنعو شيءكل  على اهراقو شيءكل  فوق اهراظ كعرفو دق كوبذل كنارضو

 امستلطو شيءكل  رادقتا فوق اردتمقو شيءكل  عارتفافوق  امرتفعو شيءكل  عامتنا

على  دكحمحق  دلحما كفلشيء  لك راظتهافوق  امظتهرو شيءكل  طستالافوق 

 امعلى  دلمجا كلو ئكابهو حبكء الداو كنان عرفارضون اسك من اجعلتن دق ام
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 كلو كمن كذلكل  ئكارضو حبك على اتندشهاو كئاثنو كركمن ذ الهمتنا دق

 وال دمن معبو كاسو الو دمن مقصو كوندس يلنت ا الاه لٓ ا ال دكوح كيلاو كبو

 شيء من كقبل سيلو يهلٓ ا اول يالانت ا دمن مسجو كريغ الو دمن محمو كوند

س يلو يدمقصو اي هرالظانت او شيء من دكس بعيلو يمحبوب ايخر الا نتاو

 الشيء كل  خلقتشيء  من كوندس يلو يدمعبو ايطن البانت او شيء من كفوق

 عنالشيء كل  متاو كتيبمش يءش عن الشيء كل  رزقتو كتردبقشيء  من

 الي هلٓ ا اي كعرفت كب كبرحمتشيء  عن اليء شكل  تييحاو كتدارابشيء 

 يءبش ال كتدوح كبو كيعل اليلدون كيف يكف كخلق كوند امذ ا كوند يءبش

ن اكومل نيتكاوحدن اسلطلى ا اليون سبكيف يكف كخلق كاسو اذ ما كامن سو

 الو كوصفت كبو كريغ معروف الو كعرفت كت بيلاتعو كناحسب نيتكافرد

 الا مرغوب الو ليكا رغبت كبو كريمحبوب غ الو كحببتا كبو كاموصوف سو

نك او ابه كعرفاف يكف كخلقتك ايا ناو كايا الا مطلوب الو كطلبت كبو نتا

على  دشهاف يكف اعتهدبا دنت قا كرتدمن قية ا كتالمكن او اهينامعو اخلقته دق

 كتاراشان او ابه دكوحاف يكف كز رحمتاطرز من طر كتيباجذن او ابه نيتكاوحد

ت المكمن ة لمك كتاظهورن او ابه كسدقاف يكف كتكممل ةسدمن هنة سدهن

 كناسبحو كريبغشيء  كعرفي نامن  كاشاح كاشاح ابه ككبرا فيك كعادبا

ك ليا ذبنينجين امن  كناسدق كناسدقو كوندبشيء  كحبين امن  كناسبح

ونن كل لتاتز الو للجالاولعزة ا ناسلطفي  اميدق زالا نتكلم تزل  كابسوشيء 

 كندوحيلي هلٓ ا ايكل و كندعبيلي هلٓ ا ايكل  لالجماو لعزا كيمل يف اعيدب اعدمب

لى ا نظرنين ا حبنيلي هلٓ ا ايكل و كين عليثنيلي هلٓ ا ايكل و كصفنيلي هلٓ ا ايكل و
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ظهرن يلو كهتجر وانواب كيلا توجهنيو كتيربوبء ابرضليك ا ربنستقيو كطلعت

بعض على  مننتو الا كتلمكع امتناب كتدارا نيعليلو كع سلطنتارتفاب كتيمش

 وتكملو ككملء الداو كتاياحتجب بامن على حجتك  تممتاو كنابفرق دكاعب

طلق ي امكل  نابشيء  لكو شهدنكال كلافضاء ادواو كتكمملء ادشهو كلجالا

 كون لداله عبخر ا اللذي ا خرالى اله ول ا اللذي اول ا منشيء  سماه يعل

 عوناخضو كون لوجهتداحمو كرون لطلعتاكشو كتالذ توناقنو كون لوجهداسجو

 كركسبحن بذيول كتاسن ذدقيل الا شيء من امو لوهيتكعون الاخشو كتيلربوب

 نيتكافردب كجللنيلو كتيئايبركب كعظمنيلو كبعز كندمجيلو كسدبق كبرنكيلو

سلطن يلو نيتكاوحدس دن قابسلطمرك ا رفعنين ا نيحيلو نيتكاصمدب كعززنيلو

ن اردت ا انصرن ميلو نيتكاوحد كيط ملستالاب اهيومن عل رضالاعلى  كلمتك

ونن كلت لاتز الو اميدق زالانت كلم تزل لذي انت ا كمتكع حين صناتقاب تثبتن

 الو نيقر الو لدع وال شبه الو فوكمن  كن لكيلم و دلم تولو دلم تل اعيدب اعدمب

 خلق كذلن اوء انثلاطرز  ىعلاب يهلٓ ا اي كيعل يثناف يكت يلاتعو كنال سبحامث

 كتكمملفي  ةصف كذلن اوء البها دجر ىعلاب كيعل يثناف يكو ككملفي 

تجللت و كنات سبحيتبهو كناست سبحدتقو كناسبح تيلاتعو كناسبح

 كخلق كرفت نفسع تنورت لوالو كناتعظمت سبحو كناوتجملت سبح كناسبح

فمن  كنيد تنصر لوالو كئادبه يدهتيفمن تك ايا نزلت لوالو كعرفيفمن 

 كركع ذامتناعلى  رندقيفمن  كتقنت صنعا لوالومرك ا عارتفاعلى  عنيستطي

 بكل شيءكل  على كرتدبقلقيمة ا ومي من تظهرنهعلى صل  تيلاتعو كناسبح

 كعظمتكل  منو لهجما كلاجمكل  منو جلها كلجالكل  منوه ابهائك ابه
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 منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمتكل  ومن نورها كنوركل  منو اعظمها

 كتيمشكل  منو اعزها عزتككل  منو اهكبرائك اسما كل ومن ارمهكاتك اياكل 

 ومن هارضا كقولكل  منو الهيمستط كرتدقكل  منو نفذها كعلمكل  ومن اهامضا

 كئعالكل  ومن فخرها ككملكل  منو ومهدا كناسلطكل  منو شرفها كشرفكل 

 منو نصرها كنصركل  ومن امنعها كموهبتكل  منو هدجوا دكجوكل  منو هعالا

 كعيادبكل  منو ثنئها كئاثنكل  ومن جذبها كجذبكل  منو فتحها كفتحكل 

من و لئهكا كئتالككل  منو حفظها كحفظكل  منو ظهرها كظهوركل  منو عهدبا

ومن كل قهرك  اسنئها كتيوالكل  منو ارفعها كتياحمكل  منو اهكبرا كتيارع لك

 منو عطفها كعطفكل  ومنبطشه الطفه ومن كل بطشك اقهره ومن كل لطفك ا

لحسنى ائك اسما ه منيعلنت ا امكل  ومن ارئفها كفتاركل  منو برهجا كجبركل 

 من كعجزي الو شيء من كب من علمعزيلن  كنا لمرتفعةا ايلعلالك امثاو لممتنعةا

ن ايلباللهم في ا لتظهرنو شيءكل  على ارداوقيء شبكل  المانت عكلم تزل شيء 

 قيوميتك مشرقو كتيخرافي  كتيوسدمطلع ق التجعلنهو كتالذ ةطلعو كلنفس اتامر

 للهما لتجعلنهو كتيطناب يف بديتكاع بمنو كتيهراظفي  زليتكامن كمو كتيولافي 

 اي يخلقتن دقو كمتاركب ناوضلرا كذل يلمن ف اذخرو عزتكن بايلبافي  لمن اعز

 دحاوبكل  للهما فلتخلقن( 4) كذل دادعا يف كتيبابواسم اب يظهرتناو لهيا

خلعت ا دقثم  نيتكاوحدعلى  لدت ةمرتفع ةيبلورو تيتكاذعن  يكتح ةممتنع اتامر

 كتيوالء دالا ي فيظهرتناو عيلمنافق الا كعن ذل يرفعتناو صيلقما كذل يعن

 ةيوبلورة ممتنع اتامر دحال وكحول لكل  للهم فيا قنفلتخل نيتكاوحدء اسماو

 يترفعن اذاحتى  عزتك تايتجلو كرتدت قاشئونبكل  سيعن نف يكتح ةمرتفع
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 ةلاللدا شرقت قبلاو ةيلوالاخلقت قبل  دق ان ماجني في خلندتوء ادهلشا ماعن مق

 كماقمي في لتستقرنو كعن ذل للهما لترفعنو ةممتنع اتامر كلاهن للهما لتخلقنو

 كس طلعتكتع سن عنكعيكلهن  ةمرتفع اتايبلورو ةيفاصء ايامر يلحا ددع يننيلترو

ظهرن يو بديتكارق ابرقن ببويو زليتكا رقاشرقن بشويو كوجهت ين عن تجليكحيو

 ت قرباجذبو قيوميتكس دشئون قو نيتكاوحدر اثاع يادوب نيتكاصمدلع امط

به من  مستحقنت ا اوم نيتكاعز فرد تالالدو كتيموميد دت مجاراشاو كتيوسدق

 اي دلحما كفلء لعالاو سدلقا اذ اي ءاعطالاو لفضلامن وء البهاو لعزا اذايء العطا

 دق ةينونيكو ابرزتها دق ةيوبلور اظهرتها دت قامن مر ينتدشها دق امعلى ي هلٓ ا

 كعن تل كنركشالي هلٓ ا اي اذ انا افه ارفعتها دق ةيذجاسو اطرزتها دق ةيتاذو اشرقتها

 كذلي على محبوب اي كرنكشالو دكحمحق  ةليلجلاة يلعطاو ةيلبها ةلموهبا

 ن الا للهما فلتحفظنه كركشحق  على ةسكلمستعا ةيلبلوراو ةيكلمستحات المرا

 للهما لتنطقنو كبعلم اتبهجنهي ام اهيعل للهما لتنزلنو كرتدبق من حزن امسهي

 نيتكاوحد تاياب افطرتهن الس للهما لتلجلجنو عزتكت المكب اتهينونيكن الس

 للهما لتشققنو نيتكافرد بحر ئلالئ اهدن تظهرن من عناب اتهيتاذ للهما لتفطرنو

في  من حزن دن تشها بال نيتكافرد تاظهورء ام ان تخرجن منهاب اتهيقوتاي ةينونيك

علو  ىعلاب للهما نهيفلترب كخلقكل  دعنو دكعن ج منابتهاكل  على دتشهو ككمل

 دعنو دكمن عنده افؤ يرضي افوق موده افؤ به ىرضي اه بمانيع للهما لتقرنو كتيترب

 يف ذوتي امبهى او كعلمفي  نكمي ام ىعلامه بقالاثر ا للهما نيلترقو كتيبر لك

ل حب ك عن للهما لتعصمنهو كرحمتو كريخكل  اهيعل للهما لتنزلنو كتكممل

 ابتهاقر يولاو اخوتهاى علو اهيبواعلى و اهيعل للهما لتنزلنو نيتكاوحدء ارضو كوند
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 اهار ببهاهلنا فاطراو ليللاء انافي  كندستحميو اهن بعالعزستيو اهادن بهيدهي امم

 كخلقكل للهم اولتعصمن  اووده ادك حبهاكل قلوب من كل عب في للهما لتنزلنو

 هيلٓ ا اي دلحما كفللشجرة ا كمن تل اخذتها دق ةثمر كتلذ ا اتحزن به نفسه اعم

 اهذفة ليلجلا ةلموهبا كتلي على محبوب اي دلمجا كلو ةيلبها ةمرلثاك تلعلى 

س دقانت ا كنا نتا الاه لٓ ا ن الا كناسبح يمن ظهورول الا للحولا دحاو

 كت خلقايمن بلور للهما نيفلتصطو كرتدبقء الها دادعا للهما نين فلتريسدقالا

 ير حكن به ذييلتح نيتكافردط ستالار ادقتاب ابنفسه ابه ان لهيلتجلو كطتاحاب

 يف ء اليمن ش كمن علم هيلٓ ا ايعزب يلن نك ا كن بعظمتايلبا يثم ح نالفرقا

 الو مرالا وتكملفي  الشيء  من كعجزي الو انهميب ام الو رضالافي  الو تالسموا

 احطت به علما در قيخ لكب تالمرا كذلللهم على ا نيفلتصل اونهمد ام الو لخلقا

 لمتهكو رهكع ذامتناو هدع مقعارتفاو ءالهار حرف كذب البا كذلللهم في ا رندلتقو

عن حد ا حتجبي ن الالء الها ددر عاهلناو ليللا يف روهكذين اكل  تلهمنن او

 صفرا لعالء الها ددع كباتكلزمنه من يفلمرك اب المان عاكو حتجبي منو كمراوا

نت ا الاه لٓ ا ال نا كناسبح ادحان تسئل امن  لجاوعلى ا نتا كناف ينسىومن 

 نيركالذا ريخنت ا نكا

 

 ى بهالابهى الا هللا بسم

شرق او تهيزاز طراز طرز طراطرات بايدلحمات ايتاطرز ذا دقلذي ا هلل دلحما

لع ات بطوايذجالسا تايتاح ذالاوته يقارق شرق شراق شواشرات بايتالذا تاينونيك

 تاظهورت بائحلمتالات اينار انوا ظهراته ويعامن سدق دع مجياع منياع رفيادب



 

www.oceanoflights.org 

من حد ا هدستحمي الو من قبلحد ا هدحم ام اده حمدستحماف تهينادفر سدقت ايا

تسطع و رتفعاف تشعشعوء اضاو شرقاو هابابرق فو راناشرق فوء اضاو طلع ادحم دبع

ق ذو ارقو قاشتفالاق ذو اوشف قارتبالاق ذو ابرو قاشترالاق ذو اشر دمتنع حماف

ق ذو الحو قاستبالاق ذو اسبو قاحتقالاذو ق اوحق قارتفالاق ذو ارفو قارتقالا

ق ذو وفال قادصتالاق ذو ادصو قافترالاق ذو افرو قايلتالاق ذو ايلو قاحلتالا

ز اطرء اثنو قاشتقالاق ذو اوشق قازتهالاق ذو ازهو قختالالاق ذو خالو قفتالالا

ر افتخالاذو ر افخو راتخزالار ذو اخزو زاتنكالاز ذو انكو زاعتزالاز ذو اعزو زاطرالاذو 

ر ذو اجبو راطهالاذو  راطهو رافتطالار ذو افطو رانتوالار ذو انوو راستخالار ذو اسخو

 راختبالار ذو اخبو راظتنالار ذو انظو رانتصالاذو  رانصو راظتهالار ذو اظهو راجتبالا

ر ذو ابرو راسترالا ر ذواوسر راجتهالار ذو اجهو راغتفالار ذو اغفو راحتبالاذو  راحبو

هن يعل امو نيرضالاو عهامتنا دمج رقامن شوكلهن  تامولسا مالي ادر حمابترالا

ت امن بطون اونهمد امو لهجالاعز  تامن ظهور انهميب امو عهامتناس درق قامن بو

 هنيف امو وسدلفراو ت طلعتهايتجلر انوا منكلهن  ناضولرا مالي ءاثنو لهافضاس دق

في  ومن تهيس طرزدلع قامن طوبهى الا رفرففي  منو عظمتهعز  تامن ظهور

 يمستعل يلاع ءاثنو يمسترض يضار دته حميدبا دع مجيادمن بعلى الا رفرف

 اهراظو زالا ابين غاك هو الاه لٓ ا النه اعلى  لنفسه بنفسههلل اد شه دق امعلى  دستشهي

 اناعظمو جمال انمالجو جلال انوجال ايبه انايبهو ارفع اناكملو جلال اناسلطو ابدا

 اردق اناردقو اعلم اناملعو مالك انمالكو ازعز اناعزو ابرك انابركو انور انانورو اعظم

 ايعل انايعلو اسلط اناسلطو اكشو اناكشوو احشم اناحشمو ارفع اناورفع ايرض انايرضو

كل  نطقنيول هدمقصوعز  منبعلى اكل  وصلنيلو محبوبهعز ذروة  لىاكل  ستبلغنيلو
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كل  ستنطقنيو هدومحمو هدج ةيجذبء ابهو هدصومقو عهدب ةيعلو طرزء اثنعلى 

 يمعل يلاع دمجو يمبه يهابء اثنو يمطرز يطرز ده حمدحمحق  على شيء

على  تهيخراو منشئه ةيولاى ته عليولا لدت يمبق يقاب دمجو يمجل يلار جكشو

 نزلي اده حميمرب ةيطنابعلى  هتيطناوب مذوته ةيهراظعلى  تهيهراظو مذرئه ةيخرا

 ماليو ئلاب حالفتح مثل سحا ءالسماو رضالاجو  ماليو طلالهاث يغصر مثل لنا

 امو نعار متماقتهامن كلهن  رضالاوت كملو فعار متراظتهامن  تامولسا وتكمل

 ولالاخلق في  امو للاب متقغتالامن  اونهمد امو للاط متجستالامن  انهميب

 ملار متجاتبكاو ضلافتر مانتصاو لدار متعاجتباطن من الباو هرالظاوخر الاو

على  وبيلغاو ءدلباوت كمن مل دلوجوات اذركل  ندحميحتى  ملاكر متاستخاو

 من ورق ةينابلرا شجرة ستورقتا امو ةيزلالاية هلٓ الا ةمرلثاب ةيهلٓ الاشجرة  ثمرتا ام

 امو ةيعدلبا ةيدبالامن غصن  ةينادلفراشجرة  غصنتا امو ةيرزلطا زليةالا

 هوتاللات بلبل تغن امو ةيفوراك ةيذجاس ةقيدمن ح ةينادلوحا ةشجر قتدحستا

ففت كاو ةلمجتذبا تايترن ىبهالجبروت باوس اط تترن امو ةينونيكلائز ان طرالحاب

 امو ةعيرف ةت مجذبابشئون قوتايلاو سدلقاء اعم جوفي  وتكلملا ةماحم

كل  نجذبنيحتى  رزوتلطاو دلمجائز اح طراجناب لاولزاد لعرش عنا كيدتصففت 

ه لٓ ا النه اول على الا بظهوركل  رفعنيو لقيوما منيلمها انا الاه لٓ ا ال نهاول الاء ادبن

ة طلع ىتتجلو ةينادلوحاشجرة  تثمر كن بمثل ذلا الا لمحبوباز يلعزا انا هللا الا

 ةيهلٓ الا ةيبلور ءيستضتو ةينابلرا ةينونيك يتستعلو ةينادملصا ةوجه يتستبهو ةينالربا

 تايهالباوء ايلبهاو نيئالبهاب ةيمبته ةيمتبه يه انهاف ةيوسدلقا ةيتامر يتستجلو

 ةلمتجمو تلجلالاو تلالالجاوء الللجاون يللجالاب مجتللة ةلت ومتجلايلبهاو
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 نيمالعظاب ةمظتعم ةممتعظو تلجمالاو تمالالجاوء لجمالاو نيلالجماب ةلمتجم

 تاورالناو ءاورلناو نيرالنواب ةروتنم ةرمتنوو تالعظماو تاظمالعاوء العظماو

 ةكمتملو تالطلساو تالطالساوء الطلساو نيطلسالاب ةطمستل ةطمتسلو تاورلناو

ء ايلعلاو نيئلعالاب ةيمعتل ةيومتعل تاكلملاو تاكلالماوء اكلملاو نيكلمالاب ةكممتل

 تارفلشاو تارفالشاوء ارفلشاو نيفالشراب ةفمشترة متشرفو تايلعلاو تايلالعاو

 ةيمرتض ةيمترضو تاببلحاو تاببالحاوء الحبباو نيبالحباب ةبمحتبة بمتحبو

ء اردلقاو نيرادلقاب ةردقتمة ردمتقو تايلرضاو تايضالراوء ايلرضاو نييضالراب

 تالعلماو تالمالعاوء العلماو نيملعالاب ةممعتلة ممتعلو تاردلقاو تاردالقاو

 نيرافخلاب ةرمفتخ ةرمتفخو تالعززاو تاززالعاوء العززاو نيزالعزابة زمعتز ةزمتعزو

 تانامالاوء امنالاو نينامالاب ةتمنؤم ةمنامتو تالفخراو تاخرالفاوء الفخراو

ة مكمحت ةمكمتحو تامرالاو تارامالاوء امرالاو نيرامالابة تمرؤم ةرمامتو تامنالاو

ء الوزراو نيرالوزاب ةتزرؤم ةرمتوزو تامكلحاو تامكالحاوء امكلحاو نيماكلحاب

 تابركلاو تابراكلاوء ابركلاو نيرابكلابة رتبكم ةربكمتو تالوزراو تازرالواو

 ةممتم ةمتممو تمالكلاو تمالاكلاوء مالكلاو نيلامكلابة تملكم ةملكمتو

ء احملراو نيحمالراب ةمرتحم ةممترحو تامملتاو تامالتاوء امملتاو نيماملتاب

 تاهرلظاو تاهرالظاو ءاهرلظاو نيراهظلاب ةمظتهر ةرمتظهو تالرحماو تاحمالراو

 ةمفتتح ةحمتفتو تاصرلناو تاصرالناوء اصرلناو نيصرالناب ةمنتصر ةمتنصرو

ء القهراو نيهرالقاب ةمقتهر ةرمتقهو تالفتحاو تاتحالفاوء الفتحاو نيحالفتاب

ة يمتغثو تالغلباو تالبالغاوء الغلباو نيبلالغاب ةمغتلب ةبومتغل تالقهراو تاهرالقاو

 تازهالناو نيزهالناب ةمنتزهة همتنزو تاثيلغاو تاثيالغاوء اثيلغاو نيثايلغاب ةيثمغت
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 ةزمطرة زمتطرو تايلغناو تاينالغاوء ايلغناو نيينالغاب ةيمغتن ةيمتغنو تازهلناو

ء الجذباو نيبالجذاب ةمجتذبة متجذبو تارزلطاو تارزالطاو ءارزلطاو نيزالطراب

 تاسدالقاوء اسدلقاو نيسادلقاب ةسدمقتة سدمتقو تالجذباو تاذبالجاو

 ةتلهؤم ةهلامتو تالربباو تاببالراوء اببلراو نيبالرباب ةمرتببة مترببو تاسدلقاو

 يه انها الاو ئهارضو هللا مراب كذلكل  تالهالاو تاهلالاوء الهالاو نهيلٓ الاب

ة مستمنع ةمستمنع اتهينابنفسو ةعمسترف ةمسترفع اتهيتابذة ويمستغن ةيمستغن اتهينونيكب

 ةكمستمل اتهيدبمجرو ةمستسلط ةمستسلط اتهيبجوهرو ةيمستعل ةيمستعل اتهينابو

 اتهيولابو ةيمستبه ةيمستبه اتهيفوراكبو ةردمستق ةردمستق اتهيذجابسو ةكمستمل

 ةملكمست ةملكمست اتهيهرابظو ةملجمست ةمستجمل اتهيخرابو ةمستجلل ةمستجلل

 ةرمكستم ةرمكمست اهدببعو ةمستعظم ةمستعظم ابقربهو ةلدمستع ةلدمستع اتهيطناببو

 ةمكمستح ةمكمستح امرهابو ةمدمستق ةمدمستق انوهدوب ةمستعزز ةززعمست اهبعلوو

 ةمستربب ةمستربب اتهالمكبو ةلهاة مستلهامست اتهايابو ةمدمستقة مدمستق ارهكبذو

 ةمسترئف اتهاببروزو ةمستعطف ةمستعطف اتهابشئونو ةمستجذب ةمستجذب اتهايبتجلو

 ةمستغلب اتهيوسدبقو ةمستقهر ةمستقهر اتهيبجزئو ةهرمستظ ةمستظهر اتهيلكبو ةمسترئف

 ميلعظاذخ المتبالع الطاك هلل من ذلا كراتب ةمستقوم ةمستقوم اتهيوميبقو ةمستغلب

 عدلمن ب اذخرو خلقيو لمن خلق اعز هللا جعله دث قيح ميركلامخ المتشارق الشاو

 ذوتيو تذو لمن اهفكرزق ويو زقرلمن  افتحو ثدحيو ثدلمن ح انصرو عدبيو

ك لذلشيء  لك اين اهلل ا ندفلتحم ذرءيو لمن ذرءء ايضو حققيو لمن حقق اظهرو

لفتح ا كلذلو نعالمتمالمنع ا كلذلو لعالمتطا لعلطاك لذلو رقالمتشارق لشا

 للالمتجالجلل ا كلذلو يهالمتبا يلبها كلذلو صرالمتنا صرلناك لذلو تحالمتفا



 

www.oceanoflights.org 

 كلذلو ورالمتناور لناك لذلو ظماتعلمالعظم ا كلذلو ملالمتجا لجملا كلذلو

 ردالمتقار دلقا كلذلو ززالمتعالعزز ا كلذلو براكلمتابر كلا كلذلو ممالمتتامم لتا

 رفالمتشارف لشاك ولذل ببالمتحالحبب ا كلذلو يضالمترا يضلرا كلذلو

 كلذلو لطالمتسالط لساك لذلو معلمتالاللمع ا كلذلو طعالمتساطع لساك لذلو

لفضل ا كلذلو يلالمتعا يلعلا كلذلو كلالمتما كلملا كلذلو مكالمتحام كلحا

 زلالمتازل الا كلذلو مدالمتقام دلقا كلذلو لدالمتعال دلعا كولذل ضلالمتفا

 ران نكتس ن الاح ارتوالاولبهجة ا جابهاب لتبهجوهو هوتالالا وقلشا زاطراب اقوهلتشوو

 ان هذاف هدب جساتر دنخمي الو نفسهء ام كدري الو روحهء اهو دنجمي الوده افؤ

 ةيفالصا ةيلبلورا مثلك امثله ةيلمعا ةيتاذو ةيطرز ةينونيكو ةيعل ةيدمجرو ةيبهة رجوه

 ان عنهيكتحو لشمسا لامث اهيس فكستعيمس لشا بلناتق ان ميح ةيلجوهرا

ن اد ارا ريمثل طكمثله ن او اهيلاو امنهو ابهو اله امكل  تنبئن عنو انهاتنطقن من لسو

 لتحفظوه عنو مدكح وايراب وهديؤلتو مكر حباصفا ىعل فلترفعوه ةضيعن بستخرج ي

ته ينونيكفي  ر قربهان يتطفو تهاذفي  هدوء اوحبس هيو نفسهفي  حبه ءام كدري امكل 

 دلمسعوا هلالمتبالع الطاك ذلعلى  هللا اروكته فلتشينافي  ب جذبهابث تريو

 كن مثل تلددعين اب هللا لتسئلنو دلمحموا كرالمتبالع لطاك ذلعلى  هللا اودلتحمو

ي ن تجليبع الا اهيلاتنظرون  الو تالمرا كتل لامثاز اطران بايلباطرزن يلو تالمرا

 نيبعليه ا لتنظرنو لامث الو نيقر الو له فوك الو شبه الو مثل له ال عزوجل  نهافليه ا

 يم لتجلكتايتاذ تاينونيكن يولتصف زهاعزاعز  هللا تايلتحببن تجلو لهجالجل  هللا

 دق امثل م اهيس فكالتع نايلبابلن شمس اقيلو شيء كل  ددن عافلحقيقة ا شمس

ت ابلثا ةيلبلورا كتلفي  يكاتح دق ام مثل اهيف ىكاتتحو تالمرا كتلفي  سكاتع
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ف يك زليةالا ةيرزلطاو ةعيدلبا ةمرلثاك ولتستعلمن من ذلة ميلقاوم في ي فلتترقبن

 اتهاوشئون اتهاراشاو اتهاياست عن كستعاو ةيلهالابلت شمس اقحتى  تهينونيك رقت

 دق ام الا ردتق الو هللاد ارا دق ام الا درت الو هللاء اش ام الاء اتش ث اليح اتهالالدو

 دق ام الا جلؤت الو هللا ذنا دق ام الا ذنات الو هللا قضى دق ام الاي تقض الو هللا ردق

 لقيمةا ومفي ي هللا ظهرهيلمن عز  اهذ نافهلل ا تبك دق ام الا تبكت الو هللا لجا

لى ا نالجنا كذلفي  شرف لمنو ذخرو عةالسا ن تقومنالى ا نايلبافي  فخر لمنو

م كخلقهلل ادد جيهور لم لظاك مل خلق ذلكين اقبل  ناومة يلقاهلل ا نددجين ا

 ابمولتنعمون  تهيع والامتناو لمتهكع ارتفاومره او ئهارضو مدكوو مكه بحبيلا فلتقربون

 الو كرد كردي الو سمع سمعي الو نيع لم تر ان مماضولرا كذلفي  هللا خلق دق

 ةيلبها اياقبن مرالترو فضلهو هللاء اعطو هدوجوهلل ا من فضل كذلكل  ناحط علم في

 كر ذلكذسم الا كذلفي  رنكولتذزلية الا ةهيلٓ الا ةقطللن ةيوسدلقامطلع  دبع

ن يلمتكلار كذ اهينزلت فلتي اية ا تقرئنن اوء الها ددع رانهو ليلكل  في لحرفا

 دمن عن ادجوو ربكم هللا من م فضالكنيفكيل يلحار كذ اهيرن فكوتذ دحالوا ددع

من  وميل اليلدونن كيلحرف لا كذل درتفعن مقعين ان حبيلهلل ا ناو مكيعل هللا

 صفرا لعلء الها ددع مكلزمنيتحتجبون فلن او هللاء الق ريديلمن  اليسبو هللا ظهرهي

 ه لتتقونيهانوثم في تتقون  هللامر اوا يف مكلعل كم ذلكعنهلل ا سئلي تنسون فالن او

 

 ى بهالابهى الا هللا بسم

 هللا ظهرهي منعلى  هللا منء البها انماو بهىالا ىبهالا هو الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

صف بوصف وي نه الاسبحهلل ا نا دشهاف دبعو ولىالاو ةخرالافي  نفسهء دالا ثم
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هر ار بجويستشي الو تانكلمما ةراشار باشي وال هدانعت بنعت عبي الو خلقه

كل  ه بلانعت بسوو يا ونهدعرف بين اعز من او جلا نهاسبحجل  هوو تادلموجوا

 تعرفين انفسهم فمن اللرسل ب ىتجلينه لو لم اسبحنه او نعتون بهيكل و به عرفوني

 اذاف تهالمكتستفخر بو تهالالدب تستشرفو تهاتعز بمرضستو مرهاواتطلع بو ربك هللا

ق استحقا بال اتونكمهلل ا لفضل مناو يءش قاستحقا ء بالدمبتهلل ا منمر الا دشهاف

 مجتلال ايمبته امستسلط امرتفع اممتنع ابين غاكزل يلم  عزوجل  هللا ناو شيء وند

 نههكعرف بي السرهن اب ايلعلا لامثالا لهو كلهن ىلحسناء اسمالاله  امنتور امعتظم

 تادلموجوا يف ونكتي امو عهادبار اثات انكلمماظهر من ي امن او تهابذ دعبي وال

ن اشلى اتع لىاتع لامثالاو بهاشلتاته عن يئايبركن الى شاتع ىلاعه فتعاخترار انوا

 دليل لم ازالازل افي  زالان اكزل يجل وعز لم  هوو لاكشالاو ثلاملتاته عن ينادفر

 لعزا سدقفي  اميدونن قكيل لازي العز وجل  نهاو يءبش ترنقيلم و دوليلم و

 لتاستطاو تانكلمماكل  ط علمهاحا دن قاك دق امعلى  وننكيل لازي الو للجالاو

 هو الا نعتهي هو ال امكهو و هو الا عرفهي هو ال امكهو و تادلموجواكل  ىعل رتهدق

 الا سهدقي هو ال امك ووه وه الا هدعبي هو ال امكهو و هو الا وصفهي هو ال امكهو و

 الا هدوحي هو ال امكهو و هو الا برهكي هو امكهو و هو الا هدمجي هو ال امكهو و هو

 الايعززه  هو ال اهو وهو كم الايجلله  هو ال اهو وهو كم الامه عظي الهو  اوهو كمهو 

 الا هكملي هو ال امكهو و هو الا سلطهي هو ال امكهو و هو الا حبهي هو ال اهو وهو كم

ن يحفي  بيقر اهران ظاكلذي ا نيحفي  طنابو اخران اكلذي ا نيحول في ا هو

من شيء كل  ف منلطاو لنفسه بنفسهشيء كل  قرب منان قربه يحفي  ديبعو هدبع

زل يهو لم و طنالبوامض اغوعلى ا هيعل دشهي الو نكامالاط به يتح ته الاته بذاذ
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 شيءكل  سمع صوتيذرء يو ذرء ابم اريبصو خلقيو خلق ابعلمه بم اطين محاك

 اراخبوطف للاوصف بي ث اليح افان لطاكو ىندالا ةذرلى ا ىلعلا فوق ابصر ميو

وصف ي ث اليح اموعال ردلقاوصف بي ث اليح ارادقو لخبراوصف بي ث اليح

 الجالو مكلحاوصف بي ث اليح اماكوحء البهاوصف بي ث اليحء ابهو لعلماب

 ث اليح اماعظو لالجماوصف بي ث اليح الاوجم للجالاوصف بي ث اليح

 مادلقاوصف بي ث اليح امادقو رالنواوصف بي ث اليح اراونو مالعظاوصف بي

 ث اليح اباوقر ناوكلاوصف بي ث اليح اناوكو لادلعاوصف بي ث اليح الادوع

كل  خلقيو هديعيو شيءكل  ءدبي دالبعاوصف بي ث اليح ادابعو باقرلاوصف بي

كل  ييحيو رفعهثم ي شيءكل  تيميو ذوتهثم ي شيءكل  زقريو ونهكثم ي شيء

 ادن محمواكزل يته لم يبمشء اش اذا شيء لك منشيء كل  بعثيو هيبقثم ي شيء

 ئه فضلامضاو حق ئهاقضو لدته فعله عال شئونك يف ادمقصوو لهافعكل  في

 طماتموج طمو هداجواو بحر فضلها ظهور الا يءلشد ارا ازل ميل لم دع ئهاقضاو

نه من اشى لاتعلى اتع شيء من منيستقي ل الدم عكح يءلشد ارا لوو فهالطاو رمهك

 دق امعز كل وجل  من خلقه فهوشيء  حتجب عنين او ا ون فضلهد يءلش درين ا

 ن تقولنا اعنه ةت منزهادلموجوا نعتت دق امكل و اعنه ةسدت مقانكلمماصفت و

و الوا انماو تهينادل وحالدستال ةصف يهوء البهاء العمابء الها تلد دهو هو فقنه ا

 لستقالاو لاستفضاو لستجالاو لالدستا ةصف كته تليوميع قاسترفال ةسم

ن اعلمو تهينادن فراكومل تهينادن وحاسلطعلى  ةلدم اتهينونيكب يه انهاو لامكستاو

وصف  امو صفاو ا وصفت دق ال مكته فيدابا ناسدقو تهيدان مجامدقو تهينادصم

 نهاعرفردت ا اذاف عرف بهيف يكونه فكو خلقه دقعز وجل  هنا صفو يا شيء من
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 علىالا هللا قداسرو بهىالا هللا باحج ان هذاظهور فكل  في عرف مظهر نفسهاف

ئه ارض كاردستاو معرفته يف اليسب كن لكيلم و ىبقالاهلل ا رانوو ىجلالاهلل ا زاطرو

 فيكهر نفسه له به بمظهلل ا ىتجليل ظهور ك يفو ظهوركل  في هر ظهورهابمظ الا

 هللا ظهرهيبظهور من لقيمة ا ومفي ي سمعت اذاف ديري فيكره يبه بغ ىتجلثم يء ايش

 يء حيجثم  لهبجال يء حيجثم  ئهالبع يء حيجثم  ئهابرض يح ءيج اذاف

 يء حيجثم  برفعته يء حيجثم  بنوره يء حيجثم  بعظمته يء حيجثم  لهابجم

ء يجثم  رتهدبق يء حيجثم  هتنبسلط يء حيجثم  تهكبشو يء حيثم ج بعزته

ثم  تهيبوال يء حيجثم  بنصرته يء حيجثم  بعطوفته يء حيثم ج برحمته يح

 رتهابقه يء حيجثم  بغلبته يء حيجثم  ستهادقب يء حيثم ج هلتالدب يء حيج

 يء حيجثم  رتهابحض يء حيجثم  رتهابظه يء حيثم جته رابجب يء حيجثم 

 عملت دق امكل  كناعظمته ف دسمو مجو س عزتهدق لعلو ينبغير يخء اسمابكل 

 هللاستغن باظهور فكل  ءدمن ب اذاف الهذ كتايحفي  تعمل امكل و كلذل كنيدفي 

مل كيلو لم ول الا ن ظهوراقن ياو خرالاظهور لى ا هورلظاك ت ذلاثبله الجال جل

 ةمرتفعه اتابلورو ةممتنعء اياظهور مركل  في دتشهن او خرالا ظهور هللا عدبيخلقه لم 

 لبطونا كت لذلالالدوهور لظاك ت لذلازانه طراسبحجل  هللا من يه انها

 ن مثلا دشهاو نالجنا كن ذلاكت لساعامتناو ناضولرا كن ذلاكت لساعارتفاو

 شمس يف نظران فكلو لاكشالاه عن منزو لامثالا س عندمقنه ا ولو ظهوركل 

 في اطلوعهكظهور  لكفي  اوعهجعل طلاولحقيقة ا لشمس اليلد التجعلنهو ءالسما

ت اوقالاو ةزمنالاف ختالاختلف بي هورلظاك وم طول ذليلا كطول ذلن او وميكل 

ن يب ةمثبت انازيم ان لهكيث لم ينئذ حيحلى ا ةلفطراع يدب ولامن  دتشه امثل م
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 ددع لاط دقعيسى  ثم ماللسا هيعل دوادن يبو نيلمتا ددل عاط دق دوادى وموس

 دايدزان بيلمتا ددل عاط دقهلل ا رسولثم محمد  ماللسا هيعلى عيس نيبو نيلمتا

 دن قايلبانقطة  ظهورلى ا هللا رسولمحمد  ظهورول ا منو يص جزئانتقاو اي جزئ

 رهدمتنع قاو رتفعاهلل ا ظهرهيظهور من  لىا هورلظاك ذلمن و سيلغرا ددل عاط

 ابم كعلم ذللخلق افي  نكميو علميله جالجل  هللا رهكذى ستعلاو ىستبهاو

من  ستخرجا اخذ مثل مايمله اكلعلم ا كذلهلل ا هيتؤي اذا لحروفامن علم  ستخرجني

 ظهوركل  دعن بصرلتاصر بلناك يعلو نايلبانقطة  ظهورفي  عابلرا راشعاستخرج ا

 اذاو هين فكمي ام ىعل فسلنا مادستعاو شيءكل  على تاثبالاكلمة ء ستعالاو

ء دالا منء ايش المظهر نفسه م هللا يصطفي ظهوركل  في نا دشهاف كت ذلدشه

ث يقون حدم داقنو فوناص داروو فظوناح ظاحفو سوندمقء ادشهو لوندمست

 دقو بطونلى ا من بطونهلل الى اكل  عونديو ظهور لىا من ظهور هللامر اوا حفظوني

 اهيست فكاتع ةمرتفع ةيبلورو ةممتنع اتاهور مرلظاك ذلفي  نهاهلل سبحاى صطفا

 كذلن او ةيزلالاة ينونيك اهيت فكاتحو ةيلهالانقطة  اهيدتجلت لوحقيقة لا شمس

 ئزاجوو مننهو هللا ناحساو موهبتهو هللاء اعطو متهاركو هللاد جوو رحمتهو هللا من فضل

ستجمل اوله جالاجل  هللا لستجلل بجالاو لهجالجل  هللاء اببه هستباف عهيادبو هللا

 لهجالاجل  هللا ستنور بنوراوله جالاجل  هللا ةظمستعظم بعاو لهجالاجل  هللا لابجم

 هللا لامكمل بكستاو نهابرهعز  هللا تالمكب ستتمماو زهاعزاعز  هللا ةسترحم برحماو

 كن ذلاه فدادما دهلل ماء ابرض سترضاو قهاحقاحق  هللا ءايبركبر بكستاو زهاعزاعز 

 ةهرانجم باو ةئيمض بكاوكو ةرير مناقماو ةلعاشموس طو ةب مشرقابواو ةئحال سبل

 زهاعزاعز  هللا ن عنيكستحيو نهاسبحجل  هللاعلى  لندستيكلهن  ةئيلع مستضامطو
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 ستحقني امي على فلنا يونف تاثبالافي  تاثبالاحق  على تاثبالا تاثبارون يو

 من نايلباشجرة  عارتفاهور لظاك ذلفي  نهاسبحهلل اء اش دق امم ناولنفي انفي بلا

 ايو ةعيدلبا ةمرلثاك تل من الهثم  اله ايف اهقاوراو اهراثماو اهناغصاو افرعهو اصلها

لغصن ا كمن ذل ىطوبثم  ىطوب ايو ةفيطللا ةلورقا كمن تلثم  اطرزثم  اطرز

 تهيولابهلل ا ن عنيكستحيث يلمرتفع حا جرلشاك لذل افخرثم  افخر ايو لممتنعا

ته يناو تهينانفسو تهيتاذو تهينونيكبهلل اعلى  لندستيو تهيطنابو تهيهراظو تهيخراو

ت المرا كثم من تل تات مرالمرا كمن تلثم  تات مرالمرا كس من تلكستعو

فرغ حب يله لم خر ا اللذي ا خرالى ار كذالو و تات مرالمرا كمن تلثم  تامر

نئذ يحلى ا نكلو تادعالمتصات ايجللتاو تائحلمتالا تاسكاعلتا كعن تل يداؤف

شيء كل  ىعل ناكنه اء اش اذا هللا ظهرسيو ظهرت ام تالمرا كر تليغ ةمحض ةبفطر

 ارتفع مي المكو اظلهفي  رتفعيصل الاشجرة  ترتفع امكل  ظهوركل  في دشهاف اريدق

 مسالالاشجرة  رتفعا امكل  نالفرقافي  نئذيحنظر اف اهيلمن علو الهء ابه اظلهفي 

لم  عارتفالامنتهى  على نايلبارتفع ي ال مكوهلل ا رسولمحمد  عارتفا الا نكيلم 

 كذلهلل ا ظهرهيمن ء دالا رتفعي امكل  كومثل ذلى ولالانقطة  عارتفا الا نكي

 ليلد كذلهلل ا ظهرهيمن  دظهر من بعين من يدرتفع ي امكل و هللا ظهرهيلمن  عارتفا

 عن لقيوما منيلمهاهلل الى اتع وبيلغا كمطلع ذلو هورلظاك ع مظهر ذلارتفا ىعل

 ولالا ع نورستطالاب لع طلعاطكل  عنوزل الا ق صبحاشرستارق شرق باشكل 

ش اعرالاتظهر  امكل و تظهر اش مثل ماعرالا ظهرت دق امكل  هللاعند  ناب دشهاو

هلل ا جنبفي كل و رجعونيهلل الى اكل و ونؤدبيهلل ا ل منكوظهرت  دق امثل م

ع امتنافي كل و وندجتهيهلل امر ا عارتفافي كل و نونكسيهلل اء ارض فيكل و صبروني
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 الاه لٓ ا من الن امو وندباله عكل  اناو هللا داعبكل  انا قولونيكل و سعونيهلل لا مراوا

هلل ا ناب دشهاو نيلمالعارب يرى  ال امويرى  ارب ميء شكل  ربو اربن كذلهلل ا

في  نكي منو هدع مقعارتفاو مسالخار حرف كذسم الا كذلفي د ارا دقنه اسبح

 حتجبيمن وء الها ددع رانهو ليلكل  في لحرفا كر ذلكذين ا ينبغيهور لظاك ذل

من و فرلصا علللا من الامثقء الها ددلزمنه عيفل هللا نيدب انيدتمو هللا مراب المان عاكو

 در بعكذي ان ميحو هللا باتكفي  هيعلشيء  ل عمره فالك ين فاكلو و ينسى

 نان كلوء الها ددعن ع يفكي لمرتفعةاية الا ي فيلحار كن ذيلممتنعتا نيلمتكلا

وم ظهور من يلظهور لا كذلن اسك دادستعال كذلء الها دده عيونن علكيحتجب فلي

 هللا راهر لطلوع نالمظا كل تلادستعاو هللا مرا مر لطلوعاوالا كع تلاسترفاو هللا ظهرهي

تحقق ي تحققي امكل  ظهوركل  دعنن او هللا لبروز طولء الدالا كتل لاستفضاو

كل و هللا منكل و رجعوني هللالى اكل و هللابكل  قلخر ا ظهورلى ا هورظلا بقول عرش

 ئوندبهلل ياعند  من

  

 ى بهالا ىبهالاهلل ابسم 

ل ستقالالم يزل ب ست کها اسز ات محبوب لم يزلى راس ذاس بى قياسپ حمد و

ت مقدس خود اع ذامتناع استرفاب لايز ت مقدس خود بوده و الال ذستجالا

 ئهيچ شار وا رف نکشته مراع ختن واحق شن ئهيچ ش او راخته اهد بود نشناخو

که کل  وان وحدت اط قدس سلطاست بسالى انمودن چه قدر متع يشاحق ست

چه قدر  هستند و و و بودهاد طلعت اخر سجا خر الالى اول اول الاز ات اممکن

خر ا خر الالى اول ا ول الاز ا تاو که کل موجوداع قدس امتناست علو الى امتج
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ن اهلل کالم يزل  و ان رباهلل کاهند بود لم يزل اخو و وار وجهت انواند بامتوجه بوده 

لم يزل  و ان فرداهلل کالم يزل  و ان حياهلل کالم يزل  و ن عدالاک هللالم يزل  و احق

ن اک هللالم يزل  و اکمان حاهلل کالم يزل  و ادران قاهلل کالم يزل  و المان عاک هللا

 ات راخلق فرموده کل ممکن ان مقتدراهلل کالم يزل  و الکان ماهلل کام يزل ل و الطاس

خر بمشيت ا خر بالالى اهد فرمود اخلق خو و وليه خوداول بمشيت ا ول الاز ا

ن اى از برانيست  ن شود واولى که ذکر قبل او اى خلق ابر زاهريه خود نبوده اظ

خود  عابداک در صقع ن شود لم يزل ملک در حول ملاکه ذکر بعد  خرىا

کل که خلق فرموده  ئىانجاز ا ن خود مترقى وامکاممکن در حد  متحرک بوده و

دت اى عباز برا ات راکل موجودى معرفت خود و جعل فرموده از برا ات راممکن

ت اذرفرموده کل ء انشا ى محبت خود واز برا ات رائناکل ک ع فرمودهاخترا خود و

 ات رالسموا و رضالامن فى ملکوت ث فرموده کل احداعت خود و اى طاز برا ار

ز علل وجود خود محتجب اکه  نيست ى ظهور قدرت خود هيچ ذرۀ نبوده واز برا

لى اوليه از دره انند اويخهى عليه م اعلى م ن کينونيت خودابلس او راکل  شد واب

تيت الى ذاز کينونيت بدئيه ا جهت مغربيه و لى وامشرقيه  ز طلعتا خريه واذره 

که  ازير نچه جعل شدهاکل بر ةفورياک يةانه لى الا ةذجياس ةيانه ز الا و ختميه

 و وال عظمت ستقالا و وال قدرت استطاست بر اه دليل تبشيئي ئشيئيت هر ش

ز ار فرموده اختيا و وال سطوت استعدا و وال رحمت استفضا و وال رفعت ستجالا

 ر فرمودهامخت ء خود واثن بحمد و او راه طق فرمودان و ان رانسا ء سلسلهاشيابين کل 

ت امعرفت ذ و حب مجد خود و ت بحمد وانان کل حيواى جنس حيوابناز ا او را

در هر ظهورى  ان رانساخلق سلسله  يداميفرم لم يزل تصفيه فرموده و مقدس خود و
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ردند بظهور بعد گتشرق نکر مسا اهر ظهور قبلى ر ناسک ن ظهور واهر در ابمظهر ظ

هر امحبت ظ ى معرفت واز براخلق شده  انهاکه وجود  ازير يداميفرم ئش بال حکم

در  ئش حکم ال لهيه شدندادقيقه  نيه واين رباز اهمينقدر که محتجب  ظهور و در

ز امتياکه  اردد زيرگمي انهاء جنس ابناحکم  انهاحکم  ردد وگبت ميان ثايشاحق 

ين سر از اهمينقدر که  هست و بوده و لم يزل راعت پروردکاط ن وان بعرفانساسلسله 

ين اگشته  ون محتجبا ۀز ثمرا نده وات خود محتجب ماعلل ذ زاند امحتجب م

 هر در ظهوراظ اهر راين مظاء افناز ظهور بين حکم اکه در هر ظهور بعد  ستا

ى ابمبدء رض رديدهگ ئزاف انهاکه  ازير ئکلش حکم بر اخوذه رالى مالئ يد واميفرم

 که ال ادر هر ظهور نفس خود ر قب بودهال مرايز دل ممتنع الاحب ع و حق لم يزل

مستمسک  هر نکرده واحق خود ظ نيت دراء جنس حيوابناحکم  نکشته و ئش

يت کل است ذريعه هدا واو بوده در هر ظهور که ا ت قدساظهور بشجره حقيقت و

ردد گمي هرار ظهور که ظن که در هابد و تامت کل ممکناوسيله کر و تاموجود

 اهلل رالنسبه بظهور قبل تمکين مظهر ظهورانچه بابمثل  ن ظهور قبلاچونکه سک

رى اج انهادر حق  ئش ست که حکم الاين ايند انمينم بعد يند در ظهورامينم

ن انسا ه کل برمنهج حقيقت مستسلک يکامروز هر کالى اول ا ول الا زاردد گمي

قت اشرابو کل در هر ظهور ر نبود ن مستظهانساشد در سلسله ان باحيوطن اکه ب

ن انکه سکابد و نظهور مستنيراز اشرق  ابم در هر بطون شمس حى قيوم مستشرق و

 انهاى اسو اعلى هستند و ما سفريدوا بهى وان فردوس امروز سکان اظهور بي

همين  شده و انهادر حق  ئش حکم ال ندهاز ثمره وجود خود محتجب ماچونکه 

نکه در يوم ااحظه کنى تهلل مالابظهور من يظهره  لنسبهاب اين ظهور ران اقسم سک
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 ز کثرتا و انظر بطلعت وحده حقه نم ردى وگيمن انروز اکبر افزع  زامت اقي

هر ظهور بر سرير  نکه درااتگشته  مستنجذب ابوحدت محتجب وبوحدت کثرت ر

 ن وز شمس ظهور مطمئاشرق  ام رقادر هر بطون بشو شى واب قدس مستريح بوده و

 ست که لم يزل حى وا واهى انو و مراواهر ظهور  ةر شجراثمانکه ابد قى وامتب

کل  نفى نفى و ت بوده واثبات اثباهر ظهور در  مر دراکل  هست و ن بوده واحيو

 هر در ظهورادر هر ظهور ظ هست و مر بوده واين ات ازاهر ظهور طر شئون ديکر در

مى بيند من قبل ى م شجره نفانعدا ت واثبات شجره اثباهده علت اکه مش انچه را

 ادر هر ظهور مبدء حکم ر ن واز ا الاهر نميشود اهلل ظامر اکه  ايد زيرامر ميفرماهلل ا

ست که کلمه توحيد ان ات اثباهى شئون انو و مراواز کل ان اى اسو اکرفته که م

مر اکه  ستاين اهر در ظهور ابذکر ظ الاچونکه کلمه توحيد محقق نميکردد  و شداب

 ممتنعه رفيعه و مراوا وليه واء دالابذکر  الاردد گبت نميانى ثاه ثچونکه کلم شده و

ين ظهور اتوحيد در  تفصيل کلمه ست که رشتهاين امر شده اهلل اهى که من قبل انو

هر در اکه قصد ظ اين ظهور تصور نمامثل  اهر ظهور ر وگشته  منتهى ئد کل شاعداب

هى شئون انو مر واواز کل ان اى اوس ام يزل قيوم بوده و مل ت توحيد حىاثباظهور 

کردد  هراخر هر ظهورى که ظا خر الالى اهمچنين  هست و کلمه ممتنعه بوده و ينا

نيت حى اصمد لهى وامقدس  تانيت ذات وحداثبا الانيست  و نبوده واده ارا

نيه ايت رباعن فضل و لهيه واى حکمت ابمقتض اکل شئون ديکر ر لى وايز ممتنع ال

 الا لها کل ال رض هستند وامروز که چقدر ملل در فوق ا تصور کن يدامقدر ميفرم

 مر واواب خود ادر کت يند واز ذکر توحيد مينمابعد  اذکر نبى خود ر هلل ميکويند وا

نميکردد  انهان برانساحکم سلسله  هللا مل وعندان عاب لمند واع اهى نبى خود رانو
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 هر وانظهور ظان اظر شو که در هر ظهور عرفان خر بهمين نظرا خر الالى ابعد هم  و

يت بعد که انه ال ات ماز ظهوراتو نکردد  باحتجانظهور سبب اهى انو مر واوا

 ن بديعى واو در هر يوم در شاهست و متجلى بوده و لايز وند حى لم يزل و الاخد

و محبوب اى که ن سبيلاز ادت کنى اعب او را هد بود واوخ و خلق منيعى بوده

کر اسبيل  ناکه گشته  ن متربىادر هر ظهور نه سبيلى که خود در ظهور قبل ب رداميد

نزد ظهور نقطه  ى تو نمى بخشد نظر کنى دراز براو درسى ثمره اعلى ذروه عز اب

لى  مل نبوده واهلل عامر ا ان کما هىانو مر واوانجيل بان ظهور اکر چه کل سکان افرق

يموت  ت حى الاثباء دالانظهور ادر  بوده و ملابحدود دين خود ع بوده که انهادر 

 قبل بعين اهم بمثل م امن بعد ر انهال اخر چکونه شده حاظهور  زالى بعد  بوده و

 نيت واشجره وحد رابکائق از حدادر هر ظهور  هده کنى واست مشافر حقيقت و

خلق  ادر هر ظهور ت ن کهابد و خذ کنىا الکهام ذنانيت بان فرداغصار قدس اثما

ر اده حى لم يزلى بر عود خلق قرارا يزدى وا ل نرسد مشيتايت کمانظهور بغا

هر کردند مثبت ائى که ظدالاخر هر ايوم ظهور  ابدء هر ظهور ت زا هد کرفت وانخو

کل  و هند بوداخو ن بطون بوده واز اطرائز اطر هستند و ن ظهور بوده وا تاثبا

هستند متشعشعه  تىابلور نظهور واز شمس وحدت استند ئى هستند که مدل هايامر

هلل ال حجت من ايز ن که لم يزل و الابد و ن بطوناز طلعت ايت ميکنند اکه حک

يد که ابتصور نمي هست و هلل بوده وام هر شيء بمشيت اقو که او بوده زيرابرخلق 

ين تصور کر چنالغ نبوده که اهلل بان شيء من عنداحجتى بر  بوده و وقتى شيىء

لغه احجت ب و واسعه ارحمت و و وافذ اعلم ن لهى واف بقدرت اعترا ابود ب ممکن

بلکه همين قدر که  اعظيم اهلل عن ذلک علوالى ان که تصور نمود تعاتو او کجا
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هست وجود عرش حقيقت  و بت بودهال ثازالازل اوجود حى لم يزل بوجوده در 

نکه در يوم ا الاهد بود اخو ل بوده وايز خود ال ل رتبهازالازل اع در ابدادر صقع 

ن الى در حين بطون  طن واب لم وام غروب خود عايادر  و مشرق هر وامت ظاقي

بر  ءاشهد هستند و و بوده واظ دين اهست که حف در هر ظهور بوده و وامرائى بدالا

 لهى * که کلادر ليل  يتايند سرج هداو نها هند بود واخو و بوده واز قبل اخلق 

هر هستند که ان مظاهم خته ميشوند واشن متادر يوم قي انها مهتدى و انهايت ابهد

ظله عکسيه بهم ميرسد که ادر هر ظهور  ورده وان ايما در حين ظهور شمس حقيقت

ن چون ايشا تالى کينوني ن ميشوند وامتبع حدود  يند وامينم ان دين رار اظها هرابظ

ء هر ملت در انظر کنى بعلم هر ميکرددامت ظات بوده در يوم قياثباز غير شجره ا

لهى اع حدود اتبا ن وايمار اظهانظهور ادر  د هستند کهاهمين عب انهارض که افوق 

 وگشته  هران ظايشاکينونيت نفيسيه گشته  خر مشرقا چونکه ظهور نموده و ار

ن اکر يک نفس در بياخرى امت اهده کنى که در قياخر مشا بال خرالى اهمچنين 

ر اظهاکه  ز نفس بودهان اموقن نکردد کينونيت  من وؤهلل مابمن يظهره  و ندام

 خذ نتيجه کنى وا نظر کنى و اهلل راز من يظهره اهمچنين ظهور بعد  ت نموده واثبا

همچنين  خذ نتيجه کنى وا کن و حظهمال اهلل راهمچنين ظهور بعد بعد من يظهريه 

ت ام ذاکر بدوا خذ نتيجه کنى وا کن و حظهمال اهلل راظهور بعد بعد من يظهره 

دم بيرون اؤز فان اوت کنم حال اهلل رابعد من يظهره  لهى ذکر بعد بعد بعدامقدس 

 ءاسملامثل شمس در وسط  اکل ر هد بود واخو ن ممکن بوده وامکا در نميرود و

ن ظر بعياعند ن هلل وا نصر بوده عند اتى مثل ماسي ام ايم زيرامينم هده نموده وامش

که بعين وحدت در بحبوحه کثرت نظر  ان هر ظهوريراسک و اوصيت ميکنم تور هلل وا
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هر در ادر هر ظهور بظ نسته وامدد هر ظهورى د اکل شيء ر تارشته حي نموده و

بعد  هى بود واخو هلل بوده واء ارض تت در عيناکه در حيگشته  موقن من وؤم نظهورا

محتجب نکند  اتور هى بود واخو و دهن لم يزلى بواتت در بحبوحه رضواز مما

تصور شود در يک ظهورى  اکر فرضامر خود که ابر انهاد انجما ين خلق واکثرت 

 و له منفى بودها و کل در الايند در حق امل نماکل ت طق کردد وان شجره حقيقت

 هست و ر بوده وان ن درايشاى الى بق قى هستند وارض باکر چه در روى اهستند 

کر برعکس ا و بوده وامر از اکل وجود  مدد ن نفس ممتنعه مرتفعه بوده وات اثباکل 

نوقت اند ارض نمامن بر روى ؤيک نفس غير م شود و هراکر ظهور ظاتصور شود که 

 الانکه ميکوئى هيچ شمس نيست اند مثل افک ميماى انفى در هو کينونيت

نکه در ا الانه ان کنى يابل مى بينى که نفس ال شمس در مقاح ءاسم شمس

 و ره حقيقتجء شاتلق ست قدر نفى دراين اذکر بذکرى متذکر ميکردى  ئىاهو

 است يات اثباره جز شا انهات اکينوني از دو شق بيرون نيستند ياين خلق انکه ابد

 انهاز ان شجره از دون اتى که است صفات اثبا ز شجرها انهات اکر کينونيان اغير 

 بشجره کرفته ميشود و انهاز ادر حين موت  ست واز شجره نفس ا هر ميکردداظ

ست ات اثباق شجره اورا زاهر قبض روح ميکردد اط طيب و حد* ميشود وانفس و

ن بر احد ميشود و احب شجره وابص کرفته ميشود و ناز ان ادر حين قبض روح  و

 در اوند ذکر حى راشته خدامحبوب د بمقر خود منتهى ميکردد و طهر غير طيب و

کر ذکر نشود ا حد واعدد و رانه زل فرموده در هر ليل وان نادتين در اکر شهيه که ذا

کر ا نيست و و شيئى نبوده واموش شود بر افر کرا يت ميکند در ذکر واء کفاعدد ه

ز اء او فوت ميکردد عدد هاز ار که انه ن در هر ليل واب ز علماند بعد امحتجب م
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نکه ا ابوده ت هللامراقب انکه کل مرا الاست ين نيا يد وارد مياو واصفر بر زمه ا لعل

ز ال غنى بوده ايز لم يزل و ال لايز حى قيوم ال وند لم يزل واخد محتجب نکردند و

 وا هند بود واخو و واند بامفتقر بوده  کل ز هر شيء واست امستغنى  کل شيء و

 لاست غنى متعا

 

 جللالاجلل الاهلل ا بسم

لجلل اهو  الاه لٓ ا الهلل ا جللالاجلل الاهو  الاه لٓ ا الهلل ا لجللالجلل اهلل ا هللاب

 هلل الا لمجللالمجلل اهو الاه لٓ ا الهلل ا لمجتللالمجتلل اهو  الاه لٓ ا الهلل ا لجللا

ل جالهلل او انهميب اوم رضالاو تامولسا لل جاليجلهلل و نلجالا دحالواهو  الاه لٓ ا

 لان مجتلل متججالهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا ةنن جلل جاليجلهلل و للاج

هلل ا ل قلامجتلل متجهلل او انهميب امو رضالاو تالسموا لجتالان ل جاليجلهلل و

 الحد ا من لهجالان اسلط كيعن ملن يمتنع ا ردقيل لن جالا يذكل  فوق جللا

جلل اهلل ا قل اليجل لالاج الن جالاكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسافي 

 الو تامولسافي  الحد ا من نهل جاليعن جلن يمتنع ا ردقيل لن جال يذكل  قفو

 يذكل  جلل فوقاهلل ا قل اليجل لالاج الن جالاكنه ا انهميب ام الو رضالافي 

في  الو تامولسافي  الحد ا له منجتالان ل جاليجل عنن يمتنع ا ردقيلن  للاج

ن جالنت ا نكاللهم ا قل اليجل مجتلال انن جالاكنه ا انهميب ام الو رضالا

ء اتش منلترفعن وء اتش عمن للجالالتنزعن وء اتش ل منلجالا نيتؤن لتيللجالا

 ولتفقرن منء اتش ن منيلتغنوء اتش من نلتخذلوء اتش لتنصرن منوء اتش من لتنزلنو

ء اتش اتخلق مشيء كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش من لتذلنوء اتش لتعزن منوء اتش
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 تامولسا نجالنت ا نكاللهم اك ناسبح اليجل لالاج الالنت جكنك امرك اب

من كلتحوء اتش عمن للجالالتنزعن وء اتش ل منلجالا نيتؤلت انهميب امو رضالاو

ء اتش ن منييلتحوء اتش لتنزلن منوء اتش منلترفعن وء اتش ام رندلتقوء اتش ام

 نتيلتمو

شيء كل  ىعل نتكك نامرك ا على انهميب امو رضالاو تامولسا منيولتقء اتش من

 عمنمر الا لتنزعنوء اتش من مرالان يتؤن لتيجللالاجلل انت ا نكاللهم ا قل اريدق

ء الماعلى  رضالان كولتمس رضالاعلى  ن تقعات اوملسا نكلتمسوء اتش

هلل و اريدقشيء كل  على نتكنك اء اتش ام رضالاو تامولسا وتكملفي  لتخلقنو

كل  هللو لالل متجال ججالهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا لن جالجال كيمل

 يوند ام ناو انا الاه لٓ ا الهلل ا انانني ا اليجلجل  لجال اذهلل ا ناكو خلقيو خلق ام

 انهميب امو رضالاو تامولسا خلقلذي ا ون هودعبافي ايا يخلق اين اقل  يخلق

في  منو تاوملسافي  له من دسجي يلذا نقلبون هويلربهم  هللالى اكل  قلمره اب

 رضالاو تامولسافي  سلم مناله و نورجعيربهم  هللالى اكل  قل انهميب امو رضالا

ك ون ذلكين فكمره ابء ايش اع مدبي يلذا هو لقيومامن يلمها هو الاه لٓ ا ال انهميب امو

 قل هو لقيوما منيلمها هو الا هلٓ ا ال دبعمن و لطول من قبلاولحول اله ربكم  هللا

 لمحبوباز يلعزا هو الاه لٓ ا النه او انهميب امو رضالاو تامولسا يف اعم يلغنا

 كيملهلل و لقيوما منيلمها هوو انهميب امو رضالافي  منو تامولسافي  سبح له مني

في  امهلل و ريدقشيء كل  على هللاو انهميب امو رضالاو تامولساك ن ملاكمل

ن كيلم و ناكزل يم للذي ا ط هويمحشيء بكل  هللاو انهميب امو رضالاو تامولسا

له  داعبكل  ناك دق اونن مثل مكيل لازي ال يلذاهوو وندباله عكل و هايا الا معه
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عون يتستطنتم ا امحق  ىعل مكرانظان فلتلطفن ايلبا يولا اين اون دسجيه ايا لكو

 رقت دور قكلان اقون فدن تاعون يتستطنتم ا امى م علكرانظاقون دلتو ن تلطفونا

ء ابهان او لطفت دق لمالعان او تاسكات متعايبلورعلى زل الا بحصر انوا شرقتاو

 ثم في هللالى ا هللات فلتستعرجن بايتالمرات اينونيك ىحت علالا دقزل الا شمس

 رقالمشا ون ربدتسج كلاهنثم  هللالى ا هللان بدلتستصعو رونكتش هللام ايا

 رقالمشا رب ونيقالبرارب  رباغلماو رقالمشارب  ونيقارلشارب  ربالمغاو

 رقالمشارب  ونيقاحللارب  ربالمغاو رقالمشا ون ربيقابلسارب  ربالمغاو

 رقالمشا ون ربيقاقلرا رب ربالمغاو رقالمشارب  ونيقالحقارب  رباغلماو

 رقالمشارب  ونيقاقلشا رب ربالمغاو رقالمشارب  ونيقاقلدارب  ربالمغاو

 رقالمشارب  ونيقاقلشارب  ربالمغاو رقالمشا ون ربيقاقلرا رب رباغلماو

 رقالمشارب  ونيقاقلرا رب ربالمغاو رقالمشارب  ونيقاملسا رب ربالمغاو

 رقالمشارب  ونيقادلصا رب ربالمغاو رقالمشارب  ونيقالفتارب  ربالمغاو

 رقالمشارب  ونيقازلرا رب ربالمغاو رقالمشا ون ربيقلخالارب  ربالمغاو

 رقالمشا ون ربيقاتللارب  ربالمغاو رقالمشارب  ونيقاهلزا رب ربالمغاو

 رب خلقيو خلق امرب  ونيهلٓ الا خلق ربيو خلق امرب  ونيقافلغارب  ربالمغاو

 ونيلالجمارب  خلقيو خلق امرب  ونيللجالارب  خلقيو خلق امرب  ونينابلرا

 خلق ارب م ونيماعظلارب  خلقيو خلق امرب  ونيراولنارب  خلقيو خلق امرب 

رب  خلقيو خلق امرب  ونيلامكلا خلق ربيو خلق امرب  ونيماملتارب  خلقيو

رب  ونيملعالارب  خلقيو خلق امرب  ونيزاعزلارب  خلقيوخلق  امرب  ونيرابكلا

 خلق امرب  ونيئالرضا خلق ربيو خلق امرب  ونيرادلقارب  خلقيو خلق ام
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رب  خلقيو خلق امرب  ونيطاللسارب  خلقيو خلق امرب  ونيفارلشارب  خلقيو

 ونيئالبهاخلق محبوب يو خلق امرب  ونيئلعالارب  خلقيو خلق ام بون ريكلمالا

رب  ونيئبالصا بوبحخلق ميو خلق امرب  ونيئلعالاخلق محبوب يو خلق ارب م

 خلق امرب  ونيئالسنا خلق محبوبيو خلق امرب  ونيئانلثا خلق محبوبيو خلق ام

 خلق امرب  ونيلالجماخلق محبوب يو خلق امرب  ونيللجالاخلق محبوب يو

 خلق امرب  ونيلامكلاخلق محبوب يو خلق ارب م ونيماعظلاخلق محبوب يو

 خلق امرب  ونيبالجذاخلق محبوب يو خلق امرب  ونيزالطرا خلق محبوبيو

 خلق ارب م ونيظالحفاخلق محبوب يو خلق امرب  ونيرالجباخلق محبوب يو

 دل قاولزا ناون قل يرالقها خلق محبوبيو خلق امرب  ونيبلغالاخلق محبوب يو

 لوه ربوباوس دتعززون تقولون سبوح ق ف اليكلعرش ا كيدن ؤذي ابمنتم او لاز

هلل ا ناقل  لمحبوباز يلعزا هوو مرهاب شيءكل  خلقلذي ا هو لقيوما منيلمهارب 

ن اور مثل بلكم كمثلشيء كل  اي ناقل  دودلوار ادلقا لهونه او مرهابء ايش اخلق مي

 ت شمسالمرا بلناتق ام مثل مكيف سكلتستع ءاسملا ظهور شمسكل  في بلناتق

 كرديهو و رابصالاه كردت اللذي ا هللا عن ونيكاحتن تاون تحب النتم افا ءالسما

نتم ا امعلى ا على ناضولرا كذلفي ن يفلتترق لقيوما منيلمها هوو رابصالا

 ونيبان تترانتم تسطيعون ا ابهى مانفسكم على اقيون ولتتربين ان تتراعون يتستط

نتم تستطيعون ا اهلل بماهيون ولتستجللن بان تتباعون يتستطنتم ا اهلل بمان بيولتستبه

على  هللالتستعظمن بو ملوناتتجن اتستطيعن  نتما اهلل بمالتستجملن بو للونان تتجا

ورون ان تتناعن يتستطنتم ا امعلى  هللاولتستنورن ب ظمونان تتعاعون يتستطنتم ا ام

 نتما امعلى  هللالتستتممن بو حمونان تترانتم تستطيعن ا ام هلل علىاولتسترحمن ب
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 ملوناكتت ناعون يتستطنتم ا امعلى  هللاملن بكلتستو ممونان تتاعن يتستط

نتم ا اهلل على ماولستعلمن ب بروناتتكن اعن يتستطنتم ا امعلى  هللابرن بكلتستو

 روندان تتقاعن يتستطنتم ا امعلى  هللاب رندلتستقو لموناتتعن اتستطيعن 

نتم ا امعلى  هللاستشرفن بتون وليضان تتراعن ينتم تستطا امعلى  هللان بيولتسترض

 لطونان تتساعون يتستطنتم ا امعلى  هللالتستسلطن بو رفونان تتشا عونيتستط

 هللا لهن بنورك رضالاشرقت ا دون قكن تملاعون يتستط منتا امعلى  هللان بكولتستمل

 نالجناشرقت او ونقتستشر فالا هللا سمابكلهن  تامولسا شرقتاو تستشرقون فالا

 فالا هللا ةطلعء ايبضكلهن  وسدلفراشرقت او تستشرقون فالا هللا جهوء اببهكلهن 

م ياميلاشرقت او تستشرقون فالا هللا ركر ذانوابكلهن  رفالرفا شرقتاو تستشرقون

 فالا هللا ر لججاذخابكلهن  لجاجللا شرقتاو تستشرقون فالا هللا ج بحرامواب لهنك

 شرقتاوتستشرقون  فالاهلل از تجلي ات كلهن بطرالكينونياشرقت او تستشرقون

لع ابمطكلهن  تاينافسلنا شرقتاو تستشرقون فالاهلل ا رق فضلابشوكلهن  تايتالذا

 تستشرقون فالا هللاد ت مجابظهوركلهن  تاينالاشرقت او تستشرقون فالا هللاد جو

 رضالا ثبتتاو تستشرقون فالا هللا مر شمساواب دبعمن و ل من قبلكلا شرقتاو

مر ا ةكبحركلهن  تاكلمتحرا تكحرو تستثبتون فالا هللا تاذ ةبقوكلهن  تامولساو

 طرزتاو نونكتستس فالا هللا ون نفسكلهن بسك نكاولسا نتكسو ونكتتحر فالا هللا

عند  ت منايا كذل كل تستطرزون فالا هللا ئز طرزابطر انهميب امو رضالاوت اواملسا

ون ن تحبانتون اله قكل و هيف بير هو لحق ال الاه لٓ ا النه اعلى  توقنونلعلكم  هللا

 يظهر في امكل و ونيلاته تتعالمكبثم  هللا ظهرهين من كردفلت نايلبانقطة  نكردن تا

كل و لقيومامن يلمها انا الاه لٓ ا النه اعلى ء دالا كل ةيكمستحء ايال ظهور مرك
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لذي ا ناسبح لمحبوباز يلعزا هو الاه لٓ ا النه اعلى  هنيسن عن مجلكستعي تايبلور

ز يلطرنه او مرهابء ايش اع مدبي يلذا ناف محبوب سبحيللطنه او مرهابء ايش اخلق مي

 عيمنرب  منهلل اك راور تبدمن قيلمهنه او مرهابء اشي انشئ ملذي يا نامطروز سبح

ك راوتب ميركرب  منهلل اك راتبو ميعظرب  نمهلل اك راتبو عيرب رف منهلل اك راتبو

 منهلل اك راتبو ميكحرب  من هللاك راتبو ميعلرب  منهلل اك راتبو ميدقرب  منهلل ا

رب  منهلل اك راتبو ليجلرب  منهلل اك راوتب ميحلرب  منهلل اك راتبو ميرحرب 

 ليفضب ر منهلل اك راتبو ليدعرب  منهلل اك راتبو ليمكرب  من هللاك راتبو ليجم

هلل اك راتبو رينورب  من هللاك راتبو ليفعرب  منهلل اك راتبو لينبرب  منهلل اك راوتب

رب  منهلل اك راتبو ريسخرب  منهلل اك راوتب ريفطرب  منهلل اك راتبو ريظهرب  من

 ريسترب  منهلل اك راتبو ريسطرب  منهلل اك راتبو ريغفرب  من هللاك راتبو ريدق

ك راتبو ريخبرب  هلل منا كراتبو بيقررب  منهلل اك راتبو عيمسرب  منهلل اك راوتب

 هللاك رات وتبيمقرب  منهلل اك راتبو نيمت من ربهلل اك راتبو بيمجرب  منهلل ا

 منكل  راهلظاد حالوان قل هويلمالعارب  شيءكل  رب خلقيو خلق امرب 

سخروت  نمكل  راخلساد حالواهو  الاه لٓ ا النه ا ته مظتهرون قليراظهروت ظه

هور لظاك ذلفي  نزلي امكل  ثبتين اهلل ايحب  ظهوركل  في خرون قلاته سيراسخ

 ظهوركل  في ظهري امكل  وندتهت بهنتم العلكم خر ا اظهرن ظهورين اهلل اد يريوم يل

ك رار تباهلظاد حالواهلل اك راون تبدبه تهتلقيمة ا ومي نتمالعلكم  هللا ظهرهيلمن ت ايا

د حالواهلل اك راتب رالفطا دحالواهلل اك رار تباخلساد حالوا هللاك رار تبالقها دحالواهلل ا

ش اعلشاد حالواهلل اك رار تبالجبا دحالوا هللاك رار تبارلساد حالواهلل اك رار تباولنا

رك اب تبالجذا دحالواهلل اك راز تبارلطاد حالواهلل اك راتب عاطلساد حالواهلل اك راتب
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حد الواهلل ارك اتبء الغنا دحالواهلل اك راب تبلغالاحد الواهلل اك رار تبالنصاحد الواهلل ا

ك راتبء ايلضاد حالواهلل اك راه تبالالا دحالواهلل اك راتبء لعالاحد الواهلل ارك اء تبالبها

هلل اك راتب قاقلرا دحالواهلل اك راق تبارلشاد حالواهلل اك راق تبالحقا دحالواهلل ا

 دحالواهلل اك راق تبافلشاد حالوا هللاك راق تبايلرا دحالوا هللاك راق تبالفتا دحالوا

 كر ذلكذين اد ارا يلذار هو القها دحالواهو و مرهابء اشي اخلق ملذي يا قافلرا

 كذل رنكر فلتذالذكاد حالواهو  الاه لٓ ا النه ا هدمن عن اركذسم الا كذل يف لحرفا

ء الها ددمر عحلاقت ي مكمنلزيتحتجبن لن او رانهو ليلكل  فيء الها ددلحرف عا

 يلحار كذفي  نيلمتكلا درون بعكتذ ناو تتقونلعلكم  هللا باتكفي  ادح الامثق

م كن ليجليلو مكيمثوو مكمنقلبفي  مكمرام كيوسعن علي نا ديريهلل او مكنيفكيل

نتم العلكم  مكيرحمته علو هللا من فضل كم ذلكيخراو مكيولا يف مكنفسام بكب

 ون هلل تشكرام ايا يف

 

 جلل الاجلل الاهلل ا بسم

نت ا الاه لٓ ا الهلل انت ا نكاعلى  شيءكل و شهدنكالي هلٓ ا اي للهماك ناسبح

 لاتز الو شيء من كمندقين ا بالزل الا عز في نتكلم تزل  كل كيشر ال دكوح

كل و دمنوج كتيبمششيء ذ كل ا شيء خرن عنؤين ا بالزل الا سدقفي  وننكلت

ء البهاو دلمجا اذ ايوتجللت  ءالبهاو لعزا اذ ايست دون تقكمن كتداراخلق ب

 اذ ايتسلطت وء اسمالاو لهندسةا اذ ايتعظمت وء ايلضاو سدلقا اذ ايرمت كتو

في  امعلى  دتشهو كخلقومرك ا وتكملفي  امترى  لم تزل ءايبركلاو ةنكلما

 تجبرتو شيءكل  تكستملاحتى  عزتكتعززت ب كرضاو كئاسم جبروت
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ء اعطو فضل كيتجل تيلاتعو كناسبحشيء كل  على ستغلبتاحتى  كتيرابقه

 لفضلا كنت سنتاكله ول ا اللذي ا ولا لم تزل منء عالو لدع ككامساو

 جاشرعت من منه الو يخلقت من نب ام الاو داجوالاو دلجوا كقتيطرو لافضالاو

 دكو دحامت بركت اوم كئابهو حبك ادحاذقت ا امو كنابعرف ادحاطلعت ا امو

 كايادهظهر او دكمن عنحبك  كاياعط كبرا ناب كخلقكل و كندشهفال كئانثو

منت كا لوالو كحبيفمن  دكاقلوب عبفي حبك  خلقت لوال ذا كندل من دكو

 دودلموا نتاوزل الا سدقفي  لمحبوبانت ا دكويفمن  كئايصفاقلوب  يف دكو

 كحيع تسبارتفاب كسبحنيهو لنه او الاشيء  من ات ميلاوتع كنالم تزل سبح

ر ابكستاب كبرنكيلو دكيتوح ءستعالاب كندوحيلو دكيع تحمامتناب كسندقيلو

 ايلغيرك ا ر بهكتذحتى  ركمن ذ هيلٓ ا اي كريلغا دكيتمجء استثناب كعززنيلو كريبكت

 تنعت بهحتى  من نعت يدمقصو ايلغيرك ا به توصفحتى  من وصف يمحبوب

ر به يتشحتى  يموصوف اي دجمن ملغيرك ا به ىتثنحتى ء اثن من يمنعوت ايلغيرك ا

 لكو ونك دق كعاخترال وصف بكر وكذ دق كعادبار بكل ذك كناسبح كناسبح

ء البهاو لعزا اذ ايت يلاث تعدح دق كثادحاب دمجكل و حقق دق كلانجعانعت ب

 يثناف يكء ابهو نعتكل  عن ءلعالاو لفخرا اذ ايت دتمجوء اثنو ركذكل  عن

 كع عزامتناو كسدع قارتفا دئه عنافنعلى  دشهي هبنفسء انلثا ناو يمحبوب اي كيعل

 اي كين عليثنفال كئاثنو كركبذ الا نكسي ال يداؤفن او كيعل يثنا ف اليكو

ثر من ا يوصفمنتهى  ناب اقنيمستو ككملفي  خلق يئاثن ناب اموقن يمحبوب

كل  ذرئتو كئالقو كلنعت لكثت دحاو كبوصفكل  خلقت دق ان لمكلو كعادبا

 اذاف كئار عطكذو دكلحمكل  برئتو كئعالو دكلو لكثت دحاو كئاثنو كلحب
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 كتكمملفي  اذوته دت قاوبشئون كرنكذال ككملفي  اخلقته دق تابظهور

 يثنيف يكو كعرفين ا ردقيلن  كرين غابشيء كل و كتدشها دق ام دبع كندحمال

 كخلقفي  نكمين اعرفذ كل ا صفي امو فيكو كحبين اع يستطي ال كاسوو كيعل

نته وك دق ام كذل دكاعبفي  نكميب انجذاو حبكل و كئانشاخلقته ب دق ام كذل

نت او كفوق يءش فال يلالعانت ا ستدتقو كناسبحو تيلاتعو كنافسبح كئانشاب

ت اصوالاخشعت و كلعز وجهتكلهن  هوجولا تدسج دق كفوكشيء  فال يلالمتعا

 فوسلنا روحتتو كب محبتانجذبقربهن ال ةدفئالاوولهت  كتيربوبء الثنهن عزب

 يمحبوب ايى علا اموئك ابه هيلٓ ا ايبهى ا افم زليتكا يلجرق تابعلوهن لمش

 ايحق ا امو عزتك يمنعوت ايعز ا امولك جال يدمقصو اي ىلجا امو كئعال

 باربالامربب نت انك اذ ا رب نتانك اقول ان امن  كناسبححقك  يموصوف

ن امن نك اوسبح ءالهالاه لؤمنت انك اذ ا هلٓ ا نتانك اقول ان امن نك اوسبح

 نتانك اقول ان امن نك اوسبح قاحقالاق محقنت انك اذ ا حق نتانك اقول ا

نت انك اذ ا ميدق نتانك اقول ان امن نك اوسبح لازالازل ؤمنت انك ا اذا زلا

 ناكوالامكون نت انك اذ ا ئناك نتانك اقول ان امن نك اوسبح مادقالام دمق

من نك اوسبح ءاسبحالا مسبحنت انك اذ ا سبوح تنانك اقول ان امن نك اوسبح

نك اقول ان امن نك اوسبح سادقالاس دمقنت انك اذ ا وسدق نانك اقول ان ا

نك اذ ا ليجل نتانك اقول ان امن نك اوسبح ءابهالا يمبهنت انك اذ ا يبه نتا

ل مجمنت انك اذ ا ليجم نتانك اقول ان امن نك اوسبح لجالالا مجللنت ا

 ماعظالام معظنت انك اذ ا ميعظ نتانك اقول ان امن نك ابحوس لاجمالا

ن امن نك اوسبح رانوالار منونت انك اذ ا رينو نتانك اقول ان امن نك اوسبح
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 نتانك اقول ان امن نك اوسبح مارحالام مرحنت انك اذ ا ميرح نتانك اقول ا

نت انك ا ذا ميقو نتانك اقول ان امن نك اوسبح ماركالام ركمنت انك اذ ا ميرك

 لاكمالامكمل نت انك اذ ا ملاك نتانك اقول ان انك من اوسبح ماقوالامقوم 

ن امن نك اوسبح زاعزالامعزز نت انك اذ ا زيعز نتانك اقول ان امن نك اوسبح

 نتانك اقول ان امن نك اوسبح رابكالابر كمنت انك اذ ا ريبك نتانك اقول ا

نك اذ ا ريدق نتانك اقولن ان ا مننك اوسبح معالالامعلم نت انك اذ ا ميعل

 يمرضنت انك اذ ا يرض نتانك اقولن ان امن نك اوسبح رادقالار دمقنت ا

 باحبالامحبب نت انك اذ ا بيحب نتانك اقولن ان امن نك اوسبح ءارضالا

نك اوسبح فاشرالامشرف نت انك اذ ا فيشر نتانك اقولن ان امن نك اوسبح

قولن ان امن نك اوسبح طسالالامسلط نت ا نكاذ ا طيسل نتانك اقولن ان امن 

 نتانك اقولن ان امن نك اوسبح كمالالا كمملنت انك اذ ا كيمل نتانك ا

نك اذ ا زيطر نتانك اقولن ان امن نك اوسبح داوحالا دموحنت انك اذ ا ديوح

ج مسذنت انك اذ ا ذجاس نتانك اقولن ان امن نك اوسبح زاطرالاز مطرنت ا

 دافرالا دمفرنت انك اذ ا ديفر نتانك اقولن ان ا نك مناوسبح جاسذالا

نك من اوسبح رافكالار فكمنت انك اذ ا فوراك نتانك اقولن ان انك من اوسبح

نك اقولن ان امن نك اوسبح داجرالا دمجرنت انك اذ ا دمجر نتانك اقولن ان ا

ذ ا ديشه نتانك اقولن ان امن نك اوسبح ءايحالا ييمحنت انك اذ ا يح نتا

نت انك اذ ا فيلط نتانك اقولن ان امن نك اوسبح داشهالا دمشهنت انك ا

 ءاغنالا يمغننت انك اذ ا يغن نتانك اقولن ان امن نك اوسبح فالطالاف ملط

نك من اوسبح عاوسالاع موسنت انك اذ ا سعاو نتانك اقولن ان امن نك اوسبح
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نك اقولن ان ان نك ماوسبح رافطالار مفطنت انك اذ ا طراف نتانك اقولن ان ا

 داجو نتانك اقولن ان امن نك اوسبح ءاقضالا يمقضنت انك اذ ا يضاق نتا

نت انك اذ ا باوه نتانك اقولن ان امن نك اوسبح داجوالا دمجونت انك اذ ا

 لوالالا مئولنت انك اذ ا ولا نتانك اقولن ان امن نك اوسبح باوهالاب موه

ن انك من اوسبح راوخالار خؤمنت ا نكاذ ا خرا نتانك اقولن ان انك من اوسبح

 نتانك اقولن ان امن نك اوسبح راظهالار مظهنت انك اذ ا هراظ نتانك اقولن ا

نك اذ ا ديدش نتانك اقولن ان انك من اوسبح نابطالان مبطنت انك اذ ا طناب

ف مرئنت انك اذ ا فرءو نتانك اقولن ان امن نك اوسبح دادشالا ددمشنت ا

 راقهالار مقهنت انك اذ ا راقه نتانك اقولن ان ا مننك اوسبح فارءالا

نك اوسبح فاعطالاف معطنت انك اذ ا عطوف نتانك اقولن ان امن نك اوسبح

نك اقولن ان انك من اوسبح راجبالار مجبنت انك اذ ا راجب نتانك اقولن ان امن 

ذ ا رينص نتانك اقولن ان انك من اوسبح عامنالاع ممننت انك اذ ا عيمن نتا

مرفع نت انك اذ ا عيرف نتانك اقولن ان امن نك اوسبح رانصالار منصنت اك نا

 جابهالامبهج نت انك اذ ا جيبه نتانك اقولن ان انك من اوسبح عارفالا

من نك اوسبح باقرالامقرب نت انك اذ ا بيقر نتانك اقولن ان امن نك اوسبح

نك اقولن ان ان منك اوسبح دابعالا دمبعنت انك اذ ا ديبع نتانك اقولن ان ا

ذ ا ريبص نتانك اقولن ان امن نك اوسبح عاسمالامسمع نت انك اذ ا عيسم نتا

مخبر نت انك اذ ا ريخب نتانك اقولن ان امن نك اوسبح رابصالامبصر نت انك ا

 دارشالا دمرشنت انك اذ ا ديرش نتانك اقولن ان امن نك اوسبح راخبالا

ن انك من اوسبح رانظالامنظر نت انك اذ ا رينظ نتانك اقولن ان امن نك اوسبح
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نك اقولن ان امن نك اوسبح بايجالاب يمجنت انك اذ ا بيمج نتانك اقولن ا

 نوتدثم  عارتفا اذ كس فوقيرتفعت ولا عاسرالامسرع نت انك اذ ا عيسر نتا

ست عن دتق كعلو يف ينالدانت او كنودي في لالعانت ا نود اذ كس مثليلو

 ستطلتاو ةرنالقهانتقمت عن او ةبرالجباذللت  دق قافترالاهت عن تنزو ناقترالا

 ىعل ستعززتاو ةعنافلرا على سترفعتاو ةرنابكلاعلى  برتكستاوة رناهلظاعلى 

 ستدل تقيلل جلان متججال من تيلاتعو تكراتب ةنناغالاستغنت فوق او ةزناعالا

نت ك من بطون كوندلو ا من ظهور كريلغا كنال سبحيل متجلل جلت من جاليتبهو

في  من دتشهو كئاسمو كرضاوت كملن اسك ترى لم تزل اوميقوزل الا عز في ايح

 يءش وند كحجب عني الو شيء من كب من علمعزي ال كناتقاو كمرا وتكمل

في  لمخزوناهر اوجو كتين ربوبيمفي ي نونكلمامض اغوو كقبضتفي  مورالا ةزما

عرفت  دلم تزل ق كتكن مملاخز يعاوافي  لمصفوفا ئلالئو كتيئن والاخز

شيء كل  عن كنهكبت بيتغ دل قاتز الو شيء من كجهل افم كخلقكل  كنفس

 كريلغاو كحبتا دضر عناح كريلغاو كخلق دهر عناظ كفمثلايء من ش دكوج افم

ء اسمو كمراوت كملفي  فر لمناغ كريلغاو كوت سلطنتكملفي  منعلى  هراق

 كتحط ب الو اوقته ىعلاب رابصالا ككردت اللذي انت ا تيلاتعو كناسبح عزتك

 الشيء كل  خلقت دلم تزل ق انايكزل والا عزفي  ائناكنت ك ارقته ىعلار باكفالا

لقيمة ا وميمن تظهرنه على صل  شيء عن الشيء كل  فوق رتفعتاو شيء من

ء مجد اوعلم نيتكاوحدس دقعز ء امكحو كجبروت سلطنتء جالاو كتكممل ءاعزاب

في ملكك  اصطفيتهانت قد ا احديتك وماوت هء قدس الانيتك وشرفاعز فرد

ت الممكناللهم كلمته على كل افي ملكوتك لصفوتك ولترفعن  انتجبتهالبريتك و
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ت ايلوالايته عل كل للهم والاء ولتظهرن السلطاللهم سلطنته على كل اولتظهرن 

ت الكينونياضله على كل اللهم فوات ولتجللن ايعالبدايعه عل كل اللهم بداولتعزن 

ت اهديالشاهده على كل اللهم شوات ولتطرزن امريالامره على كل اواللهم التثبتن و

لمن تظهرنه من بعده  ات ولتجعلنه عزالعيالطالعه على كل اللهم مطاولتقدسن 

تعد من  تك الاتحصى وبطون تك الاذ لم تزل ظهورالمن تظهرنه من بعده  اوذخر

 ش طلعتك والاعران مملكتك بالى حينئذ قد تجليت لسكاول له ا لذي الاول ا

رضك ائك واخر له لمن في ملكوت سما لذي الاخر الى انت لتتجلين انك اريب 

خر الى اول له ا لذي الاول اهرك من اللهم على كل مظاهر وجهتك فلتنزلن ابمظ

جمله وبكل الك اجله وبكل جمالك ه وبكل جالابهائك ابهخر له بكل ا لذي الا

وكل  اتمها تكاوكل كلم اوسعهاوبكل رحمتك نوره ا وبكل نورك اعظمهاعظمتك 

وكل  اهامضاوكل مشيتك  اعزهاكمله وكل عزتك الك اوكل كم اكبرهائك اسما

ليك ا احبهائلك اه وكل مسارضاوكل قولك  انفذه وكل قدرتك مستطيلهاعلمك 

فخره وكل ادومه وكل ملكك انك اشرفه وكل سلطالديك وكل شرفك  امنعهاو

 كفضلكل وجوده اوكل جودك  اكرمهاتك اياقدمه وكل اكل منك ه وعالائك عال

 كراظهاكل و غنئها كئاغنا لكو بهجها كجابهاكل و حسنها كناحساكل و فضلها

ن له كيلم  دكنزل من عني امذ ا ريخكل  يف احطت به علما دقنت ا امكل و ظهرها

ول ا من كنبطوش اعرا كل على نيل ولتصلامث الو نيقر الو فوك الو لدع الو شبه

كل  ذا كظهورش اعرا على تيصل اله بمثل مخر ا اللذي اخر ا لىا لهول ا ال يلذا

ت يلاوتع كناون سبحكين ان كمي اون مثل مك امكل و خلقي ام دكخلق عن ام

على  من تظهرنهلقيمة على ا ومي لتعرضنهو هدمقعو لحرفا كر ذلكذ للهما فلترفعن
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 للهما لتلهمنو ىترضو تحب اق فوق مفوو ىترضو تحب افوق مو ىترضو تحب ام

ذ ا كمكلح اتاثباو كمرال اناتقاء الها ددع رانهو ليلكل  في روهكذين ا كخلقكل 

كل  تعلمشيء  من كرتدتعجز عن ق الو شيء من كن علمع عزبي النت انك ا

من و اقوتايء الها ددع دكلزمنه من عنيتجب حيمن و شيء لكى ر علدتقو شيء

 وسعت دق كرحمتذ ا ن تسئل عنهامن على ا نتا نكا عمره كل في ناك لوو ىنسي

 نكانت ا الاه لٓ ا ن الا كناسبح تائناكلاكل  طتاحا دق كموهبتو تالذرا كل

  راهلظاد حالوانت ا

 

 جللالاجلل الاهلل ا بسم

كل  تعرفوته يهوتالعز  تات بظهورانكلمماكل  على ىتجل دقلذي ا هلل دلحما

ر انوا عات بشعشائناكلال ك عن دتوحو تهيتجبروعز  تاياته بينونيكت ادلموجوا

وت كملفي  منكل  تنزه عنو ج وجهتهابها ءايضاب تالذرا كل س عندتقو طلعته

لليلة ليلة ا كتلفي  هدستحماته فينادس فردق تات بشئونامولساو رضالا

 امو هدرق مجارضه من بواكل و ت فضلهائه من ظهوراسم مالي ادحم لستقالالا

 تهينادوح ناع سلطارتفاعلى  تاينونيكلاستنطق ي ادع لطفه حميادب من انهميب

س دع قيمنلى ا تاينالنفسا جستعريو تهينادن صماكملعلى  تايتالذاد ستشهيو

من حد ا هدحم ام ادته حميزلاس دق فقالى ا تاينالا دستصعيو تهينادفر

س دقشيء كل  خلق مالي ادحم تادلموجوامن حد ا هدحمي الو تانكلمما

رق ابو رق مستشرقاش دهه حميوتنز علو عزهشيء كل  هراظهر من ظويو حهيتسب

فق ارو فق مستشفقاق مسترقق وشقارو حق مستلحقوال بق مستسبقاسو مستبرق
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زق اور قدق مستصداصو مق مستسمقاسو تق مسترتقارو قتتق مستفافو مسترفق

قق احو فق مسترفقاور فقدفق مستادو هق مستزهقازو لق مستخلقاخو مسترزق

 ادحمء استضاو تلجلجو راستناو وتشعشع ءاضاو لمعو حالاو تسطع ادمستحقق حم

 ظهريو تايولالائب الجذات بايلجذباجذب يو تايانهلالا ئزالطرات بايرزلطا طرزي

ر دقيو تايهرالظا طنالبوات بايطنالبابطن يو تايخرالاهر الظوات بايهرالظا

على  لدي ادت حمالمستنورائر النوات بايلنورا نوريو تاردلمستقائر ادلقات بايردلقا

 تهينان بطاكعن مل دستشهيو تهيران ظهانطق عن سلطيو تهيخراى عل يكحيو تهيولا

 ذرءي ام ددع ادحمو ذرء ام ددع ادحمو خلقي ام ددع ادخلق حم ام ددع ادحم

 ثدحي ام ددع ادوحم ثدح ام ددع ادحمو برءيام ددع ادحمو برء ام ددع ادحمو

 ام ددع ادحمو عدب ام ددع ادوحم خترعي ام ددع ادخترع وحما ام ددع ادمحو

 على تاثبالا سترفعني ادط حميحي ام ددع ادحموط احا ام ددع ادحمو عدبي

 ادحم مانعدالابلنفس ا منتهى علىلنفس ا من دمستي ادوحم تاثبالاذروة  منتهى

 نطقيو هدمقصو دم وامقلى ا شيءكل  وصليو م حب محبوبهامق لىاشيء كل  بلغي

شيء كل  خلق دستشهيو هدرف مسجوابمعشيء كل  طرزيو هدمعبوء ابثنشيء  لك

شيء كل  نهكستظهر يو هدطن محمواببوشيء كل  ستمرء خلقيو هب مطلوبهايبغ

 ال ادحمو وتهكملفي  مثل له ال اده حمكملفي  ل لهدع ال ادوره حمكهر مشابظو

 وتهيرضفي  ن لهيقر ال ادوحم سلطوتهفي  مثل له ال ادحمو جبروتهفي  له فوك

لجو من ا ماليو تافهركلمائم الغمالنصر با نزلي ادوته حميبهفي  ل لهامث ال ادحمو

كل  يستوفيو رئهاب كعن ملشيء كل  يستغني ادحم تايذجالسا طرالممالفتح با

 كستمليو هدحب موجوئه ارض منبعلى ا شيءكل  ستبلغيو لقهاخ عن حظشيء 
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 تاجابمنشيء كل  ردستشرح صيو رهدمقو هكيملء اب من عطحي امشيء كل 

 اميدق زالان اك هو الاه لٓ ا النه اعلى  تادلمستشها دستشهي ادمذوته حمو محبوبه

 في ايدجر اجوهرو ولالاول اي ف ايفوراك اذجاسو زليلم  ايدبا ابيغوزل الا عز في

 لهامثاكل و هللاد ستشهاثم  ئهاسماكل و هللاد ستشهاف للجالاو سدلقا دمقعمنتهى 

 ئهادواكل و هللاد ستشهاثم  ئهادشهكل و هللاد ستشهاثم  ئهدالاكل و هللاد ستشهاثم 

 الو لدله من ع نكيهو لم  الاه لٓ ا النه اعلى  ذرءيو برءو ذرء امكل و هللاد ستشها ثم

تنزه عن و ةثلالمماعن  سدتقو ةبهالمشاعن لى اتع شبه الو من مثل الو فوك

تفخر عن و ةلدالمعاعن  دوتمجة سيالمقاتسبح عن و ةرنالمقاعن  دتفرو ةلكالمشا

 من الشيء كل  خلق دونه قدنعت بي ال لازي الو رهيعرف بغي زل اليلم  ةيفاكلما

خلق يو خلق امكل و هدستشهاته فدارابشيء  عن ال يءشكل  عدباو تهيبمششيء 

 تهيلزاس دق كيملعلى  داشهالاو تهينادر بصماقرالاو تهينادف بوحاعترالا دبع

 تهينونيكو بع مظهر نفسهلسا ت حروفان ذاته بيدابا دن مجاسلط ىعل ناقيالاو

 منهلل ا هاصطفا دته قيناو تهيدبامطلع و تهينانفسو تهيزلامشرق و تهيتاذو تهاومطلع ذ

ه بف هيب م ترات لمقائناكلا ةبحبوح منهلل ا ستخلصهاو هيم تجلات لمقانكلمماذروة 

هلل وحده وحده وبه نعت اوحده وحده وبه وصف  هللاد عببه و هده وحدوحهلل ا عرف

من  تانكلمماكل  على شرقا دبه قو هده وحدوحهلل اد به مجو هدوحهلل وحده ا

 سه عندق دق تهيزلاعز  رقات من بوايتالذاكل  على شرقاو تهيزلا درق مجاشو

 عرش جعلهو هتهان نزاكه مليبتنز لامثالانزهه عن و ستهادن قاس سلطيدبتقء اسمالا

كل  في بطونه يرسكو نورالا يلاجلتاله بول ا ال يلذاول ا ظهر من امكل  في ظهوره

 كن تلاعرفعلى  هدستحماظهر فالا يلاجلتاب لهخر ا اللذي اخر ا لىا ظهري ام
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حق  على ةيلبلورا هيتالمرا كن تلاعرفعلى  رهكستشاو هدحمحق  ةيلهالا ةينونيكلا

 يرسكلحد ا رهكش ام اركشو هدمثل حم لمظهر ظهورحد ا هدحم ام ادره حمكش

 مظهر نفسه ىر علاقرالاه بديتوحكلمة  دبعشيء كل  ستنطقي ادره حمكحق ش بطونه

ر دق اف بماعترالاته ينادبوح فاعترالا دبعشيء كل  خلق دستشهيو سهيدعلو تقو

 يثنوء اوءلضا ضوءوء اهرلظا ظهروء اورلنا نور ده قببطونه ف يرسكفي  تهالمظهر ذ

ء ارزلطا طرزو عاعشلشا شعشعوء ايلعلا يعلوء ايلبها يوبه ءائملسا يسموء ائنلثا

 ملكوء احملرا رحموء ابركلابر كوء العظماعظم وء لجمالاجمل وء لجلالا جللو

ر دقوء العلما علمو ءالبرقابرق وء ارقلشا شرقوء العززاعزز وء ائملتاتمم وء مالكلا

ء امرالامر اوء الوزراووزر ء الطلسا سلطوء ايضلرا يرضوء ارفلشا شرفوء اردلقا

فضل وء امدلقام دقوء ارمكلارم كو ءالجذباجذب وء الغنا ىغنوء امكلحام كحو

ء اسدلقاس دقوء القوماقوم وء ائيلحا ىيحوء الحسناوحسن  ءاطفللا لطفوء لفضالا

 رضالا مالاوء الفتحافتح وء اصرلنا نصروء البطشابطش وء الجبراجبر وء القهرا وقهر

مطلع وزل الا صبح يف ولالار كذنه اعلى ء انشالامن خلق  انهميب امو ءالسماو

به  ددجو تالبطونابه نزل او تاهورلظا بههلل ارفع ا دزل قيلم  يب من حيلغا

 ذرء امكل  على فالطالانزل به و باحجالاوخرق به  تايتالذا ء بهدبو تاينونيكلا

 ةممتنعء اسمات انكلمما ذروة منهلل ا ىصطفا دث فقادحالاخلق  ذرء منيو

لهن ك رضالاثبت حتى  ةممتنع اماكحاو ةمرتفع اهجامن ار بهدقو ةمرتفع الامثاو

في  شيءكل  وخلق رتهدل قستقالابء الهوا جوفي  ءالسما ستقراو رتهدل قستقالاب

بل استطرز قواو مرهاب دوجي ام خلقثم  هدء وجودمبشيء كل  عرفو هنتكماصقع 

 عهاخترارق اق شواستشرات بادلموجوارق اشو شرقاو عهادباز طرز اطرات بانكلمما
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 منو ةعمتشعش ةيجوهرمن و ةالمتال ةيتامرو ةيفاص ةيله من بلور هللا ىصطفا دق اذاف

 في ىلقاو ابنفسه ابه اله ىتجلثم  ةسدمتق ةينامن و ةمترفع ةينادفرو ةعمتلعل ةينونيك

 اظهر من سرهين ان كمي ام اهدعنمن  ظهراو ارهيمتنع عن غا ابهو اتهال ذامث اهويته

 تهيسبوحعز  كيت ملايتجلو تهيوسدن قاكمل تابروزو تهينادن وحات سلطامن ظهور

 برقو طلعتهر انوا تاقاشرابء ارقلشا شرقا دق اذاف تهيموميدوس دق طيت سلالالدو

ء الجذباجذب و تهينونيكعز  زاطرابء ارزلطا طرزو وجهتهء ايضات ايبتجلء البرقا

هلل ا يصطفي كبمثل ذل الاء اشي امهلل ا خلقي كبمثل ذل الا تهيتاذ ت سرابانجذاب

 الاء ايش امهلل ا ستنجبي كبمثل ذل الاء اشي امهلل ا نخبي كبمثل ذل الاء ايش ام

مثل ب الاء ايش منهلل ا ستخلصي كثل ذلبم الاء اشي لمنهلل ا ىتجلي كبمثل ذل

 اين اهلل الى ا لتستنقطعنو شيء لك اي ناهلل ان بيفلتستغنء اشي لمنهلل ا ىتربي كذل

 اين ا هللا ركت ذاثبافي  نيلتسعو شيء لك اين اهلل اء ارض لىا ولتستبلغنيء ل شك

ع امتنا يف هللانن بيلتستعو شيءكل  ان يا هللا تاثباع ارتفافي  ندلتجتهوشيء  كل

 ققحل مستجالو مستبرقء ابهو مستشرقعز  ان هذافشيء كل  ان يا هللا ظهور

 قم مستشفارحو ر مسترزقانوو م مستخلقاعظو ل مسترققامكو ققدل مستاوجم

عز  رانصابلحق ا نيدهلل ا نصريق دز مستصاعزو ل مستزهقامكو قفمستر ماتمو

قوت سلطوت ايح افتاب تاثبالاكلمة  هللا رفعيو سلطنته وتكهوت جبروت ملال

ب من علمه عزين ا هللا ناك امو شيء عجزه خلقين ا هللان اك امو تهيوميت قروظه

كل  على ارادن قاهلل كا زليلم و شيءكل  فوق امعال ناهلل كا زليلم شيء  علم

لم وزل الا عز في الازان اهلل كا زليلم و شيءكل  ىعل اتان مقاهلل كا زليلم و شيء

شرقن يت اسكات متعايبلورو تاسكامتعء ايابمر استبشرواف زليلم  امادن قاهلل كا زلي
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 دجئز ماطرزن من طريو ولالا ركرق ذابرقن من بويو زلالابح صر انوا رقامن شو

ت امرتفعء ادواو تاممتنعء دالا كلهن لالجما ناكئر ملانورن بنويو للجالان اسلط

ت من الممتنعاع امتناو تالمرتفعا عارتفاو تامدلمنعام ادنعاو تابتالثا تاثبال

ت ايلمنفا ةسلمن سل تالمفتقرا رافتقاو تلمنتزالال انتزاو تايتاثبالاسلسله 

 هللاكلمة  عامتناو هللا ركع ذارتفاو هللا مرار انتصاعلى  منيلتستقو هللانن بيفلتستع

كلمة  عارتفافي  ديريو وعزجل  هللايحب  امو هللا طول لستجالاو هللامر ا لستقالاو

 ليلكل  يف سمالا كذلفي ظل  لحرفا كرون ذلكلتذو زهاعزالع امط عامتناو تهاثبا

هلل امر اوا منمر ا عن تحتجبون الو دادلماو لقلمارب  هللا من اركذء الا ددع رانهو

 دته قينونيكشرق من  دقمر الا كذل نهلل الا ديتوحكلمة  م عنكباحتجامن  ان هذاف

 انا يننابزل الا نطقت من شمس دته قيتاوبرقت من ذ انا الاه لٓ ا نه الابهلل ا نطق عن

 نيلمتكلا اتلكع ارتفال كذل دادستعال الاي نه الو مرابهلل ا انطقه اوم ولالار لذكا

 رجعونيهلل الى اكل و نيتيالا التكع امتناو

 

 جللالاجلل الاهلل ا بسم

هلل ا ظهرهيمن  ىعلهلل ا منء البها انماو جللالاجلل الاهو  الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

 ان خلواكزل ينه لم اسبحهلل ا نا دشهاف دبعو للجالاس دلقائه بالداثم على  زليلم 

 فوق اممتنعو ن بخلقهاقترالاعن  اهمنزو ونهد ام ةنسامج عن ايلامتعو هداعبكل  عن

 بسلطنتهشيء كل  على امستلطو تهيئايبركبشيء كل  فوق اومرتفع بعظمتهشيء كل 

 تهيمش ةطاحابشيء كل  علميزل يهو لم و تهيربوبعز  كيبملشيء كل  فوق اكممتلو

 ام يقضيو رهدق عدذ بانفابء ايش ار مدقيو تهدارال اطيستابشيء كل  على ردقيو
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 ةعظمو دحال واجمو دحاو لاحعلى  ناكزل يهو لم و متهكن صنع حاتقاب ديري

عز و حدةاوء اسماو دحال وامكو حدةاو تالمكوحدة او ةرحمو دحانور وو حدةاو

ف وشر ةدحائل وامسو دحاقول وو حدةاو ةردقو دحاعلم وو ةدحاوة يمشو دحاو

 دحافضل وو دحاو دوجوة دحاوت اياو دحاومن و دحاوء عالو دحاو كملو دحاو

ليه ا نسبي امو دحاق واشراو دحاو يتجلو دحاو بطونو دحاظهور وو دحاوء اعطو

 ناسلطعلى ء دالا كذلكل  ةيلمرضا ايلعلاله امثاو ةيلرضاى لحسنائه اسمامن 

 اهامسم الايرى  لنء اسمالاكل  في ناو تهينادن صماكملعلى ء ادشهو تهينادوح

 ناو اروحه الايرى  لن تالذرا كل يف ناو اهاعنم الا دشهيلن  لامثالاكل  في ناو

ظهور و هللا مرابو تهيبمشو هللاب كذلكل  اذاف اهدووج الا دشهيت لن اينونيكلاكل  في

 رتهدق سطوعو هللا دبمجو تهداراوب يغو هللا بحولو بروز عزتهو هللا وبطول رتهدق

سه دقربك  هللا تعرفت امكل  لمتهكرانواق ابراوهلل ا بفضلو ق طلعتهاشراو هللا نمبو

ربك  هللا وصفت امكل و دكينزهه عن توح كربهلل ا تدتوح امكل و كناعن عرف

على  تيثنا امكل و كتيجلله عن تنع كرئابهلل ا نعت امكل و كفيسبحه عن توص

 الو ط بهيحيل ناكن له مكينه لم اسبحهلل ا نا دشهاو كئيه عن تثندوح كعلاج هللا

 الو جوهر الو ذجابس نكيلم و طتهاحا دت عنادودلحاته لتلزمن اذ يءحط بشي

ن او ةدلمحمواف اوصامن  يءبش الوة لمنعوتات انعامن  يءبش الو دمجر الو فوراك

لم  كلاهنن او تالمسموعامع بلسا خلق دنه قاسبحجل  نها عيهو سمنه ا كقول

 يلبصر فاخلق  دنه قاسبحجل  نها ريبصنه ا تقول امن او تهار ذيغ ان مسموعكي

جل  نها فينه لطا تقول امن او تهار ذين مبصور غكيلم  كلاهنن او تالمبصرا

 تقولن امن او ن ملطوفكيلم  كلاهنن او تالملطفافي  طفللا خلق دنه قاسبح
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 ن مخبوركيلم  كلاهنن او تايلمخبرا يلخبر فاخلق  دنه قاسبحجل  نها ريخبنه ا

ن كيلم و تارودلمقافي  ةردلقاخلق  دنه قال سبحج نهار يدقنه ا تقولن امن او

ر يمن غ اريدقو اريخبو افيلطو اريبصو اعين سماكزل يلم نه او تهار ذيغ وردمق كلاهن

 تايحفي  ركفتف وردمقو ا ملطوفو ا مخبورو ا مبصورو ا مسموع دلن بوجودتست نا

ت اثبافي  لندهل تست يءش وندمن  ةئماق انفسهب يه انها فيكله جالجل  هللا

وجود معلوم رته قبل دقو علمه دبوجو لندلتست كذلكه اسوشيء  دته بوجوايح

 ملطوف دوجوومقدور وبسمعه وبصره قبل وجود مسموع ومبصور وبلطفه وخبره قبل 

ت الالدو تات متلجلجاراشاو تات متشعشعاراعب كذلكل  ناو مخبورو

 نفسا قنيتو تادلموجوا ةدفئان كت لتسائحتالت ماظهورو تادعامتص

نه اسبح الاو تالذرا كل تاينونيكوتبصر  تائناكلاح ارواتثبت و تانكلمما

 رادقالاو لعلمار كعن ذو راخبالاو طفللا ركعن ذو رابصالاو معلسا ركذنه عن اسبح

 لعلمان دتجنت ا كنا ال بل لماكشالا كل تلاكشاو لامثالا كل تلامثابه باشي اوم

 فيكته اذ كذلهلل اعند  هولذي ا علم ناو نفسه بههلل ا وصف دق ةدمحمو ةصف

 نا الاو انفسه بههلل ا وصف دق ةمرتفع ةصفلقدرة ا ندتج المو تعرفه لتوصفهنت ا

 ةممتنعء اسمابربك  هللا تنعت ام كمثل ذلو هاسو اعرفهيف يكته ينا ته هوينونيك ةردق

 دق اه لمكملفي  اترتفعن بهو كيف اخلقه دق المة ل مرتفعامثابربك  هللا توصفو

 تالصفاوء اسمالاكل  نه عناشلى اتع لىاتع الاو نفسهلى انه اسبحهلل ا انسبه

ره يعرفه غي به ال وصف امكهو و تاراشالاو لامثالاكل  ره عندس قدتق سدتقو

ن يلوصف حان او لخلقه بخلقه لوصفالوصف باجعل  كن وصفه نفسه ذليبل ح

كل  ددبعهلل اء اسماون دتح فال ةوصوفر ميغ انهاب دهاشو تهيصفتعلى  ليلدته يوصف
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 دق تاظهور كذلكل  ناف كون ذلدو ا شيءكل  من ةيانه ال ام دادعا واشيء 

ت ابروزو لجبروتاو لجبرافي  تسطع دت قابطونو وتكلملاو كلملافي  تشعشعت

جل  نهاو وتلعززاو لعزا في ترفعت دق تاراشاو سوتدلقاو سدلقافي  تلجلجت دق

 نكمي لخلق الافي ذ ا فاوصالا كعن خلقه بتل ىرضيو نفسه اوصف بهينه اسبح

على  هدمن عن ىنفسه تجل بههلل ا صفي الخلق مان جعل يحذ ا تانعالا كون تلد

و ا كبذلزل الا ةينونيكف تعرف يكث فادحاوء انشاظهور و عادباو ثادحاشطر 

ك تلعلى  تدشهو تاراشالا كعرفت تل اذاف ابهذول الا ركذ ةيتاذ تنعت

عرفت  دق امكل  نا دشهات فانيلبا كوعرفت تل تايجللتا كقنت بتلياو تالاللدا

جل  هللاء ادلوحا تدوحوء اينلثا تيثنوء اعتلنا عتتنوء الوصفاوصفت وء العرفا

نهن اوزلية الا يساركو ةقيلحقا شاعرامن  الا فاوصالا كء تلدن مبكيله لم جال

 تاطعات متسامتشعشعو تائحمتال تان لمن بهن متلجلجهيفهلل ا يلقي ابم

ت متحمالو تت متجلالايمتبهو تات متسذجاركمتفوت ادت متجرامتجهرو

 تامتعطف تامترحمو تات متنزهامتسبحو تاسدت متقاومتنور تامتعظم

 تات متوصفامتعرفو تمتنبال تامتعززو تالماكمتت امتتممو تايلات متعابركمتو

 تات متسلطامتشرفو تات متحببايمترض و تاردت متقاعلممتوت ايت متثنامتنعتو

ت اومتمنع تاكت متشوامتحشمو تات مترفعارمكمتو تامدت متقاكومتمل

كلهن  تامالمقا كه تلاشباو تالالدلا كل تلامثاو تات متولهامتجذبو تامتطرز

 كلملاحول في  كلملاب كلملاطوفن يو كلملالى ا رجعنيو كلملائن من دبي

 عارتفانه باسبحهلل ا نكلو كلملافي  كللمل كلملاب كلملاعن  كلملا نطقنيو

ر كتذ داجسالا دحفي  هترقعلى  شاعرالا كرقت تل دطته قاحاع امتناو رتهدق
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 دحفي  طف تنعتللا م منامق ىعل تاينونيكلا كلطفت تلو تايفالصاء ايالمراب

عن و نهابعرفهم نانه عن عرفاسبحهلل ا ىرضا دقو تبالالمتقات ايلبلوراب دادحالا

عن و عتهاعتهم بطاعن طو عن قربهم بقربهو ئهابرض ئهماعن رضو حبهم بحبه

 دعنذ ا عاخترالافي  ونكتي الو عابدالافي  نكميلم  كذ فوق ذلا تهيتهم بواليوال

ع دبتاو تهاذوانذوت باوله اجعانجعل باثه وادحاث بدنحا دخلق قخر ال ةينيثنالار كذ

على  نههكو هبسرليه ا ليلدو هكملفي  نه خلقها ىل عليلدعه اختراخترع باو عهادباب

كل  في دشهاف ات هذدشه دق ام ىفعلزل الا ةمعرف نيثنالار كذ دن عنكمي ال اهذ

 دحاو ت ربالبلوراكل  في طنالباو دحاوه لٓ ا ايالمراكل  في هرالظا ناب تاهورلظا

هور من لظاش اعرا لكى عد دق ام كله ذلجالجل  هللالى اول الا عيدب ىعد امذ ا

على  لدي ام كذلهلل الى ا ولالا عيدب دمن بع يعدي امكل و لهول ا ث اليقبله ح

 ناكمالا كهر ملاجو يه انهالتي ا هرالمظا كتل لكف اعترا اذاف هللالى ا عوديو هللا

 تهينادوحعلى  ليلد ناكوالات خلق ادمجر يه انها يلتالع المطا كر تلاقراو

 اذاف هللا ريغلى ا عوديو من عرشء اج ته هل سمعتينادبصمكل  راقرا لىال يسبو

بكل  يلمتجلا له به يلمتجلاو شاعرالاكل  في هرالظا هيطق فالنا ناب دشهاف

 دحالوهلل ا منمر الا ناب ةيهلٓ الاة يذجالساو ةينابلرا ةفيطللاك ستشعر بتلاو يساركلا

ف يكهور لظاد سرمو هورلدا دمفي  هللا ظهرهميله جال هلل جلء اياش مراعرالان او

 تهينادل صمستجالاو تهينادحو لستقالاو تهيلوهاء استبهاو تهيربوبء ستعالال ءاشي

ر من كن تذائر العبان كتم امو تهيوسدر قادستقاو تهيوميع قاستمناو تهينادع فراسترفاو

 هو الاه لٓ ا النه اعلى  ليلد كذلكل  راكفالاوصفن بين ا هرالظوا تحملنيو راكذالا

 هكردنت تا امعلى  بمظهر نفسه الا ظهريته لم ينادن ظهور وحاك المو راولناد حالوا
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هلل ا ن ظهوركيلم  ظهريف يكله به هلل ا ىتجليظهور مظهر نفسه بظهوره لو لم  الاو

كل  كن ذلكردت ال ان لمكول هللا ن ظهور مظهر نفسه بظهوراكبظهور مظهر نفسه بل 

 كيمنبع تجلو ربك كناعرف دله مقع ولا اللذي ا ولا هور منلظا جعل عرش ام

ش اعرالانفس ن او دحاو يزل حيش لم اعرالافي  هرالظا ناب دشهاو كرئاب دعن

 دتشه ام نكلو هوسديفراو هللاء ارضو وسهدفرو هللا نارضوفي  تزل مل اتهينونيكب

م ظهرت كول له ا اللذي اول ا مننظر اف نيف طكش اعرالاهر اظوعلى  كانيع

 دظهر من بعي اميف كذلكو هدمقع يب فاتر اهيف املى ا و لم تنظرلنك او شاعرالا

ذ ا ونهكتفي هلل اعند و نهاكمافي  باتر اهيف ام لىا له لو لم تنظرخر ا اللذي الى ا

ء اسو دحعلى  شيءبكل  نسبتههلل ا زليلم وء اسو دحعلى  هللا دعن ناكمالاو ونكلا

ء اسوء اشيالابكل  نسبتهو ءشي عن يءبش دبعا الو شيء من يءقرب بشان كي لم

 هدبعو ا شيء ظهر قربي دلحا كذلفي وء انشالاو لجعلا دبحليه اء اشيالا ةنسبو

ء ام ةئه قطردب كتدهاش دقذ ا يه يه ابم شاعرالافي  تنظر الف كت ذلدشه اذاف

 نيلعا كبذل كن نظرتين حاف ابه الههلل ا ىتجل ابم اهينظر فابل  نيف طك هدعوو

 هورلظاك تل تحتجب عن الوء ابهو عزبكل  ائقالوء اثنو دمجكل ب امستحق اهيتر

نية الصمدا رقالبواو ةينادلفرا رقالمشاو ةيهلٓ الالعنصر او ةينادملصا لمطلعاو ةينابلرا

 يتسترق امكل و اعزهلى ا ستعرج لن توصلت المك هللا ين تجليبع اهيلالو تنظر  كناف

ع امتناو رهكوذ لحرفا كع ذلارتفا سمالا كذلفي  هللا حبا دقو الهجال كردلن ت

 مظهرلى ا ستبلغاو نايلبافي  هللا ىلا عرجو ناميالاو ىدلهاسبق ب اه لمدمقع

ر كذفي  رهكر ذكتذن او نالجناس دق ةبحبوح يف ناضولرا في خلدستاو نابحلسا

كل  عن يغنهلل او الاو رهمكلخلق بذار كذيهلل اد ارا دق كنيفكي ولالاية ا ي فيلحا
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 دحتجبت بعان او كنيفكيلء الها دده عدره وحكن تذاردت ا ناو خلقيو خلق ام

ن اوافي  هللالى ا ستعرجا دنه قال قوتايلامن  الامثقء الها ددع كلزمنيفل كعلم

هلل ا ناو هللا باتكفي  كيعلشيء  فال ىتنس ناو بابوالان كرفي  هللا راطلوع ن

 لال متعيلجل

 

 جلل الاجلل الاهلل ابسم 

لم يزل  هست که ر بوده واواسز ات محبوب لم يزلى راديس ذتق تسبيح و

ع کنه مقدس استرفا عاستمنال بايز ت مقدس خود بوده و الال ذستقالال ستجالاب

حق  او راپرستش نموده  هيچ شيء و ختناحق شن او راخته اهد بود نشناخود خو

مقدس  و تاء کل ممکناز ثنازل ابوده در عز  لىاپرستش نموده هيچ دون شيء متع

ع امتنا عارتفاست الى ات چه قدر متعاز نعمت کل موجوداقدم  بوده در قدس

 نس لم يزل و الا مقدسين ملکوت و که کل مسبحين ذروه قدس واحت قدس اس

لهين او که کل امجد وحدت  طاچقدر مرتفع بوده بس و مستثنى واء ال بثنايز

ن که اتو او مستنعت کراعت ل بنايز مجد لم يزل و ال هوتبين الار باجبروت عز د

نکويد  ان که ثناتواکر هست و و بوده واء خلق انکه نفس ثنال اح و اوراکويد مر اثن

 اسز اد رامثل مر هد بود حمد بالانخو و نبوده واو مشهود انکه غير ال اح و اورامر

 فرموده و ن نفس خود خلقابعرف ات رايق که کل ذرال اورانعت بر عدل مر و ستا

ز بحبوحه نيستى بذروه ا اترائناکل ک مر خود جعل فرموده وان اببره ات رانکل ممک

ول که است ا واخونده  اقدس بق بذروه از بحبوحه فنا ات راکل ذر ورده واهستى 

ست اوا خريت نميکردد واخر که منعوت با ستاوا وليت نميکردد واموصوف ب
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طنيت نميکردد ار ببطن که مستشياست باوا نميکردد و هريتاهر که مثنى بظاظ

خر اوا بال اخر راو است که کل اوا ئل جعل فرموده واوا بال ائل راواکل  ست کهاوا

ست که کل اوا ع فرموده واخترا هرابر ظو اهر راست که کل ظواوا ث فرموده واحدا

ز او اط قدس وحدت الم يزل مرتفع بوده بس ء فرمودهانشاطن ابو بال اطن رابو

 ول الاز ان اد ادت عباز عباو اء مجد ابوده ذروه عز کبري ممتنع دون واسجده سج

هر  در متجلى و در هر ظهورى بمظهرى نى بجلوه کر واخر در هر شا خر الالى ا ولا

ز ايد انم انرا ش ظهوراعراى احصان که اتو اهست کر بطون بمبطنى مبتهى بوده و

 خر حمد وا خر بالاى لا يدانم او راش بطون اعراى احصاتون که اکر ول وا ول بالا

 من شيء و بنفس کل شيء ال ده بکل شيىءاکه در هر بطون مدد د اوراشکر مر

ست اوا و وايش بوده نه غير اق ستحمست ست کهاواهر فرموده در ظهور خود انچه ظا

ل ايز شريک له بوده و ال لم يزل وحده وحده ال واکه مستحق برستش بوده نه غير 

 اکل م و واتجلى جود  زا ود پرتويستجهد بود کل واشريک له خو وحده وحده ال

ل اح و اورا رف نکرددان که عاتواو کراق فضل اشراز است ايکون تعکس  ن واک

ل اح و اورارف کردد مراع ن کهاتواکر هد بود وانخو و معبودى نبوده واز انکه غير ا

 ال وجود رو کاب قمص طلعت افتا ءاهد بود ضيانخو و غيبى نبوده واز ا نکه غيرا

مستنير کل سلسله  اکن رامالى کنه ان امکز الا وار طلعت انواء ابه مستشرق و

حدى منتهى نکشته ا و واهستند بسوى  له مستعرج بوده و ولا ول الاز ات اممکن

 حدىاو وابسوى  هند بود واخر له مستصعد خوا خر الالى ات ائناک کل سلسله و واب

چقدر  و وا قاشرالع اليست مطاچقدر متعهد کشت او منتهى نخوابذروه قدس 

نورى  اهر ذ شيء و ن الا قاشراقى نزد اشرا اون که هر ذار انوالى اليست مجامتج
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 ن بالائى نزد ابه او که هر ذاطلعت  ءاست بهاچقدر مرتفع  شيء و ن بالانزد نور

 ن بالاء ائى نزد ثناثن ان که هر ذاء اط قدس مجد ثنابس ستاچقدر مرتفع  وء ابه

 ل درايز ول نبوده و الاکه در  اهست در هر يوم خلقى ر در جعل بوده و ء لم يزلاثن

که کل  ستا واکه من قبل نبوده  ادى ران عباهست در هر ش ث بوده واحدا

و ات در يمين هيبت اکل ذر ست کهاوا هستند و و بوده وات در کف قدرت اممکن

ت ار طلعت ذانواق اشراب ار رين ظهوان اسک هند بود مخصوص فرمودهاخو بوده و

 ال و تاياز ملکوت بدات انکه کل ذراان وحدت خود تامجد سلط تابظهور خود و

ن مستبرق اق ابرارق اببو و ن مستشرقاق اشرارق ات بشوايانه ت و الايانه ت وايابد

ن اق ادقايق ابدق ن مسترقق واق ارقا يقابرق ن مستحقق واق احقايق ابحق و

ق ازهاهق ابزو ن مستلحق واق الحاحق ابلو ن مستسبق وا قاسباق ئابسب مستدقق و

ق افتا يقابفت ن مسترتق واق ارتايق ابرت ن مستسمق واق اسمايق ابسم و ن مسترهقا

يق ابصد مسترزق و ناق ارزايق ابرز ن مستخلق واق خالايق بخال ن مستفتق وا

ن اث انحدادث ابحو مستکون و نان اکواين ابکو  ن مستصدق واق اصدا

ئى اببه ن مستطرز واز اطرائز ابطر مستجذب و ناب اجذائب ابجذ مستحدث و

 ن مستجمل وال اجمايل ابجم ن مستجلل وال جالايل بجال ن مستبهى واى ابها

 و ن مسترحمام ارحايم ابرح ن مستنور وار انوائر ابنو ن مستعظم وا ماعظايم ابعظ

 مستکبر و نار اکبائر ابکب ستکمل ون مال اکمايل ابکم ن مستتمم وام اتمايم ابتم

 ن مستنهج واج انهاهج ابمن ون مستقدر ار اقدائر ابقد ز وعزن مستاز اعزا ئزاعزب

 ن مستظهر وار اظهاهر ابظو ن مستزهر وا رازهاهر ابزو ن مستبهج واج ابهايج اببه

 وول ان مستاء والايل اواب ن مستوخر وار اخواخر اواب و ن مستبطنان اطباطن اببو
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ن ا فاشرايف ابشر ن مستحبب واب احبايب ابحب ن مسترضى واى ارضا ىءيابرض

 مستملک و ناک المايک بمال ن مستسلط واط السايط البس مستشرف و

ن اف الطا يفابلط ن مستکرم وام اکرايم ابکر ن مستعلى واى عالايىء بعال

يب اهبو ن مستجود واد اجوا يدابجو ن مستفضل وال افضايل ابفض مستلطف و

 ن مستحنن وان احناين ابحن ن مستمنن وا نامناين ابمن ن مستوهب واب اوها

ن مستذذج ا جاسذاذج ابسو ن مستجرد واد اجرايد ابجر و ن مستجهرار اجهاهر ابجو

ن ا باجذاذب ابجو ن مستعصر وار اعصاصر ابعن ن مستروح واح اروا يحابرو و

و مشرق اقدس  ز مطلعانچه اب وده ميشود مستنسب او دانچه نسبت باب مستجذب و

ت از مطلع ذات انصيب موجود ت واين بوده خط ممکناکه  اميکردد مستشرق زير

ن اع ارتفان در هر ظهور بالغه اکه حکمت ب ئىانجاز ا زلى وامشرق نفس  غيبى و

مستدل  ائى ردالاول در هر ظهورى ا ول الاز ان اع امنتاب در هر بطون ر کرفته واقر

 اشته تاخود د تامستشهد برتجلي ائى رادر هر بطون شهد فرموده و ظهور خود بر

و افضل  بذروه جود و و ندهامنو محتجب از عز قدس ات از ممکناحدى انکه ا

نيست  ولى در صقع ملکيت خود واملک حق  ىاز برانکه نبوده ابد وگشته  منتهى

ن بوده در اسير يهانه لى الايه انه ن و من الاملکويت  و در صقعاى از براخرى ا

 کتايت نزاطور بنه فت رسيده وايت لطادر هر ظهوريکه کور بغ حول نفس خود و

 بکرسى که مرتضى ز خلق واشته اکه مصطفى د ىخلق خود بعرش رموده برفتجلى 

ين ان اطريقت  لايز هست و ال ين بوده واو الم يزل سنت  د خود واز عبافرموده 

نکه کل ا امرتفع فرموده ت اقبل ر تاورى ظهوردر نزد هر ظه هد بود واوخ بوده و

ح اروابگشته  مستروح و وا ت مجداکشته بظهور مستجذب و وابسوى گشته  منقطع
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حدى انکه ا او تارق عز ابشوگشته  مسترقى و وا مرالع اکشته بمط مستعرج ن واقدس 

ج امنهين بود ا زاکر غير اکه گشته  ظراش ناعراهر در ابظ ش وقوف ننموده واعرا در

در  اناف اناکه خلق هر شيء  ئىانجاز ا قى ميبود واخر بالى خلق ال ايز ول الاخلق 

هد اخو ن بوده وابليت اد قاستعدان باش هلل در هراو من امدد  هست و ترقى بوده و

حب کل ادر هر بطون ص ت والک کل ظهوراظهور م ست که در هراين ابود 

 انهاصعود  حظه فرموده عروج خلق ومالنچه اب خونده و ابسوى خد ات کل رابطون

 ود قدوسج بدى واحى قيوم  و بوده مظهر فضل لم يزلى وا شته وار دامقد ار

 بوده و نچه محبوب حى لم يزلاحدى که در هر ظهور باوح بموهبه س مرمدى و

ين ظهور ات ظهور اتجلي زا ت تجلى فرموده واح ممکنالوال برايز حد الامطلوب و

لى حين ا وگشته  رق شمس ظهورابشو ز بدء ظهور مستشرقاده که ين حرف بواذکر 

شته امحبوب د يموت بوده و ن حى الاذکر  تاستثبات اثباتثبت در سصعود م

 ل وايز ن در ظهور محبوب الاى ار برعدد لقانه ليل و در هر انرامحبوب لم يزل ذکر 

حکم بر  م خود وامقدر  مر فرموده وانچه او بامر از احق محتجبين  مر فرموده درا

تکمن سسمى بوده که ماين ان که ابد ى فضل وجود خود واز منتها نفس* نفرموده

ن ام قالاز ا طن در بطوناز بات مستنبطه اکلم هر در ظهور بوده واحقه ظ تامعلو

ع ارتفاشته حى لم يزل اد محبوب ن واثبت  برحفظ و يق بوده وکه الگشته  هراظ

ز حى ان ات در هر شائکه سمومال و انرا لحع مامتنال ايز مرهوب ال و او رامقعد 

هلل مستدعى اظهور من يظهره  ارض تان اسک ن واوفود بر ىاز برائل بوده ال سايز ال

ى هيچ شيء از برانبوده  نکه هيچ عزىابد و واى مطلع قدس از براهستند  و بوده

ى ارض م وعت حى قيوائيکه طانجاز ا ى مقصود وارض و عت محبوب خودابط الا
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در  ن واهر ادر مظهر ظو الات ممکن نبوده اى سلسله ممکناز برا مهيمن قدوس

ين احرف  يناى از برايفوت  حق ال يموت و ال ن مقدور فرموده حىاطن ابو مطلع

ن در ابليت ات قامر کشتهنرى اى حى قيوم جاکر فضاکه  اذخ رامجد ب مخ واعز ش

 ال رقابو يد واهر نمات ظايانه ال ام رقاد بوده که در ملک شواستعدال اکم

ى از براسبيلى  رى والهى جاى ائيکه که قضانجاز الى  و زدات جلوه کر سايانه

ز ا مت بعداوند مقدر فرموده در قيانيست خد ن نبوده واى امضا دون بر ىهيچ نفس

 بر و اين ذکر راع استمنا سم وا يناع استرفاهلل ام طلوع من يظهره ايامت در اين قيا

نچه ا يد واهده نموده مرتفع فرماظهور مش ينانچه در اهلل بوده که امن يظهره 

ى حى از برانکه در هر ظهور ابد و يدافرم او عطاب ن بودهامستحق کينونيت خود 

ت اثباى از برايت مينموده ابوده مولعه که حک رقىابو رقى بوده مشرقه واقيوم مش

 على علو ذروهاکل در  ول واذکر ن از رضواطرا مقدس لم يزل و تانيت ذاوحد

 و الهى را ت مقدساز ذادنى دنو ذره طين خود مستسبح بوده ا قدس خود و

مستکبر  و او رات اذ ندامستوحد بوده و الى رايز ند حى ممتنع الامستقدس بوده

ين بوده که ادر  انهاعز  و انرا ند کينونيتامستعظم بوده  و اون راند نفس ابوده

 انهادر  انهانيت اکه گشته  ئى منتهىارقت بج و فتام لطادر مق اهنات اکينوني

 الانميشود  ديده نشده و انهادر  غير محل حقيقت جلوه کر نکشته و انهادر  مرتفع و

ل ايز ن و الاقدس مقدس ن وامطلع سبح الان ديده نميشود ان که در انقطه بي

ز ان امکاست در انچه ممکن اب ار اياين مرا عارتفارد اميد شته واوند محبوب داخد

 انها عامتنا نيت واع طلعت وحدارتفاى از براست ادليلى  انها عارتفاکه  اع زيرارتفا

قب ال مرادر هر ح زليتاجهه  ع وامتناى از براست اع سبيلى امتنالالى منتهى ا
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 نند واز ماز تعکس خود بان ا ننشسته که بقدر انها رى برابوده که غب اياين مرا

غ الکه ب انند زيراز مايت خود باز حکان اکه بقدر  زل نشدهان انهاء برات هوارطوب

کردد  رىاکينونيت بلوريت موهبه نيست که در حق کل ج تيت وامر ن بحدايشا

ت اقب جذبامر ن وادر هرش نستهاد انراهلل قدر اءاص بوده در من يشابلکه فضل خ

نکه ا اهر نکردد تان ظان در ا ز فتوراکه شيء که سبب کردد  نات اوله ن بوده وا

ى از برا يتى کرددا ن منتهى کردد واز فضل حضرت سبحان امکايمکن در  ابم

 بعد حين قبل حين و و مستدلين در هر حين

  

  جملالاجمل الاهلل ا بسم

 ءلجمالا يلجمل ذاهلل ا ن بسميلالجما يذلجمل اهلل ا بسملجمل الجمل اهلل ا هللاب

 نيلالجما يلجمل ذاهلل ا هللالمجمل بالمجمل اهلل ا هللال بلمجمالمجمل اهلل ا بسم

 يلجمل ذاهلل ا هللات بمالالجا يلجمل ذاهلل ا هللاء بلجمالا يلجمل ذاهلل ا هللاب

 يلجمل ذاهلل ا جمل بسمالاجمل الاهلل ا هللاجمل بالاجمل الاهلل ا بسم تلجمالا

هلل ا لمجمل بسمال لمجماهلل ا ت بسملجمالا يلجمل ذاهلل ا بسم نيملالجا

هلل ا لمجتمل بسمالمجتمل اهلل ا هللالمجمل بالمجمل اهلل ا هللاب لمجتملاتمل لمجا

هلل ا هللالجمول با يلجمل ذاهلل ا ل بسمالجما دحالواهلل ا هللاب لالجما دحالوا

هلل ا ن بسملجمالا دحالواهلل ا ن بسملجمالا دحالواهلل ا هللاب لجمولا يلجمل ذا

 جملالاجمل الاهو  الاه لٓ ا الهلل ا لالمتجالمجتمل اهلل ا هللاب لاتجلمالمجتمل ا

لمتجمل اهلل ا لمجتمل بسمالمتجمل اهلل ا هللالمجمل بالمجمل ا هو الاه لٓ ا الهلل ا

هلل و ملجلمستالمستجمل اهلل ا هللاستجمل بلمالمستجمل ا هللا لمجتمل بسما
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 كيملهلل و مال مجتمل متجاجمهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا نل جماليجم

 جملاهلل ا ل قليمل جمال جاجمهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا لاجم ناسلط

في  الحد ا من لهاجمان اسلط كيعن ملن يمتنع ا ردقيل لن اجما يذكل  فوق

جمل اهلل ا قل اليجم مالاج الان جماكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسا

في  الحد ا له منان جمجمال ليعن جمن يمتنع ا ردقين ل لاجما يذكل  فوق

للهم اك ناسبح اليجم مالاج الان جماك نها انهميب امو رضالافي  الو تامولسا

ء اتش عمن لالجمالتمنعن وء اتش ل منالجما نيتؤن لتيجملالاجمل انت ا نكا

 ن منلتنصروء اتش لتنزلن منوء اتش منلترفعن وء اتش من لتذلنوء اتش لتعزن منو

كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش منلتفقرن وء اتش ن منيلتغنوء اتش من لتخذلنوء اتش

جمل انت ا نكاللهم ا قل اريدقشيء كل  على نتكنك امرك ابء اتش اتخلق مشيء 

 وتكمل كقبضتفي ء اتش عمن لالجما لتمنعنوء اتش ل منالجمان يتؤن لتيجملالا

نت ا نكاللهم ا قل اليجم مالاج الانت جمك كنامرك ابء اتش اتخلق مشيء كل 

 للهما ئون قليمستض كلاجمء اضي منكل  انهميب امو رضالاو تامولسا نجمال

 هللاب امنوا لذينهما قلوبفي  تاثبالاشجرة  ن لتغرسنيلالجمان نت جمالا كنا

 دق ابم تاثبالاشجرة  فلترفعن للهماك نان سبحيردقالار دقانت ا نكاته اياو

 ابملنفس ا شجرة للهما لتنزلنو نيرفعالارفع ا نتانك ا ريخكل  في احطت به علما

من يلمهاهلل اعند  ب مناتك اهذن يجبتحلماذل منت ا كنا كط به علماحا دق

للهم ا قل لمحبوبامن يلمها هو الاه لٓ ا النه ا دشهان اهلل ا ظهرهيمن  لىا لقيوما

ر دقانت ا نكا مركابء اتش ام تخلق انهميب امو رضالاو تامولسا طرافنت ا نكا

من  تنزل ابم انهميب امو رضالاو تامولسا وتكملفي  من للهما لتطرزنو نيردقالا
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 امو رضالاوت اوملسافي  منقلوب  للهما لتنورنو نيطرزالاطرز انت ا نكا دكعن

نت ا نكاته اياو هللاب امنوا لذينهما للهما لتنصرنو نينورالانور انت ا نكا انهميب

ن يلتتجلوء اتش من دكامن عب يتصطفنت ا كنا للهما كنان سبحينصرالانصر ا

نت ا نكاللهم اك نان سبحيلمجلار يخنت ا نكا دكمن عن ءاف تشيكء اتش بمن

 تالسموافي  لن يعزب من علمك من شيء ال انهميب امو رضالاو تامولسا معال

 امو لخلقاو مرالا وتكملفي  الشيء  من كعجزي الو ابينهم ام رض والالافي  وال

 هو قل الا هلٓ ا النه اعلى  دشهان فايلباجوهر  اين ان يلمالعار ادقنت ا نكاو انهميب

 رونكشيي ايا كل قل وندمجيي ايا كل طلبون قليي ايا كل ون قلدقصيي ايا كل

ن امنون ؤلماه دالن عبكتويفلهلل ا ىعل ناو النكه تويعل اربن كذلهلل ا الاه لٓ ا من الن امو

ه لٓ ا النه ا لمنقلبون قل اربن هللالى انت كل ا الا هلٓ ا النه ا قل ثم دشهاف يدبالاء اب اي

ن ابعثون قل يربهم  هللالى اكل  هو الاه لٓ ا النه ا رجون قلاتعي اربن هللالى اكل  انا الا

في نتم او الا مكايحا امو مكتاما امو مكرزق امو ربكم هللا مكخلق امشيء  لك اي

 هللا عوندلتو لونكتتوربكم  هللاثم على  هللا نيدتنصرون فلتنصرن ي ايا هللا مايا

ء اعدبن يستجيل هللا نان قل يئلالساب امين علاكنه ا مكئاعدبن يستجيحمن للرا ربكم

في  لمنهلل ا تامر انانني ا قل لونكتويربهم  هللاعلى  همو تهاياو هللاب امنوا لذينهما

 هلل لمنا بلور انانني ا ن قلتبصرو الهلل ا ريغ يفنتم ا انهميب امو رضالاو تامولسا

 يصطفيهلل ا ناون قل دتشه هلل الا ريغفي نتم ا انهميب اوم رضالاو تامولسافي 

 ثبتيو مكنصري هللا ان تنصروان قل يلمالعاعلم باهو نه اء ايش من هدامن عب

 اوم رضالاو تامولسافي  اعم يلغنهلل ا نام قل يعظحق  طاصرعلى  مكمادقا

 انصرناف للهماك ناسبح ئلونامن فضله سكل و ليهاء اقرفهلل  دابعكل و انكلو انهميب
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نت ا نكا دكمن عن اظهرناف للهماك ناسبح نينصرالار يخنت ا نكا دكمن عن

ك نان سبحيرفعالارفع ا نتا نكا دكمن عن انرفعاف للهما كنان سبحيظهرالاظهر ا

 ىعل اطنسل للهماك نان سبحيغلبالاغلب انت ا نكا دكمن عن اغلبناف للهما

من  انديا للهما كنان سبحيسلطالاسلط انت ا نكا دكمن عن اهيعلمن و رضالا

لطف انت ا نكا دكمن عن اتندفئا رق للهماك نان سبحيديالا ديانت ا نكا دكعن

ك نان سبحيبصرالابصر انت ا نكا دكمن عن احناروا رق للهماك نان سبحيلطفالا

 من انداجسا رق للهماك نان سبحينظرالانظر انت ا نكا دكمن عن اننفسا رق للهما

 مكنفساو مكحارواو مكتدفئات اينونيك كن قل تليعلمالاعلم انت ا نكا دكعن

كل  في مكيفهلل ا اخلقهي تايا كتعلمون تلنتم ا نا مكيفهلل ات ايا م منكداجساو

ثمرن ين لايلبافي  هللا غرسا دق ام نكمنون فلتستملؤتهلل اء الدابنتم العلكم  ظهور

م يعظ اين ارون كتش فالا والوافي  ثمرتا دق ةثمر كتفرحون تل ابهنتم ا تاثمر

م فقل ير عظيبكعلى  كاطلعنا دقو عظمالاعظم الا انا الاه لٓ ا نه الاى عل دشهاف

 ام ار هذيدر قادقنه ا هدله به من عنهلل ا ىتجل دق املى اي ناده دقلذي ا هلل دلحما

 اذاف ةتسع نايلباعن  يتقضحتى  صبرا كاحببنا دقلذي ا نيمن قبل ح كاندوع دق

و الوافي  ظهرين ا ينبغي ءالطا من قبل قبل كابنسحاو نيعدلمباحسن اهلل اك راقل تب

 بناخر الا ي ثمبلنا ىيحي اهمدحا ن قليولالاب عن اتكلاهلل في اعند  منية ا نيثنا

ك طلعيحتى  رضالافي  ريستساو امنهم دحا ىعل كاطلعنا دع فقيرفحق  ماما يعل

 ن الا ةمرلثاك لتحفظن تلو نيلمالعاربك رب  هللا عن نيستجلي امربك على  هللا

 فقالى ا تستعرجو عيمنعز  دمقعلى اي تستعلحتى  اهداؤف احزن بهي ام اهيلاوصل ي

 امن او مير عظانص نهاه دمن عنهلل ا نيدنصر او هللا يدين يلتحضرن ب عيس رفدق
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 الو نيخراف اكن اناو نيضراح اكن انا هللا يدين يتحضرن ب ام كذل كلاتحضرن هن

عند  منكل  قلو ابه امس لهلشا ىتجل ام الا تالمرا يف دتشه الو هللالى ا الا تنظر

كل  تجذب امعلى  هللا ركن تبلغن ذاستطعت ان او نقلبوني هللالى اكل و هللا

 ثم لمن انهميب امو رضالاو تامولسافي  هلل لمنا نصر ان هذافلتستبلغن ف لمونالعا

 خلندت الو وندتبع هعننتم ا اذاف هللا نيدتستنصرون  ناردتم ا ناو نيلمالعافي 

هف كم كل ان هذاه فدنزل من عني ابمهلل اعند  ون مندلتستمو مكنيبهلل ا تامر

من  كهلل عنا خذا دق امن او ريدم قنه عالا ءاشي امربك  هللا يصطفي كذلكم يعظ

وس دلقا هو الاه لٓ ا النه اعلى  لنديت المرنه ا ىبل نيخذا انك ام كح ذلالوالا

 اهيف اكن اناو لالدادد ب عابوالاي في ظهرنا دقهلل ا نا دشها نالمحبوب امن يلمها

ت امر تالمرا كن عن ذليكن تحا ينبغيشيء كل  عرفت نفس دق ان فلميطقان

 اتاحول مركل  يف دوجين ا ينبغين بل يلمالعاربك رب  هللا ن عنيكحي ام كذل

ر كذدك افؤ بعثن منين اد ارا دق ام ناو نيرداق اكن انا دحالواء دالا ل مظهر منكل

 بعثنهين اهلل ا ىعسول الا ركذ داؤبه ف ىرضي اهلل بما مرا نتصرتان اع يرفعز  باتك

 ابمثل م هداؤف ىرضين اب اتكلافي  له ارندق ام كاوهبن دقو ميكم حنه عالاء اش اذا

جع لرا ركرن ذكتذ ال كنكلو نيلمالعاعلى  هللا ن فضلم كن ذلاته فايحفي  حبني

لو ذ ا عيرفعز  مامقربك  هللاك نيتؤيوس متكحا دقضت ق املقيمة ا كتلفي  ناف

 على اكن اناو اندمن عنء انش اذا نيلمبعث اكن انكلو لرجعا ءالدا يتنته ال كذل اندرا

في  ناف تاثبالا ن تثبتنان يلتسعو راكذالا كن فلتنقطعن عن تليردلمقتيء شكل 

 نيخرالاو نيولالا لك بعثنيلبصر لاقرب من لمح اهلل اء اشي اذا عير رفكذكل  اهذ

 ن من ذراكممن  نيمنؤلماوء ادهلشاو نيقيدلصاو نييبلنا ن منيطنالباو نيهرالظاو
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 على اكن اناو لهخر ا اللذي اخر ا لىا ناكمالاذر  يف نكيمن و نئذيحلى اول الا

 عيرفعز  باتكفي  ردق امعلى  هللامر ا ن ترفعنان حبيهلل ا نكلو نيردلمقت كذلكل 

نهم يد دودنهم عن حيدفي  نهماته اياو هللاب امنوؤين ا اوديريلم  لذينهما نا ندلتشهو

سبون كيحق  ريبغ عرفونيهم ايا كلو همنفسا عرفونينهم اترجو عنهم ف الو محتجبون

 على موتهم دفون من بعاخي وال ئهالداعن  الو هللا ون عنيستحي سبون الكي ام

 مثلكن مثلهم كيحسنون لم ي نهم الا علمونيهم و ربهم هللا ر لهم مندق اهم منفسا

 من حزن دتشهحتى  تقربهم الو كرب هللاعلى  لكتوو حسنونينهم احسبون لذين يا

 ع لواقلرا فيليك ا من قبل ازلنن امن او هم لمنصورون هللاء دالا ناهلل فالتنتصرن بو

 رضالا ربو تامولساربك رب  هللا سئلت عن دق اطلعت بمال كيلا هللا صلوي

 امن قبل هذهلل ا نزل دق امثل ممر الا ظهرين لو يلمالعارب يرى  ال امويرى  امرب 

ن اديلوحا انما ع قليز ممتنع منيلعز نهاو مرهابء ايش نصر منيهلل ا نان قل ير للمتقيخ

 هللا نزليحتى  نيلمقرباهلل ا داعبفي  هللا ةقو رنمن قبل فلتظه كارنكذ دق ان ماستحقي

 ناتحسبن  الو راهلظاد حالواهلل اعند  منمر الا ىقضيول اللظا ظلل منربك في 

وت يبكهم دعن امو بوتكلعنامثل كمثلهم شيء على  نايلبا اتوؤيلم لذين ا

منون ؤي نهملذيا خلق دقهلل ا نارون قل كتشهلل ام ايا ثم في هللانن بيولتستع بوتكلعنا

 اهيفنتم ا قوت حمرايمن  وتيب اهيع فيس رفدت قاموتهم جن دمن بعهلل ا ظهرهيبمن 

 صفرالعل  وت منيب اهيون قل فدلتوح اهيفنتم ا خضر دوت من زمريب اهيخلون فدت

ن لمن اسون قل دلتق اهيفنتم ا ضيس بالماوت من يب اهيسون قل فدلتق اهيفنتم ا

 يف ناهلل تبصرون قل ا ريه غيفنتم افا نزلو يا باتكلافي  ر نزلير خكذ لهلل كا ظهرهي

 في ناقل  ستنبئونيهلل ا ظهرهيممن  كلو هللاعلى ء دالا شرقي امكل  لقيمةا كتل
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 ون فاليكستحيعنه كل و هللا ظهرهيلمن ء دالا كل تايطلع من بلوري امكل  هللام ايا

رن يلتط اكمل كاجعلن دقو لتشوقون اهايانتم او ر خبركمن ذهلل ا تمنعن عن ثمرت

 رنيطيلنه ا ن قليريلمط اكن اناف كاديبسط ارن فيطي ال مكف كفكعلى  ريلطاك ذل

ن او رونيطيلهلل الى ا هللا منكل خر ا الو ولا من كن لذلكيولم  ناضولرا كذلفي 

 املى انظر اف بركقل لالو لير جمكبذربك  دمن عن ارهمكذان فيديلوحات كردستا

 نه نصراف ان هذدت فلتمجاوقل للمر نيمنؤللمعز  ان هذات فالمرا كلتلهلل ا ىتجل

 ان بمايلبافي  منكل  نديؤفلتزل الا تامر اين ا نيدلممج اكن اناب فاتكلافي  هللا

كل  نام فير عظكبذهلل اعند  رنهم منكلتذو هللاء دالا كل ولتحببن دكنزل من عني

كل  يف لحرفا كر ذلكرن ذكلتذو نيردلمق اكن اناو الدن من كانيتا دق ابم وندهتي

من  الامثقء الها ددلزمنه عيحتجب فليمن و نيركاذ اكن انافء الها ددر عانهو ليل

ولى الاية ا تلويمن و نيضلالف انك اناو عنههلل ا سئلي فال ىنسيمن و قوت حمراي

  رونكذيهلل ا نزل ابمذ كل اء الها ددر علذكاك عن ذل انهيفكيل

 

 جمل الاجمل الاهلل ا بسم

نت ا الاه لٓ ا الهلل انت انك اعلى  شيءكل و شهدنكاللهي ا اي للهماك ناسبح

لقدرة الجبروت ولك العز والملكوت ولك الملك والك  كل كيشر ال دكوح

ك لو للجالاوة لعزا كلو سوتالناولسلطنة ا كلو قوتايلاو لقوةا كلهوت ولالاو

 لجالالاو قعالموا كلو لامثالاو لمثلا كلو لامكلاولوجهة ا كلو لالجماو ةلعطلا

ء ايبركلا كلو لستقالالاو لعظمةا كلو لادلعاو ةطولساك ول لالفضاو حمةلرا كلو

 كلو جابتهالاو ةلبهجا كلو عارتفالاو لقوةا كلو عامتنالاولعزة ا كلو لستجالالاو
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 ايطن البانت او لهيا اي هرالظا نتا كخلقومرك ا وتكتحبنه من ملو ا حببتها ام

 فوق ايلانت متعكلم تزل  يدمسجو ايخر الا نتاو يدمقصو ايول الانت او يمحبوب

 اسرهابلك امثا لتاتعو الهكئك اسما ستدتقشيء  لكى عل اممتنعو شيءكل 

نت كلم تزل  ناحتناو فضل دكال عبكل كيتجلو نامتناو دجو كل خلقك كتعرف

ب عزي اللذي انت ا لاتز وال لم تزل اونن موصوفكل لتاتز الو لازالازل افي  امعروف

 من كعجزي الو انهميب ام وال رضالافي  الو تامولسافي  الشيء  من كمن علم

 نابحلساوس دلقا اذ ايست دتق انهميب ام الو لخلقا الو مرالا وتكملفي  الشيء 

 ناحن اينن اح ايت يتبهو نايد اين ياد ايت يلاتعو نالبرهاو دلمجا اذ ايزهت نتو

ل ك نايب اين ياب ايتعظمت و نامت ايتن ام ايتجملت و نامن اينن ام اي تجللتو

وكل ليعززنك  نيتكاصمدحق  على كنبحسيلكل و نيتكاوحدحق  على كندعبيل

حق  على كجللنيلكل وزليتك اعلى حق كينونيتك وكل ليقدسنك على حق 

ونن كل لتاتز اللذي انت او شيء لك قبل ائناكنت كلم تزل لذي انت انيتك افرد

 شيء من كلدبي اللذي انت او شيء من كريغي ال يلذانت او شيءكل  دبع ايقاب

ء لجلالاكل و ةضعاخ كتيئايبرك دعنء ابركلاكل و ةدجاس كعظمت دعنء العظماكل 

 كنور وجهت دعنء اورلناكل و ةمجذب كطلعت دعنء لجمالاكل و ةشعاخ لتكجال دعن

كل و ةدمستشه كتداشه دعنء ادهلشاكل و ةتمثب كلتالد دعنء الدالاكل و ةمتوله

 دعنء البطناكل و ةمبطن كظهور دعنء اهرلظا لكو ةمستسئل كلامك دعنء مالكلا

 نتاوشيء كل  فوقعلى الانت ا ةئماق كحشمت دعنء الحشما لكو ةمصمت كبطون

ل كو نيتكاوحدحق  على كسبحنيلكل  زليلم شيء كل  علوي على لالمتعا

 على كرنكذيو كتيربوبق ح على كنركشيلكل و نيتكاصمدحق  على كسندقيل
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ن ايلبافي  تاثبالاشجرة  للهما فلتنصرن بديتكاحق  على كسندقيو كتينونيكحق 

للهم على ا لتنزلنو كنصرتبكل  اهيعلو اهيف اوم اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلها من

 سموو كسدلعلو ق ينبغي امء الهاء المطلع عن وراو الواو تاثبالا دئم عنالقالف الا

 فتحها كفتح لكمن و نصرها كنصركل  ن منايلبافي  منللهم على ا نزلنلتو دكمج

 كغلبتكل  منو جبرها كجبر لكمن و قهرها كقهركل  منو ظهرها كظهوركل  منو

 اعظمها كعظمتكل  منو ارفعها كرفعتكل  منو امنعها كعتامنكل  منو اغلبها

 من كضلسمو فو كسده من علو قيعلنت ا امكل  ومن اهكشوا كتكشوكل  منو

مظهر للهم على ا لتنزلنو لمرتفعةا ايلعلالك امثاو لممتنعةاى لحسنائك اسما

كل  ومن جلها كلجالكل  منوه ابهائك ابه كل من تيتكاذومطلع  كتينونيك

كل  ومن اوسعها كرحمتكل  منو اعظمها كعظمتكل  منو جملها كلاجم

 كرتدقكل  ومن اهامضا كتيمشكل  منو اعزها عزتككل  منو اتمها كتالمك

كل  منو شرفها كشرفكل  منو هارضا كقولكل  منو نفذها كعلمكل  منو ارهدق

لعلو  ينبغي امكل  منو هعالا كئعالكل  منو فخرها ككمل لكمن و ومهدا كناسلط

 ذا لامث الو نيقر الو شبه الو فوك الو لدله من ع ينبغي ال ام كوسمو عز كسدق

كل  ىعل اهراقو تانكلمماكل  على ائمانت قكلهي ا اي لم تزلنت ا نكا

 كل فوق اهراقو تائناكلا لكفوق  اهراظو تائناكلاكل  على ارداقو تادلموجوا

 وتكملفي  فوق من اخراسو تامولساو رضالا وتكملفي  فوق من اخرافو تالذرا

لك امثا رقامشفي  كفتحوئك اسما لعامطفي  كلم تزل نصر تافلصاوء اسمالا

 راظه نتكلم تزل  كابسو ىن تثنامن بهى انت او كرير بغكن تذامن  ىعلا نتا

ء الفخرار افخوء اورلنا رانووء اخرلسا راسخوء الجبرار اجبوء القهرار اقهوء اهرلظا
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ء الفطرار افطوء البلرار البوء البررار اوبرء الغفرار اغفوء ارزلطا زاطروء ابركلار ابكو

 لكء اردلقار ادقوء اصرنلا رانصوء البصرار ابصوء اظرلنا رانظوء الخبرار اخبو

 ذونت ا الاه لٓ ا ال تيتكاذلسمو  ةشعاخء اسمالاكل و كتينونيكلعلو  ةدجاسء اسمالا

 بتحبالم تزل  لممتنعةا ىلحسنا ءاسمالاذو نت ا الاه لٓ ا ال لمرتفعةا ايلعلا لامثالا

 كئادشهكل  على تيتجلو كئايولاكل  ونصرت كئادواكل  تيجزاو كئالداكل 

 اذ كاسو الو ةردق الوقوة  اذ كرين غكيت لم يلاتعو كناسبح كئاحبا لكت يغناو

حتى  كسترفعت برفعتاو لهنكء اكلملات كستملاحتى  عزتكتعززت ب ةبيه الو ةعز

 كلهنء العززاخضعت احتى  كبحشمت حتشمتاو كلهنء الطلسا تدستعبا

قهرت احتى  كبغلبتظهرت او كلهنء لجلالا خشعتاحتى  كتكت بشوكتشوو

 نيتكاوحدت بدتفرو سرهنابء اهرلظا بطنتاحتى  كبسلطنت جبرتاو كلهنء اهرلقا

زل افي  هرالظا نتاو لاتز الو لب لم تزلالغانت ا كرتدبقشيء كل  تكتمل ىحت

لط السانت او لالجماو لعظمةاب برالجانت او للجالاو ةلعزاهر بالقانت او لازالا

 لادعتالاو ةلادلعاطش بالبانت او راقتهالاو ةمنيلهاب ئقالفانت او راقتدالاو ةلسلطناب

 رضالاو تامولسا وتكملفي  منكل  زليب لم انجذالاو ةلمحباذب بالجا نتاو

 نيتكاوحد ناشفقن من سلطيلو كبتيفن من هاخيلو كقبن عظمتاريل انهميب اوم

 نقطعنيلو كتيناف رحمالطاب كيلاجذبن يلو كتيل ربوبادعامن ليك ا هربنيلو

لغيرك ا كقوتء اهم من قويخلقت ف دق ابم كنيدنصرن يلو كتيناف رباعطابليك ا

 اذ اول يا من كالسوو ا لبطونا اذايطن امن ب كوندلو ا هورلظا اذ اي هرامن ظ

 ت منالمنجذبانجذبت اف كتعرفت نفس دخر قاوالا اذ ايخر ا من كريلغو ا ئلاوالا

 دن قيطفللمص اختصصتها دقلتي ا ةرجدلاب لمقربونا كاعد المو كتكمملن اسك
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 كبقوتليك ا رفعتهم دقحتى  كهم بلطفيومننت عل كئهم بفضلاعدستجبت ا

 دق امبحتهم او كتيابعن كنارضوبحبوحة  نتهمكساو كتيابعن كيدل نجذبتهماو

 كسدل قامثاو ريلمنا كسما دادعاللهم على ا فلتنزلن كتيلوال كتاجنفي  خلقت

 طمئنيو كناجنفي  محهاروانن كسيو كنارضوفي  تهمدفئان يرضي ار ميدلقا

ت يلاتعو كنافسبح كئعال ةجنفي  كركشو دكبحم نطقنيوئك ابه في همنفسا

رفعن يلو عزتكب دكيثبتن توحيلو كقومن بقوتي ام كتكمملء دالا من للهما فلتبعثن

من  كرضاو كئان سمماليلو كتيوسدبق كركع ذارتفاظهرن يلو قيوميتكب كلمتك

 رضالاوت كملفي  من نماليلو كتيدحا رق شمساببو كتيتهوال دت مجاظهور

ليك ا انقطعويو اهراظكل  كيريحتى  كبسلطنت نتا الاه لٓ ا ن الاكلمة  من ءالسماو

 حبوني الوردت ا دق ام الان ديري الو ادوليك ا اتولهويو اشوق كيلا انجذبويو اغبار

من  كذل ذا كن لكيلم شيء  من كعلمفي  دلم تشهحتى  حببتا دق ام الا

 ورلنادك عن الاو تادلموجواكل  على دكجومن و تانكلمماكل  على كفضل

 ةلطنلسا اذ اي كنافسبحء امضالا دح ىعل دلبعاو لقرباوء انشالا دحعلى ء الملظاو

 راقتهالاو ةلقهرنا اذ اي كناسبحو راظتهالاو ةلغلبنا اذ اي كناسبحو راقتدالاو

 اذ اي كناسبحو عامتنالاو ةلمنعنا اذاي كناسبحو عارتفالاو ةفعنلرا اذ اي كناسبحو

 ةلجملنا اذ اي كناسبحوء ابتهالاو ةنيلبها اذ اي كناسبحو لجتالالاو ةلنلجا

 رانتوالاو ةورنلنا اذ اي كناسبحو ماعتظالاو ةلعظمنا اذ اي كناسبحو لاجتمالاو

 كناسبحو ماحتشالاو ةلحشمنا اذ اي كناسبحو كاشتوالاو ةنكولشا اذ اي كناسبحو

 ةلقرنتا اذ اي كناسبحو راتبكالاو ةبرنكلا اذ اي كناسبحو زاعتزالاو ةلعزنا اذ اي

 راقتدالاو ةرندلقا اذ اي كناسبحوء ارتضالاو ةنيضلرا اذ اي كناسبحو باقترالاو
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 اينك ال وسبحافتضالالفضلنة وا اذ انك ياء وسبحعتالالالعلينة وا اذ اي كناسبحو

 ةرمنكلا اذ اي نكاف وسبحالتطالاللطفنة وا اذ اي كناسبحو ناحتسالاو ةلحسننا اذ

 باوتهالاو ةلوهبنا اذ اي كناسبحو داجتوالاو ةدنوجلا اذ اي كناسبحو ماتركالاو

 اذ اي كناسبحو ناحتنالاو ةلحننا اذ اي كناسبحو نامتنالاو ةلمننا اذ اي كناسبحو

 ةطعنلسا اذ اي كناسبحو عاعشلشاو ةعشعلشا اذ اي كناسبحوء اغتنالاو ةلغننا

لم  ماحكالاو ةمنكلحا اذ اي كناسبحوء اجلالاو ةجلجللا اذ اي كناسبحو عاسطالاو

 كتيرابظه ظتهرونيو كغلبون بغلبتيو كفتتحون بفتحيو كنتصرون بنصري لكزل ي

ستفوقون يو كتيراستجبرون بجبيو كتيراستقهرون بقهيو كتيطالستلطون بسيو

 كتيرارون بسخستسخيو كتيماون بحشمستحشيو كتيكبمال ونكستمليو كتيقابفو

فضل  اذ نتكنك ا طنهنابو هنهراظو خرهناو ولهنامن  كئالدا لك ىعلصل 

ن ا ينبغي امئه ارض مطلع ونكين اد ارا منيف كبمن ا منول اللهم ا نيلترو اميعظ

 كطنتلتثبت سو كلمتكترفع حتى  كنصر لكب للهما لتنصرنهو كئالداكل و نهيتر

 ركذ للهما لتلهمنو اريدقو اردمقت كذلعلى  نتكنك ا كتيراجب تعلوو كتيراتبرز قهو

 ريخنت ا كنا دكمن عن اركذء الها ددر عانهو ليلكل  في كخلقكل  لحرفا كذل

ر يخنت ا نكا دكودعن ح باحتجالاعن  كخلقكل  للهما لتعصمنو نيركالذا

  نيفرالغار يخنت ا نكا كركذ سينعمن  للهما لتغفرنو نيصمالعا

 

  جملالاجمل الاهلل ا بسم

كل  عه فوقارتفاسترفع باو تانكلمماكل  فوق بعلوهستعلى ا دقلذي ا هلل دلحما

في  من ره فوقاقتهاستقهر باو تائناكلاكل  عه فوقامتناستمنع باوت ادلموجوا
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كل و هدستشهات فائناكلا لكره فوق اظتهاستظهر باو تامولساو رضالاوت كمل

 اناسلط اوميق ايح ادفر ادصم ادحا ادحاو اهلٓ ا ناكهو  الاه لٓ ا النه اعلى  خلقه

ة حباتخذ لنفسه صيلم  امستلط امرتفع اممتنع ايلامتع ادمعتم ادبا ائماد اوسدق امنيمه

 الو رابصالا هكردت زل اليونن لم كيل لازي الوزل الا عز في ناكزل يلم  ادول الو

ئز ارطعلى ا هيدل دصعي وال رانظالامض اغوليه ا ترفع الو راكفالاطر اخوليه اي تحو

 امكهو و تانعانعت بي ن الاك امك هوو فاوصالاب وصفي ن الاك امكهو و زاطرالا

ر يستشيلن  ناك امكهو و داحمالاب دحمين لن اك امكهو و راكشالار بكشيلن  ناك

 ةبهالمشاعن  زل عاليلم  دلبعا دئه بعابقوزل الا عز في لقبلاه قبل در وجوايشالاب

 ةرنالمقاس عن دتقو ةنسالمجاوتنزه عن  ةثلامملاعن  دتفرو ةلكالمشاعن لى اتعو

ونن كيل لازي الوزل الا عز في اين غناكره دمتنع قاو رتفعاو رهكذ عالوجل  فهو

 تهينادن وحاسلطعلى ء دالا كل خلقيو خلق امكل  م عندلقاس دق يف ايمستغن

 لزيهو لم و لاكشالاب لكاشيلن و لامثالاثل باميته لن ينادن فراكملعلى ء ادوشه

شيء  عن ت الانكلمماخلق  دق دامجالا س عندمقو تانعالاعن  ل خلوازي الو

شيء كل  تنزه فوقو تهدارابشيء  عن ال تادلموجواكل  على ىتجلو رتهدبق

لن و هاشبالا بههاته لن تشيوسدع قارتفابشيء  لك س فوقدتقو تهيوميع قارتفاب

خلو عن  لازي الو زليهو لم و لادعالاله داتع الو لاكشالاله كاتش وال لامثالاثله اتم

 الو رابصالاه كردت ال تهيوسدت قاينونيكعلى  مستلط بسلطنتهو تهيوميت قاظهور

 امكل  خلق ده قدادقا دقو زهاعتزاعز و لهجالجل  هوو راكفالامض اغوليه اي تحو

ء ستعالاو عاسترفاو تهيل جبروتستجالال ستقالاو تهيهوتال عامتناع ارتفاون بكيو ناك

 في بيل قراكشالا ل تنزه عناتز الو لامثالا س عندل تقازي الو تهيسبوحء ابهستاو
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ليه ا ترفع الو تهينونيكر لعلو ابصالا هكردت قربه المنتهى  في ديبعو هدبعمنتهى 

 ءدلباوت كملفي  انس بماجي الو لامثالاس بياقي ال تهيتار لسمو ذانظالامض اغو

 امم يءر بشكذي الو خلقي اثل بمامي الو قخل ابه بماشينه لن اجل سبح هوو لالماو

ته يراوتقهر بقه تايهرالظاكل  ته فوقيراتظهر بظه دخلق قي امم يءبش ىثني الو خلق

كل  ته فوقيبوتغلب بغال تايبرالجاكل  ته فوقيراتجبر بجبو تايهرالقاكل  فوق

 تايصرالناكل  ته فوقيراتنصر بنصو تايلطالسا لك ته فوقيطتسلط بسالو تايلبالغا

 تالممتنعال ك ل ممتنع فوقازي الو زليهو لم و تايتحالفاكل  ته فوقيحابفت تفتحو

كل  مغتلب فوقو تالمستلطا لكمستلط فوق و تالمرتفعاكل  مرتفع فوقو

كل  فوق يلامتعو تالمظتهراكل  مظتهر فوقو تالمقتهرا لكمقتهر فوق و تالمغتلبا

 متقهر فوقو تالمتظهراكل  فوق متظهرو تايلالمتجاكل  ل فوقاومتج تايلالمتعا

شيء  لك بصريو تهينادن وحيبعشيء كل  كردينه اسبحجل  هوو تانكلممال ك

بعلو شيء كل  فوق يستعليو تهينادن فريبعشيء كل  على دشهيو تهينادن صميبع

 لهول ا اللذي اول ا قبضته من يفكل  تهيتابسمو ذشيء كل  فوق يستبهيو تهينونيك

 تاراشالاو هاشبالا عن ادن متفراكزل يلم  لهخر ا اللذي ار خا لىا نهيميفي كل و

س يته ليوميق ناتنزه سلطو تهيوسدن قاسدس قدت تقالاللداو لامثالا عن اسدمتقو

 ناكزل يوهو لم يء ه شيفاكي الو شيء رنهاقي الو شيء لهداعي الو شيء مثله منك

سترفع او تالاللدا وتنزه عن تاراشالاس عن دتق دحاو يتجلو حدةاو ةلاحعلى 

ته يوسدوجل قعز  تهيسبوح عالوجل  تامالمقاكل  فوق ستمنعاو تاملعالاكل  فوق

ل ك يفو ظهور بعرش ظهورهكل  في ىتجل دقشيء  منله داعي الو شيء مثلهك سيل

ت المتنشاتنشئت و عهادبات بتذوت المتذوتاذوتت  دقحتى  بطونه يرسكبطون ب
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 شيء ثله مناميل لن ازي الو زليلم  اميدقول ازالازل افي  زالان اكعه اخترا ئبتنش

حق  على وهدعبيلكل  شيء ه منيواسي الو شيء من رنهاقي الو شيء له منكاشي الو

كل و تهيدامجحق  على نهدمجيلكل و تهينادصمحق  على سنهدقيل لكو تهينادوح

 امو ناك امكل  خلق دته قيماعظحق  على عظمنهيلكل و تهيزاعز حق ىعل عززنهيل

 هر فوقالقاوهو  ط سلطنتهستسالاون بكو يا ونك امكل  عدباو رتهدل قاطيستاون بكي

 تهيرار ظهاستظهات بادلموجوال ك ىهر علالظاو تهيرار قهاستقهات بانكلمماكل 

 ردلمستقاوحديته ا عاسترفات بامولساو رضالا وتكملفي  منكل  ي علىلمستولاو

زل يهو لم و ةثلالمماعن عز و ةبهالمشاعن جل  تهيومير قادستقاب تالذراكل  على

 الو تهيوميق ر لعلوابصالاه كردت ال ةيدبا ةيتاونن بذكيل لازي الو ةيدبا ةينونيكب ناك

ن يميفي و تهيف ربوبك يفكل  زليلم حديته ا ر لسمواكفالا يولايدي ا ليها لاتن

لى ا ىلعلافوق في  اط علمه بماحاوى ندالا ةذرلى ا ىلعلافوق  اميرى  تهينادوح

ن ممتنع اكملو عين رفاسلط عيمنن اشو عيدب خلقفي  وننكيزل ليلم  ىندالاون د

 ةعيرف ةيذجاسو منيعة ةن جوهرايلباذروة  فيو نايلبا ةورد يفى صطفا دع قيمن

 في ىلقاو امتنع عنها ابهو ابه اله ىتجلثم  ةيمحبوب ةيناو ةيدبا ةيتاذو ةيزلا ةينونيكو

 تابروزو ةيلقيومات امن شئون اهيعلو اهيف ام ارت عنهظه دق اذاف ال نفسهامث اهويته

 ةيلمجذوبات اياكحو ةيدلمحموات امعالو ةيدلمقصوا تالالدو ةيبوحلسا

 تدجرو زهناز طراطرابت المتطرزاطرزت  دقحتى  ةيلوهؤلما تاساكعو

ت اقلمتحقاحققت و تهناذو تاذوات باتلمتذواذوتت و هنداجرات بادلمتجرا

 ةيبه ةيمبته يه انها اذاف تهنينونيكن اغناب تالمتغننات غننو قهناق حقاحقاب

 ةميرح ةمرتحمو ةرينو ةمنتورو ةميعظ ةمتعظمو ةليجم ةمجتملو ةليجل ةمجتللو
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 ةترفشمو ةميعل ةمعتلمو ةيرض ةيمرتضو ةريدق ةردمقتو ةريبك ةتبركمو ةليمك ةتملكمو

 ةفيلط ةوملتطف ةليفض ةمفتضلو ةيعل ةيمعتلو ةكيمل ةكممتلو ةطيسل ةمستلطو ةفيشر

 تالصفاكل  اهكارداعن  ضلت ةميكح ةمكمحتو ةبيرق ةمرتقبو ةنيوك ةتونكمو

 تنزهو تهينادن وحاسلطلى اتعو سدفتق تاثبالاكل  اهزاطرائب اعجفي  رتاحو

ت الاللدا طن بهين تحاو ا تاراشالاليه ا رنين تشامن  تهينادن صماكمل ىلاتجو

 كلملاهو ذو  الاه لٓ ا النه اعلى  خلقي امكل و هدستشهاثم  خلق امكل و هدستشهاف

 ذوو هوتاللاوقدرة لاذو و قوتايلاو لقوةاذو و لجبروتاو لعزا ذوو وتكلملاو

وذو  لامثالالمثل وال وذو الجماولعزة ا وذو للجالاولوجهة ا ذوو سوتالناولسلطنة ا

 مةلعظاذو و لادلعاو ةطولسا ذوو لالفضاو حمةلرا وذو لجالالاقع والموا

ذو و عارتفالاو لقوةاذو و عامتنالاو ةلعزاذو و لاستجمالاوء ايبركلاذو و لستقالالاو

لسلطنة ا ذوو جابتهالاولبهجة ا ذوو لستجالالاوة بالمهاذو و لستقالالاو لعظمةا

 وذو راجتبالاو ةيمنلهاذو و راظتهالاو ةلغلباذو و فاطلتالاو لرحمةا ذوو راقتدالاو

 ةقالحقاذو و قاستشترالاوة قارلشا ذوو عاستطالاولوجهة ا ذوو عارتفالاو ةفعلرا

 لممتنعةائون لشا ذوو قاستفتالاو ةقالفتاذو و قاسترقالاو ةقاقلرا ذوو قاستحقالاو

جعله  دلمته قكو هدبع عبلسا ت حروفاذن او ةيلقيوما ةمنيلمهاء الدالاذو و ةيلكلا

 امنطقو تهينادن وحاسلطى عل الدمو تهالظهور امعلنو تهالبطون امبطنو تهارلظهو امظهر

 لمن ىتجليوء ايش فيكء ايش من يصطفيعز وجل  ته فهوينادس صمدق كيعن مل

لعز ا كيملفي  ايمستغنو للجالاو سدلقان اسلطفي  اين غناك زليلم ء ايش ابمء ايش

 دعن اهران ظاكزل يمور لم الا تال شئون عزه تقلبدتب الو هورلدا رهيل لن تغجالالاو

 عوه ضلتديمن  دعن اعيسمو رهكذيمن  دعن ابيوقر هدمن وج دعن اطنابو من عرفه
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ل ازي وال زليهو لم و تاراشالاكل  نهاقيافي  رتاحو تالصفاكل  نهاعرففي 

جللن يلو تهيناب تهينان دوحيول تهيتاته بذيتاسن ذدقيلو تهينونيكته بينونيكسبحن يل

ته يس والدق لامثالا عن ىلاتجو هلتجال ناش لامثالا لى عنايته تعنونيكته بينونيك

 ةطلعو ةيدمجر ةيتاذو ةيذجاس ةينونيكو ةبلوري اتامر هورلظاك ذلفي  ىصطفا دق

صور يو رهيدت بتقاردلمقار دقيعز وجل  هوو ةينارب ةئيمستض ةوجهوة ينادصم ةمشرق

ره يغي هه اليوتنز سهدعلو قفي  هيهو عل ابمشيء كل  ديؤيو رهيت بتصوالمصورا

ته يوميق ةطلعء اتلقفي  بلناقيلو  تادلموجواع اختراله دبي الو تانكلمماث ادحا

على  هيظهور تربعلى  لنديلو هو الاه لٓ ا ال نهاعلى  هيل تجلاعن مثكل  نيكستحيل

 لنديلو هو الاه لٓ ا النه اعلى  هيتربو تهينونيكذج اس ىن عليثنيلو هو الاه لٓ ا النه ا

 ركذسم الا كذلفي  هللا ردق دهو ق الاه لٓ ا اله ناعلى  هيبترو تهيوميق عارتفاسمو على 

نه لزميحتجب فلي منو تهير لبردق اب ماتكلافي  ر لهدقو لمتهكع ارتفلحرف الا كذل

 رنكفلتذهلل ا باتكفي  هيعليء ش ال ىنسيمن و مرحلاقوت ايمن  الامثقء الها ددع

 مكالمتحام كمحتلام كلحاو زرالمتواتزر ؤلما لوزراو لطالمتسالمستلط الط لساهلل ا

ل للجاو ينالمتغا يلمغتنا يلغناو ردالمتقار دلمقتا ردلقاو لمالمتعالمعتلم العلم او

 يلبهاو وناكلمتاتون كلماون كلاو ملالمتجالمجتمل الجمل او للالمتجالمجتلل ا

 رضالاو تامولسافي  سبح له منيلحسنى اء اسمالا له يلذا يهالمتبا يلمبتها

 لالمتعا ريبكلاهو الاه لٓ ا النه او انهميب امو

 

 جمل الاجمل الاهلل ا بسم
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 دحالواعلى  هللا منء البها انماو جملالاجمل الا هو الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

 هللا نا دشهاف دبعو ولالا دحالوا الا هيفيرى  ث اليح دحالوا كبه ذلاشيمن و ولالا

ت الذا وصف بهي ام ناو ريستشي الو وصفي الو نعتيلن و عرفيته لن انه بذاسبح

هلل ا ت منايتجل كذلكل  لامثاو لالفضاو لادلعاو لامكلاو لالجماو للجالامن 

 ات لهاتبالمرا كلتللى اتع هللا ت مناظهورو ابنفسه ابه اله تافلصاك نه لتلاسبح

في  هللا خلق دق اثر ما كت ذلادلموجواعرفن و يا تانكلمماعرفت  ال مكف ابه

زل يلم  ىلاتجعز و ىلاتع جلنه او تهمايتاذفي  هللا ىتجل دق اشبح مو تهماينونيك

 الو تانكلممامن حد ا اهكردي ال ةثدت محايتجلو ةت مشرقاظهورفي  وننكيل

عرفت  امكل  نابشيء كل و كطبناخال تادلموجوامن حد ا اط بعلمهيحي

وصفت  امكل و ينعتون ات مالمتنعتانعتت  دق امكل و يعرفون امي ايا تالمتعرفا

 برتك امكل و يوندوج ات مادلمتوحات دوح امكل و يوصفون ام تاتوصفلما

ست دق امكل و يعظمون ات مامتعظملاعظمت  امكل و يبرونك ات مابركلمتا

 اهذو ةيلمشاخلق ب ام دبع كذلشيء كل  سدقي ان مال يسوندق ات ماسدلمتقا

ن اه ودتاراكون ب اذلك بعد مشيء  من سهدقي امكل و كن ذليبو هللا نيب باحج

ه كردت ئر الاظلنا تنقلتو ئرالعباتعبرت  ام كذلستعلى علته بعليته ومثل اقد  اهذ

كل  كردي هوو رانظالامض اغوليه ا ىترق الو راكفالاطر اخوليه اي تحو وال رابصالا

 لخلقاله  الا رهادقتابيء شكل  على ردمقتو عهادبابشيء بكل  طيمحو بعلمهشيء 

هلل ا ركذو ميلعظاسم ا اين ار ادلقا دحالوا هو الاه لٓ ا ال دبعمن و من قبلمر الاو

كل  اعجز عنهيت انيب تايا في كابنجا دقو سطرت دق امهلل اعلى  عرض دق ميركلا

بعنصر  كبنيجممون اليلمتا الا كاجبنا دق امعلى  هكردي ال ان لمكول لمونالعا
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 امالك الاز عوجل  هلل ينبغي الو باحبالا ةصف ةمكلحاو لعلمان اش ذا بابوالا

 زليةالا ةيهلٓ الا تهينونيكفي  كذلعلى  تيار دق ال مكخلق فيو خلق امكل  عجز عنهي

ر كذ دعنول الا بالحجاة يدلعبواة ينونيكن امن لس كت تلاعولدافي  نزلت امكل و

زل الا صبحولحقيقة ا شمسو ولالا ركذو لخلقا ولاو ةيلمشاعبر بيث ين حيعلتا

 ولالا تالمراو ولالا لفعلاو ولالاي لمجلاو ولالا دحالواو ةيدلمحما ةينونيكو

خير  سمالجهة كل ا كتلعلى ء دالا كلهن ثيئر حالعبا كل تلامثاو ولالا لوربلاو

عرفت و ت هللدسج دق ةينونيكول الكينونية تلك اتلك  الخلق تستحقهافي رتبة 

 مات مقايالاو كتينونيكفي  كم روحامق كوذل دنسج كاياو دعبن كايالت اقو ارئهاب

 حيبامصى ودلها ةئمامن شئون  يهو كم نفسالخطب مقاو تيتكاذ يفدك افؤ

لم تظهر  الذو اهذ ندمن قبل تشه يعل غ منبالالانهج في  ث لو تنظرنيح ىجلدا

له يلدو هداؤبفهلل ا عن اطقان ناك رهكذ عالوجل  نهال ئونلشاك قبل تلمن محمد  من

م المقا كتنزل عن ذل دق المثم  نابحلساد حالوا هللاعلى  ةلدلمات ايالاو نالفرقا

 نابلسهلل ا ىعد دق الذو ةرفلصا ةلبحتا ةيدلعبواول الا ركذ مامقفي  وقف دق

ن كي الم هدفضل من عن كت ذلالخطباه من شئون دشرق من عنا ام ناو تاعولدا

فضل  كذل ةمكلحاو لعلمابرز من شئون ا امو تخلق بنبوتهلتي ا ةيلوالاه من شئون يف

 ناف تاراشالا كتحتجب بتل وال ىدلهاب ابواه من شئون ين فكي افضل لم دبع

كل  خلقي ذيلا هوهلل ا الاه لٓ ا طن الالبا هر هوالظاوخر الا هوول الا دحار لولسا

 ن بحراكت لسات حجبارالعبا كن تلاه فييحيو شيءكل  تيميورزقه يو شيء

 ندهاشي الو ئهاسماو هللا الا روني الت الصفاوء اسمالا بحر كسالب الاو تاراشالا

ن يبرز من ح دق امكل  نالفرقا ةنقط ظهورفي نظر اف مثال اهيمتجل الا ايالمرافي 
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 هللاء دالا من اؤاج امكل  ةن سنيسبعو نيتامولف اه يعل ىقض دق املى ا ظهوره

 دادعا ين تحصار دهل تقي محمد اول الاي مجل الايرى  ال اهيف ايامركلهن 

 دق ان هذافمر الاسر  لىا ستنظراب فابوالاو ةيلوالار كمن ذ تدشه دق امن او ايالمرا

من ة لف سنا يمن ظهور ىقض دق ام دطلع من بعيل من الو ق الاومحمد  بقولن وك

لحجج من ا خلق امثل مشيء كل  علىحجة  وننكيللشجرة ا كمن تل رضالا كتل

في  نل الاق اهذفي و قليلم  اهذفي  نا الا شيء ردق اهميفرق ف الو قبل بقوله

 انهميب امو رضالاو تالسموا تدلفس ددعيلو  ادحاو الا اهران ظكيلم  ايالمرا كتل

 ةيدلمجراو ةلمبتذخا ةيلجوهرا كعرفت تل اذاف وندباله عكل  هللا الاه لٓ ا من امو

 ناو هللاء ادس شهامن لب كت ذلالخطبافي  نزلت امكل  ناب دشهاف ةلمشتمخا

 يتالذادك جس مهامق كذل ةمكلحاو لعلمانزلت من  دق امكل و كم نفسامق امهامق

كل  ءدب دستشهاف اهذ تدشه اذاف نيلطالى ا رجعيو نيخلق من طي هولذي ا ال

 نالقيمة ا كتلفي  نظرا يتالذا هدوجس نفسهو روحهوده افؤ من اهذ ناه فدعوو شيء

ستطع يف لم يك ةعيلشافي  طنالباطن اب ةمعرف يا يتاذ دهم جسين فكيلم لذين ا

 اموهوم ائيش ان هذكيلم  يتالذاد جسن او نفسو روحو داؤمن ف هيف ام دبع ديعين ا

 بعالراة مر حجاب اخلقو دث قيمن قبل ح ىدلهاب ابوامثل  ةمستقل ةينونيك ابل هذ

 يتاذ داجسا كتل هللا الا اهيفيرى  الش اعرا هللمر الا حتجبا ام دبعمن و لعشراو

هلل ا سمامن حب  كين فاك ابمثل م ديعيه ين فكيث من يحكبر الا لمالعا كذل

 لىا تنظر الو هللاب كتيادهو هللالى ا كلرجع اديؤم كجعل دف قيكه ارضو عظمالا

نظر اف نهيتع ةجه الشيء كل  جوهرعلى  هللا مكحيزل يولم  دحاو بنظر الا شيءكل 

 نظرين ا دارا من" – ماللسا هيعل - قوليث يحلحجة ا حق في ركذ اث ميدحفي 
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ن كيلم ن او يح رضالام فوق دا نا دم بعدانظر ين اقل يلم و "ليا نظريم فلدالى ا

 باسبالا كظهور ذلي على نكلو ةيلفطرا ةيعدلبا ةيولالا ةيمدالا كذل نيبتع

في  ناك يلذا ن جوهره اليف اتعلق بميم كلحا نكلو ينه حيم بعدالا كذل ةيكلملا

ر اصخر ا عرشفي  لظهورا كنتقل ذلا المو مدا جعله الذو هللا يتجل ةم هو جهدا

د ارا منكل  اذاف هللا رسولمحمد  ىلا نتقلان الى ا كمثل ذلو هورلظا عرش اهذ

 ةيولالامشية  ةجه امن جوهرهء اينبالافي  ان مال ادن محمديرين ا دب فالء اينبالا

 اماه يجلم مالكر يتفسفي  لاق الذو ريتغيلم و ددتعيلم  اوهذزلية الا هللا ظهور يا

ه يتحص ال فصلنا نا ديرالو  يناتب فالمراكل  ستعرفاف كومثل ذل اناون فيبلنا

ن اكب لابوالاو مامالاو يبلنا شيءكل  ددخلق بعين اهلل اء اشيومئذ لو ين او حالوالا

في  ونكتن او الا تايجللتا كتل تان ظهوركلم تشيء كل  في نكلو هيعل ارداق

 ستنظراف ةدودمعء دالا هللا ركذيظهور كل  في اولذ ونكي نالى ا لمالعا كن ذلاكما

 للدستاف كذلكو ان منصوبكيم لم كالف حالف ا اومينصب يلو  يفلناشجرة  في

 تادودلحا رقت عن دقمر الا ناف ةيانهلالا بحرفي  خلدستاولحقيقة ا شجرة يف

 امو هيف اروصب اوم رئهمابهلل ا الهم بهم عرفوهلل ا ىتجل ان ميح اداعب يتصطفنت ا

ء ادهلشاوء ايوصالاوء اينبالاجعلت من قبل من  دق اجعلنهم مثل ماحتى  اوكش

 منهلل اك نقص عن ملي الو جعلنهاليء شكل  ددلو تحضرن بع يلعمرو نيلمقرباو

 ةلعصمان كلم تو ىبركلا ةلعصما ةرجلداك لتل ينبغيى ن تركلو شيء ردقشيء 

ت لساء ادن اسمعو ان مينهم حنهم اليدفي  تهماطايحتامن  سالناد عنترى  ابم

ت لسا لهمهلل ا لاق ان مينهم حيللذ ةلعصما انماو اخرجو دق ىبل الواق امو مكبرب

ترى  الذو ظهوركل  في ن مظهر نفسهابلس الا دحل القيلم هلل ا ناو ىبل الواق مكبرب
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من قبل محمد م ايا في كمثل ذلو نيولالاعن  خلقلا باستعجالظهور ا كذلفي 

 الواق اه ميس فالنا الوالق اماماجعله و اينصب عل دقلذي ا نين حلخلق الا تعجبسا

 اصلواف دق ةمالعا نا الا تهيتقر بوال هل من نفس ال مسالالافي  نئذ تنظرين حكول

سر  ل عنكلان او ائيش اصلواف ام ةصالخاو لهمهلل ا ذناي ال ابم ةقطلنا نيبو نهيب

 ةن لنبولدن تستا ديترنت ا امحين نظر اده افؤ باب هللا فتحيمن  الا محتجبونمر الا

 ل لهدتستو نيلماللع رسوال كاجعلن دق انا هللا لاق دن تقول قار يغ دحالهلل ا رسول

 التقولن بمنت ا نكا هللا قول كن ذلاثبت ي بم كقول لي ناو وقنيو يؤمن كذلو

 وند امو ةرهاظلحجة ا كر تليغحد ا دعن الو دكن عنكيلم و ل خلقهك عجز عنهي

مر الا بل وقع اقع من قبل ميلم  تقولوننتم ا امكمر الا ناكم لو دكم عنالك كذل

مر او تعلمون م الكناف مكئدمبمر ا هللا من اسمعواو مكنيدفي  استبصرواومئذ فيمثل 

 نيدفي  كقندصين اد ارا لمن هللا نصح من كذلكل  طونيتح م الكنام فكامنته

 امامق الدن من كاوهبنو تالاللداك عن تل كانرغفاو لمن قب كانيده دق الاو هللا

 امكلهلل ا هبيس ةيولالاء دالا لبعض الو من نسلمن ا ول منال نكيلم  المو اميعظ

 ديلوحا داؤف ىرضيى حتهلل ام ايا في هللار فلتستنصرن بدق امء ايش لمنو دحار لودق

ل اطيستاتظهرن لو هللامر ا ولترفعن كرب دمن عن ديلوحا كشوق ذليو كعن نفس

ون لمن دسجيو عرفوني ال اون مدعبينهم الخلق فا كذل ناش كعفنضي الو هللا ةردق

ن كيلم و والابلى  لخلق بقولاكل  امحصو دهور قلظا نيحن او وندقصي ه الايا

 رجعنهيلو ابلى  قول يفى قل بليمن لم كل  خلنديل ةليمستط ةردق اذ رضالافوق 

ن كين او عرفي ال كريغو تعرف نتانك ا الا كحبن ذليلكل و خلق عنه املى ا

 احتجب بما دوق الا الهذ الا عملني الو كحبن ذلي ولالاع يدب مةان م ادحاومئذ ي
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 زونيانورهم متمو رهماظهور نن كل اسك ناف كنيدفي  وتبصر ةن له من حجكي ال

 نزل دق ام دبع نهميد دودتبعون حيلم  لذينهما نان الفرقابحر ن اسك فينظر اف مثال

هم به موقنون لذي ا نهميدنهم باو نيمنؤونون هم مكيف يكنزل ف ان مالفرقافي  هللا

س عن مثل ايستافهلل ا ذنايلم  امم ائيش احتملويلم  الاو نيموقنته اياو هللاب اونوكيلم 

لم  الاو كجذبون بذلي لعلهم هللامر ا نصرهمفي  همايندل انهم نفعين تراو الاء الؤه

ذج اس اه هذدودح نهم عنيدفي  انحرفويلم  الاو محبتهو هللا ةيخش هم روحين فكي

في  رتكذ دق امن او ماللساو ىبل قولو يا سلمين ا ديريم لمن الختافور اكو مالكلا

ثم  اله ىطوب اهلهاعن  ةيلبلوراس كتعو اعن ربه تالمرات كح ام والا كباتك

 كشئون ذلم ايالا كتلي ي ترى فبيحب اين ا نكلو اهكرديلمن ى ببل طو اله ىطوب

ثم  ىلاتع هللا الا ارهدعرف قي ال ةيلبها ةيدلمجراو ةفيطللا ةلجوهرا كمثل تل لخلقا

 دخمنن تالشيء  ردحزن قي الى حتهلل اسر  استتروافربك كلمة  ن تعلوائه فقبل الدا

 رنيتش الو مهكل فلتوصلن بحك لىان توصلن ان تحبن اوده افؤ في ر حبهان

 الو رهيسفي  لتشوقنهو هللا تامر قبنالترو هللاب لتستنصرنو هللاند ع من ندلتستمو

 اهراونه ظدواتر الو هللا حبهي ال ام يفلنا منليه ا تستوصلن تالمكتستنبئن ب

 نايلبافي  ل منكلو كل عز ان هذاف اخراو والاو اهراظو اطنابهلل ا نصر ونديؤلتو

قبل ة يناكمالام ارحافي  ةيولالانقطة  ن قبل بلوغامن قبل ب كابنجا دق ام اوهذ

لى اول الا عيدمن ب نن اليتامرهلل ا س عنكن تستعا ينبغين يل قبل حدع ةسعلتا

 دفق يعل بنان يحسو يلنباى يحي الا شهرا ةست ىقض ام دبع دول ان ميلحا كذل

 بهيتستخرجه عن غحتى  نيينايلبا يف خرالاء عن يستنباو دحاوعلى  هللاك طلعا

في  ينفسظهرت ا دق انانني او رهيغ ال ةلفطرا لهيلد ان هذاف ان فطنكن كلو
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 كونن مظهر تلكلت اتامرل حرف كل دن توجا ينبغيو نيربع سنافي  بابوالا

ية دلمقصواسم اب ينفسظهرت اوص يلقما كخلعت ذلا ام دبع ينت الالحروفا

س ودقل قو قمصهوحبه اصء اج فيكنظر اف اهلكيمن ه البسنهين ا دب ال ةيدلموعوا

يرى  هر الالظافي و هرالظا الايرى  ال طنالبافي  ناب دشهاو وسدوس قدوس قدق

 هللا سمان ابلى  ولالا الايرى  الخر الا فيو خرالا الايرى  الول الافي و طنالبا الا

 ام الا له دري الو هللا الا هيفيرى  لمن ال ىسطع طوبو برقاو ولمع شرقا دقخر الا

في  وننكين ا ينبغينه افده افؤ في ن له بهيلجت استحفظ مالنفسه ف هللايحب 

ة دودمع بثمن يشترو يا عيبيهله لار يهر غالجواو لئلالاك تل ىتؤت الو ئنالخزا

ي نتهي ام كخر ذلالا سمر لالدق امن او هللا الا رهدعرف قي الهلل ا نه مناجعله هلل فاو

له هلل ا ىتجل امشيء كل  نببالو و هللا در له من عندق اخذ مؤي ان مكين له لم الليه ا

 اكمل كجعلتو عنيستطيف يكء العما جو يف رنيطيحتى  فلتشوقنهبهى او علىا به

 تهينونيكت ابانجذاعن من يستطي ارن بميطيل كحانشر جناف كيفكعلى  رنيطين اب

 هللا فضل من كن ذلاته فينات اساكنعاو تهينات نفسانطرزاو تهيتاذ تاهنوالاو

في  الاو دودلحالم اع من كره ذلكذفي  رتكذ دق امكل  نهمو هللاء اعطو هدجوو

ز يلعزا انا الاه لٓ ا النه ا ئه قلاسما ثمهلل ا الا نكيلم ت الصفاوء اسمالا وتكمل

طن ابفي  تعرفت امن او لقيوما منيلمها هو الاه لٓ ا الهلل ا انانني ا لمحبوب قلا

جل  هللا الا نكيطن لم الباو خرالاو ولالافي  هرالظا نال كلاطن تعرف هنالبا

ليه اكل  هللاب الا شيء من دحال امو زقالرا لق هوالخاو ييلمحاهو  تيلمماو لهجال

 ىترض ام هيلاهلل ا وصلنيب ساتكلافي  باتكلا يولارت عن كذ دق ان ماو رجعونيل

 يسما اين اب قل الوهارت عن كذ ان ماو بايالاو ءدلمباي في لولا هونه ا به نفسه
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 اجر ماف كامسمعلى  كلتالدفي  نكتس النت ا كنا فيكف كعرفي كان مسما

نه اقل سبح الافضهلل ا ىسوو ا اداجوهلل ا وندو ا اباوههلل ا ريغ دشئت هل تج

 ناب دشهاو وندجاله سكل و له داعبكل  خلقيو خلق امكل  عن نهانه سبحاسبح

 كرب هللا عنء اسمالاو تالصفا ينف ديوحلتال امكن او مهامقفي  سمال ك ءاسمم

 هللا هانج دقعمن  رتكذ دق ان ماو ونيكستحيو ستنبئونيهم دوجو دحفي كل  نال

نه هو افربك  هللا درين فلتحسنن بمن يلمتقاكل  علىو هيعلهلل ا من فضل كعززه ذلو

 الا نكلقلوب لم تسان ان كلو كركستذيهلل ا تالمكتبن كي امن او نيلمحسنار يخ

 تامولسا ةكئبمالء ايش نصر منيهلل ا ناهلل فانن بيتعته فلتساثبا تاثباو هللا بنصر

 دقلذين الى ا هللامر ا ستبلغت منا ان ماو نيصرالنا ريهو خنه ا انهميب اوم رضالاو

فوق حد ا عرفي ن الا ينبغيه داعبلى ا هللا من فضل كئهم ذلاسماو رتهمكذ

هم دودن حلقلب عاق يضيلتي اوء الدالا كتلو فيكو اهراربه ظ هللا الا رضالا

  اريدق اردمقت ارادن قاكنه ا منهمكلهن  رضالا ماليو هللا ثرهمكيسو

 

 جملالاجمل الاهلل ا بسم

 هست که لم يزل ر بوده واواسز ات محبوب لم يزلى راتقديس ذ تسبيح و

کنه مقدس  عاسترفاع استمنال بايز ت مقدس خود بوده و الال ذستقالال ستجالاب

هيچ  او راننموده  دتاختن وعباهيچ شيء حق شن ارو اخته اهد بود نشناخود خو

ن از عرفاو انيت اوحد ط قدسالى بوده بسادت نمودن لم يزل متعاشيء حق عب

و ازليه اهست کينونيت  ل مقدس بوده وايز ال ت وان کل موجودايقا ت واکل ممکن

 من شيء و ال ات خلق فرموده کل شيء راذجيانعمت کل س ت وائناکل کء از هيا
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ر اول قراحد اجوهر کل در و در کل و اجوهر شيء ر در شيء و اهر کل شيء راجو

 منتهى وا فق قدس مجداب و رسيده وات بذروه فيض جود انکه کل ممکنا ات دهاد

 ت واولياملکوت  طينو که کل سالاط قدس عزت اليست بساچقدر متعگشته 

ت بوقوف اخريا ت واوليا کين جبروتکل مال و مفتخر واى از برات بسجده اخريا

ت اند نمود بکنه ذاک نتوادرا او را ست که هيچ شيىءاو او معتزز ابين يدى 

که شيئيت  اند بقدر ذکر شيء زيراو محتجب ماز ا ند کهاهيچ شيء نتو و وامقدس 

لم اع اعلل وجود خود ر ن که متوجه نشود واچکونه تو بوده و واهر شيء بمشيت 

 من بدع و ال مبدع بدع من کون و مکون کون ال ومن علل  ز معلل علل الا و نکردد

 من حدث و حدث ال محدث و ئشنمن  ال ئنش شئمن من خرع و مخرع خرع ال

ول ا ول الاز ان اين نوع بياممتنع بوده ذکر  رف نکرددامن ذوت ع مذوت ذوت ال

ت ميکند بر الودال او رادت ميکند ابشيئيت خود عب يئخر هر شا خر الالى ا

 و وانيت است بر فردامستدل  و وانيت است بر صمداو ومدل ا نيتاوحد

 ن نبوده واز ا غير ربى هد بود وانخو ون نبوده واز ا لهى غيراينکه است برامستشهد

 ن نبوده واز ازقى غير ار و هد بودانخو ن نبوده واز ا لقى غيراخ هد بود وانخو

 ن نبوده واز ايى غير مح بود و هدانخو ن نبوده واز امميتى غير  هد بود وانخو

 ن نبوده واز المى غير اع بود و هدانخو ن نبوده واز امصورى غير  هد بود وانخو

تى که او بتجلياکل متوجهند ب هد بودانخو ن نبوده واز ادرى غير اق هد بود وانخو

ى خود عرش از بران ادر هر ش ئش نادر رتبه  ئن شافرموده بهر شيء بنفس 

حلى بر ادق اسر بهى وان حجب انکه کل با اشته تاد قدرکرسى بطونى م ظهورى و

ى از برا تحديدى وگشته  ن موقنانيت ار بصمداقرا بر ن پى برده وا نيتان وحداعرف
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ن امکانچه در ابعدد  خرا خر الاز انه  ول وا ول الاز ان نبوده نه اهر ظهور امظ

لى در هر ظهور  بود وهد اخو بوده و ش ظهوراعراو اى از براعدد  ز عدد و الاممکن 

ست که در هر بطون ا وا ن کردند وانيت ابر وحد ن مستدلابر عرش مستظهر که کل ب

 اوراعدل مر حمد بال هستند جد بوده واس بد واع او راکل  و کرسى خود مستبطر بر

 اسز اوراشبه مر شکر بال مبدعه خود و تابتجلي انيده کل راساينکه شنابر ستا اسز

 محبوب ن مظهر نفس خود وابعرف انيده خلق خود رارف کرداع ناست که در هر شا

کر کل بطوع اند اکرد ن خوداخل بحر عرفاد ات مقدس کل رات ذاراقتهاشته که باد

مرى بر هيچ اهيچ ظهور  در خود و فضل ز سعه جود وارغبت مستغرق نکشته  و

خلق  قدرت خود در حق کل شيء و و استغناى ظهور از برا الاشيء نفرموده 

جعل نفرموده  مستوحش بوده و نز خلق نفرمودا ينکهابر ات رانفرموده کل ممکن

ز اشد لم يزل غنى بوده انس بامست نز جعل فرموداينکه بعد ابر ات راکل موجود

لم  ء کنهاستغناز هر شيء بامستغنى بوده  ت مقدس خود واذء استغناب کل شيىء

کرسى  هر واظ ن عرش ظهورىاى از برا لع کرددارى که طانه در هر ليل و يزل خود و

ز اسعه ابقدر تسع تسع عشر عشر ت ن تصور نمود کهانميتو هست و هر بوده وابطونى ب

ن عرش اى از براشد واباسعه بوده يات تاتجزء زاء نمود اصحان انچه تواسعه بات

 منفرد در ظهور فرموده ادر هر ظهور عرش حقيقت ر شد واطن نباب اي هراحقيقت ظ

ه ک اخود ر لامثا و ءاسماکل  ت مقدس کردد وانيت ذانکه دليل بر فردا ات

مقدس خود حکم  تاى مشرقه خود مستعرج فرموده در ظل کينونيت ذاهابضي

ت اثبات در مطلع اثبات اثبابر و ز خيط وحدت منفک نکشتهانکه کل ا افرموده ت

کل شئون  ده وت خلق نفرمواثبات اثباوند مثل اخد اهيچ لذتى ر مستثبت بوده و
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يد انهى فرم تاثباکر مثبت ات جدبه که اين جعل ميکردد نظر نموده در لذاب تالذ

ت فرع اکه کل شئون لذ نيست شبهه نبوده و بر مستلذذين و ر ميکردد واکواچکونه ن

ت ابنفى نفى لذ الابت نميکردد ات ثاثبات اثبا ئى کهانجاز ا ت بوده واثبات اثبا

در حزن  و تانکه کل ممکنا اعف فرموده تاهم مض انرازن ح فرموده و غفامض انرا

خر خود ابر نفى ضعفين  جابتهادر  يند وادرک نم اجر خود راهلل ضعفين افى سبيل 

نفس ا کن واس نايشاح اروا ضى کردد وار نايشافئده انکه ا اشند تامستدرک ب ار

 و تاثبات اثبانکه سبب کردد برقوت در ا ان متلذذ تايشا داجسا ن مطمئن وايشا

ء ستعالا ل وستجالا لستجالا ل وستقالال ستقالا ع وامتناع امتنا ع وارتفاع ارتفا

ئى که انجاز ا ل واتز محبوب ال و لايز ء در سبيل حى الاستبهاء استبها ء وستعالا

ست که ذکر کلمه اين جهه از است ات اثبامظهر  تاثبات اثبا ت فرع براثبات اثبا

نى اه ثالى هرک ت ميشود واثبات اثبا هد کفت وابد خوال ال روا نبوت مقترن کشته

ول محتجب از انکويد  انى راکه هرکس کلمه ث ابذکر کلمه توحيد زير نکويد ار

مسرع  ع عرشارتفا ع وامتناهلل در اء دالاين سبب بوده که در هر ظهور از ا نداميم

ين سبب انکه با ات نيت مجد بودهال کرسى صمدستجالا ل وستقالادر  بوده و

ز اکل مستعد کردند  کردد و بيدهات تائناى کل کاياح مرالواشمس کلمه توحيد بر

هلل بوده نه اول هر ظهورى ذکر انکه ابد و خرىامت اى ظهور کلمه توحيد در قيابر

که در هر  اوراحمد مر ز غير رسول واهر بوده نه ارسول ظ زاهلل الى ذکر  ذکر رسول و

 اود قوت عطخت مشرقه ابتجلي و ات راده کل ممکناد خود مدد ئکهن بمالاش

هيچ  ت کلمه توحيداثبانکه عرش ظهور در هر ظهور غير ابد و ات راکل ذر بخشيده

ت اثباجل ال هىانو مر واواز شئون انچه مى بينى ا هد نمود وانحو قصد نفرموده و
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ن ان ايقال بر ن سبيان ايقاب و ن کرددات اثبان دليل برات اثباين کلمه بوده که با

عت استطاز ابر هر نفس در عمر خود بعد  نامر ام يک سالانظر کنى در  کردد و

ول ا ايد تاده مينماران نفس که است و از طين اکه  ستاف بر حول کعبه اطو

و ار متذکر باو بوده وکاند بکويد محمد رسول اميتو انکردد کج متذکر کلمه توحيد

 ين بيتاع ارتفان پس نظر کنى که امر اواز اريست ماين اند بکويد اميتو انکردد کج

 و ئىاء محتجب نمانتهايوم  ان مشو تاز مبدء امحتجب  منتهى ميکردد و ابکج

يحول  محبوب ال و يزول قيوم ال يفوت و ال قدوس يموت و شته حى الامحبوب د

متنع ا رتفع واهلل امن يظهره  يند که در يوميکهات برنهج ترقى نماينکه کل ممکنابر

 وگشته  يد کل منجذباميفرم انا الاله ا هلل الا اناننى ا لغيوب ذکراز غيب اذکره 

 جز هستنداع انهاز ات که کل اهرات ظاياب ديکر محتجب نکشته و تابشئون

در هر ظهورى  جبروت شهود ز ملکوت غيب وانکه کل وجود اگشته  مهتدى

نکه در ابد وگشته  واى ارض و مستدرکاب ابحج خته واشن اهراظ امحبوب خود ر

که  ان زيراق استحقان مستظل بوده باظل  لع ميکردد کل شيء دراهر ظهورى که ط

من  قدرت الا نظهور بوده وان اد سکاستعداز عدم اخل نکشته اد کراهلل بوده اظهور 

ن ات ان که در حياحى سبح شتاحين ظهور نقطه محبوب ميد هلل تعلق کرفته مثالا

هى ان عرش غير متنانبوت ب لهى وات مقدس اذ نيتامقر بوحدرض الاعلى  اکل م

ضعف  زالى هر قدر که نشد  شند وان بان متقرب بسوى اهى انو و مراواب کردند و

چکونه ميشود که  الا و ن بى مدرک بودهاين زماى ابنانظهور بوده که بقول اء دالا

ن مستظل اليت ظال لکه در ظل ظال ندارض ماذرۀ بر روى  هر کردد واهلل ظاظهور 

قدرت  انفرموده ي ان عطان اوند در هر ظهور بسکاخد ست که قوتاين انکردد نه 
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 کران بوده نظر کن در ظهور عيسى قبل محمد که ايشاز جهه بعد ابلکه  نبخشيده

ز ايک حرف  اچر لظهورات اثبامثبت  و و در دين خود مستبصر بودهان بايماى دالا

ن ظهور ان اهر ظهور همينقدر که سک نکه دراشد پس بداقى بارض باروى  وريه برت

نند نظر الهى محتجب ميماز مقصود اجمع مى بينند  در نزد خود اج خود رايحت ام

همه بحد  وگشته  هراو ظامت اطين در ن که چه قدر سالافرق کنى در ظهور نقطه

 فرموده وند وعدهانچه خدات براثبات اثباز ا وگشته  ضىاملک خود ر محدود

ن از حروف فرقاغير  مروز يک نفسا اچر الا وگشته  لدين کله محتجباليظهره على 

مستبصر شو در هر  در هر ظهورى و و هده کناهمچنين مش شد وارض بافوق  بر

رى ات قدرت بريدت جالم ظهوراوند عاکر خدا ناپست مکرد اهمتت ر بطونى و

ز حد وعد بيرون ايزل ضى مشو که فضل وجود حى لم اخود ر حدود بحد يد وافرم

ن اهلل در رضوا الاز حروف ايک حرف غير  لع کردد واهلل طاکر من يظهره ا و بوده

ول انکه ال اح نفس نفس نموده و و تاثبات اثباين ظهور ان اسک اشد کجاظهور ب

ينکه محبوب ا و ين بودهاشئون ديکر در ظل  يناز ثبوت ابعد  ين کلمه بوده وادين 

خل ات داثبادر ظل  نکها الاند اقى نماو باهيچ شيء در علم  وند کهارد خداميد

 الا هد نکردد وانفس کلمه غير بلى ش ز هيچانکه در يوم ظهور خود اى از براکردد 

هلل يک ادر يوم ظهور هلل کويد وا الاله ا خود ال چه نفع مى بخشد که در طول عمر

ز اکه  اميکردد زيرشيء  ل الاعماست که يکدفعه کل اين ا بلى بحق نکويد و

 کر ظهورىانده ان مبعود ماذج السواذج از سا وگشته  ن محتجبا هرالجواهر اجو

ر اقتها و راجتبانه بر و ات مقدس اق ذاستحقان مستسجد باکل در ظل  هر واظ

ينکه مى بينى در ا بيده وات تافئده کل ممکناح جنت براريانوقت او افضل وجود 
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ز ايد ان فرماخل رضواد ار د خوداکه عب رداحبوب ميدر ماهتقا ر واجتباهر ظهور ب

ر بر مظهر اقرا ورند وانمي ابج اوراهلل توحيد اق استحقاب انهاست که خود اين جهه ا

 و علىاو افضل  جود و الا ن نميکنند واهى اخر نواوا ف براعترا و يندان نمينما

ز اسجده  و دينانمينم ادت معبود خودرارغبت عب جل چونکه مى بيند بطوع وا

 ار بر بعضى تاجتبا و راقتهاضى ميشود براو نميکنند راق استحقاى مسجود خود بابر

و از فضل وجود ا الاينهم نبوده ا و ع خلقى ديکراطوا ب وارتغانکه سبب کردد بر ا

ز هر ال غنى بوده ايز و لم يزل و الا الا و وارحمت  و لطف کرم و ن واحسا و من و

يد که کل اهده ميفرمالکن چونکه مش يخلق و خلق و ازکل مابوده  مستغنى شيء و

مر اکه  ستاين جهه از امحتجب مى بيند  اکل ر و خلق شده واى توحيد ابر زا

خل ادر هر ظهورى د ينکه کلابر رد وامحبوب ميد د خود وايت عبايد بهداميفرم

د اهفت هفتصد و ر واکه دو هز ستامس اين ظهور ظهور خان کردند نظر کن اى ارض

ملند اظهور بوده ع ناب خود در ابتوريه که کت مت موسىاز اهنوز  يک کذشته و و

قدرت  ء وستيالاب اسبانکه در هر ظهورى ال اح ست وانفى نفى  ت واثباين نوع ا

ز ا مغتنم و انراروز  دو لى خود بخود مشغول و مده واهم ان ظهور فران اى سکاز برا

لم خلق نفرموده اوند عانموده که خد تفکر تدبر وت محتجب قدرى اثبات اثباثمره 

ز ا انيت خود راف بوحداعتراول افرموده  که جعل اهر شيء ر عبث و اهيچ شيء ر

ز انچه ابعد ب هر بوده وان ظهورى که ظادر  ابمظهر نفس خود ر راقرابعد  و کرفته وا

 محبوب ارف رين حاسم ذکر اين ادر ذکر  ذره و از دره تاگشته  هراظ نظهورامظهر 

مر اوامثل  ستامرى اين هم امستعجب مشو که  ء وار عدد هانه شته در ليل واد

وده نه بشئون ممر نانظر ب هلل بودهامر اف ميکنى که اديکر چکونه در حول طين طو
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لمين او بوده بهترين عا يد واميفرم نهى مر واز حکمت اق الطالان که حکيم على ا

و اموش نموده اکر فرا تزم ميکردى ولم م فرمودهنچه حکاکر محتجب کشتى برا و

 لالمتعالغنى اهو  يد وال فرماؤس ز تواين بوده که از اجل ا

  

 نورالانور الاهلل ا بسم

 بسم رانوالا يور ذلناهلل ا ء بسماورلنا يور ذلناهلل ا ن بسميراولنا يور ذلناهلل ا بسم

ور لناهلل ا بسم رءاولنا يور ذلناهلل ا موور بسلنا يور ذلناهلل ا ر بسماولنا يور ذلناهلل ا

لمنور اهلل ا بسم  لمنورالمنور اهلل ا ت بسماورلنا يور ذلناهلل ا ت بسماروالنا يذ

هلل ا ور بسمالمناور المتناهلل ا بسم ناورلنا ورالناهلل ا ر بسماولنا ورالناهلل ا بسم لمنور ا

ور نتسلماهلل ا بسم ورالمتنا ورالمتنا هللا بسم لمتنورالمتنور اهلل ا لمنتور بسمالمنتور ا

هلل ا هللان بيراولنا يور ذلناهلل ا هللاب نورالانور الاهلل ا هللاب ورلنا ورلناهلل ا بسم ورنتسلما

 يور ذلناهلل ا هللار باولنا يور ذلناهلل ا هللاب رانوالا يور ذلناهلل ا هللاء باورلنا يور ذلنا

ت اورلنا يور ذلناهلل ا هللات باورالنا يور ذلناهلل ا هللاب ئراولنا يور ذلناهلل ا هللاوور بلنا

 ناورلنا ورالناهلل ا هللار باولنا ورالناهلل ا هللالمنور بالمنور اهلل ا هللاب لمنورا لمنوراهلل ا هللاب

هلل ا هللاب لمتنورا لمتنوراهلل ا هللالمنتور بالمنتور اهلل ا هللاور بالمناور المتناهلل ا هللاب

وور لناد حالواهلل ا هللاب ورلنا ورلناهلل ا هللاتنور بسلمالمستنور اهلل ا هللاور بالمتناور امتنلا

هلل ا هللاب وور لناد حالواهلل ا وور بسملناد حالواهلل ا هللاب وورلناد حالواهلل ا بسم

ه لٓ ا هلل الا ورلنا ورلناهلل ا ور بسملنا ورلناهلل ا هللاوور بلناد حالواهلل ا بسم روولناد حالوا

ه لٓ ا الهلل ا روالنا روالنا هو الاه لٓ ا الهلل ا ورلنا ورلنا هو الاه لٓ ا الهلل ا ورلنا ورلنا هو الا

 الهلل ا راولناد حالوا هو الاه لٓ ا هلل الا راولنا ورالنا هو الاه لٓ ا الهلل ا راولنا ورالنا هو الا
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 ورلنا هو الاه لٓ ا الهلل ا وورلناد حالواهو  الاه لٓ ا الهلل ا  ورلناد حالوا هو الاه لٓ ا

 هو الاه لٓ ا الهلل ا لمنورالمنور اهو  الاه لٓ ا هلل الا لمنورالمنور ا هو الاه لٓ ا الهلل ا وورلنا

 الهلل ا لمتنورالمتنور اهو الاه لٓ ا الهلل ا لمنتورالمنتور اهو الاه لٓ ا الهلل ا ناورلناد حاولا

ور المتنا هو الا هلٓ ا الهلل ا ورالمتناور المتنا هو الا هلٓ ا الهلل ا ورلنا ورلنا هو الاه لٓ ا

 هلل الا انانني ار ولنا لنوراهو الا هلٓ ا الهلل ا لمستنورالمستنور اهو الا هلٓ ا ال هللا ورالمنا

 انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا ورلنا رولنا انا الا هلٓ ا الهلل ا انانني ا نورالانور الا انا الاه لٓ ا

د حالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا راولنا دحالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا ورلنا ورنلا

 روالناد حالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا راولنا دحالوا هو الاه لٓ ا هلل الا انانني ا راولنا

نني ا ورلنا ذو دحالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا وورلنا دحالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا

هلل ا انانني ار وولناد حالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا وورلنا دحالوا انا الاه لٓ ا هلل الا انا

 هلل الا انانني ا لمتنوراتنور ملا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا لمنتورا نتورملا انا الاه لٓ ا ال

 هلل الا انانني ا ورالمناور المتنا انا الاه لٓ ا هلل الا انانني ا ورالمتنا ورالمتنا انا الاه لٓ ا

هلل او انهميب امو رضالاو تامولسا نور نار نوريوهلل نور لمستنوا لمستنورا انا الاه لٓ ا

 ورار منتور متنانوهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا رانتوان ار نوريوهلل نو ريور نوار نانو

هلل ا قل وران منتور متنانورهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا ن نوراسلط كيوهلل مل

في  الحد ا ره منانوا ناسلط كيعن ملن يمتنع ا ردقيلن ر انوا يذكل  نور فوقا

كل  نور فوقاهلل ا قل ارينو اوران ارانو ناكنه ا انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسا

في  الو تامولسافي  الحد ا ره منانوان ار نورينو عنن يمتنع ا ردقي لنر انوا يذ

 ردقينور لن  يذكل  نور فوقاهلل ا قل ارينو اوران اران نواكنه ا انهميب ام الو رضالا

 انهميب ام الو رضالافي  الو تامولسافي  الحد ا ن نوره منار نوريمتنع عن نوي نا
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ور اتنمنتور م رانوهلل او شيءكل  خلق منيو خلق امر انوا هللو ارينو اوران اران نواكنه ا

ء اتش ور منلنا نيتؤلت انهميب امو رضالاو تامولسا نورنت ا نكاللهم اك ناسبح

لتنزلن وء اتش منلترفعن وء اتش من لتذلنو ءالتعزن من تشوء اتش عمن ورلنا لتنزعنو

 اتخلق مشيء كل  وتكمل كقبضتفي ء اتش ولتفقرن من ءان من تشيلتغنوء اتش من

ور لنا نيتؤلت نيراولنا نانورنت ا نكاللهم ا ن قلينورالانور انت ا كنا كمرابء اتش

 فيلعز ا رفرفلى ا رانوالا ولوالترفعن و رانوالا يور عن ذولنا لتمنعنو رانوالا يذ

 كلملانت ا نكا ناريلنافي  دلبعاى منتهلى ا رانوالا يولا عزلتنزلن و ناضولرا

 تامولسا نورنت ا كناللهم ا ن قلالمنا يلالمتعا ردلمقتا دلفراو نالطلسا منيلمها

 كلتعزن بنوروء اتش من كلتمنعن عن نوروء اتش من كتختص بنور انهميب امو رضالاو

 من كنورون دبولتنزلن  ءامن تش كبنورلترفعن وء اتش من كون نوردب لتذلنوء اتش من

ء اتش من كلتنصرن بنوروء اتش من كون نوردب لتفقرنوء اتش من كن بنوريلتغنوء اتش

 تامولسافي  الشيء  من كب عن علمعزيلن نك اء اتش من كنور وندب نلتخذلو

 وال لخلقا الو مرالا وتكملفي  شيء من كعجزي الو انهميب ام الو رضالا يف الو

 ورلنا نيتؤلت نينورالانور انت ا نكاللهم ا ن قليراولنا رانونت ا نكاو اونهمد ام

ل يسبفي  همنفسا وندفي نيلذاء اورلناو ورلنا يولامن  دكامن عبء اتش منء اورلناو

 ظهرهيمن لى ا لقيوما منيلمهاهلل اعند  ب مناتك اهذ رغبونيلليك ا همو كلمتك

ء الها ةلمكر كن ذالفرقافي  ورلنا انماو لقيوما منيلمها انا الاه لٓ ا النه ا دشها ناهلل ا

ء ايش نوره من يفهلل ا خلدي كذلك تاثبالا به عنجحيشيء  بق له منيث لم يح

ه لٓ ا النه ا دشهان فالفرقا يف لحرفا كذل يسم اين ار اولناد حالوا هو الاه لٓ ا النه ا

 هيفيرى  الث ين حالفرقافي  من قبل كامسم سماور لنا سمان او راولناد حالوا انا الا
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ف يكء الحاكلمة  على ىقض امعلى  تدشه ام دت بعيارو راولناد حالواهلل ا نور الا

 تيب خلديحول كل  في اربم تعززونيره كبذكل  مسالالا اووتا لذينهما نورههلل ا عزي

 دام من عبكو لنوورا لمنورنه ا ور بنورهلنا نورهلل ا رفعي كذلكلف نفس الف اور لنا

حد ا نكيلم ول الا وميث يلنور حا راثماخر ا اشون هذيعيهم و ورلنا ركستغنون بذي

ر اهلل داك يري كذلك ىلقرا يولامن  اداعبهلل ا بعثا دقو الا ورلنا نيستر عين ا

 هللاك ارا دوق سمعت اسمعت مو ا تيار ات ميارن او نيركالشا ونن منكلتة خرالا

 نكلو نيللمتقلحق ا ةقباع اهذ كع ذلارتفا كسمعاو اهذعز  كاخراربك في 

 ىقض دقحتى  عرفوني هلل الا منهم نورحد ا نالفرقا يور فلنا ركتعززون بذي لذينهما

شيء كل  خلق ددجيظهور كل  في هللا نكلو هلل محتجبونا رنو هم عنو لقيمةا

 ورلنالى ا ورلنا من هم كولئان فايلبا ن بنورالفرقا نور انددج دقو ونددتتج مكلعل

 هللادك شهيسو سمعتو هميعلى قض دق ات مدشه دور لمنورون قلنا ىدور للنافي و

 كل ىرضي افوق فوق مو ىرضي افوق مو دكاؤف به ىرضي ام كسمعيو كاخرافي 

في  قرباو هللا دنور عنن الايلبافي  ورلناك ن ذلالفرقافي  ورلناك ولعمر ذل ونيضالرا

نزلون ي نالرضواو وسدلفراة كئن ماليعلمون فسوف تري س الالنا نكلو باتكلا

ه يبق فيلم  اور لملنا سماء اسمالا منهلل ا ختصا ان ماو تعززونيهلل ا هم بنورو كلاهن

 هو الا لها النه ا هدمن عنء ايش منهلل ا رفعي كذلك تاثبالا تاثبا منعه عني اباحج

ونن به من كن تا تدرالو  رضالاو تالسموا نورهلل ا ىمعنن او راولناد حالوا

هلل ا شفكي كذلكمن ا ول منا بالباهر الظا هراظ دطن بعالباطن ابفي  نيلمالعا

ن كلو وندهتينوره ل بكو دبعمن و من قبل نورهلل ا ناب كينين بعيلحجب لترا

 كن تلؤتقر اربم ن لمبتلونايلبا يولا اين انتم ا مكناهلل فا ظهرهيمن م ايا قبناستر
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م كناتحسبون و ورلنا ريغفي  خلوندتو ورلنا م تخرجون عنكنفسابنتم او تايالا

من و نؤقريهلل ا باتكفي  ورلناية ا همو هللا نور انيحس اعرفو ام لذينهما محسنون مثل

 امن او تلونين لالفرقافي كلهن  ورلنات ايا همو نايلبا يف رانوالامنور  افوعر ام دبع

ح يبامص هللا مكيري كذلكشيء  بق له منيلم و حرقنه يال لنوراح بالمصبا رنكذي

ن كلو حيبالمصاكل  نور منا رانوالانور هلل ا ظهرهيلعمر من و وندتهتلعلكم  رانوالا

ونون كين ارضون بي اداعبهلل ا خلقيف يك هللا ةردقفي نظر اف بصروني س الالنا ثركا

هلل ا من فضل احولهم هذفي  ئون منيستضيو نفسهماحرقون بي حالمصباهلل مثل  انور

 هللالى اتع ل قليدور خلق علنا ن خلقاتحسبن ارون كتش اللكنكم و مكيعلو هميعل

هلل ا اودعبو هدعن ابم الو يلنفالون بابي ف اليكنظر الون دعيهلل لا بنوركل  كعن ذل

 كذلكل  ثبتونيبهم وساسباو بهماسباو همدادعاو همدادعا دتشه ام دن بعيهراظ

 قلوبفي  لقوةاهلل ا خلقي كذلكرون كذي دمن بع نهميتبهم للذكفي  لعلما ولوا

لوف من ا ابلهاق اث لميحء الحاكلمة  سمعت عن دق كمثل ذلوور لنا اوتوا لذينا

 امو هللافي  اصبرو امو يفلنا انفواو تاثبالا ابتوثا دق اددن عيوسبع بنفسه دلجنوا

هلل ا نكلو رانوالاي ولاونن مثل كين ان ايلبا اوتوا نيللذ ينبغين يطرف ع اودقر

 عملني امترى  امن او رالنوا دحالوا هو الاه لٓ ا النه ا هدامن عبء ايش لفضل منا يتؤي

شعرون ي ال اوداعو انسواتسا ابم كذل خرهالى ا عمرهمول ا من مسالالا اوتوا لذينا

 عنهمهلل ا ىرضيعملون لينهم ثبتون الي الهلل ا ظهور دعن شعرونين او سبونكي ام

 اوتوالذين الى ا نظراعملون ير لاهلناو ليللابوء اضلرا نيعن ع احتجبوا دقلكنهم و

 هللاء ارض نهماهم بنفسا دحسبون عنيتبعون وي نهميد دودنهم حيدفي  لهمكب اتكلا

 امن قبل لمهلل ا رسول دمحم ءان رضاهلل كاء ارض نارون كتذي امو ونكرديم نهيدفي 
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 نيلطا ن منؤدبيرون كتفي الو رونكتذي اللكنهم وء ارض من اوكمليعنه لن  احتجبوا

 اذا كنفعينئذ يحلى ا كعمرول ا عملت من امكل  نكاو رجعونين يلطالى اثم 

 ندتشه الن او الا هللا الا هلٓ ا تقولن ال الو نيقدالصا نت منكوهلل ا الاه لٓ ا تقولن ال

 هلٓ ا ال ةلمك تثبت الو نيئلالقانت من ك اذاف هللا ركذكل في ظل  ندتشهو يمن نف

من  كانيتا ام ابقوله هذ خلق بهي امثم  نايلبانقطة  الا حق ن الا ركذب الا هللا الا

ذ ا هللالى ا عرجي تعملن ال انئذ ميح ناو نيركالشا نت منكل ةمكلحاو لعلماجوهر 

لى ا رجعي عمل عمالاسبن من عمل فكن تا حببتان اصلون ير لاهلناو ليللابكل 

 كت ذلاثبالمر الا كذلفي  تبتكن ابلى  نيلمالعا لكثم  كنفعي ام ان هذافهلل ا

هلل الى ا رجعي امو لقيوما منيلمهاهلل الى ا رجعي ام كمن نفس ذل تيدهتاو لحقا

 فالاهلل الى ا رجعيمظهر نفسه لى ا رجعي امو رونبصت فالا مظهر نفسهلى ارجع ي

 اعم هللا نالم قل سبحالعا ار هذيغفي  نازيلماو بالحسان اتحسبون ارون كتذ

 لال من قك نيسباح اكن انا دحاقول وبشيء كل  احسبنو نازيلما اوضعن دظنون قي

في  هانخلدا دق ل الاق وامن صبر كل و نيلمحسنامع  ناضولرا في هاخلندا دقبلى 

عز  اهذن او هللا ظهرهيمن لى ا رجعي تعملن عمال كنيلنوص اناو نيجبتلمحار مع النا

هلل كل  رضالام من خلق فوق ك نظران يلمخلصاه داعب الا هللا تؤي ع اليممتنع من

 شعروني الو عملونيهلل ا ريونهم لغد امو يعملون ليمن  الا عملون هللي ام نكلو عملوني

من  ان هذاف كتايحفي  عملت دق اع ميضي ن الالهلل الى ا رجعي فلتعملن عمال

رت كذ دق ان ماو نيمرسل اكن اناهلل ا ثرامن ردت ا دق امن او نيلمالعاعلى  هللا فضل

 له به انيتجل دته قينونيكت امر رقت ان لميلمعلم اكن اناهلل ا تالمكتلو ير من كمن ذ

ست كتعو اربههلل ا ت عنكح ده قتيتاذ ةيبلور لطفت المو نيلماللع اركه ذاجعلنو
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م عالنه اء ايش ه مندامن عبهلل ا يصطفي كذلك ابه اله هللا ىتجل اعم اتهينونيك

 عودنه يا قنيان كلو ريس مندقر انوا نه منافهلل ا تاظهر من مري ام تبنكم فستيكح

 اووتا نيلذا نصرنيل ارنكه لذانيصطفا دهلل قاب الا شيء له من امو ربكو يربهلل ا ىلا

 له داعبكل  هللا ناقل سبح هللا معه لٓ اء اعيمن اعز ونن لهمكيلو اميعظ ان نصرايلبا

هلل ا نيبو بينهن كي امعلى  ندشهين ا دريعمن  رتكذ دق ان ماو وندباله عكل و

 ابم نيققدلمتا ن منك كنكلوء انش اذا كنيسنرو نيلمابه ع اكن انابلى  قل ربه

كل  هدمن عن هللات ايا كتل يدهين ا ديريبمن حتج يو خلقيو خلق ابمهلل ا حتجي

خذ حرف ثم  اعاطرح رباثم  نيفلالى الف الان لحروف ماتبن كون قل فلتدهتي ابه

 حتجي امهلل ا نيدفي  خلن بهدتست الو دكعن ام ىعل دشهاثم  عابلرا دعبمن  يقالبا

 يفبك ر هللا لدستا ان بملدن فلتستيمنؤلماكل  على حتجبن بهي امثل م كبهلل ا

 نان بدولتشه سئلونيس النا ناك اعم كبرا ان هذان فايلبافي  دمن بعثم  نالفرقا

 نالفرقافي ء ايش ام اثبت بهيو نييبلنات ايا بر عنكن الالفرقافي  من قبلهلل ات ايا

ن ان بايلبافي  كسماستبق ارون فكتذي وال رونكتفي نهم اليدفي  سالنا نكلو

 ىقض دق الاو صار متنار نصيخهلل او كتنصرن به نفس ام كذل ازيعز انصرهلل ا تنصرن

 تستنصرنو ن ترجعنا نيتتمنو هللالى ا سترجعنو دمن بع يقضيسو من قبل كتايح

 تتبهجن فلتنصرنن او الا لدر خردق انيف زنحن تا اندرا ان مكلو ازيعز انصرربك  هللا

عملت  دق ام كل ر عنيخ ان هذان فيمنؤلماكل  ثم كبه نفسى ترض انصرربك  هللا

 اناقل  ىلمرتضاربك  سمار كر ذكذاو نيمكالحار يخهلل او دتعمل من بعو ا كعمر يف

ربك  سمار كذ كلان هناكن او نيلمثبتان من كهلل وانن بيمن قبل فلتستع كارنكذ دق

ت لبسمالاتبن كتحزن فلت الن او لير جمكبذربك  دمن عن رهكذاف فيطللاد الحما
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 ان هذاب تبكت اميتبن فكلتو نيجبتلمحاهلل ا داعبلى ا لتبلغنو شيءكل  ددعن هلك

 نيركللمتذ اركذ هارنكذ دوس قلطافي ته اياو هللابمن ا منول ا دت من عندوج دق ام

نت من كن ار اهلناو ليللاتعملن ب اعم كر ليخ كذلو من نفس كادبه يدهتيلعل 

 نيركلمتفا

 

 نور الانور الاهلل ابسم 

 انهميب امو رضالاو تالسموا نورنت ا كنابشيء  كلو شهدنكال للهماك ناسبح

لى ا ىلعلاوت كملفي  من منورو اونهمد امو لخلقاو مرالا وتكملفي  ر منانوو

 فوق انورو نوركل  دبع اونور نوركل  قبل انت نوركلم تزل  اونهمد امو ىندالا ةرلذا

 امو رضالاو تامولسا شرقت بها يلذا كبنور كسئلانور كل  مع انورو نوركل 

شيء كل  على ت بهيتجلو كبه نفسظهرت او شيء لك ت به خلقددجو انهميب

 ةيلوالا رفعت بهاو ةلاللدا نسخت بهاو لقيمةا بهظهرت او عةالسا به قمتاو كبعز

مغرب و رانوالافي  كنور مطلععلى  ن تنزلنا ةيالعناتممت به او ةيافكلانزلت به و

ئك ابه كل من ءالسماو رضالاوت كلم يف كنورء دالا علىو رانوالالجج في  كنور

 منو اعظمها كعظمتكل  منو جملها كلاجمكل  منو جلها كلجالكل  منوه ابها

 ئكاسماكل  منو اتمها كتالمككل  منو اوسعها كرحمتكل  ومن نورها كنوركل 

 منو نفذها كعلمكل  منو اهامضا كتيمشكل  منو اعزها عزتككل  منو ابرهكا

 كشرفكل  منو كيدل امنعهاو كيلا اهحبا كئلامسكل  منو ارهدقا كرتدقكل 

 منو هعالا كئعالكل  منو فخرها ككملكل  ومن ومهدا كناسلطكل  منو شرفها

 ينبغي ام لمرتفعةا ايلعلالك امثاو لممتنعةالحسنى ائك اسما من هيعلنت ا امكل 
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 لذيانت او نيتكاوحدب كعرفيكل  لذيانت ا كرادقتاعز  سموو كلجالا سدلعلو ق

كل  لذيانت او كتيدحاب كقنت ليكل  لذيانت او نيتكاصمدب كل دسجي كل

 نجذبيكل  لذيانت او قيوميتكب كخشع ليل ك يذلانت او كتيبربوب كخضع لي

من لهي ا ايلغيرك ا عزتكت ايابليك ا نقطعيكل  لذيانت او كر طلعتانوابليك ا

نت كتزل  توصف به لمحتى  من بطون يمحبوب اي كوندلو ا تعرف به ىحت ظهور

ونن كل لتاتز الو كعن خلق كئابغن كركذاف يكف كتاعن ذ كتاذء ابغن ايغن

 كناسبح كوند اعم كئاستغناب كركذاف يكف كنفس عن كنفسء استغناب ايمستغن

 كنتكبمليء شكل  هر فوقالقانت او كبسلطنتشيء كل  هر فوقالظا نتا كناسبح

نت او كتيبربوبشيء  لك قلممتنع فوانت او كرنتدبقشيء كل  ر فوقدالقانت او

نت او كتيوسدبقشيء كل  ىعل ردلمقتانت او لوهيتكابشيء  كل لمستلط فوقا

ذ ا من قبل كتابظهور كركذاي هلٓ ا اي ردالم  كتيموميدبشيء كل  فوق كلممتلا

 كركاشو كركاذو كنتاقو دكجاسو دكباع الهكفي  نتك انانني او الهول ا ال انها

 عزتكو ال كيدين يب نئذيونن حكف اليك كلاهن نتك لوالذ ا كيضارو دكماوح

 دكموحو كسدمقو كسبحم دكنت عنكنئذ يحلى ا لهول ا اللذي اول ا من

 كخلقكل  ظهر منين ان كمي امو ان هذاب اموقن كمسلطو كبركمو كمعززو كمجللو

 كخلقفي  الو في نكمي ن الكلو كنساط اببس ستحقي وال كسدلعلو ق ينبغي ال

 عن كسندقالو كتسبحنو ا تانكلمماسبحت  دق امكل  عن كسبحنال اذر هيغ

 تائناكلا نزهت دق امكل  عن كنزهنالو كسندتقو ا تادلموجواست دق دق امكل 

 فوق كبرنكالو كندو توحا تانكلممات دوح دق امكل  عن كندوحالو كتنزهنو ا

كلهن ء اشيالا عظمت دق افوق م كعظمنالو كبرنكتو اكلهن  تالذرا برتك امكل 



 

www.oceanoflights.org 

 كجللنالو كتعززنو اكلهن  تاينونيكلاعززت  دق افوق م كعززنالو كنمتعظو ا

 يءش من كفوكس يلو يلالعانت ا كتجللنو اكلهن  تايتالذا جللت دق افوق م

كل  ول له عنا اللذي اول ا من كندحمالشيء  من كنيس قريلو يلالمتعانت او

له خر ا اللذي اخر ا لىا ول لها اللذي اول ا من كرنكشالو تخلقو خلقت دق ام

ي بلغتن دقنك او كعادبغ البال ال المي هلٓ ا اي كنارء فسبحذتو ذرئت امكل  عن

 كعارتفاله بخر ا اللذي اخر ا لىاللهم ا يفلترفعن كعاخترافي  دلحا كذللى ا

 يظهرتنا امكل و كيدل لممتنعةا ةويلحاو دكعن ةخرالار ادلل الا يخلقتن ام كناف

 دمن بع كتالبطون ةيتربو دمن بع كتالظهور ةمدنت مقاكمن قبل  كتاظهور يف

 يندباولت كماودب للهما يومندلتو كتايبح للهما ينييلتحو كئاببق للهما ينيتبقلف

ل اتز الو اميدق زالانت كلم تزل  ذا كتيئمادب للهما يومندلتو بديتكاب للهما

 لعلما من يتندهاش دق ابم دلمقعا كذل يف ندهاشا يناك اميدق زالاونن كلت

 نزلت من قبل اظهور ترفع مكل  في ثيح لمرتفعةا لممتنعةات اظهور ةمكلحاو

 كنفس هرامظظهرت ا شيءكل  ددبعي هلٓ ا ايقولن ا نا ده من بعيتحبن ف اع لمدتبو

من شيء كل  ددت بعاظهور كل قولنان او كعن ذل للهماك ستغفرا اددنت محكل

 امكل  ددبع هيلٓ ا اي هيلٓ ا ايف اهذعن ليك ا توبنال يناو كتايت تجلددح دفق دبع

 دق امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايفذرئت  دق امكل  ددبع هيلٓ ا اهي يلٓ ا ايخلقت ف

 دق امكل  ددبع يهلٓ ا اي يهلٓ ا ايعت فدبا دق امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايف نشئتا

 دق ال مك ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايت فتذو دق امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايثت فدحا

 ايتذرء ف ال مك ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايتخلق ف امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايخفقت ف

 اهي يلٓ ا ايع فدتب ال مك ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايتخترع ف امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا
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هي لٓ ا اهي يلٓ ا ايء فيتنش امل ك ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايث فدتح امكل  ددبعهي لٓ ا

 امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايتذوت ف ال مك ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايتبرء ف امكل  ددبع

 في تحقق امكل  ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايتجعل ف ال مك ددبعهي لٓ ا اهي يلٓ ا ايث فدتح

 الدع الدعنت ا الا هلٓ ا ن الا اهذكل  فيو احق احقنت ا الا هلٓ ا ال نا كذلكل 

 ادفر ادنت فرا الا هلٓ ا ن الا كذلكل  فيو ايح ايحنت ا الا هلٓ ا ن الا اهذكل  فيو

 اعدب اعدبنت ا الا هلٓ ا ن الا كل ذلك يفو انور انورنت ا الا هلٓ ا ن الا كذلكل  فيو

 كاسو الو ادمعبو كريغ يهلٓ ا اي نكيلم ذ ا اعز اعز نتا الا هلٓ ا ن الا كذلكل  فيو

نت او شيءكل  لئن قباكلانت ا ادسجومهي لٓ ا اي كوند الو ادمقصو هيلٓ ا اي

نت اويء شكل  ن فوقايكلانت او شيء لكنون ليكلانت او شيء لكب ونكلما

 يساركاعلى صل و هيعلنت ا ابم كظهورش اعرا كل علىصل  شيءكل  ون معكلا

كل  ددع دادعاب الو كخلق دح اهذذ ا شيءكل  ددبع ه اليعلنت ا ابم كبطون

ن او نتا الا هلٓ ا ال دكحوهلل انت ا كذل لكفي  دكاعب دودمن ح اهذذ ا شيء

 الن امء اتش ابمء اتش فيكء اتش ابه لتخلقن م كتاومظهر ذ كبيمطلع غ كمظهر نفس

 دكمن عنهي لٓ ا اي مراوالا لكف كندبه من ل الاي من نه الو دكبه من عن الا مرامن 

 ام كذلو كمراب هيلٓ ا اي يهاولناكل و كتاثباشجرة  من كذلو نتا الا هلٓ ا ال دكوح

 ئكارضو حبك وندلهن عن ك رضالا للهما فلتطهرن كتاثباشجرة  وندلرت دق

 كعزو كجابتهاو كغافرو كونكسو ئكارضبحر في  شيءكل  للهما خلندلتو

 لعزاو وتكلملاو كلملا كلذ الك امثاوئك اسما ه منينت علا امو ئكابهو كسدقو

 للجالاوعزة لاو سوتالناو ةلطنلساو قوتايلاو لقوةاو هوتلالاولقدرة او لجبروتاو

 لمثلاو لادلعاو ةطولساو لالفضاو لرحمةاو لامكلاو ةلوجهاو لالجماو ةلعلطاو
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ع ارتفالالقوة واع وامتنالالعزة واو لستجالالاو ءايبركلاو لجالالاو قعالمواو لامثالاو

 كخلقومرك ا وتكتحبنه من ملو ا حببتها امو راقتدالاولسلطنة اج وابتهالالبهجة واو

 ابدا ائماد اوسدق امنيمه اناسلط اوميق ايح ادفر ادصم ادحا ادحاو اهلٓ انت كلم تزل 

تخذت ا ام مجتلال امظتهر اردمقت اكممتل امستلط امرتفع اممتنع ايلامتع ادمعتم

صنعت  اميف يول الو خلقت اميف كيشر كن لكيلم و ادول الو ةحباص كلنفس

 ل الدعو تزول ال كملو تموت ال يح نتانك او ييتحو تيتمثم  تيتمو ييتح

في  الو تامولسافي  الشيء  من كوت عن قبضتفي ال دفروتحول  ن الاسلطو تجور

  اريدقشيء كل  على نتكنك امرك ابء اتش اتخلق م انهميب ام وال رضالا

 

 نورالانور الاهلل ا بسم

 تانكلممال ك ىسترفع به علاو تهيراس نودن قاترفع بسلطسا دقلذي ا هلل دلحما

 تائناكلاكل  ستمنع فوقا دوبه ق تهين نوورار سلطانواب ىستبها دقذي لا هلل دلحماو

 تادلموجواكل  على ىستولا دبه قو تهيراظه ناستظهر بظهرا دقلذي ا هلل دلحماو

 تالذرا كل على ستسلطا دبه قو تهيران قهابقهر تقهرسا دقلذي ا هلل دلحماو

 وتكملفي  منكل  على لاطستا دبه قو تهيعان رفاسترفع برفعا دق يلذا هلل دلحماو

من ء اش دق ام تهيمن عالابعلم كستملا دقلذي ا هلل دلحماو تامولساو رضالا

ء اسمالا وتكملفي  ل منكى ستظهر علا دبه قو تاياهلناو تايادلباوت كمل

 هو الاه لٓ ا النه اعلى  خلقهكل و هدستشهات فايخرالاوت ايولالاجبروت و تالصفاو

 تهينادفر تستنبئ عن سموو تهينادعلو وحعلى  لدت ةنعممتدة اشه رالنوا دحالوا

 ناكرا تمال دةاشه تهيوسدق لستقالاعلى  تستجللو تهيوميل قتقالساتستنطق عن و
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 هو الاه لٓ ا النه ادة اشه منشيء كل  هراوظو هو الاه لٓ ا النه اكلمة  منشيء كل 

نه ادة اشه منيء شكل  ئلاوامن و هو الاه لٓ ا النه ا ةداشه منشيء كل  طنابومن و

 شيءكل  علومن و هو الا هلٓ ا النه ادة اشه منشيء كل  خراوامن و هو الاه لٓ ا ال

كل  عارتفامن و هو الا هلٓ ا النه ادة اشه شيءكل  نودمن و هو الا هلٓ ا ال نهادة اشه

 منو هو الا هلٓ ا النه ادة اشه شيءكل  لانتزامن و هو الا هلٓ ا النه ا ةداشهيء ش

 الا هلٓ ا نه الاة داشهشيء كل ء استبهامن و هو الا هلٓ ا النه ادة اشه شيء كلء ستعالا

 لىا يءش لكمن  يءش لكعلى  شيءكل  في يءش لكعن شيء بكل  كل منو هو

 يءش لكمن  يءش لكعلى كل شيء  دبع يءش لكقبل كل شيء  فوقشيء  كل

ن يميعن  يءش لك دبع يءش لكقبل  يءش لكون دشيء كل  فوقيء ش لكلى ا

ر دلمقتاهو  الا هلٓ ا النه اعلى  شيءكل  شطركل  عن يءش لكئل اشم عن يءش لك

 لجتالالا لمتجلل ذواوء ابتهالالمبتهل ذو او رانتوالالمنتور ذو او راقتدالا ذو

لمرتحم او لاتمكالا تمل ذوكلماو ماعتظالالمعتظم ذو او لاجتمالالمجتمل ذو او

 راتبكالاتبر ذو كلماو بارتبالامرتبب ذو لاو زاعتزالاز ذو لمتعزاو مارتحالاذو 

لمشترف ذو او معتالالالمعتلم ذو او داحتمالاذو  دلمحتماوء ارتضالاذو  يلمرتضاو

 طستالالالمستلط ذو او سادقتالاس ذو دلمقتاو ناتوكالاتون ذو كلماو فاشترالا

 ل ذولمجتلاو ماتركالاترم ذو كلماوء عتالالاذو  يلمعتلاو كمتالالا ذو كلممتلاو

 تاثبالاة شجرفي ظل  ستظلنيو الا شيء من دلوجوافي  بقيلم دة اشه لجتالالا

ع ارتفاعلى  اتهيولا لدتة داشه لستقالالافي ظل شجرة  شيءكل  خلندستيو

على  اتهيطنابو ارهدمقء ستعالا ىعل اتهيهراظو اهيع مربامتناعلى  اتهيخراو اهيمجل

كل و ال منشئهستجالاعلى  اتهيجزئو اثهدل محستقالاى عل اتهيلكو امذوتهء استبها
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ور دلصا دوتبر احزنهكل  عن ةدفئالاتفرغ دة اشه ار مظهرهادقتا ىعل اهيلاو اله ام

ون دكل  عن فوسلنا تطمئنو اوحشتهكل  لقلوب عنان كتسو اتهاخطركل  عن

 الههلل ا ذنا دق اون مدعن  ابهاحتجابو اله ردق امبكل  داجسالا تستلذو انهانيطما

 ةيناعظم ةينجمال ةيزاتطر ةينايبه ةيناللج ةينانورة يناجذب ةيناسطع ةيناشعشعدة اشه

 ةيناسلط ةيناحب ةينايرض ةيناردق ةيناعلم ةيناعز ةينفضال ةينالدع ةينمالك ةينابرك

 تايانهلالا لطرزاب زاطرالاتطرز دة اشه ةيناكشو ةينامدق ةيناجسم ةينايعل ةيناكمل

ر من انوالار تنوو تايولالاز من عزز اعزالا تعززو تايهالمتنار يلغاز من برز ابرالاتبرز و

 تايطنالبار من طهر اطهالاتطهر و تايهرالظا ر من ظهراظهالا تظهرو تايخرالانور 

عرف ي الة دات شهايخرالذا ر من ذخراذخالاتذخر و تايبراكلابر كر من ابكالا بركتو

فق اعن  ةمستشرق ةداشه اعهدبمهلل ا الا انهاحط بشي الو اربههلل ا الا ارهدق

 تاجلجللمتاس دعن ق ةجلجلومت تالمتسطعاذروة  عن ةمتسطعو تالمستشرقا

 رالجبايحب  امعلى  راودالاور دتو رانوالاب رزلطا تنورو زاطرالاور بلنا تطرزدة اشه

د حالواهلل ايحب  امعلى  راهلناو ليللا تطورو رالقهاى رضي امعلى  راوكالار وكتو

 ذرءمن و مثل له من خلق ال انهميب امو رضالاو تامولسا خلق مالت ةدار شهاهلظا

دة اشه ل لهامث الء انشامن و ن لهيقر جعل المن و شبه له ث الدحمن و ل لهدع ال

لو حتى  ةبضل مرهوافو منو محبوبهء ابلغ من عطين ان كمي املى ا شيءكل  تبلغ

 بلغين اه بكه ماليقق فدستيو ةرانظ هيف دجتهيو ةعاه صنيصنع في يءلشاك ن ذلكي

وت كملفي  نكيلم حتى  هدموجء امن عطو رئهاب دبلغ من جوين ان كمي املى ا

ن اكمابلغ و لخلقاهر امظ دمل خلقه من عنك دقو الا شيء من ءالسماو رضالا

من  رضالا مالين اهلل ا بحب اهذعلى مر الاء دالا يدياب ون ظهورهكتلى ا هدوجو
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ثم  راوكالاو راودالا يولا اين ا الا ئهامن عط انهميب امو ت من فضلهالسمواوه دجو

 يولا اين ا الاثم  رابصالاو رانظالا يولا اين ا الاثم  رابحالاو راطوالا يولا اين ا الا

 رايخالاو رابرالا يولا اين ا الاثم  راسرالاو رانوالا يولا اين ا الاثم  راكذالاو راكفالا

 اين ا الاثم  راقهالاو راجبالا يولا اين ا الاثم  راسخالاو راظهالا يولا اين ا الاثم 

 راطهالا يولا اين ا الاثم  راستالاو راغفالا يولا اين ا الاثم  راقطالاو راسفالا يولا

ه لٓ ا ن الار بالقها دحالواهلل ا ليلفي و راهلظاد حالواهلل ا ومفي ي ندر فلتستشهادقالاو

 هيل فيم الحق  لهدوع هيف فيح ل الده عر جبرالجبامن يلمهالممتنع اهلل ا الا

 الا شيء لك اين ام كخلق اه ميف ليتحو ال ده جودجوو هيل فيدتب فضله فضل الو

 عارتفافي  مكنصرتو مكمحبوبء الدال مكتيوالو مكئرابهلل ا مكعتاطو ربكم نالعرف

و ا وندترقو ا تلبسونو ا لونكان تاخلقتم ب دم قكناتحسبون ام دكمقصوكلمة 

رون يتسنتم ا ات لماهيت هاهيون هكتسلنتم ا ات لماهيه تاهيذون هتتلذ

 علم اذ انانسام كجعليحتى  مكيبريوء ام ةم من قطركخلق دقهلل ا نا فتحسبونا

 امو سهيدتق عارتفال الاهلل اء اش امو هديتوح ةماقال الا هللاد ارا ار مكذو مكح ار ذكفو

 مكوتيحفي  مكنفسا خلق ملونكتلتس الا رانوالام بكبشر امو رالنا م عنكحذر

 اين ام كلشيء كل  هللا خلق دم قكموت دم من بعكل ردق ام بمكتدفئاتطمئنون و

 فيك تتذكرون النتم ا فيك تتفكرون النتم ا فيك يءم لشكخلق اموء الهالامعشر 

كل  ددبعخر ا الو ولا ن له منكيلم  كلملا كذل ناتبصرون  فالا بروندتت النتم ا

خلق  دقشيء كل  ددبعو نيف طكجعلهم و وقبضهم نيطاللساهلل ا خلق دقشيء 

 رزقتم امو تتلذذون اخلقتم لم ان ميف طكجعلهم و تهماما دقثم ء ام ن منيكلمالا

 كذلكل  تجعلن ناو الا نونكتتس اتم لمييحا امو تتلبسون امتم لما امو رونيتتس الم



 

www.oceanoflights.org 

 ةنكملء استبهاو مكلقاف ةسلطن ءستعالاو مكرئاب ديت توحاثباو ربكم هللافي 

 نام فدكم فلتقومن عن رقكيمجل ةيوسدق عاستمناو مكيمرب ةيوميع قاسترفاو مكيمجل

 ةينونيككل و حشرت دسبت قك انفس بمكل و ظهرت دقة عالساو متاق دقلقيمة ا

 ىنر رضالاننظر فوق  الم اناهم دوجو ةنكمافي  كذلكل  عرضت دق عملت ابم

 ةداعن عبحتجبون ي هموئه ارض ونكستمليلهلل ا وندعبيكل  ثيحجبهم حفي كل 

شعرون ي ث اليعملون من حي ىتئه ماضلر عملوني ام دبع ةرهك الا ونكستملي الو هللا

 هر مرتفعاقهلل ا نا الا عيهر ممتنع مناظهلل ا نا الا عرفوني ال ثيون من حدعبي ىمت

خر اسهلل ا نا الا طيهر مستلط سلابهلل ا نا الا ريدر قدخر مقتافهلل ا نا الا عيرف

بر اهلل كان ا الا ريمنتور نور وانهلل ان ا الا ريطر مفتطر فطافهلل ان ا الا ريمستخر سخ

مبترر  ررابهلل ان ا الا ريدر قدر مقتداقهلل ا نا الار يبر مجتبر جباجهلل ان ا الا ريبكتبر كم

ظر منتظر انهلل ان ا الا ريبر مختبر خباخهلل ان ا الا ريصر مبتصر بصاب هللان ا الا ريبر

ل امثا كذل لكو هلتع جالارتفالء اسما كذلكل  ريطهر طهتم هراطهلل ان ا الا رينظ

فلتغتنمن ء ابهو نعتكل  عن نهاسبحوء اثنو ركذكل  نه عناسبح الاو زتهاع عزامتنال

 ريسكخلقتم ال امنتم او مكخلق ل در قيسكالا ذار يسكاكل  من عز ه النام فكتايح

نتم او مكخلقت ل دق ةلفضان او خلقتم للذهب امنتم او مكل خلق دهب قلذا ناو

ء الالا ناو باسبخلقتم لال امنتم او مكخلقت ل دب قاسبالان او ةخلقتم للفض ام

خلقتم  امنتم او مكل خلقت دقء اعملنا ناوء الخلقتم لال امنتم او مكخلقت ل دق

ء ارون وريتسنتم ا فيكف تاللذ خلقتم امنتم او مكخلقت ل دت قاذللا ناوء اللنعم

 خلقه دم من خلق قكم كخلق ل امليكم ا رجعيل هللاء ان وررويتس الو مكخلق ل ام

 ظهوركل  فمن ايجعله حثم  نيلطا منهلل ا ئهدب دق م من خلقكو انيجعله طثم  هللا
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هلل ا وندتعبو هروناظربكم  هللا لتعرفونخر الا ظهور دادستعالهلل ا مكيربيظهور لى ا

هلل اكلمة  وتعلنون ممتنعونهلل ا نيد نترفعوو ئمونادربكم  هللا تنصرونو وقنونم مكرب

 تنتصرون الو لالغسام ككحرين او الا ونكتحرت تون اليظهور مكل  فينتم او مرتفعون

في  استمشواقبل ظهوره فو ا هللا ظهور دفهل من فرق عن لاكشالام كتقلبن او الا

 استرفعواو هللاء امن عط اوكستملاو هللا رضا استسخرواو هللا خلق اودستهاو رضالا

و ا تاكلمتحرا مككتحرحتى  تاموالاتصبرون مثل  الو هللاكلمة  استمنعواو هللا نيد

 مكنبامن جو ةويلحان تنشر ايرض ءالداو ناويحء ايحاونن كت بل تالمتقلبام كتقلب

ليكم امتكم وينقطع اء من حشاكبري اكل ذ لتكم ويشفقعز من جال اذكل  هربيو

مرة  لعلكم ةن سنيسبعو نيتامو لفافي  هللا مكارب دم فقكباجذنجذب ال اكل ذ

 نئذيحلى او ىحصي الو دعي ث اليم حكثر خلقكترون تو هللا الا هلٓ ا ال تقولونحدة او

 ونيلمنفان كامس وندتشهو لمثبتونا دعاث ترون مقيحهلل ا الا هلٓ ا ظهرت ال ام

هل تنفع  ةتيلما داجسا اين ام كلاعما مكتنفع افمون كتبو ر لتصلوناهلناو ليللابو

تعمل  ةماكل  سيلاعنهم ء اضلرا ن قطعا دم بعكمن قبل باتكلا اوتوا لذينا لاعما

من  ال مكربهلل اد يريث يمن حهلل ا وندفلتعب اربه دعن انفعهي ف اليكف انهيدفي  ابم

من  دسجيلم  نم مثل مكنفسا لقبل لتجعلنا نستم من ظهوراستاو تميداع دث قيح

في  استبصرواتجلو فهلل ا مرابو تثبتهلل ا بقول يهاولناو خراوالاكل  ناف ةلفطراع يدب

 م الكعمركل  في هللا اروكستذاو ربكم هللاب انويستعاو مكمورافي  ابرودستاو مكمرا

ون كلحق به تي اذا مكنفعي ان هذار فاكذالان شطر شطر م ان هذام فكنتلسا ركبذ

 لكس يلار اودالافي  مكلمتكتحقق و راوكالافي  مكركن ذيتعو راقطالا يم فكركذ

في  الا اعز نكيلم  تتفكرون م الكل افم انهيدفي  خلق امو اهينبو اربههلل ا ركتذ ةما
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 اهذ اوكمل دف قيكل جالاوء او بغنا كمالاو باسباب اعز نكين او ئهارضو هللا ةعاط

 مكنيدقومن بيمن لم  دعن من رضالانئذ فوق يح ترونو مكمم من قبلالاكل 

 تبصرون فالا تيم كون ذلدو ظهوركل  في هللا عرفيمن  يلحان اف ايونن حكلتو

رون كتذي الو همداجسا نهم اليدموت  كذل اتيموتون ميو اتيون مدتولي دام من عبك

عن شيء  لك اين ا اودسترقالموت فان يط لىا رجعونيو لموتان ين من طؤدبي

 ونكردن تستام كنفعي امو مكقبض روحي ام دم عنكقطع عنتن مكتانين تعام فدكرق

 مكعن ءاضلرا كلام يرضي ام بل بمكنفسا تابموهوم م الكتايحفي  هللاء ارض

 في هللا ظهرهيم بمن ث هللابنتم ا نا وسدلفراخلن دستو مكموت دحون من بعيستسترو

 منونؤت ةمايقكل 

 

 نورالانور الاهلل ا بسم

 ث اليظهور ح عرشكل  علىء البها انماو نورالانور الاهو  الا هلٓ ا اللذي ا هلل دلحما

 دبعو رفعالارفع الا ئهالداولى ثم الا ةقطلنا ومئذيكل و تهيخرالخر ا الو تهيولالول ا

عرف يزل لن ينه لم اسبح هللا نازه باعزا عز هللا ركذو لهجالجل  هللا سما اين ا دشهاف

 الو اميدق زالان اكنه اسبحجل  نهاو هاسويء وصف بشيل لن ازي الو ونهدمن  يءبش

 سمهاء اسمالاكل  لانتقا الو ةسدهن ن بالاك دق ابمثل م اميدق زالاونن كيل لازي

 لكمنزه عن و لامثالاكل  س عندنه لمقاسبحجل  نهاو وصفه لامثالاكل و

لعلم اترى  المنك ا مثال اعرفوه بهيث يلخلقه حهلل ا ت منالالد كذلكل و تانعالا

 ترى المو نيعلمالاعلم انه ا تقولن اذانفسه به فهلل ا وصف دق اذاف لامك ةصف

 نيردقالار دقانه ا تقولنت ا نكا اذاف اهلل نفسه بها وصف دق ةممتنع ةصفلقدرة ا
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ه نا لبصر تقولنافي  كمثل ذلو نيسمعالاسمع انه ا مع تقولنلسافي  كذل مثلو

 في كمثل ذلو نيلطفالا فلطا هونه ا تقولن ةدفئالافي  كمثل ذلو نيبصرالابصر ا

 نيرفعالارفع ا هونه ا تقولن عارتفالافي  كذل مثلو نيعزالا عزاهو نه ا تقولنلعز ا

 تقولن ءعتالالافي  كمثل ذلو نيمنعالامنع اهو نه ا تقولن عامتنالا يف كمثل ذلو

مثل و نييبهالابهى ا هو نهاتقولن ء ابتهالافي  كمثل ذلو نييعلالاعلى ا هونه ا

 لامثالاوء اسمالاكل  كومثل ذل نيجلالاجل ا هونه ا ل تقولنجتالالافي  كذل

 دق امذ كل ا ن مظهر نفسهابعرف الا ظهريلم هلل ا ناعرف نا دشهاف كعرفت ذل اذاف

 ينتهيو همايا نالعرفاء دمب اذاف هللا علموهم رسل دق اربهم بم تانكلمماعرفت 

 ت الالمرا مثلكمثلهم ن او هللا الاحد ا همكردي الهلل ا هم حجبذ ا هميلا نالعرفا

 الو هللاد ارا دق ام الا ونديري وال هللاء اش دق ام الا نؤاشي ام الذو هللا الا هميفيرى 

 ذنا دق ام الا ذنوناي الو هللا ىقض دق ام الا قضوني وال هللا ردق دق ام الا روندقي

 دنقطع عن حاو هللا تبك دق ام الا تبونكي الو هللا لجا دق ام الا جلونؤي الو هللا

كل  ن مثلاب دشهاو ظهوركل  فيء ايش فيكهلل ا مراتتقلب ب انهاف اهينامعوء اسمالا

ن او حدةاو شمس يه انها اله دع ال املى ا ن تطلعامس لشا مثل طلوعكظهور 

 شمسفي  لمثلاستضرب اف كذلك ةدحاو شمس يه انها اله دع ال املى ا تغرب

 الو اهيمجل الا شاعرالافي يرى  طن الالبا هر هوالظاو خرالاو هول الا نافلحقيقة ا

لى ا لهول ا اللذي اول ا ن تبق نفس من خلقان كمين او اهيمرب الا ساركالافي 

له ول ا ال يلذاول ا تبعا ابمثل ملحقيقة ا بحرن اسك ن مناكله وخر ا ال يلذا خرا

هلل ا شمس ظهور كوذلة هراظ ةدحاشمس و اهمين فله الخر ا اللذي اخر ا لىا تبعي

 دودتنعت بمح الو دودبح دتح الوطن البوا اهيلا يتحو الو نكامالا اط بهيتح ال
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 ةرنالمقاس عن دتقو ةثلالمماه عن تنزو ةلكالمشا عنلى اتعو ةبهالمشاعن  عال

 هو الو ت نعتهانعالاكل و سم لها هو الو سمهاء اسمالا لكة نسالمجاعن  دتفرو

ن ايلبا يفو هللا رسولمحمد  نالفرقافي  هرهاظو هللا الا هلٓ ا الة كلم طنهاله ب نعت

في و هللا يصف دوادبور لزافي و هللا روحعيسى  لينجالافي و بعلسا ت حروفاذ

من هلل امن يظهره  دبعمن و هللا ظهرهين من ايلبا دبعمن و هللا ميلك ىموس ةيورلتا

 هللاهلل من يظهره امن يظهره  ومن بعد هللاهلل من يظهره امن يظهره  ومن بعد هللا ظهرهي

ومن بعد  هللاهلل من يظهره اهلل ومن بعد من يظهره اهلل من يظهره اومن بعد من يظهره 

ومن بعد من يظهره  هللاهلل من يظهره اهلل ومن بعد من يظهره اهلل من يظهره امن يظهره 

لم و رهمكذ ةوعن حال يداؤفرغ في ال ايمت حد املى اقولن ا ناوهلل اهلل من يظهره ا

 ناله فخر ا اللذي اخر ا لىاقولن ا ناو رلذكاك عن ذل عزا ائيش يداؤفعلى  نكي

ومن  خرا الو لهول ا نه الاف كلملافي  هللا خلق ددتح الو له دح وال ظهرنهيلهلل ا

 كعن ذل هللا ستغفراو هللامن بؤي الممن  كن ذلايلبافي لحقيقة اش اعرا ددحي

علم هلل ا هيتؤيو من ا هللا الا علمهي ظهور اللى ا هورلظا طول ن فرقاقن يان كلو

ن اك دث قيف حختالالاظهرت ب دنئذ قيحلى اول الا عيدن من بال ةمئا لجفرا

عيسى  نيبو كمثل ذل ىسيعو دوادن يبو نيتئلما ددع دوادو ىن موسيطول ب

 منلى ا نايلبانقطة  منو سيلغرا ددن عايلبانقطة و محمد نيوب كمثل ذلمحمد و

في  نفسه هلل مظهرا ظهريظهور لم كل  مل خلقكيره لو لم دعلم قي هللاهلل ا ظهرهي

 تاثبالا ن تثبتنال ظهور ك ينفس فكل  علىو كيعلو هللا نازيم اهذخر الا هورلظا

 ينبغي ال كون ذلدن اه فظلفي  ستظلنين او الايء من شهلل اك ملفي  بقين لم ابش

 يف لقوةاخلق و باسبالاهلل ا ىعطا دق الاو لخلقاف عضمن  كذل ظهريلم ن او هلل
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جمع لهم ي اه بمدمن عن ةردلقاهم يدياظهر بين اهم بدوعو تانكلمماقلوب 

هلل ان علمه بيح نالهلل ا ن تحتجب نفس عنان كمين اتحسب ب الو باسبالا

نهم احسبون ينفسهم ا دنه عناكظهور سكل  في نكلو باحتجالاه عن ندصيل

 احتجبوا انهم لماهر بانهم ظاخر شالا ظهورن اسك دعنو هللاعند  نكلو محسنون

نظر او كتستعجب عن ذل الوخر الا ظهورفي  خلونديلء ايحا انواكن او اتاموا ارواص

 امو سيلغرا ددعن ظهوره ع ىقضوء اج دقعيسى  دوع ان ماعتبر فاو رضالافوق 

 لىا ستنظراف اذمثل همحمد  دبعمن و كمثل ذلعيسى  قبلمن و منتظرون اودوع

 اليحب  ابم دعبين اهلل ا حبي وميكل  في ناب دشهاو يلجزئا ال يلكلابنظر مر الا

 ان لمكلو همينبم ايا في هميعلهلل ا نزل اهلل بما دتعب ةماكل نظر اف لخلقايحب  ابم

في  الو لنفسا في ندتعتق الو هللا وندتهم لدارت عباص خرالاعن ظهور  احتجبوا

ر كذ يف سمعت امن او ورلنافي  ار وهذالنافي  اهذ يح اهميلكن الموت فا تاثبالا

ظهور كل  في لدتبي نهالخلق بل اعرف ي امعلى  نكيلم ول الا عيدلب دسجيمن لم 

 رتفع ورثا المفي محمد  نظراف ر عمرهادر مادلمان ابل  كقرب من ذلابل 

ء الدا كذلو من ورثه يفلنا ورثول الا رفع المو هللا داعب ئهالدان او تاثبا تاثبالا

ن اف ةدعالقا ستجراله فخر ا اللذي اخر ا ىلاره فكبذدي افؤ ىرضي حمن اللرا وند

 مرها ثبتيهور لظاك ذل يفهلل ا نكلو يلنفالن بدبي اتهاثباء دالا ظهوركل  دعن

ن اف خرىالا ةمايق دهلل عنا ظهورفي  الا رالناور بلنا لدبي ه الين فتقن خلقه اليو

 منون بهؤي لذينهما هورلظاك ذلحق ء دالا ومئذيمن  نايلبافي  من كل ي علىحزن

 اتبعوا انهم ماهم فانفاو هللا خذهما دن قين متقايلبافي  انواكهم ن او ينف ونهمد امو

 اذاف وقنونيته اياهم بو ن ظهورهيحربهم  هللا تبعونينهم ا الاو هيفنزل ا ام الو نايلبا
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ر يصي ال هللالى ا رجعي ستعمل عمالاو هللاء ارض ظهوركل  في كردستاف اعرفت هذ

لى ا رجعي ال ابمهلل الى ا رجعي الو هللا وندعبي رضالام فوق ك نظراء الهواجزء 

ء ادواو طنونابء ابطنو هروناظء اظهرو لونيقلء دالا من الاترى  ابمثل م (منهج)

هم  ان بمكلو هللالى ا ترجع لن عملوني ابمء الؤه لاعمان اف متقونء اخلصو محبون

 دقول الا ناو ولالا ت ظهوراثبامن  اهذ نال هللالى ا رجعي ال انسواستا اعملون لمي

كل  ناولو  ثبتثبت من قبل الا ابمو ثبت ظهور نفسهين اهلل اد يريومئذ ي نكلو ثبتا

شيء كل  هكردي ان مكول هللا خلقكل  هكردي جوهر ال ان هذكلو تهاثبال يلدشيء 

 مننظر اف قخللاء الؤه هكردي اذاف ةيلجسمان يعتبن يتعيو ةيلحساون كتبون كتي ام

ي دين يظهر ب انئذ ميحلى او تالمكلامن هلل ا نزل مكنئذ يحلى ا هورلظاك ذلول ا

من  ظهورفي  علمال يناو باتكمن حد ا داؤفو ادي افؤ جذب بهي حسن خطاعلى 

ن ان كمي اه ميصرفون في ثين حالفرقاومئذ ترى ي ابمثل م ودعي اهذهلل ا ظهرهي

 اعم ارين خاكلهلل ا يدين يومئذ بيظهر ين او هللالى ا رجعيلم  امم ان هذكلو صرفي

 امو هللاء ارض ونكملي عملون عمالير اهلناو ليللابكل  نكول دعي ال ابم دظهر من بعي

 نيدلحفظ  ان هذكلو كعن ذل اينت مستغنك يناو حدا عمل منيهلل لم ا بهى رضي

 ددم ان هذافهلل اد من عن نزل ان تحفظون مان بايلبافي  لمنو كل هللا ر منكذو هللا

و ا تقرئهنت ا نيانزوله من ن ين من حالفرقا حفظيلو لم  خرىالا ةميقلى ا مدكوجو

 امكل ء ابهو صنعيو صنع امكل  رزقو خلقيو خلق ال مك ددم امه هذكتعملن بح

 اميتعبون فيو راكفالا ولوالتفت به ي ذوت اليو ذوت دق امكل ء ارضو عدبيو عدب دق

هلل امر ا ثبتي الخط لتشتغلن بماو لعلماهلل اك اتا دوق رالقها دحالواهلل ا يرضي ال

 امعلى ا على كر مثلدقيمن  دعن الو نزل امكل  دكن عنكيلم  نئذيحلى ا فيكف
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 الا نايلبامن  اتب حرفكين اهور لظاك ذلفي يحب  لنهلل ا نان فاكمالا ين فكمي

ذن اه ناف اهذ لىا للبلوغد ارا ناو الا طرز لوح مجذوباو خط محبوب حسناعلى 

لو  اداتون عباي ينيبع ىرا يناكهلل اعند  نزل من احسن خلق مي ان ميحلى ا له

 ومين كلو تعززونيبه و تبونكيو صرفونيل ل ذهبالف مثقالف ان ايبفي  نكمي

م كومئذ ترى ي امثل محتجبون بيهلل ا ظهرهيهو من  يلذا نايلبامنزل  يتالذي يا

 دق ام ناو هللا ريغحد ا حط به علمي ال اه ميصرف ف دث قين حالفرقا من ىحصي

ظهر ي انزل بميبل  باتكنزل من يته لن ابذهلل ا نال ىقض دق اه ميعل ىقض دنزله ق

نزل يلم  ءالسما كمن تل نال ةيقعاو ةقين له حقكلم ت ار هذيغو مظهر نفسه دمن عن

 فيكله به بنفسه هلل ا نزلية قيلحقاعرش  داؤئه فاسملذي ا ةبولناء اسممن  ابل هذ

 ديوحلتاكلمة  تستنصرنو هللالى ا رجعي سبن عمالكن تابهلل ام ايا في ستشعرافء ايش

 لتفوضنو هللاعلى  لنكلتتوو هللانن بيتستعو هللا تالمك تستحفظنو يفلنا نيتستنفو

 ر اليلخا ءاسمان من تحب امو هللالتجتللن بو هللالترتفعن بو هللاولتنصرن ب هللالى امرك ا

نه ا حسبنيمن و هللا داعبى ترو كينيعن عء الغطاشف كافهلل اعند  من الا ظهر بحقي

 هللاظهر ا دوم قي كن ذلامضطرب ف رالنافي  منو مطمئن ناضولرا في منو هللا دعبي

 هم النفسالكنهم و هماميعرفهم بسيو نالرضوا ناكه سيهو عل امعلى  شيءكل 

 دق ةن سنيسبعو نيتامو لفاور كلارقت  ام دن من بعافهلل ا مايا ردستعرف قاو عرفوني

 سترقباو من حزن امسهي ن الا ارهدستعرف قاو لممتنعةات المرا كمثل تل هللا ظهرا

 ىلاتع هللاء دالا كل ظهوركل  في نار فامن غب اهيلاوصل ي ن الا اس عنهكعي ام

من يلمهاهو  الاه لٓ ا ال تهميطنابو تهميهراظو تهميخراو متهيولاقولون بين اون ديري

  لقيوما
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  نورالانور الاهلل ابسم 

هست که لم يزل  ر بوده واواسز الم يزلى ر ت محبوباتقديس ذ تسبيح و

ع کنه مقدس استمناع استرفال بايز خود بوده و ال ت مقدسال ذستقالال ستجالاب

هيچ  او رايش ننموده است ختن واء حق شنهيچ شي اورا ختهانشن هد بود واخود خو

 مله خود وامن شيء بقدرت ک ال اخلق فرموده کل شيء ر يش نموداشيء حق ست

ست الى اعن شيء بمشيت ممتنعه خود چه قدر متعال اکل شيء ر ع فرمودهابدا

عز  طاست بساچه قدر مرتفع  يش وانيت ستابوحد اوراو که کل اعزت  ط قدسابس

 ول الاز اکه لم يزل  راواسز اورانيت متوحد حمد بر مثل مرابفرد ارواو که کل ارفعت 

 اوراشکر برمثل مر و ل کل شيء تعلق کرفتهانجعاو بر اخر جود ا خر الالى اول ا

هد کرفت منزه بوده اشيىء تعلق خو ع هرابداو باخر له فضل ا خر الالى ار که اواسز

 ز تقديس مقدسين واو از تقديس مقدس بوده ع و ز تنزيه کل منزهيناو اعز تنزيه 

ز او الى بوده سمو تمجيد امتج ز تسبيح کل مسبحين واو اتسبيح  لى بوده علوامتع

ت اثبانکه در ا ن بالالم بوده بهر شيء قبل وجود الم يزل ع تمجيد کل ممجدين

 نکهاو مستطيل بوده بر هر شيء بر ال قدرت ايز بذکر معلوم کردد و ال جاحتياو اعلم 

کل  يش واست اوراو ا ت مقدساق ذاستحقان کردد کل بامقدور در رتبه قدرت ذکر 

من شيء  ال ات راکل ممکن پرستش خلق فرموده او رال کنه مقدس ستجالاب

خريت خود اده اراعن شيء ب ال ات راجعل فرموده کل موجود وليه خود وابمشيت 

يد يک ايه طلوع نماهن الاکر ماشمس که  بمثل طلوع اده مثل مشيت خود رار داقر و

هر  هد بود واده نخوايد يک شمس زياغروب نم يهانه الاکر ما ده نبوده واشمس زي
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ت حکم امثل بلور امثل خلق ر ده وار داطلوع يومى قر مثل اظهور شمس حقيقت ر

صفت وصفيت  سميت واز شمس حقيقت سمت امستحکى شوند  کرافرموده که 

 اورامر مستثبت حمد انهاشيىء در حق ال کر محتجب شوند حکما هر واظ انهادر 

فرموده بکل  تجلى رق عز قدس خود وات بشواق فرموده برکل مککناشراکه 

و محتجب نکردد ا ناز عرفانکه هيچ شيء ا الع مجد خود تات بمطاموجود

در  ار مثل خلق نور وگشته  فضل وجود ن مستبلغ ذروهانيت اف بوحداعتراکلشيىء ب

هده نميکردد امش انهانيت در اده که هيچ جهه ار داقر نفوسخود بمثل خلق ء اسما

هو عليه  او بمات شمس وحدت از ظهوراکس اتع کى واتح بل واتق مادر مق و

سم اب خرا خر الالى ا ريت واسم نواب اوراول ا ول الاز اينکه کل ا نموده و يتاحک

ت الع تجلياز مطابوده  نعتى و وات ارق ظهوراز شواريت خونده وصفى بوده اظه

مثل  بوده و انجاکه فتن کل در  در نزد جعل نورگشته  قبادر هر ظهور مر ن وا

 و يئن مستضان باحول  اکه بنفسه محترق و م هدهاح مشابمثل مصب انفوس نوريه ر

ک امساکه جهه گشته  م نور بذروه عزى منتهىادر مق تاثبا مثبته برء دالاهمچنين 

نور  ات خود راکينوني وگشته  هلل مسترجعادس ظهوربمبدء ق نده وانم انهاوجود در 

بذروه عز توحيد  و مستنير کشته انهانکه کل با ات تايت کل ممکناى هداز برانموده 

دعيه مرويه ابوده که در  ام کلمه هامق م نوران مقانکه در خلق فرقابد مستعلى شده و

ى محمد از بران نوريست که چون اخونده و  اراز ذکر عظمت بذکر نور خدابعد 

دى نبوده که اهده کن که عبامش ان نور راول ا شده و هللگشته  هلل مستعلىارسول 

ين است در ان اخرت اکه در  انراخرا ست وا هرار ظاخبانچه در اچن نزديک روند

در کل  ضر وان نور حاد در نزد مطلع اکنى که در يوم عرفه چقدر عب هدهالم مشاع
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لى  و م مرتفعسالات مرتفع در دين اقاشراچقدر  ق نور محمدىاشرابسبب  دبال

هده امش اقدر له ر ام ىاش که در مبدء نور منتهاظر بابعين بصيرت در هر ظهور ن

ديکر ء اسماز اجعل نور  در نزد جعل نور محتجب نکردى که قدرت بر کنى و

ن اط نور بيان روز بساکه در  اهلل رامن يظهره  ماياش اقب بامستطيل تر بوده ومر

ن ا ضعف ضعف هده ميکنى وان مشامروز در فرقانچه اعلو رسيده مثل  على ذروهاب

بنور  دى وات دانج بار حجاز نا اختى وخودرار شناز نا انروز نور راکر ايه انه ال ابم

 الا ن درک نموده واز نور بياکه  ستاهلل شدى دليل الى من يظهره ات مستعرج احي

ز انده چقدر نفوس که ان محتجب ماز معنى ا و لم شدهاعاچه ثمر ذکرى خونده ي

و ابنور  ارام خدلسالا ابن على عليهمادت حسين اشه يوماهلل تايوم ظهور رسول 

 ابز مظهر نور ا در يوم جعل نور غير وت فرمودند ون تالادر قر ار يه نوراخوندند و

ن اب ارانچه خداوب ت کردندالسموا هلل نورايه اق ادو نفس نبود که مصد د واهفت

ر مبدل اکثر بناکه در هر ظهور نور  ستاين سبب از اشند اخونده خود مقبل شده ب

م کل لسالاء عليه الشهدادت سيد ادر يوم شه خود مطلع نميشوند نظر کنى ميشود و

ر ان بنايشا م ظهور نور مبدل شد نورالى در مق مل بودند واع نان بحدود قرانزماهل ا

قب ظهور امر در هر ظهور م نموده بودند وسالالى که در اعما ار انهانفع نبخشيد  و

نچه در ظهور است چناحق  دون بين حق و اهلل بوده که حين ظهور نور فصل مامر ا

نروز مستبصر نشدند اکر ار ان ناسک ن واهل رضوا بين ان فصل شد مام بهمسالانور 

 مى بينى يند واملعن مين ار انهار نيست بل کل از ناميبينى که ذکرى  مروزالى  و

م ظهور من ايادر  کنى و هدهاين مشادر هر ظهور مثل  انراء دالا و ار ع ذکر نورارتفا

ر اهلل قراکر مشيت الى  و واى از براشود  هلل محبوب نبوده که جعل حزنىايظهره 
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 و ر نشوىاخل در نان که داستبصر بوده در بيمنورى جعل شود  واى از براکرفت که 

ع قدرت ارتفادر  مل کناقدرى ت نموده و اى نور بودنرال عمرت تمننکه در کال اح

وند بکل اول که چکونه تجلى فرمود خدابظهور  لنسبهاخر باع رفعت در ظهور امتنا و

در  ز طلوع نور بظهور خود وات بعد اتجلى فرموده بکل موجود ت بنوراموجود

ن برکل ا ز رحمتا الانيست  ين نبوده وامنتهى فرمود  انراد اعدا ءاسمال اکم

ء دالاکه مشتبه شود در ظهورى  ستاين انه  ت وان برکل موجوداموهبه  ت واممکن

مده ار برام نائى که در مقانهامس که احجت خ دتام شهايار نظر نموده در از نانور 

 تىاقع کلمانور بغير و بر يند وانم ام رسالات دين اثباستند که اميخو د خوداعتقاب

نک اشهد انى اميخو نارت انچه در زياو چناز ذکر اميکند  اقلم حي بسته بودند که

 انجامورى بود که در از جهه ا اينها خر کهالى الزکوه اتيت ا لصلوه واقمت اقد 

ين نوع امس امثل حجت خانستند بامستمسک چکونه تو بال الا دند وانسبت ميد

 زلان ناوند در قرانچه خدانکه در دين خود خونده بودند ال اح و ينداسلوک نم

من قبل  ين حکماوجود علم ب اب و اس جميعالناقتل  انمافک افرموده و من قتل نفس

ز اهر شده بود باهلل ظارسول  زاو ان انچه در شا اب نستن وان دامن بقرؤم اخود ر هلل وا

در حق  اين حکم ران نکردند ان زمادر  ر وابن ات خود رادند کينونياتبديل د

 د نفر دراهفت اشورانچه در يوم عادند چنان فتوى دان زماى اعلم نکها الانحضرت ا

ل اکه مينمودند ح نچهامر مينمودند با ن مينمودند واوت قرر بود که کل تالاجند ن

خود  ميشوند و جراين قسم کل خا ش در هر ظهورى که در حين ظهور نوراقب بامر

ن اين زمائمه هدى مثل ان انموده در زم امر خدامه اقاز جهه ان ميکنند که اکم

برخود نمى  شته وافت دعيه خالابوده کل د بلائى که در مقانهانبوده بلکه 
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 ين نوع ممتحن شدند واوجود اب شند وانموده ب احکم خد پسنديده که حکمى دون

ظهور  ناء حجت دالاهست که در هر ظهور ب ر بوده واوارفتند برنفس بصير سز بيرون

نزد هر  که در انده زيراز ظهور بعد محتجب نمات قبل ابظهور وگشته  مستمسک

ظهورى که  نچه نظر نموده در هران ظهور قبل نفى ميکردند چناظهور بدعى سک

نکه کل ظهور قبل ال اح و ن ظهور قبل بودهاز سکارد شده او وانچه باهر شده اظ

يظهره  ن مستبصر شده لعل در يوم منابي ل دراز نفى حامتبرى  ت بوده واثبامدعى 

کل  تصور شود کر مثالانسته که ات ميداثبا ار نکه خودا لاح هلل نفى نکردى وا

 واهر شود يک نفس در سبيل ابعد که ظ و وامنتظر ظهور  و وامن بؤم رضالاعلى ام

ر نفى محتجب ان بقى در ابت و ماهلل نور ثاو ادر حق  طناب طنانور کرد در سر ب

هست  که کور در ترقى بوده و نيست بهه نبوده وکر چه شاست امر چقدر دقيق اببين 

هر کردد ال ظاستيطا نکه برا الاهند شد انخو کر مرتفع نکردند منتزلاء نور دالا و

 يند وابکون نمي نند وات نوريه در حجب نور ميماکينوني نوقتاشمس حقيقت که 

ى بر ن حزنا قع شود ظهورى که دراکر واهست  وند موصوف بنور بوده واخد لم يزل

کر الى  هد بود واخو و يموت بوده قع نشود که محبوب حى الاشمس حقيقت و

ت انکه مبدل نشود کينونيا انموده ت هدهاطن نور مشاقع شود بعين حقيقت بباو

محبوب  ر ظهور بعد وات نور ظهور قبل بناتياذ بعد و ت ظهور قبل بنفى ظهوراثبا

قبل ذکر  حرفاتين بحدودى که در ز ذکر کلمابعد  اين حرف راوند ذکر اخد شتهاد

ين امت مثل ان قيالعل در  خرىامت اقياکرين تاى ذاز براشد انکه ذکرى بااشده ت

 شند واهلل شده باهلل مهتدى بهدى امن يظهره  ءدالاب مت خلق محتجب نکردند واقي

هيچ  نکها ازل مستشرق تات صبح اقاشراب وگشته  حقيقت مستنور ر شمسانواب
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ز انچه اهر ظهور ب کل در و اهلل وحده را الاشد ادت نکرده بان عبانفس در هيچ ش

 شنداخود منتهى شده ب روهذعلى اباهر ميکردد مستظهر شده تاو ظانزد 

  

 مدقالام دقالاهلل ا بسم

هلل ا بسم مدلمقام دلمقاهلل ا م بسمدلمقام دلمقاهلل ا م بسمادلقا دحالواهلل ا بسم

م دالقاهلل ا بسم مادلقام دالقاهلل ا بسم م ادلقام دالقاهلل ا بسم مادلقام دالقا

ن امدلقام دالقاهلل ا بسم  ومدلقام دالقاهلل ا بسم ومدلقام دالقاهلل ا بسم وم دلقا

هلل ا بسم دالمتقام دالقاهلل ا بسم مدلمقتام دلمقتاهلل ا م بسمدلمتقام دالقاهلل ا بسم

م دلقاهلل ا م بسمدلقام دلقا هللا بسم ومديلقام دالقاهلل ا بسم مدلمستقام دلمستقا

 يم ذدلقاهلل ا بسم نيمادلقا يم ذدلقاهلل ا بسم مدالمقا يذ دحالواهلل ا م بسمدلقا

 يم ذدلقاهلل ا م بسمادقالا يم ذدلقاهلل ا ت بسمامدالقا يذ مدلقاهلل ا ء بسمامدلقا

 يذ مدلقاهلل ا وم بسمدلقا يم ذدلقاهلل ا م بسمادلقا يم ذدلقاهلل ا بسم مداقالا

م دلقاهلل ا بسم نيمادلقا يم ذدلقاهلل ا ن بسميمادلقا يم ذدلقاهلل ا ن بسميومدلقا

هلل ا م بسمدالمقا يم ذدلقا هللا م بسميدالمقا يم ذدلقاهلل ا ن بسميميدلقا يذ

 يم ذدلقاهلل ا ت بسمامدلمقتا يذ مدلقاهلل ا ت بسمامدالمتقا يم ذدلقا

هلل ا م بسمادلقا يم ذدلقاهلل ا بسم تامدلمستقا يم ذدلقاهلل ا ت بسمامدلمتقا

م دلمقاهلل ا هللام بادلقا دحالواهلل ا هللام بدقالام دقالاهلل ا هللاب مادلقا يم ذدلقا

هلل ا هللاب مادلقام دالقاهلل ا هللام بادلقام دالقاهلل ا هللام بدلمقام دلمقاهلل ا هللاب مدلمقا

وم دلقام دالقاهلل ا هللاب ومدلقام دالقا هللا هللاوم بدلقام دالقاهلل ا هللام بادلقام دالقا

هلل ا هللام بدلمقتام دلمقتاهلل ا هللاب مدلمتقام دالقاهلل ا هللان بامدلقام دالقاهلل ا هللاب
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م دلقاهلل ا هللاب ومديلقام دالقاهلل ا هللاب مدلمستقا مدلمستقاهلل ا هللاب دالمتقام دالقا

ن يمادلقا يم ذدلقاهلل ا هللام بدالمقا يذ دحالواهلل ا هللاب مدقلام دلقاهلل ا هللام بدلقا

م ادقالا يم ذدلقاهلل ا هللات بامدالقا يم ذدلقاهلل ا هللابء امدلقا يم ذدلقاهلل ا هللاب

 هللاب ومدلقا يم ذدلقاهلل ا هللام بادلقا يم ذدلقاهلل ا هللاب مداقالا يم ذدلقاهلل ا هللاب

ن يمادلقا يم ذدلقاهلل ا هللان بيمادلقا يم ذدلقاهلل ا هللان بيومدلقا يم ذدلقاهلل ا

م دالمقا يم ذدلقاهلل ا هللام بيدالمقا يم ذدلقاهلل ا هللان بيميدلقا يم ذدلقا هللا هللاب

 يم ذدلقاهلل ا هللاب تامدلمقتا يم ذدلقاهلل ا هللات بامدالمتقا يم ذدلقاهلل ا هللاب

هلل ا هللام بادلقا يم ذدلقاهلل ا هللاب تامدلمستقا يم ذدلقاهلل ا هللات بامدلمتقا

 مادلقا دحالواهو  الاه لٓ ا هلل الا مدقالام دقالاهو  الا هلٓ ا هلل الا مدادلقا يم ذدلقا

 هو الاه لٓ ا هلل الا مدلمقام دلمقاهو  الاه لٓ ا هلل الا مدلمقام دلمقاهو  الاه لٓ ا هلل الا

 هلل الا ومدلقام دالقاهو  الاه لٓ ا هلل الا مادلقام دالقا هو الاه لٓ ا هلل الا مادلقام دالقا

دم القاهو  الاه لٓ ا هلل الا لقدومادم القا هو الاه لٓ ا هلل الا ومدلقام دالقاهو  الاه لٓ ا

ه لٓ ا هلل الا مدلمتقام دالقاهو  الاه لٓ ا هلل الا نامدلقام دالقا هو الاه لٓ ا هلل الالقدوم ا

م دلمستقاهو  الاه لٓ ا هلل الاد المتقام دالقاهو  الاه لٓ ا هلل الا مدلمقتا مدلمتقاهو  الا

 الاه لٓ ا هلل الا مدلقام دلقا هو الا هلٓ ا الهلل ا ومديلقام دالقاهو  الاه لٓ ا هلل الا مدلمستقا

 يم ذدلقا هو الاه لٓ ا هلل الا مدالمقا يذ دحالوا هو الا هلٓ ا الهلل ا مدلقام دلقا هو

 تامدالقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الاء امدلقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا نيمادلقا

 الا هلٓ ا الهلل ا مداقالا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا ال هللا مادقالا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا

 يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا ومدلقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا ال هللا مادقلا يم ذدلقا هو

 نيمادلقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا نيمادلقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا ال هللا نيومدلقا
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ه لٓ ا هلل الا ميدالمقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا نيميدلقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا

هو  الاه لٓ ا هلل الا تامداقتلما يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا مداقملا يم ذدلقاهو  الا

هو  الاه لٓ ا هلل الا تامدلمتقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا تامدمقتلا يم ذدلقا

م دلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا مادلقا يم ذدلقاهو  الاه لٓ ا هلل الا تامدلمستقا يم ذدلقا

 انا الا هلٓ ا هلل الا انانني اقدم الاقدم الا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا  مدادلقا يذ

 انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدلمقا مدلمقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مادلقا دحالوا

 انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مادلقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدلمقام دلمقا

م دالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مادلقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ام ادلقام دالقا

م دالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مودلقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا ومدلقا

م دالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا نامدلقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا ومدلقا

م داقلا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدلمقتا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ام دلمتقا

م دالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدلمستقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا داقلمتا

م دلقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدلقا مدالقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني اوم ديلقا

 يم ذدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدالمقا يذ دحالوا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا

م دلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا ءامدلقا يذ مدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا نيمادلقا

 انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مادقالا يذ مدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا تامدالقا يذ

 الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مادلقا يذ مدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مداقالا يم ذدلقا

 هلٓ ا هلل الا انانني ا نيمودلقا يذ مدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني اوم دلقا يم ذدلقا انا

هلل ا انانني امين القداذي  لقدما انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مينادقلالقدم ذي ا انا الا

نني ا ديمالمقاي ذ مدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا نيميدقلا يم ذدلقا انا الا هلٓ ا ال
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 يذ مدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مدالمقا يم ذدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انا

 الا هلٓ ا هلل الا انانني ا تامدتقلما يم ذدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا تامدالمتقا

 انانني ا تامدلمستقا يم ذدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا تامدلمتقا يم ذدلقا انا

 ميدادلقا يم ذدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا انانني ا مادلقا يم ذدلقا انا الا هلٓ ا هلل الا

 هلٓ ا ن الا للهماك نامسبحدقالام دقالانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناسبح

نت انك ا نتا الا هلٓ ا ن الا للهماك نام سبحادلقا دحالوانت انك ا نتا الا

م دلمقام دلمقا نتانك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك نام سبحدلمقام دلمقا

ه لٓ ا ن الاللهم اك نام سبحادلقا مدالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناسبح

م دالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم ا كنام سبحادلقام دالقانت انك انت ا الا

ن اللهم اك ناوم سبحدلقام دالقا نتانك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك نام سبحادلقا

 نتانك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناوم سبحدلقام دالقا نتانك انت ا الاه لٓ ا ال

ك نان سبحامدلقا مدالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناوم سبحدلقام دالقا

نت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناسبح مدلمتقام دالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم ا

م دالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم ا كنام سبحدلمقتام دالقا نتانك ا

ك نام سبحدلمستقام دالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناسبح دالمتقا

نت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك ناوم سبحديلقام دالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم ا

م دلقام دالقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الاللهم اك نام سبحدلقام دالقانت انك ا

ن ا للهماك نام سبحدالمقا يذ دحالوا نتانك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك ناسبح

نك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نان سبحيمادلقا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ال

 يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا لهملا كناسبحء امدلقا يم ذدلقانت ا
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ك نام سبحادقالا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهما كنات سبحامدالقا

 الاه لٓ ا ن الا للهما كنام سبحداقالا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهما

م دلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نام سبحادلقا يم ذدلقانت انك انت ا

ن يومدلقا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك ناوم سبحدلقا يذ

ن ا للهماك نان سبحيمادلقا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهما كناسبح

نك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نان سبحيمادلقا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ال

 يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ال نا للهماك نان سبحيميدلقا يم ذدلقانت ا

ك نام سبحدالمقا يم ذدقلانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نام سبحيدالمقا

ه لٓ ا ن الا للهماك نات سبحامدالمتقا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهما

نك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نات سبحامدلمقتا يم ذدلقانت انك انت ا الا

 يم ذدلقا نتانك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نات سبحامدقتلما يم ذدلقانت ا

م ادلقا يم ذدلقانت انك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهماك نات سبحامدلمستقا

 دقت ايا كتل ميدادلقا يم ذدلقا نتانك انت ا الاه لٓ ا ن الا للهما كناسبح

ء اسمالاكل  فينتم ا هللا باتك يف دحاعشر و كتل اذاف نيدحالوا ددعفي  اهانزلن

ء اسمالا بحرفي  ونكومئذ لو تسلين اون فيلترب هللا ظهرهيوم من يم لكنفساو تستنبئون

 الء ايامثل مركء اسمالا ن مثلاون قل كلخلق تسلا بحرفي نتم ا مكنام من كر ليخ

لعلكم  سهنفلى ا هللا ظهرهيمن ء دالا في ىري امهلل ا نسب دق مسلشا الا اهيف ىري

 رضالاوت اوملسا مدن قامدم قيدقهلل و ونكتسلء اسمالا بحر يف عونيتستطنتم ا

م ادقهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا مدقهلل و دام متقدم مقتادقهلل او انهميب امو

م دن مقتامدقهلل او انهميب امو رضالاو تالسموا مادقتان امدم قيدقهلل و ميدم قداق
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 دام متقدمقت مادقهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا ةيومدن قاكمل كيمل هللو دامتق

هلل ا م قليدم قدام قادقهلل او انهميب امو رضالاو تامولسا مادقتان اط سلطيسلهلل و

في  الحد ا نه منامدم قيدعن قن يمتنع ا ردقي م لنادقا يذكل  م فوقدقا

 م فوقدقاهلل ا قل اميدق امداق امادن قاكنه ا انهميب ام الو رضالا يف الو تامولسا

 الو تالسموا يف الحد ا مه مندن قامدوم قدعن قن يمتنع ا ردقي م لندق يل ذك

م ادقا يذكل  م فوقدقا هللا قل اميدق امداق امادن قاكنه ا انهميب ام الو رضالافي 

 رضالافي  الو تامولسافي  الحد ا من مهادقان اكمل كيعن ملن يمتنع ا ردقي لن

ن ا ردقي لن ةمداق يذكل  م فوقدقاهلل ا قل اميدق امداق امادن قاكنه ا اهمنيب ام الو

 ام الو رضالافي  الو تامولسافي  الحد ا مه منادقان اسلط طيعن سليمتنع 

متنع ين ا ردقيلن  ةمندق يذكل  م فوقدقاهلل ا قل اميدق امداق امادن قاكنه ا انهميب

نه ا انهميب ام وال رضالافي  الو تامولسافي  الحد ا منته مندن قامدوم قدعن ق

ن امدقنت انك ا للهما قل نيمدقالام دقانت انك ا للهما قل اميدق امداق امادن قاك

م دقانت ا نكاو انهميب امو رضالاو تالسموا نامدقنت انك ا للهما ن قليمدالقا

ر يخنت انك ا انهميب امو رضالاو تامولسا مادنت قا كنا للهما ن قليمدقالا

 مدلقالتنزعن وء اتش م مندلقان يتؤلتء امدلقاوم دقنت انك ا للهما ن قليمدقالا

ء اتش من لتنزلنوء اتش منلترفعن وء اتش من لتذلنوء اتش لتعزن منوء اتش عمن

ء اتش ولتفقرن منء اتش ن منيلتغنوء اتش من كلتمنعن عن ذلوء اتش لتخلصن منو

نت انك ا للهما قل اميدق امداق امادنت قكنك ا شيءكل  وتكمل كقبضتفي 

شيء بكل  نتكنك ا مركاب انهميب امو رضالاو تالسموا مرارن بدلتء امدلقان امدق

 عمنمر الا لتنزعنوء اتش منمر الا نيتؤلت نيمادلقان امدقنت انك ا للهما قل اميعل
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 للهما ن قليبردالابر دانت انك اء اتش فيكلخلق او مرالاوت كملفي  برندلتوء اتش

 كبرحمت دكامن عبء اتش من يتنج انهميب امو رضالاو تالسموا مودقنت انك ا

 انهميب امو رضالاو تامولسا ومدقنت انك ا للهما ن قليرحمالارحم انت انك ا

ن ام يحلرا سما اين ا نيفضلالافضل انت انك ا دكامن عبء اتش لفضل منا يتؤت

ن يلمالعارب  كذلهلل ا الاء اسمالافي يرى  م لنيحلرا ماحلرا انا الاه لٓ ا النه ا دشها

 الو ولا خلقت من ان لمكين لم يلمالعارب  انا الاه لٓ ا النه ا دشهان ام يهابرا اين ا

 اللذي اول ا منربك  تاظهور يحصين احد ا ردقيلن وئمون اق يمرابكل وخر ا

مظهر نفسه ن او هللا الاه لٓ ا ت الاهورلظاكل  في له قلخر ا ال يلذاخر ا لىا لهول ا

 نتكنك ا ميهابرا اين ا دشهان اخلقون يه دهلل من عنا مرابكل  هيف بير لحق ال

 كاخلقن دقنظر ا نيهرالظ دمن بعثم  من قبل اكن اناو ربك وم عرش ظهوري يف

نئذ يحلى ا لصحف هما اوتوالذين ا ناو نئذيحلى ا كانييحاو كامتناو كارزقنو

سمعت  دن قيلمالعارب  ىري ال اومى ري امربك رب  هللاعلى  نزلت امحتجبون فلم

 انانني ا الكثم  الكون قل يلاتعيحبك  في نهما حسبونيهم ومرك ا تبعني اصوت م

من هلل ا عرش ظهور ىنت بموسكلذي ا ومي في يرب هللاي على تبعنامن و حشرت دق

 دبمحمثم عيسى  قبل ىبموس امنوال يتبعونان او يتبعونني الء الؤهن او نيمنؤلما

عرفن ين اهلل اء اش املى اثم  هللا ظهرهيبمن لقيمة ثم ا ومي نايلبا ةطبنقثم عيسى  دبع

 هللا خذايف يكظهور كل  في نظرا لقيوما منيلمها انا الاه لٓ ا النه اعلى  نفسه هداعب

 نهماهم بنفسا دحسبون عنينهم ابهم فاحجفي  ونهمد اذر ميو لخلقاهر اجو

هم و ةويلحاعنهم روح  خذا دنهم قاو ربع ظهورا دبعء الؤه اوذرن دق احسنون مثل مي

في  خلنهم بقهرهديمن هلل ا بعثنين ار يغ وندعبيربهم  هللا نهماحسبون يهم نفسا دعن
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ن او من قبلهلل ا ظهرها اظهور مكل  نظر مثلانتبهون ي الو رونكتذي هم الهلل ا نارضو

 بل لمفتنونق تب منكلا اوتوا لذينا ن بمثلايلبا اوتوا لذينهماهلل ا ظهرهيمن  ومي

 انفعهم مي ال اذاف لمتقون نايلبافي  هميتقو ىعلاهم بناو هلل مظهر نفسها ظهري اربم

ن او حتجبونيهم  اذا رالناهلل نورهم با لدبيهلل ا ظهرهيمنون بمن ؤين او الا اتسبوكا

حف لم لصاي في ليخل اين امنون ؤيلحق اب هم اذا لنورارهم بانهلل ا لدبيمنون ؤي

مر الاسر  س عنالنا نكلو دمن بع الو من قبل ال دمن ح هللا هورش ظاعرن الكي

 ام الا شاعرالافي  نكيحف لم لصاد تب من بعكلاي في ركذ اين او محتجبون

نظر ان ايلباي في سما اين ارجعون يهلل الى ا هللا منكل  ربهم قل هللاعلى  لندي

ظهور من  يفم سالا بافتحت ب انئذ ميحلى او ظهوركل  ي فيئالدان يترق فيك

 ئونلشاكل  نانظر اعلمون في س الالنا نكلو نايلبافي  لمنهلل ا من فضل اهذ قبل

نك او بصرونيهم و لعلما اوتوا نهميللذهلل ا الا هلٓ ا الكلمة  تثبت اظهور لمكل  يف

 دق ام ردقعلى كل و هللا الا يحصي شئون العلى  هير تريسكالاعلم في  تنظر الم

 جامنهعلى كل وء امكلحاختلف ا دق اهذعلى  ظهرونيثر الاه من يفهلل ا خلق

ج امنه ىعلكل و هملاعماو علمهمفي  قونالمشتاختلف ا دق اهذعلى و ونكسلي

 والخر ا الو ولا ن له منكيلم شيء كل  ر مثل خلقيسكالاعلم ن او ونكسلي

في  هللا بطنها دعلم ق ان هذائمون واهلل قامر اهلل وكل با الاحد شئون ذلك ايحصي 

قولن ي امن او عملونيهلل ا مراهم ب اذاه فدامن عبحد ا يتؤي اذاو سدلقاحجب 

 دعنهلل ا ناقل سبح الدن ثر منؤلماذن اين ا دمن بع الا ثرالاظهر يون لم دلمسترشا

 خلق دق ام كثره ذلاعن  يءلشاك نفيون دهل تشه تبصرون فالا هيفهلل ا ذناثر الا

ء ايش فيكثره ان يبو يءلشا نيحولن بهلل ياء اش اذابلى  ئموناق هللا مرابكل و هيفهلل ا
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 ابمشيء كل  ظهرنيب لاسبالاخلق  دق امعلى  نكلو اريدقشيء كل  ىعل ناكنه ا

من  لعلما كن لذلكين لم اب اعلمت هذ اذاف وندتشهو تبصروننتم ا امثل م خلق

 ابينص اوتوا نيلذافي نتم افا هدمن عن ائيظهر شيمنه ل اناش كستمسيمن كل  اذاف دح

على  همو لعلما كمن ذل ابينص اوتوا لذينافي  تتفكرون فالا تنظرون ال كمن ذل

 هللامر ا من كذلو هيخلق ف اعم ثرالاهلل ا منعي ال ابم كون ذلكسليهلل اء ارض ريغ

 امذ ا لخلقا اوتوا امم نكيلعلم لم ا كذل منهلل ا بطنها دق امن او رونكتشلعلكم 

 انون مثل مكسيلثم  ونكتحرمره ياب كلملافي  لك هللا دعنن اش ن لهكيلم  اوتوا

هلل ا خلق امو ظهروني اوتوا ار مدقعلى كل  رهيعلم غ اوتوا ام مثلكلعلم ا كذل اوتوا

ذ ا ظهرونين اعون يستطي الكل  نكلو ريسكالامن  ائيه شيخلق فن او الايء من ش

 شيء من اوم لمحبوباز يلعزا انا الاه لٓ ا النه اعلى  هللاعلى  لدير خلق يسكالاخلق 

 اللمستبصرون مثا الا هيعل ندشهين اعن يستطي ن الكلو كذلعلى  ندشهيو الا

 هللا لهدبيم ايالا هيعل يتقض اذا دلجما دحفي  يءلشا خلقخر ا نيلطافي نظر اف

علم خلق  يوتاخذه من اي اذا لحجرا كن ذلاو تنظروننتم ا ابمثل م اجعله حجريو

خذ اثم ي وندلحجر تشها كلبلور من ذلا كذلنتم ا ابمثل م عنه جوهره خرجيو لبلورا

 دح كذل اذاف كن فوق ذلكيلم  دحلى ا لبلورابلغ يحتى  لجوهراعن  لجوهرا

 امشيء كل  يف لكظهر ين ان ايلبافي  هللامر ا دق اهذعلى  به تتلذذوننتم ا هدوجو

خلقت لتي ا تاجن يف تاظهور يتقض ابمنتم العلكم  طفللا ظهر منين ان كمي

 ناو رونكتشو خلوندت مكتايحفي  لدن له من عكيلم  امشيء كل  من ابهاسبا

 اهندجعلونه يلبلور ا كذلعلى  ونشمي اذا تيلمقاسمه ال دعي اهن مد اوتوا لذينا

 اهذعلى  قعي اذا ثرالاه من يفهلل ا خلق دن قاشى علنه اذ ا بيمن خلق عج كذلو
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 لدعء الما كلحق بذليلو  كذل دبعو لقيوما منيلمها هللا من صنع كذلوء اله مجعي

في  ثرؤي ةدودمع مايامس بلشا ه بحريربيو فيشكلاسم اسمه ال دعي اوهنء اه ناتم

نتم ا امعلى  كيلملا ددسمه عال دعيمن  لندبي ابم كون ذلدو لبلورا كلذنفس 

من  اذهشيء  ردل قالقاخرج عنه عن ي اللذي ا لذهباب رونكن تذيعجمالان ابلس

 ىندالان شئون كلو لعلما كمل من ذلكالاطرز  المحبوب هذا فيطللاهلل ا صنع

 يمس فلشا ون علمديرلذين يا علمفي  افرحون هذي اوتوا ابمكل و ابينص اوتواكل 

رت من علم كذ دق امن او ئموناقمره ابكل  لىاتعو هللا ناهب قل سبحلذا خلق

 لبصراقرب من لمح ا دنعقي فرلصا تيبركلافي  اهندر الفراعلى  تنزل اذابلى  لقمرا

 في نكلو لمحبوبار دلمقاهلل ا من صنع كذلو تفر اللتي ا رالنا رالفراتمس  اذا

ثم  هن صعبلدا خذان كلو ظهر من قبلي ام ظهريت لم ايلقمراع انواو وحلرا

 دمن قول ا كعلم دق امن او رالنا تمسه ان ميحترق حي تيبركلا اذا مستصعب

 امكح اروكذ دقكل  لعلما كذل اوتوا لذينا نكلو صعب دبععب ص هللا باجا

 امن او فرحون اوتوا ال بمكه ويفهلل ا خلق امفي  كل ذلامك اوتوا امكل و امرا اروبدو

 به كنفس دقنت عنيا دق اقرب عمالم توقن به  ام كمن علم ذل دكن عنكي

نقصن ي ارم بماكلمتاسم اسمه الن دعي ان ماو ريدم قعالنه اء اش اذا هللا ظهرنيسو

 خذؤين انه بديؤيو ن تحرقهار من النا منعيت يبركلالن بدتع اذاء الباو لفالا ددع

ح يتان مفين نبالسبوح ولو نريد المقدر اهلل امر اره ذلك من الم تزد ن اذالدهن اعنه 

 كعلم ذلشيء كل  دادعابهلل ا خلق دقو ىتحص ال ةلفضاو هبلذافي  لعلما كذل

 ركهب بذلذالى ا اشرنا دن قكلو اريدقو اردمقت كذلعلى  هللا ناكو شيءكل  في

ون كرديسوون كرديهم  اذا اهميلكون يلقمراو ونيمسلشا نيفكيلو ركبذ لفضةا لىاو
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كل و كيعل امنن دق امم اون هذدشهي ام بطنونيسو ونكردي استرون ميسو ونكردي ام

ل الفضاهو  الاه لٓ ا النه ا كيعلهلل اء امن عط اهذ ةميلقا وملى يا كردستيمن 

 ابمكل  قل تايالا كتل كيعلهلل ا نزليف يهلل كا لمحبوب لو لم سئلتا منيلمها

م من كو ونكردستي هم الو اهذ يلهم فامواصرفون ي دام من عبكو فرحونيلهلل ا نزل

 ونيربيلهلل ا نزل ابمء الؤهوء الؤههلل اعند  منكل  قل ونكردستثم ي صرفوني داعب

ن ا عونيستطيكل  ابم الا لخلقامرن اين ان حبي الهلل ا نا يسما اي نا دشها نكلو

س النا يربيعرش ظهور ء انئذ هل جيحلى ا لهول ا اللذي اول ا مننظر اون فكردي

 اهلل ما ظهر به ظهوري ان منهون اليو سترونيل كون ذلديرلذين يا بل هم عن كبذل

هلل ا م خلقك نظرارفعون يلء اش دق ابمكل و هللا ظل يف ظهوركل  فيكل  ستظلني

 الا هكملين ا ينبغي ظهور الكل  يفكل و هللكل و ةلفضاو هبلذا من رضالا فوق

م ايا في هللا ظهرا دق اون مثل مكلامكل  اذاف هللا ظهور ظهورفي  ثبتين او هللا

 دظهر قيلم ن او ئموناهلل قا ده جنويعل لذهباب اسخ مفروشافر ةئان ماكو ناميسل

ن كيلم لذين ا ننكسيبطنه لعلى  لحجراوضع  دق هللا رسولمد مح سمعت مثل

 هللا مرابكل و خلقيو خلق امكل  عنهلل الى اتع الاو صبروني همو شيء هم مندعن

هلل اد ارا دق ان بميلتستغنو ساركالاسنن و شارعالار يسفي نظر ائمون فاه قدعن من

على  لعلما كذل سرفين او نيللمتقهلل ا باتكفي  قربا ان هذاب فاتكلا اوتوا نيللذ

 هبلذاهلل ا خلق دلون قدبية لفضاو لذهباله بدبيشيء  من اوكمل ابمكل  ناش

 نالتسعون ف تاثبالا تاثبافي  ظهوركل  يف نتما رضالافي  كف ذلاضعا ةلفضاو

 لقمراو مسلشا ززرع دقهلل ا ناو غنونيهلل لا دعن منكل  اهذفي ظل  ريخكل 

لم  اهب مثل ملذاهلل ا خلق دعن الاو ترتفعون كلملا يفنتم ا ابم اباسبا اجعلهمو
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لو نظر اتصرفون ف كلملافي نتم ا ابم اذهب ان ذهبكيلم  امهلل ا جعل ناو ان ذهبكي

 قوتايلامن  الاجبهلل ا خلق دق ام دبه تتعززون بعنتم ا ابم اقوتايلحجر اكل  هللا جعل

 هللا ردق امو لالجبا كن تلاولامن ء احمرء الماترى  لبحراخل دت ان ميلبحر حا يف

 امثل مشيء كل  اهكملين اف اميكح امعال ناكنه اء ايش من الا اهكستملين ا

 مكتاينونيكخلق في  لامثالا ابههلل ا ضربيو به تتعززوننتم ا فيك اونهد ونكملي

 فالايء شكل  مثلية ا ه لهدحفي  شيءكل  ناف كلملاقومن به ي املى ا فلتنظرن

شيء كل  بل كنيفكيلحمر هل اقوت ايلو تجعلن  دادلمان اكم في نظرارون كتش

رون كتفي س الالنا ثركان كلو شيءكل  نفعي ابمثل مشيء كل  نفعيه دوجو دحفي 

 ثم كنفس ابه يفكتستوة فضو ان ذهبكن تستملار يلعلم غا كذل ةثمرلى ا نظرا

ء ايش منمر اومرك ا هللا ىفكستا دلعلم قا كن ذلكستملين اقبل و نيمنؤلما نفسا

 كتينونيكن تتعب اون د كن تملاقبل و ا كتمل ام دثمر بعي اف فميف لطالطنه ا

 كلهلل ا جمعيحتى  ستبصرالحزن فامن شيء  ردق دن تشها هللايحب  ن الا دبع

هلل ا نالمخلصون قل اهلل ا داعب كعملن لي كن ذلدن تشهان دين تراو باسبالا

هلل او خلقيو خلق امم ىنثاو ركذكل  جاتهباو روحوء اغنو عز في وننكين ان حبيل

ثمر من ي العلم ما كذل ونديري لذينهما عن يرض دقهلل ا ناف قل يل لطافض

ن ار يلعلم غا كتحبون ذلنتم ا هلوصرفون يهلل ا ليسبفي  ونديريهم  اهم بملاعما

 يرض دقو مكنفسا عنربكم  هللا ىرضيل هللا ليسبفي  تصرفونثم  لعملاون كتمل

 بلى قل ونكن تملاون ف تحبيك دنتم من بعافا ونعبتتو ا ونكن تملام قبل كعنهلل ا

عن  يداؤفرغ فيحف لن لصاكل  على هللا نزلين او نهكملين ا يداؤن فحبيل يربو

 احبن هذين اب يداؤشغف في احب هذا ن الا يربهلل ا يرضي امكل و كحب ذل
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 الهلل ا يرضي امذ ا كذل ينتهي الو غفلشا نددجيل يعلء اضلرا هللا نزلي امكل و

 ام يداعب اين ا انا الا هلٓ ا الهلل ا انانني ا ئرونات سايانهلالا بحرافي  لك اناو ينتهي

ي تابذ قسمنالو تتعبون به النتم ا مكنام بكعن اقبلن دق انالعلم ا كم من ذلكثمر لي

 ائيشنهم يتؤت ناب يداخذون عن عبات ن الالعمل العلم قبل ا كذل اوتوا لذيناعلى 

 نا هللاب ننصفنلفلون خعنهم لتنتم او شيء ون منكتمل خذون الات ام دمن بعثم 

 كمللتاف تظهرون يك ونكتمل الن او مكوندف تضرن يكون كلام مكنفسا دعننتم ا

نه يتؤيو لعلما كعلمنه ذلي نابشيء  ردقحد ا خذ عنايمن و م تغبنونكناخواثم 

 ادحاهلل ابمن ا عمن خذا دق الذهب لما من الامثق ةئاه خمسملزمنينه فليرو يا لعملا

 ابم كخبرنال يسما اين اتتقون  لعلكم ةميلقا وملى يا هللا باتكفي  ادم حكمن

 هينزل عل دن قيلمخلصا اندان من عباكلذي اي دمه ابا من قصص كينقص عل

 دق ام دبعثم  هبلذا من الامثق ةئاخذ عنه خمسماو لعلما كعلمه ذلي ناد اراو حدا

 الء الؤب هاد اخذ هذاعمن  ستحجباو شيء من ىتا دق ام كستمليلن  خذا

 دق كقبل ذل الاو لقيمةا ومفي ي ليع عرض دقصص ق اهذن او تقوني وال ونيستحي

 دق ام دون بعكملي وال مبتلونكل  ثيح كفوق فوق ذلو كفوق ذل اعلمنو اندشه

ء الؤهعلى  كذل انحرم دق تضرعونثم ي راهلناو ليللاب اعوننديهم و شيء من اتوا

 ام دبعو هللا باتكفي  اعشر شهر ةتسع هميعل احللنا دق اقربون مي ن الاهم يعل اتبنكو

 اين اقون قل تي لعلهم هللا باتكفي  ادمن قبل ح انددح دق امهم مثل لزمنيون ديري

 اون هذكتمل الن او خذونام تكريمن غنتم ا فيكف اون هذكتمل نتمان العلم ا يولا

 ناو تتلطفون الو تنصفون ال دمن بعنتم او مكبحد ا جذبيحتى  ونتظهر فيكف

 ائيشهم ايا مكنا تحسبونو ونقتسرلكنكم و سرقونيو علمونيسرقون هم لذين يا
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من نتم ا هللا تون فلتتقنتؤل ائيشهم ايا الو شيء م مندكعن ان ماتوقنون بذ ا تونؤلت

في  ادحا نحزننن اون بيترض الو ونيوتستغن سبونكم تتكلهلل ا خلق دقلذي ا بابوا

تم يوتا اما تتفكرون النتم ا فيك يداعب اين اون دم تعبكرب هللانتم ا ام دبعهلل ا نيد

 خذوناين ام بدكتون عنالذين يا ناتتعقلون و تتفكرونلعلكم  ركلفاولعقل ا من

 ابه نتما امثل م كر ذليغ اعلومو ا ريسكان من علم اكء اسو تحبوننتم ا ام مكعن

ن اوم كخبرني صل الامن حد ا دن عنكين او صلامن  اهين فكيلم و نتفتنو

هلل ا هاتا دق ام مكيرين ا ديريظهر ين او شيء م منكخذ عناين ا ديري م الكخبرني

 ام مكلامواتون ؤت تتذكرون الو تتفكرون م الكل ارون فمكتشثم  هللا ةثون بنعمدلتتح

ن او ونديتر ائيش اعننتم ا فيكف اهذم دكن عنارقون تقولون لهم اسهلل اعند  ونونكي

 كب ذلاسبار دقعلى  مكقولون لين او ونيتستح الو اف تفتنوننيكم دكن عنكيلم 

ن اخذون ان تاون بدتقص الو هميلاون دته ار هذدق عونيتستطنتم ا نا اندن عنكيلم 

 اونوكيلم ن او ن تم عملهاليه ا تميدهتا دق ام مثل مكيلا يدهي اقدان صكي

ن ام فكرانظا يداعب اين اقون دتفتنون فلت النتم او هدمن عن هللا مكيتؤين يقداص

 م منكنيري ابون ربماعجء الؤن هام فكرانظا يداعب اين اقن دتلو روناطر ءالؤه

 ردتم قيوتا ام دون بعكتمل الوتفتنون نتم ا ام بمكخذون عنايو لوندبيهم و شيء

 ف اليكلعمل فاو لعلما كذل اوتوا ام نيذلا اهيا اين اتحنون  دبعمن و شيء

 امء اجز رالنافي  هللا مكخلديم كموت دفون من بعاتخ ال فيكو تتقون الو ونيتستح

في  ثمى خرابل ن من سيون فلتستغنين تستغناون دين تراسبون كت حق ريبغنتم ا

تظهرون  م الكبعمل ن توقنونالعلم قبل ا كذل اوتوا لذينا اهيا ايلتمشون هلل ا رضا

لعمل او لعلما كذل اوتوا نيلذا ايها ايتحزنون  دمن بعنتم او من نفس لتفتن به
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ك ملفي  فلتصرفن ابيعج اعلم الدن م منكانيتا دق احمن بملرا ربكم هللا رنكفلتش

تظهرون  الو لتغنونهلل اك ملفي ء اهم فقرلذين انتم او مكهلل لا حلا دق امهلل ا

 مكنفسا دعننتم ا م تحزنون بلهو تونؤت الهم ايانتم او مكجذبون بيل مكريلغ

نتم ا اذاف هللا مكاتا دق اثون بمدن تتحاردتم ا ناتصرفون هلل اك مل يفثم  لتصنعون

 كم ذلكنعلمن ال انالهم ب ن تظهرونائونهم قبل لتنبو محبون لتظهرون داعب يدين يب

ظرون نافنتم ا اذاف رونكم تشكلعل اربن هللا اناتا دق ام بمكثدحنن ا اندرا دق انكلو

 علمفي  مكاعلمن امم ةقطرنتم ا ثم اذهب اران اتجعلونه ةينونيكمن  افلتجعلن لوح

له كل  انا هللاعند  من اتقولون هذثم  ل لهدع ال اهند ندلتشه اذاف مس تصنعونلشا

 فير خفاتمسوه بنثم  رير فراس فراكفي  حضرونيئل املشا عن تقولونثم  رونكاش

 اذاف مكاعلمن دقلذي ا هنلدا من ةه قطريللحر فلتضعون عار الفرا مس اذاف

 امن هذ ون ثمدتحمثم  ةلصاخ ةجعله فضو هللا ثبتها دف قيكرون كثم لتش وندلتشه

 هللالى ا مكعمل رجعين اون تحبن او تصرفون امونهكملي ال لذينهمافي  اهذمن و

هلل ا ظهرهي نلم اباسبا اهذ منو تصنعونهلل ا ظهرهيلمن  اباسبا امن هذنتم ا اذاف

 دقلذي ا هللالى ا مكلاعمان ترجع ال نيتمار خدقعلى  اهميلكن من اكن او تصنعون

ن افء ايش فيكه دلعلم من عنا كذل مكعلمو مكايحاو مكتاماو مكرزقو مكخلق

نه ا هدم من عنكاتا دق املى ا نظرين اهلل ا حبي مكيرحمته علو هللا لضمن ف كذل

 الو به تستخفوننتم ا امهلل اد لتعلمون من جوهلل فا سرء ادشه اي نا اليجم افان لطاك

م كركتذ ةعيمن ةيعداتجعلن له و مكوردصفي  مكم علمكمت بموتيو تموتون

 لحقاعز من علم ان كيلعلم لم ا كن ذلارون فكتذلحق اب دمن بعنتم او مكبعلم

ن ين بكيلو  تبصرون فالا ابر من هذكاللحق ا علمن او ترثونهلل اعند  مننتم ا فيك
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ته ايابثم  هللامن بؤلم ت لعمل لواو لعلما كذلفي  ملكستا امم لف نفساهلل ا يدي

 ريسكالاعلم ن اش اهذو لحقا علمعز  اعملهم هذو نهم بعلمهمينفين اهلل ا مرنايل

 نايلبافي  له ان طرزاكلته اياو هللابمن ا ممن نكيلعلم لو ا ان هذابلى تتقون  فالا

ن فوق كين ا كمثل ذلو مطرزونهلل ا زابطركل  انالى ب قل تطرزون الهلل ا بطرزنتم افا

 ريسكا اهذ ناف ظهوركل  فيلحق ا لف فلتعززون بعلماون دن كين ا كومثل ذل لفا

علمنه ين ابشيء  و عمل منا بعلم يلا تؤيمن و مستظلون هظلفي  ريسكاكل  هللا

 هبلذا من الاعشر مثقتسعة  هللا باتكمن  لزمنهيلعمل فلا كنه ذليرو يا لعلما كذل

تفتنون  اللعلكم  هللا باتكفي  ادح اوميعشر تسعة  له هللا حلا اه ميحرمن عليلو

 مكلتحصون لعلنتم ا املى ا مكيم علكلحا ددتعين الشا ددعين او دحاو نالش كذل

ن او لتعلمون نتمالعلم ا كم ذلدكن عنا يداعب اين اتحزنون  ن الايلبان ارضو يف

 ادحاتفتنون به  ال مدكن عنكيلم ن او تونؤلتنتم ا لعملا كم من ذلدكن عنكي

نتم او تظهرونهلل ا لعمل فضلا كذل يفنتم او تظهرونهلل اد لعلم جوا كذلفي نتم او

في نتم او تظهرونهلل ا نع حوللصاك ذلفي نتم او تظهرونهلل ا لعلم لطفا كذلفي 

 يتؤيمن و ونتظهرهلل ا ةر هبيسكالا كذلفي نتم او تظهرون هللاء العلم عطا كذل

 كذل ر لهدق اخفف عنه مي الو رالنا خلديمت ي ام نيححد ا ورث منيولم  كذل

م كتايح يفو ونيم لتحكم بعلمكموت دم من بعكنفسالعلكم  مكيعلهلل ا من فضل

 نافون فاتخ الو م لتظهرونكنفسا دتم من عندشه دق ام دبعن او تظهرونهلل اء اعط

من و مكسؤمن فوق رو مكئلاعن شمو مكنامياعن و مكيديان يم عن بكحفظنيلهلل ا

 ام دبعن او اظيحفشيء  لكى ن علاكنه اليكم ا ينتهيشطر كل  منو مكرجلاتحت 

رفع الان اضولرا فينتم او مكتاحسن هللا عفاضيتم من حزن دن شهاستظهرتم ا
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 دق العلم لما كذلفي  ادونن منفركلتو تتعلمون ناون تحب ال المنتم ا مكناو خلوندت

 بهكل و ربكم هللا مكاتا دق اميف اون بهدن تنفراون تحبة يبوبلرا تايا تم منخلق

ن وتمنع عن خلقه الهلل اد جولكنكم و مكيعلهلل ا فضل من اهذ ىبل رجعونيلليكم ا

 كمثل ذلهلل ا نقص من علميهل  ادحان وكو ياحق  علم اذ لف نفسان كين ا

ن ابه ليحيطون و اهلهامة الخلق قيا كلذهلل ا يتايسو تتفكرون ام اليقلنتم ا لوكم ايا

 الو ونكعون تملين تستطا اهمكبرا نتما لعلمالحروف ثم ذلك اهلل ليحبن علم ا

ه دعن هلل منا مرابكل جل او علىاهلل اعند  ان مافهلل ا ظهرهيبمن  اتحتجون بهم

م لو املهمكا ريسكالاعلم ثم  لحروفاعلم  رضالا ىعل امكل  اوتوا خلقون لوي

ن افنون قبل ينفسهم لا همنفسا همو الاهلل اعند  ستحقوني امهلل ا ظهرهيبمن  امنوؤي

 منونؤته تايابثم  هللا ظهرهيبمن  ثمشيء  لك اين اهلل ا ونهم فلتتقندونهم يفني

من  ائيشنتم افا ت قبل ظهورهاظهور يف خلق اه بمدم من عندكعن امكل  توقنونو

يظهرن  ايظهر فيه وم ارض بمالايخرج من  امهلل قد خلق لان او وندهلل تشها ريغ دعن

 اهمايا اء لهمدالان وجدتم اتسترون و اهمايا اطلعتم بهمان الفضة الذهب وا

نتم به ا امم ان هذالدياسمه عدد اعجميون في الايقولن  التعلمون قل ولتملكن م

ن احمر وان صغر اصغر عليه حيواتم بل الخاقل له ورق قدر ذلك لذهب تشهدون ا

ن انتم تشهدون قل ال الجبالورق في ايخلق عن ذلك  اكسير لمان الحيوا ذلك

 اناكلون وات نتم الان ورقة تبرق وتضيئ واشجرته خفيف خفيف وورقته صغير صغير و

 انتم سبعين يومال الجبافي تلك  اقد شهدن اكثر عماء الفارض ال افي جب اقد شهدن

 الالصيف واء والشتالم يختلف  اذالورق تشهدون ال ذلك في اكم وزبعد كل يوم نور

رض ذلك الالشعير عن اذن خاي اخر حين ما انان ميزان لتشهدون وايختلف انتم بما
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يكن في  اتشهدون ولكن م نتمال الجبات مثل الجنالورق في ايكمل ذلك  احين م

 اقرب عماثر الانتم ا اهلل فيهاقد خلق  اء ويخرج بقوة مالمايرب ب ال ال لمالجبا

د ان ولكن يطوفن في حوله عبالحيواكله اي تشهدون قل الت الجنافي يخرج 

لمليك يبدل لونه بلون اسمه عدد ايعدل  ايمسسه م اذان الميزان امكرمون قل 

ء قل اللون بيضا ترىن يكن من قمري اء واللون صفران يكن شمس ترى اخفيف و

لذهب لو تتصنعن فيه اب لتي تبدلان كينونية ائمون واهلل قامر اهلل وكل باكل من عند 

تتلذذون به في  اعف مانكم ويضابداقوته في  تقوى اناوتجعلنه حيون تميتنه اب

ن افهلل اء الدا تونؤلتو لتعمرونهلل اك ملو لجوهر تتصنعونا كذلفي نتم ا مدكاجسا

 علموني الو تمونكيهلل ا مراب همو لعلما كذل اوتوا لذينهماعلى  هللا من فضل اهذ

ن فوق ديتز الن ا اهذفي  قبنالترو ونكسلي هللا مراهم بو كحفظون ذلي لذينهما الا

ن اعون يتستط النتم او مكيديام عن كنفسا ةقبض ه لتخرجوندحفي  ردق ام

 الا تونؤت الو احط به علمي تعلمن من ال ب فاليصنع عج اهذ يف ناون فكتستمل

ول ا طولن مني امو كر ذلادن له مقددفلتح ادحاوهبتم ن او لوندعيلحق اب لذينهما

هر الجوا يولا اين ا تحزنون ال ادحاهلل ا نيدفي نتم العلكم  هدمخر ا لىا هدم

ن اعون يتستطنتم ا الذهب بماب لدبي ام ةينونيكر يلعلم من غا كذلفي  فلتتصنعن

ثم  اطون به علميلتح اتم هذيوتان ار يسكالاعلم  من شئون كذلكل  ناتتصنعون ف

من  ائيشلعل  مكورث عنيلتعلمون من نتم او الا تموتن الف تميوتان او رونكتش

 ناقل  رونكتذهلل ربك القيمة عند ا وميبه ثم  هللا ظهرهيمن لى ا رجعي مكلاعما

 ناويهر حامظ لىا لعلمان تستعلمون فلتورثن اون تحب فالا مكمحو خطوطنء الماب

ن اون تحب فالا امعن اهذهلل ا خلق دق ونيتربي ابهء الؤن هاتب فكلافي  لتستحفظنو
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 ام اتبوك انهم ماكن اويح اداعب اورثويلم  ان لمكول تبتك دتب قكم من كو ئونيتته

 اداعب اعلمو امء الؤهو اداعب اعلموو اتبوك ام دام من عبكو نتفعونيبه  الو اتبوك

 ملعلاهلل ا خلق دون قده لتشهيعل الو شيء ون منكتمل نتم عن علمهم الاو اتوامو

خر الا الو خرالا ولالارق افيلن  ةقننفوس متو ةتلمثباح الوالاب اترنهمقاو ةمكلحاو

ن ايلباهلل ا نزل ان ميحهلل ا باتك يف تنظرون فالا ونكتسلهلل ا جامنهعلى نتم ا ولالا

تبعون يو وقنونيو منونؤي اهيف اه هم بميعلء ادشه لذينهماو ةتح مثبالوافي  حفظ دق

 علم من علمكل  لمتبعون فلتستعلمنهلل ا ظهرهي وم منلى يا وهم اهيفهلل ا نزل ام

 عرض دفقسم الا كذل اين ا تتفكرون هيفنتم ا نا شيءكل  ليه تفصين فان فايلبا

ء اجزاه دعن ىستبقاو لعلما كعلم ذليل نيلمتا ددخذ عنه عا دمن قربك  هللاعلى 

 كاجعلن دق اناه فدمن عن استظهر هذاف ةيذهبء اجزا اهين فاب اهكلاحسبن مي ةيذر

 هبلذاء اجزاه يتبق ف ن الال يلده يصنع ف دحتجب قامن على  نكلو اظيه حفيعل

 اهكلام دعن تيبق دقلتي اء اجزالافي  نكن تا اعلم كانيتا دق اه بمكلانن مكفلتس

 ابدا متيلن نه او رالنا تجعلن فوق ان ميهب ستخرجنه حلذاء اجزامن ء اجزالافي 

في  نزل ام ار هذالناعلى  تقع ان ميتظهر ح هبلذاء اجزاء اجزالافي  نكلم تن او

 دقلتي اء اجزالاه دفلتستعلمن من عن كنكول لالمتعامن يلمهاهلل اعند  ب مناتكلا

 ام اهكلاملى ا توصلن ام اهيبرن فدهب فلتلذاء اجزانفعن ي ام اهين فكين اجمعت 

 ال هللا نار فير قطمدق ىتا دق اضرن بمي لئال هبلذا ن منيلمتا ددمن عى تا دق

 نا هللا باتكفي  لهة رثم نتفعن به فاليلم ن او لعلما كذلفي حد ا ضرنين ان حبي

 كذلفي  ونكسلينهم يللذهلل اد من عن تانيبت ايا كذلكل  تتفكرون ام اليقلنتم ا

هلل ا يتؤيفهن ادصافي  ئلائللا انما قل خرجونين اون ديرير يسكالا ئلاهم لئو لبحرا
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 خلق ار ميسكاهلل و اميعل اماكن حاكنه ا اهيعل اباونن حجكيفهن لادصابء ايش من

كل  عن دلجسافي  لقوةاعلم هلل و ريدر قدلمقت كذلعلى  هللاو شيءكل  خلق منيو

خرج من ي اعلم مهلل و ريدر قدلمقت كذل ىعل هللاو كل شيء خلق منيو خلق ام

على  هللاو كل شيء خلق منيو خلق امكل  عن لقمراو مسلشا من ورق رضالا

كل  خلق منيو خلق امكل  تجذب به من نفس عن علمكل  هللو ريدر قدلمقت كذل

ر يسخلتاو في ا نويكس تحالقرطافي نتم ا امثل م ريدر قدلمقت كذلعلى  هللاو شيء

 دبعمن و من قبلكلهن  تايلسملطا علمهلل و ثوندلوصل تتحاورق فلاو في ا رونكتذ

 لحروفا دادعاعلم نه او لعلما كحبن ذليل هللا نار قل يدر قدلمقت كذلى علهلل او

به  يوتامن  عيلعلم ممتنع من ان هذاتبون قل كن تيثنالا ةصورء البافي نتم ا امثل م

ئن يستضيحتى  باتك لعلم منا كذلفي  ن ننشئنان لنحب اناو اميعظ فضال يوتا

ن اعن يتستطلعلكم  تبن روحهكتو الا دتبن من جسكت ققون فالدلمتاكل  رهكبذ

 ارندقو ثيرالموافي  امنكح دق اعلم م كتبون ذلكتنتم ا ان ميم حكلحاخذن ات

 لحروفاكل  اجعلن درون قكتفيربهم  مايا يف نهميللذهلل ا من اركنفس ذكل  ريدامق

في  لحروفاكل  اتارجدعشر  ىدحافي  اذاف لجمعاة صور اندزثم  ةثلاعشر ممفي 

ذ ا كذلفي  شيءكل  واطنه وابو ءاهره هاظن انسالا لكيه كذلو خلقونيب لالبا

ن ار يج من غالبها ددعفي  اهاثبتنا اناو لعشرا دمن بع ةيناملثا لحروفا يفيء شكل 

 لعلما ددعء الهاخط ول ا نار قل اهلظاد حالواهلل ا من اركم ذلالاو لفالاتحسبن 

ن اعون دت انتم بهاة ممتنعء اسماعشر تسعة  انهميب المقت ما ددو عالواخر خط او

 ن نثبتنا نديلنر انافهلل ا ىلا لحروف فلترسلنا دادعاعلم في  باتكت من كستملا

 طاصرفي  دلعلم من بعا كذل اوتوا نيلذا لعل اعنهلحق ا وندرفعن نو اهيفلحق ا
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 اعم ريخ ان هذكن لو تستمليلوالاب من اتكلعلم ا كذل يفئ نش دقو ونكسليهلل ا

ن اون تحب فالا شيءكل  خلقهلل ادد جيظهور كل  يف قل ينخرالافي  ئنش

 اعدع بدبي امول ا منشيء كل  ن خلقيتبين اظهور كل  يف هللايحب  ون قلددتتج

ن ايلبافي  ن تخلقال دحالوافي ء اجزالاملن كن تاب تبنكت اميف قبنافلتر افيلط

 جذباو فين لطف لطسحاعلى  اتهالمك داجسا تبنكت امثل م دحالوا دادعاح اروا

ط يخعلى  تبنكت ام دبع كيديستظهر من يف يكن ايلباكل  ناو بيجذب جذ

 ىرضي الهلل ا نافهلل ا ليسب يتتعبن ف الو نيلمتبهجاونن من كن تا ديريهلل اوء الحمرا

ر من دق امكل  هللا ملكيحتى  حارتواو روحعلى  تبنكر فلتير قطمدقعلى  ن تتعبنا

 هللا رونكذي ذينهملا رسلت منا دق امن او فيللطا باتكلا هونه ا كيديمن  هدعن

تهم دفئابه  ىترض اه مدمنهم من عن دحاوكل  لىاي تؤيف يللطا حفلتا منربهم 

 يف تحزن ن الا ديلحما دالحماربك  سمار كرن ذكم فلتذيركل افضنه ا هللا دمن عن

 ان عمالرضوا حاتفهلل و نير للمتقيهو خ ام الا نيجري الهلل ا نافشيء  ردقهلل ا ليسب

 امو رضالاو تامولساء الا هللو فيطف لطف الالطهلل او ل شيءك خلق منيو خلق

ع اوسهلل او انهميب امو رضالاو تامولساء انعمهلل و ميلم علام ععالهلل او انهميب

ن يلمحسنار يخهلل او هللا يدين يحضرت ب دق يتلان ين لنعمتيتيالا التكع يسع وساو

سبن كفلتشيء  لك اين اقل  ونكملي اون مكملمره ياب هللاك مل يفكل و هللكل  قل

 دامن عب مك يسما اين اتنتفعون قل  الو رون بهكتذ النتم ا الهلل الى ا رجعي عمال

ترجع ن او هللاء ارض ونكملي ناون دجتهيو عملونيهم هلل نفسا دعنكل  رضالافوق 

هم  كولئان فايلبا اوتوا لذينهما الا محتجبون اعن هذكل و ربهم هللالى ا هملاعما

 قبنافلترشيء  لك اين اسبون قل كيهم هلل امربهم  هللا لىا رجعيهم لامعامن 
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 ةميق يف ستشعرتما امو مبتلونلقيمة ا كمثل تلنتم ا مكناف خرىالا ةميللق مكنفسا

 انتظروا دامن عب مكتفتنون  اللقيمة ا كتلفي نتم ا الاو من قبلهلل ا رسولمحمد 

 الا به امنوا افمربهم  دمن عن تانيلباو ىدلهائهم باج المو هللا رسولمحمد  ظهور

 لينجالاومئذ من حروف ي امنوا امنتظرون مو ونيقانئذ بيحلى ا ونهمد امو منهم اليقل

 ومئذلى يا نهميدفي  ابقو امو ئزونالفاهم ولئك او لينجالاخلق  ريسكاهم ولئك ا

 خذا امف ةيريسكالا ءاجزا اهيتحفظن فين الهلل ا اخلقه دق ةيعرضء اجزاهم  كولئا

نتفعون ي هم الو ةيلعرضا مكهم حيتنزل عل دقهلل ا رسول دبمحم امنوالذين ا هللا

تنبئون بخلق ي الو رجعونين يلطالى اثم  نيلطا ن منوءدبيو هملاعماب الو نفسهماب

نهم احسبون يو صبرونيل لينجالافي  اخلقو اهم بمو هيخلق ف ابم الو نالفرقا

هم  كولئا نايلبافي  اخلود دق لذينهما نان افرقلافي  اخلقو ام كومثل ذل حسنوني

 كحفظن تلين اخلقت ب دقة يعرضء اجزاونهم د امو رهميسكاو نالفرقاهر خلق اجو

نزل  دق مسالالاعن خلق  ةيريسكالاء اجزالا كتلهلل ا خذا دق افلم ةيلجوهراء اجزالا

 هرهماجون ايلبافي  خلقونلذين يا كمثل ذلو نيدهالشا من هينت علك اهم ميعل

ن اب الا خلقت امة يعرضء اجزاونهم د امو هللا ظهرهيمنون بمن ؤي ارهم ميسكاو

 اهعلنن تجام بكنفسا قبنان فلترايلبا يولا اين اقل  ةيريسكالاء اجزالا كحفظن تلي

م كنفسا تجعلن الو توقنون تهايابثم  هللا ظهرهيمنن بمن ؤن تاب ةيريسكالاء اجزامن 

م كناتحسبون نتم او ربكم هللا عن خرىالا ةمايقفي  نن تحتجباب ةيعرضء اجزا

من  ظهري بمن خرىالالقيمة افي  هللا ظهرهي منون بمنؤيلذين ا كمثل ذلو تحسنون

هم  كولئافهلل ا ظهرهيمن  دظهر من بعيبمن  منونؤين ازون يميلهلل ا ظهرهي من دبع

 ةيلعرضاء اجزالا في هم الاو هللا ظهرهيبمن  امنوا لذينهما ةيريسكالاء اجزامن 
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ن هم اهلل ا ظهرهيمن  دبع دظهر من بعيمنون بمن ؤلذين ياي ف كمثل ذلو ونيفنيل

ظهر من يبمن  امنوا دق لذينهماك ولئامنون فؤيلهلل ا ظهرهيمن  دبع دظهر من بعيبمن 

 يف فلتنظرن كمثل ذلو ونيفنيض اعرالاء اجزالافي  هم الاو هللا ظهرهيمن  دبع دبع

 من فلتنظرن كمثل ذلو نيلمستبصران من كو لهخر ا اللذي اخر ا ىلا لخلقا كذل

 ان خلق ماب ظهوركل  في دشهاو نيركالشا ن منكو نئذيحلى ا لهول ا اللذي اول ا

ن تقولن هلل ا عنيهور لتستطلظاك خلق من ذلي ان ماكماو هورلظاك ذلفي  خلق

 شيء من كقبل نكيلم و نيولالاول انت انك ا للهماك ناسبح لقيوما منيلمها

لم و نيخرالاخر ا نتانك او خرالانت انك ا للهماك نان سبحيهلالاه لٓ ا نتا نكاو

 هرالظانت انك ا للهماك ناسبحن يدوحالا دوحانت ا نكاو شيء من كدن بعكي

ن يدصمالا دصمانت ا نكاو شيء من كن فوقكيلم و نيظهرالا ظهرانت ا نكاو

 من كوندن كيلم و نيبطنالابطن ا نتا نكاو طنالبانت انك ا للهما كناسبح

ربكم  هللا بهنتم ا مكرب هللا حبهيسم ام دلقان اقل وحدين الاوحد انت ا نكاو شيء

 انا الاه لٓ ا الهلل ا انانني ا تبصرون فالا هللا باتكفي ء اسمالا قربا كعون قل ذلدت

 كتلفي  هللا سما دعون قل من بعديي ايا لك دبعمن و من قبل اميدق زالاكنت 

لفعل اب احجفي سم الا كن ذلاعون قل دتربكم  هللا به نتمان ايكلاسم اية الا

ه لٓ ا نه الاى علهلل اعلى  لنديت امر كه ذليهر فالظا الايرى  لفعل الافي  ناور كذي

ية الا كتلفي  نتما مدلقاقبل زل الا ركذسم الا مامقفي  ن قلايكلائن اكلا هو الا

في ء اسمالا قربا كم تصفون تلكلعل نفسه ابه هللا وصف دقء اسما كون تلدتشه

كل  ركذفي  مكنازين ماهون قل تتوج م الكرب هللالى انتم افا اعظمهاثم  هللا باتك

 ن بحرام تختمون قل دلمستقالى ا ءوندم تبدلقا مننتم اسم الا كذل ددسم عا
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ثل مكء اسمالا ن مثلاون قل دتشه هلل الا ريه غيف ونكتسلنتم ا نابحرء اسمالا

كل  هللا الا اهيفيرى  الهلل ا نالشمس تبصرون قل سبحا ريغ اهيفنتم ا هل ايالمرا

 بهنتم ا ار ميغ كذلزل الا منهلل ا وصف بهي ان ماعون قل دي ربهمهلل اء اسماب

 م خلقكمدن قاقل  به تصفوننتم ا ار ميغ كم ذلدلقامن هلل ا وصف بهي امو تصفون

في خر ا الو ولا م منكجعل ل امهلل ا نا لوو ونركث تذدلحاصقع في نتم ا هللاعند 

 هلل توقنونا مرابنتم العلكم  كلملامره في اب خلق دق دحال كن ذلكلو كلملا دح

 كلعلم ذلامن هلل ا وصف بهي ام تتفكرون ام اليقلنتم ا لوء اسمالا لك كمثل ذلو

 امو تصفون بهنتم ا ام ريغ كمع ذللسا منهلل ا وصف بهي امو به تصفوننتم ا ار ميغ

 امكل  فينتم ا كمثل ذلو تصفون بهنتم ا ار ميغ كلبصر ذلامن هلل ا وصف بهي

ء اسمالا بحرفي نتم ا نا ئهاسماثم  هللا الا نكيقل لم  وندتشههلل الى ا نسبي

كل  ائهالداولى ثم الانقطة  الا نكيون لم كلخلق تسلابحر  يف نتمان او ونكتسل

ن كي ان ماو ناميالاو ىدلهافي  ةويلحاهم روح ين فكيونهم لم د امو ئموناق بهم

 بحرفي نتم ا ناو تعقلونيو بصروني ام الين فقلاويلحاو تابلنا ةويح حارواهم يف

 قل ىنثاو ركذكل  منون به منؤلذين ياثم  هللا ظهرهيمن  الا نكيون لم كهر تسلالظا

من  الاحق لا نكيطن تنظرون لم البابحر في نتم ا ناو رجعوني دحاوسر  لىاكل 

 مكنفساو مكحارواو مكتدفئاخلق هلل ا مكيريمنون به ؤيهم لذين ا ثم هللا ظهرهي

 لو نتمارون قل كتشلعلكم  مكطنابو مكهراظو مكخراو مكولافي  مكداجساو

هلل اء اسما من اسماده افؤ ناكن اتستنبئون مثل سلممحمد ثم  ومفي ي تتفكرون

ت اروحه مر ناو تنظرونء اسمالا بحرفي نتم ا ناربه  هللاعلى  الا لندي ث اليح

 كذلفي نتم افا هللا رسول دمحم هولذي اول الا ركشمس ذ الا اهيفيرى  ث اليح
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 دتستشهو هللا رسولعلى محمد  انزله دق يتلا تايامن ية ا نفسهن او تتفكرون ال

 هر الالظا هراظ دطن بعالباطن ابفي و نيلمالعارب  هللا دلرسول من عننه اعلى 

 ل معلظا قلبنتي اتتقلبن مثل مهلل ا رسول دلمحم ةصف اهناب الا تهيتاذ دن جسلدي

 ةدفئالابحر  يف ونيتتربن او تبصرون ال كم مثل ذلكنفسا خلقفي نتم افا لشمسا

 ةميلقا وميوقبل  عونيتستطنتم ا نا لقيمةا وميم كر ليخء اسمالا بحرفي  ونكتسلو

 خراو هرالظا هراه ظيفيرى  دق ثيطن حالباطن ابهلل ا نهيتؤلمن ت الا عونيتستط ال

نتم ا لقيمةا ومفي ي نكلو نيلمالعارب  هللا عن الا ستنبئني الو ولالاول اوخر الا

منون بمن ؤيهم لذين اثم في  لخلقا كذلكل  لىا ن تعلمون فلتنظرناعون يتستط

هم تدفئافي  همو ةيلوهالاشمس  اهيتجلت ف دقء اياترونهم مر تنظرونهلل ا ظهرهي

 الء اسمالا لىالكنكم وء اسمالا كر تليونهم غد امو لوندمستربهم  هللا ىعل ءاسما

  عوندلت هاياثم  تنظرونء اسمالا كتلكل  ىبمسمنتم او تنظرون

 

 مدقالام دقالاهلل ا بسم

 كرنكذان ا دكمن عن اظهرتها دت قابظهور كركذاف يك هيلٓ ا اي للهماك ناسبح

قد  ادي لمايرضي فؤ ال نئذيحلى ا الهول ا اللذي اول ا من اظهرتها دت قاربظهو

 الا هلٓ ا ن الانك افسبح اخر لها لتي الاتك اتظهر من بعد من ظهور اعلمته وخلقته لم

نك ات وسبحالبطونانت في كل ا الا هلٓ ا ن الانك ات وسبحالظهورانت في كل ا

ت في كل نا الا هلٓ ا ن الانك اء وسبحاسمالالجج نت في كل ا الا هلٓ ا ن الا

خر بعد كل الاهلل انت ال وستقالالاول قبل كل شيء بالاهلل انت اء واسمالام اطمط

طن دون الباهلل انت اع واستمنالاهر فوق كل شيء بالظاهلل انت ال وستجالالاشيء ب



 

www.oceanoflights.org 

ش ظهورك عدد اعراظهرت نفسك في انك قد اذكرنك بان اع استرفالاكل شيء ب

تجلين من بعد  ابعدد كل شيء بم ذكرنكان اكل شيء فقد عددت تجليك و

ستغفرنك نك الانك سبحاسبحول الالي في ايرجعن  الي مثل مالقول افليرجعن 

ل اتز زل والالافي عز  اقديم زالالم تزل كنت  اليك عن هذاتوبن عن ذلك وال

و لدونك الغيرك من ظهور حتى تعرف به ازل الالم تزل في قدس  اقديم زالالتكونن 

 نك كل شيء بمشيتك منشئة فكيف الانك سبحاصف به سبحمن بطون حتى تو

نك انك سبحايحكين عنك فسبح دتك منذوتة فكيف الارايدلن عليك وكل شيء ب

 والالبطونك في كلهم لم يكن  اساكرارك ولظهو اشاعرافسك لم تزل قد جعلت لن

نت وفي ا الا اهران ظلم يكنت وفي كلهم ا الاخر انت وفي كلهم لم يكن ا الا

ن اك الفطرة ماظهرت بديع الذي قد اذ من يوم انت ا الا اطناهم لم يكن بكل

لى امر الاى نتهان الى اخر الى ظهور مظهر اعليك ومن بعده من بطونه  الا مستدال

 الدمستو نتا الاه لٓ ا ال دكوح كعن امستنبئ الاظهور  الظهور لم يكن ذاذلك 

 دلحما كلو كنفس يعرفتن دق امعلى  دلحما كفل نتا الا هلٓ ا ال دكوح كيعل

 دلحما كلو كئابلق يعل مننت دق امعلى  دلحما كلو كركذ يعرفتن دق امعلى 

 كتاياب يب يت ليتجل دق امعلى  دلحما كول كتابمرض ليع تدشه دق امعلى 

 كتالمكب يباتكفي  ةلمستبطناعلوم ء الداى مت علكح دق امعلى  دلحما كلو

 يدين يمن ب للهما يحفظنافنت ا الاه لٓ ا ال دكوحليك او كبو كمنو كل كذلكل 

شطر كل  منو يتحت رجالو يسافوق رمن و يئلاشمو ينيميعن و يخلفمن و

 يوفقنو ث شئتيحو شئت يناو ف شئتيك ككمن مل يتنكمل امكل ولي ا ينتهي

 تكايا تبنكالو كئالداثم  كمظهر نفس رنكذالو كتالمكبذن تلذاو تكايا تلونا ناب
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حجبهم ي اعم كخلقكل  نقطعنالو كئفابلط دكان عبيربالو كهجاحفظن منالو

 دام من عبك كعالو دكجوو كاعطو كبفضل الان كيلم  كذلذ كل ا ئكارض عن

 دام من عبكر وير قطمدون قكملي الو كامن رض ائيسبون شكيل عمرهمفي  وندجتهي

هم يعل لتمننو كن موهبتيميفي و كف رحمتكفي  نهميلتربو هميعل كبذل منننت

نت ا الا هلٓ ا ال دكوح كيعلو كبو كمنو كلكل  ئكارضلتوفقنهم بو كتامرضب

 در قيون خدكل  عن للهما يعصمناو احطت به علما در قيخكل  للهما يهب ل

 رضالافي  الو تامولسافي  ال يءش من كب من علمعزيلن نك ا احطت به علما

نك ا اونهمد ام الو قلخلا الو مرالا وتكمل يف الشيء  من كعجزي الو انهميب ام الو

 اتيمقشيء كل  على نتك كناو اطيمحشيء بكل  نتك

 

 م دقالام دقالا هللا بسم

كل  عرفو تهينادفرر انوا تابظهور تانكلمماكل  على ىتجل دقلذي ا هلل دلحما

س دقو هديتوحعز  لىا شيءكل  ىعدو تهينادصم سدت قاياته بينونيكشيء 

 تهيطنابو تهيهراظو تهيخراو تهيولابشيء كل  نطقاو تهينادع صمدب تاه بشئونديتجر

 ريهاظالالمظتهر ذو اوع يفارالالمرتفع ذو او ريداقالار ذو دلمقتا هو الا هلٓ ا النه ا ىعل

لمعتظم ذو او ليماجالالمجتمل ذو او يهابالاذو  يلمبتهاو ليلاجالالمجتلل ذو او

 ميماتالاتمم ذو لمتاو ميحارالالمرتحم ذو او ريوانالالمنتور ذو او ميظاعالا

لمعتلم ذو او زيزاعالالمعتزز ذو او ليماكالاتمل ذو كلماوخ يماشالالمشتمخ ذو او

 طيلاسالاذو  لمستلطاو فيراشالالمشترف ذو او يضارالاذو  يلمرتضاو ميلاعالا

وت كملفي لحسنى اء اسمالا له يلاعالاذو  يلمعتلاو كيلامالاذو  كلممتلاو
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 ستبلغنيت لاهورلظاو تالبطوناجبروت في  ايلعلا لامثالاله و تاياهلناو تايادلبا

عز  منبع لىا ابهذكل  ستعرجنيلو تالصفاوء اسمالا سدقذروة  ىلا كبذلكل 

 نه الاته باته بذاذعلى  دشه دق اخلق بميو خلق امكل و هدستشهات فالاللداو لفخرا

 رقافلتاو رناقلتاعن  اسدمتقو ثلاملتاو بهاشلتا عن ادن متفراكزل يهو لم  الا هلٓ ا

 عدباو تهيث مشادحابشيء  من الء اش امكل  خلق دل قكاشلتاو لداعلتاعن  امتنزهو

 اته فميربوبء استغناو ئهالعلو غنشيء كل  عرف نفسه دته قداراء انشابد ارا دق امكل 

ته لظهور يزلاب يغظهر او دالوحا دحالوا هو الا هلٓ ا نه الاعرف بيهو نه او الا شيء من

 لهول ا اللذي اول ا ته منيزلاو تهيوسدق يرسكو تهيمدقو تهيوميه عرش قمظهر نفس

ك ذللى ا تاهورلظا ىنتهان الى اد ارا فيكل بطون ك يفوء اش فيكظهور كل  في

جعله و عيلمناذخ المتبالبطون ا كذللى ا تالبطوناكل و عيلمنامخ المتشاهور لظا

 اللذي اخر ا لىا بطني ات ماونبطو لهخر ا اللذي اخر ا لىا ظهري ام تالظهور اباب

 مظهر نفسه عرش ظهورهن او هو الاه لٓ ا نه الاخلق بيو خلق امكل و هدستشهاله فخر ا

حط ي ث اليله حول ا اللذي اول ا لعرش منا كمثل ذلهلل ا خلق دق بطونه يرسكو

ن ا له بالخر ا اللذي اخر ا لىا لعرشا كمثل ذلهلل ا خلقيوس ونهدحد ا به علم

 من قبل اظهرها دق ات ماهورلظاكل  ظهوركل  جعل دوق هاسوحد ا علمحط به ي

كل  هللا ىريو شيء ردقشيء  نتظرن مني ن الال دمن بع اظهرهي ات مالبطوناكل و

 اركعرفهم نفسه ش دق ابمربهم  هللا اروكشيلو هين تجليمن ع هيخلق ف ابمشيء 

شيء كل  عنكل  انا قل اليجل اديمحهم ظهوره تدشها دق ابم هللا وندحميلو اميعظ

سبحون لم انا امشيء كل  سبحني ارون قل مكاششيء  لك عنكل  انا ون قلدماح

ن يدماح اكن امشيء كل  ندحمي ان قل ميسدلمق اكن انا اميء شكل  سندقي اقل م
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ن قل يدلموح انك امشيء كل  ندوحي ان قل ميركاش اكن اميء شكل  رنكشي اقل م

  نيلمعظم انك امشيء كل  عظمني ان قل ميبركلم انك امشيء كل  برنكي ام

 

 مدقالام دقالاهلل ا بسم

 من هللا عرش ظهورعلى ء البها انماو مدقالام دقالاهو  الا هلٓ ا اللذي ا هلل دلحما

ل يلالا ليللافي  هللاء دالا كل ثم على لهخر ا اللذي اخر ا لىا لهول ا اللذي اول ا

له جالجل  ميدلقا ةمعرف ناب دشهاف دبعو لمجللا دحالواهلل اعند  ر مندق ابم

 اللذي اول ا منعز و جل هللا ناو الا ظهر لخلقهي ته اليتابذو ونهدته ممتنع لينونيكب

خر ا لىاو م عزهالكنطقه باو نفسه عرش ظهورظهر ا نالقه بخعرف نفسه ب دله قول ا

 ال من قبل لمنز امهلل ا رفعيل ظهور ك يفو ظهرا امثل مهلل ا ظهرنيله لخر ا اللذي ا

 دحاظهر من وي ام اذاف لف عرشاظهر يلو  نظراف مثال دنزل من بعي اثبت مين ان ديري

لهم كلخلق الف من الافي  اظهرو دق انئذ ميح هللا مثل ظهوركلف مثله الا دبعول الا

حد ا ىبقين ا مثال دبع دمن بع علوي المء الداو دظهر من بعي الجوهر م اباسبا انواك

لف الا دظهر بعيظهور من  دلف ظهور عناب هورلظاك ذل دظهر من بعي امن ظهور م

 كمثل ذلو هورلظاك تب من قبل ذلكلا ىولا من يبق امثل مكهلل اعند  ن مثلهاك

 تاراشالاعن ت الصفاوء اسمالا وتكملفي  هللاب ستغناو تاهورلظافي  رنكفلتتف

كل  تنظر بشئون الو لهول ا اللذي اول ا بمثلهلل امر ا له خرا اللذي اخر ا لىا ناف

 ريسكالافور اكو ةمكلحاو لعلماهر اجوكل  اهور هذلظاك بنفس ذلة ئماق اهناظهور ف

 هللالى اكل و هللابكل  قلزلية الا ةعابحر صنن اسك تايناذج جواوسة قيلحقاو

  ئموناق هللابكل و هللا منكل  جعون قلار
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  مدقالام دقالاهلل ا بسم

هست که لم يزل  ر بوده واواسز ايوم لم يزلى رت حى قاتقديس ذ تسبيح و

ع کنه مقدس استمناع استرفال بايز ت مقدس خود بوده و الال ذستجالا لستقالاب

هيچ  او رايش ننموده است ختن واهيچ شيء حق شن او راخته اهد بود نشناخو خود

من شيء بقدرت مستطيله  ال اخلق فرموده کل شيء ر نيش نموداحق ست ئشي

 تانکه کل ذرا اعن شيء بمشيت ممتنعه خود ت ال اعل فرموده کل شيء رج و خود

ف اعتراب و و مستعززابتوحيد  و مستفخر وان اخر له بعرفا خر الالى اول له ا ول الاز ا

نکه هيچ ا اکشته ت ز منبع جود مستنيراهى مستشرقه انو مر واوا ن وا هر ظهورامظ

کل  و ممنوع نکشته وا و در حقا ز جوداست انچه ممکن از ان اشيء در هيچ ش

گشته  هراظء اسم ها بر ين ظهوراچونکه  وگشته  و منتهىاشيء بذروه فضل وجود 

لحمد فى اله گشته  مستجلى ار نيهاکوا نيه وامکات ائيه کل حروفات هابتجلي

 يرضى و افوق م ضى ورحتى ي هللايحصى  ادنى بمالالعلم ثم فى جبروت املکوت 

ين اشته ذکر امحبوب د ولى والا و خرهالالرضى فى ا نه هوايرضى  افوق فوق م

نه اهلل ا يه شهداوت در حين تال وء ار بعدد هانه سم در ليل واين ادر ظل  احرف ر

ول خلقه الحى هم اء دالان اکلمته و  لسبع عبده وات حروف اذ نا هو و الاله ا ال

 ول شوداکر ذکر الى  ه وحد مستکفى بوداهلل من عنده يخلقون بعدد وامر اب قل کل

نشود ولى  يتاز ذکر حى کفانى شود اکر ذکر ثا يت نکند وانى کفاز ثاحد ابعدد و

نکه کل بذکر ا اشده ت ر ذکرانه ء در ليل واحد و در حى عدد هاعدد و وليتينادر 

نچه مقدر شده در حد اب لماع بر س حکمى مقدر نشده وان بر هلل مستذکر بوده وا
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 مراز ا هلل مستذکر شده واکل بذکر  نکها اقوت حمر ذکر شده تاز يا ءاز عدد هاخود 

  کرينالذاهلل خير ان محتجب نکشته و ا

  

 قربالاقرب الاهلل ا بسم

هلل ا بسم ربالقارب القاهلل ا لقرب بسمالقرب اهلل ا لقرب بسمالقرب اهلل ا بسم

رب القاهلل ا بسم بالقرالقرب اهلل ا ب بسمالقرارب القاهلل ا ب بسمالقرارب القا

ب يلقرارب القاهلل ا بسم لقروبارب القاهلل ا لقروب بسمارب القاهلل ا لقروب بسما

 لمقرب بسمالمقرب اهلل ا بسم لمقربالمقرب اهلل ا روب بسميلقارب القاهلل ا بسم

هلل ا لمتقرب بسمالمتقرب اهلل ا بسم لمقتربالمقترب اهلل ا ن بسمالقربارب القاهلل ا

لمستقرب المستقرب اهلل ا بسم ربالمتقارب المتقاهلل ا رب بسمامقلارب المقا

لقرب ا يلقرب ذاهلل ا بسم لقربا يلقرب ذاهلل ا لقرب بسما يلقرب ذاهلل ا بسم

ء القربا يلقرب ذاهلل ا بسم بالقرا يلقرب ذاهلل ا ب بسمالقرا يلقرب ذاهلل ا بسم

 يلقرب ذاهلل ا بسم بارقالا يلقرب ذاهلل ا رب بسماقالا يلقرب ذاهلل ا بسم

 يلقرب ذاهلل ا بسم لقربها يلقرب ذاهلل ا ب بسماقرالا يلقرب ذاهلل ا رب بسمالقرا

لقرب اهلل ا بسم نيربالقا يلقرب ذاهلل ا رب بسمالقوا يلقرب ذاهلل ا لقروب بسما

هلل ا بسم ربالمقا يلقرب ذاهلل ا رب بسمالمقا يلقرب ذاهلل ا ن بسميبالقرا يذ

 بسم تالقرا يلقرب ذاهلل ا لقربوت بسما يلقرب ذاهلل ا ت بسمالقربا يلقرب ذا

 تالقربا يلقرب ذاهلل ا ت بسمالقربا يلقرب ذاهلل ا ت بسماقربالا يلقرب ذاهلل ا

 يلقرب ذاهلل ا ت بسمابالقرا يلقرب ذاهلل ا ت بسماربالقا يلقرب ذاهلل ا بسم

هلل ا ت بسمالقروبا يلقرب ذاهلل ا ت بسمابالقرا يلقرب ذاهلل ا بسم تابالقرا



 

www.oceanoflights.org 

ت ابيلقرا يلقرب ذاهلل ا ت بسمالقروبا يلقرب ذاهلل ا بسم تالقروبا يلقرب ذا

 يلقرب ذاهلل ا ت بسمالمقربا يلقرب ذاهلل ا بسم تاروبيلقا يلقرب ذاهلل ا بسم

هلل ا ت بسمانالقربا يلقرب ذاهلل ا بسم تاربالمقا يلقرب ذاهلل ا ت بسمالمقربا

 يلقرب ذاهلل ا بسم تالمقتربا يلقرب ذاهلل ا ت بسماقربتملا يلقرب ذا

لقرب اهلل ا هللاب قربالاقرب الاهلل ا هللاب تالمستقربا يلقرب ذاهلل ا ت بسماربالمتقا

 هللاب بالقرارب القاهلل ا هللاب ربالقارب القاهلل ا هللاب لقربالقرب اهلل ا هللاب لقربا

رب القاهلل ا هللاب لقروبارب القاهلل ا هللاب بالقراب رالقاهلل ا هللاب بالقرارب القاهلل ا

روب يلقالقرب اهلل ا هللاب بيلقرارب القاهلل ا هللاب لقروبارب القاهلل ا هللاب لقروبا

هلل ا هللاب نالقربالقرب اهلل ا هللاب لمقربالمقرب اهلل ا هللاب لمقربالمقرب اهلل ا هللاب

هلل ا هللاب ربالمقارب المقاهلل ا هللاب لمتقربالمتقرب اهلل ا هللاب لمقتربالمقترب ا

 هللاب لقربا يذ لقرباهلل ا هللاب لمستقربالمتقرب اهلل ا هللاب ربالمتقا ربالمتقا

هلل ا هللاب بالقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب لقربا يلقرب ذاهلل ا هللاب لقربا يلقرب ذاهلل ا

هلل ا هللاب رباقالا يلقرب ذاهلل ا هللابء القربا يلقرب ذاهلل ا هللاب بالقرا يلقرب ذا

 هللاب قربالا يلقرب ذاهلل ا هللاب ربالقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب باقترالا يلقرب ذا

 هللاب ربالقوا يلقرب ذاهلل ا هللاب لقروبا يلقرب ذاهلل ا هللابة لقربا يلقرب ذاهلل ا

 ربالمقا يلقرب ذا هللا هللاب نيبالقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب نيربالقا يلقرب ذاهلل ا

 يلقرب ذاهلل ا هللاب تالقربا يلقرب ذاهلل ا هللاب بيرالمقا يلقرب ذاهلل ا هللاب

لقرب اهلل ا هللاب تاقربالا يلقرب ذاهلل ا هللاب تالقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب لقربوتا

هلل ا هللاب تاربالقا يلقرب ذاهلل ا هللاب تالقربا يلقرب ذاهلل ا هللاب تالقربا يذ

 هللاب تابالقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب تابالقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب تابالقرا يلقرب ذا



 

www.oceanoflights.org 

 تابيلقرا يلقرب ذاهلل ا هللاب تالقروبا يلقرب ذاهلل ا هللابت القروبا يلقرب ذاهلل ا

 يلقرب ذاهلل ا هللاب تالمقربا يذ لقرباهلل ا هللاب تاروبيلقا يلقرب ذاهلل ا هللاب

هلل ا هللاب تانالقربا يذ لقرباهلل ا هللاب تاربالمقا يلقرب ذاهلل ا هللاب تالمقربا

 يذ لقرباهلل ا هللات بالمقتربا يلقرب ذاهلل ا هللاب تالمتقربا يلقرب ذا

 باتكفي  نيلسادد ت عبسمال كت تلالمستقربا يلقرب ذاهلل ا هللاب تاربالمتقا

كل  يف نتمان يلسادد ت عاهلالاب كتستنبئون تلء اسمالاكل  في كنتم مثل ذلا هللا

 رونكذي نارلذكا جمعفي  لجمعار اكذام بكلان رجال تستنبئون ق كمثل ذلء اسمالا

ت لبسمالا كتل مننتم ا رنكذيهن لنفسا من جمع اهينزلت ف ام بمكئانسن او

نتم ا هللا ناسبحفي  قل ونؤقريل ككل  ن قلاقريت للبسمالا كهن من تلو ونؤلتقر

ن اعون يتستط كهلل مثل ذل دلحمان اركذفي و ن تستنبئوناعون يتستط كمثل ذل

 كمثل ذلنتم انت ا الاو هللا الاو اناد من هوكلهن  تاليهللتار كذفي و تستنبئون

شيء كل  على اكن اناو كسم مثل ذلاكل  في نزلننل الو نشو ن تستنبئوناعون يتستط

سم الا كذلفي  لتحصونم نتا امخر ا لىا لهالاله الاهلل ا بعز نزلن ان مثل ميردلمقت

 هللا ناقل سبح اطون به علمين تحاعون يتستطنتم ا لهن هلك ءاسمالاخر ا لىاثم 

ربهم  هللالى اكل و نفسهمالهم بهم بهلل ا ىتجل ار مدقعلى  طونيلمح هللا مرابكل 

 كذل مثلو لهالاله الاهلل اد جبم كمثل ذلو لهالاله الاهلل ا لدبع كومثل ذل رغبوني

 لهالاله الاهلل اء ابه كمثل ذلو لهالاله الاهلل ا بظهر كمثل ذلو لهالاله الا هللا بنور

كل  على اكن اناوء اسمالاخر ا لىا لننزلنء اله لو نشالاله الاهلل ا لبجال كمثل ذلو

 تالخطباو تابرلزاو تانيلباو تايالاو تلبسمالاكل  في ن قليردلمقتشيء 

 انا الا هلٓ ا النه اعلى  الا ندتشه ال تاراشالاو تاملعالاو تالاللداو تالمكلاو
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نتم ا اذاف نايلبامن ة دحاونقطة  تمكردستان اون دعبيي ايا كلو يخلق يوند ان ماو

ت ايالا كرن تلكستظلون فلتتفيظله في  لك هللا ظهرهيمن  كون ذلكردن لتايلباكل 

ي ف كذلكون دتشهو ا تسمعونحدة او ر نفسيمن غنتم ا هل طلعتو شرقتاف يك

من لى ا رجعي امو تبصروننتم ا نا رجعنيلكلهن  دحانفس و لىا خرىالالقيمة ا

 ناون تحب النتم افا نايلبان من كيرجع لم يلم من و نايلباكل  كذل هللا ظهرهي

 كل هم كولئا نالفرقا اوتوا لذينا ن منايلبالى نقطة ا ارجعو دقلذين ا ترجعون مثل

 هم اليفنتم افا اجوهرهء ام خذتا دئق قادحكونهم د امو نالفرقافي  هللات ايا

 اعرفو دقء الؤهو وقنونيو منونؤيته اياب ثم ربهمهلل ا عرفونيل اخلقو دقذ كل ا تنظرون

ونهم د ان مكلو له اخلقو اهر ماجو اوكردا دق اذاف اتهالمكب اقودص ن ثمايلبانقطة 

حتجبون يهم و ربهم عنهمهلل ا ىرضي عملون عمالي لعلهم رالنهال ويللاب تبعوني

 اوم رضالاو تامولساك ملهلل و رونكتذي الو مرهابء اضلرا خلقيعمن  نفسهماب

 اقل م يهالمتبا يلمبتها يلبها كمن ذلهلل اء اش انقلبون قل ميهلل الى اكل و انهميب

لجمل ا كمن ذلهلل اء اش الل قل مالمتجالمجتلل الجلل ا كمن ذل هللاء اش

ء اش اظم قل مالمتعالمعتظم العظم ا كمن ذلهلل اء اش اقل م ملالمتجالمجتمل ا

حم المترالمرتحم احم لرا كمن ذلهلل اء اش اور قل مالمتنالمنتور النور ا كمن ذلهلل ا

 ملكلا كمن ذلهلل اء اش امم قل مالمتتالمتمم امم لتا كمن ذلهلل اء اش ام قل

هلل اء اش ار قل مباكلمتاتبر كلمابر كلا كمن ذلهلل اء اش امل قل ماكلمتاتمل كلما

 الم قل مالمتعالمعتلم العلم ا كمن ذلهلل اء اش ازز قل مالمتعالمعتزز العزز ا كمن ذل

 يلمرتضا يضلرا كمن ذلهلل اء اش اقل م ردالمتقار دلمقتار دلقا كمن ذلهلل اء اش

من هلل اء اش ابب قل مالمتحالمحتبب اب يلحبا كمن ذلهلل اء اش اقل م يضالمترا
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 لطالمتسالمستلط الط لساك من ذلهلل اء اش اف قل مالمتشا لمشترفارف لشاك ذل

 يلعلا كمن ذلهلل اء اش اقل م كلالمتما كلممتلا كلملا كمن ذلهلل اء اش اقل م

هلل اء اش اقل م رماكلمتاترم كلمارم كلا كمن ذلهلل اء اش اقل م يلالمتعا يلمعتلا

لمستذج السذج ا كمن ذلهلل اء اش اشم قل ماحتلمالمحتشم الحشم ا كمن ذل

 كمن ذلهلل اء اش ارز قل مالمتطا لمطرزارز لطاك من ذلهلل اء اش اذج قل مالمتسا

 اع قل مدالمتباع دلمبتاع دلبا كمن ذلهلل اء اش اون قل ماكلمتاتون كلماون كلا

تمر ؤلمامر الا كمن ذلهلل اء اش ام قل مكالمتحام كلمحتام كلحا كمن ذلهلل اء اش

 كمن ذلهلل اء اش امن قل مالمتاتمن ؤلمامن الا كمن ذلهلل اء اش ام مر قلالمتا

 ال قل مدالمتعا لدلمعتال دلعا كمن ذلهلل اء اش اخر قل مالمتفالمفتخر الفخر ا

لع لطاك من ذلهلل اء اش اقل م ضلالمتفالمفتضل الفضل ا كمن ذلهلل اء اش

ء اش اشع قل مالمتشاشع لمتشعاعشع لشاك من ذل هللاء اش الع قل مالمتطالمتطلع ا

 يلمغتنا يلغنا كمن ذلهلل اء اش اطع قل مالمتسالمستطع السطع ا كمن ذلهلل ا

من  هللاء اش امس قل مالمتشالمشتمس امس لشاك من ذلهلل اء اش اقل م ينالمتغا

 اقل م جمالمتنالمنتجم اجم لناك من ذلهلل اء اش امر قل مالمتقالمقتمر القمر ا كذل

 كلفلا كمن ذل هللاء اش اوب قل ماكلمتاتوب كلماب كوكلا كلمن ذهلل اء اش

هلل اء اش امر قل مالمتسا لمستمرام لساك من ذلهلل اء اش اقل م كلالمتفا كلمفتلا

حر المتبالمبتحر البحر ا كمن ذل هللاء اش ابل قل مالمتجالمتجبل الجبل ا كمن ذل

هر لناك من ذلهلل اء اش اجر قل مالمتشا لمشتجراجر لشاك من ذلهلل اء اش اقل م

هلل اء اش اضر قل مالمتخالمختضر الخضر ا كمن ذلهلل اء اش اهر قل مالمتنالمنتهر ا

لموترق ا لورقا كمن ذلهلل اء اش اصن قل مالمتغالمغتصن الغصن ا كمن ذل
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من هلل اء اش اقل م قدالمتحاق دلمحتاق دلحا كمن ذلهلل اء اش ارق قل مالمتوا

وس قل المتطالمطوس الطوس ا كمن ذلهلل اء اش امر قل مالمتثالمثتمر امر لثاك ذل

 كيدلمتا كيلداك من ذلهلل اء اش ار قل ميالمتطا ريلمتطار يلطاك من ذلهلل اء اش ام

 كمن ذلهلل اء اش اقل م ينالمترا يلمرتنا ينلرا كمن ذلهلل اء اش اقل م كيادلمتا

 اجج قل ملمتالالملتجج اجج للاك من ذلهلل اء اش اقل م ينالمتغا يلمغتنا يلغنا

 نلسكاك من ذلهلل اء اش اسن قل مالمتحالمحتسن الحسن ا كمن ذل هللاء اش

ء اش اقل م رسالمتفالمفترس الفرس ا كمن ذلهلل اء اش ان قل مكالمتسان كلمستا

لمقتلم القلم ا كذل منهلل اء اش اوح قل ملمتالاتوح لملاوح للاك من ذلهلل ا

ك من ذلهلل اء اش امقل  ددالمتما ددلممتا ددلما كمن ذلهلل ا ءاش الم قل مالمتقا

 ارف قل مالمتعالمعترف العرف ا كمن ذلهلل اء اش ابس قل ملمتالالملتبس ابس للا

 يرسكلا كمن ذلهلل اء اش ات قل ميالمتبا تيلمبتات يلبا كمن ذلهلل اء اش

ء اش ارش قل ماتعلمالمعترش العرش ا كمن ذلهلل اء اش ارس قل ماكلمتاترس كلما

 زلالمتاتزل ؤلمازل الا كمن ذلهلل اء اش ام قل مدالمتقام دلمقتام دلقا كمن ذلهلل ا

لعقق ا كذل منهلل اء اش ارب قل مالمتقالمقترب القرب ا كمن ذلهلل اء اش اقل م

هلل اء اش اقل م قشالمتنالمنتقش اقش لناك من ذلهلل اء اش اقق قل مالمتعالمعتقق ا

لمفتضض الفضض ا كذل منهلل اء اش اهب قل مالمتذالمذتهب اب هلذاك من ذل

ك من ذلهلل اء اش اقل م رلالمتبالمبتلر البلر ا كمن ذلهلل اء اش اضض قل مالمتفا

رض المتفالمفترض الفرض ا كمن ذلهلل اء اش ان قل مكالمتسان كلمستان لسكا

لل لشاك من ذل هللاء اش ارز قل مالمتحالمحترز الحرز ا كمن ذلهلل اء اش اقل م

ء اش امس قل ملمتالا لملتمسامس للاك من ذلهلل اء اش الل قل مالمتشالمشتلل ا
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مر المتزا رتمزلمامر لزاك ن ذلم هللاء اش الل قل مالمتعالمعتلل اعل للاك من ذلهلل ا

 ؤلؤللاك من ذلهلل اء اش اقل م تيالمتقات يلمقتاقت يلا كمن ذلهلل اء اش اقل م

هلل اء اش اهر قل مالمتجالمجتهر ا لجوهرا كمن ذلهلل اء اش اقل م يللمتالا ئللمتالا

 لمشتمخا مخلشاك من ذلهلل اء اش اقل م فدالمتصاف دلمصتاف لصداك من ذل

 كمن ذلهلل اء اش افف قل مالمتنالمنتنف المنف ا كمن ذلهلل اء اش امخ قل مالمتشا

 اهج قل مالمتبا لمبتهجا جلبها كمن ذلهلل اء اش اذخ قل مالمتبا لمبتذخالبذخ ا

 لمجتزءالجزء ا كمن ذلهلل اء اش ازن قل مالمتحالمحتزن الحزن ا كمن ذل هللاء اش

 كهلل من ذلاء اش الل قل ماكلمتاتلل كلمال كلا كمن ذلهلل اء اش ازء قل مالمتجا

ء اش اوج قل مالمتزالمزتوج ا وجلزاك من ذلهلل اء اش اقل م درالمتفا دلمفترا دلفرا

لمقترب القرب ا كمن ذلهلل اء اش اقل م دعالمتبا دلمبتعا دلبعا كمن ذل هللا

ن علم اون قل كردرب تاقلتاو دعابلتاعلم نتم ا ثم كذلفي  رنكرب فلتتفالمتقا

ن روكذي اعمهلل ا نان قل سبحيحصين اعن يستطيهلل ا ريهل غ اهذ دعابلتاو رباقلتا

ل دتب كتحر اذا ثميء شبكل  نالشا كذلعلى  يءلشاك ذل ةنسبفي  قل فلتنظرن

 كمثل ذلشيء كل  فيو وندتشه كمثل ذلشيء كل  فينتم ا اذاف شيءبكل  نسبته

ن كسي اذاو شيءبكل  تختلف نسبتهشيء  ردق لقلما كذل كتحر اذا تبصرون

 تايانهلالالى ا تايانهلالا من كمثل ذلشيء كل  نتمايء شبكل  تختلف نسبته

 خلق امكل  هللو وندتشه يجزئكل  في تايانهلالافي  تايانهلالاب تايانهلالافي 

 يف رباقلتار من علم كذ انقلبون هذيلربهم  هللالى اكل و شيءكل  خلق منيو

طون يلتحنتم ا نا هللا باتكفي  دعابلتامن علم  اهذو لتحصوننتم ا نا هللا باتك

ن ار دقي تتعقلون النتم ا نا تختلفشيء  كتحرفي  شيءبكل  شيءكل  ةنسب
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كل  ليها ناو راهلناو ليللان بكس اله مو ونادبي هللا مرابكل  قلهلل ا الا ان هذيحصي

 لك هللا خلقيون به دتشه كمثل ذلولى الا ةقطلنافي  ظهوركل  فينتم ا قل نقلبوني

 فوق خلقه هرالقا ون قل هوددن تجاون تحب النتم افا شيءكل  خلق ددجيو شيء

في  رنكلمحبوب فلتذا زيلعزاهو و هداعبهر فوق الظا قل هو لقيوما منيلمهاهو و

 امثل م كرون ذلكتذلعلكم ء الها ددع رانهو ليلكل  في لحرفا كذلسم الا كذل

 امو رضالاو تامولسا وتكه ملدين تترفعون قل من با تحبون النتم افا ر من قبلدق

 انهميب اوم رضالاو تامولسا خلقلذي ا هللا دينقلبون قل بيكل  ليها ناو انهميب

 انهميب امو رضالاو تامولسا طراف كون ذلكين فكقول له ين اقرب من امره اب

لحرف ا كذلفي نتم ا لقبلا حرفافي  ردق امثل مو لقيوما منيلمهار دلمقتا يلحا

 تعلموننتم ا نا مكسئلن عنيلو رلذكاك ذل ن تنسونام كعنهلل ا سئلي الو وندتشه

 رونكتذ الو

 

 قربالاقرب الاهلل ا بسم

نت ا الا هلٓ ا الهلل انت ا نكاعلى  شيءكل و شهدنكال يهلٓ ا اي لهملاك ناسبح

 ةردلقا كول لجبروتاو لعزا كلو وتكلملاو كلملا كل كل كيشر ال دكوح

ك لو للجالاولعزة ا كلو سوتالناوة لطنلساك لو قوتايلاو لقوةا كلو هوتلالاو

 لجالالاو قعاولما كلو لامثالاو لمثلا كلو لامكلاوة لوجها كلو لالجماو ةلعلطا

 ةلطنلساك ول جابتهالاولبهجة ا كلو عارتفالاو لقوةا كلو عامتنالاو ةلعزا كلو

 هر لم تزلالظانت ا كخلقومرك ا وتكمن مل تحبنهو ا حببتها ام كلو راقتدالاو

 كيمل يف امتعززو للجالاولعزة ا ناسلطفي  ادنت متفركل لم تزل اتز ال هرالقانت او
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في ئك اسما ستدتق ىعلالالمنظر ابنت ا نكاو ترى الو ترى لاجمالاو سدلقا

لم ولى الاو ةخرالاوت كملفي  كلامثا لتاتعو ىندالا ةرلذالى ا ىلعلاوت كمل

 شيء لك ومذوته ييمحو شيءكل  تيممو هزقاوريء شكل  لقاخ يهلٓ ا اي نتكتزل 

بهى ا اموء لعالاولعزة ا اذ اي كعلوعلى ا افمه ومذوتيء شكل  يمحصو محققهو

كل  كتعرفت خلق دقلذي انت ا تيلاتعو كنافسبحء البهاو سدلقا اذ اي كموس

 افم كخلقكل  على كتيمننت بوال دقلذي انت او شيء من كجهل افم دكاعب

حق  على كندعبيل دكاعبكل  تيلاوتع كناسبحشيء  من كتحتجب عن

 نقطعنيل كئالداكل و نيتكاصمدحق  على كن لدسجيل دكاعبكل و نيتكاوحد

 كت سلطنتابظهورليك ا رتفعنيل ككملفي ء ادواكل و كتيحق ربوبى لعليك ا

 عامتنالاو لعزا ةورذلى ا عامتنالا ةمجذب اتهينونيكب كتينونيك يهلٓ ا اي كنافسبح

تعززت  دقلذي انت ا عامتنالاو سدلقامنبع لى ا لكلا ةدته مصعيتابذ تيتكاذو

 كتال لم تزل ظهورالجتالاو لعظمةاتعظمت ب دق يلذانت اوء ايبركلاو ةلعزاب

 كنات فسبحائناكلاكل  على ةمولع كتال بطوناتز الو تادلموجوا لكعلى  ةمشترق

تجللت  دقلذي انت او تالذراكل  فوق كتيعاترفعت برف دقلذي انت ا تيلاوتع

 لفخرا اذ ايتجللت وء ايبركلاو لعزا اذ ايست دت تقانكلمماكل  فوق كتيلبجال

 كوندحد ايرى  حتى هراظلغيرك ا كناسبح كناحل فسباتز الو لم تزلء لعالاو

 كتيدامن حم كسئلنال كناسبح كنافسبح كابسو دحا نكسيحتى  طناب كريلغاو

من و اقنهياب كتيناقيمن و اهدجواب كتيداجومن و اولهاب كتيلوامن و اهدحماب

من و اهكزاب كتيئاكومن ز اربهاب كتيربوبمن و اقتهياب كتيقوتايمن و امنهاب كتيناننم

 اهدوحاب كتيداوحمن و اهابهاب كتيئاومن به اخرهاب كتيراخامن و اهدباب كتيدابا
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 كتيداحامن و اسهدقاب كتيسادقمن و الطفهاب كتيفامن لطو اءلههاب كتيهالامن و

 ارهكشاب كتيراكشمن و اهكملاب كتيكمالمن و اسبحهاب كتيحاومن سب اهدحاب

 كتيفالط منو اهاثناب كتيئاثن منو المعهاب كتيمعالومن و اجلهاب كتيلاجاومن 

من و اومهداب كتيماودمن و اهادهاب كتيئادهمن و اسبحهاب كتيسبوحمن و الطفهاب

 اثبتهاب بديتكامن و ارفعهاب كتيموميدومن  ارحمهاب كتيمارحمن و اومهداب كتيمادا

 ارفعهاب كئزاجومن و اهابهاب كئالامن و اهايحاب كتايومن ح اهابقاب كتيئمادمن و

 كتيدامجمن و احبهاب كتيباجنمن و احبهاب كتيمحبوبمن و بسطهاب كنيميمن و

ومن  افضلهاب كتيفضلامن و ابرءهاب كتيرئابمن و اومهداب كتيئمادومن  اهدمجاب

ظهور كل  في تاثبالاة شجرعلى  نين تصلا اربهاب كتيناربمن و ارهدقاب كرتدق

شجرة  وندتخذلن ن او اهيعلو اهيف امو اهراثماو اهقاوراو اهناغصاو افرعهو اصلهاب

 ث شئتيحو بم شئتو شئت يناو ف شئتيكشيء كل  ىعل كرتدبق تاثبالا

 لفخرا اذ ايت دوتمج للجالاو لعزا اذ ايست دت تقيلاتعو كناشئت سبح يناو

ئن اطل من خزالهاث يغك كرانتصاو كر نصرامطا دكمن عن للهما نزلال فالجماو

 اذ كريلغا تيلاتعو كنال سبحياحء امك كندح من لافتتالاو لفتحاث ايغاو دكجو

ت يتمو ييتحشرف لم تزل  اذ كاسوو اعز  اذ كوندو ا بطون اذ كاسوو ا ظهور

نت ا تيلاتعو كناسبح كتيعز سبوح ريدابمق ييتحو تيتمو كتيربوبعز  كيبمل

نت ا تيلاتعو كناسبح كطن ببطونالبانت ا تيلاتعو كناسبح كهر بظهورالظا

ئم الدانت ا تيلاتعو كناسبح كئاببق يقالبانت ا تيلاتعو كناسبح كبعلو يلالعا

ر دالقانت ا تيلاتعو كناسبح كئابغن ينالغانت ا تيلاتعو كناسبح كماودب

م كالحانت ا تيلاتعو كناسبح كلم بعلمالعانت ا تيلاتعو كناسبح كرتدبق
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نت ا تيلاتعو كناسبح كعل بجعلالجانت ا تيلاتعو كناسبح كمكبح

في  ايلامتعو للجالاو سدلقان اسلط يف ادنت منفركلم تزل  كبعلم يلمحصا

بطون  الو من فخر كالسو الو ظهور الو عز من كرين لغكيلم  لجالالاو لعزا ناكمل

فوق  اممتنع وننكل لتاتز الو دكاعبكل  فوق انت مرتفعكت لم تزل يلاوتع كناسبح

طن البانت ا تيلاتعو كناسبح كراظتهاهر بالظانت ا تيلاتعو كناسبح كخلق

 كرحما امو دكابعب كعطفا امو كبخلق كرئفا اوم دكابعب كقربا افم كنابتطاب

 كناسبح كخلقومرك ا وتكملفي  بمن كفلطا امو كرضاو كئامن ساكبس

 نيمفي يكل  لاتز اللذي انت او كقبضتفي كل  لم تزللذي ا نتا كناسبح

لذي ات ناو كلتلجالكلهن  تامولساو رضالات دسجلذي انت او كتيربوب

وفتحك في  دكبال يف كلم تزل نصر كهن لعلو سلطنتيعل امو رضالاخضعت 

 كندعبيل الذ دكمن عن ائك قد تقمصت كل شيء قمصارضك وسماملكوت 

 نقطعنيلو كجللنيلو كعززنيلو كبرنكيول كعظمنيلو كن لدسجيلو كسبحنيلو

 تفضلت لوال يهلٓ ا اي كناسبح كنافسبحليك ا نديعيلو دكعن ئن مندبيلو ليكا

 دكيتمج ىع عليستطيمن و كناعرفو دكيتوحعلى  ردقيمن  كبذل كخلق ىعل

خر ا اللذي اخر ا لىا لهول ا اللذي اول ا من كتاظهور يحصين ار دقيمن  كئاثنو

خر ا اللذي اخر ا لىا ول لها اللذي اول ا من كتابطون يحصين اع يستطيمن و له

ء لعالاو لعزا اذ اي تدتحمو كتيدامج ناكبملء لعالاو لفخرا اذ ايت دله تمج

 اذ ايتعظمت و كتيلن جالبجالء ايلضاو سدلقا اذ اي تجللتو كتيدان حمابسلط

 كتيعارف نابرفع عارتفالاو ةفعلرا اذ ايترفعت و كتيمان عظابعظمء ايبركلاو لعظمةا

 لذيانت او كسندقيلكل  يلذا نتاو كسبحنيلكل  لذيانت ا تيلاتعو كنافسبح
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حق  على كرنكشيلكل  لذيانت او كبرنكيلكل  لذيات ناو كجللنيلكل 

 رلشكاك لو ئكارض منكلهن  كتاسمو مالي ادحم يهلٓ ا اي دلحما كفل كتيراكش

 مالي ادمج يهلٓ ا اي دلمجا كلو ئكارض عن لهنك رضالا مالي اركش يهلٓ ا اي

 كلو ئكارض منشيء كل  خلق مالي افخر يهلٓ ا اي لفخرا كلو ئكارض من انهميب

لذي انت ا تيلاتعو كنافسبح ئكارض منشيء كل  خلق مالي اعز يهلٓ ا ايلعز ا

 عن كرتدبق للهما ت فلتفرجنيلاتعو كنات فسبحانكلمماكل  فوق عزتكب تعززت

كل  على كرحمت للهما لتنشرنو كئايولا لكل كرزق للهما لتوسعنو دكاعبكل 

 وندعن  كخلقكل  للهما نكلتمسو كئادبه كخلقكل  للهما نيدلتهو كئايصفا

جبروت و كنايوت بكملفي  لمن كئمالبو كشئون عز للهما لتنزلنو ئكارض

 ممتنع فوقو شيءكل  على رداوق يءشبكل  لماع يهلٓ ا اينت انك اذ ا كنارضو

شيء كل  ئلاعن شم كعدت بابظهور عدمبتو شيءكل  نيميمرتفع عن و شيءكل 

 كتاجملهم لمرضاو ئكارضجلهم لاو كنيدهم لابها يدامن عب للهما فلتبعثن

سلطهم او قيوميتكر اظتهظهرهم الاو كع نورامتنال نورهماومرك ا عارتفعظمهم الاو

هم اقواو كتيع ربوبامتنمنعهم الاو كع سلطنتارتفرفعهم الاو كتيط سبوحستالال

 همكشواو كم حشمتاحتشحشمهم الاو كتيراب ظهتالغغلبهم الاو كقوت ءاقتوال

 عزتكت الامكل اتمكملهم الكاو كرحمتم ارتحرحمهم الاو كتكشو كاشتوال

 كرتدق رادقترهم الدقاو كتيمم عالعتالعلمهم الاو كتيئايبركر اتبكبرهم الكاو

 كتيب والاحتبحبهم الاو كنتيكن ساكستنهم الكساوحديتك اء ارتضهم الارضاو

ء اغنء اغتنهم الاغناو كتيموميد ءعتالهم العالاو كتيكمال كمتالهم الكملاو

 دكجو داجتوهم الدجواو كرتدبق دكمن عن نزلت اظ ماحتفهم الحفظاو زليتكا
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 كب قرباقترقربهم الاو كف لطفاطلتفهم اللطاو كل فضلافتضفضلهم الاو

 كلدل عادعتلهم الدعاو كعطف فاعتطعطفهم الاو كحسن ناحتسحسنهم الاو

فتحهم او كر نصرانتصنصرهم الاو كر جبراجتبجبرهم الاو كر قهراقتهقهرهم الاو

رمهم كاو كقبضت ضاقتبقبضهم الاو كط بسطانبسبسطهم الاو كح فتحاتفتال

زنهم خاو كتيافكء اتفكهم الافكاو كمكم حاكحتمهم الكحاو كرمكم اتركال

 نسبين ا ينبغير يهم من خيف امو كتيرار سخاستخسخرهم الاو كنتاخزء اتزخال

 لجالالاوس دلقاوت كملفي  انت متعززكلم تزل ذ ا تستحق بهنت ا ابمليك ا

كل  لقيمةا وميمن تظهرنه  ىعل للهما ل فلتنزلنالفضاو سدلقاجبروت في  ابركمتو

 كوصفت به نفس دق امو كتيدادشو كجبرو كقهرو كغلبتو كظهورو كفتحو كنصر

كل  منوه ابهاء ابه كل من لمرتفعةا ايلعلالك امثاو لممتنعةا ىلحسنا ئكاسمامن 

 منو نورهانور كل  منو اعظمها ةعظمكل  منو جملهال اجمكل  منو جلها لجال

 تالامككل  منو اهكبراء اسماكل  منو اتمها تالمككل  منو اوسعها ةرحم لك

 ةردقكل  ومن نفذهاعلم كل  منو اهامضامشية  كل منو اعزها ةعزكل  منو املهكا

كل  منو كيدل امنعهاو كيلا اهبحائل امسكل  منو هارضاقول كل  منو الهيمستط

 منو هعالاء عالكل  منو فخرها كملكل  منو ومهدان اسلط كل منو شرفهاشرف 

 دق ابم لمرتفعةا ايلعلالك امثاو لممتنعةالحسنى ائك اسما ه منيعلنت ا امكل 

لن  يهلٓ ا اي لم تزلذ امرك اب كصحف يف انزلتهو كبعلم كباتكفي  اختصصتها

ه لٓ ا النه ا على هتته سميئيبششيء ذ كل ا كلامثا الوئك اسما دادعاحد ا يحصي

نت ا الاه لٓ ا نه الاته مثل بينونيكبشيء  سمار به كذي امكل و لقيومامن يلمهانت ا الا

 لكايت هانكلممابحبوحة  ت منيصطفا دق كناسبح كنافسبح لمحبوباز يلعزا
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 كسدق لعامطو كيتجلو دكرح جواتهم مطدفئاجعلت و كظهور لظهور لكفي 

يرى  الء اياجعلتهم مر دق دكمن جو نكاو كيدين يرون بكذين الهم  ينبغي كيتربو

 كردق الا اهيفيرى  ال اتاسالماو كتدارا الا اهيفيرى  ال اتابلورو كتيمش الا اهيف

 الا اهيفيرى  ال اتادزمرو كذنا الا اهيفيرى  ال اتلعالو كئاقض الا اهيفيرى  ال اتاردو

هر المظء ادواو ئكاسما علىء دالا جعلتهم دفق كباتك الا اهيفيرى  ال اقوتايو كجلا

بهم و تونيميبهم و رزقونيبهم و خلقونيلخلق بهم اونهم من د اوم كلامثاو دكو

 امو ظهوركل  في كمنون بمظهر نفسؤي ابم الا كركختصصتهم بذا امو ونيحي

 ظهوركل  في همامسم كنفسمظهر على  الا لوندي ن الال الا كسما جعلتهم

 ةذرولى اه دتصعو ان خلقيطلا تخلق من كناسبح كنافسبح دكمن عن بطونو

من و عيلمنامخ الشا دكمن جو الا ان هذكيلم  كتيفق وصفالى ا تعرجهو كتيسما

 كتيتسطع وصفو كتيسماتشعشع  لخلقافي  نكميف يك الاو فيعلرا ذخالبا كوهب

 رضالاوت كملفي  سدلمتقاو تالصفاو ءاسمالاكل  في دلمنفرانت ا عزتكو ال

  وندقصي كاياكل و كل داعبكل  تامولساو

 

 قرب الاقرب الاهلل ا بسم

طرز و انهميب امو رضالاو تامولسا ن خلقايلبا هورلظافي  ددج دقلذي ا هلل دلحما

 الا هلٓ ا نه الابمره اب خلقه دق امعلى كل  ندستشهيته ليوميقعز  زاطرابيء شكل  خلق

 عدب امكل  على هدجمستاو خلق امكل  على هدستحمان فابحلساد حالواهو 

ء انش امكل  ىعل عظمهتساو ثدح امكل  على برهكستاو ذرء امكل  على رهكتشساو

ء ايش ن مناتلجلج لسيوره كبذء ايش منعلى  منيه دمن عن كذلكل  ناب اموقن
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شيء  من امو مرهاب الاشيء  من دحال امو هدبجو الا شيء من دحال امو هدبحم

ونن كيل لازي الو لجالالاو سدلقا ظهروتفي  ادن منفراكزل يه لم دبجو الا يءلش

على  منه ن معرفته فضاليلداول ا جعل دل قجالالاو لعزاقهروت في  ناك دق امثل م

ف يكن معرفته يدكل  ولا جعلي اللوذ ا هدائن فضله لعبامن خز ادجوو خلقه

 تادلمستشها دتستشهو تهيتات ذادلمستعبا دتستعبو تهينادت وحالمستعرفا تستعرف

ت عن ايكلمستحا يكتستحو تهيربوب عزء اثنعلى  تاستنطقلماتستنطق و تهيزلاعلى 

في  خلقكل  تهيوسدق ناع سطعات بشعشاتشعشعلما تشعشعتو تهيوميقو ع عزهارتفا

ل ازي وال لستقالالاو لعظمةاب ان معروفاكزل يته لم ين ربوبيمفي ي داعبكل وضته قب

خلق  اين ا الا لقخيو خلق اخلق م اين ا الا لستجالالاوء ايبركلاب اونن مشهوركيل

 اين ا الا برءيو برء اخلق م اين ا الا ثدحيو ثدح اخلق م اي نا الا ذرءيو ذرء ام

 بطونكل  في هللاب انويستعاو ظهوركل  في هللاب استبصرواون فكيو ونك اخلق م

م لم كل اغروب مكل  دم عنكرئابهلل ا اروكستشاو طلوعكل  دعن مكربهلل ا اعرفوتساو

 دعن نكيئل عزته لم اشمو هللا ةقبضفي  لازي الو تهداران يميو هللا فك يف زلي

 ةهراظحجة  يءش لكعلى  هللا ن مناكو الا هللا بطون من بطن الو هللا ظهور من ظهر

مخلوقون مرزوقون نتم ا مكناب تحسبن الو هللاء ايش منو انفسه اتعرفه ةطنابحجة  وا

ن بل يلطالى ا ترجعنثم  مكتايحفي  ثم تنعمون نيلطا ءون مندون لتبيتون محيمم

 مكتيممهلل ا اسودتقو مكزقارهلل ا اتسبحوو مكلقاخهلل ا اتعرفو ناخلقتم ب دم قكنا

 مكنابعرف الا كذلكل  على عونيتستط الو مكمنشئهلل ا ابروكتو مكييهلل محا اودتوحو

ك ذلفي  ةلمحتجبا ءالدابطون بكل  في مككاستمسابو هورلظا ظهور عرشكل  في

 زليت لم الذافي  دحانه واوكل شيء  ربربكم  هللا ناشيء  لك اين ا الا هورلظا
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 للجالاس دلقافي ء اسمالا في دحاوو لازالا زلافي ت الصفا يف دحاوو لازي الو

ل اوا الو ولا زل باليت لم اهورلظافي  دحاوو لالجماعز  يف لامثالافي  دحاوو

 تجعلن الو ةلحجالن بدتستولحجة ا في رنكن تتفاظهور بكل  دعن استبصرواف

 يهم فنفسا تحب ابحجته بم امنوؤيو هللا اعرفوين ا اودارالذين ا مثلك مكنفسا

ة لحجامن هلل اظهر ا دق اظهور بمكل  في هللا اعرفولذين ا ونون منكنفسهم بل تا

 التحتجن بموحبون تنتم ا ام ىعل اليحب  امعلى  هللا وندفلتعبلحجة ا منهلل ا ونزل

من هلل ا حتجا ابم اجوتحا ام مكمن قبل ادان عباتحتجون فنتم ا ابم ال هللا حتجا دق

 ابم ارضوو هللا حتجا ابم اوحتجا دق اداعبو ليسبفي  هللالى ا اودهتا امسل لرا دعن

 دمن بعنتم او لممتنعةالل دلابو لمرتفعةالسبل اهلل بالى ا اودهتاو رسلهو هللا يرض دق

نزل من و ليللداولحجة ا منهلل ا يرض دق اظهور بمكل  يف ونيبمثلهم لو ترض

 دحالواهلل ان بدتهتو ليلجلا دحالواهلل امنن بؤن تاعن يلتستط اذال فيبلساو ةلمتحجا

في  رنكفلتتف لينبلتا يساركعلى  نووتستو ليبجلتار عرش انواتتعلقن بو ليلجما

 دق امثل م يقضيس اعموى تا دق امثل م يتايس اعم استعبرواو كلهن تاهورلظا

ظهر مثل يس اعمو ءاج دق امثل م ئجيس اعمو ىمض دق امثل م يمضيس اعمو ىقض

 ولافي  لو تبصرونو مكامنته يف م لتبصرونكئدمبفي  م لو تبصرونكناظهر ف دق ام

ظهور كل  ولافي  مكنفسا عنهلل ا اترضو ناو ظهوركل خر ا في ظهور لتبصرونكل 

كل  فيكلهن  تايلوهالاش اعرا هللو ظهوركل خر ا في مكنفسا عنهلل ا نيلترض

كل  ربو يربهلل اد ستشهات فالبطوناكل  فيكلهن  تالبطونا ساركاهلل و تاهورلظا

 يءشكل  تيممو يتيممو شيءكل  زقارو يزقارو شيءكل  لقاخو يلقاوخء يش

نزل و تهاته بذاذ دشه دق امعلى  شيءكل  مبعثو يمبعثو شيءكل  ييمحو ييومح
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 النه ا هللا درجعون شهي لكليه ا ناو هو الا هلٓ ا النه ا هللا دبه شهاتكفي  هن نفسابلس

 الو شيء اهيسوي العز وجل  هلل ةلصاخ ةداءون شهدبيكل  هدمن عنن او هو الا هلٓ ا

 ةداشهو يلم تبق من نف اهيعل امو رضالاظهرت فوق  اذا ةداشهشيء  وند احجبهي

 دتج اذادة اشه ينهو مراكل  تهايخلق بتجلي دلمجاو بيلغافق ا عن طلعت اذا

 امنشئه دتشه اذاو اهلكبليه ا تنقطع اهكلامترى  اذاو اتهداشهليه ا تفوض احبهاص

م الكلاصور ي في فلنا يتنف ظلهفي  شيءكل  ترى اذاو شيء كل عنه يتنف ادحاو

 امو رضالاو تامولسا تمال لو ةداشه تاثبالاي في نالمعان تتحقق بار يمن غ

ن كستمسا اله بمجالجل  هللان بكستمسالوحتجبن عنه الو لحمرار يسكامن  انهميب

 س الالمامن  انهميب امو رضالاو تامولسا تمال اذاة دازه شهاعزاعز  بمظهر نفسه

 رافتقاعلى  كذلكل  اهيلجمء اع ثنامتناو اعلهار جكع ذارتفال صرفنل له الدع

 الاو تادجولمواز اعتجاى عل اهذكل و جلاو علىا هللاد يتوحن اش الاو تانكلمما

 اظهور لمكل  في خلقيو خلق اخلق م اين اهلل اب ننيعز فلتستعاو رفعا هللا حيتسبن اش

 الو نيلطالى ا سترجعونو مكنفعي اللذي ا دحفي  مكنفسا ونيترب الم خلقتم له ال

 من اهيعلو اهيف امو اتهالذو اتهام من تنعمكداجسا دحفي  تمكردستا اون عمكتستمل

من لم ء افناو هديت توحاثباو هللاء ارض خلقتم له من اون مكملستان الكنكم و يءش

لحقيقة ا ةجرلشاب ةمتعلق انهاذ ا مكتام لذكتنقطع عن ال اذاف هديمن بمظهر توحؤي

 ليللا هللا وركي ةهيلٓ الا ةمن ورق من ةمنشئ انهاذ ا مكتام تنعمكتحتجب عن الو

طلع مظهر ير لاوكالاو راودالاخلق  هللا ورديو طلع مظهر نفس من نفسهين ار باهلناو

قوت حمر ايمن  الهك رضالا ءمالب اتشتروه الو هللام ايا ردق استعرفواته فات عن ذاذ

نتم ا ام ىعل ال ىرضي امعلى ئه ارض هللاعند  من اوكردستاو جلاو عزال اهناف
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 مكرزق ل امنه او رزقتم له دم قكناو مكخلق ل امنه او خلقتم له دم قكنالترضون ف

 ام هذكل ىيحيلن نه او تم لهييح دم قكناو مكمت ليلن  نهاو تم لهيمم دم قكناو

 ال وهذاعدالاعدل  اوهذ لاجمالا جمل اهذو لجالالا جلل اهذو لعالالا علل

 فلك اهذو لانبالا نبل اهذو لافعالافعل  اهذول اكمالاكمل  اوهذ لافضالافضل 

 لقالالا قلل اهذو لازالازل ا اهذو لاجبالا جبل اهذو لاكوالا كلو اوهذ لافكالا

 لاكهالا لكه اوهذ لاسبالاسبل  اهذو لحالالا حلل اهذو لالدالا للد اهذو

وجه  الو بمثله ءالسما ر قطبيلم  يلذا ال هذابطالابطل  اهذو لاحبالاحبل  اهذو

خر ا اللذي اخر ا لىا هللا ظهرهلذي يا اله هذدعك انهميب ام ةطلع الو شبههب رضالا

 اش هذاعرالافي  هرالظا هو اله هذول ا اللذي ا ولا ظهره منا دق اله بمثل م

بديع  ازل هذالاونية نكيع يدب اهذول الا ةع فطريدب اهذ ساركالافي  طنالباهو

 سمه نوحاظهور في  لالجما ةينابديع  ال هذالجمانية ابديع نفس اهذ للجالاية تاذ

 ظهورفي وعيسى  سمهاور ظهفي و ىسمه موساظهور في و ميهابراسمه اظهور  يفو

 لكو هتيسمء اسمالاكل  هللا جعل دق ام دسم له بعا ظهور الفي و محمد سمها

ل ينه جلا تقولنن اوء من عال الء عالالا يفهو معل ينه علا ن تقولاصفته  لامثالا

من  م الاعظالا نه معظمام فيعظنه ا تقولنن او لمن جال ل الجالالال نه مجلاف

 ردنه مقار فيدقنه ا ن تقولناوء ابه من الء ابهالا ينه مبهاف يبهه نا تقولنن او ماعظ

نه ا تقولنن او رامن ظه ر الاظهالاه مظهر نار فيظه نهاتقولن ن او رادمن ق ر الادقالا

 ال كمالالا كنه مملاف كيملنه ا تقولنن او مامن حش ال ماحشالا نه محشمام فيحش

ل ينبنه ان تقولن اط ومن سال ط السالالانه مسلط انه سليط فا ن تقولناو كمن مال

 اع هذامن رف ع الارفالامرفوع  نهاع فيرفنه ا تقولنن او لامن نب ل الانبالا نه نبلاف
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له امثاطن من الباطن البافي  وصفي امو لمرتفعةا ئهاسماهر من الظافي  ركذي ام

 باربالاب بنه لمرافنه رب ا تقولنن او هالالاله ؤنه لماف هلٓ ا نها ن تقولنا لممتنعةا

 داصمالا دلمصم نهاف دصمنه ا تقولنن او تادحالا دحاه لمنافحد ا نها ن تقولناو

س دنه لمقاوس فدنه قا تقولنن او داوحالا دنه لموحاف دحاونه ا تقولنن او

م نه لمقواوم فيقنه ا ن تقولناو حاسبالاح بنه لمساوح فسبنه ا تقولنن او سادقالا

 كملمنه لاف كملنه ا ن تقولناو دابءالا دبؤنه لماف دبا نها تقولنن او ماقوالا

 قلء اسمالا بحرفي  ائرانت سكن ام عالالام لمعل نهاف لماعنه ا ن تقولناو كمالالا

 هللا خلق قلول الا لجج خلقفي  ائرانت سكن او ادحا يهلل رباب كشرا  والهللاهلل ا

ن اوزل الا رلذكا هو اذه ولالار كذ يهو ابنفسه ةيلمشاخلق و ةيلمشابشيء كل 

 رلذا ركذفي  ئهادم تسمع نامقلى اي نتهيى حت اسماظهر ينزول ء اسمكل  في تنزلت

قت يلاو ذجالمتساذج لساو هرالمتجالجهر ا كذل هللا خلق دق كذلكر لذا وندو

 لطالمتسالط لساو كلالمتما كلملاو لمالمتعالعلم او ئللمتالا ئلللاو قتايلمتا

 قطع عناف مدالمتقام دلقاو زلالمتازل الاو يلالمتعا يلعلاو يهالمتبا يلبهاو

في ء اسمالا رفعاك ارتبته يف دحاوكل  ناف الهكبهلل ا عداو اله دح ال انهافء اسمالا

في  دحاوكل  ناف الهامثابكل  هللا عداف اله دح ال انهاف لامثالا نقطع عنهاثم  اعلوه

محمد  دمن بعثم  ظهوركل  في ملعلاح امفت اهذ اعهارتفا ير فدق ارفع ماك ارتبته

من  دومن بع هللا ظهرهيقل من  كذل دبعمن و ن قلايلبانقطة  ن تقلا تدران ا

من  دبعمن و هللا ظهرهي قل منهلل ا ظهرهيمن  دبعمن و هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهي

 من دبعمن و هللا ظهرهيقل من  هللا ظهرهيمن  دبعمن و هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهي

من  دبعمن و هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهيمن  دبعمن و هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهي
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 من دبعمن و هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهيمن  دومن بع هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهي

من  دبعمن و هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهيمن  دمن بعو هللا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهي

 عز هللا ماودبهلل ا ظهرهيقل من هلل ا ظهرهيمن  دومن بع هللا هظهريقل من هلل ا ظهرهي

به اتكبو نهيدبو من بهؤم يناو هللا ظهرهيقولن من ال يلو تسئلن ئهام بقاودبو جلو

 امعتززوليه اي بنسبت امفتخر كذلكل  في هدظهر من عني ابمو هجهابمنو ئهالدابو

قولن ئه الابقوجل و عزهلل ا ماودبهلل ا ظهرهيمن قبل من  ين تسئلنابه مثل  ينامياب

كل و لمن ظهرء ادل فك خراظهر من ي الم الو ولا ن لمن ظهر منكيلم و من ظهر

ن او ظهرو يا بمن ظهر الا ةيلوهالا ظهر ظهوريلم و هلل اخلقوذ كل ا ظهريلمن ء ادف

هلل ا ظهورش اعرا في شيء لك اين ا انظرواظهر من ظهر فيمن ن او ظهريمن ظهر من 

 ادحان واكزل يلم هلل ا ناف دحالوان يبع هللا س بطوناركافي  انظرواثم  دحالوا نيبع

 مرهاب هللا خلقه دقحد اذلك و دحاوء دالا ت منالظهورا يتم فدشه امن او تالذاب

 تجعلون هلل فالمره اب هللا خلقهي دحاو كذل دحالوات من اهورلظا يف وندتشه امن او

 ددن عاف من خلقه دادعاله هلل ا وصف بهي ام دحاتجعلون و الو هداجزء من عب

عز  هللاعند عز  ومظهر لهجالجل  هللاعند  خلق دحاوكل  ادحاو عشرتسعة  دحالوا

كل  نات فالبطوناكل  في هللا استبصرواو تاهورلظاكل  في هللا استعرفوازه فاعزا

 بحزن من هو محبوبنتم ا فيكهلل اظهورفي  مكجابتها لكوهلل ا بطونفي  مكحزن

حب  دحفي  هللا مراق بخل دحب قلا ان هذا ام دون بعكوتب م تتضرعوندكعن

نتم او م ظهورهايتضرعون الت الو ونكتب الهلل ا تم حبيوتان انتم ا فيكف داسجالا

 يلذاهور فولظاو لبطونا هور تعرفون عرشلظافي و هورلظا تعرفون عرش لبطون الافي 

 ةيلقيوماتظهر بو ةفعلرابر بكتو لعظمةاب رتجبو ةلعزاب دتفرو ةسملنا ئربو ةلحباخلق 
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في و شيء ردنون قكتس الهلل ا بطونفي  هللا من حب مدكلو عن ةيوسدلقاتقهر بو

ب ينصولحقيقة ا بحرن اسك ريغ دح اهميلكون دذ ا شيء ردق تحزنون الهلل ا ظهور

 هللا بطون يم فكلحزن اودستعاو ظهورهو هللام ايا ردق استعرفواف ةيدحلابحر  ناكس

سمع من يعز وجل  نهاطلوعه فوعوه لظهوره داو هللا اسئلواو غروب شمس ظهورهو

في  ضرع للظهورلتات القرباقرب او تادالعبا عظماجعل و سئلهيب من يجيو عوهدي

 معونست ش فسوف الاعرالاكل  مثل انا اه اذاهور فلبطون للظافي  بهللتاولبطون ا

لى ا استرغبوائه فامضاه بينه وال هللامر ا لوندن تباعون يتستط الف ينامن لسهلل ات ايا

بطونه في  هللا نيد نلتستحفظو طلوعهفي  حق نصره هللا استنصرواو ظهورهفي  هللا

  لمبعوثونليه اكل  اناو هللا ظهرهيلمن كل  اناو جعونالر هيلا اناو هلل اناف

 

 قرب الاقرب الاهلل ا بسم

زل الا شمسعلى  هللا نمء البها انماو قربالاقرب الا هو الاه لٓ ا اللذي ا هلل دلحما

 منهلل اء اش دق اله بمخر ا اللذي اخر ا لىا لهول ا اللذي اول ا من ظهوركل  في

 ةبلورو لقربات آمر اي نا دشهاف دبعو ملكلاو سدلقامن هلل اد اراو لجللاو لعزا

 دوجو ونن بالكيل لازي الو معه يءش دوجو ن بالاكزل ينه لم اسبحهلل ا ناب لحبا

 ةيلمشا انماو ابنفسهشيء  من ال ةيلمشا خلقو ةيلمشابشيء كل  خلق دمعه قشيء 

 ةطيلمح انهاو لهخر ا اللذي اخر ا لىا لهول ا ال يلذا ولامن ن انسالا لكيهعلى 

 فال امعلول بهو اخلق به دقشيء كل و اتهيعل ةطاحاب انهميب اوم رضالاو تالسمواب

 خلقت دق انهاو ابه يةلمعلولابنظر  الا انهميب امو رضالاو تالسموالى اتنظر 

 اربههلل ا من ئتدب اتهاذفي ظل  ستظلتاو ابنفسه خلقت انهاو اوخرجت عنه
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 ةرذمن هلل ا بسمء امن ب ظهرت دت قاثركلاكل  ىمعن اهذو ارئهابهلل الى ا رجعتو

 تامولسا خرجت دف قيك كتستعجب عن ذل الو يةخرالا ةرلذالى ا ةيولالا

على  لم تزل ةيلمشا ذا ممتنع كذل ريبل غ دحال وكيعن ه انهميب امو رضالاو

و ا رضاو اء اسمن من اكء اسو خلق بهشيء كل و نانسالال كيهو هو هللا لكيه

 رضالابو كلهن تالسمواب ةطيلمح انهاو ريلق صغخو ا ريبكخلق و ا بحرو ا جبل

 دلجسافي  ةيدلجسا ةطاحا ال ةلغلباو لعلما ةطاحان كلو كلهن انهميب ابمو كلهن

ترى  ةقيلحقا نيبعترى  لو كذلفي  نكلو لكيلها كط ذلاحا دقء الهوا كذل ىتر

 الشيء كل  خلق مثلء الهوا ذاط به يمحء الهوا الشيء كل وء الهواط بيل محكيلها

 ت عناثركلاكل  خرجا دقعز و جل هللا ناو شيء لكل ةلعلاهو و خلق بهين ا دب

 اخرجها دقن انسالا ةسلسلكل  ترى امثل مء اشي فيك ظهوركل  في ةيلمشاش اعرا

 ليدتب الو ةيلمشابشيء كل  هللا خلق دق كذلكوء ام ةل بقطروالا عيدمن بهلل ا

 ن عنالفرقا ةنقط اسئلهلتي ا ةقيلحقاو ةيلجوهرا ةفيطللاك عرفت تل اذاف هللا لخلق

كل  مامقفي  ةيشلما كن تلاب دشهاف يه امكء اشيالا قياحق يرنا للهما اربههلل ا

 شيءكل  دم بعامقفي و شيءكل  م قبلامق يفوشيء كل  عن م خلوامقفي و شيء

 دق ةلمختلفات الجها كن تلالشيء كل  وندم امق يفو شيءكل  م فوقامقفي و

 يءلشاك من نفس ذل اهدعنظهر ا يه انهاو اهيبشئون تجل ذوتتو اخلقت به

 طنالباو هر خلق خلق بهالظاو به خر خلق خلقالاو ول خلق خلق بهالا ذاته يئيبش

كل  ددبع سؤور ةين للمشاب دئالفوافي  ركمن ذم الك ىمعن اهذن او خلق خلق به

لمعلول لم اوة لعلاخلق بيف يكخلق به ف دقشيء كل  نال كس ملاركل و شيء

 ةيولالا ةرذلا من ةتبلرا كتل دحسب وجوعلى  ةرتبكل  كملن او ةلعلاعلى  لدي
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 انهيبع انهاشيء كل  انها مع ةيلمشان ا دشهاف كعرفت ذل اذاف يةخرالا ةرلذالى ا

ت اجه كردن تاردت ا لو مثالشيء  من هلل الابء اشيالا ئيبل مششيء  ن منكيلم 

 ظهوركل  فينظر اف كذلء اسما كردن تاردت ا ناو شيءكل  خلق يفنظر اف ةيلمشا

ه لٓ ا ال هللا انانني ا ةكلم ن منالفرقافي  مثال ةيلمشاعرش على  هللا نزليب اتك يف

 كذلكو نيدبالعاول ا انانني ا رلذا ركذخر ا لىامحمد  منترى  نيلمالعارب  انا الا

 كستمساو شيءكل  عن نقطعاو ةيلمشامن طلوع شيء كل  كردستاظهور فكل  في

نت كن او هايا الا هللا تامرترى في  الء اسمالابحر في  ارينت مسكن ا اهابها ةبذرو

م امقشيء في  هلل منا تقترن بعرش ظهور اللخلق فا ولا يا ةيلمشار بحفي  اريمس

 انفسه يفه يةلمشان نفس اكن ان يخل من شقيلقرب لم ا كذل نالربه  هللاقربه ب

م قرب اهو مقو انجعل بهين ا دب ال ارهين غكين او اربههلل الى ا ابه قربان كلم ت

 كومثل ذل اخلق بهين ا دب ن الايلبافي  ةينيلسا لحرفاو نالفرقافي  ةيلعلواة قيحق

 كذلن اسك ختلفيظهور  لكترى في  الذو دلوجوات اذرخر ا لىا لقربانزل ي

 كسبب ذلن او هورلظا يف هرالظا ب بقولاتكلاون بكمستمسكل و هورلظا

شفن كال اذ اناو رهميغ اعرفهي ال ةقيلحقا بحرن اسك دعن يقيحقمر ا فختالالا

 علوو لادعتالا سموعلى  هدحفي  كذلكل  ىلتر نايلبافي  كينيعن عء الغطا

 فلخالام كنيب ين نحن نلقالفرقافي  م من قبلامالاقول  سر تستعرفو لاتمكالا

قوله  دفعنشيء كل  لم تنطق عنالعا كذلفي  هللا اظهرهي الم ةيولالا ةيمش ناهو و

 الت امر تخلق هللا تامر انانني ا تنزل ان ميح مثالشيء كل  ونكتشيء يكل  عن

 كخلقت بتل دق اتهينونيك ناللكلمة ا كل بتلدن تستايلبافي يرى  هللا الا اهيفيرى 

 تنزل اذاو هدوجو ةرتبفي  وهو محقى ندالا دحفي  ابه دعتقيمن لم  ىريو يةالا
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في  لدتستو مالكلا كل ذلامثعلى  ةينونيك ت هلل تخلقدسج دق امول ا انانني ا

في  خلقت دق اتهينونيكن ال اهكردت ال ابم افوقهترى و لالمنوا كذلعلى  نايلبا

 الهذ قولي اهذو يلاغنت ا اقول لهذي ان هذاختلفين يثنان يهذ اولذ اهدتحت وجو

 انتما اهميلكقول با اناوهلل ا ل بقولدستي اهذو هللا ل بقولدستي اهذ يلاقنت ا

 دق كنال يلاق كقول ليهو  الو يلاغ تقول له النت ا ن بشرطامحقو ناقداص

تحت  ةرتب كردتستية الا كخلقت بتل دقنت او افوقه كردستيلن ية الا كقت بتلخل

 نال دكمن خلق تحت وجوهلل ا ضيب فاعن ب دتطر فال اميكنت حكن او دكوجو

نني ا لتاقة قيلحقاشجرة  ثيح ىندالا ةرلذالى ا تارجدحت لتا كمن تحت ذل

 قداه صدوجوة رتبفي  هونه او امثل هذ ةينونيكن تخلق ا دب ر اللذا قل منا انا

كل  تربو هدعن ح ادحا دتطر فال اميكنت حكن ارم كلا كخلق بذل دقنه ال محقو

ن او دكله من عن ىفطوبعلى الا فقا ىلا ن تعرجنهاستطعت ان ا كف فضلكفي 

 افم كحبيو هللا حبهربك ي دنه خلق عناه فدرتبه وجو يف قربه كستعرج بتعرجيلم 

 هللاد عبي اهذو ربه هللاد عبي اخلق هذهلل اد عن اهميتلك افوقهمو ةمللنا وفرق كفرق ذل

 عز هلل تصفة ردلقاو لعلماترى نت او ابهمهلل ا صفيهلل عز  نيتينابلزايرى  اربه هذ

هلل اء ارض الا كن غرضكي لمو انت مستبصركن ا انهميبو كنيلفرق با افم ابهمهلل ا

 ةردلقاو لعلماتوصف من  امو هللا دعن نكن لم تيتينابلزا من ةمللنا توصف ان مال

 دقهلل اعند  ته خلقكردا امو نتاو هللاعند  نكيف يك هكردت ان مالهلل ا دن عنكلم ت

 ةمللنا نن اليتينالزباب اربههلل ا تصف ابم ةينابلزا عنهلل ا يرض دق تهيبمشهلل ا خلقه

 ده بعدووج بفضله اعنههلل ا يرض دقو به اربههلل ا هلل لتصف اوصف كفوق ذل دلم تج

 لامكلا ةصفة ردلقاو لعلماترى  النت او كمنزه عن ذلو سدمقنه ا علم ام
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علم  ام دبع كبوصف كعن يرض دق نهاسبحهلل ا ناو بهربك  هللا تصف لستقالالاو

 يلامتعو منزهو سدلمقنه او هاسو اط بهيحي ال رتهدقو رهيه غكردي ن علمه الاب

كل  في ةيرالسا ةيولالا ةقطلناك لتسر  عرفت اذاف خلقيو خلق امكل  مجلل عنو

كل  تربو هورلظاك ذلن اسك ف منختالالان ترفع اظهور ب لك يستبصر فافشيء 

ي ح انا ليع لان قالفرقافي  ظهور مثالكل  في هداعب هللا ر بهدق ال مه بمثدعن ابم

لقول ا كبذل لدتستو به دتعتقو لجوهرا كثر ذلامن  ةينونيكموت خلق ا اللذي ا

ن اب كبذل لدستيو حدا ىعلى فخي ث اليهر حاهو ظو هيوقع عل ال بمدستي دحاو

 دعب انانني ا لاف من قيكتون فينهم ماو تيم كناه بحقفي  هللا نزل دقمحمد  مثل

 يلاقنت ا اقول لهذي اهذو يلاغنت ا كقول لذلي اهذ اه هذيف يجري ه الديمن عب

 شيءكل  نين تجراعن يتستط ناب امكتدفئا ةن فلتوسعن نظراتختلف ال نابيحب اين ا

 موتي ال يهو حنه او قداصنت ا شيء بشيء تحتجبن عن لئالمشية  ظهور لكفي 

 اتحتجب عن هذ النت ا نكلو تهاوفعلى  دتشهو هدمقعترى  ثيق بحداص نتاو

 اهلل ربه تهيتام مرامق كم ذلالمقا كر ذليموت غا ال يح انال اقلذي ا مان مقاف

بعث يو ىيحيو تيميو ريتغيو لدتبيم خلقه الموت مقا اهيف يجرلذي يا مالمقا اهذو

ب احج امكنيقع بين لاتختلف ن فالامحبوبتو ناتدمحمو اهمدوجو دحفي  اهميلتك

 ينالدا ستحفظاف ينالدا فوق يلالعا اهيا اين انت ا نكا بل ةلمحباون د

 نكاو هللا ب فضلانه عن بدتطر ناب ه الن تستعرجناه بحقفي  نيتربو كمتكبح

سترض بخلق او يلالعامن  كفوقهلل ا خلق دق اعم تستعجب ال ينالدا اهيا اينت ا

جعله و ائيخلق شو اسالماجعله و ائينه خلق شاسبح هللا ناف كخلق فوقو كتينونيك

 قوليس المالا هلو اسالما يجعلتن اف ميك يهلٓ ا اي قولين ا ينبغيعل للا هل لعال
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من  نال القهمان خاركشي اهمدوجو دحي ف اهميلك لعال يجعلتن ام فيك يهلٓ ا اي

شيء كل  عنكل و فعلي اعم سئلي الء ايش فيكء ايش اخلق مي ابهم بصرا اخلقهم

كل  سترجعاو ةيانه ال ابم ةيانه ال املى ا نيلمثلا اتلكفي  جراف اذاف سئلوني

 خلقكل و لخلقاول ا انهاب اهعالا كردستاف كنكلو ةيلمشاظهور  لىا تافختالالا

هلل لهم بهم اى تجل ار مدقعلى كل  هللا الا اهيحصي ت الارجد ةتبلرا كت ذلتحو به

 كولتنظرن بذل ادباظهور في  تختلفن ون فالدوحيلثم ربهم  هللا عرفونينفسهم اب

 ةسن اهذ نان فيلعا كبذل هورلظاك ذلن اكل سك نيلتربو ظهوركل  في نيلعا

حب او بحق اهميلكر كذو ذر يباو نام سلماعلم مق دق يعل م مثلكن من قبليولالا

 نيمنؤلمامن د حال ىرضي ال ام ىرضيل اذقلب ه عن ال لو علم هذاق ام دبع اهميلك

 - ماللسا هيعل - خبرا دون قيلقماه ين عرض عليح - ماللسا هيعل - اضلرا كمثل ذلو

 ةرتب علوفي  ونسين او بوناهم لمصدوجو ةرتب يف ءالؤن هونس اليب اصحاب

ن ايلبا يولا اين انتم او نهاسبحهلل اعند  هولذي اربه  ةحج دب عناه لمصدوجو

 نال ةلفالاء ادن فلتلبسن رايلبا يولا اين انتم اوة مكلحاص يفلتقمصن قم

 الو هللا حزن به فلتتقوني ابمهلل ا ظهرهيمن  لىا رجعيم كتبامرفي  فختالالا

كل  لتجعلنت فالمكلافي  فختالاتم من دن شهاف ينه يف الو مرافي  تختلفون

 تخلصونو تتقون هيفنتم ا نا بوناخذون لمصات انتم لما مكناف ةرتبفي  دحاو

ون دصتق م الكلاعمافي  هللا ريغنتم او هللا ركع ذامتناو هللا نيد عارتفاون ديترو

 سمان او ءيضي ج الارلسا سما ناف اومتعملون موه الهلل ا ظهرهيمن ء اغير رض ينعا

 لك ينامعن او اخلقت له دقء اسمالا ناف ينالمعان كردلعطش فتان كسيلم ء الما

نقطة  ظهورفي  تتفكرونول ظهورهم ايا قبونالترو وهكردفلتهلل ا ظهرهيمن هلل اء اسما
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لخلق اعز  ناتحتجبون ف م الكنفسا ثم ونيحتستلعلكم  هيعل ىقض امو نايلبا

 ظهرهيلم بمن العاعز  ناو هينهو مرهاو هللا ظهرهيبمن  لمالعالم العاعز  ناو لمهماع

نتفعون ي هم الو لعلما اوتوا دام من عبكمل بعلمه فالعاه دمن عن ظهري ابمثم  هللا

 هللاء ارض ظهور بعلمكل  فينتم او مكم بعلمكعملون فلتقترنن علمي ال ابم بعلمهم

 تعملونو به توقنونثم  لتعلمون

 

 قربالاقرب الاهلل ا بسم

ول له ا ول الاز ا هست که ر بوده واواسز ات محبوب لم يزلى راتمنيع ذ ترفيع و

ع کنه امتناع ارتفاخر له با خر الا لىا ت مقدس خود بوده وال ذستجالال ستقالاب

 از کل مابوده  زل و قدس لم يزل مقدسا هد بود لم يزل در غراخود خو مقدس

لى امتج ت واز وصف کل ممکنالى بوده امتع يخلق و از کل مامنزه بوده  خلق و

حق  او رايش ننموده است و ئختن هيچ شاحق شن او راخته ات نشناذر فوق کلبوده 

رف اع او را نامکاست در انچه ممکن انکه کل باز ابعد  ئهيچ ش نيش نموداست

ق استحقاين قدر الى  بود و هنداخو بد بوده واع او راع اختراست در انچه متصورا و

ينکه از امنعتر بوده ا وجل او ا و وات مقدس اق ذاستحقات بوده نه اممکن

ن ات بمعروفيت ائنان کل کاعرف کردد و و مقترنات بپرستش اق کل ممکناستحقا

لى اول له ا ول الاز ات او که کل ذراعلو قدس  ستالى امذکور کردد چه قدر متع

ز ان که کل ال ع جالارتفاليست اچه قدر متج نموده و سجده او راخر له ا خر الا

ن از الهى غير اينکه نبوده ادت نموده براعب او راخر له اخر الالى ا ول لها ول الا

مثل  بال ن حمدايقا دت واعب ن واعرف وء ان ربى مستحق ثناى اسو پرستش و متحق
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ع ابداخود  من شيء بمشيت ال ات راهست که کل ممکن ر بوده واواسز اورامر

ن ادر هيچ ش و منتهى شده وا ناخط عرف و وانکه بنصيب ذروه حب ا افرموده ت

ى امروز رضاحدى نکويد اده که ار داقر ز قبل خودى حجتىاخلق خود  نبوده که بر

لى ا وليه خلق فرموده وابمشيت  اول له کل را ول الا زاهد بود اخو الهى چه بوده يا

مثل  اوليه رامثل مشيت  هد فرمود واوخوليه خلق ابمشت  اخر له کل را خر الا

 همچنين يد متعدد نميکردد وايه طلوع وغروب نمانه ال اکر بماکن که  شمس فرض

 هست و هلل بوده واهر کردد مدل على الم ظاين عايه در انه ال اکر بماوليه امشيت 

ول له ا ول الاز ا نچهاش متبدل ميشود چناعراکر چه ا دمبدل نميکرد انهاهر در اظ

 هر شده واظ سمىاظهورى ب ين بوده که در هراهلل اش ظهوراعرامروز سنت الى ا

جهه  انهادر  و انهائمند باکل ق هلل واب ئمنداق انها بوده و انهاجل مظهر  و وند عزاخد

همت نظر کنى که هيچ  هر بوده واوحدت ظ ديده نميشود بلکه در کل جهه انها

غير  اهنادر  اشد زيراجل خونده ب و وند عزاخد بسوى غير امده که خلق رارسولى 

سم اظهورى ب سم نوح واب ظهورى خر نبوده مثالا ول وا و طناب هر واهلل ظاظهور

 سم محمد واظهورى ب سم عيسى واظهورى ب سم موسى واب ظهورى هيم وابرا

سم من يظهره اظهورى ب هلل واسم من يظهره اظهورى ب هلل وا سم من يظهرهاظهورى ب

 اهلل راهده نموده و من يظهره اهلل بعين حقيقت مشاسم من يظهره اظهورى ب وهلل ا

من  باکت اب من يظهر راکت و نىانکه در هيچ ظهور محتجب نما امن ظهر ديده ت

کر ا جب نشوى مثالالهى محاهى انو مر واو از انکه در هيچ ظهور ا اظهر ديده ت

نمى  او راز اغير  هلل بعين عيسى نظر نموده بودندان ظهور کور عيسى در رسول اسک

ن در از سکاحدى ا ميديده و ع عيسىاتبامثل  ار هللاع رسول اتبابعينه  ختند واشن
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ول له ا ول الالى از عيسى اقبل  همچنين ند واين ظهور محتجب نميمانظهور در ا

در هر ظهورى چشم حقيقت  ببين و خر لها خر الالى از محمد اهمچنين بعد  ببين و

 تابنظر وحدت دير کل ظهور مختلف نشوى و نظهورات افختالاز کنى که باب ار

نظهور نبينى ارض در اهيچ نوع تعان خود ببين تادر مک ار ئش هر نظهور نظر کنى وا

 خر له بينى وا رض الالى اول له ا الء اسمز اوسع ادر هر ظهورى  اهلل را طاصر و

ر اسم ذخا ار ءاسمارض ا ده وار داث قراسم غياجل  وند عز واخد ار ءاسما ءاسم

قص ان ن واز ار بعد اسم ذخا زا نفرموده وزل اعلى عددتر ناث اسم غياز ا ازير

در  رض نموده وامستولى بر ار ءاسمن اب و اء راعدد ي ءاسمرض از افرموده 

کن انفس ديکر س ده که هيچيک بالار داقراود خود  حب و رضا و ءاسمت اکينوني

ببين  هللاء دالا ار ءاسما ببين و ءاسمادر رتبه  ار ئهمچنين روح هر ش و نميکردند

 هست ال و حد بودهاو ءاسماى کل امسم مسمى و الاهر نيست اظ ءاسماکه در  ارزي

بل افرض کن که در مق تىامر اسمى رامثل هر  ت والذاحد بالعدد بل واحد باو

هر ميکردد هر اکه شجره حقيقت ظ در هر ظهورى نيده مثالاشمس تعکس بهمرس

 ن وال ميکردد برتى ميشود که مدان خلق مرا و ن خلقى ميکردد متذوتاوصف 

ز مسمى نبوده اغير  ءاسماهر در اظ هست و مسمى بوده و در نفس ءاسماجوهر کل 

مکن  دتاعب رد شوى وامسمى که در حد شرک واب اسم رادت مکن اعب و نيست و

ين اکه کل  ار ادت کن خدارد شوى بل عباف وامسمى که در حد ک بال اسم را

شريک له در  وحده ال ست وحدها وا و ستا وا کل مدل بر ست وا واسم ا ءاسما

سميت در اقت انظهور که لياء دالادر  قدس قدم نظر کنى در هر ظهورى زل واعز 

 نه شبهه نيست که در اهر در ظهور ديده ميشود ياز ظاغير  انهادر  اياهر شده اظ انها
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ير ن غاخلق فرق در ن بوده واکه مبدء کل  اهر نيست زيراز عيسى ظانجيل غير اخلق 

ز من يظهره اهلل غير امن يظهره  در خلق ن واز نقطه بيان غير ادر خلق بي ز محمد وا

 الاهر نيست اهر در ظهور ظاچونکه در عرش ظ خر له وا خر الالى اهمچنين  هلل وا

ين دقيقه از الى  هست و ت بوده والذاحد باو ءاسماکل  ىاست که مسماين اهلل ا

بوده و  هللالى کل ب سم هست وان ارتبه خود  سم دراى هر انشوى که مسم محتجب

ر ديده الى در جب و ستا راسم جباريت در اى جبار مسماسم جبا هلل مثالامن 

 الالت نميکند که دال ستاتى ان مران در رتبه اى اهلل که مسما الانميشود 

در رتبه خود  اسمى راى هر امسم کنى و هدهامش ار ءاسماهمچنين کل  وند وابرخد

هده اهلل مشالى ا هلل وافى  هلل واهلل و من  انهات امسمي اب ار ءاسماکل  بين وبسم ان ا

ء دالا نکه در هر ظهورى کلا الانمود  اين مطلب راهده انى مشانميتو لى کنى و

ز اهلل يکى اظهور من يظهره  در ئى مثالاهده نمادر ظل شجره حقيقت مش انظهور را

ت اقى ميکويد ديکر منع ميکند مرالسا و هواکينونيت  تاب ميدهد مراو اى ابر

لمعطى اهو  وات کينونيت اء ميکند مرايکى عط نع ميکويد والمان هو ا کينونيت

 و انيه رالطيفه رب لهيه وادقيقه  رى کنات جاصف و ءاسماهمچنين در کل  ميکويد و

وى خلق ش مر واء دالاز انظهور کردى که ادر  هرهاء ظدالاز اسعى کن در هر ظهور 

نکه مى بينى که در اشيء ميشوى مثل  ء ظهور قبل بودى الدالا کرا ندى واکر ماکه 

چونکه  خرادر نزد ظهور  نظهور شدند واهر در اهر فعل ظاچه قدر مظ هر ظهورى

هلل اکل لدون  نکشت و انهال افعاهلل الى ان ظهور نشدند منسب امستظل در ظل 

 احجت ر نظهور مستبصر شوى وا بحجت سعى کن که والادر هر ظهور  شدند و

کر اضى شو که ار دهد راسته قراوند خوانچه خداب ر مده بلکهاه خود قرادلخو
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 در بدء ظهور محتجب هد شد وابقه خوامم سادهى مثلت مثل  راه خود قرادلخو

وند اى خدارض ىاز براست ان تو که فرع دخول در دين ايمان که اند بداهى ماخو

يموت  وند حى الانچه خدانه  شداه تو باو در دين دلخوست چکونه سبب دخول تا

ى اى رضاز براست که کل الطيف  دقيق و مر چه قدرامقدر فرموده ببين  سته واخو

ن اه خودشادلخو الى سبب دخول در دين ر دين شوند و خل دراهند داميخو اخد

که  ايرز هست ين سبب بوده واز ام ظهور قبل اقدادر هر ظهور زل  ميدهند و راقر

 محتجب نميشد و حدىاد ندر نزد عيسى ديده بود اکر معجزه موسى رامت موسى ا

رى محتجب از نصايک نفر  هلل ديده بودنداکر در نزد رسول امت عيسى اهمچنين 

لدين ايقوم به  اببين که جوهر م و هده کنىاهمچنين در هر ظهورى مش ند وانميم

ن در هر ظهور مسترضى بشوند اب ست وهابوده ي هللاءاغير رض اياست اکل چه چيز

هست  مل بوده واک لغ واهلل در هر ظهور بانکه حجت من ابد و خلق اى خود يابرض

در نفس  ت قدرتاثبا اجز شوند تاو عاز ايد که کل اهلل بوده باحجتى که من قبل  و

 احد چه مادر هر ظهور چه و فتىاي اين رانکه از انظهور مستثبت کردد بعد اهر در اظ

 هلل ببين واهر من عند اهر ميشود ظاظ نچها بم مکو و لم و ش وايه مسترضى بانه ال

در صقع  اهر شيء ر هده کن نه بنظر کثرت واهر ميشود بنظر وحدت مشاظ نچها در

رض ادو حرف متع ن ظهورانه در بطون  نظهور وانکه نه در نفس ا اخود حکم کن ت

مبدء  ف ميکنند وختالاچقدر  ورنظهان انبينى نظر کن در هر ظهورى که سک

هر شده هر يک بظهورى سير ان ظهور ظاحب از صاکه  ستاتى اف کل ظهورختالا

 قع ميشوداف در هر ظهورى وختالاست که اين اند اديکر محتجب ميم زا ميکند و

 اکل ر نفرموده و ف نهىختالادر هيچ ظهور مثل  اوند هيچ چيز رانکه خدال اح و
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ن در اين ظهور که مختلف ميشوى ثمره ا که تو در امر فرموده زيراب احتبا د واتحابر

کر مطلق اهلل که است عنداکبرتراز نفس عملت اکه  جع ميشوداهلل رالى اظهور ديکر 

هر اف ظختالا لم شدى وانکه عا اف کنى بهتر بود بختالاکه  لم نشده بودىاع

نجيل که ا نى در ظهورنظهور منتهى شد نظر کاء دالامت ديکر باضر در قي و نمودى

 و هنداو محتجب مان بايماز اسبب  هلل بهمينادر ظهور رسول  ند واچند فرق شده 

کر ا وردند وان ايمارى اى نصاز علماد نفر انحضرت هفتا ن ظهورانکه در زمال اح

وردند سبب امي نايماد نفر ان هفتانجيليه کل بمثل ات امتحد بودند در ظهور کل

ينکه هلل نموده ابهم رسيده بود نه  نان خودشافى که در ميختالان انشد مکر هم

دو  ف نمود وختالاست يک نوعى ايد من  حق بر ينکهار اظهابودند بلکه هر يک ب

در يوم ظهور رسول  هللالى ا ند وان ماثمره  طين شد و رفت و عمرش کذشت و روزه

ن امچنين در فرقه نيده وارس واچه نفع ب فختالاين ال ببين که اجع شد حاهلل را

 يناز ايفه ان يک طاول ظهور نقطه با مختلف شده بودند و نظر کن که چقدر

در  اکه م ندندان بسبب همين محتجب ماديکر  ن نمودند وايمار اظهايف اطو

ين ادر هر ظهورى  نند که نميفهمند کهاين قدر حيوا هستيم و انهاز اق غير امذ

هر شد کل احب ظهور ظاص نقدر کههمي بنفس ظهور و ميشود جعات رافختالا

نچه که حکم ا هست و بوده وء اسو وناکل ب نسبت و عرض ميشود وا ت برافختالا

يد محقق بدون حق ميکردد اکه نهى فرم انچه را و يد محقق برحقيقت ميکرددافرم

هر در اين سبب مهتدى بظاب يقين در دين خود بوده و على برمنهجارض الم اع و

جب ايقين بوده بهمين مح ن غير علم وايشابقى چونکه مسلک  ام و نظهور شدها

کل  ين منهج ميبودندا کر کل برا ن خلق شده محروم واى از برانچه از ا و ندهام
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ر ده اقرا اخود ر لمى همتاکر عال در هر ظهور ايت مهتدى ميشدند حابشرف هد

 ئرند که هر شاطه قلبى نداحاکه  ئىانجاز اقع شد اکر وا قع نشود واف وختالاکه 

ف شده ختالان افع انيه رالطيفه رب و لهيهايند بحکمت اهده نماى خود مشادر ج ار

حکم  ز وجودادر صقعى  انرا ز وجود وادر صقعى  اين را رد ننموده و اهيچيک ر و

ين انظهور باظهور ديکر لعل در  احد تربيت شده تامنهج و نکه کل برا انموده ت

ظهور  ل بوده در هراعمافضل کل اين اکردند که  يت مستنيرابشرف هد سبب کل

 يد مثالاوز نماحد تجاو ناز انکه حق ا اهلل مختلف شود يامر است که اين اولى نه 

 اهلل تال حکم اصلوه جمعه بود ح لهى بر فرضان حکم انظر کن در ظهور فرق

ز حکم اين حکم نموده محتجب از اکه غير  ئىانها مت ديکر همين بوده واقي

ئى که نهى انجا مل بوده وائى که بعلم وجوب عانهاهم انهاحجت بر وگشته  ظهورنا

 نست که حکم مختلف شود بلکه مورد مختلفام تقيه بوده نه ادرمق ه بودهئماز ا

ى اتقيه در ج حکم ى خود بوده واصلوه جمعه در ج شده که حکم مختلف شده و

جمعه  اجمعه ر ل شده وزاجمعه ن روز ل در فضل شب واعماخود ببين که چقدر 

م الجمع که مقام جمع از مقايت ميکند احک ست کهاتى اينکه مرانکفته مکر 

يه که مدل ٓالى کل ب هست و مخزون بوده و انجاول در اکه حى  شداوليه بانقطه 

شده  و خلقاى از براميکه يوم جمعه الى در مق هلل ميشوند وامر امستعظم  ستاو ابر 

نى اکه در بي تو ظهور و ست حد خلق در هراين ال اشوند حمستشعر نمي مستبصر و

نروز اکر اهلل ميشود ايوم من يظهره  نت درامتحاعمل خود که  مغرور مشو بعلم و

ى از علمالمى مثل يکى اکر عا الا ن بخود وايمال برابب وان بايمافتى بات يانج

 صلهاون در ظهور فبلکه چ انهاز الم مثل يکى ديکر اکر غير عا بود و هىارى خوانص
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قربتر اشدى که  کر مهتدىاو ىشاکر مستبصر بابعدتر ميکردد امت اميکردد مق

نيست که در هر ظهورى عبد  ين نبوده واهيچ نعمتى مثل  يحصى و ال اميکردى بم

در هر  ت مستنظر وان بنظر وحدت در کل کثرا در بطون نظهور مهتدى واهر در ابظ

ى اتقا کر چهاخته انداکه عرب نيزه  انجاميرود  الا حين ظهور مهتدى و خراظهور 

در تو خلق فرموده  ونداکى که خدادرا بعقل و ات ده خود راشد نجانظهور بان اسک

  وکيل دى واهلل خير هاو  هللاحد مثل اينبئک  اين و ماست عز نه غير اين اکه 

  

 علمالاعلم الاهلل ابسم 

 امعال ول لها لذي الاول اكنت من  انا الا لٓها هلل الا انانني ا لعلمالعلم اهلل اهلل اب

بل  امقتدر امله عالخر ا لذي الاخر ا لىاكونن ال انا الا لٓها هلل الا انانني ا امقتدر

للهم ابل  امقتدر امعال ول لها لذي الاول انك كنت من انت ا الالٓه ا ن الاللهم ا

 هلل الا انانني ا امقتدر امعال لهخر ا لذي الاخر ا لىانك لتكونن انت ا الالٓه ا ن الا

مري كن فيكون وخلقت اب ابينهم ارض ومالاو تالسموا قتقد خل انا الا لٓها

كل  ان يادرين اعلى كل شيء لق اكن انا الدن تيح كل علم منامف الحروف وجعلتها

نتم كل ذلك في حروف انكم اب دنىالا ةلى ذرا ىلعلامن ذكر  شيء فلتفكرن

 فلتشهدن نلحروف فيهاقد شهدتم كل  العشرين لتشهدون بمثل مابعد  نية منالثما

 انا الا لٓها ال هللا انا ننيالمين ابكل شيء ع اكن اناحهن اروالحروف في اح ارواكل 

لغيب اخزنته في حجب و ول له قد خلقت جوهر علم مطرز مكنونا لذي الاول امن 

ننزل  اداعب اشهدن المعززين وم اكن انا الدن من اعز لى حينئذاول له ا لذي الاول امن 

على كل شيء  اكن انا الدن من الى حينئذ حفظا اعندن هاكتمنالعلم عليهم واذلك 
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ن اهم امرناول في كل ظهور والالحي الحقيقة ثم اش اعرا اعلمن قد افظين ولكنالح

 اردناقد  مستدلون اكل علين ءاسمالقيمة افي تلك  اشهدن احينئذ لم الكنو يكتمون

لحروف انتم في اعلم  اضلين هذاف اكن انا الدن من لعلم فضالانمن عليهم بذلك ن ا

 ولىالالنقطة الحي في اد اعدا ثم ولالالحي ان كل في ان تستيقنون باتستطيعون 

خلق ويخلق  اولون كل مالال اق ان مابي اهذ حد تستنبئونالواء دالا كل شيءنتم او

حد الواه على حروف الذي قد نزلناول الالى سطر اينتهي  ن وكل ذلكالفرقافي 

 اقد فسرتم بم اكل م الاهدين اكنتم عليه لش العلم وماوتيتم ذلك ا ام انتم قبل هذا

ن يستنبئ اد اراكل من  ان تستدلون وتنبئون بهاستدركتم من غير حجة تستطيعون ا

هلل اند من ع اعز نالبياعلى نقطة  ينزل اهلل حينئذ ليعلمنكم بماهلل ولكن اب امن كت

ن يستشهدن على اهلل اد ارا هلل مؤمنون ولوالالقيمة بمن يظهره ايوم  لذينهماعلى 

لعلم ولكنكم اهلل ذلك انزل  اخرى مالالقيمة اول في الاهلل ثم حي اذلك من يظهره 

نتم به اومن كل شيء  عزهلل الاعلم عند  اهلل يوم ظهوره تشكرون هذابين يدي  نتما

تشهدون  عددمن غير ول الاحد اد تشهدون ثم من واعدا ولالاحد اكل شيء في و

 اغير مكرر منعوت ولتكتبن هذ اشرين حرفعونية ان كلهن ثمالحروف بافلتنظرن في 

د سطر اعداطهن لتستنبئون ولتكتبن في سطر ثم انق لحروفاعن تلك ثم  في سطر

ن ثم لمحبوب لتوقنواني في عدد الثالتستوقنون ثم سطر  لوحيداول في عدد الا

عن عدد  نتماسطر تسعة واثل في الممالحروف على صور ات تلك اهندسي لترقمن

سم يختص امن ذلك ذلك  اكثر عددا ائناسمافي  انزلن اذ ماوزون اتتج لمستغيث الا

 اذالعلم تحفظون ثم ان عند ذلك الميزا نتم ذلكالعدد امن هندسة  ءاسمالاب

لحروف اح علم اتشهدون فيه مفت الفا ثينثني وثالا نتم فياثل الممات الفاسطرتم 



 

www.oceanoflights.org 

عدد  نتمابع الرا لسطراثل في المما تاامن قبل ثم من بعد ليؤتون ثم ب اوتواللذين 

مس تشهدون الخا لسطراه في لٓ الانتم في عدد اثل الممات الجزل تشهدون ثم جيما

ء الها و ذلكانتم واول ثم الا لخمس من هيكلالسطور خطوط اولتجعلن تلك 

لميم افي عدد نتم او ثلالمما تالادس دالسا ون ثم ولتكتبن في سطرلتستنبئ

لسين في اثل تكتبون ثم عدد الممات اءابع هالساثم في سطر  تشهدونء الحاو

سط في الباثل لتسطرون ثم عدد الممات اوامن والثاثم في سطر  ذلك تشهدون

 زع تشهدونالواثل تكتبون ثم عدد الممات اءاسع زالتاثم في سطر  ذلك تشهدون

ثم في  لملوك لتشهدوناثل تكتبون ثم في عدد الممات اءاشر حالعاثم في سطر 

 اذلك بعدم لحق فياسم اثل تشهدون ثم عدد الممات اءالعشر طادي والحاسطر 

طن ذلك او بالواول ثم سطور الا هر هيكلاظء الها تكتبون لتنظرون ولتجعلن سطور

لك اعدد كل من هن الحد باذلك و كل به يخلقون كلالهيالهيكل ذلك جوهر ا

ثم  لحروف لتشهدونانتم خلق كل شيء في ا اذالك لتعبدون فالى هناكل وتبدءون 

ول الافي هيكل  تبالمراتب لتشهدون ثم تلك المرالحروف في تلك اذج اس

 ال ابدين ولذالعاول ا انانني ا لذرا ثم عن انا الا لٓها نه الاهلل التشهدون يذكر عن 

هلل على نفسه لتشهدون ا قد شهد اذ كل بماذلك  مثل هلل هيكالاوحد ن يايمكن 

لمتكبر اسم اء اسمالانتم في كل العدد احد من غير الوالهيكل من اوقد خلق ذلك 

 اذانتم ان الفرقات من قبل في المقطعاهلل حروف اقد نزل  اهذ ىعل تشهدون

هيكل  ذ ذلكام لالالف والالمتكبر تشهدون مع اسم انتم ا ادون مكرره تحسبون

لحي بذلك اكل اهي هللاوقد خلق  تتفكروننتم فيه ان ان الفرقامحمد من قبل نقطة 

لث الثاول تحسبون وفي الا ني على عدلين هيكلالثاحد افي هيكل و منتالهيكل ا
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ول الاهيكل  اتمون ولقد طرحنخحد لتالواعدد  لىاول تحسبون ثم الاث عدل ثال

ل ثم الدابع على الرا لجيم ثمالث على الثاثم ء البا ىعل نيالثالف ثم الاعلى 

ء الحامن على الثاثم ء الزابع على الساو ثم الوادس على الساثم  الها ىمس علالخا

ثم ء اليالف والالعشر على ادي والحاثم ء الياشر على العاثم ء الطا سع علىالتا ثم

لعشر ابع والرا ثمء الياوجيم لالعشر على الث والثاثم ء الياوء اليالعشر على اني والثا

و الوالعشر على ادس والساثم ء الياوء الها لعشر علىامس والخاثم ء اليال والداعلى 

ثم ء الياوء الحالعشر على امن والثاثم ء الياوء الرا لعشر علىابع والساثم ء الياو

لجمع ارة صو اذامنزلين ف اكن انتم تستنبئون مالعلكم  ءالياوء الطالعشر على اسع والتا

ن في كل عدد الفرقاقضت سنين  افيم اذكرن دق اهذ ىعل تشهدونخر الا في هيكل

لى ا قبونان لترالبيانتم في اول الاحد احد من حروف وافي حول حرف و سينو واو

لحي اكل ان هياو هلل لتحسبوناء اش ان على مالبيانتم خلق اهلل مظهر نفسه ان يظهر ا

لعدد احد بانتم واذ فيهم اول الا في ظل هيكلستظلت ادهن قد اعدات امع كثر

ن في البياكل  اردناقد  ام امن غير عدد لتشهدون هذ حدانتم واول الاتشهدون وفي 

لعلم لعلكم تستطيعون في علم اكم ذلك انتم تبصرون قد علمنان ا ولالاحد الوا

 ابم ملالالف والالمستغيث باسم التشهدون ثم لتبصرون ولتحسبن  اهذ لحروفا

ج البها كل في عددالهيانتم مبدء اج البهامن عدد خر الا تزيدون على هيكل

ج البهامن عدد  لعشرادي والحاسم اعن خر الا ينقص عن هيكل ان ماون ورلتبص

ليه ليرجعون قل اهلل وكل اعند  قل كل منء الهاو والواهلل به خطوط اقد خلق  اذلك م

نفسكم ا من عنده يخلقون ولتحرزن هللا مراوكل ب هللالى من يظهره اكل يرجعون 
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نتم قد سمعتم من قبل في ا ان مابي ان هذامنزلين ف اكن امثل م حدالواكل الهياب

 نتم تعلمون وتوقنوناعظم لو الاسم افي  نالفرقا

 

 الّسطر األّول في الحروف

 2٨وز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ وحيد  ه داب ج 

 النّقاط المماثلالّسطر الثّاني في 

 ٥٨محبوب  4لوف أ 27ت ٓام 1٨عشرات  ٩حاد أ

 ات المماثلفلالّسطر الثّالث في األ

1 – 10 - 11 – 100 – 101 – 110 – 111 – 1000 – 1001 – 1010 – 1011 –  

  23بيدوي  1111 – 1110 – 1101 – 1100

 ات المماثلالباءابع في الرّ  الّسطر

جزل  2022 – 2020 – 2002 – 2000 – 222 – 220 – 202 – 200 – 22 – 20 – 2

40 

 

 الّسطر الخامس في الجيمات المماثل

 ٢٦ اله ٣٣٣ ٣٣٠ ٣٠٣ ٣٠٠ ٣٣ ٣٠ ٣

 الّسطر الّسادس في الّداالت المماثل

 ٤٨ليوب  ٤٤٤ ٤٤٠ ٤٠٤ ٤٠٠ ٤٤ ٤٠ ٤

 ت المماثلآالهاءالّسطر الّسابع في 

 ٦٠دويم  ٥٥٥ ٥٥٠ ٥٠٥ ٥٠٠ ٥٥ ٥٠ ٥

 في الواوات المماثل الّسطر الثّامن

 ٧٣بساط  ٦٦٦ ٦٦٠ ٦٠٦ ٦٠٠ ٦٦ ٦٠ ٦

 الّسطر التّاسع في الزاءات المماثل
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 ٨٤عزز  ٧٧٧ ٧٧٠ ٧٠٧ ٧٠٠ ٧٧ ٧٠ ٧

 الّسطر العاشر في الحاءات ا لمماثل

 ٩٦ملوك  ٨٨٨ ٨٨٠ ٨٠٨ ٨٠٠ ٨٨ ٨٠ ٨

 الطاءات المماثل الّسطر الحادي والعشر في

 ١٠٨ حق ٩٩٩ ٩٩٠ ٩٠٩ ٩٠٠ ٩٩ ٩٠ ٩

 

 662 لمتكبراسم اج البهاء اسماد اعداجمع 

نتم لتحفظون ثم ا لفالاعلى عدد  اهاول حيث قد حسبنالاهيكل  ةصور اهذ

بع الرا لجيم ثم فياعدد  ىعل لثالثاثم في ء الباني فلتحسبن على عدد الثاهيكل 

حد الوانتم في عدد ا الى ماء الها مس على عددالخال ثم في الداعلى عدد 

لعدد انقطع عند اء اسمالاذ عدد اف اكلافي بحر  ن تدخلناتستطيعن  التمون وخت

حد ثم الواكل اكم خلق كل شيء في هيارينا قد اتحسبون على هذ نتمان احد الوا

ن ذلك اوتوقنون و هلل تؤمنونالقيمة بمن يظهره احد لعلكم يوم الواحد في الواد اعدا

لعلم ان غير ذلك البيانقطة  ةحج هللاجعل  لمين لوالاهلل للعاية من عند العلم ا

ثم  تتفكرونفيه  ام نتم قليالان الكل اوليكفين  لمينالعاهلل به على كل اليستدلن 

ينفعكم علمكم  ام الاتعملون و ابهنتم او لعلمافي ثمرة ذلك  قبنالتبصرون فلتر

ل ن كاب نتم توقنونالعلم لعلكم اهلل ذلك اتبصرون قد نزل  ام نتم قليالان ابذلك 

ن البياليه كل امن يرجع  نالبياتعظمون  امثل منتم او ولالان جوهره هيكل البيا

ن اهلل احدة وليحبن ان من نفس والبياكل  هللاظهر اقد  لتعظمون فلتتفكرن كيف

هلل لترجعون ثم عن الى من يظهره ان البياكل  ان يانتم ا حدالوالى نفس ايرجع كل 

لحي اكل اهيي لكل شيء يستجل ىتجل ال لموالاحد اذ واتحتجبون  ال ولالاحي 
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 حد الالوافي عدد  ذان تستجليون اتستطيعون  فوق ذلك النتم اوء اسمالابحر  في

كل عن تجرد الهياد اعداتحتجبن عن  الو نتم تبصرونان اول الاحد الوا الا ىير

 رع ثم مثلالزاسم الملك ثم اسم ائمون فلتنظرن في عدد اق كل به اناول فالاهيكل 

قد  اثم مثل ذلك فيم لملكاحد في ملك اعدده  ةمع كثر ان هذاذلك تستنبئون 

نه قد اوبطونه ولو  ي )ع(ن هيكل علا قبوناتستبصرون ولكنكم لتر الدن ه مناخلقن

ن الفرقاول من الاهلل على هيكل اقد نزل  ام هلل ولكنه قد ملكاخلق بمحمد رسول 

حد مثل ذلك لتحكمون الوالى اني ثم اثلالث مثل الثافي  نيالثاثم من بعد هيكل 

من عند  قد قدر ابم الائن ايش د ولكنه الاعدالاب قد تكثرت فيه ابوالاخر ا ناولو 

لعلم افلتعززن ذلك  خضعينالاخضع انه هو عنده ان يرونه واول وكيف والاهيكل 

 اقد خلقو ابم ان كل قد خلقواو ول تشهدونالاحد الوات كل شيء في اثم به ثمر

هلل يؤمنون اهور ظيوم  اقد قدرت لعلهم به كلالهياد كل تلك اعداي كل هيكل وف

 لشمس ولتجعلن مثل هيكلاعند  ايالخلق كمثل مرافلتجعلن مثل ذلك  ويوقنون

ن ايستدلون ووئه ليستضيئون ايستضيئن فيه من ضي اكل كل لمالهياول شمس الا

ستدلون موكل عليه ل كل شيء هللاول مستدلون وقد خلق الاول في خلق الاحي 

نكم اعز من كل شيء فالعلم باذلك  فلتعززن لقيومالمهيمن اهو  الالٓه ا نه الا على

لحروف اكل  اوحسبنء الها هيكل اوجعلن اصورن قد اول مان انتم به لتعززون وا

على  ن نمنا اردناضلين ثم قد اف اكن انا الدن من لهيكل فضالافي ذلك  دهناعداو

ئمون فلتتلون في كل اق هللاكل ب اذائهم فاسما اهم ونزلناقد صورن اذالحي فاكل اهي

ن لعلكم ءوتبدخر الا لشهراثم في  لشهر تختموناحدى عشر من هيكل ثم في ايوم 

حد تؤمنون وتوقنون وقد الواحد بالواعلى م تحولن حولك القيمة بمثل مانتم يوم ا
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هلل على اكبر حجة من عند ال انهالعلم وات ثم ذلك ايالان بالبيا هلل نقطةا ختصا

 اني لم يحيطوالثاى جزون وكل علاول عالاكل عن  تتفكرون انتم فيهمالمين لو العا

هلل لتعلمون اقد علمكم  ابم من بعدنتم او الاب الكتاه في اقد نزلن ابعدم الا اعلم

 لعلم فضالالعشر فلتعلموهن ذلك او ديالحاتكم على عدد اكملت سنين ذري اذاف

نتم ا احد ولتحرزن به على مالواكل ايشكرون ولتكتبن هي هلل عليهم لعلهمامن عند 

 هيكال عشر ةنتم في تسعاء اسمالامن  احداو عشر ىحداكل ذلك عدد  تحبون

ليه اول وكل الامن هيكل  ان كل قد بدئوايدون ولتوقنن بزتحبون لت امتكتبون و

  ليرجعون

 

 علمالاعلم الاهلل ابسم 

نت ا الالٓه ا ال هللانت انك اشهدنك وكل شيء على لٓهي الا اللهم يانك اسبح

 لىاقبل كل شيء ولتكونن  ائناول له كا لذي الاول اشريك لك كنت من  وحدك ال

ع تقديسك لو ارتفاع توحيدك وامتناكل شيء في  بعد ائناله كخر ا لذي الاخر ا

لمنزه انت انك الك فامثانعتك بان او المقدس عنهانت انك ائك اسماب صفكا

شهدتني وكل شيء اوقد  اعنه ليالمتعانت ا نكاتك فاثنين عليك بظهوران او اعنه

نيتك ان وحدات لسلطايات الصفاوء اسمالاكل  نافي علو معرفتك وسمو محبتك ب

نت انك احد فانت وانك اقولن ا ناليت انك وتعانيتك سبحافرد نات لملكالدالو

 م العالالانت معلم انك الم فانت عانك اقولن ا ناحد وامن و د الاوحالاموحد 

قولن ا نادر وامن ق ر الاقدالانت مقدر انك ادر فانت قا نكاقولن ا نالم وامن ع

نك ازل فانت انك ا قولنا نادم وامن ق م الاقدالانت مقدم انك ادم فانت قا نكا
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قدسنك عن ذكر لٓهي الا اتوحيدي ي تابهى درجازل في امن  ل الازالانت مؤزل ا

علينك عن الو ةلسبوحياسبحنك عن ذكر وال ةلنزوهيا نزهنك عن ذكروال ةوسيلقدا

وفي  نكانك قدسانك قدسانك قدساقدس ةلوهيالاوحدنك عن ذكر والة لعلوئياذكر 

ن اب الك موقنامثا كلبدعونك الوئك اسما صفنك بكلت توحيدي الادرج ىعلا

تجلي وجهتك عند  تالبلورال اعند شمس طلعتك ومث ايالمرامثل كل كمثل 

لمعتمد لم يلد ائم الدا لقيومالحي الصمد الفرد احد الاحد الواهلل انت اقولن فال

ء اسمالال لك امث قرين وال شبه وال العدل و الولم يولد ولم يكن لك من كفو و

لٓه ا ال ايالمراهر في كل الظا نتا نكاسم زرعالى انك اسم سلطامن  الحسنى كلها

 ال ايالمراول في كل الانت انت وا الالٓه ا ال ايالمراكل طن في البانت انت وا الا

 نك عن ذكرانك سبحانت سبحا الالٓه ا ال ايالمراخر في كل الا نتانت وا الالٓه ا

نك انزه نكاونزه ةخريالاو ةوليالانك عن ذكر انك قدساوقدس ةطنيالباو ةهريالظا

 اي ىعلا افم ةبديالاو ةلهندسيانك عن ذكر انك علياعلي ةلصفتياو ةسميالاعن ذكر 

عن  اليامتعزل الا كنت في عز تك لم تزللمحبوبي جال ابهى يا املٓهي عزتك وا

بكل  ال لتكونن موصوفاتز ل والاشكالاو هاشبالاعن  اومتقدس لامثالاوء اسمالا

 اومعروف ىلعظماتك ابكل تجلي اومشهور العليال امثا بكل الحسنى ومنعوتاء اسما

ء اسمالاكل ء اسمالاعن كل  الذي كنت متقدساي حين لقصوى فا تكايابكل 

كل  لامثالاكل  عن اليالذي كنت متعائفة حول مشيتك وفي حين اسمتك وكلهن ط

لمخزون فقد اهي بعلمك لٓ ا اي قد مننت علي افي ظل مثلك كم ةمستظل لامثالا

 عرفنك فيان العليم بانت انك اله  اعز لتوحيدافي علم  ةلدرجامننت علي بذلك 

على ات وفي الصفاوء اسمالاوتنزيهك عن كل  بتقديسك ةلمعرفات ابهى درجا
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لمرتفعة ا العليالك امثالممتنعة والحسنى ائك اسما بكل صفنكال ت معرفتكادرج

 من شيء وسخرت كل ذلك في حروف نك قد خلقت كل شيء الاسبح نكافسبح

في  اجنسه ثل منالممالحروف بحروف العشرين ثم قد سخرت تلك انية والثما

 اتبهالحروف وجعلت مرانفس  ت ثمالهندسياط انق ازدت عليه ثم ةتب تسعامر

من عندك زل الا ول وذكرالاتب هيكل خلق المرا وجعلت كل تلك ةحدى عشر رتبا

و ينقص عن كل امن شيء  ان ينقص عن هذاكل كلي من دون  اهذ قد جعلت اذاف

 للميعامرك ا لطفا امللطيف واعجب صنعك ا انك مانك سبحافسبح قدر شيء

على  لعلمايتني بذلك العلم حيث قد راذلك  يعل قد مننت به الحمد على مافلك 

حدة انقطة و خرجت كل شيء منانك قد اج محكم على استحجال متقن وستدالا

ستدلن به على كل ال قد خلقت وتخلق فوعزتك احجتي على كل م اولو جعلت هذ

 امكنون ان عندك مخزوناك لذيامن علمك  اذ هذاغلبن به على كل شيء شيء وال

ن يرجعن اردت باو يقد مننت به علولى حينئذ اول له ا لذي الاول انزلت من  ام

ن الى اد اعدالات القيمة بقدرتك ثم قد نزلت درجايوم  لى من تظهرنهاثمرة ذلك 

يخلق  نايمكن  ذ فوق ذلك الالحي اكل احد وخلقت به هيالوافي عدد  نتهيتا

ب الحسا ىنتها اهذ يث علالمستغاسمك امن  اكثر عدداء اسمالازلت في ن اذ ما

ول الاحد اول وجعلت والا حدالواحيث قد جعلت منه عدد  عشر هيكال ةلى تسعا

ني على الثاحد ثم في الواد على اعدالا ول يطرحالاذ في هيكل اعدد  بال احداو

مس على الخابع ثم في الرا بع علىالرا لث ثم فيالثالث على الثاني ثم في الثا

ولي اوحكمت على من شئت من  ريثالمواقد قسمت  امس وعلى هذالخا

بع ثم السابع بالسادس ثم في السادس بالسا نك ثم فيانك سبحاقيت فسبحالموا
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دي عشر الحاشر ثم في العاشر بالعاسع ثم في التاسع بالتافي  من ثمالثامن بالثافي 

لث عشر ثم الثالث عشر بالثاني عشر ثم في اثلاني عشر بالثاثم في  دي عشرالحاب

دس السامس عشر ثم في الخامس عشر بالخابع عشر ثم في الراعشر ب بعالرا في

 من عشرالثامن عشر بالثابع عشر ثم في السابع عشر بالسادس عشر ثم في الساب عشر

حد الوا ن عددالبياقد جعلت كل  اهذ ىسع عشر وعلالتاسع عشر بالتاثم في 

ل اعلى مث ن تجعلن كالا ردتاحد والوان على عدد البيانزلت في  اموحكمت 

هلل وقبل ذلك كل من يبعث في اي في يوم من يظهره ابعين ىراني احد كالواذلك 

مر الحي ويفوضون الذلك  الالحي مثالنفسه عدد  رنايخت راقتدالاة ولملكنان بالبيا

لحي بمن احد ثم الواذلك  للهمادهم فلتهدين اعدا ونزوايتج ليهم والالك المما

 للهماله ولتعززن  اهم قد خلقو اعن مظهر نفسك بعدميحتجبون  ن الاهلل ايظهره 

 اللهم هذا ولتعلمنمرك اب لعلمايعزن ذلك  للهم من الا لتذلنلعلم بعزتك واذلك 

كرمته اقد  ام لىعة لثمراللهم من عنده اصطفيته من خلقك ولتظهرن اكل من قد 

ون بعلمهم تفعين ال لعمل وهماتهم يتا املعلم واتهم يتاد قد امن عب ذ كمالعلم امن 

بعملهم فلتجمعن  يتعززون لعلم وهم الاتيتهم ا املعمل واتهم يتاد قد اوكم من عب

عن كل  اهي لكنت غنيلٓ ا اذ لم تزل ياقد خلقت  العمل لكل مالعلم واللهم بين ا

نك فمن اتدخلن كل في رضو نائك ارقاوئك اعن كل شيء وكل فقر اشيء ومستغني

رك فمن يمنعك ان تدخلن كل في ناو افضل عظيم اذ نك كنتالٓهي وا ايمنعك ي

حد بمن ال بفضلك وال الاللهم ا نملاتع الف اعدل عظيم اكنت ذ نكاعن ذلك و

عند  نابفضلك ف الاهلل احد يحبن من يظهره اب بفضلك وال الائك اوليا نالبيافي 

لعلوم اللهم با سئلنكوعند فضلك يصلح كل شيء فاليقومن من شيء  عدلك ال
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لتي اطتك ثم بقدرتك احا دقافي سر اكتمتهافي حجب غيبك و اخزنتهالتي قد ا

على كل  استوليت بهاعلى كل شيء و ابه ستطعتاعلى كل شيء و استطلت بها

ن تصلين على هيكل اشئت  ام استفعلت بهاكل شيء وى عل استقدرت بهاشيء و

وعلمك  لتك وعزتك ورفعتك وسلطنتكلوهيتك وربوبيتك وجالا حد بكلالوا

ط به علمك احاقد  اثم بم نيتكاوحدء ائك ورضائك وعظمتك وغناوقدرتك وبه

ثم على  ةجليل ال عليامثاوة عظيم ىحسنء اسما اذ لم تزل كنت ذامن كل خير 

ذ احطت به علمك من كل خير ا قد امن بعده بم ىبهالاهيكل لى ني وعالثاهيكل 

هين ابر ات وذالغاحجج ب ات وذامحكم تايا ات وذات بيناكلم الم تزل كنت ذ

 ات وذاخرات متفابطون ات وذاليات متعاظهور اوذ تائل محكمدال ات وذاطعاق

ت انيا اوذ تات جوهريانيانفس ات وذافوريات كاتياذ ات وذاذجياس تاكينوني

ت ات متقناندسيه ات وذامخامتش تامامق ات وذاذجات متسامعال ات وذاجردي

ن امن سلط ابينهم امرضك وائك واول ملكوت سمالاحد الواللهم بافلتملئن 

 ليتكاجم نتك وجماللين جالئيتك وجالان بهانيتك وبهيافرد نانيتك وملكاوحد

ن اليتك وكبران فضفضالوليتك ان عدريتك وعدالان نواميتك ونوران عظاوعظم

ميتك ان رحاميتك ورحمان تماليتك وتماكم نزيتك وكمالاعزن اعزريتك واكب

ن اوسك ئيتكان رضاجيتك ورضيان بهاريتك وبهجان قداوقدر ميتكن عالاوعلم

ن اهيتك وربلٓ ان اهلافيتك واشر نابيتك وشرفاحب ناعيتك وحبان فرانيتك وفرعاسك

ميتك ان قوانيتك وقومان حيانيتك وحيان وحداووحد تدياحان احدانيتك وارب

ن زالانيتك وافرد نابيتك وفردان قراميتك وقربان قداليتك وقدمان جمجمالو

ن اسيتك وعليان قداوقدس نيتكان حمداوحمد نيتكاصمدن اليتك وصمدازا
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 بيتكان وهاميتك ووهبان كراديتك وكرمان جواوجود عيتكان رفائيتك ورفععال

فيتك ان لطاريتك ولطفان وتاوتروريتك ان قهاريتك وقهران ظهانيتك وظهران بطاوبطن

ن بالنو ريتكان سخاريتك وسخران نصانيتك ونصران رباورب ديتكادن شاوشد

لحسنى ائك اسما نت عليه منا امئيتك ون عالانيتك وعلين خالخالو ليتكانب

لٓهي كنت في خلق بديع ا اذ لم تزل يا ةلمرتفعاة لبهيا العليالك امثاو ةلممتنعا ةلعليا

 نالبيان خلق اسكللهم اع لطيف فلتدركن اختراحديث و ثاحداوصنع جديد و

ظهور مظهر  ظهورهء دالا ظهوره ظهور مظهر نفسك ثمء دالا ظهور مظهر نفسك ثم

 مظهر نفسك ثم ظهوره ظهورء دالا ظهوره ظهور مظهر نفسك ثمء دالا نفسك ثم

ظهوره ء دالا ثم ظهوره ظهور مظهر نفسكء دالا ظهوره ظهور مظهر نفسك ثمء دالا

ظهوره ظهور مظهر ء دالا ثم ظهور مظهر نفسكظهوره ء دالا ظهور مظهر نفسك ثم

 ظهوره ظهور مظهر نفسك ثمء دالا ثم ظهوره ظهور مظهر نفسكء دالا نفسك ثم

ظهوره ء دالا ظهوره ظهور مظهر نفسك ثمء دالا ثم ظهوره ظهور مظهر نفسكء دالا

 ابدا ائماد اقياب اكنت حي الى ماظهورك ش اعرا راذكاذكرن ان اظهور مظهر نفسك و

ذكرن ا ناينقطع  دي عنهم وعن ذكرهم بل الاينقطع حب فؤ ال اسرمد اقديم زالا

فطرتك ثم من بعد ذلك  ول بديعالالبديع انتهيت بان الى اول له ا لذي الاول امن 

 سىكليمك ثم بعي ىثم بموس هيم خليلكابراثم ب يكنجنتهيت بنوح ان الى ا

 لذي الاول انت من لذي كا نتانك انك سبحاروحك ثم بمحمد حبيبك فسبح

 ةوعز ةرفع اذ اناله ملكخر ا لذي الاخر ا ىلا ولتكونن ةوقدر ةهيب اذ اناول له سلطا

لسبوح المقدس انت ا الالٓه ا ن الاول له ا لذي الاول انك من انك سبحافسبح

 لذي الاول السبوح ثم من المقدس انت ا الالٓه ا ن الاخر له ا لذي الاخر ا ىلاو
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خر ا لذي الاخر ا لىا ثم لقيوما لمهيمنالمقتدر ان السلطانت ا الالٓه ا ال ناول له ا

ول امن  نكانك سبحافسبحلمحبوب العزيز المتعزز ان الملكانت ا الالٓه ا ن الا له

له خر ا لذي الاخر الى انك انك سبحاسبحك وايا يول له عن ذكر تسبيحا لذي الا

ن او الا اكون شيئا وال درتكقد خلقتني بق اكنت شيئ اك ماياعن ذكر تسبيحي 

للهم في افلترفعن  اسرمد زالالمجد الك و ابدا ائمالحمد داتخلقني بقدرتك فلك 

كل اللهم في كل ظهور هيا لتخذلنو ةنيالوحدا كلالهياتك في اثبا جرةكل ظهور ش

تك لم يخطر بقلبي اثباردت ذكر ا لو ال ذا ةحديالواد اعدالا تلكء النفي في تلقا

 ىعل تكاثبا ةتك شجراللهم في كل ظهوراذكره فلتثبتن ان اوكيف و لنفيا ذكر

ل ستقالالالهيمنة واوء الكبرياو ةلعظماع وارتفالالقدس واع وامتنالالعز وا ىمنته

 اوفرعه اصلهالنفي من ا ةللهم في كل ظهور شجرال ولتعدمن ستجالالالطنة ولساو

 ام نك كنت علىا ةن كل قدرم احطت به علماقد  ابم ارهاثماو اقهاوراو انهاغصاو

 انت كنت على ما الالٓه ا ن الاللهم انك اسبح امرتفعتريد  ام وعلى امقتدرء اتش

نك عن انك سبحافسبح اتحب ممتنع ام وعلى اتريد مستطيع اوعلى م تريد مستطيال

 اعن كل م نكانك سبحاحدية وسبحالالتنزيه بانك عن انك سبحالهوية وسبحاذكر 

 علمين الاعلم انت انك ا ويخلق خلق

 

    علمالاعلم الاهلل ابسم 

عه فوق كل ارتفاسترفع بات والممكنافوق كل  بعلوه ستعلىالذي قد ا لحمد هللا

 تالموجوداره فوق كل اقتداستقدر بات وائنالكاعه فوق كل امتناب ستمنعاو تالذرا

ه زاعتزاستعزز باوت السموارض والاطه فوق كل من في ملكوت ستالاستسلط باو
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ره فوق من في ملكوت اكتباستكبر باو تايالنهات وايالبدافوق كل من في ملكوت 

ت ايالنهات وايالغامه فوق من في ملكوت اعتظاستعظم باو تاخريالات واوليالا

 لهجتالاستجلل بات والسفليات والعلوياكه فوق من في ملكوت متالاب ستملكاو

فوق كل من في  رهاقتهار بستقهات وافوريالكات واذجيالسافوق من في ملكوت 

ل من شهر ستقالالال من يوم الزواحين  ستشهده حينئذات فالصفاوء اسمالاملكوت 

كل ء ازليته عن ثناقد تقدس بقدس  تجليلمالمتفرد ا هو الالٓه ا نه الال على الجما

 الالٓه ا نه الاده قد عرف كل نفسه على اعن نعت كل عبحديته ا بتنزيه خلقه وتنزه

 ابدا ائماد اقدوس امهيمن اناسلط اقيوم احي اوتر افرد اصمد احدا احداو اهلٓ ان اك هو

قد  انفسه بمثل م ولتعرفن امقتدر تجلالم اممتلك امتسلط امرتفع اممتنع اليامتع امعتمد

 اناسلط اقيوم احي افرد اصمد احدا احداو اهلٓ ان اهو ك الالٓه ا نه الاعرفت على 

لم يزل  امقتدر مجلال اممتلك امتسلط امرتفع اممتنع الياعمت امعتمد ابدا ائماد اقدوس

 الجلل منزهال لتكونن في قدس اتز عن كل ذكر وعلل وال امقدسزل الا ن في عزاك

 يئعن شيء وش لحدث الامن شيء وحدث  لكون الاجلل قد كون وعن كل نعت 

 نعبص انايقا ءبشي لبدع الاشيء وبدع  ىعل لخرع الامن شيء وخرع  الء لشيا

عن  امقدس نانه كاول له لم يزل ا لذي الاول ابصنع ربوبيته فمن  اتاثباحكمته و

مثل لاعن كل  امقدس هللاله ليكونن خر ا لذي الاخر ا لىات والصفاوء اسمالاكل 

ئه املكوت سم يمال اخلق ويخلق حمد استحمده حينئذ على كل مات فاللدالاو

ع امتنانيته وان وحداع سلطارتفا ىعل مره وخلقهامن ملكوت  ابينهم امرضه واو

ن ابهيء ستعالاديته وان حمال قدرستجالاديته وان فراعلم لستقالاديته واحان املك

تفريده وعلى علو تقديسه وتنزيهه وسمو تمجيده  تالذرايستنطق كل  ىحت ديتهابا
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لى اكل شيء  حظ وجوده من جود موجده ويوصل ىلى منتهاوتبلغ كل شيء 

 اته وكرسيالظهور ذ ات عرشالممكنا ةمن بحبوح ىصطفافقد  فضل مبدعه ىمنته

قدسه وعلمه علم كل شيء في علم  تايازل عليه نله به بنفسه و ىلطلوع نفسه وتجل

في بديع حكمته  اناتقاخلق ويخلق  احجة على كل م انية وجعلهالوحداكل اهي

خلق  ان يا الالكميل رحمته  اماتمالجميل نعمته و الاكمالترفيع رتبته و اماعظاو

نه اكم ويبعثكم على احياتكم وامالذي قد خلقكم ورزقكم واهلل ا استشهدواويخلق ف

بعد  العلياله امثالحسنى وائه اسمالم يزل يدعى بكل  لقيومالمهيمن اهو  الالٓه ا ال

قد  ابمثل مل يدعى ايز وال لامثالاعن كل  اومنزهء اسمالاعن كل  ان مقدساك ام

مجليكم  اعرفواكم فالبصر في مبدئكم ومنتهاكل شيء حق  اين ا استبصروادعى ف

سم اوول الالقدم من ذكر اوطلوع زل الا على ظهور استشهدواخريكم واوليكم وامن 

 لذي الاخر ا لىاته واول له لن يعرف بذا لذي الاول امن  هللان اب استيقنواقدم والا

ظهوره  شاعرا شرت منن انتم قد تعرفتم ذلك ما ان ماله لن يعرف بكنهه وخر ا

 انتم يانكم اقد عرفتم بدئكم فلتقربون عودكم ف اس غيوبه بمثل ماكراوظهرت من 

حدة ولتعرفن تلك الى نفس واحدة ولترجعن اكل شيء قد بدئكم من نفس و

دير بقدر المقاهلل ومقدر اكل في هيكل الهيا هلل وهيكلاهي عرش ظهور  انهاس فلنفا

تكم ان ذلك لنجالمثل فا قبن ثمرة ذلكالشمس ولترا ذلك كمثلهلل ولتجعلن مثل ا

هي شمس  انهالحقيقة اشمس طلعت  اكم في كل بطون فكل ماظهور وهدفي كل 

 ذي اللاول اهلل ربكم من احدة من عرفكم اهي شمس و انهاغربت  اوكل م حدةاو

 له بكلخر ا لذي الاخر ا هلل ربكم فيالذي تعرفكم اهو  لفطرةاسم بديع اول له با

 ول له هوا لذي الاول اهلل من اب اظهر من عنده كتالذي قد ان اوهلل اسم يظهره ا
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 ول لها لذي الاول الذي قد خلق بقوله في ان اله وخر ا لذي الاخر ا لذي يظهر فيا

هجكم من اقدر من لذيان اله وخر ا لذي الاخر ا لذي يخلق فياكل ظهور هو ء دالا

من  هلل الا الالٓه امن  امو لهخر ا لذي الاخر ا في لذي يقدرا ول له هوا لذي الاول ا

هلل ثم ا الايرون  ففي كل ظهور ال لكوناسء اسمالانتم في بحر ان امن بعد  قبل وال

لذين اثم قة يحقلاعرش  الايرون  ال لكوناول سالانتم في بحر خلق ان ائه واسما

ر فلتتفكرن في ظهور لذين يؤمنون بمظهر كل ظهوا لوجود منان مدد كل ايؤمنون به ف

 لذينهما الابه  امنوا اهلل ماظهره ا افلم ىلزبور لموسا اوتوا لذيناود وقد وعد اد

 ىلموس اسسوالذين قد ا امجيبوء دالا هرهمالزبور فيه وظواء اسما ةكينوني تهماكينوني

وليس لوجودهم  همايدركون مبدئهم ومنته لذين الائك ولاود اج دافي منهى بق امو

نهم بينهم ا ود عليهم كيفاده فلتتفكرن في حزن دايدي عباهلل بانهم ين يفتاو الاثمر 

ن ا اجه بعدماود ومنهامسلمون بحب د نهمائهم باهلل ربهم يحسبون في هواوبين 

كل شيء  ان ياعنهم  ىود هو تبرء موساد برءن تاو هلل يبرءون عنهماود عند اد

 ةثمر بال انان تبقون وجوداظهور ب تكونن ذل نبيكم في كل الو هللافلتستحيين عن 

من وول الانفس من يكن في ظهور خر الا ذ ظهوراحبكم احد بصايلتفت  بل ال

 قبله وكيف يلتفت به وال هر عند ظهورانه ظن بطاليلتفت به ال ت الايبعد عنه بظهور

له وغيره محبكم كل  احبوا امء وهؤال لحقاهلل تحبون انكم بينكم وبين اتحسبون 

وعد  ان يؤمن بمايريد  اوبين ربه اوبينه اعة رسولهايجتهد في ط اد نفسهمة عنا

 كيف كلهم سىعي ةماثم من  ىموس ةماود ثم من اد ةماذلك يرى من  وبعد ارسوله

نهم متبعون اب نفسهم يحسبوناء انهم في هواون عنهم وئنفسهم ورسلهم متبرالء دالا

تم بمثلهم فلترحمن على نا ثبت ظهور قبلكم وثبت ظهور بعدكم ارسلهم هذ
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حب كل ان صاف نفسكما على نفسكم ثم ولترحمنانفسكم ثم ولترحمن على ا

جه الدخول في منهاهلل و نايمالابء انكم ولكنكم فقرايماظهور مستغني عنكم وعن 

على قدر  الاظهور فذلك من فضله و اذ ن يفنيكمارض والافوق  ارايبقون كف الاو

نكم ارئكم باهلل بانكم تحسبون بينكم وبين ا ام بعد تكماينتفع وجود الء افنالا

ء دالاء افنامر بان يفني ياد ارانه لو اف)ع(  ىفلتتفكرن في ظهور عيس مؤمنون ومتقون

صل اف لذي قداحد اهلل بظهور واود عن ظهور اظهور دء دالامر باي وال ىموس ظهور

ء انبيا ةتكونن ذل فالى لاهلل تعاليه اوكيف يلتفت  ةلحقيقاليه عرش ابينه لم يلتفت 

تبقون  الاهلل وافي دين  ن تدخلون في كل ظهورانفسكم باهلل ولترحمن على ا

يثمر فلترحمن  ال اعلى قدر هذ الاعزكم و علو القبل فهذان يثمر با ةيداف بال اناوجود

نفسكم اتدخلون  منكاهلل بافي يوم ظهور من يظهره  نالبياء دالا ان يانفسكم اعلى 

ن ا الان يردكم واوسع من اهلل انفسكم بحر جود ابذلك  تتقون ولو ال في دينه

تجتهدون في دينكم  امة عيسى وبعدمامة موسى واود وامة دامثل  دخلتم تبقونال

هرة امم عندكم ظالان تلك ن بطالاك اهر عند من يظهر من بعد مثل مانكم ظبطال

كل شيء فلترحمن  ان يان هلل يجتهدون في دينهم ويتضرعوانهم بينهم وبين ا ابعدم

يبرء  اتبقون في ظهور لتكونن ذل نبيكم ويبرء نبيكم عنكم بم ن الانفسكم باعلى 

رين اهلل جنتين ونالنسمة قد خلق اوبرئ لحبة الذي خلق امنكم فوخر الا ظهور اذ

خر يتحقق الار بعد موتكم وار في حيوتكم وجنة بعد موتكم وناجنة في حيوتكم ون

وزكم عن حدود دينكم اركم تجاهلل في كل ظهور وناحيوتكم دين  ن جنةاول والاب

ركم انتم بعد موتكم في نا اذانتم مكلفون به في حيوتكم فا ام افي كل ظهور هذ

ول فلتتفكرن فيمن الان جنة ظهور اعن سكعلى اخر الا ر ظهوران نان سكاتدخلون و
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لمتبع حدود اعن ء ازج ر حيوته وذلكان عن حدود دينه قد دخل في نالبياوز في اج

نتم من ا ن ومثل ذلكالبيالذي هو في جنة حيوته قبل ظهور ان الفرقاهلل في ظهور ا

 ناهلل اتستدلون ولتستعينن ب لهخر ا لذي الاخر ا لىاتستدلون وول له ا لذي الاول ا

ن عند افخر الا قبن ظهوران حيوتكم فلترار حيوتكم وتتلذذون في جناتدخلن في ن ال

لحقيقة اش اعرا هللاوفي كل ظهور يدخل  اران يجعل لكم نالجناذلك ر خالا ظهور

ت ان يكون في ظهوران والبياكل في  اذاهر حبهم وودهم فاثم مظخر الا في ظهور

نهم انفسهم يحسبون باممهم عند ان ا ام ئهم بعدافناهلل على القبل فكيف يحكم ا

لترحمن على فن البياولي ا ان ياممهم اهلل عن اون عند ئمبرنهم امتبعون حدودهم ف

ن ا ن بلالفرقان بحر اهلل مثلكم كمثل سكان عند ظهور من يظهره اف نفسكما

 ةلحقيقاعرش  الم يتبهجو لوء الؤذ هابعد هلل الانكم عند اهلل شا تحزنون عرش ظهور

تحزنوه ولتكونن  هلل الامن يظهره  ن تتبهجونانفسكم اقبن انوه ولكنكم فلترحزلم ي

تبقون  هلل والان تؤمنون بمن يظهره اهلل باء دالا كل ول ثمالان وحي البياعز نقطة 

 طون تدقونانكم محتاهلل باتحسبون بينكم وبين  رض والالافوق  ارامم كفالامثل 

فلترحمن على  نهم وبعدهمعينكم بطالاترون ب ام لذين من قبلكم بمثلكم بعدان اب

ي نان فالبيانقطة  لىا نفسكماسبتم ن عند ظهوره لو بقيتم في دينكم ونانفسكم فا

 ىوعيس ىود وموساستشهد دا ابمثل م ني بريئي عنكم وعن نسبتكماهلل باستشهد ا

نهم لمبرئون عنهم وعن اليهم وانفسهم اينسبون  ئهماهواممهم بان ا)ص( وومحمد 

دين من  نفسكم فيان تدخلن ان بالبيان فلتكونن عز نقطة البياولي ا ان يانسبتهم 

فليرضون هلل امر من يظهره اسمعتم ن بقيتم واثمرة و بال اناتبقون وجود الهلل وا يظهره

يثمر  ال اهلل على قدر هذايظهر من بعد من يظهره  عند ظهور من الائكم وافناب
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 ان هذاتغترن بعلمكم وتقويكم في دينكم ف نفسكم والاتكم فلترحمن على اوجود

ذلك  ن يشهد على دوناهلل ان يحب ا الان يشهد عليكم واهلل ايحب  اذاينفعكم 

نكم في او نفسكمامم من قبلكم فلترحمن على الاعند  اعندكم كمثل م افمثل م

ئه تؤمنون اسماو تهاهلل ربكم حين ظهوره ثم بكلماقبن اتسلكون فلترء اسمالابحر 

منن بمظهر ؤهلل فلتاظهور من يظهره  لخلق تسلكون فعندانتم في بحر ان اوتوقنون و

ن ائه فالداهلل عليه بقدرته من نفسه بنفسه ولتنصرون ا ينزل ات ماولتتبعون كلمربكم 

عينكم اك احد وتحفظون هذالواكل الذي ذلك ولتعززون علم هيا اهذ ينفعكم ام

ول كيف الاهيكل  ئكم من يعرفكم خلق كل شيء في خلقابناولتستدلون به عند 

 ن الاكل كلهن الهياقبن تلك اولتر عينكمالحروف لترون باهلل في علم اقد نزل 

ن تؤمنون اكل كل الهيانتم في كل ظهور بتلك ا نكمامنهن ف ةحدايحتجبون عن و

خر ا لىاول له ا لذي الاول اول من الاحد اكل واذلك هي لقيمة لتنجونايوم  ابه

 حبايظهر من عند ص انكم عند كل ظهور بمانفسكم فاقبن اله فلترخر ا ال لذيا

 اذالدليل فالحجة واولتنظرن ب الم وبم وهذ واد تقولون كيف وذلك لظهور تتبعون وقا

هلل اتحتجبون عنه لتحتجبون عن  هلل والاظهور  شهدتم عليه فلتستمسكن بمظهر

يفعل وكل  ايسئل عم يريد ال اويحكم مء ايش اهلل مايفعل  ن عند كل ظهوراربكم ف

نتم في ذلك ا امظهور بمثل ئكم في كل اهواتتبعن  ديسئلون وق عن كل شيء

 تات بيناياب لحقائكم ان وقد جالفرقاحد امن و احداو اتتبعون تتمنين رؤير لظهوا

 ام كم بعداترون في رؤي اتهتدون لم ناتبصرون فكيف تحبون  في يقظتكم النتم او

قد  اقد سمعتم م ان مايجعل من بعد و حد من قبل والال هلل ذلك دليالاقد جعل 

 هلل عندهماقد جعل  ايوقنون من عند ربهم بعدم ام ذلك بممهافي من ءانبيالات ار
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 افي يقظتهم فم عندهم اهم لمايرون في رؤي ادلون مامن عنده يعء دالا في يقظتهم

 ن تبصرون وتتقون الكم وذلك 

 

 علمالاعلم الاهلل ابسم 

ول الاحد الوا هلل علىامن ء البها انماعلم والاعلم الاهو  الالٓه ا لذي الالحمد هلل ا

ن هلل اشهد اول وبعد فالا حدالوا الايرى فيه  حد حيث الالوابه ذلك اومن يش

هلل ان اتوصيف وتنعيت و ةتقديس وتنزيه ومعرف ةمعرف لخلق معرفتينانه لذلك اسبح

هلل في اعند  خلقلان حظ او الا اهمتيوصف بكلي وال اهمتييعرف بكل ال عز وجل

ء اوعن كل نعت وبهء اكل وصف وثن هلل ربك عناتقدس  ولالالظهورين ا هذين

في  تم تصفوننا اي عمايصفون  اهلل عمان اهلل من قبل سبحاذلك قد نزل  وعلى

عن  الياومتعء اسمالاعن  اهلل خلوان ام كالمقاسمو مجدكم وعلو مدحكم وفي ذلك 

هلل ولم ان الم يزل ك لامثالافي  لضربا عن اه ومنزهاشبالاعن  اومقدس لامثالا

لم ذلك انه عالم يكن معه دونه عند قولك وهلل ال ليكونن ايز يره واليكن معه غ

وصف ويوصف  انه عن كل مانه سبحالتنزيه سبحالتقدس وا مامق لوصف الام امق

هلل ربك ا م توصفابدون وفي مقاكل له ع انابدع ويبدع  انه عن كل ماسبح نهاسبح

 نالفرقاهلل من قبل في ازل ن م قداوذلك في مق العليا الهامثاو ىلحسنائه اسمالكل 

ت الصفاكلهن وء اسمالام يذكر المقا اففي هذ ادعه بهافى لحسناء اسمالاوهلل 

 هلل والاء اسماتحدد  ن والالزرعاسم الى ان السلطاسم ا هلل ربك منا كلهن وتدعو

ن ينزل او ته فذلك ظهور من عندهاذء اسماهلل من ازل نن بعد كل شيء لو اف لهامثا

على  ةمدلء اسماوكل ذلك  ل نفسه فذلك بطون من عندهامثاكل شيء  هلل بعددا
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ن في حين ني في ظله الالثاول الاة وفي حين معرف لقيومالمهيمن اهو  الالٓه ا نه الا

عن  ةفي ظله ومستنبئ ةمستظلء اسمالاكل ءاسمالاهلل ربك عن كل الذي تقدس ا

 ىبل ير ةعيانتزا اهاشباء امسالاتجعل  ن والاه في شامسم سمالارق ايف ئه والاثن

في حول  كل ذلك يدامب ىوير اهال مسمستقالاب ةمستقل اتاذلك كينوني كل

د ويظهر اجوالايظهر بقوله  يجود اذان السلطاسم افي مظهر نظر اف نتا مثال اهامسم

د انه جوا اذايريد من جوده ف اقدر م ىعل ئنه ويؤتيكاظ خزاسم حفالاعند ذلك 

 عند بطشه اذايبطش ف اذات يدل على جوده واجوده ومر ليكال يوص تهكينوني اوهذ

د الجواسم ا كون اد بمثل مالبطش وكيف يكون في ملكه لعباسم ا اذائه فالداترى 

ربك ء اسمان فكيف في الشا من خلق ربك على ذلك احدان اد في ملكه فلو كابعب

 ه بل الايا الا يحصي هر جود الاسم جوده مظاعند  افربم ةعيانتزاح اشباتحكمن ب

 هرايحصي مظ نه خلق بجوده ومثل ذلك عند بطشه الاو الان امكالا جود في

ن افضله وجوده ف هلل عن دوناستجر باكون ببطشه ويه بل كل بطش هو ايا الابطشه 

خلق له  الى ماوتبليغه  ءلشياذلك  لتخليص ذ ذلكا عدله وبطشه عين فضل وجود

لظهور وهو اهلل قبل ذلك انزله  ام مكنون مخزون مبعل نالبياهلل على نقطة امن  وقد

ت ايالا قد جعل امن عنده بمثل م ةحج انه وقد جعلهاهلل سبحاكل علم عند  عز منا

ل في علم ستدالابدليل و حداذ به يعرف خلق كل شيء في نفس وامن عنده  ةحج

 ن الذلك ال اوفي ظله العلم هو فيهاذلك  ناو ةت حجايالاب ىلحروف وكفا

 اعندنلم يكن  اعلم ان يخترع لناهلل بابمن يظهره  ىخرالا ةمادلن في قيايج

لذي اخر الى اول له ا لذي الاول اهلل من استدل ا ان ذلك مايستدلن ف اويستدلن بم

حد اكل شيء في كل و ستشهد خلقاحد والواكل استنظر في هياله فخر ا ال
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حد وبه تستدلن على الواد اعداذلك  ن كلاول فالاحد الحي في ظل واستجعل او

سم افي ء اسمالاتب امرخر ا ذايتم  حد الالواودون  يمكن حد الالوان فوق ا

 جالمنهانتم على ذلك ان لعلكم البيادير اهلل مقاقد فصل  اعلى هذ ثالمستغا

ن ذلك اعدد ف بال حدالوا الاحد الواحد وفي الوا الاترون  ترتفعون وفي كل شيء ال

هدن فيه خلق كل شيء المشية لتشاكل  بجوده وجعله هيهللاول هيكل قد خلقه ا

ل اكل على مثالهياهلل كل الون وقد خلق عقنتم تتا ام تعينب يمكن فيه ال ابجوهر م

 هلل من قبلاقد جعل  احد ولذالوالى عدد اد اعدالاتب امر ىنتهاو لهيكلاذلك 

ثل ذلك فمن م نالبياحد وجعل من بعد في الوان عدد الفرقاول من الاحروف سطر 

  نتم تعرفونان ا اخر له مثل هذا لذي الاخر ا لىاول له مثل ذلك وا لذي الاول ا

 

 الهيكل االول

يا 

 وحيد

2٨ 

يا 

 محبوب

٥٨ 

 يا بيدوي

33 

يا جزل 

40 

 يا اله

36 

 

يا 

ليوب 

4٨ 

يا دويم 

60 

 يا بساط

72 

 يا عزز

٨4 

 يا ملوك

٩6 

يا حق 

10٨ 

 الهيكل الثاني

 هالك

٥6 

 قوي

116 

حسيب  64 دين

٨0 

باسط 

72 

 

 وفي

٩6 

مسك 

130 

صميد 

144 

 حفف

16٨ 

نافس 

1٩2 

طرز 

216 

الهيكل 

 الثالث

 مديل

٨4 

 عفد

174 

مكين  ٩6 وفي

130 

 عدل
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 مدق

144 

منيف 

1٨0 

 حارز

216 

مبير 

2٥2 

فرح 

2٨٨ 

شيدود 

324 

 ابعالر   الهيكل

بقي 

113 

 كبير

232 

 نازع

12٨ 

 نعم

160 

 قدم

144 

 

قصب 

1٩2 

 قصيم

240 

 فرح

2٨٨ 

 مصور

336 

 فارق

3٨1 

كتيب 

432 

الهيكل 

 الخامس

 علم

140 

 فرود

2٩0 

 قيدوم

160 

 منعم

200 

 صفر

1٨0 

 

 قصيم

240 

 منير

300 

 رفيع

360 

 مفرق

420 

 تمم

4٨0 

مقت 

٥40 

الهيكل 

 السادس

 قبوس

16٨ 

 مرازق

34٨ 

 قصب

1٩2 

 قصيم

240 

 رائي
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 فرح

2٨٨ 

 رفيع

360 

 كتيب

442 

 رشد

٥04 

 شروع

٥76 

مرتح 

64٨ 

الهيكل 

 السابع

صادق 

1٩6 

 كشوف

406 

 كرد

224 

قصص 

2٨0 

مرهب 
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 مصور
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مكشف 
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 رشد

٥04 

بيعوث 

٥٨٨ 
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 الهيكل الثامن

 ريدود

224 

 موتحر

464 

 مرعي  2٥6 نور

320  

  2٨4 فاجر

 فروق

٥00 

 متين

٥00  

 عتوق

٥76  

 ساخط

670  

 ساخر  76٨ ينبوز

٨61  

 الهيكل التاسع

 مبير

2٥2  

شيهوال 

٥21  

 فرح

2٨٨  

 رفيع

360  

 قيدور

320  

 

 كتيب

342  

 ثني

٥60  

 مرتح

64٨  

 ذهبان

7٥6  

 متكاتب

٨63  

 وعظ

٩76  

 الهيكل العاشر

 قصمان

2٨1  

 شرف

٥٨0  

 قيدور

320 

 كشف

400  

   3٥٥ ناشد

 متم

4٨0  

 ترك

620  

 خلص

720  

 منمر

٨42  

 فرض  ٩60 نذر

10٨0  

الهيكل 

 الحادي والعشر

 رازق

30٨  

 خازل

63٨  

 مبطش

3٥1  

 مكشف

440  

 شافي

3٩1  

 

 مفتح

٥2٨  

 ترف

6٨0  

 مستبصر

7٩2  

 ذاكر

٩21  

 رضوان

10٥7  

 منظر

11٩0  

الهيكل الثاني 

 والعشر 

 مصور

336  

 خفوي

6٩6  

 فارق

3٨4  

 متم

4٨0  

 كتوب

42٨  

 

 عتوق

٥76  

 خليق

740  

 متكاتب

٨64  

 ضروب

100٨  

 ناظر

11٥2  

 غيفور

12٩6  

الهيكل الثالث 

 والعشر 

 يفوع

364  

 نابذ

7٥4  

 كيشوف

316  

 شكر

٥20  

 مكاتب

463  
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 تبوح

424  

 سنفر

٨00  

 مصروخ

٩36  

 ختمان

10٩1  

 مرغوب

134٨  

 مستذرء

1404  

ابع الر   الهيكل

 والعشر 

 نصران

3٩2  

 خبير

٨12  

 حتم

44٨  

 ثني

٥60  

   ٥00 متين

 متبلر

673  

 سخر

٨60  

 ضروب

100٨  

 منظر

11٩0  

 خذيل

1340  

 ذخير

1٥10  

الهيكل 

االخامس 

 والعشر

 كتب

420  

 خرع

٩30  

 تمم

4٨0  

 متمتع

600  

 شيكور

٥40  

 

 مستكر

720  

 ذكر

٩30  

 فرنس

10٨0  

 غريس

1370  

 مستشمخ

1440  

 مستظهر

1620  

الهيكل 

السادس 

 والعشر

 حتم

44٨  

 ذكور

٩26  

 شريب

٥12  

 مشرق

640  

   ٥72 بعث

 حينئذ

76٨  

 مشمخ

٩٨0  

 ناظر

11٥1  

 بذخان

13٥3  

 مستبلغ

1٥32  

 مغفر

172٨  

 

 

الهيكل 

السابع 

 والعشر 

 سيرور

476  

 وعيظ

٩٨6  

 مرشد

٥44  

   60٨ رتح  6٨0 ترف

 منبذ

7٩2  

 ضمر

1040  

 ريغوب

121٨  

 مستشمخ

1440  

 مستظهر

160٥  

 مستبذخ

1٨02  

الهيكل 

 الثامن والعشر 

 رشد

٥04  

 مضرب

1042  

 عتوق

٥76  

 خليف

720  

 دخيل

644  
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 مخير

٨٥0  

 مغني

1100  

 تيروع

12٩6  

 ذيخور

1٥16  

 مسترغب

1702  

 متذخر

1٩40  

الهيكل 

التاسع 

 والعشر 

 قاتل

٥31  

 مسترت

1102  

 رتح

60٨  

 مخلص

760  

   6٨0 ترف

 ضامن

٨٩1  

 نظير

1160  

 بذخان

13٥3  

 مستظهر

160٥  

 مستبذخ

1٨02  

 والمستغيثه

20٥2  

 

ن من اف لعلماقد علمك ذلك  اهلل بماولتشكرن  ةحديالواكل الهيافلتنظرن في تلك 

وكل  نالفرقالم في العالحق كل ام كال ىحد عن معناسئل عنك  قبل ذلك لو

عندك  لنقطة لم يكنافي  ةلبسملاوكل  ةلبسملالحمد في الحمد وكل ان في الفرقا

لدليل العلم تثبتن با كك ذلاتيناقد  ان ولكن بعدمايلبان والعرفامحض  الا دليال

 اوتدوين العشرين تكويناوة نيالثمان خلق كل شيء لم يخل عن حروف اب ةلحجاو

عدد  ول بالالاحد الوالعدد في ا ذلكو احد عددالواوذلك كل شيء وذلك في 

 هللابسم ء ات من بالموجوداقد ظهر من كل  امو نالبيان ترين كل اولتستطيعن 

 ىص وعلانتقا د والازدياحد من دون الواحد في الواد اعداتثبتن  ناولتستطيعن ب

ن ابعد  انهاف ةنيالفرقات افي حروف مقطعنظر اف نالفرقاهلل من قبل في اقد نزل  اهذ

 ةئان كله مالفرقاذ ا نالفرقان كل ابي اهذلمتكبر واسم ايظهر  اتهاراحسب تكرتلم 

 ناكل والهياطن او من باو ةكل قسم ناف ةعشر قسم ةولتجعلن تسع ةعشر سور ةربعاو

سم او الواء اسماعدد هلل ويعدل  اتسعين عددو كل خمسالهياهر من تلك الظا

لذي اول الانه قد ظهر من هيكل افي كل ذلك فنظر اف عدد هلل ءالهاء اسمامع والجا

 ةرتب كل ةرتب عشر ةربعا ان كلهات بالمقطعان حروف ان بياهلل وامحمد رسول  هو
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ذ تلك اول الامر هيكل اب الذي كل خلقوان الفرقانفس حي ابنفس من  ةراشا

حد من حي هلل ولم يكن الالسور من عند ا هلل وعددامحمد رسول  الحروف قد نزلها

ره مان من حضور وخلق بالفرقالحسين حين نزول او لحسناو ةطماوف اعلي الان الفرقا

 هللاينفعك يوم من يظهره  ان هذالعلم فاستحفظ ذلك افء اكيف يشى خرالاد اعدا

حد مثل الوا لى ذلكاحد وسيعيدن كل الواكبر عن ذلك الالم استخرج كل خلق عاو

هلل كذلك اغير محمد رسول  عند ن هل منالفرقاكيف بدء خلق نظر اف دءبقد  ام

هلل وكذلك ادء من محمد رسول بقد  اكل م نالبيالى نقطة ا ن يعيدنايومئذ ينبغي 

هلل الى من يظهره ان يعيدن ن الالبياقد بدء من نقطة  نالبياترى في  اكل م

ة لقيماهلل في الى من يظهره ا ىولالابدء من نقطة  ان ترجعن ماهلل اب يننعفلتست

ن في الفرقا ن بحران سكان حينئذ ترى عرفعنه ال اجبتمح به ال اخرى مؤمنالا

ن يطيعه كذلك ايحب  الو هللارسول  ايحب محمد مبدئهم هل ترى من نفس ال

ن ابد  ن ويطيعنه الالبيايحبن نقطة  ابمثل م نالبيالعود كل من خلق في افي يوم 

ن ا هللاينن بعرقه فلتستايف حد الالواحد في الواد اعدان اول والا حدالى وايرجعن 

 ان هذالديا سما ان ياف ان عزكم في هذاحد فالواد ذلك اعدانفسكم من اتجعلن 

دك لطيف يعرف اذ عين فؤاهلل ا من عند اعز كاتيناك واودعنازون قد علم مكنون مخ

لعلم على من ينتفع اب بذلك ان تستدلن في كتاتستطيعن  ناوئه ابه قدره ويعز

ليه اينظر ومبرهن عند من يتفكر فيه  ةن ذلك دليل متقن وحجافلتستدلن ف لهاقباب

 يعرف قدره وال ن المى ن يؤتاينبغي  لكوهر الان مثل ذلك ذلك ال زعزولكن 

دين يتولد  ان كل ذايتعقلون من شيء ف ال لخلقان ذلك اترون  الاينتفع بوجوده 

 هللابينهم وبين  ان ومن فيهاديالاو يستعقل وكل ايستبصر  نافيه من غير  الدين بم
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 ةح بعوضايعدل جن هم لمهلل تقويابينهم وبين  انهم متقون ولكن لو توزن مايحسبون ب

ن ا ام بعد ىوتقول كيف يكونون عدل تبرء عن ذلك ةلبعوضاح اهلل جنا ستغفرابل 

لذين من قبلكم ان مثلكم كمثل ان بالبياوصينك ومن في ال يناهر وانهم ظبطال

 همهلل ربان يعبدون انفسهم يريدون ان كل عند الذين من قبلكم بافي  فلتنظرن

قع كذلك من الوا قبهم وبعدهم عن حاترون حجنتم او رئهماب ةعاويجتهدون في ط

ن تعرفون اهلل تحسبون ا نكم بينكم وبينايريكم بمثلهم ولو خر الا تي في ظهوراي

لذين من قبلكم كيف تريهم في ابمثل  فكممنون به ولكن مبلغ حبكم وتعرؤلحق وتا

هو  الحق كمان يتبعون افي دينهم يحسبون  نهما ام لحق بعداب وبعد عن احج

م اغنالى اتنظر  ابمثل م الالق خلالى ذلك اتنظر  ل الجالا سمالاذلك  ان يالحق ا

دخل كل من  اذاف ةمستطيل ةولو ظهر في ظهور محمد قدرء اعيه كيف يشار يذهبه

 ان كل ماو يعرف دليله وا حدان يستبصر امن غير  مسالالارض في دين الاعلى 

 تهماينونيئك هم كولاقليلون  قلان هم العرفالدليل في ا ءدالا نادخل بمثل ذلك و

 الظهور وهذا حباعلى ص ةدهم مدلاجسافي كل ظهور وء اسمالافي بحر  ةئراس

لدليل ايعرفون ء اسمالا اياظهور مر كل ذ فيا ئهاسماهلل وا الاهلل لم يكن اقول  ىمعن

 قهرو ن يدخلون في دين في جبرادونهم  امن والسبحاحد الواهلل اب ن ويؤمنونالبرهاو

ن او الافيه  ادين بميترى كل من يلد في دين  ابمثل من اعرف من غير تبصر وال

قد  اهذ ىبينه وبينه وعل افرق لم يكن الالفضل على من يتفق تولده في ظهور حق وا

 يقد نه اهذن وايقالاو ةلحجان والبرهالدليل واب الا لتدين بدينان عن البيافي  ينه

حد ايلتفت  ال هران ظن في بطالاديالاكل دين ولكن بعد ذلك ترى كل  في

لحق اء دالا من ينتفع ئلهم فلتهدينون بداللنتم في دينهم مستدا ائلهم بعدمبدال
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تدخلهم  ةمستطيل ةن يظهر قدراع ويطيرون مع كل ريح اعردونهم همج  الاو نهايماب

لعلم ان ذلك امن قبل ولتذكرن بي لكتباولو ا اقد بقو ايبقون مثل م الاهلل وافي دين 

حد بثمن ايبيع  ع لئالارتفالالقدرة واع وسمو امتنالاو لعزاى تهكل على منالهيافي 

ظل ذلك  في امافي ظهور و اماف ختالالان ايقن باه وافي معن اه ويحتجب عماهو

في لضرر الخلق حق ا يضر ام الظهور وهذاف موسى وعيسى في ختالالظهور مثل ا

 ىثنامة موسى باقد فرق  امثل م لظهوراء اجزاف في ختالالايكون  ادينهم وربم

حد من الوان امة محمد بمثل ذلك وافرقة و وسبعين ىثنامة عيسى باو ةوسبعين فرق

يحب  اذ مامره ايختلفون ب ن الان البياهلل من في اسيحفظ وكلهم حق في ظهورهم 

 اتاكلمف ختالالادي افي مب اقدر حرفين وكيف وفوق ذلك وقد نزلنف ختالالا هللا

ف اكشالالكشف واولي ا الاب والحجا ولياف عن ختالالا امحكمة يرفع به

 انا الا لٓها ال اهلل ربهادي عن اين اذروته ىعلاحدة او ةشجر سيرون كل ذلك من

 اكل ذر صغير وم عن ىدنا اناني اب ادي عن نفسهاين اتهادرج ىدنالجليل وال لجالا

 كرون اهلل وكل له ذامر اكل ب اتهادرج ىيحص ال ابينهم

  

 علم الاعلم الاهلل ابسم 

 هست که لم يزل ر بوده واواسز ات حى قيوم لم يزلى راتقديس ذ تسبيح و

ع کنه مقدس استمنا عاسترفال بايز و ال ت مقدس خود بودهال ذستقالال ستجالاب

هيچ  او رايش ننموده است ختن واشن حق ئهيچ ش او راخته انشنهد بود اخود خو

ول اکه  اهد بود زيراخرى نخوا ه وولى نبوداو اى ابر زا نيش نموداحق ست ئش

بت اث امعرفت خود ر خلق توحيد و بر خر واو اخر يجعل ا ميکردد و ولاو ايجعل 



 

www.oceanoflights.org 

ميکردد عدم بحت  يقچکونه ال الا سمو فضل خود و ز علو جود خود وافرموده 

 و نبوده وان از عرفاعظم ات ادر حق ممکن توحيد قدم صرف هيچ فضلى ن وابعرف

د که اهد دار نخواخرى قرا ده وار نداولى قراخلق خود  ىاز برا هد بود وانخو

لم بوده بکل اول له عا ول الاز ا يد واقلب کسى خطور نم بر واتعطيلى در فيض 

هد ادر خواق و ئش هر ست برالم اخر له عا خر الالى ا و ئش هر بوده بر دراق و ئش

يک گشته  هراظ عابداع م در صقاو دو مقاى معرفت از برانکه ابد و ئهر ش بر بود

تنعت بنعت  توصف بوصف و مان مقاذج تنزيه که در اس م صرف تقديس وامق

ست امى ان مقال و امثاز کل امنزه بوده  وء اسماز کل ا مقدس بوده ر نبوده واواسز

 بوده و وند منزهانکه خدايصفون يعنى  اهلل عمان اره فرموده سبحاشا ناکه در فرق

ز ام تسبيح اين مقا ن وايشا ز دون وصفاخود چکونه  داز وصف عبامقدس بود 

ل امثا ز تعزيز واتعزيز  ز تجليل واتجليل  ز تنزيه وا تنزيه ز تقديس واتقديس  تسبيح و

رى اج مين کالاکه فوق  امعروف ميکردد زير مجتذبه موصوف و تاراين عبا

ز تنزيه ابوده منزه  و دون تقديس ز تقديس چکونه وا بوده و مقدسا الا نميکردد و

ست که کل اذج صرف اتوحد س بحت و تام تفرد ذاين مقا دون تنزيه و چکونه و

ين ا نچه مى بينىناو چناعزت  ل مدلند برامثاکل  و واحول مشيت  ئفنداط ءاسما

تصور هو حى ننموده  و شىاب ءاسماظر در بحر اه ناک دت هرابعين فو اهراظ ام رامق

ست که موصوف بکل اديکر  مىامق و ئهاهلل بهان لدو بد واهلل عا ءاکه ليس ور

 ءاسمالاست که ميکوئى لک امى ان مقابکل نعت و  منعوت وصف ميکردد و

 ذکر ءاسماتب اخر مرا الوهيت تاسم از ا اسرهاب العليال امثالا و الحسنى کلها

 نى واتب ميخوامر ىعالا رن داسلط تب واى مران در منتهاسم زرعاب او را ميکنى و
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ئى نظر کنى که اهده نماهى مشاخو انراکر جوهر است ام ان مقام ذر ظل امق ينا

 حى و صمد و فرد و حد واحد ابوده و وا ت بوده واوحدت ذ مدل بر ءاسماکل 

ئى نظر کنى اهده نمامش اين راهى بعين اکر خوا و ن يذکرايکن  اخر مالى ا قيوم و

سم ملک ا قاست مدل برا وانچه در ظل است ا هران ظا در ظهور محمد که تکون

چونکه  نادر بي در حد وجود خود و ابينهم ارعيت و مارع در زاسم زا و در ملکيت

هده ابعلم خود مش الا هر نمى بينى وامده ظاهنوز بتکون ني ست وان امکادر 

ئر در بحر خلق اه ساهرک و شىاب ءاسماظر در بحر است که نامى اين در مقاميکنى 

د اشد که مراهر در ظهور باست که ظا قيقتحهور شمس شى معروف در هر ظاب

ى خلق يک از براست در معرفت ام ان شمس دو مقاى از برا و شنداهلل بارسل 

 اخود ر خود و وصف ميکنند بنفس او خود را و واتند نزد آن مرادون  اينکه ما مامق

ند اموصوف ميکرد ام نفس خود رادر يک مق و ندامنزه ميد اياز شموس در مرا

منم  هيم وابرامنم  منم نوح و ول واينکه ميکويد منم بديع امثل  ايابشمس در مر

 امر رايد بلکه اذکر ميفرم اء رانبياهمچنين کل  مد وحمنم م منم عيسى و و موسى

يد اديده که ميفرم ينکه در حديثايد مثل امن هم ذکر ميفرمؤتنزل ميدهد در حق م

و مقدس ا الا و اياست در حق مراو ا ور فضلم ظهاين مقاکمن سرنى  امن سرمومن

ن دو اى اعرفت در شمس حقيقت در تلقمين دو ا و اياز مرام شمسيت است در مقا

در  ئراس ظر واه نجن واب ءاسمائر در بحر ات بحت که سامعرفت ذ ست درام امق

جود  ليه وابمنتهى  نىاث نى وابث الاهر نميکردد اول ظا ظر واين وجه نابحر خلق ب

ست که امى ادر بحر خلق مثل مق نى بعينهام ثامق ول واب الاخود منتهى نميکردد 

در منم فرد منم اق ملم مناميکويد منم ع اخود ر ءاسمات نسبت ميدهد بخود اذ
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در  ت خود مقدس بوده وانکه در کنه ذال اح و حد منم صمد منم حى منم قيوما

نظر کن  ناست بات تو منحصرن ظهور که بر معرفاهر در ابظ هر ظهور متمسک شو

کر ا هلل شده وا ن بوجود رسولاست تحقق اهر ارف ظاز معامروز انچه ان افرق در

رف اکه کل مع ان مى بينى زيرافعل  ثراب ارف راين معاشى تحقق کل النظر بالطيف 

هر شده انحضرت ظاز است که امى ن کالافرق و نان منتهى ميکردد بفرقاهل فرقا

 شد وان باثر فعل ائمند که او قام ن حضور بکالاهل زماکه  ببين لاهلل حامن قبل 

هر دو  سبب وجود ئمند واب مى بينند قاميکه در کتهل غير حضور بکالا همچنين

 بچه چيز ختۀاشن اخودر ز يوميکهاف نظر کنى انصابعين  ده نيست وام زييک کال

نه  ۀهد نموداديکر مشدر کتب چيز  ديدۀ تىانکه کلماز اشدۀ غير  خودخل دين اد

ن غير حضور اچه در زم ن حضور وانيست چه در زم نبوده و ين چيزىاز اهلل غير ا و

 نادر زم مى شنويد و او رام م کالحب کالاز صان حضور اکه در زم ستاين افرق 

و ام بکال ن حضورادر زم در کتب مى بينيد همين قسم که او رام غير حضور کال

 ست خلق ميشويد واکتب  نچه دران غير حضورهم بادر زمخلق ميشويد همين قسم 

ست وقتى اف ده چه فرق انصال ابود ح هداخو ن حى بوده وا در هر شهللاکتب 

 اهلل راب من يظهره اينکه يوميکه کتا اي ىديد ان رابي وقتيکهاديدى ت ان راکه فرق

 اب راک کتکر در بصيرت يامر خود که امستبصر در  کر قدرى متفکر شوى واببينى 

هر ظهور  ست که درانکه ممتنع ال اح که ببينى مستوقن ميشوى و اديده کل کتب ر

کر حجت کردد در ظل ا و مل کردنداون عاب حجت کردد که کل باز يک کتاغير 

خر اطن در اول باطن در اب ست وا خراهر در اظ ولاهر در اظ ون حجت ميکردد وا

 يه طلوع وانه الاکر ماکه  ده شدهز مثل بشمس ات راهر در ظهوراست مثل ظا
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نچه ميکنند در هر ظهور اکل  بود و هدانخو ده نبوده وايد يک شمس زياغروب نم

مروز ميکنند انچه ان که کل انظر کنى در ظهور فرق ستاو اى از برا ست وا وا مراب

هلل اى رسول از بران اجع شد باکر کل راخر ادر ظهور  هلل وا مر رسولاست بائم اق

ت اذ ى خلق سبيلى بسوىاز براکه  انى زيراف شده و اجزء هو الا ميکردد و تباث

ن از مظهر ا هللا ينزل من عند ان همين قسم که مابمظهر  الانيست  غيب نبوده و

ول ا ول الاز ا يناز اغير  و منتهى ميشوداهلل هم بسوى الى ايصعد  اهر ميکردد ماظ

 انند و ماميخو اراکه مى بينى خد اينها ستخر سبيلى نيا خر الالى ا سبيلى نبوده و

 انند کسى راوخلند ميايخ ى وهم واکل در هو ننداى ميدتقم اخود ر اخد بين خود و

شده کهلل امر رسول از ا ادنهناوخين همه انيد اکنيد ميد کر تصورا سند واکه نمى شن

 ر ظهورقيقت در هحمر مظهر اجع ميکردد باهم رانه نداين همه خواعود  همچنين و

ز اکه کل  ازير يداء ميفرمافناحکم  ات ليل راهر ميکردد ظهوراکه مظهر حقيقت ظ

ل نصح اکم ميشود و انهادر حق  ءافناختند حکم املند همين قدر که نشناو عاى ابر

 يد وان ميفرماتبشير برضو ر واز ناتحذير  ان رايشا يد وانظهور ميفرمان ادر حق سک ار

 زان اروز رضو نکه کل شب واز اند ميبيند که بعد اسامسشن اخر که خود رادر ظهور 

ر اخل ناد هنداميخو اعمد ن نميشوند واخل رضواه برده دانپر از نا سته واو خوا

ل اح ن ممنوع ميکنند واعرف ز جنت حب وا اود رخ ن شوند وادون عرف ب واحج

ر ات که نساهلل ات خلق جنت دين ادر حي ن عمل نمودهاى از براروز  نکه شب وا

ئى که انهانجيل انظر نموده در حروف  ن دين مثالان در ا حدود ن واز اب احتجا

 ندانده ائى که محتجب مانها ند وان جنت بوده ان اسک احدود عيسى ر متبعند

ر اهلل هر دو نارسول  نظهور در نزد ظهورار ان جنت و ند وانظهور بوده ار ان ناسک



 

www.oceanoflights.org 

 الارد اد اين حکم راظهور قبل  ر ظهور بعدىهمچنين در ه و انهاى از براکشت 

نظر  نوقت جنت ميکردد وان شود که ابودن  نامر برضواحب ظهور بعد از صانکه ا

ن شمس اده نيست که ازي شئکل يک  يئشم شيئند و ال ين خلق که کلامکن ب

 و ءاسماء دالا الاند اميچر اهلل رام اغناهد اکه در ظهور که ظهور ميخو ستاحقيقت 

ز اجل قدرند ا و عزا انهاخل ميکردند که اهلل داحکمت در ظهور دى که بدليل واعب

 انهاهر اظو هست و بوده و ءاسما تتيآم مرامق در انهات اکه کينوني اوصف زير ذکر و

مثل  الانيست  انهادر  هند بود واخو شمس حقيقت بوده و بر لتم دالادر مق

هر اب انها ىاز برا هر ميکردد وان ظدي انهاست در هر ظهور بات ادر مر شمس که

هر ام ظاته که درب مقاصف و ئهاسماهلل ا الاست معنى سرحديث ليس اين ا ميشود و

متى که نظر ميکنى ادر هر  ن ميکردد وا نابي ائهدالا لحقيقه واشمس  الالم يکن 

 ار اى خدارند رضادوست ميد لب حق مى بينند واط اخود ر اخد بين خود و اکل م

 کرده و قع حرکتاف وخال نکه برال اح رند وامحبوب نميد ار اى خدارض ندو و

بعد  نجيل وابعد در حروف  ه واتور بعد در حروف ميکنند نظر کنى در حروف زبور و

ز اکه  هللاب من يظهره ابعد در حروف کت ن وابعد در حروف بي و نادر حروف فرق

در دين خود  هستند و نا ىالب رضارند که طان کل چنين پندانى ادا لى واعا

هلل عز ذکره اهر بعد من يظهره ادر نزد ظ نکه مثل کلال اح مستيقنند و مستبصر و

هر مى اظ ار انهان چکونه حجب اء بيدالانزد  ستابمثل مثل حروف کتب قبل 

ى در هر ظهور در ظهور بعد اهده کن که منم منمهامش قبل اهم مثل م ابينيد بعد ر

 ام اقع خود رالوافى  نجيل منم منم منم نمودند واخلق در  ميشود چه قدر ئش ال

 هر شداهلل ظالى وقتى که رسول  نستند واط در دين خود ميدامحت اخد بين خود و
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 هستند و بقى در منم منم خود اختند مانشن ايوعد نبى خود ر اد نفر ماز هفتاغير 

ئل ل ببين که دالاح ننداهم ميد مستبصر در دين خود اخد بين خود و ام اخود ر

هم همين قسم ببين و  نجيلاز ابعد  رد در ظهوراح بعوضه وزن دايک جن بقدر انها

ين منم اهلل هم همين قسم وکول امن يظهره ظهور  ن هم همين قسم و درادر ظهور بي

 مثل يوم قيمه از قيمه راقبل  رد وايک جو وزن ند مخور که بقدر اى خلق رامنمه

مت اين همه ا بين اهلل بود ميديد که ماصيرى در دين رسول کر بانکه اببين مثل 

لى حمد  ين وان مثل افرق نيستند در اط حقيقتاصر د نفر بران هفتاز هماعيسى غير 

ء خود دالا يه فرمود وانه ال اخود ر ءاسما ناکه در ظهور بي ايموت ر شکر مرحى ال و

ل ايز کورلم يزل و ال رموده وهوتيه فع طرز الانوامطرز ب اين جنت را يحصى و ال ار

ن جنت او  اهلل راديکه درک کنند جنت من يظهره اى عباز براطوبى  ستادر ترقى 

ى که حضرت لم بهاز جمله موا و تغيير تبديل و نند بالانزل برس ان جنت کماب ار

لم ادر ع احد که تکوين رادر نفس و ستا ئفرموده علم کل ش ان عطايزل بنقطه بي

ز ا ت وايامله برکل بمثل است کاين حجتى ا و ينداهده نماقين مشحروف بعين ي

ين ا ز هر علمى براست اعز ا زل نفرموده وال ناح اکه ت لهى بودهاى علم امخزونه

ه لٓ ا کمهلٓ ا مر واست که اين علم از ا هد شد وازل خوان کل کتب و زل شدهاعلم ن

همين  جنت و بابوايه در اين اهر ربوبيت در ظل ان مظازل شده در بياقبل ن حداو

هلل در اءانشا ت عربيه شده واکلم ن قدرى دران ابي تسعه عشر و ار عليهاقسم در ن

 نيه واز حروف ثما ئنکه کل شامجمل قول  هد شداکمل خوا تم واوجن ناخود بي

رج اين حروف خانى از معا ئقسم هم تکوين کل ش رج نيست هميناعشرين خ

 خود و زده درجه جمع فرموده بعلمالى در يانه و تعاحق سبح احروف ر ينا نيست و
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 شد واء باهر هيکل هاظ ده کهار داست قراول ان انساوليه که اهيکل مشيت  انرا

يت م و ءاسماجعل فرموده در بحر  ين هيکل هيجده هيکلادر ظل  و واطن واب

کل شود انظر که در هي ث بوده واسم مستغا ءاسماهلل اکه منتهى عدد  اند شد زيرانتو

ز ا الاکل اين علم در هيازل نشد ان هد شد واکمل خوانحو  بر ين مطلباط استنبا

ميشود که  ن چکونهانکه کل قران ادر بي انهاى غير از بران اء بيدالال ستدالا ىابر

ست قبل اب اکبر در کتالم اع نکه خلقال اح هر کردد وان ظاز ا شد وادر نقطه ب

متقن و حجت مبرهن نبود و لى  بود دليل قىان بانچه ذکر مينمودند محض عرفا

و ان حفظ نموده ابي ين نوع علم وابت شده بامبدهن ث دليلل بحجت متقن و اح

 هر الالجواجوهر  من ان هذايعرف قدره ف بمن ال او راننموده  اعط کعينيک و ار

 اکل راهلل نموده که صورت هيات مدله على آرمب و هرالجواولو ا الان يملکه اينبغى 

 يتؤي و کلالهيار اسراهلل الى يوم يبين افرموده  اخر را ءاسماط استنبا و شتهاه دانک

 کريم نه فضلاده امن عبء امن يش

  

  

 

 


