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  حيمن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
  
  
 رهذك ما البهاء من اهلل عزّ نّ إ يز المحبوب وهو العزٕاّال  هلٓ إ ال الّذي  هلل دلحمأ
 اهلل ىما تجلّ ٕاّال  هيف ىريمره وال أيخلق بمره ومن أ جلّ  هره اهلليظمن  ىعل
  دوبعم ويّ من القيالمه هوٕاّال  هلٓ إ ه ال نّ أ ىه بقوله علديل
 
 كلذعلى  كبتأجه ما يه جوهر لوال ما فيما ف نّ إ و كتابك سمعت دفق
  اع دباالٕ  ير فدّ ما ق ىعلأب ذنئيوال ح اسطالقر

  
س دقأمنع وأو جلّ أو عزّ أأعلى و كلذ نّ إ و عنه لَت أس در من قذكم ظعأفما 
 دجسانفس بثنائه واالٔ له واالٔ  دجورواح بالسّ واالٔ  بعرفانه ةدفئر االٔ دقين أمن 

 يف يه يتهل شمس الّ  كتنونكي ترغوص كلتأمس متظر بهائه فما عذكب
 هورهظ يموس فالشّ  كتل يتعن شمس الّ سئل يُ ان يالب ةطنق يهوره فظاء يرام

رها ذك وسموّ  سهادق لعلوّ  ينبغيال  ّال إ و ةيّ قيا حقانت شموسً كن إ لعتها طل داسجّ 
 لت عن اهللأس دق ثيح دّ من الح كلجعلت ل لوّ االٔ  دنت من واحكولوال 
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ان يالب ةطقبالنّ  كليكه يف كبعثأو كايحأو كماتأو كورزق كخلق دقالّذي 
 قوله ضمن تلقين الدعاء والتضرع) الى( ... انكيبال دفرّ تور المهّظ ال كلذ يف
...   
  
من تظهرنّه ر ذكر به طخين أ دين بفؤاذأت نأ دكعن جو دكن بجوذأا مستذنا أ
 ماعلى  اه مستحق نّ دجالٔ  نأشعلى  ها بحبّ مً ي تَ مُ  يِّ لَ عَ وَ  يِّ ما فِ  لّ كه ون تجعلنّ أو

ه ده وحده وحنّ دجأن إ عنه  سدّ متقأنت  ماكّل  ا عنسً دّ قبه وم مستحّق أنت 
 هلٓ إ ال  دكوح دكوح كل ديسجو كلذ ذإ ستحقاق نفسه اله ب ادً نت ساجكل

 يمته فظبر عيكه ال يدين يب ادً اجّ س االٔرضعلى  منكّل  نّ دجأن إ أنت و ٕاّال 
انوا ك لّ كو كّل شيء ددبع االٔرضعلى  ما مثل نّ دشاهألو  ذإ  كلذب ديفؤا
ن أقل  يخلق يوندما  نّ إ نا وإٔاّال  هلٓ إ ال  نا اهللأ يننّ إ  قولين ما يله ح ادً اسجّ ل
 يمظيتع عن شيء لّ كلق خ يغيّرنيولم  به مستحّق  كلذون دفاسج يا خلقي
   ... )هلوق ىلا( ... متهتكبيري عظواه ٕايّ 
  
ان يالب ير فذكوال بما  يشارتإستشار بيه ال نّ أهو ره وذك يفة تبت جوهرك دوق
كّل  جوهر ذإ  االٔرضعلى  ما ةدبر من عباكأاهلل  دعن ةلمكال كتل تهوعزّ  ىبل
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 جلّ أه نّ إهره اهلل فيظ فاعرف من ما عرفت اهلل ىفعل كلذ ٕالى ينتهية دالعبا
 دٍ ل عبوّ أ ناأ يننّ إ خلقه و ةشارإب ًراامستشأو  ونهدا بون معروفً يكن أمن  ىعلوأ
 ىلماته بلكائق دح عرفانهو بّةحائق دار حكبأت من ذخأاته ويآمنت به وبآ دق

   ... )هلوق ىلا( ... مره قائمونأب لّ كهو ٕاّال ه لٓ إ  ال ته هو الحّق وعزّ 
  
 ن إ ان ما عرفته ويعلم علماء البأب ن عرفتهإ هوره ظوم يت كردألو أنت  كنّ إ  َال ا
 يفت حروف النّ ينفأما  سابيّةناسم االٕ  هيرت علذكثّم  مرهأ يف اته واقفً يأر

 يستحأ ينّ إ نفسه و كّل شيء فعرّ يُ ره ذك ه جلّ نّ إ  َال ا  ةديّ حهر االٔ ظثبات مالٕ 
بآياتي نفسي شيء  كلّ قد عرفت ٕانّي نفسه بمثل ما  شيء لّ ك فعرّ يقول أ نأ

عرف يُ ن أمن لى أعشيء خلق له وٕاّن اهلل أجّل و ٕاذ كّل ما تجدن من كلّ 
أزليّته يخلق في  سدتلجلج لسان قيا ذإ الّذي  عرف به هويُ بخلقه بل الخلق 

ء من ّال دأكّل  خلققّي ٕاذ كّل ما قد نقول ما يشاء من نبّي أو ولّي أو صديق أو 
وجهه اهلل م كريذكّ من  رواظاهلل وانتٕاّال ه لٓ إ  ال أنقالوا كّل  نهده وسفراء من لدعن
وم ي كايّ إ  كايّ إ  مرهأب كّل شيء خلقالّذي ي للقائه وهوٕاّال  م ما خلقتمكنّ إف
ن أ كايّ إ  كايّ إ و هدخلق عن دالواح كلذ نّ إف ةيّ انيالب دن تحتجب بالواحأهوره ظ

هوره من ظل يكه يف لمات نفسهكها نّ إان فيالب يلت فلمات ما نزّ كتحتجب ب
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 ةيّ نّ إ و ةيّ لوهاالٔ  ةنونكيوة بوبالرّ  ةلعطو ةديّ حاالٔ  ةووجه ةقيشمس الحق كلذقبل 
 دعرش ق كلذ نّ أ ىعل ابرات التّ رّ ذ دينايراب التّ على  ستقرّ يلو  ةيّ زلاالٔ 
ف كيفتخار فاال كلذعرشه ب ن بمحلّ يّط فتخر اليه فمن ين علحمالرّ  ىاستو

 دعن اهلل الواح ستنبئونيار والقهّ  داحفتخرون باهلل الوين أار كفولو االٔ أ ينبغي
 ّال إ ه وكريدنه يه بعيلإ  رظنيمن  نّ إنه فيبعٕاّال  رظوال تن دكن فؤايبع دفاشهار هّ ّظ ال
س وراء اهلل ين لأب دفاشه نكه وليلإ ر ظه واندرأاهلل ولقائه ف تدرأ نإ حتجب ي
نفسه  ىلإ  نسب اهلليُ ن أ ينبغيوى ريُ ن أن كميما  نّ أو ىريُ زل لن االٔ  نّ إ و ةيغا
   ... )هلوق ىلا( ...ة يّ اندمالّص  ةوالوجه ةيّ اندالفر ةلعّط ال كلذ
  
ال تؤمن به  هورهظوم ي كنّ أقنت بيألو  ةسمالنّ  ئوبرّ  ةلق الحبّ فالّذي فو 

 له ولو ّال إ  لقتما خُ  كنّ هور الٔ ّظ ال كلذ يمان فيم االٕ كح كرفعت عنالٔ 
 يه فيعل متكحأو ينيع ةرّ ؤمن به لجعلته قي ىصارا من النّ دً حأ نّ أ علمت

وم ي دحاالٔ  كلذ ذإ  شيء ه منيعل دشهأ نأون دمان من يهور باالٕ ّظ ال كلذ
حتجب عنه ي المؤمن لو كلذن كور ولبالنّ  هعوالمكّل  لدّ بيه ؤمن بيهوره لو ظ
فوه وال ك اهلل دعن ال حّق الّذي  نفسه حّق ار فوبالنّ  هعوالمكّل  لدّ بيهوره ظوم ي

من  ّال إ مان ياالٕ  ان حّق يبالب دحأؤمن ي منه وال مثاله ليوال قر هلدعِ  الوشبهه 
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 نم كلذ ومثل انالبيبآمن ٕاّال من مان ياالٕ حّق  نآمن بالقرآؤمن به بمثل ما ي
هره يظوم من يا ذإ ن وآمن بالقرآمن ٕاّال  مانياالٕ  ل من قبل حّق ينجمن باالٕ آ

 الالّذي أّول من ا نبي ان كا ي نب فمن يجعلهعنده سواء  ضاالٔرعلى  ما لّ ك اهلل
ا ي جعله وليجعله اهلل ومن  دما ق كلذ نّ الٔ  خر لهآال الّذي  خرإٓالى  له لوّ أ
   ... )هلوق ىلا( ... العوالمكّل  يا في ولان كما  كلفذ
  

ان كولوال  ايندّ لا ةويالح كتلٕالى  ةسببالنّ  ةخروم االٓ ي هومي نّ إبه ف نّ مفلتستعص
 هنّ إ اه ويّ إ نا أ يننّ إ اهلل و يهرنظأان نفسه ما كتاب ولوال كال كلذل ما نزّ  تابهك

 ةدشمس واح يها هنّ إ  ةيال نها لع بماطتمس لو ل مثل الشّ ما المثنّ إ و يايّ إ هو 
   ... )هلوق ىلا( ...
  

 ...خره آ كردت هلوأ كردن لم تإ  اهلل لقاء كردهوره تظوم ي ةسن ةيثمان يف كلعلّ 
   ... )هلوق ىلا(
  

ان يالب يمن ف نّ إ مره وأارتفاع وره ذك سئلت عن علوّ  دقأنت  من يكتأيما وربّ 
    ... )هلوق ىلا( ... هورهظلتفتون بيلمات وهم ال كال كتل أقري
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من  ةيوال دعه تذخأ دتاب قكال كلذب ينّ أب يّ عل دفاشه همّ اللّ  كسبحان
 ي لَ عَ  كاتيآن بمآوبمن  كب ىفكو يتيوال دقبل عه كّل شيء ه عنهرنّ ظت

   ابً يحس كّل شيء على نتك كنّ إ لت وكّ تو يكعل يحسبأنت  كنّ إ و ادً يشه
  
 طيحيما كّل  مان عنيباالٕ  قرّ يمن كّل  ته عنيوال دعه ذخ الحرف كلذا ين أ

ا ذه تبيكمن  نّ إ ان ويالبكّل  تبتك دق ينّ إ ما نّ إ ه وّط تب بخكبما  كبه علم
ثبت يل ستعلمين أن كميما كّل  نعتعلم ا فاسذً إفهوره ظمان به قبل يباالٕ  قرّ ي

والفضل  عيامخ المنالشّ  عزّ ال لهوا ذه نّ إظهوره فوم ي ٕالىتاب كال يره فذك
    .الباذخ الّرفيع

  


