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  الرحيم بسم اهلل الرحمن
  
  

بهم  بقرّ و ى لخلقه بخلقهمور تجلّ ر االٔ مدبّ و هورالدّ  رهو مدهّ  يذالحمد هلل الّ 
ور عن احتجب بشعاع النّ و ى عن خلقه بخلقهتخلّ و هورليهم لمشاهدة الّظ إ 

تاب كور فجعله الور على الّط ور بالنّ نزل النّ أو ورور على النّ النّ  الغيور فظهر نواظر
قلوب  يثبته فأتاب المسطور فكبر الكنزل باالسم االٔ أمنشور  رّق في  المسطور

 يجالله القلوب ف ارجع بعزّ و بيت المعمورٕالى حول عرشه  ن الحافينافيالّص 
ٕالى ة تحقيق الفردانيّ و ةباخالص الوحدانيّ  ات الغيوب من البيانمستسرّ 

القديم الرؤف  يّ العظيم الول يّ هو العل ّال إ له إ  ن الأتشهد بو دور لتقرّ الّص 
ا اشً عَ هار مَ النّ  جعلو هارضاء بها النّ أف اءمس ضيريم الرحيم الغفور جعل الشّ كال

يل اللّ  سوادفي  نار القمر المنيرأو وركهم الشّ من ربّ  فضالً  ]بتغوايل[نام لالٔ 
 موراالٔ كّل تفصيل و سابالحِ و نينيجور ليعلموا عدد السّ ليل الدّ المظلم االٔ 

دنى فنادى خلقه و غيب المستورو هوهام بسرّ بمالففات نفحات خواطر االٔ 
من و فج عميقكّل ينونات مفتقرة من وك مختلفة لغاتو ىشتّ  ةلسنأب نفسهٕالى 
 ورالنّ  نا رّب أ ّال إ له إ نا اهلل ال أ ينّ أيور بار الّط كوأو قعار البحورأاهق الجبال ووش
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 ر البحر المسجورمسجّ و الحرورو لجاعل الّظ و مورر االٔ مقدّ و هورالّظ  كمالو
ى اهلل صلّ و بورالزّ و نجيلاالٕ و وراتالتّ و ريمكالقرآن الو العظيم منزل الفرقانو

في  هو يذور الّ كالمذ العزّ و الفخر المشهور يه المحبور ذنبيّ  دعلى محمّ 
 وركمشو ركشاو وركمذو ركذاو محبوبو حبيبو مقامه المحمود حامد ومحمود

 مختال فخوركّل يمة كر به شسّ وك رورالشّ و لماتالّظ  زاح بهأ يذه الّ على وصيّ و
نور و ذين هم هدى على هدىمهديين الّ ال على آله الهداتو فوركخوان كّل و

يهم نور خلق اهلل لمحبّ كّل به اء ضأ نورو نور تحت نورو نور فوق نورو على نور
 هورمدار الدّ و العصر نواميسو رورتهم دار السّ محبّ  تهم عن ظلّ بمحبّ 

ت شور فتمّ النّ  يومفي  حاملوا لواء الحمدو مروالت االٔ و صحاب الحشرأو
 بخاتمهم كال معقب الٓياتك ولماتكل لال مبدّ  الً عدو اصدقً  الحّق  كلمتك
رور هل الشّ أالمين مواطن الّظ و عن عوالمهم يقائمهم الغائب المستور المخفو
لمة كالو نونكظهار االسم المإ و ةنّ السّ و تابكال ٕالحياء -اهلل فرجه  لعجّ  -

غصن  عليهم ما غّرد مغّرد على صلّ  همّ المستور اللّ  المستسرّ  رّ السّ و ةنونكالم
تهم ئمّ ابعين الٔ يبين التّ على شيعتهم الّط و يورالّط  غصان شجرة الخلد منأمن 

 قلّ أور المتما النّ العالمين سيّ  بمقامهم عند رّب  المعترفينو اليقين على الحّق 
يجور محل طيخاء الدّ في  ورالعلم النّ و ارقالّط  اقبجم الثّ النّ و ياء المشرقالّض و
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ور مز المستالرّ و تمقوم االٔ لمة االٔ كقدم والاالٔ  رّ تمام السّ و عظماالسم االٔ 
ور النّ و يسرن االٔ كحامل الرّ و رالوجه المنوّ و نورالخّد االٔ و زهرصاحب الجبين االٔ 

بتر مظهر بطون شريعة االٔ  يءانآثار الشّ  يماحو بركاالٔ  يالعل حمر ناشر عدلاالٔ 
د القسور يّ بر السّ كاالٔ  يّ بيه العلأد آثار مجدّ و بركاالٔ  ديّ د السّ طهر محمّ ه االٔ جدّ 
وت الفصيح جابة الملهوف بالّص إ ٕالى  ياعدّ ريج والمن حول الّض  يادالنّ 
اظرة ناظر بعين اهلل النّ و د منصورمؤيّ  بالحّق  عن الحّق و بالحّق  اصر للحّق النّ 

ة يّ حدعماء االٔ في  هارالنّ و يلاللّ  طوارق بيد اهلل الباسطة من شرّ و منظور
مره أيا من بطاعة و يجورالدّ  يلهار من اللّ ق النّ يا مفرّ  همّ محجوب مستور اللّ 

بين الفائزين من المقرّ  كعزّ  بعزّ  يور اجعلنيا نور النّ و هلها القبورأتنشق عن 
مقام ٕالى  يتجذبن املةكة منه محبّ  يّ لق علأو ورهادة لدى مصباح النّ بالشّ 
بحجاب  حطتهأ يذباالسم الّ  كسئلأمن الغيور  كا سواعمّ  يتصرفنو هورالّظ 
 ورانبالنّ  كليإ اظرين بصار النّ أبه  ءييض يذرض الّ االٔ و مواتنور السّ و ورالنّ 

 ما تريدك ينةً كسو اوقارً و هيبةً و امنه عز  يقلبو الحينالّص  كقلوب عبادفي  تلقى
 مرأكّل مره على أيرفع و ن يسمع قولهاجعلنا ممّ و دورالّص في  بما اا يا عليمً منّ 
يا عفو يا غفور يا عزيز يا  كعفوك وترحمٕالى الفقير  كابن عبدك ونا عبدأف
  قدير  يءشكّل على  كنّ إف كعدائأ اءعدا على االٔ متعاليً  ااجعلنا به عاليً  وركش
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ة ال قوّ و ال حولو رورمن الشّ  كاستعيذ بو حورالنّ في  كعدائأ على كادرء ب

 اِءمَ الس  نَ مِ  مْ هِ يْ لَ عَ  لْ زِّ نَ نُ  ا شَ نَ  نْ ا ﴿ :الحّق  كقولو العظيم فقلت يّ  باهلل العلّال إ 
 ن مُ نَ  نْ ا  دُ يْ رِ نُ وَ ﴿ :دقالّص  كقولو قلتو ،﴾ينَ عِ اِض خَ  اهَ لَ  مْ هُ اقُ نَ عْ ا  ْت ل َظ فَ  ةً آيَ 
 قلتو ،﴾ينَ ثِ ارِ الوَ  مُ هُ لَ عَ جْ نَ وَ  ةً م ِٔ ا  مُ هُ لَ عَ جْ نَ وَ  ضِ رْ اال ي فِ  وافُ عِ ْض تُ اسْ  ينَ ذِ ى ال لَ عَ 
 ِل يْ الل  نَ مِ  ٍع ْط قِ بِ  َك لِ هْ ا بِ  رِ سْ ا فَ  َك يْ لَ ا وا لُ ِص يَ  نْ لَ  َك بِّ رَ  لُ سُ رُ  ان ا ﴿ :الحّق  كقولو
 حُ بْ الص  مُ هُ دَ عِ وْ مَ  ن ا  مْ هُ ابَ َص ا ا ا مَ هَ بُ يْ ِص مُ  هُ ن ا  اْمَراَتَك  ال ا  دٌ حَ ا  مْ كُ نْ مِ  ْت فِ تَ لْ  يَ َال وَ 
 َس يْ لَ ا  َكَتَب اهللُ ﴿ ،﴾يٍب رِ قَ بِ  حُ بْ الص بَ لِ غْ َال ن  يلِ سُ رُ ا وَ نَ ا  ا وِ قَ  اهللَ ن يزٌ زِ عَ  ي﴾، 
   ﴾نَ يْ نِ االٓمِ  نَ مِ  َك ن ا  ْف خَ  تَ َال وَ  لْ بِ قْ ا ى سَ وْ ا مُ يَ ﴿
  

 الفالحو الحالّص و عن دار الغرور يجافالتّ  ن ترزقناأ يا عزيز كبعّز عزّ  كنسئل
 نتأ كنّ إ  روربدار السّ  الفوزو مور وحسن العاقبةاالٔ كّل في  العافيةو عمةالنّ و
  دور الّص و مايرالّض في  العالم بماو موراالٔ  جميعفي نا ليّ و
  
خطابه و مكالمح يمه المتعالكحو المبرم يمره العالأصدر  فقد ،ّما بعدأ

د اهلل محمّ عبد بنمين او كعبيده بال شعبيد ٕالى ليس بالهزل  يذالفصل الّ 
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جاة النّ و شينكّل من  الخالصو رينو طبعكّل جاة من حسين يسئل اهلل به النّ 
هل أمن  خواناالٔ و للوالدينو شأتين لهالنّ  كمهالو ارينلدّ من مخاوف ا

عليهما  -الحسين و الحسن العالمين بحّق  المغربين آمين يا رّب و المشرقين
 هورشرق من مشرق الّظ أو من الغيب المستوركن يجمع ما برز من مأ - السالم

تاه لوح المسطور النبفي  يما جرى بقلمه العال يعنأور النّ  ارةرشح من فوّ و
الغيور و ةحبّ االٔ و يندااالٔ و يقاصالمستور من االٔ  رّ لسّ ا الغافلين عن حقيقة هذا

ن يفتح عن أشور اسئل اهلل ليوم النّ  اخذوهم زادً أيلقلوبهم و ارً كليجعلوه ذ
ار صبّ كّل الته لكمشو خبايا بطونهو سرارهأ شف عن خفياتكيو معضالته

  ل وّ ور المقام االٔ كش
  

اهلل سبحانه قد جعل لظهوره لخلقه  نّ إ  هو ّال إ له إ ال  يذالّ  بسم اهلل البديع
 المعليهم السّ  -لمات آل اهلل كفي  المرموز عنهاو ليهاإ  بخلقه مقامات المشار

ل وّ ر عن االٔ يعبّ و "ّر المستسرّ والسّ  رّ ّر المقنّع بالسّ ّر والسّ السّ  رّ ّر والسّ السّ "سرار باالٔ  -
عليها يدور رحى و دوينالتّ و وينكالتّ في  تاب اهللكقطب  ةقطالنّ و ةقطبالنّ 

علم اهلل في  ماكما ال نهاية ٕالى بما ال نهاية  العوالمكّل في  الموجودات
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 تهاهويّ  فيلقى أو ةقطبهذا النّ  ةقطى لهذه النّ تجلّ  اهلل سبحانه قد نّ إ و سبحانه
  ة) ...الى آخر الرسال... (فعاله أظهر منها أف تجليهمثال  أيمثاله 


