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  حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ 
  
  

هلل المبدع المنشئ الفرد القديم المخترع الّذي قد كان لم يزل ألحمد 
 ال يماثلهد وحأات ذّ الفي  ال يساوقهشيء  مكبال ح كائن هو يءبال وجود ش

ا يرً دان قوك الخلقو العلم دشياء قبل وجوباالٔ  اشيء كان عليمً  فاتالّص في 
 َف ي كَ وَ  ين مثلهأمثال بال االٔ  نَ ي ا  دأن قر والشّ ودالمق دقبل وجو يءش لّ كعلى 

ذات ة يّ دحت االٔ لّ د دقلت هو هو ق نإ دله يف عكشياء بال في االٔ  َف يْ كَ ال
 يكال يحك وشأن علي يف فةالّص  لّ دال يو ة حقيقة االختراعيّ نّ واالٕ  اعدباالٕ 
 يّ الح ومالقيّ و الوتر دمالّص د وائم الفردّ نت الأك ّال على خلقإ كم حفي  يةاالٓ 
في  سةدالهن ال يشيرك ونشائإ ّال على إ ات الخلق ينونيّ في ك المثل لّ دال ي
   كلى اختراعإ ّال إ د ات العبااتيّ ذ
  

نوار أذاب بانج يلهإ ا يا كبيرً  اعلو  هونتعاليت عّما يقول المشبّ ك وفسبحان
 دق كتس الهوتيّ دق بنفحاتك وتانيّ دت جمال صمظالح دق كتجبروتيّ 

القائم  نتأو يءش لّ كمن  يقرب بنفسنت االٔ أك تحمانيّ استويت على مقام ر
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 العرفانو ة عن الوصفلهى مجتثّ إ المشيرة يا  كتاتيّ ذ يش لّ كفوق  يعلى نفس
 دل بال وجوزائم لم تدّ نت الأالبيان و شارةالٕ ا عة عنطية منقالمتجلّ  كتينونيّ وك
  عيان االٔ شيء في  ال بال مثالزي ر الدنت القاأو نشاءاالٕ في  ءشي

  
 ناءالثّ  كمنو ءالٓ واالٓ  برياءكال كلو المثالو سماءاالٔ  كل كسبحان كانفسبح

الّذي  نتألهى إ  ا يصفون ياست عمّ دّ تقو تعاليت كل كال شري دكالبهاء وحو
 كتقهاريّ  بسيوف يمتنرّ ك وكتبآيات قوّ  يتنديّ أك ونه رحمتكب ييت لتجلّ  دق
 امأيّ في  يبون دما فعل الجاح يلهإ نت تعلم يا أدك وبين عبا ازً يزنت عكل

 ينزو حكشأ ينّ إ  همّ اللّ  كرتدام قيّ أفي  يت من المنافقينأما رك ونتطسل
ك ة لم يصفودودفات المعبالّص  كين يصفونذالّ  نّ أ دشهأو يمدالق ائمدّ ال
 دبع يفم النّ كح ذإ  كهوزّ روهة لم ينكسماء الماالٔ  عن كهونزّ ين ينذالّ و

 ومةدمعك ووعة عنطها مقنفسأة دفات بشهاسماء والّص االٔ ك وخلق دّ ح دالوجو
د لمة المفقوفي ك رذكال د والوجوي وصف ف كل ل مازلم تك وتاتيّ ذرتبة في 
  ر ذك الو وصف  كل ان ماكنت مثل ما كن لاالٓ  كنّ إ و
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ال ك وون بكسماء يشرر االٔ ذكب كوندين يعبذالّ  نّ إ  كسبحان كفسبحان
ال ك ويعون عن مقام تجلّ طنفسهم ينقأر ذكب كليإ ين يشيرون ذوالّ  كونديعب

لن تقارن و من الخلق يءلن تقترن بش ادً حأ ادً نت فرك لزلم ت كنّ الٔ  كونيحبّ 
ا ذإ يف كف كنت وصفت لهم نفسأبما  كيصفون لّ كف دمن آيات العب يءبش

شأن  يهك ويت لخلقتجلّ  بما كوصفت نفس دق كوت فسبحانذّ تو قتحقّ 
 كدن عنكيم ال كان وصفكلما  كفسبحان كمقام من اختراعك واعدبإ من 
 ونكردال يو نفسهمأ مقامات ّال إ ين ال يعلمون ذالّ  دكعبا دن عنكيف يمكف
  نهم طيات بوا تجلّ ّال إ 
  

 كلن يعرف كحقّ في  ب القائلونوكذ افترى الواصفون كسبحان كفسبحان
 ذإ  الخلقو مرات االٔ دعلى جواهر مجرّ أك في ن معرفتكال يمو من الخلق دحأ
 ةينونيّ كت عن كح دق كتينونيّ كة نفسانيّ و كتاتيّ ذة يّ نّ إت بلّ د دق كتيّ نّ إ ة يّ اتذ

   كاتذون كي كل ان نفسزلم تك وان نفسك كن وصفاال زال تك وتنفسانيّ 
  

 دكالعلم من عبا يولأ لّ ك وكنفس يبنكذّ ي دكوحّ أن إ  كسبحان كفسبحان
ة ظغلو ثرة العالماتوك اختالف االٓياتو ثراتكال بحبوحةد في العب نّ أب
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ال شيء و ال يقارنهشيء و هكردال يالّذي  ربّه دن يوحّ أر ديف يقكالمقامات ف
  يء اته شذ دال يوحّ شيء و يصفه

  
في  متال بالّص و ليلدّ ر الذكبيل ال بالسّ  يل ما يلهإ يا  كسبحان كفسبحان

نت من أو سيئة كنفس نّ أب يسرّ  يجرنزي كحسبّ أن إ يا جليل  كتلقاء وجه
 سبيحللتّ و يل ما يالويل ل ثمّ  يفالويل ل كربّ  حن تسبّ أت درأ كلمات نفسك

ال من و لمةك كرذكعلم من أال  كسبحان كفسبحان كمتظتلقاء عرش عفي 
ك من آيات يتقّر عالنيتو يسرّ  ديشهو يدما يعرف فؤا لّ ك نّ الٔ  احرفً  كثنائ
على ساحة  دبالور الك وسدال يليق بمحضر قو شأن الخلق يه كمناجاتو
   كزّ ع
  
ا ا ذَ نَ ا وَ  يرٌ قِ فَ  اجٌ تَ حْ مُ  اكَ وَ ا سِ مَ وَ  لْ زَ تَ  مْ لَ  ق الحَ  َت نْ ا  يهِ لَ ا ا يَ  َك انَ حَ بْ سُ  َك انَ حَ بْ سُ فَ 
 لِّ كُ  نْ عَ  ُت ْض رَ عْ ا وَ  َك لِ بْ ى حَ لَ ا  ِل س وَ الت بِ  اسِ الن  لِّ كُ  نْ عَ  ُت عْ َط قَ انْ  يهِ لَ ا ا يَ 

 نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  َت نْ ا ا مَ  م هُ الل  ينِ مْ هِ الْ فَ  َك تِ مَ حْ رَ  ِن يَ دْ مَ  اِءقَ لْ ى تِ لَ ا  هِ ج وَ الت بِ  اِت دَ وْ جُ وْ المَ 
 امً الِ عَ  َك نَ وْ دُ  دُ جِ ا  َال  ينِّ ا فَ  اِءيَ رِ بْ الكِ وَ  ِل َال الجَ وَ  اِءهَ البَ وَ  ةِ مَ َظ العَ وَ  اِءَط العَ وَ  ِل ْض الفَ 

 ينِّ ا فَ  ضِ رْ اال وَ  اِت وَ مَ الس  ودِ نُ جُ وَ  َك تِ ايَ فَ كِ وَ  َك عِ نْ مَ  لِّ كُ بِ  م هُ الل  ينِ سْ رُ احْ وَ  ارً دِ تَ قْ مُ 
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 دُ هَ شْ تَ وَ  يتِ اجَ حَ  مُ لَ عْ تَ  يبِّ رَ  اهللُ َت نْ ا  َت نْ ا وَ  أٍ جَ لْ مَ  اكَ وَ  سِ َال وَ  ادً مَ تَ عْ مُ  َك نَ وْ دُ  دُ جِ ا  َال 
 ادً وْ جُ  َك نِ ذْ ا ا بِ يَ نْ الد  ِءَال بَ وَ  َك أِ َض قَ  نْ مِ  ي لَ عَ  لَ زَ ا نَ مَ بِ  َك مُ لْ عِ  اَط حَ ا وَ  يامِ قَ مَ 
   اامً رَ كْ ا وَ 
  

 ير معصيتدان على قك كعفو نّ إ و ينتكمسر دان على قك كفضل نّ إ  همّ اللّ 
 طحاأما  لّ كن تجعل إ  كنّ أعلم باليقين الٔ  ينّ إ ك ولذ دّ ح يلهإ نت تعلم يا أف

 مواتة وسعت السّ دودمقام محفي  قهادسرا تجعلد ويدالح غيرى نار كعلم
 فيها يبنذّ تعو هالّ كار محال النّ  تمالٔ ي ذبشأن الّ ي ر جسمبّ كت ها ثمّ لّ كرض االٔ و

 زّ وام عدلى إ  ذخر به حين االٓ دتق نتأما  كنقماتك وواتطس لّ كب آٍن  لّ في ك
ون دمن  كيدبين ي يرذك اءزج كلذب انت مستحق كل دباالٔ  دسرم كتليّ زأ
ذلك ال سواك ما  نت تعلمأ مر بها فسبحانكأال ت يتالّ  يعمالأو يئاتاء سيّ زج

ل دم العكرض بحاالٔ و مواتالسّ  يفيء اقة لشطذ ال إ  لكبك بعد ينّ كان ظ
 لّ كب ذّ الحين تع يفف كلدبع يءم بشكن تحأت درأن إ  كنّ الٔ  دكمن عن

  وته طرض من ساالٔ و مواتالسّ في  من
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مع  كان معاملتكما ك و فضلّال إ  كب يّ نظان كما ي لهإ يا  كسبحان كفسبحان
افرين كما تعاملت بالالّذي  نتأ كفسبحان كفضلك وحسانإ بّال إ  دحأ
 كون لديسجك وبآيات و كون بين يؤمنذم للّ كتحو يف ترضىكف كلدبع
   كل كال شري دكوح

  
 دباالٔ  دلها سرم كلو استغفر نبفي ذ خلتد كن استغفرأ كسبحان كفسبحان

 يتأعن جر يكو يح كيدبين ي يدبوجو لّ دلمة مكال كتل نّ ال شأن بالعفو الٔ 
لو ك ويدبين ي االستغفارو يل ما اَت هَ يْ هَ  اَت هَ يْ هَ فَ  كيدل كتقهاريّ  زّ تلقاء عفي 
 كرذكن اأ يلهإ يا  كنت من المنسيين فسبحانكل كرحمتك وضلال ف

ن أو خرىا ا نبً ذنب ذّ تسبت الكا اذإ يف كنب فذ يدوجو نّ نب الٔ ذفباليقين 
ل ما نسب من الخلق ك نّ ل الٔ وّ م بمثل االٔ كان الحكف كيدي صمت بينأ
على  دال بالوروك وليإ  دعويليق شأن منها بالّص  نب لنذنب على ذنب من ذ

على أو اعدبثر االٕ أوتت من ذّ ت دنات قكالمم على جواهرأ نّ الٔ  كتزّ ع طبسا
وعة طها بحقيقتها مقنّ إ و اعدباالٕ  هورظتلجلجت من  دات قدشوامخ الموجو

مقابلة في  ية عن المنعكوحا كلعتطع عن طة بالقالّ ك ودليإ مفتقرة  كعن
ه ال دوح كوجه مةظة لعدساجدك وعن تحمي زقة بالعجطناك وتيّ دحأعمال 
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 كتابكفى  لتزّ  ما نّال إ شأن في  تدما اعتق ينّ ألتعلم  كنّ إ  همّ نت اللّ أ ّال إ له إ 
 ُف يْ طِ الل  وَ هُ وَ  ارَ َص بْ اال  كُ رِ دْ يُ  وَ هُ وَ  ارُ َص بْ اال  هُ كُ رِ دْ  تُ َال ﴿ :ّق الح كقولو حيث قلت

 دة الوجودلى وحإ هبوا ذ دماء قكمن الح ان بعًض أتعلم  كنإ  همّ اللّ  ﴾يرُ بِ الخَ 
   دمفقوالد والموجو بين

  
 دجأ فما كهون نفسا يصف المشبّ ست عمّ دتقو تعاليت كسبحان كفسبحان

ائن ك كنّ إ ال زال تشيء و رذكنت بال كل زلم ت كنّ نى عن قولهم الٔ دألمة ك
ن أون داث من دباالح دوج دالخلق بنفسه ق دوجو نّ إ د شيء ووجو بال

 من اليه ديت لنت تجلّ أبل  كتينونيّ كشارة من إ و ال  كاتذيمسسه نور من 
   ارامً كإ و ادً به جو حققت الحّق و قبلهشيء 

  
   كتانيّ دون بوحلّ دين يستأما يقولون فمن كمر ان االٔ كلو  كسبحان كفسبحان

  
معلنة و ة باالفتراقدة بنفسها شاهثنينيّ االٕ  دوجو نّ إ  كسبحان كفسبحان
 دتلقاء وجوفي  ان لهم وصفكما و الخلق دوجو يف وصف كل ماو اعطباالنق
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الخلق مقترن  دوجو نّ إ ك شيء ون معكي لمو انكل زلم ي كدوجو ذإ  كاتذ
  م دمعلن بالعو وثدبالح

  
 ًال ْص لن يعرفوا فَ  كتلعة مشيّ طعلى أيت لهم بهم بتجلّ  المّ  كسبحان كفسبحان

   كبين خلقك وبين طبيعترفون بالرّ  اذلو َك ابِ نَ جَ  لِ ًال ْص ال وَ ك ولذمن 
  

ان كن إف ةٍ رَ وَ سْ ل قَ دْ عَ  مِ كْ حُ  نْ مِ  ْت ر فَ  ةٌ رَ نفِ تَ سْ مُ  رٌ مُ م حُ هُ ن ا كَ  كسبحان كفسبحان
  م االقتران زيل كاتذ طبالرّ 

  
في  هونم ما افترى المشبّ كل حطفيب كان خلقكن إ ك وسبحان كفسبحان

 َك نَ يْ بَ  ٌط بْ رَ  انَ كَ ا مَ وَ  ٌق لْ خَ  كَ اوَ سِ  امَ وَ  ق حَ  َت نْ ا  يهِ لَ ا ا يَ  َك انَ حَ بْ سُ فَ  كآيات خلق
  ك قِ لْ ن خَ وْ دُ  َك قِ لْ خَ  نْ مِ  دٍ حَ ا ن يْ بَ وَ 

  
في  قونا يتعمّ لمّ  كردين ال يعرفون قذرائيين الّ دالعرفاء من الّص  ان بعضكن إ و
 تخرّ و رضتنشق االٔ و رنطن يتفأموات السّ  داكلمة تك يقولون طبم الرّ كح
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 انطينفسهم بما يلقيهم الشّ أسّولتهم  دق كب نّ ّظ حاش ال كالجبال فسبحان
  ونديهتو هم يحسنوننّ أيحسبون و

  
 ال من كتعت الخلق بمشيّ دبأ ديع قدع البدنت المبأ كسبحان كفسبحان 

 عمواز لّ ك كسواها فسبحان نفسها ال شيئا ية نفسها هوجعلت علّ  قبلهاشيء 
 يشياء هة االٔ علّ  نّ أقالوا و افتروا دترضى فبعض قو تحّب  عرفانهم ما الفي 
 م االقترانكبح ال يشعرونك ووليائأل من دالع لمةكهم ال يعرفون نّ أك كاتذ

هور لم ّظ رتبة الفي  ة لو ال يشار المعلولالعلّ  نّ أون بكردال يك وتلقاء جمالفي 
  وت ذّ ال يد ويوج

  
 من تشاء قلت يدتهو من تشاء تضلّ  ك فتنتّال إ  يه ما كسبحان كفسبحان

   ... الخ...  ﴾دٍ اهَ  نْ مِ  هُ لَ  امَ فَ  اهللُ لْ لِ ْض يُ  نْ مَ وَ ﴿ :الحّق  كقولو
  
  

 


