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كن من ر فيه وتحرم نفسك عّما قدّ  اللى اهلل خذ نصيبك من هذا البحر وا  يّها المسافر أن يا أ

نفسهم بغناء اهلل المقتدر أاألرض بقطرة منه ليغنيّن في ولو يرزقّن كّل من في الّسموات و *الفائزين 

ها على الكائنات نقطاع غرفة من هذا البحر الحيوان ثّم رّشح منخذ بيد اإل *العليم الحكيم 

ن وجدت ا  و *س المنير اهلل األكبر هذا المقّر المقدّ  يقّربهم بمنظرليطّهرهم عن حدودات البشر و

لى كّل من ا  مر موالك أبلّغ  *كن من الّشاكرين تحزن فاكف بربّك ثّم استأنس به و ا النفسك وحيد  

كن من لقاك الّروح وأ ربّك فيما حكمة اهلل ئن وجدت مقبال فاظهر عليه لئالا  األرض في الّسموات و

َتاهللِ الَحقِّ من  *رّب العالمين ل على اهلل ربّك وا فأعرض عنه فتوكّ ن وجدت معرض  ا  و *المقبلين 

ينزلّن الحكيم العليم و يسما  عن مشرق  ييفتح اليوم شفتاه في ذكر اسم ربّه لينزل عليه جنود الوح

هلل و *ر في جبروت األمر من لدن عزيز قدير كذلك قدّ ور وهل مأل األعلى بصحائف من النّ أعليه 

حد ولو يحاربّن ألن يخافّن من ينصرّن هذا األمر وخلف ُسرادق القدس عباد يظهرن في األرض و

على ندائهم أيذكرّن اهلل باألرض وولئك يقومّن بين الّسموات وأ *جمعين أمعهم كّل الخالئق 

 كن من الّذين الحد وأتخف من  الن اقتِد بهؤالء وأ *هلل العزيز الحميد لى صراط اا  يدعون النّاس و

لى ا  آثاره اذهب بلوح اهلل و *يمنعهم لومة الالّئمين  السبيل بارئهم وي يحزنهم ضوضاء النّاس ف

قل يا قوم تاهلل قد جئتكم عن جهة  *بّشرهم برضوان القدس ثّم أنذر المشركين الّذينهم آمنوا و

 عرش بنبأ من اهلل المقتدر العلال
ّ
نتم أرّب آبائكم األّولين حّجة من اهلل ربّكم و يوفي يد *العظيم  ي

ن وجدتموها على حّق من عند ا   *المرسلين نوها بقسطاس الحّق بما عندكم من حجج النّبيّين ووزّ 

تلك آيات اهلل قد نّزلت  *كين تكونّن من المشر العمالكم وأال تبطلوا تجادلوا بها و ن الأيّاكم ا  اهلل 

قل يا قوم  *األرضين وارتفعت رايات التّقديس بين الّسموات و تهمره بين بريّ أبالحّق وبها حّقق 

مستورة خلف حجب كانت مرقومة من ا صبع القدس و يهذه لصحيفة المختومة المحتومة الّت

علم األرض وهل الّسموات وأمقادير  رنافيها قدّ و *قد نّزلت بالفضل من لدن مقتدر قديم الغيب و
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يخلق ا ّن أنتم من العارفين مر عّما خلق وألن يعجزه و ءلن يعزب عن علمه شي *خرين اآلاألّولين و

ظهرنا من أاألرض وبسطنا يد اإلقتدار على كّل من في الّسموات وقل قد جائت كّرة األخرى و *

وريّون عند مطلع هذا النّور ذا ماتت الّط ا   *قّل عّما يحصى أسّرنا األعظم على الحّق الخالص سّرا 

األمر من لدى اهلل  يقضكذلك جاء جمال الّرحمن على ظلل البرهان والحمراء على بقعة الّسيناء و

من حرر البقاء كيف  يمن غرف القدس ثّم البس يخرجأن أقل للحوريّة الفردوس  *العزيز الحكيم 

نغمات األبدع األحلى عّما ارتفع عن جهة  عياألبهى ثم اسم يباسم تشاء من ُسْنُدس الّسناء

 عرش ربّك العل
ّ
نوار أالعباد من  يتحرم الفق النّقاب بطراز الحوراء وأعن  ياألعلى ثّم اطلع ي

دعيهم ليموتّن على تراب  يتحزن الّسماء الهل األرض وأن سمعِت تشّهق ا  و *وجهك البيضاء 

حسن النّغمات بين األرضين أعلى  يعلت في نفوسهم نار البغضاء ثّم غنّ الفناء وينعدمّن بما اشت

ن أيّاِك ا   *نّا كنّا قادرين ا  رنا لك األمر وكذلك قدّ الّصفات والّسموات في ذكر اسم مليك األسماء وو

عليه في كّل حين من حلل البقاء في جبروت  يعن هيكلك األطهر قميص األنور ثّم زد يتخلع ال

حد أن وجدِت من ا  و *يظهر منِك طراز اهلل في كّل ما سواه وتيّم فضل ربّك على العالمين نشاء لاإل

خذنا عنِك العهد في ذّر البقاء أنّا خلقناِك له ولذا نفسِك في سبيله أل يفدان أرائحة حّب ربّك 

هم نّ نفسهم ألأشارات دعيهم بهل اإلأنونات من الّظ  يعن رم يتجزع الو *عند معشر المقّربين 

البهاء في  يلحوريّة خلقن ينّ ا  الّسماء تاهلل الحّق بين األرض و ياتّبعوا همزات الّشياطين ثّم صح

لقد كنت محفوظة خلف  ينّ ا  بطراز األسماء في المأل األعلى و يقصر اسمه األبهى وزيّن نفس

الّرحمن شهدت يمن أبدع األلحان عن شطر أمستورة عن اَْنُظِر البريّة اذا سمعت حجبات العصمة و

لنا في قيّوم األسماء على لحن طلبا للقائها كذلك نزّ ّن الجنان تحّركت في نفسها شوقا إلستماعها وأب

نّه لهو الحاكم فيما يشاء بسلطانه يحكم ما ا  قل  *على لحن األحلى في هذا اللّوح المبين البقاء و

ّن الّذينهم كفروا باهلل وسلطانه ا   *لقادر الحكيم نّه لهو المختار اا  راد وأُيسئل عّما شاء و المره وأيريد ب

 لى مقّرهم في النّار فبئس مقّر المنكرين...ا  رجعوا الهوى وولئك غلبت عليهم النّفس وأ


