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 بسم ربِّنا العلّي األعلى
 
 

"الباب المذكور في بيان أّن العباد لن يصلوا إلى شاطئ بحر العرفان إّّل باّلنقطاع الّصرف 
 عن كّل من في الّسموات واألرض. قّدسوا 

 أنفسكم يا أهل األرض لعّل تصلّن إلى المقام اّلذي 
 قّدر هللا لكم وتدخلّن في سرادق 

  جعله هللا في سمآء البيان
 .مرفوًعا"

 
جوهر هذا الباب هو أّنه يجب على الّسالكين سبيل اإليمان والّطالبين كؤوس اإليقان أن  

يعني ينّزهون الّسمع عن استماع  -يطّهروا أنفسهم ويقّدسوها عن جميع الشؤونات العرضّية 
سباب الّدنيوّية، األقوال، والقلب عن الّظنونات المتعّلقة بسبحات الجالل، والّروح عن الّتعّلق باأل

والعين عن مالحظة الكلمات الفانية، ويسلكون في هذا الّسبيل متوّكلين على هللا ومتوّسلين إليه، 
حّتى يصبحّن قابلين لتجّليات إشراقات شموس العلم والعرفان اإللهّي، ومحالًّ لظهورات فيوضات 

لم وجاهل، وأعمالهم وأفعالهم غيب ال يتناهى. ألّن العبد لو أراد أن يجعل أقوال العباد من عا
ميزاًنا لمعرفة الحّق وأوليائه فإّنه لن يدخل أبًدا رضوان معرفة رّب العّزة، ولن يفوز بعيون علم 

 . سلطان األحدّية وحكمته، ولن يرد منزل البقاء، ولن يذوق كأس القرب والّرضا
 

وا دائًما ينتظرون انظروا إلى األّيام الّسالفة، كم من العباد من شريف ووضيع، كان 
ظهورات األحدّية في الهياكل القدسّية، على شأن كانوا في جميع األوقات واألزمنة يترّصدون 
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وينتظرون، يدعون ويتضّرعون، لعّل يهبُّ نسيم الّرحمة اإللهّية، ويطلع جمال الموعود من خلف 
تفع غمام المكرمة، سرادق الغيب إلى عرصة الّظهور. وعندما كانت تنفتح أبواب العناية، وير 

نكارها ويحترزون عن لقائها  وتظهر شمس الغيب عن أفق القدرة، يقوم الجميع على تكذيبها وا 
 . اّلذي هو عين لقاء هللا، كما هو مذكور ومسطور تفصيله في جميع الكتب الّسماوّية

 
ان اعتراضهم تدّبروا اآلن وتفّكروا قلياًل، ِلَم اعترض العباد من بعد طلبهم وانتظارهم؟! وك 

أيًضا بدرجة يعجز الّلسان والبيان عن وصفه، ويقصر الّتقرير والّتحرير عن ذكره. فلم يظهر 
نكارهم واحتجاجهم كما  أحد من المظاهر القدسّية والمطالع األحدّية إاّل وابتلي باعتراض الّناس وا 

وكما قال في  ،﴾ٍل ِإالا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤون َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهم ِمْن َرُسو ﴿قال تعالى: 
وكذلك  ﴾َوَهماْت ُكلُّ ُأماٍة ِبَرُسوِلِهْم ِلَيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقا ﴿موضع آخر 

اإلحصاء  كانت الكلمات الّنازلة من غمام القدرة الّصمدانّية، وسماء العّزة الّرّبانّية تفوق حدّ 
ّن في سورة هود لكفاية ألولي األفئدة وأصحاب البصر. فتأّملوا قلياًل في هذه  حاطة العباد، وا  وا 
الّسورة المباركة وتدّبروا فيها بالفطرة األصلّية، حّتى تّطلعوا قلياًل على بدائع أمور األنبياء ورّد 

ير الّناس من موطن الغفلة الّنفسانّية يطكلمات الّنفي لهم وتكذيبهم إّياهم، لعلا تكونّن سبًبا ألن 
والمعرفة اإللهّية، وتشربنا من زالل الحكمة الباقية، وترزقنا من أثمار شجرة  إلى أوكار الوحدة
 ة الباقية. لة القدسيّ هذا هو نصيب األنفس المجّردة من المائدة المنزّ . علم ذي الجالل

 
موس الهوّية، عتراضات العباد على تلك الشّ وسبب ا  ،لعتم على عّلة إبتالء األنبياءلو اطّ  

ما الحظتم وتفّحصتم كثيًرا في اعتراضات العباد على لوقفتم على كثير من أمورهم. كذلك كلّ 
لذا نذكر في  ازددتم إحكاًما في دينكم، ورسوًخا في أمر هللا. ،ةمشارق شموس صفات األحديّ 

بوًتا أّنه قد ثال، حّتى يكون معلوًما ومهذه األلواح بعًضا من قصص األنبياء على سبيل اإلجم
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ورد على مظاهر القدرة ومطالع العّزة في جميع األعصار والقرون، ما يضطرب له القلم ويخجل 
اس من إعراض العلماء من ذكره. لعلا تصير هذه األذكار سبًبا لعدم اضطراب بعض النّ 

 ناًنا. ما يزيدهم هذا إيقاًنا واطمئعتراض ُجّهال العصر، بل ربّ ا و 
 

فمن جملة األنبياء نوح عليه الّسالم اّلذي ناح تسعمائة وخمسين سنة، ودعا العباد إلى 
وادي الّروح األيمن، وما استجاب له أحد، وفي كّل يوٍم كان يرد منهم على هذا الوجود المبارك 

ن أنواع من األذّية واإليذاء ما كانوا به يوقنون أّنه قد هلك. وكثيًرا ما ورد على حضرته م
﴿َوُكلاَما َمرا َعَلْيِه َمأٌل ِمن َقْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه َقاَل الّسخرية واالستهزاء والّتعريض. كما قال تعالى: 

وبعد حين من الّزمن وعد  ﴾ِإن َتْسَخُروْا ِمناا َفِإناا َنْسَخُر ِمنُكْم َكَما َتْسَخُروَن َفَسْوَف َتْعَلُمونَ 
مّرٍة منها كان يحصل الَبداء،  صر عليهم، وفي كلّ ات بإنزال النّ عّدة مرّ أصحابه وعًدا معّيًنا 

فأعرض بسبب ظهور الَبداء بعٌض من أصحابه المعدودين، كما هو مثبوت تفصيله في أكثر 
ّطلعتم عليه أو ستّطلعون. حّتى أّنه لم يبق مع حضرته إاّل اكم قد أنّ  ا ال بدّ الكتب المشهورة ِممّ 

اثنان وسبعون، كما هو مذكور في الكتب واألخبار، إلى أن صرخ أخيًرا من  أو اأربعون نفسً 
 . ﴾َربِّ ال َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديااًرا﴿أعماق قلبه بدعائه 

 
رجة في هذه الدّ  إلى أّمل قلياًل. ماذا كان سبب اعتراض العباد واحترازهمن يجب التّ واآل 

وكذلك لماذا حصل . في، ويتحّلوا برداء اإلثبات ويفوزوا بهيخلعوا قميص النّ  ذلك الّزمان، وِلَم لم
بعض المقبلين. لذا يجب التأّمل كثيًرا، حّتى  دبارإالَبداء في الوعود اإللهّية مّما كان سبًبا في 

، وتوقن يّ من الفردوس الحقيق تقف على أسرار األمور الغيبّية، وتستنشق رائحة الّطيب المعنويّ 
متحانات اإللهّية لم تزل كانت بين العباد، وال تزال تكون بينهم، حّتى يتبّين ويتمّيز الّنور ّن االبأ

والّصدق من الكذب، والحّق من الباطل، والهداية من الّضاللة، والّسعادة من  ،من الّظلمة
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وا َأْن َيُقوُلوا آَمناا َوُهْم ال لم َأَحِسَب النااُس َأْن ُيْتَركُ ا﴿كما قال تعالى:  ،الّشقاوة، والّشوك من الورد
 . ﴾ُيْفَتُنونَ 

 
رضوان القرب من  إلىودعا الّناس  ،أشرق جمال هود من مشرق اإلبداع ،ومن بعد نوح 

على حسب اختالف األقوال. فكم من الباليا نزلت  ،ذي الجالل نحًوا من سبعمائة سنة أو يزيد
لكثرة اإلعراض، وِشّدة االهتمام  اعوة سببً على حضرته كالغيث الهاطل، حّتى صارت كثرة الدّ 

 . ﴾اًراسَ ﴿َوال َيِزيُد الكاِفِريَن ُكْفُرُهْم ِإالا خَ عّلًة لشّدة اإلغماض 
 

شريعة القرب إلى  ، ودعا العبادومن بعده طلع هيكل صالح من رضوان الغيب المعنويّ  
م عن المناهي الرّبانّية، فلم يأت أمرهم باألوامر اإللهّية ونهاه ،، وفي مائة سنة أو أزيدةالباقي

هذا الجمال  الغيبة والعزلة عنهم مّرات عديدة، مع إنّ  ذلك بثمر، ولم يظهر منه أثر، فاختار
َلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َيا ، ما دعا الّناس إاّل إلى مدينة األحدّية، كما قال تعالى: األزليّ  ﴿َواِ 

َقاُلوْا َيا َصاِلُح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجوًّا َقْبَل َهـَذا ﴿. إلى قوله ﴾َلُكم ِمْن ِإَلـٍه َغْيُرهُ َقْوِم اْعُبُدوْا هللَا َما 
ناَنا َلِفي َشكٍّ ِمماا َتْدُعوَنا ِإَلْيِه ُمِريبٍ  وما أتى ذلك بفائدة ما،  ،﴾َأَتْنَهاَنا َأن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َواِ 

 ار. وكان مرجعهم إلى النّ  ،ة جميًعاإلى أن أخذتهم الّصيح
 

قاب عن جماله، ورفع علم الهدى، ودعا أهل األرض إلى نور   ومن بعده كشف الخليل النِّ
تج غير الغفلة، إاّل اّلذين نلم يثمر ذلك غير الحسد، ولم ي ،التُّقى، وكلاما بالغ في الّنصيحة لهم

 يقان إلى مقام جعله هللا عن اإلدراك مرفوًعا. اإل قطعوا بكّلهم إلى هللا، وعرجوا بجناحيّ نهم ا
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وقّصة حضرته مشهورة، فكم من األعداء أحاطوا به إلى أن اشتعلت نار الحسد  
ار أخرجوا ذلك الّسراج اإللهّي من بلده، كما هو مذكور في حكاية النّ  بعد واإلعراض. ومن

 سائل. الكتب والرّ 
 

حضرته من سيناء الّنور إلى عرصة الّظهور ولما انقضى زمانه أتت دورة موسى، فظهر  
بعصا األمر وبيضاء المعرفة. وأتى من فاران المحّبة اإللهّية، ومعه ثعبان القدرة والّشوكة 

قد سمعت ما لالّصمدانّية. ودعا جميع من في الملك الى ملكوت البقاء، وأثمار شجرة الوفاء. و 
بة من أحجار لقي على تلك الّشجرة الّطيّ ه من االعتراضات، وكم أُ ورد عليه من فرعون ومأل

الّظنونات من األنفس المشركة، وبلغ االعتداء عليه إلى حّد أن هّم فرعون ومأله بإخماد نار 
طفائها بماء اإلعراض والتّ تلك الّسدرة الرّ  كذيب. وغفلوا عن أّن نار الحكمة اإللهّية ال ّبانّية وا 

إّن الماء في هذا  ّبانّية ال تطفئه األرياح المخالفة. بلّ رّ ، وسراج القدرة اليخمدها الماء العنصريّ 
يح عّلًة للحفظ لو أنتم بالبصر الحديد تنظرون، وفي رضا هللا المقام يصير سبًبا لالشتعال، والرّ 

 تسلكون. 
 

وما أحلى البيان اّلذي فاه به مؤمن آل فرعون، كما أخبر رّب العّزة حبيبه بحكايته قائاًل  
َأن َيُقوَل َربَِّي هللُا َوَقْد َجاءُكم  ُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجالً ﴿َوَقاَل رَ 

ن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكم َبْعُض الاِذي َيِعُدُكمْ  ن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َواِ  بُِّكْم َواِ  ال  ِإنا هللَا ِباْلَبيَِّناِت ِمن را
 .﴾َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذاابٌ 

 
وأخيًرا وصل األمر الى حّد أن قتلوا هذا المؤمن، واستشهد بنهاية العذاب َأاَل لعنُة هللا  

لوا قلياًل في هذه األمور وماذا كان سبب أمثال هذه ن وتأمّ المين. فانظروا اآلعلى القوم الظّ 
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إلمكان من أفق الاّلمكان كان يظهر ويبدو في االختالفات، إْذ كّلما ظهر ظهور حّق في ا
أطراف العالم أمثال هذا الّنوع من الفساد والفتنة والّظلم واالنقالب، مع أّن جميع األنبياء كانوا 

تي، كما هو الي، ويذكرون لهم عالمات الّظهور اآلالتّ  رون الّناس في حين ظهورهم بالّنبيّ يبشّ 
نتظارهم لظهور المظاهر القدسياة، وذكر العالمات ااس و الكتب. ومع طلب النّ  مسطور في كلّ 

عهد  ويرد على جميع األنبياء واألصفياء في كلّ ، في الكتب، لماذا تحدث هذه األمور في العالم
ي ﴿َأَفُكلاَما َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوى كما قال تعالى:  ؟وعصر أمثال هذا الّظلم والعسف و التعدِّ

أي أّنه كّلما جاءكم رسول من قبل هللا بما ال تهوى  ﴾اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذاْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلونَ َأنُفُسُكُم 
بتم وفريًقا كنتم عهد وزمان استكبرتم، وما أيقنتم، ففريًقا من هؤالء األنبياء كذّ  أنفسكم في أيّ 

 تقتلون. 
 

ولم كانوا يسلكون بهذه الكيفّية مع طلعات  تأمالوا حينئٍذ ماذا كان سبب هذه األفعال، 
جمال ذي الجالل؟ إذ كّل ما كان سبب إعراض العباد وا غماضهم في تلك األزمنة، قد أصبح 

ة، نه سبب غفلة هؤالء العباد. فإذا قلنا أّن الحجج اإللهّية لم تكن كاملة وال تامّ ياليوم أيًضا بع
ا عن فيض الفّياض، جدًّ  بعيديكون كفًرا صراًحا. ألّنه هذا  ولذا كانت سبًبا العتراض العباد، فإنّ 

وبعيد عن واسع رحمته، أن يجتبي نفًسا من بين جميع العباد لهداية خلقه، وال يؤتيها الحّجة 
الكافية الوافية، ومع ذلك يعّذب الخلق لعدم إقبالهم إليها. بل لم يزل جود سلطان الوجود محيًطا 

ر نفسه، وما أتى على اإلنسان حين من الّدهر انقطع فيه الممكنات بظهور مظاه على كلّ 
فيضه، أو منع نزول أمطار الّرحمة من غمام عنايته. إًذا فليست هذه األمور المحدثة إاّل من 
األنفس ذات اإلدراكات المحدودة، اّلذين يهيمون في وادي الكبر والغرور، ويسيرون في بيداء 

لهذا لم يكن عندهم أمور غير . ستمعوه من علمائهمالبعد، ويتأّسون بظنوناتهم، وبما ا
ذي بصر، أّنه لو كان هؤالء العباد  اإلعراض، وال بغية إاّل اإلغماض، ومن المعلوم لدى كلّ 
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مع والبصر والفؤاد في حين ظهور أّي مظهر من مظاهر شمس الحقيقة، يقّدسون ويّطهرون السّ 
البتاة من الجمال اإللهّي، وال منعوا عن حرم  من كلِّ ما سمعوه وأبصروه وأدركوه، لما حرموا

 القرب والوصال للمطالع القدسّية. 
 

تي تلّقوها عن علمائهم، وكانوا يجدونها زمان بمعرفتهم الّ  ولما كانوا يزنون الحّجة في كلّ  
عيفة، لذا كان يظهر منهم في عالم الّظهور أمثال هذه األمور غير غير مّتفقة مع عقولهم الّض 

 ة. ضيّ المر 
 

إنا علماء العصر في كلِّ األزمان كانوا سبًبا لصدِّ العباد، ومنعهم عن شاطئ بحر  
األحدّية، ألنا ِزمام هؤالء العباد كان في قبضة قدرتهم. فكان بعضهم يمنع النااس حبًّا للّرياسة، 

هم قد شرب والبعض االخر يمنعهم لعدم العلم و المعرفة. كما أّنه بإذن علماء العصر وفتاوي
جميع األنبياء سلسبيل الّشهادة، وطاروا إلى أعلى أفق العزاة. فكم ورد على سالطين الوجود، 
وجواهر المقصود، من ظلم رؤساء العهد، وعلماء العصر، اّلذين قنعوا بهذه األّيام المحدودة 

أنوار جمال ومنعوا أنفسهم عن الملك اّلذي ال يفنى، كما حرموا عيونهم من مشاهدة  الفانية،
ولهذا ذكرت أحوال علماء . ومنعوا آذانهم عن استماع بدائع نغمات ورقاء المقصود المحبوب،

﴿َيا أَْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت هللِا عصر في جميع الكتب الّسماوّية كما قال تعالى:  كلّ 
َتْلِبُسوَن اْلَحقا ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقا َوَأنُتْم  ﴿َيا أَْهَل اْلِكَتاِب ِلمَ وكما قال  ﴾َوَأنُتْم َتْشَهُدونَ 

وَن َعن َسِبيِل هللاِ آخر  وكما قال تعالى في مقامٍ  ﴾َتْعَلُمونَ   . ﴾﴿ُقْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّ
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لك ومن المعلوم أّن أهل الكتاب اّلذين صّدوا الّناس عن الّصراط المستقيم كانوا علماء ذ 
ا هو ُمستفاد من أكثر اآليات ممذكور اسم الجميع ورسمهم في الكتب، وك والعهد، كما ه

 واألخبار، لو أنتم بطرف هللا تنظرون. 
 

لوا في أنفس الكلمات   إًذا تأّملوا قلياًل بعين البصيرة اإللهّية، في آفاق العلم الرّبانّي، وتعقا
ر جميع أسرار الحكمة الّروحانّية، من خلف سرادق ات الصمدانّية، حّتى تنكشف لكم وتظهالّتامّ 

دة عن سبحات الجالل، وتعرفوا أّن أساس اعتراضات الّناس واإلفضال، مجرّ  الفضل
لم يفهموا البيانات الّتي لما  واحتجاجاتهم، لم يكن إاّل من عدم اإلدراك والعرفان. فمثاًل إّنهم

آلتي، ولم يصلوا إلى معرفة حقيقتها، صدرت من طلعات جمال الحّق، عن عالمات الّظهور ا
 لذا رفعوا علم الفساد، ونصبوا رايات الفتنة. 

 
ومن المعلوم أّن تأويل كلمات الحمامات األزلّية ال يدركه إاّل الهياكل األزلّية، وأنا نغمات  

شراب الّظلم نصيب أبًدا من  الورقاء المعنوّية، ال يسمعها إاّل مسامع أهل البقاء. فليس لقبطيّ 
﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالا بيضاء موسى، كما قال تعالى:  عن العدل، وال لفرعون الكفر خبر سبطيّ 

ومع ذلك طلبوا تفسير الكتاب وتأويله من أهل الحجاب، ولم يأخذوا  ﴾هللُا َوالرااِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ 
 العلم من منبعه. 

 
وح، العالم أنوار عيسى الّساطعة من فجر الرّ  فمثاًل لما انقضت أّيام موسى، وأحاطت 

وراة. بينما اعترض جميع اليهود بأّن ذلك الموعود في الّتوراة، يجب أن يرّوج ويكّمل شرائع التّ 
الّطالق والّسبت، اّلذين هما  هذا الّشاب الّناصرّي، اّلذي يدعو نفسه بمسيح هللا، قد نسخ حكميّ 

ن ئم الّظهور لم تظهر بعد، ولهذا ال يزال اليهود إلى اآلأعظم أحكام موسى، فضاًل عن أّن عال
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منتظرين ذلك الّظهور المذكور في الّتوراة. وَلَكم ظهر في عالم اإلبداع من بعد موسى، من 
مظاهر القدس األحدّية، ومطالع الّنور األزلّية، واليهود ما زالوا محتجبين بالحجبات الّنفسّية 

 ،فكّية الّنفسانّية، وال يزالون ينتظرون ظهور ذلك الهيكل المجعولالّشيطانّية، والّظنونات اإل
كذلكم أخذهم هللا بذنبهم، وأخذ عنهم روح  ،بالعالمات المذكورة اّلتي يتصّورونها بإدراكاتهم

اإليمان، وعّذبهم بناٍر كانت في هاوية الجحيم. ولم يكن هذا إاّل من عدم عرفان اليهود للعبارات 
وراة، والمذكورة في عالئم الّظهور الّتالي. ولما لم يقفوا على حقيقة هذه المسطورة في التّ 

العالمات، ولم تظهر تلك األمور بحسب الّظاهر، فقد حرموا عن الجمال العيسوّي، ولم يفوزوا 
كين بهذه األفكار المجعولة  بلقاء هللا وكانوا من المنتظرين. وما زال جميع األمم، وال يزالون متمسِّ

 لاّلئقة، وقد حرموا أنفسهم من العيون الّلطيفة الّصافية الجارية. غير ا
 

ولقد ذكرنا بعًضا من عبارات األنبياء، في كشف هذه األسرار، في ألواح مسطورة من  
 غمات الحجازّية. اء ببدائع النّ قبل، رّقمناها ألحد من األحبّ 

 
 بمليح الّتغّنيات العراقّية، لعلّ إجابة لطلب جنابكم، نجّدد ذكرها في هذه األوراق  ،نواآل 

يهتدي بها عطاش صحارى البعد الى بحر القرب، ويصل الّضالون في فيافي الهجر والفراق 
اللة وتطلع من أفق الّروح شمس الهداية الى خيام القرب والوصال. حّتى ينقشع غمام الّض 

هذا القلم، ما يحيا به أفئدة كل، وبه أستعين، لعلا يجري من المضيئة على العالم، وعلى هللا أتّ 
عن مراقد غفلتهم، ويسمعنا أطوار ورقات الفردوس من شجر كان في  الّناس ليقومّن الكلّ 

وضة األحدّية من أيدي القدرة بإذن هللا مغروًسا.   الرا
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من الواضح المعلوم لدى أهل العلم، أّنه لما أحرقت نار المحّبة العيسوّية حجبات حدود  
ذ حكم حضرته نوًعا ما حسب الّظاهر، ذكر ذاك الجمال الغيبّي في يوٍم من األّيام اليهود، ونف

ي ذاهب ثّم ﴿إنّ لبعٍض من أصحابه الّروحانّيين أمر الفراق، وأشعل فيهم نار االشتياق قائاًل لهم: 
م ما قلتهوقال في مقاٍم آخر:  .﴾أعود  .﴾﴿إّني ذاهب ويأتي غيري حّتى يقول ما لم أقله ويتمِّ

 هاتان العبارتان هما في الحقيقة شيء واحد، لو أنتم في مظاهر الّتوحيد بعين هللا تشهدون. و 
 

المعنوّية، نشاهد في الحقيقة أّن كتاب عيسى وأمره أيًضا قد ثبتا  ةولو نظرنا بعين البصير  
في عهد خاتم األنبياء. فمن حيث االسم قال حضرة محّمد )إّني أنا عيسى( وقد صّدق أخباره 
وآثاره وكتابه أيًضا بقوله )إّنه من عند هللا(، ففي هذا المقام ال يشاهد بينهما فرق وال يرى في 
كتابيهما غيرّيه، ألّن كالًّ منهما كان قائًما بأمر هللا، وناطًقا بذكر هللا، وكتاب كّل منهما مشعر 

لك مثل الّشمس، فإذا عيسى بنفسه إّني ذاهب وراجع. َمَثُل ذ بأوامر هللا. فمن هذه الوجهة قال
ني غيرها نظًرا الختالف أنا شمس األمس فهي صادقة، ولو قالت إنّ  إّنني قالت شمس اليوم

وكذلك لو نظرنا إلى األّيام، وقلنا إّنها جميعها شيء واحد، فإّن هذا . ي صادقة أيًضاهاألّيام ف
ذا قلنا إّنها غيرها من حيث تحديد اال سم والّرسم، فإّن ذلك أيًضا القول يكون صحيًحا وصادًقا. وا 

كاًل منها له  يكون صحيًحا وصادًقا. إذ بينما نالحظ أّنها شيء واحد، فإّنه مع ذلك يالحظ أنّ 
اسم خاّص، وخواّص أخرى، ورسم معّين ال ُيرى في غيرها. فأدِرك بهذا البيان وهذه القاعدة 

ّتى تعرف وتقف على مرامي مقامات الّتفصيل والفرق واالّتحاد بين المظاهر القدسّية، ح
اإلشارات، في كلمات مبدع األسماء والّصفات في مقامات الجمع والفرق بينها. وتطالع تماًما 
على جواب سؤالك في سرِّ اّتخاذ ذاك الجمال األزلّي لنفسه في كلِّ مقام اسًما خاًصا ورسًما 

عالمات الراجعة مخصوًصا. ومن بعد ذلك طلب أصحاب عيسى وتالميذه من حضرته بيان 
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ادرة المثال عن هذا الّسؤال في عّدة مواقع. نوالظُّهور، ومتى يكون وقتها واستفهموا من طلعته 
 موقع منها ذكر حضرته عالمة، كما هو مسطور في األناجيل األربعة.  وفي كلّ 

 
ة، حبًّا وهذا المظلوم يذكر فقرة منها، ويمنح عباد هللا الّنعم المكنونة في الّسدرة المخزون 

 رلوجه هللا حّتى ال تحرم الهياكل الفانية من األثمار الباقية، عساهم يفوزون برشح من أنها
حضرة ذي الجالل، المقداسة عن الّزوال، واّلتي جرت في دار الّسالم وال نطلب على ذلك جزاء 

وهذا هو الّطعام اّلذي به تحيا  ﴾َوال ُشُكوًرا ﴿ِإناَما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه هللِا ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاءً وال أجًرا 
﴿َرباَنا َأنِزْل َعَلْيَنا َمآِئَدًة ِمَن تي قيل في حّقها وهو المائدة الّ  ،األرواح واألفئدة المنيرة الحياة الباقية

َماء حين تؤتي أكلها من  وهذه المائدة ال انقطاع لها أبًدا عن أهلها وال نفاذ لها، وفي كلّ  ﴾السا
﴿َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب هللُا َمَثاًل ة الفضل، وتنزل من سماء الّرحمة والعدل كما قال تعالى: شجر 

َماء  . ﴾ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلا ِحينٍ  َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السا
 

عطّية الّلطيفة، ومنعها عن هذه فيا حسرة على اإلنسان من حرمان نفسه عن هذه ال 
الّنعمة الباقية، والحياة الّدائمة. فاعرف إذن قدر هذه المائدة المعنوّية، لعلا تحيا األجساد الهامدة 
بحياٍة جديدة من األلطاف البديعة من شمس الحقيقة، وتفوز األرواح الخامدة بروٍح غير محدود. 

ن األكواب الّدائمة الباقية ما دامت في الحياة فاجهد نفسك يا أخي، واغتنم الفرصة لتشرب م
من مصر المحبوب، ال يستمّر على الّدواِم في هبوب. وأنهار  بقّية، ألّن نسيم الّروح الهابّ 

األبد في جريان، وأبواب الّرضوان ال تبقى مفّتحة على الّدوام. سوف يأتي  ىالتِّبيان، ال تظّل إل
ضة القدس الى األوكار اإللهّية. وحينئٍذ ال تعود تسمع يوم فيه يطير عندليب الفردوس من رو 

 نغمة البلبل وال ترى جمال الورد. أّما ما دامت الحمامة األزلّية في وله وتغريد، والّربيع اإللهيّ 
ذن قلبك من االستماع أللحانها. هذه أفي جلوة وزينة، فيجب اغتنام الفرصة حّتى ال تحرم 



 كتاب اإليقان

www.oceanoflights.org 

اء هللا، فمن شاء فليقبل، ومن شاء فليعرض، إّن هللا كان غنيًّا حبألنصيحة هذا العبد لجنابك و 
 د ويرى. هعنه وعّما يشا

 
وهذه نغمات عيسى ابن مريم اّلتي تغّنى بها في رضوان اإلنجيل بلحن جليل، في  

الى مّتى، عندما سألوه  المنسوب هور اآلتي بعده، المذكور في الّسفر األّولوصف عالئم الظّ 
﴿وللوقت من بعد ضيق تلك األّيام تظلم فأجاب بقوله  ،هور اآلتي بعدهعن عالمات الظّ 

الّشمس، والقمر ال يعطي ضوءه، والكواكب تتساقط من الّسماء، وقّوات األرض ترتّج، حينئٍذ 
يظهر عالمات ابن اإلنسان في الّسماء، وينوح كّل قبائل األرض ويرون ابن اإلنسان آتًيا على 

انتهى أي  .﴾ومجٍد كبير، ويرسل مالئكته مع صوت الّسافور العظيم سحاب الّسماء مع قّواٍت 
أّنه بعد أن يحيط الّضيق والبالء بكّل العباد، تظلم الّشمس أي تمنع عن اإلفاضة، والقمر ال 
يعطي نوره، وكواكب الّسماء تتساقط على األرض، وتتزلزل أركان األرض. ففي هذا الوقت 

ّسماء، يعني أّن جمال الموعود وساذج الوجود من بعد ظهور تظهر عالمة ابن اإلنسان في ال
هذه العالمات، يظهر من عرصة الغيب إلى عالم الّشهود. ثّم يقول إّنه في ذلك الحين ينوح 

ى األرض، ويرون محّيا جمال األحدّية آتًيا من الّسماء، راكًبا لويندب جميع القبائل الّساكنة ع
 جٍد كبير، ويرسل مالئكته مع صوت الّسافور العظيم. انتهى على الّسحاب، بقّوٍة وعظمٍة وم

 
وهذه العبارات مذكورة أيًضا في األسفار الّثالثة األخرى المنسوبة إلى لوقا ومرقس   

ويوحّنا. ولّما كانت هذه العبارات مذكورة في األلواح العربّية بالّتفصيل، فإّننا ال نتعّرض لذكرها 
 منها.  ةكتفي باإلشارة إلى واحدعلى صفحات هذه األوراق، ون
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لمالم يعرفوا معاني هذه البيانات، وال المقصود منها، المودع في تلك  ،إّن علماء اإلنجيل
وتمّسكوا بظاهرها، لهذا صاروا ممنوعين من شريعة الفيض المحّمدي، وسحابة الفضل  ،الكلمات
يًضا، ظّلوا محرومين من زيارة جمال وجّهال تلك الّطائفة، اّلذين تمّسكوا بعلمائهم أ .األحمديّ 

 سلطان الجالل، ألّن في ظهور الّشمس األحمدّية، لم تظهر هذه العالمات المذكورة. 
 

وها قد انقضت القرون، ومضت الّدهور واألعصار، ورجع جوهر الّروح ذاك إلى مقّر 
ّي، وحشرت األنفس بقاء سلطنته، ونفخت الّنفخة األخرى في الّصور اإللهّي من الّنفس الّروحان

الميتة من قبور الغفلة والّضاللة إلى أرض الهداية ومحّل العناية. وهؤالء األقوام ما زالوا 
ز الوجود، حّتى منتظرين إلى اآلن ظهور هذه العالمات، وبروز ذاك الهيكل المعهود إلى حيّ 

الملل األخرى بهذه كما ابتعدت  ،هينصروه، وينفقوا األموال في سبيله، ويفدوا األرواح في حبّ 
الّظنون واألفكار عن كوثر معاني رحمة حضرة البارئ اّلتي ال نهاية لها، وشغلوا عنها 

 بتخّيالتهم وأوهامهم. 
 

﴿الّسماء وفضاًل عن هذه العبارة الّسالفة، فإّن هناك بياًنا آخر في اإلنجيل يقول فيه 
أّن الّسماء واألرض تزوالن أي أّنه من الممكن  ﴾واألرض تزوالن ولكّن كالمي ال يزول

 وتنعدمان، أّما كالمي فال يزول أبًدا، وسيكون باقًيا وثابًتا على الّدوام بين الّناس. 
 

وقت وزمان يظهر  ه في أيّ ال ُينسخ أبًدا، حّتى أنّ  هحكم ولذلك يقول أهل اإلنجيل، إنّ  
المرتفعة في اإلنجيل، بحيث  يعةالموعود بكّل العالمات، ال بّد وأّنه يؤّيد ويثّبت الّشر  فيه طلعة

وهذه الفقرة من المطالب المحّققة المسّلم بها عندهم،  العالم إاّل هذا الّدين. ال يبقى دين في كلّ 
واّلتي يعتقدون فيها أّنه لو بعث شخص أيًضا بجميع العالمات الموعودة، ولكّنه يحكم بخالف 
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البّتة، وال يقبلون منه حكًما، بل يكّفرونه  الحكم الّظاهر في اإلنجيل، فإّنهم ال يذعنون إليه
ويستهزؤن به، كما شوهد ذلك في ظهور الّشمس المحّمدية. أّما لو كان جميع الّناس قد سألوا 
بتمام الخضوع ظهورات األحدّية في أّي ظهور، عن معاني تلك الكلمات المنّزلة في كّل الكتب، 

ا عن الغاية القصوى وسدرة المنتهى، فال بّد أّنهم واّلتي بسبب عدم بلوغهم إلى معانيها قد حجبو 
 كانوا يهتدون بأنوار شمس الهداية، ويقفون على أسرار العلم والحكمة. 

 
واآلن يذكر هذا العبد رشًحا من معاني هذه الكلمات، كي يقف أصحاب البصيرة  

شارات بي انات المظاهر والفطرة، بواسطة تفسيرها، على جميع تلويحات الكلمات اإللهّية، وا 
القدسّية، حّتى ال تمنعهم هيمنة الكلمات عن بحر األسماء والّصفات، وال تحجبهم عن مصباح 

 األحدّية، اّلذي هو محّل تجّلي الّذات. 
 

، إشارة إلى زمان ُتبتلى فيه الّناس بالّشّدة والّضيق، من بعد ضيق تلك األّيام﴾﴿فقوله  
لّناس، وتنعدم أثمار سدرة العلم والحكمة، ويصبح زمام وتزول فيه آثار شمس الحقيقة من بين ا

الّناس بأيدي الجّهال، وتغلق أبواب الّتوحيد والمعرفة، اّلتي هي المقصد األصلّي من خلق 
اإلنسان، ويتبّدل العلم بالّظّن، وتنقلب الهداية بالّشقاوة. كما نشاهد اليوم، أّن زمام كّل طائفة في 

راد، ولم يبق بينهم من المعبود إاّل اسمه، وال من المقصود إاّل لفظه، يد جاهل، يحّركهم كيفما أ
وغلبت عليهم أرياح الّنفس والهوى، إلى درجة أطفئت معها سرج العقل والفؤاد من القلوب. مع 
أّن أبواب العلم اإللهّي قد فتحت بمفاتيح القدرة الّرّبانّية، وجواهر وجود الممكنات قد تنّورت بنور 

اهتدت بالفيوضات القدسّية، على شأن فتح في كّل شيء باب من العلم، وشوهد في كّل العلم، و 
ذّرة آثار من الّشمس. ومع كّل هذه الّظهورات العلمّية اّلتي أحاطت العالم، فإّنهم لآلن يحسبون 
باب العلم مسدوًدا، وأمطار الّرحمة مقطوعة، متمّسكين بالّظن، بعيدين عن عروة العلم الوثقى 
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تي ال انفصام لها. وكّل ما يعرف عنهم أّن ليس لهم بالفطرة رغبة في العلم وبابه، وأّن ال فكرة الّ 
عندهم أيًضا عن ظهوره ألّنهم قد وجدوا في الّظّن والّزعم أبواب المعاش، بينما ال يجدون في 

مع أّنهم ظهور مظاهر العلم إاّل إنفاق الّروح. لهذا حتًما يهربون من هذا ويتمّسكون بذاك. و 
يعتقدون أّن حكم هللا واحد، فإّنه يصدر منهم من كّل ناحية حكم، ويظهر من كّل محّل أمر. فال 
يشاهد بينهم نفسان مّتفقان على حكم واحد. إذ ال يعرفون إلًها غير الهوى، وال يسلكون سبياًل إاّل 

غرور غاية البلوغ إلى الخطأ. يعّدون الّرياسة نهاية الوصول إلى المطلوب، ويحسبون الكبر وال
المحبوب. جعلوا الّتزويرات الّنفسانّية مقّدمة على الّتقديرات الرّبانّية. تركوا الّتسليم والرضا، 
واشتغلوا بالّتدبير والّريا، يحافظون على هذه المراتب بتمام القّوة والقدرة، حّتى ال يجد الّنقص 

ذا ما تنّورت عين بكحل المعارف اإللهّية،  سبياًل إلى شوكتهم، وال يتطّرق الخلل إلى عّزتهم، وا 
 فإّنها تشاهد عّدة وحوش مرتمية على جيف أنفس العباد. 

 
ــه إذا أراد شــخص أن يطلــب  فــاآلن أّي ضــيق وشــّدة أشــّد مــن هــذه المراتــب المــذكورة، فإّن

ـــن يطلـــب، ألنا اآلراء مختلفـــة للغا ـــا، أو يلـــتمس معرفـــًة، فـــال يـــدري إلـــى مـــن يـــذهب، ومما يـــة، حقًّ
ة مـن شـرائط كـّل ظهـور. ومـا لـم يقـع هـذا ويحصـل، فـال  دة. وهذا الّضـيق وتلـك الّشـدا والّسبل متعدِّ
تظهر شمس الحقيقة، ألّن صبح ظهور الهداية يطلع بعد ليـل الّضـاللة. ولهـذا توجـد اإلشـارة فـي 

لّظلمـة وأمثالهـا الّروايات واألحاديث إلى كلِّ هذه المضامين، بأنا الكفر يغشى العالم، وتحيط بـه ا
مّما قد سبقت اإلشارة إليه، وبالنظر لشـهرة هـذه األحاديـث، ورغبـة هـذا العبـد فـي االختصـار فإّنـه 

 لم يتعّرض لذكر عبارات تلك األحاديث. 
 

أّما لو كان المقصود من هذا الّضيق، هو ما يدركونه من أّن العالم يضـيق فعـاًل، أو تقـع 
مونها بزعمهم، فإّن ذلـك ال يحصـل أبـًدا، وحتًمـا يقولـون بـأّن هـذا تلك األمورات األخرى اّلتي يتوهّ 
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الشـرط لــم يظهــر، كمــا قــالوا ويقولــون. والحــال أنا المقصــود مــن الّضــيق هــو ضــيق عــن اســتيعاب 
المعــــارف اإللهّيــــة، وعجــــز عــــن إدراك الكلمــــات الرّبانّيــــة حيــــث إنا العبــــاد بعــــد غــــروب الّشــــمس، 

قعــون فــي ضــيق وشــّدة، وال يعرفــون إلــى مــن يتوّجهــون كمــا قــد واختفــاء مراياهــا عــن األبصــار، ي
ـــك مـــن أســـرار الحكمـــة، لتّطلـــع بمـــا هـــو  ُذكـــر. كـــذلك نعلِّمـــك مـــن تأويـــل األحاديـــث، ونلقـــي علي

 المقصود، وتكون من اّلذين هم شربوا كأس العلم والعرفان. 
 

. فالمقصود تظلم الّشمس والقمر ال يعطي ضوءه، والكواكب تتساقط من الّسماء﴾﴿وقوله 
من الّشمس والقمر المذكورين في كلمات األنبياء، ليس منحصًرا في هذين الكوكبين المشـهورين، 
ــا  بــل إّنهــم قــد أرادوا مــن الّشــمس والقمــر معــاني عديــدة. وفــي كــّل مقــام منهــا يريــدون معنــًى خاصًّ

ين يطلعـون مـن بمناسبة ذلك المقام. فمثاًل: أحد معـاني الّشـمس يطلـق علـى شـموس الحقيقـة، اّلـذ
مشرق القدم، ويكونون واسطة إبالغ الفيض إلى جميع الممكنـات. وهـؤالء الّشـموس هـم المظـاهر 
اإللهّية الكلِّّية، في عوالم صفاته وأسـماءه. فكمـا أنا الّشـمس الّظـاهرة بتقـدير مـن المعبـود الحقيقـّي 

مـا دون ذلـك، مّمـا هـو مشـهود ترّبي األشياء الّظاهرة، مـن األثمـار واألشـجار واأللـوان والمعـادن و 
فـــي عـــالم الملـــك، بتـــأثير حرارتهـــا، كـــذلك تظهـــر أشـــجار الّتوحيـــد وأثمـــار الّتفريـــد، وأوراق الّتجريـــد 
وأوراد العلم واإليقان، ورياحين الحكمة والبيـان، مـن أثـر تربيـة الّشـموس المعنوّيـة وعنايتهـا. ولهـذا 

د العـــالم فـــي حـــين إشـــراق هـــذه الّشـــموس، وتجـــري  أنهـــار الحيـــوان، وتتمـــّوج بحـــور اإلحســـان يتجـــدا
ويرتفـــع ســـحاب الفضـــل، وتهـــّب نســـمات الجـــود علـــى هيكـــل كـــّل موجـــود، وتنبعـــث حـــرارة المحّبـــة 
اإللهّيـة فـي أركــان العـالم مـن هــذه الّشـموس اإللهّيــة ونيرانهـا المعنوّيـة، وتوهــب روح الحيـاة الباقيــة 

مجردة. وفـي الحقيقـة أنا هـذه الّشـمس الّظاهرّيـة إلى أجساد األموات البالية، بعناية هذه األرواح ال
، والكـّل  إن هي إاّل آية من تجّلي تلك الّشمس المعنوّية، اّلتي ال يشاهد لهـا نظيـٌر وال شـبيٌه وال نـدا
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ـــى خـــزائن أمرهـــا  ل قـــائم بوجودهـــا، وظـــاهر مـــن فيضـــها، وراجـــع إليهـــا. منهـــا ظهـــرت األشـــياء، وا 
لى ك  نائز حكمها عادت. رجعت، ومنها بدئت الممكنات، وا 

 
أّمــا كــون هــذه الّشــموس قــد تخّصصــت وتحــّددت بــبعض مــن األســماء والّصــفات فــي مقــام 
ــــول الّناقصــــة  ــــم يكــــن هــــذا إاّل ألجــــل إدراك العق ــــان كمــــا ســــمعتم وتســــمعون اآلن، فل ــــّذكر والبي ال

اّل فهي لم تزل كانت وال تـزال تكـون مقّدسـة عـن كـّل اسـم، ومنّزهـة عـن كـّل وصـ ف. الّضعيفة، وا 
لــيس لجــواهر األســماء فــي ســاحة قدســها طريــق، وال للطــائف الّصــفات فــي ملكــوت عزِّهــا ســبيل. 
فســبحان هللا مــن أن ُيعــرف أصــفياؤه بغيــر ذواتهــم، أو يوصــف أوليــاؤه بغيــر أنفســهم، فتعــالى عّمــا 

 يذكر العباد في وصفهم، وتعالى عّما هم يعرفون. 
 

المجــّردة، فــي كلمــات أهــل العصــمة فهــو  وأّمــا إطــالق لفظــة الّشــموس علــى تلــك األنــوار
كثير. فمن جملة ذلك ما ورد فـي دعـاء الّندبـة، حيـث يقـول )أيـن الّشـموس الّطالعـة. أيـن األقمـار 
المنيرة، أين األنجم الّزاهـرة(. إًذا صـار مـن المعلـوم أنا المقصـود مـن الّشـمس والقمـر والّنجـوم فـي 

ــذين مــن أنــوار معــارفهم قــد أضــاءت وتنــّورت الّرتبــة األولــى هــم األنبيــاء واألوليــاء وأصــح ابهم، اّل
عوالم الغيب والّشهود، وفـي الّرتبـة الّثانيـة يكـون المقصـود مـن الّشـمس والقمـر والّنجـوم هـم علمـاء 
الّظهــور الّســابق، اّلــذين يكونــون موجــودين فــي زمــان الّظهــور الاّلحــق، وبيــدهم زمــام ديــن الّنــاس. 

ى أثنـــــاء ظهورهـــــا، يكونـــــون مـــــن المقبـــــولين والمضـــــيئين فـــــإذا مـــــا اســـــتناروا بضـــــياء شـــــمس أخـــــر 
اّل يجــري فــي حقِّهــم حكــم الّظلمــة، ولــو يكونــون بحســب الّظــاهر مــن الهــادين. ألّن  والمتأللئــين، وا 
جميــع هــذه المراتــب مــن الكفــر واإليمــان، والهدايــة والّضــاللة، والّســعادة والّشــقاوة، والّنــور والّظلمــة، 

معنوّيـــة اإللهّيـــة. فكـــّل نفـــس مـــن العلمـــاء جـــرى عليهـــا فـــي يـــوم منوطـــة بتصـــديق تلـــك الّشـــموس ال
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الّتغـــابن واإلحســـان حكـــم اإليمـــان مـــن مبـــدأ العرفـــان، يصـــدق فـــي حقِّهـــا العلـــم والّرضـــا، والّنـــور 
اّل يجري في حّقها حكم الجهل والّنفي والكفر والّظلم.   واإليمان. وا 

 
جم عنـــد إشـــراق الّشـــمس ومـــن المشـــهود لـــدى كـــّل ذي بصـــر، أّنـــه كمـــا ينمحـــي نـــور الـــنّ 

الّظاهرة، كذلك تنمحي وتظلم شـمس العلـم والحكمـة والعرفـان الّظـاهرّي عنـد طلـوع شـمس الحقيقـة 
شراق نيِّر المعاني.   وا 

 
طالق لفـظ الّشـمس علـى أولئـك العلمـاء، هـو لمناسـبة علـّوهم وشـهرتهم ومكـانتهم، ألنهـم  وا 

المسـلام بهـم بـين العبـاد. فـإذا مـا حكـوا عـن علماء العصر المعترف بهم، المشهورون في الـبالد، و 
ال فيعتبرون من شموس سـّجين، كمـا قـال  الّشمس اإللهّية، فإّنهم يحسبون من الّشموس العالية، وا 

ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍ ﴿تعالى:  . وال بدا أّنك قد أّطلعت علـى معنـى الّشـمس والقمـر المـذكورين ﴾الشا
لــذكره. وكــذلك كــّل مــن كــان مــن عنصــر هــذه الّشــمس وذاك القمــر، أيًضــا فــي اآليــة فــال احتيــاج 

لـــى  أعنـــي أّنـــه مقبـــل إلـــى الباطـــل، ومعـــرض عـــن الحـــّق، فـــال بـــّد وأّنـــه قـــد ظهـــر مـــن الحســـبان، وا 
ــك بــالعروة الــوثقى، كــي نخــرج مــن ليــل الّضــاللة  الحســبان راجــع. فعلينــا إًذا أيُّهــا الّســائل أن نتمسا

ر أنفســنا مــن نــار الحســبان، بنــور الهدايــة، ونفــرا مــن ظــّل  الّنفــّي، لنــدخل فــي ظــّل اإلثبــات، ونحــرِّ
لنتنـــّور بنـــور جمـــال حضـــرة المّنـــان والّســـالم. كـــذلك نعطـــيكم مـــن أثمـــار شـــجرة العلـــم لتكـــوُنّن فـــي 

 رضوان حكمة هللا لمن المحبرين. 
 

كـام وفي مقام آخر يكون المقصود من إطالقات الّشمس والقمر والّنجوم، هو العلـوم واألح 
المرتفعة في كّل شريعة، مثل أحكام الّصوم والّصالة، اّلتي صارت في شريعة الفرقان، بعد غيبـة 
الجمال المحّمدّي أحكم وأعظم من كّل األحكام، كما تدّل األحاديث واألخبار على ذلك. وبالّنظر 
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كمـــا هـــو لشـــهرتها فـــال داعـــي لـــذكرها، بـــل أنا حكـــم الّصـــالة فـــي كـــّل عصـــر كـــان محكًمـــا ونافـــًذا 
المــأثور عــن األنــوار المشــرقة مــن الّشــمس المحّمدّيــة، مــن أنا حكــم الّصــالة قــد نــزل علــى جميــع 
ــه قــد أخــتّص فــي كــّل وقــت باقتضــاء الّزمــان برســوم  األنبيــاء فــي كــّل عصــر. غايــة مــا هنالــك أّن
وآداب جديـــدة. وحيـــث أّنـــه فـــي كـــّل ظهـــور الحـــق، كانـــت تنســـخ العـــادات واآلداب والعلـــوم، اّلتـــي 
كانت مرتفعًة ومحكمًة ومشرقًة وواضحًة وثابتًة في الّظهـور الّسـابق، لهـذا قـد ذكـرت تلويًحـا باسـم 

 . ﴾ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً ﴿الّشمس والقمر 
 

وكذلك جاء في الحديث إطـالق الّشـمس والقمـر علـى الّصـوم والّصـالة كمـا يقـول )الّصـوم 
ما كنت جالًسـا ذات يـوم فـي محـّل، ورد علينـا شـخص مـن العلمـاء ضياء والّصالة نور( ولكن بين

المعروفين، وذكر هذا الحديث بمناسبٍة، وقال لما كان الّصوم يحدث حرارة في المزاج، لهذا ُعبِّر 
ــر عنهــا  عنــه بالّضــياء اّلــذي هــو الّشــمس، ولمــا كانــت الّصــالة فــي الليــل تتطلــب البــرودة، لهــذا ُعبِّ

مـر. فالحظـت أنا ذلـك الفقيـر لـم يوّفـق إلـى قطـرة مـن بحـر المعـاني، ولـم يفـز بالّنور اّلذي هو الق
بجذوة من نار سدرة الحكمة الّرّبانّية. وبعـد برهـة قلـت لـه بنهايـة األدب، إنا مـا ذكرَتـه جناُبـك فـي 
معنـــى الحـــديث هـــو المتـــداول علـــى األلســـن، والمـــذكور فـــي أفـــواه الّنـــاس. ولكـــن رّبمـــا يســـتفاد مـــن 

ا معنى آخر، فطلـب مّنـا بيـان ذلـك. فـذكرنا لـه بـأّن خـاتم األنبيـاء، وسـيِّد األصـفياء، الحديث أيًض 
حاطتـه علـى جميـع  قد شّبه الّدين المرتفع في الفرقان بالّسـماء، بسـبب علـواه، ورفعتـه، وعظمتـه، وا 
ن األديـــان. ولّمـــا كـــان فـــي الّســـماء الّظـــاهرة يوجـــد ركنـــان أعظمـــان أقومـــان، همـــا الّنيـــران المســـّميا

ــران همــا الّصــالة والّصــوم. اإلســالم ســماء  بالّشــمس والقمــر، كــذلك قــّدر فــي ســماء الــّدين أيًضــا نيِّ
 والّصوم شمسها والّصالة قمرها. 
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ـــة. إًذا قـــد ثبـــت  والخالصـــة أنا هـــذا هـــو المقصـــود مـــن تلويحـــات كلمـــات المظـــاهر اإللهّي
س والقمـر فـي هـذه المراتـب، علـى هـذه وتحّقق باآليات الّنازلة واألخبار الواردة، إطالق لفـظ الّشـم

المقامات المذكورة في اآليات الّنازلة واألخبار الواردة. وهذا هو المقصود من ذكر ظلمـة الّشـمس 
والقمــر، وســقوط الّنجــوم، أي ضــاللة العلمــاء، ونســخ األحكــام المرتفعــة فــي الّشــريعة، اّلتــي كــان 

يكـن لغيــر األبـرار نصــيب مـن كأســها، وال  مظهـر ذلــك الّظهـور يخبــر عنهـا بهــذه الّتلويحـات. ولــم
 .﴾ِإنا اأَلْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا﴿لغير األخيار قسمة فيها 

 
ومن المسّلم أّنه في كّل ظهور تاٍل، تظلم شمس العلوم واألحكـام واألوامـر والّنـواهي، اّلتـي 

أظّلت أهل ذلك العصـر، واسـتناروا مـن شـمس معارفهـا،  كانت مرتفعة في الّظهور الّسابق، واّلتي
ـة اإلنجيـل  و اهتدوا بقمر أوامرهـا. أي أّنـه ينتهـي حكمهـا وينعـدم أثرهـا. فتـأّملوا اآلن: لـو كانـت ُأما
قـــد عرفـــت المقصـــود مـــن الّشـــمس والقمـــر، أو استفســـرت عنهـــا مـــن مظهـــر العلـــم اإللهـــّي بـــدون 

يهـــا، ولمـــا ابُتليـــت بهـــذا الّنـــوع مـــن ظلمـــه الـــّنفس اعتـــراض ولجـــاج، لكانـــت قـــد وضـــحت لهـــا معان
والهوى. نعـم، أّنهـا لمـا لـم تأخـذ العلـم مـن مبدئـه، وال مـن معدنـه، لهـذا قـد انتهـت إلـى الهـالك فـي 
لــى اآلن لــم يشــعروا بــأّن جميــع العالمــات قــد ظهــرت،  الــوادي المهلــك، وادي الكفــر والّضــاللة. وا 

وشـمس العلـوم قـد كـوِّرت وأظلمـت، وقمـر األحكـام  وشمس الموعود قـد أشـرقت مـن أفـق الّظهـور.
والمعارف الّسابقة قد خسف وغرب. واآلن ضع القدم على صراط حّق اليقين، بعـين علـم اليقـين، 

حتّـى ُتحسـب مـن األصـحاب اّلـذين  ﴾ُقِل هللُا ُثما َذْرُهْم ِفـي َخْوِضـِهْم َيْلَعُبـونَ ﴿وجناحّي عين اليقين 
ُل َعَلــْيِهُم اْلَمالِئَكــةُ  ِإنا الاــِذينَ ﴿نــزل فــيهم،  ، وتشــهد ببصــرك جميــع ﴾َقــاُلوا َربَُّنــا هللُا ثُــما اْســَتَقاُموا َتَتَنــزا

 هذه األسرار. 
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أي أخي: سر بقدم الّروح، حّتى تطـوى فـي آن واحـد بـوادي البعـد والهجـر الّنائيـة، وتـدخل 
هـذه المراحـل ال تطـوى أبـًدا  في رضـوان القـرب والوصـال، وتفـوز فـي َنَفـٍس بـاألنفس اإللهّيـة، ألنّ 

بقــدم الجســد، وال يوصــل بهــا إلــى المقصــود. والّســالم علــى مــن أّتبــع الحــّق بــالحّق، وكــان علــى 
 صراط األمر، في شاطئ العرفان، باسم هللا موقوًفا. 

 
شمس ، وذلك ألّن لكّل ﴾َفال ُأْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِربِ ﴿هذا هو معنى اآلية المباركة 

من هذه الّشموس المذكورة محّل شروق ومحّل غروب. وحيث أّن علماء الّتفسير ما اّطلعـوا علـى 
حقيقة هذه الّشموس المذكورة، لهذا تحّيروا في تفسير هذه اآلية المباركة. فالبعض ذكر فيهـا أأّنـه 

أمـس، فقـد لما كانت الّشمس في كّل يوم تطلع من نقطـة غيـر الّنقطـة اّلتـي طلعـت منهـا فـي يـوم 
ذكرت بلفظ الجمـعأ، والـبعض ذكـروا بـأّن المقصـود مـن ذلـك هـو الفصـول األربعـة، اّلتـي فـي كـّل 
فصـــل منهـــا تطلـــع الّشـــمس مـــن محـــّل، وتغـــرب فـــي محـــّل آخـــر، لهـــذا قـــد ذكـــرت بلفـــظ المشـــارق 
ــذين هــم  والمغــارب، هــذه مراتــب علــم العبــاد. ومــع ذلــك فكــم ينســبون مــن الجهــل والعيــوب إلــى اّل

 لعلم ولطائف الحكمة. جواهر ا
 

كذلك فَأْدِرك واْعـِرف مـن هـذه البيانـات الواضـحة المحكمـة المتقنـة غيـر المتشـابهة، معنـى 
ــــذي هــــو مــــن عالمــــات الّســــاعة والقيامــــة. ولهــــذا قــــال تعــــالى:  ــــَماءُ ﴿انفطــــار الّســــماء، اّل  ِإَذا السا

ر، ثــما تنشــّق وتنفطــر فــي ، إذ المقصــود هنــا ســماء األديــان، اّلتــي ترتفــع فــي كــّل ظهــو ﴾انَفَطــَرْت 
ـــو تالحـــظ مالحظـــًة  ـــا  ل ـــة ومنســـوخة. قســـًما ب ـــأتي بعـــده، أي أّنهـــا تصـــير باطل ـــذي ي الّظهـــور اّل
صــحيحة لتــرى أّن تفّطــر هــذه الّســماء أعظــم مــن تفّطــر الّســماء الّظــاهرة. تأّمــل قلــياًل، كيــف أّن 

بأحكامـه المشـرقة فـي تلـك األزمنـة، الّدين اّلذي ارتفـع سـنيًنا، ونشـأ ونمـا فـي ظلِّـه الجميـع، وترّبـوا 
ولم يسمعوا من آبائهم وأجدادهم إاّل ذكره، بدرجة لم تدرك العيون أمًرا غير نفـوذ أمـره، ولـم تسـمع 
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اآلذان إاّل أحكامه، ثما تظهر بعد ذلك نفـٌس تفـرِّق وتمـزِّق كـّل هـذا بقـواة وقـدرة إلهّيـة، بـل قـد تنفيـه 
ره هـؤالء الهمـج الّرعـاع مـن تفطُّــر  كّلـه وتنسـخه. فكِّـر بربِّـك أيُّهمـا أعظـم؟ أهــذا أم ذاك اّلـذي تصـوِّ

ـر فـي مصـاعب ومشـّقات أولئـك الّطلعـات، اّلـذين أقـاموا حـدود هللا أمـام جميـع  الّسماء؟ وأيًضا تفكا
أهل األرض من غير ناصر وال معين فـي الّظـاهر، ومـع مـا ورد علـى أولئـك الوجـودات المباركـة 

 كّل أذى، فإّنهم صبروا بكمال القدرة، وتحّملوا بنهاية الغلبة. الّلطيفة الّرقيقة من 
 

كــذلك اعــَرف معنــى تبــديل األرض، اّلــذي هــو عبــارة عــن تبــديل أراضــي القلــوب، بمــا نــزل 
لت أراضـيها بـأرض  عليها من أمطار المكرمة الهاطلة مـن غمـام الّرحمـة مـن تلـك الّسـماء، إذ تبـدا

قلوبهم من رياحين التوحيد، وكم تفتاح في صـدورهم المنيـرة  المعرفة والحكمة. فكم نبت في رياض
لت، فكيــف يقــدر رجــال مــا  ذا لــم تكــن أراضــي قلــوبهم قــد تبــدا مــن شــقائق حقــائق العلــم والحكمــة. وا 
تعلاموا حرًفا، وما رأوا معلًِّما، وما دخلوا أياة مدرسٍة، أن يتكّلموا بكلمات ومعـارف ال يسـتطيع أحـٌد 

أّنهم قد خلقوا من تـراب العلـم الّسـرمدّي، وُعجنـوا مـن مـاء الحكمـة الّلدّنّيـة. ولهـذا أن يدركها، بل ك
قيـــل )العلـــم نـــور يقذفـــه هللا فـــي قلـــب مـــن يشـــاء(. وهـــذا الّنـــوع مـــن العلـــم هـــو اّلـــذي كـــان وال يـــزال 
ممـــدوًحا، ال العلـــوم المحـــدودة الحادثـــة مـــن األفكـــار المحجوبـــة الكـــدرة، اّلتـــي تـــارة يســـرقونها مـــن 

 ، ويفتخرون بها على الغير. بعض
 

فيا ليت صدور العباد تتقداس وتتطهار من نقوش هذه الّتحديـدات والكلمـات المظلمـة، لعـلا 
تفــوز بتجّلــي أنــوار شــمس العلــم والمعــاني، وجـــواهر أســرار الحكمــة الّلدّنّيــة. فــانظر اآلن، لــو لـــم 

الًّ لظهــور أســرار األحدّيــة. تتبــّدل األراضــي الجــرزة لهــذه الوجــودات، كيــف يمكــن أن تصــبح محــ
ُل اأَلْرُض َغْيــــَر اأَلْرضِ ﴿وبــــروز جــــواهر الهوياــــة. ولهــــذا قــــال تعــــالى:  . كــــذلك بفضــــل ﴾َيــــْوَم ُتَبــــدا



 كتاب اإليقان

www.oceanoflights.org 

ـــتم فـــي أســـرار الّظهـــور  ـــو أن لت، ل ـــدا ـــد تب ـــى األرض الّظـــاهرة ق نســـمات جـــود ســـلطان الوجـــود، حّت
 تتفكارون. 

 
ـماَواُت ﴿وَ وهكذا فأدرك معنى هذه اآلية اّلتي تقول  اأَلْرُض َجِميًعـا َقْبَضـُتُه َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َوالسا

ـــا ُيْشـــِرُكوَن﴾ ـــاَلى َعما ـــِه ُســـْبَحاَنُه َوَتَع ـــاٌت ِبَيِميِن ـــه لـــو كـــان َمْطِويا ـــياًل، ألّن . وهنـــا يجـــب اإلنصـــاف قل
ّنـه المقصود منها ما أدركه الّناس، فأّي حسـن يترتّـب علـى ذلـك؟ فضـاًل عـن أّنـه مـن المسـلام بـه أ

ال ينسب إلى ذات الحقِّ المنيع يٌد مرئّية بالبصر الّظـاهر، تعمـل هـذه األمـور، ألّن اإلقـرار بمثـل 
ذا قلنا أّن هذا يرجع إلى مظاهر أمره اّلذين يكونون  فًكا صرًفا. وا  هذا األمر يكون كفًرا محًضا، وا 

يــة، وال يــأتي بفائــدة بــل أّن مــأمورين بهــذا األمــر فــي يــوم القيامــة، فــإّن هــذا أيًضــا يكــون بعيــًدا للغا
المقصود من األرض هو أرض المعرفة والعلم، ومـن الّسـموات هـو سـموات األديـان. فـانظر اآلن 
كيف أّن أرض العلم والمعرفة اّلتي كانت مبسـوطة مـن قبـل، قـد قبضـها بقبضـة القـدرة واالقتـدار، 

روًدا بديعـة، وأشـجاًرا منيعـة وبسط أرًضا منيعة جديدة في قلوب العباد، وأنبـت ريـاحين جديـدة، وو 
 في الّصدور المنيرة. 

 
وكذلك فانظر كيـف قـد طويـت بيمـين القـدرة سـماوات األديـان المرتفعـة مـن قبـل، وارتفعـت 
ســماء البيــان بــأمر هللا، وتزّينــت بالّشــمس والقمــر والّنجــوم مــن أوامــره البديعــة الجديــدة. هــذه أســرار 

جــاب، لعــلا تــدرك صــبح المعــاني، وتطفــئ ســرج الكلمــات قــد أصــبحت مكشــوفة وظــاهرة بغيــر ح
الّظنــون والــوهم، والّشــّك والّريــب، بقــّوة الّتوّكــل واالنقطــاع، وتوقــد فــي مشــكاة قلبــك وفــؤادك مصــباح 

 العلم واليقين الجديد. 
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واعلــم بــأّن المقصــود مــن جميــع هــذه الكلمــات المرمــوزة، واإلشــارات العويصــة الّظــاهرة مــن 
هــو إاّل امتحــان للعبــاد، كمــا قــد ُذكــر، حّتــى تعــرف أراضــي القلــوب الجّيــدة المصــادر األمرّيــة، إْن 

المنيرة من األراضي الجـرزة الفانيـة، هـذه ُسـناة هللا بـين عبـاده فـي القـرون الخاليـة، يشـهد بـذلك مـا 
 هو مسطور في الكتب. 

 
بطحـاء إلـى ثما تأّمل آية القبلة، وكيف أّنـه بعـد هجـرة شـمس النبـّوة المحّمدّيـة مـن مشـرق ال

يثرب، اسـتمّر فـي الّتوّجـه إلـى بيـت المقـدس فـي وقـت الّصـالة، حتّـى جـرى لسـان اليهـود بكلمـات 
غير الئقـة ال يناسـب ذكرهـا فـي هـذا المقـام، ويـدعو إلـى الّتطويـل. ولّمـا تكـّدر حضـرته كثيـًرا مـن 

﴿َقـْد هـذه اآليـة  ذلك، شخص ببصـره إلـى الّسـماء متفّكـًرا متحّيـًرا، فنـزل بعدئـٍذ جبريـل، وتلـى عليـه
وبعدئــٍذ، بينمــا كــان حضــرته قائًمــا يصــّلي  َنــَرى َتَقلُّــَب َوْجِهــَك ِفــي الّســماء َفَلُنَولَِّيناــَك ِقْبَلــًة َتْرَضــاَها﴾

ذات يـــوم فريضـــة الّظهـــر مـــع جمـــع مـــن أصـــحابه، وأّدى ركعتـــين منهـــا، نـــزل عليـــه جبريـــل وقـــال 
، فــانحرف حضــرته أثنــاء الّصــالة عــن بيــت المقــدس، ووّلــى ﴾﴿َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْلَحــَرامِ 

ــا مــنهم  وجهــه شــطر الكعبــة وفــي الحــين حصــل تزلــزل واضــطراب بــين أصــحابه بدرجــة أّن جمًع
اّل فـذاك الّسـلطان الحقيقـّي كـان  تركوا الّصالة وأعرضوا. فهذه الفتنة لـم تكـن إاّل امتحاًنـا للعبـاد، وا 

بــًدا، وأن يبقــى بيــت المقــدس قبلــة فــي ذلــك العصــر، وأن ال يســلب قــادًرا علــى أن ال يغّيــر القبلــة أ
 منه خلعة القبول هذه. 

 
هذا وفي عهد أكثر األنبياء، اّلـذين بعثـوا بالّرسـالة بعـد موسـى، مثـل داود وعيسـى ودونهـم 
من األنبياء العظام، اّلذين جاءوا بين هذين الّنبّيين، لم يحـدث أن تغّيـر حكـم القبلـة، بـل كـان كـّل 

ؤالء المرســـلين مـــن جانـــب رّب العـــالمين، يـــأمرون الّنـــاس بالّتوّجـــه إلـــى تلـــك الجهـــة، إذ أّن كـــّل هـــ
األراضي في نظر ذلك الّسلطان الحقيقّي هي في درجة واحدة، إاّل أرًضا يكون قد أختّصها بأمٍر 
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. ومـع ُتَولُّوْا َفـَثما َوْجـُه هللِا﴾ ﴿َوِ  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَمافي أّيام ظهور مظاهره، كما قال تعالى: 
تحقُّـق هــذه األمــور فلمـاذا حصــل هــذا الّتبــديل اّلـذي تســّبب منــه جــزع العبـاد وفــزعهم، وصــار علاــة 
تزلزل األصحاب واضطرابهم. أجل إّن مثل هذه األمور اّلتـي هـي سـبب وحشـة جميـع الّنفـوس لـم 

كـــي يحصـــل الّتمييـــز والفصـــل بـــين الّصـــادق تقـــع إاّل لكـــي يـــرّد الكـــّل علـــى محـــكِّ امتحـــان هللا، 
﴿َوَمـا َجَعْلَنـا اْلِقْبَلـَة اّلتـي ُكنـَت َعَلْيَهـا ِإالا ِلـَنْعَلَم َمـن َيتاِبـُع والكاذب. ولهذا قال بعد اخـتالف الّنـاس، 

انـت بيـت اّلتي مضمونها إّنا مـا غّيرنـا ومـا نسـخنا القبلـة اّلتـي ك الراُسوَل ِممان َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه﴾
المقـدس إاّل لـنعلم مــن يّتبعـك مّمـن ينقلــب علـى عقبيــه. أي مـن يعـرض عنــك وال يطيعـك، ويبطــل 

ْسَتنِفَرٌة َفراْت ِمن َقْسَوَرٍة﴾الّصالة ويفّر منك،   .﴿ُحُمٌر مُّ
 

ّنــك لــو تأمالــت قلــياًل فــي هــذا المطلــب والبيــان، لشــاهدت أبــواب المعــاني والّتبيــان مفتوحــة  وا 
ّن هــذه األمــور ليســت إاّل لتربيــة أمــام وجهــك، وتــ رى كــّل العلــوم وأســرارها بــال ســتر وال حجــاب. وا 

اّل فــإّن ذاك الّســلطان الحقيقــّي لــم يــزل كــان غنيًّــا  الّنفــوس وخالصــهم مــن قفــص الــّنفس والهــوى. وا 
بذاته عن معرفة الموجـودات، وال يـزال يكـون مسـتغنًيا بكينونتـه عـن عبـادة الممكنـات. فنسـمة مـن 

نائــه تجعــل كــّل العــالم يفتخــر بخلعــه الغنــى. وقطــرًة واحــدة مــن بحــر جــوده، تهــب كــّل نســمات غ
الوجود شرف الحياة الباقية. ولكن لما كان المقصـود هـو تمييـز الحـّق مـن الباطـل، والّشـمس عـن 

 الّظل، لهذا كانت االمتحانات الّنازلة في كّل حين من قبل ربِّ العّزة جاريًة كالغيث الهاطل. 
 

ذا مــ ــياًل فــي حيــاة األنبيــاء الّســالفين وظهــورهم فــإّن األمــر وا  ــو قل ــاس وتفّكــروا ول ا تــدبار الّن
يسهل كثيًرا على أهـل الـّديار، بدرجـٍة أّنهـم ال يحتجبـون مـن األفعـال واألقـوال اّلتـي تخـالف الـّنفس 

ن. والهوى، ويحرقون كّل الحجبات بنار سدرة العرفان، ويستريحون على عرش الّسكون واالطمئنا
فمــثاًل: موســى بــن عمــران اّلــذي كــان أحــد األنبيــاء العظــام، وصــاحب كتــاب، بينمــا كــان مــارًّا فــي 
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الّسوق ذات مرة في أوائل أّيامه قبـل بعثتـه رأى اثنـين يتخاصـمان، فطلـب أحـدهما مـن موسـى أن 
يعاونه على خصـمه، فأعانـه حضـرته بمـا أّدى إلـى قتلـه كمـا هـو مسـطوٌر فـي الكتـاب، وال نـذكر 

صيله لئاّل يكون سبًبا للّتعويق، وتعطيل المقصود. فاشتهر هذا الخبر في المدينـة، وغلـب علـى تف
 ﴿ِإنا المـــأَل َيــْأَتِمُروَن ِبـــَك لَيْقُتُلـــوَك﴾حضــرته الخـــوُف، كمــا ُنـــصا فــي الكتـــاب إلــى أن أتـــاه الخبــر 

لوادي المبارك بّرّية فخرج من المدينة، وأقام في َمْدَين في خدمة شعيب، وفي أثناء عودته، ورد با
ــٍة، واســتمع الّنــداء الّروحــانّي  ســيناء، وشــاهد تجلِّــي ســلطان األحدّيــة مــن شــجرٍة ال شــرقياٍة وال غربيا
المــنعش للــروح مــن الّنــار الموقــدة الرّبانّيــة، وتلّقــى األمــر بــأن يهــدي األنفــس الفرعونّيــة، حّتــى ينقــذ 

الــّروح والهــدى المحييــة للقلــوب، ويخّلــص  العبــاد مــن وادي الــّنفس والهــوى، ويــدخلهم فــي ريــاض
جميع مـن فـي اإلبـداع بسلسـبيل االنقطـاع مـن حيـرة البعـد، ويوصـلهم إلـى دار سـالم القـرب. ولمـا 
ورد على بيت فرعون، وبّلغه ما كان مأموًرا بـه، أطلـق فرعـون ِعنـان لسـانه بغيـر أدب وقـال: ألـم 

أخبر رّب العّزة عن لساِن فرعـون لمـا اعتـرض علـى َتُك أنت َقَتْلَت نفًسا وكنت من الكافريَن؟ كما 
ــالِّيَن َقــاَل  َوَفَعْلــَت َفْعَلَتــَك الاِتــي َفَعْلــَت َوَأنــَت ِمــَن اْلَكــاِفِرينَ ﴿موســى بقولــه:  َفَعْلُتَهــا ِإًذا َوَأَنــا ِمــَن الضا

 .﴾اْلُمْرَسِلينَ َفَفَرْرُت ِمنُكْم َلماا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب ِلي َربِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن 
 

ـــّنفس،  ـــل ال ـــه كيـــف أّن شخًصـــا ُعـــرف بقت ـــدائع امتحانات ـــة وب ـــر اآلن فـــي الفـــتن اإللهّي فتفّك
واعتــرف أيًضــا بــالّظلم كمــا هــو مــذكور فــي اآليــة، وترباــى أيًضــا فــي بيــت فرعــون بحســب الّظــاهر 

ن بـين العبـاد، ويـأمره نحًوا من ثالثين سنة أو أقّل، ونشأ ونما فـي نعمائـه، ثـما يجتبيـه ربُّـه بغتـًة مـ
بـــأمر الهدايـــة الكبـــرى، والحـــال أّن ذاك الّســـلطان المقتـــدر، كـــان قـــادًرا علـــى أن يمنـــع موســـى مـــن 
القتل، حّتى ال يكون مشهوًرا بين العباد بهذا االسم، اّلذي هو سبب وحشـة القلـوب، وعّلـة احتـراز 

 الّنفوس. 
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ّطلعة الكبرى تمنات الموت من عظمـة ولننتقل اآلن إلى حالة مريم لنشاهد كيف أنا هذه ال
األمـــر وشـــّدة الّتحّيـــر، كمـــا يســـتفاد مـــن اآليـــة المباركـــة اّلتـــي ناحـــت بهـــا مـــريم بعـــد والدة عيســـى، 

. قسـًما بـا ، إّن األكبـاد لتـذوب ﴿َيا َلْيَتِني ِمـتُّ َقْبـَل َهـَذا َوُكنـُت َنْسـًيا مانِسـيًّا﴾ونطقت بهذه الكلمة 
الفرائص لترتعد. وما كان هذا الحزن واالضطراب إاّل خشية مـن شـماتة من استماع هذا الكالم، و 

األعداء، واعتراض أهل الكفر والّشقاء. ثّم تفّكر أّي جواب كان يمكن أن تقوله مريم للّناس بشـأن 
رُة البقـاء  طفل ليس له أب ُمَعيان! وكيف يمكن أن ُيقال لهم إّنه من روح القدس! لهذا حملْت ُمَخـدا

﴿َيـا ُأْخـَت َهـاُروَن َمـا فل، ورجعت به إلى المنزل. فقال لها القوم لما وقعت عيونهم عليه ذاك الط
 . َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك َبِغيًّا﴾

 
فـــانظر اآلن إلـــى هـــذه الفتنـــة الكبـــرى، واالمتحـــان األعظـــم، واصـــرف نظـــًرا عّمـــا مضـــى، 

المعروف بين القوم بأّن ال أب له، قد منحـه هللا الّنبـّوة وجعلـه وتفّكر كيف أّن نفس جوهر الّروح، 
حّجتــه علــى كــّل أهــل الّســموات واألرض. ثــّم تأّمــل بعــدها فــي أمــور مظــاهر الّظهــور اّلتــي تظهــر 
ذا مـــا اّطلعـــت علـــى  علـــى خـــالف مشـــتهى أنفـــس العبـــاد وأهـــوائهم بتقـــدير مـــن ســـلطان اإليجـــاد، وا 

على مقصود ذاك المحبـوب، وتالحـظ أنا أقـوال ذاك المليـك ذي  جواهر هذه األسرار، فإّنك تطالع
االقتـــدار هـــي مثـــل أفعالـــه تماًمـــا، بدرجـــة أّن مـــا تشـــاهده فـــي أفعالـــه تـــراه أيًضـــا فـــي كلماتـــه، ومـــا 
تالحظه في كلماته يتجّلـى لـك فـي أفعالـه. ولـذلك كانـت هـذه األفعـال واألقـوال، فـي الّظـاهر نقمـة 

ذا ما نظرت بعين البصيرة شاهدت أّن الكلمات المنّزلة من للفّجار، وفي الباطن رحمة ل ألبرار. وا 
سماء المشّية مّتفقة مّتحـدة مـع األمـور الّظـاهرة مـن ملكـوت القـدرة، وألدركـت أّنهمـا كشـيء واحـد، 

 كما قد سبق ذكره. 
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واآلن أّيهــا األخ، انظــر وتفّكــر لــو كانــت تظهــر أمثــال هــذه األمــور فــي هــذا العهــد، وَتــِذيُع 
مثـــال هـــذه الحكايـــات فمـــاذا كـــانوا يفعلـــون؟ قســـًما بمربـــّي الوجـــود ومنـــزل الكلمـــات، إّنهـــم كـــانوا أ

يحكمون بالكفر في الحال، ويأمرون بالقتل بال سؤال. فكيف يستمعون إلى القـول بـأّن عيسـى قـد 
ظهر من نفخة روح القدس؟ أو أّن موسى قد ُأمر باألمر المبرم؟ إّنك لـو تصـيح بـذلك مائـة ألـف 

ّرة، فإّنه ال يدخل في أذن أحـد أّن مـن ال أب لـه قـد بعـث بالّرسـالة، أو أّن قـاتاًل قـد سـمع الّنـداء م
 . ﴿ِإنِّي َأَنا هللُا﴾من شجرة نار 

 
ولــو ُنِظــَر بعــين اإلنصــاف، َلُيشــاهُد مــن جميــع هــذه البيانــات أّن مظهــر هــذه األمــور كّلهــا 

ع أّنـــه لـــم يقـــع فـــي هـــذا الّظهـــور أمثـــال هـــذه هـــو اليـــوم ظـــاهر كمـــا أّن نتائجهـــا أيًضـــا ظـــاهرة. ومـــ
األمــور، فــإّنهم مــع ذلــك متمّســكون بظنونــات األنفــس المــردودة. ولَكــْم افتــَرْوا عليــه مــن افتــراءات، 

 ولَكْم ارتكبوا في حّقه من باليا لم يظهر لها شبه في اإلبداع. 
 

ّصـبح الّصـمداني، وهـبا هللا أكبر، لما بلـغ البيـان هـذا المقـام، َمـّر الّشـذى الّروحـاني مـن ال
نسيم الّصباح من مدينة سـبأ البقـاء، وبمـروره بّشـر الـّنفس ببشـارة جديـدة، وفـتح للـّروح فتوًحـا غيـر 
محدود، وبسط أمامها بساًطا جديًدا. وأتى بهدايا ثمينة ال عـداد لهـا مـن ِقَبـِل المحبـوب اّلـذي جـّل 

ه اللطيـف، ورداء البيـان نـاقص ال يفـي عن الوصف، َفِخْلَعة الّذكر قاصرة عن أن تتناسب مع َقـ دِّ
بقامته المنيرة، يكشـف رمـز المعـاني مـن غيـر لفـظ، وينطـق بأسـرار الّتبيـان مـن دون لسـان. يلّقـن 
بالبل أغصان الهجر والفراق الّنـوح واألنـين، ويعّلمهـم قواعـد العشـق وسـلوك العاشـقين، وُيبـيُِّن لهـم 

ــن الــورود ال بديعــة فــي رضــوان القــرب والوصــال كيــف يكــون جــذب ِســرا الخضــوع للمحبــوب، ويلقِّ
القلوب وسحر الّدالل. ويفيض بأسرار الحقائق على شقائق بستان العشـق، ويسـتودع فـي صـدور 
العشاق دقائق الرموز، ولطائف األسرار. ولقد تدفاقت حيـاض عنايتـه فـي هـذه الّسـاعة علـى شـأن 



 كتاب اإليقان

www.oceanoflights.org 

واج البحـر، وللـذراة طـراز الّشـمس. وبلغـت يغتبط له روح القـدس غايـة الغبطـة، إذ وهـب للقطـرة أمـ
األلطــاف إلــى مقـــام: قصــد الُجعــل مكمـــن المســك، واســـتقّر الخّفــاش فــي مقابـــل الّشــمس، وبعثـــت 
األموات من قبور األجساد بنفخة الحياة، وأجلَس الجّهـاَل علـى سـرير العلـم، وأقـام الّظـالمين علـى 

 أريكة العدل. 
 

لعنايــات. ينتظــر الّســاعة اّلتــي فيهــا تظهــر آثــار هــذه إّن عــالم الوجــود حامــل بجميــع هــذه ا
العناية الغيبّية في العوالم الّترابّية، وبها يبلغ العطاش اّلذين سقطوا من شّدة الّظمأ إلى كوثر زالل 
المحبــوب، ويفــوز الّضــالون فــي فيــافي البعــد والعــدم بســرادق القــرب والحيــاة فــي جــوار المعشــوق. 

قلــوبهم هـذه الحبـوب القدســّية؟ وتنفـتح فـي ريــاض نفوسـهم شــقائق  ومـن هـم اّلــذين تنبـت فـي أرض
الحقائق الغيبّية؟ وحقيقًة إّن سدرة العشق مشتعلة في سيناء الحّب بأشّد اشتعال،بحيث ال تخمدها 
ّن هـذا الّسـمندر الناـاريا  ّن َعَطَش هذا الحوت ال ترويـه البحـور، وا  وال تقضي عليها مياه البيان، وا 

 فــي وهــج ســناء طلعــة المحبــوب. فأوقــد إًذا يــا أخــي ســراج الــّروح فــي مشــكاة قلبــك، ال يســتقّر إالّ 
وأشعله بدهن الحكمة، واحفظه بزجـاج العقـل، كـي ال يطفئـه َنَفـس األنفـس المشـركِة، ويمنعـه عـن 
اإلنـــارة. كـــذلك نّورنـــا أفـــق ســـماء البيـــان مـــن أنـــوار شـــموس الحكمـــة والعرفـــان، ليطمـــئنا بهـــا قلبـــك 

 ذين طاروا بأجنحة اإليقان في هواء محّبة رّبهم الّرحمن. وتكون من الّ 
 

فمعنــاه أّنــه مــن بعــد كســوف  ﴿حينئــذ تظهــر عالمــة ابــن اإلنســان فــي الّســماء﴾أّمــا قولــه: 
شمس المعارف اإللهّية، وسقوط نجوم األحكام الّثابتة، وخسوف قمر العلم المرّبي للعباد، وانعدام 

ظالم ُص  ْبح الّصـدق والّصـالح، تظهـر عالمـة ابـن اإلنسـان فـي الّسـماء. أعالم الهداية والفالح، وا 
والمقصود من الّسماء هنا هو الّسماء الّظـاهرة. إذ عنـد قـرب ظهـور َفلـك سـموات العـدل، وجريـان 
ُفلـــك الهدايـــة علـــى بحـــر العظمـــة، يظهـــر فـــي الّســـماء نجـــم بحســـب الّظـــاهر يكـــون مبّشـــًرا لخلـــق 
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كمـــا يظهـــر فـــي ســـماء المعـــاني نجـــم يكـــون مبّشـــًرا ألهـــل  الّســـموات بظهـــور ذاك الّنيـــر األعظـــم،
األرض بذاك الفجـر األقـوم األكـرم. وهاتـان العالمتـان تظهـران فـي الّسـماء الّظـاهرة، وفـي الّسـماء 

 الباطنة، قبل ظهور كّل نبّي كما هو المعروف والمشهور. 
 

ا، فاستطلع فيه من جملة ذلك خليل الّرحمن، حيث ُقبيل ظهور حضرته رأى الّنمروُد منامً 
ــُر  رأَي الكهنــة، فــأخبروه عــن طلــوع نجــٍم فــي الّســماء. كمــا أّنــه ظهــر فــي األرض شــخص أخــذ يبشِّ

 الّناَس بظهور حضرته. 
 

ومن بعده كانت حكاية كليم هللا اّلتـي أخبـر عنهـا كهنـُة ذاك الّزمـان فرعـون بـأّن كوكًبـا قـد 
ا يكـون هالكـك أنـت وقومـك. وكـذلك قـد طلع في الّسـماء، وهـو دليـل علـى انعقـاد نطفـة علـى يـده

ــر بنــي إســرائيل فــي الّليـالي، ُيســلِّيهم ويطمئــنهم كمــا هــو مســطور فــي الكتــب.  ظهـر عــالٌم كــان يبشِّ
ولو توّخينا تفصيل تلك األمور ألصبحت هـذه الّرسـالة كتاًبـا مفّصـاًل. كمـا أّننـا ال نحـّب أن نـذكر 

البيـان اّلـذي ذكرنـاه اآلن لـم يكـن إاّل مـن فـرط الحـبِّ حكايات األّيـام الخاليـة، ويشـهد هللا بـأّن هـذا 
لجنابكم، لعّل يصل جمع من فقراء األرض إلى شاطئ الِغنـى، أو َتـِرد فئـة مـن الجّهـال إلـى بحـر 
اّل فـإّن هـذا العبـد َيُعــّد  العلـم، أو يصـل طـالب العلـم المتعّطشـون للمعرفـة إلــى سلسـبيل الحكمـة. وا 

 عظيًما، ويحسبه عصياًنا كبيًرا.  االشتغال بهذه المقاالت ذنًبا
 

وكـذلك أيًضـا، عنـد قــرب ظهـور عيسـى اّطلــع نفـر مـن المجـوس علــى ظهـور نجـم عيســى 
في الّسماء. واقتفوا أَثر ذلك الّنجم إلى أن دخلوا المدينة اّلتـي كانـت مقـرا سـلطنة هيريـدوس، وهـو 

جـاء هـؤالء المجـوس قـائلين: اّلذي كانت سلطنة تلك الممالك في قبضة تصّرفه فـي تلـك األيـام. و 
. وبعـد البحـث ﴿أين هو المولود ملك اليهود؟ ألّننا قد رأينـا نجمـه فـي المشـرق ووافينـا لنسـجد لـه﴾
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والفحص علموا بأّن ذاك الّطفل قد ولد في بيت لحم بأرض يهوذا. فهذه هـي العالمـة فـي الّسـماء 
ء العلــم والمعــاني فكانــت ظهــور يحيــى الّظــاهرة. وأّمــا العالمــة فــي الّســماء الباطنــة، اّلتــي هــي ســما

ـُرَك ِبَيْحَيـى بن زكرّيا، اّلذي كان يبّشر الّناس بظهور عيسى، كما قـال عـزا مـن قائـل  ﴿َأنا هللَا ُيَبشِّ
ًقا ِبَكِلَمٍة ِمَن هللِا َوَسيًِّدا َوَحُصـوًرا﴾ فالمقصـود مـن الكلمـة هنـا، هـو حضـرة عيسـى اّلـذي كـان  ُمَصدِّ

﴿كـان يوحّنـا يكـرز فــي ه. ومسـطوٌر أيًضــا فـي األلـواح الّسـماوية هـذه العبــارة: يحيـى مبّشـًرا بظهـور 
 والمقصود من يوحّنا هو يحيى. بّرّية يهوذا قائاًل: توبوا فقد اقترب ملكوت الّسماوات﴾، 

 
كــذلك كــان قبــل ظهــور الجمــال المحّمــدي قــد ظهــر آثــار فــي الّســماء الّظــاهرة. وأّمــا اآلثــار 

بعـــة رجـــال واحـــًدا بعـــد اآلخـــر يبّشـــرون الّنـــاس علـــى األرض بظهـــور شـــمس الباطنـــة فقـــد كـــانوا أر 
الهوّيـة. وقـد تشــّرف بشـرف خــدمتهم ُروزَبـْه اّلــذي ُسـمِّي بسـلمان، وكــان كّلمـا حضــرت الوفـاُة أحــًدا 
منهم ُيرسل ُروزَبْه إلى الّشخص اآلخر إلى أن أتـت نوبـة الّرابـع اّلـذي قـال لـه فـي حـين وفاتـه: يـا 

بعد تكفيني ودفني إلى الحجاز حيث تشرق هناك الّشـمس المحّمدّيـة ويـا بشـراك  روزبه اذهب من
 بلقاء حضرته. 

 
ولما بلغت األّيام إلى هذا األمر البديع المنيع، أخبر أكثـر المنّجمـين عـن ظهـور نجـم فـي 

 هما. الّسماء الّظاهرة. كما أّنه قد كان على األرض الّنوران الّنّيران أحمد وكاظم قّدس هللا تربت
 

إذًا قد ثبت من هذه المعاني بأّن قبل ظهور أّي أحد من المرايـا األحدّيـة، تظهـر عالمـات 
ذلـــك الّظهـــور فـــي الّســـماء الّظـــاهرة، وفـــي الّســـماء الباطنـــة، اّلتـــي هـــي محـــّل شـــمس العلـــم، وقمـــر 

بـاد الحكمة وأنجم المعاني والبيان، وتلك عبارة عن ظهور إنسـان كامـل قبـل كـّل ظهـور لتربيـة الع
 وا عدادهم لمالقاة شمس الهوّية، وقمر األحدّية. 
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﴿وحينئـٍذ ينـوح كـّل قبائـل األرض ويـرون ابـن اإلنسـان آتًيـا علـى سـحاب الّسـماء أماا قوله: 
. فالّتلميح في هذا البيـان اإللهـّي يقصـد بـه أّنـه فـي ذاك الوقـت ينـوح العبـاد مـن بقواٍة ومجٍد كبير﴾

مـر العلـم، وأنجـم الحكمـة الّلدّنّيـة، ويشـاهد فـي تلـك األثنـاء طلعـة فقدان شمس الجمـال اإللهـّي، وق
الموعـود، وجمــال المعبـود نــازاًل مـن الّســماء، وراكًبــا علـى الّســحاب. يعنـي أّن ذاك الجمــال اإللهــّي 
يظهر من سماوات المشيئة الرّبانّيـة فـي هيكـل بشـري، ولـم يقصـد مـن الّسـماء هنـا إاّل جهـة العلـّو 

هــي محــلُّ ظهــور تلــك المشــارق القدســّية والمطــالع القدمّيــة. ولــو أّن هــذه الكينونــات والســمّو، اّلتــي 
القديمة قد ظهرت مـن بطـون األّمهـات بحسـب الّظـاهر إاّل أّنهـم فـي الحقيقـة نـازلون مـن سـماوات 
ن يكونـوا سـاكنين علـى األرض، إاّل أّنهـم مّتكئـون علـى رفـرف المعـاني. وحيثمـا يمشـون  األمر، وا 

د فإّنهم يكونون طائرين في هواء القـرب. يمشـون علـى أرض الـّروح بغيـر حركـة الّرجـل، بين العبا
ويطيــرون إلــى معــارج األحدّيــة بغيــر جنــاح. وفــي كــّل َنَفــس يطــوون عــالم اإلبــداع مــن مشــرقه إلــى 
مغربه، وفي كّل آن يمّرون على ملكوت الغيب والّشهادة، مسـتقّرون علـى عـرش )ال يشـغله شـأن 

. مبعوثــون مــن علــّو قــدرة ســلطان ﴿ُكــلا َيــوٍم ُهــَو ِفــي َشــْأٍن﴾لســون علــى كرســي: عــن شــأن(. وجا
 القدم، وسمّو مشيئة المليك األعظم. وهذا معنى قوله إّنهم ينزلون من الّسماء. 

 
واعلــم أّنــه يطلــق لفــظ الّســماء فــي بيانــات شــموس المعــاني علــى مراتــب كثيــرة: فمــثاًل منهــا 

وســماء اإلرادة، وســماء العرفــان، وســماء اإليقــان، وســماء الّتبيــان، ســماء األمــر، وســماء المشــيئة، 
وسماء الّظهور، وسماء البطـون، وأمثالهـا. ففـي كـّل مقـام أراد مـن لفـظ الّسـماء معنـى مخصوًصـا 
ال يدركـــه أحـــد غيـــر الـــواقفين علـــى أســـرار األحدّيـــة، والّشـــاربين مـــن كـــؤوس األزلّيـــة. فمـــثاًل يقـــول 

َماء ِرْزقُ ﴿ والحـال أّن الـّرزق ينبـت مـن األرض. وكـذلك قولـه: )األسـماء  ﴾ُكْم َوَما ُتوَعُدونَ َوِفي السا
ُتْنَزُل من الّسماء( مع أّنها تظهر من لسان العباد. فإن أنت نّظفت ولـو قلـياًل مـرآة قلبـك وطهارتهـا 
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ى من غبار الغرض، فإّنك تدرك جميع الّتلميحات فـي كلمـات الكلمـة الجامعـة اإللهّيـة، وتقـف علـ
أســرار العلــم فــي كــّل ظهــور. ومــا لــم تحــرق الحجبــات العلمّيــة المصــطلح عليهــا بــين العبــاد بنــار 

 االنقطاع، فإّنك ال تفوز بصبح العلم الحقيقّي النورانّي. 
 

والعلـم علمــان: علــم إلهــّي، وعلــم شــيطانّي، أّولهمــا يظهــر مــن إلهامــات الّســلطان الحقيقــّي، 
الّظلمانّيــة. فمعّلــم ذاك حضــرة البــاري، ومعّلــم هــذا الوســاوس  وثانيهمــا يبــدو مــن تخــّيالت األنفــس

. وبيـــان الثـــاني: )العلـــُم هـــو الحجـــاُب األكبـــر(. ﴿اتاُقـــوا هللَا َوُيَعلُِّمُكـــْم هللُا﴾الّنفســـانّية. بيـــان األّول: 
بُر والّشوق والعرفـان والمحّبـة، وأثمـار هـذا الّشـجر الكبـُر والغـرور والنّ  خـوة. أثمار ذاك الّشجِر الصا

ومن بيانات أصحاب البيان اّلتي ذكروها في معنى العلم، أّنه ال يستشّم منه أّية رائحة من روائح 
هذه العلوم الّظلمانّية اّلتـي أحاطـت ظلمُتهـا كـّل الـبالد. ال يثمـر هـذا الّشـجر إاّل البغـي والفحشـاء، 

 نعم ما قال:وال يأتي إاّل بالغّل والبغضاء، ثمره سّم قاتل، وظّله نار مهلكة، ف
 

ْك ِبَأْذَياِل الَهوى َواْخَلْع الَحَياء ْن َجلُّوا(  )َتَمسا  َوَخلِّ َسِبيَل النااِسِكيَن َواِ 
 

فيجــب إًذا أن ُتنــزِّه الّصــدر عــن كــّل مــا ســمعته، وتقــّدس القلــب عــن جميــع الّتعّلقــات كــي 
ّيــة. ولهــذا يقــول )الّســالك فــي تكــون محــّل إدراك اإللهامــات الغيبياــة، ومســتودع أســرار العلــوم الرّبانّ 

فر عّما في أيـدي الّنـاس(  الّنهج البيضاء والّركن الحمراء لن يصل إلى مقام وطنه إاّل بالكفِّ الصِّ
ــر فيــه مليًّــا وتعّقلــه، حتّــى تقــف علــى مقصــود الكتــاب مــن غيــر ســتر وال  هــذا شــرط الّســالك. فكِّ

 حجاب. 
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ما ذكر هو في المطلب، قسـًما بـا  كّلمـا  وباالختصار قد بعدنا عن المقصد، ولو أّن كلّ 
أردت االختصـار واالكتفــاء باألقــّل مـن القليــل، أرى زمــام القلــم يفلـت مــن اليــد، ومـع ذلــك فكــم مــن 
آللئ عصماء ال عداد لها، لم تزل مودعة فـي صـدف القلـب، وكـم مـن حورّيـات المعـاني لـم تـزل 

﴿َلــْم َيْطِمــْثُهنا ِإنــٌس َقــْبَلُهْم َوال تعــالى:  مســتورًة فــي غرفــات الحكمــة، لــم يمسســهّن أحــد، كمــا قــال
﴾ ومع كّل هذه البيانـات، كـأّني لـم أذكـر حرًفـا عـن المقصـود، ولـم آت برمـز عـن المطلـوب.  َجانا

فمتى يوجد محرم أمين للّسّر مسـتعّد لححـرام فـي حـرم المحبـوب، والوصـول إلـى كعبـة المقصـود، 
وال لسان. إًذا أصبح المقصود مـن الّسـماء فـي اآليـة  كي يرى ويسمع أسرار البيان من دون سمع

 المنزلة معلوًما ومفهوًما من هذه البيانات المحكمة الواضحة الاّلئحة. 
 

هــو تلـــك األمـــور  -أّمــا قولـــه: إّنــه يـــأتي علــى الّســـحاب والغمـــاِم، فــالمراد مـــن الغمــام هنـــا 
َمــا َجــاءُكْم َرُســوٌل ِبَمــا اَل َتْهــَوى َأنُفُســُكُم ﴿َأَفُكلا المخالفــة ألهــواء الّنــاس وميــولهم، كمــا ورد فــي اآليــة 

وذلـــك مـــن قبيـــل تغييـــر األحكـــام وتبـــديل الّشـــرائع وارتفـــاع  اْســـَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقـــا َكـــذاْبُتْم َوَفِريًقـــا َتْقُتُلـــوَن﴾
م المؤمنين من العوام على المعرضين من العلمـاء. وكـذلك يقصـد  بـه القواعد والّرسوم العادّية وتقدُّ

ظهور ذلك الجمال األزلّي خاضًعا للحدودات البشرّية، مثل األكل والشرب، والفقر والغنى، والعزاة 
والّذّلة، والّنوم واليقظـة، وأمثـال ذلـك، مّمـا يثيـر الّشـبهة عنـد الّنـاس ويحجـبهم. فكـّل هـذه الحجبـات 

 قد عّبر عنها بالغمام. 
 

والعرفـان لكـّل مـن علـى األرض. كمـا قـال  وهذا هو الغمام اّلذي بـه تتشـّقق سـماوات العلـم
ــَماءُ ﴿تعــالى:  وكمــا أّن الغمــام يمنــع أبصــار الّنــاس عــن مشــاهدة الّشــمس  ﴾ِباْلَغَمــامِ  َيــْوَم َتَشــقاُق السا

الّظــاهرة، كــذلك هــذه الّشــؤونات المــذكورة تمنــع العبــاد عــن إدراك شــمس الحقيقــة. يشــهد بــذلك مــا 
ُســوِل َيْأُكـُل الطاَعــاَم َوَيْمِشـي ِفــي اأَلْســَواِق ﴿وَ جـاء فــي الكتـاب عــن لســان الكّفـار.  َقــاُلوا َمـاِل َهــَذا الرا
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حيــث قــد لــوحظ علــى األنبيــاء فقــر وابــتالء ظــاهرّي، كمــا  َلــْوال ُأنــِزَل ِإَلْيــِه َمَلــٌك َفَيُكــوَن َمَعــُه َنــِذيًرا﴾
ث اإلمكانّيــة. لــوحظ أيًضــا فــيهم مســتلزمات الجســد العنصــرّية مــن قبيــل الجــوع واألمــراض والحــواد

ــاس يتيهــون فــي فيــافي الّشــّك  ولّمــا كانــت تظهــر هــذه الّشــؤون مــن تلــك الهياكــل القدســّية كــان الّن
والّريب، ويهيمون في بوادي الوهم والحيرة مسـتغربين: كيـف أّن نفًسـا تـأتي مـن جانـب هللا وتـّدعي 

الموجـودات كمـا قـال إظهار الغلبة على كّل من على األرض، وتنسب إلى نفسها أّنهـا علاـة خلـق 
)َلــْوالَك َلَمــا َخَلْقــُت اأَلْفــالَك(، ومــع ذلــك تكــون مبتليــة بهــذه األمــور الجزئّيــة بتلــك الكيفّيــة، كمــا قــد 
سـمعت مـن قبيـل ابـتالء كــّل نبـّي وأصـحابه بـالفقر واألمــراض والّذلاـة، حيـث كـانوا يرســلون رؤوس 

مـروا بـه. وكـّل واحـد مـنهم كـان مبتلـي أصحابهم إلى المـدائن كهـدايا. ويمنعـونهم عـن إظهـار مـا أُ 
 تحت أيدي أعداء الّدين، بدرجة أّنهم صنعوا بهم كّل ما أرادوا أن يصنعوه. 

 
ومن المعلوم أّن الّتغييرات والّتبديالت اّلتي تقع في كّل ظهور هـي عبـارة عـن ذاك الغمـام 

ة اّلتــي أشــرقت مــن المظلــم اّلــذي يحــول بــين بصــر عرفــان العبــاد ومعــرفتهم تلــك الّشــمس اإللهّيــ
مشرق الهوّية، وذلك ألّن العباد باقون على تقليد آبائهم وأجـدادهم هـذه الّسـنين الّطويلـة، ومترّبـون 
رة فـي الّشـريعة القديمـة. ثـما دفعـة واحـدة يسـمعون أو يـرون  على اآلداب والّطرائق اّلتـي كانـت مقـرا

بيـنهم وينسـخ تلـك الحـدودات الّشـرعّية  شخًصا مماثاًل لهم في جميع الحدودات البشـرّية، يقـوم مـن
اّلتي تربوا عليها قروًنا متواترة، وكانوا يعّدون المخـالف والمنكـر لهـا، كـافًرا وفاسـًقا وفـاجًرا. فـال بـدا 
أّن هذه األمور تكون حجاًبا وغماًما لّلذين لم تذق قلوبهم سلسبيل االنقطاع، ولم تشرب من كوثر 

لــك الّشــمس بمجــّرد اســتماعهم لهــذه األمــور. وبــدون ســؤال وال المعرفــة. ويحتجبــون عــن عرفــان ت
جواب يحكمون بكفره، ويفتـون بقتلـه. كمـا قـد عرفـت وسـمعت مّمـا وقـع فـي القـرون األولـى، ومّمـا 
ــا بفضــل  ــى أّنن ــا أن نبــذل الجهــد حّت ــا شــاهدته، إًذا ينبغــي لن هــو واقــع فــي هــذا الّزمــان أيضــاً  مّم

بهذه الحجبات الّظلمانّية، وغمام االمتحانات الرّبانّية، عن مشـاهدة ذاك التأييدات الغيبياة ال ُنحَرم 
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ذا مــا أردنــا حّجــة، فنكتفــي بحّجــة واحــدة  ــورانّي، ونعرفــه هــو بنفســه ال بشــيء آخــر. وا  الجمــال الّن
وبرهــان واحــد حتّــى نفــوز بمنبــع الفــيض الاّلمتنــاهي، اّلــذي فــي ســاحته تنعــدم جميــع الفيوضــات 

ي كــّل يــوم نعتــرض بــاعتراض مــن خيالنــا، أو نتمّســك بــرأي علــى حســب أهــواء األخــرى. ال أّننــا فــ
 أنفسنا.

 
سـبحان هللا، رغًمــا مـن كــّل هــذه اإلنـذارات اّلتــي أخبـروا عنهــا مــن قبـُل، بتلويحــات عجيبــة، 
شارات غريبة، كي يطالع عليهـا كـّل النـاس، وال يحرمـون أنفسـهم فـي هـذا اليـوم عـن بحـر بحـور  وا 

ـــا هــو مشـــهور، ونزلــت بمضـــامينه اآليـــات  الفيوضــات، مـــع ذلــك فقـــد وقــع فـــي األمــر مـــا وقــع مما
ـَن اْلَغَمـاِم﴾الفرقانّية كما قال تعـالى:  . وبعـض علمـاء ﴿َهـْل َينُظـُروَن ِإالا َأن َيـْأِتَيُهُم هللُا ِفـي ُظَلـٍل مِّ

ــــوا هــــذه اآليــــة مــــن عالمــــة القيامــــة الموهومــــة اّلتــــي يتصــــورونها. والحــــال إنّ   أهــــل الظــــاهر جعل
مضــمونها موجــود فــي أكثــر الكتــب الّســماوّية، ومــذكور فــي كــّل األمــاكن اّلتــي فيهــا ِذكــر عالمــات 

 الّظهور اّلذي يأتي بعده كما ذكرنا من قبل. 
 

َماءُ ﴿وكذلك قوله:  يريـد بهـا أّن  ﴾ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن َيْغَشـى الناـاَس َهـَذا َعـَذاٌب َأِلـيمٌ  َيْوَم َتْأِتي السا
ــا وميزاًنــا  ربا العــزاة قــد جعــل األمــورات المضــاّدة لألنفــس الخبيثــة، والمخالفــة ألهــواء الّنــاس محكًّ

المتحـــان عبـــاده، وتمييـــًزا للّســـعيد مـــن الّشـــقي، والمعـــرض مـــن المقبـــل، كمـــا قـــد ُذكـــر. وقـــد عّبـــر 
بالدُّخان في هذه اآلية المذكورة عن االختالفات في الّرسوم العادّية، وعن نسـخها وهـدمها وانعـدام 

عالمها المحدودة. فأّي دخان أعظم من هذا الّدخان اّلذي غشى كـّل الّنـاس، وأصـبح عـذاًبا لهـم، أ 
ال يســتطيعون منــه خالًصــا مهمــا حــاولوا بــل إّنهــم فــي كــّل حــين يعــّذبون بعــذاب جديــد مــن نــار 

أصـبح أنفسهم.إذ أّنهم كّلما يسمعون بأّن هـذا األمـر البـديع اإللهـّي، والحكـم المنيـع الّصـمدانّي قـد 
ظــاهًرا فــي أطــراف األرض. وهــو كــّل يــوم فــي علــوٍّ وازديــاد تشــتعل فــي قلــوبهم نــار جديــدة، وكّلمــا 
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ـــة  ـــذي يـــزداد كـــّل يـــوم بفضـــل العنايـــة اإللهّي يالحظـــون مـــن قـــدرة أصـــحابه وانقطـــاعهم وثبـــوتهم اّل
استحكاًما ورسـوًخا يظهـر علـى نفـوس المعرضـين اضـطراب جديـد. والحمـد  ، قـد بلغـت الّسـطوة 
ذا مــا لقــوا أحــًدا مــن أصــحاب الحــّق  اإللهّيـة فــي هــذه األيــام شــأًنا ال يجــرؤون معــه علــى الكــالم. وا 
مـن اّلــذين لــو كــان لهــم مائــة ألــف روح ألنفقوهـا فــي ســبيل المحبــوب بكــّل روح وريحــان، يظهــرون 

ـبِّ والّلعـن كمـا قـال تعـالى ذا مـا خلـوا ألنفسـهم يشـتغلون بالسا َذا : أمامه اإليمان من الخوف. وا  ﴿َواِ 
ـوْا َعَلـْيُكُم اأَلَناِمــَل ِمـَن اْلَغـْيِظ ُقـْل ُموتُـوْا ِبَغـْيِظُكْم ِإنا هللاَ  َذا َخَلـْوْا َعضُّ  َعِلـيٌم ِبــَذاِت َلُقـوُكْم َقـاُلوْا آَمناـا َواِ 

ُدوِر﴾ وعّما قليل سوف ترى أعالم القدرة اإللهّيـة مرتفعـة فـي كـّل الـبالد، وتشـاهد آثـار غلبتـه  الصُّ
 ه ظاهرة في جميع الّديار.وسلطنت

 
وخالصة الكـالم أّنـه لمـا لـم يـدرك أكثـر العلمـاء هـذه اآليـات ولـم يقفـوا علـى المقصـود مـن 
القيامة فّسروها بقيامة موهومة من حيث ال يشعرون. وهللا األحد شهيد بأّنـه لـو كـان لـديهم شـيء 

هي عين المقصـود. ولوصـلوا من البصيرة، ألدركوا من تلويح هاتين اآليتين جميع المطالب اّلتي 
بعناية الّرحمن إلى صبح اإليقان المنير، كذلك تغّن عليـك حمامـة البقـاء علـى أفنـان سـدرة البهـاء 

 لعلا تكوننا في مناهج العلم والحكمة بإذن هللا سالًكا. 
 

إلــى آخــر القــول، فالمقصــود بهــؤالء المالئكــة هــم أولئــك الّنفــوس  ﴿يرســل مالئكتــه﴾وقولــه 
ــذين هــ ــين اّل ــة هللا، واّتصــفوا بصــفات أهــل العلّي ــة حرقــوا الّصــفات البشــرّية بنــار محّب م بقــّوة روحانّي

والكروبّيين كما يقول حضرة الّصادق في وصف الكـروبّيين )إّنهـم قـوم مـن شـيعتنا خلـف العـرش( 
ولو أّن ذكر عبارة خلف العرش يقصد بها معان شتاى، حسب الّظاهر وحسب الباطن أيًضـا، إاّل 

ها في إحدى المقامات في المرتبة األولى تدل على عدم وجود الّشيعة كما يقـول فـي مقـام آخـر أنّ 
)المـــؤمن كالكبريـــت األحمـــر( وبعـــدها يخاطـــب المســـتمع قـــائاًل لـــه )هـــل رأيـــت الكبريـــت األحمـــر( 
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فالتفــت إلــى هــذا الّتلــويح اّلــذي هــو أبلــغ مــن الّتصــريح وأدّل علــى عــدم وجــود المــؤمن، هــذا قــول 
، واآلن أنظـر كـم مـن هـؤالء الخلـق المجـّردين عـن اإلنصـاف، واّلـذين لـم يستنشـقوا رائحـة حضرته

 اإليمان كيف أّنهم ينسبون الكفر لّلذين بقولهم يتحّقق اإليمان. 
 

وباالختصــــار لمــــا أن صــــارت هــــذه الوجــــودات القدســــّية منّزهــــة ومقّدســــة عــــن العــــوارض 
ســين، لهــذا أطلــق اســم المالئكــة البشــرياة، ومتخلِّقــة بــأخالق الّروحــانّيين، و  متاصــفة بأوصــاف المقدا

سة. هذا هو معنى تلـك الكلمـات اّلتـي قـد اتاضـحت كـّل فقـرة منهـا باآليـات  على هذه الّنفوس المقدا
 الواضحة والّدالئل المتقنة، والبراهين الاّلئحة.

 
لّظاهر كمـا ولما لم تصل أمم عيسى إلى هذه المعاني، ولم تظهر هذه العالمات بحسب ا  

أدركوهــا هــم وعلمــائهم، لهــذا لــم ُيقبلــوا إلــى المظــاهر القدســّية مــن ذلــك اليــوم إلــى اآلن، وصــاروا 
محــرومين مــن جميــع الفيوضــات القدســياة، ومحجــوبين عــن بــدائع الكلمــات الّصــمدانّية. هــذا شــأن 

هــور فــي أّي هــؤالء العبــاد فــي يــوم الميعــاد حيــث عجــزوا عــن أن يــدركوا بأّنــه لــو كانــت أشــراط الظّ 
عصــر تظهــر فــي عــالم الّظــاهر مطابقــة لمــا ورد فــي األخبــار، فمــن اّلــذي كــان يســتطيع اإلنكــار 
واإلعراض، وكيف كان يفصل بين الّسعيد والّشقّي، والمجرم والّتقـّي، احكـم باإلنصـاف. مـثالً  لـو 

ابـن مـريم  تظهر بحسب الّظاهر هذه العبارات المسطورة في اإلنجيل، وتنزل المالئكـة مـع عيسـى
مــــن الّســــماء الّظــــاهرة علــــى الّســــحاب، فمــــن ذا اّلــــذي يقــــدر علــــى الّتكــــذيب أو يســــتطيع اإلنكــــار 
ويستكبر عن اإليمان؟ بل إّن االضطراب يأخذ أهل األرض قاطبة علـى الفـور بدرجـة ال يقـدرون 

لعــدم إدراكهــم علــى الــّتكّلم والّتفــوُّه بحــرف واحــد، فكيــف يصــل الحــال إلــى الــّردِّ أو القبــول؟ ونظــراً  
ـــّي  ـــت الّنب ـــه إذا كنـــت أن ـــائلين ل ـــًدا ق هـــذه المعـــاني فقـــد عـــارض جمـــع مـــن علمـــاء الّنصـــارى محّم
الموعود، فلماذا ليس معك هـؤالء المالئكـة المـذكورون فـي كتبنـا واّلـذين يجـب أن يـأتوا مـع جمـال 
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﴿َلــْوال انهم بقولــه: الموعــود ويكونــوا عوًنــا لــه فــي أمــره ونــذيًرا للعبــاد؟ كمــا أخبــر ربِّ العــّزة عــن لســ
إّن أمثـال هـذه االعتراضـات كانـت موجـودة بـين الّنـاس فـي كـّل  ُأنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنـِذيًرا﴾

األزمان واألعصار. وكانوا في كّل األّيام مشتغلين بزخارف القول، بحّجـة أّن العالمـة الفالنّيـة لـم 
ــكهم بعلمــاء عصــرهم تظهــر، والبرهــان الفالنــي لــم يتحّقــق ومــا  انتــابتهم هــذه األمــراض إاّل مــن تمسُّ

فــي تصــديق وتكــذيب هــذه الجــواهر المجــرادة، والهياكــل اإللهّيــة. ونظــًرا الســتغراقهم فــي الّشــؤونات 
الّنفســـّية، واشـــتغالهم بـــاألمورات الّدنّيـــة الفانيـــة، لهـــذا كـــانوا يـــرون فـــي هـــذه الّشـــموس الباقيـــة، أّنهـــا 

دراكه م، ومعارضة لجهدهم واجتهادهم. وكـانوا يفّسـرون معـاني الكلمـات اإللهّيـة، مخالفة لعلمهم وا 
ويبيِّنون أحاديث الحروفات األحدّية وأخبارها، تفسيًرا لفظيًّا بحسب مداركهم القاصـرة. لهـذا َحَرمـوا 
ــة، مــع أّنهــم  ــاس مــن أمطــار ربيــع الفضــل، وابتعــدوا عــن رحمــة حضــرة األحدّي أنفســهم وجميــع الّن

عنون بالحــديث المشــهور القائــل )حــديُثنا صــعٌب مستصــعٌب(. وبالحــديث اّلــذي يقــول مقــّرون ومــذ
فــي موضــع آخــر )إّن أمَرنــا صــعٌب مستصــعٌب ال يحتملــه إاّل َمَلــٌك ُمَقــراٌب أو نبــيا ُمرَســٌل أو عبــٌد 

لّثالثـة. امتحَن هللُا قلَبُه لحيماِن(. ومن المسـلام لـديهم أّنـه لـم يصـدق فـي حقِّهـم أحـد هـذه األحـوال ا
فالحـــاالن األّوالن أمرهمـــا واضـــح، وأّمـــا فـــي الحالـــة الّثالثـــة فـــإّنهم لـــم يْســـَلموا أبـــًدا مـــن االمتحانـــات 

 اإللهّية وعند ظهور المحكِّ اإللهّي لم يظهر منهم شيء إاّل الغّش. 
 

سبحان هللا مع إقرارهم بهذا الحديث فإّن العلمـاء اّلـذين ال يزالـون إلـى اآلن فـي ظـّن وشـّك 
ي المســائل الّشــرعّية كيــف يــّدعون العلــم فــي غــوامض مســائل األصـــول اإللهّيــة، وجــواهر أســرار فــ

الكلمــات القدســّية، ويقولــون بــأّن الحــديث الفالنــي اّلــذي هــو مــن عالئــم ظهــور القــائم )المهــدي( لــم 
ات قد يظهر إلى اآلن مع أّنهم لم يدركوا أبًدا رائحة معاني األحاديث وغفلوا عن أّن جميع العالم

ظهرت وصراط األمر قـد امتـّد، والمؤمنـون كـالبرق عليـه يمـّرون. وهـم لظهـور العالمـة ينتظـرون. 
 قل يا مأل الجّهال فانتظروا كما كان اّلذين من قبلكم لمن المنتظرين. 
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ذا ما سئلوا عن شرائط ظهور األنبياء اّلذين يأتون من بعد حسـب مـا هـو المسـطور فـي  وا 

شـراقها كمـا قـد أشـرنا إليـه الكتب من قبـل واّلتـي  مـن جملتهـا عالمـات ظهـور الّشـمس المحّمدّيـة وا 
من قبل واّلتي بحسب الّظاهر لم تظهر منها عالمة واحدة. فمع هذا إذا سـئلوا بـأّي دليـل وبرهـان 
تــرّدون الّنصــارى وأمثــالهم وتحكمــون علــيهم بــالكفر، فحــين عجــزهم عــن الجــواب يتمّســكون بقــولهم 

ّنهـا لـم تكـن مـن عنـده أبـًدا. والحـال أّن نفـس إّن هذه الكتب قد  ّنها ليست من عند هللا، وا  حّرفت وا 
عبارات اآلية تشهد بأّنها من عند هللا. ومضمون نفس هذه اآلية أيًضا موجود فـي القـرآن لـو أنـتم 

 تعرفون: الحّق أقول لكم أّنهم لم يدركوا في تلك المّدة ما هو المقصود من الّتحريف. 
 

فــي اآليــات المنزلــة، وكلمــات المرايــا األحمدّيــة ذكــر تحريــف العــالين وتبــديل  أجــل قــد ورد
المستكبرين ولكّن ذلك في مواضع مخصوصة: )ومن جملتها حكاية ابن صورّيا حينما سـأل أهـل 
خيبر من نقطة الفرقان محّمـد عليـه السـالم عـن حكـم قصـاص زنـا المحصـن والمحصـنة فأجـابهم 

ّرجمأ وهـم أنكـروا قـائلين بـأّن مثـل هـذا الحكـم غيـر موجـود فـي التّـوراة حضرته أبأّن حكم هللا هو الـ
فســـألهم حضـــرته أأّي عـــالم مـــن علمـــائكم تســـلِّمون بـــه وتصـــدقون كالمـــه؟أ فاختـــاروا ابـــن صـــورّيا 
فأحضره رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم وقال له أأقسمك با  اّلذي فَلق لكم الَبْحَر، وَأْنَزَل علـيكم 

 ، ـَلكم علـى الّنـاس بـأن تـذكر لنـا مـا حكـم الَمنا اكم مـن فرعـون وملئـه، وفضا وظلاَل لكم الغماَم، ونجا
به موسى في قصاص الّزاني الُمْحَصـن والّزانيـة الُمْحَصـَنةأ أي أّن حضـرته اسـتحلف ابـن صـورّيا 

ن يــا بهــذه اإليمــان المؤّكــدة عّمــا ُنــزِّل فــي التّــوراة مــن حكــم قصــاص الّزانــي المحصــن فأجــاب: أ
محّمد إّنه الّرجم، فقال حضرته لماذا نسخ هذا الحكم من بين اليهود وتعطاـل حكمـه. فأجـاب بأّنـه 
ألما َحَرَق بختنّصر بيت المقدس وأعمل القتل في جميع اليهود لم يبـَق أحـٌد مـنهم فـي األرض إاّل 

وتشـاوروا فيمـا بيـنهم عدد يسير. فعلمـاء ذاك العصـر بـالنظر لقلاـة اليهـود وكثـرة العمالقـة اجتمعـوا 
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بأّنهم لو عملوا وفق حكم الّتوراة لُقِتـل اّلـذين نجـوا مـن يـد بختنّصـر بحكـم التّـوراة، ولهـذه المصـلحة 
رفعوا حكم القتل من بيـنهم بـالمّرةأ( وفـي هـذه األثنـاء نـزل جبريـل علـى قلبـه المنيـر وعـرض عليـه 

ُفـوَن اْلَكِلـَم َعـن َمَواِضـِعِه﴾هذه اآليـة  موضـع مـن المواضـع اّلتـي أشـير إليهـا، وفـي هـذا  هـذا ﴿ُيَحرِّ
المقــام لــيس المقصــود مــن الّتحريــف مــا فهمــه هــؤالء الهمــج الّرعــاع كمــا يقــول بعضــهم إّن علمــاء 
اليهود والّنصـارى محـوا مـن الكتـاب اآليـات اّلتـي كانـت فـي وصـف الّطلعـة المحّمدّيـة، وأثبتـوا فيـه 

ى أبــًدا: فهـــل يمكـــن أنا أحــًدا يكـــون معتقـــًدا بكتـــاب مــا يخالفهـــا، وهـــذا القــول ال أصـــل لـــه وال معنـــ
ويعتبره بأّنه من عند هللا ثما يمحوه؟ وفضاًل عن ذلك فإّن الّتوراة كانت موجودة في كـّل الـبالد ولـم 
تكـــن محصـــورة بمّكـــة والمدينـــة حّتـــى يســـتطيعوا أّن يغّيـــروا أو يبـــّدلوا فيهـــا. بـــل إّن المقصـــود مـــن 

ليــوم جميــع علمــاء الفرقــان أال وهــو تفســير الكتــاب وتأويلــه بحســب الّتحريــف هــو مــا يشــتغل بــه ا
ــرون آيــات الّتــوراة الّداّلــة علــى  ميــولهم وأهــوائهم: ولّمــا كــان اليهــود فــي عصــر حضــرة الّرســول يفسِّ
ظهور حضرته بحسب أهوائهم ومـا كـانوا يرضـون ببيـان محّمـد عليـه الّسـالم لـذا صـدر فـي حقِّهـم 

الـة علـى حكم الّتحريف. كما هو مشهو  د اليوم عن أماة الفرقان كيف أّنها حرافـت آيـات الكتـاب الدا
رونها بحسب ميولهم وأهوائهم كما هو معروف.   عالمات الّظهور، ويفسِّ

 
ُفوَنـُه ِمـن َبْعـِد َمـا وفي موضع آخر يقول:  ْنُهْم َيْسـَمُعوَن َكـاَلَم هللِا ثُـما ُيَحرِّ ﴿َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ

وهــذه اآليــة داّلــة أيًضــا علــى تحريــف معــاني الكــالم اإللهــّي ال علــى محــو  ُهــْم َيْعَلُمــوَن﴾َعَقُلــوُه وَ 
 الكلمات الّظاهرّية كما هو مستفاد من اآلية، وتدركه أيًضا العقول المستقيمة. 

 
َذا ِمـْن ِعنـِد هللِا ﴿َفَوْيٌل ِللاِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيـِديِهْم ثُـما َيُقوُلـوَن َهـوفي موضع آخر يقول: 

إلى آخر اآلية. وهذه اآلية قد نزلت في شأن علماء اليهود وأكابرهم حيـث  ِلَيْشَتُروْا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل﴾
كــانوا يكتبــون ألواًحــا عديــدة فــي ردِّ حضــرة الّرســول ألجــل استرضــاء خــاطر األغنيــاء، واســتجالب 
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ظهــار الغــّل والكفــر. وكــانوا يســت دلُّون علــى ذلــك بــدالئل عديــدة ال يجــوز ذكرهــا، زخــارف الــّدنيا، وا 
وينســبون إلــى أدلاــتهم هــذه أّنهــا مســتفادة مــن أســفار التــوراة كمــا يشــاهد اليــوم مثــل ذلــك: فكــم مــن 
الّردود على هذا األمر البديع كتبها علماء العصر الجـاهلون، وزعمـوا بـأّن مفتريـاتهم هـذه مطابقـٌة 

 األلباب. آليات الكتاب، وموافقة لكلمات أولي 
 

وقصــارى القــول إّن المقصــود مــن هــذه األذكــار هــو أّنــه إذا كــانوا يقولــون بــأّن هــذه العالئــم 
المــذكورة المشــار إليهــا فــي اإلنجيــل قــد حرِّفــت، ويرّدونهــا ويتمّســكون بآيــات وأخبــار، فــاعرف بأّنــه 

جــود فــي كــذب محــض، وافتــراء صــرف: نعــم إّن ذكــر الّتحريــف بهــذا المعنــى اّلــذي أشــير إليــه مو 
مواضع معّينة. ولقـد ذكرنـا بعًضـا منهـا حتّـى يكـون معلوًمـا ومثبوًتـا لكـّل ذي بصـر بـأّن اإلحاطـة 
بــالعلوم الّظــاهرة أيًضــا موجــودة لــدى بعــض مــن األّمّيــين اإللهّيــين كــيال يقــع المعارضــون فــي هــذا 

عين بأّن اآلية الفالنّية دليل على الّتحريـف.  ّن هـؤالء األصـحاب الوهم ويتشّبثون بالمعارضة مدا وا 
قــد ذكــروا هــذه المراتــب والمطالــب فقــط بســبب عــدم اّطالعهــم: وعــالوة علــى مــا ذكــر فــإّن أكثــر 

 اآليات المشعرة بالّتحريف قد نزِّلت في حّق اليهود لو أنتم في جزائر علم الفرقان تحبرون.
 

اوي لـيس ولو أّنه قـد سـمع مـن بعـض حمقـى أهـل األرض أّنهـم يقولـون بـأّن اإلنجيـل الّسـم
ـــى الّســـماء غـــافلين عـــن أّنهـــم بهـــذا القـــول يثبتـــون نســـبة الّظلـــم  ـــل قـــد رفـــع إل فـــي يـــد الّنصـــارى ب
واالعتساف بأكمله لحضرة البـاري جـلا وعـال. ألّنـه إذا كـان بعـد غيـاب شـمس جمـال عيسـى عـن 

ذي هــو وســط القــوم وارتقائهــا إلــى الَفلــك الّرابــع ورفــع كتــاب هللا جــلا ذكــره أيًضــا مــن بــين خلقــه اّلــ
أعظم حّجة بيـنهم فبـأّي شـيء يتمّسـك بـه أولئـك العبـاد مـن زمـن عيسـى إلـى زمـن إشـراق الّشـمس 
المحّمدّيــة؟ وبــأّي أمــر كــانوا بــه مــأمورين؟ وكيــف يصــيرون مــورد انتقــام المنــتقم الحقيقــّي، ومحــلا 

ع فـيض نزول عذاب وسياط الّسلطان المعنوّي: وبصرف الّنظر عّما ذكر يترتاب على ذلك انقطـا
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ـا َيُظـنُّ  ِبـا ِ  َفَنُعـوذُ الفيااض وانسداد باب رحمـة سـلطان اإليجـاد،  ـا  َعما الِعبـاُد فـي َحقِّـه، َفَتعـالم َعما
 .ُهم َيعرُفونَ 
 

ــمَواِت فيــا عزيــزي إّنــه فــي هــذا الّصــبح األزلــي اّلــذي فيــه أحــاط العــالم أنــوار  ﴿هللُا ُنــوُر السا
وفيــه انبســـطت  ﴿َوَيــْأَبى هللُا ِإالا َأن ُيــِتما ُنــوَرُه﴾حفــظ بقولــه: وارتفــع ســرادق العصــمة وال َواأَلْرِض﴾

ينبغي لنا أن نشدا أزر الهماة لعـلا نصـُل بعنايـة  ﴿ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء﴾وقامت يد القدرة بقوله: 
ويجـب  َراِجُعـوَن﴾ ﴿ِإَلْيـهِ ونسـتقّر فـي مواقـع عـّز  ﴿ِإناـا ِ ﴾من هللا وكرم منـه إلـى المدينـة القدسـّية 

عليـــك إن شـــاء هللا أن تنـــزِّه عينـــي فـــؤادك عـــن الّشـــؤون الّدنيوّيـــة حتّـــى تـــدرك مـــا ال نهايـــة لـــه مـــن 
ـك  مراتب العرفان، وترى الحّق أظهر من أن يحتـاج فـي إثبـات وجـوده إلـى دليـل أو يتطّلـب الّتمسُّ

 بحّجة في معرفته. 
 

هواء الّروح الّروحانّي لترى الحّق ظـاهًرا فـوق  أّيها الّسائل المحّب، لو أّنك تكون طائًرا في
كــّل شــيء بدرجــة ال تــرى فــي الوجــود شــيًئا غيــره )َكــاَن هللُا َوَلــم َيُكــْن َمَعــُه ِمــْن َشــيٍء( وهــذا المقــام 
مقداس عن أن يستدّل عليه بدليل أو يحتاج إلى برهان. ولو تكون سائًرا في فضـاء قـدس الحقيقـة 

بعرفانه وهو ما زال وال يزال معروًفا بنفسه. ولو تكون سـاكًنا فـي أرض لتجد كّل األشياء معروفة 
هـذه هـي الحّجـة اّلتـي  ﴿َأَوَلـْم َيْكِفِهـْم َأناـا َأنَزْلَنـا َعَلْيـَك اْلِكَتـاَب﴾الّدليل فـاكف نفسـك بمـا قالـه بنفسـه 

 ِإْثَباُتُه(. قّررها بنفسه ولم يكن أعظم منها حّجة ولن يكون )َدِلْيُلُه آَياُتُه َوُوُجوُدهُ 
 

إّنني في هذا الوقت ُأَذكِّـر أهـل البيـان وأطلـب مـن عرفـائهم وحكمـائهم وعلمـائهم وشـهدائهم 
بأن ال ينسوا الوصايا اإللهّية اّلتي أنزلها في الكتاب ويكـون دائًمـا نـاظرين إلـى أصـل األمـر كـيال 

واهر وحقيقـــة يتمّســـكوا بـــبعض عبـــارات الكتـــاب حـــين ظهـــور ذلـــك الجـــوهر اّلـــذي هـــو جـــوهر الجـــ
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-الحقـــائق ونـــور األنـــوار. وأن ال يـــرد عليـــه مـــنهم مـــا ورد فـــي كـــور الفرقـــان ألّن ذاك الّســـلطان 
قـــادر علـــى أن يقـــبض الـــّروح مـــن كـــّل البيـــان، وخلقـــه بحـــرف واحـــد مـــن بـــدائع  -ســـلطان الهوّيـــة

فس ور النّ يهب عليهم الحياة البديعة القدمياة بحرف واحد منه ويحشرهم ويبعثهم من قبكلماته. أو 
دراك  والهوى: وأنت فالتفت وارتقب وأيقن في ذاتك بأنا الكلا سوف ينتهي أمرهم إلى اإليمان به وا 

ِم ﴿لاْيَس اْلِبرا َأن ُتَولُّـوْا ُوُجـوَهُكْم ِقَبـَل اْلَمْشـِرِق َواْلَمْغـِرِب َوَلِكـنا اْلِبـرا َمـْن آَمـَن ِبـاِ  َواْلَيـوْ أياامه ولقائه 
يناكم بالحّق لعلا تسكننا في ظلِّ كان في أيام هللا ممدوًدا. . ااآلِخِر﴾  سمعوا يا أهل البيان ما وصا
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"الَباُب المذُكوُر في َبيانِّ َأنَّ شمَس الحقيقةِّ َوَمْظَهَر َنْفسِّ هللاِّ ليكوَننَّ ُسلطاًنا على َمن في 
يَعُه َأَحٌد من أهل األرض، َوَغنِّ السّ   ا ي  موات واألرض َوا ِّْن لن ُيطِّ

ُر  –عن ُكلِّّ َمن في الملك َوا ِّْن لم يكن عنده دينار   كذلك ُنْظهِّ
 لك من أسرار األمر، َوُنْلقِّي عليك من جواهرِّ الحكمةِّ 

 لتطيَرنَّ بجناحّي اّلنقطاع في الهواء 
 اّلذي كان عن األبصار 

 مستوًرا".
 
ــــح وتثبــــت لــــدى أصــــحاب النّ  إنّ  كّيــــة والمرايــــا فــــوس الزّ لطــــائف هــــذا البــــاب وجــــواهره توضِّ

القدســّية، أنا شــموس الحقيقــة ومرايــا األحدياــة اّلتــي تظهــر فــي كــلِّ عصــٍر وزمــان مــن خيــام غيــب 
بــالغ الفـيض إلــى كــّل الموجـودات الهوّيـة إلــى عـالم الّشــ موس هــذه الّشــ –هادة لتربيــة الممكنـات، وا 

الغيبّيــة المكنونــة هــم هــذه الجــواهر المخزونــة والكنــوز  تظهــر بســلطنة قــاهرة، وســطوة غالبــة، ألنّ 
 . َما ُيِرْيدُ  َوَيْحُكمُ  َما َيَشاءُ  هللاُ  محل ظهور َيْفَعلُ 

 
ًسـا  ومن الواضح لدى أولي العلم واألفئدة المنيرة، أنا غيب الهوياـة وذات األحدياـة كـان مقدا

خول والخــروج، ومتعالًيــا عــن وصــف كــّل واصــف زول والــدّ عود والّنــهــور، والّصــعــن البــروز والظّ 
ــ دراك كــلِّ مــدرك، لــم يــزل كــان غنيًّ ا فــي ذاتــه، وال يــزال يكــون مســتوًرا عــن األبصــار واألنظــار وا 

ألناـه ال يمكـن أن يكـون  ﴿اَل ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر َوُهـَو اللاِطيـُف اْلَخِبيـُر﴾بكينونته 
شـارة. بينه وبين الممكنات بأيِّ وجه من الوجوه نسبة وربط وف صل ووصل أو قرب وبعـد وجهـة وا 

موات واألرض قـــد ُوِجـــدوا بكلمـــة أمـــره، وُبِعثـــوا مـــن العـــدم البحـــت والفنـــاء ألنا جميـــع مـــن فـــي الّســـ
 هود والحياة بإرادته اّلتي هي نفس المشيئة. رف إلى عرصة الشّ الّص 
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 ربـــط: ســـبحان هللا! إناـــه مـــا كـــان ولـــن يكـــون بـــين الممكنـــات وبـــين كلمتـــه أيًضـــا نســـبة وال

ُرُكُم هللُا َنْفَسـُه﴾والبرهان الواضح علـى هـذا المطلـب قولـه:  ليل الاّلئـح عليـه )َوَكـاَن هللُا والـدّ  ﴿َوُيَحـذِّ
َوَلــم َيُكــْن َمَعــُه ِمــْن َشــيٍء(. إذ أنا جميــع األنبيــاء واألوصــياء والعلمــاء والعرفــاء والحكمــاء قــد أقــّروا 

الجـواهر. وأذعنـوا بـالعجز عـن العرفـان والوصـول  بعدم بلوغ معرفة ذلك الجـوهر اّلـذي هـو جـوهر
 إلى تلك الحقيقة اّلتي هي حقيقة الحقائق. 

 
ولمـــا أن كانـــت أبــــواب عرفـــان ذات األزل مســــدودًة علـــى وجـــه الممكنــــات لهـــذا باقتضــــاء 

بـين  ُه ُكـلا شـيٍء( و )َوَسـَعْت َرْحَمِتـي ُكـلا َشـيٍء( قـد أظهـررحمته الواسعة في قولـه )َسـَبَقْت َرْحَمتُـ
، كـي تحكـي علـى هياكـل العـزِّ اإلنسـانيّ  وحـانيّ الخلق جـواهر قـدس نورانّيـة، مـن عـوالم الـّروح الرّ 

وهذه المرايا القدسّية ومطالع الهوّية تحكي بتمامها عن شـمس  –عن ذات األزلياة وساذج القدمّية 
مــن ســلطنته، الوجــود وجــوهر المقصــود. فمــثاًل علمهــم مــن علمــه، وقــدرتهم مــن قدرتــه، وســلطنتهم 

وجمــــالهم مــــن جمالــــه، وظهــــورهم مــــن ظهــــوره، وهــــم مخــــازن العلــــوم الرّبانّيــــة، ومواقــــع الحكمــــة 
ـــَك مدانّية، ومظـــاهر الفـــيض الاّلمتنـــاهي، ومطـــالع الّشـــمس الّســـالّصـــ ـــْرَق َبْيَن رمدّية كمـــا قـــال )اَل َف

ـــَأنا  ـــَنُهم ِإالا ِب ـــا ُهـــوَ َوَبْي ـــَك( وهـــذا مقـــام )َأَن ـــاُدَك َوَخْلُق ـــا( حســـب المـــذكور فـــي الحـــديث.  ُهم ِعَب َوُهـــَو َأَن
ـــا واألحاديـــث واألخبـــار الدّ  ـــم يتعـــراض هـــذا العبـــد إلـــى ذكرهـــا حبًّ ـــة علـــى هـــذا المطلـــب عديـــدة ل ال

ــفات واألســماء اإللهّيــة، كمــا كــلا مــا فــي الّســ لالختصــار. بــل إنّ  موات واألرض مواقــع لبــروز الصِّ
جلِّـي فـي الحقيقّية، بل إناـه مـن غيـر ظهـور هـذا التّ هو ظاهر في كلِّ ذراة آثار تجلِّي تلك الّشمس 

عالم الملك ال يكون ألّي شيء شرف الفخر بخلعة الحياة أو شرف الوجود. فكم في الّذّرة مستور 
 ما اإلنسان اّلذي اخـتّص من شموس المعارف، وكم في القطرة مخزون من بحور الحكمة، وال سيّ 

ـــفات اإللهّيـــة مـــن بـــين الموجـــودات بهـــذه الخلـــع، وامتـــاز ب هـــذا الّشـــرف. ألنا جميـــع األســـماء والصِّ
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فات راجعـة إليـه حيـث  تظهر من المظاهر اإلنسانّية بنحٍو أكمل وأشرف. وكّل هذه األسماء والصِّ
طيـف قيق اللّ اّلة على هذا المطلب الرّ قال: )اإلنساُن ِسّري وأنا ِسّره( واآليات المتواترة المشعرة والدّ 

﴿َســُنِريِهْم حف اإللهّيــة، كمــا قــال تعــالى: ب الّســماوّية، ومــذكورة فــي الّصــمســطورة فــي جميــع الكتــ
وفــي مقــام آخــر  ﴿َوِفــي َأنُفِســُكْم َأَفــال ُتْبِصــُروَن﴾وفــي مقــام آخــر  آَياِتَنــا ِفــي اآلَفــاِق َوِفــي َأنُفِســِهم﴾

ا يقول سلطان البقاء روح من فـي وكم ﴿َوال َتُكوُنوا َكاّلذيَن َنُسوا هللَا َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم﴾يقول أيًضا: 
ر قلياًل فـي ُه فقد عرَف رباه( قسًما با  يا حبيبي الجليل لو تفكّ سرادق العماء فداه )َمن عرَف نفسَ 

 هذه العبارات لتجدن أبواب الحكمة اإللهّية ومصاريع العلم غير المتناهي مفتوحة أمام وجهك. 
 

أنا جميـــع األشـــياء حاكيـــة عـــن األســـماء  اته صـــار معلوًمـــا مـــن هـــذه البيانـــوالخالصـــة أناـــ
ــة، وعلــى كــّل قــدر اســتعداده مــدلّ والّصــ ــة علــى شــأن أحاطــت  فات اإللهّي ومشــعر بالمعرفــة اإللهّي

ولهـذا يقـول: )أيكـون لغيـرك مـن الّظهـور مـا  –هود فاتّية واألسـمائّية كـّل الغيـب والّشـظهوراته الّص 
راك( وكمـا يقـول أيًضـا سـلطان البقـاء: )مـا يكون هو المظهر لـك عميـت عـين ال تـ ليس لك حّتى

رأيت شيًئا إاّل وقد رأيت هللا فيه أو قبله أو بعده(. وفي رواية ُكَميـل )نـور أشـرق مـن صـبح األزل 
داللـة وأعظـم  فيلوح على هياكل الّتوحيد آثاره( واإلنسان اّلذي هو أشرف المخلوقات وأكملها ألشدّ 

مـا  ان وأفضله وألطفه هم مظـاهر شـمس الحقيقـة. بـل إنا حكاية من سائر المعلومات، وأكمل إنس
األفــالك. بــل الكــّل فــي ســاحة  كــون بإفاضــتهم. لــوالك لمــا خلقــتُ ســواهم موجــودون بــإرادتهم ومتحرّ 

س عـــن ه عـــن ذكـــر غيـــرهم، ووصـــفهم مقـــدّ ذكـــرهم منـــزّ  قدســـهم عـــدٌم صـــرف وفنـــاٌء بحـــت. بـــل إنا 
لّيـــة األزلّيـــة اّلتـــي تحكـــي عـــن غيـــب رايـــا األوّ وصـــف مـــا ســـواهم. وهـــؤالء الهياكـــل القدســـّية هـــم الم

ة وجــود الغيــوب وعــن كــّل أســمائه وصــفاته مــن علــم وقــدرة وســلطنة وعظمــة ورحمــة وحكمــة وعــزّ 
فات هـــذه الّصـــ فات ظـــاهرة ســـاطعة مــن ظهـــور هـــذه الجــواهر األحدّيـــة. إنا وكــرم. فكـــّل تلـــك الّصــ

بين جميــع األنبيــاء المقــرّ  ة بــبعض دون بعــض ولــم تكــن كــذلك فيمــا مضــى بــل إنا ليســت مختّصــ
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فات وموســــومون بتلــــك األســــماء. نهايــــة األمــــر أنا ســــين موصــــوفون بهــــذه الّصــــواألصــــفياء المقدّ 
ـْلَنا ظهـوًرا، وأعظـم نـوًرا كمـا قـال تعـالى:  بعضهم يظهر في بعض المراتـب أشـدّ  ُسـُل َفضا ﴿ِتْلـَك الرُّ

فات ظهـــور جميـــع هـــذه الّصـــ أنا محـــلّ . إًذا صـــار مـــن المعلـــوم والمحّقـــق َبْعَضـــُهْم َعَلـــى َبْعـــٍض﴾
اهر بعـض العالية وبروز األسماء غير المتناهية هم أنبياء هللا وأولياؤه. سـواء أتظهـر بحسـب الّظـ

ورانّية أو ال تظهر: وليس معنـى ذلـك أناـه إذا لـم تظهـر مـن تلـك فات في تلك الهياكل النّ هذه الّص 
فة عـــن أولئـــك المظـــاهر نفـــي تلـــك الّصـــ اهر يكـــون نصـــيبهادة صـــفة بحســـب الّظـــاألرواح المجـــرّ 

لعـات بوبّية. لهذا يجري على كّل هـؤالء الوجـودات المنيـرة والطّ فات اإللهّية ومعادن أسماء الرّ للّص 
ـــع صـــفات هللا مـــن الّســـ ـــىالبديعـــة حكـــم جمي ن لـــم يظهـــروا بحســـب  لطنة والعظمـــة وأمثالهـــا حّت وا 

محّققـة لكـّل ذي بصـر فـال تحتـاج إلـى دليـل اهر بسلطنة ظاهرة أو غيرها. وهذه الفقـرة ثابتـة و الظّ 
 آخر. 

 
افية المنيـرة أجل إنا هـؤالء العبـاد لمـا لـم يأخـذوا تفاسـير الكلمـات القدسـّية مـن العيـون الّصـ

مــأ، وأدركهــم نــون والغفلــة، وقــد أنهكهــم الظّ عيــون العلــوم اإللهّيــة، فهــم لهــذا ســائرون فــي وادي الظّ 
ات، وطائفون حول الملح األجـاج كمـا قـال ورقـاء الهوّيـة اإلعياء معرضون عن البحر العذب الفر 

ــَك فــي وصــفهم،  ــَرْوْا َســِبيَل اْلَغــيِّ َيتاِخــُذوُه َســِبياًل َذِل ن َي ْشــِد ال َيتاِخــُذوُه َســِبياًل َواِ  ــَرْوْا َســِبيَل الرُّ ن َي ﴿َواِ 
خـذوه سـبياًل الح والفـالح ال يتّ إنا يـروا سـبيل الّصـه أي أناـ ِبَأناُهْم َكذاُبوْا ِبآَياِتَنا َوَكاُنوْا َعْنَها َغاِفِليَن﴾

ونـــه بـــزعمهم طريـــق اللة فهـــذا يعدّ غيـــان والّضـــوال يقبلـــوا عليـــه. وأّمـــا إن يـــروا طريـــق الباطـــل والطّ 
هـم لـم الوصول إلى الحّق. ولم يظهر منهم هذا اإلقبال إلى الباطل واإلعراض عن الحـّق يعنـي أنّ 

بون بآياتنــا، وكــانوا عــن نزولهــا وظهورهــا غــافلين. ًء بمــا كــانوا يكــذّ إاّل جــزا اللة والغــيّ يبتلــوا بالّضــ
لــت مــن هــور البــديع المنيــع مــن مئــات اآلالف مــن اآليــات اإللهّيــة اّلتــي نزّ كمــا شــوهد فــي هــذا الظّ 

كوا بــأقوال العبــاد اّلــذين مــا ومــع ذلــك قــد أعــرض عنهــا كــّل الخلــق وتمّســ –حمــة ســماء القــدرة والرّ 
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بب اشـتبهوا فـي أمثـال هـذه المسـائل الواضـحة وحرمـوا أنفسـهم عـن فلهـذا الّسـ –أدركوا حرًفـا منهـا 
 مدّية. رضوان علم األحدّية ورياض الحكمة الّص 

 
ؤال عـن سـلطنة القـائم مـن حيـث كونهـا قـد وردت بالّسـ ولنرجع أخيًرا إلى المبحـث الخـاّص 

لطنة بــل قــد ك الّســفــي األحاديــث المــأثورة عــن األنجــم المضــيئة. ومــع ذلــك لــم يظهــر أثــر مــن تلــ
اس، أصـــحابه وأوليـــاءه كـــانوا وال زالـــوا محصـــورين ومبتلـــين تحـــت أيـــدي الّنـــ تحّقـــق خالفـــه. إذ أنا 

لطنة المــذكورة فــي الكتــب فــي حــّق والعجــز. نعــم إّن الّســ وظــاهرين فــي عــالم الملــك بمنتهــى الــّذلّ 
تــي تــدركها كــّل نفــس، لطنة والحكومــة الّ هــا ليســت بتلــك الّســالقــائم لهــي حــّق وال ريــب فيهــا، ولكنّ 

هور اّلــذي يــأتي بعــدهم، قــد ذكــر روا الّنــاس بــالظّ ابقين اّلــذين بّشــجميــع األنبيــاء الّســ فضــاًل عــن أنّ 
نّ هــور الّتــابقين ســلطنة الظّ كــّل أولئــك المظــاهر الّســ هــا لــم الي كمــا هــو مســطور فــي كتــب القبــل، وا 

ســماء متحّقــق وثابــت فــي حــّق فات واأللطنة وجميــع الّصــحكــم الّســ نّ إص بالقــائم وحــده بــل تتخّصــ
فات الغيبّيــة، ومطــالع األســرار هــم مظــاهر الّصــابقين والاّلحقــين، ألنّ كــّل أولئــك المظــاهر مــن الّســ

 اإللهّية كما سبقت اإلشارة إليه. 
 

لطنة هـــو إحاطـــة حضـــرته وقدرتـــه علـــى كـــّل المقصـــود مـــن الّســـ وفضـــاًل عـــن ذلـــك فـــإنّ 
وهــذا أمــر  –أو ال يظهــر بــه  اهريّ باالســتيالء الّظــاهر ســواء أيظهــر فــي عــالم الّظــ –الممكنــات 

لطنة والغنـى، والحيـاة المقصـود مـن الّسـ منوط بإرادة حضرته ومشيئته، وليكن فـي علـم جنابـك أنّ 
حف األولــى لــيس هــو مــا يدركــه اآلن هــؤالء القــوم شــر، المــذكور فــي الّصــوالمــوت، والحشــر والنّ 

ــّســلطنة هــي الالمــراد مــن الّســ ويفهمونــه. بــل إنا  ام ظهــور كــّل واحــد مــن لطنة اّلتــي تظهــر فــي أّي
شموس الحقيقة من نفس المظهر لنفسه، وهي اإلحاطة الباطنّيـة اّلتـي بهـا يحيطـون بكـّل مـن فـي 

مــان والخلــق. اهر بحســب اســتعداد الكــون والزّ موات واألرض. ثــما تظهــر بعدئــذ فــي عــالم الّظــالّســ
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ل أمــر حضــرته اس، ولكــن فــي أوّ حة بــين الّنــســول هــي اآلن ظــاهرة واضــفمــثاًل ســلطنة حضــرة الرّ 
كانت كما سمعت وعرفت. بحيث ورد على ذلك الجوهر جوهر الفطرة وساذج الهوّية مـا ورد مـن 

الل، اّلـــذين هـــم علمـــاء ذلـــك العصـــر وأتبـــاعهم. فكـــم كـــانوا يلقـــون مـــن األقـــذار أهـــل الكفـــر والّضـــ
شــخاص كــانوا يعتقــدون بظنــونهم عبــور حضــرته: ومــن المعلــوم أنا أولئــك األ واألشــواك فــي محــلّ 

جميـع علمـاء  ، تكون سبًبا لفـوزهم وفالحهـم ألنّ يطانّية، أنا أذيتهم لذلك الهيكل األزليّ الخبيثة الشّ 
اهـــب، وكعـــب بـــن أشـــرف، ونضـــر بـــن الحـــارث العصـــر، مثـــل عبـــد هللا بـــن ُأَبـــّي، وأبـــو عـــامر الرّ 

تراء، ورموه بمفتريات. نعـوذ بـا  مـن جميعهم قاموا على تكذيب حضرته ونسبوا إليه الجنون واالف
هـذه المفتريـات اّلتـي نسـبوها  ك عليه القلم أو تحمله األلواح. نعـم إنّ أن يجري به المداد، أو يتحرّ 

ه إذا كـان علمـاء العصـر إلى حضرته كانت سـبًبا فـي إيـذاء الّنـاس لـه. ومـن المعلـوم والواضـح أّنـ
بينهم وال يعتبرونه من أهل اإليمـان فكـم يـرد علـى  ته ويطردونه منُيكّفرون شخًصا ويحكمون بردّ 

 فس من الباليا كما قد ورد على هذا العبد مّما كان مشهوًدا للجميع. هذه النّ 
 

سـول: )مـا أوِذي نبـيا بمثـل مـا أوذيـت( فهـذه المفتريـات اّلتـي ألصـقوها لهذا قال حضرة الرّ 
كــم ر فــي الفرقــان. فــارجعوا إليــه لعلّ بــه مــنهم، كــّل ذلــك مــذكو  بحضــرته، وذلــك اإليــذاء اّلــذي حــلّ 

ه ما كان يعاشـره أحـد، وال ت عليه األمور من كّل الجهات بدرجة أنّ بمواقع األمر تّطلعون. واشتدّ 
صــل بــه كــانوا يؤذونــه ف بحضــرته ويتّ مــان. و كــّل مــن كــان يتشــرّ ة مــن الزّ يعاشــرون أصــحابه مــدّ 

 غاية األذى. 
 

ب بحيث لو نظرت إليها بعين البصيرة َلُنحَت وندبت ا نذكر في هذا المقام آية من الكتاإنّ 
ة وهــذه اآليــة قــد نزلــت فــي وقــت كــان حضــرته فــي شــدّ  –ا علــى مظلومّيــة حضــرته مــا دمــت حيًّــ

ة الباليا وا عراض الّناس عنـه. فنـزل عليـه جبريـل مـن سـدرة منتهـى القـرب، يق والكدر من شدّ الّض 
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ن َكاَن َكُبَر َعلَ عليه هذه اآلية  وتال ْيَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغـَي َنَفًقـا ِفـي اأَلْرِض َأْو ﴿َواِ 
َماء﴾ عليـك إدبـار  ه إن كان قد كبـر عليـك إعـراض المعرضـين واشـتدّ أي يقول له إنّ  ُسلاًما ِفي السا

يذاؤهم، فـإن اسـتطعت وقـدرَت فاطلـب نفًقـا تحـت األرض أو سـلّ  هـم ماء. ويفًما فـي الّسـالمنافقين وا 
لـك مـن ذلـك وال قـدرة لـك عليـه، إاّل إذا كنـت تختفـي تحـت  ه ال مفـرّ لويح في هذا البيان أّنـمن التّ 

 ماء. إلى السّ  ىاألرض أو ترق
 

مونـه، وكـم مـن الـبالد الطين يخضعون السم حضرته ويعظّ ل كم من السّ واآلن انظر وتأمّ 
م يـذكرون علـى المنـابر والمـآذن هـذا هـون في ظّله ويفتخرون باالنتساب إليه، كما أنّ وأهلها يستظلّ 

حضـرته، ولـم  الطين اّلـذين لـم يـدخلوا فـي ظـلّ وكـذا الّسـ –سم المبارك بكمال الّتعظيم والّتكريم اال
 –ون ومعترفـون بالعظمـة والجـالل لهـذه الّشـمس يخلعوا عن أنفسهم قميص الكفر، هـم أيًضـا مقـرّ 

مـــن ظهورهـــا وثبوتهـــا  اهدها. وهـــي ال بـــدّ فهـــذه هـــي الّســـلطنة الّظـــاهرة اّلتـــي تشـــ –شـــمس العنايـــة 
كما هو مشهود اليوم. ولكـن  ا في الحياة أو بعد عروجهم إلى الموطن الحقيقيّ لجميع األنبياء، إمّ 

ت عــنهم آًنــا مــن تلــك الّســلطنة المقصــودة لــم تــزل وال تــزال طائفــة حــولهم، ودائًمــا معهــم، ومــا انفّكــ
 طت كّل من في الّسموات واألرض.الّزمان. وهي الّسلطنة الباطنّية اّلتي أحا

 
الة والّســالم. ومــن جملــة ذلــك الّســلطنة اّلتــي ظهــرت عــن شــمس األحدّيــة محّمــد عليــه الّصــ

لمة، والّسعيد والّشـقي، والمـؤمن والكـافر، ه بآية واحدة قد فصل بين الّنور والظّ أما سمعت كيف أنّ 
معت عنهـــا، مـــن حشـــر ونشـــر، ة بالقيامـــة اّلتـــي ســـوظهـــرت جميـــع اإلشـــارات والـــّدالالت الخاّصـــ

 –وحســاب وكتــاب وغيــره. كــّل ذلــك قــد ظهــر وتحّقــق فــي عــالم الّشــهود بتنزيــل تلــك اآليــة الواحــدة 
نا سـمعنا فوس اّلذين قالوا حين االستماع: )ربّ وهكذا كانت تلك اآلية المنزلة رحمة لألبرار، أي للنّ 

. وكانـــت ســـيف هللا ِمْعَنا َوَعَصـــْيَنا﴾﴿َســـذين قـــالوا بعـــد االســـتماع: ار أي لّلـــوأطعنـــا(. ونقمـــة للفّجـــ
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ـــين األب واالبـــن. كمـــا شـــاهدت كيـــف أنا أولئـــك اّلـــذين أقـــرّ  وا الفاصـــل بـــين المـــؤمن والكـــافر، وب
تـالف األمـوال. فكـم مـن أب  باإليمان واّلذين أنكروا، قد قاموا ضدّ  بعضهم بعًضا إلبادة األنفس وا 
عشــوقيهم، واحتــرزوا مــنهم. وكــم كــان هــذا اق ابتعــدوا عــن مقــد أعــرض عــن أبنائــه، وكــم مــن عّشــ

ه مــن ا وقاطًعــا بحيــث قطــع مــن بيــنهم كــّل نســبة وصــلة. كمــا تالحــظ أيًضــا أّنــالّســيف البــديع حــادًّ 
جهة أخرى قد وصل وأّلف بينهم، إذ قد شوهد أنا جمًعا من الّناس كان شيطان الّنفس والهوى قد 

غضاء، وبسبب اإليمان بهذا األمر البديع المنيع بذر فيما بينهم في سنين عديدة بذور العداوة والب
هم أتوا من صلب واحد. كـذلك يؤّلـف هللا بـين قلـوب اّلـذين هـم فقين بدرجة كأنّ حدين ومتّ صاروا متّ 

مـن الّشـاربين. وعـالوة علـى ذلـك،  انقطعوا إليه وآمنوا بآياته وكانوا من كوثر الفضل بأيادي العـزّ 
ومتبـــاينين فـــي المـــذاهب، ومتفـــاوتين فـــي المـــزاج، قـــد لبســـوا كـــم مـــن أنـــاس مختلفـــين فـــي العقائـــد، 

. وشــربوا وربيــع القــدس المعنــويّ  ضــوان اإللهــيّ نســيم الرّ  –قمــيص الّتوحيــد الجديــد مــن هــذا الّنســيم 
 من كأس الّتفريد. 

 
 )الــّذئب والغــنم يــأكالن ويشــربان مــن محــلّ  هــذا هــو معنــى الحــديث المشــهور القائــل بــأنّ  

هــم ال زالــوا ينتظــرون مثــل األمـــم إلــى عــدم عرفــان هــؤالء الجهــالء، كيــف أنّ نظــر اواحــد(. واآلن 
هم مـا هذه درجة عرفان أولئـك الّنـاس، كـأنّ  –الّسابقة متى تجتمع هذه الحيوانات على خوان واحد 

شربوا من كأس اإلنصاف أبًدا وما مشوا في سبيل العدل خطوة. وبصرف الّنظـر عـن ذلـك، فـأّي 
﴿َلُهـْم ُقُلـوٌب اَل َيْفَقُهـوَن ِبَهـا َوَلُهـْم األمر في العالم. فِنْعَم ما ُنزِّل في شـأنهم حسٍن يحدثه وقوع هذا 
 .أَْعُيٌن اَل ُيْبِصُروَن ِبَها﴾

 
ل فـي حسـاب وانظر أيًضا كيف أناـه بتنزيـل تلـك اآليـة الواحـدة مـن سـماء المشـيئة قـد فّصـ

ئاته وعفــي عنــه وغفــرت لــه جميــع ســيّ  الخالئــق، بحيــث أنا كــّل مــن أقبــل وأقــّر زادت حســناته علــى
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ئات بالحســنات، لــو الخطايــا. كــذلك يصــدق فــي شــأنه بأناــه ســريع الحســاب. وكــذلك يبــّدل هللا الّســيّ 
فقـد  وكـذلك كـّل مـن أخـذ نصـيبه مـن كـأس الحـبّ  –أنتم في آفـاق العلـم وأنفـس الحكمـة تتفّرسـون 

حمـة األبدّيـة. وكـّل ت الّسـرمدّية، وغمـام الرّ فاز بالحياة اإليمانّيـة الباقيـة األبدّيـة مـن بحـر الفيوضـا
. والمقصــود مــن المــوت والحيــاة المــذكورين فــي مــن لــم يفــز بهــذه الكــأس ابتلــي بــالموت الــّدائميّ 

ــة. وبســبب عــدم إدراك هــذا المعنــى اعترضــت عاّمــ الكتــب هــو المــوت اإليمــانيّ  ة والحيــاة اإليمانّي
 . ية، ولم يقتدوا بالجمال األزليّ الّناس في كّل ظهور، ولم يهتدوا إلى شمس الهدا

 
ـــاس حكـــم البعـــث  ولمـــا أضـــاء الّســـراج المحّمـــديّ    ـــة، أطلـــق علـــى الّن فـــي المشـــكاة األحمدّي

والحشــر والحيــاة والمــوت. وبــذا ارتفعــت أعــالم المخالفــة، وانفتحــت أبــواب االســتهزاء، كمــا أخبــر 
ُكم َمْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمـْوِت َلَيُقـوَلنا اّلـذيَن ﴿َوَلِئن ُقْلَت ِإنا الّروح األمين عن لسان المشركين بقوله: 

ن َتْعَجـْب َفَعَجـٌب َقـْوُلُهْم َأِئـَذا ُكناـا ُتَراًبـا َأِئناـا َلِفـي وفي مقام آخـر  َكَفُروْا ِإْن َهَذا ِإالا ِسْحٌر ُمِبيٌن﴾ ﴿َواِ 
ْن َخْلـٍق ﴿َأَفَعِييَنا بِ . ولهذا قال في مقام آخر قهًرا لهم: َخْلٍق َجِديٍد﴾ ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس مِّ اْلَخْلِق اأَلوا

هــؤالء المشــركين فــي شــّك وشــبهة  ل، بــل إنا ومضــمونه هــل كّنــا عــاجزين عــن الخلــق األوّ  َجِديــٍد﴾
 من خلق جديد. 

 
ا لـــم يــدركوا معـــاني الكلمــات اإللهّيـــة، واحتجبــوا عـــن اهر لّمــعلمــاء الّتفســـير وأهــَل الّظـــ إنّ 

وا بقاعدة الّنحو على أنا كلمـة أإذاأ اّلتـي تـدخل علـى الماضـي تفيـد لهذا استدلّ ، المقصود األصليّ 
روا فــي تفســير الكلمــات اّلتــي لــم تنــزل فيهــا كلمــة أإذاأ مثــل قولــه: معنــى المســتقبل. وبعــدها تحّيــ

َعَهـا َسـاِئٌق َوَشـِهي ـوِر َذِلـَك َيـْوُم اْلَوِعيـِد َوَجـاءْت ُكـلُّ َنْفـٍس ما اهر اّلـذي معنـاه الّظــ ٌد﴾﴿َوُنِفـَخ ِفـي الصُّ
ّنـبأناه نفـخ فـي الّصـ ه ليـوم الوعيـد، اّلـذي كـان بحسـب نظـرهم بعيـًدا جـًدا. وجـاءت كـّل ور فعـاًل، وا 

روا كلمـة أإذاأ أو اسـتدلّ نفس ألجل الحساب ومعها سائق وشهيد. وفـي مثـل هـذه المواقـع إّمـ وا ا قـدا
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أتى به بلفظ الفعل الماضي كأناه شـيء مضـى: عليها، بأناه لما كانت القيامة محّققة الوقوع، لهذا 
ناهم لـم يـدركوا الّنفخـة المحّمدّيـة اّلتـي عّبـر عنهـا بهـذه إة إدراكهم وعدم تمييزهم. إذ فانظروا إلى قلّ 

راحة، ويحرمـون أنفسـهم عـن فـيض هـذه الّنقـرة اإللهّيـة، وينتظـرون صـور إسـرافيل، اّلـذي هـو الّص 
افيل وأمثالـه قـد تحّقـق ببيـان حضـرته: قـل أتسـتبدلون اّلـذي هـو واحد من عباده. مع أنا وجود إسر 

ور هــو خيــر لكــم فبــئس مــا اســتبدلتم بغيــر حــّق وكنــتم قــوم ســوء أخســرين. بــل المقصــود مــن الّصــ
ور المحّمدي اّلذي نفخ على كّل الممكنات. والمقصود مـن القيامـة قيـام حضـرته علـى األمـر الّص 

ن اّلـذين كـانوا أمواًتـا فـي قبـور أجسـادهم خلـع اإليمـان الجديـدة، ناه قـد خلـع علـى الغـافليا  . و اإللهيّ 
ا أراد جمال األحدّية إظهار رمٍز من أسـرار البعـث والحشـر لهذا لمّ  –وأحياهم بحياة جديدة بديعة 

َتــى ﴿َفَسُيْنِغُضــوَن ِإَلْيــَك ُرُؤوَســُهْم َوَيُقوُلــوَن مَ ة والّنــار والقيامــة، أوحــى إليــه جبريــل بهــذه اآليــة والجّنــ
اللة، ســوف الين الّتــائهين فــي وادي الّضــأولئــك الّضــ . ومعنــاه إنا ُهــَو ُقــْل َعَســى َأن َيُكــوَن َقِريًبــا﴾

يهّزون رؤوسهم على سبيل االستهزاء، ويقولون: في أّي زمان ستظهر هذه األمور؟ فقـل لهـم فـي 
ي الّنـــاس لـــو كـــانوا الّتلـــويح فـــي هـــذه اآليـــة الواحـــدة ليكفـــ الجـــواب عســـى أن يكـــون ذلـــك قريًبـــا: إنا 

 بالّنظر الّدقيق ينظرون. 
 

نا القيامــــة كانــــت قائمــــة بقيــــام إســـبحان هللا، مــــا أبعــــد هــــؤالء القــــوم عــــن ســـبيل الحــــّق، إذ 
حضــرته، وعالماتــه وأنــواره كانــت محيطــة بكــّل األرض، مــع ذلــك كــانوا يســخرون. وكــانوا عــاكفين 

باطلــة العاطلــة. وكــانوا غــافلين عــن شــمس علــى الّتماثيــل اّلتــي أقامهــا علمــاء العصــر بأفكــارهم ال
محــروم عــن روائــح القــدس األزلّيــة، لالُجعــل  حمــة الّســبحانّية. بلــى إنا ّبانّيــة، وأمطــار الرّ العنايــة الرّ 

 اش ليهرب من مواجهة أنوار الّشمس المضيئة. والخفّ 
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هــذا المطلــب وتلــك األحــوال كانــت فــي كــّل األعصــار فــي أيــام ظهــور مظــاهر الحــّق.  إنّ 
﴿مـن . وكمـا قـال فـي مقـام آخـر: ة ُأخرى﴾لكم بأن تولدوا مرّ  ﴿ال بدّ كما قال عيسى عليه الّسالم 

لــم يولــد مــن المــاء والــّروح ال يقــدر أن يــدخل ملكــوت هللا. المولــود مــن الجســد جســد هــو، والمولــود 
، العيسـويّ  أي أنا الّنفس اّلتي لم تحَي من ماء المعرفـة اإللهّيـة وروح القـدس من الّروح هو روح﴾

د منـه فهـو . ألنا اّلذي ظهر من الجسد وتولّ ّبانيّ خول والورود في الملكوت الرّ ها غير الئقة للدّ فإنّ 
جسد، والمولود من الّروح اّلتي هي نفس عيسى فهو روح. وخالصة المعنـى هـو أنا العبـاد اّلـذين 

ــوا مــن نفحــتهم فــي أّي ظهــور ي صــدق علــيهم حكــم الحيــاة ولــدوا مــن روح المظــاهر القدســّية، وَحُي
ة اإللهّيــة. ومــا عــداهم مــن العبــاد يصــدق علــيهم حكــم آخــر، هــو ة المحّبــوالبعــث والــورود فــي جّنــ

. ولقــــد أطلــــق فــــي الكتــــب واأللــــواح المــــوت والغفلــــة، والــــورود فــــي نــــار الكفــــر والغضــــب اإللهــــيّ 
ربوا مــن كــؤوس حائف حكــم المــوت والّنــار، وعــدم البصــر والقلــب والّســمع علــى اّلــذين لــم يشــوالّصــ

ان ظهــوره فـي كـّل عصــر كمـا أشـير إليــه طيفـة ولــم تفـز قلـوبهم بفــيض روح القـدس إّبـالمعـارف اللّ 
 . ﴿َلُهْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن ِبَها﴾من قبل 
  

ي والـد أحـد أصـحاب عيسـى. وفي مقام آخـر فـي اإلنجيـل مسـطور بأناـه فـي ذات يـوم تـوفّ 
نــه ويدفنــه ثــما يرجــع. فأجابــه جــوهر ة ليــذهب ليكفّ فعــرض األمــر علــى حضــرته وطلــب منــه إجــاز 

  ﴿دع الموتى يدفنون موتاهم﴾.االنقطاع 
 

نفــران مــن أهــل الكوفــة،  -كــرم هللا وجهــه  - وكــذلك قــد حضــر لــدى حضــرة اإلمــام علــيّ 
أحــدهما لــه بيــت يريــد بيعــه، واآلخــر كــان مشــترًيا لــه، وكــان قــد قــّر قرارهمــا علــى أن تقــع المبايعــة 

الكاتب وقال لـه أن  ر وثيقة المبايعة أمامه. فخاطب مظهر األمر اإللهيّ ته، وتحرّ الع حضر طّ اب
 حـد وحـدّ اللّ إلـى  إلـى القبـر وحـدّ  قد اشـترى ميـت عـن ميـت بيًتـا محـدوًدا بحـدود أربعـة، حـدّ ) اكتب
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ّمـا إلى الجنّ راط وحد إمّ إلى الّص  ا ا إلـى الّنـار(. فـاآلن لـو كـان هـذان الّنفـران قـد ُحييـت روحهمـة وا 
ة حكـم ة حضرته لما أطلق عليهما البتّ من نفخة صور علّي ولو كانا قد بعثا من قبر الغفلة بمحبّ 

 الموت. 
 

لم يكن مقصود األنبياء واألولياء في أّي عهد وعصر من ذكر الحياة والبعث والحشر إاّل 
 يّ ذي قالـــه علـــل اإلنســـان قلـــياًل فـــي هـــذا البيـــان اّلـــ. فـــإذا مـــا تأّمـــالحيـــاة والبعـــث والحشـــر الحقيقـــيّ 

ة والّنــار. راط والجّنــحــد والقبــر، والّصــالنكشــفت لــه جميــع األمــور، وعــرف مــا هــو المقصــود مــن اللّ 
ولكن ما الحيلة وجميع الّناس محجوبون فـي لحـد الـّنفس ، ومـدفونون فـي قبـر الهـوى. والخالصـة 

حيـاة القلـب ال حيـاُة  هـيّيـة أناك لو رزقت قلياًل من زالل المعرفة اإللهّية لعرفت بأنا الحيـاة الحقيق
ة الجســـد، ألنا فـــي حيـــاة الجســـد يشـــترك جميـــع الّنـــاس والحيوانـــات. أّمـــا هـــذه الحيـــاة فهـــي مختّصـــ

بأصحاب األفئدة المنيرة، اّلذين شربوا من بحر اإليمان، ورزقوا مـن ثمـرة اإليقـان. وهـذه الحيـاة ال 
ـــا إذا كـــان يعقبهـــا مـــوت، وهـــذا البقـــاء ال يلحقـــه فنـــاء، كمـــا قـــال )المـــؤم ـــّدارين(. أّم ن حـــيا فـــي ال

 هذه يعقبها الموت.  المقصود بتلك الحياة، هي الحياة الجسدّية الّظاهرة المشهودة، فإنّ 
 
علـى هـذا المطلـب العـالي  وكذلك البيانات األخرى المذكورة في الكتب والمثبوتـة فيهـا تـدلّ   

ت فـي حـّق حمـزة سـّيد الّشـهداء، وفـي حـّق لـوتلك الكلمة المتعاليـة. وكـذلك اآليـة المباركـة اّلتـي نزّ 
﴿َأَو َمــن َكــاَن َمْيًتــا َفَأْحَيْيَنــاُه هــا لبرهــان واضــح علــى ذلــك، وحّجــة الئحــة حيــث تقــول أبــي جهــل إنّ 

، وهــذه اآليـة قــد َوَجَعْلَنـا َلـُه ُنــوًرا َيْمِشـي ِبــِه ِفـي الناـاس َكَمــن َمَثُلـُه ِفــي الظُُّلَمـاِت َلـْيَس ِبَخــاِرٍج ِمْنَهـا﴾
ــا علــى لــت مــن ســماء المشــيئة عنــدما ارتــدى حمــزة رداء اإليمــان المقــدّ زّ ن س وكــان أبــو جهــل ثابًت

بوبّيـة العظمـى حكـم الكفر وراسًخا في اإلعراض. فصـدر مـن مصـدر األلوهّيـة الكبـرى ومكمـن الرّ 
الحياة بعد الموت فـي حـّق حمـزة، وعلـى نقـيض ذلـك فـي حـّق أبـي جهـل، مّمـا أشـعل نـائرة الكفـر 
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ك فــيهم هــوى اإلعــراض. وعلــى هــذا صــرخوا وصــاحوا قــائلين: فــي أّي المشــركين، وحــرّ  فــي قلــوب
ا لــم يــدركوا هــذه زمــان مــات حمــزة ومتــى قــام مــن المــوت؟ وفــي أّي وقــت جاءتــه هــذه الحيــاة؟ ولّمــ

يبــذلوا لهــم رشــًحا مــن كــوثر المعــاني، لهــذا  البيانــات الّشــريفة، ولــم يســألوا أيًضــا أهــل الــّذكر حّتــى
 الم أمثاُل هذا الّنوع من الفساد. شاع في الع

 
جميــع الّنــاس مــن األعــالي واألدانــي  ك لتــرى اليــوم أناــه مــع وجــود شــمس المعــاني فــإنّ إّنــ

لمانّيــة والمظــاهر الّشــيطانّية، وعلــى الــّدوام يستفســرون مــنهم عــن مشــكالت كون بالُجعــل الظّ متمّســ
ب منـه ضـرر علـى أسـباب معاشـهم، تّـمسائلهم. وهؤالء نظًرا لعدم عرفـانهم يجيبـون بجـواب ال يتر 

وال علــى مكــانتهم بــين الّنــاس. ومــن الواضــح المعلــوم أنا الُجعــل نفســه مــا فــاز بنصــيب مــن نســيم 
 ر مشــامّ يــاحين المعنوّيــة، فكيــف مــع هــذا يمكنــه أن يعّطــمســك البقــاء، ومــا دخــل فــي رضــوان الرّ 

لك. ولن يفـوز بآثـار هللا إاّل اّلـذين اآلخرين؟ ولم يزل كان هذا شأن هؤالء العباد وال يزال يكون كذ
ة علـى لـوح هم أقبلوا إليه وأعرضوا عن مظاهر الّشيطان. وكذلك أثبَت هللا حكم اليوم من قلم العـزّ 

ْرَت في ظاهرها وباطنهـا لَعرفـَت امكنوًنا. ولو  كان خلف سرادق العزّ  لتفتا إلى هذه البيانات وتفكا
وم سّد بين العباد وبين معرفتهم يوم الّتناد. وما احتجت بعـد جميَع المسائل المعضلة اّلتي هي الي

ظمآًنــا   ترجــَع مــن شــاطئ البحــر اإللهــيّ الّ ذلــك إلــى ســؤال وال إلــى جــواب. ونرجــو إن شــاء هللا أ
تكم بدون قسمة وال نصيب. وهذا متوقـٌف علـى هّمـ تؤوب من حرم المقصود األزليّ  محروًما، وأالّ 
 ومسعاكم. 

 
المقصـــود مـــن هـــذه البيانـــات الواضـــحة هـــو إلثبـــات ســـلطنة ســـلطان  وخالصـــة المقـــال أنا 

نصــفوا اآلن أيُّ الّســلطنتين أكبــُر وأعظــم، أتلــك الّســلطنة اّلتــي بحــرف واحــد وبيــان أالّســالطين. ف
واحــد، صــار لهــا كــّل هــذا الّتصــرف والغلبــة والهيمنــة، أم ســلطنة أولئــك الّســالطين اّلــذين بحســب 
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عايا ومعاونة الفقراء لهم؟ بينما هـم فـي اًما معدودات بفضل إعانة الرّ يّ اهر يخضع الّناس لهم أالظّ 
رت العـالم بحـرف واحـد ومنحتـه الحقيقة معِرضون ومدبرون عنهم بالقلوب. وهذه الّسلطنة قـد سـخّ 

راب ورّب األرباب! بل كيف يمكن أن تذكر هناك نسبة مع ما للتّ  –الحياة وأفاضت عليه الوجود 
ذا ما أمعنت الّنظر لشاهدت أنا خدام عتبتـه أنا كّل الّنسب م قطوعة لدى ساحة قدس سلطنته؟ وا 

 لهم سلطنة على كّل المخلوقات والموجودات كما ظهر ويظهر. 
 

وباالختصار هذا هو معنًى من معاني الّسلطنة الباطنّية اّلتي أشرنا إليها بحسـب اسـتعداد 
الّ الّنــاس وقــابليّ  لمحمــود ســلطنات أخــرى، هــذا المظلــوم غيــر قــادر فلنقطــة الوجــود وطلعــة ا تهم، وا 

ا يصـف العبـاد فـي فسـبحان هللا عّمـ –على إظهار مراتبها ومقاماتها، والخلق غير الئق إلدراكهـا 
 ا هم يذكرون. سلطنته وتعالى عمّ 

 
والغلبــــة  اهريّ ا إذا كــــان المقصــــود مــــن الّســــلطنة هــــو الحكــــم الّظــــي أســــأل جنابــــك عّمــــإّنــــ

اهر، ، اّلذي يقهر كّل الّناس ويخضعهم، ويجعلهـم طـائعين لـه فـي الّظـاهريّ الظّ  واالقتدار الّدنيويّ 
 –زين، واألعــداء مخــذولين ومنكــوبين بــذلك يكــون األحبــاء مســتريحين ومعــزّ  ومنقــادين إليــه حّتــى

م أّن الّســلطنة تكــون ة، اّلــذي مــن المســلّ هــذا الّنــوع مــن الّســلطنة ال يصــدق فــي حــّق رّب العــزّ  فــإنّ 
ــك تشــاهد اآلن أّن أكثــر األرض تحــت تصــرف باســمه، وال جميــع يعتــرف بعظمتــه وشــوكته. إذ أنا

أعدائه. والجميع يسيرون على خالف رضائه. وكّلهم كافر ومعرض ومـدبر عمـا ُأمـر بـه. ومقبـل 
وفاعل لما نهي عنه. وأحباؤه دائًما مقهورون وُمبتلون تحت يد األعداء. وكّل هـذا واضـح وأظهـر 

 من الّشمس. 
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الّســلطنة الّظــاهرة مــا كانــت أبــًدا ولــن تكــون يوًمــا مــا  الــب، إنا فــاعلم أّيهــا الّســائل الطّ  إًذا
ه إذا كـان المقصـود مـن الغلبـة والقـدرة هـو القـدرة معتبرة لدى الحّق وأوليائه. وعالوة على ذلك فإّنـ

ل تعـالى: عوبة واإلشـكال علـى جنابـك، حيـث يقـو األمر يكون في غاية الّصـ اهرّية فإنّ والغلبة الظّ 
نا ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن﴾ ﴿ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر هللِا ِبـَأْفَواِهِهْم َوَيـْأَبى هللُا . ويقول في مقام آخر ﴿َواِ 

. كمــا أنا (شــيء لِّ ُكــ ب فــوقَ هــو الغاِلــ)وقولــه فــي مقــام آخــر  ِإالا َأن ُيــِتما ُنــوَرُه َوَلــْو َكــِرَه اْلَكــاِفُروَن﴾
 الفرقان صريحة في هذا المطلب.  آياتِ  أكثر
 

لهــم مــن  عــاُع فــال مفــرّ وأّمــا إذا كــان المقصــود مــن هــذا هــو مــا يقــول بــه هــؤالء الهمــُج الرّ 
إنكــار جميــع هــذه الكلمــات القدســّية، واإلشــارات األزلّيــة، ألناــه لــم يكــن هنــاك ُمجاهــد مــن جنــد هللا 

بــن علــي. إذ لــم يكــن لحضــرته مثــٌل وال  علــى وجــه األرض أعلــى وال أقــرب إلــى هللا مــن الحســين
َأاَل لعنـة  –وجه األرض. لواله لم يكن مثلُه في الملك. ومع هذا فقد سمعت ما وقـع لـه  ىشبٌه عل

 المين. هللا على القوم الظّ 
 

ها ال تصدق بحال من األحوال فـي أوليـاء هللا اهر فإنّ ر هذه اآلية حسب الظّ واآلن لو تفسّ 
د ذاق كــأس الّشــهادة بنهايــة المغلوبّيــة والمظلومّيــة فــي كــربالء فــي أرض وجنــوده، ألنا حضــرته قــ

تــه كانــت الئحــة وواضــحة كالّشــمس وكــذلك قولــه فــي اآليــة المباركــة ، مــع أّن بســالته وجنديّ فّ الّطــ
ــْأَبى هللُا ِإالا َأن ُيــِتما ُنــوَرُه َوَلــوْ ؤُ ِفــطْ ﴿ُيِريــُدوَن َأن يُ  ــَأْفَواِهِهْم َوَي . لــو كانــت َكــِرَه اْلَكــاِفُروَن﴾ وا ُنــوَر هللِا ِب

ــُتفّســ ــة، فإنّ ا بالّســلطنة الظّ ر تفســيًرا حرفيًّ ــا يطفئــون األنــوار هــا ال تتّ اهرّي ــًدا، ألناهــم كــانوا دائًم فــق أب
اهر ويخمــدون الّســرج الّصــمدانّية فمــن أيــن مــع هــذا كانــت تظهــر الغلبــة؟ ثــما اإللهّيــة بحســب الّظــ

فأّي معنى لنوره ُهنا؟  ﴿َوَيْأَبى هللُا ِإالا َأن ُيِتما ُنوَرُه﴾ّشريفة قوله: نظر إلى المنع الوارد في اآلية الا
أمــٍن ليســتريحوا فيــه مــن ظلــم المشــركين ولــم يــذوقوا  إذ قــد لــوحظ أنا جميــع األنــوار لــم يجــدوا محــلّ 
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ـــة هـــذه األنـــوار علـــى شـــأن أنا أّي إنســـان كـــان يســـتطيع أن يفعـــل طعـــم الرّ  احـــة. وكانـــت مظلومّي
ر الوجود هؤالء كّل ما كان يريده. كما َعَرف الّناس كـّل ذلـك وأدركـوه وأحصـوه. وكيـف مـع بجواه

 روا معنـــى وبيـــان هـــذه الكلمـــات اإللهّيـــة وآيـــات العـــزّ هـــذا يســـتطيع هـــؤالء الّنـــاس أن يفهمـــوا ويفّســـ
 مدانّية؟ الّص 

 
اإلحاطة هـو المقصود من الغلبة والقدرة و  ره بل إنا والخالصة أنا المقصود ليس كما تصوّ 

الحسـين اّلـذي سـفك علـى التّـراب حضـرة مقام آخر وأمر آخر. مثاًل انظـروا إلـى غلبـة قطـرات دم 
نفوذ على أرواحهم بسـبب شـرافة هـذا و وكيف كان لهذا الّتراب من تأثير في أجساد الّناس، وغلبة 

امه، كـان يشـفى الّدم وغلبة نفوذه، بحيث وصل األمر إلى حد أنا كّل من أراد االستشفاء من أسق
س بيقـين ة منه. وكّل من أراد حفظ ماله ووضع في بيتـه مقـداًرا مـن هـذا التّـراب المقـدّ إن رزق بذرّ 

اهر. ولــو أنانــي كامــل، ومعرفــة ثابتــة راســخة حفظــت جميــع أموالــه. وهــذه مراتــب تأثيراتــه فــي الّظــ
 رباب، وخرج بالكّلّية عن دين هللا. ه اعتبر الّتراب رّب األأن يقال إنّ  أذكر تأثيراته الباطنّية فال بدّ 

 
ر كيــف لــم يكــن معــه ة. وتفّكــنظر إلــى شــهادة الحســين وكيــف كانــت بنهايــة الّذّلــاوكــذلك فــ

حـال مـن ون الرّ نه. مع ذلـك تـرى اليـوم كـم مـن الّنـاس يشـدّ اهر أو يغسله ويكفّ أحد لينصره في الظّ 
هم علـى تلــك العتبــة. هــذه هــي أطـراف الــبالد وأكنافهــا ليحضــروا فـي تلــك األرض، ويضــعوا رؤوســ

 ّبانّية. الغلبة والقدرة اإللهّية، والّشوكة والعظمة الرّ 
 

ر أنا تلــك األمــور حــدثت بعــد شــهادة الحســين وأنا لــيس لهــا فائــدة أو ثمــرة اك أن تتصــوّ إّيــ
أبـًدا بالحيـاة اإللهّيـة، وسـاكن فـي رفـرف امتنـاع القـرب،  بالّنسبة لحضرته. ذلـك ألنا حضـرته حـيّ 

قيم في سدرة ارتفاع الوصـل. فجـواهر الوجـود هـؤالء قـائمون فـي مقـام اإلنفـاق بكـّل مـا عنـدهم، وم
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بمعنى أناهم أنفقوا وينفقون أرواحهم وأموالهم وأنفسهم كّلها في سبيل المحبوب. وليس لديهم مرتبـة 
مـــــن هـــــذا المقـــــام، إذ لـــــيس للعاشـــــقين مطلـــــب إاّل رضـــــاء المعشـــــوق، وال مقصـــــد إاّل لقـــــاء  أحـــــبّ 

 المحبوب. 
 

نّ  هـذه األلـواح ال  رار شـهادة الحسـين ونتائجهـا، فـإنّ سـي لو أريد أن أذكر لك رشًحا من أوا 
نّ  نسـيم الرحمـة، وتلـبس شـجرة الوجـود  ي آمل إن شاء هللا أن يهـبّ تكفيها وال تصل إلى نهايتها، وا 

عـن  تـهسـتغني بعنايّبانّيـة، وننهتـدي إلـى أسـرار الحكمـة الرّ  بيـع اإللهـي، حتّـىخلعة جديـدة مـن الرّ 
لى اآلن لـم نشـاهد أحـًدا فـائًزا بهـذا المقـام إاّل عـدًدا قلـياًل ليسـوا معـروفين بـين  عرفان كّل شيء. وا 
الّناس. فلننتظر ما يقضي به قضـاء هللا، ومـا يظهـر مـن خلـف سـرادق اإلمضـاء. كـذلك لكـم مـن 

تصـلون، ومـن ثمـرات العلـم  كـم بمواقـع العلـمبـدائع أمـر هللا ونلقـي علـيكم مـن نغمـات الفـردوس لعلّ 
 ترزقون. 

 
هم إًذا فــاعلم علــم اليقــين بــأنا شــموس العظمــة هــؤالء، إن يكونــوا جالســين علــى الّتــراب، فــإنّ 

ن لــم يكـن لــديهم فلــس واحـد فــإنّ فـي الحقيقــة مســتقرّ  هم يكونــون طــائرين ون علـى العــرش األعظــم وا 
ن يكونــوا مبتلــين تحــت يــد األعــداء  ســاكنين علــى يمــين  ن هم يكونــو فــإنّ فــي أعلــى مــدارج الغنــى. وا 

ن يكونــوا فــي كمــال الّذّلــ كئــين علــى عــرش جالســين ومتّ  ن هم يكونــو ة الّظــاهرة، فــإنّ القــدرة والغلبــة. وا 
ن يكونـــوا فـــي نهايـــة العجـــز الّظـــة الّصـــالعـــزّ   قـــائمين علـــى كرســـيّ  ن هم يكونـــو ، فـــإنّ اهريّ مدانّية. وا 

 الّسلطنة واالقتدار. 
 

، ونطــق ببيانــات مــن ام علــى كرســيّ ن مــريم يوًمــا مــن األّيــبــابنــاًء علــى هــذا جلــس عيســى 
ــاس، إّن غــذائي هــو مــن نبــات األرض َأُســدُّ  بــه الجــوع،  نغمــات روح القــدس، مضــمونها: أّيهــا الّن
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يالي ضياء القمـر، وركـوبتي أقـدامي، فمـن أغنـى منـي علـى وفراشي سطح الغبراء وسراجي في اللّ 
نّ ف نـوع مـن الثّـمائـة ألـ وجه البسيطة؟ قسًما با  إنا  مائـة  روة والغنـى طـائف حـول هـذا الفقـر، وا 

ة. ولو تفوز برشح من بحر هذه المعاني لتنقطـع عـن عـالم ة طالب لهذه الّذلّ ألف من ملكوت العزّ 
 اج. الملك والوجود، وتفدى بروحك كالفراش حول الّسراج الوهّ 

 
اشـتكى مـن الفقـر ادق مـن أنا شخًصـا مـن األصـحاب ومثل هذا قد روى عن حضـرة الّصـ

وشــربت مــن شــراب الِغَنــى.  ك غنــيّ إّنــ – لــدى حضــرته ذات يــوم، فقــال لــه ذاك الجمــال األبــديّ 
ا وأنا محتاج إلى درهم؟ فقـال ر ذاك الفقير من بيان ذاك الوجه المنير. وقال كيف أكون غنيًّ فتحيّ 

له هل تبيعها بـألف تنا في قلبك؟ فأجاب بلى يا ابن رسول هللا. فقال أو ليست محبّ  –له حضرته 
فقال حضرته: كيف يكون فقيـًرا مـن عنـده  -دينار؟ فأجاب، أناي ال أستبدلها بالّدنيا وما خلق فيها
 مثل هذا الكنز اّلذي ال يرضى عنه بالعالم بدياًل. 

 
ــ ــى وهــذه الّذّل ــا هــو معتبــر عنــد ة والعــزّ هــذا الفقــر والِغَن ة، والّســلطنة والقــدرة، ومــا دونهــا مّم

﴿َيــا َأيَُّهــا الّنــاس َأنــُتُم ه لــيس شــيًئا مــذكوًرا لــدى تلــك الّســاحة، كمــا يقــول: عــاع، إّنــمــج الرّ هــؤالء اله
ا سـوى هللا، ومـن إًذا فالمقصود من الِغَنى هـو الِغَنـى عّمـ اْلُفَقَراء ِإَلى هللِا َوهللُا ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد﴾.

 الفقر هو الفقر إلى هللا. 
 

أنا اليهـود قـد أحـاطوا بعيسـى ابـن مـريم ذات يـوم، وطلبـوا منـه نظر وتأمـل، كيـف اوكذلك 
عــى بــه مــن أناــه هــو المســيح والّنبــّي، ليحكمــوا عليــه بــالكفر وينفــّذوا فيــه حــد القتــل، اإلقــرار بمــا أدّ 

أحضروا شمس سـماء المعـاني فـي مجلـس بـيالطس بحضـور قيافـا اّلـذي كـان أعظـم علمـاء  حّتى
جلـس أيًضـا جميـع العلمـاء، واجتمـع كـذلك جمـع كبيـر بقصـد ذاك العصر. وأحضروا فـي ذلـك الم
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يذاء حضرته. وحدث أناه كّلما استفسروا من حضرته لعلّ الّتفرّ  هـم يسـمعون ج عليه واالستهزاء به وا 
منه إقراًرا، كان حضرته يختار الّسكوت، وما تعّرض للجواب عليهم أبًدا إلى أن قام ملعون وجاء 

ّنــي صــاحب كتــاب فــه قــائالً فــي مقابــل وجهــه وحلّ  ّنــي ملــك اليهــود؟ وا  : أولــم تقــل إّنــي مســيح هللا؟ وا 
ّنــي مخــرّ  ﴿أمــا تــرى بــأنا ابــن اإلنســان قــد ب يــوم الّســبت؟ فرفــع حضــرته رأســه المبــارك وأجــاب: وا 

ة ، يعنـــي أمـــا تـــرى ابـــن اإلنســـان جالًســـا عـــن يمـــين القـــدرة والقـــوّ ة؟﴾جلـــس عـــن يمـــين القـــدرة والقـــوّ 
اهر لم يكن موجوًدا لدى حضرته شيء أبًدا من أسـباب القـدرة إاّل حسب الظّ اإللهّية. والحال أناه ب

ــة اّلتــي قــد أحاطــت بكــّل مــن فــي الّســموات واألرض. وال أدري مــاذا أذكــر بعــد هــذا  القــدرة الباطنّي
 وا أخيًرا إليذاء حضرته وقتله حّتىالقول، مّما ورد على حضرته، وماذا صنعوا معه إلى أن تصدّ 

 ك الرابع؟فّر إلى الَفلَ 
 

وكــذلك مــذكور فــي انجيــل لوقــا بــأنا حضــرته مــّر فــي يــوم آخــر علــى أحــد مــن اليهــود كــان 
حضرته عرفه بالقرائن واستغاث بـه.  مبتلى بمرض الفالج، وراقًدا على الّسرير. فلما رأى اليهوديّ 

نوا فـاعترض بعـض اليهـود اّلـذين كـا ﴿قم عن سريرك فإّنك مغفورة خطاياك﴾فأجاب عيسى قائاًل 
فالتفــت المســيح  ﴿هــل يمكــن ألحــد أن يغفــر الخطايــا إاّل هللا؟﴾حاضــرين فــي ذاك المكــان قــائلين 

ما أسـهل أن أقـول لـه قـم فاحمـل سـريرك أم أقـول لـه مغفـورة خطايـاك لتعلمـوا بـأنا ﴿أيّ إليهم وقال: 
لعــاجز ي أنا حضــرته لمــا أن قــال لــذلك ا. أالبــن اإلنســان ســلطاًنا علــى األرض لمغفــرة الخطايــا﴾

ــا قــد غفــرت خطايــاك، اعتــرض جمــع مــن اليهــود قــائلين هــل يقــدر أحــد أن يغفــر  المســكين قــم حقًّ
للعباد غير هللا الغالب القادر؟ فالتفت حضرته إليهم وقال: أيمـا أسـهل عنـدكم أأقـول لهـذا المفلـوج 

األرض أم أقـــول لـــه مغفـــورة خطايـــاك لتعلمـــوا أنا البـــن اإلنســـان ســـلطاًنا علـــى  العـــاجز قـــم وامـــشِ 
 لغفران ذنوب المذنبين. هذه هي الّسلطنة الحقيقّية وهذا هو اقتدار أولياء هللا. 
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ر ذكرهــا فــي كــّل مقــام ومكــان، هــو لتّطلــع إّن المقصــود مــن كــّل هــذه الّتفاصــيل اّلتــي تكــرّ 
على تلويحات كلمـات أصـفياء هللا. لعـلا الَقـدم ال يـزّل، والقلـب ال يضـطرب مـن بعـض العبـارات، 

ضـــا مـــن ريـــاض الَقُبـــول علـــى صـــراط حـــّق يقـــين بقـــدم اليقـــين، لعـــلا يهـــب علينـــا نســـيُم الرّ ونســـير 
ولتكون عارًفـا بمعـاني الّسـلطنة وأمثالهـا، مّمـا  . ويوصلنا نحن الفانين إلى الملكوت األبديّ اإللهيّ 

 ورد ذكره في األخبار واآليات. 
 

ا تمّســك بــه اليهــود والّنصــارى وزيــادة علــى ذلــك، فلــيكن مــن المعلــوم المحّقــق لجنابــك أنا مــ
ث بـه أصـحاب الفرقـان فـي هـذا هـو بعينـه مـا قـد تشـبّ  وكانوا يعترضون به على الجمال األحمـديّ 

نظر إلــى هــؤالء االّزمــان، ويعترضــون بــه علــى نقطــة البيــان روح مــن فــي ملكــوت األمــر فــداه. فــ
ل مــن قبــُل فــي شــأنهم مــا نــزّ  الغــافلين اّلــذين يقولــون اليــوم مــا قالــه اليهــود وهــم ال يشــعرون. فــنعمَ 

 .﴿َلَعْمُرَك ِإناُهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهوَن﴾. وأيًضا ﴿َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن﴾
 

ولما أشرق غيب األزل وساذج الهوّية، الّشمس المحّمدّية من أفق العلم والمعاني كان من 
بعد موسى: نعم، إّنه مذكور في الكتاب بأناه ال  جملة اعتراضات علماء اليهود أناه لن يبعث نبيّ 

يحــيط بكــّل األرض شــرعة شــريعته المــذكورة فــي  تــه ومذهبــه، حّتــىج ملّ أن تظهــر طلعــة لتــروّ  بــدّ 
اللة بقولـه: الّتوراة. لـذلك ينطـق سـلطان األحدّيـة عـن لسـان أولئـك الّسـاكنين فـي وادي البعـد والّضـ

ــَداُه َمْبُســوَطَتاِن﴾﴿َوَقاَلــِت اْلَيُهــوُد َيــُد هللِا َمغْ  ــِديِهْم َوُلِعُنــوْا ِبَمــا َقــاُلوْا َبــْل َي ــٌة ُغلاــْت َأْي أي أنا اليهــود  ُلوَل
نا أيـادي قدرتـه مبسـوطتان ومهيمنتـان إت أيـديهم ولعنـوا بمـا افتـروا بـل قالت أنا يد هللا مغلولـة غّلـ

 . ﴿َيُد هللِا َفْوَق َأْيِديِهْم﴾دائًما أبًدا 
 



 كتاب اإليقان

www.oceanoflights.org 

الّتفســير قــد اختلفــوا فــي شــرح أســباب نــزول هــذه اآليــة، إاّل أناــه يجــب أن ولــو أنا علمــاء 
قـد  لـه اليهـود مـن أنا الّسـلطان الحقيقـيّ عليـه اآليـة ال إلـى مـا تخيّ  تنظر إلى المقصود اّلذي تنّص 

ســالة، وبعــدها أصــبحت يــداه مغلــولتين وغيــر قــادر لعــة الموســوّية، وخلــع عليــه ثــوب الرّ خلــق الطّ 
ــذي ال معنــى لــه، وكــم هــو بعيــد عــن علــى إرســال رســو  ل بعــد موســى. والتفــت إلــى هــذا القــول اّل

نظــر اليــوم كيــف أنا جميــع هــؤالء الّنــاس يشــتغلون بأمثــال هــذه األقــوال اشــريعة العلــم والمعرفــة. و 
دون تالوتهــا، ويعترضــون علــى اليهــود المزخرفــة، وقــد مضــى علــيهم أكثــر مــن ألــف ســنة وهــم يــردّ 

ا وجهــًرا هــو عــين مــا يعتقــد بــه التفتــوا ومــا أدركــوا بــأنا مــا يقولونــه ســرًّ  مــن حيــث ال يشــعرون. ومــا
حمـة اإللهّيـة قـد هـورات قـد انتهـت، وأبـواب الرّ نا جميـع الظّ إاليهود. كما سمعت كيف أناهم يقولون 

انسّدت. فال تطلع بعد ذلك شـمس مـن مشـارق القـدس المعنوّيـة، وال تظهـر أمـواج مـن بحـر القـدم 
. هــذا هــو مبلــغ إدراك هــؤالء الهمــج ال يــأتي هيكــل مشــهود مــن خيــام الغيــب الرّبــانيّ مداني، و الّصــ
حمـة المنبسـطة األمـر اّلـذي ال يجـوز ألّي والرّ  عاع اّلذين اعتقـدوا بجـواز انقطـاع الفـيض الكّلـيّ الرّ 

ة لهّمـلم من كّل الّنواحي واألطراف. وبـذلوا ام بانقطاعه. وقد قاموا على الظّ عقل أو إدراك أنا يسلّ 
ــة فــي إلخمــاد نــار الّســدرة بأجــاج مــاء الظّ  نــون، وغفلــوا عــن أنا زجــاج القــدرة يحفــظ ســراج األحدّي

ــ ة أن بقــوا محــرومين عــن أصــل المقصــود. محجــوبين عــن حصــن حفظــه. فيكفــي هــؤالء القــوم ذّل
اّلـذي بـه اّلذي ُقّدر للعباد، هـو لقـاء هللا وعرفانـه  لطيفة األمر وجوهره. ألنا منتهى الفيض اإللهيّ 

اض القدم على عباده، وكمال الفضل المطلق على خلقـه، مّمـا وعد الكّل وهذا هو نهاية فيض فيّ 
روها ف بهاتـه الّشـرافة الكبـرى. ومـع ذلـك أنكروهـا وفّسـلم يرزق به أحد من هـؤالء العبـاد، وال تشـرّ 

َلِئــَك َيِئُســوا ِمــن راْحَمِتــي َوُأْوَلِئــَك َلُهــْم ﴿َواّلــذيَن َكَفــُروا ِبآَيــاِت هللِا َوِلَقاِئــِه ُأوْ حســب أهــوائهم كمــا يقــول: 
. وكـذلك يقـول ﴿اّلـذيَن َيُظنُّـوَن َأناُهـم ُماَلُقـو َربِِّهـْم َوَأناُهـْم ِإَلْيـِه َراِجُعـوَن﴾. وكذلك يقول: َعَذاٌب َأِليٌم﴾

. وفـي َقِليَلـٍة َغَلَبـْت ِفَئـًة َكِثيـَرًة﴾﴿َقـاَل اّلـذيَن َيُظنُّـوَن َأناُهـم مُّاَلُقـوا هللِا َكـم ِمـْن ِفَئـٍة في موضع آخـر: 
﴿ُيـَدبُِّر اأَلْمـَر وفـي موضـع آخـر  ﴿َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمـال َصـاِلحا﴾موضع آخر: 
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ـُل اآلَيــاِت َلَعلاُكـم ِبِلَقــاء َربُِّكــْم ُتوِقُنـوَن﴾ وحظ قــاء، بحيـث مــا لــة علـى اللّ فجميــع هـذه اآليــات داّلــ ُيَفصِّ
تبــة فـي الكتــب الّســماوّية حكــم أحكــم منهـا مــع ذلــك أنكروهــا وجعلــوا أنفسـهم محــرومين مــن هــذه الرّ 

 األبهى.  الّسامية العليا والمقام األعزّ 
 

هللا فـي يـوم القيامـة. والحـال أناهـم لـو  يقـاء هـو تجّلـوقد ذكـر بعضـهم أنا المقصـود مـن اللّ 
ي موجـود فـي كـّل األشـياء كمـا قـد ثبـت مـن فإّن هذا الّتجّلـ، ي العامّ نا المقصود هو الّتجلّ إيقولون 

. وأنا آثــار إشــراق شــمس ي ذاك الّســلطان الحقيقــيّ قبــل أنا كــّل األشــياء هــي َمحــلا ومظهــٌر لتجّلــ
ــ  اإللهــيّ  موجــودة والئحــة فــي مرايــا الموجــودات. بــل لــو ينظــر اإلنســان بالبصــر المعنــويّ  يالمّجّل

. حيــث ي الّســلطان الحقيقــيّ د شــيء فــي الوجــود بغيــر ظهــور تجّلــليشــاهد بأناــه ال يمكــن أن يوجــ
ـــــور المعنـــــويّ  ـــــروزه،  تالحظـــــون أنا كـــــّل الممكنـــــات والمخلوقـــــات حاكيـــــة عـــــن ظهـــــور ذاك الّن وب

البين فـي مـدائن المعرفـة مفتوحة في كّل األشياء لورود الّطـ ضوان اإللهيّ وتشاهدون أنا أبواب الرّ 
ئق العلم والقدرة، كي يشاهدوا في كّل حديقـة عـرائس المعـاني والحكمة، ودخول الواصلين في حدا

علـــى هـــذا  طافـــة. إذ أنا أكثـــر آيـــات الفرقـــان دالّ جالســـة فـــي غرفـــات الكلمـــات بنهايـــة الّزينـــة واللّ 
ن ِمــْن َشــْيٍء ِإالا ُيَســبُِّح ِبَحْمــَدِه﴾وحــاني ومشــِعر بــه. فقولــه: المطلــب الرّ  ، شــاهٌد نــاطٌق بــذلك. ﴿َواِ 

هو برهان صادق عليه. فـاآلن لـو يكـون المقصـود مـن لقـاء  ُكلا َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكَتابا﴾﴿وَ وقوله: 
يــات لكــان جميــع الّنــاس إًذا مشــّرفين بلقــاء طلعــة مــن ال يــزال ذاك الّســلطان عــديم هللا هــذه الّتجلّ 

 خصيص بالقيامة. المثال وال يكون هناك داع إًذا للتّ 
 

وفّية عـن هـذا المقـام كما عّبر جمع من الّصـ ي الخاّص ّتجلّ نا المقصود هو الإولو يقولون 
ي أيًضا إن يكن في نفس الّذات فإّنه في حضرة العلم من األزل. بالفيض األقدس، فإّن هذا الّتجلّ 
قاء في هذا المقام ال يصدق على أحد ألنا هـذه تبة، فإّن صدق اللّ وعلى فرض الّتصديق بهذه الرّ 



 كتاب اإليقان

www.oceanoflights.org 

ـِبْيُل َمْسـُدوٌد َوالطا تبة محّققة في غيب االرّ  َلـُب َمـْرُدوٌد( ألنا هـذا المقـام لّذات ولم يفـز بهـا أحـد. )السا
 بين فكيف تصل إليه عقول ذوي الحدود والحجبات؟ال تطير إليه أفئدة المقرّ 

 
س فهــذا ُمَســّلم بــه فــي عــالم اني الُمعّبــر عنــه بــالفيض المقــدّ ي الّثــولــو يقولــون إّنــه هــو الّتجّلــ

بأنبيائـه وأوليائـه، إذ لـم  ي عالم ظهور األّولّية وبـروز البدعّيـة. وهـذا المقـام مخـتّص الخلق أعني ف
الجميـع بهـذا المطلـب ويـذعنون  يكن موجوًدا في عوالم الوجود من هو أعظم منهم وأكبر كما يقرّ 

 فات األزلّيــة ومظــاهر األســماء اإللهّيــة. وهــم المرايــا اّلتــي تحكــيلـه. وهــؤالء هــم مواقــع جميــع الّصــ
اهر المســتور. وال عنــه تماًمــا. وكــّل مــا هــو راجــع إلــيهم فــي الحقيقــة، فهــو راجــع إلــى حضــرة الّظــ

ل والوصـــول إليـــه إاّل بمعرفـــة هـــذه الكينونـــات المشـــرقة مـــن يمكـــن أن تحصـــل معرفـــة المبـــدأ األوّ 
ًذا مـن لقـاء هـذه األنـوار المقدّ   هـممسـة يحصـل لقـاء هللا. ومـن علشمس الحقيقة والوصول إليها. وا 

دة وآخرّيتهـا وظاهرّيتهـا يظهر علم هللا. ومن وجههم يلوح وجه هللا. ومن أّولّية هذه الجواهر المجـرّ 
ُل َواآلِخُر َوالظاـاِهُر َواْلَبـاِطُن﴾وباطنّيتها يثبت على من هو شمس الحقيقة بأناه  . وكـذلك ﴿ُهَو اأَلوا

قــًة نفــس صــارت فــي أّي ظهــور موفّ فات المتعاليــة. لهــذا فكــّل تثبــت ســائر األســماء العاليــة والّصــ
ئحة، فهي فائزة بلقاء هللا وواردٌة فـي وفائزًة بهذه األنوار المضيئة الممتنعة، والّشموس المشرقة الالّ 

ـــة الباقيـــة. وهـــذا اللّ  ر ألحـــد إاّل فـــي القيامـــة، اّلتـــي هـــي نفـــس هللا قـــاء ال يتيّســـمدينـــة الحيـــاة األبدّي
 . بمظهره الكّليّ 

 
امــة المــذكورة والمســطورة فــي كــّل الكتــب واّلتــي بهــا ُوعــد جميــع الّنــاس وهــذا هــو معنــى القي

ــروا بــذلك اليــوم. فــانظر اآلن هــل ُيَتصــوّ   مــن هــذا اليــوم وأكبــر منــه وأعظــم، حّتــى ر يــوم أعــزّ وُبشِّ
يســمح اإلنســان لنفســه بــأن يفلــت مــن يــده مثــل هــذا اليــوم، ويحــرم نفســه مــن فيوضــات هــذا اليــوم 

بيع؟ وبعد أن قام الـّدليل بتمامـه علـى أناـه ال يوجـد يـوم أعظـم كأمطار الرّ  حمنالجارية من قبل الرّ 
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مـــن هـــذا األمـــر، كيـــف يجـــوز إلنســـان أن يحـــرم نفســـه مـــن فضـــل كهـــذا  مـــن هـــذا اليـــوم، وال أعـــزّ 
ين. وفضـاًل عـن كـّل هـذه الـّدالئل المحكمـة المتقنـة اّلتـي انّ مين والّظـالفضل األكبر بكلمات المتـوهّ 

وايــة المشــهورة اّلتــي تقــول: قــل منهــا، وال مهــرب ألّي عــارف عنهــا، أمــا ســمعوا الرّ ألّي عا ال مفــرّ 
ر أئمــة الهــدى واألنــوار اّلتــي ال تطفــى اآليــة الكريمــة: )إذا قــاَم القــائُم قامــت القيامــة(. وكــذلك فّســ

لـى حضـرة القـائم وظهـوره مـع بأناهـا تشـير إ ﴿َهْل َينُظُروَن ِإالا َأن َيْأِتَيُهُم هللُا ِفي ُظَلٍل ِمـَن اْلَغَمـاِم﴾
 م بها عندهم. أنا القوم يعتبرونها من األمورات المحدثة في يوم القيامة والمسلّ 

 
فيا أّيها األخ أدرك إًذا معنى القيامة واعرفه، وطهِّر الّسمع عـن كلمـات هـؤالء المـردودين. 

أعظم من هذا اليـوم، وال قيامـة  ر يومٌ ك لو تسير قلياًل في عوالم االنقطاع لتشهد بأناه ال ُيتصوّ إنّ ف
ّن عماًل واحًدا في هـذا اليـوم يعـادل بأعمـال مائـة ألـف سـنة. بـل أسـتغفر  أكبر من هذه القيامة. وا 

س عــن الجــزاء المحــدود. وحيــث أنا هــؤالء الهمــَج هللا عــن هــذا الّتحديــد، ألنا عمــل هــذا اليــوم مقــدّ 
ة، لقــاء هللا، لهــذا غــدوا محجــوبين عــن فيضــه بــالمرّ الرعــاَع مــا أدركــوا ومــا َعَرفــوا معنــى القيامــة وال 

اته هـــو الوصـــول إلـــى هـــذا المقـــام ومعرفتـــه. مـــع ذلـــك ل مشـــقّ مـــع أنا المقصـــود مـــن العلـــم وتحّمـــ
رف عــن جــوهر ون عنهــا لحظــة. وغّضــوا الّطــفجمــيعهم مشــغولون بــالعلوم الّظــاهرة بحيــث ال ينفّكــ

، ومـا فـازوا بقطـرة مـن سـحاب الفـيض العلم اإللهـيّ  عوا رشًحا من يمّ العلم والمعلوم، كأناهم ما تجرّ 
 حماني. الرّ 
 

قـاء فـي يـوم ظهـور الحـّق، وال يعـرف مظـاهر فانظر اآلن، هل إذا لـم يـدرك أحـد فـيض اللّ 
ولـو كـان لــه ألـف سـنة فــي الّتحصـيل، وأحـاط بجميــع  الحـّق، هـل يصـدق عليــه صـفة العـاِلم حتّــى

معلـوم بالبداهـة أناـه ال يصـدق فـي حّقـه صـفة العلـم. ولكـن  ألناـه – العلوم المحـدودة الّظـاهرة؟ كـالّ 
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إذا لم تّطلع نفٌس على حرف واحد مـن العلـم، وفـازت بهـذه الّشـرافة الكبـرى، فـال بـد أناهـا محسـوبة 
 ين، ألناها قد فازت بالغاية القصوى من العلم، وبلغت نهاية منتهاه. من العلماء الرّبانيّ 

 
ل ويقــول: )يجعــُل أعالكــم أســفلكم هــور كمــا يتفّضــعالئــم الظّ تبــة أيًضــا هــي مــن وهــذه الرّ 

﴿َوُنِريـــُد َأن ناُمـــنا َعَلـــى اّلـــذيَن اْسُتْضـــِعُفوا ِفـــي اأَلْرِض وأســـفلكم أعالكـــم(. وكمـــا قـــال فـــي الفرقـــان: 
وا قـد اسـتقرّ  . وقـد شـوهد اليـوم، كـم مـن العلمـاء نظـًرا إلعراضـهمَوَنْجَعَلُهْم َأِئماًة َوَنْجَعَلُهُم اْلـَواِرِثيَن﴾

ال نظــًرا فــي أســفل أراضــي الجهــل، وانمحــت أســماؤهم مــن دفتــر العــالين والعلمــاء، وكــم مــن الجّهــ
﴿َيْمُحـوا إلقبالهم قد ارتقوا إلى أعلى أفق العلم، وأثبتت أسـماؤهم فـي ألـواح العلـم بقلـم القـدرة كـذلك 

ــاِب﴾ ــَدُه ُأمُّ اْلِكَت ــُت َوِعن ــاُء َوُيْثِب ــا َيَش ــّدليل عنــد حصــول المــدلول قبــيح. )الوا: ولهــذا قــ هللُا َم طلــب ال
، يـركض قـل يـا أهـل األرض هـذا فتـى نـاريّ  .(واالشتغال بالعلم بعد الوصـول إلـى المعلـوم مـذموم

ركم باألمر اّلذي كان عـن أفـق القـدس فـي شـطر العـراق ركم بسراج هللا ويذكّ وح، ويبشّ ّية الرّ في برّ 
 تحت حجبات الّنور بالّستر مشهوًدا. 

 
ج علــى أرض المعرفــة حبيبــي إّنــك لــو تطيــر قلــياًل فــي ســماوات معــاني الفرقــان، وتتفــرّ  فيــا

المبســوطة فيــه، لينفــتح علــى وجهــك كثيــر مــن أبــواب العلــوم، وتــوقن بــأّن جميــع هــذه األمــور اّلتــي 
، هي اّلتي بعينها في ظهـور نقطـة تمنع العباَد في هذا اليوم عن الورود إلى شاطئ البحر األزليّ 

لـع ن: قد منعت أيًضا أهَل ذلك العصر عن اإلقرار بتلك الّشمس، واإلذعان لهـا. وكـذلك تطّ الفرقا
 في أعلى غرف اليقين واالطمئنان.  جعة والبعث، وتستقرّ على أسرار الرّ 

 
فانظر من جملة ذلك أنا جمًعا من الجاحدين لذلك الجمال عديم المثال، والمحرومين من 

﴿ِإنا هللَا َعِهـَد ِإَلْيَنـا ى محّمد ذات يوم علـى سـبيل االسـتهزاء قـائلين: الكعبة الباقية، قد عرضوا عل
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يعنـي أنا هللا عهـد إلينـا أاّل نـؤمن لرسـول مـا لـم  َيْأِتَيَنـا ِبُقْرَبـاٍن َتْأُكُلـُه الناـاُر﴾ َأالا ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل حتّـى
الّسماء فتحرقه، كمـا سـمعتم عـن  يظهر معجزة هابيل وقابيل، أي يقدم قرباًنا تنزل عليه الّنار من
َنـاِت حكاية هابيل، ومّما هو مذكور في الكتب. فأجابهم حضرته  ﴿َقْد َجاَءُكْم ُرُسـٌل ِمـْن َقْبِلـي ِباْلَبيِّ

ــَم َقَتْلُتُمــوُهْم ِإن ُكنــُتْم َصــاِدِقيَن﴾ ــُتْم َفِل . ومضــمونها أنا حضــرته قــال لهــم لقــد جــاءكم مــن َوِبالاــِذي ُقْل
ــَم قتلــتم رســل هللا هــؤالء إن كنــتم نــات الّظــعنــد هللا بالبيّ قبلــي رســل مــن  اهرات وباّلــذي تطلبونــه، فِل

ــد وعهــده بحســب أصــادقين. ف ــذين كــانوا فــي عصــر محّم نصــفوا اآلن: متــى كــان هــؤالء العبــاد اّل
اهر موجودين في عهد آدم أو األنبياء اآلخرين، مع أناه كان هنـاك فاصـلة آالف الّسـنين بـين الظّ 

دق محّمــد إلــى أهــل زمانــه قتــل هابيــل أو م وذاك الّزمــان؟ فمــع ذلــك ِلــَم نســب جــوهر الّصــعهــد آد
غـو، أو األنبياء اآلخرين؟ إّنه ال مفّر من أن تنسب إلى حضرته والعياذ با  الكذب، أو الكالم اللّ 
والمرسـلين تقول بأنا هؤالء األشقياء كانوا هم نفس أولئك األشقياء اّلذين كـانوا يعارضـون األنبيـاء 

 في كّل عصر إلى أن قتلوهم أخيًرا واستشهدوا جميًعا. 
 

ـــتفّكـــ مـــن مصـــر  عليـــك طيـــب نســـيم العرفـــان الهـــابّ  ن فـــي هـــذا البيـــان، كـــي يمـــرّ ر وتمّع
نا الغـافلين مـن الّنـاس لّمـا لـم إحمن، وتبلغ الّروح بمليح بيان المحبوب إلـى حديقـة العرفـان. إذ الرّ 

ؤال حسب زعمهم، كانوا لبالغة الكاملة، ولم يجدوا الجواب مطابًقا للسّ يدركوا معاني هذه البيانات ا
 الجهل والجنون. –ينسبون إلى تلك الجواهر جواهر العلم والعقل 

 
﴿َوَكـاُنوْا ِمـن وكذلك يقول حضـرة الّرسـول فـي آيـة ُأخـرى، فـي مقـام الّتعـريض بأهـل زمانـه 

أي أنا  َفَلماا َجاَءُهم َما َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِه َفَلْعَنـُة هللِا َعَلـى اْلَكـاِفِريَن﴾ َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى الاِذيَن َكَفُرواْ 
ار ويحاربونهم في سبيل هللا، ويطلبون الفتح عليهم لنصـرة أمـر هللا، هؤالء القوم كانوا يقاتلون الكفّ 

كيـــف أنا هـــذه اآليـــة  فلمـــا جـــاءهم اّلـــذي عرفـــوه كفـــروا بـــه فلعنـــة هللا علـــى الكـــافرين. فـــانظر اآلن
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ن هذا المعنى: وهو أنا الّناس اّلـذين كـانوا فـي زمـان حضـرته، هـم عـين الّنـاس اّلـذين كـانوا تتضمّ 
في عهد األنبياء الّسابقين، يحـاربون ويجـادلون لتـرويج تلـك الّشـريعة، وتبليـغ أمـر هللا. والحـال أّن 

كــانوا فــي عهــد محّمــد. وفضــاًل عــن الّنــاس اّلــذين كــانوا فــي عهــد عيســى وموســى، هــم غيــر اّلــذين 
ذين عرفوهمـــا مـــن قبـــل، كانـــا موســـى صـــاحب الّتـــوراة، وعيســـى صـــاحب ذلـــك فـــإّن الّشخصـــين الّلـــ

اإلنجيل. مع ذلك ِلَم يقول حضرة محّمد لما أن جاءهم ما عرفـوه أي اّلـذي هـو عيسـى أو موسـى 
و محّمد، وظهـر مـن مدينـة سم آخر هااهر بكفروا به؟ والحل أنا محّمًدا كان موسوًما بحسب الظّ 

دراك  أخـــرى، وجـــاء بلغـــة أخـــرى، وشـــرع آخـــر، فمـــع ذلـــك كيـــف يمكـــن إثبـــات حكـــم هـــذه اآليـــة وا 
 معناها؟. 

 
راحة، ل فــي نفــس الفرقــان بتلــك الّدرجــة مــن الّصــجــوع اّلــذي نــزّ إذن فــإدراك اآلن حكــم الرّ 

لـين ا كـان رجعـة األنبيـاء األوّ محّمـدً  واّلذي ما فهمه أحد إلى اليوم. واآلن فماذا تقول؟ لو تقول إنا 
 لـين، حيـث إنا كما هو مسـتفاد مـن اآليـة، فكـذلك أصـحابه أيًضـا هـم رجعـة أصـحاب األنبيـاء األوّ 

رجعــة عبــاد القبــل واضــحة والئحــة أيًضــا مــن اآليــات المــذكورة. ولــو ينكــرون ذلــك يكونــون قــائلين 
جـــع لــى هــذا المنــوال حكــم الرّ بخــالف حكــم الكتــاب اّلــذي هــو الحّجــة الكبـــرى. إًذا فــأدرك أنــت ع

رأسـك رجـوع األرواح  تـرى بعينـيّ  ام ظهور مظاهر الهوّيـة، حتّـىوالبعث والحشر اّلذي كان في أيّ 
حمـة لمانّيـة بمـاء الرّ افية المنيرة، وتزيل غبار الجهل، وُتطِهّر الّنفس الظّ سة في األجساد الّص المقدّ 
، اللة بسـراجه الّنـورانيّ صـبح الهدايـة مـن ليـل الّضـز سـبيل حمـاني، لعـلا تمّيـق مـن العلـم الرّ المتدفّ 
 حمن وهداية الّسبحان. ة الرّ ق بينهما بقوّ وتفرّ 
 

ولــيكن فــي علــم جنابــك عــالوة علــى مــا ذكــر أنا الحــاملين ألمانــة حضــرة األحدّيــة اّلــذين 
ــة بحكــم جديــد وأمــر بــديع، لّمــا كانــت هــذه األطيــار  أطيــار العــرش  –يظهــرون فــي العــوالم الملكّي
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، لهـذا هـم ّبـانيّ ينزلون من سماء المشيئة اإللهّية، ويقومون جميًعا على األمـر المبـرم الرّ  –الباقي 
ة اإللهّيــة، وُيرزقــون نا الجميــع يشــربون مــن كــأس المحّبــإفــي حكــم نفــس واحــدة، وذات واحــدة. إذ 

الّتجريــد  لهمــا مقــام صــرفران، أوّ مــن أثمــار شــجرة الّتوحيــد. ولمظــاهر الحــّق هــؤالء مقامــان مقــرّ 
ســم واحـد وتصــفهم بوصـف واحــد فـال بــأس فــي اوجـوهر الّتفريــد، وفـي هــذا المقـام لــو تـدعو الكــّل ب

ُق َبـــْيَن َأَحـــٍد ِمـــْن ُرُســِلِه﴾ذلــك، كمـــا يقـــول:  ألناهـــم جميًعـــا يــدعون الّنـــاس إلـــى توحيـــد هللا،  ﴿اَل ُنَفــرِّ
بخلعة الّنبوة، ومفتخـرون بـرداء  رونهم بكوثر الفيض والفضل اّلذي ال يتناهى، وكّلهم فائزون ويبشّ 

ل ونـوح ي آدم األوّ المكرمة. ولهذا يقول محّمد نقطة الفرقان: )أّمـا الّنبيـون فأنـا( وكـذلك يقـول: )إّنـ
ــة بهــذا المضــمون، وظهــرت مــن مجــاري البيانــات وموســى وعيســى(. وكمــا نطقــت الطّ  لعــة العلوّي

ــة، أمثــاُل هــذه البيا ــة، ومخــازن الآللــيء العلمّي نــات المشــعرة بتوحيــد مواقــع الّتجريــد مّمــا هــو األزلّي
س عن حجبـات لعات هم مواقع الحكم ومطالع األمر. وهذا األمر مقدّ ن في الكتب. وهذه الطّ مدوّ 

ــا ِإالا َواِحــَدٌة﴾د ولهــذا يقــول: الكثــرة وعــوارض الّتعــدّ  أن  ولمــا كــان األمــر واحــًدا فــال بــدّ  ﴿َوَمــا َأْمُرَن
 – ًدا. وكذلك نطـق أئمـة الـّدين، وسـرج اليقـين فـي الـّدين اإلسـالميّ يكون مظاهر األمر أيًضا واح

 لنا محّمد، وآخرنا محّمد، وأوسطنا محّمد(. قالوا: )أوّ 
 

مــن المعلــوم والمحّقــق لجنابــك، أنا جميــع األنبيــاء هــم هياكــل أمــر هللا  وخالصــة القــول إنا 
ذا مــا نظــرت إلــيهم بنظــر لطيــ ف لتــراهم جميًعــا ســاكنين فــي اّلــذين ظهــروا فــي أقمصــة مختلفــة. وا 

رضـــوان واحـــد، وطـــائرين فـــي هـــواء واحـــد، وجالســـين علـــى بســـاط واحـــد، ونـــاطقين بكـــالم واحـــد، 
حـاد جــواهر الوجـود والّشـموس غيـر المحـدودة والمعـدودة. فـإًذا لــو وآمـرين بـأمر واحـد. وهـذا هـو اتّ 

. وكـذلك يثبـت فـي كـّل يقول أحد من هذه المظاهر القدسـّية، إّنـي رجعـة كـّل األنبيـاء فهـو صـادق
ذا كـان قـد ثبـت رجــوع األنبيـاء وفًقـا لآليـات وطبًقــا ظهـور الحـق صـدق رجـوع الظّ  هــور الّسـابق. وا 

جــوع أظهــر مــن أن يحتــاج إلــى أي لألخبــار، كــذلك يثبــت ويتحّقــق رجــوع األوليــاء أيًضــا. وهــذا الرّ 
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ّنـه لمـا أن بعـث بـالّنبوة مـن جملـة األنبيـاء نوًحـا عليـه الّسـ دليل أو برهان. فـانظروا مـثاًل إنا  الم، وا 
، أصـــبح كــّل مـــن آمــن بـــه وأذعــن ألمـــره فــي الحقيقـــة مشــّرًفا بحيـــاة وقــام علـــى األمــر بقيـــام إلهــيّ 

ـــا جديـــدة، جديـــدة.  ـــاة جديـــدة وروًح ـــه قـــد مـــنح حي ـــه أّن ـــا  إإذ ويصـــدق فـــي حّق ـــه قبـــل اإليمـــان ب نا
ــّدنيا مــن قبيــل ألســباب المتعلّ ق بــاألموال واواإلذعــان لمظهــر نفســه، كــان عنــده كمــال الّتعّلــ قــة بال

يل والّنهار في الحصول على عام والّشراب وأمثالها بدرجة أناه كان يقضي اللّ األزواج واألوالد والطّ 
ة في اقتناء األشياء الفانيـة. وعـالوة علـى هو والّترف، ويبذل الهمّ الّزخارف الّدنيوّية، واستجماع اللّ 

ة اإليمــان، كــان راســًخا فــي حــدود اآلبــاء واألجــداد، وثابًتــا فــي مــا ذكــر فإّنــه قبــل الــورود علــى لّجــ
مــا كــان يرضــى بــه، وال يقبــل ّتبــاع آدابهــم وشــرائعهم، علــى شــأن لــو كــان يحكــم عليــه بالقتــل، ربّ ا

تغييــر حــرف مــن األمــور الّتقليدّيــة اّلتــي كانــت موجــودة بــين قومــه. وذلــك كمــا صــاح القــوم كّلهــم 
ناا َعَلى آَثاِرِهم ُمْقَتُدوَن﴾﴿ِإناا َوَجْدَنا آبَ بنداء   .اءَنا َعَلى ُأماٍة َواِ 

 
علــى أنا هــؤالء القــوم مــع تقّيــدهم بهــذه الحجبــات المحــدودة، والحــدودات المــذكورة، فــإّنهم 

عــون صــهباء اإليمــان مــن كــأس اإليقــان مــن أيــادي مظــاهر الّســبحان، كــانوا د مــا كــانوا يتجرّ بمجــرّ 
ـــون بـــالمرّ  انوا ينقطعـــون عـــن األزواج، واألوالد واألمـــوال، والمتـــاع، واألرواح ة بحيـــث أناهـــم كـــينقلب

مداني ، وجـذبات الـّذوق الّصـواإليمان. بـل عـن كـّل مـا سـوى هللا. وتأخـذهم غلبـات الّشـوق اإللهـيّ 
ــا. فهــل ال ينطبــق علــى هــؤالء حكــم خلــق جديــد علــى شــأن مــا كــانوا يقيمــون للــدّ  نيا ومــا فيهــا وزًن

نا هذه الّنفوس قبل الفوز بالعناية البديعة الجديدة اإللهّية، كانت تحـافظ ورجوع جديد؟ ألم يشاهد أ
على روحها ونفسها مـن مـوارد الهـالك بمائـة ألـف حيلـة وتـدبير؟ بحيـث أناهـم كـانوا يحتـرزون مـن 

ــا مــن ثعلــب؟ ولكــن بعــد أن نــالوا شــرف الفــوز األكبــر، اإلصــابة بشــوكة، ويفــرّ  ون فــي المثــل خوًف
ولـو يكـون للواحـد  كانوا ينفقون في سـبيل المحبـوب أرواحهـم بكـّل ارتيـاح، حتّـى والعناية العظمى،

ى ســـة كانـــت تتمّنـــنفوســـهم المقدّ  . بـــل إنا مـــنهم مائـــة ألـــف روح، لـــو اســـتطاعوا إلـــى ذلـــك ســـبيالً 
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الخالص من قفص الجسد، وكان الفرد الواحد من هؤالء الجنود يواجه قوًما ويقاتلهم، مع ذلك لو 
وس هــي عــين الّنفــوس األولــى، كيــف يظهــر منهــا أمثــال هــذه األمــورات، المخالفــة تكــون هــذه الّنفــ

 للعادات البشرّية، والمنافية لألهواء الجسمانّية؟. 
 

، يكـون مـن نا هذا المطلـب واضـح. إذ بـدون حصـول الّتغييـر والّتبـديل اإللهـيّ إوالخالصة 
م الكـون مّمـا لـيس لـه شـبيه بـأّي المحال ظهور مثـل هـذه اآلثـار واألفعـال مـنهم، وبروزهـا فـي عـال

ر ظـنُّهم ل اضـطرابهم باالطمئنـان، ويتغّيـوجه من الوجوه بآثارهم وأفعالهم األولـى، حيـث كـان يتبـدّ 
، اّلـذي ُيقلِّـب العبـاد فـي وينقلب خوفهم إلى جرأه وشجاعة. هذا هو شأن اإلكسير اإللهـيّ  باليقين،

 لحظة واحدة. 
 

إّنهـا لـو تحفـظ فـي منجمهـا مـدة سـبعين سـنة مـن غيـر أن نظروا إلى مـادة الّنحـاس، امثاًل 
د فإّنهــا تصــل إلــى رتبــة الــّذهب، ولــو أنا الــبعض يعتقــد أنا نفــس الّنحــاس هــو ذهــب اســتولى تتجّمــ
 م يبلغ إلى رتبته الّذاتّية. لالمرض من تأثير الجمودة عليه ف هعلي

 
دة الّنحاس إلى ذهـب فـي والخالصة إّنه على أّي حال يستطيع اإلكسير الكامل تحويل ما

منـازل الّسـبعين سـنة فـي لحظـة واحـدة. فهـل يمكـن أن يقـال بعدئـذ أنا  آن واحد، ويقدر على طـيّ 
ــ ا موجــوًدا يمكنــه أن ذاك الـّذهب مــا زال بعــُد نحاًســا؟ وأناــه لــم يبلــغ رتبــة الــّذهب مــع أنا هنــاك ِمحكًّ

 . فات الّنحاسّية؟فات الّذهبّية من الّص ح الّص ين ويوّض يعّ 
 

يطــوون العــالم الّترابــي فــي آن  وهكــذا حــال هــؤالء الّنفــوس، فــإّنهم بفضــل اإلكســير اإللهــيّ 
واحــد ويــدخلون فــي العــوالم القدســّية. وبخطــوة واحــدة ينتقلــون مــن المكــان المحــدود، ويصــلون إلــى 
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فـي تفـوز بهـذا اإلكسـير اّلـذي  المنـّزه عـن المكـان والحـدود. فيجـب بـذل الجهـد حتّـى العالم اإللهـيّ 
بح بالّصـــ لمـــانيّ يـــل الظّ ل مغـــرب الجهـــل إلـــى مشـــرق العلـــم، ويبـــّدل ظلمـــة اللّ ّصـــلحظـــة واحـــدة ُيوَ 

إلـى معـين القـرب واليقـين، ويـدخل الهياكـل الفانيـة فـي  نّ ، ويهـدي الهـائمين فـي بيـداء الّظـالّنورانيّ 
هـؤالء  ة الباقية. فاآلن لـو يصـدق فـي حـّق هـذا الـّذهب حكـم الّنحـاس ليصـدق أيًضـا فـي حـقّ الجنّ 

 العباد ويتحّقق فيهم حكم أناهم هم هم نفس أولئك العباد قبل الفوز باإليمان. 
 

جــوع والبعــث هــي ظــاهرة بغيــر حجــاب، فــانظر يــا أخــي كيــف أنا أســرار الخلــق الجديــد والرّ 
ن شـاء هللا بفضـل الّتأييـدات الغيبّيـة  والئحة بـال نقـاب مـن هـذه البيانـات الّشـافية الكافيـة الوافيـة. وا 

 ثيثة، وتفتخر بارتدائك الخلع الجديدة الباقية. ياب الرّ تخلع عن جسمك ونفسك الثّ 
 

لهذا فكـّل اّلـذين سـبقوا باإليمـان كـّل مـن علـى األرض فـي أّي ظهـور الحـق، وشـربوا زالل 
المعرفــة مــن جمــال األحدّيــة، وارتقــوا إلــى أعلــى معــارج اإليمــان واإليقــان واالنقطــاع، فهــؤالء يكــون 

جـــوع األنفـــس اّلـــذين فـــازوا بهـــذه المراتـــب فـــي الظهـــور الّســـابق، وينطبـــق علـــى هـــؤالء لهـــم حكـــم ر 
هــور الّســابق اســًما ورســًما وفعــاًل وقــواًل حــق حكــم رجعــة أصــحاب الظّ هــور الالّ األصــحاب فــي الظّ 

الّسـابق هـو بعينـه قـد ظهـر والح مـن هـؤالء العبـاد  وأمًرا، ألنا ما ظهر من أولئك العباد في العهد
ناه يطلع من شـجرة فـي شـرق األرض، ويطلـع أيًضـا مـن أحق. خذوا مثاًل الورد، لو الالّ  دفي العه

شـــجرة أخـــرى فـــي مغربهـــا فإّنـــه يكـــون ورًدا فـــي الحـــاَلين، ألنا االعتبـــار فـــي هـــذه الحالـــة ال يكـــون 
اهرين مـن ائحـة والعطـر الّظـًهـا إلـى الرّ ًها إلى حدودات غصن الّشـجرة وهيئتـه، بـل يكـون موجّ موجّ 
 ليهما. ك
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ـ تــرى الجميـع باســم واحــد ورســم واحــد  ر الّنظــر ونزِّهــه عــن الحـدودات الّظــاهرة حتّــىإًذا طهِّ
ل قلـياًل وذات واحدة وحقيقة واحدة. وتدرك أيًضا أسرار رجوع الكلمات فـي الحروفـات الّنازلـة. تأّمـ

ة مــن الحضــرة فــي األصــحاب اّلــذين كــانوا فــي عهــد نقطــة الفرقــان، وكيــف أناهــم بالّنفحــات القدســيّ 
المحّمدّية صاروا منّزهين ومقّدسين ومنقطعين عن جميع الّشؤونات البشرّية والمشـتهيات الّنفسـّية، 

قـاء، اّلـذي هـو عـين لقـاء هللا، ومنقطعـين عـن كـّل وفائزين قبل كّل أهـل األرض جميًعـا بشـرف اللّ 
مظهــر ذي الجــالل كمــا  –ذلــك المظهــر  مــا ســواه. وكيــف أناهــم كــانوا ينفقــون أرواحهــم بــين يــديّ 

ســـوخ واالنقطـــاع، فإّنـــه بعينـــه قـــد رجـــع فـــي بـــوت والرّ عرفـــت وســـمعت. واآلن فاشـــهد نفـــس ذاك الثّ 
أصـــحاب نقطـــة البيـــان، كمـــا شـــاهدت كيـــف أنا هـــؤالء األصـــحاب قـــد رفعـــوا علـــم االنقطـــاع علـــى 

 رفرف االمتناع ببدائع وجود رّب األرباب.
 

مـن مصـباح واحـد، وهـذه األثمـار قـد أتـت مـن  نا هـذه األنـوار قـد ظهـرتإوخالصة القـول 
شجرة واحدة، فال فرق ملحوظ بينهم في الحقيقـة وال تغييـر مشـهود. كـّل ذلـك مـن فضـل هللا يؤتيـه 
 مــن يشــاء مــن خلقــه. ولنحتــرز إن شــاء هللا عــن أرض الّنفــي، ونتقــدم إلــى بحــر اإلثبــات ، حّتــى

لهّيـة، مـن عـوالم الجمـع والفـرق، والّتوحيـد س عن العناصر واألضـداد العـوالم اإلنشاهد ببصٍر مقدّ 
ـــى أفـــق القـــرب والقـــدس لمعـــاني كلمـــات الحضـــرة  ـــى أعل ـــد، ونطيـــر إل ـــد والّتجري ـــق، والّتحدي والّتفري

 اإللهّية. 
 

لعــات اإللهّيــة، فــي إًذا قــد أصــبح معلوًمــا مــن هــذه البيانــات بأناــه لــو تظهــر طلعــة مــن الطّ 
ل اّلـذي ال أول لـه، فإّنـه فـي هـذا ام بـه طلعـة فـي األوّ اآلخر اّلذي ال آخر لـه، وتقـوم علـى أمـر قـ

ل. ألنا طلعـة اآلخـر اّلـذي ال آخـر لـه قـد قامـت الحين يصدق على طلعة اآلخر حكـم طلعـة األوّ 
. ولهـذا فـإن نقطـة البيـان روح مـا سـواه فـداه ل لـهل اّلـذي ال أوّ بنفس األمر اّلذي قام به طلعة األوّ 
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إلـى اآلخـر اّلـذي ال س، ولو أّنهـا تطلـع مـن األّول اّلـذي ال أّول لـه قد شّبه شموس األحدّية بالّشم
آخـر لــه، فإّنمـا هــي هــي تلـك الّشــمس. واآلن لــو يقـال بــأنا هـذه الّشــمس هــي هـي الّشــمس األولّيــة 
فهو صحيح. ولو يقال عنها بأناها رجوع تلك الّشمس فهو صحيح أيًضا. وكذلك يصـدق مـن هـذا 

على طلعة البدء وذكر صيغة البدئّية على طلعـة الخـتم، ألنا مـا يقـوم  البيان ذكر صيغة الختمّية
 به طلعة الختم هو هو بعينه ما قام به جمال البدء. 

 
غم من وضوح هذا المطلب لدى الّشاربين من صهباء العلـم واإليقـان، فإّنـه مـع ذلـك، وبالرّ 

م الّنبيـّين، وصـاروا محجـوبين كم من الّنفوس بسبب عدم البلوغ إلى معنـاه، قـد احتجبـوا بـذكر خـات
وممنوعين عن جميع الفيوضات. مع أنا الحضرة المحّمدّية قـد قالـت: )أّمـا الّنبيـون فأنـا(. وكـذلك 

روا كيـف قالت: )إّنني آدم ونوح وموسى وعيسى( كما سبقت اإلشـارة إلـى ذلـك. ومـع هـذا لـم يتفّكـ
ل، كيــف ال يجــوز لــه إّنــي آدم األوّ  أن يقــول عــن نفســه، أناــه بعــد أن جــاز لــذلك الجمــال األزلــيّ 

كذلك أن يقول إّني آدم اآلخر. وكما أطلق على نفسه أناه بـدء األنبيـاء أي آدم، كـذلك بمثـل هـذه 
ا ألناـه بعـد أناه ختم األنبياء أيًضـا. وهـذا األمـر واضـح جـدًّ  الكيفّية يطلق على ذلك الجمال اإللهيّ 

 ين. عليه بنفس هذه الكيفّية أناه ختم الّنبيّ  كذلك يصحّ ين، على حضرته أناه بدء الّنبيّ  أن صحّ 
 

هور بهذا المطلـب حيـث أنا األكثـرين مـنهم قـد ولقد امُتحن جميع أهل األرض في هذا الظّ 
ّنني ال أدري ماذا أدرك هؤالء القوم من األوّ تمسّ  لّيـة كوا بنفس هذا القول وأعرضوا عن صاحبه. وا 

لّيـة واآلخرّيـة فـي العـالم لّية واآلخرّية هـي األوّ يكن المقصود من األوّ  واآلخرّية للحّق جلا ذكره. إن
الملك لـم يصـل بعـُد إلـى المنتهـى، فكيـف تصـدق إًذا اآلخرّيـة علـى تلـك الـّذات  عالم، فإّن الملكيّ 

 لّية. لّية نفس اآلخرّية واآلخرّية عين األوّ األحدّية؟ بل إّنه في هذا المقام تكون األوّ 
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ل اّلـذي ي للغيب والّشهود فـي األوّ ناه كما تصدق اآلخرّية على ذاك المربّ إل وخالصة القو 
ل لــه، كــذلك تصــدق أيًضــا علــى مظــاهره بــنفس هــذه الكيفّيــة فــي الحــين اّلــذي يصــدق فيــه ال أوّ 

لّية يصدق فيـه عليهـا أيًضـا اسـم اآلخرّيـة. وفـي الحـين اّلـذي يكونـون فيـه جالسـين عليهم اسم األوّ 
ين على عـرش الختمّيـة. ولـو يكـون ألحـد بصـر ئّية يكونون في نفس الحين مستقرّ على سرير البد

اهرّيـة والباطنّيـة والبدئّيـة والختمّيـة، هـم هـؤالء لّيـة واآلخرّيـة والظّ حديد، فإّنه يشاهد بأنا مظهر األوّ 
ن هللا ولـم دة واألنفس اإللهّية. ولو تكون طائًرا في هـواء قـدس )كـاسة واألرواح المجرّ الّذوات المقدّ 

يكن معه من شيء( لترى أنا جميع هذه األسماء لدى تلك الّساحة معدومـة عـدًما صـرًفا ومفقـودة 
فقـًدا بحًتـا. ومـا كنـت تحتجــب أبـًدا بعـدها بهـذه الحجبـات واإلشــارات والكلمـات. فمـا أعلـى وألطــف 

ــذي فيــه ال يهتــدي جبرائيــل إلــى الّســبيل بغيــر دليــل وال يســتطيع ا أن  يــر القدســيّ لطّ هــذا المقــام اّل
 يطير فيه بغير إعانة غيبّية. 

 
ـــافهم قـــول علـــيّ  ـــُبحات الجـــالل مـــن غيـــر  واآلن ف ـــال: )كشـــف ُس ـــث ق ـــر المـــؤمنين حي أمي

هـور اّلـذين هـم جميًعــا لـة هـم علمــاء العصـر وفقهـاء زمـان الظّ إشـارة(. ومـن جملـة الّسـبحات المجلّ 
اهرّيــة، لــم يــذعنوا ألمــر هللا. بــل أناهــم ياســة الظّ هم للرّ نظــًرا لعــدم إدراكهــم، واشــتغالهم بالــّدنيا، وحــبّ 

. ولمـا كــان ﴿َبــْل َيْجَعُلـوَن َأَصـاِبَعُهم فــي آذاِنِهـم﴾كـانوا ال يمـدون آذانهـم الســتماع الّنغمـة اإللهّيـة، 
دة شـــُب المســـنّ لـــك الخُ تخـــذوهم أيًضـــا أوليـــاء مـــن دون هللا لـــذا هـــم منتظـــرون لـــرفض العبـــاد قـــد اتّ 

قــوا مــن تلقــاء أنفســهم بــين الحــّق زوا بــه ويفرّ هــم بصــر وال ســمع وال قلــب ليمّيــوقبــولهم. ألناــه لــيس ل
والباطــل. مــع أنا جميــع األنبيــاء واألوليــاء واألصــفياء قــد أمــروا العبــاد مــن ِقَبــل هللا بــأن يســمع كــلا 
بإذنــه ويــرى بعينــه، مــع ذلــك مــا اعتنــوا بنصــح األنبيــاء بــل صــاروا تــابعين لعلمــائهم وال زالــوا لهــم 

 عين. تاب
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﴿َيـــا َقـــْوِم اتاِبُعـــوا اْلُمْرَســـِليَن﴾ ولـــو أنا مســـكيًنا أو فقيـــًرا عارًيـــا عـــن لبـــاس أهـــل العلـــم يقـــول: 
ياسـة الّظـاهرة، واأللبسـة األنيقـة ليقولن في جوابه: إّن هؤالء العلمـاء والفضـالء مـع مـا لهـم مـن الرّ 

بـــون غايـــة ك قـــد أدركتـــه؟ ويتعجّ طيفـــة، لـــم يفهمـــوا ولـــم يـــدركوا الحـــّق مـــن الباطـــل، وأنـــت وأمثالـــاللّ 
ة وأكبــر العجــب مــن مثــل هــذا القــول، بــالّرغم مــن أنا أمــم الّســلف هــم أكثــر عــدًدا مــنهم وأعظــم قــوّ 

ة وشاهًدا على العلم والّصـدق، لكانـت األمـم الّسـابقة البتّـ شأًنا. ولو تكون الكثرة ولباس العلم دليالً 
 أولى بذلك منهم وأسبق. 

 
لفقـــرة فإّنـــه مـــن المعلـــوم الواضـــح أناـــه فـــي جميـــع أحيـــان ظهـــور وفضـــاًل عـــن وجـــود هـــذه ا

َن فـي ة، كان علماء عصرهم يصدّ المظاهر القدسيّ  ون الخلق عن سبيل الحـّق، يشـهد بـذلك مـا ُدوِّ
جميـــع الكتـــب والّصـــحف الّســـماوّية. فإّنـــه مـــا بعـــث أحـــد مـــن األنبيـــاء إاّل وكـــان َمعـــرض الـــبغض 

اء، قــاتلهم هللا بمــا فعلــوا مــن قبــُل، ومــن بعــُد كــانوا يفعلــون. واآلن مــن العلمــ واإلنكــار والــّرّد والّســبّ 
أّي سـبحات الجــالل أعظـم مــن هياكـل الّضــالل هـذه؟ وهللِا ِإنا كشــفها أعظـم األمــور وخرقهـا أكبــر 

ّيـاكم يـا معشـر الـّروح، لعّلكـم بـذلك فـي زمـن المسـتغاث توفّ  قـون، ومـن لقـاء هللا أعمال. وفقنا هللا وا 
 تحتجبون.  في أّيامه ال
 

لـة أيًضـا ذكــر خـاتم الّنبّيـين وأمثــال تلـك اإلطالقـات، اّلتــي وكـذلك فـإّن مـن الّســبحات المجلّ 
جمـــيعهم محتجبـــين بهـــذه  كشـــفها مـــن أعظـــم األمـــور لـــدى هـــؤالء الهمـــج الّرعـــاع، اّلـــذين ظـــلّ  يعـــدّ 

ـــي ة القائـــالحجبـــات المحـــدودة والّســـبحات المجّللـــة العظيمـــة، أمـــا ســـمعوا نغمـــة طيـــر الهوّيـــ ل: )إّن
ين(. فـانظروا اآلن كانت بنت محّمد بن عبد هللا خاتم الّنبيّ  جت بألف فاطمة، كّل واحدة منهنّ تزوّ 

، وكـــم مـــن جـــواهر علمـــه مكنونـــة فـــي خـــزائن كـــم مـــن األســـرار مســـتورة فـــي ســـرادق العلـــم اإللهـــيّ 
قضـائة أعظـم توقن بأنا صنعه لم يكن له بداية ولن يكون لـه نهايـة. وبـأنا فضـاء  العصمة، حّتى
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ة أكبــر مــن أن تنتهــي بــإدراك د بالبيــان، أو تطويــه طيــور األفئــدة. وأنا تقديراتــه القدرّيــمــن أن يحــدّ 
ل لــه إلــى اآلخــر اّلــذي ال آخــر لــه. ومظــاهر جمالــه لــم ل اّلــذي ال أوّ نفــس خلقــه موجــود مــن األوّ 

ل كيـف هـذا البيـان وتأّمـر اآلن فـي إلى نهاية ما ال نهاية له. ففكّ  يعرف لها من بداية، وستستمرّ 
 يصدق حكمه على جميع هاته الّطلعات. 

 
حيث يقول لسلمان ما مضمونه: )إّنـي  حسين بن عليّ  مة الجمال األزليّ غوكذلك فأدرك ن

ة الفاصـلة بـين كـّل آدم وآدم خمسـون ألـف سـنة. وقـد عرضـت علـى كـّل كنت مع ألف آدم، والمـدّ 
حّتــى يقــول: )إّنــي خضــت ألــف موقعــة فــي ســبيل هللا  مــنهم واليــة أبــي(. ثــما يــذكر مــن الّتفاصــيل

الكّفـار(  ها كانت مثل غزوة خيبـر اّلتـي حـارب فيهـا أبـي وجاهـد ضـدّ بحيث أنا أصغر موقعة وأقلّ 
تفهــم مــن هــاتين الــّروايتين أســرار كــّل مــن الخــتم والّرجــع والّصــنع  َفِكــدا نفســك اآلن وأجهــدها حّتــى

 ة. ة له وال آخريّ ليّ اّلذي ال أوّ 
 

بحــدود ســمع أهــل الّناســوت  فالخالصــة يــا حبيبــي أنا نغمــة الاّلهــوت مقّدســة عــن أن تحــدّ 
دراكــاتهم وأناــى لنملــة الوجــود أن تطــرق بقــدمها فــي ســاحة المعبــود. مــع ذلــك فــالّنفوس الّضــعيفة  وا 
بسبب عدم اإلدراك تنكر هذه البيانات المعضلة وتنفي أمثال هـذه األحاديـث. بلـى ال يعـرف ذلـك 

أولو األلباب. قل هو الختم اّلذي ليس له ختم في اإلبداع، وال بدء له في االختراع. إًذا يا مأل  إالّ 
 يات الختم تشهدون. األرض في ظهورات البدء تجلّ 

 
كون فــي بعــض المراتــب اّلتــي تطــابق ميــولهم يــا للعجــب الّشــديد مــن أنا هــؤالء القــوم يتمّســ

يث مـن أحاديـث أولـي اإليقـان. وفـي بعـض المراتـب اّلتـي ة منزلة في الفرقان، أو حـدوأهواءهم بأيّ 
ـــالمّرة  ـــَبْعٍض﴾تغـــاير أهـــواءهم يعرضـــون ب ـــُروَن ِب ـــاِب َوَتْكُف ـــَبْعِض اْلِكَت ـــوَن ِب مـــا لكـــم كيـــف  ﴿َأَفُتْؤِمُن
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ة العالمين في الكتاب المبين بعـد أن ذكـر الختمّيـ تحكمون ما ال تشعرون. مثل ذلك ما أنزله ربّ 
وعد جميع الّناس بلقائه، كما تشهد بذلك آيـات  َلِكن َرُسوَل هللِا َوَخاَتَم الناِبيِّيَن﴾﴿وَ في قوله تعالى: 

ة على لقاء مليك البقاء، مّما قد ذكرنا بعًضا منها. وهللا األحد شاهد على هـذا القـول الكتاب الّدالّ 
از به في يوم أعرض بأّنه لم يذكر في الفرقان أمر أعظم من الّلقاء، وال أصرح منه. فهنيًئا لمن ف

 عنه أكثر الّناس كما أنتم تشهدون. 
 

ومع ذلك صاروا معرضين بالحكم األول عن األمر الثّـاني بـالّرغم مـن أنا حكـم الّلقـاء فـي 
ق بالـّدالئل الواضـحة أنا المقصـود مـن القيامـة يوم القيامة منصوص في الكتـاب. ولقـد ثبـت وتحّقـ

﴿اَل صـود مـن الّلقـاء لقـاء جمالـه فـي هيكـل ظهـوره. إذ أّنـه هو قيام مظهره على أمره. وكذلك المق
. وبــــالّرغم مــــن جميــــع هــــذه المطالــــب الّثابتــــة والبيانــــات ُتْدِرُكــــُه اأَلْبَصــــاُر َوُهــــَو ُيــــْدِرُك اأَلْبَصــــاَر﴾

ة عـن موجـد الخـتم وا محتجبـين بـالمرّ الواضحة قد تمّسكوا بذكر الختم مـن حيـث ال يشـعرون. وظّلـ
﴿َوَلــْو ُيَؤاِخــُذ هللُا الناــاَس ِبَمـــا َكَســُبوا َمــا َتــَرَك َعَلــى َظْهِرَهــا ِمــن َداباــٍة َوَلِكـــن ائــه. والبــدء فــي يــوم لق

ُرُهْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى﴾ وبصرف الّنظر عن هـذه المراتـب، لـو كـان هـؤالء القـوم قـد ذاقـوا قطـرة  ُيَؤخِّ
األمـر  وا يعترضـون أبـًدا علـى محـلّ من العين الّلطيفة عين يفعل ما يشاء ويحكم مـا يريـد لمـا كـان

األمــر والقــول والفعــل فــي قبضــة قدرتــه. كــّل شــيء فــي  -بمثــل هــذه االعتراضــات غيــر المرضــية 
ّن ذلك عليه سهل يسير. فاعل لما يريد وعامـل بمـا يشـاء. مـن قـال ِلـَم وِبـَم  قبضة قدرته أسير. وا 

لـــَيهلُكنا فـــي الحـــين ولَيقـــذُفنا أنفســـهم  فقـــد كفـــر. ولـــو أّن هـــؤالء العبـــاد يشـــعرون قلـــياًل بمـــا ارتكبـــوا
ـا َيْفَعـُل﴾هم ومرجعهم. أما سمعوا قوله تعالى: بأيديهم إلى الّنار اّلتي هي مقرّ  ومـع  ﴿ال ُيْسـَأُل َعما

 ويشتغل بزخارف القول.  ويسأله وجود هذه البيانات كيف يقدر المرء أن يتجاسر
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ومقــام أصــبحوا فيــه مقبلــين إلــى  لــى حــدّ ســبحان هللا قــد بلــغ جهــل العبــاد وعــدم عرفــانهم إ
رادتهم، ومعرضين رادته جلا وعزّ  علمهم وا  نصفوا اآلن لو يكون هؤالء العبـاد أ. فعن علم الحّق وا 
ة، ويعتقـدون أنا الحـّق يفعـل مـا يشـاء كيـف بعدئـذ ة، واإلشارات القدسـيّ يّ موقنين بهذه الكلمات الّدرّ 

ون بــأرواحهم كــّل مــا يقولــه كون بهــا بــل إّنهــم كــانوا يقــرّ ثون بهــذه الّزخــارف مــن القــول ويتمّســيتشــبّ 
ــم تســبق الّتقــديرات المقــدّ  ــو ل ــه. قســًما بــا  ل ــويــذعنون ل ة ألهلكــت األرُض جميــع رة والحكــم القدرّي

 ر ذلك إلى ميقات يوم معلوم. هؤالء العباد ولكن يؤخّ 
 

طــة الفرقــان، الخالصــة قــد انقضــى ألــف ســنة ومايتــان وثمــانون مــن الّســنين مــن ظهــور نق
وجميع هؤالء الهمج الّرعـاع يتلـون الفرقـان فـي كـّل صـباح، ومـا فـازوا لـآلن بحـرف مـن المقصـود 

ة، وعلــى رون بعــض اآليــات الّصــريحة فــي الّداللــة علــى المطالــب القدســيّ منــه، وهــم يقــرأون ويكــرّ 
دركوا فـي كـّل ة. ومـع ذلـك لـم يـدركوا شـيًئا منهـا بـل إّنهـم عجـزوا عـن أن يـالّصمدانيّ  مظاهر العزّ 

ة، أنا المقصــود مــن تــالوة الكتــب وقــراءة الّصــحف فــي كــّل عصــر، هــو إلدراك معانيهــا تلــك المــدّ 
ال فالّتالوة بال معرفة ليس منها البّتة فائدة كلّ   ة. يّ والبلوغ إلى معارج أسرارها. وا 

 
ولقــد حـــدث أن حضـــر شــخص ذات يـــوم عنـــد هــذا الفقيـــر إلـــى بحــر المعـــاني، وجـــاء فـــي 

ا على االستفهام منّ  وألحّ  حديث معه ذكر عالئم القيامة والحشر والّنشر والحساب. فأصرّ سياق ال
لع عليه أحد. فألقينا عليـه حينئـذ بعًضـا كيف تم حساب الخالئق في الّظهور البديع مع أّنه لم يطّ 

ذلـك، أفـي  ة على قدر إدراك الّسامع وفهمه. ثما قلنا له بعـدنات الحكميّ و ة والّشؤ من الّصور العلميّ 
ُل َعـن َذنِبـِه ِإنـٌس أَ ﴿َفَيْوَمِئـٍذ ال ُيْسـة َلْم تتل القرآن؟ وأَلم تر اآلية المباركة اّلتي تقـول: كّل تلك المدّ 
﴾ الّســؤال  ؟ وألــم تلتفــت إلــى أنا المقصــود مــن معنــى الّســؤال لــيس كمــا أدركتمــوه؟ بــل إنا َوال َجــانا
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﴿ُيْعــــَرُف عليـــه هــــذه اآليــــة. ألّنـــه يقــــول بعــــدها:  لـــيس بالّلســــان وال بالبيــــان كمـــا تشــــعر بــــه وتــــدلّ 
 . اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ ِبالناَواِصي َواأَلْقَداِم﴾

 
يمــانهم وعصــيانهم  إذن بهــذا يكــون حســاب الخالئــق مــن ســيماهم، وظهــور كفــر الجميــع وا 

ييــزهم بهــا عــن مــن وجــوههم، مثــل مــا هــو مشــهود اليــوم مــن معرفــة أهــل الّضــاللة بســيماهم، وتم
أصــحاب الهدايــة. فلــو أنا هــؤالء العبــاد يمعنــون الّنظــر فــي آيــات الكتــاب خالًصــا لوجــه هللا وطلًبــا 

ة جميـع مـا يطلبونـه بدرجـة أّنهـم يـدركون مـن آياتـه ظـاهًرا مكشـوًفا كـّل لرضائه ِلُيْدِركون منهـا البتّـ
ج مظـاهر األسـماء والّصـفات مـن خـرو  ، حتّـىوالجزئـيّ  األمور الواقعة في هذا الّظهور مـن الكّلـيّ 

ة واسـتقراره فـي األرض المعلومـة ة وا غمـاض الّدولـة، وسـكون مظهـر الكّلّيـاألوطان، وا عراض المّلـ
ل علــى محّمــد مــن قبــُل المخصوصــة. ولكــن ال يعــرف ذلــك إاّل أولــو األلبــاب. أخــِتم القــول بمــا نــزّ 

﴿وهللُا َيـْدُعوا : قـال وقولـه الحـقّ مسك اّلذي يهدي الّناس إلى رضـوان قـدس منيـر. الليكون ختامه 
ْسـَتقيٍم﴾ ـالِم وَيهـدي َمـْن َيَشـاُء إلـى ِصـَراٍط مُّ ـاَلِم ِعنـَد َربِِّهـْم َوُهـَو َوِلـيُُّهْم . إلى داِر السا ﴿َلُهـْم َداُر السا

 . ليسبق هذا الفضل على العالم، والحمد   رّب العالمين. ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾
 

ه ونصـيبه مـن الّشـريف والوضـيع حّظـ ئ بيان في كّل مطلب لعلا يأخذ كّل امر رنا اللقد كرّ 
ذا ما عجز إنسان عن إدراك بيـاٍن، فإّنـه يـدرك مقصـوده  من هذه البيانات على قدره واستعداده. وا 

 من بيان آخر ليعلم كّل أناس مشربهم. 
 

ت، ولهــا رمــوز غيــر هــذه ة نغمــات غيــر هاتــه الّنغمــالهــذه الحمامــة الّترابّيــ قســًما بــا  إنا 
د المشــيئة اإللهّيــة الوقــت ا ســبق بيانــه وجــرى بــه القلــم. فلتحــدّ ســة عّمــكــّل نكتــة منهــا مقدّ ، البيانــات

وتخطــو بقــدم الّظهــور فــي  بغيــر حجــاب، اّلــذي فيــه تبــرز عــرائس المعــاني مــن القصــر الّروحــانيّ 
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تــه، ومــا مــن إلــه إاّل هــو لــه وقوّ  ســاحة الِقــدم. ومــا مــن أمــر إاّل بعــد إذنــه، ومــا مــن قــدرة إاّل بحولــه
 الخلق واألمر، وكّل بأمره ينطقون ومن أسرار الّروح يتكّلمون. 

 
موس المشرقة من المشارق اإللهّية مقامين، أحدهما مقـام ا من قبل أنا للشّ لقد سبق أن بّينّ 

ُق َبـْيَن َأَحـالّتوحيد ورتبة الّتفريد كمـا سـبقت اإلشـارة إليـه مـن قبـل  . وثانيهمـا مقـام ٍد ِمـْنُهْم﴾﴿اَل ُنَفـرِّ
 الّتفضــيل ومقــام عــالم الخلــق ورتبــة الحــدودات البشــرّية، ففــي هــذا المقــام لكــّل واحــد مــنهم هيكــل

سـم، اكّل واحد منهم موسـوم ب ر، وحدود مخصوصة. بمثل ما إنا ر، وظهور مقدّ ن، وأمر مقرّ معيّ 
ــْلَنا َبْعَضــُهْم ﴿ِتْلــوموصــوف بوصــف، ومــأمور بــأمر بــديع، وشــرع جديــد، كمــا يقــول:  ُســُل َفضا َك الرُّ

َنـاِت َوَأياـدْ  َناُه ِبـُروِح َعَلى َبْعٍض ِمْنُهم َمن َكلاَم هللُا َوَرَفـَع َبْعَضـُهْم َدَرَجـاٍت َوآَتْيَنـا ِعيَسـى اْبـَن َمـْرَيَم اْلَبيِّ
ن تلـــك وبـــالّنظر الخـــتالف هـــذه المراتـــب والمقامـــات تظهـــر بيانـــاٌت وكلمـــاٌت مختلفـــٌة مـــ. اْلُقـــُدِس﴾

اّل فـــي الحقيقـــة تعتبـــر جميعهـــا لـــدى العـــارفين بمعضـــالت المســـائل  الينـــابيع للعلـــوم الّســـبحانّية. وا 
ــــاس علــــى المقامــــات المــــذكورة، لهــــذا  ــــْع أكثــــر الّن ــــْم يّطل ــــة فــــي حكــــم كلمــــة واحــــدة. ولمــــا َل اإللهّي

 حدة. يضطربون، ويتزلزلون من الكلمات المختلفة الّصادرة من تلك الهياكل المتّ 
 
جميـع هـذه االختالفـات فـي الكلمـات هـي مـن اختالفـات  ن أصبح معلوًمـا أزاًل وأبـًدا، أنا إذ

المقامات. ولهذا ُأْطِلقت وال تزال تطلق على جواهر الوجود هؤالء في مقام الّتوحيد وعلو الّتجريد، 
ن علـى عـرش صفات الّربوبّية، واأللوهّية، واألحدّية الّصرفة، والهوّية البحتـة، ألّن جمـيعهم سـاكنو 

ظهـــور هللا ظـــاهٌر بظهـــورهم، وجمـــاَل هللا  بطـــون هللا، أعنـــي أنا  ظهـــور هللا، وواقفـــون علـــى كرســـيّ 
 مشرٌق من وجوههم. لهذا قد ظهرت نغمات الّربوبّية من هذه الهياكل األحدّية. 
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ولكــــن فــــي المقــــام الّثــــاني اّلــــذي هــــو مقــــام الّتمييــــز والّتفضــــيل والّتحديــــد ومقــــام اإلشــــارات 
كمــا يقــول: إّنــي  الالت الملكّيــة، تظهــر مــنهم العبودّيــة الّصــرفة، والفقــر البحــت، والفنــاء البــاتّ والــدّ 

 عبد هللا، وما أنا إاّل بشر مثلكم. 
 

تكـون راسـًخا  قة مسائلك اّلتي قد سألت عنها، حتّـىفأدرك من هذه البيانات المثبوتة المحقّ 
 بياء واألصفياء. في دين هللا غير متزلزل من اختالفات بيانات األن

 
ذا ما سمع من المظاهر الجامعة: أّني أنا هللا إذ قـد ثبـت مـراًرا . فهـو حـّق وال ريـب فيـه ،وا 

ولهـــذا . يظهـــر فـــي األرض ظهـــور هللا واســـم هللا وصـــفة هللا ،بظهـــورهم وبصـــفاتهم وبأســـمائهم أنا 
ــاِيُعوَن : وكــذلك يقــول ﴿َوَمــا َرَمْيــَت ِإْذ َرَمْيــَت َوَلِكــنا هللَا َرَمــى﴾يقــول:  ــِذيَن ُيَباِيُعوَنــَك ِإناَمــا ُيَب ﴿ِإنا الا
ذا ما تغنّ هللَا﴾ ﴿َمـا َكـاَن فيـه كمـا يقـول:  وا بنغمة: إّني رسـول هللا، فإّنـه أيًضـا صـحيح وال شـكّ . وا 

. وفـي هــذا المقـام هـم جميًعــا مرسـلون مـن لــدن ذاك محّمـٌد َأَبـا َأَحــٍد ِمـْن ِرَجـاِلُكْم َوَلِكــن َرُسـوَل هللِا﴾
 والكينونة األزلّية.  الّسلطان الحقيقيّ 

 
ذا ما نادى كّل واحد منهم بنداء: أنا خاتم الّنبيّ  وال سـبيل إلـى الّريـب  ين، فهـو أيًضـا حـقّ وا 

فيــه وال طريــق إلــى الّشــبهة. ألّن الجميــع حكمهــم حكــم ذات واحــدة، ونفــس واحــدة، وروح واحــدة، 
لختمّيـة، واألولّيـة واآلخرّيـة والّظاهرّيـة والباطنّيــة وجسـد واحـد، وأمـر واحـد. وكّلهـم مظهــر البدئّيـة وا

 . وساذج الّسواذج األزليّ  لروح األرواح الحقيقيّ 
 

ولــو يقولــون: نحــن عبــاد هللا، فــإّن هــذا أيًضــا ثابــت وظــاهر، حيــث قــد ظهــروا فــي الّظــاهر 
ــة اّلتــي ال يســتطيع أحــد فــي اإلمكــان أن يظهــر بن ــة. تلــك العبودّي حــٍو منهــا. بمنتهــى رتبــة العبودّي
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لذلك قد ظهرت أذكار الّربوبّية واأللوهّية مـن جـواهر الوجـود هـؤالء فـي حـين اسـتغراقهم فـي بحـار 
ذا مــا نظــر بعــين الّتــدقيق، لطان الحقيقــيّ ، وارتقــائهم إلــى معــارج المعــاني للّســالقــدس الّصــمديّ  . وا 

ام الوجـود المطلـق، والبقـاء يرى أّنهم في هذه الّرتبة قد اعتبروا أنفسهم في منتهـى العـدم والفنـاء أمـ
كأّنهم عّدوا أنفسهم عدًما صرًفا، وجعلوا ذكرهم في تلـك الّسـاحة ِشـرًكا. ألّن مطلـق  الّصرف حّتى

ّن هذا َلخطأ كبيـر عنـد الواصـلين، فكيـف ِبـذكر  الّذكر في هذا المقام دليل على الوجود والبقاء. وا 
غيـــر ذكـــر المحبـــوب، أو مالحظـــة العـــين غيـــر الغيـــر أو اشـــتغال القلـــب والّلســـان والفـــؤاد والـــّروح ب

 جماله، أو إصغاء األذن لغير نغمته، أو مشي الّرجل في غير سبيله. 
 

ت نسمة هللا في هذا الّزمـان وأحاطـت روح هللا مـن فـي اإلمكـان، فـامتنع القلـم عـن ولقد هبّ 
 ف الّلسان عن البيان. الحركة، وتوقّ 

 
قــد ظهــر مــنهم ذكــر الّربوبّيــة وأمثالهــا. وفــي مقــام ّنــه بــالّنظر إلــى هــذا المقــام أوالخالصــة 

الّرســـالة أظهـــروا الّرســـالة، وهكـــذا فـــي كـــّل مقـــام جـــاءوا بـــذكر حســـب اقتضـــائه، ونســـبوا كـــّل هـــذه 
األذكــار إلــى أنفســهم، فهــي أذكــار مــن عــالم األمـــر إلــى عــالم الخلــق، ومــن عــوالم الّربوبّيــة إلـــى 

ة والّرسـالة، أو يـذكرون، مـن األلوهّيـة والّربوبّيـة، والّنبـوّ  العوالم الملكّية، لهذا فمهمـا يقولـون، ومهمـا
ر فـــي هـــذه البيانـــات اّلتـــي إذن يجـــب الّتفّكـــ. وال شـــبهة فيـــه الواليـــة واإلمامـــة، والعبودّيـــة، كّلـــه حـــقّ 

ال يضطرب أحد بعدها، وال يتزلزل من االختالفات في أقوال المظاهر الغيبّيـة،  استدللنا بها حّتى
 ة. والمطالع القدسيّ 

 
ر فــي كلمــات شــموس الحقيقــة حّتــى إذا لــم تــدرك وتعــرف يحــب والمقصــود أّنــه يجــب الّتفّكــ

حوها، ويرفعــــوا نوهــــا ويوّضـــيّ االســـتفهام والّســــؤال عنهـــا مــــن الـــواقفين علــــى مخـــازن العلــــم حتّـــى يب
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ذا لــــم يجــــدوها مطابقــــة  ،رون الكلمــــات القدســــّية بعقــــولهم القاصــــرةاإلشــــكال عنهــــا. ألّنهــــم يفّســــ وا 
واالعتراض. وهكـذا حـال علمـاء العصـر وفقهائـه فـي  ائهم وما في أنفسهم، يقومون على الّردّ ألهو 

ون هذا اليوم. من أولئك اّلذين يجلسون على مسند العلـم والفضـل، وَيعَتبـرون الجهـل علًمـا، ويسـمّ 
الّظلــم عــداًل، فــإّنهم لــو يســألون شــمس الحقيقــة عــن مجعــوالت أفكــارهم، ولــو إّنهــم يســمعون منهــا 

ة ينفــون العلــم عــن جواًبــا غيــر مطــابق لمــا فهمــوه، أو لمــا أدركــوه مــن الكتــاب بأنفســهم، فــإّنهم البّتــ
 معدن العلم ومنبعه، كما وقع هذا في كّل األزمان. 

 
ة لما سئلوا محّمـًدا سـّيد الوجـود وأجـابهم حضـرته حسـب لا مثاًل مذكور في الّسؤال عن األهِ 

 فإّنهم بعد االستماع نفوا عن حضرته صفة العلم.  يُت ِللنااِس﴾﴿ِهَي َمَواقِ بقوله:  األمر اإللهيّ 
 

ــّروح اّلتــي تقــول  وُح ِمــْن َأْمــِر ومثــل ذلــك حــدث فــي آيــة ال وِح ُقــِل الــرُّ ﴿َوَيْســَئُلوَنَك َعــِن الــرُّ
ــه لّمــَربِّــي﴾ ين قــائلين: وا ويــاله مــن جاهــل ال ا ذكــر لهــم هــذا الجــواب صــاحوا جميًعــا محتّجــ، فإّن

علمــاء العصــر يفتخــرون  نفســه عالًمــا بــالعلم الّلــدنّي. واليــوم حيــث أنا  الــّروح، ويعــدّ  يعــرف مــا هــي
باســم حضــرته وقــد رأوا آبــاءهم مــذعنين لــه أيًضــا، فلــذلك هــم قــابلون لحكمــه بالّتقليــد. وأنصــفوا لــو 

ون َيــُردُّ  أّنهــم يســمعون اليــوم مثــل هــذا الجــواب فــي اإلجابــة عــن أمثــال هــذه المســائل. فــإّنهم ال بــدّ 
سـون عـن جـواهر الوجـود هـؤالء مقدّ  ويعترضون وُيعيدون نفس كلمات الّسابقين كما فعلوا. مـع أنا 

هون عن جميـع هـذه الكلمـات المحـدودة، ومتعـالون عـن إدراك كـّل كّل هذه العلوم المجعولة، ومنزّ 
 مدرك. كّل هذه العلوم تلقاء ذاك العلم كذب صرف، وجميـع هـذه اإلدراكـات إفـك محـض. بـل إنا 
كّل ما يظهر من معادن الحكمة اإللهّية ومخازن العلم الّصمداني فهو عين العلم. وحديث )العلـُم 

ت لهـذا َرَها الجاهلون( دليـٌل عليـه، وحـديث )العلـم نـور يقذفـه هللا فـي قلـب مـن يشـاء( مثّبـنقطٌة َكثا 
 البيان. 
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الوهمّية الّناشئة مـن مظـاهر وخالصة القول أّنه لما لم يدركوا معنى العلم، وَسّموا أفكارهم 
 الجهل علًما لذا قد ورد منهم على مبدأ العلوم ما قد رأيت وسمعت. 

 
نفسـه مـن صـناديد القـوم،  إنا أحًدا من العباد المشـهور بـالعلم والفضـل، واّلـذي يعـدّ  ،فمثالً  

ويًحـــا جميـــع العلمـــاء الّراشـــدين فـــي كتابـــه، كمـــا هـــو مشـــهود فـــي كـــّل َمْوقـــع منـــه تل قـــد رّد وســـبّ 
ح قلـياًل فـي رسـائله، رغـم وتصريًحا. ولما كان هذا العبد قد سمع كثيًرا عن ذكـره، أردت أن أتصـفّ 

أنا هذا العبد ما كان له ميـل لحقبـال علـى الّنظـر فـي كلمـات الغيـر ولـن يكـون. إاّل أّنـه لمـا سـأل 
كتبـــه، ونجيـــب فـــي  قلـــيالً  جمـــٌع عـــن أحوالـــه واستفســـروا عنـــه، لهـــذا صـــار لزاًمـــا علينـــا أن ننظـــر

 الع والمعرفة. الّسائلين بعد االطّ 
 
فــق وقوعهـا فــي يــدنا حتّـى أخبرنــا شــخص ذات والخالصـة أنا مؤلفاتــه بالّلغــة العربّيـة لــم يتّ  

سـم رائحـة ى بإرشـاد العـواّم. ولـو أّنـه ُيْشـَتمُّ مـن هـذا االيوم بأّنـه يوجـد فـي هـذا البلـد كتـاب لـه يسـمّ 
الًما والّناس جهالء. وفي الحقيقة قد ُعِرفت جميـع مراتبـه مـن حيث فرض نفسه ع ،الكبر والغرور

اســم هــذا الكتــاب، وثبــت بأّنــه ســالك ســبيل الــّنفس والهــوى، وســاكن فــي تيــه الجهــل والعمــى، كأّنــه 
ُة تمــاُم الخلــق(. فمــع هــذا طلبنــا نســي الحــديث المشــهور القائــل: )العلــُم تمــاُم المعلــوم، والقــدرُة والعــزّ 

ــا فيــه مــرّ هــذا العبــد أيّ الكتــاب، ومكــث عنــد  ــا معــدودات، وكأّننــا نظرن ة تين، وتصــادف فــي المــرّ اًم
الّثانية أن وقع نظرنا على موضع فيه حكاية معراج سّيد )لـوالك(، إشـارة إلـى الحـديث )لـوالك لمـا 
خلقـــت األفـــالك(. فالحظنـــا أّنــــه دّون نحـــًوا مـــن عشـــرين عْلًمــــا أو يزيـــد، وجعلهـــا شـــرًطا لمعرفــــة 

إدراكهـا، فإّنهـا ال تفـوز  درك هـذه العلـوم حـقّ تـك عرفنـا منـه بأّنـه لـو كانـت نفـس ال المعراج. وكذل
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بمعرفــة هــذا األمــر العــالي المتعــالي. ومــن جملــة العلــوم اّلتــي ذكرهــا، علــم الفلســفة، وعلــم الكيميــا، 
 ة. هذه العلوم الفانية المردودة شرًطا إلدراك العلوم الباقية القدسيّ  إدراك وعلم الّسيميا. وجعل

 
سبحان هللا مع هذا اإلدراك، كم من االعتراضـات والـّتهم قـد وردت منـه علـى هياكـل العلـم 

 غير المتناهي؟ فنعم ما قال:  اإللهيّ 
 
 أتتهُم اّلذين جعلهم هللا أمناَء )

 ( على خزائن الّسبع الّطباق    
 

ثال هذه العلـوم لـم ولم يلتفت إلى هذه المزخرفات من األقوال أحٌد من أهل البصيرة. إنا أم
ين شـرًطا تزل وال تزال مردودة عند الحّق. وكيف يكون إدراك العلوم المردودة عند العلماء الحقيقّيـ

مــــن شــــروط إدراك معــــارج المعــــراج، مــــع أنا صــــاحب المعــــراج مــــا حمــــل حرًفــــا مــــن هــــذه العلــــوم 
عن جميـع هـذه اإلشـارات  ًهاًسا ومنزّ قلب سّيد لوالك كان مقدّ  ،المحدودة المحجوبة! والقلب المنير

 فنعم ما قال: 
 

 )كّل اإلدراكات محمولة على الحمر العرجاء
 . (بينما الحّق راكب على الّريح ومنطلق كالّسهم                      

 
المعــراج أو تنــاول قطــرة مــن عرفــان هــذا البحــر، ويكــون  فــوهللا لــو يريــد إنســان إدراك ســرّ 

نا مرآة قلبه تكون مغبّرة مـن نقـوش هـذه العلـوم، يجـب عليـه حتًمـا لديه أيًضا هذه العلوم، بمعنى أ
فها وُيطهِّرها، حّتى يتجلّ   هذا األمر في مرآة قلبه.  ى سرّ أن ُينظِّ
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واليـــوم ينهـــى الّنـــاَس عـــن تحصـــيل هـــذه العلـــوم المنغمســـون فـــي بحـــر العلـــوم الّصـــمدانّية، 

ـــة. فصـــدورهم المن هـــة عـــن هـــذه اإلشـــارات، يـــرة بحمـــد هللا منزّ والّســـاكنون فـــي ُفلـــك الحكمـــة الّرّبانّي
ــومقدّ  ة المحجــوب، ذاك الحجــاب ســة عــن تلــك الحجبــات. ولقــد حرقنــا الحجــاب األكبــر بنــار محّب

وأقمنا مكانه سرادًقا آخر. وبهذا نفتخـر و  الحمـد بأّننـا  –)العلم حجاب األكبر(  –اّلذي قيل فيه 
لغيـر المقصـود،  تـرك فـي القلـب والفـؤاد محـالًّ أحرقنا سبحات الجالل بنـار جمـال المحبـوب، ولـم ن

 ي أنواره. ثين بمعلوم غير تجلّ كين بعلم غير علمه، وال متشبّ ا متمسّ وما كنّ 
 

ّنــه يريــد أن يعــرف الّنــاس أبــت كثيــًرا، حيــث لــم أَر فــي أقوالــه هــذه إاّل والخالصــة إّنــي تعجّ 
، عليـه نسـيم مـن ريـاض العلـم اإللهـيّ  بأّن لديه جميع هذه العلوم ومع ذلك أقسم بـا  بأّنـه مـا مـرّ 

بـل لــو يقـال لــه معنــى العلـم ليضــطرب حتًمــا،  ،لــع علـى حــرف مــن أسـرار الحكمــة الّرّبانّيــةومـا اطّ 
عــاءآت عــى مــن االدّ جبــل وجــوده. ومــع هــذه األقــوال الّســخيفة اّلتــي ال معنــى لهــا، كــم ادّ  ولينــدكّ 

 . الّزائدة عن الحدّ 
 

ين حولـه، وتـابعين لمثـل هـذا الّشـخص، حيـث قنعـوا ملتّفـسبحان هللا كم أتعّجب مـن أنـاس 
األربــاب، واكتفــوا بنعيــق الغــراب عــن نغمــة البلبــل، وقنعــوا  بــالّتراب وأقبلــوا إليــه، وأعرضــوا عــن ربّ 

كـــم الحظنـــا مـــن أشـــياء أخـــرى مـــن  ،بمنظـــر غـــراب البـــين عـــن جمـــال الـــورد. وعـــالوة علـــى ذلـــك
بتحريـر ذكـر تلـك  لـمّنـه َلِمـن الّظلـم أن ينشـغل القإة الكلمات المجعولة في هذا الكتاب. في الحقيقـ

ــور مــن  المطالــب أو ُيصــرف الوقــت فيهــا، ولكــن إذا ُوجــد المحــكّ  ُيعــرف الحــّق مــن الباطــل، والّن
 . الّظلمة، والّشمس من الّظلّ 
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ّننـي ألتـوق أن يطلـب منـه سـلطان ومن جملة العلوم اّلتي يدّ  عيها هذا الّشخص صـنعة الكيميـا. وا 
ز ز القـول إلـى حّيـمقتدٌر ظهوَر هذا العلم مـن عـالم الّلفـظ إلـى عـالم الّشـهود، ومـن حّيـ أو شخص

الفعــل. وهــذا العــاري عــن العلــم الفــاني، مــع كونــه مــا اّدعــى أمثــال هــذه العلــوم، وال اعتبــر وجودهــا 
ى يّتضــح ى هــذا الّرجــل فــي هــذه الفقــرة، حّتــة للجهــل، فــإّني أتحــدّ دلــياًل علــى العلــم، أو ُفْقــَداَنها عّلــ

الفائـدة وأنـا لـم أَر مـن أنـاس هـذا الّزمـان إاّل جـرح الّسـنان، ولـم أذق  مـا الّصدق من الكذب. ولكن
لــى اآلن ال يــزال أثــر الحديــد باقًيــا فــي عنقــي، وعالئــم الّتعــذيب  شــيًئا مــنهم غيــر الّســمّ  القاتــل. وا 
 ظاهرًة في كّل بدني. 

 
يقانـه،  ط فقـد ورد ذكرهـا فـي الكتـاب اّلـذي مـا فـرّ وأّما عـن مراتـب علمـه وجهلـه، وعرفانـه وا 

ــوِم َطَعــاُم اأَلِثــيِم﴾فيــه مــن شــيء، ذلــك قولــه تعــالى:  قُّ ثــما يتفضــل بــذكر آيــة أخــرى  ﴿ِإنا َشــَجَرَة الزا
فـانظر كيـف أّن وصـفه مـذكور فـي محكـم  ﴿ُذْق ِإناَك َأنـَت اْلَعِزيـُز اْلَكـِريُم﴾حّتى ينتهي بهذه اآلية 
والّصراحة. ومن عجب هذا الّشخص أيًضـا أّنـه يـدعو نفسـه فـي كتابـه مـن الكتاب بغاية الوضوح 

 باب خفض الجناح، بأّنه العبد األثيم. أثيم في الكتاب، وعزيز بين األنعام، وكريم في االسم. 
 

﴿َواَل َرْطـٍب َواَل ه صـحيح علـى لـوح قلبـك معنـى: جـتفّكر في اآلية المباركة، حّتى يثبـت بو 
ِبـــيٍن﴾َيـــاِبٍس ِإالا ِفـــي كِ  . ومـــع وجـــود هـــذا فقـــد اعتقـــد بـــه جمـــٌع، وأعرضـــوا عـــن موســـى العلـــم َتـــاٍب مُّ

كوا بسامرّي الجهل. وأدبروا عن شمس المعاني المشرقة في الّسـماء األزلّيـة اإللهّيـة، والعدل وتمسّ 
 واعتبروها على زعمهم كأّنها لم تكن. 

 
ــانّي ال تتنا ــم الّرّب ولهــا يــد إاّل مــن المعــدن اإللهــّي. وقصــارى القــول يــا أخــي، إنا آللــئ العل

ال تستنشـــق إاّل مـــن حديقـــة األزهـــار الحقيقّيـــة. وأوراد علـــوم األحدّيـــة ال  ورائحـــة الّريحـــان المعنـــويّ 
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﴿َواْلَبَلـُد الطايِّـُب َيْخـُرُج َنَباتُـُه ِبـِإْذِن َربِّـِه َواّلـذي َخُبـَث اَل َيْخـُرُج تنبت إاّل في مدينة القلوب الّصـافية. 
 . ِكًدا﴾ِإالا نَ 

 
يــات ورقــاء الهوّيــة ال يــدركها أحــد إاّل مــن أهلهــا، لهــذا يجــب ولمــا كــان مــن المفهــوم أنا تغنّ 

ويلزم على كّل نفس أن تعرض مشـكالت المسـائل اإللهّيـة، ومعضـالت إشـارات المطـالع القدسـّية 
ــى تحــلّ  ــة، حّت ــة أســرار األحدّي ت الّرّبانّيــة، المســائل بالّتأييــدا علــى أصــحاب األفئــدة المنيــرة، وحمل

ْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾والفيوضات اإللهّية. ال بتأييدات العلوم االكتسابّية   . ﴿َفاْسَأُلوْا أَْهَل الذِّ
 

إنا الّشخص المجاهد اّلـذي أراد أن يخطـو بقـدم الّطلـب والّسـلوك فـي سـبيل  ،ولكن يا أخي
ي ظهـور تجّلـ يجعـل القلـب اّلـذي هـو محـلّ  معرفة سلطان القدم، يجب عليـه فـي بدايـة األمـر، أن

ـــ ـــة، مطّه ـــة اإللهّي ـــوم االكتســـابّية، ًرا ومنزّ األســـرار الغيبّي ـــار العل ـــا عـــن كـــّل غبـــرة مظلمـــة مـــن غب ًه
شـــارات المظـــاهر الّشـــيطانّية. ويجعـــل الّصـــدر اّلـــذي هـــو ســـرير ورود وجلـــوس محّبـــ ة المحبـــوب وا 

ــا. وكــذلك يقــدّ  األزلــيّ  ــا ونظيًف ــق بالمــاء والّطــين. يعنــي أن يجعلــه  س القلــب عــن كــلّ لطيًف مــا يتعّل
 ًســـا عـــن جميـــع الّنقـــوش الّشـــبحّية والّصـــور الّظّلّيـــة، بدرجـــة ال يبقـــى فـــي القلـــب آثـــار للحـــبّ مقدّ 

عــن جهــة أو يمنعــه الــبغض عــن جهــة بــال دليــل. وذلــك كمــا منــع  والــبغض، كــيال يميــل بــه الحــبّ 
وعــن حضــرة صــاحب المعــاني، وأصــبحوا اليــوم أكثــر الّنــاس لهــذين الــوجهين عــن الوجــه البــاقي، 

ل علـى  راع في صحارى الّضاللة والّنسيان. ويجب على الّسالك في كّل حين أن يتوكّ اليرتعون ب
ح نفسـه األربـاب. وال يـرجّ  ك بـربّ الحّق، وأن يعرض عن الخلق وينقطع عن عالم التّـراب، ويتمّسـ
خـذ نفسـه بالّصـبر واالصـطبار، ويتّ  على أحد، ويمحـو عـن لـوح قلبـه االفتخـار واالسـتكبار، ويأخـذ

 الّصمت له شعاًرا. ويحترز عن الّتكّلم بما ال فائـدة فيـه، ألّن الّلسـان نـار خامـدة وكثـرة البيـان سـمّ 
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قاتــل. فالّنــار الّظــاهرة تحــرق األجســاد، ونــار الّلســان تكــوي األفئــدة واألرواح. أثــر تلــك الّنــار يفنــى 
 من الّزمان.  بعد ساعة، وأثر هذه الّنار يبقى قرًنا

 
الغيبـــة ضـــاللة، وأن ال يخطـــو بقدمـــه أبـــًدا فـــي تلـــك الّســـاحة، ألّن  وعلـــى الّســـالك أن يعـــدّ 

الغيبة تطفئ سراج القلب المنير، وتميت الحياة من الفؤاد. يقنع بالقليل، ويزهد عن طلب الكثيـر. 
ــمصــاحبة المنقطعــين غنيمــة، والعزلــة عــن المتمّســ يعــدّ  ــّدنيا والمتكّب نعمــة. يشــتغل فــي  رينكين بال

ة واالقتــدار. يحــرق حجــاب الغفلــة بنــار األســحار باألذكــار، ويســعى فــي طلــب محبوبــه بتمــام الهّمــ
ا سـوى هللا. يجـود بنصـيب علـى البائسـين، وال يتوّقـف عـن العطـاء والّذكر. يفّر كالبرق عّمـ الحبّ 

ال يبخـــل  ؟البيـــانواإلحســـان للمحـــرومين. ينظـــر بعـــين الّرعايـــة للحيـــوان، فكيـــف باإلنســـان، وأهـــل 
بـــالّروح عـــن المحبــــوب. وال يحتـــرز عــــن الحـــّق خشـــية شــــماتة الخلـــق. ومــــا ال يرضـــاه لنفســــه ال 

ويعفــو عــن الخــاطئين عنــد كمــال القــدرة علــيهم، ويطلــب  ،وال يقــول بمــا ال يفــي بــه ،يرتضــيه لغيــره
جهـول. إذ لهم المغفرة ويصفح عـن العاصـين وال ينظـر إلـيهم بعـين الحقـارة، ألّن حسـن الخاتمـة م

كـــم مـــن عـــاص يتوّفـــق حـــيَن المـــوت إلـــى جـــوهر اإليمـــان ويـــذوق خمـــرة البقـــاء ويســـرع إلـــى المـــأل 
 األعلى. وكم من مطيع ومؤمن ينقلب حين ارتقاء الّروح، ويستقّر في أسفل دركات الّنيران. 

 
والخالصة أنا المقصود من جميع هذه البيانات المتقنة واإلشارات المحكمة هـو أّنـه يجـب 

 ى الّسالك والّطالب أن يعلم ويعتقد بأّن ما سوى هللا فاٍن، وما دون المعبود معدوم. عل
 

ين، ذكـــــرت فـــــي شـــــرائط وهـــــذه الّشـــــرائط هـــــي مـــــن صـــــفات العـــــالين، وســـــجايا الّروحـــــانيّ 
ــ ــم اليقــين. وبعــد أن تتحّق ق هــذه المقامــات فــي الّســالك المجاهدين،وســير الّســالكين فــي منــاهج عل
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ذا مـا صـار مؤّيـالمنقطع، والّطالـب ال ﴿َوالاـِذيَن ًدا بعمـل: ّصـادق يصـدق فـي حّقـه لفـظ المجاهـد. وا 
 .﴿َلَنْهِدَيناُهْم ُسُبَلَنا﴾أن يستبشر ببشارة  فال بدّ  َجاَهُدوا ِفيَنا﴾

 
ذا ما ُأوقد في القلب سراج الّطلب والمجاهدة، والّذوق والّشـوق  والعشـق والَوَلـه، والجـذب  ،وا 

والّريـب، وتحـيط أنـوار  ة من شـطر األحدّيـة، تـزول ظلمـة ضـاللة الّشـكّ بّ ، وهبا نسيم المحوالحبّ 
أركـان الوجـود. ففـي ذلـك الحـين يطلـع البشـير المعنـوي كالّصـبح الّصـادق، مـن  العلم واليقين بكـلّ 

المدينة اإللهّية بالبشارة الّروحانّية، ويستيقظ القلب والّنفس والّروح من نـوم الغفلـة بصـوِر المعرفـة، 
، بحيـــث يـــرى نفســـه حيـــاة جديـــدة بديعـــة بتأييـــدات وعنايـــات مـــن روح القـــدس الّصـــمدانيّ  وُيمـــنح

ـــات الواضـــحة فـــي اآلفـــاق،  ـــديع، وقلـــب وفـــؤاد جديـــد. ويـــرى اآلي صـــاحب بصـــر جديـــد، وســـمع ب
ة باًبــا مفتوًحــا للوصــول إلــى ذرّ  والحقــائق المســتورة فــي األنفــس. ويشــاهد بعــين هللا البديعــة فــي كــلّ 

ي الوحدانّيـة، اليقين ونور اليقين. ويالحظ في جميع األشياء أسـرار تجّلـ وحقّ  مراتب عين اليقين،
 وآثار الّظهور الّصمدانّية. 

 
قســًما بــا  لــو وصــل الّســالك فــي ســبيل الهــدى، والّطالــب لمعــارج الّتقــى، إلــى هــذا المقــام 

ــورانيّ وألدرك صــبح الهدايــة ال ،األرفــع األعلــى، الستنشــق رائحــة الحــّق مــن مســافات بعيــدة مــن  ّن
شــيء، ولَدلاــه كــّل ذّرة علــى المحبــوب. وهــداه كــّل شــيء إلــى المطلــوب، والســتطاع أن  مشــرق كــلّ 

 والّشـمس. فمـثاًل لـو هـبا نسـيُم الحـقّ  ق بـين الّظـلّ ق بينهما، كما يفرّ من الباطل، ويفرّ  ز الحقّ يميّ 
ز جميــع يمّيــ ذلكفــي مغــرب االختــراع، الستنشــق حتًمــا شــذى عبيــره. وكــ عــن مشــرق اإلبــداع وهــو

 ،وأفعــال بــاهرة، عــن أفعــال وأعمــال وآثــار مــا ســواه ،مــن كلمــات بديعــة، وأعمــال منيعــة آثــار الحــقّ 
وكمــا يميــز اإلنســان الّربيــَع مــن الخريــف، والحــرارة مــن  ،ز أهــُل الّلؤلــِؤ الّلؤلــؤَة مــن الحجــركمــا يمّيــ

ذا ما تطهّ  جد الّسالك حتًما رائحـة المحبـوب ر مشام الّروح من زكام الكون واإلمكان، لو البرودة. وا 
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مــن منــازل بعيــدة، ولــَوَرَد مــن أثــر تلــك الّرائحــة إلــى مصــر اإليقــان لحضــرة المّنــان َوليشــاهد بــدائع 
حكمــة الحضــرة الّســبحانّية فــي تلــك المدينــة الّروحانّيــة. ولســمع جميــع العلــوم المكنونــة مــن أطــوار 

لمدينـــة بســـمعه الّظـــاهر والبـــاطن، الّتســـبيح ورقـــة الّشـــجرة لتلـــك المدينـــة. وليســـمع مـــن تـــراب تلـــك ا
األربـــاب. وليشـــاهد بعـــين رأســـه أســـرار الّرجـــوع واإليـــاب. فمـــاذا أذكـــر مـــن اآلثـــار  والّتقـــديس لـــربّ 

يات، المقّدرة في تلك المدينة بأمر سلطان األسماء والّصـفات؟ فيهـا والعالمات، والّظهورات والّتجلّ 
نبــت مســتور حكمــة بالغــة  ة هللا بــدون نــار. وفــي كــلّ يــزول العطــش بغيــر مــاء. وتــزداد حــرارة محّبــ

دوحـــِة ورد ألـــُف بلبـــل نـــاطق بالجـــذب والولـــه. ومـــن أورادهـــا البديعـــة  معنوّيـــة. وعلـــى أغصـــان كـــلّ 
الّنــار الموســوّية. ومــن نغماتهــا القدســّية تبــدو نغمــة روح القــدس العيســوّية َتِهــب الغنــاء  يظهــر ســرّ 
غرفـة منهـا  ورقة منها نعـيم، ومخـزون فـي كـلّ  نون في كلّ وتمنح البقاء بال فناء. مك ،بغير ذهب

 مئة ألف حكمة. 
 

ون آًنــا ا ســواه يأنســون بتلــك المدينــة بحيــث ال ينفّكــوالمجاهــدون فــي هللا بعــد االنقطــاع عّمــ
عنهــا يســمعون الــّدالئل القطعّيــة مــن ســنابل ذاك المحفــل، ويأخــذون البــراهين الواضــحة مــن جمــال 

عـن ذلـك  ن فـي رأس كـّل ألـف سـنة، أو مـا يقـلّ د وتتـزيّ وهـذه المدينـة تتجـدّ الورود ونغمات البلبل. 
 يزيد. أو 

 
يجـــب بـــذل الجهـــد حّتـــى نصـــل إلـــى تلـــك المدينـــة، ونكشـــف ســـبحات الجـــالل  ،فيـــا حبيبـــي

بالعنايــــة اإللهّيــــة واأللطــــاف الّرّبانّيــــة، حتّــــى نفــــدي أرواحنــــا الخامــــدة بتمــــام االســــتقامة فــــي ســــبيل 
ا تلــك المدينــة فهــي الكتــب تــرف بكــّل عجــز وانكســار لنفــوز بهــذا الفــوز. وأّمــالمحبــوب الجديــد. ونع

وفـي  ،وفـي زمـن عيسـى كـان اإلنجيـل ،اإللهّية في كّل عهد. فمثاًل فـي عهـد موسـى كانـت التّـوراة
وفي عهـد مـن يبعثـه هللا كتابـه اّلـذي عهد محّمد رسول هللا كان الفرقان. وفي هذا العصر البيان. 
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رة، تب والمهيمن على جميعهـا. وفـي هـذه المـدائن أرزاق مقـدرة، ونعـم باقيـة مقـرّ هو مرجع كّل الك
وتجـود علـى  ،تهب الغـذاء الّروحـانّي، وتطعـم الّنعمـة القدمّيـة، وتمـنح نعمـة الّتوحيـد ألهـل الّتجريـد

وتبــذل كــأس العلــم للهــائمين فــي صــحراء الجهــل. وفــي هــذه المــدائن  ،مــن ال نصــيب لهــم بنصــيب
الهدايـــة والعنايـــة، والعلـــم والمعرفـــة، واإليمـــان واإليقـــان لكـــّل مـــن فـــي الّســـموات مخـــزون ومكنـــون 

 واألرض. 
 

ة الّرســول، بحيــث أنا كــّل مــن آوى إليــه فــي زمانــه فمــثاًل كــان الفرقــان حصــًنا حصــيًنا ألّمــ
بقــي محفوًظــا مــن رمــي الّشــياطين، ورمــح المخــالفين، والّظنونــات المجتثّــة، واإلشــارات الّشــركّية. 

وشرب من أنهار مـاء المعرفـة  ،بة األحدّية، وبأثمار علم الّشجرة اإللهّيةق كذلك بالفواكه الّطيّ ورز 
ة مـن حيـث أنا جميـع مـا تحتـاج إليـه تلـك األّمـ. وتذّوق خمر أسـرار الّتوحيـد والّتفريـد ،غيِر اآلِسن

ّنـه لهـو الحّجـة موجـوٌد ومَعـياٌن فـي ذاك الّرضـوان المبـ ،أحكام الّدين، وشريعة سّيد المرسـلين ين. وا 
ق الوقـــوع، والجميـــع كـــانوا الباقيـــة ألهلـــه مـــن بعـــد نقطـــة الفرقـــان. إذ أنا حكمـــه مســـّلم، وأمـــره محّقـــ

ين. وبــه يصــل الّطــالبون إلــى رضــوان مــأمورين باّتباعــه إلــى حــين الّظهــور البــديع فــي ســنة الّســتّ 
ّنــه لــدليل  ة عظمــى. ومــا محكــم وحّجــالوصــال، ويفــوز المجاهــدون والمهــاجرون بســرادق القــرب. وا 

عــداه مــن الّروايــات والكتــب واألحاديــث لــيس لهــا ذلــك الفخــر، ألّن الحــديث وأصــحاب الحــديث، 
ـــ ق بـــه. وعـــالوة علـــى مـــا ذكـــر فـــإّن فـــي األحاديـــث وجـــودهم وقـــولهم مثبـــوت بحكـــم الكتـــاب ومحّق

فــيكم الّثقلــين ة كمــا قــال نقطــة الفرقــان فــي أواخــر أّيامــه: )إّنــي تــارك اختالفــات كثيــرة وشــبًها جّمــ
كتــاب هللا وعترتــي(. ومــع أنا هنــاك أحاديــث كثيــرة قــد نزلــت مــن منبــع الّرســالة، ومعــدن الهدايــة، 

وقد جعلـه الّسـبب األعظـم، والـّدليل األقـوم للّطـالبين، حتّـى يكـون . فإّنه لم يذكر شيًئا غير الكتاب
 هادًيا للعباد إلى يوم الميعاد. 
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ـــة. والحـــظ مـــا قـــرّ فـــانظر اآلن بعـــين منصـــفة، وقلـــب طـــ ره هللا فـــي كتابـــة اهر، ونفـــس زكّي
ة لمعرفــة العبــاد. فينبغــي لهــذا العبــد وجعلــه حّجــ ،ةة والخاّصــالمســّلم بــه بــين الّطــرفين، مــن العاّمــ

ق بـين الّضـاللة مـن الباطـل ونفـرّ  ولجنابك ولكّل من على األرض أن نتمّسـك بنـوره، ونمّيـز الحـقّ 
ين أحدهما الكتـاب وثانيهمـا عترتـه. ولمـا انقطعـت العتـرة مـن ة انحصرت بأمر والهداية. ألّن الحجّ 

 ة حينئٍذ في الكتاب. بينهم انحصرت الحجّ 
 

ففـــي الحـــروف  ﴿الـــم َذِلـــَك اْلِكَتـــاُب اَل َرْيـــَب ِفيـــِه ُهـــًدى ِلْلُمتاِقـــيَن﴾ل الكتـــاب يقـــول: وفـــي أوّ 
 ،ة آللــئ األحدّيــةعــة مــن الفرقــان مســتورة أســرار الهوّيــة، وفــي صــدف هــذه الحــروف مخزونــالمقطّ 

وليس هذا مجال ذكرها. ولكن بحسب الّظاهر مقصود حضرته مّما خاطبـه بـه هـو أن يـا محّمـد، 
قـين، فالحظـوا بـأّن ل من سماء األحدّية ال ريب وال شّك فيـه، وهـو هـدى للمتّ ّن هذا الكتاب المنزّ إ

ذات األحدّيــة، وغيــب ره لهدايــة كــّل مــن فــي الّســموات واألرض، وشــهد ره وقــدّ هــذا الفرقــان قــد قــرّ 
وال شبهة فيه، وأّنه هاد للعباد إلى يوم الميعاد، فهل من اإلنصـاف  الهوّية بنفسه على أّنه ال شكّ 

تـه وحكـم بهـا؟ أو يعرضـوا يّ هؤالء العباد، ويشتبهوا في الّثقل األعظـم اّلـذي شـهد هللا بأحقّ  أن يشكّ 
كون ج العرفان؟ ويطلبون أمًرا آخر ويتشكّ عن األمر اّلذي جعله سبًبا للهداية، والوصول إلى معار 

بزخرف أقوال الّناس قائلين: إنا فالًنا قال كـذا وكـذا، وأّن األمـر الفالنـي مـا ظهـر. والحـال لـو أنا 
 ة وسبًبا لهداية الخلق، لذكر حتًما في اآلية المذكورة. هناك أمًرا أو شيًئا غير كتاب هللا يكون علّ 

 
ر ، وال عــن الّتقــدير المقــدّ اّل نتجــاوز عــن األمــر المبــرم اإللهــيّ والخالصــة أّنــه يجــب علينــا أ

ــا إذا لــم نصــّدق بهــذه الكتــب، فــال  الّصــمدانيّ  المــذكور فــي اآليــة، ونصــّدق بالكتــب البديعــة، ألّنن
ق بالفرقـان فإّنـه إنسـان لـم يصـدّ  يتحّقق الّتصديق بهذه اآلية المباركة، كمـا هـو واضـح مـن أنا أيّ 

ق أيًضــا بالكتــب المنّزلــة مــن قبــل. وهــذه هــي المعــاني المســتفادة مــن ظــاهر فــي الحقيقــة لــم يصــدّ 
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اآليــة. ولــو نــذكر معانيهــا المســتورة ونبــّين أســرارها المكنونــة، فــال شــّك أنا الّزمــان ال يكفــي لــذلك 
 والكون ال يحتمله، وكان هللا على ما أقول شهيًدا. 

 
ْن ُكْنــُتْم ِفــي رَ وكــذلك يقــول فــي مقــام آخــر:  ْلَنــا َعَلــى َعْبــِدَنا َفــْأُتوْا ِبُســوَرٍة ِمــن ﴿َواِ  ــا َنزا ْيــٍب ِمما

 .ِمْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداَءُكم ِمْن ُدوِن هللِا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن﴾
 
فأتوا بسورة  ،ا نّزلنا على عبدنا محّمدا ترجمته الّظاهرة، أّنه لو كنتم في شّك وشبهة ممّ ممّ 

، وادعــوا شــهداءكم أي علمــاءكم حّتــى يعينــوكم علــى إنــزال ســورة إن مــن مثــل هــذه الّســورة المنزلــة
ة نظر اآلن كــم هــو عظــيم شــأن اآليــات وكبيــر قــدرها، حيــث قــد خــتم بهــا الحّجــفــاكنــتم صــادقين. 

البالغــة والبرهــان الكامــل والقــدرة القــاهرة والمشــيئة الّنافــذة. ومــا أشــرك ســلطان األحدّيــة فــي إظهــار 
اآليـات بــين الحجــج والـّدالئل هــي بمنزلــة الّشـمس، ومــا ســواها بمنزلــة  ألنّ  ،تـه أّي شــيء معهــاحجّ 

ّنها لهي الحّجة الباقية، والبرهان الّثابت، والّنور المضيء بين العبـاد مـن لـدن الّسـلطان  الّنجوم. وا 
وال يســبقها أّي أمــر وهــي كنــز الآللــئ اإللهّيــة، ومخــزن األســرار  ،الحقيقــّي. ال يبلــغ فضــلها فضــل

ّنها لهي الخيط المحكم، والحبل المتين، والعروة الوثقى، والّنور اّلذي ال يطفى. تجـري  ،األحدّية وا 
لهــا أثــران  الحكمــة البالغــة الّصــمدانية، وهــي نــار منهــا شــريعة المعــارف اإللهّيــة، وتفــور منهــا نــار

 وفي المبغضين برودة الغفلة.  ،في المقبلين تحدث حرارة الحبّ  :ظاهران في آن واحد
 
ينبغــي لنــا أاّل نتجــاوز عــن أمــر هللا، ونرضــى بمــا جعلــه حّجتــه ونخضــع لــه.  ،الّرفيــق هــاأيّ 

والخالصة أنا حّجة هذه اآلية المنزلة وبرهانهـا، ألعظـم مـن أن يسـتطيع هـذا العليـل إقامـة الـّدليل 
 وهو يهدي الّسبيل، وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الجميل.  عليها. وهللا يقول الحقّ 
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ـــِه يقـــول تعـــالى:  وكـــذلك ـــَأيِّ َحـــِديٍث َبْعـــَد هللِا َوآَياِت ـــاْلَحقِّ َفِب ـــَك ِب ـــاُت هللِا َنْتُلوَهـــا َعَلْي ـــَك آَي ﴿ِتْل
ــة نتلوهــا عليــك، فبــأّي حــديث بعــد ظهــور ُيْؤِمُنــوَن﴾ . أي يقــول هــذه آيــات منزلــة مــن ســماء الهوّي

ّنـه لـم يكـن هنـاك أبـًدا مظهـر الحّق ونزول آياته يؤمنون؟ ولـو تلتفـت إلـى تلـويح هـذه اآليـة لتفقـه أ
اآليـات المنزلـة، بـل إّنـه  أكبر من األنبياء ولم تظهـر أيًضـا فـي األرض حّجـة أكبـر وال أعظـم مـن

 هذه الحّجة إاّل ما شاء رّبك. لم يكن في اإلمكان حّجة أعظم من 
 

ــاٍك َأِثــيٍم َيْســَمُع آَيــاِت هللِا تُ وكــذلك يقــول فــي مقــام آخــر:  ْتَلــى َعَلْيــِه ثــما ُيِصــرُّ ﴿َوْيــٌل ِلُكــلِّ َأفا
ْرُه ِبَعَذاٍب َأِلـيٍم﴾ يسـمع اآليـات الّنازلـة مـن  ،اك أثـيميعنـي ويـل لكـّل أّفـ ُمْسَتْكِبًرا َكَأن َلم َيْسَمْعَها َفَبشِّ

ّن اإلشـارة فـي سماء المشيئة اإللهّية تتلى عليه، ثما يستكبر كأن لم يسمعها، فبشّ  ره بعذاب أليم. وا 
ّنــك كــّل مــن فــي الّســموات واألرض لــو كــان الّنــاس فــي آيــات ربهــم يتفرّ  هــذه اآليــة لتكفــي ســون. وا 

َلَتسمع اليوم كيف أّنه إذا تليت اآليات اإللهّية ال يعتنـي بهـا أحـد، كـأّن أحقـر األمـور عنـدهم هـي 
اآليات اإللهّية والحال أّنه ما كان ولن يكون هناك أمر أعظـم مـن اآليـات. قـل لهـم أّيهـا الغـافلون 

فلو أّنهـم جنـوا ثمـًرا مـن شـجرة إعراضـهم فسـوف تجنونـه أنـتم  ،كم تقولون ما قاله آباؤكم من قبلإنّ 
 فالّنار مثواهم فبئس مثوى الّظالمين.  أيًضا. وعن قريب سوف تستقّرون في الّنار مع آبائك.

 
ــا َشــْيًئا اتاَخــَذَها ُهــُزوً ويقــول تعــالى فــي مقــام آخــر:  ــَم ِمــْن آَياِتَن َذا َعِل ــَك َلُهــْم َعــَذاٌب ﴿َواِ  ا ُأْوَلِئ

خــذها علــى ســبيل االســتهزاء، فلهــم عــذاب مهــين. ومــن تّ ايعنــي إذا علــم مــن آياتنــا شــيًئا  ُمِهــيٌن﴾
فكـان يقـول أحـدهم:  ،تنا ببرهان آخرائجملة االستهزاء أّنهم كانوا يقولون أظهر لنا معجزة أخرى و 

َماء﴾ ﴿ِإن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحـقا ِمـْن ِعنـِدَك َفـَأْمِطْر كان يذكر:  واآلخر ﴿َفَأْسِقْط َعَلْيَنا ِكَسًفا ِمَن السا
ـَماِء﴾ ــَن السا . وبمثــل مـا اســتبدل اليهـود فـي عهــد موسـى المائــدة الّسـماوّية باألشــياء َعَلْيَنـا ِحَجـاَرًة مِّ

ات لـة بالّظنونـكـذلك طلـب هـؤالء القـوم أيًضـا تبـديل اآليـات المنزّ  ،الخبيثة من قبيـل الثّـوم والبصـل
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ــة وغمــام  ــة نازلــة مــن ســماء الّرحمــة اإللهّي الّنجســة الكثيفــة. كمــا تشــاهد اليــوم، أنا المائــدة المعنوّي
المكرمــة الّســبحانّية. وأّن بحــور الحيــوان فــي مــوج وجريــان، فــي رضــوان الجنــان، بــأمر خــالق كــن 

ّلتـي هـي ملـح فكان. والجميع مجتمعون كالكالب على األجساد الميتة، وقانعون بالبركـة المالحـة ا
ــّدليل بعــد ارتفــاع أعــالم المــدلول.  أجــاج. ســبحان هللا! إّننــا لفــي غايــة الحيــرة مــن عبــاد يطلبــون ال

كون بإشارات العلم بعد ظهور شمس المعلوم. مثلهم كمن يطلب من الّشـمس حّجـة إلثبـات ويتمسّ 
اّلـــذي أشـــرق  نورهـــا، أو يطلـــب مـــن أمطـــار الّربيـــع برهاًنـــا إلثبـــات فيضـــها. فحّجـــة الّشـــمس نورهـــا

د العــالم بــرداء جديــد. علــى أنا األعمــى ال يعــرف وأحــاط العــالم، وبرهــان الّربيــع جــوده اّلــذي جــدّ 
 للّشمس أثًرا غير حرارتها. واألرض الجرز ليس لها نصيب من رحمة الّربيع 

 
 )فال عجب إن لم يكن لهم نصيب من القرآن غير الّنقش 

 نصيب من الّشمس إاّل الحرارة(  كما أّنه ليس لألعمى                 
 

ــاُلوا اْئُتــوا وفــي مقــام آخــر يقــول:  ــَتُهْم ِإالا َأن َق ــا َكــاَن ُحجا َنــاٍت ما ــا َبيِّ ــْيِهْم آَياُتَن َذا ُتْتَلــى َعَل ﴿َواِ 
ون بهـــا علـــى مظـــاهر الّرحمـــة الكاملـــة فـــانظر أّي حجـــج كـــانوا يحتّجـــ ِبآَباِئَنـــا ِإن ُكنـــُتْم َصـــاِدِقيَن﴾

هم كانوا يستهزؤن باآليـات، اّلتـي كـّل حـرف منهـا أعظـم مـن خلـق الّسـموات واألرض، الواسعة. إنّ 
يمـان. وكـانوا يقولـون أخـِرج لنـا آباءنـا مـن القبـور. أمـوات وادي الـّنفس والهـوى بـروح اإل يـاوبها يح

فبمثل هذا كـان إعـراض القـوم واسـتكبارهم، مـع أنا كـّل واحـدة مـن هـذه اآليـات حّجـة ُمحكمـة لكـّل 
ّن فـي هـذه لى األرض، وبرهان أعظم يكفي كّل من عليها لو أنتم في آيات هللا تتفكّ من ع رون. وا 

 األسرار. ومن طلب َوَجدا َوَجد.  ئاآلية المذكورة لمكنون آلل
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إّيــاك واإلصــغاء إلــى زخــرف أقــوال العبــاد اّلــذين يــّدعون بــأّن الكتــاب واآليــات لــيس بحّجــة 
ن لــم للعــواّم ألّنهــم ال يفهمونهــا وال  يــدركونها مــع أنا هــذا القــرآن حّجــة ألهــل المشــرق والمغــرب. وا 

عون لمـا كـان هنـاك ما يدّ  يكن في مقدور الّناس إدراكه كيف يكون حّجة على الجميع؟ ولو صحّ 
تكليــف علــى نفــس، أو إلــزام لهــا بعرفــان هللا ألّن عرفانــه أعظــم مــن عرفــان كتابــه. والعــواّم لــيس 

 عندهم استعداد إلدراكه. 
 

والخالصة أنا هذا القول في منتهى الّلغـو والّسـخافة. وكّلـه يقـال مـن بـاب الكبـر والغـرور، 
كي ما يبعدون الّنـاس عـن ريـاض رضـاء هللا، ويقبضـون علـى زمـامهم فـي أيـديهم قبًضـا محكًمـا. 
 مـع أنا هـؤالء العـواّم أكثـر قبــواًل ورضـاء لـدى الحـّق مـن علمــائهم اّلـذين أعرضـوا عنـه. والحــال أنا 

دراك بيانـات الحمامـات المعنوّيـة، لـيس لـه أّي دخـل بـالعلم الّظـاهريّ  . بـل فهم الكلمات اإللهّية، وا 
د الـّروح. كمـا هـو مشـهود اآلن فـي فئـة مـن العبـاد هو منوط بصفاء القلب، وتزكية الّنفوس، وتجرّ 

نــة بهم مزيّ هم جالســون علــى رفــرف العلــم، وريــاض قلــو اّلــذي مــا عرفــوا حرًفــا مــن رســوم العلــم، لكــنّ 
بــأوراد الحكمــة وأنهــار المعرفــة، مــن ســحاب الفــيض اإللهــّي. فطــوبى للمخلصــين مــن أنــوار يــوم 

 عظيم. 
 

﴿َوالاِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت هللِا َوِلَقاِئِه ُأْوَلِئـَك َيِئُسـوا ِمـن َرْحَمِتـي َوُأْوَلِئـَك َلُهـْم َعـَذاٌب وكذلك يقول: 
. ومضـمون هـذه اآليـة واضـح. َأِئناـا َلَتـاِرُكوا آِلَهِتَنـا ِلَشـاِعٍر َمْجُنـوٍن﴾ ﴿َوَيُقوُلـونَ . وكـذا يقـول: َأِليٌم﴾

ا لتــاركوا آلهتنــا لشــاعر مجنــون. فكــانوا يســّمون فــانظر مــاذا كــانوا يقولــون بعــد تنزيــل اآليــات، أئّنــ
ــة. ويقولــون إنا هــذه الكلمــات، إن هــي إاّل أســاطير  حضــرته شــاعًرا ويســخرون مــن اآليــات اإللهّي

 ّولين. يعنون بذلك الكلمات اّلتي قيلت من قبل، وأّن محّمًدا جمعها ثما يقول إّنها من عند هللا. األ
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كذلك قد سمعت اليوم بأمثال هذه األقوال، مّما ينسـبونه إلـى هـذا األمـر، ويقولـون إنا هـذه 
ولهم الكلمــات قــد جمعهــا مــن الكلمــات اّلتــي نزلــت مــن قبــُل، أو هــي كلمــات مغلوطــة. قــد كبــر قــ

 هم. وصغر شأنهم وحدُّ 
 

لهذا قالوا بعد هذه اإلنكارات واالعتراضات المذكورة، إّنه بحسـب مـا فـي الكتـب، ال يجـوز 
أن يبعث نبّي مسـتقّل مـن بعـد موسـى وعيسـى يكـون ناسـًخا للّشـريعة. بـل يجـب أن يـأتي شـخص 

الـة علـى يكمل الّشـريعة الّسـابقة. فنزلـت هـذه اآليـة المباركـة المشـعرة بجميـع المطا لـب اإللهّيـة والدا
َنـاِت َفَمـا ِزْلـُتْم عدم انقطاع الفيوضات الّرحمانّية. قوله تعـالى:  ﴿َوَلَقـْد َجـاءُكْم ُيوُسـُف ِمـن َقْبـُل ِباْلَبيِّ

 َمـْن ُهـَو ِفي َشكٍّ ِمماا َجاءُكم ِبِه حتاى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلـن َيْبَعـَث هللُا ِمـن َبْعـِدِه َرُسـوال َكـَذِلَك ُيِضـلُّ هللاُ 
أي مرتــاب فــي رّبــه. فــأدركوا مــن هــذه اآليــة، وتيّقنــوا أّنــه فــي كــّل عصــر، كــان  ُمْســِرٌف ُمْرَتــاٌب﴾

يتمّسك أمم ذلك العهد بآية من الكتـاب، وينطقـون بمثـل هـذه األقـوال المزخرفـة، مـن أّنـه ال يجـوز 
ة فيــه بأّنــه ال باآليــة المــذكور علمــاء اإلنجيــل  أن يــأتي نبــيا آخــر فــي عــالم اإلبــداع، مثــل مــا اســتدلّ 

 أبًدا. وال يبعث نبّي مستقّل إاّل إلثبات شريعة اإلنجيل.  يرفع حكم اإلنجيل
 

وأكثــر الملــل مبتلــون بهــذا المــرض الّروحــّي. كمــا تــرى، كيــف أنا أهــل الفرقــان قــد احتجبــوا 
َمــا َيْعَلــُم َتْأِويَلــُه ِإالا هللُا ﴿وَ ون بقولــه: بــذكر خــاتم الّنبّيــين، علــى مثــال األمــم الّســابقة. مــع أّنهــم مقــرّ 

ها ونفسها وذاتها وجوهِرها بياًنا فيه مخالفـة ولما ُيبيّ  َوالرااِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم﴾ ن الّراسُخ في العلوم وأمِّ
قليلة ألهوائهم، فإّنك تسمع ماذا يقولون وماذا يفعلون. وما هـذا إاّل مـن رؤسـاء الّنـاس فـي الـّدين، 

خذوا لهم إلًها إاّل الهـوى، وال عرفـوا لهـم مـذهًبا غيـر الـّذهب، واحتجبـوا اّلذين ما اتّ يعني من أولئك 
﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اتاَخَذ ِإَلَهُه َهـَواُه األنام بتصريح تاّم،  بحجبات العلم، وتاهوا في ضاللة كما يقول ربّ 
َوَجَعــَل َعَلــى َبَصــِرِه ِغَشــاَوًة َفَمــن َيْهِديــِه ِمــْن َبْعــِد هللِا َوَأَضــلاُه هللُا َعَلــى ِعْلــٍم َوَخــَتَم َعَلــى َســْمِعِه َوَقْلِبــِه 
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ُروَن﴾ يعنــي أمــا رأيــت ذاك الغافــل اّلــذي اّتخــذ إلهــه أهــواء نفســه، وأضــّله هللا علــى علــم،  َأَفــال َتــَذكا
 وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد هللا أفال تذكرون. 

 
ن كــان فــي الّظــاهر كمــا ذكــر، ولكــن عنــد هــذا  َأَضــلاُه هللُا َعَلــى ِعْلــٍم﴾﴿وَ ا معنــى أّمــ فإّنــه وا 

ــذين أعرضــوا عــن جمــال الحــّق وتمّســ كوا الفــاني، المقصــود مــن هــذه اآليــة، هــم علمــاء العصــر اّل
ــوا علــى نبــأ هللا وأمــره  ــُتْم بعلــومهم المنبعثــة مــن الــّنفس والهــوى واحتجُّ ــٌأ َعِظــيٌم َأن ــَو َنَب ــْل ُه ــُه ﴿ُق َعْن

ُكْم . وكـذلك يقـول ُمْعِرُضوَن﴾ َنـاٍت َقـاُلوا َمـا َهـَذا ِإالا َرُجـٌل ُيِريـُد َأن َيُصـدا َذا ُتْتَلـى َعَلـْيِهْم آَياُتَنـا َبيِّ ﴿َواِ 
ــاُلوا َمــا َهــَذا ِإالا ِإْفــٌك ُمْفَتــًرى﴾ ــاُؤُكْم َوَق ــُد آَب ــا َكــاَن َيْعُب ذا تتلــى اآليــات القدســّية َعما . والحــّق يقــول: وا 

ألحدّيــة علــيهم، يعنــي أولئــك الكفــرة الفجــرة، يقــول أولئــك المشــركون الغــافلون عــن الحــّق مــا هــذا ا
ا كان يعبده آباؤكم، وقالوا ما هـذا إاّل كـذب رسول من عند هللا، إّنما هو رجل يريد أن يمنعكم عمّ 

 مفترى. 
 

ـــداء القدســـيّ  لّتلويح قـــد أنـــذر ، والّلحـــن الملـــيح الّصـــمدانّي، كيـــف أّنـــه بـــااإللهـــيّ  فاســـمع الّن
أ عـــن المنكـــرين للكلمـــات القدســـّية. والحـــظ ُبعـــد الّنـــاس عـــن كـــوثر القـــرب بين باآليـــات وتبـــرّ المكـــذّ 

، مــع أنا ذاك الجــوهر، جــوهر وا عــراض أولئــك المحــرومين واســتكبارهم علــى ذلــك الجمــال القدســيّ 
ين إلــى قــراء الحقيقّيــاولئــك الف الّلطــف والكــرم، قــد كــان يهــدي هياكــل العــدم إلــى ســاحة القــدم، ويــدلّ 

شريعة الغنى القدسّية. ومع ذلك كان يقول بعضهم هذا رجل مفتـٍر علـى رّب العـالمين. وبعضـهم 
 يقول هذا يمنع الّناس عن شريعة الّدين واإليمان، واآلخرون ينسبون إليه الجنون وأمثال ذلك. 

 
البقـاء، وكـم مـن جـوهر ، كذلك نشاهد اليوم كم مـن لغـو القـول قـد قـالوه علـى ذاك الجـوهر

ــــه فــــي كتــــاب هللا ولــــوح القــــدس  مفتريــــات وذنــــوب نســــبوها إلــــى منبــــع الِعْصــــَمة ومعــــدنها. مــــع أّن
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ر بين باآليـات المنزلـة والمعرضـين عنهـا وبّشـوفي جميع أوراقه وكلماتـه قـد أنـذر المكـذّ  الّصمدانيّ 
نزلـة مـن الّسـموات المقبلين إليها. ومع هذا كم من االعتراضات قـد اعترضـوا بهـا علـى اآليـات الم

ة سمع األكوان ما سمعت والحال أنا عين اإلمكان ما رأت مثل هذا الفضل، وقوّ . القدسّية البديعة
ــة بمثابــة غيــث غبمثــل هــذه العنايــة. إذ أنا اآليــات كانــت جاريــة ونازلــة مــن  مــام الّرحمــة الّرحمانّي

وِرْفَعُة َمقاِمهم واضحة والئحة كالّشـمس،  اّلذين َعَظَمُة قدرهم ،الّربيع. ألّن األنبياء من أولي العزم
ة. بينمـا قـد نّزلـت اآليـات آياتـه محصـيّ  ،متداول بين األيدي ،يفتخر كّل واحد منهم بكتاب مشهود

من هذا الغمـام الّرحمانّيـة علـى قـدر لـم يحصـها أحـد لـآلن. حيـث أنا المتـداول منهـا فـي اليـد إلـى 
ل إليـه األيـدي، وكـم منهـا أيًضـا قـد ُنِهـَب وُسـِلَب ووقـع اآلن نحو عشرين مجّلًدا، وكم منها لم تص

 بأيدي المشركين، وال ُيعَلم ما فعلوا به. 
 

فيــا أخــي ينبغــي الّتأّمــل والّتفّكــر وااللتجــاء إلــى المظــاهر اإللهّيــة لعــلا نــّتعظ مــن المــواعظ 
ُمنـزل اآليـات، الواضحة في الكتاب، ونتنّبه من الّنصائح المذكورة فـي األلـواح، وال نعتـرض علـى 

ونستسلم ألمره بالّروح. ونقبل حكمه بكـّل َروح وريحـان، ونـذعن لـه، لعـلا نـرد فـي فضـاء الّرحمـة، 
ناُه ِبِعَباِدِه َلَغُفوٌر َرِحيٌم.   ونسكن في شاطئ الفضل، َواِ 

 
َوَمــا ُأنــِزَل ِإَلْيَنــا َوَمــا  ﴿ُقــْل َيــا أَْهــَل اْلِكَتــاِب َهــْل َتنِقُمــوَن ِمناــا ِإالا َأْن آَمناــا ِبــا ِ وكــذلك يقــول: 

؟ فما أوضح المقصود في هذه اآلية، وما أظهر برهـان حجّيـة ُأنِزَل ِمن َقْبُل َوَأنا َأْكَثَرُكْم َفاِسُقوَن﴾
اآليات المنزلة. ولقد نزلت هذه اآليـة فـي وقـت كـان فيـه الكفـار يـؤذون المسـلمين، وينسـبون إلـيهم 

حضرته بأّنهم صاروا كافرين با ، ومؤمنين وموقنين بسـاحٍر الكفر، كما كانوا ينسبون ألصحاب 
كّذاب. وفي صدر اإلسالم لما كان األمـر بحسـب الّظـاهر لـم تكـن لـه قـوة، فـإّنهم كـانوا كّلمـا لقـوا 
أصــحاب تلـــك الحضــرة فـــي أّي مقـــام ومكــان، كـــانوا يعملــون علـــى نهايـــة األذّيــة والّزجـــر، والـــّرجم 
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هللا. فنزلــت فــي هــذا الحــين هــذه اآليــة المباركــة مــن ســماء األحدّيــة،  والّســّب ألولئــك المقبلــين إلــى
وعّلمــت أصــحاب تلــك الحضــرة ببرهــان واضــح، ودليــل الئــح، أن يقولــوا للكــافرين والمشــركين: هــل 
تؤذوننــا وتظلموننــا ومــا صــدر مّنــا عمــل، إاّل أن آمّنــا بــا  وآياتــه الّنازلــة علينــا مــن لســان محّمــد؟ 

ت الّنازلـة علـى أنبيائـه مـن قبـل بحيـث يكـون المقصـود أنا مـا علينـا تقصـير إاّل وكذلك آمّنا باآليـا
ــة مــن قبــل علــى  ــد، واآليــات الّنازل ــة الّنازلــة علــى محّم ــا اآليــات الجديــدة البديعــة اإللهّي ــا اعتبرن أّنن

 قنا بها، وأذعّنا لها. األنبياء، بأّنها جميعها من عند هللا، وصدّ 
 

مـه سـلطان األحدّيـة لعبـاده، مـع ذلـك هـل مـن الجـائز أن يعرضـوا هذا هـو الـّدليل اّلـذي علّ 
عن هذه اآليات البديعـة اّلتـي أحاطـت الّشـرق والغـرب، ويعـّدوا أنفسـهم مـن أهـل اإليمـان؟ أو أّنهـم 
يؤمنون بأّن منزل اآليات ال يحسب المقـّرين بهـا مـن أهـل اإليمـان بنـاء عـن هـذا االسـتدالل اّلـذي 

أو  ،ين بهـا عـن أبـواب رحمتــهن يطـرد المقبلـين إلـى آيـات األحدّيـة، والمقـرّ ره؟ حاشـا ثـما حاشـا أقـرّ 
ّنـــه لهـــو كين بالحّجـــة المثبتـــة. إذ أّنـــه مثّبـــيهـــّدد المتمّســـ ت الحـــّق بآياتـــه ومحّقـــق األمـــر بكلماتـــه، وا 

 المقتدر المهيمن القدير. 
 

ْلَنـا َعَلْيـَك ِكَتاًبـا ِفـي ِقْرَطـوكذلك يقول عّز من قـال  اٍس َفَلَمُسـوُه ِبَأْيـِديِهْم َلَقـاَل الاـِذيَن ﴿َوَلـْو َنزا
ّن أكثـر اآليـات الفرقانّيـة لداّلـَكَفُروْا ِإْن َهـَذا ِإالا ِسـْحٌر ُمِبـيٌن﴾ ة علـى هـذا المطلـب ومشـعرة بـه. . وا 

وهذا العبد قد اقتصر على هـذه اآليـات المـذكورة. فـانظر اآلن هـل ُذِكـَر فـي الكتـاب بأجمعـه أمـٌر 
كوا بـه؟ بـل إّنـه اّلتـي جعلهـا حّجـة لمعرفـة مظـاهر جمالـه حتّـى يعترضـوا ويتمّسـ آخر غير اآليـات

 ا للمنكرين باآليات والمستهزئين بها كما هو معلوم. في كّل المواقع قد جعل الّنار موعًدا ومقرًّ 
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واآلن لـو يـأتي إنسـان بـاآلالف المؤّلفــة مـن اآليـات، والخطـب والّصـحايف والمناجــاة، دون 
ــذين يعرضــون عنهــا،  مهــا مــن أحــد بــالعلوم االكتســابّية، فبــأّي دليــل يســتدلّ تعلّ أن يكــون قــد  بــه اّل

ويحرمــون أنفســهم مــن هــذا الفــيض األكبــر؟ ومــاذا يقولــون فــي الجــواب مــن بعــد عــروج الــّروح مــن 
ق معنـــاه ا لـــم نجـــد تحّقـــكنا بالحـــديث الفالنـــي، ولّمـــكون بقـــولهم إّنـــا تمّســـالجســـد الّظلمـــاني؟ أيتمّســـ

اهر لذا اعترضنا على مظاهر األمر، وابتعدنا عن شرائع الحّق؟ أمـا سـمعَت بـأّن مـن بحسب الظّ 
ّن جملة البراهين واألدّلة على أحقّ  ّية بعض األنبياء مـن أولـي العـزم، كـان نـزول الكتـاب علـيهم. وا 

ــ ة؟ وأن دات عــدّ هــذا لــدليل مســّلم بــه. وهــل يجــوز مــع هــذا أن يعترضــوا علــى مــن ظهــر منــه مجّل
ه أقــوال شــخص أحمــق جمــع بعـــض أقــوال عــن طريــق الجهــل إللقــاء الّشــبهة فـــي ي حّقــبعــوا فــيتّ 

ضـــالل مـــن فـــي الـــبالد؟ وبـــذا يحرمـــون  القلـــوب؟ وأصـــبح شـــيطان العصـــر وســـبب الغفلـــة للعبـــاد وا 
إذا هــم احتــرزوا مــن هــذه  ،أنفســهم مــن شــمس الفــيض اإللهــّي. وبصــرف الّنظــر عــن هــذه المراتــب

لــى أّي وجــه الــّنفس القدســّية، وأدبــروا عــن هــذ ا الــّنفس الّرحمــانّي، فــإّني ال أدري بمــن يتمّســكون، وا 
، فقد هديناك الّسبيلين في هذين المنهجين. ثما أمـش علـى ﴿َوِلُكلِّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها﴾بلى . يقبلون 

 ما تختار لنفسك، وهذا قول الحّق وما بعد الحّق إاّل الّضالل. 
 

األمــر، هــو أّنــه فــي كــّل عهــد وعصــر كــان يظهــر فيــه  ة علــى إثبــات هــذاومــن جملــة األدّلــ
ويهتدي بأنوار قمر الهداية،  ،ةغيب الهوّية في هيكل البشرّية، كان يستضيء بضياء شمس الّنبوّ 

ويفوز بلقاء هللا بعٌض من اّلذين ال يعرفهم أحٌد، وليس لهم شأن بين القوم، وال عالقة لهـم بالـّدنيا 
م علمــاء العصـــر وأغنيـــاء الوقــت، كمـــا يقـــول عــن لســـان أولئـــك ومــا فيهـــا. لهـــذا كــان يســـتهزئ بهـــ

َبَعـَك ِإالا الاـِذيَن ُهـم ﴿َفَقاَل المأَلُ الاِذيَن َكَفُروا ِمن ُقوِمِه َما َنراَك ِإالا َبَشـًرا ِمْثَلَنـا َوَمـا َنـَراَك اتا الّضالين 
فكــانوا يعترضــون ويقولــون  ْضــٍل َبــْل َنُظــنُُّكْم َكــاِذِبيَن﴾َأَراِذْلَنــا ِبــاِدَي الــراْأِي َوَمــا َنــَرى َلُكــم َعَلْيَنــا ِمــن فَ 

بشـأنهم. ومقصـودهم مـن هـذا  ىألولئكم المظاهر القدسّية، إّنه ما اتّـبعكم إاّل أراذلنـا اّلـذين ال ُيعَتَنـ
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ــّدليل  ــم يــؤمن بكــم علمــاء القــوم، وال أغنيــاؤهم وال ذوو الّشــأن مــنهم. وكــانوا يســتدّلون بهــذا ال ــه ل أّن
 على بطالن من له الحّق. وأمثاله 

 
وأّمـــا فـــي هـــذا الّظهـــور األظهـــر، والّســـلطنة العظمـــى، فـــإّن جمًعـــا مـــن العلمـــاء الّراشـــدين، 
ـــة  ـــالغين، قـــد رزقـــوا مـــن كـــأس القـــرب والوصـــال، وفـــازوا بالعناي والفضـــالء الكـــاملين، والفقهـــاء الب

ن أسـمائهم، عسـى العظمى، وانقطعوا عن الكون واإلمكان فـي سـبيل المحبـوب. ولنـذكر بعًضـا مـ
 أن يكون ذلك سبًبا الستقامة األنفس المضطربة والّنفوس غير المطمئّنة. 

 
فمن جملتهم جناب ُمال حسين اّلذي أصبح محالًّ إلشراق شمس الّظهور. لواله مـا اسـتوى 

د يحيــى اّلــذي كــان ته. وجنــاب آقــا ســيّ علــى كرســيِّ صــمدانيّ  تــه ومــا اســتقرّ هللا علــى عــرش رحمانيّ 
ـــد عصـــ ـــاّل ســـعيد وحي ـــي البســـطامي، وُم ـــي الّزنجـــاني، وُمـــاّل عل ـــد عل ـــه، وُمـــاّل محّم ـــد زمان ره وفري

د البارفروشــي، وُمــاّل نعمــة هللا المازنــدراني، وُمــاّل يوســف األردبيلــي، وُمــاّل مهــدي الخــوئي، والّســيّ 
علــي حســين الّترشــيزي، وُمــاّل مهــدي الكنــدي، وأخــوه ُمــال بــاقر، وُمــاّل عبــد الخــالق اليــزدي وُمــاّل 

الَبرَقــاني، وأمثــالهم مّمــن يبلــغ عــددهم قريًبــا مــن أربعمايــة نفــس، أســماؤهم جميًعــا مثبوتــة فــي الّلــوح 
المحفــوظ اإللهــّي. وهــؤالء كّلهــم قــد اهتــدوا بشــمس الّظهــور وأقــّروا وأذعنــوا لهــا علــى شــأن انقطــع 

واح فــي ســبيل أكثــرهم عــن أمــوالهم وأهلــيهم، وأقبلــوا إلــى رضــى ذي الجــالل، وقــاموا بتضــحية األر 
سـهم و المحبوب. وأنفقوا جميع ما رزقوا به على شأن كانت صـدروهم هـدًفا لسـهام المخـالفين، ورؤ 

دة، ولـــم يبـــق زينـــة لســـنان المشـــركين. ولـــم تبـــق أرض إاّل وقـــد شـــربت مـــن دم هـــذه األرواح المجـــرّ 
القدسـّية اّلـذين  سيف إاّل وقد َمرا على رقابهم. دليُل صدق قولهم فعُلهـم. فهـل شـهادة هـذه الّنفـوس

ة مـن بـذلهم أرواحهـم ر العالم كاّفـأنفقوا أرواحهم في سبيل المحبوب على هذه الكيفّية، واّلذين تحيّ 
ونفوســهم، هــل شــهادتهم ال تكفــي لهــؤالء العبــاد مــن أهــل هــذا العصــر؟ وأّمــا إنكــار بعــض العبــاد 
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لون البقـــاء بالفنـــاء، ويســـتبدلون  كـــوثر القـــرب بـــالعيون المالحـــة،  اّلـــذين يبيعـــون ديـــنهم بـــدرهم، وُيبـــدِّ
وليس لهم مراد إاّل أخذ أموال الّناس، كما تشاهد أنا كّل واحد منهم مشغول بزخارف الّدنيا وبعيـد 

 عن الّرّب األعلى. 
 
نصف اآلن، أّي الّشهادتين مقبولة ومسموعة؟ أشهادة اّلـذين وافـق قـوُلهم فعَلهـم، وطـابق أف

رت الّنفــوس فــي اصــطبارهم، وبمــا ول فــي أفعــالهم، وتحّيــظــاهرهم بــاطنهم علــى نحــو تاهــت العقــ
سـون إاّل بـأهواء أنفسـهم، واّلـذين لـيس حملت أجسادهم؟ أم شهادة هؤالء المعرضين؟ اّلـذين ال يتنفّ 

عي فـي لهم نجاة من قفص الّظنونات الباطلة، واّلذين ال يرفعـون رأسـهم عـن الفـراش نهـاًرا إاّل للّسـ
عي فــــي تــــدبيرات اش الّظلمــــانّي، واّلــــذين ال يســــتريحون لــــياًل إاّل للّســــطلــــب الــــّدنيا الفانيــــة، كالخّفــــ

. بالّنهـار يشـتغلون فـي وغافلون عن الّتقدير اإللهـيّ  األمورات الّدنيئة. مشغولون بالّتدبير الّنفسانيّ 
ة يجـوز طلب المعاش بأرواحهم. وفي الّليل يأخذون في تزيين أسـباب الفـراش. ففـي أّي شـرع ومّلـ

ـــذين  بـــإعراض هـــذه الّنفـــوس المحـــدودة؟ وغـــّض ك الّتمّســـ الّطـــرف عـــن إقبـــال وتصـــديق الّنفـــوس اّل
 سم والّرسم والّصيت والّشهرة؟. انقطعوا في رضاء الحّق عن الّنفس والمال واال

 
، كــان أعظــم األمــور ألــم يكونــوا يعتبــرون مــن قبــل أنا أمــر ســّيد الّشــهداء الحســين بــن علــيّ 

رته؟ وكـانوا يقولـون بأّنـه مـا حـدث فـي العـالم أمـر مثلـه. ومـا ظهـر ة حضـّيـة علـى أحقّ وأكبر األدّلـ
 .ألكثـر مـن الّصـبح إلـى الّظهـر بهذه االستقامة وبهذا الّظهور. مع أنا أمـر حضـرته لـم يمتـدّ  حقّ 

سة قد قضت ثمانية عشـر عاًمـا، والباليـا نازلـة علـيهم كـالمطر مـن جميـع ولكن هذه األنوار المقدّ 
 وق والحـــبّ لـــّروح بكـــّل ارتيـــاح فـــي ســـبيل الّســـبحان، بمنتهـــى العشـــق والـــذّ الجهـــات. وهـــم ينفقـــون ا

ة كما هو واضح ومثبوت للجميع، فكيف مع هـذا يعـّدون هـذا األمـر سـهاًل؟ هـل ظهـر فـي والمحبّ 
ذا لم يكن هؤالء األصحاب مجاهـدين فـي هللا، فمـن غيـرهم  أّي عصر مثل هذا األمر الخطير؟ وا 
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نـة وثـروة؟ وهـل كـان لـديهم مقصـد غيـر رضـاء اة ومكب عـزّ وا طـالّ يكون مجاهًدا؟ وهل هـؤالء كـان
ذا كــان كــّل هــؤالء األصــحاب، مــع مــا لهــم مــن هــذه اآلثــار العجيبــة واألفعــال الغريبــة علــى  هللا؟ وا 
الباطل، فمن غيرهم يكون الئًقا لدعوى الحـّق؟ قسـًما بـا  إنا فعلهـم هـذا لحّجـة كافيـة ودليـل واٍف 

ــِذيَن َظَلُمــوا َأيا رون لــو كــان الّنــاس فــي أســرار األمــر يتفّكــلجميــع مــن علــى األرض،  ﴿َوَســَيْعَلُم الا
 . ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن﴾

 
رة فــي الكتــاب. فيجــب أن وعــالوة علــى ذلــك، فــإّن عالمــة الّصــدق والكــذب معلومــة ومقــرّ 

اذب. ولهــذا ز الّصــادق مــن الكــ، حّتــى يمّيــاإللهــيّ  عــاء ودعــاوي كــّل العبــاد بهــذا المحــكّ إدّ يمــتحن 
ّنـــه مـــع وجـــود هـــؤالء الّشـــهداء أ. فـــانظروا اآلن كيـــف ﴿َفَتَمناـــُوا اْلَمـــْوَت ِإن ُكنـــُتْم َصـــاِدِقيَن﴾يقـــول: 

كما رأيت أّنهم جميًعا أنفقوا أرواحهـم  ،اّلذين َنصُّ الكتاب شاهٌد لهم على صدق قولهم ،الّصادقين
أعلى غـرف الّرضـوان، فهـل شـهادة هـذه  وأموالهم ونساءهم وأوالدهم وكّل ما يملكون، وعرجوا إلى

الّطلعــات العاليــة واألنفــس المنقطعــة فــي تصــديق هــذا األمــر العــالي المتعــالي تكــون غيــر مقبولــة؟ 
ل مـا صـدر مـن جانـب هللا هب، ويحتـرزون عـن أوّ وهـؤالء القـوم اّلـذين يتركـون المـذهب ألجـل الـذّ 

ئـح جـائزة ومقبولـة؟ مـع أنا ّنـور الالّ تكون شهادتهم على بطالن هـذا ال ،ألجل الجلوس في الّصدر
 جميع الّناس قـد عرفـوهم، وعلمـوا مـن أطـوارهم أّنهـم ال يتجـاوزون عـن االعتبـار الّظـاهري الملكـيّ 

. فكيـــف إذا بلـــغ الّتجـــاوز إلـــى الـــّنفس والمـــال وغيـــره؟ ة واحـــدة فـــي ســـبيل الـــّدين اإللهـــيّ بمقـــدار ذرّ 
ز الخــالص مــن المغشــوش. ومــع الكتــاب ومّيــ بــنّص ق قــد فــرّ  اإللهــيّ  فــانظر اآلن كيــف أنا المحــكّ 

ذلـــك هـــم إلـــى اآلن غيـــر مستشـــعرين، وفـــي نـــوم الغفلـــة مشـــغولون بكســـب الـــّدنيا الفانيـــة والّرياســـة 
َقـْد َمضـى َعَلْيـَك َأياـاٌم، َواْشـَتَغْلَت ِفيهـا ِبَمـا َتْهـوى ِبـِه َنْفُسـَك ِمـَن الظُُّنـوِن الّظاهرّية. يا اْبـَن اإِلْنَسـاِن 

ــْمَس اْرَتَفَعــْت ِفــي َواألَ  ْوَهــاِم. ِإلــى َمتــى َتُكــوُن راِقــًدا َعَلــى ِبســاِطَك. فــاْرَفْع َرْأَســَك َعــِن الناــْوِمف فــِإنا الشا
واِل، َلَعلا ُتْشِرُق َعَلْيَك ِبَأْنواِر اْلَجماِل. والّسالم  . َوَسِط الزا
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يكـن أحـد مـنهم مـن ذوي الّرياسـة ولكن فلـُيعَلم بـأّن هـؤالء العلمـاء والفقهـاء اّلـذين ُذِكـروا لـم 

درون والمعروفـون والجالسـون علـى تـبـع الحـقا علمـاء العصـر المقالّظاهرة، ألّن مـن المحـال أن يتّ 
ّن مثـل هـذا األمـر لـم يظهـر فـي إك. فـون على سرير األمر إاّل من شاء رّبـصدر الحكم والمستقرّ 

ــُكورُ العــالم إاّل قلــيال  كمــا أّنــه لــم يقبــل فــي هــذا العهــد أحــد مــن العلمــاء  ﴾﴿َوَقِليــٌل ِمــْن ِعَبــاِدَي الشا
ه بتمــام دّ بــل ســعوا فــي دفــع هــذا األمــر ور  ،المشــهورين اّلــذين كــان فــي قبضــة حكمهــم زمــام الّنــاس

 البغض واإلنكار، على نحو لم تسمع به ُأذن، ولم تره عين. 
 

ا لجميــع توقيًعــا مخصوًصــ ،ولقــد أصــدر حضــرة البــاب الــّرّب األعلــى، روح مــا ســواه فــداه
﴿َفـاْعَتِبُروا َيـا ُأوِلـي علماء كّل بلد، ذكر في توقيع كّل منهم مراتب إعراضه وا غماضه بالّتفصـيل، 

ن ظهــور المســتغاث فــي يكر هــو لكــيال يعتــرض أهــل البيــان حــومقصــوده مــن هــذا الــذّ  اأَلْبَصــاِر﴾
صـل مثلـه فـي هـذا مـن جمـع مـن العلمـاء، فلمـاذا لـم يحآالقيامة األخرى بأّنه في ظهور البيان قـد 

كون والعياذ با  بأمثال هذه الّزخارف، ويحرمون أنفسهم من الجمال اإللهّي؟ نعم الّظهور؟ ويتمسّ 
سـين عـن إنا هؤالء العلماء المذكورين لم يكن أكثرهم من المعروفين، وبفضل هللا كانوا جميًعا مقدّ 

 ل هللا يؤتيه من يشاء. هين عن الّزخارف الفانية. ذلك من فضالّرياسة الّظاهرة ومنزّ 
 

ــّدالئل َأاَل وهــو اســتقامة ذلــك الجمــال  - وهنــاك برهــان آخــر ودليــل الئــح كالّشــمس بــين ال
الّشباب فإّنه قد قام مـع هـذا بـأمر مخـالٍف  . فإّنه مع كونه كان في سنّ على األمر اإللهيّ  األزليّ 

الّذليل، والّسلطان والّرعّية، كما والعزيز و  ،والفقير لكّل أهل األرض من الوضيع والّشريف، والغنيّ 
، م يَخــْف مــن أحــد، ولــم يعــَتِن بــأّي نفــس. فهــل يكــون هــذا بغيــر أمــر إلهــيّ لــســمع بــذلك الكــّل، و 

لـه فـي نفسـه لينعـدم فـي ومشيئة مثبتة رّبانّية؟ قسًما با  لو يتطّرق في فكر أحد أمٌر كهـذا، ويتخيّ 
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، إاّل  يتجاسـر أيًضـا علـى مثـل هـذا األمـر المهـمّ الحين، ولو يجتمـع فـي قلبـه كـّل القلـوب، فإّنـه ال
ة بالعنايــات الّرّبانّيــة. صــاًل بالفيوضــات الّرحمانّيــة، ونفســه مطمئّنــذن مــن هللا، وأن يكــون قلبــه متّ إبــ

فيــا هــل ُتــرى َعــالَم يحملــون هــذا! أينســبونه للجنــون كمــا نســبوه لألنبيــاء مــن قبــل؟ أم يقولــون بأّنــه 
 الّرياسة الّظاهرة، وجمع زخارف الّدنيا الفانية؟.  ض لهذه األمور من أجلتعرّ 

 
ل جميـع كتبـه، وم األسـماء، وهـو أوّ ل كتـاب مـن كتبـه اّلـذي سـّماه قّيـسبحان هللا إّنه في أوّ 

﴿َيــا َبِقياــَة هللِا َقــْد وأعظمهــا وأكبرهــا، قــد أخبــر عــن شــهادته. وفــي مقــام منــه ذكــر هــذه اآليــة قــائاًل: 
ـبا َفَدْيُت ِبُكلِّـي َلـَك،   ِتـَك َوَكَفـى ِبـاِ  الَعِلـيِّ ْيـُت ِإالا الَقْتـَل ِفـي َمَحبا ِفـي َسـِبيِلَك، َوَمـا َتَمنا  َوَرَضـْيُت السا
 . ُمْعَتِصًما َقِديًما﴾

 
 ي ﴿َكَأنِّي َسِمْعُت ُمَناِدًيا ُيَنـاِدي ِفـي ِسـرِّ ى لنفسه الّشهادة قائاًل: وكذلك في تفسير الهاء تمنّ 

َياِء ِإَلْيَك ِفي َسِبيِل هللِا َكَما َفَدى الُحَسيُن عليه الّسـالم ِفـي َسـِبيِلي. َوَلـواَل ُكْنـُت َنـاِظًرا اأَلش ِد َأَحبا فْ إِ 
ــرِّ  ــي  ِبــَذِلَك السِّ الواِقــِع، َفَوالاــِذي َنْفِســي ِبَيــِدِه، َلــْو اْجَتَمُعــوا ُمُلــوُك اأَلرِض، َلــْن َيْقــِدُروا َأن َيْأُخــُذوا ِمنِّ

﴿ِلـَيْعَلَم الُكـلُّ َمَقـاَم إلـى أن قـال  ناُهـم َمْطـُروُدوَن﴾ا ِ َعِبيُد الاِذيَن َلْيَس َلُهم َشْأن ِبَذِلَك، وَ َحرًفا، َفَكْيَف ال
، فهـــل يمكـــن أن ُينســـب إلـــى صـــاحب هـــذا البيـــان بأّنـــه َصـــْبِري َوِرَضـــاِئي َوِفـــَداِئي ِفـــي َســـِبيِل هللِا﴾

إنا في هـذه اآليـة لمكنـون نسـيم  ؟ر رضائهه طلب أمًرا بغيأنا  وأ يمشي على غير الّصراط اإللهيّ 
لينفــق جميــع هياكــل الوجــود أرواحهــم، وينقطعــون عــن أنفســهم. فــانظروا  انقطــاع، بحيــث إذا هــبّ 

اآلن إلى الّناس كيف أّنهم كالّنسناس فـي أفعـالهم الّدنيئـة، وجاحـدون للحـّق غايـة الجحـود، بحيـث 
ة، يرتفـع مـن بطونهـا ضـجيج أمـوال ون الّطـرف عـن كـّل هـذا، ويركضـون خلـف جيـف عديـديغّض 

المسلمين. ومع هذا كم من مفتريـات غيـر الئقـة ينسـبونها إلـى المطـالع القدسـّية. كـذلك نـذكر لـك 
بهم بنـار شـركهم، ما اكتسبت أيدي اّلذين هم كفـروا، وأعرضـوا عـن لقـاء هللا فـي يـوم القيامـة، وعـذّ 
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 ىم ذلك بأّنهم قالوا إنا هللا لم يكن قادًرا علوأعّد لهم في اآلخرة عذاًبا تحترق به أجسادهم وأرواحه
 شيء وكانت يده عن الفضل مغلولة. 

 
ّن االستقامة على األمر حّجة كبيـرة وبرهـان عظـيم كمـا قـال خـاتم األنبيـاء )شـّيبتني  هذا وا 

  .ْرَت﴾﴿َفاْسَتِقْم َكَما ُأمِ اآليتان(. اّلتي كّل واحدة منها مشعرة باالستقامة على أمر هللا كما قال: 
 

ل شـبابها، وكـم فانظر اآلن كيف قد بلاغت هذه الّسدرة الّرضوانّية الّسبحانّية أمر هللا في أوّ 
جمال األحدّيـة، بحيـث أّنـه قـام كـّل مـن علـى األرض علـى  ،ذاك الجمالمن ظهر من االستقامة 

الّســدرة، ســدرة  كّلمــا كــان َيــِرد مــنهم مــن اإليــذاء علــى تلــك لمنعــه، ولــم يــأِت ذلــك بثمــر أو فائــدة بــ
ه. وكــّل هــذا واضــح ال ينكــره أحــد إلــى أن طــوبى، كّلمــا كــان يــزداد شــوقه، ويــزداد اشــتعال نــار حّبــ

 فدى أخيًرا بروحه وصعد إلى الّرفيق األعلى. 
 

ومــن جملــة الــّدالئل علــى أحّقّيــة ظهــوره ظهــور الغلبــة والقــدرة واإلحاطــة اّلتــي أظهرهــا مــن 
فحينمـا ظهـر فـي شـيراز . ر المعبـود فـي أكنـاف العـالم وأقطـارهر الوجـود، ومظهـظِهـنفسه بنفسه مُ 

ين وكشــف الغطــاء، فإّنــه فــي قليــل مــن الّزمــان قــد ظهــرت فــي فــي ســنة الّســتّ  ذاك الجمــال األزلــيّ 
جميــع الــبالد آثــار الغلبــة والقــدرة، والّســلطنة واالقتــدار مــن ذاك الجــوهر، جــوهر الجــواهر، وبحــر 

ــه قــد ظهــرت مــن كــ شــارات ودالالت وعالمــات مــن تلــك الّشــمس  ّل بلــد آثــارالبحــور، بحيــث أّن وا 
ـــدنّ الالّ  ـــم الّل ـــك البحـــر، بحـــر العل ـــة مـــن ذل ـــة. وكـــم مـــن رشـــحات علمّي ـــع  ،يهوتّي قـــد أحاطـــت جمي

هــم ومــنعهم، ة القــوم فــي كــّل بلــد ومدينــة قــد قــاموا علــى ردّ مــع أنا جميــع العلمــاء وأعــزّ  ،الممكنــات
دفعهم. وكم من نفوس قدسـّية قتلوهـا بتهمـة الّظلـم، مـع أّنهـا والحسد والّظلم على  وا أزر الغلّ وشدّ 

العــذاب، ومــا بــدا منهــا إاّل خــالص  كانــت جــواهر العــدل. وكــم مــن هياكــل الــّروح قــد أهلكوهــا بأشــدّ 
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العلــم والعمــل. ومــع كــّل هــذا كــان كــّل واحــد مــن أولئــك الوجــودات ذاكــًرا ومشــغواًل بــذكر هللا إلــى 
ر فـي هـذه الوجـودات وتصـرف فيهـا علـى واء الّتسليم والّرضا. وقد أثّـالّنفس األخير، وطائًرا في ه

ــم يبغــوا أمــًرا غيــر أمــره. ــم يكــن لهــم مــراد غيــر إرادتــه، ول رضــوا برضــائه، وهامــت قلــوبهم  نحــو ل
 بذكره. 

 
ر اآلن قلــياًل. هــل ظهــر مــن أحــد فــي اإلمكــان مثــل هــذه القــدرة واإلحاطــة؟ فــإّن جميــع ففّكــ

ســة، قــد أســرع إلــى مــوارد القضــاء بكمــال الّرضــا. ومــا ظهــر الّنفــوس المقدّ هــذه القلــوب المنّزهــة، و 
منها في مواقع الّشكاية إاّل الّشكران، وما شوهد منها في مواطن البالء إاّل الّرضاء. وليس بخـاٍف 

والبغض والعداوة اّلذي كان يظهـره كـّل أهـل األرض نحـو هـؤالء األصـحاب  على أحد مقدار الغلّ 
ة الفـوز والّنجـاة، وسـبًبا نوا يعّدون األذّية واألذى لتلك الّطلعات القدسّية المعنوّية عّلـبدرجة أّنهم كا

. وهـــل وقـــع فـــي الـــبالد فـــي أّي تـــاريخ مـــن عهـــد آدم إلـــى اآلن مثـــل هـــذه للفـــالح والّنجـــاح األبـــديّ 
وا وهــل ظهــر بــين العبــاد مثــل هــذه الّضوضــاء؟ ومــع كــّل هــذه األذّيــة واإليــذاء فــإّنهم كــان ؟الغوغــاء

عرضة للاعـن مـن جميـع الّنـاس، وهـدًفا لمالمـة كـّل العبـاد. كـأّن الّصـبر قـد ظهـر فـي عـالم الكـون 
 من اصطبارهم، والوفاء قد وجد في أركان العالم من أفعالهم. 

 
ر فـي جميـع هـذه الوقـائع الحادثـة والحكايـات الـواردة، حتّـى وخالصة الكالم عليك بأن تفكّ 

، كـي يـنفخ فـي وجـودك روح االطمئنـان بعنايـة الـّرحمن، وتجلـس تّطلع علـى عظمـة األمـر وسـمّوه
رة، والــّدالئل المــذكورة، فــا  وتســتريح علــى ســرير اإليقــان. وعــالوة علــى كــّل هــذه المطالــب المقــرّ 

ر مليًّا لترى أنا إنكار أهل األرض وسباهم هذا، ولعـنهم لهـؤالء الفـوارس، األحد لشاهد بأّنك لو تفكّ 
ّنـك فـي أّيـسليم واالنقطاع، لهو أعظم دليل وأكبر حّجة علـى أحّقّيـفوارس ميدان التّ  ة لحظـة تهم. وا 

ال تزداد ثبوًتا ورسوًخا وتمكيًنا في ر في اعتراضات جميع الّناس من العلماء والفضالء والجهّ تتفكّ 
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وقـــع قـــد أخبـــر بـــه مـــن قبـــل معـــادن العلـــم الّلـــدنّي، ومهـــابط األحكـــام  قـــد هـــذا األمـــر. ألّن كـــّل مـــا
 زلّية. األ

 
ة ذاك ولو أنا هذا العبد ال يريد أن يذكر األحاديث اّلتي وردت من قبل، ولكـن نظـًرا لمحّبـ

الجنــاب نتلــو عليــك بضــعة مــن الّروايــات اّلتــي تناســب هــذا المقــام مــع أّنــه فــي الحقيقــة ال حاجــة 
ب لـــذكرها ألّن كـــّل مـــا قـــد ذكـــر يكفـــي األرض ومـــن عليهـــا. وفـــي الحقيقـــة قـــد ذكـــرت جميـــع الكتـــ

ل أحــد قلــياًل ليــدرك مّمــا ذكــر أســرار الكلمــات اإللهّيــة وأســرارها فــي هــذا المختصــر بحيــث لــو يتأّمــ
واحــد، وال  ن. ولكــن لمــا لــم يكــن كــّل الّنــاس علــى شــأواألمــور الّظــاهرة مــن ذاك الّســلطان الحقيقــيّ 

زلزلــة مــن رتبــة واحــدة، لهــذا نــذكر بضــعة مــن األحاديــث حّتــى يكــون ســبًبا الســتقامة األنفــس المت
ة وبالغـة علـى العبـاد مـن األعـالي واطمئنان العقول المضطربة، وكذلك لتكـون الحّجـة اإللهّيـة تاّمـ

 واألداني. 
 

فمــن جملــة األحاديــث الــواردة هــذا الحــديث حيــث يقــول )إذا ظهــرت رايــة الحــّق لعنهــا أهــل 
علــى رفــرف  الّشــرق والغــرب(. فــاآلن ينبغــي أن ترتشــف قلــياًل مــن صــهباء االنقطــاع واالســتقرار

ن لـك مـا هـو ُر ساعٍة خيٌر من عبادة سبعين سنًة( لكي يتبيّ االمتناع وأن يكون نصب العين )َتَفكُّ 
والّطلـب للحـّق يلعنـون أهـل الحـّق  سبب هذا األمر الّشنيع، في أنا كّل الّنـاس مـع إظهـارهم الحـبّ 

لقواعد والّرسوم والعادات بعد ظهوره كما يستفاد من الحديث وهذا واضح. إذ أنا الّسبب هو نسخ ا
اّل لــو أنا جمــال الــّرحمن يســير حســب تلــك الّرســوم واآلداب واآلداب اّلتــي تقّيــ د بهــا كــّل الّنــاس. وا 

اّلتي كان عليها الّناس، ويصدقهم فيما هم عليه، فال يكون هنـاك داع لظهـور كـّل هـذا االخـتالف 
اِع ِإَلـى دقه قولـه تعـالى: والفساد في الممالك ومّما يثبت هذا الحـديث الّشـريف ويصـ ﴿َيـْوَم َيـْدُع الـدا

 .َشْيٍء ُنُكٍر﴾
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وخالصــة القـــول إّنــه لمـــا يــدعو الّنـــاس منــادي األحدّيـــة، مــن وراء الحجبـــات القدســّية إلـــى 

مخالف ألهوائهم لذلك يظهـر كـّل هـذا  ا في أيديهم وحيث أنا هذا الّنداء اإللهيّ االنقطاع الّتام عمّ 
واآلن انظــر إلــى الّنــاس كيــف أّنهــم ال يــذكرون أبــًدا هــذه األحاديــث المحكمــة . االفتتــان واالمتحــان

تها مــن ســقمها، ويقولــون كون باألحاديــث اّلتــي ال يعلــم صــحّ اّلتــي ظهــرت جميعهــا، ولكــنهم يتمّســ
لوه أيًضا قد ظهر وبهر، والحت آثـار الحـّق وعالماتـه عنها لماذا لم تظهر؟ والحال إنا ما لم يتعقّ 

وســط الّســماء. مــع ذلــك بقــي العبــاد هــائمين فــي تيــه الجهــل والعمــى. وبــالّرغم مــن كالّشــمس فــي 
جميعها على شرع جديد وحكم جديـد، وأمـر  اآليات الفرقانّية العديدة، والّروايات المحّققة اّلتي تدلّ 

بــديع، فــإّنهم مــع ذلــك ينتظــرون بــأّن طلعــة الموعــود يحكــم علــى وفــق شــريعة الفرقــان، كمــا يقــول 
 الّنصارى بمثل هذا المقال. اليهود و 

 
ة علــى الّشــرع الجديــد واألمــر البــديع، فقــرات دعــاء الّندبــة لحمــام ومــن جملــة الكلمــات الّداّلــ

ــعلــي اّلتــي تقــول: )أيــن المــدّ  ــخُر لتجديــد الفــرائض والّســنن وأيــن المتخّي ة والّشــريعة( ُر إلعــادة المّل
. ُسـِئل أبـو عبـد هللا عـن سـيرة المهـدي كيـف ويقول أيًضـا فـي الّزيـارة )الّسـالم علـى الحـّق الجديـد(

 سيرته قال: )يصنع ما صنع رسول هللا، ويهدم ما كان قبله كما هدم رسول هللا أمر الجاهلّية(. 
 

ــه مــع وجــود أمثــال هــذه الّروايــات، كــم مــن اســتدالالت يســتدلّ  ون بهــا فــانظر اآلن كيــف أّن
ا ر الّتغييـر والّتبـديل فـي أركـان العـالم سـرًّ على عدم تغيير األحكام. مع أنا المقصود من كّل ظهـو 

ــم يتغّيــ ــه لــو ل ر أمــورات األرض بــأّي وجــه مــن الوجــوه فــإّن ظهــور وجهــًرا، وظــاهًرا وباطًنــا. إذ أّن
ّيـــة يكـــون لغـــًوا وبـــاطاًل. ومـــع أّنـــه يقـــول فـــي أكتـــاب العـــوالمأ اّلـــذي هـــو مـــن الكتـــب المظـــاهر الكلّ 

ذو كتاب وأحكام جديد إلى أن قال وأكثـر أعدائـه  بيّ المشهورة المعتبرة. )يظهر من بني هاشم ص
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مــن بنــي  العلمــاء(. وفــي مقــام آخــر يــذكر عــن الّصــادق بــن محّمــد أّنــه قــال: )ولقــد يظهــر صــبيّ 
هاشم، ويأمر الّناس ببيعتـه. وهـو ذو كتـاب جديـد، يبـايع الّنـاس بكتـاب جديـد علـى العـرب شـديد. 

بـاعهم لوصـّية أئمـة الـّدين وسـرج اليقـين مـع أّنـه ن اتّ فإن سمعتم منه شيًئا فأسرعوا إليه(. فما أحسـ
جديـد وأحكـام  يقول: )إذا سمعتم بأّن شابًّا من بني هاشم قد ظهـر ويـدعو الّنـاس إلـى كتـاب إلهـيّ 

بديعــة رّبانّيــة، فأســرعوا إليــه(. مــع ذلــك قــد حكــم الجميــع علــى ذاك الّســّيد، ســّيد اإلمكــان، بــالكفر 
 بســــيوف ، إالّ والّظهــــور الّســــبحانيّ  ا إلــــى ذاك الّنــــور الهاشــــميّ والخــــروج مــــن اإليمــــان. ومــــا ذهبــــو 

وقلــوب طافحــة بالبغضــاء. ثــما الحظــوا أيًضــا كيــف أنا عــداوة العلمــاء مــذكورة فــي الكتــب  ،مســلولة
واإلشـارات الواضـحة المحّققـة، فـإّن  ،بمنتهى الّصراحة. ومع وجـود هـذه األحاديـث الّظـاهرة المدّلـة

عـــن الجـــوهر الّصـــافي للمعرفـــة والبيـــان، وأقبلـــوا إلـــى مظـــاهر الّضـــاللة  جميـــع الّنـــاس قـــد أعرضـــوا
والّطغيــان. ومــع هــذه الّروايــات الــواردة والكلمــات الّنازلــة، فــإّنهم يتكّلمــون بمــا تهــوى أنفســهم. ولــو 
ينطــق جــوهر الحــّق ببيــان يكــون مخالًفــا ألهــواء هــذه الفئــة، ومــا فــي أنفســهم، فــإّنهم يكفِّرونــه فــي 

ّنـه مـا صـدر فـي الّشـرع ن بأّن هذا مخالف لقـول أئّمـالحال ويقولو  ة الـّدين، وذوي الّنـور المبـين. وا 
المتين أمر وحكم كهذا، كما ظهر ويظهر اليوم مـن هـذه الهياكـل الفانيـة أمثـال هـذه األقـوال اّلتـي 

 ال فائدة فيها. 
 

ر قبــل وانظــر اآلن فــي هــذه الّروايــة األخــرى كيــف أّنهــم قــد أخبــروا عــن جميــع هــذه األمــو 
، ذو أحكــام جديــدة فيــدعو وقوعهــا، فقــد ذكــر فــي أكتــاب األربعــينأ )يظهــر مــن بنــي هاشــم صــبيّ 

الّناس ولم يجبه أحد. وأكثر أعدائة العلماء. فإذا حكم بشـيء لـم يطيعـوه. فيقولـون هـذا خـالف مـا 
شـعرون ة الّدين(. إلى آخر الحـديث. كمـا يعيـد الجميـع اليـوم هـذه الكلمـات وهـم ال يعندنا من أئمّ 

 يحكم ما يريد. على كرسيّ  بأّن حضرته جالس على عرش يفعل ما يشاء، ومستقرّ 
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ــة ظهــوره ال يســبقها إدراك أّي مــدرك وقــدر أمــره ال يحــيط بــه عرفــان أّي عــارف،  إّن كيفّي
ومــا ســواه مخلــوق بــأمره، وموجــود  ،وكــّل األمــور محتــاج ألمــره ،وجميــع األقــوال منوطــة بتصــديقه

ن الحكـم الغيبّيـة الّصـمدانّية كمـا ورد فـي كتـاب أبحـار ألسـرار اإللهّيـة، ومبـيّ بحكمه. وهو مظهر ا
األنــوارأ، وفــي أالعــوالمأ، وفــي أالينبــوعأ عــن الّصــادق بــن محّمــد أّنــه قــال: )العلــم ســبعة وعشــرون 

حرفــان ولــم يعــرف الّنــاس حّتــى اليــوم غيــر الحــرفين. فــإذا قــام  حرًفــا، فجميــع مــا جــاءت بــه الّرســل
رج الخمســة والعشــرين حرًفــا(. فــانظر اآلن كيــف أّنــه جعــل العلــم ســبعة وعشــرين حرًفــا. قائمنــا أخــ

نــوا حــرفين منــه، وبعثــوا بهــذين الحــرفين. ويقــول بــأّن وأّن جميــع األنبيــاء مــن آدم إلــى الخــاتم قــد بيّ 
القــائم يظهــر جميــع هــذه الخمســة والعشــرين حرًفــا. فــاعرف مــن هــذا البيــان مقــام حضــرته وقــدره، 

دراك كــّل األوليــاء. وأّن ا  قــدره أعظــم مــن كــّل األنبيــاء، وأمــره أعلــى وأرفــع مــن عرفــان و  وكيــف أنا 
، مثـل هـذا لع عليه األنبياء واألولياء واألصفياء، أو ما أظهروه بأمر مبرم إلهيّ األمر اّلذي ما اطّ 

مــوازينهم األمــر. يزنــه هــؤالء الهمــج الّرعــاع بعقــولهم وعلــومهم ومــداركهم القاصــرة. فــإذا لــم يطــابق 
  .﴿َأْم َتْحَسُب َأنا َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالا َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل﴾يرفضونه. 
 

كور الّصــريح فــي الّداللــة علــى ظهــور المطالــب ذفعلــى أّي وجــه يحملــون هــذا الحــديث المــ
ام حضـرته. وأّن هـذه األمـورات البديعـة تصـبح سـبًبا فـي ي أّيـالغيبّية، واألمورات البديعة الجديدة ف

اختالف الّناس بدرجة يحكم جميع العلماء والفقهاء بقتل حضرته، وقتل أصحابه. ويقـوم كـّل أهـل 
األرض علـــى مخالفتـــه ومعارضـــته، كمـــا يقـــول فـــي كتـــاب أالكـــافيأ، فـــي حـــديث جـــابر فـــي ألـــوح 

 ،أوليـاؤه فـي زمانـه وب فيـذلّ هاء عيسى وصبر أّيـفاطمةأ في وصف القائم )عليه كمال موسى وب
وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الّترك والّديلم، فيقتلون ويحرقون، ويكونون خائفين مرعـوبين 

ة في نسائهم. أولئك أوليـائي حقًّـا(. فـانظر اآلن تصبغ األرض بدمائهم ويفشو الويل والّرنّ  ،وجلين
إاّل وقد ظهر بحيث أنا دمهم الّشريف قد سـفك فـي أكثـر  كيف أّنه لم يبق حرف من هذا الحديث
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األمـــاكن وأســـروهم فـــي كـــّل بلـــد، وأداروا بهـــم فـــي الواليـــات والمـــدن والبلـــدان وأحرقـــوا بعًضـــا مـــنهم 
ر أحد منهم بأّنه لو كـان القـائم الموعـود يظهـر بالّشـريعة الّسـابقة، ويبعـث بالّنار. ومع ذلك لم يفكّ 
هذه األحاديث؟ ولماذا تظهر كّل هـذه االختالفـات، حتّـى يجعلـوا قتـل هـؤالء بأحكامها، فِلَم ُذكَرت 

 سة سبًبا للوصول إلى معارج القرب؟ون أذّية هذه األرواح المقدّ ويعدّ  ،األصحاب واجًبا
 

وفضاًل عن هذا، فانظر كيف أنا جميع هذه األمور الواردة واألفعال الّنازلة قد ذكرت مـن 
ْوَراءقبــل فــي األحاديــث كمــا يقــو  )وفــي روضــة الكــافي عــن  :ل فــي أروضــة الكــافيأ فــي بيــان الــزا

جعلـت فـداك، يقولـون إّنهـا بغـداد.  :أتعـرف الـّزوراء؟ قلـت :معاوية بـن وهـب عـن أبـي عبـدهللا قـال
رأيـت الجبـل  :نعـم. قـال :أتيت سوق الّدواّب؟ قلـت :نعم. قال :؟ قلتيّ دخلت الرّ  :ال ثما قال :قال

ريـــق؟ تلـــك الـــّزوراء يقتـــل فيهـــا ثمـــانون رجـــاًل مـــن ولـــد فـــالن كّلهـــم يصـــلح األســـود عـــن يمـــين الطّ 
 يقتلهم أوالد العجم(. :من يقتلهم؟ قال :للخالفة. قلت

 
نوه من قبل. واآلن الحظـوا أنا الـّزوراء الموافقـة هذا حكم أصحاب حضرته وأمرهم اّلذي بيّ 

أنـواع العـذاب. وقـد  األصـحاب بأشـدّ  . وفي ذلك المكان قد قتل هؤالءيّ لهذه الّرواية هي أرض الرّ 
قتل العجم جميع هذه الوجودات القدسّية كما هو مذكور في الحديث، وكما سمعتم وعـرفتم، وكمـا 

فــي هــذه  ،اطين األرضخــرّ  ،اطينهــو واضــح ومثبــوت لكــّل العــالم واآلن لــم ال يتفّكــر هــؤالء الخــرّ 
ولــم ال ُيقبلــون إلــى الحــّق  ّســماء،األحاديــث اّلتــي تحّققــت جميعهــا، وظهــرت كالّشــمس فــي وســط ال

كون ببعض األحاديـث اّلتـي لـم يفهمـوا معناهـا؟ وبـذا أعرضـوا عـن ظهـور الحـّق وجمـال هللا ويتمسّ 
ولهــذا  ،وا فــي ســقر: إنا هــذه األمــور ليســت إاّل مــن إعــراض فقهــاء العصــر وعلمــاء العهــدواســتقرّ 

الّســماء مــنهم خرجــت الفتنــة  ظــلّ  فقهــاء تحــت يقــول الّصــادق بــن محّمــد )فقهــاء ذلــك الّزمــان شــرّ 
ليهم تعود(  ؟  وا 
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ّنــي ألرجــو مــن فقهــاء البيــان وعلمــائهم وأن ال يــرد  ،أن ال يقتفــوا أثــرهم فــي هــذا الّطريــق ،وا 
ظـاهر م، ومبـدأ ال، والجمـال األزلـيّ والّنـور الّرّبـانيّ  ،منهم في زمن المستغاث على الجوهر اإللهـيّ 

الكور. وأن ال يعتمدوا على عقولهم وعلومهم ومـداركهم. وأن ال الغيبّية ومنتهاها، ما ورد في هذا 
ــة اّلتــي ال تتنــاهى ــا نــرى . يتخاصــموا مــع مظهــر العلــوم الّرّبانّي وبــالّرغم مــن كــّل هــذه الوصــايا فإّن

أعــوًرا مــن رؤســاء القــوم يقــوم علــى معارضــتنا بمنتهاهــا. وكــذلك نــرى أّنهــم فــي كــّل بلــد ســيقومون 
ّن أصــحاب ذاك الّســلطان، ســلطان الوجــود وجــوهر المقصــوددســيّ علــى نفــي ذاك الجمــال الق  ،، وا 

لــون علــى والــبعض مــنهم يتوكّ  ،ون فــي الجبــال وفــي الّصــحاري، ويختفــون مــن أيــدي الّظــالمينيفــرّ 
هللا، وينفقـــون أرواحهـــم بكمـــال االنقطـــاع. وكـــأّني أشـــاهد أنا مـــن هـــو موصـــوف ومعـــروف بكمـــال 

ـــى شـــأن يعـــّد جميـــ ـــى الّزهـــد والّتقـــوى، عل ـــا يقـــوم عل ـــه فرًضـــا والّتســـليم ألمـــره واجًب ـــاس إطاعت ع الّن
هذا هـو شـأن . واالجتهاد المحاربة مع أصل تلك الّشجرة اإللهّية، ويسعى لمعارضتها بكمال الجدّ 

 الّناس. 
 

ون ويطيــرون فــي هــوآء الــّروح ويســكنون فــي فضــائه، فلــي أمــل أّنهــم يترّبــ ،أّمــا أهــل البيــان
ت رة. ولو أّنه في هـذه األّيـام قـد هّبـالباطل بالبصيرة الّنيّ  ويدركون غّش زون الحّق عن غيره، ويميّ 

مـع  ،ل بدايـة وجـود العـالمي الوجود مـن الغيـب والّشـهود، بأّنـه مـن أوّ فإّني أقسم بمربّ  ،رائحة حسد
والحسـد والبغضـاء، ولـن يظهـر شـبهه  كونه ال بداية له، إلى هذا الحين، مـا ظهـر مثـل هـذا الغـلّ 

فقـوا علـى نا جمًعا من اّلذين لم يستنشقوا رائحة اإلنصـاف قـد رفعـوا رايـات الّنفـاق، واتّ أ أبًدا. حيث
وطار من كـّل سـمت سـهم مـع أّنـي مـا افتخـرت علـى  ،مخالفة هذا العبد. فبرز من كّل جهة رمح

ة، ورفيًقا بغاية في أمر، وما استعليت على نفس. وكنت مع كّل إنسان صديًقا بمنتهى المحبّ  أحدٍ 
لّرأفة والّشفقة، كنت مع الفقراء مثل الفقراء، ومـع العلمـاء والعظمـاء بكمـال الّتسـليم والّرضـاء. مـع ا
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ــذي ال إلــه إاّل هــو مــع كــّل هــذا االبــتالء والبأســاء والّضــ ّراء اّلتــي وردت علينــا مــن ذلــك، فــوهللا اّل
لمــا ورد علينــا مــن  األعــداء وأولــي الكتــاب، إّنهــا كانــت كالعــدم الّصــرف، والفقــد البحــت، بالّنســبة

 اء.األحبّ 
 

مــاذا نقــول مــن البيــان بعــد هــذا مّمــا ال طاقــة لحمكــان أن يحتملــه، إن كــان  ،وباالختصــار
ــام وروده فــي هــذه األرض، لمــا رأى عالئــم الحــوادث  ؟هنــاك إنصــاف إنا هــذا العبــد فــي أوائــل أّي

اثنــين مــن الّســنين وحيــًدا المقبلــة، اختــار المهــاجرة قبــل وقوعهــا، وهــام فــي فيــافي الفــراق. وقضــيت 
في براري الهجر فجرت العبرات من عيوني كالعيون، وسالت بحور الّدم من قلبي. فكم مـن ليـال 

وكــم مــن أّيــام لــم أجــد للجســد راحــة. ومــع كــّل هــذه الباليــا الّنازلــة، والّرزايــا المتــواترة،  ،لــم أجــد قوًتــا
حيـث لـم يكـن عنـدي خبـر . الفـرح مشـهوًداونهايـة  ،فواّلذي نفسي بيده كان كمال الّسـرور موجـوًدا

نابـًذا ورائـي العـالم ومـا فيـه. ومـا  ،ته أو سقمه. كنت مشغواًل بنفسيأحد أو نفعه، وصحّ  من ضرّ 
س عــن الّتــدبير. فــال كنــت أدري أنا شــرك قضــاء هللا أوســع مــن ميــدان الخيــال، وســهم تقــديره مقــدّ 

 ء في إرادته. له إاّل بالّرضا نجاة ألحد من شرك قضائه، وال مفرّ 
 

قســـًما بـــا  لـــم يكـــن عنـــدي نّيـــة الّرجـــوع مـــن هـــذه المهـــاجرة، وال أمـــل فـــي العـــودة مـــن هـــذا 
ــــ ة اخــــتالف األحبــــاب، وال مصــــدر انقــــالب الّســــفر. وكــــان مقصــــودي مــــن ذلــــك أن ال أكــــون عّل

ة لحزن قلـب. فلـم يكـن فـي فكـري قصـد آخـر أحد، وال علّ  األصحاب. وأن ال أكون سبًبا في ضرّ 
ره وفّسـ ،ا ذكرت، وال أمام نظري أمر سواه. ولو أنا كـّل إنسـان قـد حملـه علـى غيـر محملـهغير م

 على حسب أهوائـه وأميالـه. وأخيـًرا صـبرنا إلـى أن صـدر حكـم الّرجـوع مـن مصـدر األمـر، وال بـدّ 
 من الّتسليم له. 
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فرجعنـــا والحظنـــا بعـــد الّرجـــوع مـــا يعجـــز القلـــم عـــن ذكـــره. وهـــا قـــد مضـــى اآلن ســـنتان، 
واالهتمـــام علـــى إهـــالك هـــذا العبـــد الفـــاني، كمـــا هـــو معلـــوم عنـــد  واألعـــداء قـــائمون بنهايـــة الجـــدّ 

الجميع. مع ذلك ما قام أحد من األحباب لنصرتنا، ومـا أعاننـا بـأّي وجـه مـن الوجـوه. بـل عوًضـا 
عــن الّنصــر كــان يــرد علينــا مــن األحــزان المتواليــة والمتــواترة، مــن قــولهم وفعلهــم مــا هــو كالغيــث 

ه بكمــال الّتســليم والّرضــاء، عســى الهاطــل. وهــذا العبــد قــائم أمــام الوجــوه وواضــع روحــه علــى كّفــ
ينفــق هــذا الحــرف المــذكور المشــهور روحــه، ويفــدي بهــا فــي  بالعنايــة اإللهّيــة والفضــل الّســبحانيّ 

بـأمره، إّنـي سبيل الّنقطة األولى، والكلمة العليا. ولو لم يكن عندي هذه الّنّية، فواّلذي نطق الّروح 
ة إاّل ف فــي هــذا البلــد لحظــة واحــدة، وكفــى بــا  شــهيًدا أخــتم القــول بــال حــول وال قــوّ مــا كنــت أتوّقــ

ّنا إليه راجعون.  ّنا   وا   با ، وا 
 

بعـــوا الـــّنفس والهـــوى ، ومـــا اتّ إّن أصـــحاب األفئـــدة المنيـــرة اّلـــذين شـــربوا مـــن صـــهباء الحـــبّ 
جميعهـا علـى هـذا  الـّدالئل والبـراهين والحجـج اّلتـي تـدلّ  يشـهدون ويـرون أنا  ،بمقدار خطوة واحـدة

المنيـع، َلهـي أظهـر مـن الّشـمس فـي الَفَلـك الّرابـع. فـانظر اآلن إلـى  األمر البديع والّظهور اإللهيّ 
قبـــالهم إلـــى أهـــوائهم الّنفســـانّية. ومـــع هـــذه اآليـــات المتقنـــة إعـــراض الخلـــق عـــن الجمـــال اإللهـــيّ  ، وا 

قـل األكبـر، اّلـذي هـو الوديعـة الّرّبانّيـة بـين العبـاد. ومـع هـذه وجـودة فـي الثّ واإلشارات المحكمة الم
ـــا غـــافلين، األحاديـــث الواضـــحة اّلتـــي هـــي أصـــرح مـــن البيـــان والتّ  بيـــان، فقـــد صـــاروا عنهـــا جميًع

كين بظـاهر بضـعة أحاديـث، لـم يجـدوها مطابقـة لمـداركهم، ولـم يفهمـوا معانيهـا. ومعرضين متمسّ 
مـــن سلســـال خمـــر ذي الجـــالل، ومأيوســـين مـــن الـــّزالل البـــاقي للجمـــال  وبـــذا صـــاروا محـــرومين

 الّسرمدي. 
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ة الهـدى أيًضـا فـي األخبـار ة الّنـوراء، قـد ذكرهـا أئّمـنظر أيًضا أنا سـنة ظهـور تلـك الهوّيـا
واألحاديث، مع ذلك ما استشعروا وما انقطعوا، ولو في لحظة واحدة، عـن أهـواء أنفسـهم فقـد ورد 

ين يظهر ل أّنه سأل الّصادق: فكيف يا موالي في ظهوره. فقال: )في سنة الّستّ في حديث المفضا 
ّنــي لفــي حيــرة مــن هــؤالء العبــاد، كيــف أّنهــم احتــرزوا عــن الحــّق مــع هــذه  أمــره ويعلــو ذكــره( هــذا وا 

ّنـه مـثاًل قـد ورد فـي األخبـار واألحاديـث الّسـابقة، ذكـر الحـزن أئحة، حّتى اإلشارات الواضحة الالّ 
لـك الفطـرة اإللهّيـة. ففـي كتـاب البحـار )إّن فـي قائمنـا تجن واالبتالء اّلذي ورد على خالصـة والسّ 

أربع عالمات من أربعة أنبياء، موسى وعيسى ويوسف ومحّمد. أّما العالمة مـن موسـى فـالخوف 
واالنتظـــار. وأّمـــا العالمـــة مـــن عيســـى فمـــا قـــالوا فـــي حّقـــه والعالمـــة مـــن يوســـف الّســـجن والّتقّيـــة. 

عالمة من محّمد يظهر بآثار مثل القرآن( ومـع أّنهـم ذكـروا هـذا الحـديث المحكـم بهـذه الّدرجـة، وال
ل إلـيا اّلتي جاءت كّل األمورات الواردة فيه مطابقـة لمـا وقـع، فإّنـه مـع ذلـك لـم ينتبـه أحـد وال يخّيـ

نا بمسمع مـن فـي أك إنا هللا مسمع من يشاء، وما أّنهم سيتنبهون فيما بعد أيًضا، إاّل من شاء ربّ 
 القبور. 
 

ولـــيكن مـــن المعلـــوم لجنابـــك، أنا ألطيـــار الهوّيـــة وحمامـــات األزلّيـــة بيانـــان. بيـــان بحســـب 
الّظـــاهر قـــالوه ويقولونـــه مـــن غيـــر رمـــز وســـتر، وال نقـــاب وال حجـــاب، حّتـــى يكـــون ســـراًجا يهـــدي 

س كمــا هــو مــذكور فــي القــدس، ونــوًرا مبيًنــا يجــذب الّطــالبين إلــى بســاط األنــ جالّســالكين إلــى معــار 
الّروايات الّصريحة واآليـات الواضـحة. ولهـم بيانـات أخـرى، قالوهـا ويقولونهـا تحـت الّرمـز والّسـتر 

ين مكنونــات قلــوبهم وتنكشــف حقــائقهم. ولهــذا يقــول الّصــادق بــن والحجــاب كيمــا يظهــر مــن المغّلــ
، اّلـــذي بـــه الّصـــمدانيّ  لمحـــكّ وا وهللا ليغـــربلّن( وهـــذا هـــو الميـــزان اإللهـــيّ  صـــنّ محّمـــد: )وهللا ليمحّ 

ة، والّنفــــوس يمــــتحن عبــــاده. فلــــم يهتــــد أحــــد إلــــى معــــاني هــــذه البيانــــات إاّل ذوو القلــــوب المطمئّنــــ
دة. ومــن أمثــال هــذه البيانــات مــا كــان ولــم يكــن مقصــودهم منهــا معانيهــا ة واألفئــدة المجــرّ المرضــيّ 
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جًهـا ولـيس بـين الّنـاس إاّل وجـه واحـد الّظاهرة اّلتي يدركها الّناس لذلك يقول: )لكـّل علـم سـبعون و 
ذا قــام القــائم يبــث بــاقي الوجــوه بــين الّنــاس( وأيًضــا قــال: )نحــن نــتكّلم بكلمــة، ونريــد منهــا إحــدى  وا 

  وسبعين وجًها، ولنا لكّل منها المخرج(.
 

والخالصة إّنا قد ذكرنا هذه المراتب لكيال يضطرب العباد من بعض الّروايـات والبيانـات، 
تظهر آثارها في عالم الملك، ولكي يحملوها على عدم إدراكهـم لهـا، ال علـى عـدم ظهـور  اّلتي لم

ــه غيــر معلــوم عنــد أولئــك العبــاد، مــاذا كــان مقصــود أئّمــ ة الــّدين منهــا، كمــا معــاني الحــديث. ألّن
ينبغـي للعبـاد أن ال يجعلـوا أنفسـهم ممنـوعين مـن الفيوضـات بأمثـال هـذه  اً يستفاد من الحـديث. إذ

ــا ــى تّتضــح األســرار المســتورة، وتظهــر مــن دون ســتر العب ــيهم أن يســألوا مــن أهلهــا، حّت رات، وعل
 وحجاب. 
 

ا لم نشاهد أحًدا من أهل األرض يكون طالًبا للحّق ليرجع في المسـائل الغامضـة إلـى ولكنّ 
 هللا والّطغيــان تــابعون ولكــنّ  مظــاهر األحدّيــة. بــل الكــّل فــي أرض الّنســيان ســاكنون وألهــل الغــيّ 

امـه، وكــذلك قضـى علــى اّلـذين كفــروا، يفعـل بهـم كمــا هـم يعملــون وينسـاهم كمــا نسـوا لقـاءه فــي أيّ 
 ويقضي على اّلذين هم كانوا بآياته يجحدون. 

 
﴿َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الراْحَمِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاًنا َفُهَو َلـُه َقـِريٌن﴾ وأختم القول بقوله تعالى: 

 وكذلك نّزل من قبل لو أنتم تعقلون.  ن ِذْكِري َفِإنا َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا﴾﴿َوَمْن أَْعَرَض عَ 
 

المنزول من الباء والهآء والّسالم على من سـمع نغمـة الورقـاء فـي سـدرة المنتهـى فسـبحان 
 نا األعلى. ربّ 
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