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 هو العزيز البديع
 
 

ّن إو  *تكن من الغافلني  الو  دمشرف امسع ما يلقيك لسان الق  أأن اي 
ليها بسمع طاهر إليجذب العاملني لو يتوّجهّن  استماع نغمة من نغمات رّبك

ليصريّن كّلها  نشاءّن األمساء لو خيّلصّن أنفسهم عن حدودات اإلإو  *بديع 
على كّل  ىألّن مجال القدم قد جتلّ  *سم األعظم لو أنت من العارفني األ

فاسع يف  ّنكإو  *س العزيز املنيع األمساء يف هذه األاّيم املقدّ  األشياء بكلّ 
 خالصا حلّبه ليجعلك من أمسائه احلسىنو  نفسك أبن تكون حمسنا يف أمر رّبك

أايدي   عمري لو يرفع اليوم فو *ّن هذا لفضل كبري إو  *نشاء اإل يف ملكوت
 الّرجاء من مليك األمساء شطر ىلإشارات خالصا عن اإل كّل املمكنات

 األرض ليعطيّنهم بفضله العميم قبل أن يرجعنّ و  يسألّنه خزائن الّسمواتو 
قل اي قوم ال متنعوا  *العاملني حميطا ى كذلك كان رمحته علو  ليهمإأايديهم 

م قل اي قو  *خسران عظيم  ىنّه علإمينع  منو  رمحتهو  أنفسكم عن فضل اللّ 
تكونّن من  الو  اتّقوا اللّ  *تدعون رّبكم العزيز الوّهاب و  أتعبدون الّّتاب

هيكل الغالم فتبارك الّل أحسن ى علقل قد ظهر كتاب الّل  *خلاسرين ا
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الرّاجعني  كونوا منو  ليهإاألرض ال هتربوا عنه أن اسرعوا  أنتم اي مأل *املبدعني 
ال تكونّن من و  أسرفتم يف أمره ماو  توبوا اي قوم عّما فّرطتم يف جنب اللّ  *

 *عّرفكم نفسه العزيز العلّي العليم و  رزقكم أبمرهو  خلقكم هو اّلذي *اجلاهلني 
يف أمره احملكم العزيز الّرفيع  يقانمساء اإل ىلإعّرجكم و  أظهر لكم كنوز العرفانو 
يف  هال تنكرو و  ال تبطلوا أعمالكمو  الّل عن أنفسكم متنعوا فضل اّيكم أنإ *

انظروا  يف أمر الّل ابرئكم ثّ  فأنصفوا *هور األظهر األمنع املشرق املنري هذا الظّ 
 ذا يظهر لكمإ *روا فيه بقلوب طاهر سليم تفكّ و  ما نّزل عن جهة العرش ىلإ

ّن دليله إقل  *من املوقنني  تكوننّ و  األمر كظهور الّشمس يف وسط الّسماء
هذا من فضله و  ليل له آايتهما جعل الدّ عن عرفاهن من يعجزو  نفسه ّث ظهوره

من دون ذلك لن يتّم و  أودع يف كّل نفس ما يعرف به آاثر اللّ و  *العاملني ى عل
ال أيمر و  نّه ال يظلم نفساإ *رين من املتفكّ  ن أنتم يف أمرهإحّجته على عباده 

شأن  ىعل قل قد ظهر أمر اللّ  *ّرحيم نّه هلو الّرمحن الإو  طاقتهم العباد فوق
ه لن يدرك مأ ك  ّن األأ إو  *طاهر منري  يعرفه أكمه األرض فكيف ذو بصر

 *سنني و  لكّن يدرك احلرارة اّليت تظهر منها يف كّل شهورو  الّشمس ببصرها
لو تطلع يف و  ضياءهاو  ال أثرهاو  ه البيان اتلّل لن يعرف الّشمسمأ ك  لكن أأ و 

بني  اختصصناكم لعرفان نفسنا قل اي مأل البيان إنّ  *حني  مقابلة عينه يف كلّ 
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بقعة الفردوس املقام اّلذي فيه  شاطئ األمين عن ميني ىلإقرّبناكم و  *العاملني 
حتجبوا  اّيكم أنإ *نّه ال إله إاّل أن العلّي العظيم األحلان أب تنطق الّنار على كلّ 

أفق مشّية ربكم الّرمحن ابلّضياء  أنفسكم عن هذه الّشمس اّليت استضاءت عن
ال و  أن افتحوا أبصاركم لتشهدوها بعيونكم *كبري و  صغري ذي أحاط كلّ الّ 

كذلك نّزل يف  و  اّل وسعهاإ تعّلقوا أبصاركم بذي بصر ألّن الّل ما كّلف نفسا
ما  أن ادخلوا اي قوم يف هذا الفضاء اّلذي *املرسلني و  كّل األلواح على الّنبّيني

 *هتّب روائح قدسه املنيع و  نداء اللّ فيه ارتفع و  ال من آخرو  ر له من أّولقدّ 
ال مسعكم و  ال قلوبكم عن ذكر رّبكمو  عن رداء العزّ  ال جتعلوا أجسادكم عريةو 

فاشكر  ن اي أشرفأ *استماع نغماته األبدع األمنع العزيز األفصح البليغ  عن
 لعينك مبا تلقاء العرش مقعد عّز عظيم * فطوىب أدخلكو  الّل مبا شّرفك بلقائه

ألذنك مبا مسعت نغمة الّل  فطوىب *رّب اخلالئق أمجعني و  مجال الّل رّبك ترأ
 قم ثّ  *العرش  ىمّت ميقات وقوفك لد ّث اعلم أبنّ  املقتدر العليم احلكيم *

 األحجاب بنار االجنذاب عباده املريدين اّلذين أحرقوا ىلإاذهب بلوح الّل 
 رهم مبا ورد علينا من اّلذين هم ذكّ ثّ  *العزيز احلميد  الّل امللك ىلإصعدوا و 

أن  *من املستبشرين  خلقوا أبمر من لدّن ّث بّشرهم برضوان الّل ليكوننّ 
 قل اي أحّباء *اكرين يكونّن من الذّ و  ليطلعّن هبا قصص هلم من قصص الغالمأ
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أنكروا احلّجة اّليت و  اللّ  ال تّتبعوا اّلذين هم جادلوا بنفسو  الّل قوموا على الّنصر
بغوا على الّل على شأن و  *األرضني و  الّسموات جعلها الّل برهان أمره بني

اّلذي خلقهم أبمر  ما استحيوا من اللّ و  عراض يف مقابلة الوجهاإلعلى  قاموا
عراض بلغ اإلو  *املني م من هؤالء الظّ دأ الق   كذلك ورد على مجالو  *من عنده 

 ذلكعلى  كان اللّ و  الّشيطان يف صدورهم ىي مبا ألققاموا على قتل مقام ىلإ
ذا قاموا إقدرته و  سلطنة اللّ  ملّا شهدوا أنفسهم عجزاء عندو  *شهيد و  لعليم

ّن كّنا إو  علينا من اّلذين هم خلقوا أبمر من عندن على مكر جديد كذلك ورد
عذاب و  آايتهو  أنتم اي أحّباء الّل كونوا سحاب الفضل ملن آمن ابللّ  *قادرين 

قل اي قوم ال تسمعوا قول  *املشركني  كان منو  أمرهو  احملتوم ملن كفر ابللّ 
يف حمضر  مظهر نفسه اتّقوا من يوم كّل يسألون عّما فعلواو  املشركني يف اللّ 

هذا ما قدر على ألواح و  يف احلياة الباطلة جيزون مبا كسبواو  *رهّبم العلّي العظيم 
 أمرا ا من اّلذين يّتخذون يف كّل حني ألنفسهمال تكونو و  *عّز حفيظ 

ذوا ما نّزل عليكم أن اتّ  *املؤمنني  يكفرون به يف حني آخر اتّقوا الّل اي مألو 
رأيت  نإو  *كونوا على األمر ملن الرّاسخني و  دعوا ما دونهو  من جهة العرش

 قوم على األمرما أمرت به لي بّلغهو  ره من لدنّ ذكّ  يّ  ل  ذي مّسي مبحّمد قبل عأ الّ 
 قل اي عبد *ال تزّل قدماه عن صراط الّل العزيز احلميد  يكون مستقيما حبيثو 
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ن أنت إقد خلق أبمري  ما دوينو  عرفت قد ظهر من لدنّ و  اتلّل كّلما مسعت
 لع بذلكما اطّ و  دوين هذا حلكمة من لدنّ  ىلإبه  كّلما أشرنو  *من العارفني 

ّنك شّق إو  *األمني  هم بروحأيّدنو  اقع األمراّل اّلذين عّرفناهم مو إأحد 
 يقان عن مشرق امسي الّرمحنعليك مشس اإل حجبات األوهام ليستشرق

هم كفروا  اّلذين ىلإال تلتفت و  خدمة رّبك ىقم عل *من املخلصني  جيعلكو 
ال جتادل مع أحد و  املوعظةو  الّناس ابحلكمة أن اذكر *كانوا من املنكرين و  ابللّ 

أحّباء الّل ثّ  كن مّتحدا مع  *رّبك ليتّم حّجة رّبك على العاملني  يف أمر
أن احفظ العباد أبن  *العزيز العليم  من يف ظّل اسم رّبكامجعهم على مقّر اآل

معه ما و  *الّشيطان حني اّلذي يرد على أرضكم مبكر عظيم  تزهّلم مهزات ال
تكون من و  لع بهلتطّ الغيب  مينعكم عن حّب الغالم كذلك نّبأنك من نبأ

عرش  وجهك شطر احلرام مقرّ  وألّ   عن كّل األشطار ثّ  أن انقطع *الثّابتني 
ما و  من بعد  و  يف األلواح من قبل   ّث اعلم أبّن أذكرنك *رّبك الغفور الّرحيم 

 ألواح ىرنه لك علاّيك أن متنع نفسك عّما قدّ إلك  وجدن منك ما ينبغي
الّل ثّ اذكره بقلب خاشع  ن كّل ما مينعك عنخّلص نفسك ع *قدس حفيظ 

شأن لو جيادلّن معك  ى مر علاأل ىمستقيما عل ن تكونفينبغي لك أب *منري 
يشهدّن و  عن األمر األرضني لن يقدرّن أن ينزلّنكو  من يف الّسموات كلّ 
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الّل يف تلك األاّيم اّليت غرق  ىلإينسب نفسه  أنفسهم عجزاء كذلك ينبغي ملن
ذا رأيت إو  *اهلالكني  كانوا منو  األوهامو  نونكثر العباد يف غمرات الظّ أ فيها

 كّّب منو  *يكون من العارفني و  تلقاء وجهه ليقرأه أاب بصري فأحضر هذا الّلوح
قل اي عبد إّن  *عزيز حكيم  وجهه ليستبشر ببشارات الّروح من لدن ىلدّن عل

يف  ر اّلذين هم كانوادّن لتذكّ ليك رمحة من لإأرسلناها و  أنزلنا عليك اآلايت
قبلة اّليت عند ظهورها خّرت  ىلإيقبلّن بقلوهبم و  أرضك ليقومّن عن رقدهم

 حجابّث ذكر من لدّن أحّباء الّل اّلذين ما منعهم األ *وجوه أهل مأل العالني 
 ألقيناكو  كذلك أمرنك  *حبر رمحة رّبك املعطي الكرمي  ة  خول يف جل ج عن الدّ 

 ز  الع  و  الّروح  و  *تكون من الّشاكرين و  يف كّل األحيان اك لتشكر الّل رّبكأهلمنو 
  *كانوا من املقبلني و  الوجه اّلذين أرادوا ىعلو  عليكم اي أهل البهاء اء  هأ الب أ و 
  

 


