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إّني أان اّللي ال إله إالي أان الريمحن الريحيم إّني أان اّللي ال إله إالي أان السيلطان العظيم إّني أان 
اليذي خلقت املوجودات أبمري وذرئت املمكنات جودا من عندي وأان املقتدر على 
ما أشاء وأان العليم احلكيم وأبمري أشرقت الشيمس عن أفق السيماء وغنيت عندليب 
القدس أبني هذا جلمال اّللي يف انسوت الَبَداء وظهور اّللي يف ملكوت الُعلى وبطون اّللي  
يف جربوت البقاء وساذج القدم يف هذا القمص املنري البيضاء كذلك كنت من أويل  
وأكون   قييوما  عزيزا  مقتدرا  مريدا  دائما حييا  ابقيا  وترا صمدا  أحدا  فردا  إهلا  أويل  كلي 

 . ا عاملا قادرا أزال أبدا حييا دائما كائنا معبوداسلطاان ملكا حكم

 
 ﴾بسم هللا البهّي األهبى األهبى ﴿ 

 
نداء تقليب    ح ب امسع  لعلي  العرش آبايت مهيمن مقدم عظيم  اّللي عن جهة 

قادرا   ولتكون  واألرضني  السيموات  بني  األمر  بسلطان  وتصح  موليك  إىل  بكليك 
نيك تقابلهم إسياف شاحذ حديد  ض أباألر   ىبنفسك حبيث لو جيادلك كلي من عل

نت تعلم ما  أنيك  إو .   القادر املقتدر القديرالغيني   يعنهم ابمس  ولن ختاف منهم وتستغين
ني مل يكن عندان حني أل.  اطيلع أحد من العاملني  سفرك مبا ال  ورد علينا مبا اطيلعت يف

نت لذا التفتت وعرفت  إالي أ  بصر  يهاجران إىل اّللي املهيمن العزيز القدير من ذ  ياليذ
  اختصيك اّللي هبا فاشرب يف   يعني وهذا من مخر اليذّي عرفه أحد من هؤالء املد  ما ال
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مثي اشكر اّللي مبا عريفك ما .  ا يطيلع هبا أحد من هؤالء الغافلنيّي ا لئلّ  ري ّ  نفسك س
القدرة وجنياك عن بئر الغفلة   ييديدك أب  َّ ذ َّ خأَ و .  مجعنيأعرفه أحد من اخلالئق    ال
حسن عميا  أاتّللي احلقي مل يكن كأس السيرور  .   املقريبنينيه لولي إلٍه إالي هو و إنيه ما من  إو 

مثي انظر .  تكن من اخلائفني  الاألمر و  ىا فاشرب عنها مثي استقم علّ  ذإ  رانها لك  ّي قد
يد اليذينهم  إىل  الطيرف  اّللي    اني عون أبّي بطرف  القديرآمنيا آبايت  العزيز  ذا إف.  املهيمن 

م العلأُ ة   َّ ري َّ نزلت  ابمسه  العظيم  يي خرى  املقتدر  ف َ ّ  ذإ    عليه  ر  ا  استكربوا  مثي  عنه  وا 
القبل  أُ ن  ما  ّ  اقَّ ف ّ  ن  ّي شدأكانوا  و العارفنيأن  إمم  قد .  نت من  قل اتّللي احلقي 

اجلبال و ما ال محله  السيموات ومحلنا  فيها وال  األرض وما  ال حوامل  عليها وما  ال 
ال ما  مثار و ال األشجار و ال األحبار و ال األمواج و قل اتّللي لن تطيقه األ.  عرش عظيم

عيون   يا قد يبكّ  ذإ  قل اتّللي  .  ال جنود الغيب من مأل العالينيال ما يكون وكان و
يف اخللد  جنية  أهل  مثي  البقاء  أهل  عيون  مثي  سفائن  العظمة  أهل  مثي  احلمراء    غرفات 

 . سنيّي الكربايء خلف جلج املقد
 
ولوا الفرقان من قبل  أُ ن اي حبيب فسوف جتد استدالل املعرضني مبا استدليوا به  أ

فسوف تسمع منهم ما ال  .  خبريكفى اّللي على بذلك لشهيد ودىن من ذلك وأبل  
سواق اتّللي سون األّي ال من اليذينهم يكن ال من جهالئهم ومسع عن علماء الفرقان و

قد   ظهر من قبل وإني ما دوّن  يني هذا هلو اليذإقل اتّللي  .  ني هذا لظلٌم عظيمإقي  احل
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أب الشياهدينإ  يمر خلق  من  أنتم  ابليذ.  ن  تستكربون  هل  ظهرت    يقل  مسائكم أبه 
َما رأيتم سلطنة اّللي أَ .  اّللي املهيمن العزيز العليم  ىمنكم عل  يعلت رتبتكم اتّللي هذا بغو
اّللي و اّللي وقدرته مثي عظمة  و املغليني  أعمت  .  جاللهإكربايئه مثي سطوة  بصاركم اي مأل 

العزيز    ي و ينطق بني يدينا ال فونفسأ  َّ مّ  و ب أ  َّ مّ  روٍح ليقول ل  ي هل كان من ذ
كل.  العليم لوجه  ّي ذليت  و  يالريقاب  اجلميل  األالعزيز  كلي  لسلطاّنخضعت    عناق 

قد ُكن َز يف هذا الغالم من  . العزيز املنيع  عناق لسلطاّنالعزيز اجلميل وخضعت كلي األ
مثار من تسقط األوراق وتصفير األاجلبال و  ّي لتندك  ةبر قلي من سمي اإلأحلن لو يظهر  

تتوجيه الوجوه هلذا امللك اليذي جتده على هيكل النيار يف هيئة  ذقان وختري األشجار واأل
 مرية  تشهده كالشيجرة الييتمواج يف هذا البحر املوياج ومرية تشهده على هيئة األالنيور و

الكربايء وأصلها اثبت يف  أ اليذي صعدت  أارتفعت  رض  مقام  إىل  أفناهنا  غصاهنا مثي 
مرية جتده على هيكل احملبوب يف هذا القميص اليذي لن يعرفه  .  عن وراء عرش عظيم

تى ربيه أرواحهم إالي من  أ  ذ ا ينصعقون يفإ  يريدون عرفانه  لو  و.  أحد من اخلالئق أمجعني
سليم يناد.  بقلب  مييين  يوكذلك  عن  يصح   املناد  مثي  مشال  عن  النياطق  ينطق  مثي 

ني إني اتّللي  أب  ييتكليم لسان اّللي عن فوق رأسو  يمامأعن    يوالريو   يالصيائح عن ورائ
من   املقصود  هلو  اليذأهذا  له  أال    ي ويل  كلي ويل  توجيهت  اليه  اليذي  َلَوجه  هذا  وإني 

و الشياعرينلوالوجوه  من  يكونني  ال  حينئذ  الفضل .  هم  هذا  ينكر  من  احلقي  اتّللي 
ينبغّي الظ املنري  املتعال  الباهر  أب   ياهر  من  له  يسئل  إىل أن  يرجع  فسوف  حاله  ميه 
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احلجيمأ يف .  سفل  حتسبون  هل  أب  قل  هأنفسكم  اآلايت  هبذه  تكفرون  لو  ل  نيكم 
ال    ُّ لّ  بَّ ق  ّ  نّ  م  ٍّ ّي ل  َّ عّ  و بأحد من رسل اّللي  ميان أبيصدق عليكم اإل

ريات ومن ورائها لسان القدرة مثي  ّي بكم كلي الذّي ا يكذّ  ذإ  اتّللي احلقي  .  فو ربي العاملني
 . لسان القوية مثي لسان العزية مثي لسان العظمة مثي لسان اّللي املقتدر العزيز احلكيم

 
ن مسعت إقلي عميا حيصى  أ رفعه  أانمل القدرة مثي  رت أبن اي حبيب خذ ذيل السي أ

مثي اصرب واصطرب .  كن يف سرت مجيلما كان و  ىدعه علانملك وأ ضوضاء املغليني خذ  
ن إزيد عميا كشفتها من قبل وأصابع القوية مثي اكشف به حجبات املمكنات  أمثي قريب  
مثي اسكن بوقار .  كن يف حفظ منيعاملشركني ضعها مثي اهنزم عن السيباع و  يارتفع عو 

مثي انقطع عن كلي .  ليه بسلطان مبنيإسكينته مثي أشدد ظهرك خلدمة اّللي مثي توجيه  اّللي و
انمل القدرة والقوية عن أمثي اخرج  .  عن مثل هؤالء املشركنياألرض ومن يف السيموات و

مثي .  الطينيكان اآلدم بني املاء و   يحني اليذ  ء ل خلق كلي شيعطيناك قبأ   يجيب اليذ
  ء احلجاب عن كلي شيستار و به انشقيت كلي األ  ي اخرق سبحات القوم بسلطان اليذ

سبحات اليذينهم اتيكاؤا  شارات املعرضني وإ ليمحو بذلك  .  استقامة بديع  ىكن علو
 .  نت من العاملنيأن إعليها من دون أمر من لداني 
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األن  أ كسير  خليل  و اي  و   الصنام  عليك  يرد  عميا  جنود  حتزن  من  ختف  ال 
قل اي مأل املنكرين إاني ما خناف منكم أنتم ان متوتوا أو تنصعقوا أو تنعدموا  .  الشيياطني

كلي ما سرتان األمر  أنفس املشركني وقد ظهر ابحلقي رغما ألنفكم ولن يرد أمر اّللي و
ألني النياس بعضهم يف  .  على العاملنيمن فضلنا عليكم وكشفنا مرية هذا  عنكم مرية و

ضعف لن يستطيعني أن يشهدني أنوار الشيمس لرمد اليذي كان يف عيوهنم لذا  رخوة و
اهلالكني لئالي يكونني من  اليمني و.   دارينا معهم  ينفعكم  الشيمال و قل اتّللي لن  ال  ال 

 يي تى َعل  أكيروا يف أنفسكم حني اليذي  قل ف.  ال السيؤال إن أنتم من املوقننياجلواب و
القدير العزيز  اّللي  الريوح آبايت  مصر  عن  نفع  .  ابحلقي  ما  أهل  الفرقان  أهل  من  حدا 

فو عمرى ما . نت من النياظرينأن إ كذلك فانظر يف البيان .  عندهم ال فو ربيك الريمحن
ذكاء    يكلي ذيعرف ذلك  ال جواب نفس ونفعهم شيء عميا عندهم ال سؤال أحد و 

مرمت به يف كتاب اّللي القادر  أأيمركم مبا  قل اتّللي قد ظهر ما ال ظهر من قبل و.  بصري
أحد    ن أنتم من العارفني قل اليوم لن يغينإ العزيز العليم وكليما عندكم قد خلق بقول  

سى  ن ينولن يذكر شيء إالي أب.  س املنريّي اّللي هذا املقام املقد   ين يفتقر بني يد إالي أب
ما  أقل  .  األرضنياخللق فكيف ما خلق بني السيموات ونفسه وما يف امللكوت األمر و

أب قبل  من  )ني مسعتم  و:  آايته  الغافلني(  ثباتهإوجوده  دليله  معشر  اي  لكم  اتّللي .  فويل 
قلي عميا حيصيه أحد من العارفني لريفع نداء  أاحلقي لو يكشف احلجاب عن وجه األمر  

ني  صياح أهل ميادين البقاء مثي حلن القدس عن مكمن الكربايء أبعلى مثي أهل مأل األ
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كذلك متيت حجية اّللي  .  هذا إالي سلطان مقتدر عزيز بديع  ّي نإما هذا بشرا يف امللك  
هل بعد ظهور .  لكني النياس يف سكر من الغفلة حبيث لن يعرفوا الشيمال عن اليمنيو

 .  ألرض ال فوربي العاملنياعميا يف السيموات و ءحدا شيأاّللي ينفع 
 
دفي يف جربوت البقاء مثي يف امللكوت العماء كفي ورني ونت اي حبيب غني وأ

حبرف منه كلي    لقيناك ما يستغينأكذلك .  ىل شيء إالي مجال املشرق املنريإتلتفت ال و
و السيموات  يف  علمن  يستقيمني  لو  و  ىاألرضني  الكرمي  العزيز  مولٰيهم  وح الري حبيهم 

و به  .  العارفني  ىعلعليك  اليذي  ذكر  من  األمر  قلم  حينئذ  يذكره  مبا  اجلواد  ذكير  مثي 
القدس و الشيمس على عرش جمد عظيمارتفع خباء  الييت .  استقري  مثي أشربه من كأس 

ريناك يف املنام ما يطمئني به  أاني  إقل  .  عطيناك ليطمئني هبا قلبه ويكون من الشياكرينأ
ر عن الصيراط  ّي عربي رؤايك مبا عربي اّللي مثي عب .  نت من العاملنيأن  إروحك  نفسك و

السيحاب و  قلبه حبي .  ىل أحد من املشركنيإتلتفت    الكمير  فري عنه    من لن جتد يف 
  كن يف ن خيالفك يف ذلك نفسك فانقطع عنها و إو .  كن يف بعد عظيمجتنيب منه وو
منيعإ حبي .  يقان  إالي  امليزان  يكن  مل  اتّللي  هذاإو   قل  و  ني  املقريبني  على  نقمة لرمحة 
نيك إقل  .  املقتدر احلكيم  ّي مثي ذكير الريحيم ببشارات اّللي العلي.  سياط على املشركنيو

ن يؤييدك  ا فاسئل اّللي أبّ  ذإ  .  اّللي وما عرفته وكنت من الغافلني  ي قد حضرت بني يد
نينه و على عرفا نت اي رحيم جتنيب عن أ.  يعريفك مظهر ذاته وخيرجك عن هؤالء املتوّهي
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املغليني توجيه إىل   بقلبك مثي  أُ مثل هؤالء وال جتانس معهم وال مع أحد من  الريوح  فق 
اخلالئق   عن  يغنيك  ما  عليمناك  العاملني كذلك  عن  بني و.  مجعنيأانقطع  قد حضر 

مثي ذكر الزيمان مبا .  داني عليك لتكون من الشياكرينيدينا ما أرسلته وقبلناه رمحة من ل
يكون من املتيقني حني اليذي خيرجون  يذكر الريوح حينئذ من آايت ربيه ليسري يف نفسه و

اليذأ عن  يعرضون  حبيث  التيقى  ميادين  عن  النياس  و  يكثر  به  يذكرهم  آمنوا  كذلك 
نزيلناه عليك من قبل مثي استنشق  قل اي عبد فاقرء ما  .  الريوح لئالي يكونني من املعرضني

مثي اعمل مبا فيه اتّللي به قريت .  عن مداده روائح املسك من غداير اّللي املهيمن العزيز
القدس   جنية  أهل  مثي  الفردوس  جنية  أهل  العارفنيإعيون  من  أنتم  اليذي .  ن  ذكير  مثي 

. الصيدر املمريد املنري احلميد مثي بشيره مبا يبشير الريوح يف هذا  يي كرب بعد علي أبّ  مي ُّ س
قد   السيموات  إرسلنا  أقل اي عبد  يعادل حبرف منه ما خلق بني  قبل ما ال  ليك من 

فاحفظه مثي اقرئه يف أحيان الييت جتد نفسك فارغا عن كلي من يف األرض .  األرضنيو
منري عزي  مقعد  القدس  مقري  إىل  ما  و.  ليجذبك  يدينا  بني  قبل  أقد حضر  من  رسلته 

ني اّللي ما يقبل  مثي اعلم أب.   احملسننينيه هو ولي إحسن ما عنده و ف جيزيك اّللي أب فسو 
عل فضله  من  هذا  عباده  و   ىمن  لغيني إبرييته  العاملنينيه  عن  ك  .    الأإايي مع    ن  تعاشر 

من  تكن  وال  هؤالء  مثل  عن  جتنيب  مثي  الغالم  هذا  من  ضغن  قلوهبم  يف  جتد  اليذين 
ر .  املعاشرين ابّللي  اخللق فاكف  له  هو  إالي  إله  من  ما  إنيه  سواه  عميا  يغنيك  فانيه  بيك 

القدم يف  .  األمر كلي عنده يف لوح حفيظو القاف مبا أيمرك ذات  العليي يف  مثي ذكير 



   359 – 340، الصفحات 4بديع، جلد  159آاثر قلم اعلى،  –حضرة هباءهللا  –لوح حبيب )سورة األصحاب( 

www.oceanoflights.org 

ما يكون إن أنتم  كلي ما كان وحني اليذي يطوفني يف حوله كلي من يف جلج البقاء و
العارفني فاستقم أل.  من  عبد  وقل اي  اّللي  فتوك  المر  أحد  من  على مجال ّي ختف  ل 
املقد املنريّي املشرق  وإو .  س  عنها  فانقطع  ذاتك  ذلك  يف  خيالفك  من   الن  تكن 

مسه هذا املداد املسكيية البديعة ر احلسن من لداني ليفرح مبا رشح إبّي مثي ذك.  الصيابرين
األ األاملنيعة  الليميعحديية  البديع  القدميية  مبا  .  بديية  فاعمل  عبد  اي  لوح  أُ قل  به  مرت 

عريج بروحك إىل معارج القدس .  تكن من السياكتني  الليك وإرسلناه  أاحملفوظ اليذي  
فتوك  الو أحد  من  القديرّي ختف  العزيز  اّللي  على  املعراج .  ل  رجع  قد  احلقي  قل اتّللي 
النياظرينأب أنتم من  لو  النيبيل من عندان  ّي مثي ذك.  سره  ابن  ن جتد يف وجهه نضرة  إر 

حدا يف ذلك مثي انظر بطرف البدء  أتتيبع    توقيف يف هذا األمر وال  قل اي عبد ال.  النيعيم
اتّللي احلقي قد ظهر اليذي ظهر يف سنة السيتيني وهذه من حجيته قد .  يف حجج املرسلني

فاز مبا  أوإني  .  ملئت اخلافقني لذا ما  ُ  راد وأبيك مليا توقيف يف ذلك األمر  انقطعه اّللي
عند وعميا  ما ه  وأنتم  لتنبيهكم  إالي  ذلك  اّللي  فعل  وما  عظيم  اب حبسرة  الرتي إىل  رجعه 

كفير عنه سييئاته لكني اّللي غفر عنه جريراته وكنتم من الغافلني واستشعرمت يف ذلك و
ب من يشاء ان احلكم إالي من عنده يفعل ما يشاء وحيكم  ّي يعذنيه يغفر من يشاء و إو

.  تكن من املشركني  الجتادل آبايت اّللي و   ال م على نفسك وقل اي عبد فارح.  ما يريد
القناع عن وجه األمر لتقط لو نكشف  لكن سرتان األمر مبا بدانكم و أعوا  ّي قل اتّللي 

ن لن جتد منه روايح احلبي  إنيك اي حبيب  إو .  قدير يف األلواح من قلم اّللي املقدر العليم
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مثي كربي يف وجه إمسعيل .  وجه ربيك العزيز البديع ىلإتوجيه ليه وإتلتفت  الفانقطع عنه و 
قل اي عبد عري  .  اليذي تدندن حول النيار بربوات الييت تستجذب عنها قلوب املوحيدين

ا نوٌر ورمحٌة لك و  للمخلصني مثي كسير نفسك عن كلي احلجبات مثي ادخل يف النيار وإهني
ميان عد اليذي يدعون يف أنفسهم اإلأشركوا باهلوى من اليذينهم كفروا وأصنام النيفس و

ركانكم تربء منكم اي معشر أني لسانكم يلعنكم و إقل اتّللي  .  ابّللي املقتدر العزيز الريحيم
نيحتزن عن شيء و  القل اي عبد بليغ أمر موالك و. الغافلني  .  ال تسلك سبل املتوّهي
 

َعل   قد ظهر  البيان اتّللي  مأل  قميص  يي قل اي  و أُ  يف  قد سني إخرى  ي يف ّ  مي ُّ ه 
البقاء ابلبهاء و   يفملكوت األمساء ابحلسني و اإل  يفجربوت  العماء هبذا  سم الهوت 

اّللي   فتبارك  الغالم  اخلالقنيأ اليذي ظهر على هيكل  البشر اتّللي  .  حسن  قل اي معشر 
املنظر األ القدر يف هذا  ت عنه  احلقي قد ظهر مظهر  اليذي حتريي فئدة كلي  أكرب بطراز 

ن  حد مفري إالي أب جهة تفريون ابّللي مل يكن أليي قل اي مأل املشركني أب.  نظرذكاء و  يذ
نيه آلية الكربى بينكم  إقل اتّللي  .  نوراأل  يي ري ّي يتمسيك هبذا احلبل الدينقطع عميا عنده و 

. ّي مرأدهى وأني قهره  إ على املشركني  نيه لقهر اّللي إو .  نيه لسري مسترتإمجال اّللي فيكم و و
ابلقدر مثي  اّللي  كذبوا آبايت  اليذينهم  اّللي  يعذب  به  و.  قل  ربيكم  اّللي  إىل  ففريوا   ال قل 

به وإني   و إقل  .  املستقري   َّ ّي َل إ  تشركوا  لننشأ خلقا آخر  نريد  لو  اني كنيا على كلي  إاني 
قل .  فكرعلم و   يلك كلي ذيعرف ذكلي شيء يف قبضة قدرتنا و .  شيء لقادر مقتدر
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فتبيينوا اي   ٍّ ّي ل  َّ عّ  حديث آمنتم ب  أيي ن تكفروا هبذه اآلايت فبإاي قوم   من قبل 
كنتم به من قبل مثي مبا نزل    ين تؤمنوا ابليذقل لن يغنيكم اليوم شيء إالي أب.  مأل احلمر

األ من  عنده  والزيبرمن  م  ّ  قّ  الَّ ف.  لواح  ما  ّ  نُّ اي  العبد  ذلك  على  لقى  أيب 
ال عراض كلي معرض و إه  ّي يسد  عليك هذا القلم املشتهر ليستقيم يف نفسه حبيث ال

مثي كفر اّللي  على  بغى  اليذي  اّللي ّي مثي ذك.  منع  إىل  اليذي سافر  احلبيب  عندان  من  ر 
النيظرمسع نغماته وحضر بني يديه وو لعيناك و.  كان من أهل  ن إآلذانك  قل طوىب 

عرضوا  أدبر و أرأت عيون اليذين أقبلوا إىل اّللي مث    ما ال   ىرأف مقدارّها مبا مسعا وتعر 
املقدأعميا   القدس هبذا اجلمال املشرق  نت اي أنيك  إو .  طهرس األّي شرق عن مشرق 

ك  عبد ال تكن من أهل  التضطرب و ن الأحتزن حني اليذي يرتفع زماجري املشركني إايي
ينطق و.  كرب يف هذا النياقور اليذي نطق ابحلقي مثي نقرصور األ  قل اتّللي قد ظهر.  الفرر

و  ىعلأب السيموات  بني  أبالصيوت  قوم الو.  املستقري   َلي إ  ني  األرض  اّللي   اي  على  تفرتوا 
كم  إ.  ال جتاحدوا بعد اليذي كشف النيقاب مثي ظهرابرئكم و نيا  ّي تشتغلوا ابلد  ن الأايي

الليجي مينعكم شيء عن    الو اليذينهم آمنوا ابّللي  إ .  غمراأل   يالورود يف هذا الطيمطام  ني 
أو وُّ آايته  اّللي  إىل  صعدوا  وولئك  جنيات  و و.  هنريتوارثون  كفروا  شركوا أاليذينهم 
جيعلهم  من وراء ذلك أيخذهم اّللي بقهر من عنده وو.  ولئك يصلون يف انر وسقرُّ أ

م فويٌل هلم و  كذلك قدير اّللي ذنوهَبم.  كهشيم حمتظر نعيم و.  غدرملن مكر وجزاء ذنوهب 
ر الريحيم بعد العبد  ّي مثي ذك .  شكرعليه آايت ربيه آمن و  ىذا تلإملن رضى برضاء ربيه و
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صحاب الفكر  أذكرانه يف الليوح لعلي يتقريب بذاته إىل شاطي القدس ويكون من  أمبا  
و اّللي  أمر  يف  يتدبيرون  من  اليذين  نزيل  ما  ويتيبعون  حكٍم  من  عبد  .  نذرعنده  اي  قل 

كلي ما مينعك عن الورود يف حرم الكرباي وإني هذا خرٌي لك عن كلي ما    ّ  قّ  الَّ ف
وقد و.  رّي خلق  السيموات  بني  صائحا  يف  وكن  جاهدوا  اليذينهم  من  لتكون  األرض 

هر مران قد ظني هذا ألإمران اتّللي  األرض ألاني خلقنا السيموات و إقل  .  سبل اّللي مثي نصر
مرت يف  أُ لقيناك لتتيبع مبا  أهلمناك و أكذلك  .  عربفطن و  ييعرفه إالي كلي ذ  ابحلقي وال

مثي ذكير اهلاء يف آخر األمساء مبا تنطق محامة القدس . صحاب النيظرأتكون من الليوح و
يستظلي  ذكرانه يف االنتها ليصعد إىل سدرة املنتهى وأاني  إلعلي يستجذب من نغماهتا و 

األرض فطوىب ملن سكن  قل اتّللي قد غشت السيدرة كلي من يف السيموات و. ظالهلايف 
 ىعلاستضاء منها أهل مأل األفق القدس وأُ شرقت الشيمس عن  أقد    قل.  يف جوارها
استعطرت قل قد تضويعت من تالل القدس عرف امل سك و.  ضاء بضيائهاأفطوىب ملن  

قد الح قمر األمر يف وسط السيماء  و .  نفحاهتا  منها هياكل القدم فهنيئا ملن تعطير من
قل قد استقري  .  ظهر على هيئة البدرا بزهر البيضا وأنتم اي مأل القرب فاستبهوا ببهائهاو

يف حوله يدورني قاصرات اجلمال بكاؤس احليوان فطوىب  العرش خلف خباء العظمة و
اتك احلشا فطوىب ملن قل قد كشف اجلمال حوريية اخللد بلحاظ ف.  ملن فاز برشحاهتا

استجذبت أفئدة العارفني قل قد ظهر صوت اّللي عن مكمن البقاء و.  يرى بلحاظها
 .  من حلناهتا
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ليك عن شطر القدس من نغمات ربيك  إقل أن اي امسي أن استمع ما يوحى  

ك  .  ايذائهانيه حيفظك عن الشيياطني وإل على اّللي ربيك  ّي ختف من أحد فتوك  الو إايي
قل اليوم  .  نزاهلاإتكن من اليذين كفروا آبايت اّللي بعد    النفسك عميا خلقت و  متنع  ال
حبي أينفع    ال بعد  إالي  شيء  وو   حدا  القدس  سرادق  أهل  يشهد  الييت  أبذلك  لسن 

ورائها عن  اليذينهم  إ .  كانت  وجوههم  أ ني  اّللي  يسحم  أولئك  الوجه  ملع  عن  عرضوا 
األرض قل إنيه هلو اليذي خلق السيموات و.  هلاهبايعذيهبم بنار البعد و كخافية الغراب و 

مثي استقري العرش على املاء مثي عليق املاء على اهلواء لتعرفوا صنع اّللي اليذي اتقن خلق  
قل اي قوم إني هذا خلري اليذي  .  ما قدير يف األرض من آالئهاتتفكيروا فيه وكلي شيء و

و التيسع  يف  به  العهد  وعدمت  اّللي  أخذ  الذبه  كلي  وفت ّي رّي عن  لنفس  فطوىب  ات 
ال .  مبيثاقها البيان  مأل  اي  وأنتم  القدم  خيام  ارتفعت  قد  مثي    قل  عنها  أنفسكم  حترموا 

فنائها  يف  هيكل  .  اسكنوا  على  ظهر  اليذي  الريضوان  يف  البهاء  سدرة  أمثرت  قد  اتّللي 
بيع يف هيئة التيثليث وأنتم اي أهل سفن البقاء تقريبوا هبا مثي تن قل اي  .  مثارهاأعيموا من  الرتي

وأقوم   اّللي  آبايت  وتكفرون  لكم  فويٌل  قبلها  من  نزيل  ما  الشييطان  تقرئون  زيين  مبا 
ألنفسكم أعمالكم كذلك نلقي عليكم من آايت األمر لعلي تقومني عن تراب الغفلة 

كذلك ينصح قلم األمر كلي .  ما ميطر من مياههاوتزرقني مبا نزل من غمام القدس و 
من   متسيك أنفس  ملن  فطوىب  احلمراء  حبر  على  البقاء  استقريت سفن  قد  قل  ذكيائها 
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ببقائها ليكون ابقيا  منها  القدس  املمكنات  إقل اتّللي  .  جبمال  هَبَر على  البحر  ني هذا 
م  مسه ميسك زمافيه تسرى سفينة القدس الييت صنعها نوح الريوح هلذا الغالم اليذي إبو

اهتزازها مثي  األ.  الفلك  البحر  هذا  القدم يف  حبور  متويجت  قد  وقل  أحد  عظم  فاز  ما 
بساحلها فكيف إىل غمراهتا إالي اليذينهم متسيكوا مبا جرت عليها من سفائن القدس مثي 

تغني قل قد ارتفعت سدرة الريوح على سيناء البقاء و.  الريمحن على مناكبها  ياركبوا ابمس
.  سن األحلان على أفناهنا إ ذ ا فاصمتوا اي هياكل السيبحان الستماعهابلبل القدم أبح

قد جرى السيلسبيل من هذا التيسنيم اليذي انفجر من كوثر القدس عن هذا الفم اليذي 
قل هذا نفس اّللي قد استوى .  منه ينزل مياه القدم فطوىب ملن يطفح عليه من طفحاهتا

 . ركني ردائهامسي املشقديس اّللي عن  على العرش و
 
حديية الصيمديية الييت تنزل  نيك اي حبيب فارزق كلي نفس من نعمت الطيريية األإ

ك من ال الييت ارتفعت ابحلقي إايي السيماء  النياس فاعط كلي    عن هذا  جتاوز عن حدود 
إالي    ّ  ري ُّ لت ذائقته لن يعرف حالوة احللو عن املّي ني اليذي بدإ .  نفس على مقدارها

دائه  أب يربء  النيفوس  ن  خلقنا  يعرف  ّ  طوار أكذلك  ملن  فطوىب  ما  و .  طوارهاأا  اليذين 
يلتذ لن  آذاهنم  وّي طهيرت  القدس  نغمات  من  نلقوا  من كلي حكم   يكذلك  عليك 

انعصرت من   در مخر احليوان الييتأاملنيان مثي    ينيك كسير ختم آانء الريمحن ابمسإابنائها و 
اإلأ أهل  لعلي  السيبحان  مانمل  يصطلون  ومكان  حرارهتا  من  ن  نوارها أيستضيئون 
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ىل شأن ونصريفها كيف نشاء على  إصريفناها من شأن  كذلك نزيلنا اآلايت و.  ملعاهناو
الذأتصريف   قن قل اتّللي احلقي مل يكن  ّي خرى لتشهد قدرة ربيك وختري بني يديه على 

و اآلايت  تنزيل  الفخر يف ظهور أالفخر يف  بل  و  يمثاهلا  السيموات  بني األرض وبني 
املختلفة  أُ الء من  ؤ ه أنتم من  إمم  العنيأن  اليذين  إنيك  إو .  صحاب  ن وجدت هؤالء 
رحيان هبي عليهم ما تضويع من رحيان اّللي العلي  مسائهم يف الليوح على روح وأذكران  أ

مثي اختمه خبامت انء الريحيان لئالي جيد املشركون عرفه  آفاستحكم رأس    إالي و.  القادر املؤمتن
اليمنأالقدس   هذا  من  بعقيق  ك  .  و  الأإايي يد  ن  بني  اّللي  آاثر  مثي    يتنشر  املشركني 

وأ اصطرب  مثي  عنهم  السيموات    العرض  يف  من  كلي  عنه  ينصعق  أمر  هذا  اتّللي  حتزن 
وو واألرض  املستكربين  جلود  القنن  يراضأتنشق  تقشعري  شوامخ  وتنسف  .  الفراعنة 
السيكر سكان  تضع كلي ذات محل محلها وة عميا ارضعت وتدع كلي مرضعو أيخذ 

إالي من  السيموات و بقلب ممتحنأاألرض  اّللي  بقوية من إو .  تى  اّللي  نيك فامحل كتاب 
و لداني  من  وقدرة  وال  العندان  محله  يف  و   ختف  ثقله  عن  ابحلقي  إجتزع  حيفظك  نيه 

قد يزداد به انقطاعهم إىل  ء إالي وما ميسي العارفني من بال.  وحيرسك عن كلي بالء وفنت
ن جتد نفسك وحيدا بني  إاشتياقهم إىل مقام اليذي قدسه اّللي عن ريب الزيمن و اّللي و

و و ّ  ذ إاألرض  السيموات  عنها  فارض  وا  خلقها  اليذي  و   العن  حزن  يف  . حمنتكن 
السي  ملك  عن  لك  خلري  هذا  وإني  اّللي  إىل  تقريب  مثي  كفروا  اليذين  عن  موات  تعزيب 

و وواألرض  السير  يف  خلق  عن  .  العلنعميا  اشرب  مثي  امللك  عجاج  عن  ذيلك  طهير 
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األ غالم  عن  احلمراء  الد كأس  عن  فارغا   نفسك  ليجعل  وّي هبى  من نيا  فيها  ما 
و قوم ال.  الفدنالزيخارف  اي  لداني أل  قل  من  نزيل  فيما  االختالف  اآلايت  تشهدوا  ني 

ن أنتم إخيتلف ابختالف املقامات  وت البقاء وكليها نزلت من شديد القوى عن جرب 
الفطن أهل  نلق.  من  من    يكذلك  تزلي  أعليكم  لئالي  األمر  هذا  أسرار  عن  قدامكم 

املعت املرتفع  الإ.  ني الصيراط  فيما   نيك  اّللي  اليذي ختمد انر  مقام  على  ربيك  أمر  تسرت 
ني  مثي اعلم أب.  سبيال  مستنبجتهر بشأن اليذي ميسيك الضيراء فابتغ بني ذلك    السوٰيه و

و يطري إىل معارج أن يعزل نفسه عنهم  أهذا اجلمال قد ابتلي بني هؤالء حبيث يريد  
البغضاء ول الغلي وأاتّللي قد وقعت يف كلي حني حتت خماليب . صل الوطنأالقدس يف 

ر على بسلطان األم  رسلينأكلي شيء وو  انصرا إالي اّللي اليذي خلقين  يجد لنفسألن  و
ذا  إهل العما  اني مليا قصصنا حرفا من الريؤاي ألإقل  .  أهل املدن  ىعل البحر وو  ّ  ري َّ الب 

و  الظأما محلوها  اجلنح  هذا  اجلبي يف  يف  من  ّي وقعوان  عليك  نلقى  سرار  أملا كذلك 
عرض عن اّللي  أني اليذينهم كانوا يف هناك منهم من  مثي اعلم أب.  خزناألمر عميا سرت و 

ا و بربيه وّللي وكفر آبايت  آمن  من  ومنهم  ممين جنى  كانوا  إ.  منآكان  اليذينهم  ن  أني 
ا خرجوا عن خلف الدانن ّ  ذإيسرتوا وجوههم يف جالبيب النيساء خوفا من أنفسهم  

األ األمثي اعرتضوا على هذا اجلمال  اّللي و .  كمنظهر  قوم خافوا عن  جتادلوا    القل اي 
توجيهوا   مثي  نفسه  قد ظهر سري .  ليه خبضوع حسنإمبظهر  هذا    اتّللي  املكنون عن  اّللي 

اي قوم فاشكروا اّللي اليذي خلقكم .  قد برز رمز اّللي املستور عن هذا املكمناملخزن و
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و دافق  ماء  مبا  من  القدس  سبل  وأعريفكم  الشيرائع  عليكم  سبل  .  السينننزل  لتتيبعوا 
كم  إذا السيبيل اليذي ظهر ابحلقي  اهلدى يف ه تكونني يف مرييٍة    الختتلفوا فيه و  ن الأايي

تلك سورة  .  بطنليه بقلوبكم وإني هذا خري لكم عميا ظهر وإعن لقاء ربيكم مثي تقريبوا  
ليك لتقريهبا على اليذين جتد يف وجوههم نضرة إرسلناها  أصحاب قد نزيلناها ابحلقي واأل

و  يسمإالريمحن  هللاذا  آايت  املقدإيطريني    عون  الفناء  هذا  يف  املنتهى  سدرة  س ّي ىل 
ن رأيت كلمة النيصر ذكريه يف منتهى املنتهى مبا نزيل حينئذ من جربوت العلى إو . املزتني

قل اي نصر فانصر ربيك مبا استطعت .  ليذكر يف نفسه ويكون من اليذي آمن وهدى
ن استقم أبارك اّللي اليذي خلق فسويى  يف هذا النيصر اليذي ظهر على هيكل الغالم فت

أمر اّللي ربيك حبيث ال اليذي    يف  لتكون من  السيموات واألرض  مينعك شيء عميا يف 
متارون الريوح عميا شهد ورأى أو فيما مسع من نغمات اّللي يف  أقل اي قوم  .  عهد مثي وىف

مل  عه كلي الورى ونيه استقام على شأٍن لن مينإاتّللي  .  هبىظهر األس األ ّي جربوت املقد
قل انيه لو ينطق حبرف .  األرض عنده إالي ككفٍي من الثيرى يكن كلي من يف السيموات و

قل إنيه .  ليكون أعلى عميا نزيل يف جربوت األمر واخللق وال يعلم ذلك إالي أول النيهى
طغى اليذي كفر و  ىعلهذا صعب على املشركني وقد استقري على العرش مثي استوى و

نوار اّللي شرقت الشيمس أبأقل اي مأل املغليني موتوا أبضغانكم فقد  .  شقىأ أعرض و مثي 
و  الضيحى  السيموات ويف وسط  منها كلي من يف  إالي كلي دّني استضاء  ضلي   األرض 

ليه  إني نظرة  إقل  .  صحاب احلجىأكذلك نقصي عليكم من قصص احلقي اي  .  عمىو
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العرش    يوىل فطوىب ملن حضر بني يداألاآلخرة وعن ملك  على وخري عميا يف مأل األ
 . حلى ومسع عن حلن القدس من آايت ربيه الكربىونظر إىل منظر األ

 
ك  إن اي نصر فاستمع ملا يوحى  أ ختف من    ن الأليك من جربوت القصوى إايي

ربيك و وجه  إىل  فتوجيه  الذ أحد  نفعه  اليذي  من  اليذي  أ.  كرىّي كن  اصطرب حني  ن 
قل اتّللي  .  عرض فغوىأيرفع ضجيج كلي من  رادة ورض اإلأتنشقي  مر وتنفطر مساء األ

من مل يكن قلبه مطهيرا عن كلي ما يذكر عليه اسم شيء لن ينطبع فيه هذا اجلمال  
قديسوا مرااي أنفسكم اي مأل األرض مثي اصعدوا إىل مقام اليذي جعل . فىصاأل يي ري ّي الد

حني مبا نطق الريوح يف   ّي نيه لينطق يف كلإ  قل.  دىنأو  أاّللي عن خلفه ذكر القوسني  
يلهمُه شديد األمر نيه ما ينطق عن اهلوى بل ينطق مباإقل اتّللي  .  زكىصدرة املمريد األ

الكربى  ربيه  آايت  ابألُ إقل  .  من  حينئذ  األنيه  و فق  األإعلى  جلمال  قميص  نيه  يف  وىل 
نصبت  ملكوت األمساء وعالم األمر يف  أبه رفعت  و.  علىخرى فسبحان نفسه األاألُ 

نيه جلنية  إاتّللي  .  ليه املنتهىإليه وإني  إقل اي قوم فارجعوا  .  خيام اجملد يف جربوت العما
عند ظهور جتلي  القدس  الداأل  ياملأوى عند سدرة  اجلمال  .  هبىاأل  يي ري ّي نوار من هذا 
ه  رأى من سلطان ربيه األظهر األخفى قل إني كذلك ما زاغ بصر احلديد عميا شهد و

لكن و .  تنفطر مٰسوات العلى لو كشف القناع عن وجه كلمة من عنده لتنشقي األرض و 
إنيك  .  يرجعوا إىل مقري القهر يف هاويية السيفلىيداري مع عباده لئالي يتمييز صدورهم و
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هذا نصره يف ملكوت السيموات واألرض ال ختف من أحد ذكير النياس آبايت ربيك و
يؤييدك ابلذيكر وإ الذيكر ووكذلك  يرجع  إليه  فجيران يف كلي حرف من هذا ني  كذلك 

واستسقى ملن ظمأ  فهنيئا  هنرا  تسعة عشر  نزل من جربوت .  الليوح  الليوح  أمتمنا  وإذا 
لنذكر يف  ر هبا كلي عقل مستطاب وّي خرى ليتذكأالبقاء من آايت ربيك الكربى اترة  

بل ليكون فضل اّللي ابلغة على  ذكرانه من قأ حبياء اّللي اليذي ما  أالليوح ذكر بعض من  
ذيا ذكير اليذين ما حتريك قلم األمر على  إ.  لبابفضل و   يكلي ذ  ىعلات و ّي رّي كلي الذ

م و أ عرض عن كلي معرض  أنفسهم مثي  ا دعهم أبّي لإمسائهم إن جتدهم متذكيرا بذكر رهبي
من  .  مراتب ظلل  يف  اّللي  أتى  فيها  الييت  م  االايي تلك  يف  فابشروا  هؤالء  اي  الريوح  قل 

مثي ذكير حمميدا قبل عليي اليذي كان إمسه يف كتابك .  وأشرق الوجه عن خلف النيقاب
مبا أذكره قلم القضا يف جربوت اإلمضاء بني يدي ربيه العزيز الوهياب ليصعد يف نفسه  

الغالم و اليذي ظهر على هيكل  املعراج  القدس يف هذا  معارج  يكون ممين خضع  إىل 
فان.  وأانب عبد  األعظم يف قل اي  بعروة  به هوٰيك مثي متسيك  ما هتوى  قطع عن كلي 

إالي   يعقل ذلك  السيموات واألرض وال  نفسك وإني هذا خري لك عن ملكوت ملك 
يعقلها إالي أول األلباب كن يف جذٍب قل سبيح ابسم ربيك و.  كلي مؤمن اثبت وال 

قدس عجابو احليوان يف كاؤس  أسقيناك مخر  عميا  احلروفات  إاني جعلن.  ولٍه  تلك  ا 
ظَهر   منيا  قل  عبادان  من  نشاء  ما  اآلايت  مخر  منها  نسقى  الصيفات  لبدايع  كاؤسا 

االايب يوم  يف  يرجع  وإلينا  وكذلك .  الفضل  املوجودات  هياكل  حييي  منها  بقطرٍة 
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سبقت رمحتنا كلي شيء وأحاطت الذيريات من على الفردوس إىل أن ينتهى إىل نقطة 
اب فازوا برشحات القدس من هذه الكأس أولئك أحقر خلقا عند إني اليذين ما  .  الرتي

الذي  اّللي و.  باباّللي عن خلق  بنعمة  م كفروا  إنزاهلا و ألهني بعد  اتيبعوا كلي جادلوا آبايته 
كذياب و.  مشرك  سلطاان  هلم  اّللي  جعل  ما  اليذين  أتدعون  قوم  اي  ربي  قل  تذرون 

ذمت ألنفسكم أولياء.  األرابب من دون اّللي فسوف يعذيبكم اّللي بقهٍر من    فَب ئ َس ما اختي
و األخذ  يف  لقويي  وإنيه  العقابعنده  يف  و و.  شديد  هناك  كان  من  املشركني  ما من 

سوياه  كذلك بغى على اّللي اليذي خلقه ورضي أباني نسميي نفسنا ابسم من األمساء و
تباب  يما بغو إالي يف  الييتإني األمساء كليها يرجع  إقل اي قوم  .  املشركني   ىل ملكوهتا 

قل قد  . يعرف ذلك كلي نفس آمنت بيوم احلساباليذي خلق بقول و يمر أيرجع إىل 
مري جبل رض الغلي وأانشقيت  فق اجملد وهبا انفطرت مساء الكرب وأ شرقت الشيمس عن  أ

السحاب لتذكر يف نفسك وأكذلك  .  السيكون كمري  نبأ  تذكري  لقينا عليك من كلي 
 .  هلمناك لعلي تطهرني النيفوس عن األمراض مثي تطابأالنياس مبا 
 

األ تلك  يف  النيصر  فابتغوا  األرض  مأل  اي  وقل  م  املشركني  ال  ايي كثرة  ختافنيكم 
مثي اعلموا أبني النيصر مل يكن يف اخراج .  كذلك يعظكم قلم العزي من لدن عزيز جذاب

اتّللي لو تنقطع نفس عن كلي من .  ألصحابالسييف بل يف تطهري نفوسكم اي معشر ا
و السيموات  ويف  أحبيائه األرض  من  املخلصني  هبا  اّللي  لينصر  اّللي  أراد  ما  على  تقوم 
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قل اتّللي إني النيصرة انقطاعكم عميا سوى .  ينعدم راايت املشركني من كلي األحزابو
خيرج عن أيكة النيفاق  لغاء و استقامتكم على حبي يف يوم اليذي تزلي فيه أقدام الباّللي و

م بعد اليذي ظهر شرذمة من الذيابب اليذين كفروا وأعرضوا و كانوا يف م ر يٍَة عن لقاء رهبي
قل اي مأل القدس أن اخرجوا سيف احلكمة عن  .  كتابعن أفق القدس بصحائف و

كم أن ال تفسدوا يف األرض بعد إص الحها  غمد البيان مثي انصروا به ربيكم الريمحن إايي
املبدء واملآب األمور يف  إليه يرجع  اليذي  اّللي  املشركون  .  خافوا عن  إن يزحفوا عليكم 

ال   عندان  من  بكلمة  وشريدوهم  الكتاببسيوفكم  يف  به  أمرمت  عميا  حتنثوا  أن  .  ال 
اجنذاب قل انتم    و   هذا الريکن بنارٍ  یاألمر ف یو کونوا عل استقيموا اي قوم على الصيراط

عل تستقيموا  لن  األمر و  الصيراط  یان  يستقيمني على  قوما  اّللي  يبعث  يذكرنيه فسوف 
مينعهم شيء عميا يف السيموات واألرض أولئك يصليون عليهم   ب والبوله وشوق واجنذا

و خلف امللئكة  عن  القرب  سرادق  يف  كانوا  اليذينهم  مثي  القدس  مأل  أهل  مث  الريوح 
يستقربني إىل اّللي قل اتّللي أبمسائهم تصحي  مسائهم وأوإني من شيء إالي يذكرني  .  احلجاب

ال  عدال و إذا متيت كلمات ربيك صدقا و.  رياببتدلع ديك الفردوس وتغني الالنياقوس و 
 .   لن يفقه ذلك إالي كلي نفس ابقٍى مستطابمبديل لكلمات ربيك و


