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 ﴾ بسم هللا األقدس العلّي األهبى﴿ 

 
 

تك عن أفق لوهي  ذي استشرقت مشس أ  اي إهلي أذكرك حينئذ حني ال   هم  سبحانك الل  
لقاء بقاء جربوت  تك من صبح عماءاستشرقت أنوار ربوبي  و  تكي  دمساء سناء سيناء الهوت أح

ة ذو تت جن   من ملعان ضياء بداء ملكوت أمرك حبيثك استضائت ظلمات امللو  تكصمدي  
 تكأمثرت كل ها أبمثار ذاتي  و  غرست فيها أشجار كينونتكو  تكالفردوس فوق جنان عز  هوي  

 سواذج آالئكو  قد رت فيها من جواهر نعمكو  نفحات قدسكو  هب ت فيها نسمات روحكو 
 جرت يف أطباقها أهنار جمد حيوانك وأحبر عز  بقائكو  كنائز سر كو  كشفت فيها خزائن علمكو 
زي نتها من و  العظمةو  ر امتنانك فلم ا أردت اي إهلي إظهارها أرفعتها إ ى عر  الكربايءعيون مخو 

ة من أنوار أشرقت عليها مشس األحدي  و  ةك األبدي  تجتل يت عليها بكينونو  ةالقو  و  أنوار القدرة
خلروج طلعة منها  وجهك القدمي ة حينئذ جاء حكمك األعلى على جربوت القضاء ابإلمضاء

ة هباء وجهك على من يف جربوت أمرك طلعت حوري  و  نوار مجالك على من يف أرضكليظهر أ
اإلجالل و  العز ةو  فسطاط العصمةو  اجلاللو  احلفظو  يت كانت يف أزل اآلزال يف سرادق القدسال  

اط لعت هبا ا ة مالقلم األعلى اتهلل هذه حلوري  و  ومكتوب على جبينها البيضاء من املداد احلمراء
 األمساء يف جربوت البقاء طه ر هللا ذيل عصمتها عن عرفان مألو   العلي  األعلىنفس إال  هللا

ا طلعت بطراز هللا عن قصرها الحظت بطرفها مجاهلا عن أبصر من يف ملكوت اإلنشاء فلم  و 
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التفتت بطرفها اآلخر إ ى و  بسمات طيبهاو  موات من وجههاماء انصعقت أهل الس  إ ى الس  
 حسن هبائها. و  ض من أنوار مجاهلاجهة األرض أشرقت األر 

 
 جوامع قدرتك يف خلقهاو  شهدتين بدايع صنعك فيهاا أفلك احلمد اي إهلي على م

ا مشت على اخلط  االسارت يف الس  و  تعل قتو  عند ذلك عل قتو  ستواء يف قطب ماء كأهن 
ذلك  كأّن  وجدت أبن  سلسلة الوجود يتحر ك من حركة خط ها حتت رجلها مث  بعدو  اهلواء
 بدايع خلقهاو  لطائف خلقها يف اكنت متحي  ر  و   وقفت تلقائيجائت حت  و  تقر بتو  نزلت

كشفت ذيل القناع عن  و  ها رفعت يدي إليهاجذبة من حب  و  من شوقها اوجدت يف نفسي وهل  و 
 بلتت إ ى قرب كتفها وجدت شعارها مرمولة مرغولة جمعد ة على ظهرها حمل قة معل قة حت  

 األرض من نفحاهتاو  مواتكتها األرايح إ ى طرف اليمني من كتفها عط رت الس  إذا حر  و  رجلها
إذا حر كتها إ ى طرف الش مال تضو عت رائحة املقد سة املسكي ة من فوحاهتا كأن  حبركة شعرها و 

  .جرت عيون العرفان يف حقائق األكوانو  مكاناإلاهتز  روح احليوان يف سرائر 
 

شهدّن فيها فتبارك هللا موجدها فيما شهدت من ظهورات أا فتعا ى هللا ابرئها فيم
اة من جالهلا مر  شئوانت القو  و  القدرة من مجاهلا ماء عذب حيوان سائغ سي ال  ة شاهدهتا كأهن 

 ا ببقائهاأيقنت أبن  كل  الوجود كان ابقي  و  غياهب املمكناتو  جيري يف حقايق املوجودات
الن ار خلق من جذوة من  قدت يف شجرة إهلي ة كأن  عنصرو  اة وجدهتا انر  مر  و  بدوامها ادائمو 

اهتز ت من لطائف  اهليبها إذو  الش هود من حرارهتاو  احرتقت أكباد الوجود من التيبو  قبساهتا
  .ذ ثوهبارائحة الر محن تضو عت من مناف بدايع ذوقها كأن  و  شوقها
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نطقت و  أمام وجهي  قامتها ومبدئها مث  استقربت حت  حمدثو  فسبحان هللا موجدها

ا تنطق على الل حن البديع عن غري كلمة ال و  بلحن على حلن الورقاء يف جربوت البقاء كأهن 
إّن  عرفت كل  و  من تتن يات بدعها ب ظهرت يف تفسري تتين  ال صوت كأن  كل  الكتو  حرف

 ن نتماهتاا توج هت بتمام كينونيت مسعت ذكر هللا العلي  األهبى ماملعاّن يف نقطة فمها فلم  
اهتا حينئذ صرت جمذوابو  من بدايع حلنها رفعت  سكراان   اموهل   اسم هللا العلي  األعلى من ترّن 

شرقت ا أذ  خلف قميصها إ   اكشفت ثداي من ثدييها ال ذي كان مستور  و  خرىيدي مر ة أ  
من نوره أشرق مشوس ال و  إشراقهو  من ظهورهضائت املمكنات أموات من تلئأل نوره و الس  

ن  يسرتن يف مسوات ال يت ما قد رت هلن  بداايتهن من  اصرت متحي  ر   اال هناايت إذو  اايت كأهن 
يتحر ك على و  قلم الص نع فيما رقم على هيكلها كل ها ظهرت على هيكل الن ور يف هيئته الر وح

كن  و  الترفات ت أخرجن  رسسهن  عنن  احلوراي  الحضت أبو  أرض اهلوي ة يف جوهر الظ هور
ات يف منظرهاو  قات يف اهلواء فوق رأسهامعل   واهلات من جذابت حلنها و  مجاهلاو  صرن متحري 

انصعق فيما  تكاد أن اإذ .مظهرهاو  مبدعهاو  صانعهاو  سبحان من كان هو موجدها
فتحت شفتيها و  بتمامها َلي وجدت من بدايع طرزها التفتت إ  و  استنشقت من رائح قدسها

من  :قالتو  أصدافهاو  هنا كأن  لئالئ األمر قد ظهرت من كنوزهاأشرقت األنوار من تلئأل أسنا
أجد فيك من آاثر احلزن ال ذي ما شهدت يف أحد  :ابن أمته قالتو  عبد هللا :قلت ؟أنت

رور يف مشكوة قلبك حبيث أجد سراج الس  دونك كأّن  أرى أبن  اإلمكان قد حزن حبزنك 
إله إال  هو ال تسرت عين  قسمك ابهلل ال ذي ال أنوار البهجة من مصباح سر ك مقطوعة أ  و  خممودة

قلت  .امن الط فح رشح   لو كان أقل  و  رد عليك فأطلعين ألط لع يف أمرك على احلق  القي مما و 
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كان أقل  من احلرف لو  و  ال تسئليين يف ذلك ألن ك لن تستطيعي أن تسمعي مين  يف حزّن :هلا
اتركيين وحدة مث  ارجعي إ ى و  عين   قسمك ابهلل املقتدر املهيمن القي وم أبن ترفعي يديكمث  أ   اذكر 

فلم ا  .الو كان أقل  من احلرف رمز  و  ال تسئلني فيما ال أقدر أن أذكر لكو  حمل ك يف الفردوس
اضطراب و  جلدي فترج  و  احرتاق عظميو  تصر خ كينونيتو  حنني قليبو  عرفت تزلزل سر ي

لست  :قلت ؟لينوح عليك يف بالئك م   أيكون لك من أ   :قالتو  جسمي اندتين نفسي وتبلبل
 من أخت لتبكي يف قضائك أو من انصر ليعينك يف ضر كيكون لك أ :أدري مث  قالت

حزّن ال ذي ما آاته من سرور ال تسئليين من شيء فانظري إ ى فو  ؟ يرافقك يف وحدتك هلاو 
 متام أركاّن ا إ ى جهة قليب وكانت متفح صة يفقليب ليظهر لك ما تطلبني فناكست رأسه

ا فقدت شيئئي  عظامي وحشاو  جوارحيو   طويال زماانتطلبه من كل  مكان فتفح صت و  اكأهن 
مر ة إ ى و  حير ك رأسها مر ة إ ى اليمنيو  رفعت رأسها حت  بلغ إ ى صدري رأيت انقلب حاهلاو 

آسف و  الحظت األرض حبريةيف مر ة و  حزنو  ماء حبسرةارتد ت طرفها إ ى الس  يف مر ة و  اليسار
ا تتكل م حبرف حتت لساهنا توج هت اب  اذّن إليها مسعت حنين  وشهدت شفتيها يتحر ك كأهن 

ا قربت رأسي تلقاء فمها مسعت كلمات ه ظهر من سر  كينونتها يف هوي ة قلبها فلم  كأن    اضعيف  
 .احرتاق كبدهاو  لك من حرقة سر هاهللا ال يبقى شيء يف امللو أذكرها فوو  ال أقدر أن أذكرها

 شبهك اما رأيت نفسو  أم ك اي فت ما شهدت أحد مثلك ميوت :قالتو  وعند ذلك خاطبتين
ما و  زاد يف أمرك اضطرايب اي ليت ما خلقت يف الهوت البقاءو  حزّنو  قد طالت فيك حرييتو 

يوان من عيون ما شربت لنب احلو  ولدت من نفحة هللا يف ميادين القدس يف غرفات األعلى
ا علمت ألّن  كلم  و  زان على ما أدركتحفو  البهاء فوا حسرات على ما عرفت وشهدت

وجدت عينها و  ا مسعت رفعت رأسهافلم   وجدت فيك من قلب ألط لع منه أمرك.تفح صت ما 
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ا وقعت عيناها على عيين قد فاضتا من الد م كأن  البحور ظهرت من قطرة من دموعها فلم  
ت بضجيج لن أقدر أن أذكره أو أصفه إ ى أن بكيت ضج  و  زمام الص رب عنهاأخذ البكاء 

وضعت يدي إ ى كتفها وبكينا مبا ال عد  له حبيت ال حيصيه و  ا إ ى كتفيهببكائها ورفعت يدي
قسمك اي فت أ   :ا سكنت عن بكائها قالتفلم  ال عهد. و  ال حقبو  ال أبدو  ال أزلو  زمان

أراد أبن ختربّن مبا ورد عليك و  ا ما شاءمت منهثب  و  ه قدرتكابل ذي سخ ر األقالم يف قبضت
 عمريو  اي حبييب :هلا قلتك يف املأل األعلى وجربوت األسىن. ذاكرة لبالايو  احبةصألكون م

لكن أنظري إ ى كبدي لعل  جتدن  عنه ما و  فس ر لك فيما مس ينلست أدري أبن أ  عمرك و 
قربت رأسها مر ة أخرى إ ى جهة  و  لتأن اإذ  . ىيتنيك عم ا تطلبينه من سرائر سر ي األخف

ما و  يف جربوت اجلالل وال حيل  بلسان أهل املقال  ال يذكر ذكرهفح صت زماان  تو  كبدي
 ترج فت من ترج ف قلبهاو  رأيت أبن  األرض تزلزلت من تزلزل سر ها اوجدت منه من أثر إذ

ا مكثت قبل زمانو  صرخت بصريخ انفرطت و  رأسها فوق كل  زمان مث  رفعتو  بعد زمانو  إهن 
م ك اي فت مات أ   :قالتو  ل مث  اندتينانسفت اجلبو  تزلزلت البالدو  انشقت األرضو  ماءالس  

تين ا فكيف بقيت ابقي  ال كبد و  ا بدون قلبأهلكتين يف فعلك ما وجدت أحد  و  يف أمرك حري 
ينظر العاشق مجال  كما  َلي عند ذلك كانت انظرة إ  و  اتكون يف امللك موجود  و  على األرض

وجدهتا مهتز ة يف نفسها كأن  نسمة هللا من هذا القميص  ااحلبيب مجال احملبوب إذو  املعشوق
أنت و  عمرك قد أجد منك رائحة احملبوب: فو قالتو  ابطنهاو  هب ت عليها توج هت إل  بظاهرها

ن أهل البيان فوا من مأل الفرقان أو م تتري  وجهك اجلميل أهذاحمبوب العاملني لو أنت هو مل 
ا عرفت رأيت إقباهلا هديتها إ ى نفسي فلم  و  ا وجدت عرفهافلم   .حسرة للخاليق أمجعني

اب تلقاء رجليو  اضطربتو  انحتو  تزلزلتو  ضج ت فلم ا توج هت . سقطت بوجهها على الرت 
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ا ما خلقت فيها إذفارقت الر  و  إليها وجدهتا مطروحة على األرض صرخن  اوح عنها كأهن 
ت املعل قات يف اهلواءاحلور  ت املطه رات يف العماءو  اي   إ ى قصورهن   رجعن كل هن  و  انحت اجلوهراي 

  حبزهنازوان  حمو  ا على جسدهاإّن  كنت قائم  و  خلق لذواهتن  و  وتركن ما قد ر ألنفسهن  سرادقهن  و 
ك قربت كفنتها يف ثيايب فعند ذلو  غسلتها من دموع عيينو  حب ها فأخذهتاو  ا من أمرهامتحي  ر  و 

فلم ا ألقيت عليها . بش رهتا مبا ال يقدر أحد أن يسمع مين  يف حق هاو  ذهنا اليمىناء أفمي تلق
ا بش رتين مبا ال ينبتي أن أذكرها أو أتنف س فيها هبا فبعد ذلك و  اهتز ت من كلمة هللا مث  إهن 

كذلك نلقي عليكم  اأرجعتها إ ى حمل  األنس مقام ال ذي قد رانه هلو  أودعتها يف أوعية القدس
وا ل    . ن كنتم لرساي الر وح تعربون إاي مأل الفردوس من رساي البقاء عرب 


