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العلي األهبى ﴾
﴿ بسم هللا األقدس ّ

سبحانك اللهم اي إهلي أذكرك حينئذ حني الذي استشرقت مشس ألوهيتك عن أفق
مساء سناء سيناء الهوت أحديتك واستشرقت أنوار ربوبيتك من صبح عماء لقاء بقاء جربوت
صمديتك واستضائت ظلمات امللك من ملعان ضياء بداء ملكوت أمرك حبيث ذوتت جنة
الفردوس فوق جنان عز هويتك وغرست فيها أشجار كينونتك وأمثرت كلها أبمثار ذاتيتك
وهبت فيها نسمات روحك ونفحات قدسك وقدرت فيها من جواهر نعمك وسواذج آالئك
وكشفت فيها خزائن علمك وكنائز سرك وجرت يف أطباقها أهنار جمد حيوانك وأحبر عز بقائك
وعيون مخر امتنانك فلما أردت اي إهلي إظهارها أرفعتها إ ى عر الكربايء والعظمة وزينتها من
أنوار القدرة والقوة وجتليت عليها بكينونتك األبدية وأشرقت عليها مشس األحدية من أنوار
وجهك القدمية حينئذ جاء حكمك األعلى على جربوت القضاء ابإلمضاء خلروج طلعة منها
ليظهر أنوار مجالك على من يف أرضك وهباء وجهك على من يف جربوت أمرك طلعت حورية
اليت كانت يف أزل اآلزال يف سرادق القدس واحلفظ واجلالل وفسطاط العصمة والعزة واإلجالل
ومكتوب على جبينها البيضاء من املداد احلمراء والقلم األعلى اتهلل هذه حلورية ما اطلعت هبا
نفس إال هللا العلي األعلى وطهر هللا ذيل عصمتها عن عرفان مأل األمساء يف جربوت البقاء
ومجاهلا عن أبصر من يف ملكوت اإلنشاء فلما طلعت بطراز هللا عن قصرها الحظت بطرفها
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إ ى السماء انصعقت أهل السموات من وجهها وبسمات طيبها والتفتت بطرفها اآلخر إ ى
جهة األرض أشرقت األرض من أنوار مجاهلا وحسن هبائها.
فلك احلمد اي إهلي على ما أشهدتين بدايع صنعك فيها وجوامع قدرتك يف خلقها
وعند ذلك علقت وتعلقت وسارت يف السماء كأهنا مشت على اخلط االستواء يف قطب
اهلواء وكأّن وجدت أبن سلسلة الوجود يتحرك من حركة خطها حتت رجلها مث بعد ذلك
نزلت وتقربت وجائت حت وقفت تلقائي وكنت متحي را يف لطائف خلقها وبدايع خلقها
ووجدت يف نفسي وهلا من شوقها وجذبة من حبها رفعت يدي إليها وكشفت ذيل القناع عن
كتفها وجدت شعارها مرمولة مرغولة جمعدة على ظهرها حملقة معلقة حت بلتت إ ى قرب
رجلها وإذا حركتها األرايح إ ى طرف اليمني من كتفها عطرت السموات واألرض من نفحاهتا
وإذا حركتها إ ى طرف الشمال تضوعت رائحة املقدسة املسكية من فوحاهتا كأن حبركة شعرها
اهتز روح احليوان يف سرائر اإلمكان وجرت عيون العرفان يف حقائق األكوان.
فتعا ى هللا ابرئها فيما أشهدّن فيها فتبارك هللا موجدها فيما شهدت من ظهورات
القدرة من مجاهلا وشئوانت القوة من جالهلا مرة شاهدهتا كأهنا ماء عذب حيوان سائغ سيال
جيري يف حقايق املوجودات وغياهب املمكنات وأيقنت أبن كل الوجود كان ابقيا ببقائها
ودائما بدوامها ومرة وجدهتا انرا وقدت يف شجرة إهلية كأن عنصر النار خلق من جذوة من
قبساهتا واحرتقت أكباد الوجود من التيب والشهود من حرارهتا وهليبها إذا اهتزت من لطائف
شوقها وبدايع ذوقها كأن رائحة الرمحن تضوعت من منافذ ثوهبا.
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فسبحان هللا موجدها وحمدثها ومبدئها مث استقربت حت قامت أمام وجهي ونطقت
بلحن على حلن الورقاء يف جربوت البقاء كأهنا تنطق على اللحن البديع عن غري كلمة وال
حرف وال صوت كأن كل الكتب ظهرت يف تفسري تتين من تتنيات بدعها وإّن عرفت كل
املعاّن يف نقطة فمها فلما توجهت بتمام كينونيت مسعت ذكر هللا العلي األهبى من نتماهتا
واسم هللا العلي األعلى من ترّناهتا حينئذ صرت جمذواب موهلا سكراان من بدايع حلنها رفعت
يدي مرة أخرى وكشفت ثداي من ثدييها الذي كان مستورا خلف قميصها إذا أشرقت
السموات من تلئأل نوره وأضائت املمكنات من ظهوره وإشراقه ومن نوره أشرق مشوس ال
هناايت كأهنن يسرتن يف مسوات اليت ما قدرت هلن بداايت وال هناايت إذا صرت متحي را من
قلم الصنع فيما رقم على هيكلها كلها ظهرت على هيكل النور يف هيئته الروح ويتحرك على
أرض اهلوية يف جوهر الظهور والحضت أبن احلورايت أخرجن رسسهن عن الترفات وكن
معلقات يف اهلواء فوق رأسها وصرن متحريات يف منظرها ومجاهلا وواهلات من جذابت حلنها
سبحان من كان هو موجدها وصانعها ومبدعها ومظهرها .إذا تكاد أن انصعق فيما
ل بتمامها وفتحت شفتيها
استنشقت من رائح قدسها ووجدت من بدايع طرزها التفتت إ َي
أشرقت األنوار من تلئأل أسناهنا كأن لئالئ األمر قد ظهرت من كنوزها وأصدافها وقالت :من
أنت؟ قلت :عبد هللا وابن أمته قالت :أجد فيك من آاثر احلزن الذي ما شهدت يف أحد
دونك كأّن أرى أبن اإلمكان قد حزن حبزنك حبيث أجد سراج السرور يف مشكوة قلبك
خممودة وأنوار البهجة من مصباح سرك مقطوعة أقسمك ابهلل الذي ال إله إال هو ال تسرت عين
ما ورد عليك فأطلعين ألطلع يف أمرك على احلق القيم ولو كان أقل من الطفح رشحا .قلت
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هلا :ال تسئليين يف ذلك ألنك لن تستطيعي أن تسمعي مين يف حزّن ولو كان أقل من احلرف
ذكرا مث أقسمك ابهلل املقتدر املهيمن القيوم أبن ترفعي يديك عين واتركيين وحدة مث ارجعي إ ى
حملك يف الفردوس وال تسئلني فيما ال أقدر أن أذكر لك ولو كان أقل من احلرف رمزا .فلما
عرفت تزلزل سري وحنني قليب وتصرخ كينونيت واحرتاق عظمي وترجف جلدي واضطراب
نفسي وتبلبل جسمي اندتين وقالت :أيكون لك من أم لينوح عليك يف بالئك؟ قلت :لست
أدري مث قالت :أيكون لك من أخت لتبكي يف قضائك أو من انصر ليعينك يف ضرك
ويرافقك يف وحدتك هلا؟ فوحزّن الذي ما آاته من سرور ال تسئليين من شيء فانظري إ ى
قليب ليظهر لك ما تطلبني فناكست رأسها إ ى جهة قليب وكانت متفحصة يف متام أركاّن
وجوارحي وعظامي وحشائي كأهنا فقدت شيئا وتطلبه من كل مكان فتفحصت زماان طويال
ورفعت رأسها حت بلغ إ ى صدري رأيت انقلب حاهلا وحيرك رأسها مرة إ ى اليمني ومرة إ ى
اليسار ويف مرة ارتدت طرفها إ ى السماء حبسرة وحزن ويف مرة الحظت األرض حبرية وآسف
وشهدت شفتيها يتحرك كأهنا تتكلم حبرف حتت لساهنا توجهت ابذّن إليها مسعت حنينا
ضعيفا كأنه ظهر من سر كينونتها يف هوية قلبها فلما قربت رأسي تلقاء فمها مسعت كلمات
ال أقدر أن أذكرها ولو أذكرها فوهللا ال يبقى شيء يف امللك من حرقة سرها واحرتاق كبدها.
وعند ذلك خاطبتين وقالت :ميوت أمك اي فت ما شهدت أحد مثلك وما رأيت نفسا شبهك
وقد طالت فيك حرييت وحزّن وزاد يف أمرك اضطرايب اي ليت ما خلقت يف الهوت البقاء وما
ولدت من نفحة هللا يف ميادين القدس يف غرفات األعلى وما شربت لنب احليوان من عيون
البهاء فوا حسرات على ما عرفت وشهدت فو حزان على ما أدركت وعلمت ألّن كلما
تفحصت ما وجدت فيك من قلب ألطلع منه أمرك .فلما مسعت رفعت رأسها ووجدت عينها
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فاضتا من الدم كأن البحور ظهرت من قطرة من دموعها فلما وقعت عيناها على عيين قد
أخذ البكاء زمام الصرب عنها وضجت بضجيج لن أقدر أن أذكره أو أصفه إ ى أن بكيت
ببكائها ورفعت يديها إ ى كتفي ووضعت يدي إ ى كتفها وبكينا مبا ال عد له حبيت ال حيصيه
زمان وال أزل وال أبد وال حقب وال عهد .فلما سكنت عن بكائها قالت :اي فت أقسمك
ابلذي سخر األقالم يف قبضته قدرتك وثبت منهما ما شاء وأراد أبن ختربّن مبا ورد عليك
ألكون مصاحبة وذاكرة لبالايك يف املأل األعلى وجربوت األسىن .قلت هلا :اي حبييب وعمري
وعمرك لست أدري أبن أفسر لك فيما مسين ولكن أنظري إ ى كبدي لعل جتدن عنه ما
يتنيك عما تطلبينه من سرائر سري األخفى .إذا أنلت وقربت رأسها مرة أخرى إ ى جهة
كبدي وتفحصت زماان ال يذكر ذكره يف جربوت اجلالل وال حيل بلسان أهل املقال وما
وجدت منه من أثر إذا رأيت أبن األرض تزلزلت من تزلزل سرها وترجفت من ترجف قلبها
وإهنا مكثت قبل زمان وبعد زمان وفوق كل زمان مث رفعت رأسها وصرخت بصريخ انفرطت
السماء وانشقت األرض وتزلزلت البالد ونسفت اجلبال مث اندتين وقالت :مات أمك اي فت
حريتين يف أمرك وأهلكتين يف فعلك ما وجدت أحدا بدون قلب وال كبد فكيف بقيت ابقيا
ل كما ينظر العاشق مجال
على األرض وتكون يف امللك موجودا وعند ذلك كانت انظرة إ َي
املعشوق واحلبيب مجال احملبوب إذا وجدهتا مهتزة يف نفسها كأن نسمة هللا من هذا القميص
هبت عليها توجهت إل بظاهرها وابطنها وقالت :فوعمرك قد أجد منك رائحة احملبوب وأنت
حمبوب العاملني لو أنت هو مل تتري وجهك اجلميل أهذا من مأل الفرقان أو من أهل البيان فوا
حسرة للخاليق أمجعني .فلما وجدت عرفها ورأيت إقباهلا هديتها إ ى نفسي فلما عرفت
ضجت وتزلزلت وانحت واضطربت وسقطت بوجهها على الرتاب تلقاء رجلي .فلما توجهت
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إليها وجدهتا مطروحة على األرض وفارقت الروح عنها كأهنا ما خلقت فيها إذا صرخن
احلورايت املعلقات يف اهلواء وانحت اجلوهرايت املطهرات يف العماء ورجعن كلهن إ ى قصورهن
وسرادقهن وتركن ما قدر ألنفسهن وخلق لذواهتن وإّن كنت قائما على جسدها وحمزوان حبزهنا
ومتحي را من أمرها وحبها فأخذهتا وغسلتها من دموع عيين وكفنتها يف ثيايب فعند ذلك قربت
فمي تلقاء أذهنا اليمىن وبشرهتا مبا ال يقدر أحد أن يسمع مين يف حقها .فلما ألقيت عليها
اهتزت من كلمة هللا مث إهنا بشرتين مبا ال ينبتي أن أذكرها أو أتنفس فيها وهبا فبعد ذلك
أودعتها يف أوعية القدس وأرجعتها إ ى حمل األنس مقام الذي قدرانه هلا كذلك نلقي عليكم
اي مأل الفردوس من رساي البقاء عربوا ل إن كنتم لرساي الروح تعربون.
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