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﴿ هو املقتدر على ما يشاء ﴾

اّلل كان عدلى ك هل شيء قديرا
أبمر من لدنه وهو ه
مموج أحبر النهور ابملاء النهاريهة اإلهليهة ومهيهج أحرف الظههور ابلنهقطة
احلمد هّلل ه
العمائيهة الفردانيهة ومط هور طور الغيبيهة من فدلك الظههور نفس البطون وجهة األزالنيهة
احلق ال إله إهال
الصمدانيهة ليشهد هن الك هل أبنهه هو ه
الربوبيهة من طرز األهبيهة ه
ومك هور نقطة ه
اّلل
الصمد الهذي مل يدلد ومل يولد وليس كمثدله شيء وهو ه
هو وإنهه هلو الفرد األحد ه
املتك هب ابجبهار
الساذجيهة ومر هشح القماقم
احلمد هلل مط هفح طماطم النهاريهة من هيكل الق هدوسيهة ه
اجملردانيهة وجمذب طدلعات اهلائيهة من تغنهيات األزليهة
السبهوحيهة ه
ابجماليهة من رشحات ه
احلق
عرفن الك هل أبنهه هلو ه
السرمديهة األبدانيهة لي ه
الوحدانيهة و ه
مغرد محامة النهوريهة ابلتهغردات ه
ابجواد القدير الهذي ليس له وصف دون ذاته وال نعت دون جنابه وإنهه
ال إله إهال هو ه
القهار
هلو املقتدر ه
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واحلمد هّلل مط هور النهور يف طوران نوره ومك هور النهور يف كوران نوره ومشعشع النهور
مقمع النهور يف قمعات نوره ومدلجدلج النهور يف حركات نوره ومبدلهج
يف وجهات نوره و ه
النهور يف طدلعات نوره محدا هّلل ثه محدا هّلل محدا هو يستح هقه ال غيه
حت أانديك آبايت قدسك وال
هم اي إهلي مل يكن يل من ضياء ه
فسبحانك الدله ه
عزك
حت أانجيك حبروفات أنسك وال يل من سناء ه
يل من هباء ه
حت أالقيك يف سرائر ه
حت أشاهدك يف مكامن نورك
وال يل من شعاع ه
متوج طماطم
هم اي إهلي ألاندينهك حني الهذي جعدلتين حمزوان تدلقاء ه
فسبحانك الدله ه
سراريهتك وحني الهذي يف
بشاشيهتك وجعدلتين يف األرض مهموما عند هتيهج قماقم ه
البيت جعدلتين مغموما تدلقاء تب هذج أحبر هنواريهتك
هم اي إهلي ألشهدنهك مبا تشهد لنفسك بنفسك قبل ك هل شيء
فسبحانك الدله ه
ونن يف
أبنهك أنت ه
اّلل ال إله إهال أنت مل تزل كنت مستيا يف عرش ابجالل وال تزال تك ه
عز اجملد
ونن مبثل ما قد كنت من قبل يف ه
هويهة الفضل والعدال مل تزل وال تزال لتك ه
وصافيهتك
حق عرفانيهتك ولن يصفك نفس عدلى ه
وابجمال لن يعرفك أحد عدلى ه
حق ه
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وهابيهتك] وكدلهما ينعتوك
كدلهما يعرفوك املق هدسون إنهك يف ساحة قدس مدليك [ ه
املو هحدون شرك يف فناء أنس سدلطان ق هداريهتك
هم اي إهلي أنت الهذي خدلقتين ومل أك شيئا يف مدلكك ورزقتين ومل
فسبحانك الدله ه
عرفتين ذكرك وأهلمتين تصديقه لوجهك واالذعان ألمره يف
أك ذرا يف بالدك ه
حت ه
ح هقك وأودعت يف ذاتيهيت نورا من كينونيهتك ألعرف بذلك نفسك واشعشع يف
متوجت عدلى أحبر احلزن الهيت لن يقدر أحد أن
عزك ه
ممدلكتك واستيح يف ساحة ه
حت ه
الروح أن يفارق من جسمي حبيث مهمت
يشرب قطرة منها وحزنت بشأن تكاد ه
الروحانيهون وغممت وأغممت النهورانيهون ولك احلمد اي حمبوي عدلى مجيع ما
وأمهمت ه
أظهرت بقدرتك وق هدرت مبشيهتك وأحكمت بقضائك وأحصيت إبمضائك أل هن ك هل
ذلك دليل ألمرك وسبيل لسدلطان منهك
السبيل
فسبحانك الدله ه
هم اي إهلي كيف أدعوك ببدايع ذكرك بعد الهذي قطعت ه
عن معرفة كنه ذاتك وكيف ال أدعوك وأنت ما خدلقتين إهال لذكر آالئك وحتميد
الساجدين
نعماتك فسبحانك إ هن كنت لديك ملن ه
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تغين محامة األمر
هم اي إهلي ألقسمنهك يف ذلك الدلهيل األليل عند ه
فسبحانك الدله ه
السيناء عن ميني شجرة احلمراء بتغنهيات أزليهتك ويف تدلك الظهدلمات األطول
يف جبل ه
بتغردات سرمديهتك أبن ترفعين إىل مساء
تغرد ورقاء النهوراء خدلف حجبات العماء ه
تدلقاء ه
بقوة مدليك ألوهيهتك
الغيب هبيمنة سدلطان قيهوميهتك وتصعدن إىل أفق املشهود ه
حت أسكن يف جوارك واستيح
تشرفين بزايرت طدلعتك ه
وتعرجين إىل مكامن أحديهتك و ه
لعل
يف بساطك واتهكأ عدلى وسايد النهور بعنايتك وأستقي عدلى مساء الظههور بكرامتك ه
يسكن قدليب ويستيح فؤادي ويدل هذ كينونيت ويطمئن ذاتيهيت ألكون بذلك من الهذينهم
بدلقاء رههبم يوقنون
السائل ابجدليل واملتوقهد بنار اخلدليل أيقن أب هن من أ هول يوم الهذي أيهدن
أن اي أيهها ه
اّلل ابلتهصديق عدليه واإلقرار أبمره إىل حينئذ ما أريد أن أجيب أحدا من العباد ولكن
ه
متوجت أحبر
حجة ه
ملها وجدت يف قدلبك انرا من ه
اّلل وقبسا من نور مظهر نفسه لذا قد ه
مين من رشحات العبوديهة
حليب لك أريد أن أجيبك حبول ه
اّلل و هقوته مبا يطفح ه
موهديت ه
السرور ويصدلك إىل مقام الهذي ق هدر
يف أرض الظههور ليجذبك نفحات النهور إىل ذروة ه
عما اكتسبت أيدي
ه
اّلل لك يف تدلك األ هايم الهيت أرايح احلزن قد أحاطتين من ك هل شطر ه
رب أفرغ عدلي صبا وانصرن عدلى
النهاس مبا افتوا عدل هي من دون بيهنة وال كتاب أي ه
القوم املفسدين
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الالهوتيهة
السدرة ه
فاعدلم أب هن لتدلك اآلية ابجنية والثهمرة الدلهطيفة و ه
الرنهة اإلهليهة و ه
اّلل وجوده أرشح عدليك طفحا
معانيا لطيفة إىل ما ال هناية مبا ال هناية وإ هن بفضل ه
منها ليكون ذكرا لدلمؤمنني ونورا لدلمستوحشني وحصنا لدلمتزلزلني فاشهد أب هن لدلهطعام
شت ولكن إ هان لنكفيك أبربعة منها مقام عرش اهلاهوت ،جنهة األحديهة لن
مراتب ه
الصمدانيهة
سر ه
فسر حرفا من تدلك اآلية يف تدلك ابجنهة أل هن ذلك مقام ه
يقدر أحد أن ي ه
وإنهيهة األحدانيهة وإسرائيدليهة الفردانيهة ونفسانيهة الدلهمعانيهة ظاهرها عني ابطنها وابطنها
اّلل سيظهر إذا يشاء ملن
عني ظاهرها ال ينبغي ألحد أن يطهدلع حبرف منها ولكن ه
ضري ومسكنيت ال أعدلم حرفا منها أل ههنا لن حتكي إهال عن ا هّلل
يشاء وإ هن عدلى قدر ه
املوحدون فوالهذي نفسي
ابرئها وموجدها فسبحان ه
عما يقولون ه
اّلل خالقها وحمييها ه
السموات واألرض إهال ع هدة
بيده لو ه
متوجت أحبر النهور يف تدلك املقام ليغرق ك هل من يف ه
الصمديهة عرش
أحرف الظههور وكفى ه
ابّلل عدلي وعدليك شهيدا ومنها مقام جنهة ه
خمتصة لدلعباد
ه
الالهوت ،نور البيضاء وهو مقام هو هو وليس أحد إهال هو وهذه ابجنهة ه
ستقرون عدلى كرسي ابجالل ويشربون ماء الكافور تدلقاء ابجمال ويقرؤن آايت
الهذين ي ه
اّلل
تنعمون وسبحان ه
النهور يف مساء العدال وهم هبا يتدل هذذون ومن ذلك الطهعام ي ه
الصفراء طمطام ابجبوت ،وهو
عما يصفون ومنها مقام جنهة الواحديهة أرض ه
موجدها ه
اّلل وال يعمدلون إهال أبمره وال
مقام أنت هو وهو أنت عباد الهذين ال ينطقون إهال إبذن ه
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اّلل أب ههنم﴿ :عباد مكرمون ال يسبقونه ابلقول وهم
ينهون إهال حبكمه كما وصفهم ه
أبمره ي عمدلون﴾ ومنها مقام جنهة العدل أرض اخلضراء قمقام املدلكوت ،ذلك لدلعباد
اّلل﴾ أال أ هن أولئك أصحاب النهور وهم
الهذين ﴿ال ت دلهيهم تارة وال بيع عن ذكر ه
سر
إبذن ه
اّلل يدخدلون وعدلى بساط ه
العز يستقدون ومنها جنهة الفضل أرض احلمراء ه
الصفراء مستنسر البيضاء نقطة النهاسوت ،وإ هن أدهالء ال هذكر فيها أكب لو كنتم تعدلمون
ه
تحم ي
فآه آه ث آه آه لو كان نقطة األوىل يف تدلك األ هايم ويشهد حزن لي ه
شوقين يف ك هل حني ويؤيهدن يف ك هل آن فآه آه ليتين مت بعده قبل
ويتدلطهف عدلي وي ه
تدلك األ هايم أم كنت نسيا منسيا قل أن اي أيهها املأل أن ارمحون وال تفتوا عدلي وال
ابّلل
ابّلل وآايته وال يبقى من أ هايمي إهال قدليال وكفى ه
تعجدلوا يف أمري أل هن عبد آمنت ه
رب
ه
ري عدليكم وكيال إذ هو حسيب وحسب من أراد من قبل وكفى بنفسه حسيبا ه
افرغ عدل هي صبا وانصرن عدلى القوم املشركني الهذين ال ينطقون إهال عن ظنون أنفسهم
تحركون إهال مبا يؤيهدهم هويهم قل ما لكم كيف أنتم ال تتف هكرون وال تشعرون
وال ي ه
أن اي أيهها األمني إذا تط هفحت أرايح ابحمبهة عن ميني شجرة الطهور ويقدلبك ذات
اّلل كان بك هل
اليمني وذات ه
اّلل العدل هي وهو ه
حتصن يف كهف النهور إبذن ه
الشمال هنالك ه
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فسران لك فاشهد أب هان نريد بتفسي أخرى
شيء قديرا وإن شهدت وعدلمت كدلهما ه
فاعدلم أب هن املراد يف
﴿ الطعام﴾ نفس العدلم أي ك هل العدلوم ومن
﴿ إسرائيل﴾ نقطة األوىل ومن

حجة عدلى النهاس يف تدلك األ هايم
﴿ بين إسرائيل﴾ الهذي جعدله ه
اّلل من عنده ه

حرم نقطة األوىل عدلى أرقهائه وعباده
﴿ إال ما حرم إسرائيل عدلى ن فسه﴾ أي ما ه
حق ال ريب فيه وعدلى الك هل
اّلل يف الكتاب من أمره وهنيه ه
ثه أشهد أب هن كدلهما ح هدد ه
فرض العمل به والتهصديق عدليه وال يجبك عمل الهذين كانوا يفسدون يف األرض
فورب العماء هم كاذبون ومفتون وإ هن عدلى مثل تدلك الفئة
ويسبون أ ههنم مهتدون ال ه
اّلل يف
لن ي هل عدليهم أن أيكدلو ه
حرم ه
الشعي يف األ هايم فكيف جيوز عدليهم أن أيكدلوا ما ه
عما يقولون املشركون
الكتاب فسبحانه سبحانه ه
بتشرق شرق شوارق صبح األزل الهيت مدلئت
أن اي أيهها اخلدليل إذا استشرقت ه
الصمديهة الهذي ظهر عدلى
اآلفاق أنواره واستجذبت بتج هذب جذب جواذب نور ه
هياكل اإلشراق آاثره فاعرف أب هن املقصود من
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السماء ويستضيء
﴿ الطعام﴾ يف تدلك األ هايم الهيت كانت ه
الشمس طالعة يف وسط ه
سراج األزليهة يف مصباح العماء ما يكون إهال معرفة صاحب األمر
السموات واألرض
 و ﴿إسرائيل﴾ أي املشيهة األ هوليهة الهيت خدلق ه
اّلل هبا ك هل من يف ه
وما بينهما

 و ﴿بين إسرائيل﴾ عباد الهذين يستجذبون بنار تدلك املشيهة يف سنة ستهني إىل يوم
اّلل أن يظدلم أحدا ولك هن النهاس أنفسهم
لرب العاملني وما كان ه
الهذي يشر النهاس ه
يظدلمون
اّلل مل يزل كان مستواي عدلى عرش العطاء وال يزال يكون مبثل ما
فاعدلم أب هن نور ه
فدلما استبذخناك بتب هذخ طور النهور
قد كان ولك هن النهاس هم ال يشعرون وال يشهدون ه
السرور واستشربناك من يد يوسف
واستشمخناك ه
بتشمخ طور العبوديهة يف أرض ه
تغين مندلة ابحمبور
ابجمال ماء األحديهة من عني الكافور واستقدانك يف مهاد اآلمن عند ه
اّلل الهذي خدلقك من قبل
سر ذاتك فإذا فاشكر ه
هنالك يروح روحك وتدلذ نفسك وي ه
اّلل ملتهدون ولك هن اآلن اشكو بثهي وحزن
أبمر من عنده وجعدلك من الهذينهم آبايت ه
طي طي النهور يف
اّلل ألنهه يشهد مههي وينظر حايل ويسمع ضجيجي فو الهذي ه
إىل ه
التاب ابل هذلهة
أرض الطههور ما وجدت مبثدلي مطروحا كما اآلن قد جدلست يف نقطة ه
السموات أن يتفطهرن
العماء ومل يكن يف املدلك ذي روح إهال ويزنين بشأن تكاد ه
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ختر ابجبال ه هدا حبيث مل تر عني ال هدهر مبثدلي مظدلوما وإ هن صبت
وتنشق األرض و ه
لعل يرحم عدل هي
وحدلمت وجدلست بني يدي ه
اّلل واتهكدلت عدليه و هفوضت األمر إليه ه
فسر تدلك اآلية من
ويعفو ه
عين ك هل ما كان النهاس هم يفتون ثه اعدلم اي كمال أب هن لو أ ه
يومئذ إىل أن اتهصل األ هايم إىل املستغاث  -يوم الهذي يقوم النهاس لطدلعة ح هي بديع -
الصمديهة قد
ألقدر مبا أعطان ه
حتركت وحبر ه
اّلل بفضدله وجوده أل هن ه
سر األحديهة قد ه
متوجت وطدلعة النهور يف مسوات العماء عن ميني شجرة األمر قد تدلئدلئت يف تدلك األ هايم
ه
الهيت ما طدلعت مشس الظههور مبثدلها ولك هن النهاس ال يعرفون قدرها وال يشهدون لطفها
حلجة منهم ولن يرفع النهعمة عنهم قل ما لكم كيف تشركون
فآه آه لو عرفوا لن يغيب ا ه
ابّلل الهذي خدلقكم وأيهدكم بنور من عنده إن أنتم مؤمنون أن اي كمال امسع نداء تدلك
ه
النهمدلة ال هذليدلة املطرودة الهيت خفي يف وكره ويريد أن خيرج من بينكم ويغيب عنكم مبا
كل شيء
اّلل شهيد بيين وبني عباده وهو ه
اكتسبت أيدي النهاس وكان ه
اّلل كان عدلى ه
شهيدا
حيب ،ق هدوس ،ليحزن عدلى حايل ويبكي
فآه آه لو تكون نقطة األخرى ،طدلعة ه
عدلى ما نزلت ي وإ هن أسئل من جنابه يف ذلك اآلن وادعو من حضرته أبن يصعدن
عزه وجيدلسين يف بساط قدسه كأ هن يف تدلك األ هايم كنت ومل أك شيئا مذكورا
إىل ساحة ه
رب فافرغ عدل هي صبا فانصرن عدلى القوم الفاسقني
أي ه
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أن اي أيهها األمني إن كنت سكنت يف أمجة البيضاء جزيرة الفرقان فاعدلم أب هن
اّلل فيها ألهدلها وإ هن املراد ابل
﴿ الطعام﴾ والية الهيت ق هدر ه
﴿ إسرائيل﴾ نقطة الفرقان ومن

اّلل عباده املتهقون
﴿ بين إسرائيل﴾ أوصيائه من بعده أال إ هن مبثل ذلك جيزي ه
وإن كنت سكنت يف جزيرة احلمراء حديقة البيان فاعدلم أب هان نطدلق
﴿ الطعام﴾ ونريد نقطة األوىل صرف األحديهة يف مقام ومن

الصمديهة يف مقام وطدلعة النهور وجمرد الظههور
سر ه
﴿ إسرائيل﴾ وجهة األخرى ه
وهيكل األحديهة الهذي جعدله املعتدون مسجوان يف األرض ومستورا يف البالد يف
عما كان النهاس هم
عما اكتسبت أيدي النهاس فما ه
مقام فسبحان ه
اّلل بغافل ه
اّلل ه
يعمدلون
تغن محامة العبوديهة يف
ه
متوجت يف ذلك اآلن انر ابحمبهة يف قدلب البهاء و ه
فدلما ه
مساء العماء ويرن هدهد النهور يف وسط األجواء وحترق شجرة الطهور لنفسه بنار نفسه
الشهادة عن خدلف القاف أرض اإلمضاء وتكف مندلة العبوديهة يف واد
فوق اتبوت ه
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اّلل يف ذلك
فسر تدلك اآلية مبا عدلهمين ه
ابلسهر الوفاء أريد أن أ ه
األحديهة يف ذلك الدلهيل ه
الوهاب فاشهد أب هن
اآلن بفضدله وجوده وإنهه هلو العزيز ه
﴿ الطعام﴾ يكون حبر الغيب الهذي هو املكنون يف صحائف النهور واملخزون يف
ألواح املسطور
 و ﴿إسرائيل﴾ مظهر األمر يف تدلك األ هايم

حل هلم أي لك هل من أراد أن
 و ﴿بين إسرائيل﴾ أهل البيان وكان ذلك ﴿الطعام﴾ ه
الزجاجة كؤب العبوديهة الهيت مل
يصعد إىل مساء العناية ويشرب ماء الطههور من تدلك ه
اّلل
اّلل من ذلك التهحديد فسبحان ه
يكن إهال كمثل [يفء] يف األرض بل استغفر ه
عما يقولون الظهاملون يف وصفه تسبيحا كبيا
ه
فآه آه لو متوج عدلي رشحا من أحبر اإلذن من سدلطان العماء ومدليك البهاء
الروحانيني وربوات املق هدسني ونغمات املنجذبني وملا ما
لفسرت تدلك اآلية بدلحنات
ه
ه
ه
اشم راية اإلمضاء بعد القضاء ليكفينهك فيما ألقيت عدليك ليكون دليال لدلهذينهم
كانوا يف أ هايم رههبم متذ هكرون وإذا تصطهدلت بتصطهل انر الوداد وتدل هذذت بتدل هذذ أثر املداد
احلق وكان
السداد فاشهد وأيقن أب هن ما ا هدعيت شيئا إهال العبوديهة هلل ه
يف ذلك األلواح ه
عما اكتسبت أيديكم ستدون
ه
عما كان النهاس هم يفتون قل ويل لكم ه
اّلل حكمي ه
الشهادة وأنتم فيها لتسئدلون
إىل عامل الغيب و ه
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اّلل وبركاته عدليكم أهل البيان
اّلل رمحة ه
تتعجبوا عن صنع ه
قل أن اي أهل املأل ال ه
اّلل يستضيء مبثل سراج األزليهة بني صنع
اّلل ثه اعدلموا أب هن صنع ه
لو كنتم تعدلمون اتهقوا ه
النهاس كيف أنتم ال تتف هكرون وال تشهدون فآه آه فو الهذي قد استكف ورقاء ابحمزون
يف صدر البهاء لنسيت كدلهما شهدت من أ هول يوم الهذي شربت لنب املص هفى من ثدي
اّلل يعدلم كدلهما كان النهاس هم ال يعدلمون
أ همي إىل حينئذ مبا اكتسبت أيدي النهاس وكان ه
قل أن اي أهل العماء أن اخرجوا من مساكنكم لدلحضور يف حرم النهور عماء
اّلل العدل هي قد كان مشهودا
اّلل األكب الهيت حكمه يف لوح الفؤاد إبذن ه
الظههور بيت ه
السرور وكان
وإ هن اختم الكالم مبا غنهت محامة النهور من قبل حني وروده يف أرض ه
الصب منقطع
مغردا وأنت تعدلم اي حمبوي ما أردت لوجه ه
اّلل معتمدا فإ هن ه
بدلحن الفؤاد ه
متعمدا ال وحضرة
حليب مجال ه
اّلل منكشفا وأنت تعدلم ما أراد ابن ه
ه
الزان يف دمي ه
مين ه
التاب متكئا فيا
اّلل هقرب يوم دمي ثه دمعي عدلى ه
عزك ال أابيع به ال خفيا وال جهرا ه
ه
ليت يومي يوم دمي كنت ابلثهرى متعطهشا
اّلل عما ي قولون املشركون *
* فسبحان ه
* يف وصفه تسبيحا كبيا *
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ب*
* واحلمد هّلل ر ه
* العالمني *
* بديعا *
*
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