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هذا لوح القدس قد نزل لألعراب الذين سكنوا يف املدينة وآمنوا ابّلل العزيز
املقتدر القدير
﴿ هو العزيز ﴾

اي أعرايب مث اي أحبائي مث اي أصفيائي مث اي جنودي مث اي ظهوري امسعوا
ندائي إن أنتم من السامعني * أنسيتم محامة االمر الىت طارت عن بينكم
وصعدت ايل اّلل العزيز اجلميل * أنسيتم ورقاء اليت كانت معكم وتلقي عليكم
من آايت اّلل العامل العليم * أاحتجبتم عن هذه العندليب اليت وقعت حتت
خماليب املشركني فواّلل قد ورد علي ما ال يذكر ابلبيان وجرت عنه الدموع عن
أعني املقربني وبذلك انقطعت هدهد األمر عن ذكر السبا وامحرت من الدم
وجوه املقدسني * اتّلل إن بلبل الرضوان قد أغمض عيناه عن مجال الورد مبا
ورد األحزان على هذا اجلمال العزيز املنيع * وانقطعت األهنار عن وصال
البحر مبا انقطع الفرح عن هذه الشمس املشرق املنري *
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أنتم اي أحبائي ال تنسوا لقائي يف أايمي وال تنكروا شفقيت بكم وال
فضلي عليكم وال تكونن من الغافلني * فواّلل قد ارجعت سنة اّلل يف نفس
احلسني بل سنن املرسلني إىل أن ورد يف هذا السجن األبعد البعيد * وأنتم إذا
مجعتم يف بيوتكم يف أايم فرحكم إذا فاذكروا مصائبنا ومبا ورد علينا من جنود
الشياطني * وإذا دخلتم يف الربيع يف بساتينكم إذا تفكروا يف رزاايئي وكربيت
وكونوا من املتذكرين * مث اعلموا أبّن كنا بينكم يف أايم من الدهر وسنني من
الزمان وأنتم ما عرفتموين مبا اسرتّن وجهنا عنكم وعن كل اخلالئق أمجعني *
وبذلك منعتم عن عرفان اّلل ومجاله مث حجته وهبائه مث دليله وآايته مث عبده
وغالمه إن أنتم من العارفني * قل قد كان مجال القدم بينكم بطراز اّلل العزيز
العايل احلكيم وسلطان املمكنات قد ظهر يف قميص الرعية وأنتم ما استشعرمت
به وما كنتم من املستشعرين * فلما قضي احلكم وجاء الوعد قد ظهر عن
مشرق اهلوية بسلطان عظيم *
وأنتم اي أحباء هللا وجنوده فاسعوا إىل اّلل ومجاله وإذا مسعتم آايته
فاشكروا اّلل ابرئكم مبا عرفكم نفسه بعد الذي كنتم عنه لغافلني * مث اسجدوا
اّلل بوجوهكم وقلوبكم مث امحدوه من هذه النعمة املنزل القدمي * وإايكم أن ال
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ختتلفوا يف أمر اّلل وال ترتكوا أحكام اّلل اليت نزلت يف البيان من لدن عزيز كرمي
* مث اجتمعوا على احلب مث اصلحوا ما وقع بينكم من الكدورات لتكونوا
كنفس واحدة على مقعد صدق منيع * إايكم أن ال جتاوزوا عن حدود اّلل وال
تتعدوا عنها وال تكونن من املفسدين * وإن يكون بينكم ذات فقر فانفقوا
عليه ما وهبكم اّلل وال تكونن من املانعني * وإن وجدمت ذات ضر فارمحوا عليه
مث استأنسوا به برفق منيع * وإن وجدمت ذات ضعف يف اإلميان ال تعرتضوا عليه
مث ذكروه برفق وبلسان لني مليح ليعرف أمر اّلل يف نفسه ويطلع مبا أمر به من
لدن عامل عليم * إايكم أن ال خيتلف أحد أحدا وال يضر نفس نفسا وال خيان
بعض بعضا وال يغتب مصاحب مصاحبا وال ينكر أخ أخيه املؤمن اتقوا اّلل يف
كل ما ألقيناكم به وكونوا من املتقني * وإايكم أن ال متنعوا فضول أموالكم عن
ذوي القرابء منكم وال عن الفقراء واملساكني * كل ذلك نصحي عليكم وأمر
اّلل بكم ولكم إن أنتم من العارفني * وكذلك نلقي عليكم من آايت التوحيد
وما أمرمت به لتوحدوا ابرئكم بلسان سركم وجهركم على شأن الذي يظهر آاثره
عن كل جوارحكم وتكونن من املوحدين * اّلل الذي إليه ترجع نفوسكم
وقلوبكم وأرواحكم وأبدانكم وكل ما لكم وعليكم وإنه هو مرجع كل من يف
السموات واألرض إن أنتم من العارفني *
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* والروح عليكم اي مأل األحباب من كل صغري وكبري *
* مث كّبوا من لدّن على وجوه أضالعكم *
* وأوالدكم وهذا من أمري عليكم *
* فاتبعوه لتكونن من *
* املهتدين *
*

www.oceanoflights.org

