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 ةدفئأ به ليحىي انواحي احي  حا و اّلل  ر  جعلهونز ل ابحلق   دح قو ح الر  و ا لذه
 العاملني 

 ومالقي   املهيمننفسي  ببقاءالباقي  وه
 
  نو تشعر  نتمأ ول نفسهنفسي ن  أل
 

مر كيف يشاء أباآلايت يصر فها   كت ملو كقبضته ملال ذي يف  فسبحان
ه آايت اّلل  ذه ومقل اي ق ديرر العزيز القداملقت دان الفر طالس ل ون ه هلإو  دهمن عن

م بني كن  صنع ابرئدم من سحاب القضاء لتشهكنزلت علي دم قدكجو م
ال ذي  ا اجلمالذالل هيف ظ االستقالل ي  رسعلى ك تستقر ن  و لس ماءاو  األرض

 اء مث  د  فق الب  درة عن أمساء البقاء مث  مشس القيف  مةظاستضاء منه مشس الع
ذكر م دن اي قلم القآلخرين أاو  لنيو  س األو ى مساء اإلمضاء مث  مشمشس العز ة عل

ال ذي  ومييف  اّلل  على  واينهم اعرتضذال   وردصيف  انطلقى الش يالعلي  مبا أ
لٰيه و مر مأيف  ااثبتو  نفسهيف  ار ذك  ن متو كان مبني ليطالعرش بسلعلى  ىو است

ل  االشياء  ك  ديشهو رابطنفسه االض د يفحزاب لن جيل  األكله  دجيا وحبيث ل
ني كن املشر مو  يمكر العليم احلداّلل  املقت يدبني ي ار ذكن منها كمل يال ذي  وميك
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ات من دو دة معد  مبا تصفه ع كاملليف  ح هل يبقى امسهو مات الر  إذا  من قال
ى بل يبق ادبت أح لن ميو ن  الر  إيقني مبني قل اتّلل  على  واانكو  واينهم آمنذال  

ة  وٰ ن  حيإو  من العارفنيأنتم  إن األمر انك  كلذكو  ل هيف ظ خلدل  من يكمنه  
ن ه لن يفتخر إ من الش اعرين قلأنتم  وته بنفسه لوٰ حيو  هدو جو قائم بشيء  ل  ك

 منأنتم  وله لو خلق بق كلذل  كن   أل ألرضاو  تواعم ا خلق بني الس م ءبشي
 ل  منكه يفتخر  بو  ٰيهو  مبا سليفتخر بنفسه ال ءيفتخر بشي ون ه لإو  املنصفني

من العاملني إن أنتم  خللقاو  ت األمرو يف جب  امو  ألرضاو  توات الس مو كمليف 
 مث  احرتق ابشتعال ظكمت بغي دسفينة احلسو البغضاء ورطو قل اي جبل الغل  

ه علم طحاأا مو  أحد ر ببالطال خهر ماظ داتّلل  ق كر دصيف  ه اّلل  دقو ال ذي أ
 ر املتعايلداملقت هر من قلميظا يمو  يصفى نفسو ن  إني قل نفس من العامل

 وب أواد  م بني الكن اببقاء امسو تفتخر  وني لكن ه اي مأل املشر إو  يعدالعزيز الب
ن و دم من كنو ينهم يت بعذشأن ال  و اذم هكن  شأنأل وانعام فافتخر م بني األكر ذك
فني عليها كاملعت نمو  األمساءة دم عبكجعلنا  كلكذيم  ظتاب عز  عكال  و  نةبي  

 مكاهٰلت وادفاعبإذا  من الش اعرين نن  و ال تكو مدكمقاععلى  ن هباو حبيث تفتخر 
هم هباء حبيث لن يبقى منإو  م اّلل  كف جيعلو م فسكيٰ و هو   على األرض مكاي 

أنتم  ل  ماكقل اتّلل    ظح عز  حفيوا لأعلى  ا ما قضى ابحلق  ذهو ثرمن أ
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م كتليف  ن بهو تفتخر   نفسهمأ نو ينهم ينسبذال   دائهم عباور نه عن و عدي األاي 
هم و يف جعلنا الك  وادفاشها ذ  إ   رميكئح الاملشرق الال   يف مجايلكو  ينفسإىل 
 ي  ل  ع   ن ايم اي معشر الغافلني أكيديتسبت أكمبا ا  يف األرض اانطم سلكعلي

 ال ذي نو ر كحبيث ين ههمواففيما خيرج من أ رك  ن مث  تفو كن املشر و لو فامسع ما يق
ني كن املشر مو  نتشرت آاثرهم بني العاملنياو  ارهمدفعت مقر و  مسائهمعلت أ به

 ىو است ال ذي ا الغالمذه وان  الن اس لن يت بعقال أبو  اّلل  على  نفسهيف  من بغى
مراض ن أوو اديت كلذبو  يف األرض مرهر  ألن يستقو  س منريدعرش قعلى 

ف ينزل اّلل  و فس وهإال   هإلال ال ذي  اّلل  و نن  من الفرحني قل فو كيو سهمو نف
ال ذي  ن الغالم بنصرو ينصر و ةو  لقاو  رةدبشهاب من الق ادو جناألمر  من غمام

 ملرسلنياو  انه حقايق الن بينيطيبعث بسلو مجعنيأن اخلالئق و ت مثله عيدما شه
على  نبتتال يت  ه الش جرةذغصن هعلى  قات املعل قاتور ر واطأيسمعهم و

ا املقام ذهعلى  هر ابسم الس بحانال ذي ظ نواا الر ضذهيف  نسيناء الر حٰ 
يف  حسن الن غماتهر أظخالهلن  ييف  رايحا مير ن األذإو  يع املنيعدس البد  املق

 وهإال   لهال إأبن ه  لص فاتاو  األمساءعرش على  استقر  ال ذي  ا الغالمذصف هو 
مجاله على  نهم الر حٰ ر و  ين صذاهر الس بحان ال  ظمه مدا لغالم خيذن  هإو 

لبغضاء او  دبئر احلسيف  قعو  دا الغالم قذس املنري قل اتّلل  هد  املشعشع املق
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 ا البئرذفق هه لعل  يستشرق هبا مشس مجاله عن أو لد يلدن سي ارة ليو كليت يفيا
ا خيرج مو  نيكع املشر د  ي  ن اي علني أألرضاو  تواان عمقه ما بني الس مٰ ال ذي ك

 ائناتكال دت لتشهو س اجلب دء قواهإىل  تو ح الياقجبنا  دههم مث  اصعوافمن أ
ا ذر القميص من هوانأ كا استشرق عليذإو  ن من الر اسخنيو كتو كل  رب  يف ظ

اب خضعك على جهو ب رل املنري خكاهلي بني  كجهو ّلل  ليستضيئ به  االرت 
غمام  على أتىد ال ذي عليه بع واب كتست الو عن اّلل   واخاف ومالعاملني قل اي ق

ت و كة منها استضاء ملدحوا وربنال يت  س مشرقاتو له مشو حيف و  ورمن الن  
ه ور هيف ظ ىلو ر مجال األكنن وان  لإ وماي قو من العارفنيإن أنتم  مرألاو  اخللق

 كلكذقبل نبيل   ي  مث  بعل مياننا برسل اّلل  من قبلإحج ة يثبت  أي  فب خرىاأل
نن  من و كتو مكصنع رب   وادهلتش ورا الر ق  املنشذهيف  ورط  ق الطق منطن

مسعت مقاالت و ي  عل دور ا مبا ذه كسفر يف  لعتط  ا كن  إ ي  ن اي علأالث ابتني 
د بع يقتلعلى  وافتاو  ي  عل واقام نأإىل  يندنت من الش اهكو  يحق  يف  نيكاملشر 

 ره بني العاملنيذكرتفع او  مر اّلل  أهر ظ ألرضاو  توابني الس مٰ  يبقيامال ذي 
ن ا كان   إشتهرت آاثرهم بني اخلافقني او  مسائهمأعلت و  ر هؤالءذكرفع  ير ذكبو 

ماء دخ يهلأجعلنا و األرضقتلهم من ملل  وادراأين ذهم عن ضر  ال  ظحنف
يف  ركاملعلى  سر  الس ريف  واهم اشتغلو ل  حنيكيف  و  ل  ساعةيف ك نفسهمأل
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ن من م الر حٰ م نسائوهبقلعلى  ين مر تذال   وردصيف  واسو سو ن يأ واانكو  يمر أ
على  وان قامأإىل  قة منها جن ات عز  منيعور ل  يف ظ خلقتال ذي  نواا الر ضذه

 يزت حبلمو جتاو اينطسل دسرتت عنهم بعو ريتدق دان عنهم بعو ان  عفإو  يقتل
ع ما مو  الر حيم ورالغف رمي املتعايلكان العزيز الأو  شاءأما على  ردان املقتأو 
م ينسبأب دف تشهو س كلذل  كلعت بط  ا  يبنفس وال  ما فعلكو  كلذل  كن  و ّن 

امل ظ  بنفسه حبيث ينسب ال ا فعل يبمو  كلذل  كينسب  و س العزيز املنريد  املق
عشرين ي يف تعرف ابتالئو هبمكذلع بط  تأنت إذا  ي ة الص رفةوملظاملإىل  نفسه

يف  آاثرها دف تشهو من قصص احلق  فس كنقص  علي كلكذمن الس نني  
كم األمساء اتّلل  يغر ن   الو عن اّلل   واخاف ومرين قل اي قك  ن من املتفو كتو  األرض

اإ  واحترم الو يمظح عز  عوا لأعلى  يهر من قلمظهتا خلقت مبا و كلمو  ّن 
م رب  أيف  حسانإلاو  م عن مشس الفضلكنفسأ  انطالش ي واتت بع الو نم الر حٰ كاي 

أحد  يفعل لتم بنفس اّلل  ما الفع ومنن  من اخلاسرين قل اي قو كتو مكنفسأيف 
س بضياء دفق القعن أ اكان مضيئزال   الد ال ذي جهه بعو ن سرت  أىلد إحأب

بني الن اس  شأن ضي عت حرميتاألمر على  ي  ل  ع   د  اشت دق ي  ل  أن اي ع   الئح مبني
م ما يرضإ ولو  يعن رأس البغضاء يدايأ كلذلعل  يرفع ب ن أبإال   ن بشيءو ّن 

تور ائر احلدحيمر  به خو لى األرضي عمد واكيسف  س منيعدغرفات قعلى  اي 
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 دراأا حبيث تر و  ادفري ادحيو البيت يف  جلستال ذي  مقامإىل  ل ةذ  اليف  لغتبو 
 ا فتحنا البابذإو  قهو الباب مغل دجو الغالم  دين حيضر بني يأينة درئيس امل

 ال هكشياء  ت األكب كلذبو  مهدليخأحد  ان مندان عنكجهه ما  و على 
ن أن و ر ديق الو بيانن مبثل الص  و ل مكين يتذن  ال  إاملقر بني  دباكأعت ط  تقو
د ال ذي بايئه بعكو  آايت اّلل  على  نو ن يعرتضم الر حٰ كرب   يدبني ي وال مكيت

 ول وملمات احملتجبني قل اليكهم من  دا عنمو  حبرف منها خلقت حقايقهم
ل هن  كو  هر مستضيئةواجو  منريةمرااي  ألرضاو  تواالس مٰ يف  نل  م  كنن   و كي
 استقر  د ال ذي ا اجلمال بعذهب وامنؤ لن يو همدجو ة مدعباو قن  بثناء ابرئهمطين

يف  ىية الس فلو هاإىل  يرجعن  و  احلنييف  عماهلمأن  طعرش اجلالل ليحبعلى 
غناء  ادحأ يغين الو انفس لنفسه شيئ كميل ال ومصل احلجيم قل اليأ

هر عن األمر ال ذي ظ اذل  هيف ظ خلدن يأبإال   ا بينهمامو  ألرضاو  تواالس مٰ 
ين ذال  إال   مجعنيأبصر اخلالئق أها و لن تر ال يت  الغيب دو عه جنمو  مدمشرق الق  

 دسرر العز  مقععلى  واخلدو لض اللاو  يالبغأهل  ر عن حجباتظالن   واه ر ط
 ورتفو كمقر   على لن تستقر   قليب لع حبزنط  ت واتّلل  ل يمسن اي إأس مليع دق

لت ذب ين  ب اجلنان ألطقيف  نيل الر حٰ ذن تبلغ أإىل  دتصعو حزانانر األ كمن
مه ذهي يف قتلعلى  واين قامذهلؤالء ال   ريب   ينكا مل  مو  ينفس قامت ال يت  األاي 
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 تما من م من ليايلكو  دلم البعيظامل األرضه ذهيف  ينو حبسو كل  امللك  ي  ل  ع  
م من كو  يندفراش الغل  ملن الر اقعلى  واانكهم  و سهمنفأ ظالفراش حلفعلى 

م نصبت صأ  عنه واعليهم ما جيزع دير لئال   اءدعمقابلة سهام األيف  ير داي 
م سعإو  نفسهمأا البقاء دن ا جماهكان   إو  نن  من املستصرخنيو كيو فناء إل واّن 

م إىل ن بلغت أإىل  يرده ر الغالب القطالعزيز امل ينفس مه ذهاألاي  ال يت  األاي 
ال ذي  ا الغالمذهم من غل  هور دصيف  واا استحزنمو  عينهمأخائنة  هر اّلل  ظأ
على  نو دترقأحباب قل اي مأل األ يمظبايء عكو  ةنطفق اآلفاق بسلأعن  شرقأ

ا من كان مشب  كاّلل    دجسو ر القضاءطشإىل  راظان عني اّلل  انكو  مكفراش
مبا  خرىأ ةنري  اآلفاق مر   حبسد ال ذي بع قواساأليف  نو تسري أسهام املنافقني 

البيت يف  اان جالسكو  ائطو ماه مدأ قطالن فاق حبيث لن يأهل  يديأتسبت كا 
 ع فرح اّلل  طانقد ال ذي م بعكنفسأبفرح  ومن اي قو تفرحأ عنيمو  ن انصرو دمن 

ن و تشتعلأاملني ظ  لن يفتح شفتاه مبا مس ته البأساء من هؤالء الال ذي  شأنعلى 
 نبنيذم من مهسات املكغاب سراج اّلل  عن بيند ال ذي م بعكليالييف  س راجال
م دسف مشس القد ال ذي كشراقها بعإو  ن الش مسو ديف تشهك  يحب ائأن اي أ

بايء كت عني الكب كلذبو  لس ماءاو  األرضلبغضاء بني او  مام الغل  كمن ا 
د م بعكشعرات نو طمتش  أيم ظان عرش عكر أتزلزلت و ىو أجن ة امليف  امع احلمردمب
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بني  وملظامل وا هلذن  هق أبطينو عن قمص الن صر ان شعر الغالم عر ايال ذي ك
 ل اّلل  متبلبالكان هيد ال ذي كبع داملهاعلى  نومو تنأ وماملني اي قظ  هؤالء ال

 واه ر طحب اء اّلل  أن اي أين دمن رماح احلاس حاو ه جمر دان جسكو  طالبساعلى 
ابعلى  مكهو جو  واا فيها مث  ضعمو  رهاذكو نياد  م عن الكوبقل  أي   والو قو الرت 

إال   بصره د  ا ارتمو  ائب البغضاءذفار ظقع حتت او  دسف البقاء قو ا يذرب  ه
مث  انصره  كانطه بسلظمث  احف دكو فارحه جبإذا  كفضالإو  كهبوار مطشإىل 

إىل  ضر ه بلغ درب  ق أي   من املغل نيأحد  هاو لن ير ال يت  دو جبن كايع نصر دبب
هي ٓ  لاي إإذا  أبمره وافعر و  تهدراإب واينهم خلقذال   دبغى عليه عباال ذي  مقام

مث   دكق عندم صدمث  اجعل هلم ق كنو دهم عن ظحب ائه ما حيفأعلى  نزلفأ
ط ا الص راذهعلى  امنادقأ يهٓ  لثبت اي إأني مث  طالش يا دو احرسهم عن جن

رق وابإال   يف شيء وادين لن يشهذني ال  ام املقر بدقأإال   لن يستقر  عليهال ذي 
 كافطلأو  كعني رحتأات ظحلإال  إىل  واج هو لن يتو كانطر مشس عز  سلوانأ
ر ذكو كعن ثناء نفسشيء  مينعهملن ال ذي  مقامإىل  اعطاالنقيف  والغبو 

اخلليل بني  ييف ابتلك  درب  فاشه أي   رميكيع الدمنع الباهر األظ  ال كمجال
بني  دم  حمو  دو اليه يدح بني يو لر  او  نو الفرع يدليم بني يكلاو  دو الن مر  يدي
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رب   أي   ا احلسني بني مأل البيانذهو بني مأل الفرقان ي  علو جهلو ب يدي
 كن  إو  قعرهإىل أحد  لن يصلال ذي  ا اجلب  ذرفعه عن هأمث   كمر أ دو فانصره جبن

ن  ومر لتقكذ  سان الم لكعل م كلكذير  دان العزيز القطر الس لدر املقتدالقاأنت 
نصره مث  و مة اّلل  دخعلى  قم ي  عل ن ايأرين كا ذ  نن  من الو كتو مكبثناء ابرئ

دك م يؤي  ظعح األو اتّلل  احلق  ر أحد  ختف من الو ر نفسه بني العاملنيذكق بطان
 كيفتح شفتاال ذي  حنيك يف لسانعلى  قطس يندح القرو و  كالو مر مأيف 

اّلل  ابّلل   وان اعرفأ وماملني قل اي قظ  هؤالء ال يدبني ي مو لظامل وبا احملبذلثناء ه
عم ا يعرف خبلقه  تعاىلو نه سبحانهو ديعرف ب ال وهو ٰيه يعرف بهو ن  ما سأل
 البهاء الأهل  ليل قل ايذ دعبكه  دل  عنألمر كاو  له اخللق وهإال   هلإ ن ه ما منإ

ن الر حيم مث  م الر حٰ كرب  على  والك  و تو البأسايف  واعلينا مث  اصب  دور عم ا  واحتزن
 إىل واتلتفت الو  بايءكال ورحبيف  واسري و  هبىاأل يسفينة احلمراء ابمسعلى  وابكار 

ا ذهب كمن متس  إال   غمرات الفناءيف  واكم هلكل  كلس ماء اتّلل   او  األرضأهل 
م مل دكام ما حيزن به فؤ كعلي ينلق وان  لإو  م العزيز املتنيكس احملد  املق كالفل

ه نفس دبيال ذي  وف ال  إو  اندعلينا من عبا دور م مبا كالعطاإال   اندو ن مقصكي
 هؤالءعلى  ن غالباو كلي يحب ائأمن أحد  فناءيف  ريطيال يت  ضةو البها بع

على   رادقا كان رب  ك  كلكذ  دحوال هم بنفس كّنا اّلل  ليبلغ  ذأي وثالئهم بل لمو 
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ر طشإىل  راظن ا انكسرتان مبا  و  ن صبانكلو العاملنيعلى  رادقتمو  شيء ل  ك
حج ة  ليتمو  مجعنيأمن اخلالئق أحد  لع بهط  ا امو  مضاءت اإلو جب يف  القضاء

ما على  مكاحلا  ون ه هلإو  تهكهل ملليله ألدو  بري ته رهانه علىبو  خلقهعلى  اّلل  
يع حبيث دل  بكع من  د بأاألمر  اذه دفاشه ي  عل ن ايأ ديف يريكم  كيشاء حي

ر ظمنإىل  البصر دترتأنت  نإاالخرتاع يف  ريظال نو اعدباإليف  ن له شبهكيمل 
مه ذب من نفحات هذتستجو  كلذب لتعرف كاّلل  األ ب ذج ذكأيخو األاي 
فيه أحد  خلدي ولال ذي  العزيز العال م مقر   كس رب  و دفر إىل  كيرفعو الغالم

 تواالس مٰ يف  ل  منكن  ع انفسه غني   ديشهو نو كا يمو  انكسرار ما  لع أبط  لي
ا دبعلن ينفع نفسا إمياّنا إال   ومأبن  الي دتشهو نيألرضاو   أييت ولو عرفان رهب 
ف طلأ وريصنع ببل   وة لوٰ كاملشيف  رظزبر اآلخرين مثال فانو  لنيو  تب األكب
 ء الس راج عليهاواالستإال   منها دو ن املقصكمل يو رقيق ق  زجاجة أر  ويف أطل
ه درب  العاملني بل جتو ال ف ادحأهل ينفع  دو املقص وعم ا ه اومر ن حمو كي ولو

د يف فاشه كلكذني  كمن املال ادحأينفع  الو يضر   ال كاملليف  لةط  آلة مع
ا لإو  اآلايت  كر رب  ذكن فيها كمل يو س رفيعدتنزل مبثل الغيث عن غمام ق وّن 

ن  اآلايت إو  رينظلن امن اأنت  واملن ان ل ينفسو ال فك يف شيء ن هل ينفعالر حٰ 
عنها  اومجيعل حمر  ولص فات لاو  األمساء كر مالذكلسراج  اتوٰ كن مشو كي
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 حو ن له ر كمل يد ال ذي جسك  على األرض رحطيو  صاحبهاإىل  ادو دن مر و كلي
 األمر سرارلع أبط  س لتدمثل الق كمث لنا ل كلكذمن نسمات الر بيع   كحر   امو 
ح و ا الل  ذهعلى  رشحك ال ذي املس اذن من حبر هتستنشق رائحة الر حٰ و
هر ظو ورسيناء الن  و ورط  له بقعة الو حيف  فو طيال ذي  ورهظ  ا الذهيف  ورافكال

يم قل اي ظر عكسيف  ثرهمكأن  الن اس كلو ورح احملبو ا الل  ذهيف  ورمنه رق  املنش
 أنتم هاو مساء مس يتمأ كلئو أن اّلل  و دمن  رابابأم كنفسهم ألو متذين اخت  ذن  ال  إ ومق
 كنفس ر   ع   ي  ن اي علأمن العارفني إن أنتم  مرأر اّلل  هلم من د  ق امو  مكابئأو 

د يف ور ما ال ذي  جا و  ا البحر املذغمرات هيف  شارات مث  اغمسل  اإلكعن  
العزيز العليم  كمن شاء رب  إال   من الن اس من هؤالء الن سناسأحد  ساحله

 ال ذي وملظا املذهيف  ىعلاأل ي  العل كا البحر تسبيح رب  ذلتسمع من حيتان ه
أهل  له به ليعرفهكمس ى هيو منها امسا ذاخت   األمساءمأل يف  هار نفسهظا دراأإذا 
ن كلو هوان يعرف بسأس من د  مق ن ه تعاىلإ ولو لس ماءاو  األرضنشاء بني اإل
ن م عكنفسأ واحترم س الو شجار الن فأين قل اي ده املريدعباعلى  ا من فضلهذه

على  هرال ذي ظ نواا الر ضذن من ههر ربيع الر حٰ ظ دربيع اّلل  اتّلل  احلق  ق
من  واانكو  به وان ما استشعر كلو خبانهم به من قبلأان  إو  نسانة اإلور ص

ا الر بيع العزيز ذهيف  يمكر احلكذ  ا الذهيف  ركذ  ن لن يثمر بثمرات المو  الغافلني
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نفس الن اس أال و ن  به لن ينتفع نفسهالن ار أل يف يلقىو عط  ن يقأب يينبغيع دالب
 ر قريبطل  شكني من  كضاء املشر و ف تسمع ضو س يامسن اي أمن مأل املقر بني 

ن خيرج منه نري  أ العراق قبليف  نزلال ذي  حو لك يف لذم بكخبانأما ك  دعيبو 
يف  قرئهالبه مث  طفا دكن عنكن مل يإو  من الس امعنيأنت  واآلفاق بسنهة ل

م بعض ه طحاأا مو  مضاءرقمت من اصبع اإلال يت  سرار القضاءلع أبط  لت األاي 
 حني ي  نبأ عليف  تهدل ما شهكا الن بأ  ذهد يف من العاملني مث  اشهأحد  علم

يف  هر شبههظمر ما أا من ذن  هم ألظعأت عز  مبني بل و كهر مبلال ذي ظ
ن  ومف يقو فس يندن من الش اهو كت ول ورهظ  نفس ال كلذب ديشهو األرض

مر اّلل  أأنتم يف  ول د  شأمأل الفرقان بل  ي  علعلى  ما قامكمأل البيان   ي  عل
مه ذن  هرين ألك  نن  من املتفو كلت م الز لزال األأ األاي   ورصيف  نفخو فخماي 

 دثر العباكأربت منها طضاو  امدقل  األكتزلزلت فيها  و رمكاأل ورلن اقاو  مظعاأل
 خرىأمر ة  ىلو هر مجال األظبه ال ذي  سما اإلذس هبو اقالن  على  فيها يضربو
نفس اّلل  إىل  ل  كعا الدو جاللإلاو  ان العز  طلع عن مشرق اجلمال بسلطو

 ااهر ط وابف يبعث اّلل  قلو فس كلذحتزن ب ال كن  إن كلو يردالعزيز املهيمن الق
ن انمل الر حٰ أ يسقيهمو نواا الر ضذل  هيف ظ نهمكيسو ايعدب اخلقو  اي  كز  نفساأو 

 ن منهمكمل ي وميك  ألرضاو  تواالس مٰ يف  ل  منكن   دمينان حبيث يشهطمخر اإل
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اّلل   دن عنو كليعلى األمر  استقامتهميف  نفس من هؤالء مجايلو ف اور ذكمأحد 
س و دفر يف  سدسرر القعلى  يستقرن   كلئو أعا و ة العاملني جممدعن عبا خريا
 ن منهاو يسقو  نوااؤس من ماء احليكن  لر حٰ هلم غلمان او حيف  فن  و طيو مظعاأل

ج من و ل  مكيغن   ال ذي  مظعحبر األ كرشح علي كلذكو  حيانل  األيف ك
لتقر   اور ذكالعاملني م وبقليف  نتك  دق ين  إو  انأإال   لهإان اّلل  ال أأبن ه  جهوامأ
 كن بعناايت رب  و كتو االستقرار ي  رسدك على كتستقر  جسو كعينا كلذب

 ادعينهم مرتص  أانت كين  ذحب ائنا ال  أعلى  ركذ  ج الذ ان  سادلق من لأمث   اور مسر 
نن  بنعمة و كيو ر الل قاءطر البقاء عن شوانأليستشرق عليهم  كايع رحة رب  دلب

م من كما رش  عليعلى  وافاصب  ومقا قل اي قو ا الفضل مرز ذاجلمال من مساء ه
لماء مبا ظ  بر اليف  قعو ذي ال   ا اجلمالذه وار ذكرشحات حبر القضاء مث  ا

مر م أبكخلقال ذي  اّلل  على  ورمل  األيف ك والوك  شقياء مث  فتاأل يديأتسبت كا 
ن أم كبين واختتلف ن الأم كاي  إا دو دمر  كل  مشر كم عن  كن ه حيرسإو  هدمن عن

م عن  كرب   دحب  عنأا ذة اتّلل  هدحوانفس ك  وانكو و  مرهأو  حب  اّلل  على  واداحت  
ل  فاجر كر  هظسر كينو نيكان املشر كر أرب طتض كلذبو  واببمر حمأل  ك

رة دسإىل  يرجع الض ر كلذن  بالختالف ألاو  دم عن الفساكاي  إم كاي  إضا و مبغ
ف و ه اتّلل  احلق  فسدباليف  منائهأو  رضهأعلى  ء اّلل  ال  دأ وانو ك  عاو س مرفدق
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 واسد  ق ادو مشهم ما نصحتم به من قلم عز  كيبقى لو  عليهو  ا فيهمو  كيفىن املل
 نسدل  كعن   ه راطم اّلل  مدكم ليشهكل  ما حيث به الن فاق بينكم عن  كنفسأ
 كلكذ  عاو س مندح قوا لأيف  مرمت بهأا ما ذهو حيب ه رضاه ل  ما الكعن  و
 فى ابّلل  كو  ارطشل  األكحزان من  ته األطحاأال ذي  ن حنيم قلم الر حٰ كص ا و 

 ثدح لعل  حتو ا الل  ذهك يف رانذكأهؤالء مبا  رذك   ي  ن اي عل  أا دشهي كلعلى ذ
ن أ يسبيليف  البأساء كن مس تإو  اوكئ اسم مب طشاعلى  م ما جيمعهموهبقليف 
 ادو ان ابحلق  حممك  دمقام قإىل  كيرفعو ابحلق   كفيكن ه يإو  جتزع الو  بطاص

ل  ك يف كن معو كان  نإو  يحتزن مث  آنس بنفس ال ادفري كت نفسدجو ن إو 
ال ذي  مقامإىل  احلزنيف  بلغت دق يا اتّلل  اي امسور كبو  صيلأل  كيف  و  حياناأل
عن حرم  واانكو  ابّلل   وافر كينهم  ذمن ال   ي  ل  ع   دور مبا  ينفسعلى  يقلم يكيب

ل  يف ك ص يتم بهو ا مبو  يما فعلتم بنفس قل اي مأل البيان فنعم اومل حمر دالع
خبهم أ دقو  إال   حوا لح من األو ليف  كما تر  ي   اتّلل  اي عل  ى اّلل  دح من لوا لاأل
 يبنفس وافعل كلذمع  ير ذكعر فهم بو يثهم آباثر د  حو يش رهم بنفسبو  يمر أب

 ينفس هرتظأد ال ذي ا بعدشهي كلعلى ذ فى ابّلل  كو  دحأبأحد  فعل ما ال
العاملني على  انتكال يت   حبج ة كلذن و دن مو  اردقتإلاو  رةدان من القطبسل
يف  خلدملن إال   شيء ل  كحمت اآلاثر عن   يور هظ داتّلل  بع وما قل اي قطحمي
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م مل ا إو  ادو س مشهو دب الفر طقعلى  انال ذي ك نواا الر ضذه  وافو ن يأ وادراأّن 
اتّلل  احلق  اي  اور نفسهم مسر أك يف لذب واانكو  يقتلعلى  وايثاقه افتمو  اّلل   دعه
ن و دن مو  هتمواذو نفسهمأبل ن و عدل  ما ييف ك ر اتذ  ال ل  ك  ومهبم اليكذ  ي ي  عل  
م يمينا ألأق دصا ل  لسانك  كلذ م آمنن أبو عد  ّن  ا نز لت عليه من مبو  ي  بعل واّن 

 به وافر كإذا   بايئهكو  متهظانه مث  عطسلو آبايته خرىأة هر مر  ظا ذإو  آايت اّلل  
اّلل    يدن حضر بني يأبي  مث  اعلم اي عل اعراض منقلبعقاب اإلأعلى  واانكو 

سئل فيه و  من قبلاألمر  اذهيف  ق فو تال ذي  القافأهل  منأحد  عن تابك
ة دفئأب عنها ذتستجال يت  لماتكح بو ا الل  ذهيف  جبناهأان  إو  عن شأين

ات من ظرق الل حواه بذليه لعل  أيخإال فارسل به و ت رسدجو ن إ كن  إو  املقر بني
جيعله من و ثر الفضلو كإىل   ل هديو شاراتعه عن اإلطينقو عناايت رب ه
 لمات فيما نزلكفق الأيستشرق عليهم مشس اآلايت عن إذا  ينذاملخلصني ال  

م الر حٰ  ادقان سج  ذاألعلى  م خير ندالقلم من مجال القعلى  يشقن  سرت و نلرهب 
ن لن إو  قننيو نن  من املو كيو العزيز املن ان كللقاء رب   قاو حزان شألاو  احلجب

يهب  ملن يشاء  وهإال   ن ه ما من مرسلإمره اّلل  أب ل فاصب حّت  أييتو الر س دجت
نز ل ال ذي  رمي فسبحانكر الداملقت ون ه هلإو  دراأمينع عم ن يشاء ما و  ما يشاء

اّلل   دللعاملني شه رىذكو ن حج ةو كابحلق  لي ذما نزل حينئكاآلايت من قبل  
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 يحييو مييت مث  مييتو يل  إليه لراجعني حييكو  مرألاو  له احلق   وهإال   لهأن ه ال إ
م ما كحيو يفعل ما يشاءشيء  ل  كت  و كقبضته مليف  تو مي ال ي  ح ون ه هإو 

ملن يشاء  يطيعو مينع ما يشاءو  ما يشاء كاملليف  هرظخللق ياو  األمر له ديري
 مرهأان طسليف  رادان مقتك  كلكذرمي  كالعزيز ال يطاملع ون ه هلإو  ما يشاء

 كلن مينعه شر و افركفر  كله  دلن يبو راض معرضعه إدمه لن ير كت حو كلمو 
ان املهيمن أإال   لهإ ال ّلل  ان ا أين  البيان أبيف  ما نزلكل  حني  يف ك قطين كمشر 

مر ة و  جعله رحة للعاملنيو م ابحلق  آبايت بي ناتدرسل آير مر ة أدالعزيز الق
حج ة يعجز عنها  نزل معهمأو  ه صاحلادمث  بع ادو ه هدح ابحلق  مث  بعو رسل الن  أ

 سدهره عن مشرق القظأإذا  اخلليلإىل  األمر صلو ن أإىل  مجعنيأاخلالئق 
د ليم بعكارسل ال كلذ دليله مث  آيته للعارفني مث  بعدرسله ببهانه مث  حج ته مث  أو 

ي ة دبة األكسيناء القرب عن شجرة املبار على  سدة القيبر  يف  جتل ى عليهال ذي 
 نو فرعإىل  هبذا يمر أب كخلقت دان قأإال   لهإان اّلل  ال أ ين  أبي ة دحزلي ة األاأل
يف  رانهاذكأما كاته تسع آايت بي نات  آو  رينذكنن  من املتو كأله لعل  يمو 

غرقنا فيه أو  سىو هبا فلقناه البحر ملال يت  األمر نها عصاءمو  لنيو  صحف األ
م ملن املستعلى  واانكو  آبايت اّلل   وافر كينهم  ذال    كلذ دبين مث  بعكاّلل  رهب 

 آخرين ومقإىل  رسلهأو  اببن مرمي األمساءت و كمليف  مس اهال ذي  حو فى الر  طاص
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م اّلل  اتّلل  احلق  هوا الن اس أبر ذك  ن يل  هؤالء أبكمر  أو  مه ذاي  مه لمن أ األاي   واي 
 ومن اخرج القأ وسىن اي مأاألمر  سىو الفرقان مليف  لما نز  كمن العارفني  أنتم 

م اّلل  ور فبش رهم أبالن  إىل  لماتظ  من ال من إن أنتم  نزل من قبل كلذكو  اي 
رسله عن مشرق احلجاز أو  املأل األعلىيف  ادفى حمم  طاص كلذ دالعارفني مث  بع

ا ذر الن اس هبذك  ليو لطلبااو  ليفرق به بني احلق   نزل معه فرقاانأو  ان مبنيطبسل
 فاه بني بري تهطصاو  ابحلق   اي  ل  ارتضى ع   كلذ دمي مث  بعدالق ومقم األظعالن بأ األ

رت طه انفبو  يمظمر عأو  انطرسله بسلأو  نتخبه مث  انتجبه عن بني خلقهاو 
ل  كه خلق  بو  ل  جبل شامخ منيعك  دك  نأو  سدحبر القأ و جتمتو ت العلموامس
 الش اعرين منإن أنتم  اثدحعن األشيء  ل  كعث  بو  ائناتكل  الكر ات مث   ذ  ال
ا ذم اآلايت هكينزل علي كلذكو  هر معهال ذي ظ خبلع اّلل  من فضل وال  تزي نكو 

 ل  نعمةكمت ت  و ل  سر  كهر  ظو مرأل  كه فص ل  بو  املنري س املتعايلدالقلم املق
 وإال  ه لهال إأبن ه  دنشه اذإو  نيألرضاو  تواشرقت الس مأو  ل  حج ةكلغت  بو 
ا نزل مبو  ان  آمن ا بهإو  اخلالئق أمجعنيعلى  رسله ابحلق  أال ذي  لهو لرس ان  علي  أو 

ال دابهلاء قبل  ومسو ي ها املأنت اي أ كن  إو  ميداحلق  الق كى اّلل  امللدعليه من ل
يف  به مس يتال ذي  سما اإلذهل ان خمالفو كت ن الأب كنفسد يف قبل ايء فاجه

 دكعن تاب منكينا  ديحضر بني  ن  ن من الغافلني فاعلم أبكت الو األمساءمأل 
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ان عم ا سئلت ألكلو يندن ا من الش اهكو  قرئناهو   نإ كل يلن ينبغ كلذن  ن حيري 
 كين شعاعمن الش مس أ أحد ي أن يسئلمن العارفني هل ينبغأنت 

ا قإو  كقل فافتح بصرا ؟كور هظو  طحاالعاملني حبيث أعلى  شرقتأ دّن 
ت و كين البقاء مث  ملدمياأهل  كلذب ديشهو غرهباو األرضشراق شرق اإل

من أحد  هل يسئلو صفنيمن املنأنت  نن إو كا يمو  انكل  ما  كمث    األمساء
 جو  ن ه متين فإدن من الش اهو كمث  ابصر لت كقل فافتح عينا ؟كجاتو  ين متالبحر أ

 تواالس ميف  ل  منكرشحة منها ليغرق   مكعلي ييلق وجات لو  ل  حني بتميف ك
 ول كلذمن  دزيأ ونة ألف سمخسني أ كبواجيف  ا القلمنكمسا أذلو نيألرضاو 

 اءدس بنداء حجبات القور اء اّلل  عن دمسعنا ن كلذ دمن العارفني مث  بعأنت 
ت عنه أال ذي  ن  أل كليف ذ أتخ ر الو  القلم ذخ دن اي عبة العارفني أبدفئحتري 

ف  و ثاقه مث  تنقض مي الو  اّلل   دث عهكتن ن الأ كاي  ر  البقاء إيف ذ مرتأ كلذب
حج ة  كنزل معأو  كرسلأو  كخلقال ذي  رين ّلل  كن من الش ا كو  دكبعه
 الو ين لن مينعهم منع مانعذال  إال   نيألرضاو  تواان الس مٰ ك  ربت عنها سطاض

يف  وادين لن جيذن  ال  إو  املعرضني در طهم در طي الو ي ةكحيجبهم حجبات االف
م آمنلسنهم أبن أبو لن فاق يق ر او  رايح الغل  أإال   موهبقل ن اّلل  كلو ايتهآو  ابّلل   واّن 

م ملن الأب ديشه ال ذي  عرضتم عنأحج ة  أي  نتم آمنتم ابّلل  فبكن  إبني قل ذاكّن 
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 رفعت الس حابأو  سو شرقت الش مأه بو  منيع ل  حج ة متعايلكهر  ظبه 
خ ذ رض ابأل  كتزلزلت  و شجارمثرت األأو  جت البحارو  متو رت الغمامطمأو 

ن ه إو  يندح  و حته للمر و  مكن ه لقهر اّلل  عليإني كع قل اتّلل  اي مأل املشر رفي
 مجعنيأاخلالئق على  تهو جب و مكته بينو كلمو  مكته فيوكشو مكانه لطلسل

ح و م رائحة الر  كم تفصيال لعل  يهب  عليكفص لنا لو م اآلايتكنز لنا علي كلذكو 
 أسكا الذن هبو حتيو مدكن عم ا عنو عطلعل  تنقو س املنريدن املقواا الر ضذمن ه
 اقو ن مرز و كملن ي لت سنيم فهنيئااو  الس لسبيل كلذكو  ل  املياهكض منه  و تفال ذي 

ال ذي  شأنو م ا سئلت عن شأينأو  الش اربنين من و كيو يشرب منهاو هبا
س دم من غمام قده نزلت مياه القبو  نيألرضاو  تواحبرف منه خلقت الس م

يف  مس اهو بري تهيف  مسائهأع لطمو  هدهر مجاله بني عباظاّلل  مجعله ال ذي  رفيع
يف  سرت حجبات العماء شق ت كلذقبل نبيل اتّلل  ب ي  بعل األمساءت و جب 
ل  كنفض ت  او  يمظان عرش عكر أهتز ت او  سدالق يراضأتزلزلت و ت البقاءو اله

 ولو عارفنيمن الإن أنتم  تفر قت الص فات عن زحفهاو عن مسم ياهتا األمساء
 كمرانح املنري البيضاء ألو ا الل  ذهيف  ىعلقلم األ كتسمع ما أيمر  كن  عرفنا أب

 جلبال جزاء ما سئلتاو  يالبار يف  نكتسو كخترج عن بيتو دكجس ين تعر  أب
من أنت  نإمخ الش ناخيب واعن ش كنفس طتسق وأنت من الس ائلني كو 
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 طحاأال ذي  بفضله كعفا عنمن ضعف  كاّلل  في دن مل ا شهكلو العاملني
ت منه رائحة اّلل  دجو و يعدم العزيز البكح احملو ا الل  ذه كليإ صلو ا ذإو  العاملني

س العزيز د  املق كقرئت ما غن ت به لسان اّلل  امللو كت مبا فيه عيناقر  و كرب  
ر طش كجهو ل  و مث   كرأسعلى  حو ا الل  ذمث  ضع ه كاجلميل قم عن مقام

ن من كو  ليهإ تسعة مر ة مث  تب كملستغفرين فاستغفر رب  ن من اكو  البيت
م دق مث  اجعل يل كعنايتو كان رحتطبسل رب  فاغفر يلأي  الر اجعني قل

ا ر ظان يهلإاي  املخلصني مث  اجعلين دكمن عبا مث  اجعلين كحب ائأ دق عندص
أي  رميكالعزيز الأنت  كن  إو  كواعم ن س عينطمث  انق دكهر من عنظا يمبو  كليإ

مع ثقله ثقل  وميق ال انبذبت كارت ين  أل ياديأتسبت كا ا مبو  ز عين  و رب  جتا
عن  كست نفسد  قد ال ذي بع كت عرفان نفسدر أ ين  ني ألألرضاو  تواالس م

 ىلو ة األطن  نقأو  وهإال   لهإال أبن ه  دعرفان املقر بني مث  اشهو شيء ل  كعرفان  
ا تنزيل ذهو من اخلالئقأحد  رذكره ذكبلن يقرتن و ائه بني العاملنيهبو  لنفسه
ن  أو  وهإال   لهإن ه ال أ اّلل   ديم مث  اقرء تسعة مر ة شهظالع ي  ى اّلل  العلدمن ل

 دني مث  قل تسعة مر ة شهألرضاو  تواانه مث  هبائه بني الس مطقبل نبيل لسل ي  عل
ل  كو  مرهأب واخلقل  كو  ائههبو  نفسه ون  منزل البيان هأو  وهإال   لهإن ه ال أاّلل  

ال ذي  ن  أو  وهإال   لهإن ه ال أاّلل   دمث  قل تسعة مر ة شه ظح حفيو ليف  هدعن
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مجعني مث  قل تسعة أبايئه بني اخلالئق كو  ائه مث  عز ههبو  مرهأ والس تني هيف  هرظ
جعله اّلل  ال ذي  اتهذو لبهائه علىلعة األطن  أو  وهإال   لهإ ن ه الأاّلل   دمر ة شه

 دجعله حج ة للعاملني مث  قل تسعة مر ة شهو  رسله ابحلق  أو  نهو در ذكعن  ساد  قم
شرقت أه بو  دم بني العباظعر األذك وه ىلو ة األطن  نقأو  وهإال   لهإن ه ال أاّلل  

 جرت الس فنو خلقت البحارو األرضستقر ت او  فعت الس ماءر و  الش مس
 كلكذلش جرة املرتفع الر فيع  ه اذمثرت هأو  رايحسخ رت األو صرفت اآلايتو

 يسمن نه فقراء الو دن  أل كمر رب  أيف أحد  تسئل عنلئال   األمر قلم كيعل م
  ا يستغينهبو  ثباتهإه دو جو و ليله آايتهدا مسعت م  رين أ  ظمن الن اإن أنتم  يغين الو
ه لن ور هظ داهر سليم قل بعطل  قلب ك  كلذب ديشهو ّناو دل  نفس عن ك

لمة كتفر ق   ن الأ كاي  إني ألرضاو  تواعم ا خلق بني الس مٰ  شيء ادحأينفع 
يف  رظمث  ان كل مستقيم فافتح عينادعيف  نكو  ضعهاواحتر فها عن م الو اجلامعة
ن من و كتو كلع مبا سرت عنطسر ها لتيف  نزكا  مو  ر فيهاك  مث  تف كآاثر رب  

من الغافلني ن كت الو كمث  آنس ببهاء رب   كفانس نفس دن اي عبالفرحني أ
امن كمو  حيهو ازن خمو  مرهأالع طمو  اهر نفسهظمو  آمنت ابّلل   دعب ين  فاعلم أب

 كلذبو  العاملنيعلى  غمام فضلهو يب رحتهكسا او  ايتهدشارق همو  علمه
شرقت به أال ذي  ا الغالمذم غل  من هوهبقليف  نكين مل يذل  او  لساين ديشه
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 إين  اتّلل   وماسق مريب قل اي قل  فكم  ادقزل ت أو لتفت الس اق ابلس اقاو  اآلفاق
نن  و كت الو مكنفسأو  نفسيعلى  وماي ق وان ارحي يت لنفسه احلق  أدو افتخر بعب

اّلل  على  واحبيث اعرتض دو لث ماو  دالعا واما فعلك  واتفعل ال وماي قو من املفرتين
ّنا و دن مو  س   صحاب الر  أ ما فعل واتفعل الو اّلل   وت قاو  يرداملهيمن العزيز الق

 والدجتا ال وماي قو لنيو  ما مسعتم من نبأ األك  دو دحألاو  قافح  صحاب األأ
ن أم كيٰ و ه واتت بع ال وماي قو من املعرضني نن  و ال تكو نز لت ابحلق  آبايت اّلل  إذا 

فضل اّلل   وار كتن ال وماي قو نن  من الغافلنيو كت الو مكنفسأيف  سنن اّلل   واات بع
م كاّلل  رب  إىل  ار ظان وانو ك  وماي قو ال حج ته بني العاملنيو مكال رحته فيو مكبين

م كتليف  م الس ؤالكم بنضرة الن عيم قل اتّلل  لن يغنيكهو جو ليزي ن  ال يت  األاي 
ع مبني و اّلل  خبضإىل  وان ترجعأبإال   ستجاللفق اإلأ شرقت مشس اجلمال عنأ

 ن الأم كاي  إاملني ظ  من ال نن  و ال تكو هدبعب واتفرت  الو عن اّلل   واخاف ومقل اي ق
ني مث  كبني هؤالء املشر  يتدحو على  والبغضاء مث  ارحاو  سياف الغل  أ ي  ل  ع   واجتر  

ا البئر ذهيف  انو اء حبيث صرت مسجدعاأل يدبني ي يابتالئعلى  واارح
رين كاملناي مأل  يا فعلتم بنفسمو  األرضملل  فيينكالعميق قل اي مأل البيان ي

من إن أنتم  كلذب كح ارتو ن  الر  لمات اتّلل  إكال كتل ان تقصرييكن  إقل 
ال و وافانصفإذا  مكحر مت ما حل ل ل وأم كاملنصفني احل لت ما حر مه اّلل  علي
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لسان اّلل  العامل  كلذب ديشهو مكنبنا بينذان  نعرف إين قل دمن اجلاح نن  و تك
ا ذاملنافقني من غل  ه وردملئت ص كلذبو  يما ينزل من قلم والعليم قل ه

 كت ملو كستضاء به ملاو  دان سراج اّلل  بني العباد ال ذي كالغالم بع
 مقامإىل  لغ الفضلبو  اايت الن صرر و  دعالم اجمله رفعت أبو  نيألرضاو  تواالس م

 الغالم دمبا شه ومر القذكأنت  كن  إو  ل  مبغض شقي  كإال    رهكلن ينال ذي 
 ذحينئ يعينا دما يشه دفاشهإذا  نيكى املشر ذيسرتيح عن أنفسه لعل  على 

مره أبل  كو  مرهوا أبل  خلقكائه  هبو  هدقبل نبيل لعب ان  علي  أو  وهإال   لهأبن ه ال إ
يف  هرظعم ا  وال فاستحيو يقو يكيب ين  عينان اتّلل  احلق  إكلو ملن العاملني

 لو يقو يضج   يؤمنني مث  شفتائاملانه اي مأل طسلو رحة اّلل  إىل  وامث  اسع كاملل
 سدسحاب القعلى  أتىو  هر ابحلق  ظ دقبل نبيل ق ان  علي  أو  وهإال   له إالأبن ه 

من إن أنتم  اّلل  لنفسه بنفسه دمبا شه ديشه كلكذة املقر بني  كله ملئو ح يفو
 اته قبلذاته بذاّلل  ل دمبا شه ديشهو قطينو يدينا ذحينئ ن  لساينأو  الس امعني

 تهكمليف  انهطلسل ن  علي اأو  وهإال   لهإال أبن ه  نيألرضاو  تواخلق الس مٰ 
 توارت الس مطمر انفرسله ابحلق  أبأ دحج ته بني بري ة قو هدبايئه بني عباكو 
 دمبني مث  يشه ر جل يحبل  أكجف   و قنانل  األكنسف  و األرضت نشق  او 
 هر صفاتهظمو  مسائهأهر ظم علي ا ن  أو  وهإال   لهجهره أبن ه ال إو سر هيف  ياديأ
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ن  أو  يندن ا من الش اهكو  كلذان دما شهك  ورالقبأهل  ه بعثبو  نزل آايتهمو 
 وهإال   لهيسمعها كل  رجل مسيع أبن ه ال إال يت  تو يشهد حينئذ بص يرجالئ

نه مو  دته بني العباو كلمو  دالباليف  تهو جب و كاملليف  تهو لاله ىلو ة األطن  نقأو 
أحد  يعرف الو مثار الو الءكنبت   الو شيء هرظاله ما و اّلل  ل درال ما أكهر  ظ

ن  نقطة أو  وهإال   له إالأبن ه  لو يقو حين   ن  قليبإو  من العارفنيإن أنتم  شيئا
ليه ملن إل  كو  هدمر من عنأب وال  خلقكو  نهطابو  اهرهظو خرهآو  لهألو   ىلاألو 

 م من املاءدهر اآلظن ياّلل  قبل أ دا شهمب ديشهو  حو ين يدن  فؤاأو  الر اجعني
ٰيه  و أمو  نهدعمو  صلهأو  نهو طبو  هور هظن  علي ا لأو  وهإال   لهإال أبن ه  نيط  لاو 

ر مبا واناي مأل األ وادفاشه ذن حينئكلو يندمن الش اهإن أنتم  ديشه كلكذ
ة دفئأة املقر بني مث  دفئأب عنها ذتستجال يت  بتغن يات يق رأسو ف شعرايت ديشه

أهل  ت البقاء مث  و جب أهل  مث   علىأهل مأل األ سني مث  د  ة املقدفئأاملسب حني مث  
 وافامسع ومن اي قأب رة املنتهىدس دعن وانكينهم سذىن مث  ال  دوسني أو أقو قاب

إال   لهإال ي  العلي  األهبى أبن ه ر  د  ر الظا املنذمن ه وىاء اّلل  عن شجرة القصدن
لمة كو  اتدو جو امل كليمو  ناتكان املمطلسل ي   ل  ابسم ع   رسلهأال ذي  ن  أو  وه

م ابحلق  كاحلا  ون ه هلإو  ر اّلل  بني بري تهدقو  هدتاب اّلل  بني عباكو  اّلل  بني خلقه
من  يخللق حيياو  األمر تو كله مل دنه ما يريذيفعل إبو يشاء مره ماأب مكحي



  154 – 123، الصفحات 4آاثر قلم اعلى، اجمللد  –هباءهللا  رةآاثر حض –روح اللوح 

www.oceanoflights.org 

 ر العزيزدملقتا ون ه هلإو  ءمينع عم ن يشاو ملن يشاء يؤيتو مييت من يشاءو يشاء
تعجز عن عرفاّنا اخلالئق ال يت  ثبتها آبايتأو  ي ةدو بعب دقر  العبأ كلكذاجلميل  

ته هي ته بني بري  و لأو  ة اّلل  بني خلقهي  وبهبا ثبت ربال يت  ه احلج ةذهب ين  إو  مجعنيأ
م لن يرضف تسمع أبو بني هؤالء املسرفني فس مياينإثبت أ ن و فر كيو كلذب واّن 

يم كر العليم احلداملقتر دت اّلل  القاو نزلت ابحلق  من جب د ال ذي آبايت اّلل  بع
 كن  إو  افرينكال ومالقإال   آايت اّلل  يف  لدجيا ما مسعتم ما نزل من قبل الأقل 

 علىت األو جب د يف املنا يدفاستمع ملا ينا خرىأ مسعا كنفسد يف جت ولأنت 
 وا هلذن  هأب يديناو قطح ينو ن  الر  إ يع منيع قل اتّلل  داء بدبن يق رأسو ف

أهل  ين ايدمن العابأنتم  ول دو ن ه جلمال املعبإو  يندمن القاصإن أنتم  دو املقص
يعة اّلل  دو ن ه إو  من اخلائنني نن  و ال تكن أم كاي  م إكمانة اّلل  بينأه ذه األرض

 هد بني عبان ه لنفس اّلل  إو  هبا اي معشر املعرضني واتعرتض ن الأم كاي  إم كفي
 مكتاب اّلل  فيكن ه لإو  نيألرضاو  تواالس ميف  نزه ملنكو  هدباليف  هور هظو
يف األرض ال ذي  نه حلرم اّلل  إو  يندح  و املعلى  عز هو مكنعمته لو مكحته علير و 
 لمة اّلل  بني الن اسكن ه لإاتّلل   األرضة املقر بني اي مأل كله ملئو حيف  فن  و طي
ز من و نكسرت فيه   دقو العاملنيعلى  انهطسلو خللقاو  األمر تو كمليف  ضيائهو

 ختر  اجلبالو األرضتنشق  و ر الس ماءطهر حرف منها لتنفظي ولال يت  سراراأل
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ل كهييف  ىلو األ ورهظن ه لإ وماي قو ة العارفنيدفئرب أطتضو  اقور األ طتسقو 
م كنفسأ وامتنع ال وماي قو ان مبنيطرسله بسلأو  خلقهال ذي  فسبحان خرىاأل

م كتل وافاغتنم وماي قو من الغافلني نن  و ال تكو عن لقائه ت أاتّلل  ما ر األاي 
من  دحم أبكميانإحج ة يثبت  ي  أبه فب وافر كن تإ وماي قو سنيد  ن املقو مثلها عي

 دعرض عنه فقأاتّلل  من  وماي قو من الص ابرين نن  و ال تكو هبا وارسل اّلل  فأت
 وافاشرب وماي قو اّلل  العزيز الر فيعإىل  قبلأ دليه فقإ قبلأن مو  عرض عن اّلل  أ

ا القلم ذمن ه ييسلال ذي  عن سلسبيلو من فمه جرىال ذي  ثرو كعن  
 براهيمإب دو لن مر او  بليس ابّلل  رب هبه ما فعل اإل واتفعل ال وماي قو س املنريد  املق

 قبل نبيل ي  بعل فياينلس  او  دجهل مبحم   وبأو  بعيسى دو ليهاو  سىو ن مبو لفرعاو 
  كلذب ديشهو  ساعةيف  نفسه ظمر اّلل  حبيث ما حفحه ألو نفق ر أن ه إ وماي قو
من أحد  د علىور عليه ما ال  دور  دق ومفيا ق يندمن الش اهإن أنتم  شيء ل  ك

د يدثر احلأ يبق دق وماي قو عشرين من الس ننييف  نيكبني املشر  يبتلاو  قبل
 وماي قو املأل العالنييف  ل  منكعليه   يكيبإذا  عن عنقه غاللألاو  رجلهعلى 

نتم أنتم ك وماي قو س منريدغرفات قيف  اهراتط  ن الو ع عن عيو مد  ر فت الذت
يف  نو كفمن يد الس نني أميف  مكنفسفا ألو م حتت قناع الن ساء خكهو جو ساترا 

من إن أنتم  مكنفسأيف  وافانصفاء احلمري إذا دعن ن من يفر  كاء  دعمقابلة األ
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 يقابل بلمعة منه ول ورهر منها نظ دم قكرة اّلل  فيدن ه لسإ وماي قو املنصفني
ا الض ياء املشرق ذعن ه ىةل  يستضيئن  بضيائه فتعالكني  ألرضاو  تواالس مأهل 

 مكسراج اّلل  بين وافئطت الو ه الن ارذه وادختم ن الم أكاي  يع إدس العزيز البد  املق
آلخرين اتّلل  لن او  لنيو  م األكائور عن و مكثالئمو  ك أنتملذتعجز عن  ولو

أحد  ولو خبريو  دلشهي كلذفى اّلل  بكو  حب ه دبعإال   شيءأحد  من وميقبل الي
 حصائه احملصنييعجز عن إال ذي  آخرإىل  لهأو ل  الال ذي أو ل  اّلل  من ديعب
على  عمالهة أكامللئ نو بل يضرب ادبا الغالم لن يقبل أذقلبه حب  هيف  نكمل يو

ال ذي  نو ر كتنأ وماي قو سفل احلجيمأيف  نيكمقر  املشر إىل  ن يرجعهأإىل  رأسه
 دراا أمو  يمظالع ي  ر اّلل  العلذكل  حني بيف ك مكر ذكيو نواالر ضإىل  موكعدي

ليه إرة ظاتّلل  ن وماي قو من العاملنيإن أنتم  تهو  قو ل اّلل  و حب ديري الو م جزاءكمن
يعرف و  خللقاو  األمر تو كمليف  رد  عم ا قو ألرضاو  تواالس ميف  ري عم اخل
م اي كيل لو ه من قبل فو عرفتمال ذي  نو ر كتنأ وماي قو بصر منري يذل  ك  كلذ

  ين  إو  ل  حنييف ك يق رأسو ح فو يصح الر   كلكذ  يمسن اي إأين دمعشر املفس
 انهدجو ان  إو  نفسه يف فمه لن ميتنععلى  ف  املنعكضع  وا كلذل ما منعته عن ك

يف  ل هكن   أك  ألرضاو  تواالس ميف  عم اشيء  يم حبيث لن مينعهظرة عدقعلى 
ف  يف ك رهمكد  ألرضاو  توان  الس مأكو  خفيف دف  رماككرته  دقبضة ق
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لقلم او  يردر القداملقت دان الفر طمر من رب ه العزيز الس ليف يشاء أبكه  كه حير  دعبي
 دو دخعلى  ع العارفنيو مدمنه جرت ال ذي  بضجيج يانملأيض ج بني  ذحينئ

لئال   رةدصابع القأه كيف يشاء ميسك  كحير  و الز مام ذن أيخأ دل ما يريكعز  منري  
على  ياللق يرب  فارخ زمام أيل و يقو يكيبإذا  رينكيرفع صريخ املن

العما أهل  نة لعل  و نة املخز و نكسرار احملج بة املقن عة املأنات حرفا من كاملم
ن ذأءمث   كر ذكايع دعن ب متنعين رب  الأي  من العاملنيأحد  ن ما ال عرفهو فيعر 
ني ما كرب  ان  املشر أي  يعدعلم ب ئمن لئال ينفسيف  ر ما خزنذكن اأب يل

 كمتس   رب  الأي  نيألرضاو  تواالس م كانطسل طحاأد ال ذي بع وكعرف
يف  يستشعرن   نات لعل  كجه املمو ن اشق  سرت احلجاب عن أ دريأ ين  أل يزمام

م عمياءن حيصى ألأقل  من أ كمر أ أنت  كن  إو  اجلهريف  صماءو  الس ريف  ّن 
 بذثر العو كنات عن  كعن اسقاء املم متنعين رب  الأي  لعليم خبري كلعلى ذ
ن  وملعل  يق درت له من نفاد  ق امو  اتدو جو قبل خلق امل يسر  يف  جريتهأال ذي 

 رب  الأي  يع املنيعدالب كر ذكايع دبما فات عنهم من على  هؤالء الغفالء
 دريأمن انصر  ك يف األرضت لنفسدجو مل ا ما  كعز ت وف كعن نصر  حترمين

العليم  كنفسإال  أحد  لع هباط  ا امو  ينفسيف  عتهادو أال يت  رةدمن ق كنصر أن أ
 دبعإال   نكمل ي كلذو  ية من فمكات حبر دو جو ل  املكاللقف   كعز ت واخلبري ف
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ل  عني ك  يكيبو  يكبأرب  أي  يردر القدر املقتدم القاكاحلا نت أ كن  إو  كنذإ
 كفنائيف  مبا والن يستشعر و  واين لن يعرفذا ابتليت بني هؤالء ال  مبو  كتدحو ل
ت ويباي حمب كعز ت والعزيز املنري ف كيف مجالكف يف و  كرتدق دبع كصب يف  حتري 

 يفميف  نواحليرت ماء ادق ويباي حمبال ذي  نتأو  طاحملي كعلم دبع كحلم
 يعدالغالب الب كمر أعلى  ل همكن   ومائنات ليقكالعلى  ل رشح منهذيب وحبيث ل

هم عن دتب ع الو الر فيع ي  العل ب املمتنعذا العذنات عن هكمتنع املم رب  الأي 
أنت  كن  إو  نفسهمعهم أبدت الو كمث  ارحهم بعنايت كهر فيض فضلواج

ك شيء لن مينع دما تري كرتدم بقكحتو كناطتفعل ما تشاء بسل دالفاعل املري
أي  نيألرضاو  تواالس ميف  عم اك شيء لن يعجز و كتومكحو كانطعن سل

م يشربأل كحب ائأعلى  رب  فارحم  عطقو موهبماء قلدمن  الس ر  يف  نو ّن 
ن لن إرب  أي  بني هؤالء املغل ني كمر أيف  وان يتنف سأن و ر ديق الو حشائهمأ

لمات ظ  ه الذهيف  ورهظ  ن هلم ابلذفأ كصفيائأعلى  فارحم كائدعأعلى  تقهر
حبيث  كحب ائأاألمر على  د  رب  اشتأي  الر حيم ورالغفأنت  كن  إو  ورجيد  ال
أي رب  فاخرج  اجلميل كر ذكايع درن  بذكن يرن  أدلن يقو شقياءبني األ واقعو 

لن ال ذي  بشأن ألرضاو  توابني الس م كر ذكحجاب من يعن خلف األ
ك على يف ما حير  كف ىعلت األو كمليف  عم ا خلقأحد  ن مينعهرن  أديق
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 عليهم دير و شقياءة بني األور مقه كصفيائأي رب  أ نيكمن هؤالء املشر  األرض
 مث  اصب كزمام كن اي قلم فامسل عنه فرح املقر بني أد  ل  حني ما يبيف ك

لتنصعق  كلقينام ا أتلقى حرفا ع وضني اتّلل  احلق  لكن من الر ا كت الو بطصاو 
ن اي مة القليل أذه الش ر ذه يلو ن عن حو ينف ضو نيألرضاو  تواالس ميف  ل  منك

 كسرار أ ئهر من لئالظما  غمث  ابل كم فاقلع ما رشح من غمام علمدقلم الق
 ال كن  إو  ال اخلزف عن لؤلؤ عز  مثنيو ل  ظ  الش مس عن ال وان  الن اس لن يعرفأل

 تلتفت الو كف برب  كلني فا وك  ن من املتكو  كاّلل  رب  ى عل لوك  فتشيء  حتزن عن
فاعرض  واكشر أو  وافر كينهم  ذعن ال   كه ر بصر طرين كع عن املنطمث  انقشيء إىل 

سرت  كهتت ن اي قلم الأني كعن املشر  كفيكن ه يإو  كاّلل  رب  إىل  قبلعنهم مث  أ
ن و دمن  رابابفسهم أالر ايسات ألن واذين اخت  ذتشق  سرت ثياب ال   الو ناتكاملم
 ينلق كلكذ  در ة من اعتزازهم بني العباذينقص لئال   ألف نيب  على  نو يفتو اّلل  
ك ع هؤالء مث  ابد ن اي قلم ن من الص ابرين أو كتو كنفسيف  مئن  طلت كعلي

م كتليف  غربيتو يتدحو على   نو ر كميو نفس اّلل   يدايأ ي  ل  ع   وااجتمعال يت  األاي 
 عينهمني  أبكمث  يب ينفسعلى  ن الس يفو يضربو يمظر عكمى عل ل  حنييف ك

اع مثل دبعني اإل العاملني اتّلل  ما رأتعلى  ليشتبهن   ديستنصرن  من العباو
ال ذي إىل  نو يرسلو بكذم  دن قميصهم بو م مث  حيم ر دان القطن سلو هؤالء يقتل
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ت مجايلوضجيج املغل ني ف كلذن اّلل  لريفع بو دمن  هم أرابابو ذاخت   أهل  حتري 
ن و عطل  حني يقكيف  و  شراقإلاو  ي  العشيف  نو ر كا ميمبو  رهمكمن م مأل األعلى

علينا اجلرح من هؤالء   دور  دن قو ديناو هم خرقةدعضعلى  نو اّلل  مث  يلق دعض
نن  من و كتو متداي مأل القرب شهأنتم  ماك  ذحينئو  من قبل وار كم كلكذ

جعله  دقو حو ا الل  ذهك يف ت رب  وامت ت ربا إذ ي  ن اي نبيل قبل علين أدالش اه
م الر حٰ وامينان ر طاإلأهل  ن  منهداّلل  قميص مجاله بني العاملني ليج  نئح رهب 

 نن  من العارفنيو كيو انطالش ي دو سف البيان من جنو يد على ور يستشعرن  مبا و
ين ذخيار ال  ان األدن عباو ار لعل  به تقر  عيطشل  األكإىل   رسلهأف دتري ول كن  إو 

مه ذهيف  شارات الفج ارإلن يزهل م   كمرانأ كلكذ  ديدلم الش  ظالص يلم امل األاي 
ن ه إو  ايلكت  او  يج هو تو  يمث  اعتصام يدعليه اعتماو ابّلل  إال   ا أمريمو  ابحلق  

م  ل  ما الكاّلل  عن   دعبا هن  أن اي نبيل فإ كاي  يل  املخلصني إو  يرضى به رضاء رهب 
 به والم ال يتعر ضظ  ال يدايأحد أ عليهم طيسب وحبيث ل دعن الفسامنعهم مث  أ

ل  يف ك والوك  ت ومنن  من الص ابرين قل اي قو كيو شقى الن اسن من أو كي ولو
ّلل   دحلماو  املنتقمني د  شإن ه أو  والمظينهم ذال   ذن ه أيخإو  مكاّلل  رب  على  حني

 رب  العاملني


