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هو للا المنع القدس الب هى
ابحلق يف ملكوته
عز عليّا وينطق ّ
فسبحان الّذي ّنزل اآلايت ّ
ابحلق من جربوت ّ
الروح تلقاء عرش رّهبم
لعل النّاس يتّخذن إىل جهة ّ
األعلى بلسانه األبدع األحلى ّ
ابحلق سبيال قل اي قوم اتّقوا هللا وال تتّبعوا أنفسكم أن ارتقبوا فضل هللا وإ ّن
الرمحن ّ
ّ
فضله كان عليكم حميطا وإن أستشرقت عليكم مشس الكلمات عن أفق مليك األمساء
الصفات إذا ال تستكربوا مثّ اسجدوا جلمال ربّكم الّذي كان يف جربوت البقا ابسم
و ّ
البهاء ويف ملكوت اإلنشاء ابلعل ّي مذكورا أن اي قوم ال تكفروا آبايت هللا بعد إنزاهلا
الشيطان ألنفسكم وليّا إ ّايكم أن ال تضطربوا حني الّذي تضطرب فيه
وال تتّخذوا ّ
تتموج البحار وتضع
السفلى و ّ
تندك اجلبال و ّ
السماء وتنشق أرض ّ
األشياء وتنفطر فيه ّ
السموات واألرض وكذلك ّنزل األمر
السكر س ّكان ّ
كل ذات محل محلها وأيخذ ّ
ّ
حلق من قلم القدس وكان هللا على ما أقول شهيدا ضعوا ما حيجبكم عن هللا مثّ
اب ّ
ابحلق وكانت على امسي
السماء الّيت قد ارتفعت ّ
اصعدوا جبناحني التّقديس إىل هذا ّ
كل
األهبى ّ
ابلسّر مرفوعا قل اتهلل قد هبّت نسامي الفضل عن مشرق العدل وهبا محلت ّ
يفرون من
األشياء إن أنتم بذلك خبيا وسوف يضع اإلمكان محله إذا تشهد املشركني ّ
مقرا أمينا وكذلك أنبئناك من نبأ األمر لتطّلع
اليمني و ّ
الشمال ولن جيد ّن ألنفسهم ّ
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العز مقنوعا قل اي قوم خذوا كأس احلمرا من أانمل
أبسرار الّيت كانت خلف سرادق ّ
السما وإن استطعتم يف أنفسكم فاركبوا ابمسي
كل من يف األرض و ّ
البها مثّ انقطعوا عن ّ
لتصلن إىل مقعد الّذي كان عن
األعلى على الفلك احلمرا وسيوا على حبر الكرباي
ّ
كل اجلهات وال تلتفتوا إىل الّذينهم
رمي املشركني حمفوظا أن امسعوا اي قوم نداء هللا من ّ
احلق بعيدا ومن املشركني من كان جماهدا أبمواله
كفروا ابلّذي آمنوا به وكانوا عن سبل ّ
فلما ظهر عليه مجايل إذا كفر به وكان على عقبيه منقلبا وإنّك
ونفسه إلعالء أمري ّ
أنت اي عبد ولو ما حضر منك كتاب بني يدي العرش ولكن ملا ذكر امسك أنزلنا
ّ
العز مستقيما أن
تقر به عيناك وعيون الّذينهم آمنوا ابهلل وكانوا على صراط ّ
إليك ما ّ
عز
استقم يف نفسك ّ
الصراط مثّ اشكر ربّك مبا ّنزل عليك لوح ّ
لئال يزلّك شيء عن ّ
بديعا كذلك مننّا عليك من بدايع فضلنا وأرسلنا إليك ما جتد به روايح ربّك وتتّخذ
احلق أمينا ومن النّاس من أعرض على هللا جهرة
ظل عصمة ربّك مقاما كان على ّ
يف ّ
يسود وجهه وينقلب إىل هللا مبغوضا ومنهم من قال أب ّنا ما
وإذا تتلى عليه آايت هللا ّ
ّنزلت على الفطرة قل اتهلل إ ّن الفطرة قد خلقت حبرف منها ويشهد بذلك ما جيري
من قلم قدس بديعا ومنهم من افرتى على هللا وقال إ ّن هذا ّإال ساحر يسحر النّاس
بيني واملرسلني وكان يف دين هللا بغيا قل اي
ومبا خرج من فمه حبطت أعماله وأنكر النّ ّ
قوم خافوا عن هللا وال تقولوا ما قاله املشركون حني الّذي أشرقت مشس القدم عن
نب إىل أن انتهت
مشرق احلجاز بسلطان مبينا وكذلك قالوا املشركون يف زمن ّ
كل ّ
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األايم إىل ّأايم هللا وأشرق مجال القدم عن أفق اسم عليّا وإنّك أنت اي عبد ق ّدس أذن
ّ
الرمحن لتجد
القدس عن كلمات املشركني مثّ ادخل يف غمرات هذا البحر إبذن ربّك ّ
الرتاب وعجنّاه مبياه األمر من لد ّان ونفخنا
لئايل حكمة مثينا قل إ ّان أخذان قبضة من ّ
فيه روحا من أمران مثّ زيّناه أبمسائنا احلسىن يف ملكوت اإلنشا وأرفعناه إىل مقام الّذي
فلما بلغ أش ّده واطمئن يف نفسه إذا استكرب على
كل صغي وكبيا ّ
اشتهر امسه بني ّ
نفس هللا وسلطانه إىل أن حارب معه جهرة وكذلك كان حكم القضا على مجال ربّك
تفرطوا يف جنب هللا اتهلل
العل ّي األعلى من اصبع هللا مقضيّا قل اي قوم اتّقوا هللا وال ّ
هذا من نبأ الّذي به ّقرت عيون أهل مأل البقا وكان خلف حجبات النّور بعصمة هللا
فلما تّت امليقات أشرق عن أفق القدس بربهان الّذي كان على العاملني حميطا
حمفوظا ّ
السموات
وأنتم إن تنكروا هبذا الربهان ّ
فبأي برهان يثبت إميانكم ال فوالّذي أشرقت ّ
احلق دليال قل اي قوم إذا دخل عليكم رسول
بنور وجهه إذا لن جتد ّن ألنفسكم إىل ّ
هللا أبثره قوموا عن مقاعدكم وخذوه أبانمل التّسليم مثّ استنشقوه إن وجدمت منه راحية
هللا حمبوبكم إذا ال تنكروا كذلك ّنزل األمر من جربوت القدس تنزيال من لدن عزيز
قديرا واي قوم أن اتّبعوا ملّة هللا ودينه وال ترتكبوا ما نيتم عنه يف الكتاب اتّقوا هللا
وكونوا على األمر مستقيما فسوف يدعون املشركون أحدا من هناك ويدخلون يف قلبه
بغض هللا ومظهر نفسه ويرسلونه إىل ال ّداير وإليكم ومعه ما يقلّب النّاس عن صراط
الشرك ويكون مستقيما على أمر مواله اتهلل
يتحرك من اهتزاز ّ
ّ
عز منيا فطوىب ملن لن ّ
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السموات واألرض مجيعا ذلك من أنباء الغيب
إنّه خلي عند ربّك عن خلق بني ّ
كل موقن بصيا والبهاء عليك وعلى الّذين
نوحيها إليك فضال من لد ّان عليك وعلى ّ
الرضوان بيد هللا على
السدرة الّيت ارتفعت ّ
ابحلق وكانت يف قطب ّ
ظل هذه ّ
آووا يف ّ
الفضل مغروسا
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