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قوله تعاىل :هذا مدينة التوحيد فادخدلوا فيها اي مأ املوحدين لتكونوا ببشارات
الروح ملن املستبصرين
هو العزيز الوحيد العايل العلي الفريد

تدلك آايت الكتاب فصدلت آايته بدعيا غري ذي عوج عدلى آايت ال
وهدى ونورا وذكرى ملن يف السموات واألرضني وفيه ما يقرب الناس إىل ساحة
قدس مبني وإنه لكتاب فيه يذكر كل أمر حكيم ونزل ابحلق من لدن حكيم
عدليم وفيه ما يغين الناس عن كل شيء ويهب منه روايح القدس عدلى العاملني
ويغن أبنه ال إله إال هو يفعل ما يشاء أبمره وحيكم ما يريد وما من إله إال هو
له اخلدلق واألمر حييي ومييت مث مييت وحييي وأنه هو حي يف جربوت البقاء
حيكم ما يشاء وال يسئل عما شاء ويف قبضته مدلكوت اإلنشاء ال إله إال هو
العزيز اجلميل وأنه هلو احلق ال إله إال هو مل يزل كان مقدسا عن دونه ومتعاليا
عن وصف ما سواه وال يسبقه أحد يف العدلم وأنه كان عدلى كل شيء حميطا وال
يزال ما اقرتن بعرفان كينونته أحد من خدلقه ولن يصل إليه إيقان موقن وال
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عرفان نفس وأنه هلو الغين احلكيم وكان واحدا يف ذاته وواحدا يف صفاته
وواحدا يف أفعاله مل يزل كان متوحدا يف عرش اجلالل وال يزال يكون متفردا
عدلى كرسي اإلجالل وأنه هلو الصمد الذي لن خيرج عنه شيء ولن يقرتن به
شيء وهو العدلي املقتدر العظيم ما وحده أحد دون ذاته وما عرفه نفس دون
كينونته وكل ما خدلق يف اإلبداع وظهر يف اإلخرتاع خدلق بكدلمة من أمره ال إله
إال هو العزيز الكرمي وإن ما يعرفه العارفون يف أعدلى مقاماهتم وإن ما يبدلغه
البالغون يف أقصى مراتبهم هو عرفان آية جتدليه بنفسها لنفسها وهذا غاية
العرفان إن أنتم إىل معارج العدلم ملن القاصدين فدلما سدت أبواب الوصول عن
ذاته األزلية وانقطعت جناحني العرفان عن الطريان إىل مدلكوت أمره أرسل
الرسل من عنده وأنزل عدليهم الكتب من لدنه وجعل عرفاهنم عرفان نفسه وهذا
ما قبل عن املمكنات جودا من عنده وفضال من لدنه عدلى من يف املدلك
أمجعني ومن أقر هبم كأنه أقر عدلى ال ووحد ذاته ومن تقرب إليهم كأنه تقرب
إىل ساحة قدس مبني ومن أطاعهم أطاع ال ومن أعرض عنهم أعرض عن
وجه ال العزيز املقتدر احلي الرفيع وقدر ال عرفان نفسه يف عرفان أنفسهم
وهذا ما قدر يف ألواح األمر من لدن مقتدر قدير وهذا مبدلغ العارفني يف منتهى
معارجهم إن أنتم من العاملني وما قدر ال فوق ذلك ألحد نصيب وال لنفس
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سبيل إليه وهذا ما كتب عدلى نفسه احلق إن أنتم من العارفني هل يقدر
الضعيف أن يصعد إىل قوي قدمي قل سبحان ال كل فقراء إليه وكل عن
عرفانه لعاجزون وهل ينبغي لدلفاين أن يطري يف جربوت الباقي قل سبحان ال
كل عجزاء عنده وكل يف مظاهر أمره حلايرين وإنك أنت اي سدلمان فاشهد يف
نفسك وروحك ولسانك ومجيع جوارحك أبنه ال إله إال هو وكل عباد له وكل
له عابدون
مث اي سدلمان سدلم يف نفسك ألمر ال ومبا أمرت يف الكتاب وال تكن من
الغافدلني مث أعرف قدر تدلك األايم وال تنس الفضل يف نفسك وكن من
الشاكرين مث انقطع عن نفسك وهواك ليدلهمك ال بفضدله ما خيدلصك عن
العاملني وإايك أن ال حترم نفسك عن نسمات هذا الروح وإن هذا لغنب مبني مث
قرب بتمامك إىل ال املدلك احلي املقتدر القدمي قل هذا فصل من فصول ال
قد ظهر ابلفضل ولن يغريه شيء عما يف السموات واألرضني قل لال هذا
الربيع الذي زين بطرازه الفردوس ولن يعقبه اخلريف يف أبد اآلبدين وإن هذا
فصل ما سبقه فصل يف األرض ألنه استظل يف ظل عدلي عظيم اي مأ
الفردوس خذوا نصيبكم من هذا النسيم الذي به جدد هياكل العاملني وفيه
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نفخ روح احلي احليوان عدلى عظام رميم وأن اي أهل جلة األحدية فانقطعوا عن
عرفانكم وعن كل ما وحدمت به ابرئكم ووحدوا ال يف هذه األايم مبا فصل لكم
ابحلق وال تكونن من الغافدلني مث خذوا حظكم يف هذا الفصل الذي فيه يصبغ
كل شيء بصبغ ال العزيز احلميد وأن اي مأ البقاء فانقطعوا عن كل ما أخذمت
ألنفسكم مث اقبدلوا إىل رضوان الذي فتح ابسم ال العدلي يف سر قدس بديع
وأن اي أهل السموات سبحوا ال ابسم الذي منه اقرتن الكاف بركنه الراء وامليم
مث امسعوا نغمات الروح من هذا الطري الذي تغن بكل األحلان يف كل حني قل
أن اي أهل األرض لال هذه حلمامة اليت يذكركم أحسن الذكر لتكونن من
الذاكرين وما أراد منكم شيئا ولن يريد منكم جزاء وما جزائه إال أبن
يستشهدوا حلب ال العزيز العدليم قل فوال من مل يطدلب لنفسه ما ذكرت
حينئذ ابحلق إنه عدلى خسران مبني قل إن الذين يفرون من املوت يف سبيل
ابرئهم أولئك يف ريب من لقاء ال وأولئك هم الغافدلني وأولئك ما وجدوا
روائح القدس من هذا القميص املنري وانموا عدلى فراش الغفدلة وأعرضوا عما هو
خري هلم عن مدلكوت مدلك العاملني قل سوف يطوي ال األرض ومن عدليها
وحيشركم ابحلق يف مكمن قدس مكني إذا تشهدون أسرار األمر وتطدلعون مبا
قدر من لدى ال العدلي احلكيم وتقولون يف أنفسكم اي حسرة عدلينا فيما غفدلنا
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عن ذكر ال وكنا يف ضالل مبني فوال لو يكشف الغطاء عن وجه العباد
ويطدلعون مبا كسبت أيديهم يف أايم لينقطع الروح من أجسادهم وهذا حلق
يقني وإنك أنت اي سدلمان فاستنصح مبا أنصحناك ابلفضل وأمرانك ابلعدل
وال تكن من الراقدين مث ذكر نفسك وأنفس العباد فيما أنزلناه عدليك ابحلق
لعل الناس ينقدلبون بقدلوهبم إىل مقعد عز كرمي
وأما ما سئدلت يف آية التوحيد وكدلمة التجريد فاعدلم أبن هذا فوق شأين
وما أان إال عبد ذليل هو الذي بيده مدلكوت العدلم ويف قبضته جربوت احلكمة
يعدلم ما يشاء فيما يشاء ال إله إال هو العزيز اجلميل وله األمر يف كل من يف
السموات واألرض يفعل ما يشاء وهو السدلطان العزيز القدير لن يعزب عنه
عدلمه شيء ولن يعجزه شيء ال يسئل عما يفعل وإنه هلو الغالب القاهر العزيز
الرفيع ولكن اين مع عجزي وضري وفقري وافتقادي ملا أحب يف نفسي إظهار
ما أعطاين ال بفضدله لئال أكون من الذينهم قال ال يف وصفهم يف كتاب عز
حفيظ قال وقوله احلق ﴿ الذين ي بخدلون ويمرون الناس ابلبخل ويكتمون ما
آلاهم ال من فضدله ﴾ لذا ألقي عدليك ما جيري ال عدلى قدلمي لتفتخر مبا
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اختصصناك به بني الناس ولعل تكونن من املنقطعني ولتشكر ال فيما أعطاك
بفضدله وأنزل عدليك آايت الذي تتحري عنها العارفني
فاعدلم مث اعرف أبن لدلتوحيد مراتب وعوامل ومقامات شيت ال يعدلم أحد
وما أحصاه نفس إال ال املقتدر العزيز اجلميل وإين لو أريد أن أفصل لك يف
هذا املقام ما عدلمين ال بفضدله ال حيمدله األلواح وال تكفيه البحور لو جيعل
مداد هلذه الكدلمات املقدس املتعايل العزيز الكرمي ألن ال مل يكن لفيضه تعطيل
وال ألمره من تعويق وهو الذي فصل من نقطة األولية عدلم ما كان وما يكون
إن أنتم من العارفني وسيفصل يف طراز هذه النقطة عدلوم اليت ما مسعها أذن
أحد ولن يعرفها أحد من العاملني قل إنه لو يريد أن يطوي كل العدلوم عما
فصل يف املدلك من أول الذي ال أول له ليقدر ويكون ذلك أقرب من ملح
البصر ال إله إال هو السدلطان املقتدر القدير هو الذي يف قبضته مدلكوت مدلك
السموات واألرض ميحو ما يشاء أبمره ويثبت ما أراد بقدرته وعنده لوح قدس
حفيظ قل إنه هو الذي مل يزل كان مقدسا عن كل ما عدلمتم وييت يف كل
شأن بعدلم بديع قل إن جوهر التوحيد والتحديد عنده يف حد سواء ولكن
الناس أكثرهم عدلى فراش اجلهل لراقدين قل لو ميحو اآلايت التوحيد وحيكم
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ابلتحديد هذا حلق مبني وليس ألحد أن يقول مل ومب ألن األمر ما يظهر من
عنده واحلكم ما حيكم عدليه من لدنه وهو القوي القدير
فاشهد اي سدلمان أبن يف خزائن عدلم ال لعدلوم لن يذكر عند حرف منها
عدلم أحد وال توحيد الذي به يوحدون ال عباده وال أعدلى جواهر التفريد ولكن
ملا سبقت رمحته كل العباد يقبل منهم مبا يمرهم يف زمن كل رسول وعهد كل
نب فضال من لدنه عدلى اخلاليق أمجعني فاشهد أبنه ال إله إال هو لن يعرفه
أحد ولن يصل إىل بدايع عدلمه نفس وال يدركه كل من يف املدلك إن أنتم يف
أسرار األمر ملن املتفرسني فياليت يوجد محامات قدسية وأفئدة جمردة ليطرين
مع هذا العبد يف هواء هذا العدلم الذي احرتقت من تقرهبا أجنحة املتقربني
فسوف يظهر ال يف األرض عبادا ما ميسكهم منع املغدلني ويطرين نجناح
القدس ويسرين يف ممالك البقاء ويدخدلن يف سرادق عز منري وال يشغدلهم شأن
يف املدلك وال يدلهيهم زخارف األرض عن ذكر ال العدلي املقتدر العزيز وإذا
يسمعون نغمات الروح تفيض عيوهنم من الدمع ويستبشرون بروح ال ويقبدلون
إىل مجال قدس بديع ولن يبدلوا آايت ال بشيء ولو ينفقون بكل من يف
السموات واألرض وكدلما يسمعون نغمات ال مييدلون إىل وطن القرب ويفدون
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أنفسهم يف كل حني حينئذ ينبغي أبن ابتدء يف ذكر ما أردت من قبل واختم
هذا الذكر الذي لن يبدلغه عدلى أفئدة البالغني
فاعدلم اي سدلمان أبان نشهد يف مقام توحيد الذات أبنه واحد يف ذاته ومل
يزل كان مستواي عدلى عرش التوحيد وكرسي التفريد ومل يكن معه من شيء ولن
يذكر عنده من أحد وهو الباقي القائم العزيز الكرمي ومل يزل كان يف قيومية ذاته
ومل يكن معه ذكر شيء وال عرفان نفس وال توحيد أحد إال أن يكون مبثل ما
قد كان يف أزل اآلزال ال إله إال هو العزيز احلكيم وانقطعت عن هذا املقام
عرفان العرفاء وبدلوغ البدلغاء ألن دونه معدوم عنده ومفقود لديه وموجود أبمره
ال إله إال هو له األمر واخلدلق وأنه كان عدلى كل شيء خبري إنه هو ال ال إله
إال هو الذي ما اتذ لنفسه وليا وال نصريا وال شريكا وال شبيها وال وزيرا ال
إله إال هو العزيز القادر احمليط مث نشهد أبنه كان واحدا يف صفاته وانقطعت
كل الصفات عن ساحة قدسه وهذا ما قدر لنفسه إن أنتم من العارفني
مث اعدلم أبن كثرات عوامل الصفات واألمساء لن يقرتن بذاته ألن صفاته
تعاىل عني ذاته ولن يعرف أحد كيف ذلك إال هو العزيز املتعايل الغفور الرحيم

www.oceanoflights.org

لوح مدينة التوحيد – آاثر حضرة هباءهللا – كتاب مائده آمساىن ،اجملدلد  ،4الصفحات 329 - 313

ويرجع كل ذلك األمساء والصفات إىل أنبيائه ورسدله وصفوته ألهنم مرااي
الصفات ومطالع األمساء وإال إنه تعاىل غيب يف ذاته وصفاته ويظهر كل ذلك
يف أنبيائه من األمساء احلسىن والصفات العدليا لئال حيرم نفس من عرفان
الصفات يف جربوت األمساء وإن هذا الفضل من عنده عدلى العاملني ولدلموحد
يف ذلك املقام حق أبن يوفق يف نفسه أبن ظهور تدلك الصفات يف رسل ال مل
يكن إال صفاته تعاىل حبيث لن يشهد الفرق بينه وبينهم إال أن صفاهتم ظهرت
أبمره وخدلقت مبشيته وهذا حق التوحيد يف هذا املقام قد ألقيناك ابلفضل
لتكونن من الراسخني ولن يشهد العارف شيئا ال يف السموات وال يف األرض
إال وقد يرى ال قائما عدليه ويشهد كل شيء بدلسان سره أبنه ال إله إال هو
العزيز العظيم ويرتقي العارف إىل مقام يشهد آاثر جتدلي ال يف كل شيء
وبذلك يثبت عدلى نفسه أبنه كان ومل يكن معه من شيء فسبحانه وتعاىل عما
يقول هؤالء املشركني ولدلموحد حق أبن ال يفرق كدلمات ال ويشهد بذاته
ونفسه أبن كل اآلايت نزلت من عنده وكل ما نزلت عدلى املرسدلني حق ال
ريب فيها وفصدلت من لدى ال املهيمن القدير وكل الشرايع فصدلت من نقطة
واحدة وشرع من لدى ال وترجع إليه وال فرق بينهما إن أنتم من املوقنني ومع
اختالفها يف كل أعهاد وأعصار ال اختالف فيها ألن كدلها ظهرت من أمر ال
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واألمر واحد يف أزل اآلزال وهذا ما رقم حينئذ من قدلم قدس منري وإايكم اي
مأ التوحيد ال تفرقوا يف مظاهر أمر ال وال فيما نزل عدليهم من اآلايت وهذا
حق التوحيد إن أنتم من املوقنني وكذلك يف أفعاهلم وأعماهلم وكدلما ظهر من
عندهم ويظهر من لدهنم كل من عند ال وكل أبمره عامدلني ومن فرق بينهم
وبني كدلماهتم وما نزل عدليهم أو يف أحواهلم وأفعاهلم يف أقل ما حيصى لقد
أشرك ابل وآايته وبرسدله وكان من املشركني وكذلك نعدلمكم سبل العدلم
واحلكمة لعال أنتم يف سرادق العز لتكونن من الداخدلني وكدلما ذكران األمر
بينهم من جواهر التوحيد وحقايق التفريد هذا مل يكن إال يف مقام التنزيل ألن
كدلهم بدءوا من عند ال ويعيدوا إليه وحكموا أبمره ونطقوا إبذنه لذا يثبت
حكم التوحيد عدليهم يف هذا املقام وكذلك نصرف لكم اآلايت لتكونن من
املوقنني ولكن يف مقام الفرق فضل ال بعضهم عدلى بعض كفضل املوىل عدلى
العبيد ويف هذا املقام فاشهد مقام بعضهم كالنقطة يف صدر احلروفات وكان
احلروفات يفصدلن عن النقطة ويدورن حوهلا كذلك فاعرف مراتب النبيني
وتشهد أبن الذي جائكم ابسم عدلي هو النقطة وتدور يف حوهلا أرواح املرسدلني
إذا قل يف نفسك فتبارك ال أحسن اخلالقني وتشهد يف مقام األفعال أبن كدلها
ظهرت أبمره وخدلقت بقوله وبعثت بقضائه ويرجع إىل مقام الذي قدر هلا من
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عنده ذلك ال رب وربكم ورب آابئكم األولني هل ميكن ألحد أن حيرك يف
املدلك بغري ما قضى ال يف الكتاب قل سبحان ال كل األشياء حمركة أبمره
وكل إليه لراجعني ما من إله إال هو يقبض ما يشاء ملن يشاء ويقدر لكل
شيء ما يريد وهو املقتدر العدليم وما من شيء إال وقد أحاط عدلمه قبل ظهوره
وبعد ظهوره وقدر له ما هو خري له عن كل ما يف السموات واألرض وهذا ما
رقم من قدلم حكم حكيم قديرا إايكم اي مأ البيان ال تشتبه عدليكم أبن األفعال
لو يظهر من عنده كيف يعذب عباده العصاة يف طبقات اجلحيم فاعدلموا أبنه
تعاىل أرسل الرسل ابحلق ليأمروا الناس ابلرب والتقوى وينهوهم عن البغي
والفحشاء ويبشرهم بدلقاء ال يف يوم الذي فيه تشرق األنوار من مقعد عز منري
وهذا ما قضى عدلى احلق من عنده عدلى العاملني وهبم عرفهم سبل اهلداية
والضاللة وبني هلم بدلسان رسدله كل ما أراد هلم حبيث ما من خري إال وهو يف
كتاب مبني فدلما ب ني هلم احلق وأوضح هلم سبل القدس وأظهر هلم مناهج
الفردوس أمرهم بكل ما يبدلغهم إىل هذه املقامات القدسية ويقرهبم إىل ال
العزيز احلميد واهنيهم عن كل ما يضرهم ولذا يرفع املطيعني إىل رفرف القرب
ويضع املستكربين مث اختارهم يف هذين السبيدلني بعد عدلمهم وعرفاهنم سبل
اهلداية والضاللة وميدهم يف كل ما خيتارونه ألنفسهم وهذا عدل من عنده عدلى

www.oceanoflights.org

لوح مدينة التوحيد – آاثر حضرة هباءهللا – كتاب مائده آمساىن ،اجملدلد  ،4الصفحات 329 - 313

كل من يف املدلك أمجعني إذا فاشهد يف نفسك أبن ال ما ظدلم نفس عدلى قدر
خردل ولن يظدلم وإنه هلو املعطي الواهب الكرمي فدلما ظهر لدلعباد سبل احلق
عن الباطل ومناهج اهلداية عن الضاللة يسعدهم يف ما يريدون وجيري عدليهم
القضاء بعد إرادهتم وكذلك نصرف لكم اآلايت وندلقي عدليكم كدلمات احلكمة
لتستبشروا هبا قدلوبكم وقدلوب املقربني وإنه تعاىل لو ميسك عباده من فعل
وجيربهم عدلى فعل آخر ليكون ظدلما من عنده فسبحانه وتعاىل من أن يظدلم
نفس عدلى قدر نقري وقطمري وإنه بعد قدرته عدلى كل شيء وجراين قضائه يف
كل شيء ميد كل املمكنات يف أفعاهلم بعد عرفاهنم ابلنور والظدلمة وهذا
الفضل من عنده لو أنتم ببصر احلكمة يف أسرار األمر ملن الناظرين ومن قال
بغري ما أهلمناك أو يقول بغري ما ألقيناك فهو جمرم بنص الكتاب وكان ال
بريء منه إال أبن يتوب ويرجع إىل هللا ويكون من املستغفرين إنه يغفر من
يشاء ويعطي ملن يشاء ومينع عمن يشاء وال يسئل عما شاء وبيده مدلكوت
األمر واخلدلق ويف قبضة جربوت السموات واألرض حييي ومييت مث مييت وحييي
وإنه هو حي ال ميوت وال يفوت عن عدلمه شيء وأحاط فضدله كل املمكنات
ويعدلم خافية القدلوب وما ظهر منها ال إله إال هو العامل الغالب احلاكم الدلطيف
اخلبري مث اعدلموا اي مأ البيان أبن ال ما أراد لعباده إال ما يقدلبهم إىل رفارف
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القصوى يف جربوت البقاء وما قدر هلم إال ما خندلصهم عن النفس واهلوى
ليبقى املدلك لنفسه احلق ويطهر األرض ومن عدليها من دنس هؤالء املشركني
ونشهد يف مقام التوحيدالعبادة أبن كدلها يرجع إىل ال العزيز املتعاىل العدليم
وكدلها ظهرت من أمر واحد من لدن حكيم قدير وبدئت من ال وسيعود إليه
وكل إليه لراجعني وإليه يصعد الكدلم الطيب وكل لوجهه لساجدين ويعبده كل
من يف السموات واألرض وما من شيء إال وقد يسبح حبمده وخياف من
خشيته ال إله إال هو العزيز القيوم كل األعناق منقادة لسدلطنته وكل القدلوب
خاشعة ألمره وذاكرة بذكره وهو الذي عبده كل شيء ويعبده كل من يف
السموات واألرضني إن الذينهم استقروا عدلى كرسي التوحيد ومقاعد التفريد
يشهدون يف أنفسهم أبن كل ما يعبد به العباد ابرئهم يف صوامعهم ومساجدهم
نزل من عند ال ويرجع إليه ألن املعبود واحد سبحانه وتعاىل إان كل له
عابدون ولو أن العباد يغفدلون يف عباداهتم وينسون ابرئهم ولكن نفس العبادة
واألذكار يسرعون إىل ابرئهم وخالقهم وكل إليه لسارعني وكل ما أنتم تشهدون
يف مدلل األرض وعباداهتم وأذكارهم كدلها فصدلت من لدى ال يف عهد رسدله
وسفرائه وكل أبمره لعابدين ولكن ملا احتجبوا عن املقصود وما قدر ال هلم لذا
احتجبوا عما اختار ال هلم يف تدلك األايم اليت فيه تغنت لسان األحدية بكل
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أحلان جذب بديع فدلما أعرضوا عن ال بعد انتظارهم واختاروا ألنفسهم هذا
جرى عدليهم حكم القضاء وكان ذلك يف صحائف قدس حفيظ ونشهد حينئذ
أبن مقامات التوحيد ومراتب التفريد كدلها ظهرت يف مجال عز بديع الذي
ظهر يف الستني أبمر ال املقتدر احلكيم العدليم وإنه هو الذي كان واحدا يف
ذاته وصفاته وأفعاله ومل يكن له شبه وال ند وال ضد وكل خدلقوا أبمره وكل
أبمره لقائمني ولن يقدر أحد أن يشاركه يف أمره وال يعارضه يف حكمه ال
يسئل عما فعل وكل يف حمضره لراجعني فاستمع يوم يناد املناد يف قطب البقاء
ويغن محامة احلجاز يف شطر العراق ويدعو الكل إىل الواثق وفيه يفتح أبواب
الفردوس عدلى وجه اخلالئق أمجعني وهذا يوم لن يعقبه ظدلمة الدليل وكانت
الشمس يستضيء منه ألنه استنار من أنوار وجه منري فوال حينئذ يبسط
بساط قدس بديع من لدى ال العزيز املنيع قل فوال إنه ليوم لن حيمل فيه
عرش ربك إال نفسه احلق وإان كنا بذلك لشاهدين وفيه يكشف مقامات لن
يذكر فيها التوحيد ولن يصل إليها حقائق التفريد ولن يطري يف هوائها أعدلي
معارف العارفني إال من شاء ربك فهنيئا ملن قرت عيناه يف هذا اليوم بدلقاء ال
املدلك املتعايل العزيز قل اي مأ املشرق واملغرب إن هذه لنغمات يذكر من أحلان
حني الذي مرت عدلى وادي السناء يف سيناء الروح بقعة اليت لن يذكر فيها إال
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ال العزيز الدلطيف وإذا وردت فيها أخذت حرف السني من وادي األوىل حلب
الذي اتصل بينها يف ذر البقاء إذا ظهرت حروفات اجملتمعات يف عوامل األمساء
والصفات أبمره من لدى ال العزيز اجلميل قل هذه ملدينة لو يدخل فيها
املريض ليشفى ويطيب أقرب من أن جيري عدلى الدلسان اسم احلني ولو مير
عدليها مدلكوت األمساء لتصري كدلها أعظما وحتكي كدلها عن ال حبيث ابسم
منها ينقدلب كل من يف السموات واألرضني وإنك أنت اي سدلمان فاجهد يف
نفسك لتدخل يف هذه املدينة وإن لن تقدر عدلى الدخول فامسع بروحك لعل
متر يف حوهلا ويهب عدليك من نسائم اليت خيرج منها فوال هذا خري لك عن
مدلك األولني واآلخرين وهذا أمري عدليك وعدلى الذين هم صعدوا إىل مقر
سدلطان مبني وإذا دخدلت أرض الصاد ذكر حرف الزاء أبذكار قدس منيع قل
فاستمع ما تغن عدليك محامة القدس حني الذي تطري من هواء إىل هواء عز
رفيع وال تضطرب عن ذلك ألن فيه سر األسرار إن أنت من املستبصرين
فتوكل عدلى ال يف أمرك وال تف من أحد وال تكن من اخلائفني هذا ما
أخربانك به من قبل يف ألواح قدس حفيظ قدلب بوجهك وقدلبك إىل ال املدلك
العزيز الكرمي فوال لن ينقطع نداء ال يف وقت وينادي أبعدلي الصوت عدلى كل
حني ومن طهر أذانه من كدلمات اخلدلق يسمع النداء يف جربوت العزة ولن
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يدلتفت إىل أحد يف املدلك وليستجذب من نداء ال وتقدلب إىل مكمن قدس
مكني وكذلك ذكر امليم من لدان أبذكار عز بديع وإذا وردت أرض الشني
فانشر تدلك األلواح بني يدي الذينهم آمنوا هبا ليتذكرن هبا ويكونن من
املتذكرين فمن يتذكر هبا ليكون خري له عن كل ما خدلق من أيدي القدرة يف
جربوت عز مبني ألن فيها لن يشهد إال ال وحده وما دونه خدلق حبرف منها
إن أنتم من العارفني وكذلك مننا عدليك اي سدلمان مبا ألقيناك قول احلق وبي نا
لك أسرار التوحيد وهديناك إىل هذا السبيل الذي فيه جرى السدلسبيل من هذا
املعني وال ينفذ بدوام أمر ال وال يبيد يف أبد اآلبدين
مث اعدلم اي سدلمان أبن الذينهم ما اتصفوا بصفات التوحيد لن يصدق
عدليهم اسم املوحد إن أنتم من الشاعرين ولن يتم ألحد حكم التوحيد ابلقول
وأنتم اي مأ البيان فاجهدوا يف أنفسكم لتكونوا بصفات ال ملن املتصفني ومن
مل يهب منه نسمات ال وصفاته لن يفوز هبذا املقام ولن يعد من املوحدين إذا
خنتم القول أبنه ال إله إال هو وإان كل عباد له وكل إليه لراجعني واحلمد ل رب
العاملني
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