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ونوا ببشارات كلت نيداملوح    مأايها يخدلوا فدفا ديوحنة الت  يدا مذه :تعاىلقوله 
  نيوح ملن املستبصر الر  
 

 ديالفر  ي  العل د العايليز الوحيهو العز 
 
 

 ت ال  ايآ ىعوج عدل يذ ريا غيعدته بايدلت آتاب فص  كت الايآ كتدل
ساحة إىل  اسالن   بقر  ي ه مايفو  نيرضاألو  مواتالس   ملن يف ىذكر و  نوراو  ىدهو 
م يكن حدمن ل نزل ابحلق  و  ميكمر حأ ل  ك  رذكيه يتاب فكن ه لإو  نيس مبدق

 نيالعاملعدلى  سدح القيهب منه روايو  يءش ل  كاس عن  الن   غينيه ما يفو  ميعدل
هو إله إال   ما منو  دير يم ما كحيو  مرهأب شاءيفعل ما يهو إله إال   ال ن هغن أبيو 

 ءجربوت البقايف  ي  هو ح ن هأو  ييحيو  تيميت مث  يميو  ييحيمر األو  له اخلدلق
هو إله إال   نشاء الكوت اإلقبضته مدل يفو  ا شاءعم   سئلي الو  شاءيم ما كحي

ا يمتعالو  ونهدسا عن د  ان مقكزل  يهو مل إله إال   ال ن ه هلو احلق  أو  ليز اجلميالعز 
 الو  اطيحم يءش ل  كعدلى   انك  هن  أو  العدلمد يف حأسبقه ي الو  عن وصف ما سواه

ال و  قان موقنيإإليه  صليلن و  من خدلقه دحأ نونتهيكزال ما اقرتن بعرفان  ي
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 صفاتهيف  ادواحو  اتهيف ذ ادان واحكو  ميكاحل هلو الغين   هن  أو  عرفان نفس
 ادون متفر  كيزال ي الو  عرش اجلالليف  ادان متوح  كزل  يفعاله مل أيف  ادواحو 

قرتن به يلن و  يءرج عنه شخيلن  يذل  ا دمه هلو الص  ن  أو  جاللاإل يكرسعدلى  
  وندما عرفه نفس و  اتهذون د دحأه دم ما وح  يظر العداملقتي  هو العدلو  يءش
إله  مره الأمن  دلمةكخرتاع خدلق باإليف  هرظو  اعدباإليف  ما خدلق ل  كو  نونتهيك

بدلغه يما  ن  إو  مقاماهتم ىعدلأ يف عرفه العارفونيما  ن  إو  مير كز اليهو العز إال  
ة يا غاذهو  ه بنفسها لنفسهاية جتدل  يهو عرفان آ مراتبهم ىقصأيف  لغونالبا

الوصول عن  بوابأت د  ا سن فدلم  يدمعارج العدلم ملن القاصإىل  نتمأ نإ العرفان
رسل أمره أوت كمدلإىل  انري ط  ال  العرفان عننيعت جناحطانقو  ةي  زلاته األذ
ا ذهو  هنم عرفان نفسهجعل عرفاو  نهدتب من لكهم اليعدل نزلأو  هدسل من عنالر  
 كاملدل يف منعدلى  نهدفضال من لو  هدا من عندنات جو كقبل عن املم ما
 به تقر  ن  أكهم  يلإب من تقر  و  اتهذ دوح  و  ال  عدلى  قر  أ هأن  كهبم   قر  أمن و  نيمجعأ

عرض عن أعنهم  عرضأ منو  اع ال  طأم اعهطأ منو  نيس مبدساحة قإىل 
 نفسهمأعرفان  عرفان نفسه يف ر ال  د  قو  عيفلر  ا ي  ر احلدز املقتيالعز  وجه ال  

منتهى  يف نيا مبدلغ العارفذهو  ريدق ردن مقتدمر من للواح األأيف  رد  ا ما قذهو 
 ال لنفسو  بينص دحأل كلذر ال  فوق د  ما قو  نيمن العامل نتمأ نإمعارجهم 
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ر دقي هل نيالعارف نتم منأ نإ نفسه احلق  عدلى  تبكا ما  ذهو  إليه ليسب
عن  ل  كو  إليه فقراء ل  كقل سبحان ال    ميدق ي  قو إىل  دصعين أف يعلض  ا

سبحان ال    قل يجربوت الباقيف  ريطين أ لدلفاين ينبغيهل و  عرفانه لعاجزون
د يف  سدلمان فاشهاينت أ كن  إو  نير يمره حلاأاهر ظميف  ل  كو  هدعجزاء عن ل  ك

 ل  كو  له دعبا ل  كو  هو إله إال   ن ه الأب كع جوارحيمجو  كلسانو  كروحو  كنفس
 ون دعاب له
 

ن من كت الو  تابكال يف مرتأمبا و  مر ال  أل كنفسيف  م سدلمان سدل  ايمث  
ن من كو  كنفسيف  تنس الفضل الو  ماي  األ كر تدلدعرف قأ مث  نيالغافدل
عن  كدلصخيال  بفضدله ما  كدلهميل كهواو  كنفس ع عنطن مث  انقير كالش ا 
  مث  نيمبلغنب  اذه ن  إو  وحا الر  ذعن نسمات ه كنفس حترم ن الأ كاي  إو  نيالعامل

ا فصل من فصول ال  ذ قل هميدالق رداملقت ي  احل كال  املدلإىل  كب بتمامقر  
ا ذ قل لال  هنيرضاألو  مواتالس  يف  اعم   يءه شري  غي لنو  هر ابلفضلظ دق

ا ذه ن  إو  نيداآلب دبأيف  فيعقبه اخلر يلن و  وسدرازه الفر طن بي  ز  يذال   عيبالر  
  مأاي ميظع ي  عدل ل  يف ظ ل  ظاست هن  رض ألاأليف  فصل ما سبقه فصل

ه يفو  نيل العاملكا يه دد  به جال ذي  ميسا الن  ذمن ه مكبيوا نصذوس خدالفر 
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عوا عن طفانقة ي  دحة األهل جل  أ اي نأو  ميام رمظععدلى  وانياحل ي  روح احل نفخ
م كل لم مبا فص  اي  ه األذهيف  ال   وادوح  و  مكمت به ابرئدما وح   ل  كعن  و  مكعرفان
 صبغيه يفال ذي  لصا الفذهيف  مكظ  وا حذخ  مث  نيالغافدل من ونن  كت الو  ابحلق  

مت ذخأما  ل  كعن   عواطفانق ءالبقا  مأاي نأو  ديز احلميبصبغ ال  العز  يءش ل  ك
 عيدس بدق سر  يف  ي  ابسم ال  العدل فتحال ذي  رضوانإىل  ام مث  اقبدلو كنفسأل
م ياملو  نه الر اءكاف بر كمنه اقرتن الال ذي  ال  ابسمسب حوا  مواتهل الس  أ اي نأو 
قل  نيح ل  ك  يف حلاناأل ل  كب تغن  ال ذي  ريط  ا الذوح من هامسعوا نغمات الر   مث  
من  ونن  كر لتكذ  حسن الأم كر ذكي يته حلمامة ال  ذرض لال  ههل األأ اي نأ
ن أبإال   ما جزائهو  م جزاءكمن دير يلن و  ائيش مكمن دراأما و  نير كا ذ  ال
 رتذكدلب لنفسه ما طيال  من مل م قل فو يز العدليال  العز  حلب   وادستشهي

ل يسبيف  من املوت ونفر  ين يذن  ال  إقل  نيخسران مبعدلى  ن هإ ابحلق   ذنئيح
وا دما وج كولئأو  نيهم الغافدل كولئأو  ب من لقاء ال  ير ك يف ولئأابرئهم 
 عرضوا عما هوأو  فراش الغفدلةعدلى  انمواو  ريص املنيا القمذه س مندالقروائح 

 هايمن عدلو  رضاأل ال   يو طي قل سوف نيالعامل كوت مدلك هلم عن مدلريخ
دلعون مبا ط  تو  مرسرار األأون دا تشهذإ نيكس مدمن قكميف  م ابحلق  كشر حيو 
ما غفدلنا ينا فيدل حسرة عايم كنفسأيف  تقولونو  ميكاحل ي  العدل ال   ىدر من لد  ق
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 دوجه العبا عن ءاطشف الغكيال  لو فو  نيضالل مب يف ان  كو  ر ال  ذك عن
 ا حلق  ذهو  همدجساأوح من الر   عطنقيم لاي  أيف  هميديأسبت كدلعون مبا  طي  و 
 لدابلع كمرانأو  ابلفضل كنصحنامبا أفاستنصح   سدلماناينت أ كن  إو  نيقي
 ابحلق   كيعدل نزلناهأما يف دنفس العباأو  كر نفسذك  ن مث  يداقمن الر   نكت الو 

  مير ك  عز   دمقعإىل  دلبون بقدلوهبمنقيالن اس  لعل  
 

 فوق شأين اذه ن  فاعدلم أب ديجر دلمة الت  كو  ديوحة الت  يآيف  سئدلت ا مام  أو 
مة كقبضته جربوت احليف و  وت العدلمكه مدلديبال ذي  ل هويلذ دعبإال   انأما و 
يف  من ل  يف ك مرله األو  ليز اجلميالعز  هوال  إله إ ال شاءيما يشاء فيعدلم ما ي

عزب عنه ير لن يدز القيان العز طهو الس دلو  شاءيما  فعليرض األو  مواتالس  
ز يالعز  ه هلو الغالب القاهرن  إو  فعليا سئل عم  ي ال يءعجزه شيلن و  يءعدلمه ش

هار ظإ ينفسيف  حب  أملا ي دافتقاو  يفقر و  يضر  و  يمع عجز  ن اين  كلو  عيفالر  
تاب عز  يف ك وصفهميف  نهم قال ال  يذمن ال   ونكأ ال  بفضدله لئال   اينطعأ ما

 ام   ون  م  ت  ك  ي  و  ل  خ  لب  اب   اس  الن   ون  ر  م  ي   و ون  دل  خ  ب  ي    ن  ي  ذ  ال  ﴿  احلق   قولهو  قال ظيحف
لتفتخر مبا ي قدلمعدلى  ال   ير جيما  كيعدل يلقأا ذل ﴾ ه  دل  ض  ف   ن  م   م ال   لاه  آ
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 كاطعأما ير ال  فكلتشو  نيعطمن املنق ونن  كت لعل  و  اس الن  نيبه ب كاختصصنا
  نيعنها العارف ري  تتحال ذي  تايآ كينزل عدلأو  بفضدله

 
 دحأعدلم ي ال مقامات شيت  و  عواملو  مراتب ديوحلدلت   ن  فاعدلم مث  اعرف أب

يف ك ل لفص  أن أ دير ألو  ين  إو  ليز اجلمير العز داملقت ال  إال   حصاه نفسأما و 
 علجيلو  ه البحوريفكت الو  لواحاأل مدلهحي ال  بفضدله ال ميناملقام ما عدل   اذه
 ليطضه تعين لفكين  ال  مل أل مير كز اليالعز  تعايلس املددلمات املقكه الذهل دادم
 ونكيما و  انكعدلم ما   ةي  لو  ة األطل من نقفص   يذال   هوو  قيمره من تعو ال ألو 
ن ذمسعها أ ما يتة عدلوم ال  طقه الن  ذراز هيف ط لفص  يسو  نيمن العارف نتمأ نإ
ا العدلوم عم   ل  ك  يو طين أ دير يلو  ن هإ قل نيمن العامل دحأعرفها يلن و  دحأ

قرب من ملح أ كلذون كيو  ردقيل له لو  أال ال ذي  لو  أمن  كاملدليف  لفص  
 كوت مدلكقبضته مدليف ال ذي  ر هويدر القدان املقتطدلالس   هوإله إال   البصر ال

س ده لوح قدعنو  رتهدبق دراأثبت ما يو  مرهشاء أبيحو ما ميرض األو  مواتلس  ا
 ل  يف ك يتيو عدلمتمكل  ما عن   ساد  ان مقكزل  يمل ال ذي  ن ه هوإقل  ظيحف

 ن  كلو  سواء د  حيف  هدعن ديدحالت  و  ديوحجوهر الت   ن  إقل  عيدشأن بعدلم ب
م كحيو  ديوحالت   تايحو اآلميقل لو  نيداجلهل لراق فراشعدلى  ثرهمكأاس الن  
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هر من ظيما  مراأل ن  مب ألو  قول ملين أ دحس أليلو  نيمب ا حلق  ذه ديدحابلت  
 ر يدالقي  هو القو و  نهده من ليم عدلكحيم ما كاحلو  هدعن
 

حرف منها  در عنذكيلن  خزائن عدلم ال  لعدلوميف  أبن  سدلماناي دفاشه
ن كلو  ديفر جواهر الت   ىعدلأال و  هدال  عبا وندوح  يبه ال ذي  ديال توحو  دحأعدلم 

 ل  ك  دعهو  رسول ل  كزمن  يف  مرهميقبل منهم مبا ي دالعبا ل  ك  ا سبقت رمحتهمل  
عرفه يهو لن إله إال   ال ن هأب د فاشهنيمجعأق ياخلالعدلى  نهدفضال من ل نب  

يف  نتمأ نإ كاملدليف  من ل  كه  كر دي الو  نفس ع عدلمهيادبإىل  صليلن و  دحأ
ن ري طيل ةدجمر   ةدفئأو  ةي  سدمحامات قيوجد ت يالي فنيسن املتفر  مل مرسرار األأ

 نيبجنحة املتقر  أهبا احرتقت من تقر  ال ذي  ا العدلمذهواء هد يف ا العبذمع ه
ن نجناح ري طيو  نيهم منع املغدلكسميا ما درض عبااأل ال  يفهر ظيفسوف 

 نأشغدلهم شي الو  ريعز  من قدسرايف  خدلنديو  ءالبقا كمماليف  نري سيو  سدالق
ا ذإو  زير العز داملقت ي  ر ال  العدلذك رض عنهم زخارف األيدلهي الو  كاملدليف 

 قبدلونيو  ستبشرون بروح ال  يو  معد  وهنم من اليض عيتف سمعون نغمات الر وحي
يف  من ل  كنفقون بي لوو  يءت ال  بشايا آلو د  بيلن و  عيدس بدمجال ق ىلإ

 وندفيو  ن القربطو إىل  دلونيميال   اتسمعون نغميما دل  كو  رضاألو  مواتالس  
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 اختمو  ت من قبلدر أر ما يف ذك ءدن ابتأب ينبغي ذنئيح نيح ل  يف ك نفسهمأ
  نية البالغدفئأعدلى  بدلغهيلن ال ذي  ركذ  ا الذه
 

مل و  اتهذ يف ده واحن  ات أبذ  ال ديمقام توحد يف ان  نشه سدلمان أباي فاعدلم
لن و  يءن معه من شكيمل و  ديفر الت   يرسكو  ديوحعرش الت  عدلى  ايان مستو كزل  ي
 اتهذة ي  ومي  قيف  انكزل  يمل و  مير كز اليالقائم العز ي هو الباقو  دحأه من در عنذكي
ما  ون مبثلكين أإال   دحأ ديال توحو  ال عرفان نفسو  يءر شذك ن معهكيمل و 
ا املقام ذعن ه عتطانقو  ميكز احليهو العز إله إال   اآلزال ال زلأيف  انك  دق
مره أب دموجو و  هيدل دمفقو و  هدعن ومدونه معد ن  بدلوغ البدلغاء ألو  رفان العرفاءع
إله  هو ال  ال هن  إ ريخب يءل  شكعدلى   انكه  ن  أو  اخلدلقو  مرهو له األإله إال   ال

 ال رايال وز و   هايال شبو  اكيال شر و  اري ال نصو  اي  لنفسه ول ذما ات   يذال   هوإال  
عت  طانقو  صفاتهيف  ادان واحك  ن هأب دشهنمث   طياحمل ردز القايهو العز إله إال  

  نينتم من العارفأ نإلنفسه  رد  ا ما قذهو  سهدق فات عن ساحةالص   ل  ك
 

 صفاته ن  اته ألذقرتن بيمساء لن األو  فاتثرات عوامل الص  ك  ن  أب مث  اعدلم
 ميحالغفور الر   تعايلامل زيهو العز إال   كلذف يك  دحأعرف يلن و  اتهذ نيعتعاىل 
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 ايم مراهن  صفوته ألو  رسدلهو  ائهينبأ ىلإ الص فاتو  مساءاأل كلذ ل  كرجع  يو 
 كلذ ل  ك  ر  ه  ظ  ي  و  صفاتهو  اتهيف ذ بيغتعاىل ه ن  إ ال  إو  مساءاأل العطمو  الص فات

نفس من عرفان  رمحي ا لئال  يفات العدلالص  و  مساء احلسىنائه من األينبأ يف
د لدلموح  و  نيالعاملعدلى  هدمن عن ضلا الفذه ن  إو  مساءجربوت األيف  الص فات

رسل ال  مل يف  فاتالص   كهور تدلظ ن  نفسه أب يف وفقي ن  أب املقام حق   كليف ذ
هرت ظ صفاهتم ن  أإال   نهميبو  نهيالفرق ب دشهيث لن يحبتعاىل  صفاتهإال   نكي
ابلفضل  كنايلقأ داملقام ق اذهد يف يوحالت   ا حق  ذهو  تهي  خدلقت مبشو  مرهأب
 رضاأليف  الو  مواتالس  يف  ئا اليالعارف ش دشهيلن و  نياسخمن الر   ونن  كلت

 هوإله إال   ال ن هه أببدلسان سر   يءش ل  ك  دشهيو  هيقائما عدل ال   ىر ي دقو  إال  
 يءش ل  يف ك ال  ي ر جتدل  آاث دشهيمقام إىل  العارف يرتقيو  ميظز العيالعز 

عم ا  تعاىلو  فسبحانه يءمعه من ش نكيمل و  انكن ه  نفسه أبعدلى  ثبتي كلذبو 
 اتهذب دشهيو  دلمات ال  كق  فر  ي ن الأب حق   دلدلموح  و  نيكقول هؤالء املشر ي
ال  حق   نياملرسدلعدلى  لتما نز   ل  كو  هدت نزلت من عناياآل ل  ك  ن  أب نفسهو 
 ةطدلت من نقع فص  يراالش   ل  كو  ريدمن القيال  امله ىدمن ل دلتفص  و  هايب فير 

 معو  نينتم من املوقنأ نإنهما يال فرق بو  إليه ترجعو  ال   ىدمن ل شرعو  ةدواح
 مر ال  أمن  هرتظ دل هاك  ن  ها أليعصار ال اختالف فأو  دعهاأ ل  يف ك اختالفها
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 ايم كاي  إو  ريس مندمن قدلم ق ذنئيح ا ما رقمذهو  زل اآلزالأد يف مر واحاألو 
ا ذهو  تايم من اآلهيما نزل عدليال فو  مر ال  أاهر ظم يف قواتفر   ال ديوحالت   مأ
هر من ظما دل  كو  عماهلمأو  فعاهلمأك يف لكذو  نينتم من املوقنأن إ ديوحالت   حق  
 نهميق بمن فر  و  نيمره عامدلأب ل  كو  ال   دمن عن ل  كهنم  دهر من لظيو  همدعن
 دلق ىصحيما  قل  أيف  فعاهلمأو  حواهلمأيف  وأ هميما نزل عدلو  دلماهتمك  نيبو 
 العدلم م سبلكمنعدل   كلكذو  نيكان من املشر كو  برسدلهو  تهايآو  ابل   كشر أ
مر ران األذكما دل  كو  نياخدلد  ال من ونن  كلت ق العز  د  راس  يف  نتمأ مة لعال  كاحلو 
 ن  يل ألنز مقام الت  يف إال   نكيا مل ذه ديفر ق الت  يحقاو  ديوحنهم من جواهر الت  يب

ثبت يا ذنه لذإب قواطنو  مرهموا أبكحو  إليه واديعيو  ال   دوا من عنءدب همدل  ك
من  ونن  كت لتايم اآلكنصرف ل كلكذو  ا املقامذهيف  هميعدل ديوحم الت  كح

ى عدل فضل املوىلكبعض  عدلى  ل ال  بعضهمالفرق فض   مقاميف  نكلو  نياملوقن
 انكو  ر احلروفاتدص ة يفطقالن  كمقام بعضهم   دا املقام فاشهذه يفو  ديالعب

 نيي  بفاعرف مراتب الن   كلكذحوهلا   ورنديو  ةطقعن الن   فصدلنياحلروفات 
 نيرواح املرسدلأحوهلا يف  وردتو  ةطقهو الن   ي   دل  ع   ابسم مكجائال ذي  ن  أب دتشهو 
ها دل  ك  ن  فعال أبمقام األ يف دتشهو  نيحسن اخلالقأ ال   كفتبار  كنفسيف  ا قلذإ

ر هلا من د  قال ذي  مقامإىل  رجعيو  بقضائه بعثتو  خدلقت بقولهو  مرههرت أبظ
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 يف كر  حين أ دحن ألكمي هل نيلو  م األكرب  آابئو  مكرب  و  رب   ال   كلذه دعن
 مرهة أبكاء حمر  يشاأل ل  كتاب قل سبحان ال   كاليف  ال   ى ما قضريبغ كاملدل

 ل  كر لد  قيو  شاءيشاء ملن يقبض ما ي هوإله إال   ما من نيلراجعإليه  ل  كو 
 هورهظعدلمه قبل  طحاأ دقو  إال   يءما من شو  ميالعدل ردهو املقتو  دير يما  ءيش
ما  اذهو  رضاألو  مواتالس  يف  ما ل  ك له عن  رير له ما هو خد  قو  هورهظ دبعو 
فعال ألا ن  م أبكيعدل تشتبه ان اليالب  مأايم كاي  إرا يدم قيكم حكم من قدلم حق  ر  

 هن  م فاعدلموا أبيبقات اجلحط يف ه العصاةدب عباذ  عيف يكه  دمن عن هرظيلو 
 ينهوهم عن البغيو  ىقو الت  و  اس ابلرب   أمروا الن  يل ل ابحلق  سرسل الر  أتعاىل 

 ريعز  من دنوار من مقعه تشرق األيفال ذي  ومييف  رهم بدلقاء ال  بش  يو  الفحشاءو 
 ةيادفهم سبل اهلعر   هبمو  نيالعاملعدلى  هدمن عن احلق  عدلى  ىا ما قضذهو 
يف   هوو  إال   ريمن خ ث مايهلم حب دراأ ما ل  ك هلم بدلسان رسدله  ني  بو  اللةالض  و 

 هر هلم مناهجظأو  سدوضح هلم سبل القأو  هلم احلق   ني   فدلم ا ب   نيتاب مبك
ال  إىل  هبمقر  يو  ةي  سده املقامات القذهإىل  بدلغهميما  ل  كمرهم بأوس دالفر 
 رفرف القربإىل  نيعيطرفع امليا ذلو  همضر  يما  ل  كهم عن  ياهنو  ديز احلميالعز 

 عرفاهنم سبلو  عدلمهم د بعنيدليبن الس  يذهيف  اختارهم ن مث  يرب كضع املستيو 
عدلى   هدل من عندع اذهو  نفسهمتارونه ألخيما  ل  يف ك همد  ميو  لةالالض  و  ةياداهل
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ر دقعدلى  دلم نفسظن  ال  ما أب كنفس يف دا فاشهذإ نيمجعأ كاملدليف  من ل  ك
 سبل احلق   دهر لدلعباظا  فدلم  مير كالواهب ال يطهلو املع هن  إو  دلمظيلن و  لدخر 
هم يعدل ير جيو  وندير ي مايف  همدسعياللة ة عن الض  يادمناهج اهلو  لطالبا عن

مة كدلمات احلكم  كيعدل يندلقو  تايم اآلكل نصرف كلكذو  هتمدراإ دبع ءالقضا
 ه من فعلدعبا كسميلو تعاىل ه ن  إو  نيبقدلوب املقر  و  مكلتستبشروا هبا قدلوب

دلم ظي  نأمن تعاىل و  بحانهه فسددلما من عنظون كيفعل آخر ل ىعدل ربهمجيو 
يف   ن قضائهايجر و  يءش ل  كعدلى   رتهدق دن ه بعإو  ريمطقو  رير نقدقعدلى  نفس

ا ذهو  دلمةظ  الو  ورعرفاهنم ابلن   دفعاهلم بعأيف  ناتكاملم ل  ك  دمي يءش ل  ك
من قال و  نير ظامر ملن الن  سرار األأيف  مةكاحل نتم ببصرأه لو دالفضل من عن

 ان ال  كو  تابكفهو جمرم بنص ال كنايلقأ ما ريل بغقو يو أ كهلمناأ ما ريبغ
غفر من ين ه يكون من املستغفرين إو  هللاإىل  يرجعو  أبن  يتوبإال   منه بريء

وت كه مدلديبو  ا شاءسئل عم  ي الو  شاءين نع عم  ميو  شاءيملن  يطعيو  شاءي
 ييحيو  تيميت مث  يميو  ييحيرض األو  مواتالس   قبضة جربوت يفو  اخلدلقو  مراأل
 ناتكاملم ل  كفضدله   طحاأو  يءفوت عن عدلمه شي الو  وتمي ال ي  ن ه هو حإو 
ف يطم الدل  كالغالب احلا  هو العاملإله إال   هر منها الظما و  القدلوب ةيعدلم خافيو 

رفارف إىل  بهمقدل  يما إال   هدلعبا دراأن  ال  ما أب انيالب  مأاي مث  اعدلموا رياخلب
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 ىاهلو و  فسعن الن   صهمما خندل  إال   ر هلمد  ما قو  ءجربوت البقا يفى القصو 
 نيكنس هؤالء املشر دمن  هايمن عدلو  رضر األه  طيو  لنفسه احلق   كاملدل ىبقيل
 ميالعدلتعاىل ز امليال  العز إىل  رجعيدل ها ك  ن  ة أبدالعباديوحمقام الت  د يف نشهو 
 إليه دعو يسو  من ال   ئتدبو  ريدم قيكن حدمن ل دمر واحأمن  هرتظدل ها كو 
 ل  كه  دعبيو  نيدلوجهه لساج ل  كو  بيط  دلم الكال دصعيه يلإو  نيلراجعإليه  ل  كو 

من  افخيو  هدح حبمسب  ي دقو  إال   يءما من شو  رضاألو  الس موات يف من
القدلوب  ل  كو  نتهطلسدل ةدعناق منقااأل ل  كوم  يز القيهو العز إله إال   ته اليخش

يف  من ل  كه  دعبيو  يءش ل  كه  دعبال ذي  هوو  رهذكرة بكا ذو  مرهخاشعة أل
 ديفر الت   دمقاعو  ديوحالت   يرسكعدلى   وانهم استقر  يذال   ن  إ نيرضاألو  مواتالس  

هم دمساجو  صوامعهم يف ابرئهم دبه العبا دعبيما  ل  ك  ن  نفسهم أبأيف  وندشهي
له  ل  ك  ان  إتعاىل و  سبحانه دواح داملعبو  ن  أل هيلإرجع يو  ال   دنزل من عن

 ةدنفس العبا نكلو  نسون ابرئهميو  اهتمدعبايف  غفدلوني دالعبا ن  ألو و  وندعاب
 وندنتم تشهأما  ل  كو  نيلسارعإليه  ل  كو  خالقهمو  ابرئهمإىل  سرعونيار ذكاألو 

 رسدله دعهيف  ال   ىددلت من لها فص  دل  كارهم  ذكأو  اهتمدعباو  رضمدلل األيف 
ا ذر ال  هلم لد  ق ماو  دا احتجبوا عن املقصو ن مل  كلو  نيدمره لعابأب ل  كو  سفرائهو 

 ل  كب ةي  دحت لسان األه تغن  يف يتال   ماي  األ كتدليف  ا اختار ال  هلماحتجبوا عم  



  329 - 313 الصفحات   ، 4دلد ، اجملمائده آمساىنكتاب   – هباءهللا آاثر حضرة –توحيد مدينة اللوح 

www.oceanoflights.org 

 اذنفسهم هاختاروا ألو  ارهمظانت دعرضوا عن ال  بعأ ع فدلم ايدب بذحلان جأ
 ذنئيح دنشهو  ظيس حفدصحائف قك يف لذان كو  ءم القضاكهم حيعدل ىجر 
ال ذي  عيدمجال عز  بيف  هرتظ هادل  ك  ديفر ت  مراتب الو  ديوحمقامات الت   ن  أب
يف  ادان واحكال ذي   ن ه هوإو  ميم العدليكر احلداملقت مر ال   أبنيتالس  يف  هرظ
 ل  كو  مرهخدلقوا أب ل  كو  دال ضو  دال نو  ن له شبهكيمل و  فعالهأو  صفاتهو  اتهذ
 مه الكح يف عارضهي الو  مرهأيف  هكشار ين أ دحأر دقيلن و  نيمره لقائمأب
 ءب البقاطقد يف املنا دنايوم ي فاستمع نيحمضره لراجعيف  ل  كو  ا فعلسئل عم  ي
بواب أ فتحيه يفو  الواثقإىل  ل  كعو الديو  العراق رطشيف  محامة احلجاز غن  يو 

انت كو  ليدلمة الدل  ظعقبه يوم لن يا ذهو  نيمجعأوجه اخلالئق  ىعدل وسدالفر 
 طبسي ذنئيال  حفو  ريننوار وجه مأمن ن ه استنار منه أل يءستضي مسالش  
ه يمل فحيوم لن يه لن  إع قل فوال  ياملن زيال  العز  ىدع من ليدس بدق طبسا

شف مقامات لن كيه يفو  نيدلشاه كلذن ا بكان   إو  احلق   نفسهإال   كعرش رب
 يعدلأهوائها   يفريطيلن و  ديفر ها حقائق الت  يلإصل يلن و  ديوحها الت  يف رذكي

وم بدلقاء ال  يا الذهيف  ناهيقر ت ع ئا ملنيفهن كمن شاء رب   إال   نيمعارف العارف
 أحلانر من ذكيه لنغمات ذه ن  إاملغرب و  املشرق  مأايقل  زيالعز  تعايلامل كاملدل
إال   هاير فذكيلن  يتال   وح بقعةناء الر  يسيف  ناءالس   يدواعدلى  مر ت ال ذي نيح
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 حلب   وىلاأل يد من وانيف الس  ت حر ذخأ هايت فدا ور ذإو  فيطز الدل  يال  العز 
 مساءاأل عوامليف  هرت حروفات اجملتمعاتظا ذإالبقاء  ر  يف ذ نهايب لصات  ال ذي 

ها يخل فدينة لو يدمل هذل قل هيز اجلميال  العز  ىدمره من لالص فات أبو 
 ر  ميلو و  نيسان اسم احلالدل  عدلى  ير جي نأقرب من أب يطيو  ىشفيض لياملر 
ث ابسم يها عن ال  حبدل  ك  يكحتو  ماظعأها دل  ك  ريلتص اءمسوت األكها مدليعدل

د يف فاجه  سدلماناينت أ كن  إو  نيرضاألو  مواتالس  يف  من ل  كنقدلب  ي منها
 لعل   كخول فامسع بروحد  ال ىعدل ردن لن تقإو  نةيده املذهيف  خلدلت كنفس
 عن ك لريا خذال  همنها فو رج خي يتمن نسائم ال   كيهب عدليو  حوهلايف  متر  
مقر   ىلإ وادن هم صعيذال   ىعدلو  كيعدل يمر أا ذهو  نياآلخر و  نيلو  األ كمدل
ع قل يس مندار قذكاء أبالز   ر حرفذك   درض الص اأ خدلتدا ذإو  نيان مبطسدل

هواء عز  إىل   من هواءريطتال ذي  نيس حدالق محامة كيعدل فاستمع ما تغن  
 نياملستبصر نت من أ نإسرار األ ه سر  يف ن  أل كلذرب عن طتض الو  عيرف
ا ما ذه نين من اخلائفكت الو  دحأتف من  الو  كمر أيف  ال  عدلى  لك  فتو 
 كال  املدلإىل  كقدلبو  كب بوجهقدل   ظيس حفدلواح قأيف  به من قبل كخربانأ

 ل  كعدلى   وتالص   يعدلأب يدنايو  وقتيف  ال   اءدع نطنقيال  لن  فو مير كز اليالعز 
 لنو  جربوت العز ةيف  اءدسمع الن  يق دلمات اخلدلكمن   انهذأ ره  طمن و  نيح
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س دمن قكم ىلإ بتقدل  و  اء ال  دب من نذستجيلو  كاملدلد يف حأإىل  دلتفتي
 نيرض الش  أ تدا ور ذإو  عيدب ار عز  ذك أبان  دم من لير املذك   كلكذو  نيكم

من  ونن  كيو  رن هباذك  تينهم آمنوا هبا ليذال   يدي نيلواح باأل كفانشر تدل
 يف رةدالق يديأما خدلق من  ل  ك له عن  ريون خكير هبا لك  ذ تيفمن  نير ذك  املت

ونه خدلق حبرف منها دما و  هدال  وحإال   دشهيها لن ين  ف ألنيمب جربوت عز  
ا ن  ي   بو  قول احلق   كنايلقأمبا   سدلماناي كيعدل منن ا كلكذو  نينتم من العارفأ نإ
ا ذل من هيدلسبالس   ىه جر يفال ذي  ليبا الس  ذهإىل  كنايدهو  ديوحالت   سرارأ كل

 ن يدباآل دبأد يف يبي الو  مر ال  أوام دب ذنفي الو  نياملع
 

ق دصيلن  ديوحصفوا بصفات الت  ما ات   نهميذال   ن   سدلمان أبايمث  اعدلم 
 ابلقول ديوحم الت  كح دحأل تم  يلن و  نينتم من الش اعر أ نإ دهم اسم املوح  يعدل
من و  نيصفال  ملن املت   ونوا بصفاتكم لتكنفسأيف  وادان فاجهيالب  مأاينتم أو 

ا ذإن يدمن املوح   د  عيلن و  ا املقامذفوز هبيلن  صفاتهو  منه نسمات ال   هبيمل 
ل  رب   داحلمو  نيلراجع هيلإ ل  كو  له دل  عباكان   إو  هوإله إال   ن ه الالقول أب خنتم
   نيالعامل

 


