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الل ق ن زلت ِبل ِّق ِمن جب روتِِه الق ِس الع ِزي ِز النِ ِي
سورة ّ
هُوُُالعُُزيزُ ُ

أن اي علِ ّي بع نبيل امسع ن اء ربّك حني الّذي يري أن خيرج عن بينكم
كل اإلمكان حبيث منع
مبا اكتسبت أي ي الظّالني وبذلك غشت األحزان ّ
القلم عن ذكر األسرار واللّوح عن اإلظهار وغمام الفضل عن األمطار
الق ق
اتلل ّ
وأشجار الفردوس عن األمثار إن أنتم من العارفني قل اي قوم ّ
الل عن بيته وتذكرون أمسائه يف
أخذتكم الغشوات على مقام الّذي خترجون ّ
كل بكور وأصيل قل عمت عيون الّيت تفتح يف األصباح ولن تقع على مجايل
ّ
صمت أذن تسمع األصوات ولن تسمع نغمايت الب يع الليح
العزيز الني و ّ
يتحرك بمسي الغالب القت ر العليم الكيم وإنّك أنت ف ّكر
وبكمت لسان لن ّ
اتلل ما ورد على أح قبلي ولن حيمله
يف نفسك يف مصايب ومبا ورد علي ّ
كل شطر على شأن الّذي
ّ
السموات واألرضني واشت ّ ت علي األمور عن ّ
رضيت على نفسي ما ال يرضى لنفسه أح من العالني قل اي مأل البيان
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عما
حل ّ
حرم عليكم أو ب ّ لت حكما ّ
الل عليكم أو حلّلت ما ّ
أ ّ
حرمت ما أ ّ
الل القت ر العزيز الكرمي وإن كان جرمي ما ينزل علي من آايت
ّنزل يف ألواح ّ
الل لست أان أ ّول
اتلل هذا مل يكن من عن ي بل من ل ن عزيز مجيل فو ّ
الل ّ
ّ
من ارتكب هذا ال ّذنب بل ارتكبوا أكثر األنبياء ومنهم علِ ّي قبل نبيل ومن قبله
الل ومن قبله السيح ومن قبله الكليم ك ّل تكلّموا مبا أهلمهم ش ي
حمم رسول ّ
ّ
اتلل ما ظهر يف اإلب اع شبهي وأان
الل الهيمن الق ير قل ّ
الروح من ملكوت ّ
ّ
الرحيم من أنكر
الّذي ما رأت عيون مثلي وأان القت ر على ما أشاء وأان الغفور ّ
الل
الرسل ومن أعرض عن وجهي فق أعرض عن وجه ّ
كل ّ
أمري فق أنكر ّ
ويشه بذلك حقايق المكنات مثّ ألسن الوجودات مثّ هذا اللّسان العامل اخلبي
قل اي مأل البيان إ ّان كنّا بينكم كأح منكم وأنتم ما رضيتم بذلك لذا كشفنا
حجبا من سبعني ألف حجاب عن وجه األمر وأنتم أيضا ما رضيتم وإ ّان
الرفيع وأنتم
كشفنا أيضا حجبا أخرى إىل أن بلغ األمر إىل هذا القام المتنع ّ
بقوة من ل ّان وسلطان من عن ان رغما
إن لن ترضوا بذلك ترفع األحجاب ّ
ألنفكم اي معشر الغلّني وكذلك كان سنن الرسلني وسجيّة الخلصني إن أنتم
من العارفني وأنتم لا أعرضتم عن مجاله األوىل يف هيكله األخرى وأنكرمت آايته
ّ
كل من
وكفرمت بنعمته إذا خيرج عن بينكم وح ه حني الّذي يكون منقطعا عن ّ
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وجهنا
السموات واألرض ويشه بذلك عملي لو أنتم من النصفني قل إ ّان ّ
يف ّ
الل العزيز المي قل
الس ٰموات والعرش ولن أطلب انصرا إّال ّ
وجهنا للّذي فطر ّ
اي قوم فاعلموا أب ّن انصري قليب مثّ حصين توّكلي مثّ مونسي مجايل وجن ي
اتلل لا وج ان النّاس عب ة الظّنون واألوهام
ذكري وحزيب أهل مأل العالّني قل
ّ
ّ
هن بذلك خلق آخرين
من دون ّ
لعل يتنبّ ّ
الل لذا اشتغلناهم هبم جزاء أعماهلم ّ
هن إىل الع م هل ينبغي أبن
إذا أنت فانصف يف نفسك إ ّن الّذينهم ّ
يتوج ّ
الل ذيل ردائه عن
الرحيم لذا ق ّ س ّ
الرمحن ّ
يذكرن مجال الق م ال فو نفسي ّ
السّر
وسخ اإلنكار من هؤالء األشرار وط ّهره عن األمساء و ّ
الصفات يف ّ
يكونن من الغافلني وإنّك أنت اي
لكن النّاس ما التفتوا بذلك و ّ
واإلجهار و ّ
السموات
علي فاغمض عيناك عن مثل هؤالء مثّ ّ
كل من يف ّ
حول النّظر عن ّ
ّ
اتلل لو ختلص نفسك
كل حني ّ
واألرض مثّ ذ ّكر النّاس مبا يلهمك ّ
الروح يف ّ
عن ال ّ نيا وعن الّذين جت منهم روائح الكفر إذا جت نفسك يف مقام الّذي لن
كل ذي علم كامل حكيم إذا
يط ّي إليه أفئ ة ّ
القربني وجت نفسك أعلم من ّ
الفجار مثّ اشرب تسنيم األبرار
فاخرق األستار بمسي الختار وال تلتفت إىل ّ
من هذه الكأس الشعشع النّ ّوار وال ختف من شيء فتوّكل على امسي الغ ّفار
حبيب وإنّه خي
العزيز الكرمي دع اللك لطالبه مثّ اخرج عن سجن اآلمال مثّ اقنع ّ
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كل ما كان وما يكون وإ ّن هذا من أمري
عن كنوز ّ
السموات واألرض وعن ّ
محن عن الثّعبان الّذي خزن يف
الر ٰ
عليك ونصحي على الق ّ سني جتنّب ّ
بقوة ّ
كل ما نزل يف صحائف الق س
قلبه ضغن النّان مثّ أعرض عنه ولو يقرء عليك ّ
اتلل اي علِ ّي إ ّان مسعنا بسمعنا عن خلف اجل ار من
عز مبني ّ
يتمسك أبلواح ّ
أو ّ
الّذينهم سكنوا يف البيت واستجاروا مقام الّذي كان أن يطوف حوله أهل
اتلل ما ال مسع أذن أح
الفردوس مثّ أهل حجبات الق س مثّ ملئكة السبّحني ّ
الل
من المكنات ومع ذلك سرتان األمر على شأن الّذي ظنّوا يف أنفسهم أب ّن ّ
السموات واألرض وإنّه
كان غافال عنهم قل بئس ما ظننتم إنّه يعلم غيب ّ
الغل
كل شيء عليم وكذلك كنت مع ّذب بني هؤالء وعن ورائهم كان غضف ّ
ب ّ
الل على ما أقول شهي إىل أن بلغ
عن ورائي ودايجن البغض عن مييين وكان ّ
األمر إىل هذه األ ّايم الّيت فيها يري أن يسرت مجال الق س من سن س األنس
الل
كل صغي وكبي إّال اللّوايت جعلين ّ
كل إانث وذكور وعن ّ
وينقطع عن ّ
كل عن ه يف
ّ
كفيلهن يف اليوة ال ّ نيا إنّه ما من إله إّال هو له اخللق واألمر و ّ
لوح حفيظ ولكن فاعلم أب ّن علّة اخلروج مل يكن ما ذكرانه لك يف هذا اللّوح
الني بل إ ّان وج ان نفسنا رئيسا يف األرض وراعيا هلؤالء لذا تركناه لن يري ومن
الش ائ واخلوف والقتل لذا أظهران
قبل لا مل يكن بني النّاس من أح وكانت ّ
ّ
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السموات واألرض وأشرقنا يف قطب اآلفاق بسلطان مبني إذا لا
نفسنا بني
ّ
ّ
وج ان األرض ساكنا لذا عزلنا نفسنا وأودعناه لقوم آخرين فو عمري إ ّن
احملكوم أفضل من ألف حاكم والرئوس أعلى من ألف رئيس والظلوم خي من
كل شيء مثّ اخرج
م ينة الظّالني وإنّك فاقت حببيبك يف ذلك مثّ انقطع عن ّ
بلق على لين الب يع النيع مثّ طي يف
الصمت مثّ انطق ّ
عن خلف حجبات ّ
الرفيع
ملكوت االنقطاع جبناحي الق ّ س التعايل الطّيّار اللّطيف ّ
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