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الرمحن
هذه سورة األحزان ق نزلت من ل ى ّ
السبحان يف هذا
للّذي ّ
توجه إىل شطر ّ
الل
الزمان الّذي ك ّل ّ
انفضوا عن ظ ّل ّ
ّ
الشيطان
ورمحته و ّاتذوا ّ
ألنفسهم
معينا
اللِا ِلأمِِنأعِِا ِلأقِ أِدسِِا ِلأ أِع ِّزِا ِلأبِ أِهى ِ
بِسِمِِ ِّ

أن اي سيّاح األح يّة سبّح يف ق لزم الكربايء الّذي ظهر ابمسي األهبى
وجرت عليه سفن البقاء وركب عليها عباد الّذين هم انقطعوا عن ال ّ نيا
السماء الّيت
وطاروا جبناحني الق س إىل فضاء هذا اهلواء الّذي ظهر يف هذه ّ
ونن من
ارتفعت يف هذا العماء وكذلك أحاطهم فضل ربّك ليشكر ّن ّ
الل ويك ّ
ابلل مثّ ادخل عراي يف
ّ
الل و ّ
الشاكرين يف األلواح مسطورا وإنّك أنت قل بسم ّ
املقربون إىل ساحله وكيف ال ّ خول فيه
غمرات هذا البحر الّذي ما وصل ّ
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كذلك أمرك لسان احملبوب أن افعل وال تف من أح فتوّكل عليه وإنّه
حيفظك كما حفظك من قبل وإنه كان على ك ّل شيء ق يرا ت ّلل ال ّق اليوم
السموات واألرض
يومك أن أخرج عن خلف حجبات ّ
الصمت مثّ انطق بني ّ
بشر النّاس هبذا النّبأ الّذي انش ّقت منه أراضي الكرب وانفطرت مسوات
وّ
اقشعرت منه جلود ك ّل
الغل واهن مت بيت البغضاء و ّ
اإلعراض وان ّكت جبال ّ
مشرك عميّا وإنّك أنت فانظر إىل املشركني وما خيرج من أفواههم منهم من
رب
الل كان ظاهرا وهل ّ
يقول هل ّ
الشمس أشرقت عن أفق الق س قل أي ّ
رب إ ّهنا ق أشرقت بسلطان كان على العاملني حميطا وإنّك أنت اي أكمه
وّ
األرض فافتح بصراك لتشه ها مشرقا مضيئا منيا وإ ّهنا مل يزل كانت ظاهرة يف
الزوال بسلطان العظمة والق رة واإلجالل ولن يسرتها إعراض ك ّل
قطب ّ
الق مشهودا ومنهم من
معرض وال شرك ك ّل مشرك وكذلك كان األمر على ّ
الل قل فويل لك اي أيّها املشرك إ ّن هذا إّال
يقول هذا هلو الّذي افرتى على ّ
تلل لن
الل عن س رة املنتهى ورأى من آايت ربّه ما رأى ّ
وحي يوحى علّمه ّ
مرة ينطق على لن عل ّي
ّ
السماء وإنّه ّ
يزل ق ماه عن ك ّل ما خلق بني األرض و ّ
الروح
يف جربوت القصوى مثّ على لن ّ
حمم يف ملكوت اإلنشاء مثّ على لن ّ
يف مساء البقاء مثّ على لن الكربايء يف هذا اجلمال الّذي أشرق على ك ّل شيء
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وظهر من جتلّياته على صور املمكنات هيئة إنّه ال إله إّال هو وإنّه هلو احملبوب
يف كب املقصود وإنّه هلو املعبود يف ك ّل ما كان وما يكون ولك ّن النّاس أكثرهم
احتجبوا عنه بع الّذي ظهر بك ّل اآلايت وما ظهر من عن ه ق كان على
نفسه شهي ا فيا ليت إنّك كنت حينئذ حاضرا ل ى العرش ومسعت لنات
الق لو يط ّهر آذان املمكنات
تلل ّ
البقاء كيف يظهر عن هيكل البهاء ّ
الوهاب
يسمعن نغمة منها
و
لينصعقن كلّهم على ّ
الرتاب بني ي ي ربّك العزيز ّ
ّ
ّ
الل حمروما عن ب ايع فضله وما كانوا حينئذ
الل جعلهم ّ
ولكن ملّا اعرتضوا على ّ
ف طني مطروحا وإنّك لو تف ّكر فيما خيرج من أفواههم
بني ي ي ربّك إّال كك ّ
الروح بكتاب مبينا
ّ
تلل تسمع ما ال مسعت من اليهود حني الّذي أرسلنا إليهم ّ
وال من مأل اإلجنيل حني الّذي أشرقنا عليهم مشس البقاء عن أفق البطحاء
وأرسلناه إليهم أبنوار كانت على العاملني مشهودا وال من مأل الفرقان حني
ابلق
الرمحن جبمال عل ّي ّ
الّذي ش ّقت مساء العرفان وأتى ّ
الل على ظلل امسه ّ
ابلق ب يعا
فلما بلغنا إىل هذا اإلسم املبارك األمنع األرفع األق س الّذي كان ّ
ّ
ق ظهر يف نفسي حالتان أشاه أبن ق لب اشت عل من نر األحزان با ورد
على جال الرمحن من مأل الفرقان كأن كل أركان يشتعل حي نئذ بنار اليت لو
الل على ذلك شهي ا وكذلك
ألقي زمامها لتحرق كل من يف امللك وكان ّ
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أشاه أبن ي بكي عين مث كل جوارحي حّت َطر من شعرات قطرات ال موع
الل وما عرفوه ويف حني
با مسته البأساء من هؤالء األشقياء الذين هم ق ت لوا ّ
الذي اف تخروا ابسم من أمسائه علقوه يف اهلواء وضربوا عليه رصاص الب غضاء ف يا
ب وما أرسل رسول وما
ليت ما خلق اإلب اع وما ذ ّوت االخرتاع وما بعث ن ي
الل ب ني األرض والسماء وما ن ّزلت
ح ّقق أمر ب ني العباد وما ظهر اسم ّ
صحائف وال كتب وال زب ر وال ألواح وال رقاع وما اب تلي جال الق م ب ني هؤالء
األشقياء وما ورد عليه من الذين هم كفروا اب ّلل جهرة وارتكبوا ما ال ارتكبه
أح من العالمني جيعا ت ّلل ال ّق اي علي لو ت نظر يف ك ّل أركان وجوارحي
الل فآه آه إذا
وكب ي وق لب وحشائي لتج أث ر رصاص الذي ورد على هيكل ّ
لس رة عن
بقي منزل اآلايت عن اإلن زال وهذا البحر عن األمواج وهذه ا ّ
األثار وهذه السحاب عن األمطار وهذه الشمس عن األن وار وهذه السماء
عن االرتفاع وكذلك كان األمر حي نئذ مقضيا ف يا ليت كنت فانيا وما ول تن
أ ّمي وما مسعت ما ورد عليه من الذين هم عب وا األمساء وق ت لوا منزهلا وخالقها
ف هلم وبا ات ب عوا أن فسهم وه ٰوي هم وظهر من هم ما خرت
وحم ّققها ومرسلها فأ ّ
ب
الورايت عن غرفاتن ووضع الروح وجهه على الت راب با ورد على ر ّ
األرابب من هؤالء ال ّذئب إذا ي بكي كل شيء لبكائي لن فسه ويضج كل
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األشياء لضجيجي لفراقه ق ب لغت يف الزن على مقام لن خيرج من فمي
ن غمات الب قاء وال عن ق لب ن فحات الروحي ولو ال عصميت ن فسي الن فطرت
أركان وكنت مع وما وإذا يبكي ظهور قبلي يف أفق األهبى وخياطبك أن اي
سري وجهري وظاهري
تلل ّ
عل ّي ّ
الق لو تنظر إىل قلب وكب ي وحشائي مثّ ّ
وابطن لتج آاثر رماح البغضاء الّيت ورد على ظهوري األخرى ابمسي األهبى
إذا أنوح وينوح ك ّل من يف املأل األعلى ببكائي عليه وأصيح ويصيح ك ّل من
يضج ك ّل من يف م ائن البقاء لضجيجي
اضج و ّ
يف سرادق األمساء لصيحيت و ّ
تلل فعلوا به ما ال فعلوا أ ّمة الفرقان
هلذا املظلوم الّذي وقع بني مأل البيان ّ
خرت ك ّل الوجود
بنفسي فآه آه ّ
مسته من هؤالء إذا ّ
عما ورد عليه وعلى ما ّ
استقر على
من امللك وامللكوت على ّ
الرتاب با ورد على هذا اجلمال الّذي ّ
ف هلم وبا اكتسبت أي يهم يف ك ّل بكور وعشيّا إذا ينادي
عرش االقرتاب فأ ّ
غي ال ّذكر من هذا ال ّذكر الّذي به حزن ك ّل
جال الق م أبن اي قلم األعلى ّ
املمكنات وك ّل ما وقع عليه اسم شيء مثّ اجر على ذكر آخر فارحم على
الق تكاد أن تنه م العرش بعظمته والكرس ّي برفعته وإ ّن
تلل ّ
أهل مأل األعلى ّ
ملا مسعنا النّ اء انتهينا ذكر األحزان ورجعنا إىل ما كنّا يف ذكره لتكون بذلك
ّ
عما ألقيناك من مصائب الّيت وردت على
عليما وإنّك أنت اي عل ّي ال حتزن ّ
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بقوة
ظهورن األوىل مثّ األخرى فاش د ظهرك لنصرة أمر ّ
الل وقم على األمر ّ
واستقامة منيعا مثّ انظر شأن هؤالء وما خيرج من أفواههم يف تلك األ ّايم الّيت
تلل تسمع من
أشرقت ّ
الشمس بك ّل األنوار واستضاء منه ك ّل مقبل أمينا ّ
هؤالء ما ال مسعت من أح أل ّهنم يست لّون يف إثبات أمرهم آبايت الّيت ّنزلناها
فلما تتلى عليه
على الّذي أرسلناه ّ
ابلق وجعلناه رمحة ملن يف امللك جيعا ّ
ليقتلن
يعرتضن ويفر ّن وإن جي ن يف أنفسهم من ق رة
عما مسعوا إذا
أعظم ّ
ّ
ّ
الّذي يقرء عليهم اآلايت كذلك فاعرف شأن هؤالء لتكون با عن هم بصيا
الل
الل وسلطنته مثّ ظهور ّ
ابلق ق شه مت عنه ق رة ّ
قل اي قوم إ ّن الّذي ظهر ّ
القوة ق نزل من مساء فضله
وعظمته ومن دون ما شه مت من ب ايع الق رة و ّ
الل اي قوم وكونوا يف األمر تقيّا أحتاربون مع الّذي
معادل ما نزل يف البيان اتّقوا ّ
موجت
به أشرقت ّ
الشموس و ّنورت األقمار وزيّننت النّجوم وجرت األهنار و ّ
ف ل كم
السماء وانبسطت أرض الق س وأثرت األشجار فأ ّ
البحار ورفعت ّ
ابلل وتشركوا جبمال الّذي استوى على العرش
وابلّذي أمركم أبن تكفروا ّ
الل ق ورد عل ّي من
تلل اي أيّها النّاظر إىل ّ
بسلطان كان على العاملني حميطا ّ
هؤالء ما المسعت اآلذان وال شه ت األبصار إذا يبكي عل ّي عيون املمكنات
الصفات وعيون العظمة عن
لضري ك ّل القبائل من ملكوت األمساء و ّ
وينوح ّ
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يفر من الثعلب ويسرت وجهه خلف
تلل ّ
عز منيعا ّ
وراء حجبات ّ
الق إ ّن الّذي ّ
القوة
ال نن خوفا من نفسه ّ
فلما شه أب ّن أرفعنا األمر بسلطان الق رة و ّ
الل بني املشرق واملغرب إذا ن م عن سرته وخرج عن خلف القناع
واشتهر اسم ّ
ببغضاء عظيما وشاور مع أح من خ امى على قتلي وأراد أن يسفك هذا
الل ال إله
ال ّ م الّذي لو ّ
قن أب ّن أن ّ
هن ينط ّ
يرتشح على املمكنات رشح منه كلّ ّ
إّال هو وكذلك مكر يف نفسه بع الّذي ربّيناه وعلّمناه يف ك ّل بكور وأصيال
شره ومكره إذا قام على مكر أخرى
فلما نزلت جنود وحي ّ
ّ
الل وحفظن عن ّ
الل على ما أقول
وبه ّ
حتيت أهل جلج األمساء مثّ أهل مأل األعلى وكان ّ
شهي ا ونسب إىل نفسي أمورا لو تسمعها من ذي بصر لتعرف ما ورد على
هذا املظلوم من هؤالء الّذين قاموا عليه بظلم كان يف ك ّل األلواح كبيا أن اي
الشيطان يف شطر العراق
قلم األعلى ذ ّكر ملن حتبّه ما ندى به أح من حزب ّ
الل الّذي خلق ك ّل
الل ربّكم وت عون النّاس إىل ّ
أبن اي مأل البهاء مل تبلّغون أمر ّ
شيء أبمر من عن ه أل ّن منتهى رتبة العباد بلوغهم إىل مقام األزل وإنّه ملا ينزل
ّ
سولت له
عن مقامه ويؤخذ ما أوتى كيف ينفع العباد تبليغكم وذكركم كذلك ّ
الل وسخطه على نفسه وعلى الّذين يقولون
نفسه وتكلّم با اشت ّ به غضب ّ
ما قال وجعل أنفسهم عن شاطئ العرفان حمروما قل فويل لك اي أيّها املشرك
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خلن على
ابلل ما ّ
ّ
توّهت يف اسم األزل إ ّن خلقناه كما خلقنا ك ّل األمساء لي ّ
الل يف ح ّ
الل مستقيما ك ّل األمساء عن ّ
ونن يف أمر ّ
موج هم وصانعهم ويك ّ
عما شاء وإنّه كان على ك ّل شيء حكيما وك ّل
سواء يعطي وأيخذ وال يسئل ّ
ابلل وإقباهلم عن ظهوره
فضل أنتم عرفتموه يف النّفوس يبقى يف إَاهنم ّ
الشقي كيف
توجههم إىل شطر الّذي كان يف أزل اآلزال حمبواب ّبني اي أيّها ّ
و ّ
يتغي دونه أن اي واح العني ف ّكر يف نفسك أتشه
صار ال ّ ّاين دنيّا ولن ّ
الشيطان الّذي
عما يف نفسك فويل لك با علّمك ّ
عيوب النّاس وتكون غافال ّ
ابلل فيا ليت
ابلل وجعلنا ظاهره عربة للخالئق جيعا قل اي أيّها الكافر ّ
كفر ّ
الق لو رأيته وعرفته لفررت
تلل ّ
رأيت وعرفت الّذي ّاتذته رّاب من دون هللا ّ
الل على ذلك عليما قل اي أيّها
منه ألف فراسخ بل أكثر من ذلك وكان ّ
المي إ ّن حفظناه وربّيناه ووصفناه وأذكرنه وأنت عرفت ك ّل ذلك وكنت
على ذلك شهي وإنّه حارب بنفسي وأنكر آايت إذا ينبغي لك أبن تعرتض
حجة آمنت
ي ّ
عليه ال على الّذي خلقك وإ ّايه من ماء مهينا وتسئل منه أب ّ
ي برهان كفرت ابلّذي ظهر بك ّل اآلايت
بنقطة األوىل ومن قبله برسل ّ
الل وأب ّ
قواي ومن دون ذلك اي أيّها املشرك مل
وأفتيت على قتله وكنت يف اإلعراض ّ
يزل كان من سنّتنا أبن أنخذ ونعطي أما رأيت حجر الّذي أمرن العباد أبن
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وفن يف حوله كيف أنزعنا عن هيكله رداء القبول وأعطينا هذا الفضل بقام
يط ّ
آخر لو أنت بذلك عليما إذا فانصف يف نفسك ولو إ ّن علمنا أبنّك ال
السموات واألرض نعلم ما علّمك أبيك يف اللّيايل
تنصف أب ا وعن ن علم ّ
واأل ّايم ووسوس يف ص رك ونفخ فيك من روحي الّيت هبا ينقلب ك ّل إنسان
ويصي محيا إذا فاسئل عن الّذي ّاتذته رّاب من دون قل اي أيّها املعرض
عما ظهر وينطق حينئذ
فانصف يف نفسك هل مسعت ظهورا يف اإلب اع أعظم ّ
يف قطب البقاء أب ّن أن ربّكم العل ّي األعلى يف هذا األفق املق ّ س األهبى وهل
ابلق من جربوت البقاء من هذا الفّت النّاطق
عما نزلت ّ
رأيت كلمات أعظم ّ
يف مساء القضاء ال فو جايل الّذي كان على العاملني مشرقا ومضيئا ومع ذلك
أنت اتّبعت هذا الّذي خلق حبركة من قلمي وأفّت على نفسي بع الّذي
حفظناه يف ك ّل شهور وسنينا اي أيّها البصي العمى حبيث ترى نفسك ولن
الصفات وجربوتا مثّ
تشه موالك الّذي أبمر منه خلقت األمساء وملكوتا مثّ ّ
الشمس على وجهها من
اخلالئق جيعا هل رأيت يف املرآت الّيت احنرفت عن ّ
الرمحن لو أنت بذلك بصيا وكذلك فانظر
نور أو ضياء أو أثر ال فو نفسي ّ
يقبلن بتجلّيات الّيت يتجلّى هبا مشس
يف مرااي األمساء ان ي خلن يف ظ ّل رّهب ّن و ّ
ونن حمروما عن
البقاء
َنعن ويك ّ
يستضيئن أبنوارها وضيائها ومن دون ذلك ّ
ّ
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الق مضيئا أما رأيت يف ظهور قبلي أب ّن علماء الّذين
جتلّيات الّيت كانت على ّ
الل يف اللّيايل واأل ّايم نزل
عمروا يف ال ّ نيا وارتقوا إىل معارج العرفان وعب وا ّ
هم ّ
الشرك والكفر ونزع عن هياكلهم رداء اإلَان والّذين يكنّسون
عليهم حكم ّ
الل رداء الوالية والنّ ّبوة كذلك فاشه ق رة
البيوت وما عرفهم من أح ألبسهم ّ
ربّك وال تكن جبّارا شقيّا هل ينبغي للّذينهم كانوا على األرض أبن يعرتضوا
الل وعب وه وسج وه وخضعوا
عمروا يف دين ّ
على ّ
الل أب ّن هؤالء الّذين هم ّ
ألمره وكانوا علماء األرض ورجعوا إىل النّار إ ّن كيف نصل إىل مقام رفيعا قل
اي أيّها املشرك تقول كما قالوا املشركون من قبل يف زمن ك ّل ظهور ولن
بن على فمك ملئكة العذاب من ل ن مقت را
تستشعر ما تقول فسوف يضر ّ
الل
ق يرا مثّ اعلم أب ّن حني الظّهور ك ّل األمساء يف صقع واح من صع إىل ّ
الصراط لن يذكر
يص ق عليه ك ّل األمساء من أمسائنا السىن ومن وقف على ّ
الل أب ا وكذلك ّنزلنا األمر يف ك ّل األلواح إن أنت بذلك خبيا وإ ّن لو
عن ّ
أنخذ ك ّفا من الطّني وننفخ فيه روح اليوان وجنعله مظهر ك ّل األمساء
الل عزيزا ويكون ابقيّا يف هذا املقام ما
الصفات لنق ر وما كان ذلك على ّ
و ّ
دام الّذي يكون يف ظ ّل مواله فإذا خرج يسلب عنه ك ّل ما أوتى به ويرجع إىل
الرتاب حبسرة عظيما قل إنّك أنت اي محي ما اطّلعت أبصل األمر ولو يرد
ّ
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ليبني
عليك ما ال ت ركه فاسئل عن الّذي جيري عن قلمه حبور العلم واملعان ّ
لك ما غفلت عنه ويعلّمك من ب ايع العلم لتكون يف دين ربّك مستقيما ال
فو عمري اي عل ّي إ ّهنم ما أرادوا أن يعرفوا ما سرت عنهم وإنّك فاشه هم كأغنام
يذهبون وال يعرفون راعيهم بل لو تنظر إليهم بنظر الفطرة لتج هم ذئاب يري ّن
َصن دمائهم كذلك أحصينا أمرهم يف هذا اللّوح الّذي
أن
يتفرقن أغنام ّ
الل و ّ
ّ
عز عليّا وإنّك أنت فاحفظ نفسك عن هؤالء مثّ انطق بلحن
نزل من جربوت ّ
السماء مثّ اذكر هذا اإلسم األعظم الّذي منه انفطرت مساء
البقاء بني األرض و ّ
الل وإنّه حيفظك عن ك ّل مشرك مردودا
األمساء وال تف من أح فتوّكل على ّ
الرضوان عن شطر
الروح يف ص رك و ّ
يهتزك نفحات ّ
ويؤيّ ك على أمره وينطق ّ
الرمحن وإنّه كان عليك حسيبا إ ّايك أن ال حتزن يف شيء أل ّن ما نسيناك
ربّك ّ
ابلق وإنّه ملن دعاه جميبا فيا ليت
الل أبن جيمع بيننا ّ
حنب أن نرٰيك ونسئل ّ
و ّ
السجن وعرفت ما ورد على جايل املظلوم من الّذين لن يق ر ّن
كنت معنا يف ّ
من يف حمضري وخلقت حقائقهم إبرادة من قلمي وتشه ما كان
أن يتكلّ ّ
عليك مستورا امسع ما أمرك به قلم األعلى وال تسكن يف بيتك وال تسرتح يف
الل وأمره وقل اي قوم ق
مقر املشركني من مأل البيان بنبأ ّ
نفسك أن ادخل ّ
عما عن ن فأتوا به
جئتكم بربهان كان على ّ
الق عظيما إن كان عن كم أعظم ّ
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الل وسلطنته بيّنوا وال تصربوا
عما شه ن من ق رة ّ
وإن شه مت ببصركم أعظم ّ
الل وال جتادلوا
قل من حينا وإن شه مت أنفسكم عجزاء عن ذلك خافوا عن ّ
أ ّ
حجة الّيت هبا تست لّون ل ونكم
ابلّذي به رفع أمر ّ
الل وعلت أمسائكم وظهرت ّ
ونن يف امللك ك ّفارا أثيما أن اي سبّاح حبر
إلثبات أمركم خافوا عن ّ
الل وال تك ّ
متوجت حينئذ قلزم الكربايء ابمسي األهبى ويقذف منه على
املعان ق ّ
تلل ما شه ت عني اإلب اع كشبهها
املمكنات لئايل ذكر ربّك العل ّي األعلى ّ
وال بصر االخرتاع كمثلها فيا ليت وج ن من أمني لنودعها عن ه أو من بصي
لنشه ها أو من خبي لنذكر له أوصافها أو ظهوراتا أو جتلّياتا إذا ملا صع ن
ّ
متحيا وحزينا وإنّك فاسرر
إىل مساء القضاء ما شه ن أح ا وبقينا يف نفسنا ّ
يف نفسك با رشح عليك من رشحات هذا البحر وط ّهرك عن روائح الّذين
ابلل يف ك ّل عه وعصر وكانوا عن
لن جت يف وجوههم ّإال غربة النّار وكفروا ّ
الرمحن حمروما قل تلك شطوط يذهب إىل حبر الق م كما انشعب منه
نفحات ّ
عما على األرض جيعا قل إ ّن حبر الق م
فطوىب ملن شرب منها واستغىن هبا ّ
وما خيرج منه ويذهب إليه موج من أمواج قلزم الكربايء الّذي خلق ابمسي
سرا من أسرار الّيت كانت عن أعني العاملني مستورا
األهبى كذلك كشفنا لك ّ
وق خلق يف شاطئ هذا البحر بي اء ما أحاط أح أ ّوهلا وآخرها وفيه ارتفع
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نب وال من رسول إّال وق أخذته
ن اء ّ
الل عن ك ّل األشطار وما ّ
مر عليه من ّ
الل يف هذا الواد وإذا وصلوا إىل قبّة األهبى الّيت خلقت من نور ال ّذات
نفحات ّ
خضعا هلذا اجلمال الّذي ظهر
الرتاب ّ
خروا بوجوههم على ّ
يف وسط هذا الواد ّ
الرمحن وكذلك كان
ّ
ابلق يف هذا القميص الّذي جي ّن املخلصون منه رائحة ّ
الق ما انقطع ولن ينقطع من هذا البي اء ن اء
تلل ّ
األمر مقضيّا أن اي عل ّي ّ
ربّك العل ّي األعلى يسمع يف ك ّل حني من رضراضها وكثيبها إنّه ال إله إّال هو
وإ ّن الّذي ق ظهر ابمسي األهبى هو حمبوب اإلب اع ومقصود من يف مأل البقاء
الل على ذلك عليما فطوىب لرجل مشى فيه ولسمع
مل يزل كان ويكون وكان ّ
يسمع نغمات الّيت يظهر من أقطارها ويطّلع با سرت فيه من أسرار الّيت مل يزل
يتوجه إليه ومن ذي
كانت خلف سرادق ّ
حب ّ
العز مقنوعا فيا ليت من ذي ّ
استقامة يستقيم عليه ومن ذي فؤاد يسرع فيه وينقطع عن العاملني جيعا أن اي
الق إ ّن األمر أعظم من أن يذكر وأظهر من أن يسرتوا على من أن
تلل ّ
عل ّي ّ
يصل إليه إعراض ك ّل معرض أو مكر ك ّل ماكر عني ا قل اي قوم ال تفضحوا
الل الّذي ما أراد لكم إّال فضال من عن ه و ّنزل
أنفسكم أن استحيوا عن ّ
الل حيث شئتم
عز جنيّا كلوا نعمة ّ
عليكم يف ك ّل حني من س رة الق س أثار ّ
ونن مفس ا يف األرض وال جتعلوا أنفسكم عن مقاع القرب
اتّقوا ّ
الل وال تك ّ
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الق ا ّن الورقاء لن َنع من نغماته ولو تلهث كالب األرض كلّها
تلل ّ
بعي ا ّ
ابلق تنزيال من ل ن عزيز
أو تعوي ال ّذئب أبجعها وكذلك ّنزلنا اآلايت ّ
حكيما فمن كفر اليوم هبذا األمر فق يلعنه ك ّل ال ّذ ّرات مثّ نفسه وذاته وي ه
صم يف نفسه لن يسمع با غشت أذنه حجبات الغفلة وكذلك
ولسانه وهو أ ّ
كان األمر حينئذ عن أفق الكم مشهودا فطوىب لكم با لن جت ّن ألنفسكم
الل
شريكا يف هذه الثّمرات الّيت أثرت من س رة ربّكم العل ّي العل ّي وجعلها ّ
توجه إليها بقلب طاهر سليما وإنّك أنت ذق من تلك
خمصوصا بكم وملن ّ
األثار وكن شاكرا فيما أوتيت من ب ايع فضل ربّك وكن على فرح مبينا وإ ّن
للمقربني من عباده وجعل املشركني عن هذا الفضل
ّ
الل ق جعلها ّ
خمتصا ّ
السبحان
حمروما كذلك بذلنا على فؤادك وروحك وقلبك رائحة ّ
الرمحن من َن ّ
متوجها إىل
ليجعلك حيّا ٰ
حبيوته وابقيّا ببقائه ونطقا بثنائه وذاكرا بذكره و ّ
وجهه ونظرا إىل جاله وإ ّن فضله مل يزل ق كان عليك كبيا مثّ ب يعا مثّ منيعا
مثّ عظيما والكربايء عليك مثّ البهاء من طلعة البقاء الّذي ظهر ابمسه األهبى
ومنه عال ك ّل دان ودىن ك ّل عل ّي وانع م ك ّل وجود وحي ك ّل مفقود وأظلم
ك ّل مشوس وخسف ك ّل أقمار وسقط ك ّل جنوم واضطرب ك ّل موقن
حترك ك ّل ساكن ومخ ك ّل نر
و
اضمحل ك ّل متعايل وتزلزل ك ّل اثبت و ّ
ّ
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واشتعل ك ّل خممود وقبح ك ّل حممود ومح ك ّل قبيح وظهر ك ّل مستور وطلع
ك ّل مقنوع وخرق ك ّل غطاء وبعث ك ّل رماد وقرع ك ّل ابب ونطق ك ّل كليل
عز ك ّل ذليل وبرئ ك ّل مريض وط ّهر ك ّل سقيم وشفى ك ّل عليل وبصر ك ّل
وّ
انشق ك ّل أرض وفسق
عم ّي وبرز ك ّل كنز وتزلزل ك ّل أرض وانفطر ك ّل مساء و ّ
ك ّل عادل وع ل ك ّل فاسق وجهل ك ّل عامل وعلم ك ّل جاهل و ّفر ك ّل شجاع
وشجع ك ّل خائف وسقى ك ّل عطشان ونفخ ك ّل صور وظهر ك ّل ساعة ونقر
ك ّل نقور وأظلم ك ّل نور و ّنور ك ّل مظلم وسقط ك ّل ثر ويبس ك ّل خضر
الل الّيت هبا أحيت املمكنات من قبل وحييي
خضر ك ّل ايبس وهبّت نسمة ّ
وأ ّ
املوجودات من بع وكذلك كان فضل ربّك على نفسك وعلى روحك وعلى
فؤادك وعلى جس ك وعلى جسمك حميطا
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