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صىأقرب من يء أش كلّ   بدع خلقأو  مرهخلق اخللق أباّلذي  سبحان إن  ن ُيح
هو و  رادتهإن مينعه عن أ حداألن يقدر و  بقدرته خلق كيف يشاءسيو  تعلمونأنتم 

ار لعّل مبقدشيء  كلّ   اتقن خلقو  الكتابشيء يف  كلّ   نزلأو  القّيوم املهيمن يّ احل
 تشعرون ال ينقطع آايتهإن أنتم  الكتابشيء يف  أمر كلّ سينزل و  قنونيو  ايتهاس آبالنّ 
 العزيز ابحمبوب العامل يّ نّه هلو القو إو  ال يبيد سلطانهو  ب حّجتهغر ال يو  برهانه دال ينفو 

مر  ينزل األو  ل ابحلقّ سيفصّ و  ال تعلمونأنتم  ماكّل   فيه فّصلو  نزل الكتابأ يذهو الّ 
إن أنتم  مقادير العلم على ما هم عليه شيء كلّ   معلّ و  تعرفونإن أنتم  يشاء فكي

 ضاء لكمأاّلذي  ان الّرؤف قحل هونّه لسإو  ّلم من بدايع العلم على عبادهسيع تعلمون
سراج  يءسيضو  ونلعّلكم ال تظلمو  نفسكمأظلمات يف  ا بهؤ ستضيسراج القدس لي

 يبقعة البقاء وادمر يف قد انر األو أاّلذي  هو تشهدونإن أنتم  مرمصباح األ يف الّروح
شرق عليكم أو  هللا هتتدون هبدىأنتم  فاران البدع لعلّ يف  سيوقد بفضلهو  مربوك قدس
هو إاّل  لهإراد ال أو  ذا شاءإسيشرق و  ببصر هللا تنظرونإن أنتم  البيانو  احلكمة مشس



 ايب اجملموع األول من رسائل الشيخ الب –آاثر حضرة هباءهللا  –سورة األمر 

www.oceanoflights.org 

 نتمأن إمره ف يشاء أبن سلطانه ُيكم كيعن مينعه أأحد  وس لن يقدراملهيمن القدّ 
 معلوم هذا حلقّ  نّ إو  مواتالسّ يف  منكّل   لو يعرتض عليهو  مره بقدرتهأ يتمّ و  تؤمنون

يظهر اقتداره و  يعلو سلطنتهو  مرهأن يثبت أإىل  األرضو  مواتسباب السّ عباده أب ميدّ و 
البحر هل  لواح عّز حمفوظ قل مثل قدرة هللا كمثلأيف  كتب على نفسهكّل    ذلك

هل  خذ األقداح قل ما لكم كيف حتكمون قل مثل علم هللا كمثل األرايحينقص أب
 س عن األمثال كمامره مقدّ أّن ألغفالء كيف تظّنون قل أل الكم اي م تقطع هببوب ما

 لعلّ و  هللاأمر لكن يذكر ابألمثال لعرفانكم و  تعقلونأنتم  ماكّل   س عنّن ذاته مقدّ ا
بذلك  تستقرّ  لعلّ و  عن شطر قدس مكنونو  ح القدس عن الّرضواناينتم جتدون رو أ

ال تكونّن من اّلذينهم و  ال تنسون عهدهو  ال تنكرون فضل هللاو  ال تضطربونو  نفوسكم
 ّن اّلذينإل هللا ترجعون قمّث إىل  الباطلو  ون بني احلقّ ز يّ مي لعلّ و  يهتدون هبدى هللا

ا ذإ تنكروا آايت هللان ال أا تشهدون ذ  إأنتم و  ينكرون فضل هللا فسوف أيتيهم جزائهم
عقاهبم أ ال تكونّن من اّلذينهم كانوا علىو  دابركمأال تنقلبوا على و  نزّلت عليكم

يشتبه  لنو  تشعرونأنتم  مس بني الكواكب لوكالشّ   يءثر هللا يستضأّن إو  محنقلبون
ن أهللا  كانوا بنعمةو  نفسهمأيشتبهون على  اّلذينإاّل  مرهأو  برهان هللاأحد  على

ال جتحدون  هايتآبمّث  جنب هللايف  ال تفّرطواو  نفسكمأقل اي قوم فارمحوا على  يكفرون
لك

ح
مم أح إىل  حتشرون فانظروا هللا رّبكممّث إىل  اشتغلتم به بذواتكمأنتم  ماو  سيفىن امل

ن أما كانوا  كلّ و  نكارهمإو أعراضهم إاألرض يف  ين هل بقرو مرهم تتفكّ أيف مّث  القبل
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 ن حبسوهمأإىل  عليهم قد اعرتضواو  إاّل  ما جائهم من رسل هللاو يقولون أيفعلون 
ينهم قطع دابر اّلذو  برهاهنم ثبتأو  مرهمأرفع هللا أمع ذلك و  تعلمونأنتم  قتلوهم كماو 

ّلذينهم استكربوا جتدون هؤالء ا ن جيحدون فسوفأايت هللا كانوا آبو  اعرتضوا على هللا
 نفسهمأانر يف  مقّرهمإىل  يرجعهمو  بكفرهم خذهم هللاأيو مم القبلأح على هللا مبثل 

كم فاتّبعوا ائال تّتبعوا هو و  خافوا عن هللا كانوا فيها بدوام هللا هم معّذبون قل اي قومو 
مثّ  ال تتعّدوا عن حدودهو  الكتابيف  زوا عّما فّصلال تتجاو و  هللا املهيمن القّيومأمر 

 الكتابيف  مرمت بهأح ما كّل   عنو  حكام هللاأن ال تنسوا أ كمايّ إعن ذكره ال تغفلون 
توّكلوا على هللا وت والدكمأو  موالكمأ على كلواال تتّ و  تعلمون نتمأن إهذا خري لكم و 

عليكم  يوجهه تتوّجهون كذلك نحلقمّث إىل  نفسكمأيف  فاتّبعوا حكم هللا العزيز ابحمبوب
ِإن لن تعملوا مبا ّنكم إتفقهون قحل أنتم  نعّلمكم سحبل القدس لعلّ و  مراأل من آايت

مثّ  مره يعملونأبكّل   خرىأح حكيم قّيوم فسوف خيلق هللا خلقا  من لدن ابحلقّ ي قض
أنتم  ماكّل   عنو  األرضو  مواتالسّ يف  نمكّل   عن غنّ نّه لإيديه يسجدون قل  بني

ن تسلكون أتريدون إن أنتم  ظهرانها ابحلقّ أقد  و تعرفون قحل هذا سحبل احلقّ أ تعلمون
اّلذينهم ظلموا  ال تّتبعواو  تؤمنونإن  ن آن  مقّل أوّقفوا تال و  ذن هللاسلكوا فيها إبفا اذ  إ

ن يفسدون أقدس ال رضأيف  كانوا من اّلذينهم كانواو  ظلموا العبادأو  نفسهمأعلى 
يف  هّنم آمنوا ابهلليظّنون أبو  دونحايته حينئذ  جيآبمّث  من قبل يّ  اّن آمّنا بَعلِ إيقولون 

يف  ذين كانعمال الّ أهللا  بسلطانه اليوم يكفرون كذلك يظهرمّث  مظاهر القبل
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يثبت و  عمالهالباطل أبيبطل  ون كذلكرّ نفسهم يسلو كانوا أبو  مرصدورهم غّل من األ
 خرةاآليف  يهذا مرادو  راد هللا لناأمبا  إاّل  نريد مااّن إتعرفون قحل إن أنتم  بكلماته احلقّ 

ما شاء إاّل  ئناما شو  حول العرش يطوفون يف نّ هيت الّ  يشهد بذلك مالئكةو  األوىلو 
 اّيم لن يعرفأنتم تعلمون قحل قد قضت علينا أ نإحني يف كّل  نفرح بذلكو  هللا لنا
لن و  هذه األاّيميف  اّيمأعلينا  ييقضو  ابحمبوب العزيز هللا املقتدرإاّل  كيف مضتأحد  
ا بكّل ما اّن كحّنا شاكر  إو  ر القّيوملطان املقتدلفرد السّ هللا اإاّل  يضكيف مسأحد   ييدر 
 كلّ يف   بعنتّ و  بهيف شيء إاّل  ما نشكوو  بالايهيف  نصربو  لنا يراضيا مبا قضو  د عليناور 
نصرب كما صربوا عباد مكرمون و  ن يصربونأالبالء كانوا يف  صفيائه اّلذينهمأمور األ

دعوا و  األرضو  مواتسّ اليف  َمن على كلّ  بعثهم هللا ابحلقّ و  اّلذينهم كانوا من قبل
يف  اسالنّ  اكرى زاودالذّ يف  دانكّلما ز و  ل هللا العزيز ابحمبوبيبسيف  ان قحتلواإىل  اسالنّ 
ن يكفرون كذلك نذكر لكم من أبلقاء هللا  كانواو  هللا بينهم يجابوا داعأ ماو  قتهمو ش

أنتم  ان لعلّ هذا الّزميف  صفيائهأورد على  قضت على عباده لتعلموا مبااّليت  سنن هللا
 نفسكمأيف  يطانبعوا الشّ ال تتّ و  اّيمكمإيف  هللا نفسكم تتفّكرون ال جتحدوا آايتأيف 
لكاهتدوا أبمثّ 

َ
اّن به مؤمنون قد إو  ل البيان ابحلقّ نزّ اّلذي  وس هوالعزيز القدّ  نوار هللا امل

نع لصّ ر من قلم اهذا ما قدّ و  شيء كلّ   اتقن خلقو  مرهاألرض أبو  مواتبدع خلق السّ أ
ر قدّ و  ليه يرجعونإكّل و  مراألو  هو له اخللقإاّل  لهإما ِمن و  ظقدس حمفو لواح أعلى 

ابب يف كّل و  ضوانبواب الرّ أفتح فيه و  نالكتاب تشهدو  يف نتمأو  شيء كلّ   مقادير
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 مثار القدسها أبمثرت كلّ أمّث  مرفوع شجار عزّ أرضوان  كلّ يف   غرسو  خلق يعيشون
يف كّل و  مكنون واحد منها قصور من لؤلؤ عزّ كّل   يف حّددو  موناألبرار فيها يتنعّ و 

يذكرن هللا  نّ هكحلّ و  ابحمبوب نور هللا العزيز املتعايل خحلقن من نّ هنّ أقصور حورايت ك
هم  نّ حلاهنأبمّث  لدهل سرادق اخلح أ ون من نغماهتنّ يتلذذّ و  حلان جذب مرفوعأب ابرئهنّ 

 ءمنها مخر البقاو  ها تشربونمنأنتم  لّ هنار لعأسبعة  رضوانيف كّل  جرتو  جيتذبون
لن يتغرّي اّلذي  ءمنها لنب الّسناو  ايقوت قدس مسيول هّناأعن ميني الّرضوان ك يجير 

لك  لونه
ح
لن يرزق و  لن يتغرّي طعمهاّلذي  منها عسل مصّفىو  وقنونت نتمأن إبدوام امل

نسان جيد اإلاّلذي  غري آِسنمنها ماء و  على هللا املهيمن القّيوم اّلذينهم توّكلواإاّل  منه
 يمنها هنر جير و  وسهذا ما قّدر فيه من فضل هللا العزيز املقتدر القدّ و  اتذّ اللكّل   منه

 ن يسقون بشربة منهم يسئلون أبحني عن هللا رهبّ يف كّل  هل اجلّنةأو  احلبيب على اسم
يف   ثليثلتّ هنٌر على هيئة ا يمنها جير و  ربكو و  يّ عشيف كّل  يطلبون من هللا هذا ماو 

هل الفردوس أحوله يف  جيتمعونو  تفقهون نتمأن إسيالنه يف  يذكر هللاو  كلمة الرّتبيع
 هرادأما إىل  يشرب قطرة منه ليصل َمنو  ذكر هللا الغالب القحّدورما يذكر من ليسمعوا 

عليكم  ينلقكذلك و  رادأو  هللا ما شاءأحد إاّل  ليهإلن يصل اّلذي  مقامإىل  يبلغو 
 لونكّل عن سامقدّ  لونهجعله  يذالّ  رمخمنها و  ليه تسرعونإأنتم  بدايع صنع هللا لعلّ 

 يفيه قّدر ما ال جير و  تعلمونأنتم  نإ طعم ألنّه خلق من ساذج فطرة هللاكّل عن هامنزّ و 
َمن شرب منه شربة و  وقنونتنتم بذلك أ نإمره أابلقلم  مّ ما ال يتو  على البيان وصفه
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 لع بكنوز احلكمةيطّ و  ماكنهأ يف كّل شيء  يعرفو  ما يكونو  سّر ما كان يظهر عليه
ال جتعلوا و  يكمال تّتبعوا هو  البيان عوامل قرب حمبوب اي مأليف  جبناحني الياقوت يطرّي و 
توّجهوا و  ميني الفردوس البقاشطر  هتب عناّليت  فحاتعن هذه النّ  نفسكم حمرو ماأ

من  ال تكوننّ و  يكمهلكم هو إخذوا تتّ  بحمبوب الس اهذا الشطر املقدّ إىل  بقلوبكم
 هذا من امسهو  األصنام ابسم هللا نفسهم لعاكفون كّسرواأصنام أاّلذينهم كانوا على 

 رفعت غمام الفضلو  هّبت نسامي اجلود ل قدابملنظر األكرب تنظرون قأنتم  األعظم لو
كّل   ريبشّ و  األرضو  مواتالسّ  يف نمكّل   البقاءي مناد يا ينادذ  إالعزيز املرفوع  املتعايل
مثّ  مسوات القدس زّين نفسك بكواكب العزّة ن ايأتسمعون بلقاء هللا إن أنتم  شيء

 ذين سبقتهم احلحسىنالّ إاّل  بونما فاز هبا املقرّ  يتالّ  ارتفع كيف تشاء مبا فزت هبذه األاّيم
 كيف تشاء  القدس من لئايل فامطرمر ن اي غمام األأ حاطتهم نفحات قرب حمزونأو 
عليك مجال هللا املهيمن  مبا استو ى كّل شيء  ليأخذ فضلكأحد إىل  ال تلتفتو 

 مبا مشى عليكِ  ذاتكِ  يف يمّث بّشر  نفسكِ يف  يرض الفردوس فابسطأن اي أالقّيوم 
هذا من يوم ُيشر و  كنزت فيكِ اّليت   سرارأ يظهر أمّث  هذا لفضل مشهودو  قدم الّروح

يظهر فيه كلمات ي ذون هؤالء ليس نصيب من هذا احلشر الّ دل بون ألنّ فيه عباد مقرّ 
رواح أُيشر فيه  هذا من حشر الّروحو  نؤ تقر أنتم  من كلماته لو هذهو  هللا أبمتّها

لن ُيّرك فيه  يذالّ  ن يقربون هذا مقامأمنلة أدوهنم لن يستطيعوا على قدر و  ةالقدسيّ 
نفسكم أ ااألرض زيّنو  قاي حداي نأإن أنتم تعلمون  لن يصعد فيه رفرف اخللدو  الرباق
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ملطوف  روايح عزّ و  ما كنز فيكم من لطايف القدسكّل   اظهروامثّ  وراد قدس حمبوبأب
فيما قّدر فيكم من  القدس مثارأظهروا من أمّث  ذن هللاشجار األرض ارتفعوا إبأن اي أ

فيه اّلذي  طرشّ عن هذا ال االبق رايحأالقّيوم مبا هّبت عليكم  ملتعايلس اهللا املقدّ أمر 
 طريوامّث  غماتحسن النّ أتغّنوا على و  غّنوا ن اي طيور الفردوسأحمبوب كّل أمر   يظهر
فئدة أغمات لتنجذب من هذه النّ  من األمساء هذا الفضاء مبا خلقناكم ابسميف 

 ذلك من فضلكّل   قرب حممود مقامإىل  توّجهواو  اجلهات كلّ   اّلذينهم انقطعوا عن
من ورائهم و  األعلى هل مألأيستبشر به و  األرضو  السمواتيف  نمَ كّل   حاطأاّلذي 

نت اي شطر العراق أ كنّ إو   مأل األرض حينئذ  فاستبشرونايأنتم و  هل سرادق اخللدأ
لف جن خسّ ال مقرّ  يف استقرّ مّث  مبا خرج عنك مجال هللا بعينكَ مّث  ِك بقلبكاب  نت فَ أ

 مبا انقطعت نسامي العزّ  ص الّسرورنزع عن هيكلك قميفاقحلل من جبال صخر مرفوع 
هل الفردوس أكباد أاستّدمت  مثّ  ءعليك عيون البقا ياملكنون اتهلل تبك عن هذا اللؤلؤ

 مقامك بعديف  رّ طر كيف تستقن اي هذا الشّ أ ضا وَرد علينا من هياكل ظلم مبغو مب
نها خرجت عاّلذي  تشهد مدينة هللا بعدأ تشهد مقام هللا على حزن مشهوداّلذي 

يف تستقرّين ك  ةن اي مدينأالقاف ملسجون  رض البعد خلفأيف  كانواو  مرجواهر األ
هيكل هللا  خرج عنكِ اّلذي  شركوا بعدأو  كفروا  جساد اّلذينهمأحتملني و  على مقامكِ 

رض القدس مبا جرت أتنشّق و  ن تتفطرنأموات السّ  تكاد اذ  إصحاب معدود أمع 
 يتبكو   العزيز املهيمن القّيومهللاإىل  إاّل  ما توّجه يذالّ  مدامع الغالم على هذا اخلدّ 
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 امسع ضجيج اذ  إغرفات محر ايقوت يف  تضّج طلعات هللاو  املمكنات ببكائه ذرّات
 املمكنات ييدأذيلنا  مقام انقطعت عنيف  بقينا ذاإتسمعون إن أنتم  مواتهل السّ أ
كّل   يف لكن نصربو  قنون يو ال ال صريخ اّلذينهم بلقاء هللاو  أحد لينا ضجيجإلن يرفع و 

اّن ال نريد إل اي مأل البيان املنقطعون ق لنّ ّن عليه فليتوكّ إو  ابهللإاّل  ما صربىو  شأن
اّلذي  آايت هللا بعديف  ال جتادلواو  كّل أمر  يف اإلنصاف فانصفواإاّل  منكم شيئاء
ن عيناهم عن يغمضو و  مجال القدس ال ينظرونإىل  اّلذينهم من ال تكوننّ و  نزّلت ابحلقّ 

 ذا نزّلت عليهم آايت هللاإو  هم ال يشعرونو  كربون على هللايستو  ائهمهو أ يّتبعونو  احلقّ 
ال  حني وهمكّل   يف يعرتضون على هللاو  عقاهبم ينكصونأعلى مّث  ون مستكربايصرّ 

أنتم يف  نإ هذا من قلم هللاو  رواح الِقدمأما خلقكم هللا مبا نفخ من القلم أل يفقهون ق
 فرتيتم من قبلأ ال تفرتوا على هللا كماو  نفسكمأكم تنصفون اي قوم فارمحوا على فسنأ
ال تقاسوا و  تلعبون حمضركم ال ايته يفآبمّث  من غري هللا الي  و  خذوا الّلهو ألنفسكمال تتّ و 

ال و  سونمره تتفرّ أيف  بعني هللا نتمأن إال آايت هللا بكلماتكم و  نفسكمأنفس هللا من 
إن  هذا خري النصحو  عن حدّكم ال تتجاوزواو  هللا ما ال يليق بشأنكمر يف أم تقولوا
ثقال األرض على أحتملوا  الو  رواحكمأو  نفسكمأ صّفوانفسكم تنصفون أيف أنتم 

أنتم  القدس فضاء يف القرب مثّ  اءهو يف  ن تطرينّ أتقدرون  قلوبكم لعلّ و  جسادكمأ
تقع  فاق لعلّ نّ رايح الأ ذين جتدون منهمالّ مّث  الّدنياإىل  اّيكم ان ال تنظرواإتدخلون 

حصى بينكم عباد أهللا  نّ إخيام العّز تدخلون قل يف مّث  صرف اجلمالإىل  نكمعيو 
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 حنيكّل   يف اس ابلعدل وهمالنّ  أيمرونو ن كلمات البيانؤ يقر و  بفضل هللاون الذين يقرّ 
  ما ينطق به لساهنميشهد قلوهبم بغري العلم من هللا بصر ويلأح َمن و  ايت هللا ينطقونآب
لكن و  حينئذ من قلم هللا العزيز ابحمبوب هذا ما نزلو  فاقالنّ و  جيد منهم روايح الغلو 

 ليهمإاي مأل البيان ال تقربوا أنتم و  يتنّبهون نفسهمأيف  مسائهم لعلّ أالكتاب يف  سرتان
ترجعون قحل ليه إمّث  نفسكمأيف  ن تسمعوا حكم هللاأ ن تريدونإقواهلم أال تقبلوا عنهم و 
 عمل مبثل ما يعملهو  من عباد هللا ظهر على صورته حدأ ن يضلّ أراد أيطان الشّ  نإ
 تلك احلالةيف  كانو  املهيمن القّيوم املتعايل العايل يالعل ما يذكره من ذكر هللاذكر كلّ يو 

 مثلكّل   كذلك منّثل لكم منو  برء منهو  فّر عنه اذ  إراد أا هلمه عمّ أو  ن اشتغل قلبهأإىل 
 يحلقى عليكمو  كان بينكماّلذي   حنيو  ن ال تنسوا فضل هللا عليكمأاّيكم إ  تضّلونلئاّل 

نوار عّز أرواحكم من أو  يستشرق على قلوبكمو  احلكمةو  الِعلم من جواهر يوميف كّل 
يستنري من مجاله قلوب اّلذينهم  و  بينكم طلعة هللا يميشاّلذي  حني ال تنسواو  مكنون

 تطري بينكم عندليب البقااّليت  اّيمأآِنكم كّل   يف هون فاذكروايتوجّ  مجالهإىل  كانوا
تشتغلون أزمان تسمعون و  حنييف كّل  كنتمأنتم  و  تغّن عليكم من نغمات القدسو 
تعرفون إن أنتم  نفسكمأيف  هذا لغنبو  ورائكم َتَدعون ذكر هللا عنو  نفسكمأب
هون اتهلل ما لكم كيف ال تتنبّ هللا بينكم ف ربيع تنسونو  اّيمكمأيف  تشتغلون ابخلريفأ

بلسان قدس حمبوب لتستنصحوا بنصح  لكم ابحلقّ  قد فّصلناهو  إاّل  من نصح يما بق
ما من و  ملقرّبوناجتمعوا فيه ااّلذي  حمضر يفاء العم ذرّ يف  ال تنقضوا ما عهدمت بهو  هللا
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كّل و  األرضو  اتمو السّ يف  لهح يسّبح َمنو  ليه يقلبونإكّل و  احلقّ و  مرهو له األإاّل  لهإ
إن أنتم  الكتابيف  ذلككّل و  مرنفس مقادير األ لكلّ  قّدراّلذي  ليه يرجعون هوإ

 . تعقلون


