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السلطان الفرد
هو املمتنع ّ
الغالب املقتدر
القدير

كل شيء أقرب من أن حُيصى إن
سبحان الّذي خلق اخللق أبمره وأبدع خلق ّ
أنتم تعلمون وسيخلق كيف يشاء بقدرته ولن يقدر أحدا أن مينعه عن إرادته وهو
لعل
كل شيء مبقدار ّ
كل شيء يف الكتاب واتقن خلق ّ
احل ّي املهيمن القيّوم وأنزل ّ
كل شيء يف الكتاب إن أنتم تشعرون ال ينقطع آايته
النّاس آبايته يوقنون وسينزل أمر ّ
ي العامل العزيز ابحمبوب
وال ينفد برهانه وال يغرب ّ
حجته وال يبيد سلطانه وإنّه هلو القو ّ
ابحلق وينزل األمر
سيفصل ّ
كل ما أنتم ال تعلمون و ّ
هو الّذي أنزل الكتاب وفيه ّ
فصل ّ
كل شيء مقادير العلم على ما هم عليه إن أنتم
كيف يشاء إن أنتم تعرفون وعلّم ّ
الرؤف قحل هو الّذي أضاء لكم
تعلمون سيعلّم من بدايع العلم على عباده وإنّه لسان ّ
سراج القدس ليستضيؤا به يف ظلمات أنفسكم ولعلّكم ال تظلمون وسيضيء سراج
الروح يف مصباح األمر إن أنتم تشهدون هو الّذي أوقد انر األمر يف بقعة البقاء وادي
ّ
لعل أنتم هبدى هللا هتتدون وأشرق عليكم
قدس مربوك وسيوقد بفضله يف فاران البدع ّ
مشس احلكمة والبيان إن أنتم ببصر هللا تنظرون وسيشرق إذا شاء وأراد ال إله ّإال هو
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املهيمن الق ّدوس لن يقدر أحد أن مينعه عن سلطانه ُيكم كيف يشاء أبمره إن أنتم
حلق معلوم
السموات وإ ّن هذا ّ
تؤمنون و ّ
كل من يف ّ
يتم أمره بقدرته ولو يعرتض عليه ّ
السموات واألرض إىل أن يثبت أمره ويعلو سلطنته ويظهر اقتداره
ومي ّد عباده أبسباب ّ
عز حمفوظ قل مثل قدرة هللا كمثل البحر هل
كل كتب على نفسه يف ألواح ّ
ذلك ّ
ينقص أبخذ األقداح قل ما لكم كيف حتكمون قل مثل علم هللا كمثل األرايح هل
تقطع هببوب ما لكم اي مأل الغفالء كيف تظنّون قل أ ّن أمره مق ّدس عن األمثال كما
لعل
كل ما أنتم تعقلون ولكن يذكر ابألمثال لعرفانكم أمر هللا و ّ
ا ّن ذاته مق ّدس عن ّ
تستقر بذلك
لعل
ّ
أنتم جتدون روايح القدس عن ّ
الرضوان وعن شطر قدس مكنون و ّ
تكونن من الّذينهم
نفوسكم وال تضطربون وال تنكرون فضل هللا وال تنسون عهده وال
ّ
احلق والباطل مثّ إىل هللا ترجعون قل إ ّن الّذين
لعل مييّزون بني ّ
هبدى هللا يهتدون و ّ
ينكرون فضل هللا فسوف أيتيهم جزائهم وأنتم إذا تشهدون أن ال تنكروا آايت هللا إذا
تكونن من الّذينهم كانوا على أعقاهبم
ّنزلت عليكم وال تنقلبوا على أدابركم وال
ّ
كالشمس بني الكواكب لو أنتم تشعرون ولن يشتبه
حمنقلبون وإ ّن أثر هللا يستضيء ّ
على أحد برهان هللا وأمره ّإال الّذين يشتبهون على أنفسهم وكانوا بنعمة هللا أن
تفرطوا يف جنب هللا مثّ آبايته ال جتحدون
يكفرون قل اي قوم فارمحوا على أنفسكم وال ّ
سيفىن امللك وما أنتم اشتغلتم به بذواتكم مثّ إىل هللا ربّكم حتشرون فانظروا إىل أحمم
ح
كل ما كانوا أن
القبل مثّ يف أمرهم تتف ّكرون هل بقي يف األرض إعراضهم أو إنكارهم و ّ
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يفعلون أو يقولون ما جائهم من رسل هللا ّإال وقد اعرتضوا عليهم إىل أن حبسوهم
وقتلوهم كما أنتم تعلمون ومع ذلك أرفع هللا أمرهم وأثبت برهاهنم وقطع دابر الّذينهم
اعرتضوا على هللا وكانوا آبايت هللا أن جيحدون فسوف جتدون هؤالء الّذينهم استكربوا
مقرهم يف انر أنفسهم
على هللا مبثل أحمم القبل وأيخذهم هللا بكفرهم ويرجعهم إىل ّ
وكانوا فيها بدوام هللا هم مع ّذبون قل اي قوم خافوا عن هللا وال تتّبعوا هوائكم فاتّبعوا
فصل يف الكتاب وال تتع ّدوا عن حدوده مثّ
عما ّ
أمر هللا املهيمن القيّوم وال تتجاوزوا ّ
كل ما أحمرمت به يف الكتاب
عن ذكره ال تغفلون إ ّايكم أن ال تنسوا أحكام هللا وعن ّ
وهذا خري لكم إن أنتم تعلمون وال تتّكلوا على أموالكم وأوالدكم وتتوّكلوا على هللا
تتوجهون كذلك نحلقي عليكم
العزيز ابحمبوب فاتّبعوا حكم هللا يف أنفسكم مثّ إىل وجهه ّ
لعل أنتم تفقهون قحل إنّكم إِن لن تعملوا مبا
من آايت األمر ونعلّمكم حسبل القدس ّ
كل أبمره يعملون مثّ
قضي ّ
ابحلق من لدن حكيم قيّوم فسوف خيلق هللا خلقا أحخرى ّ
كل ما أنتم
كل من يف ّ
السموات واألرض وعن ّ
غن عن ّ
بني يديه يسجدون قل إنّه ل ّ
ابحلق إن أنتم تريدون أن تسلكون
احلق قد أظهرانها ّ
تعلمون أو تعرفون قحل هذا حسبل ّ
قل من آن إن تؤمنون وال تتّبعوا الّذينهم ظلموا
إذا فاسلكوا فيها إبذن هللا وال توقّفوا أ ّ
على أنفسهم وأظلموا العباد وكانوا من الّذينهم كانوا يف أرض القدس أن يفسدون
يقولون إ ّان آمنّا َبعلِ ّي من قبل مثّ آبايته حينئذ جيحدون ويظنّون أب ّهنم آمنوا ابهلل يف
مظاهر القبل مثّ بسلطانه اليوم يكفرون كذلك يظهر هللا أعمال الّذين كان يف
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غل من األمر ولو كانوا أبنفسهم يسّرون كذلك يبطل الباطل أبعماله ويثبت
صدورهم ّ
احلق بكلماته إن أنتم تعرفون قحل إ ّان ما نريد ّإال مبا أراد هللا لنا وهذا مرادي يف اآلخرة
ّ
واألوىل ويشهد بذلك مالئكة الّيت ه ّن يف حول العرش يطوفون وما شئنا ّإال ما شاء
كل حني إن أنتم تعلمون قحل قد قضت علينا أ ّايم لن يعرف
هللا لنا ونفرح بذلك يف ّ
األايم ولن
أحد كيف مضت ّإال هللا املقتدر العزيز ابحمبوب ويقضي علينا أ ّايم يف هذه ّ
بكل ما
يدري أحد كيف مسضي ّإال هللا الفرد ّ
السلطان املقتدر القيّوم وإ ّان حكنّا شاكرا ّ
كل
ورد علينا وراضيا مبا قضي لنا ونصرب يف بالايه وما نشكو يف شيء ّإال به ونتّبع يف ّ
األمور أصفيائه الّذينهم يف البالء كانوا أن يصربون ونصرب كما صربوا عباد مكرمون
كل َمن يف ال ّسموات واألرض ودعوا
الّذينهم كانوا من قبل وبعثهم هللا ّ
ابحلق على ّ
النّاس إىل ان قحتلوا يف سبيل هللا العزيز ابحمبوب وكلّما زدان يف ال ّذكرى زاودا النّاس يف
شوقتهم وما أجابوا داعي هللا بينهم وكانوا بلقاء هللا أن يكفرون كذلك نذكر لكم من
لعل أنتم
سنن هللا الّيت قضت على عباده لتعلموا مبا ورد على أصفيائه يف هذا ّ
الزمان ّ
الشيطان يف أنفسكم
يف أنفسكم تتف ّكرون ال جتحدوا آايت هللا يف إ ّايمكم وال تتّبعوا ّ
ابحلق وإ ّان به مؤمنون قد
مثّ اهتدوا أبنوار هللا املَلك العزيز الق ّدوس هو الّذي ّنزل البيان ّ
لصنع
كل شيء وهذا ما ق ّدر من قلم ا ّ
أبدع خلق ّ
السموات واألرض أبمره واتقن خلق ّ
على ألواح قدس حمفوظ وما ِ
كل إليه يرجعون وق ّدر
و
مر
األ
و
اخللق
له
هو
إال
له
إ
ن
م
ّ
ّ
كل ابب
كل شيء وأنتم يف الكتاب تشهدون وفتح فيه أبواب ّ
الرضوان ويف ّ
مقادير ّ
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عز مرفوع مثّ أمثرت كلّها أبمثار القدس
كل رضوان أشجار ّ
خلق يعيشون وغرس يف ّ
كل
كل واحد منها قصور من لؤلؤ ّ
واألبرار فيها ّ
عز مكنون ويف ّ
يتنعمون وح ّدد يف ّ
قصور حورايت كأ ّهن ّن حخلقن من نور هللا العزيز املتعايل ابحمبوب وحكلّه ّن يذكرن هللا
نغماهتن أهل سرادق اخلحلد مثّ أبحلاهن ّن هم
ئهن أبحلان جذب مرفوع ويتلذذّون من
ّ
ابر ّ
كل رضوان سبعة أهنار لع ّل أنتم منها تشربون ومنها مخر البقاء
جيتذبون وجرت يف ّ
يتغري
السناء الّذي لن ّ
جيري عن ميني ّ
الرضوان كأ ّهنا ايقوت قدس مسيول ومنها لنب ّ
يتغري طعمه ولن يرزق
لونه بدوام املحلك إن أنتم توقنون ومنها عسل مص ّفى الّذي لن ّ
منه ّإال الّذينهم توّكلوا على هللا املهيمن القيوم ومنها ماء غري ِ
آسن الّذي جيد اإلنسان
ّ
كل الل ّذات وهذا ما ق ّدر فيه من فضل هللا العزيز املقتدر الق ّدوس ومنها هنر جيري
منه ّ
كل حني عن هللا رّهبم يسئلون أبن يسقون بشربة منه
على اسم احلبيب وأهل اجلنّة يف ّ
هنر على هيئة التّثليث يف
كل عش ّي وبكور ومنها جيري ٌ
وهذا ما يطلبون من هللا يف ّ
الرتبيع ويذكر هللا يف سيالنه إن أنتم تفقهون وجيتمعون يف حوله أهل الفردوس
كلمة ّ
ليسمعوا ما يذكر من ذكر هللا الغالب ال حق ّدور وَمن يشرب قطرة منه ليصل إىل ما أراده
ويبلغ إىل مقام الّذي لن يصل إليه أحد ّإال ما شاء هللا وأراد وكذلك نلقي عليكم
كل لون
لعل أنتم إليه تسرعون ومنها مخر الّذي جعله لونه مق ّدسا عن ّ
بدايع صنع هللا ّ
كل طعم ألنّه خلق من ساذج فطرة هللا إن أنتم تعلمون وفيه ق ّدر ما ال جيري
و ّ
منزها عن ّ
على البيان وصفه وما ال يت ّم ابلقلم أمره إن أنتم بذلك توقنون وَمن شرب منه شربة
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كل شيء يف أماكنه ويطّلع بكنوز احلكمة
يظهر عليه ّ
سر ما كان وما يكون ويعرف ّ
يطري جبناحني الياقوت يف عوامل قرب حمبوب اي مأل البيان ال تتّبعوا هويكم وال جتعلوا
و ّ
توجهوا
أنفسكم حمرو ما عن هذه النّفحات الّيت هتب عن شطر البقا ميني الفردوس و ّ
تكونن من
بقلوبكم إىل هذا الشطر املق ّدس ابحمبوب ال تتّخذوا إهلكم هويكم وال
ّ
كسروا األصنام ابسم هللا وهذا من امسه
الّذينهم كانوا على أصنام أنفسهم لعاكفون ّ
األعظم لو أنتم ابملنظر األكرب تنظرون قل قد هبّت نسامي اجلود ورفعت غمام الفضل
كل
السموات واألرض و ّ
كل من يف ّ
يبشر ّ
املتعايل العزيز املرفوع إذا ينادي منادي البقاء ّ
العزة مثّ
شيء بلقاء هللا إن أنتم تسمعون أن اي مسوات القدس زيّن نفسك بكواكب ّ
املقربون ّإال الّذين سبقتهم احلحسىن
ارتفع كيف تشاء مبا فزت هبذه ّ
األايم الّيت ما فاز هبا ّ
وأحاطتهم نفحات قرب حمزون أن اي غمام األمر فامطر من لئايل القدس كيف تشاء
كل شيء مبا استو ى عليك مجال هللا املهيمن
وال تلتفت إىل أحد ليأخذ فضلك ّ
ذاتك مبا مشى ِ
بشري يف ِ
ِ
عليك
القيّوم أن اي أرض الفردوس فابسطي يف
نفسك مثّ ّ
قدم الروح وهذا لفضل مشهود مثّ أظهري أسرار الّيت كنزت ِ
فيك وهذا من يوم ُيشر
ّ
مقربون أل ّن لدون هؤالء ليس نصيب من هذا احلشر الّذي يظهر فيه كلمات
فيه عباد ّ
الروح ُيشر فيه أرواح
هللا أبمتّها وهذه من كلماته لو أنتم تقرؤن وهذا من حشر ّ
ُيرك فيه
القدسيّة ودوهنم لن يستطيعوا على قدر أمنلة أن يقربون هذا مقام الّذي لن ّ
الرباق ولن يصعد فيه رفرف اخللد إن أنتم تعلمون أن اي حدايق األرض زيّنوا أنفسكم
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عز ملطوف
كل ما كنز فيكم من لطايف القدس وروايح ّ
أبوراد قدس حمبوب مثّ اظهروا ّ
أن اي أشجار األرض ارتفعوا إبذن هللا مثّ أظهروا من أمثار القدس فيما ق ّدر فيكم من
أمر هللا املق ّدس املتعايل القيّوم مبا هبّت عليكم أرايح البقا عن هذا ال ّشطر الّذي فيه
كل أمر حمبوب أن اي طيور الفردوس غنّوا وتغنّوا على أحسن النّغمات مثّ طريوا
يظهر ّ
يف هذا الفضاء مبا خلقناكم ابسم من األمساء لتنجذب من هذه النّغمات أفئدة
كل ذلك من فضل
كل اجلهات و ّ
توجهوا إىل مقام قرب حممود ّ
الّذينهم انقطعوا عن ّ
كل َمن يف السموات واألرض ويستبشر به أهل مأل األعلى ومن ورائهم
الّذي أحاط ّ
أهل سرادق اخللد وأنتم اي مأل األرض حينئذ فاستبشرون وإنّك أنت اي شطر العراق
أنت فَاب ِ
مقر ال ّسجن خلف
يف
استقر
مث
هللا
مجال
عنك
ج
خر
مبا
بعينك
مث
بقلبك
ك
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
العز
السرور مبا انقطعت نسامي ّ
قحلل من جبال صخر مرفوع فانزع عن هيكلك قميص ّ
عن هذا اللؤلؤ املكنون اتهلل تبكي عليك عيون البقاء مثّ است ّدمت أكباد أهل الفردوس
الشطر كيف تستقّر يف مقامك بعد
مبا َورد علينا من هياكل ظلم مبغوض أن اي هذا ّ
الّذي تشهد مقام هللا على حزن مشهود أتشهد مدينة هللا بعد الّذي خرجت عنها
تستقرين
جواهر األمر وكانوا يف أرض البعد خلف القاف ملسجون أن اي مدينة كيف ّ
مقامك وحتملني أجساد الّذينهم كفروا وأشركوا بعد الّذي خرج ِ
ِ
عنك هيكل هللا
على
تنشق أرض القدس مبا جرت
السموات أن تتفطرن و ّ
مع أصحاب معدود إذا تكاد ّ
توجه ّإال إىل هللا العزيز املهيمن القيّوم وتبكي
مدامع الغالم على هذا اخل ّد الّذي ما ّ
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تضج طلعات هللا يف غرفات محر ايقوت إذا امسع ضجيج
ذرات املمكنات و ّ
ببكائه ّ
السموات إن أنتم تسمعون إذا بقينا يف مقام انقطعت عن ذيلنا أيدي املمكنات
أهل ّ
كل
ولن يرفع إلينا ضجيج أحد وال صريخ الّذينهم بلقاء هللا ال يوقنون ولكن نصرب يف ّ
لن املنقطعون قل اي مأل البيان إ ّان ال نريد
شأن وما صربى ّإال ابهلل وإ ّن عليه فليتوّك ّ
كل أمر وال جتادلوا يف آايت هللا بعد الّذي
منكم شيئاء ّإال اإلنصاف فانصفوا يف ّ
تكونن من الّذينهم إىل مجال القدس ال ينظرون ويغمضون عيناهم عن
ابحلق وال
ّنزلت ّ
ّ
احلق ويتّبعون أهوائهم ويستكربون على هللا وهم ال يشعرون وإذا ّنزلت عليهم آايت هللا
ّ
كل حني وهم ال
ّ
يصرون مستكربا مثّ على أعقاهبم ينكصون ويعرتضون على هللا يف ّ
يفقهون قل أما خلقكم هللا مبا نفخ من القلم أرواح ِ
القدم وهذا من قلم هللا إن أنتم يف
أنفسكم تنصفون اي قوم فارمحوا على أنفسكم وال تفرتوا على هللا كما أفرتيتم من قبل
وال تتّخذوا اللّهو ألنفسكم وليا من غري هللا مثّ آبايته يف حمضركم ال تلعبون وال تقاسوا
تتفرسون وال
نفس هللا من أنفسكم وال آايت هللا بكلماتكم إن أنتم بعني هللا يف أمره ّ
تقولوا يف أمر هللا ما ال يليق بشأنكم وال تتجاوزوا عن ح ّدكم وهذا خري النصح إن
أنتم يف أنفسكم تنصفون ص ّفوا أنفسكم وأرواحكم وال حتملوا أثقال األرض على
لعل تقدرون أن تطري ّن يف هواء القرب مثّ يف فضاء القدس أنتم
أجسادكم وقلوبكم ّ
لعل تقع
تدخلون إ ّايكم ان ال تنظروا إىل ال ّدنيا مثّ الّذين جتدون منهم أرايح النّفاق ّ
العز تدخلون قل إ ّن هللا أحصى بينكم عباد
عيونكم إىل صرف اجلمال مثّ يف خيام ّ
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كل حني
الذين ّ
يقرون بفضل هللا ويقرؤن كلمات البيان وأيمرون النّاس ابلعدل وهم يف ّ
آبايت هللا ينطقون وَمن أحويل بصر العلم من هللا يشهد قلوهبم بغري ما ينطق به لساهنم
وجيد منهم روايح الغل والنّفاق وهذا ما نزل حينئذمن قلم هللا العزيز ابحمبوب ولكن
لعل يف أنفسهم يتنبّهون وأنتم اي مأل البيان ال تقربوا إليهم
سرتان يف الكتاب أمسائهم ّ
وال تقبلوا عنهم أقواهلم إن تريدون أن تسمعوا حكم هللا يف أنفسكم مثّ إليه ترجعون قحل
يضل أحد من عباد هللا ظهر على صورته وعمل مبثل ما يعمله
إن ّ
الشيطان أراد أن ّ
ويذكر كلّما يذكره من ذكر هللا العلي العايل املتعايل املهيمن القيّوم وكان يف تلك احلالة
كل مثل
إىل أن اشتغل قلبه وأهلمه ّ
عما أراد إذا ّفر عنه وبرء منه وكذلك منثّل لكم من ّ
لئال تضلّون إ ّايكم أن ال تنسوا فضل هللا عليكم وحني الّذي كان بينكم ويحلقى عليكم
ّ
يف كل يوم من جواهر العِ
عز
ار
و
ن
أ
من
احكم
و
ر
أ
و
قلوبكم
على
يستشرق
و
احلكمة
و
لم
ّ
ّ
مكنون وال تنسوا حني الّذي ميشي بينكم طلعة هللا ويستنري من مجاله قلوب الّذينهم
كل آنِكم أ ّايم الّيت تطري بينكم عندليب البقا
كانوا إىل مجاله ّ
يتوجهون فاذكروا يف ّ
كل حني وزمان تسمعون أتشتغلون
و ّ
تغن عليكم من نغمات القدس وأنتم كنتم يف ّ
أبنفسكم وتَ َدعون ذكر هللا عن ورائكم وهذا لغنب يف أنفسكم إن أنتم تعرفون
أتشتغلون ابخلريف يف أ ّايمكم وتنسون ربيع هللا بينكم فما لكم كيف ال تتنبّهون اتهلل
ابحلق بلسان قدس حمبوب لتستنصحوا بنصح
فصلناه لكم ّ
ما بقي من نصح ّإال وقد ّ
ملقربون وما من
هللا وال تنقضوا ما عهدمت به يف ّ
ذر العماء يف حمضر الّذي اجتمعوا فيه ا ّ
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كل
إله ّإال هو له األمر و ّ
كل إليه يقلبون ولهح يسبّح َمن يف ّ
السموات واألرض و ّ
احلق و ّ
كل ذلك يف الكتاب إن أنتم
لكل نفس مقادير األمر و ّ
إليه يرجعون هو الّذي ق ّدر ّ
تعقلون.
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