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إّن أان
السلطان العظيم ي
الرحيم ي
ي
إّن أان ي
إّن أان ي
الرمحن ي
اّلل ال إله يإال أان ي
اّلل ال إله يإال أان ي
اليذي خلقت املوجودات أبمري وذرئت املمكنات جودا من عندي وأان املقتدر على
السماء وغنيت عندليب
ما أشاء وأان العليم احلكيم وأبمري أشرقت ي
الشمس عن أفق ي
اّلل
اّلل يف ملكوت العُلى وبطون ي
اّلل يف انسوت البَ َداء وظهور ي
القدس أب ين هذا جلمال ي
يف جربوت البقاء وساذج القدم يف هذا القمص املنري البيضاء كذلك كنت من يأول
كل يأول إهلا فردا أحدا وترا صمدا ابقيا دائما حييا مريدا مقتدرا عزيزا قييوما وأكون
ي
سلطاان ملكا حكما عاملا قادرا أزال أبدا حييا دائما كائنا معبودا.
البهي األهبى األهبى ﴾
﴿ بسم هللا ّ
لعل تقليب
ح ب امسع نداء ي
اّلل عن جهة العرش آبايت مهيمن مقدم عظيم ي
السموات واألرضني ولتكون قادرا
بكليك إىل موليك وتصح بسلطان األمر بني ي
بنفسك حبيث لو جيادلك ك يل من على األرض أبسياف شاحذ حديد إنيك تقابلهم
الغين القادر املقتدر القدير .وإنيك أنت تعلم ما
ولن ختاف منهم وتستغين عنهم ابمسي ي
ورد علينا مبا اطيلعت يف سفرك مبا ال اطيلع أحد من العاملني .أل ين مل يكن عندان حني
اّلل املهيمن العزيز القدير من ذي بصر يإال أنت لذا التفتت وعرفت
اليذي هاجران إىل ي
اّلل هبا فاشرب يف
اختصك ي
ما ال عرفه أحد من هؤالء امل يدعني وهذا من مخر اليذي ي
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عرفك ما ال عرفه
نفسك سرا ي
لئل يطيلع هبا أحد من هؤالء الغافلني .مثي اشكر ي
اّلل مبا ي
أحد من اخللئق أمجعني .وأَ َخ َذ يدك أبيدي القدرة وجنياك عن بئر الغفلة وإنيه ما من
عما ق يدرانها لك
اتّلل ي
املقربني .ي
السرور أحسن ي
لول ي
احلق مل يكن كأس ي
إله يإال هو وإنيه ي
إذا فاشرب عنها مثي استقم على األمر وال تكن من اخلائفني .مثي انظر بطرف الطيرف
اّلل املهيمن العزيز القدير .فإذا نزلت َمرة أُخرى
إىل اليذينهم ي يدعون أب يان آمنيا آبايت ي
ابمسه العل يي املقتدر العظيم إذا فَروا عنه مثي استكربوا عليه وكانوا أش يد ن َفاقا من أُمم
السموات
اتّلل ي
القبل إن أنت من العارفني .قل ي
احلق قد محلنا ما ال محله اجلبال وال ي
اتّلل لن تطيقه األمواج
وما فيها وال األرض وما عليها وال حوامل عرش عظيم .قل ي
وال األحبار وال األشجار وال األمثار وال ما كان وال ما يكون وال جنود الغيب من
اتّلل إذا قد يبكي عيون العظمة مثي عيون أهل البقاء مثي أهل جنية اخللد
مأل العاليني .قل ي
يف غرفات احلمراء مثي أهل سفائن الكربايء خلف جلج املق يدسني.
أن اي حبيب فسوف جتد استدالل املعرضني مبا استدليوا به أُولوا الفرقان من قبل
اّلل على بذلك لشهيد وخبري .فسوف تسمع منهم ما ال
بل أدىن من ذلك وكفى ي
احلق
اتّلل ي
مسع عن علماء الفرقان وال من جهلئهم وال من اليذينهم يكنيسون األسواق ي
اتّلل إ ين هذا هلو اليذي ظهر من قبل وإ ين ما دوّن قد خلق
لم عظيم .قل ي
إ ين هذا لظ ٌ
الشاهدين .قل هل تستكربون ابليذي به ظهرت أمسائكم وعلت
أبمري إن أنتم من ي
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اّلل وقدرته
اّلل املهيمن العزيز العليم .أََما رأيتم سلطنة ي
اتّلل هذا بغي منكم على ي
رتبتكم ي
اّلل وإجلله .عمت أبصاركم اي مأل املغليني هل كان
اّلل وكربايئه مثي سطوة ي
مثي عظمة ي
من ذي روح ليقول ملَ أو بَ أو ينطق بني يدينا ال فونفسي العزيز العليم .ذليت ك يل
الرقاب لوجهي العزيز اجلميل وخضعت ك يل األعناق لسلطاّن العزيز اجلميل وخضعت
ي
قل من
ك يل األعناق لسلطاّن العزيز املنيع .قد ُكنَز يف هذا الغلم من حلن لو يظهر أ ي
ختر األذقان
سم اإلبرة لتن ي
دك اجلبال وتص يفر األوراق وتسقط األمثار من األشجار و ي
ي
مرة تشهده
و ي
تتوجه الوجوه هلذا امللك اليذي جتده على هيكل النيار يف هيئة النيور و ي
الشجرة الييت أصلها اثبت يف
مرة تشهده ك ي
على هيئة األمواج يف هذا البحر ي
املواج و ي
أرض الكربايء وارتفعت أغصاهنا مثي أفناهنا إىل مقام اليذي صعدت عن وراء عرش
مرة جتده على هيكل احملبوب يف هذا القميص اليذي لن يعرفه أحد من اخللئق
عظيم .ي
أمجعني .ولو يريدون عرفانه إذا ينصعقون يف أرواحهم يإال من أتى ربيه بقلب سليم.
الصائح عن ورائي
وكذلك ينادي املناد عن مييين مثي ينطق النياطق عن مشال مثي يصح ي
اتّلل إ ين هذا هلو املقصود من
اّلل عن فوق رأسي أب ين ي
الروي عن أمامي ويتكليم لسان ي
وي
توجهت ك يل الوجوه ولوهم حينئذ ال
أ يول اليذي ال أ يول له وإ ين هذا لََوجه اليذي اليه ي
اتّلل احل يق من ينكر هذا الفضل الظياهر الباهر املتعال املنري
ونن من ي
الشاعرين .ي
يك ي
ينبغي له أبن يسئل من أ يمه حاله فسوف يرجع إىل أسفل احلجيم .قل هل حتسبون يف
اّلل
أنفسكم أبنيكم لو تكفرون هبذه اآلايت هل يصدق عليكم اإلميان أبحد من رسل ي
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اتّلل احل يق إذا يك يذبكم ك يل ال يذ يرات ومن ورائها
رب العاملني .ي
أو ب َعل يي من قَب ُل ال فو ي
اّلل املقتدر العزيز
العزة مثي لسان العظمة مثي لسان ي
القوة مثي لسان ي
لسان القدرة مثي لسان ي
احلكيم.
عما حيصى إن مسعت
قل ي
أن اي حبيب خذ ذيل ي
السرت أبانمل القدرة مثي أرفعه أ ي
ضوضاء املغليني خذ أانملك ودعه على ما كان وكن يف سرت مجيل .مثي اصرب واصطرب
عما كشفتها من قبل وإن
القوة مثي اكشف به حجبات املمكنات أزيد ي
مثي يقرب أصابع ي
السباع وكن يف حفظ منيع .مثي اسكن بوقار
ارتفع عوي املشركني ضعها مثي اهنزم عن ي
توجه إليه بسلطان مبني .مثي انقطع عن ك يل
اّلل وسكينته مثي أشدد ظهرك خلدمة ي
ي
اّلل مثي ي
القوة عن
السموات واألرض وعن مثل هؤالء املشركني .مثي اخرج أانمل القدرة و ي
من يف ي
جيب اليذي أعطيناك قبل خلق ك يل شيء حني اليذي كان اآلدم بني املاء والطيني .مثي
اخرق سبحات القوم بسلطان اليذي به انش يقت ك يل األستار واحلجاب عن ك يل شيء
وكن على استقامة بديع .ليمحو بذلك إشارات املعرضني وسبحات اليذينهم اتيكاؤا
عليها من دون أمر من لد يان إن أنت من العاملني.
عما يرد عليك وال ختف من جنود
أن اي خليل ك يسر األصنام وال حتزن ي
الشياطني .قل اي مأل املنكرين إ يان ما خناف منكم أنتم ان متوتوا أو تنصعقوا أو تنعدموا
ي
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ابحلق رغما ألنفكم وأنفس املشركني وك يل ما سرتان األمر
اّلل وقد ظهر ي
لن يرد أمر ي
مرة هذا من فضلنا عليكم وعلى العاملني .أل ين النياس بعضهم يف
مرة وكشفنا ي
عنكم ي
الشمس لرمد اليذي كان يف عيوهنم لذا
رخوة وضعف لن
يستطيعن أن يشهد ين أنوار ي
ي
الشمال وال
دارينا معهم ي
اتّلل لن ينفعكم اليمني وال ي
ونن من اهلالكني .قل ي
لئل يك ي
السؤال إن أنتم من املوقنني .قل ف يكروا يف أنفسكم حني اليذي أتى َعل يي
اجلواب وال ي
اّلل العزيز القدير .هل نفع أحدا من أهل الفرقان ما
الروح آبايت ي
ي
ابحلق عن مصر ي
الرمحن .كذلك فانظر يف البيان إن أنت من النياظرين .فو عمرى ما
عندهم ال فو ربيك ي
عما عندهم ال سؤال أحد وال جواب نفس ويعرف ذلك ك يل ذي ذكاء
نفعهم شيء ي
اّلل القادر
اتّلل قد ظهر ما ال ظهر من قبل وأيمركم مبا أمرمت به يف كتاب ي
بصري .قل ي
العزيز العليم وكليما عندكم قد خلق بقول إن أنتم من العارفني قل اليوم لن يغين أحد
اّلل هذا املقام املق يدس املنري .ولن يذكر شيء يإال أبن ينسى
يإال أبن يفتقر بني يدي ي
السموات واألرضني .قل أما
نفسه وما يف امللكوت األمر واخللق فكيف ما خلق بني ي
اتّلل
مسعتم من قبل أب ين( :دليله آايته ووجوده إثباته) فويل لكم اي معشر الغافلني .ي
عما حيصيه أحد من العارفني لريفع نداء
ي
قل ي
احلق لو يكشف احلجاب عن وجه األمر أ ي
أهل مأل األعلى مثي صياح أهل ميادين البقاء مثي حلن القدس عن مكمن الكربايء أب ين
اّلل
حجة ي
ما هذا بشرا يف امللك إ ين هذا يإال سلطان مقتدر عزيز بديع .كذلك متيت ي
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الشمال عن اليمني .هل بعد ظهور
ولك ين النياس يف سكر من الغفلة حبيث لن يعرفوا ي
رب العاملني.
ي
السموات واألرض ال فو ي
اّلل ينفع أحدا شيء ي
عما يف ي
ف يف جربوت البقاء مثي يف امللكوت العماء
ف ود ي
غن ور ين وك ي
أنت اي حبيب ي
وال تلتفت إىل شيء يإال مجال املشرق املنري .كذلك ألقيناك ما يستغين حبرف منه ك يل
الروح
السموات واألرضني لو
ي
يستقيمن على حبيهم مولٰيهم العزيز الكرمي و ي
من يف ي
عليك وعلى العارفني .مثي ذ يكر اجلواد مبا يذكره حينئذ قلم األمر من ذكر اليذي به
الشمس على عرش جمد عظيم .مثي أشربه من كأس الييت
استقر ي
ارتفع خباء القدس و ي
يطمئن به
الشاكرين .قل إ يان أريناك يف املنام ما
أعطيناك
ليطمئن هبا قلبه ويكون من ي
ي
ي
الصرا ك يمر
اّلل مثي ي
عرب رؤايك مبا ي
نفسك وروحك إن أنت من العاملني .ي
عرب ي
عرب عن ي
حب يفر عنه وجتنيب
السحاب وال تلتفت إىل أحد من املشركني .من لن جتد يف قلبه ي
ي
منه وكن يف بعد عظيم .وإن خيالفك يف ذلك نفسك فانقطع عنها وكن يف إيقان
املقربني ونقمة وسيا على
منيع .قل ي
اتّلل مل يكن امليزان يإال ي
حب وإ ين هذا لرمحة على ي
العلي املقتدر احلكيم .قل إنيك قد حضرت بني
الرحيم ببشارات ي
املشركني .مثي ذ يكر ي
اّلل ي
يعرفك
اّلل وما عرفته وكنت من الغافلني .إذا فاسئل ي
يدي ي
اّلل أبن يؤييدك على عرفانه و ي
املتوّهني .أنت اي رحيم جتنيب عن مثل هؤالء وال
مظهر ذاته وخيرجك عن هؤالء ي
الروح بقلبك مثي انقطع عن العاملني
جتانس معهم وال مع أحد من املغليني ي
توجه إىل أُفق ي
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كذلك عليمناك ما يغنيك عن اخللئق أمجعني .وقد حضر بني يدينا ما أرسلته وقبلناه
الروح حينئذ من
رمحة من لد يان عليك لتكون من ي
الشاكرين .مثي ذكر ي
الزمان مبا يذكر ي
ليسر يف نفسه ويكون من املتيقني حني اليذي خيرجون أكثر النياس عن
آايت ربيه ي
ونن
الروح لئلي يك ي
ميادين التيقى حبيث يعرضون عن اليذي آمنوا به وكذلك يذكرهم ي
من املعرضني .قل اي عبد فاقرء ما ينزلناه عليك من قبل مثي استنشق عن مداده روائح
اتّلل به يقرت عيون أهل جنية
اّلل املهيمن العزيز .مثي اعمل مبا فيه ي
املسك من غداير ي
الفردوس مثي أهل جنية القدس إن أنتم من العارفني .مثي ذ يكر اليذي ُمسيي أبكرب بعد عل يي
املمرد املنري احلميد .قل اي عبد قد أرسلنا إليك
بشره مبا ي
مثي ي
الروح يف هذا ي
الصدر ي
يبشر ي
السموات واألرضني .فاحفظه مثي اقرئه يف
من قبل ما ال يعادل حبرف منه ما خلق بني ي
أحيان الييت جتد نفسك فارغا عن ك يل من يف األرض ليجذبك إىل مقير القدس مقعد
اّلل أبحسن ما عنده
عز منري .وقد حضر بني يدينا ما أرسلته من قبل فسوف جيزيك ي
ي
اّلل ما يقبل من عباده هذا من فضله على برييته
ل احملسنني .مثي اعلم أب ين ي
وإنيه هو و ي
لغين عن العاملني .يإايك أن ال تعاشر مع اليذين جتد يف قلوهبم ضغن من هذا
وإنيه ي
ابّلل ربيك فانيه يغنيك
الغلم مثي جتنيب عن مثل هؤالء وال تكن من املعاشرين .فاكف ي
عما سواه إنيه ما من إله يإال هو له اخللق واألمر ك يل عنده يف لوح حفيظ .مثي ذ يكر
ي
يطوفن يف حوله ك يل من يف جلج
العلي يف القاف مبا أيمرك ذات القدم يف حني اليذي
ي
ي
اّلل وال
البقاء وك يل ما كان وما يكون إن أنتم من العارفني .قل اي عبد فاستقم ألمر ي
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ختف من أحد فتويكل على مجال املشرق املق يدس املنري .وإن خيالفك يف ذلك ذاتك
الصابرين .مثي ذ يكر احلسن من لد يان ليفرح مبا رشح إبمسه
فانقطع عنها وال تكن من ي
هذا املداد املسكيية البديعة املنيعة األحديية األبديية القدميية البديع الليميع .قل اي عبد
عرج
الساكتني .ي
فاعمل مبا أُمرت به لوح احملفوظ اليذي أرسلناه إليك وال تكن من ي
اتّلل
اّلل العزيز القدير .قل ي
بروحك إىل معارج القدس وال ختف من أحد فتويكل على ي
احلق قد رجع املعراج أبسره لو أنتم من النياظرين .مثي ذ يكر ابن النيبيل من عندان إن جتد
ي
يف وجهه نضرة النيعيم .قل اي عبد ال توقيف يف هذا األمر وال تتيبع أحدا يف ذلك مثي
الستيني
اتّلل ي
انظر بطرف البدء يف حجج املرسلني .ي
احلق قد ظهر اليذي ظهر يف سنة ي
حجته قد ملئت اخلافقني .وإ ين أبيك ملا توقيف يف ذلك األمر لذا ما فاز مبا
وهذه من
ي
ي
اّلل ذلك يإال
عما عنده ورجعه إىل ي
الرتاب حبسرة عظيم وما فعل ي
أراد وانقطعه ي
اّللُ ي
اّلل غفر عنه جريراته
لتنبيهكم وأنتم ما استشعرمت يف ذلك وكنتم من الغافلني ولك ين ي
وك يفر عنه سييئاته وإنيه يغفر من يشاء ويع يذب من يشاء ان احلكم يإال من عنده يفعل
اّلل وال
ما يشاء وحيكم ما يريد .قل اي عبد فارحم على نفسك وال جتادل آبايت ي
اتّلل لو نكشف القناع عن وجه األمر لتقطيعوا أبدانكم ولكن
تكن من املشركني .قل ي
اّلل املقدر العليم .وإنيك اي حبيب إن لن جتد
سرتان األمر مبا ق يدر يف األلواح من قلم ي
توجه إىل وجه ربيك العزيز البديع .مثي
احلب فانقطع عنه وال تلتفت إليه و ي
منه روايح ي
ك يرب يف وجه إمسعيل اليذي تدندن حول النيار بربوات الييت تستجذب عنها قلوب
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نور ورمحةٌ
ي
عر نفسك عن ك يل احلجبات مثي ادخل يف النيار وإ يهنا ٌ
املوحدين .قل اي عبد ي
لك وللمخلصني مثي ك يسر أصنام النيفس واهلوى من اليذينهم كفروا وأشركوا بعد اليذي
اتّلل إ ين لسانكم يلعنكم
الرحيم .قل ي
يدعون يف أنفسهم اإلميان ي
ابّلل املقتدر العزيز ي
وأركانكم تربء منكم اي معشر الغافلني .قل اي عبد بليغ أمر موالك وال حتزن عن شيء
املتوّهني.
وال تسلك سبل ي
اتّلل قد ظهر َعل يي يف قميص أُخرى وإنيه قد ُمسيي يف ملكوت
قل اي مأل البيان ي
األمساء ابحلسني ويف جربوت البقاء ابلبهاء ويف الهوت العماء هبذا اإلسم اليذي ظهر
احلق قد ظهر
اتّلل ي
اّلل أحسن اخلالقني .قل اي معشر البشر ي
على هيكل الغلم فتبارك ي
حتريت عنه أفئدة ك يل ذي ذكاء ونظر.
مظهر القدر يف هذا املنظر األكرب بطراز اليذي ي
عما عنده
تفرون ي
مفر يإال أبن ينقطع ي
قل اي مأل املشركني أب ي
ابّلل مل يكن ألحد ي
ي جهة ي
اّلل فيكم
اتّلل إنيه آلية الكربى بينكم ومجال ي
ي األنور .قل ي
يتمسك هبذا احلبل ال يد ير ي
و ي
اّلل
اّلل على املشركني إ ين قهره أدهى وأمير .قل به يعذب ي
لسر مسترت .وإنيه لقهر ي
وإنيه ي
اّلل ربيكم وال تشركوا به وإ ين إ َل
ففروا إىل ي
اليذينهم كذبوا آبايت ي
اّلل مثي ابلقدر .قل ي
املستقر .قل إ يان لو نريد لننشأ خلقا آخر وإ يان كنيا على ك يل شيء لقادر مقتدر .ك يل
ي
شيء يف قبضة قدرتنا ويعرف ذلك ك يل ذي علم وفكر .قل اي قوم إن تكفروا هبذه
أي حديث آمنتم ب َعل يي من قبل فتبيينوا اي مأل احلمر .قل لن يغنيكم اليوم
اآلايت فب ي
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الزبر.
شيء يإال أبن تؤمنوا ابليذي كنتم به من قبل مثي مبا نزل من عنده من األلواح و ي
فَالق اي ُمنيب على ذلك العبد ما ألقى عليك هذا القلم املشتهر ليستقيم يف نفسه
اّلل مثي كفر .مثي ذ يكر من
حبيث ال يس يده إعراض ك يل معرض وال منع اليذي بغى على ي
اّلل وحضر بني يديه ومسع نغماته وكان من أهل
عندان احلبيب اليذي سافر إىل ي
النيظر .قل طوىب لعيناك وآلذانك إن تعرف مقدارّها مبا مسعا ورأى ما ال رأت عيون
عما أشرق عن مشرق القدس هبذا اجلمال املشرق
اليذين أقبلوا إىل ي
اّلل مث أدبر وأعرضوا ي
املق يدس األطهر .وإنيك أنت اي عبد ال حتزن حني اليذي يرتفع زماجري املشركني يإايك
اتّلل قد ظهر صور األكرب يف هذا النياقور
أن ال تضطرب وال تكن من أهل الفرر .قل ي
السموات واألرض أب ين إ َل
اليذي نطق ابحل يق مثي نقر .وينطق أبعلى ي
الصوت بني ي
اّلل ابرئكم وال جتاحدوا بعد اليذي كشف النيقاب مثي
املستقر .واي قوم ال تفرتوا على ي
ي
ظهر .إ يايكم أن ال تشتغلوا ابل يدنيا وال مينعكم شيء عن الورود يف هذا الطيمطام
اّلل ويتوارثون جنيات
ابّلل وآايته أُولئك صعدوا إىل ي
اللي يجي األغمر .إ ين اليذينهم آمنوا ي
وهنر .واليذينهم كفروا وأشركوا أُولئك يصلون يف انر وسقر .ومن وراء ذلك أيخذهم
فويل
اّلل ذ َ
اّلل بقهر من عنده وجيعلهم كهشيم حمتظر .كذلك ق يدر ي
ي
نوهبم جزاء ذنوهبم ٌ
هلم وملن مكر وغدر .ونعيم ملن رضى برضاء ربيه وإذا تلى عليه آايت ربيه آمن
يتقرب بذاته إىل شاطي
لعل ي
وشكر .مثي ذ يكر ي
الرحيم بعد العبد مبا أذكرانه يف الليوح ي
اّلل ويتيبعون ما ينزل من
القدس ويكون من أصحاب الفكر اليذين يتدبيرون يف أمر ي
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عنده من حكم ونذر .قل اي عبد فَالق ك يل ما مينعك عن الورود يف حرم الكرباي وإ ين
السموات واألرض لتكون من
هذا خريٌ لك عن ك يل ما خلق وق يدر .وكن صائحا بني ي
اتّلل إ ين
السموات واألرض ألمران ي
اليذينهم جاهدوا يف سبل ي
اّلل مثي نصر .قل إ يان خلقنا ي
ابحلق وال يعرفه يإال ك يل ذي فطن وعرب .كذلك أهلمناك وألقيناك
هذا ألمران قد ظهر ي
لتتيبع مبا أُمرت يف الليوح وتكون من أصحاب النيظر .مثي ذ يكر اهلاء يف آخر األمساء مبا
لعل يستجذب من نغماهتا وإ يان أذكرانه يف االنتها ليصعد إىل
تنطق محامة القدس ي
السموات
سدرة املنتهى ويستظ يل يف ظلهلا .قل ي
السدرة ك يل من يف ي
اتّلل قد غشت ي
الشمس عن أُفق القدس
واألرض فطوىب ملن سكن يف جوارها .قل قد أشرقت ي
تضوعت من تلل
واستضاء منها أهل مأل األعلى فطوىب ملن أضاء بضيائها .قل قد ي
القدس عرف املسك واستعطرت منها هياكل القدم فهنيئا ملن تعطير من نفحاهتا .وقد
السماء وظهر على هيئة البدرا بزهر البيضا وأنتم اي مأل
الح قمر األمر يف وسط ي
استقر العرش خلف خباء العظمة ويف حوله يدور ين
القرب فاستبهوا ببهائها .قل قد ي
قاصرات اجلمال بكاؤس احليوان فطوىب ملن فاز برشحاهتا .قل قد كشف اجلمال
اّلل
حوريية اخللد بلحاظ فاتك احلشا فطوىب ملن يرى بلحاظها .قل قد ظهر صوت ي
عن مكمن البقاء واستجذبت أفئدة العارفني من حلناهتا.
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قل أن اي امسي أن استمع ما يوحى إليك عن شطر القدس من نغمات ربيك
الشياطني وايذائها .يإايك ال
اّلل ربيك إنيه حيفظك عن ي
وال ختف من أحد فتويكل على ي
اّلل بعد إنزاهلا .قل اليوم ال
عما خلقت وال تكن من اليذين كفروا آبايت ي
متنع نفسك ي
حب وبذلك يشهد أهل سرادق القدس وألسن الييت كانت
ينفع أحدا شيء يإال بعد ي
اّلل وجوههم كخافية
عن ورائها .إ ين اليذينهم أعرضوا عن ملع الوجه أولئك يسحم ي
استقر
السموات واألرض مثي ي
الغراب ويع يذهبم بنار البعد وهلاهبا .قل إنيه هلو اليذي خلق ي
اّلل اليذي اتقن خلق ك يل شيء
العرش على املاء مثي عليق املاء على اهلواء لتعرفوا صنع ي
وتتف يكروا فيه وما ق يدر يف األرض من آالئها .قل اي قوم إ ين هذا خلري اليذي وعدمت به
اّلل العهد عن ك يل ال يذ يرات فطوىب لنفس وفت مبيثاقها .قل قد
يف التيسع وبه أخذ ي
ارتفعت خيام القدم وأنتم اي مأل البيان ال حترموا أنفسكم عنها مثي اسكنوا يف فنائها.
الرتبيع يف هيئة التيثليث
الرضوان اليذي ظهر على هيكل ي
ي
اتّلل قد أمثرت سدرة البهاء يف ي
اّلل
تنعموا من أمثارها .قل اي قوم أتكفرون آبايت ي
تقربوا هبا مثي ي
وأنتم اي أهل سفن البقاء ي
الشيطان ألنفسكم أعمالكم كذلك
فويل لكم ومبا زيين ي
وتقرئون ما ينزل من قبلها ٌ
تزرقن مبا نزل من غمام
لعل
تقومن عن تراب الغفلة و ي
ي
نلقي عليكم من آايت األمر ي
القدس وما ميطر من مياهها .كذلك ينصح قلم األمر ك يل نفس من أذكيائها قل قد
متسك جبمال القدس منها ليكون
ي
استقرت سفن البقاء على حبر احلمراء فطوىب ملن ي
اتّلل إ ين هذا البحر بَ َهر على املمكنات وفيه تسرى سفينة القدس
ابقيا ببقائها .قل ي
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الروح هلذا الغلم اليذي إبمسه ميسك زمام الفلك مثي اهتزازها .قل قد
الييت صنعها نوح ي
متوجت حبور القدم يف هذا البحر األعظم وما فاز أحد بساحلها فكيف إىل غمراهتا
ي
الرمحن على
متسكوا مبا جرت عليها من سفائن القدس مثي اركبوا ابمسي ي
يإال اليذينهم ي
تغن بلبل القدم أبحسن
الروح على سيناء البقاء و ي
مناكبها .قل قد ارتفعت سدرة ي
السلسبيل
السبحان الستماعها .قد جرى ي
األحلان على أفناهنا إذا فاصمتوا اي هياكل ي
من هذا التيسنيم اليذي انفجر من كوثر القدس عن هذا الفم اليذي منه ينزل مياه القدم
اّلل قد استوى على العرش وق يدس
فطوىب ملن يطفح عليه من طفحاهتا .قل هذا نفس ي
مس املشركني ردائها.
ي
اّلل عن ي
الصمديية الييت تنزل
إنيك اي حبيب فارزق ك يل نفس من نعمت الطيريية األحديية ي
ابحلق يإايك من ال جتاوز عن حدود النياس فاعط ك يل
السماء الييت ارتفعت ي
عن هذا ي
نفس على مقدارها .إ ين اليذي ب يدلت ذائقته لن يعرف حلوة احللو عن املير يإال أبن
ُ
يربء دائه كذلك خلقنا النيفوس أطوارا فطوىب ملن يعرف أطوارها .واليذين ما ط يهرت
آذاهنم لن يلت يذوا من نغمات القدس وكذلك نلقي عليك من ك يل حكم ابنائها وإنيك
الرمحن ابمسي املنيان مثي أدر مخر احليوان الييت انعصرت من أانمل
ك يسر ختم آانء ي
لعل أهل اإلمكان يصطلون من حرارهتا ويستضيئون من أنوارها وملعاهنا.
ي
السبحان ي
نصرفها كيف نشاء على تصريف
صرفناها من شأن إىل شأن و ي
كذلك ينزلنا اآلايت و ي
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احلق مل يكن الفخر يف
اتّلل ي
ختر بني يديه على ال يذقن قل ي
أخرى لتشهد قدرة ربيك و ي
السموات واألرض وبني هؤالء من
تنزيل اآلايت وأمثاهلا بل الفخر يف ظهوري بني ي
أُمم املختلفة إن أنتم من أصحاب العني .وإنيك إن وجدت هؤالء اليذين أذكران
اّلل العلي القادر
تضوع من رحيان ي
أمسائهم يف الليوح على روح ورحيان ي
هب عليهم ما ي
لئل جيد املشركون عرفه مثي اختمه خبامت
الرحيان ي
املؤمتن .و يإال فاستحكم رأس آانء ي
اّلل بني يدي املشركني مثي
القدس أو بعقيق من هذا اليمن .يإايك أن ال تنشر آاثر ي
السموات
أعرض عنهم مثي اصطرب وال حتزن ي
اتّلل هذا أمر ينصعق عنه ك يل من يف ي
تقشعر جلود املستكربين وتنشق أراضي الفراعنة وتنسف شوامخ القنن.
واألرض و ي
السكر سكان
وتدع ك يل مرضعة ي
عما ارضعت وتضع ك يل ذات محل محلها وأيخذ ي
بقوة من
اّلل بقلب ممتحن .وإنيك فامحل كتاب ي
السموات واألرض يإال من أتى ي
اّلل ي
ي
ابحلق
عندان وقدرة من لد يان وال ختف يف محله وال جتزع عن ثقله وإنيه حيفظك ي
ميس العارفني من بلء يإال وقد يزداد به انقطاعهم إىل
وحيرسك عن ك يل بلء وفنت .ما ي
الزمن وإن جتد نفسك وحيدا بني
اّلل واشتياقهم إىل مقام اليذي قدسه ي
ي
اّلل عن ريب ي
تعزب
السموات واألرض إذا فارض عنها وعن اليذي خلقها وال تكن يف حزن وحمن .ي
ي
السموات واألرض
تقرب إىل ي
عن اليذين كفروا مثي ي
اّلل وإ ين هذا خلري لك عن ملك ي
طهر ذيلك عن عجاج امللك مثي اشرب عن كأس احلمراء
السر والعلن .ي
و ي
عما خلق يف ي
الزخارف والفدن .قل
عن غلم األهبى ليجعل نفسك فارغا عن ال يدنيا وما فيها من ي
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اي قوم ال تشهدوا االختلف فيما ينزل من لد يان أل ين اآلايت كليها نزلت من شديد
القوى عن جربوت البقاء وخيتلف ابختلف املقامات إن أنتم من أهل الفطن .كذلك
الصرا املرتفع املعتني .إنيك
لئل ي
نلقي عليكم من أسرار األمر ي
تزل أقدامكم عن هذا ي
اّلل فيما سويٰه وال جتهر بشأن اليذي
ال تسرت أمر ربيك على مقام اليذي ختمد انر ي
الضراء فابتغ بني ذلك سبيل مستنب .مثي اعلم أب ين هذا اجلمال قد ابتلي بني
ميسك ي
ي
هؤالء حبيث يريد أن يعزل نفسه عنهم أو يطري إىل معارج القدس يف أصل الوطن.
الغل والبغضاء ولن أجد لنفسي انصرا
ي
اتّلل قد وقعت يف ك يل حني حتت خماليب أول ي
اّلل اليذي خلقين وك يل شيء وأرسلين بسلطان األمر على البَ ير والبحر وعلى أهل
يإال ي
اجلب
الرؤاي ألهل العما إذا ما محلوها وأوقعوان يف ي
املدن .قل إ يان مليا قصصنا حرفا من ي
عما سرت وخزن .مثي اعلم
يف هذا اجلنح الظيلما كذلك نلقى عليك من أسرار األمر ي
اّلل ومنهم من آمن
اّلل وكفر آبايت ي
أب ين اليذينهم كانوا يف هناك منهم من أعرض عن ي
بربيه وكان ممين جنى وآمن .إ ين اليذينهم كانوا أن يسرتوا وجوههم يف جلبيب النيساء
خوفا من أنفسهم إذا خرجوا عن خلف الدانن مثي اعرتضوا على هذا اجلمال األظهر
توجهوا إليه خبضوع
األكمن .قل اي قوم خافوا عن ي
اّلل وال جتادلوا مبظهر نفسه مثي ي
اّلل املستور عن
اّلل املكنون عن هذا املخزن وقد برز رمز ي
سر ي
حسن .ي
اتّلل قد ظهر ي
عرفكم سبل القدس مبا
هذا املكمن .اي قوم فاشكروا ي
اّلل اليذي خلقكم من ماء دافق و ي
ابحلق
أنزل عليكم ي
السبيل اليذي ظهر ي
السنن .لتتيبعوا سبل اهلدى يف هذا ي
الشرائع و ي
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تقربوا إليه بقلوبكم وإ ين
إ يايكم أن ال ختتلفوا فيه وال تك ي
ونن يف مريية عن لقاء ربيكم مثي ي
ابحلق وأرسلناها
عما ظهر وبطن .تلك سورة األصحاب قد ينزلناها ي
هذا خري لكم ي
الرمحن وإذا يسمعون آايت هللا يطري ين
لتقرهبا على اليذين جتد يف وجوههم نضرة ي
إليك ي
إىل سدرة املنتهى يف هذا الفناء املق يدس املزتني .وإن رأيت كلمة النيصر ذكيره يف منتهى
املنتهى مبا ينزل حينئذ من جربوت العلى ليذكر يف نفسه ويكون من اليذي آمن
وهدى .قل اي نصر فانصر ربيك مبا استطعت يف هذا النيصر اليذي ظهر على هيكل
اّلل ربيك حبيث ال مينعك شيء
فسوى أن استقم يف أمر ي
الغلم فتبارك ي
اّلل اليذي خلق ي
عما
الروح ي
ي
السموات واألرض لتكون من اليذي عهد مثي وىف .قل اي قوم أمتارون ي
عما يف ي
اتّلل إنيه
اّلل يف جربوت املق يدس األظهر األهبى .ي
شهد ورأى أو فيما مسع من نغمات ي
السموات واألرض عنده يإال
استقام على شأن لن مينعه ك يل الورى ومل يكن ك يل من يف ي
عما ينزل يف جربوت األمر
كك ي
ف من الثيرى .قل انيه لو ينطق حبرف ليكون أعلى ي
استقر على العرش مثي استوى وهذا
واخللق وال يعلم ذلك يإال أول النيهى .قل إنيه قد ي
صعب على املشركني وعلى اليذي كفر وطغى مثي أعرض وأشقى .قل اي مأل املغليني
الضحى واستضاء منها ك يل
موتوا أبضغانكم فقد أشرقت ي
اّلل يف وسط ي
الشمس أبنوار ي
نقص عليكم من قصص
ضل وعمى .كذلك ي
من يف ي
السموات واألرض يإال ك يل دّني ي
عما يف مأل األعلى وعن ملك اآلخرة
ي
احلق اي أصحاب احلجى .قل إ ين نظرة إليه خري ي
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واألوىل فطوىب ملن حضر بني يدي العرش ونظر إىل منظر األحلى ومسع عن حلن
القدس من آايت ربيه الكربى.
أن اي نصر فاستمع ملا يوحى إليك من جربوت القصوى يإايك أن ال ختف من
فتوجه إىل وجه ربيك وكن من اليذي نفعه ال يذكرى .أن اصطرب حني اليذي تنفطر
أحد ي
اتّلل من مل
تنشق أرض اإلرادة ويرفع ضجيج ك يل من أعرض فغوى .قل ي
مساء األمر و ي
ي
يكن قلبه ي
مطهرا عن ك يل ما يذكر عليه اسم شيء لن ينطبع فيه هذا اجلمال ال يد ير ي
اّلل عن
األصفى .ق يدسوا مرااي أنفسكم اي مأل األرض مثي اصعدوا إىل مقام اليذي جعل ي
املمرد
الروح يف صدرة ي
خلفه ذكر القوسني أو أدىن .قل إنيه لينطق يف ك يل حني مبا نطق ي
اتّلل إنيه ما ينطق عن اهلوى بل ينطق مبايلهمهُ شديد األمر من آايت ربيه
األزكى .قل ي
الكربى .قل إنيه حينئذ ابألُفق األعلى وإنيه جلمال األوىل يف قميص األُخرى فسبحان
نفسه األعلى .وبه رفعت أعلم األمر يف ملكوت األمساء ونصبت خيام اجملد يف
اتّلل إنيه جلنية املأوى عند سدرة
جربوت العما .قل اي قوم فارجعوا إليه وإ ين إليه املنتهى .ي
ي األهبى .كذلك ما زاغ بصر
القدس عند ظهور جتليي األنوار من هذا اجلمال ال يد ير ي
عما شهد ورأى من سلطان ربيه األظهر األخفى قل إنيه لو كشف القناع عن
احلديد ي
لئل
لتنشق األرض وتنفطر ٰ
مسوات العلى .ولكن يداري مع عباده ي
وجه كلمة من عنده ي
السفلى .إنيك ال ختف من أحد ذ يكر
يتمييز صدورهم ويرجعوا إىل ي
مقر القهر يف هاويية ي
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السموات واألرض وكذلك يؤييدك ابل يذكر
النياس آبايت ربيك وهذا نصره يف ملكوت ي
فجران يف ك يل حرف من هذا الليوح تسعة عشر هنرا
وإ ين إليه يرجع ال يذكر وكذلك ي
فهنيئا ملن ظمأ واستسقى .وإذا أمتمنا الليوح نزل من جربوت البقاء من آايت ربيك
الكربى اترة أخرى ليتذ يكر هبا ك يل عقل مستطاب ولنذكر يف الليوح ذكر بعض من
اّلل ابلغة على ك يل ال يذ يرات وعلى ك يل
اّلل اليذي ما أذكرانه من قبل ليكون فضل ي
أحبياء ي
حترك قلم األمر على أمسائهم إن جتدهم متذ يكرا
ذي فضل ولباب .إذيا ذ يكر اليذين ما ي
بذكر ريهبم وإيال دعهم أبنفسهم مثي أعرض عن ك يل معرض مراتب .قل اي هؤالء فابشروا
الروح وأشرق الوجه عن خلف النيقاب.
االايم الييت فيها أتى ي
يف تلك ي
اّلل يف ظلل من ي
علي اليذي كان إمسه يف كتابك مبا أذكره قلم القضا يف جربوت
مثي ذ يكر ي
حممدا قبل ي
الوهاب ليصعد يف نفسه إىل معارج القدس يف هذا
اإلمضاء بني يدي ربيه العزيز ي
املعراج اليذي ظهر على هيكل الغلم ويكون ممين خضع وأانب .قل اي عبد فانقطع
متسك بعروة األعظم يف نفسك وإ ين هذا خري لك عن
عن ك يل ما هتوى به هوٰيك مثي ي
السموات واألرض وال يعقل ذلك يإال ك يل مؤمن اثبت وال يعقلها يإال
ملكوت ملك ي
عما أسقيناك مخر احليوان يف
أول األلباب .قل سبيح ابسم ربيك وكن يف جذب ووله ي
الصفات نسقى منها
كاؤس قدس عجاب .إ يان جعلنا تلك احلروفات كاؤسا لبدايع ي
مخر اآلايت ما نشاء من عبادان قل منيا ظ َهر الفضل وإلينا يرجع يف يوم االايب.
بقطرة منها حييي هياكل املوجودات وكذلك سبقت رمحتنا ك يل شيء وأحاطت ال يذ يرات
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الرتاب .إ ين اليذين ما فازوا برشحات القدس
من على الفردوس إىل أن ينتهى إىل نقطة ي
اّلل
اّلل عن خلق ال يذائب .أل يهنم كفروا بنعمة ي
من هذه الكأس أولئك أحقر خلقا عند ي
وجادلوا آبايته بعد إنزاهلا واتيبعوا ك يل مشرك ك يذاب .قل اي قوم أتدعون اليذين ما جعل
اّلل
س ما ياختذمت ألنفسكم أولياء من دون ي
ي
اّلل هلم سلطاان وتذرون ي
رب األرابب .فَبئ َ
لقوي يف األخذ وشديد يف العقاب .ومن
فسوف يع يذبكم ي
اّلل بقهر من عنده وإنيه ي
نسمي نفسنا ابسم من األمساء وكذلك بغى
املشركني من كان هناك وما رضي أب يان ي
سواه وما بغي املشركني يإال يف تباب .قل اي قوم إ ين األمساء
على ي
اّلل اليذي خلقه و ي
كليها يرجع إىل ملكوهتا الييت يرجع إىل أمري اليذي خلق بقول ويعرف ذلك ك يل نفس
الشمس عن أفق اجملد وهبا انفطرت مساء الكرب
آمنت بيوم احلساب .قل قد أشرقت ي
مر السحاب .كذلك ألقينا عليك من ك يل
السكون ك ي
الغل و ي
مر جبل ي
وانش يقت أرض ي
لعل تطهر ين النيفوس عن األمراض مثي
نبأ لتذكر يف نفسك وتذكير النياس مبا أهلمناك ي
تطاب.
قل اي مأل األرض فابتغوا النيصر يف تلك األ يايم وال ختافنيكم كثرة املشركني
العز من لدن عزيز جذاب .مثي اعلموا أب ين النيصر مل يكن يف اخراج
كذلك يعظكم قلم ي
اتّلل لو تنقطع نفس عن ك يل من
السيف بل يف تطهري نفوسكم اي معشر األصحاب .ي
ي
اّلل هبا املخلصني من أحبيائه
اّلل لينصر ي
السموات واألرض وتقوم على ما أراد ي
يف ي
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عما سوى
وينعدم راايت املشركني من ك يل األحزاب .قل ي
اتّلل إ ين النيصرة انقطاعكم ي
تزل فيه أقدام البلغاء وخيرج عن أيكة النيفاق
حب يف يوم اليذي ي
ي
اّلل واستقامتكم على ي
شرذمة من ال يذابب اليذين كفروا وأعرضوا وكانوا يف مريَة عن لقاء ريهبم بعد اليذي ظهر
عن أفق القدس بصحائف وكتاب .قل اي مأل القدس أن اخرجوا سيف احلكمة عن
الرمحن إ يايكم أن ال تفسدوا يف األرض بعد إصلحها
غمد البيان مثي انصروا به ربيكم ي
اّلل اليذي إليه يرجع األمور يف املبدء واملآب .إن يزحفوا عليكم املشركون
خافوا عن ي
عما أمرمت به يف الكتاب .أن
شردوهم بكلمة من عندان ال بسيوفكم وال حتنثوا ي
ي
يستقيمن على األمر ويذكرنيه
اّلل قوما
الصرا فسوف يبعث ي
استقيموا اي قوم على ي
ي
السموات واألرض أولئك يصليون عليهم
بوله وشوق واجنذاب وال مينعهم شيء ي
عما يف ي
الروح مث أهل مأل القدس مثي اليذينهم كانوا يف سرادق القرب عن خلف
امللئكة و ي
تصح
اّلل قل ي
بن إىل ي
اتّلل أبمسائهم ي
احلجاب .وإ ين من شيء يإال يذكر ين أمسائهم ويستقر ي
الرابب .إذا متيت كلمات ربيك صدقا وعدال وال
النياقوس وتدلع ديك الفردوس و ي
تغن ي
مب يدل لكلمات ربيك ولن يفقه ذلك يإال ك يل نفس ابقى مستطاب.
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