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ابلل وكان من
الرمحن للّذي آمن ّ
هذه سورة البيان ق نزلت من جربوت ّ
املهت ين يف األلواح مكتواب
هُوُ العُلُيُ الُعُلُىُفُ جُبُ ُروتُُالُبُهُى ُ

مقر الّذي استشرقت عليه
ذكر اسم ربّك عب ه إذ دخل بقعة الفردوس ّ
الل العل ّي
أنوار الوجه عن مشرق اجلمال آبايت مبني وقام تلقاء العرش منظر ّ
الرحيم وفاز بك ّل اخلري حني الّذي هبّت عليه
الرمحن ّ
األعلى ومسع نغمات ربّه ّ
الل العل ّي املقت ر العزيز العظيم * أن اي مجال الق م
نفحات الق س عن رضوان ّ
بشر الّذي كان واقفا بني ي ي العرش مبا ق ّ ر له يف صحائف ق س حفيظ *
ّ
الل
متوج حبر األمساء ابسم ّ
قل إ ّن ورودك على شاطئ الكرباي مقام الّذي فيه ّ
السموات واألرضني * أن اي أيّها املسافر إلی
العل ّي األعلى خلري ّ
عما خلق بني ّ
عما ق ّ ر فيه وكن من
ّ
الل خذ نصيبك من هذا البحر وال حترم نفسك ّ
ليغنني يف
السموات واألرض بقطرة منه ّ
الفائزين * ولو يرز ّ
قن ك ّل من يف ّ
الل املقت ر العليم احلكيم * خذ بي اإلنقطاع غرفة من هذا
أنفسهم بغناء ّ
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البحر احليوان مثّ ر ّشح منها علی الكائنات ليط ّهرهم عن ح ودات البشر
املقر املق ّ س املنري * وإن وج ت نفسك وحي ا
يقرهبم مبنظر ّ
الل األكرب هذا ّ
و ّ
الشاكرين * بلّغ أمر موالك إلی
ال حتزن فاكف بربّك مثّ استأنس به وكن من ّ
الل
السموات واألرض إن وج ت مقبال فاظهر عليه لئالئ حكمة ّ
ك ّل من يف ّ
الروح وكن من املقبلني * وإن وج ت معرضا فأعرض عنه
ربّك فيما ألقاك ّ
رب العاملني * َت ّلل احلَ ّق من يفتح اليوم شفتاه يف ذكر
فتوّكل علی ّ
الل ربّك و ّ
لن عليه
اسم ربّه لينزل عليه جنود الوحي عن مشرق امسي احلكيم العليم وينز ّ
أهل مأل األعلى بصحائف من النّور وكذلك ق ّ ر يف جربوت األمر من ل ن
عزيز ق ير * و ّلل خلف سرادق الق س عباد يظهرن يف األرض وينصر ّن هذا
بن معهم ك ّل اخلالئق أمجعني * أولئك
خيافن من أح ولو حيار ّ
األمر ولن ّ
الل أبعلی ن ائهم وي عون النّاس إلی
السموات واألرض ويذكر ّن ّ
ّ
يقومن بني ّ
الل العزيز احلمي * أن اقت هبؤالء وال ختف من أح وكن من الّذين
صراط ّ
ال حيزهنم ضوضاء النّاس يف سبيل ابرئهم وال مينعهم لومة الالّئمني * اذهب
بشرهم برضوان الق س مثّ أنذر املشركني *
الل وآاثره إلی الّذينهم آمنوا و ّ
بلوح ّ
الل املقت ر العل ّي العظيم *
تلل ق جئتكم عن جهة العرش بنبأ من ّ
قل اي قوم ّ
احلق
رب آابئكم األ ّولني أنتم وزنوها بقسطاس ّ
حجة من ّ
الل ربّكم و ّ
ويف ي ي ّ
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الل
حق من عن ّ
مبا عن كم من حجج النّبيّني واملرسلني * إن وج متوها على ّ
ونن من املشركني * تلك
إ ّايكم أن ال جتادلوا هبا وال تبطلوا أعمالكم وال تك ّ
ابحلق وهبا ح ّقق أمره بني بريّته وارتفعت راايت التّق يس
الل ق نّزلت ّ
آايت ّ
السموات واألرضني * قل اي قوم هذه لصحيفة املختومة احملتومة الّيت
بني ّ
كانت مرقومة من إصبع الق س ومستورة خلف حجب الغيب وق نّزلت
السموات واألرض
ابلفضل من ل ن مقت ر ق مي * وفيها ق ّ ران مقادير أهل ّ
عما خلق
وعلم األ ّولني واآلخرين * لن يعزب عن علمه شيء ولن يعجزه أمر ّ
وخيلق إ ّن أنتم من العارفني * قل ق جائت كّرة األخرى وبسطنا ي اإلقت ار
احلق
سران األعظم علی ّ
السموات واألرض وأظهران من ّ
علی ك ّل من يف ّ
عما حيصى * إذا ماتت الطّوريّون عن مطلع هذا النّور
قل ّ
اخلالص ّ
سرا أ ّ
الرمحن علی ظلل الربهان وقضي
السيناء وكذلك جاء مجال ّ
احلمراء علی بقعة ّ
الل العزيز احلكيم * قل للحوريّة الفردوس أن أخرجي من غرف
األمر من ل ى ّ
السناء ابمسي األهبى
الق س مثّ البسي من حرر البقاء كيف تشاء من سن س ّ
عما ارتفع عن جهة عرش ربّك العل ّي األعلى
مث امسعي نغمات األب ع األحلى ّ
مثّ اطلعي عن أفق النّقاب بطراز احلوراء وال حترمي العباد من أنوار وجهك
ليموتن
السماء ال حتزين دعيهم
البيضاء * وإن مسعت ّ
ّ
تشهق أهل األرض و ّ
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غن علی
من مبا اشتعلت يف نفوسهم انر البغضاء مثّ ّ
علی تراب الفناء وينع ّ
السموات يف ذكر اسم مليك األمساء
أحسن النّغمات بني األرضني و ّ
الصفات وكذلك ق ّ ران لك األمر وإ ّان كنّا قادرين * إ ّايك أن ال ختلعي عن
و ّ
هيكلك األطهر قميص األنور مثّ زدي عليه يف ك ّل حني من حلل البقاء يف
الل يف ك ّل ما سواه وتيّم فضل ربّك علی
جربوت اإلنشاء ليظهر منك طراز ّ
حب ربّك أن اف ي نفسك يف سبيله
العاملني * وإن وج ت من أح رائحة ّ
املقربني * وال
أل ّان خلقناك له ولذا أخذان عنك العه يف ذ ّر البقاء عن معشر ّ
جتزعي عن رمي الظّنوانت من أهل اإلشارات دعيهم أبنفسهم أل ّهنم اتّبعوا
احلق إ ّين حلوريّة خلقن
مهزات ّ
تلل ّ
السماء ّ
الشياطني مثّ صحي بني األرض و ّ
البهاء يف قصر امسه األهبى وزيّن نفسي بطراز األمساء يف املأل األعلى وإ ّين لق
كنت حمفوظة خلف حجبات العصمة ومستورة عن أَنظر الربيّة اذا مسعت
حتركت يف نفسها شوقا
أب ع األحلان عن شطر أمين ّ
الرمحن شه ت أب ّن اجلنان ّ
إلستماعها وطلبا للقائها كذلك نّزلنا يف قيّوم األمساء علی حلن البقاء وعلی
حلن األحلی يف هذا اللّوح املبني * قل إنّه هلو احلاكم فيما يشاء بسلطانه حيكم
عما شاء وأراد وإنّه هلو املختار القادر احلكيم * إ ّن
ما يري أبمره وال يسئل ّ
ابلل وسلطانه أولئك غلبت عليهم النّفس واهلوى ورجعوا إلی
الّذينهم كفروا ّ
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حبب مثّ قلبك بذكري مثّ
مقر املنكرين وإنّك زيّن نفسك ّ
مقرهم يف النّار فبئس ّ
ّ
لسانك بتبليغ أمري وكذلك ق ّ ر لك يف ألواح عّز حفيظ * مثّ امش بني
الل وسكينته ليظهر منك آاثره بني العاملني أن اشتعل يف نفسك
النّاس بوقار ّ
الل يف قطب اجلنان ليح ث منك حرارة األمر يف
من هذه النّار الّيت أوق ها ّ
ابلل وكانوا من املؤمنني * أن امش علی أثري وال تكلّم ّإال
أفئ ة الّذينهم آمنوا ّ
ك لسان
املوح ين * كذلك يَعظ َ
الص ق اخلالص مثّ اخضع لعباد ّ
علی ّ
الل ّ
األمر أن استمع مبا أمرت مثّ اعمل به لتكون من الفائزين * إ ّن الّذين لن يظهر
الل يف أوامره أولئك لن يص ق عليهم حكم اإليقان ولك ّن النّاس
منهم آاثر ّ
الل وكانوا من قوم سوء أخسرين * قل اي قوم هل
أكثرهم احتجبوا عن أمر ّ
الرمحن ويرتكب يف نفسه ما يرتكبه
ينبغي ألح أن ينسب نفسه إلی ربّه ّ
حب
ّ
السبحان لو أنتم من العارفني * ق ّ سوا قلوبكم عن ّ
الشيطان ال فو طلعة ّ
ال ّ نيا مثّ ألسنكم عن ذكر ما سوٰيه مثّ أركانكم عن ك ّل ما مينعكم عن اللّقا
الل اي قوم وكونوا من املتّقني * قل اي قوم
يقربكم إلی ما أيمركم به اهلوى اتّقوا ّ
و ّ
فلما
أنتم إن تقولوا ما ال تفعلوا فما الفرق بينكم وبني الّذينهم قالوا ّ
الل ربّنا ّ
جائهم علی ظلل الق س إذا كفروا به وكانوا من املنكرين * خلّصوا أنفسكم
تقربوا هبا أل ّهنا أيمركم ابلبغي والفحشاء
عن ال ّ نيا وزخرفها إ ّايكم أن ال ّ
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ومينعكم عن صراط عّز مستقيم * مثّ اعلموا أب ّن ال ّ نيا هي غفلتكم عن
الل العزيز اجلميل *
يقربكم إلی ّ
موج كم واشتغالكم مبا سوٰيه واآلخرة ما ّ
ونن من
حب ّ
الل إ ّهنا هلي ال ّ نيا أن اجتنبوا منها لتك ّ
وكلّما مينعكم اليوم عن ّ
الل ال أبس عليه لو يزيّن نفسه حبلل
املفلحني * إ ّن الّذي لن مينعه شيء عن ّ
السموات واألرض
األرض وزينتها وما خلق فيها أل ّن ّ
الل خلق ك ّل ما يف ّ
حترموا أنفسكم عن
حل ّ
لعباده ّ
الل عليكم وال ّ
املوح ين * كلوا اي قوم ما أ ّ
الل بلّغ
ب ايع نعمائه مثّ اشكروه وكونوا من ّ
الشاكرين * اي أيّها املهاجر إلی ّ
الل
لعل مينعهم عن شطر النّفس واهلوى ويذ ّكرهم بذكر ّ
النّاس رساالت ربّك ّ
تتعرضوا مع نفس
العل ّي العظيم * قل اي قوم اتّقوا ّ
الل وال تسفكوا ال ّ ماء وال ّ
وكونوا من احملسنني * إ ّايكم أن ال تفس وا يف األرض بع إصالحها وال تتّبعوا
سبل الغافلني * ومنكم من أراد أن يبلّغ أمر مواله فلينبغي له أبن يبلّغ أ ّوال
السامعني ومن دون ذلك لن يؤثّر قوله
نفسه مثّ يبلّغ النّاس ليجذب قوله قلوب ّ
ابلرب
يف أفئ ة الطّالبني * إ ّايكم اي قوم ال تك ّ
ونن من الّذين أيمرون النّاس ّ
وينسون أنفسهم أولئك يك ّذهبم كلّما خيرج من أفواههم مثّ حقايق األشياء مثّ
املقربني * وإن يؤثّر قول هؤالء يف أح هذا مل يكن منهم بل مبا ق ّ ر يف
ملئكة ّ
السراج ليستضيء
الكلمات من ل ن مقت ر حكيم * ومثلهم عن ّ
الل كمثل ّ
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منه العباد وهو حيرتق يف نفسه ويكون من احملرتقني * قل اي قوم ال ترتكبوا ما
ونن من املفس ين * وال تقربوا ما
يضيّع بهحرمتكم وحرمة األمر بني العباد وتك ّ
ميسه ّإال
ينكره عقولكم أن اجتنبوا اإلمث وإنّه ّ
حرم عليكم يف كتاب الّذي لن ّ
الل عن ك ّل دنس وجعلهم من املط ّهرين * أن اع لوا علی
الّذين ط ّهرهم ّ
أنفسكم مثّ علی النّاس ليظهر آاثر الع ل من أفعالكم بني عبادان املخلصني *
عما
إ ّايكم أن ال ختانوا يف أموال النّاس كونوا أمناء بينهم وال حترموا الفقراء ّ
الل من فضله وإنّه جيزي املنفقني ضعف ما انفقوا إنّه ما من إله ّإال هو
آتكم ّ
عمن يشاء وإنّه هلو املعطي الباذل العزيز
له اخللق واألمر يعطي من يشاء ومينع ّ
الل كتب لك ّل نفس تبليغ أمره
الل أل ّن ّ
الكرمي * قل اي مأل البهاء بلّغوا أمر ّ
الل املهيمن العزيز الق ير
وجعله أفضل األعمال أل ّهنا لن يقبل ّإال بع عرفان ّ
الل العل ّي احلكيم
* وق ّ ر التّبليغ ابلبيان ال ب ونه كذلك نزل األمر من جربوت ّ
* إ ّايكم أن ال حتاربوا مع نفس بل ذ ّكروها ابليبان احلسنة واملوعظة البالغة إن
مقر ق س
كانت متذ ّكرة فلها و ّإال فأعرضوا عنها مثّ اقبلوا إلی شطر الق س ّ
الل تركها ألهلها وما أراد
منري * وال جتادلوا لل ّ نيا وما ق ّ ر فيها أبح أل ّن ّ
يسخر جبنود الوحي والبيان كذلك ق ّ ر األمر من
منها ّإال قلوب العباد وإ ّهنا ّ
أانمل البهاء علی لوح القضاء من ل ن مقض ّي عليم * أن ارمحوا علی أنفسكم
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الل املخلصني * وإن وج مت من ذليل ال تستكربوا
مثّ علی ذوي القرىب مثّ عباد ّ
مير عليه يف م ّ األ ّايم وال يعلم كيف ذلك أح ّإال من
عليه أل ّن سلطان العّز ّ
كان مشيّته مشيّة ربّكم العزيز احلكيم * أن اي مأل األغنياء إن رأيتم من فقري
عما رشح عليه من
تفروا عنه مثّ اقع وا معه واستفسروا منه ّ
ذي مرتبة ال ّ
يصلني
تلل يف تلك احلالة يشه نّكم أهل مأل األعلى و ّ
رشحات أحبر القضاء ّ
ميج نّكم أبلسن مق ّ س طاهر فصيح * فيا
عليكم ويستغفر ّن لكم ويذكرنكم و ّ
طوىب لعامل لن يفتخر علی دونه بعلمه واي حبّذا حملسن لن يستهزء مبن عصى
الساترين * كونوا اي قوم ستّارا يف األرض
ويسرت ّ
الل عليه جريراته وإنّه هو خري ّ
الل عنكم ويلبسكم برد
الل بفضله مثّ اصفحوا ليصفح ّ
وغ ّفارا يف البالد ليغفركم ّ
اجلميل * وإن استجاركم أح من املؤمنني وكنتم مستطيعا فاجروه وال حترموه
الص ور ويشتعل
عما أراد ليجركم ّ
الل يف ظ ّل رمحته يف يوم الّذي فيه يغلي ّ
ّ
ابلص ق اخلالص
األكباد ويضطرب أركان اخلالئق أمجعني * قل اي قوم عليكم ّ
أل ّن به يزيّن أنفسكم ويرفع أمسائكم ويعلو مق اركم ويزداد مراتبكم بني مأل
احلق عظيم * كذلك أنصحنا الّذينهم
األرض ويف اآلخرة لكم أجر كان علی ّ
الل وجي ّن إلی ذي الفضل سبيل *
لعل
يسمعن ما نصحوا به يف كتاب ّ
ّ
آمنوا ّ
أن اي أيّها الوارد ابملنظر األكرب ق متّت ميقات وقوفك ل ى العرش قم إبذن
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الل امللك
الل وخذ كتاب الفضل مثّ اذهب به إلی ال ّ اير و ّ
بشر أهلها برضوان ّ
ّ
حرك من هذا الفردوس بنفحات األنس لتحىي هبا قلوب
العل ّي العظيم * ولكن ّ
قن مبا نطق
الّذينهم انصعقوا من صاعقة األمر
ليقومن عن قبور الغفلة وينط ّ
ّ
الروح يومئذ يف فردوس األعلى أبنّه ال إله ّإال هو والّذي جاء ابسم َعل ّي قبل
ّ
السموات
نبيل مظهر سلطانه ومطلع آايته ومنبع فضله وإقت اره ملن يف ّ
واألرضني * مثّ الّذي ينطق حينئذ إنّه لعّزه وشرفه وكربايئه مثّ عظمته وهبائه
مقر األمر
استقروا علی ّ
علی اخلالئق أمجعني * كذلك ينبغي لك والّذينهم ّ
وشربوا رحيق املختوم من هذه الكأس املق ّ س املنري * وإذا وصلت أرض التّاء
لتقر به عيناه ويفرح يف نفسه ويكون
فانشر هذا اللّوح بني ي ي إمسنا اجلواد ّ
استقروا علی
من الفرحني * مثّ بني ي ي الّذينهم خرجوا عن ظلمات الوهم و ّ
مقر اليقني ويف هناك تسمع ضوضاء الّذينهم كفروا وأعرضوا وكانوا من
ّ
عرفكم مظهر نفسه
املشركني * قل اي قوم أكفرمت ّ
ابلل الّذي خلقكم و ّ
سواكم و ّ
وجعلكم من العارفني * إ ّايكم اي قوم ال متنعوا أنفسكم عن حبور املعاين وال
الل لتعرفوا ميزانه
تتّبعوا ك ّل شيطان مري * فانظروا بطرف الق س إلی ميزان ّ
عما خلق
احلق املستقيم * قل اليوم ّ
ّ
حق لك ّل نفس أبن يط ّهر قلبه عن التعلّق ّ
السموات واألرض ويق ّ س أذنه عن ك ّل ما مسع ويرجع البصر إلی ما كان
بني ّ
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حجة الّيت
بني ي يه من حجج الّيت هبا أظهر ّ
الل أمره يف ك ّل عه وعصر مثّ يف ّ
تلل إذا
الل ويتف ّكر فيها ّ
يتفرس يف آاثر ّ
ظهرت يومئذ بسلطان مبني * و ّ
ونن
يستشرق عليه مشس اإليقان عن مطلع بيان ربّه وليستضيء هبا قلبه ويك ّ
الل لن يشتبه بصنع أح من النّاس ولك ّن النّاس
من املوقنني * قل صنع ّ
الل العزيز اخلبري
يشتبهن علی أنفسهم فما هلؤالء ال يكادون يفقهون ح يثا من ّ
ّ
الل املهيمن
* قل بع إشراق ّ
الشمس وضيائها هل يبقى ضياء ال فو نفس ّ
احلجة علی من علی األرض كلّهم
العزيز الق ير * كذلك أذكران األمر وأمتمنا ّ
قصرت يف ك ّل ما أمرت به
أمجعني * ونشه ّ
الل وأصفيائه مثّ ملئكته أب ّين ما ّ
وبلّغت رساالته إلی شرق األرض وغرهبا وكفى به وهبم عل ّي شهي وعليم *
وإذا وردت أرض الّزا ذ ّكر عباد الّذين هم كانوا هناك هبذا ال ّذكر العظيم * قل
الرمحن
اي قوم آمنوا ّ
ابلل ومبا نّزل من عن ه وال تتّبعوا الّذينهم كفروا آبايت ّ
وسلطانه مثّ يذكرونه يف ك ّل بكور وأصيل * قل مثلكم كمثل الّذينهم كانوا أن
الل علی ظلل امسه العل ّي كفروا به
فلما جائهم ّ
يذكروا ّ
الل يف العش ّي واإلشراق ّ
الل أبنفسكم وأموالكم مثّ استقيموا
وكانوا من املشركني * قل اي قوم أن انصروا ّ
علی أمره علی شأن لو حياربكم ك ّل من علی األرض لن يزّل أق امكم عن
الل العزيز القادر العليم * أن استقيموا اي قوم حني الّذي ي خل عليكم
صراط ّ
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الل وي عوهم إلی طاغوت األكرب
ّ
حب ّ
الشيطان ومعه ما مينع به النّاس عن ّ
ونن من العارفني * َت ّلل احلَ ّق كلّما مسعتم يف هذا األمر ق
وكذلك خنربكم لتك ّ
لئال
ظهر من أمري الغالب الب يع وإ ّان أشرانه إلی غريي هذا احلكمة من ل ّان ّ
ضر ك ّل ذي
ّ
مقر واح وليكون األمر حمفوظا عن ّ
يتوجه قلوب املشركني إلی ّ
الل الّذي ال إله ّإال هو إ ّن الّذينهم كانوا أن يسرتوا وجوههم
ضر عني * فو ّ
ّ
عن ك ّل ذي بصر إذا قاموا عل ّي بظلم الّذي لن يقاس بظلم األ ّولني * وإذا
بشره من ل ّان مثّ ذ ّكره مبا نزل عليه ألواح عّز حفيظ *
حمم ا قبل َعل ّي ّ
رأيت ّ
ابلل مثّ اكف به عن ك ّل ما سوٰيه
قل اي عب أن استقم علی األمر وال تشرك ّ
وكن علی استقامة منيع فانقطع عن دوين وآنس بذكري وال تكن من املمرتين
الرمحة علی العاملني
الصرفة أل ّن هبا يثبت أمر ّ
* قم علی عبوديّة ّ
الل ربّك وتنزل ّ
سولت لكم أنفسكم وال جتاوزوا عن ح ّكم
* قل اي قوم ال تقاسوا أمر ّ
الل مبا ّ
الل ويكون
ونن من املفس ين * ومن يتّع اليوم عن ح ّ ه لن يذكر عن ّ
وال تك ّ
الل ربّكم وإذا أشرقت عليكم مشس احلكمة عن
من املعت ين * أن اسج وا ّ
الرمحن وكذلك ينبغي لكم اي مأل
الرتاب ّ
خروا علی ّ
خضعا لربّكم ّ
مشرق البيان ّ
عما خلق بني
املقربني * ومن وج ل ّذة العبوديّة وحالوهتا لن يب ّ هلا بشيء ّ
ّ
السموات واألرضني وهبا تستضيء وجوهكم وتط ّهر ص وركم وتق ّ س أنفسكم
ّ
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الل أخضعكم وأتقاكم
وتعلوا آاثركم بني العاملني * مثّ اعلموا أب ّن أكرمكم عن ّ
الل به
كذلك نزلّنا من قبل وحينئذ وإ ّان كنّا منزلني * أن امسعوا اي قوم ما أيمركم ّ
عما ق ّ ران
ونن من الّذينهم ّفرطوا يف جنب ّ
الل وجتاوزوا ّ
يف ملكوت أمره وال تك ّ
هلم فبئس مثوى املتجاوزين * اي أيّها احلاضر بني ي ي العرش عاشر مع النّاس
ضر ويرجع إلی س رة ق س منيع *
ابحلكمة مثّ احفظ نفسك ّ
لئال يصبك من ّ
جتنّب عن أمور الّيت حت ث منها الفتنة مثّ ابتغ فضل ربّك يف ك ّل حني إ ّايك أن
تلل لن يعادل آبن منها زمن األ ّولني واآلخرين * ولن يفوز
ال تنس هذه األ ّايم ّ
أح بلقائها ّإال من شاء ربّك كذلك ق ّ ران األمر وإ ّان كنّا مق رين * وال تنس
أحيان الّيت كنت حاضرا تلقاء العرش يف فردوس األعظم واستشرقت عليك
الرمحن
مشس مجال ربّك يف ك ّل حني أبنوار ب يع وشربت مخر اآلايت من كوثر ّ
الل لي خل
الل املنعم املعطي الكرمي * وإذا رأيت مقبال إلی حرم ّ
ورزقت بنعمة ّ
الضّر إلی
مقر عرش عظيم فامنعه من ل ّان أل ّن بذلك تضطرب النّفوس ويرجع ّ
ّ
الل ّإال بع إذنه وكذلك ظهر
توجهوا إلی شطر ّ
نفسي العزيز العليم * أن ال ّ
احلكم عن أفق أمر حكيم * مثّ بلّغ أمر موليك يف ك ّل م ينة إن وج ت
الشياطني *
الل وجوده مثّ اذكر له ما ورد علينا من جنود ّ
منقطعا ّ
بشره برمحة ّ
تلل ق ورد علينا ما ال ورد علی أح من العباد وبذلك ارتفعت ضجيج
قل ّ
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كل عارف بصري * وما خلق يف اإلب اع شيء ّإال وق يبكي علی كربيت بل ما
ّ
الل إ ّن أنتم من العارفني * إ ّن الّذينهم خلقوا إبرادة قلب ق كفروا
يف علم ّ
الشاعرين *
ونن من ّ
بنفسي وكتبوا يف رّدي ألواحا هبا بطل أعماهلم وال يك ّ
الرمحة ومنعت سحاب اجلود
وبذلك حمت آاثر الفضل وانقطعت مياه ّ
وانقطعت هبوب أرايح الق س عن العاملني * وإنّك فاقصص من قصص
الغالم علی ما عرفته وال تزد وال تنقص وكن علی صراط ص ق مستقيم * مثّ
تلل ما أرادوا هبا ّإال أبن
نبّاء النّاس مبفرتايت أنفس الّذينهم كفروا وأشركوا قل ّ
تلل إن هم ّإال علی ضالل مبني * وإذا وردت
ينصرفوا العباد عن جهة العرش ّ
أرض الباء من اخلاء ذ ّكر من ل ّان أهلها من القانتني والقانتات ليستبشر ّن يف
سر األعظم بطراز الق م
ونن من الفرحني * قل ّ
أنفسهم ويك ّ
تلل ق ظهر ّ
املقربني وأنتم اي قوم أن
حرك شفتاه بكلمة إذا ّ
انفضوا عن حوله هياكل ّ
و ّ
الل وسلطانه وال تكفروا ابلّذي آمنتم به من قبل كذلك
استقيموا علی أمر ّ
الضّراء عن ك ّل اجلهات من مظاهر
ينصحكم العب حني الّذي أحاطته ّ
الل املقت ر العزيز احلكيم
السجن ولن جي لنفسه معينا ّإال ّ
املشركني وجلس يف ّ
الل
احلق قتلت يف ك ّل حني بك ّل األسياف وال يعرف ذلك أح ّإال ّ
تلل ّ
* ّ
احملصي العليم * أن اي ايّها املسافر ق نزل من قبل للقانتات لوح مسّيناه بلوح
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هن مثّ
البهاء وفيه ذكر ما ورد علينا ابلتّلويح أنت خذ سواده مثّ اذهب به إلي ّ
الل
اقرء
عليهن ليتذكر ّن مبا ورد علی الغالم من جنود ّ
الشياطني * قل اي أحبّاء ّ
ّ
الرمحن مثّ اذكروه بنغمات
أن احفظوا أنفسكم ّ
لئال يص نّكم ّ
الشيطان عن ذكر ّ
اجملتذبني أل ّن بذكره تط ّهر القلوب وهت ّذب النّفوس وجتتذب أفئ ة احملبّني * وإذا
الل املخلصني وبلّغهم من ل ّان ذكرا ورمحة
بلغت اخلاء ذ ّكر يف هناك عباد ّ
الل ص الّذي
ونن من ال ّذاكرين * مثّ اذكر اسم ّ
ونورا مثّ اذكر هلم نبأ الغالم ليك ّ
السموات واألرضني الّذينهم انفقوا أرواحهم يف
كان من بقيّة آل احلسني بني ّ
الل ابرئهم وكانوا من اجملاه ين * أولئك الّذين جاه وا أبمواهلم
سبيل ّ
الرمحن وكانوا فيها ملن اآلمنني إذا
وأنفسهم تلقاء الوجه إلی أن ادخلوا جنّة ّ
حيرب ّن يف جنّة األعلی ويطوف ّن عليهم غلمان األهبى بكاؤس البقاء وخي منّهم
الل الّذينهم استشه وا يف سبيله
حورّايت العّز يف بكور وأصيل * كذلك جيزي ّ
توجه إلی
و ّ
يويف أجور الّذين أصابتهم ّ
الش ائ يف أمره فنعم أجر اجملاه ين * مثّ ّ
الل وأثره مثّ ادخل عليه ببشارة عظيم * مثّ ذ ّكره مبا
شطر إمسنا األعظم بلوح ّ
الروح من هذا املنظر الكرمي * مثّ أخربه من قصص الغالم ليطّلع مبا
ألقى عليك ّ
السجن البعي ليكون شريكا يف مصائبنا ويذكر ما ورد علينا
ورد علينا يف هذا ّ
يف هذه األ ّايم ويكون من ال ّذاكرين * قل اي أيّها النّاظر إلی منظر األكرب ال
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تنس ذكر ربّك قم علی األمر ابستقامة من عن ان وق رة من ل ّان وبلّغ النّاس
الل ربّك مثّ
الصابرين * فاستعن يف ك ّل حني من ّ
ما أمرت به وال تكن من ّ
املتومهني * كذلك أمرانك من قبل وأنمرك حينئذ آبايت مبني *
اخرق حجبات ّ
الل املنقطعني * قل اي قوم قوموا علی أمر
مثّ ذ ّكر الّذينهم كانوا هناك من عباد ّ
عما سوٰيه وما
ّ
لغن ّ
الل ودينه مثّ انصروه وكونوا من النّاصرين * مثّ اعلموا أبنّه ّ
مقر القرب يف
أيمر به النّاس هذا من فضله عليهم أل ّن بذلك يصع ّن إلی ّ
فردوس األعلى ويشه بذلك ك ّل ذي بصر ح ي * كذلك أمرانك وق ّ ران
الل عمل
لك أن اعمل مبا أمرت وكن علی ع ل مبني * فسوف جيزي ّ
الّذينهم بلّغوا أمره وما منعهم لومة الئم وال مشامة مشمت وال منع مانع وال
كثرة املغلّني * وإذا رأيت أخيك الّذي مسّي يف ملكوت األمساء أبمح ذ ّكره
الل ربّه مثّ اذكر له ما ورد علينا يف هذه األرض البعي * قل اي عب إ ّايك
بذكر ّ
أن ال جتزع يف نفسك حني الّذي جيزع فيه أنفس العباد من ك ّل صغري وكبري *
ط ّهر بصرك عن احلجبات لتشه ما أشرقت عن أفق كلمات ربّك مشس
املعاين والبيان وتكون من العارفني * أن اثبت علی أمر موالك وال تلتفت إلی
الشجرة وذق من
استقر يف ظلل ّ
اليمني و ّ
الشمال وإ ّن هذا لفضل كبري * أن ّ
الشاكرين * كذلك أمرانك لت ع ما أيمرك به هوٰيك وأتخذ ما
أمثارها وكن من ّ
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تلل هذا خري لك إن تكون من العاملني * وإنّك أنت اي أيّها
أمرك به موالك ّ
بشر نفسك مبا مسّيت يف
احلاضر ل ى العرش والنّاظر إلی منظر األكرب ّ
مبحم ويف جربوت األعلی مببلّغ ول ى العرش مبحمود
ملكوت األمساء ّ
الل بفضله من يشاء وإنّه هلو العزيز الكرمي * فطوىب لك مبا فزت
خيتص ّ
وكذلك ّ
بك ّل اخلري وأصله ومنبعه وكنت من الواصلني * وشربت تسنيم الفضل عن
الل فضل ما فزت به وجيزيك ما
منبعه وكنت من الفائزين * فسوف يظهر ّ
عملت يف سبيله إن تكون عامال مبا أمرت من ل ن عليم حكيم * وكذلك
ابلل وآايته وعلی ك ّل من يف
حجة ربّك عليك وعلی الّذينهم آمنوا ّ
متّت ّ
السموات واألرضني * إذا سكن قلم األمر عن حركته حلكمة الّيت ما اطّلع هبا
ّ
الل العزيز اجلميل واحلم له يف ك ّل األحوال إنّه ما من إله ّإال هو له
أح ّإال ّ
اخللق واألمر وك ّل إليه ّلراجعني *
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