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وت كمل مس يناه ابلذ بيح يف لل ذيمر بح قد نز ل من مساء األهذه سورة الذ  
 مساء لعل  خيل ص وجهه ّلل  رب  العاملني األ

 
 ﴾ البديع يهو الباق﴿ 

 
ان املهيمن أ ال  إ لهإ ان اّلل  الأ ن  اجلالل أبو ش العظمةقر  اّلل  علی عر أ
هو املهيمن  ال  إ لهإن ه ال أب جاللاإلو وت العز  كقر  حينئذ علی ملأو  القي وم
أان اّلل  ال إله  ن  اإلستجالل أبو دم علی جربوت القدرةاعرتف ذات الق  و القي وم

هو  ال  لمة األعظم أبن ه ال إله إكاعرتف هذه الو ان العزيز املقتدر احملبوب أال  إ
ان  أال  ال إله إذاته لذاته بذاته أبن ه هو اّلل   العزيز املقتدر احملبوب شهد اّلل  يف

هو الظ اهر  ال  أان اّلل  ال إله إ ن  أب بذايت لذايت ذايت شهد يفأو  الظ اهر املشهود
  الباهر املستور

 
لعل   كنات من طمطام فيض فضلكرش ح علی املم وىلل األن اي مجاأ

م روائح القدس عن هذا ال عن  جيريو ل الظ هوركظهر هيال ذي  افوركأيخذّن 
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 جعله آية علمه بني الس مواتو بعثه اّلل  علی هيئة القلمال ذي  هذا الس لسبيل
  نيشعرو  منهم ما ن  الن اس قليالا كلو األرضو

 
 كنات من آايت عز  سلطنتكعلی املم لقيأف يكدم  ن اي سلطان الق  أ

الغل  علی هذا  يايدأوضعوا و ل  اجلهاتكون من  كاملشر  حاطتينأال ذي  بعد
 يزداد البغضاء يفار كذ ر بينهم من بدايع األكذ ن أإو  ز احملبوبالعزي ي  الفم  الد ر  

م نت احلق  عال  أ كن  إو  كنت العامل مبا ورد علی نفسأو  صدور هؤالء الفج ار
 الغيوب 
 
املقتدر  يمسن وم مث  افتح الل سان ابلبيان إبعن ال كن اي ذبيح فارفع رأسأ

 كحيفظو مظاهرهو طانمن الش ي كحيرس كن  رب  إحد أختف من  الو املن ان
قامت علی  يهذا املقام ال ذ ن تدخل يفأردت أن إو  بسلطانه العزيز املشهود

 ين يطوفون ينبغأحول العرش  انوا يفكة ال ذينهم  كامللئو نائه حقايق العال نيف  
 ونكما يو انكل  ما  كعن  و األرضو الس موات ل  من يفكن تنقطع عن  أب كل

 م يفالعال   كل علی رب  ك  الت و  كحصنو عرفان كمقصدو حب   كجتعل مصاحبو
م ال يتهذه األ ذوا ألو عرضوا عن مجالهأل  ك  اي   من دون اّلل   رابابا أنفسهم اخت 
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 كبه ليفتح اّلل  عني فؤاد كمرانأذا ات صفت مبا إو  ن يعلمونأانوا ك  كذلكو
 د عون يفحد من ال ذينهم يأتعرف ما ال عرفه و  شهد العبادنشهد ما الو
ما عندهم و نيكدع املشر  اذإيفقهون  يقولون ما الو ذن اّلل  هلمأنفسهم ما ال أ

هذه  عظم يفلی فردوس األإلتصل نس لی فضاء األإمث  عر ج بقوادم القدس 
 بل الر وح ينطق يف وىنطق عن اهلأقل اي قوم اتّلل  ما  نون املخزونكلمة املكال

ان أفلست  يان هذا جرمكن  إاي قوم و فوننتم تنصأن إ برهان كتلو يصدر 
تدحضوا احلق   الو رمون خافوا عن اّلل  كاّلل  بل عباد م يجرم بني يدأو ل من أ

 املقتدر نصاف فيما نزل ابحلق  من جربوت اّلل  وا بطرف اإلر  ظ  م مث  ان  كفواهأب
م كم حكلمات اتلل ة لن يصدق عليكال كن جتادلوا بتلإو املهيمن القي وم

م نتأن إمن قبله على رسل اّلل  و من آايت رب ه ي  لع ميان مبا نزلت علىإلا
ونوا كو مكمر مبا عند هذا األتقاسوا  الو مكنفسأاي قوم فارمحوا علی و تعرفون

م يهتز  ذا إمن ال ذين  للقائه مث  علی  انفسهم شوقا أتتلی عليهم من آايت رهب 
 وجوههم خير ون 

 
ون كجب  البغضاء فيا ليت ي ن  الغالم قد وقع يفإ ن اي ذبيح اتّلل  احلق  أ

هل أوجوه  ءليستضيو صر لعل  خيرج به الغالمدلوا الن   من سي ارة ليديل
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 كذلكو لواح عز  حمفوظأجرت سن ة القضاء علی  كذلكو األرضو مواتالس  
نبت علی و وثر الر محنكشرب ماء احليوان من   يهذا القلم ال ذ كيقص  علي

الن اس ال  ن  كلو وثر الس بحانكمنه   يجير و قطب اجلنان قدس يفرض الأ
 الوهم ن  ظهرت فتنة هبا انفطرت مسواتن يفقهون مث  اعلم أبأادون كي
م آمنوا نفسهم أبأ ذب ال ذينهم اد عوا يفكظهر  و بداعظلمت مشس اإلأو  ّن 

 آبايت اّلل  املهيمن القي وم 
 
ونوا كو ربوا عليهاكتست ن الأم كاي  إابحلق   ل اي قوم هذه آلايت علي  ق

متطر علی و من ال ذينهم خيضعون قل اتّلل  قد ارتفعت سحاب الفضل
هل رأيت و نتم توقنونأن إم الر محن كهذا من فضل رب  و نات ماء احليوانكاملم

 حصيت يفأهل و  املهيمن العزيز احملبوبنفس اّلل  ال فو  كرب من ذلكأفضال 
من الن اس من و نتم تعلمونأاملن ان لو  ينفسال فو  كن ذلوسع مأبداع رمحة اإل

م مهتدون نفسه أب عن هذا الن بأ عن ال ذين توه م يفسئل   ّن 
 

 عم ا خلق بني الس موات ءمره بشيأثبات إ ن ه لن حيتاج يفإقل اي قوم 
ن ه دليله إرون قل ك  آايته تتف نتم يفأن  ما دونه قد خلق بقوله لو إو  األرضو
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 لی وجه رب هإمن توج ه بوجه القدس  إال   كيعلم ذل الو وجوده سلطانهو نفسه
م يتفر سون ك  ون من ال ذينهم يفكيو مث   كمر رب  أ ن ال توق ف يفأ كاي  إلمات رهب 

س ر كتو مراأل كاملرسلني ليسهل عليو حجج الن بيني   ىلإانظر بطرف القدس 
ون من ال ذينهم علی رفرف العز  كتو العزيز العال م كوهام بسلطان رب  صنام األأ

 كاي  إ من حب   إال  ن كمن قلم الن صح مل ي ل ما جرىكن   ئون مث  اعلم أبكهم مت  
 م علی ماكن ه هلو احلا إو  األرضو الس موات ل  من يفكعن   لغين   كن  رب  إ إال  و 

وساوس  كيز ل ن الأب كنفس ون فاسع يفكن فيكراد بقوله  يف أكم  كيشاء حي
ن من ال ذينهم ببصر اّلل  كو كمر رب  ن عن سبل الر محن مث  استقم علی أالش يطا

 مره ينظرون يف أ
 

آايته  كتلو نتم تفتخرون به يثبت آبايت اّلل  ما أو مكل ما عند كقل اي قوم  
 الو  مكعمالأ كتبطلوا بذل الو روهاكتن ن الم أكاي  داء إنزلت من مساء الب  

م يكونن  من ال ذينهم يت بعون  كت  كان  جعلنافرو مث  اعلم أبكل  انعق مث  آبايت رهب 
 ل  ذات محل محلهاكفيه وضعت   من لدان  لتبش ر الن اس هبذا األمر ال ذي اسفيا 

هم و عد ة معدود ال  إ األرضو بصار اهل الس مواتغشت حجبات القهر أو
مر ات األيف غمر  كولئاستقربوا إلی سيناء القرب أو استقر وا خلف سرادق اجملد
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لی مقعد إ كيرفعو يد الفضل كليأخذ ل  شيءكعن   كنفس ر   هم يسبحون ع  
 كعلي كهذا من فضل رب  و ل  املوجوداتكما يستني به   كيلبسو عز  حمبوب

 كل  مشر كتت بع   الو كمر رب  علی أ اون راسخا كتو شاراتأن لن حترقه بنيان اإل
 حبجب حمجوابا  الو شاراتود اإلحبد احمدودا  كجتعل نفس ن الأ كاي  إ مردود

بات بسلطان من لدان  مث  احرق اإلشارات هبذه الن ار الد الالت فاخرق احلج
فئدة ى علی هذا القلم مبا جيتذب عنه أجتل  و دمسيناء الق   ال يت اشتعلت يف

ان بني كل  ما  ك  يفو م ة الفرقانر يف أ  ك  انوا آبايت اّلل  هم مقتدون تفكال ذينهم  
ون علی استقامة حممود دع كتو شارات القومعن إ كلعل  تقد س نفس يديهم

 كمن شاء رب   ال  اط لع به أحد إ لی هذا الس ماء لتط لع مبا المث  اصعد إ كاملل
ىف هجريت يف ر ك  تفو كلو ختل ص نفس كن  إو  املقتدر املتعالی املهيمن القي وم

 يفمن ال ذينهم  كجيعلو ل  شيءكعن   كفيكن ه ليسنة ال يت وردان العراق اتّلل  إ
م يتف  صفيائهبرهانه علی أو به مت ت حج ة اّلل  علی عبادهو رونك  آايت رهب 

ن  الن اس مل ا أخذهتم حجبات كلو شرقت وجهه لربي تهأو  وليائهملت نعمته ألكو
م غافلون انوا عن أكروا فيه بل  ك  وهام ما تفاأل  مر رهب 
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م بيد كتدعوا زمام عرفان الو م ة الفرقانلوا أ  ما فعكتفعلوا   قل اي قوم ال
م مث  بعيوناأل كتل أن اغتنموا الفضل يف حدأ م كذا تتلی عليإو م فاشهدونكاي 

ونن  من ال ذينهم يعرتضون آبايت كت الو مكعقابتنقلبوا علی أ م الكآايت رب  
  اّلل  مث  علی مقاعدهم يستهزئون

 
 كيعلم ذل الو عشرين من الس نني ل  حني يفك  أن اي ذبيح قد ذحبت يف

راد مشهد الفنا جائه قبل إذا ألن  ذبيح امث  اعلم أب العزيز احملبوب كرب   ال  إ
ذبح بسيف البغضاء من و هذا الذ بيح ما قبل الفداءو داءالفداء من مساء الب  

شارات إلو تقد س املنظر عن  كن  إو  يشعرون ما يفعلون هؤالء الفج ار ال ذين ال
شطر  ا على رمح الن فاق يفرب لتشهد رأسه مرفوعا كلی منظر األإتصعد و شرالب

عن الورود  اء العاشقني ال ذين منعهم مقادير القضاءكبكعليه   يكتبو اآلفاق
 علی مقعد عز  حمبوب 

 
ما عليها و انكممن اإلو ما فيهاو وانكعن األ كن اي ذبيح طه ر نظر أ

ما دخل  سرار ال يتتدخل بيت األو ءل  شيك  تقن خلقأ يلتعرف صنع اّلل  ال ذ
م األ كالعليم العامل املقتدر القي وم مث  اعرف قدر تل كمن شاء رب   إال  حد أفيها  اي 
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عرفانه اتّلل  هذا  يف كفات عن ما كتدار و مكوجه الغالم بين ءليستضي ال يت
ن و تعرفو أتم تعملون أنل  ما كعن  و األرضو الس موات كعن مل كخي ل

 لو جتس س يفو  لن جتد الغالمو يةسنان احلأصابع احلسرة بني أفسوف تضع 
ر القضاء لعل  سراأاء من دقلم الب   كيلقي كذلك  األرضو قطار الس مواتأ

مقر   قطعن  عم ا مينعهم عن الورود علىينو جداث الغفلةأخيرجن  العباد من 
م كمالحظة ال ذينهم   عن اجعله اّلل  مقد سا  يالعرفان هذا الر ضوان ال ذ انوا برهب 

مث  استنشق  كقميص الغالم بدم صادق ضعه علی وجه كاتآذا إو ونكن يشر أ
 األرضمراء بني بوجه احل ان صائحا كو كبه وجه محر  أن مث  منه رائحة الر مح

 ثوابأخيرجن  عراي عن و وهامهل احلجبات حيرقن  سبحات األأالس ماء لعل  و
العزيز  الص فات هذا املقام املتعايلو اءمسلی جربوت األإيصعدن  و شاراتاإل

  احملمود
 
على األ ي  ربوت رب ه العلن يدخل مقر  القرب جأراد أن  ذبيح القبل مل ا إو 

حرم قدس  يف ن مينعه عن الورودأراد أو  نسانظهر الش يطان علی صورة اإلأذا إ
 قو ة من لدان  و عندانحجار بسلطان من رجام األرمجه أبأخمزون فلم ا عرفناه 

فاقتد به مت  اعمل مبثل ما  كن  إو  نت من ال ذينهم يعلموأن إمر ان األك  كذلكو
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ن ه عن حب  هذا الغالم فاعلم أب كن مينعأراد أ احدا أن  لو تشهد أبعمل حبيث 
ابّلل  مث  اطرده بشهاب  ا فاستعذذا إنسان ش يطان قد ظهر علی هيئة اإلهلو ال

املقد س  ئىل هذا الش اطإ كمث  اقصد بقلب ءلی شيإتلتفت  الن أ كاي  إمثقوب 
ان  إن كلو مر فقد ظهر من لدان  و ل األأل ما امسعت من كاحملبوب اتّلل  اي ذبيح  

ثر العباد من كأا علينا و  غ  ب    كبذلو املخلصون ال  إيعلمها  مة الكسرتانه حل
 ن أييتألی إقو ته و اّلل  نصرب حبول و الايالب ان  صربان يفإو يشعرون حيث ال
 انكل  ما  كيعجز عنه   يينصر غالمه بنصر ال ذو ن الن صردم بسلطامجال الق  

  ونكما يو 
 

  * كالبهاء عليو بيكالت  و الر وحو *
  * ال ذينهم يف علیو *

م *  * مرضات رهب 
 *  يصربون *

 * 
 


