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هذه سورة الذكر ق نزلت ابلفضل لعل مأل البيان ينقطعن عما عن هم
ويتوجهن إىل ميني الع ل ويقومن عن رق اهلوى ويتخذن إىل رهبم العلي األهبى
على احلق سبيال
الل األقدس العل ّي األعلى
بسم ّ

هذا كتاب نقطة األوىل إىل الذينهم آمنوا ابّلل الواح الفرد العزيز العليم
وفيه خياطب الذينهم توقفوا يف هذا األمر من مأل البيانيني لعل يستشعرن
بب ايع كلمات اّلل ويقومن عن رق الغفلة يف هذا الفجر املشرق املنري قل إن
أمرنكم يف الكتاب أبن ال تق موا طائفة اليت يظهر منها حمبوب العارفني
ومقصود من يف السموات واألرضني وأمرنكم إن أدركتم لقاء اّلل قوموا تلقاء
الوجه مث انطقوا من قبلي هبذه الكلمة العزيز املنيع عليك اي هباءاّلل وذوي
قرابتك ذكر اّلل وثناء كل شيء يف كل حني وقبل حني وبع حني وجعلنا هذه
الكلمة عزا ألهل البيان لعل هبا يرتقون إىل معارج الق س ويكونن من الفائزين
وإّنم تركوا ما أمروا به حيث ما ظهر أح منهم تلقاء الوجه مبا أمرنهم يف
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األلواح بل رموا حنوه من كل اآلفاق رمي النفاق وبذلك بكيت وبكت أهل
جربوت العظمة مث روح األمني قل اي قوم فاستحيوا عن مجايل إن الذي ق
ظهر ابحلق إنه لبهاء العاملني لو أنتم من العارفني وإنه لبهاء اّلل عليه ذكر اّلل
وثنائه مث ثناء أهل مأل األعلى وثناء أهل جربوت البقاء وثناء كل شيء يف كل
حني إايكم أن حتتجبوا مبا خلق بني األرض والسماء أن اسرعوا إىل رضوان
رضائه وال تكونن من الراق ين قل إن مجاله كان مجايل ابحلق وإن نفسه نفسي
وكلما نزلناه يف البيان ق نزل ألمره احملكم الب يع اتقوا هللا وال جتادلوا ابلذي
أخربنكم به وبشرنكم بظهوره وأخذت عه نفسه قبل عه نفسي ويشه
بذلك كل شيء إن أنتم من املنكرين اتّلل بنغمة من نغماته ق ول ت حقايق
كل شيء مرة أخرى وبنغمة أخرى استجذبت أفئ ة املقربني إايكم أن حتتجبوا
بشيء عن الذي كان لقائه ذات لقائي وف ى نفسه يف سبيلي كما ف يت يف
سبيله حبا جلماله العزيز املنيع قل لواله ما ركب احلاء ابلباء وما استقر هيكل
اهلاء على الواو وما خلق ما كان وما يكون لو أنتم من الشاعرين ولواله ما
ألقيت نفسي بني ي ي املشركني وما علقت بني اهلواء اتّلل ابشتياقي إليه
وشوقي إىل نفسه ق محلت ما ال محله النبيني واملرسلني ورضيت كل ذلك
على نفسي لئال يرد عليه ما حيزن به فؤاده األلطف األرق الطيف املنيع
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ووصيناكم يف كل البيان أبن ال حيزن أح أح ا لعل ال يرد عليه من حزن وإال
ما يل وذكري لكم واشتغايل بكم اي مأل التاركني وإن ما أردت يف البيان إال
نفسه وال من األذكار إال ذكره وال من األمساء إال امسه املبارك األمنع األق س
األب ع الب يع فوعمري لو ذكرت ذكر الربوبية ما أردت إال ربوبيته على كل
األشياء وإن جرى من قلمي ذكر األألوهية ما كان مقصودي إال إله العاملني
وإن جرى من قلمي ذكر املقصود فهو كان مقصودي وكذلك يف احملبوب إنه
ق كان حمبويب وحمبوب العارفني وإن ذكرت ذكر السجود ما أردت إال
السجود لوجهه املتعايل العزيز املنيع وإن أثنيت نفسا ما كان مقصود قليب إال
ثناء نفسه وإن أمرت الناس بعمل ما أردت إال العمل يف رضائه يف يوم ظهوره
وبذلك يشه كلما نزل علي من جربوت ريب العليم احلكيم وعلقت كل شيء
بتص يقه ورضائه وإنه هلو الذي ق كان بنفسه إله العاملني ومقصود القاص ين
وأنتم لو ت قون األبصار لتشه ن مظاهر يفعل ما يشاء يف ظله ملن العاب ين
وأنتم ق فعلتم بنفسه ما ال فعل أمة الفرقان بنفسي وال مأل اليهود ابلروح فآه
آه من حرقة قليب وحنني نفسي فيما ورد على حمبويب من مأل املشركني أف
لكم ولوفائكم اي معشر الظاملني إن خلقنا الوفاء واألدب لنفسه لعل عن
ظهوره ال تفعلوا ما جيزع به حقيقيت وحقايق كل األشياء وأنتم جتاوزمت عما
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ح د يف كتاب اّلل امللك العلي العظيم وخرقتم حجبات احلياء مث سرت احلرمة
وعملتم ما يستحيي عن ذكره قلم اإلنشاء بني األرض والسماء فآه آه مبا ورد
منكم على هذا املظلوم الفري الغريب ومل أدر ما تفعلون به من بع ال فو
نفسي العليم بل اعلم وعن ي علم كل شيء يف لوح جعله اّلل حمفوظا عن
انظر املشركني وأخربنه من قبل مبا ورد عليه ويرد ولو إنه ق كان بنفسه عاملا
مبا يف ص ور العاملني لن يغرب عن علمه من شيء وال يفوت عن قبضته ما
خلق بكلمة من عن ه ال إله إال هو الفرد الباعث احمليي املميت قل اي قوم إنه
هلو الذي لو يري أن جيعل كل من يف السموات واألرض حجة ابقية من عن ه
ليق ر وإن هذا عن ه سهل يسري وإنه هلو الذي ق خلق رضوان البيان لنفسه
ومنه ب ء كل شيء ويعود لو أنتم من العاملني وأنتم ابلذي كان يف قبضته
ملكوت اإلب اع ما رضيتم أبن يسمي نفسه ابسم من األمساء بع الذي إّنا
وملكوهتا ق خلقت أبمره العزيز املنيع فآه آه عن غفلتكم اي مأل البيان فآه آه
من احتجابكم اي مأل املشركني وأنتم ملا اسرفتم يف أنفسكم وبلغتم إىل معارج
العرفان بزعمكم تذكرون الوصاية ألح من أع ائه وتست لون هبا على اّلل
الذي به شرعت شرايع األداين يف األولني واآلخرين ورجعتم إىل ما است ل به
أولو الفرقان بع الذي ّنيناكم يف ساحته عن كل األذكار إال بع إذنه وكان
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اّلل على ذلك لشهي وخبري إذا فانظروا يف شأنكم وعرفانكم فأف لكم
ولعقولكم مث درايتكم اي مأل األخسرين أما علمتم أبن طوينا ما عن الناس
وبسطنا بساطا آخر فتبارك اّلل امللك الباسط العزيز الكرمي قل اي قوم ال تفرتوا
على نفسي إن ما تكلمت إال بذكر هذا الظهور وثنائه وما تنفست إال حببه
وما توجهت إال بوجهه املشرق املنري وجعلت البيان وما نزل فيه ورقة من أوراق
ح يقة الرضوان لنفسه املهيمن العزيز الق ير إايكم أن تغصبوها وترجعوها إىل
الذي أراد سفك دمي مرة أخرى مبا اتبع النفس واهلوى وكان من احلاربني ق
فصلنا البيان من كلمة مث رجعناه إليها وأمرن الكلمة أبن حتضر تلقاء العرش
ليشه خلق قبله ويفرح به نفسه العليم احلكيم إذا فانصفوا هل ينبغي أن
تتصرف فيها صاحبها ودوّنا فما لكم اي معشر احملتجبني إن أمرن مأل البيان
أبن يلبس احلرير وينظفن أنفسهم وأثواهبم لئال يقع عينه على ما ال حيبه
وكذلك يف كل شيء فصلنا تفصيال يف كتاب مبني كل ذلك لنفسه لو أنتم من
املنصفني وخلقنا السموات واألرض وما ق ر بينهما ألحبائه فكيف مجاله
املشرق العزيز املنري وأنتم متسكتم مبا ق رنه له واعرتضتم به على حمبويب فما
لكم اي مأل البغضاء وما يغنيكم اليوم اي معشر املفس ين وأنتم اعرتضتم عليه
وبكل ما ظهر من عن ه بع ما وصيناكم به يف األلواح أبن كل من خيطر بباله
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ذكر امسه األعظم الب يع يقوم عن مقره ويقول سبحان اّلل ذو امللك وامللكوت
تسعة عشر مرة مث سبحان اّلل ذي العزة واجلربوت تسعة عشر مرة إىل آخر ما
نزلناه يف لوح عز عظيم وأنتم كفرمت به وآبايته وما اكتفيتم بذلك وما الحظتم
حقوق اّلل يف حقه وما راعيتم أمر اّلل يف نفسه العلي العليم إىل أن اعرتضتم
بكل أفعاله واح ا بع واح وكنتم ملن املستهزئني ومنكم من قال إنه يشرب
الچاي ومنكم من قال إنه أيكل الطعام ومنكم من اعرتض على لباسه بع
الذي كل خيط من خيوطه يشه أبنه ال إله إال هو وإنه ملقصود املقربني وإن
أشه بنفسي ما كان عن حضرته يف بعض األحيان من ثوبني ليب ل أح مها
ابآلخر كذلك يشه لسان ص ق عليم وما كان يف بعض الليايل ما يسرتزقن
به آل اّلل وإنه سرت أمره حفظا ألمر اّلل احملكم املتني بع الذي خلق كل شيء
لنفسه وعن ه مفتاح خزائن السموات واألرضني أف حليائكم اي مأل البيان اتّلل
خجلت من فعلكم وإذا اتربء منكم اي مأل الشياطني فآه آه من ابتالئه بينكم
فآه آه عما ورد ويرد عليه يف كل حني اي قوم فانصفوا مث تفكروا أقل من آن لو
أنتم يف تلك احلجبات مل أظهرت نفسي وما مثر ظهوري اي مأل املنافقني ق
بعثين اّلل خلرق األحجاب وتطهريكم هلذا الظهور وأنتم فعلتم ما يتذرف به
عيناي وعيون املق سني ق ابيضت وجوه ملل القبل من فعلكم ألنكم احجب
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منهم واغفل من مأل التورية والزبور واإلجنيل فيا ليت ما ول ت من أمي وما
أظهرت نفسي بينكم اي مأل اخلائنني فو الذي بعثين ابحلق احصيت علم كل
شيء وكلما كنز يف كنائز حفظ اّلل وما سرت عن انظر العاملني ولكن ما
احصيت نفوسا أشقى منكم وأبع عنكم ألن بع ما فصلنا يف األلواح وما
نصحنا به أنفسكم يف كل األوراق ما ظننا أبن يظهر يف امللك أح أن يعرتض
على اّلل الذي يف قبضته ملكوت ملك السموات واألرضني إذا حترين من
خلقكم ومل أدر أبي كلمة خلقتم اي من حتري فيكم ومن فعلكم أفئ ة أهل مأل
العالني مث أفئ ة املخلصني واملقربني كذلك قصصنا لك اي عب يف هذا اللوح ما
تغردت به محامة البيان حينئذ ل ى عرش ربك العزيز احلمي وإنك أنت فاقرء
ما نزل فيه مث احفظ لؤلؤ املعان عن كل خائن سارق من مأل الشياطني وإن
وج ت من ذي بصر فانشره أمام عينه ليشه ويكون من الفائزين لعل أويل
األبصار من عبادن األخيار يطلعن مبا ورد على مجال املختار من هؤالء الفجار
الذين اتذوا العجل ألنفسهم راب من دون اّلل ويسج ونه يف العشي واإلبكار
ويكونن من الفرحني وإنك أنت ال حتزن عما ورد علينا مث اصرب كما صربن وإنه
خلري نصر ومعني أن اذكر ربك يف الليايل واألايم مث انطق بثناء نفسه بني
عباده لعل بثنائه حت ث نر حبه يف قلوب احملسنني وكل يقومن على ثناء اّلل
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رهبم ورب ما يرى وما ال يرى ورب آابئكم األولني إن أنزلنا عليك اآلايت من
قبل وأرسلناها إليك بي أح من عبادن الذي مسي مبحم إن كنا مرسلني ولن
يعادل بكلمة منها ما خلق بني السموات واألرضني إن رأيت حمم ا ذكره من
ل ن وإن ربك خري ذاكر وعليم قل اي حمم إن وصيناك يف الكتاب أبن ال
تتجاوز عن الع ل والص ق إايك أن تكون من املتجاوزين أن اشكر اّلل مبا
شرفك بلقائه مث احفظ نفسك لئال يظهر منها ما حيبط به عملك كذلك
نوصيك ابحلق رمحة من ل ن عليك وعلى عباد املقبلني مث كرب من ل ن على
وجوه أبنائك وذوي قرابتك الذينهم اتذوا ألنفسهم إىل اّلل سبيل مث اذكر
أخيك الذي مسي أبمح قل إايك أن تكون متوقفا يف أمر ربك امسع قويل مث
مر عن الصراط كمر السحاب هل مسعت يف اإلب اع ظهورا أعظم من هذا
الظهور الذي ظهر ابحلق ال فو ربك ويشه بذلك أولو األلباب وإن هذا هلو
الذي تنطق فوق رأسه لسان العظمة والكربايء أن اي أهل األرض والسماء هذا
ظهوري وهبائي مث عظميت وبرهان توجهوا إليه خبضوع وإنب قل إن الذين
ي عون حبك أولئك حيبك ألنفسهم ولكن اّلل أحبك لنفسك ودعاك بلسان
هذا الغالم مث من قبل أبلسن سفرائه اتق اّلل الذي إليه يرجع حكم املب ء
واملآب مث ذكر من ل ن الذي مسي أبمح وحضر تلقاء الوجه يف العراق لعل
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ينقطع عما سوى اّلل ويتقرب إىل نفس الرمحن أن اي أمح إن نريك متوقفا
حول النار امسع قويل مث ادخل فيها إبذن ربك اتّلل إّنا لنور ملن انقطع عن كل
شيء ومتسك بعروة أمر اّلل املقت ر العزيز املنان أن اي أمح فكر فيما عن ك مث
يف حجج النبيني من قبل وما نزل يف البيان لعل تنقطع بكلك عن كل شيء
وتتوجه إىل حرم القرب مقر الذي فيه تستضىيء أنوار الوجه بضياء تستضىيء
منها حقايق أهل األكوان ال مفر ألح إال أبن ينكر رسل اّلل من قبل أو يتبع
هذا األمر الذي أشرق عن أفق الق س بق رة وسلطان أن اي حمم بلغه
رساالت ربك ليستقيم على أمر ربه وال يكون حمتاطا يف هذا األمر الذي
يطوف يف حوله احلجة والربهان من اقبل إىل اّلل فلنفسه ومن أعرض فعليها
وما لك إال أبن تبلغ الناس أمر ربك وت عوهم إىل الرضوان إايك أن حتزن من
شيء وإن ربك معك يف كل األحيان وق ق ر لك عن ربك مقام ما اطلع
به أح إال اّلل املقت ر العزيز السبحان ال تستقر يف مقامك وال تصمت عن
ذكر ربك أن اذكره بني عباده لعل حي ث يف قلوهبم حرارة حمبة اّلل كذلك
أمرت من ل ن ربك العزيز الرمحن كرب من قبل الغالم على وجوه الذينهم آمنوا
مث اجتمعهم يف ظل هذا الفردوس الذي خلقه اّلل فوق اجلنان قل اي قوم أن
اعرفوا ق ر تلك األايم وال تكونن من الذينهم نبذوا أمر اّلل عن ورائهم وكانوا
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من أهل اخلسران أن اشكروا اّلل مبا أي كم على عرفان نفسه وأنزل عليكم
اآلايت من مساء الفضل ليقربكم إىل مقام الذي جعله اّلل مق سا عن عرفان
أهل الطغيان الذين جتاوزوا عن ح ود اّلل ونسوا عه ه وميثاقه اتّلل إن هم إال
من أصحاب الضالل والبهاء عليك وعلى من متسك ابّلل وجتنب عن
الشيطان
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