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 م هعن  عم ا عنطنزلت ابلفضل لعل  مأل البيان ينق  ر قكذ  ه سورة الذه
م العلإذن  يت خو    اهلوىيقومن  عن رقو  ل ميني الع إىليتوج هن  و   هبىاأل ي  ىل رهب 
 احلق  سبيال  ىعل
 

 ىعلاأل يّ العل سدقاأل اللّ  بسم
 
 

 العزيز العليم دلفر ا  ينهم آمنوا ابّلل  الواحذال  وىل إىل طة األتاب نقكا  ذه
ني لعل  يستشعرن  يمر من مأل البيانذا األه وا يففينهم توق  ذب ال  طخيا يهفو 
 ن  إذا الفجر املشرق املنري قل ه   الغفلة يفيقومن  عن رقو  لمات اّلل  ك  ايع بب
 هر منها حمبوب العارفنيظيال يت  ائفةطموا  تق ن الكتاب أباليف  مكمرنأ
تم لقاء اّلل  قوموا تلقاء كر دأن إكم مرنأو  األرضنيو  تالس موايف  من دمقصو و 

 يذو و  اّلل  اءاي هب كلمة العزيز املنيع عليكه الذهب يقوا من قبلطانمث   الوجه
 هذجعلنا هو  حني  بعو  قبل حنيو  ل  حنيشيء يف ك ل  كثناء  و  ر اّلل  ذك كقرابت
 الفائزين كونن  منيو  س معارج القإىل  هل البيان لعل  هبا يرتقونكلمة عز ا ألال
م تر إو  يف  مرنهمأ  منهم تلقاء الوجه مبا حأ هرظمروا به حيث ما أكوا ما ّن 
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هل أكت بو يتكب كلذبو  اقالن ف يكل  اآلفاق رملواح بل رموا حنوه من  األ
  ق يذن  ال  إ قل اي قوم فاستحيوا عن مجايل منيروح األمث   ظمةجربوت الع

 ر اّلل  ذكن ه لبهاء اّلل  عليه إو  نتم من العارفنيأ لو ن ه لبهاء العاملنيإق  هر ابحلظ
شيء يف كل   ل  كثناء  و  هل جربوت البقاءأثناء و  ىعلهل مأل األأثناء مث   ثنائهو 

رضوان إىل  ن اسرعواأالس ماء و  األرضن حتتجبوا مبا خلق بني أكم اي  إحني 
 ينفسه نفس ن  إو  ق   ابحلان مجايلكن  مجاله  إقل  ين ونن  من الر اقكت الو  رضائه

 يذلوا ابل  دجتا الو  ات قوا هللا  يعم البكمره احمل  نزل ألالبيان قيف  لناهل ما نز  كو 
  يشهو  ي  نفسنفسه قبل عه  ت عهذخأو  هورهظم بكبش رنو م بهكخربنأ
ت حقايق   لو   اتّلل  بنغمة من نغماته ق كريننتم من املنأن إشيء  ل  ك  كلذب
وا ن حتتجبأكم اي  إ ة املقر بني فئأذبت استج ىخر أة بنغمو خرىأة مر  شيء  ل  ك

يف  يت ما فك  يسبيليف  ى نفسه فو  يذات لقائان لقائه ك  يذعن ال   ءبشي
ل كما استقر  هيو  ب احلاء ابلباءك  قل لواله ما ر  ا جلماله العزيز املنيعسبيله حب  
لواله ما و  نتم من الش اعرينألو  ونكما يو  انكما خلق ما  و  الواو ىاهلاء عل

 ليهإ يبني اهلواء اتّلل  ابشتياق عل قت ماو  نيكاملشر  ي بني ي ينفس لقيتأ
 كلذل  كرضيت  و املرسلنيو  ني  يبمحله الن   محلت ما ال  نفسه قإىل  يشوقو 
 املنيع يفرق  الط  طف األلده األعليه ما حيزن به فؤا دير  لئال   ينفس ىعل
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 ال  إو  عليه من حزن دير  لعل  ال ا حأ  حأحيزن  ن اليف كل  البيان أب مكوص ينا و
يف البيان إال   تدر أما  ن  إو  كنيم اي مأل الت ار كب اشتغايلو  مكل يذكر و  يل ما

 س قمنع األك األامسه املبار مساء إال  ال من األو  ذكار إال  ذكرهال من األو  نفسه
كل    ىته علربوبي  إال   تدر أذكر الر بوبي ة ما  رتذك لو يعمر فو يع ع الب  باأل
 له العاملنيإإال   يدان مقصو كلوهي ة ما  األأ ر ذك ين جرى من قلمإو  شياءاأل
ن ه إاحملبوب ك يف لكذو  يدان مقصو كفهو   در املقصو ذك ين جرى من قلمإو 
إال   تدر أما  در الس جو ذكرت ذكن إو حمبوب العارفنيو  ان حمبويبك   ق

إال   قليب دان مقصو كما   ايت نفسثنأن إو  العزيز املنيع لوجهه املتعايل دالس جو 
 هورهظيوم يف  رضائهيف  العملإال   تدر أمرت الن اس بعمل ما أن إو  هثناء نفس

شيء  ل  كعل قت  و  يمكالعليم احل من جربوت ريب   ي  ل ما نز ل علك   يشه كلذبو 
 ين القاص دمقصو و  له العاملنيإ هان بنفسك   ق يذن ه هلو ال  إو  رضائهو  يقه بتص
 ين ل ه ملن العابيف ظ اهر يفعل ما يشاءظن  م بصار لتشهق ون األ نتم لو تأو 
 ابلر وح فآه   دال مأل اليهو و  ية الفرقان بنفسم  أم بنفسه ما ال فعل فعلت  نتم قأو 
 ف   أأ ني كمن مأل املشر  حمبويب ىعل در و  فيما ي نفسحننيو  من حرقة قليب آه  
  ب لنفسه لعل  عنداألو  اءن  خلقنا الوفإاملني ظ  م اي معشر الكلوفائو  مكل
نتم جتاوزمت عم ا أو  شياءل  األكحقايق  و  تفعلوا ما جيزع به حقيقيت هوره الظ
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 سرت احلرمةمث   خرقتم حجبات احلياءو  يمظالع ي  العل كتاب اّلل  امللد يف ك   ح
 دماء فآه آه مبا ور الس  و  األرضنشاء بني ره قلم اإلذكعن  يعملتم ما يستحيو 
ال فو   ر ما تفعلون به من بعدأمل و  الغريب  لوم الفريظملا اذه ىم علكمن

عن  اظلوح جعله اّلل  حمفو شيء يف  ل  كعلم   ي عنو  العليم بل اعلم ينفس
 اان بنفسه عاملك   ن ه قإلو و  دير و  عليه دمن قبل مبا ور  خربنهأو  نيكر املشر ظان
ته ما يفوت عن قبض الو  شيء لن يغرب عن علمه من ور العاملني صيف  مبا

ن ه إاملميت قل اي قوم  يحمليالباعث ا دهو الفر إال   لهإه ال  لمة من عنكخلق ب
ه  ة من عنيحج ة ابق األرضو الس مواتيف  ل  منكجيعل   نأ  لو يري يذهلو ال  
 خلق رضوان البيان لنفسه  ق يذن ه هلو ال  إو  ل يسريه سه ا عنذن  هإو  ر ليق
قبضته يف  انك  يذنتم ابل  أو  ن العاملنينتم مألو  ديعو و  شيء ل  كء   منه بو 
اإ يذال    مساء بعنفسه ابسم من األ ين يسم  رضيتم أبما اع  بوت اإلكمل  ّن 
م اي مأل البيان فآه آه كفآه آه عن غفلت مره العزيز املنيعخلقت أب  وهتا قكملو 

معارج إىل  بلغتمو  مكنفسأيف  نتم مل ا اسرفتمأو  نيكم اي مأل املشر كمن احتجاب
اّلل   ىل ون هبا عل تستو ائه عأن م  حرون الوصاية ألذكم تكلعرفان بزعما
به  ل   ما استإىل  رجعتمو  اآلخرينو و لنياأليف  ايندبه شرعت شرايع األ يذال  
ان كو  هنذإ  بعإال   ارذكل  األكساحته عن  يف  مكّنينا  يذال    ولو الفرقان بعأ
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 مكف  لأم فكعرفانو  مكشأن يف رواظفان اذإخبري و   لشهي كلذ ىاّلل  عل
 اسالن    ينا ما عنو ط ن  ا علمتم أبم  أ  خسرين م اي مأل األكرايتدمث   مكلعقولو 
تفرتوا  رمي قل اي قوم الكال العزيز طالباس كاّلل  املل كا آخر فتبار طنا بساطبسو 
 حبب هإال   ما تنف ستو  ثنائهو هورظ  ا الذر هذكبإال   ل متكما ت ن  إ ينفس ىعل
وراق أة من رقو  ما نزل فيهو  البيان جعلتو  بوجهه املشرق املنريإال   ا توج هتمو 
إىل  ترجعوهاو  ن تغصبوهاأم كاي  إير  يقة الر ضوان لنفسه املهيمن العزيز الق ح
  ق ان من احلاربنيكو  اهلوىو  ى مبا ات بع الن فسخر أة مر   يمد كسف دراأ يذال  

ن حتضر تلقاء العرش لمة أبكمرن الأو  هاليإرجعناه مث   لمةكفص لنا البيان من  
ن أ يا فانصفوا هل ينبغذإ يمكيفرح به نفسه العليم احلو  خلق قبله  ليشه
مرن مأل البيان أن  إم اي معشر احملتجبني كوّنا فما لدو  ف فيها صاحبهاتتصر  
 حيب ه ما ال ىيقع عينه عل ثواهبم لئال  أو  نفسهمأفن  ظ  ينو  ن يلبس احلريرأب
نتم من ألنفسه لو  كلذل  ك  تاب مبنييف ك نا تفصياللفص  شيء  ل  يف ك كلكذو 

يف مجاله كحب ائه فبينهما أل ر   ما قو  األرضو  اتا الس مو خلقنو  املنصفني
فما  حمبويب ىاعرتضتم به علو  رنه له   تم مبا قكنتم متس  أو  املشرق العزيز املنري

 نتم اعرتضتم عليهأو  ين م اليوم اي معشر املفسكما يغنيو  م اي مأل البغضاءكل
ر بباله طل  من خيكن   لواح أباأليف  م بهكص ينا و  ما ه بع هر من عنظل  ما كبو 
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وت كامللو كاملل وذيقول سبحان اّلل  و  يع يقوم عن مقر ه م البظعر امسه األذك
آخر ما ىل إ اجلربوت تسعة عشر مر ةو العز ة يذسبحان اّلل  مث   تسعة عشر مر ة

تم ظما الحو  كلذتفيتم بكما ا و  آبايتهو فرمت بهكنتم  أو  يمظلوح عز  عيف  نز لناه
ن اعرتضتم أإىل  العليم ي  نفسه العليف  مر اّلل  أما راعيتم و  حق هيف  حقوق اّلل  

ن ه يشرب إمن قال  مكمنو  نتم ملن املستهزئنيكو   واح  بع ا فعاله واحأل  كب
  لباسه بع ىم من اعرتض علكمنو  عامط  ل الكأي ن هإم من قال كمنو  يالچا
 ن  إو املقر بني دن ه ملقصو إو  هوإال   لهإن ه ال أب  ه يشهطمن خيو  طل  خيك  يذال  
مها  حأل  حيان من ثوبني ليببعض األيف  حضرته  ان عنكما   يبنفس  شهأ

ما يسرتزقن   بعض الل يايليف  انكما  و  عليم ق لسان ص  يشه كلكذابآلخر  
شيء  ل  كخلق   يذال    بع م املتنيكمر اّلل  احملا ألظمره حفأن ه سرت إو  آل اّلل   به

م اي مأل البيان اتّلل  كف  حليائأ نياألرضو  ه مفتاح خزائن الس موات عنو  لنفسه
م كفآه آه من ابتالئه بين نيطم اي مأل الش ياكاترب ء من اذإو  مكخجلت من فعل
قل  من آن لو أروا ك  تفمث   اي قوم فانصفوا حني ل  يف ك عليه دير و  دفآه آه عم ا ور 

  ق اي مأل املنافقني يهور ظما مثر و  ينفس هرتظأاحلجبات مل  كتليف  نتمأ
ف به ر  ذنتم فعلتم ما يتأو هورظ  ا الذم هلكهري طتو  حجاباّلل  خلرق األ بعثين
احجب  مكن  ألم كت وجوه ملل القبل من فعلض  يبا  ق سني   عيون املقو  يعينا
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ما و يم  أت من  فيا ليت ما ول جنيلاإلو  الز بورو  اغفل من مأل الت وريةو نهمم
 ل  كابحلق  احصيت علم   بعثين يذفو ال   م اي مأل اخلائننيكبين ينفس هرتظأ

ن ما كلو  ر العاملنيظما سرت عن انو  اّلل   ظنائز حفيف ك نزكل ما  كو  شيء
ما و  لواحاأليف  ص لناما ف ن  بعم ألكعن  بعأو  مكشقى منأ نفوسا احصيت
ن يعرتض أ  حأ كاملليف  هرظن ين نا أبظ وراق مال  األيف ك مكنفسأا به نصحن

ن من  اذإني األرضو الس موات كوت ملكه ملتقبضيف  يذاّلل  ال   ىعل حتري 
مأل  هلأة  فئأم كمن فعلو  مكلمة خلقتم اي من حتري  فيك  ي  أب ردأمل و  مكخلق

ا الل وح ما ذه  يف اي عب كقصصنا ل كلكذ  املقر بنيو  صنية املخل فئأمث   العالني
نت فاقرء أ كن  إو   العزيز احلمي كى عرش رب   ل ذت به محامة البيان حينئدتغر  

ن إو  نيطل  خائن سارق من مأل الش ياكعن   املعان ؤلؤ ل ظاحفمث   ما نزل فيه
 ويلأ ون من الفائزين لعل  كيو   مام عينه ليشهأر فانشره بص يذت من  وج
مجال املختار من هؤالء الفج ار  ىعل دلعن  مبا ور طخيار ين األدبصار من عبااأل
 اركباإلو  ي  العشيف  ونه يسجو  ون اّلل  دنفسهم راب  من ل ألوا العجذين ات  ذال  
ن ه إو  ما صربنكاصرب  مث   انعلي دحتزن عم ا ور  نت الأ كن  إو  ونن  من الفرحنيكيو 

ماألو  الل يايلك يف رب   رذكا نأ معنيو  خلري نصر ق بثناء نفسه بني طانمث   اي 
ثناء اّلل  ى ل  يقومن  علكو قلوب احملسننييف  ث نر حب ه ه لعل  بثنائه حتدعبا
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م اآلايت من  كنزلنا عليأ ن  إو لني م األكرب  آابئو  يرى ما الو  رب  ما يرىو  رهب 
لن و  ن ا مرسلنيكن   إ  م  مبح يمس   يذن ال  دمن عبا  حأ  بي كليإا رسلناهأو  قبل
ره من ذك   ا ن رأيت حمم  إني األرضو  لمة منها ما خلق بني الس مواتكل بديعا
 ن التاب أبكالك يف ن  وص يناإ  قل اي حمم   عليمو  ركا ذخري  كن  رب  إو  ن   ل

ر اّلل  مبا كن اشأون من املتجاوزين كن تأ كاي  إق  الص  و  ل تتجاوز عن الع
 كلكذ  كبه عمل طر منها ما حيبهظي لئال   كنفس ظحفامث   بلقائه كشر ف
 ىن  عل رب  من لكمث    املقبلني دعبا ىعلو  كن  علي ابحلق  رمحة من ل كنوصي
ر ذكامث   اّلل  سبيلإىل  نفسهموا ألذينهم ات  ذال   كقرابت يو ذو  كبنائأوجوه 

مث   قويلامسع  كرب   مرأيف  اون متوق فكن تأ كاي  إقل   محأب يمس   يذال   كخيأ
ا ذم من هظعأ هوراظاع  باإليف  مر  الس حاب هل مسعتك  طعن الص را مر
ا هلو ذن  هإو  لبابولو األأ كلذب  يشهو  كهر ابحلق  ال فو رب  ظ يذهور ال  ظ  ال
ا ذالس ماء هو  األرضهل أن اي أربايء كالو  مةظق فوق رأسه لسان العطتن يذال  
ين ذن  ال  إنب قل إو  ه خبضوعيلإتوج هوا  برهانو  ميتظعمث   يهبائو  يهور ظ
بلسان  كعادو  كلنفس كحب  أن اّلل  كلو  نفسهمأل كحيب   كولئأ كعون حب     ي
 ء م املبكليه يرجع حإ يذلسن سفرائه ات ق اّلل  ال  من قبل أبمث   ا الغالمذه
العراق لعل  يف  حضر تلقاء الوجهو   محأب يمس   يذن  ال   ر من لذك  مث   آباملو
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 امتوق ف كن  نريإ  محأن اي أنفس الر محن إىل  يتقر بو  سوى اّلل   ع عم اطينق
ا لنور ملن انقإاتّلل   كن رب  ذخل فيها إبدامث   حول الن ار امسع قويل  ل  كع عن  طّن 

مث    كر فيما عنك  ف  محأن اي ن أر العزيز املن ا مر اّلل  املقتأة و بعر  كمتس  و  شيء
 شيء ل  كعن   كل  كع بطالبيان لعل  تنقيف  ما نزلو   من قبلني  يحجج الن بيف 
الوجه بضياء تستضىيء نوار أفيه تستضىيء  يذحرم القرب مقر  ال  إىل  تتوج هو 

و يت بع أن قبل ر رسل اّلل  مكن ينأب  إال  حوان ال مفر  ألكهل األأمنها حقايق 
غه ل  ب  ن اي حمم  أان طسلو رة س بق فق القأ شرق عنأ يذمر ال  ا األذه

 يذمر ال  ا األذهيف  اطون حمتاكي الو  مر رب هأ ىليستقيم عل كت رب  رساال
 عرض فعليهاأمن و  اّلل  فلنفسهإىل  من اقبل الربهانو  حوله احلج ةيف  وفطي
 ن حتزن منأ كاي  إالر ضوان إىل  عوهم تو  كمر رب  أالن اس  ن تبل غأبك إال  ل ماو 

 لعط  مقام ما ا كرب    نع كر ل   ق  قو  حيانل  األك يف كمع كن  رب  إو  شيء
تصمت عن  الو  كمقاميف  رتستق ال ر العزيز الس بحان اّلل  املقت  إال  حأبه 
 كلكذقلوهبم حرارة حمب ة اّلل   يف  ث ه لعل  حيدره بني عباذكن اأ كرب   رذك
 ينهم آمنواذوجوه ال   ىرب  من قبل الغالم علك  العزيز الر محن كن رب   مرت من لأ

ن أخلقه اّلل  فوق اجلنان قل اي قوم  يذوس ال  دا الفر ذل  هيف ظ اجتمعهممث  
ماأل كر تل اعرفوا ق انوا كو  اّلل  عن ورائهم رمأوا ذينهم نبذونن  من ال  كت الو  اي 
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م كعلي نزلأو  عرفان نفسه ىم عل كي  أروا اّلل  مبا كن اشأهل اخلسران أمن 
عن عرفان  اس    مقجعله اّلل   يذمقام ال  إىل  مكاآلايت من مساء الفضل ليقر ب

إال   هم ن  إميثاقه اتّلل  و  ه نسوا عهو اّلل   دو  ين جتاوزوا عن حذغيان ال  ط  هل الأ
عن  جتن بو  ك ابّلل  من متس   ىعلو كالبهاء عليو صحاب الض اللأمن 
  انطالش ي

 
 


