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  علىاأل ي  هو العل 
 
 

فيه ذكر ما جعله و  ا منيعا ممتنع  قبل لوح   ليك منإرسلنا أ نّ إن اي ذبيح أ
األرضني و  مواتملكوت السّ  يف منعلى و  علىهللا حّجة على من يف املأل األ

لن يفوت عنها  يتالّ ي حاطة نفسإبو ال يزول يذالّ  ن اعمل مبا فيه بسلطاينأ
بل  ذين جتدهم كخراطني األرضختف من الّ ال و  لن يعزب منها علمو  ءيش
 كربايئهو  عظمتهو  ا ظهر سلطانهفلمّ  ل  ب  ق    ن  م   يّ  ل  ع   آمنا ب  نّ إم يقولون نّ حقر ألأ
 الو  مرنك به عبادن احملتجبنيأنوا من املعرضني بّلغ اي عبد ما كاو  ا كفروا بهذ  إ  

العليم  يّ العل يكر امسذ  يف اّل إرب حمبوب الصّ  نّ تصرب فيه أل الو  كمر ربّ أر أتخّ 
 نّ بني ألنثرها على راوس املقرّ أ ك ثّ ذكر ربّ  خرج منها لئايلأ افتح شفتاك ثّ  نأ

حسن أعندهم بل احلجر ؤلؤ عن احلجر مل يكن هلم عني ليمتازوا اللّ  هؤالء دون
لعّن ن يطّ شيا أباأل راد اليوم كلّ ألو  ذبيح اتهلل احلقّ  ن ايأمن لؤلؤ قدس مثني 

ىل سدرة املنتهى إ يعرجنّ و  ىل هواء قدس امللكوتإ يصعدنّ و  ما يكونو  مبا كان
ك عن كاوس احليوان من مظاهر اسم ربّ  يشربنّ و  مسائنا احلسىنأظهور  مقرّ 

 يتجلّ بشأن شرقت على أ ك قدمشس ذكر اسم ربّ  نّ حيم ليقدرّن ألمحن الرّ الرّ 
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ما عندكم و  تمنأ األرضني قل اي مأل املنكرينو  مواتهل السّ أائت استض منها
  كعني بعوضة بلاّل إسلطانه على عرش عّز عظيم مل يكن عند من استوى ب

ك مخر ن اشرب من كلمات ربّ أن اي ذبيح أاعرين حقر منها لو أنتم من الشّ أ
 كلّ   عنو  كمتسّ  يذ كلّ   عنو  شارةإ يذ كلّ   حني ليطّهرك عن كلّ   يف احليوان

 ييدك بسلطان يد من املعرضني فامدد حدأيت أن ر إو  حجاب عظيم يذ
ذنه ب فمك من أ  تقرّ  ذنه بيدك ثّ خذ أ   ء ثّ يش قبضته ملكوت كلّ يف  يذالّ 

جعلت و  ك خرقت حجبات املللنّ نفسك أباّدعيت يف  ماأها العبد يّ أقل اي 
استدللت يف و  دينك أنت من املوحّ نّ حسبت أبو  العلل كلّ   نفسك مطّهرا عن

القدير مبا نّزل عليه من آايت  يّ ز العلدينك ابهلل املهيمن املقتدر العزي ثباتإ
لك نفسك ايشهد بذ و لك كنت مثبت دينك على دو نكاكذو  محنالرّ  كربّ 
خرى أ  لبس قميص اسم و  وىلاأل هبّدل قميص امس ان أنت من املنكرين فلمّ إ

مبا تكون عليه و  لك فّ  أ  املنكرين ف كنت منو  عرضت عنهأ مسائه احلسىن مل   أمن 
تنكر أني األرضو  مواتالسّ  من يف كلّ   روحك ثّ و  نفسك ثّ ذا يلعنك ذاتك إ
 هل مأل العالنيأناء اببه استربك بف  و  قد قّرت بلقائه عيون مأل الفردوس يذالّ 
 يف العما بل تكون كاذاب   ربّ  ك حمسن يف فعلك ال فونّ ألك حسبت امع ذو 

ها يّ أن اي أ اطق العليم قللك حينئذ لسان هللا امللك النّ ايشهد بذو  نفسك
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 ما مّتت عليك ةهل من نعمو  املشرك ابهلل هل بقت من حّجة ما ظهرت ابحلقّ 
ىل قطب العما قل اتهلل قد اتى سلطان إهل من كلمة ما بلغت و  ابلفضل

مشرك عنيد هل  ذا انصعقت كلمات كلّ إايت ظلل من اآل الكلمات على
ات رّ الذّ  رك كلّ يكفّ و  ءيش ا ينكرك كلّ ذ  إ  هللا  فو يبسوائ يمر أثبات إتنظر يف 

هبا اتهلل ال  مرك فأت  أما حّجتك يف  ها املعرضيّ أن اي أامعني لو أنت من السّ 
حيم قد ذّلت  محن الرّ الرّ  ينفس  من دونذته لنفسك رابا اختّ  يذال الّ و  أنت تقدر

الوجود  ت كلّ اقشعرّ و  يلدى آاثر  اثراآل حمت كلّ و  الوجود لسلطنيت كلّ 
املشرق  يوجه نوارأظهور  فيع عند على سيناء الرّ  ونوريّ انعدمت الطّ و  هليمنيت

 ء فأت به لو أنت منيشك يكفيك يف س العزيز املنري هل دون ربّ املقدّ 
خّرت عند  يذالّ  مجايل مر ال فوأهل من سويه يغنيك عن و  املستطيعني

ك حقايق املرسلني قل اليوم لن حيمل عرش ربّ  الفردوس ثّ  هلأتشعشع نوره 
من العاملني ن أنت إمر لك كان األاكذو  انالعزيز املنّ  فسه املقتدر ناّل إمحن الرّ 

 يمسّ  ذيك الّ آمنت من قبل مبظهر نفس ربّ  ن كنتإن اي مظهر البغضا أقل 
ايت هللا امللك املهيمن العزيز العليم آب مرشرق عن مشرق األأقبل نبيل مبا  يّ بعل

فق أشرقت عن أ يتعناية الّ خرى بأالقضا مرّة  اتهلل تلك آايته قد نزّلت من مساء
 مرّة على حبر املعاين هتشهدو  احلروفات هذا برهانه قد ظهرت على هيئةو  البها
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مرّة على هيكل  مواج ثّ على هيئة األ مرّة تشهدها فائن ثّ على هيئة السّ 
 عّر جسدك عنكلّ  يك ثّ سوّ و  خلقك يذذا خف عن هللا الّ إاحليتان 

نصيبك  خذو  علىاأل يّ ك العلذن ربّ احلمرا إب هذا البحرادخل يف  شارات ثّ اإل
 ن كنت آمنت ابهلل مبا ظهر منه من سلطنتهإو  ابرينال تكن من الصّ و  منه

 بداعاإلقد ظهرت قدرة ما ظهرت شبهها يف  جالله اتهلل احلقّ إو  قدرتهو 
ها احملتجب املردود يّ أاي  ر  د  أ   ملو  خريناآلو  لنيوّ من األ املمكنات حاطت كلّ أو 
ذينهم آمنوا ابهلل يف هذا ميان الّ إبرهان تنكر ي أبو ميانكإة ثبت حجّ  يأب

ن ها املعرض أبيّ ألك اي  يينبغو  العاملني حاط فضلهأو  ظهر ابحلقّ  يذهور الّ الظّ 
تكون من العارفني و  تعرفهاو  تطلع بنفسك اخلبيث ك حالك لعلّ مّ أتسئل من 

العباد لو  كلّ   هر بقطرة منيطهّ و  قل قد جرى حبر العظمة عن ميني العرش
بنور  يءمر بضياء يستضفق األأشرقت مشس اجلود عن أو  من املوقنني يكوننّ 

 عزّ  ايت آحني من  كلّ   ميطر يفو  قد ارتفعت سحاب الفضلو  العاملني منه كلّ 
 نفس شقايق البيان لو يكوننّ  رض كلّ أبقطرة منها ينبت يف  اتهلل احلقّ  منيع

نفسكم من أتسّمون و  ن حرم القدسنفسكم عأمتنعون أقل  هنيمن املتوجّ 
 كعبة القدس يف جربوت البقاو  علىاملأل األ يف هذا حلرم هللا نّ إ لائفني قالطّ 

بيت املعمور يف و  ماالسّ و  العّز بني األرض مشعرو  مساملكوت األمر يف حّل األو 
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 كالكلمات لكلمة هللا ربّ  خّرت كلّ  هور املشرق املنري قل قدمساء هذا الظّ 
كشف   يذالّ  نوار هذا الوجهأشراق أموس عند ضياء الشّ  كسفت كلّ و 

ايت آب رهاهلا ذكّ  ين رأيت امسإو  نواره بني العاملنيأظهر و  احلجاب بسلطانه
عرض أمن و  ليه فقد جنىإ قبلأمن  ذيىل شطر الّ إيكون من املقبلني  ك لعلّ ربّ 

ن اي عبد أني قل األرضو  مواتوح حينئذ بني السّ لك نطق الرّ افقد هلك كذ
راط ف على الصّ توقّ  ال لن جتد لنفسك نصحا انصح مّن  اتهلل احلقّ  قويل امسع

 ن لن تقبل مّن إو  أنمرك حينئذو مرنك من قبلألك اكذو  حابالسّ  مّر كمرّ  ثّ 
ب الغال ن متّر عنه بسلطاينأىل إمن بعد بعد و  بعد لك منافسوف أنمرك بذ

ا مينعك عن دع كلمّ و  يمساب ثّ  ير م بذكوهااأل املقتدر احلكيم شّق حجبات
ن ال مينعك أك ايّ إابرين من الصّ  ال تكنو  كظهر بغتة بظهور ربّ ا ورائك ثّ 

مل و  األرضو  مواتالسّ  من يف لو يسجدك كلّ  ك اتهلل احلقّ عن ذكر ربّ الّرايسة 
 حتبّ أ امعنيلك يشهد روحك لو تكون من السّ ابذو  لن ينفعك يتكن يف ظلّ 

 تىأو  مرشّقت فيه مساء األ يتم الّ ايّ أايسة يف نهم منعهم الرّ ذين تكون من الّ أب
كفروا ابهلل و  اشتغلوا برايستهمو  العظيم يّ ك العلعلى ظلل القدس مشس مجال ربّ 

 جائهم حبّجه من لدى هللا يذن افتوا على قتله بعد الّ أىل إمبدئهم و  خالقهم
ما ال  طهريك عنكلّ  تاّل إ يها العبد ما كان مقصوديّ أاتهلل اي  برهان عظيمو 
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بليغ ابلتّ  أيمرينو ذكرك لسان هللا ينطق على لساين يف ا اصمتكلمّ و  لك يينبغ
هل مسعت ظهورا  قل من آنأنفسك املبني فّكر يف   البالغاّل إ يّ ما علو  عليك

دق ا فانطق على الصّ ذ  إ   نزلت ابحلقّ  اكرب عمّ أو من آايت أعظم من هذا أ
انقلبت فيه  يذيوم الّ  يف كربىل منظر األإوا هذينهم توجّ كن من الّ و  اخلالص

احفظه يف جيب  وح ثّ ميانك خذ هذا اللّ إن ختاف من او  مجعنيأوجوه اخلاليق 
تلقاء  املمكنات فيه يبعث كلّ  يذيوم الّ  يف ا دخلت موقف احلشرذ  إو  لكتوكّ 

 هورحّجة آمنت هبذا الظّ  يّ هللا أب كيسئلو  ته املنيع البديعك من نفحاوجه ربّ 
تلقاء  اقرء ما نزل فيه قل هبذا الكتاب املنزل املبارك القدمي ثّ و  وحا فاخرج اللّ ذ  إ  

 الكلّ  يايدأا متّد ذ  إ  اتهلل  املرسلنيو  بينّي النّ  تشهد فيه كلّ  يذك مقّر الّ وجه ربّ 
 جيدّن منهو  ا حلّب وشغف   يا للقائيضعّنه على عيونم شوق  و  وحأيخذن اللّ و ليكإ

تكون و  يف نفسك ايت لتطمئنّ لك فّصلنا لك اآلااملنيع كذ العزيزروايح قدس 
حّجة  أيّ هور فبايته يف هذا الظّ مبا آمنت آببك هللا لو يعذّ و  نياملطمئنّ  من
من قبله و  د رسول هللامن قبله مبحمّ و  من قبل يّ  ل  ع  ذينهم ما آمنوا ب  الّ  بيعذّ 

هورات الظّ  ينتهى نأىل إمن قبله ابخلليل و  من قبله ابلكليمو  مرمي بعيسى ابن
مر ن األإ ين اي امسأك القادر املريد رادة ربّ خلق إب يذالّ  لوّ ىل البديع األإ
 والمس يف قطب الزّ كالشّ   ءييستضو  ن يسرتأمن  بنيأو  ن خيفىأمن  ظهرأ
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ىل إن يرتّد بصرك أقرب من أليه إ صللتص نفسك عن احلجبات ك لو ختلّ نّ إو 
ايت هللا ال جتادل آبو  ن ينطق ابحلقّ امسع قول مو  يقني ن هذا حلقّ إو  نفسك

لو مينعك و  فضله ال متنع نفسك عنو  العباد لك كلّ الو أيمرك بذو  نزاهلاإبعد 
 نّ روحك ألو  اعرفه بنفسك ك ببصرك ثّ مر ربّ أقلني فانظر الثّ  لك كلّ اعن ذ

ن أك ايّ إعليك عراض ما سويك مل يكن حّجة إو  عرفان غريك مل يكن دليال لك
 يصّدقنو  عمالكأليحبط  قل من آنألو حتتجب عنه  يذلّ ا لن حتتجب عن

ذين الّ  نّ إصحايف هللا امللك املنزل القدير  ما نّزل من قبل من يف ذلك كلّ 
ك لذا قاموا عجزآء عند قدرة ربّ  نفسهمأا شهدوا عرضوا عن هذا اجلمال ملّ أ

 حينئذو  نصحناك من قبلأ لكاحني مبكر جديد كذ كلّ   ميكرون يفو  على املكر
نت اي ذبيح أ كنّ إو  عن العاملني ك لغنّ ربّ  نّ إو  ذ لنفسك ما تشاءك فاختّ نّ إو 

 الو  قّوة يال من ذو  قدرة يال ختف من ذو  عدال  و  اك صدق  بّلغ رساالت ربّ 
شرق من هذا أأتخذ ما و ءيش شوكة عظيم فطوىب لنفس تدع كلّ  يمن ذ

ذ منه أتخو ا البحراملنري فيا حبذا لنفس تتقّرب هبذ يّ رّ الدّ  الفجر املشعشع
 الغافلني قل اليوم لو ميالء كلّ  ال تكون منو  ما عنهال جتعل نفسه حمرو و  نصيبه

اس هبا يغنيهم النّ  كنيتمسّ  و زبرو  صحفو  األرض من كتبو  مواتمن يف السّ 
 كلّ   نّ إحفيظ  لواح عزّ أعلى  لك رقم من اصبع احلقّ اكذو   بعد اذن هللااّل إبدا أ
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ينفع  ذا لنإ ا ظهر ابحلقّ ه ملّ نّ إو  ليهإالكتب سبيل  كلّ و  مرهأبر دليل على الزّ 
ك املقتدر فق ربّ أشرقت مشس احلكمة عن ألك امره كذأ بعد اّل إء ينفسا ش

اخلاليق  حاطت كلّ أ يتو يف قدرته الّ أآايته و يف أ هللا شكّ  يفأ القدير قل
قوا نه اتّ ن دو ة مهلإنفسكم صنام ألخذوا األال تتّ و  تشركوا ابهلل اي قوم الو  مجعنيأ

 لو يكوننّ و  صنامأما مينعكم عن هللا فهو اليوم كلّ  لاحملسنني ق كونوا منو  هللا
 اعرتافه بنفسهو  قراره ابهللإفضل كان يف  يذ فضل كلّ  نّ على الوجود ألأمن 

حد نفسه ألو جيعل و  العزيز املنيع جود لوجهه املتعايلالسّ و  هيف ظلّ خول الدّ و 
لك كتب اكذو  كصنام عند ربّ ليكون من عبدة األ لقيناه عليكأ اعمّ ما حمرو 

ك حبّ أو  ن اي ذبيح امسع قول من يناديك ابلفضلأ لواح عّز حفيظأامسه على 
 خلقناه هلذا نّ كر أللسانك عن الذّ  ال متسكو  كلنفسك خالصا لوجه ربّ 

لق ما نزّلناه أف على األرض ن لن جتد احلبيبإو  ن أنت من العارفنيإالفضل 
 لوح القبل يف مرنكألك اكذ  غنيكن من املبلّ و  على قدمه يشمي يذعلى الّ 

لن  ذينعلى عبادن املؤمنني الّ و  ك عليكأنمرك حينئذ فضال من عند ربّ و
 خيكأ اذكر من لدنّ  متّسكوا بعروة عّز مبني ثّ و  مرهأو  يتجاوزوا عن حدود هللا

 مر موالهأعلى يستقسم و  به نفسه مي ليطمئنّ ليه من قبل كتااب كر إرسلنا أ نّ إ
من و  ذين جتد من قلوهبم نفحات حّب ر الّ ذكّ  اكرين ثّ من الشّ  يكوننّ و 
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ك بل كانوا مسائهم عند ربّ أدون هؤالء لن يذكر  منو  عيموجوههم نضرة النّ 
مل اعلك املقتدر اربّ  يال رسم بني يدو  ال اسمو  حبيث مل يكن هلم ذكر ءفقرا

ذين يسمعون قولك على الّ و  س عليكفق القدأشرق عن أ يذالّ  ياءالضّ و  العليم
  العاملني ربّ و  ما ال يرىو  ما يرى ربّ و  كمر هللا ربّ أيف 

 
 
 


