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رب البيت
احلج ق ّنزلناها ابلفضل ليستقرب هبا العباد إىل ّ
الل رّهبم و ّ
هذه سورة ّ
العظيم.
هو املهاجر العزيز البديع

فن يف
تلك آايت ّ
الل ق نزلت حينئذ عن قطب البقاء مقام الّذي يطو ّ
حوله أهل سرادق الكربايء ثّ أهل مأل األعلى ثّ الّذينهم سكنوا يف جنّة املأوى
استقروا على مقاع القصوى عن س رة املنتهى كذلك نزل حينئذ
ثّ الّذينهم ّ
ابحلق إن أنتم تعرفون ثّ
من ل ى املهيمن العزيز القيّوم وإ ّن هذا الكتاب عل ّي ّ
الروح ثّ ما نزل على الكليم إذا
حمم رسول ّ
كتاب ّ
الل ثّ من قبله ما نزل على ّ
بعن الّذينهم
نن من الّذينهم يفقهون واي قوم اتّقوا ّ
الل وال تتّ ّ
فاقرئوه لعلّكم تكو ّ
نن من
الل اتّقوا ّ
ابلغل والبغضاء ويص ّ ونكم عن سبيل ّ
الل وال تكو ّ
أيمروئكم ّ
أي
الّذينهم آبايت ّ
الل هم يعرتضون ثّ يكفرون قل إن تكفروا هبذه اآلايت فب ّ
الل إن أنتم تعلمون واي قوم ال تلتفتوا اليوم إىل
ح يث آمنتم مبظهر نفس ّ
ميينكم وال مشائلكم ثّ التفتوا إىل جهة العرش هذا املقام املق ّ س احملمود مقام
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املقربني ثّ هياكل املرسلني ثّ أفئ ة الكّروبيني إن
الّذي يطو ّ
فن يف حوله أرواح ّ
حجة عليكم
أنتم تشعرون واي قوم ال تكفروا آبايت ّ
الل بع الّذي جعلها ا ّلل ّ
عز حمتوم الّيت رقمت فيها
وعلى من على األرض وهذا ما نزل يف صحائف ّ
أسرار ما كان وما يكون كذلك نلقي عليكم ما يقلّبكم عن ك ّل الوجوه إىل
مرة
وجه ّ
الل العزيز املشهود ثّ اعلموا اي قوم أب ّن الّروح أراد أن خيرج عن بينكم ّ
الل يف أزل اآلزال وكانوا حينئذ
أخرى مبا اكتسبت أي ي الّذينهم كفروا آبايت ّ
اتلل إنّه ق كان بينكم يف سنني متواليات وشهور متتابعات
أن يكفرون قل ّ
وأ ّايم معلومات وأنتم ماعرفتموه بل كنتم يف ك ّل حني أن حتج ون هذا اجلمال
اتلل
الروح وهذه اآلايت الّيت نزلت عن مساء ق س مرفوع ّ
الّذي أشرق عن أفق ّ
السناء إذا
إذا يرجع نسائم ّ
الل إىل رضوان البقاء ثّ مشس العماء إىل ميادين ّ
حجته ثّ برهان
نن من الّذينهم تفتنون أن اثبتوا على أمر ّ
الل و ّ
أنتم بع ه ال تكو ّ
نن من الّذينهم
الل وسلطنته ثّ هيمنة ّ
الل وآايته ثّ ظهور ّ
ّ
الل واقت اره وال تكو ّ
من
يتحركون أن اصطربوا على األمر حبيث ال ّ
يزل أق امكم ولو يقو ّ
بك ّل نعيق ّ
السموات واألرض وهذا وصيّيت عليكم إن أنتم تسمعون قل
عليكم ك ّل من يف ّ
عز
من عن النّوم وتشه ّن ّ
الشمس غائبة عنكم فمن أيتيكم أبنوار ّ
إن تقو ّ
حمبوب وإن تصبحوا ماء احليوان من أفئ تكم غورا فمن أيتيكم بكؤوب
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الل بينكم وشريعته فيكم ويري أن
اتلل اي قوم هذا حرم ّ
السلسبيل والكافور ّ
ّ
يسرت وجهه خلف احلجاب مبا اكتسبت أايدي أويل األلباب الّذين حيسبون يف
اتلل إذا يبكي عني عل ّي يف رفيق األعلى ثّ عني
أنفسهم أب ّّنم مهت ون قل ّ
الروح يف جربوت العما ثّ عني الكليم يف مواقع
ّ
حمم يف أفق األهبى ثّ عني ّ
اتلل
القصوى وتصح أفئ ة احلورّايت يف الغرفات إن أنتم تسمعون قل اي قوم ّ
عزه وكربايئه ثّ
هذا الغالم الّذي ق أظهره ّ
الل بينكم على مجاله ثّ هبائه ثّ ّ
ظهوره وإجالله وأنتم فعلتم به ما ال فعل أح أبح وبذلك تشه ألسنكم إن
الل وال تكفروا بنعمته بع الّذي نزلت من
أنتم تنصفون واي قوم خافوا عن ّ
عز حمبوب واي قوم ال ختتلفوا يف أمره وال تلتفتوا إىل الّذينهم جت ون يف
مساء ّ
قلوهبم البغضاء من هذا الغالم الّذي ظهر على هيكل البيضاء بني األرض
الل مجاله عن أنظر املشركني كما أنتم تشه ون إ ّن املشركني
السماء وق ّ س ّ
و ّ
يظنّون أب ّّنم كانوا معي وشه وا مجايل ال فو نفسي الظّاهر املهيمن العزيز
املستور وما وقع عيون أح على مجايل ّإال الّذينهم انقطعوا عن ك ّل ما يذكر
عليه اسم شيء ومن ورائهم عيون العظمة ثّ أعني الّذينهم يف حول العرش
ذرة من شعاعه
كانوا أن يطوفون إذا لن يشه ه أعني املنافقني بع الّذي ب ّ
الشمس وأنوارها ثّ النّور وضيائه ثّ الظّهور وكربايئه إن أنتم تفقهون
خلقت ّ
www.oceanoflights.org

سورة احلج (شرياز) – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ،اجملل  ،4الصفحات 100 - 75

الل بع الّذي ظهر على هيكل اإلنسان ويتلي عليكم
واي قوم التكفروا برهان ّ
يقربكم إىل شاطئ
يف ك ّل حني من آايت ّ
لعل خيرجكم عن ظلمات ّ
األايم و ّ
الل ّ
لعل
ق س حمبوب واي قوم فانظروا بعيونكم ثّ تف ّكروا بقلوبكم يف آايت ّ
الل ّ
الل املهيمن
جيذبكم ما ودع فيها وينقطعكم عن ك ّل اجلهات وخيلّصكم لوجه ّ
العزيز القيّوم واي قوم إن تكفروا مبا نزل حينئذ فبأي شيء أنتم تقرون واي قوم
أي جهة تطمئنّون قل لن يغنيكم
إن تعرتضوا مبا نزل عليكم من جهة العرش فب ّ
تسرعن
السموات واألرض و ّ
اليوم شيء ّإال أبن تنقطعوا عن ك ّل من يف ّ
الل
الل املهيمن العزيز املشهود واي قوم خافوا عن ّ
أبنفسكم وأرواحكم إىل كنز ّ
ابحلق وال تتّبعوا سآريع األرض وال تع ّقبوا ك ّل
صاكم به ّ
وال ختتلفوا فيما و ّ
الشيطان وأيمرونكم ابإلعراض عن مجال
مشرك مردود الّذين ي عونكم إىل ّ
السبحان ويف ك ّل حني كانوا أن ميكرون قل فو الّذي نفسي بي ه من يكون
ّ
يتمسك حببل
متمسكا بشيء ّ
السموات واألرض لن ي ر أن ّ
عما خلق بني ّ
ّ
السموات واألرض
حب وإ ّن هذا حل ّق معلوم ومن شرب قطرة ّ
ّ
عما جرت بني ّ
املتموج العزيز احملبوب ومن تو ّجه إىل وجه
يتقرب إىل حبري املق ّ س ّ
لن يق ر أن ّ
الل العزيز املقت ر الظّاهر الباهر احملزون قل اي
لن يستطيع أن ينظر إىل مجال ّ
نن
قوم ال تقطعوا اآلء ّ
الل عن أنفسكم وال نعمة الباقيّة عن أرواحكم وال تكو ّ
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حب وإ ّن هذا خري
من الّذينهم كانوا أن يقطعون أن اصلحوا أمركم ثّ ّاحت وا يف ّ
عما تقولون وتفعلون ثّ تعلمون كذلك علّمكم قلم البقاء
عما بينكم و ّ
لكم ّ
الشطر املق ّ س العزيز احملبوب إذا ينادي
اهتزه نسائم البهاء عن هذا ّ
حني الّذي ّ
منادي الق م عن ذروة األعلى أبن اي قلم البقاء ال توقّف على شيء وال متنع
رشح على املوجودات من طمطام يّ الّذي ق ّ ر
عما علّمك ربّك ثّ ّ
املمكنات ّ
مستك أانمل الكربايء
ّ
الل يف ّ
سرك وإنّك أنت العليم يف جربوت الب ا مبا ّ
وكذلك متّت عليك نعمة ربّك ولك ّن النّاس هم ال يشعرون أن اي منادي
حرك على ما علّمتين يف ملكوت القضا بع الّذي أشاه أب ّن
الق م كيف أ ّ
الّذي حبرف من عن ه خلقت حقايق ك ّل شيء أراد ليثبت هلوآلء إميانه وهم ال
يقبلون منه ويف ك ّل حني كانوا أن يكفرون وبذلك منعت عن األذكار وإظهار
عما علّمتين أانمل املختار إن أنتم تفقهون قل ق انع م رضوان لن
األسرار ّ
حب وخربت بيوت لن يرتفع فيها ب ايع ذكري وكسرت
ّ
يهب فيه نسائم ّ
حيرك على امسي املهيمن العزيز القيّوم قل اي قوم إ ّن غالم هللا بينكم
أقالم لن ّ
حجة أنتم
وآيته الكربى فيكم وآمنت مبا عن كم من شرايع ّ
ي ّ
الل ودينه فبأ ّ
الشرق والغرب
ابحلق وبلّغتها إىل ّ
الل نزلت عل ّي ّ
تكفرون واي قوم تلك آايت ّ
ابلل
اتلل أن هي من تلقاء نفسي بل من ل ن عزيز حمبوب و ّ
إن لعب آمنت ّ
ّ
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وآايته وال أملك لنفسي حركة وال سكوان وال قياما وال حيوة وال مماات وال
نشور وكلّما أسكن يف البيت وأصمت عن ال ّذكر روح الق س يق ّومين على
السموات واألرض وهذا مل يكن من عن ي بل من عن ه
األمر وينطقين بني ّ
الل الّذي خلقكم وس ّواكم وال تفعلوا
إن أنتم تعرفون واي قوم فاستحيوا عن ّ
كما فعلوا أ ّمة الفرقان بعل ّي حني الّذي جائهم على ظلل األمر بربوات ق سه
وأنكروه إىل أن قتلوه وكانوا آبايته يلعبون كما أنتم تلعبون وإذا ي خلكم أح
الل وأثره لن تلتفتوا إليه ولن أتخذوه وإذا أردمت اإلحسان بربّكم املنّان
بلوح ّ
الل املهيمن
أتخذونه إبح ى ي يكم ثّ تضعونه على األرض استكبارا على ّ
السموات
القيّوم بع الّذي حبرف منه خلقتم وخلق ما عن كم وك ّل من يف ّ
اتلل يكفيكم هذه ال ّذلّة يف
واألرض ويشه بذلك ذواتكم إن أنتم تنكرون ّ
حجة تقرئون
األايم حبيث ت عون النّاس إىل ما عن كم وإذا قيل لكم أبي ّ
تلك ّ
الرمحن تنكصون على أعقابكم ثّ تنقلبون قل اي
اآلايت وإذا يتلى عليكم آايت ّ
ابحلق ق جائكم بنغمات ق سه
اتلل هذا نفس عل ّي ّ
قوم موتوا إبعراضكم ّ
السموات واألرض أبنّه ال إله ّإال أان العزيز املهيمن املقت ر املوعود
وينطق بني ّ
ف
الل كك ّ
الغل والبغضاء عن ّ
قل ّ
اتلل اي مأل اإلعراض أنتم وما عن كم من ّ
تراب أو كقبضة طني مسنون وإ ّان لو نري لننشأ خلقا أخرى فسوف ننشأها
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ابحلق رغما ألنفكم إنّه ما من أمر ّإال بع إذنه وما من حكم ّإال بعلمه يفعل
ّ
حمم إنّك إن تري أن تسري يف األرض من
ما يشاء بقوله كن فيكون أن اي ّ
ّبرها وحبرها وجبلها وسهلها وميادينها وقرائها سري أبمر من عن ان وسلطان من
حب
ل ّان وأان املقت ر على ما أشاء وأان املهيمن القيّوم ثّ اجعل ذكري أمامك و ّ
عن ورائك وامسي عن ميينك وحفظي عن يسارك وهذا خري لك عن كنوز
حب موليك
السموات واألرض و ّ
عما ال ت ركه النّفوس والعقول ثّ استقم على ّ
ّ
الل العزيز
ولو ميطر عليك من سحاب القضاء سيوف البغضاء فتوّكل على ّ
ضر فاصطرب بل يف
ميسك خري فاشكر ربّك وإن يصبك ّ
املتعايل احملمود وإن ّ
الل وهذا وصيّيت
حب ّ
ك ّل األحوال فاشكر ربّك وال جتزع ّ
عما يرد عليك يف ّ
الرمحن ثّ بني ي يه يسج ون وإن
عليك وعلى الّذين يري ون أن ي خلوا عرش ّ
حق املظلوم عن
الل وإنّه أيخذ ّ
تتعرض به دع حكمه إىل ّ
يظلمك أح ال ّ
ابلل ربّك وإنّه يكفيك عن ك ّل من
الّذينهم يظلمون أن اعتصم يف ك ّل األمور ّ

السموات واألرض إنّه ما من إلٓه ّإال هو له اخللق واألمر وك ّل أبمره
يف ّ
لشيطان يذهب
يعملون إ ّايك أن ال تنس ذكري وال تستأنس أبع ائي أل ّن ا ّ
مين عليك فامسع ثّ
الرمحن وهذا أحسن النّصح ّ
عن قلوب اإلنسان نفحات ّ
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الل وال تفس وا يف األرض
اعمل مبا أمرت من ل ن عزيز قيّوم قل اي قوم اتّقوا ّ
السموات واألرض يعلم
وال تكو ّ
نن من الّذينهم يفس ون وال يشعرون وله علم ّ
عالم الغيوب لن
احلق ّ
حيرك يف األكوان وما جيري على اللّسان وإنّه هلو ّ
ما ّ
السموات وك ّل عن ه
يغرب عن علمه من شيء ولن يفوت عن قبضته حكم ّ
حمم ط ّهر قلبك عن ك ّل األذكار لينطبع عليه مرآت
كك ّ
ف تراب حم ود أن اي ّ
ذكر ربّك املختار وإ ّن هذا يغنيك عن ك ّل شيء إن أنت من الّذينهم يعرفون
تعر
الرمحن على هيكل اإلنسان إ ّايك أن ال ّ
ثّ زيّن نفسك ابإلنقطاع وإنّه رداء ّ
جس ك عن هذا الفضل املبارك امليمون ثّ خلّص نفسك عن ال ّ نيا وما فيها
أل ّّنا لن ينفعك يف شيء وما ينفعك ما جيري من كوثر الق س من هذا القلم
الرمحن
املربوك كن منادي ّ
الل يف ك ّل ما سويه وذ ّكرهم أب ّايم الّيت فيها يستوي ّ
األايم أ ّايمه ولك ّن النّاس يف وهم أنفسهم
على عرش الغفران قل ّ
اتلل تلك ّ
حمم إن تري أن تطري يف هذا اهلواء الّذي انبسط يف هذا
مغرقون وإنّك اي ّ
السماء ينبغي لك أبن تعرج إىل مقام الّذي تشه ك ّل األمساء يف ظ ّل امسك
ّ
لصفات على فناء صفاتك ومن دون ذلك لن تق ر أن ت خل يف هذا
وك ّل ا ّ
السرادق املنري احملمود إذا فاجه يف نفسك لتكون قابال هلذا املقام العزيز
ّ
األايم الّيت أراد أن خيرج عن بني هؤالء
احملبوب كذلك أيمرك هذا العب يف هذه ّ
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الل املهيمن القيّوم وإذا تتلي عليهم آايت رّهبم يضحكون
الّذينهم كفروا آبايت ّ
حمم إن تق ر فاخرج عن تلك
يف أنفسهم ثّ هبا يستهزئون وإنّك أنت اي ّ
السموات واألرضني حني الّذي خيرج
األرض قبل أن يرفع ضجيج احلسني بني ّ
عن بني أحبّائه وبذلك جتري ال ّ موع عن عيون املرسلني قل اي مأل البيان أما
ابحلق ق جائكم
اتلل هذا احلسني ّ
وع مت بظهور احلسني بع ظهور القائم ّ
السموات واألرضني وأنتم ما عرفتموه على ق ر
ّ
حبجة تعجز عنها ك ّل من يف ّ
الل العزيز املقت ر الق ير وأنتم إن لن
سم اإلبرة وكفرمت مبا جاء به من ل ى ّ
ّ
الروح وهذا ما وع مت به األلواح ويشه بذلك ألسنكم وعن
تقروا مبا يلهمين ّ
ّ
ورائها لسان ص ق عليم قل كذلك ختم ا ّلل على قلوبكم وأبصاركم إنّه ما من
حمم
حاكم ّإال هم حيكم ملن يشاء بع ل من عن ه وإنّه هلو العزيز الكري أن اي ّ
األايم الّيت قاموا عليه أهل النّفاق وال ختف
فانصر ربّك مبا استطعت يف تلك ّ
الل العزيز اجلميل وإن ترد على حمضر النّاس ولن جت
من أح فتوّكل على ّ
حب فاعرض عنهم وال تقع معهم ثّ جتنّب وكن يف حفظ مبني
منهم روائح ّ
الشيطان ق ظهر على
وإذا رأيت أح ا ي عوك إىل بغض الغالم فاعلم أبنّه هلو ّ
الشياطني ط ّهر
ضر ّ
هيكل اإلنسان إذا فاستعذ ّ
ابلل ربّك وإنّه حيفظك عن ّ
نفسك ثّ ط ّهر النّاس من هذا الكوثر الّذي نزل عن ميني العرش ويق ّ س منه
www.oceanoflights.org

سورة احلج (شرياز) – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ،اجملل  ،4الصفحات 100 - 75

قلوب العارفني ذ ّكر نفسك ثّ ذ ّكر النّاس ليآثر قولك يف العاملني كذلك علّمك
الل ح يثا إن أنتم من املوقنني وإن
لسان الق رة والعظمة فمن أص ق من ّ
الروح قل تركته حني الّذي
حتسس أح عن غالم ّ
سافرت إىل داير أخرى و ّ
كان قميصه مرشوشا ب م البغضاء وأحاطته دايجن األرض من ك ّل اجلهات
عما خلق بني األرض
وهو ينادي بينهم بن اء الّذي اضطربت عنه ك ّل االشياء ّ
السماء وكذلك كان األمر إن أنتم من العاملني وهو يقول اي قوم ال تقتلوا
و ّ
الغالم بع الّذي جائكم عن شطر الق س بكتاب مبني واي قوم ما أنطق عن
الل العل ّي األعلى إ ّايكم أن ال
اهلوى بل مبا يعلّمين ش ي القوى من جربوت ّ
الل الّذي إليه يرجع األمور إن أنتم
تضربون بسيوف النّفس واهلوى خافوا عن ّ
من املؤمنني واي قوم هذا العل ّي بينكم ويتلو عليكم ما تلى من قبل ويشه
ي العزيز املنيع واي قوم إن تكفروا هبذه
بذلك ك ّل ال ّذ ّرات وهذا اللّوح ال ّ ّر ّ
الل من قبل فأتوا برهانكم إن أنتم من
حجة آمنتم برسل ّ
املرسالت فبأي ّ
الل على هيكل بشر مثلكم ويلقيكم من
الصادقني أتعجبون أبن جائكم غالم ّ
ّ
الل املشعشع
ليقربكم إىل مجال ّ
آايت ربّكم ويعلّمكم سبل العلم والعرفان ّ
من
لعل حت ث يف قلوهبم انر ّ
الل وحبّه ويقو ّ
املق ّ س املنري كذلك فاذكر للعباد ّ
نن من النّاصرين قل اي قوم تعالوا إىل كلمة ع ل بيننا
على ذكره وثنائه ويكو ّ
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تعزروه لن ختذلوه
الرمحن لن تؤذوه وإن لن ّ
وبينكم إنّكم إن لن تنصروا ربّكم ّ
نن من املعرضني قل إنّه يعلم غيب
وكونوا منصفا يف أمر ربّكم وال تكو ّ
حيرك به أايديكم وخيطر يف قلوبكم ويتكلّم به
السموات واألرض ويعلم ما ّ
ّ
احلق يقني وجيزي ك ّل نفس مبا كسبت فما جزاء الظّاملني ّإال
ألسنكم وإ ّن هذا ّ
ك يف ديين فاعلموا أب ّن
يف أصل احلجيم قل اي مأل البيان إن كنتم على ش ّ
ابلل الّذي خلقكم وك ّل شيء ولن اتّبعكم يف هويكم وأمرت أبن ال
آمنت ّ
أعب ّإال إ ّايه وأان أ ّول العاب ين قل اي قوم فارمحوا على أنفسكم وأنفس النّاس
الل الّذي أحاط ك ّل شيء إن أنتم يف أمره ملن
وال تص ّ وهم عن صراط ّ
املتف ّكرين واي قوم فاقرئوا ما نزل من قلم الق س إن وج مت منه روائح ربّكم ال
اتلل هذا نفسه وتلك آايته مألت شرق
نن من املشركني ّ
تنكروه وال تكو ّ
األرض وغرهبا فبأي برهان أنتم تست لّون ألويل الفرقان فتبيّنوا اي معشراملفرتين
الل أبن مل يكن بني ي يكم من شيء ّإال ما ّنزلناه من قبل على
إذا يشه ّ
ي اللّميع
مجالنا األوىل وهذا ما ّنزل من عن ه على هذا اجلمال املشرق ال ّ ّر ّ
نن من العاملني
فسوف تسئلون ّ
عما كفرمت به وأعرضتم وجتزون مبا فعلتم وتكو ّ
تبشر ّن
مبشرات عن ميينه ّ
قل وله مرسالت من بني ي يه ومع ّقبات عن خلفه و ّ
الرحيم قل ق عمت
ك ّل ال ّذ ّرات أبنوار الّيت أشرقت عن وجه ّ
الل املقت ر العزيز ّ
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السموات
حيب أن يشه مجال ربّه بع الّذي ظهر ّ
عني لن ّ
ابحلق بني ّ
لعل حي ث يف قلوهبم
واألرضني كذلك ألقينا على املمكنات من ك ّل ح يث ّ
قن أبنّه ال إله ّإال أان املتعايل احلكيم العليم
انر ّ
الل وينط ّ
الرمحن لتج
أن اي ححمم ح إذا استجذبتك روائح الق س وقلّبتك إىل داير ّ
فن يف حوله
السبحان إذا اذهب إبذن ربّك املنّان إىل مقام الّذي يطو ّ
نفحات ّ
املقربني ال ّذينهم يف حول العرش هم يسبّحون وإنّك حني الّذي تقوم
مالئكة ّ
الل ربّك إذا فاخلع عن جس ك قميص
عن مقامك وتري أن تو ّجه إىل شطر ّ
النّفس واهلوى ثّ عن رجليك نعلني البغي والفحشاء ألنّك ت خل مقام الّذي
السماء ولن يقبل ّإال
لن يرد عليه ّإال من ي ع عن ورائه ك ّل من يف األرض و ّ
فن طور األمر وبريّة
تنزيه الكربى إن أنت من الّذينهم يفقهون ويف حوله يطو ّ
العز ثّ أفئ ة الّذينهم إىل هواء القرب يف ك ّل حني يصع ون
الق س ثّ سيناء ّ
الل من الواردين عليه ولو تسكن
ومن دون ذلك لن تفوز به ولن تذكر عن ّ
عما أنتم تع ون وإذا هاجرت عن نفسك وعن ال ّ نيا وأهلها
فيه ألف سنة ّ
الل ربّك وبلغت مقام الّذي رأيت سواد امل ينة فانزل ثّ قف على
وسافرت إىل ّ
موقفك وقل :
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الل وموطن أمسائه وخمزن
العزة والثّناء عليك اي م ينة ّ
الروح والنّور و ّ
ّ
صفاته ومنبع فيوضاته ومع ن إفضاله ومظهر جتلّياته الّيت أحاطت ك ّل الوجود
السّر األزليّة
وأشه أب ّن من سوادك ظهرت نقطة األ ّوليّة وطراز الق ميّة و ّ
والكلمة اجلامعة والقضااي احملتومة واألسرار املخزونة كذلك سبقك الفضل من
الل املهيمن القيّوم
لى ّ
الل ربّك خبضوع وخشوع وتسليم ورضاء حمبوب وقل :
ثّ ارفع ي اك إىل ّ
رب لك احلم على ب ايع مواهبك ولطائف عطاايك وكيف
أي ّ
شرفتين هبا واختصصتين هبذا الفضل
أشكرك اي إهلي مبا رزقتين زايرة بيتك و ّ
الّذي ما سبق به أح دون وعلّمتين ما ال عرفه نفس سوائي إذا اي إهلي فررت
عما منعين عن قربك
مبقر نفسك األعلى وهربت ّ
عن بيت نفسي واعتصمت ّ
عما عن ك وال
واستحصنت يف جوار رمحتك الكربى إذا اي إهلي ال حترمين ّ
حب
تشتغلين بغريك وإنّك أنت العزيز الغفور أي ّ
رب ثبّتين على حبّك و ّ
أوليائك وال جتعلين من الّذين يكفرون آبايتك بع إنزاهلا ويستهزئون هبا بع
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رب
الّذي أحاطت نفحاهتا املمكنات وك ّل ما خلق يف الغيب و ّ
الشهود أي ّ
هب يل من ل نك عصاء فضلك وعنايتك ألفلق به حبر النّفس واهلوى و ّامر
مين ما
عز رأفتك وسرادق ق س عصمتك ّ
منها ألصل إىل خيام ّ
لئال يظهر ّ
رب هذا البيت املعمور
يكرهه رضاك وإنّك أنت الفاعل ملا تشاء وإنّك أنت ّ
ثّ اركب إىل أن تصل مقاما يكن بينك وبني امل ينة ّإال ألف خطوة أو أزي أو
الل املهيمن
قل إذا فانزل ثّ غيّب نفسك يف املاء كما أمرت به يف كتاب ّ
أ ّ
قص شاربك ثّ قلّم أظفارك وحلّق رأسك ثّ
العل ّي القيّوم وإذا خرجت عن املاء ّ
استعمل أحسن األطياب ثّ البس أحسن الثّياب مبا استطعت عليه وإن مل
الل عنك وإنّه هلو املقت ر العف ّو
تكن مستطيعا مبا أمرانك به ال حتزن فق عفا ّ
تقربت
العطوف ثّ اسع يف نفسك أبنّك حني الّذي يقع عينك على امل ينة و ّ
إليها يكون قلبك مط ّهرا عن ذكر املوجودات حبيث ت ع عن ورائك ك ّل ما
السموات ألنّك إذا متشي بني ي ي سلطان املمكنات
خلق بني األرضني و ّ
رب ك ّل شيء إن أنتم
الصفات كذلك يعلّمك قلم ّ
ومليك األمساء و ّ
الل ربّك و ّ
تعرفون وإذا عملت ما أمرانك به إذا قم عن مقامك ثّ وّل وجهك شطر البيت
ثّ قف ثّ ارفع ي اك للقنوت ّلل املقت ر املهيمن احملبوب قل :
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اي إهلي هذا مقام الّذي به ّقرت أعني املشتاقني واستجذبت أفئ ة
العاشقني وهذا منتهى مقص القاص ين وأعلى مطلب الطّالبني وهذا مقام
تصفر وجوه الواصلني يف اشتياقهم
الّذي متطر فيه عيون العارفني يف فراقك و ّ
عز أح يّتك وبوارق ظهورات
إىل مجالك أسئلك اي إهلي به وبتجلّيات أنوار ّ
ق س ألوهيّتك أبن خلّصين عن انر نفسي وق ّ سين عن ك ّل ما ال يليق
لسلطانك وإنّك أنت املهيمن القيّوم
مرة ثّ ارفع ي يك
ثّ أنزل ي يك إىل أن يصال إىل فخذيك ثّ ك ّرب ّ
الل تسعة ّ
رب ما كان وما يكون وقل :
مرة أخرى إىل ّ
الل ربّك و ّ
ّ
عز عظمتك
اي إهلي هذه م ينة الّيت فيها ظهرت سلطنتك وبرزت آاثر ّ
حجتك وأحاطت رمحتك
ونزلت آايتك ومتّت كلمتك وعلت ق رتك والحت ّ
السموات واألرض ويشه بذلك نفسي وقلب
ك ّل االشياء وك ّل ما يف ّ
عين ما
ولسان ثّ عباد مكرمون إذا أسئلك اي إهلي هبا ومبا ظهر فيها أبن تنزع ّ
يبع ن عن شاطئ ق س رمحتك وإفضالك ومينعين عن جوار فيض فضلك
ّ
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وإعطائك ثّ ألبسين اي إهلي قميص مكرمتك وألطافك وإنّك أنت املقت ر

على ما تشاء وإنّك أنت العزيز املتعايل احملبوب ثّ أشربين اي الٓهي من
عز عرفانك ومعني ق س لقائك الّيت لو يرشح منها قطرة على
سلسبيل ّ
املمكنات ليصري ّن حيّا ابقيا دائما قائما يف مقابلة وجهك وظهورات بوارق
أنوار طلعتك وإنّك أنت العزيز املتعايل الق ّ وس إذا فانزل ي اك ثّ امش على
متج ثّ
األرض بوقار ّ
الل وسكينته ويف مشيك هتلّل ربّك ثّ تك ّرب وتق ّ س و ّ
املقربني قل :
اتّبع سنن املرسلني وسجيّة ّ

هم لبّيك لبّيك وسع يك والنّور بني ي يك كّرر هذه الكلمة
لبّيك اللّ ّ
ابحلق لتكون
على ق ر الّذي لن ختم انر شوقك واشتياقك وكذلك أمرانك ّ
من الّذين هم مبا أمروا يعملون ثّ اعلم أنّك هبذه الكلمة جتيب ربّك حني
لسّر
الّذي استوى على العرش واندى املمكنات بقوله ألست بربّكم وإ ّن هذه ّ
هذا لو أنتم يف أسرار ربّكم تتف ّكرون بل لو تشه بعني الفطرة لتشه ه حينئذ
الل ال إله ّإال أان املهيمن
يكون مستوّاي على أعراش املوجودات وينادي أب ّن أان ّ
الل
الزائر فاعرف ق رك ومق ارك يف ذلك احلني ثّ اشكر ّ
القيّوم وإنّك اي أيّها ّ
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مبا رزقت بذلك وأيّ ك على ذلك وإنّه ما من إله ّإال هو له اخللق واألمر وك ّل
الروح وسيناء
أبمره يعلمون فطوىب لك اي عب مبا دخلت بريّة الق س وفاران ّ
الل اي أيّها
األمر بل لو ت ّق بصرك تشه أب ّن كلّها يف حولك يطوفون فو ّ
السماء لتشه
العب املهاجر إذا لو يفتح ّ
الل بصرك وتلتفت فوق رأسك إىل ّ
أب ّن أهل حظائر الق س ومواقع األنس ثّ أهل سرادق الالّهوت وأهل مقاع
يتحركن يف
اجلربوت وهياكل املق ّ سني من ظهورات امللك وامللكوت كلّهم ّ
رب امل ينة
ميج ّن معك ّ
سن و ّ
هواء الق س فوق رأسك ويهلّلن ويك ّرب ّن ويق ّ
والّذي ظهر منها وطلع فيها وكذلك تشه األمر إن أنت تكون من الّذينهم
الروح يشه ون
ببصر ّ
و إذا وصلت إىل مقام الّذي استقربت ابب امل ينة مق ار عشرين خطوة إذا
الل تسعة
رب هذا ّ
الشطر احملمود ثّ ك ّرب ّ
قف أبمر ّ
رب ك ّل شيء و ّ
الل ربّك و ّ
مرة ثّ خاطب امل ينة من قبلي وقل :
عشر ّ
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الل ومنعوان عن
الل قوما حال بيننا وبني أنوار ق سك اي م ينة ّ
لعن ّ
عز رمحتك والقيام
السكون يف جوار ّ
االستنشاق من روائح ق س أح يّتك و ّ
على فناء ابب فيض رمحانيّتك
ثّ ح ّول النّظر إىل املنظر األكرب شطر اجل ار من امل ينة وما خلق فيها وكان
عليها أل ّن على ك ّل ذلك وقعت نظرة ا ّلل العزيز املهيمن القيّوم قل :
أن اي ج ار امل ينة فطوىب لك مبا استشرقت عليك من أنوار مشس ربّك
العل ّي األعلى أن اي أشجار امل ينة فطوىب لكم مبا هبّت عليكم نسمات الق س
الل العزيز
عن شطر البقاء أن اي هواء امل ينة فطوىب لك مبا انبسط فيك هواء ّ
الرمحن
املقت ر احملبوب أن اي أرض امل ينة فطوىب لك مبا مشى عليك رجل ربّك ّ
السبحان يف أ ّايم الّيت كان الك ّل يف حجبات أنفسهم حمتجبون
وّ
مر بك هيكل ّ
ثّ امش إىل أن تصل امل ينة وإذا فزت بلقائها ووصلت إىل ابهبا ضع وجهك
على تراب الباب لتج رائحة ربّك العل ّي األعلى وتكون من الّذينهم مباء
احليوان هم يرزقون ثّ اعلم أب ّن من ترابه يظهر حكم املاء ومن مائه حكم
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اهلوائه اثر النّار وجبذوة منها ظهر حكم الكاف والنّون إن أنتم تعلمون وهذا
ما وصفناه لك يف األرض وبني هوالء الّذينهم يف سكر أنفسهم خام ون وإّال
عما خلق يف ميادين البقاء
عز عن ّ
فو الّذي نفسي بي ه لذ ّرة من تراهبا أل ّ
الل ّ
سر اإلمضاء يف جربوت الب اء وكذلك نلقي
وما ق ّ ر يف ألواح القضاء يف ّ
عليك من أسرار األمر لتكون من الّذين هم يفقهون
و إذا قبّلت ّ
مرة ثّ
الرتاب واستربكت به فارفع رأسك ثّ قم وك ّرب ّ
الل تسعة عشر ّ
الل وسكينته ثّ عظمته وإجالله إىل أن
مرة ثّ امش بوقار ّ
تب ّهى ربّك تسعة ّ
تصل يف مقابلة البيت إذا قف وقل :
أشه بلسان ونفسي وروحي وجس ي أب ّن هذا مقام الّذي يسج ه
أهل جربوت العماء ثّ أهل ملكوت الب اء ثّ الّذينهم سكنوا يف رفارف البقاء
مير نسائم اجلود على هياكل
خلف جلج الكربايء وبه ظهر ك ّل شيء وبه ّ
العالني وهذا مقام الّذي يستربك به سكان مأل البقا ويستحيي به أفئ ة
السماء يكنس فنائه يف ك ّل يوم أهل غرفات
الّذينهم
ّ
استقروا بني األرض و ّ
املقربني وإ ّن هذا مقام الّذي فيه ظهر مجال
الروح ملئكة ّ
احلمراء ثّ بغ ائر ّ
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الرمحن ثّ استوى بنفسه على عرش الغفران وحكم مبا أراد على أهل األكوان
ّ
حيب ويفعل ما يري أشه أ ّن بقبضة من
وإنّه هلو ّ
الفعال ملا يشاء حيكم ما ّ
الرتاب خلق آدم األوىل ولذا مسّي أبو البشر يف ملكوت األمساء وجعله
هذا ّ
الل أ ّول ذكره بني اخلالئق أمجعني
ّ
الرتاب ثّ ضع خ ّ ك اليمىن عليه ثّ قل بلسان :
إذا فاخ حرر بوجهك على ّ
هم اي إهلي هذا عب ك الّذي ق انقطع عن ك ّل اجلهات
فسبحانك اللّ ّ
وتو ّجه إىل جهة فردانيّتك وخلّص نفسه عن ك ّل ما سواك وتو ّسل حببال جود
عز رمحانيّتك اذا هب اي إهلي على فؤادي
عنايتك وق جاء بتمامه إىل ميادين ّ
عز ألطافك
عز ق س عنايتك وعلى كينونيت من نفحات سلطان ّ
من أرايح ّ
وال تطردن اي إهلي عن اببك حمروما وال عن ظهورات مشس إفضالك مأيوسا
وإنّك أنت املقت ر على ما تشاء وإنّك أنت املهيمن العزيز الق ير
ثّ قم وتو ّجه إىل جهة األمين من البيت شطر ربّك املتعايل العزيز احلكيم ثّ
الل العل ّي األعلى وقل :
ارفع اي اك إىل ّ
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فسبحانك اللّهم اي إهلي ق ارفعت أي اي رجائي إىل مساء جودك
ومواهبك وعلّقت أانمل اعتمادي إىل حبال فضلك وألطافك أسئلك ابلّذي
به ألبست املمكنات من خلع ه ايتك وأحييت املوجودات من سلطان رأفتك
وإكرامك أبن ال تغلق ابب معرفتك على وجه قلب وال ابب رمحتك على
عز وح انيّتك ومليك
فؤادي ثّ اجعلين اي الٓهي على ما يليق لسلطان ّ
ق س صم انيّتك وإنّك أنت الفاضل الباذل العزيز الكري وأان الّذي اي

إلٓهي انقطعت عن نفسي وأسرعت إىل نفسك األعلى وهاجرت عن بييت
ووقفت أمام بيتك األطهر األهبى إذا أسئلك أبن ال ت عين بنفسي وال ابلّذين
يص ون العباد عن صراطك العزيز املستقيم
حب مجالك و ّ
مينعون النّاس عن ّ
مرة كذلك أيمرك مجال الق م ويعلّمك ما
ثّ طوف حول البيت من قبلي سبعة ّ
ال يعرفه أح من العاملني ويف حني الّذي تطوف بيت ربّك ذكره يف قلبك
وعلى لسانك وكن يف نفسك مستقبال إىل جهة عرش عظيم وإذا امتمت
طوافك فاحضر يف رواق األ ّول تلقاء ابب احلرم ثّ قف ثّ ارفع ي اك إىل مساء
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فيض فضل ربّك العزيز املنيع واوصيك أبنّك حني الّذي ترفع ي اك ترفعها
جبذب الّذي به ترفع أايدي املمكنات إىل مساء فضل موالك وإذا أردت أن
الل ربّك ت عوه خبلوص الّذي به ينطق ألسن ك ّل ال ّذ ّرات بثناء ابرئك
ت عو ّ
وذكر موج ك املقت ر القادر الب يع وإنّك إن لن تكن كذلك ال ينبغي لك
املقربني وال نسبتك إىل
أبن تقوم مقام الّذي قامت عليه هياكل املق ّ سني و ّ
الل سيفا قاطعا بني املشركني
حب الّذي جعله ّ
نفسي وأسكونك يف ظ ّل ّ
واملو ّح ين
و إذا رفعت أي اك إىل سحاب رمحة ربّك العزيز العامل العليم قل :
أشه أن ال إله ّإال هو وح ه ال شريك له وال شبيه له وال وزير وال نظري وال
الرفيع مل يزل كان واح ا يف ذاته
ض ّ وال ن ّ وال مثال لسلطانه املرتفع املمتنع ّ
عز
وواح ا يف صفاته وواح ا يف أفعاله وال يزال يكون مبثل ما ق كان يف ّ
جالله وسلطان استجالله الّذي ق أ ّقر العارفون ابلعجز عن الورود على
ميادين ق س عرفانه واعرتف املخلصون ابلتّقصري عن اإلرتقاء إىل مساء ذكره
وثنائه وإنّه هلو املهيمن على ك ّل شيء وإنّه هلو العزيز الكري وأشه أ ّن نقطة
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األوىل وربّنا العل ّي األعلى لظهوره يف الهوت العماء وبروزه يف جربوت القضاء
وطلوعه يف ملكوت اإلمضاء وبه بعثت املوجودات وج ّ دت املمكنات
غردت ورقاء
ونصبت ميزان الع ل على مقام ّ
عز محي وبه دلع ديك العرش و ّ
عز حفيظ وبه رفعت مسوات
العز وقامت قيمة األمر وظهر ما كنز يف خزائن ّ
ّ
الق م وصع ت سحاب اجلود يف هذا الفضاء األق س األكرم وأشرقت مشس
الفضل والكرم عن أفق ق س منري وبه مت ّوجت أحبر اآلايت يف ملكوت األمساء
الصفات ومتّت ميقات األمر مبا ق ّ ر يف صحائف جم منيع وأشه أ ّن به
و ّ
السرت عن مجال الكربايء وظهرت أسرار الغيب يف ملكوت الب اء
كشف برقع ّ
وبه استعرج ك ّل فقري إىل مساء الغناء واستصع ك ّل فان إىل مواقع البقاء وك ّل
الشفاء على سرادق نور مليع وأشه اي إهلي أب ّن هذا مقام
عليل إىل مكامن ّ
عز وح انيّتك وخلقت خلق األ ّولني واآلخرين
الّذي فيه استويت على عرش ّ
بسلطان مشيّتك وإرادتك وفيه أمطرت سحاب فضلك على العاملني إذا
أسئلك اي الٓهي ابمسك األعظم املكنون وكلمتك األمتّ املخزون الّذي
وع ت العباد بظهوره يف املستغاث أبن ت خلين على شاطئ حبر غفرانك ومتح
عين كلّما أحصيته من جريرايت الكربى وخطيئايت العظمى ثّ اغفر اي الٓهي
ّ
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أيب وأ ّمي وعشرييت والّذين نسبتهم إىل نفسي من الّذينهم آمنوا بك وآبايتك
املقربني ثّ
ثّ اجعل يل اي الٓهي مقع ص ق عن ك ثّ أحلقين بعبادك ّ
أسئلك اي الٓهي وحمبويب أبن ال جتعلين من الّذين يطوفون بيتك يف أرضك

عز قيّوميّتك ومواقع ق س
وينكرون بيتك احلرام يف مظاهر نفسك ومطالع ّ
السلطان املقت ر
ربوبيّتك وهذا اي الٓهي منتهى أملي ورجائي وإنّك أنت ّ

عز
العزيز احلكيم ثّ أسئلك اي الٓهي جبمالك الّذي به استضائت مشوس ّ
عنايتك واستربقت بوارق أنوار ق س مكرمتك أبن ال تضطربين يف يوم الّذي
تزل فيه أق ام
فيه يضطرب ك ّل ذي نفس ويستكرب ك ّل ذي شوكة ورايسة و ّ
كل ضياء مشرق منري إذا خذ
كل األشياء وتظلم فيه ّ
البالغني وترفع فيه ضجيج ّ
عز
ي ي اي إهلي بي فضلك وإفضالك وال حترمين يف ذلك اليوم عن نفحات ّ
ق سك وال عن استماع نغمات ب عك وال تع ّقبين اي إهلي يف ذلك اليوم خلف
كل انعق فاسق بل فاجعل بصري مفتوحا بفضلك ألعرفك بنفسك ال مبا
ّ
سواك وأشاه ب ايع أنوار مجالك مبا أعطيتين جبودك ال مبا عن النّاس ألنّك ما
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جعلت لنفسك دليال دون ذاتك وال برهاان غري آايتك وإنّك أنت القائم
رب العاملني.
كل شيء و ّ
احلاكم العليم اخلبري واحلم هلل ّ
رب ّ
يتقرب إىل احلرم أزي من ذلك أل ّن
إذا فاختم زايرتك أل ّان ما أذ ّان أح ا أبن ّ
الصفات ومن دون
أمام ذلك املقام يستضيء أنوار ال ّذات عن وراء األمساء و ّ
صفات عن هللا مالك األرضني
ذلك رعاية لألدب الّذي كان من أحسن ال ّ
حنب أن
السموات وكذلك ألقينا عليك األمر ّ
حبجة واضح الئح مبني وإ ّان ّ
و ّ
الزائرين
كل م ينة أح من قبلي ونفسه ليزور بيت هللا ويكون من ّ
يذهب من ّ
الرمحة والعناية من مساء ق س منري وحني الّذي يرفع
كل ق م ينزل عليه ّ
اتهلل يف ّ
كل ما يكون منسواب إليه
ق م األوىل ويضعه ليغفر هللا ذنوبه وذنوب ّأمه وأبيه و ّ
األولني واآلخرين اتهلل من زار
كل املوجودات من ّ
وكذلك أحاط فضل ربّك ّ
عز لقائه وخباء جم مجاله وكذلك خنربكم من نبأ
البيت كمن زار هللا يف حسرادق ّ
الّذي كان عن العرش عظيم ومن زار البيت مبا علّمناه ق يبعثه هللا بع موته
العزة والكربايء على مجال يستضيء من أنوار وجهه أهل مأل األعلى
يف رضوان ّ
يطوفن يف حوله
حيضرن بني ي يه و ّ
السموات العحلى أبن ّ
كل من يف ّ
وأيمر ّ
كل بكور وأصيل.
ويزورون مجاله يف ّ
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أن اي أمناء هللا يف األرض فاسعوا إىل ذكر األعظم ثّ ذروا ما يف أي يكم
مقر هللا العزيز املقت ر العليم أن أثبتوا اي قوم على مقام الّذي لو
و ّ
توجهوا إىل ّ
تكونن يف دين هللا ملن
كل من على األرض لن تلتفتوا إليه و ّ
يقوم عليكم ّ
لعل الّذي كان يف
الراسخني فسوف مينعكم املشركون ّ
ّ
عما ألقى هللا عليكم ّ
ص ورهم ولكن هللا يفعل ما يشاء بقوله وإنّه هلو املقت ر الق ير ثّ ان اعلموا أ ّان
مفصال مبسوطا وما أرسلنا إىل حينئذ ولو يشاء هللا
كتبنا يف زايرة البيت ألواحا ّ
ويل املرسلني وما أرسلناه هذا ما ّنزل من جربوت هللا املختار
نرسلها ّ
ابحلق وإنّه ّ
حيّب ألن خيتصرن يف
املقربني وأهل مأل العالني ّ
ابإلختصار ألن مالئكة ّ
الرائرين كذلك
األعمال على الظّاهر ويف الباطن
ّ
كل حني ملن ّ
يكونن يف ّ
عرفناكم سبل الق س وه يناكم إىل شاطئ فضل مبني وإنّك أنت اي
علّمناكم و ّ
بشره برضوان ق س
حمم إذا رأيت الكري يف امل ينة ذكّره بذكر من ل ّان ثّ ّ
ّ
سر
كري قل اي كري قم عن مقامك ثّ ّ
السموات واألرض مبا ظهر ّ
صح بني ّ
األمر عن مشرق امسه الب يع فاخرق حجبات الوهم ليطلع عن خلفها مجال
السموات واألرض
الق م أبنوار ّ
السكر أحاط ك ّل س ّكان ّ
عز مليع ثّ اعلم أب ّن ّ
السحاب املرتفع
إذا أنت فاخرج عن خلف أحجاب ليمطر على فؤادك هذا ّ
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املنري ثّ اخرب النّاس بكنز األعظم ثّ ذ ّكرهم هبذا النّبأ العظيم قل إ ّان سرتان
لئال يعرفنا أح من
السنني ّ
وجهنا حتت سبعني ألف حجاب يف عشرين من ّ
فلما اعرتضوا علينا املشركون من الّذين كان يف
السموات واألرضني ّ
أهل ّ
غل الغالم إذا كشفنا النّقاب عن وجه األمر بسلطان مبني إذا
ص ورهم ّ
أظلمت مشوس األوهام وخسف قمر األظالم وسقطت أجنم البغضاء على
مقر املشركني وإنّك اي كري
وجه األرض ورجعت أنفس املغلّني إىل أسفل النّار ّ
اتلل كلّما مسعت ق ظهر
ال تصرب يف آن ثّ بلّغ أمر ربّك إىل ك ّل عارف بصري ّ
من سلطان العزيز اجلميل فاطلع عن غرف األحزان ثّ اطلق اللّسان على
البيان يف ذكر ربّك العزيز احلاكم احلكيم ثّ اجعل ك ّل من على األرض عن
لئال مينعك شيء منها لتكون على خفة ولطف منيع لتق ر أن تطري إىل
ورائك ّ
السماء الّذي أرفعناها ابمسنا العل ّي املقت ر العليم كذلك
هواء القرب يف هذا ّ
أمرانك واختصصناك بني العباد لتقوم على األمر بسلطان
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