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لكل قرية ينتشر فيها هذا اللّوح أبن يعيّاوا أهلها يف ذلك اليوم
فقا كتب هللا ّ
الشاكرين.
يكونن من ّ
ويهلّلوا و ّ
يكّبوا ويعيشوا أبعلى ما عناهم و ّ
هو الباقي الظاهر

فسبحان الذي ن زل اآليت ِحل ّق وينزل أبمره كيف يشاء ل إله إل هو
العزيز القتار القاير * لن مينعه شيء عن أمره وسلطانه يفعل ما يشاء يف
السموات
جّبوت األمر واخللق وحيكم ما يريا * وله يسجا ك ّل من يف ّ
واألرض حييي ومييت مثّ يبعث من يشاء من هذا الكوثر العذب الق ّاس النري
ِحلق وأشرق مجال األحايّة عن مشرق
اتّلل إ ّن روح األمر قا ظهر ّ
* قل ّ
اّلل ك ّل من يف ملكوت األمر واخللق وإنّه
القاس غسلطان مبني وغه امتحن ّ
السموات واألرضني * قل إ ّن شجرة الطّور يف هذا الظّهور تنطق
ليزان ّ
اّلل غني ّ
اّلل ول ختتلفوا يف
الرحيم * قل ي قوم اتّقوا ّ
ّ
الرمحن ّ
ِحلق أبنّه ل إله ّإل أان ّ
السموات
اّلل وإ ّّنا قا ظهرت ّ
كلمة ّ
ِحلق أبمر ينصعق عنه ك ّل من يف ّ
واألرض ّإل من شاء رغّك العزيز القا)ر القتار القتار احلميا * قل إ ّّنا قا
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اّلل وأنتم ما اطّلعتم هبا مبا
كل حني من آيت ّ
كانت غينكم وتتلي عليكم يف ّ
اّلل أغصاركم عن عرفان
أخذتكم األوهام وكنتم على غفلة مبني * كذلك منع ّ
نفسه غعا الّذي كان غينكم جبمال الّذي ما أ)رك شبهه أحا من األ ّولني * أن
الشجرة الّيت ارتفعت على جبل القاس وتنطق
اّلل عن هذه ّ
ي عبا امسع نااء ّ
ِحلق أبنّه ل إله ّإل هو العزيز اجلميل * قل هذا ناآء ما مسع شبهه أحا يف
ّ
الرضوان الرتفع النيع * أن
أزل اآلزال ولن يسمعه أحا ّإل أبن ياخل يف هذه ّ
التحركة الرتفعة
الروح امسع نااء ّ
ي ّ
حمما أنت غسمع ّ
اّلل من هذه الورقة النبتة ّ

الدنّية على هذه الشجرة الرتفعة األحايّة اإللٓهيّة ول تلتفت إىل نفس
توجه إليه ول ختف من أحا ول تكن من
فتوّكل على ّ
اّلل رغّك و ّ
رب العالني و ّ
الدافلني * مثّ اعلم أب ّان أمرانك حني ذهاغك عن غني ياينا ووصيّناك غوصاي
اّلل ول
عما رأيت يف هجرتك مع ّ
حمكم عظيم * ومنها ما أمرانك أبن ل تز) ّ
عما شهات وإ ّن هذا كان من أمري عليك ويشها غذلك ك ّل الوجو)
تنقص ّ
اّلل اللك العزيز القاير * وإنّك ز)ت يف أوهام النّاس
وعن ورائه لسان ّ
حمما اتّق
عما رأيت من قارة ّ
اّلل رغّك و ّ
رب آِئك األ ّولني * أن ي ّ
ون ّقصت ّ
اّلل على نفسك وعلى أنفس العبا) ول
اّلل ول تتّبع هويك ول ّ
تدري نعمة ّ
ّ
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اّلل غبصرك مثّ اخرق
اّلل يف نفسك مثّ اشها أمر ّ
تكن من اجلاهلني * اتّق ّ
السبحات
حجبات الوهم ِمسي القتار العزيز احلكيم * وإنّك لو لن خترق ّ
عن وجه قلبك إىل أغا اآلغاين إ ّان ما منسك زمام األمر وأنمرك غذلك غاوام
اّلل العزيز العليم إىل أن خترق األحجاب وتطّلع عن مشرق األمر غقارة
ّ
حمما غلّغ نفسك مثّ غلّغ النّاس مبا طلع الوجه عن
وسلطان غايع * أن ي ّ
اّلل ول
السبحات أبنوار عّز عظيم * مثّ ذ ّكر النّاس مبا أمرت من لاى ّ
خلف ّ
ي
ّ
قل من احلني فاشا) ظهرك مبا أمرانك حينئذ يف هذا اللّوح ال ّا ّر ّ
أتخر فيه أ ّ
ونن من
النري * ول تكن من الّذين ما يتّبعون ّإل مبا أيمرهم هويهم ويك ّ
السموات واألرض
اخلاسرين * فاعلم أب ّن رغّك عامل غك ّل شيء وعناه علم ّ
حلق إن أنت من العارفني * لن
وغيب ما يف جّبوت األمر واخللق وإ ّن هذا ّ
يشتبه عليه أمر ولن حيتجب عنه ما خيطر يف صاور النّاس وإنّه حمليط على
السموات واألرض عن
العالني * إ ّيك إ ّيك ي ّ
حمما امسع قويل و)ع ك ّل من يف ّ
ورائك مثّ استقم على األمر ِستقامة من عناان وأمر من لا ّان ول تضطرب يف
القوة وأما
نفسك ول تكن من اخلائفني * أما رأيت وشهات سلطان القارة و ّ
اّلل عن ر)آء قاس كرمي * أما رأيت كيف انقا)ت
اطّلعت كيف ظهرت يا ّ
األمور لسلطانه وخضعت له أعناق الفراعنة وذ ّل عناه ك ّل ذي شوكة عظيم
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مع الّذي كان غني ياى األعااء يف ك ّل صباح ومسآء ويف ك ّل غكور وأصيل *
وأما شهات اعرتاف ك ّل العلماء وعجزهم حني الّذي استشرقت عليهم أنوار
ِّلل
حمما فانصف ّ
ي األغاع البايع * أن ي ّ
العلم واحلكمة من هذا الفم ال ّا ّر ّ
مثّ تف ّكر فيما أشرق ِلفضل ول تتّبع هواك ول تكن من العرضني * ط ّهر
نفسك عن حاو)ات البشر ول جتاوز عن حكم اإلنصاف ول ترتّا البصر
اّلل ما جعل لرجل من قلبني وهذا ما
عن منظر الشرق العل ّي العظيم * إ ّن ّ
صف مرآت
حمما
عرب مبني * ّ
نّزلناه على ّ
العرب من قبل وأظهرانه غلسان ّ
ّ
القرغني *
قبلك لينطبع عليه مجال ّ
اّلل وإ ّن هذا لنصحي عليك وعلى عبا)ان ّ
اّلل عليكم وظهر سلطانه وطلع )ليله وجاء غرهانه
اّلل قا متّت نعمة ّ
فو ّ
حمما إ ّان سرتان وجهنا عنكم يف
وكملت ّ
حجته إن أنتم من النّاظرين * أن ي ّ
السنني ويشها غذلك أنفسكم وأرواحكم ومن ورائكم ك ّل من
عشرين من ّ
سكن يف سرا)ق اخللا خلف جل ج البقاء من هياكل الق ّاسني * وكان النّاس
مريبا يف هذا اجلمال حبيث ما عرفه أحا منهم غعا الّذي ك ّل حضروا غني يايه
يف ك ّل يوم ومسعوا آيته وشهاوا أنواره حبيث أحاطت على ك ّل من يف
حمما قا كنت من قبل
السموات واألرض وعلى األ ّولني واآلخرين * أن ي ّ
ّ
اّلل يف ك ّل األلواح غل يف ك ّل
مبشر النّاس هبذا الظّهور يف التّسع مبا ّ
ّ
غشرهم ّ
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اّلل
صحف وزغر منري وإ ّان منعناك عن ذلك أل ّن يف تلك األ ّيم ما متّت ميقات ّ
وما جاء الوعا مبا ق ّار يف ألواح قاس حفيظ * إذا لا متّت اليقات وجاء
ّ
الوعا أمرانك مبا أر)ت من قبل لتكون من ال ّذاكرين أمر الّذي لن يقوم معه
اّلل العل ّي العظيم * أن ي
السموات واألرض وهذا ما نزل حينئذ من جّبوت ّ
ّ
حمما أ ّول غ ّسل نفسك مثّ روحك مثّ ذاتك مثّ جساك مثّ أركانك من هذا
ّ
غسل غه النّاس مبا
الكوثر الّذي جرى ّ
ِحلق من هذا القلم ال ّا ّر ّ
ي القومي * مثّ ّ
استطعت ليط ّهر غه أفئاة العارفني * مثّ اعلم أب ّن رغّك ليقار أن يب ّال ك ّل من
أتخر يف ذلك مبا
يف اللك حبرف من عناه وإنّه هلو القتار القاير ولكن ّ
يفصل غه
السعيا عن ّ
الشق ّي و ّ
قضى يف األلواح وليمتاز الطّيّب عن اخلبيث و ّ
اتّلل أ ّن الفتنة قا جائت وهبا ترجف أركان النّاس
الوحاون عن الشركني * قل ّ
ّ
القرغني * قل إ ّن الّذينهم استنكفوا عن عبا)ة رّهبم أولئك
وتزلزلت عنها قلوب ّ
استحبّوا العمى على اهلاى والظّلمة على النّور وأولئك لفي خسران مبني *
اّلل مق ّاسا
احلل واحلرم أل ّن هذا مقام الّذي جعله ّ
أن ي ّ
حمما ذ ّكر النّاس هبذا ّ
عن ك ّل )نس ومط ّهرا عن نظر الدلّني * وإنّك أنت فاصعا هبذا اجلناح الّذي
أكرمناك إىل مقام الّذي جتا ك ّل األرض ومن عليها يف ظلّك مثّ غلّغ النّاس مبا
الصاغرين * مثّ امش غني النّاس غنور من لا ّان وإن وجات
أمرانك ول تكن من ّ
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اّلل الفر)
مقبال فاقبل إليه غتمامك وإن وجات معرضا فاعرض عنه فتوّكل على ّ
التعايل العليم اخلبري * قل ي قوم فارمحوا على أنفسكم وأنفس العبا) ول
ونن من اهلالكني وي قوم ل تفرحوا
تس ّاوا أغواب الفضل على وجوهكم ول تك ّ
اّلل
اّلل وإ ّن هذا حلكم ّ
مبا عناكم من الظّنون واألوهام غل فافرحوا مبا عنا ّ
حمما أب ّن الشركني أرا)وا أن ينقطعوا
عليكم إن أنتم من ّ
الشاعرين * مثّ اعلم ي ّ
اّلل مبا أمرهم أنفسهم وهويهم ولذا
اّلل عن هبوغه ويب ّالوا كلمة ّ
نسمات ّ
حبسوان يف هذه األرض الّيت انقطعت عنها أياي اآلملني مثّ أرجل القاصاين
اّلل غالب على أمره وقا)ر على فعله وأمره فوق أمركم وتقايره فوق
* قل ّ
تاغريكم يفعل ما يشاء ولن مينعه شيء عن قارته وسلطانه وإنّه هلو الباقي
ال ّاائم العزيز القاير * فسوف يظهر أمره ويعلو غرهانه ويرفع سلطانه إىل مقام
فصلنا
الّذي ينقطع عنه أياي الشركني * كذلك قصصناك من ك ّل قصص و ّ
لتقر غذلك عينك وعيون الّذينهم
لك ما كنّا عليه مثّ هذا النّبأ األعظم العظيم ّ
حمما فانفخ من روح احل ّي
لن ينظروا ّإل هبذا النظر األعّز الكرمي * أن ي ّ
متسك هبذه
احليوان على هياكل العالني مثّ انقطع نسبتك عن ك ّل ذي نسبة و ّ
لتهب منك أريح النقطاع على من يف األرض
العروة احملكم ال ّا ّر ّ
ي النري ّ
أمجعني * وإذا ور)ت أرض القاف ذ ّكر أهلها مبا أمرانك يف هذا اللّوح لتكون
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مب ّشرا من لا ّان على الخلصني * مثّ ذ ّكر من لا ّان حرف اهلاء ليستبشر يف
اّلل
الراضني * قل ي حرف اهلاء إنّك سئلت ّ
نفسه غبشارات ّ
اّلل ويكون من ّ
ِحلق غلسان أعجم ّي منيع * وإ ّان أمسكنا
رغّك يف سنني القبل فيما أنزلناه ّ
اّلل غذلك غكت
زمام القلم يف جواغك لا وجاانك يف غفلة وسكر عظيم * فو ّ
القرغني
السموات وتزلزلت أرض القاس وانا ّكت جبال العلم وضاقت صاور ّ
ّ
مبحما رسول
ي شيء آمنت غعل ّي من قبل ومن قبله ّ
* قل أن ي ها)ي إنّك أب ّ
الرمحن ومن
ّ
اّلل ومن قبله ِغن مرمي ومن قبله مبوسى الكليم ومن قبله خبليل ّ
الرسالة غبايع األ ّول فأت غه إن أنت من
ب إىل أن يرجع ّ
قبله غنوح النّ ّ
اتّلل هذا
اّلل قل ّ
الصا)قني * إن كنت آمنت هبم مبا نزل عليهم من آيت ّ
ّ
الشاهاين * ومن )ون ذلك
لعينها وهذا اجلمال مجاهلم فاشهاوه إن أنتم من ّ
ملئت اآلفاق من أنوار هذا اإلشراق وظهر سلطان األمساء غك ّل فضل منيع
اّلل ي حرف اهلاء قا غكت روحك حني الّذي خرج
وقميص غايع * قل فو ّ
السؤال عن فمك وجرى عن قلمك وإنّك ما عرفت وكنت من الدافلني
هذا ّ
* فاعلم أب ّن رغّك حني الّذي كان يف سلطان غيبه لن ياركه األمساء ول
استقر على عرش الظّهور خيامه ك ّل األمساء
ّ
الصفات ول أفئاة الرسلني وإذا ّ
الصفات كعبا الّذي خيام موله إن أنتم من النّاظرين * وهو غنفسه مق ّاس
و ّ
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ِحلق من جّبوت عّز رفيع *
عن ك ّل ذلك وعن ك ّل ما عرفتم وهذا ما نزل ّ
ِحلق
أما شهامت أب ّن ك ّل ذلك خلق غقوله وأنتم إن لن تشهاوا فإ ّان شهاانه ّ
اّلل
وكنّا على ذلك شهيا وعليم * فاشها أب ّن ّ
الشمس خلق أبمره وخلقها ّ
السموات واألرضني وكذلك فاعرف ك ّل
ِلفضل وجعلها سراج عّزه غني ّ
األمساء يف حوله إن أنت من النّاظرين * ومع ذلك كيف ما رضيت أب ّان نرجع
حبجة مبني * وإ ّان
إمسا من األمساء إىل نفسنا غعا الّذي أظهران عليكم األمر ّ
القوة وإنّك منعت موجاها عن اسم
خلقنا األمساء وملكوهتا غسلطان القارة و ّ
اّلل
منها وكذلك فعلت إن كنت من ّ
الشاعرين * وإ ّان عفوان عنك أن تستدفر ّ
اّلل
اّلل مثّ افتح عيناك لتشها أمر ّ
رغّك وتكون من التّائبني * ي عبا اتّق ّ
تتمسك ِأل ّولني واآلخرين ّإل أبن
غبصرك فو ّ
اّلل لن يكفيك اليوم شيء لو ّ
احلق غعا ظهوره لن
اتّلل ّ
اّلل وهذا ظلّه قا أحاط العالني * قل ّ
تاخل يف ظ ّل ّ
يكفيكم شيء ولن يدنيكم أمر ولو أنتم تستالّون غك ّل ماعناكم من متاثيل
الدافلني * مثّ اعلم أب ّن كلّما أنتم مسعتم قا ظهر أبمري حني الّذي كنتم يف
غفلة وحجاب غليظ * وكلّما أنتم أ)ركتم وعلمتم أو عرفتم واستاللتم غه
يرجع غقويل كما رجع يف القرون األ ّولني * قل هل ترياون أن تسرتوا مجال
الدل والبدضاء وغسبحات ظنونكم ي مأل العرضني أو أن
ّ
الشمس ِكمام ّ
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اّلل عن أمواجه أو انر األمر عن اشتعاهلا فبئس ما أنتم ظننتم يف
متنعوا حبر ّ
ونن عليه لن العاكفني * إ ّيكم ي مأل البيان
أنفسكم وساء ما أنتم فعلتم وتك ّ
وصيتم غه يف
أن ل تشركوا ّ
ِّلل ومبا ل تعرتضوا عليه مبا عناكم ذ ّكروا ما ّ
اّلل
اّلل وكونوا من التّقني * أما كان هذه من آيت ّ
الصحف واأللواح اتّقوا ّ
ّ
وأما كان هذا الدالم عباه ومجاله مثّ عّزه وهبائه مثّ أمره وضيائه وقا أشرق
الشموس وكيف هؤلء الظلمني * قل
أبنوار الّيت خسف عنا إشراقها ك ّل ّ
اتّلل إنّه نزل من مساء األمر ويف ميينه ملكوت العّزة واإلقتاار وياعوا النّاس إىل
ّ
رضوان القاس ولن خياف من أحا ولو أحاطته الشركون من هؤلء الكافرين
مرة ِسم الكليم مثّ
مرة ِسم اخلليل مثّ ّ
مرة ِسم غايع األ ّول مثّ ّ
* قل إنّه ظهر ّ
ِحلق مثّ ِسم احلسني يف هذا
الروح مثّ ِسم احلبيب مثّ ِسم عل ّي ّ
ِسم ّ
اجلمال الق ّاس الشعشع النري * ك ّل ذلك نذكر لكم لا وجاان النّاس يف
ضعف و ّإل فو الّذى نفسي غياه أللقيناكم من ندمات الّيت تستجذب عنها
أفئاة مأل األعلى وينصعق عنها من يف جّبوت اخللق أمجعني * قل ي قوم
حجته وياعوكم إليه ومبا نزل من عناه
فارمحوا على الّذي جائكم غّبهان ّ
اّلل و ّ
ونن من العرضني * أما
تتعرضوا عليه ول تك ّ
وإن لن تؤمنوا غه )عوه غنفسه ول ّ
تشهاون كيف قام غنفسه وقام عليه ك ّل اللل غك ّل ما عناهم أتنكرون هذا
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الشاهاين * وهو غنفسه ما
ونن من ّ
الفضل غعا الّذي شهامت غعيونكم وتك ّ
اّلل و ّقوته وغلّغ األمر إىل شرق األرض وغرهبا
خاف من أحا ولن خاف حبول ّ
وما غينهما من ك ّل ذي شوكة وذي سلطنته واقتاار عظيم * لو أنتم
تستطيعون فاظهروا عن أماكنكم مثّ اخرجوا رؤسكم عن غيض الدفلة لتطّلعوا
اّلل ومبا ظهر من عناه وتشهاوا عجزكم وعجز اخلالئق أمجعني * أما
غقارة ّ
السماء واألرض
ارتفعت أعالم النّصر وأما مالء من هذا اإلسم اسم ّ
اّلل غني ّ
اتّلل ما حفظت نفسي يف
وأما فايت نفسي يف ك ّل يوم ويف ك ّل حني * قل ّ
اّلل يف
قل من آن وكنت مشرقا ك ّ
الشمس فوق رؤس األعااء وأنتم ما نصرمت ّ
أ ّ
قل من آن وكنتم قاعاا يف غيوتكم وسرتمت وجوهكم عن احملبّني وكيف هؤلء
أ ّ
الظّالني * ومع ذلك اشتدلتم غظنونكم مبا أمركم غه نفسكم وهويكم وكذلك
الشيطان لكم أعمالكم وكنتم من العاملني * قل ي قوم أفمن يطري يف
زيّن ّ
الروح كمن هو يلعب ِلطّني أفمن كان مشرقا يف مقاغلة األعااء كمن
هواء ّ
يسرت وجهه يف احلجبات خوفا من نفسه إذا فانصفوا إن أنتم من النصفني *
أفمن كان ماشيا يف فاران القاس كمن كان قاعاا يف البيت فتبيّنوا ي مأل
السموات واألرض وإعراضهم عناي
الدافلني * قل ّ
اتّلل إ ّن إقبال ك ّل من يف ّ
اّلل ضجي ج أحا ول صريخ
كنااء منلة يف غيااء عّز وسيع * قل لن يرفع إىل ّ
www.oceanoflights.org

سورة احل ج بغداا) – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ،اجمللا  ،4الصفحات 215 - 192

اتّلل احلق لن ينفعكم اليوم
نفس ّإل هبذا اإلسم األعظم األقوم القامي * قل ّ
الشايا * قل أن ي
الركن احملكم ّ
عما كان و ّ
شيء ّ
عما يكون ّإل أبن اتؤوا هبذا ّ
حرف اهلا لو كنت مستطيعا ألمرانك أبن تنفق جزآء ما سئلت ألف ألف ألف
ألف إىل أن ينقطع النّفس قنطارا من الاس غيض أل ّن من سؤالك قا هبّت
اهلم على العالني * أل ّن كلّما نزل من عناي هذا ما
روائح الكره وغبار ّ
اّلل يف ك ّل عها وقرن وعصر وأنتم تشهاون غذلك
حبجيّة حج ج ّ
استاللتم غه ّ
ومن ورائكم ك ّل ذي علم عليم * فلم قبلت منهم ما ظهر من عناهم وتركت
ما ظهر منهم يف قميص أخرى أتؤمن غبعض الكتاب وتعرتض غبعض وإ ّن هذا
الشها)ة مبا ظننتم يف ح ّقي
اّلل قا غكت علي عيون الديب و ّ
لظلم عظيم * فو ّ
وكنتم من الظّالني * ويف تلك األ ّيم كنت ساترا نفسي عن القبلني والعرضني
لئال يرفع ضوضاء
لئال يعرفي من أحا و ّ
وسرتت نفسي يف ألف حجاب ّ
اّلل أغصاركم ووجاكم من
النافقني * وكنّا غينكم كأحا منكم وغذلك امتحن ّ
الرعيّة وأنتم ما
احملتجبني * قل إ ّن ّ
مرب المكنات وموجاهم قا كان يف ثوب ّ
ِحلق وكشف النّقاب
السجن إذا ظهر ّ
رضيتم غذلك إىل أن سجن يف هذا ّ
السلطان القتار القاير * فل ّما
عن وجهه وأشرق عن فجر ّ
اّلل الهيمن العزيز ّ
اّلل لن خياف من
ِحلق ليعلموا أب ّن ّ
عا)وا الشركون عاان عليهم وأظهران نفسنا ّ
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أحا ولن يشدله شأن عن شأن ولن مينعه عن سلطانه إعراض العرضني
اّلل مثّ علّمهم مبا علّمك
حمما فأمر النّاس مبا أمرك ّ
السالطني * أن ي ّ
وسلطنته ّ
اّلل من عناه مثّ انصره غقلبك ولسانك وك ّل مالك وعليك وله نصر
ّ
السموات واألرض ونصر ما يرى وما ل يرى ونصر العالني * مثّ ق ّاران يف لوح
ّ
القضاء من قلم اإلمضاء لن خطر يف نفسه وتوقّف يف هذا األمر الباع البايع
*
اّلل العزيز العليم
و لمن أرا) أن ي ت وجه إىل شطر القاس وحيضر غ ني ياي ّ
اّلل العزيز القتار الت عايل الكبري
اّلل وي نظر مجاله ويست نشق رائحة ّ
ويسمع نااء ّ
اّلل إىل أن ياخل يف الاي نة اليت مسّي غاار
أبن خيرج عن غ يته مهاجرا إىل ّ
ط
السّر واجلهر إىل أن يصل إىل الش ّ
السالم وإذا ور) في ها يك ّّب ّ
اّلل رغه غلسان ّ
اّلل يف الكتاب وإذا
وإذا وصل إليه ي لبس أحسن ثياغه مث ي ت وضأ كما أمره ّ
غسل يااه ي قول :
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ب هذا ماء الذي أجري ته أبمرك يف جوار غ يتك احلرام وكما غسلت
أي ر ّ

ي إلٓهي منه أيااي أبمرك غ ّسلي عن ك ّل )نس وذنب وغفلة وعن ك ّل ما
يكرهه رضاك وإنك أنت القتار القاير
مث ي دسل وجهه وي قول :
ب هذا وجهي الذي طهرته برا)تك إذا أسئ لك غسلطان عّز
أي ر ّ
ف ر)انيتك وغاايع أمساء مظاهر أمرك أبن تط ّهره عمن سواك مث احفظه عن
الت وجه إىل غريك والنظر إىل الذين هم مل ي قصاوا مجالك الظاهر الطاهر العزيز
الكرمي
اّلل إىل أن يصل إىل آخر اجلسر
اّلل وسكي نته ويك ّّب ّ
مث ي عب ر عن اجلسر غوقار ّ
إذا ي ت وجه إىل شطر الب يت وي قول يف أول قامه :
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ب هذه أول خطوة وضعت ها يف سبيل رضائك وأول قام حركته
أي ر ّ
برا)تك وقا هرغت ي إلٓهي من ك ّل اجلهات إىل جهة فضلك وإفضالك

وف ررت ع ّي وعن ن فسي وعن ك ّل ما سويك إىل شطر جو)ك وألطافك
إلٓهي ل ختيّب آمليك عن سحاب رمحتك وعنايتك ول متنع قاصايك عن

غمام ماك وإكرامك ف ها أان ي إلٓهي قصات غ ي تك اليت يطوفن يف حوهلا

سكان مأل األعلى ومن )وّنا أرواح القرغني من األصفياء أسئ لك هبا وهبم أبن
ل متنع غصري عن غاايع أن وار قاس مجالك ول ترم وجهي عن ظهورات
هبوِت أريح فجر لقائك ول تسا عن ق لب ن فحات عّز وحيك وإهلامك
وإنك أنت ذو اجلو) واجلب روت وذو الفضل والرمحة واللكوت وإنك أنت ذو
القارة والقوة والعظموت وإنك أنت لمن )عاك قريب ميب
اّلل ويشرع يف الطواف ويطوفن حول الب يت سب عة مرات وإذا مت عمله
مث ي ب ّهي ّ
اّلل سبعني مرة مث ي قول :
وقاغل ِب الب يت ي قوم ويست دفر ّ
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ي إلٓهي وسيّاي لك احلما على ما أكرمتي وأن عمتي حبيث أقمتي

على مقام الذي ل ي رى فيه إل شئوانت عّز سلطان أحايتك ول يشها فيه
إل غ وارق أن وار شس مجالك أسئ لك غك وغن فسك أبن ختلّصي عن كاورات
الان يا وزخرفها وخترق عن وجه ق لب حجبات اليت من عتي عن الاخول يف
غمرات أحبر عّز ت وحياك وأحجب تي عن الورو) يف ميا)ين قاس وصلك
ب ل ت رجعي عن ِب رمحتك خائبا ول تطر)ن عن غ يتك
ولقائك أي ر ّ
ي وإخوت وأهلي وعشي رت من الذي ن هم آمنوا
خاسرا أي ر ّ
ب فاغفر يل وألغ و ّ
غك وبيتك الكب رى يف مظهر مجالك األعلى وإنك أنت العزيز الكرمي
اّلل إىل أن يصل إىل الباب ي قوم ويقول :
مث ميشي غكمال السكون وي ت ب هى ّ
إلٓهي هذا مقام الذي رف عت فيه صوتك وظهر غ رهانك وطلعت
آاثرك وأشرق مجالك ون زلت آيتك ولح أمرك ورفع امسك وشاع ذكرك
وكملت قارتك وعلت سلطن تك على من يف السموات واألرضني
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مث خياطب الب يت وأرضها وجاارها وكل ما في ها وي قول :
اّلل موطأ قامه فطوب لك ي غ يت مبا وقع
فطوب لك ي غ يت مبا جعلك ّ
اّلل وجعلك حم ًال
عليك من حلظات عّز كّبيئه فطوب لك ي غ يت مبا اختارك ّ

اّلل على ك ّل
لن فسه ومقًرا لسلطنته وما سب قك أرض إل أرض اليت اصطفاها ّ
اّلل غك
صل ّ
غقاع األرض مبا رقم من ق لمه احلفيظ فطوب لك ي غ يت مبا ي ف ّ
غ ني السعيا والشقي من ي ومئذ إىل ي وم الذي فيه ي تجلى الرمحن أبن وار قاس
اّلل مي زان الو ّحاين ومن ت هى وطن
غايع فطوب لك مث طوب لك مبا جعلك ّ
العارفني وجعلك مقاسا عن عرفان البدضني والشركني حبيث لن ياخل فيك
إل كل مؤمن امتحن هللا ق لبه للميان ولن ي قار أن ي ت قرب إليك إل من ي هب
اّلل مصوصا للمقرغني من عبا)ه
منه روائح السبحان فطوب لك مبا جعلك ّ
والخلصني من غريته ولن ميسك إل الذين هم ان قطعوا غكلّهم عن ك ّل من يف
السموات واألرض ومل يكن يف ق لوهبم إل جتلّي عّز وحاانيته ويف ذواهتم إل
اّلل غه وغذلك ي ن بدي
ظهورات جتلّيات قاس صماانيته وهذا شأن اختصك ّ
أبن ت فتخر على العالمني فطوب لك ولمن غناك وعمرك وخامك وسقى
أورا)ك ولمن )خل فيك ولمن لحظك ولمن وجا منك رائحة القميص عن
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اّلل العزيز القاير وأشها أبن من )خل فيك ياخله هللا يف حرم القاس
ي وسف ّ
يف ي وم الذي يستوي فيه مجال اهلوية على عرش عظيم وي دفر كل من التجأ
غك و)خل يف ظلّك مثّ ي قضي حوائجه مث حيشره يف ي وم القيمة جبمال الذي
يستضيء منه أهلها من األولني واآلخرين
مث يكب غوجهه على ت راب الباب وي نا)ي رغه غنااء ك ّل من قطع ان)م منيب
وي قول :
ب أان الذي ت عايت عليك واعت رضت على مجالك مبا شدلتي
أي ر ّ
ب ف لما عرفت ن فسك است دفرك
ن فسي وهوائي وإنك أنت العليم اخلبري أي ر ّ
عما كنت عليه وعما ظهر من لسان وخرج عن فمي وخطر يف ق لب ورجعت
ب لما عرف تي مواقع أمرك
إليك غكلّي وإنك أنت الدفور الرحيم أي ر ّ
وأي قظتي عن ن ومي وغفليت إذا خرجت عن غ ييت مت و ّجها إىل غ يتك وكنت
ب قا جئ تك
انظرا إىل شطر عنايتك وغفرانك وإنّك أنت أرحم الرامحني أي ر ّ
غذنب الذي كان أث قل عما يف السموات واألرض وأكب ر عن خلق الكونني
إىل أن قمت غ ني ياي ِب غ يتك اليت ما خاب عن ها أحا من الذنبني
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وسجات ت راغ ها خاضعا جلمالك وخاشعا لسلطنتك ومتذلّال حلضرتك أي
ب فارمحي غرمحتك وإفضالك مث اجعل يل مقعا صاق عناك وأحلقي
رّ
ب فاغفر جري رات وخطي ئات وعن ك ّل ما اكتسبت أيااي
غعبا)ك التائبني أي ر ّ
وإنك أنت العزيز الكرمي
مث ي رفع رأسه ويست دفر هللا هبذا اإلستدفار العزيز العظيم
ب است دفرك غلسان وق لب ون فسي وف ؤا)ي وروحي وجساي
أي ر ّ
وجسمي وعظمي و)مي وجلاي وإنك أنت الت واب الرحيم واست دفرك ي
إلٓهي ِستدفار الذي غه ت هب روائح الدفران على أهل العصيان وغه ت لبس
الذنبني من ر)اء عفوك اجلميل واست دفرك ي سلطان ِستدفار الذي غه يظهر
سلطان عفوك وعنايتك وغه تستشرق شس اجلو) واإلفضال على هياكل
الذنبني واست دفرك ي غافري وموجاي ِستدفار الذي غه يسرعن اخلاطئني إىل
شطر عفوك وإحسانك وي قومن الرياين لاى ِب رمحتك الرمحن الرحيم
واست دفرك ي سيّاي ِستدفار الذي جعلته انرا لتحرق كل الذنوب والعصيان
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عن ك ّل اتئب راجع ان)م ِكي سليم وغه يطهر أجسا) المكنات عن
كاورات الذنوب واآلاثم وعن ك ّل ما يكرهه ن فسك العزيز العليم
اّلل يف جب روت أمره وملكوت غ يته
مث ياخل الب يت غوقار وسكون كأنه يشها ّ
إىل أن ياخل يف الصحن وحيضر يف مقاغ لة ق بة اليت كانت مصوصة ِستواء
عرش العظمة علي ها إذا ي رفع أيااه مث ي ت وجه طرفه إىل شطر إفضاله وي قول :
أشها يف موقفي هذا أبنه ل إله إل هو وحاه ل شريك له ول شبيه له
ول نا له ول ضا ول وزير ول نظري ول مثال له وأن ن قطة األوىل عباه
وغ هائه وعظمته وكّبيئه ولهوته وجب روته وسلطانه وعزته وملكوته واقتااره
وعزه وشرفه وألطافه وغه أشرق مجاله وظهر وجهه وطلع غ رهانه ومت )لي له
وكملت حجته ولحت آيته وغه حشر كل من يف السموات واألرض وغعث
من يف ملكوت األمر واخللق وغه هبت ن فحات القاس على العالمني وأشها
اّلل حق ل ريب فيه وأيت أبن وار قاس منيع وغه يا) خلق
أبن من يظهره ّ
السموات واألرض وخلق األولني واآلخرين ف هنئ يا لمن يارك زمانه وياخل
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ِغه ويشرف غلقائه ويطوف يف حوله ويسجا غ ني يايه وي زور ت رب قاميه
وي قوم يف حمضره ويكون من القائمني
مث ي قول :
ب هذا غ ي تك اليت فيه هبت نسمات جو)ك وعنايتك وفي ها جتليت
أي ر ّ
السّر غك ّل مظاهر أمسائك ومطالع صفاتك وما اطلع غذلك أحا إل
يف سّر ّ
ب هذه غ ي تك اليت من ها ظهرت آيت فضلك على
ن فسك العليم أي ر ّ
العالمني وفي ها ور) عليك ما ور) من القبلني والعرضني وإنك أنت صب رت يف
ك ّل ذلك غ عا قارتك وسلطانك وإنك أنت العليم احلكيم القا)ر القاير أي
ب هذا مقام الذي فيه متشيت غقاميك القامي وفيه رف عت صوتك ون دماتك
رّ
ب هذا مقام فيه است ويت على عرش
مث ناائك وت در)اتك البايع الليح أي ر ّ
المكنات وت عليت فيه غسلطان قارتك على ك ّل من يف السموات واألرضني
ب هذا مقام الذي ت وجه فيه طرفك إىل شطر جو)ك وفيه متوجت أحبر
أي ر ّ
ب هذا مقام الذي كان فيه
القارة يف كلمتك الكنون الصون احلفيظ أي ر ّ
السّر وما ترك فيه شفتاك على ما أر)ت وست رت فيه وجهك
أمرك يف سّر ّ
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السرت حبيث ما عرف ن فسك أحا من
النري وكنت فيه يف غيب الديب وسرت ّ
ب هذه غ ي تك اليت عروها غ عاك عبا)ك وغاروا ما في ها ون هبوا ما
العالمني أي ر ّ
علي ها وغذلك هتكوا حرمتك وحارغوا معك يف سّرهم ون قضوا مي ثاقك
ب
وكسروا عهاك وأنت ست رت كل ذلك وجتاوزت عن هم غعفوك البايع أي ر ّ
ل ت عرن عن مجيل سرتك ول ت نزع ع ّي غ ر) عنايتك وغفرانك ول ت بعان عن
ب ق ّاسي عن )ونك
جوار رمحتك ول ترمي عن كوثر فضلك النيع أي ر ّ
وق ّرغي إىل ن فسك وشّرفي غلقائك وإنك أنت القا)ر العامل الارك الباعث
ب وفّقي على ما أنت أر)ته لعبا)ك القرغني مث ق ّار يل
الحيي الميت أي ر ّ
خي ر ما قارته ألصفيائك القاسني
إذا يسكن يف ن فسه ويسكت يف ذاته مث ي ت وجه غقلبه ومسعه إىل شطر الب يت
اّلل ومسع ناائه ي وقن يف ن فسه أبن هللا كفر عنه سيّئاته وجتاوز
إن وجا رائحة ّ
عنه واتب عليه ويشها ن فسه مثل ي وم الذي ولا من أ ّمه وإن ما وجا رائحة
اّلل العزيز القاير يكّرر العمل يف هذا الي وم أو يف ي وم أخرى إىل أن يا
ّ
ويسمع وهذا ما ق ّار من ق لم عّز حكيم على ألواح قاس حفيظ كذلك ي فتح
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اّلل أغ واب الفضل واجلو) على وجه السموات واألرض لعل الناس ل مين عون
ّ
اّلل وف يضه وإن هذا هلاى وذكرى من لاان على العالمني
أن فسهم عن رمحة ّ
السجن ول تلتفت إىل
أن ي حرف اهلا امسع ما ينا)يك ّ
اّلل يف هذا ّ
شيء فتوّكل عليه مثّ ا)خل يف شاطئ اسم عظيم * مثّ اعلم أب ّان لا أجبناك من
ّ
قبل لذا أنصحناك يف هذا اللّوح لتستنصح يف نفسك وتطّلع مبا هو الستور
اّلل ما أر)ان يف ذلك ّإل تنزيهك عن حجبات التّقليا
عن أنظر العالني * فو ّ
اّلل
الرضوان المتنع النيع ولتشها األمور غعينك وتعرف كنز ّ
وورو)ك يف هذا ّ
اّلل وهبائه
اتّلل ي قوم ما أان ّإل عبا ّ
األكّب يف هذه الكلمة العظيم * قل ّ
اّلل غيي
اّلل ومبا نزل من عناه وما أريا منكم جزآء وكان ّ
وأ)عوكم إىل ّ
اّلل وحكمه
تتعرضوا ِلّذي جائكم بيت ّ
وغينكم لشهيا * إ ّيكم أن ل ّ
اّلل
ونن من التجاوزين * أن اتّبعوا ملّة ّ
خافوا عن ّ
اّلل مثّ عن حاو)ه ل تك ّ
و)ينه ول ختتلفوا فيما نزل عليكم وكونوا من التّقني * إذا قم ي عبا وتاارك
اّلل جبو)ه ويلبسك من ر)اء عّز كرمي * )ع ال ّانيا وما
ما فات عنك ليدفرك ّ
الروح ول ختف من الشركني * أ ّول
فيها وعليها يف ظلّك مثّ ط ّري يف هواء ّ
فانقطع يف نفسك مثّ ا)ع النّاس ِإلنقطاع ليؤثّر قولك يف قلوب الدافلني *
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ق ّاس نفسك عن ال ّانيا مثّ أمر النّاس ِلتّقايس عنها كذلك تدطك الورقاء إن
اّلل ي عبا لو تستنشق هذا القميص الّذي أرسلناه
أنت من العاملني * فو ّ
البشرات من تلك الكلمات لتجا منه رائحة هللا العزيز الدي الكرمي *
أبياي ّ
وتنقطع عن اللك وما عليه وتاخل مصر اإليقان حني غفلتك عن ك ّل من يف
اّلل لنفسه غنفسه يف جّبوت أمره
األرض أمجعني وتشها هبذا اللّوح كما شها ّ
السموات واألرضني وإنّك
أبنّه ل إله ّإل هو وأ ّن عليّا عباه وهبائه على من يف ّ
تفحص هناك لتجا الّذي مسّي
حمما إذا كمل تبليدك على امسنا ّ
أنت ي ّ
غشره من عناان ليفرح يف نفسه ويكون من الفرحني
ِحلبيب مثّ ذ ّكره من لا ّان و ّ
اّلل مبا حضرت غني يايه وفزت غلقائه وكنت من الفائزين
قل ي عبا فاشكر ّ
اّلل قبل عنك
* ولو إنّك ما عرفته حني الّذي كنت جالسا غني يايه ولكن ّ
اّلل لو تطّلع مبا ق ّار لك لتطري
طاعتك وق ّار لك يف اللّوح أجرا عظيم * فو ّ
الشوق ولكن سرت ذلك عنك وعن عيون العالني حلكمة الّيت كانت يف
من ّ
اّلل العزيز اجلميل *
علم رغّك وما اطّلع غه أحا ّإل نفسه وهذا تنزيل من لاى ّ
مثّ ذ ّكر األحباب يف هناك من ك ّل إانث وذكور ومن ك ّل صدري وكبري مثّ
تدن فيها عناليب القاس يف آخر أ ّيمه وتذ ّكرهم
ذ ّكرهم هبذه األ ّيم الّيت ّ
اّلل
أبذكار قاس منيع * قل ي قوم فانتهوا ما ّنيتم عنه ول تتّعاوا عن حاو) ّ
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ونن من اخلاسرين * مثّ
عما أمرمت غه يف الكتاب اتّقوا ّ
ول جتاوزوا ّ
اّلل ول تك ّ
ِّلل وكونوا من
اّلل وكلمته ول ختتلفوا يف شيء ول تشركوا ّ
اجتمعوا على أمر ّ
الوحاين * كذلك قضينا لكم وللّذين قضى حنبهم وكانوا أمم أمثالكم على
ّ
أنّه ل إله ّإل هو العزيز الفر) الدالب القاير * وإذا مجعتم على مقاعاكم ذكروا
حزننا ومبا ور) علينا مثّ سجننا يف هذه األرض الّيت منعت عن )خوهلا عبا)ان
حمما إ ّان جعلنا هذا اللّوح روحا حيّا حيواان لتنفخ منه
الرياين * مثّ اعلم ي ّ
ضر وتعب
على ك ّل أرض وماينة على قار ما استطعت عليه ّ
ميسك من ّ
لئال ّ
وإنّك فاعمل مبا امرت على قار طاقتك ول تتعب نفسك فوق قارتك وكن
يف حفظ وسالمة منيع * مثّ اعلم أبن حضر غني ياينا ورقة من عناك وذكرت
اّلل العزيز
فيها أمساء الّذينهم أكرموك يف رجوعك عن تلقاء اجلمال أبمر ّ
الدالب العليم احلكيم * وغذلك رضينا عنهم وأثبتنا أمسائهم يف لوح الّذي لن
اّلل يف أنفسهم ويذكروه يف
يدا)ر عنه ذ ّرة من أعمال اخلالئق أمجعني ليشكروا ّ
الشاكرين * كذلك منّنا عليك وعليهم رمحة من عناان هلم
ونن من ّ
أ ّيمهم ويك ّ
اّلل يف نفسك مبا جعلناك حامال هلذا الفضل
الصاحلني مثّ اشكر ّ
ولعبا)ان ّ
األكّب وانتخبناك لتبليده على العالني * وغذلك منّنا عليك وعلى نفسك
وروحك وعلى آِئك إىل أن ينتهي إىل البايع األ ّول وإ ّن هذا لفضل مبني *
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فاعرف شأنك يف ذلك ومبا سقيناك من مخر الّيت جعلها هللا نورا مثّ روحا مثّ
ميسك فرح يف
ل ّذة ّ
للشارغني * فاثبت فيما أمرت ول تضيع فيما ق ّار لك وإن ّ
ميسك من حزن فاصطّب وكن يف صّب مجيل *
األمر فاشكر ّ
اّلل ِرئك وإن ّ
يويف أجور الّذينهم صّبوا يف جنبه اغتداء مرضاته وأنّه ل يضيع أجر
اّلل ّ
إ ّن ّ
اّلل لنفسه وهذا
احملسنني * وإ ّان رتّلنا هذا اللّوح أحسن ترتيال لك ولن أرا) ّ
ِّلل
الرمحة عليك وعلى ك ّل من آمن ّ
أحسن الفضل من لا ّان لعبا)ان الؤمنني و ّ
رب العالني *
ومبا نزل من عناه يف ألواح قاس مبني واحلما ّّلل ّ
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