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السموات واألرض وجعلها
هذه سورة اهليكل قد جعلها اهلل مرآت أمسآئه بني ّ
آية ذكره بني العاملني
هو األبدع األهبى
ب1
سبحان الّذي نّزل اآلايت لقوم يفقهون سبحان الّذي ينزل اآلايت لقوم
اهلل ملن يف
يشعرون سبحان الّذي يهدي من يشآء إىل صراطه قل إ ّن لصراط ّ
السموات واألرض طوىب لقوم يسرعون
ّ
ب2
سبحان الّذي ينزل اآلايت لقوم يعلمون سبحان الّذي ينطق من جربوت األمر
وال يعرفه ّإال عباد مكرمون سبحان الّذي حييي من يشآء بقوله كن فيكون
سبحان الّذي يرفع من يشآء إىل مسآء الفضل وينزل منها ما أراد على قدر
مقدور
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ب3
عّلم الغيوب تبارك
احلق ّ
تبارك الّذي يفعل ما يشآء أبمر من عنده إنّه هو ّ
الّذي يلهم من يشآء ما أراد أبمره املربم املكنون تبارك الّذي ينصر من يشآء
جبنود الغيب إنّه هو الفاعل ملا أراد وهو العزيز القيّوم تبارك الّذي يعّز من يشآء
بسلطان عّزه ويؤيّد من يشآء كيف أراد طوىب لقوم يعرفون
ب4
تبارك الّذي ق ّدر لك ّل شيء مقدارا يف لوح خمزون تبارك الّذي نّزل على عبده
ما تستضيء به األفئدة والعقول تبارك الّذي نّزل على عبده من البآلء ما
املقربني تبارك الّذي
استقروا يف سرادق البقآء مثّ قلوب ّ
احرتقت به أكباد الّذين ّ
نّزل على عبده من سحاب القضآء سهام البآلء ويران يف صرب مجيل تبارك
الّذي ق ّدر لعبده ما ال ق ّدره ألحد من عباده إنّه هو الفرد العزيز القيوم

ب5
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تبارك الّذي نّزل على عبده من غمام البغضآء من أويل األغضآء رماح القضآء
السموات واألرض إ ّّن
ويراه يف شكر عظيم تبارك الّذي نّزل على عبده ثقل ّ
حنمده يف ذلك وال يعرفه ّإال العارفون سبحان الّذي أودع مجاله حتت خمالب
الغل من أويل الفحشآء إ ّّن نرضى بذلك وال يدركه ّإال املدركون سبحان الّذي
ّ
أودع احلسني بني األحزاب من األعدآء ويرد يف ك ّل حني على جسده رماح
القهر والبغضآء إ ّّن نشكره على ما قضى على عبده املنيب املغموم
ب6
الصوت األبدع األحلى من فوق
فلما رأيت نفسي على قطب البآلء مسعت ّ
ّ
الرأس
توجهت شاهدت حوريّة ذكر اسم ّ
فلما ّ
رأسي ّ
رب معلّقة يف اهلوآء أمام ّ
الرضوان يظهر من وجهها ونضرة
ورأيت أ ّّنا مستبشرة يف نفسها كأ ّن طراز ّ
السموات واألرض بندآء تنجذب منه
ّ
الرمحن من خ ّدها وكانت تنطق بني ّ
تبشر ك ّل اجلوارح من ظاهري وابطين ببشارة استبشرت هبا
األفئدة والعقول و ّ
نفسي وعباد مكرمون
ب7
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اتهلل هذا
السموات واألرض ّ
وأشارت إبصبعها إىل رأسي وخاطبت من يف ّ
اهلل بينكم وسلطانه فيكم إن
حملبوب العاملني ولكن أنتم ال تفقهون هذا مجال ّ
اهلل وعّزه ملن يف ملكوت األمر واخللق إن
اهلل وكنزه وأمر ّ
سر ّ
كنتم تعرفون وهذا ّ
كنتم تعقلون هذا هو الّذي يشتاق لقائه من يف جربوت البقآء والّذين ّاتذوا
مقاما يف سرادق األهبى وأنتم عن مجاله معرضون
ب8
السموات واألرض
اي مأل البيان أنتم أن لن تنصروه سوف ينصره ّ
اهلل جبنود ّ
وجنود الغيب أبمره كن فيكون ويبعث إبرادته خلقا ما اطّلع عليهم أحد ّإال
نفسه املهيمن القيّوم ويط ّهرهم عن دنس الوهم واهلوى ويرفعهم إىل مقام
اهلل
التّقديس ويظهر منهم آاثر عّز سلطانه يف األرض كذلك ق ّدر من لدى ّ
العزيز الودود

ب9
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اي مأل البيان أتكفرون ابلّذي خلقتم للقائه ويف مقاعدكم تفرحون وتعرتضون
السموات واألرض وبه تستهزئون اي
على الّذي شعرة منه خري عند ّ
اهلل ممّن يف ّ
حجة آمنتم مبظاهر األمر من قبل واليوم
أبي ّ
مأل البيان فأتوا مبا عندكم ألعرف ّ
ب 10
أبي برهان تستكربون والّذي خلقين من نور مجاله ما وجدت غافّل أغفل
ّ
فلما
منكم وجاهّل أجهل منكم تستدلّون إلميانكم ّ
ابهلل مبا عندكم من األلواح ّ
نزلت اآلايت وأضآء املصباح كفرمت ابلّذي من قلمه قضيت األمور يف لوح
اهلل أبصاركم جزآء
حمفوظ تقرئون اآلايت وتكفرون مبطلعها ومنزهلا كذلك أخذ ّ
أعمالكم إن كنتم تشعرون وتكتبون اآلايت يف العشي واإلشراق وعن منزهلا
أنتم حمتجبون

ب 11
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ئن منكم وأنتم ال تسمعون
يترب ّ
و اليوم يراكم املأل األعلى يف سوء أعمالكم و ّ
ي واد هم يرتعون أينكرون
ويسئل بعضهم بعضا ما يقول هؤآلء اجلهآلء ويف أ ّ
حتري
اتهلل اي قوم أبفعالكم ّ
ما تشهد به ذواهتم أيغمضون عيوّنم وهم ينظرون ّ
س ّكان مدائن األمسآء وأنتم يف الواد اجلرز هائمون وال تشعرون
ب 12
اي قلم األعلى امسع ندآء ربّك من سدرة املنتهى يف البقعة األحديّة النّورآء
الرمحن وتكون مق ّدسا عن
لتجد نفسك على روح ورحيان من نغمات ربّك ّ
تضوعت من شطر امسي الغفور مثّ ابتعث من
األحزان من هذه النّفحات الّيت ّ
العلي
هذا اهليكل اهلياكل األحدية ليحكوا يف ملكوت االنشآء عن رّهبم ّ
ونن من الّذينهم أبنوار رّهبم يستضيئون
األهبى ويك ّ

ب 13
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أبن أكون مقتدرا
إ ّّن ق ّدرّن هذا اهليكل مبدء الوجود يف اخللق البديع ليوقن ك ّل ّ
على ما أشآء بقويل كن فيكون ويف ظ ّل ك ّل حرف من حروفات هذا اهليكل
اهلل منه خلقا ال
اهلل املهيمن القيّوم سوف خيلق ّ
نبعث خلقا ال يعلم ع ّدهتم ّإال ّ
اهلل وهم يشربون يف ك ّل األحيان كوثر
حتجبهم إشارات الّذينهم بغوا على ّ
احليوان أال إ ّّنم هم الفائزون
ب 14
استقروا يف ظ ّل رمحة رّهبم وما منعهم املانعون يرى يف وجوههم
أولئك عباد ّ
الرمحن ويسمع من قلوهبم ذكر امسي العزيز املكنون أولئك لو تفتح
نضرة ّ
السموات واألرض وقليل من النّاس
شفواهتم يف تسبيح رّهبم يسبّح معهم من يف ّ
اهلل
ما هم يسمعون وإذا يذكرون ابرئهم يذكر معهم األشيآء كذلك ّ
فضلهم ّ
على اخللق ولك ّن النّاس ال يعلمون

ب 15
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الشمس افتحوا األبصار اي مأل
يتحرك الظّ ّل حول ّ
يتحركون حول أمر ّ
اهلل كما ّ
ّ
يتحرك ك ّل شيء وبسكوّنم يسكن ك ّل
البيان لعلّكم تشهدون وحبركة هؤآلء ّ
السكينة
األشيآء إن كنتم توقنون هبم أقبل ّ
املوحدون إىل قبلة اآلفاق وظهرت ّ
السحاب
والوقار بني األخيار إن كنتم تعلمون وهبم ّ
استقرت األرض وأمطر ّ
ونزلت مائدة العرفان من مسآء الفضل إن كنتم تفقهون
ب 16
اهلل يف األرض حيفظون مجال األمر من عجاج األوهام
أولئك حفظة أمر ّ
اهلل بل ينفقوّنا رجآء للقآء احملبوب
والظّنون وال خيافون من أنفسهم يف سبيل ّ
إذ ظهر هبذا اإلسم املقتدر القادر العزيز الق ّدوس
ب 17
اي هذا اهليكل قم بنفسك بشأن تقوم بقيامك املمكنات مثّ انصر ربّك مبا
أعطيناك من القدرة واإلقتدار إ ّايك أن جتزع يف يوم جتزع فيه األشيآء كن مظهر
امسي املهيمن القيّوم انصر ربّك مبا استطعت وال تنظر اخللق وما خيرج من
أفواههم ّإال كندآء بعوضة يف واد ما ح ّدد ابحلدود اشرب كوثر احليوان ابمسي
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املقربني من أهل هذا املقام ما ينقطعون به عن األمسآء
الرمحن مثّ اسق ّ
ّ
ويدخلهم يف هذا الظّ ّل املبارك املمدود
ب 18
السمآء
اي هذا اهليكل إ ّّن حشرّن بك ك ّل األشيآء وما خلق يف األرض و ّ
وسئلناهم ما أخذّن به عنهم العهد يف ذ ّر البقآء إذا وجدّن أكثرهم كليل
اللّسان شاخصة األبصار وقليّل ّنضر الوجه طلق اللّسان وبعثنا من هؤآلء
وجه إىل وجوه املشركني
خلق ما كان وما يكون أولئك كّرم ّ
اهلل وجوههم عن التّ ّ
وأسكنهم يف ظ ّل سدرة نفسه وأنزل عليهم سكينة من عنده وأيّدهم جبنود
الشهود
الغيب و ّ
ب 19
السمآء وما فيها وال إىل األرض ومن عليها
اي عني هذا اهليكل ال تلتفيت إىل ّ
إ ّّن خلقناك جلمايل ها هو هذا أنظري كيف شئت وال متنعي حلاظك عن مجال
ربّك العزيز احملبوب سوف نبعث بك عيوّن حديدة وأبصارا ّنظرة يرون هبا
لن النّظر عن ك ّل ما أدركه املدركون وبك نعطي ّقوة البصر ملن
حيو ّ
آايت ابرئهم و ّ
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نشآء وأنخذ الّذين منعوا عن هذا الفضل أال إ ّّنم من كأس الوهم يكرعون وال
يفقهون
ب 20
اي مسع هذا اهليكل ط ّهر نفسك عن نعيق كل ٍ
ّنعق مردود مثّ امسع ندآء ربّك
ّ
إنّه يوحي إليك من جهة العرش إنّه ال إله ّإال أّن العزيز املقتدر املهيمن القيّوم
اهلل وما ظهر من مطلع بيان ربّك
سوف نبعث بك آذاّن مط ّهرة إلصغآء كلمة ّ
الشطر املبارك احملمود
الرمحن أال إ ّّنا جتد ترّّنات الوحي من هذا ّ
ّ
ب 21
الرمحن وعلّمناك ما كنز يف البيان
اي لسان هذا اهليكل إ ّّن خلقناك ابمسي ّ
وأنطقناك لذكري العظيم يف اإمكان انطق هبذا ال ّذكر العزيز البديع وال تف من
الشيطان إنّك خلقت لذلك أبمري املهيمن القيّوم بك أنطقنا اللّسان
مظاهر ّ
تتحرك
ابلبيان فيما كان وننطق بسلطان فيما يكون بك نبعث ألسنا ّنطقة ّ
ابلثّنآء يف املأل األعلى وبني مأل اإلنشآء كذلك نزلت اآلايت وقضي األمر من
عّلم الغيوب إ ّّنا ال مينعها
احلق ّ
الصفات إ ّن ربّك هو ّ
لدن مالك األمسآء و ّ
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شيء عن ثنآء ابرئها هبا تقوم األشيآء على ذكر مالك األمسآء إنّه ال إله ّإال أّن
املقتدر العزيز احملبوب ال تنطق ألسن ال ّذاكرين ّإال وميدها هذا اللّسان من هذا
املقام وقليل من النّاس ما هم يعرفون أن من لسان ّإال وقد يسبّح ربّه وينطق
بذكره من النّاس من يفقه ويذكر ومنهم من يذكرون وال يفقهون
ب 22
اهلل مالك األرضني
اي حوريّة املعان أخرجي من غرفات الكلمات إبذن ّ
لعل
السموات مثّ اظهري بطراز ّ
و ّ
الّلهوت واسقي مخر اجلربوت أبّنمل الياقوت ّ
لعن على ما أشرق من أفق امللكوت بظهور مشس البقآء من
أهل النّاسوت يط ّ
السمآء يف ذكر هذا الفيت الّذي
أفق البهآء و ّ
يقومن على الثّنآء بني األرض و ّ
استقر على عرش امسه املستعان يف قطب اجلنان وظهرت يف وجهه نضرة
ّ
اهلل املهيمن العزيز
السبحان ومن شئونه شئوّنت ّ
ّ
الرمحن وعن حلظه حلاظ ّ
الودود
ب 23
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و إن لن جتدي أحدا أن أيخذ من اليد البيضآء اخلمر احلمرآء ابسم ربّك
مرة بعد أوىل ابمسه األهبى ال حتزن دعي هؤآلء
العلي األعلى الّذي ظهر ّ
ّ
أبنفسهم مثّ ارجعي إىل سرادق العظمة والكربآيء إذا جتدي قوما تضيء
الشمس يف وسط الّزوال وهم يهلّلون ويسبّحون رّهبم هبذا االسم
وجوههم ك ّ
مقر االستقّلل بسلطان العّزة واجلّلل إنّك لن تسمعي منهم
الّذي قام على ّ
ّإال ذكري وثنائي إ ّن ربّك شهيد على ما أقول وما اطّلع على هؤآلء أحد من
صرفنا
الّذين خلقوا من كلمة ّ
اهلل يف أزل اآلزال كذلك ّ
فصلنا لك األمر و ّ
لعل النّاس يف آاثر رّهبم يتف ّكرون
اآلايت ّ
ب 24
حولوا وجوههم عن وجه ربّك وهم بنعمة
ّإّنم ما أمروا بسجدة آدم وما ّ
الرمحن أسرار ما كان وما يكون
التّقديس يف ك ّل حني ّ
يتنعمون كذلك رقم قلم ّ
اهلل هؤآلء يف األرض ويرفع هبم ذكره وينشر
لعل النّاس هم يعرفون سوف يظهر ّ
ّ
آاثره ويثبت كلماته ويعلن آايته رغما للّذينهم كفروا وأنكروا وكانوا آبايته
جيحدون
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ب 25
يقص عليك
اي طلعة األحديّة إن وجدهتم وأدركت لقائهم أقصصي عليهم ما ّ
لعن على ما هو املسطور يف لوح
الغّلم من قصص نفسه وما ورد عليه ليط ّ
الضّرآء ليتذ ّكر ّن مبصائيب
مسته من البأسآء و ّ
حمفوظ وأخربيهم بنبأ الغّلم وما ّ
ونن من الّذينهم يفقهون مثّ اذكري هلم إ ّّن اصطفينا أحد إخواننا وأظهرّن له
ويك ّ
من طمطام حبر العلم رشحا وألبسناه قميص اسم من األمسآء ورفعناه إىل مقام
ضر حبيث عجز عنه
ضر ك ّل ذي ّ
قام ك ّل على ثنآء نفسه وحفظناه عن ّ
القادرون
ب 26
السموات واألرض يف أ ّايم ك ّل العباد قاموا على قتلي
وكنّا أمام وجوه من يف ّ
اهلل بني
اهلل وثنآئه وقائما على أمره إىل أن حت ّققت كلمة ّ
وكنّا بينهم ّنطقا بذكر ّ
خلقه واشتهرت آاثره وعلت قدرته والحت سلطنته يشهد بذلك عباد
مكرمون إ ّن أخي ملا رأى األمر ارتفع وجد يف نفسه كربا وغرورا خرج عن
ّ
خلف األستار وحارب نفسي وجادل آباييت وك ّذب برهان وجحد آاثري وما
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شبع بطن احلريص إىل أن أراد أكل حلمي وشرب دمي يشهد بذلك عباد
مقربون
هاجروا مع ّ
اهلل وعباد ّ
ب 27
اهلل جبنود الغيب
و شاور يف ذلك أحد خدامي وأغواه على ذلك إذا نصرن ّ
عما أراد وبطل مكر الّذينهم
و ّ
الشهادة وحفظين ّ
ابحلق وأنزل علي ما منعه ّ
سولت له نفسه واطّلع
الرمحن أال إ ّّنم قوم منكرون ّ
فلما شاع ما ّ
كفروا آبايت ّ
الضجيج من هؤآلء وبلغ مقاما كاد أن يشتهر
على مكره الّذينهم هاجروا ارتفع ّ
ونن من الّذينهم يصربون
بني املدينة إذا منعناهم وألقينا عليهم كلمة ّ
الصرب ليك ّ
ب 28
ابلصرب واالصطبار
وّ
اهلل الّذي ال إله ّإال هو إ ّّن صربّن يف ذلك وأمرّن العباد ّ
وخرجنا عن بني هؤآلء وسكنّا يف بيت آخر لتسكن ّنر البغضآء يف صدره
ويكون من الّذينهم مهتدون وما اعرتضنا عليه وما رأيناه من بعد وجلسنا يف
اهلل املهيمن القيّوم إنّه ملا اطّلع على أ ّن األمر اشتهر أخذ
البيت مرتقبا فضل
ّ
ّ
قلم الكذب وكتب إىل العباد ونسب ك ّل ما فعل إىل مجايل الفريد املظلوم
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سورة اهليكل – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ( 159بديع) ،اجمللد  ،1الصفحات 606 – 578

ابهلل العزيز
ابتغآء فتنة بني العباد وادخال البغضآء يف صدور الّذينهم آمنوا ّ
حتريّن من مكره
الودود والّذي نفسي بيده ّ
ب 29
الشهود مع ذلك ما سكن ما يف نفسه إىل
حتري منه ك ّل الوجود من الغيب و ّ
بل ّ
اهلل املقتدر العزيز
أن ارتكب ما ال جيري القلم عليه وبه ضيّع حرميت وحرمة ّ
اهلل مدادا ولن تنفده
تتمه حبور األرض لو جيعلها ّ
احملمود لو اذكر ما فعل لن ّ
اهلل أقّلما كذلك نلقي ما ورد على نفسي إن كنتم تعلمون
األشيآء ولو يقلّبها ّ
ب 30
اهلل خلقا يرون أببصارهم
عما ورد عليك سوف يبعث ّ
اي قلم البقآء ال حتزن ّ
حركه على ذكر مالك
ويذكرون ما ورد عليك امسك القلم عن ذكر هؤآلء مثّ ّ
القدم دع املمكنات مثّ اشرب من رحيق ذكري املختوم إ ّايك أن تشتغل بذكر
الرايسة حبيث يهلكون
الّذين لن جتد منهم ّإال روائح البغضآء وأخذهم ّ
حب ّ
اهلل هؤآلء من عبدة األمسآء يف
أنفسهم العآلء ذكرهم وابقآء أمسائهم قد كتب ّ
لوح حمفوظ
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ب 31
اذكر ما أردته هلذا اهليكل ليظهر يف األرض آاثره وميأل اآلفاق أنوار هذا
فصلنا
اإلشراق ويط ّهر األرض من دنس الّذين كفروا ّ
ابهلل كذلك نّزلنا اآلايت و ّ
السموات واألرض
األمر لقوم يعرفون اي هذا اهليكل ابسط يدك على من يف ّ
وخذ زمام األمر بقبضة إرادتك إ ّّن جعلنا يف ميينك ملكوت ك ّل شيء افعل ما
شئت وال تف من الّذينهم ال يعرفون مثّ ارفع يدك إىل اللّوح الّذي أشرق من
بقوة أبخذك أتخذه أايدي من يف اإلبداع هذا ينبغي
أفق إصبع ربّك وخذه ّ
لك إن كنت من الّذينهم يفقهون ابرتفاع يدك إىل مسآء فضلي ترتفع أايدي
القوة
ك ّل شيء إىل ّ
اهلل املقتدر العزيز الودود سوف نبعث من يدك أايدي ّ
والقدرة واإلقتدار ونظهر هبا قدريت ملن يف ملكوت األمر واخللق يعرف العباد
إنّه ال إله ّإال أّن املهيمن القيّوم وهبا نعطي وأنخذ وال يعرف ذلك ّإال الّذينهم
الروح ينظرون
ببصر ّ
ب
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اتهلل ال مهرب لكم اليوم وال عاصم ألحد ّإال
اهلل ّ
تفرون من قدرة ّ
قل اي قوم أ ّ
الرحيم الغفور قل اي قوم دعوا ما عندكم
من رمحه ّ
اهلل بفضل من عنده إنّه هو ّ
اهلل
الرمحن هذا خري لكم ممّا عملتم أو تعملون خافوا ّ
مثّ ادخلوا يف ظ ّل ربّكم ّ
الصفات وال تب ّدلوا كلمة
وال حترموا أنفسكم من نفحات أ ّايم مالك األمسآء و ّ
اهلل وكونوا من الّذينهم يتّقون
مقرها اتّقوا ّ
ّ
حترفوها عن ّ
اهلل وال ّ
ب 33
اهلل الّيت مل تزل كانت فوق أيديكم إن كنتم تعقلون وفيها
قل اي قوم هذه يد ّ
السموات واألرض حبيث ال يظهر من خري ّإال وقد يظهر منها
ق ّدرّن خري ّ
كذلك جعلناها مطلع اخلري وخمزنه فيما كان وما يكون قل ك ّل ما جرى يف
األلواح من أّنار املعان والبيان قد اتّصل هبذا البحر األعظم إن كنتم تشعرون
فصل يف الكتب قد انتهى إىل هذه الكلمة العليا الّيت أشرقت من أفق فم
وما ّ
الشهود
افرت ثغر الغيب و ّ
مشيّة األهبى يف هذا الظّهور الّذي به ّ

ب 34
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القوة والغلبة ويبعث قوما ينصر ّن
سوف خيرج ّ
اهلل من اكمام القدرة أايدي ّ
يفتحن
يقومن على األمر و ّ
الغّلم ويط ّهر ّن األرض من دنس ك ّل مشرك مردود و ّ
خلن خّلل ال ّداير وأيخذ رعبهم ك ّل العباد هذا
البّلد ابمسي املقتدر القيّوم ويد ّ
السموات
من بطش ّ
اهلل إ ّن بطشه شديد ابلعدل إنّه حمليط على من يف ّ
واألرض ينزل ما يشآء على قدر مقدور ولو يقوم أحد من هؤآلء
ب 35
مقابلة ما خلق يف اإلبداع ليكون غالبا بغلبة إراديت هذا من قدريت ولك ّن
خلقي ال يعرفون وهذا من سلطنيت ولكن بريّيت ال يفقهون وهذا من أمري
ولكن عبادي ال يشعرون وهذا من غلبيت ولك ّن النّاس ال يشكرون ّإال الّذين
اهلل أبصارهم بنور عرفانه وجعل قلوهبم خزائن وحيه وأنفسهم محلة أمره
ّنور ّ
اهلل
الرمحن من قميص امسه وهم يف ك ّل األحيان آبايت ّ
أولئك جيدون روائح ّ
اهلل عليهم وهم إىل النّار يسحبون
يفرحون والّذين كفروا وأشركوا أولئك غضب ّ
لعل النّاس يف
نفصل اآلايت و ّ
نبني ّ
ويف أطباقها جيزعون كذلك ّ
احلق ابلبيّنات ّ
آايت رّهبم يتف ّكرون

www.oceanoflights.org

سورة اهليكل – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ( 159بديع) ،اجمللد  ،1الصفحات 606 – 578

ب 36
اي هذا اهليكل قد جعلناك آية عّزي فيما كان وما يكون وجعلناك آية أمري
السموات واألرض بقويل كن فيكون
بني ّ
ب 37
اي هآء اهلويّة يف هذا االسم قد جعلناك خمزن مشيّيت مثّ مكمن إراديت ملن يف
ملكوت األمر واخللق فضّل من لدن مهيمن قيّوم
ب 38
اي آيء امسي القدير قد جعلناك مظهر سلطان ومطلع أمسائي وأّن املقتدر على
ما أقول

ب 39
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اي كاف امسي الكرمي قد جعلناك مشرق كرمي بني بريّيت ومنبع جودي بني
السموات
خلقي أّن املقتدر بسلطان لن يعزب عن علمي شيء ّ
عما خلق بني ّ
عّلم الغيوب
احلق ّ
واألرض وأّن ّ
ب 40
اي قلم أنزل من سحاب كرمك ما يغين املمكنات ال متنع فضلك عن الوجود
إنّك أنت الكرمي يف جربوت البقآء وذو الفضل العظيم ملن يف ملكوت األمسآء
ال تنظر إىل النّاس وما عندهم انظر إىل مجيل إحسانك وبديع مواهبك
ب 41
ادخل العباد يف ظلّك املمدود ابسط يد اجلود على املمكنات وأصابع الكرم
على الكائنات هذا ينبغي لك ولك ّن النّاس ال يعقلون من أقبل إليك هذا من
عما خلق يف اإلمكان يشهد بذلك
الغين ّ
فضلك ومن أعرض إ ّن ربّك هلو ّ
خيرجن
اهلل بك ذوي أايدي غالبة واعضاد قاهرة
عباد خملصون سوف يبعث ّ
ّ
يصيحن بصيحة تتميّز
الرمحن بني اإلمكان و
ّ
عن خلف األستار وينصر ّن نفس ّ

www.oceanoflights.org

سورة اهليكل – آاثر حضرة هباءهللا – آاثر قلم اعلى ( 159بديع) ،اجمللد  ،1الصفحات 606 – 578

الصدور كذلك رقم يف لوح مسطور ويظهر ّن بسطوة أيخذ اخلوف س ّكان
منها ّ
األرض حبيث كلّهم يضطربون
ب 42
إ ّايكم أن تسفكوا ال ّدمآء اخرجوا سيف اللّسان من غمد البيان أل ّن به تفتح
مدائن القلوب إ ّّن رفعنا حكم القتل عن بينكم إ ّن رمحيت سبقت املمكنات إن
الرمحن بسيف التّبيان إنّه أحد من البيان وأغلى منه
كنتم تعلمون انصروا ربّكم ّ
اهلل
لو كنتم يف كلمات ربّكم تنظرون كذلك نزلت جنود الوحي من شطر ّ
املهيمن القيّوم وظهرت جنود اإلهلام من مشرق األمر من لدى اهلل العزيز
احملبوب
ب 43
قل قد ق ّدر مقادير األشيآء يف هذا اهليكل املخزون املشهود وكنز فيه علم
السموات واألرض وعلم ما كان وما يكون ورقم إبصبع صنع ربّك يف هذا
ّ
الكتاب ما يعجز عن إدراكه العارفون وخلق فيه اهلياكل الّيت ما اطّلع عليها
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اهلل إن كنتم توقنون طوىب ملن يقرئه ويتف ّكر فيه ويكون من
أحد ّإال نفس ّ
الّذينهم يفقهون
ب 44
اهلل وال يف مجايل ّإال مجاله وال يف كينونيت ّإال
قل ال يري يف هيكلي ّإال هيكل ّ
كينونته وال يف ذايت ّإال ذاته وال يف حركيت ّإال حركته وال يف سكون ّإال سكونه
احلق وال يرى يف
وال يف قلمي ّإال قلمه العزيز احملمود قل مل يكن يف نفسي ّإال ّ
اهلل
ذايت ّإال ّ
ب 45
إ ّايكم أن تذكروا اآليتني يف نفسي تنطق ال ّذ ّرات أنّه ال إله ّإال هو الواحد الفرد
اهلل ال إله ّإال أّن
العزيز الودود مل أزل كنت ّنطقا يف جربوت البقآء أنّين أّن ّ
اهلل ال إله ّإال أّن
املهيمن القيّوم وال أزال انطق يف ملكوت األمسآء أنّين أّن ّ
الربوبيّة امسي قد خلقت هلا مظاهر يف امللك إ ّّن كنّا منّزها
العزيز احملبوب قل إ ّن ّ
عنها إن كنتم تشهدون واأللوهيّة امسي قد جعلنا هلا مطالع
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ب 46
حييط ّن ابلعباد وجيعلنّهم عبّادا ّهلل إن كنتم توقنون كذلك اعرفوا ك ّل األمسآء إن
كنتم تعرفون اي الم الفضل يف هذا االسم إ ّّن جعلناك مظهر الفضل بني
السموات واألرض منك بدئنا ابلفضل بني املمكنات وإليك نرجعه مثّ منك
ّ
مرة أخرى أمرا من لد ّّن وأّن الفاعل لما أشآء بقويل كن فيكون ك ّل
نظهره ّ
فضل ظهر يف امللك بدء منك وإليك يعود هذا ما ق ّدر يف لوح حفظناه خلف
سرادق العظمة وعصمناه عن مشاهدة العيون اي حبّذا ملن مل حيرم نفسه عن
هذا الفضل املسلسل املشهور
ب 47
قل اليوم قد هبّت لواقح الفضل على األشيآء ومحل ك ّل شيء مبا هو عليه
ولك ّن أكثر النّاس عنه معرضون قد محلت األشجار ابألمثار البديعة والبحور
الرمحن واألرض مبا
ّ
ابلآللئ املنرية واإلنسان ابملعان والعرفان واألكوان بتجلّيات ّ
اهلل
احلق ّ
عّلم الغيوب سوف تضع ك ّل محلها تبارك ّ
ال اطّلع عليه أحد ّإال ّ
عما هو املكنون
عما ظهر و ّ
مرسل هذا الفضل الّذي أحاط ابألشيآء كلّها ّ
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كذلك خلقنا األكوان بدعا يف هذا اليوم ولك ّن النّاس أكثرهم ال يشعرون قل
اهلل على ما هو عليه فكيف نفسه املهيمن القيّوم
لن يعرف فضل ّ
ب 48
اي هيكل األمر إن لن جتد مقبّل إىل مواهبك ال حتزن قد خلقت لنفسي
اشتغل بذكري بني عبادي هذا ما ق ّدر لك يف لوح حمفوظ إ ّّن ملا وجدّن
ّ
مس الّذينهم
األايدي غري طاهرة يف األرض لذا جعلنا ذيلك مط ّهرا عن ّ
مسها و ّ
اهلل أويل أفئدة طاهرة وأبصار منرية
مشركون اصرب يف أمر ربّك سوف يبعث ّ
بن من ك ّل اجلهات إىل جهة فضلك احمليط املبسوط
يهر ّ
ب 49
الصفات
اي هيكل ّ
اهلل ملّا نزلت جنود الوحي براايت اآلايت من مليك األمسآء و ّ
اهلل املهيمن القيّوم وقاموا على النّفاق منهم
اّنزم أولو اإلشارات وكفروا ببيّنات ّ
اهلل وما نزلت على الفطرة كذلك
من قال ليست هذه اآلايت بيّنات من ّ
السموات واألرض
يداوي املشركون جرح ّ
الصدور وبذلك يلعنهم من يف ّ
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ب 50
وهم يف أنفسهم ال يشعرون قل إ ّن روح القدس قد خلق حبرف ممّا نزل من
الروح األعظم إن كنتم تفقهون وإ ّن الفطرة بكينونتها قد خلقت من آايت
هذا ّ
احلق وإ ّّن ال نفتخر
اهلل املهيمن العزيز احملبوب قل إ ّّنا تفتخر بنسبتها إىل نفسنا ّ
ّ
هبا ومبا دوّنا أل ّن دون قد خلق بقويل إن كنتم تعقلون
ب 51
اهلل
قل إ ّّن أنزلنا اآلايت على تسعة شؤون ك ّل شأن منها يد ّل على سلطنة ّ
السموات واألرض ولك ّن
املهيمن القيّوم شأن منها يكفي يف ّ
احلجيّة من يف ّ
النّاس أكثرهم غافلون ولو شئنا لنّزلنا على شؤون أخرى الّيت ال حيصي ع ّدهتا
احملصون
ب 52
اهلل استحيوا
حتركوا ألسنتكم الكذبة على ما ال حيبّه ّ
قل اي قوم خافوا ّ
اهلل وال ّ
من الّذي خلقكم بقطرة من املآء كما أنتم تعلمون قل إ ّّن خلقنا من يف
اهلل فمن أقبل إىل هذا الوجه يظهر على ما خلق
السموات واألرض على فطرة ّ
ّ
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عليه ومن احتجب حيتجب عن هذا الفضل احمليط املكنون إ ّّن ما منعنا شيئا
عن فضل قد خلقنا األشيآء على ح ّد سوآء وعرضنا عليها أمانة حبّنا بكلمة
من لد ّّن فمن محل جنا وآمن وكان من الّذينهم من فزع اليوم آمنون ومن أعرض
فصلنا بينهم إ ّّن حنن فاصلون
كفر ّ
ابهلل املهيمن القيّوم وهبا ّفرقنا بني العباد و ّ
ب 53
اهلل لن تشتبه بكلمات خلقه إ ّّنا سلطان الكلمات كما أ ّن نفسه
قل كلمة ّ
سلطان النّفوس وأمره مهيمن على ما كان وما يكون ادخلوا اي قوم مصر
السبحان فضّل من عنده
مقر عرش ربّكم ّ
اإليقان ّ
الرمحن هذا ما أيمركم به قلم ّ
عليكم إن كنتم يف أمره ال تتلفون
ب 54
ومن املشركني من كفر يف نفسه وقام ابحملاربة وقال هذه اآلايت مفرتايت
كذلك قال من قبل الّذين مضوا ويف النّار هم يستغيثون قل ويل لكم مبا خيرج
ابهلل فأتوا هبا إن
حجة آمنتم ّ
ي ّ
من أفواهكم إن كانت اآلايت مفرتايت فبأ ّ
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كنتم تفقهون كلّما نّزلنا عليهم آايت بيّنات كفروا هبا وإذا رأوا ما عجز عن
االتيان مبثله ك ّل الورى
ب 55
قالوا هذا سحر ما هلؤآلء القوم يقولون ما ال يعلمون كذلك قالت ّأمة الفرقان
اهلل أبمره أال إ ّّنم قوم منكرون ومنعوا النّاس عن احلضور بني يدي
حني ما أتى ّ
مجال القدم واألكل مع أحبّائه وقال قائل منهم ال تقربوا هؤآلء إ ّّنم يسحرون
احلق إ ّن الّذي لن يقدر أن
اتهلل ّ
اهلل املهيمن القيّوم ّ
النّاس ويضلّوّنم عن سبيل ّ
األولون وارتكب ما ال ارتكب نفس من
يتكلّم بني يدينا قال ما ال قاله ّ
ابلرمحن يف ك ّل األعصار
الّذينهم كفروا ّ
ب 56
ابلسحر
يشهد بذلك أقواهلم وأفعاهلم لو كنتم تنصفون من نسب آايت ّ
اهلل ّ
ضل سعيه يف احلياة الباطلة وكان من الّذين
إنّه ما آمن أبحد من رسل ّ
اهلل قد ّ
تفرط
يقولون ما ال يعلمون قل اي عبد خف من ّ
اهلل الّذي خلقك و ّ
سواك وال ّ
اهلل مثّ انصف يف نفسك وكن من الّذينهم يعدلون إ ّن الّذين أوتوا
يف جنب ّ
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اهلل أولئك جيد ّن من اعرتاضاهتم دالئل قويّة يف إبطاهلم وإثبات هذا
العلم من ّ
النّور املشهود قل أتقولون ما قاله املشركون إذ جائهم ذكر من رّهبم ويل لكم اي
معشر اجلهآلء وبئس ما أنتم تكسبون
ب 57
العلي
اي مجال القدم دع املشركني وما عندهم مثّ عطّر املمكنات بذكر حمبوبك ّ
استقر على عرش
العظيم بذكره حتىي املوجودات وجت ّدد هياكل العاملني قل إنّه ّ
اهلل الّذي ظهر هبذا
العظمة واجلّلل من أراد أن ينظر مجاله هو هذا تبارك ّ
ي
اجلمال املشرق املنري من أراد أن يسمع نغماته إ ّّنا ارتفعت من هذا الفم ال ّد ّر ّ
اهلل
البديع ومن أراد أن يستضيء أبنواره قل احضر تلقآء العرش هذا ما أذن ّ
لكم فضّل من عنده على العاملني
ب 58
اهلل بيننا وبينكم شهيدا
ابلصدق األكرب ونتّخذ ّ
قل اي قوم إ ّّن نسئل منكم كلمة ّ
ويل احملسنني اجعلوا حمضركم بني يدي العرش مثّ انصفوا يف القول وكونوا من
إنّه ّ
اهلل مقتدرا على أمره أم أنتم من القادرين أإنّه كان خمتارا يف
املنصفني أكان ّ
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عما شآء أم أنتم املختارون
نفسه كما تقولون إنّه يفعل ما يشآء وال يسئل ّ
وتقولون هذه الكلمة ابلتّقليد كما تكلّم به آابئكم يف زمن املرسلني
ب 59
لو إنّه كان خمتارا يف نفسه قد أظهر مظهر أمره ابآلايت الّيت ال يقوم معها
السموات وال يف األرضني وظهر بشأن ما ظهر يف اإلبداع شبهه
شيء ال يف ّ
كما رأيتم ومسعتم إذ أشرق ّنري اآلفاق من أفق العراق بسلطان مبني ك ّل األمور
اهلل امللك املهيمن العزيز القدير ومن دوّنا قد
تنتهي إىل اآلايت وتلك آايت ّ
ظهر أبمر أ ّقر بسلطانه ك ّل املمكنات وال ينكر ذلك ّإال ك ّل مشرك أثيم
ب 60
الروح
قل اي قوم أأردمت أن تسرتوا مجال ّ
الشمس أبحجاب أنفسكم أو متنعوا ّ
اهلل وال حتاربوا نفسه وال جتادلوا
املمرد املنري خافوا ّ
غرد يف هذا ّ
الصدر ّ
عن التّ ّ
اهلل وسلطانه
الّذي أبمره خلقت الكاف واتّصلت بركنها العظيم آمنوا بسفرآء ّ
اهلل وعظمته وال تع ّقبوا الّذين كفروا بعد إمياّنم و ّاتذوا ألنفسهم مقاما
وبنفس ّ
اهلل ليستضيء مبا خيرج من
يف هواهم أال إ ّّنم من املشركني اشهدوا مبا شهد ّ
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اهلل من قبل وما نّزل إىل
مقربون قولوا إ ّّن آمنّا مبا نّزل إىل رسل ّ
أفواهكم مأل ّ
اهلل جودا من عنده
ابحلق وما ينزل من جهة عرش عظيم كذلك يعلّمكم ّ
عل ٍّي ّ
وفضّل من لدنه إ ّن فضله أحاط العاملني
ب 61
اي رجل هذا اهليكل إ ّّن خلقناك من احلديد استقيمي على أمر ربّك حبيث
تتحركي
تستقيم بك أرجل املنقطعني على صراط ربّك العزيز احلكيم إ ّايك أن ّ
من عواصف البغضآء وقواصف هؤآلء األشقيآء اثبيت على األمر وكون من
الثّابتني إ ّّن بعثناك ابمسنا الّذي به استقام ك ّل ذي استقامة وبك ّل اسم من
السموات واألرضني سوف نبعث منك أويل أرجل
أمسائنا احلسىن ملن يف ّ
الصراط وال يزلّ ّن عنه ولو حتارهبم جنود تعادل جنود
مستقيمة
يقومن على ّ
ّ
املقربني
ّ
األولني واآلخرين إ ّن الفضل كلّه يف قبضتنا نعطي من نشآء من عبادّن ّ
مرة لتشكري ربّك بشكر تنطق به ألسن الكائنات
مرة بعد ّ
كذلك مننّا عليك ّ
الرحيم
الرمحن ّ
بشكر نفسي ّ
ب 62
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اي أيّها اهليكل قم على األمر بقدرة من لد ّّن وسلطان من عندّن مثّ ألق إىل
احلق
اهلل امللك الفرد العزيز العليم قل اي قوم أتدعون ّ
العباد ما ألقى إليك روح ّ
ف من الطّني هذا ظلم منكم على أنفسكم
ورائكم وتدعون الّذي خلقناه بك ّ
إن كنتم يف آايت ربّكم ملن املتف ّكرين قل اي قوم ط ّهروا قلوبكم مثّ أبصاركم
هلي قد
فت إ ّ
لعلّكم تعرفون ابرئكم يف هذا القميص املق ّدس اللّميع قل إ ّن هذا ّ
استقر على عرش اجلّلل وظهر بسلطان القدرة واالستقّلل ويصيح بني
ّ
الرمحن
السمآء بندائه األبدع األحلى اي أهل األكوان مل كفرمت بربّكم ّ
األرض و ّ
اتهلل هذا هو الغيب املستور قد طلع من مشرق
السبحان ّ
وأعرضتم عن مجال ّ
اهلل
اإلمكان وهذا هو اجلمال احملبوب قد أشرق من أفق هذا املقام بسلطنة ّ
املهيمن العزيز الغالب القدير

ب 63
ممردا من إشارات املمكنات ومق ّدسا من
اي هيكل القدس إ ّّن جعلنا صدرك ّ
دالالت الكائنات لينطبع فيه أنوار مجايل وتنعكس منه يف مرااي العاملني بذلك
السموات واألرض واصطفيناك على ما ق ّدر يف
اخرتّنك على ما خلق يف ّ
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اهلل عليك من هذا
ملكوت األمر واخللق واختصصناك لنفسي هذا من فضل ّ
اهلل امللك املهيمن العزيز العليم
اليوم إىل يوم لن ينتهي يف امللك ويبقى ببقآء ّ
ابحلق ولن يع ّقبه اللّيل ولن حيدده ال ّذكر إن
اهلل هو نفسه قد ظهر ّ
أل ّن يوم ّ
كنتم من العارفني
ب 64
اي صدر هذا اهليكل إ ّّن جعلنا األشيآء مرااي نفسك وجعلناك مرآت نفسي
فأشرق على صدور املمكنات مبا جتلّي عليك من أنوار ربّك ليط ّهرها عن
احلدود واإلشارات كذلك أشرقت مشس احلكم من أفق قلم مالك القدم طوىب
ممردة ونعيدها إليك رمحة من لد ّّن عليك وعلى
ّ
للمتومسني إ ّّن بدئنا منك صدورا ّ
املقربني سوف نبعث بك أويل صدور صافية وترائب منرية لن حيكوا ّإال عن
ّ
مجايل ولن يدلّ ّن ّإال على جتلّيات وجهي ّإّنم مرااي أمسائي بني اخلّلئق أمجعني
ب 65
اي هيكل القدس إ ّّن جعلنا فؤادك خمزن علم ما كان وما يكون ومطلع علمنا
السموات واألرض لتستفيض منك املوجودات وتبلغ ببدائع
الّذي ق ّدرّنه ألهل ّ
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العلي العظيم وإ ّن علمي الّذي ينسب إىل ذايت ما
علومك عرفان ّ
اهلل املقتدر ّ
عرفه أحد وال يعرفه نفس ولن حيمله أحد من العاملني لو نظهر منه كلمة
لتضطرب النّفوس وتنعدم أركان ك ّل شيء وتزّل أقدام البالغني
ب 66
اهلل وعلمه
و عندّن علم لو نلقي على الكائنات كلمة منه
ليوقنن ك ّل بظهور ّ
ّ
يبلغن مقاما يرون أنفسهم أغنيآء عن علوم
لعن على أسرار العلوم كلّها و ّ
ويط ّ
األولني واآلخرين ولنا علوم أخرى الّيت ال نقدر أن نذكر حرفا منها وال النّاس
ّ
اهلل العامل اخلبري ولو جند
يعن أن
يسمعن ذكرا منها كذلك نبّئناكم بعلم ّ
ّ
يستط ّ
أوعية ألودعناها كنوز املعان وعلّمناها ما حييط حرف منه على العاملني
ب 67
السموات
اي فؤاد هذا اهليكل إ ّّن جعلناك مطلع علمي ومظهر حكميت ملن يف ّ
مرة أخرى وعدا
واألرضني وأظهرّن منك العلوم ونرجعها إليك مثّ نبعث منك ّ
من لد ّّن إ ّّن كنّا فاعلني سوف نبعث منك ذوي علوم بديعة وذوي صنائع قويّة
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ونظهر منهم ما ال خطر بقلب أحد من العباد كذلك نعطي من نشآء ما
عمن نشآء ما أعطيناه وحنكم أبمرّن ما نريد
نشآء وأنخذ ّ
ب 68
قل إ ّّن لو نتجلّي على مرااي املوجودات بشمس عنايتنا يف ساعة وأنخذ عنهم
أنوار جتلّياتنا يف ساعة أخرى لنقدر وليس ألحد أن يقول مل أو ب وإ ّّن حنن
عما فعلناه وال يراتب يف ذلك ّإال ك ّل مشرك مريب
الفاعل ملا نشآء وال نسئل ّ
قل لن متنع قدرتنا ولن يعطل حكمنا نرفع من نشآء إىل جربوت العّزة واإلقتدار
مثّ نرجعه لو نشآء إىل أسفل سافلني
ب 69
أتزعمون اي مأل األرض إ ّّن لو نصعد أحدا إىل سدرة املنتهى إذا متنع منه
قل من حني
قدريت وسلطان ال ونفسي بل لو نشآء لنرجعه إىل ّ
الرتاب يف أ ّ
فلما ارتفعت
انظروا يف ّ
الشجرة إ ّّن نغرسها يف اجلنان ونسقيها من مآء عنايتنا ّ
مثرت ابألمثار احلسىن نرسل عليها
يف نفسها وأورقت ابألوراق اخلضرآء وأ ّ
قواصف األمر ونقلعها وندعها على وجه األرض كذلك كنّا فاعلني وكذلك
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نفعل بك ّل شيء هذا من بدائع سنننا من قبل ومن بعد يف ك ّل األشيآء إن
اهلل املقتدر العزيز احلكيم
كنتم من النّاظرين وال يعلم حكمة ذلك ّإال ّ
ب 70
يتغري هو نفسه
أتنكرون اي قوم ما ت رونه ويل لكم اي مأل املنكرين والّذي لن ّ
يتغري إبرادة من عنده وهو املقتدر
املتبصرين ودونه ّ
الرحيم إن كنتم من ّ
الرمحن ّ
ّ
العزيز احلكيم

ب 71
اي قوم ال تتكلّموا يف أمري ألنّكم ال تبلغون حكمة ربّكم ولن تنالوا علمه
العزيز احمليط من ا ّدعى عرفان ذاته هو من أجهل النّاس يك ّذبه ك ّل ال ّذ ّرات
الصادق األمني اذكروا أمري مثّ تكلّموا فيه وفيما أمرمت به
ويشهد هبذا لسان ّ
من لد ّّن ومن دون ذلك ال ينبغي لكم وليس ألحد إليه سبيل إن كنتم من
السامعني
ّ
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ب 72
اي هذا اهليكل قد جعلناك مطلع ك ّل اسم من أمسائنا احلسىن ومظهر ك ّل صفة
السمآء مثّ بعثناك
من صفاتنا العليا ومنبع ك ّل ذكر من أذكارّن ملن يف األرض و ّ
السموات واألرض وجعلناك آية عّزي ملن يف جربوت األمر
على صوريت بني ّ
ونن من املهتدين وجعلناك سدرة اجلود ملن يف
واخللق ليهتدي بك عبادي ويك ّ
يتقرب إىل نفسك املهيمنة على
السموات واألرض هنيئا ملن يستظ ّل يف ظلّك و ّ
ّ
العاملني

ب 73
قل إ ّّن جعلنا ك ّل اسم عينا وأجرينا منها أّنار احلكمة والعرفان يف رايض األمر
وال يعلم ع ّدهتا أحد ّإال ربّك املق ّدس املقتدر العليم احلكيم قل إ ّّن بدئنا ك ّل
الصانع
احلروف من النّقطة ورجعناها إليها مثّ بعثناها على هيكل بشر تعاىل ّ
مرة أخرى ابمسي األهبى فضّل من عندي وأّن
األبدع البديع سوف ّ
نفصل منها ّ
الفضال القدمي
ّ
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ب 74
احلق ورجعناها إليها وأظهرّنها على هيكل
وأبرزّن األنوار من مشس إمسنا ّ
حتجبين نفس
اإلنسان تعاىل القادر املقتدر القدير لن مينعين أحد من أمري ولن ّ
عن سلطان وقدريت أّن الّذي بعثت املمكنات بقويل وأّن املقتدر على ما أريد
ب 75
مرة أخرى
قل إ ّّن لو نريد أن نقبض األرواح من ك ّل األشيآء يف آن ونبعثها ّ
اهلل العامل العليم ولو نريد أن نظهر من ذ ّرة مشوسا
لنقدر ال يعرف علم ذلك ّإال ّ
قل من حني ولو نريد أن
هلن بداية وال ّناية لنقدر ونظهر كلّ ّ
ال ّ
هن أبمري يف أ ّ
نفصل من حرف علم ما كان وما
السموات واألرض و ّ
نبعث من قطرة حبور ّ
األول الّذي ال أ ّول
يكون لنقدر إ ّن هذا لسهل يسري كذلك كنت مقتدرا من ّ
له إىل اآلخر الّذي ال آخر له ولكن خلقي غفلوا عن قدريت وأعرضوا عن
سلطان وجادلوا نفسي العليم احلكيم
ب 76
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السموات واألرض ّإال بعد إذن ومل تصعد نفس إىل
قل مل ّ
يتحرك شيء بني ّ
امللكوت ّإال بعد أمري ولكن بريّيت احتجبوا عن قدريت وسلطان وكانوا من
اهلل لو
اهلل وال يف قدريت ّإال قدرة ّ
الغافلني قل ال يرى يف ظهوري ّإال ظهور ّ
الشجرة إ ّّنا قد كانت
كنتم من العارفني قل مثل خلقي كمثل األوراق على ّ
ظاهرة بوجودها وقائمة بنفسها ولكن غافلة عن أصلها كذلك مثّلنا لعبادّن
يبلغن مقام البلوغ يف هذا األمر املربم
العاقلني لعلّهم يصعد ّن عن رتبة النّبات و ّ
املتني قل إ ّن مثلهم كمثل احلوت يف املآء إ ّن حياته به وإنّه مل يعرف ممد حياته
من لدن عزيز حكيم وكان حمتجبا عنه حبيث لو يسئل عن املآء وصفاته لن
السموات
لعل النّاس ّ
يقبلن إىل قبلة من يف ّ
يعرف كذلك نلقي األمثال ّ
واألرضني
ب 77
اهلل وال تكفروا ابلّذي أحاطت رمحته املمكنات وسبق فضله
اي قوم خافوا ّ
اهلل
املوجودات وأحاط سلطان أمره ظاهركم وابطنكم وأ ّولكم وآخركم اتّقوا ّ
اهلل وهم ال
متر عليهم آايت ّ
وكونوا من املتّقني إ ّايكم أن تكونوا مثل الّذين ّ
يعرفوّنا أال إ ّّنم من الغافلني
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ب 78
قل أتعبدون من ال يسمع وال يبصر وكان أحقر العباد وأذ ّهلم ما لكم ال
علي العظيم اي قوم ال تكونوا
تتّبعون الّذي أتى من مطلع األمر بنبأ ّ
اهلل ال ّ
الصاغرين كنّا نتلو
كالّذين حضروا تلقآء العرش وما استشعروا أال إ ّّنم من ّ
عليهم اآلايت الّيت اجنذب هبا أهل اجلربوت وس ّكان امللكوت وهم رجعوا
اهلل
حي إبرادة من عند ّ
حمتجبني عنها و ّ
مرتصدين ندآء أحد من العباد الّذي ّ
املقربني
كذلك نلقي عليكم ما يهديكم سبيل ّ
ب79
العلي العظيم
كم من عباد دخلوا بقعة الفردوس ّ
مقر العرش بني يدي رّهبم ّ
ائمة الفرقان كذلك كان شأن هؤآلء
وسئلوا عن أبواب أربعة أو عن أحد من ّ
متسكوا
إن كنتم من العاملني كما ترون يف هذه ّ
األايم الّذينهم كفروا وأشركوا ّ
السعري يسئلون
ابسم من األمسآء واحتجبوا عن موجدها نشهد ّأّنم من أهل ّ
الشاهدين قل اي قوم مل
احلق ما نطق اخللق إن كنتم من ّ
ّ
الشمس ما قاله الظّ ّل و ّ
الشمس ّإال إشراقها وما يظهر منها وما سواها استضآء بنورها اتّقوا
يكن عند ّ
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اهلل وال تكونوا من اجلاهلني منهم من سئل الظّلمة عن النّور قل افتح بصرك
ّ
لرتى اإلشراق أحاط اآلفاق إنّه يرى ابلعني هذا نور أشرق والح من أفق فجر
اهلل أو األصنام
حق من ّ
الروح على ّ
املعان بضيآء مبني أتسئلون اليهود هل كان ّ
العلي العظيم
حممد رسوال أو مأل الفرقان ذكر ّ
هل كان ّ
اهلل ّ
ب 80
قل اي قوم دعوا ما عندكم عند جتلّي هذا الظّهور وخذوا ما أمرمت به هذا أمر
اهلل لكم إنّه هو خري اآلمرين ومجايل مل يكن مقصودي يف هذه الكلمات ّإال
ّ
مببشري إذا
تقرب العباد إىل اهلل العزيز احلميد إ ّايكم أن تفعلوا ب ما فعلتم ّ
ّ
اهلل من شطر فضلي ال تقولوا إ ّّنا ما نزلت على الفطرة إ ّن
نزلت عليكم آايت ّ
الفطرة قد خلقت بقويل وتطوف حويل إن كنتم من املوقنني طوىب ملن وجد
تضوعت يف األكوان وتعطّر
الرمحن إ ّّنا ّ
نفحات قميص املعان من بيان ربّكم ّ
اهلل بقلب منري
هبا اإلمكان طوىب ملن وجد عرفها وأقبل إىل ّ
ب 81
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اي هذا اهليكل إ ّّن قد جعلناك مرآات مللكوت األمسآء لتحكي عن سلطان بني
اخلّلئق أمجعني وتدعو النّاس إىل لقائي ومجايل وتكون هاداي إىل سبيلي
الفضال القدمي
الواضح املستقيم قد رفعنا امسك بني العباد فضّل من عندّن وأّن ّ
وزيّنّاك بطراز نفسي وألقينا عليك كلميت لتحكم يف امللك كيف تشآء وتفعل
السموات واألرض حبيث مل يكن ألحد من خري ّإال
ما تريد وق ّدرّن لك خري ّ
أبن يدخل يف ظلّك أمرا من لدن ربّك العليم اخلبري وأعطيناك عصا األمر
وفرقان احلكم لتفرق بني ك ّل أمر حكيم وأظهرّن من صدرك أحبر املعان والبيان
الشاكرين واختصصناك بني خلقي
الرمحن لتشكر وتكون من ّ
يف ذكر ربّك ّ
السموات واألرضني
وجعلناك مظهر نفسي ملن يف ّ
ب 82
ابعث إبذن من لد ّّن مرااي حاكيات وحروفات عاليات ليحكني عن سلطانك
وقدرتك ويدللن على اقتدارك وعظمتك ويك ّن مظاهر أمسائك بني العاملني إ ّّن
مرة ونعيدك إىل نفسي
عهن كما بد ّ
جعلناك مبدء املرااي ومبد ّ
ئناهن منك أ ّول ّ
هورهن أن ال
كما بدئناك إ ّن ربّك هو الغالب املقتدر القدير نبّئ املرااي حني ظ ّ
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متنعهن عن
هن و
الرايسة و ّ
ّ
يستكربن على موجد ّ
تغرّّن ّن ّ
خالقهن حني ظهوره وال ّ
اهلل العزيز اجلميل
اخلضوع بني يدي ّ
ب 83
بعثنت إبراديت إ ّايك ّن أن تكفرن آبايت
أننت اي أيّتها املرااي قد
خلقنت أبمري و ّ
ّ
قل ّ
تتمسكن مبا عندك ّن
ّ
رب وتك ّن من الّذينهم ظلموا وكانوا من اخلاسرين و ّ
السموات واألرض
وتفتخرن ابرتفاع أمسائك ّن ينبغي لكن أن تنقطعن ّ
عمن يف ّ
كذلك ق ّدر من لدن مقتدر قدير
ب 84
قل من حني
اي هيكل أمري قل إ ّن لو أريد أن اجعل األشيآء مرااي أمسائي يف أ ّ
رب الّذي خلقين أبمره املربم املتني ولو أريد أن أقلّب املمكنات
ألقدر فكيف ّ
رب
اهلل ّ
أقرب من ملح البصر ألقدر فكيف اإلرادة الّيت خزنت يف مشيّة ّ
رب و ّ
العاملني
ب85
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اهلل أبموالكم وأنفسكم
قل اي مظاهر أمسائي أنتم لو جتاهدون يف سبيل ّ
وتعبدونه بعدد رمال األرض وقطرات األمطار وأمواج البحار وتعرتضون على
اهلل وإن تركتم األعمال وآمنتم
مظهر األمر حني الظّهور ال تذكر أعمالكم عند ّ
اهلل أن يك ّفر عنكم سيئاتكم إنّه هو العزيز الكرمي
األايم عسى ّ
به يف هذه ّ
اهلل ما هو املقصود لعلّكم ال تستكربون على الّذي به ثبت ما
كذلك يعلّمكم ّ
تقرب إىل املنظر األكرب وسحقا للمعرضني
نّزل يف أزل اآلزال طوىب ملن ّ
ب86
اهلل ولكن حني الظّهور نراهم من
كم من عباد ينفقون أمواهلم يف سبيل ّ
األايم ويعرتضون على الّذي أبمره ح ّقق
املعرضني وكم من عباد يصومون يف ّ
الشعري ويقعدون
الصوم أال إ ّّنم من اجلاهلني وكم من عباد أيكلون خبز ّ
حكم ّ
فصلنا لك
على ما ينبت من األرض وحيملون ّ
الشدائد حفظا لرايساهتم كذلك ّ
الشدائد رآئء النّاس البقآء
أعماهلم لتكون ذكرى لآلخرين أولئك حيملون ّ
السموات واألرضني
أمسائهم بعد إذ لن تبقي ّإال مبا يلعنهم به من يف ّ
ب 87
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رب العاملني هل عّز
قل لو تبقى أمسائكم كما زعمتم هل ينفعكم من شيء ال و ّ
اهلل العزيز القدير وان مل
عّزي اببقآء امسه بني الّذين يعبدون األمسآء ال ونفس ّ
اهلل راضيا عنكم إذا أنتم يف كنائز امسه الباطن
يذكركم أحد يف األرض وكان ّ
كذلك نّزلنا اآلايت لتجذبكم إىل مطلع األنوار وتعرفون ما أراد ربّكم العليم
اهلل حّلال
عما ّنيتم عنه يف الكتاب وكلوا ممّا رزقكم ّ
احلكيم أمسكوا أنفسكم ّ
وال حترموا أنفسكم من نعمائه إنّه هو الكرمي ذو الفضل العظيم ال حتملوا
الشدائد على أنفسكم اعملوا ما بيّنّاه لكم برباهني واضحات وآايت الئحات
ّ
ونن من الغافلني
وال تك ّ
ب 88
عما ّنيتم عنه يف الكتاب مل
اي معشر العلمآء أنتم لو جتتنبون اخلمر وأمثاهلا ّ
يكن فخرا لكم أل ّن ابرتكاهبا تضيع مقاماتكم عند النّاس وتب ّدل أموركم وهتتك
عما
استاركم بل الفخر يف اذعانكم كلمة ّ
السّر واجلهر ّ
احلق وانقطاعكم يف ّ
اهلل العزيز القدير طوىب لعامل ما جعل العلم حجااب بينه وبني املعلوم وإذ
سوى ّ
أتى القيّوم أقبل إليه بوجه منري إنّه من العلمآء يستربك أبنفاسه أهل الفردوس
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السموات واألرضني إنّه من ورثة األنبيآء من رآه قد
ويستضيء بنرباسه من يف ّ
اهلل العزيز احلكيم
احلق ومن أقبل إليه أقبل إىل ّ
رأي ّ
ب89
يتغري أكثر العباد إ ّن
تتغريوا يف أنفسكم أل ّن بتغيريكم ّ
اي مطالع العلم إ ّايكم أن ّ
هذا ظلم منكم على أنفسكم وعليهم يشهد بذلك ك ّل عارف خبري مثلكم
اهلل وكونوا من املتّقني
تغريت ّ
كمثل عني إذا ّ
تغريت األّنار املنشعبة منها اتّقوا ّ
كذلك اإلنسان إذا فسد قلبه تفسد أركانه وكذلك ال ّشجرة إن فسد أصلها
تفسد أغصاّنا وأفناّنا وأوراقها وأمثارها كذلك ضربنا لكم األمثال لعلّكم ال
عما ق ّدر لكم من لدن عزيز كرمي
حتتجبون مبا عندكم ّ
ب90
الرتاب ونزيّنه بطراز األمسآء لنقدر وهذا من فضلي عليه
إ ّّن لو أنخذ ك ّفا من ّ
ابحلق من لدن منزل عليم انظروا إىل احلجر
من دون استحقاقه كذلك نّزل ّ
اهلل مقبل العاملني هل يكون هذا الفضل من نفسه ال
األسود الّذي جعله ّ
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ونفسي وهل يكون هذا العّز من ذاته ال وذايت الّيت عجز عن عرفاّنا ك ّل عامل
عليم
ب 91
كذلك انظر يف املسجد األقصى واألماكن الّيت جعلناها مطاف من يف
األطراف واألقطار مل يكن شرفها منها بل مبا تنسب إىل مظاهرّن الّذين
جعلناهم مطالع وحينا بني العباد إن كنتم من العاملني ويف ك ّل ذلك حلكمة ال
ليبني لكم ما أراد إنّه بك ّل شيء عليم انقطعوا اي قوم عن
اهلل اسئلوا ّ
يعلمها ّإال ّ
ال ّدنيا وزخرفها وال تلتفتوا إىل الّذينهم كفروا وأشركوا اطلعوا من أفق البيان لذكر
اهلل لكم طوىب للعارفني قل
الرمحن هذا ما أراده ّ
ربّكم ّ
ب 92
اي قوم إ ّّن أمرّنكم يف األلواح أبن تق ّدسوا أنفسكم حني الظّهور عن األمسآء
احلق من أفق
السمآء لينطبع فيها جتلّي مشس ّ
وعن ك ّل ما خلق يف األرض و ّ
حب من على
مشيّة ربّكم العزيز العظيم وأمرّنكم أبن تط ّهروا نفوسكم عن ّ
لئّل مينعكم شيء عن جهة ويضطّركم إىل جهة أخرى وهذا
األرض وبغضهم ّ
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متسك أبحد منهما إنّه ال يقدر أن
من أعظم نصحي لكم يف كتاب مبني من ّ
يعرف األمر على ما هو عليه يشهد بذلك ك ّل منصف خبري
ب 93
اهلل ونقضتم ميثاقه إىل أن أعرضتم عن الّذي بظهوره ّقرت
أنتم نسيتم عهد ّ
املوحدين ط ّهروا األنظار عن احلجب واألستار مثّ انظروا حجج النّبيّني
عيون ّ
األايم الّيت فيها أتى املوعود بسلطان عظيم
واملرسلني لتعرفوا أمر ّ
اهلل يف هذه ّ
اهلل وال حترموا أنفسكم عن مطلع اآلايت هذا ما تنتفع به ذواتكم إ ّن
اتّقوا ّ
لغين عن العاملني إنّه مل يزل كان ومل يكن معه من شيء قد ارتفعت ابمسه
ربّكم ّ
الشهود على أنّه ال إله ّإال أّن
راية التّوحيد على طور الوجود من الغيب و ّ
الواحد العزيز الفريد
ب 94
إ ّن الّذينهم خلقوا إبرادة من عنده وبعثوا أبمره أعرضوا عنه و ّاتذوا ألنفسهم رّاب
الرمحن يف ك ّل األحيان وملا
اهلل أال إ ّّنم من املبعدين كانوا أن يذكروا
من دون
ّ
ّ
ّ
ف هلم مبا نقضوا امليثاق إذ أشرق ّنري اآلفاق من أفق مشيّة
ابحلق حاربوه أ ٍّ
ظهر ّ
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اهلل وال يشعرون يف
اهلل املق ّدس العليم احلكيم سلّوا سيوف البغضآء على وجه ّ
ّ
اهلل يف ال ّداير أال
أنفسهم ك ّ
أّنم أموات يف قبور أهوائهم بعد ما فاحت نسمة ّ
أّنم ما
يصرون مستكربين ك ّ
إ ّّنم يف حجاب عظيم إذا تتلى عليهم آايت ّ
اهلل ّ
العلي العليم
عرفوا شيئا وما مسعوا ندآء ّ
اهلل ّ
ب 95
اهلل العزيز
قل وا حسرة عليكم أت ّدعون اإلميان يف أنفسكم وتكفرون آبايت ّ
الرمحن إ ّايكم أن حيجبكم ما نّزل
احلكيم قل اي قوم ولّوا وجوهكم شطر ربّكم ّ
يف البيان إنّه ما نّزل ّإال لذكري العزيز املنيع وما كان مقصوده ّإال مجايل قد
ملئت اآلفاق من برهان لو كنتم من املنصفني
ب 96
لو كان النّقطة األويل على زعمكم غريي ويدرك لقائي لن يفارقين ويستأنس
ليبشر النّاس
بنفسي واستأنست بنفسه يف أ ّايمي إنّه ّنح لفراقي قد سبقين ّ
مبلكويت كذلك نّزل يف األلواح إن كنتم من النّاظرين فيا ليت يكون من ذي
مسع ليسمع ضجيجه يف البيان مبا ورد على نفسي من هؤآلء الغافلني ويعرف
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حنينه يف فراقي وشغفه إىل لقائي العزيز البديع ويف هذا احلني يشاهد حمبوبه
السجود بني يديه ابل ّذلّة الّيت اعرتف القلم
بني العباد الّذينهم خلقوا ّ
ألايمه و ّ
ابلعجز عن ذكرها مبا ورد عليه من هؤآلء الظّاملني
ب 97
األول إىل املنظر األكرب هذا املقام األطهر
قل اي قوم إ ّّن دعوّنكم يف الظّهور ّ
السرت األعظم وأتى مجال القدم على سحاب
وّ
فلما ّ
بشرّنكم أبايم ّ
اهلل ّ
انشق ّ
اهلل وال تدحضوا
القدر كفرمت ابلّذي آمنتم فويل لكم اي معشر املشركني خافوا ّ
احلق مبا عندكم إذا أشرقت عليكم مشس اآلايت من أفق إصبع مليك األمسآء
ّ
رب العاملني إ ّن سجودكم فنآء اببه ليكون
و ّ
سجدا ّهلل ّ
خروا بوجوهكم ّ
الصفات ّ
السموات
خريا من عبادة الثّقلني وخضوعكم عند ظهوره خري لكم ممّا خلق يف ّ
واألرضني
ب 98
اهلل وما أريد منكم جزآء إ ّن أجري ّإال على الّذي
قل اي قوم اذكركم لوجه ّ
مقره
ابحلق وجعلين ذكرا للخّلئق أمجعني اسرعوا إىل منظر ّ
فطرن وبعثين ّ
اهلل و ّ
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الشيطان يف أنفسكم إنّه أيمركم ابلبغي والفحشآء ومينعكم عن
وال تتّبعوا ّ
الصراط الّذي نصب يف العامل هبذا األمر املربم احلكيم
ّ
ب 99
الشيطان بشأن ما ظهر شبهه يف اإلمكان وكذلك ظهر مجال
قل قد ظهر ّ
الرمحن ومن
الرمحن ابلطّراز الّذي ما أدركت مثله عيون ّ
األولني قد ارتفع ندآء ّ
ّ
توجه إىل جهة العرش منظر قدس
ورائه ندآء ّ
الشيطان طوىب ملن مسع ندآء ّ
اهلل و ّ
حب دون لن يقدر أن يدخل ملكويت
قل من خردل ّ
كرمي من كان يف قلبه أ ّ
وبرهان ما طّرز به ديباج كتاب الوجود إن كنتم من العارفني قل اليوم يوم فيه
السموات العلى وال يف األراضي
ظهر الفضل األعظم ومل يكن شيء ال يف ّ
السامعني
السفلى ّإال وينط ّ
قن بذكري و ّ
يغرد ّن بثنآء نفسي إن كنتم من ّ
ّ
ب 100
الصور ابمسي مثّ اي هيكل األسرار تن ّفس يف املزمار
اي هيكل الظّهور انفخ يف ّ
بذكر ربّك املختار مثّ اي حوريّة الفردوس اخرجي من غرف اجلنان وأخربي أهل
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اتهلل قد ظهر حمبوب العاملني ومقصود العارفني ومعبود من يف
األكوان ّ
األولني واآلخرين
السموات واألرضني ومسجود ّ
ّ
ب 101
القوة واجلّلل
إ ّايكم أن تتوقّفوا يف هذا اجلمال بعد ما ظهر بسلطان القدرة و ّ
احلق وما سواه معدوم عند أحد من عباده ومفقود لدى ظهور أنواره
إنّه هو ّ
قل من آن
أسرعوا إىل كوثر الفضل وال تكونوا من ّ
الصابرين ومن توقّف أ ّ
مقر القهر فبئس مثوى املتوقّفني.
ليحبط ّ
اهلل عمله ويرجعه إىل ّ
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