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هو الباقي األهبى

الروح وإنّه لتنزيل من هللا وآية ذكره
هذا كتاب يذكر فيه ما أهلمين ّ
الصراط وال يزيد املشركني ّإال خسران
أقروا ابهلل وآايته ويهديهم إىل ّ
للّذينهم ّ
السموات واألرض وكتابه املكنون ملن يف ملكوت
مبني وإ ّن هذا لصراط هللا يف ّ
األمر واخللق وصحيفة املخزون ملن يف جربوت األهبى ولوح املشهود ملن على
األرض أعميني وبه متّت نيمة هللا على خلقه ووسيت رمحته الياملني وأن اي مأل
األرض امسيوا ما ييلّمكم هللا يف األلواح وال تتّبيوا سبل األرذلني وأن اعملوا مبا
أمرمت به يف الكتاب مثّ اجتنبوا سبل املفسدين الّذين إذا وجدوان على سلطنة
السجن أعرضوا وكفروا وكانوا
وإقتدار قالوا آمنّا ابهلل ومبا نّزل عليك وإذا دخلنا ّ
من املشركني قل هللا غالب على خلقه وقاهر فوق بريّته ولن ييزب عن علمه
بكل نفس رقيب قل أتكفرون آبايت هللا بيد الّذي لن ميحو هللا
من شيء وإنّه ّ
يذهب ما أوتيتم من اآلايت إذا لن جتدن ألنفسكم سبيال وال دليل اتّقوا
آاثره و ّ
حبجته الّيت هبا عرفتم صراط هللا امللك اليزيز القدير قل
هللا اي قوم وال تكفروا ّ
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اذكر إ ّان ملا وجدانكم على غفلة عن أمر هللا وحسد يف أنفسكم خرجنا عن
ّ
تكب ما يضيع به حرمة
بينكم وب ّدلنا قميصنا لتسرتحيوا على مقاعدكم وال تر ّ
األمر وإعزازه بني اليباد وكذالك كنّا من الياملني وأنتم ما استحييتم يف أنفسكم
الشيطان يف أنفسكم وكنتم من املفرتين
الرمحن مبا أوحى ّ
وافرتيتم على عمال ّ
السموات واألرضني ونسبتموين
وجرى منكم ومن قلمكم ما ّ
ترب به عنكم أهل ّ
عما سواه
كل األشياء و ّ
مطهرا ّ
بكل ّ
شر بيد الّذي جيلين هللا مق ّدسا عن ّ
ّ
وأرسلين عن مشرق مق ّدس بسلطان مبني قل خافوا عن هللا إن ال تؤمنوا به
ومبظهر نفسه ال حتاربوا ميه وكونوا من املتّقني وال تنسبوا ما يف أنفسكم إىل
نفس هللا وال تسلكوا سبيل الّذينهم أعرضوا عن مظاهر األمر وكفروا هبم إىل أن
قتلوهم بظلم عظيم أن اي أهل البها أنتم جتنّبوا عن مثل هؤالء وال تتولّوا قوما
غضب هللا عليهم وأخذهم بقهر من عنده وإنّه ألش ّد املنتقمني أن أسرعوا
الشديد ّإايكم أن ال
الركن ّ
استقروا ّ
رضوان هللا ورضائه مثّ ّ
مقر اآلمن بني هذا ّ
بكل اآلايت وكانت أعينهم يف غطاء عن ذكري
ّ
تقربوا إىل الّذينهم كفروا ّ
ومسيهم يف حجبات عن إصغاء كلمايت املنزل املق ّدس البديع قل إ ّان ملا وجدان
ّ
أرض القلوب ؟؟؟؟ عن ؟؟؟ اليلم واحلكمة إذا أنزلنا من سحاب الفضل ما
كل زوج كرمي أن ادخلوا مأل البيان من هذا
ّ
اهتزت به وزيّنت وأنبتت من ّ
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عما ق ّدر لكم من
الرضوان الّذي ظهر على قطب اجلنان وال حترموا أنفسكم ّ
ّ
بدايع علم منيع وما أان ّإال عبد آمنت ابهلل وآايته وأذ ّكركم مبا أهلمين هللا بفضله
املقربني فمن آمن به وأقبل إىل هللا فلنفسه ومن أعرض فلها وما
وأهديكم سبل ّ
إين ألنفقت نفسي
علي ّإال البالغ املبني واي قوم فوهللا الّذي ال إله ّإال هو ّ
ّ
رب الياملني وأرفينا األمر إىل مقام الّذي انقطيت عنه
وروحي ألمر هللا ّ
رب و ّ
لضّراء مثّ أيدي املشركني كذالك ح ّقق هللا األمر بكلماته مثّ بسلطانه
أايدي ا ّ
وبطل عمل املفسدين وإ ّن أخي ملا ما شهد أب ّن مشس اإلطمينان أشرقت عن
ّ
الرمحن وخرج
أفق البيان من هذا الغالم الّذي قام على قطب األكوان بطراز ّ
السبحان وكان من احملاربني
السرت والكتمان وقام ابحملاربة على عمال ّ
عن خلف ّ
علي مبا أمره النّفس واهلوى إذا ّنزل جنود النّصر عن جهة عرش
إىل أن أفىت ّ
حلق ونصرين
اليز وحفظين هللا هبا اب ّ
عظيم وظهرت طاليع احلفظ عن أفق ّ
بسلطان القدرة واإلقتدار وكان نصره على احملسنني قريب وإنّه ملا وجد نفسه
ّ
كل األمسا يف
خائبا ع ّما أراد وخاسئا فيما شاء إذا قام ؟؟؟ وبذالك اضطربت ّ
الشهود مبا ورد على نفسي وكان هللا
كل الوجود من الغيب و ّ
ملكوهتا وبكت ّ
لما وجدانه على ما هو عليه خرجنا عن بينهم وحدة متّكال
علي شهيد ف ّ
عليه و ّ
على هللا املقتدر القدير وإنّه ملا شهد أب ّن األمر اشتهر بني الّذينهم آمنوا من
ّ
www.oceanoflights.org

سورة احلفظ – آاثر حضرة هباءهللا – بر اساس نسخه در جمموعه صد جلدى  83صفحه 143-139

هؤالء املهاجرين كتب إىل البالد ألواحا وذكر فيها ما ارتكبه يف نفسه ليدخل
بذالك بغض الغالم قي قلوب ؟؟؟ فياليت كان مكتفأ بذالك يف نفسه ويكون
كل نفس ليشتبه األمر على
من املسرتحيني وبيد ذلك اشتكى من الغالم عند ّ
اليباد وبذالك ضيّع حرميت وحرمة هللا املقتدر اليلّي احلكيم أنتم اي مأل البيان
لصادقني وقد عاشر
ابلصدق كلّها وكونوا من ا ّ
فانصفوا يف أنفسكم وتكلّموا ّ
بكل
ميي أكثركم واطّليتم بسجيّيت هل شهد أحد ّ
مين ما يك ّدر به فقد فاز ّ
اخلري ومن أعرض عنهما إنّه لن يذكر عند هللا وال ييد وهذا من عرفان الّذي
يتغري مبشية هللا وأمره كذالك نطق الورقاء مثّ
يتغري بدوام هللا ومن دون ذالك ّ
لن ّ
لسموات
أغرد ّإايكم أن ال حتتجبوا حني الظّهور بشيء ّ
عما خلق بني ا ّ
مقر
واألرض وال تكونوا من الّذينهم احتجبوا حبجبات التّحديد وهبا منيوا عن ّ
التّفريد وكانوا ممّن جيل نفسه حمروما عن لقاء هللا و ّفر عن رمحته مثّ بيد أن اي
السموات واألرض عن ورائكم أومل يكفكم هللا الّذي
كل من يف ّ
أحبّاء هللا دعوا ّ
كل شيء أبمر من عنده إنّه ما من إله ّإال هو له اخللق واألمر ويف قبضته
خلق ّ
كل شيء ينزهلا على قدر حت ّدد إ ّن الّذينهم كفروا آبايت هللا وبرهانه مثّ
مقادير ّ
بيظمته وسلطانه أولئك مل يكن هلم شأن عند هللا فسوف يي ّذهبم يف عمر مم ّدد
الشيطان ومظاهره و ّإّنم انتشروا يف األرض
إن احفظوا اي قوم أنفسكم عن ؟؟؟ ّ
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كل شيء سبل مرصد أن اعتصموا بفضل هللا ورمحته ليحفظكم
وقيدوا على ّ
عن جنود اإلعراض إنّه ما من حافظ ّإال هو حيفظ من يشاء بسلطان من
عنده وينصر الّذينهم آمنوا جبنود جمنّدة لن ييزب عن علمه من شيء وعنده
السموات واألرض وعلم ما كان وما يكون يف كتاب رقم إبصبع القضا وما
علم ّ
ق ّدر فيه ال يبيد وال ينفد اي قوم آمنوا ابهلل وآايته وإذا استشرق عليكم مشس
سجدا هلل وكونوا
خروا جبوهكم ّ
اليلي األعلى ّ
البها عن أفق الكرباي يف ّأايم ربّكم ّ
ممّن خضع وسجد مثّ اعلموا أب ّن كلّما أمرمت به يف آاثر هللا وكتابه يف عرفان
لغين عن
نفسه واتّباع أوامره هذا ما ينتفع به أنفسكم يف اآلخرة واألوىل وإنّه ّ
كل ما يشهد بذكره هل خلق يف
كل من يف ّ
السموات واألرض ومق ّدسا عن ّ
ّ
اليلي األعلى ال فو نفس البها إذا انقطيوا
اإلمكان شيء أحلى من ذكر ربّكم ّ
بكل مشر كفر ابهلل
كل األشياء وآمنوا بذكر األعظم وال مت ّسكوا ّ
اي قوم عن ّ
لئال تكونن من الّذين ا ّّتذوا
فصلنا لكم اآلايت ّ
مثّ ؟؟؟ كذالك بينّا لكم ّ
احلق و ّ
الروح ما مل يكن عندهم
ألنفسهم أمرا واعتكفوا عليه على شأن لو يلقي عليهم ّ
يقومن على اإلعراض ويكونن ممّن كفر وأحلد قل هللا ييلّم من يشاء ما حيفظه
ّ
يقربه إىل ميني احلكمة والفضل ليكون ممّن عرف ربّه مثّ محده
عن رمي اجلهل و ّ
قل اي قوم ّتلّقوا أبخالق هللا مثّ زيّنوا أنفسكم وهياكلكم أبثواب اليلم واآلداب
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مثّ اليفو واإلنصاف وكونوا متّحدا على أمر هللا وسننه وإذا أويت أحد شيء من
نن من أهل البغي واحلسد إ ّن احلسد انر
ال ّدين وال ّدنيا أنتم فارضوا به وال تكو ّ
حر
حيرتق هبا احلاسد ّأوال مثّ الّذينهم يستقربون إليه ومل يكن يف األرض انر أ ّ
كل من اطّلع مبا ورد على عمال القدم مثّ شهد واي قوم
منها ويوقن بذالك ّ
فارضوا مبا قضي من لدى هللا مثّ اغتنموا مبا ّنزل عليكم من سحاب الفضل
علي من
مائدة اليلم وال تكونوا ممّن عرف نيمة هللا مثّ اجحده اتهلل قد ورد ّ
كل شيء وإنّه هلو
سيوف احلسد ما ال حيصي ع ّدهتا أحد ّإال هللا الّذي أحصى ّ
ابحلق ييلم ما خيطر يف قلوب اليباد وما خيفي صدور الّذينهم كفروا
اليامل ّ
وأشركوا يف أزل اآلزال إىل أبد األبد ق ّدسوا اي قوم صدوركم عن الغل واحلسد مثّ
كل حجب ورمد لتشهدوا صنع هللا الّذي اتقن خلق ك ّل شيء يف
أنظاركم عن ّ
املسجد كذالك أشرقت عن أفق التّبيان مشس
املطهر
هذا اللّوح املق ّدس ّ
ّ
احلق وتشهدوا يف سّركم وجهركم أبنّه ال إله ّإال هو
احلكمة والبيان لتيرفوا سبل ّ
اليز والبها عليك وعلى الّذينهم
الروح و ّ
الواحد الفرد الوتر األحد ّ
الصمد و ّ
بقوة من عنده وكانوا ممّن ركع وسجد
أخذوا كتاب هللا ّ
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