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هذا سورة اهلجر نزلناها ابحلق ليظهر هبا مظلومييت بني األرضني والسموات
هو الباقي ابمسي يف ملكوت األعلى
فسبحانك الذي خرق حجبات املمكنات بسلطانه وخلق السموات
أبمره وأنزل من مكفهرات الق س أمطار األنس وأرسل من غمام األنوار آايت
اليت اقشعرت عنها جلود املشركني قل إن يف تنزيل اآلايت واستواء الغالم على
عرش األمساء والصفات لبينات للموح ين قل اي قوم هذا مجال الق م ق وقف
بني السموات واالرض يبكي ويصح وأنتم اي مأل األرض إن لن تنصروه ال
تقتلوه أبسياف الكفر وال تسفكوا ما يسرت عنه مجال األمر خافوا عن الل وال
تكونن من املفس ين قل إنه يري أن خيرج عن بينكم وح ه ومل يكن معه أح
إال نفسه كذلك كان من أول الذي ال أول له إىل آخر الذي لن حيصيه كل
من يف السموات واألرضني قل إن كينونة الق م يري أن خيرج عن بني أع ائه
وأحبائه وبذلك يسرن املشركون وتقطع أكباد الذينهم استعرجوا إىل مواقع
الق س هذا املقام الذي فيه ليستضيئ منظر الل املق س العزيز املنيع قل إنه ولو
خيرج وح ه ولكن يكون معه جنود العز مث أهل جربوت البقاء وملكوت
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العماء مث الذين هم استجاروا خلف خباء القرب مقر هذا اإلسم املتبارك الذي
منه انفطرت مساء اإلعراض وانشقت أرض الكفر مث ارتفعت غمام الفضل إن
أنتم من الشاه ين قل إن معينه زفراته وانصره عرباته وطعامي قطعات كب ي
وشرايب رشحات دمي وأنيسي أانملي ومصاحيب قلمي وظهري التوكل على
الل ريب ورب كل شيء ورب العرش العظيم وحزيب حلنايت ومعاشري نغمايت
ومرآيت مجايل إن أنتم من العارفني وبذلك تغظغظت قلوب اإلمكان
وتغظغظت أركان العرش وبكى اتهور الق س من م امع محر منري قل اي قوم
خافوا عن الل وال تتعرضوا جبمايل وال تكونن من اخلاسرين قل إان اكتفينا
بنفسنا احلق عن كل من يف السموات واألرض ويشه بذلك قيامي يف
ملكوت امللك بني امللوك والسالطني كذلك نزلنا األمر وصرفنا اآلايت لعل
الناس يستشعرون يف أنفسهم ويكونن من املتذكرين وإنك أنت اي حسني امسع
ن اء مسيك الذي أبتلي يف األرض مبا اكتسبت أي ي الظاملني حبيث وقع حتت
سنان السنان وسيف اإلمكان من هؤالء املغلني وبذلك بكت عيون العظمة
يف سرادق الالهوت وعيون الق س يف خيام اجلربوت مث أبصر األنس يف خباء
امللكوت مث عيون أهل السموات واألرضني وإنك أنت فاشكر الل مبا مساك
هبذا اإلسم املبارك العزيز الكرمي إايك أن ال تضطرب يف شيء فاصرب مث اصطرب
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فيما يرد عليك ليكون فعلك مطابقا ابمسك وتكون من العاملني مث اعلم أبن
الل قبل عنك طاعتك وحينئذ بعثك ابحلق بني ي يه لتزور نفسه األعلى يف
مجاله األخرى وتكون من الذينهم فازوا بلقاء الرمحن يف عرش الرضوان وكانوا
من الفائزين إذا نشه أبنك زرت مجال الق م وأدركت لقائه وبذلك ق ر لك
يف الفردوس مقاما ال ي ركه إال املقربني كذلك مننا عليك مرة أخرى لتشكر
ربك وتعرف ق ر أخيك الذي هاجر مع الل العزيز الق ير الذي اختصصناه
أبمر من ل ان فسوف تعرف إن تكون من الصابرين
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