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ُىهُ ب ُ الُ ُقُِفُ ُُُ ِفُُعُ دُ بُ الُ ُوُ هُ 
 
 

رّب كّل و  أن اي امسي امسع نداء هللا عن مطلع كّل الّلسان أبّّن أان هللا رّبك
شيء رّب العاملني مّث استمع ملا يوحى إلیك عن شطر البیان نفسي الّرمحن الّرحیم أبنّه 

برضوان يف جنب هللا مّث بّشرهم نذر العباد مبا فّرطوا أ إاّل أان العزيز احلكیم قم مثّ ال إله 
بون أبن جائكم مجال األوىل مرّة أخرى يف املقتدر العظیم قل اي قوم أتعجّ  هللا العليّ 

 بّینات للمقرّبنيو  هذا القمیص املشرق املنري قل إّن يف هذا الّظهور آلايت للعارفني
 رم هللا فیكماتهلل إّن هذا حل إشارات للمتفّرسني أن اي امسي وّل وجهك شطر احلرمو 
مثّ  األرضني دع اإلسم عن ورائكو  مشعر األمر بني الّسمواتو  حّل القدس بینكمو 

أهله ألّن رّبك أحّب أن يشهدك عراّي عن كّل الّرسم حتت قدمك مّث امللك على 
بني العباد سّلم وله و  األثواب لیزيّنك بطراز أمره بني العاملني مّث اعلم أبن نصب بیننا

الثّالثة و  ما قّدر فیهاو  ذكر لاآلخرةالثّانیة تو  زخرفهاو  وىل يذكر لالّدنیاثالثة درجات األ
 از عن هذه املقامات يصل إىل ملیك األمساءمن حو  ملكوهتاو  ذكر لاألمساءت
ال تعطّلوا أنفسكم على هذه املواقف مثّ  ءالّصفات أقرب من حني إاّيكم اي أهل البهاو 

يكون اثبتا يف و  اّلذي ميّر عنهاو  ي لعبادان املقرّبنيكذلك ينبغو  مّروا عنها كمّر الّسحاب
 يكون من الفائزين و  يسمع نغمايتو  حّّب لو يرفع رأسه إىل الفوق لیشهد ملكويت
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قل اي مأل البیان ال حترموا أنفسكم عن فضل تلك األاّيم فاغتنموها مّث ارتقبوا 

 ّهروها عن الّتوّجه إىل غرييقل خّلصوا أنفسكم اي قوم مّث طأمري املشرق العزيز البديع 
كّل األشیاء عن   نّ شيء إن أنتم من العارفني قل الیوم لو خيّلص بذكري يطّهر كلّ و 

اهلوى لیلبس هللا كّلها قمیص يفعل ما يشاء يف ملكوت اإلنشاء و  حجبات الّنفس
 در املهیمن العزيز القديرشيء فتعاىل من هذا الّسلطان املقت لیظهر آية سلطانه يف كلّ 

 اي عبد ما وصل إلیك من آاثر هللا بربوات املقرّبني لتستجذب هبا نفسك ن أقرأأ
 ةآايت هللا من بیته وحد من يقرأو  تستجذب من نغماتك أفئدة اخلالئق أمجعنيو 

لو لن و  ينقلب هبا كّل نفس سلیمو  لینشر نفحاهتا مالئكة الّناشرات إىل كّل اجلهات
الفضل يف يوم من األاّيم كذلك قّدر خفّیات  لكن يظهر علیه هذاو  يستشعر يف نفسه

 األمر من لدن مقتدر حكیم 
 

 يصیح يف نفسهو  لكن يبكيو  ا يتحّرك القلم على الّلوحإذ   أن اي خلیل اتهلل
دم من اّلذينهم بعثوا إبرادة يضّج معه الّسراج بني يدي العرش مبا ورد على مجال الق  و 

يتوّجه و  ذنه من نعیق املشركنيأ  من يطّهر و  علیمو  كان هللا على ذلك لشهیدو  من عنده
اء من عبادان املشركني  إىل األشیاء لیسمع ضجیجها مّث صرخيها فیما مّستنا الّضرّ 

تكون فیما ورد علیك ملن و  مبا ورد على نفسيلتطّلع  كذلك ألقیناك ذكرا من مصائبا
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كن من الّناصرين مّث ذّكر الّناس مبا نطق الّروح و  نصر رّبك يف كّل شأنا الّصابرين أن
 املبني  يف هذا الّلوح الّدّريّ 

 
 صربوا يف كّل األمورا ال حتاربوا مع أحد أنو  قل اي قوم ال تفسدوا يف األرض

 البیانو  نصروا رّبكم الّرمحن بسیوف احلكمةا كونوا من املتوّكلني أنو  توّكلوا على هللاو 
الّناس غفلوا  لكنّ و  دون ذلك ال ينبغي هلل امللك الّسبحانمن و  شأن اإلنسانإّن هذا و 

كانوا من الغافلني أن افتحوا اي قوم مصاريع القلوب مبفاتیح الذّكر من هذا و  عن ذلك
لظهور جعلها عرشا و  ما علیها إاّل قلوب عبادهو  الذّكر احلكیم ما أراد هللا من األرض

إّن هذا لفضل عظیم قل اي و  علیها ما خلقت هلاا قّدسوها عن دوهنا لريتسم جتّلیاته إذ  
كونوا و  وا يف شيءم لاألمانة إاّيكم اي قوم ال ختاننفوسكو  قوم زيّنوا لسانكم لالّصدق

أولئك ضّل  ءالفحشاو  البغيكونوا من احملسنني إّن اّلذين يرتكبون و  أمناء هللا بني بريّته
كون عیونكم انظرة إىل شطر رمحة كانوا من اخلاسرين أن اجهدوا اي قوم أبن يو  سعیهم

أرجلكم ماشیة على و  هفضلو  نفوسكم مطمئّنة مبواهبهو  قلوبكم متذّكرا ببدايع ذكرهو  هللا
 من لن هتب منه روايح األمرو  وصّیيت علیكم إن أنتم من العاملني هذاو  سبل رضائه

 أحد لاهللأثر مواله إنّه لن يذكر عند هللا امللك العامل اخلبري قل الیوم لن ينسب و 
أفعاله ما يهتدي  مظهر نفسه إاّل أبن يكون علم اهلداية بني العباد حبیث يظهر منو 

لسانه ذكر هللا العلّي و  يسمع من قلبهو  هد من وجهه نضرة الّرمحنيشو  به املريدين
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العامل العلیم كذلك عّلمكم قوّي األمر يف هذا الّلیل اّلذي تغّن فیه محامة األمر آبايت 
 حزين 

 
علیك يف كثري من  ن  م  و   اعلم اي أيّها املوقن لاهلل أبّن رّبك اختارك حلّبه مثّ 
جعلك من و  فّضلك على كثري من بريّتهو  أيّدك لعرفان نفسهو  جّناك عن الغفلةو  املواضع
إّن و  رضائهو  ما محلته من الّشدايد يف حّبهو  بیلهعلیك يف س م ما وردعل  و  العارفني

ق ء ذرّة من أعمال اخلاليلن يغادر عن لوح القضاو  ضاألر و  عنده علم الّسموات
ا فاسع يف كنت من املدركني إذ  و  فزت هباو  أمجعني فهنیئا لك مبا صربت يف أاّيم هللا

 نفسك لتكون اثبتا على األمر حبیث ال يزّلك ألسن العاملني مّث قم على ثناء موالك
  كن من الثّابتنيو  بتهم على األمرآايته مثّ أثو  بّلغ رساالته إىل اّلذينهم آمنوا لاهللو 
  

    


