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 جناب اسم هللا القهير 
  

 بسم هللا األعّز األمنع األقدس األبهى
 
 

دخل بقعة الّروح مقّر اّلذي و  آياتهو  نقطة األولى إلى اّلذي آمن باهلل هذا كتاب من لدن
وح سمع ما ال سمعه أحد من العالمين لعّل يأخذه نفحات الرّ و  استوى عليه عرش رّبه الّرحمن
لو و  ينطقهو  يأخذ جذب الجّبار زمام االختيار عن يدهو  ى محّلهعلى شأن لن يقدر أن يسكن عل

حمن في هذا الجمال ينظر جمال الرّ و  يفتح الّلسان بالبيانو  األرضينو  مواترار بين السّ طباالض
رموا و  أنكروه مأل البيانو  أبرق عن أفق اإلمكان بسلطان الئح مبينو  أشرق ثّم الحو  ذي ظهرالّ 

 تاهم على ظلل الكبرياء من سماء عّز رفيعذي أالجهات بعد الّ نحوه رمي الّشقاق عن كّل 
ثّم حقايق سلطنته ثّم أنزل عليهم في كّل حين ما يحيى به أفئدة الممكنات و  قدرة هللالهم أظهر و 

إذا قدرته و  سلطنته ثّم ظهور هللاو  المرسلين فلّما شهدوا آثار هللاو  الّنبيّين الموجودات ثّم هياكل
اهلل قد ورد علّي ما ال ورد على اّلذينهم مضوا العظيم ت راض ثّم افناء نفسه العليّ قاموا على اإلع

ّنك لو تسمع لتصيح في نفسكو  من قبل تبكي على هذا المظلوم اّلذي بكت عليه عيون أهل و  ا 
ّنك لو و  مأل األعلى ثّم عيون أهل لجج الحمرا ثّم عيون العظمة عن خلف سرادق عّز منيع ا 

تسمع منهم كما  سلطانهو  أّي حّجة أعرضتم عن الذي به ظهر أمر هللاقوم بتسئل عنهم: يا 
جاء رّبك المقتدر العزيز العّّلم على و  ت سماء األوهامذي شقّ سمعت من مأل الفرقان حين الّ 

احتجابا عن ملل القبل كّلها ألّن ظهور  ظلل من األنوار باسمه العلّي العظيم بل تجد هؤالء أشدّ 
كذلك نزل األمر حينئذ و  رعصو  لحجبات اّلتي احتجبوا بها الّناس في كّل عهدقبلي خرق كّل ا

ّنك لو تسئل من مأل الفرقانو  من لسان هللا الملك المقتدر العزيز القدير ليقولّن هللا  من رّبكم ا 
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عله خاتم جو  يقولّن رسول هللا اّلذي بعثه بالحقّ  من رسولكم لو تسئلو  اّلذي خلقنا بأمر من عنده
كانوا و  يكونّن من اّلذاكرينو  كذلك يذكرن و  كذلك يعّدون من بعده أسماء أنت تعرفهمو  بيّينالنّ 

نهم حّقق ديو  رفع أمرهمو  ثبت إيمانهم افتخروا بما عندهم على ساير الملل فلّما ظهر اّلذي بأمره
سّتين و  تينتكّلموا عليه في مأو  ا تفّكر هل نفعهم ما كان عندهمذ  كانوا من الكافرين إ  و  إذا كفروا
ال كتاب و  بّينةاعتكفوا عليها من دون و  حيم ألّنهم عبدوا أسماءحمن الرّ نفسي الرّ  ال فو بعد األلف

أّتخذوا الوهم ألنفسهم رّبا من دون هللا ألّنهم لو عرفوا هللا ما كفروا به في يوم اّلذي ظهر و  رمني
تسمع  م بأّي وجه تريدون عنه لو تسئل مأل البيان كذلك فاعرفو  كالشمس عن أفق عّز قديم
وا بقولي المحكم المبرم المتين من اّلذينهم خلقمعدود يعّدون عّدة و  كما سمعت من مأل الفرقان

من و  عليمو  كان هللا على ذلك شهيدو  قنا ملكوتها بقوليباسم من األسما بعد اّلذي خلتخرون يف
 اّلتي قد خلت من قبل قل ما كان هذا من سّنة هللاو  من قال بأّن الظهور ظهر قريباالمعرضين 

أن أعترفتم و  أو هو قادر على ما يشاء أمرهو  ويّل لكم يا مأل المعرضين أأنتم مقتدرا على هللا
ّنه لهو الفر و  ال يسئل عّما شاءو  أرادو  سلطانه هو أظهر نفسه كيف شاءو  قدرته د المقتدر العزيز ا 

ال يسئل عّما شاء فلّما ظهر ما أراد و  ا يشاءلكم أنتم تقّرون بألسنكم بأّنه يفعل م الحكيم قل فويل
ما يظهر و  تكونّن من المعرضين قل يا قوم فانظروا بنفس األمرو  بسلطانه إذا تعترضون عليه

كان  ألّنه لم يزلبذلك أمرتم في كّل األلواح إن أنتم من الموقنبن و  من عنده ال بما عندكم
المقتدر العزيز الحكيم يا قوم ئهم قلم هللا ما سواه معروف بما حّرك على أسماو  معروفا بنفسه
 بأ األعظم العظيمهذا النّ و  ال تكفروا باّلذي آمنتم به بعد اّلذي جائكم بكّل اآلياتو  خافوا عن هللا

 كذلك يوازن أمر هللا بقسطاس نفسه يزيدو  بأّنه اّدعى فوق مقامه من المعرضين من قالو 
ذا تتلى عليه و  يكون من الخاسرينو  ينقصو  من آيات هللا بنغمات قدس بديع يرفع يده إلى لحاه ا 

منهم من يقول هذه األلواح لن يبق على و  اهدينتكون من الشّ و  كذلك تشهدو  ثّم يسوّد وجهه
 يداوي غّل صدرهو  بذلك يستشفي مرضهو  ال هذا اإلسم المقتدر المتعالي العلّي العظيمو  األرض
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ما تخفي في صدور المغّلين قل و  م خائنة األعينمحيط إاّل هو يعلمن  يسكن نار حسده إّنه ماو 
عليم قل  وكان هللا على ما أقول شهيدو  تاهلل وجدناكم في وهم ما وجدنا شبهه في أمم القبل

كّل صفة و  بغيظكم تاهلل الحّق كّل إسم يبقى في األرض هو بأمري لو أنتم من الّشاعرينموتوا 
 كان األمر رغّما ألنفكم يا مأل المستكبرين ذني كذلكاألرض فهو بعد إو  يظهر بين الّسموات

كّل الّسجود و  ذكري العزيز الممتنع المنيعهو يصعد إلى الّسماء و  كّل ذكر يرفع في األرضو 
كم يا مأل البيان ال تقتلوني ألسياف افي أّي مّلة كان هو لجمالي المشرق العزيز المنير قل إيّ 

عزيز جميل فوهللا لو تلتفتون بعين اإلنصاف غّلكم تاهلل هذا لم يكن من عندي بل من لدن 
 أنفس العباد فوو  لتجدن عن هذه الكلمات روايح قدس كريم يا قوم ال تشتبهوا األمر على أنفسكم

كّلما أصمت في نفسي و  يشهد بذلك ألسن كّل عارف بصيرو  يشتبه نغمات هللا بدونهاهللا لن 
 لذا يظهر مّني ما يكرهه أنفسكمو  في صدري وح ينطق الرّ و  خوفا منكم ينادي المنادي فوق رأسي

هويكم يا مأل المشركين يا قوم ال تأخذوني بذلك ألّن هذا لم يكن من عندي بل من اّلذي و 
ال و  ختّلف بين الّناستجعلوا اإليا قوم ال و  رحمة للعالمينو  جعلني هدىو  أرسلني بالحقّ 

ال تكونّن من الجاهلين و  ّلذي نزلت بالحقّ ال تجادلوا بآيات هللا بعد او  تدحضوا الحّق بسوء أنفسكم
بها استقّر جمال الهوّية على و  اّتقوا هللا يا مأل البيان هذه آيات اّلتي بها احتّج هللا بكم يوم القيمة

نوره على و  عصر وظهر برهانه ثّم دليلهو  بها تّمت حّجة هللا في كّل عهدو  يمعرش اسم عظ
يا و  يكم في شيء من تلقاء نفسي بل من لدن عزيز حكيمهللا يا قوم لن افتخر عل العالمين فو

ذن من لدى هللا الملك عوا بما وردتم على جمالي من دون إقوم ال تظلموني بظلم أنفسكم فاقن
من ظلمكم يا مأل المشركين  ي  ل  عيون الممكنات بما ورد ع   ي  ل  هللا يبكي ع   الحّق العلّي العليم فو

األنوار بضيائها إن أنتم في و  األوراق بحركاتهاو  ألشجار بأثمارهااو  إذا تبكي البحار بأمواجها
 يبكي في سّره إن أنتم من الّناظرينو  ي  ل  اضطرب كّل شيء بما ورد ع  قد و  أنفسكم لمن المتفّكرين

ّنها نزلت بأمر من عنده إّنه ما من إله إاّل هو له الخلقو  يا قوم ال تجادلوا معي في آيات هللاو   ا 
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ينطق كيف يشاء في و  قد أخذ الّروح زمام االختيار عّني يحكم ما يريدو  ل ما يشاءاألمر يفعو 
لو كان و  شعري لو أنتم من العارفينو  عظميو  عروقيو  كبديو  جوارحي ثّم حشائيو  كّل أركاني

ّنه لهو العليم و  طلقه هللا بأمر من عندهلكن أو  طلقتهما أو  االختيار بيدي أمسكت زمام القلم ا 
م ال تأخذوني بذلك ثّم ارحموني يا مأل المشركين تاهلل إّنه أرسلني في يوم اّلذي كان أنتو  الحكيم

ملكوت األكوان فضّل من عنده و  يطوف في حول كّل آن منه جبروت الّزمانو  سلطان األّيام
تاهلل هذا لهو اّلذي ينطق في كّل شيء بأّنه ال إله إاّل أنا المقتدر عليكم إن أنتم من العالمين 

 األرضينو  لو كان األمر بيدي ما تحّملت اذاكم اّلتي لن يحملها أهل الّسمواتو  لّي العظيمالع
 فوق رأسي بأننادى الّروح و  كنت صامتا عن الّذكر أظهرني هللا بالحقّ و  كّلما سترت نفسيو 

 يا قوم فوو  ضيائه على الخّلئق أجمعينو  ظهوره بينكمو  هذا جمال هللا فيكمو  تاهلل هذا ملك كريم
 أنتم سمعتمو  كما فررت منكم أّول مّرةهللا لو كان األمر بيدي لفررت عنكم إلى قلل الجبال 

ياديكم إّنما األمر بيد هللا ال إله إاّل هو المقتدر أو  لكن أخرج األمر عن يديو  كنتم من الغافلينو 
ال و  ا بآيات هللاال تجادلو و  حيم يا قوم أن ارحموني ثّم ارحموا أنفسكمالعزيز المتعالي الغفور الرّ 

بها تفتخرّن و  ظهر عرفانكمو  ال تستهزئوا بحّجة اّلتي بها ثبت إيمانكمو  تدحضوا الحّق بأفواهكم
بت به اإلنجيل هل تدحضون ما ثو  وريةالتّ و  على مّلة الفرقان ثّم ملل األرض من أولي الّزبور

ّني ما أخاف و  الفاسقينإيمانكم فويل لكم يا معشر   ذي يأتيكم بعدي بسلطنةلنفسي بل على الّ ا 
تفتون على اّلذي بحرف منه و  البيان بعدي ال تبالون في شيء قتدر عظيم تاهلل أنتم يا مألا  و 

بعلّي قبل تشربون دمه بل أزيد عن ذلك كما فعلوا أّمة الفرقان و  تقتلونهو  اآلخرينو  لينيبعث األوّ 
ّنه لهو العالم بمو  أعظم شقاوةو  اهلل أنتم أشّد قسوةنبيل ت علم ما في صدور يو  ا في صدوركما 

 ّنك أنت يا اسمي كنت معنا في حين اّلذي خرج نّير اآلفاق عن شطر العراقالمغّلين فياليت أ
رأيت اّلذي حارب مع نفسي بعد اّلذي أنت تعلم بأّنا و  شهدت ما ال اّطلع به أحد من العالمينو 

ّنا كّنا و  ناع خوفا من نفسههو في نفسه كان مستورا خلف القو  عّلمناهو  رّبيناهو  حفظناه مقابلة في ا 
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أنت و  نصرنا هللا وحده إلى أن أظهرنا األمر بعد اّلذي كّل الملل اجتمعوا على قتليو  األعداء
ّلتي اضطربت فيها كّنا في مقابلة األعداء في أّيام او  من جنود المشركين ي  ل  سمعت ما جرى ع  
من فعلي تحّيرت مأل األعلى ثّم اّلذينهم ئي تاهلل نفسي ثّم قلوب العارفين البتّلأنفس المحّبين ل

هّبت و  قتداراإلو  يطوفّن في حول عرش رّبك العلّي العظيم فلّما أشرق جمال األمر عن أفق العزّ 
روايح العّز عن شطر رّبك الّرحمن إذا خرجوا اّلذينهم كان في قلوبهم ضغن من هذا الغّلم 

نصرهم بهذا الغّلم اّلذي استقام و  كروا هللا فيما أّيدهم بالحقّ كالّثعبان بعد اّلذي ينبغي لهم بأن يش
على األمر بشأن اّلذي نطقت ألسن أهل البقا بأن تبارك هللا من هذه االستقامة األمنع األقدس 

ا قاموا على ذ  نصرني بجنود الغيب إ  و  األعظم البديع فلّما حفظني هللا عّما أرادوا في سفك دمي
ال الّشمس مأرادوا بذلك أن يستروا جو  بكّل ما استطاعوا عليه ي  ل  ا ع  افترو و  المكرو  الحيل

ّنك لو تفّكر في ضّري لتنوح في نفسكو  اإلفتراء وكذلك كانوا من الفاعلينو  بحجبات الكذب  ا 
ذا ينادي و  أيدي هؤالء األشقياتبكي على هذا المظلوم اّلذي وقع في بئر البغضا بما اكتسبت و  ا 

هل من منادي ينادي بين و  يدفع عّني شّر هؤالء المفترينو  بالحقّ هل من ناصر ينصرني 
أذكرك في و  حينئذو  ل  ب  بناك من ق  أجثّم اعلم بأّنا  بدع البديعاألرض على هذا األمر األو  الّسموات

ليجذبك نغمات الّروح إلى سدرة المنتهى مقّر عرش رّبك العلّي هذا الّلوح بنغمات المجتذبين 
 الخّليق أجمعين إّن اّلذي كان في قلبه بغضك أراد أن يقع البغضا بيني ينقطعك عنو  األعلى

أشرق شمس الحّب عن مشرق هذا الوجه المبارك المقّدس و  لكّن هللا أطرده بسلطانهو  بينكو 
أرسلها إليك ليفرح به فؤادك وتكون من الفرحين أن يا و  أنزل عليك آيات الحبّ و  العزيز الكريم

قدرتي ثّم اّطلع عن أفق البيان و  لسان هللا أن أخرق حجبات الوهم بسلطانيأّيها العبد المذكور ب
ثّم انفخ في العباد روح الحيوان عّما ألقاك هللا لعّل بحكمة هللا المقتدر العزيز الحكيم ثّم انفخ 

ال تصبر و  يبعثّن بطراز هللا المقتدر المتعالي العليم إّياك أن ال تخف من أحدو  يقومّن عن القبور
شأن اّلذينهم اّتخذوا إلى ذي العرش و  ي ذكر رّبك كما صبرت من قبل كذلك ينبغي لشأنكف
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عليم  لك من لدن مقضي ما يبقى هو ما قّدرو  ال يبقى منها من آثرو  سبيل تاهلل إّن الّدنيا سيفنى
 االستجّللو  استعلى على الممكنات بسلطان العظمةكذلك عّلمك شديد الّروح حين اّلذي 

 جهه كالّشمس في قطب الّزوال لتكون من العالمين قل يا قوم أن اعرفوا هللا باهلليستضيء و و 
ّن هذا مقام اّلذي قّدره هللا لكمو   أنتم إن لن تصلوا إلى هذا المقام لن يذكر أسمائكم عند هللاو  ا 
عون محبوب العالمين! أتدتقتلون و  يرجعّنكم ملئكة القهر إلى أسفل الجحيم أتذكرون المحبوبو 

لكم يا مأل  مرسلها! فويلو  بمنزلها تكفرون و  تنسون مقصود العارفين! أتقرئون اآلياتو  المقصود
ال و  أنفسكم من سلسبيل اّلذي جرى من كوثر فم رّبكم الّرحمنو  الغافلين قل يا قوم طّهروا قلوبكم

ما و  في ذاته بذاتهال تكونّن من المحرومين قل هذا لبحر هللا بينكم قد تمّوج و  تمنعوا أنفسكم عنها
نقطعه عن كّل أو  وصل أحد بساحله كيف غمراته إن أنتم من المنصفين إاّل من أّيده هللا بسلطانه

باهلل ثّم اركبوا على سفينة البقا اّلتي و  األرضين قل يا مأل البها قولوا بسم هللاو  من في الّسموات
من تخّلف فقد و  ورد عليها فقد نجىجرت على قلزم الكبريا باسم رّبكم العلّي األعلى تاهلل من 

 إاّل بأن ينقطع عن كّل الجهات اآلخرين قل اليوم لن ينفع أحدا شيءو  غرق ولو يتمّسك باألّولين
 توّجه إلى هذا الّشطر المبارك العزيز الجميل دع اإلشارات عن ورائك ثّم الّدالالت عن يساركو 
ّنه يكفيك بالحقّ و  الّناس رساالت رّبك بّلغو  انقطاع ثّم قدرة عظيمو  خذ كلمات هللا بقوةو  يحفظك و  ا 

مقتدرا بأن يتكّلموا تلقاء الوجه إذا كتبوا ألواحا في ما كانوا عن ضّر الشياطين ثّم اعلم بأّن اّلذين 
كانوا من اّلذينهم اّتبعوا كّل شيطانا مريد إّن و  كذلك سّولت لهم أنفسهمو  مظهر نفسهو  رّد هللا

ّنك اّطلعت بهو  سنين القبل رض عن هللا فياّلذي أع تاب نزعنا عنه بما ورد على نفسي فلّما و  ا 
الّسجن إذا قام على اإلعراض بما سناه رداء الغفران إلى أن وردنا في هذا ألبو  قميص العصيان

ّنا لو نريد أن نفّصل لك ما ارتكب في و  كان هللا على ما أقول شهيدو  هواهو  أمره نفسه عليم وا 
األرضين آمن ثّم كفر ثّم و  ال ألسن أهل الّسمواتو  ال األقّلمو  ال المدادو  واحنفسه لن يكفيه األل

كّل و  األمرو  سّويه بقول من عنده إّنه ما من إله إاّل هو له الخلقو  أشرك باهلل اّلذي خلقهو  تاب
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صبع عّز قديم تاهلل إّن هذا لحرم رقم في صدره من إو  عنده في هذا الكتاب اّلذي ظهر بالحقّ 
بيت هللا بين و  حّل األمر في ملكوت البقاو  األسماكعبة القدس في مداين و  ي المأل األعلىهللا ف

 الجمالو  العاشقون إلى مقّر العزّ و  بإسمه صعد المشتاقون إلى سدرة الوصالو  العالمين
ال و  المنقطعون إلى مكمن امن منيع قل يا قوم اّتقوا هللاو  الّلقاو  المخلصون إلى مقعد الوصلو 

 ينبت األرضو  به يمطر الّسحابو  ا باّلذي به يرفع نداء المريدين إلى سماء عّز رفيعتجادلو 
ال تكفروا به بعد و  يفصل كّل أمر حكيم إّياكم أن ال تشركوا باهللو  البيانو  يفّجر ينابيع الحكمةو 

ى بّين لكم ما يقّربكم إلو  أّيدكم على األمرو  بسلطان مبينو  اّلذي جائكم عن مشرق الّروح بنبأ
قال إّنه قد اّدعى في و  نفسه العلّي العظيم فاعلم يا اسمي بأّن من الّناس من اعترض على هللا

كّل يوم مقاما ثّم رتبة قل أي فونفس هللا الملك المقتدر العلّي العليم إّنا قد أظهرنا نفسنا في كّل 
مأل  بغيظكم ياسنظهر كيف نشاء في كّل حين على شأن بديع قل موتوا و  يوم على شأن

ّنه كان في كّل حين على شأن بل و  تم بأّن هللا رّبكم لن يشغله شأن عن شأنالبغضا أما سمع ا 
تكونّن من و  لو تصعدون إلى سموات العلم لتشهدون كّل ما خلقناه في كّل حين على شأن

يا مأل البيان نمثل لكم مثّل لعّل أنتم تجدن العارفين أن يا اسم المذكور لدى العرش قل لهم 
ه لو أن أحد يذهب إلى البحر يأخذ من تكونّن من الموقنينو  ايحة الّروح عن شطر حكمة رّبكمر 

خذوا على ى في البحر أم في اّلذين أة ثّم أخرى قطرة هل الختّلف بر قدحا ثّم أخرى غرف
ّن الّشمس و  مقدارهم واستعدادهم إذا فانصفوا يا مأل الغافلين قل تاهلل إّن البحر بحر قي ذاته ا 

لم يزل كانت على حالة و  مشرق ذاتها يتجّلى على الممكنات على حّد سواءو  س في نفسهاشم
أنظاركم طّهروا و  لكن أنتم تعرفون على قدر أبصاركمو  ال يزال يكون على حالة واحدةو  واحدة

الهوى لتشهدوها ظاهرا الئحا طالعا مشرقا على العالمين كذلك و  رمد عيونكم عن حجبات الوهم
ضعفين من مأل المستالبيان على سحاب حكمة رّبك الّرحمن لعّل يأخذن و  لحكمةنزل جنود ا

نزلت سلطان الكلمات  قل تاهلل إذاالبيان إلى منظر الّسبحان هذا المقّر المشرق الّدّرّي المنير 
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قضي األمر من لدن سلطان مقتدر علّي عظيم وانصعقت كلمات و  الّصفاتو  على ظلل األسماء
ّنه لهو المقتدر القدير تاهلل يا و  كّل شيء بأمر من عندهو  أشركوا باهلل اّلذي خلقهمو  اّلذينهم كفروا ا 

كّلما كّررنا و  كان هللا على ما أقول شهيدو  إّنا لو نذكر كلمة لن نحّب أن نذكرها مّرة أخرى اسمي 
ك لو عمر  العليم الخبير فونى ما اّطلع به أحد إاّل نفسي كلمات نريد في كّل واحدة منهّن معال

تشهدن كّل ما يخرج من قلمي في كّل حين على شأن و  وجدنا الّناس بالغا ما كّررنا الكلمات
ّنا كّلما نّزلناه من ملكوت العّزةو  بديع لو وجدناهم على و  قتدار نّزلناه على شأن هذا الخلقاإلو  ا 

 األرضينو  بصيرة منير لنّزلنا عليهم في كّل حين ما يجعلهم غنّيا عن كّل من في الّسموات
الّتقليد لذا و  لكّن لّما وجدنا أنفسهم مستأنسا بالوهمو  الحكمةو  عّلمناهم في كّل يوم من بدايع العلمو 

ّن هذا لحّق يقين تاهلل كّلما أنزلنا من أّول و  ينزل عليهم قلم األمر ما يليق لشأن هؤالء الّضعفاء ا 
ينزل ما ينبغي لشأنه ينصعق كّل  لوو  شأن هللا أعظم من هذاو  اّلذي ال أّول له هذا شأن الخلق

استمع ما نّزلناه من قبل على تنعدم أركان الخّليق أجمعين أن و  األرضو  من في الّسموات
قبل نبيل يا قّرة العين ال تجعل يدك مبسوطة على األمر ألّن الّناس في سكران من  يّ  ل  لسان ع  

لك فاظهر من الّسّر سّرا على قدر سّم اإلبرة ّن لك الكّرة بعد هذة الّدورة بالحّق األكبر هناأو  الّسرّ 
ور المهيمن الحمراء في الّطور األكبر ليموتّن الّطورّيون في الّسيناء عند مطلع رشح من ذلك النّ 

هو هللا قد كان عليك على الحّق بالحّق حفيظا مع أّنا أخبرنا العباد بظهورنا و  ذن هللا الحكيمبإ
اماتة الّطورّيون فلّما أظهرنا نفسنا مّرة أخرى باسم و  يحصى ظهار الّسّر أقّل من أنا  و  األخرى 
كنت من و  أردنا أن نكشف الّسّر ومن قبل أن أظهرناه انصعقت الّطورّيون كما سمعتو  األبهى

 اعترضوا علينا كيف ينبغي أن يموتن الّطورّيون و  الّسامعين مع ذلك ما تنّبهوا هؤالء في أنفسهم
كانوا من و  األثمار ترابا كذلك بعدوا عن رياض العلمو  ت حجرااالمر و  ارّ كيف يجعل الحلو مو 

تفتخرّن بهم أولئك علت أسمائهم بما و  ااّلذين اّنخذتموهم ألنفسكم أربابالغافلين قل فويل لكم إّن 
رفع ذكرهم بإيمانهم باهلل بارئهم فلّما أعرضوا أخذ عنهم كّل ما و  جرى عليهم قلم هللا العزيز القدير
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ّنك فّكر فيما نّزلناه عليك ثّم في شأن و  لو يأتون بعبادة الّثقلينو  يقبل عنهم شيءلن و  عندهم ا 
 هويهمو  أضّلوا الّناس بما أمرهم نفسهمو  هؤالء الخلق اّلذين يتكّلمون بما ال يستشعرون ضّلوا

ّنك تجّنب عن هؤالءو  ّطلعوا بأصل هذا األمر  امنيع تاهلل يا اسمي إّن الّناس م كن في عصمةو  ا 
ّنا أردنا من قبل حين اّلذي و  صبع عّز عظيمنهم بما جرى عليه قلم الحكمة من إألّنا سترناه ع ا 

 لكن صبرناو  كنت حاضرا لدى العرش بأن نكشف لك ما ستر عن عيون الخّليق أجمعين
سترنا إلى أن تّمت ميقات رّبك إذا ظهرت كلمة هللا بطراز نفسه المهيمن المقتدر المتعالي و 

كيم قل يا مأل الغفّلء تاهلل لهذا الّطير نغمات بعد نغمات ثّم لحنات بعد لحنات ثّم العليم الح
لو يظهر من واحد منها على أقّل من أن يحصى لينصعقّن الّروحّيون ثّم و  ترّنمات بعد ترّنمات

ل من الفنا إاّل من عصمه هللا بيد الفضو  الّطورّيون ثّم الّنورّيون ثّم العمائّيون على تراب الغفلة
بأّنه ال إله إاّل تنطق كّل الّذّرات بثناء نفسه و  هذا الفتى الّظاهر باسم األبهى في ملكوت األسما

كذلك كان سلطان رّبك محيطا على و  هو قد خلق كّل شيء بإرادة من عنده ثّم بذكر من قلمه
ّنك أنت و  العالمين ذبهم عن ن اإلشارات ثّم ناد بندائي بين عبادي ليجيا عبد طّهر قلبك عا 
يرزقهم من هذه المائدة و  اإلفضالو  يقّربهم إلى منبع الفضلو  ينقطعهم عن الّدالالتو  أنفسهم

األحدّية األبدّية اإللهّية ما تجد منه العارفون كّل الّلّذات كذلك نزل األمر من جبروت عّز رفيع 
اصغوا كلمة هللا  بها الّصبيان ثمّ قل يا قوم دعوا ما عندكم من كلمات اّلتي ينبغي أن يتكّلم 

يحيى به الممكنات إن أنتم من و  كوثر الحيواناألعظم األتّم من هذا الفم اّلذي جرى عنه 
 جب بالحجبال تحتو  العارفين أن يا قهير اسمع نداء رّبك القّهار عن جهة اسمه المختار

الّروح على الّسماء بما نادى و  األستار فاخرج عريا عن كّل ما سوى هللا ثّم انطق بين األرضو 
ّنا و  إلى شاطي عّز بديع يسرعنّ و  الهوى و  فسأفنان سدرة البقاء لعّل يقومّن العباد عن غفلة النّ  ا 

لسان ظهور قبلي لتقّهر على المشركين في تلك األّيام اّلتي أعترضوا على هللا سّميناك قهيرا ب
قل تاهلل يرتفع هذه أرادوا أن يقطعوا سدرة المنتهى بسيف اإلعراض و  الّصفاتو  مالك األسماء
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ارتفعنا تكونّن من الغافلين إّنا لم يزل و  لكن أنتم ال تشعرون في أنفسكمو  الّسدرة بماء إعراضكم
ال و  إّنك أنت فاقهر على اّلذينهم كفرواالّدم إن أنتم من العالمين و  سدرات األمر بماء اإلعراض

ينصرك و  وا من مأل البيانمتخف من أحد فتوّكل على رّبك الّرحمن ليحفظك عن اّلذينهم ظل
كّلما تريد أن تنصر رّبك يؤّيدك روح األعظم بأمر من لدّنا أن و  تروها إّنا كّنا قتدرين بجنود لن

كن من الّثابتين تاهلل يا قهير إّن نقطة البيان حينئذ من رفيق األبهى يشهد و  ال تضطربو  استقم
 عملتمو  علمتمو  ارتكبتمو  بما فعلتمو  ّف لكمأ يقولو  يناديهم في كّل آنو  مأل البيان في سوء حالهم

ال و  أما وّصيناكم في كّل األلواح بأن يا قوم إذا آتاكم جمال القدم ال تتعّرضوا عليهعرفتم و 
ال ملة اإلنجيل بمحّمد و  أنتم فعلتم ما ال فعل مّلة الفرقان بنفسيو  تتمّسكوا في عرفانه بشيء

بأّن لنا في حّقه لكم يا معشر الّظالمين أتمّسكتم باّلذي نزّ  بني فسحقابإال مّلة الّتورية و  رسول هللا
أعرضتم عن اّلذي و  الّسناكّلما ترّنيت ترّنى نحل من نحل و  كّلما تغّنيت تغّنى ديك من ديك العما

طيورها في و  نحولهاو  ديوكهاو  باطنهاو  ظاهرهاو  جهرهاو  سّرهاو  ذاتّيتهاو  يطوفّن العما بكينونتها
ق شجرة اّلتي غرست على فناء هذا الباب اّلذي ينطق الّروح تلقائه بأّن تاهلل حول ورقة من أورا

 سلطنتهو  شئونات هللاو  عظمتهو  هذا لرضوان اّلذي ما اّطلع أحد بما فيه من ظهورات هللا
أصيل تاهلل يا مأل البيان قد فعلتم ما و  يطوفّن في حوله حقايق الّنبيّين والمرسلين في كّل بكورو 

أنتم تفرحون و  ال ملل القبل من أّول اّلذي ال أّول لهو  ال مأل الفرقانو  ال المجوسو  هودال فعل الي
ال تجدّن ألنفسكم من و  تكونّن من الفرحين فسوف يأخذكم عذاب هللا من كّل الجهاتو  قي أنفسكم

ا أمر هللا هزؤ ال من دليل أّتخذتم و  ال من حافظو  صمال من عاو  ال من ناصرو  ال من معينو  ملجأ
ذا يتلو عليكم أحد كلمات بحرف و  تفتخرون بهاو  أو سخريا في أنفسكم تقرئون كلمات الّصبيان ا 

الجحيم خافوا عن هللا يا يأخذكم غبرة و  األرض تنظرون إليه نظر المغشيو  منها خلقت الّسموات
 سّيئاتكماسترجعوا إلى هللا اّلذي خلقكم لهذا اليوم لعّل يكّفر عنكم استغفروا ثّم و  قوم ثّم توبوا

ّنك اسمع قولي ثّم استنصح بنصح رّبك تاهلل ما نطق و  يغّفر جريراتكم إّنه لهو الغفور الّرحيمو  ا 
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كينونتك عن هؤالء اّلذين يلعبون بالّطين و  ذاتكو  روحكو  البها إاّل حّبا لنفسك أن احفظ نفسك
 البهاء عليكو  تكون على استقامة منيعو  نّزلنا عليك ما يجعلك غنّيا عن دونيو  كذلك أمرناك

يسمع قولك في هذا األمر اّلذي منه اقشعّرت و  على من أحّبك في هللا رّبكو  على من معكو 
 مقصود العالمين و  الحمد لمحبوب العارفينو  جلود المشركين

 


