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هذه سورة القميص ق نزلناها ابحلق وجعلناها مظهر هيكلي بني العاملني
الل الأق أدس الأق أدس
بسم ّ
أو بسمه البأه ّي الأب أهى

أن اي أهل البقاء يف املأل األعلى امسعوا ن اء اّلل عن هذا النسيم املتحرك
يف هذا اهلواء اخلفيف حتت هذا السماء الرفيق اللطيف وإنه ملؤذن الناس ابحلج
األعظم يف هذه الكلمة األكرب اليت كانت على هيكل السطر يف هذا الكتاب
من قلم العز ابلفضل مسطورا قل إنه لكتاب األعظم الذي كان خمتوما خبتام
اّلل ومكنوان خلف حجبات الغيب وخمزوان يف خزائن العز وق ظهر ابلفضل
على هيئة الع ل يف أايم اليت كانت على احلق موعودا أن اي قرة الروح فانزل
على املمكنات من مساء فضلك ما يغنيهم عما بني األرض والسموات ألّنم
كانوا فقراء يف سر السر وعلى فناء هذا القباب عن مطلع هذا اجلمال ق
كانوا إبذنك موقوفا أن اي قرة الروح إن املشركني ق كانوا على ريب يف أمرك
بع الذي أنطقناك على حلن الذكر عن مطلع النور يف هذا الظهور الذي
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أشرق يف هذا الطور الذي ق ارتفع على هذين اإلمسني يف هذين الشمسني
املشرقني يف اجلمالني وإنك ال حتزن فاصرب مث اصطرب فإن ربك الرمحن حيرسك
عن جنود الشيطان وإنه ق كان على العاملني حكيما أن اخرق احلجبات عن
وجهك مث السبحات عن مجالك مث اطلع عن مطلع الفردوس على هيكل النور
يف هيئته الروح وال توجه إىل أح وال ترت بصرك إىل وجوه املشركني وتوجه
إىل جهة العرش شطر ربك وإنه يكفيك عن العاملني مجيعا وإنه ينصرك ابحلق
ويوي ك يف كل حني كما أي ك ابلفضل حبيث أنطق الروح يف ص رك وجعلك
على العاملني ضياء منريا قل اتّلل إن ملنظر األكرب يف املأل األعلى واجلمال
األطهر يف األفق األهبى والكلمة األظهر عن شجرة القصوى والنبأ العظيم
عن س رة املنتهى والطلعة الغيب يف جربوت القضا وسر اّلل وأمره يف
ملكوت الب اء وإبشارة من قلمي ق ظهر حكم الكاف بني األرض والسماء
وأمر النون يف م ائن األمساء وإن ربك الكرمي ق فضلك ابحلق وجعلك على
العاملني ركنا ش ي ا قل إن أان الركن األعظم والكلمة األت ومن متسك يب فق
متسك حببل اّلل املتني يف هذا النبأ املبني الذي كان خلف سرادق العصمة عن
وراء حجبات العظمة ابحلق مستورا أن اي قرة البقاء يف مطلع السناء اتّلل أنت
احلاكم يف هذا السماء فاحكم كيف تشاء مبا ثبت من عن ك أحكام القضاء
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ابإلمضاء فإن الشموس واألقمار مسخرات أبمرك أال لك األمر يف جربوت
البقاء ولك اخللق يف ملكوت األرض والسماء فإن ربك الذي ال إله إال هو
ق جعلك للعاملني ابحلق اخلالص انصرا وظهريا أن اي أهل األرض أحسبتم أن
ت خلوا اجلنة يف هذا الع ن الذي ق ظهر على هيكل الرضوان يف هذا اجلنان
من غري حب هذا الغالم األب ي األح ي األزل السرم ي العجمي العريب
اإلهلي فبئس ما ظننتم يف أنفسكم فإن مثوى الظاملني ق كان يف انر اليت
كانت يف أسفل احلجيم ابلع ل موقودا قل إان نزلنا يف قلوب املشركني الرعب
على الع ل ويف قلوب املوح ين سكينة ابلفضل من هذا الكتاب الذي كان
عن مساء الغيب على العاملني ابلفضل منزوال أن اي أهل اإلمكان امسعوا نغمات
اّلل يف قطب جنة الفردوس من س رة الق س اليت كانت يف أرض الزعفران
أبي ي الرمحن مغروسا قل اتّلل بنغمة منها جتلى النور على الطور الرفيع يف
سيناء الق س خلف جلة األنس ملوسى الكليم يف رفرف البقاء عن شجرة
القصوى من هذه النار املشتعلة الصفراء إن أان اّلل ربك ورب آابئك األولني
وإنه ق كان على العاملني حميطا وبنغمة منها حتركت األرواح يف أجساد
املمكنات وتغردت ديك العرش بني األرض والسموات ونطقت روح الق س
بلسان ب ع مليحا وهبا ظهرت حكم الكاف والنون ومتت نعمة اّلل على من
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يف السموات واألرض وظهر مجال اّلل بطراز الذي انصعق عنه كل من يف
امللك مجيعا اي أهل األرض إن لن ترضوا هبذا اجلمال االأهر يف هذا الرضوان
األكرب موتوا بغيظكم إنه ق ظهر ابحلق وق جعله اّلل نورا للموح ين وانرا
للمشركني وإنه كان بكل شيء بصريا قل لن يرفع اليوم ن اء أح إىل اّلل إال
من دخل يف جنة اخلل فناء هذه الكلمة اليت تنطق ابحلق على هذا الطور
الذي كان على األمر رفيعا قل إنه لكتاب اّلل وإنه لصحيفة املختومة املهمورة
اليت كانت حتت كنائز الق رة يف حجبات العصمة ابحلق حمفوظا اي مأل
األرضني والسموات هل تق رون أن تنفذوا من أقطار هذا احلصن الذي ق
كان من زبر احل ي عن وراء جبل العز مرفوعا وهل تستطيعون أن خترجوا من
أرض اّلل ال فو الذي ال إله إال هو لن تق روا على النفوذ ولن تستطيعوا على
اخلروج إذا متسكوا هبذا اخليط الصفراء يف هذا اهلواء الذي أشرق يف هذا
السماء الذي جتلى على هذا العماء الذي استظهر بلون احلمراء يف قطب هذا
البقاء الذي ما أدركه عيون أهل السناء لتكونن من أهل الفردوس يف رضوان
الق س من قلم اّلل مكتواب أن اي مأل البيان أتقولون كما قالوا من قبل أبن ي
اّلل مغلولة أم تظنون يف أنفسكم أبن س ت أبواب الفضل بع الذي مل يزل
كانت مفتوحة على وجه السموات واألرض قل اتّلل إذا ق فتح ابب الق س
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عن ميني الفردوس وطلع عنه مجال الق م بسلطان مبينا وهذا هو الذي جعله
اّلل بشريا للموح ين ونذيرا للمشركني وإنه لسراج اّلل بني السموات واألرض
يوق بذاته لذاته من دهن نفسه وليستضيء منه أهل مأل األعلى مث أهل جلة
احلمراء مث أهل ق لزم الق س خلف جلج الكرباي وكذلك كان األمر من قلم
القضاء على لوح اإلمضاء ابحلق مكتواب أن اي قرة البقاء ال متنع ب ايع فيضك
عن املمكنات وال حتتجب من حجبات اإلشارات فاخرج عن غرف الياقوت
مث انفق مخر احليوان يف هذا الرضوان من كاؤس الرمحن عن ي هذا الغلمان
الذي كاان عن أفق الق س بطراز اّلل مشهودا إايك أن ال تغمض عيناك عن
الفضل وال متنع كوثر اجلود عن العباد وال تنظر إليهم وال مبا عن هم فانظر
ابملنظر األكرب مقام عز حممودا فارحم عليهم مث ارتفع يف هذا السماء سحاب
العز والبقاء مث أمطر على املمكنات أمطار فضل حمبواب ألنك أنت الكرمي يف
ملكوت األمساء وذو الفضل الق مي يف جربوت البقاء وذو اجلود العظيم يف
الهوت العماء وإنك أنت ق كنت يف املأل األعلى فوق العرش ابلفضل
مشهورا قل ق ظهر مجال الرمحن وطلعة السبحان يف هيكل اإلنسان فتبارك
اّلل الذي أرسله ابحلق وعلم هذا القلم يف سر السطر حكم البيان وانه ق كان
بكل شيء ق يرا أن اي قرة الروح ح ث الناس بنعمة اليت أعطيناك قبل
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املوجودات يف ذر البقاء وقبل أن زينت هياكل األشياء بقميص األمساء حني
الذىكان آدم البقاء يف طني القضاء ابألمر مكنوان وإن يرد عليك إعراض
املشركني ال حتزن فسوف تق س ذيل ردائك عن اإلشارات من مظاهر األمساء
والصفات كما طهرانك عن عرفان كل مشرك شقيا فاستقم على األمر مث انطق
بني األرض والسماء مبا أنطقنا الروح يف ص رك فتوكل على اّلل ربك يف عشي
الق س وإشراق القرب فإنه يكفيك ابحلق عن كل ظامل أثيما فاقبل إىل اّلل
ربك مث أعرض عما سواه إان حنرسك بسلطان الق رة والقوة وحنفظك بعصمة
اليت ما أدركها اخلالئق مجيعا فسوف يظهر أمرك ونرفع امسك يف املأل األمساء
ونذكرك يف سرادق الق س بلسان ص ق أمينا كذلك نلقى عليك من آايت
األمر ونصرف لك اآلايت لتكون احلجة من عن ربك ابلغة على العاملني
مجيعا أن اي ذكر اّلل األكرب كيف اذكر ب ايع ذكرك مبا أهلمتين بع الذي
أحاطتين املشركون من كل األشطار وإنك كنت بذلك شهي ا اتّلل ق ضلت
رأس اخليط يف أمري وصرت متحريا ملا ب ت البغضاء يف ص ور الذين ما آمنوا
بك يف طرفة عني وإنك ق كنت هبم عليما وإذا انظر إىل ب ايع مواهبك
وعطاايك يف حقي والتقرب إىل نفسك يهتز روحي شوقا للقائك وإذا ارت
البصر إىل ابتالئي بني بريتك يضطرب كينونيت خوفا لقضائك وأنت العامل
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ابحلق يف كل شيء وكنت بكل شيء خبريا أن اي قرة البقاء ال حتزن من شيء
وال ختف من أح مث أنفق على أهل رفرف الالهوت من كأوس البقاء على
مأل ق س اجلربوت من مخر احلمراء وعلى أهل سرادق امللك وامللكوت من
كأوب البيضاء من هذا اللنب اخلالص األصفى مث على أهل الناسوت من
أابريق القضاء وعلى أهل البهاء ما ينقطعهم عن كل شيء وجيذهبم إىل مكمن
ق س ق ميا إايك أن ال تنظر إىل املشركني ومبا اكتسبت أي يهم مث انظر ابلنظر
األعلى إىل مجالك الق مي األب ي الذي أشرق ابحلق عن أفق إسم عليا وإنه
يكفيك عن كل شيء وحيرسك عن رمي الشياطني ويرفعك ابلع ل إىل مقام
عز ب يعا ألنك أنت احلسني يف جربوت األمساء وابلعلي ق كنت يف حول
العرش مذكورا وإذا اشت عليك األمر ال حتزن يف نفسك مث اصطرب يف سبيلي
فإن أجر الصابرين ق كان يف أم الكتاب من قلم الق س مكتواب قل ق جاء
القضاء من هذا اإلمضاء وحيكم ما يشاء على من يف السموات واألرض من
ل ن عزيز حكيما اي أهل األرض أت عون أمساء اليت مسيتموها أنتم وآابئكم وما
جعل اّلل هلا من سلطان وتذرون الذي جائكم بسلطان عظيما اتقوا اّلل وال
تتبعوا ما أيمركم به أنفسكم فاتبعوا أمر اّلل وسننه مبا نزل يف البيان أن احلكم
إال من عن ه وإنه كان على كل شيء عليما وال تبخلوا مبا آاتكم اّلل من فضله
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مث انفقوا ما رزقتم به إن كنتم فقراء يغنيكم اّلل من فضله انه كان على كل
شيء ق يرا فسوف جيزي اّلل الذين آمنوا مث أنفقوا أحسن اجلزاء من عن ه
وي خلهم يف رضوان ق س ق ميا إان ملا أردان أن خنتم القول مسعنا الن اء بني
األرض والسماء أبن اي مجال الكربايء يف قمص األهبى ال متنع اآلذان عن
نغمات ق سك وال األبصار عن كحل عرفان مجالك وال الشموس عن بوارق
أنوار افضالك وال القلوب عن نفحات حبك وال املمكنات عن رشحات
فيض رمحتك اليت كانت على العاملني حميطا وإن حورايت الفردوس وأهل
حظائر األنس مث الذينهم كانوا خلف العرش يف مواقع الق س نزلوا عن غرف
البقاء ووقفوا يف اهلواء فوق الرأس يف هذا الفضاء األق س األطهر ويري ن أن
يسمعن تغرداتك األحلى يف هذا املقام األسىن اتّلل إن الصمت حمبوب إال عن
نغماتك الب يع وكان العصمة مطلوب إال يف أمرك املنيع واالصطبار مم وح
إال عن مجالك ال ري العزيز اللميع وإنك ق كنت بعلمك احلق على ما أقول
عليما اتّلل احلق بربواتك املخزونة ق تشبكت األكباد من أول الوداد ورجعت
اآلايت إىل جربوت الس اد وعرت هياكل األمساء عن خلع الصفات وحشرت
األشياء أبثواب احلزن بني األرضني والسموات وإنك أنت القادر ابحلكم تفعل
ما تشاء بسلطانك وإنك ق كنت على كل شيء ق يرا وإان ملا مسعنا منادي
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الرمحن عن جهة الرضوان انتهينا حلن األوىل مث ابت ئنا بلحن أخرى لعل أهل
السكراء من أول البغضاء ينصفون يف هذا األمر الب يع األب ع األعلى أقل من
ذرة اليت يتحرك يف هذا اهلواء ويشه ن ق رة رهبم يف السر واإلجهار فسبحان
الذي نزل اآلايت ابحلق كما نزل علىى علي ابحلق ومن قبله على حمم رسول
اّلل ومن قبله على الروح ومن قبله على الكليم على أنه ال إله إال هو له األمر
يف جربوت البقاء حييي ومييت مث مييت وحييي أبنه هو ابقي ال يفىن وسلطان
ال يعلى ومليك ال يبلى وظاهر ال خيفى وابطن ال يب ا بي ه ملكوت كل
شيء وإنه هلو العزيز املختار اي قوم اتقوا اّلل وال تكفروا آبايت اّلل وال ابلذي
يفتخر بلقائه سكان السموات واألرض ومن دوّنما أهل مأل القرب الذين
يرزقون يف كل حني مبا يستشرق عليهم أنوار اجلمال من وجه اّلل املقت ر النوار
قل اي قوم هذا نفس اّلل بينكم وسلطانه فيكم إايكم أن ال جتاح وا آبايت اّلل
بع الذي تنزل ابحلق كما تنزل األمطار وإن األمطار ميطر ويسكن ولكن
اآلايت تنزل يف كل حني حبيث ال أيخذها النفاد والذين أوتوا بصائر الق س
يشه ون أبّنا نزلت من جربوت اّلل املهيمن اجلبار اي قوم أن تكفروا آبايت اّلل
فبأي ح يث آمنتم ابّلل يف يوم الذي فيه زلت أق ام كل عارف واقشعرت
جلود كل موقن وخطفت فيه األبصار اتقوا اّلل اي مأل البيان وال جتادلوا ابلذي
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آمنتم به من قبل فانصفوا يف أنفسكم وال ختتلفوا يف الذي به رفعت أمسائكم
وال تعقبوا كل مشرك مكار قل أتتخذون ألنفسكم أراب ًاب من دون اّلل وتفعلون
كما فعلوا أمم الفرقان فويل لكم ومبا اكتسبت أي يكم فسوف ترجعون إىل
مثويكم فما مثوى الظاملني إال النار قل إن الذين يصفون كلمة اّلل وينصعقون
شوقا هلا أولئك يسقون رحيق الق س من ي هذا الغالم األح ي األب ي
األزل السرم ي اإلهلي الذي جائكم على سحاب األمر بسلطنة وإقت ار اي
مأل البيان أتقرئون اآلايت وتكفرون منزهلا اتّلل احلق ما فعل أح مبثل ما
فعلتم وما ارتكبت ملل مثل ما ارتكبتم فويل لكم اي مأل األشرار وإنكم خبتم
يف أنفسكم حبيث نسيتم عه اّلل ونكثتم ميثاقه وأعرضتم عن الذي أبمره
خلقتم وخلقت السموات واألرض إنه ما من إله إال هو له اخللق واألمر ينزل
ملن يشاء ما يشاء وكل عن ه مبق ار قل إان وصيناكم يف البيان أبن ال تكفروا
آبايت اّلل إذا نزلت ابحلق وإان ما نزلنا البيان إال هلذا النبأ الذي كان مسطورا
برحيق الق س على ألواح اليت ما ارت ت فيه األبصار فلما جئناكم عن مشرق
الروح اترة أخرى توليتم عن الصراط وكفرت بنعمة اّلل واتبعتم كل منكر مراتب
اتّلل احلق لن يعرفنا اليوم إال الذين صفت مرآت قلوهبم وطهرت أنظارهم عن
النظر إىل غري اّلل أولئك أصحاب األعراف يعرفون ابرئهم يف كل شأن
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ويتمسكون بعروة الوثقى يف هذا احلبل احملكم األصفى كذلك نصرف اآلايت
ونلقى عليكم ما يغنيكم عن كل مشرك غ ار قل اي قوم إن لن أخاف من
نفسي بل على الذي أييت من بع ي يف يوم الذي توق فيه النار وتستضيء
فيه األنوار اتّلل احلق اي مأل البيان تفعلون به ما ال فعل أمة الفرقان بعلي وال
النصارى مبحم وال اليهود بعيسى وال الذينهم كانوا من قبل قبل رسل اّلل
ويشه بذلك ما فعلتم هبذا العب بع الذي جائكم بسلطان األمر ومعه
حجة يعجز عنها كل ذي علم وإقت ار أن اي مأل البيان أنسيتم حني الذي
جائكم العلي بسلطان من األمر وأنكروه علماء الفرقان إىل أن أفتوا عليه وقتلوه
بشأن بكت عليه السموات واألرض وانحت املقربون مث أهل حجبات القرب
والق س ومن ورائهم األحجار واألشجار وآمن به قليل منكم إذا رجع مرة
أخرى ليمتاز الصادق عن الكاذب إ ًذا كذبتم وأنكرت إىل أن كفرت مبا آمنتم به
من قبل وكفى اّلل شهي ا بيننا وبينكم ومن عن ه علم األسرار قل أنتم يف مأل
االعلى ملعروف ابلكذب ويف جربوت البقاء ابلشك ويف ملكوت األمساء
ابلكفر ألنكم كفرت آبايت اّلل بع الذي است للتم هبا ل ونكم كذلك يظهر
اّلل خائنة النفوس وما ختفي األص ار ومن املشركني من قال هذه اآلايت ما
نزلت على الفطرة اتّلل احلق إن الفطرة حينئذ ق ظهرت على هيكل خادم
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وقامت ل ى الباب خبضوع وأانب يضج ويقول فويل لكم اي معشر املغلني
اتّلل إن ق خلقت أبمر من ل نه كذلك تشه لنفسها ولكن ال يفقهون
هؤالء األشرار اتّلل إّنا لتفتخر بنسبتها إىل نفسنا احلق وإان مل يزل كنا غنيا
عنها خلقناها وكل شيء أبمر من ل ان وال ينكر ذلك إال كل منكر كفار
كذلك صفت هلم ألسنتهم الكذبة حبيث يقولون ما ال يشعرون ويفرتون على
اّلل قل فمن أظلم ممن افرتى على اّلل وكذب آبايته بع الذي نزلت يف الليال
واألسحار قل موتوا بغيظكم ال مفر لكم اليوم إال أبن تنكروا مبا عن كم أو
تقروا مبا نزل من جربوت األمر من ل ن عزيز خمتار قل أتقولون كما قالوا علماء
الفرقان أما تستحيون عن اّلل الذي خلقكم ورزقكم وعرفكم مظهر نفسه
آبايت اليت عجزت عنها العقول واألفكار أنتم اي جن اّلل طهروا قلوبكم عن
ذكر هؤالء مث قوموا على نصر اّلل وأمره مث خذوا كتاب اّلل بقوة من عن ان وال
تلتفتوا إىل املشركني وما يقولون ألن اليوم ما بقى هلم من حجة ولن ينفعهم
شيء إال ضرب األعناق من سيوف اّلل العزيز املقت ر السخار اتّلل أنتم اي مأل
االحباب لو تشربون من هذا الكأس اليت تنقطع هبا النفوس عن كل ما سواه
ويرفعهم إىل مقام لن خيافنهم شيء عما يف السموات واألرض ولن يضطربنهم
قلتهم وال كثرة الفجار فو اّلل الذي ال إله إال هو لو يقوم أح منكم على
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نصرة أمران ليغلبه اّلل على مأة ألف ولو ازداد يف حبه ليغلبه اّلل على من يف
السموات واألرض كذلك نفخنا حينئذ روح الق رة يف كل األشطار ليستقرن
به سكان الفردوس يف أي شطر كان وينصرن اّلل ابرئهم يف كل ليال وأّنار مث
اعلموا أبن الذين كانت قلوهبم متعلقة بشيء عما يف السموات واألرض لن
يق رن أن ي خلن ملكويت ألن اّلل ق س هذا املقام عن دونه وجعله موطن
األبرار إذا فاسعوا إىل هذا املقام وال حترموا أنفسكم عن هذا الفضل وال تكونن
أصحاب النار إن الذينهم كفروا ابّلل وسلطانه أولئك ترهقهم ذلة وما هلم من
اّلل من عاصم فسوف أيخذهم سياط القهر من ل ى اّلل القادر القهار كذلك
نزلنا لكم اآلايت وصرفنا األمر وسخران مبا أظهران من هذا القلم األعلى ليكون
تذكرة لألحبار مث اعلموا اي قوم ابن اّلل ق جعل كل احلروفات من هذه
الكلمات لرضوان أوسع عما حيصيه أهل االمكان مث الذينهم سكنوا عن خلف
حجبات النور عن ظهورات هذا الظهور عما يتجلى عليهم من أنوار السبحان
وجلس فيها حورايت املعان والبيان من أسرار هذا الفىت اإلهلي الذي استقر
على عرش الغفران ولو تكشف اجلمال واح ة منهن على أهل السموات
واألرض كل ينصعقن بل ينع من إال من متسك حببل هذا اجلمال الذي تفرد
يف األكوان بنفسه املنان وينطق مجال الغيب يف ص ره يف كل األحيان أبنك
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أنت اّلل ال إله إال أنت املهيمن السحار وملا أردان أن خنتم القول ق مسعنا ن اء
الرمحن مرة أخرى عن جهة العرش فوق الرضوان أبن اي مجال الق م أقسمك
جبمال مث ضيائي مث أمري أبن ال تصمت عن نغماتك األحلى مث صرف
اآلايت على حلنك األخرى ألن أهل الغيب من عوامل العما يري ن أن يسمعن
نغماتك اجلذاب وإنك أنت القادر على ما تشاء وإنك أنت املقت ر العزيز املنيع
أن اي قرة األمر ذكر يف ظلل األنوار عبادان األخيار يف كل األشطار لعل نغمة
اجلبار يثبتنهم على األمر حبيث ال يب لن خلع املختار عن هياكلهم ويقومن
على النصر ابمسي الناصر املقت ر الغالب الق ير قل إن ذكر اّلل أحبائه ليكون
أحلى عن كل حلو وأعز عن كل ما خلق بني السموات واألرضني فو اّلل لو
يعرفون الناس ق ر ما ينزل عليهم من آايت اّلل املهيمن العزيز املنيع ليف ون
أنفسهم وينفقون أمواهلم رجاه حرف من آاثر رهبم وكذلك نلقي عليكم من
حكمة اّلل لتكونن من العارفني أن اي امسي امسع ن اء ربك حني الذي استوى
على العرش بسلطان الذي أحاط املمكنات لتستقيم على األمر وتكون من
الفائزين مث اعلم أبان ابتلينا حتت خماليب البغضاء ولن أج لنفسي انصرا إال
اّلل ريب ورب العاملني وورد علينا ما ال ورد على األصفياء اّلل من قبل وما مسع
شبهه أذن اخلالئق أمجعني كذلك انبأانك من نبأ الروح لعل تنصره مبا استطعت
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عليه وتكون يف أمره ملن الراسخني قل إنه لن حيتاج أبح وإن النصر كله يف
قبضته ينصر من يشاء أبمر من عن ه وإنه هلو العزيز املقت ر احلكيم وإنه لو
أيمر الناس ابلنصر هذا من فضله عليهم ليبلغهم إىل ما أراد وإنه لغين عن
العاملني وبي ه ملكوت كل شيء ويف ميينه جربوت األمر من هذا النبأ االعظم
العظيم حبيث يفرون إىل اليمني والشمال وجيعلون أصابعهم يف آذاّنم لئال
يسمعوا نغمات اليت هبا استجذبت أفئ ة مأل أعلى وحتريت عقول املوح ين
كذلك أحصينا األمر يف ألواح القضاء عن خلف حجبات العصمة وأخربانك
به هذا اللوح املبني قل اي قوم تلك رمحة اّلل عليكم اليت أحاطت الذرات وهل
رأيتم أب ع منها ال فو ربك الرمحن ولكن الناس أكثرهم يف حجبات عظيم قل
تلك نسمة الق س اليت هتب عن مشرق األمر وهل أحصيتم أحسن منها ال
فو نفسي املنان إن أنتم من املوقنني قل اي مأل البيان إان آمنا مبا نزل من عن
اّلل يف كل األعصار وبعلي ومبا نزل عليه من آايت اّلل العزيز العامل العليم ومن
قبله مبحم رسول اّلل ومن قبله أبصفياء اّلل ورسله الذينهم خرقوا سبحات
األكوان وطلعوا عن أفق الرمحن بسلطان مبني وبرهان الئح منري قل إان آمنا
هبم ومبا عن هم من سنن اّلل ودينه مث شرايع اّلل وأمره إنه ما من إله إال هو له
اخللق واألمر وكل عن ه يف ألواح عز حفيظ كذلك شه العب لنفسه ويشه
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على ذلك كل الوجود من الغيب والشهود إن أنتم من الشاه ين قل اي قوم
اتّلل هذا لعلي ابحلق ق ظهر بسلطان الذي ما أدرك شبهه عيون الذينهم
اعتكفوا يف خيام اجمل عن وراء حجبات النور فكيف أعني هؤالء املستضعفني
وق جرت عن ميينه حبور احليوان وعن يساره جنود الرمحن فتعاىل من هذا
اإلنسان الذي ظهر يف قطب اإلمكان جبمال السبحان فتعاىل من هذا اجلمال
األب ع األمنع األق م الق مي أن اي مجال الق م ذكر يف الكتاب رضى الروح
ليكون راضيا عن نفسه وعما رشحت على فؤاده سحاب الق س من أمطار
عز ب يع لعل حيرتق احلجبات بنار اليت جتلت يف قطب اإلمكان وخيرق
سبحات الوهم بسلطان املقت ر العزيز الق ير قل اي عب ال ختف من أح يف
سبيل ربك خذ كأس احليوان على كفك اليمىن مث أنفق هبا على الذين جت هم
على جهة الرضوان يف هذا اجلنان الذي ظهر عن ميني الرمحن وإن شه ت
نفسك عاجزا عن محل الكلمة من هذا الثقل األكرب فاستق ر ابمسي القادر
العليم اخلبري وإن أحصيت بصرك ضعيفا عن نقع األوهام فاستبصر ابمسي
البصري الناظر العليم احلكيم قم على األمر مث خذ عصاء الذي أعطيناك يف سر
تلك الكلمات مث أفلق هبا حبر األوهام يف تلك األايم اليت أخذت الرخوة كل
من يف السموات واألرض إال من شاء ربك الرمحن وإنه ليحفظ من يشاء وإنه
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لعلى كل شيء ق ير قل اتّلل ق ظهر مجال األوىل مرة أخرى وجتلى من نور
من أنوار وجهه اقل من سم اإلبرة على من يف السوات واألرض إ ًذا انصعقت
الطوريون على الطور الرفيع من هذا اجلمال املشرق املنيع بع الذي أخربان هم
هبذا األمر يف ألواح عز حفيظ وإنك أنت فاقرء ما نزل من مجالنا األوىل يف
قيوم األمساء لتعرف سر األمر يف هذا السر الذي تقنع ابألسرار وكان خلف
األستار مبا اكتسبت أايدي الظلم من هؤالء األشرار وال يعلم ذلك إال اّلل
العزيز املنيع وإنك إن اطلعت يف الكتاب من أسرار ربك وعرفت حكم الكرة
بع كرة األوىل إايك أن ال تظهر ألح وال حترك به لسانك ألن أهل جلة
البقاء لن يق رن أن يسمعن بل ينع من يف احلني إايك إايك فاسرت مجال األمر
عن الذين هم كفروا وأشركوا وإنك فاشه مجال الق م يف مرآت قلبك مث
استأنس به وكن من الشاكرين فاسرت مجال اّلل عن عيون املشركني مث أسراره
عن قلوب املغلني اتّلل احلق تلك أايم فيه امتحن اّلل كل النبيني واملرسلني مث
الذينهم كانوا خلف سرادق العصمة وفسطاط العظمة وخباء العزة وكيف
هؤالء املشركني الذين اختذوا إهلهم أنفسهم وإذا يظهر عليهم سلطنة اّلل
وإقت اره مث عظمته وإجالله جيعلون كف اإلعراض على أبصارهم مث يسرعون يف
املكر ليشتبهن على العباد كذلك نلقي عليك ما حيفظك عن رمي هؤالء
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الشياطني وإنك إن تري أن تشرب من هذه الشرعة اليت جرت عن ميني
الفضل ومبا وع ت به يف قطب الرضوان من الكافور والسلسبيل فانقطع عن
كل من يف السموات واألرض وعن كل ما جرى عليه حكم األمساء يف
ملكوت الب اء ليفتح على قلبك أبواب املعان والبيان وتطلع أبسرار الرمحن يف
هذا الرضوان وتكون من املوقنني أن اي رضى الروح تفكر فيما نزل عليك من
ل ن عزيز عليم لعل تعرف ما أراد اّلل عرفانه لنفسك وتصل مقام الذي ق ر
لك يف ألواح عز كرمي وإان أرسلنا إليك هذا القميص الذي كان مرشوشا ب م
صادق لعل تطلع مبا هو املستور عن أنظر العاملني إال من شاء ربك الذين ال
مينعهم احلجبات وال اإلشارات وال منع كل مانع ولو يظهر على صور
الصافني والكروبيني ألّنم ينظرون ابملنظر األكرب يف هذا اجلمال األطهر
ويعرفون احلجة بنفسها ال بغريها ألن دليله آايته ووجوده إثباته كذلك كان
األمر من قبل ومن بع إن أنتم من العارفني أن اي قرة البقا قل اتّلل إان ما نزلنا
يف األلواح كلمة على حلن الب يع عما ألقينا على القلم من أسرار الق م ألان
وج ان مأل البيان يف سكر وغفله ووهم لن يقاس مبلل األخرى لذا سرت عنهم
هيكل الكربايء مجاله األنور األعلى أبلف الف حجاب من النور لئال يرت إليه
األبصار من هؤالء اخلائنني إذا فابك مبا ورد علي من الذينهم كفروا وأشركوا
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وكانوا يف أنفسهم ملن احملتجبني فو اّلل ما مسنا من األحباب ألش وأعظم
عما مستنا من الكافرين تكاد أن تنفطر السماء وتنشق األرض وتنسف
اجلبال وتنع م قوائم العرش وتنه م أركان الفردوس وحترق أفئ ة املقربني إذا
يبكي قلم األمر وتضج ورقاء البقاء وتصح محامة العما مبا أراد اّلل أن يثبت
لعباده اميانه بع الذي كل خلقوا أبمره ويشه بذلك كل ما خلق بني
السموات واألرضني قل اي قوم إان آمنا برسل اّلل وصفوته ومبا نزل عليهم من
آايت اّلل العزيز املنزل الكرمي فبأي ذنب أنكرت هذا الفيض الذي ما محل مثله
سحاب األمر وال أدركه غمام اجلود وما أشه ه عيون املقربني أن اي قرة البقاء
صرف القلم عن ذكر هؤالء وال ت خل اخلائنني حتت سرادق ذكرك األحلى
اتّلل كلما جيري من م ادك هو حمبوب عن أهل مأل األعلى لذا عزيز علي أبن
حيرك أانملك العزيز على غري ذكرك الب يع العظيم إذا فاختم ذكر املشركني مث
ابت ء بذكر املوح ين من أحبائك لعل يثبتنهم ب ائع حلناتكاملنيع على صراطك
العزيز الرفيع ألن املشركني من أول النفاق أرادوا أن ي خلن البغضاء يف قلوب
األحباء الذين مر عليهم مرسالت البقاء عن شطر البهاء وكذلك أحصينا
األمر يف كتاب املبني أن اي رضى الروح ذكر أصفياء اّلل الذينهم كانوا يف
أرضك هناك ليسرن يف أنفسهم مبا حرك على أمسائهم قلم اّلل العزيز القادر
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العليم ومنهم من مسي مبحم ذكره بذكر من ل ان ليفتخر بذلك بني العاملني
قل اي عب فامح عن قلبك كل ذكر دون ذكري العزيز املنيع فاجعل حصنك
حب مث ردائك أمري مث درعك ذكري مث أنيسك مجال مث اقرتافك التوكل على
نفسي املنان املقت ر املتعال العليم مث ذكر الذي مسي ابمسي ليكون امسه ابقيا
يف جربوت العماء وملكوت البقاء ويكون من املتذكرين قل اي عب فاشكر اّلل
مبا جعلك مسى نفسه وأرسل عليك نفحات الرضوان حني الذي كنت حاضرا
بني ي ي العرش على مقع الص ق عن مليك مقت ر ق ير إذا فاجه أبن
يظهر منك يف أايمك ما يليق هلذا اإلسم الظاهر املرتفع املنيع ذكر نفسك مث
ذكر العباد هبذا االسم املبارك املنري مث ذكر احلاء والسني بسلطان الذكر ليخر
بوجهه على الرتاب لوجه اّلل ربك ورب من يف امللك أمجعني قل اي حسن
أحسن كما أحسن اّلل إليك مث طهر نفسك لتجلي نفسه وقلبك عن خطوات
املشركني دع ال نيا ومن فيها وعليها يف ظلك مث استظل يف ظلى الذي أحاط
املمكنات وسكن يف جواره مأل املق سني مث ذكر الزمان آبايت الرمحن اليت
ينزل عن جهة عرش عظيم قل اي زمان أوال فانقطع عن الزمان وما فيه لتق ر
أن تعرج إىل معارج السبحان بني ي ي ربك املنان العزيز املقت ر الق مي اتّلل لن
ينفعك اليوم شيء إال حب فتمسك به وكن من املوقنني وإن أيخذك الذلة
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المسي ال حتزن فتوكل على اّلل وإنه يعصمك عن ضر الشياطني أن استقم على
حب موليك حبيث ال يزلك شيء عما خلق وخيلق وإن هذا سجية املستقيمني
مث ذكر ابنك من ل ان مث زين هامته بتاج القرب من هذا القلم ال ري املتني مث
بشر الرضا ببشارات الروح الذي استجار يف ظل ربه يف شهور وسنني قل اي
عب ال حتزن عن الفراق وإان بعثناك بني ي ينا وكتبنا امسك يف ألواح القرب مع
املقربني إايك أن ال تنس نغمات ربك وال نفحاته وال أنوار مجاله حني الذي
يستشرق بينكم وليستضيء منه أهل مأل العالني مث ذكر أبيه وابنه مث أخيه
ومن معه الذينهم حضروا بني ي ي رهبم وجتلى عليهم الوجه أبنوار ق س مليع
قل إان فجران لكم من جبل الق س يف سر هذا الرضوان ينابيع من الكوثر
والسلسبيل إذا أنتم اي مأل البيان ال حترموا أنفسكم مث تقربوا إليه وال تكونن
من الصابرين اتّلل احلق ق فزت مبا ال فاز أح من قبلكم إن تعرفوا نعمة اّلل
اليت نزلت عليكم من غمام الق س وتكونن من الراسخني كذلك مننا عليكم
وأنزلنا عليكم الفضل من كل اجلهات وعن هذا الشطر املق س املتعال املنيع
أن اي قلم الق س ذكر الرتاب ليتذكر يف نفسه ويقبل إىل وجه ربه ويكون من
املنقطعني قل اي عب قم عن الرتاب وعما خيرج منه لتستطيع أن تعرف ربك
العلي األوىل وتكون من الفائزين اتّلل احلق اليوم مل يكن ألح مفر وال مستقر
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إال يف ظل وجهي العزيز املنري وعلى ابب هذا الرضوان ملئكة األمر ملوقوفون
على امسي احلافظ السميع العليم وإن جي ن من أح روائح ال نيا وعما ظهر
بني السموات واألرض مينعنه عن ال خول يف هذا الرضوان وعن الوقوف بني
ي ي ربك املنان الق مي كذلك يعلمك الورقاء والذينهم آمنوا ابّلل العزيز
املتوح الفري مث ذكر احلسني مبا يذكره روح األمني آبايت ق س مبني ليطرين
يف هواء القرب ويعرفن هللا ربه ورب العاملني يف تلك األايم اليت ما خلص
وجهه أح لوجه ربه وكل يعب ون األوهام كما عب وا عباد قبلهم وكذلك
كان ويكون وكان نفسي الرمحن على ما أقول شهي مث اذكر يف الكتاب ذكر
عبادان األخرى يف املأل املق سني قل إن احلسن مث علي قبل نبيل مث احلسن كل
من الصاحلني مث حمم قبل علي مث العب قبل علي مث علي قبل رضا مث عبادان
األخيار كل من املخلصني ولكل ق ر يف ألواح الق س ما ال حيصيه أح من
العاملني اّلل الذي خلقهم وأي هم على أمره وعرفهم مظهر نفسه وجعلهم من
املؤمنني ويصلن إىل هذا املقام أن لن يغريوا نعمة اّلل على أنفسهم وإن يغريوا
يغري اّلل عليهم إنه ما من إله إال هو له اخللق واألمر وكل عن ه يف إمام عليم
قل أن اي أحباء الرمحن أن اخرجوا عن خلف حجبات اإلمكان وسبحات
األكوان بقوة ربكم املنان مث استقيموا على األمر بني السموات واألرض حبيث
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لو جيتمعن عليكم كل ما كان وما يكون بكل ما عن هم ليب لنكم على ما
كنتم عليه لن يكونن ق راء بل يشه ن أنفسهم عجزاء عن ذلك كذلك حيقق
اّلل احلق بكلماته ويثبت األمر آبايته إن أنتم من العارفني إذا خلصوا مرااي
قلوبكم لتجلي األنوار من هذا اجلمال الذي أشرق يف قطب االستجالل
وليستضيء يف مركز الزوال بضياء الذي استضاء منه كل من يف السموات
واألرضني إال الذينهم كفروا آبايت اّلل مث أنكروا برهانه وجاح وا آاثره
وأعرضوا عن مجاله وكانوا من املغلني قل اتّلل ق انصعقت الطوريون على
سيناء األمر وفرت العمائيون عن هذا القسورة اإلهلي وسيموتن الروحيون يف
هذا الفزع الذي فيه جيزع كل شيء إال من أخذه ي الفضل من ل ن عزيز
ق ير قل اي قوم فاقرئوا كلمات اّلل على أحسن النغمات ليستجذب منها أهل
األرضني والسموات اتّلل احلق لو أح يتلو ما نزل من جربوت البقاء من
مجال اّلل العلي األهبى فق يبعث اّلل يف جنة اخلل على اجلمال الذي
ليستضيء من أنوار وجهه أهل مأل األعلى ويزورنه أهل سرادق الق س وأهل
خباء اخلفا الذين ما وقعت على وجوههم أعني الذينهم كفروا آبايت الرمحن يف
هذا الزمان الذي استعلى على املمكنات جبربوته الذي أحاط كل الذرات إن
أنتم من الشاه ين كذلك ق ر اّلل لكل نفس يقرء آايته ومن دون ذلك يبعثها
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عن مطلع كل ظهور ليتم نعمته عليه وعلى العاملني كذلك جيزي اّلل عباده
الذين يذكرونه أحسن اجلزاء من عن ه وإنه ول احملسنني مث اعلم أبن الذينهم
حضروا بني ي ي العرش أولئك فازوا مبا ال فاز به أح دوّنم كذلك مين اّلل
على من يشاء من خلقه إنه ما من إله إال هو يفعل ما يشاء وحيكم ما يري له
اجلود والفضل خيتص من يشاء بفضله ال إله إال هو املعطى العزيز اجلميل
والذين أذكران أمسائهم يف اللوح منهم من طار إىل مواقع الق س ومنهم من
وقف ل ى عقبة ال نيا لكل نصيب عن رهبم وكل عن ه يف ألواح عز عظيم
والذين ما أذكران أمسائهم أنت ذكرهم أبذكار الروح من ل ن ربك العزيز
الغالب الق ير وإنك إن فزت هبذا اللوح الذي فيه فصلت أسرار ما كان وما
يكون قم عن مقامك مث ضعه على رأسك وقل سبحانك اللهم اي إهلي أشه
بلسان وقلب أبن نعمتك الب يعة أحاطت كل الذرات عما خلق بني األرضني
والسموات حبيث ما بقى من شيء إال وق متت عليه حجتك والح له
برهانك وبلغت به كلمتك وظهر له سلطانك ونزلت إليه آايتك وب ت له
آاثر فيضك إذا اي إهلي انقطعت عن كل ما سواك وقمت ل ى خيام جم ك
وخباء فضلك حبيث طهرت قلب ولسان عن حب غريك وذكر دونك إذا اي
إهلي فادخلين يف ظل شجرة فردانيتك وس رة عز سلطان وح انيتك مث ارزقين
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حالوة آايتك وما سرت فيها من لئال علمك عما أردته لعبادك وال حترمين اي
إهلي عن نفحات ق سك اليت هتب على هيئة املبشرات عن شطر لقائك وعلى
صور اآلايت عن منبع إفضالك وإنك أنت املقت ر على ما تشاء وإنك أنت
املعطى العزيز الرحيم مث استقمين اي إهلي على أمرك الذي ال يقوم عليه أح إال
الذينهم انقطعوا عن كل ما يف السموات واألرض مث اجعل ل اي إهلي ق م
ص ق على حبك ومقع عز عن ظهور أنوار وجهك مث أحلقين بعبادك
املخلصني كذلك علمناك وعرفناك بع ما أهلمناك وأشه انك بع ما أنبأانك
لتشكر اّلل ربك يف قلبك وتكون على فرح وجذب ب يع فو مجال لو أيخذك
جذوة من انر الشوق اليت أوق انها يف س رات الق س على سيناء تلك
الكلمات ليجذبك إىل مقام الذي تشه يف ظلك ملكوت األمساء والصفات
وجت نفسك يف علو الذي لن يبلغ إليه سكان األرضني والسموات كذلك
أهلمك قلم الق م يف هذا الطراز األق م لتكون من الثابتني أن اي حرف اجليم
اذهب بقميصي هذا مث ألق على وجه املمكنات لعل مطالع الصفات خيرجن
عن خلف احلجبات ويطلعن عن وراء السبحات ويعرفن الذي جائهم عن
شطر البقا بسلطان مبني وإنك أنت اي ذلك احلرف أوال طهر نفسك مث طهر
الناس عن دنس األكرب من هذا الكوثر األطهر الذي أجريناه من عيون املعان
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لتكون مبشرا من ل ان على اخلالئق أمجعني وكن خالصا ّلل ربك حبيث لن
جي منك أح روائح دونه كذلك أيمرك لسان ص ق عليم وإنك لو تسمع
نصح ربك ليجرى اّلل من فمك ماء احليوان وحييي به كل عظم رميم كذلك
مننا عليك مرة أخرى لتكون من املنقطعني واحلم ملن يعرف مواله يف هذا
القميص ال ري املبني
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