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هذا ما نزل من جبوت البقاء لعباده ومنهم من طار إىل مساء األمر ومنهم من
وقف وكذلك ّنزلنا األمر رمحة من ل ّّن لعبادّن املموقنني
الرمحن آبايت مهيمن مبم ق مي
السلطان ق نّزلت من جبوت ّ
هذه سورة ّ
هو األقدس األهبى

حجة من
ابحلق من جبوت البقاء وجعلها ّ
اّلل ق نّزلت ّ
تلك آايت ّ
اّلل ّ
السموات واألرض من يومئذ إىل يوم الّذي
عن ه وبرهاّن من ل نه على من يف ّ
الرحيم
الرمحن ّ
فيه تنع م راايت النّفاق ويستضيء ّنّي اآلفاق عن مشرق امسه ّ
السكر ك ّل
إذا خيطف أبصار الّذينهم كفروا وأشركوا ويضطرب النّفوس وأيخذ ّ
من يف ملكوت األمر واخللق حبيث يضع أّنمل احلّية بني أنياهبم ك ّل ما كان
السرائر من ك ّل ذي روح إن أنتم من العاملني قل اي قوم
وما يكون وفيه تبلي ّ
خافوا عن هللا الّذي خلقكم ورزقكم وجعلكم كباء يف األرض وأرسل عليكم
السماء ما ينبت منه األرض بفواكه ق س منيع إ ّايكم اي مأل األرض ال
من ّ
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اّلل وال ختتلفوا يف أمر أن اتّبعوا ما نّزل عليكم من مساء األمر
تكفروا بنعمة ّ
ابلب
آايت عّز ب يع واي قوم ق جائكم الفرج من عن ّ
اّلل ربّكم وأيمركم ّ
اّلل وكونوا من املتّقني قل إ ّن
والتّقوى ومينعكم عن ك ّل ما أيمركم إىل اهلوى اتّقو ّ
فرجكم يف استواء هذا اجلمال على عرش عّز مبني إن أنتم من العارفني قل إنّه
حتّيت عن سلطانه ك ّل العاملني وإنّكم أنتم ما عرفتم فرج الّذي
ق ظهر بشأن ّ
اتّلل لو أنتم تتف ّكرون يف أمر
وع مت به يف ك ّل األلواح وكنتم من الغافلني قل ّ
ي
الّذي ظهر ّ
الرمحن فيما يظهر من هذا القلم ال ّ ّر ّ
ابحلق لتشاه وا فرج ربّكم ّ
األايم
لعل تعرفون ابرئكم يف تلك ّ
العزيز املنيع إذا اي قوم فاستشعروا يف أنفسكم ّ
الّيت ما عرفه أح من املمكنات إّال من شاء ربّكم املقت ر العزيز الق ير بل
اّلل ويعرتضون على ما نّزل عليه
قاموا املشركون عليه وجيادلون معه يف آايت ّ
الرفيع حني الّذي ش ّقت
كما اعرتضوا أ ّمة الفرقان على ّ
اّلل العزيز املمتنع ّ
ابحلق آبايت عّز
علي ّ
سحاب الفضل وطلع مجال الق م عن خلفها على اسم ّ
علي مبثل ما بغى
اتّلل إ ّن الّذي خلقتها بك ّ
مبني واي قوم ّ
ف إراديت ق بغى ّ
رب اخلالئق أمجعني وقال أّن ربّكم األعلى بع
الفرعون بني ي ي هللا ربّكم و ّ
الّذي ما كان قادرا أبن خيلق ال ّذابب يف األرض ويشه بذلك ك ّل ذي بصر
السموات واألرض مثّ عيون
علي بشأن بكت ّ
منّي ومن خلق بقويل اعرتض ّ
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الّذينهم طافوا حول حرم الكبايء مب امع احلمراء وعن ورائهم عيون املق ّ سني
قل إ ّن ابن مرمي صع إىل جبل األمر وغطاه غمام الق س إذا شه رشحات
عما
ال ّ ّم على قميصه ّ
السائلني فأخبه الغمام ّ
حتّي يف نفسه وسئل منه كان من ّ
مقر
يرد على الغالم إذا صاح يف ذاته وانقطع عن العامل وما فيه وصع إىل ّ
إّن لو أنطق بكلمة
رب العاملني و ّ
الق س بني ي ي ّ
رب ك ّل شيء و ّ
اّلل ربّه و ّ
لينشق سرت حجاب العظمة وتنع م أركان البيت وتضطرب قوائم
عما ورد عليه ّ
ّ
يعرف مجاله
عرش عظيم ولكن سرتّن وصبّن إىل أن أييت ّ
اّلل بسلطان نصره و ّ
اّلل اعرتضوا
السموات واألرضني مثّ اعلم أب ّن املشركني ملّا شه وا آايت ّ
بني ّ
عليها وكفروا مبا آمنوا به من قبل وبذلك حبطت أعماهلم وما استشعروا بذلك
وكانوا من الغافلني وبذلك يلعنهم ك ّل ال ّذ ّرات وك ّل ما كان وخلف حجبات
اّلل خافية
ونن من الفرحني كذلك يظهر ّ
الق رة وهم على مقاع هم يلعبون ويك ّ
القلوب وخائنة الّذينهم ي ّ عون اإلميان أبلسنتهم ويكفرون ابلّذي أبمره ق ّ ر
مقادير اإلميان من ل ن عزيز حكيم ومنهم من أعرض وطغى يف نفسه وبغى
اّلل وبه
اّلل جهرا وكان من املشركني ومنهم من أراد أبن ميكر يف أمر ّ
على ّ
يبع هم عن هذا
الصراط و ّ
غل الغالم يف ص ور الّذينهم آمنوا ليزّهلم عن ّ
ي خل ّ
الشيطان يف ص ورهم
الشاطئ املق ّ س املنّي وبذلك اجتمعوا على ما وسوس ّ
ّ
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اّلل مكرهم ملن يتّبع أمر ربّه ويكون على بصّية من
ومكروا مكرا فسوف يظهر ّ
مئن أبنّه لو يعرتض على الغالم ليعرتض عليه
ّ
اّلل املقت ر الق ير ومنهم من اط ّ
الرايسة قل فويل لكم اي معشر
الّذين اتّبعوه يف غلّه ألنّه يشه يف نفسه ّ
املنكرين و ّّلل عباد لن مينعهم اإلشارات وال ال ّ الالت وال يص ّ هم منع مانع وال
إعراض معرض ولو جيتمع عليهم اخلالئق أمجعني أولئك الّذين ما ص ّ هم
اّلل
إشارات القبل يف ذكر القيمة وما منعهم ما نّزل يف الفرقان ولكنّه رسول ّ
وخامت النّبيّني وخرقوا تلك احلجبات بسلطان الق رة من ل ّّن ودخلوا حرم
العلي األعلى بص ق مبني واعرتفوا يف أنفسهم أبن ال ينقطع
الق س مقّر رّهبم ّ
الروح يف ص ورهم روح
النّ ّبوة من حينئذ إىل آخر الّذي ال آخر له وكذلك نفخ ّ
ابّلل ومبا يظهر من عن ه
اّلل ّ
اإلطمينان من ل ن عزيز مجيل أولئك يعرفون ّ
ونن من عظماء القوم وأشرافهم
ومينعون آذان الق س عن نعاق املشركني ولو يك ّ
اّلل العزيز العامل العليم قل
السجود بني ي ي ّ
أل ّن شرفهم يف اتّباعهم أمر ابرئهم و ّ
احلق مبا عن كم
اّلل وال ت حضوا ّ
اّلل وال جتادلوا آبايت ّ
اي قوم خافوا عن ّ
ونن من الظّاملني وإن
فاستحيوا عن الّذي خلقكم بقوله اتّقوا ّ
اّلل اي قوم وال تك ّ
الروح آبايت الّيت هبا تثبت ما عن كم ال
لن تؤمنوا ابلّذي جائكم عن مشرق ّ
ابحلق ويتلي
لعلي ّ
ونن من املفرتين أن اي مأل البيان ّ
تفرتوا عليه وال تك ّ
اتّلل هذا ّ
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اّلل اي مأل األرض وكونوا من املنصفني أن تعرتضوا مبا
اّلل اتّقوا ّ
عليكم من آايت ّ
ونن من املسرتحيني قل لن
فبأي برهان تسكن أنفسكم وتك ّ
نّزل عليكم حينئذ ّ
يقبل اليوم إميان أح وال عمل نفس ّإال أبن تتّبع هذا األمر املبم العزيز احلكيم
اّلل قوما ويسمعهم نغمات األمر وي خلهم يف
وأنتم إن لن تؤمنوا فسوف يبعث ّ
السموات واألرضني أولئك يعرفون
الرضوان الّذي جعله ّ
هذا ّ
اّلل آية كبايئه بني ّ
اّلل املهيمن العزيز الغالب املنّي
ابرئهم بنفسه ومبا نّزل من عن ه من آايت ّ
األولني واآلخرين إ ّن
وي عون ك ّل ما عن النّاس عن ورائهم ولو يكون كتب ّ
الّذينهم عرفوا سلطنة البحر وغمراته ولئاليه هل يلتفتون إىل األمواج ال فو ربّك
العزيز املنّان لو أنتم من العارفني والّذي شرب من كوثر الق س عن ي الغلمان
الشمس
الرمحن لو أنتم من املوقنني ومن عرف ّ
هل يقنع مبلح أجاج ال فو ربّكم ّ
اّلل موليكم العزيز
يقربكم إىل ّ
لن يشتغل ابظالهلا كذلك نلقي على أفئ تكم ما ّ
الس اد
لعل أهل الفؤاد يرتقون عن ّ
الرتاب ويصع ّن إىل جبوت ّ
املتعايل املنيع ّ
السلطان
ّ
مقر عّز مكني وإنّك إذا وردت أرضك م ينة الّيت مسيّت ابمسي ّ
ونن
ّ
حرك عليهم قلم الق س من إصبع ّ
اّلل لتك ّ
بشرها وأهلها من الّذين آمنوا مبا ّ
السكون وكان هيكل
من املستبشرين قل اي قوم أنتم كنتم رق اء على وسائ ّ
األايم وال توقّفوا يف
األمر يف صريخ وحنني واي قوم أن انصروا ّ
اّلل وأمره يف تلك ّ
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شيء وكونوا من النّاصرين وإ ّن نصره هو تبليغ أمره على العباد واالستقرار على
األايم الّيت اضطربت فيها أركان العارفني واي قوم ال تب ّ لوا نعمة
حبّه يف تلك ّ
اّلل بينكم وال تنكروا ما يثبت به إميانكم اب ّّلل املقت ر املهيمن العزيز الق ير اتّقوا
ّ
الشياطني واي قوم
اّلل عن ورائكم وال تتّبعوا خطوات ّ
اّلل اي قوم وال ت عوا أمر ّ
ّ
األايم الّيت غشت
فبأي وجه أنتم ّ
تتوجهون يف هذه ّ
أن تكفروا بسلطان األمر ّ
السموات واألرضني إّال الّذين هم
السكر س ّكان ّ
غبة النّار أكثر العباد وأخذ ّ
اّلل العزيز اجلميل أن اي
متسكوا حببل ّ
اتّكلوا على ّ
اّلل وانقطعوا عن ك ّل نسبة و ّ
السبيل
روح األعظم ذ ّكر يف الكتاب أبو القاسم الّذي سافر إىل ّ
مسته يف ّ
اّلل و ّ
ش ائ الغربة ليستبشر يف نفسه ويستقيم على أمر ربّه حني الّذي تزّل فيه أق ام
ك ّل عارف بصّي أن اي عب ال حتزن عن شيء وال تلتفت إىل الّذينهم كفروا
اّلل ربّك
وأعرضوا وكانوا على غفلة مبني أن اصب فيما ورد عليك مثّ توّكل على ّ
متر على دايرك فأرسل هذا
رب ك ّل شيء و ّ
و ّ
رب العاملني أن اي فرج إنّك إن لن ّ
ليهب منه رائحة الغالم
املقربني إ ّّن جعلنا هذا اللّوح قميص األمر ّ
اللّوح لعبادّن ّ
اّلل رّهبم وال
اّلل قوما ال ينظرون إّال إىل ّ
لعل بذلك يبعث ّ
على املمكنات ّ
لعل جي عب ّن إبراهيم عن هذا القميص روائح
حيجبهم إشارات املعرضني ّ
السموات واألرضني أن اي إبراهيم فاخرج عن
التّق يس ويقوم على األمر بني ّ
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السكوت ابمسي النّاطق املتكلّم العليم احلكيم أن اي خليل ق ّ س نفسك
خلف ّ
لعل بذلك تشتعل
عن اإلشارات مثّ ّند بن اء ّ
الروح بني األرض و ّ
السموات ّ
يقومن على األمر بسلطان من ل ّّن وأمر من عن ّن وأّن
النّار يف ص ور األبرار و ّ
اّلل
الرحيم قم على خ مة ّ
املقت ر على ما أشاء وأّن املعطي املتعايل العزيز ّ
اّلل عليك وقضي من قلم عّز مبني قل
ونصره وال ختف من أح وإ ّن هذا أمر ّ
السموات واألرض ّإال أبن ي خل
اليوم ال ينفع أح ا شيء ولو أييت بصحف ّ
ابحلق مثّ ظهوره يف
اتّلل هذا جلماله ّ
العلي األعلى يف ظهوره األخرى ّ
يف ظ ّل ربّه ّ
ملكوت األمر واخللق وسلطانه بني اخلالئق أمجعني قل اي قوم أتكتبون البيان
اّلل مثّ تقتلون نفسه فوا
وتكفرون منزله فويل لكم اي معشر الغافلني أتذكرون ّ
األايم على شأن ذلّت له
حسرات عليكم اي مأل املشركني قل إنّه ظهر يف تلك ّ
اّلل بنفسه وح ه كما أنتم
رقاب ك ّل شيء إن أنتم من العارفني وظهر أمر ّ
الشمس يف وسط الّزوال
اتّلل ق أشرق األمر ك ّ
السامعني قل ّ
مسعتم وكنتم من ّ
ولن ينكره إّال ك ّل أكمة رجيم أن اي خليل عّر نفسك عن إشارات القوم مثّ
زيّن هيكلك برداء عز منّي إ ّّن جعلناك منادي أمرّن هناك لتبلّغ النّاس مبا
حب شيء
الروح من ل ّّن وتكون على ذكر ب يع فو مجايل من قلبه ّ
أهلمك ّ
السموات واألرض لن يق ر أن حيمل هذا األمر املبم العزيز
ّ
عما خلق بني ّ
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املنيع ط ّهر من هذا التّسنيم الّذي جرى عن معني الق م مثّ ط ّهر به أفئ ة
بشر يف نفسك مبا مسّيناك مبنادي األمر مثّ أدر مخر احلمراء ابمسي
املري ين إذا ّ
السماء ليحىي هبا أرواح الّذين إذا يتلى عليهم من آايت
األهبى بني األرض و ّ
خضعا ّّلل املهيمن العزيز الق ير
الرتاب ّ
خير ّن بوجوههم على ّ
رّهبم العل ّي األعلى ّ
مثّ اعلم أب ّن كلّما مسعت يف هذا األمر ق ظهر أبمري وما دوين خلق بقويل وما
اطّلع بذلك ّإال نفسي العليم اخلبّي وإ ّّن ملا أردّن إعزاز األمر بني ملل القبل لذا
ّ
أشرّن يف الكلمات إىل غّيّن حكمة من ل ّّن وإ ّّن كنّا حاكمني وأرفعنا األمر إىل
السموات
مقام الّذي مسعتم انتشاره واعالئه إىل أن ملئت الكلمة وذكرها بني ّ
فلما ظهر األمر وبرز مثّ الح وأشرق قاموا عل ّي عباد الّذينهم خلقوا
واألرضني ّ
أبمري وكذلك كانوا من املعت ين أن اي منادي األمر إ ّن الّذينهم كانوا أن يقنعوا
فلما هبّت رائحة اإلطمينان خرجوا
وجوههم خلف القناع خوفا ألنفسهم ّ
نقص عليك ما هو املستور عن أعني النّاظرين ولتطّلع مبا ورد
كالثّعبان وكذلك ّ
اّلل وتكون من العاملني فهنيئا لك اي منادي
على مجايل وتكون على بصّية من ّ
األمر مبا حضرت بني ي ي العرش حني الّذي أشرقت مشس اآلفاق عن شطر
اتّلل بذلك فزت مبا ال فاز به أح وهذا تنزيل من ل ن عزيز عليم
العراق ّ
اّلل مبا رزقك لقائه وأيّ ك بزايرة مظهر نفسه يف أ ّايم الّيت ما عرفها أح
فاشكر ّ
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من العباد ومبا أخذهتم األوهام وكانوا على غفلة مبني مثّ اعلم أبن أيتيكم
الرمحن مثّ قم على
ّ
الشيطان عن شطر الطّغيان ومعه ما مينعكم به عن مجال ّ
األمر ودع ما عن ه عن ورائك مثّ اعرض عنه مثّ أقبل إىل وجهي املشرق العزيز
الروح أل ّّن وج ّن منك روائح
املنّي قل اي أيّها ّ
الشيطان فاخرج عن بني مأل ّ
اّلل العزيز الكرمي ومحلت اي أيّها امللعون ما يلعنك به ك ّل من يف
البغضاء من ّ
السموات واألرض وس ّكان ملكوت األمر واخللق وك ّل ما كان وما يكون ولكن
ّ
اتّلل ما مررت على شيء إّال هو
أنت غفلت عن ذلك وكنت من الغافلني ّ
صمأ مامسعت ن ائه وكنت من اجلاهلني
سره وإنّك ملّا كنت ّ
لعنك بلسان ّ
السموات واألرض
وكذلك ن ّقص عليكم من أنباء الغيب ّ
لتوقنن أب ّن عن ّن علم ّ
وعلم ك ّل شيء يف ألواح عّز حفيظ أن اي لسان الق م ذ ّكر احلسني يف الكتاب
يقربه إىل
مثّ ّ
العلي األعلى و ّ
بشره أبنوار العرش ليقلّبه إىل شطر البقاء منظر ربّه ّ
مقر الّذي توق فيه النّار عن س رة املختار وينطق أبنّه ال إله
شاطئ الفردوس ّ
الرحيم أن اي عب إىل مىت تكسل يف نفسك إذا فاشتعل هبذه
الرمحن ّ
ّإال أّن ّ
النّار مثّ ّند بني األخيار مبا علّمك ربّك العزيز الغالب الق ير إ ّايكم أن ال
الشمس
اّلل عن ورائكم وكونوا بني النّاس كأنوار ّ
ختتلفوا بينكم وال ت عوا أمر ّ
مسين
حبيث يستضيء وجوهكم بني العاملني فو ّ
اّلل اي عب لو تطّلع على ما ّ
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حلق مبني ولكن إ ّّن سرتّن األمر
البأساء لتبكي وتنوح ب وام عمرك وإ ّن هذا ّ
املقربني لذا صبّن
ّ
الرمحن وحيرتق به أكباد ّ
لئال حييط األحزان مظاهر مظاهر ّ
شق سرت احلجاب عن وجه العاملني أن اي منادي األمر ذ ّكر
وسرتّن األمر ّ
لئال ي ّ
الشاكرين
األول من امسي ليشكر يف نفسه ويكون من ّ
عب ّن الّذي مسّي بكلمة ّ
اتّلل
اّلل مبا استشه أبيك يف سبيله وكان من املستشه ين ّ
قل اي ابن فاشكر ّ
الرفيق األعلى إذا استقبله أهل مأل األعلى
ّ
احلق حني الّذي ارتقى روحه إىل ّ
أبابريق الق س وأكواب من رحيق الفردوس ويستبك بلقائه جنود غيبنا العاملني
ولو نكشف الغطاء عن أبصر النّاس ويشه ّن مقامه يف رضوان األهبى ليف ين
ليصلن إىل مقامه املتعايل اللّميع املنّي إذا يستبقن حورّايت الفردوس
أنفسهم
ّ
الرضوان وعلى رأسه اتج البقاء من
على خ مته وإنّه كان جالسا عن ميني ّ
الرحيم وإنّك اي ابن ال
امسي األعظم األهبى وكذلك أحاطه فضل ربّه الغفور ّ
الشأن عن ربّك العزيز املقت ر الق ير فامش
حترم نصيبك أل ّن لك شأن من ّ
حب
على أثر أبيك مثّ اقت هب اه ألنّه لو يقطع أركانه لن جي أح فيها ّإال ّ
الشاه ين وكذلك أخبّنك مبا هو املستور عن أفئ ة
كما شه مت وكنتم من ّ
الراسخني مثّ ذ ّكر الّذي مسّي
النّاس
لتستقر على أمر ربّك وتكون يف أمره ملن ّ
ّ
اّلل يف اللّوح وجرى امسه من إصبع
علي مثّ ّ
بشره من ل ّّن مبا أذكره ّ
ّ
مبحم قبل ّ
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الق س وهذا من فضل لن يعادله فضل األ ّولني واآلخرين وك ّل من فاز بذلك
فق فاز بك ّل اخلّي من ل ن ربّه العزيز الكرمي أن اي عب ال حتزن عن ال ّ نيا
السوء
وش ائ ها أل ّن كلّما يقضي على العباد من أسطر القضاء ولو يكون من ّ
اّلل ق سرت عواقب األمور عن أنظر
هو خّي هلم إن تكون من العارفني أل ّن ّ
النّاس وإنّه ما من إله إّال هو حيكم ما يشاء ويفعل ما يري وكم من ش ّ ة يصل
الشاه ين مثال
الش ّ ة إن أنتم من ّ
الرخاء وكم من رخاء يصله إىل ّ
العب إىل ّ
الرايسة مينعك
لعل ّ
إنّك لو كنت على ما كان عليه ج ّ ك من العّزة واإلقت ار ّ
عن اهل اية وكذلك يلقيك مجال األح يّة لتكون يف ك ّل األحوال على سرور
اّلل مبا أخذ عنك ما حيجبك عن عرفانه أل ّن ما ينفع العب
فرح ب يع فاشكر ّ
السموات واألرض من قطعات
هذا ومن دون ذلك لن ينفعه ولو يكون مأل ّ
األايم هو عرفان
ايقوت مثني أو لؤلؤ ق س منّي ّ
اتّلل ما يغىن به العباد يف تلك ّ
حب الغالم ومن دوهنما ال يسمن وال يغين ولو يكون عن هم خزائن
رّهبم مثّ ّ
حب حبيث لن
السموات واألرضني كذلك يغطك قلم األمر لتستقيم على ّ
ّ
اّلل
يضطربك شيء ولو تضرب بسيوف شاحذ ح ي إ ّايك قم على خ مة ّ
السموات واألرض لن يزّل ق ماك عن
على استقامة لو يقوم عليك ك ّل من يف ّ
حب وجيادله ك ّل
اّلل العزيز احلمي ّ
صراط ّ
اتّلل لو يقوم أح يف تلك ّ
األايم على ّ
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اّلل عليهم أل ّن روح الق رة ق هبّت عن شطر اإلقت ار
من على األرض ليغلبه ّ
املوح ين مثّ بلّغ أمر ربّك بروح ورحيان حبيث ال حت ث الفتنة على األرض
على ّ
الشجرة لو أنتم من العارفني مثّ ذ ّكر اليعقوب بب ايع ال ّذكر
أل ّهنا ترجع إىل أصل ّ
من ربّه العليم احلكيم قل إ ّن بصر اليعقوب ق ارت من روائح القميص عن
العلي األعلى
يوسف العزيز وكان من النّاظرين وإ ّّن أرسلنا إليك قميص ربّك ّ
تقر بصر قلبك حبيث تشه أنوار
على هيئة اللّوح لتج منه روائح الق س و ّ
حب موليك يف أ ّايم الّيت تضطرب فيها نفس
تستقر على ّ
عرش عظيم و ّ
املتوّهني إذا جت مأل
تنشق حجاب ّ
السكون واإلستقرار وتن ّك جبال األوهام و ّ
ّ
البيان يف سكران من األمر وأيخذهم سياط األمر من ك ّل األشطار وهم
اّلل
ففروا إىل ّ
يفرحون يف أنفسهم ويك ّ
ونن من الغافلني إذا أنتم ال تلتفتوا إليهم ّ
سواكم مثّ ّاختذوا على شطر األمين مقع عّز أمني أن اي أحبّائي
الّذي خلقكم و ّ
زيّنوا أجسادكم برداء األدب واإلنصاف وال تفعلوا ما يكرهه عقولكم ورضاكم
اّلل وكونوا من املتّقني وإنّك أنت اي يعقوب لو تشه بعني القلب قميص
اتّقوا ّ
اّلل
حممرا ب م البغضاء مبا ورد عليه سهام األشقياء وكان ّ
الرمحن لتج ه ّ
ربّك ّ
يشه ما أنتم عنه ملن الغافلني مثّ أرسلنا رمحتنا عن شطر الق م إىل الّذي مسّي
الرامحني وإ ّن رمحته على نفسه هو
برمحة ّ
اّلل ليسرتحم يف نفسه ويكون من ّ
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الرمحة وهل رأيتم أحسن منها ال فو نفس البهاء لو أنتم
عرفان ربّه وهذا أصل ّ
من املوقنني أن اي عب ال متنع هبوب رمحة ربّك على نفسك وال عن ذاتك
العلي
الرمحن ّ
نفحات ربّك ّ
الرحيم دع ك ّل ذكر عن ورائك مثّ ّ
متسك بذكر ربّك ّ
رب
ضري وقل كما أقول أي ّ
ضر ال حتزن مثّ تف ّكر يف ّ
ميسك من ّ
العليم وأن ّ
ميسك من اضطرار فاصب وقل
مسين ّ
الضّر وإنّك أنت أرحم ّ
الرامحني وأن ّ
ق ّ
علي صبا وإنّك خّي النّاصرين وأن يصبك من قضاء
كما أقول أي ّ
رب فافرغ ّ
علي رمحة وإنّك انت خّي املنزلني أن اي مجال
فاصطب وقل أي ّ
رب فأنزل ّ
مبحم يف
الق م فاستشرق عن شطر البقاء إبشراق امسك األهبى على من مسّي ّ
اّلل
ملكوت األمساء ليستجذب يف نفسه مبا أخذه جتلّي األمر عن شطر ّ
املهيمن العزيز الق ير أن اي عب لو يكون لك ألف روح وتف يها مبا جرى
اّلل ليكون أحقر من ك ّل شيء يف جنب هذا الفضل العظيم
امسك من قلم ّ
السموات
وإنّك لو ت ّق بصرك لتشه أبن ال يعادله شيء ّ
عما خلق بني ّ
واألرض إ ّايك أن ال تنس فضل ربّك وال تكن يف دين ربّك ملن املمرتين أن
استقم على األمر مثّ اثبت وال تضطرب عن نعيق املشركني فسوف يرفع
ابحلق لتطلعوا مبا
السامري مثّ صريخ العجل بني العاملني كذلك خنبكم ّ
ضجيج ّ
يظهر يف اخللق وال حيجبكم نفحات املشركني مثّ استشرق إبشراق أخرى على
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الّذي مسّي إبمسعيل ليسرتوح بروحات ربّه ويكون من الفرحني أن اي ذبيح
فاحفظ نفسك عن ك ّل ما يكرهه ربّك العزيز العليم وال تلتفت إىل ال ّ نيا
وزخرفها وما ق ّ ر فيها أل ّهنا لن ينفعك يف شيء وما ينفعك ما ق ّ ر لنفسك
على ألواح عّز عظيم إ ّايك أن ال حترم ذاتك عن حرم الق س وال نفسك عن
اّلل الغالب املقت ر الق ير أن اي عب فابك
كعبة األنس وال لسانك عن ذكر ّ
اّلل ووح ته مثّ ابتالئه وغربته يف هذا األرض الّيت انقطعت عن
على نفس ّ
ورودها أرجل القاص ين قل اي قوم فارمحوا على الّذي نصركم حني الّذي كنتم
يف ذلّة وخوف مبني وقام بنفسه بني األع اء ونصركم جبنود الغيب وكذلك كان
نصره على املوقنني قريب إ ّايكم اي قوم ملا اطمئنتم من أنفسكم ال جتاوزوا عن
ّ
الرمحن وال جتادلوا مبا نّزل عليكم من مساء اسم
ح ّكم وال حتاربوا مع ربّكم ّ
اتّلل كلّما أنتم به تست لّون به لغّيكم
احلق مبا عن كم ّ
عظيم واي قوم ال ت حضوا ّ
ق خرج عن لساين مثّ جرى من قلمي العليم احلكيم إ ّايكم أن ال أتخذوين
حيرك قلم البهاء كيف
بذلك أل ّن روح األعظم تنطق يف ص ري وروح البقاء ّ
اتّلل لو كان األمر بي ي
يشاء إ ّن هذا من عن ه بل من ل ن عليم خبّي ّ
لسرتت وجهي عن ك ّل من يف األرضني وخرجت عن بني هؤالء وسكنت على
اّلل كلّما أري أن
جبل لن يذكر ذكري بني أحبّائي فكيف هؤالء املغلّني فو ّ
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يقومين على امره ويؤيّ ين
اصمت عن ب ايع ال ّذكر روح ال ّذكر ينطق يف أركاين و ّ
علي مبا كنت مقت را يف نفسك بع
يف ك ّل حني أن اي أخي الّذي افرتيت ّ
ضر العاملني فكم من ليايل أنت كنت
الّذي ربّيتك بنفسي وحفظتك عن ّ
إين ق كنت يف حول بيتك ملن احلافظني فكم من ّأايم
مسرتحيا على الفراش و ّ
لئال
إين كنت حاضرا على حمضر الظّاملني ّ
أنت كنت يف العيش مع أزواجك و ّ
ضر وال يرد عليك ما حيزنك وتكون من احملزونني وإنّك مع ك ّل
ميسك من ّ
ّ
علي وتفعل ما ينع م عنه
ذلك لكنت يف ّ
سر ّ
السّر عن ورائي لكي جت فرصة ّ
يسر به
أركان عرش عظيم وإ ّّن كنّا أن نرسل إىل ال ّ اير ليحضر بني ي يك ما ّ
ضري
نفسك ويفرح ذاتك وتكون من الفرحني وإنّك يف ك ّل حني ق كنت يف ّ
اتّلل
حبيث لو جت من نفس لتلقي يف قلبه ما أحرتقت عنه أكباد مأل العالني ّ
إين ق كنت عاملا بك ّل ذلك ولكن سرتّن بع علمنا على ما أنت عليه وكذلك
ّ
خرت وجوه
كان ربّك لغفور رحيم ّ
اتّلل مبا جرى من قلمك يف األخالق ق ّ
العّز على تراب األرض وش ّقت سرت حجب الكبايء يف رضوان البقاء
السفر الّذي به جرت
وتشبّكت أحشاء ّ
املقربني إىل أن سافرت معي يف هذا ّ
عين
مين واستأذنت ّ
دموع أهل غرف العّز على خ ود عّز منّي مع كلّما سئلت ّ
ألين اطّلعت منك ما ال اطّلع به أح من العاملني إىل أن
ما تكلّمت حبرف ّ
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سافرت ودخلت يف هذه األرض إذا قمت عل ّي يف ك ّل يوم بل يف ك ّل حني
حمل إّال وق ورد عليه سهما من سهام ت بّيك
ّ
اتّلل ما بقي يف جس ي من ّ
اّلل امللك العليم إىل أن افتيت عل ّي من
وإنّك لو تنكر يف نفسك ليشه لسان ّ
فلما اطّلعوا بذلك هؤالء املهاجرين ق ارتفعت
دون بيّنة وال كتاب منّي ّ
فلما
ضجيجهم مثّ صرخيهم وإنّك كنت يف بيتك على روح ورحيان عظيم ّ
أشه ّن فعلك وما خرج من قلمك إذا خرجت عن بينكم وح ة من دون
حىت مل يكن عن ي من خي مين أو يطبخ هلؤالء األطفال ما ق ّ ر
ّنصر ومعني ّ
الرحيم وإنّك بع ذلك ما اسرتحت يف
هلم من ملكوت رّهبم املعطي الباذل ّ
نفسك مثّ انتشرت يف البالد فعلك ابمسي لت خل عل ّي يف ص ور احملبّني وخرج
من لسانك وقلمك ما يستحيي أن يذكره قلم العالني فامسع ما نّزل من قبل
اّلل على ما أقول
وإنّك لو تبسط ي ك لتقتلين ما أّن بباسط ي ي ألقتلك وكان ّ
الرتاب ويبقى امللك
اتّلل ستفىن أنت ومن معك وترجع إىل ّ
شهي أن اي أخي ّ
اتّلل اي أخي مل يكن يف قلب بغضك وال بغض أح من
ّّلل املقت ر الق ير ّ
املمكنات فامسع قويل مثّ ط ّهر نفسك وال تكن من الغافلني وإنّك لو تكون
السموات واألرض هل يغنيك يف
على ما كنت عليه ويسج ك ك ّل من يف ّ
شيء ال فو نفسي العليم احلكيم ولو يبغضين ك ّل العباد بقولك هل ينفعك
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ذلك يف أمر ال فو ربّك املهيمن العزيز الق مي إذا يبكي قلمي وعيين مثّ ك ّل
الرايسة
شيء لو أنت من ّ
يغرنك ّ
الشاه ين دع ال ّ نيا وزخرفها عن ورائك وال ّ
اّلل املتّقني ومع ك ّل ذلك ما اكتفيت إىل أن
عن ذكر ربّك وعن اخلضوع لعباد ّ
كتبت إىل رئيس امل ينة ابل ّذلّة الّيت هبا ضيّعت حرميت بني اخلالئق أمجعني مثّ
الّفت مع الّذي تبغضه وهو يبغضك ومسعت منه أبذنك ما اشتكيت به تلقاء
الغل إذا
وجهي وكنت من ّ
الشاكني ّ
فلما قام على بغضي واشتعلت يف قلبه ّنر ّ
ّاختذته لنفسك معينا وكذلك كنت من الفاعلني فسوف يظهر لك ما يف قلبه
اتّلل اي أخي لو تنصف
ابحلق وإنّه هلو الفاعل ملا يري ّ
اّلل أبن يظهره ّ
وق حتم ّ
اّلل
لتبكي على نفسك مثّ على نفسي وتنوح يف أ ّايمك وتكون من التّائبني إىل ّ
الّذي خلقك أبمر من عن ه إنّه ما من إله إّال هو له اخللق واألمر وك ّل عن ه
يف ألواح ق س منيع فانظر إىل أ ّول ال ّ هر إ ّن الّذي قتل أخيه األكب الّذي مسّي
الرتاب
اّلل امللك العزيز احلكيم بل رجع إىل ّ
هبابيل هل بقي على األرض ال فو ّ
مقره وكذلك فانظر يف األمر مثّ
مثّ بعثه ا ّّلل ّ
ابحلق وسئل ّ
عما فعل مثّ أرجعه إىل ّ
عما أعطيناك من ملكوت
تف ّكر فيه وكن من املتف ّكرين إ ّايك أن ال حتتجب ّ
األمساء أل ّهنا ق خلق أبمر عن ّن وإ ّّن كنّا على ك ّل شيء ملن اآلمرين أن اي
حرك القلم على ذكر ربّك مثّ ط ّهره عن ذكر ما سواه إ ّايك أن ال
مجال األعظم ّ
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العلي املقت ر العليم مثّ انظر الّذي كان واقفا
تشتغل أبح وكن يف ذكر ربّك ّ
بعلي بع
تلقاء األمر بلحظات عّز رأفتك العزيز املهيمن احمليط الّذي مسّي ّ
الشعبان ليقوم عن رق ه ويكون من ال ّذاكرين قل اي عب ق ارتفعت س رة
ّ
املتحركات على أغصاهنا
ال ّذكر يف هذا ال ّذكر احلكيم وتنطق الورقات املعلّقات ّ
السموات واألرض
أبنّه ال إله ّإال أّن العزيز الفري وإ ّن هذا لبهاء ّ
اّلل بني ّ
وضيائه يف جبوت األمر واخللق وسلطانه على ما كان وما يكون إن أنتم من
املقربني لواله ما
العارفني وبه أشرقت مشس العّزة واجلالل واستضائت وجوه ّ
الروح على غصن البقاء أبنّه ال إله ّإال أّن
ظهر يف اإلب اع من شيء وما نطق ّ
العزيز املقت ر العليم أن اي عب ختلق أبخالقي مثّ امش على أثري وإ ّن هذا
ابلص ق مثّ هيكلك برداء
لفضل لن يقابله فضل العاملني مثّ زيّن لسانك ّ
اإلنصاف إن أنت من العاملني كذلك علّمك ش ي الق رة من آايت ربّك
لعل يك ّسر أصنام
العزيز احلكيم مثّ زيّن هيكل اخلليل برداء ذكر ربّك اجلليل ّ
لعلي األعلى ويكون من املستقيمني يف أ ّايم الّيت تضطرب فيها
اهلوى بسلطاين ا ّ
استقروا على سرر األمساء ويضع ك ّل ذي أمر أمره وترى النّاس
نفوس الّذينهم ّ
سكراء من صاعقة األمر وكذلك نلقي عليك من آايت الق س لتكون من
اّلل ومظهر نفسه وإ ّن هذا أصل ال ّ ين
حب ّ
العارفني أن استقم اي عب ي على ّ
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إن أنت من العاملني دع النّفس واهلوى مثّ طّي بقوادم الق س إىل هذا اهلواء
السماء الّيت أحاطت العاملني إ ّايك أن ال حتتجب لسانك
الّذي انبسط يف هذا ّ
حبجاب الكذب ألنّه خيزي اإلنسان بني اخلالئق أمجعني قل اي قوم وفوا مبا
عما عن كم أل ّن بذلك متنع اخلّي من سحاب فضل
عاه مت وال حترموا الفقراء ّ
اتّلل هذا
رفيع مثّ اتّبعوا ما ق ّ ر لكم يف الكتاب وكونوا يف الفعل أزي من القول ّ
اّلل وأنتم ال
سجيّيت وسجيّته املق ّ سني قل اي قوم ق ارت ت إليكم حلظات ّ
اّلل فوق رؤسكم
ونن يف غفلة عظيم وق أشرق وجه ّ
ترت ون البصر إليه إذا تك ّ
إ ّايكم ال متنعوا أبصاركم عن النّظر إليه وإ ّن هذا فضل ق كان ل ى العرش كبّي
اّلل أمام وجوهكم إ ّايكم أن ال حترموا أنفسكم عن ظلّها وال
وقامت ملكوت ّ
عما خلق يف
ونن من الغافلني كذلك أيمركم سلطان األمر مبا هو خّي لكم ّ
تك ّ
ليوجه مرآت قلبه إىل منظر
ابلرضا ّ
العاملني أن اي منادي األمر فأمر الّذي مسّي ّ
اّلل األكب هذا املقام األطهر األطهر ويكون من املوقنني قل اي عب أن أخرق
ّ
حجبات الظّ ّن بق رة من ل ّّن مثّ ادخل شريعة اليقني مثّ اعلموا أب ّن ك ّل امللك
فلما أردّن خرقها أرسلنا مظهرا من
احتجبوا حبجاب الوهم يف أزل اآلزال ّ
الضجيج عن
الرمحن إذا ارتفعت ّ
مظاهر نفسنا ليخرق سبحات األكوان بق رة ّ
احلق آبايته
اّلل ّ
السموات واألرض وفزعت أنفس املشركني إىل أن ح ّقق ّ
بني ّ
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وبطل أعمال الّذينهم احتجبوا عن مجال األمر وكانوا من الغافلني ومع مل يكن
األايم بعثنا ك ّل
بينهم إّال الوهم ك ّب عليهم خرقه وكانوا من ّ
الصارخني ويف تلك ّ
األوهام على هيكل بشر وزيّناه بقميص اسم من أمسائنا مثّ اشتهرّن ذكره بني
اّلل ربّه وحارب معه وجادل به
فلما استكب على ّ
العباد وكذلك كنّا فاعلني ّ
ف من الطّني فطوىب ملن خيرق هذا
نزعنا عنه ثوب األمساء وأشه ّنه كك ّ
احلجاب األعظم الّذي ما ظهر شبهه يف جبوت العاملني فيا بشرى لنفس ما
أحجبه كب الوهم ويش ّقه أبّنمل الق رة من ل ن عزيز ق ير فيا روحي ملن ال
العلي املتعال ويكون من الّذينهم
مينعه سبحات اجلالل عن ال ّ خول يف ظ ّل ربّه ّ
دعوا عن ورائهم ك ّل ما حيجبهم عن ذكر رّهبم العزيز القادر احلكيم أن اي قلم
بعلي قبل خان
الق م يف جبوت األعظم ّ
حرك إبذن ربّك على ذكر من مسّي ّ
الرضوان الّذي ينطق ورقاهتا أبنّه ال إله ّإال أّن
الرمحن من هذا ّ
ليجذبه نفحات ّ
يغن روح األعظم يف جبوت الق م
الغالب العادل الفرد احلكيم أن استمع ما ّ
لعل يسرتيح بذلك نفسك وتكون من الّذين أخذهم فرح األمر من ك ّل
ّ
اجلهات ويكون من الفرحني اي قوم كونوا من أنوار الوجه بني العباد ومظاهر
اّلل بني بريّته واقت اره بني اخلالئق أمجعني
األمر يف البالد ليظهر منكم آاثر ّ
اّلل وأمره وكونوا ممتازا عن دونكم إذا يص ق عليكم
إ ّايكم زيّنوا أنفسكم آبداب ّ
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الرحيم ومن دون ذلك لن يص ق على نفس حكم
الرمحن ّ
انتسابكم إىل ربّكم ّ
الرفيع كذلك ينصحكم قلم النّصح من ل ن
الوجود فكيف هذا املقام املرتفع ّ
الرمحن
السليمان و ّ
بشره بنفس ّ
عزيز كرمي أن اي منادي ّند من ل ّّن عب ّن ّ
ليكون من املستبشرين أن اي سليمان فاحفظ نفسك من مظاهر ّ
الشيطان مثّ
عمره أبي ي االنقطاع
احلب من هذا الغالم األهبى مثّ ّ
ابن مسج األقصى بزبر ّ
مثّ زيّنه بذهب ال ّذكر يف ذكر هذا اجلمال الّذي ارتفعت راية االستجالل على
مساء االستقالل وبذلك ورد عليه ما بكت عنه عيون األ ّولني واآلخرين اي قوم
اّلل أبي ي الفضل يف قلوبكم إ ّايكم أن ال
فادخلوا مسج األقصى الّذي بنأه ّ
إين ملسج
ختربوه جبنود النّفس واهلوى مثّ اخفظوه من ذكر ّ
اتّلل ّ
الشياطني قل ّ
األقصى يف مأل األعلى وبيت املعمور يف مأل الظّهور وحرم الكبايء عن س رة
الرفيع
حل األمر على مشعر البقاء ومقام الق س يف هذا الفردوس ّ
املنتهى و ّ
اّلل وال ختربوا بيت أمره أبايدي البغضاء وال تنع موا
املنيع قل اي مأل البيان اتّقوا ّ
اّلل الّذي خلقكم مبظهر نفسه وأرسل
أركاهنا بوساوس النّفس واهلوى خافوا عن ّ
إليكم ما ّقرت جبماله عيون الق م ولكن أنتم يف حجبات أنفسكم ملن امليّتني
ونن آبايته ملن
واي قوم ال تنقضوا ميثاق ّ
اّلل وال ت عوا عه ه من ورائكم وال تك ّ
األايم عباد الّذين خلقت حقائقهم أبثر من
املستهزئني كما استهزئوا يف تلك ّ
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اّلل
قلمه وكذلك كانوا من املعت ين مثّ ذ ّكر يف الكتاب مه ي ليهت ي هب ى ّ
بقوة من عن ّن ودع وراء
ي خذ ه اية ّ
ربّه ويكون من املهت ين أن اي مه ّ
اّلل ّ
اّلل أبلسنهم ويعرتضون بنفسه وحياربون بذاته وال
ظهرك ه اية الّذين يذكرون ّ
خيرجن رؤس
ونن من ّ
الشاعرين وإذا ي خل عليهم أح يقع ون مربّعا مثّ
ّ
يك ّ
يتحرك ّن ألسنهم ابلوقار يف ذكر ربّك املختار وهذا ما
أّنملهم من عبّهم و ّ
اّلل حفظا لرايساهتم وال يبالون
يفعلون على ظاهر األمر ويف الباطن يفتون على ّ
اّلل على ق ر الّذي يقطع
احلق لو تذكرون ّ
اتّلل ّ
قل من النّقّي قل ّ
يف ذلك أ ّ
حب
ألسنكم وتعب ونه على شأن الّذي ينحين إظهاركم لن ينفعكم إّال بع ّ
وكذلك نزل األمر من جبوت عّز ق ير هل ينفع الّذين أوتوا الفرقان لو
رب العاملني وكذلك فانظر اليوم يف املأل البيان
يعب ون ّ
اّلل بعبادة الثّقلني ال فو ّ
احلق
إن أنتم من العارفني وكذلك ش ّقت أّنمل الق رة سرت احلجاب ويظهر ّ
يعرفن
لعل النّاس
الروح ّ
ّ
وينطق ّ
ابلص ق اخلالص بني ّ
السموات واألرضني ّ
الرحيم مثّ أراد قلم
ابرئهم وال
ّ
حيجنب ّ
الرمحن ّ
عما يكون بني العباد عن ذكر رّهبم ّ
الرسول يف اللّوح ليكون فعله مطابقا ابمسه ويكون من العاملني
األمر أبن يذكر ّ
أن اي رسول بلّغ رساالت ربّك أ ّوال على نفسك مثّ بلّغ النّاس ليؤثّر قولك يف
الرمحن روائح
قلوب القاص ين مثّ أرسل على العباد ما أرسلناه إليك من شطر ّ
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املقر املق ّ س املنّي قل اي قوم
الرضوان هذا ّ
لعل جيذهبم إىل عرش ّ
ّ
السبحان ّ
اّلل لتاليه خّي ال ّ نيا واآلخرة
اّلل مثّ اقرئوها يف أ ّايمكم وق ق ّ ر ّ
فاصغوا كلمة ّ
ويبعثه يف اجلنان على مجال يستضيء منه ك ّل من يف العاملني فهنيئا ملن يقرء
آايت ربّه ويتف ّكر يف أسرارها ويطلع مبا كنز فيها من جواهر علم حفيظ مثّ ذكر
اّلل يف هذا اخلطاب املبم احملكم
الّذي زار بيت العتيق ليستبشر مبا ذكر من أثر ّ
اتّلل إ ّّن بعثنا احلرم على هيكل التّعظيم يف هيئة التّكرمي على صورة
املتني قل ّ
اّلل أحسن اخلالقني ومن يطوف يف حوله فق
األايم فتبارك ّ
الغالم يف هذه ّ
اّلل قبل من أحبّائه ما فات
يطوفنّه أهل مأل األعلى مثّ هياكل املسبّحني ولكن ّ
اّلل يف
الرامحني فسوف ينزل جنود سلطنة ّ
عنهم فضال من عن ه وإنّه ألرحم ّ
ئن آايته يف ك ّل بكور وأصيل أن اي منادى
يرفعن ذكره ويقر ّ
هناك وينصر ّن أمره و ّ
اّلل على أمسائهم ليأخذهم نفحات
حرك قلم ّ
األمر ذ ّكر من ل ّّن عباد الّذين ما ّ
ال ّذكر من ل ن غفور رحيم قل إ ّّن أثبتنا أمسائكم يف ألواح الق س الّذي كان
مكنوّن حتت حجبات األمر وخمزوّن يف كنائز عصمة ربّك احلاكم احلكيم أن
ونن
اجتمع أحبّاء ّ
اّلل على أمره على شأن ال حي ث بينهم ما خيتلفهم ويك ّ
اّلل
ونن من العاملني مثّ ذكر أماء ّ
كنفس واح ه كذلك أمرّنك وأ ّايهم لتك ّ
أصاهبن املصائب قل أن اصب ّن وال حتزن
ئهن مثّ اللّوايت
آمن ّ
ّ
ابّلل ابر ّ
اللّوايت ّ
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اّلل ق ّ ر
بذلك أل ّن ّ
الروح والعّز
العاقلني و ّ
الراسخني.
ربّكم ملن ّ

لكن وللّذين استشه وا يف سبيله ما ال ي ركه عقول
اّلل يف األرضني إن أنتم يف أمر
والبهاء عليكم اي جنود ّ

www.oceanoflights.org

