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هذه سورة الزايرة ق نزلت من جربوت الفضل
السم اّلل األول ليزور به قانتة الكربى
والذينهم آمنوا ابّلل وآايته
و كانوا من
الفائزين

هو العزيز املقتدر العلي األهبى

هذا كتاب من ل ى املظلوم الذي مسي يف ملكوت البقاء ابلبها ويف
جربوت العال ابلعلي األعلى ويف الهوت العماء بكل األمساء اّلل احلسىن ويف
أرض اإلنشاء ابحلسني ولكن الناس أكثرهم يف حجاب ووهم عظيم * وق ورد
عليه يف كل عه ما ال حيصيه اح إال اّلل امللك العلي العظيم * مرة ابتلي بي
القابيل وقتل يف سبيل اّلل وصع إليه مظلوما وكذلك كان األمر من قبل وكان
اّلل على ذلك لشهي وخبري * ومرة ابتلي بي النمرود وألقاه على النار وجعل
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اّلل النار عليه نورا ورمحة وإنه ليحفظ عباده املقربني * ومرة ابتلي بي الفرعون
وورد عليه ما حيرتق به أفئ ة املخلصني * ومرة علق على الصليب ورفع إىل اّلل
العزيز اجلميل * ومرة ابتلي بي بوجهل مث الذينهم قاموا عليه ابلشقاق من أهل
النفاق ووردوا عليه ما ال يذكر ابلبيان وكان نفس الرمحن على ما ورد عليه
لعليم وشهي * ومرة قتل مظلوما يف أرض الطف واستشه وا معه الذين نسبهم
اّلل إىل نفسه املق س املنري إىل أن قطعوا رأسه وأساروا أهله وداروهم يف البالد
وكذلك قضي عليه من جنود الشياطني * ومرة علق على اهلواء واستشه يف
سبيل اّلل املهيمن املقت ر الق ير * ومرة حبست يف أرض الطاء يف أربعة أشهر
معلومات ولن حيصي ما ورد علي قلم العاملني وبع ذلك أخرجوين عن السجن
وأطردوين مع أهلي عن األوطان إىل أن دخلنا العراق وكنا فيه ملن الساكنني *
وورد علينا يف تلك األرض من الذينهم خلقوا أبمري ما ال حيصيه أح حبيث
رميت يف كل آن برمي النفاق ومع ذلك سرتان األمر وكنا مبشرا بني العباد
وداعيا إىل اّلل العزيز اجلميل * إىل أن قام علي كل امللل بكل احليل وإين
نصرت رب مبا كنت مستطيعا
وح دة ق قمت بنفسي يف مقابلة األع اء و ُ
عمل املشركني * وبذلك اشتعلت انر
عليه إىل أن حقق أمر اّلل بكلماته وبطل ُ
البغضاء يف ص ور الذينهم ي عون اإلميان بنقطة البيان وكذلك سولت هلم
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أنفسهم زين هلم الشيطان أعماهلم وكانوا من الغافلني * اتّلل ق ورد علي من
هؤالء ما ال ورد من أح إذا بكت علي عيون القاصرات يف الغرفات وضجت
أفئ ة املخلصني وعن ورائهم بكت عني اّلل امللك السبحان املقت ر العلي
احلكيم * ومن فتح اّلل أُذنه يسمع ضجيج األشياء وصرخيها يف تلك األايم مبا
ورد علي من هؤالء الذينهم أقروا ابّلل يف أول ظهوره مث كفروا به بع الذي
جائهم جبمال أُخرى بسلطان مبني * وكنا بينهم وبني الذينهم كفروا من ملل
القبل إىل أن أشرقت مشس البالء عن أفق القضاء وجاء حكم اخلروج مبا رقم
يف ألواح ق س حفيظ * ه
اتّلل احلح هق ق قمت يف مقابلة األع اء يف أايم اليت فيها
اضطربت قلوب العارفني وتزلزلت أركان كل نفس واقشعرت جلود الذينهم
كانوا يف حولنا وكانوا من املوح ين إىل أن نزلت جنود النصر من جربوت اّلل
املهيمن العزيز العظيم * وحفظين ابحلق ونصرين مبلئكة السموات واألرض مث
جبنود غيبه العالني * وخرجنا عن امل ينة بطراز الذي حتريت عنه عقول العاقلني
مث أفئ ة العارفني * وما مر مجال الق م على م ينة إال وق خضعت عن
ظهوره أعناق املستكربين * وما ورد على مقر إال وق ذلت له رقاب املوح ين
واملشركني إىل أن وردان يف هذا السجن وكان اّلل يعلم مبا ورد علي فيه من
الذين كان يف ص ورهم غل الغالم كأّنم كانوا على مرص الغل ملن املنتظرين *
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وما مضى علي من آن إال وق رميت فيه برمي النفاق من جنود املغلني * اتّلل
قتلت يف كل حني أبسياف البغضاء ويشه بذلك لسان اّلل العلي األعلى
ق
ُ
ولكن الناس هم يف غفلة وشقاق عظيم * وإن الناس لو طهروا آذاّنم ليسمعن
حينئذ ما يناد به رهبم األهبى يف الرفيق األعلى ويكونن من السامعني * ولكن
احتجبوا عما يتكلم به لسان الق م يف جربوت األعظم وكانوا من الغافلني *
وقاموا علي شأن أفتوا على قتلي من غري بينة من اّلل وكتاب عظيم * ولق
نزلت جنود النصر مرة بع مرة وحفظين اّلل هبا وجعلين انطقا بذكره وظاهرا
بسلطانه وطالعا أبنوار ق س كربايئه ومنطقا بثناء نفسه العلي العظيم * وكذلك
قضى علينا وقصصناه ابحلق لعل الناس يكونن من املطلعني * وإنك أنت اي
ورقة الفردوس إذا وصل إلي ه
ك هذا اللوح ال ري املنري قومي عن مقامك وخذيه
بي اخلضوع مث استنشقي منه رائحة اّلل رب ه
ك ورب العاملني * مث ذكري مصائيب
اليت نزل ذكرها فيه لتكوين من الذاكرات يف ألواح اّلل املهيمن العزيز الق ير *
مث بلغي امر ربك على اللوايت هن يف حولك مث على الذينهم اهت وا هب اية
الروح وكانوا من املوقنني * فهنيئا لك اي ورقة الفردوس مبا حركت ه
ك نسائم الروح
ك إىل همصر اللقاء مقر عرفان رب ه
واجذبت ه
ك العزيز الب يع * وشربت عن كاؤس
رمحة ربك وفزت مبا ال فاز به أح من العاملني * إهذا فاشكري ربك مث اقنيت له
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مث اركعي مث خذي كتاب اّلل بقوة من عن ه وإنه لكتاب عظيم * فيا حبذا لك
مبا نسبك اّلل إىل امسه الذي به ظهرت راايت النصر وأشرقت مشس الفضل
والح قمر اجلود واستقر مجال الق م على عرش امسه العلي العظيم * وبه رفعت
ملكوت األمساء وزينت هياكل الصفات وظهر هيكل الق س بطراز امسه الق مي
* وبه أحاط سلطان األمر على املمكنات واستشرقت مشس اجلود على
الكائنات وبه جرى النهرين األعظمني يف االمسني األعليني وما شرب منهما إال
الذين اختصهم اّلل ألمره وانتخبهم بني عباده واصطفاهم من بريته وجعلهم
مطالع أمسائه احلسىن ومظاهر صفاته العليا وجعلهم من الفائزين بلقائه املمتنع
العزيز الب يع * وإنك أنت اي ورقة الفردوس زوريه من قهبحلهي مبا حينئذ من
جربوت اّلل املق س املتعايل احلكيم العليم * وإذا اردت الشروع يف زايرتك
مطلع األمساء ومنبعها ومشرق الصفات وخمزّنا قومي مث ويل وجهك شطر
الفردوس مقر الذي دفن اسم األول وجعله اّلل مشه هيكله املق س العزيز
املنري * فلما وجهت قفي ابالستقرار وحكه هربي اّلل ربك تسعة عشر مرة ويف كل
تكبري يفتح اّلل اباب من أبواب الرضوان على وجهك ويهب عليك عن جهة
اجلنان رائحة السبحان وكذلك قضي األمر من ل ن عزيز حكيم * مث تبهي اّلل
تسعة مرة إيقاان ألمره وإهق حرارا لسلطانه وإهعحزازا لنفسه وإهذ حعاان لظهوره وإهق بحاال إىل
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وجهه املق س الطالع الظاهر الباهر الالئح املشرق املنري * وقويل أشه بنفسي
وذايت وكينونيت ولساين وقليب وجوارحي أبنه ال إله إال هو وأن نقطة البيان
لظهوره وبرزوه وعزه وشرفه وكربايئه ملن يف مأل األعلى مث عظمته وق رته
وإقت اره ما بني األرض والسماء والذي ظهر ابحلق إنه لسلطانه على من يف
السموات واألرض وهبائه على من يف جربوت األمر واخللق أمجعني * مث قويل
أول روح ظهر عن مكمن الكربايء وأول رمحة نزلت من مساء الق س عن ميني
العرش مقر ربنا العلي األعلى عليك اي سر القضاء وهيكل اإلمضاء وكلمة
األت يف جربوت البقاء واسم األعظم يف ملكوت اإلنشاء وأشه بذايت ونفسي
ولساين أبنك أنت الذي بك استوى مجال السبحان على عرش امسه الرمحن
وبك ظهرت مشية األولية ألهل األكوان وبك نزلت نغمة الفردوس من مساء
الفضل من ل ن ربك العزيز املنان وبك ظهر أمر اّلل املهيمن املقت ر العزيز
الق ير * وأشه أنك كنت أول نور ظهر عن مجال األح ية وأول مشس
أشرقت عن أفق اإلهلية لوالك ما ظهر مجال اهلوية وما برز أسرار الصم ية *
أشه أن بك طارت طيور أفئ ة املشتاقني إىل هواء القرب والوصال وبك
ذاقت قلوب العاشقني حالوة األنس واجلمال عن إشراق مشس وجهة ربك ذو
اجلالل واإلجالل لوالك ما عرف أح نفس اّلل ومجاله وما وصل نفس إىل
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شاطى قربه ولقائه وما شربت املمكنات من مياه مكرمته وألطافه وما سقت
الكائنات من مخر فضله وإكرامه وبك انشقت حجبات املوجودات وبك
ظهرت ملكوت األمساء والصفات وبك استه ى كل نفس إىل شاطئ ق س
عظيم وبك غردت الورقاء على أفنان البقاء ودلع ديك العرش على أغصان
س رة البهاء وبك ظهر مجال الغيب ابمسه العلي األعلى وبك نزل كل خري من
جربوت العماء إىل ملكوت الب اء ورقم كل فضل من إصبع اّلل على ألواح
القضاء وبك أحاطت املمكنات رمحة اّلل املقت ر العليم العظيم * ولوالك ما
رفعت السماء وما سكنت األرض وما ظهرت البحار وما أمثرت األشجار وما
اخضرت األوراق وما أشرقت مشس الفضل عن أفق ق س منري * وبك هبت
روائح الغفران على كل من يف السموات واألرض وفتح أبواب اجلنان على
األكوان واستجذبت أفئ ة الذينهم آمنوا ابّلل العزيز املقت ر الكرمي * وأنت
الكلمة اليت هبا فصل بني املمكنات وامتاز السعي من الشقي والنور عن
الظلمة واملؤمن من املشرك من يومئذ إىل يوم الذي تنشق فيه السماء وأييت اّلل
فيه على ظلل من األمر ويف حوله من امللئكة قبيل * إهذا شقت السحاب وأتى
الوجه عن خلف احلجاب بربوات عز عظيم واملشركون حينئذ يفرون عن اليمني
والشمال وأخذ السكر كل من يف السموات واألرض إال ع ة أحرف وجه
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ربك الرمحن الرحيم * وأشه أنك أنت محلت أمانة ربك الرمحن وعرفت مجال
السبحان قبل خلق األكوان وفزت بلقاء اّلل يف يوم الذي ما عرفه إال أنت
وهذا من فضل أختصك اّلل به قبل خلق السموات واألرضني * وأشه أن
بذكرك فتحت ألسن الكائنات على ذكر رهبم العليم احلكيم وبثنائك موج ك
ق قام الكل على ثنائه ويشه بذلك كل الوجود من الغيب والشهود وعن
ورائه كان اّلل على ذلك لشهي وعليم * وأشه أنك نصرت دين اّلل وظهرت
أمره وجاه ت يف سبيله مبا كنت مستطيعا عليه وبنصرتك ظهرت حجة اّلل
وبرهانه مث ق رته وإقت اره مث عظمته وكربايئه مث سلطنته على اخلالئق أمجعني *
فطوىب للذينهم جاه وا معك وحاربوا مع أع اء اّلل أبمرك وطافوا يف حولك
ودخلوا يف حصن واليتك وشربوا عن كوثر حمبتك واستشه وا يف مقابلة
وجهك ورق وا يف جوارك ويكونن من الراق ين * أشه أبّنم أنصار اّلل يف
أرضه وأمنائه يف بالده وحزب اّلل بني بريته وجنود اّلل بني خلقه وأصفياء اّلل
بني السموات واألرضني * وأشه أبن ورد عليك يف سبيل ربك بالاي عظمى
ومصائب كربى وأحاطتك الضراء عن كل اجلهات وما منعك شيء عن سبيل
ابرئك وجاه ت بنفسك إىل أن استشه ت يف سبيله وكنت من املستشه ين
* وانفقت روحك ونفسك وجس ك حبا ملوالك الق مي * وأشه أن يف
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مصيبتك بكت كل األشياء بني األرض والسماء مث عيون املقربني خلف
سرادق عز مبني وعرت احلورايت رؤسهن يف الغرفات وضربن عليها أبانمل
ق س ب يع وخررن بوجوههن على الرتاب وجلسن على الرماد وينوحن حينئذ
على غرفات ُمحر منري * وأشه أن يف مصيبتك ق لبس كل األشياء رداء
السوداء واصفرت وجوه املخلصني واضطربت أركان املوح ين وبكت عني
العظمة والكربايء يف جربوت ق س رفيع * وأشه اي موالى حينئذ يف موقفي
هذا أبنك ما قصرت يف أمر ربك وما صربت يف حب موالك وبلغت أمره إىل
شرق األرض وغرهبا إىل أن ف يت يف سبيله وكنت من املستشه ين * فلعن اّلل
قوما ظلموك وقاموا عليك وحاربوا بنفسك وجادلوا بوجهك وأنكروا برهانك
وفرطوا يف جنبك واستكربوا عن اخلضوع بني ي يك وكانوا من املشركني * إهذا
سئل اّلل بك وابلذينهم يف حولك أبن يغفر يل ويكفر عين جريرايت ويطهرين
عن دنس األرض وجيعلين من املطهرين * ويرزقين بلقائه يف تلك األايم اليت كل
غفلوا عنه وكانوا من احملتجبني * ويوفقين على اإلقرار به واالذعان ألمره
واإليقان بنفسه واإلقرار آبايته وال خول يف ظله واإلستقرار يف جوار رمحته
والشهادة يف سبيله واألانبة إىل نفسه العلي العظيم * ونسئل اّلل بك أبن ال
حيرمنا يف تلك األايم عن بوارق أنوار وجهه وأبن ال جيعلنا حمروما عن ب ايع
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فضله ومأيوسا عن رمحته اليت أحاطت العاملني وأبن يستقران على حبه
ويستقيمنا على أمره حبيث ال يزل أق امنا على صراطه الذي ظهر ابحلق بني
السموات واألرضني * والرمحة والتكبري والبهاء عليكم اي أصفياء اّلل بني العباد
وأُمنائه يف البالد وعلى أجسادكم وأجسامكم وأرواحكم وأولكم وآخركم
وظاهركم وابطنكم وعلى الذينهم حلوا يف جواركم وطافوا يف حولكم ونزلوا على
ابب رمحتكم وقاموا ل ى ظهور أنوار عفوكم ودخلوا على فهناء قربكم واسقربوا
إىل اّلل بكم واستشفعوا عن اّلل أبنفسكم وزاروا حرمكم واستربكوا برتبتكم
واسته وا هب يكم وكانوا من املتوجهني إىل وجوهكم املطهر املق س املشرق
املنري * فيا إهلي وسي ي أسئلك به وابلذينهم رق و يف حوله أبن جتعلنا من
الذينهم طاروا يف هواء رمحتك وشربوا عن مخر مكرمتك وإحسانك وبلغوا إىل
ذروة الفضل جبودك وألطافك وذاقوا حالوة ذكرك وصع وا إىل معارج القصوى
ومقاع األعلى بفضلك ومواهبك وانقطعوا عن كل اجلهات وسرعوا إىل شطر
إفضالك وأخذهتم نفحات عز رمحانيتك وفوحات ق س صم انيتك وإنك
أنت املقت ر العزيز احلكيم * فيا إهلنا وحمبوبنا فاغفر لنا ولوال ينا وذوي قرابتنا
من الذينهم آمنوا بك وآبايتك وابلذي ظهر بسلطانك مث اجعلنا اي إهلي يف
ال نيا عزيزا ابعزازك ويف اآلخرة فائزا بلقائك وال جتعلنا حمروما عما عن ك وال
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مأيوسا عن كل ما ينبغي لك وإنك أنت ذو اجلود واإلحسان وذو الفضل
واالمتنان وإنك أنت ربنا الرمحن وإهلنا املستعان وعليك التكالن ال إله إال أنت
الغفور الكرمي الرحيم * كذلك فصلنا لك اي ورقة الفردوس وأذكرانك يف هذا
اللوح لتتبعي ما أمرت به وتكوين من القانتات يف ألواح ق س منري *
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