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 ﴾ هبىقدس األمنع األهو األ﴿ 

 
 

حزان قد كان ابحلّق فق الّرضوان خلف سحاب األأعن مجال الّرمحن 
ون فس حبيث ينفضّ كّل ن  ضطراب يفحاب يظهر اإليرفع السّ  انو  امشروق  

برار نوار على األاّّتذ لوجهه احلجاب ليستشرق األ جياد لذالعباد عن مالك اإلا
خيار فكيف اّلذينهم كفروا برهّبم برار من األاأل هذا شأنو  اعلى قدر مقدور  

اء اس صمّ  النّ ّنّّن ملّا وجدإو  من دون اّلّل حمبواب   نفسهماّّتذوا العجل ألو  املختار
خرجنا عن بينهم بسلطان اّلذي كان على و  اهلوىو  الوهم عمياء تركناهم يف تيه

ا فضل مرتقب  و  كّل الوجوه  ا عنمنقطع   ةالبيت وحد يف جلسناو  االعاملني مشهور  
اس نفسهم يف فلّما احتجب النّ  اّنمل ّلّل مرقوم  أ لواح مناألاّلذي كان يف أمر 

سلطان القدم لنفسه ذ اّتّ و  عينهمأعن  نوار اجلمالأسبحات اجلالل منعت 
حد ألع به رت سرت ما اطّ ورآء هذا السّ  عنو  ابصر العاملني مستور  أا كان عن مقام  

ابلعدل  يالكتاب من سرت الوح مّ أاألمر يف كذالك كان و  إّّل نفس احلقّ 
لن جيّدن و  نياببني األ ةي ّنمل احلأيضعن و  املوّحدون حنّ يفسوف يص امذكور  
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كان احلكم من لدى   كذالكو  األرضو  مواتقطار السّ أيف  لو يتفّحصنّ و  الغالم
إىل و  ليكإالغيب توحيد  أذالك من نب اي  مر مقضا ابأللوح القض البها على

  دليال  الّروح  يذإىل  نّ ذخيتّ و  قدر تلك األّّيم نّ ليعرف م آمنوااّلذينه
 

نفسكم من هذا الفضل أّل حترموا و  قدر تلك األّّيم ن اغتنمواأّي قوم 
م امسع ندآء رّبك يالعظ ين ّي امسأ مبعواث   نسانكان على هيكل اإلاّلذي  

حلى إىل األ جذبك نغماتعلى لياأل يّ العل هبى عن منظر الكربى مقّر اّللّ األ
جعله اّلّل و  فق الكربّيأقا عن بمشس ال سدرة املنتهى مقام اّلذي استشرقت فيه

خل بقعة القدس ورائك مّث اد عن يدع ما سوائ ااملشركني منزوه  مسّر عن 
هتتّزك ابهتزار يهتّز به و  رسالت الّسبحان عن مصر الّرمحنبقلبك ليمّر عليك 

ّيت يف هذا كذالك فّصلنا اآلو  ملرضاته اطلب  و  لقاء اّللّ لا شوق   االعاملني جمموع  
  اوح اّلذي كان بلحظات اّلّل ملحوظ  اللّ 

 
ّل و  شطر رّبكاس إىل ن استقم على األمر مّث ادع النّ أ يهلاإل فل  أ  ن ّي أ

اس عن النّ  لّ مرصد ليضّن الشّيطان قد قعد على كّل أل نفسهمتدعهم أب
ليك مّث احفظ إى ح  و  ن اتّبع ما ي   أ ازال مربوك  اآل زلأاّلذي كان يف  ئشاط
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سم اّلذي  ا اإلذه فلكمن يف األ فجوة مناجتمعهم يف  غنام عن الّذّيب مثّ األ
  احميط   يءش كان على كلّ 

 
  ن يعجز عنهاأة بشظهرّن احلجّ أو  الّرمحن يرفعنا راية الربهان ابمسأ ّنّ إقل 

 ينفس ينابره نّ إقل  شريفو  كّل وضيع  األرض منو  مواتالسّ  يف منكّل 
ما ينزل و  األرضو  مواتبني السّ  يقيام يتحجّ و  يظهور  يدليلو  قدريت سلطاينو 

  اعليم   ن أنتم بهإ يهو خلق يمن قلم
 
 اذ  إالّسما و  مسائنا بني األرضأّن جعلناك ملكوت إعظم األ يمسن ّي إأ

اس إىل هذا اجلمال اّلذي جائهم النّ  لتهدينّ  مسائنا احلسىنأفاظهر ما تشاء من 
ّل و  اننّ ذكر رّبك املانطق الّلسان ابلبيان يف  ن  أ اغمام األمر بسلطان مبين   ىعل

 رك جبنود الغيبصنينّه إو  كمور على اّلّل ربّ كّل األ  توكّل يفو  حدأمن  ّتف
كنت ي  ّل تنسى حني اّلذأن ّّيك إ اثيم  أكّل مشرك   حيرسك عنو  ةهادالشّ و 

الكلمات  رّبك مشس مففق أعليك عن  شرقتأو  العرش يا بني يدحاضر  
ملن يف  ضياء وجههو  اإلنشاءملكوت مره يف أنات جعلها اّلّل بيّ  ّيت اّليتآب

 ا  امللك مجيع  
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هم ّل و  يلعنهم ن استمع ما يقولون املشركون اتّلّل ما خيرج من فمهمأ

ميان يف اإل ون  ع  د  ي   اروق  غرك ميف غمرات الشّ  يكوننّ و  نفسهمأيستشعرن يف 
  زمانكّل األ  ميان يفإلحبرف من عنده ظهر حكم ا يذابلّ  يكفرونو  نفسهمأ

أن حياربوا  كانواو  ام  الفضل حمرو  طئجعلهم عن شاو  بصارهمأخذ اّلّل أكذالك 
على كانوا و  أنفسهم فلّما جآئهم ما عرفوا كفروا بهو  يف سبيل هللا أبمواهلم

كذالك يدحض اّلّل   عماهلمأيتربّء منهم و  اترّ يكّذهبم كّل الذّ  اذ  إ امنقلب   عقاهبمأ
  الم موقوف  ابلظّ  عراضاإلعقبة لدى كانوا و  شركواأو  الّذينهم كفروا عمل

 
س رّبك الّرمحن أالعباد رحيق احليوان من ك  اسق  على األمر مثّ  استقم ن  أ

ّن اّلذين إ ااس عن سبيل قدس مشهود  ّد النّ صيو  يطانالشّ  ن يرتفع نعيقأقبل 
  يتالّ  عمتهنا برو كفو  مظهر نفسهو  اموا على اّللّ ق بيان قدصّ ليتكّلمون مبثل ا

فيها حرّكت و  لواحأفسوف تنشر بني يديك  كانت عن جهة اجلود مرسوّل  
ّنك ملّا إو  اكفور    هنسان على ربّ اإل كذالك كانو  رك على رّد اّللّ الشّ و  ّنمل اجلهلأ

اّلّل لقى أح ما لوا نزل على األأمن عندّن مّث  مرأبعرفت خذ قلم األمر و  شهدت
ينطق يف صدرك و  ذا يؤيّدك روح القدسإاتّلّل  على اّللّ  د  ن ر  م   دّ  على قلبك يف ر  
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قليد بقّوة ر شوكة التّ سّ  ك    احبفظ اّلّل حمفوظ   صمةروح اّلذي كان يف كنائز الع  
مّث زّين نفسك ابلعبوديّة  اناحني اّلنقطاع ألمساء عّز علي  جبالّتوحيد مّث اصعد 

 انكر بغي  كّل م    رك منتنعدم راية الشّ و  وحيدآية التّ  ّن به يثبتك ألبّ الّصرفة ّلّل ر 
قل قد  رك حمجواب  كانوا حبجبات الشّ و  شركواأو  كفروا  الّذينهم ذرقل اّلّل مّث 

 هبا جيعل بني العاليمنو  شراراألو  برارل بني األهبا فصو  الفصل ظهرت كلمة
بني  ّن من الّسيف يفصلوف ألمن الّسي حدّ أّن اّلّل قد جعل الكلمة إ مفصوّل  

يوم اّلذي  ىلإشياء من يومئذ األل بني كّل يفص الكلمة منو  جساداألو  ركاناأل
ّّنا ملاء إو  اغمام احلمرا مجال عّز موعود   على يتأيو سرت املمكنات قّ فيه تش

 األرضو  مواتالسّ  ّّنا لسراج اّلّل بنيإو  ااّلّل هبا اخلاليق جمموع   ياحليوان حيي
منها و  تهبريّ  عظم بنيت األءاّّنا املر إو  امنها كّل قلب طاهر مني   ءييستضو 

 مواتالسّ  كرب ما بنيلثقل األّّنا إو  ادم على قدر مقدور  يعرف مجال الق  
هللا راحية  ضوّعهبا يتو  اخللقو  الباقية ملن يف ملكوت األمر هللاحّجة و  األرضو 

مجال اّلّل  ينظرو  العرش يدن حيضر بني يأمن مل يستطع و  اكبي  و  بني كّل صغي
قل ّي  اعبد مريد   ر قلوب كلّ هّ طتو  العيون قل فلينظر إىل كلمة اّلّل اتّلّل هبا تقرّ 

ل ذالك إّّل  يعق ّلو  ّناخلق دو  اهب نّ نه ألقاسوا كلمة اّلّل بكلمات دو قوم ّل ت
  اكّل عاقل خبي  
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ملني كان على العاي  اّلذ يمر حجاب مّث اظهر أبخلف األن اخرج عن أ

ىل شطر القدس إ خذنّ هلمناك ليتّ أ هلمهم ماأذكرّنك مّث أاس مبا ر النّ ذكّ  احميط  
حلظات القدس  هليإت ارتدّ و  العرش كتابك يبني يدن حضر مّث اعلم أب سبيال  

سدرة كانت يف   يتتشتعل من ّنر الّ و  ليهتّزك عن رقد الّسكون انوار حّب مليع  أب
حّب رّبك مثّ  ن اشتعل حبرارةأا  موقود  ذن اّللّ إب ينالكلمات على طور املعا

بسلطان  فق الّلوحأشرقت عن أ كر من هذه الكلمة اليّت اس بنار الذّ اشتعل النّ 
هذا و  يطان ينقضها جنود الشّ ن احفظ قوامي األمر من زبر البيان لئاّل أ اعظيم  

 تابكك  ّّن وجدّن منأب مّث اعلم ّل  ي كان من مساء احلكم ابحلّق منزو من أمر اّلذ
 ليك نفحات الّرمحن من شطر هذا الّرضوان لتجذبكإرسلنا أو  راحية القميص

 جنحة القّوةأوح عطيناك يف هذا اللّ أو  ابحان إىل مساء عّز منيع  راحية السّ 
يّدّنك أظّلك كذالك قتدار لتطي هبا إىل مقام اّلذي تشهد املمكنات يف اإلو 

كّل   كّنا معك يفو  دس بديعاعلى مقّر قمنظر األرفعناك إىل أو  عبادّن بني
ورد  ذكرّن ماأو  اشهيد   كّنا عليكو  شهدّن ما ورد عليك يف سبل رّبكو  حياناأل

ّّيك إ كانت يف علم رّبك مكنوّن    يتليك حبكمة الّ إما وصل و  لواحاأل عليك يف
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آء فسوف يقطع اّلّل دابر اّلذينهم ظلموك من رّ الضّ مّستك فيما  ن ّل حتزنأ
 ا مني    كتابّلو  ة  ن  يّ  دون ب   

 
 دّ ذا اشتإو  االوعد من لدن مقتدر قدير   ن أييتأن اصرب مّث اصطرب إىل أ

عن ورآئها و  كّل امللل  من ا ورد على مجايلمو  ن اذكر مصائيبأعليك البال 
كذالك   اقول شهيد  أعلى ما  كان نفس احلقّ و  اّلذين هم خلقوا بقويل عباد

حتفظهم بقّوة من و  نعباد الّرمح البيان لتجتمعو  جواهر احلكمة لقيناك منأ
  امشرك شقي   كلّ   يعندّن عن رم

 
 * ك  ع  م   ن  ى م  ل  ع  و   ك  ي  ل  ع   ء  اه  الب   و   *

 * لّ   ظ  وا يف  ذ  م اّت   ه  ن   ي   ذ  ال   ن  م   *
 * ن  اا ك  ام  ق  م   ك  بّ  ر   *

 * ك  ر  الشّ   ن  ع   *
 *   اور  ه  ط  م   *

 * 
 * 


