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﴿ هو األمنع األقدس األهبى ﴾

ابحلق
الرضوان خلف سحاب األحزان قد كان ّ
الرمحن عن أفق ّ
مجال ّ
ينفضون
كل نفس حبيث ّ
مشروقا وان يرفع ّ
السحاب يظهر اإلضطراب يف ّ
العباد عن مالك اإلجياد لذا ّاّتذ لوجهه احلجاب ليستشرق األنوار على األبرار
على قدر مقدورا وهذا شأن األبرار من األخيار فكيف الّذينهم كفروا برّهبم
صماء
املختار و ّاّتذوا العجل ألنفسهم من دون ّ
اّلل حمبواب وإ ّّن ملّا وجدّن النّاس ّ
عمياء تركناهم يف تيه الوهم واهلوى وخرجنا عن بينهم بسلطان الّذي كان على
كل الوجوه ومرتقبا فضل
العاملني مشهورا وجلسنا يف البيت وحدة منقطعا عن ّ
فلما احتجب النّاس نفسهم يف
الّذي كان يف أمر األلواح من أّنمل ّّلل مرقوما ّ
سبحات اجلالل منعت أنوار اجلمال عن أعينهم و ّاّتذ سلطان القدم لنفسه
السرت سرت ما اطّلع به أحد
مقاما كان عن أبصر العاملني مستورا وعن ورآء هذا ّ
احلق وكذالك كان األمر يف أ ّم الكتاب من سرت الوحي ابلعدل
ّإّل نفس ّ
املوحدون ويضعن أّنمل احلية بني األنياب ولن جي ّدن
حن ّ
مذكورا فسوف يصي ّ
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السموات واألرض وكذالك كان احلكم من لدى
الغالم ولو ّ
يتفح ّ
صن يف أقطار ّ
البها على لوح القضا ابألمر مقضيا ذالك من نبأ الغيب توحيد إليك وإىل
الروح دليال
الّذينهم آمنوا ليعرف ّن قدر تلك ّ
األّيم ويتّخذ ّن إىل ذي ّ
األّيم وّل حترموا أنفسكم من هذا الفضل
ّي قوم أن اغتنموا قدر تلك ّ
الّذي كان على هيكل اإلنسان مبعواث أن ّي امسي العظيم امسع ندآء ربّك
اّلل العل ّي األعلى ليجذبك نغمات األحلى إىل
مقر ّ
األهبى عن منظر الكربى ّ
اّلل
سدرة املنتهى مقام الّذي استشرقت فيه مشس البقا عن أفق الكربّي وجعله ّ
مسر املشركني منزوها دع ما سوائي عن ورائك مثّ ادخل بقعة القدس
عن ّ
يهتز به
هتتزك ابهتزار ّ
الرمحن و ّ
السبحان عن مصر ّ
بقلبك ّ
ليمر عليك رسالت ّ
فصلنا اآلّيت يف هذا
العاملني جمموعا شوقا للقاء ّ
اّلل وطلبا ملرضاته وكذالك ّ
اّلل ملحوظا
اللّوح الّذي كان بلحظات ّ
أن ّي ألف اإلهلي أن استقم على األمر مثّ ادع النّاس إىل شطر ربّك وّل
كل مرصد ليض ّل النّاس عن
تدعهم أبنفسهم أل ّن الشيّطان قد قعد على ّ
شاطئ الّذي كان يف أزل اآلزال مربوكا أن اتّبع ما ي وحى إليك مثّ احفظ
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األغنام عن ال ّذّيب مثّ اجتمعهم يف فجوة من األمن يف فلك هذا اإلسم الّذي
كل شيء حميطا
كان على ّ
احلجة بشأن يعجز عنها
الرمحن وأظهرّن ّ
قل إ ّّن أرفعنا راية الربهان ابمسي ّ
كل وضيع وشريف قل إ ّن برهاين نفسي
كل من يف ّ
السموات واألرض من ّ
ّ
السموات واألرض وما ينزل
وسلطاين قدريت ودليلي ظهوري و ّ
حجيت قيامي بني ّ
من قلمي هو خلقي إن أنتم به عليما
السما إذا
أن ّي إمسي األعظم إّن جعلناك ملكوت أمسائنا بني األرض و ّ
لتهدين النّاس إىل هذا اجلمال الّذي جائهم
فاظهر ما تشاء من أمسائنا احلسىن
ّ
على غمام األمر بسلطان مبينا أن انطق اللّسان ابلبيان يف ذكر ربّك املنّان وّل
اّلل ربّك وإنّه ينصرك جبنود الغيب
كل األمور على ّ
كل يف ّ
ّتف من أحد وتو ّ
كل مشرك أثيما إ ّّيك أن ّل تنسى حني الّذي كنت
و ّ
الشهادة وحيرسك عن ّ
حاضرا بني يدي العرش وأشرقت عليك عن أفق فم ربّك مشس الكلمات
اّلل بيّنات أمره يف ملكوت اإلنشاء وضياء وجهه ملن يف
آبّيت الّيت جعلها ّ
امللك مجيعا
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اتّلل ما خيرج من فمهم يلعنهم وهم ّل
أن استمع ما يقولون املشركون ّ
الشرك مغروقا يدعون اإلميان يف
يكونن يف غمرات ّ
يستشعرن يف أنفسهم و ّ
كل األزمان
أنفسهم ويكفرون ابلّذي حبرف من عنده ظهر حكم اإلميان يف ّ
اّلل أبصارهم وجعلهم عن شاطئ الفضل حمروما وكانوا أن حياربوا
كذالك أخذ ّ
فلما جآئهم ما عرفوا كفروا به وكانوا على
يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهم ّ
اّلل
يتربء منهم أعماهلم كذالك يدحض ّ
كل ال ّذ ّرات و ّ
أعقاهبم منقلبا إذا يك ّذهبم ّ
عمل ال ّذينهم كفروا وأشركوا وكانوا لدى عقبة اإلعراض ابلظّلم موقوفا
الرمحن
أن استقم على األمر مثّ اسق العباد رحيق احليوان من كأس ربّك ّ
الشيطان ويص ّد النّاس عن سبيل قدس مشهودا إ ّن الّذين
قبل أن يرتفع نعيق ّ
اّلل ومظهر نفسه وكفروا بنعمته الّيت
صبيان قد قاموا على ّ
يتكلّمون مبثل ال ّ
حركت
كانت عن جهة اجلود مرسوّل فسوف تنشر بني يديك ألواح وفيها ّ
اّلل وكذالك كان اإلنسان على ربّه كفورا وإنّك ملا
رد
الشرك على
أّنمل اجلهل و ّ
ّ
ّ
ّ
اّلل
شهدت وعرفت خذ قلم األمر أبمر من عندّن مثّ أنزل على األلواح ما ألقى ّ
اتّلل إذا يؤي ّدك روح القدس وينطق يف صدرك
اّلل ّ
على قلبك يف رّد من رد على ّ
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بقوة
روح الّذي كان يف كنائز العصمة حبفظ ّ
اّلل حمفوظا ك ّسر شوكة التّقليد ّ
عز عليا مثّ زيّن نفسك ابلعبوديّة
التّوحيد مثّ اصعد جبناحني اّلنقطاع ألمساء ّ
كل منكر بغيا
الصرفة ّّلل ربّك أل ّن به يثبت آية التّوحيد وتنعدم راية ّ
ّ
الشرك من ّ
الشرك حمجواب قل قد
اّلل مثّ ذر ال ّذينهم كفروا وأشركوا وكانوا حبجبات ّ
قل ّ
ظهرت كلمة الفصل وهبا فصل بني األبرار واألشرار وهبا جيعل بني العاليمن
السيف يفصل بني
مفصوّل إ ّن ّ
السيوف أل ّن من ّ
اّلل قد جعل الكلمة أح ّد من ّ
كل األشياء من يومئذ إىل يوم الّذي
األركان واألجساد ومن الكلمة يفصل بني ّ
عز موعودا وإ ّّنا ملاء
فيه تش ّق سرت املمكنات وأييت على غمام احلمرا مجال ّ
السموات واألرض
اّلل هبا اخلاليق جمموعا وإ ّّنا لسراج ّ
احليوان حييي ّ
اّلل بني ّ
كل قلب طاهر منيا وإ ّّنا املرءات األعظم بني بريّته ومنها
ويستضيء منها ّ
السموات
يعرف مجال القدم على قدر مقدورا وإ ّّنا لثقل األكرب ما بني ّ
ضوع راحية هللا
واألرض و ّ
حجة هللا الباقية ملن يف ملكوت األمر واخللق وهبا يت ّ
اّلل
كل صغي وكبيا ومن مل يستطع أن حيضر بني يدي العرش وينظر مجال ّ
بني ّ
كل عبد مريدا قل ّي
اّلل ّ
قل فلينظر إىل كلمة ّ
اتّلل هبا ّ
تقر العيون وتط ّهر قلوب ّ
اّلل بكلمات دونه أل ّن هبا خلق دوّنا وّل يعقل ذالك ّإّل
قوم ّل تقاسوا كلمة ّ
كل عاقل خبيا
ّ
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أن اخرج عن خلف األحجاب مثّ اظهر أبمري الّذي كان على العاملني
حميطا ذ ّكر النّاس مبا أذكرّنك مثّ أهلمهم ما أهلمناك ليتّخذ ّن إىل شطر القدس
سبيال مثّ اعلم أبن حضر بني يدي العرش كتابك وارت ّدت إليه حلظات القدس
السكون وتشتعل من ّنر الّيت كانت يف سدرة
حب مليعا ّ
أبنوار ّ
ليهتزك عن رقد ّ
حب ربّك مثّ
الكلمات على طور املعاين إبذن ّ
اّلل موقودا أن اشتعل حبرارة ّ
اليت أشرقت عن أفق اللّوح بسلطان
اشتعل النّاس بنار ال ّذكر من هذه الكلمة ّ
الشيطان وهذا
عظيما أن احفظ قوامي األمر من زبر البيان ّ
لئال ينقضها جنود ّ
ابحلق منزوّل مثّ اعلم أب ّّن وجدّن من كتابك
من أمر الّذي كان من مساء احلكم ّ
الرضوان لتجذبك
الرمحن من شطر هذا ّ
راحية القميص وأرسلنا إليك نفحات ّ
القوة
السبحان إىل مساء ّ
عز منيعا وأعطيناك يف هذا اللّوح أجنحة ّ
راحية ّ
واإلقتدار لتطي هبا إىل مقام الّذي تشهد املمكنات يف ظلّك كذالك أيّدّنك
كل
بني عبادّن وأرفعناك إىل منظر األعلى ّ
مقر قدس بديعا وكنّا معك يف ّ
األحيان وشهدّن ما ورد عليك يف سبل ربّك وكنّا عليك شهيدا وأذكرّن ما ورد
عليك يف األلواح وما وصل إليك حبكمة الّيت كانت يف علم ربّك مكنوّن إ ّّيك
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اّلل دابر الّذينهم ظلموك من
مستك ّ
الضّرآء فسوف يقطع ّ
أن ّل حتزن فيما ّ
دون ب يّنة وّل كتاب منيا
أن اصرب مثّ اصطرب إىل أن أييت الوعد من لدن مقتدر قديرا وإذا اشت ّد
كل امللل وعن ورآئها
عليك البال أن اذكر مصائيب وما ورد على مجايل من ّ
احلق على ما أقول شهيدا كذالك
عباد الّذين هم خلقوا بقويل وكان نفس ّ
بقوة من
الرمحن وحتفظهم ّ
ألقيناك من جواهر احلكمة والبيان لتجتمع عباد ّ
كل مشرك شقيا
عندّن عن رمي ّ
* والب هاء عليك وعلى من معك *
* من الذي ن هم اّتذوا يف ظ ّل *
* ربّك مقاما كان *
الشرك *
* عن ّ
* مطهورا *
*
*
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