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 تفسير هو
 

زَّةِّ  ْن َجَبُرْوتِّ الَعَظَمةِّ بِّلَِّسانِّ العِّ  َهَذا َما ُنز َِّل مِّ
يَّةِّ َوالنُّورِّ اأَلَزلِّيَّةِّ  ْرآتِّهِّ الُقْدسِّ  َوالر ِّْفَعةِّ فِّي َحق ِّ مِّ

 
 

ي َجَعْلَناَك ُكلَّ َشيٍء فِّ و  َأْن َيا َذلَِّك الَهْيَكُل َقْد َخَلْقَناَك َعَلى تِّْلَك اأَلْسَماءِّ الُحْسَنى
يَن َأْن َيا َأيَُّها السَّ  ْن َلُدنَّا َعَلى الَعاَلمِّ ْكرِّ ُهَو لَِّتُكوَننَّ آَيًة مِّ ْيُر إَِّلْيَنا بِّذِّ ي  ُيشِّ الُِّل َأْسَماءِّ الَّذِّ

ن ِّي يًقا َأْحَسَن مِّ َك َصدِّ َد لَِّنْفسِّ َنََّك َلْن َتجِّ يَّتِّي ألِّ ن ِّي ُثمَّ اْقَبْل َوصِّ بًّا َأْرَفَق و  اْسَمْع مِّ ََل ُمحِّ
وح ثم  على هيلتك ثياب الن ور ل األمر فالبس على هيكلك رداء الر  قد س و  َعن ِّي في أو 

 نز ه أذناك عن الكلمات المتشابهة اإلفكي ة، طه ر قلبكو  بصراك عن الحجبات الغيري ة
ر فؤادكو  ي قمر العماء و  نظ ف صدرك لتكون قابال لتجل ي شمس البقاءو  نو  َللقا لتحك 

كيف ظهرت و  ما رن ت ورقاء األلوهي ة على أفنان شجرة الر بوبي ة ترى و  لتقدر أن تسمع
كيف جرى ماء األحدي ة في هيكل اإللهي ة و  نار المحم رة من هذا الغصن المخضر ة

رمدي ة فاعلم بأن  و  لتدخل مدينة الحي  الحيوان األزلي ة تكون باقيا فيها بدوام األبدي ة الس 
 هذه اآلية الن ازلة من عنده بأن يا ثمرة األزليتعالى خاطب مرآته في و  هللا تبارك

ب انيو  مداني قد خلقناك على تلك األسماء و  هيكل القدمانيو  قمص الر  جر الص  الش 
 أشرق من جبروت األعلىو  أَلحو  طلعو  الحسنى أي جعلناك كل  األسماء مم ا ظهر

ذكره أسماء  ملكوت اإلنشاء من أسماء الحسنى ال تي نسبناها إلى أنفسنا ألن ه عز  و 
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 القدرةو  اآليات الكبرى مثل العلمو  ال تي نسبها إلى نفسه هي من أسماء الحسنى
لطنةو  العظمةو  الر فعةو  الحيوةو  طوةو  القو ةو  العز ةو  الس  أمثال ذلك األسماء و  الر أفةو  الس 

جعل و  نسبها هللا إلى نفسهو  الد َلَلتو  اإلشاراتو  مم ا ظهرت في قمص العبارات
 جواهر المسب حينو  أنوار المخلصينو  هياكل المقد سينو  حروفات العل يين مظاهرها من

ظهرت تلك األسماء المقد سة من هذا الهياكل المجر دة العمالي ة ليستحكين  الكل  في و 
جاعلهم ليمأل اآلفاق من و  محدثهمو  مبعثهمو  خالقهمو  بارلهمو  مراتبهم عن هللا موجدهم

أفاق بأن ه و  لوثاق في حين الت الق بعد ال ذي انصعقتغن  بلبل او  أنوار ذلك اإلشراق
مصدر فعله و  مكمن أمرهو  معدن علمهو  أن  علي ا منبع ذاتهو  هو الحق  َل إله إَل  هو

من دون هذه األسماء ال تي تذكر من غير و  يخلقو  خلقو  يظهرو  في كل  ما ظهر
ن ته من قبل ال ذي كذلك كانت سو  َل تنسبها بذاتهو  أسماء الحسنى ما نسبها إلى نفسه

َل  كل  األسماء خلق في ملكهو  من بعد ال ذي َل بعد لهو  َل قبل له هندسة في و  ا 
شارات في أرضهو  شلونات بين عبادهو  ظهورات في بالدهو  مملكته دَلَلت في و  ا 
هل من موجود لم يكن فيه من و  هل من موجد غير هللاو  هل من خالق غير هللاو  خلقه

من ظهورات بارله فتعالى عم ا يقولون العباد في ظهورات  آيات موجده أو لن تحكي
د لنا بجودهو  كذلك وصف هللا أسماله لعبادهو  شلونات خلقهو  صنعه ر علينا و  حد  قد 

اللةو  الهداية من الكفرو  بفضله لنعرف سبل الحق   ما لنا أن نبد ل حرفا من و  الض 
ر مقاديره من و  ل حكمهقد فص  و  ما من شيء إَل  و  ما من أمر إَل  بعد إذنهو  عندنا قد 

لوك في مناهج أمره سبل حكمه فآه آه كيف أقدر أن أذكر ما و  لدنه ليسهل علينا الس 
الل فو أردت من ي كأن ي نسيت  عز ة رب ي لو تط لع على سر ي كل  األذكار يا أي ها الس 
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َل تسكن في بيتك بل تفر  إلى قلل الجبال قل يا أهل المأل من و  لتبكي على حالي
عشر البيان َل تتعر ضوا بال ذي لم يكن في قلبه إَل  تجل ي من أنوار صبح العماء ات قوا م
َل تغلوا فيه فاسلكوا في مناهج رحمة هللا ثم  امشوا و  َل تفتروا عليهو  َل تتعر ضوا بهو  هللا

لوا إَل  بهو  َل تت كلوا إَل  عليهو  في سبل هدايته  يكمَل تت بعوا إَل  بما نز ل علو  َل تتوس 
ر لكمو  وح األفخم من أطاعه فقد نجىو  الن ور األكرمو  قل إن ه لصراط األعظمو  قد   الر 
كفر فو عمرك لو تهي ج رايحة المحب ة من هذه المدينة الط ي بة و  من أعرض بغىو  أمنو 

مدي ةو  الباقية لتنعدم سموات المعرفة تضطرب و تظلم شمس الهوي ة و  تنهدم أرض الص 
يجمد ماء العذبي ة إذا فاستمسك بهذه العروة و  جبال القدسي ةتندك  و  حوت األحدي ة

بحاني لتكون  وحاني عن قمص الس  ر ي  ثم  ادخل في مدينة المعاني لتشم  رايحة الر  الد 
 مستحكيا عن شمس تجل يهو  تعرف شأنه في كل  شلون و  مستبصرا في أمر هللا رب ك

عن كل  ما و  م ا فات عنكمصطبرا في بالله بحيث َل يحزنك عو  مسترضيا بقضالهو 
 َل تلتفت إلى أحدو  جرى عليك في أي امك أن يا أخي فاستعن باهلل ثم  اقبل إليه بكل ك

نياو  َل تخف من نفسو  ر من شيء ألن  الد   كل ما فيهاو  نعيمهاو  آآللهاو  زخرفهاو  َل تكد 
ة الط ي بة اطلب من ثمر و  اتركها ألهلهاو  َل دوام فيهاو  َل بقاء لهاو  بها لتفنىو  عليهاو 

َل زوال و  َل نفاد لهاو  تؤتي ثمرتها في كل  حينو  ال تي تنبت من شجرة طي بة مباركة
ثمرها و  أنوارها مضيلة َل تظلمو  قطوفها دانية َل تمنعو  فيها ألن  نعيمها باقية َل تقطع

 روحها دالمةو  قمرها منيرة َل تخسفو  شمسها مشرقة َل تكسفو  باقية َل تسقط
الك في منهاج العز  و  عز ها قديمةو  عمها بالغةطو  طيبها طاهرةو  ن ك أنت يا أي ها الس   ا 
يناك لتصل إلى كل  ما و  الت قىو  الر في صراط رب ك األعلى لو تقبل من ي ما وص  الس 
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يطان عن سبل الر حمن و  وعدناك تشهد ما َل شهد أحد من قبلك إن لن يمنعك الش 
 مدينة فؤادك في حين غفلة من نفسكَل تخف فادخل بإذن هللا في و  توك ل على هللا

تدرك كل  خير من هذا القمص المنير و  هويك لتشهد أسرار الر بوبي ة في هيكل األزلي ةو 
نبالت ال تي و  فطوبى لك فطوبى لك لو تعرف مم ا أشرناك تحصد من خضر الس 

زرعناها في أراضي اإلشارات للال  يأخذك شداد األمر في يابسات األي ام لتكون من 
استضاء قلوبهم برحمة هللا فيا هلل يا أخي إذا فاخلع و  ل ذين استنار وجوههم بنور هللاا

 ثياب الت نزيه ثم  ألق ما لكو  قميص الخلقة العتيقة عن هيكلك ثم  البس رداء الت قديس
يمنعك عن الد خول في حرم الكبرياء و  عليك مم ا يحجبك عن الل قاء في عرش البقاءو 

ل روحك من هذا الماء ال ذي جرى من و  ل  ما تهوى به الهوى ثم  افرغ نفسك عن ك غس 
ر ي  البيضاء لتفرغ فؤادك  تسكن قلبكو  تستريح روحكو  بحر العماء على هذا الل وح الد 

ن كان لك سمعو  تطملن نفسكو  قلب تفقه منه و  تبصر به عن يو  بصرو  تسمع من يو  ا 
 الحجباتو  سدك كل  األثوابتنزع عن جو  نور رب ي تترق ى من ذلك إلى قطب األسفار

حين ورودك عرش الجالل في مكمن الجمال و  اإلشارات لتكون عري ا حين لقالك رب كو 
ر قولي فيك د روحكو  أن يا أخي فو رب ي أكر  د بما فيه عليك لتجد   قميصكو  أجد 

اصطباري في اإلشتغال بمثل تلك و  عدم صبري و  نفسك مع ضعفيو  جسدكو  ردالكو 
بهذه الحروفات المزخرفات كأن ي ارتكبت كل  الذ نوب بين يدي  و  الكلمات المؤتفكات

ن ي لم ا أجد في قلبي حب  ذاتهو  هللا رب ي وله نفسه ألذكره على حد  و  شغف جمالهو  ا 
َل  ما أقدر على الت كل م و  تعرفهو  ال ذي أنت تجده كيف أتكل م بعد ال ذي ضرب و  البيانو  ا 

َل يحصيه من نفس و  ما َل يدركه أحد يَّ لَ د عَ ور و  الن فاقو  على فمي من أيادي الغل  
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قد وقع على و  ما ترك من سيف إَل  و  قد ورد على صدري و  بحيث ما بقي من رمح إَل  
قد نزل على كبدي مع كل  ذلك كيف يقدر أن يطير و  ما خلق من سهم إَل  و  رأسي

مداني في حديقة المعاني  كيف يقدر أن يحصي جواهر العلم منو  هذا الط ير الص 
بحاني كأن ي احتجبت من سبعين ألف حجاب من الظ لمة بقيت متحي را في و  زبر الس 

أمري بحيث لبست قميص الجهل بين العباد للال  يعرفني أحد من البالد لعل  يرفع 
أقول أن يا أهل المأل هل من و  ات كلت على هللاو  جلست في البيتو  أياديهم من رأسي

هل من ناصر و  هل من مونس يؤانس معيو  هل من راحم يرحمنيو  معين يعينني
يسد  أبواب الن فاق على وجهي إذا لم ا َل أجد لنفسي ناصرا و  يدفع شر  المفسدين عن ي

أنوح بنفسي و  يرافقني في بكالي أحب  بأن أبكي بذاتي لذاتيو  ليشاركني في باللي
من  أصرخ لذل تي حت ى َل يبقى من يو  أصح لمظلومي تيو  أضج  لمحرومي تيو  لنفسي
يبكي و  يقرء كلماتيو  يريدنيو  َل من ثمر لعل  يبعث هللا من يحب نيو  َل من أثرو  شيء

لي ليو  على حالي ألن  عليه توك  ليه مناجاتيو  منه طلبتيو  به توس   تضر عيو  ا 
الل بأن  لإلسم مراتبو  ضجيجيو  تصر خيو   مقاماتو  افتقاري ثم  اعلم يا أي ها الس 
شاراتو  في مقام يكون و  شهد في اإلسم إَل  تجل ي المسم ىفي مقام لن يو  دَلَلتو  ا 

في مقام يدل  على و  في مقام يكون المسم ىو  كينونتهو  نفسهو  حقيقتهو  نفس المسم ى
مطالع كل  و  مظاهرو  في مقام يطوف حول المسم ى لكل  ذلك مراتبو  المسم ى

كل  لو  يذهبون في مناهج فعلهو  يمشون في سبل إرادتهو  يتحر كون في أراضي أمره
ر من عندهو  مقادير عند رب ك في مقام و  قضى بإمضالهو  ميقات عند بارلك فيما قد 

يء  فة فعل يظهر من الفاعل مثل إعطاء الش  فات ألن  الص  يكون األسماء قميص الص 
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يء يء على الش   قدرتهو  كذلك كل ما يظهر من الفاعل في مراتب مشي تهو  أو غلبة الش 
لم ا أراد هللا أن يظهر هذا و  ذي يحدث من الفاعلهذا الفعل يظهر من أثر فعل ال  و 

آية واضحة يلبسه و  يجعله كلمة باقيةو  يبرهنه في بالدهو  يشهره في أرضهو  في مملكته
أمثال ذلك و  هذا خبيرو  هذا بصيرو  قميص األسماء مثل ما أنتم تقولون هذا كريم

ن لن تسم ى بهذو  تذكر في ألسن أهل اإلنشاءو  األسماء مم ا تطلق ه األسماء لن ا 
لونات العلمية من هذه الحجبات و  لن يشهرو  لن يظهرو  يعرف كذلك فاعرف كل  الش 

ي ة ليظهر لك أسرار القضالي ة في عوالم القدري ة ن ك أنت لو تخرق الحجباتو  الحد   ا 
معدوم و  تحد  بصراك في كشف الحدودات لتشهد بأن  األسماء مفقود في رتبة الذ اتو 

مطالع العالمات بل توجد كل  األسماء و  فات في مظاهر اآلياتعند تجل ي طلعة الص  
فات تبعث بإرادة من لدنهو  بمشي ة من عنده  يطوفن  كل  في حول ذاتهو  كل  الص 

الك فاشرب من هذا الكأس ال ذي مالء و  يدورن  في فناء قدسه إذا يا أي ها الط الب الس 
ن ك أنت لو تقول هل و  ة ملك هللامن عناية رحمة هللا للال  يأخذك الظ مأ في سرمدي   ا 

بيل َل  من وصل إلى قطب الهوي ةو  من مزيد ذلك شأن لمن كان في الس  مركز و  ا 
قايةو  الغيبي ة لن يعرف البداية من الن هاية قوله عز  ذكره قد جعلناك و  َل الظ مأ من الس 

أودعنا و  كل  شيء في إسمنا ال ذي يشير إلينا بذكر هو أي أشرقنا نورك في كل  شيء
أظهرناك فوق كل  شيء في هذا القميص األحدي ة ال ذي لن و  آية قدرتك في كل  شيء

راط المستقيمةو  تحكي إَل  عن هللا رب  الخلق  البري ة ليعبدون كل  بارلهم في هذا الص 
ن ه جل  و  هذا الن هج الر فيعة القديمةو  عز  جعل مرآته كل  شيء موجود بوجوده بحيث و  ا 

لوَله لن يثبت و  شيء إَل  آية تجل ي ذلك المرآت المدل ة المستحكية لن يشهد في كل  
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يء يلي ة على الش  لن يقبل و  الفقودو  حكم الوجود بل يصدق عليه حكم العدمو  حكم الش 
 تمام مكنتكو  من شيء شيء إَل  بعد طاعته مثال إن ك اليوم لو تعبد هللا بتمام قدرتك

رمو  لم يطلق عليك و  لن تؤمن به لن يتم  إيمانكو  دتسجده من أزل األبد إلى األبد الس 
تعالى لم ا خلق و  لن يصدق عليك حرف اإليقان ثم  اعلم بأن  هللا تباركو  حرف اإليمان

موات يخلق هذه و  ما عليهن  اصطفى من كل  فيما خلقو  األرضينو  من فيهن  و  الس 
ر ة الملكوتي ة وح الجبروتي ةو  الد  هوتي  و  الر   الن ور األحدي ة األبدي ةو  ةالكلمة الجامعة الال 

نجع و  خفض لحضرتهو  خضع لجنابهو  جعله في مقام كل  شيء لم ا آمن باهللو 
آياته ألن  الوجود و  بسط جناحين اإلذعان ألمره كأن  كل  الوجود آمن باهللو  لسلطنته

مواتو  لن يطلق إَل  على هذا الهيكل اإللهي ة ن لن يؤمن من دونه أحد من أهل الس   ا 
ن يؤمنو  ض لن ينقص من سلطنته من شيءاألر و   به كل  ذلك ما يزيده من شيء ا 
من على األرض جميعا إن  هللا لغني  حميد فو و  لذلك نزل من قبل إن تكفرون أنتمو 

َل من تحويل ثم  اعلم بأن  هللا في و  رب ي اآلن بمثل ما قد كان لن تجد لسن ته من تبديل
ر كل   د كل  شيء في اسم  هذه اآلية القدمي ة األزلي ة قد  األسماء في كل  شيء ثم  حد 

 هيلة الر بوبي ةو  باطنا ليدل  ظاهره عن هيكل األلوهي ةو  جعل لذلك اإلسم ظاهراو  هو
عب ر و  ة القديمةالذ ات البحتو  سر  األحدي ةو  باطنه عن غيب الهوي ةو  قميص األزلي ةو 

وت إجالله هر جماله في جبر لم ا أراد أن يظو  عن الظ اهر بالواوو  عن الباطن بالهاء
استقر  هذه الهاء الغيبي ة القديمة على ذلك الهيكل العرشي ة األزلي ة إذا تم  جمال الهوي ة 

جعل هذا اإلسم أعظم و  استكمل خلق البديع في رداء الكبريالي ةو  في هيكل الن وري ة
فات و  اءأعالها بحيث جعله مرآتا لكل  األسمو  ألطفهاو  أجل هاو  أكبرهاو  األسماء الص 
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ن  الكل   به إلى هللا  يسلكن  في رضالهو  يستهدين  بهدايتهو  يستضيلن  بنورهو  لتستمد 
وح عن و  يطوفن  حول جنابهو  الل إذا استنشقت حينلذ رايحة الر  ن ك أنت يا أي ها الس  ا 

استشممت روايح الط يب عن مدينة العماء فيما دعوناك إلى جانب و  قميص البقاء
اطئ األيمن ي ة إلى الط ور و  عن يمين بقعة األحدي ة الش  قل بناك عن شمال الحد 

مدي ة لتشهد كل  األسماء فات يطوفن  حول ذلك اإلسم األعظمو  الص  تعرف كل  و  الص 
 ترى بأن  تحر ك في ظل ه بحور األسماءو  شيء في ظل  هذه الر سم األقدم األقوم

لهاو  فات بحيث َل أمد ألو   يقد سن  بنفسهو  يسب حن  بإسمه َل نفاد آلخرها كل  و  الص 
مواتو  يدورن  حول حضرتهو  يطوفن  حول ذاتهو  َل في و  لم يكن شيلا َل في الس 

قد يكون في ظل  إسما من أسماله مثال أنت لو تشهد العلم من ذي علم و  األرض إَل  
ن تنظر القدرة من ذي و  لتوقن بأن  ذلك العلم قد ظهر من أثر  تجل ي اسم هللا العليم ا 

تت من أثر تحك ي اسمه القديرق ماء و  درة لتعرف بأن  هذه القدرة ذو  كذلك ارتفاع الس 
مس في ظل  اسمه المضيءو  في ظل  اسمه الر فيع سكون األرض في ظل  و  ضياء الش 

هبوب الر يح في ظل  اسمه و  جريان الماء في ظل  اسمه المجري و  اسمه المسكن
ناية فاشرب من هذه الخمر الحيوان العذبي ة المرسل إذا يا أي ها الجالس على فلك الع

ثم  عر ج بجناحين الياقوت إلى عرش الجبروت لتعرف كل  القواعد على هذه القاعدة 
بيل من كل  الط ريق فإن ك أنت لو تقدر أن تعرج من  الكل ي ة اإللهي ة ليسهل عليك الس 

يك األبدي  كيف  هذا الوطن الت رابي إلى الوطن األصلي  اإللهي لتسمع نغمات هذا الد 
ماء  يغن  بلحن الورقاء في ملكوت األعلى لتلتذ  من مالدة ال تي نز لت حينلذ من الس 

فاتو  المعانيو  الجواهرو  اآلياتو  فاعلم بأن  هللا جمع كل  الذ و ات  األسماءو  كل  الص 
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ألبسه على ذلك الهيكل القدسي ة اإللهي ة ليحكي و  البيان في قطن منسوجو  الحقايقو 
لو تريد أن تت ضح عليك األمر على أشد  إيضاح و  بهذا القميص عن يوسف العزيز

راج و  مبين أعظم تبيان يقين فاعرف مقام هذه الحرف اإللهي ة في مقام المثل مقام الس 
راج إذا يوقد كذلك و  جهاتهو  أطرافهو  يشتعل في المصباح يضيء حولهو  كما أن الس 

في مصباح الواوي ة أي هيكل األزلي ة يستضيء به  فاعرف هذه الهاء القدمي ة إذا توقد
موات فاتو  يستنور به كل  األسماءو  الس  يء من أقصى و  الص  كل ما يطلق عليه حكم الش 

راج الن وري ة و  مراتب المخلوقات إلى أدنى منازل المذكورات يستحكين  كل  عن هذا الس 
الل و  اهرهممظو  مقاماتهمو  في هذه المشكوة األحدي ة على قدر مراتبهم أنت يا أي ها الس 

راجو  لو تنز ه عيون قلبك انيو  العاليو  المصباحو  فؤادك عن مشاهدة الس   عن البعدو  الد 
فات لتشهد كيف يستضيء و  عن كل ما ظهر في ملكوت األسماءو  القربو  جبروت الص 

راج األزلي ة لذاته بذاته ا توقد بنار نفسه لنفسه لتكون من ال ذين هم عرفو و  هذا الس 
وصلوا إلى ما أراد هللا لهم بهم فيا روحا لو تجد عين و  موارد العلمو  مواقع األمر

َل و  الحيوة ال تي سترناها في ظلمات الكلمات أن تكون من خضر األمر فاشرب منه
مدي ة األزلي ة و  تخف لتدخل في هذه المدينة األبدي ة يطفح عليك من هذه األنهار الص 

حف و  كل  الكتب المنزلةو  العالماتو  رت كل  اآلياتإذا فاعرف يا أخي بأن ي فس   الص 
أثبتنا من قبل بأن  كل ما أنت  تشهد في و  الز بر الواردة الن ازلة ألن ا استدللناو  المتقنة

موات  شلونات سلطنتهو  ظهورات صفاتهو  األرض لم يكن إَل  من تجل ي ات اسم هللاو  الس 
لن يعرف و  لن يدرك لشيءو  على شيء بروزات قدرته ألن  الذ ات بذاته لن يظهرو 

متعاليا عن عرفان عباده ألن ه غيب و  بدون شيء لم يزل كان غني ا عن إدراك خلقه
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البيان و  منز ه عن الوصفو  متعالي مرتفع رفيع مقد س عن العرفان و  منيع ممتنع منيع
سين عن الوصول إلى معرفة ذاته زل ت أقدام العارفين  باإلستقامة و  قصرت أيدي المقد 

 على إدراك كنهه فلم ا سد  على وجه العباد معرفة الذ ات فتح لهم أبواب األسماء
فات إكماَل لعنايتهو  بالغا لفضلهو  الص  ر لمن أراد معرفته بأن يرجع و  رحمتهو  ا  قد 

فات في قمايص أسماله ألن  الذ ات إذا يظهر لم يكن بذات  البصر في مظاهر الص 
 لن يطلق عليه هذا اإلسم ألن ها لم ا كانت مكنونة في كنز الغيب يذكر باسم الذ اتو 
 لن يدرك بسواهو  لن يوصف بدونهو  صف بأن ها لن يدرك بغيرهو  مع هذا الوصفو 
ذا ظهر منها تجل يا أو صفة يدخلو  فات كما شهد و  يرجع في ملكوت األسماءو  ا  الص 

أزلي ة كينونتي عرفت حب ي فيك و  ذاتيالبقاء كنت في قدم  بذلك ما نزل من عرش
الجمال ما ظهر إَل  من و  هذا المثالو  أظهرت لك جماليو  ألقيت عليك مثاليو  فخلقتك

لنا حكمها من قبلو  تجل ي حضرت الذ ات في مراياء األسماء فات كما فص  ن ي و  الص  ا 
فتي  و  حينلذ يا أخي قد ذكرت ما و  ةألقيت عليك كل  المواقع اإلسمي ة في مطالع الص 

ألطف تبيان منيع فإذا ثبت كل ما أشرناك من و  ينتهي بها بأكمل بيان بليغو  يرجع إليها
هوت رت لك كل  المعانيو  دقايق الال  كل ما و  البيانو  أسرار الجبروت ليثبت بأن ي فس 

كل ما جرى على و  يطلق عليه اسم أو رسم أو ذكر أو وصف أو ظهور أو بطون 
ان مع كل  ذلك فو ال ذي نفسي بيده عندي لكنوز المعاني لن يجري على البيو  الل سان

مداني هذا و  َل أقدر أن أرشح طفحا من هذا البحر األحدي ةو  في هذه الحرف الص 
رتها بحرف على لحن ال ذي أعطاني هللا من  مدي ة كأن ي ما فس  الط مطام المتمو ج الص 

من معاني ال تي أودعها هللا  األحان طيور العلى في رفارف البقاء فوهللا لو أذكر رشحً 
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لم ا كان األمر كذلك فارض بما و  فيها َل يتحم لوها العباد بل ينصعقون في الحين
الحكمة ثم  ادع هللا رب ك بأن يلهمك كل  و  ألقيت عليك من جواهر العلمو  رضيت لك

المتعالي فوق و  البيان في حرف من أسماله ألن ه هو المقتدر على كل  شيءو  المعاني
يعطي كيف يريد فسبحانك الل هم  يا إلهي إذا فأرسل على و  شيء ينفق كيف يشاء كل  

ن تعطيو  عبدك من أرياح محب تك ألقيم بعيناي على خدمتك اللينو  ا  ن ك معطي الس   ا 
ن تمنعني فإن ك مانع الط البينو  َل و  أنت تكون حينلذ صاحب اإلسمين في الفعلينو  ا 

 على عبادكو  احزناه علي  و  سمك المانع فإذاتبالي بأن تدعى بإسمك المعطي أو بإ
لم و  يرجوا بأن تظهر على الملك أمرا أخرى فإن ك فع ال لما تشاءو  لكن عبدك يطلبو 

الحرمان فو و  ادي الذ ل ةو  تركتني فيو  أدر يا إلهي إلى متى أودعتني في فم الث عبان
 ى هذا الت رابعز تك قد وصلت الذ ل ة إلى قطب الن هاية فارجع يا إلهي عيناك عل

على هيكل هذا و  بصراك إلى هذا الر ماد ثم  افتح على وجه هذا الذ ليل أبواب عز تكو 
أنوار عظمتك ثم  أسكن هذا و  على هذا الفقير حدالق عنايتكو  المسكين أبواب غنالك

هذا المردود في ظل  مكرمتك ثم  أمطر عليه من و  الط ير المطرود في جوار رحمتك
راج في مشكوة و  سحالب فيض فضلك غمالم غنالك أما تشهد يا إلهي كيف أطفئ الس 

رن ات و  دف ات ذوقهو  كيف سكنت حمامة صدره عن كف ات حب هو  مصباح فؤادهو  قلبه
شوقه حينلذ فانصف يا محبوبي هل شهدت بمثلي مظلوما أو كشبهي محروما أو 

 مواتلن تحصي لو تفح ص في ملكوت الس  و  ككفوي ممنوعا فو عز تك ما أحصيت
بين فسبحانك سبحانك إن ي لديك و  األرضين بجنود غيبك العالينو  هياكل أسمالك المقر 

ن ي بفضل هللاو  من الت البين المستغفرين  راق الحمراءجوده أريد أن أركب على البُ و  ا 
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ناء حت ى أصل إلى رفرف العماءو  شجرة و  سدرة المنتهىو  أسري بها في سماء الس 
ر هذه الحرف و  القصوى  اإللهي ة في المأل األعلى ليكف ن بذلك حوري ات البقاء في أفس 

يدفن أطيار القدس على أغصان دوحة الوفاء لعل  يندك  هذا الجبل و  غرفات البيضاء
فراء م اء في أنفس الص  يظهر فيه من آيات رب ه الكبرى فاعلم بأن  لهذه الحرف و  الص 

مات َل يحصيها أحد إَل  هللا رب ك رب  مقاو  سر  األحدي ة مراتبو  الن ور الهوي ةو  الباطنة
ن ها لحرف فيها بحور المعاني مكنونةو  كل  شيء ن ها في و  جواهر العلم مخزونةو  ا  ا 

بها استظهر و  ظاهرها يحكي عن كل  شيء حين ال ذي كانت منز ها عن كل  شيء
استبطن البواطن في جبروت اَلختراع كأن  بحور القدم و  الظ واهر في ملكوت اإلبداع

قد و  لم يكن في شيء إَل  و  الر مز األكرم األقومو  تمو جت في هذه الحرف المعظ م
مواتو  باطنه عن باطنهاو  يستمد  ظاهره عن ظاهرها  بها متعل ق كل  من في الس 

قد يحكي عنها في و  ما من شيء إَل  و  األرض بحيث تكون آية تجل يها في كل  شيءو 
عنايته أذكر بعض مقاماتها في عوالم و  هرحمتو  جودهو  أنا حينلذ بفضل هللاو  مقامه

الظ اهرة المحدودة لتعرف بذلك مقاماتها المكنونة الغيبي ة المستورة على ما ينبغي 
َل  ما قد ر هللا حق  قدرها ألحد ألن  األرض جميعا في قبضتهاو  يليق بقدركو  لشأنك  ا 

موات مطوي ات بيمينهاو  تهااألنوار مشر و  اآليات مأخوذات بقدرتهاو  الس   قات بقو 
يات من سطوتها فسبحان هللا عم ا قلتو  األرواح مرسالت بعنايتهاو   الط لعات مغش 
وصفت أو أصف ألن  كل  ذلك يخلق و  أذكرت أو أذكرو  أعرفت أو أعرفو  أقولو 

 حينلذ من هذا المداد الجارية على هذا الل وح المنير كيف يكون دليال لركن الهوي ة
في هيكل العلوي ة على قميص المحم دي ة فاعرف بأن  مقام سبيال إلى جمال األحدي ة و 
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مسو  ظاهر هذه الحرف في الكواكب  يحكي عنها في الحروفاتو  األنجم مقام الش 
ات و  في مراتب الفعل عن المشي ةو  في األركان الر كن األيمنو  الكلماتو  في األسطقس 

يفو  عن الحرارة ظاهر هيكل  فيو  في األقدار عن الط ولو  في الفصول عن الص 
في و  في باطن اإلنسان عن القلبو  اإلنسان عن البصر ألن  مقام البصر مقام الن ار

فرو  المشاعر عن الفؤاد لو إن ها في كل  و  في العناصر عن الن ارو  في األلوان عن الص 
المقامات مثال في حين ال ذي يحكي و  واحد من هذه المراتب يحكي عن كل  المراتب

يصطلون العباد من و  بها ظهرت الن ار في عوالم اإلبداعو  الماءعن الن ار يحكي عن 
جرة اإللهي ة  حرارة محب ة هللا فلم ا شهد موسى الحبيب هذه الن ار الموقدة من هذه الش 
وجد في قلبه شغفا من حب  هللا بحيث أحاط األنوار جهاته إذا خلع عن رجاله نعلين 

ي ة نداء األلوهي ة عن منبع الر بوبي ة في بقعة يب األحدي ة سمع خرج أيداه عن جو  الحد 
نلذ شرب المباركة عن يمين طور الهوي ة أن يا موسى إن ي أنا هللا رب  العالمين حي

صار حي ا بحيوة و  دخل في مدينة الحيوة األبدي ةو  كلوس البداية عن أيدي العناية
المة الباقية ن ك لو و  بذلك تطلق على هذه الن ار حكم الماءو  الد  تقول هذا ماء حق  َل ا 

ن تقول هذه نار صدقو  ريب فيه َل شك  فيها ألن  الحيوة من شأن الماء من يسقى و  ا 
 من هذا الماء كل  شيء حي  أفال تبصرون و  من يمنع يموتو  منه يحيى إلى األبد

جرة حكم الماء يصدق عليه اسم الماءو  أي  ماء و  لم ا ظهر من هذه الن ار في هذه الش 
أي  فرات ألطف و  أي  خمر أرق  من هذه الخمر الجذبي ةو  الماء العذبي ةأعظم من هذه 

ايغة القدمي ة لي ةو  من هذه الفرات الس  وح األو   الر يح العمالي ةو  الن ور المنبسطةو  الر 
ر من جبل و  جرة األبدي ة ألن  هذا الماء قد جرى بإذن هللا من عين األحدي ة فيما فج  الش 
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رمدي ة لتعرفوا حكم الماء في حول ظهر على لون او  الهوي ة جر الس  لن ار في هذا الش 
حكم الن ار في قطب الماء كما شهد بذلك ما نزل من عرش الهوي ة فإن  اليوم و  الن ار

وال في حول الماء على الماء حول الن ار قد كان مرلي ا كذلك و  حينلذ في مطلع من الز 
بها تسكن الن فوس من  إن تطلق عليها حكم األرض صدق َل شبهة فيه ألن  

بها تستريح قلوب المنيرة الن اري ة على و  تزلزلهاو  تستقر  القلوب من اهتزازهاو  اضطرابها
 تستقيم الر جل على إقامة أمر هللا المتعالية المقد سةو  هذه األرض المباركة المطه رة

كون كان من شأن األرض ألن  هللا جعلها مقر او   عليهاو  هامسكنا إلستقرار ما فيو  الس 
لذلك يجري عليها حكم الهواء ألن ه كما أن  من الهواء تهب  أرياح الظ اهري ة و  لهاو  بهاو 

وحي ةو  الجهتي ة روحات و  نفحات القدسي ة األزلي ةو  كذلك منها تهب  أرياح المسكي ة الر 
فارقها و  الط ي بة الن وري ة أما تشهد كيف حر كت هذه الر يح األزلي ة هذه الن فس المطملن ة

ي ة مركز الر بوبي ة إذا تم  عناصر الوجودي ة و  وصلها إلى قطب الهوي ةو  من أرض الحد 
ر ي  البيضاء عن هذه  من هذه الحرف المقد سة األزلي ة فلم ا شرب موسى البقاء ماء الد 

فراء هاجت عليه و  الن ار الحمراء وح في قطب الهاء قلزم الص  سكن قلبه على أرض الر 
اطملن و  سكن اضطرابهو  أضاء وجههو  ء عن عرش الل قاء إذا أكمل خلقهأرياح الوفا

هوتو  عرف نفسهو  قلبه  شهد فجر الهوي ة في مصباح الجبروتو  استأنس بأنوار الال 
ظهر عن وجهه جمال الكبرياء في و  أضاء من شمس الملكوت في أرض الن اسوتو 

ن ك أنت لو تريد بأنو  بقاله بهو  رفرف البقاء لفناله فيه تقتدي بهذا الن ور في هواء  ا 
باهلل ثم  أخرج يداك عن و  قل بسم هللاو  القدس في سماء هذا الظ هور فتوك ل على هللا

لكن في و  َل تخف ألن ها في ظاهرها نارو  خذ من هذه الن ار المشتعلة الملتهبةو  جيبك
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 المهتد من يهدي هللا فهوو  رحمة يهدي هللا بهذا الن ور من يشاء من خلقهو  باطنها نور
 أشرقت شمس الهدايةو  من يضلل فلن تجد له ولي ا مرشدا إذا قد طلع وجه العنايةو 
ظهرت عن قصور المشي دة في و  كشف القناع حوري ة الجمالي ةو  تم  خلق األحدي ةو 

مدي ة عن و  حكت مرآت األحدي ة عن سراج العلوي ةو  غرفات الر ضواني ة مصباح الص 
وح على سماء الن وري ة فو هللا يا  كمل خلق كل  و  مشكوة العمالي ة شيء بما استوى الر 

 الد َلَلت من ذكر العناصرو  اإلشاراتو  العباراتو  أخي كل ما ذكرت من هذه الكلمات
 الوصفو  البيانو  يذكر في مقامات الذ كرو  ما يشبه بذلك يطلقو  الكواكبو  األركانو 
َل  فو ال ذي نفسي و  الل سان مقامات الذ كر علىو  الت بيان ألن  ذلك من شأن اإلنسانو  ا 

مداني عناصر األلوهي ة أركان و  مشاعر الر بوبي ةو  بيده خلق من هذا الحرف الص 
موس الجمالي ةو  الفصول اإللهي ةو  القدمي ة ت منها ما يذكر و  الش  الن جوم العمالي ة بل ذو 
د فيه مشاعر اإلنسان من عند و  بالل سان هللا المقتدر َل يدرك بالعيان إَل  في يوم تجد 

يفتح عينكم أبوابا أخرى و  العزيز المن ان حينلذ ينزل عليكم ما َل يذكر في تلك األي ام
 دون فواكه طي بة جديدة من شجرة جديدة بديعةتجو  ألن ه هو فع ال لما يشاء فيما يشاء

 قدم سلطنتهو  بقاء صمدي تهو  تلتذ ون فيها بدوام أزلي تهو  تدخلون جن ة رب كم الر حمنو 
رادق المنيرة المقد سة فو هللا يا أخي قد و  كذلك فاعرف أسرار الهوي ة في هذا الس 

ما و  قد ألقيت بكو  ما بقي من حرف إَل  و  أكملت الن عمة لكو  أتممت القول عليك
ما من و  قد أشرقت لكو  ما من نور إَل  و  قد استدللت عليكو  طرحت من كلمة إَل  

ن ك أنت إن تكون من و  قد أرسلتها بكو  إَل  ما من روح و  قد أطلعتها إليكو  شمس إَل   ا 
مداني ن وجدت غالم الحزن على و  سي ارة العماء فالق دلو المعاني في هذا البلر الص  ا 
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م َل تبعه بدراهم معدودات من أنفس محدودات فاجعله  هيكل الخيط في قمص الد 
كتوبا إذا بضاعة على الملك للال  تكون في مصر البقاء عند عزيز الل قاء بالظ لم م

مواتفانصف  َل و  َل في الغيبو  َل في األرضو  يا عبد هل يبقى من شيء َل في الس 
هادة إَل   رت لكو  في الش  تغن يات حول و  طيور القدس بي نت عليك من ألحانو  قد فس 

العرش لعل  يستشرق عليك  شمس اإلنصاف في هذا المصاف لتكون منصفا في أمر 
رة من نلذ فانصف باهلل يا عبد هل تجري من عيأصفياله حيو  أمر أحب الهو  هللا ون المكد 

قيقة الل طيفة أو يوقد من شجرة الر دي ة من هذه الن ار القديمة اإللهي ة أو  هذا الماء الر 
ذه الث مرة الط ي بة الباقية أو من ألسن الكل ي ة من هذا الت غني  ي الجرزة من همن أراض

هوتي ة الورقالي ة أو من قلوب  المي تة من هذه األذكار البديعة الجذبي ة قل أما الال 
 تمطر من كل  الجهات غيوث الفضلو  تشهدون كيف استرفعت سحاب العناية

باني ة األزلي ة فاشربوا و  العطوفة إن وجدتم في أنفسكم عطش الحبي ة من وجه المنيرة الر 
 أجسادكمو  وبكمترو ح قلو  برد فؤادكمو  من هذا الماء الجارية الهاطلة لتسكن نفوسكم

لكمو  باطنكمو  ظاهركمو  تشربوا من عيون و  لتسكنوا على أعراش قلوبكمو  آخركمو  أو 
مطلع و  مظهر ذواتكمو  تشهدوا جمال الهوي ة في مرات نفوسكمو  المودعة في رقودكم

كمل خلق البديع في هيكل و  جمالكم حينلذ لم ا تم  أسرار الهوي ة في قميص الواوي ة
ذكر عن الن ار ال تي تحكي عن هذه الن ار في عنصر الت راب لتشهد األزلي ة أريد بأن أ

خلق بارلك فاعلم بأن ك لو تأخذ من و  عجايب القدرة في صنع رب كو  جراثيم الحكمة
 تنظ فها على غاية الت نظيفو  هذا الر كن الن اري ال تي تنبت من شجرة هذا الط ور

حاب تغسلها من الماءال ذي تظهر من الن ار المرشوشةو  تنزل من و  في وجه الس 
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حاب المتراكم في الهواء   ترجعها إلى أرض المطه رة البيضاء ال تي ظهرت منهاو الس 
نفسا واحدة تظهر لك أسرار األمر في هذا الملك و  تمزجها حت ى تكون شيلا واحداو 

مواتو  األعظم  مستغني ا عن كل  من على األرضو  تكون غني ا عن كل  من في الس 
ن تريد أن تصل إليه في سبيل أخرى و  هللا األظهر إلى كنز هللا األكبر تصل بقدرةو  ا 

ر ي   باطنه ظاهرا و  تدب ره حت ى تجعل ظاهره باطناو  البيضاء تأخذ من هذا الماء الد 
ا ا لطيفً ا منيرً لتظهر دهني ة الباطني ة ال تي تكون في غياهب هذا الماء حت ى تصير دهنً 

نع الكريمَل تضر ه و  َل تحرقه الن يران هذا الن بأ و  نار الحسبان فيا عجبا من هذا الص 
لن يوف ق أحد بذلك إَل  من و  أعلى عنه أمراو  العظيم لم يكن في الملك أكبر منه آية

عنصر الت راب ما حكى في و  من كرام بري تهو  هخيرته من خلقو  شاء هللا من صفوته
نع المكر مة هذا الن ور الهوي ة إَل  و  شيء عن هذه الن ار األحدي ة هذا و  من هذا الص 

ر  المقن عةو  الر مز المستسر ة المستسر  المغط لة ألن ه في شيء واحد يظهر كل  و  الس 
ل منه عناصر األربع على ألوانهاو  الط بايع  البرودةو  طبايعها من الحرارةو  تفص 

ن ك أنت لو تطه رهمو  اليبوسةو  الر طوبةو   ا المقامتمز جهم يتم  لك هذا الر كن في هذو  ا 
ن هو  ن كان ماء في لطافتهو  ا  أرض و  طبيعتهو  لكن نار في كينونتهو  ظاهر صورتهو  ا 

يخرج منه ما يحرق كل ما و  ظهوراته في مراتب الت دبيرو  هواء لكثرة ألوانهو  في يبوسته
ن ك لو و  الر طوبات غير المعتدلة المفسدةو  نفسه من برودات الز الدةو  في طبيعته ا 

ر ي  البيضاءو  حمراءتعرف هذا الن ور ال وحي و  هذه األرض الد  ترجع هذا الن ار الر 
ر ي ليتم  لك المرام في ثالثة أي ام لو شاء هللا يتم  لك و  المالي على جسد هذه األرض الد 

اعة  لكن فاجهد لتصر ف هذه األرض المنيرة المعط شةو  أقرب من ذلك في أقل  من الس 
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هني  و  رة لتشهد أسرار الر بوبي ة في عنصر الت رابي ةتسقيه بهذا الماء الذ هبي ة الد   ة المنو 
لة العظم له تعرف جواهر القدرة في سرالر الخلقي ة ثم  اعلم بأن  منزلة هذه األرض منز و 

ن ك أنت لو تأخذ الن فسو  جسد كما تشهد في اإلنسانو  نفسو  روح وحو  ا  تطه رها و  الر 
وح و  حت ى يصيرا كالياقوت الحمراء د هذا العظم المي تة القدسي ة في جستنفخ هذه الر 

مالك هذا الر كن العظيم ألن  هذا و  ليحيى هذا العظم الر ميم بإذن هللا رب  الن ور القديم
ن ك إذا عرفتهماو  األمر من الن يرين األعظمين تعدل و  أخذت منهما على قدر حاجتكو  ا 

يلا واحدا يتم لك تمز حهما حت ى يصيرا شو  تزو جهماو  تطه رهاو  طباعها بعد تفصيلها
نيعة ألحد إَل  بهذا الر كنين و  كل  األعمال في كل  المعادن لم يكن في هذه الص 

أرشده على و  تدبيرهما سهل لمن وف قه هللاو  الن ار الحمراءو  األعظمين الن ور البيضاء
 مأمن سر هو  معدن حكمهو  صاحب أمرهو  حامل وحيهو  جعله من خزنة علمهو  أمره
ن ك أنت لو تجري هذه القاعدة ال تي ذكرناها لك في كل  و  جوده منبعو  مكمن فيضهو  ا 

بقالك به و  نالك فيهفَ و  الن باتات بعد إقبالك إلى هللاو  مراتب المعلومات من المعادن
مخزونات حكمته ألن  هذه القاعدة و  لتصل إلى ما أراد هللا لك بك من مكنونات علمه

كوان بجسدها ألن  األمر لم يكن إَل من األو  من قواعد ال تي أحاطت اإلمكان بنفسها
مواتو  تزويجو  تفصيل تزو ج و  األرضو  أنت لو تقدر على الت فصيل في كل  ما في الس 

ر  العظيم أختم و  كل ها بعد الت طهير حت ى تكون شيلا واحدا ليظهر لك أسرار هذا الس 
 العالمين حمد هلل رب  الو  أقول إن ه الحق  من هللا العزيز الجميلو  القول بذكر هللا العلي  

 


