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اّلل البهي األهبى ﴾
﴿ بسم ه
احلمد ّلل الّذي خلق احلروفات يف عوامل العماء خلف سرادقات القدس يف
هبن
رفارف االمسى مثّ أ
سقاهن من كؤوس البقاء فيما ق ّدر يف ألواح القضاء ليحيي ّ
ّ
السوداء لما ق ّدر بتقديره األزليّة
املقربني يف بوروت امإمضاء مثّ أ
ّ
أفئدة ّ
قمصهن قميص ّ
يف مكمن القدر على قباب احلمراء فيما سبق العلم أبن يسرت ماء احليوان يف ظلمات
هلن إىل ملكوت امإنشاء يف هواء القضاء إذا
عوامل األمساء عند سدرة املنتهى مثّ أنز ّ
الصوت عن مكمن األعلى خماطبا للقلم األوىل أبن اي قلم فاكتب من أسرار
ظهر ّ
عما
القدم على اللّوح املنري البيضاء إذا صعق القلم شوقا هلذا النّداء سبعني ألف سنة ّ
مرة أخرى إذا بكى
حتصوه أولو امإحصاء ّ
فلما أفاق فيما ربع عليه حكم القضاء ّ
الل يف زمان ما سبقه حكم
سبعني ألف سنة من مدامع احلمراء مثّ وقف بني يدي ّ
فلما أحرق بنار الفراق ملا
األ ّوليّة يف امإبتداء وال يسبقه حكم اآلخريّة يف امإنتهاء ّ
السوداء يف بوروت الوفاء ورشح قطرة من
انقطع نداء األحلى ظهر يف دموعه لون ّ
السوداء على اللّوح إذا ظهرت النّقطة يف عامل البداء وجتلّت هذه النّقطة
هذا ال ّدموع ّ
بطراز األ ّوليّة على مرااي احلروف يف كينوانت األمساء إذا استقبلها األلف قبل ك ّل
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فصل هذه النّقطة امإهليّة يف طراز هذا األلف األزليّة فيما
احلروفات يف ذ ّر األشياء و ّ
الرمحانيّة عن مصدر األحديّة إذا كشفت وبه الواحديّة عن خلف
هبّت عليه نسمات ّ
حجبات اخلضراء وظهرت هيكل النّقطة على هيئة األلف وقام يف اللّوح لقيامه على
تقمصت كينونة
أمر ّ
الل العل ّي األعلى يف عامل ّ
الصفات واألمساء وهذا مقام الّذي ّ
استقر هذا األلف
املشيّة قميص امإمسيّة وختلّعت خبلع ّ
الصفتيّة يف مدينة الكورايء ّ
فلما ّ
ي جتلّى بتجلّي بدع أخرى إذا الحت حروفات املقطّعات يف
القائمة على اللّوح النّور ّ
أ ّول الظّهورات ليستدلّ ّن على عوامل التّفريد واألمر يف قصبات امإنشاء مثّ ظهرت من
هذه احلروفات الّيت الحت وأشرقت من األلف األ ّوليّة يف أ ّول الظّهورات عوامل
تفرقت وتقطّعت مثّ ابتمعت وائتلفت ومتّزبت
فلما ّ
التّحديد والكثرات ّ
فصلت و ّ
وتزّوبت إذا ظهرت كلمات اجلامعات واحلروفات املرّكبات يف عوامل اخللق يف هياكل
الصفات إذا متّ خلق عوامل امللكيّة وراز القدريّة يف مظاهر املوبودات ليستدلّ ّن
األمساء و ّ
الك ّل بلسان الكينوانت أبنّه هو الباقي ال ّدائم اخلالق املقتدر العزيز السلطان وأ ّن عليا
الصفات الّذي منه بدء املمكنات وإليه تربع
حممد مظهر ال ّذات ومظهر ّ
قبل ّ
الرمحن وهبا خلق اجلواهرات والقابليّات يف
الكائنات وهو الّذي من نفسه املنّان نفس ّ
عامل امإمكان وظهورات املوبودات يف عوامل األكوان واملرااي املستحكية عنه واحلروفات
فضلهم
الل ومبدأ الظّهورات ومربع العباد يف يوم التّناد وهذا ما ّ
النّاطقة منه أ ّول خلق ّ
الل على ساير اخللق يف عوامل القدم وهبم أشرقت األنوار والحت األقمار وأضائت
ّ
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لن عليه حبيث ال فرق بينه وبينهم ّإال
ّ
الشموس وأابحت النّجوم وكلّهم حي ّ
كني عنه ويد ّ
أبّنم خلقوا أبمره وبعثوا إبرادته وحشروا بقدرته هم الّذين هبم تدور األدوار وتك ّور
ّ
األكوار وتغرس أشجار التّوحيد وتظهر أمثار التّفريد وتنزل أمطار التّجريد إىل أن تربع
النّقطة إىل مقامها األوىل بعد دورها يف حول نفسها وبلوغها إىل حملّها إذا يربع
امإنتهاء إىل امإبتداء وحينئذ يظهر نداء األوىل عن شجرة القصوى عند إشراق
مرة أخرى وهذا ما غنّت الورقاء يف قطب البقاء يف هذه اللّيلة األحديّة الّيت
ّ
الشمس ّ
السّر األزليّة الّذي
السيناء يف ظ ّل اسم األقدميّة و ّ
توقد فيها انر األحديّة من سدرة ّ
ابحلق القدمي يف قيّوم األمساء ليشهد ّن ك ّل الظّهورات يف سرائر القلب ابخلفيّات
مسّي ّ
أبنّه هو العزيز املقتدر املهيمن املنّان
ابلل وفازوا أبنوار اهلدى ليبلغهم
هذا كتاب من الباء قبل هاء إىل الّذينهم آمنوا ّ
ابلل
قرهبم إىل مقصد الّذي ما وصل إليه أحد من الّذين كفروا ّ
إىل سرادق القدس وي ّ
الصفات وعن ورائهم مالئكة القدس
ويشهد بذلك هياكل األمساء يف مداين ّ
يشهدون
متوج حبر األحديّة
قل إ ّن يف ّ
تغن الورقاء على األفنان وأطوار ورقات الفردوس و ّ
وترفع غمام احلكمة وتنزل األمطار وجتري األّنار من األحجار واستواء هيكل األزليّة
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الل ينظرون إذا
على عرش األنوار آلايت للّذينهم كانوا يف حقايق األشياء ببصر ّ
السموات واألرض مثّ يف أنفسكم إن أنتم يف مظاهر
تف ّكروا اي مأ األحباب يف خلق ّ
القدرة أبنوار اهلداية يف أ ّايم الوبه هتدون وقد حضر بني يدينا كتاب من حرف
الل املهيمن القيّوم وبلغ إىل مواقع القدس
القاف الّذي سافر من نفسه وهابر إىل ّ
الل خلف حجبات النّور وتشتعل
ودخل مصر امإيقان يف مقام الّذي تصطلي فيه انر ّ
فيه سراج األحديّة يف مصباح عّز مسطور وبذلك سبقوا الّذينهم هابروا عن دايرهم
املقربون وسئل
حبا ّلل عن الّذينهم ما ّ
توبهوا إىل شاطئ القدس يف مدينة الّيت تطوفها ّ
يف كتابه من أسرار الّيت ما سبقها أحد يف امللك وما كشف قناعها عن وبه أحد من
الروح يف هذه البقعة املباركة
اخللق وما أدركها العارفون إذا فاستمع ما يناديك منادي ّ
الروح يف طمطام حبر مسجور
عن وراء ق لزم ّ
الل من قبل
حممد رسول ّ
مثّ اعلم أب ّن ما سئلت من آية النّور الّيت نزلت على ّ
الل من أقالم وك ّل ما يف القدر
هذه آلية يعجز عن إدراكها العاملون ولو أ ّن ما يف علم ّ
ألحبر من املداد وتكتبه أصابع القوة ممّا كان وما يكون ما ينفد معاين حرف الّيت نزلت
بلسان العّزة يف هذه اآلية املنزلة املباركة ولكن أتر ّشح عليك رشحا من قمقام ميّ العلم
ونن من الّذينهم كانوا إىل ميادين العلم يسرعون ومن كؤوس العناية عن
واحلكمة لتك ّ
يد الولدان على سرر اخللد يشربون
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السيناء
ّ
فلما قضى ملوسى أبل امإمضاء مدين امإنشاء ربع أبهله ودخل ّبرية ّ
يف وادي القدس عن ميني بقعة الفردوس على شاطئ البقاء إذا مسع النّداء عن مكمن
رب آابئك
األعلى من شطر اهلويّة أن اي موسى فانظر ماذا ترى إ ّين أان ّ
الل ربّك و ّ
الل العزيز املقتدر القيّوم
إمساعيل وإسحق ويعقوب إذا غطّى موسى وبهه من خشية ّ
فلما
مرة أخرى عند شاطئ حبر العظمة يف قبّة احلمراء فارفع اي موسى رأسك ّ
ونودي ّ
رفع رأى نورا توقد وتضيء من شجرة القصوى يف وادي اخلضراء إذا اهتدى هبداية
الكورى من انر املوقدة من سدرة البقاء مثّ خلع نعلني اهلوا وانقطع عن ملك اآلخرة
الل له كما أنتم يف األلواح تقرئون وبذلك رفع أمره وعال
واألوىل ك ّل ذلك ما قضى ّ
توبهون وهذا ما قضى
ذكره وكان من الّذينهم كانوا أبنوار النّار إىل مناهج العدل ي ّ
على موسى ابن عمران يف قبّة الّزمان إن أنتم تعلمون
احلب عند فاران النّار يف حوريب القدس وسيناء القرب إن
وكذلك شهد فاران ّ
فلما كشف حجبات الواحديّة وإشرق
أنتم يف صحائف العدل بعني ّ
الل تشهدون ّ
احملمديّة أوقدت انر اهلويّة لنفسه يف نفسه بنفسه واشتعلت انر
أنوار األحديّة يف طلعة ّ
الشوق من ك ّل اجلهات ومسع
احلب وبذابت ّ
السدرة يف صدره إذا أخذته شفقات ّ
ّ
الل امللك املهيمن العزيز الق ّدوس وهذا
سره أبنّه أنت ّ
نداء ّ
الل عن شجرة امإنسان يف ّ
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قرب إليه أفئدة الّذينهم كانوا من
الروح على ّ
حممد يف مقام الّذي ما ي ّ
ما قضي يف ّبرية ّ
الل
لعل النّاس هم كانوا بنار ّ
قبل وكذلك نذكر عليك من أسرار العلم وبواهر احلكمة ّ
الل أن يذكر هذا املقام
حممد رسول ّ
فلما أراد ّ
يف سدرة ال ّذكر توقدون وتشتعلون ّ
عرفهم أسرار األحديّة يف شجرة نفسه ويبلغهم استغنائه عن النّار الّيت جتلّت
األعلى لي ّ
الل إليه هذه اآلية التّوريّة ليكون دليال
يف سيناء احلكم على موسى األمر أوحى ّ
احملمديّة هتدون وأمر
للّذينهم أوتوا التّوريّة وهداية للّذينهم كانوا أبنوار اهلداية يف سدرة ّ
السيناء يف هذه البقعة األمحديّة ويشهد بذلك ما نزل
الل موسى أبن ي ّ
ّ
بشر القوم هبذا ّ
فبشرهم
يف الكتاب ولقد أرسلنا موسى آبايتنا أن اخرج القوم من الظّلمات إىل النّور ّ
بشر النّاس أب ّايمه كيف
الل وهذا ما سطر يف األلواح إن أنتم تعلمون وإ ّن الّذي ي ّ
أب ّايم ّ
الشجرة يف شاطئ
يصل إىل مقامه إن أنتم تشعرون مثّ اعلم أب ّن املوسى مبا آنس بنار ّ
الل يدخلون وإ ّن
واد امإمين إذا اهتدى هبا وكان من الّذينهم كانوا يف بقعة املباركة إبذن ّ
السموات
ّ
حممدا من قبل أن يستأنس بشيء أو مي ّسه من انر بعله نورا ملن يف ّ
واألرض وهدى هبذا النّور من شاء من خلقه وهذا ما رقم يف الكتاب وأنتم يف الفرقان
تقرئون
إذا فاعرف أب ّن مقام املشكوة يف هذه اآلية نفسه واملصباح قلبه املنري والزباج
السراج األحديّة ويوقد ويضيء منه النّور وبه أضاء ك ّل
هيكله القدسيّة الّذي فيه أضاء ّ
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الروح
السموات واألرض كذلك نذكر لكم إن أنتم هبذا النّور يف أ ّايم ّ
من يف ّ
احملمديّة وأوقد على مشكوة األمحّديّة
تستضيئون وبعد ما أضاء هذا النّور يف مصباح ّ
الل أبن يذكر النّاس بلقائه يف قيامة األخرى
ومتّ خلق األحديّة يف هيكل القدسيّة أمر ّ
املقربني
وي ّ
مقر الّذي يستجمع فيه مأ العالني وأرواح ّ
بشرهم مبقام قدس حممود يف ّ
الل يفرحون وهذا ما هو املوعود يف ألواح
ويرفع فيه غمام الفضل واملؤمنون حينئذ بفرح ّ
عّز حمفوظ يف قوله عّز سلطانه يوم ﴿يت ربك أو ب عض آايت ربّك﴾ وهذا ما وعدوا
احلق ال إله
السموات واألرض ليشهد ّن الك ّل يف أنفسهم أب ّن هذا هلو ّ
به ك ّل من يف ّ
عالم الغيوب
احلق ّ
ّإال هو وإنّه هلو ّ
حممد رسول
إذا فاعرف مقام الّذي أتى بقميص عل ّي على غمام من النّور وكان ّ
مبشرا بلقائه يف يوم الّذي يستبشر فيه املخلصون مثّ اعرف بعد ما بائهم آبايت
الل ّ
ّ
الل
بيّنات ما قالوا املفرتون وما فعلوا به حبيث يستحيي القلم أن جيري عليه وكان ّ
الل أم به
يشهد بذلك إن أنتم ال تشهدون وك ّذبوه وأنكروه ومنهم من قال أفرتى على ّ
توبهوا إىل
سحر يسحر النّاس وبذلك احتجبوا عن لقاء ّ
الل وما أبابوه يف أمره وما ّ
الل فيما أعطاكم جبوده حبيث
املقربون وأنتم اي مأ البيان فاشكروا ّ
وبه الّذي ي ّ
توبه ّ
ابحلق وأنزل عليكم ما يغنيكم عن الّذينهم كفروا
شرفكم بلقائه وبعثكم ّ
عرفكم نفسه و ّ
ّ
وأشركوا بعد الّذي ك ّل انتظروا ّأايمه وك ّل كانوا به يوعدون
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ابحلق وأكرمناك ابلفضل حيث آويناك يف شاطئ
كذلك فاعرف ما ألقيناك ّ
العلم وعلّمناك سبل العرفان و ّقربناك بنار الّيت هبا اشتعلت قلوب الّذينهم آمنوا وكانوا
الل رّهبم ك ّل حني يتوّكلون
على ّ
ابحلق ولكن ال يعرفه إّال
مثّ اعلم أب ّن املقصود من اآلية مل يكن إّال ما علّمناك ّ
الل وال يدركه إّال املخلصون وهذا من فضل الّذي ما سبقه
الّذين هم صوروا يف ّ
السائل اآلمل يف تلك األ ّايم الّيت
األ ّولون ولن يسبقه اآلخرون ولكن إنّك أنت اي أيّها ّ
فيها أشرقت مشس العناية عن مشرق األحديّة وأضائت سراج اهلويّة يف مشكوة
الل خلف سرادق العّزة يف
القدسيّة لن تشهد هذه اآلية إّال يف هيكل الّذي اسرته ّ
الل لنفسه بنار نفسه يف مشكوة البقاء
رفرف قرب حمبوب أما تشهد كيف أوقده ّ
الشركيّة وظهر
السماء ّ
لئال يهب عليه نسمات ّ
وحفظه مبصباح القدرة بني األرض و ّ
سم امإبرة واستضاء منه زبابات
منه النّور عن خلف سبعني ألف حجاب على قدر ّ
هن هذه النّار
هن حي ّ
كني عن ّ
ئهن فيما جتلّت علي ّ
الل ابر ّ
وبود املمكنات حبيث كلّ ّ
الل ربّك يف ك ّل حينك مثّ
امإهليّة وهذا ما نلقي عليك من بدايع علم مكنون لتشكر ّ
ك ّل املؤمنون ولتكون راضيا عن نفسك فيما قلبك إىل شاطئ الّذي ما وقع عليه ربل
احلب يف ك ّل حني حيرتقون ولن يقربه إّال الّذينهم
أحد من اخللق إّال الّذينهم بنار ّ

www.oceanoflights.org

لوح آية نور  /تفسري احلروفات املقطعة – من آاثر حضرة هباءهللا – مائده آمساىن ،ج ،4الصفحات 86 – 49

الل
انقطعوا عن ك ّل من يف بوروت األمر واخللق وهم يف مناهج التّسليم إبذن ّ
يسلكون
فسرانه لك يف هذه اآلية املق ّدسة واختصران يف بيان معانيها
إذا استكفينا مبا ّ
شت وإشارات الّيت تذهل عنها عقول العارفون وإنّك
أل ّان فسرانها من قبل بعبارات ّ
الل من ليايل الّيت فيها ق ّدر ك ّل
فاكف مبا نزل عليك يف هذه اللّيلة املباركة الّيت بعلها ّ
أمر حمتوم من لدن عزيز قيّوم وإن لن تستكف مبا رقم قلم القدرة على تلك األلواح
املنرية فاربع إىل ما سطر من قبل من إصبع عّز مشهود أل ّن يف سدرة الكلمات
هن خلقن
أوقدت انر األحديّة ولن يقتبس عنها إّال ّ
املوحدون وعلى أفناّنا محامات كلّ ّ
من انر اهلويّة ولن يسمع نغماها إّال املنقطعون فو ا ّلل لو تد ّق بصرك لتعرف ك ّل
حلق معلوم
عما سطر يف هذه األلواح وتستغن عن دونه وإ ّن هذا ّ
العلوم ّ
الصحائف والّزبرات فاعلم أب ّن لك ّل
وأ ّما ما سئلت عن حروفات املقطّعات يف ّ
واحد من هذه احلروفات آلايت للّذينهم يعرفون وفيها رموزات وإشارات ومعاين
الل يسلكون ويف رضوان العلم
ودالالت ال يعقل حرفا منها إّال الّذينهم كانوا يف رضى ّ
حيورون ومل يزل كانت أسرارها مكنونة يف كنائز العصمة وخمتوما خبتام القدرة ومقنوعا
بقناع العّزة ولكن حينئذ فك ختامه على شأنك ووّدك على ما كان النّاس يقدرون أن
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الل أب ّن ك ّل ذلك خلق يف هيكل الّذي
يعرفون ليشهد ّن الّذين سبقتهم اهلداية من ّ
ابحلق ويطوف يف حوله ك ّل احلروفات العالية والكلمات اجلامعة لو أنتم تفقهون
ينطق ّ
فاعلم أب ّن تلك احلروفات يف مقام األمساء تدلّ ّن على الكينوانت األزليّة واحلقايق
األحديّة وسواذج اهلويّة كما أنتم يف الفرقان تقرئون قال عّز نوره يف أ ّول الكتاب﴿ :امل
الل حبيبه هبذه
ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني﴾ ويف هذا املقام مسّى ّ
الروح جبناحني
احلروفات املنبسطة املقطّعة لي ّ
وقنن بذلك الّذينهم كانوا يف هواء ّ
امإنقطاع يطريون
حممد هذا ﴿الكتاب﴾ أي كتاب نفسك وهذا من كتاب غيب حمفوظ
أن اي ّ
فصل ك ّل الكتب لو أنتم توقنون وهذا من
الّذي لن حييط بعلم أحد إّال ّ
الل ومنه ي ّ
فصل فيه علم ما كان وما يكون ويهتدي به املهتدون وك ّل ما نزل من
كتاب الّذي ّ
قبل الّذي ال قبل له من الكتب والّزبر حرفا من ذلك الكتاب وال يعرف ذلك إّال
الّذينهم كانوا إىل هواء القرب بوراق العّز يصعدون وك ّل ذلك يذكر يف مقام الوصف
وإّال هلذا الكتاب املكنون مقام ينقطع عنه ك ّل ما يذكر وك ّل ما يصفه الواصفون وخيلق
حممد الّذي رقم فيه
ك ّل ما كان ويكون بقوله كن فيكون عنه إذا فاعرف كتاب نفس ّ
ك ّل األسرار من قلم ا ّلل املهيمن العزيز القيّوم لتشهد أبنّه ال إله إّال هو امللك املهيمن
احملبوب وبذلك نزل من قبل أبن اقرأ كتاب نفسك وهذا لكتاب الّذي يكفي الّذين
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هم آمنوا ويبلغهم إىل شاطئ اسم خمزون ويف مقام أخرى يطلق على كتاب الّذي نزل
الل فرقاان بني الّذين هم آمنوا عن الّذين هم كفروا على رّهبم يعدلون
ابحلق وبعله ّ
عليه ّ
الل ملا مسّى حبيبه ابحلروفات املرّكبة والكلمات اجلامعة
ويف مقام أخرى فاعرف أب ّن
ّ
ّ
مبحمد وأمحد وحممود يف ملكوت األمساء تنطقون وكذلك مسّاه
كما أنتم يف أمسائه ّ
الرقومات املقطّعة ليعلم ك ّل من له دراية من بعد أبن ك ّل
ابحلروفات املنبسطة و ّ
احلروفات األهبى واألمساء احلسىن خلق له ألن ال يظهر من احملبوب شيئا إّال وقد أراد
الروح تنظرون وليثبت القول فيما نطقت به ورقاء األزليّة:
به حبيبه وهذا لو أنتم ببصر ّ
﴿أايما تدعوا ف له األمساء احلسىن﴾ وهذا ما نزل من قبل وأنتم قرأمت ويف ّأايمه وإذا
أكثر النّاس هم يقرئون
الل خلق هذه احلروفات املنبسطة املقطّعة يف إسم حبيبه بوهرّايت
مثّ اعلم أب ّن ّ
احملمديّة
الرفيعة اللّطيفة كما أنتم يف مرااي املنطبعة عن مشس ّ
الساذبات ّ
املنبسطة و ّ
تشهدون وكذلك خلق من كلمات املرّكبة يف إمسه هياكل احملدودة املرّكبة من عناصر
الشمس منطبعون إذا ف ّكر يف خلق
الواحديّة وك ّل على قدر مراتبهم عن هذا ّ
السموات واألرض لتعرف ك ّل إسم يف ظ ّل إمسه وك ّل صفة يف ظ ّل وصفه وتوقن أب ّن
ّ
ك ّل شيء يف قبضة قدرته وخيلق من حروفات ولتكون من الّذينهم كانوا يف مظاهر
تتفرسون
الصنع بعني ّ
ّ
الل ّ
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الالم على الوالية املطلقة الّيت
ويف مقام آخر األلف يد ّل على األلوهيّة املطلقة و ّ
الل﴾ وهذا من والية العزيز احملمود وامليم
تربع إىل نفسه القائمة بقوله﴿ :إّنا وليكم ّ
وقنن الك ّل أب ّن ك ّل
احملمديّة والطّراز األمحديّة وخاطبه ّ
عن كينونة ّ
الل هبذه احلروفات لي ّ
عور ابلعبارة ويذكر ابأللسن اخلليقة أو يدرك يف أرض امإنشائيّة ك ّل ذلك ظهر يف
ما ي ّ
غن عليكم إن أنتم تسمعون
قميص ّ
احملمديّة وكذلك ي ّ
فصل هذه املقامات الثّلثة يف هذه احلروفات الثّلثة ما يكفيها
فو ّ
الل لو أريد أن أ ّ
األلواح وال ينتهيها املداد ولكن خيتصر يف ك ّل املقام إن أنتم تعلمون أل ّن زمام القلم مل
غل من هذا
يكن يف قبضيت خوفا من الّذينهم كفروا وأشركوا ولو كان يف صدورهم ّ
الغالم الّذي سكن يف شطر العراق ويدعوا الك ّل إىل املساق واستشرق عن أفق
لعل أنتم تطّلعون
األحديّة إبشراق أضاء اآلفاق وكذلك نذكر لكم من أسرار األمر ّ
وإّال فوالّذي نفس احلسني بيده لو لن مينعن خطرات أهل النّفاق ألذكر يف اللّوح ما
السموات واألرض ويبلغكم إىل مقام الّذي ما مسعه االمساع
ينقطعكم عن ك ّل من يف ّ
وال أدركه العيون ولن ينتهي هذا الفضل اجلارية ولو جيري من أ ّول الّذي ال أ ّول له إىل
آخر الّذي لن يريه اآلخرون أل ّن منبع هذا املعني امإهليّة وهذا البحر األحديّة مل يكن
الصمدانيّة ومع ذلك كيف ينفد هذه العذبية
الرّابنيّة وكينونة علم ّ
إّال حقيقة فضل ّ
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رب ال ينفد وال يبيد ويشهد بذلك ما استدللنا به ومن وراء ذلك س ّكان
اجلارية ال فو ّ
رب
مأ األعلى يشهدون هل ينتهي فضل ّ
الل أو ينقطع الفيض من عنده ال فو ّ
السموات واألرض بل سبقت رمحته ك ّل شيء وأحاطت فضله ك ّل الوبود قل اي قوم
ّ
هذا من فضله الّذي ينزل عليكم من غمام العلم أمطار احلكمة ويهب على املمكنات
ما يدخلهم يف رضوان القدس ويلبسهم قميص البقاء إن أنتم يف أسرار هذا الفضل
تتف ّكرون
قل اي قوم كيف رقدمت على الفراش وال تقومون عن مقاعد الغفلة بعد الّذي
متحركون وأنتم كاجلبل الورد وما
طلعت مشس ّ
احلب وك ّل األبساد ّ
الرميمة من حرارها ّ
تذوبون من إشراق هذه النّار بعد الّذي ك ّل من سكن يف رفارف اخللد عنها مشتعلون
احلب عن هذا
قل اي قوم إن لن تسمعوا من هذا العبد املوقن ّ
ابلل إذا يف مراتب ّ
احلب وحيرتق بنار نفسه يف ك ّل حني إذا أنتم يف
السراج تتعلّمون كيف يوقد بنار ّ
ّ
سره بلسان املودعة فيه فيا إهلي وسيّدي
احرتاقه بدايع ال ّذكر فاستمعون ويدعوا ّ
الل يف ّ
العشاق يف
أسئلك بسرابك الّذي بعلته مق ّدسا عن املصباح أبن تبعثن يف حمضر ّ
ابحلق على ظلل من
الل العزيز املهيمن املوعود الّذي يت ّ
مقام الّذي يذكر فيه إسم ّ
غن الورقاء بلحن
النّار ويف حوله مالئكة األمر يطوفون إذا يرفع غمام القدس وي ّ
متسكوا
جمتذب عنه أفئدة ّ
املقربني قل اي قوم امسعوا قويل مثّ اعرفوا قدر تلك األ ّايم و ّ
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الضّراء وال يقلّبكم ما
ي املكنون وال تلتفتوا إىل ال ّدنيا وزخرفها وال حيزنكم ّ
ابخليط ال ّد ّر ّ
ابلل العزيز احملبوب وكونوا من خرية اخللق الّذين ال
مي ّسكم من الّذينهم كفروا وأشركوا ّ
قومن عليهم
يس ّدهم منع مانع وال حيجبهم لومة الئم وال مينعهم إعراض معرض ولو ي ّ
ك ّل من يف األرض إن أنتم تعرفون أولئك الّذين ال يقبلون إىل وبه وال يقفون بشيء
يف امللك ولو ميرون على مداين ال ّذهب كالورق عنها ميّرون وال يلتفتون عليها وهم يف
غمرات امإنقطاع يسبّحون أولئك هم الّذين إذا تتلى عليهم آايت ربّك حتدث يف
الشوق مثّ على وبوههم خيّرون خضعا هلل
قلوهبم انر األحديّة وتربف أركاّنم من ّ
لعل أنتم
امللك املهيمن العزيز الق ّدوس ك ّل ذلك من سجية املنقطعني ألقيناكم ّ
ابحلق ّ
إىل شاطئ الفضل أبعينكم تسرعون
الالّناايت ومنها إشارة
الل هبذه احلروفات أسرار ّ
مثّ اعلم يف مقام أخرى أراد ّ
ئمة الفرقان
إىل م ّدة إخفاء اجلمال خلف سرادقات اجلالل كما أنتم يف آاثر أ ّ
تشهدون" :بعد إنقضاء املص ابملرا يقوم املهدي" وكذلك أنتم يف ك ّل احلروفات هذه
األسرار فاعرفون إىل حني الّذي يستشرق فيه األنوار من فجر قدس حمبوب
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قل أنتم اي مأ البيان ك ّل ذلك يف مراتب اخللق وامإبداع ومظاهر االجياد
حمال لتجلّياته القدسيّة لن يشرين
واالخرتاع فاشهدون وإّال يف مقامات الّيت
الل ّ
بعلهن ّ
ّ
مقر القدس لواقفون
إبشارة ولن حي ّ
لن بداللة وكلّ ّ
كني حبكاية وال يد ّ
هن يف ّ
هن
اقفهن والكلمات إىل مقاعد ّ
قل اي مأ الفرقان قد صعدت احلروفات إىل مو ّ
ابحلق
وأنتم إىل حينئذ ما تستشعرون أما مسعتم ي وم ي نادي املناد وأما مسعتم الصيحة ّ
كيف أنتم إىل حينئذ يف حجبات أنفسكم ميّتون قوموا عن مراقد الغفلة مثّ اجلهل
الل ذلك خري لكم إن تريدون إىل أوطان القرب تربعون
والبغضاء مثّ امسعوا إىل ذكر ّ
الل وكانوا عن
وأما تتف ّكرون يف قرون املاضية وفيما قضى عليهم حيث اعرتضوا برسل ّ
الل من رسول إّال وقد أنزل معه من معجزة تعجز
آايته معرضون بعد الّذي ما أرسل ّ
بشر ك ّل رسول برسول الّذي يت بعده وك ّل كانوا به يوعدون
عنها البالغون و ّ
بشروا من عند
إذا فانظر إىل الّذين أوتوا التّورية من قبل أن يبعث عليهم موسى ّ
فلما بائهم موسى بعصا األمر وفاران
ّ
بنب الّذي يت من بعد ّ
الل املهيمن القيّوم ّ
احلب أعرضوا عنه وقالوا ما هذا ّإال ساحر جمنون وأنكروه وحابجوا معه وبادلوا به
ّ
الل أبمره وبلغه إىل مقام الّذي ق ّدر له حيث
إىل أن قضى سنني معدودات إذا أرفعه ّ
حق كما
أبرى حبكمه وأثبت برهانه وقطع دابر الّذينهم كفروا وأشركوا وظلّموا بغري ّ
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أنتم اليوم تصلّون على موسى والّذينهم آمنوا وتلعنون الفرعون وبنوده كذلك نقص
الل تتذكرون
احلق لع ّل أنتم يف اايم ّ
عليكم من قصص ّ
فلما بائهم عيسى ببيّنات قدس
مثّ موسى ّ
بشر القوم إىل الّذي يت من بعده ّ
مشهود إذا استكوروا عليه وقالوا أنت لست بذلك وما أنت إّال ربل مسحور
فلما بائهم
وكذلك عيسى ّ
بنب الّذي يت بعده إبشارات عّز حممود ّ
بشرهم ّ
الل املهيمن
حممد رسول ا ّلل أعرضوا عنه وأنكروه وقالوا ما هذا إّال ربل افرتى على ّ
ّ
الل إذا ابتمعوا على أمره كما ترى اليوم وك ّل على ما برى عليه
فلما رفع إىل ّ
القيّوم ّ
تضرعون مثّ على من ظلمه يلعنون
يبكون وي ّ
وحني ارتفاعه إىل رفيق األعلى وصعوده إىل رفارف القصوى وعد القوم إىل
الّذي يتيهم من بعد ومأ الفرقان كلّهم بذلك مقرون وقضي األمر ومضى امل ّدة إىل
حممد آبايت واضحات وحجج ابهرات ودالئل حمكمات وبراهني
أن باء عل ّي قبل ّ
الل يف أمره بعد الّذي ك ّل كانوا بلقائه يوعدون وشهد
الئحات إذا ك ّل استكوروا على ّ
الل ملا ختم النّ ّبوة
بذلك ك ّل ما رقم يف ألواح احملفوظ كما أنتم تقرئون يف الكتاب أب ّن
ّ
ّ
الل يف ظلل الغمام ونفخ يف
حببيبه ّ
فلما أتى ّ
بشر العباد بلقائه وكان ذلك حتم حمتوم ّ
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السماء واند ّكت اجلبال إذا كلّهم على أعقاهبم ينكصون
صور األمر وانشقت ّ
وينتظرون لقائه كما ينتظرون اليهود والنّصارى مبا وعدوا من قبل ومن يومئذ إىل حينئذ
ابحلق بعد موسى إىل حينئذ وما استشعروا
الل ّ
كلّهم منتظرون وكم من رسل أرسلهم ّ
بذلك اليهود ويف ك ّل سنني يقولون يت يف سنة أخرى كذلك فاعرف مقدارهم
ومقدار الّذين يف ظ ّل أنفسهم مستظلّون
إذا فانظر إىل هؤالء املشركني فيما فعلوا من قبل وفيما اليوم كانوا أن يعملون
لعن
فصلنا لكم من ك ّل نبأ تفصيال وألقيناكم ما قضي على رسل ّ
كذلك ّ
الل لتط ّ
الل إىل
ونن من الّذينهم كانوا اليوم يف ظ ّل الوبه داخلون وعربهم ّ
أبسرار األمر وتك ّ
عرفهم نفسه بعد الّذي ك ّل كانوا عنه معرضون
مقام الّذي ّ
ونربع حينئذ على ما كنّا يف ذكره وجن ّدد قميص املعاين على هياكل الكلمات
لتوقنن أب ّن زمام األمر يف قبضة مقتدر مرهوب ومنقلب كيف يشاء
جمرد بدع منسوج ّ
وإذا باء أمره على ك ّل من يف امللك فانقلب إذا كلّهم منقلبون فاعلم أب ّين لو اذكر
معاين األلف الّذي نزل يف أ ّول الكتاب على ما ق ّدر فيه لؤلؤ علم مكنون لينصعق ك ّل
تغمسون
السموات واألرض إّال الّذينهم يف طمطام يوم القدرة يف مقابلة الوبه ي ّ
من يف ّ
وجيتمعون على كالب األرض ويخذوين مبخاليب البغضاء وينكرون فضل الّذي نزل
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الل ويسكن به ظمأ الّذين هم يف فاران الفراق عند فوران النّار
من غمام ارتفعت ابسم ّ
حيرقون وبعضهم ميوتون على شأن الّذي لو ينفخ فيهم روح احليوان لن حيبّون وقليال
منهم يشربون من هذا املعني احليوان الّيت برت يف ظلمات تلك الكلمات وحيمدون
الل ابرئهم فيما أشرق عليهم من شطر العراق ن ّري اآلفاق بعد الّذي انصعقت األرواح
ّ
مثّ آفاق
حممد
وكذلك فاعرف تشتت النّاس فيما هم خيتلفون وبذلك نزل من قبل على ّ
أحب أن أخيّب
رسول ّ
الل أب ّن قليال ﴿من عبادي الشكور﴾ ولكن مع ك ّل ذلك ملا ّ
الل وسافر إليه وهابر به لذا ألقي على قدر الّذي حتمله العباد
الّذي انقطع إىل ّ
وتطيقه النّفوس وتعرفه العقول ليكون تذكرة وبشارة من لدى العبد للّذينهم يسرعون
السالم يف ظ ّل شجرة الوصل هم يدخلون فاستمع ملا يوحي إليك يف هذه
إىل دار ّ
قر هبا أحد إّال
البقعة املباركة عن هذه ّ
السرمديّة الّيت ما قبس عنها النّار وما ي ّ
الشجرة ّ
الّذينهم يف حوهلا يطوفون ويفدون أنفسهم يف سبيله بعد إذنه مثّ بذلك يشكرون
الالم من علمه
الل ،و ّ
فاعلم أب ّن األلف يف مقام يشري على إمسه األعظم فهو ّ
الل
اختصه ّ
املكنون ،وامليم عن إمسه املعطي ،أي أان ّ
الل األعلم املعطي وهذه األمساء ما ّ
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بنفسه يف أ ّول كتابه وبذلك أراد ما أراد ولن يعرف أحد كيف أراد ألنّه ال يسبقه أحد
بعلمه وإ ّان ك ّل بذلك موقنون ومعرتفون
الالم والية وليه ،أل ّن
الل سبحانه من األلف أحديّة ذاته ،ومن ّ
مثّ يف مقام أراد ّ
الالم حرف الوالية لو أنتم تعلمون ،ومن امليم نبوة حبيبه ،ألنّه حرف النّ ّبوة كما ظهر
ّ
يف أ ّول إسم رسوله وكما أنتم تشهدون ،وق ّدم حرف الوالية على حرف النّ ّبوة يشهد ّن
السموات واألرض أب ّن الّذي
أولو األفئدة أب ّن هذا بشارة من بعد على ك ّل من يف ّ
حممد يق ّدم يف إمسه العظيم إسم الوالية على إسم النّ ّبوة كما أنتم يف عل ّي قبل
يت بعد ّ
ابحلق﴿ :ذلك الكتاب
حممد تعرفون ويد ّل على ذلك آية الثّانية من الفرقان كما نزل ّ
ّ
حممد ّإال
ال ريب فيه هدى للمتقني الذين ي ؤمنون ابلغيب﴾ والغيب مل يكن يف عصر ّ
الل العهد يف ذ ّر الفرقان
عل ّي قبل نبيل لو أنتم هبذا الغيب تؤمنون وهبذا الغيب أخذ ّ
السموات واألرض ولك ّن أكثر النّاس هم ال يفقهون
عن ك ّل من يف ّ
إذا فاعرف كيف دلع ديك العرش ويغن يف رفرف البقاء ويعلّمكم ما تطمئن به
املوحدون مثّ اعرف
عقولكم وتسرتيح به نفوسكم وتستبشر به قلوبكم وتستفرح عنه ّ
الل يف أ ّول كتابه وأ ّول خطابه مع حبيبه ومع ذلك هؤالء
عظمة هذا األمر حبيث ذكره ّ
الل ونكثوا ميثاقه وأنكروا برهانه وما رضوا بك ّل ذلك وفعلوا به ما
الفجار نقضوا عهد ّ
ّ
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الصابرون كذلك نلقي عليكم من أسرار األمر لو أنتم آبذان القدس
ينقطع عنه صور ّ
تسمعون
لتصلن إىل ك ّل ما أنتم تريدون
الالم الّذي نزل بني احلرمني
الل لو تف ّكرون يف ّ
فو ّ
ّ
الالم يف هيئته ثالثة كما أ ّن أهل احلساب يف استنطاقه حيسبون ويصري بنفسه
أل ّن ّ
الالم واأللف وامليم إذا ابتمع فيه ك ّل ما كنّا به مسئلون أل ّن امليم قد ظهر عن
ثالثة ّ
نفسه وهذا يد ّل على استغنائه لو أنتم يف هواء التّجريد وفضاء التّوحيد تطريون وهبذا
يستدلّ ّن املستدلّون على أنّه ال إله إّال هو قد كان واحدا يف ذاته وواحدا يف صفاته
الل ما من إله ّإال هو
وواحدا يف إمسه وواحدا يف صنعه هل من إله غريه قل سبحان ّ
الشركيّة وتضمحل إشارات
وإ ّان ك ّل له وك ّل يف صنعه متح ّريون وبذلك حترق حجبات ّ
املوحدون
احل ّديّة وترفع أعالم ّ
الالم وامليم وهذا ما ال يعرف
الل واسطة بني ّ
مثّ تف ّكر يف ألف الّذي بعل ّ
السموات يف أزل اآلزال تتف ّكرون إذا س ّدت
ابمإدراك وال يفهم ابلعلم ولو ك ّل من يف ّ
الصمداين افتح أبواب األلفاظ على ما أنتم تستطيعون
أبواب املعاين يف هذه احلرف ّ
إن تسمعون
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مثّ اعلم أبنّك لو تدور هذا األلف امإهلي حول نفسه يظهر األلفني القائمني
وبعد ذلك إذا ترفعهما إىل العشرات يظهر عدد العشرين إذا ظهر كان األمر الّذي به
خلقت هياكل التّوحيد ومظاهر التّفريد ومواقع التّجريد وذلك يكون قبل اقرتانه بركن
النّون إن أنتم تعلمون وبعد اقرتانه خلقت امإشارات يف عوامل التّحديد وال ّدالالت
عما برى من قلم
امللكيّة يف عوامل ّ
الرتكيب وبذلك يشهدون أولو العلم أسرار احلكمية ّ
عز مشهود
الصمداين وهذا
مثّ اعلم أب ّن ك ّل احلروفات والكلمات يربعن إىل هذا األلف ّ
الرقم الورهاين إن أنتم ببصر القلب تشهدون وإنّه ملظهر احلروفات من غري إشارة إليه
ّ
الل ربّك
ابحلق إن أنتم تقدرون إن تفقهون وإّال فاسئل ّ
وكذلك نزل العلم من عنده ّ
الل ال يهتدون وميشون يف
أبن يعلّمك بعلمه ويلقيك ما يغنيك من الّذينهم آبايت ّ
ظلمات جلي تغشيهم أمواج النّار من ك ّل اجلهات وهم فيه مغرقون ولكن ال يشعرون
مثّ انظر أسرار املودعة يف هذا األلف حبيث يف ك ّل احلروفات جتلّيات هذا
ب على
األلف فانظرون مثال فاشهد يف هذا األلف حرف الباء خبضوعه ابرئه كان أك ّ
خشعا هلل كما أنتم على هيئته تشهدون مثّ ظهر على هيكل ال ّدال
الرتاب بتمامه ّ
ّ
الصاد وبرت منه املاء
لركوعه بني يدي ّ
الل املهيمن احملبوب وإذا سجد ّلل ظهر عني ّ
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السموات واألرض يف مراتب اخللق لو أنتم يف آاثر اخللق
الّذي به أحي ّ
الل ك ّل من يف ّ
هن من جتلّيات هذا
هن مبا جتلّت علي ّ
تت ّفرسون وكذلك فاعرف ك ّل احلروفات وكلّ ّ
األلف ظهرت على هياكل املختلفة كما أنتم يف حروفات اهلجائيّة تنظرون وإذا أراد
هن مبا كن عليه يف
ّ
هن جتلّيا من مثاله إذا كلّ ّ
الل أن يظهر جتلّيات هذا األلف أشرق علي ّ
سهن عن هذه امإشارات احملدودة إذا
قمايص هذه احلروفات تظهرون ولو خيلص أنف ّ
هن يف هيكل هذا األلف وعلى هيئته يبعثون وإذا تريد أن تشهد جتلّي هذا األلف
كلّ ّ
القائمة يف احلروفات على هيئته وقيامه لتكون يف نفسك موقنا أبنّه كان قائما فوق
ك ّل شيء
الرقومات كما أنتم يف أعداد اهلندسة تشهدون مثال هذا األلف لو
فانظر يف ّ
تغمسه يف أحبر العشرات يظهر األلف هبيئته بزايرة النّقطة ويظهر منه الياء أل ّن عدده
عشرة كما أنتم يف احلساب تع ّدون وكذلك لو تصعد إىل مساء املآت يظهر األلف
بعينه زايدة النّقطتني فأنتم حرف القاف حينئذ فانظرون وكذلك يرتقى إىل أن ينتهى
الرابع بزايدة النّقاط ويظهر عدد
إىل آخر األعداد إذا يظهر حرف األلف يف رتبة ّ
األلف وبذلك أنتم حرف الغني فاشهدون
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إذا فاشهد كيف برت آاثر التّوحيد يف بوروت احلروفات تشهدون يف آفاق
فلما شهد هذا
املمكنات وأنفس املعقوالت أبنّه ال إله ّاال هو وك ّل إليه يربعون ّ
سره أبنّه هو األ ّول
األلف نفسه يف أ ّول احلروفات وآخرها شهد يف ذاته بلسان ّ
وحدون ابرئهم مثّ بني يديه يسجدون ويف ذلك
واآلخر والظّاهر والباطن وك ّل بذلك ي ّ
املقام يصدق على هذا األلف ك ّل احلروفات وكذلك على احلروفات جتلّي هذا األلف
بنفسه لو أنتم يف رضوان التّوحيد حتورون ويف حني الّذي يكون الفا يصدق عليه
حرف الباء وكذلك أنتم ابلعكس فاشهدون
مثّ اعرف النّقاط الّيت يزدن عليه يف ك ّل مقاماته ومراتبه هذا يد ّل على امإشارات
الّيت أتخذه يف تنزالت جتلّياته ليقدر النّاس أن حيصوها على مقدارهم وعلى ما هم
عليه مقتدرون وإّال لو كان يف مقامه ولن يلبس قميص احلدود لن يدركه أفئدة أويل
األبصار وال يعقله العاقلون
إذا فاشهد جتلّي هذا األلف يف نفسك أبنّك أنت يف حني الّذي تسمع وتبصر
تنطق مبا تريد حبيث ال مينعك أمر عن أمر وال يس ّدك فعل عن فعل كما أنتم ك ّل ذلك
يف أنفسكم تشهدون
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السميع كذلك
وكذلك فاشهد يف األمساء يف حني الّذي يصدق عليك إسم ّ
الصافية يف أنفسكم
يصدق عليك إسم البصري وكذلك أمساء أخرى لو أنتم بعيون ّ
تنظرون وك ّل ذلك يف صفات الّيت ك ّل النّاس إىل حينئذ يربعوّنا إىل خالقهم من
حيث ال يشعرون
إذا فاشهد يف نفسك أب ّن ك ّل ذلك خلق يف ملكه ويهب على من يشاء من
عباده وإنّه ال إله إّال هو ال يدرك بك ّل ما أنتم تدركون وال يعرف مبا أنتم تعرفون بل
لن الك ّل بذلك أبنّه خلق األمساء وكان
خلق هذه املقامات يف أنفس عباده ليستد ّ
الصفات وكان منّزها منها وإنّه ما من مبدع ّإال هو له األمر
مق ّدسا عنها وبعل ّ
الل القادر اخلالق
الل املهيمن القيّوم فتعاىل ّ
واخللق وك ّل أبمره خيلقون إذا قل فتعاىل ّ
خلن يف
املقتدر العزيز احملبوب ولكن اي مأ البيان فابهدوا أبرواحكم وأنفسكم لتد ّ
ونن من الّذين لن يصدق عليهم ال إسم من األمساء وال هبذه
هذا املقام وال تك ّ
ني ال ي بصرون هبا وهلم آذا نن ال
ونن من الّذين هلم أع ن
ّ
الصفات هم متصفون وال تك ّ
وب ال ي فقهون
يسمعون هبا وهلم ق ل ن
حق معلوم ومع
مثّ اشهد يف نفسك أبنّك تقوم وتنوم ومتشي بشيء واحد وهذا ّ
الصفات كما أنتم بك ّل ذلك يف أنفسكم تبصرون وتذعنون
ذلك يظهر منك األمساء و ّ
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الصفات العديدة ابختالف ما ق ّدر يف نفوسكم وخلق
وتظهر هذه األمساء املختلفة و ّ
لعل أنتم إىل معارج العرفان يف أنفسكم تعربون مثال ما يقوم أنت به فهو
يف أبدانكم ّ
جمرد عن ك ّل ما أنتم
واحد لو أنتم بك ّل األمساء ّ
تسمونه أو تذكرون وهو يف ذاته ّ
السمع وأسبابه يظهر أثر
تتكلّمون أو يف أنفسكم إليه تشريون ولكن ّ
حمل ّ
بتوبهه إىل ّ
حمل البصر وأسباب املقدر فيه
وصفة واسم لن يظهر من غريه وكذلك ّ
بتوبهه إىل ّ
توبه
يظهر أثر وصفة أخرى وهذا ما أنتم يف أنفسكم جتدون وكذلك يف اللّسان إذا ي ّ
توبهه إىل أسباب الظّاهريّة يف هيكل
إليه يظهر النّطق كما أنتم تنطقون وهذا من ّ
البشريّة وكذلك يف الباطن ببصر الباطن فاشهدون مثال بتعلّقه إىل القلب والكبد
الرأس وغريه يظهر ابختالف هذه املقامات أمساء خمتلفة كما أنتم ابلعقل
والطّحال و ّ
والنّفس والفؤاد تسمون
الل منه
إذا فاعرف جتلّي هذا األلف يف نفسك مع إنّه واحد كيف أظهر ّ
األمساء املتغايرة واآلاثر املختلفة لتبلغ بذلك إىل مقام العرفان وتشهد أب ّن االختالف
احملل واألسباب وإّال جملّي واحد والتّجلّي واحد وك ّل ذلك يف
يظهر ابختالف ّ
لتوقنن أبنّه ال إله إّال هو قد صنع اخللق بامعا جبميع أمسائه
أنفسكم أفال تبصرون و ّ
الصنع يف أنفسكم ال تتضيعون وك ّل ذلك خلق يف ملكه ويظهر
وصفاته إن أنتم بدايع ّ
يف مقام اخللق
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الل وال تنسبوا إىل
وأنتم اي مأ البيان عن حدودكم ال تتجاوزون خافوا عن ّ
أنفسكم ما ال ق ّدر لكم مثّ عن مقامكم ال تسرتفعون وقد بيّنا لكم ما حارت فيه
بن ك ّل
لعن مبا فيها وتشر ّ
أفئدة العرفاء واحلكماء والعلماء يف تلويح هذه الكلمات لتط ّ
السموات واألرض من هذا املعني اجلارية على مقدارهم ومراتبهم وعلى ما هم
من يف ّ
عليه مقتدرون
الصمداين وهذا اخليط املستقيم
الروحاين وهذا الطّراز ّ
إذا فاعرف هذا األلف ّ
مرة يرفع رأسه إىل
السموات واألرض و ّ
األحداين كمن قام بنفسه لنفسه يف مقابلة أهل ّ
مرة يلتفت إىل األرض إذا يقوم أبساد
السماء إذا يستجذب منه أفئدة مأ األعلى مثّ ّ
ّ
عما رقم من إصبع القدرة على ألواح
املقربني عن قبور الفناء وكذلك نلقي عليكم ّ
ّ
قدس حمفوظ
الراسخة مثال يف ك ّل العوامل وك ّل من خيط
مثّ اعلم أب ّن هلذا األلف املستقيمة ّ
عنايته يستمدون وك ّل ما أنت تشهد يف ك ّل ما خلق وخيلق من استقامة أو من قيام أو
من استقرار أو قوة أو قدرة فاعلم أب ّن ك ّل ذلك ظهر من استقامة هذا األلف امإهلي
الل قد بلغ القول ملقام
وك ّل يف ظ ّل هذا األلف مستظلّون ومن استقامته مستقيمون فو ّ
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ونن
انقطعت عنه إشارات العلم ودالالت احلكمة لتشكروا ّ
الل ربّكم يف أ ّايمكم وتك ّ
من الّذينهم أعرضوا من ك ّل من على األرض مثّ إىل مجال األحديّة يف قميص النّور عن
الروح ويف ك ّل حني
خلف احلجبات مقبلون ويشربون مخر املعاين واحليوان من أايدي ّ
نفسهن هلم بك ّل زينة وحلى إذا
قبلن عليهم ك ّل الطّعامات ويظهرن أ
ّ
هم يشربون ولو ي ّ
السندس
هم ال يعتنون ولو يد ّ
خلن عليهم أبساور ال ّذهب وبالبيب العّزة من ّ
الل ال يقدرن وال
خلن يف قلب أحد فو ّ
واالستورق ويردن أن يذهنب أحدا منهم أو يد ّ
نفسهن وبك ّل األكحال يكتحلون
نن أ
ّ
هن ولو بك ّل ما ميكن يف امإبداع يزي ّ
يلتفتون إلي ّ
الفضة وجبميع زخارف
ولو يستقبلهم أحد بك ّل ما ميكن يف األرض من ال ّذهب و ّ
الل ال خوف عليهم وال هم حيزنون
امللك ال يعتنون به وال إليه هم يقبلون أولئك أولياء ّ
السموات واألرض وهم ال
وال خيافون من أحد ولو يقوم عليهم ك ّل من يف ّ
الل وحمبّته ومل يكن من
يستوحشون أل ّن قلوهبم ونفوسهم وأفئدهم ملئت من مخر رمحة ّ
لعل أنتم إ ّايهم
فربة يف قلوهبم ّ
حت يدخل فيه حمبّة غريه وكذلك نعرفكم املخلصني ّ
تعرفون وتتّبعون أمرهم على ما كانوا عليه حبيث ال حيّرككم عواصف امللك وال يزّل
الل هم راسخون
حب ّ
أقدامكم قواصف ال ّدهر ولتك ّ
ونن من الّذينهم يف ّ
الل من بدايع فضله وفيه
مثّ اعلم أب ّن هلذا األلف أسرار من ك ّل العلوم مبا أعطاه ّ
ق ّدر علم ما كان وما يكون مثال إنّك لو تستخرج حروفات الّيت كانت يف سرائر هذا
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األلف كما ألقيناك من قبل من مقامات األربعة فيه وتكتب استنطاقها وبعد ذلك
الرتقي والتّنزل
تقسمها على تقسيمات أربعة وجتري على ك ّل تقسيمها ابقتضائها من ّ
الرتفع والتّساوي ليظهر لك من أسرار الّيت تتح ّري فيها العقول وتطلع مبا مسعت من
وّ
اجلفر اجلامع وتصل إىل مبدأ العلوم فيا ليت وبدان من أحد على ما نريد لنلقي عليه
لئال
الل من فضله ولكن ملا وبدانه ألقيناك على قدر مقدور واكتفينا بذلك ّ
ما علّمنا ّ
يطّلع عليه ك ّل ببّار مردود
الرمز بني العاشق
مثّ اعلم أب ّن هذه احلروفات املقطعات يف مقام يك ّ
ونن ّ
الل قلوهبم كنائز
واملعشوق واحلبيب واحملبوب وال يطّلع بذلك أحد إّال الّذين بعل ّ
الل املهيمن احملبوب
علمه وخزائن حكمته وهذا ما سبق به علم ّ
ي
مثّ اعلم أب ّن هذا األلف يف مقام يشري به إىل األرض البيضاء والنّور ال ّد ّر ّ
تتفرسون وهذه األرض صفائها
األخضر إن أنتم يف أسرار ّ
الصنعة الطّبيعة تريدون أن ّ
عما أنتم
ولوّنا من املاء إن أنتم تعقلون وجيمد يف املاء فسبحان ّ
الل موبدها وتعاىل ّ
ي يف هذا املاء النّاري وأخذ احلرارة من هذا
تصفون وإذا مجد وانعقد هذا املاء ال ّد ّر ّ
الروح والنّفس واجلسد وهذا ما ال سبقه علم
املاء ال ّذهب النّاري جيتمع فيها الثالثة ّ
فلما انعقد هذه األرض املتكونة من املاء يف هذا
أحد من النّاس وك ّل فيه متحريون ّ
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فلما أخربتها جتد يف وبهها غورة النّار أي يسود إذا أنتم ال
املاء احلمراء إذا فأخربها ّ
الل يب ّدل هذه الظّلمة ابلنّور حبيث يوقد
حتزنون أل ّّنا لو اسوّدت ال أبس عليها أل ّن ّ
الل املهيمن احملمود وهذه مثرة القدس الّيت ظهرت من شجرة الّيت نبتت
ويضيء إبذن ّ
فضتهم وأرض العطشان
يف مساء األفالك وأرض العقول وهذه حجر احلكماء و ّ
سمون وإن أخربتها من معدن امإهلي سلّط عليها من روح
وزيبقهم وبك ّل ما هم ي ّ
الّذي كان منها ويف قرابتها أل ّن اجلسد ال يقبل روح غريه لو أنتم فيما نلقي عليكم
الل إذا فابهد يف طهارها حبيث ال يبقي
حتفظون وما ميضي من أ ّايم إّال وتبيض إبذن ّ
فيها شيء من الظّلمة الّيت فيها الفساد على غاية ما أنتم تقتدرون أن جتدون مثّ بعد
مرة أخرى مثّ اضرم عليها النّار
الروح ّ
ذلك بففها بنار صاحلة وسلّط عليها من هذا ّ
الل هذه من ذهب احلكماء
القصب إىل أن يرفع فوق هذا املاء من دهن مخر خمزون فو ّ
الّذي اتهت فيه النّفوس وحت ّري فيه عقول احلكماء وإىل حينئذ ما وصل إليه عباد
الل املهيمن القيّوم وهذه هي النّفس وال ّدم
الّذين ال تلهيهم زخارف ال ّدنيا عن ذكر ّ
الروح إذا أنتم اي مأ
و ّ
الرميمة لو تنفخ فيها من هذا ّ
الصمغة احلمراء وحييي هبا أبساد ّ
الصنعة فاطلبون ولكن فالتفت على النّار وال تسلّطها عليها على قدر الّذي يضرها
ّ
أل ّن النّار يفسد ويصلح لو أنتم تشعرون وهذه من النّار وال ّذهب والنّفس وماء
الصفات يف درائجها
الكوريت وماء امإهلي وماء اهلواء وتطلق عليها ك ّل األمساء و ّ
وقنن الك ّل
ومراتبها مبناسبات ما يظهر فيها من األلوان واألفعال وكذلك نعلمكم لي ّ
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لعل بذلك
أب ّن هلذا النّفس العراقي لعلوم ما سبقها األ ّولون ولن يعرفها اآلخرون ّ
يستشعرون يف أنفسهم وال يظنّون مبا هم اليوم يظنّون وإذا ظهر اي أخي لك هذا الولد
الروحاين على وبه املاء فاكشف قليال قليال إىل أن ي ّتم لك أمرك
النّوراين وهذا الطّفل ّ
الصانع اخلالق القادر املدبّر العزيز
فو ّ
الل إذا لو يصيبه محي النّار خيطف البصر فتعاىل ّ
الروح وحقيقته ولو يطلق على غريه يطلق جمازا وبه حييي
املرهوب وهذا من أصل ّ
أبساد امليّتة ويقومون عن قبورهم ويف أرض التّدبري هم حيشرون إذا يظهر لك قيامة
الصور وجيدد فيه قميص اخلالئق وك ّل يف حمضر
األبساد يف يوم الّذي ينفخ يف ّ
القدس أبعماهلم حمضرون وجيزون مبا عملوا يف احليوة الباطلة ويوفون بك ّل ما هم لو
السموات واألرض ويبسط أرض
جيدون إذا جيدد أحلان الورقاء ويبّدل ك ّل من يف ّ
املعرفة ويدلع ديك األحديّة واملؤمنون حينئذ على براق النّور يركبون لو نذكر لكم كلّما
يظهر يف هذا اليوم ال حتمله األلواح وتضطرب منه النّفوس ولذا نطوي ذكرها ونربع
الل على الّذينهم يف قميص الوبود
إىل ما ذكران من قبل ليسبق الفضل من لدى ّ
يدخلون
ابحلق مع هذه األرض لتصل
مثّ اعلم أبنّك لو تزّوج هذا ال ّدهن الّذي ألقيناك ّ
إىل ما تريد أقرب من أن يرت ّد إليك بصرك إن أنتم هلذا العمل توفقون إذا فاعرف
لعل أنتم تعرفون
الفضة مثّ ّ
ال ّذهب و ّ
الشمس والقمر مثّ ّ
الصمغة البيضاء واحلمراء ّ
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وبذلك قالوا العمل مل يكن إّال من النّ ّريين األعظمني كما أنتم يف كتب القوم تشهدون
الفضة إن أنتم تفقهون
العامة وكذلك ّ
وكذلك فاعرف ما يقولون أب ّن ذهبنا ال ذهب ّ
وهذا الّذي مسّي ذو اجلناحني وكان طائرا يف األبساد كلّها ويطلق عليه ك ّل األمساء
حار يف طبيعته وكذلك
مثال يطلق عليه املاء لسيالنه وبراينه ويطلق عليه النّار ألنّه ّ
األرض ليبوسته الباطنيّة فيه وكذلك هواء البتماع ما ابتمع فيه ويشهد ك ّل ذلك من
الل وإقباهلم إليه إىل
عما سوى ّ
تفرس يف أسرار الطّبيعة وكان من الّذينهم ابنقطاعهم ّ
ّ
ذلك املقام األعلى يبلغون
مثّ اعلم أب ّن هذا ال ّدهن املشعشع النّاري الكليل االكاليل وإكليل امإهلي
الرطوابت
وإكليل الغلبة أل ّن به ك ّل األبساد ينقلبون أي به يورء ك ّل األبساد عن ّ
الرديّة وبه كلّما خلق يف األرض عن ك ّل األمراض
اللّزبة املفسدة واليبوسات الظّلّة ّ
يورؤون وإنّه جلوهر الفاعل الّذي منه قوام العامل وإنّه حلرارة الّذي لواله مل يكن احلركة
واحلركة عن الفعل الّذي حيدث منه وكذلك فاعلم ك ّل العلم من احلرارة لو أنتم يف
الشباب والّزيبق املشرق
الشجعان وال ّذكر ّ
بواهر علم احلقيقة تتف ّكرون وإنه لرحل ّ
الل امللك املقتدر القيّوم
الرميمة ليحيي ويقوم إبذن ّ
الروح الّذي ينفخ منه على العظام ّ
وّ
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الروح مل يكن إّال املاء املنجمدة على وبه األرض البيضاء وهذا من
مثّ اعلم أب ّن ّ
الل غالبا على ك ّل شيء أل ّن هذا
السريع وبعله ّ
أمر الّذي يظهر منها بغتة كالوحي ّ
الل الغالب القدير وتشهدون منه آاثر
هلو الّذي استظ ّل قبل ك ّل األشياء يف ظ ّل إسم ّ
القدرة إن أنتم إىل هذا املقام تصلون وهذه األرض البيضاء حلجر الّذي تنفجر منه
األّنار وهي واحدة يف بنسها وكذلك تدبريها واحدة لو أنتم يف هذا الواحد تكثرات
األربعة تشهدون مثاله األلف الّذي كنّا يف ذكره وهذا األلف واحد يف نفسه وإنّه ليس
بعدد ولكن بعد منه األعداد ويستخرج عنه الكثرات ولكن أنتم يف كثرات عوامل
األعداد طلعة الواحد تبصرون وهذا حلجر فيه ابتمع أبناس الثّالثة وأنتم تشهدون
الل فيه تدبرون وإنّه ليحكي عن ليلة القدر أل ّن فيه ق ّدر علم
بعيونكم لو أنتم بعلم ّ
الل يف
الل عن أفئدة عباده كما خفى ليلة القدر من الّذينهم ببصر ّ
مكنون وأخفاه ّ
السواد
حقايق األشياء ال ينظرون وشبّهناه ابللّيلة ألنّه بعد تدبري األ ّول يظهر فيه ّ
حق الّذي ما مسعتم
والظّلمة وهذه من ظلمات الّيت فيها ق ّدر ماء احليوان وهذا من ّ
من قبل وإذا أنتم اي مأ البيان فامسعون
لتقر هبا عيناك
إذا ف ّكر فيما نزل من قبل يف الفرقان يف حكم ظلمات الثالث ّ
وتصل إىل غاية ما كان النّاس يف طلبه جيهدون وإنّك أنت اي أيّها العبد فاعلم أب ّن
خضر البهاء ملا وصل إىل مشرق البقاء عند معني هذا املاء ما التفت إليه وما شرب
ّ
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الروح من نفسه إىل ميني عّز حمبوب أل ّن هذا الفت ما أراد بقاء نفسه يف
منه ملا قلّبه ّ
السموات واألرض وهذا ما أختار لنفسه
امللك وأنفق روحه وكلّما له على ك ّل من يف ّ
حبا ّلل امللك املهيمن املقتدر احملمود
قل اي قوم اتهلل هذا لعبد ما أراد لنفسه من شيء وما استنصر عن أحد يف
الل وحده وهذا ما يشهد به لسان األحديّة يف سرادق غيب مستور قل إ ّن
امللك إّال ّ
الل الفرد
السراج ما طلب املشكوة وال تؤثّر فيه النّار وما يستضيء من شيء إّال ّ
هذا ّ
الل ابرئكم فيما كشف لكم األسرار من هذا القلم
العزيز املتعاىل القيّوم مثّ اشكروا ّ
الل برى منه ما ال حدود وال غاية له
ي احملدود وإن كان حمدودا حبدوده ولكن ّ
ال ّد ّر ّ
الل قلمي هذا
إذا أسرار التّفريد يف هذا التّحديد فاشهدون وهذا من علم الّذي علّم ّ
وقنن الك ّل أب ّن مسوات العلم مطوّايت بيمينه وأرض احلكمة منجعلة إبذنه وك ّل من
لي ّ
بدايع علمه يستعلمون
مثّ اعلم أب ّن أ ّول ما حدث من حمدث القدمي يف عوامل اخللق هي العناصر األربعة
هي النّار واهلواء واملاء واألرض كما أنتم مسعتم من قبل وحينئذ تسمعون إذا ظهرت
الرطوبة والورودة واليبوسة كما أنتم تعدون وتعلمون
اسطقسات األربعة الّيت هي احلرارة و ّ
فلما متّزبت وتّزوبت ظهرت لك ّل واحد منها ركنني للنار احلرارة واليبوسة وكذلك يف
ّ
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الل كلّما يف عوامل اخللق من العلوايت
ثالثة الباقية أنتم هبذه القواعد فاعرفون وهبا خلق ّ
الشمس والقمر
السفليات وكلّما اعتدلت طبايعه يبقى على الّزمان كما أنتم يف ّ
و ّ
السفلى
تشهدون وما ال اعتدلت طبايعه يفىن عن قريب كما أنتم يف خلق عوامل ّ
تنظرون
حت تعرف أشياء املعتدلة من املعادن و ّإّنا أسهل تدبريا يف العمل
إذا فابهد ّ
حق
إن أنتم هبا توفّقون أل ّن األمر مل يكن إّال من تفصيل وتطهري وتزويج وهذا من ّ
س الطّبيعة من معدن امإهليّة خذ منها
الّذي ك ّل األنبياء به ينطقون وإنّك إذا عرفت أ ّ
احلي الّذي يكون يف طبعها ويكون أقرب األشياء هبا
على قدر حابتك مثّ قطرها مباء ّ
حت حي ّل
س بيضاء نقية مثّ سلّط عليها املاء وضعها يف النّدى ّ
وهلا ّ
حت يصري هذا األ ّ
الروح مثّ بعد ذلك فابعله
من هذا األ ّ
س على قدر مقدور وإن حتل هذه األرض هذا ّ
حت ميزج ويصري شيئا واحدا مثّ تعقده على النّار اخلفيفة وإن تفعل ذلك
يف العميا ّ
ابحلق لو أنتم تفعلون وإن لن تقدر
مرتني أو أزيد أي يف العقد واحلل ذلك أقرب ّ
ّ
حت يصري هذا املاء بيضاء نقيّة
سلّط هذا املاء على هذه األرض مثّ ابعلها يف احلل ّ
مثّ مشّع هبذا املاء هذه األرض لتصلوا إىل غاية ما أنتم تريدون مثّ حللها بعد التّشميع
أل ّن منتهى التّشميع كان أ ّول مقام احلل مثّ بعد احلل أنتم تعقدون إذا يتم عمل القمر
الل برأي العني إن أنتم مبا ّقرران يف هذا اللّوح تعلمون مثّ بعد ذلك
وتشهدون قدرة ّ
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تعملون أل ّن العلم قبل العمل إ ّايكم مثّ إ ّايكم اي مأ البيان قبل علمكم بك ّل ما
احلق تريدون أن
علّمناكم ال تباشرون وهذا نصحي عليكم فامسعوه إن أنتم يف مناهج ّ
تسلكون
س قد يطلق على هذا املاء أل ّن املاء هي األصل يف األعمال
مثّ اعلم أب ّن األ ّ
الصايف الّذي من تدهن به لن حيرتق أبدا وهذا من ماء الّذي به
ومنه يكون ال ّدهن ّ
الل األرض بعد موها ويظهر حكم النّشور ومن األنبياء احلكماء بعضهم اكتفوا
حييي ّ
حق
هبذا املاء يف هذا العمل وخربوا به ما أرادوا من الغاية القصوى وهذا من علم ّ
الل من الّزيبق وحده وهذا
الل قلبه ابمإميان وعلّمه ّ
مكتوم ويعرف ذلك من امتحن ّ
الشمس يف ال ّذهب فاربعوا إىل هذا
الل ملختوم وإن تريدوا عمل ّ
الكنز كان خبتام ّ
الصايف الّذي علّمناكم من قبل ومسّيناه ذهب القوم وكوريت احل ّي إذا
اجلسد من ال ّدهن ّ
أنتم يف فعله تتح ّريون
الل ذكران لك ك ّل األعمال وألقيناك ما لن توفق بعلمه أحد من قبل وأنتم
فو ّ
تشهدون أبرواحكم وأنفسكم بذلك إن تعرفون وذكران لك يف تلويح امإشارات ميزان
الرّابنيّة وهذه
الطّبيعي الّذي من ظفر به فقد ظفر ابلغاية القصوى يف هذه احلكمة ّ
املوهبة امإهليّة إن أنتم تفقهون مثّ نلقي عليك حينئذ ما يغنيك عن الّذينهم يف األرض
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الصنعة يشتغلون فاعلم أبنّك إذا عرفت أب ّن األمر مل يكن إّال من الّزيبق
هبذه ّ
الفضة فاعرف أب ّن امللح
والكوريت مثّ عرفتهما يف ّ
الشمس والقمر اللّذان مها ال ّذهب و ّ
مليح يف حتليل األبساد حبيث لن جتدوا أحسن منه للذهب لو أنتم يف ك ّل األشياء
تفحصون أل ّن يف نفس طبعها مناسبة كلّية الّيت ال ي ّتم ابلقلم لو أنتم بدوام عمركم
سر الّذي كان منه
تكتبون وإنّك لو جتد هذا امللح من معدنه وتقطّره وحتلّل به ك ّل ّ
الل لتصل إىل ذروة العلم واملعلوم
حت يكون نفسا واحدة ودهنا اثبتة فو ّ
ويتولّد عنه ّ
سر أسرار احلقيقة املستورة كالعلوم النّهاية الّيت كانت يف قلوب
أل ّن يف األمالح ّ
حق اليقني الّذي ك ّل النّاس من فقدانه يف واد اجلهل
الصافية أفال تشهدون وهذا من ّ
ّ
غن ورقاء العلم على أفنان احلكمة أبحلان بذب حمبوب واكتفينا
ليهيمون كذلك ي ّ
بذلك وأخاف فيما كشفنا لكم األمر إبشارات قدس مشهود ولكن لن يصل أحد
الل وأوليائه وهذا ما يعظكم هبذا القلم األعلى يف هذه األلواح املعدود
حبب ّ
بذلك ّإال ّ
الل هذه
الل ما يغنيكم من ال ّذهب و ّ
الفضة فو ّ
من فاطلبوا من ّ
ولكن إنّكم لو تسمعون ّ
الفضة لن يغن أحدا بل يزداد يف الفقر كما
لغاية األمر لو أنتم تسمعون أل ّن ال ّذهب و ّ
السموات واألرض لو أنتم
أنتم تشهدون ولكن مبا دعوانكم به يغنيكم من ك ّل من يف ّ
متمسكون
خبيط األمر يف هذا القول ّ
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فسرانه لك إبشارات الّيت
مثّ اعلم أب ّن هذا األلف نزل يف أ ّول الفرقان وإ ّان ّ
العلي املهيمن
تذهل عنها العقول قد خلق من ألف الّذي نزل يف البيان من لدى ّ
الل ّ
القيّوم بل معدوم عنده لو أنتم يف أسراره تتف ّكرون ويف مقام كان نفسه وذاته لو أنتم
يف سرادق التّوحيد تدخلون وبذلك فاعرف مقام األلف القائمة املستقيمة يف يوم
الل على سحاب
الّذي يبعث فيه بواهر العلم يف نقطة قدس موعود ويت من يظهره ّ
العلم والقدرة وعن ميينه مالئكة األمر إذا ك ّل من يف األرض من صاعقة اليوم
الل مضطربون فهنيئا للذينهم
ينصعقون ويتزلزل فيه أركان اخلالئق وك ّل من سطوة أمر ّ
يفوزون جبماله مثّ يف بنّة القدس بني يديه يدخلون وحينئذ إذا حكموا بشيء لن
الرضيع إىل
يقولوا مل أو ب مثّ مبا أمروا يف احلني يسرعون ولن خيافوا من مأ البيان وهم ك ّ
الل يركضون ولن يلتفتوا بشيء وال خيافون من أحد ولو مينعهم ك ّل من يف
ثدي رمحة ّ
البيان أو ملل أخرى إذا هم ال مينعون وال يلتفتون بشيء وال يفتحون عيناهم على
أحد أل ّّنم إىل صرف اجلمال ينظرون
الل أبن جيعلنا وإ ّايكم من الطّائفني يف حوله واحلاضرين يف بساطه
إذا نسئل ّ
واملستشهدين بني يديه إذ إنّه هلو القادر املعطي العزيز احملبوب
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