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جواهر األسرار
يف معا ِرِج األسفار ملن أراد
يتقرب إىل هللا املقتدر الغ ّفار
أن ّ
فهنيئًا لألبرار الّذين يشربون من هذه األهنار
العلي األعلى
هو ّ
السالك يف ُسبل العدل والنّاظر إىل طلعة الفضل ،قد بلغ كتابك
١
اي أيّها ّ
ِ
فعت سحاب
وعرفت سؤالك
ومسعت حلنات قلبك ِيف سرادق فؤادك ،إِ ًذا قد ُر ْ
ُ
ُ
قبل،
لتمطر عليك من أمطار احلكمة ،لتأخذ عنك َّ
اإلرادة َ
كل ما أخذت من ُ
الض ّدية إِىل مكمن األحديّة ،وتصلك إىل شريعة القدسيّة،
وتقلّبك عن جهات ّ
لتشرب عنها وتسرتيح نفسك فيها ويسكن عطشك ويربد فؤادك ،وتكون من
الّذينهم كانوا اليوم بنور هللا ملهتدين.
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خفيت
كالب األرض َو َسبُ ُع البالد
2
ولو ّ
ُ
أّن يف تلك ّ
األايم الّيت أحاطتين ُ
ممنوعا عن إظهار ما أعطاّن هللا من بدائ ِع علمه وجواهر
سري ،وأكون ً
يف َوْك ِر ّ
ب من قام لدى
كل ذلك ما ُّ
أحب أ ْن أخيّ َ
حكمته وشئوانت قدرته ،ولكن مع ّ
حرم الكربايء ويريد أ ْن ي ْدخل يف رفْ ر ِ
وحيب أن يطري يف مساء هذا
ف البقاءُّ ،
ُ
َ َُ ََ
عما تطي ُقه النّفوس
أذكر لك َ
بعض ما أكرمين هللا ّ
البَداء يف فجر القضاء .لذا ُ
أعالم املنافقني .وأسئَ ُل هللاَ أبن
وحتمله العقول ،لئالّ يُْرفَ َع ضوضاءُ املبغضني و ُ
السائلني.
الرامحني ُ
يؤيّدّن بذلك ،إذ هو أرحم ّ
ومعطي ّ
فاع ْلم أب ّن جلنابك ينبغي أبن تف ّكر يف ّأول األمر أب ّن أمم املختلفة
3
ْ
الّذينهم كانوا اليوم يف األرض ِ
رسل هللا الّذين أرسلهم هللا بقدرته
ب
ا
و
آمن
ما
ِل
ُُ
َ
وأقامهم على أمره وجعلهم سراج أزليّته يف مشكواة أحديّتهِ ،وِبَ أعرضوا عنهم
ٍ
أقروا
واختلفوا فيهم وخالفوا هبم وانزعوا معهم وحاربوا هبمّ ،
وأبي جهة ما ّ
حّت قتلوهم وأخرجوهم.
برسالتهم وال بواليتهم ،بل ك ّفروهم و سبّوهم ّ
اكن يف سفينة احلكمة ،لوال
4
الس ُ
وإنّك اي أيّها املاشي يف بَيداء املعرفة و ّ
لست وموق ٍن يف أمر هللا
سر ما ذكرانه لك ما تصل إىل مراتب ا ِإلميان ،و َ
تعرف ّ
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ومظاهر أمره ومطالع ُح ْك ِم ِه وخمازن َوحيه ومعادن علمه ،وتكون من الّذين ما
جاهدوا يف أمر هللا وما وجدوا رائحة ا ِإلميان من قُ ُمص اإليقان ،وما بلغوا إىل
معارج التّوحيد وما وصلوا إىل مدارج التّفريد يف هياكل التّحميد وجواهر
التّجريد.
فاجه ْد اي أخي يف معرفة هذا ِ ِ
ف الغِطاءُ عن وجه قلبك
5
املقام ليُ ْك َش َ
لتشهد جراثيم اجلربوت وتَطَّلِ َع
حديدا،
بصرهم
َ
ً
وتكون من الّذين َج َع َل هللا َ
أبسرار امللكوت ورموزات اهلوية يف أراضي النّاسوت ،وتَ ِ
ص َل إىل مقام الّذي ما
ّ
ترى يف خ ْلق الرمحن من تف ٍ
السموات واألرض من فُطُْوٍر.
ق
ل
خ
يف
وال
،
اوت
ْ
َ
َ ّ
ّ
الرمز اخلَ ِش ن األس ،
٦
ّ
فلما بلغ األمر إىل هذا املقام األ َْو َع ِر األعلى و هذا ّ
فاعرف أب ّن هؤالء األمم من اليهود والنّصارى ملا ما عرفوا حلن القول ،وم ا بلغ وا
ْ
ّ
إىل م ا وع دهم هللا يف كتاب ه ،أنك روا أم ر هللا وأعرض وا ع ن ُر ُس ِل هللا وأنك روا
احلج ة بنفس ها وم ا اتّبع وا ك ّل ََُ ٍج ُرع ا ٍ
ُح َج َج هللاّ ،
وإهنم لو ك انوا انظ رين إىل ّ
من علمائهم ورؤسائهم ،لبلغ وا إىل خم زن اهل دى ومكم ن التُّق ى ،وش ربوا م ن م اء
وإهن م مل ا م ا
الس بحان وحقيق ة
احلي احلَيَوان يف مدين ة ال ّرمحن وحديق ة
الرض وانّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
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ش هدوا احلُ ّج ة بعي وهنم الّ يت َخلَ َق هللا هل م هب م ،وأرادوا بغ ري م ا أراد هللا هل م م ن
فضله ب عدوا عن رفْ ر ِ
ف القرب و ُمنِعوا عن كوثر الوصل ومنبع الفضل ،وكانوا يف
َُ
ََ
حجبات أنفسهم ميّتني.
ٍ
وإّن ِِبوِ
حينئذ أَذ ُك ُر بعض ما ذكره هللا يف كتب القبل،
وقوته
هللا
ل
7
ّ َْ
ّ
وعالئم ظهورات األحديّة يف هياكل األنزعيّة ،لتعرف مقام الفجر يف هذا
َ
ِ ٍ
وتفتح
ّ
الصبح األزليّة ،وتشاهد هذه النّار املشتعلة يف سدرة ال شرقيّة وال غربيّة َ
عيناك يف وصولك إىل موالك ،وميَْ ُذ َق قلبُك من نَ ْعماء املكنونة يف هذه األوعية
اختصك بذلك ،وجعلك من الّذينهم كانوا
املخزونة ،وتشكر هللا ربّك فيما
ّ
بلقاء رّهبم موقنون.
ِ
عالئم
8
قبل يف إجنيل ّ
املّت يف س ْف ِر ّ
األول؛ فيه يَ ْذ ُك ُر َ
هذا صورة ما نُّزل من ُ
للحباىل واملرضعات يف تلك األ ّايم﴾،
ظهور الّذي أييت بعده ويقول﴿ :الويل َ
ديك العرش يف شجرة ال ُقصوى
إىل أ ْن تَغَ َّن الورقاء يف قطب البقاء َويَ ْدلَ َع ُ
وسدرة املنتهى ويقول﴿ :وللوقت من بعد ضيق تلك األايم تُظلِ
َّمس
الش
م
ّ
ُ
السماء ،وقُ ّواةُ األرض تَ ْرتَ ُّج.
القمر ال يُعطي ضوئَه ،والكو ُ
اكب تتساقط من ّ
و ُ
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ٍ
ٍ
كل قبائل األرض،
حينئذ
ينوح
و
ماء،
الس
يف
اإلنسان
ابن
ة
عالم
يظهر
حينئذ
ُ
ّ
ّ
وي رو َن ابن اإلنسان آتياً على سحاب السماء مع قو ٍاة و ٍ
جمد كبري ،ويُرسل
ّ
ََ ْ َ
ّ
السافور العظيم﴾ انتهى.
مالئكته مع صوت ّ
ويف ِس ْف ِر الثّاّن يف إِجنيل امل ْرقُس ،فيما يتكلَّ ُم محامة القدس ،فيقول َّ
أبن
9
ُ
َّ
األايم ضيق ِل يَ ُك ْن مثله من البَ ْد ِو الذي خلق هللا إىل اآلن وال
﴿يف تلك ّ
يكون﴾ انتهىِ ُ .
قبل من دون تغيري وال تبديل ،وكان
وبعد تَر ّن ومثل ما رنَّت من ُ
هللا على ما أقول وكيل.
عالمات يف الشَّمس والقمر
ويف ِس ْف ِر الثّالث يف إجنيل اللّوقا يقول﴿ :
10
ٌ
الزالزل
والنّجوم ،وحتدث على األرض ضيق األمم من هول صوت البحر و ّ
ِ
السحاب مع ّقو ٍاة
السماء ،ويضطرب ،وينظرون ابن اإلنسان آتيًا يف ّ
وقواةُ ّ
ٍ
وجمد عظيم .وإذا رأيتم هذا كلَّهُ كائنًا اعلموا َّ
أن ملكوت هللا قد اقرتبت﴾
انتهى.
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ويف ِ
ِ
عزي الّذي أرسله
ر
ف
س
١١
ْ
الرابع يف إجنيل اليوحنَّا يقول﴿ :إذا جاء املُ ّ
ّ
احلق ،فهو يشهد يل وأنتم تشهدون﴾ .ويف ٍ
مقام
احلق اآليت من ّ
روح ّ
إليكم ُ
رّب ابمسي ،فهو
عزي الّذي يُرسله ّ
روح القدس املُ ّ
آخر يقول﴿ :وإذا جاء ُ
فإّن ُمنطلِ ٌق إىل َمن أرسلين،
كل شيء ويذ ّكركم كلَّما قلت لكم .واآلن ّ
يُعلّمكم ّ
قلت لكم هذا﴾ .ويف ٍ
مقام آخر
وليس أح ٌد منكم يسئلين إىل أين أذهب أل ّّن ُ
أنطلق َِلْ َأيتِ ُك ُم
﴿إّن أقول لكم َّ
احلق؛ إنَّه خريٌ لكم أن أنطلق ّ
يقولّ :
ألّن إ ْن ِل ْ
احلق ذاك فهو يرشدكم
عزي .فإذا
ُ
انطلقت أرسلتُه إليكم﴾﴿ ،فإذا جاء روح ّ
املُ ّ
احلق ألنّه ليس ينطق من عنده بل يتكلّم وما يسمع وبخربكم وما
إىل مجيع ّ
أييت﴾.
الختصرت،
وإّن فوهللا الّذي ال إله إالّ هو
١2
قبلّ ،
ُ
هذا صورة ما نُّزل من ُ
ولو أريد أن أذكر كلمات األنبياء فيما نُّزل من جربوت العظمة وملكوت
الزبرات
كل ّ
ّ
السلطنة لَتُمأل األوراق واأللواح من قبل أن أصل إىل آخرها .ويف ّ
ألقيت عليك ،بل
الصحائف لَموجود ومذكور ومثل ما
ُ
ذكرت لك و ُ
واملزامري و ّ
وإّن لو أريد أن أذكر كلّما نُّزل من
كل ما
لتّ .
ُ
وفص ُ
ذكرت ّ
أعلى وأعظم عن ّ
نت لك
قبل ألقدر وما أعطاّن هللا من بدائع علمه وقدرته ،ولكن
اكتفيت وما بيّ ُ
ُ
ُ
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ِ
لئالّ ِ
ك ،ولئالّ أيخذك من ٍ
حزن وال
تكسل يف َس َفرك وال تنقلب على َعقبَ ْي َ
ب وال من ٍ
ذل وال من لُغُو ٍ
صٍ
ب.
ّ
كدورٍة وال من نَ َ
ْ
فأنصف مثّ ف ّكر يف تلك العبارات املتعاليات ،مثّ اسئل عن الَّذين
إِ ًذا
١3
ْ
يَدَّعُ ْو َن العلم من دون بيّ ٍنة من عند هللا وال ُح ّجة من لَ ُدنْهُ ،وغفلوا عن تلك
حق
مشس العلم واحلكمة عن أفق األلوهيّة ،وتُعطي َّ
كل ذي ٍّ
ّ
األايم الّيت أشرقَت ُ
كل ذي قَ ْد ٍر مقداره ومقامه .ما يقولون يف هذه اإلشارات الّيت ذُ ِهلَ ِ
ت
ح ّقه و َّ
فوس املق ّدسة عن عرفان ما ُسِ َرت فيها من
ُ
العقول عن إدراكها وحارت النّ ُ
حكمة هللا البالغة وعلم هللا املودعة؟
إ ْن يقول ون ه ذه الكلم ات م ن عن د هللا وِل يك ن هل ا م ن ووي ٍل وتك ون
١4
عل ى ظ اهر الق ول يف ظ اهر الظّ اهر ،فكي ف يعرتض ون عل ى ه ؤآلء الكف رة م ن
َّ
وفس روا هل م علم ائُهم
أه ل الكت اب؟ ألهن م ملّا ش هدوا يف كت اهبم م ا ذك رانه ل كّ ،
أقروا ابهلل يف مظ اهر التَّوحي د ومط الع التَّفري د وهياك ل
على ظاهر القول ،لذا ما ّ
الش مس
ألهن م م ا ش هدوا أبن تظل َم َّ
التَّجري د ،وم ا آمن وا هب م وم ا أط اعوهمّ ،
لن املالئك ة عل ى ظ اهر
الس ماء عل ى وج ه األرض ،وتن ز ّ
وتس اق َط الكواك ب م ن ّ
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املرسلني .بل مل ا وج دوهم خمال ًف ا
اهليكل على األرض ،لذا اعرتضوا على النّبيّني و
َ
ّ
ل دينهم وش رائعهم وردوا عل يهم م ا أس تحيي أن أذك ر ل ك م ن الك ذب واجلن ون
الض الل .ف أرجع البص َر يف الق رآن لتج د ك َّل ذل ك وتك ون في ه م ن
والكف ر و ّ
الع ارفني .وم ن يومئ ٍذ إىل حينئ ٍذ ينتظ رون ه ذه الفئ ةُ ظه ورات م ا عرف وا م ن
علم ائهم وأيقن وا م ن فقه ائهم ،ويقول ون :م ّت تظه ر ه ذه العالم ات إ ّان حينئ ذ
ض ْو َن ُح ّج تهم وتُبطل ون بره َاهنم
آلمنون .ولو كان األمر كذلك ،كيف أنتم تَ ْد َح ُ
وحتتجون هبم يف أمر دينهم وما عرفوا من كتبهم ومسعوا من صناديدهم؟
ّ
دي ه ذه الفئ ة ويس ّموهنا
١5
وإن يقول ون ه ذه األس فار الّ يت تك ون ب ني ي ْ
ت م ن عن د اهلل ومظ اهر نفس ه ،يل ُزم
ابإلجنيل وينسبوهنا بعيس ى ب ن م ر م ا نََزلَ ْ
احلج ة م ن عن د هللا ابلغ ةً عل ى
تعطي ُل الف يض ع ن مب دء الفيّ اض ،وِل تك ن ّ
الرمح ة واس عةً ،ألنَّه مل ا ُرفِ ع
عباده ،وِل تك ن النّعم ة كامل ةً وال العناي ة مش رقةً وال
ّ
ّ
عيس ى إىل الس ماء ورف ع كتاب ه ،فب أي ش ٍ
يء َْحي تَ ُّج هللاُ هب م ي وم القيم ة ويع ّذهبم،
َُ
ّ
ّ
الراشدين.
كما هو املكتوب من ّ
أئمة ال ّدين واملنصوص من علماء ّ

www.oceanoflights.org

جواهر االسرار – من آاثر حضرة هباءهللا  -منشورات دار النشر البهائية يف الربازيل ١٦٠ ،بديع

تفر
تشهد األمر كذلك،
١٦
ونشهد كذلك ،من أين ُّ
ُ
إِ ًذا ف ّكر يف نفسك؛ ملا ُ
ّ
وأبي
وإىل َمن تر ُ
كض وإىل من ّ
وأبي فراش جتلس ّ
وأبي أرض تسكن ّ
تتوجه ّ
وأبي شيء تش ّد عروَة
وأبي أمر تنتهي أمرك ّ
وأبي ساعة تنوم ّ
صراط تستقيم ّ
حبل طاعتك؟ ال فوالّذي جتلّى ابلوحدانيّة َوتَ َش َّه َد لنفسه ابلفردانيّة ،لو
دينك و َ
تنوم وما تسكن وما تضحك وما
حيدث يف قلبك قَبَ ًسا من انر حمبّة هللا ،ما ُ
تسرتيح ،بل تَِفُّر إىل قُلَل اجلبال يف ساحة القرب والقدس واجلمال ،وتنوح
َكنَ ْو ِح الفاقدين وتبكي َكبُكاء املشتاقني ،وال ترجع إىل بيتك وحملّك إالّ أبن
يكشف هللا لك أمره.
وإنَّك أنت اي أيّها املتعارج إىل جربوت اهلدى واملتصاعد إىل ملكوت
١7
تشهد أسرار العلميّة َوتَطَّلِ َع
التُّقى ،لو تُريد أن َ
تعرف هذه اإلشارات القدسيّة و َ
كل ذلك وكلّما يَِرُد عليك يف أمر
على كلمة اجلامعة ،ال ب ّد جلنابك أن تسأل َّ
َّ
سره،
مبدئك و َمعادك عن الذين جعلهم هللا منبع علمه ومساء حكمته وسفينة ّ
اس ميينَهم عن
أل ّن من دون هذه األنوار املشرقة عن أفق اهلويّة ما يعرفون النّ ُ
يصلن إىل خمزن
يتعارجن إىل أفق احلقايق أو
مشائلهم ،وكيف يقدر ّن أن
ّ
ّ
ال ّدقائق! إِ ًذا نسأل هللا أبن ي ِ
يشرفنا إىل هذه
و
جة
املتمو
البحور
هذه
يف
لنا
دخ
ُ
ّ
ّ
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األرواح املر ّشحة ويُن ِزلنا يف هذه املعارج اإلهليّة ،لننز َ عن هياكلنا كلّما أخذان
كل األثواب العارية الّيت سرقنا عن
من عند أنفسنا ،و َ
خنلع عن أجسادان ّ
لبسنا هللا من قُ ُمص عنايته وأثواب هدايته،
أمثالنا ،ليُ َ
ف ك ّل العل وم قب ل أن
١8
و يدخلَنا يف مدينة العلم الّذي من دخ ل فيه ا لَيَ ْع ِر ُ
الربوبيّ ة املودع ة يف
يلتف ت إىل أس رارها ،ويع رف ك ّل العل م واحلكم ة م ن أس رار ّ
تورق ت م ن أش جارها .فس بحان هللا موج دها
كن ائز اخلليق ه م ن أوراقه ا الّ يت ّ
ومب دعها عم ا خلِ
وإّن ،ف وهللا امله يمن املقت در القيّ وم ،ل و
ا.
هل
ر
د
ق
و
ا
فيه
ق
ُ
ّ
ّ
ّ ُ
ُ
ك أب واب ه ذه املدين ة الّيت ُخلق ت ع ن مي ني الق درة والق ّوة لَ َرتى م ا ال رأى
أُِريَنَّ َ
س دون ك ،وتع رف غ وامض
أح ٌد م ن قبل ك ،وتش هد م ا ال ش هدت نف ٌ
ال ّدالالت ومع ِ
ض الت اإلش ارات ،وتُبَ ْرَه ُن ل ك أس رار البَ ْدئيّ ة يف نقط ة اخلَْت ِميّ ة،
َُْ
علم ا ورمح ةً ،وتك و َن يف بس اط
ور ُ
وتس هل علي ك األم ُ
وجتع ل النّ ُار ل ك ن ًورا و ً
القدس لَ ِمن املسرتحيني.
وم ن دون ذل ك ،ك ّل م ا ألقين اك م ن ج واهر أس رار احلكم ة يف غياه ب
١9
رشحا من طَمطام أِبُر العلم
الروحيّة ،ما تقدر أن َ
تعرف ً
هذه الكلمات املباركة ّ
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وقَمق ام أَنْ ُه ِر الع ّز ،وتك و َن م ن إص بع اهلويّة عل ى قل م األحديّة يف ّأم الكت اب
واب ،ول ن حت ّل ل ك حرفًا م ن الكت اب وال كلم ات آل هللا يف أس رار
ابجلهل مكت ً
املْب َد ِء واملآب.
َ
فأنصف اي أيّها العبد الّذي م ا رأين اك يف الظّاهر ولك ن وج دان حبّك
إِ ًذا
2٠
ْ
دي الّ ذي إنَّ ك إ ْن ل ن ت راه إنّ ه ه و ي راك،
يف الب اطن ،مثّ اجع ْل حمض رك ب ني ي ّ
يفس ر تل ك الكلم ات
وإنَّك إ ْن ل ن تعرف ه إنَّه ه و يعرف ك .ه ل يق در أح ٌد أن ّ
ب دالئل مت َقن ٍ
ب
قل
يح
رت
يس
ذي
ل
ا
ر
د
ق
ى
عل
ة
الئح
ات
ر
ا
إش
و
حة
اض
و
اهني
ر
وب
ة
ّ
َ
ْ
ُ
ِ
املخاط ب؟ ال فَ َوالّ ذي نفس ي بي ده ،ل ن يق در أح ٌد أن
الس ائل َويَ ْس ُك ُن ف ؤ ُاد
ّ
يش رب رش ًحا منه ا إالّ َم ْن ي دخل يف ظ ّل ه ذه املدين ة الّ يت بُنيَ ت أركا ُهن ا عل ى
ِ
الصمديّة
جدارها من زبرجد األحديّة وأبو ُاهبا من أملاس ّ
جبال الياقوت املُ ْح َمَّرة و ُ
ِ ِ
املكرمة.
وتر ُاهبا من طْيب ُ
وملا ذكران وألقينا عليك من بعض األسرار مع احلُ ُج ِ
ب واألستار ،نرجع
21
ّ
قدمك يف شيء وتكون
إىل ما كنّا فيه يف ما عرفنا من كتب ال َقْبل لئالّ يََزَّل ُ
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متوجات أ َِْبُ ِر احلياة يف الهوت األمساء
كل ما َر َش ْحنا عليك من ّ
موقنًا يف ّ
الصفات.
و ّ
مكتوب يف مجيع أسفار اإلجنيل ،وهو هذا حني الّذي تكلّمت
وهو
22
ٌ
السموات واألرض ُميكن أن
الر ُ
ّ
وح ابلنّور ،وقال لتالميذه﴿ :فاعلموا أب ّن ّ
أبدا﴾ .وكان معلوم عند جنابكم أب ّن املع يف
لكن كالمي لن يزول ً
تزوالن و ّ
هذا الكالم على ظاهر العبارة لن يَ ُد ّل إالّ أب ّن هذه األسفار من اإلجنيل تكون
أحكامها وال يبيد برها ُهنا .وكلُّما ُشِّر
ابقيةً بني العباد إىل أبد ال ّدهر وال تَْن َف ُد
ُ
أبدا.
فيها و ُح ّدد هلا وقُ ّدر هبا يبقى وال يف ً
إِ ًذا اي أخي ،طهر قلبك ونور فؤادك وح ِّ
بصرك لتعرف أحلان طيور
د
23
ّْ
ََ
ّْ
َ
اهلويّة ونغمات محامات القدسيّة يف ملكوت البقائيّة لتعرف وويل الكلمات
تفسر على ظاهر العبارة لن تقدر أن تُثبت ْأمَر من جاء بعد
وأسر َارها .وإالّ لو ّ
عيسى ،وال تستطيع أن تُلزم اخلصم وتفوق على املعاندين من هؤآلء املشركني،
أبدا .ولو تظهر
نسخ ً
أل ّن هبذه اآلية تستدلّون علماءُ اإلجنيل أب ّن اإلجنيل ما يُ َ
املعهود ال بُ ّد له أبن
هيكل
مكتواب يف كتبنا ويَظهر
تلك العالمات الّيت كانت
ُ
ً
ُ
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كل العالمات املكتوبة يف الكتب
حيكم بني العباد أبحكام اإلجنيل ،ولو تظهر ُّ
وحيكم بغري ما حكم به عيسى ما نُِقّر بِِه وما نتّبعه ،أل ّن هذا املطلب من
مسلَّمات مطالبهم.
ومثل ما أنتم تشهدون اليوم من علماء القوم و ُجهالئهم فيما يعرتضون
24
السماء
ويقولون أب ّن ّ
الشمس ما أشرقت من املغرب ،وما صاح ّ
الصائح بني ّ
السفياّن ،وما
بعض البالد ،وما ظهر ال ّد ُ
جال ،وما قام ُّ
واألرض ،وما َغ ِر َق ُ
الشمس .وإّن بسمعي مسعت عن و ٍ
احد من علمائهم يقول:
ظهر اهليكل يف ّ
ّ
ُ
املأمول وحيكم بغري ما نُّزل يف القرآن
قائم
ُ
لو يَظْ َه ُر ُّ
كل تلك العالمات َويَظْ َه ُر ُ
أبدا ،وأمثال ذلك
فيما يكون بني أيدينا من الفرو لنك ّذبه ونقتله وما نُِقّر به ً
عما يقولون هؤآلء املك ِّذبون بعد الّذي قام القيمة ونُِ
كل
يف
خ
ف
الصور و ُحشر ُّ
ّ
ّ
ِ
الصراط ُو ِضعت واآلايت نُِّزلت
السموات واألرض ،وامليزان نُصبت و ّ
َمن يف ّ
والشَّمس أشرقت والنّجوم طُ ِمست والنّفوس بعِ
الروح نُِفخت واملالئكة
و
ثت
ُ
ّ
ٍ
ص َّفت واجلنّة أُزلفت والنّار سعِ
حينئذ ما عرف
كل ذلك وإىل
ضي
ق
و
رت،
ُ
ُّ
ُ
ّ
كأهنم يف َغ َشواهتم ميّتون إالّ الّذينهم آمنوا ورجعوا إىل هللا وكانوا
أح ٌد منهمّ ،
اليوم يف رضوان القدس ُْحيبَ ُرْو َن ويف رضى هللا يَ ْسلُ ُك ْون.
www.oceanoflights.org
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كل النّاس ملا احتجبوا بغَ َشوات أنفسهم ما عرفوا أحلان القدس وما مشّوا
و
25
ّ
ّ
روائح الفضل وما َسئَلوا عن أهل ال ّذكر بعد الّذي أ ََمَرُه ُم هللاُ بذلك؛ قال وقوله
احلق﴿ :فاسئلوا أهل ال ِّذ ْك ِ
أعرضوا عن أهل ال ّذكر
بل
تعلمون﴾.
ال
كنتم
ن
إ
ر
ّ
َ
َ
امري أبهوائهم ،وبذلك بَعُ ُدوا عن رمحة هللا وما فازوا جبماله يوم
الس ّ
واتّبعوا ّ
لقائه بعد الّذي كلٌّ انتظروا يوم ظهوره َوَدعُوا هللا يف اللّيايل واألهنار أبن
فلما
حيشرهم بني يديه ليُ ْستَ ْش َه ُدوا يف سبيله َويَ ْستَ ْه ُدوا هبدايته َويَ ْستَ ْن ِوُروا بنورهّ .
ٍ
حج ٍة من لدنه ك ّفروه وسبّوه وفعلوا به ما فعلوا على
جائهم آبية من عند هللا و ّ
مقام ال أان أقدر أن أذكر وال أنت تقدر أن تسمع ،والقلم ٍ
حينئذ ي ِ
ٍ
ض ُّج واملداد
َ
ُ
تسمع ضجيج أهل
تتوج ْه بسمع الفطرة فوهللا لَ ْ
يبكي ويصرخ .وإنّك لو ّ
ِ
ات
السموات ،ولو تكشف
احلجاب عن عينيك لتشه ْد أب ّن احلورّايت َم ْغشيّ ٌ
َ
ّ
الرتاب.
ض ِربْ َن على
اح
منصعقات َويَ ْ
لس َن على وجه ّ
ٌ
ّ
واألرو َ
وجوههن َو َج ْ
فآه ٍ
ٍ
عما ورد على مظهر نفس هللا وما فعلوا به وأبحبّائهِ ،بيث ما
آه
2٦
ّ
فعل أحد على ٍ
ٍ
ٍ
مؤمن إىل
ال
و
ن
مؤم
إىل
كافر
وال
نفس
إىل
نفس
وال
أحد
ٌ
ٌ
ٌ
فآه ٍ
كاف ٍرٍ .
السوداء ،وانحت روح القدس
اب
الرت
يف
البقاء
هيكل
جلس
قد
آه
ّ
ّ
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عيش
يف رفارف األعلى ،وهت ّدمت أركان العرش يف الهوت األس  ،وتب ّدلت ُ
ُف هلم
الصفراء .أ ٍّ
الوجود يف أرض احلمراء ،وخرست لسان الورقاء يف جربوت ّ
كل ما هم كانوا أن يعملون.
ووما اكتسبت أيديهم وعن ّ
نغمات بدي ٍع واكمل تغر ٍ
ٍ
دات
فاستمع ما غنّت الورقاء يف شأهنم أبحسن
27
ْ
ّ
ٍ
لرب العاملني.
مني ٍع ليكون حسرًة عليهم من يومئذ إىل يوم الّذي يقوم النّاس ّ
فلما جائهم ما عرفوا كفروا به،
قبل يستفتحون علی الّذين كفرواّ ،
وكانوا من ُ
فلعنةُ هللا علی الكافرين .هذا شأهنم َوَمْب لَغُ ُه ْم يف حيوة الباطلة ،وسيُ َرُّدون إلی
ويل وال من نصري.
عذاب ّ
السعري ولن جيدوا ألنفسهم ال من ٍّ
كل ما نُِّزَل يف الفرقان وما مسعت عن آاثر مشوس العصمة
28
وال حيجبك ُّ
مقصودهم يف تلك
املتحرفني؛ ما كان
ُ
وبدور العظمة يف حتريف الغالني وتبديل ّ
اّن مع عجزي وفقري لو
الكلمات ّإال يف بعض املوارد املخصوصة املنصوصة ،و ّ
يغرب عنّا املقصود ونبعُد
أريد أن أذكر جلنابك ما هو املذكور ألقدر ،ولكن ُ
عما هو احملبوب يف
عن هذا ّ
الصراط املمدود ونغرق يف إشارات احملدود وخنرج ّ
ساحة احملمود.
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الر ّق املنشور ،وامل ْستَ ْن ِوُر يف هذه
وإنّك أنت اي أيّها املذكور يف هذا
29
ّ
ُ
ُّ
جتلى عليك من أنوار الطّور يف سيناء الظّهور ،نَِّزْه
الظلُمات الدَّجيور فيما ّ
الشركيّة
قبل من إشارات ُّ
السوئيّة وال ّدالالت ّ
َ
نفسك عن ّ
كل ما عرفت من ُ
العماء وجتد روائح
وسف الوفاء وتكون داخالً يف مصر َ
لتجد رائحة البقاء عن يُ ُ
ب السناء عن هذا اللّوح ال ّدري البيضاء فيما رقَّم فيه القلم من أسرار ِ
ِطْي ِ
الق َدم
ّ
ّ
ّ
ُ
ََ
مكتواب.
العلي األعلى لتكون من املوقنني يف ألواح القدس
ً
يف أمساء ربّه ّ
يدي العبد حني غفلتك عن ذلك ،ال ب ّد ملن
30
اعلم اي أيّها احلاضر بني ّ
مثّ ْ
يُريد أن يقطع األسفار يف معارج األسرار أبن جياهد يف ال ّدين على قَ ْد ِر طاقته
وقدرته ليظهر له السبيل يف مناهج ال ّدليل .وإ ْن َِ
أمرا من هللا،
عي
د
ي
ا
نفس
د
جي
ْ
ّ
َ
ً
ً
ّ ُ
مفر له إالّ أبن يتّبعه
وكان يف يده ّ
حجةٌ من مواله الّيت تعجز عنها العاملني ال ّ
السماء حكم األرض أو على
كل ما أيمر ويقول وحيكم ،ولو ُجيري على ّ
يف ّ
السماء أو فوق ذلك أو حتت ذلك ،ولو حيكم ابلتّغيري أو
األرض حكم ّ
ابلتّبديل ،النّه اطَّلَ َع أبسرار اهلويّة ورموزات الغيبيّة وأحكام اإلهليّة.
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ٍ
حينئذ لَيَ ْس ُه ُل
كل العباد من أمم املختلفة يعملون وما ذكران،
31
ولو أ ّن ّ
أمرهم ،وما مينعهم تلك العبارات واإلشارات عن الورود يف غمرات
عليهم ُ
الصفات .ولو عرفوا ذلك ما كفروا أبنعُم هللا وما حاربوا مع النّبيّني وما
األمساء و ّ
جاحدوهم وما أنكروهم ،وومثل تلك العبارات جتدون يف القرآن لو أنتم فيه
تتف ّكرون.
ِ
ص ُل بني
32
ص هللاُ َ
عبادهُ ويغربلنّهم ،يَ ْف ُ
مث أعلم أب ّن ومثل تلك الكلمات ُميَ ّح ُ
قي وأمثال ذلك
قي و ّ
املؤمن والكافر واملنقطع و ّ
الش ّ
املتمسك واحملسن واجملرم والتّ ّ
كما نطق بذلك ورقاء اهلوية﴿ :اِل ،أ ِ
ب النّاس أن يرتكوا أن يقولوا آمنّا
ّ
َ
َحس َ
وهم ال يفتنون﴾.
كل من يف
33
ال ب ّد للمسافر إلی هللا واملهاجر يف سبيله أبن ينقطع عن ّ
كل ما سواه ليُفتَح علی وجهه أبواب
السموات واألرض َويَ ُك َّ
ّ
ف نفسه عن ّ
ب عليه نسمات العطوفة ،وإذا كتب على نفسه ما ألقيناه من
العناية َوتَ ُه َّ
كل اإلشارات من تلك ال ّدالالت ،ويُن ِزُل هللا على
جواهر املعاّن والبيان لَيعرف ّ
الساكنني .وومثل هذه الكلمات املتشاهبات
قلبه َسكينةً من عنده وجيعلُه من ّ
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سئلت عن هذا العبد الّذي جلس علی نقطة ال ّذلّة وما ميشي
امل َنزلة
ْ
فاعرف ما َ
ُ
يف األرض إالّ كمثل غريب الّذي لن جيد لنفسه ال من معني وال من مونس وال
كل حني﴿ :إ ّان
من حبيب وال من نصريا ،ويكون متوّكالً علی هللا ،ويقول يف ّ
هلل وإ ّان إليه راجعون﴾.
وإ ّن ما ذكران الكلمات ابملتشاهبات ،هذا ِل يكن إالّ عند الّذين لن
34
يتعارجوا إلی أفق اهلداية ،وما وصلوا إلی مراتب العرفان يف مكامن العناية ،وإالّ
عند الّذين هم عرفوا مواقع األمر وشهدوا أسرار الوالية فيما ألقى هللا على
وإهنم
نات لديهمّ ،
مات عندهم و ُّ
أنفسهم ُّ
كل اإلشارات ُمْت َق ٌ
كل اآلايت ُْحم َك ٌ
الشمس
يعرفون أسرار املودعةَ يف قُ ُمص الكلمات ومثل ما أنتم تعرفون من ّ
عما كنّا يف ذكر
الرطوبة بل أظهر من ذلك ،فتعاىل هللا ّ
احلرارة ومن املاء ّ
عما هم يذكرون.
أحبّائه ،فتعاىل ّ
إِ ًذا ملا وصلنا إلی ذلك املقام األس َ ،وبَلَ ْغنا إىل ِذروة األحلى فيما جيري
35
ّ
العلي األعلى ،أردان أبن نذكر
من هذا القلم من عناية الكربى من لدى هللا ّ
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بعضا من مقامات سلوك العبد يف أسفاره إلی مبدئه ،ليكشف على
لك ً
احلجةُ ابلغةً والنّعمةُ سابغةً.
جنابك كلّما أردت وتريد ،لتكون ّ
السالك يف ّأول سلوكه إلی هللا ال ب ّد له أبن يَ ْد ُخ َل
36
فاعلم مثّ ْ
ْ
اعرف أب ّن ّ
كل ما سوى
الس َفر ينبغي ّ
يف حديقة الطّلب .ويف هذا ّ
للسالك أبن ينقطع عن ّ
ض
السموات واألرض ،وِل يكن يف قلبه بُ ْغ ُ
كل من يف ّ
هللا ،ويُغمض عيناه عن ّ
حب ٍ
ٍ
أحد على قَ ْد ِر الّذي مينعه عن الوصول إلی َم ْك َم ِن
أحد من العباد وال ُّ
فسه عن ُسبُحات اجلالل .وله َح ٌّق أبن ال يفتخر علی أحد
اجلمال ،ويق ّد َ
سن َ
كل ما أعطاه هللا من زخارف ال ّدنيا أو من علوم الظّاهرة أو غريها ،ويطلب
يف ّ
احلق بكمال ِج ّده وسعيه ليعلِ
ِ
خري
ه
ن
أل
مته،
مكر
ومناهج
عنايته
ل
ب
س
هللا
مه
ّ
ّ
ّ
ُ
َ ُ
ُُ َ
ٍ
احلق﴿ :الّذين جاهدوا فينا
أحسن انص ٍر ألرقّائه؛ قال وقوله ّ
معني بعباده و ُ
لنهدينّهم ُسبُلَنَا﴾ ،ويف مقام آخر﴿ :اتّقوا هللا يُ َعلِّ ُم ُكم هللا﴾.
السالك التّبديالت والتّغيريات واملختلفات
37
السفر يشهد ّ
ويف هذا ّ
الربوبيّة يف أسرار اخلليقة ،ويطّلع علی ُسبُ ِل
واملتقارانت ،ويشهد عجائب ّ
اهلداية َوطُُرِق اإلهليّة .هذا مقام الطّالبني ومعارج القاصدين.
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ٍ
حينئذ
وإذا اسرتقى عن ذلك املقام يَ ْد ُخ ُل يف مدينة العشق واجلَ ْذب.
38
ب أرايح احملبة وَهتِ
الك يف هذا املقام
وأيخذ
ة
وحي
الر
نسمات
ج
ي
تَ ُه ُّ
الس َ
ُ
ْ
ّ
ُ ّ َ ُ
ّ
ّ
ونفحات َّ
الشمال وال البَ ّر
الشوق
الذوق ِبيث لن يعرف اليمني عن ّ
جذابت ّ
ُ
ُ
الصحارى عن اجلبال .ويف كل ح ٍ
ني حيرتق بنار االشتياق َويُ ْوقَ ُد
من البحر وال َّ
ّ
من سطوة الفراق يف اآلفاق ويركض يف فاران العشق و ُحوِريْ ِ
مرًة
اجلذب؛
ب
َ ْ
ّ
يضحك ومرًة يبكي ومرًة يس ُكن ومرًة يضطرب ،وال يبايل من ٍ
شيء وال مينعه
ُ
ّ َْ ُ ّ
ّ
ِ
من أم ٍر وال يَسدُّهُ من ُح ْك ٍ
ومنتهاه ،ويُنفق روحه
وينتظر
،
م
أمر مواله يف َمبدئه ُ
َ
ُ
صدره يف مقابلة رماح األعداء،
كل آ ْن .ويقابل َ
كل حني ،ويَفدي نفسه يف ّ
يف ّ
كل ما له وعليه
ويرفع رأسه لسيف القضاء ،بل يُ َقبِّ ُل أيدي من يقتله ،ويُنفق َّ
لِيفدي روحه ونَ ْفسه وجسده يف سبيل مواله ،ولكن ٍ
إبذن من حمبوبه ال هبواء
َُ
َ
ْ
كل ٍ
أرض وميشي
من نفسه .وجتده ً
ابردا يف النّار ً
وايبسا يف املاءَ ،ويَ ْس ُك ُن على ّ
ومن َميَ ُّسهُ يف تلك احلالة لَيجد حرارة احملبّة منه ،وإنّه ميشي يف
كل طريقَ ،
يف ّ
رفْ ر ِ
ف االنقطا ويركض يف وادي االمتنا  ،وِل يزل كانت عيناه منتظراً لبدائع
ََ
رمحة هللا ومشاهدة أنوار مجاله ،فهنيئًا للواصلني .وهذا مقام العاشقني وشأن
ني.
الْ ُم ْجتَ َذبِ ْ َ
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السفر واسرتقى عن هذا املقام األكرب يدخل يف مدينة
39
وإذا قطع هذا ّ
كل
الك َّ
الس ُ
التّوحيد وحديقة التّفريد وبساط التّجريد ،ويف هذا املقام يُلقي ّ
اإلشارات وال ّدالالت واحلُ ُجبات والعبارات ،ويشهد األشياء بعني الّيت جتلّى هللا
له به بنفسه ،ويشاهد يف هذا السفر أب ّن املختلِفات كلّها ترجع إىل ٍ
كلمة
ّ
نقطة و ٍ
و ٍ
احدة ،واإلشارات تنتهي إىل ٍ
احدة ،كما شهد بذلك قول من ركب
ِ
حّت وصل إىل ِذروة األعلى يف
علی فُ ْلك النّار ومشى يف قطب األسفار ّ
جربوت البقاء أب ّن (العِْلم نُ ْقطَةٌ َكثَّرها اجل ِ
اهلُو َن) ،وهذا مقام الّذي ذُكر يف
ََ َ
ُ
أبّن (أَ َان ُه َو َوُه َو أَ َان إِالَّ أَنَّهُ ُه َو ُه َو َوأَ َان أَ َان).
احلديث ّ
ص ُد ُق،
40
يف ذلك املقام لو يقول هيكل اخلَْتم ّ
أبّن أان نقطة البدء لَيَ ْ
ِ
ك
حلق ،ولو يقول
ولو يقول
أبّن أان غريها ٌّ
أبّن صاحب امللك وامللكوت أو َمل ُ
ّ
ّ
ُ
علي أو أبنائُهم أو غري ذلك لَيكون
امللوك أو سلطان اجلربوت أو ّ
حممد أو ّ
مسعت ما
صادقًا من عند هللا
سواه .أما َ
ً
كل ما ّ
وحاكما على املمكنات وعلى ّ
حممد) ،ويف مقام آخر أب ّن
حممد وأوسطنا ّ
قبل أب ّن ( ّأولنا حم ّمد وآخران ّ
ورد من ُ
(كلّهم من نور واحد).
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وآايت التّجريد ،وجتد أب ّن
حكم التّوحيد
41
ُ
ويف ذلك املقام يَثْ بُ ُ
ت ُ
كلّهم رفعوا رؤسهم عن جيب قدرة هللا ويدخلون يف أكمام رمحة هللا من غري
أن تشاهد الفرق بني األكمام واجليب ،والتّغيري والتّبديل يف هذا املقام ِش ْرٌك
وحت ّكي الفردانيّة وإشراق أنوار
صرف وكفر حمض أل ّن هذا مقام جتلّي الوحدانيّة َ
وإّن فوهللا لو أذكر هذا املقام على قَ ْد ِر
الرفيعة املنطبعةّ .
فجر األزليّة يف مرااي ّ
وتنزلت اجلوهرّايت من
الّذي قَ ّدر هللا فيه لتنقطع األرواح عن أجسادها ّ
يتحرك يف أراضي
كل ما ّ
كل َمن يف ُجلَ ِج املمكنات ،وتنعدم ّ
أماكنها ،وتنصعق ّ
اإلشارات.
أت ﴿ولن َِجت َد لِ ُسنّته من
42
أما مسعت ﴿ال تبديل خللق هللا﴾؟ وأما قر َ
ورّب ،من
الرمحن من تفاوت﴾؟ بلى ّ
تبديل﴾؟ وأما شهدت ﴿ما ترى يف خلق ّ
ُّ
السفينة ِل يشهد التّبديل يف خلق هللا
كان من أهل هذه الل ّجة وركب يف هذه ّ
وال يرى التّفاوت يف أرض هللا .وملا ِل يكن التّبديل والتّغيري يف خلق هللا ،فكيف
ّ
عما كنّا يف وصف مظاهر أمره،
جيري على مظاهر نفس هللا؟ فسبحان هللا ّ
عما هم يذكرون.
وتعاىل ّ
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43

أهلل اكرب هذا البحر قد ذخرا
موجا يقذف الدُّررا
الريح ً
وهيّج ّ
ود ْ
فاخلغ ثيابك واغرق فيه َ
مفتخرا
عنك السبّاحة وليس َّ
السْب ُح َ

وإنّك أنت لو تكون من أهل هذه املدينة يف هذه اللُّ ّجة األحديّة لَرتى
44
كهيكل واحد ونف ٍ
ٍ
وروح واحدة،
املرسلني
س واحدة ونوٍر واحد ٍ
كل النّبيّني و َ
ّ
وشرعوا
وآخرهم ّأوَهلم ،وكلّهم قاموا على أمر هللا ّ
آخرهم ُ
ِبيث يكون ّأوُهلم َ
شرائع حكمة هللا وكانوا مظاهر نفس هللا ومعادن قدرة هللا وخمازن وحي هللا
ومشارق مشس هللا ومطالع نور هللا ،وهبم ظهرت آايت التّجريد يف حقائق
املمكنات وعالمات التّفريد يف جوهرّايت املوجودات وعناصر التّمجيد يف
يبدء
ذاتيّات
مدايت ،وهبم َ
األحدايت ومواقع التّحميد يف ساذجيّات ّ
الص ّ
ّ
كل املذكورات ،كما ّأهنم يف حقائقهم كانوا أنوار واحدة
اخلَْل ُق وإليهم يُعيد ّ
هيكل و ٍ
وأسرار واحدة ،وكذلك فاشه ْد يف ظواهرهم لتعرف كلَّهم على ٍ
احد،
بل جتدهم علی لفظ واحد وكالم واحد وبيان واحد.
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حلق ،كما
45
وإنّك يف ذلك املقام لو تُطلق َّأوَهلم ابسم آخرهم أو ابلعكس ٌّ
الربوبيّة ﴿قل ادعوا هللا أو ادعوا
حكم ذلك عن مصدر األلوهيّة ومنبع ّ
نََزَل ُ
الرمحن أََّاي َما تدعوا فله األمساء احلس ﴾ ،أل ّهنم مظاهر اسم هللا ومطالع صفاته
ّ
كل األمساء
جل ّ
وعز بذاته مق ّدس عن ّ
ومواقع قدرته وجمامع سلطنته ،وإنّه ّ
فانظر آاثر قدرة هللا يف آفاق أرواحهم
ّ
ومنزه عن معارج ّ
الصفات .وكذلك ْ
ليطمئن قلبك وتكون من الّذينهم كانوا يف آفاق القرب
وأنفس هياكلهم
ّ
لسائرين.
ُج ِّد ُد لك الكالم يف هذا املقام ليكون لك ُمعينًا يف عرفانك ابرئك؛
46
مثّ أ َ
مكنوان
فاعلم أب ّن هللا تبارك وتعاىل لن يَظْ َهَر بكينونيّته وال بذاتيّتهِ ،ل يزل كان
ً
ْ
يف قِ َدِ
فلما أراد إظهار مجاله يف جربوت
ته،
كينوني
ة
سرمدي
يف
وخمزوان
ذاته
م
ً
ّ
ّ
ّ
الشهود
الصفات أظهر األنبياءُ من الغيب إىل ّ
األمساء وإبراز جالله يف ملكوت ّ
ليمتاز امسه الظّاهر من امسه الباطن ،ويظهر امسه األول عن امسه ِ
اآلخر لِيَ ْك ُم َل
ُ
ُ ّ
القول أبنّه ﴿هو األول و ِ
بكل شيء حميط﴾.
وهو
الباطن
و
اهر
ظ
ال
و
ر
اآلخ
ُ
ّ
ّ
ّ
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وجعل مظاهر تلك األمساء الكربى وهذه الكلمات العليا يف مظاهر نفسه
ومرااي كينونيّته.
إِ
الصفات ترجع إىل هذه األنوار املق ّدسة
ن
أب
ت
ب
ث
ا
ذ
47
َ
ً
ّ
َ
كل األمساء و ّ
ُ
ّ
الصفات يف صفاهتم .ويف ذلك املقام
كل ّ
كل األمساء يف أمسائهم و ّ
املتعالية وجتد ّ
فاعرف ما هو املقصود يف هذا
ْ
بكل األمساء َحلَ ٌّق ومثل وجودهم .إذاً
لو تدعوهم ّ
سئلت وتصل إليه على
البيان ،مث اكتُ ْمها يف ُسرادق قلبك لتعرف حكم ما
َ
قَ ْد ِ
لعل تكون من الّذين هم كانوا ومراد هللا لَ ِم َن الفائزين.
لك،
هللا
َّر
د
ق
ما
ر
َ
ُ
َ
ّ
حممد بن احلسن روح من يف ُجلَ ِج األرواح فداه
48
و ُّ
كل ما مسعت يف ذكر ّ
أئمةُ ال ّدين أبنّه كان يف
ٌّ
حق ال ريب فيه ،وإ ّان كلٌّ به موقنون .ولكن ذكروا ّ
مدينة جابلقا ،ووصفوا هذه املدينة آباث ٍر غر ٍ
يبة وعالمات عجيبة ،وإنّك لو تريد
ُ
أبدا ألنّك لو
تفسر هذه املدينة علی ظاهر احلديث لن تقدر ولن جتدها ً
أن ّ
اليت وصفوها من
تفحص يف أقطار العاِل وأطراف البالد لن جتدها أبوصاف ّ
ّ
قبل ولو تسري يف األرض بدوام أزليّة هللا وبقاء سلطنته ،أل ّن األرض بتمامها لن
ُ
ك إلی هذه النّفس
تَ َس َعها ولن حتملها .وإنّك لو تدلّين إىل هذه املدينة أان أَ ُدلُّ َ
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اليت عرفوه النّاس وما عندهم ال وما عنده .وملا أنت لن تقدر على
القدسية
ّ
ّ
ّ
ذلك ،ال ب ّد لك التّأويل يف هذه األحاديث واألخبار املرويّة عن هؤآلء األنوار.
وملا حتتاج إلی التّأويل يف هذه األحاديث املرويّة يف ذكر هذه املدينة املذكورة
ّ
وكذلك حتتاج إلی التّفسري يف هذه النّفس القدسيّة ،وملا عرفت هذا التّأويل لن
ّ
حتتاج إلی التّبديل وال غريه.
مثّ اع ْلم أبنّه ملا كان األنبياء كلّهم روح ونفس واسم ورسم واحد ،وإنّك
49
ّ
حممد وآابئهم َح َسن وظهروا من
كل الظّهورات امسهم ّ
هبذا العني لََرتى ّ
جابُلق اء ق درِة هللا ويظه روا م ن جابُلص اء رمح ِة هللا .وجابُلق ا ِل يك ن إالّ خ زائن
حمم د
البق اء يف ج ربوت َ
العم اء وم دائن الغي ب يف اله وت الع الء ،وتش هد أب ّن ّ
وم ن يُظه ره هللا يك ون فيه ا إل ی أن
ب ن احلس ن ك ان يف جابُلق اء وظه ر منه اَ ،
يُظهره هللا على مقام سلطنته ،وإ ّان بذلك ُم ِقّرون وبكلّهم مؤمنون .وإ ّان اختصران
يف معاّن جابُلقا يف هذا املق ام ،ولك ْن تع رف ك ّل املع اّن يف أس رار ه ذه األل واح
لو تكون من املوقنني.
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الستّني ال حتتاج يف ح ّقه ال التّبديل وال التّأويل ألنّه
50
و ّ
لكن الّذي ظهر يف ّ
ص ُد ُق يف ح ّقه أبنّه ابن
حممد وكان من أبناء أئ ّمة ال ّدين ،إذًا يَ ْ
كان امسه ّ
ومشهود لدى حضرتك ،بل إنّه خالق االسم
معلوم عند جنابك
ٌ
احلسن ،وهذا ٌ
ومبدعه لنفسه لو أنتم بطَْرف هللا تنظرون.
ٍ
حينئذ أردان أن نرتك ما كنّا يف ذكره ،وأذكر ما جرى علی نقطة الفرقان
5١
ٍ
كل األمور من لدن عزيز
يف
بصرية
ونكون فيه من ال ّذاكرين ،ولتكون علی
ّ
مجيل.
فاعلم مثّ ف ّك ْرّ ،أاي َمهُ حني الّذي أقامه هللا على أمره وأظهرهُ على مقام
52
ْ
نفسه كيف هجموا عليه العباد واعرتضوا به وحاججوا معه ،وكلّما مشى
وحركوا عليه رؤسهم وسخروا به ،ويف
ق ّدامهم يف املعابر واألسواق استهزئوا بهّ ،
كل حني أرادوا قتله ِبيث ضاقت عليه األرض أبوسعها وحارت يف أمره
ّ
العماء،
س ّكان َمأل األعلى وتب ّدلت أركان البقاء ابلفناء وبكت عليه عيون أهل َ
وأصابه من هؤآلء ال َك َفَرة ال َف َجرة ما ال يقدر أح ٌد أن يسمعه من أولو الوفاء.
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ولو أ ّن هؤآلء ال َف َسقة كانوا أن يف ّكروا يف أمرهم ويعرفوا نغمات تلك
53
الشجرة البيضاء ويرضوا وما نَّزل هللا عليهم فيما أنعمهم
الورقاء على أفنان هذه ّ
الشجرة علی أغصاهناِِ ،لَ اعرتضوا عليه وأنكروه بعد الّذي كلّهم
به وجيدوا أمثار ّ
يشرفَهم
كل حني أبن ّ
كانوا أن يرفعوا أعناقهم لبلوغهم إليه ،ويسئلوا هللا يف ّ
مجالُهُ ويرزقَهم لقائَهُ.
عما ظهر
54
بلى ملّا ما عرفوا حلن األحديّة وأسرار اهلويّة وإشارات القدسيّة ّ
عن لسان األمحديّة وما تف ّكروا يف أنفسهم ،واتّبعوا علماء الباطل الّذين ص ّدوا
ويصدون الناس يف أكوار البَعد ،لذا احتجبوا عن ُمراد
عباد هللا عن أدوار ال َقْبل ّ
هللا وما شربوا عن كوثر اهلويّة وصاروا حمرومني عن لقاء هللا ومظهر كينونته
وسبُل الغفلة ورجعوا إىل
ومطلع أزليّته ،وبذلك سلكوا يف مناهج ّ
الضاللة ُ
اليت كانت وقودها أنفسهم وكانوا يف كتاب القدس من قلم هللا
مقرهم يف انر ّ
ّ
ٍ
حينئذ ألنفسهم ال من حبيب وال
مكتواب ،وما وجدوا ولن جيدوا إىل
ابلكفر
ً
من معينًا.
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احملمديّة ،ويُقبِلون إلی
55
يتمسكون بنفس عُروة هللا يف قميص ّ
ولو أ ّن هؤآلء ّ
ويعرفهم
كل ما يف أيديهم من علمائهم لَيهديهم هللا بفضله ّ
هللا بتمامهم ويُلقون ّ
السائل عن
معاّن
ّ
أجل وأعظم من أن يَ ُرّد ّ
القدسية يف كلماته األزليّة ،أل ّن هللا ّ
اببه أو ُبخيب ِ
اآلمل عن فِنائه أو يَطُْرَد من استجار يف ظلّه أو حيرم من تشبّث
ّ
فلما هؤآلء ما أقبلوا إلی
بذيل رمحته أو يُبعد فقري الّذي نزل يف شريعة َغنائهّ .
هللا بكلّهم و ما تشبّثوا بذيل رمحته املنبسطة يف ظهور مشس األحديّة خرجوا
الضاللة ،وبذلك فسدوا وأفسدوا العباد،
ظل اهلداية ووردوا يف مدينة ّ
عن ّ
مسطورا.
السماء
ً
كل من يف البالد ،وكانوا من الظّاملني يف كتب ّ
وضلّوا وأضلّوا ّ
ٍ
وحينئذ ملا بلغ هذا اخلادم الفاّن إلی هذا املقام العايل يف بيان رموز
56
ّ
ِ
أذكر لك علّة إعراض هؤآلء الغالظ علی غاية اإلجياز ،ليكون دليالً
املعاّن ُ
ألويل األلباب من أويل األبصار ،وليكون موهبةً من هذا العبد علی املؤمنني
مجيعا.
ً
فاعلم أب ّن نقطة الفرقان ونور السبحان ملا جاء ٍ
آبايت حم َكمات وبراهني
57
ْ
ّ
ّ
الكل
كل من يف جربوت املوجودات أ ََمَر َّ
ساطعات من اآلايت ّ
اليت تَ ْع َج ُز عنها ّ
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كل ما جاء به من عند هللا،
على القيام على هذه ّ
الصراط املرتفعة املمدودة يف ّ
أقر عليه واعرتف آبايت الوحدانيّة يف فؤاده ومجال األزليّة يف مجاله ُح ِكم
َ
ومن ّ
عليه ُح ْكم البعث واحلشر واحليوة واجلنّة ،ألنّه بعد إميانه ابهلل ومظهر مجاله
ِ
وح ِشر يف أرض فؤاده َو َح َّي ِبيوة اإلميان واإليقان ودخل
بُعث من مرقد غفلته ُ
يف جنّة اللّقاء .هل يكن اجلنّة أعلى من ذلك أو احلشر أعظم من هذا أو
البعث أكرب من هذا البعث؟ لو يطّلع أح ٌد أبسراره لَيعرف ما ال عرف أح ٌد
من العاملني.
ألطف من
58
كل اجلنان و ُ
مثّ ْ
اعلم أب ّن هذه اجلنّة يف يوم هللا أعظم من ّ
الرضوان أل ّن هللا تبارك وتعاىل بعد الّذي ختم مقام النّ ّبوة يف شأن
حقائق ّ
العزة ﴿ولكنّه رسول هللا
حبيبه وصفيّه وخريته من َخلقه ،كما نُّزل يف ملكوت ّ
يوم القيمة لعظمة ظهور البَ ْعد ،كما ظهر
وخامت النّبِيّني﴾ ،وعد العباد بلقائه َ
ابحلق .وِل يَ ُك ْن جنّةٌ أعظم من ذلك وال رتبةٌ أكرب من هذا إ ْن أنتم يف آايت
ّ
القرآن تتف ّكرون .فهنيئًا ملن أيقن بلقائه يوم ظهور مجاله.
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الكالم
الرتبة العالية لَيطول
59
ّ
ُ
وإّن لو أذكر لك آايت النّازلة يف هذه ّ
قر عيناك وتصل إلی ما
لكن أذكر هذه اآلية ونكتفي هبا لِتَ َّ
ونَبعُد عن املرام ،و ْ
ٍ
ُكنِ
وخ ِ
رفع
ذي
ل
ا
﴿هللا
هذه:
وهي
هبا،
ن
ز
فيها
ز
ّ
َ
السموات بغري عمد تروهنا مثّ
ُ
َ
ّ
القمر كلٌّ جيري ٍ
سمى يُ َدبُِّر األمر
ألجل ُم َّ
استوى على العرش َو َس َّخَر ّ
مس َو َ
الش َ
ِ
ص ُل اآلايت لعلّكم بلقاء ربّكم توقنون﴾.
يُ َف ّ
ِ
السموات
60
ت اي حبييب يف ذكر اإليقان يف هذه اآلية ،كأ ّن َّ
إِ ًذا فالتَف ْ
هن ُخلِ ْق َن إليقان العباد لقائَهُ يف ّأايمه.
واألرض والعرش و ّ
الشمس والقمر كلّ ّ
فانظر عظمة هذا املقام وشأن هؤآلء العباد يف هذه األ ّايم
فوهللا اي أخيْ ،
﴿كأهنم ُمحٌُر مستنفرة﴾ ّفرت عن طلعة اإلهليّة ومجال اهلويّة .لو تف ّكر فيما
ّ
ّنزلناك لَتجد ما أردان يف ذكر هذا البيان وتعرف ما أحببنا أن نُعلّمك يف هذا
الرضوان ،لِ
وحتَ َّ
ظ
تقر عيناك عن النّظر فيها َوتَلَ َّذ مسعُك عن استما ما قُ ِرءَ فيها ُ
ّ
ّ
نفسك عن إدراكها وينور قلبك عن عرفاهنا وتَستَ ب ِ
روحك عن ِعطْ ِر الّذي
ر
ش
ْْ َ ُ
ّ
ُ
نَ َف َح منها وتصل إلی غاية فيض هللا وتكون يف رضوان القدس لَ ِمن اخلالدين.
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ومن أعرض عن هللا يف ح ّقه ،وأدبر وطغى مثّ كفر وشقىُ ،ح ِكم عليه
61
َ
أي شرك أعظم من إقباله إىل مظاهر
ُح ْك ُم ّ
الشرك والكفر واملوت والنّار .و ّ
أي كفر أعلى عن
ّ
الشيطان واتّباعه علماء النّسيان وأصحاب الطّغيان؟ و ّ
أي موت
إعراضه عن هللا يف يوم الّذي ُجيَد ُ
َّد فيه اإلميا ُن من هللا املقتدر املنّان؟ و ّ
أذّل عن فِ
أحر عن بُعده عن مجال اهلويّة
انر
أي
و
ان؟
و
ي
احل
احلي
منبع
عن
اره
ر
َ
َ
ّ
ّ
ّ
وجالل األحديّة يف يوم التّغابن واإلحسان؟
وإ ّن أعراب جاهليّة هبذه العبارات والكلمات اعرتضوا عليه وحكموا عليه
62
ما حكموا ،وقالوا هؤآلء الّذين آمنوا ومحم ٍ
كل ليل
يف
اودوان
ر
و
معنا
ا
و
كان
هم
د
ّ
ّ
فامسع ما نُّزل فيما قالوا﴿ :إن تعجب
وأبي يوم رجعوا؟ ْ
وهنار ،مّت ماتوا ّ
وعظاما أئنّا ملبعوثون﴾ ،ويف مقام آخر﴿ :ولئن
فعجب قوهلم أَئِ َذا كنّا تُر ًااب
ً
ٌ
لن الّذين كفروا إن هذا إالّ سحٌر
قلت إنّكم مبعوثون من بعد املوت لَيقو ّ
مبني﴾ .وبذلك استهزؤا به وسخروا عليه ال ّهنم شهدوا يف كتبهم ومسعوا من
فلما
وفسروُا ابملوت الظّاهريّة واحليوة العنصريّةّ ،
علمائهم لفظ املوت واحليوةّ ،
ما وجدوا ما عرفوا من ظنوهنم امل ْجتَ ثَّة و عقوهلم اإلفكيّة اخلبيثة رفعوا أعالم
ُ
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االختالف وراايت الفساد واشتعلوا انر احلرب ولو أطفأها هللا بقدرته كما
تشهد اليوم من هؤآلء املشركني و هؤآلء الفاسقني.
ٍ
علي رائحةُ اجلذب عن مدينة البقاء ،وأحاطتين
ت
هب
ا
مل
حينئذ
وإّن
63
ّ
ّ
ّ
ّ
الشوق من شطر اإلشراق فيما الحت مشس اآلفاق من ركن العراق،
بات ّ
َغلَ ُ
نغمات احلجاز يف أسرار الفراق ،أريد أن أذكر جلنابك بعض ما غنّت
وأمسعتين
ُ
ألّن لو أريد
العماء يف مع احليوة واملوت ،ولو أ ّن هذا ممتنع؛ ّ
الورقاء يف قطب َ
أفسر لك كما هو املكتوب يف ألواح احملفوظ لن حتمله األلواح ولن تسعه
أن ّ
الزمان وهذه األوان
األوراق ولن تطيقه األرواح ،ولكن أذكر على ما ينبغى هلذا ّ
ِ
الروحاّن من
ليكون دليالً ملن أراد أن يدخل يف َرفْ َرف املعاّن ويسمع نغمات ّ
هلي ويكون من الّذينهم انقطعوا إلی هللا وكانوا اليوم بلقاء
هذا الطّري املعنوي اإل ّ
هللا يستبشرون.
فاعرف أب ّن للحيوة مقامني؛ مقام يتعلّق بظاهر البشريّة يف جسد
64
الشمس يف
كل من علی األرض ومثل ّ
العنصريّة ،وهذا ٌ
معلوم عند جنابك وعند ّ
حق من عند هللا
السماء ،وهذه احليوة تَ ْف من موت الظّاهريّة ،وهذا ّ
وسط ّ
www.oceanoflights.org

جواهر االسرار – من آاثر حضرة هباءهللا  -منشورات دار النشر البهائية يف الربازيل ١٦٠ ،بديع

اليت هي املذكور يف كتب األنبياء واألولياء ِل يكن
مفر ألحد؛ و ّأما احليوة ّ
وال ّ
إالّ احليوة العرفانيّة ،أي عرفان العبد آية جتلّي جملّيه وما جتلّى له به بنفسه وإيقانه
اليت َمن َْحي َي
بلقاء هللا يف مظاهر أمره ،وهذه هي احليوة الطّيّبة الباقية ال ّدائمة ّ
ودائما بدوام ابرئه.
به لن ميوت أ ً
بدا ويكون ابقيًا ببقاء ربّه ً
اليت كانت متعلِّقةً ابجلسد العنصريّة يَْن َف ُد وما نََزَل من عند
65
األوليّة ّ
واحليوة ّ
اليت كانت من املعرفة ما تَْن َف ُد
هللا:
﴿كل نفس ذائقة املوت﴾ .واحليوة الثّانويّة ّ
ّ
الشهداء:
قبل﴿ :فلنحيينّه حيوًة طيّبة﴾ .ويف مقام أُخرى يف ذكر ّ
كما نََزَل من ُ
﴿بل أحياءٌ عند رّهبم يرزقون﴾ .وما ورد يف األخبار( :املؤمن َح ٌّي يف ال ّدارين).
وومثل تلك الكلمات كثري يف كتب هللا ومظاهر عدله ،وإ ّان ما أردان ذكرها
لالختصار واكتفينا بذلك فيما أردان لك.
رض عن هواك مث أَقْبِ ْل إلی موالك وال تتّبع الّذين كان
66
إِ ًذا اي أخي ،فأع ْ
مرّب األمساء
ظل النّجاة من ّ
إهلهم هواهم لتدخل يف قطب احليوة يف ّ
الصفات ،أل ّن الّذينهم اليوم أعرضوا عن رّهبم أموات ولو ميشون على األرض،
و ّ
صرح بذلك مالك يوم
ّ
وصماء ولو يسمعون ،وعمياء ولو يشهدون ،كما ّ
ال ّدين﴿ :وهلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا﴾ إىل آخر
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القول ،بل ّإهنم ميشون على ِشفا ج ٍ
رف ها ٍر أو يف ِشفا حفرة من النّارِ ،ل يكن
ُ
الز ّخار وكانوا يف زخارف أقواهلم يلعبون.
املتموج ّ
هلم نصيب من هذا البحر ّ
قبل ليقلّبك
67
وحينئذ نُلقي عليك يف هذا املقام يف ذكر احليوة ما نُّزل من ُ
عن إشارات النّفس وبخلّصك عن ِضْي ِق ال َق ْف ِ
س يف هذا اجلَوار اخلَنِس وتكون
يف ظُلمات األرض لَ ِمن املهتدين.
نورا ميشي به يف
68
قال وقوله ّ
احلق﴿ :أومن كان َمْي تًا فأحييناه وجعلنا له ً
النّاس كمن َمثَلُهُ يف الظّلمات ليس خبارج منها﴾ .هذه آالية نزلت يف شأن
أكثر العلماء،
احلمزة وأبو جهل ملّا آمن ّ
األول وكفر الثّاّن ،وبذلك استهزؤا ُ
وهتزلوا وتصاحوا وقالوا :كيف مات احلمزة وكيف
ومن علماء اجلاهليّة ،وتبلبلوا ّ
رجع إىل حيوة األوىل؟ وومثل ذلك كثريٌ يف الكتاب لو أنتم يف آايت هللا
تتفرسون.
ّ
رشحا من أِبر العلم الّذي
فيا ليت
69
ُ
قلواب صافيةً ألُلقي عليهم ً
وجدت ً
علّمين رّب لِ
كضن على املاء كما
وير
األرض
علی
ميشون
كما
اء
و
اهل
يف
ن
يطري
ّ
ّ
ّ
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الرتاب وأيخذوا أرواحهم أبيديهم ويفدوها يف سبيل ابرئهم،
يركضون على ّ
السّر
و ْ
لكن جاء اإلذن على القضاء يف هذا ّ
الرمز العُظمى .وِل يزل كان هذا ّ
العباد
الرمز
ً
ً
القوة ،لئالّ يُهلكون ُ
مكنوان يف خزائن ّ
خمزوان يف كنوز القدرة ،وهذا ّ
أنفسهم رجاء هلذا املقام االعظم يف ممالك ِ
الق َدم ،ولن يصله الّذين ميشون يف
ً
َ
الصْي لَِم املظلم.
ظلمات َّ
كل األمور
70
ولقد ّ
كرران القول اي أخي يف ك ّل املقام ليوضح لك إبذن هللا ّ
السطور ،ولِيُغنيك عن الّذينهم بخوضون يف أنفس ال ّدجيور
ّ
عما ُسطر يف ّ
وميشون يف وادي ِ
احلي احلَيَوان لَ ِمن
فردوس
يف
لتكون
و
الغرور،
و
رب
الك
ْ
ّ
السائرين.
ّ
قل اي أهل املأل ،إ ّن شجرة احليوة قد غُ ِرست يف وسط فردوس هللا
71
كل اجلهات ،كيف أنتم ال تشعرون وال تعرفون؟ ويؤيّدك يف
ويُعطى احليوة عن ّ
اهلوية من هذه النّفس املطمئنّة تَغَِّين محامة
كل ما ألقيناك من جواهر أسرار ّ
ّ
أذكر لك لتلبس قميص اجلديد من ُزبُر احلديد
القدس يف فردوس البقاء ،و ُ
الشبهات يف تلك اإلشارات ،وهي هذه﴿ :إ ّن من ِل يلد
ليحفظك عن َرْم ِي ّ
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الروح لن يقدر أن يدخل يف ملكوت هللا أل ّن املولود من اجلسد
من املاء و ّ
نب من قويل إنّه ينبغي لكم أبن
تتعج ّ
الروح فال ّ
الروح فهو ّ
جسد هو واملولود من ّ
تُولدوا مرًة أخرى﴾.
ِ
كن
72
عما سقط عنها و ْ
إ ًذا طري إلی شجرة اإلهلي َو ُخ ْذ من مثراهتا مثّ ال َق ْط ّ
بشر األرواح
هلا حافظًا أمني ،وف ّك ْر فيما ذَ َكَر واح ٌد من األنبياء حني الّذي يُ ّ
عة ورموز ٍ
ومن أييت بعده إبشار ٍ
ات مقنّ ٍ
ات ُمغَطَّئَ ٍة من دون اجلهر من القول ،لتوقن
أب ْن ال يعرف كلماهتم إالّ أولو األلباب ،إلی أن قال﴿ :كانت عينتاه كلهيب
ٍ
حينئذ
النّار وكانت رجاله كالنّحاس وكان بخرج من فمه سيف ذا فمني﴾.
يفسر هذه الكلمات ويف الظّاهر؟ لو جييء أح ٌد بتلك العالمات ِل يكن
كيف ّ
تفرون منه أهل مدينة
إبنسان ،وكيف يستأنس به أح ٌد؟ بل ملّا يظهر يف مدينة ّ
أبدا؟ مع إنّك لو تُف ّكر يف هذه العبارات لَتجدها
أخرى ،وال يقربوا به أحد ً
ت إىل غاية البيان ووصلت إىل
على غاية الفصاحة وهناية البالغة ِبيث َعَر َج ْ
منتهى مقام التّبيان ،كأ ّن مشوس البالغة منها ظهرت وأجنم الفصاحة عنها
بزغت والحت.
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األايم
إِ ًذا
73
ْ
فاعرف هؤآلء احلُ ْمراء من أمم املاضية والّذين يكونون يف تلك ّ
الصورة
ينتظرون جميء تلك اإلنسان ،ولو ال جتيء هذه النّفس علی هذه ّ
أبدا .هذا مبلغ
أبدا ّإهنم لن يؤمنوا ً
أبدا ،وملا ما جييء هذه ً
املذكورة ِل يؤمنوا به ً
ّ
هؤآلء الكفرة من أنفس املشركة .وإ ّن الّذين ما يعرفون ما هو أبده البديهيّات
وأظهر الظّاهرّايت فكيف يعرفون غوامض أصول اإلهليّة وجواهر أسرار حكمة
الصمدانيّة؟
ّ
ٍ
أفسر لك هذا الكالم على سبيل االختصار لتعرف األسرار
حينئذ
وإّن
74
ّ
ّ
وتكون فيها من العارفني .فاعلم مث ِ
ف فيما نُلقي اليك لتكون من أهل
أنص ْ
ّ
مذكورا.
يدي هللا
اإلنصاف يف هذا املَصاف بني ّ
ً
فاعلم أب ّن من تكلّم هبذا املقال يف ميادين اجلالل أراد أن يذكر أوصاف
75
ّ
فأما قوله :كانت عينتاه
َمن أييت إبضما ٍر وألغا ٍز لئالّ يطّلع عليه أهل اجملازّ .
كلهيب النّار ،ما أراد إالّ ِ
وقوة بصريتهِ ،بيث بعينتاه حيرق
يت
أي
ن
م
بصر
ة
د
ح
ّ
َ
ّ
كل احلجبات والسبحات ،وهبا يعرف أسرار ِ
الق َد ِميّة يف عواِل امل ْل ِكيّة ،ومييّز
ّ ُُ
ّ
ُ
ضَرَة
الّذين تَ ْرَه ُق يف وجوههم قَ ْت َرةٌ من اجلحيم عن الّذين تَ ْع ِر ُ
وجوه ُهم نَ ْ
ف ُ
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كل ما
يكن عينتاه من انر هللا املوقَدة ،كيف حيرق احلجبات و َّ
النّعيم .ولو ِل ْ
كان بني أيدي النّاس ،ويالحظ آايت هللا يف جربوت األمساء وملكوت
حديدا
األشياء ،ويشهد األشياء بعني هللا النّاظرة؟ وكذلك جعلنا اليوم بصره
ً
اليت جتلّى يف طور عينتيه
أحر من هذه النّار ّ
إ ْن أنتم آبايت هللا موقنًا .و ّ
أي انر ّ
عما ظهر
كل ما احتجبوا به العباد يف أراضي اإلجياد؟ فسبحان هللا ّ
وحرق هبا ّ
يف ألواح السداد من أسرار املبدء واملعاد إىل يوم الّذي فيه ِ
يناد املناد ،إِ ًذا إ ّان
ّ
ُ
كلٌّ إلی هللا ملنقلبون.
وقوله :كانت رجاله كالنّحاس ،ما أراد بذلك إالّ االستقامة حني الّذي
76
يسمع نداء هللا ﴿فاستقم كما أُمرت﴾ ،ليستقيم على أمر هللا ويُقيم على
لسموات واألرض ما تَ َزُّل قدماه
كل من يف ا ّ
صراط قدرة هللاِ ،بيث لو ينكروه ّ
عما أمره هللا يف التّشريع ،ويكون ِر ْجاله كاجلبال الباذخة
يفر ّ
عن التّبليغ وما ّ
ِ
وما يف إظهار أمره وإبراز
وقي
هللا
طاعة
يف
ا
م
مستحك
الشاخمة ،ويكون
وال ُقلل ّ
ًّ
ً
ض ،وال ي ِ
صدُّهُ نَ ْهي ُم ْع ِر ٍ
ندمه إنكار كافر.
كلمته ،وال يَُرُّد ْه َمْن ُع مان ٍع وال يَ ُ
ُ
ُ
وكلّما يشهد من اإلنكار والبغضاء والكفر والفحشاء يزداد يف حمبّة هللا ويزيد
شهدت يف
الولَهُ يف فؤاده وينوح العشق يف صدره .هل
ّ
َ
الشوق يف قلبه ويكثر َ
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حديدا ُّ
أشد من ذلك ،أو جبل أسكن من
اسا
أحكم من ذلك ،أو ً
األرض ُُن ً
َ
هذا؟ ألنّه يقوم ب ِرجاله يف مقابلة كل من علی األرض ،وال بخاف من ٍ
أحد مع
ْ
ُ
ّ
ِ
ِ
ومْبعِثُه ،وإنّه هو املقتدر علی
ما أنت تعرف ف ْع َل العباد .فسبحان هللا ُم ْسكنه ُ
ما يشاء ،وإنّه هو املهيمن القيّوم.
السيف ملا كان آلة القطع
فاعلم أب ّن
فمني،
وكان بخرج من فمه سيف ذا
77
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ص ُل بني املؤمن والكافر ويقطع
والفصل ،وم ْن فَِم األنبياء واألولياء بخرج ما يَ ْف ُ
احملب واحملبوب ،ل ّذا ُمسّي هبذا .وإنّه ما اراد بذلك إالّ القطع والفصل .مثالً
بني ّ
الشمس األزليّة يف حني الّذي يريد أن حيشر اخلالئق إبذن هللا
األوليّة و ّ
نقطة ّ
ويبعثهم من مراقد نفوسهم ويفصل بينهم لينطق آبية من عند هللا ،وهذه اآلية
تفصل بني احلق والباطل من ٍ
أي سيف أح ّد من هذا
و
القيمة.
يوم
إىل
يومئذ
ّ
ّ
الصمدية الّذي
صمصام أَ ْش َح ُذ من هذا َّ
الصمصام ّ
أي َ
السيف األحديّة؟ و ّ
ّ
ص ُل بني املقبل واملعرض وبني األب واالبن واألخ
كل النّسبة ،وبذلك يَ ْف ُ
يقطع ّ
واألخت والعاشق واملعشوق؟ أل ّن َمن آمن وما نُّزل عليه فهو مؤمن ،ومن
أعرض فهو كافر .ويظهر الفصل بني هذا املؤمن وهذا الكافر ِبيث ال يعاشرا
أبدا ،وكذلك يف األب واالبن .وإ ّن االبن لو يؤمن واألب
وال جيتمعا يف امل ْلك ً
ُ
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أبدا ،بل تشهد أب ّن االبن يقتل األب
ص ُل بينهما وال جيانسا ً
يُنكر يُ ْف َ
وفصلنا.
كل ما ذكران وبيّنّا ّ
وابلعكس ،وكذلك فاعرف ّ
ص ُل
78
اإلهلي لَيَ ْف ُ
وإنّك لو تَشهد بعني اليقني لَتَشهد أب ّن هذا ا ّ
لسيف ّ
اليت تظهر يف يوم
بني األصالب لو أنتم تعلمون ،وهذه من كلمة الفصل ّ
الفصل والطّالق لو كانوا النّاس يف ّأايم رّهبم يتذ ّكرون ،بل لو تُ ِد َّق بصرك َوتُِر َّق
تقتل الك ّفار وجتاهد مع ال ُف ّجار
السيوف الظّاهريّة ّ
كل ّ
قلبك لَتَشهد أب ّن ّ
اليت َ
فافتح عيناك
السيف الباطنيّة اإلهليّة ،إذاً ْ
كل دهر وزمان يَظهر من هذا ّ
يف ّ
لِت ِ
كل ما أريناك َوتَْب لُ َغ إلی ما ال يَْب لُ ُغ إليه أح ٌد من العاملني ،وتقول احلمد
د
ج
َ
َ
ّ
له إذ هو مالك يوم ال ّدين.
الع ْذب الفرات
 79وهؤالء العباد ملّا ما أخذوا العلم من معدنه وحملّه وعن ِبر َ
الساذجيّة لذا احتجبوا عن مراد هللا
السائغ الّذي َجيري إبذن هللا يف قلوب ّ
الصافية ّ
ّ
يف كلماته وإشاراته وكانوا يف سجن أنفسهم لَساكنني.
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وجعلَنا موقنًا أبمره الّذي ال يقوم معه
80
وإ ّان نشكر هللا وما آاتان من فضله َ
وم ِقرا به يوم لقائه وومن يُظْ ِه ُرهُ هللا يف قيامة األخرى،
السموات واألرضُ ،
ّ
وج َعلنا من املوقنني به قبل ظهوره لتكون النّعمة من عنده ابلغةً علينا وعلی
َ
العاملني.
ولكن أشكو إليك اي أخي عن الّذين ينسبون أنفسهم إلی هللا ومظاهر
81
علمه ويرتكبون الفواحش وأيكلون أموال النّاس ويشربون اخلمر ويقتلون
بعضا َويَ ْفتَ ُرْو َن على هللا
األنفس ويسرقون األموال بينهم َويَ ْغتَ بُ ْو َن بعضهم ً
وإهنم ما استحيون عن
كل ذلك إلينا ّ
الناس َّ
ويكذبون يف أكثر أقواهلم ،ويُرجع ُ
احلق أبن
هللا ويرتكون ما أمرهم هللا ويرتكبون ما ُهنوا عنه بعد الّذي ينبغي ألهل ّ
آاثر اخلضو عن وجوههم وأنو ُار القدس من طلعاهتم ،وميشوا يف األرض
يَظْ َهَر ُ
كل َمن علی األرض جبميع
يدي هللا ويكون ً
ومثل من ميشي بني ّ
ممتازا عن ّ
السكناتِ ،بيث يشاهدوا آاثر القدرة بعيوهنم ويذكروا هللا أبلسنهم
احلركات و ّ
وقلوهبم وميشوا إلی أوطان القرب أبرجلهم وأيخذوا أحكام هللا أبايديهم ،ولو
الفضة ما يَ ْعتَ نُ ْو َن هبما وال يلتفتون إليهما.
ض ْو َن علی وادي ال ّذهب ومعادن ّ
ميَْ ُ
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وإهنم يف
82
كل ذلك وأقبلوا إلی ما َهتوى به هواهمّ ،
وإ ّن هؤآلء أعرضوا عن ّ
ٍ
وادي ِ
حينئذ أب ّن هللا كان بريء عنهم وُنن
أشهد
الكرب والغرور لَيهيمون .و ُ
وإايهم ال يف الّدنيا وال يف اآلخرة ،إ ْذ إنّه هو
بَُرءاء ،ونسئل هللا أبن ال جيمعنا ّ
كل شيء قدير.
ّ
احلق ال إله إالّ هو ،وإنّه كان علی ّ
فاشرب اي أخي من هذا املاء الّذي أجريناه يف أِبر تلك الكلمات،
إِ ًذا
83
ْ
مشعشعات هلا وهبا
متموجات فيها وجواهر االحديّة
َ
كأ ّن ِبور العظمة ّ
ك عن ال ّدخول يف هذا البحر اللُّ ّج ّي
وعليها .فإنّك
عما َْحي ُجبُ َ
ْ
فاخلع ثيابك ّ
ْفف من أحد ،وتوّكل على هللا
احلمراء ،فَ ُق ْل بسم هللا وابهلل ،مثّ ادخل فيها وال ْ
ومن يتوّكل على هللا فهو َح ْسبُهُ ،فإنّه هو حيفظك وتكون فيه من
ربّكَ ،
اآلمنني.
لكل
الك
84
الس َ
ً
مثّ ْ
اعلم أب ّن يف هذه املدينة األلطف األهبى جتد ّ
خاضعا ّ
لكل األشياء ،ألنّه ال يشهد شيئًا إالّ وقد يرى هللا فيه ،ويشهد
الوجوه
ً
وخاشعا ّ
حق عليه
نوره فيما أحاطت أنوار الظّهور على طور املمكنات .ويف ذلك املقام ٌّ
أبن ال جيلس علی صدور اجملالس الفتخار نفسه ،وال يتق ّدم علی نفس
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الستكبار نفسه ،ويشهد نفسه يف كل حني بني يدي مواله ،وال يرضى ٍ
لوجه
ّ
َ
ّ
ما ال يرضى لوجهه ،وال يقول ٍ
حيب
وال
غريه،
من
يسمعه
أن
يقدر
ال
ما
ألحد
ّ
ٍ
وحي ُرك يف األرض علی خيط االستوا يف ملكوت
ألحد ما ال ُحيبّه لنفسه َْ
البَداء.
قبل ،لَريى
85
ولكن ْ
اعلم أب ّن ّ
السالك يف أوائل سلوكه ،كما ذكران من ُ
األايم ﴿يوم
التّبديل والتّغيري ،وهذا ٌّ
حق ال ريب فيه كما نُّزل يف وصف تلك ّ
تُبَ َّد ُل األرض غري األرض﴾ .وهذا من ّأايم الّذي ما شهدت العيون ومثلها،
فطوىب ملن أدركها وعرف قَ ْدرها﴿ .ولقد أرسلنا موسى آبايتنا أن أخرج القوم
ِ
أبايِم هللا﴾ ،وهذا من ّأايم هللا لو أنتم تعرفون.
من الظّلمات إلی النّور وذ ّكرهم ّ
أقر
ويف هذا املقام
86
كل املتغايرات واملتَ بَ ّدالت لَ ٌ
موجود بني يديكَ ،
ومن ّ
ّ
ُ
ُ
ومن
بغري ذلك فقد َ
أحلد يف أمر هللا وانزعه يف سلطانه وحاربه يف حكومتهَ .
كل ما عليها وما ُحيَّرك علی
يُب ّدل
َ
األرض وجيعلها غري األرض لَيقدر أن يب ّدل ّ
تستعجب عن ذلك كما ب ّدل الظّلمة ابلنّور والنّور ابلظّلمة واجلهل
ظَهرها ،وال
ْ
ت
ابلعلم و ّ
الضاللة ابهلداية واملوت ابحليوة واحليوة ابملوت ،ويف ذلك املقام يَثْ بُ ُ
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ِ
طلبت
السبيل ف ّك ْر فيه ليظهر لك ما َ
حكم التّبديل .إ ْن تكون من أهل هذا ّ
ُ
الساكنني ،ألنّه يفعل
عن هذا ال ّذليل من ُسرادق هذا ال ّدليل ،لتكون فيه من ّ
عما يفعل ،وُكلٌّ عن ُك ٍّل يُسئَ لُون.
ما يشاء وحيكم ما يريد وال يُسئَ ُل ّ
السلوك كما ذكران يف
87
ولكن اي أخي ،لَرتى يف هذه ّ
الرتبة ،أي يف ّأول ّ
ٍ
ٍ
حق يف مواقعها
مدينة الطّلب،
وعالمات متفاوتةً ،وكلّها ٌّ
مقامات خمتلفةً
كل األشياء يف أماكنها من
ومقاماهتا .وينبغي جلنابك يف هذا املقام أبن تشهد ّ
وعلوها ،أو ترفع شيئًا من مقامها ودن ّوها؛ مثالً
دون أن تُنزل شيئًا عن صعودها ّ
ِ
ِ
اسوت إلی
إنّك لو ُِحت ّل ّ
هوت يف النّاسوت هذا ش ْرك حمض ،ولو تُصعد النّ َ
الال َ
الال ِ
هوت
هوت يف ّ
كفر ِصرف ،ولكن لو تَ ْذ ُكر ّ
هواء ّ
الال َ
الالهوت هذا ٌ
والنّاسوت يف النّ ِ
اسوت َحل ٌّق ال ريب فيه .أي إ ّن جنابك لو تشهد التّبديل يف
َ
بديل يف
عواِل التّوحيد هذا َذنْ ٌ
ب ِل يكن يف املُلك أكرب من ذلك ،وإ ْن تَشهد التّ َ
مقامه وتعرفه علی ما ينبغي ال أبس عليك.
كأّن
88
رّب كلّما ألقيناك من أسرار البيان ومقامات التّبيان يف العيان ّ
ّ
وإّن فَ َو ّ
ما ذكرت حرفاً من ِبر علم هللا املكنونة وجوهر حكمة هللا املخزونة ،وسنذكر
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كل شيء يف مقامها ،وإ ّان كلٌّ له
يف حينها إذا شاء هللا وأراد ،وإنّه هو ذاكر ّ
ذاكرون.
اليت تطري يف هواء اجلربوت لن تقدر أن تطري يف مساء
89
اعلم أب ّن طري ّ
مثّ ْ
قدس الالّهوت ،ولن تقدر أن متَْ ُذ َق فواكه اليت خلق هللا فيها ،ولن تقدر أن
اليت جرت فيها ،ولو تشرب قطرة منها لتموت يف احلني ،كما
تشرب أهنار ّ
األايم عن الّذين ينسبون أنفسهم إلينا ويفعلون ما يفعلون
تشهد يف تلك ّ
كأهنم يف حجباهتم ميّتون.
ويقولون ما يقولون وي ّدعون ما ي ّدعون ،و ّ
فاعرف كل املقامات واإلشارات وال ّدالالت لتعرف كل ٍ
شيء يف
كذلك
90
ّ
ْ ّ
رجال قد
كل أمر يف مقامه .وهلذا املقام ،أي مقام مدينة األحديّةٌ ،
مكانه وجتد ّ
ركبوا على فُ ْل ِ
ك اهلداية وسافروا يف معارج األحديّة ،وتشهد أنو َار اجلمال عن
وجوههم وأسر َار اجلالل من هياكلهم ،وجتد روائح املسك من كلماهتم،
وتالحظ آايت الس ِ
لطنة يف مشيهم وحركاهتم وسكوهنم ،وال حيجبك أعمال
ّ
الصافية وما وصلوا إلی مدائن القدسيّة ،ويتّبعون
الذين هم ما شربوا من عيون ّ
أبهنم ُمهتدون .هم الّذين ورد يف
وحي َسبُ ْو َن ّ
أهواء أنفسهم ويُفسدون يف األرض َْ
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السفر وهذا
بكل ريح) .ومراتب هذا ّ
كل انعق مييلون ّ
شأهنمٌ ََُ ( :ج ُرعا ٌ أتبا ّ
ومشهود عند حضرتك ،ال حيتاج إىل
معلوم عند جنابك
ٌ
املقام وهذا الوطن ٌ
تطويل الكالم.
األوليّة
شهدت
اعلم أب ّن كلّما
9١
َ
َ
ومسعت أب ّن مشس احلقيقة والنّقطة ّ
مثّ ْ
ب إلی نفسه من أمساء ال َقْبل ِل يكن ذلك إالّ من ضعف العباد وهندسة
نَ َس َ
الصفات يطوفُ َّن حول ذاته ويَ ُد ْوُر َّن يف فِناء
كل األمساء و ّ
عواِل اإلجياد ،وإالّ ّ
وم ْعلِ ُن اآلايت
وم َذ ِّو ُ
َحَرمه ،بل هو ُم ّ
ومظهر ّ
ت ال ّذوات ُ
الصفات ُ
رّب األمساء ُ
سرك لَتج ْد ما دونَه مفقود
ُ
ومطَِّرُز العالمات ،بل إ ّن جنابك لو تشه ْد بعني ّ
عنده ومعدوم يف ساحته( ،كان هللا وِل يكن معه من شيء واآلن كان ومثل ما
قد كان) .وملا ثَبت أبنّه جل وعز كان وِل يكن معه من ٍ
شيء ،كيف َجيري
ّ َُ
ّ ّ
حكم التّبديل والتّغيري؟ وإنّك إذاً تف ّك ْر فيما ألقيناك لِتظهر لك مشس اهلداية
ُ
الزاهدين.
الصبح األزليّة ،وتكون فيه من ّ
يف هذا ّ
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كل ما ذكران يف ذكر األسفار ِل يكن إالّ لألحبار من
92
مثّ ْ
اعلم أب ّن ّ
كل
األخيار ،وإنّك لو تركب على بُراق
ّ
اإلهلي لَتقطع ّ
املعنوي وتسري يف حدائق ّ
األسفار وتطّلع علی األسرار من قبل أن ترت ّد إليك األبصار.
كض يف ممالك اإليقان
93
إِ ًذا اي أخي ،إ ْن تكون من فارس هذا امليدان فار ْ
الزمان وجتد رائحة املسكيّة من
لِتخلّص نفسك عن سجن ّ
الشرك يف هذا ّ
تفرقت نسمات العطريّة يف أقطار
نفحات هذه احلديقة .ومن عطر هذه املدينة ّ
حترم نصيبك وال تكن من الغافلني .فنِ ْعم ما قال:
العاِل ،وإنّك ال ْ
94

الش ِ
أنفاس طيبِها
رق
َولَو َعب َقت يف ّ
ُ
َّم
كوم َلع َاد لَه الش ُّ
ويف الغَرب َمز ٌ

الك يف حديقة
السفر اإلهلي وهذا العروج
95
الس ُ
ّ
املعنوي يَ ْد ُخ ُل ّ
وبعد هذا ّ
لقي عليك لَتبكي وتنوح علی هذا العبد الّذي
احلَْرية ،وهذا مقام الّذي لو أُ ْ
يدي هؤآلء املشركني ،وصار ُمتَ َحًِّريا يف أمره ويكون يف هذه اللُّ ّجة
بقي بني ْ
كل ساعة يريدون
لَمن
ّ
كل يوم يشاورون يف قتلي ويف ّ
املتحريينِ ،بيث يف ّ
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خروجي عن هذه البلد كما أخرجوّن عن البالد ،وهذا العبد أكون حاضراً بني
يديهم وأنتظر ما قضى هللا علينا َو َح َك َم بنا وقَ ّدر ألنفسنا ،وما أخاف من
الضّراء من أهل البغي
َح َذ ُر من نفس مع ما أحاطتنا من البأساء و ّ
أحد ،وما أ ْ
والبغضاء ،وأغشت األحزان يف تلك األزمان:
كأد ُمعي
فَطُوفا ُن ٍ
نوح عند نَوحي ْ
إيقاد نري ِان ِ
لوعيت
و ُ
اخلليل َك َ
بث أقلَّه
وح ْزّنَ ما
يعقوب ّ
ُ
ُ
وكل بالَ أي ِ
وب بعض بَليّيت
َّ ّ
ولو أذكر جلنابك البالاي النّازلة والقضااي الواردة لَتحزن علی ٍ
شأن
96
كل ما خلق هللا يف امللك.
كل األذكار وتغفل عن وجودك وعن
ينقطع عنك
ّ
ّ
ُ
ت إظهار القضاء يف كبد البهاء
وإ ّان ملّا ما أردان جلنابك ذلك لذا َغطَّْي ُ
مكنوان يف ُسرادق الغيب إىل أن
يتحرك يف أرض اإلنشاء ليكون
ً
واحتجبتُهُ ّ
عما ّ
ِ
السموات وال يف
سره إذ ﴿ال يَ ْع ُز ُ
يُظهر هللا ّ
ب عن علمه من شيء ال يف ّ
بكل شيء رقيب﴾.
األرض وإنّه كان ّ
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وإ ّان ملا بَعُ ْدان عن ذكر املقصود تركنا اإلشارات ورجعنا إىل ما كنّا فيه يف
97
ّ
اليت من دخل فيها َجنَى ومن أعرض عنها َهلك.
ذكر هذه املدينة ّ
السفر
98
ْ
فاعرف اي أيّها املذكور يف هذه األلواح أب ّن من دخل يف هذا ّ
يكون متَحِ
كل
من
رية
احل
وأيخذه
هللا،
صنع
آايت
وبدائع
هللا
قدرة
آاثر
يف
ا
ري
ّ
َ
ُ ًَ
ّ
اجلهات ومن مجيع األطراف كما شهد بذلك جوهر البقاء يف َمأل األعلی يف
ب ِزدِّن فِ
ك َحتَيُّ ًرا) ،فَنِ ْعم ما قال:
ي
قولهَ ( :ر ِّ ْ ْ َ
99

اخرتت حبّك مذهبًا
حّت
ُ
وما ا ُ
حرتت ّ
فواحرييت لو ِل تكن فيك حرييت

السالكون وهتلكون ،ولن تقدروا أن تصلوا إىل
 100ويف ذلك الوادي تضلّون ّ
مثواهم .هللا أكرب من عظمة هذا الو ِاد ومن وسعة هذه املدينة يف جربوت
اإلجياد ،كأنّك لن جتد له من أوٍل وال من ِ
آخر ،فَبُ ْشَرى مثّ بُ ْشَرى ملن َك ُم َل
ّ
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اليت
طي هذه األرض الطّيّبة يف هذه املدينة اإلهليّة ّ
فيها َس َف ُرهُ ،وأيّده هللا على ّ
رب العالَمني.
ّ
املقربني واملخلصني ،ونقول احلمد هلل ّ
كل ّ
تتحري فيها ّ
اّب ،ويُريد أن يتعارج إىل
 101ولو يتعارج العبد ويسافر عن هذا الوطن ّ
الرت ّ
وطن اإلهلي لَيدخل من هذه املدينة إلی مدينة الفناء لفنائه عن نفسه وبقائه
السفر امل ْحو
السالك يف هذا املقام وهذا الوطن البحت األعلى وهذا
ابهلل .و
ّ
ّ
َ
الكربى لَينسى نفسه وروحه وجسده وذاته َويَ ْسبَ ُح يف قُ ْل ُزم ال َفناء ويكون يف
آاثر الوجود
األرض كمن ِل يكن شيئًا
مذكورا ،ولن يشهد أح ٌد منه َ
ً
الشهود ولبلوغه إلی مقامات احملو.
الضمحالله عن ممالك ّ
 102ولو أ ّان نذكر أسرار هذه املدينة لَتف ممالك الفؤاد لِكثرة شوق أهلها إلی
الصادق،
السداد ،أل ّن هذا املقام مقام جتلّي املعشوق للعاشق ّ
هذا املقام ّ
وظهور إشراق أنوار احملبوب للحبيب الفارغ.
املعشوق أو للظّ ّل بقاءٌ عند ظهور
وجود حني جتلّي
ُ
 103وهل ميكن للعاشق ٌ
الشمس ،أو للحبيب دو ٌام عند وجود احملبوب؟ ال فوالّذي نفسي بيده .بل
ّ
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تفحص يف شرق األرض وغرهبا وبَّرها وِبرها وسهلها
السالك يف هذا املقام لو ّ
ّ
نفسه وال نفس غريه لش ّدة فنائه يف ُموجده ولطافة حموه يف
وجبلها ما جيد َ
ابرئه.
 104فسبحان هللا! لوال خويف من منرود الظّلم وحفظي خلليل العدل ألُلقي
يقربك إىل هذه املدينة حني َغ ْفلة
عليك ما يُغنيك عن دونك وألَقرأ لك ما ّ
الصابرين
عن نفسك وهواك ،ولكن أصرب ّ
حّت أييت هللا أبمره ،وإنّه هو جيزي ّ
بغري حساب .إِ ًذا ِ
وقل اي أهل ُجلَّة
املعاّن،
ص
م
ق
من
وحاّن
الر
ائحة
ر
ق
فأنش
ُ
ْ
ُ
ْ
ّ ّ
الفناء ،أ ْن أسرعوا للّدخول يف مدينة البقاء إ ْن أنتم إىل معارج البقاء تتعارجون،
ونقول﴿ :إ ّان ّهلل وإ ّان إليه راجعون﴾.
الرتبة األعظم األس يدخل يف مدينة
 105ومن ذلك املقام األعلى األعلى و ّ
نفسه علی عرش االستغناء
الس ُ
البقاء على البقاء .ويف ذلك املقام يشهد ّ
الك َ
وكرسي االستعالء ،إِ
بل﴿ :يوم يغين هللا كالّ من
ق
من
كر
ذ
ما
حكم
له
ر
ه
ظ
ي
ا
ذ
ْ
ُ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
َس َعتِ ِه﴾ .فهنيئًا ملن وصل إلی هذا املقام ،وشرب من هذا الكأس البيضاء يف
الركن احلمراء.
هذا ّ
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السفر ملا استغرق يف ْأِبُر البقاء ،واستفرغ فؤ َادهُ عن
السالك يف هذا
 106فإ ّن
ّ
ّ
ّ
أبدا.
كل ما سواه ،واستبلغ إلی معارج احليوة ال يرى الفناء لنفسه وال لغريه ً
ّ
ويشرب عن كأس البقاء ،وميشي يف أرض البقاء ،ويطري يف هواء البقاء،
وجيالس مع هياكل البقاء ،وأيكل من نعمة الباقية ال ّدائمة من ّشجرة ال ّدائمة
مذكورا.
األزليّة ،ويكون من أهل البقاء يف عُلی البقاء ابلبقاء
ً
كل ما يكون يف هذه املدينة لَباقيةٌ دائمةٌ ال يَف  .وأنت لو تدخل إبذن
 107و ّ
الزوال ِبيث ال
هللا يف هذه احلديقة العالية املتعالية لَتجد مشسها يف قطب ّ
كل
ب ً
تُ ْك َس ُ
ف وال تَ ْغ ُر ُ
أبدا ،وكذلك قمرها وأفالكها وأجنمها وأ ْش ُج ُرها و ْأِبُُرها و ّ
وإّن فوهللا الّذي ال إله إالّ هو لو أذكر لك بدايع أوصاف هذه
ما فيها وهباّ .
املدينة من ٍ
ب فؤادي هلذه املدينة
يومئذ إلی آخر الّذي ال آخر له ما يَ ْفَرغُ ُح ُّ
القول لضيق الوقت وتعجيل الطّالب ،ولئالّ تَظْ َه ُر
الطّيّبة ال ّدائمة ،ولكن أختم َ
ٍ
القهار.
األسر ُار يف اإلجهار من دون إذن من هللا املقتدر ّ
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وحدون يف قيامة األخرى أب ّن َم ْن يُظهره هللا مع هذه املدينة
َ 108و َسيَ ْنظُُر امل ّ
ض ُر بني يديه
املقربني العالّني ،فطوىب ملن َْحي ُ
يَن ِزل من مساء الغيب مع مالئكة ّ
احلق ،وإ ّان كلٌّ
ويفوز بلقائه ،وإ ّان كلٌّ بذلك آملون ،ونقول احلمد هلل إذ هو ّ
إليه منقلبون.
مثّ اعرف أب ّن الواصل يف هذه املقامات واملسافر يف هذه األسفار
109
ِ
األول
السبيل من ك ٍْرب أو غرور لَيهلك يف احلني ،ويرجع إلی قَدم ّ
لو يناله يف ّ
من دون أن يعرف ذلك .و عالمة الواصلني واملشتاقني يف هذه األسفار أن
ُبخفضوا جناحهم للّذين آمنوا ابهلل وآايته ،وي ِ
استقربوا إلی
ذين
ل
ل
أنفسهم
ا
و
ع
نج
ّ
ُ ُ
َ
ضعوا ذواهتم للّذين استقروا على رفْ ر ِ
وبخ ِ
ف أمر هللا
هللا ومظاهر مجالهُ ،
َ
ّ
َ
وعظمته.
ألهنم لو يتعارجون إىل غاية القصوى يف سلوكهم إىل هللا ووصوهلم
110
ّ
إليه لن يصلوا إالّ إىل مقر الّذي خل َقت يف أفئدهتن ،فكيف ي ِ
قد ُر ّن أن
ُ
َ
ّ
ّ
يتعارجن إلی مقامات الّيت ما قُ ِّدرت هلم وما خلِ
ت لشأهنم؟ ولو يسافرون
ق
َ
َْ
ُ ْ
ُّ
من األزل إىل األبد لن يصلوا إلی قطب الوجود ومركز املوجود الّذي جرى
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ِبور العظمة وعن يساره شطو ُط القدرة .ولن يقدر أح ٌد أن ينزل
عن ميينه ُ
ِبفنائه ،وكيف إلی مقامه؟ وهو كان ساكنًا يف فُ ْل ِ
ك النّارَ ،ويَ ْس ِر ْي علی ِبر
النّار يف كرة النّار ،وميشي يف هواء النّار .فكيف يقدر َم ْن ُخلق ابألضداد أن
ب هبا ،وإ ْن يَ ْق ُرْهبا لَيحرتق يف احلني.
يدخل يف النّار أو يَ ْق ُر َ
كل
111
مثّ ْ
اعلم أب ّن هذا القطب األعظم لو يقطع خيط َمدده عن ّ
الرتاب إلی
هن ،فسبحان هللا! كيف يصل ّ
السموات واألرض لتنعدم كلّ ّ
َمن يف ّ
عما هم يذكرون.
ّ
عما يظنّون يف أنفسهم ،وتعالی ّ
رب األرابب .فسبحان هللا ّ
السالك يتعارج إلی مقام الّذي ال غاية له فيما قُ ّدر له ،وجيد
 112بَلَى ،إ ّن ّ
كل حني
يف قلبه انر ّ
احلب ِبيث أيخذ زمام االختيار عن هؤآلء األخيار .ويف ّ
يزداد يف حبّه موالهُ وإقباله إلی ابرئهِ ،بيث لو كان مواله يف مشرق ال ُقربيّة
السموات واألرض من اللّؤلؤ احلمراء
وهو يف مغرب البُعديّة ،وكان له مأل ّ
وال ّذهب الصفراء لَينفق ويركض بعينيه لِ
اليت كان املقصود فيها.
أرض
إلی
يصل
ّ
ّ
اب ُم ٍَ
فرت .إ ّان لِ َم ْن يُظهره هللا يف قيامة
فاعلم أبنّه ك ّذ ٌ
السالك بغري ذلك ْ
ولو جتد ّ
األخرى ،وإ ّان به لَ ُمْب َعثُ ْو َن.
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األايم ملا ما كشفنا الغِطاء عن وجه األمر وما ظهران للعباد
 113ويف تلك
ّ
ّ
اليت ُمنعنا عن إظهارها ،لذا جتدهم يف ُسكران الغفلة ،وإالّ
مثرات هذه املقامات ّ
أقل من س ّم اإلبرة من هذا املقام لَتشهد كيف
لكل َمن على األرض ّ
لو ُكشف ّ
جيتمعون يف فِ
كل األطراف للبلوغ إلی ساحة القرب
من
كضون
وير
هللا
رمحة
ناء
ّ
ف عزة هللا ،ولكن أخفينا لِ
يف رفْ ر ِ
قبل ،ولِيمتاز املؤمنون عن
من
ان
ر
ذك
ما
ّ
ََ
ُ
ِ
املنكرين و املقبلون عن املعرضني ،وأقول ال َح ْوَل وال ّقوة إالّ ابهلل املهيمن
القيّوم.
اليت ِل يكن هلا من اس ٍم وال
الس ُ
الك من هذا املقام إلی مدينة ّ
 114ويسرتقي ّ
الق َدم وتدور يف حول ِ
صوتَ ،جتري فيها ِبور ِ
رس ٍم وال ذك ٍر وال ٍ
الق َدم وتُشرق
ُ
مشس الغيب عن أفق الغيب .وهلا أفالك من نفسها وأقمار من نورها
فيها ُ
كلّهن يطلِ
وإّن ما أقدر أن أذكر
الغيب.
ِبر
يف
ويدخلن
الغيب
ِبر
من
عن
ّ
ّ
عما قُ ّدر فيها وال يطّلع على أسرارها أح ٌد إالّ هللا ومظاهر نفسه ،إ ْذ هو
ً
رشحا ّ
ومبدعها.
خالقها ُ
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نتعرض بتلك الكلمات وكتبنا بعضها
 115مثّ ْ
اعلم أب ّان حني الّذي أردان أن ّ
قبل من كلمات النّبيّني وعبارات
أردان أب ْن ّ
نفسر جلنابك ّ
كل ما ذكران من ُ
املقربني َوَربَ َوات املقدَّسني ،ولكن ما وجدان الفرصة وما
َ
املرسلني بنغمات ّ
شهدان املهلة من هذا املسافر الّذي جاء من عندكم وكان َعجوالً يف األمر
ُ
اكضا يف احلُ ْكم ،لذا قد اقتصران واكتفينا وما أمتمنا ذكر األسفار بتمامها وما
ور ً
ينبغي هلا ويليق هبا ،بل تركنا ذكر مدائن الكربى وأسفار العُظمى ،وبلغ تعجيل
َعلَيَ ْ ِ
الرضاء.
و
سليم
الت
يف
ني
الرافع إلی مقام الّذي تركنا ذكر َّ
ّ
الس َفرين األ ْ
ّ
ّ
كل العلوم
 116ولو أ ّن جنابك لو تُف ّكر يف هذه الكلمات املختصرات لَتعرف َّ
كل الوجود من املشهود واملفقود.
وتصل إلی ِذروة املعلوم ،وتقول :يكفي َّ
١١7

ولكن لو جتد يف نفسك حرارة احملبّة لتقول :هل ِم ْن َمزيد،
ونقول :احلم ُد ِ
ب العالَ ِ
ِ
ني.
م
ر
هلل
َّ َ َ
َْ
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