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 البديع يبسم
  

 
 ىلإ دقالص   لرسول هن  إ خبري عامل لدن من ابحلق   لنز   دقالص   كتاب

 و هبىاأل همقر   و علىاأل نهأش فهميعر   و فيعالر   مقامه ىلإ اسالن   رليذك   البالد
 هن  إ هللا لعمر البديع عز  األ منعاأل سلطانه و رفعاأل مقامه و بدعاأل مجاله هميير 
 عالمأ مامهأ عن و طميناناإل يساره عن و قبالاإل يميش ميينه عن و يشمي

 عليم يءش بكل   هن  إ هناراأل يجمر  بذلك يشهد الورقا جنود ورائه عن و ةالعز  
 كرباأل دقالص   لدى من جئتكم ن  إ البشر معشر اي يقول و ييناد هن  إ

 جتدون لعل   هبائه و هعز   و مقامه و كماله  و مجاله و همسو   و هعلو   فكمعر  أل
 هلأ من هن  إ لو  األ رازالط   هبذا نتزي   يذال   إن   اتهلل املستقيم صراطه ىلإ بيالس

 ال و هللا خافوا الكذب خمالب حتت تدعوه نأ قوم اي كماي  إ املنري املقام هذا
 فاقاآل هبا ضائتأ فقهاأ   من شرقتأ ذاإ مسالش   مثل مثله املنيالظ   من تكونوا

 هاي  أ اي نقول ان  إ مبني خسران يف هن  إ عنه منع يذال   ن  إ الفائزين وجوه انرتأ و
 معني من فيها لنفسك جتد هل و ايرالد   و املدن تدخل نأ تقدر هل سولالر  
 فضال وحالل   هذا لنانز   ان  إ احلكيم العليم نتأ كن  إ علم من يل ليس يقول هن  إ
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 يقرء من على و عليك البهاء عظيم ر  آم   لدن من فيه مبا اسالن   رلتذك   عندان من
  اسخنيالر   من يكون و حيانالر   و وحابلر   محنالر   ايتآ

 
 خود جالله جل حق يعىن جارى اعلى قلم از ايتآ اكثر سنه اين در

 عاليه صفات ساير و صداقت و وفا و امانت و انقطاع ذكر و فرمودند مرقوم
 مرضيه غري امورات بعض چون و است مشهود و ظاهر الواح از اكثرى در
 و اعمال ذكر در عباد برتبيت نظر اعلى قلم لذا شد واقع ارض اين در

 اهل اطمينان و هللا امر ارتفاع و مقدسه نفوس علو سبب صفاتيكه و اخالق
 بكمال ابيد عبد اين و آحنضرت فرموده اظهار مكرر است كل  حفظ و عامل

 رضاى ابنچه را خود عباد كه  بطلبيم سلطانه تعاىل حق از ابتهال و تضرع
 املقتدر هلو نهإ منايد مزين است سزاوار و اليق بطرازيكه و فرمايد موفق اوست

 دستخط در ذكرشان نفوسيكه آنكه ديگر عرض الكرمي الغفور اجمليباملتعايل 
 مساء از آايتى يك هر خمصوص اقدس بساحت عرض از بعد بود عاىل

 تالوت طناب و ظاهر بلسان و شوند فائز ابن مجيع هللا نشاءإ انزل عنايت
 افرح نأ مجال اي عظماأل قدساأل هو حضرتك ضلع الخت نزل ما هذا منايند
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 مبا الثكلى كنوح  العدل ينوحي الذ اليوم هذايف  املتعالالغين  يذكرك مبا
  املنيالظي يدأ اكتسب
 
 العز   سرير على الظلم هيكل و الرتاب على العدل هيكل سكن قد هللات

 و ابلعذاب رهيبش   اهلواء و عليه يضحك السرير ن  إ لعمرك لكن و مبني بغرور
 اسالن   جعله يذال   اذكر ث   انظر نأ القدير املقتدر كرب   ابهلل منه يستعيذ املكان

 قد العظيم يالعل هللا كتاب  يف قشاءابلر   يمس   يذال   هللا دون من نفسهمأل ماماإ
 بعيد شقاق يف القوم لكن و البتول به صاحت و سولالر   به انح ما ارتكبت

 مالك ابهلل كفروا  ينذلل عربة جعلها و عنده من بسلطان خذهاأ قد كرب   ن  إ
 ظامل كل    هورالظ   هذا يف خذأ قد هن  إ يءش يف حتزن ال مجال اي البديع اليوم هذا
 هللا لدى من نة  بي   دون من الفتوى ك  رائ  أ   على اليوم تريهم ذينال   خذأي و ظلم

 املأل و الفردوس هلأ ظلمهم من ينوح و يوهتمب يف يضحكون اخلبري العليم
  يف مساءاأل بكل   يمس   يذال   املقام هذا يف مساءاأل مالك بذلك يشهد علىاأل

 رذك   ث   قشاءالر   ذكر دع قلم اي نأ احلميد العزيز هللا لدى من مساءاأل كتاب
 ةن  اجل و علىاأل فيقالر   ىلإ طارت نأ ىلإ فازت و آمنت و مسعت و قبلتأ يتال  

  القدم لسان ييناد فيه يذال   املقام العليا
 
 يلعمر  مجال اي القدمي جلمايل لكامل
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 هلو كرب   ن  إ ةالفاني ماي  األ يف شهدت كما  نشهد و درةس  ال ىلإ طارت الورقة ن  إ
 الالفض   هلو ك  رب   ن  إ عندان من فضالا  نذكرك   ان  إ الورقة هاتي  أ اي هيدالش   قيبالر  

 مبا كرباأل الفزع ظهر فيه يوم يف ليهإ قبلت  أ و ابهلل منت  آ ك  ن  أ شهدأ الكرمي
 هللا بكلمة فزن يتالال   على و لدان   من عليك   البهاء الغافلني ييدأ اكتسبت

 على مستواي كان  ذإ هللا لك   شهد مبا العليا ةاجلن   يف يفرحا نأ اجلميل العزيز
 الفرد هللا بذكر فرحلي مدابلص   يمس   من املقام هذا يف نذكر و العظيم عرشه

 و ابحلق   ذكرك هن  إ رمحته و هللا بفضل اطمئن نأ صمد اي حيمالر   الغفور حداأل
 ث   سننه و هللا بكتاب كمتس   اكرينالش   من لتكون عنده من فضالا  بذكرك
 ادقالص   هلو كرب   ن  إ رضاأل يف خلق ما يعادله ال يذال   الفضل هبذا امحده

 رب   ابهلل آمنت يتال   هام  أ   نذكر و وحالل   هذا يف ؟؟؟ و ذكرانك ان  إ منياأل
 رقد   ما يبقى و فيها ما و نياالد   ستفىن هللا لعمر عليكم ورد مبا حتزنوا ال العاملني

 وحابلل   يمس   يذال   الكنز هذا يف مسائكمأ كنزت  قد املنيع العزيز ملكويت يف لكم
.    بصري عارف كل  ذلكب يشهد مسائهأ ببقاء ابقيا ليكون هن  إ و هللا بلسان
   انتهى


