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 ]هباءاهلل[ من دِهج  ٦٦٩جناب حاجي سّيد علّي أكرب عليه 
 

 ىه  ب   ال   ي  ل  الع   م  ظ  ع  ال   س  د  ق  ال   و  ه  
 
 
أفقها بشمس ذكر مساء البيان وزيّنها أبجنم دّرّّيت ونّور  ع  ف  ي ر  ذِ ال   هللِ  د  مْ لْ  أ  

ماء ماج حبر اإلسم األعظم اّلذي به استضاء العلم فلّما متّوج اهلواء وحترّكت السّ 
عليها فلك اهلل ابمسه األهبى. طوىب ملن متّسك هبا وركب عليها العرفان وسرت 

ابإلسم اّلذي به انشّقت الّسحاب وخرقت الجبات. سبحان من أظهر ما 
أراد بكلمته العليا ونطق وأنطق األشياء وما نطق به إنّه هو صراط الّق وميزان 

هواء اإلشتياق وبه قام املخلصون على العدل وبه اجنذب العّشاق وطاروا يف 
أمر هللا بني األرض والّسماء ومحلوا يف حّبه من البالّي ما ال حيصيها إاّل هللا 
مالك األمساء وبه فتحت أبواب خزائن الّسماء وظهر ملكوت األمساء وبه نفخ 
يف الّصور وارتفع الّنداء بني مأل اإلنشاء وبه نسفت جبال األوهام وانفطرت 

ت الظّنون وانشقت أراضي العلوم بني األانم. مرّّة تراه سائال كاملاء على مسوا
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الوهاد وطورًا مشتعال كالّنار على األواتد وبه احرتقت أفئدة األشقياء واستفرح 
هل ينتهي من القلم ذكره ال وسلطان األمساء وهل يقدر القرطاس املأل األعلى. 

به ظهرت األمساء وكّل األشياء ما من  هلو اّلذيأن حيمله ال وفاطر الّسماءإنّه 
شيء إاّل وقد ذّوت بظهوره وبروزه وبه فاح ع ْرف هللا فيما سواه واهتّز أهل 
القبور وقام يوم الّنشور تعاىل تعاىل من أظهره وخلقه وجعله مبدء األشياء 
ومربّيها تعاىل تعاىل من عرف نفسه وعّلم العباد ما أراد إنّه هلو املقتدر العزيز 

 الوّهاب. 
 

وبعد، قد فاز اخلادم مبا ظهر من قلمكم اّلذي جتّرك على ذكر هللا وثنائه 
ونعت هللا وأمسائه، فلّما ف  ت ْحت  و ق  ر ْأت  و اط ل ْعت  ت  و ج ْهت  إىل مساء األمر 
وع ر ْضت  ما عرضته تلقاء العرش إذا نطق لسان العظمة بنا انبسط به العامل 

ال جّل وعّز: ّي ع ِليُّ قد كّنا مستوًّي على العرش يف الّسجن واهتّزت به الّرمم. ق
األعظم إذا دخل العبد  الاضر لدى الوجه بكتابك و ع ر ض  ما فيه وأان الّسميع 
اجمليب. قد مسعنا ندائك وعرفنا ما أنت عليه من حّب موالك. أ ِن اذْك ْر إذ 

وم اّلذي نطق يف توّجهت إىل الّسجن وقمت لدى الباب ومسعت نداء املظل
أعلى املقام أنّه ال إله إاّل هو العزيز الميد. ّي ع ِليُّ أن استمع ما يقولون 
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املشركون يف هذا الّظهور األعظم اّلذي به ارتعدت فرائص األمم إّن رّبك هلو 
 ة وهذا ما ال ينبغي أني  وهِ ول  ى األ  ع  اد   ه  ن  وا أ  ال  املبنّي ابلّق وإنّه هلو العليم. ق  

كذلك ق س ْت قلوهبم و س و ل ْت هلم أنفسهم وكذلك   ٌد من العبادح  أ  به  ف  رت ِ عْ ي   
ْخرب  اخل ِبري . قل اتهلل هذا يوم هللا ال ي ْذك ر 

 
ن  ق صُّ لك ما تكّلم به الغافلون و أ ان  امل

فيه إاّل هو وإنّه هلو الّناطق يف الّسجن األعظم واملنادي بني األرض والّسماء ما 
ا اإِلْسِم من  ن ِبٍّّ ِإال  و ب ش ر  العباد هبذا اليوم وما من ِكت ابٍّ ِإال  و ق ْد ط ّرِز  هِب ذ 

 األ ْعظ ِم. 
 

يف اليوم إاّل هللا وأمسائه وما ظهر من عنده كذلك نّزل األمر يف كّل قل ال يذكر 
انر أفق األلواح ولكّن القوم أكثرهم من الغافلني. قل هذا هلو البديع اّلذي به أ

قل  ا يف كنائز عصمة هللا املقتدر القدير.اإلبداع وظهر بكلمته ما كان مستورً 
إذا ينبغي أن تعرتضوا عليه؛ قل تفّكروا وال تكونّن إنّه لو ينطق بغري ما نطق 

من املعرضني. قل هذا هلو اّلذي أتى من مساء العظمة بسلطان مبني ودعا 
فوف وال اجلنود وال مقاالت املشركني الكّل إىل هللا على شأن ما منعته الصّ 

ومأل البيان اّلذين كفروا ابلّرمحن غفلوا عن كّل ما و ِعد وا به إذا يتكّلمون مبا 
تكّلم به أهل الفرقان قل ويٌل هلم ولكم ّي معشر املريبني. قد اتّبعوا األوهام كما 
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مد ّي اتّبع آابئهم كذلك ينطق لسان العظمة ابلّق؛ أن اشكروا وقل لك ال
إله العاملني. طوىب لقّوّي نبذ األوهام عن ورائه واستقام على هذا األمر اّلذي به 
زّلت أقدام العارفني. قل خافوا هللا وال تّتبعوا أهوائكم أن اتّبعوا من أتيكم 
بربهان ال يقوم معه الّسموات واألرضون. إّنك ال حتزن من شيء إنّه يسمع 

مرّة بعد مرّة وهذا كرّة أ خرى إذا وجدت نفحات ويرى وأان البصري. قد ذكرانك 
 آّيت رّبك قم وقل: 

 
لك الثّناء ّي فاطر الّسماء ولك البهاء ّي من يف قبضتك زمام العاملني أمحدك 

 امالك بعد اّلذي أعرض يِن ت  ف ْ ر  ع  وأشكرك مبا جعلتين مقبال إىل أفقك األعلى و  
 ندائك األحلى يِن ت  عْ مْس  أ  ناء األشياء و   وجهك بعد فيِن ت  ي ْ ر  أ  عنه كّل مشرك بعيد و  

 أبّيدي العطاء كوثر البقاء يشهد  يِن ت  ي ْ ق  س  ا ببحر إمسك األعظم و   فائزً يِن ت  لْ ع  ج  و  
كّل جوارحي بفضلك وعطائك وجودك ومواهبك وإّنك أنت املعطي الكرمي. 

إلصغاء ندائك.  ةً د  صِّ م ت  ر   إىل أفق عنايتك وأ ذ ِن  ةً جِّ و  ت   فيا إهلي ترى أبّن عيين م  
أي رّب إّن املشتاق ال ينتهي شوقه واجنذابه وال يربد حّبه وانره. أسئلك 

ا بنفحات قميصك ذً ذِّ ل  ت   م   يآّيتك و  ابً ذِ ج  نْ بنفسك أبن جتعلين يف كّل األحوال م  
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ًقا بثنائك بني خلقك إّنك أنت املقتدر املتعايل العليم طِ ان  و   ا بذيلكثً بِّ ش  ت  م  و  
 الكيم.

 
من عنده  أن ّي أكرب إّن مالك القدر يناديك من شطر منظره األكرب فضالً 

 من هذا املقام األقدس على وجوه اّلذين ربِّ ك  عليك لتكون من الشاكرين إاّن ن  
توّجهوا إىل وجه هللا وأجابوا إذ ارتفع الّنداء بني األرض والّسماء واتّبعوا ما أنزله 

ونبّشرهم مبا قّدر هلم يف ملكوت هللا رّب  الّرمحن يف لوح حفيظ. إاّن نذكرهم
العاملني. قل إّّيكم أن متنعكم الّدنيا عن فاطر الّسماء دعوا الّناس أبوهامكم 

ن ذكره ن حيّبه ويذكر م  وخذوا ما أاتكم من لدى هللا العزيز العظيم. إنّه حيّب م  
  ا على ذكره وخدمة أمره إنّه هلو الّسميع الكيم.ويرى من كان قائمً 

 
ابلّرضا اّلذي توّجه إىل الوجه وآمن ابهلل الفرد  ى  يف آخر الّلوح نذكر من مس ِّ 

له من لدى هللا املنزل  ل  ي وبّشره مبا ن  زِّ لِ ب  على وجهه من قِ  ربِّْ الواحد القدير. ك  
القدمي. مّث نذكر اإلماء الاّلئي توّجهن وأقبلن وعرفن وشربن رحيقي املنري. طوىب 

 مبيثاق هللا وعهده واستقمن على هذا األمر البديع. البهاء عليك مبا وفني ن  هل   
 وعلى أهلك وعلى اّلذين آمنوا ابهلل ومتّسكوا بكتابه الكيم. 


