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 العل بسم اهّلل
 
 المحسن دالجوا ي

 

من  المالس  و المم الس  كليه يرجع حا  ال ذي  الم علىالم من الس  الس  

غيره حقيقة ا لى  اللةد  ره عن اله  وط استخلصه لنفسهال ذي  سه علىدساحة ق

ال فرق و هو عنهال ذي  مع عنه هوالال  و الم المشرق منهالس  و المن الس  دومع ز  الع

هر ظمو ينبوع الجاللةو ينهد يقاضو ربهكج مفر  و جنسهو ه نفسهن  ا   ال  ا  هو بينه و

لوة الص  و يس المتشعشعدقالت  و الفخامو رامةكمنبع الو المن الس  دره ومعدالق

 رايةد  روا بالظنو جابةين سبقوا باال  ذحجاب المرتفع على ال   المتالمع من

خلوا ديبعثون بل  ان  يَّ ا  ن ما يشعروو جنابه فماتوا بفنائه عرفواو بابها لى  وصلواو

 -رون ظهم بعين اهّلل ناو نفسهم العليةأون دوصف  ال يرى لهمو ةي  دحة اال  لج  

  ا يصفونعم   تعالى شأن موالهمو - صلوات عليهم

 

 انا اهّللدن هألو ال  يدا لنهتن  كما و بركر اال  كذ  انا للدهال ذي  هّلل دالحم

باهّلل  ال  ا  ة ال قو  و ال حولو تهحج   يدبين يقوم أباهّلل و قطنأباهّلل و خلدباهّلل ا

 العل
 
ها دصعأو ا يحصىة مم  قل  ه اال  ذل على هتفض  ال ذي  يم سبحانظالع ي
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 راها من آيات المشرقة من آية وجهه العلأو البهاءو ةالمن   ورطفوق 
 
اال على  ي

 يانغمسنو رهذكلعة طب يفنشر  و سهدساحة قا لى  يبنذانج دق يذال   هّلل دالحمو

له و اا شعشعاني  دحم دغيره له الحما لى  رظعن الن   يرنه  وط هام حب  طمفي ط

ته لو ز  مى بعظالمقام الع كلوذ ناأسبحان اهّلل ما  ااني  دمسر را متعالياكر شكالش  

 يهفوك يدسي  و يوما موالدالحضور مع يومفي  نتكفضله ل ينكال يمس

 ن  أ دشهأبيان لت  عن ا كشرافت مظعو عن البيان كجاللت يا من جل   يدمعتمو

ر ظناو بباب البيان مفتوح لمن هو واقفو انكماال  هل ال   دودم مسكباب معرفت

م عن كسد  قو ةبهي  الش   م عنكهز  نو ةم عن المثلي  كره  ط داهّلل ق ن  أبعين العيان ب

من سماء  لزنال ذي  حيى بماءأو مكوبى لمن فات بفنائطثم   وبىطاالقتران 

 آثارا لى  رظنو مكجالل طعلى بسا دوفو ايةسبقه العنأوبى لمن طم كثنائ

 مكفضلفي  المنتهى رةدوحات سدقاء على اء الوردسمع نو مكجمال

م كشأن جل  أو مكرذكم كرذكجلى أفما رب ي  علمفي  و ما يما  و يبأب مكبهائو

اغورة من جنان الص  في  سدروح الق ذخأم كب مكردم قكردعلى قأو مكشأن

في  ورطتاب مسكهر ظم كبو ورط  ال ور علىل الن  زم نكبو هورظ  ورة الكائق بادح

 م سالم اهّلل العلكمنشور علي رق  
 
م من كتمحب   دعه ذخأ دق نأ دشهأالغفور  ي

سي دي  يا دهوالش   عالمز في ما بر ل  كم على كاعتطم ز  لأد وات الوجور  ذ ل  ك
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 مكرذكلع طم دعن جلجلالت  و مكيم من االقتران بوصفظاستغفر اهّلل الع يموالو

اهّلل ما و ال  ا  و يقامنأ دق كفضلو يقنطنأ دق كتابي  ذ  جرب ي  علمفي  ماو يبأب

من  اسئل اهّلل العفوك ومحضرك في تحر  أو أ كلعتط دنفس عنأى حت   يءنا شأ

المفتقرين يا  زنكرين يا ليل المتحي  دم يا كادوح فالر  أهل  روح ييا موال دكجو

ان ي  دحبيبه و باب صفيهو لمبينل ادالع كالمل ة اهّللحج  يا  ينذئالال   حصن

 أب يين يا موالد  يوم ال
 
 أبو يلسان يخرست المعاصأ دقك وعودألسان  ي

 
 ي

ك عودأيف ال وك ناأنا أو كعودأيف وك ينوب وجهذ  خلقت الأ دقك ولقاأوجه 

ك يدل يرذكل دوجو حين ال كسدساحة ق دقا عنطنت ناكيف وأنت أنت وك

 دقو تاكنت ساكيف كو كعوة سر  دع طانق دقك ونت صامتا تلقاء وجهكف يوك

فق أعة من طااء الس  دالن   هذبر ما هكأاهّلل  كة آيتلة من مجر  زاار الن  الن   يحرقنأ

 ن  ا  رة والبهاء يا سبحان اهّلل دالق زراطتشعشع من ال ذي  ورا الن  ذما هو ناءالث  

 اهّلل العلو بصارف اال  طنوار جماله خأبروق 
 
ح قلب باقل من لم دق ارالغف   ي

 مواتاال   ييحيال ذي  وتا الص  ذاه من صاحب ههار يا رب  يل بالن  البصر الل  

 تهكشوو بر من جاللتهكأرض الحسبان اهّلل أفي  حياء الواقفينيميت اال  و

عوته آيات دن من و  وك رته عالم الجبروتظمن ن دوج دته قز  مته بعظعو

ما عرفوا و مهظ  ين نسوا حذاسوت ال  بنقمته بنيان عالم الن   خربو وتكالمل
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ك هو حجاب بينال ذي  الحبيبا لى  ياعد  ة الحج   يا يدسي  و يلحنه يا موال

ا ذما هرب ي  علمفي  ماو يبأب باب لمن هو غيب الغيوبو بين المحبوبو

ر من عين حرف دتصو اآن   ال يمهلو ع القرارطقو ستارحرق اال   دقال ذي  ارالن  

 المنمنم زمالر  و مظعلسم اال  ط  لا اذنوار سبحان اهّلل من هالمه بحور اال  كمن 

ير درة قدنا نور منير وقأ ين  ا  بصوت عال  يديناو مدالق طأ على بساكاتال ذي 

على ال ذي  ناأسرار نوار وسر  اال  نا نور اال  أنوار اال   نا آية اهّلل البصير يا مال  أ ين  ا  

نا باب أبيان نا عين البيان وشجرة الت  أ يائدار اسمعوا ندور المدي يمعرفت

ة لج  في  ابحينالس   مينان منطاال  أهل  زبه يمتاال ذي  نا الفرقانأاالفتتان 

العيان من أهل  اعرفوا ياو البيانو نذواقف بباب اال  ال ذي  انزنا الميأالخسران 

 دقال ذي  ال ينفعه عملو جهله دفق يمن جهلنو عرف مواله دفق يعرفن

 يروح - ةمقيم المحج  و ةج  يا باب الح يدسي  و يوجهه موال ز  عفي  تسبكا

 بقةاال كمتأ ورا الن  ذب هذانج دق - كحب  أاء من دان فكماال  ي روح من فو

قه وحالوة طاهّلل اهّلل من حسن من ... قولها لى ...  صغاءمرها باال  أو رفها لى ط

 رتهظن ما سوى من ل  كاحرقت  درته نضرة اهّلل اهّلل قظنو لعته حلقةط ن  أكرته ظن

 نا وعلأ يبينه فاعرف لحنو يفرق بين نا هو الأ ين  أا بخفي   شارأ دقواال على 
 
 ي

 دقال ذي  ناأين زماعرف الر  و بق العالمينطة فادمن شجرة واحد ومن نور واح
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نا أنيسه حين ال همس لنفس أنت وك يءلش دجلسيه حين ال وجو نتك

 قطبه استنال ذي  الحرفو لما علق ر  الس  و ق لما رتقئسبق لما سبق والفااال  

ه سر   زما برو مرهأهر ظاهّلل ما و هدن عنكأن لم ا  و شرقأن وكبه سال ذي  سماال  و

نا صاحب أ يصاحب االجمال هو صاحب الوح هوو فصيلنا صاحب الت  أ

هر د وظفتح باب المراسي دي و يا دح بالمراصر   دالفعال فق كملي دلهام عناال  

د ادهل الس  ال   يلمثانا عبربيع عن سرتبة الت  في  يكالحا دريف الجوااسمه الش  

وتعالى شأن  - كصلوات اهّلل علي -عمة متمم الن  و ةيا باب الحج  سي دي سي دي 

 خشعو صمتو رفعو قطنو لعوط شرقأو لمعو الح زراطل و  أ كحبيب

مع وط بوكذ   سمعو قدن صغائن مم  استخراج الض  و الئعط  اق الطالستن

ا خ  زبرو ينر  حامل الس  و تنجينط  على ال ايا واقف   كسالمه عليو عليه صلوات اهّلل

شمس معرفته من وراء  تال ال  و قابرفع الن  و شف الحجابك دق بين العالمين

غاب المولى عن  اذا  ل تاب يا مفض  كمفرق الو الباب نا بابأ ين  أحاب بالس  

ق طانا الن  أنا هو هو أورة ممتحنون بالص   بصار الخلق فهم المحجوبون بالغيبةأ

لوب طهو المو البط  نا الأو المحبوب هوو نا الحبيبأامت له نا الص  أو يب

ان ك دان فهو قكمعالم اال   لىا  ت دورال ذي  آن   ن  م   ل  ق  ا  ما فارقته ب  رب ي  ةز  بع

 حق   يذ ل  كل يطالمع ناأو على عرش البيان يهو المستوو امي  أة بست   يبر من  كأ
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 يذال   من بيت نورلعت ط دق ين  أب يال ترانال ذي  عميت عين آن   ل  ي كُ ف   هحق  

 يجل سيرال  و له يهو اداحو انك درة قل المنو  كالهيو رةه  طهو مع صورة الم

 يعشرا موالو تسعة يبلوغو يمالك دة بعي  دحهر سر  اال  ظة ي  دمقامات الواح يف

يا  يه موالدساحة مج دعن جلجلالت  و بوصفه من االقترانيم ظالعرب ي  استغفر

لة زارات سماء الن  طمن ق ياتوذ نشأت دق كمن نسمات رياض قرب يمن حيات

هل عرفت  كبععلى من ات  و كتت صلوات اهّلل عليو  ذ دق دكمن سحاب مج

 يبنذانجك ورذكبي يا موال يمئننطال فأو  أمامورة بمعرفته  يه سر  ما كمتأ

واهّلل  يموال كرمكب كالبن  طال   ينوبذب يالبتنطن ته ال  ز  بع كسدساحة قا لى 

 لنوره هو حاملك ال ذي نفس يفنعر   ما بقيت شيئاو عوتهدحرقت من نار  دق

اسمع  دفق - كحب  أاء من دف يروحك وصلوات اهّلل علي -هوره ا لى ظ ال  ود

  عةدالمو كبسمع
 
ر اهّلل ذك ن  أرائر بق الس  طنو الئعط  همس ال ييا موال في

 العل
 
 زبرو ريف مقامات فقبلناهعى لنفسه الش  د  ا دق - نهأتعالى ش - بركاال   ي

ة ديات آية واحجعل اال  د وقمع بنيان القيوأو دودسر الحوك ت فحملناهآيا

 يوذوالية  دعه ذيأخو مال  االصقاع دقال ذي  يعدالب اءدفسمعناه فما الن  

ه لنفسه حبيبا ذخات   دقو حرفا من العلم أما قرال ذي  ا الفتىذمن هو القربى

جارة بس الت  ا العالم بلذهفي  ان معهك دقو مىظا المقام العذهو متى هو
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قت د  صو جباءالن   كوليائأبك وبولي  ك وبحبيبك وآمنت برب ي  ا اهّللدمشهو

شيعة  بحق  ك وآلد ومحم   بحق   كباع رسلات  ك ومنائأاعة طال يقنوف   كرسل

 كفضل يقنطنأك ورمك ينيا من غر   ييا موال كثنائ جل  و رهذكتعالى  دمحم  

لم اعرف  كنفس يفنتعر  ن لم ا   كفأن   كنفس يفنعر   كليا  توب أك واستغفر

 يفنن لم تعر  ا   كن  إف كتلم اعرف حج   كحبيب يفنلم تعر   نا   كن  إف كحبيب

اسئل العفو  - كصلوات اهّلل علي - يموالسي دي و يا ييندضللت عن  كتحج  

 هّلل رب العالمين دالحم كادان فكماال  في  روح منك ومن جناب

 


