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نداء رب الجنود
السموات و األرض و جعميا آية ذكره بين العالمين
ىذه سورة الييكل قد جعميا اهلل مرآت اسمآئو بين ّ
ىو األبدع األبيی
ينزل اآليات لقوم يشعرون سبحان الّذی ييدی من
سبحان الّذی ّنزل اآليات لقوم يفقيون سبحان الّذی ّ
السموات و األرض طوبی لقوم يسرعون سبحان الّذی
يشآء الی صراطو قل ّانی لصراط المّو لمن فی ّ
ينزل اآليات لقوم يعممون سبحان الّذی ينطق من جبروت األمر و ال يعرفو االّ عباد مكرمون سبحان
ّ

الّذی يحيی من يشآء بقولو كن فيكون سبحان الّذی يرفع من يشآء الی سمآء الفضل و ينزل منيا ما اراد

الحق علّم الغيوب تبارك الّذی يميم
عمی قدر مقدور تبارك الّذی يفعل ما يشآء بأمر من عنده ّانو ىو
ّ
من يشآء ما اراد بأمره المبرم المكنون تبارك الّذی ينصر من يشآء بجنود الغيب ّانو ىو الفاعل لما اراد و

عزه و يؤيد من يشآء كيف اراد طوبی لقوم يعرفون
يعز من يشآء بسمطان ّ
ىو العزيز القيوم تبارك الّذی ّ
قدر لك ّل شیء مقدا اًر فی لوح مخزون تبارك الّذی ّنزل عمی عبده ما تستضیء بو األفئدة و
تبارك الّذی ّ

ثم قموب
العقول تبارك الّذی ّنزل عمی عبده من البآلء ما احترقت بو اكباد الّذين
ّ
استقروا فی سرادق البقآء ّ
المقربين تبارك الّذی ّنزل عمی عبده من سحاب القضآء سيام البآلء و يرانی فی صبر جميل تبارك الّذی
ّ
قدره ألحد من عباده ّانو ىو الفرد العزيز القيوم تبارك الّذی ّنزل عمی عبده من غمام
قدر لعبده ما ال ّ
ّ
البغضآء من اولی االغضآء رماح القضآء و يراه فی شكر عظيم تبارك الّذی ّنزل عمی عبده ثقل

السموات و األرض ّانا نحمده فی ذلك و ال يعرفو االّ العارفون سبحان الّذی اودع جمالو تحت مخالب
ّ
الغ ّل من اولی الفحشآء ّانا نرضی بذلك و ال يدركو االّ المدركون سبحان الّذی اودع الحسين بين األحزاب
من األعدآء و يرد فی ك ّل حين عمی جسده رماح القير و البغضآء ّانا نشكره عمی ما قضی عمی عبده
فمما
فمما رأيت نفسی عمی قطب البآلء سمعت ّ
الصوت االبدع االحمی من فوق رأسی ّ
المنيب المغموم ّ
ان
ّ
الرأس و رأيت ّانيا مستبشرة فی نفسيا ك ّ
توجيت شاىدت حورّية ذكر اسم رّبی معمّقة فی اليوآء امام ّ

السموات و االرض بندآء
الرحمن من ّ
خدىا و كانت تنطق بين ّ
الرضوان يظير من وجييا و نضرة ّ
طراز ّ
تنجذب منو االفئدة و العقول و تب ّشر ك ّل الجوارح من ظاىری و باطنی ببشارة استبشرت بيا نفسی و

السموات و االرض تالمّو ىذا لمحبوب
عباد مكرمون و اشارت باصبعيا الی رأسی و خاطبت من فی ّ
سر المّو و كنزه
العالمين ولكن انتم ال تفقيون ىذا جمال المّو بينكم و سمطانو فيكم ان كنتم تعرفون و ىذا ّ
عزه لمن فی ممكوت األمر و الخمق ان كنتم تعقمون ىذا ىو الّذی يشتاق لقائو من فی
و امر المّو و ّ
جبروت البقآء و الّذين اتّخذوا مقاماً فی سرادق األبيی و انتم عن جمالو معرضون

2

ص۱
السموات و األرض و جنود الغيب بأمره كن
يا مؤل البيان انتم ان لن تنصروه سوف ينصره المّو بجنود ّ
فيكون و يبعث بارادتو خمقاً ما اطّمع عمييم احد االّ نفسو المييمن القيوم و يطيّرىم عن دنس الوىم و
قدر من لدی المّو
عز سمطانو فی األرض كذلك ّ
اليوی و يرفعيم الی مقام التّقديس و يظير منيم آثار ّ
العزيز الودود يا مؤل البيان أ تكفرون بالّذی خمقتم لمقائو و فی مقاعدكم تفرحون و تعترضون عمی الّذی

السموات و األرض و بو تستيزئون يا مؤل البيان فأتوا بما عندكم
ممن فی ّ
شعرة منو خير عند المّو ّ
بأی برىان تستكبرون والّذی خمقنی من نور
بأی ّ
حجة آمنتم بمظاىر األمر من قبل و اليوم ّ
ألعرف ّ

جمالو ما وجدت غافلً اغفل منكم و جاىلً اجيل منكم تستدلّون اليمانكم بالمّو بما عندكم من األلواح

فمما ّنزلت اآليات و اضآء المصباح كفرتم بالّذی من قممو قضيت األمور فی لوح محفوظ تقرئون اآليات
ّ
و تكفرون بمطمعيا و منزليا كذلك اخذ المّو ابصاركم جزآء اعمالكم ان كنتم تشعرون و تكتبون اآليات
ئن
يتبر ّ
فی العشی و االشراق و عن منزليا انتم محتجبون و اليوم ي اركم المؤل األعمی فی سوء اعمالكم و ّ
ای واد ىم يرتعون أ
منكم و انتم ال تسمعون و يسئل بعضيم بعضاً ما يقول ىؤآلء الجيآلء و فی ّ
تحير سكان مدائن
ينكرون ما تشيد بو ذواتيم أ يغمضون عيونيم و ىم ينظرون تالمّو يا قوم بأفعالكم ّ
األسمآء و انتم فی الواد الجرز ىائمون و ال تشعرون

النورآء لتجد نفسك عمی روح و ريحان
يا قمم األعمی اسمع ندآء رّبك من سدرة المنتيی فی البقعة األحدية ّ
تضوعت من شطر اسمی
النفحات الّتی
الرحمن و تكون ّ
مقدساً عن األحزان من ىذه ّ
من نغمات رّبك ّ
ّ
العمی األبيی و
ثم ابتعث من ىذا الييكل اليياكل األحدية ليحكوا فی ممكوت االنشآء عن رّبيم
الغفور ّ
ّ
قدرنا ىذا الييكل مبدء الوجود فی الخمق البديع ليوقن ك ّل
ونن من الّذينيم بأنوار رّبيم يستضيئون ّانا ّ
يك ّ
بأنی اكون مقتد اًر عمی ما اشآء بقولی كن فيكون و فی ظ ّل ك ّل حرف من حروفات ىذا الييكل نبعث
ّ

عدتيم االّ المّو المييمن القيوم سوف يخمق المّو منو خمقاً ال تحجبيم اشارات الّذينيم بغوا عمی
خمقاً ال يعمم ّ

استقروا فی ظ ّل رحمة
المّو و ىم يشربون فی ك ّل األحيان كوثر الحيوان اال ّانيم ىم الفائزون اولئك عباد
ّ
الرحمن و يسمع من قموبيم ذكر اسمی العزيز المكنون
رّبيم و ما منعيم المانعون يری فی وجوىيم نضرة ّ
الناس ما ىم
السموات و األرض و قميل من ّ
اولئك لو تفتح شفواتيم فی تسبيح رّبيم ّ
يسبح معيم من فی ّ
الناس ال يعممون
فضميم المّو عمی الخمق ولك ّن ّ
يسمعون و اذا يذكرون بارئيم يذكر معيم األشيآء كذلك ّ
يتحرك الظّ ّل حول ال ّشمس افتحوا األبصار يا مؤل البيان لعمّكم تشيدون و
يتحركون حول امر المّو كما ّ
ّ

الموحدون الی قبمة
يتحرك ك ّل شیء و بسكونيم يسكن ك ّل األشيآء ان كنتم توقنون بيم اقبل
ّ
بحركة ىؤآلء ّ
السحاب
السكينة و الوقار بين األخيار ان كنتم تعممون و بيم
استقرت األرض و امطر ّ
اآلفاق و ظيرت ّ
ّ
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و نزلت مائدة العرفان من سمآء الفضل ان كنتم تفقيون اولئك حفظة امر المّو فی األرض يحفظون جمال

األمر من عجاج األوىام و الظّنون و ال يخافون من انفسيم فی سبيل المّو بل ينفقونيا رجآء لمقآء

القدوس
المحبوب اذ ظير بيذا االسم المقتدر القادر العزيز ّ
ص۲

ثم انصر رّبك بما اعطيناك من القدرة و االقتدار
يا ىذا الييكل قم بنفسك بشأن تقوم بقيامك الممكنات ّ
اياك ان تجزع فی يوم تجزع فيو األشيآء كن مظير اسمی المييمن القيوم انصر رّبك بما استطعت و ال

حدد بالحدود اشرب كوثر الحيوان
تنظر الخمق و ما يخرج من افواىيم االّ كندآء بعوضة فی واد ما ّ
المقربين من اىل ىذا المقام ما ينقطعون بو عن األسمآء و يدخميم فی ىذا الظّ ّل
ثم اسق ّ
باسمی ّ
الرحمن ّ

المبارك الممدود

السمآء و سئمناىم ما اخذنا بو عنيم
يا ىذا الييكل ّانا حشرنا بك ك ّل األشيآء و ما خمق فی األرض و ّ
ذر البقآء اذاً وجدنا اكثرىم كميل المّسان شاخصة األبصار و قميلً ناضر الوجو طمق المّسان و
العيد فی ّ

وجو الی وجوه المشركين و
بعثنا من ىؤآلء خمق ما كان و ما يكون اولئك ك ّرم المّو وجوىيم عن التّ ّ
اسكنيم فی ظ ّل سدرة نفسو و انزل عمييم سكينة من عنده و ّايدىم بجنود الغيب و ال ّشيود

السمآء و ما فييا و ال الی األرض و من عمييا ّانا خمقناك لجمالی ىا
يا عين ىذا الييكل ال تمتفتی الی ّ
ىو ىذا انظری كيف شئت و ال تمنعی لحاظك عن جمال رّبك العزيز المحبوب سوف نبعث بك عيوناً

النظر عن ك ّل ما ادركو المدركون و بك نعطی
لن ّ
يحو ّ
حديدةً و ابصا اًر ناظرةً يرون بيا آيات بارئيم و ّ
قوة البصر لمن نشآء و نأخذ الّذين منعوا عن ىذا الفضل اال ّانيم من كأس الوىم يكرعون و ال يفقيون
ّ

يا سمع ىذا الييكل طيّر نفسك عن نعيق ك ّل ناع ٍ
ثم اسمع ندآء رّبك ّانو يوحی اليك من جية
ق مردود ّ
العرش ّانو ال الو االّ انا العزيز المقتدر المييمن القيوم سوف نبعث بك آذاناً مطيّرةً الصغآء كممة المّو و
الرحمن اال ّانيا تجد ترّنمات الوحی من ىذا ال ّشطر المبارك المحمود
ما ظير من مطمع بيان رّبك ّ

الرحمن و عمّمناك ما كنز فی البيان و انطقناك لذكری العظيم فی
يا لسان ىذا الييكل ّانا خمقناك باسمی ّ
االمكان انطق بيذا ال ّذكر العزيز البديع و ال تخف من مظاىر ال ّشيطان ّانك خمقت لذلك بأمری المييمن
تتحرك
القيوم بك انطقنا المّسان بالبيان فيما كان و ُننطق بسمطانی فيما يكون بك نبعث السناً ناطقةً ّ
بالثّنآء فی المؤل األعمی و بين مؤل االنشآء كذلك ّنزلت اآليات و قضی األمر من لدن مالك األسمآء و
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الحق علّم الغيوب ّانيا ال يمنعيا شیء عن ثنآء بارئيا بيا تقوم األشيآء عمی ذكر
ان رّبك ىو
ّ
الصفات ّ
ّ
يمدىا ىذا المّسان
مالك األسمآء ّانو ال الو االّ انا المقتدر العزيز المحبوب ال تنطق السن ال ّذاكرين االّ و ّ
الناس
يسبح رّبو و ينطق بذكره من ّ
من ىذا المقام و قميل من ّ
الناس ما ىم يعرفون ان من لسان االّ و قد ّ
من يفقو و يذكر و منيم من يذكرون و ال يفقيون

ص۳
ثم اظيری بطراز
يا حورّية المعانی اخرجی من غرفات الكممات باذن المّو مالك األرضين و ّ
السموات ّ
معن عمی ما اشرق من افق
اللّىوت و اسقی خمر الجبروت بأنامل الياقوت لع ّل اىل ّ
الناسوت يطّ ّ

السمآء فی ذكر ىذا
الممكوت بظيور شمس البقآء من افق البيآء و
ّ
يقومن عمی الثّنآء بين األرض و ّ
الرحمن و عن
الفتی الّذی
استقر عمی عرش اسمو المستعان فی قطب الجنان و ظيرت فی وجيو نضرة ّ
ّ
السبحان و من شئونو شئونات المّو المييمن العزيز الودود و ان لن تجدی احداً ان يأخذ من
لحظو لحاظ ّ
مرةً بعد اولی باسمو األبيی ال تحزنی
اليد البيضآء الخمر الحمرآء باسم رّبك
العمی األعمی الّذی ظير ّ
ّ

ثم ارجعی الی سرادق العظمة و الكبريآء اذاً تجدی قوماً تضیء وجوىيم كال ّشمس
دعی ىؤآلء بأنفسيم ّ
العزة و
مقر االستقلل بسمطان ّ
فی وسط ّ
الزوال و ىم ييمّمون و ّ
يسبحون رّبيم بيذا االسم الّذی قام عمی ّ
ان رّبك شييد عمی ما اقول و ما اطّمع عمی ىؤآلء احد
الجلل ّانك لن تسمعی منيم االّ ذكری و ثنائی ّ
الناس فی آثار
صرفنا اآليات لع ّل ّ
من الّذين خمقوا من كممة المّو فی ازل اآلزال كذلك ّ
فصمنا لك األمر و ّ
حولوا وجوىيم عن وجو رّبك و ىم بنعمة التّقديس فی ك ّل
رّبيم يتفكرون ّانيم ما اُمروا بسجدة آدم و ما ّ
الناس ىم يعرفون سوف يظير المّو
الرحمن اسرار ما كان و ما يكون لع ّل ّ
حين ّ
يتنعمون كذلك رقم قمم ّ
ىؤآلء فی األرض و يرفع بيم ذكره و ينشر آثاره و يثبت كمماتو و يعمن آياتو رغماً لمّذينيم كفروا و انكروا
يقص عميك
و كانوا بآياتو يجحدون يا طمعة األحدية ان وجدتيم و ادركت لقائيم اقصصی عمييم ما ّ
معن عمی ما ىو المسطور فی لوح محفوظ و اخبرييم بنبأ
الغلم من قصص نفسو و ما ورد عميو ليطّ ّ

ثم اذكری ليم ّانا
مستو من البأسآء و ّ
رن بمصائبی و يك ّ
الض ّرآء ليتذك ّ
الغلم و ما ّ
ونن من الّذينيم يفقيون ّ
اصطفينا احد اخواننا و اظيرنا لو من طمطام بحر العمم رشحاً و البسناه قميص اسم من األسمآء و

ضر بحيث عجز عنو القادرون و
ضر ك ّل ذی ّ
رفعناه الی مقام قام ك ّل عمی ثنآء نفسو و حفظناه عن ّ
السموات و األرض فی ايام ك ّل العباد قاموا عمی قتمی و كّنا بينيم ناطقاً بذكر المّو
ك ّنا امام وجوه من فی ّ
و ثنآئو و قائماً عمی امره الی ان تحقّقت كممة المّو بين خمقو و اشتيرت آثاره و عمت قدرتو و الحت
لما رأی األمر ارتفع وجد فی نفسو كب اًر و غرو اًر خرج عن
سمطنتو يشيد بذلك عباد مكرمون ّ
ان اخی ّ
خمف األستار و حارب نفسی و جادل بآياتی و ك ّذب برىانی و جحد آثاری و ما شبع بطن الحريص الی

مقربون و شاور فی ذلك احد
ان اراد اكل لحمی و شرب دمی يشيد بذلك عباد ىاجروا مع المّو و عباد ّ
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عمی ما منعو
خدامی و اغواه عمی ذلك اذاً نصرنی المّو بجنود الغيب و ال ّشيادة و حفظنی
ّ
ّ
بالحق و انزل ّ
سولت لو نفسو و
عما اراد و بطل مكر الّذينيم كفروا بآيات ّ
الرحمن اال ّانيم قوم منكرون ّ
ّ
فمما شاع ما ّ

الضجيج من ىؤآلء و بمغ مقاماً كاد ان يشتير بين المدينة اذاً
اطّمع عمی مكره الّذينيم ىاجروا ارتفع ّ
ونن من الّذينيم يصبرون والمّو الّذی ال الو االّ ىو ّانا صبرنا فی
الصبر ليك ّ
منعناىم و القينا عمييم كممة ّ

بالصبر و االصطبار و خرجنا عن بين ىؤآلء و سكّنا فی بيت آخر لتسكن نار
ذلك و امرنا العباد
ّ
البغضآء فی صدره و يكون من الّذينيم ميتدون و ما اعترضنا عميو و ما رأيناه من بعد و جمسنا فی
ان األمر اشتير اخذ قمم الكذب و كتب الی
لما اطّمع عمی ّ
البيت مرتقباً فضل المّو المييمن القيوم ّانو ّ
العباد و نسب ك ّل ما فعل الی جمالی الفريد المظموم ابتغآء فتنة بين العباد و ادخال البغضآء فی صدور
تحيرنا من مكره
الّذينيم آمنوا بالمّو العزيز الودود والّذی نفسی بيده ّ

ص٤
تحير منو ك ّل الوجود من الغيب و ال ّشيود مع ذلك ما سكن ما فی نفسو الی ان ارتكب ما ال يجری
بل ّ
تتمو بحور
القمم عميو و بو ّ
ضيع حرمتی و حرمة المّو المقتدر العزيز المحمود لو اذكر ما فعل لن ّ
األرض لو يجعميا المّو مداداً و لن تنفده األشيآء ولو يقمّبيا المّو اقلماً كذلك نمقی ما ورد عمی نفسی ان

كنتم تعممون

عما ورد عميك سوف يبعث المّو خمقاً يرون بأبصارىم و يذكرون ما ورد عميك
يا قمم البقآء ال تحزن ّ
ثم اشرب من رحيق ذكری
ثم ّ
حركو عمی ذكر مالك القدم دع الممكنات ّ
امسك القمم عن ذكر ىؤآلء ّ

الرياسة بحيث
المختوم اياك ان تشتغل بذكر الّذين لن تجد منيم االّ روائح البغضآء و اخذىم ّ
حب ّ
ييمكون انفسيم العآلء ذكرىم و ابقآء اسمائيم قد كتب المّو ىؤآلء من عبدة األسمآء فی لوح محفوظ اذكر
ما اردتو ليذا الييكل ليظير فی األرض آثاره و يمؤل اآلفاق انوار ىذا االشراق و يطيّر األرض من دنس
فصمنا األمر لقوم يعرفون
الّذين كفروا بالمّو كذلك ّنزلنا اآليات و ّ

السموات و األرض و خذ زمام األمر بقبضة ارادتك ّانا جعمنا فی
يا ىذا الييكل ابسط يدك عمی من فی ّ
ثم ارفع يدك الی المّوح الّذی
يمينك ممكوت ك ّل شیء افعل ما شئت و ال تخف من الّذينيم ال يعرفون ّ

بقوة بأخذك تأخذه ايادی من فی االبداع ىذا ينبغی لك ان كنت من
اشرق من افق اصبع رّبك و خذه ّ
الّذينيم يفقيون بارتفاع يدك الی سمآء فضمی ترتفع ايادی ك ّل شیء الی المّو المقتدر العزيز الودود سوف
القوة و القدرة و االقتدار و نظير بيا قدرتی لمن فی ممكوت األمر و الخمق ليعرف
نبعث من يدك ايادی ّ
الروح
العباد ّانو ال الو االّ انا المييمن القيوم و بيا نعطی و نأخذ و ال يعرف ذلك االّ الّذينيم ببصر ّ
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تفرون من قدرة المّو تالمّو ال ميرب لكم اليوم و ال عاصم ألحد االّ من رحمو المّو
ينظرون قل يا قوم أ ّ
الرحمن ىذا خير
ثم ادخموا فی ظ ّل رّبكم ّ
بفضل من عنده ّانو ىو ّ
الرحيم الغفور قل يا قوم دعوا ما عندكم ّ
الصفات و ال
مما عممتم او تعممون خافوا المّو و ال تحرموا انفسكم من نفحات ايام مالك األسمآء و ّ
لكم ّ

مقرىا اتّقوا المّو و كونوا من الّذينيم يتّقون قل يا قوم ىذه يد المّو الّتی لم
ّ
تحرفوىا عن ّ
تبدلوا كممة المّو و ال ّ
السموات و األرض بحيث ال يظير من خير االّ
تزل كانت فوق ايديكم ان كنتم تعقمون و فييا ّ
قدرنا خير ّ

و قد يظير منيا كذلك جعمناىا مطمع الخير و مخزنو فيما كان و ما يكون قل ك ّل ما جری فی األلواح
فصل فی الكتب قد
من انيار المعانی و البيان قد اتّصل بيذا البحر األعظم ان كنتم تشعرون و ما ّ

مشية األبيی فی ىذا الظّيور الّذی بو افت ّر ثغر
انتيی الی ىذه الكممة العميا الّتی اشرقت من افق فم ّ
ينصرن الغلم و
القوة و الغمبة و يبعث قوماً
ّ
الغيب و ال ّشيود سوف يخرج المّو من اكمام القدرة ايادی ّ
يفتحن البلد باسمی المقتدر القيوم و
يقومن عمی األمر و
رن األرض من دنس ك ّل مشرك مردود و
ّ
ّ
يطيّ ّ
ان بطشو شديد بالعدل ّانو لمحيط عمی
يدخمن خلل ّ
الديار و يأخذ رعبيم ك ّل العباد ىذا من بطش المّو ّ
ّ

السموات و األرض ينزل ما يشآء عمی قدر مقدور و لو يقوم احد من ىؤآلء
من فی ّ
ص٥

مقابمة ما خمق فی االبداع ليكون غالباً بغمبة ارادتی ىذا من قدرتی ولك ّن خمقی ال يعرفون و ىذا من
الناس
سمطنتی ولكن برّيتی ال يفقيون و ىذا من امری ولكن عبادی ال يشعرون و ىذا من غمبتی ولك ّن ّ

نور المّو ابصارىم بنور عرفانو و جعل قموبيم خزائن وحيو و انفسيم حممة امره
ال يشكرون االّ الّذين ّ
الرحمن من قميص اسمو و ىم فی ك ّل األحيان بآيات المّو يفرحون و الّذين كفروا و
اولئك يجدون روائح ّ
نفصل اآليات و
اشركوا اولئك غضب المّو عمييم و ىم الی ّ
النار يسحبون و فی اطباقيا يجزعون كذلك ّ
الناس فی آيات رّبيم يتفكرون
نبين
ّ
بالبينات لع ّل ّ
الحق ّ

السموات و األرض
يا ىذا الييكل قد جعمناك آية ّ
عزی فيما كان و ما يكون و جعمناك آية امری بين ّ
ثم مكمن ارادتی لمن فی ممكوت
بقولی كن فيكون يا ىآء
اليوية فی ىذا االسم قد جعمناك مخزن ّ
ّ
مشيتی ّ

األمر و الخمق فضلً من لدن مييمن قيوم يا يآء اسمی القدير قد جعمناك مظير سمطانی و مطمع
اسمائی و انا المقتدر عمی ما اقول يا كاف اسمی الكريم قد جعمناك مشرق كرمی بين بريتی و منبع

السموات و األرض و انا
عما خمق بين ّ
جودی بين خمقی انا المقتدر بسمطانی لن يعزب عن عممی شیء ّ
الحق علّم الغيوب يا قمم انزل من سحاب كرمك ما يغنی الممكنات ال تمنع فضمك عن الوجود ّانك انت
ّ
الناس و ما عندىم
الكريم فی جبروت البقآء و ذو الفضل العظيم لمن فی ممكوت األسمآء ال تنظر الی ّ
انظر الی جميل احسانك و بديع مواىبك ادخل العباد فی ظمّك الممدود ابسط يد الجود عمی الممكنات و
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الناس ال يعقمون من اقبل اليك ىذا من فضمك و من
اصابع الكرم عمی الكائنات ىذا ينبغی لك ولك ّن ّ
عما خمق فی االمكان يشيد بذلك عباد مخمصون سوف يبعث المّو بك ذوی
ان رّبك ليو
اعرض ّ
الغنی ّ
ّ
يصيحن
الرحمن بين االمكان و
يخرجن عن خمف األستار و
ايادی غالبة و اعضاد قاىرة
ّ
ّ
ّ
ينصرن نفس ّ
يظيرن بسطوة يأخذ الخوف سكان األرض
الصدور كذلك رقم فی لوح مسطور و
بصيحة ّ
ّ
تتميز منيا ّ
ألن بو تفتح مدائن
بحيث كمّيم يضطربون اياكم ان تسفكوا ّ
الدمآء اخرجوا سيف المّسان من غمد البيان ّ
الرحمن
القموب ّانا رفعنا حكم القتل عن بينكم ّ
ان رحمتی سبقت الممكنات ان كنتم تعممون انصروا رّبكم ّ
احد من البيان و اغمی منو لو كنتم فی كممات رّبكم تنظرون كذلك ّنزلت جنود الوحی
بسيف التّبيان ّانو ّ
من شطر المّو المييمن القيوم و ظيرت جنود االليام من مشرق األمر من لدی اهلل العزيز المحبوب قل

السموات و األرض و عمم ما
قد ّ
قدر مقادير األشيآء فی ىذا الييكل المخزون المشيود و كنز فيو عمم ّ
كان و ما يكون و رقم باصبع صنع رّبك فی ىذا الكتاب ما يعجز عن اد اركو العارفون و خمق فيو

اليياكل الّتی ما اطّمع عمييا احد االّ نفس المّو ان كنتم توقنون طوبی لمن يقرئو و يتفكر فيو و يكون من

الّذينيم يفقيون قل ال ُيری فی ىيكمی االّ ىيكل المّو و ال فی جمالی االّ جمالو و ال فی كينونتی االّ
كينونتو و ال فی ذاتی االّ ذاتو و ال فی حركتی االّ حركتو و ال فی سكونی االّ سكونو و ال فی قممی االّ

الحق و ال يری فی ذاتی االّ المّو اياكم ان تذكروا اآليتين
قممو العزيز المحمود قل لم يكن فی نفسی االّ
ّ
فی نفسی تنطق ال ّذ ّرات ّانو ال الو االّ ىو الواحد الفرد العزيز الودود لم ازل كنت ناطقاً فی جبروت البقآء

ّاننی انا المّو ال الو االّ انا المييمن القيوم و ال ازال انطق فی ممكوت األسمآء ّاننی انا المّو ال الو االّ انا
منزىاً عنيا ان كنتم
الربوبية اسمی قد خمقت ليا مظاىر فی الممك ّانا كّنا ّ
العزيز المحبوب قل ّ
ان ّ
تشيدون و األلوىية اسمی قد جعمنا ليا مطالع

ص٦
عباداً لمّو ان كنتم توقنون كذلك اعرفوا ك ّل األسمآء ان كنتم تعرفون يا الم
يحيطن بالعباد و
ّ
يجعمنيم ّ
ّ
السموات و األرض منك بدئنا بالفضل بين الممكنات
الفضل فی ىذا االسم ّانا جعمناك مظير الفضل بين ّ

لدنا و انا الفاعل لما اشآء بقولی كن فيكون ك ّل فضل
مرة اخری ام اًر من ّ
ثم منك نظيره ّ
و اليك نرجعو ّ
قدر فی لوح حفظناه خمف سرادق العظمة و عصمناه عن
ظير فی الممك بدء منك و اليك يعود ىذا ما ّ
ىبت لواقح
حبذا لمن لم يحرم نفسو عن ىذا الفضل المسمسل المشيور قل اليوم قد ّ
مشاىدة العيون يا ّ
الناس عنو معرضون قد حممت األشجار
الفضل عمی األشيآء و حمل ك ّل شیء بما ىو عميو ولك ّن اكثر ّ
الرحمن و
باألثمار البديعة و البحور باللّٓلئ المنيرة و االنسان بالمعانی و العرفان و األكوان بتجمّيات ّ

الحق علّم الغيوب سوف تضع ك ّل حمميا تبارك المّو مرسل ىذا
األرض بما ال اطّمع عميو احد االّ
ّ
عما ىو المكنون كذلك خمقنا األكوان بدعاً فی ىذا اليوم
عما ظير و ّ
الفضل الّذی احاط باألشيآء كمّيا ّ
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الناس اكثرىم ال يشعرون قل لن ُيعرف فضل المّو عمی ما ىو عميو فكيف نفسو المييمن القيوم
ولك ّن ّ
يا ىيكل األمر ان لن تجد مقبلً الی مواىبك ال تحزن قد خمقت لنفسی اشتغل بذكری بين عبادی ىذا ما

مسيا و
ّ
لما وجدنا األيادی غير طاىرة فی األرض لذا جعمنا ذيمك مطيّ اًر عن ّ
قدر لك فی لوح محفوظ ّانا ّ
بن من
مس الّذينيم مشركون اصبر فی امر رّبك سوف يبعث المّو اولی افئدة طاىرة و ابصار منيرة يير ّ
ّ
ك ّل الجيات الی جية فضمك المحيط المبسوط

الصفات انيزم اولو االشارات و
لما ّنزلت جنود الوحی برايات اآليات من مميك األسمآء و ّ
يا ىيكل المّو ّ
النفاق منيم من قال ليست ىذه اآليات بينات من المّو و ما
كفروا ببينات المّو المييمن القيوم و قاموا عمی ّ
السموات و األرض و ىم
الصدور و بذلك يمعنيم من فی ّ
ّنزلت عمی الفطرة كذلك يداوی المشركون جرح ّ
الروح األعظم ان كنتم تفقيون
فی انفسيم ال يشعرون قل ّ
مما ّنزل من ىذا ّ
ان روح القدس قد خمق بحرف ّ
ان
و ّ
الحق
ّ

الفطرة بكينونتيا قد خمقت من آيات المّو المييمن العزيز المحبوب قل ّانيا تفتخر بنسبتيا الی نفسنا
ألن دونی قد خمق بقولی ان كنتم تعقمون
و ّانا ال نفتخر بيا و بما دونيا ّ

قل ّانا انزلنا اآليات عمی تسعة شؤون ك ّل شأن منيا يد ّل عمی سمطنة المّو المييمن القيوم شأن منيا يكفی
لنزلنا عمی شؤون اخری
فی
الناس اكثرىم غافمون و لو شئنا ّ
السموات و األرض ولك ّن ّ
ّ
الحجّية من فی ّ

يحبو المّو
الّتی ال يحصی ّ
تحركوا السنتكم الكذبة عمی ما ال ّ
عدتيا المحصون قل يا قوم خافوا المّو و ال ّ
السموات و األرض عمی
استحيوا من الّذی خمقكم بقطرة من المآء كما انتم تعممون قل ّانا خمقنا من فی ّ
فطرة المّو فمن اقبل الی ىذا الوجو يظير عمی ما
ص۷
خمق عميو و من احتجب يحتجب عن ىذا الفضل المحيط المكنون ّانا ما منعنا شيئاً عن فضل قد خمقنا
لدنا فمن حمل نجا و امن و كان من
األشيآء عمی ّ
حبنا بكممة من ّ
حد سوآء و عرضنا عمييا امانة ّ

فصمنا بينيم
فرقنا بين العباد و ّ
الّذينيم من فزع اليوم آمنون و من اعرض كفر بالمّو المييمن القيوم و بيا ّ
النفوس
ان نفسو سمطان ّ
ّانا نحن فاصمون قل كممة المّو لن تشتبو بكممات خمقو ّانيا سمطان الكممات كما ّ
الرحمن ىذا ما
مقر عرش رّبكم ّ
و امره مييمن عمی ما كان و ما يكون ادخموا يا قوم مصر االيقان ّ
السبحان فضلً من عنده عميكم ان كنتم فی امره ال تختمفون و من المشركين من كفر فی
يأمركم بو قمم ّ
النار ىم
نفسو و قام بالمحاربة و قال ىذه اآليات مفتريات كذلك قال من قبل الّذين مضوا و فی ّ
حجة آمنتم بالمّو فأتوا بيا ان
فبأی ّ
يستغيثون قل ويل لكم بما يخرج من افواىكم ان كانت اآليات مفتريات ّ
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كنتم تفقيون كمّما ّنزلنا عمييم آيات بينات كفروا بيا و اذا أروا ما عجز عن االتيان بمثمو ك ّل الوری قالوا
امة الفرقان حين ما اتی المّو بأمره اال ّانيم قوم
ىذا سحر ما ليؤآلء القوم يقولون ما ال يعممون كذلك قالت ّ
احبائو و قال قائل منيم ال تقربوا
منكرون و منعوا ّ
الناس عن الحضور بين يدی جمال القدم و األكل مع ّ
ان الّذی لن يقدر ان
الناس و يضمّونيم عن سبيل المّو المييمن القيوم تالمّو
ّ
ىؤآلء ّانيم يسحرون ّ
الحق ّ
بالرحمن فی ك ّل
األولون و ارتكب ما ال ارتكب نفس من الّذينيم كفروا ّ
يتكمّم بين يدينا قال ما ال قالو ّ
بالسحر ّانو ما آمن بأحد من
األعصار يشيد بذلك اقواليم و افعاليم لو كنتم تنصفون من نسب آيات المّو ّ
رسل المّو قد ض ّل سعيو فی الحياة الباطمة و كان من الّذين يقولون ما ال يعممون قل يا عبد خف من المّو

ان الّذين
ثم انصف فی نفسك و كن من الّذينيم يعدلون ّ
سواك و ال ّ
تفرط فی جنب المّو ّ
الّذی خمقك و ّ
النور المشيود قل أ
اوتوا العمم من المّو اولئك
قوية فی ابطاليم و اثبات ىذا ّ
يجدن من اعتراضاتيم دالئل ّ
ّ
تقولون ما قالو المشركون اذ جائيم ذكر من رّبيم ويل لكم يا معشر الجيآلء و بئس ما انتم تكسبون يا
العمی العظيم بذكره تحيی
ثم عطّر الممكنات بذكر محبوبك
جمال القدم دع المشركين و ما عندىم ّ
ّ
استقر عمی عرش العظمة و الجلل من اراد ان ينظر جمالو
تجدد ىياكل العالمين قل ّانو
الموجودات و ّ
ّ
ىو ىذا تبارك المّو الّذی ظير بيذا الجمال المشرق المنير من اراد ان يسمع نغماتو ّانيا ارتفعت من ىذا
ی البديع و من اراد ان يستضیء بأنواره قل احضر تمقآء العرش ىذا ما اذن المّو لكم فضلً من
الفم ّ
الد ّر ّ

بالصدق األكبر و نتّخذ المّو بيننا و بينكم شييداً ّانو
عنده عمی العالمين قل يا قوم ّانا نسئل منكم كممة
ّ
ثم انصفوا فی القول و كونوا من المنصفين أ كان المّو
ولی المحسنين اجعموا محضركم بين يدی العرش ّ
ّ

مقتد اًر عمی امره ام انتم من القادرين أ ّانو كان مختا اًر فی نفسو كما تقولون ّانو يفعل ما يشآء و ال يسئل
عما شآء ام انتم المختارون و تقولون ىذه الكممة بالتّقميد كما تكمّم بو آبائكم فی زمن المرسمين لو ّانو كان
ّ

السموات و ال فی األرضين
مختا اًر فی نفسو قد اظير مظير امره باآليات الّتی ال يقوم معيا شیء ال فی ّ
و ظير بشأن ما ظير فی االبداع شبيو كما رأيتم و سمعتم اذ اشرق ّنير اآلفاق من افق العراق بسمطان

مبين ك ّل األمور تنتيی الی اآليات و تمك آيات المّو الممك المييمن العزيز القدير و من دونيا قد ظير
اقر بسمطانو ك ّل الممكنات و ال ينكر ذلك االّ ك ّل مشرك اثيم قل يا قوم أ اردتم ان تستروا جمال
بأمر ّ

الممرد المنير خافوا المّو و ال تحاربوا
الصدر
غرد فی ىذا ّ
ّ
الروح عن التّ ّ
ال ّشمس بأحجاب انفسكم او تمنعوا ّ
نفسو و ال
ص۸
تجادلوا الّذی بأمره خمقت الكاف و اتّصمت بركنيا العظيم آمنوا بسفرآء المّو و سمطانو و بنفس المّو و
عظمتو و ال تعقّبوا الّذين كفروا بعد ايمانيم و اتّخذوا ألنفسيم مقاماً فی ىواىم اال ّانيم من المشركين

آمنا بما ّنزل الی رسل المّو من
مقربون قولوا ّانا ّ
اشيدوا بما شيد المّو ليستضیء بما يخرج من افواىكم مؤل ّ
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بالحق و ما ينزل من جية عرش عظيم كذلك يعمّمكم المّو جوداً من عنده و
عمی
ّ
قبل و ما ّنزل الی ّ
ان فضمو احاط العالمين
فضلً من لدنو ّ
يا رجل ىذا الييكل ّانا خمقناك من الحديد استقيمی عمی امر رّبك بحيث تستقيم بك ارجل المنقطعين
تتحركی من عواصف البغضآء و قواصف ىؤآلء األشقيآء اثبتی
عمی صراط رّبك العزيز الحكيم اياك ان ّ

عمی األمر و كونی من الثّابتين ّانا بعثناك باسمنا الّذی بو استقام ك ّل ذی استقامة و بك ّل اسم من اسمائنا
الصراط و ال
السموات و األرضين سوف نبعث منك اولی ارجل مستقيمة
ّ
يقومن عمی ّ
الحسنی لمن فی ّ

ان الفضل كمّو فی قبضتنا نعطی من نشآء
األولين و اآلخرين ّ
يزلّ ّن عنو ولو تحاربيم جنود تعادل جنود ّ
مرة لتشكری رّبك بشكر تنطق بو السن الكائنات بشكر نفسی
المقربين كذلك ّ
مرةً بعد ّ
مننا عميك ّ
من عبادنا ّ

ثم الق الی العباد ما القی
الرحيم يا اييا الييكل قم عمی األمر بقدرة من ّ
الرحمن ّ
ّ
لدنا و سمطان من عندنا ّ
ف من
اليك روح المّو الممك الفرد العزيز العميم قل يا قوم أ تدعون
الحق ورائكم و تدعون الّذی خمقناه بك ّ
ّ
ثم
الطّين ىذا ظمم منكم عمی انفسكم ان كنتم فی آيات رّبكم لمن المتفكرين قل يا قوم طيّروا قموبكم ّ
قر عمی عرش
ابصاركم لعمّكم تعرفون بارئكم فی ىذا القميص ّ
المقدس المّميع قل ّ
اليی قد است ّ
ان ىذا فتی ّ

السمآء بندائو األبدع األحمی يا اىل
الجلل و ظير بسمطان القدرة و االستقلل و يصيح بين األرض و ّ
السبحان تالمّو ىذا ىو الغيب المستور قد طمع من
الرحمن و اعرضتم عن جمال ّ
األكوان لم كفرتم برّبكم ّ

مشرق االمكان و ىذا ىو الجمال المحبوب قد اشرق من افق ىذا المقام بسمطنة المّو المييمن العزيز

الغالب القدير

مقدساً من دالالت الكائنات لينطبع فيو
ممرداً من اشارات الممكنات و ّ
يا ىيكل القدس ّانا جعمنا صدرك ّ
السموات و األرض و
انوار جمالی و تنعكس منو فی مرايا العالمين بذلك اخترناك عمی ما خمق فی ّ

قدر فی ممكوت األمر و الخمق و اختصصناك لنفسی ىذا من فضل المّو عميك من
اصطفيناك عمی ما ّ
ألن يوم المّو ىو
ىذا اليوم الی يوم لن ينتيی فی الممك و يبقی ببقآء المّو الممك المييمن العزيز العميم ّ
يحدده ال ّذكر ان كنتم من العارفين
نفسو قد ظير
بالحق و لن يعقّبو المّيل و لن ّ
ّ

ص۹
يا صدر ىذا الييكل ّانا جعمنا األشيآء مرايا نفسك و جعمناك مرآت نفسی فاشرق عمی صدور الممكنات
بما تجمّی عميك من انوار ربك ليطيرىا عن الحدود و االشارات كذلك اشرقت شمس ِ
الحكم من افق قمم
ّ
ّ
لدنا عميك و عمی
مالك القدم طوبی
ممردةً و نعيدىا اليك رحمة من ّ
ّ
لممتوسمين ّانا بدئنا منك صدو اًر ّ

المقربين سوف نبعث بك اولی صدور صافية و ترائب منيرة لن يحكوا االّ عن جمالی و لن يدلّ ّن االّ عمی
ّ
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تجمّيات وجيی ّانيم مرايا اسمائی بين الخلئق اجمعين
السموات
يا ىيكل القدس ّانا جعمنا فؤادك مخزن عمم ما كان و ما يكون و مطمع عممنا الّذی ّ
قدرناه ألىل ّ
ان عممی
و األرض لتستفيض منك الموجودات و تبمغ ببدائع عمومك عرفان المّو المقتدر
العمی العظيم و ّ
ّ

الّذی ينسب الی ذاتی ما عرفو احد و ال يعرفو نفس و لن يحممو احد من العالمين لو نظير منو كممة

النفوس و تنعدم اركان ك ّل شیء و تزّل اقدام البالغين و عندنا عمم لو نمقی عمی الكائنات كممةً
لتضطرب ّ
يبمغن مقاماً يرون انفسيم اغنيآء
معن عمی اسرار العموم كمّيا و
منو
ّ
ليوقنن ك ّل بظيور المّو و عممو و يطّ ّ
ّ
يستطيعن ان
الناس
األولين و اآلخرين و لنا عموم اخری الّتی ال نقدر ان نذكر حرفاً منيا و ال ّ
ّ
عن عموم ّ
يسمعن ذك اًر منيا كذلك ّنبئناكم بعمم المّو العالم الخبير ولو نجد اوعيةً ألودعناىا كنوز المعانی و عمّمناىا
ّ
ما يحيط حرف منو عمی العالمين

السموات و األرضين و اظيرنا منك
يا فؤاد ىذا الييكل ّانا جعمناك مطمع عممی و مظير حكمتی لمن فی ّ
لدنا ّانا ك ّنا فاعمين سوف نبعث منك ذوی عموم
مرة اخری وعداً من ّ
ثم نبعث منك ّ
العموم و نرجعيا اليك ّ

قوية و نظير منيم ما ال خطر بقمب احد من العباد كذلك نعطی من نشآء ما نشآء
بديعة و ذوی صنائع ّ
عمن نشآء ما اعطيناه و نحكم بأمرنا ما نريد قل ّانا لو نتجمّی عمی مرايا الموجودات بشمس
و نأخذ ّ
عنايتنا فی ساعة و نأخذ عنيم انوار تجمّياتنا فی ساعة اخری لنقدر و ليس ألحد ان يقول لم او بم و ّانا
عما فعمناه و ال يرتاب فی ذلك االّ ك ّل مشرك مريب قل لن تُمنع قدرتنا
نحن الفاعل لما نشآء و ال نسئل ّ

ثم نرجعو لو نشآء الی اسفل سافمين أ
و لن يعطّل حكمنا نرفع من نشآء الی جبروت ّ
العزة و االقتدار ّ
تزعمون يا مؤل األرض ّانا لو نصعد احداً الی سدرة المنتيی اذاً تمنع منو قدرتی و سمطانی ال ونفسی بل
لو نشآء لنرجعو الی التّراب فی اق ّل من حين انظروا فی ال ّشجرة ّانا نغرسيا فی الجنان و نسقييا من مآء
اثمرت باألثمار الحسنی نرسل عمييا
فمما ارتفعت فی نفسيا و اورقت باألوراق الخضرآء و ّ
عنايتنا ّ
قواصف األمر و نقمعيا و ندعيا عمی وجو األرض كذلك كّنا فاعمين و كذلك نفعل بك ّل شیء ىذا من
الناظرين و ال يعمم حكمة ذلك االّ المّو المقتدر
بدائع سنننا من قبل و من بعد فی ك ّل األشيآء ان كنتم من ّ

الرحمن
العزيز الحكيم أ تنكرون يا قوم ما ترونو ويل لكم يا مؤل المنكرين و الّذی لن ّ
يتغير ىو نفسو ّ
يتغير بارادة من عنده و ىو المقتدر العزيز الحكيم يا قوم ال
الرحيم ان كنتم من
المتبصرين و دونو ّ
ّ
ّ
ألنكم ال تبمغون حكمة رّبكم و لن تنالوا عممو العزيز المحيط من ّادعی عرفان ذاتو ىو
تتكمّموا فی امری ّ
ثم تكمّموا فيو و فيما
من اجيل ّ
الناس يك ّذبو ك ّل ال ّذ ّرات و يشيد بيذا لسانی ّ
الصادق األمين اذكروا امری ّ
السامعين
امرتم بو من ّ
لدنا و من دون ذلك ال ينبغی لكم و ليس ألحد اليو سبيل ان كنتم من ّ

ص ۱۱
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يا ىذا الييكل قد جعمناك مطمع ك ّل اسم من اسمائنا الحسنی و مظير ك ّل صفة من صفاتنا العميا و منبع
السموات و األرض و
ثم بعثناك عمی صورتی بين ّ
ك ّل ذكر من اذكارنا لمن فی األرض و ّ
السمآء ّ

ونن من الميتدين و جعمناك
جعمناك آية ّ
عزی لمن فی جبروت األمر و الخمق لييتدی بك عبادی و يك ّ
يتقرب الی نفسك المييمنة عمی
سدرة الجود لمن فی ّ
السموات و األرض ىنيئاً لمن يستظ ّل فی ظمّك و ّ
العالمين قل ّانا جعمنا ك ّل اسم عيناً و اجرينا منيا انيار الحكمة و العرفان فی رياض األمر و ال يعمم
ثم
عدتيا احد االّ رّبك ّ
ّ
المقدس المقتدر العميم الحكيم قل ّانا بدئنا ك ّل الحروف من ّ
النقطة و رجعناىا الييا ّ

مرة اخری باسمی األبيی فضلً
الصانع األبدع البديع سوف ّ
بعثناىا عمی ىيكل بشر تعالی ّ
نفصل منيا ّ
الحق و رجعناىا الييا و اظيرناىا عمی
الفضال القديم و ابرزنا األنوار من شمس اسمنا
من عندی و انا
ّ
ّ
تحجبنی نفس عن سمطانی و
ىيكل االنسان تعالی القادر المقتدر القدير لن يمنعنی احد من امری و لن ّ

قدرتی انا الّذی بعثت الممكنات بقولی و انا المقتدر عمی ما اريد قل ّانا لو نريد ان نقبض األرواح من
مرة اخری لنقدر ال يعرف عمم ذلك االّ المّو العالم العميم ولو نريد ان نظير
ك ّل األشيآء فی آن و نبعثيا ّ
ين بأمری فی اق ّل من حين ولو نريد ان نبعث
ين بداية و ال نياية لنقدر و نظير كمّ ّ
ذرة شموساً ال ل ّ
من ّ
ان ىذا لسيل يسير
نفصل من حرف عمم ما كان و ما يكون لنقدر ّ
السموات و األرض و ّ
من قطرة بحور ّ
األول الّذی ال ّاول لو الی اآلخر الّذی ال آخر لو ولكن خمقی غفموا عن قدرتی و
كذلك كنت مقتد اًر من ّ

السموات و األرض االّ بعد
يتحرك شیء بين ّ
اعرضوا عن سمطانی و جادلوا نفسی العميم الحكيم قل لم ّ
اذنی و لم تصعد نفس الی الممكوت االّ بعد امری ولكن برّيتی احتجبوا عن قدرتی و سمطانی و كانوا من

الغافمين قل ال يری فی ظيوری االّ ظيور المّو و ال فی قدرتی االّ قدرة المّو لو كنتم من العارفين قل مثل

خمقی كمثل األوراق عمی ال ّشجرة ّانيا قد كانت ظاىرةً بوجودىا و قائمةً بنفسيا ولكن غافمةً عن اصميا
يبمغن مقام البموغ فی ىذا األمر المبرم
النبات و
كذلك مثّمنا لعبادنا العاقمين لعمّيم
يصعدن عن رتبة ّ
ّ
ّ
ممد حياتو من لدن عزيز حكيم
ان حياتو بو و ّانو لم يعرف ّ
ان مثميم كمثل الحوت فی المآء ّ
المتين قل ّ
يقبمن
الناس
و كان محتجباً عنو بحيث لو ُيسئل عن المآء و صفاتو لن يعرف كذلك نمقی األمثال لع ّل ّ
ّ
السموات و األرضين يا قوم خافوا المّو و ال تكفروا بالّذی احاطت رحمتو الممكنات و
الی قبمة من فی ّ

سبق فضمو الموجودات و احاط سمطان امره ظاىركم و باطنكم و ّاولكم و آخركم اتّقوا المّو و كونوا من
تمر عمييم آيات المّو و ىم ال يعرفونيا اال ّانيم من الغافمين قل أ
المتّقين اياكم ان تكونوا مثل الّذين ّ
تعبدون من ال يسمع و ال يبصر و كان احقر العباد و اذلّيم ما لكم ال تتّبعون الّذی اتی من مطمع األمر
العمی العظيم يا قوم ال تكونوا كالّذين حضروا تمقآء العرش و ما استشعروا اال ّانيم من
بنبأ المّو
ّ
الصاغرين ك ّنا نتمو عمييم اآليات الّتی انجذب بيا اىل الجبروت و سكان الممكوت و ىم رجعوا محتجبين
ّ
حی بارادة من عند المّو كذلك نمقی عميكم ما ييديكم سبيل
عنيا و
ّ
مترصدين ندآء احد من العباد الّذی ّ
العمی العظيم و سئموا عن ابواب
مقر العرش بين يدی رّبيم
المقربين كم من عباد دخموا بقعة الفردوس ّ
ّ
ّ
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ائمة الفرقان كذلك كان شأن ىؤآلء ان كنتم من العالمين كما ترون فی ىذه األيام
اربعة او عن احد من ّ
السعير
تمسكوا باسم من األسمآء و احتجبوا عن موجدىا نشيد ّانيم من اىل ّ
الّذينيم كفروا و اشركوا ّ
يسئمون ال ّشمس

ص ۱۱
الحق ما نطق الخمق ان كنتم من ال ّشاىدين قل يا قوم لم يكن عند ال ّشمس االّ اشراقيا و
ما قالو الظّ ّل و
ّ
ما يظير منيا و ما سواىا استضآء بنورىا اتّقوا المّو و ال تكونوا من الجاىمين منيم من سئل الظّممة عن

النور قل افتح بصرك لتری االشراق احاط اآلفاق ّانو ُيری بالعين ىذا نور اشرق و الح من افق فجر
ّ
محمد رسوالً
الروح عمی ّ
المعانی بضيآء مبين أ تسئمون الييود ىل كان ّ
حق من المّو او األصنام ىل كان ّ
العمی العظيم قل يا قوم دعوا ما عندكم عند تجمّی ىذا الظّيور و خذوا ما امرتم
او مؤل الفرقان ذكر المّو
ّ
تقرب العباد الی
بو ىذا امر المّو لكم ّانو ىو خير اآلمرين وجمالی لم يكن مقصودی فی ىذه الكممات االّ ّ

اهلل العزيز الحميد اياكم ان تفعموا بی ما فعمتم بمب ّشری اذا ّنزلت عميكم آيات المّو من شطر فضمی ال
ان الفطرة قد خمقت بقولی و تطوف حولی ان كنتم من الموقنين طوبی
تقولوا ّانيا ما ّنزلت عمی الفطرة ّ
تضوعت فی األكوان و تعطّر بيا االمكان
الرحمن ّانيا
لمن وجد نفحات قميص المعانی من بيان رّبكم ّ
ّ
طوبی لمن وجد عرفيا و اقبل الی المّو بقمب منير

يا ىذا الييكل ّانا قد جعمناك مرآتاً لممكوت األسمآء لتحكی عن سمطانی بين الخلئق اجمعين و تدعو
الناس الی لقائی و جمالی و تكون ىادياً الی سبيمی الواضح المستقيم قد رفعنا اسمك بين العباد فضلً
ّ
الفضال القديم و زّيّناك بط ارز نفسی و القينا عميك كممتی لتحكم فی الممك كيف تشآء و
من عندنا و انا
ّ
السموات و األرض بحيث لم يكن ألحد من خير االّ بأن يدخل فی ظمّك
تفعل ما تريد و ّ
قدرنا لك خير ّ

ام اًر من لدن رّبك العميم الخبير و اعطيناك عصا األمر و فرقان الحكم لتفرق بين ك ّل امر حكيم و
الرحمن لتشكر و تكون من ال ّشاكرين و
اظيرنا من صدرك ابحر المعانی و البيان فی ذكر رّبك ّ

لدنا مرايا
السموات و األرضين ابعث باذن من ّ
اختصصناك بين خمقی و جعمناك مظير نفسی لمن فی ّ
حاكيات و حروفات عاليات ليحكين عن سمطانك و قدرتك و يدلمن عمی اقتدارك و عظمتك و يك ّن
مرة و نعيدك الی
مبدعين كما
مظاىر اسمائك بين العالمين ّانا جعمناك مبدء المرايا و
ّ
ّ
بدئناىن منك ّاول ّ
ىن ان ال يستكبرن عمی
ان رّبك ىو الغالب المقتدر القدير ّنبئ المرايا حين ظيور ّ
نفسی كما بدئناك ّ

تمنعين عن الخضوع بين يدی المّو العزيز
الرياسة و
موجدىن و
ّ
تغرّن ّ
ّ
ّ
ين ّ
خالقين حين ظيوره و ال ّ
بعثتن بارادتی اياك ّن ان تكفرن بآيات رّبی و تك ّن من
خمقتن بأمری و
انتن يا ايتيا المرايا قد
ّ
ّ
الجميل قل ّ
تتمسكن بما عندك ّن و تفتخرن بارتفاع اسمائك ّن ينبغی لك ّن ان
الّذينيم ظمموا و كانوا من الخاسرين و
ّ
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قدر من لدن مقتدر قدير
السموات و األرض كذلك ّ
عمن فی ّ
تنقطعن ّ
ص ۱۲
يا ىيكل امری قل ّانی لو اريد ان اجعل األشيآء مرايا اسمائی فی اق ّل من حين ألقدر فكيف رّبی الّذی
خمقنی بأمره المبرم المتين و لو اريد ان اقمّب الممكنات اقرب من لمح البصر ألقدر فكيف االرادة الّتی

رب العالمين قل يا مظاىر اسمائی انتم لو تجاىدون فی سبيل المّو بأموالكم
مشية المّو رّبی و ّ
خزنت فی ّ
و انفسكم و تعبدونو بعدد رمال األرض و قطرات األمطار و امواج البحار و تعترضون عمی مظير

األمر حين الظّيور ال تذكر اعمالكم عند المّو و ان تركتم األعمال و آمنتم بو فی ىذه األيام عسی المّو
ان يكفّر عنكم سيئاتكم ّانو ىو العزيز الكريم كذلك يعمّمكم المّو ما ىو المقصود لعمّكم ال تستكبرون عمی
تقرب الی المنظر األكبر و سحقاً لممعرضين كم من عباد
الّذی بو ثبت ما ّنزل فی ازل اآلزال طوبی لمن ّ
ينفقون امواليم فی سبيل المّو ولكن حين الظّيور نراىم من المعرضين و كم من عباد يصومون فی األيام

الصوم اال ّانيم من الجاىمين و كم من عباد يأكمون خبز ال ّشعير
و يعترضون عمی الّذی بأمره حقّق حكم ّ
فصمنا لك اعماليم لتكون
و يقعدون عمی ما ينبت من األرض و يحممون ال ّشدائد حفظاً لرياساتيم كذلك ّ

الناس البقآء اسمائيم بعد اذ لن تبقی االّ بما يمعنيم بو من فی
ذكری لآلخرين اولئك يحممون ال ّشدائد رئآء ّ
عز
ورب العالمين ىل ّ
السموات و األرضين قل لو تبقی اسمائكم كما زعمتم ىل ينفعكم من شیء ال ّ
ّ

عزی بابقآء اسمو بين الّذين يعبدون األسمآء ال ونفس المّو العزيز القدير و ان لم يذكركم احد فی األرض
ّ
و كان المّو راضياً عنكم اذاً انتم فی كنائز اسمو الباطن كذلك ّنزلنا اآليات لتجذبكم الی مطمع األنوار و

مما رزقكم المّو حلالً
عما نييتم عنو فی الكتاب و كموا ّ
تعرفون ما اراد رّبكم العميم الحكيم امسكوا انفسكم ّ
و ال تحرموا انفسكم من نعمائو ّانو ىو الكريم ذو الفضل العظيم ال تحمموا ال ّشدائد عمی انفسكم اعمموا ما

ونن من الغافمين يا معشر العممآء انتم لو تجتنبون
ّبيّناه لكم ببراىين واضحات و آيات الئحات و ال تك ّ
الناس و
ألن بارتكابيا تضيع مقاماتكم عند ّ
عما نييتم عنو فی الكتاب لم يكن فخ اًر لكم ّ
الخمر و امثاليا ّ
عما سوی
تبدل اموركم و تيتك استاركم بل الفخر فی اذعانكم كممة
ّ
ّ
الحق و انقطاعكم فی ّ
الس ّر و الجير ّ
المّو العزيز القدير طوبی لعالم ما جعل العمم حجاباً بينو و بين المعموم و اذ اتی القيوم اقبل اليو بوجو

السموات و األرضين ّانو
منير ّانو من العممآء يستبرك بأنفاسو اىل الفردوس و يستضیء بنبراسو من فی ّ
الحق و من اقبل اليو اقبل الی المّو العزيز الحكيم يا مطالع العمم اياكم
من ورثة األنبيآء من رآه قد رأی
ّ

ان ىذا ظمم منكم عمی انفسكم و عمييم يشيد بذلك
ألن بتغييركم ّ
ان ّ
يتغير اكثر العباد ّ
تتغيروا فی انفسكم ّ
غيرت األنيار المنشعبة منيا اتّقوا المّو و كونوا من المتّقين
تغيرت ت ّ
ك ّل عارف خبير مثمكم كمثل عين اذا ّ
كذلك االنسان اذا فسد قمبو تفسد اركانو و كذلك ال ّشجرة ان فسد اصميا تفسد اغصانيا و افنانيا و اوراقيا
قدر لكم من لدن عزيز كريم ّانا لو
عما ّ
و اثمارىا كذلك ضربنا لكم األمثال لعمّكم ال تحتجبون بما عندكم ّ
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نأخذ كفّاً من التّراب و نزّينو بطراز األسمآء لنقدر و ىذا من فضمی عميو من دون استحقاقو كذلك ّنزل
بالحق من لدن منزل عميم انظروا الی الحجر األسود الّذی جعمو المّو مقبل العالمين ىل يكون ىذا الفضل
ّ
العز من ذاتو ال وذاتی الّتی عجز عن عرفانيا ك ّل عالم عميم كذلك
من نفسو ال ونفسی و ىل يكون ىذا ّ
انظر فی المسجد األقصی و األماكن الّتی جعمناىا مطاف من فی األطراف و األقطار لم يكن شرفيا

منيا بل بما تنسب الی مظاىرنا الّذين جعمناىم مطالع وحينا بين العباد ان كنتم من العالمين و فی ك ّل
ليبين لكم ما اراد ّانو بك ّل شیء عميم انقطعوا يا
ذلك لحكمة ال يعمميا االّ المّو اسئموا ّ
ص ۱۳
الرحمن
قوم عن ّ
الدنيا و زخرفيا و ال تمتفتوا الی الّذينيم كفروا و اشركوا اطمعوا من افق البيان لذكر رّبكم ّ
تقدسوا انفسكم حين الظّيور
ىذا ما اراده المّو لكم طوبی لمعارفين قل يا قوم ّانا امرناكم فی األلواح بأن ّ

مشية رّبكم
السمآء لينطبع فييا تجمّی شمس
ّ
الحق من افق ّ
عن األسمآء و عن ك ّل ما خمق فی األرض و ّ
حب من عمی األرض و بغضيم لئلّ يمنعكم شیء عن
العزيز العظيم و امرناكم بأن تطيّروا نفوسكم عن ّ

تمسك بأحد منيما ّانو
جية و
يضطركم الی جية اخری و ىذا من اعظم نصحی لكم فی كتاب مبين من ّ
ّ
ال يقدر ان يعرف األمر عمی ما ىو عميو يشيد بذلك ك ّل منصف خبير انتم نسيتم عيد المّو و نقضتم
ثم
قرت عيون
ّ
ميثاقو الی ان اعرضتم عن الّذی بظيوره ّ
الموحدين طيّروا األنظار عن الحجب و األستار ّ
الن ّبيين و المرسمين لتعرفوا امر المّو فی ىذه األيام الّتی فييا اتی الموعود بسمطان عظيم
انظروا حجج ّ

لغنی عن العالمين ّانو لم
اتّقوا المّو و ال تحرموا انفسكم عن مطمع اآليات ىذا ما تنتفع بو ذواتكم ّ
ان رّبكم ّ
يزل كان و لم يكن معو من شیء قد ارتفعت باسمو راية التّوحيد عمی طور الوجود من الغيب و ال ّشيود

ان الّذينيم خمقوا بارادة من عنده و بعثوا بأمره اعرضوا عنو و
عمی اّنو ال الو االّ انا الواحد العزيز الفريد ّ
لما
اتّخذوا ألنفسيم رّباً من دون المّو اال ّانيم من المبعدين كانوا ان يذكروا ّ
الرحمن فی ك ّل األحيان و ّ
المقدس العميم
مشية المّو
ظير
ّ
بالحق حاربوه ّ
ّ
اف ليم بما نقضوا الميثاق اذ اشرق ّنير اآلفاق من افق ّ
الحكيم سمّوا سيوف البغضآء عمی وجو المّو و ال يشعرون فی انفسيم ك ّأنيم اموات فی قبور اىوائيم بعد
يصرون مستكبرين
الديار اال ّانيم فی حجاب عظيم اذا تتمی عمييم آيات المّو
ما فاحت نسمة المّو فی ّ
ّ
تدعون االيمان فی انفسكم و
ك ّأنيم ما عرفوا شيئاً و ما سمعوا ندآء المّو
العمی العميم قل وا حسرة عميكم أ ّ
ّ

الرحمن اياكم ان يحجبكم ما ّنزل فی
تكفرون بآيات المّو العزيز الحكيم قل يا قوم ولّوا وجوىكم شطر رّبكم ّ
البيان ّانو ما ّنزل االّ لذكری العزيز المنيع و ما كان مقصوده االّ جمالی قد ممئت اآلفاق من برىانی لو
النقطة األولی عمی زعمكم غيری و يدرك لقائی لن يفارقنی و يستأنس بنفسی
كنتم من المنصفين لو كان ّ
الناس بممكوتی كذلك ّنزل فی األلواح ان
و استأنست بنفسو فی ايامی ّانو ناح لفراقی قد سبقنی ليب ّشر ّ
الناظرين فيا ليت يكون من ذی سمع ليسمع ضجيجو فی البيان بما ورد عمی نفسی من ىؤآلء
كنتم من ّ
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الغافمين و يعرف حنينو فی فراقی و شغفو الی لقائی العزيز البديع و فی ىذا الحين يشاىد محبوبو بين

السجود بين يديو بال ّذلّة الّتی اعترف القمم بالعجز عن ذكرىا بما ورد عميو
العباد الّذينيم خمقوا ّ
أليامو و ّ
األول الی المنظر األكبر ىذا المقام األطير و
من ىؤآلء الظّالمين قل يا قوم ّانا دعوناكم فی الظّيور ّ

الستر األعظم و اتی جمال القدم عمی سحاب القدر كفرتم بالّذی آمنتم فويل
فمما
ّ
انشق ّ
ب ّشرناكم بأيام المّو ّ
الحق بما عندكم اذا اشرقت عميكم شمس اآليات من افق
لكم يا معشر المشركين خافوا المّو و ال تدحضوا
ّ

ان سجودكم فنآء بابو ليكون خي اًر
سجداً لمّو ّ
خروا بوجوىكم ّ
رب العالمين ّ
اصبع مميك األسمآء و ّ
الصفات ّ
السموات و األرضين قل يا قوم اذكركم
مما خمق فی ّ
من عبادة الثّقمين و خضوعكم عند ظيوره خير لكم ّ

بالحق و جعمنی ذك اًر لمخلئق
لوجو المّو و ما اريد منكم جزآء ان اجری االّ عمی الّذی فطرنی و بعثنی
ّ
مقره و ال تتّبعوا ال ّشيطان فی انفسكم ّانو يأمركم بالبغی و
اجمعين اسرعوا الی منظر المّو و ّ
الصراط الّذی نصب فی العالم بيذا األمر المبرم الحكيم قل قد ظير ال ّشيطان
الفحشآء و يمنعكم عن ّ
بشأن ما ظير

ص ۱٤
األولين قد ارتفع ندآء
شبيو فی االمكان و كذلك ظير جمال ّ
الرحمن بالطّراز الّذی ما ادركت مثمو عيون ّ
توجو الی جية العرش منظر قدس كريم
الرحمن و من ورائو ندآء ال ّشيطان طوبی لمن سمع ندآء المّو و ّ
ّ

طرز بو ديباج كتاب
من كان فی قمبو اق ّل من خردل ّ
حب دونی لن يقدر ان يدخل ممكوتی و برىانی ما ّ
السموات العمی
الوجود ان كنتم من العارفين قل اليوم يوم فيو ظير الفضل األعظم و لم يكن شیء ال فی ّ
السامعين
السفمی االّ و
يغر ّ
ّ
دن بثنآء نفسی ان كنتم من ّ
و ال فی األراضی ّ
ينطقن بذكری و ّ

ثم يا
يا ىيكل الظّيور انفخ فی ّ
ثم يا ىيكل األسرار تنفّس فی المزمار بذكر رّبك المختار ّ
الصور باسمی ّ
حورّية الفردوس اخرجی من غرف الجنان و اخبری اىل األكوان تالمّو قد ظير محبوب العالمين و
األولين و اآلخرين اياكم ان تتوقّفوا فی
مقصود العارفين و معبود من فی ّ
السموات و األرضين و مسجود ّ
الحق و ما سواه معدوم عند احد من
القوة و الجلل ّانو ىو
ّ
ىذا الجمال بعد ما ظير بسمطان القدرة و ّ

الصابرين و من توقّف اق ّل من
عباده و مفقود لدی ظيور انواره اسرعوا الی كوثر الفضل و ال تكونوا من ّ
مقر القير فبئس مثوی المتوقّفين
آن ليحبط المّو عممو و يرجعو الی ّ
السحاب و قضی األمر من لدی المّو المقتدر
يا پاپا اخرق األحجاب قد اتی ّ
رب األرباب فی ظمل ّ
الصفات كذلك يأمرك القمم
ثم اصعد الی ممكوت األسمآء و ّ
المختار اكشف ّ
السبحات بسمطان رّبك ّ
مرة اياك ان تعترض
األعمی من لدن رّبك العزيز ّ
الجبار ّانو اتی من ّ
مرة اخری كما اتی منيا ّاول ّ
السمآء ّ
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عميو كما اعترض الفريسيون من دون بينة و برىان قد جری عن يمينو كوثر الفضل و عن يساره سمسبيل

قدامو ملئكة الفردوس برايات اآليات اياك ان تمنعك األسمآء عن المّو فاطر األرض و
العدل و يمشی ّ
ثم اقبل الی موالك الّذی بو اضائت اآلفاق قد زّيّنا الممكوت باسمنا األبيی كذلك
ّ
السمآء دع الوری ورائك ّ
قضی األمر من لدی المّو خالق األشيآء اياك ان تمنعك الظّنون بعد اذ اشرقت شمس اليقين من افق بيان

ثم اقبل الی
رّبك العزيز ّ
المنان أ سكنت فی القصور و سمطان الظّيور فی اخرب البيوت دعيا ألىميا ّ
عمروا غرف
الممكوت بروح و ريحان قل يا مؤل األرض اخربوا بيوت الغفمة بأيادی القدرة و االطمينان و ّ
مما تطمع ال ّشمس عميو يشيد بذلك من عنده فصل
العرفان فی القموب ليتجمّی عمييا ّ
الرحمن ىذا خير لكم ّ
الخطاب قد فاحت نسمة المّو فی العالم بما اتی المقصود بمجده األعظم اذاً ك ّل حجر و مدر ينادی قد

عمن
ظير الموعود الممك لمّو المقتدر العزيز الغفّار اياك ان تمنعك العموم عن سمطان المعموم او ّ
الدنيا ّ
الرحمن بين مؤل األكوان و خذ كأس الحيوان بيد االطمينان اشرب منيا ّاوالً
خمقيا و تركيا قم باسم رّبك ّ

ثم اسق المقبمين من اىل األديان كذلك الح قمر البيان من افق الحكمة و التّبيان اخرق سبحات العموم
ّ
الروح افتی عميو من كان اعمم عممآء عصره فی مصره
لئلّ تمنعك عن شطر اسمی القيوم اذكر اذ اتی ّ
و آمن بو من يصطاد الحوت

فاعتبروا يا اولی األلباب ّانك من شموس سموات األسمآء احفظ نفسك لئلّ تغشاىا الظّممة و تحجبك عن
الوىاب
ّ
النور انظر ما ّنزل فی الكتاب من لدن رّبك العزيز ّ
ص ۱٥
السمآء ضعوا ما عندكم
قل يا معشر العممآء امسكوا اقلمكم قد ارتفع صرير القمم األعمی بين األرض و ّ
الساعة الّتی كانت مكنونة فی عمم المّو و نادت ال ّذ ّرات قد
و خذوا ما ارسمناه اليكم بقدرة و سمطان قد اتت ّ

اتی القديم ذو المجد العظيم اسرعوا اليو يا مؤل األرض بخضوع و اناب قل ّانی فديت بنفسی لحياتكم و
منی لذا تبكی عين شفقتی عمی شعبی اتّقوا المّو يا اولی األنظار انظر
تفرون ّ
مرة اخری ا اركم ّ
لما جئتكم ّ
ّ
فی الّذين اعترضوا عمی االبن اذ اتاىم بسمطنة و اقتدار كم من الفريسيين كانوا ان ينتظروا لقائو و

تضوع طيب الوصال و كشف الجمال اعرضوا عنو و اعترضوا عميو كذلك القينا
ّ
يتضرعوا فی فراقو ّ
فمما ّ
عز
عدة معدودات من الّذين لم يكن ليم ّ
الزبر و األلواح ما اقبل الی الوجو االّ ّ
اليك ما ىو المسطور فی ّ
الرىبان اعتكفوا
عز و سمطان كذلك انظر فی ىذا ّ
الناس و اليوم يفتخر باسمو ك ّل ذی ّ
بين ّ
الزمان كم من ّ
بالعشی و االشراق
تم الميقات و كشفنا ليم الجمال ما عرفونی بعد اذ يدعوننی
فی الكنائس باسمی ّ
فمما ّ
ّ
نراىم باسمی احتجبوا عن نفسی ان ىذا االّ شیء عجاب قل اياكم ان يمنعكم ال ّذكر عن المذكور و

العبادة عن المعبود اخرقوا حجب األوىام ىذا رّبكم العزيز العلّم قد اتی لحياة العالم و اتّحاد من عمی
ب
لمر ّ
تقرون ّ
األرض كمّيا اقبموا يا قوم الی مطمع الوحی و ال توقّفوا اق ّل من آن أ تقرئون االنجيل و ال ّ
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حجة آمنتم بالمّو فأتوا بيا كذلك ّنزل
بأی ّ
الجميل ىذا ال ينبغی لكم يا مؤل األحبار قل ان تنكروا ىذا األمر ّ
األمر من القمم األعمی من لدن رّبكم األبيی فی ىذا المّوح الّذی من افقو اشرقت األنوار كم من عباد

تضوعت
قرب الی المّو مرسل األرياح يا مؤل ّ
صارت اعماليم حجباً ألنفسيم و بيا منعوا عن التّ ّ
الرىبان قد ّ
ممن فاز بمقآء المّو فی ىذا اليوم الّذی
نفحات ّ
الرحمن فی األكوان طوبی لمن نبذ اليوی و اخذ اليدی ّانو ّ

الرقاب أ تزّينون اجسادكم و كان
فيو اخذت ّ
الزالزل سكان األرض و فزع من عمييا االّ من شآء المّو مالك ّ
ثم ادخموا العباد فی
قميص المّو
ّاً
محمر بدم البغضآء بما ورد عميو من اولی االغضآء اخرجوا من اماكنكم ّ
ممكوت المّو مالك يوم التّناد قد ظيرت الكممة الّتی سترىا االبن ّانيا قد ّنزلت عمی ىيكل االنسان فی ىذا
توجيوا اليو يا مؤل األخيار
ّ
ب الّذی ىو األب قد اتی بمجده األعظم بين األمم ّ
الر ّ
الزمان تبارك ّ

يتموج
قل يا مؤل األديان ن اركم ىائمين فی تيو الخسران و كنتم حيتان ىذا البحر لم منعتم عن مبدئكم ّانو ّ
تسبح باسم رّبيا
الصيحة و ّ
الصخرة بأعمی ّ
امام وجوىكم اسرعوا اليو من ك ّل األقطار ىذا يوم فيو تصيح ّ

الغنی المتعال قد اتی األب و كمل ما وعدتم بو فی الممكوت ىذه كممة كانت محفوظة خمف حجاب
ّ
المشية بآيات ّبينات قد حبس جسدی لعتق انفسكم و قبمنا ال ّذلّة
مما اتی الوعد اشرقت من افق
ّ
العظمة ف ّ
الصميب و رأسی
ّ
ب ذا المجد و الممكوت و ال تتّبعوا ك ّل مشرك ّ
الر ّ
جبار جسدی يشتاق ّ
لعزكم اتّبعوا ّ
الرحمن لتطيير العالم عن العصيان كذلك اشرقت شمس الحكم من افق امر
ينتظر ّ
السنان فی سبيل ّ
الصفات قد قام عمينا اىل الفرقان و ع ّذبونا بعذاب ناح
مالك األسمآء و ّ

ص ۱٦
عما اراد
ظن ّ
السحاب من المشركين من ّ
الرعد و بكی عمينا ّ
بو روح القدس و صاح ّ
ان البآلء يمنع البيآء ّ
البر
المّو موجد األشيآء قل ال ومنزل األمطار ّانو ال يمنعو شیء عن ذكر رّبو تالمّو
ّ
الحق لو يحرقونو فی ّ
السموات و األرض و لو يمقونو فی بئر ظممآء
ّانو من قطب البحر يرفع رأسو و ينادی ّانو الو من فی ّ
يجدونو فی ُعمی الجبال ينادی قد اتی المقصود بسمطان العظمة و االستقلل و لو يدفنونو فی األرض

المقدس العزيز المختار و لو
الندآء قد اتی البيآء بممكوت المّو
ّ
السمآء و ينطق بأعمی ّ
يطمع من افق ّ
يسفكون دمو ك ّل قطرة منو تصيح و تدعو المّو بيذا االسم الّذی بو فاحت نفحات القميص فی األشطار
بقوة ال تمنعنا جنود الّذين
ّانا تحت سيوف األعدآء ندعو العباد الی المّو فاطر األرض و ّ
السمآء و ننصره ّ

ثم اقبموا اليو
الفجار قل يا اىل األرض ك ّسروا اصنام األوىام باسم رّبكم العزيز ّ
ظمموا و ال سطوة ّ
المنان ّ
فی ىذا اليوم الّذی جعمو المّو سمطان األيام
الزينة
يا رئيس القوم استمع لما ينصحك بو
الرمم من شطر اسمو األعظم بع ما عندك من ّ
مصور ّ
ّ
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النيار دع الممك لممموك و اطمع من افق البيت مقبلً الی
ثم انفقيا فی سبيل المّو مك ّور المّيل و ّ
المزخرفة ّ
السمآء كذلك امرك مالك األسمآء من
الممكوت و منقطعاً عن ّ
ثم انطق بذكر رّبك بين األرض و ّ
الدنيا ّ

حدد فی الكتاب ىذا
الناس اياكم ان تجاوزوا ما ّ
لدن رّبك العزيز العلّم انصح المموك قل ان اعدلوا بين ّ
الدنيا و زخرفيا دعيا لمن ارادىا و خذ ما امرت بو من لدن مالك
ينبغی لك اياك ان
تتصرف فی ّ
ّ
ترد البصر الييا كن كما كان موالك كذلك نطق لسان
االختراع ان يأتك احد بخزائن األرض كمّيا ال ّ
ان صفائو بنفسو لو تغطّيو بالحرير ّانو يحجب
الوحی بما جعمو المّو طراز كتاب االبداع انظر فی المّؤلؤ ّ

حب
ان زينتك ّ
الصبيان اعمم ّ
حسنو و صفائو كذلك االنسان شرفو بآدابو و ما ينبغی لو ال بما تمعب بو ّ
الزخارف دعيا ألىميا و اقبل الی المّو مجری األنيار كمّما ّنزل
عما سواه ال ما عندك من ّ
المّو و انقطاعك ّ
تتمسك بحبال األوىام و تمنع
من األمثال قد ّنزل بمسان االبن و الّذی ينطق اليوم ال يتكمّم بيا ّاياك ان
ّ
الوىاب اذا اخذك سكر خمر اآليات و اردت الحضور تمقآء عرش
عما ّ
قدر فی ممكوت المّو العزيز ّ
نفسك ّ

حبی و درعك ذكری و زادك التّوكل عمی المّو مظير
السموات اجعل قميصك ّ
رّبك فاطر األرضين و ّ
القوات
مرة اخری ّانو نادی فی ّبرّية البيان يا خمق األكوان طيّروا عيونكم قد
يا مؤل االبن قد ارسمنا اليكم ّ
يوحنا ّ
ب الجميل
الر ّ
اقترب يوم المشاىدة و المّقآء و يا مؤل االنجيل اعمروا ّ
السبيل قد اقترب اليوم الّذی فيو يأتی ّ

تغردت الحمامة
استعدوا ّ
ّ
لمدخول فی الممكوت كذلك قضی األمر من لدی المّو فالق األصباح اسمعوا ما ّ
ليعمدكم بالمآء لكی
سمی
السدرة
ّ
ّ
ّ
البقائية عمی افنان ّ
بيوحنا ّ
االليية يا مؤل األرض قد ارسمنا اليكم من ّ

األيام الّتی فييا اراد
تطيّر اجسادكم لظيور المسيح و ّانو طيّركم بنار
الروح للستعداد ليذه ّ
ّ
الحب و مآء ّ
يغسمكم بمآء الحيوان من ايادی الفضل و االحسان ىذا ليو الوالد الّذی اخبركم بو اشعيا و
الرحمن ان ّ
ّ
العزة و
الروح افتحوا األبصار يا مؤل األحبار لتروا رّبكم جالساً عمی عرش ّ
ّ
المعزی الّذی اخذ عيده ّ
االجلل قل يا مؤل األديان ال تكونوا كالّذين اتّبعوا الفريسيين و بذلك

ص ۱۷
الروح ان ىم االّ فی غفمة و ضلل قد اتی جمال القدم باسمو األعظم و اراد ان يدخل العالم
احتجبوا عن ّ
فی ممكوتو األقدس و يری المخمصون ممكوت المّو امام وجيو اىرعوا اليو و ال تتّبعوا ك ّل مشرك كفّار لو

يخالف فی ذلك عين احد ينبغی لو ان يقمعيا كذلك رقم من قمم القدم من لدن مالك االمكان ّانو قد اتی
مرة اخری لخلصكم يا اىل االنشآء أ تقتمونو بعد اذ اراد لكم الحياة الباقية اتّقوا المّو يا اولی األبصار يا
ّ

رب اآلخرة و األولی كذلك يأمركم
توجيوا الی المّو ّ
قوم اسمعوا ما يوحی اليكم من شطر رّبكم األبيی و ّ
لمنار اخرجوا يا قوم من
لمنور ما
نحب ان نترككم ّ
مطمع شمس االليام من لدن خالق األنام قد خمقناكم ّ
ّ
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مطمئنة و
ثم اقبموا الييا بقموب مطيّرة و انفس
ّ
الظّممات بيذه ال ّشمس الّتی اشرقت من افق عناية المّو ّ
الندآء الی
عيون ناظرة و وجوه ناضرة ىذا ما يعظكم بو مالك القدر من شطر المنظر األكبر ليجذبكم ّ

ممك وت األسمآء طوبی لمن وفی بالميثاق و ويل لمن نقض العيد و كفر بالمّو عالم األسرار قل ىذا يوم
الفضل تعالوا ألجعمكم مموك ممالك ممكوتی ان اطعتمونی تروا ما وعدناكم بو و اجعمكم مؤانسی نفسی

فی جبروت عظمتی و معاشری جمالی فی سمآء اقتداری الی األبد و ان عصيتمونی اصبر بحممی لعمّكم

تقومن من فراش الغفمة كذلك سبقتكم رحمتی اتّقوا المّو و ال تتّبعوا الّذين اعرضوا عن الوجو بعد
تنتبين و
ّ
ّ
فصل بين األشيآء خزن ما اختار فی اواعی
ما يدعونو فی
الغدو و اآلصال ّانو قد اتی يوم الحصاد و ّ
ّ

النار ما ينبغی ليا كذلك حكم رّبكم العزيز الودود فی ىذا اليوم الموعود ّانو ىو الحاكم
العدل و القی فی ّ
جيد لنفسی و ما تكمّم االّ
عمی ما يشآء ال الو االّ ىو المقتدر القيّار و المنقّی ما اراد االّ ان يخزن ك ّل ّ
النصاری قد تجمّينا عميكم من قبل و
يعرفكم امری و ييديكم سبيل الّذی بذكره زّينت األلواح قل يا مؤل ّ
بما ّ
مرة و اراد ان
مرة اخری ىذا يوم المّو اقبموا اليو ّانو قد اتی من ّ
السمآء كما اتی ّاول ّ
ما عرفتمونی ىذه ّ
يحب ان تحترقوا بنار اليوی انتم
يأويكم الی ظلل رحمتو ّانو ىو المتعالی العزيز ّ
ان المحبوب ال ّ
صار ّ
الن ّ
و لو احتجبتم ىذا لم يكن االّ من غفمتكم و عدم عرفانكم تذكروننی و ال تعرفوننی تدعوننی و غفمتم عن

ظيوری بعد اذ جئتك م من سمآء القدم بمجدی األعظم احرقوا األحجاب باسمی و سمطانی لكی تجدوا الی

ب الجميل من افق سرادق العظمة و الكبريآء ينادی و يقول يا مؤل االنجيل قد دخل
الر ّ
الر ّ
ب سبيلً ّ
ّ
الوىاب
بقوة رّبكم العزيز ّ
الممكوت من كان خارجاً منو و اليوم ن اركم متوقّفين لدی الباب اخرقوا األحجاب ّ
ثم ادخموا باسمی فی ممكوتی كذلك يأمركم من اراد لكم الحياة الباقية ّانو كان عمی ك ّل شیء قدي اًر طوبی
ّ
النور و سرعوا اليو اذا ىم فی الممكوت يأكمون و يشربون مع األصفيآء و ن اركم يا ابنآء
لمّذين عرفوا ّ

ان رّبكم الجميل قد
الممكوت فی الظّممة ىذا ال ينبغی لكم أ تخافون من اعمالكم تمقآء ّ
النور اقبموا اليو ّ
الروح ّانی اشيد لو كما ّانو كان لی شييداً ّانو قال
شرف بقدومو دياره كذلك نعمّمكم سبيل من اخبر بو ّ
ّ
صيادی االنسان و اليوم نقول تعالوا لنجعمكم عمّة حياة العالم كذلك قضی الحكم فی لوح
تعاليا ألجعمكما ّ
كان من قمم األمر مسطو اًر

ص ۱۸
ليقومن عن رقد اليوی و
النورآء
تحرك عمی ذكر مموك اخری فی ىذه الورقة المباركة ّ
ّ
يا قمم األعمی ّ
عن الی المّو فی ىذا الظّيور األبدع المنيع
تغرد بو الورقآء عمی افنان سدرة المنتيی و يسر ّ
ّ
يسمعن ما ّ
الناقوس األفخم عمی ىيكل االسم
النواقيس تالمّو
ّ
القسيس ان ال ّ
الحق قد ظير ّ
يدق ّ
قل يا ممك باريس ّنبئ ّ
العمی األعمی فی جبروت البقآء باسمو األبيی كذلك ّنزلت آيات رّبك
مشية رّبك
األعظم و تدقّو اصابع ّ
ّ
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السمآء فی ىذه األيام الّتی فييا ناحت قبائل
الكبری تارةً اخری لتقوم عمی ذكر المّو فاطر األرض و ّ
األرض كمّيا و تزلزلت اركان البلد و غ ّشت العباد غبرة االلحاد االّ من شآء رّبك العزيز الحكيم قل قد
الرحمن و يتّحد العالم و يجتمعوا عمی ىذه
اتی المختار فی ظمل األنوار ليحيی األكوان من نفحات اسمو ّ
ألنو سيفنی
عما عندكم ّ
المائدة الّتی ّنزلت من ّ
السمآء اياكم ان تكفروا بنعمة المّو بعد انزاليا ىذا خير لكم ّ

الرحمن من اقبل
و ما عند المّو يبقی ّانو ىو الحاكم عمی ما يريد قد ّ
ىبت نسمات الغفران من شطر رّبكم ّ
تتوجو بسمع
الييا طيّرتو عن العصيان و عن ك ّل دآء و سقم طوبی لمن اقبل الييا و ويل لممعرضين لو ّ
يسبح ك ّل شیء بحمد رّبو منيم من عرف
الفطرة الی األشيآء لتسمع منيا قد اتی القديم ذو المجد العظيم ّ
الندآء من ىذه
المّو و يذكر و منيم من يذكر و ال يعرف كذلك احصينا األمر فی لوح مبين يا ممك اسمع ّ

المقدسة البيضآء خمف قمزم
النار المشتعمة من ىذه ال ّشجرة الخضرآء فی ىذا الطّور المرتفع عمی البقعة
ّ
ّ
النور الّذی اشرق من
الرحيم قد ارسمنا من ّايدناه بروح القدس ليخبركم بيذا ّ
البقآء ّانو ال الو االّ انا الغفور ّ

غرة
مشية رّبكم
العمی األبيی و ظيرت فی الغرب آثاره ّ
افق ّ
توجيوا اليو فی ىذا اليوم الّذی جعمو المّو ّ
ّ
يؤيدك
السموات و األرضين قم عمی خدمة المّو و نصرة امره ّانو ّ
الرحمن عمی من فی ّ
األيام و فيو تجمّی ّ

ان رّبك ىو المقتدر القدير قد فاحت
بجنود الغيب و ال ّشيادة و يجعمك سمطاناً عمی ما تطمع ال ّشمس عميو ّ
الرحمن فی األكوان طوبی لمن وجد عرفيا و اقبل الييا بقمب سميم زّين ىيكمك بطراز اسمی و
نفحات ّ
مما عندك و من خزائن األرض
لسانك بذكری و قمبك ّ
بحبی العزيز المنيع ما اردنا لك االّ ما ىو خير لك ّ

ان رّبك ىو العميم الخبير قم بين العباد باسمی و قل يا مؤل األرض اقبموا الی من اقبل اليكم ّانو
كمّيا ّ
ان شجرة الطّور تنطق فی
لوجو المّو بينكم و ّ
حجتو فيكم و دليمو لكم قد جائكم بآيات عجز عنيا العالمون ّ
صدر العالم و روح القدس ينادی بين األمم قد اتی المقصود بسمطان مبين يا ممك قد سقطت انجم سمآء

عنی اال
فمما جئتيم بمجدی اعرضوا ّ
العمم الّذين يستدلّون بما عندىم الثبات امری و يذكرون المّو باسمی ّ
بالحق و اعترض عميو عممآء الييود الی ان ارتكبوا ما
الروح اذ اتی
ّ
ّانيم من ّ
الساقطين ىذا ما اخبركم بو ّ
فمما اتی
ناح بو روح القدس و ذرفت عيون ّ
المقربين انظر فی الفريسيين منيم من عبد المّو سبعين سنة ّ
االبن كفر بو و دخل الممكوت من ارتكب الفحشآء كذلك يذكرك القمم من لدن مالك القدم لتطّمع عمی ما

قضی من قبل و تكون اليوم من المقبمين
ص ۱۹

ثم اشتغموا بما تنتفع بو انفسكم و انفس
قل يا مؤل ّ
الرىبان ال تعتكفوا فی الكنائس و المعابد اخرجوا باذنی ّ
حق االعتكاف لو كنتم من العارفين من
حبی ىذا ّ
العباد كذلك يأمركم مالك يوم ّ
الدين اعتكفوا فی حصن ّ
لمنار
الميت ينبغی للنسان ان يظير منو ما ينتفع بو العباد و الّذی ليس لو ثمر ينبغی ّ
جاور البيت ّانو ك ّ
عما
تزوجوا ليقوم بعدكم احد مقامكم ا ّنا منعناكم عن الخيانة ال ّ
كذلك يعظكم رّبكم ّانو ىو العزيز الكريم ّ
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تظير بو األمانة أ اخذتم اصول انفسكم و نبذتم اصول المّو ورائكم اتّقوا المّو و ال تكونوا من الجاىمين لو

ال االنسان من يذكرنی فی ارضی و كيف تظير صفاتی و اسمائی تفكروا و ال تكونوا من الّذين احتجبوا

مقر ليسكن فيو او يضع رأسو عميو بما اكتسبت ايدی
تزوج ّانو ما وجد ّا
الراقدين ّ
و كانوا من ّ
ان الّذی ما ّ
الخائنين ليس تقديس نفسو بما عرفتم و عندكم من األوىام بل بما عندنا اسئموا لتعرفوا مقامو الّذی كان

مقدساً عن ظنون من عمی األرض كمّيا طوبی لمعارفين
ّ

ان رّبك ىو
عما قضی من حكم الغزاء ّ
يا ممك ّانا سمعنا منك كممة تكمّمت بيا اذ سئمك ممك ّ
الروس ّ
نت راقداً فی المياد ايقظنی ندآء العباد الّذين ظُمموا الی ان ُغرقوا فی البحر األسود
قمت ك ُ
العميم الخبير َ

النا بموناك وجدناك فی
الندآء بل اليوی ّ
بأنك ما ايقظك ّ
كذلك سمعنا و رّبك عمی ما اقول شييد نشيد ّ
نحب ان نرجع اليك كممة سوء حفظاً لممقام الّذی
المتفرسين ّانا ما
معزل اعرف لحن القول و كن من
ّ
ّ
النفوس من ك ّل
سجية
المقربين ّانو ثوب يوافق ّ
اعطيناك فی الحياة الظّاىرة ّانا اخترنا األدب و جعمناه ّ
ّ
صغير و كبير طوبی لمن جعمو طراز ىيكمو ويل لمن ُجعل محروماً من ىذا الفضل العظيم لو كنت
صاحب الكممة ما نبذت كتاب المّو ورآء ظيرك اذ اُرسل اليك من لدن عزيز حكيم ّانا بموناك بو ما

الدنيا و ما عندك و يبقی الممك لمّو رّبك و
وجدناك عمی ما ّادعيت قم و تدارك ما فات عنك سوف تفنی ّ
األولين ال ينبغی لك ان تقتصر األمور عمی ما ييوی ىواك اتّق زفرات المظموم احفظو من
ّ
رب آبائك ّ
سيام الظّالمين بما فعمت تختمف األمور فی مممكتك و يخرج الممك من كفّك جزآء عممك اذاً تجد نفسك
الروح فی
فی خسران مبين و تأخذ ّ
الزالزل ك ّل القبائل ىناك االّ بأن تقوم عمی نصرة ىذا األمر و تتّبع ّ
تتمسك بيذا الحبل المتين قد
السبيل المستقيم أ ّ
غرك لعمری ّانو ال يدوم و سوف يزول االّ بأن ّ
ىذا ّ
عزك ّ
الندآء من شطر الكبريآء تدع ما عندك
نری ال ّذلّة تسعی ورائك و انت من الغافمين ينبغی لك اذا سمعت ّ
توجينا الی
بأم العراق الی ان ُح ّم الفراق ّ
و تقول ّلبيك يا الو من فی ّ
السموات و األرضين يا ممك قد ك ّنا ّ

يتم باألوراق بذلك ناح سكان الفردوس و
فمما اتيناه ورد عمينا من اولی ّ
ممك االسلم بأمره ّ
النفاق ما ال ّ
ببينات المّو و برىانو و
اىل حظائر القدس ولك ّن القوم فی حجاب غميظ قل أ تعترضون عمی الّذی جائكم ّ

بالحق و جعمو سراجاً لمعالمين قد
حجتو و آياتو ان ىی من تمقآء نفسو بل من لدن من بعثو و ارسمو
ّ
ّ
السجن األعظم
ّ
السجن و ادخمونا فی ّ
اشتد عمينا األمر فی ك ّل يوم بل فی ك ّل ساعة الی ان اخرجونا من ّ
الدين لو كان القديم ىو المختار عندكم َلم
يجددوا ّ
بأی جرم ُحبسوا قالوا ّانيم ارادوا ان ّ
بظمم مبين اذا قيل ّ
تركتم ما شرع فی التّوراة و االنجيل ّبينوا يا قوم لعمری ليس لكم اليوم من محيص ان كان ىذا جرمی قد
الروح و من قبمو الكميم و
محمد رسول المّو و من قبمو ّ
سبقنی فی ذلك ّ

ص ۲۱
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السموات
ان كان ذنبی اعآلء كممة المّو و اظيار امره فأنا ّاول المذنبين ال ّ
ابدل ىذا ال ّذنب بممكوت ممك ّ
السجن اردنا ان نبمّغ الی المموك رساالت رّبيم العزيز الحميد ولو ّانا بمّغنا الييم
لما وردنا ّ
و األرضين ّانا ّ

السحاب
الر ّ
ب اذ اتی عمی ّ
مرة اخری فضلً من المّو لعمّيم يعرفون ّ
ما اُمرنا بو فی الواح شتّی ىذه ّ
عمی من جنود
بسمطان مبين كمّما ازداد البآلء زاد البيآء فی ّ
حب المّو و امره بحيث ما منعنی ما ورد ّ
السحاب و داعياً الی المّو المقتدر القدير ّانی
الغافمين لو يستروننی فی اطباق التّراب يجدوننی اركباً عمی ّ
حبو و رضائو يشيد بذلك ما انا فيو من البليا الّتی ما
فديت بنفسی فی سبيل المّو و اشتاق البليا فی ّ
حمميا احد من العالمين و ينطق ك ّل شعر من شعراتی بما نطق شجر الطّور و ك ّل عرق من عروقی
يدعو المّو و يقول يا ليت قطعت فی سبيمك لحياة العالم و اتّحاد من فيو كذلك قضی األمر من لدن عميم
عية امانات المّو بينكم احفظوىم كما تحفظون انفسكم ّاياكم ان تجعموا ال ّذئاب رعاة
الر ّ
خبير و اعمم ّ
ان ّ
وجو الی الفقرآء و المساكين لو تشرب رحيق الحيوان من
األغنام و ان يمنعكم الغرور و االستكبار عن التّ ّ

عما عندك و تصيح باسمی بين العالمين اغسل نفسك
كؤوس كممات رّبك ّ
الرحمن لتصل الی مقام تنقطع ّ
الدنيا دع القصور ألىل
بمآء االنقطاع ليذا ال ّذكر الّذی اشرق من افق االبداع ّانو يطيّرك عن غبار ّ
ان الّذين ما
ثم اقبل الی الممكوت ىذا ما اختاره المّو لك لو كنت من المقبمين ّ
القبور و الممك لمن اراد ّ
تحب
الميتين لو ّ
يحركيم اليوی كيف يشآء اال ّانيم من ّ
اقبموا الی الوجو فی ىذا الظّيور ّانيم غير احيآء ّ

ان تحمل ثقل الممك احممو لنصرة امر رّبك تعالی ىذا المقام الّذی من فاز بو فاز بك ّل الخير من لدن
ثم اقبل الی الممكوت بأمر رّبك المقتدر القدير قم بين العباد
عميم حكيم اطمع من افق االنقطاع باسمی ّ
ان الّذين اعرضوا عن الوجو اولئك
بسمطانی قل يا قوم قد اتی اليوم و فاحت نفحات المّو بين العالمين ّ
غمبت عمييم اىوآء انفسيم اال ّانيم من اليائمين زّين جسد الممك بطراز اسمی و قم عمی تبميغ امری ىذا

الناس باسم المّو
مما عندك و يرفع المّو بو اسمك بين المموك ّانو عمی ك ّل شیء قدير امش بين ّ
خير لك ّ
الرحمن فی قطب األكوان لتحدث
و سمطانو لتظير منك آثاره بين العالمين اشتعل بيذه ّ
النار الّتی اوقدىا ّ

ان الّذی لم
منك ح اررة ّ
ثم اجذب القموب بذكری العزيز المنيع قل ّ
حبو فی افئدة المقبمين اسمك سبيمی ّ
ممن اتّبع
الرحمن فی ىذا ّ
تنتشر منو نفحات قميص ذكر رّبو ّ
الزمان لن يصدق عميو اسم االنسان ّانو ّ
اليوی سوف يجد نفسو فی خسران عظيم
السبحان
الرحمن و ترتكبوا ما ارتكبو ال ّشيطان ال وجمال ّ
قل يا قوم ىل ينبغی لكم ان تنسبوا انفسكم الی ّ
عما يمنعكم عن
حب ّ
لو كنتم من العارفين ّ
قدسوا قموبكم عن ّ
الدنيا و السنكم عن االفترآء و اركانكم ّ
الدنيا ىی اعراضكم عن مطمع الوحی و اقبالكم الی ما ال ينفعكم و ما
قرب الی المّو العزيز الحميد قل ّ
التّ ّ
المقر المشرق المنير
منعكم اليوم عن شطر المّو ّانو اصل ّ
تقربوا الی المنظر األكبر ىذا ّ
الدنيا اجتنبوىا و ّ

الدنيا بالعدل ّانا خمقنا ك ّل شیء
طوبی لمن لم يمنعو شیء عن رّبو ّانو ال بأس عميو لو
يتصرف فی ّ
ّ
لما اتی فی
لعبادنا
ّ
الموحدين يا قوم ان تقولوا ما ال تفعمون فما الفرق بينكم و بين الّذين قالوا المّو رّبنا و ّ
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ظمل الغمام اعرضوا و استكبروا عمی المّو العزيز العميم يا قوم ال تسفكوا
ص ۲۱
ان الّذين يفسدون فی األرض
الدمآء و ال تحكموا عمی نفس االّ
ّ
ّ
بالحق كذلك امرتم من لدن عميم خبير ّ
حدد فی الكتاب فبئس مثوی المعتدين قد كتب المّو لك ّل نفس تبميغ امره و
بعد اصلحيا اولئك جاوزوا ما ّ
ثم يبمّغ
الّذی اراد ما امر بو ينبغی لو ان يتّصف
ّ
بالصفات الحسنة ّاوالً ّ
المقبمين و من دون ذلك ال يؤثّر ذكره فی افئدة العباد كذلك يعمّمكم المّو ّانو

الناس لتنجذب بقولو قموب
ّ
ان الّذين
الرحيم ّ
ىو الغفور ّ

الناس بالعدل يك ّذبيم بما يخرج من افواىيم اىل الممكوت و الّذين يطوفون حول عرش
يظممون و يأمرون ّ
رّبكم العزيز الجميل يا قوم ال ترتكبوا ما تضيع بو حرمتكم و حرمة األمر بين العباد اياكم ان تقربوا ما

الناس كونوا امنآء فی األرض و ال تحرموا
تنكره عقولكم اتّقوا المّو و ال تتّبعوا الغافمين ال تخونوا فی اموال ّ
قدرنا التّبميغ
عما آتاكم المّو من فضمو ّانو يعطيكم ضعف ما عندكم ّانو ىو المعطی الكريم قل ّانا ّ
الفقرآء ّ
يؤيده روح القدس و يميمو ما يستنير
بالبيان ّاياكم ان تجادلوا احداً و الّذی اراد التّبميغ خالصاً لوجو رّبو ّ
ان
بو صدر العالم و كيف صدور المريدين يا اىل البيآء ّ
سخروا مدائن القموب بسيوف الحكمة و البيان ّ

احد من سيف
الصيف و ّ
احر من ّ
الّذين يجادلون بأىوآء انفسيم اولئك فی حجاب مبين قل سيف الحكمة ّ
تحصنوا فی حصن
ثم افتحوا بو مدائن افئدة الّذين
ّ
الحديد لو كنتم من العارفين اخرجوه باسمی و سمطانی ّ

اليوی كذلك يأمركم رّبكم األبيی اذ كان جالساً تحت سيوف المشركين ان اطّمعتم عمی خطيئة استروىا
الستّار ذو الفضل العظيم يا مؤل األغنيآء ان رأيتم فقي اًر ال تستكبروا عميو تفكروا
ليستر المّو عنكم ّانو ىو ّ
بالصدق بو تزّين ىياكمكم و ترتفع اسمائكم و تعمو
فيما خمقتم منو قد خمق ك ّل من مآء ميين عميكم
ّ
الحق لكم اجر عظيم يا مؤل األرض استمعوا لما يأمركم بو القمم من لدن مالك
مراتبكم بين الخمق و لدی
ّ

لدنا ّانا
ان ال ّشرائع قد انتيت الی ال ّشريعة المنشعبة من البحر األعظم اقبموا الييا ام اًر من ّ
األمم و اعمموا ّ
كّنا حاكمين انظروا العالم كييكل انسان اعترتو األمراض و برئو منوط باتّحاد من فيو اجتمعوا عمی ما
شرعناه لكم و ال تتّبعوا سبل المختمفين

األول ايام فييا تجمّی المّو بأسمائو الحسنی عمی من فی
قد انتيت األعياد الی العيدين األعظمين ّ
النبأ العظيم و اآلخرين فی يومين كذلك
السموات و األرضين و اآلخر يوم فيو بعثنا من ب ّشر العباد بيذا ّ
ّ

حدد فی الكتاب من لدن مقتدر قدير تمك اربعة كاممة و دون ذلك اشتغموا بأموركم و ال تمنعوا انفسكم
ّ
الصنائع كذلك قضی األمر و اتی الحكم من لدن رّبكم العميم الحكيم
عن االقتراف و ّ
الرىبان كموا ما احمّو المّو و ال تجتنبوا المّحوم قد اذن المّو لكم اكميا االّ فی ايام
قل يا مؤل ّ
القسيسين و ّ
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معدودات فضلً من لدنو ّانو ىو العزيز الكريم ضعوا ما عندكم خذوا ما اراده المّو ىذا خير لكم ان كنتم
الصوم تسعة عشر يوماً فی اعدل الفصول و عفونا ما دونيا فی ىذا الظّيور
من العارفين قد كتبنا ّ

قدر لكم من لدن
فصمنا و ّبيّنا لكم ما امرتم بو لتتّبعوا اوامر المّو و تجتمعوا عمی ما ّ
المشرق المنير كذلك ّ
يحب ان يری من فی األكوان كنفس واحدة و ىيكل واحد اغتنموا فضل المّو
الرحمن ّ
عزيز حكيم ّ
ان رّبكم ّ
و رحمتو فی ىذه األيام الّتی ما رأت عين االبداع شبييا طوبی لمن نبذ ما عنده ابتغآء ما عند المّو نشيد

ّانو من الفائزين
ص ۲۲

يا ممك اشيد بما شيد المّو لذاتو بذاتو قبل خمق سمائو و ارضو ّانو ال الو االّ انا الواحد الفرد المتعالی
العزيز المنيع قم باالستقامة الكبری عمی امر رّبك األبيی كذلك امرت فی ىذا المّوح البديع ّانا ما اردنا لك
الدنيا و شأن
مما عمی األرض كمّيا تشيد بذلك األشيآء و ىذا الكتاب المبين تفكر فی ّ
االّ ما ىو خير لك ّ
السجن
ان الّذی خمق العالم لنفسو قد حبس فی اخرب ّ
اىميا ّ
الديار بما اكتسبت ايدی الظّالمين و من افق ّ
الزخارف بعد اذ تعمم ّانيا ستفنی او
الناس الی فجر المّو
العمی العظيم ىل تفرح بما عندك من ّ
يدعو ّ
ّ
تستر بما تحكم عمی شبر من األرض بعد اذ كمّيا لم تكن عند اىل البيآء االّ كسواد عين نممة ميتة دعيا
ّ
ثم اقبل الی مقصود العالمين اين اىل الغرور و قصورىم انظر فی قبورىم لتعتبر بما جعمناىا
ألىميا ّ
قرب الی
عبرة ّ
لتفر من الممك مقبلً الی الممكوت و تنفق ما عندك لمتّ ّ
لمناظرين لو تأخذك نفحات الوحی ّ

ىذا المنظر الكريم ّانا نری اكثر العباد عبدة األسمآء كما تراىم يمقون انفسيم فی الميالك البقآء اسمائيم
ان االسم ال ينفع احداً بعد موتو االّ بأن ينسب الی المّو العزيز الحميد كذلك
بعد ما يشيد ك ّل ذی دراية ّ

الجد و االجتياد و
ُسمّطت عمييم األوىام جزآء اعماليم انظر فی قمّة عقوليم يبتغون ما ال ينفعيم بمنتيی ّ
الناس
لو تسئميم ىل ينفعكم ما اردتم تجدىم
ورب العالمين ىذا شأن ّ
متحيرين و لو ينصف احد يقول ال ّ
ّ
ثم و ّل وجيك شطر المّو ىذا ينبغی لك انتصح بما ُنصحت من لدن رّبك
و ما عندىم دعيم فی خوضيم ّ
السموات و األرضين
و قل الحمد لك يا الو من فی ّ

سمی
المقر الّذی فيو
لقدوس و اقبل الی الفردوس
الروس اسمع ندآء المّو الممك ا ّ
ّ
ّ
يا ممك ّ
استقر من ّ
البيی األبيی ّاياك ان يحجبك ىواك
باألسمآء الحسنی بين المؤل األعمی و فی ممكوت االنشآء باسم المّو
ّ
الرحيم ّانا سمعنا ما ناديت بو موالك فی نجواك لذا ىاج عرف عنايتی و
عن التّ ّ
الرحمن ّ
وجو الی رّبك ّ

السجن
ماج بحر رحمتی اجبناك
ّ
بالحق ّ
ان رّبك ىو العميم الحكيم قد نصرنی احد سفرائك اذ كنت فی ّ
تبدل ىذا المقام
السلسل و األغلل بذلك كتب المّو لك مقاماً لم يحط بو عمم احد االّ ىو ّاياك ان ّ
تحت ّ

ان رّبك ىو القادر عمی ما يشآء يمحو ما يشآء و يثبت و عنده عمم ك ّل شیء فی لوح حفيظ اياك
العظيم ّ
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ب بمجده العظيم قد اتی
الر ّ
ان يمنعك الممك عن المالك ّانو قد اتی بممكوتو و تنادی ال ّذ ّرات قد ظير ّ
يم ّلبيك و الطّور يطوف حول البيت و ال ّشجر ينادی
األب و االبن فی الوادی
ّ
المقدس يقول ّلبيك المّ ّ

الناس بيذا
تقرب اليو ويل لممبعدين قم بين ّ
بأعمی ّ
الندآء قد اتی ّ
الوىاب اركباً عمی ا ّ
لسحاب طوبی لمن ّ
العمی العظيم ال تكن من الّذين كانوا ان يدعوا المّو باسم من األسمآء
ثم ادع األمم الی المّو
األمر المبرم ّ
ّ
ثم اذكر األيام الّتی فييا
فمما اتی
ّ
ّ
المسمی كفروا بو و اعرضوا عنو الی ان افتوا عميو بظمم مبين انظر ّ

بالحق و ارسمو الی ارض
الروح بجنود الغيب و حفظو
ّ
الروح و حكم عميو ىيرودس قد نصر المّو ّ
اتی ّ
ان رّبك يحفظ من يشآء لو يكون فی قطب البحر او
اخری وعداً من عنده ّانو ىو الحاكم عمی ما يريد ّ
وجو الی مشرق
فی فم الثّعبان او تحت سيوف الظّالمين طوبی لممك ما منعتو سبحات الجلل عن التّ ّ
الحق يصمّی عميو اىل الفردوس و
الجمال و نبذ ما عنده ابتغآء ما عند المّو اال ّانو من خيرة الخمق لدی
ّ
مرة اخری من شطر سجنی ليخبرك بما ورد
الّذين يطوفون العرش فی البكور و األصيل اسمع ندائی ّ
عمی جمالی من مظاىر جللی و تعرف صبری بعد قدرتی و

ص ۲۳
اصطباری بعد اقتداری وعمری لو تعرف ما ّنزل من قممی و تطّمع عمی خزائن امری و آللئ اسراری فی
حباً السمی و شوقاً الی ممكوتی العزيز المنيع
بحور اسمائی و اواعی كمماتی لتفدی بنفسك فی سبيمی ّ
الروح فی بشارة ال يعادليا فرح
اعمم جسمی تحت سيوف األعدآء و جسدی فی بآلء ال يحصی ولكن ّ
بالحق
العالمين اقبل الی قبمة العالم بقمبك و قل يا مؤل األرض أ كفرتم بالّذی استشيد فی سبيمو من اتی
ّ

الن ّبيين و المرسمين ىذا ىو المذكور فی قمب العالم
بنبأ رّبكم
العمی العظيم قل ىذا نبأ استبشرت بو افئدة ّ
ّ
الرسل لمقائی الی المّو العزيز الحميد يشيد
و الموعود فی صحائف المّو العزيز الحكيم قد ارتفعت ايادی ّ
بذلك ما ّنزل فی األلواح من لدن مقتدر قدير منيم من ناح فی فراقی و منيم من حمل ال ّشدائد فی سبيمی
و منيم من فدی بنفسو جمالی ان كنتم من العارفين قل ّانی ما اردت وصف نفسی بل نفس المّو لو كنتم

المتبصرين قل ّانی انا المذكور بمسان اشعيا و زّين
فی االّ المّو و امره لو كنتم من
ّ
من المنصفين ال ُيری ّ
الرحمن ّانو شيد لی و انا اشيد لو و المّو
باسمی التّوراة و االنجيل كذلك قضی األمر فی الواح رّبكم ّ
عمی ما اقول شييد قل ما ُن ّزلت الكتب االّ لذكری يجد منيا ك ّل مقبل عرف اسمی و ثنائی و الّذی فتح

ان لسانی ينصحكم خالصاً لوجو
سمع فؤاده يسمع من ك ّل كممة منيا قد اتی
ّ
الحق ّانو لمحبوب العالمين ّ
ضر من عمی األرض و اعراضيم و ال ينفعنی اقبال
يضرنی ّ
يتحرك عمی ذكركم بعد اذ ال ّ
المّو و قممی ّ

الدنيا و اآلخرة
تقربكم الی ما ينفعكم فی ّ
الخلئق اجمعين ّانا نذكركم بما امرنا بو و ما نريد منكم شيئاً االّ ّ
جبار عنيد قل يا مؤل الغرور أ ترون
قل أ تقتمون الّذی يدعوكم الی الحياة الباقية اتّقوا المّو و ال تتّبعوا ك ّل ّ
ونن من
انفسكم فی القصور و سمطان الظّيور فی اخرب البيوت ال وعمری انتم فی القبور لو تك ّ
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الصفات
ان الّذی لم ّ
ال ّشاعرين ّ
ييتز من نسمة المّو فی ايامو ّانو من األموات لدی المّو مالك األسمآء و ّ
قوموا عن قبور اليوی مقبمين الی ممكوت رّبكم مالك العرش و الثّری لتروا ما وعدتم بو من قبل من لدن

تظنون ينفعكم ما عندكم سوف يممكو غيركم و ترجعون الی التّراب من غير ناصر و معين
رّبكم العميم أ ّ
تتغير دعوا ما عندكم و اقبموا الی نعمة
ال خير فی حياة يأتييا الموت و ال لبقآء يدركو الفنآء و ال لنعمة ّ

غرد لك القمم األعمی باذن رّبك األبيی اذا سمعت و فزت قل لك
المّو الّتی ّنزلت بيذا االسم البديع كذلك ّ
السجن األعظم لعتق العالمين
الحمد يا الو العالمين بما ذكرتنی بمسان مظير نفسك اذ كان ّ
مقيداً فی ّ
ممن فاز بما اراد المّو العزيز الحكيم سوف
طوبی لممك ما منعو الممك عن مالكو اقبل الی المّو بقمبو ّانو ّ
ان رّبك ىو المقتدر عمی ما يشآء يعطی من يشآء ما يشآء و يمنع
يری نفسو من مموك ممالك الممكوت ّ
عمن يشآء ما اراد ّانو ىو المقتدر القدير
ّ

ص ۲٤
االليية ّانو ال الو االّ انا العزيز الحكيم
السدرة
ّ
يا ّايتيا الممكة فی لندن اسمعی ندآء رّبك مالك البرية من ّ
ثم زّينی رأس الممك باكميل ذكر رّبك الجميل ّانو قد اتی فی العالم بمجده األعظم
ضعی ما عمی األرض ّ
تشرف ّبر ال ّشام بقدوم رّبو مالك األنام و اخذ سكر خمر الوصال شطر
و كمل ما ذكر فی االنجيل قد ّ

الرحمن و اقبل الی مشرق الجمال فی ىذا الفجر المبين قد
الجنوب و ال ّشمال طوبی لمن وجد عرف ّ
العمی األعمی و ك ّل حصاة منيا
اىتز المسجد األقصی من نسمات رّبو األبيی و البطحآء من ندآء المّو
ّ
ّ
نحب
ثم اقبمی بقمبك الی موالك القديم ّانا نذكرك لوجو المّو و ّ
الر ّ
ّ
تسبح ّ
ب بيذا االسم العظيم دعی ىواك ّ
السمآء ّانو عمی ما اقول شييد قد َبمَ َغنا ّانك منعت بيع الغممان
ان يعمو اسمك بذكر رّبك خالق األرض و ّ

و االمآء ىذا ما حكم بو المّو فی ىذا الظّيور البديع قد كتب المّو لك جزآء ذلك ّانو موفّی اجور المحسنين
ان الّذی اعرض و استكبر بعد ما جائتو البينات من لدن
ان تتّبعی ما ارسل اليك من لدن عميم خبير ّ
ان األعمال تقبل بعد االقبال من اعرض عن
منزل اآليات ليحبط المّو عممو ّانو عمی ك ّل شیء قدير ّ
قدر من لدن عزيز قدير و سمعنا ّانك اودعت زمام المشاورة بأيادی
الحق ّانو من احجب الخمق كذلك ّ
ّ
تطمئن قموب من فی ظمّك من ك ّل وضيع
ألن بيا تستحكم اصول ابنية األمور و
ّ
الجميور نعم ما عممت ّ
و شريف ولكن ينبغی ليم ان يكونوا امنآء بين العباد و يرون انفسيم وكآلء لمن عمی األرض كمّيا ىذا
يحول طرفو الی األفق األعمی و
مدبر حكيم و اذا ّ
ما وعظوا بو فی المّوح من لدن ّ
توجو احد الی المجمع ّ
تؤيدنی عمی ما تصمح بو امور عبادك و تعمر بو بلدك ّانك انت
يقول يا اليی اسئمك باسمك األبيی ان ّ

الناس بالعدل الخالص اال ّانو من
عمی ك ّل شیء قدير طوبی لمن يدخل المجمع لوجو المّو و يحكم بين ّ
الفائزين
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تدبروا و تكمّموا فيما يصمح بو العالم و حالو لو كنتم من
يا اصحاب المجالس ىناك و فی ديار اخری ّ
المتوسمين انظروا العالم كييكل انسان ّانو خمق صحيحاً كاملً فاعترتو األمراض باألسباب المختمفة
ّ

مطية اليوی
تصرف
المتغايرة و ما طابت نفسو يوماً بل ّ
المتطببين الّذين ركبوا ّ
ّ
اشتد مرضو بما وقع تحت ّ
و ك انوا من اليائمين و ان طاب عضو من اعضائو فی عصر من األعصار بطبيب حاذق بقيت

ينبئكم العميم الخبير و اليوم نراه تحت ايدی الّذين اخذىم سكر خمر
اعضآء اخری فيما كانت كذلك ّ
الغرور بحيث ال يعرفون خير انفسيم فكيف ىذا األمر األوعر الخطير ان سعی احد من ىؤآلء فی

صحتو لم يكن مقصوده االّ ان ينتفع بو اسماً كان او رسماً لذا ال يقدر عمی برئو االّ عمی قدر مقدور و
ّ
لصحتو ىو اتّحاد من عمی األرض عمی امر واحد و شريعة
األتم
ما جعمو المّو ّ
ّ
الدرياق األعظم و ّ
السبب ّ

الضلل المبين
مؤيد لعمری ىذا ىو
ّ
الحق و ما بعده االّ ّ
واحدة ىذا ال يمكن ابداً االّ بطبيب حاذق كامل ّ
المتطببون و صاروا سحاباً بينو و
النور من مشرق القدم منعو
السبب األعظم و اشرق ذاك ّ
ّ
كمّما اتی ذلك ّ
صحتو و الّذی
بين العالم لذا ما طاب مرضو و بقی فی سقمو الی الحين ّانيم لم يقدروا عمی حفظو و ّ
المتطببين انظروا فی ىذه األيام الّتی اتی
عما اراد بما اكتسبت ايدی
ّ
كان مظير القدرة بين البرّية منع ّ
جمال القدم باالسم األعظم لحياة العالم و اتّحادىم ّانيم قاموا عميو بأسياف شاحذة و ارتكبوا ما فزع بو
الروح األمين الی ان جعموه مسجوناً فی اخرب البلد و
ّ

ص ۲٥
انقطعت عن ذيمو ايادی المقبمين اذا قيل ليم اتی مصمح العالم قالوا قد تحقّق ّانو من المفسدين مع ّانيم
مرةً
ما عاشروه و يرون ّانو ما حفظ نفسو فی اق ّل من حين كان فی ك ّل األحيان بين ايادی اىل الطّغيان ّ
حبسوه و طو اًر اخرجوه و تارةً اداروا بو البلد كذلك حكموا عمينا و المّو بما اقول عميم اولئك من اجيل

الحق يقطعون اعضادىم و ال يشعرون يمنعون الخير من انفسيم و ال يعرفون مثميم كمثل
الخمق لدی
ّ
الصبيان ال يعرفون المفسد من المصمح و ال ّش ّر من الخير قد نراىم اليوم فی حجاب مبين يا معشر
ّ

لما صرتم سحاباً لوجو ال ّشمس و منعتموىا عن االشراق استمعوا لما ينصحكم بو القمم األعمی لع ّل
األمرآء ّ
الصمح ّانو ىو القادر عمی ما
ثم الفقرآء و المساكين نسئل المّو ان ّ
يؤيد المموك عمی ّ
تستريح بو انفسكم ّ

يريد

عية ان ىذا االّ ظمم عظيم
الر ّ
يا معشر المموك ّانا ن اركم فی ك ّل سنة تزدادون مصارفكم و تحممونيا عمی ّ
عية فوق طاقتيم و ال تخربوىم لتعمير قصوركم اختاروا ليم
الر ّ
تحمموا ّ
اتّقوا زفرات المظموم و عبراتو و ال ّ
المتفرسين ّانيم خزائنكم اياكم ان تحكموا
نبين لكم ما ينفعكم ان كنتم من
ما تختارونو ألنفسكم كذلك ّ
ّ
السارقين بيم تحكمون و تأكمون و تغمبون و عمييم
عمييم بما ال حكم بو المّو و اياكم ان تسمّموىا بأيدی ّ
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الصمح األصغر لع ّل بو
تمسكوا بيذا ّ
الصمح األكبر ورائكم ّ
لما نبذتم ّ
تستكبرون ان ىذا االّ امر عجيب ّ
تصمح اموركم و امور الّذين فی ظمّكم عمی قدر يا معشر اآلمرين
ميماتيم االّ عمی قدر تحفظون بو ممالككم و
اصمحوا ذات بينكم اذاً ال تحتاجون الی كثرة العساكر و ّ
بمدانكم اياكم ان تدعوا ما نصحتم بو من لدن عميم امين اتّحدوا يا معشر المموك بو تسكن ارياح
عية و من حولكم ان كنتم من العارفين ان قام احد منكم عمی اآلخر قوموا
الر ّ
االختلف بينكم و تستريح ّ

مرة اخری اتّبعوا ما ّنزل
عميو ان ىذا االّ عدل مبين كذلك ّ
وصيناكم فی المّوح الّذی ارسمناه من قبل ىذه ّ
من لدن عزيز حكيم
ان ييرب احد الی ظمّكم احفظوه و ال تسمّموه كذلك يعظكم القمم األعمی من لدن عميم خبير اياكم ان

تفعموا ما فعل ممك االسلم اذ اتيناه بأمره حكم عمينا وكلئو بالظّمم الّذی بو ناحت األشيآء و احترقت

تحركيم ارياح اليوی كيف تشآء ما وجدنا ليم من قرار اال ّانيم من اليائمين
المقربين ّ
اكباد ّ

تتوجو بالقمب األطير الی
ثم اذكر الممكة لع ّل ّ
يا قمم القدم امسك القمم دعيم ليخوضوا فی اوىاميم ّ
النظر الی شطر رّبيا مالك القدر و تطّمع عمی ما ّنزل فی األلواح
المنظر األكبر و ال تمنع البصر عن ّ
السموات و
و ّ
الزبر من لدن خالق البشر الّذی بو اظممت ال ّشمس و خسف القمر و ارتفع ّ
الندآء بين ّ
األرضين اقبمی الی المّو و قولی

ص ۲٦
عمی من
يا مالكی انا الممموكة و انت مالك المموك قد ر ُ
فعت يد ّ
الرجآء الی سمآء فضمك و مواىبك انزل ّ
رب اسئمك باسمك الّذی جعمتو سمطان
يقربنی اليك ای ّ
سحاب جودك ما يجعمنی منقطعة عن دونك و ّ

السمآء ان تخرق األحجاب الّتی حالت بينی و بين عرفان
األسمآء و مظير نفسك لمن فی األرض و ّ
رب ال تحرمنی من نفحات قميص
مطمع آياتك و مشرق وحيك ّانك انت المقتدر العزيز الكريم ای ّ

بقموبين
آمن بك و بآياتك و فزن بعرفانك و اقبمن
ّ
ّ
رحمانيتك فی ايامك اكتب لی ما كتبتو المائك اللّئی ّ
الراحمين و ّايدنی يا اليی عمی ذكرك بين امائك و نصرة
الی افق امرك ّانك انت مولی العالمين و ارحم ّ

عنی عند طموع انوار وجيك ّانك انت عمی ك ّل شیء قدير البيآء
منی ما فات ّ
ثم اقبل ّ
امرك فی ديارك ّ
السموات و األرضين
لك يا من بيدك ممكوت ممك ّ
يا ممك األرض اسمع ندآء ىذا الممموك ّانی عبد آمنت بالمّو و آياتو و فديت بنفسی فی سبيمو و يشيد
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بذلك ما انا فيو من البليا الّتی ما حمميا احد من العباد و كان رّبی العميم عمی ما اقول شييداً ما دعوت
يصدقنی فی
حبو ما ال رأت عين االبداع شبيو
ّ
ّ
عمی فی ّ
الناس االّ الی المّو رّبك و ّ
رب العالمين و ورد ّ

وجو الی المنظر األكبر و من عنده عمم ك ّل شیء فی لوح
ذلك عباد ما منعتيم سبحات البشر عن التّ ّ
حفيظ كمّما امطر سحاب القضآء سيام البآلء فی سبيل المّو مالك األسمآء اقبمت الييا و يشيد بذلك ك ّل
منصف خبير كم من ليال فييا استراحت الوحوش فی كنائسيا و الطّيور فی اوكارىا و كان الغلم فی

السجن مع
السلسل و األغلل و لم يجد لنفسو ناص اًر و ال معيناً اذكر فضل المّو عميك اذ كنت فی ّ
ّ
السمطان الی العراق بعد
انفس معدودات و اخرجك منو و نصرك بجنود الغيب و ال ّشيادة الی ان ارسمك ّ
ان الّذين اتّبعوا اليوی و اعرضوا عن التّقوی اولئك فی ضلل
اذ كشفنا لو ّانك ما كنت من المفسدين ّ

الناس بالباطل نحن برءآء منيم و
مبين و الّذين يفسدون فی األرض و يسفكون ّ
الدمآء و يأكمون اموال ّ
الراحمين
نسئل المّو ان ال يجمع بيننا و بينيم ال فی ّ
الدنيا و ال فی اآلخرة االّ ان يتوبوا اليو ّانو ىو ارحم ّ
عما سواه و يتّبع ما امر بو فی الكتاب
ان الّذی ّ
ّ
توجو الی المّو ينبغی لو ان يكون ممتا اًز فی ك ّل األعمال ّ
كذلك قضی األمر فی كتاب مبين و الّذين نبذوا امر المّو ورآء ظيورىم و اتّبعوا اىوائيم اولئك فی خطأ
عظيم

الرحمن ان تنظر الی العباد بمحظات اعين رأفتك و تحكم بينيم بالعدل ليحكم المّو
يا سمطان اقسمك برّبك ّ
العزة و ال ّذلّة و يبقی الممك لمّو
الدنيا و ما فييا من ّ
ان رّبك ليو الحاكم عمی ما يريد ستفنی ّ
لك بالفضل ّ

الرحمن من ان
الممك
العمی العميم قل ّانو اوقد سراج البيان و ّ
يمده بدىن المعانی و التّبيان تعالی رّبك ّ
ّ
المقربين ىو القاىر
يقوم مع امره خمق األكوان ّانو يظير ما يشآء بسمطانو و يحفظو بقبيل من الملئكة ّ
فوق خمقو و الغالب عمی برّيتو ّانو ليو العميم الحكيم

ص ۲۷
السبحان و عمّمنی عمم ما كان
عمی نسائم ّ
يا سمطان ّانی كنت كأحد من العباد و راقدًا عمی المياد ّ
مرت ّ
عمی ما
ليس ىذا من عندی بل من لدن عزيز عميم و امرنی ّ
بالندآء بين األرض و ّ
السمآء بذلك ورد ّ
الناس من العموم و ما دخمت المدارس فاسئل المدينة الّتی كنت
ذرفت بو عيون العارفين ما قرأت ما عند ّ

مشية رّبك العزيز الحميد ىل ليا استقرار عند
فييا لتوقن ّ
حركتيا ارياح ّ
بأنی لست من الكاذبين ىذه ورقة ّ
تحركيا كيف تريد ليس لمعدم وجود تمقآء القدم قد
ىبوب ارياح عاصفات ال ومالك األسمآء و ّ
الصفات بل ّ

الميت تمقآء امره قمّبتنی يد ارادة رّبك
جآء امره المبرم و انطقنی بذكره بين العالمين ّانی لم اكن االّ ك ّ
الرحيم ىل يقدر احد ان يتكمّم من تمقآء نفسو بما يعترض بو عميو العباد من ك ّل وضيع و شريف
الرحمن ّ
ّ

مؤيداً من لدن مقتدر قدير يخاطبنی القمم األعمی و يقول ال
ال والّذی عمّم القمم اسرار القدم االّ من كان ّ
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الرحمن لع ّل تشرق من افق
السمطان ما ورد عميك ّ
تخف اقصص عمی حضرة ّ
ان قمبو بين اصبعی رّبك ّ
قمبو شمس العدل و االحسان كذلك كان الحكم من لدی الحكيم محتوماً قل يا سمطان انظر بطرف العدل

ان المّو قد جعمك ظمّو بين العباد و آية قدرتو لمن فی البلد
ثم احكم
ّ
بالحق فيما ورد عميو ّ
الی الغلم ّ
يحبونك ألنفسيم و الغلم
ان الّذين حولك ّ
احكم بيننا و بين الّذين ظممونا من دون ّبينة و ال كتاب منير ّ
مقر الفضل و يقمّبك الی يمين العدل و كان رّبك عمی ما اقول
ّ
يقربك الی ّ
يحبك لنفسك و ما اراد االّ ان ّ
شييداً

يا سمطان لو تسمع صرير القمم األعمی و ىدير ورقآء البقآء عمی افنان سدرة المنتيی فی ذكر المّو

السمآء ليبمّغك الی مقام ال تری فی الوجود االّ تجمّی حضرة المعبود و
موجد األسمآء و خالق األرض و ّ
تتوجو الی افق كان بأنوار الوجو مضيئاً و ال تحمل ثقل
تری الممك احقر شیء عندك تضعو لمن اراد و ّ

حبذا ىذا المقام األسنی لو ترتقی
الممك ابداً االّ لنصرة رّبك
العمی األعمی اذاً يصمّی عميك المؤل األعمی ّ
ّ
ان الغلم ما اراد االّ ابقآء اسمو و منيم من قال
اليو بسمطان كان باسم المّو معروفاً من ّ
الناس من قال ّ
مقر اَ ْمن عمی قدر اضع رجمی عميو كنت فی ك ّل
ّانو اراد ّ
الدنيا لنفسو بعد ّانی ما وجدت فی ايامی ّ
األحيان فی غمرات البليا الّتی ما اطّمع عمييا احد االّ المّو ّانو قد كان بما اقول عميماً كم من ايام

لضری و كم من ليال ارتفع فييا نحيب البكآء من اىمی خوفاً لنفسی و ال ينكر
اضطربت فييا ّ
احبتی ّ
الدنيا فيا
الصدق محروماً و الّذی ال يری لنفسو الحياة فی اق ّل من آن ىل يريد ّ
ذلك االّ من كان عن ّ

عما قالوا يومئذ ال
عجباً من الّذين يتكمّمون بأىوائيم و ىاموا فی ّبرّية ّ
النفس و اليوی سوف ُيسئمون ّ
بأنو ال الو االّ
يجدون ألنفسيم حميماً و ال نصي اًر و منيم من قال ّانو كفر بالمّو بعد اذ شيدت جوارحی ّ
بالحق و ارسميم باليدی اولئك مظاىر اسمائو الحسنی و مطالع صفاتو العميا و ميابط
ىو و الّذين بعثيم
ّ
تمت ح ّجة المّو عمی ما سواه و نصبت راية التّوحيد و ظيرت آية التّجريد
وحيو فی ممكوت االنشآء و بيم ّ

و بيم اتّخذ ك ّل نفس الی ذی العرش سبيلً نشيد ان ال الو االّ ىو لم يزل كان و لم يكن معو من شیء
الرحمن من ان يرتقی الی اد ارك كنيو افئدة اىل العرفان او يصعد
و ال يزال يكون بمثل ما قد كان تعالی ّ

المنزه عن اد ارك ما سواه ّانو كان
الی معرفة ذاتو اد ارك من فی األكوان ىو
المقدس عن عرفان دونو و ّ
ّ
فی ازل اآلزال عن العالمين غنياً و اذكر األيام الّتی فييا اشرقت
ص ۲۸
العمی األعمی اعرض عنو العممآء و اعترض عميو األدبآء لتطّمع
مشية رّبك
شمس البطحآء عن افق ّ
ّ
تفرق من
النور مستو اًر و ّ
عمی ما كان اليوم فی حجاب ّ
اشتدت عميو األمور من ك ّل الجيات الی ان ّ
النجاشی و تل عميو
حولو بأمره كذلك كان األمر من سمآء ّ
ثم اذكر اذ دخل احد منيم عمی ّ
العز مشيوداً ّ
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صدق بالحسنی و آمن بما اتی بو
سورة من القرآن قال لمن حولو ّانيا ّنزلت من لدن عميم حكيم من ّ
عما قرء ّانا نشيد لو كما نشيد لما عندنا من كتب المّو المييمن القيوم
عيسی ال يسعو االعراض ّ
الرحمن لتدع الممك
تالمّو يا ممك لو تسمع نغمات الورقآء الّتی ّ
تغن عمی األفنان بفنون األلحان بأمر رّبك ّ
تتوجو الی المنظر األكبر الّذی كان كتاب الفجر عن افقو مشيوداً و تنفق ما عندك ابتغآء لما
ورائك و ّ

سمو العظمة و االستغنآء كذلك كان األمر فی ّام
عمو ّ
العزة و االستعآلء و ّ
عند المّو اذاً تجد نفسك فی ّ
الرحمن مسطو اًر ال خير فيما ممكتو اليوم فسوف يممكو غداً غيرك اختر لنفسك ما اختاره
البيان من قمم ّ

يؤيد حضرتك عمی اصغآء الكممة الّتی منيا
المّو ألصفيائو ّانو يعطيك فی ممكوتو ممكاً كبي اًر نسئل المّو ان ّ
استضآء العالم و يحفظك عن الّذين كانوا عن شطر القرب بعيداً
السيام فی
يم يا اليی كم من رؤوس نصبت عمی القناة فی سبيمك و كم من صدور استقبمت ّ
سبحانك المّ ّ
حبك اسئمك يا
تشبكت الرتفاع كممتك و انتشار امرك و كم من عيون ذرفت فی ّ
رضائك و كم من قموب ّ
مالك المموك و راحم الممموك باسمك األعظم الّذی جعمتو مطمع اسمائك الحسنی و مظير صفاتك العميا

ثم اجتذبيم يا اليی
السبحات الّتی حالت بينك و بين خمقك و منعتيم عن التّ ّ
ان ترفع ّ
وجو الی افق وحيك ّ
النسيان الی يمين اليقين و العرفان ليعرفوا ما اردت ليم بجودك و
بكممتك العميا عن شمال الوىم و ّ

يتوجيوا الی مظير امرك و مطمع آياتك يا اليی انت الكريم ذو الفضل العظيم ال تمنع عبادك
فضمك و ّ
عن البحر األعظم الّذی جعمتو حاملً لآللئ عممك و حكمتك و ال تطردىم عن بابك الّذی فتحتو عمی
مما
رب ال تدعيم بأنفسيم ّ
من فی سمائك و ارضك ای ّ
عما ىو خير ليم ّ
ألنيم ال يعرفون و ييربون ّ
النفس و اليوی
خمق فی ارضك فانظر الييم يا اليی بمحظات اعين الطافك و مواىبك و خمّصيم عن ّ

مشيتك و ىوآء فضمك
ليتقربوا الی افقك األعمی و يجدوا حلوة ذكرك و ل ّذة المائدة الّتی ّنزلت من سمآء ّ
ّ
الرحيم سبحانك يا اليی
لم تزل احاط كرمك الممكنات و سبقت رحمتك الكائنات ال الو االّ انت الغفور ّ

حبك و ك ّل قطرة منو
بأن قمبی ذاب فی امرك و يغمی دمی فی ك ّل عرق من عروقی من نار ّ
انت تعمم ّ
يناديك بمسان الحال يا رّبی المتعال فاسفكنی عمی األرض فی سبيمك لينبت منيا ما اردتو فی الواحك و

سترتو عن انظر عبادك االّ الّذين شربوا كوثر العمم من ايادی فضمك و سمسبيل العرفان من كأس

تحرك
عطائك و انت تعمم يا اليی ّ
بأنی ما اردت فی امر االّ امرك و ما قصدت فی ذكر االّ ذكرك و ما ّ
ص ۲۹

متحي اًر فی ارضك ان
قممی االّ و قد اردت بو رضائك و اظيار ما امرتنی بو بسمطانك ترانی يا اليی
ّ
عمی خمقك و ان اترك ما امرت بو من عندك اكن مستحقّاً لسياط قيرك و
اذكر ما امرتنی بو يعترض ّ
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عما تيوی انفس عبادك و قبمت ما
بعيداً عن رياض قربك ال ّ
وعزتك اقبمت الی رضائك و اعرضت ّ
بحبك ال اجزع عن شیء و فی
عزك ّ
عندك و تركت ما يبعدنی عن مكامن قربك و معارج ّ
وعزتك ّ

قوتك و فضمك و عنايتك من غير
رضائك ال افزع من بليا األرض كمّيا ليس ىذا االّ بحولك و ّ
بأنی ما اردت منو االّ ظيور
السمطان و انت تعمم ّ
استحقاقی بذلك يا اليی ىذا كتاب اريد ان ارسمو الی ّ
عدلو لخمقك و بروز الطافو ألىل مممكتك و ّانی لنفسی ما اردت االّ ما اردتو و ال اريد بحولك االّ ما
مشيتك غاية رجائی فارحم يا اليی ىذا
تريد عدمت كينونة تريد منك دونك ّ
وعزتك رضائك منتيی اممی و ّ

بأنك انت العزيز العظيم ّايد يا اليی حضرة
تشبث بذيل غنائك و ىذا ال ّذليل الّذی يدعوك ّ
الفقير الّذی ّ
السمطان عمی اجرآء حدودك بين عبادك و اظيار عدلك بين خمقك ليحكم عمی ىذه الفئة كما يحكم عمی
ّ

ما دونيم ّانك انت المقتدر العزيز الحكيم

مقر سرير سمطانی بو عراق عرب تو ّجو نمود و دوازده
حسب االذن و اجازهٴ سمطان زمان اين عبد از ّ
مدت توقّف شرح احوال در پيشگاه سمطانی معروض نشد و ىمچنين بو
سنو در آن ارض ساكن و در ّ
دول خارجو اظياری نرفت متوكلً عمی المّو در آن ارض ساكن تا آنكو يكی از مأمورين وارد عراق شد

اذيت جمعی فقراء افتاد ىر روز بو اغوای بعضی از عممای ظاىره و غيرىم
و بعد از ورود در صدد ّ
متعرض اين عباد بوده مع آنكو ابداً خلف دولت و ممّت و مغاير اصول و آداب اىل مممكت از اين
ّ
عباد ظاىر نشده اين عبد بو ملحظوٴ آنكو مبادا از افعال معتدين امری منافی رأی جيانآرای سمطانی

احداث شود لذا اجمالی بو باب وزارت خارجۀ مير از سعيد خان اظيار رفت تا در پيشگاه حضور
مدتيا گذشت و حكمی صدور نيافت تا
معروض دارد و بو آنچو حكم سمطانی صدور يابد معمول گردد ّ
البداً حفظاً
آنكو امر بو مقامی رسيد كو بيم آن بود بغتةً فسادی برپا شود و خون جمعی ريختو گردد ّ
توجو نمودند اگر بو نظر عدل در آنچو واقع شده ملحظو فرمايند بر
لعباد المّو معدودی بو والی عراق ّ
مرآت قمب منير روشن خواىد شد كو آنچو واقع شده نظر بو مصمحت بوده و چارهای جز آن بر حسب

تعدی
ظاىر نو ذات شاىانو شاىد و گواىند كو در ىر بمد كو معدودی از اين طائفو بودهاند نظر بو ّ

بعضی از حكام نار حرب و جدال مشتعل ميشد ولكن اين فانی بعد از ورود عراق ك ّل ار از فساد و
جمعيت اين حزب
نزاع منع نموده و گواه اين عبد عمل اوست چو كو ك ّل مطّمعند و شيادت ميدىند كو
ّ

متعرض نشده
در عراق اكثر از جميع بمدان بوده معذلك احدی از ّ
حد خود تجاوز ننموده و بو نفسی ّ
قريب پانزده سنو ميشود كو ك ّل ناظ اًر الی المّو و متوكلً عميو ساكنند و آنچو بر ايشان وارد شد صبر
حق گذاشتواند و بعد از ورود اين عبد بو اين بمد كو موسوم بو ادرنو است بعضی از
نمودهاند و بو ّ
اىل عراق و غيره از معنی نصرت كو در كتب اليی نازل شده سؤال نمودهاند اجوبوٴ شتّی در جواب

ارسال يكی از آن اجوبو در
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ص ۳۱
اين ورقو عرض ميشود تا در پيشگاه حضور واضح گردد كو اين عبد جز صلح و اصلح بو امری

الييو كو من غير استحقاق عنايت فرموده واضح و مكشوف نباشد
ناظر نبوده و اگر بعضی از الطاف ّ
اين قدر معموم ميشود كو بو عنايت واسعو و رحمت سابقو قمب ار از طراز عقل محروم نفرموده صورت

كمماتی كو در معنی نصرت عرض شد اين است
ىو المّو تعالی

مقدس است از دنيا و آنچو در اوست و مقصود از نصرت اين نبوده كو
حق ج ّل ذكره ّ
معموم بوده كو ّ
نفسی بو نفسی محاربو و يا مجادلو نمايد سمطان يفعل ما يشآء ممكوت انشاء ار از ّبر و بحر بو يد

حق
حق وارد شوند از ّ
الييو عمی قدر مراتبيم اگر در ظ ّل ّ
مموك گذاشتو و ايشانند مظاىر قدرت ّ
حق ج ّل ذكره از برای خود خواستو قموب عباد اوست كو
ان رّبك لعميم و خبير و آنچو ّ
محسوب واالّ ّ
الييواند لميزل ارادهٴ سمطان اليزال اين بوده كو قموب
انيو و خزائن عمم و حكمت ّ
محبت رّب ّ
كنائز ذكر و ّ
عباد ار از اشارات دنيا و ما فييا طاىر نمايد تا قابل انوار تجمّيات مميك اسماء و صفات شوند پس بايد

مقر خود آيد يعنی تجمّی اسماء و صفاتش نو ذاتو
در مدينوٴ قمب بيگانو راه نيابد تا دوست يگانو بو ّ
مقدس از صعود و نزول بوده و خواىد بود پس نصرت اليوم
تعالی چو كو آن سمطان بيمثال الزال ّ
اعتراض بر احدی و مجادلۀ با نفسی نبوده و نخواىد بود بمكو محبوب آن است كو مدائن قموب كو در

تصرف جنود نفس و ىوی است بو سيف بيان و حكمت و تبيان مفتوح شود لذا ىر نفسی كو ارادهٴ
ّ
تصرف نمايد و از ذكر ما سوی المّو
نصرت نمايد بايد ا ّول بو سيف معانی و بيان مدينوٴ قمب خود ار ّ

حق نبوده و
توجو كند اينست مقصود از نصرت ابداً فساد محبوب ّ
محفوظ دارد و بعد بو مدائن قموب ّ
نيست و آنچو از قبل بعضی از جيّال ارتكاب نمودهاند ابداً مرضی نبوده ان تُقتموا فی رضاه لخير لكم
احبای اليی بو شأنی در مابين عباد ظاىر شوند كو جميع ار بو افعال خود بو
من ان تقتموا اليوم بايد ّ
حق ناظر بو ارض و اموال
رضوان ذیالجلل ىدايت نمايند قسم بو آفتاب افق تقديس كو ابداً دوستان ّ

حق الزال ناظر بو قموب عباد خود بوده و اين ىم نظر بو عنايت كبری
فانيوٴ او نبوده و نخواىند بود ّ
مقدس شوند و بو مقامات باقيو وارد گردند واالّ آن
ابيو طاىر و ّ
است كو شايد نفوس فانيو از شئونات تر ّ

حب ممكنات نفعی بو او راجع و نو از بغضشان
سمطان حقيقی بنفسو لنفسو مستغنی از ك ّل بوده نو از ّ
مقر خود كو
ابيو ظاىر و بو او راجع خواىند شد و ّ
ضری وارد ك ّل از امكنوٴ تر ّ
حق فرداً واحداً در ّ
ّ

مستقر و ال يعمم
دنو بوده
ّ
ّ
عمو و ّ
مقدس از مكان و زمان و ذكر و بيان و اشاره و وصف و تعريف و ّ
الوىاب انتيی
ذلك االّ ىو و من عنده عمم الكتاب ال الو االّ ىو العزيز ّ
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ص ۳۱
ولكن حسن اعمال منوط بو آنكو ذات شاىانو بنفسو بو نظر عدل و عنايت در آن نظر فرمايند و بو
السمطان عمی ما اراد و ما اراد
عرايض بعضی من دون ّبينو و برىان كفايت نفرمايند نسئل المّو ان ّ
يؤيد ّ
ينبغی ان يكون مراد العالمين و بعد اين عبد ار بو استانبول احضار نمودند با جمعی از فق ار وارد آن

مدينو شديم و بعد از ورود ابداً با احدی ملقات نشد چو كو مطمبی نداشتيم و مقصودی نبود جز آنكو

بو برىان بر ك ّل مبرىن گردد كو اين عبد خيال فساد نداشتو و ابداً با اىل فساد معاشر نو فوالّذی انطق
توجو بو جيتی صعب بوده ولكن لحفظ نفوس
لسان ك ّل شیء بثنآء نفسو نظر بو مراعات بعضی مراتب ّ

ان رّبی يعمم ما فی نفسی و ّانو عمی ما اقول شييد ممك عادل ظ ّل المّو است در
اين امور واقع شده ّ
ارض بايد ك ّل در سايوٴ عدلش مأوی گيرند و در ظ ّل فضمش بياسايند اين مقام تخصيص و تحديد
حق ج ّل ذكره خود ار
نيست كو مخصوص بو بعضی دون بعضی شود چو كو ظ ّل از مظ ّل حاكيست ّ
رب العالمين فرموده زي ار كو ك ّل ار تربيت فرموده و ميفرمايد فتعالی فضمو الّذی سبق الممكنات و رحمتو
ّ
الّتی سبقت العالمين اين بسی واضح است كو صواب يا خطا عمی زعم القوم اين طائفو امری كو بو آن

ابتغآء لما عند المّو گذشتواند و ىمين گذشتن
حق دانستو و اخذ كردهاند لذا از ما عندىم
معروفند آن ار ّ
ً
يدعون آيا مشاىده شده
محبت رحمن گواىيست صادق و شاىديست ناطق عمی ما ىم ّ
از جان در سبيل ّ

ك و عاقل من غير دليل و برىان از جان بگذرد و اگر گفتو شود اين قوم مجنونند اين بسی بعيد است
چو كو منحصر بو يك نفس و دو نفس نبوده بمكو جمعی كثير از ىر قبيل از كوثر معارف اليی

سرمست شده بو مشيد فدا در ره دوست بو جان و دل شتافتواند اگر اين نفوس كو لمّو از ما سواه

حجت و برىان صدق قول
گذشتواند و جان و مال در سبيمش ايثار نمودهاند تكذيب شوند بو كدام ّ
محمد اعمی المّو مقامو و
ديگران عمی ما ىم عميو در محضر سمطان ثابت ميشود مرحوم حاجی ّ
سيد ّ
لجة بحر رحمتو و غفرانو با آنكو از اعمم عممای عصر بودند و اتقی و ازىد اىل زمان خود
غمسو فی ّ
و جللت قدرشان بو مرتبوای بود كو السن برّيو ك ّل بو ذكر و ثنايش ناطق و بو زىد و ورعش موقن در

توجو
غزای با روس با آنكو خود فتوای جياد فرمودند و از وطن معروف بو نصرت دين با عمم مبين ّ

نمودند معذلك بو بطش يسير از خير كثير گذشتند و مراجعت فرمودند يا ليت كشف الغطآء و ظير ما

ستر عن األبصار و اين طائفو بيست سنو متجاوز است كو در ايام و ليالی بو سطوت غضب خاقانی

مع ّذب و از ىبوب عواصف قير سمطانی ىر يك بو دياری افتادهاند چو مقدار از اطفال كو بی پدر

اميات كو از بيم و خوف جرأت آنكو
ماندهاند و چو مقدار از آباء كو بی پسر گشتواند و چو مقدار از ّ
بر اطفال مقتول خود نوحو نمايند نداشتواند و بسی از عباد كو در عشی با كمال غنا و ثروت بودهاند
و در اشراق در نيايت فقر و ذلّت مشاىده شدهاند ما من ارض االّ و قد صبغت من دمائيم و ما من
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ىوآء االّ و قد ارتفعت اليو زفراتيم و در اين سنين معدودات من غير تعطيل از سحاب قضا سيام بل

حب اليی در قموبشان بو شأنی مشتعل كو اگر ك ّل ار قطعو
باريده و مع جميع اين قضايا و بليا نار ّ
حب محبوب عالميان نگذرند بمكو بو
قطعو نمايند از ّ
ص ۳۲
جان مشتاق و آممند آنچو ار در سبيل اليی وارد شود ای سمطان نسمات رحمت رحمن اين عباد ار
احديو كشيده گواه عاشق صادق در آستين باشد ولكن بعضی از عممای ظاىره
تقميب فرموده و بو شطر ّ
قمب انور مميك زمان ار نسبت بو ُمحرمان حرم رحمن و قاصدان كعبوٴ عرفان مك ّدر نمودهاند ای كاش
رأی جيانآرای پادشاىی بر آن قرار ميگرفت كو اين عبد با عممای عصر مجتمع ميشد و در حضور
حق آمل كو چنين مجمسی فراىم آيد
حجت و برىان مينمود اين عبد حاضر و از ّ
حضرت سمطان اتيان ّ
تا حقيقت امر در ساحت حضرت سمطان واضح و الئح گردد و بعد األمر بيدك و انا حاضر تمقآء

حجت باقيو است مابين مؤل اكوان ميفرمايد
عمی خداوند رحمن در فرقان كو ّ
سرير سمطنتك فاحكم لی او ّ
تمنای موت ار برىان صدق فرموده و بر مرآت ضمير منير معموم است
فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ّ
ّ

استدالليوٴ اين قوم در
كو اليوم كدام حزبند كو از جان در سبيل معبود عالميان گذشتواند و اگر كتب
ّ
اثبات ما ىم عميو بو دماء مسفوكۀ فی سبيمو تعالی مرقوم ميشد ىرآينو كتب التحصی مابين برّيو ظاىر

و مشيود بود حال چگونو اين قوم ار كو قول و فعمشان مطابق است ميتوان انكار نمود و نفوسی ار كو

ذره اعتبار در سبيل مختار نگذشتو و نميگذرند تصديق نمود بعضی از عمما كو اين بنده ار
از يك ّ
تكفير نمودهاند ابداً ملقات ننمودهاند و اين عبد ار نديدهاند و از مقصود مطّمع نشدهاند و معذلك قالوا ما

اراد وا و يفعمون ما يريدون ىر دعوی ار برىان بايد محض قول و اسباب زىد ظاىره نبوده ترجموٴ چند

فاطميو صموات المّو عمييا كو مناسب اين مقام است بو لسان پارسی
فقره از فقرات صحيفوٴ مكنونوٴ
ّ
عرض ميشود تا بعضی از امور مستوره در پيشگاه حضور مكشوف شود و مخاطب اين بيانات در

صحيفوٴ مذكوره كو بو كممات مكنونو اليوم معروفست قومی ىستند كو در ظاىر بو عمم و تقوی
معروفند و در باطن مطيع نفس و ىوی .ميفرمايد

ای بيوفايان چ ار در ظاىر دعوی شبانی كنيد و در باطن ذئب اغنام من شدهايد مثل شما مثل ستارهٴ

دری و روشن است و در باطن سبب اضلل و ىلكت كاروانيای
قبل از صبح است كو در ظاىر ّ
مدينو و ديار من است
و ىمچنين ميفرمايد
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ای بو ظاىر آراستو و بو باطن كاستو مثل تو مثل آب تمخ صافيست كو كمال لطافت و صفا از آن
احديو افتد قطرهای از آن ار قبول نفرمايد تجمّی
صراف ذائقوٴ ّ
در ظاىر مشاىده شود و چون بو دست ّ
آفتاب در تراب و مرآت ىر دو موجود ولكن از فرقدان تا ارض فرق دان بمكو فرق بی منتيی در ميان
ص ۳۳
و ىمچنين ميفرمايد
ای پسر دنيا بسا سحرگاىان تجمّی عنايت من از مشرق المكان بو مكان تو آمد و تو ار در بستر
مقر ع ّز نورانی رجوع نمود و در مكامن قرب نزد
راحت بو غير مشغول ديد و چون برق روحانی بو ّ
جنود قدس اظيار نداشتم و خجمت تو ار نپسنديدم
و ىمچنين ميفرمايد
مدعی دوستی من در سحرگاىان نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و تو ار بر فراش غفمت خفتو
ای ّ
يافت و بر حال تو گريست و بازگشت انتيی

حق و باطل است
مدعی اكتفا رود و در فرقان كو فارق بين ّ
لذا در پيشگاه عدل سمطانی نبايد بو قول ّ
ميفرمايد يا اييا الّذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجيالة فتصبحوا عمی ما فعمتم

الن ّمام بر بعضی از عمما امر مشتبو شده و اين عبد ار
نادمين و در حديث شريف وارد ال
ّ
تصدقوا ّ
نديدهاند و آن نفوس كو ملقات نمودهاند شيادت ميدىند كو اين عبد بغير ما حكم المّو فی الكتاب تكمّم
آمنا بالمّو و ما انزل الينا و ما انزل
منا االّ ان ّ
ننموده و بو اين آيوٴ مباركو ذاكر قولو تعالی ىل تنقمون ّ
متوجو و ناظر و البتّو اين بليا
من قبل ای پادشاه زمان چشميای اين آوارگان بو شطر رحمت رحمن
ّ

ار رحمت ك بری از پی و اين شدائد عظمی ار رخاء عظيم از عقب ولكن اميد چنانست كو حضرت

توجو فرمايند كو سبب رجای قموب گردد و اين خير محض است كو عرض شد
سمطان بنفسو در امور ّ
و كفی بالمّو شييداً
السمطان قد كان بين اصبعی قدرتك لو تريد قمّبو يا اليی الی شطر
يم يا اليی اشيد ّ
بأن قمب ّ
سبحانك المّ ّ
المنان ال الو االّ انت العزيز المستعان
الرحمة و االحسان و ّانك انت المتعالی المقتدر ّ
ّ
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اما من كان من الفقيآء صائناً لنفسو و حافظاً لدينو مخالفاً ليواه مطيعاً ألمر
در شرايط عمما ميفرمايد و ّ
مواله فممعوام ان يقمّدوه الی آخر و اگر پادشاه زمان بو اين بيان كو از لسان مظير وحی رحمن جاری

شده ناظر شوند ملحظو ميفرمايند كو متّصفين بو اين صفات واردۀ در حديث شريف اق ّل از كبريت
مدعی عمم
احمرند لذا ىر نفسی كو ّ
ص ۳٤

شر
الزمان ميفرمايد فقيآء ذلك ّ
است قولش مسموع نبوده و نيست و ىمچنين در ذكر فقيای آخر ّ
الزمان ّ
الحق لعنيا
السمآء منيم خرجت الفتنة و الييم تعود و ىمچنين ميفرمايد اذا ظيرت راية
ّ
فقيآء تحت ظ ّل ّ

اىل ال ّشرق و الغرب و اگر اين احاديث ار نفسی تكذيب نمايد اثبات آن بر اين عبد است چون مقصود

اختصار است لذا تفصيل رواة عرض نشد عممائی كو فیالحقيقو از كأس انقطاع آشاميدهاند ابداً

متعرض اين عبد نشدهاند چنانچو شيخ مرتضی اعمی المّو مقامو و اسكنو فی ظ ّل قباب عنايتو در ايام
ّ
محبت ميفرمودند و بغير ما اذن المّو در اين امر تكمّم ننمودند نسئل المّو ان يوفّق
توقّف در عراق اظيار ّ

اذيت اين طائفو
الك ّل عمی ما
يحب و يرضی حال جميع نفوس از جميع امور چشم پوشيدهاند و بو ّ
ّ
متوجيند چنانچو اگر از بعضی كو بعد از فضل باری در ظ ّل مرحمت سمطانی آرميدهاند و بو نعمت
ّ

متنعمند سؤال شود كو در جزای نعمت سمطانی چو خدمت اظيار نمودهايد بو حسن تدبير
غير متناىيو ّ
عيت و آبادی مممكت و ابقای ذكر خير
مممكتی بر ممالك افزوديد و يا بو امری كو سبب آسايش ر ّ

توجو نمودهايد جوابی ندارند جز آنكو جمعی ار صدق و يا كذب بو اسم بابی در حضور
دولت شود ّ
سمطان معروض دارند و بعد بو قتل و تاراج مشغول شوند چنانچو در تبريز و منصورّيوٴ مصر بعضی
ار فروختند و زخارف كثيره اخذ نمودند و ابداً در پيشگاه حضور سمطان عرض نشده ك ّل اين امور نظر
بو آن واقع شده كو اين فق ار ار بیمعين يافتواند از امور خطيره گذشتواند و بو اين فق ار پرداختواند

ىمت
طوائف ّ
عمو ّ
متعدده و ممل مختمفو در ظ ّل سمطان مستريحند يك طائفو ىم اين قوم باشند بمكو بايد ّ
سمو فطرت ملزمان سمطانی بو شأنی مشاىده شود كو در تدبير آن باشند كو جميع اديان در سايوٴ
و ّ
سمطان درآيند و مابين ك ّل بو عدل حكم رانند اجرای حدود المّو محض عدل است و ك ّل بو آن راضی
الييو سبب و عمّت حفظ برّيو بوده و خواىد بود بقولو تعالی و لكم فی القصاص حياة يا اولی
بمكو حدود ّ
األلباب از عدل حضرت سمطان بعيد است كو بو خطای نفسی جمعی از نفوس مورد سياط غضب

حق ج ّل ذكره ميفرمايد ال تزر وازرة وزر اخری و اين بسی معموم كو در ىر طائفو عالم و جاىل
شوند ّ
عاقل و غافل فاسق و متّقی بوده و خواىد بود و ارتكاب امور شنيعو از عاقل بعيد است چو كو عاقل

توجو ننمايد و از اين گذشتو خشية
يا طالب دنياست و يا تارك آن اگر تارك است البتّو بو غير ّ
حق ّ
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منييوٴ مذمومو منع نمايد و اگر طالب دنياست اموری كو سبب و عمّت
المّو او ار از ارتكاب اعمال ّ
اعراض عباد و وحشت من فی البلد شود البتّو ارتكاب ننمايد بمكو بو اعمالی كو سبب اقبال ناس است
عامل شود پس مبرىن شد كو اعمال مردوده از انفس جاىمو بوده و خواىد بود نسئل المّو ان يحفظ

يقربيم اليو ّانو عمی ك ّل شیء قدير
عباده عن التّ ّ
وجو الی غيره و ّ

ضری و ابتلئی و تعمم ما فی نفسی ان كان ندائی
يم يا اليی تسمع حنينی و تری حالی و ّ
سبحانك المّ ّ
السمطان الی يمين عرش اسمك
خالصاً لوجيك فاجذب بو قموب برّيتك الی افق سمآء عرفانك و قمب ّ

يتوجو
ثم ارزقو يا اليی ّ
عما عنده و ّ
ّ
النعمة الّتی نزلت من سمآء كرمك و سحاب رحمتك لينقطع ّ
الرحمن ّ
ثم انصره بجنود الغيب و
الی شطر الطافك ای ّ
رب ايده عمی نصرة امرك و اعآلء كممتك بين خمقك ّ
ليسخر المدائن باسمك و يحكم عمی من عمی األرض كمّيا بقدرتك و سمطانك يا من بيدك
ال ّشيادة
ّ

ممكوت االيجاد و ّانك انت الحاكم فی المبدء و المعاد ال الو االّ انت المقتدر العزيز الحكيم
ص ۳٥

بو شأنی امر ار در پيشگاه حضور سمطانی مشتبو نمودهاند كو اگر از نفسی از اين طائفو عمل قبيحی

صادر شود آن ار از مذىب اين عباد ميشمرند فوالمّو الّذی ال الو االّ ىو اين عبد ارتكاب مكاره ار جائز

حق ناس ار از شرب خمر نيی
ندانستو تا چو رسد بو آنچو صريحاً در كتاب اليی نيی آن نازل شده ّ
طر ناس ار از
فرموده و حرمت آن در كتاب اليی نازل و ثبت شده و عممای عصر كثّر المّو امثاليم ّاً
اين عمل شنيع نيی نمودهاند معذلك بعضی مرتكبند حال جزای اين عمل بو نفوس غافمو راجع و آن

حق ار
مقدس و م ّا
بر يشيد بتقديسيم ك ّل الوجود من الغيب و ال ّشيود بمی اين عباد ّ
عز تقديس ّ
مظاىر ّ
احديو ار در عوالم ممكّيو محال ندانستواند و
يفعل ما يشآء و يحكم ما يريد ميدانند و ظيورات مظاىر ّ
حق ج ّل ذكره ار
اگر نفسی محال داند چو فرقست مابين او و قومی كو يد المّو ار مغمول دانستواند اگر ّ

مفر و ال
مختار دانند بايد ىر امری كو از مصدر حكم آن سمطان قدم ظاىر شود ك ّل قبول نمايند ال ّ
مدعی
ميرب ألحد االّ الی المّو ال عاصم و ال ممجأ االّ اليو و امری كو الزم است اتيان دليل و برىان ّ

يدعی ديگر اعراض ناس از عالم و جاىل منوط نبوده و نخواىد بود انبيا كو لئالی
عمی ما يقول و ّ
ىمت
احديو و ميابط وحی ّ
بحر ّ
الييواند مح ّل اعراض و اعتراض ناس واقع شدهاند چنانچو ميفرمايد و ّ
امة برسوليم ليأخذوه و جادلوا بالباطل ليدحضوا بو
الحق و ىمچنين ميفرمايد ما يأتييم من رسول االّ
ّ
ك ّل ّ
كانوا بو يستيزئون در ظيور خاتم انبيا و سمطان اصفيا روح العالمين فداه ملحظو فرمائيد كو بعد از

عز ذی الجلل وارد
اشراق شمس حقيقت از افق حجاز چو مقدار ظمم از اىل ضلل بر آن مظير ّ
حق متعال
اذيت آن حضرت ار از اعظم اعمال و سبب وصول بو ّ
شده بو شأنی عباد غافل بودند كو ّ
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ميدانستواند چو كو عممای آن عصر در سنين ّاو ّليو از ييود و نصاری از آن شمس افق اعمی اعراض
نمودند و بو اعراض آن نفوس جميع ناس از وضيع و شريف بر اطفای نور آن ّنير افق معانی كمر

ابی و
بستند اسامی ك ّل در كتب مذكور است از جممو وىب بن راىب و كعب بن اشرف و عبدالمّو ّ
امثال آن نفوس تا آنكو امر بو مقامی رسيد كو در سفك دم اطير آن حضرت مجمس شوری ترتيب

حق ج ّل ذكره خبر فرموده و اذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك او يقتموك او يخرجوك و
دادند چنانچو ّ
يمكرون و يمكر المّو و المّو خير الماكرين و ىمچنين ميفرمايد و ان كان كبر عميك اعراضيم فان
السمآء فتأتييم بآية ولو شآء المّو لجمعيم عمی اليدی فل
استطعت ان تبتغی نفقاً فی األرض او سمّماً فی ّ
مقربين در احتراقست و امثال اين امور
تك ّ
ونن من الجاىمين تالمّو از مضمون اين دو آيوٴ مباركو قموب ّ
واردهٴ محقّقو از نظر محو شده و ابداً تفكر ننموده و نمينمايند كو سبب اعراض عباد در احيان ظيور
الييو چو بوده و ىمچنين قبل از خاتم انبيا در عيسی بن مريم ملحظو فرمائيد بعد از
مطالع انوار ّ
ظيور آن مظير رحمن جميع عمما آن ساذج ايمان ار بو كفر و طغيان نسبت دادهاند تا باالخره بو

حنان كو اعظم عممای آن عصر بود و ىمچنين قيافا كو اقضی القضاة بود بر آن حضرت وارد
اجازهٴ ّ
عرجو المّو
آوردند آنچو ار كو قمم از ذكرش خجل و عاجز است ضاقت عميو األرض بوسعتيا الی ان ّ

السمآء و اگر تفصيل جميع انبيا عرض شود بيم آن است كو كسالت عارض گردد و مخصوص
الی ّ
نبی مستق ّل صاحب شريعت نخواىد آمد نفسی از اوالد داود
عممای تورات بر آنند كو بعد از موسی ع ّ
مروج شريعت تورات خواىد بود تا بو اعانت او حكم تورات مابين اىل
ظاىر خواىد شد و او ّ

ص ۳٦
شرق و غرب جاری و نافذ گردد و ىمچنين اىل انجيل محال دانستواند كو بعد از عيسی بن مريم ع

مشيت اليی اشراق نمايد و مستد ّل بو اين آيو شدهاند كو در انجيل است
صاحب امر جديد از مشرق ّ
السمآء و األرض تزوالن ولكن كلم ابن االنسان لن يزول ابداً و بر آنند كو آنچو عيسی بن مريم ع
ّ
ان ّ
يوحنا ىم
فرموده و امر نموده تغيير نيابد در يك مقام از انجيل ميفرمايد ّانی ذاىب و آت و در انجيل ّ
بشارت داده بو روح تسمّیدىنده كو بعد از من میآيد و در انجيل لوقا ىم بعضی علمات مذكور است

ولكن چون بعضی از عممای آن ممّت ىر بيانی ار تفسيری بو ىوای خود نمودند لذا از مقصود محتجب

النفوس و يوقن
تقر بو العيون و
تطمئن بو ّ
ّ
ماندند فيا ليت اذنت لی يا سمطان لنرسل الی حضرتك ما ّ
بأن عنده عمم الك تاب و بعضی از ناس چون از جواب خصم عاجزند بو حبل تحريف كتب
ك ّل منصف ّ
متمسكند و حال آنكو ذكر تحريف در مواضع مخصوصو بوده لو ال اعراض الجيآلء و اغماض
ّ
العممآء لقمت مقاالً تفرح بو القموب و تطير الی اليوآء الّذی ُيسمع من ىزيز ارياحو ّانو ال الو االّ ىو

الزمان منع المّسان عن البيان و ختم انآء التّبيان الی ان يفتح المّو بقدرتو ّانو ليو
ولك ّن اآلن لعدم اقتضآء ّ

41

المقتدر القدير
السموات و األرض ان تحفظ سراج امرك
يم يا اليی اسئمك باسمك الّذی بو ّ
سخرت من فی ّ
سبحانك المّ ّ
ثم
بزجاجة قدرتك و الطافك لئلّ ّ
تمر عميو ارياح االنكار من شطر الّذين غفموا من اسرار اسمك المختار ّ

رب اسئمك بالكممة العميا الّتی
زد نوره بدىن حكمتك ّانك انت المقتدر عمی من فی ارضك و سمائك ای ّ
تمسك بالعروة الوثقی ان ال تدعنی بين خمقك فارفعنی اليك و
السمآء االّ من ّ
بيا فزع من فی األرض و ّ
ادخمنی فی ظلل رحمتك و اشربنی زالل خمر عنايتك ألسكن فی خبآء مجدك و قباب الطافك ّانك انت

القيوم
المقتدر عمی ما تشآء و ّانك انت المييمن ّ

يا سمطان قد خبت مصابيح االنصاف و اشتعمت نار االعتساف فی ك ّل األطراف الی ان جعموا اىمی
الزورآء الی الموصل الحدبآء ليس ىذا ا ّول حرمة ىتكت فی سبيل المّو ينبغی لك ّل نفس ان
اساری من ّ
الرسول اذ جعميم القوم اساری و ادخموىم فی دمشق الفيحآء و كان بينيم
ينظر و يذكر ما ورد عمی آل ّ
المقربين و كعبة المشتاقين روح ما سواه فداه قيل ليم أ انتم الخوارج قال ال والمّو
ّ
سيد ّ
الساجدين و سند ّ
الرحمن و بذكرنا سالت البطحآء و
نحن عباد ّ
افتر ثغر االيمان و الحت آية ّ
آمنا بالمّو و آياتو و بنا ّ
حرمو المّو قال
ماطت الظّممة الّتی حالت بين األرض و ّ
حرمتم ما احمّو المّو او حمّمتم ما ّ
السمآء قيل أ ّ
نحن ّاول من اتّبع اوامر المّو و نحن اصل األمر و مبدئو و ّاول ك ّل خير و منتياه نحن آية القدم و ذكره

السبحان بين األكوان و نحن ال ّشوارع
الرحمن و نحن نسائم ّ
بين األمم قيل أ تركتم القرآن قال فينا انزلو ّ
منا انتشرت آياتو و
الّتی انشعبت من البحر األعظم الّذی احيی المّو بو األرض و يحيييا بو بعد موتيا و ّ

عما
ألی جرم مميتم قال ّ
ظيرت ّبيناتو و برزت آثاره و عندنا معانيو و اس ارره قيل ّ
لحب المّو و انقطاعنا ّ
سواه ّانا ما ذكرنا عبارتو عميو
ص ۳۷
السلم بل اظيرنا رشحاً من بحر الحيوان الّذی كان مودعاً فی كمماتو ليحيی بو المقبمون و يطّمعوا عمی
ّ
ما ورد عمی امنآء المّو من قوم سوء اخسرين و نری اليوم يعترض القوم عمی الّذين ظمموا من قبل و ىم

مما ظمموا و ال يعرفون تالمّو ّانی ما اردت الفساد بل تطيير العباد عن ك ّل ما منعيم عن
يظممون ّ
اشد ّ
الرحمن و ايقظتنی من
عمی نفحات رّبی ّ
قرب الی المّو مالك يوم التّناد كنت نائماً عمی مضجعی ّ
التّ ّ
مرت ّ
السمآء ما كان ىذا من عندی بل من عنده يشيد بذلك سكان
النوم و امرنی ّ
ّ
بالندآء بين األرض و ّ
حبو
عزه ونفسو
ّ
جبروتو و ممكوتو و اىل مدائن ّ
الرزايا فی ّ
الحق ال اجزع من البليا فی سبيمو و ال عن ّ
الدسكرة الخضرآء و ذبالة لمصباحو الّذی بو اشرقت األرض و
و رضائو قد جعل المّو البآلء غادية ليذه ّ
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السمآء ىل يبقی ألحد ما عنده من ثروتو او يغنيو غداً عن مالك ناصيتو لو ينظر احد فی الّذين ناموا
ّ
يميز رمم جماجم المالك عن براجم الممموك ال ومالك المموك
الرغام ىل يقدر ان ّ
الرضام و جاوروا ّ
تحت ّ

يميز اولی الثّروة و الغنآء من الّذی كان بل حذآء و وطآء تالمّو قد
الرعاة و ىل ّ
و ىل يعرف الوالة من ّ
حدة
الحق و قضی
رفع الفرق االّ لمن قضی
بالحق اين العممآء و الفضآلء و األمرآء اين دقّة انظارىم و ّ
ّ
ّ

ابصارىم و رقّة افكارىم و سلمة اذكارىم و اين خزائنيم المستورة و زخارفيم المشيودة و سررىم
ىبآء منثو اًر قد نثل ما
الموضونة و فرشيم الموضوعة ىييات قد صار الك ّل بو اًر و جعميم قضآء المّو
ً

تبدد ما كتموا اصبحوا ال ُيری االّ اماكنيم الخالية و سقوفيم الخاوية و
كنزوا و تشتّت ما جمعوا و ّ
النظر الی المآل و الخبير ال تمسكو
ان البصير ال يشغمو المال عن ّ
جذوعيم المنقعرة و قشيبيم البالية ّ

الغنی المتعال اين من حكم عمی ما طمعت ال ّشمس عمييا و اسرف و استطرف
وجو الی
األموال عن التّ ّ
ّ
الزورآء و اين
الصفرآء اين من حكم فی ّ
فی ّ
الراية ّ
الدنيا و ما خمق فييا اين صاحب الكتيبة ّ
السمرآء و ّ
من ظمم فی الفيحآء و اين الّذين ارتعد الكنوز من كرميم و قبض البحر عند بسط اكفّيم و ىمميم و اين

الرحمن اين الّذی كان ان يجتبی المّ ّذات و يجتنی اثمار
من طال ذراعو فی العصيان و مال ذرعو عن ّ
ال ّشيوات اين رّبات الك مال و ذوات الجمال اين اغصانيم المتمائمة و افنانيم المتطاولة و قصورىم العالية
و بساتينيم المعروشة و اين دقّة اديميا و رقّة نسيميا و خرير مائيا و ىزيز ارياحيا و ىدير ورقائيا و
المفترة و ثغورىم المبتسمة فواىاً ليم قد ىبطوا الحضيض و جاوروا
حفيف اشجارىا و اين سحورىم
ّ
القضيض ال يسمع اليوم منيم ذكر و ال ركز و ال يعرف منيم امر و ال رمز أ يمارون القوم و ىم

بأی واد يييمون اما يرون يذىبون و ال يرجعون الی متی يغيرون
يشيدون أ ينكرون و ىم يعممون لم ادر ّ
و ينجدون ييبطون و يصعدون أ لم يأن لمّذين آمنوا ان تخشع قموبيم لذكر المّو طوبی لمن قال او يقول
عما كان الی مالك األكوان و مميك االمكان ىييات ال يحصد االّ ما زرع
بمی يا ّ
رب آن و حان و ينقطع ّ
و ال يؤخذ االّ ما وضع االّ بفضل المّو و كرمو ىل حممت األرض بالّذی ال تمنعو سبحات الجلل عن

يقربنا الی مالك العمل
ّ
الصعود الی ممكوت رّبو العزيز المتعال و ىل لنا من العمل ما يزول بو العمل و ّ
عما سواه
نسئل المّو ان يعاممنا بفضمو ال بعدلو و يجعمنا من الّذين ّ
توجيوا اليو و انقطعوا ّ
ص ۳۸
عمی
يا ممك قد رأيت فی سبيل المّو ما ال رأت عين و ال سمعت اذن قد انكرنی المعارف و ضاق ّ
ِ
الراحة كم من البليا نزلت و كم منيا سوف
السلمة و
اصفر َ
المخارف قد نضب ضحضاح ّ
ضحضاح ّ
ّ
الحباب قد استي ّل مدمعی الی ان ب ّل مضجعی و
تنزل امشی مقبلً الی العزيز ّ
الوىاب و ورائی تنساب ُ
حب مواله و ما مررت عمی شجر االّ و قد خاطبو فؤادی
الرماح فی ّ
ليس حزنی لنفسی تالمّو رأسی يشتاق ّ
الناس فی سكرتيم يعميون و ال
يا ليت قطعت السمی و صمب عميك جسدی فی سبيل رّبی بل بما اری ّ
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يعرفون رفعوا اىوائيم و وضعوا الييم ك ّأنيم اتّخذوا امر المّو ىزواً و ليواً و لعباً و يحسبون ّانيم محسنون
يظنون غداً يرون ما ينكرون فسوف يخرجنا اولو
و فی حصن األمان ىم محصنون ليس األمر كما ّ

الدنيا
مما يحكون ّانيا اخرب مدن ّ
سميت بأدرنة الی مدينة عكاء و ّ
الحكم و الغنآء من ىذه األرض الّتی ّ
الصدی ال يسمع من ارجائيا االّ صوت
و اقبحيا صورة و اردئيا ىواء و انتنيا مآء ك ّأنيا دار حكومة ّ
عنا عرض الحياة
الرخآء و
ّ
ترجيعو و ارادوا ان يحبسوا الغلم فييا و ّ
يصدوا ّ
يسدوا عمی وجوىنا ابواب ّ
الص ّمآء
ّ
الصخرة ّ
السغب و يجعل فراشی من ّ
الدنيا فيما غبر من ّايامنا تالمّو لو ينيكنی المّغب و ييمكنی ّ
و مؤانسی وحوش العرآء ال اجزع و اصبر كما صبر اولو الحزم و اصحاب العزم بحول المّو مالك القدم
الرقاب من
و خالق األمم و اشكر المّو عمی ك ّل األحوال و نرجو من كرمو تعالی بيذا الحبس يعتق ّ
الوىاب ّانو مجيب لمن دعاه و قريب لمن
السلسل و األطناب و يجعل الوجوه خالصة لوجيو العزيز ّ
ّ
ضب نافذة
ناجاه و نسئمو ان يجعل ىذا البآلء األدىم درعاً لييكل امره و بو يحفظو من سيوف شاحذة و قُ ُ
سنتو قد خمت فی القرون الخالية و األعصار الماضية
لم يزل بالبآلء عل امره و سنا ذكره ىذا من ّ

فسوف يعمم القوم ما ال يفقيونو اليوم اذا عثر جوادىم و طوی ميادىم و كمّت اسيافيم و زلّت اقداميم لم

عز و ذلّة من ذ ّل
عزة من ّ
مطية اليوی و يييمون فی ىيمآء الغفمة و الغوی أ يبقی ّ
ادر الی متی يركبون ّ
الرحمن ك ّل من عمييا فان و
ام يبقی من اتّكأ عمی الوسادة العميا و بمغ فی ّ
العزة الغاية القصوی ال ورّبی ّ
ای حصن
يبقی وجو رّبی العزيز ّ
عرتو يد القضآء و ّ
الردی و ّ
المنان ّ
ای فود ما ّ
ای درع ما اصابيا سيم ّ
الناس ما ورآء الختام من
ای سدير ما قفر لو عمم ّ
ای سرير ما كسر و ّ
ُمنع عنو رسول الموت اذ اتی و ّ

حجبونی بحجاب الظّلم
اما اآلن ّ
رحيق رحمة رّبيم العزيز العلّم لنبذوا الملم و استرضوا عن الغلم و ّ
الدلمآء و يفتح المّو لمدينتو
تشق اليد البيضآء جيباً ليذه المّيمة ّ
الّذی نسجوه بأيدی الظّنون و األوىام سوف ّ

الناس افواجاً و يقولون ما قالتو اللّئمات من قبل ليظير فی الغايات ما بدا
باباً رتاجاً يومئذ يدخل فييا ّ
ورب األرباب االّ فی
الركاب و ىل يرون لذىابيم من اياب ال ّ
فی البدايات أ يريدون االقامة و رجميم فی ّ

الناس من األجداث و يسئمون عن التّراث طوبی لمن ال تسومو األثقال فی ذلك اليوم
المآب يومئذ يقوم ّ
يقدس
النكال نسئل المّو ان ّ
لمسؤال فی محضر المّو المتعال ّانو شديد ّ
تمر الجبال و يحضر الك ّل ّ
الّذی فيو ّ

الضغينة و البغضآء لينظروا األشيآء بعين ال يغمبيا االغضآء و يصعدىم الی
قموب بعض العممآء من ّ
النظر الی األفق األعمی و ال يشغميم المعاش و اسباب الفراش عن
مقام ال تقمّبيم ّ
الدنيا و رياستيا عن ّ

اليوم الّذی
ص ۳۹

فيو يجعل الجبال كالفراش ولو ّانيم يفرحون بما ورد عمينا من البآلء سوف يأتی يوم فيو ينوحون و يبكون
الرخآء و ما انا فيو من
خيرت فيما ىم عميو من ّ
ورّبی لو ّ
الراحة و ّ
العزة و الغنآء و الثّروة و العآلء و ّ
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ذرة من ىذه البليا بما خمق فی ممكوت االنشآء
ال ّش ّدة و البآلء الخترت ما انا فيو اليوم و اآلن ال ّ
ابدل ّ
الناظرين
لو ال البآلء فی سبيل المّو ما ل ّذ لی بقائی و ما نفعنی حياتی و ال يخفی عمی اىل البصر و ّ

الی المنظر األكبر ّانی فی اكثر ّايامی كنت كعبد يكون جالساً تحت سيف عمّق بشعرة واحدة و لم يدر
رب العالمين و نحمده فی ك ّل
متی ينزل عميو أ ينزل فی الحين او بعد حين و فی ك ّل ذلك نشكر المّو ّ

يأوين فيو المخمصون
الموحدون و
عن اليو
ّ
ّ
األحوال ّانو عمی ك ّل شیء شييد نسئل المّو ان يبسط ظمّو ليسر ّ
ب و يرضی و يوفّقو عمی
يؤيده فيما يح ّ
و يرزق العباد من روض عنايتو َزى اًر و من افق الطافو ُزى اًر و ّ
عية بعين
يقربو الی مطمع اسمائو الحسنی
الر ّ
ّ
مما يری من االجحاف و ينظر الی ّ
ما ّ
ليغض الطّرف ّ
االلطاف و يحفظيم من االعتساف و نسئمو تعالی ان يجمع الك ّل عمی خميج البحر األعظم الّذی ك ّل
الدين و نسئمو تعالی ان
قطرة منو تنادی ّانو مب ّشر العالمين و محيی العالمين و الحمد لمّو مالك يوم ّ
يجعمك ناص اًر ألمره و ناظ اًر الی عدلو لتحكم عمی العباد كما تحكم عمی ذوی قرابتك و تختار ليم ما
القيوم
تختاره لنفسك ّانو ليو المقتدر المتعالی المييمن ّ

تقربوا اليو
عمرنا الييكل بأيادی القدرة و االقتدار ان كنتم تعممون ىذا لييكل وعدتم بو فی الكتاب ّ
كذلك ّ
توجيوا اليو
ىذا خير لكم ان كنتم تفقيون انصفوا يا مؤل األرض ىذا خير ام الييكل الّذی ُبنی من الطّين ّ

الحق ال
ثم احمدوا المّو رّبكم فيما انعم عميكم ّانو ىو
ّ
كذلك امرتم من لدی المّو المييمن ّ
القيوم اتّبعوا األمر ّ
الو االّ ىو يظير ما يشآء بقولو كن فيكون
ص ٤۱
بسمو األبيی
السمآء و يدعو الخمق الی المنظر
يا رئيس اسمع ندآء المّو الممك المييمن ّ
القيوم ّانو ينادی بين األرض و ّ
األبيی و ال يمنعو قباعك و ال نباح من فی حولك و ال جنود العالمين قد اشتعل العالم من كممة رّبك

الصبا قد ظيرت عمی ىيئة االنسان و بيا احيی المّو عباده المقبمين و فی
األبيی و ا ّنيا ّ
ارق من نسيم ّ
قربيم الی منظر اسمو العظيم
باطنيا مآء طيّر المّو بو افئدة الّذين اقبموا اليو و غفموا عن ذكر ما سواه و ّ
و انزلنا منو عمی القبور و ىم قيام ينظرون جمال المّو المشرق المنير يا رئيس قد ارتكبت ما ينوح بو

الدنيا بحيث اعرضت عن الوجو الّذی بنوره استضآء المؤل
غرتك ّ
محمد رسول المّو فی ّ
الجنة العميا و ّ
ّ
ضری بعد اذ جئتكم من مطمع
األعمی سوف تجد نفسك فی خسران مبين و اتّحدت مع رئيس العجم فی ّ

النار فی ك ّل األشيآء قد اتی
المقربين تالمّو ىذا يوم فيو تنطق ّ
قرت منو عيون ّ
العظمة و الكبريآء بأمر ّ
محبوب العالمين و عند ك ّل شیء من األشيآء قام كميم األمر الصغآء كممة رّبك العزيز العميم ّانا لو
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السموات و األرض بانفسيم و رّبك يشيد بذلك
نخرج من القميص الّذی لبسناه لضعفكم
ّ
ليفديننی من فی ّ
النار
حباً لمّو العزيز القدير ىل ظننت ّانك تقدر ان تطفئ ّ
و ال يسمعو االّ الّذين انقطعوا عن ك ّل الوجود ّ

الحق لو كنت من العارفين بل بما فعمت زاد لييبيا و اشتعاليا سوف
الّتی اوقدىا المّو فی اآلفاق ال ونفسو
ّ
السموات و األرضين سوف
يحيط األرض و من عمييا كذلك قضی األمر و ال يقوم معو حكم من فی ّ

الزلزال و يرتفع العويل و يظير الفساد فی
الس ّر و ما دونيا و تخرج من يد الممك و يظير ّ
ّ
تبدل ارض ّ
يشتد األمر
يتغير الحكم و ّ
األقطار و تختمف األمور بما ورد عمی ىؤآلء األسرآء من جنود الظّالمين و ّ

الناس فی
بحيث ينوح الكثيب فی اليضاب و تبكی األشجار فی الجبال و يجری ّ
الدم من األشيآء و تری ّ
الزيتاء و فی ىذه البقعة
مرةً فی جبل التّيناء و اخری فی ّ
اضطراب عظيم يا رئيس قد تجمّينا عميك ّ

محمد بآيات ّبينات
ثم اذكر اذ اتی ّ
المباركة ّانك ما استشعرت بما اتّبعت ىواك و كنت من الغافمين انظر ّ
رب آبائك
من لدن عزيز عميم كان القوم ان يرجموه فی المراصد و األسواق و كفروا بآيات المّو رّبك و ّ
ثم الّذين اتّبعوىم من األحزاب و كذلك مموك األرض كما سمعت من قصص
األولين و انكره العممآء ّ
ّ
ان رّبك بك ّل شیء
األولين و منيم كسری الّذی ارسل اليو كتاباً كريماً و دعاه الی المّو و نياه عن ال ّشرك ّ
ّ
السعير ىل فرعون
عميم ّانو استكبر عمی المّو و ّ
مزق المّوح بما اتّبع ّ
النفس و اليوی اال ّانو من اصحاب ّ

استطاع ان يمنع المّو عن سمطانو اذ بغی فی األرض و كان من الطّاغين ّانا اظيرنا الكميم من بيتو رغماً
بالحق و اخذنا نمرود
نجيناه
ّ
ألنفو ّانا كّنا قادرين و اذكر اذ اوقد نمرود نار ال ّشرك ليحترق بيا الخميل ّانا ّ
ان الظّالم قتل محبوب العالمين ليطفئ
بقير مبين قل ّ

ص ٤۱
الناس عن سمسبيل الحيوان فی ّايام رّبو العزيز الكريم قد اظيرنا
بذلك نور المّو بين ما سواه و يمنع ّ
األمر فی البلد و رفعنا ذكره بين المو ّحدين قل قد جآء الغلم ليحيی العالم و يتّحد من عمی األرض كمّيا
جنة األبيی كذلك رقم من قمم األمر عمی لوح قويم دع ذكر
سوف يغمب ما اراد المّو و تری األرض ّ

بحب المّو و انقطع عن الّذين اشركوا و كانوا من الخاسرين و خرق
ثم اذكر األنيس الّذی استأنس ّ
ّ
الرئيس ّ
األحجاب بحيث سمع اىل الفردوس صوت خرقيا تعالی المّو الممك المقتدر العميم الحكيم يا ّايتيا الورقآء
ضباط العسكرّية و نكون عمی فرح عظيم يا
اسمعی ندآء األبيی فی ىذه المّيمة الّتی فييا اجتمع عمينا ّ
ليت يسفك دمآئنا عمی وجو األرض فی سبيل المّو و نكون مطروحين عمی الثّری ىذا مرادی و مراد من

احبآء المّو بين ايدی
ارادنی و صعد الی ممكوتی األبدع البديع اعمم يا عبد ّانا اصبحنا ذات يوم وجدنا ّ
الدخول و الخروج و كانوا من الظّالمين و ترك
النظام ك ّل األبواب و منعوا العباد عن ّ
المعاندين اخذ ّ
الدنيا و ما فييا ألنفسيم
احبآء المّو و آلو من غير قوت فی المّيمة األولی كذلك قضی عمی الّذين خمقت ّ
ّ
الناس حول
بالنار ّانو ّ
ّ
اشد المنتقمين زحف ّ
بالسوء سوف يحرق المّو اكبادىم ّ
أف ليم و لمّذين امروىم ّ
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السمآء بما اكتسبت ايدی
البيت و بكی عمينا االسلم و ّ
النصاری و ارتفع نحيب البكآء بين األرض و ّ
اشد بكآء من ممل اخری و فی ذلك آليات لممتفكرين و فدی احد من
الظّالمين ّانا وجدنا مؤل االبن ّ
اختصو المّو بيذا
األولين ىذا ما
األحبآء بنفسو و قطع حنجره بيده ّ
ّ
ّ
حباً لمّو ىذا ما ال سمعناه من قرون ّ
الظّيور اظيا اًر لقدرتو ّانو ىو المقتدر القدير و الّذی قطع حنجره فی العراق ّانو لمحبوب ال ّشيدآء و
حجة المّو عمی الخآلئق اجمعين اولئك اثّرت فييم كممة المّو و ذاقوا حلوة
سمطانيم و ما ظير منو كان ّ

عمن عمی األرض كمّيا و اقبموا الی الوجو بوجو منير
ال ّذكر و اخذتيم نفحات الوصال بحيث انقطعوا ّ
الرحيم اخذىم جذب
ولو ظير منيم ما ال اذن المّو ليم ولكن عفا عنيم فضلً من عنده ّانو ىو الغفور ّ
الجبار بحيث اخذ عن كفّيم زمام االختيار الی ان عرجوا الی مقام المكاشفة و الحضور بين يدی المّو
ّ
الديار و اودع تحت ك ّل شجر و حجر وديعة سوف يخرجيا المّو
العزيز العميم قل قد خرج الغلم من ىذه ّ
السموات و األرضين و ال
بالحق كذلك اتی
ّ
ّ
الحق و قضی األمر من ّ
مدبر حكيم ال يقوم مع امره جنود ّ
السلطين قل البليا دىن ليذا المصباح و بيا يزداد نوره ان كنتم من
عما اراد ك ّل المموك و ّ
يمنعو ّ
العارفين قل ان االعراض من ك ّل معرض ٍ
مناد ليذا األمر و بو انتشر امر المّو و ظيوره بين العالمين
ّ
الس ّر
طوبی لكم بما ىاجرتم من دياركم و طفتم البلد ّ
حباً لمّو موالكم العزيز القديم الی ان دخمتم ارض ّ
فی يوم فيو اشتعمت نار الظّمم و نعب غراب البين انتم شركآء فی مصائبی بما كنتم معنا فی ليمة

بحبنا و خرجتم بأمرنا تالمّو بكم ينبغی ان تفتخر األرض عمی
اضطربت فييا قموب
الموحدين دخمتم ّ
ّ
حبذا ىذا الفضل المتعالی العزيز المنيع يا اطيار البقآء منعتم عن األوكار فی سبيل رّبكم
السمآء يا ّ
ّ

الروح لك و لمن انس بك و
المختار ّ
الرحمن طوبی لمعارفين يا ذبيحی ّ
ان مأواكم تحت جناح فضل رّبكم ّ
وجد منك عرفی و سمع منك ما يطيّر بو افئدة القاصدين اشكر المّو بما وردت فی شاطئ البحر األعظم
و اسمع ندآء ك ّل ال ّذ ّرات ىذا

ص ٤۲
لمحبوب العالم و يظممو اىل العالم و ال يعرفون الّذی يدعونو فی ك ّل حين قد خسر الّذين غفموا عنو و
احبائو و كيف جمالو المشرق المنير ّانك ولو
اعرضوا عن الّذی ينبغی ليم أن يفدوا بانفسيم فی سبيل ّ

ان لك عنده مقاماً عظيما بل تكون قآئماً تمقآء الوجو و نتكمّم معك بمسان
ذاب قمبك فی فراق المّو اصبر ّ
القوة بما منعت عن استماعو آذان المخمصين قل ّانو لو يتكمّم بكممة تكون احمی عن كممات
القدرة و ّ
محمد رسول المّو لقال قد عرفناك يا مقصود المرسمين و لو ادركو الخميل
العالمين ىذا يوم لو ادركو ّ

السموات و
ليضع وجيو عمی التّراب خاضعاً لمّو رّبك و يقول قد
ّ
اطمئن قمبی يا الو من فی ممكوت ّ
اطمئنت افئدة المقبمين لو ادركو
األرضين و اشيدتنی ممكوت امرك و جبروت اقتدارك اشيد بظيورك
ّ
الزائرين فكر فی القوم و شأنيم و ما خرج من
الكميم ليقول لك الحمد بما اريتنی جمالك و جعمتنی من ّ
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توجيوا الی
افواىيم و ما اكتسبت ايدييم فی ىذا اليوم المبارك
ّ
ضيعوا األمر و ّ
ان الّذين ّ
المقدس البديع ّ
ان الّذی سمع ندائی ال يؤثّر فيو ندآء
السعير ّ
ال ّشيطان اولئك لعنيم األشيآء و اولئك من اصحاب ّ
العالمين و الّذی يؤثّر فيو كلم غيری ّانو ما سمع ندائی تالمّو ّانو محروم عن ممكوتی و ممالك عظمتی
ان
عما ورد عميك ّانك حممت فی ّ
حبی ما ال حممو اكثر العباد ّ
و اقتداری و كان من األخسرين ال تحزن ّ

رّبك عميم و خبير و كان معك فی المجالس و المحافل و سمع ما جری من معين قممك فی ذكر رّبك
ان ىذا لفضل مبين سوف يبعث المّو من المموك من يعين اوليائو ّانو عمی ك ّل شیء محيط و
الرحمن ّ
ّ

حب اوليائو ىذا حتم من لدن عزيز جميل نسئل المّو أن يشرح من ندائك صدور عباده و
يمقی فی القموب ّ
يجعمك عمم اليداية فی بلده و ينصر بك المستضعفين ال تمتفت الی نعاق من نعق و الّذی ينعق اكف

ثم الق عمييم ما القينا اليك
برّبك الغفور الكريم اقصص عمی ّ
احبتی قصص الغلم ّ
عما عرفت و رأيت ّ
يؤيدك فی ك ّل األحوال ّانو معك رقيب يصمّی عميك المؤل األعمی و يكّبر عميك آل المّو و اىمو
ان رّبك ّ
ّ
من الورقات الطّائفات حول ال ّشجرة و يذكرنك بذكر بديع

الدلمآء و دار البلد الی ان دخل المدينة و
يا قمم الوحی ذكر من حضر كتابو تمقآء الوجو فی المّيمة ّ
العشی مرتقباً فضل رّبو و فی االشراق خرج
استجار فی جوار رحمة رّبو العزيز المنيع و بات فييا فی
ّ
بأمر المّو بذلك حزن الغلم و كان المّو عمی ما اقول شييداً طوبی لك بما اخذت راح البيان من راحة

الرحمن و اخذتك رائحة المحبوب بحيث انقطعت عن راحة نفسك و كنت من المسرعين الی شطر
ّ
محيا رّبو و عمّل من زالل
حميا المعانی من ّ
الفردوس مطمع آيات رّبك العزيز الفريد يا روحا لمن شرب ّ
عما
ىذه الخمر تالمّو بيا يطير
الموحدون الی سمآء العظمة و االجلل و ّ
ّ
يبدل الظّ ّن باليقين ال تحزن ّ
ثم اذكر رّبك ّانو يكفيك
ورد عميك توكل عمی المّو المقتدر العميم الحكيم ّ
اسس اركان البيت من زبر البيان ّ

الموحدون ىجرتكم
عن العالمين قد كتب المّو ذكركم فی المّوح الّذی فيو رقمت اس ارر ما كان سوف يذكر
ّ
ولی المخمصين تالمّو ينظركم المؤل
و ورودكم و خروجكم فی سبيل المّو ّانو يريد من اراده و ّانو ّ
ص ٤۳
يشيرن اليكم بأصابعيم كذلك احاط بكم فضل رّبكم يا ليت القوم يعرفون ما غفموا عنو فی ّايام
األعمی و
ّ
المّو العزيز الحميد اشكر المّو بما ّايدك عمی عرفانو و ادخمك فی جواره فی يوم فيو احاط المشركون باىل
ان رّبك عميم
يفرقوا بيننا فی شاطئ البحر ّ
المّو و اوليآئو و اخرجوىم من البيوت بظمم مبين و ارادوا ان ّ
حب المّو من قموبنا ّانا خمقنا لمفدآء و بذلك
بما فی صدور المشركين قل لو تقطعون اركاننا لن يخرج ّ

نفتخر عمی العالمين اعمم يا ّاييا المشتعل بنار المّو قد حضر بين يدينا كتابك و عرفنا ما فيو نسئل المّو
الناصرين
يؤيدك عمی تبميغ امره و يجعمك من ّ
حبو و رضائو و ّ
أن يوفّقك عمی ّ

48

وتية و نفس
اما ما سئمت عن ّ
ان لمقوم فييا مقاالت شتّی و مقامات شتّی و منيا نفس ممك ّ
النفس فاعمم ّ
و ّ
مرضية و
مطمئنة و نفس راضية و نفس
قدسية و نفس
اليية و نفس
جبروتية و نفس
ّ
ّ
ّ
الىوتية و نفس ّ
ّ
ّ
نحب ان نذكر ما ذكر من قبل عند
امارة لك ّل حزب فييا بيانات ّانا ال ّ
نفس مميمة و نفس ّلوامة و نفس ّ

األولين و اآلخرين يا ليت كنت حاض اًر لدی العرش و سمعت ما ىو المقصود من لسان العظمة
رّبك عمم ّ
و بمغت ذروة العمم من لدن عميم حكيم ولك ّن المشركين حالوا بيننا و بينك ّاياك ان تحزن بذلك ارض بما
النفس الّتی يشارك فييا العباد ّانيا تحدث بعد
ان ّ
الصابرين اعمم ّ
جری من مبرم القضآء و كن من ّ
قدر فييا يظير المّو بيا نفسيا
النطفة ّانيا بعد ارتقائيا الی المقام الّذی ّ
امتشاج األشيآء و بموغيا كما تری ّ

النفس الّتی ىی المقصود ّانيا تبعث من
ان رّبك يفعل ما يشآء و يحكم ما يريد و ّ
الّتی كانت مكنونة فييا ّ
حب رّبيا ال تخمدىا مياه االعراض و ال بحور العالمين و
كممة المّو و ّانيا ليی الّتی لو اشتعمت بنار ّ
النار المشتعمة الممتيبة فی سدرة االنسان و تنطق ّأنو ال الو االّ ىو و الّذی سمع ندائيا ّانو من
ّانيا ليی ّ
ان رّبك عمی ك ّل
لما خرجت عن الجسد يبعثيا المّو عمی احسن صورة و يدخميا فی ّ
جنة عالية ّ
الفائزين و ّ

النفس فكر
الروح الی جية دون الجيات ّانو من ّ
الروح و ّ
ثم اعمم ّ
توجو ّ
ان حياة االنسان من ّ
شیء قدير ّ
لمنفس جناحين ان
ان ّ
فيما القينا اليك لتعرف نفس المّو الّذی اتی من مشرق الفضل بسمطان مبين و اعمم ّ

الرحمن و ان طارت فی ىوآء اليوی تنسب الی ال ّشيطان
طارت فی ىوآء
ّ
الرضا تنسب الی ّ
الحب و ّ
المرضية و
بالمطمئنة و
تسمی
ّ
ّ
اعاذنا المّو و ّاياكم منيا يا مؤل العارفين و ّانيا اذا اشتعمت بنار ّ
محبة المّو ّ
المتبصرين
فصمنا لك تفصيلً لتكون من
ّ
باألمارة كذلك ّ
تسمی ّ
ان اشتعمت بنار اليوی ّ

النفس
الروح و العقل و ّ
يا قمم األعمی اذكر لمن ّ
توجو الی رّبك األبيی ما يغنيو عن ذكر العالمين قل ّ
ان ّ
السمع و البصر واحدة تختمف باختلف األسباب كما فی االنسان تنظرون ما يفقو بو االنسان و
و ّ

يتحرك و يتكمّم و يسمع و يبصر كمّيا من آية رّبو فيو و ّانيا واحدة فی ذاتيا ولكن تختمف باختلف
ّ
بتوجييا
ان ىذا ّ
السمع و اسمو و كذلك ّ
لحق معموم مثلً ّ
األسباب ّ
السمع يظير حكم ّ
بتوجييا الی اسباب ّ
الی اسباب البصر يظير اثر آخر و اسم آخر فكر

ص ٤٤
بتوجييا
عما يذكر عند ّ
الناس و تكون من الموقنين و كذلك ّ
لتصل الی اصل المقصود و تجد نفسك ّ
غنياً ّ
ان رّبك ىو المقتدر عمی ما يريد ّانا قد
الی ّ
الرأس و اسباب اخری يظير حكم العقل و ّ
النفس ّ
الدماغ و ّ
ّبيّنا ك ّل ما ذكرناه فی األلواح الّتی ّنزلناىا فی جواب من سئل عن الحروفات المقطّعات فی الفرقان انظر
يعرفك
فييا لتطّمع عمی ما ّنزل من جبروت المّو العزيز الحميد لذا اختصرنا فی ىذا المّوح و نسئل المّو ان ّ
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الفضال ذو
ان رّبك ىو
ّ
من ىذا االختصار ما ال ينتيی باألذكار و يشربك من ىذه الكأس ما فی البحور ّ
القوة المتين
ّ
عمياً الّذی كان معك فی العراق الی ان خرج منو ّنير اآلفاق و ىاجر الی ان حضر
يا قمم القدم ذكر ّ
عما ورد عمينا و
تمقآء الوجو حين اذ ك ّنا اساری بأيدی من كان عن نفحات ا ّلرحمن محروماً ال تحزن ّ
احبو و ّانو كان عمی ك ّل شیء قدي اًر و الّذی اقبل اليو
عميك فی سبيل المّو
ثم استقم ّانو ينصر من ّ
ّ
اطمئن ّ
تظنون االيمان ألنفسكم بعد
استضآء منو وجوه المؤل األعمی و كان المّو عمی ما اقول شييداً قل يا قوم أ ّ
النيران كذلك كان األمر من
اذ اعرضتم عن الّذی بو ظيرت األديان فی االمكان تالمّو انتم من اصحاب ّ

الحق
قمم المّو عمی األلواح مسطو اًر قل بنباح الكمب لن تمنع الورقآء عن نغماتيا تفكروا لكی تجدوا الی
ّ
سبيلً قل
يم يا اليی اسئمك بدموع العاشقين فی ىواك و صريخ المشتاقين فی فراقك و بمحبوبك الّذی
سبحانك المّ ّ
ابتمی بين ايادی معانديك ان تنصر الّذين اووا فی ظ ّل جناح مكرمتك و الطافك و ما اتّخذوا ألنفسيم رّباً

البر و البحر لمحضور بين
سواك ای ّ
رب قد خرجنا عن األوطان شوقاً لمقائك و طمباً لوصالك و قطعنا ّ
رب قد
فمما وردنا البحر منعنا عنو و حال المشركون بيننا و بين انوار وجيك ای ّ
يديك و اصغآء آياتك ّ
ثم اكتب
اخذتنا رعدة الظّمأ و عندك كوثر البقآء و ّانك انت المقتدر عمی ما تشآء ال تحرمنا ّ
عما اردنا ّ
حبك بحيث ال يمنعنا عنك ما دونك
ثم استقمنا فی ّ
لنا اجر ّ
المقربين من عبادك و المخمصين من برّيتك ّ
حبك ما سواك ّانك انت المقتدر عمی ما تشآء و ّانك انت العزيز الكريم
و ال يصرفنا عن ّ

ص ٤٥
ىو المالك باالستحقاق
الناس ديده و غلم اليی ار كو چشم مؤل اعمی بو او
قمم اعمی ميفرمايد ای نفسی كو خود ار اعمی ّ
روشن و منير است ادنی العباد شمردهای غلم توقّعی از تو و امثال تو نداشتو و نخواىد داشت چو كو

عز سبحانيو كو از عالم باقی بو عرصوٴ فانی برای احيای
الزال ىر يك از مظاىر رحمانيو و مطالع ّ
مقدسو ار كو اصلح اىل عالم منوط و
اموات قدم گذاردهاند و تجمّی فرمودهاند امثال تو آن نفوس ّ

مقصر شمردهاند قد قضی نحبيم و سوف
مربوط بو آن ىياكل احديو بوده از اىل فساد دانستواند و
ّ
مقصر
يقضی نحبك و تجد نفسك فی خسران عظيم بو زعم تو اين محيی عالم و مصمح آن مفسد و
ّ
بوده جمعی از نسوان و اطفال صغير و مرضعات چو تقصير نمودهاند كو مح ّل سياط قير و غضب

51

مقصر نبودهاند قمم حكم اليی از ايشان مرتفع شده ولكن ش اررهٴ
شدهاند؟ در ىيچ مذىب و ممّتی اطفال
ّ
ظمم و اعتساف تو جميع ار احاطو نموده اگر از اىل مذىب و ممّتی در جميع كتب الييو و زبر قيمو و

حق قائل نيستند
صحف متقنو بر اطفال تكميفی نبوده و نيست و از اين مقام گذشتو نفوسی ىم كو بو ّ
ارتكاب چنين امور ننمودهاند چو كو در ىر شیء اثری مشيود و احدی انكار آثار اشياء ننموده مگر
بالمره از عقل و درايت محروم باشد لذا البتّو نالوٴ اين اطفال و حنين اين مظمومان ار اثری
جاىمی كو ّ
خواىد بود جمعی كو ابداً در ممالك شما مخالفتی ننمودهاند و با دولت عاصی نبودهاند در ايام و ليالی

در گوشوای ساكن و بو ذكر المّو مشغول چنين نفوس ار تاراج نموديد و آنچو داشتند بو ظمم از دست
رفت بعد كو امر بو خروج اين غلم شد بو جزع آمدند و نفوسی كو مباشر نفی اين غلم بودند مذكور

داشتند كو بو اين نفوس حرفی نيست و حرجی نو و دولت ايشان ار نفی ننموده اگر خود بخواىند با شما
بيايند ك سی ار با ايشان سخنی نو اين فق ار خود مصارف نمودند و از جميع اموال گذشتو بو لقای غلم

مقر حبس بيا حصن عكا شد
مرة اخری با ّ
حق ىجرت كردند تا آنكو ّ
قناعت نمودند و متوكمين عمی المّو ّ
ضباط عسكريو ك ّل ار احاطو نموده اناثاً و ذكو اًر صغي اًر و كبي اًر جميع ار در قشموٴ نظام
و بعد از ورود ّ

ضباط عسكريو اخذ نموده
منزل دادند شب ّاول جميع از اكل و شرب ممنوع شدند چو كو باب قشمو ار ّ
و ك ّل ار منع نمودند از خروج و كسی بو فكر اين فق ار نيفتاد حتّی آب طمبيدند احدی اجابت ننمود
چنديست كو ميگذرد و ك ّل در قشمو محبوس و حال آنكو پنج سنو در ادرنو ساكن بوديم جميع اىل بمد
از عالم و جاىل و غنی و فقير شيادت دادند بر تقديس و تنزيو اين عباد در حين خروج غلم از

احبای اليی بو دست خود خود ار فدا نمود نتوانست اين مظموم ار در دست ظالمان
ادرنو يكی از ّ
مشاىده نمايد و سو مرتبو در عرض راه سفينو ار تجديد نمودند معموم است بر جمعی اطفال از حمل

احبا ار
ايشان از سفينو بو سفينو چو مقدار مشقّت وارد شد و بعد از خروج از سفينو چيار نفر از ّ
تفريق نمودند و منع نمودند از ىمراىی و بعد از خروج غلم يكی از آن چيار كو موسوم بو عبدالغفّار
بود خود ار در بحر انداخت و

ص ٤٦
معموم نيست كو حال او چو شد اين رشحی از بحر ظمم وارده است كو ذكر شد و معذلك اكتفا
ننمودهايد ىر يوم مأمورين حكمی اج ار ميدارند و ىنوز منتيی نشده در ك ّل ليالی و ايام در مكر جديد
مشغولند و از خزانوٴ دولت در ىر شبانوروز سو رغيف نان بو اس ار ميدىند و احدی قادر بر اكل آن نو
السمآء لم
از ّاول دنيا تا حال چنين ظممی ديده نشد و شنيده نگشت فوالّذی انطق البيآء بين األرض و ّ
حباً لمّو المقتدر العزيز القدير
يكن لكم شأن و ال ذكر عند الّذين انفقوا ارواحيم و اجسادىم و امواليم ّ

ىباء
كفّی از طين عندالمّو اعظم است از مممكت و سمطنت و ّ
عزت و دولت شما ولو يشآء ليجعمكم ً
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تتضرعون و
منبثّا و سوف يأخذكم بقير من عنده و يظير الفساد بينكم و يختمف ممالككم اذاً تنوحون و
ّ
متنبو شويد چو كو غضب اليی
لن تجدوا ألنفسكم من معين و ال نصير اين ذكر نو برای آن است كو ّ
متنبو نشده و نخواىيد شد و نو بو جيت آن است كو ظمميای وارده بر
آن نفوس ار احاطو نموده ابداً ّ
انفس طيبو ذكر شود چو كو اين نفوس از خمر رحمن بو ىيجان آمدهاند و سكر سمسبيل عنايت اليی

حق راضی بل شاكرند ابداً شكوهای
چنان اخذشان نموده كو اگر ظمم عالم بر ايشان وارد شود در سبيل ّ
رب العالمين آمل و سائل است كو در
نداشتو و ندارند بمكو دمائشان در ابدانشان در ك ّل حين از ّ

سبيمش بر خاك ريختو شود و ىمچنين رؤوسشان آمل كو بر ك ّل اسنان در سبيل محبوب جان و روان
مرتفع گردد
چند مرتبو بل بر شما نازل و ابداً التفات ننموديد يكی احتراق كو اكثر مدينو بو نار عدل سوخت

چنانچو شع ار قصايد انشاء نمودند و نوشتواند كو چنين حرقی تا حال نشده معذلك بر غفمتتان افزود و

متنبو نشديد ولكن منتظر باشيد كو غضب اليی آماده شده زود است كو آنچو
ىمچنين وبا مسمّط شد و ّ
عزت خود ار باقی دانستوايد و يا ممك ار دائم شمردهايد ال ونفس
از قمم امر نازل شده مشاىده نمائيد آيا ّ

عزتيا است ولكن نزد انسان وقتی كو اين غلم
عزت شما باقی و نو ذلّت ما اين ذلّت فخر ّ
الرحمن نو ّ
ّ
حد بموغ نرسيده والد از برای يكی از اخوان كو كبير بود در طيران ارادهٴ تزويج نمود و
طفل بود و بو ّ

چنانچو عادت آن بمد است در ىفت شبانوروز بو جشن مشغول بودهاند روز آخر مذكور نمودند امروز
بازی شاه سمطان سميم است و از ام ار و اعيان و اركان بمد جمعيت بسيار شد و اين غلم در يكی از

غرف عمارت نشستو ملحظو مينمود تا آنكو در صحن عمارت خيمو برپا نمودند مشاىده شد صوری

بو ىيكل انسانی ك و قامتشان بو قدر شبری بو نظر ميآمد از خيمو بيرون آمده ندا مينمودند كو سمطان
عدهٴ
ميآيد كرسييا ار بگذاريد بعد صوری ديگر بيرون آمدند مشاىده شد كو بو جاروب مشغول شدند و ّ

اخری بو آبپاشی بعد شخص ديگر ندا نمود مذكور نمودند جارچیباشی است ناس ار اخبار نمود كو
برای سلم در حضور سمطان حاضر شوند بعد جمعی با شال و كله چنانچو رسم عجم است و جمعی

فراشان و ميرغضبان با چوب و فمك آمده در مقاميای خود ايستادند
ديگر با تبرزين و ىمچنين جمعی ّ
بعد شخصی با شوكت سمطانی و اكميل خاقانی بو كمال
ص ٤۷
مرة و يتوقّف اخری آمده در كمال وقار و سكون و تمكين بر تخت متمكن شد و
تبختر و جلل ّ
يتقدم ّ
حين جموس صدای شمّيك و شيپور بمند گرديد و دخان خيمو و سمطان ار احاطو نمود بعد كو مرتفع

مستقر در حضور
گشت مشاىده شد كو سمطان نشستو وزرآء و امراء و اركان بر مقاميای خود
ّ
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ايستادهاند در اين اثنا دزدی گرفتو آوردند از نفس سمطان امر شد كو گردن او ار بزنند فیالفور

ميرغضبباشی گردن آن ار زده و آب قرمزی كو شبيو بو خون بود از او جاری گشت بعد سمطان بو
سرحد ياغی شدهاند سان عسكر
حضار بعضی مكالمات نموده در اين اثنا خبر ديگر رسيد كو فلن
ّ
ّ
ديده چند فوج از عساك ر با طوبخانو مأمور نمود بعد از چند دقيقو از ورای خيمو استماع صداىای
متحير كو اين چو اسبابی
طوب شد مذكور نمودند كو حال در جنگ مشغولند اين غلم بسيار متفكر و
ّ
است سلم منتيی شد و پردهٴ خيمو ار حايل نمودند بعد از مقدار بيست دقيقو شخصی از ورای خيمو
بيرون آمد و جعبو ای در زير بغل از او سؤال نمودم اين جعبو چيست و اين اسباب چو بوده مذكور

نمود ك و جميع اين اسباب منبسطو و اشيای مشيوده و سمطان و ام ار و وز ار و جلل و استجلل و

قدرت و اقتدار كو مشاىده فرموديد اآلن در اين جعبو است فورّبی الّذی خمق ك ّل شیء بكممة من عنده
كو از آن يوم جميع اسباب دنيا بو نظر اين غلم مثل آن دستگاه آمده و ميآيد و ابداً بو قدر خردلی

تعجب مينمودم كو ناس بو چنين امورات افتخار مينمايند مع آنكو
وقر نداشتو و نخواىد داشت بسيار ّ
متبصرين قبل از مشاىدهٴ جلل ىر ذی جللی زوال آن ار بو عين اليقين ملحظو مينمايند ما رأيت
ّ

الزوال قبمو و كفی بالمّو شييداً
شيئاً االّ و قد رأيت ّ

حق موفّق
طی نمايد اگر بو عرفان ّ
بر ىر نفسی الزم است كو اين ّايام قميمو ار بو صدق و انصاف ّ
نشد اقلّ بو قدم عقل و عدل رفتار نمايد عنقريب جميع اين اشياء ظاىره و خزاين مشيوده و زخارف

دنيويو و عساكر مصفوفو و البسوٴ مزّينو و نفوس متك ّبره در جعبوٴ قبر تشريف خواىند برد بمثابوٴ ىمان
ّ
جعبو و جميع اين جدال و نزاع و افتخارىا در نظر اىل بصيرت مثل لعب صبيان بوده و خواىد بود
حق گذشتو چو كو جميع اسير و
اعتبر و ال تكن من الّذين يرون و ينكرون از اين غلم و دوستان ّ
مبتليند و ابداً ىم از امثال تو توقّعی نداشتو و ندارند مقصود آنكو سر از فراش غفمت برداری و بو

ضری
قوت باقی است در صدد آن باشيد كو ّ
شعور آئی بیجيت ّ
متعرض عباد المّو نشوی تا قدرت و ّ
از مظمومی رفع نمائيد اگر فیالجممو بو انصاف آئيد و بو عين اليقين مشاىده در امورات و اختلفات
حق ار
دنيای فانيو نمائيد خود اقرار مينمائيد كو جميع بمثابوٴ آن بازی است كو مذكور شد بشنو سخن ّ
الحق و ارادوا ان يطفئوا نور
بوبية فی األرض بغير
ّ
الر ّ
و بو دنيا مغرور مشو اين امثالكم الّذين ّادعوا ّ

ثم ارجع الی المّو لعمّو يكفّر عنك ما
المّو فی بلده و يخربوا اركان البيت فی دياره ىل ترونيم فأنصف ّ
الروح و
ارتكبتو فی الحياة الباطمة ولو ّانا نعمم ّ
بأنك لن توفّق بذلك ابداً ّ
سعر ّ
ألن بظممك ّ
السعير و ناح ّ

المقربين
اضطربت اركان العرش و تزلزلت افئدة ّ
ص ٤۸
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ای اىل ارض ندا ی اين مظموم ار بو آذان جان استماع نمائيد و در اين مثمی كو ذكر شده درست تفكر

عزت و ذلّت
حق ممنوع نگرديد ّ
دنيو از ّ
كنيد شايد بو نار امل و ىوی نسوزيد و بو اشياء مزخرفوٴ دنيای ّ
فقر و غنا زحمت و راحت ك ّل در مرور است و عنقريب جميع من عمی األرض بو قبور راجع لذا ىر
ذی بصری بو منظر باقی ناظر كو شايد بو عنايات سمطان اليزال بو ممكوت باقی درآيد و در ظ ّل
سدرهٴ امر ساكن گردد اگرچو دنيا مح ّل فريب و خدعو است ولكن جميع ناس ار در ك ّل حين بو فنا
اخبار مينمايد ىمين رفتن اب ندائی است از برای ابن و او ار اخبار ميدىد كو تو ىم خواىی رفت و

حق محروم گشتواند ميدانستند كو آن كنز بو كو خواىد رسيد
كاش اىل دنيا كو زخارف اندوختواند و از ّ
الرحمو گفتو
ال ونفس البيآء احدی مطّمع نو جز ّ
حق تعالی شأنو حكيم سنائی عميو ّ
پند گيريد ای سياىيتان گرفتو جای پند

پند گيريد ای سپيديتان دميده بر عذار

نفسانيو با كمبی اظيار
ولكن اكثری در نومند مثل آن نفوس مثل آن نفسی است كو از سكر خمر
ّ
محبت مينمود و او ار در آغوش گرفتو با او ملعبو ميكرد چون فجر شعور دميد و افق سماء از ّنير
ّ
مقر خود
نورانی منير شد مشاىده نمود كو معشوقو و يا معشوق كمب بوده خائب و خاسر و نادم بو ّ
بازگشت ىمچو مدان كو غلم ار ذليل نمودی و يا بر او غالبی مغموب يكی از عبادی ولكن شاعر

نيستی پستترين و ذليلترين مخموق بر تو حكم مينمايد و آن نفس و ىوی است كو الزال مردود بوده

عزت امر
اگر ملحظوٴ حكمت بالغو نبود ضعف خود و من عمی األرض ار مشاىده مينمودی اين ذلّت ّ
است لو كنتم تعرفون الزال اين غلم كمموای كو مغاير ادب باشد دوست نداشتو و ندارد األدب قميصی

المقربين واالّ بعضی از اعمال كو ىمچو دانستوايد مستور است در اين لوح ذكر
بو زّيّنا ىياكل عبادنا ّ
ميشد ای صاحب شوكت اين اطفال صغار و اين فقراء بالمّو ميرآالی و عسكر الزم نداشتند بعد از
ورود گمیبولی عمر نامی بينباشی بين يدی حاضر المّو يعمم ما تكمّم بو بعد از گفتگوىا كو برائت خود
معين نمايند و اين
و خطيئوٴ شما ار ذكر نمود اين غلم مذكور داشت كو ّاوالً الزم بود اينكو مجمسی ّ
غلم با عممای عصر مجتمع شوند و معموم شود جرم اين عباد چو بوده و حال امر از اين مقامات
گذشتو و تو بو قول خود مأموری كو ما ار بو اخرب بلد حبس نمائی يك مطمب خواىش دارم كو اگر

بتوانی بو حضرت سمطان معروض داری كو ده دقيقو اين غلم با ايشان ملقات نمايد آنچو ار كو
حق ميشمرند بخواىند اگر من عند المّو اتيان شد اين مظمومان ار
حجت ميدانند و دليل بر صدق قول ّ
ّ
رىا نمايند و بو حال خود بگذارند عيد نمود كو اين كممو ار ابلغ نمايد و جواب بفرستد خبری از او

حق نيست كو بو نزد احدی حاضر شود چو كو جميع از برای اطاعت او خمق
نشد و حال آنكو شأن ّ
شدهاند ولكن نظر بو اين اطفال صغير و جمعی از نساء كو ىمو از يار و ديار دور ماندهاند اين امر

الصدق و
ار قبول نموديم و معذلك اثری بو ظيور نرسيد عمر حاضر و موجود سؤال نمائيد ليظير لكم ّ
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حال اكثری مريض در حبس افتادهاند ال يعمم ما ورد عمينا االّ المّو العزيز العميم دو نفر از اين عباد در

ّاول ّايام ورود بو رفيق اعمی شتافتند يك روز حكم نمودند كو
ص ٤۹

طيبو ار برندارند تا وجو كفن و دفن ار بدىند و حال آنكو احدی از آن نفوس چيزی نخواستو
آن اجساد ّ
بود و از اتّفاق در آن حين زخارف دنيوّيو موجود نبود ىر قدر خواستيم كو بو ما واگذارند و نفوسی كو
سجادهای بردند در بازار حراج نموده وجو
موجودند حمل نعش نمايند آن ىم قبول نشد تا آنكو باالخره ّ
طيب ار در يك مقام
آن ار تسميم نمودند بعد كو معموم شد قدری از ارض حفر نموده آن دو جسد ّ

گذاردهاند با آنكو مضاعف خرج دفن و كفن ار اخذ نموده بودند قمم عاجز و لسان قاصر كو آنچو وارد

شده ذكر نمايد ولكن جميع اين سموم بليا در كام اين غلم اعذب از شيد بوده ای كاش در ك ّل حين
محبت رحمانی بر اين فانی بحر معانی وارد ميشد از او صبر و حمم
ضر عالمين در سبيل اليی و ّ
ّ

متضوعو از شطر قدم
ميطمبيم چو كو ضعيفيد نميدانيد چو اگر ممتفت ميشدی و بو نفحوای از نفحات
ّ
فايز ميگشتی جميع آنچو در دست داری و بو آن مسروری ميگذاشتی و در يكی از غرف مخروبوٴ اين

حد بموغ برسی تا بو حسن و قبح اعمال و افعال ممتفت
سجن اعظم ساكن ميشدی از خدا بخواه بو ّ
السلم عمی من اتّبع اليدی
شوی و ّ
ص ٥۱
ىو األقدس األبيی
كظ

الوىاب
ناديناك عن ورآء قمزم الكبريآء عمی االرض الحمرآء من افق البآلء ّانو ال الو االّ ىو العزيز ّ
رب األرباب سوف يأخذىم المّو بقير
استقم عمی امری و ال تكن من الّذين اذا اوتوا ما ارادوا كفروا بالمّو ّ

من عنده ّانو ىو المقتدر القيّار.

تمسك
اعمم ّ
فر الی باريس و ّ
فمما رأی العذاب ّ
ان الّذين حكموا عمينا قد اخذ المّو كبيرىم بقدرة و سمطان ّ
فمما التفت الی ملئكة القير كاد
بالحكمآء قال ىل من عاصم ُ
ضرب عمی فمو و قيل الت حين مناص ّ
الزخرف و لی قصر فی البغاز تجری من تحتو األنيار قال
ان ينعدم من الخوف قال عندی بيت من ّ
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الس ّر و االجيار اما تسمع ضجيج آل المّو الّذين جعمتيم اساری
اليوم ال يقبل منك الفدآء لو تأتی بما فی ّ
العشی و االشراق
من دون ّبينة و ال كتاب قد ناح من فعمك اىل الفردوس و الّذين يطوفون العرش فی
ّ

الناس و ىذا منشوری قال خذ لسانك يا اييا الكافر
قد جائك قير رّبك ّانو لشديد المحال قال كنت صدر ّ
بيوم التّناد قال ىل لی من ميمة ألدعو اىمی قال ىييات يا اييا المشرك باآليات اذاً نادتو خزنة الياوية
النار ارجع الييا ّانيا تشتاق اليك أ نسيت يا اييا
قد فتحت لك يا اييا المعرض عن المختار ابواب ّ
انشق ستر
المردود اذ كنت نمرود اآلفاق بظممك محت آثار الظّمم الّتی اتی بيا ذو األوتاد تالمّو بظممك
ّ
الجبار ليس لك اليوم من
الحرمة و تزلزلت اركان الفردوس اين ميربك و الّذی يعصمك من خشية رّبك ّ
ان رّبك
ميرب يا اييا المشرك المرتاب اذاً اخذتو سكرات الموت و ُسكر بصره كذلك اخذناه بقير من ّ
لدنا ّ

جينم الّتی منيا يغمی
مفر قيل االّ ّ
شديد العقاب ناداه ممك عن يمين العرش ىذه ملئكة شداد ىل لك من ّ
الفؤاد و استقبل روحو ملئكة العذاب قيل ادخل ىذه ىاوية وعدت بيا فی الكتاب و كنت تنكرىا فی

الجبار.
المّيالی و األيام سوف نعزل الّذی كان مثمو و نأخذ اميرىم الّذی يحكم عمی البلد و انا العزيز ّ

غره ما اعطيناه
سبح بحمد رّبك فی
استقم عمی األمر و ّ
الغدو و اآلصال اياك ان تخمدك مفتريات من ّ
ّ
الی ان كفر بالمّو مالك األسمآء يوحی الی اوليائو كما اوحی ال ّشيطان الی اوليائو سوف تراه خاس اًر فی

الفجار و استيزء
ممن
ّ
ّ
استعد لو العذاب قد ارسل الی احد ىناك كتاباً ّانو لكتاب ّ
الدنيا و اآلخرة اال ّانو ّ
فيو عمی المّو و كتب ما فزع منو األشيآء قل ىل تری من يعصمك اذا اتی القير من لدی المّو المقتدر
احبتی و ذكرىم
ثم اجمع ّ
الصدور ّ
المختار كذلك اخبرناك خافية ّ
ان رّبك ىو العزيز العلّم قم عمی األمر ّ
فی ىذا اليوم الّذی فيو زلّت األقدام قل اليوم ينبغی لك ّل مقبل ان ينصر رّبو ّانو وليكم و القوم ليس ليم
السطوة من عندنا قال ىل
ثم اخذنا الميدی الّذی وعدناه العذاب فی ّ
لما اتتو ّ
الزبر و األلواح ّ
اليوم من وال ّ
النيران تركت المعروف فی
سعرت لك ّ
لی من رجوع قيل سحقاً لك يا اييا الكافر بالمآب تمك الجحيم و ّ
الحيوة الباطمة و اليوم ليس لك من المّو من واق انت الّذی بك ناح روح

ص ٥۱
القدس و ذابت األكباد قال ىل لی من محيص قيل ال ورّبی لو تأتی بك ّل األسباب اذاً صاح صيحة فزع
الدار قد اخذناه
السقر فبئس سوء ّ
مقر القير فی ّ
منيا اىل األجداث و اخذ بقبضة االقتدار قيل ارجع الی ّ

كما اخذنا قبمو األحزاب تمك بيوتيم تركناىا لمعنكبوت فاعتبروا يا اولی األلباب ىو الّذی اعترض عمی
ان لو حسن مآب كذلك قصصنا
المّو و ّنزلت لو آيات القير فی الكتاب طوبی لمن يقرئو و يتفكر فيو ّ
ان لك حسن المآل.
لتقر بو عينك ّ
عميك قصص المجرمين ّ
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ص ٥۲
ىو العزيز
سمی بالحسين فی ممكوت األسمآء الی مموك األرض كمّيم اجمعين لع ّل
ىذا كتاب من ىذا العبد الّذی ّ
ونن من العارفين و لع ّل ينقطعون
ينظرون اليو بنظرة ال ّشفقة و يطّمعون بما فيو من اسرار القضآء و يك ّ
يقربون الی المّو العزيز الجميل ان يا مموك األرض اسمعوا
عما عندىم و ّ
يتوجيون الی مواطن القدس و ّ
ّ
بأنو
ندآء المّو من ىذه ال ّشجرة
تغن ّ
المثمرة المرفوعة الّتی نبتت عمی ارض كثيب الحمرآء ّبرّية القدس و ّ
ّ
ال الو االّ ىو العزيز المقتدر الحكيم ىذه بقعة الّتی باركيا المّو لواردييا و فييا يسمع ندآء المّو من سدرة

قدس رفيع اتّقوا المّو يا معشر المموك و ال تحرموا انفسكم عن ىذا الفضل األكبر فألقوا ما فی ايديكم
ونن
فتمسكوا بعروة المّو
العمی العظيم و ّ
ثم اتركوا ما امركم بو ىواكم و ال تك ّ
ّ
توجيوا بقموبكم الی وجو المّو ّ
ّ
من الخاسرين

حجة من المّو و برىانو
عمی اذ جائيم
بالحق و معو كتاب ّ
ّ
عز حكيم و فی يديو ّ
ان يا عبد فاذكر ليم نبأ ّ
و دالئل قدس كريم و انتم يا ّاييا المموك ما تذكرتم بذكر المّو فی ايامو و ما اىتديتم بأنوار الّتی ظيرت
عما تطمع ال ّشمس عمييا
و الحت عن افق سمآء منير و ما ّ
تحسستم فی امره بعد الّذی كان ىذا خير لكم ّ
ان انتم من العالمين و كنتم فی غفمة عن ذلك الی ان افتوا عميو عممآء العجم و قتموه بالظّمم ىؤآلء

المقربين ّاياكم
ثم ملئكة ّ
الظّالمين و استرقی روحو الی المّو و بكت من ىذا الظّمم عيون اىل الفردوس ّ
ونن من الغافمين قل قد اشرقت
ان ال تغفموا من بعد كما غفمتم من قبل فارجعوا الی المّو بارئكم و ال تك ّ

حجة المّو العزيز الحكيم قل قد الح قمر البقآء فی
فصمت نقطة العمم و الحكمة و ظيرت ّ
شمس الوالية و ّ
السمآء و استضائت منو اىل مؤل العالين و قد ظير الوجو عن خمف الحجبات و استنار منو ك ّل
قطب ّ

السلطين اذاً اتّبعوا قولی
السموات و األرضين و انتم ما ّ
توجيتم اليو بعد الّذی خمقتم لو يا معشر ّ
من فی ّ
ألن افتخاركم لم يكن فی سمطنتكم بل بقربكم الی المّو و
ونن من المعرضين ّ
ثم اسمعوه بقموبكم و ال تك ّ
ّ
ان واحداً منكم يحكم عمی األرض كمّيا و كمّما فييا و
اتّباعكم امره فيما ّنزل عمی الواح قدس حفيظ و لو ّ
عمييا من بحرىا و ّبرىا و جبميا و سيميا و لن يذكر عند المّو ما ينفعو شیء من ذلك ان انتم من
بأن شرافة العبد فی قربو الی المّو و من دون ذلك لن ينفعو ابداً ولو يحكم عمی
العارفين و اعمموا ّ

ىبت عميكم نسايم المّو عن شطر الفردوس و انتم فی غفمة عنيا و كنتم من
الخلئق اجمعين قل قد ّ
الغافمين و قد جائتكم اليداية من المّو و انتم ما استيديتم بيا و كنتم من المعرضين و قد اضآء سراج المّو

الراقدين اذًا قوموا
تقربتم اليو و كنتم عمی فراش الغفمة لمن ّ
فی مشكوة األمر و انتم ما استنورتم بو و ما ّ
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ثم اقبموا الی ساحة القدس فی شاطئ بحر عظيم ليظير لكم
برجل االستقامة و تداركوا ما فات عنكم ّ
النصح لكم
آللئ العمم و الحكمة الّتی كنزىا المّو فی صدف صدر منير ىذا خير ّ
ص ٥۳
ونن من الميتدين ّاياكم ان ال تمنعوا عن قموبكم نسمة المّو الّتی بيا تحيی
فاجعموه بضاعةً ألنفسكم لتك ّ
قموب المقبمين فاسمعوا ما انصحناكم بو فی ىذا المّوح ليسمع المّو عنكم و يفتح عمی وجوىكم ابواب
ثم اتّبعوا بما امرتم
الرحمن ّ
الرحمة و ّانو ليو ّ
ّ
الرحيم اتّقوا المّو يا ّاييا المموك و ال تتجاوزوا عن حدود المّو ّ
ونن من المتجاوزين ّاياكم ان ال تظمموا عمی احد قدر خردل و اسمكوا سبيل العدل
بو فی الكتاب و ال تك ّ
ونن من المستريحين
ثم اصمحوا ذات بينكم و قمّموا فی العساكر ليق ّل مصارفكم و تك ّ
و ّانو لسبيل مستقيم ّ
و ان ترتفعوا االختلف بينكم لن تحتاجوا الی كثرة الجيوش االّ عمی قدر الّذی تحرسون بيا بمدانكم و

بأنكم تزدادون مصارفكم فی
ونن من المسرفين و عممنا ّ
ممالككم اتّقوا المّو و ال تسرفوا فی شیء و ال تك ّ
ان ىذا لظمم عظيم اعدلوا يا ّاييا المموك بين
الر ّ
عية و ىذا فوق طاقتيم و ّ
ك ّل يوم و تحممونيا عمی ّ
الناس و كونوا مظاىر العدل فی األرض و ىذا ينبغی لكم و يميق لشأنكم لو انتم من المنصفين اياكم ان
ّ
تطمئنوا بقدرتكم و
ال تظمموا عمی الّذينيم ىاجروا اليكم و دخموا فی ظمّكم اتّقوا المّو و كونوا من المتّقين ال
ّ
النصر االّ من عنده ينصر
عساكركم و خزائنكم
ثم استنصروا بو فی اموركم و ما ّ
ّ
فاطمئنوا بالمّو بارئكم ّ

بأن الفقرآء امانات المّو بينكم ّاياكم ان ال تخانوا فی
ثم اعمموا ّ
من يشآء بجنود ّ
السموات و األرضين ّ
ونن من الخائنين ستسئمون عن امانتو فی يوم الّذی تنصب فيو ميزان العدل
اماناتو و ال تظمموىم و ال تك ّ

غنی و فقير و ان لن تستنصحوا بما
حق حقّو و يوزن فيو ك ّل األعمال من ك ّل
و ُيعطی ك ّل ذی ّ
ّ
انصحناكم فی ىذا الكتاب بمسان بدع مبين يأخذكم العذاب من ك ّل الجيات و يأتيكم المّو بعدلو اذاً ال
ثم احكموا بينيم بما
تقدرون ان تقوموا معو و تك ّ
ونن من العاجزين فارحموا عمی انفسكم و انفس العباد ّ
فصل فيو من ك ّل شیء تفصيلً و ذكری
حكم المّو فی لوح قدس منيع الّذی ّ
قدر فيو مقادير ك ّل شیء و ّ
ثم احكموا بيننا و بين اعدائنا بالعدل و
ثم استبصروا فی امرنا و ّ
تبينوا فيما ورد عمينا ّ
لعباده الموقنين ّ

حق المظموم فبأی شیء تفتخرون بين
كونوا من العادلين و ان لن تمنعوا الظّالم عن ظممو و لن تأخذوا ّ
الزخارف فی خزائنكم او
ونن من المفتخرين أ يكون افتخاركم بأن تأكموا و تشربوا او تجتمعوا ّ
العباد و تك ّ

الصفر او لؤلؤ بيض ثمين و لو كان االفتخار بيذه األشيآء الفانية فينبغی
التّزين بأحجار الحمر و ّ
قدر المّو ك ّل ذلك فی بطنو و
مقدر قدير و ّ
ألنو يبذل و ينفق عميكم ك ّل ذلك من ّ
لمتّراب بأن يفتخر عميكم ّ
الناظرين ال فوالّذی فی قبضتو
يخرج لكم من فضمو اذاً فانظروا فی شأنكم و ما تفتخرون بو ان انتم من ّ

جبروت الممكنات لم يكن الفخر لكم االّ بأن تتّبعوا سنن المّو فی انفسكم و ال تدعوا احكام المّو بينكم
الراشدين
ميجو اًر و تك ّ
ونن من ّ
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ص ٥٤
فمما اتی فی ظمل من الغمام كما
ان يا مموك
الروح ّ
ّ
المسيحية اما سمعتم ما نطق بو ّ
بأنی ذاىب و آت ّ
ِ
ونن من الفائزين و فی مقام آخر يقول فاذا جآء روح
تقربتم بو لتفوزوا بمقائو و تك ّ
مرة ل َم ما ّ
صعد ّاول ّ

توجيتم اليو و كنتم بمعب انفسكم لمن اللّعبين و ما
الحق اآلتی فيو يرشدكم و اذا جائكم
ّ
ّ
بالحق ما ّ
استقبمتم اليو و ما حضرتم بين يديو لتسمعوا آيات المّو من لسانو و تطّمعوا بحكمة المّو العزيز الحكيم و

بذلك منعت نسمات المّو عن قموبكم و نفحات المّو عن فؤادكم و كنتم فی وادی ال ّشيوات لمن المحبرين
مقر الّذی تُحشر
عما اكتسبتم فی ّايامكم فی ّ
فوالمّو انتم و ما عندكم ستفنی و ترجعون الی المّو و تُسئمون ّ
بمشية رجل
ان الّذين ليسوا بدم و ال بارادة لحم و ال
ّ
فيو الخلئق اجمعين اما سمعتم ما ذكر فی االنجيل ّ
ولكن ولدوا من المّو ای ظيروا من قدرة المّو و بذلك يثبت بأن يمكن فی االبداع ان يظير من يكون عمی

الحق عن
منا ليظير لكم
ّ
ّ
حق من عند المّو المقتدر العميم الحكيم فكيف اذا سمعتم امرنا ما استفسرتم ّ
الباطل و تطّمعوا بما ك ّنا عميو و تعرفوا ما ورد عمينا من قوم سوء اخسرين
بيوحنا و
ان يا سفير ممك الباريس أ نسيت حكم الكممة و مظاىرىا الّتی سطّر فی انجيل الّذی ينسب
ّ
الروح فی مظاىر الكممة و كنت من الغافمين و ان لم تكن كذلك كيف اتّفقت مع
عما ّ
وصاك بو ّ
غفمت ّ

الدموع عمی خدود اىل
سفير العجم فی امرنا الی ان ورد عمينا ما احترقت عنو اكباد العارفين و جرت ّ
المقربين و فعمت ذلك من غير ان تستفسر فی امرنا و تكون من المستبصرين بعد
البقآء و ّ
ضجت افئدة ّ
تفحص فی ىذا األمر و تطّمع بما ورد عمينا و تحكم بالعدل و تكون من العادلين
الّذی ينبغی لك بأن ّ
عما اكتسبت ايديك فی محضر سمطان
ستمضی ايامك و يفنی سفارتك و يقضی ك ّل ما عندك و تسئل ّ

عظيم و كم من سفرآء سبقوك فی األرض و كانوا اعظم منك شأناً و اكبر منك مقاماً و اكثر منك ماالً و

رجعوا الی التّراب و ما بقی منيم عمی وجو األرض ال من اسم و ال من رسم و ىم حينئذ عمی حسرة
عظيم و منيم من افرط فی جنب المّو و اتّبع ال ّشيوات فی نفسو و كان فی سبل البغی و الفحشآء لمن

السالكين و منيم من اتّبع آيات المّو فی نفسو و حكم بالعدل لما سبقتو اليداية من المّو و كان من الّذينيم
ّ
الداخمين اوصيك و الّذينيم كانوا امثالك اياكم ان ال تفعموا بأحد كما فعمتم بنا و
كانوا فی رحمة رّبيم لمن ّ
الدنيا عمی قدر الكفاية و دعوا
ونن من الظّالمين خذوا من ّ
ال تتّبعوا خطوات ال ّشيطان فی انفسكم و ال تك ّ
ونن من العادلين
ثم انصفوا فی األمور و ال تعدلوا عن حكم العدل و ال تك ّ
ما زاد عميكم ّ

ص ٥٥
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السنين و كّنا فی ك ّل يوم منيا فی بآلء جديد و ورد عمينا ما ال
ان يا ّاييا المموك قد قضت عشرين من ّ
السامعين بحيث قتمونا و سفكوا دمائنا و اخذوا اموالنا و ىتكوا حرمتنا و
ورد عمی احد قبمنا ان انتم من ّ
انتم سمعتم اكثرىا و ما كنتم من المانعين بعد الّذی ينبغی لكم بأن تمنعوا الظّالم عن ظممو و تحكموا بين

ان المّو قد اودع زمام الخمق بايديكم لتحكموا بينيم
ّ
الناس بالعدل ليظير عدالتكم بين الخلئق اجمعين ّ
حق المظموم عن ىؤآلء الظّالمين و ان لن تفعموا بما امرتم فی كتاب المّو لن يذكر
بالحق و تأخذوا ّ
ّ
العمی المتعالی
ان ىذا لغبن عظيم أ تأخذون حكم انفسكم و تدعون حكم المّو
اسمائكم عنده بالعدل و ّ
ّ
ان ىذا لسبيل مستقيم
ثم ابتغوا الفضل من عنده و ّ
القادر القدير دعوا ما عندكم و خذوا ما امركم المّو بو ّ
ثم احكموا بيننا و بين
الض ّرآء و ال تغفموا ّ
مستنا البأسآء و ّ
ثم التفتوا الينا و بما ّ
عنا فی اق ّل من آن ّ
ّ

السوء
نقص عميكم من قصصنا و بما قضی عمينا لتكشفوا ّ
اعدائنا بالعدل و ّ
عنا ّ
ان ىذا لخير مبين كذلك ّ
ان رّبی لخير ناصر و معين
فمن شآء فميكشف و من لم يشآء ّ

ان يا عبد ذكر العباد بما القيناك و ال تخف من احد و ال تكن من الممترين فسوف يرفع المّو امره و يعمو

ثم اعرض عن المنكرين
السموات و األرضين فتوكل فی ك ّل األمور عمی رّبك و ّ
برىانو بين ّ
توجو اليو ّ
يتوجو اليك
فاكف بالمّو رّبك ناص اًر و معين ّانا كتبنا عمی نفسنا نصرك فی الممك و ارتفاع امرنا ولو لن ّ
بأنك لن تعرف اصوليم
السمطان ّ
ثم ذكر حين الّذی وردت فی المدينة و ّ
ظنوا وكآلء ّ
احد من ّ
السلطين ّ
نقر بذلك و نكون من
و تكون من الجاىمين قل ای ورّبی ال اعمم حرفاً االّ ما عمّمنی المّو بجوده و ّانا ّ
المقرين قل ان كان اصولكم من عند انفسكم لن نتّبعيا ابداً و بذلك امرت من لدن حكيم خبير و كذلك
ّ
حق مستقيم و ان كان من عند المّو
ان ىذا لصراط ّ
قوتو و ّ
كنت من قبل و نكون من بعد بحول المّو و ّ
ظنوا فيك و عمموا بك فی كتاب الّذی لن يغادر
الصادقين قل ّانا اثبتنا ك ّل ما ّ
فأتوا برىانكم ان كنتم لمن ّ
فيو حرف من عمل العاممين

ونن من الميتدين و
قل يا ّاييا الوكآلء ينبغی لكم بأن تتّبعوا اصول المّو فی انفسكم و تدعوا اصولكم و تك ّ
عما عندكم ان انتم من العارفين و ان لن تتّبعوا المّو فی امره لن يقبل اعمالكم عمی قدر
ىذا خير لكم ّ
ان ىذا لصدق
نقير و قطمير فسوف تجدون ما اكتسبتم فی الحياة الباطمة و تجزون بما عممتم فييا و ّ
يقين فكم من عباد عمموا كما عممتم و كانوا اعظم منكم و رجعوا كمّيم الی التّراب و قضی عمييم ما
قضی ان انتم فی امر المّو لمن المتفكرين و ستمحقون بيم و تدخمون بيت الّتی لن تجدوا فييا ألنفسكم ال

فرطتم فی امر المّو و استكبرتم عمی اوليائو
عما فعمتم فی ّايامكم و ّ
من نصير و ال من حميم و تسئمون ّ
بعد الّذی وردوا عميك م بصدق مبين و انتم شاورتم فی امرىم و اخذتم حكم انفسكم و تركتم حكم المّو
ان ىذا
المييمن القدير قل أ تأخذون اصولكم و تضعون اصول المّو ورآء ظيوركم و ّ
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ص ٥٦
ونن من العارفين قل ان كان اصولكم عمی العدل فكيف تأخذون
لظمم عمی انفسكم و انفس العباد لو تك ّ
ونن من الحاكمين أ كان من
منيا ما تيوی بو ىواكم و تَ َدعون ما كان مخالفاً ألنفسكم ما لكم كيف تك ّ

اصولكم بأن تع ّذبوا الّذی جائكم بأمركم و تخذلوه و تؤذوه فی ك ّل يوم بعد الّذی ما عصاكم فی اق ّل من
آن و يشيد بذلك ك ّل من سكن فی العراق و من ورائو ك ّل ذی عمم عميم فأنصفوا فی انفسكم يا ّاييا
بأی جرم اخرجتمونا بعد الّذی استأجرناكم و ما آجرتمونا فوالمّو ىذا لظمم
بأی ذنب اطردتمونا و ّ
الوكآلء ّ
عظيم الّذی لن يقاس بظمم فی األرض و كان المّو عمی ما اقول شييد ىل خالفتكم فی امركم او بالوزرآء

ونن من العالمين ىل دخل
ونن عمی بصيرة فينا و تك ّ
الّذين كانوا ان يحكموا فی العراق فاسئموا عنيم لتك ّ
لنصدقكم فی افعالكم
منا احد منيم غير ما انزلو المّو فی الكتاب فأتوا بو
ّ
منا او سمع ّ
عمييم احد بشكاية ّ

تعزروا الّذی سمع
ونن من المذعنين و ان كنتم ان تعمموا بنا بأصولكم فينبغی لكم بأن توقّرونا و ّ
و نك ّ
ثم
ثم ّ
تؤدوا ديون الّتی ّ
صرفناىا فی ىذا ّ
تديّنا بيا فی العراق و ّ
السبيل ّ
امركم و اتّبع ما ظير من عندكم ّ
منا مطالبنا و ك ّل ما ورد عمينا و تحكمون بالعدل كما تحكمون عمی انفسكم و لن ترضوا لنا ما
استمعوا ّ
الناس بل
ونن من المحسنين فوالمّو ما عاممتم بنا ال بأصولكم و ال باصول احد من ّ
ال ترضونو لكم و تك ّ
سولت لكم انفسكم و ىواكم يا مؤل المعرضين و المستكبرين
بما ّ

العز و ال
ثم ذكر العباد بما اريناك فی لجج البقآء ورآء جبل ّ
ان يا طير القدس ّ
طير فی فضآء األنس ّ
تخف من احد فتوكل عمی المّو العزيز الجميل ّانا نحرسك عن الّذينيم ظمموك مندون ّبينة من المّو و ال

كتاب منير قل تالمّو يا مؤل الغفآلء ما جئناكم لنفسد فی ارضكم و نكون فييا لمن المفسدين بل جئناكم
ان ال ّذكری تنفع
السمطان و نرفع امركم و نعمّمكم الحكمة و نذكركم فيما نسيتم بقولو
ّ
الحق فذكر ّ
لنتّبع امر ّ
الروح و سمعتم غير مسمع عن اعدائنا الّذين ال يتكمّمون االّ بما
المؤمنين و انتم ما سمعتم نغمات ّ
عز مبين
يؤيدىم ىواىم و زّين ال ّشيطان ليم اعماليم و كانوا من المفترين اما سمعتم ما نزل فی كتاب ّ
ّ

بأن من المفترين
فان جائكم فاسق بنبأ ّ
فتبينوا فمم نبذتم حكم المّو ورائكم و اتّبعتم سبل المفسدين و سمعنا ّ
الزخارف لنفسو قل ما لكم كيف تحكمون
الربوا فی العراق و يجتمع ّ
من قال ّ
بأن ىذا العبد كان ان يأكل ّ
ظن
فيما ليس لكم بو من عمم و تفترون عمی العباد و ّ
تظنون ّ
محمد
انيی المّو عنو عباده فی كتاب قدس حفيظ الّذی ّنزل عمی ّ

ال ّشياطين و كيف يكون ذلك بعد الّذی
حجة
رسول المّو و خاتم ّ
الن ّبيين و جعمو ّ

باقية من عنده و ىدی و ذكری لمعالمين و ىذه واحدة من المسائل الّتی خالفنا فييا عممآء العجم و نيينا

بالسوء
ان ّ
ابرئ نفسی ّ
ألمارة ّ
العباد عن ذلك بحكم الكتاب و كان المّو عمی ما اقول شييد و ما ّ
النفس ّ
ونن فييا لمن المتّقين ّاياكم ان ال تسمعوا اقوال الّذين تجدون منيم
ولكن نمقی عميكم
ّ
الحق لتطّمعوا بو و تك ّ
الدنيا و زينتيا و زخرفيا
بأن ّ
النفاق و ال تمتفتوا الی ىؤآلء و كونوا من ّ
روايح الغ ّل و ّ
الزاىدين فاعمموا ّ
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سيفنی و يبقی الممك لمّو الممك المييمن العزيز القدير ستمضی ايامكم و ك ّل ما انتم تشتغمون بو و بو
الناس و يحضركم ملئكة األمر
تفتخرون عمی ّ
ص ٥۷
عما اكتسبتم فی الحياة
مقر الّذی ترجف فيو اركان الخلئق و
ّ
عمی ّ
تقشعر فيو جمود الظّالمين و تسئمون ّ
مرد ليا و شيد بذلك لسان
الساعة الّتی ال ّ
الباطمة و تجزون بما فعمتم و ىذا من يوم الّذی يأتيكم و ّ

صدق عميم

األيام
ثم اتّبعوا
ّ
الحق فی ىذه ّ
ان يا مؤل المدينة اتّقوا المّو و ال تفسدوا فی األرض و ال تتّبعوا ال ّشيطان ّ
القميل ستمضی ّايامكم كما مضت عمی الّذينيم كانوا قبمكم و ترجعون عمی التّراب كما رجعوا اليو آبائكم
بأنا ما نخاف من احد االّ المّو وحده و ما توكمی االّ عميو و ما اعتصامی
ثم اعمموا ّ
و كانوا من ّ
الراجعين ّ
ان ىذا ليو المراد لو انتم من العارفين ّانی انفقت روحی و جسدی لمّو
االّ بو و ما نريد االّ ما اراد لنا و ّ
رب العالمين من عرف المّو لن يعرف دونو و من خاف المّو لن يخاف سواه ولو يجتمع عميو ك ّل من فی
ّ
ثم
األرض اجمعين و ما نقول االّ بما اُمرت و ما نتّبع االّ
ّ
قوتو و ّانو يجزی ّ
الصادقين ّ
الحق بحول المّو و ّ

فمما وردنا
اذكر يا عبد ما رأيت فی المدينة حين ورودك ليبقی ذكرىا فی األرض و يكون ذكری لممؤمنين ّ
المدينة وجدنا رؤسائيا كاألطفال الّذين يجتمعون عمی الطّين ليمعبوا بو و ما وجدنا منيم من بالغ لنعمّمو
الس ّر الرتكابيم بما نيوا عنو
ما عمّمنی المّو و نمقی عميو من كممات حكمة منيع و لذا بكينا عمييم بعيون ّ
عما خمقوا لو و ىذا ما اشيدناه فی المدينة و اثبتناه فی الكتاب ليكون تذكرة ليم و ذكری
و اغفاليم ّ

األيام الّتی كنتم فی بطون
لآلخرين قل ان كنتم تريدون ّ
الدنيا و زخرفيا ينبغی لكم بأن تطمبوىا فی ّ
فمما ولدتم و
تقربتم الی ّ
ألن فی تمك ّ
امياتكم ّ
الدنيا و ّ
األيام فی ك ّل آن ّ
تبعدتم عنيا ان كنتم من العاقمين ّ
ّ
الزخارف عمی انفسكم بعد
تقربتم الی التّراب فكيف تحرصون فی جمع ّ
تبعدتم عن ّ
بمغ ّ
اشدكم اذاً ّ
الدنيا و ّ
فتنبيوا يا مؤل الغافمين اسمعوا ما ينصحكم بو ىذا العبد لوجو
الّذی فات الوقت عنكم و مضت الفرصة ّ
الراضين يا قوم قد مضت من
المّو و ما يريد منكم من شیء و رضی بما قضی المّو لو و يكون من ّ
بقوة لع ّل
ّايامكم اكثرىا و ما بقت االّ ّايام معدودة اذاً دعوا ما اخذتم من عند انفسكم ّ
ثم خذوا احكام المّو ّ
الراشدين و ال تفرحوا بما اوتيتم من زينة األرض و ال تعتمدوا
تصمون الی ما اراد المّو لكم و تك ّ
ونن من ّ
العمی العظيم فسوف يفنی المّو ما عندكم اتّقوا المّو و ال تنسوا عيد المّو فی
عمييا فاعتمدوا بذكر المّو
ّ
ثم اخفضوا جناحكم لممؤمنين
ونن من المحتجبين ّاياكم ان ال تستكبروا عمی المّو و ّ
انفسكم و ال تك ّ
احبائو ّ
بفردانيتو و ال يتكمّمون االّ بعد اذنو كذلك
بوحدانيتو و السنتيم
الّذين آمنوا بالمّو و آياتو و تشيد قموبيم
ّ
ّ
الناس ما ال تحمموه عمی
ننصحكم بالعدل و نذكركم
ّ
ونن من المتذكرين و ال تحمموا عمی ّ
بالحق لع ّل تك ّ
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ثم احترموا العممآء
انفسكم و لن ترضوا ألحد ما ال ترضونو لكم و ىذا خير ّ
النصح لو انتم من ّ
السامعين ّ
بأنيم سرج
بينكم الّذين يفعمون ما عمموا و يتّبعون حدود المّو و يحكمون بما حكم المّو فی الكتاب فاعمموا ّ
غيروا
ان الّذين لن تجدوا لمعممآء بينيم من شأن و ال من قدر اولئك ّ
السموات و األرضين ّ
اليداية بين ّ
يغير المّو عميكم ّانو ال يعزب عن عممو من شیء يعمم غيب
نعمة المّو عمی انفسيم قل فارتقبوا حتّی ّ
السموات و األرض و ّانو بك ّل شیء عميم و ال تفرحوا بما فعمتم او تفعمون و ال بما
ّ
ص ٥۸
عنا من
ألن بذلك لن يزداد شأنكم لو انتم تنظرون فی اعمالكم بعين اليقين و كذلك لن ينقص ّ
وردتم عمينا ّ
بأن البليا و المحن لم
الصابرين فاعمموا ّ
شیء بل يزيد المّو اجرنا بما صبرنا فی البليا و ّانو يزيد اجر ّ

ثم لعباده المنقطعين الّذين ال تميييم التّجارة و ال بيع عن ذكر
يزل كانت موكمة ألصفيآء المّو و ّ
احبائو ّ
سنة المّو من قبل و يجری من بعد فطوبی
المّو و ال يسبقونو بالقول و ىم بأمره لمن العاممين كذلك جرت ّ

الصبر لمن
لمصابرين الّذين يصبرون فی البأسآء و ّ
الض ّرآء و لن يجزعوا من شیء و كانوا عمی مناىج ّ
ّ
احبآء المّو
السالكين و ليس ما ورد عمينا ّاول قارورة كسرت فی االسلم و ليس ىذا ّاول ما مكروا بو عمی ّ
ّ
ىؤآلء الماك رين و ورد عمينا بمثل ما ورد عمی الحسين من قبل اذ جائو المرسمون من لدی الماكرين الّذين

فمما جائيم بأىمو قاموا عميو بما فی انفسيم الی ان
كان فی قموبيم الغ ّل و البغضآء و طمبوه عن المدينة ّ
قتموه و قتموا اوالده و اخوتو و اساروا اىمو و كذلك قضی من قبل و المّو عمی ما اقول شييد و ما بقت

بعمی األوسط و لقّب بزينالعابدين فانظروا يا مؤل
من ّ
ذرّيتو ال من صغير و ال من كبير االّ الّذی ّ
سمی ّ
النار
محبة المّو فی صدر الحسين من قبل ان انتم من
المتفرسين و زادت ىذه ّ
الغفآلء كيف اشتعمت نار ّ
ّ

الجبار و بمّغو الی مقام الّذی انفق
الی ان اخذ ال ّشوق و االشتياق عنو زمام االصطبار و اخذه جذب ّ
السموات و
روحو و نفسو و كمّما لو و معو لمّو ّ
رب العالمين فوالمّو ىذا المقام عنده ألحمی عن ممك ّ
ألن العاشق لن يريد االّ معشوقو و كذلك الطّالب مطموبو و الحبيب محبوبو و اشتياقيم الی
األرضين ّ

النار فی صدری
الروح بل ازيد من ذلك ان انتم من العارفين قل حينئذ اشتعمت ّ
المّقآء كاشتياق الجسد الی ّ
و يريد ان يفدی ىذا الحسين نفسو كما فدی الحسين نفسو رجآء ليذا المقام المتعالی العظيم و ىذا مقام
العمی الكبير و ّانی لو القی عميكم من اسرار الّتی اودعيا المّو
فنآء العبد عن نفسو و بقائو بالمّو المقتدر
ّ
فی ىذا المقام لتفدون انفسكم فی سبيل المّو و تنقطعون عن اموالكم و ك ّل ما عندكم لتصموا الی ىذا

األعز الكريم ولكن ضرب المّو عمی قموبكم اكّنةً و عمی ابصاركم غشاوةً لئلّ تعرفون اسرار المّو و
المقام
ّ
امو بل
ونن بيا لمن المطّمعين قل ّ
ال تك ّ
ان اشتياق المخمصين الی جوار المّو كاشتياق ّ
الرضيع الی ثدی ّ

نبين لكم
ازيد ان انتم من العارفين او كاشتياق الظّمآن الی فرات العناية او العاصی الی الغفران كذلك ّ
ونن
الرضوان لتك ّ
عما اشتغمتم بو لع ّل انتم الی شطر القدس فی ىذا ّ
اسرار األمر و نمقی عميكم ما يغنيكم ّ
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يحول الوجو عن تمقائو ولو ُيضرب
من ّ
الداخمين فوالمّو من دخل فيو لن يخرج عنو و من التفت اليو لن ّ
بسيوف المنكرين و المشركين كذلك القينا عميكم ما قضی عمی الحسين و نسئل المّو بأن يقضی عمينا

حجة المّو و
تمت ّ
كما قضی عميو و ّانو لجواد كريم تالمّو ّ
ىبت من فعمو روايح القدس عمی العالمين و ّ
ظير برىانو عمی الخلئق اجمعين و بعث المّو بعده قوماً اخذوا ثاره و قتموا اعدائو و بكوا عميو فی ك ّل
بأن
ان المّو ّ
قدر فی الكتاب بأن يأخذ الظّالمين بظمميم و يقطع دابر المفسدين فاعمموا ّ
بكور و اصيل قل ّ
لمثل ىذه األفعال بنفسيا اثر فی الممك و لن يعرفو احد االّ من فتح المّو عينو و كشف

ص ٥۹
السبحات عن قمبو و جعمو من الميتدين فسوف يظير المّو قوماً يذكرون ّايامنا و ك ّل ما ورد عمينا و
ّ
يطمبون حقّنا عن الّذينيم ظممونا بغير جرم و ال ذنب مبين و من ورائيم كان المّو قائماً عمييم و يشيد ما

الحق و القيناكم ما قضی
اشد المنتقمين و كذلك قصصنا لكم من قصص
ّ
فعموا و يأخذىم بذنبيم و ّانو ّ
تتنبيون فی افعالكم و
الراجعين و ّ
المّو من قبل لع ّل تتوبون اليو فی انفسكم و ترجعون اليو و تك ّ
ونن من ّ
ونن من المحسنين فمن شآء فميقبل قولی و
تستيقظون عن نومكم و غفمتكم و تداركوا ما فات عنكم و تك ّ

ونن من المتذكرين اذاً
فرطتم فی امر المّو لع ّل تك ّ
عمی االّ بأن اذكركم فيما ّ
من شآء فميعرض و ما ّ
ثم ارجعوا الی المّو و توبوا اليو ليرحمكم المّو بفضمو و يغفر خطاياكم و يعفو جريراتكم و
فاسمعوا قولی ّ
األولين و اآلخرين
ّانو سبقت رحمتو غضبو و احاط فضمو ك ّل من دخل فی قمص الوجود من ّ

الدنيا و متاعيا ال فوالّذی
بأنا جئناكم لنأخذ ما عندكم من زخارف ّ
يا مؤل الوكآلء أ ظننتم فی انفسكم ّ
بأن ك ّل
نفسی بيده بل لتعمموا ّ
بأنا ما نخالف ال ّسمطان فی امره و ما نكون من العاصين فاعمموا و ايقنوا ّ

عز ثمين لم يكن عند المّو و اوليائو و
خزائن األرض من ال ّذىب و
الفضة و ما كان عمييا من جواىر ّ
ّ
ألن ك ّل ما عمييا سيفنی و يبقی الممك لمّو المقتدر الجميل و ما يفنی لن
احبائو االّ كك ّ
ّ
ف من الطّين ّ
ينفعنا و ال ّاياكم ان انتم من المتفكرين فوالمّو ما نكذب فی القول و ما نتكمّم االّ بما امرت و يشيد بذلك
ىذا الكتاب بنفسو ان انتم بما ُذكر فيو لمن المتذكرين و انتم ال تتّبعوا ىواكم و ال بما القی ال ّشيطان فی

انفسكم فاتّبعوا امر المّو فی ظاىركم و باطنكم و ال تكون ّن من الغافمين ىذا خير لكم عن ك ّل ما
تسرون فی قموبكم و
اجتمعتموه فی بيوتكم و تطمبونو فی ك ّل بكور و
عشی ستفنی ّ
الدنيا و ما انتم بو ّ
ّ
الدنيا و ما فييا لتنطبع فييا انوار تجمّی المّو و
تفتخرون بو بين الخليق اجمعين طيّروا مرآة قموبكم عن ّ
عما سوی المّو و يدخمكم فی رضی المّو الكريم العالم الحكيم و قد القيناكم ما ينفعكم فی
ىذا ما يغنيكم ّ

النجاة ان انتم من المقبمين
الدين و ّ
ّ
الدنيا و ييديكم سبل ّ
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عما اعطاك المّو و كان عمی
السمطان اسمع قول من ينطق
ّ
ان يا ّاييا ّ
بالحق و ال يريد منك جزآء ّ
الرشد و الفلح لتكون من المفمحين ّاياك يا
قسطاس ّ
حق مستقيم و يدعوك الی المّو رّبك و ييديك سبل ّ

ّاييا الممك ال تجمع فی حولك من ىؤآلء الوكآلء الّذين ال يتّبعون االّ ىواىم و نبذوا اماناتيم ورآء ظيورىم
الناس و امورىم بين يدی ىؤآلء
و كانوا عمی خيانة مبين فأحسن عمی العباد كما احسن المّو لك و ال تدع ّ

ثم شاورىم فی
اتّق المّو و كن من المتّقين فاجتمع من الوكآلء الّذين تجد منيم روايح االيمان و العدل ّ
الديانة لم تكن عنده
بأن الّذی لن تجد عنده ّ
األمور و خذ احسنيا و كن من المحسنين فاعمم و ايقن ّ

السمطان و لن يحترز عن شیء و لن يتّق
ان ىذا ّ
الصدق و ّ
لحق يقين و من خان المّو يخان ّ
األمانة و ّ
الناس و ما كان من المتّقين ّاياك ان ال تدع زمام األمور عن كفّك
فی امور ّ
ص ٦۱
ان الّذين تجد قموبيم الی غيرك فاحترز عنيم و ال تأمنيم عمی
و ال
تطمئن بيم و ال تكن من الغافمين ّ
ّ
ان
امرك و امور المسممين و ال تجعل ال ّذئب راعی اغنام المّو و ال تدع ّ
محبيو تحت ايدی المبغضين ّ

تجنب عنيم و كن فی حفظ عظيم لئلّ
الّذين يخانون المّو فی امره لن تطمع منيم األمانة و ال ّ
الديانة و ّ
ثم اقبل الی المّو رّبك العزيز الكريم من كان لمّو كان المّو لو و
يرد عميك مكرىم و ّ
ضرىم فأعرض عنيم ّ
شر ك ّل مكار لئيم و ّانك لو تسمع قولی و
من يتوكل عميو ّانو ىو يحرسو عن ك ّل ما
يضره و عن ّ
ّ

تستنصح بنصحی يرفعك المّو الی مقام الّذی ينقطع عنك ايدی ك ّل من عمی األرض اجمعين ان يا ممك
ثم
اتّبع سنن المّو فی نفسك و بأركانك و ال تتّبع سنن الظّالمين خذ زمام امرك فی كفّك و قبضة اقتدارك ّ
ان فی ذلك لخير عظيم ان اشكر المّو رّبك بما
استفسر عن ك ّل األمور بنفسك و ال تغفل عن شیء و ّ
اصطفاك بين برّيتو و جعمك سمطاناً لممسممين و ينبغی لك بأن تعرف قدر ما وىبك المّو من بدايع جوده
احبائو و حفظك عباده و صيانتيم عن ىؤآلء
حبك ّ
و احسانو و تشكره فی ك ّل حين و شكرك رّبك ىو ّ
الراسخين و ّانك لو تجری
ثم اجر حكم المّو بينيم لتكون فی شرع المّو لمن ّ
الخائنين لئلّ يظمميم احد ّ

يؤيدك عمی امرك و ّانو ما من الو االّ
عيتك لينصرك المّو بجنود الغيب و ال ّشيادة و ّ
انيار العدل بين ر ّ
ثم
تطمئن بخزائنك
ان اليو يرجع عمل المخمصين و ال
ّ
ّ
ىو لو األمر و الخمق و ّ
فاطمئن بفضل المّو رّبك ّ
السموات و
ثم استغن من غنائو و عنده خزائن ّ
توكل عميو فی امورك و كن من المتوكمين فاستعن بالمّو ّ
الغنی الحميد ك ّل فقرآء لدی باب رحمتو و
عمن يشآء ال الو االّ ىو
األرض يعطی من يشآء و يمنع ّ
ّ
خدامك
تفرط فی األمور فاعمل بين ّ
ضعفآء لدی ظيور سمطانو و ك ّل من جوده لمن ّ
السائمين و ال ّ
ثم انفق عمييم عمی قدر ما يحتاجون بو ال عمی قدر الّذی يكنزونو و يجعمونو زينة ألنفسيم و
بالعدل ّ
ونن من المسرفين فاعدل بينيم عمی الخطّ االستوآء
بيوتيم و يصرفونو فی امور الّتی لن يحتاجوا بيا و يك ّ
األعزة تحت ايدی األذلّة و
ان ىذا لعدل مبين و ال تجعل
ّ
بحيث لن يحتاج بعضيم و لن يكنز بعضيم و ّ
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لما وردنا المدينة وجدنا
ال تسمّط األدنی عمی األعمی كما شيدنا فی المدينة و ك ّنا من ال ّشاىدين و ّانا ّ
بعضيم فی سعة و غنآء عظيم و بعضيم فی ذلّة و فقر مبين و ىذا ال ينبغی لسمطنتك و ال يميق

ثم اعدل بين الخمق ليرفع المّو اسمك بالعدل بين العالمين ّاياك ان ال تعمر ىؤآلء
لشأنك اسمع نصحی ّ
ألنيم
عية اتّق من ضجيج الفقرآء و األبرار فی األسحار و كن ليم كسمطان شفيق ّ
الر ّ
الوكآلء و ال تخرب ّ
تحسس من امورىم و
ثم ّ
كنزك فی األرض فينبغی لحضرتك بأن تحفظ كنزك من ايدی ىؤآلء ّ
السارقين ّ
ثم انصب ميزان المّو فی مقابمة
احواليم فی ك ّل حول بل فی ك ّل شير و ال تكن عنيم لمن الغافمين ّ
وزن اعمالك بو فی ك ّل يوم بل فی ك ّل حين و حاسب
ثم ّ
ثم اجعل نفسك فی مقام الّذی ك ّأنك تراه ّ
عينيك ّ
يستقر فيو رجل احد من خشية المّو و تضطرب فيو افئدة الغافمين
نفسك قبل ان تحاسب فی يوم الّذی لن
ّ

حق حقّو و ىذا لم يكن
لمسمطان بأن يكون فيضو كال ّشمس يرّبی ك ّل شیء و يعطی ك ّل ذی ّ
و ينبغی ّ
السحاب ينفق
منيا بل بما ّ
قدر من لدن مقتدر قدير و يكون رحمتو ك ّ
ص ٦۱
تطمئن من
مدبر عميم ّاياك ان ال
الرحمة عمی ك ّل ارض بأمر من ّ
ّ
عمی العباد كما ينفق ّ
السحاب امطار ّ
نبين لك كممات الحكمة و نمقی عميك ما يقمّبك
احد فی امرك و لم يكن لك احد كمثمك عمی نفسك كذلك ّ
عن شمال الظّمم الی يمين العدل و ييديك الی شاطئ قرب منير ك ّل ذلك من سيرة المموك الّذين سبقوك

الناس و يسمكوا عمی مناىج عدل قويم ّانك ظ ّل المّو فی األرض فافعل
فی الممك و كانوا ان يعدلوا بين ّ
األعز
عما القيناك و عمّمناك لتخرج عن ىذا ال ّشأن
ّ
ما يميق ليذا ال ّشأن المتعالی العظيم و ّانك ان تخرج ّ
ألنك لو تدخل
ثم طيّره عن ّ
حب المغايرين ّ
الدنيا و زخرفيا و ال تدخل فيو ّ
ّ
الرفيع فارجع الی المّو بقمبك ّ
ألن المّو ما جعل ألحد من قمبين و ىذا ما ّنزل فی
فيو ّ
حب الغير لن يستشرق عميو انوار تجمّی المّو ّ

بحب المّو و اعرض
تمسك ّ
لما جعمو المّو واحداً ينبغی لحضرتك بأن ال تدخل فيو ّ
حبين اذاً ّ
كتاب قديم و ّ
الموحدين فوالمّو لم يكن مقصودی فيما
احديتو و يجعمك من
ّ
لجة بحر ّ
حب ما سواه ليدخمك المّو فی ّ
عن ّ

القيناك االّ تنزييك عن األشيآء الفانية و ورودك فی جبروت الباقية و تكون فيو باذن المّو لمن الحاكمين أ
سمعت يا ّاييا الممك ما ورد عمينا من وكلئك و ما عمموا بنا ام كنت من الغافمين ان سمعت و عممت لِ َم
السلطين
ما انييتيم عن فعميم و رضيت لمن اجاب امرك و اطاعك ما ال يرضی ألىل مممكتو احد من ّ
و ان لم تكن مطّمعاً ىذا اعظم من األولی ان انت من المتّقين اذاً اذكر لحضرتك لتطّمع بما ورد عمينا
بعز مبين و اخرجونا عنيا بذلّة الّتی لن
بأنا جئناك بأمرك و دخمنا مدينتك ّ
من ىؤآلء الظّالمين فاعمم ّ
تقاس بو ذلّة فی األرض ان انت من المطّمعين و اذىبونا الی ان دخمونا فی مدينة الّتی لن يدخل فييا

فمما
احد االّ الّذينيم عصوا امرك و كانوا من العاصين و كان ذلك بعد الّذی ما عصيناك فی اق ّل من آن ّ
حق المّو و حكمو و ال فيما ّنزل عمی األنبيآء و
سمعنا امرك اطعناه و ك ّنا من المطيعين و ما راعوا فينا ّ

66

المرسمين و ما رحموا عمينا و فعموا بنا ما ال فعل مسمم عمی مسمم و ال مؤمن عمی كافر و كان المّو عمی
ما اقول شييد و عميم و حين اخراجنا عن مدينتك حممونا عمی خدور الّتی تحمل عمييا العباد اثقاليم و

اوزارىم كذلك فعموا بنا ان كان حضرتك لمن المستخبرين و اذىبونا الی ان وردونا فی بمدة العصاة عمی

فمما وردنا ما وجدنا فييا من بيت لنسكن فييا لذا نزلنا فی مح ّل الّذی لن يدخل فيو االّ ك ّل ذی
زعميم ّ
اشتد عمينا األمر لضيق المكان لذا استأجرنا بيوت الّتی تركوىا
اضطرار غريب و ك ّنا فيو ّاياماً معدودة و ّ

الصيف و ّانا نزلنا فييا فی ال ّشتآء
اىميا من ّ
شدة بردىا و كانوا من التّاركين و لن يسكن فييا احد االّ فی ّ
الزميرير فيا
كذلك كّنا فاعمين و لم يكن ألىمی و لمّذينيم كانوا معی من كسوة لتقييم عن البرد فی ىذا ّ
ليت عامموا بنا ىؤآلء الوكآلء باألصول الّتی كانت بينيم فوالمّو ما عامموا بنا ال بحكم المّو و ال باألصول

عميين
الناس و ال بقواعد ارامل األرض حين الّذی يدخل
الّتی ّ
يدعون بيا و ال بالقواعد الّتی كانت بين ّ
ّ
عمی
احد من عابری ّ
السبيل كذلك ورد عمينا من ىؤآلء و قد اذكرناه لك بمسان صدق منيع ك ّل ذلك ورد ّ
بعد الّذی قد

ص ٦۲
ألن حكميم يرجع الی حضرتك لذا اجبناىم فيما امروا و كّنا من
جئتيم بأمرىم و ما تخمّفت عن حكميم ّ
المجيبين ك ّأنيم نسوا حكم المّو فی انفسيم قال و قولو
الحق فاخفض جناحك لممؤمنين ك ّأنيم ما ارادوا شيئاً
ّ

ظنوا فی
االّ راحة انفسيم و لن يسمعوا ضجيج الفقرآء و لن يدخل فی آذانيم صريخ المظمومين ك ّأنيم ّ
ظنوا كمّنا ُخمقنا من مآء ميين يا ّاييا الممك
النور و دونيم من التّراب فبئس ما ّ
بأنيم خمقوا من ّ
انفسيم ّ
فوالمّو ما اريد ان اشكو منيم فی حضرتك ّانما اشكو بثّی و حزنی الی المّو الّذی خمقنا و ّاياىم و كان
ونن
عمينا و عمييم لشاىد و وكيل بل اريد ان اذكرىم بأعماليم لع ّل ال يفعموا بأحد كما فعموا بنا و لع ّل يك ّ
من المتذكرين ستمضی بليانا و اضط اررنا و ال ّش ّدة الّتی احاطتنا من ك ّل الجيات و كذلك تمضی راحتيم
حق الّذی لن ينكره احد من العالمين و سيقضی سكوننا عمی التّراب
و ا ّلرخآء الّذی كانوا فيو و ىذا من ّ
العزة و يحكم المّو بيننا و بينيم و ىو خير الحاكمين و نشكر المّو فی
السرير ّ
بيذه ال ّذلّة و جموسيم عمی ّ

فوضت امری و ّانو يوفّی اجور
ك ّل ما ورد عمينا و نصبر فيما قضی و يقضی و عميو توكمت و اليو ّ
عما شآء و ّانو ليو
الصابرين و المتوكمين لو األمر و الخمق ّ
ّ
يعز من يشآء و يذ ّل من يشآء و ال يسئل ّ
ثم اقطع ايدييم عن
ثم امنع الظّالمين عن ظمميم ّ
العزيز القدير اسمع يا سمطان ما القينا عمی حضرتك ّ
رؤوس المسممين فوالمّو ورد عمينا ما ال يجری القمم عمی ذكره االّ بأن يحزن راقمو و لن يقدر ان تسمعو

الموحدين و بمغ امرنا الی مقام الّذی بكت عمينا عيون اعدائنا و من ورائيم ك ّل ذی بصر بصير
آذان
ّ
لمموحدين أ خالفتك يا
الناس بأن يدخموا فی ظمّك لتكون حصناً
توجينا الی حضرتك و امرنا ّ
ّ
بعد الّذی ّ
فورب
سمطان فی شیء او عصيتك فی امر او مع وزرائك الّذين كانوا ان يحكموا فی العراق باذنك ال
ّ
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العالمين ما عصيناك و ال ّاياىم فی اق ّل من لمح البصر و ال اعصيك من بعد ان شآء المّو و اراد ولو
النيار و فی ك ّل بكور و اصيل ليوفّقك عمی طاعتو و
عما ورد و ندعو المّو بالمّيل و ّ
يرد عمينا اعظم ّ

اجرآء حكمو و يحفظك من جنود ال ّشياطين اذاً فافعل ما شئت و ما ينبغی لحضرتك و يميق لسمطنتك و
رب العالمين
ال تنس حكم المّو فی ك ّل ما اردت او تريد و قل الحمد لمّو ّ
يبدل امر المّو بسجنی و ذلّی او بافقادی
بأن األمر كان بيدی او ّ
ان يا سفير العجم فی المدينة أ زعمت ّ
و افنائی فبئس ما ظننت فی نفسك و كنت من الظّ ّانين ّانو ما من الو االّ ىو يظير امره و يعمو برىانو و
بأنك تعجزه فی شیء
تظن ّ
يثبت ما اراد و يرفعو الی مقام الّذی ينقطع عنو ايديك و ايدی المعرضين ىل ّ
السموات و األرضين ال فونفسو
او تمنعو عن حكمو و سمطانو او يقدر ان يقوم مع امره ك ّل من فی ّ

الراجعين
ان الظّ ّن ال يغنی من
ّ
ّ
عما خمق اذاً فارجع عن ّ
ظنك ّ
الحق شيئاً و كن من ّ
الحق ال يعجزه شیء ّ
السموات و األرض
ثم اعمم ّ
بأنو خمق ك ّل من فی ّ
الی المّو الّذی خمقك و رزقك و جعمك سفير المسممين ّ
تظنون يا مؤل المبغضين ان كان ىذا
عما انتم ّ
بكممة امره و ما خمق بحكمو كيف يقوم معو فسبحان المّو ّ
حق من عند المّو لن يقدر احد ان يمنعو و ان لم يكن من عنده يكفيو عممائكم و
األمر ّ

ص ٦۳
الّذينيم اتّبعوا ىواىم و كانوا من المعرضين اما سمعت ما قال مؤمن آل فرعون من قبل و حكی المّو عنو
الحق أ تقتمون رجلً ان
لنبيو الّذی اصطفاه بين خمقو و ارسمو عمييم و جعمو رحمة لمعالمين قال و قولو
ّ
ّ

بالبينات و ان يك كاذباً فعميو كذبو و ان يك صادقاً يصبكم بعض الّذی يعدكم
يقول رّبی المّو و قد جائكم ّ
و ىذا ما ّنزل المّو عمی حبيبو فی كتابو الحكيم و انتم ما سمعتم امر المّو و حكمو و ما استنصحتم
بنصح الّذی ّنزل فی الكتاب و كنتم من الغافمين و كم من عباد قتمتموىم فی ك ّل شيور و سنين و كم من

المورخين و كم من
ظمم ارتكبتموه فی ّايامكم و لم ير شبييا عين االبداع و لن يخبر مثميا احد من
ّ
ضجت
رضيع بقی من غير ّام و والد و كم من ابن قتل ابيو من ظممكم يا مؤل الظّالمين و كم من اخت ّ
فی فراق اخييا و كم من امرأة بقت بغير زوج و معين و ارتقيتم فی الظّمم الی مقام الّذی قتمتم الّذی ما

الناس بعضيم بعضاً بل قتمتموه بقسم
تحرف وجيو عن وجو المّو
العمی العظيم فيا ليت قتمتموه كما يقتل ّ
ّ
ّ
نبيكم و اما
الّذی ما رأت بمثمو عيون ّ
المقربين اما كان ابن ّ
السمآء و ّ
الناس و بكت عميو ّ
ضجت افئدة ّ
األولين فوالمّو ما شيد عين الوجود
كان نسبتو الی ّ
النبی مشتي اًر بينكم فكيف فعمتم بو ما ال فعل احد من ّ

ونن من الفرحين و تمعنون الّذينيم كانوا من قبل و
بمثمكم تقتمون ابن ّ
ثم تفرحون عمی مقاعدكم و تك ّ
نبيكم ّ
تسبونيم و تمعنونيم ىل
ان الّذين ّ
ثم عن انفسكم لمن الغافمين اذاً فأنصف فی نفسك ّ
فعموا بمثل ما فعمتم ّ
نبيكم و جری منكم ما جری منيم فما الفرق بينكم
نبييم كما قتمتم ابن ّ
فعموا بغير ما فعمتم اولئك قتموا ابن ّ
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احبائو عمی القصاص و لن يعرفو احد و اختفی امره عن ك ّل
فمما قتمتموه قام احد من ّ
يا مؤل المفسدين ّ
ذی روح و قضی منو ما امضی اذاً ينبغی بأن ال تموموا احداً فی ذلك بل لوموا انفسكم فيما فعمتم ان انتم
السلطين
من المنصفين ىل فعل احد من اىل األرض بمثل ما فعمتم ال
ّ
فورب العالمين ك ّل المموك و ّ
نبييم و رسوليم ان انتم من ال ّشاىدين و انتم فعمتم ما ال فعل احد و ارتكبتم ما احترقت عنو
ذرّية ّ
يوقّرون ّ

تنبيتم فی انفسكم و ما استشعرتم من فعمكم الی ان قمتم عمينا من دون ذنب
اكباد العارفين و مع ذلك ما ّ
اشدكم و جعمكم من المسممين الی متی
سواكم و بمغ ّ
و ال جرم مبين اما تخافون عن المّو الّذی خمقكم و ّ

ونن من
ال ّ
تتنبيون فی انفسكم و ال تتع ّقمون فی ذواتكم و ال تقومون عن نومكم و غفمتكم و ما تك ّ
المتنبيين انت فكر فی نفسك مع ك ّل ما فعمتم و عممتم ىل استطعتم ان تخمدوا نار المّو او تطفئوا انوار
ّ
الموحدين اما سمعتم يد المّو فوق
تجمّيو الّتی استضائت منيا اىل لجج البقآء و استجذبت عنيا افئدة
ّ
ايديكم و تقديره فوق تدبيركم و ّانو ليو القاىر فوق عباده و الغالب عمی امره يفعل ما يشآء و ال يسئل

ونن من
عما شآء و يحكم ما يريد و ىو المقتدر القدير و ان توقنوا بذلك لم ال تنتيون اعمالكم و ال تك ّ
ّ
األيام بعد الّذی ما دخمت نفسی فی ىذه
الساكنين و فی ك ّل يوم ّ
عمی فی تمك ّ
ّ
تجددون ظممكم كما قمتم ّ
األمور و ما كنت مخالفاً لكم و ال معارضاً ألمركم الی ان جعمتمونی مسجوناً فی ىذه األرض البعيد

يبدل من قبل عن ك ّل ما اكتسبت ايديكم و
يبدل امر المّو و سننو كما لم ّ
بأن بذلك لن ّ
ثم ايقن ّ
ولكن فاعمم ّ
بأنكم لو
ثم اعمموا يا مؤل األعجام ّ
ايدی المشركين ّ
ص ٦٤

لسنتو ال من تبديل و
سنة المّو الّتی قد خمت من قبل و لن تجدوا ّ
تقتموننی يقوم المّو احد مقامی و ىذه من ّ
يتم نوره ولو انتم تكرىوه فی انفسكم
ال من تحويل أ تريدون ان تطفئوا نور المّو فی ارضو ابی المّو االّ ان ّ

بأی جرم افتريت
و تك ّ
ثم انصف فی ذاتك ّ
ونن من الكارىين و انت يا سفير تفكر فی نفسك اق ّل من آن ّ
الصدق و كنت من المفترين بعد الّذی ما
عمينا عند ىؤآلء الوكآلء و اتّبعت ىواك و اعرضت عن ّ

عاشرتنی و ما عاشرتك و ما رأيتنی االّ فی بيت ابيك ّايام الّتی فييا يذكر مصايب الحسين ع و فی تمك
المجالس لم يجد الفرصة احد ليفتح المّسان و يشتغل بالبيان حتّی يعرف مطالبو او عقايده و انت

الصادقين و فی غير تمك المجالس ما دخمت لترانی انت او يرانی غيرك
ّ
تصدقنی فی ذلك لو تكون من ّ
عز و ج ّل ال تقولوا لمن القی اليكم
منی اما سمعت ما قال ّ
عمی ما ال سمعت ّ
مع ذلك كيف افتيت ّ
العشی يريدون وجيو و انت خالفت حكم
السلم لست مؤمناً و ال تطرد الّذين يدعون رّبيم بالغداة و
ّ
ّ

الكتاب بعد الّذی حسبت نفسك من المؤمنين و مع ذلك فوالمّو لم يكن فی قمبی بغضك و ال بغض احد

الموحدين و ما امری االّ بالمّو و ما توكمی االّ عميو
الناس ولو وردتم عمينا ما ال يطيقو احد من
من ّ
ّ
فسوف يمضی ّايامكم و ّايام الّذينيم كانوا اليوم عمی غرور مبين و تجتمعون فی محضر المّو و تسئمون
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عما اكتسبتم بأيديكم و تجزون بيا فبئس مثوی الظّالمين فوالمّو لو تطّمع بما فعمت لتبكی عمی نفسك و
ّ
تضج فی ّايامك الی ان يغفر المّو لك و ّانو لجواد كريم ولكن انت لن توفّق بذلك لما
تفر الی المّو و
ّ
ّ

الروح عنك اذاً تعرف ما القيناك و تجد
اشتغمت بذاتك و نفسك و جسمك الی زخارف ّ
الدنيا الی ان يفارق ّ
ثم اسمع قولی
اعمالك فی كتاب الّذی ما ترك فيو ّ
ذرة من اعمال الخلئق اجمعين اذاً فاستنصح بنصحی ّ
بسمع فؤادك و ال تغفل عن كمماتی و ال تكن من المعرضين و ال تفتخر بما اوتيت فانظر الی ما نزل

عما ذكروا بو فتحنا عمييم ابواب ك ّل شیء كما فتح عميك و عمی
فمما نسوا ّ
فی كتاب المّو المييمن العزيز ّ
الدنيا و زخرفيا اذاً فانتظر ما ّنزل فی آخر ىذه اآلية المباركة و ىذا وعد غير مكذوب من
امثالك ابواب ّ

مقتدر حكيم و لم ادر بأی صراط انتم تقيمون و عميو تمشون يا مؤل المبغضين ّانا ندعوكم الی المّو و
نقربكم اليو و نمقيكم من بدايع حكمتو و انتم تطردوننا و تكفّروننا بما
نذكركم ّ
بأيامو و نب ّشركم بمقائو و ّ

ونن من المدبرين و اذا اظيرنا بينكم ما اعطانا المّو بجوده تقولون ان ىذا
صفّت لكم السنتكم الكذبة و تك ّ
االّ سحر مبين كما قالوا امم امثالكم من قبل ان انتم من ال ّشاعرين و لذا منعتم انفسكم عن فيض المّو و
ان ىذا
فضمو و لن تجدوه من بعد الی ان يحكم المّو بيننا و بينكم و ىو احكم الحاكمين و منكم من قال ّ
ىو الّذی ّادعی فی نفسو ما ّادعی فوالمّو ىذا لبيتان عظيم و ما انا االّ عبد آمنت بالمّو و آياتو و رسمو و

بأنو ىو المّو ال الو االّ ىو و ما سواه مخموق
ملئكتو و يشيد حينئذ لسانی و قمبی و ظاىری و باطنی ّ
حدثت نعمة الّتی انعمنی
بأمره و منجعل بارادتو ال الو االّ ىو الخالق الباعث المحيی المميت ولكن ّانی ّ
المّو بجوده و ان كان ىذا جرمی فأنا ّاول المجرمين و اكون بين

ص ٦٥
الصابرين لع ّل ارجع الی المّو رّبی فی مقام الّذی يخمو
ايديكم مع اىمی فافعموا ما شئتم و ال تك ّ
ونن من ّ
فيو عن وجوىكم و ىذا منتيی اممی و بغيتی و كفی بالمّو عمی نفسی لعميم و خبير ان يا سفير فاجعل

بأی جرم قمت عمينا و افتريتنا بين
ثم انصف فی امرنا ّ
محضرك بين يدی المّو ّانك ان لن تراه ّانو ي ارك ّ
توجينا الی العراق باذنو الی ان
ّ
الناس ان تكون من المنصفين قد خرجت من الطّيران بأمر الممك و ّ
مقص اًر لم وردتم عمينا ما ال ورد احد
مقص اًر لم اطمقنا و ان لم اكن
وردنا فيو و ك ّنا من الواردين ان كنت
ّ
ّ
منا
منی ما يفسد بو امر ال ّدولة و ىل شيد احد ّ
الی احد من المسممين و بعد ورودی فی العراق ىل ظير ّ

مغاي اًر فاسئل اىميا لتكون من المستبصرين و ك ّنا فيو احدی عشر سنين الی ان جآء سفيركم الّذی لن
يحب القمم ان يجری عمی اسمو و كان ان يشرب الخمر و يرتكب البغی و الفحشآء و فسد فی نفسو و
ّ

السائمين و كان ان يأخذ اموال
افسد العراق و يشيد بذلك اكثر اىل ّ
الزورآء لو تسئل عنيم و تكون من ّ
الناس بالباطل و ترك ك ّل ما امره المّو بو و ارتكب ك ّل ما نياه عنو الی ان قام عمينا بما اتّبع نفسو و
ّ
ىواه و سمك منيج الظّالمين و كتب اليك ما كتب فی حقّنا و انت قبمت منو و اتّبعت ىواه من دون ّبينة
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الحق عن
الصدق عن الكذب و
ّ
تبينت و ما ّ
و ال برىان مبين و ما ّ
تحسست ليظير لك ّ
تفحصت و ما ّ
السفرآء الّذين كانوا فی العراق و عن ورائيم عن والی
الباطل و تكون عمی بصيرة منير فاسئل عنو عن ّ

الحق و تكون من المطّمعين فوالمّو ما خالفناه فی شیء و ال غيره و
البمدة و مشيرىا ليحصحص لك
ّ
اتّبعنا احكام المّو فی ك ّل شأن و ما كّنا من المفسدين و ىو بنفسو يشيد بذلك ولكن يريد ان يأخذنا و
حد سوآء عند
يرجعنا الی العجم الرتفاع اسمو كما انت ارتكبت ىذا ال ّذنب ألجل ذلك و انت و ىو فی ّ
فورب
ضری او تو ّسط لی عند احد ال
منی اليك لتكشف ّ
المّو الممك العميم و لم يكن ىذا ال ّذكر ّ
ّ
عنی ّ
تتنبو فی فعمك و ال ترد عمی احد مثل ما وردت عمينا و تكون من
فصمنا لك األمور لع ّل ّ
العالمين ولكن ّ
عما عندك و عن
التّائبين الی المّو الّذی خمقك و ك ّل شیء و تكون عمی بصيرة من بعد و ىذا خير لك ّ
توجو الی شطر العدل
األيام القميل ّاياك ان ال تغمض عيناك فی مواقع االنصاف و ّ
سفارتك فی ىذه ّ

الناظرين ان ال تتّبع ىواك فی امر و اتّبع حكم
بقمبك و ال ّ
تبدل امر المّو و كن بما ّنزل فی الكتاب لمن ّ
تسر بو فی ّايامك و ىذا ما ظير من
المّو رّبك ّ
المنان القديم سترجع الی التّراب و لن يبقی نفسك و ال ما ّ
الحق منيا خمقناكم و
لسان صدق منيع اما تذكرت بذكر المّو من قبل لتكون من المتذكرين قال و قولو
ّ
قدره المّو لمن عمی األرض من ك ّل عزيز و ذليل و من
فييا نعيدكم و منيا نخرجكم تارة اخری و ىذا ما ّ
خمق من التّراب و يعيد فييا و يخرج منيا ال ينبغی لو بأن يستكبر عمی المّو و اوليائو و يفتخر عمييم و

يكون عمی غرور عظيم بل ينبغی لك و ألمثالك بأن تبخعوا لمظاىر التّوحيد و تخفضوا جناح ال ّذ ّل
يبعدىم عن صراط المّو
لممؤمنين الّذينيم افتقروا فی المّو و انقطعوا عن ك ّل ما تشتغل بو انفس العباد و ّ
العزيز الحميد و كذلك نمقی عميكم ما ينفعكم و ينفع الّذينيم كانوا عمی رّبيم لمن المتوكمين
ص ٦٦

ميتون و ما
ان يا مشايخ المدينة قد جئناكم
ّ
بالحق و كنتم فی غفمة عن ذلك ك ّأنكم فی غشوات انفسكم ّ
بأن شمس الوالية قد
حضرتم بين يدينا بعد الّذی كان ىذا خير لكم عن ك ّل ما انتم بو تعممون فاعمموا ّ
السمآء و انتم عنو محتجبون و
اشرقت
ّ
بالحق و انتم عنيا معرضون و ّ
ان قمر اليداية قد ارتفع فی قطب ّ

بأن مشايخكم الّذين انتم تنسبون انفسكم
نجم العناية قد بزغ عن افق القدس و انتم عنو مبعدون فاعمموا ّ
ليطوفن
األيام
ثم بيم تفتخرون و تذكرونيم بالمّيل و ّ
ثم بآثارىم تيتدون لو كانوا فی تمك ّ
ّ
النيار ّ
الييم ّ
توجيتم بوجيی فی اق ّل من آن و استكبرتم و غفمتم
حولی و لن يفارقونی فی ك ّل
عشی و بكور و انتم ما ّ
ّ
تفحصتم عن حالی و ما
عن ىذا المظموم الّذی ابتمی بين يدی ّ
الناس بحيث يفعمون بو ما يشاؤون و ما ّ

عمی و بذلك منعتم انفسكم عن ارياح القدس و نسمات الفضل عن ىذا ال ّشطر المنير
استفسرتم ّ
عما ورد ّ
تحبون األسمآء
تمسكتم بالظّاىر و نسيتم حكم الباطن و تقولون بالقول ما ال تفعمون و ّ
المشيود ك ّأنكم ّ

تفرون و
ك ّأنكم اعتكفتم عمييا و لذا تذكرون اسمآء مشايخكم و لو يأتيكم احد مثميم او فوقيم اذاً انتم عنو ّ
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تتنعمون و لو تأتيكم مشايخكم بأجمعيم ال
ثم بيا تعيشون و ّ
جعمتم بأسمائيم ألنفسكم افتخا اًر و مناصباً ّ
الناس عبدة
تتوجيون و ّانا وجدناكم كما وجدنا اكثر ّ
تخمّون ايديكم عن رياساتكم و الييم ال تقبمون و ال ّ
مسمياتيا اذاً ىم يعرضون و عمی اعقابيم
األسمآء يذكرونيا فی ّاياميم و بيا يشتغمون و اذا ظير ّ

بأن المّو لن يقبل
ينقمبون كذلك عرفناكم و احصينا اعمالكم و اشيدنا كمّما انتم اليوم بو تعممون فاعمموا ّ
تجددوا عند ىذا العبد ان
توجيكم و ال ختمكم و ال مراقبتكم االّ بأن ّ
اليوم منكم فكركم و ال ذكركم و ال ّ

القيوم اتّقوا
فصمت نقطة
العممية و ظيرت والية المّو المييمن ّ
ّ
انتم تشعرون تالمّو قد غرست شجرة الوالية و ّ
جددوا ما انتم عميو من آداب الطّريق لتيتدوا بأنوار
المّو و ال تتّبعوا ىواكم و اتّبعوا حكم المّو فی ّايامكم و ّ
الحق يسرعون
ونن من الّذينيم الی مناىج
ّ
اليداية و تك ّ

بأن الحكمة ىی
تغرنكم الحكمة بالمّو المييمن ّ
القيوم فاعمموا ّ
ان يا حكمآء المدينة و فلسفة األرض ال ّ
الدنيا و
خشية المّو و عرفانو و عرفان مظاىر نفسو و ىذه لحكمة الّتی لن يناليا االّ الّذينيم انقطعوا عن ّ

كانوا فی رضی المّو ىم يسمكون أ انتم اعظم حكمةً ام الّذی صنع القمر و كان ان يطمع من بئر و يغرب

جب اخری و يستضیء منو ثلثة فراسخ من األرض و محی المّو آثاره و رجعو الی التّراب و انتم
فی ّ
سمعتم نبأه او حينئذ تسمعون و كم من حكمآء كانوا مثمو او فوقو و مثمكم او فوقكم و منيم آمنوا و منيم
النار كانوا ان يدخمون و الّذين آمنوا ىم الی رحمة المّو كانوا ان
اعرضوا و اشركوا و الّذين اشركوا ىم فی ّ
ان المّو ال يسئمكم عن صنايعكم بل عن ايمانكم و اعمالكم تسئمون أ انتم اعظم حكمةً ام الّذی
يرجعون ّ

السموات و ما فييا و األرض و من عمييا سبحان المّو ما من حكيم االّ ىو لو الخمق و
خمقكم و خمق ّ
عمن يشآء من برّيتو و ّانو ليو المعطی
األمر يعطی الحكمة عمی من يشآء من خمقو و يمنع الحكمة ّ

المانع

ص ٦۷
الروح و تعرفوا ما اعطانی المّو
الكريم الحكيم و انتم يا معشر الحكمآء ما حضرتم عندنا لتسمعوا نغمات ّ
ان ىذا فات عنكم ان انتم تعممون و لو حضرتم بين يدينا لعمّمناكم من حكمة الّتی تغنون بيا
بفضمو و ّ
بالسحر ان انتم تسمعون
عن دونيا و ما حضرتم و قضی األمر و ُن ُ
ييت عن اظيارىا من بعد لما نسبونا ّ
النار يصرخون و يقضی نحب ىؤآلء و ىذا حتم
و كذلك قالوا من قبل و قضی نحبيم و ىم حينئذ فی ّ

الناس
قيوم اوصيكم فی آخر القول بأن ال تتجاوزوا عن حدود المّو و ال تمتفتوا الی قواعد ّ
من لدن عزيز ّ
النصح لنفسو
ألنيا ال يسمن و ال يغنيكم بل بسنن المّو انتم فانظرون و من شآء فميتّخذ ىذا ّ
و عاداتيم ّ
السموات و األرض و عن ك ّل ما
سبيلً الی المّو فمن شآء فميرجع الی ىواه ّ
لغنی عن ك ّل من فی ّ
ان رّبی ّ
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السلم لست مؤمناً و
ىم يقولون او يعممون و اختم القول بما قال المّو ج ّل و ّ
عز ال تقولوا لمن القی اليكم ّ
رب العالمين
السلم عميكم يا مؤل المسممين و الحمد لمّو ّ
ّ

