انتم من الموقنين قل يا مإل الفرقان ّ
تا wقد جائكم الحق و ما يفرق به
االديان و يفصل به بين الحق و الباطل اتقوا ّ
ﷲ و ال تكونُنّ من المعرضين
قل ان يا اھل الكنائس ال تضربوا علی النّاقوس بما ظھر ناقوس االعظم فی ھذا
النّاقور الّذی ظھر علی ھيكل االيات بين
 --صفحه --- ١۴ق علی ھذا االسم المشرق الظّاھر اللّميع
سموات و يصيح بالح ّ
االرضين و ال ّ
س ِطر ك ّل االلواح باذنه و يشھد
قل انّه ھو الّذی ن ّزلت االيات بامره و ُ
بذلك ما يفوح من ھذا المس ِك الّذی جری عن عين الكافور من ھذا القلم االقدم
القديم قل انّه لينطق فی ك ّل حي ٍن بايات الّتی بعجز عنھا عقول العقإل و
عرفان العرفإ و افئدة البالغين قل ھذا ما وعدتم به فی كتب ّ
ﷲ ان انتم
ق به الی ابد
ق فی ازل االزال و يحق ّ
ق به الح ﱡ
من العارفين و ھذا ما ُحقِ ّ
سموات و االرض لتستطيع
االبدين ان يا مح ّمد فاغمص عيناك عن ك ّل من فی ال ّ
ان تدخل فی حصن ربّك المنّان القدير فاضرم من ھذا النّار فی اشجار الممكنات
لِيَنطقُنﱠ ك ّل بما نطق النّار علی ھيئة النّور فی الطّور الظھور كذلك
 --صفحه --- ١۵سك ب ُعرو ِة
يمنّ عليك جمال و يامرك علی األمر لتنقطع عن ك ّل شئ و تتَم ﱠ
منيع و ال ّروح و التكبي ُر و البھأ ُ علي ُك و علی الّذين يسمعون
ع ًّز
ٍ
قولك فی ھذا النﱠبإ العظيم
 --صفحه --- ١۶سورة ّ
ﷲ
ھذه ُ
ق من جبروته المقدّس العزيز المنير
 .قد نزلت بالح ّ
ھُو العزيز
ان يا علی بعد نبيل اسمع ندإ ربّك حين الّذی يريد ان يخرج عن بينكم بما
اكتسبت ايدی الظّالمين و بذلك غشّت االحزان ك ّل االمكان بحيث منع القلم
عن ذكر االسرار و اللّوح عن االظھار و غمام الفضل عن االمطار و اشجار الفردوس عن
االثمار ان انتم من العارفين قل يا قوم ّ
ق قد اخذتكم الغشواتُ علی مقام
تا wالح ّ
الّذی تخرجون ّ
ﷲ عن بيته و تذكرون اسمائه فی ك ّل بكور و اصيل قل عمت عيون الّتی
 --صفحه --- ١٧يفتح فی االصباح و لن تقطع علی جمالی العزيز المنير و ص ّمت اذنٌ تسمع االصوات
و لن تسمع نغماتی البديع المليح و بكت لسانٌ لن يتح ّرك باسمی الغالب المقتدر
العليم الحكيم و انّك انت ف ّكر فی نفسك فی مصابی و بما ورد عل ّی ّ
تا wما
سموات و االرضين و اشْتدّت عل ّی االمور عن
ورد علی اح ٍد قبلی و لن يحمله ال ّ
ك ّل شط ٍر علی شأ ِن الّذی رضيتُ علی نفسی ما ال يرضی لنفسه اح ٌد من العالمين
قل يا مإل البيان اح ّرمت ما اح ّل ّ
ﷲ عليك ُم او حللّت ما ح ّرم عليكم او بدّلت
حكما ً عما نزل فی الواح ّ
ﷲ المقتدر العزيز الكريم و ان كان جرمی ما ينزل عل ّی

ّ
ﷲ ّ
من آيات ّ
فوﷲ لستُ انّا
تا wھذا لم يكن من عندی بل من لدن عزيز جميل
علی قبل نبيل
ا ّول من ارتكب ھذا الذنب بل ارتكبوا اكثر االنبيإ و منھم ﱞ
 --صفحه --- ١٨و من قبله مح ّمد رسول ّ
ﷲ و من قبله المسيح و من قبله الكليم ك ّل تكلّموا
ﷲ المھيمن القدير قل ّ
بما الھمھم شديد ال ّروح من ملكوت ّ
تا wما ظ َھر
فی االبداع شبھی و انا الّذی ما رأت عيونٌ مثلی و انا المقتدر علی ما اشإ
و انا الغفور ال ّرحيم من انكر امری فقد انكر ك ّل ال ّرسل و من اعرض عن وجھی
فقد اعرض عن وجه ّ
ﷲ و يشھد بذلك حقايق الممكنات ث ّم السن الموجودات ث ّم
ھذا اللّسان العالم الخبير قل يا مإل البيان انا كنّا بينكم كاح ٍد منكم و
ب عن وجه االمر و انتم
انتم ما رضيتم بذلك لذا كشفنا حجبا ً من سبعين الف حجا ٍ
ايضا ٍ ما رضيتم و انّا كشفنا حجبا ً اخری اِلی ان بلغ االمر الی ھذا المقام
الممتنع ال ّرفيع و انتم ان لن ترضوا بذلك ترفع االحجاب بق ّوة من لدنا و سلطان
 --صفحه --- ١٩من عندنا رغما ً النفكم يا معشر المغلّين و كذلك كان سنن المرسلين و سجيّة
المخلصين ان انتم من العارفين و انتم لما اعرضتم عن جماله االولی فی ھيكله
االخری و انكرتم آياته و كفرتم بنعمته اذا يخرج عن بينكم وحده حين الّذی
سموات و االرض و يشھد بذلك عملی ان انتم من
يكون منقطعا ً عن ك ّل من فی ال ّ
سموات و العرش و لن اطلب ناصراً
وجھنا و جھنا للّذی فطر ال ّ
المنصفين قل انّا ّ
ّاال ّ
ﷲ العزيز الحميد قل يا قوم فاعلموا بانّ ناصری قلبی ث ّم حصنی تو ّكلی
ث ّم مونسی جمالی و جندی ذكری و حزبی اھل مإل العالمين قل ّ
تا wلما وجدنا
النّاس عبدة الظّنون و االوھام من دون ّ
ﷲ لذا اشتغلناھم بھم جزإ اعمالھم
لع ّل ينتبھنّ بذلك خلق آخرين اذا انت فانصف فی نفسك انّ الّذين ھم
 --صفحه --- ٢٠يتوجھن الی العدم ھل ينبغی بان يذكرنّ جمال القدم الفو نفسی ال ّرحمن ال ّرحيم
ّ
لذا قدّس ّ
ﷲ ذيل ردائه عن وسخ االنكار من ھ ُوإل االشرار و طھ ّره عن
س ّر و االجھار ولكنّ النّاس ما التفتوا بذلك و
صفات فی ال ّ
االسماء و ال ّ
يكوننّ من الغافلين و انّك انت يا عل ّی فاغمض عيناك عن مثل ھ ُوإل ث ّم حو ّل
سموات و االرض ث ّم ذ ّكر النّاس بما يلھمك ال ّروح فی ك ّل
النّظر عن ك ّل فی ال ّ
حين ّ .
تا wلو تخلّص نفسك عن الدّنيا و عن الّذين تجد منھم روائح الكفر اذ
تجد نفسك فی مقام الّذی لن يطير اليه افئدة المق ّربين و تجد نفسك اعلم من ك ّل
الفجار
ذی علم كامل حكيم اذا فاخرق االستار باسمی المختار و ال تلتفت الی ّ
ث ّم اشرب تسنيم االبرار من ھذه الكأس المشعشع النّوار و التخف
 --صفحه --- ٢١من شئ فتو ّكل علی اسمی الغفّار العزيز الكريم  .دع الملك لطالبه ث ّم اخرج
سموات و االرض و عن ك ّل
عن سجن االمال ث ّم اقنع بحبّی و انّه خير عن كنوز ال ّ

ما كان و ما يكون و انّ ھذا من امری عليك و نصحی علی المقدّسين تجنّب بق ّوة
ال ّرحمن عن الثّعبان الّذی خزن فی قلبه ضغن المنّان ث ّم اعرض عنه و لو يقرء
سك بالواح ع ّز مبين ّ
تا wيا عل ّی
عليك ك ّل ما ن ّزل فی صحائف القدس او يتم ّ
انا سمعنا بسمعنا عن خلف الجدار من الّذينھم سكنوا فی البيت و استجاروا مقام
المسجين
الّذی كان ان يطوف حوله اھل الفردوس ث ّم اھل حجبات القدس ث ّم ملئكه
ّ
ّ
تا wما السمع اذن احد من الممكنات و مع ذلك سترنا االمر علی شأن الّذی
ظنّوا فی انفسھم بانّ ّ
ﷲ كان غافال عنھم قل بئس ما ظننتم انّه
 --صفحه --- ٢٢سموات و االرض و انّه بك ّل شئ عليم و كذلك كنت ّ
معذبا بين ھ ُوإل
يعلم غيب ال ّ
و عن ورائھم كان غضف الغ ّل عن ورائی و دياجن البغض عن يمينی و كان ّ
ﷲ علی
ما اقول شھيد الی ان بلغ االمر الی ھذه االيّام الّتی فيھا يريد ان يستر جمال
القدس من سندس االنس و ينقطع عن ك ّل اناث و ذكور و عن ك ّل صغير و كبير ّاال
اللّواتی جعلنی ّ
ﷲ كفيلھنّ فی الحيوة الدّنيا انّه ما من اله ّاال ھو له
الخلق و االمر و ك ّل عنده فی لوح حفيظ ولكن فاعلم بانّه علّة الخروج لم يكن
ما اذكرناه لك فی ھذا اللّوح المنير بل انّا وجدنا نفسنا رئيسا ً فی االرض و
راعيا ً لھؤإل لذا تركناه لمن يريد و من قبل ل ّما لم يكن بين النّاس من احد
سموات و االرض و اشرقنا
و كان الشدائد و الخوف و القتل لذا اظھرنا نفسنا بين ال ّ
 --صفحه --- ٢٣فی قطب االفاق بسلطان مبين اذا ل ّما وجدنا االرض ساكنا لذا عزلنا نفسنا و
اودعناه لقوم آخرين فو عمری انّ المحكوم افضل من الف حاكم و المرئوس اعلی
 .من الف رئيس و المظلوم خير من مدينة الظالمين
و انّك فاقتد بحبيبك فی ذلك ث ّم انقطع عن ك ّل شئ ث ّم اخرج عن خلف حجبات
صمت ث ّم انطق بالحق علی لحنی البديع ث ّم طيّر فی ملكوت االنقطاع بجناحی
ال ّ
 .المقدس المتعالی الطّيّار اللّطيف ال ّرفيع
 --صفحه --- ٢۴ھذه سورة الھجر
سموات
ن ّزلناھا بالحق ليظھر بھا مظلوميّتی بين االرضين و ال ّ
ھُو الباقی باسمی فی ملكوت األعلی
سموات بامره و انزل من
فسبحان الّذی خرق حجبات الممكنات بسلطانه و خلق ال ّ
مكفھ ّرات القدس امطار األنس و ارسل من غمام االنوار آيات الّتی اقشع ّرت
عنھا جلود المشركين  .قل انّ فی تنزيل االيات و استوإ الغالم علی عرش االسمإ
سموات
صفات لبيّنات
للموحدين قل يا قوم ھذا جمال القدم قد وقف بين ال ّ
ّ
و ال ّ
و االرض يبكی و يصيح و انتم يا مإل االرض ان لن تنصروه ال تقتلوه باسياف
الكفر و ال تسفكوا ما يستر عنه جمال االمر خافوا
 ---صفحه --- ٢۵

