آثار قلم اعلی جلد  --۴چاپ  ١٢۵بديع
 ---صفحه --- ١

سورة الدّم
ھذه ُ
قد رشّحنا من بحر الغيب ليكون آية ظھوری بين الخالئق اجمعين
ھُو الباقی فی ال َعرش باسمی الب ّھی االبھی
ان يا مح ّمد اسمع النّدإَ ربّك عن ھذا المقام الّذی لن يصل اليه ايدی الممكنات
و ال افئدةُ الموجودات و ال حقايق الّذين ھم نَ َعسوا فی اق ٍل من آ ٍن فی ھذا االمر
ﷲ و كينونته و بيت ّ
المقدّس العزيز المستور قل يا قوم فاسرعوا اِلی حرم ّ
ﷲ
ﷲ و سلطنته و ال تكونُنﱠ من الّذين ھم يذكرون ّ
و انيّته و ظھور ّ
ﷲ
بالسنھم ث ّم باياته يعترضون قل يا قوم ھذا مقام الّذی يطوفُنّ فی حوله اھل مإل
االعلی
 --صفحه --- ٢ث ّم اھل سرادق البقإ ث ّم الّذين ھم سكنوا خلف لجج الكبريإ ان انتم تفقھون
ﷲ و شط ُرهُ و وجه ّ
قل ھذا لمشعر ّ
ﷲ و عظمته ان يا اھل مأل ّ
الالھوت
ث ّم اھل مواقع الجبروت ث ّم اھل الع ّز فی رفارف الملك و الملكوت ان اخرجوا
عن اماكنكم لتزورنﱠ مقام الّذی ما فاز به ّاال الّذين ھم انقطع ُوا عن ك ّل
سموات و االرض و عن ك ّل ما يذكر عليه اس ٌم و رس ٌم و جھةٌ و اشارةٌ
من فی ال ّ
ﷲ و فِنائه ث ّم رضوانُ ّ
ان انتم تعرفون قل يا قوم ھذا مقا ُم ّ
ﷲو
سهُ ث ّم خبإ ّ
توجھوا الی غيره فاسرعوا
سرادقُه ايّاكم ان ال ّ
ﷲو ُ
فردو ُ
اليه لع ّل انتم بثمرات ال ّروح ترزقون و يا قوم ھذا مقام الّذی توقّفت فيه
االبرار و الّذينھم طافوا فی حول العرش كما انتم تشھدون .و انّك انت
يا مح ﱠمد فاعمل ما يوصيك حينئَ ٍذ لسانُ ربّك ث ّم اعمل بما تؤ َمر من لَدی ّ
ﷲ
 --صفحه --- ٣المھيمن العزيز المحبوب اوالً فاخرق حجبات الموھوم عن وجه قلبك بسلطانی
سبحان
العزيز المقتدر المعلوم ث ّم ادخل مصر ال ّرحمن باسمی العزيز ال ّ
سلطان جلس علی
و ال تلتفت اِلی ما كان و ما يكون و لو تشھ ُد بانّ ال ّ
بابه و يمنعك عن الدّخول فاغ ِمض عيناك عنه ث ّم استعذ بجمالی المبارك
المھيمن المحبوب و ايّاك ان ال تجلس مع الّذين تجد آثار ِغلّھم كأَثر
سموم و انّك ف ﱢرعنھم و
صيف او كأَثَ ِر البرود ِة فی ال ّ
الحرارة فی ال ّ
عن ُمثالئھم و ال تنظر اليھم و بما عندھم بل اِلی امری الّذی يكون خيراً
شيئ لو انتم تشعرون و ان تري ُد ان ت ّمر علی البالد فاستشرق عليھا
عن ك ّل
ٍ
بانوار ربّك ث ّم تف ّكر فيما تری من صنع ربّك لتكون من الّذين ھم يتف ّكرون

و ُكن متخلّقا ً باخالقی بحيث لو يبسطُ عليك اح ٌد ايادی الظّلم انت ال
تَلتِفتُ اِليه
 --صفحه --- ۴و ال تتع ّرض به َد ْع حك ِمهُ الی ربّك القادر القيّوم كن فی ك ّل االحوال
 .مظلوما ً ّ
تا wھذا من سجيّتی و ال يعرفھا ّاال المخلصون
ث ّم اعلم بانﱠ تَا َ ﱡوهَ المظلوم حين اصطباره ال ع ّز عند ّ
ﷲ عن ك ّل
عم ٍل لو انتم تعلمون ان اصبر فيما يرد عليك فتو ّكل فی ك ّل اال ُمور عَلی
ّ
ق يحفظك فی كنف امره و
ق و ما يخلُ ُ
ﷲ ربّك و انّه يكفيك عن ض ّر ما ُخ ِل َ
حصن واليته و انّهُ ما من اِل ٍه ّاال ھو له الخلق و االمر و ك ﱞل به يستنصرون
نفس انت ال تفعل به ع ّما فع َل ّ
توجه
و ان يغتبك
لئال تكون مثله ث ّم اعرض عنه و ّ
ٌ
سرادق المقدس المرفوع  .كن بين النّاس كتالل المسك
الی خبإ القدس فی ھذا ال ّ
س محبوب ان وجدت معينا ً
لتفوح منك روائح القدس بينھم لع ّل تجذبھم الی فنإ قد ٍ
لنفسك من احبّإ ّ
ﷲ
 --صفحه --- ۵اشراق و فی ك ّل سني ٍن و شھو ٍر فاقتَ ِد فی ك ّل
فاستأنس به فی ك ّل عش ﱟی و
ٍ
االُمور ّ
ش بين العباد بوقاره و سكينته ث ّم بلّغھم
با wناصرك ث ّم ا ْم ِ
سبإ
امر موالك علی قدر الّذی يقدرون ان يسمعون و انّك انت يا ھدھد ال ّ
اذھب بكتابی اِلی مدائن ّ
ﷲ و ان يسئلُ َك الطّيور عن طير القدس قل
انّی تركتھا حين الّتی كانت تحت مخاليب االنكار و منسر االشرار و ما كان
عنده من ناص ٍر ّاال ّ
ﷲ الّذی خلقه و س ّواهُ و جعلهُ سراج جماله بين
سموات و االرض ان انتم توقنونَ و ان وجدتَ احداً من احبّائی و يسئل
ال ّ
منّی قل ّ
سجن حين الّذی كان الحسين مطروحا ً
تا wانّی خرجت عن مدينة ال ّ
علی االرض و كان ركبة الشّي ِن علی صدره و يريد ان يقطع رأسه و كان
سنان
سو ينتظر بأن يرفعه علی ال ّ
ال ّ
سنان واقفا ً تلقإ الرأ ِ
 --صفحه --- ۶س ِر ان انتم تعشرون و فی تلك الحالة رأيتُ
كذلك كان االم ٌر فی س ّر ال ّ
سماء بلحاظ تقط ُع عنه القلوب و عن
شفتاهُ يتح ّرك و ينظر بطرفه اِلی ال ّ
ورائھا قلب ّ
ﷲ المھيمن القيّوم و انّی تق ّربت رأسی اِلی شفتاه
سيف يقول يا قوم ّ
تا wما نطقتُ بينكم عن الھوی
س ِمعتُ بانّه تحت ال ّ
تا wلن تشتبه آيات ّ
بل بما نطق منطق الطّور فی صدری المقدّس االصفی ّ
ﷲ
بشيئ ع ّما قدّر فی جبروت القضإ و ع ّما كان فی االخرة و االُولی
و انتم يا مإل الشّرك فاستنشقوا ھذه االيات الّتی ن ّزلت من جبروت
ّ
صفات ان وجدتم منھا رائحة القميص
الذات ِمن مالك االسما ِء و ال ّ
عن يوسف العزيز اذاً فارحموا عليه و ال تقتلوهُ باسياف الغ ّل انْ
انتم تشھدونَ بعين االنصاف ث ّم فی انفسكم تنصفون و يا قوم ّ
تا wانّی

 --صفحه --- ٧سنين ّ
لئال يخرج من شفتائی
شددتُ ابواب الفردوس فی عشرين من ال ّ
ما يشتعل به نار البغضإ فی صدوركم و بذلك يشھد لسان العظم ِة ث ّم قلم االمر
س محفوظ و يا قوم انّی لعلّ ٌی و ھذه الك ّرة االُخری بعد االُولی
علی الواح قد ٍ
و اظھرتُ لكم اعظم ما اظھرته من قب ُل و قد جئتُ عن منبع العظمة و الجالل
و مخزن الرفعة و االجالل بايات الّتی ما ظھرتْ حرفٌ منھا فی الملك
و ھذا اللّوح برھانی بينكم و لكم و عليكم ان انتم تعقلون  .و يا قوم ّ
تاw
ت و صامتا ً عن ك ﱢل االَلحا ِن ولكن ال ّروح اھت ّزنی
كنتُ ساكتا ً فی البي ِ
ق و ظھرت آثارهُ فی وجھی ان انتم فی جمالی تتف ّرسون
و انطقنی بالح ّ
سنين ولكن لسان ّ
ﷲُ فتح لسانی
و اغلقت ابواب البيان فی مذمن ال ّ
سموات َو َم ﱠو َجت
ت ال ّ
ان انتم تعلمون اتقتلون الّذی بام ِره ُرفع ِ
 --صفحه --- ٨ت االسرا ُر و ظھر جمال المختار عن خلف االستار
ت االشجار و كشف ِ
البّحار و اثم ّر ِ
ﷲ و ال تكونﱠنَ من الّذينھم بايات ّ
انتم يا مأل البيان اتّقّوا ّ
ﷲ
تا wلستُ انا من الّذينھم كفروا يايات ّ
يجحدون و ياقوم ّ
ﷲ و لو انتم
عين تضربون و انطق فی ملكوت
سھام فی ك ّل
تتقلوننی بك ّل االسياف و بك ّل ال ّ
ٍ
سموات و االرض و لن اخافَ من اح ٍد و ھذا مذھبی ان انتم تشعرون ّ
تا wھذا
ال ّ
ی
مذھب ك ّل ال ّرسل و بما ن ّزل علی علّ ٍی فی ك ّل االلواح و لم اَ ْد ِر انتم با ّ
مذھب
تذھبونَ و اذا بلغت نغمات القدس اِلی ذلك المقام س َكتْ
ضعف الّذی اخذه و كان فی تلك الحالة فی م ّد ٍة فل ّما اَفاق فتح عيناهُ ث ّم
نِ َ
رب لك الحمد علی بدايع قضاياك و
س و قا َل ای ّ
التفت اِلی شطر القدس بلحاظ االُن ِ
 --صفحه --- ٩جوامع رزاياك م ّرةً اودعتنی بيد النّمرود ث ّم بيد الفرعون و ورد اعل ّی ما
انت احصيته بعلمك و احطته بارادتك و م ّرةً اودعتنی فی سجن المشركين بما قصصت
علی اھل العلما حرفا ً من ا ْلرؤيا الّذی الھمتنی بعلمك و َع ّرفتنی بسلطانك
صليب بما اظھرتَ
و َم ّرةً قطعتَ رأسی بأيدی الكافرين و م ّرةً ارفعتنی الی ال ّ
فی الملك من جواھر اسرار ع ّز فردانيّتك و بدايع آثار سلطان صمدانيّتك و م ّرةً
ابتليتنی فی ارض الطّف بحيث كنتُ وحيداً بين عبادك و فريداً فی مملكتك اِلی
ان قطعوا رأسی ث ّم ارفعوه علی ال ّ
سنان و دار ُوهُ فی ك ّل الدّيار و حضروهُ
علی مقاعد ال ُمشركين و مواضع المنكرين و م ّرةً علّقونی فی الھوإ ث ﱠم ضربونی
بما عندھم من رصاص الغ ّل و البغضإ اِلی ان قطعوا اركانی
 --صفحه --- ١٠و فُصلّوا جوارحی اِلی اَنْ بلّغ ال ّزمان اِلی ھذه االيّام الّتی اجتمعوا
المغلّون علی نفسی و يتدبّرون فی ك ّل حي ٍن بان يدخلوا فی قلوب العباد

ضغنی و بغضی و يمكر ُونَ فی ذلك بك ّل ما ھم عليه لمقتدرون و معذلك انت يا
ِ
الھی و محبوبی اودعتنی تحت ايدی ھؤإل المشركين اذاً يا الھی فاشھدنی
علی التّراب و تحت اسياف اعدائك فو ع ّزتك يا محبوبی اشكرك حينئ ٍذ فی تلك
الحالة و علی ك ّل ما و َر َد علّی فی سبيل رضائك و اكون راضيا ً منك و من
بدايع بالياك ولكن يا الھی اُقسمك باسمائك المكنونة و جمالك الظّاھر المستور
المطروح علی تراب ّ
المذلة بان تدخل فی قلوب عبادك حبّك ث ّم استق ّرھم يا
الھی علی بساط رحمانيّتك ث ّم استظلھم فی ظ ﱢل شجر ِة فردانيّت َك
 --صفحه --- ١١تھب عن رضوان جمالك و تفوح عن شطر افضالك
و ال تحرمھم عن نسمات قدسك الّتی ّ
و انّك انت المقتدر علی ما تشاء و انّك انت المھيمن القيوم  .و انّك يا مح ّمد
فاعرف قدر ما القيناك من جواھر االسرار ث ّم تف ّكر فيما علّمناك من بدايع علمنا
الّذی كان مستوراً خلف ظلل االنوار لتطلّع بما ورد علينا و تكون من الّذينھم
كانوا من اسرار االمرھم مطلّعون ث ّم قل بلسان روحك فی س ّرك ھل من ناص ٍر ينصر
جمال االُولی فی طلعة االخری و ھل من معين يعين نقطة االُخری فی جماله
البھ ّی االبھی لع ّل بذلك يبعث ّ
ﷲ احداً لينصر الغالم فی ھذه االيّام الّتی
سموات و االرض ّاال الّذينھم كانوا عن جھة القرب فی ھذا
سكر س ّكان ال ّ
اخذ ال ّ
الجمال ھم ينظرون ولكن يا مح ّمد ّ
تاw
 --صفحه --- ١٢تجد اعراض المعرضين و استكبارھم و قيامھم فی ك ّل الجھات علی بغض ھذا
سوف ُ
الغالم ّاال من شإ ربّك العزيز القيّوم ان يا مح ّمد اسمع ما يأمرك قلم
االمضإ فی جبروت القضإ فی ھذا الھوآء الّذی قدّسه ّ
ﷲ عن ھياكل البغضإ
سبحات ث ّم
س المشركين و عرفان المغلّين و انّك انت فاخرق ال ّ
و ط ّھره عن َم ّ
اطَل ْع عن مشرق األمر بسلطا ٍن مبين
ث ّم اذنّ بين النّاس بھذا الجمال المشرق العزيز المنير ث ّم ادخل علی اسم
روح ّ
ﷲ المقتدر العزيز الكريم لع ّل
الھإ ث ّم الق عليه ما القی عليك
ُ
يتذ ّكر فی نفسه و ينقطع اِلی موالهُ و يكون من المھتدين قل يا عبد انّا
ن ّزلنا لك الواحا ً و صحائفا ً ال يعلمھا ّاال ّ
ﷲ و فيھا ما يغنيك عن ك ّل
سموات و االرضين ولكن ما ارسلناھا اليك
ما خلق فی االبداع و ع ّما فی ال ّ
 --صفحه --- ١٣النّا ما وجدنا منك رائحة العلّيين فی ھذا الغالم العربّی المبين قل ّ
تاw
منيع دع الدّنيا
سيفنی ما عندك و ال يبقی ّاال ما ھو عند ربّك خلف سرادق ع ٍز
ٍ
توجه بوجه ربّ ّك المنّان القديم قل انّ
الھلھا ث ّم انقطع عما خلق فيھا ث ّم ّ
ھذا لعل ٌی بالحق قد ظھر م ّرةً اُخری فی ھذا الجمال االطھر االظھر االبھی و
سامعين قل انتم يا
ينطق بالحق فی جبروت البقإ و ملكوت االعلی ان انتم من ال ّ
مأل البيان لن ينطق روح التبيان فی قلوبكم ّاال بعد حبّی و ھذا من اصل الدّين ان

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

