
  ٦٢ ص
  سائر األمم فهاqن الرمحتان ّيةت العامل و نورانيا�ا ح
  يضة. الصادرqن من الفی اخلاّصة و العامّ أان يتالذات

  االقدس االهلی الذاتی مذکورqن فی البسملة الّتی فاحتة
  يةاملادّ  اد و افاضة الوجود للموجودات اuّردة وجياال
  ة. الصادرqنان اخلاّصة و العامّ يتا الرمحتان الصفاتمّ أو 

  املقّدس الصفاتی فهما مذکورqن فی الفاحتة يضمن الف
  ملن يةو �ذه کفا .ّيةن احملامد و النعوت االهلياالّتی هی ب

  يةو Qا يةا بدايهملعان يس للع 0سرار البسملة و اّال يطّ أراد ان 
  و السالم  يةی أهل اهلداو الروح و البهاء عل

  هواأل�ی   
  هياک ميّتأحد اهلی قد نزلت من مساء عزّ  /سبحانک الّلهّم 

  ک و أمطرت من سحاب مساءيّتالوجود جبودک و رمحان
  ک حّتی سالتّيتضات صمدانيو ک أمطار فيّتفردان عزّ 

  ک االعظم فی أراضیيض�ذه املوهبة العظمی اQار ف
  �ذه االQار يت0نشائک و سق ةاحلقائق املمکنة املکونّ 

  �ذه يتکّل االراضی و البالد و أرو   ّيةامللکوت يةاجلار 
  شرقتأر و /کّل التالل و الد  ّيةث اهلاطلة الالهوتيو الغ
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  ٦٣ ص
  ک و زرعتيّتئ/فق قدس کرب أک من يّتم بشمس رمحانيهعل
  تک/و آ يات حبوب کلماتک العلّيااهلی فی أراضی القابل /

  و لکن مبا کانت .لطفک و رأفتک الکربیالعظمی ب
  بشمس امسک ّيةتلک احلقائق املوجودة املتقابلة املتجلّ 

  بعلمک يتاهلی کما أحص /االعظم خمتلفة متفاوتة بعضها 
  3ا و ظهرت/ا آيهة انطبعت فيفلط يةفئدة صافأاملکنون 

  ت أرضها و نبتت منهاا و اهتّزت و ربّ يهآ-ر جملّ  شؤونمنها 
  ت 0زهار قدس جذبکينّ حّبک و معرفتک و تز  نيح/ر 

  ا کانتاهلی ملّ  /و بعضها  .ة مبارکةيّبو شوقک کارض ط
  ارة حمجوبة بصدأ االوهام و حمتجبة عن ر�ّ فئدة متکدّ أ

  ت 0رئها/ا و آيها آ-ر جملّ يههر فيظحبجب الظالم مل 
  و مقّدرها و فسدت فی أرضها حبوب ذکر رّ�ا کارض

  يکطت عند جتلّ فرّ  حمبوبی ما /کن و ل .ة جرزةيثخب
  علی املمکنات و ظهور آ-رک فی حقائق املوجودات

  ما تری فی خلق الرمحن من"قلت و قولک احلّق  کما
  ئذينح " کنفس واحدةتفاوت و ما خلقکم و ال بعثکم اّال 

  تريّ ت و سأسألک 0مسک اّلذی لو ألقی علی اجلبال الندکّ 
 



  ٦٤ ص
  رت و لو ألقی علی االغصانلسجّ و لو ألقی علی البحور 

  بسة الخضرت و امثرت و علی العمی ألبصرت ياال
  و علی البکم لنطقت و علی الصّم لسمعت و علی االموات

  خلقک نيک و بينلقامت 0ن ترفع احلجاب اّلذی حال ب
  ک و عن السلوکيّترمحان نيو منعهم عن الورود علی مع

  ريو حلان طک و عن االستماع من أيد توح عزّ  يلفی سب
  مQّ عرشک و الشرب من کأوس حّبک و عرفانک أل

  لکونميء ببابک و فقراء عند ظهور غنائک ال اذّال 
  ة و ال نشوراً مثّ ارفعيو النفسهم نفعاً و ال ضراً و ال ح

  يدجهم جبناح التوحو عرّ  يکال يةاهلی تلک االفئدة الصاف /
  مبا م فی کّل آنيهعل ک و جتلّ يد فی هواء �اء عماء تفر 

  هنّ ده و هذه القلوب املقّدسة ألحّ ف هذه احلقائق املو طّ تتل
  ک من أّول شؤونو ال ل يةو ال Qا يةتک من بدا/ن آليکمل 

  ک فی کّل آنيّتمن بر  نيلو تتجّلی علی املخلص .و ال آخر
  قص شیءين أنت ال صها أحد اّال حيالّتی مل  شؤونبکّل ال

  کنوزک املکنونةشیء من   لّ يقة و ال ميمن خزائنک القد
  مثّ اسکنهم فی ظالل شجرة يناهلی عبادک املفتقر  /فارحم 

 



  ٦٥ ص
  ک و ارزقهم من املائدة الّتی نزلت من مساء عزّ يّترمحان
  أنت املعطی 0حلّق و اّنک أنت الغفورّنک ک الّيتفردان
  هذا العبد أفقر عبادک فی  اهلی 0نّ  /و أنت تعلم  يمالرح

  �ذا الفقر يففی بالدک فکک يّتبر  ملکک و أذلّ 
  ه 0ملعانی املندرجة املندجمة فی االعظم أقتدر ان أتفوّ 

  نيالعارف نيبتها عن أعحقائق کلماتک و االسرار الّتی حجّ 
  ا أمرتنی �ذا لذاو لکن ملّ  .تک/خلف سرادق آ

  کأ بفضلک و رمحتکو متّ  يکعل الً خذت القلم متوکّ أ
  القلم الفانی حبورمن  يتاهلی ان أردت الجر  /فاّنک 

  رس لسانخيمعرفتک و طمطام أسرارک و ان مل تشأ 
  ان آ-ريضقطع منه فينمأل االنشاء و  نيالقلم األعلی ب

  ک تفعل ما تشاء و حتکميد االمر ب .األمم نيالقدم ب
  ميالکر  يز أنت املقتدر العز وحدک ال اله اّال  يدما تر 

  ی کّل کلمة منا السائل البارع الصادع فاعلم 0ّن فيّها / 
  هلا و اّن کلّ  يةQا کلمات اّ	 تتموّج حبور أسرار ال

  ت رّبک ملشرق مشوس رموز و آ-ر/حرف من آ
  ني اّ	 رّبک و رّب أ0ئک األّولا أحد اّال يهصحيو حقائق ال 

 



  ٦٦ ص
  ری �ذه االسرار ولوجياملداد أن  يعتطيس يفمع ذلک ک
  لو کانت صفحاتا االوراق و يهفيک يفو ک کان حبوراً 

  و هلذه يةهلذه املوهبة الکربی من Qا يسل .اآلفاق
  حّتی تنفد کما قال و قوله احلّق  يةالرمحة العظمی من بدا

  دی لنفد البحر قبل ان تنفلکلمات ربّ  و کان البحر مدادا ً "ل
  کر کّلهيذ و لکن ما ال  "کلمات ربّی ولوجئنا مبثله مددا

  يةاجلار  يةالسار  يبّيةعانی الغک کّله لذا اذکر بعض امليرت ال 
  يةهلذه اآلّن فاعلم 0 يمفی جماری کلمات رّبک العلی العظ

  ملعان فی الظاهر و الباطن ّيةة الالهوتو الرنّ  ّيةالقدس
  /کلمات اّ	 مراالّن  له  يةو 0طن الباطن الی ما ال Qا

  و ال رطب و ال"ة علی صور کّل شیء لذا قال يطحم
  ا الظاهر أخرب ا	ّ فامّ  "نيب مب فی کتابس اّال /

  بزهاق کلمة الفرس و غلبها و نصرة الروم و ظفرها بعد
  تدی الفرس و شتّ /غلبت الروم و اضمحلت حتت أ ما

  م أشرقت/ّ فی ا هذا انّ  يلو تفص .مشلهم و فرق مجعهم
  و رفعت أعالم اهلدی يةمن النقطة احملّمد يّةمشس األحد
  غّنت الورقاء علی أفنان سدرة رب و البطحاء ويثعلی أعالم 
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  ٦٧ ص
  املنتهی و تشهق الطاوس فی جّنة املأوی قال املشرکون

  ن من أهل الکتابيککسری ملک الفرس اّلذی مل   انّ 
  الروم اّلذی هو من أهل الکتاب يمغلب و ظفر علی عظ

  فبمثل هذا حنن نزهق کلمة حمّمد رسول اّ	 لکونه من
  أهل الکتاب رين من غحن الروم و يمأهل الکتاب کعظ

  و أخرب ّيةالالهوت يةکملک الفرس. فانزل اّ	 هذه اال
  و البضع نيلبون اعدائهم الفرس فی بضع سنيغ0ّن الروم س

  أظهر ا	ّ  نيفبعد سبع من السن .من الثالثة الی التسعة
  ه االعظم و انتصر الروم علی الفرسيبما أخرب به حب سرّ 

  املخلصون 0ّن علم رّبک سبقن يقو عّلت کلمتهم فبذلک أ
  و الشهود يبکّل شیء و أحاط من فی الوجود من الغ

  فی حدائق القرآن ينر ر أفئدة املفسّ يو هذا ما غّنت به ط
  يهلغوا الی االسرار املودعة فيبهذا مل  ريو من غ يمالعظ

  فی جماری کلمات يةاجلار  يةو الرموز املکنونة املخزونة السار 
  نع الظامئ العطشان الیيقو �ذا مل . يماحلک يمرّبک العل

  ن بشیءيکدی الفضل و االحسان و مل /کوثر الروح من أ
  فهم معانی کلماتها و عرّ يدجعل اّ	 بصرهم حد ينعند اّلذ
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  ٦٨ ص
  بغی ان أذکر بعض ما أراد ا	ّ ينلذا  .ته/آ يلمهم �و و علّ 

  و النغمة ّيةة امللکوتو الرنّ  يبّيةالغ يةفی هذه اآل
  الّتی ترجع شؤونو أقول اّن الروم هو ال ّيةالالهوت

  و احلجب يةو صرف االن ّيةو تنتسب الی احلقائق الکون
  ات الوجودينّ الساترة و الظلمات الصادرة عن تع

  و هذه تغلب و تضمحل عند شروق .و تشخّصات املوجود
  ا انتهی کور الروحاالشّعة  الساطعة عن مشس احلّق فلمّ 

  دی و رکدت نسائم التقی و انقطعتاهل يحخبت مصاب
  ةيقفی حد يّةح الوفاء و کّلت ألسن بالبل األحد/أر 

  اء و الروضة الغلباءالوالء و تبّدلت اجلّنة الغنّ 
  وم0لفالة اجلد0ء و صاح البوم فی أغصان شجرة الزقّ 

  نميرّبک الرمحن من الوادی اال يعت نسائم ربهبّ  اذاً 
  عن مطلع ارادة يّةألحدالبقعة املبارکة و طلعت مشس ا

  و ارتفعت سحاب الفضل و فاضت يمالرمحن الرح رّبک
  تعلی االفئدة و القلوب و احلقائق و النفوس و اخضرّ 

  ت و أنبتت أرض املعرفةيّات و االنّـ ياأراضی القابل
  و نبتت الشجرة املبارکة الّتی منها مسع النداء 0ن

 



  ٦٩ ص
  و ظهرت "ر "موسی اّنک 0لوادی املقّدس طوی /" 

  اديک ّيةو ال غرب ّيةونة الّتی ال شرقيتة فی تلک الز يقاحلق
  دی اّ	 لنوره منيهولو مل متسسه "ر نور علی نور  يضیءها يتز 

  املعانی علی االفنان بفنون االحلان يبعندل غنّ  اء اذاً يش
  أرض أدنی أیف "غلبت الروم فی أدنی األرض" و قال

  مثّ أخرب لسان القدم .ما3ينّ ء و تعيامن حقائق االش
  لکّل أمر م قدرّ ّيو لقّي او الکلمة االعظم 0ّن امللک احل

  تغربم /ّ اتی �فسوف فی انتهاء هذا الدور  .حمتوماً  أجالً 
  هذه الشمس الساطعة فی خلف سحاب مرتاکمة 

  لالظلمانی و تتبدّ  يفالروحانی الی اخلر  يعتهی هذا الربينو 
  ر أشجارها و تتناثر أوراقهاو تنقع يةهذه اجلّنة العال

  صفاؤها يبيدحها و تنقطع أQارها و /و تسکن أر 
   .ً يالو ال حتو  يالً ته تبدة اّ	 و لن جتد لسنّ و هذه من سنّ 

  ا السائل فانظر 0لبصر اّلذی خلق اّ	 خلفيّها / اذاً 
  ول اّن معانیيقتدر املنصف ان يقبصرک الظاهر هل 

  ونمييز  ال يندة عند هؤالء اّلذکلمات اّ	 التاّمات موجو 
  نيال فو اّلذی انطق الورقاء بذکره ب .هم عن مشاهلمميين

 



  ٧٠ ص
  ن 0ّن املعانی ملهمة فی أفئدةيتيقّ األرض و السماء بل 

  نيمن احبّائه الواقف أحداً  يقيم. لو أراد اّ	 ّيةملکوت يةصاف
  بعونه سرّ يفمأل االنشاء و  نيعلی مرکز اهلدی ب

   اّ	 و الراسخونته مبعان ما اطّلع به اّال /حقائق آ تهو قوّ 
  فاقبل الی رّبک بوجه "ضر و بصر "ظر اذاً  .فی علمه

  منی منت قدمی علی أمرک و علّ و قل ای رّب ثبّ  
  جنی الیاملخزون و عرّ  کعلمک املکنون و سّر 

  فنی معانیک األ�ی و عرّ يقملکوتک األعلی و رف
  ک ککوکب الصبح 0نواريّتتک ألظهر عن أفق مش/آ

  و صرا طک ميک القو يلعلمک و معرفتک و اظهر للناس سب
  لوصل الی مشرق اآل-ر يهاّلذی من سلک ف يماملستق

  وجهی عند مشاهدة يبيضو مطلع االنوار الّن هذا ما 
  أی رّب  .ياتک العلياتک الکربی و مالحظة آ-ر جتلّ /آ

  العظمیقنی علی هذه املوهبة الکربی و الرمحة وفّ 
  ی ئمالکی و منا /الّن هذا أملی منک و مقصدی و رجائی 

  می /ّ لی و أيافی کّل أحوالی و فرح قلبی و سلوة فؤادی فی ل
  و فی مقام يماّنک أنت املعطی الباذل الرؤف الرح

 



  ٧١ ص
  ّيةالهوت ّية. معانی قدس ّيةالر0ّن يةاالنفس تری هلذه اآل

  ود النفس و اهلویمنها أراد اّ	 بکلمة الروم جن
  ه جنوديبعند ظهور حب يّدو شعوب اجلهل و العمی مبا ا

  ت ربّه الکربی/القوی حّتی رأی من آ يدالعقل و النهی بشد
  و مسع النداء االحلی عن االفق األعلی و شرب

  ذه سکر مخر ذکرأخساقی الوفاء و  يداملختوم من  يقالرح
  فنی ة اّ	 اذاً ربّه األعلی. علی شأن استغرق فی حبور حمبّ 

  و القوی عند ظهور آ-ر شؤونة النفس و اهلوی مع اليقحق
  و غلبت و اضمحلت من سطوات ّيةة املطلقة االهليقاحلق

  ها مبدأ لقدر3ا و قّو3ا يّتت 0رئها و لکن کانت مغلوب/آ
  و علّوها و عّز3ا الQّا زکت و اطمئّنت فی ذکر رّ�ا 

  حاطت بقدرة موجدهاو أ و بذلک غلبت علی کّل شیء
  ا و أدرکت أسراريهو مبدعها حقائق امللکوت علی ما هی عل

  لبة أعظم من هذا لو کان الناسّي غفا .رها0رئها و مصوّ 
  ون جبناح الروح فی مساءيطري و اQّم لو  .ظرونينببصر احلّق 

  هدون 0ّن هذا هو القدرة القاهرة و القّوةيشالعرفان ل
  ة و السلطنة الغالبة و لکنالباهرة و السطوة البالغ

 



  ٧٢ ص
  ملا تواروا خلف حجب الغفلة و نسوا ما ذکروا به ضرب

  ا السائليّها / اذاً  هم غشاوة و علی آذاQم وقراً يناّ	 علی أع
  مأل األرض و قل الی نيقم بقّوة علی ذکر رّبک ب يلاجلل

  متی تقنعون بقطرة منتنة آسنة عن البحر االعظم األ�ی
  وّج لذاته بذاته و جعل اّ	 برشح منه کّل الوجوداّلذی مت

  و جعلنا من املاء کّل شیء"کما قال و قوله احلّق   ياً 0ق ّياً ح
  فی مقام أراد اّ	 بکلمة الروم النفوس الّتی  ّي" وح

  استضائت وجوههم عند شروق مشس القدم عن مشرق
  ّري ة نشعّ أأفئد3م و قابلت  /صفت مرا امسه االعظم و

  اسم الروم فی عرف اللغی وضعت لطائفةّن کرم الاال 
  االّتی "ظرة الی ر�ّ  يةاء و النفوس الصافري ة محاء و امّ يضب

  صل املشا�ةحية مستبشرة فبهذا يضّ بوجوه "ضرة مب
   "غلبت الروم"ا املراد بقوله عّز امسه مّ أو املناسبة و 

  نتالّتی ف ّيةأی غلبت فی عوامل اجلسمانی تلک النفوس الزک
  صفتا حّتی اتّ يهعن صفا3ا و حدودها عند ظهور جملّ 

  ميهأرسل اّ	 عل .ّيةو ظهرت �-ر ملکوت ّيةبصفات رمحان
  ينح االمتحان و االفتتان و القاهم حتت خمالب املنکر /أر 
 

Stephen
Highlight



  ٧٣ ص
  ء و ترکوا النهی و متّسکواياما استنشقوا رائحة احل يناّلذ

  الروح کذلک يثح من نيو لکن ملا کانوا غالب .0هلوی
  نّ اجلسد علی أعدائهم بقدرة 0رئهم أل يثلبون من حيغس

  ألحبّائه فی کّل عامل من العوامل حّتی فی عامل رياّ	 جعل کّل اخل
  اما تشهد بذکرهم ملئت اآلفاق و 0مسهم .اجلسم و الذکر

  ت الوفاق و �م اشتعل العامل و استضائت/رفعت را
  لعدم و �م انشّقت االحجاراملمکنات بنور الوجود من ا

  رت االQار و متّوجت البحار و شرعت الشوارعو تفجّ 
  صفت املوارد و نزلت املوائد و رفعت االمراض و

  االموات و زلزلت األرض و انفطرت السماء ّيتو ح
  و نسفت اجلبال و أزلفت اجلنان و امثرت االشجار

  و ظهرت االسرار و هتکت االستار و الحت االنوار
  قل فسبحان اّ	 موجد هذه الشهب اعت اآل-ر اذاً و ش
  ة و النفوسو النجوم الساطعة و الکلمات التامّ  ةالثاقب
  و العقول اuّردة و االرواح اهلائمة فی اّ	 رّ�ا  يةالعال

  ک و اغمسنیيّتو قل أی رّب ادخلنی فی ظّل شجرة رمحان
  ی منصنسنی عّما سواک و خلّ ک و قدّ ّيتفی جلج عّز فردان



  ٧٤ ص
  غمرات النفس و اهلوی حّتی أقوم کما أقمتهم علی خدمتک

  علی أمرک حبولک و قّوتک اّنک أنت املعطی  يمو أستق
   .يرو اّنک لعلی کّل شیء قد ريک اخليد ملن تشاء ب

  شرائع ّيةو فی مقام أراد اّ	 �ذه الکلمة الفرقان 
  الفرتةم /ّ ااّ	 و سننه و حدود اّ	 و حکمه الّن الناس فی 
  ياً ترکوا أوامر اّ	 وراء ظهورهم و نسوا حکم اّ	 نس

  نواو قنّ  يةسة جهلياسوا أساس سأسّ و وضعوا  يثحب ياً منس
  ّيةو رفعوا أعالم أحکام ظلم يةرسوم نيأصوال و قوان

  ل الوهم/ترکوا العلم و اهلدی و متّسکوا 0ذ يثحب ّيةظنّـ 
  هی و سکنوا فی و اهلوی هبطوا من مساء العقل و الن
  واو ظنّ  يناملفسد يلدرکات الضاللة و العمی اّختذوا سب

  م و جهلوايهاعتکفوا علی أصنام مرتف ،يمه صراط مستقانّ 
  العدل يحو بذلک خبت مصاب .ميهم من مصلحيهمفسد

  استولت ،و االنصاف و اشتّدت قواصف االعتساف
  الظلم و حمت آ-ر االنوار و ابتلی الناس بطوارق يةآ
  و جوارح النهار مبا ترکوا أوامر اّ	 و سننه يلللا

  فوا أحکام اّ	 و حدوده و بذلک غلبت الشرائعو حرّ 
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  عندته الناس و لکن بقدرة اّ	 و قوّ  نيب ّيةاملقّدسة الر0ّن

  فق البقاء فتقت سحاب الظنّ أطلوع صبح اهلدی من 
  النور وحمت يةالحت آ ،قیرتقت مساء العلم و التّ او الغوی و 
  و نصب القسطاس ميور ظهر الصراط القو جيظلمات الد

  تت العروة الوثقی الّتی ال انفصام هلا و هبّ امتدّ  ،يماملستق
  ميالرّب القد يةالعدل و احلکمة من مهّب عنا يعلواقح رب

  وراق العلم و احلکم% ّيةکل االنسانيا شجار اهلألبست أو 
  صلها -بت فی أتی ة الّ ّيبغرست الشجرة الط .ّيةالر0ّن

  نيکلها فی کّل ح األرض و فرعها فی السماء و تؤتی أ
  ناQا فی اآلفاق و آوت و وکرتأفغصاQا و أت و امتدّ 

  بذکر يباالر  يبا عندليهعل ر الوفاق و غنّ يو ا طيهعل
  آل داود ريت فی أفناQا محامة الودود مبزامو رنّ  يباحلب

  ور و قّرت علی شأن اهتّزت االرواح و انشرح الصد
  ة الرضوانيقو طابت النفوس و صار االمکان حد نياالع

  ة و طائفة جاهلةيلشة ذلة متوحّ أمّ  نيه ظهر بنّ أما تری %
  ونز مييّ کّل األمم و کان جهلهم علی درجة ما کانوا   نيممقوتة ب

  تون کلّ �تبون علی صفحات املاء و يکار و يسعن ال يمنيال
 



  ٧٦ ص
  االنسان يفان فکيو ر منه احلفّ نيتملون ما يعفاحشة و 

  االعظم و النور االفخم يبهم احلبينا ظهر بولکن ملّ 
  هيتو الصبح االبسم و آووا فی کهف ترب دمقال يةو آ

  ت هذه و ترقّ حمدودة اّال  نيم معدودة و سن/ّ ما مضی ا
  اجلهل الی أوج العلم و احلکمة يضالطائفة اجلاهلة من حض

  و فرعت علی أعالم العلوم و برعت فی الفنون و املعارف
  ّيةاخلالئق خبصائص االنسان نيو العوارف و اشتهرت ب

  حّتی صارت معدن الکمال و العرفان ّيةو صفات الرمحان
  و بذا انتصرت علی .و حمور دائرة املفاخر و االحسان

  /طت علی کّل القبائل و الشعوب من الربافاق و تسلّ آلا
  یالی بالدهم حتّ  يقعم تون من کّل فجّ �فصارت الناس 

  وا حبلل الفضل و الکمالينّ ز يتموا العلوم و احلکم و علّ يت
  ميه بفضل اّ	 و رمحته مبا بعث فو کّل ذلک ما کان اّال 

   .بقّوة عجزت عنها اخلالئق أمجعون يّةالرب  ريخ
  و فی مقام أراد اّ	 بکلمة الروم احلقائق املمکنة

  املوقدة يّةمن "ر األحد يةصطل%مساء اّ	 و صفاته امل ّيةاملتجلّ 
  فی البقعة املبارکة فی حببوحة اجلنّة الظاهرة املشهودة علی
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  القائمة ّيةو الربوب ّيةسة بزبر االلوهاملؤسّ  ّيةأربعة أرکان قدم

  فتح الرمحن عن فم هذا الغالم يتل ياف .ّيةجبوهر الفردان
  قاماتم يبحب /لک  ّني ختام احلفظ و الکتمان حّتی أب

  و الشجرة املبارکة و أغصاQا و أوراقها يّة"ر األحد
  الکلّ  نيعأبقعة الفردوس الّتی سرتها اّ	 عن  شؤونو 
  يههر فيظطاروا جبناح النجاح فی هواء  ين اّلذاّال 

  يصاالفراح لألرواح و استنشقوا رائحة الوفاء عن قم
  الهم احلمراء مبا فعل املشرکون جبماملرشوش 0لدّ  ،البهاء

  بعد ما أخذ اّ	 العهد منهم فی کّل کتب رياملشرق املن
  و صحف و زبر عند اشراق کّل نور من أنواره و طلوع

  جدوايسرتفوا بقدرته و سلطانه و يعن فی آفاقه % ّري کّل ن
  نيدوا أنفسهم حيفم فی ظلل من غمامه و يهت�م يو له 

  ام و أسفاً هلم مبيهفوا حسرq عل .ظهوره فداء للقائه
  نيم نبأ ما کانوا عنه غافليهت�طوا فی جنب اّ	 فسوف فرّ 
  ت جلودهم و استدمت أکبادهم و ذابتاقشعرّ  اً اذ

  وا أ"ملهمهم وعضّ قلو�م و "حت أرواحهم و �ّوه سرّ 
  مائدة نفسهمأموا علی حسرة و ندامة علی ما فعلوا و حرّ 
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   .غفورال يزة النازلة من مساء رمحة رّ�م العز يااحل

  ن کلمة الروميامن ب يهفلنرجع الی ذکر ما کّنا ف
  3ا و سعةياء و ماهيافقلنا 0ّن املراد منها حقائق االش 

  ضاتيو ت الفو املراد من غلبت أی عمّ  .3ايااملکنات و قابل
  ةيضحقائق املمکنة املستف ّيةت الصمدانياو التجلّ  ّيةالرمحان

  م و احاطتهم منهيو مشلتهم و غلبت عل ميمن النور القد
  م الّذی أشرقت مشس القدميو و 0طناً ال کّل اجلهات ظاهراً 

  م املبارک املوعوديو من شطر اآلفاق. الّن فی مثل ذلک ال
  ظر احلّق الی سعة احلقائق املوجودة و استعدادهمينال 
  ن هلميکم من حبور فضله و احسانه ولو مل يهعل يفيضبل 

  ثوب ريبس الفقيلتری  يثسعة قطرة من اQاره حب
  کما قال  .ه و عالئهرداء عزّ  يلالذل نيی املسکدّ يرت غنائه و 

  استضعفوا ينعلی اّلذ أن مننّ  يدو نر "و قوله احلّق  
  ايّهأ /ان  ."نية و جنعلهم الوارثفی األرض و جنعلهم أئمّ 

  الطائر فی هواء حمّبة اّ	 و السائح فی حبار الفضل قم
  مجال القدمّن لتشهد 0عن رقد االوهام و افتح بصرک 

  و علی املمکنات من أفق الفضل يکمشرق عل يفک
 



  ٧٩ ص
  السماء و األرض و تری مشول فضل نيوح وجهه بيلو 

  جموّ يت يفو تبصر ک نياحسانه علی املقبل يمموالک و عم
  روائح ارادته و 3بّ  مينيطمطام رأفته الکربی عن 

  م لو أراديو ذا هّن ه لتعلم 0يتالرمحة العظمی من مهّب عنا
  هذا تبحر فی ظلّ يستنسر و القطرة ان يسالذ0ب ان 

  ته کما قال و قوله احلّق در بعون اّ	 و قوّ يقاجلمال ل
  ف فی القرآن و 0طنه و 0طن 0طنهلو أرادت منلة ان تتصرّ " 

  قد تلجلج فی  ّيةالصمدان ها لتقدر الّن سرّ ينفی حکم سواد ع
  ارک اّلذی أظهر قدرته و سلطانهقل تب اذاً  "حقائق املمکنات

   نيمجعأم علی اخلالئق /ّ و رمحته و احسانه فی هذه اال
  أی "لبونيغو هم من بعد غلبهم س"ا قوله تعالی و أمّ  
  فی مغرب البقاء و ترکد يّةا تغرب مشس األحديهفم /ّ اتی �

  ة فی نسمات الروح عن شطر الوفاء و ختبو سراج احملبّ 
  مد "ر الشوق فی قلوب أولی النهیصدور ذوی احلجی و خت

  نع سحابميان و يقو تنقطع مائدة العرفان من مساء اال
  عن قذف درر يّةالقدس عن بذل االمطار و حبر األحد

  االکرب ظّ االوفر و احل يمتهی هذا النعيناالسرار و 
 



  ٨٠ ص
  فاذا وجدت .يلاالل يلم االنور 0لليو قلب هذا الينو 

  قرب صباح نن %يقوال فاعلم و أاالمکان علی هذه االح
  ان و دنی طلوع فجر الرمحن من مشرق االمکانيقاال

  مقبالً الی يديکو جمی رّبک فی ظلل من الغمام اذاً فارفع 
  ربّی األ�ی مبا خلقتنی /موالک و قل لک احلمد و الشکر 

  م الّذی الح وجهک و ظهر مجالکيو و بعثتنی فی ال
  و سبغت نعمتک و اشرقت طلعتک و سبقت رمحتک

  تک و علت کلمتک/آو أحاطت قدرتک و ظهرت 
  بدوام سلطنتک يکفوعزّتک لو أثنی عل .ت برهانکبو ث

  يممن عم يتا رأاداء کلمة من شکرک و لکن ملّ  يعلن أستط
  جودک و احسانک تقبل القطرة من عبادک يمفضلک و عظ

  يديک نيمت بة مقام الشمس لذا قدّ مقام البحر و حتسب الذرّ 
  ة بعوضة فی الواد کرنّ ضاعة شکری الّتی مل تکن اّال ب

  .يممنلة علی االصفاد و اّنک أنت الغفور الرح يبأو کدب
  مقام النظر ّيةو منها أراد اّ	 �ذه الکلمة القرآن

  الناطقة نية القاطعة و الرباهو االستدالل و اقامة االدلّ 
  سلطانهته و قدرته و و عزّ  هّيتاحلّق و فردان ّيةعلی وحدان
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  ّري م الّتی مضت قبل ظهور ن/ّ فی ا يتکما شهدت و رأ

  حدألما کان  يثحب .االعظم عن مشرق امسه املکّرم
   ما دّلت العقول و االنظاراّال  يهعل يلو ال دل يهال يلسب

  تدّلون �ايسته و بروز آ-ره و کان الناس /من ظهور آ
  طلعت مشسا و لکن ملّ  .هه عّما سواهعلی وجوده و تنزّ 

  ل املکّرم و استضاءيکفاق عن مطلع القدم فی اهلاآل
  ة الساطعة علی کّل موجود خرقت حجباتالوجود 0الشعّ 

  ت الدالئل و االشارات/النظر و االستدالل و سقطت را
  و رفعت أعالم املکاشفة و الشهود علی اعالم القلوب

  م زلزلت األرضيو م و االبصار و فاز االحرار بلقاء ر�ّ 
  اراجلبّ  يزو نسفت اجلبال اذاً قل فتبارک اّ	 امللک العز 

  غلبت الروم  يمالّذی أتی فی ظلل من االنوار بسلطان عظ
  ه النظر و االستدالل عند متّوج ياأی اضمحلت قطرات م

  نياحبر املکاشفة و الشهود بعد اّلذی کان برد لوعة الطالب
  لت کانتهم و انعدمت و اضمحتهم و شفاء علّ و رواء غلّ 

  مثلّن س و تصّورات اليامل تکن اّال أوهام و ظنون و ق
  و لو کان .ک کمثل الظّل عند طلوع الشمسربّ لة عند االدّ 

 



  ٨٢ ص
  ن هلا وجود عند ظهورها و ال له بقاءيکا مل يهعل يالً دل

  ايهعل بل هو حمجوب عنها و لو دلّ  .تلقاء سطوع شعاعها
  يةعنا يدختوم من امل يقشربوا سلسال الرح ينو عند اّلذ

  تمدوا علی الظّل يعم أعظم حجبات العباد ان ّيو امسه الق
  واتدلّ يس-ر و آلکئوا علی ايتّ الفانی ملعرفة مشس القدم أو 
  مسبون اQّ حيو مع ذلک  .به علی وجود موجد االنوار

  وصلوا الی مرکز اهلدی و ساروا فی افالک النهی کّال 
  اء االوهاميدفی بوضون و خياQّم فی غمرات الظنون 

  ون اذاً قم بقدرة من اّ	 و قّوة من سلطانه و خاطبيتيه
  اجلهل قد سطع يّةو قل الی متی ترکضون فی برّ  نيالغافل

  برق املعانی فی مساء الروح و اشتعل اآلفاق بنار اّ	 املوقدة
  معشر /أال  .اء فی طور البقاءينالّتی ظهرت عن سدرة س

  واا حّتی تصطلوا منها و 3تدوا �ا و تتوقدّ يهتقربوا ال نياملشتاق
  نيو و قل قد قّرت ع .هاري من جذوا3ا و تسمعوا زف

  قد انتبهت املمکنات ،تبصرون ء بلقاء رّ�ا و أنتم اليااالش
  قد قامت املوجودات و أنتم فی فراش ،و أنتم غافلون
  االمساء يکنطقت ألسن کّل شیء بذکر مل ،الغفلة ترقدون

 



  ٨٣ ص
  الّي مجان مل تتوّجهوا الی ذلک اجلمال فبأ .تم تصمتونو أن

  داء تنتبهونّي نتنظرون و ان مل تنتبهوا من هذا النداء فبا
  هل .وح تتحرّکونّي ر و ان مل 3تّزوا من هذا الروح فبا

  کم من أصحاب القبور انّ ء کّال ياحتسبون أنفسکم أح
  بکم عمی فال کم تبصرون أو تسمعون بل صمّ نّ أتزعمون %

  ةهل الرمحة ما سبقت أم النعمة ما سبغت أو احلجّ  .تفقهون
  ت ما نزلت و الکلمة/ما ظهرت و اآل نيما کملت و الرباه

  ما متّت و محامات الفردوس ما غّنت و اجلّنة ما أزلفت
  بل .و الشجرة املبارکة ما أمثرت و حبور االسرار ما متّوجت

  ی و حشروقعت الواقعة العظمی و ظهرت الطاّمة الکرب 
  م ولو کان املشرکون فی ّيو ن القيمکّل شیء فی حمضر اّ	 امله

  ة مهون و منها أراد اّ	 �ذه الکلمة التامّ يعسکر3م 
  و عوارضها و خصائصها ّيةو احلقائق الناسوت ّيةاجلسمان شؤونال

  غلبت"ها و املراد من قوله عّز شأنه ّيز فی عاملها و ح
  ت/عند ظهور اآل ّيةاناجلسم شؤونأی فنت ال "الروم

  يةة علی أراضی االفئدة الصافيقو فاضت اQار احلق ّيةالروحان
  نّ أل .االکوان نيعند استواء الرمحن علی العرش االعظم ب

 



  ٨٤ ص
  ميو تبطش و تصول علی االحزاب  ّيةاجلنود الروحان

  ونيکت و ّياب بقّوة رّب االر0ب لذا تغلب اجلسمان/اال
   .ينت للمتبّصر /و فی ذلک آل تّيااحلکم للروحان

  و منها أراد اّ	 �ذه الکلمة احملکمة الثابتة مقام
  م أفول مشس/ّ فی اّن ال .الظنون و االوهام فی أفئدة العوام

  مأل نيالعلم و احلکم تشهد الوهم و الظّن هو السلطان االعظم ب
  تمد الکّل فی املسائل و املعارفيعفرتی اّمنا  .االکوان
  بحوايستدرون ان يقّن حّتی الشرائع و السنن فال علی الظ

  وضوا فی طمطام احلکمة و لکن عندخيفی حبور العلم و 
  ة مجال املعلومتزهق أشعّ  نيمن أفق مب يقنيشروق شارق ال

  طق لسان االبداع %ن جاءينظلمات الوهم و الظنون اذاً 
  يبحب /أن  .الباطل کان زهوقا احلّق و زهق الباطل انّ 

  و الرمحة و االحسان لک الفضل و املنّ  يعسان بدقل بل
  نی منيتجنّ  فی ملکک مبا بشیء يليق اّلذی ال يقعلی هذا الرق

  نیيتغنأنی فی افنان سدرة العلوم بل يتالظنون و آو  يهت
  تنیأی رّب ثبّ  .قتنی علی معرفة مجالک املعلومعن العلوم مبا وفّ 

  کمک و اجعلنیعلی حّبک و أقمنی علی اظهار أمرک و اثبات ح
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  اً يّدعبادک الکون مهبط اهلامک و مؤ  نيعلی اعالمک ب علماً 

  �-رک اّنک أنت املقتدر علی کّل شیء بقدرتک و سلطانک
  و منها أراد اّ	 �ذه الکلمة اجلامعة  نيحمبوب العامل /

  مقامات النفس و مراتبها و درجا3ا و علّوها و اضمحالهلا
  )  ١من فضل 0رئها و نعمة موجدها (و صعودها و سقوطها 

  یو بطش مبدعها فاعلم 0ّن النفس هلا مراتب شتّ 
  3ا فی مراتب الوجودّيالکن کلّ  .حتصی و درجات ال

  ّيةنبات يةو نفس "م ّيةمعدن يّةمعدودة و حمدودة بنفس مجاد
  و نفس ّيةانسان ّيةو نفس "سوت ّيةاسحسّ  ّيةانيو و نفس ح

  ة و نفسو نفس ملهمة و نفس مطمئنّ  امةارة و نفس لوّ امّ 
  و نفس ّيةو نفس کاملة و نفس ملکوت ّيةو نفس مرض يةراض

   ّيةا النفس املعدنفامّ  ّيةة قدسبّ و نفس الهوت ّيةجربوت
  ة فی املعادن و هی کماهلا و صفاؤهابّ ة جوهر عبارة عن مادّ 

  ةينات الظاهرة منها فانظر الی االحجار الثمري و التأث
  تنطبخ فی معدQا حّتی تصل الی کماهلا و مجاهلا يفک  ّيةاملعدن

  ا النفسها �ا و أمّ يّتا و بروز جوهر يهبظهور نفسها ف
------------------------------------------------- 

  و فی بعض النسخ و نقمة موجدها (١) 
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  فهی عبارة عن اجلوهر اّلذی تقوم به القّوة ّيةالنبات يةالنام
  الّتی �ا تنبت و تنمو احلبوب و االوراق و االغصان ةيّ النبات

  ات و تعطی و االسطقسّ  �خذ من املوادّ  يثو االشجار حب
  أغصاQا و تعطی  ی و متتدّ ترتقّ  فآ"ً  االشجار و النباqت حّتی آ"ً 

  هی ّيةانيو ا النفس احلمثارها و أزهارها و أوراقها و أمّ 
  اسةقوی احلسّ عبارة عن اجلوهر اّلذی قائم به ال

  عبارة ّيةا النفس االنسانو أمّ  ّيةللمحسوسات اجلسمان
  عن النفس الناطقة أی اجلوهر اّلذی به تقوم قوی االنسان
  ّيةو احلواّس الظاهرة و الباطنة و الکماالت و املعارف الر0ّن

  يبّيةو احلکم الغ ّيةو الفنون الصمدان ّيةو العلوم االهل
  و النقائص ّيةت الظلمانالشهوا شؤونو کذلک معرض ل

  ة و النقطةيبالعج يةفسبحان اّ	 من هذه اآل ّيةالناسوت
  تری هلا يثة االمکان حبيفة و الکلمة اجلامعة فی صحيمالعظ

  ة و درجات متعّدده ممّا خمتلفة و مراتب متنّوعة متضادّ  شؤو"ً 
  هلا و هلا استعداد أن تکون مرآة لظهور حقائق .يةال Qا
  التو هلا تنزّ  .ّيةی لربوز صفات کاملة ر0ّنجملّ و  ّيةالهوت

  ة "شئة منيفو احتجا0ت حبجب کث ّيةفی ظلمات کون
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  ها مانعة لوصوهلا الی مبدئها و مرجعهايّنحدودها و تع

  ا بفضل 0رئهايهت موجدها املودعة ف/و ساترة عنها آ
  ال3ا3ا الی مراتب القرب و الوصال و تنزّ ياجل ترقّ ألو 

  ص فی کّل مرتبة و مقامفی مهالک البعد و الضالل تتقمّ 
   فی کّل مرتبة بعبارةلذا تعّرب  .األولی ريب أخری غيابث

  ّيةانيو ال3ا فی أسفل مراتب الشهوات احلمثالً فی مقام تنزّ 
  ةيث3ا اخلبياو شغفها فی مشته ّيةالدن ياالدنو اشتغاهلا بزخارف 

  ان و اخنمادها عنو اجنمادها من برودة االمک يةالفان
  الوّهاب و سقوطها و هبوطها يزرّ�ا العز  حرارة حبّ 

  نيافی ورطة الضالل و غلّوها و اQماکها فی املنکر و الطغ
  اّن النفس"ارة کما قال و قوله احلّق فاعتربت بنفس أمّ  

  مثّ ترتّقی من هذا املقام " ما رحم رّبیارة 0لسوء اّال المّ 
  " نبأ خوضهاياا أحيهت�ی مقام اهلائل و الدرک السافل ال

  فی ورطة املهالک و انغماسها فی جلج الغفلة و سلوکها فی 
  تلک املسالک و احنجا�ا عن اّ	 رّ�ا و غفلتها عن 0رئها

  Qا ذکر ا	ّ ياالضاللة و اهلوی و نس يه3ا فی تري و ح
  ر فی أمرهاالتبصّ  يما نسيهعل qرة مترّ  .األعلی يزامللک العز 
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  فتلوم ذا3ا مبا تراها خائضة فی یءظ اقّل من الشيقّ تو ت

  اءيد) هائمة فی ب١تشمتها مبا تشهدها ( ّي وغمرات الغفلة و الغ
  هبوطها فی  ها وسقوطها وف لدنوّ تتأسّ  .املنکر و البغی

  و الشهوات املهلکة و احنجا�ا خلف أسفل درجات الذلّ 
  الی الدرجات حجبات مرتاکمة الّتی متنعها عن الصعود

  و تشغلها عن ذکر اّ	 �ذه الوساوس ّيةالروحان يةالعال
  فالسفها و ندمها فی هذا املقام و لومها .ّيةانيطالباطلة االش

  و ال"امة کما قال جّل امسه ذا3ا تعترب بنفس لوّ 
  ا ارتقت من هذا املقام االدنیو ملّ  "امةأقسم 0لنفس اللوّ 

  عّز االقربمن االاألوحش و صعدت الی مک األذلّ 
  اّ	 و أهلمت مضمون کتا�ا کما ييدت بتأيّداالوفر و أ

   "ايبحس يکم عليو اقرأ کتابک کفی بنفسک ال"قال 
  من النهار يلة الليقت االهلام و ظهرت هلا حق/و أتتها آ

  الی شاطئ حبر العرفان و رزقت مبوائد القدس يتو دع
  حسانمثار شجرة االأمن جّنة الرضوان و جّنت من 

  مت بنعم البقاءمن أQر الفضل و االکرام و تنعّ  يتو سق
------------------------------------- 

  فی نسخة تراها  (١) 
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  ها و صعودهاو ذاقت حالوة اآلالء و عرفت علّوها و دنوّ 

  رت فی ه و تبصّ و هبوطها و طلوعها و أفوهلا کما هو حقّ 
  ت الیيامن الفان يلمت ر هلا عسرها و صارتيسأمرها و ت

  ت و تغمض النظر عن املوجودات و تقلبه الیياالباق
  اجلبّار و ترتقب النداء من املأل األعلی يزساحة العز 

  ا حّتی توصلها الی عرشيهالّتی ترقّ  شؤونو تلتفت الی ال
  ملوارد االهلام مهبطاً  ريفتص .االطمئنان و کرسی االمتنان

  جماهد3ا الفوائد الّتی توصلهاا و يهاال"م و جتد من سع نيب
  الی مقصدها و مطلبها اذاً تعترب بنفس ملهمة الQّا 

  و نفس"هلمت بفجورها و تقواها کما قال تبارک و تعالی أ
  ههاو فی مقام تنبّ  "و ما سواها فأهلمها فجورها و تقواها

  رها0رئها عن رقد االوهام و تذکّ  اءظها بنديقّ بذکر رّ�ا و ت
  العّالم و صعودها و عروجها الی مقامات يزالعز بذکر اّ	 

  انيقان و انغماسها فی طمطام االيناحلّب و االطم
  ت اّ	 من مشارق االمکان و آفاق االکوان/و مشاهد3ا آ

  من مطلع اجلنان يدالتوح يةو أنفس الرمحن و ظهور آ
  و دخوهلا و خلودها فی حببوحة اجلنان و فوراQا من

 



  ٩٠ ص
  ها و سلوکها الی ا	ّ ري املّنان و س يزه العز ربّ  حرارة حبّ 

  ةينان و جلوسها علی عرش السکاملقتدر امللک احلنّ 
  و االستقرار و شر�ا من کأوس االستقامة و الثبوت

  ة الQّا اطمئّنت فی ن تعترب بنفس مطمئنّ يافی کّل االح
  تها و بردتغلّ  يتان و سکن اضطرا�ا و قلقها و رو مياال

  ت و انکشفت حجبا3ا و تبّدلت 0لنور ظلمتهارقّ لوعتها و 
  و زالت بطالتها و کمل نقصاQا و خرقت أستارها و هتکت

  أسباهلا و ظهرت أسرارها و زلزلت أرضها و أخرجت
  فسبحان ا	ّ  .أثقاهلا و حدثت أخبارها 0ّن رّبک أوحی هلا

  وليقرها عن کّل ما رها و مصوّ ا و منوّ يها و "جيههاد
  االوفی و املورد و اذا وصلت الی هذا املقام االعزّ  .اجلاهلون

  االعذب االصفی االحلی و شربت من هذا املنهل االرقّ 
  و الرضی و ترک الطلب يممن الصبا تفوز مبقام التسل

  مّيو الق يزو االقتضاء و تفوض االمور الی اّ	 امللک العز 
  ریکأ علی وسادة فضله و احسانه و ال تو تتّ  يهل علو تتوکّ 

  الف رضاها و ال ختتار الراحة الکربیخيفی هذا املقام ما 
  بکّل ما قضی اّ	 هلا يةة العظمی بل اQّا راضيبعلی املص
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  ت و شاکرة ممنونةيّافرتاها فرحة مسرورة عند نزول البل

  ا من سحابيهت�ت ولو /ّ ات و الرز يبلدی متوّج أحبر املص
  أمطار البثّ  يهو تنزل علالقضاء سهام الشدائد و البأساء 

  يحاء لرتاها رطب اللسان بشکر رّ�ا املستعان و فصو الضرّ 
  و هذا مقام لو فزت به لتصل .ن فی ذکر امللک املّنانياالب

  لوه االکداريتبعه االحزان و فرح ال يتالی سرور ال 
  اقبهيعر ال يستهی الی الضنک و الشّدة و ينسعة ال  و فرج و

  ة االمور فی قبضة قدرة رّبک و األرضزمّ و حمنة الّن أ عسر
  هيمينت ب/ّ مة و السموات مطو يام القيو  تهاً قبضيعمج

  ال تتحرّک ورقة علی يثرکون حبيشسبحانه و تعالی عّما 
  يم 0رادة رّبک الرمحن الرحشجرة و ال تسقط مثرة اّال 

  قی له ارادة و سکونيبو السالک فی ذلک املقام األعلی ال 
  ونتهينو ک ه 0ّ	 بل تفنی ذاته و صفاتو قضاء اّال  و حرکة و قدر

  کما تزول االظالل عند  يدت التوح/ه کّلها بسطوات آّيتو أن
  ارادته فی ارادةت فمتی فنت و اضمحلّ  ميشروق شارق القد

  رضائه و ارتفع نيارادته و رضائه ع نياحلّق فصارت ارادته ع
  ة الفؤادقياحلجاب و زال النقاب و اضمحّل الشرک فی حق
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  الرضاء اذاً لرضائها بقضاء 0رئها يةظهرت فی النفس آ

  فبما يةها المر خالقها اعتربت بنفس راضيمو تسل
  أدرکها سوابق الفضل و الرمحة و احاطتها اآلالء و النعمة

  ديااالنق يصب اجلود و االحسان و أقمصها اّ	 قمياو مشلتها ث
  ی طوبی لک مبا قطعتاطب من املأل األعلخيو الرضوان 

  ة الوفاء و شربتيعحّتی وردت شر  يقالطر  يتو طو  يلالسب
  بقضاء يتو الرضاء و ترکت هواک و رض يمزالل التسل

  روحک و قلبک يتو فد يکلک و عل موالک و انفقت ما
  ک و بذلکينة عموالک و هذا قرّ  يلو فؤادک فی سب

  ّيةضمر  رياأل�ی و تص يقعلی و الرفتنال الی املقام األ
   فی ظّل فضل موالکمقبولة عند اّ	 رّبک و مستظّال 

  ه و احسانه اّن فضله بعبادهة مبنّ مستبشرة مسرورة مهتزّ 
  فألجل صعودها بوسائط الرضا الی املعارج يمعظ نياملخلص

  ها فی فناء موجدها اعتربتّيتعند اّ	 رّ�ا و مقبول ّيةاملرض
  فی فضاءجنحة القدس ا طارت %و ملّ  ّيةبنفس مرض

  ةيقهذا الفردوس و ذاقت حالوة مقامات االنس فی حد
  ّيةالنوران يةا هذه املقامات العلّ يهوس و اجتمع فيداالفر 
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  تو تفجرّ  ّيةة الروحانيعو تصاعدت الی هذه املراتب الرف

  و صارت مهبطاً  ّيةحکم الصمدان يعابينتها يقمن شواهق حق
  ار هذا االشراقملوارد االهلام و مطلعاً لسطوع أنو 

  يةن املنّان و صارت راضيمت بذکر اّ	 املهو اطمأنّ 
  ت بنفس کاملة فی فناء 0به لذا عربّ  ّيةبقضائه و مرض

  و اشتماهلا ّيةالرمحان ّيةصافها �ذه الکماالت الروحالتّ 
  تت و استعدّ اذاً استحقّ  ّيةالر0ّن يّةهلذه الصفات اجلوهر 

  لّتی کانت جّنة االبرارة ملکوت اّ	 ايقللدخول فی حد
  استنارت وجوههم ببشارات ا	ّ  ينو مأوی االحرار اّلذ

  املنّان و الی هذه املقامات يةا نضرة الرمحن و آيهو ظهرت ف
  ة ارجعی ها النفس املطمئنّ يّتأ /"ئه /أشار بقوله عّز کرب 

   "فادخلی فی عبادی و ادخلی جّنتی ّيةمرض يةالی رّبک راض
  ياو الروضة العل /ة الکرب يقوی و حدالّن جّنة املأ

  ض ملکوت اّ	 الّتی فتحت/و الفردوس األعلی هی ر 
  تم أبوا�ا و انبسطت أرضها و أشرقت أنوارها و أمثرّ يو ال

  أشجارها و تفتحت أزهارها و جرت أQارها و متّوجت 
  ها و غّنت ميها و دّق أديمنس ها و رقّ يعابينرت حبارها و تفجّ 
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  ها و تبّسمت ثغورها و تبّلج سحورها و سطعورقائ

  ت قصورهاينّ رها و تز يو بروقها و أ"ر شروقها و سجعت ط
  و آن حبورها اذاً قم بقّوة من اّ	 و قل 0علی النداء

  الساطع الالمع ّري مطلع هذا الن یا املشتاقون اليّها /فاسرعوا 
  و النفس .يعو أقصدوا هذا املالذ الشامخ املن ميالقد

  و استهدت يةة الباقيقو احلد يةذا دخلت هذه اجلّنة العالا
  م االنور و وردت هذا املورد االعذبيو الی فجر هذا ال

  االصفی االطهر و اکتسبت الکماالت و اقتبست أنوار
  جواهر االمساء و الصفات و شربت من هذه الکأس
  ر/الّتی کانت مزاجها کافورا و ساحت خالل هذه الد

  البحار و اهتدت الی هذه النار و خاضت عمق هذه
  يدها کلمة التوحاملوقدة املشتعلة فی فاران احلّب تثبت فی حقّ 

  ةيشو ع يّةة أبدياو تفوز حب يدالتجر  يةفی ذا3ا آ و تستقرّ 
  مثلها و ما مسعت اذن نيذ من النعماء الّتی مل تر عو تتلذّ  يّةسرمد

  ميني تی جتری عنالّ  يةالصاف يعابينشبهها و تشرب من ال
  ة فی حببوحةة و تذوق من امثار الشجرة املنبتّ يقعرش احلق

  ة من نفحات الّتی �تی من شطر اجلمالالفردوس املهتزّ 
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  و 3تّز منها أوراق أفنان أفئدة ين�ا قلوب املوّحد حييیو 

  و تفوز و تصل الی مرکز البقاء فی ظّل وجه رّ�ا  نياملخلص
  ا طوارقيهرق عليطئبة الفناء و ال ا شايهتوار  ال يثاألعلی حب

  ايهکّل من عل"االنعدام و االضمحالل کما قال و قوله احلّق 
  و النفس "قی وجه رّبک ذو اجلالل و االکراميبفان و 

  اذا نشرت أجنحة الروح و اجنذبت من جذ0ت ا	ّ 
  األ�ی ترتقی يقو طارت الی االفق األعلی و قصدت رف

  0لقّوة القاهرة و القدرة ّيدو تؤ  ّيةانالرمح ّيةالی مقام اجلربوت
  لعو تطّ  يمو الرمز املکّرم العظ مياملنمنم القد الباهرة و السرّ 

  الّتی احرتقت يبّيةت احلقائق املکنونة املستورة الغياعلی خف
  و تنطبع من االشّعة الساطعة نيفی حسر3ا قلوب العارف

  رهامن مشس احلّق و آ-رها و حتکی عن ظهورها و أنوا
  و االطوار و تتعارج الی مقام جعله ا	ّ  شؤونفی کّل ال

  الّن هذا املقام خلق من أرکان نيعن ادراک املدرک هاً منزّ 
  ة و السطوة و السلطنة و االقتدارالقدرة و القّوة و العزّ 

  وبه شیء من احلدود و الکثراتيشنة و االستقالل ال يمو اهل
  و نور يدو التجر  يدو ساذج التفر  يدبل هو جوهر التوح

 



  ٩٦ ص
  يااالسرار و سدرة املنتهی و الدرجة العل االنوار و سرّ 

  القصوی فی عامل يةو املرکز األعلی و املسجد االقصی و غا
  و لن حتدّ  يةهلا و ال Qا يةاخللق ولو اّن الکماالت ال بدا

   .يماملقّدس املکّرم العظ ا ملن دخل هذا املقرّ يئفهن حبدّ 
  ّيةة الکلّ يقهی عبارة عن احلق ّيةالهلا النفس افامّ 

  ّيةو الدقائق الصمدان ّيةالر0ّن ّيةاجلامعة للحقائق الالهوت
  يمو الباطنة 0لسّر االعظم العظ ميالظاهرة 0لنور القد

  تيدا أعيهء و الياالّتی منها ظهرت االش يّةالنقطة األحد
  الذات يّةا رجعت فکانت أحديهو منها بدئت و ال

  بترت 0لظهور و اآل-ر و تشعّ الصفات مثّ تکثّ  يّةحداو و 
  نت و تألألت فامتألت و تنوّرت منهالت و تفنّ و تفصّ 

  کليا اق و اهتّزت �ا هيثم امليو االنفس و اآلفاق فی 
  يدکت و نشئت منها أفنان سدرة التفر و حتّر  يدالتوح
  صت 0لطراز األّول و النور االکمل و ظهرت منو تقمّ 

  و نشئت ّيةمساء املدرکة للحقائق االنسانمنها کّل اال يةآ
  فهی مرکز دائرة يبّيةة الغيقمن مسة منها کّل الصفات احلق

  وريد اّ	 و قطب فلک البقاء اّلذی الوجود بظهور ال اله اّال 
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  ور کّل احلقائقيد يثحب يدو التوح يدکوکب التفر   يهعل
  تقتبس کلّ  و ّيةالالهوت يّةحدألاحول هذه النقطة  يبّيةالغ
  من هذه النار املشتعلة امللتهبة ّيةة النورانيفو"ت اللطينالک

  املقتدر يز هو العز ه ال اله اّال 0نّ  ّيةالناطقة فی سدرة االنسان
  کل املقّدسة يا ة اهليقم و هذه النفس عبارة عن حقّيو الق

  ال تقدر ان جتول فوارس عقول ّيةيقو االعراش احلق
  يّةر ادراکات الرب يو تطرق ط و ال فی هذا املضمار يةالبشر 

  ة هذامنهم احلّظ االوفر من أشعّ  نير اّمنا للمخلص/هذه الد
  يکالنور االنور عند مسارعتهم و وفودهم الی فناء 0ب مل

  مون اQّم ادرکوا عالهم مع اQّ نّ يظا و سحقاً لقوم تبّ  .مقتدر
  اءاحم عنقيز تدر ذ0ب الفناء ان يق يفوموا حول محاهم کحيمل 

  مشرق البقاء و انّی للقطرة املنتنة امللح االجاج ان تقتحم حبر
  عارج املتعارجون الی أعلیيتکّلما   .اجالعذب الصافی املوّ 

  صاعد املوّحدون الی امسی مشاعريتمقامات العرفان أو 
  أحرف کتاب انفسهم ءونر يقان اّمنا يقمراتب اال

  املکنونة فی  املودعة املندجمة يةاملتجلّ  يةلون الی اآليصو 
  3مّياورون حول مراکز دوائر ذاتيدو"3م و ينحقائق ک
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  تدروايقا مراتب الّتی فوق عواملهم و مدارکهم لن و أمّ 
  نيفانظر بع .رکوهايدوا ان يعتطيستنبؤا منها و ال يسان 
  تشهد کّل مادون لن ّية"ت اخلارجة الی املکوّ يقاحلق
  ی فی مقامه الی أعلی ذروةقّ يرت رک ما فوقه ولو يددر ان يق
  عارج الی مسّو يتتقی و ير اجلماد کّلما  اد کما تشهد انّ جياال

  رک مقام النبات و کذلکيدرف و يعتدر أن يقالکمال لن 
  لع علیيطّ ان  يعتطيسال  اً داد النبات �جة و منوّ يز کّل ما 

  تکثر احلسنيسان کّلما يو ان و مبثل ذلک احليو ة احليقحق
  االنسان يّةمّکن له معرفة هو يتعتدال لن و الزهو و اال
  النفوس علی ه و صفاته اذاً فاعلم 0نّ شؤونو حقائقه و 

  م هذايهری علجياختال ف مراتبهم و شئوQم و درجا3م 
  ه و شأنه و الجاوز حدّ يتأحد ان  يعتطيسلن  يثاحلکم حب

  فاذا کان .انهري فوق منتهی أوج ط يطريتدر ان يق ريالط
  نة املمکنة اخلارجةء املکوّ يااالش نيذا املنوال باحلال علی ه

  نياذاً ب يفالّتی تشتمل علی املناسبات و املشا�ات فک
  الّتی  ّيةمقامات االمکان و مقامات احلقائق الالهوت

  ت النفوس فی عرفاQاريّ ذهلت العقول عن ادراکها و حت
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  ر القلوبيو ت أجنحة طQا و کلّ ياو عجزت االلسن عن ب

  Qا فلنرجع الی ما کّنا ياان فی مساء تبري و االفکار عن الط
  هاا و علّوها و دنوّ شؤوQمن مقامات النفس و مراتبها و  يهف

  الکربی فی مقام تدّل  يةفقلنا هذه اآل هاو مسوّ 
  الی مرتبة و من تبةبها من مر علی النفس و مراتبها و تقلّ 

  دها و شئوQامقام الی مقام الQّا فی کّل مرتبة ترتک حدو 
  ت مرتبة الّتی فوقها و تضمحلّ /و تغلب من سطوات آ

  ههارها و تنزّ فها و تطهّ ا و تلطّ يهالّتی تزک شؤونمن صدمات 
  0رئها و اذا خلصت و جنت من يل�ا فی سب يليقعّما ال 

  رها الیو صعدت 0عانة موجدها و مصوّ  يةکّل مرتبة دان
  لسافلة و تغلب جنودتنتصر علی قوی املراتب ا يةمرتبة عال
  غلبت"فاعرف ما قال جّل ذکره  اذاً  يةالدان شؤونحقائق ال

  ارة 0لسوءت و فنت نفس االمّ أی غلبت و اضمحلّ  "الروم
  ا من عوامل امللک و امللکوتيهمن الصواعق النازلة عل

  و اجلربوت ا من مکامن العزّ يهو الشهب الثاقبة الواردة عل
  دی و نصرت مبالئکةت جبنود النصر و اهليّدااذا 

  الروح و التقی و انتبهت من نومها و غفلتها و انتهت من
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  هاخوضها و هبوطها و سقوطها و شهدت نزوهلا و دنوّ 

  ت بصرها و صفت نظرهارت فی أمرها و دقّ مثّ تذکّ 
  بها و منعها و صار سبباا و الّذی حجّ يهحّتی عرفت ما هی عل

  ل/متّسکت 0ذ اذاً  .البعدها و نکرها و غفلتها و سکره
  یالفضل و الرمحة و ابتهلت الی اّ	 و الذت حبضرته حتّ 

  صعدت و جنت من ذلک املقام و املرتبة و دخلت املقام األعلی
  یب فی املقامات و املراتب و تغلب و تغلب حتّ و کذلک تتقلّ 

  ی برداء کماهلاتعود الی مبدئها و ترجع الی مرکزها و ترتدّ 
  .مقتدر يکرّ�ا مقعد صدق عند ملو تدخل فی ظّل 

  هذا ا املشتعل امللتهب من "ر حمّبة اّ	 فاعلم %نّ يّها /ان 
  بکّل املقامات ّيةالالهوت يةر هذه اآلسّ يفان  يريدلو  العبد

  ّيةو امللکوت ّيةو املراتب اجلربوت ّيةو احلقائق االهل يبّيةالغ
  و الظهورات يّةهودو الش يبّيةو العوامل الغ ّيةو احلقائق الکون

  ّيةو"ت الروحينو الک يّةت الواحد"ئو شّ و ال يّةاألحد
  و توابعها ّيةو النفس يقّيةو املشاعر احلق ّيةو االرکان القلب

  تهن ألقدر بعون اّ	 و قوّ ياکمل تبأن و ياو لواحقها %ّمت ب
  وايعتطيستدروا و لن يقالنفوس لن  ه ولکنّ ييدو فضله و �

 



  ١٠١ ص
  ن/ن و اجلر يارکوها لذا أمسکنا القلم عن البيدمعوها و يسان 

  ن فافتح بقّوة موالک کّل االبوابياالتب يحک مفاتيتو اعط
  املستورة يبّيةاملسدودة علی الوجوه لتطّلع علی اسرار اّ	 الغ

  و تشهد و جتتلی مواقع السّر املستسّر املصون ّيةاملکنونة املخف
  و ختوض يمت الواسع العظفی هذا امللکو  ريو تس يحو تس

  اجالثجّ  يمفی هذا البحر الزاخر املّواج و هذا الطمطام العظ
  رّب  فو .و تلتقط من دراری النور بفضل مالک الظهور

  هوجّ يت نيغفور و مجال مشکور مشهور لو أحد من املخلص
  رفيعظر 0لبصر االطهر لينم االکرب و يو الی اّ	 فی هذا ال

  مّيو ن القيمت اّ	 امله/ی من کّل کلمة من آکّل احلقائق و املعان
  احلقائق و املعانی بتمامها بل فی کّل حرف و فی کّل نقطة النّ 

  ايهفی 0طنها و تتفجر منها أQارها و تتمّوج ف يةجار  يةسار 
  و هذه املعانی الّتی أورد"ها تظهر .نيا للواصليئحبورها فهن

   "غلبت الروم"ا املبارکة اذا قرئن يةو تنجلی من هذه اآل
  هريظة املعلوم يغة اuهول و لکن اذا قرأ"ها بصيغأی بص

  Qا و اظهارها و کشفيام بيو عنا اليسخر ال امنها معان 
  رموزها و اسرارها و ترکناها لوقت معلوم و علی اّ	 نتوکلّ 

 



  ١٠٢ ص
  . ينفتقر و مغنی امل نيفی کّل االمور و حببل رمحته و فضله نتوّسل انّه معطی السائل

  
  هو األ�ی  

  احلمد ّ	 اّلذی جتّلی فی البقعة املبارکة األرض املقّدسة طور
  و اشرق يماء علی موسی الکلينن وادی طوی جبل سمياال

  اءيضالبقعة الب ريالقدس وادی املقّدس جبل ساع يّةفی برّ 
  و ظهر فی فاران احلّب  يحی املسيسو العدوة النوراء علی ع

  رب االسراريثمشرق اآل-ر بطحاء الروح مطلع االنوار 
  ءاو الح و اض يبء فی رابعة النهار علی حمّمد احلبياظهور الض

  الثناء مصباح املأل األعلی النقطة ّيةونة العلی و ذاتينفی ک
  ب و زال الظالميو مثّ هتک سرت الغ يداالولی أفق التوح

  ور و انکشفت السبحات اuلّلة علی مشس الظهورجيالد
  ميو رتفع النقاب و انشّق السحاب و زال احلجاب و کان و ا
  يزب املوعود فی کّل صحف و زبر و کتاب أنزله العز /اال

  فاشرق .الوّهاب فی سالف القرون و الدهور و االحقاب
  ل اجلالل و استقرّ يکو سطع و ملع و بزغ نور اجلمال فی ه

  الرمحن علی عرش األکوان و تشعشع و تألأل مشس
 


