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 )*(مقّدمة

 
اسُتهّلت فترُة مكوث حضرة بهاء هللا منفّيًا في العراق، لِعقٍد من الّزمن، بظررو  عرعبة لليايرة  

عوة البابّيرة للرأ ندنرأ مسرتوياتهاي  بيرد  نّن تلرر الفتررة قرد شرهدت نيضرًا الّتبلرور  انحدرت فيها مقّدرات الدّ 
الّتدريجّي للقوى المعنوّية الكامنة فيها، واّلتي بليت ذروت ها مع لعالن حضرة بهاء هللا لرسرالت  العالمّيرة 

لأ حّد تعبيرر حضررة ع –مي  فأثناء تلر األعوام العشرة، ومن مدينة بيداد بالّتحديد، تألأل 1863سنة 
"القّوة والمجد والّسناء، موجًة بعرد موجرة، فأبعربت مرن جديرد ذلرر الرّدين  –ولّي نمر هللا شوقي نفندي 

ب، وانتشل  من وهدة اليموض والّنسياني  ومنها فاضت، ليل    المتهالر ]البابّي[ من حيث ال ُيحتس 
 

 ن
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ّدر ل  نن يفوق ظهور حضرة الباب في مداه نهار، وبقّوة متزايدة، نولأ فيوضات الّظهور اّلذي قُ 
   (1)وقّوت  الّدافعة، وفي ضبامة كتب  وتنّوعها"ي

 
جواهر "بكان من جملة بواكير تلر الفيوضات الّنازلة من قلم العّزة لوٌح مسهٌب بالعربّية ُيعر   
فري  –متنّوعرة مرن برالل شرئون الّنرزول ال –، تضّمن موضوعات تّم تفعيلها كذلر بالفارسرّية األسرار"

كررلٍّ مررن الوديرران الّسرربعة وكترراب اايقررانن وهمررا األثررران البالرردان الّلررذان وعرر  حضرررة ولررّي نمررر هللا 
األّول بأّنرر  نعظررم نثررر عرفررانّي لحضرررة بهرراء هللا، كمررا وعرر  الثّرراني بأّنرر  كتابرر  األبرررز فرري العقائرردي  

   (2)ة" اّلتي نشار لليها كتاب اايقانيوُيمّثل لوح جواهر األسرار واحدًا من تلر "األلواح العربيّ 
 

ُتعتبرر فكررة "الّتبرديل نو الّتحرّول" مرن الموضرروعات المحورّيرة اّلتري يشرير لليهرا حضررة بهرراء هللا  
في هذا الّلوح المبارر، وهي تعني رجعة الموعود في ثوب بشرّي يبتل  عّما كران متوّقعرًاي  وقرد ذكرر 

دّيرة كتبهرا فروق األسرالر االفتتاحّيرة للمبالوالرة األعرلّية بقولر  حضررة بهراء هللا ذلرر فري مالحظرة تمهي
 العزيز:

 
"ُكتبت هذه الّرسالة لجابًة لسائل كان قد استفسر عن كيفّيرة تحرّول المهردّي الموعرود للرأ علرّي  

 محّمد ]اسم حضرة الباب[ي  فاسُتيّلت هذه المناسبة اّلتي وّفرها هذا الّسؤال لبياِن 
 

 ب
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 وعات، جميعها نافٌع ومفيٌد للّسالكين والواعلين لو ننتم بفالرة هللا تنظرون"يالائفٍة من الموض
 

نّما الّسالر، اّلذي تلّمح للي  الفقرة اآلنفرة الرّذكر، فهرو الّسرّيد يوسر  الّسردهي ااعرفهاني اّلرذي  
ى كان يقيم آنذار في كربالء، وكان قد عرض نسئلت  علأ حضررة بهراء هللا مرن برالل وسريّ، مّمرا ندّ 

 للأ نزول لوح جواهر األسرار جوابًا عنها في نفس اليوم اّلذي ُعرضت في ي
 

هنررار ثّمررة موضرروعات هاّمررة نبرررى يتناولهررا لرروح جررواهر األسرررار مثررل: سرربب ااعررراض عررن  
األنبياء في الععور الماضية، وبالر الفهم الحرفّي لعبرارات الكترب المنزلرة، كمرا يفّسرر معراني بعرض 

، ( عرن ظهرور المظهرر االهرّي الجديردThe Bibleات الرواردة فري الكتراب المقرّدس )العالمرات والّنبروء
ويتنرراول قضررّية اسررتمرار الرروحي الّسررماوّي، ويررذكر نيضررًا تلويحررات ضررمنّية للررأ لعررالن حضرررة بهرراء هللا 
الوشير لرسالت ، ويتالّرق للرأ دالالت معراللحات رمزّيرة مثرل يروم الحسراب والبعرث ولقراء هللا والحيراة 

لموتن ويعرض نبيرًا لمراحل الّسير والّسلور الّروحاني في "حديقة الاّللب" و"مدينة العشر  والجرذب" وا
و"مدينة الّتوحيد" و"حديقة الحيرة" و"مدينة الفناء" و"مدينة البقراء" حتّرأ ينتهري ذلرر الّسرلور للرأ "مدينرة 

 اّلتي لم يكن لها من اسٍم وال رسم"ي
 

 ر ]باانجليزّية[ لنجازاً ُيعتبر نشر لوح جواهر األسرا 
 

 ج
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ويقضرري ذلررر  ن2001لهرردٍ  مررن نهرردا  مشررروا الّسررنوات البمررس اّلررذي تررّم ااعررالن عنرر  فرري نيسرران 
لثراء الّترجمات اانجليزّيرة لثثرار المقّدسرة"ي  لّن نشرر  هرذا األثرر المبرارر سرو  يعرين القرار   "بالهد  

فعمت بالاّلاقات وُوعفت من قبرل حضررة ر المبارر نُ اليربّي في تقييم  األعم  لمرحلة في تاريخ األم
ولررّي نمررر هللا بأّنهررا "األعرروام الّربيعّيررة فرري العهررد األبهررأ"ي  كمررا سيسرراعد المهتّمررين بدراسررة آثررار حضرررة 
بهاء هللا المنزلة علأ امتالر بعيرة ثاقبة تتمّكن من مشراهدة الّتحّقر  التّردريجي لمرا ذكرتر  تلرر اآلثرار 

 المباركةي
 

 حظة من الّناشرمال
ّّ زيرن   تجدر ااشارة للأ نّن نّص لوح "جواهر األسرار" في هذه الاّلبعة يستند علأ نسربة ببر

رف ر  2المقّربين مؤّربة في  م[ي تكرّرم المعهرد األعلرأ بارسرالها لُتعتمرد 1896تّمروز  13قي ]هي1314ع 
الّلوح للأ اانجليزّيةي  نّما حركات الاّلبعة اّلتي ننشرها هنا، وهي الّنسبة اّلتي اعُتمدت في ترجمة  في

ااعراب، فقد تّم وضُعها مرن ِقب رِل الّناشرر، وال وجرود لهرا فري المبالوالرة المشرار لليهراي  ونبيررًا، ال ُبرد  
فرري ترجمترر   رات مرّقمررة قررد تررّم ِتبلعررًا للررّنّص للررأ نن  تقسرريم نررّص الّلرروح للررأ فقرر ينمررن لفررت نظررر القررارئ
 يم غير موجود في الّنّص الُمنلز ل بالعربّيةياانجليزّية، وهذا الّتقس

 
 د

This file was downloaded from QuranicThought.com



 سرارألا جواهر
 

 نراد ألسفار لمناعاِرِج م يف
 ليّفارا لمقتدرا هللا لأل نن يتقّرب 

 نهارألا ههذ يشربون من ّلذينا فهنيئًا لألبرار

 
1
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 عفحة بالية
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 لىألعا يّ لعلا هو
 

 رُت سؤالوعرف رتابكغ بل دل، قضلفا عةالل ألل لّناظرالعدل و ا ُسبل يف راللسّ اا نّيهيا   1
مة، كلحا من نمالار رلتمالر  علي رادةاا ، لذًا قد ُرفعتل سحابرسرادق فؤاد ِفي روسمعُت لحناِت قلب

 لأل رلوتع ،حدّيةألا منكم ِللأة يلّضدّ ا عن جهات ر، وتقّلبلُ ذت من قببما ن ل  ك رلتأبذ عن
 ّلذينهما ون منك، وترفؤاد در بيو  رن عالشكفيها ويس رلقدسّية، لتشرب عنها وتستريح نفساة شريع
 ي  لمهتدينهللا ليوم بنوراوا انك
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س   ألرضاالُب ك نحاالتني ّلتيا ّيامألا رتل يف و نّنيلو     2  ِر سّري،كل و   يفُت لبالد بفياُع بُ و 
ع م نكلو  ونات قدرت ،ئمت  وشك من بدائِع علم  وجواهر حهللاون ممنوعًا عن لظهار ما نعالاني كون
ُبل   نل ن ريدبرياء ويُ كلا م من قام لدى حر ب  نبيّ  نل نبُّ ما نح رّل ذلك فلر ِ   يفي دل  ننبُّ ويح لبقاء،ار 

لّنفوس ا  عّما تاليُق هللا رمنيكبعض  ما ن رُر لكلقضاءي لذا نذا فجر يف لب داءاهذا  سماء يف يالير
ف ع  يُ اّل لئ لعقول،ا حمل تو  ، لذ هو رأن يؤّيدني بذلب هللا  ئ ُل ونسلمنافقيني ا نعالمُ و  لمبيضيناضاُء ضو  رل

 ي لّسائلينا لّراحمين وُمعاليا نرحم
 

لمل بأّن لجناباف   3  يف ليوماوا انك ّلذينهما لمبتلفةانمم  ألمر بأنّ ا نّول يف ركّ بأن تف ينبيي رعل
 يف وجعلهم سراج نزلّيت  هعلأ نمر   بقدرت  ونقامهمهللا ّلذين نرسلهما هللا رُسلبُ   واألرض ِلم  ما آمنا

جهٍة ما  حاربوا بهم، وبأيّ و فيهم وبالفوا بهم ونازعوا معهموا فلعنهم وابتوا نعرض ِبم  ، و  اة نحدّيتو كمش
 روهمفّ ك بلسالتهم وال بواليتهم، ر نقّروا ب
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 ي وسّبوهم حّتأ قتلوهم ونبرجوهم

 
نّ   4 رناه ك ما ذال تعر  سرّ مة، لوكلحاة سفين يف نُ كلّسااو  لمعرفةا ب يداء يف يلماشاا يا نّيه روا 

ِمِ  ومبازن كل حُ  عومظاهر نمره ومالال هللا نمر يفٍن ت  بموقسيمان، ولاِ ا مراتب للأما تعل  رل
ُقُمص  ِايمان منا وما وجدوا رائحة هللا نمر يفدوا جاه ّلذين ماا من ون ك، وت و حي  ومعادن علم
 وجواهر لّتحميدا لكياه يف لّتفريدا جمدار  للأا ما وعلو و ّتوحيدلا جعار م للأوا اايقان، وما بلي

 ي لّتجريدا
 

ع ل  ّلذين ا ون منكتو  رقلب  لِيالاُء عن وجا   ش  كل لمقاِم ِليُ اة هذا معرف يف نبي يا جهدل اف   5  هللاج 
لّناسوت، ا نراضي يف لهوّيةاوت ورموزات كلملا ت ال ِلع  بأسرارو لجبروتا د  جراثيملتشه ،يداً م حدر هبع
لل  يفرى تما  ّلذيا قامم للأت ِعل  و  لل  يفال ، و تٍ لّرحمن من تفاو ا ب  ألرض من الّسموات و ا ب 

   (3) ٍريُفاُلول 
 

 لأألعاع ِر ول أل  ا قاملماهذا  لأل ألمرا فلّما بلغ   6
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ِشنا لّرمزاهذا و  لقرول، ا ا مرا عرفروا لحرنعارى لّمرلنّ او  ليهودا ألمم مناعر ل بأّن هؤالء ا،  فنأألسا لب 
ج  كنن وهللاُرُسِل   ونعرضوا عنهللاروا نمر كنن تاب ،ك يف هللا ما وعدهم للأوا بلي ماو  ّنهرم  ،هللاروا ُحج  وا 
رر ه  لّ كررعرروا ّتباا سررها ومررفلحّجررة بنا لررأل نرراظرينانوا كرر ولرر  لررألوا رؤسررائهم، لبليررو  مررن علمررائهم ُرعررااٍ  جٍ م 

ي وانا يّ لحا ا من ماءوشربو  ،قألتُّ ا منكلهدى وما مبزن  يقرة لّسبحان وحقا وحديقة لّرحمنا مدينة يف لح 
ّنهم لمّ ا ل     ّلتيا لُحّجة بعيونهماوا ا ما شهدلّرضواني  وا  نراد هللا لهم مرن ما   لهم بهم، ونرادوا بييرهللاب 

رر فضررل  ب ُعرردوا عررن فل  ننفسررهم حجبررات يفررا انو كررلفضررل، و ا علوعررل ومنبررا وثركرر ُمِنعرروا عررنو لقررربار ِ  ر 
  يمّيتين

 

ّني  7 ول  وا   ةيّ ألحدا  ظهوراتم  لقبل، وعالئا تبك يف هللا رهكذما  ُر بعضكُ ذ وقّوت  حينئٍذ ن  هللاِل ِبح 
 ِسدرةٍ  يف لمشتعلةا لّنارا ألزلّية، وتشاهد هذها حلّعباهذا  يف لفجرا عر  مقامتل نزعّية،ألا لكياه يف
  لأل روعول يف رناعيح  فتتو  (4)شرقّية وال غربّية ال
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ررذُ و  ،روالمرر مرراء رُبررقلق  ي مل  ربتّعررايمررا ف ر رّبررهللار ك، وتشررةلمبزونرراألوعيررة ا هررذه يفرر نونررةكلما مررن ن عل
 يانوا بلقاء رّبهم موقنون ك ّلذينهما من ر، وجعلربذل

 
ِر  يفأ تّ لما لنجيل يفُل هذا عورة ما ُنّزل من قب   8 ذي لّ ا ورم  ظهُر عالئكُ في  ي ذل  لنألوّ اِسفل

بالأ و ا﴿ يقول:يأتي بعده و  قالب يف لورقاءاي ن  ت   نل ن لأل (5)،﴾اميّ ألا رتل يف لمرضعاتالويل للح 
ل ع  دو   لبقاءا  روللوقت من بعد ضي  تل﴿: ويقول هألمنتا لُقعوى وسدرةا شجرة يف لعرشا رُ يي دل
ما ُتظِلم اميّ ألا ت جُّ  رضألا ةُ ا ُقوّ لّسماء، وا اقّ منُب تتسكواكلاو  ،لقمُر ال ُيعالي ضوئ  او  ُس لش  ٍذ ي حينئت رل

ول و ألرض،ا قبائل لّ ك ينوح حينئذٍ و  لّسماء،ا يف انسانا بناُة يظهر عالم انسان آتيًا علأ ابن  ان  ي ر 
  يهأنتا  (6) ﴾لعظيما لّسافورا   مع عوتتكُيرسل مالئو  بير،ك دٍ مجو ةٍ ا وّ لّسماء مع قا سحاب

 
ِر  يوف  9 ُقس، فا ِلنجيل يف انيلثّ اِسفل ألّيام ا رتل يف﴿ لقدس، فيقول بأن  ا ل ُم حمامةكيتيما لُمرل

وِ ا نل مثل  منكُ ي   ضي  لم   آلنا لأل هللا ل ذي بل ا لب دل
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 علرأ مرا هللا انكرو  تبرديل، الو  ت مرن قبرُل مرن دون تيييرر ت رِرّن بمثرل مرا رن ربعدُ و   يهأانت (7)﴾ون كال يو 
 ييلكنقول و 

 
ِر  يفو   10 مسا يفالماٌت ع﴿الّلوقا يقول:  لنجيل يف لّثالثاِسفل أ تحدث علو  لّنجوم،او  لقمراو  لش 

انسان ا ينظرون ابنو  ويضالرب، ماء،لسّ ا ةُ وا قو  لّزالزلاو  لبحرا األمم من هول عوت رض ضي ألا
 (8)﴾قتربتا  قدهللا وتكملائنًا اعلموا نن  كل ُ  كذا ه رنيتم ذاا  و  مجٍد عظيميو  ةٍ ا وّ ق حاب معلسّ ا يفيًا آت
 يهأانت

 
ِر  يفو   11  ح ّ لاُح رو  مكللي نرسل  اّلذي لُمعّزي ا اذا جاء﴿ ليوحن ا يقول:ا يللنج يف لّرابعاِسفل

ذا جاء ر ﴿: قولي مقاٍم آبر يفو  (9)ي﴾ننتم تشهدون و  لحّ ، فهو يشهد ليا آلتي منا  لقدساوُح وا 
آلن فاّني او  (10)ميكل ما قلت لك مكر كّ يذو  ءيش لّ ك مكعّلمهو يُ ف ي،سماب يُيرسل  ربّ  اّلذي ي زّ لُمعا

مقاٍم  يفو  (11)ي﴾هذا مكي قلُت لنّ ألنذهب  نين لأل م يسئلنيكليس نحٌد منو  ي،ننرسل م ن لأل ُمنالِل ٌ 
 يلنّ ﴿ آبر يقول:
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 سررلُت ر ن ناللقررتُ ذا ايي فرراُم الُمعررزّ كُ تِ ي ررأ ل ررمل  نناللرر ل  لررم لنل  يّنررأل  لررننالن ن مكررلن رر  بيررٌر ل ن   لحررا مكررول لقررن
  لريس ينالر  مرن عنرده برل ّنرأللحرّ  ا جميرع لرأل مكدرشري فهرو ر ذالحر ّ ا ﴿فاذا جراء روح  (12)م﴾،كللي
   (13)ي﴾ما يأتيب مكببر يو  م بما يسمعلّ كيت

 
 ركنذ نن نريدو لو  ،تُ لاّل هو البتعر  لل ال  اّلذي هللاي فونّ ا  و  ،لُ ما ُنّزل من قب هذا عورة  12

 نن لواح من قبلألاو  ألوراقا ل ُتمأل ةلّسلالنا وتكملو  ةلعظما جبروت ل منيما ُنزّ نبياء فألا لماتك
نلقيُت و ررُت لكور بمثل ما ذكذمو لّعحائ  ل موجوداو لمزاميراو راتلّزبا لّ ك يفو  يهاآبر  لأل نعل
ّني ل يتُ رُت وفّعلكّل ما ذك عظم عنن و  لأنع بل ،رعلي قدر ألقبُل  من لما ُنزّ لّ ك ركذن نن نريدو وا 
ف ر  يف ِسلكلئاّل ت رتفيُت بما بّينُت لكا نكلو  قدرت ،و  ئع علم دامن ب هللا عالانين ما ب ال تنقلب و  رس 

 يبٍ ُلُيول  منال و  لٍّ من ذال و  بٍ ن ع   منال و  ةٍ دور كال و  من حزنٍ  رلئاّل يأبذو  ،ر  ب يل علأ ع قِ 
 

 لعباراتا رتل يف ركّ  ف ل ثمّ عأنلذًا ف  13
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عرن  غفلرواو  ،ل ُدنلر ُ  مرن ةُحجّ  الو  هللا عند من ةٍ دون بّين من لعلمان  ُعول ل ذين ي د  ا سئل عنا ثمّ  ،الياتلمتعا
ذي  ل  كرو   ذي حر ٍّ حّقر ل  كر يُتعالرو  األلوهّيرة، نفر  مرة عرنكلحاو  لعلرماُس شررق ت شرمن اّلتري ّيرامألا رتل

ٍر مقررداره لّنفرروُس ا حررارتو  هرراكرادل لعقرروُل عررنال ررِت ُذهِ  اّلترري شرراراتاا هررذه يفرر مقامرر ي مررا يقولررون و ق رردل
 لمودعة؟ا هللا علمو  لباليةا هللا مةكح منيها لمقّدسة عن عرفان ما ُسِتر  فا
 

 يفرر لقررولا اهرلررأ ظررون عكررتو  يررلٍ تأو  مررنهررا ن لكررلررم يو هللا عنررد مررن لمرراتكلا هررذه نل يقولررون ل  14
ترابهم مرا ك يفروا ا شرهدّمرل ن هرمأل؟ ترابكلا هرلن  مرن فررةكلا ي  يعترضون علرأ هرؤالءكف لّظاهر،ا ظاهر

 مالررالعو  لت وحيرردا رمظرراه يفرر اهللقررّروا بررنذا مررا لقررول، لررا روا لهررم علمرراُئهم علررأ ظرراهرّسررفو  ،ررنرراه لرركذ
ررمالررم  ن تظأمررا شررهدوا برر هررمنّ أل الرراعوهم،نمررا و مررا آمنرروا بهررمو يررد،ر لت جا لكررياهو  لت فريرردا ّ  تسرراقو  سلش 
ذا رض، لرررألالرررأ ل عكرررلهيا ة علرررأ ظررراهركرررلمالئا تنرررزلنّ و رض،ألا وجررر  لّسرررماء علرررأا ب مرررنكرررواكلا
 بّيينلنّ اأ عترضوا علا 
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ليني بل لّما وجدوهم مبالفرًا لردينهماو   ذبكرلا مرن رر لركرذن نن نسرتحييمرا  شررائعهم وردوا علريهمو  لمرس 
 مررنو  لعررارفينيا نون فيرر  مرركررتو  رل  ذلرركرر لقرررآن لتجرردا يفررر  لبعررا لّضرراللي فررأرجعاو فررركلاو لجنررون او 

يقولررون: و فقهررائهم، مررنوا يقنررنو  علمررائهم مررنوا لفئررُة ظهررورات مررا عرفررا ٍذ ينتظرررون هررذهحينئرر لررألٍذ يومئرر
ُضررول  نررتمن  يررك ،رذلكرر مرررألا انكرر لرروو  حينئررذ آلمنرروني ّنررال لعالمرراتا متررأ تظهررر هررذه ح   ن  ُحّجررتهمت دل

 عناديدهم؟ منوا سمعو  تبهمك منا و ما عرفو  مر دينهمن يف تحتّجون بهمو  لون برهان همالُتبو
 

ينسبونها بعيسأ و نجيلااها بيسّمونو لفئةا هذه ون بين يديل كت اّلتي سفارألا ن يقولون هذها  و   15
ل تل  بن مريم  لحّجةا نكلم تو لفّياض،ا لفيض عن مبدءايُل المظاهر نفس ، يلزُم تعو هللا دعن منما ن ز 

ّمرا ن ر  لأل ،لّرحمرة واسرعةً اال و ةً لعنايرة مشررقاال و  ةً املرك لّنعمرةا نكرلرم تو  باليًة علأ عباده، هللا عند من
رت جُّ كع  فرُ و  لّسماءا لألع عيسأ فِ رُ   تروبكلما مرا هروك هم،بيعرذّ و  ةمريلقا  هللُا بهرم يرومتاب ، فبأّي شريٍء ي حل

 ئّمةن من
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 يلّراشدينا علماء من لمنعوصاو لّدينا

 
 لأا  و  ُض كم ن تر  لأا  و  ين تفرُّ ن من ،رذلكُد نشهو  ،رذلك مرألاُد شها تن لمّ رنفس يف ركّ ذًا فل  16

 مرن يّ أبو  ّي ساعة تنومأبو  ّي عراط تستقيمأبو  ّي فراش تجلسأبو  وبأّي نرض تسكن تتوّج  من
ه  اتجّلأ ب اّلذي؟ ال فو رحبل  الاعتو رتشّد عروة  دين شيء يّ أبو  رمر ن تنتهي ت ش  د  لنفس  لوحدانّية و 

ما تستريح، و  رما تضحو  نكما تسو  ومُ ، ما تنهللا نار محّبة منق ب سًا  رقلب يف يحدث لو نّية،لفردااب
 اءكبُ ك   يكتبو لفاقديناِح ن ول ك   تنوحو  لجمال،او  لقدساو  لقربا ساحة يف لجبالا ُقل ل لأل بل ت ِفرُّ 

 مرهين رل هللا ش كن يأاّل بل رلّ ومح ربيت لأل ال ترجعو لمشتاقين،ا
 

ن ن  ُتريد لو ،لتُّقأا وتكمل لأل لمتعاعداو دىلها  جبروت لأل لمتعارجاا ّيهنيا  نتن رن  ا  و    17
ن ن رلجناب بدّ  ال لجامعة،ا لمةكلأ ت ال ِلع  عو   ةلعلميّ ا سرارن  تشهد  و ةلقدسيّ ا شاراتاا هذه    تعر 
سماء و بع علم من هللا علهمل ذين جا عن رم عادو رمبدئ مرن يف رّلما ي ِرُد عليكو  رل  ذلك تسأل
 سفينة سّره،و  تمكح
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يرر  كو  شررمائلهم، لّنرراُس يميررن هم عررنا لهوّيررة مررا يعرفررون ا نفرر  لمشرررقة عررنا نرروارألا دون هررذه مررن نّ أل

 هرذه يفرنا ن ُيردِبلأ برهللا لأذًا نسرل لرّدقائ  ا مبرزن  لرأل يعرلنّ  ون لحقراي ا نفر  لأل ن يتعارجنّ ن يقدرنّ 
هّيرررة، لننرررزا  عرررن للمعرررارج ااا هرررذه يفرررنرررا ِزللمرّشرررحة وُينا رواحألا هرررذه لرررألنا يشرررّرفو لمتمّوجرررةا لبحرررورا
 ،نرامثالن سررقنا عرن اّلتري لعاريرةا ألثروابا لّ كرنا جسرادن نبلرع  عرنو ،نافسرنن عنرد مننا بذنما لّ كنا لكياه
  ايت ،دثواب هنو   تعناي ُمصقُ  من هللا ناُيلبس  ل
 

رِرُ  دبرل ف مرن اّلرذي  لعلرما مدينة يفل نا يدبو  18  ،هاسررار ن لرأل تفرن يلتن لعلروم قبرلا لّ كريهرا ل ي عل
 مرن توّرقرت اّلتريا وراقهرن مرن لبليقر ا نرائزك يفر لمودعرةالّربوبّيرة ا سرارن من مةكلحاو  لعلما لّ ك يعر و 
ّنررري يهرررال ُقرررّدرويهرررا ُمبررردعها عّمرررا ُبِلررر  فو  هاموجرررد هللا ي فسررربحانهاشرررجار ن  درلمقترررا هررريمنلما هللا، فرررووا 
 ،رقبلر مرن حردٌ ننى ل ت ررى مرا ال ر  لقّوةاو  لقدرةا ُبلقت عن يمين اّلتي لمدينةا بواب هذهن ر  ي ن  رِ نُ  لو لقّيوم،ا
 تعر  غوامضو ،رونٌس دتشهد ما ال شهدت نفو 
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ِضررالتو   الالتلرردّ ا ئّيررا رارسررن رُن لررُتب رررله  و  شررارات،اا ُمعل تلِمّيررة،ا نقالررة يفررة لب دل  ورُ مررألا رتسررهل عليررو لب 
 لمستريحينيا لقدس ل ِمنا بساط يفون  كتو  ،ةً رحمعلمًا وو وراً ن رل لّنارُ ا جعلتُ و 

 
 ةكرلمبار ا لمراتكلا غياهرب هرذه يفر مرةكلحا سررارن جواهر من رنالقينما  لّ ك ،رون ذلد منو   19

 عرربعل مررن ون  كررتو لعررّز،اُهررِر نل ن   ق مقررامو لعلررما بُحرررن ال مالررام مررنحًا شرر   ر ن تعررر ن مررا تقرردر لّروحّيررة،ا
 لمرات آلكال و ترابكلا حرفرًا مرن رل لن تحلّ و ،وباً تكم لجهلاتاب بكلا نمّ  يف حدّيةألا لهوّية علأ قلما
ءِ ا سرارن يف (14)هللا بلد   لمآبياو  لم 

   
اجعرلل  لبراالن، ثرمّ ا يفر راهر ولكن وجدنا حّبرلظّ ا يف رناينما ر  اّلذي لعبداا ّيهن ل يا ذًا فأنعل   20

ي هرل يقردر رن ر  هرو يعرفرل لنل لرن تعرفر  رن را  و  ،رراهرو ير  ّنرل نل لرن ترراهل رن رل اّلرذي ن يرديّ بي رمحضر 
رلو براهين واضحةو  ةٍ لمات بدالئل متق نكلا رنحٌد نن يفّسر تل  بُ يستريح قلر اّلذي شارات الئحة علأ ق دل

 نفسي بيده، لن اّلذيال ف و   بااِلب؟لماؤاُد ُن فكُ ي سل و   لّسائلا
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رراّل لهررا منحًا شررن يشرررب ر نٌد حررن يقرردر  اُنهررا علررأ جبررالكر ن لمدينررة اّلترري ُبني ررتا ظررّل هررذه يفرر  يرردبلنل م 
م  ا لياقوتا  ُرمةيكلماِب اِليل  منراُبها تو  لّعمدّيةا لماسن منواُبها بنو  حدّيةألا زبرجد منداُرها جو ةِ ر  لُمحل

 

نرجع للأ ما كّنا في  في  ،واألستار ِب جُ نلقينا علير من بعض األسرار مع الحُ لّما ذكرنا وو  21
نا علير من تمّوجات حل ش  ما ر   في كلّ  ر في شيء وتكون موقناً قدمُ  ل  ز  ل لئاّل ي  بل ما عرفنا من كتب الق  

 ية في الهوت األسماء والّعفاتاالحي رِ حُ بل ن  
 

قال و ،وربالنّ  (15)الّروحُ  تهو هذا حين اّلذي تكّلمو ،نسفار اانجيلجميع  في هو مكتوبٌ و   22
كان و  (16)يبدا﴾لكّن كالمي لن يزول نو  مكن نن تزوالناألرض يُ و  فاعلموا بأّن الّسموات﴿ :لتالميذه

ّن هذه األسفار من ّل لاّل بأدُ ّن المعنأ في هذا الكالم علأ ظاهر العبارة لن ي  معلوم عند جنابكم بأ
ّدد حُ ا فيها ورِّ ما شُ كلُّ و  يهاال يبيد برهانُ و  هانحكامُ  دُ ف  نل ال ت  و  بين العباد للأ نبد الّدهر اانجيل تكون باقيةً 

 يال يفنأ نبداً و  يبقأ ّدر بهاقُ و لها
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نيمات و لتعر  نلحان اليور الهوّية ربعر   دِّ ح  و   فؤادر نّورل و قلبر الّهرل  ،يا نبي لذاً   23
اّل لو تفّسر علأ ظاهر العبارة و  يهار  نسراو  في ملكوت البقائّية لتعر  تأويل الكلمات حمامات القدسّية ا 
ق علأ المعاندين من تفو و  لزم البعمال تستاليع نن تُ و  جاء بعد عيسأ، من ر  ثبت نمل لن تقدر نن تُ 

تلر لو تظهر و يبداً خ ننس  اانجيل بأّن اانجيل ما يُ  علماءُ  ون ألّن بهذه اآلية تستدلّ  ،هؤآلء المشركين
ّد ل  بأن يحكم بين العباد بأحكام بُ  ال المعهودُ  ظهر هيكلُ ي  و  ي كتبناف العالمات اّلتي كانت مكتوباً 

ما و   ِ ّر بِ قِ يحكم بيير ما حكم ب  عيسأ ما نُ  العالمات المكتوبة في الكتب ولو تظهر كلُّ و  ،اانجيل
 يمات مالالبهمألّن هذا الماللب من مسل   ،نّتبع 

 
 ّن الّشمسيقولون بأو  هالئهم فيما يعترضون جُ و بمثل ما ننتم تشهدون اليوم من علماء القوم  24

ما ظهر و  ،البالد بعُض  ق  رِ ما غ  و ،األرضو ائح بين الّسماءما عاح الّع و  ،ما نشرقت من الميرب
  ما ظهرو (18)،فيانيما قام السُّ و  (17)،الُ الّدج
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 تلر العالمات كلُّ  رُ ه  ظل لو ي   :من علمائهم يقول عن واحدٍ  لّني بسمعي سمعتُ و يالهيكل في الّشمس
 نقتل و  فيما يكون بين نيدينا من الفروا لنكّذب  ّزل في القرآنيحكم بيير ما نُ و المأمولُ  قائمُ  رُ ه  ظل ي  و  
 خ في الّعورفِ نُ و اّلذي قام القيمة بون بعدنمثال ذلر عّما يقولون هؤالء المكذِّ و  ،ب  نبداً  رّ قِ ما نُ و 
مس الش  و  لتزِّ اآليات نُ و عتِض الّعراط وُ بت وِع الميزان نُ و  ،األرضو ن في الّسمواتم   شر كلُّ حُ و

 ،رتعِّ الّنار سُ و زلفتنُ الجّنة و تف  المالئكة ُع و  بتفِ الّروح نُ و  تِعثالّنفوس بُ و  ستمِ الّنجوم الُ و نشرقت 
رجعوا و  هم آمنواواتهم مّيتون لاّل اّلذينش  كأّنهم في غ   ،منهم ما عر  نحدٌ  للأ حينئذٍ وضي كّل ذلر قُ و 

 ين ول كُ لُ سل  ي  رضأ هللافي و  ن  ول رُ ب  حل كانوا اليوم في رضوان القدس يُ و  للأ هللا

 
ما و  ما شّموا روائح الفضلو  وات ننفسهم ما عرفوا نلحان القدسش  كّل الّناس لّما احتجبوا بي  و   25

 كنتم ال فاسئلوا نهل الّذكر لنل ﴿ :قول  الح ّ و قال نبذلر هللاُ  مُ هُ ر  م  لوا عن نهل الّذكر بعد اّلذي ن  ئ  س  
  اّتبعواو  ضوا عن نهل الّذكربل نعر   (19)تعلمون﴾ي
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نتظروا  اما فازوا بجمال  يوم لقائ  بعد اّلذي كل  و عن رحمة هللا وادُ عُ بذلر ب  و ،بأهوائهم (20)الّسامريّ 
 وادُ هل ت  سل ي  و   وا في سبيل دُ ه  شل ت  سل ليُ  يحشرهم بين يدي ن األنهار بأو  في الّلياليوا هللاعُ د  و   يوم ظهوره

فعلوا ب  ما فعلوا و  سّبوهو  روهمن لدن  كفّ  حّجةٍ و هللا من عند فلّما جائهم بآيةٍ  يوا بنورهرُ وِ نل ت  سل ي  و   بهدايت 
 ييعرخو  المداد يبكيو  جُّ ِض ي   حينئذٍ  القلمُ و  ،ال ننت تقدر نن تسمعو نقدر نن نذكر ننا ال علأ مقامٍ 

عن عينير  لو تكش  الحجاب  و  ،ضجيج نهل الّسموات تسمعل ل   هللافوبسمع الفالرة  ر لو تتوّج ل لنّ و
ي  منععقاتٌ  األرواح  و اتٌ يّ شِ يل ّن الحورّيات م   بألتشهدل   يعلأ وج  الّتراب ن  لسل ج  و   علأ وجوههنّ  ن  بل رِ ضل  و 

 
ال و  نحدٍ  بحيث ما فعل نحد علأ، بأحّبائ و  ما فعلوا ب و  عّما ورد علأ مظهر نفس هللا آهٍ  فآهٍ   26

قد جلس هيكل البقاء في الّتراب  آهٍ  فآهٍ  يللأ كافرٍ  ال مؤمنٌ و للأ مؤمنٍ  ال كافرٌ و  للأ نفسٍ  نفٌس 
تبّدلت و ،هوت األسنأالتهّدمت نركان العرش في و  ،القدس في رفار  األعلأ ناحت روحو  ،الّسوداء
  عيُش 
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اكتسبت نيديهم بما و لهم  ٍّ نُ  ين الورقاء في جبروت الّعفراءست لساوبر  ،الوجود في نرض الحمراء
 يكانوا نن يعملون عن كّل ما هم و

 
 ليكون حسرةً  منيعٍ  داتٍ اكمل تيرّ و  بديعٍ  حسن نيماتٍ ما غّنت الورقاء في شأنهم بأ فاستمعل   27

 ،فتحون علی اّلذين كفروايست كانوا من قبلُ و  يللأ يوم اّلذي يقوم الّناس لرّب العالمين عليهم من يومئذٍ 
 ،في حيوة البااللة مل هُ يُ ل  بل م  و   هذا شأنهم (21) علی الكافرينيهللا فلعنةُ  ،فلّما جائهم ما عرفوا كفروا ب 

  يال من نعيرو  من وليٍّ  نفسهم الأللن يجدوا و  ون للی عذاب الّسعيردُّ ر  سيُ و 

 
 (22)بدور العظمةو ار شموس الععمة ما سمعت عن آثو  ل في الفرقانزّ ا نُ م حجبر كلُّ ي الو  28

تلر الكلمات لاّل في بعض الموارد  هم فيما كان مقعودُ  نفينتبديل المتحرّ و  في تحري  اليالين
 ،قدرنن نذكر لجنابر ما هو المذكور ألريد فقري لو نو  اّني مع عجزي و  ،المبعوعة المنعوعة

 د عن هذا الّعراط الممدودنبعُ و  ب عّنا المقعودرُ يكن يلو
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  ينبرج عّما هو المحبوب في ساحة المحمودو  شارات المحدودلنيرق في و 

 
ّنر ننت يا نو    ۲۹ يجور فيما مات الد  لُ في هذه الظُّ  رُ وِ نل ت  سل المُ و  ،المنشور ّيها المذكور في هذا الّرقّ ا 

شارات من ل ر عن كّل ما عرفت من قبلُ نفس   هل زِّ ن   ،نوار الاّلور في سيناء الّظهورتجلّأ علير من ن
تجد و  ماءفي معر الع   تكون دابالً و الّدالالت الّشركّية لتجد رائحة البقاء عن يوس  الوفاء و وئّية السُّ 

رّب  سماء م في ند  سرار القِ من ن في  القلمُ  م  ق  البيضاء فيما ر   ّريّ عن هذا الّلوح الدّ  الّسناء بِ يل روائح الِ 
 يالقدس مكتوباً  لواحعلأ لتكون من الموقنين في نالعلّي األ

 

ريد نن يقالع لمن يُ  دّ ب ال ،العبد حين غفلتر عن ذلر ّيها الحاضر بين يديّ  يا ناعلمل  ثمّ    ۳۰
في مناهج  ظهر ل  الّسبيلُ لي   قدرت و  الاقت  رِ دل سرار بأن يجاهد في الّدين علأ ق  األ سفار في معارجاأل

نل و  يالّدليل من مواله اّلتي تعجز عنها العالمين ال  في يده حّجةٌ كان و  ،من هللا مراً  يّدعي ننفساً  دل جِ ي   ا 
 جري علألو يُ و  ،يحكمو  يقولو  مفّر ل  لاّل بأن يّتبع  في كّل ما يأمر
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و لو يحكم بالّتييير نو  ،و تحت ذلرنو فوق ذلر ن حكم الّسماء رضو علأ األن رضالّسماء حكم األ
 لهّيةينحكام ااو  ت الييبّيةرموزاو  سرار الهوّية بأع  ل  الّن  اال   ،بالّتبديل

   

ما و ،هممرُ  عليهم نلُ هُ سل ي  ل   حينئذٍ  ،بما ذكرنا مم المبتلفة يعملون لو نّن كّل العباد من نو   ۳۱
عرفوا ذلر ما كفروا  لوو  يالّعفاتو  سماءااشارات عن الورود في غمرات األو  يمنعهم تلر العبارات

العبارات تجدون في القرآن لو بمثل تلر و  ،ما ننكروهمو  دوهما جاحمو  بّيينما حاربوا مع النّ و  م هللانعُ بأ
  يرون نتم في  تتفكّ ن

 
 الكافرو  بين المؤمن لُ ُع فل ي  ، ييربلّنهمو  هُ عباد   هللاُ  ُص حِّ م  علم بأّن بمثل تلر الكلمات يُ ثم ن    ۳۲

، لما: ﴿ر ورقاء الهوّيةمثال ذلر كما نال  بذلنو  الّشقيّ و  الّتقيّ و  المجرمو  المحسنو  المتمّسرو  المنقالعو 
  (23)فتنون﴾يهم ال يُ ن يقولوا آمّنا وكوا نتر  ن يُ اس نالنّ  ب  سِ ح  ن  

 
 المهاجر في سبيل  بأنو  لی هللابّد للمسافر ل ال   ۳۳
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بواب ح علی وجه  نفت  نفس  عن كّل ما سواه ليُ     كُ ي  و   رضاألو  ينقالع عن كّل من في الّسموات
ذا كتب علأ نفس  ما نو  ،لي  نسمات العالوفةع ب  هُ ت  و   العناية البيان و  لقيناه من جواهر المعانيا 

 ياكنين  من السّ يجعلُ و  من عنده كينةً  علأ قلب  س  هللا لُ نزِ يُ و  ،شارات من تلر الّدالالتيعر  كّل اال  
 ةقالة الّذلّ عن هذا العبد اّلذي جلس علی ن ما سئلت   لة فاعر ل نز  بمثل هذه الكلمات المتشابهات المُ و
 ال من حبيبو  ال من مونسو رض لاّل كمثل غريب اّلذي لن يجد لنفس  ال من معين األما يمشي في و 
   (24)﴾يّنا للي  راجعون ا  و  ّنا هللل:﴿يقول في كّل حينو  ،علی هللا الً يكون متوكّ و  ا،ال من نعير و 
 
 ،ف  الهدايةين لن يتعارجوا للی نلاّل عند اّلذهذا لم يكن  ،ّن ما ذكرنا الكلمات بالمتشابهاتا  و    ۳٤

اّل عند اّلذين و  ،للی مراتب العرفان في مكامن العناية ما وعلواو  شهدوا و  مرهم عرفوا مواقع األا 
 ،لديهم ناتٌ ق  تل شارات مُ اا كلُّ و  عندهم ماتٌ ك  حل يات مُ  اآلنفسهم كلُّ  علأ نهللا نسرار الوالية فيما نلقأ
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ّنهم يعرفون نو  من الماء و نتم تعرفون من الّشمس الحرارة ص الكلمات بمثل ما نمُ في قُ  ة  سرار المودعا 
 يفتعالأ عّما هم يذكرون  ،حّبائ كّنا في ذكر نعّما  هللافتعالأ  ،الوبة بل نظهر من ذلرالرّ 

 
فيما يجري من هذا القلم من  لأاألحروة ذِ  للأنا يل ل  ب  و   ،لّما وعلنا للی ذلر المقام األسنأ ذاً ل   ۳٥

مقامات سلور العبد في من  ردنا بأن نذكر لر بعضاً ، نعلأالعلّي األ هللالدى الكبرى من  يةعنا
  يسابيةً  الّنعمةُ و  باليةً  ةُ لتكون الحجّ  ،تريدو  ليكش  علأ جنابر كّلما نردت ،سفاره للی مبدئ ن

 
 يفي حديقة الاّللب ل  بُ دل ّد ل  بأن ي  ب ال هللاّول سلوك  للی بأّن الّسالر في ن ثّم اعر ل  فاعلمل    ۳٦

يمض عيناه عن كّل من في يُ و  ،هللاّسالر بأن ينقالع عن كّل ما سوى للر ينبيي في هذا الّسف  و 
اّلذي يمنع  عن  رِ دل علأ ق   حدٍ  نال حبُّ و  من العباد حدٍ  نُض يل لم يكن في قلب  بُ و  ،رضاألو  الّسموات

حد في  بأن ال يفتبر علی ن   ل  ح  و  يجاللحات البُ   عن سُ نفس   يقّدس  و  ،الجمال نِ م  كل الوعول للی م  
 هللاعالاه ما ن  كلّ 
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 ل  بُ سُ  هللام  سعي  ليعلِّ و  ّدهياللب الحّ  بكمال جِ و  ،غيرهامن زبار  الّدنيا نو من علوم الّظاهرة نو 
ن اّلذي: ﴿قول  الح ّ و  قال نائ قّ ر  ألناعرٍ  حسنُ نو  بعباده معينٍ  ّن  بيرُ ، ألمت مكرُ  مناهج  و  عنايت ِ 

  (26)﴾يهللايعّلمكم  هللاقوا اتّ : ﴿في مقام آبرو  (25)لنهديّنهم سبلنا﴾،جاهدوا فينا 
 
يشهد عجائب ، و اتتقارنالمو  المبتلفاتو  الّتيييراتو  في هذا الّسفر يشهد الّسالر الّتبديالتو    ۳۷

معارج و  مقام الاّلالبينهذا  يلهّية ااقِ رُ الُ و   الهداية لِ بُ ياّللع علی سُ و  ،سرار البليقةة في نالّربوبيّ 
   يالقاعدين

 
 المحّبة رياحُ  نبُّ هُ ت   حينئذٍ  يبذل الج  و  في مدينة العش  لُ بُ دل ذا استرقأ عن ذلر المقام ي  ا  و    ۳۸

وق بحيث لن يعر  الذ   نفحاتُ و  الّشوق  في هذا المقام جذباتُ  يأبذ الّسالر  و  وحّيةالرّ  نسماتُ  جُ يل هِ ت  و  
 شتياق يحترق بنار االفي كّل حينٍ و  يحارى عن الجبالال الع  و  من البحر رّ ال البو  اليمين عن الّشمال

 يركض في فارانو  من سالوة الفراق في اآلفاق دُ ق  ول يُ و  
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ال و  شيءٍ من  باليال يُ و  ،يضالرب مّرةً و  نُ كُ سل ي   مّرةً و  يبكي مّرةً و  يضحر مّرةً  نالجذب بِ يل رِ ول حُ و   العش 
 ،حين نف  روح  في كلّ يُ و  ،نتهاهمُ و   بدئِ مواله في م   نمر  ينتظر و  ،مٍ كل ن حُ م هُ دُّ سُ ال ي  و  نمرٍ يمنع  من 

 لُ بِّ ق  بل يُ  ،س  لسي  القضاءنيرفع ر و  ،ه في مقابلة رماح األعداءيقابل عدر  و  يفدي نفس  في كّل آنل ي  و 
من  ذنٍ اب كنل لو  ،جسده في سبيل موالهو   ُ س  فل ن  و  فدي روح ي  علي  لِ و ل   ما نف  كل  يُ و  ،نيدي من يقتل 

يمشي و  نرضٍ  علأ كلّ  نُ كُ سل ي  و   ،في الماء يابساً و  ارفي النّ  تجده بارداً و  يمحبوب  ال بهواء من نفس 
 االنقالاا  ِ ر  فل ّن  يمشي في ر  ا  و  ،يجد حرارة المحّبة من في تلر الحالة ل    ُ سُّ م  ن ي  م  و  ،الري  كلّ في 
 ،نوار جمال نمشاهدة و  هللارحمة  ئعلبدا اً لم يزل كانت عيناه منتظر و  ،يركض في وادي االمتنااو 

 ين  يل بِ ذ  ت  جل مُ شأن الل و  هذا مقام العاشقينو  يللواعلين فهنيئاً 
 

 فريدحديقة التّ و  كبر يدبل في مدينة الّتوحيداسترقأ عن هذا المقام األو  فرذا قالع هذا السّ ا  و    ۳۹
 كل   لقي الّسالرُ في هذا المقام يُ و  ،بساط الّتجريدو 
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يشاهد و  ،ل  ب  بنفس  هللاشياء بعين اّلتي تجّلأ يشهد األو  ،العباراتو  باتجُ الحُ و  الّدالالتو  اراتشاا
كما  ،واحدةٍ  نقالةٍ  للأتنتهي  شاراتااو  ،واحدةٍ  كلمةٍ  للأفات كّلها ترجع ّن المبتلِ أفر بفي هذا السّ 

 روة األعلأ فيذِ  للأل أ وعسفار حتّ في قالب األ أمشو  ارالنّ  رِ لل شهد بذلر قول من ركب علی فُ 
 ننا هو﴿ ينّ أكر في الحديث بهذا مقام اّلذي ذُ و  (27)﴿العلم نقالة كّثرها الجاهلون﴾، نّ جبروت البقاء بأ

  (28)نا﴾يننا نو   هو هو نّ ن هو ننا لالّ و 
 
ا ننا غيره بأّنيلو يقول و  ،قُ دُ عل ي  ننا نقالة البدء ل   ينّ أم بتل في ذلر المقام لو يقول هيكل الب     ٤۰

 عليّ  نومحّمد  نوسلالان الجبروت  نوالملور  رُ لِ م   نوالملكوت و  لرعاحب المُ  بأّنيلو يقول و  ،لح   
نما  ياهعلأ كّل ما سوّ و علأ الممكنات  حاكماً و  هللامن عند  يكون عادقاً غير ذلر ل   نوهم بنائُ ن نو

كّلهم آبر بأّن ﴿في مقام و  ،وسالنا محّمد﴾نو  آبرنا محّمدو  ّولنا محّمد﴿نّن  بأما ورد من قبلُ  سمعت  
  ﴾يمن نور واحد
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سهم عن جيب ّن كّلهم رفعوا رؤ تجد بأو  ،جريدالتّ  آياتُ و  وحيدالتّ  حكمُ  تُ بُ ثل في ذلر المقام ي  و    ٤۱

الّتبديل و  يييرالتّ و  ،يبجالو  كمامبين األ من غير نن تشاهد الفرق  هللايدبلون في نكمام رحمة و  هللا قدرة
شراق ننوار و  الفردانّية يحكّ ت  و  الوحدانّية ألّن هذا مقام تجّلي كفر محضو  عر  رٌ رل شِ  في هذا المقام ا 

ّنيو  يفيعة المنالبعةالرّ  فجر األزلّية في مرايا في   هللاّدر اّلذي ق   رِ دل ذكر هذا المقام علأ ق  لو ن هللافو ا 
 ،الممكنات جِ ج  ن في لُ م  تنعع  كّل و  ،ماكنهاتنّزلت الجوهرّيات من نو  جسادهالتنقالع األرواح عن ن

 ي شاراتاا تنعدم كّل ما يتحّرر في نراضيو 
 
نما و  (30)لن تجد لسّنت  من تبديل﴾؟و  ﴿ت  نما قرنو  (29)؟﴾هللاال تبديل لبل  نما سمعت ﴿   ۲٤

ركب و  ّجةهل هذه اللُّ رّبي، من كان من ن و  بلأ (31)في بل  الّرحمن من تفاوت﴾؟ ما ترى ﴿ شهدت
 لّما لم يكن الّتبديلو  يهللا نرضال يرى الّتفاوت في و  هللابديل في بل  م يشهد التّ في هذه الّسفينة ل

 ؟هللاعلأ مظاهر نفس  ، فكي  يجري هللاالّتييير في بل  و 
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 يتعالأ عّما هم يذكرون و  ،هنمر عّما كّنا في وع  مظاهر  هللافسبحان 
 
 اكبر هذا البحر قد ذبرا  هللن  ٤۳

 ررا قذ  الدُّ ي يح موجاً هّيج الرّ و 
  ال غرق في  ود  ا و  فابلغ ثيابر

 را مفتب   حُ بل ليس الس  و  عنر السّباحة
 
ّنر ننت لو تكون من ن و    ٤٤ لين المرس  و  بّيينالنّ  ترى كلّ ة ل  حديّ ّجة األهل هذه المدينة في هذه اللُّ ا 

كّلهم و  ،همهم نّول  آبرُ و  همهم آبر  ّولُ ، بحيث يكون نواحدة روحٍ و  واحد نورٍ و  واحدة نفسٍ و  واحد كهيكلٍ 
 مبازن وحيو  هللامعادن قدرة و  هللاكانوا مظاهر نفس و  هللا ةع حكمشّرعوا شرائو  هللا نمرقاموا علأ 

عالمات و   الممكنات جريد في حقائبهم ظهرت آيات التّ و  ،هللامالالع نور و  هللامشارق شمس و  هللا
ات مواقع الّتحميد في ساذجيّ و  اتحديّ ات األعناعر الّتمجيد في ذاتيّ و  فريد في جوهرّيات الموجوداتالتّ 

 ، كما نّنهم في حقائقهم كانوا ننوارالمذكورات كلّ عيد ليهم يُ ا  و   ُ لل ء الب  بهم يبد  و  ،اتالّعمديّ 
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برل تجردهم علری لفر   ،واحردٍ  هرم علرأ هيكرلٍ في ظواهرهم لتعر  كل   كذلر فاشهدل و  ،واحدة نسرارو  واحدة
 يبيان واحدو كالم واحد و  واحد

 
ذلر عن  حكمُ  ل  ز  كما ن   ،كس لح   بالع نوهم باسم آبرهم ل  و  الل  نّنر في ذلر المقام لو تُ ا  و    ٤٥

 األسماء  ُ ما تدعوا فل   ّياً دعوا الّرحمن نا نو هللادعوا اة ﴿قل وبيّ بمنبع الرّ و  لوهّيةاألمعدر 
عّز و  ّن  جلّ ا  و  ،ع سلالنت مجامو  مواقع قدرت و  مالالع عفات و  هللاّنهم مظاهر اسم أل (32)،الحسنأ﴾
في آفاق  هللاآثار قدرة  كذلر فانظرل و  يه عن معارج الّعفاتزّ منو  سماءس عن كّل األبذات  مقدّ 

  يتكون من اّلذينهم كانوا في آفاق القرب لسائرينو  نفس هياكلهم ليالمئّن قلبرنو  رواحهمن
 
 تبارر هللاّن  بأفاعلمل  نفي عرفانر بارئر عيناً مُ  لر الكالم في هذا المقام ليكون لر دُ دِّ ج  نُ  ثمّ    ٤٦

في سرمدّية  مبزوناً و  ذات  مِ د  في قِ  لم يزل كان مكنوناً  ،ال بذاتّيت و  ت بكينونيّ  ر  ه  ظل ي   تعالأ لنو 
 برازا  و  سماءفي جبروت األ ظهار جمال ، فلّما نراد لت يّ كينون
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اهر مررن اسررم  الّظرر  هود ليمترراز اسررمُ الّشرر للررأمررن الييررب  نبيرراءُ جاللرر  فرري ملكرروت الّعررفات نظهررر األ
 البراالنو  اهرالّظرو  رِبراآلو  لوّ هو األ﴿ّن  بأ القولُ  ل  مُ كل ي  ر لِ بِ ل عن اسم  اآلوّ   األيظهر اسمُ و  ،الباالن

 هذه الكلمات العليا في مظاهر نفس و  سماء الكبرى جعل مظاهر تلر األو  (33)﴾يمحيّ شيءٍ هو بكّل و 
 يت يّ كينون مراياو 

 
تجد كّل و  نوار المقّدسة المتعاليةالّعفات ترجع للأ هذه األو  سماء بأّن كّل األت  بُ ث   ذاً ل    ٤۷

بمثل     ح  سماء ل  في ذلر المقام لو تدعوهم بكّل األو  يكّل الّعفات في عفاتهمو  سمائهماألسماء في ن
حكم ما  رادق قلبر لتعر سُ في  هامل ثم اكتُ  ،ما هو المقعود في هذا البيان فاعر ل  ذاً ي لوجودهم
  يالفائزين ن  مِ ل   هللالعّل تكون من اّلذين هم كانوا بمراد  ،لر هللاُ  ر  د  ما ق   رِ دل تعل للي  علأ ق  و  سئلت  

 
ريب  ال رواح فداه ح    األجِ ج  لُ  روح من في (34)ما سمعت في ذكر محّمد بن الحسنكلُّ و    ۸٤

 ّن  كان فيالّدين بأ ئّمةُ لكن ذكروا نو  يب  موقنون  كل  ّنا ا  و  ،في 
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ّنررر لررو تريررد نو  ،ت عجيبررةاعالمررو  غريبررةٍ  هررذه المدينررة بآثررارٍ  وعررفواو  (35)،لقررامدينررة جابُ  تفّسررر هررذه  نا 
الررا  الربالد نو  قالار العالمص في نّنر لو تفحّ  ألبداً لن تجدها نو  المدينة علی ظاهر الحديث لن تقدر

ّن ، ألبقراء سرلالنت و  هللاة زلّيربردوام ن ضر لرو تسرير فري األو  عا  الّتي وعفوها مرن قبرلُ أو لن تجدها ب
رربتمامهررا لررن ت   رضاأل ّنررر لررو ترردّلنيو  يلررن تحملهرراو  هاع  س  فس للرری هررذه الررنّ  ر  لُّرردُ هررذه المدينررة ننررا ن للررأ ا 

 لر الّتأويل في دّ ب ال ،نت لن تقدر علأ ذلرا نلمّ و  ياس بما عندهم ال بما عندهالقدّسية الّتي عرفوه النّ 
حاديرررث ويرررل فررري هرررذه األألّمرررا تحتررراج للررری التّ و  ينررروارّيرررة عرررن هرررؤالء األالمرو ار األببرررو  حاديرررثهرررذه األ
لّمرا عرفرت و  ،فس القدسرّيةكذلر تحتاج للی الّتفسير في هذه النّ و المذكورة  نةفي ذكر هذه المدي ةالمرويّ 
 يال غيرهو  بديلويل لن تحتاج للی التّ أهذا التّ 

 
رى كّل ت  ّنر بهذا العين ل  ا  و  ،رسم واحدو  اسمو  نفسو  هم روحنبياء كلّ  بأّن  لّما كان األثّم اعلمل    ٤۹

 ظهروا منو  نس  آبائهم ح  و  هورات اسمهم محّمدالظّ 
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 مراءبزائن البقاء في جبرروت الع   لقا لم يكن االّ جابُ و  يهللا اء رحمةِ لعيظهروا من جابُ و  هللا لقاء قدرةِ جابُ 
رو  ،ظهرر منهراو  لقراءبرن الحسرن كران فري جابُ  ّن محّمردأتشرهد برو  ،مدائن الييب فري الهروت العرالءو  ن م 
ّنررا بررذلر مُ و  ، علررأ مقررام سررلالنت هللاظهررره يكررون فيهررا للرری نن يُ  هللاظهررره يُ  ّنررا و  يمنررون ؤ بكّلهررم مو  ّرون ِقررا  ا 
تكرون و لرواح لر تعرر  كرّل المعراني فري نسررار هرذه األلكنل و  ،لقا في هذا المقامجابُ  يبتعرنا في معانا

 يمن الموقنين
 
 محّمد ّن  كان اسم ويل ألأال التّ و  ين ال تحتاج في حّق  ال الّتبديلّن اّلذي ظهر في الّستّ لكو    ٥۰

 مشهودٌ و  عند جنابر هذا معلومٌ و  ،في حّق  بأّن  ابن الحسن قُ دُ عل ي   اذاً  ،بناء ائّمة الّدينكان من نو 
  يتنظرون  هللا  رل مبدع  لنفس  لو انتم بال  و  بل لّن  بال  االسم ،لدى حضرتر

 
نكون في  من و  (36)ذكر ما جرى علی نقالة الفرقاننو  ،ردنا نن نترر ما كّنا في ذكره نحينئذٍ    ۱٥

  يمور من لدن عزيز جميل في كّل األلتكون علی بعيرةٍ و  ،الّذاكرين
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  علأ مقام نفس  كي  هجموا علي نظهرهُ و  هنمر علأ  هللاقام   حين اّلذي ن ُ ّيام  ، نرل ثّم فكّ  فاعلمل    ٥۲
حّركوا و  ،وا ب األسواق استهزئو  كّلما مشأ قّدامهم في المعابرو  ،حاججوا مع و  اعترضوا ب و  العباد

حارت في و  سعهاأو ب رضرادوا قتل  بحيث ضاقت علي  األفي كّل حين نو  ،سبروا ب و  سهمعلي  رؤ 
عاب  من هؤالء نو  ،ماءهل الع  بكت علي  عيون ن و  ركان البقاء بالفناءتبّدلت نو  األعلأ ألان م  ه سكّ نمر 
  ءينن يسمع  من نولو الوفا حدٌ رة ما ال يقدر نج  ة الف  ر  ف  الك  

 
فنان هذه نيعرفوا نيمات تلر الورقاء علأ و هم نمر روا في ن يفكّ قة كانوا نس  لو اّن هؤالء الف  و    ٥۳

 م  لِ  ،ی نغعانهاجرة علثمار الشّ يجدوا نو  نعمهم ب عليهم فيما ن هللال زّ يرضوا بما ن  و  جرة البيضاءالشّ 
في كّل حين  هللايسئلوا و  ،عناقهم لبلوغهم للي عد اّلذي كّلهم كانوا نن يرفعوا ن نكروه بنو  اعترضوا علي 

  ي ُ هم لقائ  يرزق  و   ُ هم جمالُ بأن يشّرف  
 
شاراتو  سرار الهوّيةنو  بلأ لّما ما عرفوا لحن االحدّية   ٥٤  ن لسان عة عّما ظهر سيّ القد ا 
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 لبل دوار الق  عن ن هللااّتبعوا علماء الباالل الذين عّدوا عباد و  ،نفسهمروا في نما تفكّ و  ةحمديّ األ
عاروا و  ما شربوا عن كوثر الهوّيةو  هللاراد لذا احتجبوا عن مُ  ،عدكوار الب  يّعدون الناس في نو 

 ل اليفلةبُ سُ و  اللةبذلر سلكوا في مناهج الّض و  ،زلّيت ماللع نو  مظهر كينونت و  هللامحرومين عن لقاء 
بالكفر  هللاكانوا في كتاب القدس من قلم و  نفسهمقّرهم في نار الّتي كانت وقودها نم للأرجعوا و 

  يال من معيناً و  نفسهم ال من حبيب ألحينئذٍ  للألن يجدوا و  ما وجدواو  ،مكتوباً 
 
 بتمامهم هللا لون للیقبِ يُ و  ،ةفي قميص المحّمديّ  هللاروة ّن هؤالء يتمّسكون بنفس عُ لو نو    ٥٥

، زلّيةيعّرفهم معاني القدّسية في كلمات  األو  بفضل  هللايهديهم يديهم من علمائهم ل  ما في ن لقون كلّ يُ و 
من استجار في  د  رُ الل نائ  نو ي  ل عن فِ بّيب اآلمِ ائل عن باب  نو يُ ّد السّ رُ عظم من نن ي  ن و  جلّ ن هللاّن أل

قبلوا ي فلّما هؤالء ما ننائ د فقير اّلذي نزل في شريعة غ  بعيُ  نوظّل  نو يحرم من تشّبث بذيل رحمت  
 ما و  بكّلهم هللاللی 
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وردوا في مدينة و  ة برجوا عن ظّل الهدايةديّ شمس األح رالمنبسالة في ظهو  ت تشّبثوا بذيل رحم
ين في كانوا من الّظالمو  ،نضّلوا كّل من في البالدو  ضّلواو  ،فسدوا العبادنو  بذلر فسدواو  ،الّضاللة

  يمسالوراً كتب الّسماء 
 
لر عّلة  نذكرُ   لّما بلغ هذا البادم الفاني للی هذا المقام العالي في بيان رموز المعانيحينئذٍ و     ٥٦

ليكون و  ،بعار ألولي األلباب من نولي األليكون دليالً  ،يجازالظ علی غاية االعراض هؤالء اليِ 
  يمنين جميعاً ؤ من هذا العبد علی الم موهبةً 

 
براهين ساالعات من اآليات و  ماتمحك   نور الّسبحان لّما جاء بآياتٍ و  بأّن نقالة الفرقان فاعلمل    ٥۷

علأ القيام علأ هذه الّعراط المرتفعة  الكل   ر  م  من في جبروت الموجودات ن   عنها كلّ  زُ ج  عل الّتي ت  
جمال و  ادهؤ ة في فات الوحدانيّ اعتر  بآيو  ن نقّر علي م  و  ،هللاالممدودة في كّل ما جاء ب  من عند 

مظهر جمال  و  اهلليمان  ب، ألّن  بعد لالجّنةو  الحيوةو  الحشرو  م البعثكل م علي  حُ كِ االزلّية في جمال  حُ 
 ث من مرقدعِ بُ 
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هل يكن الجّنة نعلأ  يءدبل في جّنة الّلقاو  يقانااو  يمان بحيوة ااي  ح  و  اده ؤ ف نرضر في شِ حُ و  غفلت 
يعر  ما ال بأسراره ل   حدٌ ؟  لو ياّللع نكبر من هذا البعثالحشر نعظم من هذا نو البعث ن نومن ذلر 
  يمن العالمين حدٌ عر  ن

 
 هللاضوان الّن   الرّ  من حقائلال ُ نو عظم من كّل الجنان ن  هللاّن هذه الجّنة في يوم بأ  اعلمل ثمّ    ٥۸

ّزل في ملكوت كما نُ  ،لق بيرت  من ب  و  عفّي و  ن حبيب ة في شأبوّ تعالأ بعد اّلذي بتم مقام النّ و  تبارر
كما  ،دعل القيمة لعظمة ظهور الب   وعد العباد بلقائ  يوم   (37)بيّين﴾،النّ  مُ بات  و  هللالكّن  رسول و ﴿العّزة 

 يرون نتم في آيات القرآن تتفكّ  نكبر من هذا لنل ن ةٌ ال رتبو  عظم من ذلر ن ةٌ جنّ  نل كُ لم ي  و  يظهر بالح ّ 
 ييقن بلقائ  يوم ظهور جمال ن لمن فهنيئاً 

 
ّني لو نو    ٥۹  لكنل و  ،د عن المرامبعُ ن  و  يالول الكالمُ ذكر لر آيات الّنازلة في هذه الّرتبة العالية ل  ا 

 اّلذي رفع  هللا﴿ :هذه هيو  ،بها ن  زِ بُ و  فيها ز  نِ تعل للی ما كُ و  عينار ر  قت  نكتفي بها لِ و  يةنذكر هذه اآل
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أ يدّبر سم  مُ  ألجلٍ   يجري القمر كل  و  مسسّبر الشّ و  استوى علأ العرش ترونها ثمّ  دمُ موات بيير عُ السّ 
 (38)﴾ينون كم توقِ يات لعّلكم بلقاء ربّ يفّعل اآل مراأل

 
 مسالشّ و  العرشو  رضاألو  مواتّن الس  كأ ،ةييقان في هذه اآللذًا فالت ِفتل يا حبيبي في ذكر اا   ٦۰

ن هوالء شأو  عظمة هذا المقام فانظرل  ،نبييا  هللافو ي ّيام  في ن ُ العباد لقائ  ايقان  ن  قل لِ هّن بُ كلّ القمر و 
ر فيما لو تفكّ  يجمال الهوّيةو  لهّيةفّرت عن اللعة اا (39)﴾مستنفرة رٌ مُ ّنهم حُ أكالعباد في هذه االّيام ﴿

تقّر عينار لِ  ،ضوانعّلمر في هذا الرّ بنا نن نُ نحبتعر  ما و  تجد ما نردنا في ذكر هذا البياننّزلنار ل  
ينّور قلبر عن و  دراكهار عن لنفسُ     ح  تُ و  فيها ء  رِ ر عن استماا ما قُ سمعُ  ذ  ل  ت  و   عن الّنظر فيها

تكون في رضوان و  هللاتعل للی غاية فيض و  منها ح  ف  اّلذي ن   رِ الل ر عن عِ روحُ  ر  شِ بل ت  سل ت  و  عرفانها
  ين البالدينمِ القدس ل  

 
 الكفرو  ررالشّ  مُ كل م علي  حُ كِ حُ  ،شقأو  ثّم كفر اليأو  دبرنو  ،في حّق  هللاعرض عن ن ن م  و    ٦۱

 مظاهر  للأقبال  نّي شرر نعظم من لو  يارالنّ و  الموتو 
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في يوم  هللاعن  عراض نّي كفر نعلأ عن ل و  ؟ عحاب الاّليياننو  سيانعلماء النّ  اّتباع و  يالانالشّ 
 ؟ واني  راره عن منبع الحّي الح  ّذل عن فِ نّي موت نو  ؟ المّنان رالمقتد هللامن  يمانُ  في  اادُ د  ج  اّلذي يُ 

 ااحسان؟و  حدّية في يوم الّتيابنجالل األو  عده عن جمال الهوّيةحّر عن بُ نّي نار نو 
 
ّن نعراب و    ٦۲ قالوا و  ،حكموا علي  ما حكمواو  اعترضوا علي  الكلماتو  جاهلّية بهذه العباراتا 

 ؟ ّي يوم رجعواأبو  متأ ماتوا ،نهارو  راودونا في كّل ليلو  هم كانوا معنا دٍ هؤالء اّلذين آمنوا بمحمّ 
في و  (40)﴾،ّنا لمبعوثون نئِ  عظاماً و  ذا كّنا تراباً قولهم نئِ  ب فعجبٌ : ﴿لن تعج  ّزل فيما قالواما نُ  فاسمعل 

 (41)﴾يمبينٌ  حرٌ س لالّ هذا  لئن قلت لّنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولّن اّلذين كفروا لنل و : ﴿مقام آبر
 ،الحيوةو  سمعوا من علمائهم لف  الموتو  سبروا علي  الّنهم شهدوا في كتبهمو  ا ب بذلر استهزؤ و 
  ةث  ت  جل فلّما ما وجدوا ما عرفوا من ظنونهم المُ  ،الحيوة العنعرّيةو  اهرّيةفّسروهما بالموت الظّ و 
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 هللاها ألو نالفو  اشتعلوا نار الحربو  الفساد راياتو  عقولهم اافكّية الببيثة رفعوا نعالم االبتال و 
 يهؤالء الفاسقينو  بقدرت  كما تشهد اليوم من هؤالء المشركين

 
ّنيو    ٦۳ وق من الشّ  باتُ ل  غ   نحاالتنيو  ،الجذب عن مدينة البقاء حةُ ا هّبت علّي رائلمّ  حينئذٍ  ا 

، الحجاز في نسرار الفراق نيماتُ  تنينسمعو  ،شالر ااشراق فيما الحت شمس اآلفاق من ركن العراق
ّن هذا لو نو  ،الموتو  ماء في معنأ الحيوةذكر لجنابر بعض ما غّنت الورقاء في قالب الع  نريد نن ن
لن تسع  و  لواحنن نفّسر لر كما هو المكتوب في نلواح المحفوظ لن تحمل  األ ريدن ألّني لو نممتنع
لمن نراد  ان ليكون دليالً و هذه األو  مانهذا الزّ ذكر علأ ما ينبيأ للكن نو  ،رواحلن تاليق  األو  راقو األ

يكون من و  االلهيّ  ير المعنوي من هذا الالّ  وحانييسمع نيمات الرّ و   المعانيِ  ر  فل نن يدبل في ر  
  ييستبشرون  هللا كانوا اليوم بلقاءو  هللاذينهم انقالعوا للی الّ 

 
 مقام يتعّل  بظاهر  نفاعر  بأّن للحيوة مقامين   ٦٤
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بمثل الّشمس في  رضاأل عند كّل من علیو  عند جنابر هذا معلومٌ و  ،رّية في جسد العنعرّيةالبش
نّما الحيوة و  نّر ألحدال مفو  هللامن عند  هذا ح ّ و  ،اهرّيةنأ من موت الظّ فل هذه الحيوة ت  و  ،وسّ الّسماء

ني عرفان العبد آية تجّلي  ،ةالحيوة العرفانيّ  يكن لالّ لياء لم و األو  نبياءالّتي هي المذكور في كتب األ
ائمة الحيوة الالّيبة الباقية الدّ  هيهذه و  ،هنمر في مظاهر  هللايقان  بلقاء ا  و    بما تجّلأ ل  ب  بنفس مجّلي
  يبدوام بارئ  دائماً و  ببقاء رّب  يكون باقياً و  بداً  ب  لن يموت ني  حل ن ي  الّتي م  

 
كّل نفس :  ﴿هللامن عند  ل  ز  بما ن   دُ ف  نل العنّعرية ي   سدبالج لّية الّتي كانت متعّلقةً وّ الحيوة األو    ٦٥

  حيوة فلنحيينّ : ﴿من قبلُ  ل  ز  كما ن   دُ ف  نل انوّية الّتي كانت من المعرفة ما ت  الحيوة الثّ و  (42)ي﴾ذائقة الموت
ما ورد في و  (44)﴾يقون رز  حياء عند رّبهم يُ نبل في مقام ُنبرى في ذكر الشهداء: ﴿و  (43)﴾يالّيبة
ّنا و  ،مظاهر عدل و  هللابمثل تلر الكلمات كثير في كتب و  (45)﴾يمن حّي في الّدارينؤ لم: ﴿ابارباأل ا 
  يردنا لراكتفينا بذلر فيما نو  بتعارنردنا ذكرها لالما 
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هم لتدبل هوا  لههملال تّتبع اّلذين كان و  للی موالر لل بِ قل  عن هوار ثم ن  فأعرضل  ،بي يا نلذاً    ٦٦
اّلذينهم اليوم نعرضوا عن رّبهم ّن ، ألفاتالّع و  سماءجاة من مرّبي األفي ظّل النّ  في قالب الحيوة

ا عّرح بذلر مالر ، كملو يشهدون و  عمياءو  ،لو يسمعون و عّماء و  ،رضلو يمشون علأ األو  مواتن
بل لّنهم  ،آبر القول للأ (46)﴾عين ال يبعرون بهالهم ن و  لهم قلوب ال يفقهون بهاو ﴿:  يوم الّدين

لم يكن لهم نعيب من هذا البحر  (47)،فا حفرة من الّنارنو في شِ  هارٍ  ر ٍ فا جُ شون علأ شِ يم
  يكانوا في زبار  نقوالهم يلعبون و  ارالمتمّوج الّزبّ 

 
 الّنفس لشاراتر عن بلّ ليق ّزل من قبلُ هذا المقام في ذكر الحيوة ما نُ  لقي علير فيحينئذ نُ و    ٦۷

  ين المهتدينمِ ل   رضلمات األتكون في ظُ و  سنِ وار الب  في هذا الج   سِ فل الق    ِ يل يبّلعر عن ِض و 
 
اس كمن مثل  في يمشي ب  في النّ  جعلنا ل  نوراً و  حييناهأف من كان ميتاً نو  ﴿ :قول  الح ّ و  قال   ٦۸

 لت في هذه آالية نز  (48)لمات ليس ببارج منها﴾يالظّ 
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من علماء و  ،العلماء ا نكثرُ بذلر استهزؤ و  ،انيكفر الثّ و  لوّ نبو جهل لّما آمن األو  شأن الحمزة
بمثل و  ؟لأو كي  رجع للأ حيوة األو  كي  مات الحمزة :قالواو  تعاحواو  لواتهزّ و  تبلبلواو  ،الجاهلّية
  يتتفّرسون  هللانتم في آيات  في الكتاب لو نذلر كثيرٌ 

 
ياليرّن في لِ  مني رّبياّلذي علّ بحر العلم من ن عليهم رشحاً  لقيألُ  عافيةً  قلوباً  فيا ليت وجدتُ    ٦۹

بذوا نرواحهم يأو  رابيركضّن علأ الماء كما يركضون علأ التّ و  رضكما يمشون علی األ الهواء
لم يزل كان و  يأظممز العُ ذن علأ القضاء في هذا الرّ جاء اا لكنل و  ،يفدوها في سبيل بارئهمو  بأيديهم
هم ننفس   هلكون العبادُ يُ  لئالّ  ،في بزائن القّوة كنوناً مز ملرّ هذا او  ،في كنوز القدرة مبزوناً  رّ هذا السّ 
  يالمظلم مِ ل  يل ذين يمشون في ظلمات الع  لن يعل  الّ و  ،مد  لهذا المقام االعظم في ممالر القِ  رجاءً 

 
الر في مور عّما سُ كّل األ هللاذن لر با في كّل المقام ليوضح لقد كّررنا القول يا نبيو    ۷۰

 نفس ن عن اّلذينهم يبوضون فيينير يُ لِ و  ،الورالسّ 
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 ين الّسائرينمِ وان ل  ي  دوس الحّي الح  لتكون في فر و  ،اليرورو  ربل الكِ  يمشون في واديو  يجورالدّ 
 
عالأ الحيوة عن كّل يُ و  هللافردوس  ست في وسّرِ لّن شجرة الحيوة قد غُ  نهل المأل،قل يا    ۷۱

سرار الهّوية من ر نجواه لقينار مندر في كّل ما نيّ ؤ يو  ؟ ال تعرفون و  ال تشعرون  نتمن كي  ،الجهات
ر بُ الجديد من زُ  لر لتلبس قميص ذكرُ نو  ،ءاالقدس في فردوس البق حمامة ينِّ ي  فس المالمئّنة ت  هذه النّ 

وح لن الرّ و  ّن من لم يلد من الماء﴿ل :هذه هيو  ،ااشارات الّشبهات في تلر يِ مل الحديد ليحفظر عن ر  
فهو الّروح فال  وحالمولود من الرّ و  جسد هو الّن المولود من الجسد هللاوت يقدر نن يدبل في ملك

  (49)﴾ينبرى  ولدوا مرةً لكم بأن تُ  تتعّجبّن من قولي لّن  ينبيي
 
 ،مينًا نلها حافظ كنل و  عّما سقّ عنها ّل الق   من ثمراتها ثمّ  ذل بُ و   الير للی شجرة االهي ذاً ل   ۷۲

 رموزاتٍ و  مقّنعةٍ  اشاراتٍ رواح بمن يأتي بعده ببّشر األنبياء حين اّلذي يُ األ من احدٌ و  ر  ك  فيما ذ   رل فكّ و 
 من دون  ةٍ ئ  ال  ي  مُ 
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كانت عينتاه كلهيب : ﴿للی نن قال ،لو األلبابنو  يعر  كلماتهم لالّ ال  لتوقن بأنل  ،الجهر من القول
كي  يفّسر هذه  ينئذٍ ح (50)﴾يفمين كان يبرج من فم  سي  ذاو  كانت رجاله كالّنحاسو  ارالنّ 

؟  بل لّما حدٌ نس ب  نأكي  يستو  ،نسانالعالمات لم يكن بابتلر  حدٌ ؟ لو يجيء نفي الّظاهرو  الكلمات
ر في هذه فكّ ّنر لو تُ مع ل ؟بداً ال يقربوا ب  نحد نو  ،هل مدينة نبرى يظهر في مدينة تفّرون من  ن 

 للأوعلت و  غاية البيان للأ تل ج  ر  ث ع  نهاية البالغة بحيو  تجدها علأ غاية الفعاحةالعبارات ل  
  يالحتو  نجم الفعاحة عنها بزغتنو  ّن شموس البالغة منها ظهرت، كأمنتهأ مقام الّتبيان

 
يء ّيام ينتظرون مجفي تلر األ اّلذين يكونون و  مم الماضيةراء من نمل هؤالء الحُ  فاعر ل  ذاً ل   ۷۳

ما يجيء  لّماو  ،بداً نوا ب  نمورة المذكورة لم يؤ ّع فس علی هذه الالنّ هذه  لو ال تجيءو  ،نسانتلر اا
ّن اّلذين ما يعرفون ما هو و  ينفس المشركةي هذا مبلغ هؤالء الكفرة من نبداً منوا نؤ ّنهم لن يل بداً هذه ن ا 
 نبده 
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 ؟سرار حكمة الّعمدانّيةنجواهر و  لهّيةعول اانظهر الّظاهرّيات فكي  يعرفون غوامض نو  البديهّيات
 
تكون فيها من و  سرارنفّسر لر هذا الكالم علأ سبيل االبتعار لتعر  األ ّني حينئذٍ ا  و    ۷٤

 هللا عا  بين يديّ نعا  في هذا الم  نهل االقي الير لتكون من فيما نُ   ل ننِع  فاعلم ثمّ  يالعارفين
 يمذكوراً 

 
 ضمارٍ تي باأن ي  م  عانو راد نن يذكر م بهذا المقال في ميادين الجالل نّن من تكلّ أب فاعلمّ    ۷٥

ن ّدة بعر م  حِ  ، ما نراد لالّ كانت عينتاه كلهيب الّنار :ّما قول ي فأهل المجاز ياّللع علي  ن ئالّ ل ليازٍ نو 
ّية في عوالم مِ د  سرار القِ بها يعر  نو  ،الّسبحاتو  باتجُ بحيث بعينتاه يحرق كّل الحُ  ،قّوة بعيرت و  تيأي
 (51)يعيمالنّ  ة  ر  ضل م ن  هُ وجوهُ   ُ رِ عل ذين ت  من الجحيم عن الّ  ةٌ ر  تل في وجوههم ق    ُ ه  رل يمّيز اّلذين ت  و  ،ةيّ كِ لل المُ 
يالح  و  ،اسيدي النّ  ما كان بين نكل  و  كي  يحرق الحجبات ،دةالموق   هللاعينتاه من نار  لو لم يكنل و 

 جعلنا اليوم  كذلرو  ؟اظرةالنّ  هللاشياء بعين يشهد األو  ،شياءملكوت األو  في جبروت األسماء هللاآيات 
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حرق و   يار الّتي تجّلأ في الور عينتّر من هذه النّ نّي نار نحو  يموقناً  هللانتم بآيات  نلنل  بعره حديداً 
سرار عّما ظهر في نلواح الّسداد من ن هللافسبحان  ؟يجادها كّل ما احتجبوا ب  العباد في نراضي ااب

 يلمنقلبون  هللاللی  كل  ّنا  لذاً ، لادنالمُ  يوم اّلذي في  ينادِ  للأالمعاد و  المبدء
 
 تقمل ﴿فاس هللاحين اّلذي يسمع نداء  الستقامةا الّ لما نراد بذلر ، حاسكانت رجاله كالنّ : قول و    ۷٦

من في  كلّ حيث لو ينكروه ، بهللاقيم علأ عراط قدرة يُ و  هللا نمرليستقيم علأ  (52)﴾،رتمِ كما نُ 
اله كالجبال جل يكون رِ و  ،شريعفي التّ  هللاه نمر عّما  رّ ما يفو  بليغعن التّ  قدماه لُّ ز  ما ت   رضاألو  الّسموات
براز كلمت و ه نمر في لظهار  قّيوماً و  هللافي الاعة  ماً يكون مستحكِ و  ،لل الّشامبةالقُ و  الباذبة  هل دُّ رُ ال ي  و  ،ا 

 الكفرو  البيضاءو نكار د من ااكّلما يشهو  ينكار كافرم  لندِ ال يُ و  ،ضٍ رِ عل مُ  يُ هل ن   هُ دُّ ُع ال ي  و  مانعٍ  عُ نل م  
هل  يينوح العش  في عدرهو  ادهؤ في ف  ُ ل  يكثر الو  و  يزيد الّشوق في قلب و  هللاالفحشاء يزداد في محّبة و 

 في  شهدت  
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اله في جل ّن  يقوم برِ ؟ ألسكن من هذاجبل ن نو ،من ذلر شدُّ  نحديداً  نو ،من ذلر حكم   نحاساً نُ  رضاأل
 ن كِ سل مُ  هللافسبحان  يالعباد ل  عل نت تعر  فِ ما ن مع حدٍ ال يبا  من نو  ،رضاألمن علی  كلّ قابلة مُ 
  ي  هو المهيمن القّيومنّ ا  و  ،ّن  هو المقتدر علی ما يشاءا  و  ، ثُ عِ بل مُ و 

 
 مِ ف   نل مِ و  ،الفعلو  ّن الّسي  لّما كان آلة القالع بأفاعلمّ  ،ينكان يبرج من فم  سي  ذا فمّ و    ۷۷

 يّمي بهذالّذا سُ  ،المحبوبو  يقالع بين المحبّ و  الكافرو  منؤ بين الم لُ ُع فل يبرج ما ي   لياءو األو  نبياءاأل
ّن  ما اراد بذلر لو  الّشمس األزلّية في حين اّلذي يريد نن يحشر و  ةليّ وّ نقالة األ مثالً  يالفعلو  القالع الّ ا 

ية تفعل هذه اآلو  ،هللايفعل بينهم لينال  بآية من عند و  يبعثهم من مراقد نفوسهمو  هللاذن البالئ  با
معام ّي ع  نو  ة؟حديّ نّي سي  نحّد من هذا الّسي  األو  ييوم القيمة للأ الباالل من يومئذٍ و  بين الح ّ 

بين و  المعرضو  بين المقبل لُ ُع فل بذلر ي  و  ،سبةمعام الّعمدية اّلذي يقالع كّل النّ من هذا الع   ذُ ح  شل ن  
  باأل
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عرض ن من و  ،منؤ ّزل علي  فهو من آمن بما نُ ّن م  أل (53)؟عشوق المو  العاش و  األبتو  خاألو االبن و 
 ،بداً ر نلل ال يجتمعا في المُ و  هذا الكافر بحيث ال يعاشراو  منؤ يظهر الفعل بين هذا المو  يفهو كافر

، بل تشهد بأّن بداً ال يجانسا نو  بينهما لُ ع  فل نكر يُ األب يُ و  منؤ ّن االبن لو يا  و  ياالبنو  كذلر في األبو 
  يفّعلناو  ابّينّ و  كذلر فاعر  كّل ما ذكرناو  ،بالعكسو  بيقتل األاالبن 

 
نتم  بين األعالب لو نلُ ُع فل ي  ل   لهيّ ي  االسّ ا ّن هذاأشهد بت  شهد بعين اليقين ل  ّنر لو ت  ا  و    ۷۸

هم ّيام ربّ الاّلالق لو كانوا الّناس في نو  هذه من كلمة الفعل الّتي تظهر في يوم الفعلو  ،تعلمون 
تجاهد و  ارالكفّ  ة الّتي تقتل  يو  الّظاهريّ ّن كّل السّ شهد بأت  قلبر ل   ق  رِ تُ و   بعرر ق  دِ بل لو تُ  ،ن رو يتذكّ 

 كّل ما د  جِ ت  عينار لِ  فافتحل  ذاً ، لةلهيّ ة ااي  الباالنيّ ظهر من هذا السّ زمان ي  و  ّجار في كّل دهرمع الفُ 
  (54)يذ هو مالر يوم الّدينتقول الحمد ل  لو  ،المينمن الع حدٌ  للي  نغُ لُ بل للی ما ال ي   غ  لُ بل ت  و   رينارن
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ائغ اّلذي ب الفرات السّ ذل بحر الع   عنو  محّل و  نبذوا العلم من معدن هؤالء العباد لّما ما و    ۷۹
شاراتو  في كلمات  هللاة لذا احتجبوا عن مراد يّ اذجافية السّ الّع  في قلوب هللاذن جري باي   كانوا في و   ا 

  يساكنينل  نفسهم سجن ن
 
 ،رضاألو  مواتال يقوم مع  السّ  ه اّلذيأمر ب نا موقناً عل  ج  و  تانا من فضل بما آ هللااّنا نشكر و    ۸۰

لنا من الموقنين ب  قبل ظهوره لتكون ع  ج  و  ،في قيامة األبرى  هللا هُ رُ هِ ظل بمن يُ و  ب  يوم لقائ  اً رّ قِ مُ و 
  يعلی العالمينو  علينا عمة من عنده باليةً النّ 

 
 يرتكبون الفواحشو  مظاهر علم و  هللانفسهم للی و للير يا نبي عن اّلذين ينسبون نلكن نشكو   ۸۱

 بعضهم بعضاً  ن  ول بُ ت  يل ي  و   موال بينهميسرقون األو  نفسيقتلون األو  يشربون البمرو  موال الناسنكلون أيو 
ّنهم ما و للينا  ذلر كل   رجع الناُس يُ و  ،قوالهميكذبون في نكثر نو  هللاعلأ  ن  ول رُ ت  فل ي  و    هللاستحيون عن اا 
البضوا  آثارُ  ر  ه  ظل ن ي  ن  بعد اّلذي ينبيي ألهل الحّ  بأهوا عيرتكبون ما نُ و  هللايتركون ما نمرهم و 

 عن 
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 يكون ممتازاً و  هللا بمثل من يمشي بين يديّ  رضيمشوا في األو  ،القدس من اللعاتهم نوارُ نو  وجوههم
 هللايذكروا و بحيث يشاهدوا آثار القدرة بعيونهم  ،الّسكناتو  الحركاتبجميع  رضن علی األعن كّل م  

علی  ن  ول ُض مل لو ي  و  ،بأياديهم هللاحكام أبذوا نيو  الان القرب بأرجلهمنو يمشوا للی و  قلوبهمو  لسنهمأب
  يال يلتفتون لليهماو  بهما ن  ول نُ ت  عل معادن الفّضة ما ي  و  هبوادي الذّ 

 
اليرور و  برّنهم في وادي الكِ ا  و  ،هما هوى ب  هو قبلوا للی ما ت  نو  ّل ذلرّن هؤالء نعرضوا عن كا  و    ۸۲

ّياهم ال في و  بأن ال يجمعنا هللانسئل و  ،ءءار  نحن بُ و  عنهم ءي كان بر  هللابأّن  حينئذٍ  شهدُ نو  ييهيمون ل   ا 
  قديري شيءّن  كان علی كّل ا  و  ،ال لل  لاّل هو لّن  هو الح ّ  ذل ، لبرةال في اآلو  اّلدنيا

 
 ّن بحور العظمة، كأفي نبحر تلر الكلمات جريناهن هذا الماء اّلذي نيا نبي م فاشربل  ذاً ل   ۸۳

 عن ر  بُ جُ حل ا ي  ثيابر عمّ  ّنر فابلعل ي فاعليهاو  بهاو  عات لهاة مشعش  يّ جواهر االحدو  متمّوجات فيها
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ل توكّ و  ،حد من نال تب ل و  ادبل فيها ثمّ  ،اهللبو  هللابسم  لل قُ ف   ،الحمراء يّ جّ الّدبول في هذا البحر اللُّ 
  يتكون في  من اآلمنينو ّن  هو يحفظر ، فا ُ بُ سل فهو ح   هللال علأ ن يتوكّ م  و  ،رربّ  هللاعلأ 

 
 لكّل باشعاً و  لكّل الوجوه باضعاً  تجد الّسالر   لال  األبهأ بأّن في هذه المدينة األاعلمل  ثمّ    ۸٤

هور علأ الور يشهد نوره فيما نحاالت ننوار الظّ و  ،في  هللارى قد يو   لالّ ّن  ال يشهد شيئاً ، ألشياءاأل
ال يتقّدم و  ،فتبار نفس  علي  بأن ال يجلس علی عدور المجالس الفي ذلر المقام ح   و  يالممكنات

ما ال يرضأ  ال يرضأ لوج ٍ و  ،مواله   في كّل حين بين يديّ يشهد نفس  و  ،علی نفس الستكبار نفس 
ر في رُ حل ي  و  حّب  لنفس ما ال يُ  حدٍ ال يحّب ألو  ،يقدر نن يسمع  من غيره ما ال ال يقول ألحدٍ و  ،لوجه 
  يءدافي ملكوت الب  ستوا علی بيّ اال رضاأل

 
 هذا ح   و  ،الّتيييرو  يرى الّتبديلل   ،كما ذكرنا من قبلُ  ،ل سلوك ائنو ّن الّسالر في  بألكن اعلمل و    ۸٥

 بّدلُ يوم تُ ﴿ ل في وع  تلر األّيامزّ ال ريب في  كما نُ 
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عرر  و  فالروبأ لمرن ندركهرا ،ّيام اّلذي ما شهدت العيون بمثلهاا من نهذو  (55)﴾يرضغير األ رضاأل 
هرذا و  (56)﴾،هللاّيرام كرهم بأذّ ر و و لمات للی النّ برج القوم من الظّ لقد نرسلنا موسأ بآياتنا نن نو ﴿ رهايدل ق  

 يلو ننتم تعرفون  هللاّيام من ن
 
 لحد   بيير ذلر فقد نن نقرّ وم   ،بين يدير موجودٌ ّدالت ل  ب  ت  المُ و  تيايراتمقام كّل المُ في هذا الو    ۸٦

يقدر ل   رضيجعلها غير األو  رض  بّدل األن يُ م  و  يحارب  في حكومت و  نازع  في سلالان و  هللافي نمر 
الّنور و  بالّنور لمةعن ذلر كما بّدل الظّ  ال تستعجبل و  ،هرهاّرر علی ظ  ح  ما يُ و  ما عليها كلّ نن يبّدل 
 حكمُ  تُ بُ ثل في ذلر المقام ي  و  ،الحيوة بالموتو  الموت بالحيوةو  الّضاللة بالهدايةو  الجهل بالعلمو  بالّظلمة

رادق هذا عن هذا الّذليل من سُ  يظهر لر ما اللبت  في  لِ  رل هل هذا الّسبيل فكّ  تكون من ن لنل  يبديلالتّ 
 لٍّ عن كُ  ل  كُ و  ،عّما يفعل لُ سئ  ال يُ و  يحكم ما يريدو  عل ما يشاءألّن  يف ،اكنين، لتكون في  من السّ الّدليل

  (57)يون لُ سئ  يُ 
 
 ني في ،ترى في هذه الّرتبةل   ،لكن يا نبيو    ۸۷
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 فري مواقعهرا كّلهرا حر   و  ،متفاوترةً  عالمراتٍ و  مبتلفةً  مقاماتٍ  ،ل الّسلور كما ذكرنا في مدينة الاّللبنوّ  
 نرزل شريئاً ماكنهرا مرن دون نن تُ اء فري نشريفري هرذا المقرام برأن تشرهد كرّل األر ينبيري لجنابرو  يمقاماتهاو 

هرذا  فري الّناسروتِ  هروت  الالّ ّل ِحرلّنر لو تُ  مثالً  ندنّوهاو  ن مقامهام اً ئنو ترفع شي ،علّوهاو  عن ععودها
فري  هروت  ر الالّ كُ ذل ت رلكرن لرو و  ،ر ِعر هروت هرذا كفررٌ ء الالّ  للی هواالّناسوت  ععد لو تُ و  ،ر محضرل شِ 
وحيرد ّن جنابرر لرو تشرهد الّتبرديل فري عروالم التّ ي ني لريب فير  ال ح   ل   في الّناسوتِ  الّناسوت  و  هوتِ الالّ 

س أتعرف  علی ما ينبيي ال بو  في مقام  بديل  شهد التّ ت   نل ا  و  ،كبر من ذلرلر نلم يكن في المُ  بٌ نل هذا ذ  
 يعلير

 
ّني ف و  و    ۸۸  مقامات الّتبيان في العيان كأّني ما ذكرت حرفاً و  بيانرّبي كّلما نلقينار من نسرار الا 

ّن  هو ا  و  ،رادنو  هللاسنذكر في حينها لذا شاء و  ،المبزونة هللاجوهر حكمة و  المكنونة هللامن بحر علم 
ّنا كل  و  ،في مقامها شيءذاكر كّل    يل  ذاكرون  ا 

 
 ء الجبروت بأّن الير الّتي تالير في هوااعلمل  ثمّ    ۸۹
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لرن تقردر و  ،فيهرا هللافواك  التي بل   ق  ذُ مل لن تقدر نن ت  و  ،هوتلالّ تقدر نن تالير في سماء قدس الن  
، كمرا تشرهد فري تلرر األّيرام لتمروت فري الحرينمنهرا قالررة  لو تشرربو  ،نهار الّتي جرت فيهانن تشرب ن

هم في كأنّ و  ،ون يّدع يّدعون ماو  ما يقولون  يقولون و  يفعلون ما يفعلون و  نفسهم لليناعن اّلذين ينسبون ن
 يحجباتهم مّيتون 

 
 نمرتجد كّل و  في مكان  شيءٍ الّدالالت لتعر  كّل و  شاراتااو  كّل المقامات كذلر فاعر ل    ۹۰

سافروا في معارج و  الهداية رِ لل قد ركبوا علأ فُ  رجالٌ  ،حدّية، ني مقام مدينة األلهذا المقامو  يفي مقام 
ح المسر من تجد روائو  ،الجالل من هياكلهم سرار  نو  وجوههم الجمال عن نوار  تشهد نو  ،حدّيةاأل

هم ما شربوا  عمال الذينال يحجبر ن و  ،سكونهمو  حركاتهمو في مشيهم  لالنةِ تالح  آيات السّ و  ،كلماتهم
 رضفسدون في األيُ و  هواء ننفسهميّتبعون ن و  ،ةن القدسيّ ما وعلوا للی مدائو  افيةمن عيون الّع 

 ذين ورد فيهم الّ  يهتدون بأّنهم مُ ن  ول بُ س  حل ي  و 
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رره  ﴿ :نهمشررأ هررذا و  هررذا المقررامو  فرمراتررب هررذا الّسررو  (58)تبرراا كررّل نرراع  يميلررون بكررّل ريررح﴾ين عررااٌ  رُ جٌ م 
 يال يحتاج للأ تالويل الكالم ،عند حضرتر مشهودٌ و  عند جنابر الوالن معلومٌ 

 
ررة ن  لّيررالررة األوّ قالنّ و  ّن شررمس الحقيقررة بررأسررمعت  و  ّن كّلمررا شررهدت   بررأثررّم اعلررمل    ۹۱ ی نفسرر  مررن للرر ب  س 

الّ و  ،يجررادهندسررة عرروالم ااو  مررن ضررع  العبرراد ذلررر لالّ  ل لررم يكررنبلررسررماء الق  ن فات الّعررو  سررماءكررّل األ ا 
 واتالررذّ  تُ وِّ ذ  ُمررو  ظهررر الّعررفاتمُ و  سررماءرّبرري األبررل هررو مُ  ،مرر ر  نرراء ح  فرري فِ  ن  رُ ول دُ ي ررو  حررول ذاترر  ن  يالرروفُ 

رررمُ و  اآليرررات نُ ِلرررعل مُ و     مفقرررود عنررردهمرررا دون ررر تجررردل بعرررين سرررّرر ل   ّن جنابرررر لرررو تشرررهدل ، برررل لالعالمرررات زُ رِّ ال 
ّنر   بأت  ُبرلّمرا ث  و  اآلن كران بمثرل مرا قرد كران﴾يو  شريءلم يكن مع  مرن و  هللاكان ، ﴿معدوم في ساحت و 

ّنر لذاً و  ؟الّتيييرو  بديلالتّ  جري حكمُ كي  ي  ، شيءٍ لم يكن مع  من و  عّز كانو  جلّ  ينرار لق فيمرا نرل تفّكر ا 
 يتكون في  من الّزاهدينو  ،زلّيةبح األتظهر لر شمس الهداية في هذا الّع لِ 
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ّنر لو تركب ا  و  ،من األبيار حبارلأل لالّ  ّن كّل ما ذكرنا في ذكر األسفار لم يكن بأثّم اعلمل    ۹۲
 دّ ن ترتقبل ن اّللع علی األسرار منتو  تقالع كّل األسفارل   تسير في حدائ  االهيّ و  راق المعنويّ علأ بُ 

  يللير األبعار
 
ص نفسر عن تبلّ يقان لِ  في ممالر ااتكون من فارس هذا الميدان فاركضل  لنل  ،يا نبي ذاً ل   ۹۳

مدينة من عالر هذه الو  يحة المسكّية من نفحات هذه الحديقةتجد رائو  سجن الّشرر في هذا الّزمان
 : م ما قالعل فنِ  يال تكن من اليافلينو نعيبر  مل ّنر ال تحر ا  و  ،قالار العالمتفّرقت نسمات العالرّية في ن

 
 ها اليبِ  نفاُس  نت في الّشرقِ بق  و ع  ل  و     ۹٤

 (59)مُّ   الش  ل   اد  لع   زكومٌ رب م  في الي  و 
 
هذا مقام اّلذي و  ،رةيل في حديقة الح   الرُ السّ  لُ بُ دل ي   هذا العروج المعنويّ و  لهيبعد هذا الّسفر ااو    ۹٥

في  عار متحّيراً و  ،هؤالء المشركين تنوح علی هذا العبد اّلذي بقي بين يديل و  كيتبعلير ل   لقيل لو نُ 
 بحيث في كلّ  ،من المتحّيرينّجة ل  يكون في هذه اللُّ و  هنمر 
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هرذا و  ،البلد كمرا نبرجروني عرن الربالد في كّل ساعة يريدون بروجي عن هذهو  يوم يشاورون في قتلي
 ،حدما نبا  من نو  ،ّدر ألنفسناق  و  بنا م  ك  ح  و   علينا هللا أر ما قضنتظنو بين يديهم  كون حاضراً العبد ن

ان حرز نغشرت األو  ،البيضراءو  اء مرن نهرل البيريالّضررّ و  سراءأحاالتنرا مرن الب من نفس مرع مرا نرُ ذ  حل ما ن  و 
 :في تلر األزمان

                  عي مُ دل وحي كأعند ن   نوحٍ  وفانُ الُ ف  
 ي تلوع  ك   البليلِ  نيرانِ  يقادُ ا  و 

   قل   بّث نما يعقوبُ  ني  زل حُ و 
 (60)لّيتيبعض ب   ّيوبِ  نال  كّل ب  و 

 
 ينقالع عنر كّل األذكار نٍ تحزن علی شأالواردة ل   القضاياو  الّنازلة لو نذكر لجنابر البالياو     ۹٦

هار لظ تُ يل ال  ّنا لّما ما نردنا لجنابر ذلر لذا غ  ا  و  يلرفي المُ  هللاعن كّل ما بل  و  تيفل عن وجودرو 
رادق الييب للأ في سُ  نشاء ليكون مكنوناً اا نرضعّما يتحّرر في ُتُ  احتجبو  في كبد البهاء ءالقضا
 ال في شيءعن علم  من  بُ زُ عل ال ي  ﴿سّره لذ  هللار ظهِ نن يُ 
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 (60)﴾يرقيب شيءّن  كان بكّل ا  و  رضال في األو  الّسموات 
 
 ةأ ما كّنا في  في ذكر هذه المدينلل رجعناو  شاراتنا اانا عن ذكر المقعود تركدل عُ ب   ّنا لّماا  و    ۹۷

  يلرمن نعرض عنها ه  و  أج  الّتي من دبل فيها ن  
 
في آثار  فر يكون متحّيراً دبل في هذا السّ  لواح بأّن منها المذكور في هذه األيّ  يا نعر ل فا   ۹۸

جميع األالرا  كما شهد بذلر  منو  الجهات يرة من كلّ بذه الح  يأو  ،هللاع آيات عنع بدائو  هللا قدرة
  :عم ما قالفنِ  (62)﴾،ني فير تحّيراً رّب زدل : ﴿األعلی في قول  ألجوهر البقاء في م  

 
        حّبر مذهباً  أ ابترتُ حتّ  ترتُ وما اح    ۹۹

  (63)حيرتي لو لم تكن فير حيرتيفوا

 
نكبر من  هللاهمي مثوا  للأ تعلوا نلن تقدروا نو  ،تهلكون و  الكون في ذلر الوادي تضّلون السّ و   ۱۰۰

 ،رال من آبِ و  ّولٍ ، كأّنر لن تجد ل  من نيجادسعة هذه المدينة في جبروت اامن و و  عظمة هذا الوادِ 
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ة لهيّ ّيبة في هذه المدينة ااالالّ  رضعلأ الّي هذه األ هللاّيده نو  ،هُ رُ ف  فيها س   ل  مُ بشرى لمن ك   شرى ثمّ بُ ف   
 يمينرّب العال   نقول الحمد هللو  ،المبلعينو  قّربينتحّير فيها كّل المالّتي ت

 
يدبل لهي ل  ريد نن يتعارج للأ والن اايُ و  الّترابّي، يسافر عن هذا الوالنو  لو يتعارج العبدو   ۱۰۱

هذا الوالن و  الّسالر في هذا المقامو  ياهللبقائ  بو  من هذه المدينة للی مدينة الفناء لفنائ  عن نفس 
 ناءلزم الف  في قُ  حُ ب  سل ي  و   ذات و  جسدهو روح  و  ينسأ نفس و الكبرى ل  حل فر الم  لسّ هذا او  األعلأ البحت

ضمحالل  عن ممالر  الوجود المن  آثار   حدٌ لن يشهد نو  ،مذكوراً  كمن لم يكن شيئاً  رضيكون في األو 
  يلبلوغ  للی مقامات المحوو  الّشهود

 
، هلها للی هذا المقام الّسدادشوق ن  كثرةاد لِ ؤ الفتفنأ ممالر سرار هذه المدينة ل  لو نّنا نذكر نو   ۱۰۲

 ينوار المحبوب للحبيب الفارغظهور لشراق نو  ،ّن هذا المقام مقام تجّلي المعشوق للعاش  الّعادقأل
 

 حين تجّلي المعشوقُ  هل يمكن للعاش  وجودٌ و   ۱۰۳
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برل  ياّلرذي نفسري بيردهو ال ف ؟وبعنرد وجرود المحبر نو للحبيرب دوامٌ  ،عنرد ظهرور الّشرمس ّل بقاءٌ نو للظّ  
رو  سهلهاو  بحرهاو  ّرهاب  و  غربهاو  رضالّسالر في هذا المقام لو تفّحص في شرق األ   جبلها مرا يجرد نفس 

 يلالافة محوه في بارئ و  وجدهال نفس غيره لشّدة فنائ  في مُ و 
 

ينير عن يُ  لقي علير ماحفظي لبليل العدل ألُ و  لملوال بوفي من نمرود الظّ   هللافسبحان   ۱۰٤
 هللاتي أأ يلكن نعبر حتّ و  ،هوارو  لة عن نفسرفل هذه المدينة حين غ   للألر ما يقّربر  قرنأل  و  دونر

 قلل و  ،ص المعانيمُ من قُ  وحانيّ رائحة الرّ   ل نشِ  فأذاً ل (64)يابرين بيير حساب  هو يجزي الّع نّ ا  و  ،هأمر ب
: نقولو  ،معارج البقاء تتعارجون  للأننتم  قاء لنل سرعوا لّلدبول في مدينة الب نننل  ،ة الفناءج  هل لُ يا ن 
 (65)راجعون﴾ي ّنا للي ا  و  ا للّ نّ ﴿ل

 
 يعظم األسنأ يدبل في مدينة البقاء علأ البقاءتبة األالرّ و  من ذلر المقام األعلأ األعلأو   ۱۰٥
   علی عرشنفس   الرُ في ذلر المقام يشهد السّ و 
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ررررظل ي   لذاً  ،سررررتعالءكرسررررّي االو  االسررررتيناء  كررررال  مررررن  هللاينرررري يرررروم يُ : ﴿كررررر مررررن قبررررلُ مررررا ذُ  لرررر  حكررررمُ  رُ ه 
 يكن الحمراءس البيضاء في هذا الرّ شرب من هذا الكأو  ،من وعل للی هذا المقامل فهنيئاً  (66)سعت ﴾ي

 
 ،عن كّل ما سواه هُ اد  ؤ استفرغ فو  ،ر البقاءحُ بل فر لّما استيرق في نفاّن الّسالر في هذا السّ   ۱۰٦
يمشي في و  ،س البقاءأيشرب عن كو  يبداً ال لييره نو  لنفس  معارج الحيوة ال يرى الفناء استبلغ للیو 

ل من نعمة الباقية الّدائمة من كأيو  ،يجالس مع هياكل البقاءو  ،يالير في هواء البقاءو  ،البقاء نرض
  يلی البقاء بالبقاء مذكوراً هل البقاء في عُ يكون من ن و  ،ائمة األزلّيةّشجرة الدّ 

 
في هذه الحديقة  هللانت لو تدبل باذن نو  يفنأي   ال دائمةٌ  باقيةٌ كّل ما يكون في هذه المدينة ل  و   ۱۰۷

 فالكهانو  كذلر قمرهاو  ،بداً  نبُ رُ يل ال ت  و   ُ س  كل تجد شمسها في قالب الّزوال بحيث ال تُ العالية المتعالية ل  
اّلذي ال لل  لاّل هو لو نذكر لر بدايع  هللاوّني فا  و  يبهاو  كّل ما فيهاو ها رُ حُ بل نو  هارُ جُ شل نو  ننجمهاو 

 نوعا 
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رللری آبررر اّلرذي ال آبرر لرر  مرا ي   هرذه المدينرة مررن يومئرذٍ    ،ائمررةّيبرة الدّ ادي لهرذه المدينررة الالّ ؤ فر بُّ ُحرر غُ ر  فل
رظل ت   لرئالّ و  ،تعجيل الاّلالبو  لضي  الوقت بتم القول  لكن نو  مرن  ذنٍ  فري ااجهرار مرن دون لاألسررارُ  رُ ه 
 يارهّ مقتدر القال هللا

 
ل من سماء نزِ مع هذه المدينة ي   هللاظهره يُ  نل الموّحدون في قيامة األبرى بأّن م   رُ ظُ نل ي  س  و    ۱۰۸

 ،بذلر آملون  كل  ّنا ا  و  ،يفوز بلقائ و بين يدي   رُ ُض حل فالوبأ لمن ي   ،ينالييب مع مالئكة المقّربين العالّ 
  ي  منقلبون للي كل  ّنا ا  و  ، لذ هو الح ّ هللنقول الحمد و 

 
نال  في الّسبيل من يفي هذه األسفار لو  المسافرو  ّن الواعل في هذه المقامات اعر  بأثمّ   ۱۰۹
  يّول من دون نن يعر  ذلردم األيرجع للی ق  و  ،يهلر في الحينل   نو غرور رٍ بل كِ 

 
 ،آيات و  اهللجناحهم لّلذين آمنوا ببفضوا األسفار نن يُ  المشتاقين في هذهو  عالمة الواعلينو 

   ِ ر  فل وا علأ ر  ذين استقرّ عوا ذواتهم للّ بِض يُ و  ،مظاهر جمال و  هللابوا للی ذين استقر  نفسهم للّ وا نعُ نجِ يُ و 
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  يعظمت و  هللا نمر
 

للأ  وعولهم للي  لن يعلوا لالّ و  هللاغاية القعوى في سلوكهم للأ  للأألّنهم لو يتعارجون   ۱۱۰
 تل ق  لِ ما بُ و  لهم تل ر  دِّ ما قُ  تيللی مقامات الّ  نّ ّن نن يتعارجُ رُ قدِ فكي  ي   ،ت في نفئدتهنّ لق  مقّر اّلذي بُ 

مركز الموجود اّلذي جرى و  زل للأ األبد لن يعلوا للی قالب الوجودلو يسافرون من األو  ؟لشأنهم
 ؟كي  للی مقام و  ،نائ نن ينزل بفِ  لن يقدر نحدٌ و  يالقدرة عن يساره شالوطُ و  العظمة عن يمين  بحورُ 

فكي   ياريمشي في هواء النّ و  ،ارار في كرة النّ علی بحر النّ  يل رِ سل ي  و   ،ارالنّ  رِ لل في فُ  هو كان ساكناً و 
نل و  ،بها ب  رُ قل ار نو ي  ل  باألضداد نن يدبل في النّ بُ  نل يقدر م    ييحترق في الحينها ل  بل رُ قل ي   ا 

 
 رضاألو  ن في الّسمواتم   لّ كدده عن قالع بيّ م  عظم لو يبأّن هذا القالب األ اعلمل  ثمّ   ۱۱۱

 ،نفسهمعّما يظّنون في ن هللافسبحان  يرباب  كي  يعل الّتراب للی رّب األهللافسبحان  ،هنّ كلّ لتنعدم 
  يتعالی عّما هم يذكرون و 
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يجد في قلب  نار الحّب و  ،ّدر ل الر يتعارج للی مقام اّلذي ال غاية ل  فيما قُ لّن السّ  ،أل  ب    ۱۱۲
 ،قبال  للی بارئ ا  و  حين يزداد في حّب  موالهُ  كلّ في و  يزمام االبتيار عن هؤالء األبياربحيث يأبذ 

من  رضاألو  الّسموات كان ل  مألو  ،ةعديّ هو في ميرب البُ و  ةربيّ بحيث لو كان مواله في مشرق القُ 
لو و  يد فيهاالّتي كان المقعو  نرضيعل للی يركض بعيني  لِ و  ينف ء ل  الّذهب الّعفراو  اللؤلؤ الحمراء

  ين  ول ثُ ع  بل مُ ّنا ب  ل  ا  و  ،في قيامة األبرى  هللاظهره يُ  نل م  لّنا لِ  يرٍ فت  مُ  بأّن  كّذابٌ  تجد الّسالر بيير ذلر فاعلمل 
 

ما ظهرنا للعباد ثمرات هذه المقامات و  الاء عن وج  األمرّيام لّما ما كشفنا اليِ في تلر األو   ۱۱۳
قّل من ن رضن علأ األش  لكّل م  لو كُ  الّ ا  و  ،كران اليفلةفي سُ  لذا تجدهم ،نعنا عن لظهارهاالّتي مُ 

يركضون من كّل األالرا  للبلوغ و  هللاناء رحمة تشهد كي  يجتمعون في فِ ّم اابره من هذا المقام ل  س  
  رينمنون عن المنكِ ؤ يمتاز الملِ و  ،ما ذكرنا من قبلُ بفينا لِ نلكن و  ،هللاعّزة   ِ ر  فل للی ساحة القرب في ر  
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  يالمهيمن القّيوم اهللب الّ ة لقوّ ال و  ل  ول نقول ال ح  و  ،المقبلون عن المعرضينو 
 

ال و  ال ذكرٍ و  ال رسمٍ و  من هذا المقام للی مدينة الّتي لم يكن لها من اسمٍ  الرُ يسترقي السّ و   ۱۱٤
لها و  ي  الييبف الييب عن نشرق فيها شمُس تُ و  مد  تدور في حول القِ و  مد  القِ  جري فيها بحورُ ت   ،عوتٍ 

ّني ما و  يفي بحر الييب يدبلنو  من بحر الييب عنياللِ  قمار من نورها كّلهنّ نو  فالر من نفسهان ا 
 هو بالقها لذل  ،مظاهر نفس و  هللا الّ ل حدٌ ال ياّللع علأ نسرارها نو  ّدر فيهاعّما قُ  ذكر رشحاً نقدر نن ن

 يبدعهامُ و 
 

نفّسر لجنابر  كتبنا بعضها نردنا بأنل و  ض بتلر الكلماتن نتعرّ أّنا حين اّلذي نردنا نب ثّم اعلمل   ۱۱٥
لكن و  ،سينات المقد  و  ب  ر  و  لين بنيمات المقّربين عبارات المرس  و  ينيّ  من كلمات الّنبما ذكرنا من قبلُ  كلّ 

 مرفي األ جوالً كان ع  و  هلة من هذا المسافر اّلذي جاء من عندكمما شهدنا المُ و  ما وجدنا الفرعة
 ،يلي  بهاو  ما ينبيي لهاو  ما نتممنا ذكر األسفار بتمامهاو  اكتفيناو  قتعرنا، لذا قد امكل الحُ  في راكضاً و 

 بل تركنا ذكر 
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في  نِ يل ي  ل  عل رين األ  ف  افع للی مقام اّلذي تركنا ذكر الس  بلغ تعجيل الرّ و  ،ظمأنسفار العُ و  ن الكبرى ئمدا
 يضاءالرّ و  الّتسليم

 
روة تعل للی ذِ و  العلوم تعر  كل  ل   ر في هذه الكلمات المبتعراتكّ فلو نّن جنابر لو تُ و   ۱۱٦

  يالمفقودو  الوجود من المشهود كل   يكفي :تقولو  ،المعلوم
 

 رّب : الحمد هللنقولو  (67)،زيدم   نل هل مِ  :لكن لو تجد في نفسر حرارة المحّبة لتقولو  ۱۱۷
 العالميني 
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