
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة:

يا من هو أظهر من كل ظاهر, ويا من هو أجلى من كل جلي. ظهورك مع خفائك متسااااااوف. وخفالك م ل 

 ال لخفائك من ظهورك حّد.ظهورك متظاهر. ليس لظهورك من خفائك سّد. و

 [كل يوم هو في شأأ  ] يا من ليس لوجوده فناء. وال للعدم أن يكون كوجوده بقاٌء نساا و وجودك مع عدادعم
 وحدتك في عدزل وعدبد الى قرعر وعحد. (2)[كل من عليها فا ]ونس و عدادعم مع وجودك  (1)

 أنت منزه وم رى من إضافو ونس و قليلو وك يرة.

 ذي يعرفك ويداوع ثناءك؟ هو حمدك علذي بحضرتك الئق. هي ثنالك علتي لجنابك رعيج.من هو عل

علسااااااثم وعل ناء من حضاااااارتك عل ارو. وعلتمجيد وعلتحميد من ا ادك عل ارم الى رو  حامد   أنت كما 

هايو أثنيت  وشااااااااهد  وما رميت إ  رميت  نقةو بدعيو علجمال  كنت ن ياب و دم بين علماء وعلةين  وزبدة ن

ف وحى إلى عبده ]. وعلسامع (3)[آيات ربه الكبرى]علكمال  ولكن رسول هللا وخاتم علن يين  علناظر لقدر  ٍي من 

. محرم خان عدساارى, أول من سااكن في حريم عالءااةفاء, محمد علملااةفى اليل من عللاالوع  (4) [ما أوحى

أ هب هللا انهم علرجس. والى أءااااادقائهم  أفضااااالها. وموة ألوف وألا من عل ناء الى أهل بيتل علةاهرة علذين

 علمنتخ و علذين قدموع في عللا عدول من علواليو وهم ءنا مختار.

مي"  بالحق عليقين  اةيو من حضاارة علعزة أاةاها لهذع علضااعيا  روحي علعزيز  إن هذع علكتاب علذي سااي

منها مشاااتمل الى حقائق ودقائق  من كنوز غي ل  مشاااتمل الى ثمانيو أبوعب إزعءب الى أبوعب علجنو. وكل باب

 ولةائا وترتي ها الى ما يوتي 

 في ظهور علذع  لحضرة علحق تعالى شونل وبيان معرفتل. الباب األول:

 في ظهور عللفا  لحضرة علحق تعالى شونل وبيان مقام علعلم. الباب الثاني:

 في علمظاهر ومرعت ها وبيان علم دأ. الباب الثالث:

 جوب وحدتل تعالى وتقدس.في و الباب الرابع:

 في بيان ممكن علوجود واالم علك رة. :الباب الخامس

 في بحث علتعين, وعلحركو وعلتجدد في علتعينا . الباس السادس:

 في حكمو علتكليا, وعلج ر وعلقدر. الباب السابع:

 في حقيقو علمعاد وعلحشر ومسولو علفناء. الباب الثامن:

 

 

                                                           

 .29سورة علرحمن,  يو  –(1) 

 .26سورة علرحمن,  يو  –(2) 

 .18سورة علنجم,  يو  –(3) 

 .10سورة علنجم,  يو  –(4) 


