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 اوا مَ رُ يِّ غَ ى يُ ت حَ  ومٍ ى قَ لَ ا عَ هَ مَ عَ نْ ا  ةً مَ عْ نِ  ارً يِّ غَ مُ  ُك يَ  مْ لَ سبحانه  اهلل نّ إ فاعلم 

االٓيات و العلم اِت بَ يِّ َط  مْ هِ يْ لَ ا عَ نَ مْ ر حَ  آيات اهللفي  نّ ّظ ب الذكفب مْ هِ سِ فُ نْ ا بِ 
ليف كالتّ  يعلى نف رٍ وْ سُ بِ  مْ هُ نِ يْ بَ مر اهلل ضرب الٔ  ا استهانوالمّ  ثمّ  ونَ رُ ك ذَ تَ يَ   مْ هُ ل عَ لَ 

هم بآيات اهلل لعلّ  اُب ذَ العَ  هِ لِ بَ قِ  نْ مِ  هُ رُ اهِ َظ وَ  ةُ مَ حْ الر  هِ يْ فِ  هُ نُ طِ ابَ  اٌب بَ  وَ هُ وَ  عنهم
 يدت عهذخأا مً لْ ُظ نفسهم أاستيقنت  ما دمرنا بعأوا دُ حَ ا جَ لمّ  رون ثمّ كّ يتف

من امارات  يرمنكأبما  يعلمو يلنفس از عِ وَ  يربّ  باهلل اورً رُ غُ عناقهم أمن 
   يغير دحأن يقوم بها أر دة حيث ال يقيّ الحقّ 

  
ين ذلى الّ إ ر ظان يمن آثار ال شأنً طن يبأو أ يتن يقوم بحجّ أاليوم  ردفمن يق

 دحأر دمن سواهما لن يقو ةيّ كرالتّ و ةشتيّ العلم من الرّ في  المقام اذعون هدّ ي
مر اهلل من حيث أ لّ كون الديجح كلذ دبعو يبمثل آيات ورقة تبكن يأمنهم 

و ما أالمغرب و هل المشرقأمن  دحأصف ه لو يتّ دبي ينفس يذالّ ال يعلمون فو
 ّال إ شأن في  عيتدّ ما ا ينّ الٔ  يبفضل ن يقرّ أ ّال إ  له ل ال مفرّ دبينهما بالع

لث ارضاء الثّ و لوّ عوة االٔ دب يانفر الثّ كلما  ...يال كفى باهلل وكو ةيّ دالعبو
 االً كَ نْ ا ا نَ يْ دَ لَ  ن ا وَ ﴿ :همحقّ في  اهلل هر قولظيهم ليديأسبت كجزيتهم بما 
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 يعلمون مقامهمو يعرفونهم لّ كال انكو ﴾امً يْ لِ ا  اابً ذَ عَ وَ  ةٍ ص غَ  اذَ  اامً عَ َط وَ  امً يْ حِ جَ وَ 
ل منهم وّ االٔ  ينآن ما رأ دبع الثالثّ و يانالثّ و لوّ هم معيشة االٔ حقّ في  ونديشهو
الث منهم الثّ و ليلة يثلثو بعض ليلة ّال إ منهم  يانالثّ و بعض نهارو  بعض ليلّال إ 

تاب من اهلل كلو ال و فعلوا فيما اجترحوا بغير الحّق  دق كلذ دبعو ادً بأ يما رآن
ان كا ن لمّ كلو نفسهمأ نأتبوا شكن يأروا دهم لن يقنّ إ سنة الوالية في  سبق

 الواليةفي  هرظ المقام ما اذهفي  هرظن يأ دّ قضت فالب دالوالية قفي  مراالٔ 
نائة د لىإ ر ظرة اندال نصيب لهم من القو كلذن لهم بأهم ال شنّ إ  ّال إ و

 ييث مثل آياتدلهم اتيان ح يجوابفي  لبت عنهمط ينّ إ رتبتهم و مقامهم
 نفسهمأوا كهلو م اهللكاجترحوا على ح كلذ دبعو تواأي نأروا دهم لن يقنّ إ و
ز ين ليميّ دّ لافي  فتنة كلذ لّ كو ال يشعرون بعهم من حيثنفس من اتّ أو

 بيّ ّط الخبيث من ال


