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  الرّحمن الرّحيم بسم اهلل

  
ائن قبل كّل شيء وال يكون شيء معه وكان الحمد هلل الّذي هو ك

فئدة العارفين عن معرفة أقد قصرت  الّذي لده شيءلوجود موجوًدا حين ال 
دنى آيٍة من آيات قدرته أفه وعجزت عقول الموّحدين عن درك دنى وصأ

تك فكيف يمكن مجد لسن عن تمجيد مقدوراكلّت االٔ فسبحانك يا ٕالهي 
خلقك فكيف يمكن معرفة  شيء من رفةفهام عن كنه معقدرتك وعجزت االٔ 

بداعك الخلق ال إبو عرف بما سواك تُ ال ا نفسك فبتعريفك نفسي قد عرفتك ب
ٕاّال  لهإ  اهلل الّذي الأنت  حٍد في معرفة كنهكن ال سبيل الٔ أمن شيء عرفتك ب

 اهلل لمأنت  وحدك ال شريك لكأنت ٕاّال أنت  حٌد كيفأوحدك ال يعلم أنت 
 بتكتاهلل كائٌن لم تزل ولم يكن في روأنت  عندك شيءتزل كنت ولم يكن 

تعرف نفسك فقدرتك المبدعة أنت  كمإالهي  فكّل معترف بالعجز يا شيء
شارات عند االٕ  ة موصوفةثمعروفة لدى الممكنات واختراعاتك المحد

هله أأنت  حٌد من خلقك كماأن يعرفك أسبحانك تقّدست نفسك من 
شياء عن معرفتك ن شيء حجبت االٔ بداعك ال مإ ومستحّقه فسبحانك 
ٕالهي  نعدام لدى وصفك فسبحانك ياشهد االٕ هم عليه  واختراعك الخلق بما
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ٕالهي  قُصرت العقول عن تحميدك فياقد قد عجزت النّفوس عن تمجيدك و
نفسنا أبالعالمات فبايجادك  نّك المعروف باالٓيات والموصوفأشهد لديك بأ

شهدك أوصافنا لك أ نشائكإا وبنّك المقّدس عن وصفنأاعترفت لديك ب
ي جذبنإٔاليك  هب لي كمال الّصعودٕالهي  نّك المنّزه عن معرفتنا فياأب

حجاب نور االنجذاب واضمحلّت بنفحات قدسك لديك حتّى خرقت االٔ 
حجاب الّرقايق الّتي ألى مقاعد االتّصال ورّقت إ نفصال بالورود االٕ  مساكن

قيم عندك واعترف ا خل عليك ودأن الورود في بيت الجالل الٔ  منعتني عن
حد الّصمد الفرد االٔ ٕاّال أنت  لهإ هلل ال اأنت  نّكأب لك بما تصف لي نفسك
 يكن لك ولٌد وال شريك لك وال ولّي من الّذلّ  الّذي لم يلد ولم يولد ولم

ّن كّل ما سواك خلقك وفي قبضتك وال أب شهدأاهلل رّب العالمين ووأنت 
الّسلطان القديم والملك العظيم ال أنت  شيّتكبمٕاّال  الحٍد بسط وال قبٌض 
رٌف بالعبوديّة والتّقصير كل معتو بمشيّتكٕاّال  ال شيءو تعجز في قدرتك شيا

بجالل وجهك الكريم وبعظمة اللّهّم  سئلكأيسبّح بحمدك فٕاّال  شيء وما من
ُمحدثها أنت  يّامك الّتيأمن نفحات شئون تحرمني  اال اسمك القديم 

              (صحيفه مخزونه)   ...ئها وُمنش
 


