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 ل  ا  قل يا قوم ال تنظروا 
 
ولو  يمن دون ذلک لن تعرفونو قدرتهو ن تعرفنا اهللأن تريدنا ا   يالا بعینا   ي

ا ن  ی  الحکیم کذلک ب   يتنظرون األشیآء ببقآء اهلل الملک القادر الباقو بدوام الملک يمرأ يتفکاروا ف

 يکوننا من العارفینو نفسهمأ ياألمر لعلا النااس يستشعرنا ف

 

ا وحفظ   سبیل اهلل يف يهلأو يفديت نفس يشهدوا کلاهم بأنا  يک فانظر شأن هؤآلء بعد الاذنا ا  و

 ستروا وجوههم عن األحبابو اضطربت کلا النافوس يياام الاتأ يکنت بین األعدآء فو يمانهمإل

 نفسهم لمن المشتغلینأوکانوا بحفظ  األعدآءو

 

 صدورهم غلا الغالم يالا الاذين کان فا  وقدرته  سلطنة اهلللى مقام کلا اعترفوا با  وبلاغناه  ظهرنا األمرأو

هور الاذو کانوا من المشرکینو ما سمعوا شبهه  يشراق الاذوهذا اإل حاط الممکناتأ يمع هذا الظا

 ل  اآلفاق اعترضوا ع   يف
 
راطأومنهم من  مأل البیان ي بغى على و آمن به يکفر بالاذو عرض عن الصا

 علاهلل المقتدر المهیمن ال
ا
راطو العظیم ي مر اهلل بساذجه بتصديق أوعلاق  منهم من توقاف لدی الصا

اعرينو عمالهأوبذلک حبط  يخلق بقول يالاذ وغراته  منهم من قاس نفس اهلل بنفسهو ما کان من الشا

 نفسه يبکلا ما کان ف ينسبنو يافتى على قتلو يلى مقام حارب بوجها  األسمآء 

 

بین  يثما ابتالئ يوحدت يفو قضاياه يحمده فأو يرسلنأو يخلقن يالاذ يحزنو يبثا  ياشکر ف اذ  ا  

راآء متاکًال على اهلل ياصبر فو صبرتو هؤآلء الغافلین لى شطر ا  ربا فاهد العباد  أيقول أو الضا

ردت لهم من ألطافک ألناهم ال يعلمون ما أو ال تحرمهم عن بدايع فضلکو مواهبکو جودک

را  ييتام فأو الجهر يبا هؤآلء ضعفآء فر أيسبقت العالمین  يرحمتک الات نت الکريم أناک ا  و السا

لبدايع  يينبغ يلى میقات الاتا  علیهم ثما انظرهم  يلها  العظیم ال تقهر يا  يذو الفضل المتعال

ا ارتکبوا فو لیکا  رحمتک لعلا يرجعنا   ...نت الغفور الراحیمأناک ا  و جنبک ييستغفرنا عما


