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أو ل ما كتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيهه ومللهع أمهرل ال هان كهان مفها  يفسهه فهأل عهال  ا مهر  ا ن  

ها  الخيهر وال هان منهع  والخلق من فاز به قد فاز بكل   ا ذا  ا عمهال الل وله  يهيتأل بكهل  ي هه مهن أ هل الض 

ه مههن لههدم المف ههه د يفههأ أن يت بههع مهها أمههر بهه فههمت  بهههاا المفهها  ا ألههنى وا فههق ا علههى ينب ههأل لكههل  

 فبل أحد ما دون اآلخر  اا ما حك  به مللع اإللها ا ال ي   ي هما مع  

 

هآال اين أوت ا ب  ا ن   بب ا عظه  لهنظ  العهال  وحفهم ا مه  وال هان  فهل ئر من اهلل يرون حهدود اهلل الس 

ي ههه ا   علههى فأ والههه م ال مهها رقهه  مههن الفلهه  اا أمريههاك  بكسههر حههدودات الههن  ا ي هه ي ههه مههن  مهه  رعهها ا  

قههد ما هههر بحههه ر الحكمهههم والبيهههان بمههها  ا هههر يسهههمم الهههر حمن  فهههأل اإلمكهههان لههروا الحيههه ان لمهههن

ا ن ال ههاين يكاهه ا عهههد اهلل فههأل أوامههرل ويك هه ا علههى أعفههابه  أول هه  مههن  ا تنمهه ا يهها أولههأل ا لبههاب

 المتعالأ ل الض  
 
 الل لدم ال نأل

 

عبهادن ومفهاتير رحمتهأل لبري تهأل كهال  يهم ل ا مهر يا مه  ا ر  اعلمه ا أن أوامهرن ألهرا عنهايتأل بهين 

لهه  ي ههد أحههد حههالو  البيههان ال ههان يهههر مههن فهه  مشههي م الههر حمن  ء مشههي م رب كهه  مالهه  ا ديههانآمههن ألههم

ئن ا ر  كل ههههها ليابهههههر أمههههرا مههههن أوامههههرل المشهههههرقم مههههن أفههههق العنايهههههم آلينفههههق مهههها عنههههدل ولههههه  يكهههه ن خههههم

 وا للاف

 

قهد تكل ه  لسهان قهدرتأل  قل من حدودن يمر  عرف قمي أل وبها تن ب أعال  الن  ر على الفهنن وا تهالل

لحبيهب و هد عهرف المحبه ب  ا ل مهالأل اه بىب هفأل  بهروت عظمتهأل مخاابها لبري تهأل أن اعمله ا حهدودن ح  

ب رحيهق لعمرن مهن شهر من  ال الكلمم ال تأل فاحر منها يفحات الفضل على شين ال ت صف با ذكار

  من أفق اإلبدا  اإلي اف من أيادن ا للاف ا ي ه يل ف ح ل أوامرن المشرقم
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حيههق المختهه   بيصههابع الفههدر  واالقتههدار يشهههد ي هها يم لنهها لكهه  ا حكهها  بههل فتحنهها خههت  الر  أال تحسههبن  

 ...بال  ما يم ل من قل  ال حأل تفك روا يا أولأل ا فكار

 

حكهههها  لكههههل  أن يت بع  هههها ولهههه  بههههيمر تنفلههههر عنههههه ألههههم ات أف ههههد  ا ذا أشههههرقر مههههن أفههههق البيههههان شههههمأ ا 

ههههء وال ي  آي ههههه يفعههههل مهههها يشهههها   ا ديههههان ي ههههه لمحبهههه ب ومالهههه  ا  ء ومهههها حكهههه  بههههه المحبهههه ب آا شههههسهههه ل عم 

هها  إلثبهات ا  ا ن ال ان و هد عهرف الهر حمن وعهرف مللهع  هاا البيهان  االخترا  ي هه يسهتفبل بعينيهه الس 

 ...قبل وفاز بف ل الخلابا حكا  بين ا يا  ا بى لمن أ

 

 


