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 ال تتّبعوا الّشیطان ثّم اتّبعوا الحّق و األرضفي  ال تفسدواو ان يا مأل المدينة اتّقوا اهلل

ترجعون و مكانوا قبلكما مضت على الّذينهم كم كهذه األيّام القلیل ستمضى ايّامفي 

 انوا من الّراجعینوك مكما رجعوا الیه آبائكعلى التّراب 

 

ما اعتصامى و لى ااّل علیهكما توو  اهلل وحدهثّم اعلموا بأنّا ما نخاف من احد ااّل 

 اّن هذا لهو المراد لو انتم من العارفین انّى انفقت روحىو ما نريد ااّل ما اراد لناو ااّل به

من خاف اهلل لن يخاف سواه و جسدی هلل رّب العالمین من عرف اهلل لن يعرف دونهو

ما نتّبع ااّل الحّق و ااّل بما امرتما نقول و األرض اجمعینفي  ّل منكولو يجتمع علیه 

 انّه يجزی الّصادقینو قّوتهو بحول اهلل

 

ون كيو األرضفي  رهاكلیبقى ذ كالمدينة حین ورودفي  ر يا عبد ما رأيتكثّم اذ

األطفال الّذين يجتمعون على كری للمؤمنین فلّما وردنا المدينة وجدنا رؤسائها كذ

لمات كعلیه من  ينلقو اهلل ين بالغ لنعلّمه ما علّمنما وجدنا منهم مو الّطین لیلعبوا به

غفالهم عّما خلقوا ا  و ابهم بما نهوا عنهكینا علیهم بعیون الّسّر الرتكلذا بو مة منیعكح

 ری لآلخرينكذو رة لهمكون تذكتاب لیكالفي  ثبتناهأو المدينةفي  شهدناهأوهذا ما  له

 

 نتمكاأليّام الّتى في  بأن تطلبوها مكزخرفها ينبغى لو نتم تريدون الّدنیاكقل ان 

تبّعدتم عنها ان و ّل آن تقّربتم الى الّدنیافي ك األيّام كتلفي  م ألنّ كبطون اّمهاتفي 
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تقّربتم الى التّراب و م اذًا تبّعدتم عن الّدنیاكبلغ اشدّ و نتم من العاقلین فلّما ولدتمك

 مكت الوقت عنم بعد الّذی فاكجمع الّزخارف على انفسفي  یف تحرصونكف

 مضت الفرصة فتنبّهوا يا مأل الغافلینو

 

رضى بما و م من شىءكما يريد منو م به هذا العبد لوجه اهللكاسمعوا ما ينصح

 ون من الّراضینكيو قضى اهلل له

 

ما بقت ااّل ايّام معدودة اذًا دعوا ما اخذتم و ثرهاكم اكيا قوم قد مضت من ايّام

ونّن من كتو مكم اهلل بقّوة لعّل تصلون الى ما اراد اهلل لاكم ثّم خذوا احكمن عند انفس

ر اهلل كال تعتمدوا علیها فاعتمدوا بذو ال تفرحوا بما اوتیتم من زينة األرضو الّراشدين

 العظیم فسوف يفنى اهلل ما عند
ّ
ال و مكانفسفي  ال تنسوا عهد اهللو م اتّقوا اهللكالعلى

 ونّن من المحتجبینكت

 

م للمؤمنین الّذين آمنوا كاحبّائه ثّم اخفضوا جناحو بروا على اهللكتستم ان ال كايّا

 كذلكلّمون ااّل بعد اذنه كال يتو السنتهم بفردانیّتهو تشهد قلوبهم بوحدانیّتهو آياتهو باهلل

 رينكونّن من المتذكم بالحّق لعّل تكركنذو م بالعدلكننصح
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لن ترضوا ألحد ما ال ترضونه و مكال تحملوا على النّاس ما ال تحملوه على انفسو

 هذا خیر النّصح لو انتم من الّسامعینو مكل

 

مون بما كيحو يتّبعون حدود اهللو م الّذين يفعلون ما علمواكثّم احترموا العلمآء بین

األرضین اّن الّذين لن و تاب فاعلموا بأنّهم سرج الهداية بین الّسمواتكالفي  م اهللكح

 غیّروا نعمة اهلل على انفسهم كال من قدر اولئو شأنتجدوا للعلمآء بینهم من 

 

م انّه ال يعزب عن علمه من شىء يعلم غیب كقل فارتقبوا حتّى يغیّر اهلل علی

ال بما وردتم و ال تفرحوا بما فعلتم او تفعلونو ّل شىء علیمكانّه بو األرضو الّسموات

لن  كذلوك م بعین الیقینكاعمالفي  م لو انتم تنظرونكلن يزداد شأن كعلینا ألّن بذل

 انّه يزيد اجر الّصابرينو الباليافي  ينقص عنّا من شىء بل يزيد اهلل اجرنا بما صبرنا

 

احبّائه ثّم لعباده و لة ألصفیآء اهللكانت موكالمحن لم يزل و فاعلموا بأّن الباليا

هم بأمره و لقولال يسبقونه باو ر اهللكال بیع عن ذو المنقطعین الّذين ال تلهیهم التّجارة

يجری من بعد فطوبى للّصابرين الّذين و جرت سنّة اهلل من قبل كذلكلمن العاملین 

انوا على مناهج الّصبر لمن وك لن يجزعوا من شىءو الّضّرآءو البأسآءفي  يصبرون

 ین....كالّسال
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هم يطلبون حّقنا عن الّذينو ّل ما ورد علیناوك رون ايّامناكفسوف يظهر اهلل قومًا يذ

 يشهد ما فعلواو ان اهلل قائمًا علیهمكمن ورائهم و ال ذنب مبینو ظلمونا بغیر جرم

 انّه اشّد المنتقمینو يأخذهم بذنبهمو

 

م ما قضى اهلل من قبل لعّل تتوبون كالقیناو م من قصص الحّق كقصصنا ل كذلوك

تستیقظون و مكافعالفي  تتنبّهونو ونّن من الّراجعینكتو ترجعون الیهو مكانفسفي  الیه

ونّن من المحسنین فمن شآء فلیقبل كتو مكوا ما فات عنكتدارو مكغفلتو مكعن نوم

 ااّل بأن اذو من شآء فلیعرضو قولى
ّ
ونّن من كامر اهلل لعّل تفي  م فیما فّرطتمكركما على

يغفر و م اهلل بفضلهكتوبوا الیه لیرحمو رين اذًا فاسمعوا قولى ثّم ارجعوا الى اهللكالمتذ

في  ّل من دخلكاحاط فضله و انّه سبقت رحمته غضبهو مكيعفو جريراتو مكاياخط

 ... اآلخرينو قمص الوجود من األّولین

 


