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ن خيرج عن بينكم أ  يري يذاء رّبك حني الّ  نبيل امسع ن  بع يّ لِ ن اي ع  أ
مكان حبيث منع حزان كّل اإلذلك غشت األبو  النيظّ ال ي يأمبا اكتسبت 
 طارمفضل عن األغمام الو  هارظالّلوح عن اإلو ارسر ذكر األالقلم عن 

  قل اي قوم اتلّل الّق ق نتم من العارفنيأن إمثار األ دوس عنشجار الفر أو 
يف   مسائهأذكرون تو  خترجون الّل عن بيتهي ذمقام الّ  ىذتكم الغشوات علخأ

مجايل  ىتقع عل لنو  صباحيف األ تفتح صيل قل عمت عيون اّليتأو  كّل بكور
 ليحال يع الب لن تسمع نغمايتو  صواتع األن تسمذأ  صّمت و  عزيز النيال
 رنت فكّ أّنك إو   ر العليم الكيمالغالب القت يبكمت لسان لن يتحّرك بمسو 

لن حيمله و    قبليحأ ىد علر و  اتلّل ما ي  ل  د ع  مبا ور و  يف مصايب نفسكيف 
 يذشأن الّ  ىطر علش مور عن كلّ األ ي  ل  ت ع   ّ اشتو  رضنياألو الّسموات
  من العالني قل اي مأل البيان حأيرضى لنفسه  ما ال ينفس ىرضيت عل
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عّما  الت حكم ّ ب وأحّللت ما حّرم عليكم  وأحّل الّل عليكم أحّرمت ما أ
من آايت  ي  ل  ما ينزل ع   ين كان جرمإو   ر العزيز الكرميلواح الّل القتأيف  نّزل

ّول أ أانالّل لست  فو  ن عزيز مجيلبل من ل ي كن من عنمل ي اذالّل اتلّل ه
قبله  منو  قبل نبيل يّ لِ منهم ع  و  نبياءكثر األأنب بل ارتكبوا ذّ ا الذمن ارتكب ه

  ي هلمهم شأّل تكّلموا مبا من قبله الكليم كو  من قبله السيحو  رسول اللّ   حممّ 
ان أو  ي اع شبهبيف اإل هرظ قل اتلّل ما  يرالّروح من ملكوت الّل الهيمن الق

نكر أان الغفور الّرحيم من أو  شاءأما  ى ر علان القتأو  ما رأت عيون مثلي يذالّ 
 عرض عن وجه اللّ أ  فق يعرض عن وجهأمن و  نكر كّل الّرسلأ  فق يمر أ
ذا الّلسان العامل اخلبي ات مثّ هدلسن الوجو أمثّ  ذلك حقايق المكناتب  يشهو 

ذا كشفنا لك لذنتم ما رضيتم بأو  منكم  حأاّن كّنا بينكم كإن قل اي مأل البيا
اّن  إو  ا رضيتمم ايضأنتم أو  مرلف حجاب عن وجه األأمن سبعني  حجبا

نتم أو  ذا القام المتنع الّرفيعه ىلإمر األ ن بلغأ ىلإخرى أ حجبا ايضأكشفنا 
 ارغم ان ان من عنطسلو  انّ  حجاب بقّوة من لذلك ترفع األن لن ترضوا بإ
نتم أن إسجّية الخلصني و  نن الرسلنيس لك كانذكو  م اي معشر الغّلنينفكأل
 نكرمت آايتهأو  خرىوىل يف هيكله األعرضتم عن مجاله األأنتم لّا أو  العارفني من
 عن كّل من عاطيكون منق يذه حني الّ  ا خيرج عن بينكم وحذإبنعمته  كفرمتو 
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اّن وّجهنا إنتم من النصفني قل ألو  ليلك عمذب  يشهو  رضاألو  يف الّسموات
  قل الّل العزيز المي اّل إ اطلب انصر ألن و  العرشو  الّسٰمواتر طف يذوجهنا للّ 

 ي جنو  مجايل يلي مّث مونستوكّ  مّث حصين قليبي انصر  نّ اي قوم فاعلموا أب
م وهااألو  نونظّ ة ال ان الّناس عب لّا وج قل اتللّ  هل مأل العاّلنيأ حزيبو  يذكر 
لك خلق آخرين ذعماهلم لعّل يتنّبهّن بأا اشتغلناهم هبم جزاء ذون الّل لدمن 

ن أب يم هل ينبغ الع ىلإينهم يتوّجهّن ذّن الّ إنفسك يف  نت فانصفأا ذإ
ائه عن در  يلذس الّل  ّ ا قذل الّرمحن الّرحيم ينفس م ال فو كرن مجال القذ ي

 الّسرّ يف  الّصفاتو مساءّهره عن األطو  شرارنكار من هؤالء األوسخ اإل
نت اي أّنك إو  يكونّن من الغافلنيو  لكذاس ما التفتوا بلكّن النّ و  جهاراإلو

 الّسمواتيف  ر عن كّل منظفاغمض عيناك عن مثل هؤالء مّث حّول النّ  عليّ 
ص نفسك ختل اتلّل لو كّل حنييف   ر الّناس مبا يلهمك الّروحكّ ذ رض مّث األو

لن  يذمقام الّ يف  نفسك  جت اذإمنهم روائح الكفر   ين جتذعن الّ و  نيا ّ عن ال
ا ذإعلم كامل حكيم  يذعلم من كّل أنفسك   جتو  ة القرّبني فئأليه إّي طي

برار الفّجار مّث اشرب تسنيم األإىل تلتفت  الو  الختار يستار بمسفاخرق األ
الغّفار  يامس ىل علفتوكّ  ءختف من شي الو  اره الكأس الشعشع النّ وّ ذمن ه

نّه خي إو اقنع حبيّب  خرج عن سجن اآلمال مثّ البه مّث اطع اللك لد  العزيز الكرمي
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 يمر أ ا منذّن هإو  ما يكونو  عن كّل ما كانو  رضاألو عن كنوز الّسموات
يف  خزن يذمٰحن عن الثّعبان الّ جتّنب بقّوة الرّ  سني ّ الق ىعل ينصحو  عليك

س  صحائف القيف  لو يقرء عليك كّل ما نزلو  عرض عنهأقلبه ضغن الّنان مّث 
ار من  اّن مسعنا بسمعنا عن خلف اجلإ يّ لِ اتلّل اي ع   لواح عّز مبنيو يتمّسك أبأ
هل أوف حوله طن يأكان   يذاستجاروا مقام الّ و  البيتيف  ينهم سكنواذالّ 

  حأن ذأ  مسع  اتلّل ما ال س مّث ملئكة السّبحني حجبات الق هلأوس مّث دالفر 
ّن الّل  نفسهم أبأيف  ّنواظ يذشأن الّ  ىمر علسرتان األ لكذمع و من المكنات

نّه إو  رضاألو نّه يعلم غيب الّسمواتإ ننتمظكان غافال عنهم قل بئس ما 
عن ورائهم كان غضف الغّل و  بني هؤالء بذّ لك كنت معذكو  عليم ءكّل شيب

 ن بلغإىل أ  قول شهيأ ما ىكان الّل علو  ايجن البغض عن ميييندو يعن ورائ
 نسس األ س من سن ن يسرت مجال القأ  فيها يري اّيم اّليته األذه ىلإمر األ
  اللّ  جعلين الّلوايت اّل إ كبيو عن كّل صغيو كورذ و انثإع عن كّل طينقو 

يف  ه كّل عنو  مراألو هو له اخللق اّل إله إ نّه ما منإنيا  ّ اليوة اليف  كفيلهنّ 
ا الّلوح ذهيف  كرانه لكذ عّلة اخلروج مل يكن ما  نّ لكن فاعلم أبو  ظلوح حفي
 منو   ا تركناه لن يريذهلؤالء ل اراعيو  رضاأليف  انفسنا رئيس ان اّن وجإالني بل 

هران ظأا ذالقتل لو  اخلوفو   ائ كانت الشّ و   حأقبل لّا مل يكن بني الّناس من 
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 لّا اذإان مبني طب اآلفاق بسلطقيف  شرقناأو  رضاألو  نفسنا بني الّسموات
ّن إ يعمر  فو عناه لقوم آخريندو أو  ا عزلنا نفسناذل ارض ساكنان األ جو 

لوم خي من ظالو  لف رئيسأمن  ىعلأالرئوس و  كملف حا أفضل من أاحملكوم 
مّث اخرج  ءعن كّل شي عطلك مّث انقيف ذ حببيبك  ّنك فاقتإو  النيظّ ينة ال م

يف  يطمّث  النيع يع الب لين ىق بلّق علطمّث انعن خلف حجبات الّصمت 
  يف الّرفيعطّيار اللّ طّ س التعايل ال ّ الق ياع جبناحطملكوت االنق

 
 


