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 ك  ر   ح  ال   و  ه  

 
 

فَ َلَك احلَْمُد ََي ِإَلَِي ممّا قّدرت كنز احليوان يف جّنة الّرضوان وفيه ََجَْعَت الّنار 
نَ ُهَما ِبُقْدَرِتَك حبيُث لن يفارقا بدوام عّز أزلّيتك وبقاء سلطنتك  واملاء َوأَلَّْفَت بَ ي ْ

حت يف هذا اخلازن وجعلت خازن هذا الكنز ثُ ْعَبان إقتدارك َوَحيَّة حفظك ونف
حبيث ميوت كّل شيء إّّل هو وينوم كّل شيء إّّل هو كأنّه من لطيفة روحك 

ٌف َوَوَلٌه َواْضِطَراٌب. إذا أسئلك َي إَلي ُجِعَل آية الّتحريك ألّن فيه َشغَ 
ابضطراب قلوب العاشقني أبن ترزق أصفيائك ما قّدرت يف هذا الكنز املخفّية 

ه أفئدة أحّبائك ومن انره حتدث احلرارة يف قلوب املشهورة؛ مّث أحي من مائ
أوّدائك وأنت اّلذي َي إَلي حّتمت على العاصني دخولك يف انرك وإخالدهم 
يف نريانك وإّّن حينئذ من قبيل عاصيك أقبل الّدخول يف هذا الّنار واخللود يف 

َها وإّّن فوعزّتك  َأْشَتاُق َلذا هذا الّنريان ولو عباُدك يفّرون من الثّعبان َوسَِّ
 الثّعبان َوَلْدِغَها َوُسُْوِمَها َوِإنََّك أَْنَت الَعزِيُز الَعاِلُ اخلَِبرُي. 
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َي إَلي أسئلك هبذا الثّعبان أبن تُ َؤلَِّف بني قلوب أحّبائك مثّ فسبحانك 

َمْقَعٍد اَجعهم على ِبَساٍط َواِحٍد كما أَلَّْفَت بني هذا الّنار واملاء َوََجَْعتَ ُهَما َعَلى 
 َواِحٍد وإّنك على ذلك ملقتدر قدير. 

 
أَذُْكُرَك يف عجائب ما َخَلْقَت يف هذا فسبحانك َي حمبويب ومقصودي كيف 

ظلم املنري وغرائب ما َصنَ ْعَت يف هذا اخللق األلطف العظيم كأّنك 
ُ

نع امل الصُّ
وب ما جعلته ِسَهاًما لقلوب عاشقيك َورَِماًحا ألكباد خملصيك وكأّنك َي حمب

َخَلْقَت فيه من َرْحٍم وّل من َشَفَقٍة ألنّه َلدََغ أفئدة اّلذينهم أرادوا قربك ولقائك 
قلوب اّلذينهم توّجهوا إىل وصلك وَجالك ِإًذا ُخْذ َي حمبويب حّق عبادك  َوَلَسعَ 

ودمائهم من هذا الكافر اّلذي حتّصَن يف كعبة احلرام َواْسُتْحِفَظ يف هذا املشعر 
فوعزّتك لن يصل  وجعلت عبادك ممنوعا عن الورود يف هذا املكان. واملقام

ُلَغ إليه نفٌس سوى حكومتك الغالبة أيدي  أحد إليه إّّل أيداك القادرة ولن يَ ب ْ
وأنت تَ ْعَلُم َي سّيدي كم قَ َتَل من عبادك األصفياء وكم َجرََح من بريّتك األمناء 

من َجْرِحِه وكم من وجوهات  وكم من هياكل املقّدسة طُرُِحوا على الفراش
 املنّزهة قد وقعوا على الّّتاب من ظُْلِمِه. 
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أََما وعدت َي ريّب وإَلي أبن ُتْدِخَل احملسنني يف جّنتك األعلى وتُنزل العاصني 
فلى وإّّن ُأَشاِهُد حينئٍذ أبّن العاصي ارتقى إىل جّنة وصلك  يف َدَرِك السُّ

سندر العشق يَ َتَچْمَچُم يف انر  ولقائك وسكن على رَيض وجهك وكأنّه
   َجالك َويَ َتَخْمَخُم على رضوان طلعتك.  

 
هبذا اخليط قلوب املمكنات َوقَ يَّْدَت هبذا  تَ قْ لَّ فسبحانك سبحانك عّما عَ 

احلبل أفئدة املموجودات. فوعزّتك قد حترّيت من بدايع فعلك فيه وعليه وعن 
نُّ يف نفسه العصيان بعد اّلذي سفك الّدماء بدايع ما ظَنِِّه يف نفسه كأنّه ما َيظُ 

عن كّل األدَين، بل عرف يف ذاته أبنّه هو موجد اإلحسان َوَيْطُلُب حينئٍذ من 
ْرَت له َوَحَكْمَت عليه أبن تعطي  عبادك جزاَء ما فعل هبم وعليهم وكأّنك َقدَّ

 أَْدِر جزاء عصيانه كّل خري اّلذي قّدرته بقّوتك وقضيته بقدرتك وبعد ذلك ِلَْ 
أبَِيِّ ِجَهٍة أَِفرُّ َوأبَِيِّ اَبٍب َأْهُرُب َّل فَ َوِعزَِّتَك َلْن َأْهُرَب ِإّلَّ ِإلَْيَك َوَلْن أَِفرَّ ِإّلَّ 

ُل ِبَك يف ُكلِّ َذِلَك َّل ِإَلَه ِإّلَّ أَْنَت الَعزِيُز الَقِديُر.   َعَلْيَك َوأَتَ وَكَّ
 
 


