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 هواهّلل

 

 

 م  أو
 
ا ما رنا كنوز  قد   مكان وفيه كل   يه مطروح فن  ألت من الحجر فاعلم با ما سئ

ن ه واحد في نفسه ا  لهو العليم الخبير  ن  رب كا  ا ا من لدن  مناه علم   من عل  ال  ا  لع بها اط  

 راطلمن عرفه وشهد قدرة اهلل فيه وال يمنعه عن هذا الص   ىطوب ويظهر منه الكثرات

عارف  ومطلع القدرة لكل   سرار بين خلقهن ه لكنز اهلل بين عباده ومخزن اال  ا  م المستقي

ن صعد بقوة الماء أ ا لى رضه بهذا الماءأينا يناه بالفرار ورب  رنا فيه ماء وسم  بصير قد  

تي فس ال  والن   كاليلكليل اال  ا  حمر ونه لكبريت اال  ا  ا فيه وال ذي كان مستور   هنالد  

ن ه ماء في منظره ونار في طبيعته ا  كثير و ماتت في حسرتها خلقمت فيها الحكماء وتكل  

ن ه لسر  ا  الحكمة و نبتنا منها رياحينأرض وسقيناها بمائه ورنا فيه اال  وقد   وهواء في سر ه

العمل وحده وال يدخل فيه خارج وال يخرج منه  هذا من الحجر يتم   ن  أعظيم فاعلم ب

يبق م فيه الحكماء والز  صل ال ذي تكل  ن ه ال  ا  مين وقد خلقه اهلل آية قدرته بين العال داخل

ذا حصل لك ا  نت من العالمين وأمر لو مفتاح اال   هذا الماء ن  ا  ماء ال ذي يقطر منه و

نهار من لدن اال   بواب كنائز رب ك في هذا الحجر ال ذي منه ينفجرأفافتح به  المفتاح

رض يصعد اال   ىته علط  ا سل  ذا  وفي باطنه نار و حكيم خبير وهذا المفتاح في منظره ماء

افذ والهواء الن   طهرم اال  ه لهو الد  ن  ا  اسم و ي بكل  ن ه قد سم  ا  الحكماء  بقوة الماء دهن

فئدة البالغين أرت الفاعل ال ذي من فعله تحي   ه لجوهرن  ا  طبة وفس الر  اير والن  هب الط  والذ  
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ا يظهر لك ذ  ا   ارله من الن  ره ثم  فص  قدر حاجتك ظه   ىخذت علأالحجر و ا عرفتفلم  

تي كر وزوجه باخته ال  ه هو الذ  ن  ا  خذ مائه و ربعة وتجد نفسك في حيرة عظيمعناصر اال  

فاشكر اهلل  ذا رأيتا  ام يعقد الماء نفسه ويظهر المولود وي  أذا مضت ا  و يت بالكبريتسم  

ينا ا سم  ن  ا  و فس والجسدوح والن  فيه الر   رناقراء وقد  الش   ةه لهو البيضن  ا  العالمين  رب ك ورب  

 عين العلماء والعرفاء والحكماءأتاهلل كشفنا ما هو المستور عن  بالحجر ةهذه البيض

دبير خذه ل مقام الت  و  أبه هذا  ليه ورزقك اهللا  ذا بلغت ا  قول شهيد وأما  ىوكان رب ك عل

 مزجها واحد منها ثم   ر كل  فس والجسد ثم  طه  وح والن  منه الر   خرجأته ثم  بحول اهلل وقو  

 في قرعة عمياء ليصير كل  
 
قدرة رب ك وتجد نفسك  ىوتر ذا تيم لك العملا  ا ا واحد  ها شيئ

جساد ألف من ألف أ ىا منه علذا لو تلقي درهم  ا  و نع العظيما في هذا الص  ر  متحي  

نا لك ا كذلك بي  خالص   از  ي  ر  ب  ا  ا ة وتجدها شمس  ذن اهلل خالق البري  إبها بله ليقل  ة المعتدل

 ن ال يصنعه لنفسه ويكونأوالمساكين ينبغي لمن عرفها ب ا يستغني به الفقراءا شافي  ن  بيا

ه ن  ا  سمعت من ال ذي كفر باهلل  ماخرين وكل  لين واال  و  قين تاهلل عند رب ك علم اال  من المت  

ه يكتب بعض ما ن  ا  ك لتجده في خسران عظيم ن  ا  بسر ها  ت  أب فها الكاذ  ي  أقل يا  ىافتر

لو تكون من  قنيك تصد  ن  ا  من قلمنا ولساننا و ىلع بظاهر ما جروما اط  ا من   سمع

ما ستر في سرادق عظمة رب ك  مال وكيفه ال يعرف اليمين عن الش  ن  ا  المنصفين 

 في كل   لناا نز  ن  ا  المقتدر الحافظ العليم 
 
 ن  ألو تريد فانظر فيها لتوقن ب ىا شت  لواح  أ لت  ما سئ

  ال  نفسه العليما  لع بها ط  ها عند رب ك وما اكل   العلوم

 


