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 هو للّا 
 
 

ای دو مؤمن موقن اموری در این جهان فانی ظهور و بروز نماید کهه بظها ر 
امواج احزانست ولهی حممیهی در آن هنههان عده  در آن  ا هی و حیهران  سبب  یجان
اّلا مههن حممههی ةفياههی عههن ارنظههار امههری کههه واقههع  ردیههد  ههر  نههد شههما را  لههيذ  لهه 

 مائیههد و بدههوت ايمههان و ايدههان مداومههتاحزانسههت ولههی بایههد قههد  ثابههت ن مههورن نهایههت
کنید و صبر و یحمای نمائید زیرا  ر ثابت بر میثاق صبور است غیور است شهمور 

و در بههین امههواج ب يهها ممنههون و مسههرور اسههت فههی الحديدههه مههن بههي  از شههما  اسههت
ر  شی  ولی  ون از حممت بالغه قدری اطا ع حاصی شهد لهه ا  میأثار شد  و میحسا

قائمًا  ت ملکوت ابهٰی زبان  شود  و این مناجات نمود  آلهی آلهی یرانیاحدیا  بدر اه
فهؤادی و اناجيه   فی عیبی قدسه  مبهیهً  اليه  میه لاً  ببابه  و ادعهوی بروحهی و

قهههد وقهههع فهههی بهههل فهههزع منهههه ا هههی  بدلبهههی و لسهههانی و اقهههول آلههههی آلههههی انا عبهههدی     
ر به افئهدة کهیا محهبا لهه و لهو  بوینالةافدین و افیین افییانًا یورن ارحزان لل بی ییکدا
موع مهههن کهههیا عهههین ربا ّل یؤاةههه ه بمههها  ینائهههت اروطهههان فهههی المشهههرقین و یههه ر  بهههه الهههدا

بفضهههل  و جهههودی علهههی الهههورٰی ربا کلانههها ةطهههاة  یجهههراع کهههأذ الهههرادٰی و ّل ی املهههه اّلا 
ف عناها الکهروب ربا ّل ینظهر حلهی ال فهو و ا شه فاغفر لنا اله انوب و کلانها عهراة البسهنا

هههر لنههها ا مهههال ليهههی بهههارنوار ینجلهههی بهههها  الهههی ارعمهههال و يسا و  هههی آيهههی غفرانههه  المیجا
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ههفی بههها اّلسههدا  ربا ارحهه  ابههوی       و افههر  لهمهها  الظاهه   و يمحههی بههها ا ثهها  و يشا
هههبر حیاهههی ییضهههماد  لههه  الجهههر  ّ و يطمهههئنا قلوبهمههها ب فهههوی و  الصا و یهههداوی یلههه  الهههدا

اناهه  انههت ال ظههي  اناهه  انههت الههراحمن الههراحي       عههن اّلرقاههأ اناهه  انههت الکههری غفرانهه
مصههیبت کبههری عبههدالبهأ شههری  و سهههي  شماسههت لههه ا  ای بنههده و کنیههز حههی در ایههن

هههو از  محهههزون و دلةهههون مباشهههید زیهههرا آن جهههوان مسهههیغرق دریهههای غفهههران  شهههت و م فا
از این جههان بهی نصهیب هرورد ار آمرزنده و مهربان اگر  جميع عصيان و حضرت

 )ع ع( اّلبهی    ءبا بهره و نصیب شود عليمما البهآدر آن جهان  بود انشأ للاا 
 

 
  


