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  ميحن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
  
الجبال  طوس يهوره فظ ةحضر ةلعطقمص  ةدلمشاه يفرغنأالّذي  هلل دلحمأ
 طبسا علىبها  خلدأ نالجالل الٔ  ةلجّ  ةبحبوح يته فيّ اندحوات يآي لهمنأو
وال  دحمال يساويه ا دً حم دالحم فللّهل آوم الميٕالى ه يعلناء ائه بالثّ يبرك
على كّل حمد ويمالٔ  يرفعا ارنه حمد حمدً قيوال  دله حمدعايوال  دشابهه حمي

 ةا والجنّ دً ماء جووالسّ  االكتاب نورً  يمالٔ ا أركان الموجودات ثناء مجده حمدً 
له دعاي اهلل وال ّال إ ه حقّ  دحأعلم يال ا دً ا حمًط قس االٔرضو الً دار عوالنّ  فضالً 

مقام بهائه وثنائه  ىلإ للخروج  ابابً  جعلهيرضاه ويه وحبّ يا دً علمه حم ياء فزج
    ... (الى قوله) ... لمتعالا يّ عله هو النّ إ 
  
ومن  يروح - به بقرّ هو التّ  دبل المرا ياهرّظ ب القرّ التّ  ةبالقراب دس المرايول
 ه النّ إ و ةيادوالبد جرّ والتّ  ةينهاعالم الّال  يف - اهدمر والخلق فوت االٔ كمل يف
ا من دً ه ومولّ عارفا بحقّ  ونيكن أن بيقربجتماع الا بّال إ ه العالم ذه يف زيّ تمي
 لّ ك يف هلآو هيلع هللا ىلّ صرسول اهلل  ةقراب ذيفهو  كلكذان كا ذإف هبلص

ن إ و نيابذعب به اهللذّ عيه فعارفا بحقّ  يكمن نسله ولم  دحأان ك لو ّال إ العوالم و
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ه ذه علىمن فضل اهلل  كلذ نّ إ ن ويتجر مرّ اهلل االٔ  هيطعيه فان عارفا بحقّ ك
 ... ةٍ ي ربِ  غَ َال وَ  ةٍ ي رقِ شَ بِ ست يل يه يتالّ ة يّ لهاالٕ  ةجرمن الشّ  ةدالمول يةعلال ةلسلالسّ 
    ... )هلوق ىلا(
  
 ونكسّ لااهلل ب ت بقضاءيل اهلل ورضيسب يرت فنا صبأفتتن بما ي لّ كوم يال نّ إ و
 :ةفيرالشّ  ةياالٓ  كم تلكح يص القلوب فمحّ يفوس وحن النّ تميالجبل ل يف
 ةقرابم كاس حالنّ  عابتّ او ﴾ىبَ رْ قُ لا يفِ  ةَ د وَ مَ لا ال ا  ارً جْ ا  هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لُ ا سْ ا  َال  لْ قُ ﴿

 نْ ا [ اُس الن  َب سِ حْ ا م لا﴿ :مهكعجب حأاهلل و مرأفما أعظم  )ص(اهلل رسول 
 وقال خلا ﴾مْ هِ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ يْ ذِ ل ا ان تَ فَ  دْ قَ لَ وَ  نَ ونُ تَ فْ يُ  َال  مْ هُ وَ  ان مَ آ اولُ وقُ يَ  نْ ا  ]اوكُ رَ تْ يُ 

 يومي يف لّ كوافتتن ال لّ كال ٕالىمر االٔ  بلغ دقلو الخ "غربلنّ لت" :(ع) ماماالٕ 
 ىولاالٔ  ةبالعرو كاستمس دفق كلذون دع طيستيوال  ين لموقفزا فمن حذه

 ةالفتن يخل فد دل فقدر خردان بقكولو  كلذ على يومن رض بركوالحبل االٔ 
 صخلّ ي نأسئل اهلل أاهلل ف دعن من ةيّ ه المشيف نّ إ يلم واء الّص مّ الّص  هماءدّ ال
ر دالمقت انه هو المنّ نّ إ يته ن بفضله وعنايغفر عن المؤمنيته وزّ ام عيّ الٔ  لّ كال

َوُهَو َعَلى ُكلِّ  أالرض يوات وال فمٰ السّ  يف يءمه شظتعايال الّذي  ابالوهّ 
    .َشيٍء َقِدْير

  


