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  قدسمنع االٔ على االٔ االٔ  عظماالٔ  هو
  رفعاالٔ  عزّ م اهلل االٔ بس

  
  

 يويميت ثّم يحي يالخلق واالٔمر يحي  هو لهّال إ له إ ه ال نّ أشهد اهلل 
يخلق ما يشاء  يءش كلّ  ال يموت في قبضته ملكوت يّ ه هو حنّ إ ويميت و

 نّ أة شهد اهلل مرّ  ٣٦١يوم وليلة  في كلّ  أا يقرقديرً  يءش ه كان على كلّ نّ إ مره أب
ركان بيته أو بواب الهدى سفرائهمأوليائه وأبعده  هداء منا رسوله والشّ دً محمّ 

بهم  الكلّ  عاد ثمّ أبهم مظاهرهم ومرآته بهم بدء اهلل خلقه و يّ حروف الحو
  ون يهتد

  
عليكم تكبير من  كر في كتابهكم بالذّ كم اهلل ربّ ولياء اهلل الّذين خّص أن يا أ

اهلل  اءحبّ أيا ين المستبشرين كم ورحمة طوبى لكم صرتم بذلك من الفائزربّ 
كم ورضوان ربّ  ةخرخير حيوة االٓ نيا ون كنتم تريدون طيب عيش الدّ إ م ككلّ 
موالكم أوالدكم وأببدانكم ثّم أعند اهلل حسن ثوابها فانصروا بقلوبكم و فها

اس ويجعلكم النّ  ييدأف بعونه مغانم كثيرة تأخذونها في سبيله ويك تجدوا
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ضوان بما صبرتم في نصره وكنتم من المجاهدين ال كما قعدتم الرّ  ملوك دار
ه وقضى ما قضى درك فيضه من سبقت له عناية ربّ أى حتّ  من نصره من قبل

 دركتم فيضأم لو ن يعفو عن بعضكأاهلل  كم عسىمن حسن تقديره بسوء حّظ 
راد ألما  ين ذلكنصركم في يوم ظهور نصره وطلعة ظهوره وكنتم من المستعدّ 

ان كم ال يزال ك فاهلل ربّ ّال إ م وعليك حسانهإ طلعة شمس  لكم من طلوع اهلل
 ه هونّ إه فا بعداهلل وآياته حديثً  ا عن العالمين فانتظروا يومه وال تنظروا معي نغ
بعثهم من أحياهم وأماتهم ثّم أهم ثّم يقين كلّ دّ سل والّص رسل الرّ أ يذالّ 

مره أب يءش على كلّ  ق عباده والقائماهر فوق خلقه والقاهر فوقبورهم وهو الّظ 
بحكمه  كممر ربّ أمن ابالغ  يال ما يمكننمَ جْ ا ا العزيز الحكيم هذ وهو
 حين وقبل بلغكم تفصيله بحوله وحسن توفيقه لنستغفره ونقول في كلّ أوس

 نا رّب ن الحمد هلل ربّ أشأن  شأن وقبل شأن وبعد حين وبعد حين على كلّ 
   العالمين االٔرض رّب  موات ورّب السّ 

  
 


