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  حيمحمن الرّ بسم اهلل الرّ 
  
  

ك بما استغفرك وبآياتك وب آمنت دق دكعبي نّ أدك بشها  ينّ إ  همّ اللّ 
ك في ثت الخلق بنعمتدّ ح دقي نّ إٔالهي لتعلم ب يا كنّ إ و يك بعلم طحاأ

من  يكرمتنأ ة بمثل ماعيّ صقع الرّ في  من العالمين ادً حألم تؤت  ما يحقّ 
 مة حيث ال يخفىكبآيات مح يتيّ دعلى عبو كتتممت حجّ ك وئك وآالثنائ
في  يك في حقّ مكحفي  ينظهرت يقيأك وسبيلد في على من اجتهك وعلي

 كفل دكاء من عبادهول من الشّ داس بعبرجل معروف من النّ  الحرام دمسج
 وكشأك ليإ و برياءكالو زّ نت عليه من العأكبرى بما اء النالثّ مى وظالبهاء الع

مضاء دك بما جرى القضاء باالٕ فين من عباطبالمصو يب لزفيما ن يزنحو يبثّ 
ك ال نّ أد شهأك ومن ابتغى برضائ لّ كول يرجو ثوابأك فيك ومكمن ح
 ار البقاءك وداخترت من رضا اة ممّ المنّ د والحم كجر المحسنين فلأتضيع 

ال ك وتابع مرضاتو كاتفي ذ ا صابرذنا أك وحقّ في  ى الخلقذأواحتملت 
نت د وكحي أبنكذّ ما يك وث بنعمتدّ حأك لتعلم ما نّ إ و لومة الئم كخاف فيأ

 يحسبونو يكذيبنفسهم بتألتهم سوّ  دن قومن االٓ  مانةأو قدات صذبينهم 
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 :سبحانك قلت وقولك الحّق  كفسبحان ينهمفي د هم يحسنوننّ أ
ء وْ فياهلل من قوم سَ  ﴾ينَ رِ افِ الكَ بِ  ةٌ َط يْ حِ مُ لَ  مَ ن هَ جَ  ن ا وَ  اِب ذَ العَ بِ  َك ونَ لُ جِ عْ تَ سْ يَ ﴿

على ما  دالحم ك ولكفي حقّ  يظلمون جاهلين فلك الحمد على ما
 دالحم كلك ووجهي ف يبونكذّ على ما  دالحم كلك وينفي د يدونجح

 كّ ش ال ك بّال إ  ةال قوّ و ال حولك وجاللتك وتزّ فبع كمرأفي  يذونعلى ما آ
 كوند دحأخاف من أوال  يك لرحمتفي  يظنّ ال اسوء ك ول يفي حبّ  يل
 يبونكذّ اس ال يالنّ  نّ أك بلعلى يقين من فضل ينّ إ ك وسوا دحأفي  معطال او
 يعرضون كمن وجهو يغفلون كمكهم من حنّ كلو يدونال يجحو يونسبّ ي الو
في  ينّ أك كلوجه يك ورضائحقّ في  يبحبّ  ينّ إ و ونديجح كبآياتو

 ينّ إ و نفس دالمقام جح كلفي ذ ينزنئة ال يحكالمتّ  كأِ رَ دوس على اال الفر
تاب ك يزل بن داليوم ق نّ أك لتعلم نّ إ و مبين لعلى يقين كالئتظك وكبحف
 دّ هم من رداس بجحثر النّ كأ يّ عل ما قهرت دبع كوليائأد من حأمن ريم ك

عناقهم أمن  يا لنفسز عي دعه تذخأو وابالّص و الجواب على الواقع
 لّ ذّ بال اليقين دبع - المعليه السّ  -لفعل الحسين  اباعً تاب اتّ كم الكبح
  ...الخ .. د االنفراو
  

 


