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  رنفسهم السم اهلل االٓخَ أوا دف دق ذينالّ  - المعليهم السّ  -اء دهزيارة الشّ 
  وسدّ وس قدّ وس قدّ ق

  
  سدقمنع االٔ بسم اهلل االٔ 

  
  

 كد هو على فؤاّال إ له إ ال الّذي  ما البهاء من اهللنّ إ وس دّ وس قدّ وس قدّ ق
في  منو كعلى نفسو كروحفي  روح منو كعلى روحو كدفؤافي  من دفؤاو

من  دفؤاو كدالعالء من اهلل على فؤا ثمّ  كدجسفي  منو كدجس علىو كنفس
 كعلى نفسو كدمن روح تحميمن خلق و كعلى روحو كخلق من نور تسبيح

 دق كبيركمن خلق من نور تو كدعلى جسو كدمن خلق من نفس توحيو
 كنّو مثلدذو  كوندليس و نوتدو كذو ارتفاع مثل كليس فوقو ارتفعت

هن من لّ كات اتيّ ت الذّ دحمو كهن من ساذج تسبيحلّ كينونات كحت السبّ 
يات نّ رت االٕ بّ كو كدهن من جوهر توحيلّ كات فسيّ ت النّ دوحّ و كدافور تحميك
ل كو كب سون اهللدّ يق لّ كو كحون اهلل بيسبّ  لّ ك كبيركت دهن من مجرّ لّ ك

 دحيث ق كعظمت مصيبت دفق كرون اهلل ببّ كي لّ كو كون اهلل بديوحّ 
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 كتعت رزيّ ترفّ و ناتكالمم لّ كالمصائب من  لّ كعن االقتران بها  انقطعت
ما من  كتعزّ فونات كالمم لّ كر معها من كرايا عن الذّ الزّ  قتعلى مقام فرّ 

 دح هلل بما قمسبّ و كظلّ في  مستقرّ و كل كه هو بانّ إ و ّال إ ون اهلل دمن  ءيش
 در هلل بما قبّ كمو تدوحّ  دهلل بما ق دموحّ و ستدّ ق دس هلل بما قدّ مقو حتسبّ 
 وننكلت كنّ إ ال تزال و الجاللو سدعلّو القفي  نتكال تزال و رت لم تزلبّ ك

 كالباطن ببطون ربّ و كبظهور ربّ  هرانت الّظ أالجمال و سدالق سموّ في 
اع دباالٕ في  جتتعرّ  دق كوندخر حيث ال آخر االٓ و كل غيروّ أل حين ال وّ االٔ و
فق أعلى أفي  كتعزّ  يرسكاستقللت فوق و دحأمن  كفق ما سبقألى إ 

 نّ أب يءش لّ كو كنّ دشهعلى منه فالٔ أعلم اهلل في  نكضوان حيث لم يالرّ 
 ...نات كات الممينونيّ كرت ظه دقره كبفاضل ذ نّ أو رطهر طاهر مطهّ  كمد
ما  كآتاو عن المثل كرطهّ  داهلل ق نّ أب يءش لّ كو اهلل ندشهفالٔ  ... )الى قوله(

من فيها و ضوانالرّ  كما عليها بل ملو رضاالٔ  كمل ال ا من خلقهدً حألم يؤت 
ر كبذ كعلي ده وافنّ أو ّال إ  برياءكو أعظمة  ركذ دحيث ال يخطر على فؤا

 ... )الى قوله( ...الخشوع في  نكيم بمنتهى ما كحل فنائنازل برو الخضوع
 علىوس االٔ دالفرموات والسّ و يرسكالو ة العرشكن مالئدشاهالٔ  يننّ أك
 كحبّ في  ليأخذن ماء عين من يظهرو كافون حول تربتبهى طوّ ضوان االٔ الرّ و
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 الفضل كتسب ذلكلى من اإ  لينظرن اهللو كاهلل ربّ  يده بين يليحضرنّ و
ن كلم ي ذإ اعه دبإ  دن عنكما يمو فضله لّ كه بليختّص و ضوانهين عليه ركليبو

 كترزيّ في  ديظهر على خو كمصيبتفي  يا يجرعمّ  حّب أاهلل  دقطرة ماء عن
  ...الخ ... 

  
  
  
  
 


