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  ميحن الرّ حمٰ بسم اهلل الرّ 
  

    
 و الفضلذ هو ّال إ له إ ه ال نّ إ ده وشاء من عبايمن  ىعل منّ ي ذيهلل الّ  دلحمأ
 اتذّ م الدقِ  يثناه اهلل فأ دله بما قآو لّى اهلل عليهص دمحمّ  ىعل أثنيظيم وعال
اء يوصى أعل يصلّ أكيم المتعال والح زيزالع  هوّال إ له إ ه ال نّ إ فات الّص  ةذروو

ء يش لّ ك دهم قبل وجويل عليالجل ىصلّ  دبما ق لهلّى اهلل عليه وآصرسول اهلل 
   داب وبعالوهّ  ده هو الجوانّ إ  ءيش لّ كفناء  دهم بعيم علسلّ يو
  
 دبما قبالئك  حسنأي اهلل ف كازج دكول درسلته عنأذي الّ  كتابكت أرق دق

ل زلعت بما نطّ االّصاد  رضأي نت فك يتام الّ يّ ي االٔ ف ينّ إ و نبهجي ف صبرت
ا هلل نّ إفيه ف كصبر حسن اهللأد منه فحالٔ  ال مفرّ  كلذ نّ إ و اهلل من قضاء يكعل
   نأك الشّ لذا لقول حبّ أي نّ إ ي ه راجعون ولعمريلإ ا نّ إ و
  

   ليخل لّ كت يفنأ دفق يرحنأ   كيلست تار ذيها الموت الّ يّ أيا ال أ"
   "ليلدتنحو نحوهم ب كنّ أك    هم حبّ أذين بالّ  صرام كراأ
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ه لحبّ  رضيه لم نّ إ يك ولإ فر بالسّ  دكنت لولذأك سمعت بالئ ذين الّ يح نّ إ و
 كنزح ةكثررض ك االٔ تل ىن علديا سمعت من الوارن لمّ االٓ  نّ إ و دينال يف
رض ك االٔ تل ىعل دعوالحسن بالّص  ينيع ةقرّ  نذآن حببت الٔ أك بر سنّ كو

م س حردق ةساح ٕالى بلغهيل ويبالسّ  يه فظحفين أاهلل ب رجوأو ةسدّ المق
ظر المن ياهلل ف شاءنإ ي ه معنّ الٔ  بركاالٔ  هيخالٔ نت ذأك ما نذإب نّ إ يل ولجال

سئل اهلل أديك وحضوره لمن  كل فعنأ ديّ حضوره ل نّ إزن له فبر فال تحكاالٔ 
رض ٕالى االٔ  بالوصول دعول لنا الّص سهّ يلبفضله  نيج عن قلوب المؤمنفرّ ين أ

ا ا المعً ي ا شعشعاندً اهلل حم دحمأ الجبل كلذ ينا فأ يننّ إ وه بمنّ  ةسدّ المق
وت كمل يمن ف لّ ك ىاهلل عل مرأ كعلوّ وثناء  دحم لّ ك ىعلو علي ذيا السً دّ متق
 يّ ه هو الغننّ إ ه دعبا ىفضل اهلل علكثناء  لّ ك ىعل فضليرض وواالٔ  واتمٰ السّ 

 لدالع ةئمّ أ ىجن علهل السّ أم من سلّ خل الحرم دن تيح لّ ك يفو المتعال
 كّ وال شة القبّ  كعاء تحت تلدّ ال ةجابالٕ  ضمن داهلل ق نّ ل من فضلهم الٔ واسئ

 كدمعها ول رسلأف بالحجّ  دحمأ مّ أت دراأ ذإ و دعايخلف المياهلل ال  نّ أ
 زيزه وهو العدمن عبا شاءيبفضله من  ديّ ؤياهلل  نّ إ ون قلبها وكر لسيغالّص 
ه هو الغفور نّ إ ائه يولأاهلل و حّب أ ما لّ كل يستغفر اهلل ربّ أا ذنا أ يننّ إ وم كيالح
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 هللِ  دُ مْ الحَ وَ  نَ يلِ سَ رْ المُ  ىلَ عَ  مٌ َال سَ وَ  ونَ فُ ِص يَ ا م عَ  ةِ ز العِ  بِّ رَ  َك بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ وَ  دودالو
    الَعاَلِمينَ  بِّ رَ 

 


