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لف ن واالٔ أتيبعد المن الّستّينة في السّ  رض مولدهأمن  عبده كلمة ىْسرَ ا قد  ...

م على شهر اهلل هر المقدّ ن الشّ عالث يوم الّسادس من العشر الثّ  سةعن الهجرة المقدّ 
   ذي نزل فيه القرآنالّ  الحرام

  
 ىذي قد قضشهر رمضان الّ  هر الحرامفي يوم الّسادس من الشّ  جزيرة البحر ىلإ ْبَلَغُه ا وَ 

   لْف شهر من دونهاا من  ْدر فيها على حكم اهلل في ليلة منها على خيرالقَ 
  

 ولقد  عشر الاسع من ر فوق الماء يوم التّ المسخّ المسّماة بالثلث ُفْلك الْرَفَعُه بجوده على ا
بيت  ىالُقرَ  مِّ ا  ىلَ ا ْبَلَغُه ا وَ  يامذي قد فرض فيه الّص الّ  هللهر الحرام شهر االثّاني عن الشّ 

 فيه حكم الحجّ  ىذي قد قضهر الحرام شهر اهلل الّ ل من الشّ وّ االٔ  في يوم اهلل الحرام
وقد  والقيام وافر في الّط وما قدّ  َوالَمْرَوة ءَفاْعي بين الص فيه الس  وتمّ  سالماالٕ  هلالٔ 
من هذا الّشهر  يناالثّ  الث من العشرفي يوم الثّ  ك الُعْمَرة والحجّ حكم مناسفيه  ىقض

ه في البيت الحرام ٕالى يوم الّسابع من العشر الثّالث هذا الّشهر ّم قد أسمكثم المقدّ 
   المقّدم لشهر الحرام 

  
 -  نبيّيله وخاتم النّ آاهلل عليه و ىصلّ  - محّمد رسول اهلل - بلد حبيبه ىلإ ْصَعَدُه ا ثّم قد 

من لف تين واالٔ أين بعد الموستّ  ىحدإ يوم الّسابع من سنة  ىلإ  من مضي هذا اليوم
كلمة  هليل بقتلسبيح والتّ ذي قد قتل فيه التّ الّ  هر الحرام شهر اهللسة من الشّ المقدّ  الهجرة
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بما قد  والكبرياء لحمداه فللّ  - مالعليه السّ  - الحسين ،بي عبداهللأ مجيدوالتّ كبير التّ 
   هرين العظامحفظه في حرم القدس سبعة وعشرين يوًما من الشّ أ
  

شهر اهلل  بعد الٓخراهر الشّ  نمابع عود في اليوم الرّ ل الّص وّ أ وله المجد والعظمة في
 -من معرفة آل اهلل  بالغ كلمة القطع بعد العجزالخلق با كلّ  ىلإ  وليائهأدى لمن  الحرام

  المنع  ىفي منته - سالم اهلل عليهم 
  

اهلل على  تصلوا -  ةرض جدّ أيوم الوقوف ب ىلإ من يوم الخروج  وله الجالل والجمال
 كمثل حكم بيلعشر يوًما في السّ  ىثنإ  ىبما قد قض - ةمن غير وصف وال عدّ  ساكنها

رض أبالوقوف في  حكم الكتاب يوقد قض عين الّسلسبيل ىلإ زول من حرم الجليل النّ 
   ثة يوًما معدوًداالث اءحوّ 

  
ذي ر الّ اني من شهابع من العشر الثّ ذن لعبده يوم الرّ أقد  ذيفسبحان اهلل والحمد هلل الّ 

تي قد ركبت ر فوق الماء سفينة الّ كوب على الُفلك المسخّ الحرام للرّ  قد طلع بعد شهر
   اهلل الحرام بيت ىلإ عود في يوم الّص  فيها

  
ٕانّه ال ٕاله ٕاّال الخلق  ًسا بتقديس اهلل وفضله على كلّ متقدّ مًعا ه الحمد شعشعانيا متالفللّ 

هله ثناء يفضل على أكما هو والكبرياء  وله الحمدهو رّب العّزة على الخلق أجمعين 
  الَكِبيرُ  ُهَو الَعِلي و َلْيَس َكْمِثِلِه َشيءٌ نّه ال ٕاله ٕاّال هو إ  كّل شيء كفضل اهلل لنفسه
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كوب بحمد نفسه يوم الرّ  نطق ِذكرهأذي قد الفرد المعبود الّ  حد القيّومفسبحان اهلل االٔ 
 ىنتهفي م له معدن العظمةآد وومظاهر قدرته محمّ  بيّهنزيارة  ىلإ صعوده  وذكر سبيل

ذي روح  وليخرج كلّ  هاعوده حكم القدر وسرّ صام يّ أنفس بعلم  مره وفضله ليعلم كلّ أ
 ىسماء والّصفات حتّ االٔ  في مالٔ  فالكوسير االٔ  العرش والكرسيّ ام سيره حكم يّ أمن 

 لواح البيضاءاالٔ تلك ازلة على اء النّ الغرّ  ياتبيت اهلل الحرام باالٓ  ليدخل الكلّ 
   ... ايرً بِ تْ ا تَ وْ لَ ا عَ وا مَ رُ بِّ تَ يُ لِ وَ  ةٍ ر مَ  لَ و ا قد فعلوا  في المسجد كما وليسجدنّ 

  
في  أىبواب ِمن َقْبُل ورلكّل االٔ  ىقض في سبيل سيره ما قد ىفسبحان الّذي قد قض

ِجُد ا ة اهلل قد َخَلْت ِمن َقْبُل وما تلك ُسن  كّ رك والشّ لشِّ امن أهل  ىذسبيل اهلل كّل االٔ 
 ف والحر في بعٍض منيء تحويًال ولن تجدوا لحكِم ٍن من بعض الشّ أفي شِة اهلل ِلُسن

  تبديًال 
  

بيل ما كتب اهلل في السّ  كلّ  نزل الثّالثمرض الحرمين ِفي أ ارق فيقد سرق السّ  ىحتّ 
 هر الثّاني بعدمن الشّ لف تين واالٔ أين بعد الموستّ  ىحدإ  لوّ ل من الّسنة االٔ وّ له ليلة االٔ 
اهلل في بعض من الحكم  نأجد لشأّولين وما ة االٔ ذلك حكم من ُسن  نّ إ و شهر الحجّ 

   تحويالً 
 


