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 هو المعبود المحمود المقصود
  
  

 دمالق  استخلصه من بحبوحة يبمحّمد حبيبه الّذ اهلله اختّص  الّسالم على من
 اصطنعه لنفسه يالّذيّه ول يّ بعل اهللالّسالم على من اصطفاه و الممکنات رئسا  على

بالحسن حّجته  اهللانتجبه  الّسالم على منو کّل الموجودات ا علىمهيمنه جعلو
 اهللانتخبه الّسالم على من و کّل المقامات يمقام نفسه ف جعلهو ارتضاه بعلمه يالّذ

    الالتدّ کّل ال يجعله آية طلعته فو الّشهادةب هباهي ذره الّ أبالحسين ث
  

مع من قمص طلعة ء الّال اوالبه ةحديّ االٔ  ئح من طرازّال ال يّها النّورأيا  كالّسالم علي
العلويّة  ءاالکوکب المشرق من سموة المحّمديّ  فقأالواحديّة والنّجم الّطالع من 

ة والورقة هيّ لٓ ن الّشجرة االٕ يابك ئاثن يحصأ  الحسنيّة کيف ق بالعرشالمتألّ  ءايوالّض 
والقمص  ةالجبروتيّ  عشعانيّةالّطلعة الشّ و ةهوتيّ الجنيّة الّال   زليّة والثّمرةالمبارکة االٔ 

 يل الّذزاالٔ  من ّولاالٔ  ذکر لى کينونيّةك إ انتساب ذکرأ  کيف ثمّ  ةالملکوتيّ   المشرقة
 بتجّرديّتها رادةاالٕ  ذاتيّةرکن منه على و رکن منه يدّل على کينونيّة المشيّة بجوهريّتها

    ظهورهو ءاالقض يّةنّ إ  منه علىرکن و سعتهو ة القدريّ نفسان رکن منه علىو
  

على يابن من أما و كذکر ىندأ وأ ينوسق ابق انكف ىلّ دتا فندحلى يابن من أ فما
مع من  ذن اهللإء الحجب باور نطق منو العرشو واتالّسمٰ  يبظهوره لمن ف تجلّى

 اتّقىو من به ثمّ آيابن من فاز به کّل من  كخفى رتبتأما و كنى شأنأد وأدنى فوق 
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 يمّ أو يبأبنّة المأوى سدرة المنتهى من جعند و ولىالجنّة االٔ  يف كمقعد جلىأما و
من ّققت الکينونيّات تح کبراالٔ  كجدّ  دفبمحمّ  ىقحّق التّ  اهلل ةخشي يا من اتّقى من

  تذّوتت روسالق كدّ ج يّ ثّم بعل هوتعالم الّال  قصبات جمةأ يف تالمجّردا
 رفنضالغ كدّ ج نسثّم بالح الجبروت جمة قصباتأ يف اتالّذاتيّ   الجوهريّات من

 ّن بهمإ و الملکوتو كالمل جمة قصباتأ يف تظّهرت الماّديّات من الممکنات
ّن إ و رض الياقوتأ على الّصاقورة  جنّات يئق فيضهم فابکار حدأفئدة ّقت االٔ ذ

تحت ظالل  ئماذروة على الفردوس بما هو ق ين هو فبهم وجدت الموجودات ممّ 
 كئاثنب يلسان نطق هذا الکالّ أ يذالّ فو رض النّاسوتأ يف فريدوساالٕ  مکفهّرات

ة عن المقضيّ  يمن قضايا يزتنمع ما عجّ  كئاثن جميل يرت القصارى فقد قّص 
 يارةزفضل  كالبالغة قد جعل فضل زيارت اهلل حّجة نّ إ و کيف الو كئاثن حسن

رض حيث االٔ  يال فو واتمٰ السّ  ينّه ال يعادله فضل فأمع  -الّسالم  عليه - الحسين 
 - الّسالم   عليه -الحسين  من زار :مر فداهاالٔ و ملکوت الخلق يمن فو يروح -قال 
   عرشه قفو اهلل بحّقه کمن زار اعارف

  
حال  ّمنم شکوأ كليإريب فيه ف ال ّق ح كذل نّ أ  رسلهو ئهانبيأو مالئکتهو اهلل دهشأ

 ما  اهلل يکنملّ  لو بيديه  يروح يالّذفو بيني وبين زيارتك والورود على بساط عّزتك
نّه قطعة من روضات الجنان الٔ  كدخل حرمأو عطىأ نأکلّها لرضيت برض االٔ على 

لى حکم البيان إ البقعة مّمن نظر بالعيان  يا حکم واد المقّدس فحکمه يف ييجرو
نت أوما استطعت بما  كرغبت في يعلى منتهى جهد ينّ أب يّ لشاهد ع اهلل ولکنّ 

 کما هلل شهدأ ي نّ أمة بيوم القيٰ  يفاشهد ل الّطاهرين كعند آبائ كمقامي علم به فأ
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الغيب   علم  يف  لهم اهلل ءابما ش ينالدّ   ئّمةأ ئهاوصيأو دشهد لمحمّ أولذاته   ذاته شهد
 اشهيد يّ عل  به کفىو رضاهو اهلل ّال إ ردت أما و آياتهو باهللآمنت  عبد ينّ أب يلنفس ثمّ 
   المتعال يّ هو الغن هنّ إ  ضىيرو اهلل حّب أ بما يءلکّل ش دهشأ ثمّ 

  
   
 


