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ذا ا  ك وربّ  ل  ب  ن اقصد زيارة البیت من ق  أذا خرجت عن ساحة العرش ا  ن يا محّمد أ

اهلل  كبه جعل يدم الّذين جمال الق  أقل يا بیت اهلل األعظم حضرت تلقآء الباب قف و

نت فیها ك يين األيّام الّتأاألرضین يا بیت اهلل و الّسمواتفي  ره لمنكآية ذو قبلة األمم

 كين طرازأو ّل األحیانفي ك نغمات الّرحمن كارتفعت من يام الّتأليّ ين اأو موطأ قدمیه

 دمل الق  كالستقرار هی نت عرشاك يين األيّام الّتأوان كاألفي  منه استضآء من يالّذ

نفحات  كتتضّوع منو الّسمآءو نت مصباح الفالح بین األرضك يين األيّام الّتأو

 مسآءو ّل صباحفي ك الّسبحان

 

ين مطلع أك وفقأانت مشرقة من ك يقتدار الّتاإلو ين شمس العظمةأ اهلليا بیت 

ك ری تغیّر حالأيا عرش اهلل  يما ل كعلی ان مستوياك يالمختار الّذ كعناية ربّ 

سمعت ك الخراب أراأ يك وما لرادأك على وجه من غلق بابك وانكرأواضطربت 

ك في تديت موالبما اق كلوفائك ومحبوب العالمین تحت سیوف األحزاب طوبى ل

مّرت نسمة الّسبحان على  كمنو المقّر األطهرو بركالمنظر األ كشهد بأنّ أ بالياهو حزانهأ

الیوم ينوح بما ورد و غرفات الجنانفي  استفرحت قلوب المخلصینو وانكاألفي  من

 الّصفاتو نت مظهر األسمآءكلم تزل  كنّ ا   ان مداين األسمآءكّ سو المأل األعلى كعلی

ما ورد على التّابوت الّذی  كالّسموات قد ورد علیو األرضین كات مالمسرح لحظو

طوبى للّذين و البريّة كراد مالأة طوبى لمن يعرف لحن القول فیما ینكانت فیه السّ ك
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ك في يراعون شأنك ويحفظون حرمتك ويعرفون قدرو نفحات الّرحمن كيستنشقون من

عرفان ك ولعرفان كما عرفوا قدرك ولوا عنّل األحیان نسأل اهلل بأن يفتح بصر الّذين غفك

ك شهد بأ لهو العزيز الغفور كّن ربّ ا  الیوم ال يعرفون و نّهم قوم عمونا  بالحّق  كمن رفع

عرضوا أك وروا حقّ كنأك وويل للّذين يزورك ولیا  قبل أامتحن اهلل عباده طوبى لمن 

 كوا حرمتكهتك وضیّعوا قدرك وعن

 

ره بین كاهلل بطراز ذ كال تحزن قد زيّن كتر حرمتون سكالمشر كن هتا  اهلل يا بیت 

يسمع ندآء و ّل األحیانك في كون منظر ربّ كت كنّ ا  ا بد  أك نّه ال يهتا  و الّسمآءو األرض

 نّه هو الغفور الّرحیما  ك يدعوه بك ويطوف حولك ومن يزور

 

ك في ما ورد علیك وينوح لهجرك وفراقفي  تغیّر يك بهذا البیت الّذسألأ يلها  يا 

 وألبو يك بأن تغفر ليّامأ
ّ
 يحوائج يثّم اقض ل يوالمؤمنین من اخوان يقرابت يوذو ي

 مولى العالمینو رمینكرم األكنت أأك نّ ا  ك يا سلطان األسمآء لّها بجودك

 


