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اين جزوه در مصيبت حروفات عالني نوشته شده و لكن اين 
م بنفسى ختصيص ّيفت. بعد مجعى طالب شرح و تفسري شدند  اّيا

كه به لسان فارسى نوشته شود هلذا مرقوم گشت و از جواهر  
كلمات ظاهر و هويدا گشت و لكن چون ترمجه كلمه بكلمه 

د مطابق فطرت اصلياه مالحىت نداشت آنچه بقلم جارى ش
مسطور آمد اگر چه صاحبان بصريت در حرىف از آن كلا حقايق 
ىن استنباط مينمايند و لكن  معاىن را از دقايق روحاىن و معاىن رّبا
چون بعضى را كه در عامل طبيعت بشرى ماوى است ديده 
اعرتاض ّبز است هلذا ّبظهار اين بيان تبيان رفت بر سر و صدر 

 اوراق مرقوم شود.

سى ت و اى پروردگار من چگونه حركت منايد قلم اپك و مقدا
و جارى شود مداد بعد از آنكه منقطع شد نسيمهاى مرمحت و 
غروب منود لطيفه هاى َمْكُرَمْت و طلوع منود آفتاب ذلات و 
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خوارى و بريون آمد مششري بال از نيام و مساء حزن مرتفع شد و 
بقسمى كه  از غمام قدرت تريها و نيزه هاى فتنه و انتقام بباريد 

عالمتها و اجنم سرور از قلوب غروب منود و مقدارهاى هبجت از 
افئده روزگار زائل شد و ابواب رجا بسته گشت و عنايت نسيم 
صبا از حديقه و فا مقطوع گرديد و ّبدهاى تند فنا بر شجره بقا 
بوزيد قلم بناله مشغول است و مداد به صيحه و ندبه معروف و 

وش و جوهر هوش از چشيدن اين درد و لوح از اين خروش مده
امل در جوش و عندليب غيب در اين سروش كه واى واى از آنچه 
ظاهر و هويدا گشت و اين نيست مگر از مرمحتهاى مكنونه تو 

 اى پروردگار من.

و توئى اى پروردگار من كه روشن فرمودى مشع مرمحت و 
بيت چراغهاى هدايت خود را در حملهاى عنايت و مكرمت و تر 

فرمودى بروغنهاى علم و حكمت خود ات اينكه بضياء او روشن 



 تسبيح وهتليل  در بر اساس نسخه –اثر حضرت هباءهللا  –)كلمات عاليات(   )بلسان فارسى( حروفات عالني

www.oceanoflights.org 

شد چراغهاى هدايت در غرفه هاى عزات تو و ّبو ظاهر شد 
نورهاى احديات تو از مصباحهاى بزرگى و حكومت تو و حفظ 
فرمودى او را از ّبدهاى تند خاموش كننده ات اينكه حمفوظ مباَنْد 

ى او را از خلعتهاى ّبقى در سايه هاى رمحت تو و بعد پوشانيد
خود و ظاهر فرمودى او را از ملكوت صفات در هيكل امسى از 
امساء خود و چون متام شد خلق او و نيكو گشت خلق او وزيد 
ى كه  بر او ّبدهاى خمالف فنا و بسته شد بروى او درهاى بقا حبدا
خاموش شد روشىن او و شكست فانوس او و خاىل شد حملا او 

ر او پس واى واى از آنچه قضا شد و هويدا گشت و فاىن شد نو 
 و اين است از امر مربم تو اى پروردگار من.

چگونه ذكر منامي اى حمبوب من و مقصود من حكمتهاى 
ّبلغ تو را در ظهورات صنع اتزه تو و اسرارهاى سلطنت و تدبري 
تو كه مستور شده از مشاهده عيون و منزاه گشته از ادراك عقول 
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خلق فرمودى از جواهر نعمتهاى خود آب لطيف بقسمى كه 
نوراىن و جارى منودى او را در ُصلبهاى روحاىن و نقل منودى از 
ُصلىب بسوى ُصلىب و از حملاى ات اينكه منتهى شد و مقرار گرديد 
در َظْهِر يكى از عباد تو و بعد انزل فرمودى از َظْهِر او در 

ا بدستهاى ّبطىن صدف يكى از اماء خود و تربيت منودى او ر 
خود و لطيفه هاى خبشش و رمحت خود ات اينكه خلق فرمودى او 
را در بطن اما بر هيكل كرامت و بزرگى و به هبرتين صورت او را 
زينت دادى و از عيون صافيه شري دادى او را و از قدرت كامله 
حفظ فرمودى او را ات آنكه برزگ شد در جوار رمحت تو و ساكن 

ومت تو و چشيد از مخرهاى مكرمت تو و شد در دّير حك
نوشيد از چشمه هاى لطف تو ات آنكه به حديقه عرفان وارد شد 
و به حمل ايقان مسرتيح گشت و در رّيض قرب و مشاهده سائر 
بود و در بساط وصل و مكاشفه ميخراميد ات انكه بشرف لقا 
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مشراف شد و از مخر بقا مرزوق گشت و مثره قرب را از شجره 
اخذ منود و آب زالل را از چشمه مجال بنوشيد و زالل  وصال

معارف اهلياه را از طلعت ىب مثال حضرت ال يزال ادراك منود و 
طى منود سفرهاى ممالك عشق را و راههاى َمهاِلك صرب و طلب 
را ات آنكه وارد شد بر تو و راجع شد بسوى تو و ّبزگشت منود 

مجال تو در اين  نزد تو و ساكن شد در قطب المكان مقابل
وقت مبوج آمد حبر قضاى تو و به هيجان آمد ّبدهاى تند در 
هواى بالهاى تو پس عرّين منودى بدن او را و ذليل فرمودى 

جسد او را و منزل دادى او را در خانهء كه نه فرشى در او  
گسرتده بود و نه چراغى در او آماده شده بود و نه رفيق و 

او و نه دوست و انيسى كه انس   مونسى كه مصاحبت منايد ّب
گريد ّب او پس واى واى مسدود شد عالمات سرور و الل شد 
عندليب ظهور و شقا منود جوهر وجود ثياب خود را و رخيت 
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حوريه فردوس بر سر خود خاك سياه را و جارى شد از چشمه 
هاى قدرت اهنار ذلات پس واى واى از آنچه ظاهر شد و هويدا  

 مصيبتهاى بزرگ تو اى پروردگار من. گشت و اين است از

عجب در اين است كه بعد از دخول در حديقه بقا و 
استسقاء كؤس بقا و طريان در مساء بقا و وصول مبكامن بقا و 
ورود در مقامى كه جز بقا چيزى مشهود نه و جز ِصْرِف ِقَدْم 
امرى موجود نه عساكر فنا از مجيع جهات احاطه منود ات آنكه 

ُرْوا فْيِه ّي َأْهَل الَبياِن مَخْسنْيَ أَلَف َسَنٍة ِإَذْن أَنْ ُتْم يْف ِعْلِم هللِا َلراِسُخْوَن ال  -او را اخذ منود فَ تَ َفكَّ
ُرْوَن.َربِاْ  فَ وَ    ال تَ ْعرِفُ ْوَن ِإْن أَنْ ُتْم يف أََزِل ااززاِل تَ تَ َفكَّ

اپك و منزاهى تو اى مقصود من بعد از آنكه بلند فرمودى او 
به مقامهاى عزا فردوس و وارد منودى او را در گلزارهاى بقاى  را

قدس كه درهاى فنا بروى او ّبز نگشته ات آنكه فاىن شد از نفس 
خود و ّبقى ماند ببقاى تو و داخل گشت در حديقه وصال و 
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نوشيد از چشمه مجال و ادراك منود جواهر علوم و سواذج 
جامه هاى هدى  حكمت را از چشمه هاى مكنونه و پوشيد از

و چشيد از كاسهاى تقى و شنيد نواهاى و رقاء اهلى را از چنگ 
و بربطهاى صمداىن و از مهه بريد و به حضرت تو پيوست و سر 
تسليم در صحراهاى قرب تو گذاشت ات آنكه در بياّبهناى طلب 
جان درّبخت و بعد گرفىت از او آنچه عطا فرموده بودى ات آنكه 

ماند و دستهاى او از حركت افتاد و اپى او از مشى ّبز 
چشمهاى او از مشاهده مجال حمجوب شد و گوشهاى او از 
شنيدن بيان تو ممنوع گشت و اخذ منودى از او خلعتهاى مرمحت 
خود را ات آنكه افتاد برهنه و عرّين بر روى خاك و از قصرهاى 
بلند عزات بر بيت ذلات مسكن گرفت و از مراتب بلند غنا بر 

قر مقرا گزيد و ّبقى ماند در ميان زمني تنها و غريب و ارض ف
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وحيد و فقري پس واى واى از آنچه ظاهر شد و هويدا گشت و 
  اين است از بالهاى بزرگ تو اى پروردگار.

و تو اى پروردگار من غرس فرمودى شجره لطيف نيكو را در 
زمني مبارك مرغوب و بدستهاى مهرّبىن و عنايت تربيت فرمودى 

را و در جوار قدرت و غلبه حفظ فرمودى او را ات اينكه بلند او 
شد شاخه هاى او و بثمر آمد غصنهاى او واصل او اثبت شد 
در ارض معرفت و فرع او بلند شد ات مساء علم و حكمت تو و 
ساكن شد بر  اوراق او ارواح قدس عنايت تو و مسرتيح شد 

اى او ساكن برغصنهاى او انوار جمد مكرمت تو و بر شاخه ه
شد طريهاى جذب و شوق و عندليبهاى عشق و ذوق كه مجيع 
نفوس مقدسني و ارواح مقربني از تغنايات حجازى و نغمات 
عراقى و نواهاى قدس اهلى مدهوش گشتند و از حدود وجود 
ت او احاطه منود او را صاعقه هاى  رستند و چون متام شد مدا
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د اوراق او و از قهر تو بقسمى كه شكست اغصان او و زرد ش
هم اپشيد مثرهاى او و منهدم شد قفصهاى او و پريد طريهاى او 
و افتاد بر وجه ارض گوّي كه خلق نشده بود و ظاهر نگشته بود 
و بثمر نيامده بود پس واى واى از آنچه قضا شد و هويدا گشت 

  و اين است از ظهورات سلطنت تو اى پروردگار من.

انزل عزات ن از ملكوت و تو اى مالك من و رجاى م
فرمودى حكم حمكم قضا را و از سرادقات قدرت امر مربم قدر را 
بر ساخنت بيىت ات در او ساكن شود نفوس مضطربه و در او 
مسرتيح شود عقول جمرده و بنا فرمودى او را از خاكهاى اپك و 
اپكيزه كه از ذره از آن تراب خلق شد حقايق عالني و افئده 

كان ربوبيه مستقر فرمودى ركنهاى او را و به مقدسني و بر ار 
آفتاهباى مشرقه از افق مجال زينت خبشيدى او را و مطراز فرمودى 
او را به ذهب صافيه و ابواب او را مزيان فرمودى بياقوت بديعه كه 
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ع فرمودى ديوارهاى او را  از جوهر هوياه خلق شده بود و مرصا
ظاهر گشته بود و چون متام بلئاىل منيعه كه از لطيفه حبر احدياه 

شد بناى او و ظاهر شد آّيت او و هويدا شد عالمات او امر 
فرمودى كه مجيع آنچه در آمساهناى قدرت تو سائر بودند و در 
هواهاى عزات تو حركت مينمودند طائف شوند حول او را و زائر 
شوند تراب او را و مقبل شوند ابواب او را مردود شد هر كه 

مقبول شد هركه اقبال منود پس چون متام شد وقت  مكث منود و
او و منقضى شد امر او ابرهاى بال از مشرق سطوت و غضب 
برخاست و مالئكه قهر حبرىف انطق شد كه لرزه بر اركان بيت 
افتاد بقسمى كه منهدم شد اركان او و برو افتاد سقفهاى او و 

د نگشته بود منعدم شد عالمتهاى او گوّي هرگز بنا نشده بود  بلن
ى كه فراموش شد اسم او و متفراق شد تراب او و معدوم شد  حبدا
رسم او پس واى واى از آنچه ظاهر شد و هويدا گشت اين 
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است از بدايع تقديرهاى بلند تو اى آقاى من و محد ميكنم تو را 
 بر نيكوئى قضاى شريين تو اى پروردگار من.

و مقتداى من و قسم به عزات و بزرگوارى تو اى موالى من 
حبيب من كه شكايت منيكنم بسوى تو از آنچه وارد شد از 
حضرت تو و ظاهر شد از جانب تو بلكه سرهاى عاشقان تو 
طالب كمندهاى حمكم است و گردهناى طالبان روى تو منتظر 
مششريهاى برنده و سينه هاى منريه از جذب و شوق مرتصد 

ان از مخرهاى حيوان تريهاى زهر آلوده زهرهاى كشنده نزد عاشق
نيكوتر و زمخهاى هالك كننده از شربتهاى لطيف اپكيزه تر پس 

راه عشق تو جان نبازد و مفقود شود و  معدوم شود نفسى كه در
جودى كه در طلب وصل تو سر نيندازد و مبريد قلىب كه بذكر تو 
زنده نگردد و دور شود هيكلى كه جبان طالب قرب نشود و 
مشقتهاى ّبديه عشق را نچشد و لكن اى سيد من ّبزگشت و 
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توبه مينمامي آبنچه مشغول شدم در ساحت قدس تو ّبين كلماتى  
هر نشده مگر از غفلت اين عبد از مقامات قرب و وصل كه ظا

زيرا كه هر كه بتو رسيد از غري تو ّبز ماند و هر كه از تو گذشت 
بغري تو مشغول شد پس واى بر كسى كه از تو بريد و بغري تو 
پيوست و در وادى حريت نفس سرگردان مباند و مبرد و از مدينه 

ند و به عزات و جالل تو حيات ّبقيه و زندگاىن دائمه حمروم ما
اى پروردگار من كه مشاهده ميكنم دوستان و حُمْرِماِن كعبهء 
وصال تو را و سرمستان مخر مجال تو را كه مشعوفند ببدايع 
قضاى تو و مسرورند ببالهاى انزله از نزد تو اگر چه قهر ِصْرف 
ّبشد و ّي غضب حَبْت زيرا كه اين قهر مالك لطفهاست و اين 

ن ِمهرها و اين سما حمىي جاهنا جربوت عزات طائف غضب سلطا
اين ذلات است وملكوت غنا طالب اين فقر و تو اى موالى من 
راجع فرمودى اين طري را از جسد ظلماىن بالهوت معاىن و از 
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غذاهاى روحاىن مرزوق گشته و به نعمتهاى صمداىن حمظوظ شده 
رفارف قدس تو و بتو راجع گرديده و بر تو وارد آمده و ارتقاء ب

جسته و در ِجوار رمحت تو مسرتيح گشته و بر كرسىا افتخار مقرا  
گزيده و در هواهاى عزا روح طريان مينمايد و از ّبده هاى وصال 
احدياه مينوشد و از شراهباى لقاى صمدياه مى آشامد و چون 
حبكمتهاى ّبلغه مستور فرمودى اين مراتب را در پرده هاى قدرت 

گشته بر عباد حكم فراق و سخت است خود هلذا صعب  
برايشان امر طالق و جبزع مى آيد نفوس از مالحظه آن و بفزع 
ره و  ميآيد عقول از مشاهده آن و از مجله آن بالّيى مقدا
مصيبتهاى جلياه مستوره اين مصيبت بديعه و اين بلياه جديده 
است كه ّبو حمرِتق شد اكباد و مشتعل شد حقائق عباد و 

ت اهل بالد پس مناند چشمى مگر آنكه خون  مضطرب گش
گريست و ّبقى مناند قلىب مگر آنكه َكأس امل بچشيد و رؤس 
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عالني برهنه و عرّين شد و نفوس راضني از غم انالن گشت 
ر شد و نورها اتريك و ُمْظلم گشت و منقطع شد  فؤادها مكدا
روح از اماكن خود و تبديل گشت سرور از حمافل خود پس واى 

از آنچه ظاهر شد و هويدا گشت و اين است از قضاهاى واى 
 اثبت تو در شجره ظهور تو اى پروردگار من.

و بدرسىت كه تو اى حمبوب من مشاهده ميفرمائى كه رزاّي و 
بالّي از مشرق قضا ظاهر گشته و امطار قهر از مجيع جهات 
ّبريدن گرفت و ارّيح حزن بوزيدن آمد بسى جاهناى بيشمار كه 

ه دوست نثار شد و چه سرهاى انمدار كه بر دار مرتفع  در را
ر نشد   گشت و در آىن راحىت دست نداد و در شىب عيشى ميسا

كمند عشق تو سرهاى عارفان را بسته و تري حبا تو جگرهاى 
عاشقان را خسته چهارده سنه ميگذرد كه آسايش مقطوع گشته و 

تند و نه ابواب راحت مسدود شده نه نعيمى از نعمت ملك برداش
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نسيمى از رمحت روح ادراك منودند گاهى در ذلات حبس مبتال و  
گاهى در ّبديه هجر خمتفى از هر وطىن مردود شدند و از هر 
دّيرى مطرود گشتند و از هر راحىت حمروم ماندند چه َخْيطهاى 

حمكم كه گسسته شد و چه عروه هاى مستحكم كه مقطوع  
هر قسمىت ىب هبره  گشت از هر نصيىب ىب نصيب شدند و از

ماندند نعمتهاى مالك بنقمتهاى مهالك تبديل شد و مشس 
مشارق الوهياه مبغارب خفا خمتفى گرديد و سراج ربوبياه در زجاج 
صدور مكتوم گشت و انر ازلياه در شجره ِسرا مستور ماند و لؤلؤ 
صمدياه در صدف غيب خمزون و مطلع الوهياه در حجاب قدس 

تواند رقم زند و ّي بيان قدم بردارد و تو اى  مكنون ديگر قلم كجا
سياد من و آقاى من مطالعى كه ّبين عبد چه وارد شده و چه 
انزل گشته در آىن مبقرا امىن نياسوده و زماىن بر مقعد عزاى مستقر 
نگشته جز خون دل آىب نياشاميده و جز قطعهء كبد بطعامى 
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ار و بشهرها سائر و گ اهى بغلا و زجنري مرزوق نشد گاهى اسري كفا
ه اين اّيم كه هدف سهام فرقتني شده و حملا انتقام  معاشر خاصا
حزبني گشته دوستان را از ذلاتم عزاتى و از حزمن سرورى حاصل 

لاى در دل است بسى غلها كه در دمشنان را از وجودم غاست و  
صدور پنهان گشته و چه بغضها كه در قلوب كتمان شده از 

ده و بسجن نفوس مشركه مسجون گشته و حبس ظاهر بريون آم
تريهاى ظنوانت از كلا جهات مرييزد و اسياف حسد از مجيع 

ين بالّي و حمن و اطراف مبثل ّبران ريزنده ميبارد لكن ّب مهه ا
از  يد هست كه از خدمت ّبز مناند و رجلام رزاّيى حمكم متقن

كه استقامت نلغزد و عيون جباى اپ خبدمت ّبيستد در اين وقت  
م جارى و ددموع از خ ِم محرا از قلبم ساريست ندا ميكنم ترا كه دا

قلب حزينم را از غري خود غافل گرداىن و خبود مشغول منائى ات از 
مهه مقطوع شود و بتو دربندد زيرا كه بستهء تو هرگز نگسلد و 
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مقبول تو هرگز مردود نشود سلطان است اگر چه حمكوم عباد 
ه نفسى او را ّيرى ننمايد و حمبوب شود و منصور است اگر چ

است اگر چه مردود ّبشد در اين وقت مشعل توحيد بر افروزد و 
ر عراقى بلحن مرآت تفريد از هيكل جتريد حكايت منايد و مزما

"بنوازد زيرا كه دستهاى ء هالك ِإالا وجههيحجازى آيه "كلا ش
ني عارفني كواته و تو در مكمن بلند عزات مستقرا و قلوب عاشق

مضطرب و تو در كمال استقالل بر خمزن رفعت مستقيم خيال  
جا ّبر كجا راه ّيبد ات در آن مساء ّب فضا طريان منايد و فكر ك

ات عباد مبنزله غبار  ّيبد ات در عرصهء فناء قدس قدم گذارد تومها
ر   هء ظر ر رسد و ّي نكجا بذيل قدس مطها است و غبار تريهء مكدا

زال غري معروف بودهء رد آرد مل يزل و ال يتو وا حمدود بر روى منري
اگر چه از هر ظهورى ظاهرترى ومهيشه مستور خواهى بود اگر 
چه در كلا شيئى از نفس شىء مشهورترى اين است غيب تو در 
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اجهار و ظهور تو در اسرار بلى اى حمبوب من هر صدرى قابل 
شتعل و ت نه حبا تو انرى محبا تو نيست و هر قلىب اليق ودا 

را مبقارنت انر كجا قرارى و  اجساِد عباد حطىب ّيبس حطب
دا ر ت قدمى بردارد و علِم باستقرارى ماند مگر آنكه عنايت قدمي

 قلم قدرت بر لوح منري دل رقم حبات نگارد ا بر افرازد اتوسالم
قسم به عزات  فضلك القدمِي تؤتيه من تشاء من عبادك نم وذلك

ّي از هر شهدى شريين تر است و تو اى پروردگار كه مجيع اين بال
از هر روحى نيكوتر زيرا طالبان كعبهء وصال ات از حدود جالل 
نگذرد بظهور مجال مسرور نگردند و ات از كأس فنا ننوشند 
بشريعهء بقا وارد نگردند و ات قميص فقر در سبيل رضاى تو 
نپوشند برداى بلند غنا مفتخر نشوند و ات از درد عشق مريض 

سر منزل شفا پى نربند و ات از وطن تراىب نگذرند بوطن نشوند ب
قدس اهلى عروج ننمايند و ات در بيداى طلب سرمدى منريند 
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حبيات ّبقى ازىل فائز نشوند و ات در ارض ذلات مأوى نيابند بر 
مرزوق بقا  ت راه جنويند و ات سما فراق نچشند بشهدمساء عزا 

نكند به مصرهاى قرب  د و هجر را طىنگردند و ان ّبديه هاى بع
و وصل مسرتيح نشوند اگر چه اى پروردگار من بالّي مجيع احبااء 
م ختصيص ّيفته بدو كنيز تو يكى  را احاطه منوده و لكن در اين اّيا
ّبسم حواا انميده شده و ديگرى ّبسم مرمي و وارد شد اين 
مصيبت كربى در حيىن كه نبود ّب كنيزان تو مادرى ات شقا منايد 

ه خود را و بريزد بر سر خود خاك سياه را و بگريد بر حزىن  جام
كه انزل شد بر ايشان و نبود ّب ايشان مصاحباتى ات آنكه خشك 
منايد روهاى ايشان را از آهباى چشم و بپوشاند موهاى ايشان را 
از غبارهاى تريه و نبود مشفقاتى ات اينكه تسلاى دهد و حزن 

را و نبود از مونسات كه انس   ايشان را و بسرور آورد قلوبشان
گريد ّبيشان و بعد از مصيبت خضاب منايد دستهايشان را و 
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شانه زند مرغوالتشان را و از شراهباى خون نوشيده بودند و از 
طعامهاى غم مرزوق گشته و چون قضا فرمودى تو اى پروردگار 
من آنچه را كه اراده منودى و جارى فرمودى امر مربم قدر را در 

خواسىت پس اى حمبوب من بپوشان از جامه هاى صرب و  آنچه
شكيبائى و ثياهباى رمحت و بردّبرى ات آنكه روشن شود 
چشمهاى ايشان برمحتهاى اتزهء تو و ساكن شود قلوبشان از 
لطفهاى ىب اندازهء تو و وارد فرما ايشان را در رودخاهناى قرب و 

ت خود و در شهرهاى وصال و منزل ده ىب منزالنرا در جوار رمح
سايه هاى خوش مغفرت و آمرزش خود و آسايش ده اين 
س خود و بچشان اين تشنگان را از  مضطرّبن را در حمفلهاى مقدا

زون و بوز بر ايشان از آهباى كوثر مكنون و از مخرهاى حيوان خم
خود و وارد فرما ايشان را در مصرهاى بقاى  نسيمهاى مين حبا 

وند و بتو نزديك شوند و بذكر تو انس خود ات از غري تو دور ش
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مشغول آيند و بياد تو مشعوف گردند و شجره حبات را در 
زمينهاى منري دل بكارند و از آهباى عشق تو سرياب منايند ات بلند 
شود قامت او و بثمر آيد شاخه هاى او ات در حبات اثبت شوند 
و مستقيم گردند و ات در ارض رضاى تو مشى منايند و در 

ى قرب تو مقرا گريند و در بياّبهناى وصل تو سري منايند و مهدها
در آمساهناى لقاى تو طريان منايند و از شئوانت حتديد بگذرند و 
بر حمفلهاى توحيد مشراف گردند و بنفحات تفريد در عامل جتريد 
سر افراز شوند ات چشم از مهه در بندند و بتو بگشايند و از مهه 

پس اى موالى من عنايت فرما ّبيشان و  بگريزند و بتو وارد آيند
ّبين مهمان جديدى كه بر تو وارد شد از آنچه ذكر شد و از 
س و مرباى  آنچه ترك شد و از امرى كه از اين دو جهت مقدا
است و زود است كه عطا ميفرمائى آنچه را كه آبن خوانده شدى 
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اين است از عنايت متام تو كه پيشى گرفته مهه موجودات را اى 
 پروردگار من.
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