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 قدس األهبىبسم اّلله األ
                                   

 
شرب كوثر  و  ذي فاز بعرفان الل  ء إىل ال  هذا لوح البقاء من ل ى البها

أقبل بقلبه إىل املنظر األكرب املقام ال ذي و  ان من كأس كلمات رب ه الر محناحليو 
 إله ن ه الشطر البالء إ من  ائين استمع نأ * فيه أضاء وجه الل  العليم احلكيم

ال حتجبه و  ء عن ذكر مالك األمساءإال  هو ال ذي ظهر ابحلق  إن ه ال مينعه القضا
 عب  ق  حضر فاعلم اي * العظيم بحات ال ذينهم كفروا ابلل  العلي  عم ا أراد س

 رت ت إليه حلظات رب ك العزيز احلمي او  أخذانه بي  العنايةو  بني ي ينا كتابك
م  لل  ن احلتقول أو  ران لك يف الل وح مقاما لو تراه لتسج ق   و  مبا فيهلعنا اط  و 

نقضي ما أردانه لك إن  رب ك و  رب  العاملني وكتبنا لك أجر من فاز بلقاء الل  
 ر ي  ء الفضل هذا الل وح ال   ل لك من مسان اشكر رب ك مبا نز  أ * ملقت ر ق ير

 قم على نصرته بني الس مواتو  الل  األحو ن اطمئن بفضل رب ك يف كأ *املنري 
ك أ *واألرضني  مينعك نعاق ال ذين كفروا ابلل  أو حيجبك أحجاب ال ذين ن إاي 

 * مشي ة رب ك الر محن بسلطان مبنيشرق عن أُفق أعرضوا عن الوجه بع  ال ذي أ
أقبل و  دعا الن اس إليه فيا طوىب ملن انقطع عم ا سويهو  مرهإن ه يؤي   من قام على أ
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نا على ال ذي ظلم  لقيمث  اعلم أبان  أ *به من ل ن عزيز عليم مر لبه إىل ما أبق
بعثنا أح ا من  *رض عنها سوف جنعله عربة للعاملني كلمة من عن ان إن ه أع

رسلناه إليه أو  اإلطمينانو  زي  ن اه بطراز القو ةو  طاعنقألبسناه قميص اإلو  عبادان
خيشى إن  رب ك هلو احلاكم على و  رناه رساالت رب ه لعل  يتذك  بل غو  بكتاب مبني

ن ل ن م لع مبا قضيخربانك لتط   نمنعه سطوة ال ذين ظلموا كذلك أء الما يشا
تقر  منه عيون  إىل عب ان اإلمام لوحا لُ ب  لق  أرسلنا من ق   و  رب ك العزيز اجلميل

عوا ثر العباد ال ذين اد  كلك مبا فزنما مبا غفل عنه أو  له فيا طوىب *املخلصني 
لعنة الل  على  محن مبلكوت البيان كفروا به أ ال  تى الر  اإلميان يف أنفسهم فلم ا أ

ملفس ين ليس اليوم يوم االصطبار إن ه حمبوب إال  يف كانوا من او  ال ذين ظلموا
 ينبغي لكما أبن تقوما يف كل  األحيان على ذكري * ذكري العزيز الب يع

ال ذينهم آمنوا من قبل ر ذك   *املني لى شأن ال نمنعكما سطوة الظ  ع نصرة أمريو 
م الر محن إو  لبسهم حرر الت كبريرب ك مث  أ ن  هذا لفضل عظيم البيان من لسان رهب 

ك أن تتجاوز من احلكمة هبا أ *  *غفور الر حيم مران العباد من ل ن رب ك الإاي 
إذا  *رب ك العليم اخلبري  نر من ل ء الت ق ير ما ق   سوف ينزل لك من مسا

  * وقل احلم  لك اي إله العاملني  بلغك لوح رب ك خذه بي  الت سليم


