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 ﴾ شاءيا معلى  ردهو املقت﴿ 
 
 
 
 ا ر  ديق يءش له عدلى ك انكهو اّلله  و  نهدمر من لأب

 
ة طقابلنه  هورظه حرف الأج يه مهو  ةيه هلة اإليه ار ور ابملاء النه حبر النه أج مموه  ّلله  داحلم

 ةيه زالنون وجهة األطنفس الب هورظه ال كمن فدل ةيه بيالغ رو طر وه طمو  ةيه اندة الفر يه العمائ
اله إله إال  ه هو احلقه نه أب له كال نه دشهية ليه اندمة الصه يه هباأل رزطمن  ةيه بوبالره  ةطر نقوه كمو 

هو اّلله و  يءش مثدلهكس  يلو  دوليمل و  ددليمل  ذياله  دمالصه  دحاأل ده هلو الفر نه إو  هو
 ار  ابجبه به كاملت

 
قماقم ح المرشه و  ةيه جذاة السه يه وسده ل القيكمن ه ةيه م النهار طماطح فه طهلل م داحلم

 ةيه زلات األيمن تغنه  ةيه دلعات اهلائطب ذجمو  ةيه اندة اجملره يه وحبه من رشحات السه  ةيه ابجمال
 ه هلو احلقه نه أب له كال عرفنه ية ليه اندبة األديه ات السهرمدغر ابلته  ةيه ور محامة النه  دمغره و  ةيه اندالوح
نهه إو  ون جنابهدنعت  الو  اتهذون دس له وصف يل ذير اله ديالق دااله هو ابجوه إله إال 

  ارر القهه دهلو املقت
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ور النه  مشعشعو  وران نورهك  ور يفر النه وه كمو  وران نورهط ور يفر النه وه طم ّلله  داحلمو 

ج مبدله و  ات نورهكحر  ور يفالنه  مدلجدلجو  قمعات نوره ور يفع النه مقمه و  وجهات نوره يف
 ه ي ه ال غستحقه يا هو د  ا ّلله محد  مح ثه  ا ّلله د  دلعات نوره محط ور يفالنه 

 
 الو  كسدت قايآب ديكانأ اء حته يمن ض ن يليكمل  يهلإ اي الدلههمه  كفسبحان

 كسرائر عزه  يف يكالقأ حته  من سناء يل الو  كنسأحبروفات  يكانجأ من هباء حته  يل
  كامن نور كم يف دكشاهأ من شعاع حته  يل الو 

 
م طماطج ء متوه  تدلقاحمزوان   جعدلتين ذي اله نيح كنه ديانأل يهلإ اي الدلههمه  كفسبحان

 يف ذياله  نيحو  كتيه ار ج قماقم سره يه هت درض مهموما عناأل يف جعدلتينو  كتيه بشاش
  كتيه ار حبر نوه أج ذه ا تدلقاء تبمغموم   ت جعدلتينيالب

 
 يءش له كقبل   كبنفس كلنفس دمبا تشه كنه دشهأل يهلإ اي الدلههمه  كفسبحان

 يف وننه كال تزال تو  عرش ابجالل ا يفي  مست  نتكنت مل تزل  أاله إله إنت اّلله ال أ كنه أب
 داجمل عزه  يف نت من قبلك  دمبثل ما ق وننه كال تزال لتو  ال مل تزلدالعو  ة الفضليه هو 
  كتيه افوصه  حقه عدلى  نفس كصفيلن و  كتيه عرفان حقه د عدلى حأ كعرفيابجمال لن و 
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 كنعتو يما دله كو  [وههابيهتك] يكس مدلدساحة ق يف كنه إ سونده املق كعرفو يما دله ك
  كتيه ار ده ان قطنس سدلأناء ف   يف كشر  وندحه املو 

 
مل و  رزقتينو  ككمدل ا يفئ  يش ك  أ  مل و  خدلقتين ذينت اله أ يهلإ اي الدلههمه  كفسبحان

 مره يفعان ألذاالو  كلوجهه قديتص هلمتينأو  كر ذك فتينعره  حته  دكبال ا يفر  ذ ك  أ  
 عشع يفاشو  كنفس كلذعرف بأل كتيه نونكيمن   انور   يتيه اتذ عت يفدو أو  كحقه 
ن أ دحأ ردقيلن  يتحبر احلزن اله أعدلى  جتمتوه  حته  كساحة عزه  يف حياست و  كتكممدل
 ث مهمتيحب يمن جسم فارقين أوح الره  داكحزنت بشأن تو  رة منهاطشرب قي
ع ما يمج عدلى  حمبوياي داحلم كلو  ونيه ورانالنه  غممتأو  غممتو  ونيه وحانمهمت الره أو 
 له ك  نه أل كمضائت إبيحصأو  كمت بقضائكحأو  كتيه رت مبشده قو  كرتدهرت بقظأ
  كان منه طل لسدليسبو  كمر ل أليلد كلذ

 
 ليبعت السه طق ذياله  دبع كر ذكع يادبب كعو دأف كي  يهلإ اي الدلههمه  كفسبحان

 يدحتمو  كآالئ رذكاله لإ نت ما خدلقتينأو  كعو دأ ف الكيو  كاتذنه كعن معرفة  
 ن دياجالسه  ملن ديكنت لك  نه إ كفسبحان كنعمات
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مر محامة األ تغينه  دل عنيلل األيالدله  كلذ يف كقسمنه أل يهلإ اي الدلههمه  كسبحانف
ول طاأل دلماتظه ال كتدل يفو  كتيه زلأات ي شجرة احلمراء بتغنه نيمي ناء عنيجبل السه  يف

مساء  ىلإ ن ترفعينأب كتديه ات سرمدبتغره  وراء خدلف حجبات العماءورقاء النه  دتدلقاء تغره 
 كتيه لوهأ يكة مدلبقوه  دفق املشهو أ ىلإ ندتصعو  كتيه وميه ان قطسدل منةيب هبيالغ
ح ياست و  كجوار  ن يفكسأ حته  كدلعتط رتايبز  فينتشره و  كتديه حأامن كم ىلإ تعرجينو 

 لعله  كرامتكهور بظه مساء الي عدلى ستقأو  كتيور بعناالنه  يدوسا ىعدل أكاته و  طكبسا يف
نهم ذيمن اله  كلذون بكأل يتيه اتذ مئنيطو  نونيتكي  ذه دليو  ديح فؤايست يو  ن قدليبكسي

م    وقنونيبدلقاء رهبه
 

 نديه أ ذيوم اله يل وه أمن  نه قن أبيأل يبنار اخلدل داملتوقه و  ليها السهائل ابجدليه أ اين أ
ن كلو  دا من العباد  حأب يجأن أ يدر أما  ذنئيح ىلإ مرهقرار أباإلو  هيق عدلديصاّلله ابلته 

حبر أجت متوه  دا قذل هر نفسهظا من نور مس  قبو  ة اّلله ا من حجه انر   كقدلب ت يفدوج امله 
ة ديه من رشحات العبو  فح مينه يطقوهته مبا و  اّلله  حبول كبيجأ نأ يدر أ كل حليبه  يتده مو 
ر ده ق ذياله  مقام ىلإ كصدليو  روة السهرورذ ىلإنفحات النهور  كبذجيل هورظه رض الأ يف

 يديأتسبت كا ا ر عمه طش له كمن   تينطحاأ دح احلزن قاير أ يتم اله ايه األ كتدل يف كاّلله ل
 ىعدل انصرنو  اصب   ي  دل  ع   فرغأربه  يأتاب كال  و  نةيه ون بدمن  يه اس مبا افتوا عدلالنه 

 ن ديالقوم املفس
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 ةيه هوترة الاله دالسه و  ةيه هلة اإلالرهنه و  فةطيالدله  مرةالثه و  ةية ابجنياآل كلتدل نه فاعدلم أب

ا فح  ط يكعدل رشحأه دجو و  فضل اّلله ب نه إو  ةيهنا ة مبا اليهنا ما ال ىلإ فةطيا لي  معان
عام طلدله  نه أب د فاشهنيا لدلمتزلزلحصن  و  نيا لدلمستوحشنور  و  نيا لدلمؤمنر  ذكون يكمنها ل

ة لن ديه حاأل ةجنه  ،منها مقام عرش اهلاهوتربعة أب يكفك لنانه إ نكلو  مراتب شته 
 ةيه اندسره الصهم مقام كلذ نه ة ألابجنه  كتدل ة يفياآل كا من تدلر حرف  فسه ين أ دحأر دقي
نها طابو  نهاطاب نياهرها عظة يه معانة الدله يه نفسانو  ةيه اندة الفر يه دليسرائإو  ةيه اندحة األيه ن ه إو 
شاء ملن يا ذإهر يظن اّلله سكلو  حبرف منها دلعيطه ن أ دحأل ينبغي اهرها الظ نيع
ّلله اله عن اإ كيا لن حتهنه ا منها ألعدلم حرف  أ ال نيتكمسو  ير ضره دق ىعدل نه إو  شاءي

 ينفس ذياله ون فو دقولون املوحه يا عمه  هاييحمو  ها فسبحان اّلله خالقهادموجو  ابرئها
 ةده ع اله إرض األو  مواتالسه  من يف له كغرق  ياملقام ل كتدل يف ورحبر النه أجت ه لو متوه يدب
عرش  ةديه مالصه  ةمنها مقام جنه و  ايد  شه يكعدلو  ي  دل  ع   ابّلله  ىفكو  هورظه ال حرفأ

 دة لدلعباة خمتصه ه ابجنه ذهو  اله هوإ دحأ سيلو  هو مقام هو هوو  ضاءيالبنور  ،هوتالاله 
 تايقرؤن آيو  افور تدلقاء ابجمالكال اءشربون ميو  ابجالل يرسك  ىون عدلستقره ين ذياله 
سبحان اّلله و  مونتنعه ي عامطه ال كلذمن و  ونذذه تدليهم هبا و  الدمساء الع ور يفالنه 

هو و  ،ام ابجبوتطمطفراء رض الصه أ ةديه واحال ةمنها مقام جنه و  صفونيها عمها دموج
 الو  مرهأب اله إعمدلون ي الو  ن اّلله ذ إباله إقون طني ن الذياله  دنت عباأهو و  نت هوأمقام 
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مصفهم اّلله أبو  ماكمه  كاله حبإنهون ي م ه  و   ول  لق  اب   ه  ون  ق  ب  س  ي   ال   ون  م  ر  ك  م   د  اب  ع  ﴿ :هنه
 دلدلعبا كلذ ،وتكرض اخلضراء قمقام املدلأ لدالع ةنه منها مقام جو  ﴾ون  دل  م  ع  ي    ه  ر  م  أب   
 همو  صحاب النهورأ كولئأ نه أال أ ﴾اّلله   ر  ك  ذ   ن  ع   ع  ي ب  ال  و   ة  ار  ت    م  ه  يه  دل  ت    ال  ﴿ن ذياله 
 رض احلمراء سره أة الفضل جنه  منهاو  وندستقي العزه  طبساعدلى و  خدلونيدن اّلله ذإب

 نتم تعدلمون كب لو  كأها ير فكذه ء الاله دأ نه إو  ،وتاسالنه  ةطضاء نقيفراء مستنسر البالصه 
 

 م يتحه يل حزن دشهيو  مايه األ كتدل يف وىلة األ  طان نقكلو   آه   آه   ث    آه   فآه  
ه قبل دبع ت  م   تينيآن فآه آه ل له ك  يف نديه ؤ يو  نيح له ك  يف قينشوه يو  ي  دل  ع   فطه تدليو 
 الو  ي  دل  ع   تفتوا الو  ن ارمحونأها املأل يه أ اي نأا قل ي  س  ن  ا م  ي  س  نت ن  كم  أ مايه األ كتدل

ابّلله  ىفكو  ال  ي قدلاله إ يمايه أمن  ىبقي الو  تهايآو  آمنت ابّلله  دعب نه أل يمر أ تعجدلوا يف
 ربه  اب  يبنفسه حس ىفكو  من قبل دراأحسب من و  هو حسيب ذإ ال  كيم و يكعدل ريه 
 نفسهمأنون ظاله عن إقون طني ال نذي اله كنيالقوم املشر  عدلى انصرنو  اصب   يه عدل افرغ

 تشعرون  الو  رونكه تتف نتم الأف كيم  كل هم قل ماي  هو  همديه ؤ ياله مبا إون كتحره ي الو 
 

ات ذ كقدلبيو  ورطه  شجرة النيمية عن ح ابحمبه اير أحت فه طا تذإ نيمها األيه أ اين أ
له كان بكاّلله  هو و  يه ن اّلله العدلذور إبالنه  هفك  ن يفحتصه  كات الشهمال هنالذو  نيميال
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 ىخر أ يبتفس يدانه نر أب دفاشه ك لران  دلهما فسه كعدلمت  و  تدن شهإو  ار  ديق يءش
  يف داملرا نه فاعدلم أب

 ﴿من و  العدلوم له ك  يأنفس العدلم  ﴾امع  ط  ال 
 ﴿  من و  وىلة األطنق ﴾لي  ائ  ر  س  إ 
 ﴿  م ايه األ كتدل النهاس يفعدلى  ةه حجه داّلله من عن جعدله ذياله  ﴾لي  ائ  ر  س  إ   ين  ب 
 ﴿  ه دعباو  ائهرقه أعدلى  وىلة األطم نقما حره  يأ ﴾ه  س  ف  ن    ىدل  ع   ل  ي  ائ  ر  س  إ   م  ر  ا ح   م  ال  إ 
 
 له كالعدلى و  هيب فيال ر  ه حقه يهنو  مرهأتاب من كال اّلله يف دده دلهما حك  نه أب دشهأ ثه 

 رضاأل ون يفدفسيانوا كن  ذيعمل اله  كجبي الو  هيق عدلديصالته و  فرض العمل به
م مهتأن سبو يو  ئة فال كتدل مثلعدلى  نه إو  مفتونو  بونذاكال فوربه العماء هم   وندهنه

 م اّلله يفدلوا ما حره كأين أهم يوز عدلجيف كيم فايه األ  يفيعدلو الشه كأين أهم يعدل له يلن 
 ون كقولون املشر يفسبحانه سبحانه عمها  تابكال
 

 مدلئت يتزل اله ق شرق شوارق صبح األاستشرقت بتشره  اذإ ليها اخلدليه أ اين أ
عدلى  هرظ ذية اله ديه مالصه  ب نورذب جواذب جذه بت بتجذاستجو  نوارهأاآلفاق 

 من  دنه املقصو أب شراق آاثره فاعرفل اإلكا يه
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 ﴿يءستضيو  السهماء طوس العة يفط انت الشهمسك  يتم اله ايه األ كتدل يف ﴾امع  ط  ال 
  مر معرفة صاحب األاله إون يكالعماء ما  مصباح يف ةيه زلسراج األ

 رضاألو  مواتالسه  من يف له كخدلق اّلله هبا   يتة اله يه لوه األ ةيه املش يأ ﴾لي  ائ  ر  س  إ  ﴿ و 
  نهمايب ماو 
  وم ي ىلإ نيسنة سته  يف ةيه املش كبون بنار تدلذستجين ذياله  دعبا ﴾لي  ائ  ر  س  إ   ين  ب  ﴿و

نفسهم أاس النه  نه كلو  اد  حأدلم يظن أان اّلله كما  و  نيالعامل اس لربه شر النه ي ذياله 
  دلمونيظ

 
ون مبثل ما يك زالي الو  اءطعرش الععدلى  اي  ان مستو كزل  ينور اّلله مل  نه أب فاعدلم

 ورور النه طخ ذه بتب كخناذا استبفدلمه  وندشهي الو  شعروني النهاس هم ال نه كلو  انك  دق
 وسفي يدمن  كاستشربناو  روررض السه أ ة يفديه ور العبو ط خبتشمه  كناخاستشمو 

مندلة ابحمبور  تغينه  دمن عناآل دمها يف كانداستقو  افورك النيمن ع ةيه دحابجمال ماء األ
 من قبل كخدلق ذير اّلله اله كا فاشذ  إف كاتذ سره يو  كنفس ذتدلو  كروح روحي كهنال

 حزنو  يبثه  وكن اشاآل نه كلو  وندت اّلله ملتهاينهم آبذيمن اله  كجعدلو  هدمن عن مرأب
  النهور يفطي طيه  ذيفو اله  يجيسمع ضجيو  حايل رظنيو  يمهه  دشهينهه اّلله أل ىلإ
ة له ذه ابل ابة الته طنق جدلست يف دن قما اآلكا  روح  طم يت مبثدلدما وج هورطه رض الأ

 رنطه تفين أالسهموات  داكت بشأن زنينيو  اله إروح  ذي كاملدل ن يفيكمل و  العماء
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 صبت نه إو  ادلوم  ظم يهر مبثدلده  النيث مل تر عيحب اده ابجبال ه ختره و  رضتنشق األو 
 يه عدل رحمي ه لعله يلإمر ضت األفوه و  هيدلت عدلكاته و  اّلله  يدي نيجدلست بو  حدلمتو 
ة من ياآل كر تدلفسه أ لو نه أب مالك  اي فتون ثه اعدلميان النهاس هم كما   له ك  عفو عينه يو 
 - عديب يه دلعة حطقوم النهاس لي ذيوم اله ي -املستغاث  ىلإم ايه األ صلن اته أ ىلإ ذومئي

 دق ةديه حبر الصهمو  تكحتره  دة قديه حسره األ نه ه ألدجو و  اّلله بفضدله انطعأ ر مبادقأل
م ايه ك األتدل تدلئدلئت يف دمر قني شجرة األميالعماء عن  مسوات دلعة النهور يفطو  جتمتوه 

فها طون لدشهي الو  رهادق عرفوني النهاس ال نه كلو  هور مبثدلهاظه دلعت مشس الطما  الهيت
 ونكف تشر كيم  كل عمة عنهم قل مارفع النه يلن و  ة منهمحلجه ا بيغيفآه آه لو عرفوا لن 

 كاء تدلدمال امسع نك  اين أ نتم مؤمنونأن إده م بنور من عندكيه أو  مكخدلق ذيابّلله اله 
 م مباكب عنيغيو  مكنيرج من بخين أ يدر يو  رهكو  يف يخف ة الهيتدرو طدلة امليلذه مدلة الالنه 

 يءكله ش  ىعدلكان   هو اّلله و  هد عبانيبو  ينيب يدان اّلله شهكو  النهاس يديأكتسبت ا 
 ا يد  شه

 
 كيبيو  حايلعدلى حزن يل ،وسده ق ،دلعة حيبه ط ،ىخر طة األنق ونكفآه آه لو ت

 ندصعين من حضرته أب عوداو  نك اآللذ سئل من جنابه يفأ نه إو  ما نزلت ي ىعدل
ا ذكور  ا مئ  يش ك  أ   ملو  نتكم  ايه ك األتدل يف نه أكسه  دق طبسا يف دلسينجيو  ساحة عزهه ىلإ
 ني القوم الفاسق عدلى ا فانصرنصب   يه عدل فافرغ ربه  يأ
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  نه أب رة الفرقان فاعدلميضاء جز يمجة البأ نت يفكنت سكن  إني ماأل هايه أاي ن أ
 ﴿  ابل داملرا نه إو  هدلهايها ألر اّلله فده ق ة الهيتيوال ﴾ع امالط   
 ﴿  ر ائ ي لإ  من و  ة الفرقانطنق ﴾س 
 ﴿  ر ائ ي لإ  ب ين   قونه املته داّلله عبا يز جي كلذمبثل  نه إ الأ هدائه من بعيوصأ ﴾س 

 
 دلق طانه نان فاعدلم أبيقة البديرة احلمراء حيجز  يف نتكنت سكن  إو 
 ﴿  من و  مقام يف ةديه حصرف األ وىلطة األنق يدنر و  ﴾ع امالط 
 ﴿  ر ائ ي لإ  هورظه ال دجمر و  دلعة النهورطو  مقام يف ةديه سره الصهم ىخر وجهة األ ﴾س 

 يف دالبال ا يفمستور  و  رضاأل يف ون مسجوان  دجعدله املعت ذية اله ديه حيكل األهو 
 ان النهاس همكا  النهاس فما اّلله بغافل عمه  يديأكتسبت ا  امقام فسبحان اّلله عمه 

 عمدلون ي
 

 يف ةديه تغنه محامة العبو و  قدلب البهاء ة يفن انر ابحمبه ك اآللذ فدلمها متوهجت يف
 ور لنفسه بنار نفسهطه حترق شجرة الو  جواءط األوس يف ورالنه  دهدرن هيو  مساء العماء

د وا ة يفديه مندلة العبو  فكتو  مضاءرض اإلأدة عن خدلف القاف هافوق اتبوت الشه 
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ك لذ اّلله يف مينة مبا عدله ياآل كر تدلفسه أن أيد ر أ ره الوفاءل ابلسه يالدله  كلذ ة يفديه حاأل
  نه د أبفاشه ابز الوهه يه هلو العز نه إو  هدجو و  ن بفضدلهاآل
 ﴿  يف املخزونو  صحائف النهور نون يفكهو امل ذيب اله يحبر الغ ونيك ﴾ع امالط 

  ورطلواح املسأ
  ر ائ ي لإ  ﴿و   مايه ك األتدل مر يفظهر األم ﴾س 
  ر ائ ي لإ  ب ين  ﴿و ن أد راأمن  له كل يأهلم  حله  ﴾امع  ط  ال﴿ كلذان كو  انيهل البأ ﴾س 

مل  يتة اله ديه ؤب العبو كجاجة  الزه  كمن تدل هورطه ء الشرب مايو  ةيمساء العنا ىلإد صعي
 فسبحان اّلله  ديدحالته  كلذرض بل استغفر اّلله من ألا يف ]يف  ء[مثل ك  اله إيكن 
 ا ي  بكا  ح  يوصفه تسب املون يفظه قولون اليعمها 
 

 البهاء يكمدلو  ان العماءطن من سدلذحبر اإلأا من رشح   ي  دل  ع   ج  و  فآه آه لو مت   
ا ما مله و  نيبذنغمات املنجو  نيسده ربوات املقو  ينيوحانة بدلحنات الره ياآل كتدلرت لفسه 

نهم  ذيلدله  ال  يلدون يكل يكت عدليلقأما يف كنه يفيكل القضاء دمضاء بعة اإلياشم را
م متايه أ انوا يفك  دادثر املأ ذذه بتدل تذذه تدلو  دادل انر الو طه دلت بتصطه ا تصذإو  رونذكه م رهبه
ان كو  ة هلل احلقه ديه اله العبو إا ئ  يت شيعده ما ا نه أب قنيأو  دفاشه دادلواح السه األ كلذ يف
ون دم ست يديكأ تسبتكم عمها ا كل ليفتون قل و يان النهاس هم كعمها   يمكح اّلله 

  لتسئدلون هاينتم فأو  ةدهاالشه و  بيعامل الغ ىلإ
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ان يل البهأم يكاته عدلكبر و  رمحة اّلله  تتعجهبوا عن صنع اّلله  هل املأل الأ اين أقل 

صنع  نيب ةيه زلمبثل سراج األ يءستضيصنع اّلله  نه وا أبثه اعدلم نتم تعدلمون اتهقوا اّلله كلو  
ف ورقاء ابحمزون كاست دق ذيفو اله  ون فآه آهدتشه الو  رونكه تتف نتم الأف كيالنهاس  

 ديث من ىشربت لنب املصفه  ذيوم اله يل وه أت من ددلهما شهك  تير البهاء لنسدص يف
 عدلمون ي ان النهاس هم الكما  دله كعدلم  ي ان اّلله كو  النهاس يديأتسبت كمبا ا  ذنئيح ىلإ يمه  أ  

 
حرم النهور عماء  م لدلحضور يفكنكن اخرجوا من مسا أ هل العماءأ اين أقل 

 اد  ان مشهو ك  دق يه العدل ن اّلله ذإب دلوح الفؤا مه يفكح ب الهيتكت اّلله األيب هورظه ال
ان كو  رض السهرورأ ه يفدرو و  نيالنهور من قبل ح محامة الم مبا غنهتكاختم ال نه إو 

ع طالصهب منق نه إف اد  ت لوجه اّلله معتمدر أما   حمبوياينت تعدلم أو  اد  مغره  دبدلحن الفؤا
حضرة و  ا الد  متعمه  يمد يف انابن الزه  دراأما  نت تعدلمأو  اشف  كمجال اّلله من حليبه  مينه 
اب م  ى عدل يمعدثه  يمدوم يب اّلله قره  اال جهر  و  اي  به ال خف عيابأال  كعزه   ايا فئ  ك  ت  الته
  اش  طه  عت  م   ىر نت ابلثه ك  يمدوم ي يوميت يل

 
  ون  ول  ق  ي   ا م  ع   اّلله   ان  ح  ب  س  ف  * 

 
 * ون  ك  ر  ش  امل

 * اي  ب  ك  ا  ح  يب  س  ت   ه  ف  ص  و   يف  * 
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 * به  ر   ّلله   د  م  احل  و  * 
 * ني  م  ال  الع  * 

 *  اع  يد  ب  * 
* 


