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 وا استشه ینذلدلّ و   اّلّل العزیز احلمي فاز بدلقاء يذالّ   ا ما نّزل حلضرة الوحيذه
  كرمیاء رهّبم الطع  میان من یشربوا تسنيم اإلو  مرهأ مة قاموا عدلی خو  سبيدله يف

  
 

ُهُ قُ لُ خُ ُقُ وُ ف ُ ُرُ اهُ القُ ُوُه ُرُ مُ أُ یُلُ عُ ُمُ ائُ القُ ُوُ هُ 
 
 
 

مستسّر و  اي سّر الفرقان كدليع ك الّرمحنرمحة ربّ  رّول موج عال من حبأ
فزت بدلقاء و  افطلاألو  العنایة  من ی يك شربت رحيق الوحنّ أ    ه  ش  أ   البيان
  اءا ارتفع النّ ذإ جبتأ يذنت الّ ألواح األو  رب  الز  و  بت  ك  ال يف ادان موعو ك  من
نشاء عن انسوت اإل من يف عرضأیوم فيه  عدلی يفق األفاأل هرظ ذإ قبدلتأو 

 كقميص مالو  فاح ذإظم عاأل أالّنب ت عرف وج يذنت الّ أری الو  اّلّل مولی
 لیإ ك یو  كلسانو  كقدلمب مرهأو  ین اّللّ دنصرت  كنّ أ  شهأتضوّع  ذإ م الق
كر س ذكخأو  حّبهو  ة ابمسهدوثر الّشهاكت  بشر و  سبيدله ك يفیت نفس ن فأ

 اّل هزیزإفيه  عهواء مل یسم یقان يفدم اإلبقوا رتطن ألی إسدلسبيل العرفان 
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ت كبو  اترّ ذّ انحت ال كمبصيبت يذنت الّ أداين ك األمال كرايح عنایة ربّ أ
ن رأس تزیّ  كبو  البحر ئلئالو  رضكنوز األهرت  ظ كب  شهأكنات عيون املم
شربت و  مام الوجوهأالّرحيق املختوم  ذتخأ يذنت الّ أكدليل البيان العرفان إب
ل  الّنور الاّلئح من مساء العو  ق الفضلفأمن  البهاء املشرق ك القّيومابسم ربّ 

عرضوا عّمن أو  ليهإقبدلت ألی من إقبدلوا أو  كمع وا ین جاهذعدلی الّ و  كعدلي
افوا طو  كفازوا بدلقائو  كدلّ ظ يفو  كمر معنصرة األ قاموا عدلیو  عرضت عنهأ

  كحبر توحي ئر الّسماء بدلئالطفاو  يطر فاو  مساءله األإو  يهلإك اي سئدلأك حول
ا ذهبو  كهجر  ات املخدلص ن يفعب و  كفراق قرّب ن يفبزفرات املو  كتابكسرار  أو 

 و  الّشریف القب
 
لی إ و یتقّربأملن تقّرب و  يّ  لوالو  ن تغفر يليف أبن  املقام امل

 به كسئدلأ ربّ  أي ر الق كاي مال كو یزوره لوجهأ زارهو  هرطس األم  ذا الر  ه
ین ذالّ  كخدلق حوائجو  يحوائج يل ين تقضك أبسبيدل  وا يفمبن استشهو 

مر العدليم اآل مكنت احلا أ كنّ إك اقوا حالوة بيانذو  كميثاقو   كوا بعهكمتسّ 
  ... يمكاحل


