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قد نزل لليت سيت مبرمي إن ا شتعللت نا ا بّ ب ا قل ن متهسا ا وإن سرتن
تأن ا يف بيوهت ا فلم ا ش تفلت إىل شلرفيق شألعلى كشف شهلل شحلج اب وعرفا ا
عل اده ومن شد ن يزو شلط اء شلكبى شليت شسعشادت من قل فليزو بذه
شلزاي ة.
بسم اهلل العل ّي األعلى

ن اي قل شألعلى م ا خذك شلهسرو يف اي م نك شلللي شألعلى لعغن نه
على فا ان سد ة شملاعاى ناغم ات شللا اء ولكن مهسعك شملصيلة شللظمى إذش ضج
نني شأل ض وشلهسم اء ث شذكر م ا و د عليك من تئونت شلقض اء ليجري دموع
من يف جلج شألس اء يف هذه شملصيلة شليت فيا ا شهعز شلرضوشن وتزلزلت شألكوشن
وشضطرنت بق ايق شإلمك ان ونكى عني شللظمة على عرش شسه شلرمحن وق :
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ول محة نزلت من سح اب مشية نك شلللي شألبى و ول ضي اء ترق
من فق شللق اء و ول سال م ظار من لهس ان شللظمة يف ملكوت شإلمض اء عليك
اي آية شلكبى وشلكلمة شلللي ا وشلد ة شلاو شء وشلطللة شألبدية يف جبوت شلقض اء
كيف شذكر مص ائلك اي يعا ا شلو قة شحلمرشء اتهلل من سقوطك عن تجرة شألمر
سقطت و شق سد ة شملاعاى وشنكهسرت فا ان دوبة شللق اء ويلهست غص ان
تجرة شلطوىب وشسعدمت قلوب شألولي اء وشصفرت وجوه شألصفي اء وتشلكت
فئدة شألتقي اء يف شجلاة شلعأوى ونح وح شألمني على حمضر شلكبايء وص ابت
سك ان شأل ض وشلهسم اء نت شليت كات لوجاة شألم اء ت امة شهلدى وجللني
شلعقوى غرة شلغرشء ونك تقت سلح ات شألوه ا م عن وجه شألم اء ونك زيات
هي اكلني نطرشز ذكر م الك شأل ض وشلهسم اء نت شليت إذش سلت ندشء شهلل م ا
توقفت ق من آن وسرعت إليه ماقطلة عم ا سوشء وآمات نه وآبايتة شلكبى
وعرفت مظار نفهسه يف ايمه نلد شلذي فزع من يف شلهسموشت وشأل ض إل
شلذين مهسكا يد إ شدة نك شلللي شألبى ون اه من غمرشت شلافس وشهلوى
نت شليت كلت غريلة يف وطاك و سية يف نيعك ونليدة عن س ابة شلقدس نلد
شتعي اقك ومماوعة عن مقر شلقرب نلد توقك وتوجاك نت شليت مل تزل
بركعك ايح مشية نك شلرمحن كيف ت اء و شد وم ا ك ان لك من بركة ول
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من سكون إل أمره وإذنه طوىب لك مب ا جللت مشيعك ف انية يف مشية نك
ومرشدك ف اني ا فيم ا شد مولك نت شليت م ا مالعك إت ا شت ه شلاف اق عن ني
شآلف اق ول إعرشض شلشق اق عن م الك يو م شلعالق وقد وفيت شمليث اق يف يو م
تش اخصت فيه شألنص ا وشنفص شلفج ا عن بول مظار نفس نك شملخع ا إل
قليال من شألخي ا فآه فآه يف مصيلعك ماع شلقل عن شجلراين ومرت وشئح
شألبزشن على ه شجلا ان وب ا شنفصلت ك ان كلمة شجل املة وظارت على صو
شحلروف ات شملقطل ات يف وشي سو شلكع اب وب ا خذ شللقول بك شلقيود يف
ع امل شجلبوت وليس شهليول ثوب شلصو ة يف ملكوت شلقض اء فو بقك اي يعا ا
شلو قة شللق ائية صلّ َعلَي أن ى شلدني ا ول شك وشسع هدير شلو ق اء ول شسع
نغم اتك يف ذكر نك شلللي شألبى اتهلل حبزنك بزنت شألتي اء عم ا خلق يف
ملكوت شإلنش اء وللس مط الع شألس اء ثوشب شلهسودش فكيف شذكر اي بليلة
شللا اء اي م شليت فيا ا تغايت على شألفا ان نفاون شألحل ان يف ذكر نك شلرمحن
وناغم اتك يف ثا اء نك شللزيز شملا ان ش تفع بفيف سد ة شللي ان وهدير و ق اء
شللرف ان وخرير م اء شحليوشن وهزيز ايح شجلا ان و ق اء ديك شللرش يف ذكر نك
شللزيز شملهسعل ان نت شليت نعهسليحك سلح ك شلوجود نه شللزيز شلودود ونلدك
تكلكلت شلو ق اء وكدت شأل ايح وخلت مص انيح شلفالح ومجدت مي اه شلاج اح
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عمت عني م ا تادت يف وجاك ونضرة شلرمحن وم ا نكت مب ا و د عليك من
شألبزشن وخرست لهس ان ل يذكرك نني م أ شألكوشن في ا نشرى ألاي م فيا ا
حتركت على شلشجرة وتغايت عليا ا آبايت شألبدية وشسعجذب نه فؤشد ك ََمة
خ اتلة خ اضلة شليت شدت ب ا نوجاة نضرة ض ابكة مهسعلشرة فوش بزن
لعلك شألاي م شليت فيا ا غطى وجاك وسرت ظاو ك وماع لق ائك فآه آه اي يعا ا
شلو قة شألبدية وشلكلمة شألولية وشلهس اذجة شلقدمية وشلثمرة شإلهلية وشلطَللة
شللم ائية وشآلية شلالهوتية وشلروح شمللكوتية يف مصيلعك مالت شللح ا عن
موشجا ا وشألتج ا من مث ا ه ا وشآلايت ملني شنزشهل ا وشلكم ات من مل انيا ا
وشلهسم اء من زياعا ا وشأل ض من نل اهت ا وشملي اه من جراين ا وشأل ايح من هلوب ا
وإن لو شذكر زشايك على م ا هي عليا ا لرتجع شلوجود إىل شللد م ويرتفع صرير
قل شلقد م مل د ي زشايك شذكره نني م أ شألعلى شذكر م ا و د عليك من
بل ائك و م ا و د عليك من عدشء شهلل ب شآلخرة وشألوىل نت شليت محلت يف
سلي مولك م ا ل محلعه ََمة من شلق انع ات ونه جرت دموع شلق اصرشت يف
شلغرف ات وخر ن بو ايت شلفردوس على وجه شلرتشب وعرون ؤسان طلل ات
شلفردوس اي و قة شحلمرشء مبصيلعك تغب وجه شلظاو وندل شلهسرو وشضطرنت
ك ان شلليت شمللمو وطوي ق شملاشو
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فآه آه مبصيلعك قل ك شلوجود من شلغيّ وشلشاود بك شملوت نلد
شحليوه وللس مشية شألولية دشء شألس اء وشلصف ات ومل ا شنصلت زشايك على نر
شألعظ شلذي ك ان مقدس ا عن شأللوشن تفرقت وص ا ت نلة ن ا و خذته
شأللوشن شملخعلفة وشحلدودشت شلفرضية فلم ا لقيت على كن شألول من كلمة
شلعقوى أتخرت فيا ا برف شإلثل ات حلزن ا وشسعقدمت برف شلافي وظار ماا ا
م ا شبرتق نه قلّ شللا اء وكلد شللا اء فلم ا قرئت على شلاقطة شألولية ص ابت
وشضطرنت وتزلزلت إىل ن تازلت وظارت على هيئة شحلروف ات يف شلصفح ات
فلم ا سلت نقطة شللل ضجت ونبت وشخعلفت وتفرت وفصلت وظارت
ماا ا علو م معفرق ات ومظ اهر خمعلف ات وب ا شسعكبن مرشاي على شهلل يف يو م فيه
تاد ك شلذ شت أن شمللك هلل شلوشبد شملقعد شلقا ا اتهلل مب ا و د عليك من
عدشئك ك اد ن نهسعلق شللدل فض نك وشلقار محة شليت سلقت ك شألتي اء
فآه آه اي كلمة شللا اء وشملهسعشاد يف سلي شللا اء ك من لي ايل نكيت على
شلفرشش توق ا للق اء شللا اء وك من اي م شبرتقت نا ا شإلتعي اق طلل ا لوص ال
شللا اء وتوجا ا إىل وجه شللا اء شلذي ل يرى فيه إل شهلل شلللي شألعلى وإنك
نت م ا دت من وجاه إل وجه نك ويشاد نذلك ه م أ شألعلى ث ه
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جبوت شللق اء عمت عني م ا تادت فيك آية شلعوبيد وظاو شلعفريد اي يا ا
شملذكو نلهس ان شللا اء اتهلل بك شلعأنيث خيج ن يرجع إليك اي فخر شلرج ال
طوىب لك اي مظار شجلم ال طوىب لك مب ا طارك شهلل يف زل شآلزشل عن تلا ات
ه شلضالل وبفظك عن شلزلزشل وإنه هلو شللزيز شملعل ال وإليه يرجع بك
شمللدء وشملآل تاد أنك كات و قة مل تزل بركعك ايح مشية شهلل وم ا
خذتك إت ا شت ه شلاف اق شلذين نقضوش شمليث اق وكفروش ابهلل م الك يو م
شلطالق طوىب ألمة آنهست نك وسلت ذكرك ومتهسكت حبل بلك وشسعقرنت
نك إىل شهلل موجدك وخ القك وشليت م ا ذشقت بلك خ الص ا لوجه نك إن ا
ص ا ت حمرومة من عا اية شليت شخعصك شهلل ب ا وجلاة ملن قل إليك ونكى
عليك وزش ك نلد موتك اي يعا ا شملهسعو ة يف طل اق شلرتشب إن جهسدك وديلة
شهلل شللزيز شلوه اب يف نطن شأل ض و وبك شسرتقى إىل شألفق شألبى وشلرفيق
شألعلى شللا اي إهلي َوشل من وشله ا و َع اد من ع ادشه ا وشنصر من نصره ا وش زق
من زش ه ا خي شلدني ا وشآلخرة وم ا قد ته للمقرنني من خلقك وشملخلصني من
نريعك وإنك نت م الك شمللوك و شب شململوك ويف قلضعك ملكوت ملك
شأل ض وشلهسم اء تفل م ا تش اء ل إله إل نت ب شللرش وشلثرى و ب شآلخرة
وشألوىل سلح انك شللا اي إهلي سئلك مبظار نفهسك شلللي شألعلى ونظاو شتك
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شلكبى وآبايتك شليت ب اطت شأل ض وشلهسم اء ث بذش شلقب شلذي جللعه وعية
بلك ومقر و قة من و شق سد ة ظاو ك أن ل تطردن عن ابنك ول جتللين
حمروم ا عم ا قد ته ألصفي ائك ي ب شسئلك نك وب ا ومبظ اهر شألس اء كلا ا
أن ل تدعين نافهسي وهوشئي ول جتللين من شلذياا شعرتضوش عليك و عرضوش
عاك يف يو م شلذي فيه شسعويت على عرش مح انيعك وجتليت على ك شألتي اء
نك س ائك فأترنين اي إهلي من سلهسلي عرف انك وكوثر عا ايعك ألجل
ماقطل ا عم ا سويك ومقلال إىل بر م وصلك ولق اك وإنك نت شملقعد على م ا
تش اء ل إله إل نت شملعل ايل شللزيز شلوه اب ي ب سئلك نا ا شليت شتعللعا ا
يف صد هذه شلو قة شليت حتركت من ايح مشيعك ونطقت على ثا اء نفهسك
أن تشعل قلوب عل ادك من ن بلك لياقطلن عن شلذياا كفروش ويقللن إىل
وجاك ث نزل اي إهلي َعلَي وعلى عل ادك شملاقطلني و بل ائك شلث انعني خي
شلدني ا وشآلخرة ث شغفر لا ا وألابئا ا و ما اتا ا وإخوشنا ا و خوشتا ا وذ ايتا ا وذو قرنعا ا
من شلذين آماوش نك وآبايتك وك انوش مقرش نوبدشنيعك وملرتف ا نفردشنيعك ومذعا ا
أمرك ونطق ا نثا ائك وإنك نت شلذي مل تزل كات ق اد ش ول تزشل تكون
ب اكم ا ل ميالك شس عن شس ول صفة عن صفة ك شألس اء خ ادمة لافهسك
وط ائفة يف بولك وماق ادة لهسطاعك وخ اتلة عاد ظاو آاث قد تك وخ اضلة
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لدى نوش ق نوش وجاك وإنك مل تزل كات وتكون مقدس ا عن خلقك ونريعك
ونذلك يشاد نفهسي وك شلذ شت وكياونيت وكياونت من خلق نني شأل ضني
وشلهسموشت ل إله إل نت شملقعد شملعل ايل شللزيز شملا ان.
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