
 

ھاءاّهللا  رت  نا  ھاءاّهللا زیار رت  نا  ھاءاّهللا زیار رت  نا  زیار



 

لثناُء الذي َظَهَر ِمن َنفِسَك االٔعلى َو الَبهاُء الذي َطَلَع ِمن َجماِلَك اَ 
 ىَمليَك َمن فِ  لطاَن الَبقا وَ االٔبهى َعَليَك يا َمظَهَر الِكبِريا َوسُ 

ما االٔرِض وَ  وَ  الس ِِبَك َظَهَرت َسلَطَنُة ا اقِتداُرُه َوَعَظَمُة  أشَهُد أن
ِبَك أشَرَقت ُشُموُس الِقَدِم في َسما الَقضا َوَطَلَع  ِكبرياُؤُه وَ  اِ وَ 

أشَهُد أَن ِبَحَرَكٍة ِمن َقَلِمَك َظَهَر  َجماُل الَغيِب َعن اُفِق الَبدا وَ 
 ُبِدِت الُممِكناُت وَ  ِسُر اِ الَمكُنوُن وَ َبَرَز  الُنوِن وَ  ُحكُم الكاِف وَ 

 أشَهد أَن ِبَجماِلَك َظَهَر َجماُل الَمعُبوِد وَ  الُظُهوراُت وَ  ُبِعَثِت 
َكِلَمٍة ِمن ِعنَدَك ُفِصَل َبيَن بِ  ِبَوجِهَك الَح َوجُه الَمقُصوِد وَ 

وَن ٕاَلى الُمشِركُ  َصِعَد الُمخِلُصوَن ٕاَلى الِذرَوِة الُعليا وَ  الُممِكناِت وَ 
َمن فاَز  أشَهُد ِبأَن َمن َعَرَفك ََفَقد َعَرَف اَ وَ  الَدَركاِت الُسفلى وَ 

َخَضَع  ِبآياِتَك وَ  ِبِلقاك َفَقد فاَز ِبِلقا اِ َفُطوبى ِلَمن آَمَن ِبَك وَ 
 طاَف في ُحوِلَك وَ  َبَلَغ ِبِرضاَك وَ  ُشِرَف ِبِلقاَك وَ  ِبُسلطاِنَك وَ 

 َكَفَر ِبآياِتَك وَ  أنَكَرَك وَ  رِشَك َفَويُل ِلَمن َظَلَمَك وَ َحَضَر ِتلقا عَ 
جاَدَل  اسَتكَبَر َلدى َوجِهَك وَ  حاَرَب ِبَنفِسَك وَ  جاَحَد ِبُسلطاِنَك وَ 

كاَن ِمَن الُمشِركيَن في  اقِتداِرَك وَ  َر ِمن ُحكوَمِتَك وَ فَ  ِبُبرهاِنَك وَ 
ٕالهي َوَمحُبوبي َفأرِسل  َفيا. ألواِح الُقدِس ِمن ٕاصَبِع االٔمِر َمكُتوبًا

ِعناَيِتَك َنَفحاِت ُقدِس ألطاِفَك ِلَتجِذَبني  ٕاَلَي َعن َيميِن َرحَمِتَك وَ 
ِلقاَك ِاَنَك أنَت الُمقَتِدُر  َعن َنفسي َوَعِن الُدنيا ٕالى َشطِر ُقرِبَك وَ 

َعَليَك يا َجماَل . ِاَنَك ُكنَت َعلى ُكِل َشٍي ُمحيطًا َعلى ما َتشاُء وَ 
ِوَ  ا ِوَ  َثناُء ا ُِنوُرُه أشَهُد ِبأَن ما َرأت َعيُن إالبداِع  ِذكُرُه َو َبهاُءا

َمظُلومًا ِشبَهَك ُكنَت في أياِمَك في َغَمراِت الَباليا َمَرًة ُكنَت َتحَت 
َمَع ُكِل  َمَرًة ُكنَت َتحَت ُسيوِف االٔعدا وَ  االٔغالِل وَ  الَسالِسِل وَ 

ُروحى . أِمرَت ِبِه ِمن َلُدن َعليٍم َحكيمٍ ذِلَك أَمرَت الناَس ِبما 
فسي ِلَبالَك الِفداُء أسأُل اَ ِبَك َوِباَلذيَن نَ  ِلُضِرَك الَفداُء وَ 

اَتَبُعوا ما أِمُروا ِبِه ُحبًا  اسَتضات ُوُجوُهُهم ِمن أنواِر َوجِهَك وَ 
 َك وَ َبيَن َخلقِ  ِلَنفِسَك أن َيكِشَف الُسُبحاِت اَلتي حاَلت َبيَنَك وَ 

االِٓخَرَة ِاَنَك أنَت الُمقَتِدُر الُمَتعالي الَعزيُز  َيرُزَقني َخيَر الُدنيا وَ 
أغصاِنها  أوراِقها وَ  َصَل اللُهَم يا ٕالهي َعَلى الِسدَرِة وَ . الَغُفوُر الَرحيمُ 

ِصفاِتَك الُعليا ُفُروِعها ِبَدواِم أسماَك الُحسنى وَ أصوِلها وَ  أفناِنها وَ  وَ 
ِمن َشِر الُمعَتديَن َوُجنوِد الظاِلميَن ِاَنَك أنَت الُمقَتِدُر ُثَم احَفظها 

ٕاماَك الفازاِت  َصِل اللُهَم يا ٕالهي َعلى ِعباِدَك الفازيَن وَ . الَقديرُ 
  .ِاَنَك أنَت الَكريُم ُذوالَفضِل الَعظيِم ال ِالَه ٕاال أنَت الَغُفوُر الَكريُم 


