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 ىبهعظم األقدس األأنا األ
 
 

من  المخلصينو  للمقّربين من عبادك ابما جعلت هذا اليوم عيد   يلك الحمد يا إله
فاحت نفحات الّظهور بين و  شياءبه سّخرت األ يسّميته بهذا االسم اّلذو  أحّبتك

به و  كتبك المنزلةو  صحفك المقّدسة يف المسطوربه ظهر ما هو و  الّسماءو  األرض
يحضروا مقّر و  بحر وصالك ىلإوالّتوّجه أولياؤك ليستعّد الكّل للقائك و ك بّشر سفراؤ 

 يحمدك الّلهّم يا إلهأ*  مشرق ذاتكو من مطلع غيبك  ىحلاأل يسمعوا ندائكو  عرشك
عرش الّظهور من كان مداّل   ىاستقّر علو  أكملت الّنعمةو  بما أظهرت الحّجة

الحضور * من الّناس من توّجه  ىلإ لّ الك دعوتو  ا عن فردانّيتكحاكي  و  بوحدانّيتك
بفضلك و  غلب الكائنات يأسألك بسلطانك اّلذ شرب رحيق وحيه *و  فاز بلقائهو  ليهإ

أفق  ىلإ متوّجهينو  أحّبتك منقطعين عن دونك أحاط الممكنات بأن تجعل ياّلذ
يرتفع و  خدمتك ليظهر منهم ما أردته في مملكتك ىعل القيام ىجودك ثّم أّيدهم عل

المهيمن العليم الحكيم *  يّنك أنت المقتدر المتعالإ بالدك * يايات نصرتك فبهم ر 
 لمشارقك اشرق  م  و  سماء لسمواتكو  لمملكتك ابما جعلت الّسجن عرش   يأحمدك يا إله

جساد برّيتك* أسألك بأن توّفق أصفيائك ا ألوح  مبدأ لفيوضاتك ور  و  لمطالعك امطلع  و 
أّيامك * أي  يعّما يتكّدر به أذيالهم ف ييا إلهقّدسهم   رضائك ثمّ  يالعمل ف ىعل

اّلذين يّدعون محّبتك يعملون بما  ى تر و  ديارك ما ال يحّبه رضاؤك بعض يف ى رّب تر 
طّهرت به المقّربين من خلقك  يرّب طّهرهم بهذا الكوثر اّلذ يأعداؤك * أ عمل به
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يحتجب به أهل ما و  ديارك يف قّدسهم عّما يضيع به أمركو  والمخلصين من أحّبتك
 بأن تحفظهم عن اّتباع الّنفس سماءاأل ىرّب أسألك باسمك المهيمن عل يبالدك* أ

أمرك لتنتشر بهم  يثّم اجعلهم أياد  كتابك يما أمرت به ف ىليجتمع الكّل عل ى الهو و 
ما تشاء ال إله  ىإّنك أنت المقتدر عل ظهورات تنزيهك بين خلقك*و  أرضك يآياتك ف

 القّيوم* إاّل أنت المهيمن


