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حبّذا هذا  ناإلمكا فيه تضّوعت نفحات الّرحمن فيلّذي حبّذا هذا اليوم ا 

 م ا لىدا ذ توّجه وجه الق  م الّذي ال تعادله القرون واألعصار حبّذا هذا اليوك اليوم المبار

 اهللليك وجه ا  قبل أنزلي بما أيا كرمل ى ًذا نادت األشياء وعن ورائها المأل األعلا  مقامه 

النِّداء  ىعلأخذها اهتزاز الّسرور ونادت بأًذا ا  سماء وفاطر الّسماء مالك ملكوت األ

هلكني يا َمْطَلع الحيوة أقبالك الفداء ولعنايتك الفداء ولتوّجهك الفداء قد نفسي إل

حييتني أسمعتني ندائك وشّرفتني بُقدومك وألك الحمد بما حرقني هجرك أفراقك و

مرك الُمبرم أء اه صورا بين عبادك فلّما جيّامك وصرير قلمك الّذي جعلتأمن نفحات 

سرار المكنونة في خزائن مالك األشياء برى وظهرت األالكًذا قامت القيمة ا  نفخت فيه 

حمدي ربّك قد ُكْنت  محترقة بنار أ قلنا يا كرمل ىذاك المقام األعل ا لىفلّما بلغ ندائها 

راق  ك وعين الوجود وابتسم ثغر مام وجهك بذلك قّرت عينأل اًذا ماج بحر الوصا  الف 

َلك  بما جعلك  اهلل في هذا اليوم مقّر عرشه ومطلع آياته ومشرق  ىالغيب والّشهود طوب

زك  وما فزت  به من فضل اهلل ربّك رولعبد طاف حولك  وذكر ظهورك  وب ىبيّناته طوب

هّمك بالفرح ل حزنك بالّسرور وسم ربّك األبهى ثّم اشكريه بما بدّ إكأس البقاء بخذي 

نّه يحّب المقام الّذي استقَر فيه عرشه وتشّرف بقدومه وفاز بلقائه ا  األكبر رحمة من عنده 

المكنون بسلطان  ىتأئه وصعدت زفراته يا كرمل بّشري صهيون قولي اوفيه ارتفع ند

في  فةن تكوني متوقّ أيَّاك  ا  شرقت األرض ومن عليها أغلب العالم وبنور ساطع به 

عي ثّم طوفي مدينة اهلل الّتي نزلت من الّسماء وكعبة اهلل الّتي كانت مطاف سرأمقامك 
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بّشر كّل بقعة من بقاع األرض وكّل أن أحّب أالمقّربين والمخلصين والمالئكة العالين و

ور ونادت الّسدرة الملك د الّط ؤاهور الّذي به انجذب فمدينة من مدائنها بهذا الّظ 

ر بما يظهر من بعد من بخأو رّ بَ ب هذا يوم فيه بّشر البحر والوالملكوت هلل رّب األربا

عنايات اهلل المكنونة المستورة عن العقول واألبصار سوف تجري سفينة اهلل عليك  

الّذي بذكره ى الور ىهل البهاء الّذين ذكرهم في كتاب األسماء تبارك مولأويظهر 

ا في كنز قدرته ا في علمه ومخزونً ّرات ونطق لسان العظمة بما كان مكنونانجذبت الذّ 

 سمه المقتدر العزيز المنيع  إالّسماء بمن في األرض و ىنّه هو المهيمن علا  

 


