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 احملبوب هو
            حور بقا از فردوس عال آمد

 هله هله هله ای بشارت
           اب چنگ و نوا هم اب کاسه محرا 

 هله هله هله ای بشارت
         اب غمزه جانی اب مزه فانی اب رقص و نوا آمد

 هله هله هله ای بشارت
        اب گیسوی مشکنی اب لعل منکنی از نزد خدا آمد
 ه هله ای بشارتهله هل

        دو طیف ز ابرویش صد تری ز مژگانش هبر دل ما آمد
 هله هله هله ای بشارت

          جاهنا برهش دهلا بربش مجله فنا آمد
 هله هله هله ای بشارت

        اب کفه بیضأ اب گیسوی سودا چون اژدر موسی آمد
 هله هله هله ای بشارت
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        رو  مسیاا آمداین نغمه داودی از سدره الهوتی اب
 هله هله هله ای بشارت

         اب جذب وفا اب صون هبأ از مشرق ها آمد
 هله هله هله ای بشارت

          اب نور هدائی از صبح لقا اب طور سنا آمد
 هله هله هله ای بشارت

         این نغمه جان در نزد جاانن از بلبل ال آمد
 هله هله هله ای بشارت

        وصلی این حور اهلی از شاخه طوبی آمداب مژده 
 هله هله هله ای بشارت

        این عاشق فانی این طری ترابی در ره معشوق فدا آمد
 هله هله هله ای بشارت

         بر گردن عاشق سیف جفا از عرش وفا آمد
 هله هله هله ای بشارت

         این انمه قدسی اب هد هد اتزی از شهر سبا آمد
 هله هله هله ای بشارت
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         این وجهه ابقی ازامر اهلی ابید بیضأ آمد
 هله هله هله ای بشارت

        این ابز حجازی اب حلن عراقی ازساعد شاه آمد
 هله هله هله ای بشارت

       این طلعت غفاری اب جذبه هباجی از ساحت ادان آمد
 هله هله هله ای بشارت

        سی اب کف وصل آمداین بلبل مغنی از گلنب قد
 هله هله هله ای بشارت

         این ورقه نورأ از مدین روحا اب نور و ضیأ آمد
 هله هله هله ای بشارت

        این شاهد یزدان این مست می جاانن اب جام توال آمد
 هله هله هله ای بشارت

       آن صرف مجال حق آن جوهر اجالل حق ابآیت کربی آمد
 له ای بشارتهله هله ه

       آن طلعت مقصود آن وجهه معبود اب رمحت عظمی آمد
 هله هله هله ای بشارت



  35 – 33شايگان صفحه گنج   –اثر حضرت هباءهللا  –لوح هله هله اي بشارت 

www.oceanoflights.org 

        جاهنا به وصالش دهلا به نثارش کان ّرب عال آمد
 هله هله هله ای بشارت

 
آتش حب از دل  ابن ذکر بدیع از گلشن ابقی آمد ات عاشقان مجال جاانن

خوش به آن مشغول شوند که  هایو جان در کمال اطمینان به بدایع حلن
کعبه عرفان بشور آیند و وطن قدس اهلی را   شاید از جذبه آن عاکفان

 نفرمایند. فراموش
 


