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حّبذا  ناإلمكا لّرمحن يفات افيه تضّوعت نفحّلذي حّبذا هذا اليوم ا 

ذ توّجه إ محّبذا هذا اليو  األعصارو  اّلذي ال تعادله القرونك هذا اليوم املبار 
 نزيلأ اي كرمل ىعن ورائها املأل األعلو  ءااندت األشي اذ  إ  مقامه  إىلم وجه القد

خذها اهتزاز أا ذ  إ   ءار الّسمفاطو  ءامساأل مالك ملكوت هللاليك وجه إقبل أمبا 
لتوّجهك و  لعنايتك الفداءو  قبالك الفداءداء نفسي إلالنّ   ىعلأب اندتو  الّسرور
لك احلمد مبا امسعتين  حرقين هجركأو  ع احليوة فراقكل  ط  هلكين اي م  أ قد الفداء
صرير قلمك اّلذي و  اّيمكأمن نفحات  حييتينأو  دومكشّرفتين بق  و  ندائك
  مركأء ابني عبادك فلّما ج صورا جعلته

 
 ا قامت القيمةذ  إ  ربم نفخت فيه امل

 إىلائها فلّما بلغ ند ءشياسرار املكنونة يف خزائن مالك األهرت األظو  ىرب الك
ا ذ  إ  راق حمرتقة بنار الف   ت  ن  امحدي رّبك قد ك   قلنا اي كرمل ىذاك املقام األعل

ابتسم ثغر و  عني الوجودو  مام وجهك بذلك قّرت عينكأ لاماج حبر الوص
 مطلع آايتهو  عرشه اّلّل يف هذا اليوم مقرّ  مبا جعلك   ك  ل   طوىب الّشهودو  الغيب

به من  ما فزت  و  زك  رو بو  ذكر ظهورك  و  لعبد طاف حولك   طوىبق بّيناته مشر و 
 ل حزنكمّث اشكريه مبا بدّ  ىكأس البقاء ابسم رّبك األهب  فضل اّلّل رّبك خذي

فيه  املقام اّلذي استقر   نّه حيبّ إمن عنده رب رمحة مّهك ابلفرح األكو  ابلّسرور
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صعدت زفراته اي كرمل و  ئهافيه ارتفع ندو  ئهلقاب فازو  تشّرف بقدومهو  عرشه
شرقت أساطع به  بنورو  املكنون بسلطان غلب العامل ىتأصهيون قويل  بّشري

عي مثّ طويف مدينة اّلّل سر أيف مقامك  فةمتوقّ  ن تكوينأ ك  ايَ إ  من عليها و  األرض
 املخلصنيو  كعبة اّلّل اّليت كانت مطاف املقرّبنيو  ءمانزلت من السّ  اّليت

كّل مدينة من و  بقعة من بقاع األرض بّشر كلّ أن أحّب أو  املالئكة العالنيو 
 درة امللكاندت السّ و  ورد الطّ ؤاهور اّلذي به اجنذب فالظّ  مدائنها هبذا

 مبا يظهر من ربخأو  رّ ب   الو  ب هذا يوم فيه بّشر البحرامللكوت ّلّل رّب األرابو 
األبصار سوف جتري سفينة و  العقول بعد من عناايت اّلّل املكنونة املستورة عن

 ىالور  ء تبارك موىليف كتاب األمسا ء اّلذين ذكرهمهاالب هلأيظهر و  اّلّل عليك  
 يف علمه نطق لسان العظمة مبا كان مكنوانو  رّاتاّلذي بذكره اجنذبت الذّ 

الّسماء ابمسه املقتدر و  األرض من يف ىنّه هو املهيمن علإخمزوان يف كنز قدرته و 
 نيع  العزيز امل


