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تضوعت نفحات ا ّلرمحن يف اإلمكان حبّذا
حبّذا هذا اليوم الّذي فيه ّ
توجه
هذا اليوم املبارك الّذي ال تعادله القرون واألعصار حبّذا هذا اليوم إذ ّ
وجه القدم إىل مقامه إذا اندت األشياء وعن ورائها املأل األعلى اي كرمل أنزيل
السماء إذا أخذها اهتزاز
مبا أقبل إليك وجه هللا مالك ملكوت األمساء وفاطر ّ
لتوجهك
السرور واندت أبعلى النّداء نفسي إلقبالك الفداء ولعنايتك الفداء و ّ
ّ
الفداء قد أهلكين اي مطلع احليوة فراقك وأحرقين هجرك لك احلمد مبا امسعتين
شرفتين بقدومك وأحييتين من نفحات أ ّايمك وصرير قلمك الّذي
ندائك و ّ
فلما جاء أمرك املربم نفخت فيه إذا قامت القيمة
جعلته صورا بني عبادك ّ
فلما بلغ ندائها إىل
الكربى وظهرت األسرار املكنونة يف خزائن مالك األشياء ّ
ذاك املقام األعلى قلنا اي كرمل امحدي ربّك قد كنت حمرتقة بنار الفراق إذا
ماج حبر الوصال أمام وجهك بذلك ّقرت عينك وعني الوجود وابتسم ثغر
مقر عرشه ومطلع آايته
الغيب و ّ
الشهود طوىب لك مبا جعلك ّ
اّلل يف هذا اليوم ّ
ومشرق بيّناته طوىب لعبد طاف حولك وذكر ظهورك وبروزك وما فزت به من
اّلل ربّك خذي كأس البقاء ابسم ربّك األهبى مثّ اشكريه مبا ب ّدل حزنك
فضل ّ
حيب املقام الّذي استقر فيه
ابلسرور ومهّك ابلفرح األكرب رمحة من عنده إنّه ّ
ّ
www.oceanoflights.org
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تشرف بقدومه وفاز بلقائه وفيه ارتفع ندائه وصعدت زفراته اي كرمل
عرشه و ّ
بشري صهيون قويل أتى املكنون بسلطان غلب العامل وبنور ساطع به أشرقت
ّ
اّلل
األرض ومن عليها إ َايك أن تكوين متوقّفة يف مقامك أسرعي مثّ طويف مدينة ّ
املقربني واملخلصني
السماء وكعبة ّ
اّلل الّيت كانت مطاف ّ
الّيت نزلت من ّ
كل مدينة من
حب أن أ ّ
واملالئكة العالني وأ ّ
كل بقعة من بقاع األرض و ّ
بشر ّ
السدرة امللك
مدائنها هبذا الظّهور الّذي به اجنذب فؤاد الطّور واندت ّ
بشر البحر والب ّر وأخرب مبا يظهر من
رب األرابب هذا يوم فيه ّ
وامللكوت ّّلل ّ
اّلل املكنونة املستورة عن العقول واألبصار سوف جتري سفينة
بعد من عناايت ّ
اّلل عليك ويظهر أهل البهاء الّذين ذكرهم يف كتاب األمساء تبارك موىل الورى
ّ
الّذي بذكره اجنذبت ال ّذ ّرات ونطق لسان العظمة مبا كان مكنوان يف علمه
السماء ابمسه املقتدر
وخمزوان يف كنز قدرته إنّه هو املهيمن على من يف األرض و ّ
العزيز املنيع
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