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اّلل العزیز احلمي ولدلّذین استشه وا
هذا ما ّنزل حلضرة الوحي الّذي فاز بدلقاء ّ
يف سبيدله وقاموا عدلی خ مة أمره وشربوا تسنيم اإلمیان من ی عطاء رّهبم الكرمی

هُوُُالقُائُمُُعُلُیُأُمُُرهُُ ُوالقُاهُرُُفُ ُوقُُخُلُقُهُ ُ

مستسر
سر الفرقان و ّ
الرمحن عدليك اي ّ
أ ّول موج عال من حبر رمحة ربّك ّ
البيان أشه أنّك شربت رحيق الوحي من ی العنایة واأللطاف وفزت بدلقاء
من كان موعودا يف الكتب والزبر واأللواح أنت الّذي أجبت إذا ارتفع النّ اء
وأقبدلت إذ ظهر األفق األعدلی يف یوم فيه أعرض من يف انسوت اإلنشاء عن
اّلل مولی الوری أنت الّذي وج ت عرف النّبأ األعظم إذ فاح وقميص مالك
ّ
اّلل وأمره بقدلمك ولسانك وی ك إلی
تضوع أشه أنّك نصرت دین ّ
الق م إذ ّ
الشهادة ابمسه وحبّه وأخذك سكر
أن ف یت نفسك يف سبيدله وشربت كوثر ّ
سدلسبيل العرفان إلی أن طرت بقوادم اإلیقان يف هواء مل یسمع فيه إّال هزیز
www.oceanoflights.org

زايرة األولياء – آاثر حضرة هباءهللا – ملعات االنوار ،اجملدل  ،1الصفحات 348-347

أرايح عنایة ربّك مالك األداين أنت الّذي مبصيبتك انحت ال ّذ ّرات وبكت
عيون املمكنات أشه بك ظهرت كنوز األرض ولئالئ البحر وبك تزیّن رأس
الرحيق املختوم أمام الوجوه وشربت
العرفان إبكدليل البيان أنت الّذي أخذت ّ
الالئح من مساء الع ل
ابسم ربّك القيّوم البهاء املشرق من أفق الفضل والنّور ّ
عمن
عدليك وعدلی الّذین جاه وا معك وأقبدلوا إلی من أقبدلت إليه وأعرضوا ّ
أعرضت عنه وقاموا عدلی نصرة األمر معك ويف ظدلّك وفازوا بدلقائك وطافوا
السماء بدلئالئ حبر توحي ك
حولك أسئدلك اي إهلي وإله األمساء وفاطري وفاطر ّ
قرب ن يف فراقك وعبات املخدلص ن يف هجرك وهبذا
وأسرار كتابك وبزفرات امل ّ
یتقرب إلی
القب ّ
الشریف واملقام املنيف أبن تغفر يل ولوال ّ
تقرب أو ّ
ي وملن ّ
رب أسئدلك به
هذا الرمس األطهر وزاره أو یزوره لوجهك اي مالك الق ر أي ّ
ومبن استشه وا يف سبيدلك أبن تقضي يل حوائجي وحوائج خدلقك الّذین
متسكوا بعه ك وميثاقك وذاقوا حالوة بيانك إنّك أنت احلاكم اآلمر العدليم
ّ
احلكيم ...
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