مقدس  -حضرة بهاءهللا  -محاضرات ،ج ،۳إشراق خاوري ،الصفحات ۱۸-۱۷
زيارة جناب المال صادق ّ

المقدس اّلذي أودعناه في أرض الهاء والميم
هذا ما ُن ِّّزَل من قلمي األقدس ألسمي
ّ
رب العالمين:
عليه بهاء هللا ّ

بسمه اّلذي به ماج البحر وهاج العرف

الّلئح من أفق سماء عناية مالك القدم واإلسم األعظم عليك يا إسم
ألبهاء المشرق ّ

النداء
هللا األصدق األقدم وذكره بين األمم أشهد ّأنك ما ووّقت
أقّ من نن إذ اروت ّ
ّ
مسطور
ًا
السماء أقبل وسمع وأجب وسرع إلى أن فز بما كان
بين األرض و ّ
ومذكور في كوب هللا مولى الورى
ًا
من القلم األعلى

ووجه إليك وجه مولى األسماء ومالك ملكو
الرفيق األعلى بما ّ
يا إسمي إفرح في ّ
كّ األحيان أولياء
البقاء اّلذي ما ّ
عجزوه جنود األمراء وال إعراض العلماء نذكر في ّ
خوفوهم سطوة األعداء قاموا وقالوا هللا
ّ
قوة األقوياء وما ّ
الرحمن اّلذين ما أضعتوهم ّ
ورب العرش والثّرى ومالك اآلخرة واألولى
رّبنا ّ
لك شمس اإلذن من أفق سماء أمري
وووجه
ّ

يا إسمي ّإنا نذكر إذ أشرق
ووجه به الكائنا
ملكووي بوجه ّ

إلى

وبخضوع خضع له الممكنا أشهد ّأنك خرج
الب ّر والبحر إلى أن حضر
من بيوك مقبّل إلى جبرو البقاء وال ّذروة العليا وقطع َ
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زيارة جناب المال صادق ّ

اآلذان إلصغائه واألفئدة

الوهاب في المآب اّلذي خلق
لدى الباب وسمع نداء رّبك ّ
والقلوب إلدراكه ورأي أفقه وفز بلقاء َمن من الكليم عن لقائه إذ قال أرني أنظر
القيوم وما منعك ظلم القوم عن ذكر
إليك أن اّلذي أخذ
الرحيق المخووم باسمي ّ
ّ
محبة رّبك مالك اإليجاد وشرب منها أمام وجوه العباد بذلك ورد
اليوم أخذ كأس ّ

وسكان مدائن الملكو نشهد بمصيبوك ووّقف قلم رّبك
عليك ما ناح به أهّ الجبرو
ّ
الجنة العلياء بك هدى هللا عباده إلى
مالك ملكو األسماء وركد األنهار في ّ
عبدا شرب رحيق بيانك
صراطه المسوقيم و ّ
النبأ العظيم وأمره المحكم الموين رحم هللا ً
الرمس ما نطق به القلم األعلى
وسم ذكرك وسرع إلى وربك وزار قبرك وقرء ولقاء َّ

رب العالمين ومالك يوم
في سجن ّ
ومسك بك في سبيّ هللا ّ
عكاء طوبى لك ولمن ّ
الدين
ّ
ومالك مدائن الحكمة

وسيدي وسندي واله الملك والملكو
هم يا إلهي ّ
سبحانك الّل ّ
والجبرو أسئلك بإصب قدروك وارادوك اّلوي بها دار أفّلك البيان بين مأل اإلمكان
وبّللئ بحر علمك وظهو ار

عظموك في ناسو

اإلنشاء وبهذا القبر اّلذي جعلوه

مطاف عبادك وخلقك بأن وغتر لي وألبي وأُ ّمي ولمن سرع إلى باب عظموك وأمام
كرسي ظهورط ّإنك أن اّلذي ال ومنعك ضوضاء العباد وال سطوة فراعنة البّلد وحكم
ّ
ما وشاء بأمرك المحكم الموين ال إله ّإال أن المقودر العزيز العظيم

www.oceanoflights.org

