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 ن يا حرف الحأ
 
يناديک حینئذ عن جهة و الحظت عین اهلل کتابکو ن اهلل ندائکذ  ا   َسِمَعتلقد  ي

رت صنم الن فس العرش بآيات نفسه المهیمن القی وم حجاب أوخرقت  الوهمو فطوبى لک بما کس 

نون بقدر  سبقنال تي  حق ک بأن ک من حروففي  يصدق اذ  إة رب ک المهیمن العزيز المحبوب فالظ 

ک اهلل من قبل بلسان عَ و الحروفات  لِ لذا اختص 
 
ما و شرقت من نور وجهه کل  ما کانأ يبالحق  ال ذ ي

موات يمر ال ذأي دک على أنت فاحمد اهلل ثم  اشکره بما أن ک ا  و يکون  اضطرب عنه سک ان الس 

ت منو األرضو ا هو المکنونو الخلقو ملکوت األمرفي  ضج  راير عم  دوفي  بلت الس   اذ  ا   رالص 

 يخاطبک رب ک العل
 
 يقول فطوبى لک يا حرف الحو األفق األعلىفي  ي

 
وما  يبما آمنت بنفس ي

لتن لى ا  قبلت أو خرجت نفسک عن حجبات الوهمأو وفیت بمیثاقکو األعلى هل مألأبین  يخج 

جهک رضیت عنک بما وجدت و ين  ا  و رب  البیت المعمورو ریما ال ي  و ریرب  ما ي  و اهلل رب ک

یناکممَ ا  قل يا مأل البیان  اسود ت فیه الوجوه ييوم ال ذا في مشرق   کل  زبر  يوف کل  األلواحفي  ا وص 

 ينصب فیه میزان األعظم يحین ال ذفي  هواکم فانظروا بالمنظر األکبرو نفسکمأن ال تت بعوا أمکنون 

وسو کل  ما يمنعکم  نهیناکم عنو يرتفع نغمات الر وح عن يمین عرش رب کم المهیمن العزيز القد 

فاتو ملکوتهاو ولو يکون مظاهر األسمآء يظهور بعدفي  يعن جمال ا  مطالع الص  وجبروتها فلم 

لن يقبل  يفوجمال کنتم من ال ذينهم کانوا بآيات رب هم يلعبونو عرضتمأو کفرتم اذ  ا   يظهرت نفسأ

و تکونن  من ال ذينهم يرکعون ألن  کل  األمور معل ق أ ء ولو تسجدون ببقآء سلطنة اهلليمنکم الیوم ش

حد أولن يرفع الیوم ندآء  کل  حینئذ بین يديه ککف  طین مقبوضو ذنهإوکل  األعمال منوط ب بأمره

ين لو أوهذا من  ال  بعد حب ها  لى اهلل ا   عرضتم عن بحر أو رضیتم بسراب بقیعةأ نتم تعرفونأصل الد 

لتم نعمة اهلل فويل   اغ  ايِ سَ  اب  ذ  جعله اهلل عَ  يال ذ ن ا  و ل مر ة أ يکنتم من ال ذينهم کفروا بنفسو لکم بما بد 

 يمرأوهذا  جنب رب کمفي  تدارکوا ما فر طتمو اهلل يقوموا بین يد اذ  ا   نفسکم تفقهونأفي  نتمأ

 ين  ا  و الز بورو نجیلواإل يةال مأل الت ورَ و ة الفرقان کما فعلتمم  ا  ما فعل  ينتم تسمعون فوعمرأن ا  علیکم 
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رناکمو مرهأثبات إل يبذلت نفس ا ظهر بردآءفي  بش  الکبريآء على هیکل  کل  األلواح بظهوره فلم 

ا  يي اکم يا قوم فاستحیوا عن  ا  المحاربة بنفسه المهیمن القی وم قمتم على  اذ  ا  خری ا   يالبهآء بتجل   وعم 

 ورد عل
 
ن يا حرف أ ما نزل علیهم من سمآء عز  مرفوعال تکونن  من ال ذينهم کفروا بو سبیل اهللفي  ي

 الح
 
في  لى العباد لعل  يستشعرونا  في الر فیق األعلى بل غ کلمات رب ک  کذلک نطق حینئذ رب ک ي

اهمو خلقهم يلى اهلل ال ذا  ويتوبون  نفسهمأ ر  ا  رسل أو سو   لیهم هذا الجمال الد 
 
س  ي المقد 

 ...المشهود

 

 


