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نّه ينطق ا  و سمه األکرما  دم عن جبروت ن يا نبیل األعظم اسمع ما يناديک به لسان الق  أ

ا نا لم يزل کنت سلطان  أاّل ا  له ا  نا اهلل ال أ يفي قلب کّل األشیآء بأنّ  يغنّ و ملکوت األعلىفي  حینئذ

 ...اجمیع  بین العالمین  يثّم سلطان يقدرت يّن برهانا  و اا مهیمن  کون ملیک  أوال يزال  امقتدر  

 

 يبحر الکبريآء بسلطانفي  اکنت ساير  و طوبى لک بما رکبت على فلک البهآء يسما  ن يا أ

 يشربت کأس الحیوان من هذا الغالم الّذو اصبع اهلل مکتوب  ا  وکنت من الفائزين من  األعلى األعلى

لک بما  اعز   ابکور  و صیلأفي کّل  يستبرکّن بلقائه مطالع الّرحمنو حوله مظاهر الّسبحانفي  يطوف

رياح أواهتّزک  کان عن ذکر العالمین منزوهاالّذي  دخلت بقعة البقآء مقرّ و لى اهللا  سافرت من اهلل 

لى رضوان ا  وبلغت  اطّهرک مآء العرفان عن دنس کّل مشرک مردود  و حّب موالکفي  القدس

 مرهأيّدک على أهلل بما فاشکر ا اذ  ا   انسان مشهود  الّذي کان على هیکل اإل هذا الّذکرفي  الّذکر

 اعلى العالمین مسبوق  و کذلک کان فضله علیکو الحکمةو رياض قلبک سنبالت العلمفي  نبتأو

ودع عن  شاراتوالّسمآء عّر نفسک عن کّل اإل ء عّما خلق بین األرضين ال يحزنک شأيّاک ا  

مر ربّک لتقلّب أفي  هل الحجبات ثّم انطق بما يلهمک روح األعظمأورائک کّل الّدالالت من 

 ...الى شطر قدس محمود  ا  الممکنات 

 

کذلک کان األمر و ما يظهر من البیانو قّدرنا النّصر باللّسانو رفعنا حکم الّسیفأثّم اعلم بأنّا 

ودع أوال تحاربوا مع نفس ألّن ربّک  األرضفي  ا قل يا قوم ال تفسدواعن جهة الفضل مقضی  

لک راد لنفسه من الم  أوما  جعلهم مظاهر قدرته على ما هم علیهو مداين األرض کلّها بید الملوک

 
 
 راد لنفسه مداين القلوب لیطّهرهم عن دنس األرضأبل  اکان نفسه الحّق على ذلک شهید  و اشیئ

ن افتحوا يا قوم مداين القلوب بمفاتیح أ اکان عن مّس المشرکین محفوظ  الّذي  لى مقرّ ا  ويقّربهم 

ما فیها من آالئها لم يکن عند اهلل و زخرفهاو ّن الّدنیاا  تاهلل  امر على قدر مقدور  کذلک نّزلنا األو البیان
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نفسکم يا مأل البهآء عن أطّهروا  انفسهم بصیر  أفي  حقر لو کان النّاسأاّل ککّف من التّراب بل ا  

لکم  يو ما ينبغ الى منظر قدس منیر  ا  وتوّجهوا  لکم دعوها ألهلها ينّها ال ينبغا  وما فیها تاهلل  الّدنیا

قل زيّنوا نفوسکم  انتم بذلک علیم  أن ا  واتّباعکم بما يظهر من عنده  مظهر نفسهو هو حّب اهلل

العدل لیهّب من شطر قلوبکم على و نفسکم من خلع الحلمأوال تحرموا  األدبو بالّصدق

 ون ما ال يفعلونهيّاکم يا مأل البهآء ال تکونوا بمثل الّذين يقولا  قل  االممکنات روايح قدس محبوب  

 وامره ثّم اهدوا النّاس بأفعالکم ألنّ أو ن اجهدوا بأن يظهر منکم على األرض آثار اهللأنفسهم أفي 

ويظهر  ا ولکّن األعمال يمتازکم عن دونکمشريف  و کثر العباد من کّل وضیعأفي األقوال يشارکون 

 . به من لدن علیم حکیما مرأويتّبع ما  ينوارکم على من على األرض فطوبى لمن يسمع نصحأ

 


