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 رّ  العالمین وا ا العد  نّه ينفعکم فى األرض من لدی اهللا  شر البشر تمّسکوا بالحبل المتین يا مع

توا على الّای به مرکم به کّل جاهل بعید الّاين زيّنوا رؤ سهم بالعمائم   اف  أنصاف   دعوا ما   اإل

 ل  وا ع  تنفسى اف ظهرت  أذا ا  سمى رفعت مقاماتهم بین العباد   ظهر کّل امر حکیم با
 
بظلم مبین  ي

 کالک نطق القلم بالحّق   القوم من الغافلین

 

  يکون على بصیرة من مر من األمور أنّه ال يتجا ز حد د االعتدا  فى ا  ّن الّای تمّسک بالعد  ا  

صر الّصنايع   الفضل لو يتجا ز حّد االعتدا  لتراه ّن التّمّدن الّای ياکره علمآء م  ا  لدی البصیر 

نّه يصیر مبدأ الفساد فى تجا زه کما کان مبدأ االصالح ا  کالک يخبرکم الخبیر  النّاسنقمة على 

فى اعتداله تفّکر ا يا قوم   ال تکونوا من الهائمین سوف تحترق المدن من ناره   ينطق لسان 

 العظمة الملک هلل العزيز الحمید

 

فى هاا اللّوح البديع الحمد هلل   کالک فانظر فى کّل شىء من األشیآء ثّم اشکر ربّک بما ذکرک 

 مالک العرش العظیم

 

الحقیقه در آنچه از قلم اعلى ناز  شده تفّکر نمايد   حال ت آن را بیابد البتّه از اگر نفسى فى

مشیّت   ارادٴه وود فارغ   آزاد گردد   بارادة اهلل حرکت نمايد طوبى از برای نفسى که باين مقام 

 عظم محر م نماندفائز شد   از اين فضل ا

 

 امر ز نه وائف مستور محبوبست   نه ظاهر مشهور بايد بحکمت عامل باشند   بخدمت امر مشغو 

بر کل الزمست در احوا  اين مظلوم تفّکر نمايند از اّ   امر تا حین مابین احبّا   اعدا ظاهر بوده   

هستیم   در احیانى که از کّل جهات باليا   رزايا احاطه نموده بود اهل ارض را بکما  اقتدار 
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ا ذکر نمايد بافق اعلى دعوت نموديم قلم اعلى د ست نداشته   ندارد در اين مقام مصائب وود ر

چه که البتّه مقّربین   موّحدين   مخلصین را احزان اوا کند انّه لهو النّاطق الّسامع العلیم در اکثر 

 ايّام بین ايادی اعدا بوديم   حا  مابین حیّات ساکنیم

 

اين اراضى مقّدسه در جمیع کتب الهى موصوف   ماکور   اکثر انبیا   مرسلین از اين اراضى ظاهر 

د اينست آن بیدائى که جمیع رسل به لبّیک اللّهّم لبّیک ناطق بودند    عدٴه ظهور اهلل در انشده

اين اراضى بوده اينست  ادی قضا   ارض بیضا   بقعٴه نورا در کتب قبل جمیع آنچه الیوم ظاهر 

ماکور است  لکن اهل آن در جمیع کتب الهى غیر مقبو  بشأنى که در بعضى از مقامات با الد 

ل را بغاية بین ا الد افاعى بأعلى النّدآء ندا مینمايد   ک اند   حا  اين مظلوم مااعى ذکر شدهاف

وواند طوبى لمن سمع ما نطق به اللّسان فى ملکوت البیان    على مىأفق ا  قصوی   ذر ٴه علیا   

 ... يل لکّل غافل بعید

 


