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لهى عظیم است جمیع احزاب عالم ا  مر أنانى علیک بهائى و عنايتى خیمٴه فأيا 

را فراگرفته و خواهد گرفت روز روز شماست و هزار لوح گواه شما بر نصرت امر قیام 

نمائید و بجنود بیان بتسخیر افئده و قلوب اهل عالم مشغول شويد بايد از شما ظاهر 

ارگان روزگار است کمر هّمت را محکم شود آنچه که سبب آسايش و راحت بیچ

امروز نالٴه عدل بلند و حنین  نمائید شايد بندگان از اسیری فارغ شوند و بآزادی رسند

انصاف مرتفع دود تیرٴه ستم عالم و امم را احاطه نموده از حرکت قلم اعلى روح 

ای جديد معانى بامر آمر حقیقى در اجساد الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشی

عالم ظاهر و هويدا اينست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده بگو ای دوستان 

های عالم باندک رطوبتى متالشى شده و میشوند هترس از برای چه و بیم از که گلپار

 نفس اجتماع سبب تفريق نفوس موهومه است....

 

نازل شده سبب امروز هر آگاهى گواهى میدهد بر اينکه بیاناتى که از قلم مظلوم 

اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم بگو ای قوم بقّوت ملکوتى بر نصرت 

الحقیقه سبب و علّت خود قیام نمائید که شايد ارض از اصنام ظنون و اوهام که فى

اند پاک و طاهر گردد اين اصنام حائلند و خلق را از علّو و خسارت و ذلّت عباد بیچاره

در يکى از  د آنکه يد اقتدار مدد فرمايد و ناس را از ذلّت کبری برهاندصعود مانع امی

الواح نازل يا حزب اهلل بخود مشغول نباشید در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشید 
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اصالح عالم از اعمال طیّبٴه طاهره و اخالق راضیٴه مرضیّه بوده ناصر امر اعمالست و 

ک نمائید هذا ما حکم به المظلوم و اختاره معینش اخالق يا اهل بها بتقوی تمسّ 

ای دوستان سزاوار آنکه در اين بهار جانفزا از باران نیسان يزدانى تازه و خّرم  المختار

شويد خورشید بزرگى پرتو افکنده و ابر بخشش سايه گسترده بابهره کسى که خود را 

گاهان کمینبهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت بگو اهريمنان در بى

بین باشید اند آگاه باشید و بروشنائى نام بینا از تیرگیها خود را آزاد نمائید عالمايستاده

نه خودبین اهريمنان نفوسى هستند که حائل و مانعند مابین عباد و ارتفاع و ارتقاء 

امروز بر کّل الزم و واجبست تمّسک نمايند بآنچه که سبب سمّو و علّو  مقاماتشان

تّحاد باز عادله و ملّت است قلم اعلى در هر يک از آيات ابواب محبّت و ادولت 

ان از اين بیان آنچه ح  ي  الر  و   ح  و  الر  لّها ب  ک   ان  ي  د  االأ  ع  وا م  ر  اش  ع   :قولنا الحّق نموده قلنا و

سبب اجتناب و علّت اختالف و تفريق بود از میان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع 

نفوس نازل شده آنچه که باب اعظم است از برای تربیت اهل عالم آنچه از لسان و 

الحقیقه سلطان آن در اين ظهور اعظم از سماء مشیّت قلم ملل اولى از قبل ظاهر فى

اند حّب الوطن من االيمان و لسان عظمت در يوم ظهور نازل از قبل فرمودهمالک قدم 

باين کلمات عالیات طیور  م  ال  الع   ب  ح  ي   ن  م  ل   ل  ب   ن  ط  الو   ب  ح  ي   ن  م  ل   ر  خ  الف   س  ی  ل   :فرموده

يا حزب العدل  افئده را پرواز جديد آموخت و تحديد و تقلید را از کتاب محو نمود 

 نور روشن باشید و مانند نار سدره مشتعل اين نار محبّت احزاب مختلفه را بايد بمثابٴه

در يک بساط جمع نمايد و نار بغضا سبب و علّت تفريق و جدالست نسأل اهلل ان 
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الحمد هلل حّق جّل جالله بمفتاح  نّه على کّل شىء قديرا  عدائه أيحفظ عباده من شّر 

ئى از آيات منزله بابیست مبین از و هر آيه قلم اعلى ابواب افئده و قلوب را گشوده

برای ظهور اخالق روحانیّه و اعمال مقّدسه اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتى و يا 

ئى نبوده و نیست بايد اهل عالم طّرًا بآنچه نازل شده و ظاهر گشته تمّسک مدينه

که در سنٴه ستّین  نمايند تا بآزادی حقیقى فائز شوند گیتى بانوار نیّر ظهور منّور چه

حضرت مبّشر روح ما سواه فداه بروح جديد بشارت داد و در سنٴه ثمانین عالم بنور 

جديد و روح بديع فائز گشت حال اکثر اهل بالد مستعّدند از برای اصغاء کلمٴه علیا که 

 بعث و حشر کّل بآن منوط و معلّق است....

 

نويد کلمٴه الهى بمثابٴه يا حزب اهلل وصايای دوست يکتا را بگوش جان بش

نهالست مقّر و مستقّرش افئدٴه عباد بايد آن را بکوثر حکمت و بیان تربیت نمائید تا 

ای اهل عالم فضل اين ظهور اعظم  اصلش ثابت گردد و فرعش از افالک بگذرد

آنکه آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق است از کتاب محو نموديم و آنچه علّت 

مکّرر وصیّت نموده و مینمائیم  للعاملین ااتّفاقست ثبت فرموديم نعیم  الفت و اتّحاد و 

دوستان را که از آنچه رائحٴه فساد استشمام میشود اجتناب نمايند بل فرار اختیار کنند 

ّرفهم ما يعله ون يزيّنهم بنور عدأ عالم منقلب است و افکار عباد مختلف نسأل اهلل

 المتعالنّه هو الا  ينفعهم فى کّل األحوال 
ّ
 غنى


