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 يفقألى ا  ليقّربه  لينا ونسقيه كوثر العناية مّرة بعد مّرةا  قبل أن نذكر من أردنا أنّا ا  

 يبين خلق يمرأيظهر به تقديس  ويؤيّده على ما يهوائ يويطيّره ف يخالقأويزيّنه ب

ويطير به كّل ساكن ويذوب كّل جسد  على شأن يسرع به كّل متوّقف يوينطقه بثنائ

 يودخل ف يلى وجها  لمن توّجه  يمنخمد هذا ما ينبغ كلّ كّل منجمد ويفور  يويسر

 المهيمنة على العالمين  يبآيات وفاز يظّل عنايت

 

 ن يا علأ
ّ
ا لدى العرش وسمعته البيان تاهلل لو كنت حاضر   بدعأيخاطبك مشرق األمر ب ي

جسدك ثّم روحك ثّم ذاتك حبّا هلل الملك المهيمن  يلتفد قتدارمن لسان العظمة واإل

قالم وحارت عن لى مقام عجزت عن ذكره األا  لعليم الحكيم ويجذبك جذب النّداء ا

العزيز  لموليك يهذا الّظهور وسلطانه ثّم انصره بما ينبغ ير فمتكلّم فصيح فكّ  بيانه كلّ 

نار أعلى عرشه العظيم وبه  نّه هيكله المستقرّ ا  لى األفق األعلى وا  النّاس  د  ن اه  أالكريم 

هذا اللّوح  ينّا ذكرناك من قبل وفا  رضين الّسموات واأل ياستضاء من ففق الّسجن وبه أ

حمد ربّك أن أعليك  يخرى هذا من فضلأمّرة بعد  الكريم لتجد عرف الّرحمن

لى اهلل رّب ا  احتجاب الخلق سوف ترونهم متوّجهين  الفّضال البصير ال تحزن من

نّه ا  رض فئدة من على األأكلمة العليا سوف يسّخر اهلل بها العالم ب حطناأالعالمين قد 

رين يّاه ويكون من المتذكّ ا   يبذكر خاك من هذا المقام ليفرحأالمقتدر القدير ونذكر  لهو

 يعظم ونوصيك بما نّزل من قلمسجنه األ ّن المحبوب يناديك من شطرا  ن يا حبيب أ

نا اآلمر الحكيم أوقدرة من لدنّا و بقّوة من عندنا قدس لتأخذهاأل يكتاب يالمقّدس ف
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 به طويت الّسمآء ونسفت يمر الّذيّدكم على هذا األأحاطكم الفضل وأ طوبى لكم بما

اهلل ونكبّر على  فازت بعرفان يّمكم الّتا   ىكّل جبل باذخ رفيع ونذكر بالّرحمة الكبر

 يا واحدة فراكم نفس  ناث والّذكور وناإل نّا نذكر كلّكم منا  وجهها من هذا المقام المنيع 

حاط كّل أ يالّذ يسبقت الكائنات وذكر يبالّرحمة الّت هذا المنظر البديع ونبّشركم

 كّل حين. ينّه معكم فا   ين افرحوا بذكرأهل البهآء أالبهآء عليكم يا  نّ ا  صغير وكبير 

    

                                        


