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فُُُفُ ُِقُالُبُهُى ُ
هُوُُالُبُُدعُُِ ُ

كل
كل اللّسان ّ
أبّن أان هللا ربّك و ّ
رب ّ
أن اي امسي امسع نداء هللا عن مطلع ّ
الرحیم أبنّه
شيء ّ
الرمحن ّ
رب العاملني مثّ استمع ملا يوحى إلیك عن شطر البیان نفسي ّ
بشرهم برضوان
ال إله ّإال أان العزيز احلكیم قم مثّ أنذر العباد مبا ّفرطوا يف جنب هللا مثّ ّ
مرة أخرى يف
العلي املقتدر العظیم قل اي قوم ّ
أتعجبون أبن جائكم مجال األوىل ّ
هللا ّ
للمقربني
هذا القمیص املشرق املنري قل إ ّن يف هذا الظّهور آلايت للعارفني وبیّنات ّ
ول وجهك شطر احلرم اتهلل إ ّن هذا حلرم هللا فیكم
وإشارات
للمتفرسني أن اي امسي ّ
ّ
السموات واألرضني دع اإلسم عن ورائك مثّ
حل القدس بینكم ومشعر األمر بني ّ
و ّ
كل
الرسم حتت قدمك مثّ امللك على أهله أل ّن ربّك ّ
ّ
أحب أن يشهدك عرّاي عن ّ
األثواب لیزيّنك بطراز أمره بني العاملني مثّ اعلم أبن نصب بیننا وبني العباد سلّم وله
ثالثة درجات األوىل يذكر لال ّدنیا وزخرفها والثّانیة تذكر لاآلخرة وما ق ّدر فیها والثّالثة
تذكر لاألمساء وملكوهتا ومن حاز عن هذه املقامات يصل إىل ملیك األمساء
الصفات أقرب من حني ّإايكم اي أهل البهاء ال تعطّلوا أنفسكم على هذه املواقف مثّ
و ّ
مير عنها ويكون اثبتا يف
املقربني والّذي ّ
السحاب وكذلك ينبغي لعبادان ّ
مروا عنها ّ
ّ
كمر ّ
حّب لو يرفع رأسه إىل الفوق لیشهد ملكويت ويسمع نغمايت ويكون من الفائزين
ّ
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األايم فاغتنموها مثّ ارتقبوا
قل اي مأل البیان ال حترموا أنفسكم عن فضل تلك ّ
وجه إىل غريي
أمري املشرق العزيز البديع قل خلّصوا أنفسكم اي قوم مثّ ط ّهروها عن التّ ّ
كل األشیاء عن
وبذكري ّ
كل شيء إن أنتم من العارفني قل الیوم لو خيلّص ّن ّ
يطهر ّ
حجبات النّفس واهلوى لیلبس هللا كلّها قمیص يفعل ما يشاء يف ملكوت اإلنشاء
السلطان املقتدر املهیمن العزيز القدير
كل شيء فتعاىل من هذا ّ
لیظهر آية سلطانه يف ّ
املقربني لتستجذب هبا نفسك
أن أقرأ اي عبد ما وصل إلیك من آاثر هللا بربوات ّ
وتستجذب من نغماتك أفئدة اخلالئق أمجعني ومن يقرأ آايت هللا من بیته وحدة
كل نفس سلیم ولو لن
كل اجلهات وينقلب هبا ّ
لینشر نفحاهتا مالئكة النّاشرات إىل ّ
األايم كذلك ق ّدر خفیّات
يستشعر يف نفسه ولكن يظهر علیه هذا الفضل يف يوم من ّ
األمر من لدن مقتدر حكیم
يتحرك القلم على اللّوح ولكن يبكي ويصیح يف نفسه
أن اي خلیل اتهلل إذا ّ
السراج بني يدي العرش مبا ورد على مجال القدم من الّذينهم بعثوا إبرادة
و ّ
يضج معه ّ
يتوجه
من عنده وكان هللا على ذلك لشهید وعلیم ومن ّ
يطهر أذنه من نعیق املشركني و ّ
الضّراء من عبادان املشركني
مستنا ّ
إىل األشیاء لیسمع ضجیجها مثّ صرخيها فیما ّ
كذلك ألقیناك ذكرا من مصائبا لتطّلع مبا ورد على نفسي وتكون فیما ورد علیك ملن
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الروح
ّ
كل شأن وكن من النّاصرين مثّ ذ ّكر النّاس مبا نطق ّ
الصابرين أن انصر ربّك يف ّ
ي املبني
يف هذا اللّوح ال ّد ّر ّ
كل األمور
قل اي قوم ال تفسدوا يف األرض وال حتاربوا مع أحد أن اصربوا يف ّ
الرمحن بسیوف احلكمة والبیان
وتوّكلوا على هللا وكونوا من املتوّكلني أن انصروا ربّكم ّ
لكن النّاس غفلوا
السبحان و ّ
وإ ّن هذا شأن اإلنسان ومن دون ذلك ال ينبغي هلل امللك ّ
عن ذلك وكانوا من الغافلني أن افتحوا اي قوم مصاريع القلوب مبفاتیح ال ّذكر من هذا
ال ّذكر احلكیم ما أراد هللا من األرض وما علیها ّإال قلوب عباده وجعلها عرشا لظهور
جتلّیاته إذا ق ّدسوها عن دوهنا لريتسم علیها ما خلقت هلا وإ ّن هذا لفضل عظیم قل اي
لالصدق ونفوسكم لاألمانة ّإايكم اي قوم ال ختانوا يف شيء وكونوا
قوم زيّنوا لسانكم ّ
ضل
أمناء هللا بني بريّته وكونوا من احملسنني إ ّن الّذين يرتكبون البغي والفحشاء أولئك ّ
سعیهم وكانوا من اخلاسرين أن اجهدوا اي قوم أبن يكون عیونكم انظرة إىل شطر رمحة
هللا وقلوبكم متذ ّكرا ببدايع ذكره ونفوسكم مطمئنّة مبواهبه وفضله وأرجلكم ماشیة على
سبل رضائه وهذا وصیّيت علیكم إن أنتم من العاملني ومن لن هتب منه روايح األمر
وأثر مواله إنّه لن يذكر عند هللا امللك العامل اخلبري قل الیوم لن ينسب أحد لاهلل
ومظهر نفسه ّإال أبن يكون علم اهلداية بني العباد حبیث يظهر من أفعاله ما يهتدي
العلي
به املريدين ويشهد من وجهه نضرة ّ
الرمحن ويسمع من قلبه ولسانه ذكر هللا ّ
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تغن فیه محامة األمر آبايت
قوي األمر يف هذا اللّیل الّذي ّ
العامل العلیم كذلك علّمكم ّ
حزين
مثّ اعلم اي أيّها املوقن لاهلل أب ّن ربّك اختارك حلبّه ومن علیك يف كثري من
فضلك على كثري من بريّته وجعلك من
املواضع وجنّاك عن الغفلة وأيّدك لعرفان نفسه و ّ
الشدايد يف حبّه ورضائه وإ ّن
العارفني وعلم ما ورد علیك يف سبیله وما محلته من ّ
ذرة من أعمال اخلاليق
السموات واألرض ولن يغادر عن لوح القضاء ّ
عنده علم ّ
أمجعني فهنیئا لك مبا صربت يف ّأايم هللا وفزت هبا وكنت من املدركني إذا فاسع يف
نفسك لتكون اثبتا على األمر حبیث ال يزلّك ألسن العاملني مثّ قم على ثناء موالك
وبلّغ رساالته إىل الّذينهم آمنوا لاهلل وآايته مثّ أثبتهم على األمر وكن من الثّابتني
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