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بعضی از انس از بعضی خمصوص ساحت اقدس زخارف طلب منوده و
مینمایند و این بغایت از شطر عدل و انصاف بعید است از اول ظهور ات
حنی ابدا بنفسی در چننی امور اظهار نرفته مقدس است ذیل امر ازاین اذکار
ات چه رسد بفعل آن بر کل الزمست که بعضی از عباد را نصیحت منایند و
من قبل اهلل اظهار دارند منادی احدیه از شطر الوهیه ندا میفرماید ای احبا
ذیل مقدس را بطنی دنیا میاالئید و مبا اراد النفس و اهلوی تکلم مکنید قسم
به آفتاب افق امر که از مساء سجن بکمال انوار و ضیاء مشهود است
مقبلنی قبله وجود الیوم ابید از غیب و شهود مقدس و منزه ابشند اگر بتبلیغ
مشغول شوند ابید بتوجه خالص و کمال انقطاع و استغناء و علو مهت و
تقدیس فطرت توجه ابشطار بنفحات خمتار منایند ینبغی هلؤآلء أن یکون
حب رهبم العل ّی األهبی ات کلمات آن نفوس
زادهم التوّکل علی اهلل و لباسهم ّ
مؤثّر شود نفوسی که الیوم مبشتهیات نفسیة و زخارف دنیای فانیة انظرند
بغایت بعید مشاهده میشوند در اکثر احیان در ساحت رمحن حبسب ظاهر
زخارفی نبوده و طائفنی حول در عسر عظیم بوده اند مع ذالک ابدا از
مشرق قلم اعلی ذکردنیا و ای کلمه که مدل بر آن ابشد اشراق ننموده و هر
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نفسی که موفق شد و بساحت اقدس هدیه ارسال منود نظر بفضل قبول
شده مع آنکه اگر مجیع اموال ارض را خبواهیم تصرف منائیم احدی را جمال مل
و مب نبوده و خنواهد بود هیچ فعلی اقبح از این فعل نبوده و نیست که ابسم
حق مابنی انس تکدی شود بر آجنناب و اصحاب حق الزم که انس را بتنزیه
اکرب و تقدیس اعظم دعوت منایند ات رائحه قمیص اهبی از احبای او
استنشاق شود ولکن ابید اولوالغنی بفقرا انظر ابشند چه که شان صابرین از
فقراء عنداهلل عظیم بوده و عمری ال یعادله شان اال ما شاءاهلل طوبی لفقری
صربو سرت و لغنی انفق و اثر انشاء اهلل ابید فقرا مهت منایند و بکسب
مشغول شوند و این امریست که برهر نفسی در این ظهور اعظم فرض شده
و از اعمال حسنه عند اهلل حمسوب و هر نفسی عامل شود البته اعانت
غیبیه شامل او خواهد شد إنه یغنی من یشاء بفضله إنه علی کل شئ قدیر و
مهچننی در حفظ نفوس و تربیت اهل ملت و مملکت از مشرق مشیت
رمحانی کلماتی مشرق که فوائد آن شامل مجیع من علی االرض خواهد شد
لو یسمعون ما نزل من مساء االمر حال مصلحت نبود که ارسال شود در
مساء مشیت معلق ات کی اراده اهلیه تعلق گرید و ارسال شود االمر بیده
بسیار در تربیت نفوس جهد منایئد این از اهم امور بوده و خواهد بود و
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البهاء علیک ای من مسع ندائک فی ذکر ربک املقتدر العزیز املختار ای علی
بگو ابحبای اهلی که اول انسانیت انصافست و مجیع امور منوط آبن قدری
تفکر در رزاای و بالایی این مسجون منائید که متام عمر در ید اعدا بوده و
هر یوم در سبیل حمبت اهلی ببالئی مبتال ات آنکه امراهلل مابنی عباد مرتفع شد
حال اگر نفسی سبب شود و ابوهام خود در تفریق انس سرا و جهرا مشغول
گردد او از اهل انصافست ال و نفسه املهیمنة علی العاملنی ینوح قلبی و
یتومهون يف أنفسهم ما
یدمع عینی ألمر اهلل و للذین یقولون ما ال یفقهون و ّ
ال یشعرون الیوم الیق انکه کل ابسم أعظم متشبّث شوند نیست مهرب و
مفری جز او و انس را متحد منایند اگر نفسی در اعلی علو مقام قائم ابشد
و از او کلماتی ظاهر شود که سبب تفریق انس گردد از شاطی حبر اعظم و
علت توجه بشطری جز مقام حممود مشهود که ظاهر است حبدود بشریه
جهانیه یشهد کل االکوان أبنّه حمروم من نفحات الرمحن قل أن انصفوا ای
أولی األلباب َمن ال إنصاف له ال انسانیة له حق عامل است بکل نفوس و ما
عندهم که حق عامل است بکل نفوس و ما عندهم حلم حق سبب جتری
نفوس شده چه که هتک استار قبل از میقات منیفرماید و نظر بسبقت
رمحت ظهورات غضبیته منع شده لذا اکثری از انس آنچه سرا مرتکبند حق را
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از آن غافل دانسته اند ال و نفسه العلیم اخلبری کل در مرات علمیه مشهود
و مربهن و واضح قل لک احلمد ای ستّار عیوب الضعفاء و لک احلمد ای
غ ّفار ذنوب الغفالء انس را از موهوم منع منودمی که بسلطان معلوم و ما
یظهر من عنده عارف شوند حال بظنون و اوهام خود مبتال مشاهده
میشوند لعمری اهنم هم املوهوم وال یشعرون و ما یتکلمون إنه هو املوهوم وال
یعرفهم نفسه و أنفسهم لعمری من فاز
یفقهون نسئل اهلل أن یوفّق الکل و ّ
بعرفانه یطری فی هواء حبّه و ینقطع عن العاملنی وال یلتفت الی من علی
االرض کلها و کیف الذین یتکلّمون أبهوائهم ما ال أذن اهلل هلم بگو الیوم یوم
اصغاست بشنوید ندای مظلوم را ابسم حق انطق ابشید و بطراز ذکرش مزین
و ابنوار حبش مستنری اینست مفتاح قلوب و صیقل وجود والذی غفل عما
جری من إصبع اإلرادة إنّه فی غفلة مبنی صالح و سداد شرط امیانست نه
اختالف و فساد بلّغ ما أُمرت به من لدن صادق أمنی إّمنا البهاء علیک ای
أیّها الذاکر ابمسی و الناظر الی شطری و الناطق بثناء ربّک اجلمیل
از مینی عرش انزل
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