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 هو املغر ُِّد على غصن البقاء
  

 
مم إىل اإلسم العظم اّلذي اجنذبت به كتاب ينادي يف العامل ويدع الأ 

أفئدة املأل العلى واضطربت قلوب اّلذين كفروا ابهلل فاطر الّسماء إّنك أنت اي 
قصص لهل املدن والّداير ما رأيت ومسعت إذ أأيُّها احلاضر لدى الوجه 

 مرفوعا قل اي أهل باب العظمة مقاما كان ابسم هللااّّتذت لنفسك يف ق
تى الّرمحن بسلطان ال يقوم معه جنود الّسموات والرض يشهد الفرقان قد أ

ومنزل اآلايت تى امليقات اّلذي ينطق يف املآب وينادي قد أ بذلك أّم الكتاب
تى ينادي قد أيف املآب و ينطق تى من أأفق اإلقتدار أبمر الكتاب اّلذي أ

تى من أأفق اإلقتدار أبمر خضعت له أعناق اّلذين يقات ومنزل اآلايت أامل
اّّتذوا لنفسهم يف ظّل الوهم مقاما كان يف أزل اآلزال ابلعدل مردودا إاّيكم 
أن متنعكم شئوانت الظُّنأون عن امسه القّيوم ضعوا الوهام قد ظهر مالك الانم 

يف الّسدرة والنُّور سطع من هذا بسلطان كان ابحلّق مشهودا إّن الّنار تنطق 
الأفق اّلذي كان ابسم هللا معروفا هذا يوم فيه فاز كوم هللا ابلّلقاء وارتفع النِّّداء 
من كّل الشياء قد تزّين املقام بقدوم مالك الانم طوىب لك اي بَ ّر الّشام قد 
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ا تنّفس فيك صبح الّظهور وبه تضوّع عرف هللا يف ما سواه طوىب ملن نبذ م
هذا احلني نداء الّصهيون ويبّشر  عند القوم واّّتذ لنفسه إليه سبيال قد ارتفع يف

الكرمل ببحر الوصال كذلك كان المر ابلفضل مقضيًّا اي كرمل قد ذأْقتِّ سّم 
دم من القرون والعصار إًِّذا أالفراق يف  تيك شهد الوصال مبا توّجه وجه القِّ

ان من قلم الّرمحن مسطورا قد أخذ جذب هذا الّشطر اّلذي كان يف أأمِّّ البي
البيان من يف اإلمكان طوىب لقوّي ما اضعفته سطوة كّل ظامل وال شوكة كّل 

ي كان يف قّيوم المساء بلسان هللا مذكورا هذا لوح ذجابر إنّه من أهل البهاء الّ 
 نّزل ابحلّق وبّشر العامل بظهور مالك القدم طوىب ملقبل مسع وسرع إىل مقام كان

أبنوار الوجه مضيئا كذلك نطق القلم العلى وظهر ما كان مستورا عن القوم 
 إاّل من شاء هللا إنّه كان على كّل شيء قديرا 

 
اي عبد الباقي، قد أقبَل إليَك يف هذا احلني وجه الباقي ويذكرك مبا 

ت بلقاء اليوم وأقبلَت إىل هللا إذ يقرّبك إىل هللا رّب العاملني. نشهد أّنك فز 
أعرض عنه كّل غافل بعيد ونشهد أّنك قصدت املقصد القصى والغاية 

يف شاطي حبر  والرض إىل أن وردتالقصوى وأيّدك هللا أبسباب الّسموات 
الكرباي وفزت مبا كان مسطورا من قلم الوحي يف كتب املرسلني أنت اّلذي ما 
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نعتك سطوة اّلذين كفروا بيوم الّدين قصدت خّوفتك ضوضاء العباد وما م
وخرجت وسرعت إىل أن َحَضْرَت يف مقام فيه ارتفع نداء هللا العزيز احلميد 
طوىب لعينك مبا فازت ولأذنك مبا مسعت ما كان أمل املقرّبني إذا وردَت أرض 
الطّاء قم أمام وجوه أايدي أمر هللا وكرّب عليهم من قِّبلي وبّشرهم بعناييت 

 الّسموات والرضني إاّن ما ذكران أمساههم ورمحيت اّليت سبقت من يفضلي وف
حكمة من عندان إّن رّبك هو العليم احلكيم مّث اذكر أولياهي هناك اّلذين نبذوا 
ما عند القوم وأخذوا ما أأمروا به يف كتاب هللا رّب العرش العظيم قل هذا يوم 

َر به يف النَّصر لو أنتم تعلمون وهذا يوم الذّكر  والثّناء طوىب ملن نطق مبا أأمِّ
لوحي احملتوم اّلذي فيه نّزل أسرار ما كان وما يكون قل هذا يوم فيه استوى 
هيكل الظُّهور على عرش الّطور ولكّن القوم أكثرهم ال يعرفون قل هذا يوم 

رت فيه سن وهذا يوم ون وهذا يوم الفرقان لو أنتم تنصفو البيان لو أنتم تفقه
البيان على حبر العرفان هبذا اإلسم املبارك العزيز الودود قل يل مأل سفينة 

الرض إاّيكم أن متنعكم سبحات اجلالل عن امسي املهيمن القّيوم وإاّيكم أن 
متنعكم المساء عن هللا مالك هذا املقام املشهود انصروا رّبكم ابحلكمة اّليت 

وب مّث اذكر من قِّبلي أهلك ومن معك أأمرمت هبا يف ألواح هللا املقتدر العزيز احملب
هود كذلك تضوّع  مّث اقصص هلم ما مسعت من لسان هللا مالك الغيب والشُّ
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عرف البيان إذ نطق الّلسان يف هذا املقام احملمود البهاء من لداّن عليك وعلى 
 اّلذين شربوا رحيق العرفان من كأس عناية هللا مالك امللك وامللكوت 

 


