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 هو املعّزي املسّلي الناصح العليم
 
 

ذت به األحزان أهل البهاء الذين خقلم قد جاء كرّة بعد أخرى ما أاي 
آمنوا ابهلل مالك األمساء وفاطر السماء وطاروا أبجنحة العرفان يف هواء اإليقان 
واعرتفوا مبا نطق به لسان العظمة يف اإلمكان اي قلمي األعلى قد أتتك 

الفردوس األعلى واجلّنة العليا والذين طافوا العرش  سّكان مصيبات انحت هبا
يف الصباح واملساء امسع ندائي مّث اذكر املصيبة اليت هبا أحاطت اهلموم امسي 

  :القّيوم واهنزم هبا الصرب واالصطبار وتفّرقا يف الداير قل
 

أّول روح به ظهرت األرواح وأّول نور به أشرقت األنوار عليِك اي ورقة 
هللا للقيام على خدمة  اليت خلقكِ  ليا املذكورة يف الصحيفة احلمراء أنتِ ع  ال

على  نفسه ومظهر أمره ومشرق وحيه ومطلع آايته ومصدر أحكامه وأيّدكِ 
ماء ومسعت ندائه األحلى ض عنه العباد واألإليه إذ أعر  بكّلكِ  تِ شأن أقبل

لطاء إىل الزوراء وأجبته وكنت معه يف كّل األحوال إىل أن هاجرت من أرض ا
ومنها إىل هذا السجن الذي مّسي بكل األمساء من  رّ ومن الزوراء إىل أرض السِّ 
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لدى هللا فاطر السماء وكنت يف الليايل واألايم فائزة بلقائه وانظرة إىل وجهه 
حببله ومتشّبثة ّسكة تموطائفة حول عرشه وسامعة ندائه وساكنة يف بيته وم

كان مكتواب يف كتاب هللا رّب ىل أن جاء القضاء مبا  أبذايل رداء كرمه وفضله إ
 اآلخرة واألوىل ومحلت شدائده إىل أن أنفقت روحك يف سبيله أمام وجهه 

 
اي أميت واي ورقيت املذكورة يف كتايب واملسطورة من قلمي األعلى  طوىب لكِ 

يف زبري وألواحي أشهد أّنك شربت رحيق العرفان من كأس البيان وصربت 
رد عليك من البأساء والضرّاء يف سبيل هللا منزل اآلايت ومظهر البّينات فيما و 

 به وبكتبه ورسله وما أنزله من مساء مشّيته وهواء إرادته  تونشهد أّنك آمن
 

افرحي يف هذا احلني يف املقام األعلى واجلّنة العليا واأل فق األهبى مبا ذكرك 
عك هللا إىل مقام طاف حولك  موىل األمساء نشهد أّنك فزت بكّل اخلري ورف

كّل عّز وكّل مقام رفيع قد كنت انئمة على الفراش وكان قائما على خدمتك 
ي كّن من أهل ماء الالئدونه األغصان مّث ذوي القرىب واألالغصن األعظم ومن 

ي جعلهن هللا من أوراق سدرة أمره وأمثار شجرة فضله العصمة مّث الالئسرادق 
عليك بسالم وخيرجون أبذكار وزفرات واسفات وبعد وكان األغصان يدخلون 
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صعود روحك نزّلت عرباهتم وصعدت زفراهتم وانح كّل ذي قلب وذي مقام 
 عند رّبك مالك األرضني والسموات 

 
د وفسطاس الفضل وذرفت عيون ل خباء اجملن أهفآه فآه حبزنك حز 

 ءطفن حول العرش مبصيبتك ظهر الفزع األكرب وذرفت األبصار تلقاي الالئ
وجه رّبك املختار وحنن املقّرابت على شأن انح بنوحهن أهل اجلّنة العليا 
والفردوس األعلى واملأل األهبى الذين طافوا يف أزل اآلزال حول إرادة رهّبم 

 مالك املبدء واملآل 
 

ابحلزن والسكون ابلليل والفرح يا قد بّدل حبزنك اليوم لاي ورقة الع
ابالضطراب إىل أن أحاطت األحزان من يف اإلمكان مبا حزن االسم املكنون 

 والسر املخزون والقّيوم الذي فدى لنفسه القائم أمام الوجوه 
 

اي قلم اصرب ألّن األحزان خذت الغيب والشهود ضع ما كنت عليه وقل 
  :ءمقبال إىل هللا موىل األمساء وفاطر السما
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إهلي إهلي أسئلك حبزن أصفيائك ودموع أورقك واألحزان اليت هبا ذابت 
مائك الذين ذكروها مبا نّزل من مساء كباد يف البالد أبن تغفر عبادك وإاأل

عنايتك وفم إرادتك أي رّب ترى اهلموم أحاطت مظهر امسك القّيوم واألحزان 
ما ورد عليك يف أهل سرادق جمدك وعظمتك أسئلك بزفراهتن وعرباهتم في

ما تسكن به أفئدهتم وتسرتيح به أنفسهم لئال أايمك أبن تنزل على أهل بيتك 
يعملو ما يريد على حزنك يف أايمك مّث اغفر كّل أمة وردت بيتك وانحت 
فيما ورد يف هذا اليوم الذي غرّيه قضائك وحزن أوليائك وأصفيائك مّث أيّد 

ئبك وانطقا وشريكا يف مصا الذي كان قائما على خدمتكعبدك احلاضر 
فر الّلهم األمة اليت سافرت والذين هاجروا من دايرهم إىل أن غبثنائك مّث ا

حضروا ومسعوا مّث رجعوا مّث الذين أرادوا فضلك ومواهبك وجودك وعطاايك 
إّنك أنت املقتدر على ما تشاء لو تريد لتجعل احلزن فرحا يف مملكتك وكينونة 

 ال إله إاّل أنت الغفور الكرمي  اهلّم سرورا بني عبادك
 

مّث أسئلك مرّة أ خرى اي إله األمساء بنفوذ أمرك وإحاطة مشّيتك وأسرار  
كتابك وما جرى من قلمك األعلى يف صحفك وزبرك أبن تغفر يف هذا اليوم 
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عبادك وإمائك كلهم وكلهن الذين أقبلوا إليك وفازوا بذكرك وقاموا على 
 كرمي والعطوف الرحيم ال إله إاّل أنت العلي العظيم خدمتك إّنك أنت الغفور ال

 
 


