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نور لمع من و لع من بحر الثناءطجوهر و ءرق من حجاب البهااش زراط

جو الهواء د في يناو استوى الرب عليهاالّتي  من غمامسنا  ضوءو افق الصفراء

من  خرّ  دقالّذي  سورها اناو خيرةبيت اال ينّ اة العلياء كالمبار لمةكانا ال ينّ أب

ا لى  رواظالعماء اناهل و برىكآية الربّي  يانسمّ الّذي  انا موسى صعقا ينور

الثناء أهل  سبل الماء ياا لى  من سر البهاء واهل البهاء اسرعوا يلعتط

س درف قا لى ط مكيديهالّذي  ليلدالبين طال ام الصفراءطمفي ط السابحين

لة من شجر زآية النافي  ةكاربالم ورقة يديفي  انك دروا قظاناالأعلى  وجهه

 يعوائدمن  كّ شفي  انتم معمور ائفين حول بيتطالقشور الأهل  الصفراء يا

 اشارات الغيور يا ت نفسها منالّتي زكّ  حقفي  م الغفوركاء موليداسمعوا ن

الّذي  انا يلماء بانّ ظاء الده الليلة السوذهفي  يائدالعرش اسمعوا نأهل 

ال و رى جهرةأال و ة على عرشهدنت ساجك دقاالأعلى و لنفسهربّي  ياختارن

الّذي  العماء اناأهل  يا يته اسمعوا لساح دنع يءلش دهمسا حتى ال وجو

 ادره موجوذكلعة طرى غير أال ربّي  ةزّ عاء فودالب م بسرّ كة عليحجّ ربّي  يجعلن

م كقضى ال تجنب دقاالأمر  نإم فكانفس ارحموا علىو اعرفوا يا قومو

 العل دالحمي مكلعة ربفي ط الالتدم الكال يضلّ و االشارات
ّ
 يااالأعلى  ي
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 رَّ ا م  م   رَّ م   دة قكدجبال الرا ياو يا رجال الراسخةو ةالثابت الطبأيا و العاليةأهل 

 ل جانبفي ك ةكالمالئ لزينو قضى دقاالأمر  نإم فكعادرف ما لى ط اسرعواو

 دقاالأمر  تاهّلل الحق ان مكاهّلل ارحموا على انفس ديقولون سالما سالما يا عباو

قضى  دقاالأمر  ان العماءو رب العرشم فوكّظ ال سوء ح ةلهيّ ا  صفوة في  قضى

 دم الحميكرب ردروا قال تصغّ و اذما وقفتم قبل هك يحقّ في  يا قوم ال تفقوا

 العل
ّ
 يم نفسكفاعرّ  انا يان لم تعرفونو يفتعرفون ييا قوم ان تعرفوناالأعلى  ي

اهرة ّط رة الهّ طالم انة العليا انا الورقةزلة من خزالنااالأمر  نت من نوروّ الّتي ك

يا قوم  ة السماءكه مالئذبه دشهو يحقّ د ربّي في شه دقالّتي  بهى انااالأ 

 نه العلا  ل كّ اتوربّي  علىو المقال لضيق المجالفي  مكاختصر ل
ّ
المتعال  ي

 ر اهّلل العلذكم كموليو ياعة موالئطبا يفاحضرون يقضى امرو يصبر تمّ  دق
ّ
 ي

 يخلنداو رامةكبتاج ال يجنتوّ  دالثناء فقأهل  ره عن وصفذك جلّ االأعلى 

 اءبالعمل باقتض - اهدف يروح -ي امرنو ةالسالمأهل  من يجعلنو المقامة ارد

واهّلل  ينّ إف يائديل لها يا قوم اسمعوا نطتع الالّتي  ل من شجرة العلمزما ن

 دن اهّلل قإارض الخاء فا لى  و اسرعوا مكم محب شفيق قوموا لنصرة موليكبح

الّذي  يدالها يخاو يا  دّ خلقا الب رى لغيرهأما و ما شاء االأرضا ذهفي  شاء

ا و  ب  ان ح  كلو ا لى و له واسرعطعن اشارات البا كرتظع نطقبل اق كآمنت برب
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 عطاو ينها اسمعد يف فترك الّذي لتصبغ نفساالأمر  ه غايةذن هإعلى الثلج ف

 دالمعبو صفوةد والمحمو يا يا اخدمعه اح ككفر بشركال تك وربفي أمر 

 رب العرش كربارض الخاء فوفي  يمدالق كموال مكرف حا لى ط اسرع

 يوصف فتى العربفي  االلواح من سماء القضاء لزنو قضى دقأمر  ان اءعمالو

أمر  نإال تقف فسيّدي  اسرع يا ياخ ب على ناقة الحمراء ياكالمليح الرا

 يالنق يالتق ييا موال مه على عرش البيان استوىكحو لزن دالرحمن ق كرب

ال و ليناا  اقبل  الخضراء لعة المشرقةطا ترى من ذر ما ظضا فانها الريا ايّ  يزكال

السالم من الرب و ة تسعىنها حيّ إف كلق ما بيمينأك أنت االأعلى ونا  تخف 

 لهم ان لم يقفوا وبىوط يما  أنتم و يبأالتسليم بو الوالءأهل  لكالرحيم على 

ا لى  اوبى ان خرجوا لنصرة موليهم وسرعوط اءهر من سر الهالّذي ظ حقفي 

اجعل و فتحا يسيرا افتح لهمو ازيزانصرهم نصرا عو تهمرب ثبّ  أيارض الخاء 

ان كل طل ان الباطالبا هقوز انا نصيرا قل جاء الحقطسل كندلهم من ل

 اهّلل رب العالمينا لى  هوقا توبواز

  

 


