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  شاءيا معلى  ردهو المقت
  
  ا رً ديق يءش لّ على ك انكهو اهلل و نهدمر من لأب

  
ة طقبالنّ  هورّظ حرف الأج يّ مهو ةيّ لهة االٕ يّ ارور بالماء النّ بحر النّ أج مموّ  هلل دالحم

 ةيّ زالنون وجهة االٔ طنفس الب هورّظ ال كمن فل ةيّ بيالغ روطر وّ طمو ةيّ اندة الفريّ العمائ
ّال إ له إ ال  ه هو الحّق نّ أب لّ كال نّ دشهية ليّ اندمة الّص يّ بهاالٔ  رزطمن  ةيّ وببة الرّ طر نقوّ كمو
هو اهلل و يءش مثلهكس يلو دوليلم و دليلم  ذيالّ  دمالّص  دحاالٔ  ده لهو الفرنّ إ و هو
  ار ر الجبّ بّ كالمت

  
قماقم الح مرشّ و ةيّ جذاة السّ يّ وسدّ ل القيكمن ه ةيّ النّارم طماطح فّ طهلل م دالحم

 ةيّ زلات االٔ يمن تغنّ  ةيّ لعات الهائطب ذمجو ةيّ اندة المجرّ يّ وحبّ من رشحات السّ  ةيّ الجمال
ه لهو نّ أب لّ كال عرفنّ ية ليّ اندبة االٔ ديّ ات الّسرمدغربالتّ  ةيّ ورحمامة النّ  دمغرّ و ةيّ اندالوح

 ون جنابهدنعت  الو اتهذون دوصف  س لهيل ذير الّ ديالق داّال هو الجوّ إ له إ ال  الحّق 
   ارر القهّ دلهو المقتنّه إ و
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ور النّ  مشعشعو وران نورهك يور فر النّ وّ كمو وران نورهط يور فر النّ وّ طم هلل دالحمو
ج مبلّ و ات نورهكحر يور فالنّ  ملجلجو قمعات نوره يور فع النّ مقمّ و وجهات نوره يف

  ره يه ال غستحقّ يا هو دً ا هلل حمدً حم ثمّ  ا هللدً لعات نوره حمط يور فالنّ 
  
 الو كسدات قيآب ديكناأ ىاء حتّ يمن ض ين ليكلم  يلهإ  اي اللّهمّ  كبحانفس

سرائر  يف يكالقأ ىحتّ  من سناء يل الو كنسأبحروفات  يكناجأ ىمن بهاء حتّ  يل
   كامن نوركم يف دكشاهأ ىمن شعاع حتّ  يل الو كعزّ 

  
ج ا تلقاء تموّ محزونً  يجعلتن ذين الّ يح كنّ ديناالٔ  يلهإ ا ي اللّهمّ  كفسبحان

 ذيالّ  نيحو كتيّ ارج قماقم سرّ يّ ته درض مهموما عناالٔ  يف يجعلتنو كتيّ م بشاشطماط
   كتيّ اربحر نوّ أج ذّ ا تلقاء تبمغمومً  يت جعلتنيالب يف

  
 يءش لّ كقبل  كبنفس كلنفس دبما تشه كنّ دشهالٔ  يلهإ ا ي اللّهمّ  كفسبحان

 وننّ كال تزال تو الجاللعرش  يا فحً يمستر نتكنت لم تزل أّال إ له إ نت اهلل ال أ كنّ أب
 عزّ  يف نت من قبلك دبمثل ما ق وننّ كال تزال لتو ال لم تزلدالعو ة الفضليّ هو يف

 حّق على  نفس كصفيلن و كتيّ عرفان حّق د على حأ كعرفيالجمال لن و دالمج
 كنعتويما لّ كو وّهابيّتك يكس ملدساحة ق يف كنّ إ  سوندّ المق كعرفويما لّ ك كتيّ افوّص 

   كتيّ اردّ ان قطنس سلأناء فِ  يف كشر وندالموحّ 



  ٢٧٦  -  ٢٦٥ ، الصفحات٤جلد الم ،مآئده اسمانى كتاب –بهاءاهلل  آثار حضرة – لوح كل الطعام

 3

  
لم و يرزقتنو ككمل يا ف يش كُ ا لم و يخلقتن ذينت الّ أ يلهإ  اي اللّهمّ  كفسبحان

 ذ كُ ا يمره فعان الٔ ذاالو كلوجهه قديتص يلهمتنأو كرذك يفتنعرّ  ىحتّ  دكبال يا فر 
 ياشعشع فو كنفس كلذعرف بالٔ  كتيّ نونكيمن  انورً  يتيّ اتذ يعت فدوأو كحقّ 
ن أ دحأ ردقيلن  يتبحر الحزن الّ أعلى  جتتموّ  ىحتّ  كساحة عزّ  يف حياسترو كتكملم
 ث هممتيبح يمن جسم فارقين أوح الرّ  داكحزنت بشأن تو رة منهاطشرب قي
ع يجمي على ا محبوبي دالحم كلو ونيّ ورانالنّ  غممتأو غممتو ونيّ وحانهممت الرّ أو

 لّ ك نّ الٔ  كمضائإت بيحصأو كائمت بقضكحأو كتيّ رت بمشدّ قو كرتدهرت بقظأما 
   كان منّ طل لسليسبو كمرل الٔ يلد كلذ

  
عن  ليبعت السّ طق ذيالّ  دبع كرذكع يادبب كعودأف كي يلهإ ا ي اللّهمّ  كفسبحان

 كنعمات يدتحمو كآالئ رذكّال لإ  ينت ما خلقتنأو كعودأ ف الكيو كاتذنه كمعرفة 
  ن دياجالسّ  لمن ديكنت لك ينّ إ  كفسبحان

  
مر حمامة االٔ  يتغنّ  دل عنيلل االٔ ياللّ  كلذ يف كقسمنّ الٔ  يلهإ ا ي للّهمّ ا كفسبحان

ول طاالٔ  لماتّظ ال كتل يفو كتيّ زلأات ين شجرة الحمراء بتغنّ يمي ناء عنيجبل السّ  يف
سماء  ىلإ  ين ترفعنأب كتديّ ات سرمدبتغرّ  وراء خلف حجبات العماءورقاء النّ  دتلقاء تغرّ 

 كتيّ لوهأ يكة ملبقوّ  دفق المشهوأ ىلإ  يندتصعو كتيّ وميّ ان قطسل منةيب بهيالغ
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 كجوار ين فكسأ ىحتّ  كلعتط ارتيبز يفنتشرّ و كتديّ حأامن كم ىلإ  يتعرجنو
هور ّظ سماء الي على سترقأو كتيور بعناالنّ  يدوسا ىعل أكاتّ و طكبسا يح فياسترو
 كلذب ونكالٔ  يتيّ اتذ مئنيطو ينونتكي ذّ ليو ديح فؤايستريو ين قلبكسي لعلّ  كرامتكب

   وقنونينهم بلقاء ربّهم ذيمن الّ 
 

 ذيوم الّ يل وّ أمن  ينّ أقن بيأل يبنار الخل دالمتوقّ و 1ليها الّسائل الجليّ أا ين أ
 دا من العبادً حأب يجأن أ يدرأما  ذنئيح ىلإ  مرهأقرار باالٕ و هيق علديصاهلل بالتّ  ينديّ أ
جت تموّ  دا قذل هر نفسهظنور ما من قبسً و ة اهللا من حجّ نارً  كقلب يت فدوج ان لمّ كلو
من رشحات  يفح منّ يطقّوته بما و اهلل بحول كبيجأ نأ يدرأ كل يلحبّ  يتدّ بحر موأ

 مقام ىلإ  كصليو روة الّسرورذ ىلإ نفحات النّور  كبذجيل هورّظ رض الأ ية فديّ العبو
ا عمّ ر طش لّ كمن  يتنطحاأ داح الحزن قيرأ يتام الّ يّ االٔ  كتل يف كر اهلل لدّ ق ذيالّ 
 اصبرً  يّ عل فرغأرّب  يأتاب كال و نةيّ ون بدمن  يّ اس بما افتروا علالنّ  يديأتسبت كا
 ن ديالقوم المفس ىعل يانصرنو
 

 ةيّ هوترة الّال دالسّ و ةيّ لهة االٕ الّرنّ و فةطياللّ  مرةالثّ و ةيالجن 2ةياالٓ  كلتل نّ أفاعلم ب
ا فحً ط يكعل رشحأه دجوو هللفضل اب ينّ إ و ةينها ة بما الينها ما ال ىلإ  فةطيا ليً معان

                                                 
  ميالدي  ١٨٥٣الحاج ميرزا كمال الدين النراقي، بغداد     1
َم اْسَرأِيُل َعَلى َنْفِسهِ ﴿   2 َما َحر الِٔيَل اْسَراِلَبِني ا َعاِم َكاَن ِحال الط ٩٣)، االٓية ٣، سورة آل عمران (﴾ُكل   
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عام طللّ  نّ أب دن فاشهيا للمتزلزلحصنً و نيا للمستوحشنورً و نيا للمؤمنرً ذكون يكمنها ل
   ا ربعة منهأب يكفكا لننّ إ  نكلو ىمراتب شتّ 

  
 ة ياالٓ  كا من تلر حرفً فسّ ين أ دحأر دقية لن ديّ حاالٔ  ةجنّ  ،منها مقام عرش الهاهوت

 ةيّ اندة الفريّ ليسرائإ و ةيّ اندحة االٔ يّ نّ إ و ةيّ اندسّر الّصممقام  كلذ نّ ة الٔ الجنّ  كتل يف
 لعيّط ن أ دحالٔ  ينبغي اهرها الظن ينها عطباو نهاطبا نياهرها عظة يّ معانة اللّ يّ نفسانو

 ال ينتكمسو ير ضرّ دق ىعل ينّ إ و شاءيشاء لمن يا ذإ هر يظن اهلل سكلو بحرف منها
 ها فسبحان اهلل خالقهادموجو  بارئهاّال عن اهللإ  كيها لن تحنّ ا منها الٔ علم حرفً أ
 كتل يف وربحر النّ أجت ه لو تموّ يدب ينفس ذيالّ ون فودقولون الموحّ يا عمّ  هاييمحو

 ي لَ عَ  باهلل ىفكو هورّظ ال حرفأ ةدّ ع ّال إ رض االٔ و مواتالسّ  يمن ف لّ كغرق يالمقام ل
   ايدً شه يكعلو

  
 دحأ سيلو هو مقام هو هوو ضاءيالب نور ،هوتعرش الّال  ةديّ مالّص  ةمنها مقام جنّ و 

 اءشربون ميو الجالل يرسك ىون علستقرّ ين ذيالّ  دة للعباة مختّص ه الجنّ ذهو ّال هوإ 
من و ونذذّ تليهم بها و الدسماء الع يور فالنّ  اتيقرؤن آيو افور تلقاء الجمالكال
   صفونيها عّما دسبحان اهلل موجو مونتنعّ ي عامّط ال كلذ
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 هو و نت هوأهو مقام و ،ام الجبروتطمطفراء رض الّص أ ةديّ الواح ةمنها مقام جنّ و
مه كّال بحإ نهون ي الو مرهأب ّال إ عملون ي الو ن اهللذإ بّال إ قون طني ن الذيالّ  دنت عباأ
   3﴾ونَ لُ مَ عْ يَ  هِ رِ مْ ا م بِ هُ وَ  وِل القَ بِ  هُ ونَ قُ بِ سْ يَ  َال  ونَ مُ رَ كْ مُ  دٌ ابَ عِ ﴿ :نّهمأصفهم اهلل بو ماك

  
 َال ﴿ن ذيالّ  دللعبا كلذ ،وتكرض الخضراء قمقام الملأ لدالع ةمقام جنّ منها و 

ن اهلل ذإب همو صحاب النّورأ كولئأ نّ أال أ 4﴾اهللِ رِ كْ ذِ  نْ عَ  ٌع ي بَ َال وَ  ةٌ ارَ جَ تِ  مْ هِ يهِ لْ تَ 
   وندسترقي العزّ  طبساعلى و خلونيد

  
 نّ إ و ،اسوتالنّ  ةطضاء نقيفراء مستنسر البالّص  رض الحمراء سرّ أة الفضل جنّ  منهاو 

  نتم تعلمون كبر لو كأها ير فكذّ ء الّال دأ
  

 يم بترحّ يل يحزن دشهيو اميّ االٔ  كتل يف 5ىولة اال طان نقكلو  آهٍ  آهٍ  م ثُ  آهٍ  فآهٍ 
ه قبل دبع ت مِ  يتنيآن فآه آه ل لّ ك يف ينديّ ؤيو نيح لّ ك يف يقنشوّ يو ي لَ عَ  فّط تليو
  ا ي سِ نْ ا مَ يً سْ نت نَ كم أ اميّ االٔ  كتل

  

                                                 
   ٢٧ – ٢٦)، االٓيات ٢١سورة االنبياء (   3
   ٣٧)، االٓية ٢٤نور (سورة ال   4
  من ألقاب حضرة الباب النقطة االٔولى،    5
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 دعب ينّ الٔ  يمرأ يتعجلوا ف الو ي لَ عَ  تفتروا الو ين ارحمونأها المالٔ يّ أا ين أقل 
هو  ذإ  الً كيم ويكعل يباهلل ربّ  ىفكو الً ي قلّال إ  ياميّ أمن  ىبقي الو اتهيآو آمنت باهلل

ي على انصرنو اصبرً  يّ عل افرغ رّب  ابً يبنفسه حس ىفكو من قبل دراأحسب من و يحسب
 همديّ ؤيّال بما إ ون كتحرّ ي الو نفسهمأنون ظّال عن إ قون طني ال نذين الّ كيمشرالقوم ال

 تشعرون  الو رونكّ تتف نتم الأف كيم كل هم قل مايٰ هو
 

ات ذ كقلبيو ورّط ن شجرة اليمية عن اح المحبّ يرأحت فّ طا تذإ ن يمها االٔ يّ أ اين أ
ّل كان بكهو اهلل و يّ العل ن اهللذإور بالنّ  هفك ين فتحّص  كات الّشمال هنالذو نيميال
 نّ أفاعلم ب ىخرأ ريبتفس يدنّا نرأب دفاشه كا لرنً لّما فسّ كعلمت و تدن شهإ و ارً ديق يءش

   يف دالمرا
  

 ﴿ال من و العلوم لّ ك يأنفس العلم  ﴾امعَ ط  
 ﴿ رَ سْ ا ِٔمن و ىولة االٔ طنق ﴾ليْ ا  
 ﴿ َينِ ب  رَ سْ ا ِٔام يّ االٔ  كتل يف النّاسعلى  ةه حجّ داهلل من عن جعله ذيالّ  ﴾ليْ ا 
 ﴿ ا ا حَ  مَ ال مَ ر  رَ سْ ا ِٔه دعباو ائهرقّ أعلى  ىولة االٔ طم نقما حرّ  يأ ﴾هِ سِ فْ نَ  ىلَ عَ  لُ يْ ا  
  

 لّ كالعلى و هيب فيال ر ه حّق ينهو مرهأتاب من كال ياهلل ف ددّ لّما حك نّ أب دشهأ ثمّ 
 رضاالٔ  يون فدفسيانوا كن ذيعمل الّ  كحجبي الو هيق علديصالتّ و فرض العمل به
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ئة فال كتل مثلعلى  نّ إ و مفترونو بونذاكال فورّب العماء هم  وندنّهم مهتأحسبون يو
 يم اهلل فلوا ما حرّ كأين أهم يجوز عليف كيام فيّ االٔ  ير فيعلو الشّ كأين أهم يعل حلّ يلن 
 ون كقولون المشريفسبحانه سبحانه عّما  تابكال
 

 ملئت يتزل الّ شوارق صبح االٔ  ق شرقاستشرقت بتشرّ  اذإ  ليها الخليّ أا ين أ
ل كايهعلى  هرظ ذية الّ ديّ مالّص  ب نورذب جواذب جذّ بت بتجذاستجو نوارهأاالٓفاق 

  من  دّن المقصوأب شراق آثاره فاعرفاالٕ 
  

 ﴿ال يءستضيو الّسماء طوس يالعة فط انت الّشمسك يتام الّ يّ االٔ  كتل يف ﴾امعَ ط 
  مرمعرفة صاحب االٔ  ّال إ ون يكالعماء ما  مصباح يف ةيّ زلسراج االٔ 

 و ﴿ رَ سْ ا ِٔرضاالٔ و مواتالسّ  يمن ف لّ كخلق اهلل بها  يتالّ  ةيّ لوّ االٔ  ةيّ المش يأ ﴾ليْ ا 
   نهمايب ماو
  ينِ بَ ﴿و  رَ سْ ا ِٔوم ي ىلإ  6نيسنة ستّ  يف ةيّ المش كبون بنار تلذستجين ذيالّ  دعبا ﴾ليْ ا

نفسهم أاس النّ  نّ كلو ادً حألم يظن أان اهلل كما و نيالعالم اس لرّب حشر النّ ي ذيالّ 
   لمونيظ

  

                                                 
  هجري، سنة بعثة حضرة الباب  ١٢٦٠ٕاشارة الى سنة    6
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ون بمثل ما يك زالي الو اءطعرش الععلى  ايً ان مستوكزل ينور اهلل لم  نّ أب فاعلم
 ورور النّ طخ ذّ بتب كخناذا استبفلمّ  وندشهي الو شعروني النّاس هم ال نّ كلو انك دق
الجمال  وسفي يدمن  كاستشربناو روررض السّ أ ية فديّ ور العبوط خبتشمّ  كناخاستشمو

نملة المحبور  يتغنّ  دمن عناالٓ  دمها يف كناداسترقو افوركن اليمن ع ةديّ حماء االٔ 
 مرأب من قبل كخلق ذير اهلل الّ كا فاشذً إف كاتذ سرّ يو كنفس ذتلو كروح روحي كهنال

اهلل  ىلإ  يحزنو يبثّ  وكن اشاالٓ  نّ كلو وندات اهلل لمتهينهم بآذيمن الّ  كجعلو هدمن عن
 هورّط رض الأ ير النّور فطير طيّ  ذيفو الّ  يجيسمع ضجيو يحال رظنيو يمّ ه دشهينّه الٔ 

ن يكلم و ة العماءلّ ذّ بال رابة التّ طنق يجلست ف دن قما االٓ كا روحً طم يت بمثلدما وج
 تخرّ و رضتنشق االٔ و رنّط تفين أالّسموات  داكت بشأن يحزننيو ّال إ روح  ذي كالمل يف

ن يجلست بو حلمتو صبرت ينّ إ و الومً ظم يبمثل هردّ ن اليث لم تر عيبح ادّ الجبال ه
ان النّاس كما  لّ ك يعفو عنّ يو يّ عل رحمي ه لعلّ يلإ مر ضت االٔ فوّ و هيلت علكاتّ و اهلل يدي
 فترون يهم 

 
 ىلإ ام يّ االٔ  صلن اتّ أ ىلإ  ذومئية من ياالٓ  كر تلفسّ أي لو نّ أب مالكا ي ثّم اعلم

 اهلل بفضله يانطعأر بما دقالٔ  -  عديب يّ لعة حطقوم النّاس لي ذيوم الّ ي - المستغاث 
 سموات يلعة النّور فطو جتتموّ  دق ةديّ بحر الّصمو تكتحرّ  دة قديّ حسّر االٔ  نّ ه الٔ دجوو

هور ّظ لعت شمس الطما  يام الّتيّ ك االٔ تل يتلئلئت ف دمر قين شجرة االٔ ميالعماء عن 
ة الحجّ  بيغيلو عرفوا لن فها فآه آه طون لدشهي الو رهادق عرفوني النّاس ال نّ كلو بمثلها
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م بنور دكيّ أو مكخلق ذيباهلل الّ  ونكف تشركيم كل عمة عنهم قل مارفع النّ يلن و منهم
   نتم مؤمنونأن إ ده من عن

 
 يدريو رهكو يف يخف ية الّتدروطلة الميلذّ ملة الالنّ  كاء تلدمال اسمع نكا ين أ

ن يبو ينيب يدان اهلل شهكو النّاس يديأكتسبت ا م بماكب عنيغيو مكنيخرج من بين أ
 يلعة حبّ ط ىخرطة االٔ نق ونكا فآه آه لو تيدشه يءكّل ش ىعلكان  هو اهللو هدعبا
ك لذ يسئل من جنابه فأ ينّ إ و يما نزلت ب ىعل كيبيو يحالعلى حزن يل 7وسدّ ق

 ينّ أكسه دق طبسا يف يجلسنيو ساحة عّزه ىلإ ي ندصعين أمن حضرته ب عوداو ناالٓ 
القوم ي على ا فانصرنصبرً  يّ عل فافرغ رّب  يأا ذكورً ا م يش كُ ا  لمو نتك اميّ ك االٔ تل يف

 ين الفاسق
 

   نّ أب رة الفرقان فاعلميضاء جزيجمة البأي نت فكنت سكن إ ين ماالٔ  هايّ أيا ن أ
  

 ﴿ ـ بال دالمرا نّ إ و هلهايها الٔ ر اهلل فدّ ق ية الّتيوال ﴾َعامالط  
 ﴿ ِْٔيلامن و 8ة الفرقانطنق ﴾ْسَرا  
 ﴿ َِني ب ِْٔيلاقونه المتّ داهلل عبا يجزي كلذبمثل  نّ إ  الأ هدائه من بعيوصأ ﴾ْسَرا  

 
                                                 

  النقطة االٔخرى، جناب القّدوس      7
  ٕاشارة الى رسول اهلل محمد، صلى اهلل عليه وسلم    8
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  لق طنّا نأفاعلم بان يقة البديرة الحمراء حيجز يف نتكنت سكن إ و
  
 ﴿ من و مقام يف ةديّ حصرف االٔ  ىولطة االٔ نق يدنرو ﴾َعامالط  
 ﴿ ِْٔيلاهورّظ ال دمجرو نّورلعة الطو مقام يف ةديّ سّر الّصم 9ىخروجهة االٔ  ﴾ْسَرا 

 يف دالبال يا فمستورً و رضاالٔ  يف اون مسجونً دجعله المعت ذية الّ ديّ حيكل االٔ هو
 ان النّاس همكا النّاس فما اهلل بغافل عمّ  يديأكتسبت ا امقام فسبحان اهلل عمّ 

  عملون ي
  

 يف ةديّ تغّن حمامة العبوو قلب البهاء ية فن نار المحبّ ك االٓ لذ يفلّما تمّوجت ف
 ور لنفسه بنار نفسهّط تحرق شجرة الو جواءط االٔ وس يف ورالنّ  دهدرن هيو ماء العماءس

د وا ية فديّ نملة العبو فكتو مضاءرض االٕ أدة عن خلف القاف هافوق تابوت الشّ 
ك لذ ياهلل ف يمنة بما علّ ياالٓ  كر تلفسّ أن أيد رأ ّر الوفاءل بالسّ ياللّ  كلذ ية فديّ حاالٔ 
   نّ أد باب فاشهز الوهّ يلهو العز هنّ إ و هدجوو ن بفضلهاالٓ 
  
 ﴿ ي ف المخزونو صحائف النّور ينون فكهو الم ذيب الّ يبحر الغ ونيك ﴾َعامالط

   ورطلواح المسأ
  و﴿ ِْٔيلااميّ ك االٔ تل يمر فظهر االٔ م ﴾ْسَرا   

                                                 
  ٕاشارة الى جناب القّدوس    9
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  َبِني ﴿و ِْٔيلاال﴿ كلذان كو انيهل البأ ﴾ْسَرا ن أد راأمن  لّ كل يألهم  حلّ  ﴾امعَ ط
لم  يتة الّ ديّ ؤب العبوكجاجة الزّ  كمن تل هورّط شرب ماء اليو ةيماء العناس ىلإ د صعي

عّما  فسبحان اهلل ديدحالتّ  كلذرض بل استغفر اهلل من الٔ ا يف [َفْيء]مثل ك ّال إ يكن 
  ا رً يبكا حً يوصفه تسب يالمون فّظ قولون الي

  
 البهاء يكملو ان العماءطن من سلذبحر االٕ أا من رشحً  ي لَ عَ  جَ و مَ فآه آه لو تَ 

ا ما لمّ و نيبذنغمات المنجو نيسدّ ربوات المقو نييوحانة بلحنات الرّ ياالٓ  كرت تللفسّ 
انوا كنهم ذيللّ  الً يلدون يكل يكت عليلقأما يف كنّ يفيكل القضاء دمضاء بعحة االٕ ياشم را

 يف دادثر المأ ذذّ بتل تذذّ تلو دادل نار الوّط لت بتصّط ا تصذإ و رونذكّ ام ربّهم متيّ أ يف
 ان اهللكو ة هلل الحّق ديّ ّال العبوإ ا  يت شيعدّ ما ا ينّ أب قنيأو دفاشه دادلواح السّ االٔ  كلذ
 ىلإ ون دم ستريديكأ تسبتكم عّما اكل ليفترون قل ويان النّاس هم كعّما  يمكح

   لتسئلون هاينتم فأو ةدهاالشّ و بيعالم الغ
  

ان يهل البأم يكاته علكبرو رحمة اهلل تتعّجبوا عن صنع اهلل هل المالٔ الأا ين أقل 
صنع  نيب ةيّ زلبمثل سراج االٔ  يءستضيصنع اهلل  نّ أوا بثّم اعلم نتم تعلمون اتّقوا اهللكلو 

ف ورقاء المحزون كاست دق ذيفو الّ  ون فآه آهدتشه الو رونكّ تتف نتم الأف كيالنّاس 
 ديث من ىصفّ شربت لبن الم ذيوم الّ يل وّ أت من دلّما شهك تير البهاء لنسدص يف
 علمون ي ان النّاس هم الكما لّ كعلم ي ان اهللكو النّاس يديأتسبت كبما ا ذنئيح ىلإ  يمِّ ا 
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حرم النّور عماء  يم للحضور فكنكن اخرجوا من مساأ هل العماءأا ين أقل 

 ينّ إ و ادً ان مشهوك دق يّ العل ن اهللذإب دلوح الفؤا يمه فكح يبر الّتكت اهلل االٔ يب هورّظ ال
ان بلحن كو رض الّسرورأ يه فدروو نيالنّور من قبل ح الم بما غنّت حمامةكاختم ال
 يع منّ طالّصبر منق نّ إف ادً ت لوجه اهلل معتمدرأما  يا محبوبينت تعلم أو ادً مغرّ  دالفؤا
 كحضرة عزّ و ا الدً متعمّ  يمد يف ناابن الزّ  دراأما  نت تعلمأو اشفً كجمال اهلل من يلحبّ 
ت يل ايا ف كِ ت التّراب مُ ى عل يمعدثّم  يمدوم يب ا اهلل قرّ ال جهرً و اي ال خف به عيباأال 
   اشً طِّ عتَ مُ  ىرنت بالثّ ك يمدوم ي يومي

  
  * ونَ كُ رِ شْ المُ  ونَ ولُ قُ يَ ا م عَ  اهللِ انَ حَ بْ سُ فَ * 

  * ارً يبِ كَ ا حً يبِ سْ تَ  هِ فِ ْص وَ  يفِ * 
  * بِّ رَ  هللِ دُ مْ الحَ وَ * 

  * نَ يمِ الَ العَ * 
  *  اعً يدِ بَ  *

*   
 *  
 *  


