جناب مّلا احمد مع علیه بهآء الّله
بسمی المشرق من افق الابداع
ان یا احمد اّنا نحّب ان نذکرک بذکر یستضیء به العالم و نرید ان نسقیک مآء الحیوان من کوثر فم رحمة رّبک المعطی العلیم
قد ارسلنا الیک من قبل قدح العرفان و شربت منه بهذا الاسم اّلذی به سّخ ر من فی العالمین و من قبله ارسلنا الیک کأ سًا و

اخذتها و شربت منها و قلنا مریئًا لک یا من ت زّی ن قلبک بعرفان الّله و تش ّرف لسانک بذکری العزیز البدیع لو نعّد لک ما ارسلناه
الیک من الأقداح و الکؤوس لیملأ الألواح اّن رّبک لهو المفّص ل العلیم الخبیر قد قرأنا کتابک قبل حضوره لدی العرش و ن ّزلنا
لک هذا الّلوح اّلذی منه یم ّر عرف ال ّرحمن فی الامکان لتجد منه ما یفرح به قلبک و یؤّیدک علی ذکری العزیز المنیع

ان اجمع احّبائی فی هناک ثّم اقرأ ما ن ّزلناه لک لیطیرّن بأجنحة العرفان فی هوآء محّبة رّبهم المقتدر القدیر قل لا تحزنوا
ان افرحوا بالفضل اّلذی احاط الآفاق لعمری لا یفوت عنکم من شیء لو تفّک رون فی هذه الکلمة لترون انفسکم فی سرور لا
یعتریه الّظنون و لا تأخذه کدورات الامکان یشهد بذلک کّل عارف متفّک ر متف ّرس بصیر انتم تحت قباب الفضل و فسطاط الجود
و قّدر لکم ما تق ّر به ابصار الّناظرین کّب ر علی وجه کّل واحد منهم من قبلی و بّش رهم بهذا الّذ کر الجمیل اّنا جعلناک نجم
الهدایة للب رّیة نّورهم بأنوار وجه رّبک المشرق الّظاهر العزیز البدیع ثّم أمر الّناس بما ن ّزلناه من جبروتنا المقّدس فی کتابنا الأقدس
لیعمل ّن بما ن ّزل فیه من احکام رّبک العلیم قل اّنه لمطلع الفضل لکم و روح الحیوان لابقائکم تمّس کوا به بقدرة لا تمنعها
اشارات الغافلین من عمل به اّنه فاز بأمر الّله و رضائه و اّلذی غفل اّنه من الجاهلین به یم ّر عرف القمیص بینکم و یق ّربکم الی
الغفور ال ّرحیم و اّنه لفلک الّله بینکم و الآیة الکبری لأهل الوری نعیمًا لمن تمّس ک بها اّنه من اهل هذا المقام المنیع البهآء
علیک و علی اّلذین اّتبعوا امرک فی هذا الأمر المبین
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