بسم الّله الأقدس الأبهی
هذا کتاب من لدّنا لمن قصد المقصود و توّج ه بوجهه الی وجه المعبود و قطع الب ّر و البحر الی ان دخل المدینة اّلتی جعلها الّله
مطاف الملإ الأعلی و الملائکة المق ّربین و حضر تلقآء الوجه و زار جمال القدم بعد اّلذی منع عن الّل قآء اکثر العباد کذلک
قضی الأمر من لدن عزیز حکیم طوبی لک یا اّیها المقبل بما اقبلت و بلغت و زرت قبلة من فی الّس موات و الأرضین قد شهد
الّله لک زیارة جماله و الورود فی سرادق عظمته هل یبلغ هذا الفضل ما خلق فی الأرض لا ونفسی ان اشکر رّبک بما وّف قک
علی ذلک اّنه لهو الغفور الکریم کم من عباد ارادوا و طردوا لدی الباب بما اوحی الّشیطان فی صدور اّلذین یحکمون فی المدینة
و بذلک بکت عین علّی ثّم عیون المخلصین ما ورد علینا و اهل البهآء من ض ّر اّلا بما اکتسبت ایدی اهل البیان و رّبک یشهد

بذلک اّنه لهو العلیم الخبیر اّن الّشیطان قعد علی المرصد اذا دخل احد قاصدًا مق ّر المقصود یخبر باب الحکومة فاسأل الّله بأن
یبعث من یکفی ش ّره اّنه علی کّل شیء قدیر ان اخبر احّبائی بما قضی ثّم اقصص لهم ما رأیت و عرفت لیّطلعوا بما ورد علینا
من جنود الغافلین کّب ر من لدّنا کّل من آمن بالّله و مظهر نفسه و بّش رهم برحمة من لدّنا لتجذبهم نفحات ال ّرحمة الی الّله مالک
الب رّیة کذلک نطق لسان الأحدّیة فضلًا من عنده اّنه لهو العزیز الحمید قل
سبحانک الّلهّم یا الهی لک الحمد بما ش ّرفتنی بلقائک و اسمعتنی ندائک و اریتنی انوار وجهک فی الأّیام اّلتی کنت فیها
مسجونًا فی اخرب الّدیار و اسی رًا بأیدی الفّج ار کیف اشکرک یا الهی بما اعطیتنی بجودک و اکرمتنی باحسانک بحیث فتحت
علی وجهی باب المکاشفة و الّل قآء بعد اّلذی کان مسدودًا بما اکتسبت ایادی اشقیآء خلقک و طغاة ب رّیتک ای رّب وع ّزتک و
جلالک لو اجد لنفسی فی کّل حین حیوة و افدیها لنفسک لیکون قلیلًا عند ظهور عطایاک و بروز مواهبک اسألک یا مالک
الأ سمآء و فاطر الأرض و الّس مآء بأن تجعلنی مستقیمًا علی امرک و مقبلًا الیک و منقطعًا عّم ا سواک ثّم اکتب لی ما قّدرته
للمخلصین من ب رّیتک و الموّح دین من احّبتک اّنک انت المقتدر علی ما تشآء و اّنک انت انت الحّق عّلام الغیوب و المقتدر
علی ما ترید بقولک کن فیکون

این سند از کتابخانٔه م راجع بهائی دانلود شده است .شما مجاز هستید از متن آن با توّج ه به مق ّررات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده نمائید.
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