اسم الّله
هو الّله الأقدس الأعلم
قد حضر ما جری من قلمک عند مجری انهار الحیوان بین الامکان و سلسبیل رحمة ال ّرحمن بین العالمین و به فاحت نفحات
الخلوص و تضّوع عرف الاخلاص کأّن مآء بیانک اختلط بَظ ْلم المحبوب بذلک اشرق کوکب الّس رور و دار کوب الابتهاج فی
هذه الأّیام اّلتی فیها احاطتنا الأحزان بما اکتسبت ایدی الفاجرین طوبی لک و لکتابک اّلذی کان حاکیًا عّم ا انت علیه فی امر
رّبک العلّی العظیم لیس حزنی فیما ورد علی نفسی تالّله اّن البهآء لا یجزع عن البلایا اّنه انس بها فی سبیل الّله المقتدر القدیر
ولکن فانظر ثّم اذکر اّنا نهینا الکّل عن سفک الّدمآء بذلک یشهد کّل الألواح و کنت من العالمین قد بلغت الّش قاوة
الی مقام نطق بغتًة قلم الأعلی بأعلی الّندآء بین الأرض و الّس مآء بعد اّلذی سّدت علی وجهه ابواب الّل قآء قد طالت الأعناق

بالّن فاق این اسیاف انتقامک یا مهلک العالمین فلّم ا نزلت الآیات اضطربت الأ شیآء لذا اخذنا زمام القهر بسلطان من عندنا ولکن
رّش ح منها ما رّش ح و ظهر ما ظهر قل لک الحمد یا من فی قبضة قدرتک زمام العالمین
یا اسمی جمیع ناس را از اینگونه امورات نهی نمودیم بقسمی نار شقاوت مشتعل که وارد شد آنچه وارد شد در سنین

معدودات مّتصلًا آن نفوس خبیثه را تحت رداء حفظ محفوظ داشتیم و معذلک آرام نگرفته در هر یوم فسادی و فتنهئی ظاهر امر
بمقامی رسید که از کّل عزلت گرفتیم و ابواب معاشرت را سّد نمودیم قد اخذتهم زبانیة القهر بغتًة و جعلتهم عب رًة للعالمین ما

رحم ال ّرحمن ترب قبورهم و این امر بغتًة واقع شده اگر تفصیل را استماع نمائید شهادت میدهید که دست قدرت حّق اخذ
نموده دخلی باحدی نداشته و ندارد قد ظهرت القدرة المحضه من لدن مقتدر قدیر
ذکر اسرآء الّله نموده بودید مکتوبشان تلقاء وجه حاضر قد وجدنا نفحات قمیص اسم رّبک المهیمن ال قّیوم من شطر
الخرطوم لازال در نظر بوده و خواهند بود ان اذکرهما من قبلی و کّب رهما من هذا المظلوم الغریب این اّیام بیش از این جایز نه
ان حصل الاستقرار فی هذه الأرض لنرسل الیهم ما اراد رّبک العلیم الحکیم
کّب ر من قبلی علی وجه جواد قد ارسلنا الیه ما ن ّزل له من قبل لیجد منه عرف الّله المهیمن ال قّیوم ثّم اذکر من سّم ی
بمحّم د و بّش ره بذکر ال ّرحمن اّیاه لیکون من الفرحین قد حضر فی المنظر الأکبر ما ارسل الیک من الّشین و الجیم نسأل الّله
بأن یجعلهما من ادّلآء ذکره بین العالمین و مظاهر الاستقامة بین الب رّیة و مطالع الب ّر بین الخلیقة اّنه لهو المقتدر العزیز الحّکام
و اّما ما استفسر منک بالّتصریح فی امر جولا قل اّنه رجع فی الّس ّج ین ورّب العالمین ولک ّن الفرق بینهما لیس بهّی ن الأّول
ای جولا اّلذی کان من قبل و ضرب به المثل اّنه مسکین مسکین و الّثانی اّنه لعین لعین اّنما البهآء علیک و علی اّلذین اّیدهم
الّله لأمره المبرم الحکیم

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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