هو الّناطق فی ملکوت البیان
کتاب انزله المظلوم لمن اراد ان یشرب ال ّرحیق المختوم من ایادی عطآء رّبه المهیمن ال قّیوم لیق ّربه الّندآء الی الأفق الأعلی و یؤّیده
علی الّذ کر و الّثنآء طوبی لمن سمع و فاز و ویل لکّل غافل محجوب اّنا سمعنا ذکرک ذکرناک من قبل و فی هذا الحین فضلًا

من لدی الّله مالک الغیب و الّشهود قد حضر العبد الحاضر امام الوجه بکتاب من احّبنی و تمّس ک بحبلی و طار فی هوآء حّبی
و قام علی نصرة امری بین عبادی و کان فیه اسمک انزلنا من سمآء الفضل آیات لا یعادلها شیء من الأ شیآء لتشکر رّبک مالک
الوجود اّیاک ان تمنعک حوادث العالم عن مالک القدم او تحجبک شبهات الأمم عن هذا الأمر المحتوم قل یا معشر البشر قد
انار افق الّظهور بمالک القدر و ظهر ما کان مکنونًا فی کتب الّله العزیز الودود ضعوا ما عندکم خذوا ما امرتم به من لدی الحّق
عّلام الغیوب از لغت فصحی بلغت نورا توّج ه نمودیم امروز عالم بانوار ظهور منّور و جمیع اشیاء بذکر و ثنا و فرح و سرور مشغول
در کتب الهی از قبل و بعد بیاد این یوم مبارک عیش اعظم برپا طوبی از برای نفسی که فائز شد و بمقام یوم آگاه گشت امروز

صریر قلم الهی مرتفع و افقش مشهود طوبی از برای نفسی که شبهات و اشارات اهل عالم او را از مالک قدم منع ننمود و از

بحر اعظم محروم نساخت طوبی لک و لمن بّش رک و هداک الی صراطی المستقیم و نبإی العظیم کذلک اسمعناک ندائی
الأحلی و ارسلنا الیک ما ق ّرت به اعین المق ّربین
و نذکر فی هذا المقام ضلعک و نذّکرها بآیاتی و نبّش رها بعنایتی و رحمتی اّلتی سبقت من فی الّس موات و الأرضین
البهآء المشرق من افق سمآء عنایتی علیک و علیها و علی اّلذین ما خّوفتهم جنود الفراعنة و صفوف الجبابرة عن الّله رّب
العالمین الحمد لّله الملک الحّق العدل المبین

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.

