لّلتی نسبت بعبدنا الباقر
بسم الّله الأقدس الأبهی
لا تجزعی من غربتک تالّله لو تنظرین بعینی لتفدین نفسک فی سبیلی بما جعلک الّله من الأ ساری فی حّبی ولک ّن الحجاب
منعک عن عرفان ما قّدر لک من لدن عزیز قدیر اّنا نراک فی حزن بما مّس تک کربة الغربة تالّله وطنک ظّلی و یشهد بذلک لسان
رّبک العلیم الحکیم لا تحزنی فی ابنک اّنه فی حول رّبه لمن الّطائفین ان اذکری ما ظهر من اّم الأ شرف اّلذی فدی نفسه فی
ارض ال ّز آء الا اّنه فی مقعد صدق عند مقتدر قدیر اذا اراد المشرکون ان یقتلوه بالّظلم ارسلوا الیه اّمه لتنصحه لعّل یتوب و یّتبع
اّلذین کفروا بالّله رّب العالمین اذا حضرت تلقآء وجه ابنها تکّلمت بما ناحت به قلوب العّشاق ثّم الملأ الأعلی و رّبک علی ما
اقول شهید و علیم قالت ابنی ابنی ان افد نفسک فی سبیل رّبک اّیاک ان تکفر باّلذی سجد لوجهه من فی الّس موات و

الأرضین یا بنّی ان استقم علی امر رّبک ثّم اقبل الی محبوب العالمین علیها صلواتی و رحمتی و تکبیری و بهائی و اّنی بنفسی
لأکون دیة ابنها و اذًا فی سرادق عظمتی و کبریائی بوجه تستضیء منه الحورّیات فی الغرفات ثّم اهل الفردوس و اهل مداین
القدس لو یراه احد یقول ان هذا اّلا ملک کریم اّیاک ان ترتکبی ما یحزن به عبدی اّنه تحت نظر رّبک ان امسکی لسانک ثّم
اسجدی و ارکعی ل رّبک العزیز الحمید قد قّدر لک مقام اّیاک ان تع ّق بیه بما لا ینبغی لک ان اطمئّنی بفضل مولاک القدیم قولی
ای رّب رضیت برضائک و احّب ان افدی نفسی و اّلذین معی فی سبیلک اّنک انت مولی العالمین

یا امتی فّک ری ثّم انصفی أ ودیعة الأجساد تحت الّلحود خیر ام فی اوعیة عصمة رّبک الغفور ال ّرحیم ایقنی اّن الموت
حّق کّل من علیها فان و یبقی وجه رّبک ال ّرحمن اّلذی اشرق من هذا الأفق المبین و بعد تح ّق ق الموت لو یموت احد بالأمراض
خیر ام یستشهد فی سبیلی تالّله هذا و یشهد بذلک کّل الأ شیآء و عن ورائها رّبک الّص ادق الأمین لا تحزنی اّلا لفراقی و بلائی و

لا تفرحی اّلا بذکری و ثنائی کذلک امرک رّبک من شطر هذا الّس جن البعید
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