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استضآء بضیائها و فق األمرأشرقت شمس العظمة عن أا مأل المغلّین موتوا بغیظکم قد قل ي

آمنتم  يال تکفروا بالّذو نفسکمأا فارحموا على ذ  ا  وکنتم من الغافلین  نتم غفلتم عنهاأو کّل الوجود

لملل ألنّکم ن تکفروا بهذا األمر فقد يضحک علیکم کّل اا  تاهلل الحّق  ال تکونّن من المسرفینو به

خری ا  العزيز العلیم فلّما نزلت مّرة  مرکم بآيات اهلل المهیمن المقتدرأثبات ا  في  استدللتم بینهم

 نفسکم بأنّکم مکسف الّشمسأفي  ظننتمأ کفرتم بها فويل لکم يا مأل الغافلین اذ  ا  بسلطنة عظمى 

ما دونکم عّما خلق بین و نتمألن تستطیعّن ولو يجتمع علیها و لن تقدرنّ  يوضیائها ال فونفس

 تکونّن من الو عمالکم ثّم اسمعوا کلمات اهللأوال تبطلوا  األرضین خافوا عن اهللو الّسموات

 قول شهیدأوکفى بنفسه على ما  مرهأو ريد نصر اهللأشیئا بل  يريد لنفسألن  ينّ ا  المحتجبین قل تاهلل 

عمت عیونکم ي دلیًال على فعل يثّم قول يهیدا على قولش ليبصارکم لتشهدّن فعأنتم لو تطّهرّن أو

وال تصبروا  يلکم يا معشر المغلّین اسمعوا قولکبريائه فويل و سلطنته ثّم عظمتهو ا رأيتم قدرة اهللم  ا  

 يلى هوآء الّذا  وتصعدّن  مرکم جمال الّرحمن لعّل تنقطعّن عّما عندکمأوکذلک  من آن   ل  ق  ا  

 ال عاصم الیوم من قهر اهللو ال ملجأ لنفسو ل ال مهرب ألحدق ظّل األمر کّل العالمینفي  تشهدنّ 

مره قد ظهر على هیکل الغالم فتبارک اهلل من هذا المنظر المشرق العزيز أوهذا  مرهأاّل بعد ا  وسطوته 

يشهد و ّن هذا خیر لکم عّما عندکما  و يلى وجها  ثّم توّجهوا  ينفسکم عن دونأخلّصوا  البديع

و أ يقبالکم يزيده شیئا ال فونفسإقل أزعمتم بأّن ب النّاطق العالم العلیم ينبذلک لسان اهلل على لسا

 خرقوا حجبات األسمآءأن أالغالب الممتنع المنیع  يء ال فوذاتيعراضکم ينقص عنه شإب

 ّول لهأال  يّول الّذأبأمره خلقت األسمآء من  يقد ظهر سلطان األسمآء الّذ يوملکوتها فوجمال

لع الهدی ثّم اشربوا جسادکم عن خأن ال تعّروا أيّاکم ا   نّه لهو المقتدر الحکیما  و يخلقها کیف يشآءو

بکم من  رحمأکان  يمرکم الّذأوکذلک  يحّرکها غلمان الّظهور فوق رؤوسکم يعن کأس الّت

جعله لنفسه حّجة و رسله بالحّق أ ياّل على الّذا  مره أ نّ ا  ا وال جزآًء جر  أولن يطلب منکم  نفسکمأ
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بصارکم لتشهدوا ما نطق علیکم لسان أا فارتّدوا ذ  ا  ظهره بکّل اآليات أو جمعینأاليق على الخ

لى آدم األولى ا   ين ينتهألى ا  وآبآء آبائکم  دم لعّل تکونّن من المّطلعین هل سمعتم من آبائکمالق  

 عن يساره جبروتو حّرک عن يمینه ملکوت اهللو حد على ظلل األمر بسلطان الئح مبینأتى أبأن 

تعجز عن عرفانها  يین بآيات الّتکّل حفي  تکلّمو عن قّدامه جنود اهلل المقتدر الغالب القديرو دمالق  

 ينتم من ذأن ا  ثّم تکلّموا على الّصدق الخالص  تبیّنوا اذ  ا  ولم يکن من عند اهلل  فئدة العارفینأ

 ل  قل قد نزل معادل ما نزل على ع   لسان صادق منیع
 
ريب على ما نطق علیه في  نمن کاو ل  ب  من ق   ي

قل تاهلل قد  يکون على بصیرة منیرو له بأن يحضر تلقآء العرش لیسمع آيات اهلل يالّروح حینئذ ينبغ

 . حسانه العالمینا  وسبق  مرهأوظهر  حاط سلطانهأو الح وجههو بلغت کلمتهو تّمت نعمة اهلل

 


