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 ىالعماء عل ورقاء   هلليومئذ  نةطلسان القدرة يقول الّسل هلليومئذ  كاألمر يقول المل قل

رم كفنان الّرضوان الأ ىحمامة األمر ترّن عل عظمة هلل الواحد الجبّارالغصن البقاء تغّن 

الفرد  هللالغلبة يومئذ  نّ أجمة القدس يدلع بأي العرش ف كدي الواحد الغّفار هلليومئذ 

المهيمن  يومئذ هلل األحد الفرد والعف يء يناديّل شك يء فيّل شكالقّهار قلب  تدرالمق

ق تاهلل قد ظهر طنات ينكالمم شارةإي لن يشار بتّار روح البهاء فوق الرأس مقام الّذالسّ 

 طالعليم المحي يالمقتدر المتعال زيزالع وه اّل ا  له ا  قتدار ال واإلالعظمة  وساذج القدم ذ

  بير المهيمن النّوارالبصير الخ

 

ة من اّل عدّ ا   وا عن جمالهّل انفّض ك يه بعد الّذحبّ وردت رضاء اهلل أي يّها العبد الّذأيا 

ي يوم عمت فيه ردته فأبما  ادائم   اباقي   ازاء حسن  اهلل من فضله ج كازاألبصار فج يولأ

من  ءبحر القضاأت ّش علينا من رشحاعّما ر ارشح   كعلي ينلق ونّا لأنظار ثّم اعلم باأل

  يوتنوح ف كيلتب ءالبغضاوالغّل  يولأ
ّ
رض من ي األار فيا ليت نجد فكبواألالعشي

 ر النّاسكيذوقتداره ا  ونة اهلل طهذا الّظهور من سل يما ظهر ف بصر ليعرف يمنصف ذ

 يابتل يهذا المظلوم الّذ ينصرنّ واالجهار لعّل النّاس يقومّن وّر لوجه اهلل بالسّ  اخالص  

 ىف القول عليقول صرّ و يق عن ورائطين روح القدس اذ  ا  ي هؤالء الفّجار ين يدب

حد من أي ما استنصرت من نّ ا  وقل  كراد الوجه من وجهأ ين الّذزتصريف آخر لئّّل يح

العراق  يف نتكذ ا  ي بالحّق نّه قد نصرنا  وقدرته استنصر من بعد بفضل اهلل و لنوقبل 
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كره ال ين يان الّذطالمدينة بسل عن يخرجنأوبالحق  يحفظنوّل الملل ك يجادل معو

ر اهلل كذ ينيسأو يحبّ  يرايتو ياعتماد يبزحو يلكّ تو يّن جندا  ار قل كّ ر مكّل منكاّل ا  

قل ومر اهلل أ ىاهلل قم عل حّب  ياير فيّها السّ أنت يا أك نّ ا  والمختار  زيزالمقتدر الع كالمل

ال بنعيم اآلخرة تاهلل الحّق لن يعادل بشعر وّدنيا ال خرفزيا قوم ال تشتروا هذا الغّلم ب

الّدرهم  م منكم يا قوم ال تبّدلوه بما عندكيّاا  واألرض الّسموات  يمن ف لّ كمنه 

رب طيضوء يم شكلن ينفع ييوم الّذ يم فكالّدينار فاجعلوا حبّه بضاعة ألرواحو

لود النّاس  يقشعرّ وان كاألر بروا كال تستوافوا عن اهلل فيه األبصار قل يا قوم خ تشخصوج 

 كنّ ا  والنّهار  رافطأواللّيل  آناِء يروه فكهلل ثّم اذ ام سّجد  كخّروا بوجوه عند ظهوره

شأن لن يخمدها بحور  ىان علكماإل بطق يفاشتعل من هذه النّار الملتهبة المشتعلة ف

 خيار ...األ به يستبشرنّ وعبادنا الغفّلء  كركبذ رنّ كيتذ لعلّ  كر ربّ كوان ثّم اذكاأل


