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ظهر أتنادي قد  اهلل رّب العالمين والبحار ىلا  ّم الكتاب ويدع الكّل أتاهلل قد ظهر 

شجار تصيح الفرد الخبير واأل ناأاّل ا  له ا  نّه ال ا  مواجه أعظم الّذي يسمع من البحر األ

ن استمعوا أ ىوصرير القلم األعل ىالمنته رض قد ارتفع حفيف سدرةوتقول يا مأل األ

ديان غافلين والّشمس تنادي يا معشر العلمآء قد انفطرت سمآء األوال تكونوا من ال

كتب  ن اتّبعوا من شهد لهأهوائكم أوانشّق القمر وكّل في حشر بديع اتّقوا اهلل وال تتّبعوا 

 ىتأيقول قد  اهلل العليم الحكيم قد رجع حديث الّطور في هذا الّظهور والمكلّم

مر أالكّل بما يرتفع به ى نتم من العارفين ووّص أن ا  يقان عرش اإل ىالمقصود واستقّر عل

مملوك انجذب من ندآء اهلل وكم من  صراطه المستقيم كم من ىلا  اهلل ويهدي الكّل 

هل هذا المقام أو ىان الفردوس األعلسكّ  شأن ناح به ىالّظلم عل ىمالك قام عل

  الكريم كم من فقير شرب رحيق
ّ
ن كفر باهلل أ ىلا  نكر أعرض وأالوحي وكم من غني

 ذا ظهرا  المبارك البديع قل خافوا اهلل ثّم انصفوا في هذا النّبأ الّذي  مالك هذا اليوم

 برهان يثبتأن تنكروه با  خضع له كّل نبأ عظيم قل يا معشر الجهالء 
ّ
يمانكم برسل ا   ي

ما عندكم وهل يحفظكم  وبما نزل من ملكوته العزيز المنيع هل يغنيكم ل  ب  اهلل من ق  

فتموه لّ أواألرضين ضعوا ما  الّسمواتفي من  ىموالكم ال ونفس اهلل المهيمنة علأ

المبرم المتين قد حضر كتابك  مرهأالّذي نّزل ب وهام وخذوا كتاب اهلليادي الّظنون واألأب

تضّوع منه عرف عناية ربّك المشفق الكريم  نزل لك هذا اللّوح الّذيأالمظلوم و ىلد

 
 
 ىمدينة ذكره ويرفع مقامك في هذا األمر الّذي ير ا فيم  ل  لك ع  ن يجعأل اهلل بنسئ

 ا  في ظلّه  المخلصون قبائل األرض
 
له بأن يرزقك خير ما ّن ربّك لهو العليم الخبير ونسئ
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 مره بجنود الحكمة والبيانأنصرة  ىا علنّه لهو الّسامع المجيب كن قائم  ا   في كتابه

قبل اليوم ولمستقيم ما ألمقبل  ىحميد طوبكذلك قضي األمر من لدي اهلل العزيز ال

الّذين  ىالبيان عليك وعل فق ملكوتأخّوفته جنود الّظالمين البهآء الّظاهر الاّلئح من 

نكروا أا للّذين كفروا بالّذي آمنوا به ورغم   خذوا رحيقه المختوم باسمه القيّوم وشربوا منهأ

 .لقديماهلل في كتابه العزيز ا هذا النّبأ الّذي شهد له

    

                                        


