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ا سيأتيكم ابحلقه أب ومفتنة اّلله املهيمن القيه  ين اي فتنة البقاء فانتظر أ اتكم آ فها قد ّنه
ا يفصل بني الكافإو  فاشهدون حينئذ ابحلقه  ذي يوم اله  إىل من يومئذ ز بني الكله مييه و  النهونو  ّنه

هذا  نه إو  كنه بقائه يف سنة املستغاثو  غيب ذاته م بد  مووو  بظهو ايه أ يفأخرى  ةيظهر مره 
 ةمن فتن ذلك نه إقل  .شهو و  غيب املمكنات من كله  أيخذ كله  ةمن فتن ذلك نه إ حمتوم احلقه 

  اضيأ تنشقه و  احلكمةو  تنفطر هبا مسوات العلمو  العقول تذهل فيهاو  تضطرب فيها النهفوس
 العظمةوراش أزلزل هبا ي ةمن فتن ذلك نه إقل  .النهو و  هبا جبال اجملد القد ة مثه تندكه و  العزه 

 ةمن فتن ذلك نه إ قل . هبا يف قدس البقاء م أ الرهو مثه يتحيه  ةفعسرا ق الره  هلأنقلب هبا يو 
 نه إقل  .جنم العلومأمر مسوات األ العماء مثه تسقط هبا يف قما أف ختفه و  ياءتظلم هبا مشوس الضه 

السهموات مثه و   ضنياأل يفمن  مثه كله  املوجو ات ات مثه كله  ه الذه  ميتحن اّلله هبا كله  ةمن فتن ذلك
بون مثه املقره  من فتنة يفنت هبا وبا  مكرمون مثه وبا  خملصون مثه مالئكة ذلك نه إو  .العاملون كله 

 ميان ابّلله املهيمناإلو  ةوي احملبه ميحص فيها كله من يده ة من فتن ذلك نه إقل  .هل م أ العاملونأ
ينخمد هبا ان  القدس مثه  ةمن فتن ذلك نه إو  .بوباحمل اجلمال املمتنع البهيه  ااحملبوب هبذ العليه 

 أيخذ كله ة من فتن ذلك نه إقل  .ونو يميوتن الطه و  سد ات النهو  مثه يهتزه  ينجمد ماء احلقيقة
 ذلك نه إقل  . سول نبه  مني مثه كله أ ملك كله و  ر وليممدبه  كله و  ابلغ حكيم كله و  وا ف سليم

فرق بعض ك يفرق بعض ونو  مجعونألههم النهاس ك ميحص هباو  فاقاآل كله   تضطرب هبا ةمن فتن
بذلك فرق ما فرق و  احملتوم ةه الفتنمظهر هذ اّلله  فتعاىل . من ذلك شده أالسهماء بل و   ضاأل

سيفرق بذلك  و  ولم البالغون يت لن حييط هبامن قبلهم يف زمن اله و  املرسلونو  ونبيه النه  يف زمن كله 
 الو  ره غيب مكنون قد سرت يف كنائز قدس حمفوظالسه هذا  نه إو  خرونزمن اآل ما يفرق يف كله 
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ذلك من بصر لو  نه إو  مستو  بصا  احلديدأان ون اته اّلله بصرا كآاله من إ يعرف ذلك
 نفسهمأ ة ليشهقون يفمر يف سرائر العزه امن األهل مكأمثه ة قهل ووامل احلقيأبصرون هبا ي
بصا  أف من هذه الفتنة ختط نه إ احلقه  اتّلله  .ن يشهدونأعن لن يستطيو  ون يف ذواهتميقشعره و 

قل اتّلله  .بوباقمرو الره  مرمساء األ الرهو  مثه ختف هبا يفو  سنظا  املقده أتربق و  القلوب الغيوب
 يف كله  اخللقو  مرسرا  األأ هم يفو  الهذين هم يعرفون اّلله ابّلله  قدام العا فنيأه الفتنة نزل يف هذ

ا  سر أشف تنكو  ستا  املسرتاتأها هتتك في ذلك لفتنة نه إرون قل حني ببصر احلديد ينظ
ا  وبا  يلقون يف النه و ة ه الفتنقل اتّلله سيفتنون يف هذ .دو تظهر هبا كنائز الصه  مثه املسر ات 

م غي اّلله يعبدونإ ةمن ذ ه  قله رت بباهلم أبالهذين ما خط  حقائق ةه الفتنقل اتّلله يفنت يف هذ .ّنه
رون فكيف وبا  ن يتذكه ا حني يف كله  هم كانواو  مره يف طرفة ونيأو  ذين لن يغفلون ون اّلله اله 
ملة يعرف النه  قد  ما ىولاهر األاملظ ذي ينصعق فيه كله مر اله ا األهذ ذين هم ما ورفوا مناله 

قدام أنة ه الفتيزل يف هذ قل اتّلله احلقه  .ملشهو  ولئك هم من جوهر الغفلة وند اّلله أو  ةمن زابنيه 
زون يف و مييه أفقه قلوهبم و يأنفسهم أ ن يلتفتونأ من قبل هل م أ العالنيأ من العا فني كله 
 ذا يصيحون يفإ طونهم فيه يفره  اجواهر العقول فبعد ما يكشف هلم ومه ى ولج ورفاّنم أبساذ 

 واتلو يكون هلم م أ السهمو  يصرخون ون مثه يضجه و  رون يف ذواهتم مثه يبكونيتنعه و  نفسهمأ
 .حيتجبون اجلمال املنيع ال من آن ون هذا قله أبو ن يفدونأون البقاء يريدو  الرهو   ض مناألو 

 مثه يف ره يقشعره سره السه و  نس يرتعبو  األنو  مايه األ يف تلك و  القدس تضطربالره  نه إاتّلله 
هبا بنفس  اي  حني هبو تفنت األ قل اتّلله يف هذه الفتنة .الهوت العزه مالئكة العرش يشفقون

 قد يفنت كله  اتّلله  .تفو و  ذي تشتعلجرايّنا مثه النها  حني اله و  شرهبا متتحن املياه حني هبوهبا مثه 
 قطراهتاو  مواجهاأو  سفائنها حبا  بكله مثه األ قما جنم مثه األاألو  السهموات مثه الشهموسو   اضياأل
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 كله إىل   يءش كله   يف يءش فنت كله اتّلله ت .وممن وجائب صنع اّلله املهيمن القيه    فيهاما قده و 
ل من وه ب األحبي ىذلك سره ما نزل من قبل ولو  ات اهلواءلن خنرج منه ذ ه و  يءبنفس ش يءش

ا إ اي بين قمانالله  ىية حني ما وصه اآل هو ذلكو  العامل املعلوم العليه  جربوت اّلله  مثقال  ك  ن ت  إّنه
هم   اّلله يشهد مباو   ض أيت هباء اّلله ألا و يفأالسهموات  و يفأ ة من خر ل فتكن يف صخرةذ ه 

يايل تلقائكم يفنت يف حني ذي توقد يف الله اله  سراج نه ون أبكانوا يعلمون اتّلله لو تنظرون تشهد
 ىلقت ولأو  طرافهأ حاطتأو  منه ىيت جتله نوا  اله أوف حوله مثه طي الهذي يط ما يشتعل مثه 

 غربليالغرابل و  محيص مبحصالته و  مبحك احملكو  الفتنة هو يفنت نه إاتّلله  .جهات مشهو 
ه الفتنة ظهو  هذ ذلك من قوق كله مثه ميتحن الشه  ةلف شقه أب واحد ينشق كله  شعا األو 

يف   ايحها حينئذ فيأيت من قريبأت قد هبه و  قدممن األاملهي طريت يظهر ون هذا الشه وظم اله األ
مظهر هذا اجلمال القدمي بذاته و  ّلله ات .فيه يشبقتنون كله و  من يف البال  أيخذ كله و سنة الشهدا 

 وراشاأل ذا زلزلة يف قوائمإقع لو يكشف اّلله حجااب ومها هو املستو  لي لذاته يف ذاته
 ظهو ات فتنةو  وظمباء األذكر هذا النه ألو  نه إو  قونكا  ذواهتم يتفره و  يضطربون حوامل العرشو 
 لن يبيدو  ينفد ذكرها هو  اتّلله لنالده اب  يف سرمد اآل بدأإىل  قوم من يومئذاأل امتحاانتهو 
 اّلله  ذلك فتعاىل لف مبثل كله ألف أ البحو  سبعني كله   لو جيري من بعد ما خلق اّلله و  صفهاو 

  . هذا قليل حمدو 
 


