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غصن  ىالعماء عل ورقاء   هللنة يومئذ طلسان القدرة يقول الّسل هلليومئذ  كقلم األمر يقول املل
الواحد  هللرم يومئذ كفنان الّرضوان الى أعظمة ّلّل الواحد اجلّبار محامة األمر ترّن علالالبقاء تغّن 
ّل كقتدر القّهار قلب  الفرد امل هللالغلبة يومئذ  نّ  أةمة القد  يدل  أالعرش يف كالغّفار دي

ّتار روح البهاء فوق الرأ  يومئذ ّلّل األحد الفرد املهيمن السّ و العف يء يناديّل شك  ء يفيش
واإلقتدار ال العظمة و ق اتّلّل قد ظهر ساذج القدم ذطنات ينكشارة املمي لن يشار إبمقام اّلذ

 بري املهيمن النّوار البصري اخل طالعليم احملي املقتدر املتعايل زيز العو اّل هإله إ
 

 ويلة من أاّل عدّ إوا عن ةماله ّل انفضّ ك  يه بعد اّلذحبّ و ردت رضاء اّلّل ي أيّها العبد اّلذاي أ
 يوم عم  فيه األنظار ّم ردته يفمبا أ ادائمً  اابقيً  زاء حسًنااّلّل من فضله ج كاز األبصار فج

الغّل  ويلمن أ ءحبر القضاات أّش علينا من رشحعّما ر  ارشحً  كعلي ينلقو ّّن لاعلم أ
بصر  يرض من منصف ذ األار فيا لي  جند يفكبواألالعشّي  وتنوح يف كيلتب ءالبغضاو 

ّر لوجه اّلّل ابلسّ  ار الّنا  خالصً كيذ و قتداره وإنة اّلّل طهذا الّظهور من سل ليعرف ما ظهر يف
روح  اذً ي هؤالء الفّجار إبني يد يابتل يينصرّن هذا املظلوم اّلذو االجهار لعّل الّنا  يقومّن و 

راد الوجه من أ ين اّلذز تصريف آخر لئّّل حي ىف القول عليقول صرّ و  يق عن ورائطينالقد  
نّه وإلن استنصر من بعد بفضل اّلّل وقدرته و حد من قبل  ما استنصرت من أنّ وقل إ كوجه

عن املدينة  خرجينوأابقحق  حفظينو ّل امللل ك  يجادل معو العراق  ن  يفكذ   ابقحّق إقد نصرن
 حّب  راييتو  ياعتماد يبز حو  يلكّ تو  يّن جندّكار قل إر مكّل منكاّل  كره إال ين يان اّلذطبسل
ى حّب اّلّل قم عل اير يفيّها السّ ك أن  اي أنّ وإاملختار  زيز املقتدر الع كر اّلّل امللكذ  ينيسوأ
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ال بنعيم اآلخرة اتّلّل اقحّق لن يعادل و ّدنيا خرف الز قل اي قوم ال تشرتوا هذا الغّلم بو مر اّلّل أ
الّدينار و م من الّدرهم كم اي قوم ال تبّدلوه مبا عند كايّ واألرض إالّسموات  ّل من يفكبشعر منه  

 يقشعرّ و ان كرب األر طيضو ء يم شكلن ينفع ييوم اّلذ م يفكفاجعلوا حّبه بضاعة ألرواح
ربوا عند ظهوره خّروا كال تستو افوا عن اّلّل تشخص فيه األبصار قل اي قوم خو ج لود الّنا  

فاشتعل من هذه الّنار  كنّ وإراف الّنهار طأو الّليل  آّنء   روه يفكّلّل ّم اذ  ام سّجدً كبوجوه
 لعلّ  كر ربّ كوان ّم اذ ى شأن لن خيمدها حبور األكان علكماإلب طق امللتهبة املشتعلة يف

 ..خيار .األ به يستبشرنّ و عبادّن الغفّلء  كر كبذ  رنّ كيتذ 


