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السلطنة يومئذ هلل ورقاء العماء على غصن
قلم األمر يقول امللك يومئذ هلل لسان القدرة يقول ّ
الرضوان الكرم يومئذ هلل الواحد
البقاء ّ
تغن العظمة ّّلل الواحد اجلبّار محامة األمر تر ّن على أفنان ّ
القهار قلب ك ّل
الغ ّفار ديك العرش يف أةمة القد يدل أ ّن الغلبة يومئذ هلل الفرد املقتدر ّ
الستّار روح البهاء فوق الرأ
شيء يف ك ّل شيء ينادي العفو يومئذ ّّلل األحد الفرد املهيمن ّ
اتّلل قد ظهر ساذج القدم ذو العظمة واإلقتدار ال
مقام الّذي لن يشار إبشارة املمكنات ينطق ّ
النوار
إله إّال هو العزيز املقتدر املتعايل العليم احمليط البصري اخلبري املهيمن ّ
انفضوا عن ةماله إّال ع ّدة من أويل
اّلل وحبّه بعد الّذي ك ّل ّ
اي أيّها العبد الّذي أردت رضاء ّ
دائما مبا أردته يف يوم عم فيه األنظار مّ
األبصار فجزاك ّ
اّلل من فضله جزاء حسنًا ابقيًا ً
الغل
عما ر ّ
اعلم أ ّّن لو نلقي عليك ً
رشحا ّ
ش علينا من رشحات أحبر القضاء من أويل ّ
العشي واألبكار فيا لي جند يف األرض من منصف ذي بصر
والبغضاء لتبكي وتنوح يف
ّ
ابلسّر
اّلل وإقتداره ويذكر النّا
خالصا لوجه ّ
ليعرف ما ظهر يف هذا الظّهور من سلطنة ّ
ً
اّلل ّ
الفجار إذًا روح
لعل النّا
يقومن وينصر ّن هذا املظلوم الّذي ابتلي بني يدي هؤالء ّ
ّ
واالجهار ّ
لئّل حيزن الّذي أراد الوجه من
صرف القول على تصريف آخر ّ
القد ينطق عن ورائي ويقول ّ
اّلل وقدرته وإنّه
وجهك وقل إ ّن ما استنصرت من أحد من قبل ولن استنصر من بعد بفضل ّ
ابقحق إذ كن يف العراق وجادل معي ك ّل امللل وحفظين ابقحق وأخرجين عن املدينة
قد نصرن ّ
حب
بسلطان الّذي ال ينكره إّال ك ّل منكر م ّكار قل إ ّن جندي توّكلي وحزيب اعتمادي وراييت ّ
اّلل قم على
حب ّ
وأنيسي ذكر ّ
الساير يف ّ
اّلل امللك املقتدر العزيز املختار وإنّك أن اي أيّها ّ
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اقحق لن يعادل
اتّلل ّ
اّلل وقل اي قوم ال تشرتوا هذا الغّلم بزخرف ال ّدنيا وال بنعيم اآلخرة ّ
أمر ّ
السموات واألرض إ ّايكم اي قوم ال تب ّدلوه مبا عندكم من ال ّدرهم وال ّدينار
بشعر منه ك ّل من يف ّ
يقشعر
فاجعلوا حبّه بضاعة ألرواحكم يف يوم الّذي لن ينفعكم شيء ويضطرب األركان و ّ
خروا
جلود النّا وتشخص فيه األبصار قل اي قوم خافوا عن ّ
اّلل وال تستكربوا عند ظهوره ّ
سج ًدا ّّلل مّ اذكروه يف آّنء اللّيل وأطراف النّهار وإنّك فاشتعل من هذه النّار
بوجوهكم ّ
لعل
امللتهبة املشتعلة يف قطب اإلمكان على شأن لن خيمدها حبور األكوان مّ اذكر ربّك ّ
يتذكر ّن بذكرك عبادّن الغفّلء ويستبشر ّن به األخيار
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