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  و  الل ال  ا  له ا  ال بسم اهّلل ال ذي 
 
 اللظيم ي

 

 

هر ظه مدجعله بجو دقو هده لحمدبحم دالحم خلق دقالّذي  هّلل دالحم

 ووو العل  وواّل ا  له ا  ه ال نّ أطلعته ب
ّ
 دجعل الحم دقالّذي  هّلل ديم الحمدالقي

ره ذكبآيات  دق الحمطنأو رهطسرائر سي د فالحم كزرأو هبسرّ  زبرأا م  دا ل  حم

ه دلعة حمد في طحأيقول  لئّل و بات جمالهذ يخف  عن العالمنن جلئّل 

خلق  دق يذالّ  هّلل ديه من المنصعقنن الحمدل لّ كان الوك ضا من القولبع

م علّ  دقو متهكة جوامع حح من لجّ ترشّ  دقو تها لنفسه بآيات وويّ دحم دالحم

ه نّ أده بل  غاية مراا  ات ات الهويّ ات بصحويّ يات الجللنّ اال   لّ كبة ورقائه ذبج

 يا همّ يم اللّ دة قبالورقة الهويّ  ستسرّ الم رّ وو السّ و  وواّل ا  له ا  ووو ال   وواّل ا  له ا   ال

 ةيّ دميات الّص باال   لّ كب الذيا منجو ةنّ طلعة النقّط يا صاحب الو ةالهويّ  كمال

ح ات بترشّ يا مجمع البهائنّ و ةة بالورقاء العمائنّ افوريّ كوراق الاال   يمغنّ  ياو

د قذي الّ  مرظهر اال  أو تنا من قبلدوع دق يتية الّ زل علننا اال  نأة يّ رّ السّ  جواور

 ر  ش  ب  ا  ك و  بواب من فضلدك وافتح اال  صر من عنل النّ زنأد ومن بع تهادرأ

ننة عل  قلوبهم من كال السّ زنإجمع شملهم بأك ولعتط ل ا  ظر بالنّ  كولنائأ
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ك وسبب يا رذكى دجتماع لمنعتهم عن اال   دق يتسباب الّ ق اال  فرّ ك ورحمت

فاء نار طا  ك وصنعاتقان ك ومكح اعلءك ومرأظهار دك سبنل ال  بجو يلها  

ة وبالباء في في الهويّ  سم الهاءك باال  سئلأ ينّ ا   همّ اللّ  دكعبا يك فرالشّ 

قوم بالرّ و ةالعمائنّ  بالحروفو لف الغنبنةوباال   ةيّ رّ السّ في  اءّط بالة وسمنّ اال  

في  البهاء ولأك وبيدة لزّ بالفت  الجالس عل  عرش العو لمات الجامعةكال

حمة الرّ  ل  ز  ن   دبمن قو نا اهّللأ ينّ ا  ك ور بلسانّط ال في ىد  ابمن ن  و ناءة الثّ لجّ 

بمن و بويه آوىألنه ا  و   يوسف من الجبج  ن  ا  وبمن  ىدنا ذا  وب يّ أعل  

 غرقأوبمن  وو ووىو ماءل  السّ ا  رفعه أد والنهو يديأعنس  من  ص  ل  خ  

 الّذي بحّق و اءرّ الّض و هم من البأساءقومه ما مسّ و خنهأو فرج عن موس و فرعون

ين رّ طعل  المضو يمدعوة مجنب قدّ ول الأوعل   ف رحنمورؤ دوو عل  العبا

 يرجائو يمناو يمحبوبو يدسنّ و يلها  ظنم فنا نم عظوو عو بأسائهم اشفك

وال من  نتأ اّل ا  ننس أك وال يد لاّل ا  وال مقام  نتأ اّل ا  رجاء  يل لنس كتزّ عفو

ك سمائأ بحّق و يمدالق كسرّ  بحّق و نمظالع كسما   نت فبحّق أ اّل ا  لنه ا  كن سأ

ك في ورقائ يتغنّ و العماءك في تابنّ ذّ لعات جوط العلنا كصفاتالحسن  و

 المخلصنن دكلتها عل  عبازنأد قالّذي  ربةكج الن تفرّ أناء اال لعة شمس الثّ ط

 اّل ا  رض ك في اال  لنس ل يذالّ و اجننالرّ  كمنائا  و فننطالمص كتول محبّ أو
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 ىذى من اال  أر ضاقت لما دق يدنّ القلوب يا س نّ إفوم يا رحمن يا رحنم 

من  حرقت دة قدفئاال   نّ ا  و وىكا سمعت من الشّ عت ممّ دّ تص دور قدّن الّص ا  و

 لت علنه من البأساءزّ ت لما ندخم دق دبكال نّ ا  و عن الورقاء كلعتطخفاء 

ماتة ضاعت بالشّ  دالمشاعر ق نّ ا  و تبلبلت بالفناء دان قدباال   نّ ا  و اءرّ الّض و

بو ألتها عل  زّ لعن ن لّ كالعنهم ب همّ اللّ  يؤة السّ فهرّ كالمحب من السّ  لةزاالنّ 

زلته نأد نقمة ق لّ كل علنهم بزنأو بهزحو لعنتها الفرعون دق لعن لّ كبو رورالشّ 

ك صفنائأك وبغوا عل  ولنائأطاعة خرجوا من  دين قذالّ  دكمن عبا دحأعل  

 كتحجّ  كعادبما  كعودأ ينّ ا   همّ اللّ  ...قوله  ال ... ك رامتكول أدوا روط

 عل
ّ
ال و علنهم من ال يرحمهم طن تسلّ أمن قبل  - لمعلنه السّ  -بن الحسنن  ي

ر دمقت زيزع ذخأذوم خ همّ ن لهم منه فرارا اللّ كال يمو شأن قرارافي  يضع

ل عل  قلبه زنأ همّ نته لتنتقم به عنهم اللّ زخأد قدك الّذي علنهم عب طسلّ  همّ اللّ 

 اّل ا  لهم  ونكال يو ال يرحم صغنرومو بنرومك  ال يوقر حتّ و حمهمز  ال يحتّ 

 همّ اللّ  اكلهم معنشة ضن نّ إف يرذكعرض عن أك ومن قولفي  تدوع دما قك

مؤمن لعنهم  كلّ  م  ه  ل  ا   همّ اللّ  ...ال  قوله ... فضحهم بفضح ال يمكن مثله ا

 يءرض بحنث ال يستطنعون بشفي اال   اجعلهم همّ منهم اللّ  يبرّ عبد التّ  وكلّ 

هم قد آذوا نفسك نّ شأن خائفون وعنهم منتقمون ال   كلّ في  ر وومممن اال  
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لم بك وقطعوا رحمك وظهر ساس الّظ أوا سسّ أووالوا عدوك وافتروا علنك و

ك اختم الكلم بالبرائة عنهم والتمسّ  ينّ ا   همّ ئوا منه اللّ نطان بننهم ولم يتبرّ الشّ 

ك نّ ا  وآل ذكرك  عل  ذكرك صلّ  همّ اللّ  قول من حكمكأباعه فبحبل ذكرك واتّ 

  احمننرحم الرّ أنت أك نّ ا  م معه شأن كلّ في  برحمتك يحمند علنهم واحشرن

 

 

 

 

 

 


