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 هو اللّ 
 
 

احَلْمُد ّللِه الَّذي أَْنَشَأ ِف َعاَلَِ الَكياِن َغيِب اأَلْكواِن َحِقيَقًة اثبَِتًة نُورانِيًَّة فاِئَضًة 
َعلى اإِلْمَكاِن َوَجَعَل ََلَا ُصورََة الرَّْْحَِن َوأَْبدَع ِفيها ِمَن الَكماََلِت اإِلَلِيَِّة َواحلَقاِئِق 

الَعياِن َوَجَعَلها ِكتاًًب ُمِبيًنا انِطًقا أَبْحَسِن تِْبياٍن َوَأْحلى َوأَْفَصِح بَياٍن، الَكْونِيَِّة ِبُوُضوِح 
وُدَعِة ِف عاَلَِ الِعْرفاِن َوَمرَْكَز الَوْجِد َوالوِْجَداِن 

ُ
َفَكاَنْت نُقَطًة جاِمَعًة ِِلَِميِع اأَلْسراِر امل

َعْت وََكاَنْت َمْبدَأ احلُُروفاِت َوالكِلماِت ِف اللَّْوِح فَ تَ َفصََّلْت َوَتَكث ََّرْت َوانْ َبَسَطْت َوتَ وَ  سَّ
ناُء َوالتَِّحيَُّة َوالث ََّناُء َعلى احلَِقيَقِة الَكاِمَلِة َوالَكينُ  ْنُشوِر، َوالَبهاُء َوالسَّ

َ
ْحُفوِظ َوالرَّقِه امل

َ
ونَِة امل

ِمعَ  اِمَلِة َواَلُِويَِّة اِلاِمَعِة َواِلِْلَوِة الَّلَّ ِة الباِهَرِة َوالنِهْعَمِة الشَّ اِطَعِة َواحُلجَّ ْعَشَعِة السَّ ِة َوالشَّ
اِبَغِة َوَعلى َمِن اقْ تَ َبَس األَْنواَر ِمْن َمْطَلِع اأَلْسراِر َواْسَتفاَض ِمْن َمرَْكِز اآلاثِر  السَّ

ْشرِِق عَ الكَ 
ُ

اأَلْحقاِب  َسْرَمدِ وَ  دِ اآلًب  أََبدِ َل ثَناًء إِ ى األَْقطاِر ََباًء وَ لَ اِشِف لأَلستاِر امل
ْمكِ  َمْن َنطَ هاِر، يَ اأَلدْ وَ 

ُ
ْوُجودَ دَ اتِِه وَ يِس ذَ تَ ْقدِ ناِت بِ َقْت أَْلُسُن امل

َ
يُع امل يِه اِت بِتَ ْنزِ لَّْت َجَِ

دَ لُّ اأَلْشياِء أَبْحَسِن بَياٍن وَ أَثْ َنْت َعَليِه كُ ِصفاتِِه وَ  اتِِه ذَ   َحِقيَقةِ ُهَو ِف ِع تِْبياٍن وَ ُه أبَْبدَ ْحَِ
ِف لَيِه نَ ْعٌت ِمْن نُ ُعوِت اأَلْسََّل ِصْل إِ صاِف، فَ َلْم يَ لِه اأَلوْ يُنونَِتِه ُمْستَ ْغٍن َعْن كُ ِة كَ ُهِويَّ وَ 
 ََل وَ 

َ
ِِ ُعقاِب األَِثرِي، َل رياُن إِ ًبِب احلَِقرِي الطَّ ِف، َربِه َأِّهِ لِلذُّ ِمَن اأَلْخََّل  حاِمدُ  امل  أَْو

 ادً اَن ُمَؤيَّ َلْو كَ وَ  ىى َرفْ َرِف الُعلَ  أَْعلَ ا ِف اَبَِ ُلعَ ُب الُعُقوِل َأْن تَ ْنُسَج بِ كِ يَف َتْسَتطيُع َعنا كَ َو 
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ْمِس الطَّ  اِسَرٌة ِعْندَ رَُّة خَ الذَّ ، فَ ىالُقوَ  أَبَشدهِ  ْت ا أَرادَ ذَ َرُة خائَِبٌة إِ الَقطْ اِلَعِة وَ َوْصِفها للشَّ
نَّاِن، فَ َهْل  يزِ ُس الَعزِ ُقدْ ِن وَ ُة الرَّْحَْ ِعزَّ  تِْلكَ اِن وَ اإِلْمكَ  ِه ِصَفةُ ذِ اِخَرِة، هَ نَ ْعَت الُبُحوِر الزَّ 

َ
امل

 َل ِمْن َسِبيٍل إِ 
َ

ُعوِت؟ ََل حاِمد وَ  امل َلكُ  رَ يَ  ِتكَ ِعزَّ  وَ الن ُّ
َ

نَ زَّ  نَّكَ وِت، إِ بَّ امل
ُ

َقدَّ أَْنَت امل
ُ

ُس ُه امل
َتعايل الَعزِ 

ُ
ََُْبوِّ ا َسِبيلي يَ مَ  وَ  َرِِّه ا ِحيَلِِت يَ مَ ، فَ ودُ الَودُ  يزُ امل بِِلساِّ  ُعوكَ َلَّ َأْن أَدْ إِ  

ُفوِس النَّاطِ اِهَرِة وَ  الُوُجوِه البَ َل َر إِ َأْن تَ ْنظُ  أَْرُجوكَ فُ َؤادْي، وَ وَ  احلَقاِئِق الفاِئَضِة َقِة وَ الن ُّ
ى لَ ُهم عَ دَ تُ َؤيهِ وَ  ِتكَ يَّ ِف ُسْلطاِن فَ ْردانِ َتْشَمَلُهْم بَعواطِ ، وَ كَ تِ بَِلَحظاِت َعنِي َرْْحانِيَّ 

 ايِة َمْن ِف ِهدَ وَ  ى تَ ْبِليِغ آيِتكَ تُ َوف ََّقُهْم َعلَ ، وَ ثاِقكَ ى ِميْ لَ الث ُُّبوِت عَ وَ   أْمرِكَ ِتقاَمِة ِف اَلسْ 
أَْنَت  نَّكَ ، إِ ْشراُق َمظاِهرِكَ ى ََمَرِه اآلاثِر إِ لَ َتْشَتِهَر عَ وَ   اآلفاِق مثثُِركَ َحَّتَّ تُ ْنَشَر ِف  كَ دِ ِبََّل 

َؤيهِ 
ُ

َوفِهُق امل
ُ

ْحُمود. نَّكَ إِ وَ  ودُ الَودُ  يزُ ِرمُي الَعزِ الكَ  دُ امل
َ

 أَْنَت الرَّبُّ الرَُّؤوُف اِلَليُل امل
 

  )عبدالبهاء عبهاس( 


