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قد قدرنها ِف جب ر ِ
وت الب ق ِاء وأن زلناها على العِبا ِد لِيكون لم ِسراجا م ِ
ضيئا
هُوُُالُقُُالبُهُيُُالُبُهُى ُ

عز حمفوظ وخلق ك ّل شيء على
فسبحان الّذي ق ّدر مقادير ك ّل شيء ف ألواح ّ
قن
شأن لو يص ّف ّن أنفسهم عن غربة الوهم والوى ليصعد ّن إىل مقاعد القصوى وينط ّ
مبا نطق روح القدس عند سدرة املنتهى أبنّه ال إله إّال هو وإ ّن ذات كلمتني ف هذين
كل األنم ولك ّن
اإلمسني لقيّوم األمساء ف جربوت البقاء وكذلك أحاطت رمحة األ ّّيم ّ
الل ف هذا اللّوح ابمسه القدير على ك ّل املمكنات
النّاس هم ال يشعرون ولقد جتلّى ّ
لئل رحرم أحد عن
السموات ّ
ليستقدر ّن به ك ّل املوجودات ّ
عما خلق بني األرضني و ّ
سلطان قدرته وهذا ما نزل حينئذ من لدن مهيمن قيّوم
أن ّي مشس امسي القدير فاستشرق على الكائنات ببدايع قدرة ربّك ليشهد ّن
الل املقتدر العزيز احملبوب ومن جيعل حمروما عن جتلّي
كل األشياء ف أنفسهم قدرة ّ
ّ
هذا اإلسم لن يوفّق على اإلقرار بقدرة ربّه العزيز املختار ولو يعرتف مل يكن على
عما يعرفون إِذا ّي قوم فاجعلوا قلوبكم
التّحقيق أل ّن ما فقد عنه كيف يدركه فسبحانه ّ
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الشمس لينطبع فيها أنوارها وجتلّيها وكذلك أيمركم ربّكم إن أنتم تعرفون
مرآات لذا ّ
الل قادرا على ك ّل شيء حبيث لو يقول لك ّل
ومن انطبع فيه جتلّي هذا اإلسم ليجعله ّ
شيء فانقلب كلّهم ينقلبون ولو يريد أن يغلب على املمكنات إبرادة من عنده ليقدر
من قدرة ربّه وإ ّن هذا لفضل مشهود ومن هذا اللّوح هبّت روائح القدرة على ك ّل ذي
يهب كيف يشاء أبمر من عنده إن أنتم تعقلون وإ ّن مثل هذا اإلسم ف هذا
قدرة و ّ
شّت كذلك من هذا اإلسم جيري مياه القدرة ف
اللّوح كمثل معني املاء جيري ف أهنار ّ
أهنار املوجودات وأيخذ من يشاء على قدر مقدور
أن ّي ذلك اإلسم إ ّن خلقناك أبمر من عندن وأرفعنا ذكرك ف ملكوت األمساء
وزيّنّاك بقميص البقاء لتشكر ربّك وتكون من الّذينهم يشكرون إ ّّيك أن ال يغّرنّك
ِ
علو
شيء وال حتتجب عن ذكر اسم ربّك وال تكن من الّذين إذا شهدوا أنفسهم ف ّ
الل الّذي خلقهم إبرادة من عنده
وارتفاع غفلوا عن ذكر رّهبم مثّ استكربوا على ّ
وكذلك كانوا أن يفعلون
الرمحن ف هذا
أن ّي ّ
مسميات هذا اإلسم ومظاهره أن استمعوا نداء ربّكم ّ
ونن من الّذينهم ال يفقهون إ ّّيكم
الرضوان وال تلتفتوا إىل ما ق ّدر ف األكوان وال تك ّ
ّ
خروا
يغرنّكم األمساء عن ذكر ابرئكم وإذا استشرق عليكم مشس ذكر ربّكم ّ
أن ال ّ
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سجدا ّلل املقتدر املهيمن القيّوم إ ّّيكم أن ال مينعكم شيء عن اخلضوع بني
بوجوهكم ّ
فلما
يدي ّ
الل وال تكونوا مبثل الّذي أرفعنا أمره بني العباد مثّ اشتهرن ذكره ف البلد ّ
ِ
سواه وبلغ إىل مقام الّذي
شهد نفسه على ّ
عز وارتفاع إذا استكرب على الّذي خلقه و ّ
الل وكان من الّذين إذا استشرقت عليهم مشس
اعرتض تلقاء الوجه و ّفرط ف جنب ّ
اجلمال عن أفق اإلستجلل استكربوا وكانوا من الّذينهم يستكربون
أن ّي امسي إ ّن جعلناك مظهر هذا اإلسم لتدع ك ّل املمكنات عن ورائك
وتك ّسر أصنام الوهم من ك ّل شيء وتدخل الك ّل ف ظ ّل ربّك العزيز احملبوب وتنصر
ربّك ف ك ّل شأن مبا استطعت لريفع أعلم النّصر على مقاعد قدس مرفوع
ابحلق
الل كما نصر ّ
قل ّي مأل البيان إنّكم ان ال تنصروا الغلم فسوف ينصره ّ
السجن ونصره جبنود لن تروها وأنزل معه ما رحفظه عن أعادي نفسه إنّه ما
إذ كان ف ّ
من إله إّال هو له اخللق واألمر وك ّل عنده ف لوح حمفوظ
الروح وإن وجدت
أن ّي امسي أن استقم على األمر مثّ ذ ّكر النّاس مبا ألمك ّ
الل ربّك وإنّه
مقبل فاقبل إليه وإن وجدت معرضا فاعرض وال ختف فتوّكل على ّ
الرمحن إذا
رحرسك عن الّذين كفروا واشكروا وكانوا من الّذينهم إذا يتلي عليهم آّيت ّ
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هم ف أنفسهم يلعبون ق ّدس نفسك عن ك ّل ما مينعك عن صراط هللا الّذي له ما ف
عما كنز ف ملكوت األمر واخللق ولك ّن
السموات وما ف األرض وإ ّن هذا خري لك ّ
ّ
النّاس أكثرهم ال يفقهون
الروح إذا جتد
أن ارتقب يوم الّذي أييت هللا بسلطان من األمر وف حوله ملئكة ّ
خير ّن
السموات واألرض و ّ
ينقلنب ك ّل األمساء و ّ
النّاس صرعى وأيخذ اإلضطراب س ّكان ّ
على تراب حمدود إّال من ينقطع إىل هللا ويدخل ف ظ ّل ربّه العل ّي املتعايل العزيز
لتستقر ف نفسك وتكون من الّذينهم
احملمود كذلك ألمناك من بدايع وحي ربّك
ّ
مستقرون
ّ
* والبهاء عليك وعلى من ّاختذ ف ظ ّل ربّه مقاما *
* حممود واحلمد هلل العزيز *
* املقتدر املتعايل *
* احملبوب *
*
*
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