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 األبدع األعظم
 

الوجه يف هذا الفجر الاذي كان من أفق هذا كتاب من لدّنا إىل من فاز أبنوار 
ُرُّ من شطر الرامحن ويدع األُمم  األمر مشهودا لتأخذه نفحات البيان الايت َتم
ابمسي األعظم الاذي به أخذت الزاالزل كلا القبائل كذلك قضي احلكم يف لوح  

أنت ممان وفيت ميثاق اهلل وعهده وكنت لدى ا. كان إبصبع األمر مرقوم  
 ا. قد زي انااك بطراز ذكري بني عبادي وألبسناك قميص إمسي فضل  العرش مذكور  

ا. قل من عندي إنا رباك هلو املقتدر على ما يشاء إناه كان على كلا شيء قدير  
أمساء اهلل  وإليه تُرجعُ اتاقوا الرامحن اي مأل البيان إناه ملطلع الوحي ومبدء اإلهلام 

عِّهما خافوا اهلل وال تتابعوا الاذين كانوا  كم أن ُُتمراُِّفوهما عمْن ممْوضِّ احلسىن كلاها إايا
قل املوحاد من َتساك هبذا اإلسم الاذي جعله اهلل سلطان ا. عن احلقا حمروم  

ذ هلل األمساء والاذي غفل عنه إناه كان يف احلجاب مستور   ا. من النااس من اّتا
ا ومن املشركني من قال نهم من أنكره أولئك ال جيدون ألنفسهم نصي  شريكا وم

ٌت قل ما خرج من فمك أمْكَبمٌ  ا ُمْفَتممايم اآلايت ُمتمشماهبِّماٌت كما قيل من قبل أّنا
ئِّكِّ كذلك سموَّلمْت له نفسه اخلبيثة وكان من أفق القرب بعيد    ا. أمْو مِّْن أمفْ وماهِّ آابم
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وأذكر األمْعرمج إذ كان يف العِّراق أرسلنا إليه األلواح ودعوّنه إىل اهلل العزيز 
ات نم ياِّ  له البم ّنم رْ هم ظْ أم ا عليه اآلايت وم نم لْ زم ن ْ املختار. إناه أعرض عن الرامحن بعد الاذي أم 

فلماا َتات ُحجَّة رباه عليه على شأٍن أشرقت من أفقها مشس احُلجَّة والَبهان.  
لعذاب وأخذّنه بسلطان من لدّنا مثا تركناه آية  ألويل األلباب. إناه وعدّنه اب

اداعى يف نفسه أعظم عماا اداعى أوال من كفر ابهلل ووعد النااس بظهوره يف هذه 
 عماا ُقداِّرم له من لدى املقتدر القهاار.  السانة غافل  

 
 من فعلك اي إن رأيت اهلاء قل له اي هاء اهلاوية أنت تفرح وينوح نقطة األوىل

م إتاقِّ  أياها املشرك املراتب إّنا أمهلناك حلكمٍة من لدّنا إنا رباك هلو العزيز العلا
ي اإلرتياب بعد غِّ بم نْ ي م اهلل وال تقل ما يلعنك به الذاراات وعن ورائها الراكن واملقام أم 

ك رقة من أفق اإليقان دع اهلوى وَتسا الاذي ترى مشس إمسي الوهااب مش
اس إىل العزيز املناان كذلك ألقيناك ونزالنا لك ه من أفق البلء يدع النا ابهلدى إنا 

 ما تفرح به القلوب وتقرا به األبصار. 
 


