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األبدع األعظم
هذا كتاب من لد اّن إىل من فاز أبنوار الوجه يف هذا الفجر الاذي كان من أفق
الرمحن ويدع األُمم
األمر مشهودا لتأخذه نفحات البيان الايت مَتُُّر من شطر ا
كل القبائل كذلك قضي احلكم يف لوح
ابمسي األعظم الاذي به أخذت ا
الزالزل ا
كان إبصبع األمر مرقوما .أنت ممان وفيت ميثاق اهلل وعهده وكنت لدى
العرش مذكورا .قد زيانااك بطراز ذكري بني عبادي وألبسناك قميص إمسي فضل
كل شيء قديرا .قل
من عندي إ ان رباك هلو املقتدر على ما يشاء إناه كان على ا
رجع أمساء اهلل
الرمحن اي مأل البيان إناه ملطلع الوحي ومبدء اإلهلام وإليه تُ ُ
اتاقوا ا
وها مع ْن مم ْو ِّضعِّ مها خافوا اهلل وال تتابعوا الاذين كانوا
احلسىن كلاها اإايكم أن ُُتماِّرفُ م
َتسك هبذا اإلسم الاذي جعله اهلل سلطان
عن ا
احلق حمروما .قل ا
املوحد من ا
األمساء والاذي غفل عنه إناه كان يف احلجاب مستورا .من النااس من ااّتذ هلل
شريكا ومنهم من أنكره أولئك ال جيدون ألنفسهم نصيا ومن املشركني من قال
ِّ
ت قل ما خرج من فمك أم ْك مٌَب
ات كما قيل من قبل اأّنا ُم ْف ممَتماي ٌ
اآلايت ُمتم مشاهبم ٌ
أمو ِّمن أمفْ و ِّاه آابئِّ ِّ
ت له نفسه اخلبيثة وكان من أفق القرب بعيدا.
ك كذلك مس َّولم ْ
ْ ْ م م
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وأذكر األ ْمعمرج إذ كان يف العِّراق أرسلنا إليه األلواح ودعوّنه إىل اهلل العزيز
الرمحن بعد الاذي أمنْ مزلْنما عليه اآلايت موأمظْ مه ْرمّن له البميِّانمات
املختار .إناه أعرض عن ا
على ٍ
فلما َتات ُح َّجة رباه عليه
الَبهان.
و
ة
ج
احل
مشس
أفقها
من
أشرقت
شأن
َّ
ُ
ا
وعدّنه ابلعذاب وأخذّنه بسلطان من لد اّن مثا تركناه آية ألويل األلباب .إناه
عما اادعى اأول من كفر ابهلل ووعد النااس بظهوره يف هذه
اادعى يف نفسه أعظم ا
ِّ
القهار.
عما قُ اد مر له من لدى املقتدر ا
السنة غافل ا
ا
إن رأيت اهلاء قل له اي هاء اهلاوية أنت تفرح وينوح نقطة األوىل من فعلك اي
ٍ
العلم إتا ِّق
أياها املشرك املراتب إ اّن أمهلناك
حلكمة من لد اّن إ ان رباك هلو العزيز ا
الركن واملقام أميمْنبمغِّي اإلرتياب بعد
اهلل وال تقل ما يلعنك به ال اذ ارات وعن ورائها ا
َتسك
الاذي ترى مشس إمسي ا
الوهاب مشرقة من أفق اإليقان دع اهلوى و ا
ونزلنا لك
ابهلدى إناه من أفق البلء يدع النااس إىل العزيز املناان كذلك ألقيناك ا
وتقر به األبصار.
ما تفرح به القلوب ا
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