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 هو هللا
 
 

ذي جعل أمسائه وصفاته مل يزل انفذة أحكامها يف مراتب حلمد ّلله اله أ
الوجود وابهرة آاثرها واثبتة آايهتا يف عوامل الغيب والشههود، وهبا جعل احلقائق 

رة لظهور شئونه وسائرة يف فلك الكمال ثسة املستفيضة املستنبئة مستأاملقده 
أ االجياد يف عامل اإلنشاء ومصدر احلقائق رها مبدقوسي النهزول والصهعود، وقده 

املعهود، فلمها أشرقت مشسها بقوههتا  األعلىاملتدرهجة يف مراتب الوجود ابلوجه 
ة الغيب فانبعثت وانتشرت وانتثرت احلقائق الكامنة يف هويه على  النهاشرة اجلاذبة

اثر ة واآللظهور الشهئون الرهمحانيه  وانتظمت واستفاضت واستنبأت واستأثرت
حبلل األنوار بعد خرق األستار وسارت يف أفالك التهوحيد  ت، فظهر ةالصهمدانيه 

ودوائر التهقديس ومدارات التههليل، فكانت مشوس التهسبيح ّلله احلقه دائرة 
ده اجلهات وال حتصره اإلشارات، مشرقة يف فضاء رحب واسع غري متناه ال حتده 
نه مبصابيح ال عداد هلا وقناديل ال فسبحان ابدعه ومنشئه وابسطه وانظمه ومزيه 

ة نفاد هلا وال يعلم جنود ربهك إاله هو، وجعل دوائر هذه الكواكب النهورانيه 
نة ة لطيفة ليه ة، وجعل أجسام هذه األفالك الرهوحانيه ة أفالكها العلويه الرهمحانيه 
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ها ة يف دائرة حميطرهيه راري الده الة مائعة موهاجة رجراجة حبيث تسبح تلك الده سيه 
رها ومصوهرها، ومبا يح يف فضاء رحيبها بعون صانعها وخالقها ومقده سوت

 ة أن تكون احلركة مالزمة للوجود جوهرايه ة اإلهليه اقتضت احلكمة البالغة الكلهيه 
ل وماسك وسائق ا، وأن تكون هلذه احلركة زمام ومعده ا وجسميه ا روحيه وعرضيه 
جسام وتتهاب  األجرام قد خلق  قوامها فتتساق  األ يبطل نظامها ويتغريه لئاله 

قوهة جاذبة عامهة بينها غالبة حاكمة عليها منبعثة من الرهواب  القومية واملوافقة 
واملطابقة العظيمة املوجودة بني حقائق هذه العوامل الغري املتناهية، فجذبت 
واجنذبت وحرهكت وحترهكت ودارت وأدارت والحت وأالحت تلك الشهموس 

اراهتا يف مداراهتا ومسواهتا ودوائرها، ة وتوابعها وسيه بعواملها النهورانيه  ة الباهرةالقدسيه 
فبذلك مته نظامها وحسن انتظامها وأتقن صنعها وظهر مجاهلا وثبت بنياهنا 

كها عمها يصفه ره وحتقهق برهاهنا فسبحان جاذهبا وقابضها وفائضها ومدبهرها وحم
 العارفون وينعت به النهاعتون.

 
ج املتهاجم ستفيض من فيضان البحر األعظم املتموهج املتهيه ها املاي أيه 
الرهكن الشهديد والكهف إىل  لك مبا أويت األمم، طوىب ئشواطعلى  األمواج

ست ربهك العزيز احلميد، وتربهأت من ظنون الفنون وتقده إىل  املنيع مقام التهبتهل
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معني فرات إىل  اشموارد احلقائق واألسرار ومتعطه إىل  من أوهام األفهام سارعا
العلم وجممع البحار ومرجع األهنار، فاعلم أبنه كله غري متناه صنعه غري متناه 

احملدود وأنه احلصر يف املوجود ليس يف حقيقة الوجود، ومع وأنه احلدود صفة
فانظر ببصر حديد  نة وبرهان،ذلك كيف يتصوهر احلصر لألكوان من دون بيه 

ا يقف عنده لشأن من شئون ربهك حده يف هذا الكور اجلديد، هل رأيت 
ست ه بل أحاطت شئونه كله األشياء وتنزهت وتقده ابلتهحديد؟ ال وحضرة عزه 

ة ة يف العوامل الرهوحانيه اإلحصاء يف عامل اإلنشاء، هذه شئون رمحانيه  عن حده 
ات آايت وانطباعات ة، ألنه اجلسمانيه وكذلك فاستدلل هبا يف العوامل اجلسمانيه 

ات ت والسهفليه ت، وأنه كله سافل صورة ومثال للعايل بل إنه العلوايه اللرهوحانيه 
ات ات واجلزئيه ات والكلهيه ت والعرضيه ات واجلوهرايه ات واجلسمانيه والرهوحانيه 

واملباديٴ واملباين والصهور واملعاين وحقائق كله شيء وظواهرها وبواطنها كلهها 
نظام على  د القطراتشأن جتعلى  مرتب  بعضها مع بعض ومتوافق ومتطابق

ياهتا واستعداداهتا، ألنه من  الشهموس حبسب قابله على  رهاتالبحور والذه 
مة يف أعني احملجوبني ات املتعظه يه له أنه الكو ات ات ابلنهسبة ملا دوهنا كلهيه اجلزئيه 
ة يف ة واجلزئيه املكوهانت الهيت أعظم منها، فالكلهيه و احلقائق إىل  ات ابلنهسبةجزئيه 

 رمحة ربهك وسعت كله شيء، إذا فاعلم مر إضايفه وشأن نسيبه وإاله احلقيقة أ
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ة لنظام الوجود شاملة لكله موجود كلهيه أو جزئيه إمها ظهورا أو امعأبنه اهليئة اجل
ات غري متناهية من حيث األعداد كذلك ا أو عالنية، فكما أنه اجلزئيه  سره بطوان
العداد واإلحصاء،  خارجة عن حده  ةات اجلسيمة واحلقائق العظيمة الكونيه الكلهيه 

ست عن وأنه مشارق التهوحيد ومطالع التهفريد ومشوس التهقديس تعالت وتقده 
، ةهت عن احلدود احلصريه ة تنزه ة والنهورانيه ة، وأنه العوامل الرهوحانيه القيود العدديه 

ة ال حيصيها العقول واألفهام وال حتي  هبا مدارك وكذلك عوامل الوجود اجلسمانيه 
على  الهةاحلديث املأثور ودقهق النهظر يف معانيه الده إىل  أويل العلم األعالم، فانظر

خلق  سعة الكون واتهساعه اخلارج عن العقول واحلدود وهذا نصهه ]إنه اّلله تعاىل
اجلنهة  ته مائة ألف ألف قنديل وعلهق ابلعرش واألرض والسهماء وما بينهما ح

[ وكلهما ذكر  اال يعلم ما يف ابقي القناديل إاله والنهار كلهها يف قنديل واحد و  ّلله
ا كان لضيق دائرة العقول واإلدراكات العارفون هلا حده  وا هلا حصرا إمنه ا وعربه

واحتجاب أهل اإلشارات الهذين قرائحهم جامدة وفطنهم خامدة من فرط 
هلا نه احلقائق إنه يف كله كور ودور رزقا مقسوما وشأان معلوما، و إاحلجبات، و 

ات، مثال فانظر رجات واالستعداد والقابليه املراتب والده إىل  ظهور وبروز ابلنهسبة
ة والشهئون ة والفضائل الرهوحانيه ة والكماالت النهفسانيه يف احلقيقة اإلنسانيه 

ا هلا اشتهار وظالوجدانيه  وانبعاث وسنوح يتتابع التهدرهج يف معارج هور ة إهنه
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، فبمثل األعلىمدارج البلوغ ى أعل إىل فة األدىنمن مقام النهط النهشأة األوىل
ة الوجود من الغيب والشههود، إذا تفرهس يف هذا الكور البديع ذلك شأن كلهيه 

الرهفيع مبا أظهر الشهمس  اّلله ربه العرش ور العظيم املنيع وقل تعاىلوالده 
القدمي  ة من هذا املطلع الشهامخ الباذخ القويه ة واحلقيقة الصهمدانيه الوحدانيه 

األكوان اخلاوية واألراضي اخلالية على  حبيث ملها سطعت أشعهتها النهافذة احلامية
واشتهرت مكنوانت امية ة بقوههتا النه انبعثت حقائق كله شيء واملعاين الكلهيه 

العلوم الكاشفة حلقائق املعلوم وظهر السهره املصون املخزون والرهمز املكنون، ألنه 
والطلوع العظيم دور احلقائق واألسرار وحشر الشهئون يف هذا الكور الكرمي 

ك العزيز ة عوامل ربه ة يف هويه ت ة يف مركز األنوار وظهور الكنوز املستالرهمحانيه 
رهات ة الذه حبور اآلايت ويف هويه  املختار، حبيث يف حقيقة القطرات تتموهج

ر مشوس األمساء والصهفات ويكتشف املعاصرون يف صفائح األحجا لهىتتج
هور األعظم أسرارا مل يكتشفوا السهابقون يف لوائح مرااي األنوار، ألنه يف هذا الظه 

قد فتح أبواب املكاشفة والشههود وختلهصت ذوات  -دون النهظر واالستدالل  -
األجنحة من األفكار من شبكة األوهام وانكشفت السهبحات وانشقهت 

ان اإلمكان شأنه الضهعف ك  احلجبات وهتك األستار من سطوة األسرار، وملها
 ىأعلعلى  هور املشرقواالضمحالل مل يستطع ومل حيتمل ظهور آاثر هذا الظه 
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 ور إال تدرجيا، فألجل ذلك ستنظرون أبعني الفرح واالبتهاج آاثر هذا الن هريه الطه 
كله األرجاء من اآلفاق على   األعظم الوههاج وجتتلون أنوار احلكمة مشرقة

ج املوهاج مطام املتالطم املتهيه الهيت يقذفها هذا الطه  وتلتقطون دراري النهور
افية العذبة النهابعة من فيضان هذا الغمام املدرار ابملاء وتشربون من الينابيع الصه 

ملن مل حيتجب بسبحات علوم كاألوهام عن مشاهدة حقائق  الثهجهاج، فطوىب
، وبشر ا مالعلم وإدراك جواهرها يف أايه  طاء وبعث ببصر ملن كشف له الغ ىّلله

حديد بني مالء اإلنشاء بعد ما شاخصت األبصار من جتلهي املختار، وويل 
عن  ر  ق   ويف آذانه و   األعلىوغفل عن ذكر ربهه  ىملن حشر يوم القيامة أعم

هي لو خلقت يف  ٓ  ، وقل اي إلاألعلىاستماع النهداء املرتفع يف هذا الفردوس 
للهغات ومعاين رائقة فائقة عن كله جزء من أعضائي ألسنا انطقة أبفصح ا

هور واألحقاب لعجزت عن أداء اإلشارات ومحدتك وشكرتك يف الده  حدود
تك ميان مبظهر رمحانيه اإلعلى  فرائض شكري لفضلك وإحسانك، مبا وفهقتين

تك يف قطب وميه ومهب  أسرار قيه  ربىتك ومشرق آايتك الكومطلع فردانيه 
، وكشفت عن بصري الغشاوة ﴾ن  س  احل   اء  مس   األ   ه  ل  وا ف   ع  د  ا ت  م  ايَ أ  و  ﴿اإلنشاء، 

أغصان دوحة البقاء على  أمسعتين نغمات طيور القدسو احلاجبة لألبصار 
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هور هور عن يد ساقي عنايتك يف هذا الظه املاء الطه و وأسقيتين من كأس الكافور 
 األعظم األمنع األقدس املبارك الكرمي.

  
، فاعلم أبنه املعارف والعلوم ا ةها املرفرف يف جوه فضاء حمبه اي أيه  احلكم و ّلله

املسائل و ة ابلنهسبة للحقائق والفنون الهيت ظهرت وسبقت يف األدوار األوهليه 
ة، الهيت انقشع سحاهبا وكشف نقاهبا وسطع شعاعها يف ة واألسرار الكونيه اإلهليه 

مع يف األوج هذا الظه  ا هي مباد وكناايت بل أكثره األعلىهور الاله ا أوهام إمنه
اجلامعة  ة مثلها عند ربهك كمثل احلقيقةوشبهات، ألنه احلقيقة اجلامعة الكونيه 

ا يف مراتبها األوهليه اإلنسانيه  ولو كانت  -ة والصهباوة واملراهقة فوليه ة من الطه ة، فإهنه
ولكن أين هذا الشهئون من  -ة مصدرا لظهور الصهفات واحملامد البشريه 

نيه ق امللكوتيه ة واحلقائالكماالت العقليه  ة السهائحة الفائضة يف مرتبة ة واألسرار الرهابه
بلوغها وأعظم سطوعها وشروقها، فألجل ذلك ينبغي أن تتهخذ هذا األمر 

أفواه أهل على  ميزاان لكله األمور وال تعبأ ابحلكاايت واألقاويل الهيت تتناقل
ا مبالغات وقصص وأساطري ال يعتربها أو الوهم  ولو األبصار، بل اإلشارات، ألهنه

ة الشأن يف حتقيق املسائل واكتشاف احلقائق املستورة واألسرار املكنونة يف هويه 
 الئل الباهرة واحلجج القاطعة مبوازينة ابلرباهني الواضحة والده احلقائق الكونيه 
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اتمهة كاملة، فأمثال هذه األمور ال جيوز االعتماد والرهكون عليها عند الهذين فتح 
م وطابت سريرهتم وتنوهرت بواطنهم ولطفت ظواهرهم واجنلت قلوهبم ٱّلله بصريهت

انشرحت صدورهم يف هذا الكور اجمليد العظيم، وإاله احلكم واملعاين الهيت و 
م أصبحت عند  كيه األوهام وال يقتنع هبا الفطن الذه على  مؤسهسة اخلبري العاله

قول أبنوار احلقيقة الععلى  أويل العلم اليوم كأضغاث أحالم، فسبحان اجمللهي
اجمليد مبا خرق احلجبات وهتك   الرهبه هور، فتعاىلالسهاطعة من مشرق الظه 
نهيات لمات وقطع سالسل اإلشارات وكسر أغالل الظه السهبحات وكشف الظه 

 ته نون وأطلق طيور األفكار يف أوج األسرار، حوحرهر العقول عن قيود الظه 
ة األبصار األستار الهيت د وتشقه حده يطرينه أبجنحة السهرور يف عوامل الوجو 

 نسجتها عناكب األوهام يف هذا االيوان الرهفيع والسهرادق املنيع.
  

ة انكشفت مسائلها واحنلهت معضالهتا إذا فاعلم أبنه العلوم الرهايضيه 
انتظمت قوانينها وأمثرت أفانينها يف هذا العصر الكرمي والقرن اجمليد، وأنه و 

 مني من الفالسفة وآرائهم مل تكن مؤسهسةبقت للمتقده االنكشافات الهيت س
م أرادوا أن حيصروا عواملعلى  ّلله يف أضيق دائرة ا أصل متني وأساس رصني ألهنه
 ، وهذامأن قالوا ال خالء وال مالء بل عدإىل  وا فيما ورائهاأصغر ساهرة وحتريه و 
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ة، بل عند تطبيق نيه ة واألسرار الرهابه هيه ٓ  ي مناف ومباين جبميع املسائل اإللأالره 
ي أضعف من ا الرهأات جند هذات ابجلسمانيه وحانيه عوامل املعاين ابلصهور والره 

ة هة عن احلدود احلصريه ة منزه ة النهورانيه بيت العنكبوت، ألنه العوامل الرهوحانيه 
ة يف هذا الفضاء األعظم األوسع الرهحيب، ة وكذلك العوامل اجلسمانيه العدديه و 
يظهر أوهام الهذين هم منكرون  ته ّلله لعباده بفضله ورمحته حهذا سر كشفه او 
 يفضح براهني الهذين هم يف غفلتهم يعمهون وينهدم بنيان ظنوهنم وتسوده و 

فنوهنم، حبيث عميت أعينهم عن مشاهدة عوامل ٱّلله وقصرت عقوهلم عن  وجوه
حمصورة يف  إدراك أسرار امللكوت يف هذا املشهد العظيم، واعتقدوا أبنه العوامل

العوامل كسواد عني منلة يف فضاء ال هناية إىل  سبةائرة الصهغرية الهيت ابلنه هذه الده 
، وأمها ما ذكر من ﴾و   ه  اَل إ   ك  به  ر   ود  ن  ج   م  ل  ع   ي   ال  و  ﴿هلا كما قال وقوله احلقه 

السهموات السهبع املذكورة يف اآلاثر الهيت سبقت من مشارق و بقات السهبع الطه 
ر ومهاب  األسرار، هذا مل يكن إاله حبسب اصطالح القوم يف تلك األنوا

ات واستعداد ظهور احلقائق األعصار، وكله كور له خصائص حبسب القابليه 
من خلف األستار، إذ كله شيء عند ربهك مبقدار، وما قصدوا بذكر األفالك 

م هذه الشهمس ة الهيت يف هذا العامل اجلامع لنظاارات الشهمسيه إاله املدارات للسيه 
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أقدار سبعة من حيث اجلرم على  ارات هذه الشهمسوتوابعها، ألنه سيه 
القدر األوهل منها فلك من أفالك هذا العامل  واجلسامة والرهوٴية والنهور، ومدار

دة اجلهات الواقعة ضمن ائرة احمليطة احملده الشهمسيه ومساء من مسوات هذه الده 
ة السهاطعة يف وجه السهماء الهيت واحدة هرهر راري الده حميطها، وكذلك كله الده 

 ، إذا نظرت إليها جتدها ابلنهظرااراهتمنها مشس وهلا عامل خمصوص بتوابعها وسيه 
اإىل  ظهورهاإىل  أقدار على  األبصار من دون واسطة املرااي اجملسهمة يظهر إهنه

مثه سبعة ومدار كله قدر منها أو دائرته مساء مرفوع وفلك حمي  يف الوجود، 
وائر العظيمة واقعة ضمن أجسام لطيفة مائعة رائقة الده و اعلم أبنه هذه املدارات 

واايت ومصرهحة يف الكلمات أبنه  الره الة موهاجة رجراجة كما هي مأثورة يفسيه 
اخلالء ممتنع حمال، فغاية ما يقال إنه األجسام  السهماء موج مكفوف ألنه 

بعض املواد واألجزاء والتهكيب والعناصر  ة خمتلفة يفة واألجرام األثرييه الفلكيه 
ات الفائضة منها، وإنه اهرة والكيفيه بائع املسبهبة الختالف التهأثريات الظه والطه 

ابألجرام خيتلف أيضا بعضها مع بعض من حيث  ة احمليطةاألجسام الفلكيه 
وال له من مظروف  رف ال بده اللهطافة والسهيالن واألوزان وإاله اخلالء حمال، فالظه 

رجة من  جسما، ولكنه أجسام األفالك يف غاية الده يكاد يكون املظروف إاله 
اجلامدة كاألحجار واملتطرهقة  إىل  اللهطافة واخلفهة والسهيالن، ألنه األجسام تنقسم
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اهلواء، وأخفه منها ما يتصاعدون به اليوم و ات والسهائلة كاملياه كاملعادن والفلزه 
ة واألجسام اريه أخفه منها األجسام النه و السهماء  جوه إىل  ةيف السهفن اهلوائيه 

ة، فهذه كلهها أجسام يف احلقيقة ولكنه بعضها غري موزونة، ة الربقيه الكهرابئيه 
 وكذلك خلق ربهك يف هذا الفضاء الواسع العظيم أجساما متنوهعة من غري حده 

وأمها  النهفوس يف معرفتها ومشاهدهتا، تذهل العقول عن إحاطتها وتتحريه  وعده 
ة الهذين زعموا أبنه األفالك أجسام مصمتة صلبة مماسه بعضها مع بعض زجاجيه 

االلتيام وال يعرضه التهخلهل و شفهافة ال متنع نفوذ ضوء األجرام وال تقبل اخلرق 
 عننون من أهل الفنون ومل ينتبهوا ملويل الظه م، هذه آراء أيف كرور األايه والتهذبهل 

، وهذا واضح إبنه ﴾ون  ح  ب  س  ي   ك  ل   ف   يف   ل  ك  و  ﴿شارة اآلية الباهرة بصريح اإل
ممتنع وحمال يف أجسام و نة مائعة سائلة السهباحة ال تتصوهر إاله يف أجسام ليه 

ح صلبة جامدة، إذا فانظر ببصر حديد يف هذا البيان الشهايف الكايف الواض
زم وامللزوم الاله  أوهام احلكماء وكيف اتهوا وهاموا يف فلواتإىل  بني، مثه انظرامل

ة إنه األرض دائرة أمها قضيه و وم، ل هبا سلطاان امللك العزيز القيه وتصوهرات ما نزه 
ا )أي األرض( سيه  راري التهابعة للشهمس وإنه ارة من هذه الده حول الشهمس وإهنه

حمورها، على  لوع والغروب حاصلة من حركة األرضة املسبهبة للطه احلركة اليوميه 
ات احلاصلة يف األزمنة األخرية، بل ة والكشفيه آلراء املستجده فهذه ليست من ا
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أوهل من قال حبركة األرض حول الشهمس هو فيثاغورس احلكيم أحد أساطني 
هذا األمر قبل إىل  أسرارها، وأشار احلكمة اخلمس وحامي ذمارها وكاشف

الشهمس مركز للعامل بسبب مسمائة عام واستدله أبنه التهاريخ امليالدي خب
أريستورخ  ف  لَ أ  مه و  تها، واتهبعه يف هذا الرهأي أفالطون احلكيم يف أواخر أايه انريه 

على  احلكيم كتااب قبل امليالد مبأيت ومثانني سنة وصرهح فيه أنه األرض دائرة
براهني قاطعة وأدلهة واضحة على  حمورها، ولكن ما كان مستندا لىالشهمس وع

ة، بل هي سنوح فكريه قواعد الرهايضيه وحجج ابلغة من قوانني اهلندسة وال
، وأمها أكثر احلكماء السهابقة من حيث مشاهدهتم احلسهيه  ة وتصوهر عقليه

النهجوم حكموا حبركة و  ة يف العامل املرئيه ورصدهم يف الكواكبومطالعتهم النهظريه 
الشهمس وسكون األرض، ومنهم البطلميوس الرهوماينه اإلسكندراينه الشههري يف 

ة من ة يف املائة الثهانيه نهجوم والتهاريخ، وكان معلهما يف مدرسة اإلسكندريه علم ال
امليالد، فاختار قاعدة من القواعد القدمية وأسهس عليها رصده ورتهب زجيا 

حركة الشهمس وسكون األرض، وقد اشتهرت قاعدته وشاع على  موٴسهسا
ة لألمهة الرهومانيه ة الهيت كانت وذاع رصده وزجيه بني العامل للسهلطة القويه 

ات ومسهاه الرهايضيه و  سائر األمم، وهو ألهف كتااب يف فنه النهجومعلى  وحكومتها
العريبه واشتهر بني  ىلإ ة من اإلسالم ترمجه الفارايبمبجسطي ويف القرون األوهليه 
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إىل  حتقيق وانتباهو علماء اإلسالم هذا الرهأي واتهبعوه وقلهدوه من دون إمعان نظر 
، وهبذه ﴾ون  ح  ب  س  ي   ك  ل   ف   يف   ل  ك  و  ﴿ايت ومعانيها كما قال وقوله احلقه بعض اآل

معة يف جوه هذه السهماء الرهفيع اآلية املباركة ثبت أبنه كافهة هذه الده  راري الاله
والفضاء الفسيح الوسيع، وهذه األرض أيضا متحرهكة سائرة يف مداراهتا وساحبة 

 ة األخرىاملبارك ك ذهوهلم يف تفسري اآليةيف أفالكها ودوائرها، وأعظم من ذل
 س  م  الشَ و  ﴿مركزها وحمورها قال وقوله احلقه على  حركة الشهمسعلى  ةاله الده 
ت نفوسهم وعجزت مشاعرهم عن ، اتهت عقوهلم وحتريه ﴾اهل    ره  ق  ت   س  م  ي ل  ر  جت   

م أراد املذكور قواعد بطلميوس الرهوماينه على  ن يطبهقواوا أإدراك معانيها، ألهنه
 ىلاجوا إهذا التهطبيق فاحتعلى  نوايج الهذي رتهبه فلم يتمكه الزه على  ويوفهقوها

 أتويالت ركيكة كقول بعضهم ملستقره هلا كان يف األصل ال مستقره هلا فحذفت
نه املستقره يوم القيامة عند ذلك تقف الشهمس عن أاأللف منه، وقول اآلخرين 

على  صراحة واضحة أبنه الشهمس هلا حركةسريها وحركتها، مع أنه يف اآلية 
 حمورها ومركزها.

  
ة الهيت حتقهقت دالئلها والحت براهينها ايضيه إذا فاعلم أبنه املسائل الره 

ة يف علم اهليئة ة وقواعد هندسيه ة من األصول احلكميه الئل القطعيه قة ابلده مصده 



 ٤٧ص  ١من مكاتيب عبدالبهاء جلد  بر اساس نسخه –اثر حضرت عبدالبهاء  -لوح افالكية 

www.oceanoflights.org 

 

وأيضا مطابقة ة ة والتهدقيقات الرهصديه التهحقيقات النهجوميه على  موٴسهسةو 
اهر ابلباطن ة، ألنه عند تطبيق العامل الظه ة يف العلوم اإلهليه ألصول املسائل الكلهيه 

بيان أبنه  هر أبجلىوالعايل ابلسهافل والصهغري ابلكبري واإلمجال ابلتهفصيل يظ
نها وأوضحنا، القواعداجلديدة يف علم اهليئة أعظم تطبيقا من سائر األقوال كما بي ه 

وفر نيكو وزجيه أتقن يف األعمال والتهدقيق والتهحقيق من سائر وأنه رصد لك
ة ستهة جيات، ألنهه كان يف سنة مخسمائة بعد األلف من امليالد ورصد مده الزه 
على  ز العرضأخرج القاعدة املشهورة حبسب اكتشافه يف حيه  ته ثالثني سنة حو 

خلهصت األفكار ولو ال حبه اإلجياز واالختصار لشرحت لك تفاصيلها و 
 حماصيلها ولكن هبذه كفاية ألويل األبصار وهداية لذوي األنظار.

  
 استغنوم الهذي بظهوره انشقه حجاب املوهوم و امللك القيه  قل تعاىل

املخلصون حببه مجاله املعلوم الكاشف حلقائق احلكم والشهئون من نتائج 
ون املص نون والرهمزالسهره املكعلى  لعوا املشتاقونات العلوم، واطه نون وومهيه الظه 

أوج اللهقاء معدن السهرور ومقام الفرح إىل  املخزون، وطاروا أبجنحة الشههود
هور، واغتسلوا من العني أفنان أيكة الظه على  يورواحلبور، ومسعوا نغمات الطه 

هور وشربوا حبور احليوان يف عامل النهور، وٱنتشأوا من الكأس الهيت مزاجها  الطه 
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م أبحلان مل تسمع اآلذان مبثلها يف  كافور يف يوم مشهود مشهور، ويناجون رهبه
إىل  مقبال يتهي وحمبويب بلسان هويه ٓ  جنهات وعيون ويقولون أانجيك اي إل

ى با لساين ابلشهكر والثهناء علتك، مرطه فردانيه  تك ومطلع مشس عزه مشرق أحديه 
يد تك مبا خلقتين من غري استحقاق بفضلك يف هذا الكور اجملمركز رمحانيه 

م اختصصتها بني األزمان بطلوع مشس حقيقتك هور الفريد، يف أايه الظه و 
كله اآلفاق، وأسبغت فيها نعمتك وأكملت حجهتك   ىالسهاطعة أشعهتها عل

م كانوا تك، ألنهك شرهفتهم أبايه املخلصني من بريه على  وأمتمت آالءك ونعمك
نفحة من النهفحات  األصفياء فدوا األرواح يف مفاوز الفراق اشتياقا الستنشاق

انتظارا ملشاهدة آاثر من األنوار املشرقة يف مسائها، وإنهك بفضلك و املرسلة فيها 
مع يف قطب اإلمكان وأجلستين وإحسانك سرير على  توهجتين هبذا اإلكليل الاله

أمرك بعد ما تزعزع منه على  االستقامة ىدتين علاألكوان، وأيه  حمبهتك بني مأل
اإلنشاء، وارتعد الفرائص وتسعسع أركان الوجود يف عوامل  مأل بني ىأعظم القو 
االختاع، أسئلك جبمالك القدمي ونور وجهك الكرمي وسرهك العظيم و اإلبداع 
كوز الره االستقامة والثهبوت و على  دان، وتوٴيه نا عن أوهام اإلشاراتأن حتفظ
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