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 بسم اّلله الرهمحن الرهحيم
 
 

 إعلم أّن البسملة عنواهنا الباء وأّن الباء الّتدوييّن هي احلقيقة اجململة
ة واألسرار قائق الّصمدانيّ ة والدّ واحلقائق الّرّّبنيّ  اإلهلّيةاجلامعة الّشاملة للمعاين 

احتة عنوان الكتاب اجمليد وف -يف مبداء البيان وجوهر الّتبيان  - يهة و الكونيّ 
ّلّل كلمة الّتوحيد وآية الّتفريد والّتقديس من  امنشور الّتجريد بظهور ال إله إاّل 

كويين هي الكلمة العليا والفيض اجلامع حيث اإلمجال والّتفصيل، وإّن الباء التّ 
ة واحلقائق اجلامعة الكونيّ  اإلهلّيةمع الّشامل اجململ احلائ  للمعاين والعوام الّل 

دوين طبق الّتكوين وعنوانه وظهوره ومثاله وجمله وجتّليه ألّن التّ  ،ىّبلوجه األعل
، فانظر يف منشور هذا ة ّبلعام األعلىراتب الكونيّ وشعاعه عند تطبيق امل

هلي تلقاء لوحا حمفوظا وكتاّب مسطورا وسفرا جامعا وإجنيل انطقا ٓ  الكون اإل
بر انتشر كّل الّصحائف وال ّ  وقرآان فارقا وبياان واضحا، بل أّم الكتاب اّلذي منه

واأللواح، وإّن املوجودات واملمكنات واحلقائق واألعيان كّلها حروف وكلمات 
جدها ونعوت و وأرقام وإشارات تنطق ّبفصح لسان وأبدع بيان مبحامد م
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فريدة غرّاء  بل كّل واحدة منها قصيدةتقديس صانعها و منشئها وتسبيح ّبرئها 
 ن  أ   ل  ب  ق    ر  ح  الب   د  ف  ن   ل  بّ  ر   ات  م  ل  ك  ا ل  اد  د  م   ر  ح  الب   ان  ك    و  ل   ل  وخريدة بديعة نوراء ق  

ا، وال حييطون بشيء من علمه، وهذا د  د  م   ه  ل  ث  ا مب   ن  ئ   ج   و  ل   و  بّ  ر   ات  م  ل  ك    د  ف  ن   ت   
كلمات الوجود منظوما ومنثورا تله   ىبور احملتوي علالّرّق املنشور وحقيقة ال ّ 

البينونة إمجاال وتفصيل من حيث  الغفور تلوة آايت الكينونة بسرّ  علينا الّربّ 
الّشهود، وال زالت هذه الكلمات صادرة واآلايت انرلة  ىلب إاإلجياد من الغي

نات واضحة واملعاين ظاهرة واحلقائق ّبرزة واألسرار كاشفة والّرموز سافرة والبيّ 
، ىجمايل القدرة العظمو  ىواأللسن انطقة سرمدا أبدا يف هذه الّنشأة الكب 

أفئدة صافية وإدراكات  و  ألذن واعية وأمساع صاغية طوىب ان رّب األعلىفسبح
 .اإلهلّيةة راك املعاين الكّليّ كافية تنتبه الستماع هذه اآلايت اجلليلة وإد

  
 اإلهلّيةاأللف املطلقة  ونقول إهّنا متضّمنة معىن بيان الباء نرجع إىللو 

يت ة والقائمة واملتحرّكة واملبسوطة وحنوها يف البسملة الّ ينيّ اللّ بشئوهنا وأطوارها 
 اإلهلّيةمجيع املعاين  راز األّول املشتملة علىهي عنوان كتاب القدم ّبلطّ 

ة املبتداء فيها ّبحلرف األّول من االسم األعظم سرار الكونيّ األة و احلقائق الّرّّبنيّ و 
عليه  -جعفر بن حمّمد الّصادق  دىال إمام اهلّبلوجه األمّت األقوم، كما ق
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قدير والقوم إّّنا اعتبوا احلذف والتّ  [ّللّ ا الباء هباء]يف تفسري البسملة  -الّسلم 
الّسني جهل وسفها، حيث م ينتبهوا ملعرفة اآلايت الباهرة و لأللف بني الباء 

هذا احلرف اجمليد اهرة الّسافرة يف ة الكاملة الّشاملة ال ّ اجلامعيّ و اهرة نات الظّ والبيّ 
املندجمة املندرجة ة مجيع املعاين الكّليّ  هّنا متضّمنة ّبلوجه األعلىوالّسّر الفريد أل

أ م ا ت  ر ى أ نَّ األ ل ف  ظ ه ر ت  يف  ة احلروفات العاليات والكلمات الّتاّمات، يف هويّ 
م اّللّ   س  م ر بّ ك  و ّب  س  م  ر بّ ك  األ ع ل ى و اق  ر أ  ّب  ، ال سيما  جم  ر اه ا و م ر س اه اس بّ ح اس 

ة يف غيبها وألف مبسوطه يف شهادهتا وعينها، إهّنا أي الباء ألف مطلقة إهليّ 
والّشئون يف  اهر واحلقيقةالغيب والعلم والعني والباطن والظّ و فاجتمعت الّشهادة 

هذا احلرف الّساطع البارع الّصادع العظيم، وإّن سائر احلروف والكلمات 
أسرارها، فإهّنا مبداء الوجود ومصدر الّشهود يف عاملي و ا وأطوارها وآرارها شئوهن

بر ة وال ّ والّصحف الّرّّبنيّ  اإلهلّيةإهّنا عنوان الكتب و الّتكوين والّتدوين، 
سفار والّصحائف والقرآن فاحتة األلواح واأل ة يف البسملة اّليت هيالّصمدانيّ 

املندرجة  اإلهلّيةوأكملها ومجيع معانيها  أمتّهاو العظيم، وهذه الكتب أبمجعها 
ة هذا احلرف الكرمي والعنوان يف هويّ  املندجمة يف حقيقة كلماهتا سارية وجارية

  اجمليد كما هو مسّلم عند أويل العلم.
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بور إّن كّل ما يف الّتوراة واإلجنيل وال ّ ] - عليه الّسلم - يّ  ل  ع   ن  ع   ي  و  ر  م  و  
البسملة، وكّل  يف القرآن يف الفاحتة، وكّل ما يف الفاحتة يف يف القرآن، وكّل ما

واملراد من الّنقطة األلف [ وكّل ما يف الباء يف الّنقطةما يف البسملة يف الباء 
 ها يف وتشّخصها ومتيّ  نهايت هي ّبطن الباء وعينها يف غيبها وتعيّ ة الّ الّلينيّ 

 .شهادهتا
  

 د األجّل الّرشيتّ علمه وفضله الّسيّ  قد صرّح به من شاع وذاع يف اآلفاقو 
]احلمد ّلّل ة فقال ميّ القصيدة الّل  ىيف ديباجة كتابه وفصل خطابه شرحا عل

اّلذي طّرز ديباج الكينونة بسّر البينونة بطراز الّنقطة البارز عنها اهلاء ّبأللف 
اء ة اّليت هي غيب البفهذه الّنقطة هي األلف الّلينيّ  انشقاق[بل إشباع وال 
مجاهلا وحقيقتها وسّرها وكينونتها كما بيّناه آنفا، وهذه العبارة و وطرازها وعينها 
الواضحة الّصرحية ما أبدعها وأفصحها وأبلغها وأنطقها، ّلّل دّر  اجلامعة الّلمعة

لع أبسرار القدم، وكشف اّلّل الغطاء عن منشئها اّلذي اطّ و قائلها وانطقها 
يف إدراكه واستنباطه وجعل ٱّلّل قلبه مهبط  لقوىه شديد ادبصره وبصريته وأيّ 

صرّح ّبالسم  أسراره ومعدن آللئ حكمه حّت  إهلامه ومشرق أنواره ومطلع
األعظم والّسّر املنمنم والّرم  املكّرم ومفتاح كنوز احلكم بصريح عبارته وبديه 
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ذا مجعت الّنقطة اّليت هي عني كلمه ورموز خطابه؛ فإّنك إ  إشارته ووضوح
الباء وغيبها واهلاء واأللف بل إشباع وال انشقاق استنطق منهّن االسم األعظم 

أفق العام اجلامع جلوامع الكلم املشتهر  ىاألعظم والّرسم املشرق الّلئح يف أعل
ذلك املنادي يف  سني ّبلعلم املنتسبني إىلاملتلبّ  اليوم بني األمم، مّث انظر إىل

م رتّلوا هذه ا هذه اخلطبة الغرّاء وكم من أايّ الّنادي، كم من ليال تلو  ىأعل
، ىوهذه البشارة العظم ىهذه الّصراحة الكب  ىلة الّنوراء وم يلتفتوا إيباجالدّ 

معلومة ومنطوقة من معام  املعىنواحلال إّن هذه العبارة صرحية الّلفظ واضحة 
مصداق اآلية يضاح وتفصيل ليثبت أهّنم إو تفسري وأتويل  الّتن يل وال حتتاج إىل

م ع  الصُّمَّ الدُّع اء ، إ نَّك  ال  املباركة  ل ت ه م ، و ال  ت س  ي  ع ن  ض ل  د ي الع م  إ نَّك  ال  ت  ه 
د ي م ن  ي ش اء   ب  ب ت  و ل ك نَّ اّلّل  ي  ه  د ي م ن  أ ح  الرّاسخ يف العلم الّشهري  ، وهذات  ه 

وإشارات غري  ف بعبارات شّت  يف مجيع املواضع من شرحه املنيالّشريف قد بنّي 
اطق يف شجرة هور النّ وبشارات أظهر من الّصبح إذا بدا سّر هذا الظّ  ىمعمّ 
وال يفهمون وال  ون  س  ر  د  ي  و   ون  س  ر  د  القوم ي  و ور والّسّر املكنون والّرم  املصون، الطّ 

يفقهون بل يف طغياهنم يعمهون ذرهم يف خوضهم يلعبون، ولو ال يطول بنا 
نت بيانه وشرحت عباراته وأتيت وخنرج عن صدد ما حنن به حثيث لبيّ احلديث 
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ره ل مان قدّ ا اآلن عن هذا البيان ونرتكه حبصرحيه وكناايته، ولكن فلنضرب صف
 .الع ي  املّنان

  
ما كّنا فيه من أّن القرآن عبارة عن كّل الّصحف واأللواح  نعود إىلو 

احتة، والباء هي احلقيقة اجلامعة للكّل والفاحتة جامعة القرآن والبسملة جمملة الف
ّبلكّل يف الكّل، وإّن احلمد فاحتة القرآن والبسملة فاحتة الفاحتة وإّن الباء فاحتة 

 ىصحف إبراهيم وموس الفاحتة، وإهّنا لعنوان البسملة يف الّصحف األوىل فاحتة
لّنازل من والبيان ا ىوالقرآن اّلذي عّلمه شديد القو  ىاألانجيل األربعة الفصحو 

وصحائف آايت رّبك اّليت انتشرت يف مشارق األرض  ىامللكوت األعل
مغارهبا، وملّا ن لت سورة البائة يف الفرقان جمّردة عن البسملة فابتديٴ فيها و 

تها وعظيم برهاهنا وكثرة معانيها تها وكامليّ ّبلباء دون غريها من احلروف جلامعيّ 
ل حرف نطقت به ألسن املوّحدين وانشّقت به قّوة مبانيها، وإهّنا أي الباء أوّ و 

هور واالخرتاع، بل أّول حرف خرج من فم شفة املخلصني يف كور الظّ 
فاهت به أفواه املمكنات يف مبداء الّتكوين واإلبداع عند ما و املوجودات 

ألست برّبكم قالوا  واندىخلقه يف ذّر البقاء  تعاىلو خاطب احلّق سبحانه 
 الّتاّم دون غريه من سائر األحرف، وهبذا احلرف الّشفويّ  ، فابتدأوا هبذاىبل
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ة ليس عليها كلم، ويف الباء الواقعة املّتصلة خبب ليس يف ثبت له خصوصيّ 
 اخلطاب إشارة لطيفة بديعة يعرفها العارف اخلبري والّناقد البصري فافهم.

  
 لمات،جامع ملعاين مجيع احلروف والكّبجلملة إّن الباء حرف الهويّت و 

شارات ومقامه مقام مجع اجلمع يف عام الّتدوين شامل لكّل احلقائق واإلو 
الّتكوين، واألدلّة واضحة والباهني قاطعة واحلجج ّبلغة يف ذلك، وإهّنا و 

املقامات و ة يف مجيع الّشئون واملراتب ة واألرقام اجلبوتيّ سبقت األحرف امللكوتيّ 
اإلمجال و الوحدة مقامات  ىيات، فهو يف أعلوالّتعينات اخلاّصة ّبحلروفات العال

 .ىالوجه األعل ىعل يف احلقيقة األوىل
  

 ]ما رأيت شيئا إاّل ورأيت الباء مكتوبة عليه، فالباءقد قال العام البصري و 
جود أي ب قام كّل املصاحبة للموجودات من حضرة احلّق يف مقام اجلمع والو 

 [.شيء وظهر
  

  العابد من املعبود، ظهر الوجود وّبلّنقطة متيّ  ]ّبلباءين ي الدّ ال حمقو 
 ة[.الّنقطة للّتميي  وهو وجود العبد مبا تقتضيه حقيقة العبوديّ و 
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من  الّنقطة يف هذا املقام آية الباء ورايتها ومن علئمها ومعاملها وتعنّي و 

 ناهتا وهبا متيي ها وتعريفها وتشخيصها.تعيّ 
  

بعض املعاين واحلقائق والعلوم من  ىلعت علاطّ  ها الّسائل املبتهل إذااي أيّ 
املنقول واملعقول املودوع يف هذا احلرف الكرمي القدمي الّساطع اجلامع املبني 

 تعاىلو ّلّل أحسن الّناطقني ا اّلذي هو عنوان االسم األعظم العظيم، قل فتبارك
 رين ونعم املنشئني.ّلّل خري املقدّ ا
  

 ور  ن   ّلّل  ا ]وقد قال سبحانه وتعاىلالقصيدة د الّسند يف شرح قال الّسيّ و 
اهر العّلة ألّن الظّ  االسم اّلذي هو فأطلق الّنور على ض  ر  األ  و   وات  م  السَّ 

دان أبو عبد أن قال بقول موالان وسيّ  إىلة هو االسم األعظم األعظم[ ّبأللوهيّ 
امللك اخلالق ة والثّناء من عليهما آالف الّتحيّ  -ٱّلّل جعفر بن حمّمد الّصادق 

 ّلّل[.ء ا]إّن الباء هبايف تفسري البسملة  -
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 ها الّسائل فاكرع مخر املعاين من هذه الكأس اّليت ملئت من فيضاي أيّ 
سه ٱّلّل عن الّتفسري والّتأويل، عناية الباري ومتّعن يف هذا الّتصريح اّلذي قدّ 

كن الّشديد، فئبت تعرف أسرار ٱّلّل املودعة يف هذا احلرف اجمليد والّر  حّت 
 لسمليل الّلئح العظيم، أّن االسم األعظم والطّ ّبلبهان الواضح املبني والدّ 

ة والّصحف واأللواح األكرم والّسّر األقدم هو عنوان مجيع الكتب الّسماويّ 
وح احملفوظ والّرّق املنشور ومستعان به يف أّم ، ومبتدء به يف اللّ اإلهلّيةالّنازلة 

بور، بل كان ملجاء منيعا نتشر منه الّتوراة واإلجنيل والفرقان وال ّ الكتاب اّلذي ا
كهفا رفيعا وملذا آمنا لألصفياء يف كّل كور ودور من األكوار اء و لألنبي

  واألدوار.
  

محن الّرحيم اّليت هو ّبء بسم اّلّل الرّ ]و أيضا قال يف شرح القصيدة و 
، [والّلوح األعلى ة طوىبوشجر  ظهرت املوجودات منها وهي األلف املبسوطة

لعت هبذه األسرار وأشرق عليك األنوار وهتكت األستار وخرقت طّ فإذا ا
احلجبات املانعة عن مشاهدة الع ي  اجلّبار وشربت الّرحيق يف الكأس األنيق 
من يد الّرمحن يف رايض العرفان والحظتك عني العناية جبود وإحسان وعرفت 

ار الفائضة من حرف االسم األعظم يف عام حقائق املعاين والّرموز واألسر 
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من هذا الّسّر العجيب وتبارك ٱّلّل من هذا الكن   تعاىل األنوار، قل تعاىل
من هذا احلرف  ىالقدرة والقّوة والع ة والكبايء للّناطق ّبحلّق واهلدو الغريب 

حف بر والصّ ال ّ  احلقائق واملعاين كّلها ودقائق الكلمات أبسرها حّت  اّلذي مجع
اإلمجال وتبيان يف  ى، وهذا بيان يف منتهىألواح ملكوت رّبك األهبو  األوىل

غاية االختصار يف معاين هذا احلرف الكرمي من الّنباء العظيم، فإن أطلق زمام 
ة اّليت تتمّوج كالبحار ة واحلقائق اجلليلّ جواد املداد يف مضمار املعاين الكّليّ 

سّر األسرار الّساري يف بواطن هذا احلرف  خار يف حقيقةكاحمليط ال ّ   وتتلطم
الّنور القدمي لضاقت صفحات اآلفاق وتتابع هذا اإلشراق مستمرّا يف و املبني 

ري املنكسر مطالع األوراق، ولكن أين اجملال يف مثل هذه األحوال وأيّن هلذا الطّ 
 ريان يف أوج العرفان بعد ما حجبت األبصار عن مشاهدة األنواراجلناح الطّ 

صّمت اآلذان عن استماع نداء الّرمحن، والقوم يف حجاب عظيم وضلهلم و 
لماء عن األعني الّرمداء يشّق احلجبات الظّ  ىالقدمي لّعل ٱّلّل بيد القدرة العظم

أفنان  ى، عند ذلك تسمع نغمات عندليب الوفاء علىوالبصائر املبتلية ّبلعم
الّتبيان ونبتديٴ ببيان معين  ، وأّما اآلن ّنسك العنان يف ميدانىكر دوحة الذّ 

مشتّقة عن الّصفات اّليت هي كماالت حلقيقة  اإلهلّيةاالسم ونقول إّن األمساء 
ات ليس هلا ظهور وتعني وال مسة ة الذّ ات، وهي أي األمساء يف مقام أحديّ الذّ 
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ة، مثّ ات بنحو البساطة والوحدة األصليّ وال إشارة وال داللة، بل هي شئون للذّ 
ة هلا ظهور وتعني وحتّقق وثبوت ووجود فائض منبعث من الواحديّ  يف مقام
ة يف حضرة األعيان ة والكينوانت امللكوتيّ احلقائق الّروحانيّ  ىة علالّرمحانيّ  احلقيقة

احلقائق  ىات وإشراقات علة هلا جتّليّ ات من حيت الرّبوبيّ الثّابتة، فمن مّث إّن الذّ 
تغرق هبا تلك احلقائق يف مقتضياهتا وآرارها ة، يسة واملوجودات اإلمكانيّ الكونيّ 

، فبذلك االعتبار ا وأسرارها يف احلقيقة األوىل ّبلوجه األعلىوشئوهنا وكماالهت
ته وليس له وجود زائد وحقيقته وهويّ  ىات االسم عني املسمّ ة الذّ أي أحديّ 

هل هو  ة أو غريها، فإذا كان غريهاات فإّن الوجود إّما عني املاهيّ ممتاز عن الذّ 
عطيل واالنفكاك؟ ملزم هلا ومن مقتضاها من غري تعطيل وانفكاك أو جاز التّ 

ته عني ته وماهيّ ته، وجوده عني ماهيّ ات من حيث أحديّ فاألّول حقيقة الذّ 
 ة وملزم هلا بوجه الوجوده، والثّاين مقام الوجوب فالوجود ممتاز عن املاهيّ 

الث مقام ر االنفصال ألنّه من مقتضاها، والثّ يتصّور االنفكاك وال يتخطّ 
اإلمكان أي الوجود املستفاد من الغري املكتسب عّمن سواه، فوجوده غري 

ته غري وجوده مع جواز االنفكاك واالنفصال ومثله يف املضيئات، ته وماهيّ ماهيّ 
فانظر يف جرم القمر حال كونه ساطعا منريا المعا، إّّنا اكتسب واستفاد الّنور 
من الشمس وغري ملزم له وجيوز انفكاكه منه، وهذا مقام الوجود اإلمكايّن 
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ة وشأنه احلدوث يف عام الكيان، ألّن املاهية غري الوجود والوجود غري املاهيّ 
ة وجيوز االنفكاك بينهما، وأّما الّشمس مع وجود اجلرم والّضياء أي املاهيّ 

ام واالقتضاء أي الّضياء ملزم والوجود ّبالستقلل واالمتياز بينهما االلت  
جلسمها وجسمها مقتضي له بوجه ال انفكاك وال انفصال وال انقطاع، ألهّنا 

ايّت عطيل سقطت عن الوجوب الذّ مشس بوجوب الّضياء وإذا وقع أدين توّهم التّ 
والّضياء االستقليل وثبت االستفادة واالستفاضة من الغري وهذا شأن اإلمكان 

وأّما حقيقة الّنور بذاته يف ذاته فشعاعه عني جسمه  ليس شأن الوجوب،
ته، ال تتصّور ته عني وجوده ووجوده عني ماهيّ وجسمه عني شعاعه أي ماهيّ 

ة واالختلف، وهذا مقام الوجود البحت وال تتوّهم الغرييّ  الكثرة واالمتياز
فهوم ذا كان الوجود امل، فإالّصفاتات مع بساطة ووحدة األمساء و ة الذّ وواحديّ 

صّور واإلدراك من حيث حقيقته اجملّردة عن الّنسب احملاط الواقع حتت التّ 
ات، فما ظّنك ّبحلقيقة ة الذّ سة عن الكثرات يف أحديّ ة مقدّ واإلضافات هويّ 
هة عن األوهام يت هي حميطة ّبحلقائق واإلدراكات ومن ّ ة الّ البسيطة الكّليّ 

ة، ة وساذج الواحديّ ديّ واإلشارات بل عن كّل وصف ونعت من جوهر األح
، فهل يتصّور فيها عن كّل مسة وإشارة وداللةة جمّردة ألهّنا حقيقة صمدانيّ 

ات ووجه تعّلقه ّبلّصفات كماالت الذّ   الّتكثّر والّتعدد واالمتياز من حيث
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أستغفر ٱّلّل عن  ة املقتضية لوجود املمكنات؟والرّبوبيّ  اإلهلّيةته لألمساء وجامعيّ 
ليل والبهان واملكاشفة رّبك ذو اجللل واإلكرام، فبهذا الدّ  ذلك تبارك اسم
ته وذاته وكنهه وهويّ  االسم يف احلقيقة األوىل عني املسّمى والعيان ثبت أنّ 

ة وعنواانت حقيقة وحقيقته ألّن األمساء والّصفات يف احلقيقة وتعبريات كماليّ 
بيان شاف كاف ظاهر ّبهر ال رموز وهذا  يء  ش   ه  ع  م   ن  ك  ي   م   و   ّلّل  ا ان  واحدة، ك  

وال غموض ي يل كّل حجاب ويكشف كّل نقاب عن وجه احلقيقة عند من 
بلغ مقام املكاشفة والّشهود بتأييد من الّرّب الودود، واملقصود من األمساء 

مساء املنطوقة ن كّل داللة وإشارة، فإّن األهة عسة وحقائقها املن ّ معانيها املقدّ 
ألهّنا أعراض  ىإهّنا غري املسمّ  اهلواء يف عام الّشهادة ال شكّ  امللفوظة إبعانة

سة والعقول تعرتي اهلواء وإشارات للمعاين املوجودة املعقولة يف األفئدة املقدّ 
ات بوجه البساطة والوحدة دون شائبة القائم ّبلذّ  اجملّردة، بل املراد املعىن

احلكيم  كرالسم اجلليل والذّ االمتياز، فلنختصر يف بيان االسم ونذكر معاين ا
اين أي اسم اجلللة املتصّرف يف عوام والعنوان اإلهلّي يف لسان القاصي والدّ 

اهر والباطن والّلّب الغيب والّشهادة ونقول إّن املفّسرين واملأّولني من أهل الظّ 
ة ت عقوهلم وذهل شعورهم يف إدراك كنه ذات األحديّ والقشور مبثل ما حتريّ 

دت تعريفاهتم واختلفت ة قد تكثّرت بياانهتم وتعدّ اته الكماليّ وحقيقة صف
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معانيهم واحتارت عقوهلم وعج ت نفوسهم يف بيان حقيقة مفهوم هذا االسم 
الكرمي والعلم العظيم واشتقاقه، قوم ذهبوا إّن الّلم للّتعريف واإلله اسم مصدر 

املنعوت و ود ّبالستحقاق املكتوب وقالوا معناه املعب املألوه كالكتاب مبعىن مبعىن
بكّل كمال جامع عند ملء اآلفاق، وقوم اعتقدوا أّن معناه وفحواه احملتار يف 

اإلطلق وأمثال ذلك كما هو املذكور  ىإدراك كنهه كّل العقول والّنفوس عل
ات يف الكتب واألوراق، وأصّح األقوال عند احملّققني منهم إنّه علم للذّ 

 ىعل اإلهلّيةة الفائض ّبلوجود والّشئون الكماليّ املستجمع جلميع الّصفات 
ذلك، وحنن لسنا بصدد ذلك وال نسلك يف  ىة واختصروا علاملوجودات الكونيّ 

أضيق املسالك بل نقول إّن هذه الكلمة اجلامعة واحلقيقة الكاملة من حيث 
ات البحت الباّت ال يتصّور عنها اإلشارة وال تدخل يف كنه الذّ   ىداللتها عل

مبظهر نفسه واستقراره  عبارة، أّما من حيث ظهور احلّق سبحانه وتعاىلال
العرش الّرمحايّن، هذه الكلمة اجلامعة جبميع معانيها ومبانيها  ىواستوائه عل
بشاراهتا وشئوهنا وحقائقها وآرارها وأنوارها وّبطنها وظاهرها وغيبها و وإشاراهتا 
ا ظاهرة ّبهرة ساطعة المعة يف سّرها وعلنيتها وأطوارها وأسرارهو وشهودها 

ة، ة الّسبحانيّ اتيّ ة والذّ ة والكينونة الّرّّبنيّ ة والّسدرة الّلهوتيّ الفردانيّ ة احلقيقة الكّليّ 
ة الّناطقة يف غيب ة وشئوهنا الّصمدانيّ ة املطلقة اجملّلية بصفتها الّرمحانيّ اهلويّ 
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ور فاران الّرمحن هور طور النّ اإلمكان قطب األكوان املشرقة يف سيناء الظّ 
آفاق  اهر الباهر املتجّلي علىظّ املتكّلمة يف سدرة اإلنسان إيّن أان اّلّل ال

حاطت ملكوت األكوان خضعت األعناق أ قّوةو اإلمكان حبّجة وبرهان وقدرة 
شاخصت األبصار من أنواري وملئت و آلاييت وخشعت األصوات لسلطاين 

استيقظت الّرقود من نسمايت و  اآلفاق من أسراري وقامت األموات بنفحايت
وحارت العقول يف جتّليايت واهت ت الّنفوس من فوحايت وقّرت العيون بكشف 
مجايل وتنّورت القلوب بظهور آراري وانشرحت الّصدور يف جّنة لقائي وفردوس 

ليل احلّق بعني اخللق املستوضح الدّ  ها الّسائل الّناظر إىل، اي أيّ عطائي، فآه آه
بيل لو استمعت أبذن اخلليل لسمعت الّصريخ والعويل واألنني من أبناء الس

ة من املمكنات مبا غفل العباد واحلنني من حقائق املوجودات واأللسنة امللكوتيّ 
وضّلوا عن الّرشاد يف يوم امليعاد عن الّصراط املمتد بني ملكوت األرض 

كتبه وصحفه والّسموات، مع أّن كّل األمم مبّشرة وموعودة يف صحائف ٱّلّل و 
هور األعظم والّنور األقدم وزبره بصريح العبارة املستغنية عن اإلشارة هبذا الظّ 

 األفخم فإذا راجعت تلك الّصحائف والّصراط األقوم واجلمال املكّرم والنّ رّي 
والّرقاع جتدها انطقة أبّن هذا القطر العظيم واإلقليم الكرمي منعوت بلسان 

سة وخطة طيبة طاهرة، وأهّنا موسوم أبنّه أرض مقدّ األنبياء واملرسلني موصوف و 
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مشرق ظهور الّرّب مبجده العظيم وسلطانه القومي، وأهّنا مطلع آايته ومرك  راايته 
أهّنا البقعة البيضاء و ومواقع جتّلياته وسيظهر فيها جبنود حياته وكتائب أسراره، 

 ىرّبك األعل ىوفيها طور سيناء ومواضع جتلّ  ىوأّن فيها اجلرعاء بوادي طو 
س، الوادي املقدّ و أويل الع م من األنبياء، وفيها الوادي األمين البقعة املباركة  ىعل

بن عمران نداء الّرمحن من الّشجرة املباركة اّليت أصلها رابت  وفيها مسع موسى
توبوا قد اقرتب ملكوت  بن زكراي اي قوم وفرعها يف الّسماء، وفيها اندى حيىي

دين هي أيّ ٓ  هي إلٓ  تشرت روح اّلّل ورفع منه الّنداء رّب رّب إلٱّلّل، وفيها ان
قّوات الّسماء، وفيها و أمرك اّلذي ت ل ل منه أركان األرض  ىبروحك عل

ّبجلمال احملّمدّي يف ليلة  ىاّلذي ّبرك ٱّلّل حوله وإليها أسر  ىاملسجد األقص
امللكوت  إىلووروده عليها هو العروج  ىمن آايت ربّه الكب  ىاإلسراء لري 

، فتشّرف بلقاء ربّه ومسع الّندء واطلع أبسرار الكلمة ىواألفق األهب ىاألعل
دخل اجلّنة و ، فكان قاب قوسني أو أدىن ودان فتدىّل  ىالعليا وبلغ سدرة املنته

ذلك بوفوده  وأراه ٱّلّل ملكوت األرض والّسماء، كلّ  ىوالفردوس األعل ىاملأو 
سة البيضاء، وهذا كّله اركة الّنوراء وهذه احلظرية املقدّ ربّه يف هذه البقعة املب ىعل

صريح اآلية من غري تفسري وأتويل وإشارة ال ينكره إاّل كّل معاند جحود 
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زبره، ونعوذ و جهول، وال يتوّقف يف اإلذعان به إاّل كّل من أنكر صحف ٱّلّل 
عوت ّبّلّل من كّل جلوج وعنود وإذا عاند معاند وقال تلك األوصاف والنّ 

واحملامد اّليت شاعت وذاعت يف صحائف امللكوت إّّنا حازها هذا اإلقليم 
الكرمي والقطر العظيم حيث كان منشأ األنبياء وموطن األصفياء وملجأ األتقياء 
وملذ األولياء يف زمن األّولني فاجلواب القاطع والبهان الّساطع أّن اّلّل شّرف 

جّلياته وظهور آايته ونشر راايته وبعث رسله س هذه البقعة الّنوراء بتوّبرك وقدّ 
 وهو بعث منها أو هاجر إليها أو تشّرف وال رسول إاّل  وإن ال كتبه وما نبّ 

كهف الّرّب اجلليل فيها،   ىلإ ىبطوافها أو كان معراجه فيها، فاخلليل أو 
بن عمران مسع نداء الّرّب املّنان من الّشجرة املباركة املرتفعة يف طور  ىوموس

هذه الواقعة العظيمة املذكورة يف  اآلن م يلتفتوا الّناس ما معىن سيناء فيها، وإىل
 اد  ك  ي   ة  يَّ ب  ر   غ  ال  و   ة  يَّ ق  ر   ش  بر وما هذه الّشجرة املباركة زيتونة ال  كّل الّصحف وال ّ 

اهرة قيقة الظّ ، فالّشجرة هذه احلور  ن   ىل  ع   ور  ، ن  ر  ان   ه  س  س  مت    م    و  ل  و   يء  ض  ا ي  ه  ت   ي   ز  
بن عمران كان  ىالباهرة اليوم، الّناطق من يف انرها بورك من يف الّنار فموس
اآلن، ألّن حدود  يسمع هذا الّنداء منها وذلك االستماع واإلصغاء مستمّر إىل

سة عن ة مقدّ ة والرّبوبيّ مان ليس هلا حكم يف عام الّرمحن، ومقامات األلوهيّ ال ّ 
زمنة فيها زمن واحد واألوقات وقت واحد، وفيها الوقت واألوان مجيع األ
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أبد سرمد دهر ليس له أّول وال  يتعانق املاضي واحلال واالستقبال ألنّه عام
 آخر.

  
لّلهّم لّبيك ا ربّه لّبيك ىبيان ما كّنا فيه ونقول وإّن املسيح اند فلنرجع إىل

به إليها  يف جباهلا وسهوهلا وانتشرت روائح قدسه فيها، واحلبيب أسري
قس يف مشارقها ومغارهبا بوفوده عليها، و  ىآايته العظم رأىوتشّرف بلقاء ربّه و 

ذلك سائر األنبياء واملرسلني إىل أن ظهر هذا األمر املبني الكرمي والّنبأ  على
أن تألأل  ىلعة إالعظيم والّسّر القدمي ودار يف األقطار الّشاسعة واألقاليم الواس

اآلفاق واستقّر العرش األعظم يف هذا القطر املكّرم، فلو  هذا اإلشراق يف هذه 
ها ومسّوها وتقديسها وتن يهها لبعث األنبياء فيها وهجرهتم إليها كان شرفها وع ّ 

  اد  لو  ّب   ك  نَّ إ   ك  ي  ل  ع  ن    ع  ل  اخ  بن عمران ف   ىووفودهم عليها ملا خوطب موس
 
 س  دَّ ق  امل

قدومه ملا أمر خبلع نعله خبضوع وخشوع ، لو كانت البقعة املباركة شرفها بى  و ط  
 يف   ن  م   ك  ر  و  ملك كرمي وسلطان عظيم وقال ب    ىاّلذي من لوازم آداب الوفود عل

 ولو تأتيهم بكّل آية لن الّسمع وهو شهيد وإاّل  ى، وهبذه كفاية ملن ألقار  النَّ 
 .يم  ظ  الع   يّ  ل  الع   ّلّل  ا ق  د  ص   ر  ذ  النُّ و   ت   اآلاي  ين  غ  ا ت   م  يوٴمنوا هبا و  
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ويف كتاب حمي الّدين إّن هذه األرض املقّدسة أرض ميعاد أي تقوم فيها 
القيامة الكبى وهي البقعة البيضاء، وإّن امللحمة الكبى مبرج عّكا وتصبح 
أرضها كّل شب منها بدينار، ويف جفر ابن جمله إّن مرج عّكا مأدبة اّلّل، وإذا 

والّرواايت الواردة يف مناقب هذه األرض أردان بيان األحاديث واألخبار 
املقّدسة ليطول بنا الكلم ونقع يف امللم، فاختصران مبا هو صريح القرآن 
وأشران جممل مبا هو يف الّصحف األوىل والّسلم على من اتّبع اهلدى، ولنعد 
إىل معىن البسملة ونقول يف بيان الّرمحن والّرحيم، اعلم أّن الّرمحة عبارة عن 

لفيض اإلهلّي الّشامل جلميع املوجودات وسعت رمحته كّل شيء، وأهّنا مصدر ا
جلميع املمكنات من مجيع الّشئون واألطوار والّظواهر واألسرار واحلقيقة 

نات والقابلّيات والّتشّخصات من الغيب والّشهادة يف والوجود واآلرار والّتعيّ 
ّذاتّية اإلهلّية وهي عبارة عن إفاضة عام األنوار، وأهّنا تنقسم قسمني، ّبلّرمحة ال

الوجود ّبلفيض األقدس األعلى يف مجيع املراتب واملقامات اّليت ال هناية هلا 
للحقائق واألعيان الثّابتة يف حضرة العلم الّذايّت األعلى، وّبلّرمحة الّصفاتّية 
الفائضة من احلضرة الّرمحانّية ّبلفيض املقّدس األّول حبسب االستعداد 

لقابلّيات املستفيضة من الّتجّلّيات الظّاهرة الباهرة يف أعيان املوجودات، كّل وا
واحدة منهما تنحّل إىل رمحة عاّمة اّليت تساوت فيها احلقائق املوجودة من 
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حيث الوجود العلمّي والعييّن، ورمحة خاّصة ظهر برهاهنا وانكشفت أسرارها 
رها ومتّوجت حبارها وطلعت واشتهرت آايهتا وخفقت راايهتا وتألألت أنوا

مشوسها واكفهّرت جنومها ورّق نسيمها وفاح مشيمها وأضاء أفق مبينها يف 
احلقائق الّنورانّية اّليت استضائت واستفاضت واستنارت من األشّعة الّساطعة من 
مشس احلقيقة يف مجيع الّشئون واألطوار واألحوال واآلرار، ومبثل هذا فانظر يف 

الّظهور واإلشراق، ترى أّن الفيض األقدس اخلاّص اّلذي به وجود عام الّتشريع و 
اهلياكل القدسّية والكينوانت املنّ هة الّلطيفة الّروحانّية، هو إفاضة اهلداية 
الكبى وإيقاد انر احملّبة اإلهلّية املوقدة يف القلوب الّصافية املشتعلة من الّنفس 

ي واجلود الّصمداين، وجتد أّن الفيض الّرمحاين واملدد الّسبحاين والفيض اإلهل
املقّدس الّرّّبيّن هو إفاضة الكماالت والفيض الوجداين والّصفات وامللكات 
والعطاء الّروحاين واخلصائل والفضائل اّليت هبا حياة العام ونورانّية سائر األمم، 

ألقدس فهااتن الّرمحتان الّذاتّيتان أي اخلاّصة والعاّمة الّصادراتن من الفيض ا
اإلهلي الّذايّت مذكوراتن يف البسملة اّليت فاحتة االجياد وإفاضة الوجود 
للموجودات اجملّردة واملاّدية، وأّما الّرمحتان الّصفاتّيتان اخلاّصة والعاّمة الّصادراتن 
من الفيض املقّدس الّصفايت فهما مذكوراتن يف الفاحتة اّليت هي بيان احملامد 

هبذه كفاية ملن أراد أن يطّلع أبسرار البسملة وإاّل ليس والّنعوت اإلهلّية، و 
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)عبدالبهاء   ملعانيها بداية وهناية والّروح والبهاء على أهل اهلداية والّسلم.
  عّباس(

 


