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أما ما سألت اي أيها املتوجه إىل ساحة البقاء واملقتبس من قبسات شجرة طور
السيناء من املالئكة واملراد هبذا اإلسم يف اآلايت اإلهلية فاعلم أبن له معان شىت:
ويف مقام اخللق يطلق على الذين قدست أذايهلم عن الّهوات ويتبعون رب
السموات يف كل الصفات وهذا اإلسم يطلق على ابطنهم وحيكي عن سرهم
وحقيقتهم وأولئك الذين يذكرهم هللا يف آايته ويسميهم أبمساء شيت وإين أذكر لك من
أمسائهم وأفسره لك لكي تعرف املقصود معاين كلمات حضرة املعبود
منها محلة العرش فاعلم أبن املراد من العرش هو قلب اإلنسان كما تغرد
عندليب البقاء وورقاء العماء :قلب املؤمن عرش الرمحن 1ونطق لسان العظمة يف
2
الكلمات املكنونة﴿ :ف ؤادك منزل قدسه لن زول وروحك منظري طهرها لظهوري﴾
ألنه يقبل جتلي اجلمال ويستقر عليه سلطان حمبة مالك املبداء واملآل
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حديث إسالمي شريف
الكلمات املكنونة "العربية ،حضرة هباءهللا ،رقم 59
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ويف مقام احلق يطلق على أنبياء هللا ورسله كما قال تبارك وتعاىل يف القرآن
الكرمي﴿ :احلمد لل فاطر السموات واألرض جاعل املالئكة رسالً أول أجنحة مث ن
وثالث ورابع﴾ 3وقد أراد رب العزة من األجنحة يف هذه اآلية شئون اآلايت وأقسام
البينات اليت بعثهم هبا وجعلها سبب وصول العباد إىل معدن الرشاد وهداية اخللق إىل
جنة احلب والوداد ألنا هي السبب األعظم لرتقي العامل واجلناح األقوم لطريان القلوب
الصافية إىل جنة األحدية ومقام قدس الواحدية لذا مسيت ابألجنحة يف الكتب اإلهلية
فوهللا اي أيها املتوجه لو يسمع أحد من آايت ربه يسمع الفؤاد ويدرك لذة املعاين اليت
سرتت فيها لريتقي إىل منتهى مقامات السداد ويتصاعد من العوامل الرتابية إىل العوامل
احلقيقية
ويف مقام يطلق هذا اإلسم على مّية هللا النافذة وإرادته احمليطة الكاملة ألنا
هي علة خلق العامل وسبب تقمص قميص الوجود هيكل العدم وإن هذا اإلسم يطلق
على مجيع الصفات اإلهلية وإين لو أريد أن أفصل يف هذا املقام ليطول الكالم ومن
يريد أن يطلع ويعرف ابلتفصيل فليقرأ آايت هللا العزيز اجلميل ويتفكر يف املقامات اليت
نزلت هذا اإلسم إذا يعرف املراد ويقنع عما ذكر يف كتب العباد
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ويف مقام يطلق هذا اإلسم على أحكام نزلت من مساء مّية الرمحن وجعلها هللا
السبب األعظم حلفظ العامل وقدر هبا املوت واحليات وإنا هي يف مقام أخذ الروح عن
املّركني تسمى عزرائيل
ويف مقام حفظ عباد هللا عن االفات تسمى مالئكة حافظات
ويف كل مقام تسمى يف اآلايت اإلهلية ابسم خمصوص وال يقدر العاقل أن
يّك و يضطرب من اختالفات األمساء اليت نزلت يف كتب األنبياء
مث اعلم اي أيها املؤمن ابلل أبن الذي خلق الوجود من العدم وعلم اإلنسان ما
ال يعلم يكون خمتارا فيما يّاء ومقتدرا على ما يريد من خلق جديد وال ينكر العارف
قدرته القادرة وقوته القوية القاهرة ويوقن كل بصري أبنه لو يّاء ليخلق خلقا ال تدركه
حوادث الزمان وال حييط عليه حواس من يف اإلمكان وإين يف هذا املقام اكتب لك ما
نزل من جربوت هللا العزيز اجلميل يف جواب من سأل ربه اجلليل من جربئيل قوله
جلت عظمته وعلت قدرته﴿ :وأما ما سألت من جربئيل إذا جربئيل قام لدى الوجه
ويقول اي أيها السائل فاعلم إذا تكلم لسان العظمة بكلمته العليا اي جربئيل تراين
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موجوًدا على أحسن الصور يف ظاهر الظاهر ال تعجب من ذلك إن ربك هلو املقتدر
القدير﴾.4
وأما ما سألت من اجلن فاعلم أبن هللا تعاىل خلق اإلنسان من أربع عناصر انر
واهلواء واملاء والرتاب وظهر من النار احلرارة ومنها ظهرت احلركة وملا غلب يف اإلنسان
طبيعة النار على ساير الطبايع يطلق عليه هذا اإلسم وهو يف احلقيقة األولية يطلق
على املؤمنني ابلل واملوقنني آايته واجملاهدين يف سبيله ألنم خلقوا من انر الكلمة
الرابنية اليت تكلم هبا لسان العظمه قال وقوله احلق﴿ :وخلق اجلان من مارج من
انر﴾ 5وكذلك وصفهم يف كتابه املبني بقوله املتني﴿ :أشداء على الكفار﴾ 6ألن يف
مقام اجلهاد مع أهل العناد تراهم كالربق الالمع والرمح القامع تعاىل من حركهم بتلك
النار املوقدة وملا تنظر إىل رمحهم ولطفهم واتباعهم أمر هللا وتقديسهم عما سواه
تسميهم ابملالئكة كما ذكران يف بدو الكالم
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ويف مقام يطلق على الذين يسبقون يف اإلميان عما دونم مبا يرى منهم سرعة
احلركة من النار املوقدة من الكلمة اإلهلية ألن من قلوهبم ترتفع زفرات احملبة والوداد يف
بواطنهم تلتهب نريان مودة مالك املبداء واملعاد
إ ًذا فاعرف اي أيها السائل أبان فسران لك التفسري احلقيقي يف هذا اإلسم ولكن
فاعلم أبنه يطلق على غري املؤمنني جا ًزا مبا يرى منهم من الكرب واالستكبار يف أمر هللا
واحملاربة واجملاهدة مع أنبياء هللا ويدل على هذين التفسريين ما نزل من جربوت مّية
هللا رب العاملني يف سورة اجلن قوله تعاىل﴿ :قل أوحي إل أنه أمسع ن فر من اجلن
رآان عجبًا ي هدي إىل الرشد فآمنا به ولن نّرك ب ربنا أح ًدا (إىل قوله
ف قالوا إان مسعنا ق ً
تعاىل) وأان منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قد ًدا﴾.7
فيا أيها العبد املتوجه إىل هللا قد نزل يف آايت مالك املبداء واملآل كل ما خيطر
ابلبال فال حتتاج ابجلواب والسؤال ولكن احتياج أهل الوداد هو من تّتت األلواح يف
البالد نسئل هللا أبن يوفق أحبائه على قرائة آايته وألواحه ويؤيدهم على عرفانا
واالستغناء عما دونا ونسأله تعاىل أبن يقدر لك وألحبائه خري الدنيا واآلخرة
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ويسكنكم يف ظالل شجرة عنايته وألطافه ويّربكم من معني رمحته وإفضاله إنه على
كل شيء قدير ال إله إال هو الواحد الفرد العزيز احلكيم( .عبدالبهاء عباس)
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