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 هو اّلله                               
 

 : بينيي َوالذّيْكري احَلكييمي
ُ
﴿إيَذا الشَّْمُس ُكوّيَرْت َوإيَذا النُُّجوُم قَاَل ٱّلّلُ َتعاََل ِفي الُقْرآني امل

  1ٱْنَكَدَرْت﴾
 
نَّ الشَّْمَس هييَ  ََيتَُُّها الَوَرَقُة احلَ يَ  ُر الشُّعاعي البَ ُع الَفْجري وَ اطي ُب السَّ وْكَ الكَ  ائيَرُة ٱْعَلميي ِبَي اهي

َمى الطَّامَّةي الُعظْ بتَْرى وَ ياَمةي الكُ ُهوري القي  َعاَلميها، ََبيظُ بي ِفي واكي ََْعظُم الكَ ََْشَهُر النُُّجومي وَ 
َُثيُر النُُّجوُم َويتَ وَُّر الشُُّموُس وَ َهى تَتَُكَ وقييامي السَّاَعةي اأَلَمرّي اأَلدْ  رُّ ميْن هَ وَ  ْنَشقُّ الَقَمرُ تَتنتْ ذا سي

ُْسَُِتيي َعْن َبَصري كُ 
ُْسَُميرّي والرَّْمز امل

ُف َلُه ظُ ي َنظٍر والكَ لّي ذي ََْسراري احَلْشري امل وُر اجلَلييلي هُ اشي
ْوُعودي 

َ
َُظري، ََإيذَ  اأَلكََبي امل ُنتْ

َلتي زي لْ زُ َجاَءتي الطَّامَُّة وَ َََتتي السَّاَعُة وَ ا قَاَمتي القيياَمُة وَ امل
َفتي اجليباُل وَ باقيها وَ َرتي السَّماُء َِبطْ انْتَفطَ ا وَ الََ ْلزَ ْرُض زي األَ  َرتي انْتَقَعَرتي اأَلْشجاُر وَ ُنسي ُسجّي

َرتي الُوُحوُش وَ  َب املييزاُن وَ الُبُحوُر وُحشي  َُدَّ َُزليَفتي اجليناُن وٱمْ اُن وَ رَ َتَسعََّرتي النّييتْ ُنصي
راطُ  َفتي وّيرتي الشُُّموُس وَ ْعَِتيَض ِليَ كُ ليُمْعَِتيٍض ََْن يتَ  مَّلتي اأَلْشراط ََهلْ كَ تَ وَ  الصّي ُخسي

، إينَُّه َشْرط  ال ََتوَ تَتَُابَتَعتي الرُُّجوُم؟ ميَستي النُُّجوُم وَ وُر ََْو طُ الُبدُ  َ الَقيُّومي ح  َمْعُلوم  وَ  َرّبّي اضي
ْنصافي اخلاِلي ميَن الَّ ، وَ ودٍ َمْردُ  ُمْغُاظٍ  لُّ َجُهوٍل َعُنودٍ  كُ الَّ رُُه إي ْنكُ  يتَ اَل  ذي ميْن ََهلي اإلي

قاُق الَقَمري واْنطي وُُّر الشَّْمسي وَ السَّاَعةي َوقيياميها َتكُ  ُقوُل ميْن ُشُروطي االْعُيسافي يتَ  ماُس اْنشي
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، وَ  ْرُصوصي
َ
، ألَنَُّه ََْمر  َمْنُصوص  كالبُتْنياني امل يَّ ا كَ إيذَ النَّْجمي  الُوُجودي ُة َغرَي اَنتي احلَقييَقُة واملاهي

َنَُّه ُمْسُفاد   اكي لَيَسْت َعنَي الُوُجود، ََالُوُجود قابيل  لالْنفيكَ وَ  َن الَغريي ََ  َعْنها ألي َنَُّه َغرُي مي ْو ألي
يَّةي، ََاجليْرُم إيذَ  ري اَن اجليْرُم َعنَي النُّو ا كَ مَّا إيذَ ََ النُّوري َعْنُه، وَ  اكُ وز اْنفيكَ اَن َغرَي النُّوري يَُ ا كَ املاهي

ْنها مَ  اكُ االْنفيكَ  وزُ  يَُ اَل  َثُل اأَلْعلى، ََإينَّ النَّرياتي عَلى ثالثَةي ََْقساٍم مي
َ
ا ُهَو نُورُُه وّللّي امل

، وَ النُُّجومي السَّيَّ ميَن الَغريي كَ  ُمْسَُفاد   ْنها مَ ارَةي َحوَل الشَّْمسي ْسميهي مي ا ُهَو نُورُُه َغرُي جي
ْرُمُه غرُي نُوريهي َولك وريَق بَينَتُهما الَغريييَُّة يُث طُ حَ ْسَُتْلزم  َلُه وَ مُ وَ  كَ لي ذَ نَّ اجليْرَم ُمْقٍَُض لي َوجي

ْنها نَتْفُس النُّوري ََ َرْهَرَهةي، وَ النُُّجومي الدُّ الشَّْمسي وَ َعني النُّوري كَ  اكُ يََُصوَُّر االْنفيكَ  ََُصوَُّر  يتَ اَل مي
هي  اكُ اْنفيكَ  الَقَمُر َوالنُُّجوُم الشَّْمُس وَ ، ََ 2﴾اأَلْرضي واتي وَ وُر السَّمَ اّلّلُ نُ ﴿الشَّيءي َعْن نَتْفسي

راُج كُ وَ  يَّ مَ وَ  لُّ َمْوُجودٍ كُ َلُق َعَليها اْسُم النُّوري، َو طْ لُّها يُ السّي ْو ميَن الَغريي ََ  هي ُمْسَُفاد  ُة ُوُجودي اهي
يَّ ُه غَ ُوُجودُ  ََمَّا نَتْفُس الُوُجود َعْنُه، وَ  الُوُجودي  اكُ ْنفيكَ ا وزُ ُُُه َغرُي ُوُجودهي يَُ يتَّ اهي مَ ُيهي وَ رُي ماهي
هي، وَ اكُ ََُصوَُّر اْنفيكَ ََاَل يتَ  ح  َمْشُهور  اَل ا ََْمر  وَ ذَ هَ ُه َعْن نَتْفسي ََْ اضي  ْغنييكَ يتُ  الَبياني وَ ََل اُج إي َُ  

َ الرَّْْحَني َعْن كُ  َعني الَبياني الشُُّهودُ  َفٍة وَ لّي نَتْعٍت والَعياُن، ُسْبحاَن َرّبّي  زي  َحيّي َتَصوٍُّر ِفي َوصي
ْمكَ  يَع الشُُّموسي كَ اإلي ، َوإينَّكي ََْنتي َي ََيتَُُّها الَوَرَقُة لََُتْعَلمينَي َحقَّ العيْلمي ََنَّ َجَي اَنْت  اني

َفًة عيْند إيْشراقي نُوٍر ميْن ََْنواري َربّيكي كَ  َنَة كَ ، وَ اسي َََْضري ِفي  قي لييَلًة َعني النُّطْ اَنْت كَ ََنَّ األَْلسي  
َعًة وَ ََنَّ الُوُجوَه كَ ، وَ كي َمْواَل  َعًة خاشي َرًة عيْندَ اأَلْعناَق ُمْنكَ اَنْت خاضي  كي دي ََتَلّيي آاثري َسيّي  سي
كي الَّذي  ََُْبوبيكي وَ  اُلوا بَيَنكي حَ وَ  ليلَّذيَن َحَجُبوكي  ، ََُسْحًقاي َرَّبَّ َسَعْوا لَيالً احلَُنوني وَ  َبنَي 
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ْدرَةي الَفْرَدانييَّةي، َوََْسَأُل ٱّلّلَ ََْن  ني عَ  وكي ْسقيطُ يُ وَ  ْقطُعوكي  يتَ ّتَّ حَ  اََنارً وَ  ْوَحةي الرَّْْحانييَّةي والسّي الدَّ
بارََكةي 

ُ
َعكي على الشََّجَرةي امل  يْرجي

  )عبدالبهاء عّباس( 


