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 هو اهلل

 

 

ذي جعل أسمائه وصفاته لم يزل نافذة أحكامها في مراتب لحمد هّلل ال  أ

هود، وبها جعل  الوجود وباهرة آثارها وثابتة آياتها في عوالم الغيب والش 

رة لظهور شئونه وسائرة في فلك ثسة المستفيضة المستنبئة مستأالحقائق المقد  

عود، وقد   نشاء رها مبدالكمال قوسي الن زول والص  أ اليجاد في عالم الإ

ا  الأعلىومصدر الحقائق المتدر جة في مراتب الوجود بالوجه  المعهود، فلم 

تها الن اشرة الجاذبة ة الغيب الحقائق الكامنة في هوي  على  أشرقت شمسها بقو 

لظهور  فانبعثت وانتشرت وانتثرت وانتظمت واستفاضت واستنبأت واستأثرت

ئون الر حماني   مداني  ة وال  الش  بحلل الأنوار بعد خرق الأستار  ت، فظهرةثار الص 

وسارت في أفالك الت وحيد ودوائر الت قديس ومدارات الت هليل، فكانت 

شموس الت سبيح هّلل الحق  دائرة مشرقة في فضاء رحب واسع غير متناه ل 

شارات، فسبحان بادعه ومنشئه وباسطه تحد   ده الجهات ول تحصره الإ

نه بمصابيح ل عداد لها وقناديل ل نفاد لها ول يعلم جنود رب ك وناظمه ومزي  

ة، وجعل ة أفالكها العلوي  ة الر حماني  اإل  هو، وجعل دوائر هذه الكواكب الن وراني  
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اجة رجراجة بحيث نة سي  ة لطيفة لي  أجسام هذه الأفالك الر وحاني   الة مائعة مو 

ي  راري الد  تسبح تلك الد   يح في فضاء رحيبها بعون سها وتة في دائرة محيطر 

رها، وبما اقتضت الحكمة البالغة الكل ي  صانعها وخالقها ومقد   ة رها ومصو 

لهي   ا، وأن ا وجسمي  ا روحي  ا وعرضي  ة أن تكون الحركة مالزمة للوجود جوهري  الإ

ر قوامها  يبطل نظامها ويتغي  ل وماسك وسائق لئال  تكون لهذه الحركة زمام ومعد  

ة بينها غالبة فتتساقط الأ  ة جاذبة عام  جسام وتتهابط الأجرام قد خلق قو 

حاكمة عليها منبعثة من الر وابط القويمة والموافقة والمطابقة العظيمة 

الموجودة بين حقائق هذه العوالم الغير المتناهية، فجذبت وانجذبت 

موس القدسي   ة وحر كت وتحر كت ودارت وأدارت ولحت وألحت تلك الش 

اراتها في مداراتها وسمواتها ودوائرها، ة وتوابعها وسي  بعوالمها الن وراني   الباهرة

فبذلك تم  نظامها وحسن انتظامها وأتقن صنعها وظهر جمالها وثبت بنيانها 

ق برهانها فسبحان جاذبها وقابضها وفائضها ومدب رها ومح ا يصفه ر  وتحق  كها عم 

 العارفون وينعت به الن اعتون.

 

ج ستفيض من فيضان البحر الأعظم المتمو ج المتهي  ها الميا أي  

الر كن اإلى  لك بما أويت ىالأمم، طوب ئشواطعلى  المتهاجم الأمواج
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ديد والكهف المنيع مقام الت بت ل رب ك العزيز الحميد، وتبر أت من اإلى  الش 

موارد الحقائق والأسرار اإلى  ست من أوهام الأفهام سارعاظنون الفنون وتقد  

معين فرات العلم ومجمع البحار ومرجع الأنهار، فاعلم بأن  كل  اإلى  اشومتعط  

المحدود وأن  الحصر في الموجود غير متناه صنعه غير متناه وأن  الحدود صفة

ر الحصر لالأكوان من دون بي   نة ليس في حقيقة الوجود، ومع ذلك كيف يتصو 

لشأن من شئون فانظر ببصر حديد في هذا الكور الجديد، هل رأيت  وبرهان،

ه بل أحاطت شئونه كل  ا يقف عنده بالت حديد؟ ل وحضرة عز  رب ك حد  

نشاء، هذه شئون  ست عن حد  الأشياء وتنزهت وتقد   حصاء في عالم الإ الإ

ة، ة وكذلك فاستدلل بها في العوالم الجسماني  ة في العوالم الر وحاني  رحماني  

ت، وأن  كل  سافل صورة ومثال اات آيات وانطباعات للر وحاني  لأن  الجسماني  

فلي  للعالي بل اإن  العلوي   ات ات والجوهري  ات والجسماني  ات والر وحاني  ات والس 

ور والمعاني ات والجزئي  ات والكل ي  والعرضي   ات والمبادٴي والمباني والص 

وحقائق كل  شيء وظواهرها وبواطنها كل ها مرتبط بعضها مع بعض ومتوافق 

نمط على  ر اتنظام البحور والذ  على  د القطراتشأن تجعلى  ومتطابق

موس بحسب قابل   ات بالن سبة لما دونها ياتها واستعداداتها، لأن  الجزئي  الش 

اإلى  ات بالن سبةمة في أعين المحجوبين جزئي  ات المتعظ  ي  ل  أن  الكوات كل ي  
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نات ال تي أعظم منها، فالكل ي  والحقائق  مر ة في الحقيقة أة والجزئي  المكو 

 واإل  
 
 وشأن نسبي

 
 رحمة رب ك وسعت كل  شيء، اإذا فاعلم بأن  الهيئة اإضافي

ا ظهورا أو بطونامعالج  اإم 
 
 أو جزئي

 
ا ا سر  ة لنظام الوجود شاملة لكل  موجود كل ي

ات ات غير متناهية من حيث الأعداد كذلك الكل ي  أو عالنية، فكما أن  الجزئي  

حصاء، وأن   خارجة عن حد   ةالجسيمة والحقائق العظيمة الكوني   العداد والإ

ست عن القيود مشارق الت وحيد ومطالع الت فريد وشموس الت قديس تعالت وتقد  

، ةهت عن الحدود الحصري  ة تنز  ة والن وراني  ة، وأن  العوالم الر وحاني  العددي  

ة ل يحصيها العقول والأفهام ول تحيط بها وكذلك عوالم الوجود الجسماني  

الحديث المأثور ودق ق الن ظر في معانيه اإلى  أولي العلم الأعالم، فانظرمدارك 

هعلى  ال ةالد   ]اإن   :سعة الكون وات ساعه الخارج عن العقول والحدود وهذا نص 

ماء وما  ىاهّلل تعال خلق مائة ألف ألف قنديل وعل ق بالعرش والأرض والس 

ول يعلم ما في باقي القناديل الجن ة والن ار كل ها في قنديل واحد  ت ىبينهما ح

را اإن ما كان لضيق دائرة ا وعب روا لها حص  وكل ما ذكر العارفون لها حد   هّلل[ ااإل  

شارات ال ذين قرائحهم جامدة وفطنهم  دراكات واحتجاب أهل الإ العقول والإ

ا، ا معلوم  ا وشأن  ا مقسوم  ن  في كل  كور ودور رزق  اإ خامدة من فرط الحجبات، و

رجات والستعداد المراتب والد  اإلى  حقائق لها ظهور وبروز بالن سبةن  الاإ و
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نساني  والقابلي   ة والفضائل ة والكمالت الن فساني  ات، مثال فانظر في الحقيقة الإ

ئون الوجداني  الر وحاني   وانبعاث وسنوح يتتابع هور ة اإن ها لها اشتهار وظة والش 

مدارج ى أعلى اإلى الن طفة الأدن من مقام ىالت در ج في معارج الن شأة الأول

هود، اإذا تفر س ، فبمثل ذلك شأن كل ي  الأعلىالبلوغ  ة الوجود من الغيب والش 

الر فيع  اهّلل رب  العرش ىور العظيم المنيع وقل تعالفي هذا الكور البديع والد  

مس الوحداني   مداني  بما أظهر الش  امخ ة والحقيقة الص  ة من هذا المطلع الش 

 الباذخ 
 
تها الن افذة الحامية القوي ا سطعت أشع  الأكوان على  القديم بحيث لم 

تها الخاوية والأراضي الخالية انبعثت حقائق كل  شيء والمعاني الكل ي   ة بقو 

ر  امية الن   واشتهرت مكنونات العلوم الكاشفة لحقائق المعلوم وظهر الس 

لكريم والطلوع العظيم المصون المخزون والر مز المكنون، لأن  في هذا الكور ا

ئون الر حماني   ة في مركز الأنوار وظهور الكنوز دور الحقائق والأسرار وحشر الش 

ك العزيز المختار، بحيث في حقيقة القطرات ة عوالم رب  رة في هوي  تالمست

فات  ل ىر ات تتجة الذ  بحور ال يات وفي هوي   تتمو ج شموس الأسماء والص 

ابقون في ويكتشف المعاصرون في صفائح  الأحجار أسرارا لم يكتشفوا الس 

قد  -دون الن ظر والستدلل  -هور الأعظم لوائح مرايا الأنوار، لأن  في هذا الظ  

هود وتخل صت ذوات الأجنحة من الأفكار من  فتح أبواب المكاشفة والش 
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بحات وانشق ت الحجبات وهتك الأستار من  شبكة الأوهام وانكشفت الس 

اسطوة الأسرار، و عف والضمحالل لم يستطع ولم  لم  مكان شأنه الض  كان الإ

ور اإل تدريجا، فالأجل الط   ىأعلعلى  هور المشرقيحتمل ظهور آثار هذا الظ  

اج وتجتلون ذلك ستنظرون بأعين الفرح والبتهاج آثار هذا الن ي   ر الأعظم الوه 

الن ور ال تي كل  الأرجاء من ال فاق وتلتقطون دراري على  أنوار الحكمة مشرقة

اج وتشربون من الينابيع الص  مطام المتالطم المتهي  يقذفها هذا الط   افية ج المو 

اج، فطوب لمن لم  ىالعذبة الن ابعة من فيضان هذا الغمام المدرار بالماء الث ج 

يحتجب بسبحات علوم كالأوهام عن مشاهدة حقائق العلم واإدراك جواهرها 

نشاء لمن كشف  ىهّلل، وبشرا امفي أي   له الغطاء وبعث ببصر حديد بين مالء الإ

بعد ما شاخصت الأبصار من تجل ي المختار، وويل لمن حشر يوم القيامة 

عن استماع الن داء المرتفع  ر  ق  وفي آذانه و   الأعلىوغفل عن ذكر رب ه  ىأعم

، وقل يا اإل هي لو خلقت في كل  جزء من أعضائي الأعلىفي هذا الفردوس 

شارات  بأفصح الل غات ومعاني رائقة فائقة عن حدودا ناطقة ألسن   الإ

هور والأحقاب لعجزت عن أداء فرائض شكري وحمدتك وشكرتك في الد  

تك ومطلع يمان بمظهر رحماني  الإ على  لفضلك واإحسانك، بما وف قتني

نشاء، ومي  ومهبط أسرار قي   برىتك ومشرق آياتك الكفرداني   تك في قطب الإ
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، وكشفت عن بصري الغشاوة الحاجبة ى﴾ن  س  الح   اء  م  س  ال   ه  ل  وا ف  ع  د  ا ت  ام  ي  ا  و  ﴿

أغصان دوحة البقاء وأسقيتني على  أسمعتني نغمات طيور القدسولالأبصار 

هور الأعظم هور عن يد ساقي عنايتك في هذا الظ  الماء الط  ومن كأس الكافور 

 الأمنع الأقدس المبارك الكريم.

  

هّلل، فاعلم بأن  المعارف والعلوم ا ضاء محب ةها المرفرف في جو  فيا أي  

لي  و ة بالن سبة للحقائق الحكم والفنون ال تي ظهرت وسبقت في الأدوار الأو 

لهي  و ة، ال تي انقشع سحابها وكشف نقابها وسطع ة والأسرار الكوني  المسائل الإ

مع في الأوج شعاعها في هذا الظ   ل اإن ما هي مباد وكنايات ب الأعلىهور الال 

ة مثلها عند رب ك كمثل أكثرها أوهام وشبهات، لأن  الحقيقة الجامعة الكوني  

نساني   الحقيقة لي  الجامعة الإ باوة فولي  ة من الط  ة، فإن ها في مراتبها الأو  ة والص 

فات والمحامد البشري   -والمراهقة  ولكن أين  -ة ولو كانت مصدرا لظهور الص 

ئون من الكمالت العقلي   ب اني  والحقائق الملكوتي  ة هذا الش  ة ة والأسرار الر 

ائحة الفائضة في مرتبة بلوغها وأعظم سطوعها وشروقها، فالأجل ذلك  الس 

ينبغي أن تت خذ هذا الأمر ميزانا لكل  الأمور ول تعبأ بالحكايات والأقاويل 

شارات، لأن ها مبالغات وقصص وأفواه أهل الوهم على  ال تي تتناقل الإ
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تبرها أولو الأبصار، بل الشأن في تحقيق المسائل واكتشاف وأساطير ل يع

ة بالبراهين ة الحقائق الكوني  الحقائق المستورة والأسرار المكنونة في هوي  

ة كاملة، فأمثال هذه  لئل الباهرة والحجج القاطعة بموازينالواضحة والد   تام 

 بصيرتهم وطابت هّللاالأمور ل يجوز العتماد والر كون عليها عند ال ذين فتح 

انشرحت وسريرتهم وتنو رت بواطنهم ولطفت ظواهرهم وانجلت قلوبهم 

سة  صدورهم في هذا الكور المجيد العظيم، واإل  الحكم والمعاني ال تي مؤس 

 الأوهام ول يقتنع بها الفطن الذ  على 
 
م أصبحت عند أولي  كي الخبير العال 

العقول بأنوار الحقيقة على  العلم اليوم كأضغاث أحالم، فسبحان المجل ي

اطعة من مشرق الظ   المجيد بما خرق الحجبات وهتك  ى الر ب  هور، فتعالالس 

بحات وكشف الظ   شارات وكسر أغالل الظ  الس  ن يات لمات وقطع سالسل الإ

 ت ىنون وأطلق طيور الأفكار في أوج الأسرار، حوحر ر العقول عن قيود الظ  

رور في عوال ة الأبصار الأستار ال تي م الوجود وتشق  حد  يطيرن  بأجنحة الس 

رادق المنيع.  نسجتها عناكب الأوهام في هذا اليوان الر فيع والس 

  

نكشفت مسائلها وانحل ت معضالتها اإ ة اإذا فاعلم بأن  العلوم الر ياضي  

انتظمت قوانينها وأثمرت أفانينها في هذا العصر الكريم والقرن المجيد، وأن  و
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سةالنكشافات ال تي سبقت للمتقد    مين من الفالسفة وآرائهم لم تكن مؤس 

هّلل في أضيق ا أصل متين وأساس رصين لأن هم أرادوا أن يحصروا عوالمعلى 

وا ل خالء ول مالء بل أن قالاإلى  روا فيما ورائهاأصغر ساهرة وتحي  ودائرة 

ل هي  أالر   ، وهذامعد ب اني  ي مناف ومباين بجميع المسائل الإ ة، بل ة والأسرار الر 

ور والر   ي ا الر أات نجد هذات بالجسماني  وحاني  عند تطبيق عوالم المعاني بالص 

هة عن الحدود ة منز  ة الن وراني  أضعف من بيت العنكبوت، لأن  العوالم الر وحاني  

ة في هذا الفضاء الأعظم ة وكذلك العوالم الجسماني  العددي  وة ي  الحصر

يظهر أوهام  ت ىهذا سر كشفه اهّلل لعباده بفضله ورحمته حوالأوسع الر حيب، 

يفضح براهين ال ذين هم في غفلتهم يعمهون وينهدم بنيان وال ذين هم منكرون 

والم ٱهّلل فنونهم، بحيث عميت أعينهم عن مشاهدة ع وجوه ظنونهم وتسود  

وقصرت عقولهم عن اإدراك أسرار الملكوت في هذا المشهد العظيم، 

غيرة ال تي بالن  واعتقدوا بأن  العوالم محصورة في هذه الد   اإلى  سبةائرة الص 

 ل  و  ﴿ :العوالم كسواد عين نملة في فضاء ل نهاية لها كما قال وقوله الحق  

بع ا ما ذكر من الط  ، وأم  ﴾و   ه  ل  ا   ك  ب  ر   ود  ن  ج   م  ل  ع  ي   بع وبقات الس  موات الس  الس 

المذكورة في ال ثار ال تي سبقت من مشارق الأنوار ومهابط الأسرار، هذا لم 

يكن اإل  بحسب اصطالح القوم في تلك الأعصار، وكل  كور له خصائص 
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ات واستعداد ظهور الحقائق من خلف الأستار، اإذ كل  شيء بحسب القابلي  

مسي  ر، وما قصدوا بذكر الأفالك اإل  المدارات للسي  عند رب ك بمقدا ة ارات الش 

مس وتوابعها، لأن  سي   ارات هذه ال تي في هذا العالم الجامع لنظام هذه الش 

مس  أقدار سبعة من حيث الجرم والجسامة والر ٴوية والن ور، ومدارعلى  الش 

 وسماء
 
مسي من سموات هذه  القدر الأو ل منها فلك من أفالك هذا العالم الش 

دة الجهات الواقعة ضمن محيطها، وكذلك كل  ائرة المحيطة المحد  الد  

ماء ال تي واحدة منها شمس ولها عالم رهرهراري الد  الد   اطعة في وجه الس  ة الس 

اإلى  ظهورهااإلى  ، اإذا نظرت اإليها تجدها بالن ظرااراتهمخصوص بتوابعها وسي  

أقدار سبعة ومدار كل  على  مة يظهر اإن هاالأبصار من دون واسطة المرايا المجس  

قدر منها أو دائرته سماء مرفوع وفلك محيط في الوجود، ثم  اعلم بأن  هذه 

اجة وائر العظيمة واقعة ضمن أجسام لطيفة مائعة رائقة سي  الد  والمدارات  الة مو 

ماء موج ي الر  رجراجة كما هي مأثورة ف وايات ومصر حة في الكلمات بأن  الس 

ة الخالء ممتنع محال، فغاية ما يقال اإن  الأجسام الفلكي   فوف لأن  مك

ة مختلفة في بعض المواد والأجزاء والت ركيب والعناصر والأجرام الأثيري  

ات الفائضة منها، واإن  اهرة والكيفي  بائع المسب بة لختالف الت أثيرات الظ  والط  

ها مع بعض من حيث بالأجرام يختلف أيضا بعض ة المحيطةالأجسام الفلكي  
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يالن والأوزان واإل  الخالء محال، فالظ   له من مظروف  رف ل بد  الل طافة والس 

رجة  جسما، ولكن  أجسام الأفالك في غاية الد  ول يكاد يكون المظروف اإل  

يالن، لأن  الأجسام تنقسم ة والس  الجامدة كالأحجار اإلى  من الل طافة والخف 

ائلة كالمياه ز  والمتطر قة كالمعادن والفل الهواء، وأخف  منها ما وات والس 

فن الهوائي   ماء اإلى  ةيتصاعدون به اليوم في الس  أخف  منها الأجسام وجو  الس 

ة، فهذه كل ها أجسام في الحقيقة ولكن  ة البرقي  ة والأجسام الكهربائي  اري  الن  

جساما بعضها غير موزونة، وكذلك خلق رب ك في هذا الفضاء الواسع العظيم أ

ر الن فوس في معرفتها تذهل العقول عن اإحاطتها وتتحي   وعد   متنو عة من غير حد  

ا ال ذين زعموا بأن  الأفالك أجسام مصمتة صلبة مماس   ومشاهدتها، وأم 

افة ل تمنع نفوذ ضوء الأجرام ول تقبل الخرق بعضها مع بعض زجاجي   ة شف 

نون ولي الظ  ام، هذه آراء أكرور الأي  في اللتيام ول يعرضه الت خل ل والت ذب ل و

شارة معنىمن أهل الفنون ولم ينتبهوا ل ي ف   ل  ك  و  ﴿ :ال ية الباهرة بصريح الإ

ر اإل  في أجسام لي  ﴾ون  ح  ب  س  ي   ك  ل  ف   باحة ل تتصو  نة مائعة ، وهذا واضح بإن  الس 

ا ممتنع ومحال في أجسام صلبة جامدة، اإذا فانظر ببصر حديد في هذوسائلة 

افي الكافي الواض أوهام الحكماء وكيف اإلى  بين، ثم  انظرح المالبيان الش 

رات ما نز  تاهوا وهاموا في فلوات الال   ل بها سلطانا الملك زم والملزوم وتصو 
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ا قضي  ووم، العزيز القي   مس واإن ها )أي الأرض( أم  ة اإن  الأرض دائرة حول الش 

مس ارة من هذه الد  سي   لوع ة المسب بة للط  واإن  الحركة اليومي  راري الت ابعة للش 

محورها، فهذه ليست من ال راء على  والغروب حاصلة من حركة الأرض

ات الحاصلة في الأزمنة الأخيرة، بل أو ل من قال بحركة ة والكشفي  المستجد  

مس هو فيثاغورس الحكيم أحد أساطين الحكمة الخمس  الأرض حول الش 

هذا الأمر قبل الت اريخ الميالدي اإلى  وأشارأسرارها،  وحامي ذمارها وكاشف

مس مركز للعالم بسبب ناري  مسمائة عام واستدل  بأن  بخ تها، وات بعه في الش 

أريستورخ الحكيم كتابا  ف  ل  ا  امه و  هذا الر أي أفالطون الحكيم في أواخر أي  

مس على  قبل الميالد بمأتي وثمانين سنة وصر ح فيه أن  الأرض دائرة الش 

براهين قاطعة وأدل ة واضحة وحجج على  محورها، ولكن ما كان مستندا لىوع

ر بالغة من قوانين الهندسة والقواعد الر ياضي     وتصو 
ة، بل هي سنوح فكري

ي   ابقة من حيث مشاهدتهم الحس  ا أكثر الحكماء الس  ، وأم 
 
ة ومطالعتهم عقلي

 ورصدهم في الكواكبالن ظري  
 
وم حكموا بحركة الن جو ة في العالم المرئي

هير   الش 
 
سكندراني  الإ

 
مس وسكون الأرض، ومنهم البطلميوس الر وماني الش 

سكندري   ة في المائة في علم الن جوم والت اريخ، وكان معل ما في مدرسة الإ

ة من الميالد، فاختار قاعدة من القواعد القديمة وأس س عليها رصده الث اني  
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سا معلى  ورت ب زيجا مؤس  س وسكون الأرض، وقد اشتهرت قاعدته حركة الش 

لطة القوي   ة الر وماني  وشاع وذاع رصده وزيجه بين العالم للس  ة ة ال تي كانت لالأم 

اه الر ياضي  و سائر الأمم، وهو أل ف كتابا في فن  الن جومعلى  وحكومتها ات وسم 

لي   سالم ترجمه الفارابيبمجسطي وفي القرون الأو   واشت ىلاإ  ة من الإ
 
هر العربي

سالم هذا الر أي وات بعوه وقل دوه من دون اإمعان نظر  تحقيق وبين علماء الإ

 ك  ل  ي ف  ف   ل  ك  و  ﴿ :بعض ال يات ومعانيها كما قال وقوله الحق  اإلى  وانتباه

معة في جو  ، وبهذه ال ية المباركة ثبت بأن  كاف ة هذه الد  ﴾ون  ح  ب  س  ي   راري الال 

ماء الر فيع والفضاء الف سيح الوسيع، وهذه الأرض أيضا متحر كة هذه الس 

سائرة في مداراتها وسابحة في أفالكها ودوائرها، وأعظم من ذلك ذهولهم 

مسعلى  ةال  الد   ة الأخرىالمبارك في تفسير ال ية مركزها على  حركة الش 

، تاهت عقولهم ﴾اه  ل   ر  ق  ت  س  م  ي ل  ر  ج  ت   س  م  الش  و  ﴿ :ومحورها قال وقوله الحق  

ن وا أنفوسهم وعجزت مشاعرهم عن اإدراك معانيها، لأن هم أراد رتوتحي  

 المذكور ويوف قوهاعلى  يطب قوا
 
يج ال ذي رت به الز  على  قواعد بطلميوس الر وماني

تأويالت ركيكة كقول بعضهم  ىلاجوا اإ هذا الت طبيق فاحتعلى  نوافلم يتمك  

ه، وقول ال خرين الألف من لمستقر  لها كان في الأصل ل مستقر  لها فحذفت
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مس عن سيرها وحركتها، مع أن  أ ن  المستقر  يوم القيامة عند ذلك تقف الش 

مس لها حركة  محورها ومركزها.على  في ال ية صراحة واضحة بأن  الش 

  

ة ال تي تحق قت دلئلها ولحت براهينها ياضي  اإذا فاعلم بأن  المسائل الر  

ة في علم ة وقواعد هندسي  لحكمي  ة من الأصول الئل القطعي  قة بالد  مصد  

سةوالهيئة  ا مطابقة ة وأيض  ة والت دقيقات الر صدي  الت حقيقات الن جومي  على  مؤس 

لهي  لأصول المسائل الكل ي   اهر ة، لأن  عند تطبيق العالم الظ  ة في العلوم الإ

جمال بالت فصيل يظ غير بالكبير والإ افل والص   هر بأجلىبالباطن والعالي بالس 

ا من سائر الأقوال كما ن بأن  القواعدالجديدة في علم الهيئة أعظم تطبيق  بيا

ن ا وأوضحنا، وأن  رصد لكوفر نيكو وزيجه أتقن في الأعمال والت دقيق بي  

يجات، لأن ه كان في سنة خمسمائة بعد الألف من والت حقيق من سائر الز  

المشهورة بحسب أخرج القاعدة  ت ىثالثين سنة حوة ست ة الميالد ورصد مد  

يجاز والختصار لشرحت على  ز العرضاكتشافه في حي   الأفكار ولو ل حب  الإ

لك تفاصيلها ولخ صت محاصيلها ولكن بهذه كفاية لأولي الأبصار وهداية 

 لذوي الأنظار.
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 استغنىوم ال ذي بظهوره انشق  حجاب الموهوم والملك القي   ىقل تعال

ئون من نتائج المخلصون بحب  جماله المعلوم ا لكاشف لحقائق الحكم والش 

ر  المكنون والر مزعلى  لعوا المشتاقونات العلوم، واط  نون ووهمي  الظ    الس 

هودالمص رور ومقام اإلى  ون المخزون، وطاروا بأجنحة الش  أوج الل قاء معدن الس 

هور، واغتسلوا من أفنان أيكة الظ  على  يورالفرح والحبور، وسمعوا نغمات الط  

نتشأوا من الكأس ال تي أبحور الحيوان في عالم الن ور، و هور وشربواين الط  الع

مزاجها كافور في يوم مشهود مشهور، ويناجون رب هم بألحان لم تسمع ال ذان 

 تيبمثلها في جن ات وعيون ويقولون أناجيك يا اإل هي ومحبوبي بلسان هوي  

كر رط  تك، مفرداني   تك ومطلع شمس عز  مشرق أحدي  اإلى  مقبال با لساني بالش 

تك بما خلقتني من غير استحقاق بفضلك في هذا مركز رحماني  ى والث ناء عل

ام اختصصتها بين الأزمان بطلوع شمس هور الفريد، في أي  الظ  والكور المجيد 

تها عل اطعة أشع  كل  ال فاق، وأسبغت فيها نعمتك وأكملت  ىحقيقتك الس 

تك وأتممت آلءك ونعمك تك، لأن ك شر فتهم صين من بري  المخلعلى  حج 

ا لستنشاق نفحة ام كانوا الأصفياء فدوا الأرواح في مفاوز الفراق اشتياق  بأي  

ا لمشاهدة آثار من الأنوار المشرقة في انتظار  ومن الن فحات المرسلة فيها 

مع في قطب  سمائها، واإن ك بفضلك واإحسانك كليل الال  تو جتني بهذا الإ
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مكان وأجلستني  ىدتني علالأكوان، وأي   سرير محب تك بين مالأ ى عل الإ

نشاء، وارتعد  مالأ  بين ىأمرك بعد ما تزعزع منه أعظم القوعلى  الستقامة الإ

بداع  الختراع، أسئلك والفرائص وتسعسع أركان الوجود في عوالم الإ

نا عن أوهام بجمالك القديم ونور وجهك الكريم وسر ك العظيم أن تحفظ

شارات الر سوخ في أمرك يا مالك وكوز الر  الستقامة والث بوت وعلى  دنا، وتؤي  الإ

هود اإن ك أنت المعطي الكريم الر حيم.   (عب اس عبدالبهاء) الغيب والش 

 


