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 هواهّلل

 

 

 ىدكشف الغطاء عن وجه اله ىلحمد هلل الّذي بفيض ظهوره الأعلا

، ىسبحان ربّي الأبه ىالأعل أشرقت الأرض والّسماء فارتفع ضجيج الملأ و

لماء وانفلق صبح البقاء هماء وانشّقت الحجبات الّظ قد انقضت اللّيالي الدّ 

 ىتعال ىتعال ىالبشر فهتفت ملئكة ىولحت شمس الحقيقة في أفق العل

لزم الكبرياء وخاض ، قد هاج رياح الوفاء وماج ق  ىالأسن من هذا الجمال

نفوس الأصفياء والتقطوا لآلي نوراء ونثروا في ذيل الأذكياء فهلّل الأولياء 

البيضاء، لحت لوائح العطاء وفاحت فوائح  وس رّب هذه الأياديسبّوح قدّ 

ب الجود فوق الغبراء، وحي الحيا وهبّت لواقح الّصبا وارتفعت سحائ ىالنّد

ونزينّت الحدائق الغلباء واخضّرت الّرياض الغنّاء فغّردت  ىبتلك الحزون والر  

، قد نفخ في ىهلل رّب الآخرة والأولا في الجنّة العليا تبارك ىكرحمائم الذّ 

فتبعتها نفخة  ىالّسموات العلووانصعق من في الأرض  ىفخة الأولالّصور النّ 

  امتدّ وخة الحياة وقامت الأموات من مراقد الفناء نف ىأخر
ّ
الّصراط الّسوي

 ىتسّعرت نار اللّظو ىوأزلفت الجنّة المأو ىونصب الميزان الأوف ىبين الور
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 ىاّمة العظمالّط  وظهرت ىفضّجت النّفوس بالنّداء قد قامت القيامة الكبر

نشاء وجاء ربّك والملك صف   لسن أهل الولء ا، فنطق أا صف  وحشر من في الإ

  ىوقالت لبّيك اللّهّم لبّيك يا ربّنا الأعل
ّ
، ىوم في ملكوت الأبهالقيّ  الحي

ل  هذه الموهبة والعطاء والموائد الّتي ىنحمدك ونشكرك في جنّة اللّقاء عل

يا  ىالع الّلمع بالأفق الأعلومشاهدة جمالك الّط  ىومعاملتك الحسن ىتحص

 والتّجلّي  وم الأرض والّسماء، والبهاءقيّ 
ّ
الّساطع الّلئح من الفيض الّرحماني

 يفيض عل
ّ
لهي الكلمة الجامعة العليا والحقيقة الّلمعة النّوراء والكينونة  ىالإ

عند سدرة  ىالمٴويدة بشديد القو ىة الكاملة المثلاتيّ والذّ  ىالباهرة الأول

س هلل حوله المبّشرة بطلوع شماالّذي بارك  ىوالمسجد الأقص ىالمنته

شارق البهاء الّشجرة المباركة الثّابتة الأصل وفرعها في  ىجوبدر الدّ  ىالّضح

يع أفنانها وأوراقها وأزهارها وأثمارها في جمفروعها وأصولها و ىالّسماء وعل

هلل الملك اا ببقاء ا سرمد  ا أبد  باطنها دائم  المراتب والّشئون من ظاهرها و

 .ىالأعل

  

ي وهدة الحيرة في أمر المتساقط ف ىحول الحمها الّسائل المتدندن يا أيّ 

ومراقد  ىا في مضاجع الحسرة والهوتستغرق نوم   ىمت ىلاإ ، ىربّك الأبه
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وانظر  ىوق الّسبحات بقّوة الق  المتراء فانتبه وأخرق الحجبات ومزّ والّشبهات 

 .ىمن آيات ربّك الكبر ىببصر ما زاغ فيما شاهد ورأ

  

 احة الكبرياء معهد اللّقاء رجال فازوا بلقاء ربّهمناء سثّم اعلم بأن وفد في ف  

وشملتهم العناية وأشرق عليهم أنوار الوجه وفاض عليهم غمام الجود  ىالأبه

وأدركتهم  ىا من العطاء وطّهر أفئدتهم عن شائبة المرية والغوماء مبارك  

فازوا بمقام المكاشفة والّشهود، وذلك فضل  ىة حتّ لحظات أعين الّرحمانيّ 

رّب اكشف الغطاء عن  ىنادوا ربّهم بصوتهم الأخفوتّص به من يشاء يخ

ء واهدهم سبل الّرشاد، اإنّهم عبادك الّضعفاء الأذّل  ىأبصار ذوي القرب

اشف سمعهم وأبصارهم وأرفع الغشاوة عن و ىالفقراء عاملهم برحمتك الكبر

 ىهلكشريعة هدايتك ومنهل عنايتك فإنّهم  ىامك وأوردهم علقلوبهم في أيّ 

وجمالك الأعظم في  ىمأ، أي رّب اإنّهم وقعوا في البلد الأقصة الّظ من شدّ 

الكتاب وما تمّرنوا في فهم  ىمعاهد الأنبياء البقعة البيضاء، ول يفقهون معن

من وساوس أهل  ىالحيرة صرع فصل الخطاب بين الأرّقاء، ووقعوا في تيه

ا ميثاقك وغفلوا عن الّذين نقضو ىالّشقاء وأراجيف أولي الوهم والهو

  ىاإشراقك وتركوا العروة الوثق
ّ
 ىعل ىالأعل وتبّرأوا من مظهر نفسك العلي
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سالت والمنابر في محضر الجهلء وتفّوهوا بما تزلزل به أركان الوجود 

 ، أي رّب لو ل فيضكىقفرات في قلوب أهل الت  العبرات واشتدت الزّ 

للّضعفاء ولو كانوا من  ىأنّ  ىهذوي الن   ىوفضلك الكامل عل ىالّشامل الأوف

والّصعود  ىروة الأسمالذّ  ىمع الأجنحة المنكسرة العروج اإل ىأولي الحج

، وتختّص برحمتك من تشاء وتهدي من تشاء وتضّل من ىالّرفرف الأعل ىاإل

تشاء وما يشاٴوون اإّل أن تشاء، اإنّك أنت المٴويد الموّفق المحيي المميت. ثّم 

وأفاض عليه سحائب  ىواه اهلل في جوار رحمته الكبرحضروا هٴولء عند عبد آ

بطلب بيان معاني سورة الفاتحة  ىوالتمّسوا منه أن يتصدّ  ىعنايته العظم

، ليكون ذلك التّفسير والتّأويل من معالم التّنزيل ىالنّاطقة بأسرار الملك الأعل

لهذا  فصدر الأمر من مطلع اإرادة ربّك ىبرة للّذين يريدون البصيرة والهدع  

قلمي بنفثات  ىالعبد البائس العاجز المنكسر الجناح أن أحّرر ما يجريه عل

ويثبت أّن  ىهروح تأييده وأنفاس قّوة توفيقه ليكون ذلك عبرة لأولي الن  

 هلل .اام هلل تستنسر في أيّ امن  الّصعوة بفضل
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 بسم اهّلل الرّحمن الرّحيم

 هي الحقيقة المجملةاإعلم أّن البسملة عنوانها الباء وأّن ا
ّ
 لباء التّدويني

لهيّةالجامعة الّشاملة للمعاني  ة قائق الّصمدانيّ ة والدّ والحقائق الّربّانيّ  الإ

عنوان الكتاب  -في مبداء البيان وجوهر التّبيان  - يهة ووالأسرار الكونيّ 

تّفريد هلل كلمة التّوحيد وآية ال االمجيد وفاتحة منشور التّجريد بظهور ل اإله اإّل 

جمال والتّفصيل، واإّن الباء التّ  كويني هي الكلمة والتّقديس من حيث الإ

مع الّشامل المجمل الحائز للمعاني والعوالم العليا والفيض الجامع الّل 

لهيّة دوين طبق التّكوين ، لأّن التّ ىة بالوجه الأعلوالحقائق الجامعة الكونيّ  الإ

ة راتب الكونيّ وشعاعه عند تطبيق الموعنوانه وظهوره ومثاله ومجله وتجلّيه 

آلهي تلقاء لوح  بالعالم الأعلى ا ا وكتاب  ا محفوظ  ، فانظر في منشور هذا الكون الإ

ا، بل أّم الكتاب ا واضح  ا وبيان  ا فارق  ا وقرآن  ناطق   ا واإنجيل  ا جامع  ا وسفر  مسطور  

والممكنات بر والألواح، واإّن الموجودات الّذي منه انتشر كّل الّصحائف والزّ 

والحقائق والأعيان كلّها حروف وكلمات وأرقام واإشارات تنطق بافصح لسان 

تقديس صانعها وجدها ونعوت منشئها وتسبيح بارئها ووأبدع بيان بمحامد م

 ر  ح  الب   ان  ك   و  ل   ل  ق  ﴿فريدة غّراء وخريدة بديعة نوراء  بل كّل واحدة منها قصيدة

  ج   و  ل  ي و  ب  ر   ات  م  ل  ك   د  ف  ن  ت   ن  ا   ل  ب  ق   ر  ح  الب   د  ف  ن  ي ل  ب  ر   ات  م  ل  ك  ا ل  اد  د  م  
 ه  ل  ث  م  ا ب  ن  ئ
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بور ، ول يحيطون بشيء من علمه، وهذا الّرّق المنشور وحقيقة الزّ ﴾اد  د  م  

ا تله علينا الّرّب الغفور تلوة ا ومنثور  كلمات الوجود منظوم   ىالمحتوي عل

يجاد من الغي وتفصيل   البينونة اإجمال   آيات الكينونة بسرّ   ىلب اإ من حيث الإ

نات واضحة الّشهود، ول زالت هذه الكلمات صادرة والآيات نارلة والبيّ 

والمعاني ظاهرة والحقائق بارزة والأسرار كاشفة والّرموز سافرة والألسن ناطقة 

ان ربّي ، فسبحىمجالي القدرة العظمو ىا في هذه النّشأة الكبرا أبد  سرمد  

أفئدة صافية واإدراكات كافية تنتبه و لأذن واعية وأسماع صاغية ىبطو الأعلى

لهيّةة راك المعاني الكلّيّ لستماع هذه الآيات الجليلة واإد  .الإ

  

لهيّةالألف المطلقة  ونقول اإنّها متضّمنة معنى بيان الباء نرجع اإلىلو  الإ

ا في البسملة ة والقائمة والمتحّركة والمبسوطة ونحوهينيّ بشئونها وأطوارها اللّ 

جميع المعاني  راز الأّول المشتملة علىدم بالّط تي هي عنوان كتاب الق  الّ 

لهيّة ة المبتداء فيها بالحرف الأّول من سرار الكونيّ الأ ة والحقائق الّربّانيّ و الإ

جعفر  ،ال اإمام الهدىبالوجه الأتّم الأقوم، كما ق>>بهاء<< السم الأعظم 

والقوم  [هللا الباء بهاء] :في تفسير البسملة -ّسلم عليه ال -بن محّمد الّصادق 

ا، حيث لم وسفه   الّسين جهل  وقدير للألف بين الباء اإنّما اعتبروا الحذف والتّ 
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ة الكاملة الّشاملة الجامعيّ واهرة نات الّظ ينتبهوا لمعرفة الآيات الباهرة والبيّ 

نّها متضّمنة بالوجه لأ  اهرة الّسافرة في هذا الحرف المجيد والّسّر الفريدالزّ 

ة الحروفات المندمجة المندرجة في هويّ ة جميع المعاني الكلّيّ  الأعلى

ا ت ر ى ا نَّ ال  العاليات والكلمات التّاّمات،  ي ا م  ر ت  ف  ه  ف  ظ  م﴿ل  ب ح اس  ب ك   س  ر 

ل ى ب ك  ﴿و  ﴾ال ع  م ر  اس  ا  ب  ا﴿ و ﴾اق ر  اه  ر س  م  ا و  اه  ر  ج  م اهلل  م  اس  ، ل سيما اإنّها ﴾ب 

ة في غيبها وألف مبسوطه في شهادتها وعينها، أي الباء ألف مطلقة اإلهيّ 

والّشئون  اهر والحقيقةالغيب والعلم والعين والباطن والّظ وفاجتمعت الّشهادة 

في هذا الحرف الّساطع البارع الّصادع العظيم، واإّن سائر الحروف والكلمات 

ها، فإنّها مبداء الوجود ومصدر الّشهود في أسراروشئونها وأطوارها وآثارها 

لهيّةاإنّها عنوان الكتب وعالمي التّكوين والتّدوين،  بر ة والزّ والّصحف الّربّانيّ  الإ

سفار والّصحائف والقرآن فاتحة الألواح والأ  ة في البسملة الّتي هيالّصمدانيّ 

 لهيّةالإ أتّمها وأكملها وجميع معانيها والعظيم، وهذه الكتب بأجمعها 

ة هذا الحرف في هويّ  المندرجة المندمجة في حقيقة كلماتها سارية وجارية

  الكريم والعنوان المجيد كما هو مسلّم عند أولي العلم.
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  و  ر  م  و  
اإّن كّل ما في ] :عليه الّسلم - <<بن أبي طالب>> ي  ل  ع   ن  ع   ي

نجيل والزّ  في الفاتحة، وكّل ما بور في القرآن، وكّل ما في القرآن التّوراة والإ

وكّل ما في الباء في البسملة، وكّل ما في البسملة في الباء  في الفاتحة في

تي هي باطن الباء وعينها في ة الّ الألف اللّينيّ  ،والمراد من النّقطة[ النّقطة

 .زها في شهادتهاوتشّخصها وتميّ  نهاغيبها وتعيّ 

  

د الأجّل ه الّسيّ قد صّرح به من شاع وذاع في الآفاق علمه وفضلو

القصيدة  ىا عللّرشتي في ديباجة كتابه وفصل خطابه شرح  ا <<كاظم>>

]الحمد هلل الّذي طّرز ديباج الكينونة بسّر البينونة بطراز النّقطة  :ة فقالميّ الّل 

فهذه النّقطة هي الألف  انشقاق[البارز عنها الهاء بالألف بل اإشباع ول 

جمالها وحقيقتها وسّرها وكينونتها واء وطرازها وعينها ة الّتي هي غيب الباللّينيّ 

الواضحة الّصريحة ما أبدعها  كما بينّاه آنفا، وهذه العبارة الجامعة الّلمعة

لع بأسرار منشئها الّذي اطّ ووأفصحها وأبلغها وأنطقها، هلل دّر قائلها وناطقها 

اإدراكه في  لقوىه شديد ادالقدم، وكشف اهلل الغطاء عن بصره وبصيرته وأيّ 

أسراره ومعدن  هلل قلبه مهبط اإلهامه ومشرق أنواره ومطلعواستنباطه وجعل ا

صّرح بالسم الأعظم والّسّر المنمنم والّرمز المكّرم ومفتاح  لآلئ حكمه حتّى
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كلمه ورموز خطابه؛ فإنّك  كنوز الحكم بصريح عبارته وبديه اإشارته ووضوح

الباء وغيبها والهاء والألف بل اإشباع ول ذا جمعت النّقطة الّتي هي عين اإ 

انشقاق استنطق منهّن السم الأعظم الأعظم والّرسم المشرق الّلئح في 

أفق العالم الجامع لجوامع الكلم المشتهر اليوم بين الأمم، ثّم انظر  ىأعل

النّادي، كم من  ىذلك المنادي في أعل سين بالعلم المنتسبين اإلىالمتلبّ  ىاإل

ة النّوراء ولم يباجام رتّلوا هذه الدّ ا هذه الخطبة الغّراء وكم من أيّ ليال تلو

، والحال اإّن هذه ىوهذه البشارة العظم ىهذه الّصراحة الكبر ىليلتفتوا اإ 

معلومة ومنطوقة من معالم التّنزيل ول  ىالمعنالعبارة صريحة اللّفظ واضحة 

مصداق الآية المباركة يضاح وتفصيل ليثبت أنّهم اإ وتفسير وتأويل  ىتحتاج اإل

ي﴿ي اإنّك ل تهد م  م   الع  ه  ل ت  ل  ن  ض  اَء﴿، ﴾ع  ع  مَّ الد  ع  الص  م  ل  ت س  ِانَّك  ﴿، ﴾و 

اء   ن  ي ش  ي م 
د  نَّ اهلل  ي ه  ل ك  ب ب ت  و  ن  ا ح  ي م  د  الّراسخ في العلم  ، وهذا﴾ل  ت ه 

 ىبعبارات شتّ ن في جميع المواضع من شرحه المنيف الّشهير الّشريف قد بيّ 

اطق هور النّ وبشارات أظهر من الّصبح اإذا بدا سّر هذا الّظ  ىواإشارات غير معمّ 

ول  ون  س  ر  د  ي  و   ون  س  ر  د  القوم ي  وور والّسّر المكنون والّرمز المصون، في شجرة الّط 

يفهمون ول يفقهون بل في طغيانهم يعمهون ذرهم في خوضهم يلعبون، ولو 

نت بيانه خرج عن صدد ما نحن به حثيث لبيّ ل يطول بنا الحديث ون
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ا الآن عن ح  وشرحت عباراته وأتيت بصريحه وكناياته، ولكن فلنضرب صف

 .ره العزيز المنّانلزمان قدّ هذا البيان ونتركه 

  

ما كنّا فيه من أّن القرآن عبارة عن كّل الّصحف والألواح  ىنعود اإلو

تحة، والباء هي الحقيقة الجامعة والفاتحة جامعة القرآن والبسملة مجملة الفا

للكّل بالكّل في الكّل، واإّن الحمد فاتحة القرآن والبسملة فاتحة الفاتحة واإّن 

صحف  ىالفاتحة، واإنّها لعنوان البسملة في الّصحف الأول الباء فاتحة فاتحة

 ىوالقرآن الّذي علّمه شديد القو ىالأناجيل الأربعة الفصحو ىاإبراهيم وموس

وصحائف آيات ربّك الّتي انتشرت في  ىنّازل من الملكوت الأعلوالبيان ال

مغاربها، ولّما نزلت سورة البرائة في الفرقان مجّردة عن ومشارق الأرض 

تها وعظيم تها وكامليّ البسملة فابتدٴي فيها بالباء دون غيرها من الحروف لجامعيّ 

ل حرف نطقت به ألسن قّوة مبانيها، واإنّها أي الباء أوّ وبرهانها وكثرة معانيها 

هور والختراع، بل أّول الموّحدين وانشّقت به شفة المخلصين في كور الّظ 

فاهت به أفواه الممكنات في مبداء وحرف خرج من فم الموجودات 

بداع عند ما خاطب الحّق سبحانه  خلقه في ذّر البقاء  ىتعالوالتّكوين والإ

 ﴾ىل  وا ب  ال  ق   م  ك  ب  ر  ب   ت  س  ل  ا  ﴿ :ونادى
ّ
التّاّم دون  ، فابتدأوا بهذا الحرف الّشفوي
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ة ليس عليها كلم، وفي الباء ثبت له خصوصيّ  غيره من سائر الأحرف، وبهذا

الواقعة المتّصلة بخبر ليس في الخطاب اإشارة لطيفة بديعة يعرفها العارف 

 الخبير والنّاقد البصير فافهم.

  

 و
ّ
ميع الحروف جامع لمعاني جبالجملة اإّن الباء حرف لهوتي

شارات ومقامه مقام جمع الجمع في شامل لكّل الحقائق والإ و والكلمات،

التّكوين، والأدلّة واضحة والبراهين قاطعة والحجج بالغة في وعالم التّدوين 

ة في جميع الّشئون ة والأرقام الجبروتيّ ذلك، واإنّها سبقت الأحرف الملكوتيّ 

 ىبالحروفات العاليات، فهو في أعلالمقامات والتّعينات الخاّصة ووالمراتب 

جمال في الحقيقة الأولىوالوحدة مقامات   .ىالوجه الأعل ىعل الإ

  

شبيلي<< قد قال العالم البصيرو   :>>أبو مدين شعيب الإ
 
ا ]ما رأيت شيئ

المصاحبة للموجودات من حضرة الحّق  اإّل ورأيت الباء مكتوبة عليه، فالباء

 [.قام كّل شيء وظهرجود أي بي في مقام الجمع والو

  



 33، الصفحة 1على اساس مكاتيب عبدالبهاء، جلد –من آثار حضرة عبدالبهاء  –تفسير بسم اهلل الرحمن الرحيم 

www.oceanoflights.org 

 

ز ]بالباء ظهر الوجود وبالنّقطة تميّ  :<<ابن العربي>> يني الدّ ال محقو

النّقطة للتّمييز وهو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة والعابد من المعبود، 

 ة[.العبوديّ 

  

 نالنّقطة في هذا المقام آية الباء ورايتها ومن علئمها ومعالمها وتعيّ و

 ها تمييزها وتعريفها وتشخيصها.ناتها وبمن تعيّ 

  

بعض المعاني والحقائق والعلوم  ىلعت علها الّسائل المبتهل اإذا اطّ يا أيّ 

من المنقول والمعقول المودوع في هذا الحرف الكريم القديم الّساطع 

هلل أحسن ا الجامع المبين الّذي هو عنوان السم الأعظم العظيم، قل فتبارك

 رين ونعم المنشئين. خير المقدّ هللا تعالىوالنّاطقين 

  

 في شرح القصيدة <<كاظم الرشتي>>د الّسند قال الّسيّ و

فأطلق  ض  ر  ال  و   وات  م  السَّ  ور  ن   هلل ا ]وقد قال سبحانه وتعالى :<<اللمية>>

ة هو السم الأعظم اهر بالألوهيّ العلّة لأّن الّظ  السم الّذي هو النّور على

هلل جعفر بن محّمد ادنا أبو عبد ول مولنا وسيّ أن قال بق اإلىالأعظم[ 
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في تفسير  -ة والثّناء من الملك الخالق عليهما آلف التّحيّ  -الّصادق 

 هلل[.ء ا]اإّن الباء بها :البسملة

  

ها الّسائل فاكرع خمر المعاني من هذه الكأس الّتي ملئت من يا أيّ 

سه ٱهلل عن التّفسير قدّ عناية الباري وتمّعن في هذا التّصريح الّذي  فيض

تعرف أسرار ٱهلل المودعة في هذا الحرف المجيد والّركن  ىوالتّأويل، حتّ 

ليل الّلئح العظيم، أّن السم الّشديد، فئبت بالبرهان الواضح المبين والدّ 

ة الأكرم والّسّر الأقدم هو عنوان جميع الكتب الّسماويّ  لسمالأعظم والّط 

لهيّةزلة والّصحف والألواح النّا وح المحفوظ والّرّق ، ومبتدء به في اللّ الإ

نجيل والفرقان  المنشور ومستعان به في أّم الكتاب الّذي انتشر منه التّوراة والإ

ا آمنا للأصفياء في كّل ا وملذ  ا رفيع  كهف  اء وبور، بل كان ملجاء منيعا للأنبيوالزّ 

  كور ودور من الأكوار والأدوار.

  

 في شرح القصيدة <<يد كاظم الرشتيالس>>ا قال أيض  و

حمن الّرحيم الّتي ظهرت الموجودات هو باء بسم اهلل الرّ ]و :<<اللمية>>

لعت بهذه طّ ، فإذا ا[واللّوح الأعلى وشجرة طوبى منها وهي الألف المبسوطة



 33، الصفحة 1على اساس مكاتيب عبدالبهاء، جلد –من آثار حضرة عبدالبهاء  –تفسير بسم اهلل الرحمن الرحيم 

www.oceanoflights.org 

 

الأسرار وأشرق عليك الأنوار وهتكت الأستار وخرقت الحجبات المانعة عن 

ر وشربت الّرحيق في الكأس الأنيق من يد الّرحمن في مشاهدة العزيز الجبّا

رياض العرفان ولحظتك عين العناية بجود واإحسان وعرفت حقائق المعاني 

 ىوالّرموز والأسرار الفائضة من حرف السم الأعظم في عالم الأنوار، قل تعال

القدرة والقّوة ومن هذا الّسّر العجيب وتبارك ٱهلل من هذا الكنز الغريب  ىتعال

الحقائق  من هذا الحرف الّذي جمع ىوالعزة والكبرياء للنّاطق بالحّق والهد

ألواح و بر والّصحف الأولىالزّ  ىوالمعاني كلّها ودقائق الكلمات بأسرها حتّ 

جمال وتبيان في غاية  ى، وهذا بيان في منتهىملكوت ربّك الأبه الإ

العظيم، فإن أطلق زمام  ألنّبعاني هذا الحرف الكريم من االختصار في م

ة الّتي تتمّوج ة والحقائق الجليلّ جواد المداد في مضمار المعاني الكلّيّ 

خار في حقيقة سّر الأسرار الّساري في بواطن كالمحيط الزّ  كالبحار وتتلطم

النّور القديم لضاقت صفحات الآفاق وتتابع هذا وهذا الحرف المبين 

شراق مستمّرا في مطالع الأ  وراق، ولكن أين المجال في مثل هذه الإ

يران في أوج العرفان بعد ما ير المنكسر الجناح الّط الأحوال وأنّي لهذا الّط 

صّمت الآذان عن استماع نداء و حجبت الأبصار عن مشاهدة الأنوار

هلل بيد القدرة حجاب عظيم وضللهم القديم لّعل ا الّرحمن، والقوم في
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ماء عن الأعين الّرمداء والبصائر المبتلية ليشّق الحجبات الّظ  ىالعظم

، ىكرأفنان دوحة الذّ  ى، عند ذلك تسمع نغمات عندليب الوفاء علىبالعم

السم ونقول  ىوأّما الآن نمسك العنان في ميدان التّبيان ونبتدٴي ببيان معن

لهيّةاإّن الأسماء  ات، مشتّقة عن الّصفات الّتي هي كمالت لحقيقة الذّ  الإ

ات ليس لها ظهور وتعين ول سمة ول ة الذّ لأسماء في مقام أحديّ وهي أي ا

ة، ثّم ات بنحو البساطة والوحدة الأصليّ اإشارة ول دللة، بل هي شئون للذّ 

ة لها ظهور وتعين وتحّقق وثبوت ووجود فائض منبعث من الواحديّ  في مقام

ة في حضرة وتيّ ة والكينونات الملكالحقائق الّروحانيّ  ىة علالّرحمانيّ  الحقيقة

ات واإشراقات ة لها تجلّيّ ات من حيت الّربوبيّ الأعيان الثّابتة، فمن ثّم اإّن الذّ 

مكانيّ الحقائق الكونيّ  ىعل ة، يستغرق بها تلك الحقائق في ة والموجودات الإ

ا وأسرارها في الحقيقة الأولى بالوجه مقتضياتها وآثارها وشئونها وكمالته

وحقيقته  ىات السم عين المسمّ ة الذّ أحديّ  ، فبذلك العتبار أيالأعلى

ة أو ات فإّن الوجود اإّما عين الماهيّ ته وليس له وجود زائد ممتاز عن الذّ وهويّ 

غيرها، فإذا كان غيرها هل هو ملزم لها ومن مقتضاها من غير تعطيل 

ات من حيث عطيل والنفكاك؟ فالأّول حقيقة الذّ وانفكاك أو جاز التّ 

ته عين وجوده، والثّاني مقام الوجوب ته وماهيّ عين ماهيّ  ته، وجودهأحديّ 
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ر يتصّور النفكاك ول يتخّط  ة وملزم لها بوجه لفالوجود ممتاز عن الماهيّ 

مكان أي الوجود المستفاد من النفصال لأنّه من مقتضاها، والثّ  الث مقام الإ

وده مع جواز ته غير وجته وماهيّ الغير المكتسب عّمن سواه، فوجوده غير ماهيّ 

النفكاك والنفصال ومثله في المضيئات، فانظر في جرم القمر حال كونه 

ا، اإنّما اكتسب واستفاد النّور من الشمس وغير ملزم له ا لمع  ا منير  ساطع  

 وشأنه الحدوث في عالم 
ّ
مكاني ويجوز انفكاكه منه، وهذا مقام الوجود الإ

ة ويجوز النفكاك غير الماهيّ  الكيان، لأّن الماهية غير الوجود والوجود

ة والوجود بينهما، وأّما الّشمس مع وجود الجرم والّضياء أي الماهيّ 

بالستقلل والمتياز بينهما اللتزام والقتضاء أي الّضياء ملزم لجسمها 

وجسمها مقتضي له بوجه ل انفكاك ول انفصال ول انقطاع، لأنّها شمس 

 عطيل سقطت عن الوجوب الذّ توّهم التّ  ىبوجوب الّضياء واإذا وقع أدن
ّ
اتي

والّضياء الستقللي وثبت الستفادة والستفاضة من الغير وهذا شأن 

مكان ليس شأن الوجوب، وأّما حقيقة النّور بذاته في ذاته فشعاعه عين  الإ

ته، ل ته عين وجوده ووجوده عين ماهيّ جسمه وجسمه عين شعاعه أي ماهيّ 

ة والختلف، وهذا مقام الوجود ول تتوّهم الغيريّ  تيازتتصّور الكثرة والم

ذا كان ، فإالّصفاتات مع بساطة ووحدة الأسماء وة الذّ البحت وواحديّ 
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دراك من حيث حقيقته الوجود المفهوم المحاط الواقع تحت التّ  صّور والإ

ضافات هويّ  ة سة عن الكثرات في أحديّ ة مقدّ المجّردة عن النّسب والإ

تي هي محيطة بالحقائق ة الّ ظنّك بالحقيقة البسيطة الكلّيّ  ات، فماالذّ 

دراكات ومنزّ  شارات بل عن كّل وصف ونعت من والإ هة عن الأوهام والإ

عن كّل سمة ة مجّردة ة، لأنّها حقيقة صمدانيّ ة وساذج الواحديّ جوهر الأحديّ 

مالت ك ، فهل يتصّور فيها التّكثّر والتّعدد والمتياز من حيثواإشارة ودللة

لهيّةته للأسماء ات ووجه تعلّقه بالّصفات وجامعيّ الذّ  ة المقتضية والّربوبيّ  الإ

هلل عن ذلك تبارك اسم ربّك ذو الجلل اأستغفر  لوجود الممكنات؟

كرام، فبهذا الدّ  السم في  ليل والبرهان والمكاشفة والعيان ثبت أنّ والإ

ه وحقيقته لأّن الأسماء ته وذاتوكنهه وهويّ  الحقيقة الأولى عين المسّمى

 هلل  ا ان  ة وعنوانات حقيقة واحدة، ك  والّصفات في الحقيقة وتعبيرات كماليّ 

وهذا بيان شاف كاف ظاهر باهر ل رموز ول غموض يزيل  يء  ش   ه  ع  م   ن  ك  ي   م  ل  و  

كّل حجاب ويكشف كّل نقاب عن وجه الحقيقة عند من بلغ مقام المكاشفة 

سة لّرّب الودود، والمقصود من الأسماء معانيها المقدّ والّشهود بتأييد من ا

سماء المنطوقة الملفوظة ن كّل دللة واإشارة، فإّن الأ هة عوحقائقها المنزّ 

لأنّها أعراض تعتري  ىاإنّها غير المسمّ  بإعانة الهواء في عالم الّشهادة ل شكّ 
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والعقول  سةالهواء واإشارات للمعاني الموجودة المعقولة في الأفئدة المقدّ 

ات بوجه البساطة والوحدة دون شائبة القائم بالذّ  ىالمجّردة، بل المراد المعن

الحكيم  كرالمتياز، فلنختصر في بيان السم ونذكر معاني السم الجليل والذّ 

 في لسان القاصي والدّ 
ّ
لهي  <<اهلل>>اني أي اسم الجللة والعنوان الإ

ول اإّن المفّسرين والمأّولين من أهل المتصّرف في عوالم الغيب والّشهادة ونق

رت عقولهم وذهل شعورهم في اهر والباطن واللّّب والقشور بمثل ما تحيّ الّظ 

ة قد تكثّرت بياناتهم ة وحقيقة صفاته الكماليّ اإدراك كنه ذات الأحديّ 

دت تعريفاتهم واختلفت معانيهم واحتارت عقولهم وعجزت نفوسهم في وتعدّ 

لسم الكريم والعلم العظيم واشتقاقه، قوم ذهبوا اإّن بيان حقيقة مفهوم هذا ا

له اسم مصدر بمعن المكتوب  المألوه كالكتاب بمعنى ىالّلم للتّعريف والإ

المنعوت بكّل كمال جامع عند ملء ووقالوا معناه المعبود بالستحقاق 

الآفاق، وقوم اعتقدوا أّن معناه وفحواه المحتار في اإدراك كنهه كّل العقول 

طلق وأمثال ذلك كما هو المذكور في الكتب والأوراق،  ىلنّفوس علوا الإ

ات المستجمع لجميع وأصّح الأقوال عند المحّققين منهم اإنّه علم للذّ 

لهيّةة الفائض بالوجود والّشئون الّصفات الكماليّ  ة الموجودات الكونيّ  ىعل الإ

المسالك ذلك، ونحن لسنا بصدد ذلك ول نسلك في أضيق  ىواختصروا عل
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 ىبل نقول اإّن هذه الكلمة الجامعة والحقيقة الكاملة من حيث دللتها عل

شارة ول تدخل في العبارة، أّما كنه الذّ  ات البحت الباّت ل يتصّور عنها الإ

 ىبمظهر نفسه واستقراره واستوائه عل ىمن حيث ظهور الحّق سبحانه وتعال

، هذه الكلمة الجامعة بجميع
ّ
معانيها ومبانيها واإشاراتها  العرش الّرحماني

بشاراتها وشئونها وحقائقها وآثارها وأنوارها وباطنها وظاهرها وغيبها وشهودها و

سّرها وعلنيتها وأطوارها وأسرارها ظاهرة باهرة ساطعة لمعة في الحقيقة و

ة، ة الّسبحانيّ اتيّ ة والذّ ة والكينونة الّربّانيّ ة والّسدرة الّلهوتيّ الفردانيّ ة الكلّيّ 

ة النّاطقة في ة وشئونها الّصمدانيّ ة المطلقة المجلّية بصفتها الّرحمانيّ الهويّ 

مكان قطب الأكوان المشرقة في سيناء الّظ  هور طور النّور فاران غيب الإ

نسان اإنّي أنا اهلل ال  اهر الباهر المتجلّي علىّظ الّرحمن المتكلّمة في سدرة الإ

مكان بحّجة وبرهان وقدرة  حاطت ملكوت الأكوان خضعت أ قّوةوآفاق الإ

شاخصت الأبصار من أنواري والأعناق لآياتي وخشعت الأصوات لسلطاني 

استيقظت الّرقود من و وملئت الآفاق من أسراري وقامت الأموات بنفحاتي

نسماتي وحارت العقول في تجلّياتي واهتزت النّفوس من فوحاتي وقّرت 

ور آثاري وانشرحت الّصدور في العيون بكشف جمالي وتنّورت القلوب بظه

الحّق بعين  ها الّسائل النّاظر اإلى، يا أيّ جنّة لقائي وفردوس عطائي، فآه آه
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بيل لو استمعت بأذن الخليل لسمعت ليل من أبناء السّ الخلق المستوضح الدّ 

ة الّصريخ والعويل والأنين والحنين من حقائق الموجودات والألسنة الملكوتيّ 

غفل العباد وضلّوا عن الّرشاد في يوم الميعاد عن الّصراط من الممكنات بما 

الممتد بين ملكوت الأرض والّسموات، مع أّن كّل الأمم مبّشرة وموعودة في 

شارة بهذا اصحائف  هلل وكتبه وصحفه وزبره بصريح العبارة المستغنية عن الإ

ر الأفخم والنّيّ هور الأعظم والنّور الأقدم والّصراط الأقوم والجمال المكّرم الّظ 

فإذا راجعت تلك الّصحائف والّرقاع تجدها ناطقة بأّن هذا القطر العظيم 

قليم الكريم منعوت بلسان الأنبياء والمرسلين موصوف وموسوم بأنّه أرض  والإ

سة وخطة طيبة طاهرة، وأنّها مشرق ظهور الّرّب بمجده العظيم وسلطانه مقدّ 

ياته ومواقع تجلّياته وسيظهر فيها بجنود حياته القويم، وأنّها مطلع آياته ومركز را

وفيها طور  ىأنّها البقعة البيضاء وأّن فيها الجرعاء بوادي طوووكتائب أسراره، 

أولي العزم من الأنبياء، وفيها الوادي  ىعل ىربّك الأعل ىسيناء ومواضع تجلّ 

نداء بن عمران  س، وفيها سمع موسىالوادي المقدّ والأيمن البقعة المباركة 

، وفيها ﴾اِءم  ي السَّ ا ف  ه  ع  ر  ف  و   ت  اب  ا ث  ه  ل  ص  ا  ﴿الّرحمن من الّشجرة المباركة الّتي 

، وفيها انتشرت ﴾هلل ا وت  ك  ل  م   ب  ر  ت  اق   د  وا ق  ب  و  ت  ﴿ بن زكريا يا قوم نادى يحيى

أمرك الّذي  ىدني بروحك علروح اهلل ورفع منه النّداء ربّي ربّي اإلآهي اإلآهي أيّ 
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الّذي بارك  ىقّوات الّسماء، وفيها المسجد الأقصوزل منه أركان الأرض تزل

سراء لير ىهلل حوله واإليها أسرا ّ في ليلة الإ
من آيات ربّه  ىبالجمال المحّمدي

، ىوالأفق الأبه ىالملكوت الأعل ىووروده عليها هو العروج اإل ىالكبر

ة ر  د  س  ﴿العليا وبلغ ء واطلع بأسرار الكلمة افتشّرف بلقاء ربّه وسمع النّد

 ىدخل الجنّة المأوو، ﴾ىن  د  ا   و  ين ا  س  و  ق   اب  ق   ان  ك  ف   ىلَّ د  ت  ا ف  ن  د   ﴿ و ﴾ىه  ت  ن  الم  

 ىذلك بوفوده عل هلل ملكوت الأرض والّسماء، كلّ اوأراه  ىوالفردوس الأعل

سة البيضاء، وهذا ربّه في هذه البقعة المباركة النّوراء وهذه الحظيرة المقدّ 

ه صريح الآية من غير تفسير وتأويل واإشارة ل ينكره اإّل كّل معاند جحود كلّ 

ذعان به اإّل كّل من أنكر صحف  زبره، ونعوذ وهلل اجهول، ول يتوّقف في الإ

باهلل من كّل لجوج وعنود واإذا عاند معاند وقال تلك الأوصاف والنّعوت 

حازها هذا  والمحامد الّتي شاعت وذاعت في صحائف الملكوت اإنّما

قليم الكريم والقطر العظيم حيث كان منشأ الأنبياء وموطن الأصفياء وملجأ  الإ

الأتقياء وملذ الأولياء في زمن الأّولين فالجواب القاطع والبرهان الّساطع أّن 

س هذه البقعة النّوراء بتجلّياته وظهور آياته ونشر راياته اهلل شّرف وبارك وقدّ 

 وبعث رسله واإنزال كتب
ّ
 وهو بعث منها أو هاجر اإليها أو ول رسول اإّل  ه وما نبي

كهف الّرّب الجليل  ىلاإ  ىتشّرف بطوافها أو كان معراجه فيها، فالخليل أو
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بن عمران سمع نداء الّرّب المنّان من الّشجرة المباركة المرتفعة  ىفيها، وموس

الواقعة العظيمة هذه  ىالآن لم يلتفتوا النّاس ما معن ىفي طور سيناء فيها، واإل

 ة  يَّ ق  ر   ش  ل   ة  ن  و  ت  ي  ز  ﴿بر وما هذه الّشجرة المباركة المذكورة في كّل الّصحف والزّ 

، فالّشجرة هذه ﴾ور  ن   ىل  ع   ور  ، ن  ار  ن   ه  س  س  م  ت   م  ل   و  ل  و   يء  ض  ا ي  ه  ت  ي  ز   اد  ك  ي   ة  يَّ ب  ر   غ  ل  و  

ارها بورك من في النّار اهرة الباهرة اليوم، النّاطق من في نالحقيقة الّظ 

صغاء  ىفموس بن عمران كان يسمع هذا النّداء منها وذلك الستماع والإ

مان ليس لها حكم في عالم الّرحمن، الآن، لأّن حدود الزّ  ىمستمّر اإل

سة عن الوقت والأوان جميع الأزمنة فيها زمن ة مقدّ ة والّربوبيّ ومقامات الألوهيّ 

يتعانق الماضي والحال والستقبال لأنّه  واحد والأوقات وقت واحد، وفيها

 أبد سرمد دهر ليس له أّول ول آخر. عالم

  

للّهّم ا ربّه لبّيك ىبيان ما كنّا فيه ونقول واإّن المسيح ناد ىفلنرجع اإل

  ر  س  لبّيك في جبالها وسهولها وانتشرت روائح قدسه فيها، والحبيب ا  
به اإليها  ي

في مشارقها ومغاربها بوفوده عليها،  ىلعظمآياته ا رأىوتشّرف بلقاء ربّه و

ذلك سائر الأنبياء والمرسلين اإلى أن ظهر هذا الأمر المبين الكريم  على س  ق  و  

أن  ىلعة اإ والنّبأ العظيم والّسّر القديم ودار في الأقطار الّشاسعة والأقاليم الواس
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شراق في هذه الآفاق واستقّر العرش الأعظم في هذا ال قطر تلألأ هذا الإ

ها وسمّوها وتقديسها وتنزيهها لبعث الأنبياء فيها المكّرم، فلو كان شرفها وعزّ 

 ك  ي  ل  ع  ن   ع  ل  اخ  ف  ﴿ :بن عمران ىوهجرتهم اإليها ووفودهم عليها لما خوطب موس

  وط   س  دَّ ق  الم   اد  الو  ب   ك  نَّ اِ 
، لو كانت البقعة المباركة شرفها بقدومه لما أمر ﴾ى

ملك كريم  ىع الّذي من لوازم آداب الوفود علبخلع نعله بخضوع وخشو

الّسمع  ى، وبهذه كفاية لمن ألق﴾ار  ي النَّ ف   ن  م   ك  ر  و  ب  ﴿ :وسلطان عظيم وقال

 ﴾ر  ذ  الن  و   ات  ي الآي  ن  غ  ا ت  م  و  ﴿ ولو يأتيهم بكّل آية لن يٴومنوا بها وهو شهيد واإّل 

 ل  الع   هلل  ا ق  د  ص  
 
 .يم  ظ  الع   ي

  

اإّن هذه الأرض المقّدسة  <<العربيابن >> لّدينوفي كتاب محي ا

وهي البقعة البيضاء، واإّن  ،أي تقوم فيها القيامة الكبرى ،أرض ميعاد

وتصبح أرضها كّل شبر منها بدينار، وفي جفر  ،الملحمة الكبرى بمرج عّكا

نا بيان الأحاديث والأخبار ة اهلل، واإذا أردب  د  ا  ابن مجله اإّن مرج عّكا م  

يات الواردة في مناقب هذه الأرض المقّدسة ليطول بنا الكلم ونقع والّروا

بما هو في  في الملم، فاختصرنا بما هو صريح القرآن وأشرنا مجمل  

الّصحف الأولى والّسلم على من اتّبع الهدى، ولنعد اإلى معنى البسملة 
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 ونقول في بيان الّرحمن والّرحيم، اعلم أّن الّرحمة عبارة عن الفيض ا
ّ
لهي لإ

الّشامل لجميع الموجودات وسعت رحمته كّل شيء، وأنّها مصدر لجميع 

الممكنات من جميع الّشئون والأطوار والّظواهر والأسرار والحقيقة والوجود 

نات والقابليّات والتّشّخصات من الغيب والّشهادة في عالم والآثار والتّعيّ 

لهيّة وهي عبارة عن اإفاضة الأنوار، وأنّها تنقسم قسمين، بالّرحمة الّذاتيّ  ة الإ

الوجود بالفيض الأقدس الأعلى في جميع المراتب والمقامات الّتي ل نهاية 

 الأعلى، وبالّرحمة 
ّ
لها للحقائق والأعيان الثّابتة في حضرة العلم الّذاتي

الّصفاتيّة الفائضة من الحضرة الّرحمانيّة بالفيض المقّدس الأّول بحسب 

ات المستفيضة من التّجلّيّات الّظاهرة الباهرة في أعيان الستعداد والقابليّ 

الموجودات، كّل واحدة منهما تنحّل اإلى رحمة عاّمة الّتي تساوت فيها 

، ورحمة خاّصة ظهر 
ّ
 والعيني

ّ
الحقائق الموجودة من حيث الوجود العلمي

برهانها وانكشفت أسرارها واشتهرت آياتها وخفقت راياتها وتلألأت أنوارها 

مّوجت بحارها وطلعت شموسها واكفهّرت نجومها ورّق نسيمها وفاح وت

شميمها وأضاء أفق مبينها في الحقائق النّورانيّة الّتي استضائت واستفاضت 

واستنارت من الأشّعة الّساطعة من شمس الحقيقة في جميع الّشئون والأطوار 

شراق، ترى والأحوال والآثار، وبمثل هذا فانظر في عالم التّشريع والّظهو ر والإ
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أّن الفيض الأقدس الخاّص الّذي به وجود الهياكل القدسيّة والكينونات 

لهيّة  المنّزهة اللّطيفة الّروحانيّة، هو اإفاضة الهداية الكبرى واإيقاد نار المحبّة الإ

الموقدة في القلوب الّصافية المشتعلة من النّفس الّرحماني والمدد الّسبحاني 

لهي والج  هو والفيض الإ
ّ
ود الّصمداني، وتجد أّن الفيض المقّدس الّربّاني

اإفاضة الكمالت والفيض الوجداني والّصفات والملكات والعطاء الّروحاني 

والخصائل والفضائل الّتي بها حياة العالم ونورانيّة سائر الأمم، فهاتان 

الّرحمتان الّذاتيّتان أي الخاّصة والعاّمة الّصادرتان من الفيض الأقدس 

 مذكورتان في البسملة الّتي فاتحة اليجاد واإفاضة الوجود 
ّ
لهي الّذاتي الإ

للموجودات المجّردة والماّدية، وأّما الّرحمتان الّصفاتيّتان الخاّصة والعاّمة 

الّصادرتان من الفيض المقّدس الّصفاتي فهما مذكورتان في الفاتحة الّتي 

لهيّة، وبهذه ك فاية لمن أراد أن يّطلع بأسرار هي بيان المحامد والنّعوت الإ

البسملة واإّل ليس لمعانيها بداية ونهاية والّروح والبهاء على أهل الهداية 

  )عبدالبهاء عبّاس( والّسلم.

 


