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العليم الَكيم
بسمه املُبدع َ
كتاب أن زله الرحن من ملكوت الب يان وإنه لروح احلي وان لهل المكان ت عال
الل ربه إنه لو النبيل ف لوح عظيم *
الل رب العالمي * يذكر فيه من يذكر ّ
ّ
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الزعفران 2إنه ال إله إال أن العليم احلكيم * كن هبوب الرحن لشجار المكان
ومربّي ها بسم ربّك العادل البي * إن أردن أن نذكر لك ما ي تذكر به الناس ليدعن ما
الل مول الخلصي * إن ن نصح العباد ف هذه اليم الت في ها
عندهم وي ت وجهن إل ّ
ت غب ر وجه العدل وأنرت وجنة الهل وهتك ست ر العقل وغاضت الراحة والوفاء
وفاضت الحنة والبلء وفي ها نقضت العهود ونكثت العقود * ال تدري ن فس ما
يبصره وي عميه وما يضله وي هديه*

1

جناب الل ُمد قائين ،أحد الحبّاء البارزين الذي لقب ب "النبيل الكب" وذلك بسبب تساوي عدد اسه "ُمد" بكلمة "نبيل" حسب حساب

2

إشارة ال ُافظة خراسان اليرانية الت تشتهر بزراعة الزعفران

المل ،للمزيد ،راجع كتاب "تذكرة الوفاء" حلضرة عبدالبهاء
ّ
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قل ي ق وم دعوا الرذائل وخذوا الفضائل كونوا قدوًة حسنةً بي الناس وصحيفةً
ي تذكر هبا النس * من قام لدمة المر له أن يصدع بحلكمة ويسعى ف إزالة الهل
عن بي البية * قل أن اّتدوا ف كلمتكم واتفقوا ف رأيكم واجعلوا إشراقكم أفضل
من عشيكم وغدكم أحسن من أمسكم * فضل النسان ف الدمة والكمال ال ف
الزي نة والث روة والال * اجعلوا أق والكم مقدسةً عن الزيغ والوى وأعمالكم من زهةً عن
ّ
الريء * قل ال تصرفوا ن قود أعماركم النفيسة ف الشت هيات الن فسية وال
الريب و ّ
ت قتصروا المور على منافعكم الشخصية * أنفقوا إذا وجدت واصبوا إذا ف قدت إن ب عد
ك ّل شد ٍة رخاء ومع ك ّل كد ٍر صفاء * اجتنبوا التكاهل والتكاسل وتسكوا با ين تفع
به العال من الصغي والكبي والشيوخ والرامل * قل إيكم أن ت زرعوا زؤان الصومة
الل ال ت عملوا ما
بي البية وشوك الشكوك ف القلوب الصافية الني رة * قل ي أحباء ّ
ي تكدر به صاف سلسبيل الحبة وي ن قطع به عرف الودة * لعمري قد خلقتم للوداد ال
ب أب ناء جنسكم وليس الفضل
للضغي نة والعناد * ليس الفخر حلبّكم أن فسكم بل حل ّ
لمن يب الوطن بل لمن يب العال * كونوا ف الطرف عفي ًفا وف اليد أمي نًا وف
اللّسان صادقًا وف القلب متذ ّكًرا * ال تسقطوا من زلة العلماء ف الب هاء وال تصغّروا قدر
من ي عدل ب ي نكم من المراء * اجعلوا جندكم العدل وسلحكم العقل وشيمكم العفو
والفضل وما ت فرح به أفئدة القربي *
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لعمري قد أحزنين ما ذكرت من الحزان ال ت نظر إل اللق وأعمالم بل إل
احل ّق وسلطانه * إنه يذ ّكرك با كان مبدأ ف رح العالمي * اشرب كوث ر السرور من قدح
ب يان مطلع الظهور الذي يذكرك ف هذا احلصن التي * وأفرغ جهدك ف إحقاق احل ّق
بحلكمة والب يان وإزهاق الباطل عن بي المكان * كذلك يمرك مشرق العرفان من
هذا الفق الني * ي أي ها الناطق بسي أنظر الناس وما عملوا ف أيمي إن ن زلنا لح ٍد
من المراء ما عجز عنه من على الرض وسألناه أن يمعنا مع علماء العصر ليظهر
الل وب رهانه وعظمته وسلطانه * وما أردن بذلك إال الي ر الحض ،إنه
له حجة ّ
ارتكب ما نح به سكان مدائن العدل والنصاف وبذلك قضي ب يين وب ي نه إن ربك
لو احلاكم البي * ومع ما ت راه كيف ي قدر أن يطي الطي ر اللي ف هواء العان ب عد
ما انكسرت ق وادمه بحجار الظنون والب غضاء وحبس ف سج ٍن بين من الصخرة
الل إن القوم ف ُل ٍم عظي ٍم *
اللساء * لعمر ّ
وأما ما ذكرت ف بدء اللق ف هذا مقام يتلف بختلف الفئدة والنظار * لو
ت قول إنه كان ويكون هذا حق * ولو ت قول كما ذكر ف الكتب القدسة إنه ال ريب
ب العالمي * إنه كان كن ًزا مفيا وهذا مقام ال ي عب ر بعبارٍة وال
فيه ن ّزل من لدى ّ
الل ر ّ
يشار بشارٍة * وف مقام أحب بت أن أعرف كان احلق واللق ف ُلّه من الول الذي
ال أول له * إال إنه مسبوق بلولية الت ال ت عرف بلولية وبلعلة الت ل ي عرف ها كل
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ع ٍال علي ٍم * قد كان ما كان ول يكن مثل ما ت راه الي وم * وما كان تكون من احلرارة
الحدثة من امتزاج الفاعل والن فعل الذي هو عي نه وغي ره * كذلك ي ن بّئك الن بأ العظم
الل الطاعة وإن ها
من هذا البناء العظيم * إن الفاعلي والن فعلي قد خلقت من كلمة ّ
هي علة اللق وما سواها ملوق معلول إن ربك لو الب ّي احلكيم * ث اعلم أن كلم
الل عز وجل أعلى وأجل من أن يكون ما تدركه احلواس لنه ليس بطبيع ٍة وال ِوه ٍر
ّ
* قد كان مقد ًسا عن العناصر العروفة والسطقسات العوال الذكورة * 3وإنه ُهر
ٍ
ٍ
الل الهيمن على العالمي * إنه ما ان قطع عن العال *
من غي لفظ وصوت وهو أمر ّ
وهو الفيض العظم الذي كان علة الفيوضات * وهو الكون القدس عما كان وما
صل هذا القام لن آذان العرضي مدودة إلي نا ليستمعوا ما
يكون * إن ال ُب أن ن ف ّ
الل الهيمن القيوم * لن هم ال ي نالون بسّر العلم واحلكمة عما ُهر
يعتضون به على ّ
من مطلع نور الحدية لذا ي عتضون ويصيحون * واحلق أن ي قال أن هم ي عتضون على
ما عرفوه ال على ما ب ينه الب ّي وأن بأه احلق علم الغيوب * ت رجع اعتاضات هم كلها
على أن فسهم وهم لعمرك ال ي فقهون * البد لك ّل أم ٍر من مبدإٍ ولك ّل بن ٍاء من ب ٍن
وإنه هذه العلة الت سب قت الكون الزين بلطّراز القدي مع تدده وحدوثه ف كل ح ٍ
ي
ّ
* ت عال احلكيم الذي خلق هذا البناء الكري * فانظر العال وت فكر فيه إنه يريك كتاب
3
لاها أصول الركبات ،الت
وتسمى العناصر الربعة ،الت هي الاء والرض لالتابو والواء والنار أ أسطقساتّ ،
االسطقساتل لفظ يونن ،بعا  الصلّ ،
هي احليوانت والنبااتت والعادن .كتاب "التعريفات" الرجان
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ن فسه وما سطر فيه من ق لم ربّك الصانع البي * ويبك با فيه وعليه وي فصح لك
على شأ ٍن ي غنيك عن كل مب ّ ٍ
يح *
ي فص ٍ
ّ
قل إن الطبيعة بكي نونتها مظهر اسي الب تعث والك ّون وقد تتلف ُهوراتا
ب سب ٍ
ب من السباب وف اختلفها ليت للمت فّرسي * وهي الرادة وُهورها ف رت بة
المكان بن فس المكان وإن ها لت قدير من مق ّد ٍر علي ٍم * ولو قيل إاها لي الشية
المكانية 4ليس لح ٍد أن ي عتض عليه * وق ّدر فيها قدرة عجز عن إدراك كنهها
العالمون * إن البصي ال ي رى في ها إال تلّي اسنا الك ّون قل هذا كون ال يدركه
الفساد وّتيت الطبيعة من ُهوره وب رهانه وإشراقه الذي أحاط العالمي * ليس
لنابك أن ت لتفت إل ق بل وب عد اذكر الي وم وما ُهر فيه إنه ليكفي العالمي * إن
الب يانت والشارات ف ذكر هذه القامات تمد حرارة الوجود * لك أن ت نطق اليوم
با تشتعل به الفئدة وتطي أجساد القبلي * من يوقن اليوم بللق البديع وي رى احلق
وما عليه إنه من أهل البصر ف هذا النظر الكب يشهد بذلك كل
النيع مهيمنًا ق ي ً
موق ٍن بص ٍي * إمش بقوة السم العظم ف وق العال لت رى أسرار القدم وتطلع با ال
الشرين ف جسد المكان
اضا ك ّ
اطلع به أحد إن ربك لو الؤيّد العليم البي * كن ن ب ً
 4قال العرفاء واحلكماء أن الشية االولية هي من قسمان .الشية االمكانية وهي قبل التكوين ،والشية الكونية وهي عبارة عن الصادر االول ف عال
التكوين ،ف مقام الفعل
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ليحدث من احلرارة الحدثة من احلركة ما تسرع به أفئدة التوقّفي * إنك عاشرت
معي ورأيت شوس ساء حكمت وأمواج بر ب يان إذ كنا خلف سبعي ألف حج ٍ
اب
من النور إن ربك لو الصادق المي * طوب لمن فاز بفيضان هذا البحر ف أيم ربّه
الفياض احلكيم * إن ب يّنا لك إذ كنا ف العراق ف ب يت من سّي بلجيد أسرار الليقة
ومبدأها ومن ت هاها وعلتها * ف لما خرجنا اق تصرن الب يان بنه ال إله إال أن الغفور الكري
*
كن مب لّغ أمر الل بب ي ٍ
ان ّتدث به النار ف الشجار وت نطق إنه ال إله إال أن
ّ
العزيز الختار * قل إن الب يان جوهر يطلب الن فوذ والعتدال * وأما الن فوذ معلق
بللطافة واللطافة منوطة بلقلوب الفارغة الصافية * وأما العتدال امتزاجه بحلكمة
الت ن زلناها ف الزبر واللواح * ت فكر فيما ن ّزل من ساء مشية ربّك الفياض لت عرف ما
أردنه ف غياهب اليت *
الل وتسكوا بلطبيعة من حيث هي هي ليس عندهم من عل ٍم
إن الذين انكروا ّ
وال من حكم ٍة أال إن هم من الائمي * أولئك ما ب لغوا ال ّذروة العليا والغاية القصوى
لذا س ّكرت أبصارهم واخت لفت أفكارهم * وإال رؤساء القوم اعت رفوا ب ّلل وسلطانه
يشهد بذلك ربك الهيمن القيوم * ولما ملئت عيون أهل الشرق من صنائع أهل
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الغرب لذا هاموا ف السباب وغفلوا عن مسبّبها وم ّدها مع أن الذين كانوا مطالع
احلكمة ومعادن ها ما أنكروا علت ها ومبدعها ومبدأها * إن ربك ي علم والناس أكث رهم
ال ي علمون *
الل مالك الساء
ولنا أن نذكر ف هذا اللوح ب عض مقاالت احلكماء لوجه ّ
لي فتح هبا أبصار العباد وي وقنن أنه هو الصانع القادر البدع النشيء العليم احلكيم *
ولو ي رى الي وم حلكماء العصر يد طول ف احلكمة والصنائع ولكن لو ي نظر أحد بعي
البصي رة لي علم أن هم أخذوا أكث رها من حكماء القبل وهم الذين أسسوا أساس احلكمة
ومهدوا ب ن يان ها وشيدوا أركان ها كذلك ي ن بّئك ربك القدي * والقدماء أخذوا العلوم من
النبياء لن هم كانوا مطالع احلكمة اللية ومظاهر السرار الربنية * من الناس من فاز
بزالل سلسال ب يانتم * ومن هم من شرب ثالة الكأس * لك ٍّل نصيب على مقداره إنه
لو العادل احلكيم *
إن أبيدقليس الذي اشت هر ف احلكمة كان ف زمن داود وفي ثاغورث ف زمن
سليمان ابن داود وأخذ احلكمة من معدن الن ب وة * وهو الذي ُن أنه سع حفيف
صل كل أم ٍر إذا شاء إنه لو العليم الحيط * إن
الفلك وب لغ مقام اللك إن ربك ي ف ّ
أس احلكمة وأصلها من النبياء واخت لفت معاني ها وأسرارها بي القوم بختلف
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النظار والعقول * إن نذكر لك ن بأ ي ٍوم تكلم فيه أحد من النبياء بي الورى با علمه
شديد القوى إن ربك لو اللهم العزيز النيع * ف لما ان فجرت ي نابيع احلكمة والب يان
من من بع ب يانه وأخذ سكر َخر العرفان من ف فنائه قال الن قد مل الروح * من
الناس من أخذ هذا القول ووجد منه على زعمه رائحة احللول والدخول * واستدل ف
ذلك بب يانٍت شّت وات ب عه حزب من الناس * لو إن نذكر أساءهم ف هذا القام
صل لك ليطول الكلم ون ب عد عن الرام إن ربك لو احلكيم العلم * ومن هم من
ون ف ّ
فاز بلرحيق الختوم الذي فك بفتاح لسان مطلع آيت ربّك العزيز الوهاب * قل إن
الفلسفة ما أنكروا القدي بل مات أكث رهم ف حسرة عرفانه * كما شهد بذلك
ب عضهم إن ربك لو الخب البي *
إن ب قراط الطبيب كان من كبار الفلسفة واعت رف ب ّلل وسلطانه * وب عده
يما فاضلً زاه ًدا * اشت غل ب ّلريضة ون هى الن فس عن الوى
سقراط إنه كان حك ً
وأعرض عن ملذ الدنيا واعت زل إل البل وأقام ف غا ٍر ومنع الناس عن عبادة الوثن
السجن * كذلك
وعلمهم سبيل الرحن إل أن ثرت عليه الهال وأخذوه وق ت لوه ف ّ
ي قص لك هذا القلم السريع * ما أحد بصر هذا الرجل ف الفلسفة إنه سيّد الفلسفة
كلّها قد كان على جان ٍ
ب عظي ٍم من احلكمة * نشهد أنه من ف وارس مضمارها
ص القائمي لدمتها وله يد طول ف العلوم الشهودة بي القوم وما هو الستور
وأخ ّ
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عن هم كأنه فاز ِرع ٍة إذ فاض البحر العظم هبذا الكوثر الني * هو الذي اطلع على
الطبيعة الخصوصة العتدلة الوصوفة بلغلبة وإن ها أشبه الشياء بلروح النسان قد
أخرجها من السد الوان وله ب يان مصوص ف هذا الب ن يان الرصوص * لو تسأل
الي وم حكماء العصر عما ذكره لت رى عجزهم عن إدراكه إن ربك ي قول احلق ولكن
الناس أكث رهم ال ي فقهون *
وب عده أفلطون اللي إنه كان تلمي ًذا لسقراط الذكور وجلس على كرس ّي
احلكمة ب عده وأق ر ب ّلل وآيته الهيمنة على ما كان وما يكون * وب عده من سّي
برسطوطاليس احلكيم الشهور وهو الذي است ن بط القوة البخارية * وهؤالء من
صناديد القوم وكبائهم كلهم أق روا واعت رفوا بلقدي الذي ف ق بضته زمام العلوم * ث
أذكر لك ما تكلم به بلينوس الذي عرف ما ذكره أبو احلكمة من أسرار الليقة ف
ألواحه الزبرجدية ليوقن الكل با ب ي ناه لك ف هذا اللوح الشهود الذي لو ي عصر
بيدي العدل والعرفان ليجري منه روح احلي وان لحياء من ف المكان * طوب لمن
يسبح ف هذا البحر ويسبّح ربه العزيز الحبوب * قد تضوعت ن فحات الوحي من
ٍ
وما عن السمع والبصر والفؤاد وعن
آيت ربّك على شأن ال ي نكرها إال من كان ُر ً
ك ّل الشئونت النسانية إن ربك يشهد ولكن الناس ال ي عرفون *
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وهو الذي ي قول أن بلينوس احلكيم صاحب العجائب والطّلسمات وان تشر منه
من الفنون والعلوم ما ال ان تشر من غيه وقد ارت قى إل أعلى مراقي الضوع والبتهال
ين الت عال * أقوم بي يدي رّب فأذكر آالءه ونعماءه
* إسع ما قال ف مناجاته مع الغ ّ
ب
ى لمن ي قبل ق ول إل أن قالل ي ر ّ
وأصفه با وصف به ن فسه لن أكون رحةً وهد ً
أنت الله وال إله غي رك وأنت الالق وال خالق غي رك أيّدن وق ّون ف قد رجف ق لب
واضطربت مفاصلي وذهب عقلي وان قطعت فكرت فأعطين القوة وأنطق لسان حّت
اتكلم بحلكمة إل أن قالل إنك أنت العليم احلكيم القدير الرحيم * إنه لو احلكيم
الذي اطلع على أسرار الليقة والرموز الكنونة ف اللواح الرمسية * 5إن ال ُب أن
نذكر أزيد ما ذكرنه ونذكر ما ألقى الروح على ق لب إنه ال إله إال هو العال القتدر
السدرة إال أن ت نطق ف العال إنه ال
الهيمن العزي ز احلميد * لعمري هذا ي وم ال ّتب ّ
إله إال أن الفرد البي * لو ال ح ّب إيك ما تكلمت بكلم ٍة ما ذكرنه اعرف هذا
القام ث احفظه كما ّتفظ عي ن يك وكن من الشاكرين * وإنك ت علم أن ما ق رأن كتب
القوم وما اطلعنا با عندهم من العلوم كلما أردن أن نذكر ب يانت العلماء واحلكماء
يظهر ما ُهر ف العال وما ف الكتب والزبر ف لو ٍح أمام وجه ربّك ن رى ونكتب إنه
أحاط علمه السموات والرضي * هذا لوح رقم فيه من القلم الكنون علم ما كان وما
الل
يكون ول يكن له مت رجم إال لسان البديع * إن ق لب من حيث هو هو قد جعله ّ
5
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الل وحده يشهد
مرًدا عن إشارات العلماء وب يانت احلكماء إنه ال يكي إال عن ّ
بذلك لسان العظمة ف هذا الكتاب البي *
قل ي مل الرض إيكم أن ين عكم ذكر احلكمة عن مطلعها ومشرقها تسكوا
ض نصيبا ولكل ساع ٍة قسمةً ولكل ب ي ٍ
ان
ان زم ً
بربّكم العلّم احلكيم * إن قدرن لك ّل أر ٍ ً
ّ
ّ
ولك ّل ح ٍال مق ًاال * فانظروا اليونن إن جعلناها كرسي احلكمة ف ب ره ٍة طوي ل ٍة * ف لما
جاء أجلها ثل عرشها وكل لسان ها وخبت مصابيحها ونكست أعلمها * كذلك
نخذ ون عطي إن ربك لو الخذ العطي القتدر القدير * قد أودعنا شس العارف ف
الل العليم احلكيم * إن لو
ك ّل أرض إذا جاء الي قات تشرق من أفقها أمًرا من لدى ّ
نريد أن نذكر لك كل قطع ٍة من قطعات الرض وما ول في ها وُهر من ها لن قدر * إن
ربك أحاط علمه السموات والرضي *
ث اعلم أنه قد ُهر من القدماء ما ل يظهر من احلكماء العاصرين * إن نذكر
لك ن بأ مورطس إنه كان من احلكماء وصنع آلةً تسمع على ستّي مي ًل * وكذلك
ُهر من غيه ما ال ت راه ف هذا الزمان إن ربك يظهر ف ك ّل ق رٍن ما أراد حكمةً من
عنده إنه لو الدبّر احلكيم * من كان ف ي لسوفًا حقيقيا ما أنكر ا ّلل وب رهانه بل أق ر
بعظمته وسلطانه الهيمن على العالمي * إن ُب احلكماء الذين ُهر من هم ما
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ان ت فع به الناس وأيدنهم بم ٍر من عندن إن كنا قادرين * إيكم ي أحبائي أن ت نكروا
الل مطالع اسه الصانع بي العالمي * أفرغوا
فضل عبادي احلكماء الذين جعلهم ّ
جهدكم ليظهر منكم الصنائع والمور الت هبا ي ن تفع كل صغ ٍي وكب ٍي * إن ن ت ب رأ عن
الل مول الورى كما
ك ّل جاه ٍل ُن بن احلكمة هي التكلم بلوى والعراض عن ّ
الل لن
نسمع الي وم من ب عض الغافلي * قل أول احلكمة وأصلها هو الق رار با ب ينه ّ
السياسة الت كانت در ًعا حلفظ بدن العال ت فكروا لت عرفوا ما نطق
به استحكم ب ن يان ّ
به ق لمي العلى ف هذا اللوح البديع * قل كل أم ٍر سياس ٍّي أن تم ت تكلمون به كان
ّتت كلم ٍة من الكلمات الت ن ّزلت من جب روت ب يانه العزيز النيع * كذلك قصصنا
لك ما ي فرح به ق لبك وتقر عي نك وت قوم على خدمة المر بي العالمي *
نبيلي ال ّتزن من ش ٍ
يء اف رح بذكري إيك وإق بال وت وجهي إليك وتكلمي
معك هبذا الطاب الب رم التي * ت فكر ف بلئي وسجين وغربت وما ورد علي وما
اب غل ٍ
ينسب إل الناس أال إن هم ف حج ٍ
يظ * لما ب لغ الكلم هذا القام طلع فجر
العان وطفئ سراج الب يان * الب هاء لهل احلكمة والعرفان من لدن عزي ٍز ح ٍ
يد *
قل سبحانك اللهم ي إلي * أسألك بسك الذي به سطع نور احلكمة إذ
ّتركت أفلك بيانه بي البية * بن تعلين مؤي ًدا بتأييداتك * وذاكًرا بسك بي
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ب ت وجهت إليك من قط ًعا عن سوائك ومتشبّثًا بذيل ألطافك *
عبادك * أي ر ّ
فأنطقين با ت نجذب به العقول وتطي به الرواح والن فوس * ث ق ّون ف أمرك على
شأ ٍن ال تن عين سطوة الظالمي من خلقك وال قدرة النكرين من أهل ملكتك *
السراج ف ديرك لي هتدي به من كان *
* فاجعلين ك ّ
* ف ق لبه نور معرفتك وشغف ُبتك إنك *
* أنت القتدر على ما تشاء وف *
* ق بضتك ملكوت النشاء *
* ال إله إال أنت العزي ز *
* احلكيم *
*
*
*
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