
  ٣٧ ص
  ه اّ	 فی جوارمثّ حضروا هؤالء عند عبد آوا 

  ه العظمی يتسحائب عنا يهالکربی و أفاض عل هرمحت
  ن معانی سورة الفاحتةيای بطلب بصدّ يتو التمسوا منه ان 

  يلو التأو  ريون ذلک التفسيکالناطقة 0سرار امللک األعلی ل
  ة و اهلدیري ون البصيريد ينعربة لّلذ يلمن معامل التنز 

  ا العبد البائسفصدر االمر من مطلع ارادة رّبک هلذ
  علی قلمی بنفثات يهر جي ما رالعاجز املنکسر اجلناح ان احرّ 

  ون ذلک عربة الولیيکه ليقه و انفاس قّوة توفييدروح �
  م ا	ّ /ّ بت ان الصعوة بفضل من اّ	. تستنسر فی ايثالنهی و 

   يمبسم اّ	 الرمحن الرح
  ی هیيناعلم اّن البسملة عنواQا الباء و اّن الباء التدو 

  و احلقائق ّيةة اuملة اجلامعة الشاملة للمعانی االهليقاحلق
  و هی .ّيةو االسرار الکون ّيةو الدقائق الصمدان ّيةالر0ّن

  يدن عنوان الکتاب اuيان و جوهر التبيافی مبدء الب
  يد اّ	 کلمة التوحبظهور ال اله اّال  يدو فاحتة منشور التجر 

  و انّ  يلاالمجال و التفص يثمن ح .يسو التقد يدالتفر  يةو آ
  اجلامع الالمع يضو الف يای هی الکلمة العلينالباء التکو 

 



  ٣٨ ص
  و احلقائق ّيةالشامل اuمل احلائز للمعانی و العوامل االهل

  طبق ين. 0لوجه األعلی. الّن التدو ّيةاجلامعة الکون
  اعهو شع يهه و جتلّ و عنوانه و ظهوره و مثاله و جمالّ  ينالتکو 

  0لعامل األعلی فانظر فی  ّيةاملراتب الکون يقعند تطب
  شور هذا الکون االهلی تلقاه لوحاً حمفوظاً و کتا0ً نم

  و قرآ"ً فارقاً  "طقاً  يالً و سفراً جامعاً و اجن مسطوراً 
  الکتاب اّلذی منه انتشر کلّ  . بل أمّ واضحاً  ""ياو ب

  و املمکنات الصحائف و الزبر و االلواح و اّن املوجودات
  ن کّلها حروف و کلمات و أرقامياو احلقائق و االع

  ن مبحامد موجدهاياو اشارات تنطق 0فصح لسان و ابدع ب
  صانعها. بل يس0رئها و تقد يحو نعوت منشئها و تسب

  ةيعة بديدة غرّا ء و خر يدة فر يدکّل واحدة منها قص
  حرلکلمات ربّی لنفد الب قل لو کان البحر مداداً "نوراء 

  و ال "قبل أن تنفد کلمات ربّی ولو جئنا مبثله مدداً 
  ةيقون بشیء من علمه و هذا الرق املنشور و حقحييط

  الزبور احملتوی علی کلمات الوجود منظوماً و منثور . تاله
  ونة امجاًال ينونة بسّر البينت الک/ا الرّب الغفور تالوة آينعل
 



  ٣٩ ص
  و ال .الی الشهود يباد من الغجياال يث من حيالو تفص

  اتيّنت "زلة و الب/زالت هذه الکلمات صادرة و اآل
  واضحة و املعانی ظاهرة و احلقائق 0رزة و االسرار

  کاشفة و الرموز سافرة و االلسن "طقة. سرمداً أبداً 
  فسبحان ،فی هذه النشأة الکربی و جمالی القدرة العظمی

  و أفئدة ةيو أمساع صاغ يةربّی األعلی طوبی الذن واع
  ت/تنتبه الستماع هذه اآل يةو ادراکات کاف يةصاف
   .ّيةاالهل ّيهة و ادراک املعانی الکلّ يلاجلل

  ة معنین الباء و نقول اQّا متضمنّ ياو لنرجع الی ب
  و القائمة ينيةا و أطوارها اللشؤوQب ّيةااللف املطلقة االهل

  هی عنوان و املتحرّکة و املبسوطة و حنوها فی البسملة الّتی
  ّيةاملعانی االهل يعاملشتملة علی مج ،کتاب القدم 0لطراز األّول

  ايهاملبتدء ف يّةو االسرار الکون ّيةو احلقائق الر0ّن
  من االسم االعظم . 0لوجه االّمت االقوم  ،0حلرف األّول

  يها قال امام اهلدی جعفر بن حمّمد الصادق علکم
  و القوم اّمنا  "�اء ا	ّ الباء "البسملة  ريالسالم فی تفس

  جهالً  نيالباء و الس نيلاللف ب يراعتربوا احلذف و التقد
 



  ٤٠ ص
  اتّينت الباهرة و الب/تبهوا ملعرفة اآلينمل  يث. حو سفهاً 

  الکاملة الشاملة الزاهرة السافرة يةالظاهرة و اجلامع
uا متضمنّ يدالفر  و السرّ  يدفی هذا احلرف اQّة 0لوجه. ال  

  يّةاملندجمة املندرجة فی هو  يةاملعانی الکلّ  يععلی مجاأل
  ت و الکلمات التاّمات. أما تری انّ يااحلروفات العال

  کااللف ظهرت فی سبح اسم رّبک األعلی و اقرأ 0سم ربّ 
  ا اQّا أی الباء الفّيمس ا. اليها و مرسيهو 0سم اّ	 جمر 

  هاينو ع ها و ألف مبسوطة فی شهاد3ايبفی غ يةمطلقة اهل
  و الباطن نيو العلم و الع يبفاجتمعت الشهادة و الغ

  فی هذا احلرف الساطع البارع شؤونة و اليقو الظاهر و احلق
  اشؤوQو اّن سائر احلروف و الکلمات  .يمالصادع العظ

  و أطوارها و آ-رها و أسرارها. فاQّا مبدء الوجود .
  اQّا عنوان و ينو التدو  ينو مصدر الشهود فی عاملی التکو 

  . فی ّيةو الزبر الصمدان ّيةو الصحف الر0ّن ّيةالکتب االهل
  البسملة الّتی هی فاحتة االلواح و االسفار و الصحائف

  و هذه الکتب 0مجعها و امتّها و أکملها .يمو القرآن العظ
  ة کلما3ايقاملندرجة املندجمة فی حق ّيةا االهليهمعان يعو مج

 



  ٤١ ص
  و العنوان ميهذا احلرف الکر  يّةی هو ف يةجار  يةسار 
uو مروی  .کما هو مسّلم عند أولی العلم  يدا  

   يلالسالم اّن کّل ما فی التوراة و االجن يهعن علی عل
  و کّل  ةو الزبور فی القرآن و کّل ما فی القرآن فی الفاحت

  ما فی الفاحتة فی البسملة و کّل ما فی البسملة فی 
  و املراد من النقطة االلف. باء فی النقطةالباء و کّل ما فی ال

  ها و ينّ ها و تعيبها فی غينتی هی 0طن الباء و عالّ  ينيةالل
   .ها فی شهاد3ايز و مت هاتشخصّ 

  و قد صرح به من شاع و ذاع فی اآلفاق علمه 
  اجة کتابه و فصليبالرشتی فی د جلّ ألا ّيدو فضله السّ 

   .ّيةة الالميدخطابه شرحاً علی القص
  ونةيناج الکيبفقال احلمد ّ	 اّلذی طّرز د"

  ونة بطراز النقطة البارز عنها اهلاء 0اللف بالينبسّر الب
  تیالّ  ينيةفهذه النقطة هی االلف الل "اشباع و ال انشقاق

  هاتها و سرّ يقها و مجاهلا و حقينالباء و طرازها و ع يبهی غ
  معة الالمعةاه آنفاً و هذه العبارة اجلايّـنّ ونتها کما بينو ک

  ة ما أبدعها و أفصحها و أبلغها و أنطقها. 	ّ حيالواضحة الصر 



  ٤٢ ص
  قائلها و "طقها و منشئها اّلذی اطّلع 0سرار القدم و کشف درّ 

  القوی فی  يده شديّدأته و ري اّ	 الغطاء عن بصره و بص
  ادراکه و استنباطه و جعل اّ	 قلبه مهبط اهلامه و مشرق

  صرّح ع أسراره و معدن آللی حکمه. حّتی أنواره و مطل
  املنمنم و الرمز املکّرم و مفتاح السم االعظم و السرّ 0

  اشارته و وضوح يهعبارته و بد يحکنوز احلکم. بصر 
  کالمه و رموز خطابه فاّنک اذا مجعت النقطة الّتی هی

  ها و اهلاء و االلف بال اشباع و ال انشقاقيبالباء و غ نيع
  االسم االعظم االعظم و الرسم املشرق استنطق منهنّ 

  ميو ال املشتهر ،اجلامع جلوامع الکلم ،الالئح فی أعلی أفق العامل
  الی ذلک ني0لعلم املنتسب نيمثّ انظر الی املتلبس .ممألا نيب

  ل تلوا هذه اخلطبة الغرّاء .يااملنادی فی أعلی النادی. کم من ل
  تفتوا الی هذهيلراء و مل اجة النو يبرتّلوا هذه الدم /ّ او کم من 

  الصراحة الکربی و هذه البشارة العظمی و احلال اّن 
  معلومة منطوقة ،ة اللفظ واضحة املعنیحيهذه العبارة صر 

  احيضو ا يلو �و  ريو ال حتتاج الی تفس ،يلمن معامل التنز 
  3دی اّنک ال"املبارکة  يةبت اQّم مصداق اآليث. ل يلو تفص

 



  ٤٣ ص
  3دی من الدعاء اّنک ال لتهم و ال تسمع الصمّ العمی عن ضال

  و هذا الراسخ فی العلم "اءيشدی من يهأحببت و لکن اّ	 
  يفاملواضع من شرحه املن يعفی مج ّني . قد بيفالشر  ريالشه

  ی و بشارات أظهر منمعمّ  ريی و اشارات غبعبارات شتّ 
  هذا الظهور. الناطق فی شجرة الطور الصبح اذا بدا. سرّ 

  رسونيدالسّر املکنون و الرمز املصون و القوم و 
  Qمياقهون بل فی طغيفهمون و اليفرسون و ال يدو 
  يثول بنا احلديطو لو ال  .عبونيلمهون. ذرهم فی خوضهم يع

  نه و شرحتيات بينّ لب يثو خنرج عن صدد ما حنن به حث
  ته و لکن فلنضرب/ه و کناحيبصر  يتعباراته و أت

   .املّنان يزالعز  رهن و ترتکه لزمان قدّ ياالبصفحاً اآلن عن هذا 
  من اّن القرآن عبارة عن يها فو نعود الی ما کنّ  

   .کّل الصحف و االلواح و الفاحتة جامعة القرآن
  ة اجلامعة للکلّ يقو البسملة جمملة الفاحتة و الباء هی احلق

  و البسملة فاحتة و اّن احلمد فاحتة القرآن. 0لکّل فی الکلّ 
  و اQّا لعنوان البسملة .ة و اّن الباء فاحتة فاحتة الفاحتةالفاحت

 



  ٤٤ ص
  يلو موسی و اال"ج يمصحف ابراه ،فی الصحف االولی

  القوی  يداالربعة الفصحی و القرآن اّلذی علمه شد
  کت ربّ /ن النازل من امللکوت األعلی و صحائف آياو الب

  نزلت اتی انتشرت فی مشارق األرض و مغار�ا و ملّ الّ 
  اءا 0لبيهدة عن البسملة فابتدء فسورة الرباءة فی الفرقان. جمرّ 

  برهاQا يمها و عظّيتها و کامليّتها من احلروف جلامعري دون غ
  ا و اQّا أی الباء أّول حرفيها و قّوة مبانيهو کثرة معان

  نيو انشّقت به شفة املخلص يندنطقت به ألسن املوحّ 
  بل أّول حرف خرج من فم .فی کور الظهور و االخرتاع

  املوجودات و فاهت به أفواه املمکنات فی مبدأ
  و االبداع عند ما خاطب احلّق سبحانه و تعالی خلقه ينالتکو 

  فابتدؤا �ذا .فی ذّر البقاء و "دی ألست بربّکم قالوا بلی
  ه من سائر االحرف ري دون غ احلرف الشفوی التامّ 

  و فی الباء الواقعة .الما کيهعل يسل ّيةو �ذا ثبت له خصوص
  رفهايعة يعة بديففی اخلطاب اشارة لط يساملّتصلة خبرب ل
  فافهم  ريو الناقد البص ريالعارف اخلب

  يعو 0جلملة اّن الباء حرف الهوتی جامع ملعانی مج 
 



  ٤٥ ص
  احلروف و الکلمات و شامل لکّل احلقائق و االشارات

  ةو االدلّ  ينو التکو  ينو مقامه مقام مجع اجلمع فی عامل التدو 
  و اQّا  .قاطعة و احلجج 0لغة فی ذلک نيواضحة و الرباه

  يعفی مج ّيةو االرقام اجلربوت ّيةسبقت االحرف امللکوت
  ت اخلاّصة 0حلروفاتاينّ و املراتب و املقامات و التع شؤونال

   .جه األعلیاألولی علی الو  ةيقفهو فی أعلی مقامات الوحدة و االمجال فی احلق .تياالعال
  الباء يت و رأاّال  يأش يتما رأ ريو قد قال العامل البص 

  فالباء املصاحبة للموجودات من حضرة .يهمکتوبة عل
   .احلّق فی مقام اجلمع و الوجود أی بی قام کّل شیء و ظهر

  0لباء ظهر الوجود و 0لنقطة ينالد يیو قال حم 
  انتهی  يةة العبوديقحق يهتقتض هو وجود العبد مبا و ييزالعابد من املعبود و النقطة للتم ّيزمت
  ها و من عالئمهايتالباء و را يةو النقطة فی هذا املقام آ 

   .هايصو تشخ هايفها و تعر ييز ا3ا و �ا متّينمن تع ّني و معاملها و تع
  ا السائل املبتهل اذا اطّلعت علی بعض املعانیيّها / 
 



  ٤٦ ص
  املودوع فی هذا ،قول و املعقولو احلقائق و العلوم من املن

  اّلذی هو نيالساطع اجلامع املب ميالقد ،مياحلرف الکر 
  قل فتبارک اّ	 أحسن يمعنوان االسم االعظم العظ

   .نيو نعم املنشئ ينر املقدّ  ريو تعالی اّ	 خ نيالناطق
  ة و قد قاليدالسند فی شرح القص ّيدسو قال ال

  فاطلق "ات و األرضاّ	 نور السمو "سبحانه و تعالی 
   ّيةلوهالة الّن الظاهر 0النور علی االسم اّلذی هو العلّ 

  هو االسم االعظم االعظم الی ان قال لقول موال"
  ما آالفيه" أبو عبد اّ	 جعفربن حمّمد الصادق علّيدو س
   .البسملة اّن الباء �اء ا	ّ  ريو الثناء من امللک اخلالق فی تفس ّيةالتح

  االسائل فاکرع مخر املعانی من هذه الکأسيّهأ / 
  يحن فی هذا التصر الباری و متعّ  يهعنا يضالّتی ملئت من ف

  حّتی تعرف أسرار يلو التأو  ريسه اّ	 عن التفساّلذی قدّ 
uاملودعة فی هذا احلرف ا 	يدو الرکن الشد يداّ.  

  اّن  يمالالئح العظ يلو الدل نيفثبت 0لربهان الواضح املب
  االقدم هو سم االعظم و الطلسم االکرم و السرّ اال

 



  ٤٧ ص
  و الصحف و االلواح يةالکتب السماو  يععنوان مج

  و مبتدء به فی اللوح احملفوظ و الرّق  ّيةالنازلة االهل
  الکتاب اّلذی انتشر منه التوراة املنشور و مستعان به فی أمّ 

  ءيالالنب اً يعبل کان ملجأ من .و الفرقان و الزبور يلو االجن
   .من االکوار و االدوار ء فی کّل کور و دور يالالصف آمناً  اً و مالذاً يعو کهفاً رف

  ة و هو 0ء بسم ا	ّ يداً قال فی شرح القصيضو ا 
  ا و هی االلفيهالّتی ظهرت املوجودات ف يمالرمحن الرح

  فاذا اطّلعت .املبسوطة و شجرة طوبی و اللوح األعلی
  االنوار و هتکت االستار يکعل �ذه االسرار و أشرق

  اجلّبار  يزو خرقت احلجبات املانعة عن مشاهدة العز 
  الرمحن فی  يدمن  يقفی الکأس االن يقو شربت الرح

  جبود و احسان يةالعنا نيض العرفان و الحظتک ع/ر 
  و عرفت حقائق املعانی و الرموز و االسرار الفائضة من

  قل تعالی من هذا السرّ حرف االسم االعظم فی عامل االنوار 
  و القدرة يبو تبارک اّ	 من هذا الکنز الغر  يبالعج

  ء للناطق 0حلّق و اهلدی من هذا/ة و الکرب و القّوة و العزّ 



  ٤٨ ص
  احلرف اّلذی مجع احلقائق و املعانی کّلها و دقائق الکلمات

  0سرها حّتی الزبر و الصحف األولی و ألواح ملکوت
  يةن فی غايان فی منتهی االمجال و تبياب األ�ی و هذا رّبک

   يمالعظ من النبأ مياالختصار فی معانی هذا احلرف الکر 
   ّيةفاّن أطلق زمام جواد املداد فی مضمار املعانی الکلّ 

  ارالزخّ  يطتی تتموّج کالبحار و تتالطم کاحملة الّ يلو احلقائق اجلل
  الساری فی بواطن هذا احلرف ،االسرار ة سرّ يقفی حق

  لضاقت صفحات اآلفاق و تتابع هذا ميو النور القد نياملب
  اuال ينفی مطالع االوراق و لکن أ اً االشراق. مستمرّ 

  املنکسر اجلناح ريهلذا الطاّنی فی مثل هذه االحوال و 
  حجبت االبصار عن ان فی أوج العرفان بعد ماري الط

  مشاهده االنوار و صمت اآلذان عن استماع نداء
  لعلّ  ميو ضالهلم القد يمالقوم فی حجاب عظالرمحن و 

  نياحلجبات الظلماء عن أع قّ يشالقدرة العظمی  يداّ	 ب
  0لعمی عند ذلک تسمع نغمات يةالرمداء و البصائر املبتل

  ا اآلنو أمّ  .الوفاء علی أفنان دوحة الذکری يبعندل
  ن معنی االسم يان و نبتدء ببياان التبيدمنسک العنان فی م
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  من الصفات ةمشتقّ  ّيةو نقول اّن االمساء االهل 
  ة الذات و هی أی االمساء فی مقاميقالّتی هی کماالت حلق 
  و ال مسة و ال اشارة ّني هلا ظهور و تع يسالذات ل يّةحدأ

  للذات بنحو البساطة و الوحدة شؤونو ال داللة بل هی 
  ققّ و حت ّني هلا ظهور و تع يّةمثّ فی مقام الواحد ّيةاالصل

   ّيةة الرمحانيقو ثبوت و وجود فائض منبعث من احلق
  فی  ّيةو"ت امللکوتينو الک ّيةعلی احلقائق الروحان

  ّيةالربوب يثفمن مثّ اّن الذات من ح .ن الثابتةياحضرة االع
  و املوجودات يّةت و اشراقات علی احلقائق الکونياهلا جتلّ 

  3ا و آ-رهاياضتغرق �ا تلک احلقائق فی مقتيس .ّيةاالمکان
  ة االولی 0لوجهيقا و کماال3ا و أسرارها فی احلقشؤوQو 

  نيالذات االسم ع يّهاألعلی فبذلک االعتبار أی أحد
  له وجود زائد ممتاز عن يسه و ليّتته و هو يقی و حقاملسمّ 

  فاذا کان .هاري أو غ ّيةاملاه نيا عالذات فاّن الوجود امّ 
  يلتعط ريقتضاها من غها هل هو مالزم هلا و من مري غ

  و االنفکاک فاألّول  يلو أنفکاک أو جاز التعط
  ه يّتماه نيه وجوده عيتّ أحد يثة الذات من حيقحق
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  وجوده و الثانی مقام الوجوب نيه عيّتو ماه

  رصوّ يتو مالزم هلا بوجه ال  ّيةاهاملفالوجود ممتاز عن 
  ه من مقتضاهار االنفصال النّ خطّ يتاالنفکاک و ال 

  و الثالث مقام االمکان أی الوجود املستفاد من 
  هّيتو ماه هيّتاهم رين سواه. فوجوده غاملکتسب عمّ  ريالغ
  وجوده مع جواز االنفکاک و االنفصال و مثله ريغ

  اً ري من فانظر فی جرم القمر حال کونه ساطعاً  .اتيئفی املض
  ريالمعاً. اّمنا اکتسب و استفاد النور من الشمس و غ

  وز انفکاکه منه و هذا مقام الوجودجيله و مالزم 
   ّيةن. الّن املاهيااالمکانی و شأنه احلدوث فی عامل الک

  وز االنفکاکجيو  ّيةاملاه ريالوجود و الوجود غ ريغ
  ء أی ياا الشمس مع وجود اجلرم و الضمّ أو  .هماينب

  هما االلتزامينز بياو الوجود 0الستقالل و االمت ّيةاملاه
  ء مالزم جلسمها و جسمها مقتضی لهياء أی الضو االقتضا

  بوجه ال انفکاک و ال انفصال و ال انقطاع. الQّا مشس
  سقطت عن يلم التعطء و اذ وقع أدنی توهّ يابوجوب الض

  ء االستقاللی و ثبت االستفادةياالوجوب الذاتی و الض
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  شأن يسو هذا شأن االمکان ل ريو االستفاضة من الغ

  نية النور بذاته فی ذاته فشعاعه عيقا حقمّ و ا .الوجوب
  وجوده نيه عيّتشعاعه أی ماه نيجسمه و جسمه ع

  زياتتصّور الکثرة و االمت ه الّيتماه نيو وجوده ع
  و هذا مقام الوجود .و االختالف رييّةم الغو ال تتوهّ 

  الذات. مع بساطة و وحدة االمساء يّةالبحت و واحد
  املفهوم احملاط الواقع حتتفاذا کان الوجود  .و الصفات

  ته اuّردة عن النسبيقحق يثر و االدراک من حالتصوّ 
  يّةأحدمقّدسة عن الکثرات فی  يّةو االضافات هو 

  ةيطالّتی هی حم ّيةة الکلّ يطة البسيقک 0حلقظنّ  الذات فما
  0حلقائق و االدراکات و منّزهة عن االوهام و االشارات

  و ساذج يّةاألحد بل عن کّل وصف و نعت من جوهر
  دة عن کّل مسةجمرّ  يّةة صمدانيق. الQّا حقيّةالواحد

  زياد و االمتر و التعدّ تکثّ ا اليهصّور فيتو اشارة و داللة فهل 
  ّيةقه 0لصفات و جامعکماالت الذات و وجه تعلّ   يثمن ح

   .لوجود املمکنات يةاملقتض ّيةو الربوب ّيةلالمساء االهل
   .بارک اسم رّبک ذو اجلالل و االکرامأستغفر اّ	 عن ذلک ت
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  ن ثبت انّ ياو الربهان و املکاشفة و الع يلفبهذا الدل

  ه و ذاتهيّتی و کنهه و هو املسمّ  نية االولی عيقاالسم فی احلق
  ّيةات کمالري ة تعبيقاالمساء و الصفات فی احلق ته النّ يقو حق

  شیء ن معهيککان اّ	 و مل   .ة واحدةيقو عنوا"ت حق
  ن شاف کاف ظاهر 0هر ال رموز و ال غموضياو هذا ب

  ةيقشف کّل نقاب عن وجه احلقيککّل حجاب و   يزيل
  من الربّ  ييدعند من بلغ مقام املکاشفة و الشهود. بتأ

  ا املقّدسة و حقائقهايهو املقصود من االمساء معان .الودود
  املنّزهة. عن کّل داللة و اشارة فاّن االمساء املنطوقة

  رياQّا غ امللفوظة 0عانة اهلواء فی عامل الشهادة ال شکّ 
  ی الQّا اعراض تعرتی اهلواء و اشارات للمعانیاملسمّ 

  املوجودة املعقولة فی االفئدة املقّدسة و العقول اuّردة 
  بل املراد املعنی القائم 0لذات بوجه البساطة و الوحدة دون

  سم و نذکر معانین االياز فلنختصر فی بياشائبة االمت
  و العنوان االهلی فی  يمو الذکر احلک يلاالسم اجلل

  ف فی عامللسان القاصی و الدانی. أی اسم اجلاللة املتصرّ 
  من نيلو املأوّ  ينو الشهادة و نقول اّن املفسرّ  يبالغ
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  تريّ و القشور مبثل ما حت هل الظاهر و الباطن و اللبّ أ

  يّةراک کنه ذات األحدعقوهلم و ذهل شعورهم. فی اد
  ت"3م و تعددّ يارت بقد تکثّ  .ّيةة صفاته الکماليقو حق

  م و احتارت عقوهلم و عجزتيها3م و اختلفت معانيفتعر 
  و العلم مية مفهوم هذا االسم الکر يقن حقيانفوسهم فی ب

  و االله اسم يفو اشتقاقه قوم ذهبوا اّن الالم للتعر  يمالعظ
  و قالوا تاب مبعنی املکتوبمصدر مبعنی املألوه کالک

  معناه املعبود 0الستحقاق و املنعوت بکّل کمال جامع
  احملتار  فاق و قوم اعتقدوا اّن معناه و فحواهعند مأل اآل

  فی ادراک کنهه کّل العقول و النفوس علی االطالق
   .و أمثال ذلک کما هو املذکور فی الکتب و االوراق

  ه علم للذات املستجمعنهم انّ م نيقاالقوال عند احملقّ  و أصحّ 
  شؤونالفائض 0لوجود و ال ّيةالصفات الکمال يعجلم
  و اختصروا علی ذلک ّيةعلی املوجودات الکون ّيةاالهل

  املسالک  يقنسلک فی أض و حنن لسنا بصدد ذلک و ال
  ة الکاملةيقبل نقول اّن هذه الکلمة اجلامعة و احلق

  رصوّ يتالبات ال داللتها علی کنه الذات البحت  يثمن ح
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  ظهور يثا من حأمّ  .عنها االشارة و ال تدخل فی العبارة

  احلّق سبحانه و تعالی مبظهر نفسه و استقراره و استوائه علی
  ايها و مبانيهمعان يعالعرش الرمحانی. هذه الکلمة اجلامعة جبم

  ا و حقائقها و آ-رها و أنوارهاشؤوQو اشارا3ا و بشارا3ا و 
  هايتها و عالنها و شهودها و سرّ يبنها و ظاهرها و غو 0ط

  و أطوارها و أسرارها ظاهرة 0هرة ساطعة المعة فی 
   ّيةو السدرة الالهوت ّيةالفردان ّيةة الکلّ يقاحلق

  املطلقة يّةاهلو  ،ّيةالسبحان ّيةو الذات ّيةونة الر0ّنينو الک
  الناطقة فی  ،ّيةا الصمدانشؤوQو  ّيةبصفتها الرمحان ّيةاuلّ 
  اءيناملشرقة فی س ،االمکان قطب االکوان يبغ

  الظهور طور النور فاران الرمحن املتکّلمة فی سدرة
  االنسان. انّی أ" اّ	 الظاهر الباهر املتجّلی علی آفاق

  حاطت ملکوتأة و برهان و قدرة و قّوة االمکان حبجّ 
  تی و خشعت االصوات/االکوان خضعت االعناق آل

  و شاخصت االبصار من أنواری و ملئت لسلطانی
  اآلفاق من أسراری و قامت االموات بنفحاتی 

  تیياظت الرقود من نسماتی و حارت العقول فی جتلّ يقو است
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  ن بکشفيو و اهتّزت النفوس من فوحاتی و قّرت الع

  مجالی و تنوّرت القلوب بظهور آ-ری و انشرحت
  فآه آه  .یالصدور فی جّنة لقائی و فردوس عطائ

  املستوضح ،اخللق نيالسائل الناظر الی احلّق بعا يّها /
  لسمعت يللو استمعت 0ذن اخلل يلمن ابناء السب يلالدل
  من حقائق نيو احلن نيو االن يلو العو  يخالصر 

  من املمکنات مبا غفل ّيةاملوجودات و االلسنة امللکوت
  راط املمتدّ اد عن الصيعم امليو وا عن الرشاد فی العباد و ضلّ 

  رةکّل األمم مبشّ   ملکوت األرض و السموات. مع انّ  نيب
  يحو موعودة فی صحائف اّ	 و کتبه و صحفه و زبره بصر 

  �ذا الظهور االعظم ،عن االشارة يةاملستغن ،العبارة
  و النور االقدم و الصراط االقوم و اجلمال املکّرم 

  قاعلرّ اذا راجعت تلک الصحائف و ااالفخم. ف ّري و الن
  ميالکر  يمو االقل يمجتدها "طقة 0ّن هذا القطر العظ

  موصوف و موسوم ،نيء و املرسليامنعوت بلسان االنب
  ة طاهرة و اQّا مشرقيّبة ططّ سة و خه أرض مقدّ 0نّ 

  و اQّا مطلع ميو سلطانه القو  يممبجده العظ بّ ظهور الرّ 
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  ا جبنوديههر فظيته و سياو مواقع جتلّ  هت/ته و مرکز را/آ

  ايهاء و اّن فيضته و کتائب أسراره و اQّا البقعة البياح
  اء و مواضعينا طور سيهاجلرعاء بوادی طوی و ف

  ايهو ف .ءياولی العزم من االنبأجتّلی رّبک األعلی. علی 
  ايهس و فن البقعة املبارکة و الوادی املقدّ ميالوادی اال

  شجرةمسع موسی بن عمران نداء الرمحن من ال
  ا "دیيهو ف .املبارکة الّتی أصلها -بت و فرعها فی السماء

   .قوم توبوا قد اقرتب ملکوت ا	ّ  / /ّ بن زکر  حييی
  ا انتشرت نفحات روح اّ	 و رفع منه النداء .يهو ف

  نی بروحک علی أمرک اّلذی تزلزلّيدربّی ربّی اهلی اهلی ا
  سجد االقصی .ا امليهو ف .منه أرکان األرض و قواة السماء

  ا أسری 0جلمال احملّمدیيهاّلذی 0رک اّ	 حوله و ال
  ه الکربی و ورودهت ربّ /ی من آري ة االسراء. ليلفی ل

  ا هو العروج الی امللکوت األعلی و االفقيهعل
  ه و مسع النداء و اطّلع 0سرارف بلقاء ربّ فتشرّ  .األ�ی

  ی فکانو بلغ سدرة املنتهی و دنی فتدلّ  ياالکلمة العل
  أو أدنی و دخل اجلّنة املأوی و الفردوس نيقاب قوس

 



  ٥٧ ص
  کّل ذلک  .األعلی و أراه اّ	 ملکوت األرض و السماء

  ه فی هذه البقعة املبارکة النوراء و هذهبوفوده علی ربّ 
  من يةاآل يحاء و هذا کّله صر يضة املقّدسة البري احلظ

  کّل معاند  کره اّال ينو اشارة ال  يلو �و  ريتفس ريغ
   کّل منف فی االذعان به اّال وقّ يتجحود جهول و ال 

  انکر صحف اّ	 و زبره و نعوذ 0ّ	 من کّل جلوج
  و اذا عاند معاند و قال تلک االوصاف و النعوت .و عنود

  و احملامد الّتی شاعت و ذاعت فی صحائف امللکوت اّمنا 
  نکا  يثح يمو القطر العظ ميالکر  يمحازها هذا االقل

  ء ياء و ملجأ االتقياء و موطن االصفيامنشأ االنب
  فاجلواب القاطع  نيء. فی زمن األّولياو مالذ االول

  س هذهف و 0رک و قدّ و الربهان الساطع اّن اّ	 شرّ 
  ته /ته و نشر را/ته و ظهور آياالبقعة النوراء. بتجلّ 

   و هوال رسول اّال   ونيبّ  و ما .و بعث رسله و انزال کتبه
  ف بطوافها أو کانا. أو تشرّ يهبعث منها. أو هاجر ال

  يلاجلل آوی الی کهف الربّ  يلفاخلل .ايهمعراجه ف
  املّنان. من ا و موسی بن عمران مسع نداء الربّ يهف
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  ا و الی اآلنيهاء فينالشجرة املبارکة املرتفعة فی طور س

  ة فی ة املذکور يممعنی هذه الواقعة العظ تفتوا الناس مايلمل 
  ونةيتاملبارکة ز  ةکّل الصحف و الزبر و ما هذه الشجر 

  و لو مل متسسه "ر يضیءها يتاد ز يک ّيةو ال غرب ّيةال شرق
  ة الظاهرة الباهرةيقنور فالشجرة هذه احلق .نور علی

  م . الناطق من فی "رها بورک من فی النار فموسیيو ال
  تماعمع هذا النداء منها و ذلک االسيسابن عمران کان 

  هلا يسو االصغاء مستمّر الی اآلن. الّن حدود الزمان ل
  املقّدسة  ّيةو الربوب ّيةحکم فی عامل الرمحن و مقامات االلوه

  ا زمن واحديهاالزمنة ف يعمج .وانألاعن الوقت و 
  عانق املاضی و احلاليتا يهو االوقات وقت واحد و ف

  ل و ال آخرله أوّ  يسو االستقبال ألنّه عامل أبد سرمد دهر ل
  "دی يحو نقول و اّن املس يهن ما کّنا فيارجع الی بلذف 
  فی جباهلا و سهوهلا و انتشرت روائح ّيکالّلهّم لب ّيکه لبربّ 

  هف بلقاء ربّ ا و تشرّ يهأسری به ال يبا و احلبيهقدسه ف
  ايهته العظمی فی مشارقها و مغار�ا بوفوده عل/و رأی آ

  . الی ان ظهر هذانيو املرسل ءياو قس علی ذلک سائر االنب
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  ميالقد و السرّ  يمو النبأ العظ ميالکر  نياالمر املب

  الواسعة الی ان يمو دار فی االقطار الشاسعة و االقال
  العرش تألأل هذا االشراق فی هذه اآلفاق و استقرّ 

  هاکان شرفها و عزّ  فلو .االعظم فی هذا القطر املکّرم
  ا و هجر3ميهء فياها لبعث االنبيهز ها وتنيسو تقد هاو مسوّ 

  فاخلع"ا ملا خوطب موسی بن عمران يها و وفودهم عليهال
  لو کانت البقعة "اّنک 0لوادی املقّدس طوی يکنعل

  مر خبلع نعله خبضوع و خشوعملا ا املبارکة شرفها بقدومه
  و سلطان ميذی من لوازم آداب الوفود علی ملک کر الّ 

  ملن يةو �ذه کفا "الناربورک من فی "و قال  يمعظ
  منوايؤ لن  يةم بکّل آيهت�و ل و و اّال  يدألقی السمع و هو شه

  . يمصدق اّ	 العظ "ت و النذر/تغّنی اآل ما"�ا و 
  اّن هذه األرض املقّدسة  ينالد يیو فی کتاب حم

  مة الکربی و هیياا القيهاد أی تقوم فيعرض مأ
  ی مبرج عّکا و تصبحو اّن امللحمة الکرب  .اءيضالبقعة الب

  ار و فی جفر ابن جمله انّ ينأرضها کّل شرب منها بد
  و االخبار يثن االحاديامرج عّکا مأدبة اّ	 و اذا أرد" ب
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  ت الواردة فی مناقب هذه األرض املقّدسة /و الروا

  ول بنا الکالم و نقع فی املالم. فاختصر" مبا هويطل
  ملا هو فی الصحف االولیالقرآن و اشر" جممالً  يحصر 

  و لنعد الی معنی البسملة .بع اهلدیو السالم علی من اتّ 
  اعلم انّ  يمن الرمحن و الرحياو نقول فی ب 

  املوجودات يعماالهلی الشامل جل يضالرمحة عبارة عن الف
  املمکنات يعسعت رمحته کّل شیء و اQّا مصدر جلم و

  سرارو االطوار و الظواهر و اال شؤونال يعمن مج
  تّياات و القابليّنة و الوجود و اآل-ر و التعيقو احلق

  و اQّا  .و الشهادة فی عامل االنوار يبو التشخّصات من الغ
  و هی عبارة عن ّيةاالهل يّة0لرمحة الذات نيتنقسم قسم

  املراتب يعاالقدس األعلی فی مج يضافاضة الوجود 0لف
  ن الثابتةياو االعهلا للحقائق  يةQا و املقامات الّتی ال

  ّيةفی حضرة العلم الذاتی األعلی و 0لرمحة الصفات
  املقّدس األّول  يض0لف ّيةالرمحان ةالفائضة من احلضر 

  تياة من التجلّ يضت املستفياب االستعداد و القابلسحب
  و کّل واحدة .ن املوجوداتياالظاهرة الباهرة فی أع
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  ا احلقائقيهی تساوت فة . الّتالی رمحة عامّ  منهما تنحلّ 

  ی و رمحةينالوجود العلمی و الع يثاملوجودة من ح
  خاّصة ظهر برهاQا و انکشفت أسرارها و اشتهرت

  3ا و تألألت أنوارها و متّوجت /3ا و خفقت را/آ
  ت جنومهاحبارها و طلعت مشوسها و اکفهرّ 

  ها فی ينها و أضاء أفق مبيمها و فاح مشيمنس رقّ  و
  الّتی استضائت و استفاضت و استنارت ّيةنوراناحلقائق ال
  شؤونال يعة فی مجيقة الساطعة من مشس احلقمن االشعّ 

  و مبثل هذا فانظر فی عامل .و االطوار و االحوال و اآل-ر
  االقدس يضالف و الظهور و االشراق تری انّ  يعالتشر 

  و"تينو الک ّيةکل القدسيا اّلذی به وجود اهل اخلاصّ 
  الکربی يةهو افاضة اهلدا ّيةة الروحانيفلطاملنّزهة ال

  املشتعلة يةاملوقدة فی القلوب الصاف ّيةة االهلاد "ر احملبّ يقو ا
  االهلی يضمن النفس الرمحانی و املدد السبحانی و الف

  نی هواملقّدس الر0ّ  يضو اجلود الصمدانی و جتد اّن الف
  الوجدانی و الصفات يضافاضة الکماالت و الف

  ات و العطاء الروحانی و اخلصائل و الفضائل الّتی و امللک
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  سائر األمم فهاqن الرمحتان ّيةت العامل و نورانيا�ا ح
  يضة. الصادرqن من الفی اخلاّصة و العامّ أان يتالذات

  االقدس االهلی الذاتی مذکورqن فی البسملة الّتی فاحتة
  يةاملادّ  اد و افاضة الوجود للموجودات اuّردة وجياال
  ة. الصادرqنان اخلاّصة و العامّ يتا الرمحتان الصفاتمّ أو 

  املقّدس الصفاتی فهما مذکورqن فی الفاحتة يضمن الف
  ملن يةو �ذه کفا .ّيةن احملامد و النعوت االهلياالّتی هی ب

  يةو Qا يةا بدايهملعان يس للع 0سرار البسملة و اّال يطّ أراد ان 
  و السالم  يةی أهل اهلداو الروح و البهاء عل

  هواأل�ی   
  هياک ميّتأحد اهلی قد نزلت من مساء عزّ  /سبحانک الّلهّم 

  ک و أمطرت من سحاب مساءيّتالوجود جبودک و رمحان
  ک حّتی سالتّيتضات صمدانيو ک أمطار فيّتفردان عزّ 

  ک االعظم فی أراضیيض�ذه املوهبة العظمی اQار ف
  �ذه االQار يت0نشائک و سق ةاحلقائق املمکنة املکونّ 

  �ذه يتکّل االراضی و البالد و أرو   ّيةامللکوت يةاجلار 
  شرقتأر و /کّل التالل و الد  ّيةث اهلاطلة الالهوتيو الغ

 


