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مقّدمة
إّن األيّــام الــتّسعة الــتي يــحتفل بــها الــبهائــيّون فِـــي كــّل عــام لــهي أيّــام وأعــياد مــباركــة حــّددت 
فِــي الـنّصوص املـقّدسـة، ويمجّــــدهـا االحـبّاء ويـعتبرونـها مـصدر فـيض مـلكوتـيّ وتـأيـيد سـماويّ 

وموضع عبرة وتذكرة لهم َعَلى ممّر األعوام.

ونـــظرًا لـــكثرة األلـــواح والـــنّصوص املـــباركـــة واألذكـــار الـــخاصّـــــــــــة واملـــعلومـــات الـــتّاريـــخيّة الـــغزيـــرة 
املــرتــبطة بهــذه األيّــام املــباركــة واملــوجــودة فِـــي طــيّات الــكتب املــتعّددة واملنتشــرة بــلغات مــختلفة، 
فــقد جــمع غــيض مــن فــيض تــلك الــنّصوص واآلثــار والــبيانــات املــقّدســة والــحوادث الــتّاريــخيّة 
فِـي كـتاب واحـد هـو األّول مـن نـوعـه بـالـّلغة الـعربـية عَــَلى غـرار الـكتاب املـنشور بـالـّلغة الـفارسـيّة 
ســنة ١٠٣بــديــع، وذلــك تــسهيالً ألمــر تــنظيم هــذه املــناســبات الــّروحــانــيّة وتــبجيلها كــما يــنبغي 

ويليق، وتوّقًعا للحصول َعَلى ما يرجى منها من فيض روحي وانتعاش وجداني.

والـفضل فِــي إصـدار هـذا الـكتاب يـعود لـلحبيب الـّروحـانـي الـّدكـتور شـوقـي مـرعـي الـذي بـذل 
جهــًدا خــاصًّــــــــــا فِــي جــمع مــواّده وتــرجــمتها وتــرتــيبها عــاونــه فِــي ذلــك لــجنة مــختّصة مــن االحــبّاء 

أيّده اهلل وإيّاهم َعَلى نشر كلمته املقّدسة بني العاملني.

هـذا ونـلفت نـظر الـقارئ الـكريـم إلـى أّن مـا أدرج مـن الـنصوص الـعربـيّة املـباركـة فِــي الـكتاب 
مـتميّزة بتحـريـك حـروفـها، وأمـا مـا نـقل عَــْن الـفارسـية أو اإلنجـليزيـة مـن الـنّصوص املـباركـة إلـى 
الـعربـيّة فـقد طـبعت دون وضـع الحـركـات عَــَلى حـروفـها، كـذلـك املـوضـوعـات الـتّاريـخيّة والـبيانـات 

األخرى عربيّة َكانَْت أم معّربة فقد طبعت أيًضا دون تحريك.

وتجـدر اإلشـارة أخـيرًا إلـى أنّـه قـد أضـيف إلـى الـكتاب فـصل خـاّص بـمناسـبة صـعود حـضرة 
عـــبد الـــبهآء أوردت فـــيه الـــنّصوص املـــباركـــة والـــبيانـــات والـــتّواريـــخ املـــتعّلقة بـــاالحـــتفال لـــذكـــرى 
صـعوده الـذي يـعتبر يـومًــا مـخصوصًـــــــــا دون أن يـكون محـرّمًــا شـأن األيّـام الـتّسعة املـقّدسـة، إال 

أن إحياء ذكراه ِفي كّل عام ضرورّي بناء َعَلى توجيهات حضرة وليّ أمر اهلل املباركة.

النّاشر
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النّصوص املباركة التي تقرّر األيّام التّسعة

تفّضل حضرة بهاء اهلل بقوله األعزّ األعلى:

ـاٌم فــيها َتجَـــــّلى الـرَّحْـــــَمُن عَـــَلى مَـــْن فِـــي  ُل أَيّـَ ــا األَوَّ "... قَــِد انْتَهَـــِت األَعـياُد إِلـى الـِعيَديـِن األَعْـــظََمنْيِ، أَمّـَ
ــــــَر الــنَّاَس ِبهَــــَذا االسْـــــــمِ  اإِلمْـــَكاِن بــأَسْـــــــمآئِـــِه الــُحْسنَى َوصِــــــــــَفاتِــــه الــُعلَيا، َواآلخَــــُر يَــْوٌم فــيِه بَــَعثْنا مَـــْن َبشّـَ
َمَواِت واألَرَضِـــــــــنَي، َواآلخَـــَريْــن فِـــي يَــْومَـــنْيِ كَــــذَلِــك قُــِضيَ  ـِذي بِـــِه قــامَـــِت األَمْـــَواُت َوُحشِــــــر مَـــْن فِـــي الــسَّ الّـَ
ِل مِـــْن َشهْـــِر الـبَهآء الّـَـِذي جَــــَعَلُه اهللُ ِلهَـــَذا االسْــــــمِ  األَمْــُر مِـــْن لَــُدْن آمِـــٍر عَـــلِيمٍ، طُـوبَـى مِلَـْن فَـازَ بِــالـيَْومِ األَوَّ
ْن أَظْهَــَر شُــــــْكَر اهللِ بِـِفْعلِِه املُِدلِّ عَــَلى فَـْضلِهِ  الَعِظيمِ، طُوبَـى مِلَْن ُيْظهِـُر فِـيِه نِـْعَمَة اهللِ عَــَلى نَـْفِسِه إِنّـَه مِــمَّ
ُهوِر َومَــبَْدئَُها َوفِــيه تَـُمرُّ نَـْفَحُة الـَحيَوِة عَــَلى املُْمِكناِت طُـوبَـى  ُه لَــَصْدُر الـشُّ الّـَـذي أَحَــــاَط الـَعاملَـــــنَي، قُــْل إِنّـَ
ــه مِـــــَن الـــَفائِــــِزيـــَن، قُــــْل إِنَّ الْــــِعيَد األَعْــــظََم َلسُــــــــلطَاُن األَعْــــيَادِ  يْـــحاِن َنْشهَـــــُد أَنّـَ مِلَــْن أَْدرَكَـــــُه بـــالـــرَّْوحِ َوالـــرَّ
اذْكُــــُروا يـــا قَـــْومِ نِــــْعَمَة اهللِ عَــــَليُْكم إِذْ كُــــنْتُْم رُقَـــدآَء أَيْـــَقظَُكْم مِــــْن نَـــَسَماِت الـــَوحْــــــي َوعَــــرَّفَـــُكم سَـــــــِبيَلهُ 

الَواِضحَ املُْستَِقيَم”.

ـامًــا  مَــْعُدوَداٍت َوجَــــَعْلنَا الــنَّيُروزَ  يَاَم أَيّـَ "يَــا قَــَلَم األَعْـــَلى قُــْل يَــا مَــألَ اإِلنــشآِء قَــْد كَـــتَبْنَا عَـــَليُْكُم الــصِّ
عِــــيًدا لَـــُكْم بَـــْعَد إِكْــــمالِـــها كَــــذلـــَك أَضـــآئَــْت شَـــــــْمُس الـــبَيَاِن مِــــْن أُفُـــِق الـــِكتَاِب مِــــْن لَـــُدْن مـــالِـــِك املَــبَْدءِ 

َواملآِب”.

وَجاَء ِفي لوح مبارك لحضرة عبد البهاء قوله جّل ثناؤه:

"فـــــي أيّـــــام الـــــّسنة هـــــناك تـــــسعة أيّـــــام فِــــــي الـــــحقيقة الـــــعمل فـــــيها غـــــير جـــــائـــــز، بـــــعضها وفـــــًقا 
ل والـــثّانـــي مـــن شهـــر محـــرّم واأليّـــام  لـــلنّصوص اإِللـــهيّة والـــبعض اآلخـــر يـــقاس بـــها، يـــومـــا األوَّ
الـــــثاّلثـــــة مـــــن عـــــيد الـــــرّضـــــوان والـــــيوم السّـــــــــبعون بـــــعد الـــــنّيروز و يـــــوم الـــــنّيروز و الـــــيَوم الـــــثّامـــــن 
والعشــــرون مــــن شهــــر شــــعبان والــــيوم الــــخامــــس مــــن شهــــر جُـــــــمادى األولــــى... إّن هــــذه األيّــــام 
الـتّسعة ال يـجوز فـيها االشـتغال بـاملـهن والـتّجارة والـزّراعـة وأيـًضا الـعمل فِــي مـهام املـناصـب 

والوظائف الحكوميّة”.

وفي لوح آخر لحضرة عبد البهاء قوله عزّ بيانه:

"أمّــــا تـــواريـــخ هـــذا الـــظّهور األعـــظم بـــعضها شـــمسيّ وبـــعضها قـــمرّي. عـــيد الـــرّضـــوان وعـــيد 
الــنّيروز ولــيلة الــّصعود شــمسيّة ولــكّن الــعيديــن املــباركــني بــصريــح الــكتاب تــوأمــان وال يــتحّقق 
هــذا إال بــالــحساب الــقمرّي وفــي أيّــام حــضرة بــهاءاهلل املــباركــة كــان عــيد بــعثة حــضرة األعــلى 
وذكرى استشهاده يحييان بالحساب القمرّي غير أنه لم يصرّح بهما ِفي الكتاب األقدس". 
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من تواقيع حضرة وليّ أمر اهلل قوله األحلى:

 "تـــسألـــون بـــخصوص الـــخبّازيـــن والـــقّصابـــني وأصـــحاب مـــثل هـــذه املـــهن الـــتي تـــنحصر بـــني 
األحـــباء فِــــي بـــعض املـــناطـــق عـــّما إذا كـــان هـــنالـــك أّي اســـتثناء لـــهم فِــــي هـــذه األيّـــام املحـــرّمـــة 
املـتبرّكـة لـالشـتغال فـتفّضل حـضرتـه قـائـالً أن اكـتب أّن كسـر الحـدود بـأّي وجـه مـن الـوجـوه غـير 
جــائــز واالســتثناء غــير مــقبول وغــير مــحبوب واإلهــمال والــتّهاون فِــي هــذه األمــور ســيُؤّدي إلــى 

مزيد من جرأَة أعداء أمر اهلل وتجاسرهم”.

"يــجب عَـــَلى املــوظّـفني اإلداريّــني واألطــفال الــذيــن يــذهــبون إلــى مــدارس غــير بــهائــية أن يــسعوا 
ســـعيًا حـــثيثًا لـــلحصول عَــــَلى إجـــازة وإعـــفائـــهم مـــن الـــعمل فِــــي هـــذه األيّـــام، وفـــي حـــالـــة عـــدم 

القبول وعدم حصولهم عليها فيجب الطّاعة واالنقياد”.

*"إّن االشتغال باألمور ِفي الّليل والنّهار كليهما محرّم تحريًما قاطًعا”.

*"إّن وحـدة الـعمل فِـي هـذه األمـور الـحيويّـة هـاّم مـثل أهـميّة رعـايـة الـتّعطيل فِـي األيّـام املحـرّمـة 
وإنّـها ملـسؤولـيّة املـحفل الـّروحـانـي املـركـزّي أن يـذكّـــر ويـحّث األحـبّاء بـإخـالص فِــي أن يـقومـوا 
بـــاتّـــباع هـــذه الـــقوانـــني واألوامـــر األمـــريّـــة وإّن اجـــبار تـــنفيذهـــا ال يســـبّب كســـرًا لحـــدود الـــّدولـــة 

وقوانينها”.

*"بــــخصوص بــــيع الــــّشاي واملــــرطّـــبات فِــــي الــــّسينما الّــــتي يــــملكها غــــير الــــبهائــــينّي فــــإّن هــــؤالء 
األحـبّاء الـذيـن اسـتأجـروا مـن مـالـك الـّسينما الـقاعـة لـبيع أنـواع املـرطّـبات يـجب أن يـبذلـوا كـل 
هـّمة لـيحصلوا عَــَلى االذن لـإلغـالق فِــي الـتّعطيالت الـبهائـيّة. وفـي حـالـة وجـود مـالـك أو شـريـك 

غير بهائيّ يرفض منح هذا اإلذن فليس هناك طريق آخر غير الطّاعة.

والـحالـة تـكون مـختلفة مـع املـخبز الـذي يـمتلكه أحـد األحـبّاء فـفي هـذه الـحالـة لـيس هـناك مـبّرر 
عَــــَلى اإلطـــالق ألن ال يـــغلق ويـــعطّل أيّـــام الـــتّعطيالت الـــبهائـــيّة ألنّـــه يـــوجـــد دائـــًما خـــبّازون غـــير 

بهائينّي يمكن للعموم الّشراء منهم”.

*”بـــالنســـبة لـــسئوالـــك املـــتعّلق بـــالـــتّقيّد بـــأيّـــام الـــعطل الـــبهائـــيّة فـــإّن الـــيوم الـــبهائـــيّ يـــبتدئ مـــن 
الـغروب ويـنتهي إلـى الـغروب لـذلـك تـعتبر الـّليلة الـتي تسـبق الـنّهار الـواجـب تـعطيله ضـمن ذلـك 
الـــنّهار وبـــناء عـــليه يـــمتنع الـــعمل فِــــي هـــذه الـــفترة كـــّلها”. "أمـــا املـــحافـــل والـــّلجان واملـــؤسّـــــــسات 
األمـــــريّـــــة فِــــــي أيّـــــام األعـــــياد واألحـــــزان فـــــإّن تـــــعطيلها أحـــــسن وأولـــــى ولـــــكّن الـــــقرار الـــــقطعيّ 

.” والنهائيّ بهذا الخصوص يرجع لبيت العدل العموميّ

!٥



الئحة بمواعيد األَيَّام التّسعة

۱- ميالد حضرة األعلى: أّول محرم سنة ١٢٣٥هـ
املوافق ل٢٠ تشرين األّول (أكتوبر) سنة ١٨١٩م

٢- ميالد حضرة بهاء اهلل: الثّاني من محرم سنة ١٢٣٣هـ
املوافق ل١٢ تشرين الثّاني (نوفمبر) سنة ١٨١٧م

٣-إعالن دعوة حضرة األعلى: ٥ ُجمادى األولى سنة ١٢٦٠هـ
املوافق ل٢٣ أيار(مايو) سنة ١٨٤٤م

(موافق لذكرى ميالد حضرة عبد البهاء).
٤-استشهاد حضرة األعلى: ٢٨ شعبان سنة ١٢٦٦هـ

املوافق ل ٩ تّموز (يوليو) سنة ١٨٥٠م
٥-أّول عيد الرّضوان: ٣ ذو القعدة سنة ١٢٧٩هـ

املوافق ل ٢١ نيسان(إبريل) سنة ١٨٦٣م
٦- التّاسع من عيد الرّضوان: ١١ ذو القعدة سنة ١٢٧٩هـ

املوافق ل ٢٩ نيسان(إبريل) سنة ١٨٦٣م
٧- الثّاني عشر من عيد الرّضوان: ١٤ ذو القعدة سنة ١٢٧٩هـ

املوافق لـ٢ أيّار (مايو) سنة ١٨٦٣م
٨- عـــيد الـــنّيروز هـــو عـــيد رأس الـــّسنة الـــبهائـــيّة وعـــيد انـــتهآء الـــّصيام ٢١ آذار مـــن كـــلّ 

عام.

٩- صعود حضرة بهاء اهلل: ٢ ذو القعدة سنة ١٣٠٩هـ
املوافق لـ٢٩ أيّار(مايو) سنة ١٨٩٢م
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صعود حضرة عبد البهآء
يــحيي الــبهائــيّون فِـــي جــميع أنــحاء الــعالــم ذكــرى صــعود حــضرة عــبد الــبهآء لــيلة الــثّامــن والعشــريــن 
مـن شهـر تشـريـن الـثّانـي وطـبًقا ملـا ورد فِــي بـيانـات حـضرة ولـيّ أمـر اهلل يـعتبر هـذا الـيوم مـن األيّـام 
املـــخصوصـــة الـــتي تـــحيي ذكـــراه فِـــي كـــّل عـــام، إال أّن الـــعمل فـــيه لـــيس محـــرّمًـــا كـــاملـــناســـبات الـــتّسعة 
الــواردة شــرحــها وتــاريــخها طــيّ هــذا الــكتاب، بــناًء عَـــَلى ذلــك خــّصص فــصل مســتقّل لــذكــرى صــعود 

حضرة عبد البهآء ِفي آخر الكتاب.

ملحوظة: 

١- يــحتفل األحــبّاء فِـــي األيّــام الــتّسعة املــتبرّكــة وفــًقا لــلتّاريــخ الــّشمسيّ فِـــي جــميع أنــحاء الــعالــم مــا 
عـدا بـعض بـلدان الشّــــــرق حـيث يـحيون عـيد مـيالد حـضرة بـهاء اهلل وعـيد مـيالد حـضرة األعـلى وعـيد 

إعالن دعوته وذكرى استشهاده بالتّاريخ القمرّي. 

٢- ســيحيي الــعالــم الــبهائــيّ بــأســره فِـــي املســتقبل هــذه االحــتفاالت مــوحّـــــًدا طــبًقا لــلتّقويــم الــّشمسيّ 
مـا عـدا األّول والـثّانـي مـن املحـرّم وهـما عـيدا مـيالد حـضرة بـهاء اهلل وحـضرة الـباب ألنّـهما يـوم واحـد 

عند اهلل طبًقا ملا أّكده حضرة بهاء اهلل.

٣- اليوم البهائي يبدأ من الغروب إلى الغروب.

٤-بـــــناء عَــــــَلى تـــــوقـــــيع مـــــبارك صـــــدر مـــــن قـــــلم حـــــضرة ولـــــيّ أمـــــر اهلل لـــــقد حـــــّدد ســـــاعـــــة االحـــــتفال فِـــــي 
املناسبات الواردة اعاله كما يلي:

* عيد بعثة حضرة الباب: ساعتان واحدى عشر دقيقة بعد الغروب.
* الـيوم األّول مـن عـيد الـرّضـوان: الـّساعـة الـثّالـثة مـن بـعد الظّهـر.* ذكـرى اسـتشهاد حـضرة الـباب: 

مقارن الظهر.
* ذكرى صعود حضرة بهاء اهلل: الّساعة الثّالثة صباًحا.

* ذكرى صعود حضرة عبد البهاء: الّساعة الواحدة والّدقيقة الثاّلثون بعد منتصف الّليل.
* وفي سائر االيّام املباركة يحتفل ِفي الوقت الذي يراه األحبّاء مناسبًا.

بعض النّصوص املباركة بخصوص ميالد حضرة األعلى:

تفّضل حضرة بهاء اهلل بقوله األعزّ األعلى:

"امليالد املبارك وقع ِفي شهر املحرّم وبذلك رفعه اهلل بالحّق وجعله من األعياد للعباد".

"إّن والدة األقــــدس األبــــهى فِـــــي أّول فجــــر الــــثّانــــي مــــن محــــرّم، والــــيوم األّول هــــو مــــيالد املبشّــــــــر وكــــال 
اليومني يعتبران يوًما واحًدا عند اهلل".

" إذا وقع عيد املولود أو البعثة ِفي أيّام الّصيام فإّن حكم الّصوم ِفي هذا اليوم مرفوع".

وتفضل حضرة عبد البهاء بقوله األحلى:

 " بخصوص يومي املَْولد فإنّهما كما َجاَء ِفي النّص اليوم األّول والثّاني من محرم".
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الفصل األّول - ميالد حضرة األعلى

مقتطف من مناجاة حضرة الباب

"أَْي رَبِّ أَنْـَت أَنْـَشأْتَـِني بِـفَْضلَِك فِـي مِــثِْل هَــِذِه الـلَّيَْلِة وأَنَـا ذَا عَــَلى جَــــبٍَل َوحْــــَدهُ، سُـــــبَْحانَـَك لَـَك الحَــــْمُد بِـَما 
َمواِت واألَرِْض، َولَـــَك املُــْلُك فِـــي غَـــياهِــــِب مَـــَلُكوِت األَمْـــِر َوالخَــــْلِق، أَْي رَبِّ قَـــدْ  أَنْـــَت تُـــِحبُّ فِـــي مَـــَلُكوِت الـــسَّ
رْتَـِني  َا صَـــــــــوَّ خَــَلْقتَِني بِــفَْضلَِك َوحَــــِفظْتَِني فِــي ظُـُلماِت الـبُطُوِن بِــَمنَِّك َوَرزَقْـتَِني بِــَدمِ الـَحيََواِن بِــُلطِْفَك ثُـمَّ ملَّ
بِــأَحْـــــَسِن صُــــــــــورٍَة مِـــْن فَــْضلَِك َوأَتْــَمْمَت خَـــْلِقي بِــأَحْـــــَسِن صُــــــــــنْعٍ مِـــْن عِـــنِْدَك َونَــفَْخَت مِـــْن ُروحِــــَك فِــي َجسَــــــِدي 
بِــُمنْتََهى رَحْــــَمِتَك َوظُـُهوِر فَــرَْدانِــيَِّتَك، هُـــنَالِــَك قَــْد أَخْـــرَجْــــتَِني مِـــْن عَـــالَــمِ الــبُطوِن إِلــى عَـــالَــمِ الــظُُّهوِر عُـــْريــانًــا 
ـــيْتَِني فِــــي أَيْــــِدي  مــــا كُـــــنُْت أَعْـــــَلُم شِـــــــيْئًا واَل أَسْــــــــتَِطيعُ عَـــــَلى أَمْــــٍر قَــــْد رزَقْــــتَِني بِــــُلطِْفَك مِـــــْن لَــــنَبٍ طَـــِريٍّ َوَربّـَ
ـــَهاِت َواآلبـــآِء بِــــُلطٍْف جَــــــلِيٍّ حَــــــتَّى عَـــــلَّْمتَِني مَــــَواقِــــعَ األَمْــــِر مِـــــْن فَـــْضلَِك َوعَـــــرَّفْـــتَِني مِـــــنَْهاَج الـــدِّيـــِن مِـــــنْ  األُمّـَ
ا بَـــَلْغُت إِلَـــى مُـــنْتََهى حَـــــدِّ الـــبُُلوغِ أَْشهَــــْدتَـــِني ِذكْــــرََك املَــْمنُوَع َوأَصْـــــــــــَعْدتَـــِني إِلَـــى مَـــقامٍ مَـــْعُلومٍ  كِــــتَابِـــَك، فَـــَلمَّ
َوَربّـَيْتَِني هُــنالِـَك بِــَلطَائِــِف صُـــــــــنِْعَك َوَرزَقْـتَِني عَــَلى تِــْلَك األَرِْض بِــأَكْـــرَمِ آالئِــَك حَــــتَّى قُـِضيَ مـا قَـَضيَْت فِــي 
كِــــتَابِـــَك، قَـــْد أَصْــــــــــَعْدتَــِني بَــفَْضلَِك إِلَـــى أَعْـــَلى َرْوضَــــــــــة الــُقْدِس َوأَنْــزَلْـــتَِني بِـــَمنَِّك عَـــَلى حَـــــِظيرِة األُنْــِس حَـــــتَّى 
ــِتكَ  اسْـــــــتَْدرَكْــــُت فِـــيِه مِــــْن ظُــُهوراِت رَحْـــــَمانِـــيَِّتَك َوشُـــــــئُونَـــاِت فَـــرَْدانِـــيَِّتَك َوتَجَـــــلِّياِت كِــــبْريـــائِـــيَِّتَك َوبِـــَدايَـــاِت أَحَـــــِديّـَ
ـِتَك َوعَـــالمَـــاِت سُــــــبُّوحِــــيَِّتَك َومَـــَقامَـــاِت قُــدُّوسِــــــيَِّتَك ومَـــا ال يُــِحيُط بِـــِعْلمِ أَحَـــــدٍ  َونِـــَهايَــاِت قَــيُّومِــــيَِّتَك َوآيــاِت َواحِــــِديّـَ

ُدونََك…"

من مناجاة حضرة الباب

َك أَنْـتَ  ّك أَنْـَت عـالَُّم الـُغيُوِب، قَــدِّْر لَــنا مِـــَن الـَخيِْر مـا قَــْد أَحـاَط بـِه عِـــْلُمَك. فَـِإنّـَ "سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ إِنّـَ
املَلُِك الـَعِزيـزُ املَْحبُوُب. سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ إَنّـَا كُــنَّا يَـومَــِئٍذ مِــْن فَـْضلَِك سـائِــلنَِي، وإِنّـَا كُــنَّا يَـومَــِئٍذ عَــَلى 
َك أَنْـَت رَبُّ الـَعاملَـــــنَي،  ــلنَِي، سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ قَــدِّْر لَــنَا مِـــَن الـَخيِْر مـا يُـْغِنينَا عَـــْن ُدونِــَك فَـِإنّـَ نَا مُــتَوَكّـِ َربّـَ
رَبِّ اْجِز الَِّذيَن ُهْم يَْصبُروَن ِفي أَيَّاِمَك َوأَثِْبْت أَفِْئَدتَُهْم َعَلى ِصرَاِط َحقٍّ َقويمٍ، َوَقدِِّر اللَُّهمَّ َلُهْم 
ـِتي آمَـــنَْت أَهْـــُلها  مِـــَن الــَخيِْر مــا يُــْدخِــــُلُهم فِـــي جَـــــنَّاِت الــنَِّعيمِ، سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ أَنْــِزْل عَـــَلى بُــيوِت الّـَ
ماِء عِـــنْدَك فَـِإنّـََك أَنْـَت خَــيُْر املُـنْزِلِـنَي، َوأَرْسِـــــِل الـلَُّهمَّ جُــــنُوًدا لِـيَنُْصُرنَّ عِـــباَدَك املُـؤْمِـــِننَي،  بَـرَكـاِت الـسَّ
ـَك أَنْــَت املَـلُِك املُـبِْدُع الــَحِكيُم، قُــِل اهللُ خــالِــُق كُـــلِّ شَــــــيٍْء يَبْسُــــــطُ  ـَك تُــبِْدُع كَـــيَْف تَــشآُء بِــأَمْــرَِك وإِنّـَ إِنّـَ
ُر الــَعِزيــزُ املُـبِْدُع الــَحِكيُم. لَــُه األَسْـــــــماءُ  زَْق مِلَـْن يَــشآُء مِــــْن عِــــباِده َوهُـــَو الــَخالُق الــبَاِرئُ املُـَصوِّ الــرِّ
َمَواتِ  َمَواِت َواألَرِْض َومــا بَــيْنَُهما كُــــلٌّ بِـــأَمْـــرِِه يَــْعَمُلون. يُسَــــــبِّحُ لَــُه مَـــْن فِـــي الــسَّ الــُحْسنَى فِـــي الــسَّ

َمَواِت َوَمْن ِفي األَرِْض وَُكلٌّ إَِليِه يَنَْقلِبُوَن”. َوَمْن ِفي السَّ

ـِذيــَن مــا نَــَقُضوا مِــــيثاقَــَك َومــا  "سُـــــــبَْحانَــَك رَبِّ يــا مَـــْحبُوبِـــي ثَــبِّتِْني عَـــَلى أَمْـــرِك ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني مِــــَن الّـَ
ــبَُعوا أَصْـــــــــــنَاَم ظُـــنُونِــــِهْم. ثُـــمَّ اجْــــــَعْل لِـــي مَــــْقَعَد صِــــــــــْدٍق عِـــــنَْدَك َوهَــــبِْني مِـــــْن لَـــُدنْـــَك رَحْــــــَمًة أَلْـــِحْقِني  اتّـَ
بِـِعباِدَك الّـَِذيـَن ال خَــوٌف عَــَليِْهْم واَل هُــْم يَحْـــزَنُـوَن. أَْي رَبِّ ال تَـَدعْــِني بِـنَفِْسي واَل تَـْجَعْلِني َمحْـــُرومًـا 
ـِذيــَن هُـــْم غَــفَُلوا عَـــْن لِــقائِــَك. َواجْــــَعْلِني يــا إِلــِهي مِـــنَ  عَـــْن عِـــرْفــاِن َمظْهَـــِر نَــفِْسَك. واَل تَــْكتُبِْني مِـــَن الّـَ
ــــِذيـــــَن هُــــــْم إِلَـــــى جَـــــــَمالِـــــَك يَـــــنْظُُروَن َومِــــــنُْه يَسْـــــــــتَلِذُّوَن، بِـــــَحيُْث لَـــــْم يُـــــبَدِّلُـــــوا آنًـــــا مِــــــنُْه بِـــــَمَلُكوِت مُـــــْلكِ  الّـَ
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ــِتي أَخَــــذَتِ  ــامِ الّـَ َمواِت َواألَرِْض َوبِــــُكلِّ مـــا كَــــاَن َومَــــا يَـــُكوُن، أَْي رَبِّ فَـــارْحَــــــْمِني فِــــي تِــــْلَك األَيّـَ الـــسَّ
اِن أَرْضِــــــــَك. ثُـمَّ اْرزُقْـِني يـا إِلـِهي خَــيَْر مـا عِــنَْدَك وإِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَعِزيـزُ الـَكِريـمُ  الـَغفَْلُة كُــلَّ سُـــــكَّ
اُء َوبِـــالــَعنْيِ عَــــميآُء وبِـــالِــلَِّساِن بَــْكمآءُ  ــِذيــَن هُــــْم بِـــاألُذُِن صَـــــــــــمَّ الــَغفُوُر. واَل تَــْجَعَلِني يــا إِلــِهي مِــــَن الّـَ
َوبِـــــالــــَقلِب هُــــــْم ال يَــــفَْقُهوَن، أَي رَبِّ خَــــــلِّْصِني مِــــــْن نــــاِر الَجهْــــــِل َوالــــَهَوى ثُــــمَّ أَْدخِـــــــْلِني فِـــــي جِــــــوارِ 
إِنََّك أَنَْت  رَْحَمِتَك الُكبَْرى. ثُمَّ أَنِْزْل َعَليَّ ما َقدَّرْتَه ألَْصِفياِئَك وإِنََّك أَنَْت املُْقتدُر َعَلى ما تَشآء َو

املَُهيِْمُن اْلَقيُّوم".

رًا الْسِمِه الَعِزيِز اْلوَُدوِد ِبْسمِ املَوُْلوِد الَِّذْي َجَعَلُه اهللُ ُمبَشِّ

َمواُت َواألَرُْض مِـــْن نَـيٍِّر بِــِه أَنَـاَر مَــْن فِــي الْـَعامَلِـنَي، طُـوبَـى  لَـْوٌح مِـــْن لَـُدنّـَا إِلَـى لَـيَْلٍة فِــيَها الَحَــــِت الـسَّ
ـِذي جَـــــَعْلنَاهُ مِـــْصبَاَح الْــفَالَحِ ألَهْـــِل مَــَدائِــِن األَسْــــــَماِء َوأَقْــَداَح الــنََّجاحِ  لَــِك بِــَما ُولِــَد فِــيِك يَــْوُم اهللِ الّـَ
َمآءِ  مِلَــْن فِــــي مَــــيَاِديـــِن الـــبََقآِء َومَــــطْلِعَ الْـــفَرَحِ َواالبْـــِتَهاجِ مِلَــْن فِــــي اإِلنْـــشآِء، تَـــَعالـــى اهلل فَـــاطِـــــُر الـــسَّ
ــِذي بِــــِه خُــــرِقَـــْت حُــــــُجبَاُت امْلَــْوهُــــْومِ َوسُـــــــبَُحاُت الـــظُّنُوِن َوأَشْــــــــَرَق اسْـــــــمُ  ــِذي أَنْـــطََقُه ِبهَـــــذَا االسْـــــــمِ الّـَ الّـَ
الْـَقيُّومِ مِــْن أُفُـِق الـيَِقنيِ، َوفِــيِه فُـكَّ خَــتُْم رَحِـــيِق الْـَحيََواِن وفُـِتحَ بَـاُب الْـِعْلمِ َوالْـبَيَاِن مِلَْن فِــي اإِلمْــَكانِ 
َوسَــــــرَْت نَــَسَمُة الــرَّحْــــَمِن عَـــَلى الْــبُْلَداِن، حَــــبَّذَا ذَاَك الْــِحنْيُ الّــِذي فِــيِه ظَهَـــَر كَـــنْزُ اهللِ امْلُـْقتَِدِر الــَعلِيْمِ 
ـِتيْ  ـَها الْــَليَْلُة األُولــى قَــْد جَــــَعَلَها اهللُ آيَــًة لِــلَّيَْلِة األُخْـــرى الّـَ َمآِء إِنّـَ الْــَحِكيمِ، أَْن يَــا مَــألَ األَرِْض َوالــسَّ
ــُه يَـــَرى  َر فِــــيِهَما إِنّـَ فِــــيْها ُولِـــَد مَــــْن الَ يُـــْعرَُف بِــــاألَذْكَـــــاِر واَلَ يُـــوصَـــــــــــُف بِــــاألَْوصَـــــــــــاِف، طُـــوبَـــى مِلَــْن تَـــفَكَّ
ــــــرْكِ  ــِذي بِـــِه ارْتَـــَعَدْت أَرْكَــــاُن الشّـِ الـــظِّاهِــــَر طِـــــبَْق الـــبَاطِـــــِن َويَـــطَّلِعُ بِـــأَسْـــــــرَاِر اهللِ فِـــي هَــــذَا الـــظُُّهوِر الّـَ
ُـــتََعالِـــي الْــــَواحِــــــُد الْــــفَرْدُ  ُـــْقتَِدُر امْل ــُه ال إِلـــَه إاِلَّ هُــــَو امْل َوانْـــَصَعَقْت أَصْـــــــــــنَاُم األَْوهَــــامِ َوارْتَـــفََعْت رَايَـــُة إِنّـَ
امْلُــَهيِْمُن الْــــَعِزيـــزُ امْلَــِنيعُ، َوفِــــيَها هَــــبَّْت رَائِــــَحُة الْــــوِصَـــــــــــاِل َوفُـــِتَحْت أَبْـــَواُب الْــــلِقآِء فِــــي امْلَــآِل َونَـــطََقتْ 
ـِذي أَتَــى ِبسُــــــْلطَاٍن أَحَـــــاَط الْــَعامَلِـنَي، َوفِـــيَها تَهَـــلََّل امْلَـألُ األَعْـــَلى  األَشْـــــــيَاُء امْلُـْلُك هللِ مَـــالِــِك األَسْــــــَماِء الّـَ
ــِذي بِــــهِ  ــُهُم الْـــَعلِيَّ األَبْـــَهى َوسَـــــــبََّحْت حَــــــَقائِــــُق األَسْـــــــَمآِء مَــــالِـــَك اآلخِـــــرَِة َواألُولَـــى ِبهَــــذَا الـــظُُّهوِر الّـَ َربّـَ
طَـارَِت الــجِبَاُل إِلَــى َوجْـــــِه امْلَـْحبُوِب َوتَحَـــــرَّكَـــِت األَْورَاُق مِـــْن أَْريَــاحِ االشْـــــــِتيَاِق َونَــاَدِت األَشْـــــــَجاُر مِـــنْ 
جَــــذِْب نِــَدآِء املُْختَاِر َواهْــتَزَّ الـَعالَـُم شَــــــْوقًـا لِـلَِقآِء مَــالِـِك الْـِقَدمِ َوبُـِدعَــِت األَشْــــــيَاُء مِـــَن الـَكلَِمِة امْلَخْـــزُونَـةِ 
ـُه مَـــْولُـــوٌد أَمْ  ـــاِب قَـــْد نَــَرى فِـــيِك أُمَّ الْـــِكتَاِب أَإِنّـَ ــِتي ظَهَــــرَْت بَهَــــذَا االسْـــــــمِ الــَعِظيمِ أَْن يَــا لَـــيَْلَة الْـــَوهّـَ الّـَ
كِـــــتَاٌب ال َونَــــفِْسي كُـــــلُّ ذَلِــــَك فِـــــي مَـــــَقام األَسْــــــــَمآِء قَــــْد جَـــــــَعَلُه اهللُ مُـــــَقدِّسًــــــــا عَـــــنَْها، بِـــــِه ظَهَـــــَر الْــــَغيْبُ 
ُه َلسُــــــْلطَانُـَها بِــِه ظَهَـــرَ  إِنّـَ فَاِت َو ـــــرُّ املَخْـــزُوُن الَ َوعَــْمِرْي كُـــلُّ ذَلِـَك يُـذْكَـــُر فِــي مَــَقامِ الـصِّ امْلَْكنُوُن َوالسّـِ
مَـــظَاهِـــُر الَ قَــبَْل إِلــٍه إالَّ اهللُ طُــوبَــى لِــْلُموقِـــِننَي، إِذًا انْــَصَعَق الْــَقَلُم األَعْـــَلى َويَــُقْوُل يَــا مَـــْن الَ تُــذْكَـــرُ 
َمآِء، ألَنّــي خُـــلِْقُت بِـــِإبْــَداعِــــَك كَــــيْفَ  بِـــاألَسْــــــَماِء فَــاعْـــُف عَـــنِّي ِبسُــــــْلطَانِـــَك امْلُـَهيِْمِن عَـــَلى األَرِْض َوالــسَّ
أَقْــِدُر أَْن أَذْكُـــَر مَــا الَ يُـذْكَـــُر بَـاإِلبْـَداعِ، مَــعَ ذَلِـَك َوعِـــزَّتِـــَك لَــْو أَذْكُـــُر مَــا أَلْــَهْمتَِنيْ لَــيَنَْعِدمَــنَّ املُـْمِكنَاتُ 
َــــَقرِّ األَعْــــــَلى  َــــَقامِ األَسْـــــــــنَى َوامْل مِــــــَن الــــفَرَحِ َواالبْــــِتَهاجِ فَــــَكيَْف تَــــَموُّجَـــــــاُت بَحْـــــــِر بَــــيَانِـــــَك فِـــــي هَــــــذَا امْل
األَقْــَصى، أَْي رَبِّ فَـاعْــُف هَــذَا الْــَقَلَم األَبْـَكَم عَــْن ِذكْـــِر هَــذَا امْلََقامِ األَعْــظَمِ ثُـمَّ ارْحَــــْمِنيْ يِــا مِـــالِـِكيْ 

َوُسْلطَاِني َوتََجاَوزَ َعنّي ِبَما اْجتَرَْحُت بنَْيَ يََديَْك إِنََّك أَنَْت امْلُْعِطي امْلُْقتَِدُر اْلَغفُوُر اْلَكِريُم. 
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مقتطف من لوح «رؤيا» الذي نزّل من قلم حضرة بهاء اهلل ِفي ميالد حضرة 
األعلى:

ـــِذي نَـــطََق بِــــِذكـــري َوسُــــــــلطَانـــي َوأَخْـــــبَرَ  ـــــــري الّـَ "... قَــــْد تَـــَصاَدَف هَـــــذَا الـــذِّكـــُر يَـــومًــــا فِــــيه ُولِـــَد ُمبَشّـِ
ــِذي فِــــيه ظَهَــــرَ  الـــنَّاَس بِــــَسَماِء مَــــِشيَِّتي َوبَحْــــــِر إِرَاَدتِــــي َوشَــــــــْمِس ظُــُهوِري، َوعَــــزَّزْنِــــاهُ بِــــيَْومٍ آخَــــر الّـَ
اَن مَـــــَلُكوتِ  ـــِذي بِـــــِه أَخَـــــذَ االضْــــــــــــِطرَاُب سُــــــــكَّ ـــــــرُّ املَخــــزُوُن والــــرَّمــــزُ املَـــُصون الّـَ الــــَغيُْب املَـــٍكنُوُن َوالسّـِ
َمآِء إاِلَّ مِــــْن أَنـــَقذْنَـــاهُ ِبسُـــــــْلطاٍن مِــــْن عِــــنِدنَـــا َوقُـــْدرٍَة مِــــنْ  األَسْـــــــَمآِء َوانـــَصَعَق مَــــْن فِــــي األَرِْض َوالـــسَّ
ـا َوأَنــا امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مــا أَشَـــــــاُء ال إَلَـــَه إاِلَّ أَنَــا الــَعلِيُم الــَحِكيُم، طُــوبَــى مِلَـْن َوجَـــــَد عَـــرَْف اهللِ فِـــي  لَـــُدنّـَ
ــــِذي كـــــاَن مَـــــطْلِعَ الـــــظُُّهوِر َوَمشْـــــــــِرَق اسْـــــــــِمي الـــــَغفُوِر وفِـــــيه فـــــاحَـــــــِت الـــــنَّفَْحُة َوسَـــــــــرَتِ  هَــــــذَا الـــــيَومِ الّـَ
الـــنََّسَمُة َوأَخَــــذَ جَــــــذُْب الـــظُُّهوِر مَــــْن فِــــي الْـــُقبُوِر َونَـــاَدى الـــطُّوُر املُــْلُك هللِ امْلُــْقتَِدِر املُــتَعالِـــي الـــَعلِيمِ 
الــَخِبيِر، وفِــيِه فــازَ كُـــلُّ قــاصــٍد بِــاملَـْقُصوِد وَكُـــلُّ عَـــارٍِف بِــاملَـْعُروِف وَكُـــلُّ سَــــــالِــٍك بِــِصرَاطِــــِه املُسْــــــتَِقيمِ، 
سُــــــبَْحانَـَك يـا إِلَــِهي بَـارِْك عَـــَلى أَحِــــبَّائِــَك ثُـمَّ أَنـِزل عَـــَليِْهم مِـــْن سَــــــَمآِء عَـــطَائِــَك مَــا يَـْجَعُلُهم مُــنَْقِطِعنيَ 
هِـنَي إِلَـى األُفُـِق الّـَِذي مِــنُْه أَشْـــــرَقَـْت شَـــــْمُس فَـْضلَِك َوقَـدِّْر يـا إِلَـِهي مـا يَـنفَُعُهم فِـي  عَــن ُدونِـَك ومُـتََوجِّ

الدُّنْيَا َواآلِخرَِة، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدر املُتَعالي املُعطي البَاِذُل الَغِنيُّ الَكريُم".

والدة حضرة الباب ونشأته

أمّـــا الـــباب فـــاســـمه الـــّسيّد عـــلي محـــّمد وولـــد فِـــي مـــديـــنة شـــيراز ســـنة ١٢٣٥ هجـــريّـــة فِـــي أّول 
املحـرّم مـن بـيت مـشهور بـالشّــــــرف واالنـتماء إلـى الـرّسـول وكـان تـاريـخ مـيالده مـطابـًقا للحـديـث 
املـروّي عَـــْن اإلمـام عـليّ (إنّـي أصـغر مـن ربّـي بـسنتني)، وأعـلن دعـوتـه بـعد أن بـلغ مـن الـعمر 
خـمسة وعشـريـن سـنة وأربـعة أشهـر وأربـعة أيـام، وتـوفّـي والـده وهـو طـفل وكـان والـده مـن نسـل 
الــــنّبي r وهــــو الــــّسيّد محــــمد رضــــا ومــــشهورًا فِــــي جــــميع إقــــليم فــــارس بــــالــــتّقوى والــــفضل وذا 
احـــترام عـــظيم مـــن الجـــميع، وكـــان والـــداه كـــالهـــما مـــن األشـــراف ولـــهما مـــكانـــة واحـــترام مـــن 
الجـــميع، وكـــفله خـــالـــه الـــحاج املـــيرزا ســـيد عـــلي أحـــد الّشهـــداء فِــــي األمـــر وســـّلمه إلـــى مـــعلم 
يـــدعـــى الـــّشيخ عـــابـــد، ولـــو أّن الـــباب كـــان غـــير مـــيّال لـــلّدرس إال أنّـــه أطـــاع رغـــبة خـــالـــه، وكـــان 
الــّشيخ عــابــد املــعروف عــند تــالمــذتــه بـ "شــيُخنا" رجــالً صــالــًحا مــتفّقًها، وكــان تــلميذًا لــكّل مــن 
الــّشيخ أحــمد والــّسيّد كــاظــم ومــما حــكاه قــال: (ذات يــوم ســألــت الــباب أن يــقرأ فــاتــحة الــقرآن 
بــسم اهلل الــرّحــمن الــرّحــيم فــلم يــقبل قــراءتــها إال إذا عــرف مــعناهــا، فــتظاهــرت بــأنّــي ال أعــرف 
املـعنى فـأجـابـني "أنـا أعـرف مـعنى هـذه الـكلمات" واسـتأذن مـنّي أن يشـرحـها لـي وتـكّلم فِــي 
ذلــك بــطالوة ومــعرفــة أدهشــتني، وفسّــــــر اهلل والــرّحــمن الــرّحــيم بــكيفيّة لــم أكــن أعــرفــها مِـــْن قَــبْلُ 
وال ســــمعتها، وكَـــــانَــــْت حــــالوة عــــباراتــــه ال تــــزال مــــاثــــلة فِــــي مــــخيّلتي، فــــشعرت بــــاضــــطراري أن 
ــِتي عهـــد بـــها إلـــيّ قـــائـــالً لـــه: (إنـــي أشـــعر أنّـــي  أرجـــعه إلـــى خـــالـــه وأن أوصـــيه بـــتلك الـــوديـــعة الّـَ
) وكـنت رأيـت خـالـه عَــَلى انـفراد فِــي مـكتبه فـقلت  لسـت مسـتحقًّا أن أعـّلم مـثل هـذا الـطّفل الـفذّ
لــه: (إنّــي أعــيده إلــيك وأعهــد بِـــِه إلــى يــقظتك وحــمايــتك وال يــمكن مــعامــلته كــطفل عــادّي، ألنّــي 
أشـاهـد فـيه قـّوة عـجيبة مـّما ال تظهـر إال مـن صـاحـب الـزّمـان وحـده، فـالـواجـب عـليك أن تـحيطه 
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بـكّل عـنايـتك ومـحبّتك فـاحـفظه فِــي مـنزلـك ألنّـه الـحق أقـول لـك ال يـحتاج  إلـى مـعّلمني مـثلي). 
ولـكّن خـالـه أمـره بـالـرّجـوع إلـى الـّدرس ووبّـخه قـائـالً: (ألـم أنـصحك أن تـتّبع مـثال أقـرانـك وأن 
تــلتزم جــانــب الــّسكون وتســتمع إلــى كــّل كــلمة يــقولــها لــك مــعّلمك). وبــناء عَـــَلى ذلــك عــاد ولــكنّ 
روحـه لـم تـقف فِــي سـبيل إفـاضـة مـا لـديـها مـن الـعلم الـّلدنـيّ بـل كَـــانَـْت تظهـر عـليه يـومًــا فـيومًــا 
عـــالئـــم الـــحكمة الـــفائـــقة الحـــّد والـــخارجـــة عَــــْن حـــدود البشـــريّـــة حـــتى اضـــطّر أخـــيرًا خـــالـــه إلـــى 
سـحبه مـن املـدرسـة وإشـراكـه مـعه فِـي الـتّجارة، وفـيها أظهـر نـجابـة وعـظمة وقـّوة ال يـصل إلـيها 
إال الــقليل، وبــعد بــضع ســنني تــزّوج بــأخــت املــيرزا ســيد حــسن واملــيرزا أبــي الــقاســم وولــد لــه 
ابـن يـدعـى أحـمد تـوفّـي سـنة ١٢٥٩، وهـي الـّسنة الـّسابـقة إلظـهار الـّدعـوة وكـان يـقول: (إلـهي 
إلــهي لــو أعــطيَت إلبــراهــيمك ألــف إســماعــيل لــفديــتهم فــرادى وجــمًعا فِـــي ســبيل مــحبتك، فــيا 
مـحبوب قـلبي إّن فـداء أحـمد الّـَِذي قـّدمـه عـبدك عـلي محـمد فـداء عَــَلى مـذبـح مـحبتك لَـْن يـكفي 
إلطــفاء اشــتعال شــوقــه املــتأجّـــــج فِـــي قــلبه حــتى يــفدي قــلبه تــحت قــدمــك ويــقع جــسمه ضــحيّة 
ألقــــسى أنــــواع الــــظّلم فِــــي ســــبيلك وحــــتّى يــــكون صــــدره هــــدفًــــا آلالف الــــّسهام فِــــي مــــرضــــاتــــك 
وبــذلــك يــسكن اضــطراب روحــه، إلــهي هــذا هــو مــرغــوبــي، فــاجــعل الــّلهم فــداء ابــني ووحــيدي 
مـــقبوالً عـــندك ومـــقّدمـــة لـــفداء نـــفسي وكـــينونـــتي فِــــي ســـبيل مـــرضـــاتـــك، وامـــنحني فـــضل ســـفك 
دمــي وفــداء حــياتــي فِـــي ســبيلك، واجــعله يــروي ويــنبت بــذور ديــنك واشــمله بــقّوتــك الــّسماويّــة 
حـتى يـنمو ذلـك الـبذر الجـديـد فِــي قـلوب الـرجـال ويـنتعش ويـعظم إلـى أن يـصير شجـرة كـبيرة 
وتـجتمع وتسـتظلُّ األمـم واألقـوام تـحت ظـلها فـأجـب يـا إلـهي دعـائـي وأتـمم لـي مـراد قـلبي إِنّـَك 

أَنَْت القوّي الكريم). 

وكــان الــّسيّد كــاظــم عَـــَلى تــمام الــعلم بــاقــتراب الــّساعــة الــتي يظهــر فــيها املــوعــود، وبــالــحجبات 
الّــــتي تــــمنع الــــباحــــثني مــــن تــــفّهم ومــــعرفــــة جــــمال الــــظّهور املســــتور، وقــــد بــــذل جهــــده تــــدريــــجيًّا 
بـالـحكمة فِــي إزالـة تـلك الـحجب والـعقبات الـتي تـقف فِــي سـبيل كـنز اهلل املسـتور، وكـان دائـًما 
يــشير إلــى أتــباعــه: (بــأّن املــوعــود الــذي تــنتظرونــه ال يــأتــي مــن جــابــلقا وال مــن جــابــرســا بــل هــو 
مـــوجـــود فِــــي وســـطكم وتـــرونـــه بـــأعـــينكم ولـــكنّكم ال تـــعرفـــونـــه). وكـــان يـــقول لـــتالمـــيذه عَــــْن عـــالئـــم 
الــظهور: (بــأنّــه مــن نســٍل شــريــٍف مــن ســاللــة رســول اهلل مــن ســبط هــاشــم، وهــو حــديــث الــّسنّ 
وعـــلمه لـــدنّـــيّ ولـــيس مســـتفاًدا مـــن تـــعالـــيم الـــّشيخ أحـــمد بـــل مـــن اهلل، وإّن عـــلمي لـــم يـــكن إال 
كــــقطرة بــــالنســــبة إلــــى بحــــر عــــلمه واجــــتهادي إال كــــالــــنّقطة مــــن الــــتّراب أمــــام عــــجائــــب فــــضله 
وقــــدرتــــه، وال يــــوجــــد قــــياس بــــينهما فــــأيــــن الــــثّرى مــــن الــــثّريّــــا، وإنــــه ملــــتوســــط الــــقامــــة وال يشــــرب 
الـّدخـان وعـلى غـايـة مـن االسـتقامـة والـّصالح والـتّقوى). وكـان الـبعض مـن الـتاّلمـيذ يـظنون أن 
الـــّسيّد هـــو املـــوعـــود رغـــم صـــدور هـــِذِه الـــتّعليمات مـــنه، وظـــنّوا أّن جـــميع الـــعالئـــم تـــنطبق عـــليه، 
وأخـــذ أتـــباعـــه فِــــي ذكـــر هـــذَا االعـــتقاد عـــالنـــية فـــانتهـــره الـــّسيّد وغـــضب عـــليه وكـــان عَــــَلى وشـــك 

طرده من جملة األتباع املخلصني ولكن التّلميذ املذكور رجاه أن يصفح عنه بعد توبته.

!١۱١۱



ومـّما حـكاه لـي الـّشيخ حـسن الـزّنـوزي أنّـه كَـــاَن يـعتقد مـثل هـذَا االعـتقاد وكـان يـطلب مـن اهلل 
دائــًما أن يخــّلصه مــن هــذَا الــوهــم إذا كَــــاَن اعــتقاده غــير صــحيح وقــال: (كــنت اضــطربــت مــن 
هـــذَا األمـــر لـــدرجـــة أنّـــي لـــم آكـــل ولـــم أنـــم جـــملة أيـــام، وكـــنت أصـــرف الـــوقـــت دائـــًما فِــــي خـــدمـــة 
ـــِذي كُـــــنَْت دائــــم الــــتّعّلق بِــــِه، وذات يــــوم فِــــي الفجــــر أيــــقظني املــــالّ نــــوروز أحــــد  الــــّسيّد كــــاظــــم الّـَ
أتـــباعـــه وأمـــرنـــي بـــولـــٍه أن أقـــوم وأتـــبعه، فـــقمت وذهـــبنا ســـويًّـــا إِلَــــى مـــنزل الـــّسيّد كـــاظـــم حـــيث 
وجـدنـاه مـرتـديًـا عـباءة ومسـتعدًّا لـلذّهـاب مـعنا قـائـالً: "قَــْد حـضر شـخص جـليل الـقدر وواجـب 
عــلينا زيــارتــه نــحن اإلثــنني" وكــان الفجــر قَـــْد انــبثق ونــحن نــسير فِـــي شــوارع كــربــالء ووصــلنا 
إلــى مــنزٍل كَـــاَن شــاب واقــفًا عَـــَلى بــابــه كــأنــه يــنتظر مــقابــلتنا، وهــو يــلبس عــّمة خــضراء ويظهــر 
عَــَلى مـحيّاه الـخشوع والـّلطف الّـَِذي ال أقـدر أن أصـفه، وتـقّدم نـحونـا بـبطء وعـانـق الـّسيّد بـكلّ 
مــحبّة، وكــان شــغفه ولــطفه فِـــي مــعانــقة الــّسيّد ال يــقّل عَـــْن احــترام الــّسيّد لــه احــترامًـــا عــميًقا، 
وقـــد قـــابـــل أشـــواق واحـــترام الـــّشاب املـــتكّررة بـــالـــتزام الـــّسكوت وإحـــناء الـــرّأس، وســـرعـــان مـــا 
أخـذنـا إلـى غـرفـٍة عُــليا مـزيّـنة بـالـزّهـور ومـعطّرة بـأروج الـطّيب وأمـرنـا بـالجـلوس، وكـان السّــــــرور 
ـِتي جــلسنا عــليها وشــاهــدنــا كــوبًــا مــن فــّضة  قَــْد شــملنا بــدرجــة أنّــنا لــم نــكن نــشعر بــاملــقاعــد الّـَ
مـوضـوعًـــا فِــي وسـط الحجـرة وسـرعـان مـا مـأله مـضيفنا ونـاولـه لـلّسيّد كـاظـم قـائـالً: "وسـقاهـم 
ربّــهم شــرابًــا طــهورًا" فــأمــسك الــّسيّد الــكأس مــن يــده وانتهــله وامــتأل هــيكله بســرور فــائــق عَـــنْ 
الحــّد. وأنــا أيــًضا أعــطانــي كــوبًــا مــن ذلــك املشــروب ولــم يــخاطــبني بــأّي كــلمة، وكــّلما دار مــن 
الحـديـث كَـــاَن خـاصًّــــــــــا بـاآليـة الـقرآنـيّة الـّسابـقة، ثُـمَّ بـعد هـنيهة قـام مـضيفنا ووّدعـنا لـغايـة عـتبة 
بـاب املـنزل، وأنـا كـدت أذوب مـن الـتّعّجب ولـم أقـدر أن أعـبّر عَــْن شـّدة إكـرامـه وتـرحـيبه وجـالل 
هـيكله وجـمال ذلـك الـوجـه، وكـم كَـــانَـْت دهشـتي إذ رأيـت أسـتاذي قَــْد نهـل ذلـك املشـروب بـدون 
أدنـى تـرّدد مـن الـكأس الـفّضيّ، مـع أن اسـتعمال هَـــذَا املـعدن محـرّم حسـب قـواعـد اإلسـالم، 
ولـــم يـــمكنني أن أعـــّلل ســـبب شـــّدة احـــترام الـــّسيّد وإجـــاللـــه لـــذلـــك الـــّشاب احـــترامًــــا ال يســـدى 
حـــتّى ملـــقام ســـيّد الّشهـــداء، وبـــعد ثـــالثـــة أيّـــام رأيـــت ذلـــك الـــّشاب جـــالـــًسا وســـط حـــلقة تـــالمـــيذ 
الـّسيّد كـاظـم قـريـبًا مـن الـعتبة وكـان يسـتمع لـلّدرس بـأدب ووقـار، وبمجـرّد أن وقـعت عـينه عَــَلى 
ذلـك الـّشاب سـكت عَــْن الـدرس فـترجّـــاه أحـد تـالمـيذه أَن يسـتمّر فـأجـاب قـائـالً: "مـاذا أقـول لـكم 
زيـادة عَــْن ذلـك" ولـفت وجـهه نـحو شـخص الـباب ثُـمَّ قـال: "إّن الـحق أظهـر مـن شـعاع الـّشمس 
الــواقــع عَـــَلى هــذَا الــذّيــل" وفــي الــحني الحــظُت أن أشــّعة الــّشمس كَـــانَــْت واقــعة فِـــي حجــر هــذَا 
ـــِذي زرنــــاه أخــــيرًا فــــأجــــابــــه الــــّسائــــل: "وملــــاذا ال تــــكشف لــــنا عَـــــْن اســــمه أو تظهــــر لــــنا  الشــــب الّـَ
شــخصه" فــأشــار الــّسيّد إلــى حنجــرتــه بــأصــبعه، يــعني أنّــه لــو كــشف ذلــك لــتعرضــا لــلقتل فِــي 
الـحال، وقـد زاد ذلـك حـيرتـي وسـمعت مـن أسـتاذي مـرارًا بـأّن ضـالل هـذَا الـجيل كَـــاَن بـدرجـة 
أنّــه لــو أشــار بــإصــبعه إلــى املــوعــود وقــال: "هــذَا هــو مــحبوب قــلبي وقــلبكم" ألنــكروه ومــا قــبلوه، 
وقــد رأيــت بــنفسي ذلــك الــسيد يــشير بــإصــبعه إلــى حجــر ذلــك الــّشاب، ومــع ذلــك لــم يــفقه أحــد 
املـــــعنى املـــــقصود مـــــن اإلشـــــارة، وأمّـــــا أنـــــا فـــــكنت مـــــقتنًعا بـــــأّن الـــــّسيّد ال يـــــمكن أن يـــــكون هـــــو 
املـوعـود، ولـكّن بـعض السّــــــّر املسـتسّر أصـبح يـحوم حـول هـذَا الـّشاب الـغريـب الجـذّاب، وكـثيرًا 
مــا أردت أن أتــجاســر بــالــتّقدم نــحو الــّسيّد لــسؤالــه عَـــْن كــشف هــذَا الســر، ولــكّن هــيبته كَـــانَــتْ 
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تـــــحول دون ذلـــــك وكـــــثيرًا مـــــا كُــــــنَْت أســـــمعه يـــــقول يَـــــا شـــــيخ حـــــسن: "افـــــرح ألن اســـــمك حـــــسن 
فــــابــــتداؤك حــــسن وانــــتهاؤك حــــسن وإنّــــك تشــــرفــــت بــــلقاء الــــّشيخ أحــــمد وتــــقابــــلت مــــعي وفــــي 
املســتقبل ســيكون لــك فــرح عــظيم ألنــك ســترى مــا ال عــني رأت وال أذن ســمعت وال خــطر عَــــَلى 

قلب بشر”.

وكـــنت كـــثيرًا مـــا أشـــعر بـــاشـــتياق ملـــقابـــلة هـــذَا الـــّشاب الـــهاشـــميّ ألكـــشف ســـرّه، وكـــنت أرقـــبه 
يــصّلي فِـــي مشهــد اإلمــام الحســني وهــو مســتغرق فِـــي مــناجــاتــه حــتّى كــأنّــه غــير شــاعــر بــمن 
حـولـه وكَــانْـَت الـّدمـوع تـذرف مـن عـينيه وتنحـدر مـن فـمه كـلمات ال تـزيـد عـنها اآليـات فِـي الـحسن 
والــقّوة والشّــــــرف، وتــترّدد فِـــي فــمه كــثيرًا عــبارات "يَــا إلــهي ومــحبوب قــلبي" حــتّى إنَّ املــصّلني 
ــِتي تظهــر مــن فــم  كــانــوا كــثيرًا مــا يــقطعون صــلواتــهم ويســتمعون آليــات الــرّحــمة والــخشوع الّـَ
ذلــك الــّشاب، وكــانــوا مــثله يــذرفــون الــّدمــوع مــدرارًا ويــتعّلمون مــنه كــيفيّة الــعبادة الــحّقة، وكــان 
هـذَا الـّشاب يـعود بـسكون بـعد إتـمام صـلوتـه إلـى مـنزلـه بـدون أن يـمّر عَــَلى عـتبة املـقام وبـدون 
ـِذيـن حـولـه، وقـد رأيـت ضـرورة مـخاطـبته وكـنت كـّلما حـاولـت االقـتراب مـنه أجـد  أن يـتكّلم مـع الّـَ
قــّوة تحجــزنــي عــنه مــّما ال أقــدر أن أصــفها، وبــالــبحث عــنه عــلمت أنّــه قــاطــن فِـــي شــيراز وأنّــه 
يشـتغل بـالـتّجارة وأنّـه لـم يـكن مـن طـائـفة عـلماء الـّديـن، وأنّـه هـو وأخـوالـه وأقـاربـه مـن املـعجبني 
بـــالـــّشيخ أحـــمد والـــّسيّد كـــاظـــم، وســـمعت بـــعد ذلـــك أنّـــه مـــسافـــر إلـــى الـــنّجف فِــــي طـــريـــقه إلـــى 

شيراز وكان َقد أشعل قلبي وذكراه ال تغيب َعْن مخيّلتي وَكانَْت روحي متعّلقة ِبِه....".

أوصاف حضرة الباب وشمائله من املصادر املتعددة

"...إّن الـــباب تـــرك شـــيراز إلـــى بـــوشهـــر وهـــو فِــــي ســـّن الـــّسابـــعة عشـــرة، ومـــكث هـــناك خـــمس 
ــِذيـــَن تـــعامـــل مـــعهم  ســـنوات مشـــتغالً بـــالـــتّجارة وفـــي تِــــْلَك املـــّدة كســـب احـــترام جـــميع الـــتّّجار الّـَ
بـــصداقـــته وتـــقواه، وكـــان دائـــم االلـــتفات إلـــى واجـــباتـــه الـــّديـــنيّة وكـــان يـــصرف مـــبلًغا كـــبيرًا فِـــي 

الّصدقة وذات مرة أعطى لجار فقير ٧٠ تومان”.

"إّن الــباب كَــــاَن دائــم الــتأمّـــل كــثير الــّصمت مــع أّن هــيكله الجــميل ونــور مــحيّاه وســكون ذاتــه 
كَـــــاَن يجــــذب أنــــظار مــــواطــــنيه، ومــــع صــــغره كَـــــانَــــْت املــــسائــــل الــــّديــــنيّة تجــــذبــــه بــــقّوة. وفــــي ســــنّ 
الــتّاســعة عشــرة كــتب أّول كــتاب لــه وهــو الــرّســالــة الــفقهيّة وأظهــر فِـــيَها تــقواه ونــفحة إســالمــيّة 

بشرّته بمستقبٍل باهر”.

ـِذيــَن يــحضرون  "إّن الــباب كَـــاَن يــتباحــث مــع الــعلماء فِــي املــجالــس ويســتمع لــروايــات الــزّوار الّـَ
ــِتي كَــــانَـــْت مـــحترمـــة فِــــي تِــــْلكَ  فِــــي تِــــْلَك املـــديـــنة الـــتّجاريّـــة، وكـــانـــوا يـــعّدونـــه مـــن أبـــناء الـــطّريـــقة الّـَ

البالد". 
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"...إّن الباب َكاَن وسيم الطّلعة حليًما مهابًا ساكنًا زائد الفصاحة والبالغة سريع الكتابة".

"إّن الـــباب كَـــــاَن يـــختلي بـــنفسه ليشـــتغل دائـــًما بـــالـــعبادة بـــبساطـــة مـــتناهـــية وحـــالوة جـــاذبـــة، 
وكَــــانَـــْت هـــِذِه املـــواهـــب قَـــْد نســـبت إلـــى حـــداثـــة ســـنّه وكـــمال طـــلعته، وانجـــذب حـــولـــه كـــثيرون مـــن 
ــِذيـــَن كـــانـــوا يســـتمعون لـــعلومـــه ومـــعارفـــه ويســـّرون مـــن فـــصاحـــته، وكـــان أصـــدقـــاؤه  املـــتنّوريـــن الّـَ
يــؤكّـــدون أنــه لــم يــفتح فــاه إال بــما حــرَّك أعــماق الــقلوب، وكــان يســّر املــتديّــنني املــتمّسكني لشّــــــدة 
احــترامــه لــلرّســول واألئــّمة وأصــحابــهم فِـــي كــّل عــبارتــه، وفــي الــوقــت نــفسه كَــــاَن فِـــي أحــاديــثه 
الــــــخاصّــــــــــــــة يــــــبهج أرواح املســــــتمعني إلــــــيه ويحــــــدث فــــــيهم اشــــــتعاالً ولــــــم يجــــــدوا فِـــــــي أحــــــاديــــــثه 
غـضاضـة بـل سـرورًا حـتّى فـيما لـم يـكونـوا يتحـّملونـه ألنّـها كَـــانَـْت تـفتح أمـامـهم آفـاقًــا ال نـهايـة 
لــــها وأبــــوابًــــا مــــتنّوعــــة ويــــكتشف الــــكثير مــــن األســــرار بــــطريــــقة مــــغطّاة بــــغطآء رقــــيق يسهــــل بِــــهِ 

تصديق أهالي ِتْلَك البالد".
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الفصل الثاني - ميالد حضرة بهاء اهلل

مقتطف من لوح "الرّؤيا"

ـِذي كــاَن مَـــطْلِعَ الــظُُّهوِر َوَمشْــــــِرَق اسْــــــِمي الــَغفُوِر،  "طُـوبَــى مِلَـْن َوجَـــــَد عَـــرَْف اهللِ فِـــي هَـــذَا الــيَومِ الّـَ
وفِــيه فـاحَــــِت الـنَّفَْحُة َوسَـــــرَِت الـنََّسَمُة َوأَخَــذَ جَــــذُْب الـظُُّهوِر مَــْن فِــي الْـُقبُوِر، َونَـاَدى الـطُّوُر املُْلُك هللِ 
امْلُْقتَِدِر املُتَعالِي الَعلِيمِ الَخِبيِر، وِفيِه فازَ ُكلُّ قاصٍد ِباملَْقُصوِد وَُكلُّ َعارٍِف ِباملَْعُروِف وَُكلُّ َسالٍِك 
بِـِصرَاطِـــِه املُسْـــــتَِقيمِ، سُـــــبَْحانَـَك يـا إِلَـِهي بَـارِْك عَــَلى أَحِـــبَّائِـَك ثُـمَّ أَنـِزل عَــَليِْهم مِــْن سَـــــَماِء عَــطَائِـَك مَـا 
هِــنَي إِلَــى األُفُـِق الّـَـِذي مِـــنُْه أَشْــــــرَقَــْت شَــــــْمُس فَـْضلَِك، َوقَــدِّْر يـا  يَـْجَعُلُهم مُــنَْقِطِعنَي عَـــن ُدونِــَك ومُــتََوجِّ
ُــــْقتَِدر املُــــتَعالــــي املُــــعطي الــــبَاِذُل الــــَغِنيُّ  ـــَك أَنْــــَت امْل إِلَـــــِهي مــــا يَــــنفَُعُهم فِـــــي الــــدُّنْــــيَا َواآلخِـــــــرَِة، إِنّـَ

الَكريُم".

األَْقَدُس األَْمنَعُ األَْعظَم

قَــْد جَــــاَء عِـــيُْد امْلَْولُــوِد َواسْــــــتََقرَّ عَــَلى الْــَعرِْش جَــــَماُل اهللِ امْلُْقتَِدِر الْــَعِزيـِز الْــَوُدوِد، طُـوبَـى مِلَْن حَــــَضرَ 
ــا أَخَــــذْنَـــا الْـــِعيَْد فِــــي  ـــــَه إِلَـــيِْه طَـــرُْف اهللِ امْلُــَهيِْمِن الْـــَقيُّومِ، قُـــْل إِنّـَ فِــــي هَــــذَا الْـــيَْومِ لَـــَدى الْـــَوجْــــــِه َوتَـــَوجّـَ
ـِذي قَــاَم عَـــَليْنَا امْلُـُلوُك، ال تَــْمنَُعنَا سَـــــــطَْوةُ كُــــلِّ ظَــالِــمٍ واَلَ تَــْضطَِربُــنَا جُـــــنُْودُ  ْجِن األَعْـــظَمِ بَــْعَد الّـَ الــسِّ
امْلُـْلِك، هَـــذَا مَــا َشهِــَد بِــِه الــرَّحْــــَمُن فِــي هَـــذَا امْلَـَقامِ امْلَحْــــُمْوِد، قُــْل هَـــْل تَــْضطَرُِب كَـــيْنُْونَــُة االطْـِمئْنَانِ 
مِــــــْن ضَـــــــــــــوضَـــــــــــــاِء اإِلمْـــــَكاِن، الَ َوجَـــــــَمالِــــِه امْلُشْـــــــــِرِق عَــــــَلى مَـــــا كَــــــاَن َومَـــــا يَــــُكوُن، هَــــــِذِه سَـــــــــطَْوةُ اهللِ قَـــــدْ 
ُكوا ِبَحبِْل االْقِتَداِر ثُمَّ  أََحاطَْت ُكلَّ األَْشيَاِء َوَهِذِه ُقْدرَتُُه امْلَُهيِْمنَُة َعَلى ُكلِّ َشاِهٍد َوَمْشُهوٍد، تََمسَّ
اذْكُــُروا َربّـَُكُم امْلُْختَاَر فِـي هَــذَا اْلفَجْـــِر الّـَِذي بِـِه أَضَـــــــــاَء كُــلُّ غَـيٍْب مَـْكنُْوٍن، كَــذَلِـَك نَـطََق لِـَساُن الْـِقَدم 
فِـي هَــذَا الْـيَْومِ الّـَِذي فِـيِه فُـكَّ الـرَّحِـــيُْق امْلَْختُوُم، إِيّـَاكُــْم أَْن تَـْضطَِربَـُكْم أَْوهَــاُم الّـَِذيـَن كَــفَُروا بِـاهللِ أَوْ 

رَاِط امْلَْمُدْوِد.  تَْمنََعُكُم الظُّنُوُن َعْن َهذَا الصِّ

يَـا أَهْــَل الْـبََهاِء طِـــيُروا بِــَقَواِدمِ االْنْـِقطَاعِ فِــي هَــوآِء مَــَحبَِّة َربّـُِكُم الـرَّحْــــَمِن ثُـمَّ انْـُصُروهُ بِــَما نَـزََل فِــي 
ـــهُ  لَـْوحٍ مَـْحفُوٍظ، إِيّـَاكُــْم أَْن تُـَجاِدلُـوا مَـعَ أَحَــــٍد مِــَن الْـِعبَاِد، أَِن اظْهَــُروا بِـَعرِْف اهللِ َوبَـيَانِـِه بِـِهَما يَـتََوجّـَ
ــــه  ـِذيــَن غَــفَُلوا الْــيَْوَم أُْولَــِئَك فِـــي سُــــــْكِر الــَهَوى َوهُـــْم الَ يَــفَْقُهوَن، طُــوبَــى مِلَـْن تَــَوجّـَ كُــــلُّ الْــُوجُـــــوِه، إِنَّ الّـَ
ــرْهُـــْم بِـــَما نَــزََل فِـــي كِـــتَابِ  ـَك أَنْــَت قُــْم بَــنْيَ الْــِعبَاِد ثُــمَّ ذَكّـِ ـِه بِـــُخُضوعٍ َوأَنَــاَب، إِنّـَ إِلَــى مَـــطْلِعِ آيَــاِت َربّـِ
َربّـِِهم الْـَعِزيـِز امْلُْختَاِر، قُـِل اتّـَُقوا اهللَ واَلَ تَـتَِّبُعوا أَْوهَــاَم الّـَِذيـَن تَـَعقَّبُوا كُــلَّ فَـاجِـــٍر مُـرْتَـاٍب. أَْن أَقْـِبُلْوا 
ـُدكُــــْم بِـــالــَحقِّ الَ إِلــَه إاَلَّ هُـــَو الْـــَعِزيــزُ  ـُه يُــَؤيّـِ ـُكْم مَـــالِــِك األَسْـــــــَماِء إَنّـَ بِـــُقُلوٍب نَــْورآَء إِلَـــى شَـــــــطِْر عَـــرِْش َربّـِ
ـــُهوا واَلَ تَـتَِّبُعوا كُـــلَّ ُمشْــــــرِكٍ  امْلَنَّاُن، هَــْل تُسْــــــرِعُــْوَن إِلَــى الْــَغِديْـِر َواْلبَحْــــُر األَعْــظَُم أَمَــاَم ُوجُــــوهِــُكْم تَـَوجّـَ
اٍر، كَــــذَلِـــَك َدلَـــعَ ِديْـــُك الْـــبََقاِء عَــــَلى أَفْـــنَاِن سِــــــْدرَتِــــنَا امْلُــنْتََهى، تَـــاهللِ بِـــنَْغَمٍة مِــــنَْها اسْـــــــتُْجِذَب امْلَــألُ  مَـــكَّ
ــِذيــَن يَــطُوفُــوَن حَـــــْوَل الْـــَعرِْش فِـــي الْـــَعِشيِّ َواإِلشْـــــــرَاِق،  اُن مَـــَدائِـــِن األَسْـــــــَماِء ثُــمَّ الّـَ األَعْــــلى ثُــمَّ سُـــــــكَّ
ــُكُم الـــرَّحْــــــَمِن، أَْن أَقْــــِبُلوا يَـــا قَــــْومِ واَلَ تَـــتَِّبُعوا  كَـــــذَلِـــَك هَـــــطََلْت أَمْــــطَاُر الْــــبَيَاِن مِـــــْن سَــــــــَماِء مَــــِشيْئَِة َربّـِ

ِة َواْلبُرَْهاِن.  الَِّذيَن َجاَدُلوا ِبآيَاِت اهللِ إِذْ نَزََلْت وََكفَُروا ِبَربِِّهمِ الرَّْحَمِن إِذْ أَتَى ِبالُحجَّ

!١۱٥



ُهوَ اهلل

إِنَّ هَـــذَا لَـــفَْضٌل مِــــْن لَـــَدى  اِق تَــاهللِ هَـــِذِه لَـــَليَْلٌة مَـــا ظَهَــــَر مِــــثُْلَها فِـــي اإِلمْـــَكاِن َو أَْن يَــا َمْعشَـــــــَر الْـــُعشَّ
وُح بِـــنَْغَمٍة يَهْـــتَزُّ مِـــنَْها حَـــــَقايِــُق اإِلنْــَساِن بِـــأَْن أَبْشِـــــُروا يَــا أَهْـــلَ  اهللِ الْــَعِزيْــِز امْلَـنَّاِن، َونَــطََق فِـــيَْها الــرُّ
َمإِل األَْعَلى ِفي َحَقائِق الرِّْضَواِن، ثُمَّ نَاَدى اهللُ َعْن َخْلِف ُسرَاِدِق الُقْدِس َواإِلْحَساِن ِبأَنَّ َهِذِه 
ــــبَْحاِن، إِذَْن فَــأَبْشِــــُروا  َلت كُــلُّ أَمْــٍر أَزَلـيٍّ مِــْن قَـَلمِ السّـُ لَـَليَْلٌة ُولِـَدْت فِــيَْها حَــــِقيَقُة الـرَّحْــــَمِن َوفِــيَها فُـصِّ
ثُـمَّ اسْـــــتَبِْشروا يَـا مَــألَ الْـبَيَاِن، وفِــيها نـاَدِت الْـَورْقَـاُء عَــَلى األَغْـَصاِن َواألَفْـنَاِن بِــأَْن أَبْشِـــــُروا يَـا مَــألَ 
ـْت حَـــــمامَـــُة الــِفرَْدوسِ  الــرِّضْــــــــــَواِن. قُــْل فِـــيَها شُـــــــقَّْت سِــــــتُْر حُـــــُجبَاِت الــَجالِل عَـــَلى اإِليــقاِن وغَــنَّْت َورَنّـَ
فِــي قُــطِْب الــجِنَاِن، إِذَْن فَــأَبْشِـــــُروا يَــا هَـــيَاكِـــَل الــُقدِس فِــي مَــِديــنَِة الــزَّمَــاِن، َوفِــيَها تَجَــــلَّى اهللُ بِــُكلِّ 
يٍّ نَـــزْهَــــاٍن، َوأَنْـــتُم فَـــأَبْشِــــــُروا يَـــا مَـــألَ الْـــبَيَاِن، َوفِـــيَها  اسْـــــــمٍ عَــــظَْماٍن، ثُـــمَّ اسْـــــــتََوى عَــــَلى كُــــلِّ قَـــلٍب ُدرِّ
تَـَموَّجَـــت أَبْحـُر الـُغفْرَاِن َوهَــبّْت نَـَسائِـُم اإِلحْـــَساِن إِذًا فـاسْـــــتَبِْشروا يَـا أَصْـــــــــَحاَب الـرَّحْـــَمِن فِـيَها غُـِفرَ 
كُــلُّ الْـِعْصيَاِن مِــْن أَهْــِل اإِلمْــَكاِن، َوهَــِذِه بِــَشارَةٌ عَــَلى كُــلِّ مَــْن خُــلَِق فِــي سَـــــرَائِــِر اإِلمْــَكاِن، قُـْل هَــِذهِ 
لَــَليَْلٌة قُــدَِّر فِــيَها مَــَقاِديــُر الْــُجوِد َوالْــفَْضِل فِــي صَــــــــــَحائِــِف الْــِعزِّ َواإِليــَقاِن لِــيُرْفَــعَ بِــذَلِــَك كُـــلُّ األَحْــــزَانِ 
َعْن ُكلِّ األَْشيَآِء ِفي ُكلِّ ِحنْيٍ َوزََماٍن، إِذًا فَـأَبِْشُروا ِفي ُقُلوِبُكْم يَا َمْن َدَخَل ِفي َمَمالِِك الُوُجوِد 
َواألَكْـــَواِن، إِذًا يُـنَاِدي مُــنَاِدي الـرُّوحِ فِــي قُـطِْب الْـبََقآِء مَــرْكَـــِز الْـُعُلوِّ َوالـرُّفـَعان َوهَــذَا مِـــْن فَـْضِل اهللِ 
إِنَّ هَـــذَا  الْــَعِزيْـِز امْلَـنَّاِن، تَـاهللِ قَــْد فُـِتحَ خَـــتُْم إِنَـاِء امْلِـْسِك مِـــْن يَـِد الْــُقْدرَِة مِـــْن ِذي شَــــــوْكَـــٍة َوسُــــــْلطَاٍن َو
ــــبَْحانِ  لَـفَْضٌل مِــَن اهللِ الْـَعلِيِّ امْلَنَّاِن، َوأََداَر كَــأَْس خَــْمٍر رُمّـَاٍن مِــْن يَـِد يُـوسُـــــِف األَحَـــِديّـَِة ِبجَـــَماِل السّـُ
إِنَّ هَـــــذَا لَــــفَْضٌل مِــــــَن اهللِ الْــــَعلِيِّ امْلَـــنَّاِن، إذًا فــــاسْــــــــرُعــــوا َوتَــــَكأَســــوا يــــا مَـــــألَ اإِلنْــــَساِن مِــــــْن هَـــــذَا  َو
اِق قَــــْد أَشْــــــــَرقَ  َـــنّاِن، قُــــْل يَـــا مَــــألَ الْــــُعشَّ ـــــــْلَسِبيِْل الْــــَحيََواِن وإِنَّ هَـــــذَا لَــــفَْضٌل مِـــــَن اهللِ الْــــَعليِّ امْل السّـَ
إِنَّ هَـــذَا لَــفَْضٌل مِـــَن اهللِ الْــَعلِيِّ امْلَـنَّاِن، َويَـا َمْعشَــــــرَ  جَــــَماُل امْلَـْعُشوِق مِـــْن غَــيِْر حِــــَجاٍب َوقُــْمَصاٍن َو
وا َوتَــــَعالُــــوا بِــــأَْرَواحِــــــُكْم يَــــا أَصْــــــــــــَحابَ  األَحْـــــــبَاِب قَــــْد طَـــَلعَ جَـــــــَماُل املَـــْحبُوِب عَـــــْن أُفُــــِق الْــــُقْدِس فَهَـــــُلمُّ
ُة َوالـبُرْهَــاُن بِــَما قَـامَــِت الْـِقيَامَــةُ  إِنَّ هَــذَا لَـفَْضٌل مِـــَن اهللِ الْـَعلِيِّ امْلَنَّاِن، َوقَـْد ظَهَـــرَِت الـُحجَّ الْـبَيَاِن َو
َـــــنَّاِن، َولَــــــَجِت األَْدَوارُ  إِنَّ هَـــــــذَا لَــــــفَْضٌل مِـــــــَن اهللِ الْــــــَعلِيِّ امْل بِــــــِقيَامِ اهللِ ِبَمظْهَـــــــِر نَـــــفِْسِه الْــــــَقْدمَــــــاِن َو
إِنَّ هَـــذَا لَــفَْضلٌ  َجِت األَنْـَواُر بِــَما تَجَــــلَّى اهللُ عَـــَلى كُـــلِّ َدْوحَــــٍة ذَاِت أَفْـنَاٍن َو َوتََلجْــــَلَجِت األَكْـــَواُر َوتَـبَهَّ
مِـــَن اهللِ الْــَعلِيِّ امْلَـنَّاِن، تَــَعالُــوا يَــا مَــألَ األَصْــــــــــِفيَآِء بِــَما حَـــــَضرَِت األَْرَواُح َونُشِـــــرَِت األَْريَــاُح َوخُـــرِقَــتِ 
إِنَّ هَــــذَا لَـــفَْضٌل مِــــَن اهللِ الْـــَعلِيِّ  ــْت أَلْـــُسُن الْـــبََقآِء عَــــَلى كُــــلِّ َشجَــــــرٍَة ذَاِت أَغْـــَصاٍن َو األَشْــــــــبَاُح َورَنّـَ
ـــــبَُحاُت وَكُـــِشفَِت الــدَّالالُت َورُفِـــَعِت اإِلشَـــــــارَاُت مِـــنْ  امْلَـنَّاِن، تَــاهللِ قَــْد خُـــرِقَــِت الّــُحُجبَاُت َوحُـــــرِقَــِت السّـُ
وا بــالْــِكتَْماِن هَـــذَا الــرَّمْـــزَ  وا َوأَسِـــــرُّ إِنَّ هَـــذَا لَــفَْضٌل مِـــَن اهللِ الْــَعلِيِّ امْلَـنَّاِن، سُــــــرُّ ِذي قُــْدرٍَة َوقَــْدرَاٍن َو
الْـَخِفيَّ األَخْــفَى الْـَخفْيَاَن لِـئاّل يَـْعرفُـوا األَغْـيَاُر مَــا تُـَكأسُـــــوَن مِــْن هَــِذِه اْلخَــْمِر الّـَِتي كَــانَـْت ِذي لَـذَّةٍ 
إِنَّ هَــذَا لَـفَْضٌل مِــَن اهللِ الْـَعلِيِّ امْلَنَّاِن. يَـا مَـألَ الْـبيَاِن تَـاهللِ قَـْد تَـمَّ الـنِّْعَمُة وكَــُمَل الـرَّحْــــَمةُ  َوجَــــذْبَـاٍن َو
إِنَّ هَـــــذَا لَــــفَْضٌل مِــــــَن اهللِ الْــــَعلِيِّ امْلَـــنَّاِن. أَِن اشْـــــــــَربُــــوا يَــــا مَـــــألَ  يْــــَحاِن َو والََح الْــــَوجْـــــــُه بِـــــالــــرُّوحِ َوالــــرَّ
إِنَّ هَــذَا لَـفَْضلٌ  ْعَشَعاِن َو يِّ الـشَّ ــــْلَسِبيِْل الـدُّرِّ األَصْـــــــــَحاِب َوأَْن أَبْشِـــــُروا مَــألَ األَحـبَاِب مِـــْن هَــذَا السّـَ

ِمَن اهللِ اْلَعلِيِّ امْلَنَّاِن. 

!١۱٦



مقتطفات من ألواح حضرة بهاء اهلل

ْدرَِة الَِّتي ارْتَفََعْت ِبالَحقِّ لِيَْستَِظلَّ ِفي ِظلَِّها اْلَعامَلنَِي".  "فَياَحبَّذَا ِمْن َهِذِه السِّ

"َهذَا َلُهو الَِّذي أَرَْسَل ِمَن ِعنِْدِه املُرَْسلنَِي َوَجاَء ِمَن َلُدنُه َمْعشُر النَِّبيِّنَي". 

ــِذي فِــــيه يَـــنِْطُق لِـــَساُن الـــَعظََمِة َوالـــِكبِْريَـــاءِ  "َولَـــو يَـــُكوُن مَــــَشاِرُق الـــَوحْــــــي كُــــلُّها فِــــي هَــــذَا الـــِحنيِ الّـَ
فَْن فِــي هَــذَا األَمْــِر أَقَـلَّ مِـــْن آٍن لَـيَْحِبُط أَعْــَمالُـُهم، كَـــذَلِـَك قُـِضيَ األَمْــُر مِـــْن لَـَدى الـَحقِّ عَــالَّمُ  َويَـتََوقّـَ

بُوَن".  الغيُّوب... تَاهللِ إِنَُّه ال يَُقاُس ِبَما أَتَى َويَأِْتي، يَْشَهُد ِبذَلَِك ِعبَاٌد ُمَقرَّ

"تَــاهللِ قَــْد أَتَــى مَـــْن كــاَن َمخــزَونًــا فِـــي أَفْــِئَدِة األَنْــِبيَآِء َوَمسْــــــطُورًا مِـــَن الــَقَلمِ األَعْـــَلى فِـــي كُـــتُِب اهللِ 
رَبِّ الَعامَلنَِي". 

"ُقْل َهذَا َلُهو الَِّذي َلوالَه ما أُرِْسَل رَُسوٌل َوَما نُزِّل ِكتَاٌب، يَْشَهُد ِبذَلَِك ُكلُّ األَْشيَآِء". 

ٌد رَسُــــــوُل اهللِ فِــي ذَرِّ الـفُرقَــانِ  "هَــذَا لَــُهو الّـَـِذي قَــْد أَخَــذَ نُـْقطَُة الـبَياِن َعهْـــَده فِــي ذَرِّ الـبَياِن َوُمحـمَّ
وُح ِفي ذَرِّ اإِلنْجِيِل َوالَكلِيُم ِفي ذَرِّ التَّورَاِة َوالَخلِيُل ِفي ذَرِّ األَمِر إِْن أَنْتُم ِمَن الَعامِلنَِي".  َوالرُّ

ٍد ثُـمَّ َدلـيُل الـرُّوحِ ثُـمَّ مـا أَتَـى بِــِه الـَكلِيُم َومِــْن َورَاِء ذَلِـَك قَـدْ  ُة عَــلِيٍّ ثُـمَّ بُـرْهَــاُن ُمحَــــمَّ "َوظَهَــَر مِــنُْه حُــــجَّ
بنَي".  ظََهَر بُسْلطَاٍن ما َشِهَدْت َعنُي اإِلبَْداعِ ِشبَْهُه واَلَ ُعيُوُن َمالئَكِة املُُقرَّ

ينآِء عَـــَلى بُــْقَعِة الــطُّوِر مِلُـوسَــــــى الــَكلِيمِ َومَـــا جُـــــِعَل الــنَّارُ  "لَــوالَهُ مــا اشْـــــــتََعَلِت الــنَّاُر فِـــي سِــــــْدرَِة الــسِّ
نُــورًا السْــــــِمنَا الخَــــليِل َومَـــا ثَــبََت أَمْـــُر اهللِ بَــنْيَ خَـــْلِقِه َومــا أَشْـــــــرَقــْت عــْن أُفُــِق الــُقْدِس شَـــــــْمُس الــبََقاءِ 

باْسمِ َربُِّكُم الَعلِيِّ األَْعَلى". 

"َهذَا الُغالُم الَِّذي ِفي ُحبِِّه ُسِفَكْت ِدمآُء النَِّبيِّنَي َواملُرَْسلنَِي". 

"قُــْل تَــاهللِ قَــْد رَقَــَم قَــَلُم الْــُقْدِس مِــــْن رَحِـــــيِق امْلِــْسِك عَـــَلى جَـــــِبيِني الــبَيََضاِء ِبخَــــطٍّ أَبْــَهى أَْن يَــا مَـــألَ 
ــِذي مَـــا َشهِـــَدْت عَـــنْيُ اإِلبْــَداعِ مِــــثَْلُه واَلَ عَـــنْيُ االخْـــِترَاعِ  َمآِء إِنَّ هَـــذَا لَـــُهَو املَـْحبُوُب الّـَ األَرِْض َوالــسَّ

إِنَُّه َلُهَو الَِّذي َقرَّْت ِبَجَمالِه َعنْيُ اهللِ املَلِِك الَعِزيِز الَجِميِل".  ِشبَْهُه َو

!١۱٧۷



والدة حضرة بهاء اهلل ونشأته
مقتطفات من خطابة حضرة عبد البهاء

بتاريخ ٦ حزيران ١٩١٥

ولــد حــضرة بــهاء اهلل فِـــي الــيوم الــثّانــي مــن شهــر محــرّم عــام ١٢٣٣ هجــريّــة فِـــي طهــران وفــي 
محـــّلة بـــّوابـــة شـــميران... وقـــد تـــعّلقت بِــــِه والـــدتـــه تـــعّلًقا شـــديـــًدا بـــحيث لـــم يـــكن يهـــدأ روعـــها مـــن 
الـحيرة فِــي أطـواره املـباركـة، فـَكانَـْت تـقول مـثالً إّن هـذَا الـطفل ال يـبكي أبـًدا وال يـصدر مـنه مـا 
يـصدر عـادة مـن األطـفال الـرّضّـــــــــع كـالـعويـل والـّصراخ والـبكاء والجـزع وعـدم الـقرار، وخـالصـة 
الــقول مــضت فــترة حــتى فــطم وكــان لــوالــده تــعّلق عــظيم بِـــِه، وكــان يــدري مــدى عــظمة الجــمال 
املـبارك وعـلّو مـناقـبه ومـقام مظهـريّـته املـقّدسـة، والـبرهـان عَـــَلى ذلـك أنّـه قـد شـيّد قـصرًا مـلوكـيًّا 
فِــي قـريـة تـاكـور الّـَـِتي كَـــانَـْت مـلًكا لـه، وكـان الجـمال املـبارك يـقضي مـعظم فـصل الـّصيف فِــي 
ذلــك الــقصر، وكــان قــد كــتب املــرحــوم املــيرزا (أي والــد حــضرة بــهاء اهلل) فِــي مــوقــع مــن مــواقــع 

ذلك القصر بخّط يده وبقلم جليّ هذين البيتني (ما معناهما): 

عند وصولك إلى عتبة املحبوب قل لبيك

الم" أو "لَِعَليْك" حيث ال مجال هناك "للسَّ

َهذَا هو وادي العشق فأَوِقْف ُخطاك احتراًما

َهِذِه األرُض أرٌض مقّدسة فاخلع نعليك.

وذات يــــوم كــــان الجــــمال املــــبارك يــــتمّشى وهــــو فِـــــي الــــّسابــــعة مــــن عــــمره، ألــــقت والــــدتــــه نــــظرة 
شــــاخــــصة إلــــى قــــامــــته الجــــميلة وقــــالــــت إنّــــها قــــصيرة شــــيئًا مــــا، قــــال والــــده ال تــــدريــــن مــــدى 
اســـتعداده وقـــابـــليّته ودرجـــة فـــطانـــته وذكـــائـــه، إنّـــه شـــعلة مـــن الـــنّار وفـــي هـــذا الـــعمر يـــمتاز مـــن 
الشّـــــــباب الــبالــغني، وإن لــم تــكن قــامــته طــويــلة ذلــك ال يــضرّه شــيئًا، مجــمل الــقول نــال حــضرة 
بـهاء اهلل شهـرة واسـعة وهـو طـفل بـحيث ظهـرت فـيه آثـار املـواهـب اإللـهيّة وأصـبح مـحبوب قـلوب 
الجـميع، إّن الـوزراء الّـذيـن كـانـوا أعـداء والـده األلـّداء كـانـوا يـحبّونـه ويـحترمـونـه ويـراعـونـه رعـايـة 
مـخصوصـة، مـثالً كـان الـحاج املـيرزا آقـاسـي فِـي مـنتهى الـعداوة مـع والـده... لـكنّه بـالـرّغـم مـن 
ذلـــك كـــان يـــبدي مـــحبّة فـــائـــقة للجـــمال املـــبارك بـــحيث جـــعل الـــنّاس فِـــي حـــيرة مـــن أمـــره قـــائـــلني 
كـيف أن هـذا الـرجـل الّـذي يـعتبر عـدوًّا لـوالـده يـكّن مـثل هـذا االحـترام البـنه... ومـع أن الجـميع 
كـانـوا يـعلمون أّن الجـمال املـبارك لـم يـدخـل مـدرسـة ولـم يـتتلمذ لـدى مـعّلم ولـكنّهم جـميًعا كـانـوا 

يشهدون َعَلى أنّه ال نظير له ِفي العلم والفضل والكمال…

وفـي فجـر يـوم مـن األيّـام ذهـبت جـّدتـي إلـى دار املـيرزا محـّمد تـقي املجتهـد كـي تـصّلي، قـال 
لـــها املجتهـــد بـــعد الـــّصالة أوّد أن أبشّــــــــرك بـــأنّـــني حـــلمت الـــبارحـــة أّن حـــضرة الـــقائـــم املـــوعـــود 
مــوجــود فِـــي مــنزلــي وملّــا أردت أن أدخــل مــنزلــي مــنعني الــحارس وقــال لــيس ألحــد أن يــدخــل 
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اآلن فِــي املـنزل ألّن حـضرة الـقائـم املـوعـود هـو فِــي خـلوة مـع الجـمال املـبارك، ثُـمَّ سـكت هـنيهة 
وهـــو مـــتفّكر فـــقال هـــذا أمـــر عـــجيب كـــيف حـــصل للجـــمال املـــبارك هـــذا املـــقام مـــع أنّـــه مـــن بـــيت 
الـوزارة، فـعاد وقـال ربّـما لـلّصلة الـبعيدة الّــتي تـربـطه بـأسـرتـنا نـال هـذا الشّــــــرف، وبـاخـتصار 
ذاع هـذا الحـديـث أطـراف مـنطقة "نـور"، فـعّلق عـليه بـعض ذوات الـفطنة والـذّكـاء وقـالـوا كـيف 
أنــه لــم يــكن للمجتهــد نــفسه ســبيل لــلوصــول ثــّم لســبب قــرابــته لــه حــصل للجــمال املــبارك شــرف 
ــذيــن لــهم مــعرفــة بــحضرة بــهاء اهلل  ذلــك الــّلقاء، وبــاإلجــمال كــان الــعظماء واألكــابــر والــعلماء الّـَ
ســـواء كـــانـــوا فِـــي مـــازنـــدران أو فِـــي طهـــران يشهـــدون عَــــَلى عـــظمة الجـــمال املـــبارك ونـــبله، وكـــلّ 
مــسألــة هــامّـــة يــعرضــونــها عــليه ملتمســني حــالّ لــها، وإن أردت أن أشــرح تــفاصــيل كــّل قــضية 

سيطول بنا الكالم.

وملّا كـان الجـمال املـبارك فِــي سـّن الـخامـسة أو الـّسادسـة رأى حـلًما وشـرح مـا رأى فِــي املـنام 
لـوالـده فـطلب الـوالـد مفسّـــــرًا لـألحـالم واسـتفسر مـنه عَــْن تـفسير ذلـك الحـلم، وكـان رؤيـا الجـمال 
املـبارك هـو أنّـه رأى نـفسه فِــي حـديـقة فـالحـظ أّن طـيورًا عـظيمي الـجثّة مـهاجـمون عَــَلى رأسـه 
ولــكنهم لــيسوا قــادريــن عَـــَلى أذيــته، ثُــمَّ ذهــب إلــى البحــر فــرأى أن تِـــْلَك الــطيور وأســماك البحــر 
مـجتمعة هـاجـمة عَــَلى رأسـه مـن الـهواء والبحـر ولـكنّهم أيـًضا ال يـؤذونـه، وبـعدمـا سـمع املفسّــــــر 
شـــرح الـــّرؤيـــا قـــال إِن ذلـــك دلـــيل عَــــَلى أن هـــذَا الـــطفل ســـوف يـــصبح مـــصدر أمـــر عـــظيم األمـــر 
ـــِذي لـــه صـــلة بـــالـــعقل والـــفكر ألن الـــرأس مـــركـــز الـــعقل والـــفكر ولـــذلـــك جـــميع رؤســـاء الـــعالـــم  الّـَ
وأعـاظـمه سـوف يهجـمون عَـــَلى رأس هَـــذَا الـطفل كـهجوم طـيور الـهواء و أسـماك البحـر لـكنهم 

ال يضّرونه شيئًا وهو يتغّلب َعَلى الجميع وسوف يخضعون له ويظهر عجزهم...

ثناء حضرة ولي أمر اهلل وصالته لحضرة بهاء اهلل
(مقتطف من توقيع نوروز ١٠١ بديع)

لوةُ َوالــثَّناُء عَـــَلى أَعْـــظَمِ نُــوٍر سَـــــــطَعَ واَلََح مِــــْن مَـــطْلِعِ اإِلشْـــــــرَاِق عَـــَلى اآلفــاِق، جَـــــماِل الــِقَدمِ  "َوالــصَّ
َواالسْـــــــمِ األَعْـــظَمِ َوالــرَّمْـــِز املُـنًْمِنم، بَــَهاِء اهللِ األَفْخَــــمِ األَكْــــرَمِ، حَـــــِقيَقِة الــَحَقائِـــِق، جَـــــوهَـــِر الــَجواهِـــِر، 
ـــــــرِّ املَــُصوِن، األَصْـــــــــــِل الـــَقِديـــمِ َوالـــنَّبَِإ الـــَعِظيمِ، املَظْهَـــــِر الـــُكلِّي  نُـــوِر األَنْـــَواِر، االسْــــــــمِ املَــْكنُوِن َوالسّـِ
ُحِف َواملَـذْكُــــوِر بِـــلَِساِن الــنَِّبيِّنَي َواملُـرْسَـــــــلنَِي،  اإِللَـــِهي، مَـــطَاِف الــرُّسُـــــــِل، َواملَـوعُـــوِد فِـــي الــُكتُِب َوالــصُّ
ــــِر الــــِعَلِل، الــــَجالِــــِس عَـــــَلى كُـــــرْسِــــــــيِّ داُوَد، األَبِ  رَبِّ الــــُجنُوِد، مُـــــَكلِّمِ الــــطُّوِر، بــــانِـــــي الــــَهيَكِل، ُمطَهّـِ
، األَلِــــِف َوالــــيَاِء، مَـــــلِِك املُـــُلوِك، رَبِّ املَـــَلُكوِت، مَـــــالِــــِك يَــــْومِ الــــدِّيــــِن، صَــــــــــــاحِــــــِب الَعهْــــــِد، رَبِّ  َماِويِّ الــــسَّ
املِـيثَاِق، نَــيِِّر اآلفــاِق، الــظَّاهِـــِر بـــاسْــــــمِ الــَقيُّومِ، املُـَلقَِّب فِـــي الــِكتَاب املَـجِيِد بِـــَمْن يُظْهِـــرُهُ اهللُ، بَــِقيَّةِ 
ْلحِ األَعْـــظَمِ  اهللِ املُـنْتَظَِر َواملَـنْظَِر األَكْـــبَِر لِْلبَشَــــــِر، مَــظُْلوم الــَعالَــمِ َومُــْحِيي الــرِّمَــمِ َورَافِــعِ بُــنيَاِن الــصُّ
ـِذي بِـــظُُهورِه فُــكَّ الــرَّحِــــيُق املَـختُوُم َوامْـــتََحَن اهللُ حَـــــَقائِـــَق الــنَِّبيِّنَي َواملُـرْسَــــــلنِي، َوظَهَـــرَتِ  بَــنْيَ األُمَـــمِ الّـَ
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وِر مَـــرَّةً أُخْــــَرى، إِذًا أَشْـــــــرَقَـــِت األَرُْض بِـــنُورِ  ــُة الــُكبَْرى َوالــرَّاِدفَــُة الــُعظَْمى، َونُــِفخَ فِـــي الــصُّ الــطَّامّـَ
َربِّها َوأَْخرََجْت أَثَْقاَلها، تََعاَلى تََعاَلى ِعزُّهُ َوبََهاؤُه َوَمْجُدهُ َوَعالؤه َوَسْلطَنَتُُه َوَجبَُروتُه وَِكبِريَاؤُهُ. 

وعـن مـيالد حـضرة بـهاء اهلل اورد املؤّرخ الـبهائـيّ الـنّبيل الـزّرنـدي فِـي تـاريـخه مـا 
يلي:

ــِتي قـــام بـــها ذلـــك املـــطلع اإللـــهيّ فِــــي مـــديـــنة يـــزد  ــِذيـــَن انـــتبهوا لـــفحوى الـــدذعـــوة الّـَ ومـــن بـــني الّـَ
الـــحاج عـــبد الـــوهـــاب، وهـــو رجـــل ذو تـــقوى عـــظيمة ومســـتقيم ويـــخاف اهلل وكـــان يـــزور الـــّشيخ 
أحــمد كــّل يــوم بــصحبة مــن يــدعــى عــبد الــخالــق يــزدي الّـَـِذي كَـــاَن مــشهورًا بــنفوذه وعــلمه، وفــي 
كـثير مـن األحـيان كَــاَن يـريـد الـشيخ أحـمد أن يـحادث عـبد الـوهـاب سـرًّا، فـكان يـطلب مـن عـبد 
الــخالــق أن يــتركــه عَـــَلى انــفراد مــع تــلميذه املــحبوب، وكــان هــذَا الــتّفّضل املــشهود لــرجــل أمّـــيّ 
مـثل عـبد الـوهـاب سـببًا لـدهـشة زمـيله الّـَِذي كَـــاَن يـظّن نـفسه أقـدر وأعـلم مـنه، وكـان بـعد رحـيل 
الــّشيخ أحــمد مــن يــزد أن اعــتكف عــبد الــوهــاب واعــتزل الــناس فــظنّوه قَــْد زهــد وتــصّوف، فــقام 
عـليه الـّرؤسـاء واتّـهموه بـأنّـه دخـيل ويـريـد أن يسـلبهم سـلطتهم، وأمّـا عـبد الـوهـاب الّـَِذي لـم يـكن 
منجــذبًــا لــطريــقة الــتّصّوف فــلم يــكن لــه كــبير اعــتناء بــادعــاآتــهم واحــتقر اتّــهامــهم وامــتنع عَــــنْ 
ــِذي انــتخبه كــصديــق  صــحبتهم، ولــم يــكن لــه مــن األصــحاب ســوى الــحاج حــسن الــنّائــيني الّـَ
ــِذي أدلــى بِـــِه إلــيه ســيّده، فــلّما قــضى عــبد الــوهــاب نــحبه اســتمرّ  حــميم وأطــلعه عَـــَلى السّـــــــّر الّـَ
ـِذي أرشــده إلــيه وكــان يبشّـــــــر كــّل شــخص مســتعّد بــبشارة قــرب  ذلــك الــّصاحــب فِـــي الســبيل الّـَ

ظهور دين اهلل.

ـــِذي كَـــــاَن رجـــالً مـــسنًّا ويـــبلغ الـــتّسعني مـــن  وقـــابـــلت فِــــي كـــاشـــان املـــيرزا محـــمود الـــقمصري الّـَ
عــمره ومــحبوبًــا مــّمن يــعرفــونــه وأخــبرنــي بــالــّروايــة اآلتــية: (أتــذكــر أنّــي كُـــنَْت أســمع وأنــا صــغير 
وقـاطـن فِـي كـاشـان أّن رجـالً فِـي بـلدة نـائـني كَــاَن يبشّـــــر الـنّاس بـقرب الـظّهور، وكـّل مـن يـسمعه 
ســـواء مـــن الـــعلماء أو املـــوظّـــفني أو الـــعوام كَـــــاَن يـــزهـــد فِــــي الـــّدنـــيا ويـــحتقرهـــا، وإذ كُـــــنَْت أريـــد 
الـتّحّقق مـن صـدق ذلـك سـافـرت إلـى نـائـني بـدون إطـالع إخـوانـي، وهـناك تـحّققت مـن الـّروايـة 
الّـَِتي سـمعتها عـنه، وكَــانَـْت طـالقـة وجـهه تـنطق عـن الـنّور الّـَِذي اشـتعل فِـي روحـه وسـمعته ذات 
مـرّة – بـعد أن أّدى صـالة الـّصبح – يـقول: (عـن قـريـب سـوف تـتبّدل األرض بـالـجنّة وسـتكون 
بــالد إيــران كــعبة الــقّصاد مــن جــميع أمــم الــعالــم ويــطوفــون حــولــها). وفــي إحــدى األيّــام رأيــته 
لـفرط دهشـتي فِــي الفجـر سـاجـًدا يـرّدد بـإخـالص كـلمة اهلل أكـبر كـثيرًا، ثُـمَّ الـتفت إلـيَّ وقـال: 
ـِذي كُـــنَْت أبــلغك عــنه قَــْد ظهــر فــفي هَـــِذِه الــّساعــة انــبثق نــور املــوعــود وهــو يــضيء الــعالــم  (إّن الّـَ
بــأنــواره، يَــا محــمود الــحّق أقــول لــك إنّــك ســوف تــرى وتــشاهــد بــعينك يــوم األيّــام). فــبقيت تِــــْلكَ 
ـِتي خــاطــبني بــها ذلــك الــرجــل املــقّدس تــدّوي فِـــي أذنــي إلــى أن جَـــــاَء الــيوم املــوعــود  الــكلمات الّـَ
ـــِذي ظهــــر مــــن شــــيراز، وكــــنت ويــــا  فِــــي ســــنة السّــــــــتنّي، فــــكان لــــي الشّــــــــرف أن أســــتمع لــــلنّداء الّـَ
لـألسـف بسـبب مـرضـي غـير قـادر عَــَلى الـذّهـاب إلـى تِــْلَك املـديـنة، وفـيما بـعد عـندمـا زار الـباب 
صـاحـب الـظّهور مـديـنة كـاشـان ونـزل ضـيفًا ثـالث لـيال فِــي مـنزل الـحاج املـيرزا جـانـي لـم أكـن 
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أعــلم بــزيــارتــه، وبــذلــك مــنعت مــن شــرف املــثول بــني يــديــه، وفــيما بــعد بــينما كُــــنَْت أتــحادث مــع 
أصــحاب األمــر عــلمت بــتاريــخ مــيالد الــباب أنّــه يــقع فِـــي أول محــرّم ســنة ١٢٣٥ هـ. ووجــدت 
أن ذلـك الـتاريـخ لـم يـكن مـطابـًقا لـلتّاريـخ الّـَِذي تـكّلم عـنه الـحاج حـسن الـنّائـيني بـل كَــاَن هـناك 
فـرق بـمقدار سـنتني بـني الـتّاريـخني فـأزعـجني ذلـك األمـر وحـيّرنـي، ولـكن بـعد ذلـك بـمّدة قـابـلت 
ــِذي أخـــبرنـــي بـــظهور بـــهاء اهلل فِـــي بـــغداد وقـــّص عـــليّ  الـــحاج املـــيرزا كـــمال الـــّديـــن الـــنّراقـــي الّـَ
بـعًضا مـن الـقصيدة الـورقـائـيّة وبـعض قـطع مـن الـكلمات املـكنونـة الـفارسـيّة والـعربـيّة، فحـرّكـت 
أعــــماق روحــــي تــــالوة هَـــــِذِه الــــكلمات الــــقدســــيّة وتــــذكّـــــرت مــــنها مــــا يــــأتــــي: (يَــا ابْــَن الْــوُجُــــوْدِ 
رْهَـا لِـظُُهوِْرْي.  يَـا ابـن األرض  فُؤَاُدَك مَـنْزِلِـيْ، قَـدِّسْـــُه لِـنُزُْولِـيْ، َوُرْوحُــَك مَـنْظَِرْي، طَهّـِ
إذا أردتـني ال تـطلب سـواي ولـو تـنظر إلـى جـمالـي فـأَغـمض عـينيك عَــْن الـعاملـني 
ألّن إرادتــي وإرادة غــيري كــاملــاء والــنّار ال يــسكنان فِـــي قــلب واحــد). فــــسألــــت عَـــــنْ 
تـــاريـــخ مـــيالد بـــهاء اهلل فـــعلمت أنّـــه ســـنة ١٢٣٣ هجـــريـــة فِــــي فجـــر الـــيوم الـــثّانـــي مـــن املحـــرم، 
فــتذكّـــرت إذ ذاك كــالم الــحاج حــسن الــنّائــيني وفــي الــيوم الّـَـِذي ذكّـــرنــي فــيه سجــدت هلل قــائــالً: 
(سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إلــهي أحــمدك عَـــَلى مــا أعــلمتني بــيومــك املــوعــود فــإذا دعــوتــني إلــيك اآلن 
فــإنــي أمــوت راضــيًا مــطمئنًّا) وفــعالً تــوفّــي فِـــي تِـــْلَك الــسنة وهــي ســنة ١٢٧٤هـ وصــعدت إلــى 

اهلل روحه الطّيّبة.

من أوصاف طفولة حضرة بهاء اهلل

َجاَء ِفي كتاب «بهاء اهلل والعصر الجديد» ما يلي:

وقـد حـكى عـبدالـبهاء أكـبر أوالد بـهاءاهلل ملـؤلّــف هـذا الـكتاب فِــي إحـدى املـناسـبات الـتّفاصـيل 
اآلتية َعْن أوائل أيّام حياة والده فقال ما ترجمته:

"كـان مـنذ طـفولـته شـفوقًـا سـخيًّا لـلغايـة، وكـان مـحبًّا لـلعيشة فِـي األريـاف، فـكان يـقضي أغـلب 
أوقـــاتـــه فِــــي الـــبساتـــني أو الـــحقول، وكَـــــانَـــْت لـــه قـــّوة جـــاذبـــيّة خـــارقـــة يـــشعر بـــها الجـــميع، فـــكان 
الـــنّاس يـــلتفّون حـــولـــه كـــما كـــان الـــوزراء ورجـــال الـــبالط يـــحبّون مـــجالســـته، وكـــذلـــك كـــان يـــحبّه 
األطـــفال.  وملـــا بـــلغ الـــّسن الـــثّالـــثة عشـــرة أو الـــرّابـــعة عشـــرة اشـــتهر بـــدرايـــته الـــواســـعة وعـــلمه 
الـغزيـر، فـكان يـتكّلم فِــي أّي مـوضـوع ويحـّل أيّـة مـعضلة تـعرض عـليه، ويـتباحـث فِــي املـجامـع 

مع العلماء، ويفّسر املسائل الّدينيّة املعضلة، وكان الكّل ينصتون إليه بكّل ارتياح. 

وملّـا بــلغ ســّن الــثّانــية والعشــريــن، تــوفّــي والــده، وأرادت الــحكومــة أن تــسند إلــيه مــنصب والــده 
فِـــي الـــوزارة، كـــما هـــي الـــحال فِـــي إيـــران، ولـــكّن بـــهاءاهلل لـــم يـــقبل ذلـــك املـــنصب، وعـــندئـــذ قـــال 
رئـــيس الـــوزراء: "اتـــركـــوه لـــنفسه فـــإّن هـــذا املـــنصب ال يـــليق بـــه، فـــإّن لـــه غـــرضًـــــــــــا أســـمى تـــحت 
نــظرِه، وال أقــدر أن أفــهمه، ولــكنّني مــقتنع بــأّن مــهّمة ســامــية قــد قــّدرت لــه، فــإّن أفــكاره ليســت 

كأفكارنا، فاتركوه لنفسه".

وفي كتاب «بهاء اهلل» تأليف ايادي أمر اهلل حسن باليوزي َجاَء ما يلي: 
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"كَـــــاَن والـــد حـــضرة بـــهاء اهلل هـــو املـــيرزا بـــزرك الـــوزيـــر فِــــي بـــالط الـــّشاه، وكـــان بـــهاء اهلل فِــــي 
طــفولــته يــملك قــوى عــجيبة خــارقــة، فــفي الــّسابــعة مــن عــمره وقــف أمــام الــّشاه لــيدافــع بــالــنّيابــة 
عَـــْن والــِده فِــي قــضيّة كســب لــها مــوافــقة الــّشاه، وكــان والــده يــعلم بــأن ابــنه ذو صــفات عــظيمة 
ولــو أنّــه لــم يــكن لــيعلم مــا كَـــاَن مــقّدرًا البــنه فِــي مســتقبل األيّــام، ولــقد نــشأَ جــمال الــقدم بــجوار 

البالط وعاش وسط الغنى والرّفاه، وملا توفّي والده عرضت عليه وظيفته ولكنّه لم يقبلها".
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الفصل الثالث - إعالن دعوة حضرة األعلى

مقتطفات من كتاب "قيّوم األَسمآء" (تفسير سورة يوسف)

اًجا". "أَلَحْمُد هللِ الَِّذي نَزََّل الِكتَاَب َعَلى َعبِْدِه ِبالَحقِّ لِيَُكوَن لِلَعامَلنَِي ِسرَاًجا َوهَّ

َمَواِت َواألَرْض فََمْن َشاَء اتََّخذَهُ إَِلى اهللِ ِبالَحقِّ َسِبيالً،  "إِنَّ َهذَا َلُهَو الَحقُّ ِصرَاُط اهللِ ِفي السَّ
إِنَّ هَــذَا لَـُهو الـدِّيـُن الـَقيُِّم وَكَـــفَى بِــاهللِ َومَــْن عِـــنَْده عِـــْلُم الـِكتَاِب شَــــــِهيًدا، إِنَّ هَــذَا لَـُهَو الـَحقُّ بِــالـَحقِّ 
ــــــرُّ فِــــي  عَــــَلى الـــَكلَِمِة األَكْــــبَِر مِــــَن اهللِ الـــَقِديـــمِ قَـــْد كَــــاَن مِــــْن حَــــــْوِل الـــنَّاِر مَــــبُْعوثًـــا، إِنَّ هَــــذَا لَـــُهَو السّـِ
َمَواِت َواألَرِْض َوعَـــــَلى األَمْـــــِر الــــبَِديــــعِ بِـــــأَيْــــدي اهللِ الــــَعلِيِّ قَـــــْد كَــــــاَن بِـــــالــــَحقِّ فِـــــي أُمِّ الــــِكتَابِ  الــــسَّ

َمْكتُوبًا". 

"يَـا مَــلَِك املُسْـــــلِِمنْيَ فَــانْـُصْر بَـْعَد الـِكتَاِب ِذكْـــرَنَـا األَكْـــبََر بِــالـَحقِّ فَـِإنَّ اهللَ قَـْد قَـدََّر لَـَك َولِـْلَحافّـِنَي مِـــنْ 
 ." رَاِط ُموِقفًا َعَلى الَحقِّ َمسئُوالً َحْولَِك ِفي يَومِ الِقيَاَمِة َعَلى الصِّ

"يَــا أَهْـــَل األَرِْض مَــْن أَطَـاَع ِذكْـــَر اهللِ وَكِـــتَابَــُه هَـــذَا فَــَقْد أَطَـاَع اهللَ َوأَْولِــيائَـه بِــالــَحقِّ َوقَــْد كَـــاَن فِــي 
اآلِخرَِة ِمْن أَْهِل َجنَِّة الرِّْضَواِن ِعنَْد اهللِ َمْكتُوبًا".

ـُقوا اهللَ فِــي آرائِــُكْم مِـــْن يَــومِـــُكم هَـــذَا فــإنَّ الــذِّكْـــَر فِــيُكْم مِـــْن عِـــنِدنــا قَــْد كَـــانَ  "يَــا َمْعشَــــــِر الــُعَلَمآِء اتّـَ
ا تَـأْخُــذُوَن مِـــْن غَـيِْر كِـــتَاِب اهللِ الـَحقِّ فَـِإنَّ لَـُكم فِــي الـِقيَامَــةِ  بِــالـَحقِّ حَــــاكِـــًما َوشَــــــِهيًدا َوأَعْــرِضُـــــــــوا عَــمَّ

 ." رَاِط ُموِقفًا َعَلى الَحقِّ َقْد َكاَن َمْسُؤوالً َعَلى الصِّ

ِذيـَن يَـْكفُُروَن بِـبَاِب اهللِ الـرَّفِـيعِ إِنّـَا قَـْد أَعْــتَْدنَـا لَـُهم بِــُحْكمِ اهللِ الـَحقِّ عَــذابًـا أَلِـيًما، َوهُــوَ  إِنَّ الّـَ "َو
." اهللُ َكاَن َعِزيزًا َحِكيًما، إِنِّا نَْحُن َقْد نَزَّْلنَا َعَلى َعبِدنا َهذَا الِكتاَب ِمْن ِعنِْد اهللِ ِبالَحقِّ

ُكْم لِـيَْغِفرَ  ِبُعونِــي فِــي ِذكْــِر اهللِ األَكْــبَِر مِـــْن َربّـِ "يَـا أَيّـَُها الـنَّاُس إِْن كُـــنْتُم تُـؤْمِـــنُوَن بِــاهللِ َوحْــــَدهُ فـَـاتّـَ
إِنَّ اهللَ َقْد َكاَن ِباملُؤِْمِننَي َغفَّارًا رَِحيًما".  اهللُ َلُكْم َخطَايَاُكْم َو

"اتّـَُقوا اهللَ واَلَ تَـُقولُـوا فِـي ِذكْـِر اهللِ األَكْـبَِر بِـَشيٍْء مِــْن ُدوِن اهللِ فَـِإنّـَا نَـْحُن قَـْد أَخَــذْنَـا مِــيثَاقَـُه عَــنْ 
ِتِه ِبِذْكرِِه َوَما نُرِْسُل املُرَْسلنَِي إالَّ ِبذَلَِك الَعْهِد الَقيِّمِ".  ُكلِّ نَبيٍّ َوأُمَّ

نِّ َعَلى الَحقِّ ِبالَحقِّ َخْمسًة َوِعْشرونًا، اْسَمُعوا  "وال تَُقوُلوا َكيَف يَُكلُِّم َعِن اهللِ َمْن َكاَن ِفي السِّ
ــي عَــــبُْد اهللِ أَتَـــانِـــي الـــبَيِّنَاُت مِــــْن عِــــنِْد بَـــِقيَِّة اهللِ املُــنْتَظَِر أَمَـــامَـــُكْم هَــــذَا  َماِء َواألَرِِض إِنّـِ فَـــَورَبِّ الـــسَّ
كِـــتابــي قَــْد كَـــاَن عِـــنَْد اهللِ فِــي أُمِّ الــِكتاِب بِــالــَحقِّ عَـــَلى الــَحقِّ َمســطُورًا، َوقَــْد جَــــَعَلني اهللُ مُــبارَكًـــا 

بِْر ما ُدْمُت ِفيُكْم َعَلى األَرِْض َحيًّا". َلوِة َوالصَّ أَيْنََما ُكنُْت َوأَوَصاِني ِبالصَّ

!٢۲٣۳



مقتطفات من توقيع حضرة النّقطة األولى

إِنّـََما الـبََهاُء مِــَن اهللِ عَــزَّ ِذكْــرُهُ عَــَلى مَـْن يُظْهِـرُه  "الحَـــْمُد هللِ الّـَِذي الَ إِلـَه إاِلَّ هُــَو الـَعِزيـزُ املَْحبُوُب، َو
اهللُ َجلَّ أَْمرُهُ، َوَمْن يُْخَلُق ِبأَْمرِِه واَلَ يَُرى ِفيِه إاِلَّ ما َقْد تََجلَّى اهللُ َلُه ِبَقولِِه، أاَل إِنَّه ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو 
إِنَّ مـــا فِــــيِه جَــــــوهَــــُر لَـــوال فِــــيِه مـــا أَجَــــــبْتَُك عَــــَلى ذلـــكَ  املُــَهيِْمُن الـــَقيُّوُم، َوبَـــعد فَـــقْد سَــــــــِمعُت كِـــــتابَـــَك َو
إِنَّ ذَلِـكَ  الـِقرطـاِس وال حِـــينَِئٍذ بـأَعْــلى مـا قُـدَِّر فِــي اإِلبْـَداعِ، فـَما أَعْــظََم ِذكْــَر مَــْن قَـْد سَـــــئَْلَت عَــنه، َو
ُجوِد َواألَنْـــفُسُ  أَعْــــلى وأَعَــــزُّ وأَجَـــــلُّ وأَمْـــنَعُ وأَقْـــَدُس مِــــْن أَْن يَـــْقِدَر األَفْـــِئَدةُ بِـــِعرْفَـــانِـــه َواألَْرَواُح بـــالـــسُّ
ْمُس الّـَِتي هِــي  بِــثَنَائِــِه َواألَجْــــَساُد بِــِذكْـــِر بَـهائِــِه، فـما عَــظَُمْت مَــْسئََلتَُك َوصَـــــــــُغرَْت كَـــيْنُونَـتَُك، هَــِل الـشَّ
ُموُس فِـــي يَــْومِ ظُــُهورِهِ  ــِتي تِــــْلَك الــشُّ ْمِس الّـَ فِـــي مَـــرَايَــا ظُــُهورِِه فِـــي نُــْقطَِة الــبَيَاِن يَــْسأَُل عَــــِن الــشَّ
إاِلَّ ال يَــنْبَِغي لَــُعلوِّ قُــْدسِــــــَها َوسُـــــــُموِّ ِذكْــــرِهَـــا، َولَــوالَ  اٌد لِــطَْلَعِتَها إِْن كَــــانَــْت شُـــــــُموسًـــــــا حَـــــِقيِْقيًَّة، َو سَـــــــجَّ
ــِذي قَـــْد خَـــَلَقَك َوَرزَقَـــكَ  ل لَـــَجَعْلُت لَـــَك مِــــَن الحَـــــدِّ حَـــــيُث قَـــْد سَـــــــأَلْـــَت عَـــِن اهللِ الّـَ كُــــنَْت مِــــَن الــَواحِـــــِد األَوَّ

وأََماتََك وأَْحيَاَك وبََعثََك ِفي َهيَْكلَِك... 

ــُه، َوأَنْ  "فـــها أَنَـــا ُمسْـــــــتَأِْذٌن بِــــُجوِدَك عَــــْن جُــــــوِدَك أَْن تَـــأْذََن بِــــفُؤاِدي أَْن يَخْــــطَُر بِــــِه ِذكْــــُر مَــــْن تُظْهِــــرَنّـَ
تَْجَعَلنَُّه وَُكلَّ مالِي وَعَليَّ ُمتَيًَّما ِبُحبِِّه َعَلى َشأٍْن ألَِجَدنَُّه ُمْستَِحقًّا َعَلى ما أَنَْت ُمَقدٌَّس َعنُْه، إِْن 
ـُه َوحْـــــَدهُ َوحْـــــَدهُ لَــُكنُْت سَــــــاجِــــًدا لَــه بـــاســِتَحاِق نَــفِْسه، إِذْ ذلِــَك سُــــــُجودي لَــَك َوحْـــــَدَك َوحْـــــَدَك ال  أَجِــــَدنّـَ
اًدا بَـــنْيَ يَـــَديْـــِه ال يَـــْكبُُر عَــــظََمتَُه فِــــي فُـــؤاِدي  إِْن أَجِـــــَدنَّ كُــــلَّ مِــــْن عَــــَلى األَرِْض سَـــــــجَّ إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت، َو
اًدا لَــه حِــــنَي مــا  بِـــذَلِــَك، إِذْ لَــْو أُشَـــــــاهِـــَدنَّ بِـــِمثِْل مــا عَـــَلى األَرِْض بِـــَعَدِد كُــــلِّ شَـــــــيٍْء وكُــــلٌّ كــانــوا لَــَسجَّ
إِنَّ ما ُدوني َخْلِقي، ُقْل أَْن يَا َخْلِقي إِيَّاَي فـاْسُجُدون، ذَلَِك  يَُقوُل إِنَِّني أَنا اهللُ ال إِله إاِلَّ أَنَا َو

ُمْستَِحقٌّ ِبِه وَلم يَُغيِّرْني َخْلُق ُكلِّ َشيٍْء َعْن تَْعِظيِمي إِيّاه وتَْكِبيري َعظََمتَه". 

ــه ال يُسْـــــــتََشاُر بِـــِإشَــــــــارَتـــي واَلَ بِـــَما ذُكِــــَر فِـــي الـــبَيَاِن، بَـــَلى  "وقَـــْد كَــــتَبُْت جَــــــوهَــــرَةً فِـــي ِذكْــــرِِه َوهُــــَو أَنّـَ
َوعِـــزَّتِـــِه تِـــْلَك الـَكلَِمُة عِـــنَْد اهللِ أَكْـــبَُر عَـــْن عِـــبَاِدِة مَــا عَـــَلى األَرِْض إذْ جَــــْوهَـــُر كُـــلِّ الـِعبَاَدِة يَـنْتَِهي إِلَــى 
ُه أَجَــــلُّ َوأَعْـــَلى مِـــْن أَْن يَـُكوَن مَــْعُروفًـا  ذَلِـَك، فَـَعَلى مـا قَــْد عَـــرَفْـَت اهللَ فــاعْـــرِْف مَــْن يُظْهِــرُهُ اهللُ، فَـِإنّـَ
ُل عَــبٍْد قَـْد آمَــنُْت بِــِه َوبـآيَـاتِــه وأَخَــذُْت مِـــْن أَبْـَكارِ  بِــُدونِــِه أَْو ُمسْـــــتَِشيرًا بـِإشَــــــارَِة خَــْلِقِه، وإِنّـَِني أَنَـا أَوَّ

َحَداِئِق َجنَِّة ِعرْفَاِنِه َحداَِئَق َكلَِماِتِه، بََلى َوِعزَِّتِه ُهَو الَحقُّ ال إِله إاِلَّ ُهَو ُكلٌّ ِبأَْمرِه َقاِئُموَن". 

إِْن رَأَيْـتَُه َواقِــفًا  َك أَنْـَت لَــو أَْدرَكْـــَت يَـوَم ظُـُهورِِه إِْن عَـــرَفْـتَُه بِــأَعْـــَلمِ عُـــَلَماِء الـبَياِن مـا عَـــرَفْـتَُه، َو "أاَل إِنّـَ
ـة، أال  فِـــي أَمْـــرِِه ثُــمَّ ذَكَـــرَْت عَـــَليِه اسْــــــَم اإِلنْــَسانِـــيَِّة مــا أَنْــفَيَْت حُـــــُروَف الــنَّفْي إِلثْــبات َمظْهَـــِر األَحَـــــِديّـَ
إِنَّه َجلَّ ِذْكرُهُ يَُعرُِّف ُكلَّ َشيٍْء نَفَْسُه، وإِنّي أَْستَْحِييْ أْن أَُقوَل يَُعرُِّف ُكلَّ شيٍء نَفَْسُه ِبِمثِْل ما 
إِنَّ اهللَ أَجَــــلُّ  إِنّـِي قَـْد عَــرَّفْـُت كُــلَّ شَـــــيٍْء نَـفِْسي بـآيـاتِــي إِذْ كُــلُّ مـا تَجَِدنَّ مِــْن كُــلِّ شَـــــيٍْء خَــْلٌق لـه، َو
ـــِذي إِذَا يَتََلجْــــــَلجُ لِـــَساُن قُــــْدِس أَزَلِـــيَِّتهِ  َوأَعْــــَلى مِـــــْن أَْن يُـــْعرََف ِبخَـــــْلِقِه بـــل الخَـــــْلُق يُـــْعرَُف بِــــِه، هُــــَو الّـَ
يَخْــــُلُق فِـــي قَـــْوٍل مـــا يَـــشآُء بـــنْي نَـــِبيٍّ أَْو َولِـــيٍّ أَْو صِــــــــــدِّيـــٍق أَو تَـــِقيٍّ، إِذْ كُــــلُّ مـــا قَـــْد خُــــلَِق أَِدالَُّء مِــــنْ 
ـُكْم مــا  ــرُكُـــُم اهللَ َوجْــــُهُه فَــِإنّـَ عِـــنِْدِه َوسُــــــفَرآُء مِـــْن لَــُدنْــُه، كُـــلٌّ قَــالُــوا أَْن ال إِلــه إاِلَّ اهللُ َوانْــتَِظُروا مَــْن يُــذَكّـِ
خُــلِْقتُْم إاِلَّ لِـلَِقائِــِه َوهُــَو الّـَِذي يَخْــُلُق كُــلَّ شَــــــيٍْء بِــأَمْــرِه، إِيّـَاَك إِيّـَاَك يَـوَم ظُُهورِِه أَْن تَـْحتَجَِب بِــالـَواحِـــدِ 
ـاَك أَْن تَــْحتَجَِب بِـــَكلَِماِت مــا نُــزِّلَــْت فِـــي الــبَيَاِن،  ـاَك إِيّـَ إِيّـَ الــبَيَانِـــيَِّة فَــِإنَّ ذَلِــَك الــَواحــَد خَـــْلٌق عِــــنَْدهُ، َو
ـة َوطَــْلَعةُ  ـَها كَــــلَِماُت نَــفِْسِه فِـــي هَـــيَْكِل ظُــُهورِِه مِــــْن قَـــبُْل، ذَلِــَك شَـــــــْمُس الــَحِقيَقِة َووِجْـــــَهُة األَحَـــــِديّـَ فــِإنّـَ

!٢۲٤



ـيَُّة األَزَلِــيَِّة لَــو يَسْــــــتَِقرُّ عَـــَلى الــتُّراِب تُــنَاِدي ذَرَّاُت الــتُّراِب عَـــَلى أَنَّ  إِنّـِ بُــوبِـــيَِّة وَكَـــيْنُونَــُة األُلُــوهِـــيَِّة َو الــرُّ
ذَلِــَك عَـــرٌْش قَــِد اسْــــــتََوى الــرَّحْـــــَمُن عَـــَليِْه، فَــَمْن يَفْتَخِــــُر الــطِّنُي ِبَمحَـــــلِّ عَـــرْشِـــــِه بِـــذَلِــَك االفْــِتَخاِر فَــَكيْفَ 
اِر،  اِر َويَسْـــــــتَنبئوَن عَــــِن اهللِ الـــَواحِـــــِد الـــظَّهَّ يَـــنْبَِغي أُولُـــو األَفْـــَكاِر أَْن يَفْتَخِـــــُروَن بـــاهللِ الـــَواحِـــــِد الـــَقهَّ
إاِلَّ يَـْحتَجُِب، إِنْ  فـاْشهَــْد بِــَعنْيِ فُـؤَاِدَك وال تَـنْظُر إِلَـيِه إاِلَّ بِــَعيِْنه، فـإنَّ مَــْن يَـنْظُُر إِلَـيِْه بِــَعيِْنِه يُـْدرِكُــُه َو
إِنَّ ذَاَت األَزَِل لَـنْ  أَرَْدَت اهللَ ولِـَقاَءهُ فَـأَرِْدهُ وانْـظُْر إِلَـيِْه، َولَـِكْن فــاْشهَــْد بـأنَّ لَـيَْس َورَاَء اهللِ غَـايَـٌة، َو
إِنَّ مـا يُـْمِكُن أَْن يُـَرى َويَـنْبَِغي أَْن يُنْسَـــــَب إِلَـى اهللِ نَـفِْسِه ذَلِـَك الـطَّْلَعُة الـفَرَْدانِــيَُّة والـوِجْــــَهةُ  يُـَرى، َو

َمَداِنيَُّة.” الصَّ

ـَك يَــوَم ظُـُهورِِه ال تُــؤْمِـــُن بِـــِه ألَرْفَــْعُت عَـــنَْك حُـــــْكمَ  ـِذي فَــَلَق الــَحبََّة وبَــَرئَ الــنََّسَمَة لَــْو أَيْــَقنُْت بــأَنّـَ "فَــَوالّـَ
ـَك مــا خُـــلِْقَت إاِلَّ لَـــه َولَـــو عَـــلِْمُت أَنَّ أَحَـــــًدا مِــــَن الــنََّصاَرى يُــؤْمِــــُن بِـــهِ  اإِليــَماِن فِـــي ذَلِــَك الــظُُّهوِر، ألَنّـَ
لَـَجَعْلتُه قُـرَّةَ عَــيناَي وحَــــَكْمُت عَــَليِه فِــي ذَلِـَك الـظُُّهوِر بـاإِليـماِن مِــْن ُدوِن أَْن أَْشهَــَد عَــَليِْه مِــْن شَــــــيْءٍ 
إِذْ ذَلِـَك األَحَـــُد يَـوَم ظُُهورِِه لـو يُـؤْمِــُن بِـِه يُـبَدُِّل كُــلَّ عَــَوامِلِِه بـالـنُّوِر، َولَـِكْن ذَلِـَك املُؤْمِــُن لـو يَـْحتَجُِب عَــنْهُ 
يَـوَم ظُُهورِِه يُـبَدُِّل كُــلَّ عَــَوامِلِِه بـالـنَّاِر، فَـَوحَــــقِّ نَـفِْسِه الّـَِذي الَ حَــــقَّ عِــنَْد اهللِ كُــفْؤُهُ وال شِــــبُْهُه وال عِــْدلُـهُ 
وال قَـِريـنُُه وال مِـــثَالُـُه لَـْم يُـؤْمِـــْن أَحَــــٌد بـِـالـبَيَاِن حَــــقَّ اإِليْـَماِن إالَّ مَــْن يُـؤْمِـــُن بِــِه بِــِمثِْل مـا آمَــَن بـِـالـُقرآنِ 
حَـــــقَّ اإِليــَماِن إالَّ مَــْن آمَــَن بـِــالــبَيَاِن، َومِـــثُْل ذَلِــَك مــا آمَــَن بِــاإِلنْــجيِل مِـــْن قَــبُْل حَـــــقَّ اإِليــَماِن إاِلَّ مَــنْ 
إِذًا يـوَم مَــْن يُظْهِــرُهُ اهللُ كُــلُّ مَــْن عَــَلى األَرِْض عِــنَْدهُ سَـــــواٌء، فَـَمْن يَـْجَعُله نَـِبيًّا كَــانَ  آمَــَن بِــالـُقرْآِن، َو
َل لَـُه إِلَـى آخِـــِر الّـَِذي ال آخِـــَر لَـه، ألَنَّ ذلـك مـا قَـْد جَــــَعَلُه اهللُ، َومَــْن يَـْجَعُلُه َولِـيًّا  َل الّـَِذي الَ أَوَّ نَـِبيًّا أَوَّ

فذلَِك كاَن َولِيًّا ِفي كل الَعَوالِمِ.”

"فَلِتَسْــــــتَْعِصَمنَّ بِــِه فــِإنَّ يَــومَــه يَــوُم اآلخِــــرَِة بــالنَّسْــــــبَِة إِلَــى تِـــْلَك الــَحيَوِة األولــى َولَــوال كــاَن كِـــتَابــُه مــا 
ــما  ــاي، وإِنّـَ ــُه هُــــَو إِيّـَ إِنّـَ ــاهُ َو ــِني أَنـــا إِيّـَ نُـــزَِّل ذلِـــَك الـــِكتَاُب، َولَـــوال كـــاَن نَـــفُْسُه مـــا أَظْهَــــرَنـــي اهلل، وإِنّـَ

ْمِس لو تَطَْلعُ بما ال نهايَة إِنَّها ِهي َشْمٌس َواِحَدةٌ."  املَثَُل َمثَُل الشَّ

"َلَعلََّك ِفي ثماِنيَِة سنَة يَوَم ظُُهورِِه تُْدرُِك لَِقاَء اهللِ إِْن لم تُِدرِْك أَوََّلُه تُْدرُِك آِخرَهُ."

إِنَّ مَـــْن فِـــي الــبَيَاِن يَــْقرَأُ تِـــْلكَ  "َوُربّـَـما يَــأْتِـــيَك مَـــْن أَنْــَت قَــْد سَــــــأَلْــَت عَـــْن عُـــُلوِّ ِذكْـــرِِه َوارْتِـــفَاعِ أَمْـــرِِه، َو
الَكلَِماِت وهم ال يَْلتَِفتُوَن بظُُهورِِه."

ـه عَــــْن كُــــلِّ  "سُـــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ فــاْشهِـــْد عَــــَليَّ بــأَنّـِـي بِـــذَلِــَك الــِكتاِب قَـــْد أَخَــــذُْت َعهْــــَد واِلَيَــِة مــن تُظْهِـــرَنّـَ
ـَك أَنْــَت َحسْـــــــِبي عَـــَليْكَ  شَـــــــيٍْء قَــبَْل َعهْــــِد واِلَيَــِتي، وَكَــــفَى بِـــك وبِـــَمْن آمَـــَن بِـــآيــاتِـــَك عَـــَليَّ شَـــــــِهيًدا، وإِنّـَ
َك كُـــنَْت عَـــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء حَــــِسيبًا، أَْن يَـا ذَلِـَك الحَــــرُْف خُـــذْ َعهْـــَد واِلَيَـِتِه عَـــْن كُـــلِّ مَــْن يُـِقرُّ  إِنّـَ ــْلُت َو تَـوَكّـَ
إِنَّ مَــنْ  بـاإِليـمان عَــْن كُــلِّ مـا يُـحيُط بِــِه عِــْلُمَك بِــما كُــِتَب ِبخَــطِِّه، وإِنّـَما إِنّـِي قَـْد كَــتَبُْت كُــلَّ الـبَيَاِن َو
يَــْكتُُب هَـــذَا يُــِقرُّ بــاإِليــَماِن بِـــِه قَــبَْل ظُـُهورِِه، فــاذًا فـــاسْــــــتَْعلِْم عَـــْن كُـــلِّ مــا يُــْمِكُن ان تَسْــــــتَْعلَِم لِــيُثِْبتَ 
اِمخُ املَِنيعُ والفَْضُل البَاِذُخ الرَِّفيعُ." ِذْكرَهُ ِفي الِكتَاِب إَِلى يَومِ ظُُهورِِه، فَِإنَّ َهذَا َلُهو الِعزُّ الشَّ
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ِمْن ُمناجاٍة لَِحْضرَِة األَْعَلى

"يا إَلِهي أَنَْت الَحقُّ َلْم تَزَْل، َوَما ِسَواَك ُمْحتَاٌج فَِقيٌر، وأَنا ذا يا إِلِهي انَْقطَْعُت َعْن ُكلِّ النَّاِس 
ـــِه إِلـى تِــْلقاِء مَــْديَـِن رَحْــــَمِتَك، فـأَلْـِهْمِني  ــــِل إِلَـى حَــــبْلَِك، وأَعْــرَضْـــــــــُت عَــْن كُـــلِّ املَوجُــــوَداِت بِــالـتََّوجّـُ بِــالـتََّوسّـُ
ــي ال أجِـــــدُ  الـــلَُّهمَّ مـــا أَنْـــَت عَــــليِه مِــــَن الـــفَْضِل والـــَعطَاِء َوالـــَعظََمِة والـــبََهاِء والـــَجالِل َوالـــِكبِْريـــاِء، فَـــِإنّـَ
مواِت َواألَرِض، فَــِإنّـِـي ال  ُدونَــَك عــامِلًـا مُــَقتَِدرًا، َواحْــــرُسْــــــِني الــلَُّهمَّ بِــُكلِّ مَــنِْعَك وَكِـــفايَــِتَك وجُــــنُوِد الــسَّ
أَجِـــُد ُدونَـَك مُــْعتََمًدا وال سِــــَواَك مَــلَجأً، وأَنْـَت أَنْـَت اهللُ َربّـِي تَـْعَلُم حـاجَــــِتي َوتَْشهَــُد مَــَقامِــي، َوأَحـاطَ 

ِعْلُمَك ِبَما نَزََل َعليَّ ِمْن َقَضاِئَك وبَال الدُّنْيا بِإذِْنَك ُجوًدا وإِْكرَاًما."

ْلَت بِــَها عَـــَليَّ، قُــْل لَــَك عِـــنَْدهَـــا شُــــــْكِري، وَكَـــْم مِـــْن بَـلِيٍَّة ابْـتََليْتَِني بِــَها،  "يَـا إلـِهي كَـــْم مِـــْن نِــْعَمٍة تَـفَضَّ
قُــْل لَــَك عِـــنَْدهَــا صَـــــــــبِْري، وَكَـــْم مِـــْن كَـــلَِمِة إِلْــَهامٍ أَلْــَهَمتِْني فِــي سِـــــرِّي َولَــْم أَْسجُــــْد بِــَعالَنِــيَِّتي لِـَوجْــــِهَك، 
ــْدتَـــِني َولَـــْم أُقْـــِبْل بِـــُكلِّي إِلَـــيَْك، فَسُـــــــبَْحانَـــَك سُـــــــبَْحانَـــَك أَنْـــَت املَــْعُروُف الـــدَّائِـــمُ  وَكَــــْم مِــــْن كَــــلَِمِة سِــــــرٍّ أَيّـَ
يِّئَاِت الـُعظَْمى،  َواملُْقتَِدُر الـَقائِــُم عَــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء، َوأَنَـا يَـا إِلَــهي كُـــنُْت ذَا الـِعْصيَاِن الـُكبَْرى َوالـسَّ

َلْو َلْم تَرَْحْمِني َوَلْو َلْم تَْغفُْر لِي فََمْن يَْغفُُر لِي."

لُ  ــِني أَنَـــا أَوَّ إنّـَ ــي مـــا أَغْـــرَسْـــــــُت َشجَـــــرَةَ الـــبَيَاِن إاِلَّ لِـــتَُعرِّفَـــِني َو َ يَـــْوَم مَـــْن يُظْهِـــرُهُ اهللُ فَـــِإنّـِ "فَـــْلتُرَاقِـــنبُّ
إِنّـَهُ  سَـــــاجِـــٍد لَـُه َومُـؤْمِــٍن بِـنَفِْسِه فَـال تُـَضيُِّعنَّ عِــرْفَـانَـُكْم فَـِإنَّ الـبَيَاَن مَـعَ عُــُلوِِّه يُـؤْمِــُن بِـَمْن يُظْهِـرُهُ اهللُ َو
َا رُفِـَعْت َشجَـــرَةُ الـبَيَانِ  إِنّـَِني أَنَـا إِيّـَاهُ َولَـِكْن ملَّ ألَحَـــقُّ بِـأَْن يَـُكونَـنَّ عَــرَْش الـَحِقيَْقِة مَـعَ إِنّـَُه هُــَو إِيّـَاَي َو
ــَها فِــــي هَــــيَْكِل مِـــــْن يُظْهِــــرُهُ اهللُ لَــــَعلَُّكْم تُـــَعظُِّموَن اهللَ  بِــــُمنْتََهى عُــــُلوِّهَــــا فَـــِإذَا نُـــْقطَتُها تَْسجُــــــُد هللِ َربّـِ
ا اسْــــــتَْسَلَمْت مِلَـْن يُظْهِــرُهُ اهللُ تِـــْلكَ  ُكْم قَــْد خُـــلِْقتُْم بِــنُْقطَِة الـبَيَاِن فَـَلمَّ عَـــَلى مَــا تَسْــــــتَِحقُّ بِــِه نَـفُْسُه فَـِإنّـَ
الـنُّْقطَُة َواسْــــــتَرْفَـَعْت بِــرِفْـَعِتِه َواسْــــــتَظَْهرَْت بِــظُُهوِر عِـــزَّتِــِه َواسْــــــتَْجَلَلْت بِــَجالَِل َوحْــــَدانِــيَِّتِه هَــْل مِلَْن خُــلِقَ 
ِبَها ِمْن َشأٍْن يَُقوُل لَِم أَْو ِبَم، فَأَْن يَا ُكلَّ َشيٍْء ِفي البَيَاِن فَْلتَْعرِفُنَّ َحدَّ أَنْفُِسُكم فَِإنَّ ِمثَْل نُْقطَِة 
ـِني أَنَــا بِـــذَلِــَك ألَفْتَخِـــــَرنَّ عَـــَلى مَـــْن فِـــي مَـــَلُكوتِ  الــبَيَاِن يُــؤْمِــــُن بِـــَمْن يُظْهِـــرُهُ اهللُ قَـــبَْل كُــــلَّ شَـــــــيٍْء وإِنّـَ
َمَواِت واألَرِْض َومَــــا بَـــيْنَُهَما ألَنَّ ال عِـــــزَّ إاِلَّ فِــــي عِـــــرْفَـــاِن اهللِ واَلَ لِـــذَّةَ إاِلَّ فِــــي تَـــْوحِــــــيِد اهللِ فَـــالَ  الـــسَّ
إِنَِّني أَنَا َخاتٌَم ِفي يََدْي  َ َعِن اهللِ بَْعَد ظُُهورِِه فَِإنَّ ُكلَّ َما رُِفعَ البَيَاِن َكَخاتَمٍ ِفي يَِدي َو تَْحتَجنِبُّ

َمْن يُظِْهرُهُ اهللُ... ".

ا يَـــْكرَهُ رِضَـــــــــــاَك، َوهَـــــْب لَــــنَا مـــا أَنْـــَت تَسْــــــــتَِحقُّ بِــــِه، َوزِْد لَــــنَا بِــــفَْضلِكَ  ــنا اعْـــــِصْمنا بِــــفَْضلَِك عَـــــمَّ " َربّـَ
ــَك أَنْـــتَ  َوبَـــارِْك، َواعْــــُف عَــــنَّا مـــا اْكتَسَــــــــبْنَا، وكَـــــفِّْر عَــــنَّا سَــــــــيِّئَاتِــــنَا َواصْـــــــــــفَحْ عَــــنَّا ِبجَــــــِميِل صَـــــــــــفِْحَك إِنّـَ
َمواِت َواألَرِْض َوسَـــــــبََقْت مَـــْغِفرَتُــَك كُــــلَّ شَـــــــيٍْء. َولَـــكَ  املُـتََعالِــي الــَقيُّوُم، َوسِــــــَعْت رَحْـــــَمتَُك مــا فِـــي الــسَّ
ْن تَـَشاءُ  املُْلُك َوبِـيَِدَك الخَــْلُق َواألَمْـُر َوفِـي يَـِميِنَك كُــلُّ شَـــــيٍْء َوفِـي قَـبَْضِتَك مَـَقاِديـُر الـَعفِْو، تَـْعفُو عَــمَّ
ـَك أَنْــَت الــَعفُوُّ الــَوُدوُد، الَ يَــْعزُُب عَــــْن عِــــْلِمَك مِــــْن شَـــــــيٍْء واَلَ يَــْخفَى عَــــَليَْك ُدوَن ذلــَك.  مِــــْن عِــــبَاِدَك إِنّـَ
ــَك أَنْـــَت املَــلِكُ  ِة بِـــْدعِــــَك َوهَــــْب لَـــنَا مـــا أَنْـــَت تَسْـــــــتَِحقُّ بِـــِه. إِنّـَ ــنا اعْــــِصْمنَا بِـــَحْولِـــَك َوأَْدخِـــــْلنَا فِـــي لُـــجَّ َربّـَ

اُل املُتََعالِي املَوُدوُد". الفَضَّ

!٢۲٦



"أَْستَْغِفرَُك اللَُّهمَّ ِمْن ُكلِّ ِذْكٍر ِبَغيِْر ِذْكرَِك، َوَمْن کُلِّ ثَنَآٍء ِبَغيِْر ثَنَاِئَك، َوِمْن ُكلِّ َلذٍَّة ِبَغيِْر َلذَِّة ُقْرِبَك 
َوِمْن ُكلِّ رَاَحٍة ِبَغيِْر راَحِة أُنِْسَك َوِمْن ُكلِّ ُسُروٍر ِبَغيِر ُسُروِر َمَحبَِّتَك َورَِضاَك. َوِمْن ُكلِّ َما نُِسَب 

إََليَّ ِبَما نُِسَب إَِليَْك يَا رَبَّ األَْربَاِب َوُمَقدَِّر األَْسبَاِب َوُمفَتِّحَ األَبَْواِب".

"فَـأَسْــــــأَلُــَك الـلَُّهمَّ بِــنُوِر َوجْــــِهَك الـَعِظيمِ َوجَــــالِل كِـــبِْريـائِــَك الـَقِديـمِ َوسُــــــْلطاِن ُربُـوبِــيَِّتَك املَِنيعِ أَْن تُـَقدِّرَ 
لَـنا فِــي ذلِـَك الـِحنيِ مَــواقِــعَ الـَخيِْر كُـــلَّها َومَــعاِدَن الـفَْضِل بِــأَسْـــــرِهـا، إِِذ الـَعطآُء ال يَـُضرَُّك َواملَْوهِــبَةُ 
إِنّـََك أَنْـتَ  إِنّـَِني أَنـا حَـــِقيٌر َو إِنّـََك أَنْـَت غَـِنيٌّ، َو ال تُـنِْقُص مِــْن مُـْلِكَك، سُـــــبْحانَـَك رَبِّ إِنّـَِني أَنـا فَـقيٌر َو
ـــِني أَنــــا  إِنّـَ ـــَك أَنْــــَت عَـــــِزيــــزٌ، َو إِنّـَ ـــِني أَنــــا ذَلِــــيٌل َو إِنّـَ ـــَك أَنْــــَت مُــــْقتَِدٌر، َو إِنّـَ ـــِني أَنــــا عَـــــاجِــــــزٌ َو إِنّـَ كَـــــِبيٌر، َو

إِنََّك أَنَْت َقديٌر". ُمْضطَرٌّ َو

"سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ فَـاغْــِفْر لِـي َولِـلَِّذيـَن هُـــْم قَــْد حَــــَمُلوا أَمْــرََك إِنّـََك أَنْـَت املَـلُِك الـَغفَّاُر الـَكِريـُم، َوأَْدخِــــلِ 
الـلَُّهمَّ عِـــباَدَك الّـِذيـَن هُــْم يَـْومَــِئٍذ ال يَـْعَلُموَن. َوهُــْم لَـْو عَــلُِموا يُـَصدِّقُـوَن بِــيَْومِ الـدِّيـِن واَل يُـنِْكُروَن فِــي 
رَحْـــَمِتَك، َوأَنْـِزْل عَــَليِْهْم مَـواقِـعَ فَـْضلَِك َوزِْد عَــَليِْهْم فِـي مَـَقاعِــِدهِــْم مَـا قَـْد قَـدَّرَْت لِـْلُمتَِّقنَي مِــْن عِــبَاِدَك، 
ـــاُب الـــَكِريـــُم، َوأَنْـــِزِل الـــلَُّهمَّ عَــــَلى بُـــيوِت الّــــتي آمَــــنَْت أَهْــــُلها مَــــقاِديـــَر فَـــْضلِكَ  ــَك أَنْـــَت املَــلُِك الـــَوهّـَ إِنّـَ

َورَْحَمِتَك رَْحَمًة ِمْن ِعنِْدَك َوفَْضالً ِمْن َلُدنَْك إِنََّك أَنَْت َخيُْر الَغاِفريَن...".

"يَا إِلِهي َما أَْعرِفَُك َكَما أَنَْت أَْهُلُه واَل أََخافَُك َكما أَنا أَْهُله، فَِبأَيِّ َحاَلِتي أَذُْكرَُك َوِبأَيِّ طَاَعِتي 
ــُه إِلَـيَْك، خَــَلْقتَِني ال إِلظَْهاِر قُـْدرَتِــَك ألَنّـَها بَـاهِــرةٌ ظـاهِــرَةٌ َوأَنْـَت اهللُ لَـْم يَـزَْل كَــاَن َولَـْم يَـُك شَـــــيْءٌ  أَتَـَوجّـَ
بَــْل قَـــْد خَـــَلْقتَنا بِـــُقْدرَتِـــَك جُـــــوًدا لِــِذكْــــِر أَنْــفُِسنا عِــــنَْد تَجَـــــلِّي ِذكْــــرَِك، فَــيا إِلــهي مــا أَعْـــَلُم مِــــنَْك إاِلّ مــا 
أَلْـــَهْمتَِني مِــــْن مَـــْعرِفَـــِة نَـــفِْسَك إاِلّ الَعجْـــــزَ َوالـــتَّْقِصيَر، فَـــَها أَنَـــا ذَا يَـــا إِلـــهي قَـــْد أَقَـــْمُت بِـــُكلِّي إِلَـــيْكَ 
ــَك أَنْـــَت اهللُ ال إِلـــَه إاِلّ أَنْـــَت َوحْــــــَدَك ال  ا تُـــريـــُد مِـــــنِّي َوأَلْــــَقيُْت نَـــفِْسي لَــــَدى فَـــْضلَِك مُــــْعتَرِفًـــا بِــــأَنّـَ عَــــمَّ

َشريَك َلَك َوَليَْس َكِمثْلَِك َشيٌْء َكَما أَنَْت تَْشَهُد لِنَفِْسَك َوتَْستَِحقُُّه". 

"يَـا إِلـِهي أَسْـــــتَْغِفرَُك َوأَتُـوُب إِلَـيَْك كَــَما تُـِحبُّ مِــْن عِــبَاِدَك لِـنَفِْسَك، فَـتُْب عَــَليْنا كَــَما أَنْـَت أَهْــُلُه َواغْـِفرْ 
لِـي وأَلَبَـَويَّ َومِلَْن َدخَــَل بـَيَْت مَـَحبَِّتَك كَــَما يُـِحيُط عِــْلُمَك كَــما يـَنْبَِغي لِـِعزِّ عَــظََمِتَك َوجَـــالِل قُـْدرَتِــَك، فـَيا 
إِلــِهي أَنْــَت أَلْــَهْمتَِني َدعْـــَوتِـــي إِلَــيَْك فَــَلواْل أَنْــَت مــا أَْدعُـــوَك، فَسُــــــبْحانَــَك أَحْـــــَمُدَك كَـــَما أَنْــَت عَـــرَّفْــتَِني 

رُْت َعْن َمْعرِفَِتَك َوَعْن َسِبيِل ُسُلوِك َمَحبَِّتَك". نَفَْسَك َوأَْستَْغِفرَُك َكَما أَنَا َقْد َقصَّ

"َهْل ِمن ُمفِّرجٍ َغيُر اهللِ ُقْل ُسبَْحاَن اهللِ ُهَو اهللُ كلٌّ ِعبَاٌد َلُه وكلٌّ بأمرِِه َقاِئُموَن."

ـِذي قَــْد خَـــَلْقتَِني مِــــْن مَـــاِء مَـــَحبَِّتَك إِلَــى أَن قَــَضى مِــــْن عُـــْمِري  ِل يَــْومٍ الّـَ "يــا إِلــِهي تَــْعَلُم أَنَّ مِــــْن أَوَّ
خَــْمَس َوَعشَــــــَر سَــــــنًَة، لَــَقْد كُـــنُْت فِــي أَرِْض الّـَـِتي قَــْد َشهِــَدْت عَــَلى خَــْلِقي عَــَليْها ثُـمَّ قَــْد أَصْـــــــــَعْدتَـِني 
ْصتَِني مِــْن جَــــَواهِــِر بَـَدايِـعِ عِــنَايَـِتكَ  البَحْــــِر هُــنالِـَك اتَّجَــــرًْت بِــآالِء مَــْمَلَكِتَك َومَــا قَـْد خَــصَّ عَــَلى جَــــِزيـرَِة 
إِلَـى أَْن قَـَضى خَــْمَسًة هُــنَالِـَك قَـْد صَـــــــــِعْدُت إِلَـى أَرِْض املَُقدَّسَـــــِة َوقَـْد قَـَضى عَــنِّي حَــــواْلً هُــنالِـَك، ثُـمَّ 
ــِتي قَـــْد َشهِــــَدْت خَــــْلِقي عَــــَليْها َواسْـــــــتَْشَهَدْت فَـــَواضِــــــــــَلَك الـــُعْليَا َومَــــَواهِــــبَكَ  قَـــْد رَجَــــــْعُت إِلَـــى أَرِْض الّـَ
ْكُر عَــَلى كُـــلِّ نَـْعَمائِــَك، ثُـمَّ قَـْد صَـــــــــِعْدُت إِلَـى  الـُعظَْمى هُــنَالِـَك، فَـَلَك الحَــــْمُد عَــَلى كُـــلِّ آالئِــَك َولَـَك الـشُّ
بَـيِْتَك الحَــــرَامِ فِــي حَــــْوِل الـَخامِـــِس بَـْعَد الَعشَــــــِر الـثَّانِــي َوقَــْد قَــَضى عَـــنِّي حَــــواْلً هُـــنالِـَك، ثُـمَّ رَجَــــْعتُ 
ــِتي قَـــْد َشهِــــَدْت خَــــْلِقي هُــــنالِـــَك، ثُـــمَّ قَـــْد صَـــــــــــبَرُْت هُــــنالِـــَك فِــــي سَـــــــِبيِل مَــــَحبَِّتكَ  إِلَـــى أَرِْض األُولَـــى الّـَ
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ُعوَد إِلَــيَْك َوالـتَّهاجُــــَر لَــَديْـَك، فَخَـــرَجْــــتُ  َواسْــــــتَْشَهْدُت مَــَوارَِد جُــــوِدَك َوعِـــنايَـِتَك إِلَــى مـا قَــدَّرَْت لِـيَ الـصُّ
اِد ثُـمَّ سَــــــبَْعَة أَْشهُـــٍر عَــَلى جَــــبَلِ  بِــِإذْنِــَك مِـــْن هُــنالِـَك َوقَــْد قَــَضى عَــنِّي نِــْصَف حَــــْوٍل عَــَلى أَرِْض الـصَّ
ِل الّـَـِذي قَــْد نَـزَّلْــَت عَــَليَّ فِــيِه مَــا يَـنْبَِغي لِـَجالِل قُــْدِس عَــطَائِــَك َوعُــُلوِّ فَـْضلَِك َوامْــِتنانِــَك، ثُـمَّ هـذا  األَوَّ
ـــــِديـِد َوقَــْد قَــَضى حَــــواْلً يَـا إِلـِهي ألَكُـــونَـنَّ  سَــــــنَُة الـثَّالثِــنَي حَــــيُْث َلتَْشهَـــَدنَّ عَـــَليَّ عَـــَلى ذَلِـَك الـَجبَِل الشّـَ
ْكُر يــا َربّـِـي فِـــي كُـــلِّ  عَـــَليْها، فَــَلَك الحَـــــْمُد يــا إِلــِهي فِـــي كُـــلِّ حِــــنيٍ َوقَــبَْل حِــــنيٍ َوبَــْعَد حِــــنيٍ، َولَــَك الــشُّ
ْت آالئَُك فِــي حَــــقِّي وَكَــُمَلْت نَـْعَمائَُك فِــي شَــــــأْنِــي َومَــا َشهِــْدتُ  شَــــــأٍْن َوقَـبَْل شَــــــأٍْن َوبَـْعَد شَــــــأٍْن، قَـْد تَـمَّ
إِعْــــزَازِكَ  إِحْـــــسانِـــَك َوجُـــــوِدَك َوامْـــِتنانِـــَك وَكَــــرَمِــــَك َوارْتِــــفاعِــــَك َوسُـــــــْلطَانِـــَك َو فِـــي حِـــــنيٍ إاِلّ كُــــلَّ فَـــْضلَِك َو
إِجْــــــــاللِــــــَك َوبِــــــساِط َمجْــــــــِد َديْــــــُمومِـــــــيَِّتكَ  إِبْــــــهائِــــــَك َومَــــــا يَــــــنْبَِغي لِــــــِبَساِط قُــــــْدِس قَــــــيُّومِـــــــيَِّتَك َو َونُــــــورَِك َو

َوارِْتفَاِعَك."

ُهوَ الَعِزيزُ

ـاُت الخُـــْلدِ  هَـــِذِه َرْوضَــــــــــُة الــِفرَْدْوِس ارْتَــفََعْت فِـــيَها نَــْغَمُة اهللِ املُـَهيِْمِن الــَقيُّومِ، َوفِـــيَها اسْــــــتََقرَّْت حُـــــوِريّـَ
ُهنَّ أحَــــٌد إالّ اهللُ الـَعِزيـزُ الـُقدُّوُس، َوفِــيَها تَـَغرََّد عَــنَْدلْـيُب الْـبَقآِء عَــلى أفْـنَاِن سِـــــْدرَِة املُنْتََهى  مَــا مَــسَّ
بِــالـنَّْغَمِة الّـَِتي تَـتََحيَُّر مِـــنَها الـُعُقوُل، َوفِــيَها مَــا يُـَقرُِّب الْـفَُقرآَء إلـى شَــــــاطِـــىِء الْـَغنآِء َويَهْـــِدي الـنَّاسَ 
ـةِ  ـَك أنْــَت الْـــُهو يَــا هُــــو، يَــا رَاهِــــَب األحَـــــديّـَ إنَّ هَــــذَا لَـــَحقٌّ مَـــْعُلوٌم، بِـــْسِمَك الْـــُهو وإنّـَ إلــى كَــــلَِمِة اهللِ َو
اضْـــــــــــــرِْب عَــــــلى الـــــنَّاقُــــــوِس بِــــــَما ظَهَـــــــَر يَـــــْوُم اهللِ َواسْــــــــــتَوى جَــــــــَماُل الْــــــِعزِّ عَــــــلى عَــــــرِْش قُــــــْدٍس مُــــــِنيٍر، 
سُــــــبَْحانَــَك يــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــو يــا مَــْن لَــيَْس أحَـــــٌد إالَّ هُـــو. يَــا هُـــوَد الــُحْكمِ اضْــــــــــرِْب عَـــَلى الــنَّاقُــورِ 
بِــاسْـــــمِ اهللِ الـَعِزيـِز الـَكِريـمِ بِــَما اسـتََقرَّ هَــيَْكُل الـُقْدِس عَــَلى كُـــرْسِـــــيِّ عِـــزٍّ مَــِنيعٍ. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا 
مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو. يَــا طَـلَعَة الــبََقآِء اضْــــــــــرِْب بِـــأَنَــامِـــِل الــرُّوحِ عَـــَلى َربَــاِب قُــْدسٍ 
ِة فِــي رَِداِء حَــــِريـٍر مَلِـيعٍ، سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَــيْسَ  بَـِديـعٍ بِــَما ظَهَـــَر جَــــَماُل الـُهِويّـَ
وِر فِــي هَــذَا الـظُُّهوِر بِــَما رَكِــَب حَــــرُْف الـَهاِء ِبحَــــرِْف عِــزٍّ  الـصُّ أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو، يَـا مَــَلَك الـنُّوِر انْـفُخْ فِــي 
نَاِء غَــنِّ عَـــَلى  قَــِديــمٍ. سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو، يَــا عَـــنَْدلِــيَب الــسَّ
األَغْــــَصاِن فِــــي هَـــــذَا الـــرِّضْـــــــــــَواِن عَـــــَلى اسْــــــــمِ الـــَحِبيِب بِــــَما ظَهَـــــَر جَــــــَماُل الـــَورِْد عَـــــْن خَـــــْلِف حِــــــَجابٍ 
غَـــلِيٍظ، سُـــــــبَْحانَـــَك يَـــا هُــــو يَـــا مَـــْن هُــــَو هُــــو يَـــا مَـــْن لَـــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُــــو، يَـــا بُـــلبَُل الـــِفرَْدْوِس ِرنِّ عَــــَلى 
األَفْـنَاِن فِـي هَــذَا الـزَّمَـِن الـبَِديـعِ بِـَما تَجَــــلَّى اهللُ عَــَلى كُــلِّ مَـْن فِـي املُْلِك أَجْــــَمِعنَي، سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو 
يَـا مَـْن هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَـــٌد إاِلَّ هُــو، يَـا طَيَْر الـبََقاِء طِـــْر فِـي هَــذَا الـَهَواِء بِـَما طَاَر طَيُْر الـَوفَـاءِ 
فِــــي فَـــَضاِء قُــــرٍب كَـــــِريـــمٍ، سُــــــــبَْحانَـــَك يَـــا هُـــــو يَـــا مَــــْن هُـــــَو هُـــــو يَـــا مَــــْن لَــــيَْس أَحَــــــٌد إاِلَّ هُـــــو، يَـــا أَهْـــــلَ 
الــِفرَْدوِس غَــنُّوا وتَــَغنُّوا بِـــأَحْـــــَسِن صَــــــــــْوٍت مَـــلِيحٍ بِـــَما ارْتَــفََعْت نَــْغَمُة اهللِ خَـــْلَف سُــــــرَاِدِق قُــْدٍس رَفِـــيعٍ، 
ـُموا عَــــَلى اسْـــــــمِ  سُـــــــبَْحانَــَك يَــا هُــــو يَــا مَـــْن هُــــَو هُــــو يَــا مَـــْن لَـــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُــــو، يَــا أَهْــــَل املَــَلكوِت تَــرَنّـَ
املَـْحبُوِب بِـــَما الََح جَـــــَماُل األَمْـــِر عَـــْن خَـــْلِف الــُحُجبَاِت بِـــطَراِز ُروحٍ مُـــِنيٍر، سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــنْ 
ـنُوا الــرَّفَــارَِف األَقْــَصى بِـــَما رَكِــــبَ  هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو، يَــا أَهْـــَل مَـــَلُكوِت األَسْــــــَمآِء زَيّـِ
االسْــــــُم األَعْــظَُم عَــَلى سَــــــَحاِب قُـْدٍس عَــِظيمٍ، سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ 
فَاِت فِـــي أُفُــِق األَبْــَهى اسْـــــــتَِعدُّوا لِــلَِقاِء اهللِ بِـــَما هَـــبَّْت نَــَسَماُت الــُقْدسِ  هُـــو، يَــا أَهْـــَل جَـــــبَُروِت الــصِّ
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إِنَّ هَـــذَا لَــفَْضٌل مُــِبنيٍ، سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ  عَـــْن مَــْكَمِن الــذَّاِت َو
املُــــْقتَِدِر الـــــَعلِيمِ،  ــــِة تَـــــبَهَّجْ فِــــــي نَـــــفِْسَك بِــــــَما ظَهَـــــــَر رِضـــــَواُن اهللِ الـــــَعلِيِّ  هُــــــو، يَـــــا رِضْـــــــــــــَواَن األَحَــــــــِديّـَ
سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو، يَـا سَــــــَماَء الـِعزِّ اشْــــــُكِري اهللَ فِــي ذَاتِــكَ 
بِــَما ارْتَــفََعْت سَــــــَماُء الــُقْدِس فِــي هَـــَوآِء قَــْلٍب لَــِطيٍف، سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــَو يَــا مَــْن لَــيْسَ 
أَحَـــــٌد إاِلَّ هُــــو، يَــا شَـــــــْمَس املُــْلِك اكْــــِسِفي َوجْـــــَهِك بِـــَما أَشْـــــــرَقَـــْت شَـــــــْمُس الــبََقاِء عَــــْن أُفُــِق فَجْـــــٍر مَلِــيعٍ، 
سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُـــو، يَــا أَرَْض املَـْعرِفَــِة ابْــَلِعي مَــَعارِفَــِك بِــَما 
انْبَسَــــــطَْت أَرُْض املَْعرِفَـِة فِــي نَـفِْس اهللِ املُتََعالِـي الـَعِزيـِز الـكِريـمِ، سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو 
يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُـــو، يَـا سِـــــرَاَج املُـْلِك أَطِْفئْ فِــي نَـفِْسَك بِــَما أضَــــــــــآَء سِـــــرَاُج اهللِ فِــي مِـــْشكاةِ 
َمَواِت َواألَرَضِـــــــــنَي، سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَــْن لَــيْسَ  الــبََقآِء، َواسْــــــتََضاَء مِـــنُْه أَهْـــُل الــسَّ
َج البَحْــــــُر األَحْــــــَمرُ  أَحَــــــٌد إاِلَّ هُــــو، يَـــا بُـــُحوَر األَرِْض اسْــــــــُكنُوا عَــــِن األَمْــــَواجِ فِــــي أَنْـــفُِسُكم بِــــَما تَـــَموَّ
ــةِ  بِــــأَمْــــٍر بَـــِديـــعٍ، سُـــــــبَْحانَـــَك يَـــا هُــــو يَـــا مَــــْن هُــــَو هُــــو يَـــا مَــــْن لَـــيَْس أَحَــــــٌد إاِلَّ هُــــو، يَـــا طَــاُووَس األَحَــــــِديّـَ
ْق فِــي أَجَــــَمِة الــالَّهُـــوِت بِــَما ظَهَـــرَْت نَــْغَمُة اهللِ عَـــْن كُـــلِّ طَـرٍَف قَــِريــٍب، سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــنْ  تَــَشهَّ
َمِديّـَِة تَـَدلّـَعْ فِــي أَجَــــَمِة الـَجبَُروِت بِــَما نَـاَدى مُــنَاِدي  هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو، يَـا ِديـَك الـصَّ
اهللِ عَــــْن كُـــــلِّ شَــــــــطٍْر مَــــِنيعٍ، سُــــــــبَْحانَـــَك يَـــا هُــــو يَـــا مَــــْن هُــــَو هُــــو يَـــا مَــــْن لَــــيَْس أَحَــــــٌد إاِلَّ هُــــو، يَـــا مَــــألَ 
اِق أَبْشِـــــــُروا بِـــــأَْرَواحِــــــُكم بِـــــَما تَــــمَّ الــــِفرَاُق َوجَـــــــاَء املِـــيثَاُق وظَهَـــــرَاملَـــْعُشوُق ِبجَـــــــَماِل عِـــــزٍّ مَـــــِنيعٍ،  الــــُعشَّ
وا بِـــذََواتِـــُكم بِـــما  سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو، يَــا مَـــألَ الــِعرْفَــاِن سُــــــرُّ
ذَهَــــــَب الِهجْـــــــرَاُن َوجَـــــــاَء اإِليـــــَقاُن واَلَح جَـــــــَماُل الـــــُغالمِ بِـــــطَراِز الـــــُقْدِس فِـــــي فِـــــرَْدوِس اسْـــــــــمٍ مَـــــِكنيٍ، 
سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَـْن هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَـــٌد إاِلَّ هُــو، سُـــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي أَسْـــــأَلُـَك بِـيَْومِــكَ 
الّـَـِذي فِــيِه بَـَعثَْت كُـــلَّ األَيّـَامِ وبِــآٍن مِـــنُْه أَحْــــَصيَت زَمَــَن األَوَّلِـنَي َواآلخِــــِريـَن، سُــــــبْحانَـَك يَـا هُـــو يَـا مَــنْ 
هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو، َوبـِاسْـــــِمَك الّـَِذي جَــــَعْلتَُه سُـــــْلطَانًـا فِــي جَــــبَُروِت األَسْـــــَماِء َوحَــــاكِـــًما 
مَواِت َواألَرَضِــــــــنَي، سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مِــْن هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَـــٌد إاِلَّ هُــو، أَنْ  عَــَلى مَـْن فِـي الـسَّ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر الــَعِزيــزُ  إِنّـَ ْن سِـــــَواَك َو تَــْجَعَل هــؤاُلِء أَغْــِنيآَء عَـــْن ُدونِــَك َومُــْقِبلنَِي إِلَــيَْك َومُــنَْقِطِعنَي عَـــمَّ
يـنَ  الـرَّحِــــيُم، سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُـــو يَـا مَــْن هُـــَو هُـــو يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُـــو، ثُـمَّ اجْــــَعْلُهْم يَـا إِلَــِهي مُــِقرِّ
ـَك أَنْــَت عَـــَلى  إِنّـَ بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َومُـــذْعِـــِننَي بِـــفَرَْدانــيَِّتَك بِـــَحيُْث ال يُــَشاهِـــُدوَن ُدونَــَك واَل يَــنظُُروَن غَــيْرََك َو
ُـــْقتَِدٌر قَــــِديـــٌر، سُــــــــبَْحانَـــَك يَـــا هُـــــو يَـــا مَــــْن هُـــــَو هُـــــو يَـــا مَــــْن لَــــيَْس أَحَــــــٌد إاِلَّ هُـــــو، ثُـــمَّ أَحْــــــِدْث يَـــا  ذلِـــَك مَل
مَــحبُوبِــي فِــي قُـُلوبِــِهْم حَــــرَارَةَ حُــــبَِّك عَــَلى قَـْدٍر يَـْحتَِرُق بِــَها ِذكْــُر غَـيْرَِك لِيَْشهَــُدوا فِــي أَنْـفُِسِهْم بِــأَنّـَكَ 
إاِلَّ أَنْــتَ  لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت فِـــي عُـــُلوِّ الــبََقآِء َولَــم يَــُكْن مَـــَعَك مِـــْن شَـــــــيٍْء َوتَــُكوُن بِـــِمثِْل مَـــا قَــْد كُـــنَْت ال إِلــَه 
ــِذيــنَ  الــَعِظيُم، سُـــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــَو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَـــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو، ألَنَّ عِــــبَاَدَك الّـَ الــَكِريــُم 
يُـِريـِدوَن أَْن يَـرتَـُقوا إِلَــى مَــَعاِرجِ تَـْوحِــــيِدَك لَــو تَسـتَِقرُّ أَنْـفُُسُهم عَـــَلى ِذكْـــِر ُدونِــَك لَــْن يَـْصُدَق عَـــَليِْهم 
حُــــْكُم الـتَّْوحِـــيِد َولَـْن يَـثْبَُت فِــي شَــــــأْنِــِهم سِـــــَمُة الـتَّفِْريـِد، سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيْسَ 
ـرُ  األَمْــُر كـذَلِـَك أَنْـِزْل مِــْن سَـــــَحاِب رَحـَمِتَك مَــا يُطَهّـَ َا كـاَن  أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو، فَسُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي ملَّ
بِـــــِه أَفــــِئَدةُ مُـــــِحبِّيَك َويُــــَقدَُّس بِـــــِه قُــــُلوُب عَـــــاشِــــــــِقيَك ثُــــمَّ ارْفَــــْعُهْم بِـــــرِفْــــَعِتَك ثُــــمَّ غَــــلِّبُْهْم عَـــــَلى مَـــــْن عَـــــَلى 
ـِذيــَن اسْــــــتُْضِعفُوا فِـــي  : نُــِريــُد أَْن نَــُمنَّ عَـــلى الّـَ األَرِْض، َوهــذَا مَـــا َوعَـــْدَت بِـــِه أَحِــــبَّاَءَك بِـــَقْولِــَك الــَحقِّ
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ًة ونَـْجَعَلُهُم الـَوارِثِــنَي، سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ  األَرِْض َونَـْجَعَلُهْم أَئِــمَّ
ُهو. 

لوح غالم الخلد

تِّنَي ِفي أيَّامِ اهللِ املُْقتَِدِر املَُهيِْمِن اْلَعِزيِز الَعلِيمِ. َهذَا ِذْكُر َما ظََهَر ِفي َسنَِة السِّ

إذًا قَــْد فُـِتحَ أبْـَواُب الـِفرَْدْوِس َوطَـَلعَ غُــالُم الْــُقْدِس بِــثُْعبَاٍن مُــِبنيٍ، فَـيَا بُشْــــــَرى هَــذا غُــالُم الخُـــلِد قَــدْ 
جَــــاَء بِــَماٍء مَــِعنيٍ، َوعَــَلى َوجْــــِهِه نِــَقاٌب نُـِسجَ مِـــْن إِصْـــــــــبَعِ عِـــزٍّ قَـِديـٍر، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــذا غُـالُم الخُـــلِد قَـدْ 
َمواِت َواألرَضِــــــــــنَي، فَـــيَا  جَــــــاَء بـــاسْـــــــمٍ عَــــِظيمٍ، َوعَــــَلى رَأسِـــــــِه تَـــاُج الجَــــــَماِل واسْـــــــتََضآَء مِـــــنُْه أهْــــُل الـــسَّ
بُشْـــــــَرى هَــــذا غُـــالُم الخُــــلِد قَـــْد جَـــــاَء بــأمْـــٍر عَــــِظيمٍ، َوعَــــلى كَــــِتِفِه غَـــَدائِـــُر الــرُّوحِ كَــــَسواِد املِــْسِك عَــــَلى 
لُـؤلُـٍؤ بِــيٍض مُــِنيٍْر، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــذَا غُـالُم الخُــْلِد قَـْد جَــــآَء بِــأمْــٍر مَــِنيعٍ، َوعَــَلى إصْـــــــــبَِعِه الـيُْمنَى خَــاتَـمٌ 
مِـــْن لُــؤْلــٍؤ قُــْدٍس حَـــــِفيٍظ، فَــيَا بُشْــــــَرى هَـــذَا غُــالُم الخُـــْلِد قَــْد جَـــــآَء بــروحٍ عَـــِظيمٍ، َونُــِقَش فِـــيِه مِـــْن خَـــطٍّ 
أزَلِــيٍّ خَـــِفيٍّ تَــاهللِ هَـــذَا مَــَلٌك كَـــِريــٌم إذًا صَــــــــــاحَـــــْت أفْــِئَدةُ أهْـــِل الــبَقآِء، فَــيَا بُشْــــــَرى هَـــذَا غُــالُم الخُـــْلدِ 
قَـــْد جَـــــآَء بِـــنُوٍر قَـــِديــمٍ، َوعَــــَلى شَـــــــفَِتِه الــيُْمنَى خَــــاٌل تَخَــــْلَخَلْت مِــــنُْه أْديَــاُن الــَعارِفِـــنَي إذًا صَــــــــــاَح أهْــــلُ 
َلتْ  حِـــــَجاِب الـــالّهـــوِت، فَـــيَا بُشْـــــــَرى هَــــذَا غُـــالُم الخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَء ِبسِــــــرٍّ عَــــِظيمٍ، وهَــــذَا مِــــْن نُـــْقطٍَة فُـــصِّ
عَــنَْها عُــُلوُم األوَّلـنِيَ َواآلخَــِريـَن إذًا غَـنَّْت أهْــُل مَــَقامِ املََلُكوِت، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــذَا غُـالُم الخُــْلِد قَـْد جَــــآءَ 
بِـــِعْلمٍ عَــــِظيمٍ، َوهَــــذَا لــفارُِس الــرُّوحِ فِـــي حَـــــْوِل عَــــنْيٍ سَـــــــْلَسِبيٍل إذًا ضَــــــــــجَّ أهْــــُل سِــــــتِْر الــَجبَُروِت، فَــيَا 
بُشْــــــــــَرى هَــــــذَا غُــــــالُم الخُـــــــْلِد قَــــــْد جَــــــــآَء بِــــــَكْشٍف عَــــــِظيمٍ، َونَـــــزََل عَــــــْن سُــــــــــرَاِدِق الجَــــــــَماِل حَــــــــتَّى َوقَــــــفَ 
َمآِء بَجَـــــَماٍل بِـــْدعٍ مَـــِنيعٍ، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَـــذَا غُـــالُم الخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَء ِبِبشْـــــــرٍ  ْمِس فِـــي قُـــطِْب الــسَّ كَــــالــشَّ
ْمِس فِـــي قُــطِْب الــزََّواِل عَـــَلى مَـــرْكَــــِز اْلجَـــــَمالِ  َمآِء أَشْـــــــَرَق كَــــالــشَّ عَـــِظيمٍ، فَــلََّما َوقَــَف فِـــي َوسَـــــــِط الــسَّ
تْ  بِـــاسْـــــــمٍ عَــــِظيمٍ، إذًا نَــادى املُــناِد، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَــــذَا جَـــــَماُل الْـــَغيِْب قَـــْد جَـــــآَء بِـــُروحٍ عَــــِظيمٍ، َوضَـــــــــــجَّ
أَفْــِئَدةُ الــُحوِريَــاِت فِــي الْــُغرُفَــاِت بِــأَْن تَــبَارََك اهللُ أَحْـــــَسُن الْــَخالِــِقنَي إذًا غَــنَِّت الْــَورْقــآُء، فَــيَا بُشْــــــَرى 
بِـــنَي، َوفُــِتَحْت أَبْــَواُب الْــِفرَْدْوِس مَـــرَّةً أُخْـــَرى  هَـــذَا غُــالُم اْلخُــــْلِد مَـــا رَأَْت بِـــِمثْلِِه عُـــيُوُن أَحِــــٍد مِــــَن امْلُـَقرَّ
بِـِمفْتَاحِ اسْـــــمٍ عَــظْيمٍ، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــذَا غُـالُم اْلخُــْلِد قَـْد جَــــآَء بِـاسْـــــمٍ عَــِظيمٍ، َوطََلَعْت حُــــوِريَـُة اْلجَــــَمالِ 
ــُة الْــــبََهآِء قَــــْد جَــــــاَءْت ِبجَــــــَمالٍ  ْمِس عَـــــْن أُفُـــِق صُــــــــــــبْحٍ مُــــِبنيٍ، فَـــيَا بُشْــــــــَرى هَـــــِذِه حُــــــوِريّـَ كَـــــإشْــــــــرَاِق الـــشَّ
ـُة اْلخُـــْلِد قَــْد جَـــــآَءتْ  بِــنَي، فَــيَا بُشْــــــَرى هَـــِذِه حُـــــوِريّـَ عَـــِظيمٍ، َوخَـــرَجَـــــْت بِــِطرَاٍز تَــَولَّهَـــْت عَـــنَْها عُـــُقوُل امْلُـَقرَّ
بِـِمْلحٍ عَــِظيمٍ، َونَـزَلَـْت عَــْن غُـرُفَـاِت الْـبََقآِء ثُـمَّ غَـنَّْت عَــَلى لَـْحٍن اسْـــــتََجذَبَـْت عَــنُْه أَفْـِئَدةُ امْلُخْــلِِصنَي، فَـيَا 
بُشْــــــــَرى هَـــــذَا جَـــــــَماُل اْلخُـــــْلِد قَــــْد جَـــــــآَء ِبسِـــــــرٍّ عَـــــِظيمٍ، َوعُـــــلَِّقْت فِــــي الْــــَهَوآِء إذًا أَخْـــــرَجَـــــــْت شَـــــــــْعرًا مِـــــنْ 
ـُة اْلخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَءْت بِـــُروحٍ بَــِديــعٍ، إذًا  شَـــــــَعرَاتِـــَها عَـــْن تَــْحِت نِـــَقابِـــَها امْلُـِنيِر، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَـــِذِه حُـــــوِريّـَ
تَــَعطَّرَْت مِــــْن شَـــــــْعرِهَـــا كُــــلُّ مَـــْن فِـــي الْـــَعامَلِــنَي. ثُــمَّ اصْــــــــــفَرَّْت ُوجُـــــوهُ امْلُـَقدَّسِــــــنَي َواسْـــــــتَْدمَـــْت مِــــنَْها كَــــِبدُ 
الْـَعاشِــــِقنَي، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــِذِه حُــــوِريّـٌَة قَـْد جَــــآَءْت بِـِعطٍْر عَــِظيمٍ، تَـاهللِ مَـْن يُـْغِمُض عَــيْنَاهُ عَــْن جَــــَمالِـَها 
عَـــــَلى مَـــــْكٍر عَـــــِظيمٍ َوتَــــزِْويــــٍر مُـــــِبنيٍ، فَــــيَا بُشْـــــــــَرى هَـــــذَا جَـــــــَماُل اْلخُــــــْلِد قَـــــْد جَـــــــآَء بِـــــنُوٍر عَـــــِظيمٍ، َدارَتْ 
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َوأََدارَْت فِـي حَـــْولِـَها خَــْلَق الـَكْونَـنيِ، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــِذِه حُـــوِريَـُة اْلخُــْلِد قَـْد جَـــآَءْت بِـَدْوٍر عَــِظيمٍ، َوجَـــآَءتْ 
حَـــــتَّى قَـــامَـــْت فِـــي مُـــَقابَــَلِة الْـــُغالمِ بِـــِطرَاٍز عَـــجِيٍب، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَـــذَا جَـــــَماُل اْلخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَء بِـــُحْسنٍ 
ْمِس عَــَلى َوجْــــِه مِـــرْآٍة لَــِطيٍف، فَـيَا  عَــِظيمٍ، َوبَـْعُد أَخْــرَجَــــْت عَــْن الْــِقنَاعِ كَـــفَّ الْــَخِضيِب كَـــُشَعاعِ الْــشَّ
بُشْـــــــَرى هَــــذَا جَــــــَماُل اْلخُـــــْلِد قَـــْد جَــــــآَء بِــــطْرٍز عَــــِظيمٍ، َوأَخَــــذَْت طَـــرََف بُـــرْقَـــعِ الْـــُغالمِ بِــــأَنَـــامِـــــِل يَـــاقُـــوتٍ 
مَـــِنيعٍ، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَــــذَا جَـــــَماُل اْلخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَء بِـــطَرٍَف عَــــِظيمٍ، وَكَــــَشفَِت الْـــِحَجاَب عَــــْن َوجْـــــِهِه إذًا 
تَـــزَلْـــزَلَـــْت أَرْكَــــاُن عَــــرٍْش عَــــِظيمٍ، فَـــِيا بُشْـــــــَرى هَــــذَا غُـــالُم اْلخُــــْلِد قَـــْد جَــــــآَء بِـــأَمْـــٍر عَــــِظيمٍ، ثُـــمَّ انْـــَعَدمَـــتْ 
األَْرَواُح عَـــْن هَـــيَاكِـــِل اْلخَـــْلِق أَجْــــَمِعنَي، فَـيَا بُشْــــــَرى هَـــذَا غُــالُم اْلخُـــْلِد قَــْد جَــــآَء بِــأَمْــٍر عَـــِظيمٍ، َوشُــــــقَّتْ 
ثِـيَاُب أَهْــِل الْـِفرَْدْوِس عَــْن هَــذَا امْلَنْظَِر امْلُشْـــــِرِق الْـَقِديـمِ، فَـيَا بُشْـــــَرى هَــذَا غُـالُم اْلخُــْلِد قَـْد جَــــاَء بِـنُورٍ 
عَــــِظيمٍ، إذًا ظَهَـــــَر صَـــــــــــْوُت الْـــبَقآِء عَــــْن َورَآِء حُــــــُجبَاِت الْـــَعَمآِء بِــــِنَدآِء جَــــــذٍْب مَــــلِيحٍ، فَـــيَا بُشْــــــــَرى هَــــذَا 
غُــالُم اْلخُـــْلِد قَــْد جَــــآَء ِبجَــــذٍْب عَـــِظيمٍ، َونَـاَدى لِـَساُن الْــَغيِْب عَـــْن مَــْكَمِن الْــَقَضآِء تَـاهللِ هَـــذَا غُــالٌم مَــا 
فَــــازَْت بِـــــلَِقائِـــــِه عُـــــيُوُن األَوَّلِــــنَي، فَــــيَا بُشْــــــــَرى هَـــــذَا غُــــالُم اْلخُــــــْلِد قَــــْد جَـــــــآَء بِـــــأَمْـــــٍر عَـــــِظيمٍ، َوصَــــــــــــاحَـــــــتْ 
ـاُت الْـــُقْدِس عَــــْن غُـــرُفَــاِت عِــــزٍّ مَـــِكنيٍ، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَــــذَا غُـــالُم اْلخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَء ِبسُـــــــْلطَاٍن مُـــِبنيٍ  حُـــــوِريّـَ
تَــاهللِ هَــــذَا غُـــالٌم يَشْـــــــتَاُق جَـــــَمالَـــُه أَهْــــُل مَـــأل الْـــَعالِــنَي، فَــيَا بُشْـــــــَرى هَــــذَا غُـــالُم اْلخُــــْلِد قَـــْد جَـــــآَء بِـــأَمْـــرٍ 
وبِــنَي، فَـيَا بُشْــــــَرى هَــذَا غُــالُم اْلخُـــْلِد قَــْد جَــــاءَ  عَــظِيمٍ، ثُـمَّ بَـْعَد ذَلِـَك رَفَـعَ الْــُغالُم رَأْسَــــــُه إلـى مَــألِ الـَكرُّ
َمواِت بِــُروحٍ جَــــِديـٍد، فَـيَا بُشْــــــَرى هَــذَا غُــالمُ  بِــُروحٍ عَــِظيمٍ، ثُـمَّ تَـَكلََّم بِــَكلَِمٍة إذًا قَــاَم كُـــلُّ مَــْن فِــي الـسَّ
ـــَه إلَــى أَهْــِل األَرِْض بِــنَظْرَِة عِـــزٍّ بَـِديـعٍ، فَـيَا بُشْــــــَرى  اْلخُـــْلِد قَــْد جَــــآَء بِــُصوٍر عَــِظيمٍ، ثُـمَّ بَـْعَد ذَلِـَك تَـَوجّـَ
هَــذَا غُـالُم اْلخُــْلِد قَـْد جَــــآَء بِــنَظْرٍَة عَــِظيمٍ، َوُحشِــــَر كُــلُّ مَــْن فِــي امْلُْلِك عَــْن هَــِذِه الْـنَظْرَِة الْـَعجِيِب، فَـيَا 
بُشْـــــــَرى هَــــذَا غُـــالُم اْلخُــــْلِد قَـــْد جَـــــاَء بِـــأَمْـــٍر عَــــِظيمٍ، ثُــمَّ أَشَـــــــاَر بِـــطَرْفِـــِه إلَـــى مَـــْعُدوٍد قَـــلِيٍل فَــرَجَـــــعَ إلَـــى 

َمَقاِمِه ِفي َجنَِّة اْلُخْلِد َوَهذَا ِمْن أَْمٍر َعِظيمٍ.

في ليلة املبعث ص جناب حاء عليه بهاء اهلل األبهى

األَْقَدُم األَْكبَُر األَْعَلى

َماِء ومَـــالِـــك   قَـــْد نَـــطََق الـــلَِّساُن بِـــأَعْــــَلى الـــبَيَاِن ونَـــاَدِت الـــَكلَِمُة بِـــأَعْــــَلى الـــنَِّداِء املُــْلُك هللِ خَــــالِـــِق الـــسَّ
األَسْـــــَماِء َولـِكنَّ الـِعبَاَد أَكـثَرَهُــْم مِــَن الـَغافِـلنَِي قَـْد أَخَــذَْت تَـرَنّـَُماُت الـرَّحْـــمِن مَـْن فِـي اإِلمْـَكاِن َوأَحَـــاطَ 
عَـــرُْف الــَقِميِص مَـــَمالِــَك الــتَّْقِديــِس َوتَجَـــــلَّى اسْـــــــُم األَعْـــظَُم عَـــَلى مَـــْن فِـــي الــَعالَـــمِ َولَـــكنَّ الــنَّاَس فِـــي 
حِـــَجاٍب مُــِبنيٍ، أَْن يَـا قَـَلَم األَعْــَلى غَـنِّ عَــَلى لَـْحِن الـِكبِْريـاِء ألَنّـَا نَجُِد عَــرَْف الـوِصَـــــــــاِل بِــَما تَـَقرََّب يَـْومُ 
َن مَــَلُكوُت األَسْــــــَماِء بِــِطرَاِز اسْــــــِمنَا الـَعلِيِّ األَعْـــَلى الّـَـِذي إِذَا ذُكِـــَر لَــَدى الـَعرِْش غَــنَّتِ  الّـَـِذي فِــيِه زُيّـِ
الـُحوِريّـَاُت بِــبََدايـعِ الـنََّغَماِت َوهَــَدرَِت الـَورْقَــاُء بِــبََدايـعِ األَلْــَحاِن َونَـطََق لِـَساُن الـرَّحْــــمِن بِــَما انْجَــــذَبَ 
بِـــنَي، هَـــِذِه لَـــيَْلٌة طَــَلعَ صُــــــــــبْحُ الــِقَدمِ مِــــنْ  مِــــنُْه أَْرَواُح املُـرْسَـــــــلنَِي ثُــمَّ أَْرَواُح املُخْــــلِِصنَي ثُــمَّ أَْرَواُح املُـَقرَّ
ـُه لَــيَْوٌم فِــيهِ  أُفُــِق يَــْومِـــَها َواسْــــــتََضاَء الــَعالَــُم مِـــْن أَنــَوارِِه الّـَـِتي أَشْــــــرَقَــْت مِـــْن ذَاَك األُفُــِق املُـِنيِر، قُــْل إِنّـَ
ــــــَر الــِعبَاَد ِبهَــــذَا الــنَّبَِإ الــَعِظيمِ َوفِـــيِه ظَهَــــرَْت آيَــةُ  أَخَـــذَ اهللُ َعهْــــَد مَـــْن يَــنِْطُق بِـــالــَحقِّ إِذْ بَــَعَث مَـــْن بَشّـَ
األَعْــظَمِ نَـاطِـــًقا بهَــذَا االسْـــــمِ الـَعِظيمِ، َوانْجَــــذََب فِـيِه املُْمكنَاُت مِــْن نَـفََحاِت اآليَـاِت طُوبَـى مِلَْن عَــرَفَ 
ـُه َلِقسْــــــطَاُس األَعْـــظَمِ بَــنْيَ األُمَـــمِ َوبِـــِه ظَهَــــرَِت املَـَقاديِــُر مِــــْن لَــُدنْ  مَـــواْلهُ وَكــاَن مِــــَن الــفَائِـــزيِــَن، قُــْل إِنّـَ
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عَـــــلِيمٍ حَـــــــِكيمٍ، قَـــــْد أَسْـــــــــَكَر أُولِــــي األَلْـــــبَاِب مِــــــْن رَحــــِيِق بَــــيانِـــــِه وخَـــــَرَق األَحْـــــــَجاَب ِبسُـــــــــْلطَاِن اسْـــــــــِميَ 
زَهَــا بِـِذكْــِر هَــذَا الـذِّكْــِر الجَــــِميِل،  املَُهيِْمِن عَــَلى الـَعامَلنَِي، قَـْد جَــــَعَل الـبَيَاَن َورَقَـًة لِهَــذَا الـرِّضـَواِن َوطَرَّ
ُكوا عِــنَْد ظُُهورِِه بِـَما عِــنَْدهُــم  ــــــــى الـِعبَاَد أَْن ال يَـْمنَُعوا أَنْـفَُسُهم عَــْن َمشْـــــِرِق الـِقَدمِ واَل يَـتََمسَّ قَـْد َوصّـَ
مِــَن الـِقَصِص َواألَمْــثَاِل، كـذَلِـك قُـِضيَ األَمْــُر فِــيَما ظَهَــَر مِــْن عِــنِْدِه يَْشهَــُد بِــذَلِـك مَــْن يَـنِْطُق بِــالـَحقِّ 
ِل هَــذَا مَــا حَــــَكمَ  ـِذيـَن أَعْــرَضُـــــــــوا عَــِن اآلخِــــِر مَــا آمَــنُوا بِــاألَوَّ ُه ال إِلـَه إاِلَّ أَنَـا الـَعِزيـزُ الـَكِريـُم، إِنَّ الّـَ إِنّـَ
ــــرَكُــْم بهَــذَا األَصْـــــــــِل َوالّـَِذيـَن مُـِنُعوا بِـالـفَرْعِ إنّـَُهمْ  بِـِه مَـالِـُك الـِعَلِل فِـي هَــذَا الـطِّرَاِز الـَقويِـمِ، قُـْل إِنّـَُه بَشّـَ
ُكوا بِـــِه الــَقْوُم َوأَعْــــرَضُـــــــــــوا عَــــِن اهللِ املَــلِِك الــَعِزيــِز الحَـــــِميِد، قَـــدْ  مِــــَن املَــيِِّتني، إِنَّ الــفَرَْع هُــــَو مَـــا تَــَمسَّ
عُــــلَِّق كُــــلُّ مَـــا نُــزِّل بِـــَقبُولِــي وَكُــــلُّ أَمْـــٍر ِبهَــــذَا األَمْـــِر املُــبْرَمِ املُــِبنيِ، لَـــوال نَــفِْسي مَـــا تَــكلََّم ِبحَـــــرٍْف َومَـــا 
مَواِت َواألَرَضِــــــــــنَي، قَـــْد نَــاَح فِـــي أَكــثَِر األَحْـــــياِن لِــُغْربَــِتي َوسِــــــْجِني َوبَــالئِـــي  أَظْهَــــَر نَــفَْسُه بَــنْيَ الــسَّ
ا  يَْشهَــــُد بِــــذَلِـــَك مَــــا نُـــزَِّل فِــــي الـــبَيَاِن إِْن أَنْـــتُم مِــــَن الـــَعارِفِــــنَي، إِنَّ الـــَقِويَّ مَــــِن انْـــَقطَعَ بِــــُقوَِّة اهللِ عَــــمَّ
ِعيَف مَـــْن أَعْــــرََض عَــــِن الـــَوجْــــــِه إِذْ ظَهَــــَر ِبسُـــــــْلطَاٍن مُـــِبنيٍ، يَـــا مَـــألَ األَرِْض اذْكُــــُروا اهللَ  سِــــــَواهُ َوالـــضَّ
ــِذيــَن خُـــلُِقوا مِــــْن كــلَِمِة اهللِ الــَعِزيــزِ  وُح َواسْـــــــتَْعرَجَـــــْت حَـــــَقائِـــُق الّـَ ــِذي فِـــيِه نَــطََق الــرُّ فِـــي هَـــذَا الــيَْومِ الّـَ
املَِنيعِ، قَـْد قُـدَِّر لِـُكلِّ نَـفٍْس أَْن يَسْـــــتَبِشَر فِــي هَــذَا الـيَْومِ َويَـْلبََس أَحْــــَسَن ثِــيَابِــِه َويُهَــلَِّل َربّـَُه َويَـْشُكرَهُ 
َـا نُــزَِّل هَـــذَا الــلَّْوُح فِـــي هَـــذَا  ِبهَــــذَا الــفَْضِل الــَعِظيمِ، طُــوبَــى مِلَـْن فَــازَ بِـــُمرَاِد اهللِ َوَويْــٌل لِــْلَغافِـــلنَِي، ملَّ
اكِــِريـَن، إِذَا فُـزَْت بِـِه أَِن اقْـرَأْهُ  الـلَّيِل أَحْـــبَبْنَا أَْن نُـرْسِــــَلُه إِلَـيَْك فَـْضالً مِــْن لَـُدنّـَا عَــَليَْك لِـتَُكوَن مِــَن الـشَّ
 مَـــــــا تَــــــَكلََّم بِـــــــِه لِــــــَساُن الــــــَعظََمِة ويَــــــُكونُــــــنَّ مِـــــــَن الــــــَعامِـــــــلنَِي، كــــــذَلِــــــكَ  بَــــــنْيَ األَحْـــــــــبَاِب لِــــــيَسَمُعنَّ الــــــُكلُّ

اْختََصْصنَاَك َوزَيَّنَّاَك ِبَما زُيِّنَْت ِبِه َهيَاِكُل املُْخلِِصنَي الَحْمُد هللِ ربِّ الَعامَلنَِي.

مقتطفات من اآلثار املباركة حول ليلة املبعث

"... أاَل إِنَِّني رُْكٌن ِمْن اْلَكلَِمِة األُوَلى الَِّتي َمْن َعرَفََها َعرََف ُكلَّ َحقٍّ َويَْدُخُل ِفي ُكلِّ َخيٍْر... ألَنَّ 
اهللَ قَــْد جَــــَعَل كُـــلَّ خَـــيٍْر أَحَــــاَط بِــِه عِـــْلُمُه فِــي طَـاعَـــِتي وَكُـــلَّ نَـاٍر يُـْحِصيَها كِـــتَابُـُه فِــي مَــْعِصيَِتي ... 
ــــــِذي ال  ــــــِذي ال يَــــــُموُت َونــــــورُه الّـَ ـــــِني أّنَــــــا َوجْـــــــــُه اهللِ الّـَ إِنّـَ ــــــِتي ذُوَِّت بِـــــــَها مَـــــــْن ذُوِّْت َو أَنَــــــا الــــــنُّْقطَُة الّـَ

يَفوُت...".

"حضرة الباب"

يِّ الـَعلِيِّ األَبْـَهى،  "... أَْن يَـا قَـْومِ فَـاسْــــــَمُعوا نِــَدآَء اهللِ عَــْن َشجَــــرَِة الـُقْصوى مِـــْن هَــذَا املَنْظَِر الـدُّرِّ
ـِذي أَرْسَــــــَلُه بِـــاسْــــــمِ عَـــلِيٍّ َلسُــــــْلطَاُن املُـْمِكنَاِت َومَـــلِيُك املَـْوجُـــــوَداِت وَكَــــلَِمةُ  إِنَّ الّـَ ـُه ال إِلــَه إاِل هُـــو، َو بِـــأَنّـَ

اهللِ بنَْيَ َخْلِقِه وَِكتَاُب اهللِ بنَْيَ ِعبَاِدِه َوُقْدرَةُ اهللِ بنَْيَ بَِريَِّتِه...".

"حضرة بهاء اهلل"

رِّ األََحِديَِّة َواْلَغيِْب اْلُهِويَِة َوَمطْلِعِ األُُلوِهيَِة َوَمظَْهِر  "َكبِِّر اْللَُّهمَّ يَا إَِلِهي َعَلى النُّْقطَِة األَوَّلِيَِّة َوالسِّ
ْلَت عِــــْلَم مَـــا كَــــاَن َومَـــا يَــُكوُن، َوظَهَــــرَْت آللِئُ عِــــْلِمَك امْلَــْكُموِن َوسِــــــرِّ اسْـــــــِمكَ  ــِذي بِـــِه فَــصَّ بُــْوبِـــيَِّة الّـَ الــرُّ

!٣۳٢۲



ــــرًا لِـلَِّذي بِـاسْـــــِمِه أُلّـَِف الْـَكاُف بِـرُكْــِنَها الْـنُّوِن، َوبِـِه ظَهَــرَْت سَـــــْلطَنَتَُك َوعَــظََمتُكَ  املَخْــزُْوِن َوجَـــَعْلتَُه ُمبَشّـِ
َلْت أَْحَكاُمَك َونُِشرَْت آثَارَُك َوُحقَِّقْت َكلَِمتَُك َوبُِعثَْت ُقُلوُب أَْصِفيَاِئَك  َواْقِتَدارَُك َونُزَِّلْت آيَاتَُك َوفُصِّ

يْتَُه بِـــَعلِيٍّ قَـــبَْل نَــِبيٍْل فِـــي مَـــَلُكوِت أَسْـــــــَمائِـــَك َوبِـــُروحِ  ــِذي سَـــــــمَّ َوُحشِــــــَر مَـــْن فِـــي سَـــــــَمائِـــَك َوأَرْضِــــــــــَك، الّـَ
الرُّوحِ ِفي أَْلَواحِ َقضاِئَك، َوأََقْمتَُه َمًقاَم نَفِْسَك َورََجَعْت ُكلُّ األَْسَماِء إِلِى اْسِمِه ِبأَْمرَِك َوُقْدرَِتَك، 
َوبِـــــِه انْتَهَــــــْت أَسْـــــــــَماؤَُك َوصِــــــــــــفَاتُـــــَك َولَـــــُه أَسْـــــــــَماُء فِـــــي سُـــــــــرَاِدِق عِــــــفَِّتَك َوفِـــــي عَــــــَوالِـــــمِ غَـــــيِْبَك َومَـــــَدائِـــــنِ 

تَْقِديِْسَك".

"إن أول ظـــهور شجـــرة الـــبيان هـــو بـــعد مـــرور ســـاعـــتني وإحـــدى عشـــرة دقـــيقة مـــن غـــروب لـــيلة 
الخامس من شهر ُجمادى األولى سنة 1260".

"حضرة الباب"

"... بـــناء عَـــــَلى مـــا نـــّصت بـــه الشّــــــــريـــعة اإللـــهيّة واألمـــر املـــبرم اإللـــهيّ أّن الـــيوم الـــخامـــس مـــن 
جُـــــمادى األولــى هــو يــوم بــعثة حــضرة األعــلى روحــي لــه الــفداء، لــذا يــجب االحــتفال فِـــي ذلــك 
الــــيوم بــــاســــم بــــعثة نــــيّر اآلفــــاق حــــضرة األعــــلى... ويــــكون األحــــبّاء فِـــــي ذلــــك الــــيوم فِـــــي غــــايــــة 
السّــــــرور والـحبور مبشّــــــريـن بـعضهم بـعًضا بـالـبشارات الـّسماويّـة، إذ إّن ذلـك الـوجـود املـقّدس 
ــــــرًا بـــاالســـم األعـــظم وال يـــجوز فِـــي ذلـــك الـــيوم أي فِـــي الـــخامـــس مـــن جُـــــمادى األولـــى  كـــان ُمبَشّـِ
غـــير ذكـــر بـــعثة حـــضرة األعـــلى روحـــي لـــه الـــفداء. ألّن ذلـــك هـــو الـــنّّص الـــقاطـــع فِــــي الشّـــــــريـــعة 
اإللــــهيّة، أمّـــــا وقــــوع والدة هــــذا الــــعبد فِـــــي هــــذا الــــيوم إنّــــما هــــو دلــــيل عَـــــَلى شــــمول عــــنايــــة اهلل 
وألـــطافـــه فِــــي حـــّق عـــبده هـــذا، ويـــجب اعـــتبار ذلـــك الـــيوم يـــومًــــا خـــاصًّـــــــــــا لـــبعثة حـــضرة األعـــلى 
وبـــــدايـــــة لـــــطلوع صُـــــــــــــبح الـــــحقيقة، ولهـــــذا السّـــــــــبب يـــــجب أن يـــــمضي األحـــــبّاء أوقـــــاتـــــهم بـــــالـــــفرح 
والسّـــــــرور واالبــتهاج. هــذا هــو الــحّق. حــذار حــذار أن تــتجاوزوا عــّما ذُكــر ألن ذلــك يــؤّدي إلــى 

حزن عبد البهاء الّشديد وتكدُّر قلبه..."

"حضرة عبد البهاء"

"كـــنتم قـــد كـــتبتم بـــشأن يـــوم بـــعثة حـــضرة األعـــلى روحـــي لـــه الـــفداء، جـــاء فِــــي رســـالـــة ســـؤال 
وجــواب أنّــه وقــع فِـــي يــوم الــكمال مــن شهــر الــعظمة، واســتشهاده وقــع فِـــي يــوم السّـــــــلطان مــن 
شهـــر الـــرّحـــمة، وهـــذا هـــو الـــنّص الـــقاطـــع ولـــيس هـــناك مـــن أمـــر يـــعارض الـــنّصوص الـــقاطـــعة، 
وهــكذا سيجــري فِـــي املســتقبل، غــير أنّــه ملــا كــان األحــباء فِـــي أيّــام حــضرة بــهاء اهلل املــباركــة 
يـــحتفلون فِــــي مـــحضره املـــقّدس بـــمناســـبة هـــذيـــن الـــيومـــني فِــــي الـــخامـــس مـــن جُــــــمادى األولـــى 
والــــثّامــــن والعشــــريــــن مــــن شهــــر شــــعبان، وكــــان األحــــباء يــــحضرون ســــاحــــته املــــقدســــة، وكــــان 
الجــمال املــبارك يُــبدي ســروره بــمناســبة يــوم الــبعثة، وكَـــانَــْت إمــارات الحــزن والــتأثــر بــأشــّدهــما 
بـاديـة عَــَلى شـمائـله املـباركـة فِـي يـوم االسـتشهاد لـذلـك نـحن أيـًضا نـحتفل اآلن بـمناسـبة هـذيـن 

اليومني ِفي التّاريخ نفسه غير أن ما هو املنصوص سيجري ِفي املستقبل.".

"حضرة عبدالبهاء"
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"... إّن لـوح الـناقـوس نـزّل فِــي اسـطنبول بـالـتماس مـن جـناب آقـا محـّمد عـلي إصـفهانـي عَــنْ 
طــريــق حــضرة عــبد الــبهاء. وكُـــِتَب هــذا الــّلوح بخــّط جــمال الــقدم املــبارك فِــي لــيلة الــخامــس مــن 
شهـر جُــــمادى األولـى الّـتي هـي لـيلة بـعثة حـضرة األعـلى، فـتالوة هـذا الـلوح فِـي الـّليلة املـباركـة 

محبوٌب ومقبول.".

"حضرة ولي أمر اهلل"

إعالن دعوة حضرة الباب

الخطبة املباركة أُلقيت بمنزل الّسيد والّسيدة دريفوس بباريس
مساء 23 أيّار سنة 1913

هو اهلل

حـيث أّن الـيوم يـوم بـعثة حـضرة األعـلى لـذا أهـنّئكم جـميًعا. لـقد كـان الـيوم يـومًــا أظهـر حـضرة 
الـــباب فِــــي لـــيلته أمـــره املـــبارك إلـــى حـــضرة بـــاب الـــباب فِــــي شـــيراز. إّن ظـــهور حـــضرة الـــباب 
عــبارة عَـــْن طــلوع الــّصبح، فــكما أّن طــلوع الــّصبح يبشّــــــر بشــروق الــّشمس فــكذلــك كــان ظــهور 
حـــضرة الـــباب عـــالمـــة لـــطلوع شـــمس الـــبهاء، أي أنّـــه كـــان صُـــــــــــبًحا نـــورانـــيًّا بـــحيث نـــّور اآلفـــاق 

وظهرت تلك األنوار شيئًا فشيئًا إلى أن تجّلت شمس طلعته املنيرة.

لــقد كــان حــضرة الــباب مبشّــــــرًا بــطلوع شــمس بــهاء اهلل، وبشّــــــر بــظهوره فِــي جــميع كــتبه حــتّى 
إنّـــه يـــتفّضل فِــــي أّول كـــتابـــه املـــسّمى بِ "أحـــسن الـــقصص" "يــا ســيدي األكــبر قــد فــديــت 
ــبَّ فِـي سـبيلك ومـا تـمنّيت إال الـقتل فِـي مـحبّتك". لـقد كَــانَـتْ  بـكّلي لـك ورضـيت السّـَ
نـهايـة آمـال حـضرة الـباب االسـتشهاد فِــي هـذا السّـــــبيل، وقـد وضـع تـاج السّـــــلطنة األبـديّـة عَــَلى 
هــامــته املــباركــة بــحيث ســتُنير جــواهــره الــزّواهــر جــميع الــقرون والــعصور. إّن حــضرة األعــلى 
روحـــي لـــه الـــفداء تحـــّمل صـــدمـــات شـــديـــدة، فـــقد كـــان فِــــي بـــدايـــة األمـــر ســـجينًا فِــــي بـــيته فِــــي 
شـيراز ثـّم بـعد ذلـك تـوجّــــه إلـى إصـفهان وأصـدر الـعلماء فـيها حـكم الـقتل عـليه وأظهـروا بـذلـك 
مـنتهى الـظّلم واالعـتساف، فـأرسـلت الـحكومـة حـضرتـه إلـى تـبريـز وحبسـته فِــي مـاه كـو ومـنها 
أرسـلوه إلـى قـلعة جهـريـق لـيبقى فـيها سـجينًا. ولـقي حـضرتـه الـّضرب الشّـــــديـد وتحـّمل أذًى ال 
يــعّد وال يــحصى وأخــيرًا أُعــيد إلــى تــبريــز ورمــوا عَـــَلى صــدره املــبارك آالفًــا مــن الــرّصــاص لــكنّ 
هـذا االسـتشهاد زاد سـراجـه نـورًا وزاد رايـته ارتـفاعًــا وزاد ظـهوره قـّوة فـانتشـر اسـمه املـبارك 

ِفي الّشرق والغرب إلى يومنا هذا.

وخــالصــة الــقول لــقد ظــّن الــبعض أّن املــظاهــر املــقّدســة ال تــعلم شــيئًا عَـــْن حــقيقة نــفسها حــتّى 
يـــوم ظـــهورهـــا كـــالـــزّجـــاج املحـــروم مـــن الـــنّور وعـــندمـــا يشـــتعل ســـراج األمـــر يـــتنّور ذلـــك الـــزّجـــاج 
الـّروحـانـيّ، هـذا خـطأ ألن املـظاهـر املـقّدسـة مـمتازة مـنذ الـبدايـة ولهـذا يـتفّضل حـضرة املـسيح 
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"فـي الـبدء كـان الـكلمة". إذن فـاملـسيح كـان مـسيًحا مـنذ الـبدء وكـان الـكلمة "وكـان الـكلمة عـند 
اهلل". وظـّن الـبعض أّن حـضرة املـسيح حـينما عـّمده يـحيى فِــي نهـر األردّن نـزل الـّروح الـقدس 
عـليه وبـعث بـالـرّسـالـة فِــي حـني أّن حـضرة املـسيح تـفّضل بـصريـح اإلنـجيل أنـه كـان مـنذ الـبدء 
مــسيًحا وكــذلــك يــتفّضل حــضرة الــرســول r "كـنت نـبيًّا وآدم بـني املـاء والـطنّي"، ويــتفّضل 
الجـــمال املـــبارك "كــنُت فِــي قــدم ذاتــي وأزلــيّة كــينونــتي عــرفــت حــبّي فــيك خــلقتك" 
فــالــّشمس شــمٌس دائــًما وإذا أظــلمت زمــنًا فــإنّــها ليســت بــشمس فــالــّشمس شــمٌس بحــرارتــها 
وهـــكذا كَــــانَـــْت املـــظاهـــر املـــقّدســـة وســـتبقى عَــــَلى مـــا هـــي عـــليه مـــن الـــنّورانـــيّة، وإنّـــهم مـــا زالـــوا 
نـورانـينّي وحـقائـق سـماويّـة ومـؤيّـديـن بـالـّروح الـقدس وكـانـوا مـظاهـر الـكماالت اإللـهيّة. ومـا يـوم 

البعثة إال عبارة َعْن إعالن الّدعوة.

ومــثله مــثل هــذه الــّشمس فــمع أّن نــقاط طــلوعــها مــتعّددة وتــطلع كــّل يــوم مــن بــرج مــن األبــراج 
ومــن مــطلع مــن املــطالــع ولــكن ال يــجوز الــقول بــأن شــمس الــيوم شــمس حــادثــة بــل إنّــها نــفس 
تـــلك الـــّشمس الـــقديـــمة لـــكّن املـــطالـــع واملـــشارق حـــادثـــة وجـــديـــدة. وخـــالصـــة الـــقول إّن حـــضرة 
األعـــلى، روحـــي لـــه فـــداء، بشّـــــــر فِــــي جـــميع كـــتبه بـــظهور حـــضرة بـــهاءاهلل وبـــأّن ظـــهورًا عـــجيبًا 
سيظهـــر فِــــي "ســـنة الـــتّسع" ويـــحصل كـــّل خـــير فـــيها ويـــفوز الجـــميع بـــلقاء اهلل أي ســـيحصل 
ظـــهور رّب الـــجنود وســـتطلع شـــمس الـــحقيقة وســـتنفخ روح أبـــديّـــة. وهـــناك بـــيانـــات كـــثيرة كـــّلها 
تبشّــــــر بـظهور حـضرة بـهاء اهلل، ولهـذا عـندمـا أظهـر حـضرة بـهاء اهلل أمـره فِــي بـغداد فِــي يـوم 
الــرّضــوان اعــترف بــه جــميع الــبابــينّي إال قــليالً مــنهم. وقــد كَــــانَــْت قــّوة حــضرة بــهاء اهلل وقــدرتــه 
ظــاهــرة قــبل إظــهار أمــره وكــان جــميع الــنّاس حــيارى مــن شــخصيّته الجــليلة وكــماالتــه وعــلمه 
وفــضله وقــدرتــه، ولهــذا فــقد انــتبه الــناس – بمجــرد إظــهار أمــره وفــي أيّــام قــليلة – إلــى حــقيقة 

أمره. 

ومـــــع أّن حـــــضرة بـــــهاءاهلل كـــــان فِـــــي الـــــّسجن لـــــكّن أمـــــره أحـــــاط الشّـــــــــرق والـــــغرب وأراد مـــــلكان 
مســــــتبّدان أن يــــــمحوا أمــــــره ويــــــطفئا ســــــراجــــــه لــــــكنّه ازداد نــــــورًا، وقــــــد رفــــــع رايــــــته وهــــــو تــــــحت 
السّــــــــالســـل وســـطع نـــوره وهـــو فِــــي غـــياهـــب الـــّسجن ولـــم يســـتطع جـــميع أهـــل الشّــــــــرق مـــلوكـــهم 
ومـملوكـهم أن يـقاومـوه، وكـّلما ازدادوا مـنًعا وقـتلوا أصـحابـه ازداد اإلقـبال فـأقـبل مـائـة شـخص 
بـدل شـخص واحـد مـقتول وغـلب أمـره. وكَـــانَـْت قـدرة حـضرة بـهاء اهلل واضـحة قـبل ظـهوره ولـم 
يتشـــــرّف شـــــخص بـــــمحضره األنـــــور إال وأصـــــابـــــته الـــــّدهـــــشة وقـــــد اعـــــترف جـــــميع عـــــلماء آســـــيا 
وفـضالئـها قـائـلني "إّن هـذا الـشخص عـظيم لـكنّنا نـحن ال نسـتطيع أن نتخـّلى عَــْن تـقالـيدنـا أو 
نـترك مـيراث آبـائـنا وأجـدادنـا" ولـو أنّـهم لـم يـكونـوا مـؤمـنني بـحضرتـه فـإنّـهم كـانـوا يـعلمون أنّـه 
شـخص عـظيم. هـذا وإّن حـضرة بـهاءاهلل لـم يـكن قـد دخـل مـدرسـة، ولـم يـكن لـه مـعلم، وكَـــانَـتْ 
كــلماتــه كــلمات ذاتــيّة، وكــان الّــذيــن يــعرفــونــه جــميًعا يــعلمون جــيًّدا بهــذه املــسألــة. ومــع كــّل هــذا 
فــقد شــاهــدتــم آثــاره وســمعتم عــلومــه وكــماالتــه وشــاهــدتــم حــكمته وفــلسفته الــتي اشــتهرت فِـــي 
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اآلفــــاق، وإّن تــــعالــــيمه روح هــــذا الــــعصر ويشهــــد جــــميع الــــفالســــفة بــــذلــــك ويــــقولــــون أّن هــــذه 
التّعاليم نور لآلفاق.

وخــالصــة الــقول إّن املظهــر اإللــهيّ يــجب أن يــكون نــورًا إلــهيًّا وتــكون نــورانــيّته مــن ذاتــه ال مــن 
غـيره كـالـّشمس نـورهـا مـنها، أمّــا نـور الـقمر وبـعض الـنّجوم فـمن نـور الـّشمس وهـكذا نـورانـيّة 
املـظاهـر املـقّدسـة فـهي نـورانـيّة صـادرة مـنهم وال يـمكن أن يـقتبسوهـا مـن غـيرهـم فـغيرهـم يـجب 

أن يكتسب العلوم منهم ويقتبس األنوار منهم ال أنّهم يقتبسون من غيرهم.

إّن جــميع املــظاهــر اإللــهيّة كَـــانَــْت عَـــَلى هــذا املــنوال: إبــراهــيم ومــوســى وعــيسى ومحــّمد والــباب 
وبــهاءاهلل لــم يــدخــل أّي واحــد مــنهم مــدرســة إال أنــهم كــتبوا كــتبًا شهــد الــكّل عَـــَلى أنّــها ال مــثيل 
لـها. وقـضيّة عـدم دخـول الـباب وبـهاءاهلل املـدارس دلـيل وبـرهـان يسـتدّل بـه بـعض الـنّفوس فِــي 
إيــران الــيوم وفــي اّلشــرق يســتدلّـــون بــكتب بــهاءاهلل عَـــَلى صــّحة دعــوتــه قــائــلني إنّــه ال يســتطيع 
أحــد أن تــصدر عــنه مــثل هــذه اآليــات، ولــم يظهــر شــخص يســتطيع أن يــكتب شــبهها ألّن هــذه 
الـكتب واآلثـار صـدرت مـن شـخص لـم يـدخـل مـدرسـة وهـي بـرهـان عَــَلى صـّحة دعـوتـه. وخـالصـة 
الــــقول هــــذه الــــكماالت كَـــــانَــــْت كــــماالت ذاتــــيّة وال يــــمكن أن يــــكون األمــــر بــــغير ذلــــك، فــــالــــنّفوس 
املــحتاجــة إلــى الــتّعّلم مــن اآلخــريــن كــيف يــمكن أن تــصبح مــظاهــر إلــهية؟ فــالسّـــــــراج املــحتاج 
إلـى نـور كـيف يهـب الـنّور؟ إذًا يـجب أن يـكون املظهـر اإللـهي نـفسه جـامـًعا لـلكماالت بـالـفطرة 
ال بـاالكـتساب، وأن يـكون شجـرة مـثمرة بـذاتـها ال ثـمرة اصـطناعـيّة، هـذه هـي الّشجـرة املـباركـة 

التي تظّلل اآلفاق وتعطي الثّمار الطّيّبة.

إذًا فـانـظروا فِــي اآلثـار والـعلوم والـكماالت الـتي ظهـرت مـن حـضرة بـهاءاهلل والـتي كَـــانَـْت بـقّوة 
إلـــهيّة وتجـــّليات رحـــمانـــيّة ولـــقد بشّــــــــر حـــضرة الـــباب فِــــي جـــميع كـــتبه بـــظهور تـــلك الـــفيوضـــات 
والـكماالت اإللـهيّة. لـذا فـأهـنّئكم بـيوم بـعثة حـضرة األعـلى، روحـي لـه الـفداء، وأرجـو أن يـكون 

هذا العيد الّسعيد واليوم الجديد مبارًكا عليكم جميًعا وسببًا لسرور القلوب.

مقتطف من لوح حضرة عبد البهاء

هو اهلل

"يـا أحـباء اهلل إّن أرض شـيراز مـنسوبـة إلـى اهلل الـغنيّ املـتعال وهـي مـوطـن كـاشـف األسـرار 
بح املـنير،  ملـن كـان أهـالً لـها، فـفي تـلك الـبقعة طـلع الـقمر املـضيء، ومـن ذلـك اإلقـليم الح الـصُّ
ومــن تــلك األرض املــنّورة رفــع مبشّــــــر الجــمال املــبارك الــنّدآء اإللــهيّ وقــرأ عَـــَلى مــسامــع الشّــــــرق 
والـــغرب فِـــي كـــتاب أحـــسن الـــقصص بشـــرى ظـــهور مـــوعـــود الـــبيان بـــأبـــدع تـــبيان، فـــَكانَـــْت تـــلك 
الـّديـار أّوَل أَرٍْض ارتـفع الـنّدآء فـيها حـيث صـاحـت نـفوس مـباركـة صـيحة: ربـنا إنّنا سـمعنا 
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نا، الحـمد هلل إّن ذلـك اإلقـليم مـضيٌء اآلن  مـناديًـا يـنادي لـإليـمان أن آمـنوا بـربـكم فـآمّـَ
بــنور الــعرفــان وتــلك األرض مــنّورة بــبوارق عــنايــة اهلل، وهــناك نــفوس قــائــمة بــالخــدمــة فِـــي تــلك 

البقعة ينعتهم املخلصون ويغبطهم أهل األرض أجمعون .....".

وقائع إعالن الدعوة

كما جاء ِفي كتاب "مطالع األنوار" تاريخ النّبيل الزّرندي

"... ســـافـــر املـــالّ حســـني ومـــعه رفـــيقاه إلـــى الـــنّجف وكـــان ســـفره مـــن كـــربـــالء لـــيالً وبـــعد زيـــارة 
مشهـــد الـــنّجف واصـــل ســـيره إلـــى بـــوشهـــر عَــــَلى الخـــليج الـــفارســـيّ، وهـــناك ابـــتدأ يـــسأل عَــــنْ 
مـحبوب قـلبه وفـيها اسـتنشق طـيب األنـفاس الـتي عـبقت مـّمن كـان يـقطن تـلك املـديـنة مشـتغالً 
فـــيها كـــتاجـــٍر بـــسيط، وشـــاهـــد روائـــح الـــقدس الـــتي مـــألت أرجـــاء تـــلك املـــديـــنة مـــن أثـــر مـــناجـــاة 

املحبوب.

ولـكنّه لـم يـقدر عَـــَلى املـكث كـثيرًا فِــي بـوشهـر، وأحـّس أن شـيئًا يجـذبـه بـقّوة إلـى الـّشمال نـحو 
شـيراز حـتّى إذا وصـل إلـيها طـلب مـن رفـيقيه أن يـذهـبا إلـى مسجـد إيـلخانـي ويـنتظراه هـناك 

إلى أن يلحقهما، وأخبرهما أنّه سوف يصّلي معهما صالة املغرب إن شاء اهلل.

وفـــي ذلـــك الـــيوم بـــينما كـــان املـــالّ حســـني يـــتمّشى قـــبل الـــغروب بـــبضع ســـاعـــات خـــارج ســـور 
املــــديــــنة إذ بــــصر فــــجأة بــــشاب وضّــــــــــــاح الــــجبني البــــًسا عــــمامــــة خــــضراء قــــد أقــــبل عــــليه وحــــيّاه 
بـابـتسامـة مـرحّــــبًا بـوصـولـه بـالسّـــــالمـة، وعـانـق املـالّ حسـني بـمحبّة وإخـالص كـأنّـه صـديـق قـديـم، 
وكــان املــالّ قــد ظــنّه فِـــي أّول األمــر أحــد تــالمــيذ الــّسيّد كــاظــم وأنّــه حــضر لــلتّرحــيب بــه بــعد أن 

سمع بسفره إلى شيراز.

ومـّما قـّصه املـيرزا أحـمد قـزويـني الـّشهيد عَـــَلى املـؤمـنني مـا سـمعه مـن املـالّ حسـني مـرارًا مـن 
كــيفيّة مــقابــلته لــلباب تــلك املــقابــلة الــتّاريــخيّة الــعظمى وتــتلّخص فِــي اآلتــي: "إّن الــّشاب الــذي 
قــابــلني خــارج أبــواب شــيراز أدهــشني بــإشــارات مــحبّته وألــحّ فِـــي دعــوتــي لــزيــارتــه ألســتريــح 
قــليالً مــن وعــثاء الــّسفر، وســألــته أن يــعفيني مــن ذلــك ألن رفــيقيَّ قــد عــمال تــرتــيبًا لــنزولــي فِـــي 
هـذه املـديـنة وهـما بـانـتظار رجـوعـي، فـقال: (اتـركـهما لحـراسـة اهلل فـهو ال شـّك حـافـظهما). وملّا 
تـفوه بـذلـك أمـرنـي بـاتّـباعـه، وكـنت قـد تـأثّـرت جـدًّا مـن الـّلطف الّــذي واجـهني بـه أثـناء مـحادثـته 
وملـا تـتبّعته ازداد تـعّجبي مـن هـذه املـفاجـأة ومـن حُــــسِن ذوقـه وحـالوة صـوتـه وكـمال هـيئته، ولـم 
تـــمِض بُـــرهـــة وجـــيزة حـــتى وجـــدُت نـــفسي عـــند بـــاب مـــنزل ظـــريـــف طـــرق بـــابـــه فـــفتح لـــه خـــادمٌ 
حـــبشيّ وملّــا دخـــل عَــــَلى الـــعتبة أمـــرنـــي بـــاتّـــباعـــه قـــائـــالً: (ادخــلوهــا بســالم آمــنني). وكَــــانَـــتْ 
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تــحيّته بــقّوة وجــالل نــفذا إلــى أعــماق قــلبي واســتبشرت خــيرًا مــن الــفال الــحسن الــّصادر مــن 
هـذه الـكلمات الّــتي خـاطـبني بـها وأنـا واقـف عَــَلى عـتبة بـاب أّول مـنزل دخـلته فِــي شـيراز تـلك 
املــديــنة الــتي ســبق أن طــفح السّــــــرور عَـــَلى قــلبي مــن تــأثــير جــّوهــا ســرورًا ال مــزيــد عــليه، وقــلت 
فِــي نـفسي لـعّلي أصـل إلـى بـغيتي أو تـقّربـني هـذه الـزّيـارة إلـى مـن أبـحث عـنه وتـقّصر عـليّ 
مــّدة انــتظاري وبــحثي الــّشاق، وإذ دخــلت املــنزل وتــبعت مــضيفي إلــى غــرفــته شــعرت بســرور 
ال مـزيـد عـليه، وبمجـرّد أن جـلسنا أمـر بـالطّشـت واإلبـريـق وأمـرنـي أن أغسـل يـدّي وقـدمـيّ مـن 
وعـــثاء الـــّسفر فـــاســـتأذنـــت مـــنه ألغســـل فِــــي الـــغرفـــة املـــجاورة ولـــكنّه رفـــض وشـــرع يـــصّب املـــاء 
بــنفسه عَـــَلى يــدّي، ثــم نــاولــني مشــروبًــا لــطيفًا وطــلب الــّسماور وجهّــــز الــّشاي بــنفسه ونــاولــني 
مــــنه، وبــــعد أن غــــمرنــــي بــــلطفه طــــلبت مــــنه االنــــصراف وقــــلت بــــأن صــــالة املــــغرب قــــد اقــــتربــــت 
ووعـدت أصـحابـي أن ألـتحق بـهم فِــي مسجـد إيـلخانـي، فـبكّل احـترام وهـدوء أجـابـني: (ال بـدّ 
وأن تـــكون قـــد عـــّلقت عـــودتـــك عَـــــَلى مـــشيّة اهلل ويظهـــر أنّـــه مـــا أراد ذلـــك، فـــال تـــخف مـــن خـــلف 
الـــوعـــد). وكـــان بـــهاؤه واطـــمئنانـــه قـــد أســـكتني وقـــمت فـــأعـــدت وضـــوئـــي وابـــتدأت فِـــي الـــّصالة، 
وأخــذ هــو أيــًضا يــصّلي بــجانــبي وأثــناء الــّصالة ارتــاحــت نــفسي مــن تــحيُّرهــا مــن غــرابــة هــذه 
املــقابــلة ومــن الــبحث الــذي تــعّلقت بــه وشــرعــت أثــناء الــّصالة أقــول: (يــا إلــهي لــم آُل جهــًدا فِــي 
الــبحث ولــآلن لــم أوفّــق لــضالــتي املــنشودة ورســولــك املــوعــود وإّن وعــدك الــحّق وإنّــك لَــْن تخــلف 

امليعاد).

وكَـــــانَـــْت تـــلك الـــّليلة الـــعشيّة الـــّسابـــقة عَــــَلى 5 جُــــــمادى األول ســـنة 1260 املـــوافـــق لـــيلة الـــثّالـــث 
والعشـريـن مـن شهـر أيّـار 1844، وكـان مـضيفي الـّشاب ابـتدأ يـحادثـني بـعد املـغرب بـنصف 
ســاعــة وســألــني إذ ذاك قــائــالً: (مــن ذا الــذي تــعتبره خــلفًا لــلّسيّد كــاظــم رئــيًسا لــكم). فــأجــبته 
بــأن الــّسيّد عــندمــا حــانــت مــنيّته نــصحنا بشــّدة أن نــترك أوطــانــنا ونــتفّرق فِـــي كــّل مــكان طــلبًا 
لــــلمحبوب املــــوعــــود، ولــــذلــــك ســــافــــرت إلــــى إيــــران وقــــمت لــــتنفيذ إرادتــــه ولــــآلن ال أزال مشــــتغالً 
بـالـبحث). فـسألـني: (هـل أعـطاكـم مـعّلمكم أوصـافًـا مـفّصلة وامـتيازات فِــي مـوعـودكـم) فـقلت: 
(نــــعم فــــإنّــــه مــــن السّــــــــاللــــة الــــطّاهــــرة والــــعترة الــــنّبويّــــة ومــــن ذّريّــــة فــــاطــــمة وأمّــــا ســــنّه فــــأكــــثر مــــن 
العشـريـن وأقـّل مـن الـثالثـني، وعـنده عـلم لـدنّـيّ وهـو مـتوسّــــــط الـقامـة ويـمتنع عَــْن شـرب الـّدخـان 
وخـاٍل مـن الـعيوب والـعاهـات الـجسمانـيّة). فـسكت هُـــنيهة ثـّم قـال بـصوت جـهورّي: (انـظر هـل 
تـــرى هـــذه الـــعالمـــات فِــــي شـــخصي). ثـــم عـــّدد الـــعالمـــات وأظهـــر أنّـــها جـــميعها تـــنطبق عـــليه، 
فــحصلْت عــندي دهــشة كــبيرة وقــلت لــه فِـــي أدب: (إّن الّــذي نــنتظره هــو شــخص قــدســيّ لــيس 
فـوق قـداسـته قـداسـة ويظهـر مـن األمـر مـا لـه قـّوة فـائـقة، وشـرائـطه وعـالئـمه عـديـدة فـكم أشـار 
الـّسيّد إلـى سـعة عـلمه وكـم كـان يـقول: (إن عـلومـي بـالنسـبة لـعلمه كـقطرة مـن بحـر مـّما وهـبه 
اهلل، وإّن جــميع مــا حــّصلته لــم يــكن إال كــذرّة مــن الــتّراب فِـــي مــقابــلة اتّــساع مــعارفــه والــفرق 
بـــينهما شـــاســـع). ومـــا كـــدت أتـــفّوه بهـــذه الـــكلمات حـــتّى شـــعرُت بـــالـــخوف والخجـــل بـــدرجـــة لـــم 
أتـمّكن مـن إخـفائـها، ووبّـخُت ضـميري وعـزمـُت عَــَلى تـغيير أسـلوبـي وتـخفيف حـّدتـي، وعـاهـدتُ 
اهلل بــأنّــه لــو عــاد لــلموضــوع فــإنّــي أقــول لــه بــكل خــضوع: (إذا أردَت أن تــؤسّــــــس دعــوتــك فــإنّــك 
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تخــــّلصني وال شــــّك مــــن عــــبء االنــــتظار والــــتّوقّــــف الّــــذي أثــــقل كــــاهــــلي وأكــــون مــــديــــنًا لــــك لهــــذا 
الـخالص). وكـنت فِــي ابـتداء طـلبي وبـحثي قـد جـعلت أمـام عـينيّ عـالمـتني أعـرف بـهما صـّحة 
دعــــــوى الــــــقائــــــم، وهــــــما أواّلً رســــــالــــــة ألّــــــفتها تــــــختّص بــــــاألمــــــور واألحــــــوال الــــــغامــــــضة واألقــــــوال 
املـــتشابـــهة والـــتّعالـــيم الـــباطـــنيّة الـــّصادرة مـــن الـــّشيخ أحـــمد والـــّسيّد كـــاظـــم وصـــّممت عَــــَلى أنّ 
الــذي يحــّل مــعضالت هــذه املــسائــل اســّلمه زمــام أمــري، وثــانــيًا أن أطــلب مــنه أن يــملي عــليّ 
تـفسيرًا لـسورة يـوسـف بـلغة وطـريـقة مـغايـرة لـألصـول املـعروفـة فِــي زمـانـنا، ذلـك ألنّـي سـبق أن 
طــلبت مــن الــّسيّد تــفسيرًا لهــذه الــّسورة فــامــتنع قــائــالً: (إّن هــذا لــيس فِــي مــقدوري فــإّن الــذي 
يـــأتـــي بـــعدي وهـــو أعـــظم مـــني ســـيكتب تـــفسيرًا لـــها بـــدون أن يـــطلبه أحـــد، وهـــذا الـــتّفسير هـــو 

أكبر األدّلة َعَلى رفعة شأنه وعلّو مقامه وأكبر شاهد َعَلى صدق دعوته).

وبـينما كُـــنُت مشـتغالً بحـّل هـذه األمـور فِــي عـقلي قـال لـي مُــضيفي مـرّة أخـرى: (أنـعم الـنّظر 
هـالّ يـمكن أن يـكون الـّشخص الـذي يـعنيه الـّسيّد كـاظـم إنّـما هـو أنـا). فـاضـطررت إذ ذاك أن 
أقـّدم لـه نـسخة مـن الـرّسـالـة الـتي كَــانَـْت مـعي وسـألـته: (هـل لـك أن تـقرأ هـذا الـكتاب وتـتصفّحه 
بـــعني الـــرّضـــا وتـــصفح عـــّما تجـــده فـــيه مـــن ضـــعفي وتـــقصيري). فـــأجـــابـــني إلـــى طـــلبي وفـــتح 
الـــكتاب ونـــظر فِــــي بـــعض صـــفحاتـــه، ثـــم أغـــلقه وابـــتدأ يـــخاطـــبني وفـــي ظـــرف بـــضعة دقـــائـــق 
كــشف لــي عَــــْن جــميع األســرار الّـــتي فــيه وحــّل جــميع مــعضالتــه وملــا أتــّم مــا أردتــه فِـــي بــرهــة 
قــصيرة فسّــــــر لــي أيــًضا كــثيرًا مــن الــحقائــق الّــتي لــم تــوجــد فِـــي أقــوال األئــّمة وال فِـــي كــتابــات 
الـّشيخ أحـمد وال الـّسيّد كـاظـم، وهـذه الـحقائـق الّــتي لـم أسـمعها مِـــْن قَــبُْل كَـــانَـْت تُـتلى بـطالوة 
مُــبِهجة وقـّوة فـائـقة ثـم قـال لـي: (لـو لـم تـكن ضـيفي لـكان مـوقـفك خـطيرًا ولـكّن الـرّحـمة اإللـهيّة 
شـــملتك، فـــإّن هلل أن يـــمتحن عـــبيده ولـــيس لـــلعبيد أن يـــمتحنوه بـــما عـــندهـــم مـــن املـــوازيـــن، ولـــو 
كــنُت فــرضًــــــــــا لــم أحــّل لــك هــذه املــعضالت فهــل تــعتبر الــحقيقة املشــرقــة فِـــي بــاطــني عــاجــزة أو 
تـتّهم عـلمي بـالـنّقص، حـاشـا هلل بـل يـنبغي فِــي هـذا الـيوم ملـلل األرض فِــي الشّــــــرق والـغرب أن 
يســرعــوا إلــى هــذه الــعتبة وعــندهــا ينشــدون فــضل الــرّحــمن، وكــلُّ مــن يــترّدد فِـــي ذلــك فــهو فِـــي 
خســران مــبني، أفــال يشهــد أهــل األرض أّن الــغرض األصــليّ مــن خــلقهم إنّــما هــو مــعرفــة اهلل 
وعـــــبادتـــــه، إذًا يـــــنبغي لـــــهم أن يـــــقومـــــوا بـــــأنـــــفسهم ويـــــبذلـــــوا الجهـــــد كـــــما قـــــمت أنـــــت ويـــــطلبوا 
بــاالســتقامــة والــثّبات مــحبوبــهم املــوعــود). ثــم شــرع يــقول: (واآلن وقــت إنــزال الــتّفسير لــسورة 
يـوسـف). وأخـذ قـلمه وبسـرعـة ال تـكاد تُـصّدق نـزّلـت سـورة املُلك وهـو أّول بـاب مـن تـفسيره عَــَلى 
ســورة يــوســف، وكَـــانَــْت قــّوة تــأثــير كــلماتــه قــد زادتــها حــالوة الــّصوت الــذي كــان يــتلوهــا بــه، ولــم 
يــــتوقّــــف لحــــظة أثــــناء تــــالوة اآليــــات الــــتي نــــزّلــــت مــــن قــــلمه حــــتّى تــــّمت الــــّسورة، وكــــنت جــــالــــًسا 
اســـتمع مـــأســـورًا مـــن سحـــر صـــوتـــه وقـــّوة بـــيانـــه، وأخـــيرًا قُـــمُت وأنـــا أقـــّدم رجـــالً وأؤخّــــر أخـــرى 
واسـتأذنـت مـنه فِــي االنـصراف، فـأمـرنـي بـابـتسامـة بـالجـلوس قـائـالً: (إذا انـصرفـت عَــَلى هـذه 
الــحال فــإّن كــّل مــن يــراك يــقول إّن هــذا الــغالم قــد فــقد رشــده).  وكَـــانَــْت الــّساعــة إذ ذاك اثــنني 
وإحــدى عشــرة دقــيقة بــعد الــغروب مــن الــّليلة الــخامــسة والسّــــــتني بــعد الــنّوروز أو هــي تــطابــق 
لـــــيلة الـــــيوم الـــــّسادس مـــــن خـــــرداد ســـــنة نـــــهنك، ثـــــم قـــــال لـــــي: (إّن هـــــذه الـــــّليلة وهـــــذه الـــــّساعـــــة 
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سـيُحتفل بـها فِــي األيّـام اآلتـية كـأعـظم األعـياد وأهـّمها، فـاشـكر اهلل الـذي أوصـلك إلـى مـرغـوب 
قلبك وأشربك من رحيق كالمه املختوم، طوبى لّلذين هم إليه واصلون).

وفـــي الـــّساعـــة الـــثّالـــثة بـــعد الـــغروب أمـــر مـــضيفي بـــتجهيز الـــعشاء، وظهـــر الـــخادم الـــحبشيّ 
وأحـــضر أمـــامـــنا أشـــهى طـــعام مـــّما أبـــهج جـــسمي وروحـــي مـــًعا، وشـــعرُت كـــأنّـــي أتـــناول مـــن 
فــواكــه الــجنّة وكــنت أكــبر أخــالق هــذا الــخادم الــذي كــأّن حــياتــه قــد تجــّددت مــن تــأثــير ســيّده 
ومـن ذلـك عـرفـت مـعنى الحـديـث الشـريـف (أعـددت لـعبادي الّـصالـحني مـا ال عنٌـي رأت وال 
أذٌن سـمعت وال خـطر عَـَلى قـلب بشـر) ولـو لـم يـكن عـند مـضيفي سـوى مـا قـابـلني بـه مـن 
الـكرم واملـحبّة الـتي أقـنعتني أنّـها ال تـصدر أبـًدا مـن أّي مخـلوق آخـر لـكان ذلـك شـاهـًدا كـافـيًا 
لـلّداللـة عَــَلى عـظمته، ومـكثُت جـالـًسا مـسحورًا مـن حـديـثه نـاسـيًا الـوقـت ومـن كـانـوا عَــَلى انـتظار 
عـودتـي، ولـم أنـتبه مـن الـنّشوة الـتي وقـعُت فـيها إاّل عَــَلى صـوت املـؤذّن بـغتة يـدعـو املـؤمـنني إلـى 
صــالة الــّصبح، وفــي تــلك الــّليلة شــعرت بجــميع املســرّات والــنّعم الّــتي ذكــر اهلل فِـــي كــتابــه أنّــه 
يهــبها ألهــل الــجنّة وأحسســت أنّــي فِـــي مــكان (اليــمّسنا فــيه نــصب وال لــغوب) ويــصدق 
عــليه قــولــه تــعالــى ﴿ال يـسمعون فـيها لـغوًا وال تـأثـيًما إال قـيالً سـالمًــا سـالمًــا﴾ و ﴿ 
دعـواهـم فـيها سُــــبَْحانَـَك الـّلهم وتـحيّتهم فـيها سـالم وآخـر دعـواهـم أن الحـمد هلل 

رّب العاملني﴾.

وفـــارقـــني الـــنّوم تـــلك الـــّليلة فـــكنت أُعـــير أُذنًـــا صـــاغـــية لـــنغمات صـــوتـــه فِـــي صـــعودهـــا وهـــبوطـــها 
أثــناء نــزول قــيّوم األســماء (وهــو تــفسير الــباب لــسورة يــوســف) مــتلذّذًا مــن تــرنّــمات مــناجــاتــه 
الّـتي كـان يـتلوهـا فِــي صـلواتـه وكـان بـني كـل مـناجـاة وأخـرى يـكّرر اآليـة ﴿ سـبحان ربّـك ربّ 

العزّة عّما يصفون وسالم َعَلى املرسلني والحمد هلل ربِّ العاملني﴾.

ثـم الـتفت إلـيّ وخـاطـبني بـقولـه: (يـا مـن هـو أّول مـن آمـن بـي حـقًّا إنّـني أنـا بـاب اهلل وأنـت بـاب 
الـــباب، وال بـــّد وأن يـــؤمـــن بـــي ثـــمانـــي عشـــرة نـــفًسا مـــن تـــلقاء أنـــفسهم ويـــعترفـــون بـــرســـالـــتي 
وسينشــــدنــــي كــــّل مــــنهم عَـــــَلى انــــفراد بــــدون أن يــــدعــــوهــــم أحــــد أو يــــنبّههم إلــــيها، وعــــندمــــا يــــتمّ 
عـــددهـــم يـــجب انـــتخاب أحـــدهـــم ملـــرافـــقتي فِـــي الـــحجّ إلـــى مـــّكة واملـــديـــنة، وهـــناك أبـــّلغ الـــرّســـالـــة 
اإللــهيّة إلــى شــريــف مــّكة ثــم أرجــع إلــى الــكوفــة وفــي مسجــد تــلك املــديــنة أُظهــر األمــر وعــليك 
اآلن أن تــكتم عَــــْن أصــحابــك وعــن كــّل شــخص آخــر وواصــل االنــقطاع فِـــي مسجــد إيــلخانــي 
وواظــب عَـــَلى الــّدرس فــيه واحــذر أن تُظهِــر َمــكنون هــذا السّــــــّر مــن ســلوكــك أو هــيئتك إلــى وقــت 
مــفارقــتي لــلحجاز، وســأعــنّي لــكّل مــن الــثّمانــي عشــرة نــفًسا رســالــته ومــهّمته وســأعــرّفــهم كــيفيّة 
تـــبليغ كـــلمة اهلل وإحـــياء الـــنّفوس). وملّــا أتـــّم هـــذه الـــكلمات أمـــرنـــي بـــاالنـــصراف ورافـــقني إلـــى 
الـباب وجـاءت هـذه الـرّسـالـة عـليَّ غـرّة كـالـّصاعـقة الـتي خـّدرت جـميع قـواي وقـتًا مـا، وكـان بـهاء 
إشـراقـها يخـطف األبـصار وأخـذتـني قـّوتـها الـّساحـرة وحـرّكـت أعـماق قـلبي بشـّدة الـفرح وفـرط 
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الـــتّعّجب والـــّدهـــشة والـــخوف، وكـــان الـــحبور هـــو الـــغالـــب عـــليّ مـــن جـــميع هـــذه اإلحـــساســـات 
وكـــذلـــك الـــقّوة، فـــإنّـــهما أخـــذا بـــمجامـــع قـــلبي واســـتولـــيا عَــــَلى هـــيكلي ولـــبّي، فـــكم كُـــــنَْت أحـــسّ 
بـــالـــّضعف واإلهـــمال والـــجنب قـــبل ذلـــك، ومـــا كُــــنَْت أقـــدر عَــــَلى الـــكتابـــة وال عَــــَلى املـــشي وكَــــانَـــتْ 
يـداي ورجـالي تـرتـعشان عَــَلى الـّدوام، ولـكّن مـعرفـة أمـره بـعد ذلـك كهـربـت جـسمي وأحسسـت 
بــوجــود قــّوة وشــجاعــة ال يــقدر الــعالــم بــأجــمعه عَـــَلى مــقاومــتها بــل لــو اجــتمع أهــل األرض ومــا 
عــندهــم مــن قــّوة لــرأيــت فِـــي نــفسي مــن الــجسارة مــا أقــاوم بــه هــجومــهم وحــدي، فــكان الــوجــود 
أمـامـي كـقبضة مـن تـراب فِــي يـدي وكـأّن جـبريـل قـد تجسّــــــد فـيّ وهـو يـنادي الـعاملـني: (تـنبّهوا 
أيّــــها األقــــوام فــــقد انــــبلج نــــور الــــّصباح والح األمــــر وفُــــتحت أبــــواب الــــرّحــــمة لــــتدخــــلوا فــــيها ألنّ 

املوعود اّلذي وعدتم به قد ظهر).

وعـلى هـذه الـحالـة تـركـُت املـنزل وعـدُت إلـى أخـي وابـن عـمي ورأيـُت الـكثيريـن مـن أتـباع الـّشيخ 
أحـمد مـّمن بـلغهم خـبر حـضوري فِــي مسجـد إيـلخانـي أتـوا ملـقابـلتي، وطـبًقا إلرادة مـحبوبـي 
قـــمُت لـــتنفيذ رغـــبته وملـــا رتّـــبُت الـــّدرس اجـــتمع حـــولـــي الـــكثيرون وجـــاء لـــزيـــارتـــي وجـــهاء وعـــلماء 
املـديـنة وكـان الجـميع قـد أُعـجبوا مـن الـّروح الـتي كـنُت أُلـقي بـها الـّدرس غـير عـاملـني بـأّن املـنبع 

الذي صدرت عنه إنّما هو ذلك املوعود الذي ينتظرونه بشغف.

وفـي هـذه األثـناء كـان الـباب يـدعـونـي لـزيـارتـه ويـرسـل لـي ذلـك الـخادم الـحبشيّ بـرسـالـة املـحبّة 
والـتّرحـيب، وكـلما زرتـه كـنُت أصـرف الـّليل بـتمامـه عـنده وأبـقى مـتيّقظًا إلـى مـطلع الفجـر تـحتَ 
أقـدامـه مـبهوتًـا مـن حـالوة حـديـثه مـتناسـيًا الـّدنـيا ومـا فـيها، وكَــانَـْت تـمّر تـلك الـّسويـعات كـالـبرق 
الــخاطــف وال أفــارقــه إال فِــي الفجــر بــعد الــترّدد وكــنت كــّل يــوم أنــتظر املــساء بــشغف حــتّى إذا 
دنـا الفجـر امـتألت حـزنًـا وأسـفًا لـفراقـه، وقـال لـي مـضيفي ذات لـيلة سـوف يـأتـي بـاكـرًا ثـالثـة 
عشــر شــخًصا مــن أصــحابــك وعــليك أن تُظهــر لــكّل مــنهم مــحبّتك الــزّائــدة وال تــتركــهم وشــأنــهم 
ألنّـــهم خـــصصوا حـــياتـــهم لـــطلب املـــحبوب، وادُع اهلل أن يـــمّكنهم بـــمنّه وكـــرمـــه عَــــَلى أن يـــسيروا 
بــــاطــــمئنان فِـــــي هــــذا الــــّصراط الــــذي هــــو أحــــّد مــــن الــــّسيف وأدّق مــــن الــــّشعر ومــــنهم مــــن هــــو 
مـــعدود عـــند اهلل مـــن عـــباده املـــنتخبني املخـــلصني، وآخـــرون يســـلكون طـــريـــًقا وســـطًا وال يظهـــر 
نـصيب الـباقـني حـتى تـأتـي الـّساعـة الّـتي يظهـر فـيها كـّل أمـر مـكنون، وفـي صـبيحة ذلـك الـيوم 
فِــي وقـت الفجـر عـند عـودتـي مـن مـنزل الـباب جـاء املـالّ عـلي البسـطامـي فِــي مسجـد إيـلخانـي 
ومـــعه بـــاقـــي أصـــحابـــه الّـــذيـــن أخـــبرنـــي عـــنهم الـــباب، وفـــي الـــحال قـــمُت لـــهم بـــواجـــب الـــّضيافـــة 
وذاَت لـــيلٍة بـــعد مـــرور بـــضعة أيّـــام عَــــَلى وفـــودهـــم كـــّلمني املـــالّ عـــلي نـــيابـــة عَــــْن بـــاقـــي أصـــحابـــه 
قـائـالً: (إنّـك لـتعلم عـظم ثـقتنا فـيك وإّن طـاعـتنا لـك بـدرجـة لـو تـّدعـي أنّـك الـقائـم املـوعـود فـإنّـنا 
جــميًعا ال نــتأخّـــر عَـــْن إجــابــتك، وطــبًقا ألمــرك قــد تــركــنا أوطــانــنا لــلبحث عَـــْن مــوعــودنــا املــحبوب 
وإنّـــك كُــــنَْت أّول قـــدوة حـــسنة لـــنا وقـــد تـــبعنا خـــطواتـــك وعـــزمـــنا أن ال نـــتوانـــى فِــــي بـــحثنا حـــتّى 
نـــعثر عَــــَلى ضـــالّـــتنا املـــنشودة، ولـــقد تـــبعناك إلـــى هـــذا املـــكان ونـــحن مســـتعّدون لـــقبول كـــّل مـــن 
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تـــقبله أمـــالً فِــــي االســـتظالل فِــــي ظـــّل حـــمايـــته والـــفوز مـــن املـــخاطـــر الـــتي تـــؤذن بـــدنـــّو الـــّساعـــة 
األخــيرة، وقــد رأيــنا مــن مــالمــح وجــهك أّن الــترقّـــب قــد انــتهى وأّن االضــطراب قــد زال، ولــذلــك 
نـــرجـــوك أن تـــخبرنـــا عَـــــْن ســـبب ذلـــك حـــتّى نتخـــّلص نـــحن أيـــًضا مـــن عـــبء االنـــتظار والـــّشّك). 
فــأجــبتهم بــلطف قــائــالً: (إّن أصــحابــك ربّــما نســبوا هــدوئــي وســروري إلــى الــّصيت والّشهــرة 
الـتي نـلتهما فِـي هـذه املـديـنة ولـكّن الـحّق بـعيد عَــْن ذلـك، فـالـعالـم جـميعه بـأبّهـته ومـالذه ال يـثني 
هـذا الحسـني البشـروئـي عَــْن مـحبوبـه ومـنذ بـدايـة هـذه املـهّمة املـقّدسـة الّـتي نـزلـت فِـي سـاحـتها 
أقـسمت بـأن يـكون نـصيبي أن أخـتم حـياتـي بـخاتـم دمـي، فـرحّــــبت بـالـولـوج فِــي بحـر الـباليـا، 
فــال أحــّن ألمــور هــذه الــدنــيا وال أبــغي إال رضــا املــحبوب فــال تــنطفىء هــذه الــنّار املشــتعلة فِــي 
قـــلبي إال إذا ســـفك دمـــي فِــــي ســـبيله وإنّـــكم والحـــمد هلل ســـترون ذلـــك الـــيوم، فـــبفضله الـــعميم 
وبـــمنّه وكـــرمـــه قـــد فُـــتحت أبـــواب رحـــمته أمـــام املـــالّ حســـني، واتّـــباعًــــا ألمـــره وحـــكمته قـــد أمـــرنـــي 
بــالــّسير عَـــَلى هــذا املــنهج إلخــفاء هــذه الــحقيقة). فحــرّكــت هــذه الــكلمات روح املــالّ عــليّ ورأى 
بـنفسه مـعناهـا وألـحّ عـليّ بـعنيٍ دامـعة أن أكـشف لـه عَــْن حـقيقة ذلـك الّـذي أبـدل الـّشّك بـالـيقني 
واالضــطراب بــاالطــمئنان وقــال: (أقــسمك بــربّــك الــرّحــمن أن تهــبني نــصيبًا مــن ذلــك الــرّحــيق 
الـقدسـيّ الّـذي تـناولـته مـن يـد الـرّحـمة، فـفي ذلـك إطـفاء لـلهيب ظـمأي وتهـدئـة الضـطراب قـلبي 
مــن ألــم االنــتظار). فــأجــبته: (ال تــطمح فِـــي أن تــنال مــنّي هــذا املــرغــوب وثــق بــه فــسوف يســّدد 

خطواتك ويُهّدأ روع قلبك).

فـأسـرع املـالّ عـليّ إلـى أصـحابـه وأخـبرهـم بـما دار بـينه وبـني املـالّ حسـني مـن الحـديـث وأشـعل 
فِــي قـلوبـهم الـرّغـبة فِــي الـبحث، وتـفرّقـوا للخـلوة طـالـبني بـالـّصوم والـتضرّعـات كـشف الـحجاب 
الـذي حـال بـينهم وبـني مـعرفـة مـحبوبـهم، وكـانـوا يـقولـون فِــي مـناجـاتـهم (الـّلهم ربّـنا إيّـاك نـعبد 
وإيّـــاك نســـتعني، اهـــدنـــا الـــّصراط املســـتقيم يـــا ربّـــنا وإلـــهنا أظهـــر لـــنا مـــا وعـــدتـــنا عَــــَلى لـــسان 
أنـبيائـك ورسـلك، وال تخـزنـا يـوم الـّديـن إنّـك لَــْن تخـلف املـيعاد). وفـي ثـالـث لـيالـي الخـلوة بـينما 
كـــان املـــالّ عـــلي البســـطامـــي مســـتغرقًــــا فِــــي الـــّصالة رأى رؤيـــا فظهـــر أمـــام عـــينيه نـــور تحـــرّك 
أمــامــه فــتبعه وهــو مــأخــوذ مــن بــهجته إلــى أن أّداه ذلــك إلــى مــحبوبــه املــوعــود فــانــتبه فِـــي تــلك 
الــــّساعــــة فِــــي نــــصف الــــّليل وهــــو مــــغتبط فــــرحًـــــــا وفــــتح بــــاب مخــــدعــــه وأســــرع إلــــى املــــالّ حســــني 
وارتـمى فِــي أحـضانـه وعـانـقه املـالّ حسـني بـغايـة املـحبّة قـائـالً: (الحـمد هلل الـذي هـدانـا لهـذا 
ومـا كـنّا لنهـتدي لـوال أن هـدانـا اهلل). وفــي فجــر ذلــك الــيوم ذهــب املــالّ حســني يــتبعه املــالّ 
عـلي إلـى مـنزل الـباب فـرأيـا ذلـك الـخادم الـحبشيّ واقـفًا عَــَلى الـباب فـعرفـهما وحـيّاهـما قـائـالً: 
(قــبل الفجــر ذهــبت ملــقابــلة ســيّدي فــأمــرنــي أن أفــتح بــاب املــنزل وأنــتظر عَـــَلى عــتبته قــائــالً إنّــه 
ســيحضر فِـــي هــذا الــصباح بــاكــرًا ضــيفان فــباســمي رحّـــــب بــهما وقــل لــهما ادخــلوهــا بســالم 

َعَلى اسم اهلل).
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وكَــــانَــْت مــقابــلة املــالّ عــلي مــع الــباب شــبيهة بــمقابــلة املــالّ حســني ولــم تــختلف عــنها إاّل فِـــي أنّ 
املـقابـلة الـّسابـقة كَـــانَـْت تـدور حـول الـحجج والـبراهـني عَــَلى رسـالـة الـباب بـينما فِــي هـذه الـّدفـعة 
سـادت روح الـخضوع والـخشوع الـتّام وامـتألت الـغرفـة بـالـحياة مـن أثـر تـلك الـقوة الـّسماويـة، 
وكـأن كـّل شـيء فـيها يـنادي: (قـد انـبثق فجـر الـيوم الجـديـد وتسـّلط املـوعـود عَــَلى قـلوب الـعاملـني 
وبـيده كـأس األسـرار ومـعني الخـلود طـوبـى لـلّشاربـني). وكـذلـك وجـد كـّل مـن بـاقـي االثـنيّ عشـر 
مـن األصـحاب املـرافـقني لـلمالّ عـلي مـحبوبـه كـّل بـدوره وبـكامـل سـعيه وجـّده فـرآه الـبعض فِــي 
الـــّرؤيـــا والـــبعض اآلخـــر أثـــناء صـــلواتـــه، ومـــنهم مـــن وجـــده أثـــناء تـــأمّــــالتـــه مســـترشـــًدا بـــاإللـــهام 
الــّربّــانــي الــذي ألــهمهم ملــعرفــة قــّوة بــهائــه وتشــرّف هــؤالء بــحضرة الــباب كــما تشــرف املــالّ عــلي 
مِــــْن قَـــبُْل وكَــــانَــْت زيــارتــهم لــه مــصحوبــة بــاملــالّ حســني ودعــوا بحــروف الــحيّ وكــمل مــنهم ســبعة 
عشــر حــرفًــا وثــبت اســمهم فِـــي لــوح اهلل املــحفوظ بــالــتّدريــج وتــعيّنوا رســالً لــلباب وأمــناء لــديــنه 

وناشرين لنفحاته. 

وتـــكّلم الـــباب أثـــناء مـــحادثـــته مـــع املـــالّ حســـني ذات لـــيلة قـــائـــالً: (قـــد أثـــبتنا ســـبعة عشـــر حـــرفًـــا 
وانـضّموا لـلواء ديـن اهلل ولـم يـبَق إال حـرف واحـد عَــَلى تـمام الـعدد فـعلى هـؤالء الحـروف الـقيام 
لـــدعـــوة األمـــر وتـــأســـيس ديـــن اهلل وســـيأتـــي الحـــرف األخـــير فِـــي الـــّليلة الـــقادمـــة لـــيكمل الـــعدد). 
فــفي الــيوم الــتّالــي فِـــي الــغروب بــينما كــان الــباب راجــًعا إلــى مــنزلــه مــتبوعًــــا بــاملــالّ حســني إذ 
ظهــر شــاب عــليه غــبار الــّسفر واقــترب مــن املــالّ حســني وعــانــقه وســألــه إذا كــان قــد وصــل إلــى 
بـغيته، فـاجتهـد املـالّ حسـني أن يهـّدئ روعـه وطـلب مـنه أن يـترقّـب ووعـد بـإرشـاده فـلم يـقبل ذلـك 
الــّشاب أن يــلتفت إلــى نــصحه ووجّـــــه نــظره إلــى الــباب وقــال لــلمالّ حســني: (ملــاذا تــكتم عــنّي. 
فـإنّـي أعـرفـه مـن هـيئته وإن أشهـد فِـي سـّري أنّـه ال يـقدر أحـد خـالفـه فِـي الشّـــــرق أو الـغرب أن 
يـّدعـي أنّـه الـحّق). فـُدهِـــَش املـالّ حسـني مـن كـلماتـه واعـتذر إلـيه وطـلب مـنه أن يـضبط حـواسّــــــه 
حـتّى يـأتـي الـوقـت الّـذي يـقدر فـيه أن يـبوح لـه بـالـحّق وتـركـه مسـرعًــا نـحو الـباب وأخـبره بـما دار 
بـينه وبـني ذلـك الـّشاب مـن املـحادثـة فـأجـابـه الـباب: (ال تـدهـش مـن ذلـك املسـلك فـإنّـنا كـنّا فِــي 
عـالـم الـّروح نـتحادث مـع ذلـك الـّشاب ونـعرفـه مِــْن قَـبُْل وكـنّا نـنتظر قـدومـه فـاذهـب إلـيه وأحـضره 
أمــامــنا) فــتذكّـــر املــالّ حســني حــاالً مــن كــلمات الــباب تــلك الــفقرة (إنّــه فِـــي الــيوم األخــير تــجوب 
رجــال الــغيب فــضاء الــعالــم عَـــَلى أجــنحة الــّروح ويــحضرون أمــام الــقائــم املــوعــود ويــبتغون مــنه 
ذلــك السّــــــّر الــذي يحــّل لــهم مــعضالتــه ويــزيــل مــتاعــبهم). ومــع أّن هــؤالء األبــطال كــانــوا بــعيديــن 
عـنه بـالجسـد إال أنّـهم روحـيًّا كـانـوا مـشغولـني بـاملـناجـاة مـع مـحبوبـهم ويـشاركـونـه فِــي أحـاديـثه 
وصـــحبته، وإال فـــكيف يـــمكن لـــلّشيخ أحـــمد والـــّسيّد كـــاظـــم أن يـــعرفـــا الـــباب وكـــيف تـــمّكنا مـــن 
االطّـــالع عَــــَلى السّــــــــّر املـــودع فـــيه بـــل كـــيف يـــتمّكن الـــباب نـــفسه والـــقّدوس تـــلميذه املـــحبوب أن 
يـحصل بـينهما مـا دّونـاه لـوال وجـود رابـطة سـّريّـة تجـمع أرواحـهما، ألـم يشـر الـباب فِــي ابـتداء 
دعــوتــه فِـــي أوائــل ســور قــيّوم األســماء الــتي هــي تــفسير ســورة يــوســف إلــى أهــّميّة وجــالل 
بــهاء اهلل وأمــره؟ ألــم يــُك قــصده فِـــي بــيان األضــرار الــتي لــحقت بــيوســف مــن أخــوتــه ومــا ظهــر 
مـــنهم مـــن الـــغدر والـــجفاء أن يـــتنبّأ بـــما يـــصيب بـــهاء اهلل مـــن أخـــيه وأقـــاربـــه؟ ألـــم يـــُك الـــقّدوس 
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مســتمرًّا لــيل نــهار وهــو مــحاط بجــموع األعــداء مــن كــّل الــجهات وبــنيران ال تــخبو أوارهــا فِـــي 
قـــلعة الـــّشيخ طـــبرســـي فِــــي إعـــداد وتـــكميل مـــديـــحه فِــــي بـــهاء اهلل فِــــي تـــفسيره الـــخالـــد لحـــرف 
الـــّصاد مـــن ســـورة الـــّصمد الـــذي يـــبلغ نـــحًوا مـــن خـــمسمائـــة ألـــف بـــيت؟ يشهـــد بـــذلـــك كـــّل مـــن 

يمعن النّظر ِفي آيات وكلمات تفسير قيّوم األسماء.

وقـد كـمل عـدد الـتاّلمـيذ املُنتخبني بـقبول الـقّدوس لـدعـوة الـباب واسـمه محـّمد عـلي ويـنتمي مـن 
والـدتـه إلـى سـاللـة اإلمـام الـحسن أكـبر أحـفاد الـرّسـول، وكـان مـولـده فِــي بـارفـروش فِــي إقـليم 
مــازنــدران ومــّما يــنقل عَــــْن الّـــذيــن حــضروا دروس الــّسيّد كــاظــم أّن الــقّدوس تــتلمذ عــليه وكــان 
يجــلس فِــي الــّصّف األخــير مــن املجــلس ويــقوم بــعد انــتهاء الــّدرس قــبل غــيره، وامــتاز عَـــْن بــقيّة 
األصـحاب بـالهـدوء والـّسكينة ودمـاثـة األخـالق، وكـان الـّسيّد كـثيرًا مـا يـقول إّن بـعض الـتالمـيذ 
مـع أنّـهم يجـلسون فِـي آخـر الـّصفوف ويظهـر مـنهم سـكوت تـاّم لـهم فِـي نـظره مـقام جـليل عَــَلى 
شـــأن ال يســـتحّق بـــنفسه أن يـــكون مـــن خـــّدامـــهم، وكـــان تـــالمـــيذه يـــالحـــظون تـــواضـــع الـــقّدوس 
ويـــعترفـــون بـــسمّو وشـــرف أخـــالقـــه ولـــكنّهم مـــا كـــانـــوا يـــعرفـــون قـــصد الـــّسيّد كـــاظـــم، وملـــا وصـــل 
الــقّدوس إلــى شــيراز واعــتنق األمــر كــان لــه مــن الــعمر اثــنان وعشــرون عــامًــا. ومــع صــغر ســنّه 
أظهــر شــجاعــة نــادرة وإيــمانًــا تــامًّـــا لــم يــصل إلــيه أحــد خــالفــه مــن أتــباع مــواله، وكــان قــد مــثّل 
فِــي أدوار حــياتــه واســتشهاده املــجيد صــّحة الحــديــث الــقائــل: (مــن طــلبني وجــدنــي ومــن تــقّدم 

إليّ شبرًا تقدمت إليه باًعا ومن أحبّني أحببته ومن أحببته قتلته ومن قتلته فعليّ ديّته).

!٤٤



الفصل الرابع - استشهاد حضرة األعلى

ـــــبَّ فِــي سَــــــِبيلَِك َومَــا تَـَمنَّيُْت إاِل الـَقتَْل فِــي مَــَحبَِّتكَ  "يـا بَـِقيََّة اهللِ قَــْد فَـَديْـُت بِــُكلِّي لَــَك َورَضِـــــــــيُت السّـَ
وَكَــفَى بِــاهللِ الـَعلِّيِ مُــْعتَِصًما قَـِديـًما وَكَــفَى بِــاهللِ شَــــــاهِــًدا َووَكِــيالً يَـا قُـرَّةَ الـَعنيِ قَـْد أَحْــــزَنَـِني كَــالمُــكَ 
ـــَك املَـــْحبُوُب لَـــــكَ  فِـــــي هَـــــذَا الــــَجَواِب األَكْــــــبَِر واَل الــــُحْكُم إاِل هللِ واَل األَمْـــــُر إاِل مِــــــَن اهللِ. َولَـــــَعْمِري إِنّـَ

الَحقُّ َوالَخْلُق واَل َحْوَل إاِل ِباهللِ وَِكفَى ِباهللِ َمواْلَك ُمنْتَِقًما َعَلى الَحقِّ ِبالَحقِّ ِباهللِ َشِديًدا".

"حضرة الباب"

َلوْحُ الزِّيَارَِة

ــِذي طَــَلعَ مِــــْن جَـــــَمالِــَك األَبْــَهى عَــــَليَْك يَــا َمظْهَــــرَ  ــِذي ظَهَــــَر مِــــْن نَــفِْسَك األَعْــــَلى َوالــبََهاُء الّـَ  أَلــثَّنَاُء الّـَ
َماِء. أَْشهَــــُد أَنَّ بِـــَك ظَهَــــرَْت سَـــــــْلطَنَُة اهللِ  الـــسَّ الـــِكبِْريَـــاِء َوسُـــــــْلطَاَن الـــبََقاِء َومَـــلِيَك مَـــْن فِـــي األَرِْض َو
عَــــظََمُة اهللِ وَكِــــبِْريَـــاؤُهُ َوبِـــَك أَشْــــــــرَقَـــْت شُــــــــُموُس الـــِقَدمِ فِـــي سَـــــــَماِء الـــَقَضاِء َوطَــَلعَ جَــــــَمالُ  َواقْـــِتَدارُهُ و
الــَكاِف َوالــنُّوِن وبَــَرزَ سِــــــرُّ اهللِ  الــَغيِْب عَـــْن أُفُــِق الــبََداِء. َوأَشهَــــُد أَنَّ ِبحَـــــرَكَــــٍة مِــــْن قَـــَلِمَك ظَهَــــَر حُـــــْكُم 
املَـْكنُوُن َوبُـِدئَـِت املُـْمِكنَاُت َوبُـِعثَِت الـظُّهورَاُت. َوأَشهَـــُد أَنَّ ِبجَــــَمالِـَك ظَهَـــَر جَــــَماُل املَـْعبُوِد َوبِــَوجْــــِهكَ 
الـُعْليَا  َل بَـنْيَ املُْمكنَاِت َوصَـــــــــِعَد املُخْـــلُِصوَن إِلَـى الـذُّْرَوِة  الَح َوجْــــُه املَْقُصوِد َوبِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدَك فُـصِّ
فَْلى. َوأَْشهَـــُد ِبِــأَنَّ مَــْن عَــرَفَـَك فَـَقْد عَــرََف اهللَ َومَــْن فَـازَ بِــَلِقائِــَك فَـَقدْ  َواملُشْــــــرِكـوَن إِلَــى الـدَّرَكـاِت الـسُّ
فَــازَ بِــَلَقاِء اهللِ. فَــطُوبَــى مِلَـْن آمَــَن بِــَك َوبِــآيَــاتِـــَك َوخَـــَضعَ ِبسُــــــْلطَانِــَك َوشُــــــرَِّف بِــلَِقائِــَك َوبَــَلغَ بِــرِضَــــــــــائِــكَ 
كَــــــفََر بِـــــآيَــــاتِـــــَك َوجَـــــــاحَـــــــدَ  َوطَــــاَف فِـــــي حَـــــــْولِــــَك وحَـــــــَضَر تِـــــْلَقاَء عَـــــرْشِــــــــَك، فَــــَويْــــٌل مِلَـــْن ظَــــَلَمَك َوأَنْــــَكرََك و
ِبسُــــــْلطَانِـــَك َوحَـــــارََب بِـــنَفِْسَك َواسْــــــتَكبََر لَــَدى َوجْـــــِهَك َوجَـــــاَدَل بِـــبُرْهَـــانِـــَك َوفَــرَّ مِـــْن حُـــــُكومَـــِتَك َواقْــِتَدارِكَ 
وَكـاَن مِـــَن املُشْــــــرِكـنَي فِــي أَلـَواحِ الـُقْدِس مِـــْن إِصْــــــــــبَعِ األَمْــِر مَــْكتُوبًـا. فَـيَا إِلـِهي ومَــْحبُوبِــي فَـأَرْسَــــــلْ 
إِلَــيَّ عَـــْن يَــِمنيِ رَحْـــــَمِتَك َوعِــــنَايَــِتَك نَــفََحاِت قُــْدِس أَلْــطَافِـــَك لِتَجْـــــذُبَــِني عَـــْن نَــفِْسي َوعَـــِن الــدُّنْــيَا إِلَــى 
شَــــــطِْر قُـْربِــَك َولِـَقائِــَك. إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء، وإِنّـََك كُــنَْت عَــَلى كُــلِّ شَــــــيٍْء مُــِحيطًا. عَــَليْكَ 
يَا َجَماَل اهللِ ثَنَاُء اهللِ َوِذْكرُهُ وبََهاُء اهللِ ونُورُهُ. أَْشَهُد ِبأَنَّ َما رَأَْت َعنْيُ اإِلبَْداعِ َمظُْلوًما ِشبَْهَك. 
ـــــــالسِـــــــِل َواألَغْــــالَِل َومَــــرَّةً كُـــــنَْت تَـــْحتَ  ــامِـــــَك فِــــي غَــــَمرَاِت الـــباَليَـــا. مَــــرَّةً كُـــــنَْت تَـــْحَت السّـَ كُـــــنَْت فِــــي أَيّـَ
حَــــــِكيمٍ. ُروحِـــــي لِـــُضرِّكَ  سُـــــــيُوِف األَعْــــَداِء، ومَــــعَ كُـــــلِّ ذلِـــَك أَمَــــرَْت الـــنَّاَس بِــــَما أُمِـــــرَْت مِـــــْن لَـــُدْن عَــــلِيمٍ 
ــِذيــَن اسْـــــــتََضاَءْت ُوجُـــــوهُـــُهم مِــــْن أَنــَواِر َوجْـــــِهكَ  اهللَ بِـــَك َوبِـــالّـَ الــِفَداُء َونَــفِْسي لِــباَلَئِـــَك الــِفَداُء. أَسْـــــــأَُل 
ــــبَُحاِت الّـَِتي حـالَـْت بَـيْنََك وبَـنْيَ خَــْلِقَك َويَـْرزُقَـِني  َواتّـَبَُعوا مَــا أُمِــُروا بِــِه حُــــبًّا لِـنَفِْسَك أَْن يَـْكِشَف السّـُ
ـَك أَنــَت املُـْقتَِدُر املُـِتَعالِــي الــَعِزيــزُ الــَغفُوُر الــرَّحِـــــيُم، صَــــــــــلِّ الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي  خَـــيَْر الــدُّنْــيَا َواآلخِـــــرَِة. إِنّـَ
ـــــــْدرَِة وأَْورَاقِـــــَها َوأَغْــــَصانِـــــَها َوأَفــــنَانِـــــَها َوأُصُــــــــــــولِــــَها وفُــــُروعِــــــَها بِـــــَدَوامِ أَسْــــــــَمائِـــــَك الــــُحْسنَى  عَـــــلى السّـِ
َوصِــــــــفَاتِــَك الـُعْليَا. ثُـمَّ احْــــفَظَها مِــْن شَــــــرِّ املُْعتَِديـَن َوجُــــنُوِد الـظَّامِلنَِي. إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَقِديـُر. صَـــــــــلَّ 
إِمَــائِــَك الـفَائِــزَاِت، إِنّـََك أَنْـَت الـَكِريـُم ذُو الـفَْضِل الـَعِظيمِ.  الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي عَـــَلى عِـــبَاِدَك الـفَائِــِزيـَن َو

ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الكِريُم.

!٤٥



مقتطفات من ألواح حضرة بهاء اهلل

"ال إِلـَه إاِل هُــَو َوحْــــَدهُ ال شَــــــِريـَك لَــُه واَل شَــــــِبيَه لَــُه واَل نِــدَّ لَــه وال ضِـــــــــدَّ لَــه واَل َوِزيـَر واَل نَـِظيَر واَل مِـــثَالَ 
إنَّ نُــــْقطََة األولَــــى َعهْــــــُدهُ َوبَــــهاؤُهُ َوعَـــــظََمتُُه وَكِــــــبِْريــــاؤُهُ والهُـــــوتُــــه َوجَـــــــبَروتُــــُه َوسُــــــــْلطَانُــــُه َوعِــــــزَّتُــــهُ  لَــــه، َو
َومَــَلُكوتُـُه َواقْـِتَدارُهُ َوعِــزُّهُ َوشَــــــرَفُـُه َوألْـطَافُـُه، َوبِــِه أَشْــــــَرَق جَــــمالُـُه َوظَهَــَر َوجْــــُهُه َوطََلعَ بُـرْهَــانُـُه َوتَـمَّ َدلِـيُلهُ 
َمواِت َواألرِْض َوبُــِعَث مَـــْن فِـــي مَـــَلُكوتِ  تُُه واَلحَـــــْت آيــاتُــه َوبِـــِه ُحشِــــــَر كُــــلُّ مَـــْن فِـــي الــسَّ وَكَــــُمَلْت حُـــــجَّ

األْمِر َوالَخْلِق َوِبِه َهبَّْت نَفََحاُت الُقْدِس َعَلى الَعامَلنَِي".

ًدا قَـبَْل عَــلِيٍّ الّـَِذْي امْــتَزََج َلحْــــُمُه ِبَلحْــــمِ مَــواْلهُ َوَدمُــُه بِــَدمِــِه َوَجسَـــــُدهُ  "إنّـَا نَـذْكُــُر فِــي هَــذَا املَقامِ ُمحَــــمَّ
ـاِب، يَْشهَــُد قَـَلِمي األعْــَلى بِــأنّـَُه فَـازَ بِــَما ال فَـازَ أحَــــٌد قَـبَْلهُ  ِبَجسَـــــِدِه َوعَــظُْمُه بِــَعظْمِ َربّـِه الـَعِزيـِز الـَوهّـَ
َوَورََد عَــــَليِه مَــــا ال سَـــــــِمَعْت شِـــــــبَْهُه اآلذَاُن، عَــــَليِه بَـــهائـــي َوبَـــهاُء مَــــَلُكوتِــــي َوجَــــــبَُروتِــــي َوأهْــــِل مَــــدائِــــنِ 

الَعْدِل َواإلنَْصاِف".

مقتطف من سورة األحزان املنزلة

من يراعة حضرة بهاء اهلل

"... أُشَـــــاهِــُد بِـأَنَّ قَـْلِبي اشْـــــتََعَل مِــْن نَـاِر األَحْـــزَاِن بِـَما َورََد عَــَلى جَـــَماِل الـرَّحْـــَمِن مِــْن مَـأل الـفُرْقَـاِن، 
كَــأَنَّ كُــلَّ أَرْكَــانِــي يَشْـــــتَِعُل حِـــينَِئٍذ بِــنَاٍر الّـَِتي لَـْو أُلْـِقيَ زِمَــامُــَها َلتُحْــــِرُق كُــلَّ مَــْن فِــي امْلُْلِك وَكَــاَن اهللُ 
عَــَلى ذَلِـَك شَــــــِهيًدا، وَكَـــذَلِـَك أُشـاهِــُد بَـأَْن يَـبِْكيَ عَــيِْني ثُـمَّ كُـــلُّ جَــــَوارِحِــــي حَــــتَّى يَـْمطَُر مِـــْن شَــــــَعراتِــي 
ـذيــَن هُـــْم قَــتَُلوا اهللَ َومَــا عَـــرَفُــوه، َوفِــي  ـــــتُْه الــبَأســآُء مِـــْن هَـــؤاُلِء األَشْــــــِقيآِء الّـَ قَــطَرَاُت الــدُّمُــوعِ بِــَما َمسّـَ
حِـــنيِ الّـَِذي افْتَخَــُروا بِــاسْـــــمٍ مِــْن أَسْـــــمآئِــِه عَــلَُّقوه فِــي الـَهوآِء َوضَـــــــــَربُـوا عَــَليِْه رَصَـــــــــاَص الـبَْغَضاِء، فَـيَا 
لَــيَْت مَـــا خُـــلَِق اإلبْــَداُع َومَـــا ذُوَِّت االخــِترَاُع َومَـــا بُــِعَث نَــِبيٌّ َومَـــا أُرْسِـــــَل رَسُــــــوٌل َومَـــا حُـــــقَِّق أَمْـــٌر بَــنيَْ 
مآِء َومَـا نُـزِّلَـْت صَـــــــــحائِـُف واَل كُــتٌُب واَل زُبُـٌر واَل أَلْـَواحٌ  الـِعباِد، َومَـا ظَهَــَر اسْـــــُم اهللِ بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
ـِذيـَن هُــْم كَـــفَُروا بِــاهللِ  واَل رِقَــاٌع، َومَــا ابـتُلِيَ جَــــَماُل الـِقَدمِ بَـنْيَ هَــؤاُلِء األَشْــــــِقيَاِء َومَــا َورََد عَــَليِْه مِـــَن الّـَ
َجهْــــرَةً َوارْتَــَكبُوا مَـــا ال ارْتَــَكبَُه أَحَـــــٌد مِــــَن الــَعامَلِــنَي جَـــــِميًعا، تَــاهللِ الــَحقِّ يَــا عَــــلِيُّ لَـــْو تَــنْظُُر فِـــي كُــــلِّ 
أَرْكَـــانِــي َوجَــــوارِحِــــي وَكَـــِبِدي َوقَـْلِبي َوحَــــشائِــي َلتَجُِد أَثَـَر رَصَـــــــــاٍص الّـَِذي َورََد عَــَلى هَــيَْكِل اهللِ، فـآهٍ 
ــــْدرَةُ عَــِن األَثْـماِر َوهَــِذهِ  آٍه إذًا بَـِقيَ مُـنِْزُل اآليـاِت عَــِن اإلنْـزَاِل َوهَــذَا البَحْـــُر عَــن األَمْـَواجِ َوهَــِذِه السّـِ
مآُء عَــــِن االرْتِــــفَاعِ، وَكَـــــذَلِـــَك كَـــــانَ  ْمُس عَــــِن األَنْـــَواِر َوهَــــِذِه الـــسَّ حاُب عَــــِن األَمْــــطَاِر َوهَــــِذِه الـــشَّ الـــسَّ
األَمْـُر حِـــينَِئٍذ مَـْقِضيًّا، فَـيَا لَـيَْت كُــنُْت فَـانِـيًا َومَـا َولَـَدتْـِني أُمِــي َومَـا سَـــــِمْعُت مَـا َورََد عَــَليِْه مِــَن الّـَِذيـنَ 
ـبَُعوا أنْــفَُسَهم  هَـــْم عَـــبَُدوا األَسْــــــمآَء َوقَــتَلوا مُــنْزِلَــها َوخــالِــَقها َومُــَحقَِّقَها َومُــرْسِـــــَلها، فَــأُفٍّ لَــُهْم بِــما اتّـَ
وُح َوجْـــــَهُه عَـــَلى الــتُّرَاِب بِـــَما  ـاُت عَـــْن غُــرُفــاتِـــِهنَّ َوَوضَــــــــــعَ الــرُّ َوهَـــَويــُهْم َوظَهَــــَر مِــــنُْهم مَـــا خَـــرَِّت الــُحوِريّـَ
َورََد عَـــــَلى رَبِّ األَْربَــــاِب مِـــــْن هَـــــؤاُلِء الــــذِّئــــاِب، إذًا يَــــبِْكي كُـــــلُّ شَـــــــــيٍْء لِــــبَُكائِـــــي لِــــنَفِْسِه َويَــــُضجُّ كُـــــلُّ 
األَشْــــــيآِء لِـَضجِيجي لِـِفراقِــِه، قَـْد بَـَلْغُت فِــي الحُــــزِْن عَــَلى مَــقامٍ لَـْن يَخْـــُرَج مِـــْن فَـِمي نَـَغماُت الـبَقآءِ 

واَل َعْن َقْلِبي نَفَحاُت الرَّوَحى، َوَلوال ِعْصَمِتي نَفِْسي النْفَطَرَْت أَرَْكاِني وَُكنُْت َمْعُدوًما..."

!٤٦



مناجاة صدر من قلم حضرة ولي أمر اهلل:

هو اهلل

يا َربَّنا األَْعَلى نَْسأَُلَك ِبَحقِّ َدِمَك املَرُْشوِش َعَلى التُّراِب ِبأَْن تَجَِب ُدعاَءنَا َوتَْحفَظَنَا ِفي َصْوِن 
ــــــُلوِك فِـــي  ـَقنا عَـــَلى السّـُ ـَدنــا َوتُــَوفّـِ إِحْـــــسانِـــَك َوتُــَؤيّـِ حِـــــمايَــِتَك وَكَــــالَءتِـــَك َوتُــْمِطَر عَـــَليْنا سَـــــــَحاَب جُـــــوِدَك َو
ِتَك َوانْــــِتَشاِر آثــــارَِك َوَدفْــــعِ شَـــــــــرِّ أَعْـــــَدائِـــــَك َوالتَّخَــــــلُّقِ  إِثْــــباِت حُـــــــجَّ ِك بِـــــَحبِْل واَلئِـــــَك َو سَــــــــِبيلَِك َوالــــتََّمسُّ
إِعْــالِن أَمْــِر مَــْحبُوبِــَك األَبْـهى الّـَِذي فَـَديْـَت نَـفَْسَك فِــي سَـــــِبيلِِه َومـا تَـَمنَّيَْت إاِلَّ الـَقتَْل فِــي  بِــأَخْــالقِــَك َو
مَـــَحبَِّتِه، أَغِــــثْنا يــا مَـــْحبُوبَــنا األَعْــــَلى َواشْـــــــُدْد أُزُورَنــا َوثَــبِّْت أَقْـــَدامَـــنا َواغْـــِفْر لَـــنَا ذُنُــوبَــنَا وَكَــــفِّْر عَــــنَّا 
سَـــــيِّئَاتِــنَا، َوأَطْلِْق أَلْـِسنَتَنا بِـَمَحامِــِدَك َونُـُعوتِــَك، وَكَــلِّْل أَعْــَمالَـنَا َومَـْجُهوَداتِــنا بـِإكْــلِيِل قَـبُولِـَك َورِضَـــــــــائِـكَ 
ِتَك َوأَجِـــرْنـا فِــي جِـــواِر رَحْــــَمِتَك َوأَْدخِــــْلنا فِــي  َواجْــــَعْل خَــاتِــَمَة حَــــياتِــنا مـا قَــدَّرْتَـُه لِْلُمخْـــلِِصنَي مِـــْن بَـِريّـَ
ـْحنَا ِبَصهْــــباءِ  بِـــنَي مِــــْن أَحِــــبَِّتَك َوقَــدِّْر لَــنَا الــُوفُــوَد عَـــَليَْك َورَنّـِ فَــضاِء أَنْــواِر قُــْربِـــَك َواْحشُــــــرْنــا مَـــعَ املُـَقرَّ

لَِقاِئَك َوأَْخلِْدنا ِفي َحَداِئِق ُقْدِسَك َواْرزُْقنَا ُكلَّ َخيٍْر َقدَّرْتَُه ِفي َمَلُكوِتَك يا ُمِغيَث العامَلنَِي.

عبد عتبته شوقي

وقائع استشهاد حضرة الباب

"وكــان الــباب قــبل وصــول الــّضابــط بــأربــعني يــومًــا إلــى جهــريــق قــد جــمع أوراقــه واأللــواح الّــتي 
مــعه ووضــعها مــع قــلمه ودواتــه وأخــتامــه وخــواتــيمه الــعقيقية فِـــي صــندوق وســّلمها لــلمالّ بــاقــر 
أحــــد حــــروف الــــحيّ، وأعــــطاه أيــــًضا خــــطابًــــا ليســــّلمه لــــلميرزا أحــــمد كــــاتــــب وحــــيه وفــــيه وضــــع 
مــفتاح الــّصندوق وأوصــاه بــأن يــتحفّظ عَـــَلى الــوديــعة، وأكّـــد لــه قــداســة مــحتويــاتــها وأن يــخفي 
الــوديــعة عَــــْن أّي شــخص خــالف املــيرزا أحــمد، ورحــل املــالّ بــاقــر تــوًّا إلــى قــزويــن ووصــل تــلك 
املـــديـــنة بـــعد ثـــمانـــية عشـــر يـــومًـــا وعـــلم أّن املـــيرزا أحـــمد رحـــل مـــنها إلـــى قُـــم، فـــتبعه إلـــيها حـــاالً 
ووصـلها فِــي أواسـط شهـر شـعبان، وكـنت فِــي قُــم مـع شـخص يُـدعـى صـادق الـتّبريـزي الّــذي 
أرسـل إلـيه املـيرزا أحـمد وطـلب مـنه أن يـحضرنـي مـن زرنـد، وكـنت أقـطن فِــي مـنزل واحـد مـع 
املـــيرزا أحـــمد الّـــذي اســـتأجـــره فِــــي قـــسم بـــاغ پـــنبه، وكـــان يـــقطن مـــعنا فِــــي تـــلك األيّـــام الـــّشيخ 
عــظيم والــسيّد إســماعــيل وكــثير مــن األصــحاب، فــأعــطى املــالّ بــاقــر األمــانــة إلــى املــيرزا أحــمد 
وهـــذا فـــتحها كـــطلب الـــّشيخ عـــظيم أمـــامـــنا، وقـــد عـــجبنا إذ رأيـــنا مـــن بـــني األشـــياء الّــــتي فِــــي 
الـّصندوق مـلف ورق أزرق مـن أغـلى أنـواع الـنّسيج وأرقّـها، وفـيه دبـج الـباب بخـّط يـده الـبديـع 
مــن نــوع الّشكســته وعــلى هــيئة مــثّمن نــحًوا مــن خــمسمائــة آيــة جــميعها عــبارة عَـــْن اشــتقاقــات 
مــن كــلمة بــهاء، وكــان املــلّف بــحالــة صــيانــة تــامّـــة ونــظافــة فــائــقة، يظهــر عــليه مــن أّول نــظرة أنّــه 
مـطبوع ال مخـطوط، وكَــانَـْت الـكتابـة بـغايـة الـّدقّـة، وإذا نـظرت مـن بُـعد يظهـر عـليها كـأنّـها قـطعة 
مــن الــحبر عَـــَلى الــورق، وقــد أخــذنــا الــعجب مــن هــذه الــقطعة املــكتوبــة الــتي ال يــقدر أي كــاتــب 
أن يـأتـي بـمثلها، فـأعـيد املـلف إلـى مـكانـه وأعـطي لـلميرزا أحـمد وتـوجّـــه بـه فِـي نـفس الـيوم إلـى 
طهــران، وقــبل ارتــحالــه أخــبرنــا أّن كــّل مــا يــمكنه أن يــبوح بــه هــو أن الــرّســالــة تــأمــر بــتوصــيل 
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األمــانــة إلــى يــد جــناب الــبهاء فِـــي طهــران، أمّـــا أنــا فــأمــرنــي املــيرزا أحــمد أن أعــود إلــى زرنــد 
وأقابل والدي الذي كان ينتظرني بشوق.

نــــفّذ ذلــــك الــــّضابــــط األوامــــر الــــتي وصــــلته مــــن نــــّواب حــــمزه مــــيرزا وأوصــــل الــــباب إلــــى تــــبريــــز 
وعـــامـــله بـــمنتهى درجـــة االحـــترام، وأمـــر األمـــير أحـــد أصـــحابـــه بـــإعـــداد مـــنزلـــه لـــلباب وأمـــره أن 
يــعامــله بــغايــة اإلجــالل، وبــعد مــرور ثــالثــة أيّــام مــن وصــول الــباب جــاء أمــر جــديــد مــن الــوزيــر 
الـكبير لـألمـير أن يُـنفّذ حـكم اإلعـدام عَــَلى املـسجون يـوم وصـول الـفرمـان إلـيه، وكـذلـك عَــَلى أيّ 
شــــخص يــــعلن اعــــتقاده فــــيه، وأصــــدر أمــــره إلــــى الــــقّوة الــــتي كَـــــانَــــْت تــــحت رئــــاســــة ســــام خــــان 
األرمـنيّ رئـيس فـرقـة األرامـنة أن تـطلق عـليه الـرّصـاص فِــي سـاحـة الـعسكريّـة فِــي تـبريـز وهـي 

الكائنة ِفي وسط املدينة.

وكــان األمــير قــد أظهــر دهشــته لــحامــل الــفرمــان املــيرزا حــسن خــان وزيــر الــنّظام وأخ الــوزيــر 
األكـــبر وقـــال لـــه: (كـــان األجـــدر بـــاألمـــير أن يـــأمـــرنـــي بـــإجـــراء أعـــمال أهـــّم مـــن الّــــتي يـــطلبها، 
فــالــعمل الــذي أوكــله إلــيّ عــمل ال يُجــريــه إال األنــذال، فلســت أنــا ابــن زيــاد وال ابــن ســعد حــتى 
يـــأمـــرنـــي أن أذبـــح شـــخًصا بـــريـــئًا مـــن ســـاللـــة رســـول اهلل).  فـــأبـــلغ املـــيرزا حـــسن خـــان أخـــاه 
بـــرفـــض األمـــير، فـــأمـــره أخـــوه أن يجـــري بـــنفسه الـــفرمـــان بـــتمامـــه حـــاالً وبـــدون تـــوان وقـــال لـــه: 
(خـّلصنا مـن هـذا االنـتظار الّــذي ثـقل عَــَلى قـلوبـنا وانْـِه هـذه املـسألـة قـبل حـلول شهـر رمـضان 
حـتى نسـتعّد لـلصيام بهـدوء الـبال وبـغير اضـطراب). وأراد املـيرزا حـسن خـان أن يـوصـل هـذه 
الـتّعليمات الجـديـدة إلـى األمـير ويـعلمه بـها ولـكنّه خـاب فِــي مـسعاه ألّن األمـير رفـض مـقابـلته 
بـالـكّليّة مـّدعـيًا املـرض، فـلم يـعبأ بـرفـض األمـير وأصـدر أوامـره أن يُـنقل الـباب مـع حـاشـيته مـن 
املــنزل الــذي يــقطنه إلــى إحــدى غــرف املــعسكر، وأمــر ســام خــان أن يُــرســل عشــرة مــن رجــالــه 
ليحـرسـوا مـدخـل الـغرفـة الـتي حُــــبس فـيها، ونُـزعـت مـنه الـعمامـة والحـزام وهـما عـالمـتا الشّــــــرف 
والنّسـبة، وأخـذوه مـع الـّسيّد حسـني كـاتـب وحـيه إلـى غـرفـة أخـرى أُعـّدت لـحبسه، وكَـــانَـْت هـي 
نــذيــر الــّساعــة األخــيرة الــتي كــان دائــًما يــتمنّاهــا، وقــد ظهــر فِـــي مــديــنة تــبريــز فِـــي ذلــك الــيوم 
هــــياج واضــــطراب شــــديــــد وجــــاءت الــــطّامــــة الــــكبرى الــــتي تظهــــر يــــوم الــــقيامــــة حســــب اعــــتقاد 
الـــناس، فـــلم تشهـــد تـــلك املـــديـــنة مـــطلًقا يـــومًــــا عـــبوسًــــــــا قـــمطريـــرًا أخـــذ فـــيه االضـــطراب جـــميع 
األهـالـي مـثل ذلـك الـيوم الـذي أُحـِضَر فـيه الـباب إلـى مـكان اسـتشهاده، وإذ اقـترب الـباب مـن 
سـاحـة املـعسكر ظهـر فـجأة شـاب اخـترق الـزّحـام مقتحـًما كـّل الـصعاب واملـخاطـر الـتي تـواجـه 
مـثل هـذا الـعمل، وكـان وجـهه شـاحـبًا وهـو حـافـي الـقدمـني وأشـعث الـّشعر، وإذ كـان يـنهج مـن 
الـــتّعب وهـــو مـــنتهك الـــقوى رمـــى نـــفسه عَــــَلى أقـــدام الـــباب وأمـــسك بـــطرف ردائـــه وتـــضرّع إلـــيه 
بحــرقــة قــائــالً: (ال تــبعدنــي عــنك يــا ســيّدي أيــنما ذهــبت فــاجــعلني أتــبعك). فــقال لــه الــباب: (يــا 
محـــّمد عـــلي قُـــم وتـــأكّــــد أنّـــك ســـتكون مـــعي وغـــًدا ســـتشاهـــد مـــا يـــقضي بـــه اهلل). وكـــذلـــك هجـــم 
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اثـــنان مـــن األتـــباع وأكـــّدا لـــه طـــاعـــتهما وتـــعّلقهما بـــه، فـــُقبض عَــــَلى هـــذيـــن الـــّشخصني ومـــعهما 
محّمد علي الزنوزي ووضع الجميع ِفي غرفة واحدة مع الباب والّسيّد حسني. 

وسـمعُت الـّسيّد حسـني يـقّرر اآلتـي: "فـي تـلك الـّليلة أضـاء وجـه الـباب فـرحًــــا وتهـّلل سـرورًا لـم 
يُــشاهــد عــليه مــن قــبل، وكــان يــتكّلم مــعنا بــالــفرح واالنــبساط غــير مــباٍل بــالــعاصــفة الــتي أُثــيرت 
حـولـه، واخـتفى الحـزن الـذي كـان يُـثقل عـليه، ويظهـر أّن أثـقالـه قـد ذابـت أمـام الـيقني بـالـنّصر 
اآلتـي، وقـال لـنا: (بـاكـرًا سـيكون يـوم اسـتشهادي فـمن مـنكم يـقوم اآلن وبـيديـه يُـنهي حـياتـي، 
فـإنّـي أفـّضل أن أذُبـح بـيد حـبيب بـدالً مـن الـعدو). فـانـهمرت الـّدمـوع مـن أعـيننا عـندمـا سـمعنا 
ذلـــك الـــطّلب، وكـــنّا نـــجفل مـــن فـــكرة إنـــهاء حـــياة ثـــمينة مـــثل حـــياتـــه بـــأيـــديـــنا، وامـــتنعنا وبـــقينا 
ســاكــتني، ولــكّن املــيرزا محــّمد عــلي قــام فــجأة وأعــلن اســتعداده بــإطــاعــة مــا يــأمــر بــه الــباب، 
فــقمنا وأجــبرنــاه عَـــَلى االمــتناع مــن تــنفيذ ذلــك فــقال الــباب: (إّن هــذا الــشاب الــذي قــام لــيُنفّذ 
مـــشيئتي ســـوف يـــحصل مـــعي عَــــَلى الـــّشهادة وهـــو الّـــذي أخـــتاره لـــيشاركـــني فخـــر لـــبس تـــاج 

الّشهادة). 

وفـي الـّصباح املـبّكر أمـر املـيرزا حـسن خـان أن يـأتـي الـفرّاش بـاشـي بـالـباب ويـحضره أمـام 
كـــبار مجتهـــدي املـــديـــنة ويـــحصل مـــنهم عَــــَلى الـــحكم بـــاإلعـــدام، وملـــا شـــرع الـــباب فِــــي مـــغادرة 
املـعسكر سـألـه الـّسيّد حسـني مـاذا يـعمل، فـنصحه قـائـالً: (ال تظهـر إيـمانـك حـتّى يـمكنك فِــي 
الــوقــت املــعلوم أن تــخبر الــذيــن خــّصصوا لــسماع األمــور الــتي ال يــعرفــها أحــد ســواك). وكــان 
الــــّسيّد حســــني مشــــتغالً بــــمحادثــــة ســــّريّــــة مــــعه إذ جــــاء الــــفراش بــــاشــــي ألخــــذه وقــــطع عــــليهم 
الحــديــث وأمــسك الــّسيّد حســني مــن يــده وســحبه جــانــبًا وأخــذ فِــي تــوبــيخه، فــأشــار الــباب إلــى 
الــفرّاش بــاشــي وحــذّره قــائــالً: (إلــى أن أكــون قــد أتــممت كــّل مــا أريــد أن أقــولــه لــلّسيّد حســني 
آلخـر كـلمة، ال تـقدر أّي قـّوة أرضـيّة أن تـمنعني مـن ذلـك، ولـو اجـتمع الـعالـم كـّله كـجيش واحـد 
حــــولــــي لَــــْن يــــقدر أن يــــمنعني مــــن إتــــمام مــــا أقــــصده مــــن األقــــوال إلــــى آخــــر كــــلمة). فــــُدهِـــــشَ 
الـفرّاش بـاشـي مـن مـثل هـذا التحـّدي الجـريء ولـم يـرّد الـجواب بـل أمـر الـّسيّد حسـني أن يـقوم 
ويـتبعه مـنصرفًـا، وملـا دخـل املـيرزا محـمد عـلي أمـام مجـمع املُجتهـديـن ألـّحوا عـليه – بـالنّسـبة 
ملـقام نسـبه لـلّسيّد عـلي الـزنـوزي صهـره - أن يـرتـّد عَــْن إيـمانـه فـصاح قـائـالً: (ال يـمكن أبـًدا أن 
أرفـــض ســـيّدي، فـــهو جـــوهـــر إيـــمانـــي وهـــو مـــقصود عـــبادتـــي الـــحّقة وفـــيه وجـــدت جـــنّتي وفـــي 
اتّـباع شـريـعته اسـتدلـلت عَــَلى سـفينة نـجاتـي). فـأرعـد املـالّ محـمد املَمقانـي قـائـالً لـه: (اسـكت 
إّن مـــثل هـــذه الـــكلمات تـــدّل عَـــــَلى جـــنونـــك وإنّـــي أغـــفر لـــك هـــذه الـــكلمات الـــتي لســـت مـــسئوالً 
عـنها). فـأجـابـه قـائـالً: (لسـت مـجنونًـا إّن مـثل هـذه الـتُّهمة أولـى بـها مـن حـكم بـالـقتل عَــَلى مـن 
ال يــقّل قــداســة عَـــْن الــقائــم املــوعــود، فــليس مــجنونًــا مــن يــتّبع ديــنه ويشــتاق أن يُــسفك دمــه فِـــي 
طـريـقه). ثـم أحـضر الـباب أمـام املـالّ محـمد املَمقانـي، ومـا كـاد يـعرف أنّـه الـباب حـتّى أعـطى 
حـــكم اإلعـــدام الّـــذي ســـبق أن كـــتبه وســـّلمه لـــخادمـــه لـــيعطيه لـــلفرّاش بـــاشـــي، وصـــاح قـــائـــالً ال 
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حـاجـة إلحـضار الـّسيّد الـباب أمـامـي، فـإّن حُــــكم اإلعـدام كـتبته بـيدي مـنذ أّول يـوم قـابـلته فِــي 
االجـتماع الـذي كـان تـحت ريـاسـة ولـيّ العهـد، فـهو بـُكلِّ تـأكـيد نـفس الـرّجـل الـذي رأيـته هـناك 

ولم يتنازل منذ ذلك الوقت َعْن أّي شيء من اّدعاءاته).

ومـــن هـــناك ســـاروا بـــالـــباب إلـــى مـــنزل املـــيرزا بـــاقـــر بـــن املـــيرزا أحـــمد الـــذي خـــلفه، وملّــا وصـــلوا 
وجــدوا خــادمــه واقــفًا عَـــَلى الــباب ومــعه فِـــي يــده حُـــــكم اإلعــدام، وقــال لــه ال داعــي لــلّدخــول فــإنّ 
ســيّدي قــد اقــتنع بــالــحكم الّــذي أصــدره والــده بــاإلعــدام، وهــو ال يــقدر أن يــعمل شــيئًا أحــسن 
مـن املـوافـقة عـليه، واقـتفى املـالّ قـلي مـرتـضى أثـر املجتهـديـن اآلخـريـن وسـبق أن كـتب مـوافـقته 
ولــم يــقبل أن يــقابــل الــباب مــواجــهة، ومــا كــاد الــفرّاش بــاشــي يــحصل عَـــَلى األحــكام املــذكــورة 
حـــتّى أســـلم املـــسجون إلـــى يـــد ســـام خـــان وأمـــره أن يـــتقّدم لـــلتّنفيذ حـــيث تـــحّصل عَــــَلى حـــكم 

الّسلطات املدنية والّدينيّة ِفي اململكة.

وكـان الـّسيّد حسـني قـد مـكث مـحبوسًــــــا فِــي نـفس الـغرفـة الـتي صـرف فـيها الـّليلة الـّسابـقة مـع 
الـــباب، وكـــانـــوا قـــد رأوا وضـــع املـــيرزا محـــمد عـــلي فِــــي نـــفس الـــغرفـــة فـــانـــهمرت عـــيونـــه بـــالـــبكاء 
وطـلب أن يـبقى مـع سـيّده فسـّلموه إلـى سـام خـان وأمـروه أن يـنفّذ فـيه الـحكم أيـًضا إذ أصـرّ 

َعَلى عدم ارتداده َعْن دينه.

وكـان سـام خـان فِـي األثـناء قـد تـأثّـر جـدًّا مـن حُـــسن سـلوك املـسجون ومـن املـعامـلة الـتي عـومـل 
بـها، وإذ خـشي أن يـكون عـمله جـالـبًا لـغضب اهلل قـال لـلباب: (إنّـي أعـتنق الـّديـانـة املـسيحيّة 
وال أحـــــمل لـــــك أّي ضـــــغينة، فـــــإذا كـــــان أمـــــرك الـــــحّق فـــــمّكنّي مـــــن عـــــدم ســـــفك دمـــــك وتخـــــليص 
نــفسي)، فــقال لــه الــباب: (اتّــبع الــتعليمات الــتي أُعــطيت لــك وإذا كــان مــقصدك صــادقًــا فــإنّ 

القدير يمّكنك أن تتخّلص من اضطرابك).

وكــان ســام خــان قــد أمــر أن يُــدّق مــسمار فِــي الــعمود الــذي يــفصل بــاب الــغرفــة الــتي يــشغلها 
الــّسيّد حســني عَـــْن مــدخــل الــغرفــة املــجاورة، وأن يُــربــط حــبالن فِـــي هــذا املــسمار ويُــعّلق الــباب 
وصـــاحـــبه كـــّل واحـــد فِـــي حـــبل مـــفترقـــني، فَـــرَجـــا املـــيرزا محـــّمد عـــلي مـــن ســـام خـــان أن يـــوضـــع 
بـــطريـــقة يـــكون جـــسمه درعًــــا لـــجسم الـــباب، فـــُعّلق أخـــيرًا عَــــَلى هـــذه الـــكيفيّة بـــحيث كـــان رأســـه 
عَـــــَلى صــــدر ســــيّده وبمجــــرد ربــــطهما اصــــطّف الــــفيلق ثــــالث صــــفوف، وكــــّل صــــف عــــبارة عَـــــنْ 
مــائــتني وخــمسني رجــالً، وأمــر كــّل صــّف أن يُــطلق الــرّصــاص بــدوره إلــى أن يــتّم إطــالق جــميع 
رصـــــاص الـــــفيلق، فـــــارتـــــفع دخـــــان الـــــرّصـــــاص مـــــن ســـــبعمائـــــة وخـــــمسني بـــــندقـــــيّة وامـــــتأل الـــــجو 
بــالــّدخــان حــتى أظــلمت الــظّهيرة، وكــان الــنّاس قــد اجــتمعوا فِـــي كــّل مــكان حــتّى عَـــَلى أســقف 
املعسكر واملنازل املجاورة وشهد هذا الحادث املحزن املؤثر ما يقرُب من عشرة آالف نفس.
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ومـا كـاد الـّدخـان يـنقشع حـتى ُدهـش الجـمهور إذ رأى لـفرط تـعّجبه أّن صـاحـب ورفـيق الـباب 
كـــان واقـــفًا حـــيًّا أمـــامـــهم ولـــم يُـــصب بـــأّي ضـــرر، وأمّــــا الـــباب فـــاخـــتفى مـــن أمـــامـــهم بـــغير أن 
يُـــصاب بـــأذى، ومـــع أّن الـــحبال الـــتي ُربـــطا بـــها تـــقطّعت إْربًـــا فـــإنّـــهما لـــم يُـــصابـــا بـــأي ضـــرر 
وكَــانَـْت نـجاتـهما مـن املـقذوفـات إحـدى املعجـزات، وحـتّى الـرّداء الّـذي كـان يـلبسه املـيرزا محـّمد 
عـــلي لـــم يُـــصبه أّي ضـــرر ولـــم يـــتّسخ رغـــم تـــكاثـــف الـــّدخـــان، وصـــاحـــت الجـــماهـــير املحتشـــدة 
بــانــزعــاج: (إّن الــّسيّد عــلي محــّمد الــباب اخــتفى." وجــعلوا يــبحثون عــنه وهــم فِـــي ذُعــر وكــرب 
وأخــــيرًا وجــــدوه جــــالــــًسا فِـــــي نــــفس الــــغرفــــة الــــتي كــــان فــــيها الــــّليلة املــــاضــــية مــــشغوالً بــــإكــــمال 
الحـــديـــث الّــــذي كـــان يُـــريـــُد إكـــمالـــه واإلفـــاضـــة بـــه لـــلّسيّد حســـني حـــينما قـــطعه عـــليهم الـــفرّاش 
بــاشــي، وكَـــانَــْت تظهــر عَـــَلى وجــهه إمــاراُت الهــدوء والــّسكينة وكــان جــسمه قــد بــقي ســليًما مــن 
الــرّصــاص الــذي قــذفــته صــفوف الــفيلق، وقــال الــباب إذ ذاك لــلفرّاش بــاشــي: (إّن حــديــثي مــع 
الــّسيّد حســني قــد انــتهى فــتقّدم اآلن و كــّمل مــقصدك). فــترّدد الــرّجــل فِـــي تــنفيذ مــا ســبق لــه 
االجـتهاد فِــي عـمله ورفـض أن يـؤّدي واجـبه، وفـي تـلك الّلحـظة تـرك املـكان واسـتعفى مـن عـمله 
وأخــبر بــكّل مــا رآه أحــد جــيرانــه املــدعــو املــيرزا الــّسيّد مــحسن مــن أعــيان تــبريــز الّــذي بمجــرّد 

سماعه للّرواية آمن باألمر. 

وكـــان لـــي الحـــّظ أن أقـــابـــل فـــيما بـــعد املـــيرزا الـــّسيّد مـــحسن هـــذا، وقـــد أرشـــدنـــي إلـــى مـــكان 
اسـتشهاد الـباب ودلّـني عَــَلى الـحائـط الّـذي عـّلق عـليه، وأخـذنـي إلـى الـغرفـة الـتي كـان يتحـّدث 
فـــيها مـــع الـــّسيّد حســـني وأرانـــي املـــكان الّـــذي كـــان جـــالـــًسا فـــيه، ورأيـــت املـــسمار نـــفسه الـــذي 

ُرِبط به الحبل اّلذي أوثق به بيد األعداء.

وكـــان ســـام خـــان أيـــًضا قـــد صُــــــــــــِعَق مـــن حـــصول الـــحادثـــة عَـــــَلى هـــذه الـــكيفيّة ومـــن قـــّوة األمـــر 
املُـخيفة، فــأمــر رجــالــه أن يــتركــوا املــعسكر فِــي الــحال وامــتنع أن يــتداخــل هــو أو فــيلقه فِــي أيّ 
عـــمل يـــحصل مـــنه أّي ضـــرر لـــلباب، وحـــلف وهـــو يـــترك الـــّساحـــة أنّـــه ال يـــعود مـــرّة أخـــرى لهـــذا 
الــعمل ولــو حــكموا عــليه بــاإلعــدام، ومــا كــاد ســام خــان يــمتنع عَـــْن الــعمل حــتى تــقّدم آقــا جــان 
خــان خــمسه ضــابــط الحــرس الــذي يــسّمى بــالخــمسة الــنّاصــري وتــطّوع لــتنفيذ األمــر، فــُعلِّق 
الـــباب وصـــاحـــبه مـــرّةً أُخـــرى بـــنفس الـــكيفيّة الـــّسابـــقة وعـــلى نـــفس الـــحائـــط واصـــطّف الـــفيلق 
صـــفوفًـــا واســـتعّدوا إلطـــالق الـــنّار عـــليهما، وعـــلى الـــعكس مـــن املـــرّة األولـــى الـــتي قـــطّعت فـــيها 
األحــبال فــقط تــمزّق الجســدان إْربًــا واخــتلطا كُــــتلًة واحــدةً لحــًما وعــظًما، وكَــــانَــْت آخــر كــلمات 
ــها الـــجيل  الـــباب للجـــماهـــير املحتشـــدة حـــينما كـــان الـــجيش عَــــَلى شـــفا إطـــالق الـــرّصـــاص: (أيّـُ
املـلتوي لـو آمـنتم بـي ألصـبح كـّل واحـد مـنكم مـثل هـذا الـّشاب الـذي هـو فِـي درجـٍة أعـلى مـنكم 
يُــضّحي بــنفسه فِــي ســبيلي، وســيأتــي الــيوم الّــذي ســوف تــعترفــون بــي فــيه وفــي ذلــك الــيوم ال 

أكون معكم).

!٥١۱



وفـي نـفس الّلحـظة الـتي أُطـلق فـيها الـرّصـاص جـاءت زوبـعة شـديـدة غـير عـاديّـة وانتشـرت فِــي 
كـــّل أنـــحاء املـــديـــنة، وهـــبّت زعـــازع تـــرابـــيّة كـــثيفة مُــــخيفة وحـــجبت نـــور الـــّشمس وحـــجبت عـــيون 
الـنّاس حـتى لـم تـَر شـيئًا، وبـقيت املـديـنة فِـي ظـالم حـالـك مـن الظّهـر إلـى الـّليل، ولـم يُحـرِّك هـذا 
الـحادث الـعجيب الـذي أعـقب حـادثـة عجـز كـتيبة سـام خـان عَـــْن إيـصال الـّضرر بـالـباب قـلوب 
أهــالــي تــبريــز لــيجعلهم يــنتبهون أو يــعتبرون ملــا شــاهــدوه بــأعــينهم مــن تــلك املعجــزة الــعجيبة، 
ومــا شــاهــدوه مــن الــتّأثــير الــعظيم الّــذي حــصل لــسام خــان مــن جــرّائــه ومــا رأوه مــن انــصعاق 
الـفرّاش بـاشـي وتـصميمه الـنّهائـي الّـذي ال رجـوع فـيه، وكـان يـمكنهم أيـًضا أن يـفحصوا ذلـك 
الــــرّداء الّــــذي بــــقي ســــليًما رغــــم إطــــالق مــــئات الــــرّصــــاص عــــليه ولــــم يــــتلّوث بــــأّي غــــبار وكــــانــــوا 
يـقدرون أن يـقرأوا فِــي وجـه الـباب الّـذي خـرج مـن هـذه الـعاصـفة سـليًما لـم يـصب بـأقـّل ضـرر 
ذلـك االطـمئنان الـكّليّ والهـدوء والـّسكينة الّــتي أكـمل بـها حـديـثه مـع الـّسيّد حسـني وبـالـعكس 

من ذلك لم يعبأ أحد منهم أن يبحث ِفي داللة كل هذه العالمات واإلشارات.

وقـد وقـع اسـتشهاد الـباب فِــي يـوم األحـد ظهـرًا فِــي الـثّامـن والعشـريـن مـن شهـر شـعبان سـنة 
1266 هجـريّـة. وكـان عـمره إذ ذاك إحـدى وثـالثـني سـنة قـمريّـة وسـبعة أشهـر وسـبعة وعشـريـن 

يوًما من يوم ميالده ِفي شيراز. 

وفـي مـساء الـيوم نـفسه كَـــانَـْت جُــــثّتا الـباب وصـاحـبه املـختلطتان قـد نُـقلتا مـن سـاحـة املـعسكر 
إلـى حـرف الـخندق خـارج بـاب املـديـنة، وكـان يحـرسـهما أربـع فـرق كـّل واحـدة مـكّونـة مـن عشـرة 
حـرّاس بـالـتّناوب وفـي صـبيحة الـيوم الـتّالـي لـالسـتشهاد ذهـب قـنصل روسـيا فِــي تـبريـز ومـعه 

رّسام وعمل صورة لبقايا الجسدين املوجودة ِفي الخندق بوضعهما الطّبيعي.

وســمعت الــحاج عــلي عــسكر يــحكي اآلتــي: "إّن مــوظــفًا فِـــي الــّسفارة الــّروســيّة أطــلعني عَـــَلى 
الـّصورة فِــي ذات الـيوم الـذي أخـذت فـيه، وكَـــانَـْت صـورة حـقيقيّة لـلباب تـمثّل هـيئته تـمامًــا كـما 
كـنّا نـنظر إلـيها، ولـم يـصب الـوجـه بـأّي رصـاصـة وال الـجبهة وال الخـّد وال الـّشفتان، وشـاهـدت 
فِــــي وجـــهه ابـــتسامـــة كَــــانَـــْت ال تـــزال بـــاقـــية عَــــَلى وجـــهه أمـــا جـــسمه فـــقد تـــقطّع إربًـــا وشـــاهـــدت 
ذراعــــي ورأس صــــاحــــبه ويظهــــر أنّــــه كــــان يــــحتضنه، وملــــا نــــظرت إلــــى هــــذه الــــّصورة املــــشّوهــــة 
ورأيـــــت كـــــيف أّن هـــــذه املـــــالمـــــح الشّـــــــــريـــــفة قـــــد تـــــغيّرت انـــــقطع نـــــياط قـــــلبي داخـــــلي مـــــن شـــــّدة 
انــزعــاجــي، ولــم أتــمالــك الــنّظر مــن شــدة الحــزن وعــدت إلــى مــنزلــي وأغــلقت عَـــَلى نــفسي بــاب 
الــغرفــة ومــكثت ثــالثــة أيــام ال أشــتهي األكــل وال الــنّوم، وصــرت مســتغرقًـــا فِـــي حــزنــي وبــالئــي 
ومـكثت أتـفّكر فِــي حـياتـه الـقصيرة املـمتلئة بـاألوجـاع واملـتاعـب واألحـزان والـنّفي والّـتي انتهـت 
أخـيرًا بـذلـك االسـتشهاد املـخيف الّـذي تـتّوج بـه، وكَـــانَـْت هـذه املـناظـر تـترّدد فِــي خـيالـي وأمـام 
عـينيّ إذ كُـــنَْت مـنطرحًــــا عَـــَلى الـفراش أَئِــنُّ مـن اآلالم واألوجـاع، وفـي عـصر الـيوم الـتّالـي بـعد 
اســتشهاد الــباب وصــل الــحاج ســليمان خــان بــن يــحيى خــان إلــى بــاغ مــيشي وهــي ضــاحــية 
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مـــن ضـــواحـــي تـــبريـــز ونـــزل ضـــيفًا عَــــَلى كـــالنـــتر أحـــد أصـــدقـــائـــه ومـــوضـــع ثـــقته، وكـــان درويـــًشا 
مـــتعّلًقا بـــالـــطّائـــفة الـــّصوفـــيّة ومـــا كـــاد يـــعلم بـــالخـــطر املحـــدق بـــحياة الـــباب حـــتّى تـــرك طهـــران 
بـقصد تخـليصه، وملّا أخـبره مـضيفه بـاألحـوال والـحوادث الّـتي وقـعت عَــَلى الـباب والـحكم عـليه 
واســتشهاده عــزم حــاالً أن يحــمل الــجثّتني ولــو كــّلفه ذلــك ضــياع حــياتــه، فــنصحه الــكالنــتر أن 
يـنتظر ويـعمل بـرأيـه بـدالً مـن تـعريـض نـفسه لـقتل مـحّقق، وطـلب مـنه أن يـنقل إقـامـته إلـى مـنزل 
آخــر ويــنتظر هــذا املــساء وصــول الــحاج اهلل يــار وهــو يــقبل أن يــنفّذ كــّل مــا يــطلب مــنه، وفــي 
الــّساعــة املــعيّنة حــضر الــحاج اهلل يــار وقــابــله الــحاج ســليمان خــان ونــجح األّول فِــي مــنتصف 
الــّليلة نــفسها فِـــي نــقل الــجثّتني مــن طــرف الــخندق إلــى مــعمل حــريــر مــلك أحــد أحــباء مــيالن، 
ووضــــعهما ثــــانــــي يــــوم فِـــــي صــــندوق خشــــبيّ عــــمل خــــّصيًصا لهــــذا الــــغرض، ثــــّم نــــقله كــــطلب 
الـحاج سـليمان خـان إلـى محـلٍّ آمـن، وفـي األثـناء أشـاع الحـرّاس أّن الـوحـوش أكـلت الـجثّتني 
وهـم نـيام تـبريـرًا ملـوقـفهم، وكـذلـك رؤسـاؤهـم أخـفوا الـحقيقة لـيحافـظوا عَــَلى شـرفـهم ولـم يـقبلوا 

أن يظهروا الحقيقة ألرباب الّسلطة.

 وكـــتب الـــحاج ســـليمان خـــان بـــاملـــوضـــوع إلـــى بـــهاء اهلل الّـــذي كـــان إذ ذاك فِـــي طهـــران والّـــذي 
أمــر آقــاي كــليم أن يُــوفــد رســوالً خــاصًّــــــــــا إلــى تــبريــز لحــمل الــجثّتني إلــى الــعاصــمة، وكــان ذلــك 
األمـر بـناء عَـــَلى رغـبة الـباب نـفسه كـما فِــي زيـارة شـاه عـبد الـعظيم، وهـو لـوح نـزّل بـينما كـان 
فِــي جــوار ذلــك الــّضريــح وســّلمه الــباب إلــى املــيرزا ســليمان الــكاتــب الّــذي أمــره فــيه أن يــتوجّــــه 
إلـــى ذلـــك املـــكان مـــع بـــعض األحـــبّاء ويـــرتّـــله داخـــل الـــضريـــح، وخـــاطـــب الـــباب ذلـــك الـــّصديـــق 
املـــدفـــون هـــناك فِــــي الـــفقرات األخـــيرة مـــن الـــّلوح بـــقولـــه: (طـــوبـــى لـــك بـــما وجـــدت فِــــي مســـتقرّك 

ومرقدك ِفي الّرّي تحت ظالل املحبوب، فوا شوقي أن أدفن ِفي هذه األرض املقّدسة). 

وكـنت فِـي طهـران فِـي صـحبة املـيرزا أحـمد إذ وصـلت الـجثّتان وكـان بـهاء اهلل فِـي هـذه األثـناء 
قــد ســافــر إلــى كــربــالء حســب تــعليمات األمــير نــظام، وكــان آقــاي كــليم واملــيرزا أحــمد قــد نــقال 
الـــجثّتني مـــن إمـــام زاده حـــسن وهـــو املـــكان الّـــذي كـــانـــتا فـــيه إلـــى مـــكان لـــم يـــكن مـــعلومًــــا أليّ 
شـخص غـيرهـما، وبـقي هـذا املـكان مـجهوالً مـختفيًا إلـى أن انـتقل حـضرة بـهاءاهلل إلـى أدرنـة 
وهــــناك أمــــر آقــــاي كــــليم أن يــــخبر مــــنير أحــــد األحــــبّاء بــــاملحــــّل الــــحقيقيّ الّــــذي فــــيه الــــجثّتان، 
فــبحث هــذا األخــير كــثيرًا ولــم يجــدهــما وأخــيرًا عــثر عــليهما أحــد قــدمــاء األحــبّاء وهــو املــدعــو 
جـمال الـذي كـان قـد كـشف لـه عَـــْن مـكانـهما املسـتور إذ كـان بـهاءاهلل فِــي أدرنـة، وهـذه الـبقعة 

هي لآلن مختفية وغير معروفة لألحبّاء وال يعلم املحّل اّلذي سوف تنتقالن إليه…

والــتدبــير الــّسيّء الــذي قــام بــه الــعدّو املــتوحّـــــش لــإلضــرار بــالــباب والّـــذي أخــيرًا آل إلــى إنــهآء 
حــياتــه قــد جــلب فِـــي دوره مــصاعــب ال تــحصى عَـــَلى إيــران وأهــلها وفــي وقــت قــصير أفــجعهم 
بــها، فــالّــذي اقــترفــوا هــذه املــظالــم وقــعوا فــريــسة لــلفواجــع املــبرحــة، والــذيــن لــم يــرفــعوا إصــبًعا 

!٥٣۳



واحـــًدا فِـــي االحـــتجاج عَــــَلى الـــفظاعـــة والـــقسوة وقـــعوا فِـــي إحـــن ومـــحن لـــم تـــقدر جـــميع مـــوارد 
الـــبالد وقـــّوة ســـاســـتها أن تـــخفّف مـــن ورطـــتها، وهـــبّت عـــليهم زعـــازع املـــصائـــب حـــتّى اهـــتزّت 
أســـس الـــّسعادة املـــاّديّـــة، فـــمنذ الـــوقـــت الـــذي امـــتّدت فـــيه يـــد الـــجور عَــــَلى الـــباب لـــتضرب أمـــره 
الــّضربــة الــقاضــية تــوالــت عَـــَلى ظــاملــيه اآلفــات ومــحقت أرواحــهم الشّــــــريــرة وجــعلتهم عَـــَلى شــفا 
اإلفــالس الــعام، وانــتابــتهم الــطّواعــني بشــّدة وســحقتهم ونشــرت فــيهم الخــراب أيــنما حــّلت مــع 
أنّـها مـا كَــانَـْت فِــي الـقديـم تـعرف بـينهم إال فِــي غـابـر األزمـان ولـم تـذكـر فِــي األسـفار إال نـادرًا، 
وأحــّس بــضربــتها األمــير قــبل الــحقير وذّل الجــميع لقهــرهــا وســطوتــها، فــأخــذت عــموم الــناس 
فِـي قـبضتها ولـم تـزل فـاشـية فـيهم ولـم تـرفـع يـدهـا عَــْن وثـاقـهم، واسـتمرّت هـذه اآلفـات املـفاجـئة 
تـجتاح الـبلد كـما انـتابـت أرض جـيالن آفـة الحـّمى الـتي ضـربـتها، ولـم يـقف الـغضب اإللـهيّ 
عَــَلى الـفتك بـاآلدمـينّي بهـذه اآلفـات بـل تـعّدى إلـى املـزارع والـحيوانـات وجـعل الـنّاس يـشعرون 
بـــثقل الـــوطـــأة، فـــشعر بـــها كـــّل مـــا يـــتنفّس فِــــي تـــلك األرض املـــضروبـــة، وزادت املـــجاعـــة بـــحيث 
أصــبحت شــامــلة لجــميع طــبقاتــهم وأزعــجت أنــظارهــم بــمناظــر املــوت الــبطيء املــؤلــم، فشــربــوا 
كـأس الـعذاب إلـى نـهايـته بـدون أن يـشعروا بـالـيد الـتي حـرّكـته لـتعذيـبهم وال بـالـّشخص الـذي 

من أجله جاءتهم هذه النّكبات. 

حـــتّى إن حســـني خـــان حـــاكـــم شـــيراز الّـــذي كـــان أّول مـــن آذى الـــباب وعـــامـــله مـــعامـــلة قـــاســـية 
تسـبّب عـنها فـقد حـياة اآلالف مـن الّـذيـن كـانـوا تـحت رعـايـته والّـذيـن غـّضوا الـنظر عَــْن مـساوئـه 
أصـابـته مـصائـب جـّمة، فـاجـتاح إقـليمه الـطّاعـون الـذي خـّربـها وأهـلك فِــي إقـليم فـارس الحـرث 
والنّســل وأقــفره وجــعله يــبابًــا صــفصفًا، فــجعله يــئّن مــن شــّدة وطــأتــه وهــو يســتجدي الــجيران 
ويســتدعــي مــنهم املــساعــدة فِـــي هــذا الخــطب الجــلل، وشــاهــد حســني خــان نــفسه وهــو بــحالــة 
حــزن عــميق أّن جــميع أعــمالــه قــد ذهــبت هــباًء مــنثورًا وأصــبح مــنبوذًا فِــي أواخــر أيّــامــه وذهــب 

إلى قبره مدحورًا منسيًّا من األحباب واألعداء َعَلى الّسواء.

وأمــا الــّشخص الــثّانــي الّـــذي قــام عَــــَلى مــقاومــة الــباب ووقــف فِـــي ســبيل تــقّدمــه فــكان الــحاج 
مـيرزا آقـاسـي الّــذي ألغـراض سـافـلة ولـكي يـحوز رضـا عـلماء الـوقـت األدنـياء حـال بـني الـباب 
وبـني محـّمد شـاه واجتهـد فِــي مـنع حـصول املـقابـلة بـينهما، وهـو الّــذي أمـر بـنفيه املحـزن إلـى 
أحـد أركـان أذربـايـجان املـحصورة وأمـعن فِــي إبـعاده بـمراقـبة كـّليّة، وهـو الّـذي نـزل لـه لـوح مـن 
املــسجون تــنبّأ لــه فــيه بــمصيره وهــالكــه وتــعريــضه لــلعار والخــزي، ولــم تــمِض إال ســنة ونــصف 
عَـــَلى وصــول الــباب إلــى جــوار طهــران حــتّى انــتاب الــوزيــر الــغضب اإللــهيّ ونــزل مــن ســلطانــه 
وجـبروتـه وطـرد مـن عـزّتـه والـتجأ إلـى ضـريـح شـاه عـبد الـعظيم طـريـًدا مـن غـضب الـناس عـليه، 
ومـــن هـــناك طـــرد مـــنفيًّا إلـــى خـــارج حـــدود وطـــنه انـــتقامًــــا بـــيد الـــقّهار وانـــغمس فِــــي بحـــر مـــن 

املصائب واآلالم إلى أن لقي حتفه بغاية الذّّلة والفقر املدقع.

!٥٤



أمّــا الــفرقــة الــتي تــطّوعــت إلعــادة رمــي الــباب بــالــرّصــاص (رغــم امــتناع ســام خــان مــن ذلــك ملــا 
رآه فِــــي الـــحادثـــة مـــن الـــعجائـــب) والّــــتي أطـــلقت أخـــيرًا عَـــــَلى جـــسمه الـــرّصـــاص فـــإّن مـــائـــتني 
وخـــــمسني مـــــنهم لـــــقوا حـــــتفهم فِــــــي نـــــفس الـــــّسنة ومـــــعهم ضـــــبّاطـــــهم فِــــــي زلـــــزلـــــة بـــــينما كـــــانـــــوا 
يســـتريـــحون فِــــي يـــوم قـــيظ تـــحت ظـــّل حـــائـــط فِــــي طـــريـــقهم إلـــى أردبـــيل وتـــبريـــز وهـــم يـــمرحـــون 
ويــلعبون حــيث وقــع الــحائــط عــليهم فــجأة ولــم تــترك فــيهم أحــًدا حــيًّا، أمــا الخــمسمائــة الــباقــون 
فـقد لـقوا حـتفهم بـنفس الـطّريـقة الـتي اتّـبعوهـا مـع الـباب، فـإنّـهم بـعد اسـتشهاد الـباب بـثالث 
ســنوات ثــاروا وضــربــوا جــميًعا بــالــرصــاص بــأمــر مــن املــيرزا صــادق خــان الــنّوري، ولــم يــكتفِ 
بـالـطّلقة األولـى بـل أمـر بـإطـالق طـلقة أخـرى حـتى يـضمن أن ال يـبقى مـنهم بـقيّة ومـزّقـت بـعد 
ذلـك أجـسادهـم بـالحـراب والـّسنان وتـركـت مـعرّضـة لـنظر أهـالـي تـبريـز، وفـي ذلـك الـيوم تـعّجب 
أهــالــي املــديــنة مــن أن يــكون نــصيب الــذيــن قــتلوا الــباب نــفس مــا عــملوه فــيه وكــانــوا يــتساءلــون 
قــائــلني: (هــل يــمكن أن يــكون االنــتقام اإللــهيّ هــو الّـــذي أودى بــحياة الــفرقــة بــأكــملها وأطــاح 
بــهم إلــى هــذه الــنّهايــة املــفجعة أو أّن ذلــك قــد حــصل بــطريــق الــّصدفــة؟ فــإذا كــان هــذا الــّشاب 
كــاذبًــا فــلماذا انــتقم اهلل مــن قــاتــليه انــتقامًـــا شــديــًدا). وقــد وصــلت هــذه األقــاويــل املــريــبة إلــى 
آذان وأسـماع املجتهـديـن الـذيـن أخـذ الـخوف مـنهم كـّل مـأخـذ، وأمـروا أن كـّل مـن يـكون عـنده 
هـذه الـهواجـس يـعاقـب مشـّدًدا، فـكان الـبعض يـضربـون واآلخـرون يـغرمـون والجـميع يحـذرون 
أن يـمتنعوا مـن الـهمس بهـذه األقـوال الّـتي تـحيي ذكـرى خـصم لـدود وتـعيد اشـتعال الحـماس 

ألمره.

أمــا رئــيس الــوزراء األمــير نــظام الّــذي دبّــر اســتشهاد الــباب وأخــوه الــوزيــر نــظام شــريــكه فِـــي 
الجـــريـــمة فـــوقـــع عـــليهما فِــــي ظـــرف ســـنتني عـــقاب صـــارم انـــتهى بـــموتـــهما أشـــنع مـــيتة، وتـــلطّخ 
حـائـط حـمام فـني بـدم األمـير نـظام وإلـى الـيوم يـشاهـد ذلـك دلـيالً عَــَلى املـظالـم الـتي كَــانَـْت يـده 

تقترفها. 

!٥٥



الفصل الخامس - عيد الرضوان

مقتطفات من الكتاب األقدس

ِل الــرِّضــوان إِذْ تَجَــــلَّينَا عَـــَلى مَــْن فِــي اإلمْــكان  "قَــد انَْغَمسَــــــِت األَشْــــــياُء فِــي بَحْــــِر الــطََّهارَِة فِــي أَوَّ
ــِذي أَحَــــــاَط الـــَعامَلِـــنَي، لـــتُعاشِـــــــُروا مَــــعَ  بِــــأَسْـــــــَمائِــــنا الـــُحْسنَى َوصِــــــــــفَاتِــــنا الـــُعْليا،هَــــذَا مِـــــْن فَـــْضلِي الّـَ

." األديان وتبّلغوا أَْمَر َربُِّكم الرِّْحَمِن َهذَا إِلْكلِيُل األْعَماِل َلْو أَنْتُم ِمَن الَعارِِفنْيَ

"قُـْل إِنَّ الـِعيَد األَعْــظََم َلسُـــــْلطَاُن األَعْــيَاِد اذْكُــُروا يـا قَـومِ نِــْعَمَة اهلل عَــَليُْكْم إِذْ كُــنْتُم رُقُـَدآَء أَيْـَقظَُكمْ 
ِمْن نََسَماِت الَوِحي َوَعرَّفَُكْم َسِبيََله الَواِضحَ املُْستَِقيَم".

ـــرَتِ  "هَــذَا يَـوٌم فِــيِه فَـازَ الـَكلِيُم بِــأَنْـَواِر الَــِقديِــم َوشَــــــرَِب زاُلَل الـوِصـاِل مِـــْن هَــذَا الـَقَدحِ الّـَـِذي بـِه ُسجّـِ
وَح يُــــناِدي مِـــــَن املَـــَلُكوتِ  الــــبُُحوُر، قُــــْل تــــاهلَلِ الــــَحقِّ إِنَّ الــــطُّوَر يَــــطُوُف حَــــــوَل مَــــطَْلعِ الــــظُُّهوِر، َوالــــرُّ
ْهيُوُن قَــدْ  وا َوتَــَعالُــوا يــا أَبــناَء الــُغُروِر،هَـــذَا يَــوٌم فِــيِه سَــــــرَُع كَـــْوُم اهللِ شَــــــْوقًــا لِــلَِقائِــِه َوصَــــــــــاَح الــصَّ هَـــُلمُّ
بْرِ  أَتـى الـَوعْــُد َوظَهَــَر مَــا هُــَو املَْكتُوُب فِــي أَلْـواحِ اهللِ املُتََعالِـي الـَعِزيـِز املَْحبُوِب". هَــذَا مَــِديـنَُة الـصَّ

اِبِريَن فَاْجَهُدوا أَْن تَدُخُلوا ِفيَْها يَا َمأل الصَّ

ُهوَ

ِبْسِمِه الَعلِيِّ األْعَلى

بِْر عَــبَْدهُ أَيّـُوبًـا إِذْ آَويْـنَاهُ فِــي ظِـــلِّ َشجَــــرَِة الـُقْدِس فِــي فُـؤَاِدِه َوأَْشهَــْدنَـاهُ  ذَكَــَر اهللُ فِــي مَــِديـنَِة الـصَّ
نَـاَر الّـَـِتي تُـوقَــُد َوتُـِضيُء فِــي سِـــــرِِّه َوتَجَــــلَّيْنَا لَــُه بِــنَفِْسِه لِـنَفِْسِه َونَـاَديْـنَاهُ فِــي بُـْقَعِة اهللِ الّـَـِتي بُـورِكَ 
ا أَضَـــــــــاءَ  ُه هُــَو اهللُ َربّـَُك َورَبُّ كُـــلِّ شَــــــيٍْء وَكَـــذَلِـَك كَـــاَن عَــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء مَلُْقتَِدرًا قَــيُّومًــا، فَـَلمَّ حَــــْولُــَها بِــأَنّـَ
َوجْــــــُهُه مِـــــَن الـــنَّاِر املُشْــــــــتَِعَلِة فِــــيِْه أَقْــــَمْصنَاهُ قَــــِميَْص الـــنُّبُوَِّة َوأَمَــــرْنَـــاهُ بِــــأَْن يَـــأْمُــــَر الـــنَّاَس إلَــــى عَــــنيِْ 
الـــُجوِد َوالـــفَْضِل َويَـــْدعُــــوهُــــْم إلَـــى شَــــــــاطِــــــىِء قُـــْدٍس مَــــْحبُوبًـــا، َومَــــّكنَّاهُ فِــــي األَرِْض َوأَمْــــطَرْنَـــا عَــــَليْهِ 
أَمْـــطَاَر الْــُجوِد َوجَـــــَعْلنَاهُ غَــِنيًّا عَـــَلى مَـــْن عَـــَلى األَرِْض َمجْـــــُموعًـــا، َوأَتَــيْنَاهُ سِــــــَعًة مِـــَن املَـاِل َوجَـــــَعْلنَاهُ 
فِـــي املُـْلِك غَـــِنيًّا، َوَرزَقْـــنَاهُ مِــــْن كُــــلِّ شَـــــــيٍْء قِـــْسَمًة َوأشْـــــــَدْدنَــا عَـــُضَداهُ بِـــُعْصبٍَة مِــــَن الــُقْدرَِة َوَوهَـــبْنَاهُ 
نَّاهُ فِـي األَرِْض مَـَقامًـا رَفِـيًْعا، وَكَــاَن فِـي قَـْومِــِه سِــــِننَي مُـتََوالِـيَاٍت َويَـِعظُُهْم بِـَما  أَبْـنَاَء مِــْن صُـــــــــْلِبِه َومَـكَّ
ــرُهُـــْم بِـــأَيّــامٍ كَـــانَــْت بِـــالْــَحقِّ مَـــأْتِـــيًّا، قَــال يَــا قَــْومِ قَــْد تَــَموَّجَـــــتْ  عَـــلَّْمنَاهُ مِـــْن جَـــــَواهِـــِر عِـــْلمٍ مَـــْكنُونًــا َويُــذَكّـِ
أَبْحُــــــُر الـــِعْلمِ فِــــي نَـــفِْس اهللِ الـــَقائِــــَمِة بِــــالـــَعْدِل فَـــأَسْــــــــرِعُـــــوا إلَــــيَْها لَــــَعلَّ تَجِــُدوَن إلَــــيَْها سَــــــــبيالً، َوقَــــدْ 
أَشْــــــرَقَــْت شَــــــْمُس الـِعنَايَـِة بِــالْــَحقِّ وَكَـــانَـْت حِــــينَِئٍذ فِــي قُــطِْب الـزََّواِل مَــْوقُــوفًـا، َوقَــْد الَح جَــــَماُل الـَوجْــــهِ 
عَـــــْن خَـــــْلِف سُـــــــــرَاِدقَـــــاِت الــــُقْدِس فــــاحْـــــــُضُروا بَــــنْيَ يَــــَديْــــِه لَـــــَعلَّ يَسْـــــــــتَْشِرُق عَـــــَليُْكْم مِــــــْن أَنْــــَواِر قُـــــْدسٍ 
مَـْحبُوبًـا، َوقَـِد ارْتَـفََعْت سَـــــَمَواُت الـَعظََمِة َوزُيّـِنَْت بِـأَنْجُـــمِ الـِعْلمِ َوالـِحْكَمِة وَكَــذَلِـَك كَــاَن األمْـُر عَــْن أُفُـقِ 
الــُقْدِس مَـــطُْلوعًـــا، َويَــا قَـــْومِ قَـــْد جَـــــاَءتْــُكْم مِــــْن قَـــبْلِي رُسُـــــــٌل بِـــرِسَـــــــاالِت اهللِ َوبَــلَُّغوكُــــْم مَـــا يُــَقلِّبُُكْم إِلَـــى 
اعَـــاُت بِــالْــَحقِّ َوأَشْــــــرَقَــِت األَنْــَواُر بِــالْــَعْدِل َوغَــنَّْت ِديْــُك الــبََقآِء َورَنّـَـتْ  شَــــــاِطئِ عِـــزٍّ مَــرْفُــوعًـــا، َوأَتَــِت الــسَّ
حَــــَمامَــُة األَمْــِر َوارْتَـفََعْت سَـــــَحاُب الـنُّوِر وفَـاضَـــــــــْت أَبْحُــــُر الْـفَْضِل َوأَنْـتُْم يَـا مَــألَ األَرِْض قَـْد كُـــنْتُْم عَــنْ 
كُـــلِّ ذَلِـَك َمحْــــُرومًــا، اتّـَُقوا اهللَ واَل تُفْسِـــــُدوا فِــي أَرِْض حِــــْكَمِة اهللِ ثُـمَّ أَصْـــــــــُغوا كَـــلَِمَة الّـَـِتي كَـــانَـْت مِـــنْ 
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َل لَـــُه إلَـــى  ــِذي ال أَوَّ ِل الّـَ سَـــــــَمآِء الــُقرِْب مَـــنْزُوالً، وَكَــــذَلِــَك كُــــنَّا نَــاصِــــــــــحَ الــِعبَاِد بِـــلَِساِن الــرُّسُـــــــِل مِــــْن أَوَّ
آخِـــِر الّـَِذي ال آخِـــِر لَـُه وَكُــلٌّ أَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن نُـْصحِ اهللِ وَكَــانُـوا عَــَلى أَعْــَقابِـِهْم مَـنُْكوصًـــــــــا، إاِلَّ الّـَِذيـَن هُــمْ 
ا َوسَــــــِمُعوا ِنـدآَء اهللُ عَـــْن َورَآِء حُــــُجبَاِت عِـــزٍّ مَــْكنُونًـا، َوأَجَــــابُـوا َداعِـــيَ اهللِ  سَــــــبََقتُْهُم الْــِعنَايَـُة مِـــْن لَــُدنّـَ
ِبسِــــــرِّهِــــْم َوعَــــالنِـــيَِتِهْم َواسْـــــــتَْجذَبُـــوا مِــــْن نَـــَغماِت جَــــــذٍْب مَـــْحبُوبًـــا، أُولـــِئَك بَـــَلُغوا إِلَـــى مَـــَواقِـــعِ الهِـــَدايَـــةِ 
َوعَـــَليَْهْم صَــــــــــَلواُت اهللِ َورَحْــــَمتُُه َوأَعْـــطاهُـــُم اهللُ مـا ال يَـْعرِفُـُه أَحَــــٌد َوبَـلََّغُهْم إِلَــى مَــَقامِ الّـَـِذي كَـــاَن عَـــنْ 
أَعْــــنُيِ الـــَخاليِـــِق َمسْـــــــتُورًا، فَـــَسْوَف يَظْهَــــُر اهللُ بِــــأَمْــــرِِه َويَـــفِْصُل بَـــنْيَ الْـــَحقِّ َوالـــبَاطِـــــِل َويَـــرْفَـــعُ أَعْــــالمَ 
ـِذيـَن هُـــُم انْـَقطَُعوا إِلَــى اهللِ َومَــا  الهِــَدايَـِة َويَهْـــِدُم آثَـاَر املُشْــــــرِكـنَي َمجْــــُموعًـــا، َويَـرُِث األَرَْض عِـــبَاُدهُ الّـَ
َشِربُوا ُحبَّ الِعْجِل ِفي ُقُلوِبِهْم َوأَْعرَُضوا َعِن الَِّذيَن ُهْم َكفَُروا َوأَْشرَُكوا بَْعَدما َجائَتُْهُم البَيِّناُت 
مِـــْن كُـــلِّ الــجَِهاِت وَكَـــذَلِــَك كَـــاَن الْــُحْكُم مِـــْن إِصْــــــــــبَعِ الــِعزِّ عَـــَلى أَلْــواحِ الــنُّوِر مَــرْقُــومًــا، فَــاذْكُـــْر عَـــبَْدنــا 
أَيّـُوَب حِـــنَي الّـَِذي ظَهَــَر بِــأَعْــالمِ الـَغنَآِء فِــي املُْلِك َحسَـــــُدوا عَــَليِْه قَـْومُــُه وَكـانُـوا يَـْغتَبُوا فِــي مَــَجالِـِسِهمْ 
ــــرِّ مَــْحفُوظًا، َوظَنُّوا بِــأَنّـَُه يَـْدعُــو اهللَ بِــَما أَتَـاهُ مِــْن زَخَــارِفِ  وَكَــذلِـَك كَــاَن أَعْــَمالُـُهْم فِــي صَـــــــــَحائِــِف السّـِ
ا  إِيــَقانِـــِهْم َوعَــــْن كُــــلِّ مَـــْن فِـــي املُــْلِك َمجْـــــُموعًــــا، فَــَلمَّ ــِذي كَــــاَن مُـــَقدَّسًـــــــا عَــــْن ظُــنُونِـــِهْم َو الــدُّنْــيا بَــْعَد الّـَ
ــلِِه عَـــَلى اهللِ أَنْــزَلْــنَا عَـــَليِْه الــباَليَــا مِـــْن كُـــلِّ الــجَِهاتِ  أَرَْدنَــا أَْن نُظْهِــَر آثَــاَر الــَحقِّ فِــي انْــِقطاعِـــِه َوتَــوَكّـُ
َوفَـتَنَّاهُ فُـتُونًـا، َوأَخَــذْنـا عَــنُْه أَبْـنَاَءهُ َوقَـطَْعنَا عَــنُْه عَــِطيََّة الّـَِتي أَعْــطَيْنَاهُ بِــالـَحقِّ َوأَخَــذْنَـا عَــنُْه فِــي كُـــلِّ 
يَـْومٍ شَــــــيْئًا مَــْعُروفًـا، َومَــا قُــِضيَ مِـــْن يَـْومٍ إاِلَّ َوقَــْد نُـزَِّل عَـــَليِْه مِـــْن شَــــــطِْر الـَقَضاِء مَــا سُــــــِطَر مِـــْن قَــَلمِ 
رَّاُء بِــَما قُـدَِّر مِـــْن لَـُدْن مُــْقتَِدٍر قَـيُّومًــا، ثُـمَّ احْــــتَرَقْـنَا مَــا حَــــَصَد عَــنْ  اإِلمْــَضاِء َوأَخَــذَتْـُه الـبَأْسَـــــاُء َوالـضَّ
ا قَــــدَّسْــــــــنَاهُ عَــــْن زَخَــــارِِف املُــْلكِ  مَــــزَارِعِـــــِه بِــــأَيْـــِدي مِـــــالئِــــَكِة األَمْــــِر َوجَــــــَعْلنَا كُـــــلََّها هَــــبَاًء مَــــْعُدومًــــا، فَـــَلمَّ
ـــرْنَــاهُ عَــــْن كُــــلِّ شُـــــــئُونَــاِت املِــْلِكيَِّة نَــفَْخنَا فِـــي جِــــْلِدِه مِــــْن مَـــالئِـــَكةِ  َونَــزَّهْــــنَاهُ عَــــْن أَْوســاخِ األَرِْض َوطَهّـَ
الَقهْـــِر ِريـًحا سَــــــُمومًــا، َوضَــــــــــُعَف بِــذلِـَك َجسَــــــُدهُ َوتَـبَْلبََل جِـــْسُمُه َوتَـزَلْــزَلَــْت أَرْكَـــانُـُه بِــَحيُْث مَــا بَـِقيَ مِـــنْ 
جِـــْسِمِه أَقَــلُّ مِـــْن ِدرْهَــمٍ إاِلَّ َوقَــْد جُــــِعَل َمجْــــُروحًــــا، َوهُــَو فِــي كُـــلِّ يَـْومٍ يَـزَْداُد فِــي شُــــــْكرِِه وَكَـــاَن يَـْصِبرُ 
ـــالً َوشَـــــــاكِــــرًا َوصَــــــــــبُورًا، َوأَخْـــرَجُـــــوهُ  فِـــي كُــــلِّ حِـــــنيٍ َومَـــا جَـــــزََع فِـــيَما َورََد عَـــَليِْه وَكَــــذلِــَك أَحْـــــَصيْنَاهُ مُـــتَوَكّـِ
ــِتي كَــــاَن فِـــيَها َومَـــا اسْـــــــتَْحيُوا عَــــِن اهللِ بَـــارِئِـــِهْم َوآذُوهُ بِـــَما كَــــانُـــوا مُـــْقتَِدرًا عَــــَليْهِ  قَـــْومُـــُه عَــــْن قَـــْريَـــِة الّـَ
َوَوجَـــــــْدنَــــاهُ فِـــــي األَرِْض مَـــــظُْلومًـــــا، َوسُــــــــدَّ عَـــــَلى َوجْـــــــِهِه أَبْــــواُب الــــَغنَآِء َوفُــــِتحَ أَبْــــواُب الــــفَْقِر إِلَــــى أَنْ 
مَـَضى عَــَليِْه أَيّـَاٌم َومَـا َوجَـــَد شَـــــيْئًا لِيَسُـــــدَّ بِـِه جُـــوعَــُه وَكَــذلِـَك كَــاَن األَمْـُر عَــَليِْه مَـْقِضيًّا، َومَـا بَـِقيَ لَـُه ال 
مِــْن أَنِــيٍس واَل مِــْن مُــؤْنِــٍس واَل مِــْن مُــَصاحِـــٍب َوجُــــِعَل فِــي املُْلِك فَـِريـًدا إاِلَّ زَْوجَــــتُُه الّـَِتي آمَــنَْت بِــَربّـَِها 
ا َوجَـــــَدتْــُه مُـــَصاحِـــــبَتُُه عَــــَلى تِــــْلكَ  وَكَــــانَــْت تَخْــــِدمُـــُه فِـــي بَــالئِـــِه َوجَـــــَعْلنَاهــا لَـــُه فِـــي األُمُـــوِر سَـــــــِبيالً، فَــَلمَّ
ــــــِديـــَدِة ذَهَــــبَْت إِلَـــى قَـــْومِــــِه َوطَــَلبَْت مِــــنُْهْم رَغِــــيفًا َومَــــا كَــــانُـــوا أَْن يُـــؤْتُـــوهَــــا هَــــيَاكِــــُل الـــظُّْلمَ  الـــَحالَـــِة الشّـَ
ا اضْـــــــــطُرَّْت فِــي أَمْــرِهَــا َدخَــَلْت إِلَــى الّـَـِتي كَـــانَـتْ  وَكَـــذلِـَك أَحْــــَصيْنَا كُـــلَّ شَــــــيٍْء فِــي كِـــتاٍب مُــِبينًا، فَـَلمَّ
أَشَــــــــرَّ نِــــَسآِء األَرِْض َوأَبَــــْت أَْن تُــــْعِطيها رَغِـــــيفًا إِلَــــى أَْن أَخَـــــذَْت مِـــــنَْها مَــــا أَرَاَدْت فَــــَواهللِ يَسْــــــــتَِحي 
َـا الْـــتَفََت إِلَـــيَْها  الــَقَلُم عَـــْن ِذكْــــرِِه وَكَــــاَن اهللُ عَـــَلى أَعْـــمالِــِهْم شَـــــــِهيًدا، َوجَـــــاَءْت إِلَـــى الــَعبِْد بِـــرَغِــــيٍف َوملَّ
مواُت َواألَرُْض َوقَــاَل يَـا أَمَــةَ  َوجَــــَد شَــــــَعرَاتِــَها مَــْقطُوعَــًة، إِذًا صَـــــــــرََخ فِــي سِـــــرِِّه َوبِــذلِـَك أَصْـــــــــرَخَــِت الـسَّ
ـــِتي جَــــــَعَلها اهللُ ِزيـــنةَ  اهللِ قَــــْدأَجِـــــُد مِـــــنِْك أَمْــــرًا كَـــــاَن عَـــــَلى الـــَحقِّ مَــــْمنُوعًـــــا، لِـــَم قَــــطَْعِت شَــــــــَعرَاتِـــــِك الّـَ
جَــــَمالِـِك قَــالَــْت يَـا أَيّـُوُب كُـــلَّما طَـَلبُْت مِـــْن قَــْومِـــَك رَغِـــيفًا ألَجْــــلَِك فَـأَبَـوا كُـــلُُّهْم إِلَــى أَْن َدخَــْلُت فِــي بَـيْتِ 
أَمَـٍة مِــْن إِمَـاِء اهللِ َوسَـــــئَْلتُها بِـرَغِــيٍف مَـنََعْت عَــنِّي إِلَـى أَْن أَخَــذَْت شَـــــَعرَاتِــي َوأَعْــطَتِْني هـذَا الـرَّغِــيفَ 

!٥٧۷



الّـَِذي حَــــَضرْتُـُه بَـنْيَ يَـَديْـَك َوبِــذلِـَك بَـَغْت عَــَلى اهللِ َواسْــــــتَْكبَرَْت عَــَليِْه وَكَـــذلِـَك كَـــاَن األَمْــُر بَـيِْني َوبَـيْنَها 
ـوُب فَــاعْـــُف عَـــنِّي واَل تَــأْخُـــذْنِـــي بِـــذَنْــِبي ألَنّـِـي كُــــنُْت مُـــْضطَرًّا فِـــي أَمْـــرَِك فَــارْحَـــــْم لِــي  مَـــْقِضيًّا، يَــا أَيّـُ
مواتُ  ـَك كُــــنَْت عَـــطُوفًــا غَــفُورًا، َوقُــِضيَ بَــيْنَُهْم مَـــا قُــِضيَ َوحَـــــِزَن بِـــَشأٍْن كَــــاَدِت الــسَّ إِنّـَ َوتُــْب عَـــَليَّ َو
بِْر إِذًا َوَضعَ َوْجَهُه َعَلى التُّراِب َوَقاَل ربِّ َقْد  أَْن يَتَفَطَّْرَن َوتَنَْشقُّ أَرُْض اْلِحْلمِ َويَنَْدكُّ َجبَُل الصَّ
ـِذي سَــــــبََقْت رَحْـــــَمتَُك كُـــلَّ شَـــــــيٍْء، فَــارْحَـــــْمِني بِــُجوِدكَ  ـَك أَنْــَت الّـَ إِنّـَ رُّ مِـــْن كُـــلِّ الــجِهاِت َو ِني الــضُّ مَــسَّ
ا سَــــــِمْعنَا نِــَدآئَـُه أَجْـــــَريْــنَا تَــْحَت رِجْـــــلِِه الْــيُْمنَى  ـَك كُـــنَْت بِــِعباِدَك رَحِــــيًما، فَــَلمَّ إِنّـَ َوجُـــــْد عَـــَليَّ بِــفَْضلَِك َو
ا شَــــــــرَِب طَـــاَب عَــــْن كُـــــلِّ  عَــــنْيَ عَــــذٍْب سَـــــــائِــــغٍ مَــــفُْروتًـــا َوأَمَــــرْنَـــاهُ بِــــأَْن يَـــْغِمَس فِــــيَها َويَشْـــــــرََب مِـــــنَْها فَـــَلمَّ
ــــْعنَا إِلَــيِْه كُـــلََّما أَخَـــذْنَــا عَـــنُْه َوفَــْوَق ذلِــَك بِـــَحيْثُ  األَمْـــرَاِض وَكَـــاَن عَـــَلى أَحْـــــَسِن اْلخَـــْلِق مَـــْشُهوًدا َورَجّـَ
أَمْــطَرْنَـا عَــَليِْه مِــْن جَــــبَُروِت الـَغنَآِء مَــا أَغْـنَاهُ عَــْن كُــلِّ مَــْن عَــَلى األَرِْض جَــــِميًعا، َوقَـَررْنَـا عَــيْنَاهُ بِــأَهْــلِهِ 
ـْدنُــاهُ  ابِـــِريــَن فِـــي أَلْــَواحِ قُــْدٍس مَـــْحفُوظًـا، َوأَصْــــــــــَلْحنَا لَــُه األُمُـــوَر كُـــلََّها َوأَيّـَ ـيْنَا لَــُه مَـــا َوعَـــْدنَــا الــصَّ َوَوفّـَ
ِبَعُضِد األَْمِر الَِّذي َكاَن ِباْلَحقِّ َقِويًّا، َوأَرْفَْعنَا ِبِه الَخاِضِعنَي َوأَْهَلْكنَا الَِّذيَن ُهُم اْستَْكبَُروا َعَلى 
ابِــِريـَن َونُـْعِطيِهمْ  اهللِ وَكَــانُـوا فِــي األَرِْض شَــــــِقيًّا، وَكَــذلِـَك نَـفَْعُل مَــا نَـَشآُء بِــأَمْــرِنَـا َونُـَوفّـِي أُجُــــوَر الـصَّ
ا يَــرِدُ  مِــــْن خَــــزَائِـــِن الــُقْدِس جَـــــزَآًء مَـــْوفُــورًا، أَْن يِـــا مَـــألَ األَرِْض فَــاصْـــــــــــِبُروا فِـــي اهللِ واَل تَحْـــــزَنُــوا عَــــمَّ
ابِـِريـَن فِـي رِضْـــــــــَواِن قُـْدٍس مَـْمنُوعًــا، َوقَـْد خَــَلقَ  عَــَليُْكْم فِـي أَيّـَامِ الـرُّوحِ فَـَسْوَف تَْشهَــُدوَن جَـــزَآَء الـصَّ
بِْر إِلَـــى يَــْومَـــِئٍذ كَــــانَــْت اسْـــــــُمَها فِـــي كَــــنَائِـــِز الــِعْصَمةِ  اهَــــا بِـــالــصَّ اهللُ جَـــــنًَّة فِـــي رَفَــارِِف الْـــبََقآِء َوسَـــــــمَّ
َمخْـــزُونًـا، َوفِــيِه قُـدَِّر مَــا ال قُـدَِّر فِــي كُـــلِّ الْـجِنَاِن َوقَـْد كَـــَشفْنَا حِـــينَِئٍذ قِــنَاعَــَها وِأَذْكَـــرْنَـاهـا لَـُكْم رَحْــــَمةً 
ـِذيــَن هُـــمْ  ـا عَـــَلى الْــَعامَلِـنَي جَـــــِميًعا، َوفِـــيِه أنْــَهاٌر مِـــْن ظُـْلمِ عِـــنَايَــِة اهللِ َوحَـــــرَّمَـــَها اهللُ إاِلَّ عِـــِن الّـَ مِـــْن لَــُدنّـَ
ـِذيــنَ  ـِذي كَـــاَن بِــالــّحقِّ َمحْـــــُموًدا، َولَــْن يَــْدخُـــَل فِــيَها إاِلَّ الّـَ ـــــَدائِــِد ابْــِتَغآًء لِــَوجْـــــِه اهللِ الّـَ صَــــــــــبَُروا فِــي الشّـَ
هُــْم مَـا غَـيَُّروا نِـْعَمَة اهللِ عَــَلى أَنْـفُِسِهْم َوَدخَــُلوا فِـي ظِـــلِّ َشجَــــرَِة الـرُّوحِ َومَـا خَــافُـوا مِــْن أَحَــــٍد وَكَــانُـوا 
رَّآُء عَـــــَلى  بِْر مَـــــطْيُورًا، َوصَــــــــــــبَُروا فِـــــي الْــــباَليَــــا وَكُـــــلََّما ازَْداَد الــــضَّ بِـــــَجنَاحَـــــــنْيِ الْــــِعزَّ فِـــــي هَـــــَوآِء الــــصَّ
ْوقِ  أَنْـفُِسِهْم زَاُدوا فِــي حُــــبِِّهْم مَــواْلهُــْم َوأَقْـبَُلوا بِــُكلِِّهْم إِلَـى جِـــَهِة قُـْدٍس عَــلِيًّا، َواشْــــــتَدَّْت غَـَلبَاُت الـشَّ
فِـــــي صُــــــــــــُدورِهِـــــْم َوزَاَدْت نَــــفََحاُت الــــذَّْوِق فِـــــي أَنْــــفُِسِهْم إِلَــــى أَْن فَــــَدْوا أَنْــــفَُسُهْم َوبَــــذَلُــــوا أَمْـــــوالَــــُهمْ 
ــــــِديــَدِة كَــــانُــوا شَـــــــاكِــــرًا  َوأَنْــفَُقوا كُــــلََّما أَعْــــطَاهُــــُم اهللُ بِـــفَْضلِِه َوجُـــــوِدِه، َوفِـــي جَـــــِميعِ تِــــْلَك الــَحاالِت الشّـَ
ابِـــِريـــَن فِـــي أَلْـــواحِ قُـــْدٍس مَـــْحتُومًـــا،  ــــــُلوا إِلَـــى أَحَــــــٍد وَكَــــتََب اهللُ أَسْـــــــَمائَــُهْم مِــــَن الـــصَّ ــُهْم َومَـــا تَـــَوسّـَ َربّـَ
ـْت قَــَدمَــاهُ عِـــنَْد هُـــبُوبِ  بِْر َواالصْــــــــــِطباِر َومَــا تَــَغيََّر مِـــَن الْــبَأْسَــــــآِء َومَــا زَلّـَ فَــَهِنيئًا مِلَـْن تَــرَدَّى بِــرَِدآِء الــصَّ
ــالً، فَـَواهللِ سَــــــْوَف يُظْهِــرُهُ اهللُ  ِه فِــي كُـــلِّ حِــــنيٍ رَاضِـــــــــيًا َوفِــي كُـــلِّ آٍن مُــتَوَكّـِ أَْريَـاحِ الَقهْـــِر وَكَـــاَن مِـــْن َربّـِ
ــِذي يَـــتأَلأْلُ كَــــتأَلْلُـــِؤ الـــنُّوِر عَــــْن أُفُـــِق الـــرُّوحِ بِــــَحيُْث يُخْــــطَفُ  يِّ الّـَ فِــــي قِــــبَاِب الْـــَعظََمِة بِــــَقِميِص الـــدُّرِّ
األَبْـَصاُر عَــْن مُــالحَــــظَِتِه، َوعَــَلى فَـْوِق رَأْسِـــــِه يُـنَاِدي مُــنَاِدي اهللِ هـذَا لَــُهَو الّـَـِذي صَـــــــــبََر فِــي اهللِ فِــي 
الـَحيَوِة الـبَاطِــــَلِة عَــْن كُـــلِّ مَــا فَـَعُلوا بِــِه املُشْــــــرِكُـــوَن َويَـتَبَرََّك بِــِه أَهْــُل مَــإِل األَعْــَلى َويَشْــــــتَاُق لِـَقائَُه أَهْــلُ 
ـامِ  الــُغرُفــاِت َوأَعْـــنُيُ الــَقاصِـــــــــرُاِت فِـــي سُــــــرَاِدِق قُــْدٍس جَـــــِميالً َوأَنْــتُْم يَــا مَـــألَ الــبَيَاِن فَــاصْــــــــــِبُروا فِـــي أَيّـَ
ــِتي  ا فَــاَت عَــــنُْكْم مِــــْن زَخَــــارِِف الــدَّنِـــيَِّة واَل تَــفْزَعُــــوا عَــــْن شَـــــــَدائِـــِد األُمُـــوِر الّـَ الــفَانِـــيَِة واَل تَجْـــــزَعُــــوا عَــــمَّ
كَـــــانَـــْت فِــــي صَـــــــــــَحائِــــِف الـــُقْدرَِة مَــــْقُدورًا، ثُـــمَّ اعْــــَلُموا بِــــأَْن قُـــدَِّر لِـــُكلِّ الْـــَحَسنَاِت فِــــي الْـــِكتَاِب جَــــــزَآءً 
ـــى  ـــَما يُــــَوفّـَ إِنّـَ ٍد رَسُـــــــــول اهلل مِــــــْن قَـــــبُْل َو بَْر َوهَــــــذَا مَـــــا قُـــــِضيَ حُـــــــْكُمُه عَــــــَلى ُمحَـــــــمَّ َمحْـــــــُدوًدا إاِلَّ الــــصَّ
ٍد عَــَربِــيًّا، وَكَـــذَلِـَك نُـزِّلَ  ابِــُروَن أَجْــــرَهُــْم بِــَغيِْر حِــــَساٍب، وَكَـــذلِـَك نَـزََّل ُروُح األَمِـــنيِ عَــَلى قَــْلِب ُمحَــــمَّ الـصَّ
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بَْر َقِميُص  اِبريَن ِفي ُكتُِب ِعزٍّ بَِديًعا، ثُمَّ اْعَلُموا ِبأَنَّ اهللَ َجَعَل الصَّ ِفي ُكلِّ األَْلَواحِ َما ُقدَِّر لِلصَّ
بِْر لِــيَْصِبرَ  ـَن اهللُ هَـــيَْكَلُه بِــرَِدآِء الــصَّ املُـرْسَــــــلنَِي بِــَحيُْث مَــا بُــِعَث مِـــْن نَــِبيٍّ واَل مِـــْن رَسُــــــوٍل إاِلَّ َوقَــْد زَيّـَ
ِل األَمْــِر بِــأَنْ  ابِــِر فِــي أَوَّ فِــي أَمْــِر اهللِ َوبِــذَلِـَك أَخَــذَ اهللُ الَعهْـــَد عَــْن كُـــلِّ نَـِبيٍّ مَــرْسُــــــوالً، َويَـنْبَِغي لِـلصَّ
َهواِت َوعَــْن كُـــلِّ مَــا أَنْـَهاهُ اهللُ  يَـْصِبَر فِــي نَـفِْسِه بِــَحيُْث يُـْمِسُك نَـفَْسُه عَــِن الـبَْغيِ َوالـفَْحَشآِء َوالـشَّ
ابِـِريـَن مَـْكتُوبًـا، ثُـمَّ يَـْصِبُر فِـي الـباَليَـا فِـيَما نَـزََل عَــَليْهِ  فِـي الـِكتاِب لِـيَُكونَـنَّ فِـي األَلْـَواحِ بِـاسْـــــمِ الـصَّ
جِ أَبْحُـــــــِر الــــَقَدِر فِـــــي جَـــــــبَُروتِ  فِـــــي سَــــــــِبيِل بَــــارِئِـــــِه واَل يَــــْضطَرُِب عِـــــنَْد هُـــــبُوِب أَْريَــــاحِ الــــَقَضآِء َوتَــــَموُّ
اإِلمْــــــَضاِء َويَـــــُكوُن فِــــــي ِديـــــِن اهللِ ُمسْـــــــــتَِقيًما، َويَـــــْصِبُر عَــــــَلى مَــــــا يَـــــرُِد عَــــــَليِْه مِـــــــْن أَحِـــــــبَّائِــــــِه َويَـــــُكونُ 
مُــْصطَِبرًا فِــي الّـَِذيـَن هُــْم آمَــنُوا ابْـِتَغآًء لِـَوجْــــِه اهللِ لِـيَُكوَن فِــي ِديـِن اهللِ رَضِــــــــيًّا، فَـارْتَـِقبُوا يَـْوَم يَـرْتَـِفعُ 
بِْر َويَـَغنُّ فِـِيِه طَيُْر الـبََقآِء َويَظْهَــُر طَاُووُس الـُقْدِس بِـِطرَاِز األَمْـِر فِـي مَـَلُكوِت الـلَِّقآءِ  فِـيِه غَـَماُم الـصَّ
َمآِء َويُـنْفَخُ فِــي  َوتُـطَْلُق أَلْـُسُن الْـَكلِيَلُة بِــأَلْـَحاِن الْـَورْقَـآء َويَـُكفُّ حَــــَمامَــُة الْـِفرَْدْوِس بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
وِر َويُجَـــــــدَُّد هَـــــيَاكِـــــُل الْــــُوجُـــــــوِد َوتَشْــــــــتَِعُل الــــنَّاُر َويَــــأْتِـــــي اهللُ فِــــي ظُـــَلٍل مِـــــَن الــــرُّوحِ ِبجَـــــــَماِل عِـــــزٍّ  الــــصُّ
مَــِنيًعا، إِذًا فَـأَسْـــــرِعُــوا إِلَـيِْه يَـا مَــألَ األَرِْض واَل تَـْلتَِفتُوا بِــَشيٍْء فِــي امْلُْلِك واَل يَـْمنَْعُكْم مَــنْعُ مَــانِــعٍ واَل 
تُــْحجِبُْكْم شُـــــــئُونــاُت الْـــِعْلِميَُّة واَل تَسُـــــــدُّكُــــْم َدالالُت الــِحَكِميَُّة فَــأَسْـــــــرِعُـــوا إِلَـــى مَـــْكَمِن قُـــْدٍس مَـــرْفُــوعًـــا، 
ألَنّـَُكْم لَــْو تَـْصِبُروَن فِــي أَزَِل اآلزاِل َوتَـَوقّـَـفُوَن فِــي ذَلِـَك الْــيَْومِ أَقَــلَّ مِـــْن آٍن لَــْن يَـْصُدَق عَــَليُْكْم حُــــْكمُ 
ـُقوا اهللَ فِــي هــِذِه األَيّـَـامِ واَل  بِْر وَكَـــذَلِــَك نُــزَِّل الْــُحْكُم مِـــْن قَــَلمِ عِـــزٍّ عَـــلِيًما، قُــْل يَــا مَــألَ األَرِْض اتّـَ الــصَّ
تَـفْتَُروا عَــَلى أُمَــنَآئِــِه واَل تَـُقولُـوا مَــا ال يَـُكْن لَـُكْم فِــيِه شُــــــُعورًا، ألَنّـَُكْم ُعجَــــزَآُء فِــي األَرِْض َوفُـَقرآُء فِــي 
ــِتي كَــــانَــْت بِـــالْـــَحقِّ مَـــْقبُوالً، فَــَواهللِ  الــِبالِد واَل تَسْـــــــتَْكِبُروا فِـــي أَنْــفُِسُكْم ثُــمَّ أَسْـــــــرِعُـــوا إِلَـــى األَرِْض الّـَ
سَـــــــيَْمِضي تِـــْلَك الــدُّنْــيَا وَكُــــلََّما أَنْــتُْم تَــفْرَحُـــــوَن بِـــَها َويَجْـــــَمُعُكْم مَـــالئِـــَكُة اْلَقهْــــِر فِـــي مَـــْحَضِر سُـــــــْلطَانِ 
َمواِت َواألَرِْض إاِلَّ َوهُــوَ  ا فِــي الـسَّ ا فَـَعْلتُْم فِــي أَيّـَامِـــُكْم واَل يَـتْرُُك شَــــــيْئًا عَــمَّ عِـــزٍّ قَـِويًّـا، َوتُـْسأَلُـوَن عَــمَّ
كَـــاَن فِــي لَــْوحِ الـِعْلمِ مَــْكتُوبًـا، إِذًا لَــْن يُـْغِنيَُكْم أَحَــــٌد َولَــْن يُـرافِــَقُكْم نَـفٌْس َولَــْن يَـنْفََعُكْم إاِلَّ مَــا حَــــرَثْـتُمْ 
ِفيِق الّـَـِذي يَـنَْصُحُكمْ  فِــي مَــزَارِعِ أَعْــَمالِـُكْم فَـتَنَبَُّهوا يَـا مَــألَ األَشْــــــِقيَآِء ثُـمَّ اسْــــــَمُعوا نُـْصحَ هـذَا الـشَّ
ـِذي أَرْسَــــــَلُه بِــالْــَحقِّ َوأَنْــزََل عَـــَليْهِ  ـَما جَـــــزَآُءهُ عَـــَلى الّـَ لِــَوجْـــــِه اهللِ َومَــا يُــِريــُد مِـــنُْكْم جَـــــزَآًء واَل شَـــــــُكورًا، إِنّـَ
ُة مِـــــْن لَـــُدنْـــُه بَـــالِـــَغًة عَــــَلى الـــَعامَلِـــنَي جَــــــِميًعا، إِلَـــى مَــــتَى تَـــرْقُـــُدوَن عَــــَلى بِــــَساطِ  اآليَـــاِت لِـــيَُكوَن الْـــُحجَّ
ـِذيــَن هُـــْم لَــْم يَــُكونُــوا فِـــي األَرِْض إاِلَّ كَـــَهَمجٍ َمحْـــــُروكًـــا، قُــْل فَــَواهللِ إِنَّ  إِلَــى مَـــتَى تَــتَِّبُعوَن الّـَ الــَغفَْلِة َو
ـِذيـَن اتَّخَـــذْتُـُموهُـــْم ألَنْـفُِسُكْم أَْربَـابًـا مِـــْن ُدوِن اهللِ لَــْم يَـُكْن أَسْــــــَماؤُهُـــْم َوذََواتُـُهْم عِـــنَْد اهللِ مَــذْكُـــورًا،  الّـَ
هُ  إِنّـَ فَـارْحَــــُموا عَــَلى أَنْـفُِسُكْم َوخَــافُـوا عَــِن اهللِ بَـارِئِــُكْم ثُـمَّ ارْجِـــُعوا إِلَـيِْه لَـَعلَّ يُـَكفَِّر عَــنُْكْم سَــــــيِّئَاتِــُكْم َو
ــِذيـــَن تَنْسِـــــــبُوَن إِلَـــيِْهُم الْـــِعْلَم َواتَّخَــــذْتُـــُموهُــــْم ألَنْـــفُِسُكْم عُــــَلمآءَ  كَــــاَن بِــــِعبَاِدِه غَـــفُورًا، قُـــْل فَـــَواهللِ إِنَّ الّـَ
ـــــرِّ يَـِفرُّ مِـــنُْهْم وَكَـــذلِـَك كَـــاَن فِــي صُـــــــــُحِف الْــِعْلمِ مَــرْقُــومًــا،  أُولـِئَك عِـــنَْد اهللِ أَشَــــــرُّ الـنَّاِس بَـْل جَــــْوهَــُر الشّـَ
ـَلُعوا بِـــأَسْــــــرَارِ  ـُهْم مَـــا شَـــــــِربُــوا مِــــْن عُـــيُوِن الْــِعْلمِ َومَـــا فَــازُوا ِبحَـــــرٍْف مِــــَن الْــِحْكَمِة َومَـــا اطّـَ َونَْشهَــــُد بِـــأَنّـَ
َهواِت فِـــي أَنْــفُِسِهْم مَـــرْكُـــوضًــــــــــا، َومَـــا نَــزََل عَـــَلى نَــِبيٍّ واَل عَـــَلى َوصِـــــــــيٍّ  األَمْـــِر وَكَـــانُــوا فِـــي أَرِْض الــشَّ
واَل عَــَلى َولِـيٍّ شَــــــيٌْء مِـــَن اإِلعْــرَاِض َواإِلنْـكاِر إاِلَّ بَـْعَد إِذْنِــِهْم وَكَـــذلِـَك كَـــاَن الـُحْكُم مِـــْن عِـــنِْدهِــْم عَــَلى 
اِل أَمَــــا نَـــزَّلْـــنَا مِــــْن قَـــبُْل يَـــْوَم يَـــأْتِــــي اهللُ فِــــي ظُــَلٍل مِــــنَ  طَــَلَعاِت الـــُقْدِس مَــــْقِضيًّا، قُـــْل يـــا مَــــألَ الـــُجهَّ
الــَغَمامِ، فَــِإذَا جَـــــاَء فِـــي غَــَمامِ األَمْـــِر عَـــَلى هَـــيَْكِل عَـــلِيٍّ بِـــالْــَحقِّ أَعْـــرَضْــــــــــتُْم َواسْــــــتَْكبَرْتُــْم وَكُـــنْتُْم قَــْومًـــا 
إِذَا جَــــاَء بِــآيـاٍت بَـيِّناٍت بِــَم أَعْـــرَضْــــــــــتُْم عَـــنْها  َك َو َك أَْو بَـْعُض آيـاِت َربّـِ بُـورًا، َوأَمَــا نُـزَِّل يَـْوَم يَـأْتِـــي َربّـُ
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وَكُـــنْتُْم فِــي حُــــُجبَاِت أَنْـفُِسُكْم مَــْحُجوبًـا، قُـْل إِنَّ اهللَ كَـــاَن مُــَقدَّسًـــــا عَــِن امْلَجِيِء َوالـنُّزُوِل ُوهُــَو الْـفَرْدُ 
َمواِت َواألَرِْض َولَــْن يَــأْتِـــيَ بِــذَاتِـــِه َولَــْن يُــَرى بِــَكيْنُونَــِتهِ  ـِذي أَحَــــاَط عِـــْلُمُه كُـــلَّ مَــْن فِــي الــسَّ َمُد الّـَ الــصَّ
َولَـْن يُـْعرََف بِـِإنّـِيَِّتِه َولَـْن يُـْدرََك بِـِصفَاتِــِه َوالّـَِذي يَـأْتِــي هُــَو َمظْهَــُر نَـفِْسِه كَــَما أَتَـى بِـالْـَحقِّ بِـاسْـــــمِ عَــلِيٍّ 
ــِذي  َوجَــــــَمْعتُْم عَــــَليِْه بِــــَمخالِـــيَب الـــبَْغَضآِء َوأَفْـــتَيْتُْم عَــــَليِْه يَـــا َمْعشَـــــــَر الْـــُعَلَمآِء َومَــــا اسْـــــــتَْحيَيْتُْم عَــــِن الّـَ
خَــَلَقُكْم َوسَــــــوَّاكُـــْم وَكَـــذَلِـَك أَحْــــَصيْنَا أَمْــرَكُـــْم فِــي أَلْــواحِ عِـــزٍّ مَــْحفُوظًـا، أَْن يَـا سَــــــْمعَ الْــبَقاِء اسْــــــَمعْ مَــا 
ٍد رَُسوِل اهللِ َوَلْن يُبَْعَث ِمْن بَْعِدِه أََحٌد  يَُقوُلوَن هؤاُلِء امْلُْشرُِكوَن ِبأَنَّ اهللَ َختََم النُّبُوَّةَ ِبَحِبيِبِه ُمَحمَّ
َوجَـــــَعَل يَــَداهُ عَـــِن الْــفَْضِل مَـــْغُلوالً، َولَــْن يَظْهَـــَر بَــْعَدهُ هَـــياكِـــُل الْــُقْدِس َولَــْن يَسْــــــتَْشِرَق أَنْــواُر الْــفَْضلِ 
ــِذي كَـــــانَـــْت نَـــَسَماتُ  َوانْـــَقطَعَ الْـــفَيُْض َوتَـــمَّ الْـــُقْدرَةُ َوانْـــتََهى الْـــِعنَايَـــُة َوسُـــــــدَّْت أَبْـــواُب الْـــُجوِد بَـــْعَد الّـَ
الْـُجوِد لَـْم يَـزَْل عَــْن رِضْـــــــــواِن الْـِعزِّ َمهْـــبُوبًـا، قُـْل غُـلَّْت أَيْـِديـُكْم َولُـِعنْتُْم بِــَما قُـْلتُْم بَـْل أَحَــــاطَـْت يَـَدهُ كُـــلَّ 
ــُه كَـــــاَن عَــــَلى كُـــــلِّ  إِنّـَ ا شَــــــــآَء َو َمواِت َواألَرِْض يَـــبَْعُث مَــــا يَـــَشآُء بِــــُقْدرَتِــــِه واَل يُـــْسأَُل عَــــمَّ مَــــْن فِــــي الـــسَّ
ٍد بِــالْــَحقِّ بِــَحيُْث خَـــتَمَ  ُروا فِــي كِـــتَاِب الّـَـِذي نُــزَِّل عَـــَلى ُمحَــــمَّ شَــــــيٍْء قَــِديــرًا، قُــْل يَــا مَــألَ الْــفُرْقَــاِن تَــفَكَّ
ـــِتي فِـــــيها قَــــاَم اهللُ ِبَمظْهَـــــِر نَــــفِْسِه َوأَنْــــتُمُ  فِـــــيِه الــــنُّبُوَّةَ بِـــــَحِبيِبِه إِلَــــى يَــــْومِ الْــــِقيامَـــــِة َوهــــِذِه لَــــِقيامَـــــُة الّـَ
ٍد مِـــْن قَــبُْل وَكُـــنْتُْم فِـــي بُــُحوِر اْلَجهْـــلِ  احْـــــتََجبْتُْم عَـــنْها كَـــَما احْـــــتََجبُوا مِـــَلُل األَرِْض عَـــْن قِـــيَامَـــِة ُمحَـــــمَّ
ا جَـــــاَء الْــَوعْـــُد َوأَشْـــــــَرَق اْلجَـــــماُل عَـــنْ  ـامِـــِه فَــَلمَّ َواإِلعْـــرَاِض مَـــْغُروقًــا، قُــْل أَمَـــا ُوعِـــْدتُــْم بِـــلَِقآِء اهللِ فِـــي أَيّـَ
أُفُـــِق الْـــَجالِل أَغْـــَمْضتُْم عُــــيُونَـــُكْم َوُحشِــــــرْتُـــْم فِـــي أَرِْض اْلَحشْـــــــِر عَــــِميًّا، قُـــْل أَمَـــا نَـــزََل فِـــي الْـــفُرْقَـــانِ 
ــًة َوسَـــــــطًا لِــتَُكونُــوا ُشهَــــَدآَء عَــــَلى الــنَّاِس َويَــُكوَن الــرَّسُـــــــوُل عَــــَليُْكمْ  بِـــَقْولِــِه الْـــَحقِّ كَــــذَلِــَك جَـــــَعْلنَاكُــــْم أُمّـَ
ــــرْتُـْم هـِذِه اآليَـَة بِــأَهْــَواِء أَنْـفُِسُكْم وَكُــنْتُْم مُــوقِــنًا مُــْعتَرِفًـا بِــَما نُـزَِّل بِــالْـَحقِّ ال يَـْعَلُم تَـأِْويـَلهُ  شَــــــِهيًدا، َوفَسّـَ
ــــرْتُـْم بَـْعَد الّـَِذي كُــنْتُْم عَــنْ  إاِلَّ اهللُ َوالـرَّاسِــــُخوَن فِـي الْـِعْلمِ َومَـعَ إِيـقانِـُكْم بِـذلِـَك أَوَّلْـتُْم كَــلَِماِت اهللِ َوفَسّـَ
ذلِـَك مَــْمنُوعًــا، َوقُــْمتُْم بِــاإِلعْــرَاِض َواإِلنْـَكاِر لِـلرَّاسِـــــِخنَي فِــي الْــِعْلمِ بَـْل تَـْقتُُلونَـُهْم كَـــَما قَــتَْلتُُموهُــْم مِـــنْ 
قَــبُْل وَكُـــنْتُْم بِــأَعْــَمالِـُكْم َمسْــــــُرورًا، فَـأُفٍّ لَــُكْم َوبِــَما اْكتَسَــــــبَْت أَيْـِديـُكْم َوبِــَما تَـظُنُّوَن فِــي أَمْــِر اهللِ فِــي 
ـــــُروَن مَـــا  ـِذي كَـــانَــْت أَنْــَواُر اْلهِـــَدايَــِة عَـــْن فَجْـــــِر الْــِعْلمِ مَـــْشُهوًدا، إِذًا فَــاسْــــــأَْل عَـــنُْهْم كَـــيَْف يُفَسّـِ يَــْومِ الّـَ
ٍد عَـــَربِـــيًّا، َومَـــا يَــُقولُـــون فِـــي مَـــْعنَى الْـــَوسَـــــــِط لَـــْو خُـــِتَم الــنُّبُوَّةُ بِـــهِ  نُــزَِّل مِــــْن جَـــــبَُروِت الْـــِعزَِّة عَـــَلى ُمحَـــــمَّ
ــُهْم مَـــا سَـــــــِمُعوا نَـــَغَماتِ  ــتُُه َوسَـــــــَط األُمَـــمِ إِذًا فَـــاعْــــرِْف مِــــْقَدارَهُــــْم كَــــأَنّـَ فَـــَكيَْف ذُكِــــرَْت فِـــي الْـــِكتَاِب أُمّـَ
ُة مِــــْن كِــــتَابِـــِهْم عَــــَليِْهْم بَــلِيًغا، َوهَــــذَا مِــــْن قَـــْولِ  الْـــَورْقَـــآِء َولَـــْو سَـــــــِمُعوا مَـــا عَــــرَفُــوا وَكَــــذَلِــَك كَــــانَــْت الْـــُحجَّ
الّـَِذي تَـَكلََّم بِــِه كُـــلُّ األُمَــمِ فِــي َعهْـــِد كُـــلِّ نَـِبيٍّ فَـُكلَّما جَــــاَءهُــْم رَسُــــــوٌل مِـــْن رُسُــــــِل اهللِ قَـالُـوا َلسْــــــَت أَنْـتَ 
يْطَاُن لَـُهْم بِــأَعْــمالِـِهْم َوأَقْـوالِـِهْم وَكـانُـوا  بِــُمرْسَــــــٍل َوخُــِتَم الـنُّبُوَّةُ بِــالّـَذي جَــــاَء مِـــْن قَـبُْل وَكَـــذلِـَك زَيّـََن الـشَّ
ٍد مِــْن قَـبُْل إذْ جَــــاَء ِبسُـــــْلطاٍن مُــِبيَنًا، قَـاَل يَـا قَـْومِ  ْدِق بَـِعيًدا، فَـاذْكُــْر لَـُهْم نَـبَأَ ُمحَــــمَّ عَــْن شَــــــاِطئِ الـصِّ
هَــــِذِه مِـــــْن آيَـــاِت اهللِ قَـــْد نُـــزِّلَـــْت بِــــالْـــَحقِّ أاَلَّ تَـــْختَلِفُوا فِــــي أَمْــــِر اهللِ ثُـــمَّ اجْــــــتَِمُعوا عَــــَلى شَــــــــاِطئِ عِـــــزٍّ 
ـِذيــَن هُـــْم َدعُـــوا  مَـــِنيًعا، َويَــا قَــْومِ فَــانْــظُُروا إِلَــيَّ بِـــنَظْرَِة اهللِ واَل تَــتَِّبُعوا أَهْـــَواَءكُـــْم واَل تَــُكونُــوا بِـــِمثِْل الّـَ
َـــا جَــــــاَءهُـــــْم أَعْـــــرَضُــــــــــــوا عَـــــنُْه َوأَنْــــَكُروهُ وَكَـــــانُــــوا عَـــــَلى أَصْــــــــــــنَامِ أَنْــــفُِسِهمْ  ـــامِـــــِهْم َولَــــيالِــــيِهْم َوملَّ اهللَ فِــــي أَيّـَ
مَــْعُكوفًـا، َوقَــالَــِت الْــيَُهوُد تَـاهللِ هَــذَا الّـَـِذي افْـتََرى عَــَلى اهللِ أَْم بِــِه جِـــنٌَّة أَْو كَـــاَن مَــْسُحورًا، قَــالُــوا إِنَّ 
اهللَ خَــــتََم الـــنُّبُوَّةَ بِــــُموسَــــــــى، َوهَــــذَا حُــــــْكُم اهللِ قَــــْد كَـــــاَن فِــــي الـــتَّْورَاِة مَــــْقِضيًّا، َولَــــْن يُـــنَْسخَ شَــــــــِريـــَعةُ 
ـِذي يَــأْتِـــي مِـــْن بَــْعُد يُــبَْعُث عَـــَلى شَـــــــِريــَعِتَها لِيَنْتَشِــــــَر أَحْـــــَكامُـــَها عَـــَلى كُـــلِّ مَـــنْ  الــتَّْورَاِة بِـــَدَوامِ اهللِ َوالّـَ
ــِذيـــَن أُوتُـــوا  عَــــَلى األَرِْض وَكَـــــذلِـــَك كَـــــاَن األَمْــــُر مِـــــْن سَـــــــَمآِء الْـــُحْكمِ عَــــَلى مُــــوسَـــــــى األَمْــــِر مَــــنْزُوالً، َوالّـَ
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اإِلنْــجِيَل قَــالُــوا بِـــِمثِْل قَــْولِــِهْم وَكــانُــوا مِـــْن يَــْومَـــِئٍذ إِلَــى حِــــينَِئٍذ مُـــنْتَِظرًا َوأَطْـرََدهُـــُم اهللُ بِـــَما نُــزَِّل عَـــَلى 
ــُهْم ظَـــنُّوا كَـــــَما ظَـــنَنْتُم أَْن لَـــْن يَـــبَْعَث اهللُ مِـــــْن بَـــْعِدِه أَحَــــــًدا،  إِنّـَ ٍد الْـــَعَربِــــيِّ فِــــي سُـــــــورَِة الْـــجِنِّ َو ُمحَــــــمَّ
فَــَواهللِ يَــْكِفي كُـــلَّ مَـــْن عَـــَلى األَرِْض هَـــِذِه اآليَــُة الــنَّازِلَــُة َومَـــا كُـــِنزَ فِـــيَها مِـــْن أَسْــــــراِر اهللِ إِْن يَسْــــــُلُكوا 
فِــي سُـــــبُِل عِـــزٍّ مَــْعُروفًـا، قُـْل قَـْد بَـَعَث اهللُ رُسُـــــالً بَـْعَد مُــوسَـــــى َوعِـــيَسى َوسَـــــيُرْسِـــــُل مِـــْن بَـْعُد إِلَـى آخِـــرِ 
ا  ــِذي ال آخِـــــَر لَـــُه بِــــَحيُْث لَـــْن يَـــنَْقِطعَ الْـــفَْضُل مِــــْن سَـــــــَماِء الْـــِعنَايَـــِة يَـــفَْعُل مَــــا يَـــَشآُء واَل يُـــْسأَُل عَــــمَّ الّـَ
يَـفَْعُل وَكُــلٌّ عَــْن كُــلِّ شَــــــيٍْء فِــي مَــْحَضِر الْـَعْدِل مَــْسُؤوالً، إِذًا فَـاسْـــــَمعْ مَــا يَـُقولُـوَن هـؤاُلِء املُْعرِضُـــــــــونَ 
ــِذيـــَن هُــــْم كَــــانُـــوا مِــــْن قَـــبُْل، قُـــْل فَـــَواهللِ اشْـــــــتَبََه عَــــَليُْكُم األَمْـــُر قَـــدْ  َوظَــنُّوا فِـــي اهللِ كَــــما ظَــنُّوا عِــــبَاٌد الّـَ
ــِذيـــَن هُــــْم كَــــانُـــوا عَــــْن نَـــَغَماِت اهللِ  اعَــــُة بِـــالْـــَحقِّ َوقَـــامَـــِت الـــِقيامَـــُة رَغْـــًما ألَنْـــِفُكْم َوأَنْـــِف الّـَ قَـــَضِت الـــسَّ
مَــْصُمومًــا، قُــْل أَنْــتُْم تَــُقولُــوَن بِــِمثِْل مَــا قَــالُــوا أُمَــُم الْــَقبِْل فِــي زَمَــِن رَسُــــــوِل اهللِ َوتَــنْتَِظُروَن بِــِمثِْل مَــا 
ُروا فِــــي  ــِذي كَــــاَن بِــــالْـــَحقِّ مَــــْمُدوًدا، إِذًا تَـــفَكَّ رَاِط الّـَ ــْت أَقْـــَدامُــــُكْم عَــــَلى هَــــذَا الـــصِّ هُــــمِ انْـــتَظَُروا َوزَلّـَ
تَـْلِويـحِ هَــِذِه اآليَـِة لَـَعلَّ تُـْرزَقُـوَن مِــْن مَــائِــَدِة الْـِعْلمِ الّـَِتي يَـنِْزُل مِــْن سَـــــَماِء الْـُقْدِس عَــَلى قَـَدٍر مَــْقُدورًا، 
ـِتي  جَـــــرَِة امْلُـورِقَــِة املُـبَارَكَــــِة املُـنْبَتَِة الّـَ يَــا قُــرَّةَ الْــبََقآِء فَــاْشهَــــْد مَـــا يَْشهَــــُدوَن املُشْــــــرِكُــــوَن فِـــي هَـــِذِه الشَّ
ـــِذي كَـــــاَن خَـــــْلفَ  كَـــــانَــــْت عَـــــَلى جَــــــبَِل املِـــْسِك مَــــرْفُــــوعًـــــا، َوطَـــالَــــْت أَغْــــَصانُــــَها إِلَــــى أَْن بَــــَلَغْت مَــــَقاَم الّـَ
ـَها اسْــــــتَْحَصنَتْ  سُــــــرَاِدِق الْــُقْدِس مَـــْكنُونًــا، َويُــِريــُدوَن هــؤاُلِء امْلُشْــــــرِكُـــوَن أَْن يَــْقطَُعوا أَفْــنَانَــها قُــْل إِنّـَ
فٍــــي حِــــــْصِن اهللِ َواسْــــــــتَْحفَظَْت بِــــِحفِْظِه َوجَــــــَعَل اهللُ أَيْـــِدي امْلُــنافِــــِقنَي َوالْــــكافِــــِريـــَن عَــــنَْها مَــــْقُصورًا، 
ِبَحيُْث َلْن يَِصَل إَِليَْها أَيِْدي الَِّذيَن ُهْم َكفَُروا َوأَْعرَُضوا فََسْوَف يَْجتَِمعُ اهللُ ِفي ِظلِِّه ُكلَّ َمْن ِفي 
امْلُــْلِك َوهَــــذا مَـــا كَــــتََب عَــــَلى نَـــفِْسِه الْـــَحقِّ وَكَــــاَن فِـــي أَلْـــواحِ الْـــِعزِّ مِــــْن قَـــَلمِ الْـــِعْلمِ مَـــْحتُومًـــا، يَـــا قُـــرَّةَ 
ــامِ ثُـــمَّ أسْـــــــِمْعُهمٍ نَـــْغَمًة مِــــْن نَـــَغَماِت الْـــبََقآِء لَـــَعلَّ  ـــِر الْـــِعبَاَد بِـــأَذْكَــــاِر الـــرُّوحِ فِـــي تِــــْلَك األَيّـَ اْلجَـــــَماِل ذَكّـِ
يَسْــــــتَْشِعُروَن فِــي أَنْــفُِسِهْم أَقَــلَّ مِـــْن ذَرٍّ شَــــــيْئًا َولَــَعلَّ ال يَــظُنُّوَن بِــِمثِْل مَــا ظَـنُّوا شُــــــرَكــائُـُهْم مِـــْن قَــبْلُ 
َويُــوقِـــنُوَن بِـــأَنَّ اهللَ يَــُكوُن قَــاِدرًا عَـــَلى أَْن يَــبَْعَث فِـــي كُـــلِّ حِــــنيٍ رَسُــــــوالً، قُــْل يَــا مَـــألَ الْــبَْغَضآِء مُـــوتُــوا 
وحِ  يًّــا، إِذًا فَــأَلْــِق عَـــَليِْهْم مَــا غَــرََّدْت بِــِه حَــــَمامَــُة الــرُّ بِــَغيِْظُكْم هَـــذا مَــا قُــِضيَ بِــالْــَحقِّ مِـــْن قَــَلمِ عِـــزٍّ ُدرِّ
ــــَر فِــي الْـَختْمِ عَــْن لِـَساِن الّـَِذي كَــاَن رَاسِـــــًخا فِــي  فِــي رِضْـــــــــَواِن قُـْدٍس مَــْحبُوبًـا، لَـَعلَّ يَـتَِّبُعوَن مَــا فُسّـِ
الْــِعْلمِ فِـــي ِزيَــارَِة اسْــــــمِ اهللِ عَـــلِيًّا، قَــاَل َوقَــْولُــُه الْــَحقُّ الْــَخاتِـــُم مِلَـا سَــــــبََق َوالْــفَاتِـــحُ مِلَـا اسْــــــتُْقِبَل وَكَـــذلِــكَ 
ذَكَـــَر مَــْعنَى الْـَختْمِ مِـــْن لِـَساِن قُـْدٍس مَــِنيًعا، كَـــذلِـَك جَــــَعَل اهللُ حَــــِبيبَُه خَــاتِــًما مِلَا سَـــــبَُقوهُ مِـــَن الـنَِّبيِّنيَ 
ُروا يَــا مَـــألَ األَرِْض فِـــيَما أَلْــَقيْنَاكُــــْم بِـــالْــَحقِّ لَــَعلَّ  َوفــاتِـــًحا مِلَـا يَــأْتِـــي مِــــَن امْلُـرْسَــــــلنَِي مِــــْن بَــْعُد إذًا تَــفَكَّ
ا سَــــــِمْعتُْم مِـــْن عُـــَلمائِــُكمْ  تَجُِدوَن إِلَــى مَــْكَمِن األَمْــِر فِــي شَــــــاِطئِ الْــُقْدِس سَــــــِبيالً، واَل تَــْحتَجِبُوا عَـــمَّ
ــِذي جَـــــَعَلُه اهللُ رَاسِــــــًخا فِـــي عِــــْلِمِه وَكَــــانَــْت األَنْــَواُر مِــــْن نُــوِر َوجْـــــِههِ  ثُــمَّ اسْـــــــأَلُـــوا أُمُـــوَر ِديــِنُكْم عَــــِن الّـَ
مُــتأَلأْلً َومُــِضيئًا، يَـا أَيّـُها الـنَّاُس اتّـَُقوا اهللَ واَل تَتَّخِـــذُوا الْـِعْلَم مِــَن الْـُعيُوِن امْلَُكدَّرَِة الّـَتي كَــانَـْت عَــنْ 
افِــيَِة الـَجاِريَـِة الـَعذْبِــيَّةِ  ائِــَغِة الـصَّ ايِــَلِة الـسَّ جِـــَهِة الـنَّفِْس َواْلَجهْـــِل جَــــِريًّـا، فَـاتَّخِــــذُوهُ مِـــَن الْــُعيُوِن الـسَّ
ــتي جَـــــرَْت عَــــْن يَــِمنيِ الْـــَعرِْش َوجَـــــَعَل اهللُ لــألَبْــرَاِر فِـــيَها نَــِصيبًا، أَْن يَــا طَــْلَعَة الْـــُقْدِس هَــــْب عَــــَلى  الّـَ
امْلُْمِكنَاِت مَــا َوهَــبََك اهللُ بِــُجوِدِه لِـيَُقومَــنَّ عَــْن قُـبُوِر أَجْــــَساِدهِــْم َويَسْـــــتَْشِعَرنَّ عَــَلى األَمْــِر الّـَِذي كَــانَ 
بِـــالْــَحقِّ مَـــأْتِـــيًّا، ثُــمَّ أَرْسِــــــْل عَـــَليِْهْم مِـــْن نَــَسَماِت امْلِـْسِكيَِّة امْلُـَعطَّرَِة الّـَـتي أَعْـــطَاَك اهللُ فِـــي ذَرِّ الْــبََقآءِ 
لَــَعلَّ يُحَــــرَُّك بِــها عَــظَائِــُم الـرَّمِـــيَمُة َولَــئاَلَّ يَحْــــرُِم الـنَّاُس أَنْـفَُسُهْم عَــْن هَــذَا الـرُّوحِ الّـَـِذي نُـِفخَ مِـــْن هَــذَا 
ُـــبَارَكَـــــِة بَـــنْيَ يَـــَدي اهللِ عَـــــَلى  الْــــَقَلمِ الْــــِقَدمِـــــيِّ األَزَلِـــيِّ األَبَـــِديِّ َويَـــُكونُـــنَّ فِــــي هَـــــِذِه األَرِْض الـــطَّيِّبَِة امْل
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ُـــــْمِكنَاِت فِـــــــي لُــــــَججِ  أَحْـــــــــَسِن اْلجَـــــــــَماِل مَـــــــْحُشورًا، أَْن يَــــــا قَــــــَلَم األَمْـــــــِر أَنْــــــَت تَْشهَــــــــُد َوتَــــــَرى بِـــــــأَنَّ امْل
َمَواتِ  الـالَّنِــَهايَـاِت مَــا يَسْـــــتَْقِبُلوَن ِبهَــِذِه الـرَّحْــــَمِة امْلُنْبَسِــــطَِة الْـَجاِريَـِة الّـَِتي أَحَــــاطَْت كُــلُّ مَــْن فِــي الـسَّ
ــِذي مِــــنُْه أَشْــــــــرَقَـــْت أَنْـــَواُر الـــرُّوحِ َوبِــــَها أَضَـــــــــــاَءْت كُــــلُّ مَــــْن فِــــي  ـــــُهوَن إِلَـــى َوجْــــــِه الّـَ َواألَرِْض َومَــــا يَـــتََوجّـَ
ـــَك كُـــــنَْت عَـــــَلى ذَلِــــَك شَـــــــــِهيًدا، َويَــــرْكُـــــُضوَن فِـــــي َواِدي الــــنَّفِْس َوالْــــَهَوى  إِنّـَ مَـــــَلُكوِت األَمْـــــِر َواْلخَـــــْلِق َو
ــــرْتَـُهْم مِــْن قَـبُْل مِــْن قَـَلمِ عِــزٍّ جَــــلِيًّا،  َويَـُخوضُـــــــــوَن مَـعَ الّـَِذيـَن مَـا فَـازُوا بِـلَِقآئِـَك فِـي يَـْومِــَك بَـْعَد الّـَِذي بَشّـَ
َوقُـْلَت َوقَـْولُـَك اْلحُــــْلُو فِـي جَــــبَُروِت الْـبََقآِء َواألَمْـُر يَـْومَـِئٍذ هللِ وَكَــذلِـَك كُــِتَب حُــــْكُم الْـيَْومِ عَــَلى أَلْـَواحِ الْـِعزِّ 
اعَـــُة َوقُـــِضيَ األَمْـــُر َواسْـــــــتََوْت أَنْــَواُر اْلجَـــــَمالِ  ا جَـــــآَء الْـــيَْوُم َوأَتَــِت الــسَّ مِــــْن إِصْــــــــــبَعِ ُروحٍ قَـــِديــًما، فَــَلمَّ
فِـــي قُــطِْب الــزَّواِل إذًا قَــامُـــوا الْــُكلُّ بِـــالــنِّفَاِق لِهَــــذَا الــنُّوِر امْلُشْــــــِرِق مِــــْن شَـــــــطِْر اآلفَــاِق ثُــمَّ احْـــــتََجبُوا 
ــِذي كُــــلٌّ انْــتَظَُروا بِـــَما  بِـــُحُجبَاِت كُــــفٍْر غَـــلِيظًا، وَكَــــذلِــَك فَــاعْـــرِفُــوا كُــــلَّ امْلِــَلِل فِـــي كُــــلِّ األَزْمَـــاِن بَــْعَد الّـَ
يْطَاُن فِـــي أَنْــفُِسِهْم وَكــانُــوا عَـــنْ  ا قُــِضيَ الْــَوعْـــُد أَنْــَكُروهُ بِـــَما أَلْــَقى الــشَّ ـامِ اهللِ، فَــَلمَّ ُوعِــــُدوا فِـــي أَيّـَ
ـامِــــِهْم بِـــَما  شَـــــــاِطئِ الِــُقْدِس بَــِعيًدا، كَــــَما تَْشهَــــُدوَن الْـــيَْوَم هَـــؤاُلِء امْلُشْـــــــرِكِــــنَي بِـــَحيُْث انْــتَظَُروا فِـــي أَيّـَ
ا  ـــَل اهللُ فَـرَجَــــُه فَـَلمَّ ٍد رَسُـــــوِل اهللِ وَكُــلََّما سَـــــِمُعوا اسْـــــَمُه قَـامُــوا َوتَـَصاحُــــوا ِبَعجّـَ ُوعَــُدوا مِــْن لِـَساِن ُمحَــــمَّ
ظَهَــَر بِـالْـَحقِّ أَنْـَكُروهُ فِـي أَنْـفُِسِهْم َواعْــتَرَضُـــــــــوا عَــَليِْه َوجَــــاَدلُـوهُ بِـالْـبَاطِـــِل َوسَـــــَجنُوهُ فِـي َوسَـــــِط الْـجِبَالِ 
َومَـــا أُطِْفئَ غِــــلُّ صُـــــــــــُدورِهِــــْم َونَـــاُر أَنْـــفُِسِهْم إِلَـــى أَْن فَـــَعُلوا بِـــِه مَـــا احْــــــتَرَقَـــْت بِـــِه أَكْــــبَاُد الـــُوجُــــــوِد فِـــي 
ُهوِد َوبِـــذلِــَك تَــزَلْــزَلَــْت أَرْكَـــاُن مَـــَدايِــِن الْــبََقآِء فِـــي جَـــــبَُروِت الْــَعَمآِء َونَــاحَـــــْت جَـــــَماُل الْــَغيْبِ  هَـــياكِـــِل الــشُّ
عَـــَلى مَــْكَمِن قُــْدٍس خَـــِفيًّا، أَْن يَـا طَـْلَعَة الْــِعزٍّ فَـاذْكُـــْر لِـْلُمؤْمِـــِننَي مِـــْن أَهْـــِل الْــبََقآِء مَــا قَــاَل امْلُشْــــــرِكُـــونَ 
ـِذي قُــِتَل فِـــيَها اْلُحسَــــــنْيُ مِـــْن هَـــياكِـــِل ظُـْلمٍ شَـــــــِقيًّا، وَكــانُــوا أَْن يَــزُوُروهُ فِـــي كُـــلِّ  مِـــْن قَــبُْل فِـــي أَيّـَـامِ الّـَ
لَ  ـِذيــَن هُـــْم ظَـَلُموا عَـــَليِْه وَكــانُــوا أَْن يَــْقرَأُوا فِـــي كُـــلِّ صَــــــــــبَاحٍ مِـــئََة مَـــرٍَّة الــلَُّهمَّ الْــَعْن أَوَّ يَــْومٍ َويَــْلَعنُوا الّـَ
ا بُـِعَث اْلُحسَـــــنْيُ فِـي أَرِْض الْـُقْدِس ظََلُموهُ َوقَـتَُلوهُ َوفَـَعُلوا بِـهِ  ٍد فَـَلمَّ ٍد َوآِل ُمحَـــمَّ ظَالِـمٍ ظََلَم حَـــقَّ ُمحَـــمَّ
اِدِق َوالْـــكاِذِب َوالـــنُّوِر َوالـــظُّْلَمِة َويُـــْلِقي  مَـــا ال فَـــَعُلوا بِـــأَحَــــــٍد مِــــْن قَـــبُْل وَكَــــذلِـــَك يَـــفُْصُل اهللُ بَـــنْيَ الـــصَّ
ــِذي آمَـــنَ  عَــــَليُْكْم مَـــا يَظْهَــــُر بِـــِه أَفْــَعاُل الــظَّامِلِــنَي جَـــــِميًعا، إِذًا فَــاذْكُــــْر فِـــي الْـــِكتَاِب عَــــبَْد اهللِ تَــِقيًّا الّـَ
بِـاهللِ فِـي يَـْومِ الّـَِذي كَــاَن األَمْـُر عَــْن مَـطْلِعِ الـرُّوحِ مَلِيًعا، َوأَعَــاَن َربّـَُه بِـَما قَـْد كَــاَن مُـْقتَِدرًا عَــَليِْه حِـــنيَ 
الَِّذي َدَخَل اْلَوِحيُد ِفي أَرِْض ُحبٍّ َشرِْقيًّا، َقاَل يَا َقْومِ َقْد َجاَء بُرَْهاُن اهللِ ِباْلَحقَّ واَلَح اْلَوْجُه أَْن 
يَــا مَـــألَ الْــفُرْقَــاِن فَــأَسْــــــرِعُـــوا إِلَــيِْه واَل تَــُكونُــوا عَـــَلى أَعْـــَقاِب أَنْــفُِسُكم مَـــنُْكوصًــــــــــا، َويَــا قَــْومِ قَــْد أَشْـــــــَرقَ 
ـــِذي كَـــــاَن الْــــَوجْــــــُه فِــــيهِ  اْلجَــــــَماُل عَـــــْن أُفُـــِق الْــــُقْدِس َوجَــــــآَء الْــــَوعْـــــُد بِــــالْــــَحقِّ فَـــاسْــــــــَعْوا إِلَــــى رِضْــــــــــــَواِن الّـَ
ـــاكُـــــْم أَْن ال تَحْـــــــرِمُـــــوا أَنْــــفَُسُكْم َوعُـــــيُونَــــُكْم عَـــــْن لِــــَقآِء اهللِ َوهَـــــذا يَــــْوُم اهللِ قَــــْد كَـــــاَن عَـــــَلى  مُـــــِضيئًا، إِيّـَ
الْــَكافِــِريــَن عَـــِسيرًا، َويَــا قَــْومِ قَــْد ُوضِـــــــــعَ الْــِكتَاُب بِــالْــَحقِّ َولَــْن يُــَغاَدَر فِــيِه أَعْـــَماُل الْــَعامَلِـنَي عَـــَلى قَــْدرِ 
ـِذي جَـــــاَء فِـــي ظُــَلٍل مِــــَن الْــَغَمامِ َوفِـــي  نَــِقيٍر َوقِـــطِْميرًا، َويَــا قَــْومِ ال تَــْحتَجِبُوا عَـــْن جَـــــَماِل اهللِ بَــْعَد الّـَ
إِذْ قَــاَل الْــَوحِــــيُد يَـا قَــْومِ قَــدْ  حَــــْولِـِه مَــالئِــَكُة الْــُقْدِس وَكَـــذلِـَك كَـــاَن األَمْــُر مِـــْن جِـــَهِة الْــَعرِْش مَــْقِضيًّا، َو
جِـــئْتُُكْم بِـَلْوحٍ مِــْن لَـُدْن عَــلِيٍّ قَـيُّومًـا، أاَلَّ تَـتَفَرَّقُـوا فِـي أَمْـِر اهللِ َوأَجِـــيبُوا َداعِــيَ الّـَِذي يَـْدعُــوكُــْم بِـالْـَحقِّ 
بُـُكْم إِلَــى يَـِمنيِ عِـــزٍّ مَــْحبُوبًـا، َويَـا قَــْومِ قَــْد ُوعِـــْدتُـْم فِــي كُـــلِّ األَلْــَواحِ  الْــَخالِـِص َويُـْلِقي عَـــَليُْكْم مَــا يُـَقرِّ
َمآُء بِـالْـَغَمامِ اتّـَُقوا  بِـلَِقآِء اهللِ َوهَــذا يَـْوٌم فِـيِه كُــِشَف اْلجَــــَماُل َوظَهَــَر الـنُّوُر َونـاَدى امْلُناِد َوشُــــــقَِّت الـسَّ
يًّـا، َوهَــذا مَــا ُوعِــْدتُـْم بِــلَِساِن الـرُّسُـــــِل مِــْن قَـبُْل َوبِــذلِـكَ  اهللَ واَل تَـْغِمُضوا عُــيُونَـُكْم عَــْن جَــــَماِل قُـْدٍس ُدرِّ
أَخَــــذَ اهللُ عَــــنُْكُم اْلَعهْــــَد فِــــي ذَرِّ الْـــَعَمآِء إِذًا أُوفُـــوا بِــــُعُهوِدكُــــْم واَل تَـــُكونُـــوا فِــــي أَرَاضِــــــــــي اإِلشَــــــــاراتِ 
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مَــْوقُـوفًـا، َومِــَن الـنَّاِس مَــْن َوفَـى ِبَعهْــِد اهللِ َوأَجَــــاَب َداعِــيَ الْـَحقِّ َومِــنُْهْم مَــْن أَعْــرََض وَكَــاَن عَــَلى اهللِ 
ــِه وَكَــــاَن بِـــَوعْــــِدِه عَــــَلى الْـــَحقِّ  يَ بِـــاسْـــــــمِ الـــتَِّقيِّ فِـــي الْـــِكتَاِب َوآمَـــَن بِـــاهللِ َربّـِ ــِذي سُـــــــمِّ بَـــِغيًّا، َومِــــنُْهُم الّـَ
َق كَـــلَِمَة اهللِ وَكَـــاَن عَـــَلى الــدِّيــنِ  َك بِــالْــُعْرَوِة الْــُوثْــَقى َومَــا تَــفَرَّ َوفِــيًّا، َوحَــــَضَر بَــنْيَ يَــدي الْــَوحِــــيِد َوتَــَمسَّ
الْـَقيِّمِ ُمسْـــــتَِقيًما، َونَـَصَر َربّـَُه فِـي كُــلِّ األَحْـــواِل َوبِـُكلِّ مَـا كَــاَن مُـْقتَِدرًا عَــَليِْه َوبِـذلِـَك جَـــَعَل اهللُ اسْـــــَمهُ 
رَّاُء َواحْــــــــتََمَل فِــــــي نَـــــفِْسهِ  ــــــــتُْه الْـــــبَأْسَـــــــــآُء َوالـــــضَّ فِــــــي أَسْـــــــــطُِر الْـــــبََقآِء مِـــــــْن قَـــــَلمِ الْـــــِعزِّ َمسْـــــــــطُورًا َوَمسّـَ
ـــِذيــــَن هُـــــْم يَــــنُْصُروَن اهللَ  إِنَّ الّـَ ـــــــَدائِــــَد كُـــــلَّها َوفِــــي كُـــــلِّ تِـــــْلَك األَحْــــــواِل كَـــــاَن شَــــــــاكِـــــرًا َوصَــــــــــــبُورًا، َو الشّـَ
ـــــــدائِــــِد ابْـــِتَغآًء لِـــَوجْــــــِه اهللِ أُولَــــِئَك كَـــــانُـــوا فِــــي أَزَِل اآلزَالِ  بِــــأَمْــــوالِـــِهْم َوأَنْـــفُِسِهْم َويَـــْصِبُروَن فِــــي الشّـَ
ـُهْم خُــــلُِقوا مِــــَن األَْرواحِ وَكــانُــوا فِـــي  بِـــنَْصِر اهللِ مَـــنُْصورًا، َولَـــْو يُــْقتَُلوَن َويُحْـــــرَقُـــوَن فِـــي األَرِْض ألَنّـَ
هَـــوآِء الــرُّوحِ بِـــِإذِْن اهللِ مَـــطْيُورًا، واَل يَــْلتَِفتُون إِلَـــى أَجْـــــَساِدهِـــْم فِـــي امْلُـْلِك َويَشْـــــــتَاقُـــوَن الْـــباَليَــا فِـــي 
ـــرُكُــــمُ  سُـــــــبُِل بَـــارِئِــــِهْم كـــاشْــــــــِتيَاِق امْلُجْــــــرِمِ إِلَـــى الْـــُغفْرَاِن َوالـــرَّضِــــــــــيعِ إِلَـــى ثّـــْدي رَحْــــــَمِة اهللِ وَكَــــذلِـــَك يُـــذَكّـِ
الْــَورْقَــآُء بِــأَذْكَـــاِر الــرُّوحِ لَــَعلَّ الــنَّاَس يَــنَْقِطُعوَن عَـــْن أَنْــفُِسِهْم َوأَمْــوالِــِهْم َويَــرْجِــــُعوَن إِلَــى مَــَقرِّ قُــْدسٍ 
مَــْشُهوًدا، َوقُـِضيَ األَيّـَاُم إِلَـى أَِن اجْــــتََمَعْت فِــي حَــــْوِل الْـَوحِـــيِد شَــــــرْذَمَــٌة مِــْن قَـْريَـِة الّـَِتي بَـارَكَــها اهللُ 
ـــبَُعوا حُـــــــْكَم اهللِ  ـــِذي كَـــــاَن أُمُّ الْــــِكتَاِب عَـــــنُْه مَـــــفُْصوالً، َواتّـَ بَــــنْيَ الــــُقَرى َورَفَــــعَ اسْــــــــَمها فِـــــي الــــلَّْوحِ الّـَ
َوطَـافُـوا حَــــْوَل األَمْــِر َوأَنْـفَُقوا أَمْــوالَــُهْم َوبَـذَلُــوا كُـــلَّ مَــا لَــُهْم مِـــْن زَخَـــارِِف امْلُـْلِك َومَــا خَـــافُـوا مِـــْن أَحَــــدٍ 
إاِلَّ اهللَ وَكَـــاَن اهللُ عَـــَلى كُـــلِّ َشيْئٍ عَـــلِيًما، وَكَـــاَن قُــُلوبُـُهْم زُبُـَر اْلحَــــِديـِد فِــي نَـْصِر اهللِ َومَــا أَخَـــذَتْـُهمْ 
لَـــْومَـــُة الئِـــمٍ َومَـــا مَـــنََعُهْم إِعْـــرَاُض مُـــْعرٍِض وَكَــــانُــوا فِـــي مَـــَدايِـــِن األَرِْض كَــــأَعْـــالمِ الْـــُقْدِس بِـــاسْـــــــمِ اهللِ 
ـــِذي كَـــــفََر بِـــــاهللِ َوأَشْـــــــــرََك ِبجَـــــــَمالِــــهِ  ـــِذي سَــــــــِمعَ رَئِـــــيُس الــــظُّْلمِ الّـَ مَـــــرْفُــــوعًـــــا، وبَــــَلغَ األَمْـــــُر إِلَــــى مَـــــَقامِ الّـَ
ــِذيــَن هُـــْم كَــــانُــوا فِـــي  َوأَعْـــرََض بِـــبُرْهَـــانِـــِه وَكَــــاَن أَشْـــــــَقى الــنَّاِس فِـــي األَرِْض َويَْشهَــــُد بِـــذلِــَك رِجــاُل الّـَ
َلُكمْ  سُــــــرَاِدِق اْلخُـــْلِد َمسْــــــتُورًا، أَْن يَـا أَهْـــَل الْــَقْريَـِة فَـاشْــــــُكُروا اهللَ بَـارِئَـُكْم بِــَما أَنْـَعَمُكْم بِــالْــَحقِّ َوفَـضَّ
ــِذيـــَن هُــــْم كَــــانُـــوا عَــــَلى األَرِْض بِـــَحيُْث شَـــــــرَّفَـــُكْم بِـــلَِقآئِـــِه َوعَــــرَّفَـــُكْم نَـــفَْسُه َوَرزَقَـــُكْم مِــــْن أَثْـــَمارِ  عَــــَلى الّـَ
ــامِــــِه َوأَرْسَـــــــَل إِلَـــيُْكْم نَـــَسَماتِ  ــِذي كَــــاَن الْـــُكلُّ عَــــنَْها َمحْــــــُرومًـــا، َوفَـــازَكُــــْم بِـــأَيّـَ سِــــــْدرَِة الْـــِفرَْدْوِس بَـــْعَد الّـَ
بَــُكْم إِلَــى بُــْقَعِة عِــــزٍّ مَـــبُْروكًــــا، كَــــذلِــَك يَــُمنُّ عَـــَلى مَـــْن يَــَشآءُ  ـِة َوقَــرَّ الْــُقْدِس َوقَــلَّبَُكْم إِلَــى يَــِمنيِ األَحَـــــِديّـَ
ـِذيــَن هُـــْم كَـــانُــوا عَـــْن كُـــلِّ مَــْن عَـــَلى األَرِْض مَــْقطُوعًـــا، إِذًا فَــأَبْشِـــــُروا فِــي  َويَــْختَصُّ بِــرَحْـــــَمِتِه عِـــبَاَد الّـَ
ُـــْلِك َمجْـــــــُموعًـــــا، فَــــاعْـــــَلُموا بِـــــأَنَّ اهللَ كَــــــتََب أَسْـــــــــَماَءكُــــــْم فِـــــي  أَنْــــفُِسُكْم ثُــــمَّ افْتَخِـــــــُروا عَـــــَلى مَـــــْن فِـــــي امْل
صَـــــــــــَحائِـــِف الْـــُقْدِس َوقَـــدََّر لَـــُكْم فِـــي الْـــِفرَْدْوِس مَـــَقامًـــا َمحْـــــُموًدا، فَــَواهللِ لَـــْو يَظْهَــــُر مَـــَقاُم أَحَـــــٍد مِــــنُْكمْ 
عَــَلى األَرِْض لَـيَفُْدوَن أَنْـفَُسُهْم ابْـِتَغآًء لِهـذا امْلََقامِ الّـَِذي كَــاَن بِـيَِد اهللِ َمخْــُلوقًـا، َولـِكِن احْـــتََجَب عَــنْ 
عُــيُوِن الـنَّاِس لِـيَُميَّزَ الْـَخِبيُث مِــَن الـطَّيِِّب وَكَــذلِـَك يَـبُْلوهُــُم اهللُ فِــي امْلُْلِك لِيَظْهَــَر مَــا فِــي قُـُلوبِــِهْم كَــَما 
امِـــِهْم َوأَمَــُروا الـنَّاَس بِــالْــِبرِّ َوالـتَّْقَوى  ظَهَـــَر وَكُـــنْتُْم عَـــَليِْهْم شَــــــِهيًدا، وَكَـــْم مِـــْن عِـــبَاٍد عَـــبَُدوا اهللَ فِــي أَيّـَ
لوِة َوقِـــــرَاَءِة الــــزِّيــــارَاِت إِلظْــــَهارِ  َوبَــــَكْوا فِـــــي مَـــــَصائِـــــِب آِل اهللِ َوغَـــــَمُضوا عَـــــيْنَاهُـــــْم فِـــــي حِـــــــنيِ الــــصَّ
ا جَــــآَءهُــم الْـَحقُّ أَعْــرَضُـــــــــوا عَــنُْه وَكَــفَُروا بِــِه إِلَـى أَْن قَـتَُلوهُ  ـــِهِهْم إِلَـى مَــبَْدإِ الْـُقْدِس مَــْسُجوًدا، فَـَلمَّ تَـَوجّـُ
ـِذيــَن هُـــُم اسْــــــتَْكبَُروا عَـــَليِْه َويَــْقبَلُ  بِـــأَيْــِديــِهْم وَكَــــانُــوا بِـــأَفْــَعالِــِهْم َمسْــــــُرورًا، كَــــذلِــَك يُــبِْطُل اهللُ أَعْـــَماَل الّـَ
ــُروا  ـِذيـَن هُــْم أَقْــبَُلوا إِلَــى اهللِ َوخَــَضُعوا لِـطَْلَعِتِه وَكـانُـوا فِــي سُــــــبُِل الـرِّضَـــــــــآِء َمسْــــــُلوكًـــا، فَـذَكّـِ أَعْــَماَل الّـَ
ـِذيـَن هُــمْ  يَـا أَهْــَل الْــَقْريَـِة نِــْعَمَة اهللِ الّـَـِتي أَنْـَعَمُكْم بِــالْــَحقِّ َوعَــلََّمُكْم مَــا ال عَــلََّمُه كُـــلُّ عُــَلَمآِء األَرِْض الّـَ
إِذَا يَحْــــرُكُـــوَن كَـــأَنّـَها يَحْــــرُُك عَــَلى  مِـــْن كِـــبَِر عَــَمائِــِمِهْم َوثَـْقلَِها مَــا يَـْقِدُرون أَْن يَـْمُشوا عَــَلى األَرِْض َو

!٦٣۳



األَرِْض جَـــــبَُل غِــــلٍّ مَـــبُْغوضًــــــــــا، فَــَواهللِ يَــنْبَِغي لَــُكْم يَــا أَْولِــيآَء اهللِ بِـــأَْن تُــَقدِّسُــــــوا أَنْــفَُسُكْم عَـــْن كُــــلِّ مَـــا 
ُكْم ِبفَْضِل الَِّذي َلْم يَُكْن لُِدوِنُكْم ِفيِه  نُِهيتُْم َعنُْه َوتَْشُكُروا اهللَ ِفي ُكلِّ األَيَّامِ َواللَّيالِي ِبَما اْختَصَّ
ـِذيـنَ  نَـِصيبًا، َوتَـْحُكوا عَـــِن اهللِ بَـارِئِــُكْم بِــَحيُْث تَهُـــبُّ مِـــنُْكْم رَائِــَحُة اهللِ َوتَـُكونُـوا بِــذلِـَك مُــْمتازًا عَـــِن الّـَ
هُـــْم كَـــفَُروا َوأَشْـــــــرَكُـــوا وَكَـــذلِــَك تَــِعظُُكْم الْــَورْقــآُء َوتُــَعلُِّمُكْم سُــــــبَُل الْــِعْلمِ لِــتَُكونُــوا فِـــي ِديــِن اهللِ رَاسِـــــًخا 
ـُقوا اهللَ واَل تُــبِْطُلوا أَعْـــَمالَــُكْم بِــالْــَغفَْلِة واَل تَــُمنُّوا عَـــَلى اهللِ فِــي إِيــمانِــُكمْ  َوعَـــلى الْــُحبِّ ُمسْــــــتَِقيًما، اتّـَ
ِبَمظْهَـــِر نَـفِْسِه بَـِل اهللُ يَـُمنُّ عَــَليُْكْم فِــيَما أَيّـََدكُـــْم عَــَلى األَمْــِر َوعَــرَّفَـُكْم سُــــــبَُل الْـِعزِّ َوالـتَّْقَوى َوأَلْـَهَمُكمْ 
بَـــَدايِــــعَ عِـــــْلمٍ َمخْـــــزُونًـــا، فَـــَهِنيئًا لَــــُكْم يَـــا أَهْـــــَل الْــــَقْريَـــِة َوبِــــَما صَــــــــــــبَرْتُـــْم فِــــي زَمَــــِن اهللِ عَـــــَلى الْــــبَأْسَــــــــآءِ 
رَّاِء َوبِــــــَما سَــــــــــِمْعتُْم بِــــــآذَانِــــــُكم َوَشهِــــــْدتُـــــْم بِــــــُعيُونِــــــُكْم فَـــــَسْوَف يَجْــــــــِزيـــــُكُم اهللُ أَحْــــــــَسَن اْلجَــــــــزَآءِ  َوالـــــضَّ
َويُــْعِطيُكْم مَـــا تَــرْضَــــــــــى بِـــِه أَنْــفُُسُكْم َويَــثْبُُت أَسْــــــَماؤُكُـــْم فِـــي كِـــتَاِب قُــْدٍس مَـــْكنُونًــا، فَــاْجهَـــُدوا بِـــأَْن ال 
ْكَوى وَكُـــونُــوا رَاضِـــــــــيًا بِــَما قَــَضى اهللُ عَـــَليُْكْم َوبِــُكلِّ مَــا يَــْقِضي مِـــْن بَــْعدُ  تُــبِْطُلوا اصْــــــــــِطبَارَكُـــْم بِــالــشَّ
ألَنَّ الـــدُّنْـــيا َوِزيـــنَتََها َوزُخْــــرُفَـــها سَــــــــيَْمِضي أَقَــــلَّ مِـــــْن آٍن واَل بَـــَقآَء لَــــها َوتُـــْحَضُروَن فِــــي مَــــْقَعِد عِـــــزٍّ 
ـِذيـَن هُـــْم طَـاُروا فِــي  مَــْحبُوبًـا، فَـطُوبَـى لَــُكْم َولِـلَِّذيـَن هُـــْم فَـَدْوا أَنْـفَُسُهْم فِــي أَيّـَامِ اهللِ وَكَـــانُـوا مِـــَن الّـَ
هَـــَوآِء الْــُحبِّ َوَورَُدوا عَـــَلى مَــَقرِّ الّـَـِذي كَـــاَن عَـــْن غَــيْرِهِـــْم مَــْمنُوعًـــا، فَـاذْكُـــْر يَـا قَــَلَم الْــُقْدِس مَــا قُــِضيَ 
ا سَـــــــِمعَ  عَـــَلى الْـــَوحِـــــيِد مِــــْن أَعَـــاِدي نَــفِْس اهللِ لِــيَُكوَن أَمْـــرُهُ فِـــي امْلَـإِل األَعْـــَلى بِـــالْـــَحقِّ مَـــذْكُــــورًا، فَــَلمَّ
ــِذيــَن مَـــا حَـــــَملَ  ــِذي كَــــفََر َوشَـــــــَقى ثُــمَّ اسْـــــــتَْكبََر َوبَــَغى أَرْسَـــــــَل جُـــــنُوَد الْـــُكفِْر َوأَمَـــرَهُــــْم بِـــأَْن يَــْقتُُلوا الّـَ الّـَ
ــتي كَــــانَـــْت بِــــَها كُــــلُّ شَــــــــيٍْء مَــــطُْهورًا، َوأَمَــــرَ  األَرُْض بِــــِمثْلِِهْم فِــــي إِيـــمانِــــِهْم بِــــاهللِ َويَـــْسِفُكوا ِدمَــــآَء الّـَ
رَ  الْـــَخِبيَث فِـــي امْلَــإِل بِـــَغيِْر مَـــا نَـــزََّل اهللُ فِـــي الْـــِكتَاِب وَكَــــذلِـــَك كَــــاَن الْـــُحْكُم مِــــْن عِــــنِْدِه مَـــْقِضيًّا، َوقَـــرَّ
لِـْلُجنُوِد رَِئيسَــــــنْيِ الـلَّذَيْـِن هُـــما كَـــفَرَا بِــاهللِ َوآيـاتِـــِه َوبَـاعَـــا ِديـنَُهْم بِــُدنْـياهُـــْم َواشْــــــتََريـا ألَنْـفُِسِهْم عَـــذَابَ 
ـــــرْكِ  الْــبَاقِــيََة الـدَّائِــَمَة وَكـانَـا بِــظُْلِمِهْم إِلَــى َقهْـــِر اهللِ ُمسْــــــتَْقِبالً، َوأَتَـيا مَــعَ جُــــنُوِد الْــُكفِْر َوعَـــساكِـــِر الشّـِ
إِلَـــى أَْن حَــــــاصَـــــــــــُروا جُــــــنُوَد اهللِ َوأَحِـــــبَّائَــُه وَكَــــانُـــوا مِــــْن أَشَــــــــرِّ الـــنَّاِس فِــــي أُمِّ الْـــِكتَاِب مِــــْن قَـــَلمِ األَمْــــرِ 
مَــْكتُوبًـا، َوحَــــاَربُـوا مَــعَ أَصْـــــــــَحاِب اهللِ َوجَــــاَدلُـوا مَــَعُهْم َونَـازَعُــوا بِــٍهْم َوعَــارَكُــوا بِــَما كَــانُـوا مُــْقتَِدرًا عَــَليْهِ 
ا َعجِزُوا َعْن  لِيَْغلِبُوا َعَلى ُجنُوِد اْلَحقِّ َولِكْن َجَعَلُهُم اهللُ ِفي َحْرِبِهْم ِبأَيِْدي امْلُؤِْمِننَي َمْغُلوبًا، فََلمَّ
ـُروا فِـــي األَمْـــِر َومَـــَكُروا فِـــي أَنْــفُِسِهْم َوشَـــــــاَوُروا بَــيْنَُهْم إِلَــى أَْن أَرْسَــــــُلوا إِلَــى  حِــــزِْب اهللِ َوأَْولِــيَائِـــُه َدبّـَ
دٍ  يْطَاِن إِلَــى الْــَوحِــــيِد َوقَــاَل أَنْـَت ابْـُن ُمحَــــمَّ الْــَوحِــــيِد رَسُــــــوالً بِــلَِساِن كِـــذٍْب مَــْكِريًّـا، َوَدخَــَل رَسُــــــوُل الـشَّ
إِنّـَا كُـــنَّا مُــِقرٌّ بِــفَْضلَِك عَـــَليْنَا َومَــا جِـــئْنَا لِـنَُعارَِك مَــَعَك بَـْل نُـِريـُد اإِلصْـــــــــالَح فِــي أَمْــرَِك َونَـْسَمعُ مِـــنْكَ  َو
مَــا تَـأْمُــرُنَـا َونَـتَِّبعُ قَـْولَـَك َومَــا نُـَخالِـفَُك فِــي الْـُحْكمِ مِـــْن أَقَـلَّ مِـــَن الـذَّرِّ ذَرًّا، إِذًا فُـِتحَ فَـُم الـرُّوحِ َونَـطَقَ 
ٍد رَسُــــــولِ  وا بِـــفَْضلِي َوتَــْعرِفُــونِـــي أَنَــا ابْــُن ُمحَـــــمَّ ُروُح الْــُقْدِس بِـــلَِساِن الْــَوحــيِد َوقَــاَل يَــا قَــْومِ إِْن تُــِقرُّ
اهللِ لِـَم جِـــئْتُْم عَــَليْنَا بِــُجنُوِد الْـُكفِْر َوحَــــاصَـــــــــرْتُـُمونَـا وَكُــنْتُْم عَــْن أَمْــِر اهللِ مُــْعرِضًـــــــــا َوعَــَليِْه بَـِغيًّا، َويَـا قَـْومِ 
اتّـَُقوا اهللَ واَل تُفْسِـــــُدوا فِــي األَرِْض واَل تَـَدعُــوا أَمْــَر اهللِ عَــْن َورَآئِــُكْم َوخَــافُـوا عَــِن اهللِ الّـَـِذي خَــَلَقُكمْ 
َوَرزََقُكْم َوأَنْزََل َعَليُْكْم آياِت ِعزٍّ بَِديًعا، َويَا َقْومِ َسيَفْنَى امْلُْلُك َوُجنُوُدُكْم ثُمَّ الَِّذي أَرَْسَلُكْم ِبالظُّْلمِ 
ـتي كَــــانَــْت مِــــْن قَــبُْل مَـــْقِضيًّا، َويَــا  فَــانْــظُُروا إِلَــى مَـــا قَــَضْت عَـــَلى أُمَـــمِ الْــَقبِْل َوتَــنَبَُّهوا فِـــي أُمُـــوِر الّـَ
إِْن لَــْن تَـرْضُـــــــــوا بِــنَفِْسي  قَــْومِ مَــا أَنَـا إاِلَّ عَــبٌْد آمَــنُْت بِــاهللِ َوآيـاتِــِه الـنَّازِلَــِة عَــَلى لِـَساِن عَــلِيٍّ بِــالْــَحقِّ َو
ـُقوا اهللَ واَل تَــْسِفُكوا ِدمَـــآَء أَحِـــــبَّائِـــِه واَل تَــأْخُـــذُوا  بَــيْنَُكْم أُسَـــــــافِـــُر إِلَــى اهللِ َومَـــا أُِريــُد مِــــنُْكْم شَـــــــيْئًا، اتّـَ
ــــِذي ادَّعَــــــيْتُُم اإِليـــــماَن فِــــــي أَنْـــــفُِسُكْم وَكَـــــــذلِـــــكَ  أَمْــــــواَل الـــــنَّاِس بِــــــالْـــــبَاطِـــــــِل واَل تَـــــْكفُُروا بِــــــاهللِ بَـــــْعَد الّـَ
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أَنْـَصُحُكْم بِــالْـَعْدِل فَـاتّـَِبُعوا نُـْصِحي واَل تَـبُْعُدوا عَــْن أَمْــِر الّـَِذي كَــاَن عَــْن أُفُـِق الـرُّوحِ َمسْـــــُروقًـا، َويَـا 
ــــتي تَْعجَـــــــزُ عَـــــْن إِْدراكِــــــَها عُـــــُقولُ  ـــيَ اهللُ َوقَـــــْد جَـــــــاَءكُــــــْم بِـــــآيــــاِت الّـَ قَـــــْومِ أَتَــــْقتُُلوَن رَجُـــــــالً أَْن يَــــُقوَل َربّـِ
الْـَخاليِـِق َمجْـــُموعًــا، فَـارْحَـــُموا عَــَلى أَنْـفُِسُكْم واَل تَـتَِّبُعوا هَــَواكُــْم سَـــــتَْخرُجُـــوَن مِــْن هـِذِه الـدُّنْـيا الْـفَانِـيَةِ 
ا فَــَعْلتُْم فِـــي األَرِْض َوتُجْـــــزَْوَن بِـــُكلِّ مَـــا عَـــِمْلتُمْ  َوتَــْحُضُروَن بَــنْيَ يَــَدْي مُـــْقتَِدٍر قَــيُّومًـــا، َوتُــْسئَُلوَن عَـــمَّ
َر بَــــيْنَُهُم الــــرُّسُـــــــــلُ  فِـــــي الــــدَّْولَـــــِة الْـــــبَاطِـــــــَلِة َوهــــذَا مَـــــا قُـــــِضيَ حُـــــــْكُمُه فِـــــي أَلْـــــواحِ عِــــــزٍّ مَـــــْحتُومًـــــا، وَكَــــــرَّ
َوالــــرَّســــائِـــــُل إِلَــــى أَْن َوضَــــــــــــُعوا كِــــــتَاَب اهللِ بَــــيْنَُهْم َوأَقْــــَسُموا بِـــــِه َوخَـــــتَُموهُ َوأَرْسَــــــــُلوهُ إِلَــــى جَـــــــَماِل عِــــــزٍّ 
َوحِــــيًدا، وَكَـــذلِـَك كَـــانُـوا أَْن يَخْـــَدعُــوا فِــي أَمْــِر اهللِ َوعَــاهَــُدوا بِــلَِسانِــِهْم مَــا لَــْم يَـُكْن فِــي قُــُلوبِــِهْم وَكـانَ 
الْــِغلُّ فِــي صُــــــــــُدورِهِـــْم كَـــالــنَّاِر الّـَـتي كَـــانَــْت فِــي ظِــــالِل امْلَـْكِر َمسْــــــتُورًا، َواسْــــــتَرْجُـــــوا مِـــَن الْــَوحِــــيِد بِــأَنْ 
ـُدوا فِـي اْلَعهْــِد َوامْلِيثاِق وَكـانُـوا عَــَلى َمهْــِد الـنَّفِْس َوالْـَهوى  يُشَـــــرَِّف بِـُقُدومِــِه أَمَـاكِــنَُهْم َومَـحافِـَلُهْم َوأَكّـَ
ا حَـــَضَر بَـنْيَ يَـَديِّ الْـَوحِـــيِد كِــتَاُب اهللِ قَـاَم َوقَـاَل لِـْلَمإِل فِـي حَـــْولِـِه يَـا قَـْومِ قَـْد جَـــاَء الْـَوعْــدُ  مَـرْقُـوًدا، فَـَلمَّ
َوأَتَـِت الْـَقضايَـا بِــالْـَحقِّ َوأَنَـا ذَاهِــٌب إِلَـيِْهْم لِيَظْهَـــَر مَــا قُـدَِّر لِـي خَــْلَف سُــــــرَاِدِق الْـَقَضآِء وَكَـــذلِـَك كَـــانَ 
يْطَاِن مَــعَ أَنْــفُسٍ  ــالً َوَدخَـــَل الْــَوحِــــيُد عَـــَلى عَـــَساكِـــِر الــظُّْلمِ َوجُــــنُوِد الــشَّ ـِه فِــي كُـــلِّ حِــــنيٍ مُــتَوَكّـِ عَـــَلى َربّـِ
ـامًــا  مَــْعُدوًدا، إذًا قَــامُــوا َواسْــــــتَْقبَُلوهُ َوقَــدَّمُــوهُ عَـــَلى أَنْــفُِسِهْم فِــي امْلَـْشي َواْلجُـــــُلوِس وَكَـــاَن بَــيْنَُهْم أَيّـَ
مَــــْعُدوًدا، وَكَــــتَبُوا عَــــَلى لِـــَسانِــــِه إِلَـــى أَهْــــِل الْـــَقْريَـــِة بِــــأَْن تَـــفَرَّقُـــوا واَل بَـــأَْس عَــــَليُْكمِ إِلَـــى أَْن جَــــــَعُلوهُــــمْ 
ا اطْـــَمئَنَّْت قُــــُلوبُــــُهمْ  أَشْـــــــــتَاتًــــا َوَدخَـــــُلوا جُـــــــنُوُد الْــــُكفِْر فِـــــي َمحَـــــــلِِّهْم َومَـــــَكُروا عَـــــَليِْهْم مَـــــْكرًا كِـــــبَارًا فَــــَلمَّ
َونُــــفُوسُــــــــُهْم َكسَــــــــُروا مِـــــيثاقَــــُهْم َونَــــَقُضوا َعهْـــــَدهُـــــْم َوخَـــــالَــــفُوا حُـــــــْكَم اهللِ بَــــيْنَُهْم َونَــــَكثُوا َعهْـــــَد الْــــِكتابِ 
بِــَهواهُــْم َوبِــذلِـَك كُـــِتَب أَسْـــــماؤُهُــْم فِــي األَلْـواحِ مِـــْن قَـَلمِ اهللِ مَــْلُعونًـا، إِلَـى أَْن أَخَــذُوا الْـَوحِـــيَد َوهَــتَُكوا 
وا َجسَــــــَدهُ َوفَـَعُلوا بِــِه مَــا يَجْــــِري مِـــْن عُـــيُوِن أَهْـــِل الْــِفرَْدْوِس مَــَدامِـــعُ حُــــْمٍر مَــْمزُوجًــــا، أاَل  حُــــرْمَــتَُه َوعَـــرُّ
ْمسُ  لَـْعنَُة اهللِ عَــَلى الّـَِذيـَن ظََلُموا عَــَليِْه َوعَــَلى الّـَِذيـَن هُــْم يَـظْلُِموَن فِــي هَــِذِه األَيّـَامِ الّـَِتي كَــانَـِت الـشَّ
فِـــي غَــَمامِ الْــُقْدِس َمسْــــــتُورًا، َومَـــا رَضَــــــــــْوا بِـــَما فَــَعُلوا َوقَــتَُلوا مِـــْن أَهْـــِل الْــَقْريَــِة فِـــي سِـــــِننَي مُـــتَوالِــيَاتٍ 
ــــاهُــــــْم وَكـــــانُـــــوا أَنْ  ــــِذي خَــــــَلَقُهْم َوَربّـَ َوأَسَـــــــــاُروا نِــــــَسآَءهُــــــْم َونَهَــــــبُوا أَمْــــــوالَـــــُهْم َومَــــــا خَــــــافُـــــوا عَــــــِن اهللِ الّـَ
يْطَاُن فِـــــي صُــــــــــــُدورِهِـــــْم وَكَـــــاَن اهللُ  يَسْــــــــتَْسِبُقوا بَــــْعُضُهْم عَـــــَلى بَــــْعٍض فِـــــي الــــظُّْلمِ َوبِـــــَما أَلْــــَقى الــــشَّ
ــِتي  ؤَُس عَــــَلى األَسْـــــــنَاِن َوالـــرِّمَــــاحِ َوَدخَــــُلوا فِــــي أَرِْض الّـَ بِــــأَعْــــَمالِـــِهْم شَــــــــِهيًدا، إِلَـــى أِن ارْتَـــفَُعوا الـــرُّ
شَـــــــرَّفَــها اهللُ عَـــَلى جَـــــِميعِ بِـــَقاعِ األَرِْض َوفِـــيَها اسْــــــتََوى الــرَّحْـــــمُن عَـــَلى عَـــرِْش اسْــــــمٍ عَـــِظيًما، َوحِــــنيَ 
ُوُروِدهِـــْم فِــي امْلَـِديـنَِة اجْــــتََمُعوا عَـــَليِْهُم الْــَخاليِــُق َومِـــنُْهْم آذُوهُـــْم بِــلَِسانِــِهْم َومِـــنُْهْم رَجَــــُموهُـــْم بِــأَيْـِديـِهمْ 
ا فَـــَعُلوا هَــــؤاُلِء امْلُشْـــــــرِكـــنَي بِـــطََلَعاِت عِــــزٍّ مُـــِنيرًا،  وَن أَنَـــامِــــَل الْـــِحيرَِة عَــــمَّ َمَواِت يَـــُعضُّ وَكَــــاَن أَهْــــُل الـــسَّ
َوَدخَـــُلوهُـــْم فِــي امْلَـِديــنَِة وَكَـــاَن اهللُ يَــْعَلُم مَــا َورََد عَـــَليِْهْم بَــْعَد الــدُّخُـــوِل َوهُـــَو مُــْحِصي كُـــلِّ شَــــــيٍْء فِــي 
َل مَــــا فَـــَعُلوا امْلُشْـــــــرِكُـــــوَن فِــــي األَرِْض َوقَـــدْ  كِـــــتَاِب عـــزٍّ كَـــــِريـــًما، أَْن يَـــا جَــــــَماَل الْـــُقْدِس لَـــيَْس هَــــذَا أَوَّ
إِذًا يَــــبُْكوَن عَـــــَليِْه َويَــــتََضرَّعُـــــوَن فِـــــي كُــــــلِّ صَــــــــــــبَاحٍ  قَـــــتَُلوا اْلُحسَـــــــــنْيَ َوأَصْــــــــــــَحابَــــُه ثُــــمَّ أَسَـــــــــاُروا أَهْـــــَلُه َو
َوعَــِشيًّا، قُــْل يَـا مـألَ الْــبََهائِــمِ أَمَــا اسْــــــتَْدلَــْلتُْم بِــَحقِّيَِّة اْلُحسَــــــنْيِ َوأَصْـــــــــَحابِــِه بِــَما فَـَدْوا أَنْـفَُسُهْم َوبَـذَلُــوا 
ـِذي بَــذَلُــوا أَمْــوالَــُهمْ  هَـــَداِء بِــالْــُكفِْر بَــْعَد الّـَ ــرًا فَــَكيَْف تَنْسُــــــبُوَن هــؤاُلِء الشُّ أَمْــَوالَــُهْم وَكُـــنْتُْم بِــذلِــَك مُــتَذَكّـِ
َونِـــَسآَءهُـــْم فِـــي سَـــــــِبيل اهللِ َوجــاهَـــُدوا فِـــيِه إِلَـــى أَْن قَـــتَُلوا بِـــطُُرٍق شَـــــــتَّى بِـــَحيُْث مَـــا سَـــــــِمَعْت أُذٌْن واَل 
ـــِذيـــَن هُــــْم آمَــــنُوا بِــــاهللِ َوآيـــاتِــــِه يَـــُقولُــــونَ  إِذَا قِــــيَل لَــــُهْم لِـــَم قَــــتَْلتُُم الّـَ رَأَْت أَعْــــنُيُ الْــــَخاليِــــِق َمجْــــــُموعًــــا، َو
َوجَـــــــْدنَــــاهُـــــْم كُـــــفَرَآَء فِـــــي األَرِْض قُــــْل فَــــَواهللِ هَـــــذَا مَـــــا خَـــــَرَج مِـــــْن أَفْــــواهِـــــُكْم مِـــــْن قَــــبُْل عَـــــَلى الــــنَِّبيِّنيَ 
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َوامْلُرَْسلنَِي إَِلى أَْن َقتَْلتُُموُهْم ِبأَْسيَاِف ِغلٍّ َمْشُحوذًا وََكاَن اهللُ َعَلى ُكلِّ َشيٍْء ُمِحيطًا، َوَويٌْل َلُكْم 
بِــــَما كَـــــفَرْتُـــْم بِــــرُسُــــــــِل اهللِ َوقُــــْمتُْم عَـــــَليِْهْم بِــــامْلُـــَحاَربَـــِة إِلَــــى أَْن سَــــــــفَْكتُْم ِدمَــــاَءهُـــــْم بِــــَغيِْر حَــــــقٍّ َويَْشهَـــــدُ 
ُل بِـــِه بَــنيَْ  َر اهللُ فِـــي الْـــِكتاِب مَـــا يُــفَصَّ بِـــأَفْــَعالِــُكْم مَـــا رُقِـــَم عَــــَلى أَلْـــواحِ حِـــــفٍْظ َمسْـــــــتُورًا، قُـــْل أَمَـــا قَـــرَّ
ــِذيـــَن َشهِــــَد اهللُ  اِدِق َوالْـــكاِذِب بِــــَقْولِـــِه الْـــَحقِّ فَـــتََمنُّوا امْلَــْوَت إِْن كُــــنْتُْم صَـــــــــــاِدقِــــنَي فَـــلَِم كَــــذَّبْـــتُُم الّـَ الـــصَّ
بِـِصْدقِـِهْم فِـي كِــتَاِب الّـَِذي ال يَـأْتِــيِه الْـبَاطِـــُل وَكَــاَن مِــَن الـلَّْوحِ مَـنْزُوالً، َوأَنْـتُْم مَـا اسْـــــتَْشَعرْتُـْم َونَـبَذْتُـمْ 
ـــِذيــــَن هُـــــْم تَــــَمنُّوا امْلَـــْوَت فِـــــي سَــــــــِبيِل اهللِ َوتَْشهَــــــُد بِـــــذلِــــَك أَعْـــــيُنُُكمْ  كِــــــتَاَب اهللِ عَـــــْن َورَاِءكُــــــْم َوقَــــتَْلتُُم الّـَ
َوأَْلُسنُُكْم َوُقُلوبُُكْم وِمْن َورَاِءُكْم َكاَن اهللُ َشِهيًدا، فَأُفٍّ َلُكْم ِبَما َسفَْكتُْم ِدَمآَء الَِّذيَن َما رَأَْت َعنْيُ 
اْلُوُجوِد ِبِمثْلِِهْم وََكذَّبْتُُموُهْم بَْعَد ِصْدِقِهْم ِبنَصِّ اْلِكتَاِب َواتَّبَْعتُُم الَِّذيَن َما يَرُْضوَن ِفي َسِبيِل اهللِ 
ُهْم فِــي امْلُْلِك إاِلَّ بِــأَْن يَـأْكُـــُلوا أَمْــواَل الـنَّاِس َويَـْقُعُدوا عَــَلى  بِــأَْن يَـنُْقَص ذَرَّةٌ مِـــَن اعْــِتبَارِهِــْم َومَــا هَــمَّ
ُرؤُِس امْلََجالِـِس َوبِــذلِـَك يَفْتَخِـــُروَن فِــي أَنْـفُِسِهْم عَــَلى مَــْن عَــَلى األَرِْض جَــــِميًعا، فَـَواهللِ يَـنْبَِغي لَـُكمْ 
بِـــأَْن تَتَّخِـــــذُوا هَــــؤاُلِء الْـــفَُسَقاَء ألَنْــفُِسُكْم َولِــيًّا مِــــْن ُدوِن اهللِ َوتَــتَِّبُعوهُــــْم إِلَـــى أَْن تَــْدخُــــُلوا مَـــَعُهْم نَــارَ 
ــِتي كَــــانَـــْت لِْلُمشْـــــــرِكـــنَي َمخْــــُلوقًـــا، قُـــْل فَـــَواهللِ لَـــْو تَسْـــــــتَْشِعُروَن فِـــي أَنْـــفُِسُكْم أَقَـــلَّ مِــــْن آٍن لَـــتَْمُحوا  الّـَ
وَن مِــــْن بُــيُوتِـــُكْم َوتَــْسُكنُوَن فِـــي  ـتي كَــــتَبْتُْم بِـــَغيِْر إِذِْن اهللِ َوتَــْضِربُــوَن عَـــَلى ُرؤُسِــــــُكْم َوتَــِفرُّ كُــــتُبَُكُم الّـَ
ـِذيـَن هُــُم اسْــــــتَْشَهُدوا فِــي األَرْضِ  الْــجِباِل َومَــا تَـأْكُـــُلوَن إاِلَّ حَــــَمآًء مَــْسنُونًـا، قُــْل قَــْد قَــَضى نَـْحُب الّـَ
َوحِــــينَِئٍذ يَــِطيُرنَّ فِـــي هَـــوآِء الْــُقرِْب َويَــطُوفُــنَّ فِـــي حَـــــْوِل عَـــرٍْش عَـــِظيًما، َوفِـــي كُـــلِّ حِــــنيٍ تَــنِْزُل عَـــَليِْهمْ 
ـــــرُهُـــْم بِــَمَقامِ عِـــزٍّ َمحْــــُموًدا، َوفِــي كُـــلِّ يَـْومٍ يَتَجَــــلَّى اهللُ عَـــَليِْهْم بِــِطرَاِز الّـَـِذي لَــوْ  مَــآلئِــَكُة الْــفَْضِل َوتُبَشّـِ
نَّ مُــنَْصِعًقا، قُـْل يَـا مَــألَ األَشْــــــِقياِء ال تَـفْرَحُــــوا بِــأَعْــَمالِـُكم  َمواِت َواألَرِْض يَخُـــرَّ يَظْهَـــُر عَــَلى أَهْــِل الـسَّ
فَـَسْوَف تَـرْجَــــُعوَن إِلَـى اهللِ َوتُْحشَـــــُرون فِــي َمْشهَـــِد الْـِعزِّ فِــي يَـْومِ الّـَِذي تَـزَلْـزََل فِــيِه أَرْكَـــاُن الْـَخاليِـقِ 
َمجْــــُموعًــا، َويُـَخاصِــــــــُمُكُم اهللُ بِــَعْدلِـِه بِــَما فَـَعْلتُْم بِــأَحِـــبَّائِــِه فِــي أَيّـَامِ الْـبَاطِـــَلِة َولَـْن يُـَغاَدَر مِـــْن أَعْــَمالِـُكمْ 
شَــــــــيٌْء إاِلَّ َوهُــــَو عَــــَليُْكْم مَــــْعُروضًـــــــــــا، َوتُجْــــــزَْوَن بِــــَما اْكتَسَـــــــبَْت أَيْـــَداكُـــــْم َولَـــْن يَـــْعزَُب عَــــْن عِـــــْلمِ اهللِ مِـــــنْ 
شَــــــيٍْء َوهُــَو اهللُ كَـــاَن عَــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء مُــِحيطًا، فَـَسْوَف يَـُقولُـوَن الـظَّامِلُوَن فِــي أَسْـــــفَِل َدرَكَـــاِت الـنَّارِ 
فَـيَا لَـيَْت مَـا اتَّخَــذْنَـا هَــِذِه الـُعَلَماَء ألَنْـفُِسنَا خَــلِيالً، أَْن يَـا أَهْــَل الْـَقْريَـِة فَـاذْكُــُروا نِـْعَمَة اهللِ عَــَليُْكْم إِذْ 
إِذْ كُــنْتُمْ  كُــنْتُْم عَــَلى شَــــــفَا حُــــفْرٍَة مِــَن الْـُكفِْر َوأَنْـَقذَكُــْم بِــالْـفَْضِل َوهَــَداكُــْم إِلَـى سَـــــاحَــــِة اسْـــــمٍ َوحِـــيًدا، َو
ـــَف بَـــنْيَ قُــــُلوبِــــُكْم َوجَــــــَمَعُكْم بِــــالْــــَحقِّ َورَفَـــعَ اسْــــــــَمُكْم َوأَنْـــزََل عَـــــَليُْكُم اآليَـــاِت مِـــــْن لِـــَساِن عِـــــزٍّ  أَعْـــــَدآَء أَلّـَ
مَــْحبُوبًـا، ثُـمَّ اذْكُــُروا حِـــنَي الّـَِذي مَــَررْنَـا عَــَليُْكْم بِــُجنُوٍد مِــْن امْلاَلئِــَكِة َوفَـتَْحنَا عَــَليُْكْم أَبْـَواَب الْـِفرَْدْوسِ 
ْوَع إِذًا َوجَــــــْدنَـــا  يْطَاُن بَـــْعَضُكْم َوأَلْـــَقى فِــــي قُـــُلوبِــــُكُم الـــرَّ وَكُـــــنْتُْم مُــــْجتَِمًعا يَـــمَّ الْـــَقْلَعِة َوَوسْـــــــَوَس الـــشَّ
ــا عَــــَليُْكمْ  ــِذيـــَن هُــــُم اضْـــــــــــطََربُـــوا رَحْـــــَمًة مِــــْن لَـــُدنّـَ بَـــْعَضُكْم مُـــْضطَِربًـــا ثُـــمَّ مُـــتَزَلْـــزاِلً َولَـــِكْن عَــــفَْونَـــا عَــــِن الّـَ
َوَعَلى َمْن َعَلى األَرِْض َجِميًعا، ُقْل إِنَّ الَِّذيَن ُهْم َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلَقْريَِة أُولِئَك أََشرُّ النَّاِس َكَما 
ـِذيـنَ  إِنَّ الّـَ أَنْـتُْم أَخْــيَُر الْــِعباِد وَكَـــذلِـَك أَحْــــَصيْنَا األَمْــَر فِــي لَــْوحِ الّـَـِذي كَـــاَن بِــَخاتَـمِ الْــِعزِّ مَــْختُومًــا، َو
هُــــْم مَــــا حَــــــَضُروا بَـــنْيَ يَـــَديِّ الْــــَوحِــــــيِد َوحَــــــاَربُـــوا مَــــَعُه َوجَــــــاَدلُــــوهُ بِــــالْــــبَاطِــــــِل أَولَــــِئَك لُــــِعنُوا فِــــي الـــدُّنْـــيَا 
َواآلخِــــــرَِة َوحَــــــقَّْت عَـــــَليِْهْم كَـــــلَِمُة الْــــَعذَاِب مِـــــْن مُــــْقتَِدٍر حَــــــِكيًما، يَـــا أَحِــــــبَّاَء اهللِ مِـــــْن أَهْـــــِل تِـــــْلَك الْــــَقْريَـــةِ 
َلُكْم بِـــالْـــَحقِّ َوأَصْــــــــــبَْحتُْم بِـــرَحْـــــَمٍة مِــــَن اهللِ وَكُــــنْتُْم عَـــَلى  فَــاعْـــتَِصُموا بِـــَحبِْل اهللِ ثُــمَّ اشْـــــــُكُروهُ بِـــَما فَــضَّ
مَــنَاهِـــجِ الْــُقْدِس ُمسْــــــتَِقيًما، أَْن يَــا أَشْــــــَجاَر الْــَقْريَــِة فَــاْسجُــــُدوا هللِ بَــارِئِــُكْم بِــَما هَـــبَّْت عَـــَليُْكْم نَــَسائِــمُ 
بِـيعِ فِـي فَـْصِل عِــزٍّ أَحَـــِديًّـا، َوأَْن يَـا أَرَْض تِــْلَك الْـَقْريَـِة فَـاشْـــــُكِري َربّـَِك بِـَما بَـدَّلَـِك اهللُ يَـْوَم الْـِقيَامَـةِ  الـرَّ
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َوأَشْــــــَرَق عَـــَليِْك أَنْـَواَر الـرُّوحِ عَـــْن أُفُـِق نُـوٍر عِـــزِّيًّـا، َوأَْن يَـا هَـــَوآَء الْــَقْريَـِة فَـاذْكُـــِر اهللَ فِــيَما صَـــــــــفََّك عَـــنْ 
ُغبَاِر النَّفِْس َواْلَهَوى َوبََعثََك ِباْلَحقِّ َوَجَعَلَك َعَلى نَفِْسِه َمْعُروًضا، فََهِنيئًا َلَك يَا يَْحيَى ِبَما َوفَيَْت 
َمَواُت َواألَرُْض َوأَخَــذَْت كِــتَاَب اهللِ بِـُقوَِّة إِيـَمانِـَك َوصِــــــــرَْت مِــنْ  ِبَعهْــِدَك فِـي يَـْومِ الّـَِذي فِـيِه خُــلَِقِت الـسَّ
ـِذي  ـــــْر فِــي امْلَـإِل األَعْـــَلى بِــَما ذُكِـــرَْت فِــي لَــْوحِ الّـَ ـامِـــِه إِلَــى حَـــــرَمِ اْلجَـــــَماِل مَــْقُلوبًــا، إِذًا بَشّـِ نَــفََحاِت أَيّـَ
ــِتي كَــــانَـــْت فِــــي حِـــــْصِن الْـــِعْصَمِة مَــــْحفُوظًــا،  تَـــَعلََّقْت بِــــِه أَْرواُح الْـــُكتُِب َومِــــْن َورَاِءهَــــا أُمُّ الْـــِكتَاِب الّـَ
ـِذيــَن هُـــْم ظَــَلُموا فِـــي األَرِْض أاَل  ـِذيــَن هُـــْم آمَـــنُوا بِـــِه َوبِـــآيَــاتِـــِه َويَــأْخُـــذُ الّـَ كَــــذَلِــَك يَجْـــــِزي اهللُ عِــــبَاَدهُ الّـَ
َلْعنَُة اهللِ َعَلى الظَّامِلنَِي َجِميًعا، أَْن يَا ُقرَّةَ اْلبََقآِء َغيِّْر َلْحنََك َوَغنِّ َعَلى نََغَماِت اْلَورََقاِت امْلَُغنِّيَاِت 
فَاِت لَـــَعلَّ أَطْــيَاَر الْـــَعرْشِــــــيَِّة يَــنَْقِطُعوَن عَــــْن تُــرَابِ  عَــــْن َورَآِء سُـــــــرَاِدقَـــاِت األَسْـــــــَمآِء فِـــي جَـــــبَُروِت الــصِّ
أَنْـفُِسِهْم َويَـْقِصُدوَن أَْوطَـانَـُهْم فِــي مَــَقامِ الّـَـِذي كَـــاَن عَـــِن الـتَّنِْزيـِه مَــنْزُوهًـــا، أَْن يَـا جَــــْوهَـــَر الْــَحِقيَقةِ 
َغنِّ َوَرنِّ َعَلى أَْحَسِن النََّغَماِت ألَنَّ ُحوِريَّاِت اْلُغرُفَاِت َقْد أُْخرِْجَن َعْن َمَحاِفلِِهنَّ َوَعْن ُسرَاِدَقاِت 
عِـــْصَمِة اهللِ لِـيُنِْصنْتَ نَـْغَمتََك الّـَـِتي عَــَلى قِــَصِص الْــَحقِّ فِــي قَــيُّومِ األَسْــــــَماِء مَــْغُروًدا، واَل تَحْــــرِمْــُهنَّ 
َك أَنْـَت الْــَكِريـُم فِــي رَفَـارِِف الْــبََقآِء َوِذي الْــفَْضِل الْــَعِظيمِ فِــي  إِنّـَ ا أَرَْدَن مِـــْن بَـَدايِــعِ إِحْــــَسانِــَك َو عَـــمَّ
جَـــــــبَُروِت الْـــــَعَمآِء وَكَــــــاَن اسْـــــــــُمَك فِـــــي امْلَـــإِل األَعْـــــَلى بِـــــالْـــــفَْضِل مَـــــْعُروفًــــا، أَْن يَــــا جَـــــــَماَل الْـــــُقْدِس إِنَّ 
ْوُت أَْن يَخْــــُرَج مِــــنْ  إِذَا يُـــِريـــُد الـــصَّ امْلُشْـــــــرِكِــــنَي لَـــْن يُْمهِــــُلوا بِــــأَْن يَخْــــُرَج الْـــَهْمُس مِــــْن هَــــذَا الـــنَّفِْس َو
فَـــِمي يَـــَضُعوَن أَيَـــاِدَي الْــــبَْغَضآِء عَـــــَليِْه َوأَنْـــَت مَــــعَ عِـــــْلِمَك ِبهَـــــذَا تَـــأْمُــــرُنِــــي بِــــالـــنَِّدآِء فِــــي هَـــــَوآِء هَـــــذَا 
ــَك أَنْـــَت الْـــفَاعِـــــُل بِــــالْـــَحقِّ َوالْـــَحاكِـــــُم بِــــالْـــَعْدِل تَـــفَْعُل مَــــا تَـــَشآُء َوتَـــُكوُن عَــــَلى كُـــــلِّ شَــــــــيْءٍ  إِنّـَ َمآِء َو الـــسَّ
حَـــــِكيًما، َولَـــْو تَـــْسَمعُ نِـــَداَء عَــــبِْدَك َوتَـــْقِضيَ حَـــــاجَـــــتَُه بِـــالْـــفَْضِل فَـــاعْــــذُرْهُــــنَّ بِـــأَحْـــــَسِن الْـــَقْوِل َوأَلْـــطَفِ 
الْـبَيَاِن لِـيَرْجِـــُعنَّ إلَـى رَفَـارِفِــِهنَّ َومَــَقِاعِــِدهِــنَّ فِــي غُـرُفَـاِت حُــــْمٍر يَـاقُـوتًـا، َوأَنْـَت تَـْعَلُم بِــأَنّـِي ابْـتُلِيُت بَـنيَْ 
امْلُشْـــــرِكِــنَي مِــَن اْلحِـــزْبَـنْيِ َوأَنْـَت الْـَحاكِــُم بِـاألَمْـَريْـِن َوالـنَّاظِـــُر عَــَلى الْـُحْكَمنْيِ َوالـظَّاهِــُر فِـي الْـَقِميَصنيِْ 
يْــــِن فِـــــي هَـــــذَا  ـــــــرَّ ْمسَــــــــنْيِ َوامْلَـــذْكُــــــوُر بِـــــاالسْــــــــَمنْيِ َوصَــــــــــــاحِــــــُب امْلَشْــــــــرِقَــــنْيِ َواآلمِــــــُر بِـــــالسّـِ َوامْلُشْــــــــِرُق بِـــــالشَّ
ــي مَـــا أَخَــــاُف مِــــْن نَـــفِْسي بَـــلْ  ــــــطَْريْـــِن وَكَــــاَن اهللُ مِــــْن َورَائِـــَك عَــــَلى مَـــا أَقُـــوُل عَــــلِيًما، َوتَـــْعَلُم بِـــأَنّـِ السّـَ
بَـذَلْـُت نَـفِْسي َوُروحِـــي فِــي يَـْومِ الّـَِذي شَــــــرَّفْـتَِني بِــلَِقائِــَك َوعَــرَّفْـتَِني بَـِديـعَ جَــــَمالِـَك َوأَلْـَهْمتَِني جَــــَواهِــرَ 
َق أَرْكَــــاُن األَمْـــِر فِـــي  آيَــاتِـــَك عَـــَلى كُــــلِّ مَـــْن َدخَـــَل فِـــي ظِــــلِّ أَمْـــرَِك َمجْـــــُموعًـــا، َولــِكْن أَخَـــاُف بِـــأَْن يَــتَفَرَّ
كَـــلَِمِة األَكْـــبَِر كَـــَما تَـفَرَّقُــوهَــا هَــؤاُلِء امْلُـِغلِّنَي فِــي يَـْومِ الّـَـِذي اسْــــــتََويْـَت عَــَلى أَعْــرَاِش الْــُوجُــــوِد بِــرَحْــــَمِتكَ 
ْلنَا لِهـذَا األَمْــِر تَـفِْصيالً فِــي لَــْوحِ الّـَـِذي  الّـَـِتي َوسِـــــَعْت كُـــلَّ مَــْن فِــي الْــَعامَلِـنَي َمجْــــُموعًـــا، وَكَـــذلِـَك فَـصَّ
كَـــاَن حِــــينَِئٍذ مِـــْن سَــــــَمآِء الــرُّوحِ مَــنْزُوالً، أَْن يَــا قَــِميَص امْلَـرْشٌــــــوشَــــــَة بِــالــدَّمِ ال تَــْلتَِفْت إِلَــى اإِلشَــــــارَاتِ 
َمآِء ثُـــمَّ غَـــنِّ عَــــَلى نَـــَغَماِت امْلَــْكنُونَـــةِ  ثُـــمَّ اخْــــُرِق الْـــُحُجبَاِت ثُـــمَّ اظْهَــــْر بِــــِطراِز اهللِ بَـــنْيَ األَرِْض َوالـــسَّ
امْلَخْـــزُونَـِة فِــي ُروحِــــَك فِــي هـِذِه األَيّـَامِ الّـَـِتي َورََد عَــَلى َمظْهَـــِر نَـفِْس اهللِ مَــا ال رَأَْت عُــيُوُن الْــَخاليِــقِ 
ـُل بَـنْيَ يَـَديْـَك َوامْلَـْحُكوُم بِــأَمْــرِكَ  جَــــِميًعا، أَْن يَـا جَــــَماَل الْــُقْدِس األَمْــُر بِــيَِدَك َومَــا أَنَـا إاِلَّ عَـــبُْدَك امْلُـتَذَلّـِ
َـــا تَــــأْمُـــــرُنِـــــي بِـــــالــــذِّكْــــــِر فِـــــي ِذكْــــــِر اهللِ األَكْــــــبَِر وَكَــــــنِْز اهللِ األَعْـــــظَمِ يَــــنْبَِغي بِـــــأَْن تَــــأْمُـــــَر مَـــــالئِـــــَكةَ  إِذًا ملَّ
الْــِفرَْدْوِس بِــأَْن يَـْحفَظَْن أَرْكَـــاَن الْــَعرِْش ثُـمَّ عَـــَلى مَــالئِــَكِة الْــَعالِـنَي بِــأَْن يَـْحفَظَْن سُــــــرَاِدقَــاِت الْــَعظََمةِ 
ـِذي كَــــاَن فِـــي صَــــــــــْدِر الْــِعزِّ َمسْــــــتُورًا، أَْن يَــا  لِــئاَلَّ يُــَشقَّ سِــــــتُْر حُـــــُجبَاِت الــالَّهُـــوِت مِــــْن هــذَا الــنَِّدآِء الّـَ
بَـَهآَء الـرُّوحِ ال تَسْـــــتُْر نَـفَْسَك بِـِتْلَك الْـُحُجبَاِت فَـاظْهَــْر بِـُقوَِّة اهللِ ثُـمَّ فُـكَّ الْـَختَْم عَــْن إِنَـاِء الـرُّوحِ الّـَِذي 
كَــاَن فِـي أَزَِل اآلزَاِل بِـَخاتَـمِ الْـِحفِْظ مَـْختُومًـا، لِتَهُــبَّ َرَوائِـحُ الْـِعطِْريّـَُة مِــْن هَــذَا اإِلنَـاِء الْـِقَدمِــيَِّة عَــَلى 
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الْـَخآليِـِق َمجْـــُموعًــا، لَـَعلَّ يُـْحِيي األَكْــَواَن مِــْن نَـفِْس الـرَّحْـــَمِن َويَـُقومُـنَّ عَــَلى األَمْـِر فِـي يَـْومِ الّـَِذي فِـيهِ 
بِْر فِـــي هَـــذَا الْــفَزَعِ األَكْــــبَرِ  وُح عَـــْن جِــــَهِة اْلفَجْـــــِر مَـــْشُهوًدا، قُــْل هَـــذَا الــلَّْوُح يَــأْمُـــرُكُــــْم بِـــالــصَّ كَــــاَن الــرُّ
ـــِذي تَـــِطيُر حَــــــَمامَــــُة الْــــِحَجاِز عَـــــنْ  َويَـــْحُكُم عَـــــَليُْكْم بِــــاالصْـــــــــــِطبَاِر فِــــي هَـــــذَا اْلجَــــــزَعِ األَعْـــــظَمِ حِــــــنَي الّـَ
َماِء لَــــْوُن اْلحَـــــــْمرَآءِ  شَـــــــــطِْر الْــــِعرَاِق َويَهُـــــبُّ عَـــــَلى امْلُـــْمِكنَاِت َرَوائِـــــحُ الْــــِفرَاِق َويَظْهَـــــُر عَـــــَلى َوجْـــــــِه الــــسَّ
وََكذلَِك َكاَن األَْمُر ِفي أُمِّ اْلِكتاِب َمْقِضيًّا، ُقْل إِنَّ طَيَْر اْلبََقآِء َقْد طَارَْت َعْن أُفُِق اْلَعَمآِء َوأَرَاَدْت 
سَـــــبَاِء الـرُّوحِ فِـي سِــــينَآِء الْـُقْدِس لِـيَنْطَِبعَ فِـي مِــرْآِت الْـَقَدِر أَحْـــَكاُم الْـَقَضآِء َوهَــذَا مِــْن أَسْـــــرَاِر غَـيْبٍ 
ـــِذي كَـــــاَن فِـــــي أَرْضِ  َمسْــــــــتُورًا، قُــــْل قَــــْد طَـــارَْت طَـــيُْر الْــــِعزِّ مِـــــْن غُــــْصٍن َوأَرَاَدْت غُــــْصَن الْــــُقْدِس الّـَ
ـــــالمِ َوأَرَاَد اْلهُـــبُوَب عَـــَلى مَـــِديــنَةِ  ـِة قَــْد طَـَلعَ عَـــْن مَـــِديــنَِة السّـَ اْلَهجْـــــِر مَـــْغُروسًــــــا، قُــْل إِنَّ نَــِسيَم األَحَـــــِديّـَ
َمواِت َواألَرِْض إِذًا فَـأَلْـُقوا الـرَّمَـادَ  الْـِفرَاِق الّـَِتي كَــانَـْت فِـي صُـــــــــُحِف األَمْـِر مَـذْكُــورًا، قُـْل يَـا مَـألَ الـسَّ
عَــــَلى ُوجُــــــوهِــــُكْم َوُرؤُسِـــــــُكْم بِــــَما غَــــاَب اْلجَــــــَماُل عَــــْن مَــــَدايِــــِن الْــــُقرِْب َوأَرَاَد الـــطُُّلوَع عَــــْن أُفُـــِق سَــــــــَمآءٍ 
بَـِعيًدا، كُــلُّ ذلِـَك مَـا قُـِضيَ بِـالْـَحقِّ َونَـْشُكُر اهللَ بِـذلِـَك َوبِـَما أَنْـزََل عَــَليْنَا الْـباَلَء مَـرَّةً بَـْعَد مَـرٍَّة َوأَمْـطَرَ 
حِــــينَِئٍذ عَـــَليْنَا غَــَماَم الْــَقَضآِء أَمْــطَاَر حُــــزٍْن مَــْعُروفًــا، أَْن يَــا جَــــْوهَـــَر اْلحُــــزِْن فَــاخْـــِتمِ الْــَقْوَل فِــي هَـــذَا 
الـذِّكْـــِر ألَنَّ بِــذلِـَك حَــــزِنًّـا َوحَــــزِنَـْت أَهْـــُل مَــإِل األَعْـــَلى ثُـمَّ اذْكُـــْر عَـــبَْد اهللِ الّـَـِذي سَــــــئََل عَـــْن نَـبٍَإ قَــْد كَـــانَ 
ِباْلَحقِّ َعِظيًما، ُقْل تَاهللِ اْلَحقِّ إِنَّ النَّبَأَ َقْد ُقِضيَ ِفي َجَماِل َعلِيٍّ ُمِبينًا، ثُمَّ اْختََلفُوا ِفيِه اْلِعبَاُد 
ــِذيــَن هُـــْم كَــــانُــوا فِـــي حُـــــُجبَاِت الــنَّفِْس مَـــْحُجوبًــا، َوأَنْــتُْم عَـــرَفْــتُمْ  َواعْـــتَرَضُــــــــــوا عَـــَليِْه عُـــَلَمآُء الْـــَعْصِر الّـَ
َمواِت َواألَرِْض َوهَـــــذَا مَــــا رُقِــــمَ  جَــــــَماَل اهللِ فِــــي قُــــُمِص عَـــــلِيٍّ قَــــيُّومًــــا، َوسَــــــــيَْعرِفُـــُه كُـــــلُّ مَــــْن فِــــي الـــسَّ
بِــالْـَحقِّ وَكَـــاَن عَــَلى اهللِ مَــْحتُومًــا، َوسَـــــتَْعَلُموَن نَـبَأَهُ َوفِــي زَمَــِن الّـَِذي كَـــاَن عَــَلى الْـَحتْمِ مَــأْتِــيًّا، َولـِكنْ 
أَنْـتُْم يَـا مَــألَ الْـبَيَاِن فَـاْجهَــُدوا فِــي أَنْـفُِسُكْم لِـئاَلَّ تَـْختَلِفُوا فِــي أَمْــِر اهللِ وَكُــونُـوا عَــَلى األَمْــِر كَــالْـَجبَلِ 
يْطَاِن واَل يُـَقلِّبُُكْم شَــــــيٌْء فِــي األَرْضِ  ـُكْم َوسَــــــاوُِس الـشَّ الّـَـِذي كَـــاَن بِــالْــَحقِّ مَــرْسُــــــوخًـــا، بِــَحيُْث ال يَـزِلّـُ
َوهَـــذَا مَــا يَـنَْصُحُكْم حَــــَمامَــُة األَمْــِر حِــــنَي الْــِفرَاِق مِـــْن أَرِْض الْــِعرَاِق بِــَما اْكتَسَــــــبَْت أَيْـِدي امْلُشْــــــرِكِـــنيَ 
ْمَس إِذَا َغابَْت تَتََحرَُّك طُيُوُر اللَّيِْل ِفي الظُّْلَمِة إِذًا  َجِميًعا، ثُمَّ اْعَلُموا يَا َمألَ األَْصِفيَاِء ِبأَنَّ الشَّ
امِــــِريَّ فِــــي  ــاكُــــْم أَْن ال تَـــتَِّبُعوا الـــسَّ ـــــُهوا إِلَـــى جِـــــَهِة قُـــْدٍس مَــــْحبُوبًـــا، إِيّـَ أَنْـــتُْم ال تَـــْلتَِفتُوا إِلَـــيِْهْم َوتَـــَوجّـَ
ُر بَــيْنَُكْم َوهَـــذَا خَـــيُْر الــنُّْصحِ مِـــْن قِـــبَلِي عَـــَليُْكْم َوعَـــَلى  ـِذي يَــتَنَعَّ أَنْــفُِسُكْم واَل تُــَعقَّبُوا اْلِعجْـــــَل حِــــنَي الّـَ
يْطَاِن إِذًا ال تُـْقِبُلوا  امِــِريِّ مِــْن بَـْعِدي َويَـْدعُــوكُــْم إِلَـى الـشَّ الْـَخاليِـِق َمجْــــُموعًــا، سَـــــتَْسَمُعوَن نِـَدآَء الـسَّ
َمواِت َواألَرِْض فِــــي هَــــِذهِ  إِلَــــيِْه ثُـــمَّ أَقْــــِبُلوا إِلَــــى جَــــــَماِل عِـــــزِّ خَــــِفيًّا، إِذًا نُـــَخاطِــــــُب كُـــــلَّ مَــــْن فِــــي الـــسَّ
إِنََّك أَنَْت يَا ِحنُي ال تَْغفَْل َعْن  امْلَِدينَِة َلَعلَّ يَْستَِفيزُ ُكلُّ َشيٍْء ِبَما ُقدَِّر َلُه ِمْن َلُدْن َحِكيمٍ َعلِيًما، َو
إِنّـَِك أَنْـِت يـا أَيّـَتَُها  هَــذَا الْــِحنيِ الّـَـِذي حَــــاَن بِــالْــَحقِّ َوفِــيِه يَهُـــبُّ نَـْسَمُة اهللِ عَــْن جِـــَهِة قُــْدٍس غَــْربِــيًّا، َو
اعَـــِة الّـَـِتي قَــامَــْت فِــيِك بِــالْــَحقِّ ثُـمَّ اعْـــرِفِــي هـِذِه امْلَـائِــَدةَ الْــبَاقِــيََة الـدَّائِــَمةَ  ـــــِري ِبهـِذِه الـسَّ اعَـــُة بَشّـِ الـسَّ
َمائِــيََّة الّـَِتي كَـــانَـْت عَــْن غَـَمامِ الْـُقْدِس َوظُـَلِل الـنُّوِر مِـــْن سَـــــَمآِء الْـِعزِّ عَــَلى اسْـــــمِ اهللِ مَــنْزُوالً، أَنْ  الـسَّ
يِّ امْلَشْـــــرِقِـيِّ اإِللـِهيِّ الّـَِذي كَــاَن عَــْن أُفُـِق الْـِعرَاِق فِـي  ِر املُْمِكنَاِت ِبهَــذَا الْـيَْومِ الـدُّرِّ يَـا أَيّـَُها الْـيَْوُم نَـوِّ
ُل لَـُكُم اآليـاِت َونُـْلِقي عَــَليُْكْم كَــلَِماِت الـرُّوحِ َونُـْعِطي عَــَلى كُــلَّ  شَــــــطِْر اآلفَـاِق مَــْشُهوًدا، وَكَــذلِـَك نُـفَصِّ
شَـــــيٍْء مَـا قُـدَِّر فِـي كِــتَاِب عِــزٍّ َمسْـــــطُورًا، لِـيَْعَلَم كُــلُّ شَـــــيٍْء مَـِعنَي األَحَـــِديّـَِة فِـي هـذَا الـرِّضْـــــــــَواِن الّـَِذي 
ـِذيـَن هُــْم طَـافُـوا فِــي حَــــْوِل األَمْــِر وَكـانُـوا إِلَــى جِـــَهةِ  وُح عَــَليُْكْم َوعَــَلى الّـَ كَـــاَن بِــالْــَحقِّ مَــْسُكوبًـا، َوالـرُّ

اْلُحبِّ َمْسُلوًكا.
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ُهوَ املُْستَوِي َعَلى هذَا الَعرِْش املُِنيِر

ـــــــتِر وظَهَـــــَر جَــــــَماُل اهللِ مِـــــْن هـــذَا املَــنْظَرِ  ـــــــِر املَــألَ األَعْــــَلى بِــــَما شُــــــــقَّ حِــــــَجاُب السّـِ يَـــا قَـــَلَم األَبْـــَهى بَشّـِ
ــِذي بِـــِه أَشْـــــــرَقَـــْت شُـــــــُموُس األَمْـــِر عَـــْن َمشْـــــــِرِق اسْـــــــِمِه الــَعِظيمِ، فَــيَا مَـــرْحَـــــبًا هَـــذَا  يَاِء الّـَ األَكْــــبَِر بِـــالــضِّ
ِعيُد اهللِ َقْد ظََهَر َعْن أُفُِق فَْضٍل َمِنيعٍ، هذَا ِعيٌد ِفيِه زُيَِّن ُكلُّ األَْشيَاِء ِبَقِميِص األَْسَمآِء َوأََحاَط 
الـُجوُد كُـــلَّ الـُوجُــــوِد مِـــَن األَوَّلِـنَي َواآلخِــــِريـَن، فَـيَا مَــرْحَــــبًا هـذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد أَشْــــــَرَق عَـــْن مَــطْلِعِ قُــْدسٍ 
ــاِت الـــبََقآِء بِــــالخُــــُروجِ عَــــِن الـــُغرَِف الحَــــــْمرَآِء عَــــَلى هَــــيئَِة الـــَحْورَآِء َوالـــظُُّهوِر بَـــنيَْ  مَلِــيعٍ، أَخـــِبْر حُــــــوِريّـَ
 بِــأَْن يُـِدْرَن كَــأَْس الـَحيََواِن مِــْن كَــْوثَـِر الـرَّحْــــمِن عَــَلى  ائْذَْن لَـُهنَّ َمآِء بِــِطرَاِز األَبْـَهى ثُـمَّ  األَرِْض َوالـسَّ
أَهِل األَْكَواِن ِمْن ُكلِّ َوِضيعٍ َوَشِريٍف، فَيَا َمرَْحبًا َهذَا َعيُد اهللِ َقْد ظََهَر َعْن أُفُِق الُقْدِس ِبَجذٍْب 
ـــــبَْحاِن لِيَخْـــرُجُــــنَّ عَــِن الـرِّضْـــــــــَواِن بِــِطرَاِز الـرَّحْــــمنِ  ـِذيـَن خُــلُِقوا بِــأَنْـَواِر السّـُ بَـِديـعٍ، ثُـمَّ اْءمُــِر الـِغْلَماَن الّـَ
َويُـــديـــُرنَّ بِــــأَصَـــــــــــابِــــعِ الـــيَاقُــــوِت ألَهْــــِل الـــَجبَُروِت مِـــــْن أَصْـــــــــــَحاِب الـــبََهآِء كُـــــؤَُس الـــبََقاِء لِتَجْــــــذُبَـــُهم إِلَــــى 
املُـنِيِر، فَــيَا حَـــــبَّذَا هَـــذَا عِــــيُد اهللِ قَــْد ظَهَــــَر عَـــْن مَـــطْلِعِ عِــــزٍّ  جَـــــَماِل الــِكبِْريَــآِء، هــذَا الجَـــــَماِل املُشْـــــــِرِق 
ــْت لَـــُه أَعْـــنَاقُ  ـِة مِــــْن غَـــيِر سِــــــتٍْر َوحِـــــَجاٍب ِبسُـــــــْلطَاٍن ذُلّـَ رَفِـــيعٍ، تَــاهللِ هــذَا عِــــيٌد فِـــيِه ظَهَــــَر جَـــــَماُل الــُهِويّـَ
املُـــنِْكِريـــَن، فَـــيَا مَــــرْحَــــــبًا هـــذَا عِـــــيُد اهللِ قَــــْد ظَهَـــــَر ِبسُــــــــْلطَاٍن عَـــــِظيمٍ، هـــذَا عِـــــيٌد فِــــيِه رُفِــــعَ الـــَقَلُم عَـــــنِ 
وا فِـــي  األَشْـــــــياِء بِـــَما ظَهَــــَر سُـــــــْلطَاُن الــِقَدمِ عَــــْن خَــــْلِف حِـــــَجاِب األَسْـــــــَمآِء إِذًا يَــا أَهْــــَل اإِلنْــَشاِء سُـــــــرُّ
أَنْــفُِسُكم بِــَما مَــرَّْت نَــَسائِــُم الــُغفْرَاِن عَـــَلى هَـــيَاكَـــِل األَكْـــَواِن َونُــِفخَ ُروُح الــَحيَواِن فِــي الــَعاملِـنيِ، فَــيَا 
، إِيّـَاكُــْم أَْن تُـَجاِوزُوا عَــْن حُـــْكمِ األََدِب َوتَـفَْعُلوا  مَـرْحَـــبًا هـذَا عِــيُد اهللِ قَـْد ظَهَــَر عَــْن مَـطْلِعِ قُـْدٍس مَلِيعٍ
مَــا تَـْكرَهُــُه عُــُقولُـُكم َورِضَـــــــــاؤُكُــْم هـذَا مَــا أُمِــرْتُـم بِــِه مِــْن قَـَلمِ اهللِ املُْقتَِدِر الـَقِديـِر، فَـيَا مَــرْحَــــبًا هـذَا عِــيدُ 
األَشْــــــيَآءِ  اهللِ قَـْد ظَهَــَر عَــْن أُفُـِق فَـْضٍل مَــِنيعٍ، هـذَا عِــيٌد قَـِد اسْـــــتَْعَلى فِــيِه جَــــَماُل الـِكبِْريَـآِء عَــَلى كُــلِّ 
َمآِء بِـَما شَـــــآَء َوأَرَاَد مِــْن غَـيِر سِــــتٍْر َوحِـــَجاٍب َوهَــذَا مِــْن فَـْضلِِه الّـَِذي أَحَـــاطَ  َونَـطََق بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
الـَخالئِـَق أَجْـــَمِعنَي، َوفِـيِه اسْـــــتََقرَّ هَــيَْكُل الـبََهآِء عَــَلى عَــرِْش الـبََقآء واَلَح الـَوجْـــُه عَــْن أُفُـِق الـبََدآِء بِـنُورِ 
ِعزٍّ بَديعٍ، فَيَا َمرَْحبًا هذَا ِعيُد اهللِ َقْد ظََهَر َعْن أُفُِق فَْضٍل َمِنيعٍ، يَا أَْهَل ُسرَاِدِق الَعظََمِة ثُمَّ يَا 
الـــرَّحْــــــَمِة غَـــنُّوا َوتَـــغنَّْوا بِــــأَحْــــــَسِن الـــنََّغَماِت فِــــي  أَهْــــَل خِـــــبَآِء الـــِعْصَمِة ثُـــمَّ يَـــا أَهْــــَل فُسْـــــــطَاِط الـــِعزَِّة َو
أَعْـــَلى الــُغرُفَــاِت بِـــَما ظَهَــــَر الجَـــــَماُل املَسْــــــتُوُر فِـــي هــذا الــظُُّهوِر َوأَشــرَقَــْت شَـــــــْمُس الــَغيِْب عَـــْن أُفُــقِ 
عِــــزٍّ قَـــديِـــمٍ، فَـــيَا مَـــرْحَـــــبًا هـــذَا عِــــيُد اهللِ قَـــْد ظَهَــــَر بِـــِطرَاٍز عَــــِظيمٍ، أَحْـــــرِمُـــوا يَـــا مَـــألَ األَعْــــَلى َويَـــا أَهـــلَ 
ــِذي تَـــطُوُف حَــــــْولَـــُه عَــــرَفَـــاُت الـــبَيِْت ثُـــمَّ  الـــبََقآِء بِــــَما ظَهَـــــَر حَــــــرَُم الـــِكبْريِـــآِء فِــــي هـــذَا الحَــــــرَمِ الّـَ مَــــْديَـــِن 
ــتي مَـــا أَْدرَكَــــْت مِــــثَْلَها الــُعيُوُن فِـــي  ـامِ الّـَ  األَنــامِ فِـــي هــِذِه األَيّـَ املَـْشَعُر َواملَـَقاُم َوطُــوفُــوا َوزُوُروا رَبَّ
عَـــْن أُفُــِق اهللِ الــَعِزيــِز الــَكِريــمِ، اكْـــرَعُـــوا يَــا أَهْـــلَ  قُــُروِن األَوَّلِــنَي، فَــيَا بُشــَرى هــذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد طَـَلعَ 
َمآِء كَــأَْس الـبََقآِء مِــْن أَنَـامِــِل الـبََهآِء فِــي هـذَا الـرِّضْـــــــــَواِن الـَعلِيِّ األَعْــَلى تَـاهلل مَــْن فَـازَ  األَرِْض َوالـسَّ
يْطَاِن َويَــبَْعثُُه اهللُ عِــــنَْد كُــــلِّ ظُــهورٍ  ـَر فِـــيِه كَــــيُْد الــشَّ بِـــرَشْـــــــحٍ مِــــنَْها لَــْن يَــتََغيَّر بِـــُمُروِر الــزَّمَـــاِن َولَــْن يُــؤَثّـِ

ِبَجماِل ُقْدٍس َعِزيٍز، فَيا َمرَْحبًا هذا ِعيُد اهللِ َقْد ظََهَر َعْن َمنظَِر رَبٍّ َحِكيمٍ،

أَسْــــــرِعُــوا إِلَــى سِـــــْدرَِة املُنْتََهى فِــي هـذَا املَْسجِِد األَقْــَصى  قَــدِّسُــــــوا يَـا قَــومِ أَنْـفَُسُكْم عَــِن الـدُّنْـيَا ثُـمَّ 
ــــبَْحاِن َوخَــرَّ لَـَدى بَـابِـِه أَهْــلُ  لـِتَْسَمُعوا نِـَدآَء َربّـُِكُم الـرَّحْـــمِن فِـي هـذَا الـرِّضْـــــــــواِن الّـَِذي خُــلَِق بِـأَمْـِر السّـُ
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ــاكُــــْم يَـــا قَـــومِ أَنْ  خِـــــبَاِء قُـــْدٍس حَــــــِفيٍظ، فَـــيَا مَــــرْحَــــــبًا هـــذَا عِــــيُد اهللِ قَـــْد الَح عَــــْن أُفُـــِق َمجْــــــٍد مَــــِنيعٍ، إِيّـَ
ائِـَحُة الـَقِميِص مِــن غُـالمِ عِــزٍّ  تَحْــــرِمُـوا أَنْـفَُسُكْم مِــْن نَـفََحاِت هـِذِه األَيّـَامِ َوفِـيَها تَهُــبُّ فِـي كُــلِّ حِـــنيٍ َر

ُمِنيٍر، فَيَا َمرَْحبًا هذَا ِعيُد اهللِ َقْد أَْشَرَق َعْن َمْشِرِق اْسمٍ َعِظيمٍ.

****
إِنَّ هَــــذَا لَـــَشيٌْء عُــــَجاٌب، َوانْـــَصَعَقِت األَْرَواُح مِــــنْ  قَـــْد طَــَلعَ جَــــــَماُل الْـــُقْدِس عَــــْن خَــــْلِف الْـــِحَجاِب َو
إِنَّ هَــذَا ألَمْــٌر عُــَجاٌب، ثُـمَّ أَفَـاقَـْت َوطَارَْت إِلَـى سُـــــرَاِدِق الْـُقْدِس فِــي عَــرِْش الْـِقبَابِ  نَـاِر االنْجِذَاِب َو
إِنَّ هَــذَا َلسِـــــرٌّ عُــَجاٌب، قُــْل كَـــَشفَْت حُــــوُر الْــبََقاِء عَــْن َوجْــــِهَها الـنَِّقاِب َوتَـَعالَــى جَــــَماُل بِــْدعٍ عُــَجاٌب،  َو
إِنَّ هَـــذَا لَــنُوٌر عُـــَجاٌب، َورَمَــْت بِــلِحاظِـــَها رَمْــيَ  َحاِب َو َوأَشْــــــرَقَــْت أَنْـَواُر الْــَوجْــــِه مِـــَن األَرِْض إِلَــى الـسَّ
إِنَّ هَـــذَا لَـــِفْعلٌ  إِنَّ هَـــذَا لَـــرَمْـــيٌ عُـــَجاٌب، َوأَحْـــــرَقَـــْت بِـــنَاِر الْـــَوجْـــــِه كُــــلَّ األَسْـــــــَمآِء َواألَلْـــَقاِب َو َهاِب َو الــشَّ
إِنَّ هَــذَا لَـطَرٌْف عُــَجاٌب، إِذًا اهْــتَزَّْت هَــيَاكِـــلُ  عُــَجاٌب، َونَـظَرَْت بِــطَرْفِــَها إِلَـى أَهْــِل األَرِْض َوالـتُّرَاِب َو
ْوَدآُء كَــــِطرَاِز الــرُّوحِ فِـــي  ْعرَةُ الــسَّ إِنَّ هَــــذَا مَلَــْوٌت عُــــَجاٌب، ثُــمَّ ظَهَــــرَْت مِــــنَْها الــشَّ الْـــُوجُـــــوِد ثُــمَّ غَـــاَب َو
إِنَّ هَــــذَا مَلِــْسكٌ  إِنَّ هَــــذَا لَـــَلْوٌن عُــــَجاٌب، َوسَـــــــطََعْت مِــــنَْها َرَوائِـــحُ الـــرُّوحِ َواألَطْــيَاِب َو ظُــْلَمِة الْـــِعَقاِب َو
إِنَّ هَـــــذَا لَــــفَْضلٌ  عُـــــَجاٌب، بِـــــيَِدهَـــــا الْــــيُْمنَى اْلخَــــــْمُر اْلحَـــــــْمرَآُء َوفِـــــي اْليُسْـــــــــَرى قِـــــطَْعٌة مِــــــَن الْــــَكبَاِب َو
إِنَّ هَــــذَا ألَمْــــٌر عُــــَجاٌب، َوأََدارَْت خَــــْمَر الْــــَحيَوانِ  اِق ُمحْــــــَمرٌّ َوخَــــَضاٌب َو عُــــَجاٌب، وَكَـــــفَُّها بِــــَدمِ الْــــُعشَّ
إِنَّ هَــذَا تَـَغنٍّ  إِنَّ هَــذَا لَـَكْوثَـٌر عُــَجاٌب، َوغَـنَّْت عَــَلى اسْـــــمِ الْـَحِبيِب بِــُعوٍد َوَربَـاٍب َو بِــأَبَـاِريـَق َوأَكْـــَواٍب َو
إِنَّ هَـــذَا لَــِعْشٌق عُـــَجاٌب، َوأَعْـــطَْت ِرزَْق اْلجَــــَماِل بِــال  عُـــَجاٌب، إذًا ذَابَـِت األَكْـــبَاُد مِـــْن نَـاٍر َوالْــِتَهاٍب َو
إِنَّ هَــــذَا لَـــَضرْبٌ  إِنَّ هَــــذَا لَـــِرزٌْق عُــــَجاٌب، فَسَـــــــلَّْت سَـــــــيَْف الْـــَغْمِز عَــــَلى الـــرِّقَـــاِب َو مِــــيزاٍن َوحِـــــَساٍب َو
إِنَّ هَــذَا لُـؤْلُـٌؤ عُــَجاٌب، إذًا صَـــــــــاحَــــْت أَفْـِئَدةُ أُولِـي األَلْـبَابِ  َمْت َوظَهَـــرَْت آللِئُ األَنْـيَاِب َو عُــَجاٌب، تَـبَسَّ
ا  إِنَّ هَــــذَا لَـــزُهْــــٌد عُــــَجاٌب، َوأَعْــــرََض عَــــنَْها كُــــلُّ مُــــتََكبٍِّر مُــــرْتَـــاٍب َومَــــا هَــــذَا إاِلَّ مُــــْعرٌِض عُــــَجاٌب، فَـــَلمَّ َو
إِنَّ هَــذَا لَـَهمٌّ عُــَجاٌب، جَــــاَءت َورَجَــــَعْت َوتَـَعالَـى ِذهَــابٌ  إِنَـاٍب َو سَـــــِمَعْت رَجَــــَعْت إِلَـى الْـَقْصِر ِبحُــــزٍْن َو
إِنَّ هَــــذَا  ْت فِــــي سِــــــرِّهَــــا بِــــِنَداٍء يُـــفِْني الْـــُوجُــــــوَد ثُـــمَّ يُـــَغاُب َو إِنَّ هَــــذَا لَـــُحْكٌم عُــــَجاٌب، َوضَـــــــــــجَّ إِيَـــاٌب َو َو
إِنَّ هَــــــذَا سَـــــــــْلَسِبيٌل عُــــــَجاٌب، َوقَـــــالَـــــْت لِـــــمَ  َلحُــــــــزٌْن عُــــــَجاٌب، َوفَـــــتََحْت كَــــــْوثَـــــَر الْـــــفَمِ ِبخِـــــــطَاٍب َوعِــــــتَاٍب َو
إِنَّ هَـــذَا ألَمْـــٌر عُـــَجاٌب، أَأَنْــتُْم أَهْـــُل اْلهُــــَدى َوهَـــْل أَنْــتُُم األَحْـــــبَاُب تَــاهللِ  تُــنِْكُرونَــِني يَــا أَهْـــَل الْــِكتَاِب َو
إِنَّ هَـــذَا لَــرَجْــــعٌ عُـــَجاٌب، َونَسْــــــتُرَ  ـَها األَصْــــــــــَحاِب َو هَـــذَا لَــَكِذٌب عُـــَجاٌب، َوقَــالَــْت مَــا نَــرْجِــــعُ إِلَــيُْكْم يَــا أَيّـُ
ـاٍب، َولَـْن تَجُِدونِــي إاِلَّ إِذَا ظَهَــرَ  إِنَّ هَــذَا أَمْــٌر مِــْن عَــِزيـٍز َوهّـَ َحائِــِف َوالْـِكتَاِب َو أَسْـــــرَاَر اهللِ مِــَن الـصَّ

امْلَْوُعوُد ِفي يَْومِ اإِليَاِب َوَعْمِري إِنَّ َهذَا َلذُلٌّ ُعَجاٌب.

!٧۷٠۰



ِل الرِّْضوَاِن نُزَِّل ِفي يَوْمِ أَوَّ

بُوُر ُهوَ الظَّاِهُر امْلَْستُوُر اْلَعِزيزُ اْلَعلِيُم الصَّ

أَْي رَبَّ يَـا إِلـِهي كُــلََّما أُِريـُد أَْن أَفْـتَحَ لِـَسانِــي بِــبََدائِــعِ أَذْكَــاِر عِــزِّ َوحْــــَدانِــيَِّتَك أَْو أُحَــــرُِّك شَــــــفَتَيَّ بِــَما 
أَلْــَهْمتَِني مِـــْن جَـــــَواهِـــِر أَسْــــــرَاِر صُــــــــــنْعِ فَــرَْدانِـــيَِّتَك أُشَـــــــاهِـــُد بِـــأَنَّ كُـــلَّ شَـــــــيٍْء كَـــاَن نَــاطِــــًقا بِـــثَنَاِء نَــفِْسكَ 
َمواِت َواألَرِْض َعَلى امْلََقامِ الَِّذي ُكلُّ َشيٍْء  َوذَاِكرًا ِببََداِئعِ ِذْكرَِك، َوأََحاَط ِذْكرَُك ُكلَّ َمْن ِفي السَّ
بِــــَكيْنُونُـــِتِه كَـــــاَن َدلِـــيالً لِـــبََدائِــــعِ ظُـــُهورَاِت عِـــــزِّ ِذكْـــــرَِك َومُــــِدالًّ إِلظْـــَهاِر بَـــَدائِــــعِ آيـــاِت قُــــْدِس تَـــْوحِــــــيِدَك، 
َوبِـــذَلِــَك أَْخجَـــــُل َويَْخجَـــــُل الــذَّاكِــــُروَن عَـــِن االرْتِـــَقاِء إِلَـــى سَـــــــَمواِت ِذكْــــرَِك َوأَكِــــلُّ َويَــِكلُّ الــنَّاطِـــــُقوَن عَـــنِ 
الْـُعُروجِ إِلَـى مَــَعاِرجِ عِــزِّ ثَـنَائِــَك، فَسُـــــبَْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك مَــا أَعْــَلى بَـَدائِــعَ إِكْــرَامِــَك عَــَلى خَــْلِقَك بِــَحيْثُ 
ـِريـَن مِــْن خَــْلِقَك َومُـنَاِديًـا لِـْلَغافِـلنَِي مِــْن بَـِريّـَِتَك، فَـَوعِــزَّتِــَك لَـْن يَْشهَــدَ  جَـــَعْلَت كُــلَّ األَشْـــــيَاِء تَـذْكِــرَةً لِـْلُمتَذَكّـِ
ــِتَك َولَــــْن يَـــنْظُُروا فِــــي امْلُــْمِكنَاِت إاِلَّ  الْــــَعارِفُـــوَن فِــــي امْلَــْوجُــــــوَداِت إاِلَّ بَـــَدائِــــعَ ظُـــُهورَاِت صُـــــــــــنْعِ أَحَــــــِديّـَ
َماِء َوارْتِــفَاعِــَها لَـنْ  إِنّـِي فَـَوعِــزَّتِــَك يَـا مَــْحبُوبِــي كُــلََّما أَنْـظُُر إِلَـى الـسَّ جَــــَواهِــَر أَسْـــــرَاِر عِــزِّ سَـــــْلطَنَِتَك، َو
أَلْـتَِفَت إاِلَّ بِــبََدائِــعِ ارْتِــفَاعِ سُـــــْلطَاِن عِــزِّ أَمْــرَِك َواقْـِتَدارَِك، وَكُــلََّما أُرْجِـــعُ َلحَــــظَاِت الـنَّظَِر إِلَـى األَرْضِ 
ـــُه يَــا إِلَــِهي إِلَــى  َومَــا قُــدَِّر فِــيَها لَــْن أُشَــــــاهِـــَد إاِلَّ بَــَدائِــعَ ظُـُهورَاِت سُــــــُكونِــَك َواسْــــــِتْقرَارَِك، وَكُـــلََّما أَتَــَوجّـَ
ـــرُنِـــي بِـــتََموُّجَـــــاِت غَــَمرَاِت أَبْحُـــــِر قُــْدرَتِـــَك َوغَــنَائِـــَك، واَل أُشَـــــــاهِـــدُ  ـَها تُــذَكّـِ الْــبُُحوِر َوأَمْـــَواجِــــَها أَسْــــــَمعُ بِـــأَنّـَ
ْمِس إاِلَّ بَـَدائِــعَ إِشْــــــرَاِق أَنْـَواِر قُـْدِس َوجْــــِهَك َولِـَقائِــَك واَل مِــَن األَْريَـاحِ إاِلَّ هُــبُوَب نَـَسائِــمِ عِــزِّ  مِــَن الـشَّ
َوصْـــــــــلَِك َووِصَـــــــــالِـَك واَل مِــَن األَشْــــــَجاِر إاِلَّ ظُُهورَاِت أَثْـَماِر عِــْلِمَك َوحِـــْكَمِتَك واَل مِــَن األَْورَاِق إاِلَّ َدفَـاتِــرَ 
بُـــوَن عَــــنْ  أَسْـــــــرَاِر مَــــا كَــــاَن بِــــأَمْــــرَِك َومَــــا يَـــُكوُن بِــــُقْدرَتِــــَك، فَسُـــــــبَْحانَـــَك يَـــا إِلـــِهي َعجِــزُْت َوَعجِــزَ امْلُــَقرَّ
إِحْــــَصاِء أَْدنَـى آيَـٍة مِـــْن خَــْلِقَك ألَنّـََك جَــــَعْلَت كُـــلَّ شَــــــيٍْء مِـــرْآةً لِـظُُهورَاِت صُـــــــــنِْعَك َوبُـُروزاِت حُــــُكومَــِتَك، 
َومَــعَ هَـــذَا اْلَعجْــــزُ الّـَـِذي أَحَــــاطَـِني َوأَحَــــاَط كُـــلَّ شَــــــيٍْء َومَــعَ هَـــذَا االفْـِتَقاِر الّـَـِذي أَخَـــذَنِــي َوأَخَـــذَ كُـــلَّ 
شَــــــيٍْء كَـــيَْف يَـْقِدُر أَحَــــٌد أَْن يَـتََقرََّب إِلَــى أَبْـَواِب حَــــرَمِ عِـــرْفَـانِــَك أَْو يَخْـــطَُر بِــَقْلِب أَحَــــٍد الـُوصُــــــــــوُل إِلَــى 
مَـــِديــنَِة إِجْـــــاللِــَك، فَسُــــــبَْحانَــَك سُــــــبَْحانَــَك لَــْم تَــزَْل كُـــنَْت مُـــَقدَّسًــــــا عَـــْن عِـــرْفَــاِن خَـــْلِقَك ألَنَّ عِـــرْفَــانَــُهْم لَــنْ 
ا ِعنَْدُهْم  إِنََّك ُكنَْت ِبنَفِْسَك اْلَحقِّ ُمَقدًَّسا َعنُْهْم َوَعمَّ يَْحُدَث إاِلَّ ِمْن أَْوَهاِمِهمِ الَِّتي تَرِْجعُ إَِليِْهْم، َو
َـا  َمواِت َواألَرَضِـــــــــنَي ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــَت الْــَعِزيــزُ اْلجَـــــِميُل. إِذًا يَــا إِلَــِهي ملَّ َوعَـــْن عِـــرْفَــاِن كُـــلِّ مَـــْن فِـــي الــسَّ
ــتي لَـــْم تَـــَر مِــــثَْلَها عَــــنيُْ  اعْــــتَرَفْـــُت بِـــنَفِْسي َولِـــَسانِـــي وَكَــــيْنُونَـــِتي َوظَــاهِــــِري َوبَـــاطِـــــِني بِـــاْلجَـــــِريـــرَاِت الّـَ
اإِلبْـــَداعِ واَل أَفْـــِئَدةُ أَهْــــِل االخْــــِترَاعِ أَسْـــــــأَلُـــَك بِــــأَْن تَـــْعفَُو عَــــنِّي َوعَــــْن أَحِـــــبَّائِــــَك كُــــلَّ مَــــا تُـــرَِك عَــــنَّا مِــــنْ 
ـِذي فِــيِه اسْــــــتََويْــتَ  سُــــــنَِنَك َوأَحْـــــَكامِـــَك، ثُــمَّ اخْـــَلْعنَا يَــا إِلَــِهي مِـــْن قَــِميِص الْــُغفْرَاِن فِــي هَـــذَا الْــيَْومِ الّـَ
إِفْــَضالِــَك بِـــُكلِّ أَسْــــــَمائِـــَك َوصِـــــــــفَاتِـــَك، َوفِـــيِه أَشْـــــــرَقَــْت شَـــــــْمُس جَـــــَمالِــك عَـــْن أُفُــقِ  عَـــَلى عَـــرِْش فَــْضلَِك َو
إِجْــــاللِـَك َوظَهَــرَْت آيَـاُت عِــزِّ سَـــــْلطَنَِتَك عَــْن َمخْــزَِن إِفْـضالِـَك، َوفِـيِه هَــبَّْت َرَوائِـحُ الْـَوصْـــــــــِل عَــَلى كُــلِّ مَـنْ 
سَــــــَكَن فِــي أَرْضِـــــــــَك َوسَــــــَمائِــَك َوطَـَلَعِت الْــَكلَِمُة امْلَخْـــزُوُن عَــْن َمخْـــزَِن عِـــْصَمِتَك َواقْــِتَدارَِك، َوأَْشهَـــُد يَـا 
ــامِ إِبْـــَداعِــــَك واَل مِــــثاْلً فِـــي مَـــا اخْــــتَرَعْــــتَهُ  ــَك مَـــا قَـــدَّرَْت لِهَــــذَا الْـــيَْومِ شِــــــبًْها فِـــي مَـــظَاهِــــِر أَيّـَ إِلَـــِهي بِـــأَنّـَ
ــامِ َواخْــــتَرْتَـــُه عَــــْن كُــــلِّ األَزْمَـــاِن َوجَـــــَعْلتَُه سُـــــــْلطَانَ  ُل يَـــْومٍ اخْــــتََصْصتَُه بَـــنْيَ األَيّـَ بِـــاخْــــِترَاعِــــَك، َوهَــــذا أَوَّ
ـِتَك َوجَـــــَعْلَت نُــورَهُ  ـامِ بَــنْيَ األَنَــامِ، ألَنَّ فِـــيِه ظَهَــــرَْت شُـــــــُؤونَــاُت عِــــزِّ قُــْدرَتِـــَك َوظُــُهورَاُت قُــْدِس أَحَـــــِديّـَ األَيّـَ
ْمِس َوالْــَقَمِر َوالـنُُّجومِ َوعَـــْن كُـــلِّ نُـوٍر عَـــاٍل مَــِنيعٍ َوضِـــــــــيَاٍء ُمشْــــــِرٍق مَلِـيعٍ، بَـلْ  مُــَقدَّسًــــــا عَـــْن إِشْــــــرَاِق الـشَّ
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رْتَـُه يَـا مَــْحبُوبِــي بِــأَنْـَواِر عِــزِّ كَــيْنُونَـِتَك َوبَـَهاِء ضِــــــــيَاِء قُـْدِس ذَاتِــيَِّتَك، فَـتََعالَـى هَــذَا الْـيَْوُم الّـَِذي فِــيهِ  نَـوَّ
تَجَــــلَّيَْت عَــَلى امْلُْمِكنَاِت ِبتَجَــــلِّيَاِت أَنْـَواِر عِـــزِّ فَـرَْدانِــيَِّتَك َوأَشْــــــرَقْــَت عَــَلى امْلَْوجُــــوَداِت بِــظُُهورَاِت قُــْدسِ 
ــــتِْر عَــْن َوجْـــِه جَـــَمالِـَك َواحْـــتَرَقَـْت سُـــــبَُحاُت الْـَوهْــمِ عَــنْ  سُـــــْلطَاِن َوحْـــَدانِـيَِّتَك، َوفِـيِه كَــَشفَْت حُـــُجبَاِت السّـِ
ـِذي فِـــيِه تَــَموَّجَـــــتْ  َوجْـــــِه اْلخَــــْلِق بِـــِعنَايَــِتَك َوَدعَـــْوَت الْــُكلَّ إِلَــى َوصْــــــــــلَِك َولِــَقائِـــَك، فَــتَبَاهَـــى هَـــذَا الْــيَْوُم الّـَ
ــِذي قَـــاَم كُــــلُّ  أَبْحُــــــُر الْـــِعزِّ َوالْـــفَْضِل َوجَــــــرَْت أَنْـــَهاُر الْـــُجوِد َوالْـــَعْدِل َواسْـــــــتَرْقَـــى الْـــُجوُد إِلَـــى امْلَــَقامِ الّـَ
كَـــــلِيٍل بِــــثَنَاِء نَـــفِْسَك وَكُـــــلُّ عَـــــمٍ بِــــُمالحَــــــظَِة أَنْـــَواِر جَــــــَمالِـــَك وَكُـــــلُّ أَصَــــــــــــمٍّ السْــــــــِتَماعِ نَـــَغَماِت عِـــــزِّ َورْقَــــاءِ 
ـِتَك، َوفِـــيِه اسْـــــــتَْغنَى كُــــلُّ فَــِقيٍر بِـــبََدائِـــعِ عِــــزِّ غَـــنَائِـــَك َوعَـــزَّ كُــــلُّ ذَلِــيٍل بِـــظُُهورَاِت عِــــزَِّك َواعْـــِتزَازِكَ  أَحَـــــِديّـَ
َوشَــــــرَِب كُـــلُّ عَـــاٍص عَـــْن خَـــْمِر غُــفْرَانِــَك وَكُـــلُّ سَــــــِقيمٍ عَـــْن أَبْحُــــِر جُــــوِد شِـــــفَائِــَك َوَدخَـــَل كُـــلُّ مَــأْيُـوٍس فِــي 
إِكْــرَامِــَك، عَــِميَْت عَــنْيٌ ال تَـرَاَك فِــيهِ  إِنْـَعامِــَك وَكُــلُّ َمحْــــُرومٍ فِــي شَــــــاِطئِ فَـْضلَِك َو ظِـــلِّ سِــــْدرَِة رَجَــــائِــَك َو
جَــــــــالِـــــًسا عَــــــَلى عَــــــرِْش سَــــــــــْلطَنَِتَك واَل تَْشهَـــــــُدَك مُــــــَهيِْمنًا عَــــــَلى مَــــــا خَــــــَلْقتَُه مِـــــــْن مَــــــظَاهِــــــِر أَسْــــــــــَمائِــــــكَ 
َوصِــــــــفَاتِــَك، أَيَشْـــــتَِبُه يَـا إِلَـِهي شَــــــيٌْء مِــْن ظُُهورَاتِــَك بِــظُُهورَاِت خَــْلِقَك، ال فَـَوعِــزَّتِــَك كُــلُّ مَــا يَظْهَــُر مِــنْكَ 
ْمِس فِــــي َوسَـــــــِط سَـــــــَماِء عَــــْدلِـــَك َوُدونُـــُه مَــــْعُدوٌم عِـــــنَْدهُ َولَـــْو يَـــُكوُن مِـــــنْ  َومِـــــْن عِـــــنِْدَك يَسْـــــــتَِضيُء كَـــــالـــشَّ
جَــــواهِــِر خَــْلِقَك أَْو سَــــــَواِذجِ صُـــــــــنِْعَك، ألَنّـََك كَـــَما لَـْم تَتَّخِــــذْ لِـنَفِْسَك شَــــــِريـًكا وَكَـــذلِـَك كُـــلُّ مَــا يَظْهَـــُر مِـــنْكَ 
ـِتَك واَل يَظْهَـــرُ  ـَك تَجَــــلَّيَْت عَـــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء ِبتَجَــــلِّيَاِت أَنْــَواِر عِـــزِّ أَحَــــِديّـَ لَــْن يَتَّخِــــذَ لِــنَفِْسِه شَــــــِبيًها َولَــْو أَنّـَ
مِــــْن شَــــــــيٍْء إاِلَّ َوقَـــْد يَظْهَــــُر مِــــْن عِــــنِْدَك َويَحْــــــُدُث بِــــأَمْــــرَِك َولَـــِكْن مَــــا يَظْهَــــُر مِــــْن نَـــفِْسَك لَـــيَُكوَن أَبْـــَهى 
َوأَعْــَلى عَــْن كُــلِّ مَــا يَظْهَــُر بَـنْيَ سَـــــَمائِــَك َوأَرْضِــــــــَك، َوبِــذَلِـَك تَظْهَــُر آيَـاُت عِــزِّ سَـــــْلطَنَِتَك عَــَلى كُــلِّ بَـِريّـَِتكَ 
َــا أَحَـــــاَط فَــْضُلَك كُــــلَّ امْلُــْمِكنَاِت َوأاَلَح أَنْــَواُر َوجْـــــِهكَ  تَُك عَــــَلى كُــــلِّ خَــــْلِقَك، إذًا يَــا إِلَـــِهي ملَّ َوتَــِتمُّ حُـــــجَّ
إِلْـــَهامِــــَك َومَـــنْبَعَ  ــِتي جَــــــَعْلتَها َمخْــــزََن عِــــْلِمَك َو ُدوِر الّـَ عَــــَلى امْلَــْوجُــــــوَداِت أَسْـــــــأَلُـــَك ِبهَــــذَا الْـــيَْومِ َوبِـــالـــصُّ
َوحْـــــــِيَك َوعِـــــرْفَــــانِـــــَك بِـــــأَْن تُظْهِـــــَر عَـــــْن َمشْــــــــِرِق أَمْـــــرَِك آيَــــاِت عِـــــزِّ نَــــْصرَِك َوعَـــــْن سَــــــــَماِء فَــــْضلَِك أَمْـــــطَارَ 
رَحْـــــَمِتَك َوعَـــْن سُــــــْلطَاِن إِرَاَدتِـــَك بَــَدائِـــعَ فَــرَجِــــَك لِيَتَخَـــلََّص بِـــذَلِــَك أَحِــــبَّاؤَُك مِـــْن أَعْـــَدائِـــَك َوأَخِــــالَّؤَُك عَـــنْ 
عُـــَصاِة عِـــبَاِدَك لِـيَذْكُـــُروَك يَـا إِلَــِهي بِــأَعْـــَلى صَـــــــــْوتِـــِهْم فِــي جَــــبَُروِت أَسْــــــَمائِــَك َويَـْعبُُدوَك بِــأَرْكَـــانِــِهْم فِــي 
تَُك َويَظْهَــَر بُـرْهَــانُـَك َويَـْكُمَل إِحْــــَسانُـَك َوتَـِتمَّ نِـْعَمتُكَ  مَـَلُكوِت صِــــــــفَاتِــَك لِـيَرْتَـِفعَ بِـذَلِـَك اسْـــــُمَك َوتَـْعُلَو حُــــجَّ
َوتُـْعَلَن آيَـاتُـَك َوتُـبَرْهَــَن آثَـارَُك بِــَحيُْث تُـْمألُ األَرُْض مِــْن أَنْـَواِر َوجْــــِهَك َويَـبَْقى امْلُْلُك لِـنَفِْسَك ال إِلـَه إاِلَّ 
أَنْـَت الْــَقاِدُر امْلُْقتَِدُر الْــَعِزيـزُ الْــَقِديـُر، ثُـمَّ أَسْــــــأَلُــَك يَـا إِلَــِهي بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي بِــِه َدلَــعَ ِديـُك الْــَعرِْش فِــي 
الهُــــــوِت الْـــــَعَماِء بِـــــتََغنِّيَاِت عِــــــزِّ فَـــــرَْدانِـــــيَِّتَك َوتَـــــفَرََّدْت َورْقَـــــآُء الـــــظُُّهوِر فِـــــي مَـــــَلُكوِت الْـــــبََقآِء بِـــــتََغرَُّداتِ 
سُـــــــْلطَاِن َوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َونَــطََق ُروُح الْــُقْدِس بِـــأَبْــَدعِ نَــَغَماِت عِــــزِّ صَــــــــــَمَدانِـــيَِّتَك بِـــأَْن ال تَحْـــــرَِم هــؤاُلِء عَـــنْ 
نَـفََحاِت صُـــــــــبْحِ قُــْربِــَك َولِـَقائِــَك واَل تُـبِْعَدهُــْم عَــْن نَـَسَماِت فَجْــــِر َوصْـــــــــلَِك َوعِـــرْفَـانِــَك، ثُـمَّ اجْــــَعْل يَـا إِلَــِهي 
هَــذَا الْـِعيَد مُـبَارَكًــا عَــَليِْهْم َوعَــَلى ُدونِـِهْم مِــْن أَحِـــبَّائِـَك ثُـمَّ اْرزُقْـُهْم خَــيَْر مَـا قَـدَّرَْت فِـي سَـــــَماِء تَـْقِديـرِكَ 
نَِة أَعْـــــَداَءهُـــــْم ِبَقهْــــــرِكَ  إِمْـــــَضائِـــــَك، ثُــــمَّ أَهْـــــلِْك يَــــا إِلَــــِهي فِـــــي هَـــــِذِه الــــسَّ َوقَــــَضائِـــــَك َوأَلْــــَواحِ حِــــــفِْظَك َو
َواقْــِتَدارَِك ثُــمَّ اقْــِض لَــُهْم يَــا إِلَــِهي كُـــلَّ مَـــا َدعَـــْوتُــَك بِـــِه َومَـــا ال َدعَـــْوتُــَك بِـــِه، ثُــمَّ اسْــــــتَِقْمُهْم عَـــَلى حُـــــبِّكَ 
َمَواتِ  ــِذي تَـــَعاهَــــُدوا بِــــِه قَـــبَْل خَــــْلِق الـــسَّ َوأَمْــــرَِك بِــــَحيُْث لَـــْن يَـــنُْقُضوا مِــــيثاقَـــَك َولَـــْن يَـــنُْكثُوا َعهْــــَدَك الّـَ
َواألَرِْض، ثُــمَّ انْــُصرْهُـــْم بِـــأَبْــَدعِ مَـــا يَــُكوُن فِـــي خَـــزَائِـــِن قُــْدرَتِـــَك وَكُــــنُوِز قُــوَّتِـــَك، ثُــمَّ اْرزُقْــُهْم يَــا إِلَــِهي 
ـِتي َوعَـــْدتَــُهْم بِـــَها فِـــي قِـــيَامَـــِتَك األُخْـــَرى ِبَمظْهَـــِر نَــفِْسَك األَبْــَهى ألَنَّ هَـــذَا لَــُهَو امْلَـْقُصودُ  اعَـــَة الّـَ الــسَّ
مِــْن ُوجُــــوِدهِــْم َوُوجُــــوِد امْلُْمِكنَاِت َوعِــلَُّة خَــْلِقِهْم َوخَــْلِق امْلَْوجُــــوَداِت، ثُـمَّ اجْــــَعْلُهْم يَـا إِلَـِهي رَاضِــــــــنَي عَــنْكَ 
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ـَك أَنْــَت امْلُـتََعالِ  إِنّـَ ـَك أَنْــَت ذُو الْـــفَْضِل َواإِلفْــَضاِل َوذُو الْـــُجوِد َواالسْـــــــِتْقالِل َو إِنّـَ فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــَواِل َو
الْــَعِزيــزُ الْــَكِريــُم، ثُــمَّ أَسْــــــأَلُــَك يَــا إِلَــِهي ِبجَـــــِميعِ مَـــظَاهِـــِر أَسْــــــَمائِـــَك َومَـــطَالِــعِ صِـــــــــفَاتِـــَك بِـــأَْن ال تَــْجَعلَ 
ـُروَن َويُــَعزِّزُونَ  ـِذيــَن هُـــْم يُــَعايِــُدوَن فِـــي أَعْـــيَاِدهِـــْم بِـــَما ظَهَــــَر فِـــيَها َمظْهَــــُر نَــفِْسَك َويُــَوقّـِ هَـــؤاُلِء مِــــَن الّـَ
هَــِذِه األَيّـَاَم بِــَكَماِل مَــا يَـنْبَِغي لِـَشأْنِــِهْم َوقُــْدرَتِــِهْم ثُـمَّ يَـْحتَجِبُون عَــِن الّـَـِذي ظَهَـــَر كُـــلُّ ذَلِـَك َومَــا ُدونَـهُ 
بِــأَمْــٍر مِـــْن عِـــنِْدِه َوتَـْقِديـٍر مِـــْن لَــُدنْـُه َوبِــذَلِـَك يَـبْطُُل كُـــلُّ أَعْـــَمالِـِهْم َوهُـــْم ال يَـْشُعُروَن فِــي أَنْـفُِسِهْم، فَـيَا 
إِلَــِهي أَسْــــــأَلُــَك بِــظُُهوِر مَــْن أَظْهَـــرْتَـُه فِــي اسْــــــِمَك امْلُسْــــــتََغاِث فِــي هَــِذِه األَيّـَامِ ثُـمَّ ِبجَــــَمالِـِه ثُـمَّ بِــِإجْــــاللِـهِ 
ــرَةً عَـــنْ  ثُــمَّ بِــابْــِتالئِــِه ثُــمَّ بِــنَفََحاتِـــِه ثُــمَّ بِــنََغَماتِـــِه ثُــمَّ بِــِعزِِّه وَكِـــبِْريَــائِــِه بِــأَْن تَــْجَعَل أَبْــَصاَر أَحِــــبَّائِــَك ُمطَهّـَ
َقا لِــيَُكونُــنَّ نَــاظِــــِريــَن لِسِــــــْدرَِة أَمْـــرَِك َوبِـــَما  حُـــــُجبَاِت الْـــَغفَْلِة َوالْـــَعَمى َوسُـــــــبَُحاِت الــظَّنِّ َوالْـــَوهْــــمِ َوالــشَّ
يَظْهَـــُر مِـــنَْها مِـــْن بَـَدائِــعِ أَْورَاِق عِـــزِّ أَزَلِـيَِّتَك َوجَــــَواهِــِر أَثْـَماِر قُـْدِس أَحَــــِديّـَِتَك لِـيَذُوقُـنَّ مِـــنَْها َوبِــَما فِــيَها 
إِنَّ ذَلِـــَك تَـــَماُم الْـــفَْضلِ  مِــــْن نِـــَعِمَك امْلَخْــــزُونَـــِة َوآالِء مَـــْعرِفَـــِتَك امْلَــْكنُونَـــِة َويَـــنَْقِطُعنَّ بِـــها عَــــْن ُدونِـــها، َو
َوالْــَخيِْر َوأَصْــــــــــُلُه َومَــْعِدنُــُه َومَــأَْواهُ بِــَحيُْث مَــا أَحَــــاَط عِـــْلُمَك أَعْـــَلى مِـــْن هَـــذَا الْــفَْضِل َوأَحْــــَلى مِـــْن هَـــذَا 

ْلطَاُن اْلَعالُِم امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم. إِنََّك السُّ األَْمِر َو

اِب ِبْسمِ اهللِ اْلَعِزيِز اْلوَهَّ

ــِذي ظَهَــــَر فِـــيِه ِبسَـــــــْلطَنَِتَك َوعَــــظََمِتَك َواقْـــِتَدارَِك َوبِـــُدمُـــوعِ  سُـــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ أَسْـــــــأَلُـــَك ِبهَــــذَا الْـــيَْومِ َوبِـــالّـَ
الْـَعاشِــــِقنَي فِـي َهجْــــرَِك َوفِـرَاقِـَك َوبِـاحْــــِترَاِق أَفْـِئَدِة امْلُشْـــــتَاقِـنَي فِـي شَـــــْوقِـِهْم َواشْـــــِتيَاقِـِهْم إِلَـى جَــــَمالِـَك، 
إِحْــــَسانِـَك، أَْي رَبِّ نَـْحُن فُـَقرَاءُ  بِـأَْن تُـنَزَِّل عَــَليْنَا فِـي هَــذَا الْـيَْومِ مَـا يَـنْبَِغي لِجَــــَمالِـَك َويَـلِيُق لِـَكرَمِــَك َو
ـــْهنَا إِلَـى َمخْــزَِن غَـنَائِــَك َوهَــَربْـنَا عَــِن الْـبُْعِد رَجَــــاًء لِـُقْربِــَك، فَـأَنْـِزْل عَــَليْنَا  قَـِد انْـَقطَْعنَا عَــْن ُدونِــَك َوتَـَوجّـَ
ِزيـَن بِــِطرَاِز مَــا أَرَْدتَـُه لَــنَا  ــِريـَن عَـــِن الـدُّنْـيَا َوشُــــــُؤونِــاتِـــَها َومُــطَرَّ مِـــْن سَــــــَماِء مَــِشيئَِتَك مَــا يَـْجَعُلنَا ُمطَهّـَ
إِعْــطَائِــَك، ثُـمَّ أَسْـــــأَلُـَك يَـا إِلَـِهي بِــاسْـــــِمَك الّـَِذي جَــــَعْلتَُه َمخْــزََن عِــْلِمَك َومَــْعِدَن َوحْــــِيَك َومَــنِْبعَ  بِــفَْضلَِك َو
ــــِديــَن َوامْلُشْــــــرِكِـــنَي بِــأَْن تُــْلِبَسنَا فِــي هَـــذَا الْــيَْومِ خِــــَلعَ هِـــَدايَــِتكَ  ـفَْت بَــنْيَ امْلُـَوحّـِ ْلَت َوأَلّـَ إِلْــَهامِـــَك َوبِــِه فَــصَّ
َوأَثْـَواَب مَــْكرُمُــِتَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلنَا قَــائِــِمنَي عَــَلى أَمْــرَِك َونَـاصِـــــــــِريـَن لِـِديـِنَك َونَـاطِــــِقنَي بِــاسْــــــِمَك بَـنْيَ أَرْضِـــــــــكَ 
َوسَـــــــَمائِـــَك لِــيُْمألَ اآلفَــاُق مِــــْن بَــَدائِـــعِ ِذكْــــرَِك َويَسْـــــــتَِضيَء الْــُوجُـــــوهُ مِــــْن أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك، أَْي رَبِّ نَْشهَــــدُ 
ــَك أَنْـــَت اهللُ ال إِلـــَه إاِلَّ أَنْـــَت لَــــْم تَـــزَْل كُـــــنَْت فِــــي عُـــــُلوِّ االرْتِـــــفَاعِ عَـــــَلى مَــــَقامٍ انْـــَقطَعَ عَـــــنُْه أَفْـــِئَدةُ  بِــــأَنّـَ
الْـَعارِفِــنَي مِـــْن عِـــبَاِدَك واَل تَـزَاُل تَـُكوُن فِــي سُـــــُموِّ االمْــِتنَاعِ عَــَلى شَــــــأٍْن لَـْن يَـِطيَر إِلَـى هَــَواِء عِـــرْفَـانِــكَ 
طُيُوُر قُـُلوِب امْلُخْــلِِصنَي مِــْن بَـِريّـَِتَك، أَْي رَبِّ يَْشهَــُد كُــلُّ شَـــــيٍْء بِـَوحْـــَدانِـيَِّتَك وَكُــلُّ مَـا يُـطَْلُق عَــَليِْه ِذكْــرُ 
ــِذي قَـــدَّسْـــــــَت نَــفَْسَك عَــــْن عِــــرْفَــاِن مَـــا سِــــــَواكَ  ـَك أَنْــَت الّـَ ُهوِد بِـــفَرَْدانِـــيَِّتَك إِنّـَ الْـــُوجُـــــوِد مِــــَن الْـــَغيِْب َوالــشُّ
َونَـزَّهْـــَت ذَاتَـَك عَـــْن ِذكْـــِر مَــا ُدونَـَك، َومَــا خُـــلَِق فِــي اإِلبْـَداعِ مِـــَن امْلَـَعانِــي َواألَلْــفَاِظ كُـــلَُّها يَـرْجِـــعُ إِلَــى 
إِصْـــــــــبَعِ تَـْقِديـرَِك، كُـــلُّ ِذي عَــظََمٍة مَــفُْقوٌد عِـــنَْد عَــظََمِتَك وَكُـــلُّ ِذي  الْــَكلَِمِة الّـَـِتيْ جَــــرَْت مِـــْن قَــَلمِ أَمْــرَِك َو
شَــــــوْكَـــٍة فَـاٍن لَـَدى ظُـُهورَاِت عِـــزِّ شَــــــوْكَـــِتَك، أَْي رَبِّ تَـَرى أَحِـــبَّاَءَك بَـنْيَ أَشْــــــِقيَاِء خَــْلِقَك أَسْـــــأَلُـَك بِــاسْـــــِمكَ 
ِذيـَن هُــْم ظَـَلُموا عَــَلى أَحِــــبَِّتَك، ثُـمَّ  رَْت نَـاٌر غَـَضِبَك َواْلتَهَـــَب شُــــــَواُظ َقهْـــرَِك بِــأَْن تَـأْخُــذَ الّـَ الّـَِذي بِــِه سُــــــعِّ
ــِه إِلَـيَْك َواإِلقْـبَالِ  أَنْـِزْل عَــَليْنَا مَـا نَـرْجُـــو مِــْن بَـَدائِـعِ فَـْضلَِك َوأَلْـطَافِـَك واَل تَـْجَعْلنَا َمحْـــُرومِــنَي عَــِن الـتََّوجّـُ
ـــِذْي َشهِــــَد بِــــُقْدرَتِـــــَك كُـــــلُّ الـــذَّرَّاِت فِــــي أَزَِل اآلزَالِ  ُـــْقتَِدُر الّـَ ــَك أَنْـــَت امْل إِنّـَ إِلَــــى حَــــــرَمِ عِـــــزِّ تَـــْوحِــــــيِدَك، َو
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َماِء ال إِلَـهَ  َويَْشهَــَدنَّ بِـَعظََمِتَك كُــلُّ امْلُْمِكنَاِت، إِنّـََك أَنْـَت رَبُّ الْـَعظََمِة َوالْـِكبِْريَـاِء َومَـالِـُك األَرِْض َوالـسَّ
إاِلَّ أَنَْت امْلُْقتَِدُر اْلَعِزيزُ امْلُْستََعاُن.

َا اسْـــــتََويْـَت عَــَلى كُــرْسِــــيِّ عِــزِّ فَـرَْدانِــيَِّتَك َوتَـَعلَّيَْت عَــَلى عَــرِْش رَحْــــَمِة َوحْــــَدانِــيَِّتَك،  إِنّـََك أَنْـَت يَـا إِلَـِهي ملَّ
ُـــْمِكنَاِت مَــــا يَـــْمنَُعُهْم عَـــــِن الـــدُّخُـــــوِل فِــــي حَــــــرَمِ أَسْــــــــرَاِر ُربُـــوبِــــيَِّتَك،  يَـــنْبَِغي بِــــأَْن تَـــْمُحَو عَـــــْن قُــــُلوِب امْل
َويَْحُجبُُهْم َعِن اْلُوُروِد ِفي ُسرَاِدِق أُُلوِهيَِّتَك لِيَْجَعَل ُكلَّ اْلُقُلوِب ِمرْآةً لَِجَمالَِك َوُمِدالًّ َعَليَْك َوَحاِكيًا 
ـــَدَك كُـــلُّ مَــنْ  إِشْــــــرَاُق أَنْـَواِر قُـْدِس حُــــُكومَــِتَك، لِـيَُوحّـِ عَــنَْك، لِيَظْهَـــَر فِــي كُـــلِّ شَــــــيٍْء آثَـاُر عِـــزِّ سَــــــْلطَنَِتَك َو
َمواِت َواألَرِْض بِـــــَما تَجَـــــــلَّيَْت لَــــُهْم بِـــــِهْم ِبَمظْهَـــــِر تَــــفِْريــــِدَك، ثُــــمَّ عَـــــرِّ يَــــا إِلَــــِهي عِـــــبَاَدَك عَـــــنْ  فِـــــي الــــسَّ
ـــِذي ال يُـــَشاهِــــُدنَّ فِــــي الْــــَهَوى إاِلَّ  ــِتَك إِلَــــى مَــــَقامِ الّـَ ْج عُــــيُوَن بَـــِريّـَ قَــــِميِص الـــنَّفِْس َوالْــــَهَوى، أَْو عَــــرِّ
ــَر األَرْضُ  هُــبُوَب هَــَواِء عِـــزِّ صَـــــــــَمَدانِــيَِّتَك، واَل يَـنْظُُرنَّ فِــي الـنَّفِْس إاِلَّ ظُـُهوَر نَـفِْس رَحْــــَمانِــيَِّتَك، لِيُطَهّـَ
َومَــا عَــَليَْها عَــِن الـدَّاللَــِة لِـَغيْرَِك َوالـتََّحكِّي عَــْن مَــظَاهِــِر نَـفِْيَك، وَكُـــلُّ ذَلِـَك يَظْهَـــُر فِــي امْلُْلِك بِــَقْولِـَك كُـــنْ 
فَــــيَُكوُن بَــــْل أَقْــــرََب مِـــــْن ذَلِــــَك، َولَــــِكنَّ الــــنَّاَس هُـــــْم ال يَــــْشُعُروَن، سُــــــــبَْحانَــــَك سُــــــــبَْحانَــــَك يَــــا مَــــْحبُوبِــــيْ 
ــِتيْ  ــَك اسْـــــــتََجبَْت لِـــي كُــــلَّ مَـــا َدعَــــْوتُـــَك بِـــِه فِـــي هَــــِذِه الـــلَّيَْلِة امْلُــبَارَكَــــِة الّـَ فَـــَوعِــــزَّتِــــَك حِـــــينَِئٍذ أُشَـــــــاهِــــُد بِـــأَنّـَ
إِظَْهاِري فِـي سَـــــاحَـــةِ  جَـــَعْلتََها حَـــاكِــيًَة عَــْن أَنِـيِس جَـــَمالِـَك َومُـَصاحِـــِب َوجْـــِهَك قَـبَْل ِذكْــِري بَـنْيَ يَـَديْـَك َو
قُــــْدسِـــــــَك، بِــــَحيُْث جَــــــَعْلَت كُـــــلَّ شَــــــــيٍْء َمظْهَـــــَر أَمْــــرَِك َومَــــطْلِعَ فِــــْعلَِك َومَــــْكَمَن عِـــــْلِمَك َوَمخْـــــزََن حِــــــْكَمِتَك، 
َوأُشَــــــاهِــُد بِــأَنَّ كُــلَّ مَــا خُــلَِق بِــُقْدرَتِــَك َوذُوَِّت بِــاقْـِتَدارَِك لَـْو يَـنُْقُص مِــنُْه عَــَلى قَـْدِر خَــرَْدٍل مِــْن ظُُهورَاتِ 
ــانِــــيَِّتَك، ألَنَّ  صِــــــــــفَاتِــــَك َوأَسْـــــــَمائِــــَك لَـــْن يَـــِتمَّ أَرْكَــــاُن صُـــــــــــنْعِ صَـــــــــــَمَدانِــــيَِّتَك َولَـــْن يَـــْكِمَل جَــــــَواهِــــُر حِـــــْكَمِة َربّـَ
حُـــــُروفَــاِت الــنَّفْيِ مَـــعَ بُــْعِدهِـــنَّ عَـــْن نَــفََحاِت قُـــْدِس عِــــرْفَــانِـــَك َومَـــعَ غَـــفَْلِتِهنَّ عَـــْن بَــَدائِـــعِ إِشْـــــــرَاِق فَجْـــــرِ 
جَــــَمالِـك فِـي سَـــــَمآِء إِجْــــاللِـَك لَـْو لَـْم يَـُكْن فِـي مُـْلِكَك كَــيَْف يَـْعُلو كَــلَِماُت إِثْـبَاتِــَك. فَـَوعِــزَّتِــَك يَـا مَـْحبُوبِـي 
كُــــلُّ الْــُوجُـــــوِد ُوجِــــَد إِلعْـــالِء نَــْصرَِك َوانْــِتَصارَِك، وَكُــــلُّ اْلحُـــــُدوَداِت آيَــاٌت لِسَـــــــْلطَنَِتَك َومُـــنَاٍد القْــِتَدارَِك، 
تَــَعالَــى بَــَدائِـــعُ قُــْدرَتِـــَك فِـــي كُــــلِّ شَـــــــيٍْء بِـــَحيُْث جَـــــَعْلَت أَْدنَــى خَـــْلِقَك مَـــطْلًِعا ألَعْـــَلى صِـــــــــفَاتِـــَك َوأَحْـــــَقرَ 
صُـــــــــنِْعَك مَــَحالًّ ألَعْــظَمِ أَسْــــــَمائِــَك، بِــَحيُْث جَــــَعْلَت الْــفَْقَر َمظْهَـــرًا لِـَغنَائِــَك َوالـذُّلَّ سَــــــِبيالً لِـِعزَِّك َواْلخَـــطَأَ 
سَـــــــبَبًا لِــُغفْرَانِـــَك، َوبِـــِهْم تُــثْبَُت لِــنَفِْسَك أَسْـــــــَمائُــَك الْـــُحْسنَى َولِــذَاتِـــَك بَــَدائِـــعُ صِــــــــــفَاتِـــَك الْـــُعْليَا، إذًا يَــا 
إِفَْضالَِك، َوتُِهبَّ َعَلى ُكلِّ اْلُوُجوِد  َا أَرَْدَت أَْن تُْدِخَل ُكلَّ األَْشيَاِء ِفي ُسرَاِدِق ِعزِّ فَْضلَِك َو إَِلِهي ملَّ
مِـــْن أَْريَــاحِ قَــِميِص عِـــزِّ فَــرَْدانِـــيَِّتَك، َوتَــنْظَُر كُـــلَّ شَـــــــيٍْء ِبَلحَـــــظَاِت أَعْـــنُيِ جُـــــوِدَك َوَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك، أَسْــــــئَُلكَ 
ــِذي جَــــــَعْلتَُه عِــــلََّة ظُــُهورَاِت قُـــْدِس صَـــــــــــَمَدانِـــيَِّتَك َوشُـــــــْعَلَة قُـــُلوِب امْلُشْـــــــتَاقِـــنَي مِــــْن خَــــْلِقَك، بِـــأَنْ  بِـــُحبَِّك الّـَ
ــِتَك َومُــــِحبِّيَك مِـــــْن أَحِــــــبَِّتَك مِـــــْن جَــــــوهَــــر ِالْــــُجوِد َوالْــــَعطَآِء َوسَــــــــاذَجِ  تَخْـــــُلَق حِــــــينَِئٍذ مِلُخْـــــلِِصيَك مِـــــْن بَـــريّـَ
اْلفَْضِل َواْلبَهآِء رِْضَواَن ُقدِسَك األَعَلى، َوتَْجَعَلُه ُمَقدًَّسا َعْن ُكلِّ َما ِسَواَك َوُمنَزًَّها َعْن ُدوِنَك ثُمَّ 
اخْــــلِْق يــا إِلَـــِهي فِـــيها مِــــْن أَنــَواِر عَــــرْشِــــــَك مُـــَغِنيّاٍت مِــــْن بَــدائِـــعِ صُـــــــــــنِْعَك األَحْـــــَلى لِــيَذْكُــــرْنَــَك بِـــَكلَِماتٍ 
ا سَـــــِمَعتَْها أُذُُن اْلخَــليَقِة مِــْن أَهْــِل أَرْضِــــــــَك َوسَـــــمائِــَك َومُــَقدَّسًـــــا عَــْن عِــرفـانِ  ـرًا عَــمَّ الّـَِتيْ جَــــَعْلتَها ُمطَهّـَ
بَريَِّتَك، ثُمَّ افْتَحْ أَبَْواَب َهِذِه اْلَجنَِّة َعَلى َوْجِه أَِحبَّاِئَك َلَعلَّ يَدُخُلوَن ِفيَْها ِباْسِمَك َوَسْلطَنَِتَك، لِيَِتمَّ 
بِـذَلِـَك سُـــــْلطَاُن مَـَواهِــِبَك عَــَلى أَصْـــــــــِفيائِـَك َومَـلِيُك عَــطَائِـَك عَــَلى أُمَـنَائِـَك، لِـيَذكُــرُنّـََك فِـيها بِـنََغَماِت الّـَِتيْ 
لَــْن يَـْقِدَر أَحَــــٌد أَْن يَـتََغنَّى بِــها أَو يَـتََكلََّم عَــليها حَــــتّى ال يَخْـــطَُر عَــَلى قَــْلِب أَحَــــٍد مِـــْن بَـريّـَِتَك الـتََّلبُسُ 
بِــــأَثْــــَواِب صَــــــــــــفَْوتِـــــَك َوالتَّظَهُـــــِر بِــــظُُهورَاِت أَحِــــــبَِّتَك، َولِــــئاَّل يَشْــــــــتَِبَه عَـــــَلى أَحَـــــــٍد مُــــِحبِّيَك عَـــــْن مُــــبِغِضيكَ 
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إِنّـََك أَنْـَت عَــَلى كُـــلِّ مَــا تُـريـُد لَـَقاِدٌر مُــْقتَِدٌر قَـِديْـٌر، سُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـكَ  َوُمخْـــلِِصيَك عَــْن مُــعانِــِديـَك، َو
يَـــا مَــــْحبوبِــــي مِـــــْن أَْن تُـــْعرََف بِــــأَعْــــَلى عِـــــرْفَـــاِن امْلَــوجُــــــوَداِت، سُــــــــبَْحانَـــَك سُــــــــبَْحانَـــَك مِـــــْن أَْن تُـــوصَـــــــــــفَ 
بِــــأَبْـــَهى َوصْـــــــــــِف امْلُــْمِكنَاِت، ألَنَّ مُــــنْتَهى عِــــرْفَـــاِن الْـــِعبَاِد فِــــي مُــــنْتَهى ِذْرَوِة الْـــُقصَوى لَـــْن يَـــْقِدَر أَنْ 
يَـــْصَعَد عَــــْن حَــــــدِّاإلنـــَشآِء، َولَــــْن يُـــْمِكَن أَْن يَـــتََعاَرَج عَــــْن شَــــــــأِْن اإِلمْــــَكاِن َوبِــــَما قُــــدَِّر لَــــُه مِـــــْن شُــــــــئُونِ 
الْــَقَضاِء، فَـَكيَْف يَـْقِدُر مَــا خُــلَِق بِــَمِشيَِّة اإِلمْــَكانِــيَِّة فِــي رُتْـبَِة اإِلمْــَكاِن أَْن يَـْصَعَد إِلـى هَــَوآِء قُــْدسِ 
عِـــرْفَــانِـــَك أَو يَــِصَل إِلــى مَـــَقرِّ عِـــزِّ اقْــِتَدارَِك، سُــــــبَْحانَــَك سُــــــبَْحانَــَك مِـــْن أَْن يَــطيَر الْــفَانِـــي إِلــى عَـــرْشِ 
بَـَقائِـَك أَو يَـِصَل الْـفَِقيُر إِلـى ِذْرَوِة اسْـــــِتْغنَائِـَك، لَـْم تـَزَْل َواصِــــــــَف نـَفِْسَك لـِنَفِْسَك َونَـاعِــَت ذَاتِــَك لـِذَاتِــكَ 
بِـذَاتِــَك، فَـَوعِــزَّتِــَك يَـا مَـْحبُوبـي لَـْم يَـُكْن غَـيْرَُك مَـذكُــورًا حَــــتَّى يَـْعرِفَـَك واَل ُدونُـَك مَـوجُــــوًدا لِـيَذْكُــرََك، أَنْـتَ 
ــِذي لَـــْم تَــزَْل كُــــنَْت فِـــي مُـــْلِكَك بِـــظُُهوِر عِــــزِّ َوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َوطُــُلوعِ قُـــْدِس كِــــبِريَــائِـــيَِّتَك، َولــو يُــذْكَــــُر فِـــي  الّـَ
مَــمالِـِك اإِلنْـَشآِء مِــْن أَعـَلى نُـْقطَِة الْـبَقاِء إِلـى مُــنْتَهى رُتْـبَِة الـثَّرى أَحَــــٌد ُدونُـَك كَــيَْف يُـثْبَُت اسْـــــِتَوائِــكَ 
عَـــَلى عَـــرِْش فَــرَْدانِـــيَِّتَك َويَــعُلو بَــَدائِـــعُ ِذكْــــرَِك فِـــي كَــــلَِمِة تَــْوحِـــــيِدَك وَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك، َوأَْشهَــــُد حِـــــينَئٍذ بِـــَما 
ــَك أَنْـــَت اهللُ ال إِلَـــَه إاِّل أَنْـــَت لَـــْم تَـــزَْل كُـــــنْتَ  َمواِت َواألَرِض، بِــــأَنّـَ َشهِــــْدَت بِــــِه لِـــنفِْسَك قَـــبَْل خَــــْلِق الـــسَّ
قَـــاِدرًا بِـــَمظاهِـــِر قُـــْدرَتِـــَك آليــاِت قُـــْدرَتِـــَك َوعَـــامِلًـا بِـــَمطَالِــعِ عِــــْلِمَك بِـــَكلِماِت عِــــْلِمَك، َولَـــْم يَــُكْن ُدونُــَك مِــــنْ 
شَــــــيٍء لِـيُذكَـــَر تِــلَقآَء مَــْديَـِن تَـْوحِــــيِدَك واَل غَــيْرَُك مِـــْن أَحَــــٍد حَــــتَّى يُـوصَـــــــــَف فِــي سَــــــاحَــــِة قُــْدِس تَـفِريـِدَك، 
فَـَلَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلَـِهي عَــَلى ظُـهوِر مَــواهِــِبَك َوعَــطَائِــَك، فَـَلَك اْلحَــــْمُد يَـا مَــْحبُوبِــي عَــَلى طُـُلوعِ شَــــــْمسِ 
إِفْــــَضالِــــَك، فَــــَلَك اْلحَـــــــْمُد حَـــــــْمًدا يَهْـــــِدي امْلُـــضلِّنَي إِلــــى تَــــَشْعُشعِ أَنــــَوار ِصُــــــــــــبْحِ هِـــــدايَــــِتكَ  عِـــــنايــــِتَك َو
َويُـوصِــــــــُل امْلُشـتَاقِـنَي إِلـى مَـْكَمِن إِشْـــــرَاِق نُـوِر جَـــَمالِـَك، فَـَلَك اْلحَـــْمُد حَـــْمًدا يُـَقرُِّب امْلَريـَض إِلـى مَـِعنيِ 
شِــــــفَائِــــَك َوالْـــبَعيِد إِلـــى كَــــوثَـــِر لِـــَقائِــــَك، فَـــَلَك اْلحَــــــْمُد حَــــــْمًدا يَـــنْزَُع عَــــْن هَــــياكِــــِل الْـــِعبَاِد قَـــميَص الـــذُّلِّ 
َوالْـــــفَنَآِء َويُــــْلِبُسُهم رَِداَء الْـــــِعزِّ َوالْـــــبََقآِء َويَهْــــــِدي الْـــــفَُقرَآَء إِلــــى شَـــــــــاِطئِ الْـــــُقدِس َواالسْـــــــــِتْغنَآِء، فَــــَلكَ 
َك أَنْـَت اهللُ ال إِلَــَه إاِلَّ أَنْـَت لَــْم تَـزَلْ  اْلحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه تَـنِْطُق الْــَورْقَــاُء عَـــَلى أَفْـناِن سِـــــْدرَِة الْــبََقاِء، بِــأَنّـَ
كُـــنَْت مُــَقدَّسًـــــا عَــْن ِذكْـــِر ُدونِــَك َومُــتَعالـيًا عَــْن َوصْـــــــــِف مَــا سِـــــواَك، فَـَلَك اْلحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه تَـَغنُّ عَــنَْدلِـيبُ 
الْـبَهآِء فِــي جَــــبَروِت الْـَعَمآِء بِــأَنَّ عَــليًّا عَــبُْدَك الّـَِذي اصْـــــــــطَفَيْتَُه بَـنْيَ رُسُـــــلَِك َوصَـــــــــفَوتِــَك َوجَــــَعْلتَُه َمظْهَــرًا 
لِـنَفِْسَك فِــي كُـــلِّ مَــا يَـرْجِـــعُ إِلَــيَْك مِـــْن ظُـهورَاِت صِـــــــــفَاتِـــَك َوبُـُروزَاِت أَسْــــــَمائِــَك، فَـَلَك اْلحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــهِ 
تُِقيُم ُكلَّ َشيٍْء ِبثَنَآِء نَفِْسَك َوِذْكِر ذَاِتَك َوتُنِْطُق ُكلَّ اْلوُجوِد ِبأَذَْكاِر ُسْلطَاِن َجَمالَِك، فََلَك اْلَحْمُد 
ـــِتَك َويُــــْدخِــــــُل كُـــــلَّ شَــــــــيٍْء فِــــي سُــــــــرَاِدِق قُــــْربِــــكَ  َمَواِت َواألَرَْض مِـــــْن آيــــاِت عِـــــزِّ هُـــــويّـَ حَــــــْمًدا يَــــْمأَلُ الــــسَّ
َولَِقاِئَك، فََلَك اْلَحْمُد َحْمًدا يَْجَعُل ُكلَّ َشيٍْء ِكتَاَب َوْصِفَك َوَصِحيفََة ِذْكرَِك، فََلَك اْلَحْمُد َحْمًدا ِبِه 
تَسْـــــــــتَوي ظُــــُهورَاُت سَـــــــــْلطَنَِتَك عَــــــَلى عَــــــرِْش حُـــــــُكومَـــــِتَك َوتَسْـــــــــتَِقرُّ شُـــــــــئُونَــــاُت إِجْـــــــاللِــــَك عَــــــَلى كُــــــرْسِــــــــيِّ 
أُلــــوهِـــــيَِّتَك، فَــــَلَك اْلحَـــــــْمُد حَـــــــْمًدا بِــــِه تُــــثِْمُر أَشْــــــــَجاُر الْــــيَابِــــَسُة مِـــــْن نَــــَسَماِت قُــــْدِس إِكْـــــرَامِـــــَك َويُجَـــــــدَّدُ 
هَـــياكِـــُل امْلَـْوجُـــــوَداِت مِـــْن أَْريَــاحِ عِـــزِّ إِفْــَضالِــَك، فَــَلَك اْلحَـــــْمُد حَـــــْمًدا بِــِه تَــنْزَُّل آيــاُت عِـــزِّ تَــْوحِــــيِدَك مِـــنْ 
َسَمآِء ُقْدِس تَفِْريِدَك، فََلَك اْلَحْمُد َحْمًدا ِبِه تََعلََّم ُكلُّ َشيٍْء ِمْن َجواِهِر ِعْلِمَك َوَساذَجِ ِحْكَمِتَك، 

إِحْــــَسانِــَك، فَـَلَك اْلحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه يَسْــــــتَْغني كُـــلُّ مَــْن فِــي  واَل يُـَخيَُّب امْلََساكِـــنُي عَــْن أَبْـواِب رَحْــــَمِتَك َو
َمواِت َواألَرِْض مِـــْن كَـــنَائِــِز اسْــــــِتْغنَائِــَك َويَـتََعلَّى امْلُـْمِكنَاُت إِلـى ِذْرَوِة عِـــزِّ أَلْــطَافِــَك، فَـَلَك اْلحَــــْمدُ  الـسَّ
اِق فِـــي هَــــوآِء الْـــُقرِب َواالشْـــــــِتياِق َويَسْـــــــتَضيُء نُــوُر الــنُّوِر فِـــي شَـــــــطْرِ  حَـــــْمًدا بِـــِه تَــطيُر قُـــلوُب الْـــُعشَّ
بُـوَن عَـــْن كُـــلِّ الْــجَِهاِت َويَجْــــِذبُـُهم إِلـى عَـــرِْش األَسْــــــَمآءِ  الْــِعراِق، فَـَلَك اْلحَــــْمُد حَــــْمًدا بِــِه يَـنَْقِطعُ امْلُـَقرَّ
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فَاِت، فَــَلَك اْلحَـــــْمُد حَـــــْمًدا بِـــِه تَــْغِفُر اْلخَــــطَأَ َوالْـــِعْصياَن َوتَــْقِضي حَـــــوائِـــجَ كُــــلِّ األَْديــاِن َوتُهِـــبُّ  َوالــصِّ
ــــــُدوَن إِلـــــى مَـــــَعاٍرجِ حُـــــــبِّكَ  ُــــَوحّـِ َروائِـــــحَ الْـــــُغفْراِن عَــــــَلى اإِلمْـــــَكاِن، فَـــــَلَك اْلحَـــــــْمُد حَـــــــْمًدا بِـــــِه يَـــــْصَعُد امْل
َويَــــرْتَــــِقي امْلُخْــــــلُِصوَن إِلــــى رِضــــواِن َوصْــــــــــــلَِك، فَــــَلَك اْلحَـــــــْمُد حَـــــــْمًدا بِـــــِه يُــــْقَضى حَـــــــَوائِـــــجُ الــــطَّالِــــبنيَ 
َومَــــَقاصِــــــــــُد الْـــَعارِفِــــنَي، فَـــَلَك اْلحَــــــْمُد حَــــــْمًدا بِــــِه تَـــْمُحو عَــــِن الْـــُقُلوِب إِشَــــــــارَاُت التَّحْــــــِديـــِد َوتُـــثْبَُت آيـــاتُ 
ـــــــبْهِ  الــــتَّْوحِـــــــيِد، فَــــَلَك اْلحَـــــــْمُد حَـــــــْمًدا بِـــــِه حَـــــــِمْدَت نَــــفَْسَك فِـــــي أَزَِل اآلزَاِل َوجَـــــــَعْلتَُه مُـــــَقدَّسًــــــــا عَـــــِن الشّـِ
ِد َوامْلِـــثَاِل، يـــا مَــــْن بِــــيَِدَك جَــــــبَُروُت الْــــفَْضِل َواإِلفْـــَضاِل َومَــــَلُكوُت الْــــِعزِّ َواإِلجْــــــالِل، سُــــــــبَْحانَـــكَ  َوالـــضِّ
الـلَُّهمَّ يـا إِلَــِهي َوسَــــــيِدي تَْشهَـــُد َوتَـَرى َوتَـْعَلُم مَــا َورََد عَــَلى أَحِــــبَّتََك فِــي أَيّـامِـــَك َونَـزََل عَــَلى صَـــــــــفَْوتِــكَ 
مِــــْن تَـــرَاُدِف بَـــاليـــاَك َوتَـــتَابُـــعِ قَـــَضايَـــاَك َوتَـــوالِـــي َرزَايَـــاَك، حَــــــيُْث ضَـــــــــــاقَـــْت عَــــَليِهُم األَرُْض َوأَخَــــذَتْـــُهمْ 
شُــــــئُونَــاُت َقهْـــرَِك مِـــْن كُـــلِّ الْــجَِهاِت َوآثــاُر خَـــْشيَِتَك مِـــْن كُـــلِّ األَقْــطَاِر، َوسُــــــدَّْت عَـــَلى ُوجُــــوهِـــِهْم أَبــوابُ 
رَحْـــــَمِتَك َوعِــــنَايَــِتَك َومُـــِنَعْت عَـــْن رِضْــــــــــواِن قُــُلوبِـــِهم أَمْـــطَاُر فَــيِض فَــْضلَِك َوأَلْــطَافِـــَك، أَتَحْـــــرُِم يــا إِلَــِهي 
مُـــــِحبِّيَك عَـــــْن بَــــَدائِـــــعِ نَــــْصرَِك َوانْــــِتصارَِك، أَتُــــَخيُِّب يــــا مَـــــْحبُوبِـــــي ُمخْــــــلِِصيَك عَـــــْن جَـــــــوامِــــــعِ جُـــــــوِدكَ 
إِنْـَعامِـــَك، أَتَـْمنَعُ يـا سَــــــيِِّدي عَــارِفِــيَك عَــْن شَــــــاِطئِ قُــْدِس عِـــرْفَـانِــَك، َوهَــْل تَـْقطَعُ عَــْن أَفْـِئَدِة مُــِريـِديـكَ  َو
أَمْــطَاَر عِـــزِّ إِفْـَضالِـَك، ال فَـَوعِـــزَّتِـــَك أَْشهَـــُد حِــــينَِئٍذ بِــأَنَّ رَحْــــَمتََك سَــــــبََقِت امْلُـْمِكنَاِت َوعِـــنَايَـتََك أَحَــــاطَـتْ 
مواِت، لَــْم تَــزَْل كَــــانَــْت أَبْــواُب جُـــــوِدَك مَـــفْتُوحَـــــًة عَـــَلى َوجْـــــِه عِــــبَاَدَك، واَل  كُــــلَّ مَـــْن فِـــي األَرَضِـــــــــنَي َوالــسَّ
ــِتَك َوأَهْــــلِ  تَـــزَاُل نَـــَسَماُت فَـــْضلَِك سَــــــــاريَـــًة عَــــَلى قُــــُلوِب خَــــْلِقَك َوأَمْــــطَاُر مَــــْكرُمَــــِتَك جَــــــاِريَـــًة عَــــَلى بَـــِريّـَ
ــــرَْت ظُـــُهورَاِت نَــــْصرَِك فِــــي اإِلنْــــَشاِء مِلَـــا سَــــــــبََق بِــــِه عِـــــْلُمَك مِـــــْن أَسْــــــــرَارِ  ـــَك تَــــأَخّـَ مَــــْمَلَكِتَك، َوأَعْـــــَلُم بِــــأَنّـَ
الْـــَقَضآِء َوخَــــِفيَّاِت مَـــا قُـــدَِّر خَــــْلَف حُـــــُجبَاِت اإِلمْـــَضاِء، لِـــيُفَْصَل بِـــذَلِـــَك مَـــْن َدخَــــَل فِـــي ظِـــــلِّ رَحْـــــَمِتكَ 
الْــُكبَْرى عَـــِن الّـَـِذي اسْــــــتَْكبََر عَـــَليَْك ثُــمَّ أَعْـــرََض عَـــِن الــلَِّقآِء عِـــنَْد ظُـهوِر جَــــَمالِــَك األَعْـــَلى، فَسُــــــبَْحانَــكَ 
تَُك األَعْـــظَُم َوبُــرْهَـــانُــكَ  َل فِـــي امْلُـلِك أَحِـــــبَّاؤَُك مِــــْن أَعــَدائِـــَك َوتَــمَّ حُـــــجَّ َـا فُــصِّ سُـــــــبَْحانَــَك يــا مَـــْحبُوبِـــي ملَّ
ِذيـَن هُــْم اسْـــــتُْضِعفُوا فِــي أَرْضِــــــــَك بِــَما  َمواِت َواألَرِْض، إِذًا فَـارْحَــــمِ الّـَ األَقْـَوُم عَــَلى كُــلِّ مَــْن فِــي الـسَّ
َورََد عَــــــَليِْهْم فِـــــي سَـــــــــِبيلَِك، ثُـــــمَّ ارْفَـــــْعُهْم يـــــا إِلَـــــِهي بِـــــاقْـــــِتَدارَِك َومَـــــِشيَِّتَك ثُـــــمَّ أَظْهِـــــرْهُــــــْم عَــــــَلى األَمْـــــرِ 
إِعْـــآلِء كَــــلَِمِتَك،  إِرَاَدتِـــَك، فَــَوعِــــزَّتِـــَك مَـــا أَرَْدَت فِـــي ظُــُهورَاِت نَــْصرَِك إاِلَّ ارْتِـــفَاَع أَمْـــرَِك ِو ِبسَـــــــْلطَنَِتَك َو
إِظْـَهاِر قُـْدرَتِــَك لَـتَْمُحَو آثَـاَر سَـــــلطَنَِتَك فِــي مُــْلِككَ  ـُر فِــي إِنْـزَاِل نَـْصرَِك َو إِنّـِي أَلَيْـَقنُْت بِــأَنّـََك لَـو تُـؤَخّـِ َو
َوتَْضَمِحلُّ آيَاُت ُحُكوَمِتَك ِفي َمْمَلَكِتَك، فَيَا إَِلِهي َقْد َضاَق َصْدِري َوأََخذَِني اْلَهمُّ َواْلَغمُّ َعْن ُكلِّ 
ِتَك إاِلَّ مَــا  الْــجَِهاِت بِــَما أَسْــــــَمعُ كُـــلَّ ِذكْـــٍر بَـنْيَ عِـــبَاِدَك ُدوَن بَـَدائِــعِ ِذكْـــرَِك، َوأََرى كُـــلَّ شَــــــيٍْء بَـنْيَ بَـِريّـَ
أَمَــرْتَـُهْم بِــِه بِــأَمْــرَِك َوقَـَضيَْت لَـُهْم ِبسُــــــْلطَاِن مَــِشيَِّتَك َوقَـدَّرَْت لَـُهْم بِــَمليِك تَـْقِديـرَِك، َوبَـَلُغوا فِــي الْـَغفَْلةِ 
إِلـى مَــَقامِ الّـَذي لَـو أَحَــــٌد مِـــْن أَحِـــبَّائِــَك يُـْلِقي عَــَليِْهْم مِـــْن بَـَدائِــعِ آيَـاِت تَـْوحِـــيِدَك َوجَــــواهِــِر كَـــلَِماِت عِـــزِّ 
إِنّـََك أَنْـَت أَحْــــَصيْتَ  تَـفْريـِدَك يَـْجَعُلوَن أَصَـــــــــابِــَعُهْم فِــي آذَانِــِهْم َويَـْعتَرِضُـــــــــوَن عَــَليِه َويَسْــــــتَهزِئُوَن بِــِه، َو
كُــلَّ ذَلِـَك بِــِإحَــــاطَِة قَـيُّومِــيَِّتَك َوأَحَــــطَْت بِــاقْـِتَداِر ُربُـوبِــيَِّتَك، سُـــــبَْحانَـَك سُـــــبَْحانَـَك يَـا سَـــــيِّدي فَـانْـظُْر إِلـى 
صُــــــــــُدوِر الّـَـتي تَشَــــــبََّكْت مِـــْن سِـــــَهامِ أَعْـــَدائِــَك فِــي مَــَحبَِّتَك، َوعَـــلى ُرُؤوِس الّـَـتي ارْتَـفََعْت عَـــَلى الْــَقنَاةِ 
إِلعْـــآَلِء أَمْـــرَِك َوارْتِـــفَاعِ ِذكْـــرَِك، ثُــمَّ ارْحَـــــْم قُــُلوَب الّـَـتي احْـــــتَرَقَــْت مِـــْن نَــاِر حُـــــبَِّك َوَورََد عَـــَليِْهْم مَـــا أَنْــتَ 
ِننيِ إِلـى  امِـــَك فِــي ِعشْــــــِريـَن مِـــَن الـسِّ تَـْعَلُم بِــِعْلِمَك، سُــــــبَْحانَـَك يـا إِلَــِهي أَنْـَت تَـْعَلُم مـا قُــِضيَ مِـــْن أَيّـَ
أَْن بَـَلغَ الـزَّمَــاُن إِلـى الْــِحنيِ َوَورََد عَــَلى أَصْـــــــــِفيائِــَك فِــي هَــِذِه امْلُدَِّة الْــبَِعيَدِة مَــا ال يُـْحَصى بِــالْــبَيَانِ 
واَل يُــذْكَــــُر بِـــالــلَِّساِن، بِـــَحيُْث مَـــا َوجَـــــُدوا مَـــْوطِـــــَن أَمْـــٍن واَل مَـــْقَعَد صِــــــــــْدٍق، إِذًا يَــا إِلَـــِهي بَــدِّل خَـــْوفَــُهمْ 
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ـــُهْم ِبسُــــــــْلطَاِن عِـــــزَِّك َوفَــــْقرَهُـــــْم بِـــــَملِيِك غَــــنَائِـــــَك َواضْــــــــــــِطرَابَــــُهْم بِـــــبََدائِـــــعِ  بِـــــظُُهورَاِت أَمْـــــِنَك َوأَمَـــــانِـــــَك َوذُلّـَ
اسْــــــــِتْقرَارَِك، َوهُــــبَّ عَــــَليِْهْم مِـــــْن نَـــَسَماِت عِـــــزَِّك َورَحْــــــَمِتَك، ثُـــمَّ أَنْـــِزْل عَــــَليِْهْم مِـــــْن بَـــَدائِــــعِ عِـــــنَايَـــِتَك مَــــا 
إِفْـَضالِـَك، أَمَــا  ا سِــــَواَك لِيَظْهَــَر سُـــــْلطَاُن أَحَــــِديّـَِتَك َومَــلِيُك فَـْضلَِك َو يُـْغِنيِْهْم عَــْن ُدونِــَك َويَـنَْقِطُعُهْم عَــمَّ
ِتيْ  تَـنْظُُر يَـا إِلَـِهي عَــَلى ُدمُــوعِ الّـَِتيْ جَــــرَْت عَــَلى خُــُدوِد أَحِـــبَِّتَك؟ َوأَمَــا تَـرْحَــــُم يَـا مَــْحبُوبِــي عُــيُوَن الّـَ
عَــَمْت فِــي فِــرَاقِــَك َوتَـْعِطيِل آيَـاِت نَـْصرَِك؟ َوأَمَــا تَـنْظُُر يَـا سَــــــيِّدي قُـُلوَب الّـَِتيْ اسْــــــتََدفّـَْت فِــيَها َورْقَـاءُ 
عِـــــْشِقَك َوشَــــــــوقِــــَك؟ فَــــَوعِـــــزَّتِـــــَك كَـــــاَد اأْلَمْــــُر يَــــِصُل إِلــــى مَــــَقامٍ يَــــْمُحو الــــرَّجَــــــآَء عَـــــْن أَفْــــِئَدِة أَصْــــــــــــِفيائِــــكَ 
ـامِــــَك، فَــَها أَنَــا ذَا يَــا إِلَـــِهي هَـــَربْــُت عَـــْن نَــفِْسي  َويَــأْخُـــذُهُـــْم نَــَقَماُت الْـــيَأِس بِـــَما َورََد عَـــَليِْهْم فِـــي أَيّـِ
إِلـــى نَـــفِْسَك َوعَــــْن ذَاتِــــي إِلـــى تَجَــــــلِّيَاِت أَنْـــَواِر ذَاتِــــَك، َوعَــــْن شُـــــــئُونَـــاِت بُـــْعِدي َوغَـــفَْلِتي إِلـــى نَـــفََحاتِ 
إِحْــــَسانِـَك َوسَـــــَكنُْت فِـي جِـــَواِر رَحْــــَمِتَك الْـُكبَْرى،  قُـْربِـَك َوِذكْــرَِك، َوَوفَـْدُت عَــَلى تُـرَاِب مَـْديَـِن مَـْغِفرَتِــَك َو
نَةِ  َوأَسْـــــــتَْشِفعُ ِبسُـــــــْلطَاِن ِذكْـــــرَِك فِــــي قَـــِميِص جَــــــَمالِـــَك اأْلَلْـــطَِف اأْلَعْــــَلى، بِــــأَْن تُـــنَزَِّل فِــــي هَــــِذِه الـــسَّ
عَــَلى أَحِـــبَِّتَك مَــا يَـنْفَُعُهْم عَــْن ُدونِــَك َويُخْــلُِصُهْم لِـظُُهورَاِت مَــلِيِك مَــِشيَِّتَك َوسُـــــْلطَاِن إِرَاَداتِــَك، بِــَحيْثُ 
ـــْر يَــا إِلَــِهي  ال يُــِريْــُدوَن إاِلَّ مَـــا أَرَْدَت لَــُهْم بِـــأَمْـــرَِك واَل يَــَشاُؤَن إاِلَّ بِـــَما شِــــــئَْت لَــُهْم بِـــَمِشيَِّتَك، ثُــمَّ طَهّـِ
أَبْـَصارَهُــْم مِلَُشاهَــَدِة أَنْـَواِر جَــــَمالِـَك َوسَـــــْمَعُهْم السْـــــِتَماعِ نَـَغَماِت َورْقَـآِء عِــزِّ هُــِويّـَِتَك، ثُـمَّ امْـأَلْ قُـُلوبَـُهمْ 
إِنّـََك أَنْـتَ  ـــِه إِلـى غَـيْرَِك، َو مِـــْن بَـَدائِــعِ حُــــبَِّك ثُـمَّ احْــــفَْظ لِـَسانَـُهْم عَــْن ِذكْـــِر غَـيْرَِك َوُوجُــــوهَــُهْم عَــِن الـتََّوجّـُ
إِنّـََك أَنْـَت الْـَعِزيـزُ امْلَُهيِْمُن الْـَقيُّوُم، ثُـمَّ احْــــفَْظ يَـا مَــْحبُوبِــي بِــَمَحبَِّتَك إِيَـاهُــمْ  امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشآُء َو
َومَــَحبَِّتِهْم إِيّـَاَك هَـــذَا الْــَعبَْد الّـَـذي فَـَدى بِــُكلِِّه لِـَحْضرَتِـــَك َوأَنْـفََق كُـــلَّ مَــا أَعْـــطَيْتَُه فِــي سَــــــِبيِل مَــَحبَِّتكَ 
َوَمنَاِهجِ رَِضاِئَك َعْن ُكلِّ َما يَْكرَُهُه نَفُْسَك ثُمَّ ِمْن ُكلِّ َما يَْمنَُعِني َعِن الدُُّخوِل ِفي ُسرَاِدِق ُقْدِس 
سَـــــْلطَنَِتَك َوالْـُوُروِد إِلـى مَـَقاعِــِد عِــزِّ أَحَـــِديّـَِتَك ثُـمَّ اجْـــَعْلِني يَـا إِلَـِهي مِــَن الّـَذيـَن مَـا شَـــــَغَلُهْم شَـــــيٌْء عَــنْ 
ِر فِـــي بَــَدائِـــعِ صُــــــــــنْعِ أَزَلِــيَِّتَك حَـــــتّى ال أَسْــــــتَأْنِـــَس بِـــأَحَـــــٍد ُدْونَــَك واَل أَلْــتَِفَت إِلــى  ِزيَــارِِة جَـــــَمالِــَك َوالــتَّفَكُّ
َمواِت َواألَرِْض إاِلَّ بَــــِديــــعَ  ا خَـــــَلْقتَُه فِـــــي مَـــــَلُكوِت مُـــــْلِك الــــسَّ نَــــفٍْس سِــــــــَواَك، واَل أََرى فِـــــي شَـــــــــيٍْء عَـــــمَّ
ـِتكَ  جَـــــَمالِــَك َوظُـُهوَر أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك، َوأَسْــــــتَْغِرَق فِـــي طَـَماطِــــمِ سُــــــْلطَاِن ُربُــوبِـــيَِّتَك َويَــَمايِــمِ قُــْدِس أَحَـــــِديّـَ
ـِتَك، َوأَغْــفََل عَـــْن كُـــلِّ اإِلشَـــــــارَاِت يَــا مَــنْ  ـِذي أَنْــَسى كُـــلَّ اأْلَذْكَـــاِر ُدْوَن أَذْكَـــاِر عِـــزِّ هُـــِويّـَ عَـــَلى مَــَقامِ الّـَ
فَاِت، فَسُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْقُصوِدي فَـَوعِـــزَّتِــَك أُحِــــبُّ أَْن أَكُـــوَن عَــَلى شَــــــأْنِ  بِــيَِدَك جَــــبَُروُت اأْلَسْــــــَماِء َوالـصِّ
ـِذي لَــو يَــْحُضْرَن بَــنْيَ يَــَديَّ طَــَلَعاُت الــلَّواتِـــي كُــــنَّ فِـــي غُــرُفَــاِت عِــــْصَمِتَك، َوسَـــــــتَرَْت جَـــــَمالَــُهنَّ عَـــنْ  الّـَ
ـرَْت وجُــــوهَــُهنَّ عَــْن مُــَشاهَــَدِة امْلُْمِكنَاِت َويَظْهَــْرَن بِــظُُهورَاِت أَنْـواِر جَــــَمالِـكَ  مُــالحَــــظَِة امْلَوجُــــوَداِت َوطَهّـَ
ــِذي تَــَحيَّرَْت فِـــيِْه أَفْــِئَدةُ   ــــُه إِلَـــيِْهنَّ إاِل مِلُـاَلحَـــــظَِة أَسْـــــــرَاِر صُــــــــــنِْعَك الّـَ امْلَـِنيعِ، ال أَلْـــتَِفُت عَـــَليِْهنَّ واَل أَتَــوجّـَ
بِــنَي وَكَــاعَــْت أَنْـفُُس الْـَعارِفِــنَي، َوأَرْتَـِقي بِــَحْولِـَك َوقُـوَّتِــَك إِلـى مَــَقامِ الّـَِذي لَـْن يَـْشُغَلِني شَــــــأٌْن عَــنْ  امْلَُقرَّ
شُـــــــئُونَــاِت عِـــزِّ قَــيُّومِـــيَِّتَك واَل تَــْحُجبُِني هَـــنَْدسِـــــيَّاُت امْلُـْلِكيَِّة عَـــْن ظُـُهورَاِت قُــْدِس أُلُــوهِـــيَِّتَك، سُــــــبَْحانَــكَ 
سُــــــبَْحانَــَك يَــا إِلَــِهي َومَـــْحبُوبِـــي َوسَــــــيِِّدي َومَـــْقُصوِدي ال تُــَخيِّْب هَـــذَا الــذَّلــيَْل عَـــْن شَـــــــاِطئِ عِـــزَِّك، واَل 
إِحْـــــَسانِـــكَ  ائِـــَل عَـــْن أَبْــَواِب فَــْضلَِك َو تَحْـــــرِْم هَـــذَا امْلِـْسِكنَي عَـــْن مَـــياِديــِن غَــنَائِـــَك، واَل تَــطْرُْد هَـــذَا الــسَّ
َوَمْوِهبَِتَك، ثُمَّ ارَْحْم َهذَا امْلُفْتَِقَر الَِّذي َما اتََّخذَ لِنَفِْسِه َوليًّا ُدونََك واَل أَِنيًسا ِسَواَك واَل ُمَصاِحبًا 
ــاَك، ثُـــمَّ انْـــظُرنِــــي يَـــا إِلَـــِهي ِبَلحَــــــظَاِت رَحْــــــَمِتَك ثُـــمَّ  غَـــيْرََك واَل مَــــْحبُوبًـــا إاِلَّ أَنْـــَت واَل مَــــْقُصوًدا إاِلَّ إِيّـَ
إِفْـَضالِـَك، ثُـمَّ كَــفِّْر عَــنَّا  اغْـِفْر جَــــِريـرَاتِــي َوجَــــِريـرَاِت أَحِـــبَِّتَك الّـَِتي حَــــالَـْت بَـيْنَنَا َوبَـنْيَ إِنْـزَاِل نَـْصرَِك َو
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدرُ  إِنّـَ ــِتي احْــــــتََجبَْت بِـــَها وجُــــــوهُــــنَا عَــــْن مُـــالحَــــــظَِة أَنْـــَواِر شَــــــــْمِس أَلْـــطَافِـــَك، َو سَـــــــيِّئَاِت الّـَ
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ا قَـَضيَْت بِـَقَضائِـَك،  عَــَلى مَـا تَـَشآُء َوتَـْحُكُم كَــيَْف تَـَشآُء ال تُـْسئَُل عَــّما شِــــئَْت ِبسُـــــْلطَانِـَك واَل تُـرَدُّ عَــمَّ
ؤُُف.  ال إَِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعزيزُ اْلَقاِدُر اْلَحيُّ الرَّ

َهذَا َلوٌح َقْد نُزَِّل ِفي الرِّْضَواِن لِيَْقرَأَ اْلُكلُّ ِفي ِعيِد الرِّْضَواِن ِبَلْحِن اهللِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ.

ِبْسِمِه امْلَُجلِّي َعَلى َمْن ِفي اإِلْمَكاِن

يَـا قَـَلَم األَعْــَلى قَـْد أَتَـى َربِــيعُ الْـبَيَاِن بِــَما تَـَقرََّب عِــيُد الـرَّحْــــمِن قُـْم بَـنْيَ مَــإِل اإِلنْـَشاِء بِــالـذِّكْــِر َوالـثَّنَاءِ 
امِــــِتنَي، قَــْد طَــَلعَ نَــيُِّر االبْــِتَهاجِ مِــــْن أُفُــقِ  عَـــَلى شَـــــــأٍْن يُجَـــــدَُّد بِـــِه قَــِميُص اإِلمْـــَكاِن واَل تَــُكْن مِــــَن الــصَّ
َماِء قُــْم بَـنْيَ األُمَــمِ ِبهَـــذَا   َك فَـاطِــــِر الـسَّ َن مَــَلُكوُت األَسْــــــَماِء بِــاسْــــــمِ َربّـِ اجِ بِــَما تـزَيّـَ سَــــــَمآِء اسْــــــِمنَا الْــبَهَّ
ـفًا عَـــَلى الــلَّْوحِ هَـــْل أَخَـــذَتْــَك الْــَحيْرَةُ مِــــنْ  ـا نَــرَاَك مُـــتََوقّـِ ابِـــِريــَن، إِنّـَ االسْــــــمِ األَعْـــظَمِ واَل تَــُكْن مِــــَن الــصَّ
ــاَك أَْن يَـــْمنََعَك شَــــــــيٌْء عَــــْن ِذكْــــرِ  الِل، إِيّـَ أَنْـــَواِر اْلجَــــــَماِل َواألَحْــــــزَاُن بِـــَما سَـــــــِمْعَت مَـــَقاالِت أَهْــــِل الـــضَّ
َمواتِ  ــِذي فِــــيِه فُـــكَّ رَحِــــــيُق الْـــوِصَـــــــــــاِل بِــــِإصْـــــــــــبَعِ الْـــُقْدرَِة َوالْـــَجالِل َوُدعِـــــيَ مَــــْن فِــــي الـــسَّ هَــــذَا الْـــيَْومِ الّـَ
َواألَرَضِـــــــــنَي، َواخْـــتَرَْت االصْــــــــــِطبَاَر بَـْعَد الّـَـِذي َوجَــــْدَت نَـفََحاِت أَيّـَامِ اهللِ أَْم كُـــنَْت مِـــَن امْلُـْحتَجِِبنَي، يَـا 
َمآِء َلسْـــــُت مُــْحتَجِبًا مِـــْن شُــــــُؤونَـاِت يَـْومِـــَك الّـَِذي أَصْـــــــــبَحَ مِـــْصبَاَح اْلهُـــَدى  مَــالِـَك األَسْـــــَماِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ
ـِتَك َولَـــوْ  بَــنْيَ الْـــَوَرى َوآيَــَة الْـــِقَدمِ مِلَــْن فِـــي الْـــَعالَـــمِ، لَـــْو كُــــنُْت صَــــــــــامِــــتًا هَــــذَا مِــــْن حُـــــُجبَاِت خَــــْلِقَك َوبَــِريّـَ
ُه مِـــْن سُــــــبَُحاِت أَهْــِل مَــْمَلَكِتَك، تَـْعَلُم مَــا عِـــنِْدي واَل أَعْــَلُم مَــا عِـــنَْدَك إِنّـََك أَنْـَت الْــَعلِيمُ  كُـــنُْت سَــــــاكِـــنًا إِنّـَ
ُـــَهيِْمِن عَـــــَلى األَسْــــــــَماِء، لَــــْو جَـــــــآَءنِـــــي أَمْـــــرَُك امْلُـــبْرَُم األَعْـــــَلى ألَحْـــــــيَيُْت مَـــــْن عَـــــَلى  الْــــَخِبيُر بِـــــاسْــــــــِمَك امْل
ــــــرْتُـــُهْم بِـــامْلَــنْظَرِ  ــِتي سَـــــــِمْعتَُها مِــــْن لِـــَساِن قُـــْدرَتِــــَك فِـــي مَـــَلُكوِت عِــــزَِّك َوبَشّـَ األَرِْض بِـــالْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا الّـَ
ـِذي فِـــيِه ظَهَــــَر امْلَـْكنُوُن بِـــاسْــــــِمَك الــظَّاهِـــِر امْلُـَهيِْمِن الْــَقيُّومِ، يَــا قَــَلمِ هَـــْل تَــَرى الْــيَْومَ  األَبْــَهى مَـــَقامِ الّـَ
غَـــــيِْري أَيْــــَن األَشْـــــــــيَاُء َوظُــــُهورَاتُــــَها َوأَيْــــَن األَسْـــــــــَماُء َومَـــــَلُكوتُــــَها َوالْـــــبََواطِـــــــُن َوأَسْـــــــــرَارُهَــــــا َوالــــظََّواهِــــــرُ 
َوآثَـارُهَــا، قَـْد أَخَــذَ الْـفَنَاُء مَــْن فِــي اإِلنْـَشاِء َوهَــذَا َوجْــــِهيَ الْـبَاقِــي امْلُشِـــــِرُق امْلُِنيُر، هَــذَا يَـْوٌم ال يُـَرى 
ــَك الْـــَعِزيـــِز الْـــَكِريـــمِ، قَـــْد قَـــبَْضنَا األَْرواحَ  ــِتي أَشْـــــــرَقَـــْت واَلحَـــــْت مِــــْن أُفُـــِق َوجْـــــِه َربّـِ فِـــيِه إاِلَّ األَنْـــَواُر الّـَ
اُل الْـــَقِديــُم،  ِبسُـــــــْلطَاِن الْـــُقْدرَِة َواالقْـــِتَداِر، َوشَـــــــرَعْــــنَا فِـــي خَــــْلٍق بَــِديــعٍ فَــْضالً مِــــْن عِــــنِْدنَــا َوأَنَــا الْـــفَضَّ
هَــــذَا يَـــْوٌم فِــــيِه يَـــُقوُل الـــالَّهُــــوُت طُــوبَـــى لَـــَك يَـــا نَـــاسُـــــــوُت بِــــَما جُــــــِعْلَت مَــــْوِطئَ قَـــَدمِ اهللِ َومَــــَقرَّ عَــــرْشِـــــــهِ 
الْــَعِظيمِ َويَـُقوُل الْــَجبَُروُت نَـفِْسي لَــَك الْــِفَدآُء بِــَما اسْــــــتََقرَّ عَــَليَْك مَــْحبُوُب الـرَّحْــــَمِن الّـَـِذي بِــِه ُوعِـــَد مَــا 
ــِذي تَـــَضوََّع عَــــرْفُـــُه بَـــنيَْ  كَــــاَن َومَـــا يَـــُكوُن، هَــــذَا يَـــْوٌم فِـــيِه اسْـــــــتَْعطََر كُــــلُّ عِــــطٍْر مِــــْن  عِــــطِْر قَـــِميِص الّـَ
وا َوتَـَعالَـْوا يَـا مَــألَ األَعْــَلى  الْـَعامَلنَِي، هَــذَا يَـْوٌم فِــيِْه فَـاَض بَحْــــُر الْـَحيََواِن مِــْن فَـمِ مَــِشيَِّة الـرَّحْــــمِن هَــُلمُّ
َـــْكنُوِن لَــــْو أَنْـــتُْم مِـــــَن الْــــَعارِفِــــنْيَ َوهَـــــذَا َمظْهَـــــُر الْــــَكنْزِ  بِــــاألَْرَواحِ َوالْــــُقُلوِب، قُــــْل هَـــــذَا مَــــطْلِعُ الْــــَغيِْب امْل
امْلَخْــزُوِن إِْن أَنْـتُْم مِــَن الْـَقاصِــــــــِديْـَن، َوهَــذَا مَــْحبُوُب مَــا كَــاَن َومَــا يَـُكوُن لَـْو أَنْـتُْم مِــَن امْلُْقِبلنِْيَ، يَـا قَـَلمِ 
ْمِت مِــا تَـُقوُل فِــي الْـَحيْرَِة الّـَِتي نَـرَاَك فِــيَها يَـُقوُل إِنّـََها مِــنْ  إِنّـَا نُـَصدِّقُـَك فِــيَما اعْــتَذَرَْت بِــِه فِــي الـصَّ
ـــَه الـرَّحْــــمُن إِلَــى الـرِّضْــــــــــَواِن ثُـمَّ  ـــــِر اإِلمْــَكاَن بِــَما تَـَوجّـَ سُــــــْكِر خَـــْمِر لِـَقائِــَك يَـا مَــْحبُوَب الْــَعامَلِـنَي، قُــْم بَشّـِ
وَر األَعْــــظََم لِـــَحيَوةِ  ــا جَــــــَعْلنَاَك الـــصُّ ــِتي جَــــــَعَلها اهللُ عَــــرَْش الْـــجِنَاِن، إِنّـَ اهْــــِد الـــنَّاَس إِلـــى الْـــَجنَِّة الّـَ
الْـَعامَلِـنَي، قُـْل تِــْلَك جَــــنٌَّة رُقِــَم عَــَلى أَْورَاِق مَــا غُـرَِس فِــيها مِـــْن رَحِـــيِق الْـبَيَاِن قَـْد ظَهَـــَر امْلَْكنُوُن بِــُقْدرَةٍ 
َمآِء قَـْد ظَهَـــَر مَــا ال ظَهَـــرَ  َوسُـــــْلطَاٍن، إِنّـََها لَـَجنٌَّة تَـْسَمعُ مِـــْن حَــــِفيِف أَشْــــــَجارِهَــا يَـا مَــألَ األَرِْض َوالـسَّ
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مِـــــْن قَـــبُْل َوأَتَـــى مَــــْن كَـــــاَن غَـــيْبًا َمسْــــــــتُورًا فِــــي أَزَِل اآلزَاِل، َومِـــــْن هَــــِزيـــِز أَْريَـــاحِــــــَها قَـــْد أَتَـــى امْلَــالِـــكُ 
َوامْلُـْلُك هللِ ومِـــْن خَـــِريـِر مَــائِــَها قَــْد قَــرَِّت الْــُعيُوُن بِــَما كَـــَشَف الْــَغيُْب امْلَـْكنُوُن عَـــْن َوجْــــِه اْلجَــــَماِل سِـــــتْرُ 
الْــَجالِل َونَـاَدْت فِــيَْها الْــُحوِريّـَاُت مِـــْن أَعْــَلى الْــُغرُفَـاِت أَْن أَبْشِـــــُروا يَـا أَهْــَل الْــجِنَاِن بِــَما تَـُدقُّ أَنَـامِـــلُ 
َمآِء بِـــاسْــــــمِ األَبْــَهى، َوأََدارَْت أَيَــاِدي الْــَعطَاِء كَـــْوثَــَر الْــبََقآءِ  الْــِقَدمِ الــنَّاقُــوَس األَعْـــظََم فِـــي قُــطِْب الــسَّ
ْوِق َومَــَشاِرَق االشْــــــِتياِق، إِذًا طَـَلعَ مَــطْلِعُ األَسْــــــَمآءِ  بُــوا ثُــمَّ اشْــــــَربُــوا هَـــِنيئًا لَــُكْم يَــا مَــطَالِــعَ الــشَّ تَــَقرَّ
َمآِء يَـا أَهْـــَل الـرِّضْـــــــــَواِن َدعُـــوا كُـــُؤوَس الْــجِنَاِن َومَــا  مِـــْن سُــــــرَاِدِق الْــِكبِْريَـاِء مُــنَاِديًـا بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
فِــيِهنَّ مِـــْن كَـــْوثَـِر الْــَحيَواِن، ألَنَّ أَهْــَل الْــبََهاِء َدخَــُلوا جَــــنََّة الـلَِّقآِء َوشَــــــِربُـوا رَحِــــيَْق الْــوِصَـــــــــاِل مِـــْن كَـــأْسِ 
ـَك مَــالِــِك األَسْــــــَمآِء، ثُــمَّ  ـــه إِلــى َوجْــــِه َربّـِ جَــــَماِل َربّـِـِهمِ الْــَغِنيِّ امْلُـتََعاِل، يَــا قَــَلمِ َدْع ِذكْـــَر اإِلنْــَشآِء َوتَــَوجّـَ
ـا نَجِـُد عَـــرَْف يَــْومٍ فِـــيِْه تَجَـــــلَّى امْلَـْقُصوُد عَـــَلى  ـَك سُــــــْلطَاُن الْــِقَدمِ، ألَنّـَ ـِن الْــَعالَــَم بِـــِطرَاِز أَلْــطَاِف َربّـِ زَيّـِ
ــَلعَ بِــــَها إاِلَّ نَـــفُْسهُ  ـــِتي مَــــا اطّـَ ُهوِد بِــــأَسْــــــــَمائِــــِه الْــــُحْسنَى َوشُــــــــُموِس أَلْــــطَافِــــِه الّـَ مَــــَمالِـــِك الْــــَغيِْب َوالـــشُّ
امْلُــَهيِْمنَُة عَــــَلى مَــــْن فِــــي اإِلبْـــَداعِ، ال تَـــنْظُِر اْلخَـــــْلَق إاِلَّ بِــــَعنْيِ الـــرَّأْفَـــِة َوالْـــوَِداِد ألَنَّ رَحْــــــَمتَنَا سَـــــــبََقتِ 
َمواِت، َوهَــــذَا يَـــْوٌم فِــــيِْه يُـــْسَقى امْلُخْــــلُِصوَن كَــــْوثَـــَر الـــلَِّقاءِ  األَشْــــــــيَآَء َوأَحَــــــاَط فَـــْضُلنَا األَرَضِــــــــــنَي َوالـــسَّ
ـِذي فِـــيِْه يَــنِْطقُ  ــــُدوَن خَـــْمَر الْــوِصَــــــــــاِل فِـــي هَـــذَا امْلَـنَاِل الّـَ بُــوَن سَــــــْلَسِبيَل الْــُقرِْب َوالْــبََقآِء َوامْلُـَوحّـِ َوامْلُـَقرَّ
لِـَساُن الْـَعظََمِة َواإِلجْــــالِل امْلُْلُك لِـنَفِْسي َوأَنَـا امْلَالِـُك بِــاالسْـــــِتْحَقاِق أَجْــــتَِذُب الْـُقُلوَب بِــِنَداِء امْلَْحبُوِب، 
قُـْل هَــذَا لَـْحُن اهللِ إِْن أَنْـتُْم تَـْسَمُعوَن، َوهَــذَا مَــطْلِعُ َوحِـــيِ اهللِ لَـْو أَنْـتُْم تَـْعرِفُـوَن، َوهَــذَا َمشْـــــِرُق أَمْــرِ 
رُّ الظَّاِهُر امْلَْستُوُر َلْو  اهللِ َلْو أَنْتُْم تُوِقنُوَن، َوَهذَا َمبَْدأُ ُحْكمِ اهللِ َلْو أَنْتُْم تُنِْصفُوَن، َهذَا َلُهَو السِّ
ُسوا  أَنْــتُْم تَــنْظُُروَن، قُـــْل يَــا مَـــألَ اإِلنْــَشاِء َدعُـــوا مَـــا عِــــنَْدكُــــْم بِـــاسْـــــــِميَ امْلُـَهيِْمِن عَـــَلى األَسْـــــــَماِء َوتَــَغمَّ
َج بِــاسْـــــِميَ الـرَّحْــــمِن، كَــذَلِـَك يُـَعلُِّمُكمْ  فِــي هَــذَا اْلبَحْــــِر الّـَِذي فِــيِْه سُـــــِتَر لَـئَالِئُ الْـِحْكَمِة َوالـتِّبْيَاِن َوتَـَموَّ
مَـــْن عِــــنَْدهُ أُمُّ الْـــِكتَاِب، قَـــْد أَتَـــى امْلَــْحبُوُب بِـــيَِدِه الْـــيُْمنَى رَحِـــــيُْق اسْـــــــِمِه امْلَــْختُوُم، طُــوبَـــى مِلَــْن أَقْـــبَلَ 
، َومَـــا مِـــنْ  َوشَـــــــرَِب َوقَــاَل لَــَك اْلحَـــــْمُد يَــا مُـــنِْزَل اآليَــاِت، تَــاهللِ مَـــا بَــِقيَ مِـــْن أَمْـــٍر إاِل َوقَــْد ظَهَـــَر بِـــالْــَحقِّ
نِــْعَمٍة إاِلَّ َوقَــْد نَـزَلَــْت بِــالْــفَْضِل، َومَــا مِـــْن كَـــْوثَـٍر إاِلَّ َوقَــْد مَــاَج فِــي الْــُكؤوِب، َومَــا مِـــْن قَــَدحٍ إاِلَّ َوأََدارَهُ 
ـفُوا أَقَــلَّ مِـــْن آٍن، طُـوبَــى لِــلَِّذيــَن طَـاُروا بِــأَجْــــِنَحِة االنْــِقطَاعِ إِلــى مَــَقامٍ  امْلَـْحبُوُب، أَْن أَقْــِبُلوا واَل تَــَوقّـَ
جَــــَعَلُه اهللُ فَـوَق اإِلبْـَداعِ، َواسْــــــتََقامُــوا عَــَلى األَمْــِر عَــَلى شَــــــأٍْن مَــا مَــنََعتُْهْم أَْوهَــاُم الْـُعَلَمآِء واَل جُــــنُودُ 
اآلفَــاِق، يَــا قَــْومِ هَـــْل مِــــنُْكْم مِــــْن أَحَـــــٍد يَــَدُع الْــَوَرى مُـــْقِبالً إِلــى اهللِ مَـــالِــِك األَسْــــــَماِء َويَــَضعُ مَـــا عِــــنْدَ 
الــنَّاِس ِبسُــــــْلطَاِن اسْــــــِميَ امْلُـَهيِْمِن عَـــَلى األَشْـــــــيَآِء آخِــــذًا بِـــيَِد الْــُقوَِّة مَـــا أُمِــــَر بِـــِه مِــــْن لَــَدى اهللِ عَـــالِــمُ 
ُة َوأَشْــــــَرَق الْـبُرْهَــاُن مِـــْن أُفُـِق الـرَّحْــــمِن إِنَّ الْـفَْوزَ  ِت الْـُحجَّ ــــرِّ َواألَجْــــَهاِر، كَـــذَلِـَك نُـزِّلَـِت الـنِّْعَمُة َوتَـمَّ السّـِ
مِلَـْن أَقْــبََل َوقَــاَل لَــَك اْلحَـــــْمُد يَــا مَـــْحبُوَب الْــَعامَلِـنَي َولَــَك اْلحَـــــْمُد يَــا مَـــْقُصوَد الْــَعارِفِـــنَي، أَِن افْــرَحُـــــوا يَــا 
ـــامٍ فِـــــيَْها ظَهَــــــَر الْــــفَرَُح األَعْـــــظَُم بِـــــَما نَــــطََق لِــــَساُن الْــــِقَدمِ إِذْ خَـــــَرَج مِــــــَن الْــــبَيْتِ  أَهْـــــَل اهللِ بِـــــِذكْــــــِر أَيّـَ
ـــًها إِلـى مَـَقامٍ فِـيِْه تَجَــــلَّى بِـاسْـــــِمِه الـرَّحْــــمِن عَــَلى مَـْن فِـي اإِلمْـَكاِن، تَـاهللِ لَـْو نَـذْكُــُر أَسْـــــرَاَر ذَاكَ  مُـتََوجّـِ
الْــيَْومِ لَــيَنَْصِعُق مَـــْن فِـــي امْلُـْلِك َوامْلَـَلُكوِت إاِلَّ مَـــْن شَـــــــاَء اهللُ امْلُـْقتَِدُر الْــَعلِيُم الْــَحِكيُم، إِذْ أَخَـــذَ سُــــــْكرُ 
ُـــْقتَِدُر الْــــَعِزيــــزُ  ُـــتََعالِــــي امْل ـــُه ال إِلَــــَه إاِلَّ أَنَــــا امْل خَـــــْمِر اآليَــــاِت َمظْهَـــــَر الْــــبَيِّنَاِت َوخَـــــتََم الْــــبَيَاَن بِــــِذكْـــــِر إِنّـَ

اْلَعالَُّم.

!٧۷٩۹



َهِذِه ُسورَةُ اْلَقَلمِ َقْد نُزَِّلْت ِمْن َسَمآِء اْلِقَدمِ لَِلِذينَُهْم إَِلى
 َشطِْر الَعرِْش يَنْظُرُوَن

ِبْسمِ اهللِ األَبَْدِع األَبَْهى

أَْن يَا َقَلَم األَْعَلى فَاْشَهْد ِفي نَفِْسَك ِبأَنَُّه ُهَو اهللُ ال إَِلَه إاِلَّ أَنَا امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم ثُمَّ اْشَهْد ِبذَاِتَك 
ِبأَنِّي أَنَا اهللُ ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو وَُكلٌّ ُخلُِقوا ِبأَْمِري وَُكلٌّ ِبأَْمِري يَْعَمُلوَن ثُمَّ اْشَهْد ِبَكينُونَِتَك ِبأَنَّ َهذَا 
ـُه لَــُهَو امْلُـْقتَِدرُ  إِنّـَ َلجَـــــَماُل اهللِ قَــْد أَشْـــــــَرَق عَـــْن أُفُــِق الْــَغيِْب َومَـــا عَـــرَفَــُه أَحَـــــٌد ُدْونَــُه َولَــْن يَــْعرِفَــُه سِـــــَواهُ َو
الْـــَعِزيـــزُ امْلَــْحبُوُب ومِـــــْن تَجَــــــلٍّ مِـــــنُْه أَشْــــــــرَقَـــْت شُــــــــُموُس الْـــَعظََمِة َوالْـــِكبِْريَـــآِء َوخُــــلَِقْت أَفْـــِئَدةُ أَهْــــِل مَــــإلِ 
الْـبََقآِء ثُـمَّ حَـــَقايِـُق الْـُقْدِس خَــْلَف حُـــُجبَاِت الْـَعَمآِء َوظَهَــرَْت أَسْـــــرَاُر مَـا كَــاَن َومَـا يَـُكوُن، أَْن يَـا قَـَلمِ ال 
ـا عَـــَصْمنَاَك ِبسُــــــْلطَاِن الْــُقوَِّة َوالْــُقْدرَِة َونَــفَْخنَا فِـــيَْك مِــــْن ُرْوحِ لــو يُــنْفَخُ مِــــنْهُ  تَــنَْصِعْق فِـــي نَــفِْسَك ألَنّـَ
ُـــْمِكنَاِت أَقَــــَل مِـــــْن أَْن يُـــْحَصى لَــــيَُقومَــــنَّ كُـــــلُُّهْم عَـــــْن مَــــَقاعِـــــِدهِـــــْم َويَـــُقولُــــنَّ بِــــأَلْــــُسِنِهمْ  فِــــي أَجْــــــَساِد امْل
ــُه ال إِلَـــَه إاِل أَنَـــا امْلُــْقتَِدُر امْلُــتََعظُِّم امْلُــتََعالِـــي الْـــَعِزيـــزُ  َويَـــنِْطُقنَّ بِــــذََواتِــــِهْم َويَْشهَــــُدنَّ بِــــَكينُونَـــاتِــــِهْم بِــــأَنّـَ
الْـــفَرُْد الْـــَغالِــُب الْـــَقيُّوُم، أَْن يَــا قَـــَلَم األَمْـــِر فَــاسْـــــــتَِقْم فِـــي ذَاتِـــَك ثُــمَّ أَظْهِـــْر فَــْضَلَك عَـــَلى امْلَـْوجُـــــوَداِت، 
ُـــْمِكنَاِت َوقَــــبَْل أَْن يُــــذَوََّت مَــــَلُكوتُ  ا أَعْـــــطَاَك اهللُ قَــــبَْل خَـــــْلِق اْلحُــــــُروِف َوالْــــَكلَِماِت َوقَــــبَْل وجُــــــوِد امْل عَـــــمَّ
فَاِت َوقَـبَْل أَْن يَظْهَــَر أَلْـَواُح عِــزِّ مَـْحفُوٍظ، قُـْل إِنَّ هَــذَا لَـِعزٌ مَـا سَـــــبََقُه عِــزٌّ ال مِــْن قَـبْلُ  األَسْـــــَماِء َوالـصِّ
لِ  إِنَّ هَــــذَا لجَــــــَماٌل مَــــا سَـــــــبََقُه جَــــــَماٌل مِــــْن أَوَّ واَل مِــــْن بَـــْعُد الْـــبَْعِد إِْن أَنْـــتُْم يَـــا مَــــألَ الـــرُّوحِ تَـــفَْقُهوَن َو
َل لَــُه إِْن أَنْــتُْم تَــْعَلُموَن قُــْل مَــْن خَـــطََر فِــي قَــْلِبِه بِــالــتََّقابُــِل ِبهَـــذَا الْــَقَلمِ أَِو امْلُـَشارَكَـــِة مَــَعهُ  الّـَـذي ال أَوَّ
يْطَاَن َوسْـــــــَوَس فِــــي نَـــفِْسِه كَــــذَلِـــَك نُـــزِّلَ  أَِو الـــتََّقرُِّب إِلَـــيِْه أَْو عِــــرْفَـــاِن مَــــا يَظْهَــــُر مِــــنُْه يُـــْوقِــــُن بِــــأَنَّ الـــشَّ
األَمْـــُر إِْن أَنْــتُْم تَــْشُعُروَن، قُــْل تَــاهللِ مَـــا سَــــــبََقِني أَحَـــــٌد فِـــي اإِلبْــَداعِ َولَــْن يَسْــــــِبَقِني نَــفٌْس َوهَـــذَا مَـــا 
ا ظَهَـــــَر مِـــــنِّي خُــــلَِقِت امْلُــْمِكنَاُت َوحَــــــَقايـــقُ  رُقِــــَم حِـــــيْنَِئٍذ مِـــــْن أَنَـــامِـــــِل قُـــْدٍس قَـــيُّومٍ، قُـــْل إِنَّ ِبحَــــــرٍْف عَــــمَّ
امْلَـوجُــــوَداِت َوعَـــَوالِـُم الّـَـِتي مَــا اطّـََلعَ بِــَها أَحَــــٌد إاِلَّ نَـفِْسيَ الْــَعِزيـزُ امْلَـْشُهوُد، أَْن يَـا قَــَلمِ فَـاسْــــــَمعْ مَــا 
يَـــُقولُـــوَن امْلُشْـــــــرِكُــــوَن فِـــي حَـــــقَِّك قُـــْل يَـــا مَـــألَ الْـــبَْغَضاِء مُـــوتُـــوا بِـــَغيِْظُكْم ثُـــمَّ بِـــِغلُِّكْم ثُـــمَّ ِبَحسَـــــــِدكُــــْم ثُـــمَّ 
بِــُكفْرِكُــْم تَـاهللِ الْـَحقِّ إِنَّ هَــذَا لَـَقَلٌم بِــِإرَاَدٍة مِــنُْه خُــلَِقْت أَْرَواُح مَــإِل األَعْــَلى ثُـمَّ حَــــَقايِـُق أَهْــِل الْـبَقآِء ثُـمَّ 
جَــــَواهِـــُر األَفْـِئَدِة َوالْــُعُقوِل َوبِــأَثَـٍر مِـــنُْه خُـــلَِقْت شُــــــُموُس الْــِعزَِّة َوالْــَعظََمِة َوبُـُدوُر الْــِعْصَمِة َوالـرِّفْـَعِة ثُـمَّ 
أَنْجُــــُم الْــِعنَايَـِة َوامْلَْكرُمَــِة َوبِــِه ظَهَـــرَِت الْــجِنَاُن َومَــا فِــيَْها َوالـرِّضْـــــــــَواُن َومَــا عَــَليِْه إِْن أَنْـتُْم تَـْعرِفُـوَن، قُــلْ 
ِبحَــــرَكَـــٍة مِـــنِّي ظَهَـــَر عِـــْلُم مَــا كَـــاَن َومَــا يَـُكوُن ثُـمَّ خَـــْلُق األَوَّلِـنَي َواآلخِــــريِــَن إِذًا فَـافْـتَُحوا عُـــيُونَـُكْم لَــَعلَّ 
أَنْـــتُْم تَْشهَــــُدوَن، أَْن يَـــا قَـــَلمِ فَـــاكْــــِف بِـــَما أَلْـــَقيَْت عَــــَلى امْلُــْمِكنَاِت مِــــْن سُـــــــْلطَانِـــَك َوقُـــْدرَتِــــَك ألَنَّ قُـــُلوبَ 
امْلُِغلِّنَي تَـَكاُد أَْن تُـَميَّزَ مِـــَن الْـِغلِّ فَـاسْـــــتُْر أَمْــرََك واَل تَـفِْش أَزْيَـَد مِـــْن ذَلِـَك ألَنَّ سَـــــَمَواِت الْـِقَدمِ تَـنْفَِطرُ 
عَـــْن قَـــْولِــَك َوأَرَْض الْـــُقْدِس تَــنَْشقُّ فِـــي نَــفِْسَها َوأَهْـــَل حُـــــُجبَاِت األُنْــِس فِـــي فِـــرَْدْوِس الْـــَعظََمِة كُــــلُُّهمْ 
يَـــنَْصِعُقوَن، أَِن اصْـــــــــــِبْر فِــــي نَـــفِْسَك ألَنَّ مَــــْن عَــــَلى األَرِْض لَـــْن يَسْـــــــتَِطيُعنَّ أَْن يَْشهَـــــُدنَّ سُـــــــْلطَانَـــكَ 
ـكَ  ـِذي خَـــَلَقَك بِــَقْوٍل مِـــنُْه فَــتََعالَــى َربّـُ َويَــْسَمُعنَّ مَــا يَظْهَـــُر مِـــْن شُـــــــئُونَــاتِـــَك فَــَكيَْف مُــوجِــــِدَك َوخَـــالِــِقَك الّـَ
ا يَــــْعرِفُــــهُ  بُــــوَن َوعَـــــمَّ ا عَـــــرَفَــــُه امْلُـــَقرَّ ا يَجْـــــــِري مِــــــنَْك مِــــــْن بَــــْعُد َوظَهَــــــَر مِــــــنَْك مِــــــْن قَـــــبُْل فَــــتََعالَـــــى عَـــــمَّ عَـــــمَّ
َمواتِ  ــاَك فَـــاكْــــِف بِــــَما أُظْهِــــَر مِــــنَْك تَـــاهللِ الْـــَحقِّ لَـــو يُـــَقابِــــُلنَّ كُــــلُّ مَــــْن فِــــي الـــسَّ ــاَك إِيّـَ امْلُخْــــلُِصوَن، إِيّـَ
َواألَرِْض َومَــــــا بَـــــيْنَُهَما مِــــــَن األَشْــــــــــَجاِر َواألَثْـــــَماِر َواألَْورَاِق َواألَفْـــــنَاِن َواألَغْـــــَصاِن َوامْلِــــيَاِه َوالْـــــِبَحارِ 
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ا ظَهَـــــَر مِـــــنَْك لَــــيَنِْطُقنَّ فِــــي أَنْـــفُِسِهْم بِــــَما نَـــطََقْت َشجَــــــرَةُ الـــطُّوِر عَـــــَلى أَرْضِ  َوالْــــجِبَاِل ِبحَــــــرٍْف عَـــــمَّ
الـــظُُّهوِر مِلُــوسَـــــــى الْـــَكلِيمِ فِــــي َواِدي قُـــْدٍس مَــــبُْروٍك، أَْن يَـــا قَـــَلمِ فَـــأَنْـــِصْت عَــــْن بَـــَدايِـــعِ الـــذِّكْـــــِر فِــــيَْما 
ــــِر الـنَّاَس بِــالْـَكلَِمِة األَكْــبَِر فِــي هَــذَا الـظُُّهوِر األَعْــظَمِ لَـَعلَّ  ا عِــنَْدَك ثُـمَّ بَشّـِ أَعْــطَاَك اهللُ ثُـمَّ انْـَقِطعْ عَــمَّ
ــــْر أَهْــَل مَــإِل األَعْــَلى َوقُـْل يَـا أَهْــَل مَــإِل الْـَعظََمةِ  يَـْعرِفُـنَّ بَـارِئَُهْم بِــنَفِْسِه ثُـمَّ عَــْن ُدونِــِه يَـنَْقِطُعوَن ثُـمَّ بَشّـِ
فِــــي سُــــــــرَاِدِق الْــــِكبِْريَــــاِء َويَــــا أَهْـــــَل جَـــــــبَُروِت الْــــُقْدرَِة خَـــــْلَف خِــــــبَاِء األَبْــــَهى َويَــــا أَهْـــــَل مَــــَلُكوِت الْــــَغيْبِ 
َهاَدِة فِـــي مَـــَواقِـــعِ الْـــُقْدِس خَــــْلَف لُـــَججِ الْـــبََقآِء ثُــمَّ يَــا مَـــظَاهِــــَر األَسْـــــــَمآِء فِـــي حُـــــُجبَاِت الْـــَعَماءِ  َوالــشَّ
ــِذي فِــــيِْه يَـــْسِقي اهللُ بِــــنَفِْسِه رَحِـــــيَق األَطْهَــــَر عَــــَلى  عَــــيُِّدوا فِــــي أَنْـــفُِسُكْم فِــــي هَــــذَا الْـــِعيِد األَكْــــبَِر الّـَ
ــــنُوا أَنْـــــفَُسُكْم مِــــــْن حُــــــــَرِر اإِليـــــَقاِن ثُـــــمَّ  ــــِذيـــــَن هُــــــْم قَـــــامُــــــوا لَـــــَدى الْـــــَوجْــــــــِه بِــــــُخُضوعٍ مَــــــْحبُوٍب ثُـــــمَّ زَيّـِ الّـَ
أَجْــــــَساَدكُـــــْم مِـــــْن سُــــــــنُْدِس الـــرَّحْــــــمِن بِــــَما ظَهَـــــَر َوأَشْــــــــَرَق ثُـــمَّ طَـــَلعَ َوأَبْـــَرَق نُـــوٌر عَـــــْن َمشْــــــــِرِق الْــــَجِبنيِ 
َمواِت َواألَرِْض إِْن أَنْــتُْم تَــفَْقُهوَن، قُــْل تَــاهللِ الْــَحقِّ مَـــا ظَهَــــرَ  َوَسجَـــــَد عِــــنَْد ظُــُهورِِه كُــــلُّ مَـــْن فِـــي الــسَّ
شِــــبُْهُه فِـي اإِلبْـَداعِ َومَـْن أَقَـرَّ بِـَغيِْر ذَلِـَك َشهِـَد بِـَغيِْر مَـا َشهِـَد اهللُ َويَـُكوُن مِــَن امْلُشْـــــرِكِــنَي فِـي أَلْـَواحِ 
هُـــــوِت َوحَـــــــَقائِـــــُقَها َوبُــــِعثَْت هَـــــيَاكِـــــُل أَهْـــــِل الْــــَجبَُروتِ  عِـــــزٍّ مَـــــْحفُوٍظ، قُــــْل ِبهَـــــذا الــــنُّوِر خُـــــلَِق خَـــــْلُق الــــالَّ
َوذَواتُـَها َوبِــِه خَــَلَق اهللُ عَــَوالِـَم ال لَـَها مِــْن بِــَدايَـٍة واَل مِــْن نِــَهايَـٍة َومَــا اطََّلعَ بِــَها أَحَــــٌد إاِلَّ مَــْن شَــــــاَء َربّـُهُ 
ُروَن، قُــْل هَـــذَا لَــنُوٌر قَــْد خَـــَضَعْت عِــــنْدَ  كَــــذَلِــَك نُــْلِقي عَـــَليُْكُم األَسْـــــــرَاُر لَــَعلَّ أَنْــتُْم فِـــي آثَــاِر اهللِ تَــتَفَكَّ
ُــــَقدَّسِــــــــنَي ثُــــمَّ حَـــــــَقائِـــــقُ  بِـــــنَي ثُــــمَّ أَفْــــِئَدةُ امْل ُــــَقرَّ تَجَـــــــلِّيِه كُــــــلُّ األَعْــــــنَاِق َوَسجَـــــــَدْت لَـــــَدى ظُــــُهورِِه أَْرَواُح امْل
امْلُسَــــــبِِّحنَي ثُــمَّ عِـــبَاٌد مُـــْكرَمُـــوَن، أَْن يَــا أَهْـــَل حَـــــرَمِ الْــُقْدِس تَــاهللِ هَـــذَا َلحَـــــرَُم اهللِ فِـــيُْكْم َوحِــــلُّ الْــُقْدسِ 
رِّ َواْلَعَلِن، إِيَّاُكْم أَْن تَْحرُِموا أَنْفَُسُكْم  بَيْنَُكْم َوَمْشَعُر الرُّوحِ ِتْلَقاَء وُجوِهُكْم َوَمَقاُم األَْمِن ِفي السِّ
عَــْن حَــــرَمٍ الْـِعرفـاِن فَـاسْـــــرُعُــوا إِلـيِه وال تَـُكونُـنَّ مِــَن الّـَِذيـَن هُــْم مُـتََوقّـِفُوَن َوهَــذَا حَــــرٌَم يَـطُوفُـنَّ فِـي حَــــْولِـهِ 
ـِة ثُــمَّ ذََواُت الْــِقَدمِـــيَِّة َوجَــــَعَل اهللُ فِــنَاَءهُ مُــَقدَّسًــــــا عَـــْن مَــسِّ كُـــلِّ  َمِديّـَ ـِة ثُــمَّ حَــــَقايــُق الــصَّ هَـــيَاكِـــُل األَحَــــِديّـَ
ــاُت الْــــِفرَْدوِس ثُـــمَّ أَهْــــُل غُــــرُفَـــاِت اإِلفْـــِريـــُدوِس ثُـــمَّ أَهْــــلُ  ُمشْــــــــرٍِك مَــــرُْدوٍد َوتَسْــــــــتَبْرِكُـــــنَّ ِبخِــــــْدمَــــِتِه حُــــــوِريّـَ
حَـــــظَائِـــِر الْــُقْدِس َومَـــَقاعِـــِد األُنْــِس َولَــِكنَّ الــنَّاَس أَكْـــثَرَهُـــْم ال يَــفَْقُهوَن، أَْن اخْـــرُجُـــــوا يَــا أَهْـــَل األَرْضِ 
ا َشهِـــَد اهللُ َعجْــــــزَ  َماِء عَــــْن مَـــَقاعِــــِدكُــــْم لِـــلَحجِّ األَكْــــبَِر فِـــي هَــــذَا اْلجَــــــَماِل امْلُشْـــــــِرِق األَطْهَــــِر فَـــَلمَّ والـــسَّ
ـِذيـَن لَــْن يَْشهَـــُدنَّ  أَنْـفُِسُكْم عَــفَى عَــنُْكْم َولَــِكْن أَنْـتُْم بِــُقُلوبِــُكْم فَـاسْــــــرُعُــوَن َولَــْن يُـوفّـََق بِــذَلِـَك أَحَــــٌد إاِلَّ الّـَ
ـِهمْ  َمواِت َواألَرِْض إاِلَّ كَـــيَومٍ لَــْم يَــُكْن أَحَـــــٌد مَــذْكُـــورًا أُولَــِئَك يُــْسَقوَن مِـــْن أَيَــاِدي َربّـِ كُـــلَّ مَــْن فِــي الــسَّ
ـــــطِْر األَطْهَـــِر األَنْــَوِر لَــيَطُوفُــنَّ فِـــي حَـــــولِــِه شُـــــــُموسٌ  ــــُه إِلــى هَـــذَا الشّـَ رَحِــــيَق قُــْدٍس مَـــْختُومٍ، َومَـــْن يَــتََوجّـَ
ُموسِ  ٍل واَل مِــــْن آخِـــــٍر َويَسْـــــــتَْشِرُق عَــــْن أُفُــِق قَـــْلِبِه شَـــــــْمُس الــشُّ ــِتيْ مَـــا قُـــدَِّر لَـــَها مِــــْن أَوَّ ُمشْـــــــرِقَـــاٌت الّـَ
الّـَِتيْ تُـظْلُِم عِــنَْد ضِــــــــيَائِـَها شُــــــُموُس األَسْـــــَماِء إِْن أَنْـتُْم تَـْعرِفُـوَن، أَْن يَـا قَـَلمِ أَذِّْن بَـنْيَ مَـإِل الْـِقَدمِ َوقُـلْ 
أَْن يَـــا أَهْـــــَل مَــــياِديـــِن الْــــبََقاِء َويَـــا أَهْـــــَل سُــــــــرَاِدِق الْــــِكبِْريَـــاِء ثُـــمَّ يَـــا جَــــــَواهِـــــَر الْــــَغيِْب عَـــــْن أَعْـــــنُيِ أَهْـــــلِ 
اإِلنْـَشاِء أَْن انْـزِلُـوا عَــْن مَـَقاعِــِدكُــْم ثُـمَّ تَهَــلَُّلوا َوتَـَكبَُّروا َوتَـَكرَّعُــوا كُــُؤوَب الْـبََقآِء مِــْن أَنَـامِــِل األَبْـَهى مِــنْ 
هَـــذَا الْــُغالمِ األَعْـــَلى فِــي هَـــذَا الْــيَومِ الّـَـِذي مَــا َشهِــَدْت عُـــيُوُن اإِلبْـَداعِ شِـــــبَْهُه واَل أَبْـُصُر االخْـــِترَاعِ 
ـنُوا عَـــرَْش األَعْـــظَمِ  مِـــثَْلُه َوفِـــيِْه قَــرَّْت عُـــيُوُن الْــَعظََمِةعَـــَلى مَـــْقَعِد عِـــزِّ َمحْـــــُموٍد أَْن يَــا حَـــــَمَلَة الــَعرِْش زَيّـِ
فِــي هَــذَا الْـيَومِ، ألَنَّ فِــيِْه ظَهَـــَر جَــــَماُل امْلَْكنُوِن الّـَِذي مَــا فَـازَ بِــلَِقائِــِه أَهْــُل فِــرَْدوِس األَعْــَلى واَل أَهْــلُ 
ُهوِد، ثُـمَّ  ِه َوقَـرِّْت مِـــْن جَــــَمالِـه عُــيُوُن الْـَغيِْب َوالـشُّ جَــــنَِّة امْلَأَْوى، قُـْل تَـاهللِ قَـْد ظَهَـــَر غَـيُْب امْلَْكنُوِن بِــأَتَـمِّ
ـــــحَ عَـــلِيِهْم كَـــْوثَـُر الْــُقْدِس عَـــْن بَحْــــِر اسْــــــمِ َربّـِِهمِ امْلَـْشُهوِد، قُــلْ  ــُروا نُـفُوسَــــــُهْم بِــَما رُشّـِ ـِذيـَن طَهّـَ عُـــيُوُن الّـَ
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َمواِت َواألَرِْض ثُـمَّ إِسْــــــتَْعَلى ِبسُــــــْلطَانِــِه عَـــَلى  هَـــذَا يَـْوٌم فِــيِْه عَـــرََّف اهللُ نَـفَْسُه عَـــَلى كُـــلِّ مَــْن فِــي الـسَّ
مَـــْن فِـــي مَـــَلُكوِت األَمْـــِر َواْلخَــــْلِق، فَــتََعالَـــى مِــــْن هَـــذَا الْـــفَْضِل امْلُـَقدَِّس امْلُـبَارَِك امْلَـْحبُوِب، َوهَـــذَا يَــْومٌ 
ــِذي بِــــِه شُــــــــقَِّت األَسْـــــــتَاُر َوظَهَـــــرَِت األَسْـــــــرَاُر َوبَـــَرزَِت األَثْـــَماُر مِـــــنْ  فِــــيِْه ظَهَـــــَر جَــــــَماُل الْـــِقَدمِ بِــــِطرَاِز الّـَ
َماُء بِـــــَما  ـــِهمِ امْلُـــْختَاُر َوبَــــَرزَِت األَرُْض بِـــــَما فِـــــيَْها َوالــــسَّ األَشْـــــــــَجاِر، َونَــــطََقِت األَشْـــــــــيَآُء فِـــــي ِذكْــــــِر َربّـِ
عَــَليَْها َوالْــجِبَاُل بِــَما فِــي سِـــــرِّهَــا َوالْــِبَحاُر بِــَما فِــي قَــْعرِهَــا َولَــو هُــْم كَـــانُـوا فِــي أَنْـفُِسِهْم مُــْحتَجِبُوَن، 
ــــرِْك َوالْـَهَوى َواسْـــــتََوى جَــــَماُل الْـِقَدمِ عَــَلى عَــرِْش األَعْــظَمِ، يَـومَـِئذٍ  ــــرَْت أَصْـــــــــنَاُم الشّـِ َوهَــذَا يَـْوٌم فِـيِْه ُكسّـِ
نَـطََقْت ُروُح األَكْـــرَمِ عَــْن مَــْكَمِن الْــبَقآِء َوُروُح األَقْــَدِس عَــْن سِـــــْدرَِة امْلُنْتَهى َوُروُح األَمْــِر عَــْن َشجَــــرَةِ 
ــِذي ظَهَــــَر فِـــي األَكْــــَواِن بِـــَما ال  الْـــُقْصَوى َوُروُح الْـــِعزِّ مِــــْن جَـــــبَُروِت األَعْــــَلى بِـــأَْن تَــبَارََك الــرَّحْـــــمُن الّـَ
َمواِت َواألَرِْض َوبِـَكلَِمٍة مِــنْ  أَْدرَكَــتُْه الْـُعيُوُن، قُـْل هَــذَا الّـَِذي ِبحَـــرَكَــٍة مِــْن إِصْـــــــــبَِعِه لَـيَنَْعِدمُـنَّ خَــْلُق الـسَّ
َ ُكلُّ اْلوُجوِد إِلى َشطِْر اهللِ امْلَُهيِمِن اْلَعِزيِز  فَِمِه َليَْحينَيَّ ُكلُّ امْلَوُجوَداِت َوِبِإَشارٍَة ِمْن طَرِْفِه يَنَْقلنِبُّ
َماِء قَـــْد نُـــزِّلَ  ــِذي رُفِـــعَ إِلـــى الـــسَّ الْـــَوُدوِد، قُـــْل أَْن يَـــا مَـــألَ الـــرُّهْــــبَاِن عَــــزِّلُـــوا كَــــنَائِـــَس التَّسْـــــــِبيحِ أِلَنَّ الّـَ
ِباْلَحقِّ َويَطُوُف َحْوَل الَعرِْش، تَاهللِ اْلَحقِّ إِنَّ اْليَْوَم يَِصيحُ النَّاُقوُس َعَلى ِذْكِري َويُنَاِدي النَّاُقوُر 
وُر ِبـــاسْــــــِمي امْلُـَهيِْمِن الْــَقيُّومِ، ال تَحْـــــرِمُـــوا أَنْــفَُسُكْم مِــــْن فَــْضِل هَـــذَا الْــيَومِ ثُــمَّ  عَـــَلى َوصْــــــــــِفي َوالــصُّ
ُكوا بِـــــَحبِْل اهللِ الْــــَقائِـــــمِ الــــظَّاهِـــــِر الــــنَّاطِـــــــقِ  أَسْــــــــرِعُـــــوا إِلــــى مَـــــَقرِّ الــــَعرِْش َوَدعُـــــوا مَـــــا عِــــــنَْدكُــــــْم َوتَــــَمسَّ
َهاَدِة غَــنُّوا َوتَـَغنُّوا فِــي هَـــذَا الْــِعيِد الّـَـِذي ظَهَـــَر بِــالْــَحقِّ َومَــا فَـازَ  امْلَـْشُهوِد، أَْن يَـا أَهْـــَل الْــَغيِْب َوالـشَّ
بِــــِه أَحَــــــٌد ال مِـــــْن قَــــبُْل وال مِـــــْن بَــــْعُد إِْن أَنْــــتُْم تَــــْعَلُموَن، َوقَــــْد أَرْفَــــعَ اهللُ فِــــيِْه الْــــَقَلَم عَـــــْن كُـــــلِّ مَــــْن فِــــي 
َمواِت َواألَرِْض َوهَـــــذَا مَــــا أَشْــــــــَرَق بِــــِه حُــــــْكُم الْــــِقَدمِ عَـــــْن َمشْــــــــِرِق الْــــَقَلمِ لِـــتَفْرَحُــــــنَّ فِــــي أَنْـــفُِسُكمْ  الـــسَّ
َة الْــِفرَْدوِس قُــْل تَـاهللِ الْــَحقِّ الْــيَوُم يَـومُــكِ  ـِذيـَن هُــْم يَـفْرَحُــــوَن، أَْن يَـا قَــَلمِ فَـأَخْــِبْر حُــــوِريّـَ َوتَـُكونُـنَّ مِـــَن الّـَ
فَاظَْهِري َكيَْف تََشاِء ثُمَّ اْلِبِسي إِْستَبَْرَق األَْسَماِء َوُسنُْدَس اْلبَيَْضاِء َكيَْف تُِريِديَن ثُمَّ اْخرُِجي 
ْمِس امْلُشْـــــــِرِق عَـــْن جَـــــِبنيِ الْـــبََهآِء ثُــمَّ انْــزِلِــي عَـــْن مَـــْكنَنِ األَعْـــَلى َوقِـــِفي بَــنيَْ  عَـــْن غُـــرَِف الْـــبََقاِء كَــــالــشَّ
ــــتِْر مِـــْن َوجْــــِهِك الْـَحْورَاِء لَـَعلَّ بِــذَلِـَك تَـنَْشقُّ حُــــُجبَاُت األَكْـــبَرُ  َمآِء ثُـمَّ اكْـــِشِفي بُـرْقُـعَ السّـِ األَرِْض َوالـسَّ
عَـــْن َوجْـــــِه هَـــؤالِء َويَــنْظُُرنَّ بِـــامْلَـنْظَِر األَكْـــبَِر جَـــــَماِل اهللِ امْلُـَقدَِّس الْــَعِزيــِز امْلَـْحبُوِب، أَْن يَــا قُــرَّةَ الْــِقَدمِ 
تَــاهللِ إِنَّ امْلُشْـــــــرِكِــــنَي فِـــي سُـــــــْكرَاٍن مِــــَن الْـــَوهْـــمِ َولَـــْن يَــْقِدُرنَّ أَْن يُــرْجِــــُعنَّ الْـــبََصَر إِلــى شَـــــــطِْر األَطْهَــــرِ 
ـــَك ِبسُـــــــــْلطَاِن عِــــــْصَمِتَك عَــــــَصْمتَِني خَــــــْلَف حُـــــــُجبَاِت الــــنُّوِر َوتَحَـــــــرَّمْـــــَت جَـــــــَمالِــــي عَــــــْن مُـــــَشاهَــــــَدةِ  إِنّـَ َو
أَعْــَدائِــَك وَكَــاَن األَمْــُر بِــيَِدَك َوأَنْـَت الْـَحاكِــُم كَــيَْف تَـَشاُء بِــَقولِـَك كُــْن فَـيَُكوُن، أَْن يَـا حُــــوِريّـََة الْـبََهآِء أَنِ 
ـِري بَـَصرَِك األَطْهَــَر عَــْن وجُــــوِه اْلبَشَـــــِر تَـاهللِ الْـَحقِّ لَـْن يُـْدرِكَــِك إاِلَّ  اخْــرُجِـــي عَــْن مَـْكَمِن الْـبََقاِء ثُـمَّ طَهّـِ
فَاِت عَــــنْ  أَهْــــُل الـــنَّظَِر مِــــْن هَــــذَا امْلَــنْظَِر األَكْــــبَِر َدعِــــي مَــــَلُكوَت األَسْـــــــَماِء عَــــْن يَـــِميِْنِك َوجَــــــبَُروَت الـــصِّ
ا  ا خُــلَِق فِــي جَــــبَُروِت األَمْــِر َو مُــَعرِّ يَـًة عَــمَّ يَـَسارِِك ثُـمَّ أَشْــــــرِقِــي بِــِإذْنِــي عَــْن أُفُـِق عِــْصَمِتي عَــِريّـًَة عَــمَّ
ذُوَِّت فِــي مَــَلُكوِت اْلخَـــْلِق لِيَظْهَـــَر بِــِك طِــــرَازُ اهللِ فِــي كُـــلِّ مَــا سِـــــَواهُ ثُـمَّ غَــنِّي عَـــَلى أَحْــــَسِن الـنََّغَماتِ 
َمَواِت لَـَعلَّ يَـنَْقِطُعنَّ الْـوجُــــوُد إِلـى َوجْــــِه َربّـِِك امْلَُقدَِّس الْـَعِزيـِز الْـَوُدوِد. أَْن اطُْلِعي  بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ
يْـَحاِن لِتَهُــبَّ عَــَلى الْـَعامَلنِيَ  عَــْن أُفُـِق الـرِّضْـــــــــَواِن ِبجَـــَماِل الـرَّحْـــمِن َوعَــلِِّقي حَـــْوَل ثَـْديَـيِْك مِــْن جُـــْعِدِك الـرَّ
ــاِك أَْن تَسْـــــــتُِري تَـــرَائِــــَب امْلَــْصُقوِل عَــــْن مَــــإِل الـــظُُّهوِر َوغِـــــاللَـــَة الْـــُقْدِس عَــــنْ  ــِك امْلَــنَّاِن، إِيّـَ نَـــفََحاُت َربّـِ
ْعِر مَـرْمُـولَـَة الْـفَرْعِ ُمحْــــَمرَّةَ الْـَوجْــــِه مُـزَيّـَنََة اْلخَــدِّ  َلحَــــظَاِت األُنْـِس ثُـمَّ اْدخُــلِي تِــْلَقاَء الْـَعرِْش مُـَعلََّقَة الـشَّ
مَــْكُحولَـَة الْـَعنْيِ َوخُــِذي بِــاسْـــــِمي األَعْــَلى كُــؤوَب الْـبَيَْضآِء عَــَلى كَــفِِّك الْـَحْورَآِء ثُـمَّ اسْـــــِقي مَــألَ الْـبََقآءِ 
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رَحِــــيَق اْلحَــــْمرَآِء مِـــْن جَــــَمالِـي األَبْـَهى لَــَعلَّ مَــألَ الـظُُّهوِر يَظْهَـــُرنَّ فِــي هَـــذَا الْــِعيِد امْلَـْشُهوِر مِـــْن هَـــذَا 
اْلخَــــْمِر الــطَُّهوِر عَـــْن حُـــــُجبَاِت الْــُغيُوِر َويَخْــــرُجُـــــنَّ عَـــْن خَـــْلِف سُـــــــبَُحاِت امْلَسْـــــــتُوِر ِبسُـــــــْلطَانِـــي الْــَعِزيــزِ 
ٌة قَـْد كُـــنُْت عَــَلى قُـطِْب الـرُّضْـــــــــَواِن عَــْن خَــْلِف سِـــــتْرِ  امْلُْقتَِدِر امْلَُهيِْمِن الْـَقيُّومِ، تَـاهللِ الْـَحقِّ إِنّـِي لَـُحوِريّـَ
الـــرَّحْــــــمِن َومَــــا أَْدرَكَــــتِْني عُــــيُوُن أَهْــــِل اإِلمْــــَكاِن لَـــْم يَـــزَْل كُــــنُْت َمسْـــــــتُورَةً عَــــْن َورَآِء حِـــــَجاِب الْـــِعْصَمةِ 
ــــيَ األَعْــــــَلى َشهِــــــْدُت بِــــــأَنَّ  خَــــــْلَف سُـــــــــرَاِدِق الْـــــَعظََمِة سَـــــــــِمْعُت صَـــــــــــــْوَت األَحْــــــــَلى عَــــــْن يَـــــِمنيِ عَــــــرِْش َربّـِ
الــرِّضْــــــــــَواَن يَتَحَـــــرَُّك فِـــي نَــفِْسِه َويَتَحَـــــرَُّك كُــــلُّ مَـــا خُـــلَِق فِـــيِْه لِــلَِقاِء اهللِ األَبْــَهى، إِذًا ارْتَــفَعَ نِـــَداٌء آخَـــرُ 
تَــاهللِ قَــْد ظَهَــــَر مَـــْحبُوُب الْــَعامَلِــنَي فَــطُوبَــى مِلَـْن يَــْحِضُر بَــنْيَ يَــِديــِه َويُشَـــــــرَُّف بِـــلَِقائِـــِه َويَــْسَمعُ نَــَغَماتِـــهِ 
امْلُــَقدَِّس الْــــَعِزيـــِز امْلَــْحبُوِب َواسْــــــــتَْجذََب مِـــــْن نِــــَداِء اهللِ أَفْـــِئَدةُ مَــــإِل األَعْــــَلى ثُـــمَّ قُــــُلوُب أَهْــــِل مَــــيَاِديـــنِ 
ـــــُهوا إِلـــى شَــــــــطْرِ  وِق إِلـــى مَــــَقامٍ كُـــــلُُّهُم اهْــــتَزُّوا فِــــي أَنْـــفُِسِهْم َوتَـــَوجّـَ الْـــبََقآِء َوأَخَــــذَتْـــُهْم جَــــــذَبَـــاُت الـــشَّ
ــي لَـــو أُِريـــُد أَْن أَذْكُــــَر مَــــا َشهِــــْدُت فِــــي تِــــْلَك الْـــَحالَـــِة لَـــْن أَقْـــِدَر َولَـــو  إِنّـِ الْـــُقْدِس مَــــَقامِ عِــــزِّ مَــــْمنُوعِ، َو
أَتَـَكلَُّم بِــُكلِّ الـلَِّساِن، َومَــعَ هَـــذَا الْــفَْضِل الّـَـِذي أَحَــــاَط كُـــلَّ األَشْــــــيَاِء َوجَــــذِْب الّـَـِذي أَخَـــذَ كُـــلَّ مَــْن فِــي 
لُـَججِ األَسْــــــَماِء َشهِــْدُت بِــأَنَّ مَــألَ الْـبَيَاِن فِــي غَـفَْلٍة َوحِــــَجاٍب كَـــأَنّـَُهْم فِــي أَجْــــَداِث الْـفَنَاِء هُــْم مَــيِّتُوَن، 
أَْن يَــا مَــألَ الْــبَيَاِن أَتَْحسَــــــبُوَن بَــْعَد إِعْـــرَاضِـــــــــُكْم عَـــْن هَـــذَا الــظُُّهوِر أَنْــتُْم فِــي سُــــــبُِل الــرُّوحِ تَسْــــــُلُكوَن؟ 
َة الْــُقْدِس َدعِـــي  ال فَـَوجَــــَمالِـي الّـَـِذي جَــــَعَلُه اهللُ َمظْهَـــَر جَــــَمالِـِه بَـنْيَ مَــا كَـــاَن َومَــا يَـُكوُن، أَْن يَـا حُــــوِريّـَ
ـُهْم غَـــيْرُ  ـَر فِـــيَْها إاِلَّ مَـــا يَخْــــُرُج عَـــْن الْـــَهوى أِلَنّـَ آَء لَـــْن يُــؤَثّـِ ِذكْــــَر هَـــؤالِء ألَنَّ قُـــُلوبَــُهْم مِــــْن حِـــــَجارٍَة صَــــــــــمَّ
بَـالِـغٍ فِــي األَمْــِر يَسْــــــتَرْضِــــــــُعنَّ مِـــْن ثَـِدي الْــَغفَْلِة لَــنَبَ اْلَجهْـــِل أَِن اتْـرُكِـــيِْهْم عَــَلى الـتُّرَاِب ثُـمَّ غَــنِّي عَــَلى 
ا ظَهَـــــَر فِــــي مَــــَلُكوِت اإِلنْـــَشاءِ  لَــــْحِني فِــــي جَــــــبَُروِت الْــــبََقآِء ثُـــمَّ أَخْــــِبِري أَهْــــَل مَــــَقاعِـــــِد الْــــِفرَْدوِس عَــــمَّ
لِيَسْـــــتَْجِذبُـنَّ مِــْن نَـَغَماتِــِك َويُسْـــــرِعُــنَّ إِلـى جَــــَماِل قُـْدٍس مَــوعُــوٍد َولِـيَطَّلُِعنَّ ِبهَــذَا الْـيَومِ الّـَِذي فِــيِْه زُيّـِنَتْ 
هَــــيَاكِــــُل األَشْــــــــيَاِء بِــــَقِميِص األَسْـــــــَماِء َواسْـــــــتَرْقَـــى كُــــلُّ فَـــِقيٍر إِلـــى مَــــْكَمِن الْـــَغنَاِء َوغُـــِفَر كُــــلُّ عَــــاصِــــــــــي 
َمحْــــُرومٍ، أَْن ابْـتَُغوا يَـا قَـْومِ فِــي هَــِذِه األَيّـَامِ فَـْضَل اهللِ َورَحْــــَمتَُه الّـَِتي َوسِـــــَعْت كُـــلَّ امْلُْمِكنَاِت إِيّـَاكُـــمْ 
أَْن تُــــَعقِّبُوا كُـــــلَّ جَــــــاهِـــــٍل مَــــْحُجوٍب، إِذًا تَــــمَّ نِــــَداُء الْــــَقَلمِ فِــــي هَـــــذَا الــــلَّوحِ فِــــي هَـــــذَا الــــذِّكْـــــِر امْلُـــبَارَكِ 

امْلَْحتُومِ.

ُمْقتَطٌَف ِمْن َلوْحٍ ُمبَارٍَك آَخر ألَيَّامِ الرِّْضوَاِن

َمآِء أَْن اسْـــــتَِمُعوا شَــــــَهاَدةَ اهللِ مِــْن لِـَساِن َربّـُِكُم األَبْـَهى، إِنّـَُه َشهِــَد لِـنَفِْسهِ  أَْن يَـا مَــألَ األَرِْض َوالـسَّ
ـُه السْـــــــمُ  ــِذي ظَهَــــَر إِنّـَ ـُه ال إِلَـــَه إاِلَّ هُـــَو، َوالّـَ بِـــنَفِْسِه قَـــبَْل أَْن تُــرْفَــعَ سَـــــــَمآُء أَمْـــرِِه َوسَـــــــَحاُب قَـــَضائِـــِه بِـــأَنّـَ
َمواِت َواألَرَضِـــــــــــنَي، َشهِــــَد اهللُ لِـــنَفِْسهِ  تُُه عَـــــَلى مَــــْن فِــــي الـــسَّ األَعْـــــظَُم بِــــِه ثَـــبََت بُـــرْهَـــــاُن الْــــِقَدمِ َوحُــــــجَّ
ـُه َمظْهَــــُر أَسْـــــــَمائِـــِه الْـــُحْسنَى  ــِذي أَتَــى بِـــالْـــَحقِّ إِنّـَ ـُه ال إِلَـــَه إاِلَّ هُـــَو، َوالّـَ بِـــنَفِْسِه فِـــي كَــــيْنُونَــِة ذَاتِـــِه بِـــأَنّـَ
وُح األَعْـــظَُم عِــــنَْد سِــــــْدرَةِ  َومَـــطْلِعُ صِـــــــــفَاتِـــِه الْــُعْليَا، بِـــِه َدلَــعَ لِــَساُن اْلفَجْـــــِر عَـــْن أُفُــِق الْــبََقاِء َونَــطََق الــرُّ
ــِتيْ نُـــزِّلَـــْت مِــــْن سَـــــــَماءِ  ــُه هُــــَو امْلَــْقُصوُد فِـــي مَـــَدائِـــِن األَسْـــــــَماِء َوامْلَــذْكُــــوُر فِـــي أَلْـــَواحِ الّـَ امْلُــنْتََهى، بِـــأَنّـَ
ـُه َلسَـــــــبَُب األَعْـــظَُم بَــنْيَ األُمَـــمِ قَـــْد ظَهَــــَر لِــَحيَوِة الْـــَعامَلِــنَي،  إِنّـَ َماِء، َو ـُكْم مَـــالِــِك األَرِْض َوالــسَّ مَـــِشيَِّة َربّـِ
ـُه ال إِلَــَه إاِلَّ هُـــَو،  فَاِت بِـــأَنّـَ َشهِـــَد اهللُ لِــذَاتِـــِه بِـــذَاتِـــِه قَــبَْل خَـــْلِق امْلُـْمِكنَاِت َوقَــبَْل ظُـُهوِر األَسْــــــَماِء َوالــصِّ
إِنّـَا حِـــيْنَِئٍذ مِــْن أُفُـِقهِ  َوالّـَِذي أَتَـى عَــَلى سَـــــَحاِب الْـَقَضاِء إِنّـَُه لَـَوِديْـَعُة اهللِ بَـيْنَُكْم َوَمظْهَــُر ذَاتِــِه فِـيُْكْم َو
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ـــــِذي مِـــــــنُْه قَــــــرَّْت عُــــــيُوُن أَهْــــــلِ  َمآِء ِبهَـــــــذَا اْلجَــــــــَماِل الّـَ نَْشهَـــــــُد َونَـــــَرى َونَـــــْدعُــــــو مَــــــْن فِــــــي األَرِْض َوالـــــسَّ
َـــنْظَِر األَكْـــــبَِر َومَــــا مَــــنََعتُْهمْ  ــُدوا الْــــبََصَر عَـــــْن امْل ـــِذيـــَن مَــــا ارْتّـَ اِن سُــــــــرَاِدِق الْــــُقْدِس الّـَ الْــــِفرَْدوِس َوسُــــــــكَّ
ُه لَــُهَو الّـَـِذي يَـنِْطُق فِــي كُـــلِّ األَشْــــــيَاءِ  سُــــــبَُحاُت اْلبَشَــــــِر عَــْن الـنَّظَر ِإِلـى َوجْــــِه اهللِ الْــَعِزيـِز الْــبَِديـعِ، إِنّـَ
ــَلعَ بِــــِه أَحَــــــٌد إاِلَّ  ـــِذي مَــــا اطّـَ ــُكُم الـــرَّحْــــــمُن الـــرَّحِــــــيُم، لَــــْم أَزَْل كُـــــنُْت كَـــــنْزًا فِــــي امْلَــَقامِ الّـَ ــي أَنَـــا َربّـُ بِــــأَنّـِ
نَــفِْسيَ الْــَعلِيُم الْــَخِبيُر، َدعُـــوا مَــا عِـــنَْدكُـــْم ثُــمَّ اعْـــرُجُــــوا بِــَجنَاحِــــنيِ االنْــِقطَاعِ إِلــى هَـــذَا الْــَهَواِء الّـَـِذي 
ـِذي كَـــاَن مَـــْكنُونًــا فِـــي خَـــزَائِـــنِ  ـُكُم الْــَغفُوِر الْــَكِريْــمِ، َونَــفِْسي قَــْد أَتَــى الْــيَوُم الّـَ تَــُمرُّ فِـــيِْه نَــَسَماُت َربّـِ
قَ  ـُه لَــظَاهِـــِري بَــيْنَُكْم مَـــْن فَــرَّ ـُكْم أَْن اسْــــــتَبِْشُروا فِـــي هَـــذَا الْــيَومِ امْلُـبَارَِك الْــَعِزيــِز امْلَـِنيعِ، إِنّـَ قُــْدرَِة َربّـِ
بَـيْنَُه َوبَـيِْني قَــْد بَـُعَد عَــْن صِـــــــــرَاِط حَــــقٍّ ُمسْــــــتَِقيمٍ، َوبِــِه غَــنَِّت الْــَورْقَــاُء عَــَلى أَفْـنَاِن سِـــــْدرَِة الْــبََهاِء تَـاهللِ 
الْــــَحقِّ قَــــْد أَتَـــى مَــــْحبُوُب الْــــَعامَلِـــنَي، سُــــــــبَْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلَــــِهي هَـــــْل يَـــْقِدُر أَحَــــــٌد أَْن يَـــْشُكرََك عَـــــَلى 
ـِتَك َوهَـــَواِء إِرَاَدتِـــَك َوجَـــــَعْلتََها مَـــْخُصوصَــــــــــًة أِلَهْـــِل الْــبََهاِء فِـــي  ـِتيْ نَــزَّلْــتََها مِـــْن سَــــــَماِء أَحَـــــِديّـَ الــنَّْعَمآِء الّـَ
َمَلُكوِت اإِلنَْشاِء ال فََوِعزَِّتَك يَا َمْحبُوَب اْلَعامَلنَِي َوَمْقُصوَد اْلَعارِِفنَي، َلو تَْجَعُل لُِكلِّ َواِحٍد ِمْن َخْلِق 
َمَواِت َواألَرِْض أَلْــُسنًا نَــاطِــــَقاٍت بِـــَعَدِد كُـــلِّ الــذَّرَّاِت َويَــْشُكُرونَــَك بِـــَدَوامِ مَـــَلُكوتِـــَك َوجَـــــبَُروتِـــَك بِـــَما  الــسَّ
َمآءِ  ــِذي تَجَـــــلَّيَْت فِـــيِْه بِـــذَاتِــــَك عَــــَلى مَـــْن فِـــي األَرِْض َوالـــسَّ أَكْــــرَمْـــَت عَــــَلى مُـــِحبِّيَك فِـــي هَــــذَا الْـــيَومِ الّـَ
َوِبجَــــَمالِـَك عَــَلى أَهْــِل مَــَدايـِن الْـبََقاِء َوبِــاسْـــــِمَك عَــَلى مَــْن فِــي لُـَججِ الْـِكبِْريَـاِء لِـيَُكوَن مَــْعُدومًــا عِــنَْد مَــا 
إِحْــــَسانِــَك، لَــْم أَْدِر يَـا إِلَــِهي أَيَّ نَـْعَمائِــَك أَذْكُـــُر فِــي هَــذَا الْــيَومِ  أَعْــطَيْتَُه بِــفَْضلَِك َوأَنْـَعْمتَُه بِــُجوِدَك َو
ـِذي اسْــــــتَنَاَر مِـــْن نُــوِر ذَاتِـــَك َواسْــــــتََضاَء مِـــْن بَــواِرقِ  ـامِـــَك َوَمشْــــــِرَق أَنْــَوارَِك الّـَ ـِذي جَـــــَعْلتَُه مَـــطْلِعَ أَيّـَ الّـَ
ـِذيــَن اخْـــتََصْصتَُهْم بَــنيَْ  أَنْــَواِر َوجْــــِهَك، أَأَذْكُـــُر امْلَـائِــَدةَ الّـَـِتي نَــزَّلْــتََها فِــي هَـــذَا الْــيَومِ أِلَهْـــِل الْــبََهآِء الّـَ
ـِتي مِـــْن كُـــلِّ حَـــــرٍْف مِـــنَْها أَشْــــــرَقَــْت شُــــــُموُس الْــِحْكَمةِ  َمآِء َوجَـــــَعْلَت كُـــأُوسَــــــَها كَـــلَِماتِـــَك الّـَ األَرِْض َوالــسَّ
َوالْــبَيَاِن واَلحَــــْت أَنْـَواُر الْــَعظََمِة َوالـتِّبْيَاِن وَكَـــاَن فِــيَْها مَــائِــَدةُ امْلَـَعانِــي الّـَـِتي لَــْم تَـزَْل كَـــانَـْت َمخْـــزُونَـةً 
فِــي خَــزَائِــِن عِـــْصَمِتَك َومَــْكنُونَـًة خَــْلَف سُـــــرَاِدِق عَــظََمِتَك، أَْم أَذْكُـــُر يَـا إِلَـِهي ظُـُهْورََك فِــي هَــذَا الْـيَومِ 
عَــْن َمشْــــــِرِق هُــِويّـَِتَك َواسْــــــِتَوائِــَك عَــَلى عَــرِْش اسْــــــِمَك الْـَوهْــاِب مِـــْن غَـيِْر األَسْــــــتَاِر َواألَحْــــَجاِب َوتَـَكلَُّمكَ 
ـــــرُّ  َهاَدِة، َونَـفِْسيَ الْــَحقِّ قَــْد ظَهَـــَر الْــَغيُْب امْلَْكنُوُن َوالسّـِ بِــلَِساِن الْــُقْدرَِة َوالْــُقوَِّة مِلَْن فِــي الْــَغيِْب َوالـشَّ
َماِء، قَـــْد َعجِــزَْت أَلْـــُسنُ  امْلَخْــــزُوُن، مَــــْن أَرَاَدنِــــي يَـــرَانِــــي يَـــا فَـــاطِـــــَر األَسْـــــــَماِء َوخَــــالِـــَق األَرِْض َوالـــسَّ
ـــامِـــــَك، هَـــــذَا يَــــْوٌم فِـــــيِْه َدعَـــــْوتَ  ـــِذي جَـــــــَعْلتَُه َمشْــــــــِرَق أَيّـَ ا قَــــْد أَعْـــــطَيْتَُهْم فِـــــي هَـــــذَا الْــــيَومِ الّـَ بَــــِريَــــِتَك عَـــــمَّ
بِـــنَي إِلــى مَـــطْلِعِ قُــْربِـــَك َوامْلُخْــــلِِصنَي إِلــى َمشْـــــــِرِق أَنْــَواِر َوجْـــــِهَك، َوهَـــذَا لَــيَوُم قَــْد أَخَـــذَْت اْلَعهْــــدَ  امْلُـَقرَّ

َر النَّاَس ِبالَِّذي ظََهَر ِبَمَلُكوِت ُقْدرَِتَك َوَجبَُروِت ُسْلطَاِنَك ..."  ِمْن ُكلِّ َشيٍء ِبأَْن يُبَشِّ

ُمْقتَطٌَف ِمْن َلوْحٍ آَخر

وُح األَعْــظَُم شَــــــفَِتيِه مَــرَّةً أُخْــَرى، نَـاَدى َوقَـاَل يَـا أَهْــلَ  ا أَخَــذَ فَـرَُح اهللِ كُــلَّ مَــا سِــــَواهُ فَـكَّ الـرُّ "... فَـَلمَّ
َمواِت َواألَرِْض ثُـمَّ يَـا أَهْـــَل جَــــبَُروِت األَمْــِر َواْلخَـــْلِق طُـوبَـى آِلذَانِــُكْم بِــَما سَــــــِمَعْت آيَـاتِ  مَــَلُكوِت الـسَّ
الْــَوصْـــــــــِل َوالْــوِصَـــــــــاِل، إِذًا فَـاسْــــــتَِمُعوا حَــــِديـَث الْــبُْعِد َوالْــِفرَاِق بِــَما أَرَاَد أَْن يَخْـــُرَج عَـــْن شَــــــطِْر الْــِعرَاقِ 
ـــَد هَـــذَا امْلِــيْثَاُق فِـــي أَْورَاِق اهللِ امْلُـْقتَِدِر الْـــَعلِيْمِ الْـــَحِكيْمِ، قَـــْد فَــزََع ِبهَــــذَا الــنَِّدآءِ  نَــيُِّر الْـــِفرَاِق بِـــَما أُكّـِ
َمآِء َوارْتَـفَعَ ضَـــــــــجِيُْجُهْم ثُـمَّ صَـــــــــِريْـُخُهْم عَــَلى شَــــــأٍْن خَــرِّت الْـوجُــــوهُ عَــَلى الـتُّرَابِ  اُن األَرِْض َوالـسَّ سُـــــكَّ
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ِبحُــــــزٍْن عَـــــِظيْمٍ، فَـــيَا عَـــــَجبًا مِـــــْن هَـــــذَا الْــــِفرَاِق األَصْـــــــــــَعِب الْــــَعِظيْمِ، َوتَـــَحيََّر ِبهَـــــذَا الـــنَِّدآِء مَــــألُ الْــــَغيْبِ 
ُهوِد َوبَـَلُغوا فِــي تِــْلَك الْــَحالَــِة إِلـى مَــَقامٍ نَسَــــــْت الْــَكاُف رُكْـــنََها الـنُّوَن َوالْــَحِبيُْب جَــــَماَل مَــْحبُوبِــهِ  َوالـشُّ
ا بَـَلغَ األَمْــُر إِلـى هَــذَا امْلََقامِ تَحَــــرَّكَ  الْـَعِزيـِز اْلحَــــِميِْد، فَـَواحُــــزْنًـا مِــْن هَــذَا الْـَقَضآِء امْلُثْبَِت امْلُِبنْيِ، فَـَلمَّ
جَــــَماُل الْــِقَدمِ فِــي نَــفِْسِه َوتَحَــــرَّكَـــْت كُـــلُّ األَشْــــــيَاِء فِــي سِـــــرِّهَـــا َوَجهْـــرِهَـــا إِلــى أَْن قَــاَم َوقَــامَــْت بِــِقيَامِـــهِ 
وُح مَـــــرَّةً أُخْـــــَرى قُــــدَّاَم الْــــَوجْـــــــِه أَْن يَــــا  َمَواِت َواألَرَضِـــــــــــنَي، إِذًا نَــــاَدى الــــرُّ قِـــــيَامَـــــُة الْــــُعظَْمى بَــــنْيَ الــــسَّ
وِر فِــي هَـــذَا الـظُُّهوِر لِـيَْحيَى بِــهِ  إِسْــــــرَافِــيُل تَـاهللِ الْــَحقِّ قَــْد خُـــلِْقَت لِهَـــذَا الْــيَومِ إِذًا فَـانْـفُخْ فِــي الـصُّ
َمَواِت َواألَرِْض، ثُمَّ نَفَخَ ِفيِْه أُْخَرى إِذًا  ُكلُّ َعظْمٍ رَِميْمٍ، فَنَفَخَ َكَما أُِمَر َوانَْصَعَق ُكلُّ َمْن ِفي السَّ
هُــْم قِــيَاٌم نَـاظِـــُروَن هَــذَا امْلَنْظََر الْــَكِريـَم، َونَـطَُقوا بِــأَْن تَـبَارََك اهللُ أَحْــــَسُن الْــَخالِـِقنَي، َومَــَشى جَــــَمالُ 
الْــِقَدمِ وَكَـــاَن يَـْمِشي أَمَــامَــُه مَــَلُكوُت الْــَوحِــــي َوعَـــْن َورَائِــِه جَــــبَُروُت اإِللْــَهامِ َوعَـــْن يَـِميِْنِه الهُـــوُت األَمْــرِ 
بِـــنْيَ، فَــيَا حَـــــبَّذَا هَـــذَا األَمْـــُر الــظَّاهِـــُر الْــبَِديْــعُ، إِلــى أَْن بَــَلغَ صَــــــــــْحَن الْــبَيْتِ  َوعَـــْن يَــَسارِِه جُـــــنُوُد امْلُـَقرَّ
إِذًا َوقَـــَعْت عَــــَلى رِجْـــــَليِْه وجُـــــوهُ أَهْــــِل مَـــإِل الْـــُقْدِس ثُــمَّ تَــزَلْـــزَلَـــْت أَرْكَــــاُن الْـــبَيِْت مِــــْن فِـــرَاِق اهللِ امْلُــْقتَِدرِ 
الْــَعِزيــِز الْــَقِديــِر، َونَــاحَـــــْت قَــبَائِـــُل أَهْـــِل امْلَـَدائِـــِن كُــــلَِّها َواضْــــــــــطََربَــْت أَفْــِئَدةُ الــطَّائِـــِفنْيَ، فَــيَا حُـــــزْنًــا مِــــنْ 
ـــَف جَـــــــَماُل امْلَـــْحبُوِب بِـــــَما سَــــــــِمعَ الْــــَعِويــــلَ  ـــِذي بِـــــِه انْــــفََصَلْت أَرْكَـــــاُن الْــــَعامَلِـــنَي، فَــــتََوقّـَ هَـــــذَا الْــــِفرَاِق الّـَ
اِن الـتُّرَاِب َوبَـَكْت عَــنْيُ الْـَعظََمِة مِـــْن بُـَكائِــِهْم َوَورََد عَــَليِْه مِـــْن ضَـــــــــجِيْجِ أَحِــــبَّائِــهِ  َواالضْـــــــــِطرَاَب مِـــْن سُــــــكَّ
َمَواِت َواألَرَضِــــــــــــنْيَ، ثُـــــمَّ مَــــــَشى مَــــــرَّةً أُخْــــــَرى إِلـــــى أَْن بَـــــَلغَ قُـــــرَْب سِـــــــــتْرِ  مَــــــا ال حَــــــــَمَلُه مَــــــْن فِــــــي الـــــسَّ
ـِه أَخَــذَ ذَيْـَل اهللِ بِــأَنَـامِـــِل الـرَّجَــــاءَ  الْـِحَجاِب إِذًا َشهِــَد قُـدَّاَم رِجْــــلِِه طِــــفْالً رَضِــــــــيًْعا انْـَقطَعَ عَــْن ثَـْدي أُمّـِ
َوَدعَــــا بِــــِنَدآٍء ضَـــــــــــِعيٍْف َوبِــــذَلِـــَك سَـــــــتََر غُـــبَاُر اْلحُــــــزِْن َوجْــــــَه كُــــلِّ ِذي شُــــــــُعور َومَــــرَّْت نَـــَسائِــــُم الْـــَهمِّ عَــــَلى 
ـِذي بِـــِه تَــَغيَّرَْت وجُـــــوهُ امْلُخْــــلِِصنَي، َولَــوال عِــــْصَمةُ  الْــَخالئِـــِق أَجْـــــَمِعنْيَ، فَــَوا أَسَــــــفًا مِــــْن هَـــذَا اْلحُـــــزِْن الّـَ
ــــــبْعِ َوخَــــَسفَْت األَرُْض بِـــأَهْــــلَِها َوانْــَدكَّ كُــــلُّ جَـــــبٍَل شَـــــــامِــــخٍ  اهللِ لَـــتَنْفَِطَر فِـــي ذَلِــَك الْـــِحنْيِ سَـــــــَمَواُت السّـَ
رَفِــيْعٍ، ثُـمَّ رَفَـعَ أَنَـامِـــَل الْــُقوَِّة سِـــــتَْر حِــــَجاِب الْــَعظََمِة وطَـَلعَ عَــْن خَــْلِفِه جَــــَماُل الْــِعزَِّة ِبسُــــــْلطَاٍن عَــِظيمٍ، 
وُح فِـــي آخِـــــِر نِـــَدائِـــِه تَــاهللِ قَـــدْ  ـــاِب نَــاَدى الــرُّ ا أَرَاَد اْلخُــــُروَج عَــــِن الْـــبَاِب ذَاُت اهللِ الْـــَعِزيــِز الْـــَوهّـَ فَــَلمَّ
خَـــَرَج مَــْحبُوُب الْــَعامَلِـنَي عَـــْن بَـيِْتِه بِــَما اْكتَسَــــــَب أَيْـِدي الـظَّامِلِـنَي، ثُـمَّ بَـَكى فِــي نَـفِْسِه َوبَـَكى بِــبَُكائِــهِ 
َمآِء َوالْــَواقِــفُوَن فِــي الْــَهوآِء ثُـمَّ الـطَّائِــفُوَن حَــــْوَل جَــــَماِل الْــِكبِْريَـآِء َوقَــاَل فَـاعْـــَلُموا  أَهْـــُل األَرِْض َوالـسَّ
َمآِء ِبهَـــذَا  بِـــأَنَّ فِـــي اْلخُـــُروجِ فِـــي يَــْومِ الــظُُّهور ِآليَــاٌت ثُــمَّ بَــيِّنَاٌت لِــلَعارِفِـــنْيَ، لَــَعلَّ أَهْـــَل األَرِْض َوالــسَّ
بُـنَّ إِلـى اهللِ  اْلخُـــُروجِ فِــي هَـــذَا الْــيَومِ األَبْـَدعِ األَعْـــَلى يَخْـــرُجُــــنَّ عَـــْن حُــــُجبَاِت الـنَّفِْس َوالْــَهَوى َويَـتََقرَّ
ا خُــلَِق فِـي الـدُّنِـيا َومَـا قُـدَِّر فِـي مَـَلُكوِت اإِلنْـَشآِء، كَــذَلِـَك أَرَاَد اهللُ لَـُهمْ  الْـَعلِيّ األَبْـَهى َويَـنَْقِطُعنَّ عَــمَّ
اُل الْـــَغفُوُر الْـــَكِريـــُم، فَـــتَبَارََك اهللُ ُمظْهِــــَر هَــــذَا الْـــفَْضِل األَظْهَــــرِ  ــُه لَـــُهَو الْـــفَضَّ إِنّـَ فَـــْضالً مِــــْن عِــــنِْدِه َو
َهاَدِة ومِـــْن قُـدَّامِـــهِ  ـــَه إِلـى شَــــــطِْر الْـَقَضآِء مَــعَ جُــــنُوِد الْـَغيِْب َوالـشَّ امْلَِنيْعِ، خَــَرَج سُـــــْلطَاُن الْـبََقآِء َوتَـَوجّـَ
، إِذًا تَــــفَرََّد عَـــــنْ  ـــــــطِّ يُــــْسَمعُ حَــــــِننْيُ الْــــَعاشِـــــــِقنْيَ َوعَـــــْن َورَآئِــــِه عَـــــِويْــــُل امْلُشْــــــــتَاقِــــنْيَ إِلــــى أَْن بَــــَلغَ يَــــمَّ الشّـَ
بْرِ  ــــــــــاهُــــْم بِــــالـــصَّ وَح فَـــاَرَق عَــــْن أَجْــــــَساِد هَــــؤاُلِء امْلُخْـــــلِِصنْيَ، َوَوصّـَ أَصْـــــــــــِفيَائِــــِه َوفَـــاَرَق عَــــنُْهْم كَـــــأَنَّ الـــرُّ
طِّ إِلى أَْن َدَخَل الرُّْضَواَن  َواالْصِطبَاِر َوأََمرَُهْم ِبتَْقَوى اهللِ امْلُْقتَِدِر اْلَعِزيِز امْلُْختَاِر، َوَمرَّ َعْن الشَّ
َواسْــــــتََقرَّ فِــيِْه عَــَلى الـَعرِْش ِبسُــــــْلطَانِــِه األَبْـَدعِ الْــبَِديـعِ، فَـتَبَارََك الْــَكِريـُم مُــبِْدُع هَــذَا الْــفَْضِل الْــَعِميْمِ، 
ا اسْــــــــتََوى جَــــــَماُل الْــــِقَدمِ تَجَــــــلَّى بِــــاسْــــــــِمِه الْــــَقيُّومِ عَــــَلى كُـــــلِّ األَشْــــــــيَاِء لِـــيُثِْبَت مَــــا رُقِــــَم مِـــــْن الْــــَقَلمِ  فَـــَلمَّ
ُهوِد ثُـمَّ بِــاسْــــــِمهِ  األَعْـــَلى مِـــْن لَــَدى اهللِ الْــَعلِيّ األَعْـــَلى، ثُـمَّ تَجَــــلَّى بِــاسْــــــِمِه الْــَغِنيِّ عَـــَلى الْــَغيِْب َوالـشُّ

!٨۸٥



الـــظَّاهِــــِر عَــــَلى مَــــا هُــــَو امْلَــذْكُـــــوُر َوامْلَسْـــــــتُوُر َوبِــــاسْـــــــِمِه األَعْــــظَمِ عَــــَلى مَــــظَاهِــــِر الْـــِقَدمِ َوسَـــــــائِــــِر األُمَــــمِ 
َوبِــاسْــــــِمِه الْــَعلِيمِ عَـــَلى مَــطَالِــعِ األَسْــــــَمآِء؛ طُـوبَــى مِلَـْن أَقْــبََل إِلــى مَــا ظَهَـــَر مِـــَن الْــفَْضِل األَعْـــظَمِ فِــي 
بِــــنْيَ َو اسْـــــــتَْقَربَـــتْ  ــِذي بِــــِه اسْـــــــتََقرَّْت أَفْـــِئَدةُ امْلُــَقرَّ هَــــذَا الْـــيَومِ الْـــَعِظيمِ، فَـــيَا حَــــــبَّذَا هَــــذَا االسْـــــــِتَواُء الّـَ
هِــنْيَ َوقَــرَّْت عُــيُوُن مَــإِل الْــَعالِـنْيَ،  ــْت نُـفُوُس امْلُتََوجِّ قُــُلوُب الْــَعارِفِــنْيَ َو اسْــــــتََضاَءْت وجُــــوهُ امْلُْقِبلنِْيَ َوتَـزَكّـَ
ُهوِد بِـــثَنَآِء اهللِ امْلَـلِِك الْـــَعِزيــِز اْلجَـــــِميِْل، فَــيَا حَـــــبَّذَا ذَاكَ  َوفُــِتَحْت لِــَساُن كُــــلِّ شَـــــــيٍْء مِــــَن الْـــَغيِْب َوالــشُّ
ـِذي مِـــنُْه تَــَضوََّع رَائِـــَحُة مِـــْسك امْلَـَعانِـــي بَــنْيَ الْــَعامَلِــنْيَ، وَكَـــاَن حِــــنْيُ االسْــــــِتَواِء حِــــنْيَ قِـــيَامِ  ـــــذَى الّـَ الشّـَ
الْـــــِعبَاِد لِــــَصَلوِة الْـــــَعْصِر هللِ الْـــــَعِزيــــِز اْلجَـــــــِميِْل، َوفِـــــي ذَلِــــَك آليَــــاٍت لِــــلُموقِـــــِننْيَ َوبَــــيِّنَاٍت لِــــلُمتَفَرِّسِــــــــنيَْ 
ـَف فِـــي الــرُّضْــــــــــَواِن جَـــــَماُل الــرَّحْـــــمِن إِثْــنَي َعشَــــــَر يَــْومًـــا َوفِـــي كُـــلِّ يَــْومٍ  ِريْــَن، َوتَــَوقّـَ إِشَـــــــارَاٍت لِــلُمتَبَصِّ َو
بِـنْيَ َوأَْرَواحُ  َولَـيَْلٍة يَـطُوفُـنَّ حَـــْوَل سُـــــرَاِدِق الْـَعظََمِة َوخِـــبَآِء الْـِعْصَمِة قَـبَائِـُل مَـإِل األَعْــَلى َوامْلاَلئِـَكُة امْلَُقرَّ
ـــِذي أَظْهَــــــَر هَـــــذَا  يَاطِـــــــنْيِ فَــــتَبَارََك اهللُ الّـَ امْلُـــرْسَـــــــــلنِْيَ َويَــــْحفَظُنَّ َويَحْـــــــرُسُـــــــــنَّ أَهْـــــَل اهللِ مِــــــْن جُـــــــنُوِد الــــشَّ
الـرُّضْــــــــــَواِن الْــَعِزيـِز امْلَـِنيْعِ، َوفِــي كُـــلِّ حِــــنْيٍ يَـنْزِلُــنَّ أَهْـــُل غُــرُفَـاِت الْــجِنَاِن بِــأَبَـاِريْـَق مِـــْن كَـــْوثَـِر الـظُُّهورِ 
َ بِــَها أَهْـــَل خِــــبَاِء امْلَجْــــِد َوفُسْــــــطَاِط عِـــزٍّ مُــِنيٍْر، فَـتَبَارََك اهللُ  ـــــْلَسِبيِل الـطَُّهوِر َويَـْسِقنيُّ َوأَكْـــَواٍب مِـــَن السّـَ
ا تَـمَّ مِــيَْقاُت اْلجُــــُلوِس َوأَتَـى حُــــْكُم الـرُّكُــوِب إِذًا قَـاَم جَــــَمالُ  ُمظْهِـُر هَــذَا الْـفَْضِل األَمْـنَعِ امْلُِحيِْط، فَـَلمَّ
ــِذي ظَهَــــَر بَــنيَْ  ــــــبَْحاُن الّـَ الــرَّحْـــــمِن َوخَــــَرَج عَــــِن الــرِّضْـــــــــــَواِن َورَكِــــَب عَــــَلى خَــــيِْر الْـــِحَصاِن، فَــتَبَارََك السّـُ
ا خَــــــَرَج ضَـــــــــــــجَّ الـــــرِّضْـــــــــــــَوانُ  َمَواِت َواألَرَضِــــــــــــنْيَ، فَـــــَلمَّ ــــِذي اسْـــــــــتَْعَلى عَــــــَلى الـــــسَّ األَكْــــــَواِن ِبسُـــــــــْلطَانِــــــِه الّـَ
َوأَشْــــــــــــَجارُهُ َوأَْورَاقُـــــــُه َوأَثْـــــــَمارُهُ َوجِـــــــــَدارُهُ َوهَــــــــَوائُــــــُه ثُـــــــمَّ أَرْضُـــــــــــــــُه َوبِـــــــنَائُــــــُه َواسْـــــــــــتَبَْشَر أَهْــــــــُل الْـــــــبَرَاِري 
َحاِري ثُـمَّ كَـــِثيْبَُها َوتُـرَابُـَها، كَـــذَلِـَك اسْــــــتََوى جَــــَماُل الْـِكبِْريَـآِء عَــَلى الـرَّفْـرَِف اْلحَــــْمرَآِء بِــَما كَـــانَ  َوالـصَّ
ُــــبَارَكَــــــةِ  ــــِذي رُقِـــــَم مِــــــْن إِصْـــــــــــــبَعِ اهللِ الْـــــَعلِيّ األَبْـــــَهى عَــــــَلى الْـــــَورَقَـــــِة امْل نَـــــاظِـــــــرًا إِلـــــى حُـــــــْكمِ الْـــــَقَضآِء الّـَ
الْــــبَيَْضآِء، وَكَــــــذلِــــَك قَــــَصْصنَا لَــــُكْم يَــــْوَم الــــظُُّهوِر َومَـــــا َورََد فِـــــيِْه مِــــــَن اْلخُــــــُروجِ بِـــــَما اْكتَسَـــــــــَب أَيْــــِدي 

اْليَأُْجوجِ الَِّذيَن َكفَُروا َوأَْشرَُكوا ِباهللِ امْلُْقتَِدِر اْلَعِزيِز اْلَكِريمِ.

مقتطفات ِمْن بيانات حضرة الباب بشأن
ظهور حضرة بهاء اهلل

"مـــثل ذلـــك الـــهيكل كـــمثل الـــّشمس فـــي الـــّسمآء وآيـــاتـــه ضـــياؤه، ومـــثل كـــّل املـــؤمـــنني اذا كـــانـــوا 
عــلى إيــمانــهم كــاملــرآة تــنعكس فــيها ضــياء الــّشمس بــقدر اســتعدادهــا ... يــا أهــل الــبيان إذا 
آمــنتم بــمن يظهــره اهلل فــأنــتم املــؤمــنون، وأمــا مــن يظهــره اهلل كــان وال يــزال غــنيًّا عــن الــعاملــني، 
فـمثالً لـو وضـعت مـرايـا إلـى مـا ال نـهايـة لـها فـي مـقابـلة الـّشمس لـتنعكس فـيها وتـدّل عـليها مـع 

أّن الّشمس غنيّة بنفسها َعْن وجود املرايا والّشموس املنعكسة فيها".

"بــعد غــروب شــمس الــحقيقة فــإنــه مــمتنع ظــهور آيــة مــن غــيره عــلى نــهج الــفطرة والــقدرة دون 
الـتّعلم حسـب األصـول املـتصّورة لـدى أهـل الـعلم، فـمع وجـود هـذا االمـتناع أي عـدم اسـتطاعـة 
أحـد غـير مـن يظهـره اهلل أن يـّدعـي هـذا األمـر فـرض فـي الـبيان بـأنّـه إذا اّدعـى مـّدعٍ وظهـرت 
مــنه آيــات ال يــجوز أن يــعترض عــليه أحــد، عــسى أن ال يــرد حــزن عــلى شــمس الــحقيقة تــلك، 
وذلــك بــالــرّغــم مــن أّن نــزول اآليــات عــلى نــهج الــفطرة مــن غــيره لــهو أمــر مســتحيل ومــع فــرض 
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هــذا االمــتناع لــو نســب شــخص نــفسه لــذلــك يــترك حــكمه هلل وال يــجوز للخــلق أن يــحكموا عــليه 
وذلـك إجـالالً السـم مـحبوبـهم، فِــي حـني ال يـوجـد مـن يسـتطيع اّدعـاء مـثل هـذا املـقام، فـان كـان 
قـد حـصل مـثل ذلـك فـي كـور الـقرآن سـيحصل ايـًضا فِــي هـذا الـكور، إّن آيـاتـه بـنفسها دلـيل 
عـلى نـور شـمس وجـوده وإّن عجـز الـكّل دلـيل عـلى الـفقر والـحاجـة إلـيه، وسـبب كـّل مـا ذكـر هـو 

األمل في أن ال تزّل أقدامهم عن الّصراط في يوم ظهور الحّق".

"ال يـعلم بـوقـت ظـهوره أحـد غـير اهلل ويـجب عـلى الـكّل الـتّصديـق بـنقطه الـحقيقة عـندمـا تظهـر 
ويـشكرون اهلل وإنّـَما الـدَّلِـيُل آيـاتُـُه َوالـُوجُــــوُد عَــَلى نَـفِْسه نَـفُْسُه، إِِذ الْــَغيُْر يُـْعرَُف بِــِه َوهُــَو اليُـْعرَفُ 

ا يَِصفُوَن". ِبُدوِنِه ُسبَْحاَن اهللِ َعمَّ

"قــسًما بــالــذّات اإللــهيّة املــقّدســة جــّل وعــزّ إّن الّــذي يــسمع ويــتلو آيــة مــن آيــات مــن يظهــره اهلل 
في يوم ظهوره أحسن من أن يتلو البيان ألف مرّة ".

َ عَـــَلى  "َولــِكنَُّكْم يَــأْتِـــيَنَُّكْم مَـــْن يُظْهِـــرُهُ اهللُ َويُــبَدُِّل رِضْــــــــــَوانَــُكْم بِـــالــنَّاِر َوأَنْــتُْم ال تَــْعَلُموَن، فَــِإنّـِـي ألَبْــِكنيَّ
إِنِّي َما نَزَّْلُت  َمْن يُظِْهرُهُ اهللُ فَِإنَُّه ألََعزُّ ِعنِْدي ِمْن نَفِْسي وَُكلِّ َشيٍْء أَْن يَا ُكلَّ َشيٍْء تُْدرُِكوَن، َو
ــي رَسُـــــــوٌل مِــــْن عِــــنِْدِه قَـــْد جِـــــئْتُُكْم بِـــآيـــاٍت مِــــْن عِــــنِْدهِ  إِنّـِ الْـــبَيَاَن إاِلَّ َوأَْن ال يَحْــــــزَُن مَـــْن يُظْهِـــرُهُ اهللُ، َو

ألَُربِّيَنَُّكْم لِيَْومِ ظُُهورِِه أَْن يَا ُكلَّ َشيٍْء تَْستَِعدُّوَن".

ـــي عَـــــبُْد اهللِ أَتَــــانِـــــي  َماِء َواألَرِْض إِنّـِ "مَـــــا أَنَــــا إاِلَّ عَـــــبُْد اهللِ َوبَــــاُب بَــــِقيَِّة اهللِ، اسْـــــــــَمُعوا فَــــَورَبِّ الــــسَّ
ــــــبَّ فِــــي سَـــــــِبيلَِك َومَــــا  الْـــبَيِّنَاِت مِــــْن عِــــنِْد بَـــِقيَِّة اهللِ، يَـــا بَـــِقيََّة اهللِ قَـــْد فَـــَديْـــُت بِــــُكلِّي لَـــَك َورَضِــــــــــيُت السّـَ

تََمنَّيُْت إاِلَّ اْلَقتَْل ِفي َمَحبَِّتَك وََكفَى ِباهللِ اْلَعلِيِّ ُمْعتَِصًما َقِديًما". 

"إّن ظـــهور اهلل الّــــذي يُـــقصد بـــه املـــشيئة األولـــى فِــــي كُـــــّل ظـــهور لـــم يـــزل كـــان بـــهاُء اهلل الّــــذي 
يعتبر كل شيٍء دائًما لدى بهائه ال شيء". 

"إِنَّ الْـبَيَاَن َومَــْن فِــيِه طَائِــٌف حَــــْوَل قَـْوِل مَــْن يُظْهِــرُهُ اهللُ بِــِمثِْل مَــا كَــاَن األَلِـُف َومَــْن فِــيِه طَائِــٌف فِــي 
ٍد رَسُــــــوِل اهللِ َومَـــا نَــزََّل اهللُ عَـــَليِْه فِـــي أُوالهُ َومَـــْن فِـــيِه طَـائِـــٌف فِـــي حَـــــْوِل قَــْولِــِه حِــــنيَ  حَـــــْوِل قَــْوِل ُمحَـــــمَّ

 ." ظُُهوِر أُْخرَاهُ

نصوص مباركة بخصوص عيد الرّضوان

"إّن أّول الـعيد هـو عـصر الـيوم الـثّالـث عشـر مـن الّشهـر الـثّانـي الـبيانـي، الـيوم األّول والـتّاسـع 
والثّاني عشر محرّم فيها االشتغال باألمور”.

"بـــخصوص ســـؤالـــكم عـــن الـــعيد األعـــظم، إّن أّولـــه بـــعد انـــقضاء اثـــنني وثـــالثـــني يـــومًــــا مـــن عـــيد 
الـّصيام، والـيوم األّول مـن شهـر الـبهآء هـو أول اإلثـنني والـثالثـني، فـفي الـيوم الـثّانـي والـثاّلثـني 
بـعد صـالة الـعصر ورد الجـمال املـبارك إِلـى الـرّضـوان، فـذلـك الـوقـت يُـعتبر أّول الـعيد األعـظم 
حــيث االشــتغال فــي هــذا الــيوم األكــبر والــتّاســع والــيوم األخــير قــد نــهى عــنه نــهيًا عــظيًما فــي 

الكتاب وأّما في سائر األيّام فال بأس على اّلذين اشتغلوا بأمر من األمور".
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"حضرة بهاء اهلل" 

"وصــــــل جــــــمال الــــــقدم بــــــعد ظهــــــر يــــــوم األربــــــعاء 22 نــــــيسان 1863 املــــــوافــــــق 3 ذي الــــــقعدة 
1279هـ إِلـى حـديـقة نـجيب بـاشـا ونـزّلـت فـي نـفس هـذا الـيوم سـورة الـّصبر وبـعد ثـمانـية أيّـام 
أي فـــي الـــيوم الـــتّاســـع مـــن عـــيد الـــرّضـــوان وصـــلت الـــعائـــلة املـــباركـــة إِلـــى حـــديـــقة نـــجيب بـــاشـــا 
املــــعروفــــة بحــــديــــقة الــــرّضــــوان وفــــي ظهــــر يــــوم األحــــد 3 أيّــــار 1863 املــــوافــــق 14 ذي الــــقعدة 

1279هـ خرج من حديقة الرّضوان في اتّجاه إسطنبول".

"حضرة عبد البهاء"

"تََوقََّف ِفي الرِّْضَواِن َجَماُل الرَّْحمِن إِثْنَيْ َعَشَر يَْوًما، َوِفي ُكلِّ يَْومٍ َوَليَْلٍة يَطُوفُنَّ َحْوَل ُسرَاِدِق 
بِـــــنَي َوأَْرَواُح امْلُـــرْسَـــــــــلنَِي، َويَــــْحفَظُنَّ  الْـــــَعظََمِة َوخِـــــــبَآِء الْـــــِعْصَمِة قَـــــبَائِـــــُل مَـــــإِل األَعْـــــَلى َومَـــــالئِـــــَكُة امْلُـــَقرَّ
يَاطِـــنيِ، فَـتَبَارََك اهللُ الّـَِذي أَظْهَــَر هَــذَا الـرِّضْـــــــــواَن الْـَعِزيـزَ امْلَِنيعَ،  َويَحْــــرُسُـــــنَّ أَهْــَل اهللِ مِــْن جُــــنُوِد الـشَّ
ـــــْلَسِبيلِ  َوفِـــي كُــــلِّ حِــــنيٍ يَــنْزِلُــنَّ أَهْـــُل غُــرُفــاِت الْــجِنَاِن بِـــأَبَــاِريــَق مِــــْن كَــــْوثَــِر الــظُُّهوِر َوأَكْــــَواٍب مِــــَن السّـَ
َ بِــــَها أَهْــــَل خِـــــبَآِء امْلَجْــــــِد َوفُسْـــــــطَاِط عِــــزِّ مُــــِنيٍر، فَـــتَبَارََك اهللُ ُمظْهِــــُر هَــــذَا الْـــفَْضلِ  الـــطَُّهوِر، َويَـــْسِقنيُّ

األَْمنَعِ امْلُِحيِط.

"حضرة بهاء اهلل"

"... فـي األيـام اإلثـني عشـر الّـَتي قـضاهـا بـهاء اهلل فـي حـديـقة الـرّضـوان تـوجّــــه عـدد كـبير مـن 
الـــنّاس إِلـــى تـــلك الحـــديـــقة لـــيقّدمـــوا والءهـــم لـــه، ومـــنهم رجـــال مـــشهورون وعـــظماء مـــن ســـّكان 
بـغداد وعـلمائـها وفـقهائـها مـع أعـداد غـفيرة مـن الـنّاس الّـذيـن كـانـوا يـحبّونـه. وكـان حـضرة بـهاء 
اهلل يسـتدعـي بـعض األحـبّاء مـن مـرافـقيه لـيمثلوا بـني يـديـه كـّل يـوم ويـأذن لـهم بـاالنـصراف فـي 
املـسآء، غـير أنّـه كـان يـسمح لـّلذيـن لـم تـكن لـهم صـالت أسـريّـة أن يـمضوا الـّليل فـي الحـديـقة 
حـيث كـان بـعضهم يسهـر حـول خـيمته املـباركـة حـارسًــــــا. وقـد تـرك املـؤرّخ الـبهائـيّ جـناب نـبيل 
زرنـــدي - وهـــو الّـــذي كـــان حـــاضـــرًا بـــنفسه- ذكـــرى حـــيّة لـــوصـــف جـــّو الـــفرح الـــّسائـــد فِــــي تـــلك 
األوقـات الـتّاريـخية، فـكتب فِـي مـذكـراتـه يـقول: (كـان فـي كـّل يـوم مـن أيّـام الـرّضـوان حـني حـلول 
ــتي تـــحّف بـــممرّات الحـــديـــقة األربـــعة ويـــضعها عـــلى  الفجـــر يـــبدأ البســـتانـــيّ بـــقطف الـــورود الّـَ
أرض خــيمته املــباركــة، وكــانــت الــكومــة مــن االرتــفاع بــحيث لــم يــكن فــي إمــكان الــّصاحــب أن 
يـرى صـاحـبه عـبرهـا وهـم جـلوس فـي حـضرتـه عـلى شـكل دائـرة لـتناول شـاي الـّصباح، وكـان 
حـضرة يـهاء اهلل يـتكرّم بهـذه الـورود وبـيديـه املـباركـتني إِلـى كـّل مـن يـنصرف عـن مـحضره كـلّ 
صــباح حــتى يهــديــها بــاســمه إِلــى اصــدقــائــه مــن الــعرب والعجــم فــي املــديــنة). ويســتمّر الــنّبيل 
فِــي روايـته ويـقول: (وفـي تـاسـع لـيلة للّشهـر الـقمرّي تـصادف أن كـنت مـن بـني الّـذيـن يسهـرون 
حــول خــيمته املــباركــة، وحــول مــنتصف الــّليل رأيــته يخــرج مــن خــيمته، ويــمّر بــبعض األمــاكــن 
ـتي نــام فــيها أصــحابــه، وأخــذ يــذرع طــرقــات الحــديــقة املــزهــرة املــقمرة، وكــان تــغريــد الــبالبــل  الّـَ
يــتعالــى مــن كــّل الــجهات بــحيث غــطّى عــلى صــوت حــضرة بــهاء اهلل فــلم يــكن يــسمعه بــوضــوح 
إالّ أقـــرب الـــنّاس إلـــيه، وبـــات يـــذرع الـــطّرقـــات جـــيئًة وذهـــابًـــا إِلَـــى أن وقـــف وســـط طـــريـــق مـــنها 
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وقــــال: (تــــدبّــــروا أمــــر هــــذه الــــبالبــــل، لــــقد بــــلغ مــــن حــــبّها لهــــذه الــــورود أنّــــها ال تــــنام مــــن غــــروب 
الـــّشمس حـــتى مـــطلع الفجـــر مـــغرّدة بـــأهـــازيـــجها تـــناجـــي مـــحبوبـــها فـــي شـــوق ولـــهفة، فـــكيف 
يسـتطيع الـنّوم مـن يـّدعـون أنّـهم مشـتغلون بـحّب مـحبوبـهم وجـمالـه الـوردّي). ومـكثت ثـالث لـيالٍ 
أسهـر بـجوار خـيمته املـباركـة وأطـوف حـولـها، وكـنت كـّلما مـررت بـالـّديـوان الّــذي يسـتلقي عـليه 
وجـدتـه يـقظان، وكـنت أراه فـي كـّل يـوم مـشغوالً مـن الـّصباح حـتّى املـساء فـي مـحادثـة سـيٍل ال 
يـنقطع مـن الـزّوار الـوافـديـن مـن بـغداد، فـما شـعرت فـي كـلمة مـن كـلماتـه بـأّي أثـر مـن الحـذر 

واالحتياط". 

"كــان رحــيل حــضرة بــهاء اهلل مــن حــديــقة الــرّضــوان ظهــر الــيوم الــرّابــع عشــر مــن ذي الــقعدة 
ســـنة 1279هـ (املـــوافـــق الـــثّالـــث مـــن شهـــر أيّـــار 1863)، ولـــقد شهـــد هـــذا الـــيوم مـــناظـــر مـــن 
الحــماســة الــفيّاضــة الــجيّاشــة ال تــقّل روعــة وال تحــريــًكا لــلمشاعــر عــن تــلك الحــماســة يــوم غــادر 
بـيته األعـظم فـي بـغداد، إن لـم تـفقها. وفـي ذلـك كـتب شـاهـد عـيان يـقول: (فـي هـذه املـناسـبة 
رأيـنا بـأّم أعـيننا فـزع يـوم الـنّشور ويـوم الـحساب، كـان الـحبيب والـغريـب يـبكي ويـنوح، وعـجب 
األكـابـر والـّرؤسـاء الّــذيـن احتشـدوا، وتحـرّكـت املـشاعـر بـصورة يعجـز عـن وصـفها الـّلسان، وال 

يمكن للمشاهد أن يهرب من عدواها). 

ركــــــب حــــــضرة بــــــهاء اهلل جــــــواًدا مــــــطّهًما أصــــــيالً كُـــــــَميَْت الــــــّلون مــــــن أكــــــرم السّــــــــــالالت كــــــان مــــــا 
اســتطاع احــبّاؤه شــراءه لــه، وخــّلف وراءه حشــًدا راكــًعا مــن املــعجبني املشــتعلني، وانــطلق فــي 
أّول مـرحـلة مـن رحـلته إِلـى اآلسـتانـة، وكـتب الـنّبيل الـذي شـاهـد بـعينه هـذا املشهـد الـخالـد قـال: 
(مـــا أكـــثر الّـــذيـــن ركـــعوا لـــلغبار الّـــذي أثـــاره جـــواده وقـــبّلوا ســـنابـــكه، ومـــا أكـــثر الّـــذيـــن انـــدفـــعوا 
لــيحتضنوا ركــابــه). كــما شهــد أحــد رفــاق الــّسفر قــال: (مــا أكــثر الّـــذيــن كــانــوا هــم اإلخــالص 
بـعينه، فـألـقوا بـأنـفسهم بـني يـدي الـجواد مـفّضلني املـوت عـلى مـفارقـة مـحبوبـهم! حـتى لـكأنّـي 

بالجواد املبارك يسير على هذه األجساد ذات القلوب الطّاهرة).". 

خطاب ألقاه حضرة عبد البهاء في اليوم التّاسع من الرّضوان
 بتاريخ 29 نيسان 

1916
هــذا هــو الــيوم الــتّاســع مــن عــيد الــرّضــوان وهــو عــيد جــمال الــقدم، عــيد بــزوغ شــمس الــحقيقة، 
إنّـــه عـــيد فـــي مـــنتهى الـــعظمة بـــحيث ال مـــثيل لـــه وال نـــظير، ذلـــك أنّـــه فـــي مـــثل هـــذه األيّـــام نـــفي 
الجــمال املــبارك مــن بــغداد إثــر عــداء نــاصــر الــّديــن شــاه وكــافّــة أركــان حــكومــته والــعلماء وعــبد 
الــــعزيــــز وفــــؤاد بــــاشــــا وعــــالــــي بــــاشــــا، وســــعى هــــؤالء كــــي يــــطفئوا الــــنّار املــــوقــــدة اإِللــــهيّة آمــــلني 
خـــسوف شـــمس الـــحقيقة هـــذه، واســـتمّروا فـــي ســـعيهم لـــتحقيق أمـــنيتهم حـــتّى صـــدر فـــرمـــان 
السّــــــلطان عــبد الــعزيــز بــنفي الجــمال املــبارك مــن بــغداد، غــير أنّــهم كــانــوا غــافــلني عــن أن هــذا 
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االنــــتقال وإن كــــان نــــفيًا حســــب الــــظّاهــــر إالّ أنّــــه صــــار ســــببًا لــــعلّو أمــــر اهلل وســــطوع شــــمس 
الـــحقيقة ســـطوعًــــا أشـــّد، أجـــل إنّـــهم كـــانـــوا غـــافـــلني عـــن ذلـــك، هـــكذا كـــان ســـطوة عـــبد الـــعزيـــز 
وجــبروت نــاصــر الــّديــن شــاه وعــناد فــؤاد بــاشــا ودنــائــة عــالــي بــاشــا، إالّ أّن نــامــق بــاشــا (والــي 
بـغداد) تـأثّـر تـأثّـرًا بـالـًغا مـن هـذه الـقضيّة بـدرجـة أنّـه أبـلغ الجـمال املـبارك بـواسـطة أمـني سـرّه 
عـــن أســـفه وخجـــله مـــّما حـــدث لـــكّن زمـــام األمـــر قـــد خـــرج مـــن كـــفّه ولـــم تـــكن لـــه ســـيطرة عـــلى 
املــوقــف، ولــم يــتدخّـــل فــي هــذا الــنّفي، ولــقد انســّر األعــداء فــي بــادئ األمــر وزعــموا أّن جــذور 
أمـــر اهلل قـــد اجـــتثّت مـــن عـــلى أرض الـــعراق، فـــمن جـــملة هـــؤالء األعـــداء الـــّشيخ عـــبد الحســـني 
املجتهــد ووزراء إيــران مــنهم مــعني الــّدولــة، فمجــمل الــقول إّن جــميع األعــداء فــرحــوا كــثيرًا مــن 
هـــذه الـــقضيّة، وكـــان وداع الجـــمال املـــبارك مـــع األحـــبّاء وداعًـــــا حـــارًّا ومـــثيرًا لـــلعواطـــف حـــيث 
ارتــفع صــوت الــعويــل مــن املــشايــعني األحــبّاء ومــن غــيرهــم وكــأنّــه رفــع نــحيب الــبكاء إلــى عــنان 
الـّسماء، ولـم يسـبق حـدوث بـالء فـي الـتّاريـخ كهـذا بـدرجـة أّن امـرأة مـن اإليـرانـينّي األشـراف، 
بـــالـــرّغـــم مـــن عـــدم إيـــمانـــها، دخـــلت بـــني املـــشايـــعني ورمـــت طـــفلها أمـــام أقـــدامـــه املـــباركـــة لـــيكون 

قربانًا له حسبما تصّورت. 

انــتقل حــضرة بــهاء اهلل مــن مــنزلــه بــكّل حــشمة وعــظمة وجــالل وفــي مــوكــب عــظيم إلــى شــاطئِ 
دجـلة واملـشايـعون يـمشون عـلى أثـر أقـدامـه، فـعبروا الـّدجـلة إلـى بسـتان نـجيب بـاشـا، فـنصبت 
فِـــي ذلــك البســتان خــيمة الجــمال املــبارك، وفــي نــفس تــلك الــّساعــة ورغــًما ألنــف األعــداء أعــلن 
عــن عــيد الــرّضــوان، فــفي مــثل هــذا الــوقــت الّـــذي كــان الجــمال املــبارك يــنفى مــن بــغداد وكــان 
األحــبّاء فــي حــالــة مــن الــفزع والجــزع لــفراقــه أعــلن عــن عــيد الــرّضــوان بــمنتهى االقــتدار وذلــك 
بمجـــرّد الـــّدخـــول إلـــى البســـتان فـــي وقـــت الـــعصر وبـــذلـــك تـــم اإلعـــالن عـــن الـــّدعـــوة، ولـــم يـــذكـــر 
الجــمال املــبارك حســب الــظّاهــر حــتى ذلــك الــيوم أنّــه "مــن يظهــره اهلل" فــأعــلن عــن ذلــك فــي 
الــــيوم نــــفسه فــــفتحت أبــــواب السّــــــــرور عــــلى الجــــميع مــــن الــــيهود والــــنّصارى و املســــلمني ومــــلل 
أخـرى الّـذيـن كـانـوا حـاضـريـن وفـتحت أبـواب الـعنايـة عـلى الجـميع. مـكث الجـمال املـبارك إثـني 
عشــر يــومًـــا هــناك بــرزت فــيها عــظمة األمــر بــدرجــة يــئس األعــداء جــميًعا، ألّن أعــاظــم الــعلماء 
والــوجــهاء حــتّى نــفس الــوالــي نــامــق بــاشــا كــانــوا يتشــرّفــون بــساحــته املــقّدســة أفــواجًــــا أفــواجًــــا، 
والـوالـي أي نـامـق بـاشـا الـّشهير الـذي لـم يتشـرّف بـمحضره املـبارك عـلنًا حـتّى ذلـك الـيوم جَــــاءَ 
مـشيًا عـلى األقـدام مـن بـغداد إلـى الحـديـقة وأدرك شـرف لـقائـه. وبـعد مـضي إثـني عشـر يـومًــا 
تحـرّك املـوكـب املـبارك مـن الـعراق مـتّجًها نـحو إسـطنبول فـاحتشـد الـنّاس خـارج املـديـنة لـلوداع 
وبـــــعد أن ركـــــب الجـــــمال املـــــبارك مـــــركـــــبه ارتـــــفعت أصـــــوات األذان مـــــن بـــــعضهم "اهلل أكـــــبر اهلل 

أكبر”.

والــقصد مــن ذلــك كــّله أنّــه لــيس ألحــبّاء اهلل يــوم ســرور أعــظم مــن هــذا الــيوم وذلــك بــدالئــل عــّدة 
أّولـها أّن فـي مـثل ذلـك الـيوم ظهـرت عـظمة امـر اهلل ظـهورًا بـاهـرًا وثـانـيها خـضع جـميع األعـداء 
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وثــــالــــثها أعــــلن الجــــمال املــــبارك بــــأنّــــه "مــن يظهــره اهلل" ورابــــعها بــــدء الجــــمال املــــبارك ســــفره 
املــيمون وهــو فــي غــايــة السّــــــرور والــّروح والــّريــحان. الحــظوا مــدى ســرور الجــمال املــبارك حــني 
الـنّفي حـيث أعـلن عـن دعـوتـه فِــي ذلـك الـوقـت فـال يـمكن تـصّور مـثيل ونـظير لـه حـيث إّن مظهـر 
أمـر اهلل يـعلن عـن دعـوتـه فـي يـوم نـفيه بـبالـغ السّــــــرور والـبهجة، هـذه هـي مـن جـملة خـصائـص 
هـذا األمـر املـبارك حـيث تـبّدلـت الـذّلّـة إلـى الـعزّة الـكبرى ظـاهـرًا وعـيانًـا، الـنّفي لـكّل نـفس مـذلّـة 

كبرى ولكن للجمال املبارك عزّة عظمى. 

مجـمل الـقول إّن األيّـام اإلثـني عشـر الّـَتي كـانـت أيـام املـصيبة الـكبرى وأحـيان أحـزان شـديـدة 
- لــكونــها أيّــام الــنّفي - تــحّولــت إلــى أيّــام السّـــــــرور ألّن عــظمة أمــر اهلل بــانــت وعــلويّــة كــلمة اهلل 
ظهـــــرت ووعـــــود الـــــكتب املـــــقّدســـــة تـــــحّققت وكـــــملت والجـــــمال املـــــبارك كـــــان فـــــي غـــــايـــــة السّــــــــــرور 
والــفرح،فهــذه األيّــام اإلثــنا عشــر هــي عــيد الــرّضــوان ولهــذا لــيس لــألحــبّاء أيّــام أكــثر يــمنًا مــن 

هذه األيّام.

بــــعد مــــرور 31 يــــومًـــــا مــــن الــــنّيروز أي فــــي 21 نــــيسان 1863 انــــتقل حــــضرة بــــهاء اهلل بــــعد 
الظّهـــر إلـــى حـــديـــقة الـــرّضـــوان حـــيث أقـــام بـــها 12 يـــومًــــا، فـــي الـــيوم األّول أعـــلن فـــيها دعـــوتـــه 

ملرافقيه وهذه األيّام اإلثنا عشر يحتفل بها البهائيّون كعيد الرّضوان. 

فــي الــوقــت الّــذي انــتقل فــيه حــضرة بــهاء اهلل مــن الــبيت املــبارك شــاهــدت بــغداد يــومًـــا نــدر أن 
شهــدت مــثله مــن قــبل، فــقد تجــمهر الــنّاس مــن جــميع الــطّبقات رجــاالً ونــساًء، أغــنياء وفــقراء، 
صـغارًا وكـبارًا، رجـال عـلم وثـقافـة، أمـراء، مـوظـفو الـحكومـة، رجـال تـّجارًا وعـّماالً فِــي الـشوارع 
واملـناطـق الـقريـبة مـن الـبيت املـبارك وعـلى أسـطح املـنازل الـواقـعة فـي طـريـق حـضرة بـهاء اهلل 
إلــــى النّهــــر، وكــــان هــــناك األنــــني والــــبكاء عــــلى قــــرب فــــراق مَـــــن كــــان يــــضيفهم بحــــرارة مــــحبّته 
وإشـــراق روحـــه ومَــــن كـــان مـــلجأهـــم ومـــرشـــدهـــم جـــميًعا إثـــنتي عشـــرة ســـنة مـــضت، وحـــني الح 
وظهـر حـضرة بـهاء اهلل فِـي صـحن بـيته ارتـمى مـرافـقوه عَــَلى أقـدامـه حـزانـى مـغمومـني، وتـوقّـف 
حـضرتـه لـفترة مـن الـوقـت وسـط نـحيب املـحبنّي وعـويـلهم بـكلمات حـانـية مـواسـية، ووعـد أن يـلقى 
كــّل واحــد مــنهم فِــي الحــديــقة الــنّجيبية فــيما بــعد، وقــد ذكــر حــضرة بــهاء اهلل فِــي أحــد األلــواح 
أنّـه عـندمـا كـان يـبادر بـالخـروج مـن الـبيت املـبارك تـمّسك طـفل صـغير الـّسّن بـذيـل ثـوبـه املـبارك 
وهـو يـبكي ويـنحب ويـرجـو مـن حـضرتـه بـصوتـه الـنّاعـم أن ال يـغادرهـم، وملـا كـان الـجّو مـشحونًـا 
بــــالحــــزن واألســــى فــــال غــــرو أن عــــمل الــــطّفل الــــّصغير هــــذا حَـــــــرّك الــــقلوب وزاد االحــــبّاء أسًــــــــى 

وحزنًا.

لـم يـكن أولـئك الّــذيـن خـارج الـبيت أقـّل حـزنًـا مـن أتـباع حـضرة بـهاء اهلل ولـم يـكونـوا أقـّل بـكاءً 
وعــويــالً مــن األحــبّاء، ولــم يــقّل مــنظر هــؤالء عَــــْن أولــئك روعــة وتــأثــيرًا فِـــي الــنّفوس، فــكان الــكلّ 
يـــسعى لـــلتّقرّب إلـــى حـــضرتـــه، فـــكان بـــعضهم يـــرمـــي نـــفسه تـــحت أقـــدامـــه وآخـــرون مـــنتظريـــن 
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بــلهفة أن يــدلــي حــضرتــه بــبعض الــكلمات وغــيرهــم اكــتفوا بــلمسة مــن يــده أو ملــحة إلــى مــحيّاه 
ـتي جــرت أثــناء انــتقال الجــمال املــبارك مــن بــيته إلــى ضــفّة نهــر دجــلة  ومــن األحــداث املــثيرة الّـَ
أّن سـيّدة إيـرانـيّة النّسـب غـير بـهائـيّة تـوغّـلت فِـي الحشـد املـحيط بـحضرتـه إلـى أن وصـلت إلـى 
مــحضره حــيث ألــقت بــطفلها عَـــَلى قــدمــيه مــشيرة بــذلــك إلــى أنّــها مســتعّدة أن تــفديــه بــطفلها، 
ومـــثل هـــذا الحـــدث أمـــثال، وقـــبل أن يـــخترق حـــضرة بـــهاء اهلل النّهـــر خـــاطـــب أحـــبائـــه وقـــال مـــا 
ــتي تـــرونـــها، يـــجب أن تـــكون هـــذه الـــنّار املشـــتعلة فِــــي  مـــعناه: "أودعـــكم مـــديـــنة بهـــذه الـــحالـــة الّـَ

القلوب مستمرّة بفضل أعمالكم الطيّبة وال يظهر منكم ما يؤّدي إلى انخمادها".

إعالن الّدعوة 

وبــعد ذلــك عــبر حــضرة بــهاء اهلل النّهــر بــواســطة مــركــب ومــعه ثــالثــة مــن أبــنائــه هــم حــضرة عــبد 
الـبهاء والـغصن األطهـر واملـيرزا محـّمد عـلي (وكـانـت أعـمارهـم فـي ذلـك الـوقـت 18 و 14 و10 
أعـــوام بـــالـــتّوالـــي) وكـــان مـــعه أيـــًضا كـــاتـــب وحـــيه املـــيرزا آقـــا جـــان، أمّــــا األشـــخاص اآلخـــرون 
الّــذيــن رافــقوه والّــذيــن نــصبوا الــخيمة فــي الحــديــق الــنّجيبيّة وأعــّدوا الــعّدة لــقدوم حــضرة بــهاء 

اهلل فما تزال هويّتهم مجهولة.

وحــني وصــول املــوكــب املــبارك إلــى الحــديــقة ارتــفع مــن املسجــد نــداء "اهلل أكــبر" إيــذانًــا بــصالة 
الــعصر، فــدّوى صــوتــه فِــي أرجــائــها وبــدا السّــــــرور الــفائــق عَـــَلى أســاريــر وجــه حــضرة بــهاء اهلل 
كـــما تَـــمّشى بـــعظمة وجـــالل فِــــي شـــوارع الحـــديـــقة املـــزيّـــنة بـــالـــزّهـــور واألشـــجار عَــــَلى جـــانـــبيها 

والَّتي أضفى عليها عبير الورود وشدو العنادل جوًّا من الجمال والبهجة. 

كــان أصــحاب حــضرة بــهاء اهلل قــد عــلموا مــنذ بــعض الــوقــت أّن إعــالن الــّدعــوة وشــيك وقــد نــما 
إلـى عـلمهم ذلـك لـيس فـقط مـن خـالل الـتّصريـحات والـتّلميحات الـكثيرة الّـَتي أدلـى بـها حـضرة 
بـهاء اهلل أثـناء األشهـر الـقليلة األخـيرة إلقـامـته فِــي بـغداد ولـكن عَـــْن طـريـق تـغيير مـلحوظ فِــي 
سـلوكـه، ومـّما دّل داللـة واضـحة دون ريـب عَــَلى قـرب سـاعـة إعـالن الـّدعـوة هـو أّن حـضرة بـهاء 
اهلل لــبس يــوم غــادر بــيته فِـــي بــغداد نــوعًـــا جــديــًدا مــن الــقلنسوة وهــو تــاج ظــّل يــلبسه إلــى آخــر 

أيّام حياته.

وقـد شـرح حـضرة عـبد الـبهاء أنّـه عـند وصـول الجـمال املـبارك إلـى الحـديـقة كـشف عَــْن مـقامـه 
لـلحاضـريـن مـن أصـحابـه وأعـلن بـفرح عـظيم عـن بـدء عـيد الـرّضـوان، وعـندئـذ اخـتفت الـّشجون 
واألحــزان مــن قــلوب االحــبّاء وحــّلت الــبهجة والسّــــــرور بــها، ومــع أّن حــضرة بــهاء اهلل كــان عــاملًـا 
ـتي تــنتظره هــو وأصــحابــه فِـــي املــنفى بــّدل الحــزن فــرحًـــــا وابــتهاجًـــــا وأمــضى  بــاآلالم واملــحن الّـَ
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أطـيب أوقـات واليـته قـاطـبة فِــي حـديـقة الـرضـوان، وقـد أشـار حـضرة بـهاء اهلل فِــي أحـد ألـواحـه 
إلــى أّول يــوم عــيد الــرّضــوان بــأنّــه يــوم "الــّسعادة الــكبرى" ودعــا اتــباعــه إلــى أن يــبتهجوا بــكلّ 

فرح وسرور ِفي ذكراه.

ــتي أعـــلن بـــها حـــضرة بـــهاء اهلل دعـــوتـــه غـــير واضـــحة وكـــذلـــك هـــويّـــة األشـــخاص  إّن الـــطّريـــقة الّـَ
الّـــــذيـــــن ســـــمعوا اإلعـــــالن، ولـــــكن أحـــــد األمـــــور الـــــواضـــــحة هـــــو أنّـــــه طـــــيلة إقـــــامـــــته فِــــــي الـــــعراق 
(1852-1863) لـــم يـــكن حـــضرة بـــهاء اهلل يـــصف نـــفسه بـ "مـــن يظهـــره اهلل" ، مـــع أنّـــه كـــان 
يــلمح إلــى حــقيقة مــقامــه ويــتكّلم بــلسان اهلل فِـــي ألــواحــة، وإنّــما اســتعمل عــبارة "مـن يظهـره 
اهلل" فِــي حـّق نـفسه ألّول مـرّة عـندمـا أعـلن دعـوتـه فِــي حـديـقة الـرّضـوان، وقـال إنّـه ذلـك املـوعـود 
الّــذي بشّــــــر بــه حــضرة الــباب، والّــذي ضــّحى بــنفسه فِـــي ســبيله والّــذي أبــرم عهــده مــع أتــباعــه 

من أجله.

كـان ذلـك يـومًــا مـشهوًدا فِــي حـياة حـضرة بـهاء اهلل اشـتغل خـاللـه بـأمـور بـالـغة األهـّميّة آخـرهـا 
إعالن دعوته وهو أبرز وأهّم حدث ِفي عهد مظهريّته. 

مــن الــفوارق املــهّمة بــني اإلنــسان وبــني مظهــر أمــر اهلل هــي أّن اإلنــسان ســرعــان مــا يــخضع 
فِـــــي وجــــه الــــعراقــــيل والــــباليــــا، حــــتّى إّن ذوات املــــواهــــب الــــفائــــقة والــــقدرات الــــجبّارة يظهــــرون 
عجـزهـم أمـام املـصائـب الـكبرى، إنّـهم ال يسـتطيعون حـّل أكـثر مـن مـشكلة واحـدة فِــي الـوقـت 
الـواحـد، وكـثيرًا مـا يـلجأون إلـى اسـتشارة الـخبراء قـبل أن يتّخـذوا قـرارًا، أمـا املـظاهـر اإِللَـِهيّة 
عـكس ذلـك تـمامًــا فـهم يـعملون بـمعزل عَــن الـناس وال يـمكن ألّي إنـسان أن يـساعـدهـم أبـًدا، ال 
تحــّد روح املظهــر اإللــهيّ بحــدود عــالــم اإلنــسان وعــقله ال يــقصر عــن مــواجــهة مــشاكــل عــديــدة 
فِـــي نــفس الــوقــت، فِـــي وســط الــكوارث عــندمــا يســتسلم الــرّجــال األقــويــاء تــحت الــّضغط يــبقى 
املظهــر اإللــهيّ مــنقطًعا عــما يجــري حــولــه ويســتطيع أن يــوجّــــه اهــتمامــه ايــنما شــاء، وهــذه مــن 

أهم ميزات املظهر اإللهيّ.

وقــد نــزّلــت فِـــي هــذا الــيوم ســورة الــّصبر املــعروفــة بــلوح "أيّــوب" بــاســم الــحاج محــّمد تــقي مــن 
قاطني نيريز واّلذي لّقبه حضرة بهاء اهلل بـ "أيّوب" ِفي هذا اليوم.

ــتي تــّم بــها إعــالن حــضرة بــهاء اهلل ألمــره فِـــي حــديــقة الــرّضــوان فِـــي الــيوم  ولــو أّن الــطّريــقة الّـَ
ــــه إلــى آقــا محــّمد رضــا يــلقي  األّول غــير واضــحة ولــكن هــناك لــوح بخــّط املــيرزا آقــا جــان مــوجّـَ
ضـوًءا عَــَلى بـعض مـا نـطق بـه جـمال الـقدم فِــي هـذا الـيوم وحسـب مـا ورد فِــي هـذا الـّلوح فـقد 
أكّـــد حـضرة بـهاء اهلل ألتـباعـه ثـالثـة أمـور هـامّــة: أمّــا األّول وهـو تحـريـم اسـتعمال الـّسيف فِــي 
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دورتــــه وذلــــك ألّن املــــؤمــــنني كــــانــــوا يــــدافــــعون عــــن أنــــفسهم بــــالــــّسيف فِــــي الــــّدورة الــــبابــــيّة ولــــكن 
حـــضرة بـــهاء اهلل مـــنع ذلـــك مـــنًعا بـــاتًّـــا، وفـــي الـــكثير مـــن ألـــواحـــه نـــصح األحـــبّاء بـــأخـــذ جـــانـــب 
الــــحيطة والــــحكمة فِـــــي نشــــر الــــّدعــــوة وتــــفادي إثــــارة حــــفيظة األعــــداء املــــتعّصبني، وأوصــــاهــــم 
بـــالحـــذر الـــبالـــغ فِـــي الـــتّعامـــل مـــع الّـــذيـــن عـــقدوا الـــعزم عَــــَلى اســـتئصال األمـــر املـــبارك وإلـــحاق 
األذى بـأتـباعـه، ثـّم فِــي مـرحـلة الحـقة مـن عهـده أوعـز حـضرة بـهاء اهلل إِلَــى األحـبّاء أن يـبذلـوا 
الجهــد كــي ال يــقعوا فِـــي أيــدي األعــداء، ولــكن فِـــي حــال أنــهم واجــهوا االســتشهاد فــعليهم أن 
يــعطوا حــياتــهم فِـــي ســبيل األمــر وال يــقتلوا مضطهــديــهم، فــلسان الــبهائــيّ الّـــذي يــقوم بــتبليغ 
األمـر كـما تـفّضل فِـي لـوح آخـر هـو أحـسن سـيف يـملكه حـيث إّن بـيانـاتـه تـزيـل شـبهات الجهـل 

والظّالم من قلوب البشر.

وأمّـــا األمــر الــثّانــي الّـــذي أكّــــد عــليه فــهو أنّــه لــن يظهــر مظهــر إلــهيّ جــديــد قــبل انــقضاء ألــف 
ســــنة كــــامــــلة، األمــــر الــــذي عــــاد وأكّـــــده فِــــي كــــتاب "بــــديــــع" املــــنزل فِــــي أدرنــــة، ثــــّم فِــــي الــــكتاب 
األقــدس حــيث تــفّضل قــائــالً: "مـن يـّدعـي أمـرًا قـبل إتـمام ألـف سـنة كـامـلة إنّـه كـذّابٌ 

مفتٍر”.

وأمّــا األمـر الـثّالـث فـهو مـا أن أعـلن دعـوتـه عـالنـية حـتّى تجـّلت أسـماء اهلل وصـفاتـه فِــي جـميع 
امْلُـْمِكنَاِت تجــّليًا كــامــالً أي أنّــه قــد أتــى يــوم جــديــد ومــنحت جــميع املخــلوقــات طــاقــات ومــقدرات 

جديدة.

ابتداء الرّحلة الطّويلة 
(1)

"ابــــتدأت رحــــلة الــــنّفي إلــــى املــــكان املــــجهول حــــني انتهــــت الــــتّرتــــيبات وركــــب حــــضرة بــــهاء اهلل 
وحــضرة املــولــى وســيّدات األســرة واملــرافــقون األحــصنة والــبغال والــهوادج وقــام بــمصاحــبتهم 
إلــــى خــــارج بــــغداد مــــفرزة مــــن الــــجنود األتــــراك الّـــــذيــــن كــــانــــوا يــــعامــــلون الجــــميع بــــمزيــــد مــــن 
االحــترام ولــو أنــهم فِـــي الــواقــع كــانــوا ســجنائــهم. وقــد كــان لــهيمنة جــمال الــقدم وجــاللــه تــأثــير 
بــالــغ عَـــَلى كــل مــن رافــقه مــن الــجنود حــيث لــم يُــَر فِـــي مــوكــبه أّي نــوع مــن ســوء املــعامــلة وعــلم 

أخيرًا أّن املكان املجهول املتّجه إليه هو القسطنطينية".

(2)
"وقــد تجــمهر مــن كــّل أطــراف املــديــنة الــعديــد مــن األحــبّاء وغــيرهــم لــيشاهــدوا حــضرة بــهاء اهلل 
أثــناء مــغادرتــه حــديــقة الــرّضــوان، وانــدفــع جــمهور غــفير تــجاهــه تــتقّدمــهم الــنّساء، وكــّن يــضعن 
أطــفالــهّن الــّصغار عَـــَلى أقــدامــه وكــان حــضرتــه يــرفــع هــؤالء الــّصغار بــلطف وعــطف واحــًدا تــلو 
اآلخـــر ويـــباركـــهم ثـــّم يـــرجـــعهم بـــعنايـــة إلـــى أذرع أمّــــهاتـــهم، ويـــوصـــيهّن بـــتنشئة هـــذه الـــبراعـــم 

!٩۹٤



الــــّصغيرة لخــــدمــــة اهلل بــــثبات وإخــــالص، يــــا لــــه مــــن يــــوم مــــثير لــــلنّفوس، كــــان الــــرّجــــال يــــرمــــون 
أنـــفسهم فِــــي طـــريـــقه لـــعّل قـــدمـــه املـــباركـــة تـــمّسهم أثـــناء مـــروره، وأخـــيرًا ركـــب املـــحبوب املـــركـــب 
الــذي اخــترق النّهــر وكــان الــنّاس قــد تــزاحــموا حــولــه لــئالّ تــفوتــهم الــفرصــة األخــيرة لــيكونــوا فِــي 
حـضرتـه، وبـعد ألي انـطلق املـوكـب وراقـبناه بـتأثّـر عـميق، غـير أّن أرواحـنا كَـــانَـْت تهـتزّ وتـسمو 
عَــــَلى نـــحو غـــريـــب وتـــحّس بـــهجة وســـعادة غـــير مـــعتادتـــني، وذلـــك ألّن الـــوقـــت قـــد حـــان أن نـــعلم 
اِطئ اآلخــر مــن النّهــر أســرعــنا إلــى حــديــقة الــرّضــوان حــيث  الــحقيقة، وعــندمــا بــلغ املــركــب الــشَّ
نـصبنا خـيمة لـه وخـمس أو سـّت خـيم لـألحـباء، وعـندمـا نـصبت الـخيمة املـباركـة فِــي الـرّضـوان 
هــبّت ريــح شــديــدة لــم تــفتر إالّ بــعد أيــام، وكَـــانَــْت خــيمة حــضرة بــهاء اهلل تهــتزّ مــن شــّدة الــّريــح 
وخـــفنا مـــن أن يـــؤّدي ذلـــك اقـــتالعـــها، ولـــذلـــك أخـــذنـــا عَــــَلى عـــاتـــقنا أن نجـــلس بـــقربـــها لـــيل نـــهار 
لـــنمسك األحـــبال بـــالـــتّناوب كـــّل واحـــد مـــنّا لـــفترة عـــّدة ســـاعـــات، وكـــنا ســـعداء بـــأن نـــقوم بهـــذه 

الخدمة ألنّها أتاحت لنا أن نكون بجوار محبوبنا.

وقــد لــحقت أســرة حــضرة بــهاء اهلل املــباركــة بــه فِــي الــرّضــوان فِــي الــيوم الــتّاســع القــامــتهم فِــي 
الحــديــقة وفــي الــيوم الــثّانــي عشــر بــعد الظّهــر غــادرنــا بــمرافــقة الــجنود األتــراك مــتوّجهــني إلــى 
جـــهة مـــجهولـــة... كـــان حـــضرة بـــهاء اهلل قـــد أمـــر األحـــباء بـــعدم اقـــتفائـــهم لـــكنّني أحـــببت أن ال 
يــغيب املــوكــب عَـــْن نــاظــري، وظــللت أجــري وراءهــم ملــدة ثــالث ســاعــات حــتّى رآنــي حــضرة بــهاء 
اهلل عــن بــعد، فــنزل عــن حــصانــه وانــتظرنــي وأمــرنــي بــصوتــه الجــميل املــملوء بــاملــحبّة والــعطف 
أن أعـــود إلـــى بـــغداد مـــشيرًا عـــليّ بـــاإلســـراع فِــــي الـــعمل مـــع األحـــبّاء دون كســـل وبـــكّل هـــّمة 
ونــشاط، ثــّم أضــاف (ال يــغلبك األســى لــتركــي األحــبّاء األعــزاء بــبغداد، فــبكّل تــأكــيد ســأرســل 
لـهم بـشارات طـيبة عـن أحـوالـنا، كـن مسـتقيًما فِــي خـدمـة اهلل الّــذي يـفعل مـا يـشاء وعـش فِــي 

الّسالم املقّدر لك).

ولـبثنا نـراقـبهم حـتى اخـتفوا عـن أنـظارنـا فِـي الـظّالم وقـلوبـنا غـارقـة فِـي األسـى واألحـزان، ألنّ 
أعداءهم كانوا أقوياء قساة ولم نكن ندري إلى أين هم ذاهبون. 

وجّـــــهنا وجــوهــنا شــطر بــغداد ونــحن نــبكي بــمرارة عــاقــديــن الــعزم عــل أن نــعيش حــياتــنا طــبًقا 
ألوامـره، لـم نـكن وقـتئٍذ قـد أبـلغنا بـعد بـحادث إعـالن الـّدعـوة املـجيد، وبـأّن بـهاء اهلل الّــذي كـنّا 
نـــحبّه ونجـــّله هـــو املـــوعـــود - مــن يظهــره اهلل - ولـــكن بـــالـــرّغـــم مـــن ذلـــك فـــقد شـــعرنـــا مـــن جـــديـــد 

بالفرح العظيم يموج ِفي قلوبنا ويغمر حزننا بفيض من النّورانية واألمل".
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ملحات َعْن لقاءات ووصف الجمال املبارك

يـعد الـحاج مـيرزا حـيدر عـلي مـن إصـفهان أحـد كـبار املخـلصني مـن صـحابـة حـضرة بـهاء اهلل 
وأحــد الّـــذيــن تشــرّفــوا بــاملــثول امــامــه فِـــي أدرنــة وعــكاء فِـــي مــناســبات عــديــدة. وقــد تــرك بــعض 
الــذّكــريــات املــضيئة عَـــْن مــالحــظاتــه الّـَـتي تــعكس لــنا تــأثــيرات وقــت التّشــرف بــالــحضور املــبارك 

لألحبّاء ولقد كتب جنابه ما يلي:

"... لـكي تـصف تجـربـة روحـيّة كهـذه يـعّد أمـرًا مسـتحيالً، مـثال اثـنان أو أكـثر مـن األفـراد إذا 
تشـرّفـوا بـالـحضور أمـام حـضرة بـهاء اهلل مـع بـعضهم فـإّن كـّل واحـد مـنهم سـوف يـعتبر املـحبّة 
والــعطف والــعنايــة مــوجّـــــهة مــن بــهاء اهلل لــه شــخصيًّا وتــجعله يتحــرّك ويــعلن أنّــه مظهــر اهلل مــع 
ــتي كَــــانَـــْت كـــلماتـــه غـــير مـــوجّــــــهة  أنّـــهم كـــّلهم حـــضروا فِــــي حـــضور نـــفس الـــّشخص املـــقّدس والّـَ
ألحــدهــم فــقط ولــكّن كــلماتــه تــخترق الــعروق والشّـــــــرايــني وتــصل إِلَـــى الــقلوب والــعقول واألرواح 
وكــّل واحــد ســوف يــتأثّــر بــطريــقته الــخاصّــــــــــة وســوف يــسعد بتجــربــة داخــليّة ومــشاعــر روحــانــيّة 
ويــصعب عــليه وصــفها لــآلخــريــن. وكــّل مــا يــمكن أن يــقولــه الــفرد بــعد ذلــك الصــدقــائــه لــقد كــنت 
سـكرانًـا وفـي حـالـة مـن الـبهجة. والـّصديـق اآلخـر الـذي مـّر بتجـربـة مـماثـلة فِـي الـّلقاء فِـي نـفس 
الـوقـت سـوف يـؤيّـد هـذا الـّشعور بـقدر مـا يـمكن أن يسـتطيع الـتّعبير. وأنـا أعـني أن أقـول إنّ 
مــــا يــــشغل شــــعور اإلنــــسان مــــن الــــّداخــــل أثــــناء الــــّلقاء هــــو انجــــذاب روحــــانــــيّ وإنــــارة داخــــليّة 
وتحـــــليق إِلَـــــى آفـــــاق عـــــالـــــم األرواح بَـــــِعيًدا يـــــسمو عَــــــَلى الـــــطبيعة واملـــــاّديّـــــات واملـــــكان والـــــزّمـــــان 
واألشـــياء. فـــمثالً ال يـــمكن لـــإلنـــسان أن يشـــرح حـــالـــة الـــبلوغ أو املـــزايـــا الـــعقليّة لـــشخص بـــالـــغ 
إِلَــى طـفل والّــذي لـم يـصل بـعد إِلَــى قـدرة اإلدراك حـتّى هـذا التّشـبيه يـعود إلـى عـالـم الـطّبيعة 
ألن الـــطّفل الّـــذي لـــم يـــحص بـــعد عـــلى الـــقدرة لـــالســـتيعاب، وعـــلى ذلـــك كـــيف يـــكون مـــمكنًا أن 
نــصف حــالــة روحــيّة – حــالــة تجــرّد روحــانــيّ ألّي فــرد. إذا تــمّكن أّي فــرد أن يــفوز بــالــحصول 
مـــن فـــضل اهلل وعـــونـــه عَــــْن طـــريـــق لـــقائـــه بمظهـــر أمـــره حـــضرة بـــهاء اهلل بـــاالحـــساس بـــالـــّشعور 
الـداخـليّ الـّروحـانـيّ فهـذا الـّشعور يـخترق روحـه وهـو لـيس شـّريـرًا مـؤتـية أو تـخيّل عـبثيّ ولـكنّه 
اشـعال لـلّروح بـمحبّة اهلل وحـصول هـذا سـوف يـفتح الـطّريـق لـلتّقّدم إِلَـى آفـاق روحـانـيّة جـديـدة 
ــتي يــمكن وصــفها ال يــمكن أن  بشــرط أن ال تــكون مخــلوطــة بــالــغرور والــغفلة. بــكّل الــكلمات الّـَ
نـصف الـرّحـمة الـفائـضة مـن حـضرة بـهاء اهلل فِــي حـضوره أو نـضع حـدًّا فِــي الجـمال لـلنّاطـق 

ِفي طور سيناء”.

ويســـتطرد جـــناب حـــيدر عـــلي فِــــي وصـــف الـــقدرة والـــهيمنة املتجـــّلية فِــــي حـــضرة بـــهاء اهلل مـــا 
يلي:

"... أذكـر مـرّة أّن أحـد االشـخاص الّـذيـن كـانـوا تـابـعني ملـيرزا يـحيى (صـبح أزل) أو الـنّاقـض 
األعـــظم طـــلب مـــن املـــرحـــوم الـــحاج ســـيّد جـــواد كـــربـــالئـــي أحـــد األحـــبّاء الـــقدمـــاء وأحـــد املـــرايـــا 
لــدورة بــهاء اهلل أن يــصف لــه جــمال حــضرة الــباب وجــاللــه ورّد عــليه قــائــالً (إّن جــمال وحــالوة 
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ـــتي وصـــف بـــها  حـــضرة الـــباب ال يـــمكن تـــصديـــقها لـــقد رأيـــت فـــيه كـــّل الـــّصفات واملـــحاســـن الّـَ
سيّدنا يوسف عليه الّسالم).

وحـــــيث أّن الـــــّسائـــــل كـــــان أزلـــــيًّا أي مـــــن أتـــــباع صـــــبح أزل وبـــــعض آخـــــر مـــــن األزلـــــينّي كـــــانـــــوا 
حـاضـريـن كـنت أعـتقد أّن هـؤالء الـحاضـريـن مـمكن أن يـظنّوا مـن كـلمات املـرحـوم الـحاج سـيّد 
جــواد الــكربــالئــيّ أن يــخبرنــا عــن الجــمال املــبارك حــضرة بــهاء اهلل والّــذي فِــي حــضوره تشــرق 
وتظهــــر مــــملكة الجــــمال وعــــلى عــــتبته تســــطع أشــــّعة الــــجالل واالقــــتدار وتــــغنّى بــــأغــــنية املــــديــــح 
والــتّبجيل بــاالجــابــة قــائــالً (أعــلم بــكّل تــأكــيد كــامــل أنّــه إذا اّدعــى أّي فــرد صــديــًقا أو عــدوًّا أنّــه 
قــادر عَـــَلى أن يحــملق مــباشــرة فِــي وجــه بــهاء اهلل فــهو كــاذب. لــقد حــاولــت ذلــك مــرارًا ثــم مــرّات 
ومـــــرّات ألحـــــملق فِــــــي وجـــــه الجـــــمال املـــــبارك ولـــــم أتـــــمّكن مـــــن ذلـــــك ألنّـــــه حـــــني يـــــفوز الـــــّشخص 
بــالتّشــرف فِـــي الــحضور أمــام بــهاء اهلل فــإنّــه يــفقد قــدرتــه ويحــّلق فِـــي آفــاق بــعيدة ويــكون فِـــي 
الـحقيقة كـاألصـّم مـنصعق مـن الـرّهـبة غـير واعٍ لـنفسه نـاسـيًا الـعالـم كـّله. وإذا حـاول أن يـنظر 
بــإمــعان فِـــي وجــه الجــمال املــبارك ويــبعد عَـــْن نــفسه التّحــليق فِـــي آفــاق بــعيدة فــإنّــه يــكون مــثل 
الـنّاظـر إِلَـى الـّشمس فـإّن الـعني سـوف تـصاب بـالـعمى وعـدم الـقدرة عَــَلى الـّرؤيـة مـن اإلشـعاع 
الـقوّي الـّصادر مـن الـّشمس ويتسـبّب فِـي جـريـان الـّدمـوع، وهـكذا إذا أراد شـخص أن يـتطّلع 
فِــي وجــه الجــمال املــبارك فــإّن الــّدمــوع ســوف تــمأل عــينيه وتــجعله يســتحيل عــليه أن يــصل إِلَــى 
أّي انـطباع عـنه). أنـا شـخصيًّا مـررت بهـذه التّجـربـة فـطوال سـبعة شـهور كـامـلة قـضيتها فِــي 
أدرنــة كــنت فــيها دائــًما اتشــرّف بــالــحضور املــبارك أحــّلق فــيها بــعيًدا عَـــْن هــذا الــعالــم وأشــعر 
بـدّوار وأجـد نـفسي كـأّن الـّروح خـرج مـنّي وبـعدت عَــن الخـلق. وأذكـر بـعد 14 أو 15 سـنة مـن 
فــــراق لــــم اتشــــرّف فــــيها حــــني وصــــلت إِلَــــى املــــديــــنة املــــقّدســــة عــــّكاء نــــقطة األنــــوار مــــطاف املــــإل 
االعـلى ومحـّل سـيناء الـظّهور مـوسـى، حـضرت فِــي حـضرة بـهاء اهلل ملـّدة ثـالثـة شـهور وطـوال 
هـذه املـّدة كـنت أرغـب فِــي مـعرفـة لـون الـتّاج املـبارك الّـذي كـان يـلبسه، وكـنت فِــي كـّل مـرّة حـني 
أدخـل للتّشـرف فِــي حـضوره املـبارك أنـسى تـمامًــا مـا فـّكرت فـيه حـتّى إنّـي يـوم مـن األيّـام حـني 
أشــــرقــــت وأنــــارت حــــديــــقة الــــرّضــــوان وتــــعطّرت بــــقدومــــه (حــــديــــقة الــــرّضــــوان بــــبغداد) وهــــي فِــــي 
الـــــحقيقة مـــــن حـــــدائـــــق الـــــجنّة الـــــظّاهـــــرة املســـــتورة. وكـــــان حـــــضرتـــــه يـــــتناول الـــــغذاء مـــــع بـــــعض 
ــتي كـــان  الـــحّجاج الّـــذيـــن يـــزورونـــه. وكَــــانَـــْت هـــناك أريـــكة وكُــــرْسِــــــيّ وبـــقربـــها بـــعض األغـــراض الّـَ
يســتعملها، وأذكــر اثــنني أو ثــالثــة أفــراد كــانــوا واقــفني فِــي الــّداخــل ووقــف خــارج الــغرفــة عــديــد 
ــتي ال مــثيل لــها ولــقد رأيــت الــتّاج فِـــي  آخــرون وكــّلهم مــسحورون مــن طــلعة الجــمال املــبارك الّـَ

هذه اللحظة بينما أنا واقف خلف االحبّاء ومرافقيهم ولقد كان لونه أخضر”.

هـــناك مـــقتطفات أخـــرى تـــعطي صـــورة لـــلبهاء املـــحيّر لـــحضرة بـــهاء اهلل وجـــدت فِــــي مـــذكـــرات 
الـحاج محـمد طـاهـر مـاملـيري والـد مـؤلّـف كـتاب ظـهور بـهاء اهلل (والـد جـناب أديـب طـاهـر زاده) 
والّــذي ذهــب إِلَــى عــكاء عــام 1878 وأقــام هــناك مــّدة تــسعة شــهور تشــرّف فــيها بــالــّلقاء يــومــيًّا 
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وأثـناء هـذه الـّلقاءات الـتاريـخية كـان يـوّد أن يـتطّلع كـامـالً إِلَـى وجـه بـهاء اهلل ولـكن فِــي كـّل مـرّة 
يـحضر فِــي حـضرتـه املـباركـة يجـد نـفسه قـد أصـيب بـالـّدوار مـن جـمالـه الـظّاهـر الـباهـر حـتّى 

أتى يوم من األيّام تطّلع إَِلى وجهه املبارك وهذه هي نّص كلماته: 

"فِــــي يـــوم مـــن األيـــام دعـــيت لـــلحضور والتّشـــرّف بـــالجـــمال األقـــدس األبـــهى وأمـــرنـــي حـــضرتـــه 
بـالجـلوس. وبـعد أن جـلست نـادى خـادم اهلل (وهـو مـيرزا آقـا جـان كـاتـب الـوحـي) وقـال أحـضر 
شــايًــا إِلَــى آقــاي طــاهــر. فــأحــضر خــادم اهلل كــوب الــّشاي وأعــطاه لــي. وحــني أخــذت الــفنجان 
فِــي يـدي وقـعت عـيناي فـجأة عَـــَلى وجـهه املـبارك ووجـدت نـفسي أشـعر بـدوار فـلم اسـتطع أن 
أنــزل عــيناي مــن طــلعة جــمالــه املــشعّ وحــينئٍذ قــال لــي (انــظر مــاذا فــعلت لــقد ســكبت الــّشاي 
واتــلفت عــباءتــك حــافــظ عَـــَلى هــذه الــعباءة فســتكون مــالبــسك الــوحــيدة فِـــي كــّل طــريــقك إليــران 
فــنحن أيــًضا كَــــانَــْت لــديــنا قــميص ومــالبــس داخــليّة واحــدة فِـــي رحــلتنا للسّـــــــليمانــيّة) ومــن هــذه 
الــكلمات الــصادرة مــن الجــمال املــبارك اكــتشفت أنّــني أمــسك بــطبق الــفنجان فــقط فِـــي يــدي 
وأمّــا الـفنجان فـقد أسـقطته وأّن الـّشاي الـّساخـن انـسكب عَــَلى الـعباءة واخـترق مـالبـسي ولـم 

أشعر به إطالقا". 

وقـد كـتب الـحاج محـّمد طـاهـر مـاملـيري بـعد ذلـك بـالـتّفصيل قـّصته مـع هـذه الـعباءة وكـيف أنّـه 
أثـناء عـودتـه إليـران سـرقـت كـّل أمـتعته ولـم يـكن لـديـه غـير هـذه الـعباءة ومـظروفـني. وقـد ارتـدى 
الـعباءة وهـي مـن الحـريـر الـخفيف عَـــَلى قـميصه وظـّل يـرتـعد مـن الـبرد فِــي الشّــــــتاء وتـذكّـــر فِــي 
هــذا الــحني كــلمات حــضرة بــهاء اهلل بــأّن هــذه ســتكون مــالبــسه الــوحــيدة فِـــي كــّل طــريــقه وعــلم 

كيف قاسى بهاء اهلل من البرد ِفي الّسليمانيّة.

إّن الـــحاج مـــيرزا حـــيدر عـــلي تـــكّلمنا عـــنه ســـابـــًقا يـــعطينا قـــّصة مـــختصرة عَــــْن االنـــطباع لـــدى 
بــعض مــسئولــي الــحكومــة فِـــي عــّكاء عــندمــا شــاهــدوا بــهاء اهلل ألّول مــرّة فــقد كــتب فِـــي كــتابــه 

بهجة الّصدور ما يلي: 

"... لـقد كـان يـوم عـيد الـرّضـوان وكـان يـحتفل بـه بـمنزل جـناب مـوسـى كـليم (أخ حـضرة بـهاء 
اهلل املخـــلص) وكـــنت واقـــفًا فِــــي الـــّصحن الـــخارجـــيّ بـــاملـــنزل وكـــان هـــناك بـــعض الـــّسّكان فِــــي 
املــنزل الــكبير مــن غــير الــبهائــينّي بــعضهم مــن الــبكوات والــبشاوات وهــي ألــقاب الــطّبقة الــعليا 
فِـــي ذلــك الــوقــت الّــذيــن وصــلوا لــعّكاء كــرؤســاء للجــمارك. وأتــذكّــــر جــيًّدا أنّــه بــعد ظهــر أّول يــوم 
مـن عـيد الـرّضـوان خـرج حـضرة بـهاء اهلل مـن مـسكنه الـّداخـلي إِلَـى املـكان حـيث جـلس رئـيس 
الجــــمارك وضــــباطــــه، وحــــني ظهــــر فــــجأة وقــــفوا جــــميًعا تــــلقائــــيًّا مــــع أّن ذلــــك ليســــت طــــريــــقتهم 
وانــحنوا امــامــه ووجــدوا أنــفسهم فِـــي حــالــة مــن الــتّعجب ومــملوئــني بــالــحيرة واســتمّروا واقــفني 
مــدهــوشــني وقــلوبــهم تــرتــجف مــن مظهــره وجــمالــه األفخــم. وتــقّدم بــهاء اهلل مــنهم وتــكّلم بــكلمات 
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فـــيها مـــحبّة وعـــطف وعـــاد مـــرّة أخـــرى للجـــزء الـــّداخـــلي بـــعد أن عـــبر أمـــامـــهم. وبـــكّل اســـتغراب 
وتـــعّجب ســـأل الـــّضابـــط مـــن هـــذا الـــّشخص املـــهيب الـــطّلعة الجـــليل إنّـــه كـــملك املـــلوك إنّـــه روح 

مقّدسة فأجبناه إنّه والد عبّاس أفندي”.

إّن املـقتطفات الـّسابـقة تـعطي لـلقارئ ملـحة عَــْن عـظمة وجـالل حـضرة بـهاء اهلل وتفسّـــــر لـنا ملـاذا 
كـان مـعظم صـحابـته وتـالمـذتـه لـم يسـتطيعوا أن يـضعوا وصـفًا لـه، والـوصـف الـوحـيد املـكتوب 
هـو للمسـتشرق إدوارد بـراون الـبروفـسور فِــي كـّليّة كـامـبردج بـبريـطانـيا والّــذي لـم يـكن بـهائـيًّا 
ووصف وصفه بعد التّشرف بزيارة بهاء اهلل ِفي البهجة بعّكاء ِفي عام 1890م وكتب قائالً: 

"... انـــتظر دلـــيلي لحـــظة مـــن الـــزّمـــن ريـــثما خـــلعت حـــذائـــي وبحـــركـــة ســـريـــعة مـــن يـــده ســـحب 
ســـتاره وبـــمروري مـــن الـــباب أعـــادهـــا. فـــوجـــدت نـــفسي فِــــي غـــرفـــة كـــبيرة فِــــي صـــدرهـــا امـــتّدت 
أريـكة مـنخفضة ووضـع فِـي مـقابـل الـباب كـرسـيّان أو ثـالثـة كـراسـي. و‘نّـي وإن كـنت مـتصّورًا 
تــــصّورًا مــــبهًما املــــكان الّـــــذي أنــــا ذاهــــب إلــــيه ومــــن أنــــا قــــادم لــــرؤيــــته إذ لــــم تُــــْعَط لــــي إيــــحاءه 
واضـحة حـول ذلـك إال أنّـه قـد مـرّت ثـانـية أو ثـانـيتان مـن الـزّمـن وأخـذتـني الـرّهـبة والـذّهـول قـبل 
أن أعــرف مــعرفــة تــامّـــة بــوجــود مــن فــيها وحــانــت مــنّي الــتفاتــٌة إِلَــى الــرّكــن حــيث تــلتقي األريــكة 
بــالجــدار كــان يجــلس هــيكل عــظيم تــعلوه املــهابــة والــوقــار تــتّوج رأســه قــلنسوه مــن الــّصوف مــن 
الــــنّوع املــــسمى عــــند الــــّدراويــــش بــــالــــتّاج تــــمتاز بــــطولــــها وحــــول أســــفل الــــتّاج عــــمامــــة بــــيضاء 

صغيرة.

ــتي  وإنّــما الــوجــه الّـــذي رأيــته ال أنــساه وال يــمكنني وصــفه مــع تــلك الــعيون الــبرّاقــة الــنّافــذة الّـَ
تــــقرأ روح الــــّشخص وتــــعلو جــــبينه الــــوضّـــــــــــــاح الــــعريــــق الــــقدرة والــــجالل بــــينما أســــاريــــر وجــــهه 
وجبهــته تــنّم عَـــْن عــمر ال يــصّدقــه الــّشعر األســود الــقاتــم مــع لــحية كَـــانَــت تــتماوج بــوفــرة مــألــوفــة 
لـغايـة وسـطه فـلم أك إذ ذاك فِــي حـاجـة لـلّسؤال إِلـى ذلـك امـتثلت فِــي حـضوره ووجـدت نـفسي 
ــتي يحســـده عـــليها املـــلوك وتتحسّـــــــر لـــنوالـــها عـــبثًا  مـــنحنيًا أمـــام مـــن هـــو محـــّط الـــوالء واملـــحبّة الّـَ

األباطرة".
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الفصل السادس - عيد النيروز مقتطفات من الكتاب 
األقدس

 
ـامًـــا مَـــعُدوداٍت َوجَـــــَعْلنَا الــنَّيُروزَ  يَاَم أَيّـَ "يَــا قَــَلَم األعْـــَلى قُــْل يَــا مَـــأل اإِلنْــشاِء قَــْد كَـــتَبْنَا عَـــَليُْكُم الــصِّ
عِــــيًْدا لَـــُكْم بَــْعَد إِكــمالِــَها، كَــــذَلِــَك أَضَــــــــــآئَــْت شَـــــــْمُس الــبَيَاِن مِــــْن أُفُــِق الــِكتَاِب مِــــْن لَـــُدْن مــالِــِك املَــبَْدءِ 

َواملَآِب”.

ِل مِــْن َشهْــِر الـبَهآِء الّـَِذي جَــــَعَلُه اهللُ لِهَــذَا األسْـــــمِ الـَعِظيمِ، طُوبَـى مِلَنْ   "طُوبَـى مِلَْن فَـازَ بِـالـيَومِ األَوَّ
ْن أَظْهَـــَر شُــــــْكَر اهللِ بِــِفْعلِِه املِـُدلِّ عَــَلى فَـْضلِِه الّـَـِذي أَحَــــاطَ  يُظْهِــُر فِــيِه نِــْعَمَة اهللِ عَــَلى نَـفِْسِه إِنَـُه مِـــمَّ
ُهوِر َومَـــبَْدئُــُها َوفِـــيه تَـــُمرُّ نَـــفَْحُة الـــَحيَاِة عَــــَلى املُــمِكنَاِت طُــوبَـــى مِلَــنْ  ــُه لَـــَصْدُر الـــشُّ الـــَعامَلِــنَي. قُـــْل إِنّـَ

يْحاِن نَْشَهُد أَنَّه ِمَن الفَِائِزيَن". أَْدرََكه ِبالرَّْوحِ َوالرَّ

أَنَا األَْقَدُس األَْعظَُم األَبَْهى

املُخْـــلِِصنَي مِـــْن أَحِــــبَِّتَك،  بِــنَي مِـــْن عِـــبَاِدَك َو  لَــَك الحَــــْمُد يَــا إِلــِهي بِــَما جَــــَعْلَت هــذَا الــيَْوَم عِـــيًدا لِــْلُمَقرَّ
َمآِء،  ــرَْت األَشْــــــيَاَء َوفَـاحَــــْت نَـفََحاُت الـظُُّهوِر بَـنْيَ األَرِْض َوالـسَّ يْتَُه ِبهـذَا االسْــــــمِ الّـَـِذي بِــِه َسخّـَ َوسَــــــمَّ
ــــــَر سُـــــــفَرَاؤَُك َوأَْولــيَاؤُكَ  كُــــتُِبَك املُــنَزَّلَـــِة، َوبِـــِه بَشّـَ املُــَقدَّسِــــــِة َو َوبِـــِه ظَهَــــَر مَـــا هُــــَو املَسْـــــــطُوُر فِـــي صُــــــــــُحِفَك 
ِه إَِلى بَْحِر وَِصالَِك َويَْحُضُروا َمَقرَّ َعرِْشَك ويَْسَمُعوا ِنَداَءَك األَْحَلى  لِيَْستَِعدَّ الُكلُّ لِلَِقاِئَك َوالتََّوجُّ
أَكْــــَملَت الـــنِّْعَمةَ  َة َو الـــُحجَّ مِــــْن مَــــطْلِعِ غَـــيِْبَك وَمشْـــــــِرِق ذَاتِــــَك، أَحْــــــَمُدَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي بِــــَما أَظْهَــــرَْت 
الـُكلَّ إِلـى  عَــْوَت  حَـــاكِــيًا عَــْن فَـرَْدانِـيَِّتَك، َوَد َواسْـــــتََقرَّ عَــَلى عَــرِْش الـظُُّهوِر مَـْن كـاَن مُـِدالًّ بِـَوحْـــَدانِـيَِّتَك َو
ـــَه إِلَــيِْه َوفَـازَ بِــلَِقائِــِه َوشَــــــرَِب رَحِــــيَق َوحْــــِيِه، أَسْــــــأَلُــَك ِبسُــــــْلطَانِــَك الّـَـِذي  الـُحُضوِر، مِـــَن الـنَّاِس مَــْن تَـَوجّـَ
ـــــِذي أَحَــــــــاَط املُـــــْمكنَاِت، بِــــــأَْن تَـــــْجَعَل أَحِــــــــبَّتََك مُــــــنَْقِطِعنَي عَـــــــْن ُدونِــــــكَ  غَــــــَلَب الـــــَكائِــــــنَاِت َوبِــــــفَْضلَِك الّـَ
ـْدهُــــم عَــــَلى الــِقيَامِ عَــــَلى خِـــــْدمَـــِتَك لِيَظْهَــــَر مِــــنُْهْم مَـــا أَرَْدتَــُه فِـــي  هِـــنَي إِلَـــى أُفُــِق جُـــــوِدَك، ثُــمَّ أَيّـِ َومُـــتََوجِّ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــِتَعالِـــي املُــَهيِْمُن الـــَعلِيمُ  مَــــْمَلَكِتَك َويَـــرْتَـــِفعَ بِــــِهْم رَايَـــاُت نُـــْصرَتِــــَك فِــــي بِــــالَِدَك، إِنّـَ
ْجَن عَـــــرْشًـــــــــا مِلَـــْمَلكِتَك َوسَـــــــــَماًء لِــــَسَمَواتِـــــَك َوَمشْـــــــــرِقًـــــا  الــــَحكيُم، أَحْـــــــَمُدَك يَــــا إِلــــِهي بِـــــَما جَـــــــَعْلَت الــــسِّ
ـــقَ  ـــِتَك، أَسْـــــــــأَلُـــــَك بِـــــأَْن تُــــَوفّـِ مِلَـــَشارِقِـــــَك ومَـــــطْلًِعا مِلَـــطَالِــــِعَك َومَـــــبَدأً لِــــفُيُوضَــــــــــــاتِـــــَك َوُروحًـــــــا ألَجْـــــــَساِد بَــــِريّـَ
ا يَـتََكدَُّر بِـِه أَذْيَـالُـُهم فِـي أَيّـَامِــَك، أَيْ  أَصْـــــــــِفيَاَءَك عَــَلى الـَعَمِل فِـي رِضَـــــــــائِـَك، ثُـمَّ قَـدِّسْـــــُهم يَـا إِلـهي عَــمَّ
ـِذيـَن يَـدَّعُــوَن مَــَحبَّتََك يَـْعَمُلوَن بِــَما عَــِملَ  رَبِّ تَـَرى فِــي بَـْعِض ِديَـارَِك مَــا ال يُـِحبُُّه رِضَـــــــــاؤَُك، َوتَـَرى الّـَ
بِـــنَي مِــــْن خَـــْلِقَك َواملُخْــــلِِصنَي مِــــنْ  ـــرَْت بِـــِه املُـَقرَّ ـِذي طَهّـَ ـــرْهُـــْم ِبهــذَا الــَكْوثَــِر الّـَ بِـــِه أَعْـــَداؤَُك، أَْي رَبِّ طَهّـِ
أَسْــــــأَلُــكَ   بِـــِه أَمْـــرَُك فِـــي ِديَــارَِك َومَـــا يَــْحتَجُِب بِـــِه أَهْـــُل بِـــالَِدَك، أَْي رَبِّ  ا يَــِضيعُ أَحِــــبَِّتَك َوقَــدِّسْــــــُهم عَـــمَّ
الـُكلُّ عَــَلى مَــا  بِــاسْـــــِمَك املَُهيِْمِن عَــَلى األَسْـــــَماِء بِــأَْن تَـْحفَظَُهم عَــِن اتّـِبَاعِ الـنَّفِْس َوالـَهَوى، لِـيَْجتَِمعَ 
أَمَـرَْت بِـِه فِـي كِــتَابِـَك، ثُـمَّ اجْــــَعْلُهم أَيَـاِدَي أَمْـرَِك لِيَنْتَشِــــَر بِـِهْم آيَـاتُـَك فِـي أَرْضِــــــــَك َوظُُهورَاُت تَـنِْزيـِهكَ 

بنَْيَ َخْلِقَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى َما تََشاُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.

!١۱٠۰٠۰



يامِ يُْقرَأُ ِفي النَّيْرُْوِز َوِعيِد الصِّ

ُهوَ الَحيُّ اْلبَاقي اْلَقيُّوُْم 

َشهِـــَد اهللُ لِــنَفِْسَه بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّة نَــفِْسِه َولِــذَاتِـــِه بِـــفَرَْدانِـــيَِّة ذَاتِـــِه َونَــطََق بِـــلَِسانِـــِه فِـــي عَـــرِْش بَــَقائِـــِه َوعُـــُلوِّ 
ــــَد ذَاتِــــِه َوَواصِــــــــــَف نَـــفِْسِه بِـــنَفِْسِه َومُـــِنَعْت كَــــيْنُونَـــِتهِ  ــُه ال إِلـــه إاِل هُــــَو لَـــْم يَـــزَْل كَــــاَن مُـــَوحّـِ كِــــبِْريَـــائِـــِه بِـــأَنّـَ
ـُه هُـــَو امْلُـْقتَِدُر الْــَعِزيْــزُ اْلجَـــــِميُل، َوهُـــَو الْــَقاهِـــُر فَــْوَق عِـــبَاِدِه َوالْــَقائِـــُم عَـــلى خَـــْلِقِه َوبِـــيَِدهِ  إِنّـَ بِـــَكيْنُونَــِتِه َو
إِنّـَُه كَــاَن عَــلى كُــلِّ شَـــــيٍْء قَـِديْـرًا،  ا يَـفَْعُل َو األَمْـُر َواْلخَــْلُق، يُـْحِيي بِـآيَـاتِــِه َويُـِميُت ِبَقهْــرِِه ال يُـْسأَُل عَــمَّ
ـهُ  إِنّـَ ـِذي فِـــي قَــبَْضِتِه مَـــَلُكْوُت كُــــلِّ شَـــــــيٍْء َوفِـــيْ يَــِميِْنِه جَـــــبَُرْوِت األَمْـــِر َو ـُه لَــُهَو الْــَقاهِـــُر الْــَغالِــُب الّـَ إِنّـَ َو
كَــــاَن عَــــلى كُــــلِّ شَـــــــيٍْء مُـــِحيْطًا، لَـــُه الـــنَّْصُر َواالنْـــِتَصاُر َولَـــُه الْـــُقوَّةُ َواالقْـــِتَداُر َولَـــُه الْـــِعزَّةُ َواالجْـــــِتبَارُ 
ُه هُـــَو الْــَعِزيـزُ امْلُـْقتَِدُر امْلُـْختَاُر، سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْن نَـاَداَك أَلْــُسُن الْــَكائِــنَاِت فِــي أَزَِل الـالَّبِــدايـاتِ  إِنّـَ َو
َوأَبَـــِد الـــالَّنِــــهايـــاِت َومَــــا َوصَـــــــــــَل نِــــدآُء أَحَــــــٍد مِـــــنُْهْم إِلـــى هَــــَواِء بَـــَقاِء قُـــْدِس كِـــــبِْريَـــائِــــَك، َوفُـــِتُحْت عُــــيُْونُ 
امْلَْوجُــــْوَداِت مِلَُشاهَــَدِة أَنْـَواِر جَــــَمالِـَك َومَــا َوقَـَعْت عُــيُْوُن نَـفٍْس إِلـى بَـَواِرِق ظُـُهْورَاِت شَــــــْمِس وِْجهَـــِتَك، 
بِـــنْيَ بِـــَدَوامِ عِــــزَّ سَـــــــْلطَنَِتَك َوبَــَقاِء قُــْدِس حُـــــُكْومَـــِتَك َومَـــا بَــَلَغْت يَــُد أَحَـــــٍد إِلــى ذَيْــلِ  َورُفِـــَعْت أَيْــِدْي امْلُـَقرَّ
إِحْــــَسانِــَك قَــائِــًما عَــلى كُـــلِّ شَــــــيْءٍ  رَِدآِء سُــــــْلطَاِن ُربُـوبِــيَِّتَك، مَــعَ الّـَـِذي لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت بِــبَدائِــعِ جُــــْوِدَك َو
َومُـــَهيِْمنًا عَـــلى كُــــلِّ شَـــــــيٍْء َوتَــُكْوُن أَقْـــرََب بِـــُكلِّ شَـــــــيٍْء مِــــْن أَنْــفُِسِهْم بِـــِهْم، فَسُـــــــبَْحانَــَك مِــــْن أَْن تُــنْظَرَ 
بَـــــِديْـــــعُ جَــــــــَمالِـــــَك إاِل ِبَلحَــــــــظَاِت عُــــــيُْوِن أَزَلِـــــيَِّتَك أَو يُـــــْسَمعَ نَـــــَغَماُت عِــــــزِّ سَـــــــــْلطَنَِتَك إاِلَّ بِــــــبَِديْـــــعِ سَـــــــــْمعِ 
ـِتَك، فَسُـــــــبَْحانَــَك مِــــْن أَْن تَــَقعَ عَـــلى جَـــــَمالِــَك عُـــيُْوُن أَحَـــــٍد مِــــْن خَـــْلِقَك أَْو أَْن يــْصَعَد إِلــى هَـــَواءِ  أَحَـــــِديّـَ
بِــنَي لَــْو تَــِطيُر بِــَدَوامِ سُــــــْلطَاِن قَــيُّومِـــيَِّتَك أَو  ـِتَك، ألَنَّ أَطْـيَاَر قُــُلوِب امْلُـَقرَّ عِـــرْفَــانِــَك أَفْــِئَدةُ أَحَــــٍد مِـــْن بَــِريّـَ
تَــتََعاَرُج بِـــبََقاِء قُـــْدِس أُلُـــوهِــــيَِّتَك ال تَخْــــُرُج عَــــْن حَـــــدِّ اإِلمْـــَكاِن َوحُـــــُدْوِد األَكْــــَواِن فَــَكيَْف يَــْقِدُر ِبحُـــــُدْودِ 
اإِلبْـــــــَداعِ أَْن يَـــــــِصَل إِلـــــــى مَــــــــلِيِْك مَــــــــَلُكْوِت االخْـــــــــِترَاعِ أَْو يَـــــــْصَعَد إِلـــــــى سُــــــــــــْلطَاِن جَــــــــــبَُروِت الْــــــــِعزَّةِ 
َا جَــــَعْلَت مُــنْتََهى َوطَـِن الْــبَالِـِغنْيَ إِقْــرَارَهُــْم بِــاْلَعجْــــِز عَــِن الْــبُُلْوغِ  َواالرْتِــفَاعِ، سُــــــبَْحانَـَك يَـا مَــْحبُوبِــيِ ملَّ
ـِتَك َومُـــنْتََهى مَـــَقرِّ الْــِعارِفِـــنْيَ اعْـــِترَافَــُهْم بِـــالْــُقُصْوِر عَـــن الْــُوصُــــــــــولِ  إِلــى رَفَــارِِف قُــْدِس سُــــــْلطَاِن أَحَـــــِديّـَ
إِلــى مَــَكامِـــِن عِـــزِّ عِـــرْفَــانِــَك أَسْــــــأَلُــَك ِبهَـــذَا اْلَعجْــــِز الّـَـِذي أَحْــــبَبْتَُه فِــي نَــفِْسَك َوجَــــَعْلتَُه مَــَقرَّ الْــَواصِـــــــــلنِيَْ 
َوالْــَوارِِديْـَن َوبِــأَنْـَواِر َوجْــــِهَك الّـَـتي أَحَــــاطَـِت امْلُـْمِكنَاِت َوبِــَمِشيئَِتَك الّـَـتي بِــَها خَـــَلْقَت امْلَـْوجُــــْوَداِت بِــأَنْ 
ال تُـــَخيَِّب آمِـــــليَْك عَــــْن بَـــَدائِــــعِ رَحْــــــَمِتَك واَل تَحْــــــرَِم قَـــاصِــــــــــِديْـــَك عَــــْن جَــــــَواهِــــِر فَـــْضلَِك، ثُـــمَّ اشْــــــــتَِعْل فِــــي 
قُـُلْوبِــِهْم مَــَشاعِــَل حُــــبَِّك لِـيَْحتَِرَق بِــَها كُــلُّ األَذْكَــاِر ُدْوَن بَـَدائِــعِ ِذكْــرَِك َويَـْمُحَو عَــْن قُـُلْوبِــِهْم كُــلَّ اآلثـارِ 
ُـــْلِك إاِل نَــــَغَماُت عِـــــزِّ رَحْــــــِمانِــــيَِّتَك واِل  سِـــــــَوى جَــــــَواهِـــــِر آثــــاِر قُــــْدِس سَــــــــْلطَنَِتَك حَــــــتّى ال يُــــْسَمعَ فِــــي امْل
يُْشهَـــــُد فِــــي األَرِْض إاِل سَــــــــَواِذُج أَنْـــَواِر جَــــــَمالِـــَك واَل يُـــرى فِــــي نَـــفٍْس ُدْوَن طِــــــرَاِز جَــــــَمالِـــَك َوظُـــُهورِ 
إِْجاللَِك َلَعلَّ ال تَْشَهُد ِمْن ِعبَاِدَك إاِلَّ َما تَرَْضى ِبِه نَفُْسَك َويُِحبُُّه ُسْلطَاُن َمِشيئَِتَك، ُسبَْحانََك يَا 
ــَك لَــــْو تَـــْقطَعُ نَـــفََحاِت قُــــْدِس عِـــــنَايَـــِتَك َونَـــَسماِت جُــــــْوِد إِفْـــَضالِـــَك عَـــــنِ  سَــــــــيِِّدي فَـــَوعِـــــزَّتِـــــَك ألَيْـــَقنُْت بِــــأَنّـَ
َمَواِت،  امْلُــْمِكنَاِت فِــــي أَقَــــلَّ مِـــــْن آٍن لَــــيَفْنَى كُـــــلُّ امْلَــْوجُــــــْوَداِت َويَـــنَْعِدُم كُـــــلُّ مَــــْن فِــــي األَرَضِـــــــــــنْيَ َوالـــسَّ
فَــتََعالــى بَــَدائِـــعُ قُـــْدرِتِـــَك الْـــَعالِــِيِة فَــتََعالَـــى سُـــــــْلطَاُن قُـــوَّتِـــَك امْلَـِنيَْعِة فَــتَبَاهــى مَـــلِيُْك اقْـــِتَدارَِك امْلُـِحيْطَةِ 

َوَمِشيَِّتَك النَّاِفذَِة ِبَحيُْث َلْو تُْحِصي ِفي بََصِر أََحٍد ِمْن ِعبَاِدَك ُكلَّ األَبَْصاِر َوتََدُع ِفي َقْلِبِه
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كُـــلَّ الْــُقُلوِب ِوتَْشهَـــُد فِـــي نَــفِْسِه كُـــلَّ مَـــا خَـــَلْقَت بِـــُقْدرَتِـــَك َوذَوَّأَْت بِـــُقوَّتِـــَك َويَــتَفَرَُّس فِـــي أَقَــالِــيْمِ خَـــْلِقكَ 
َومَــَمالِـِك صُـــــــــنِْعَك فِــي أَزَِل اآلزَاِل لَـْن تَجَِد شَــــــيْئًا إاِلَّ َوقَـْد يَْشهَــُد سُـــــْلطَاَن قُـْدرَتِــَك قَـائِــَمًة عَــَليِْه َومَــلِيْكَ 
إِحَــــاطَِتَك قَـاهِــرَةً عَــَليِْه، فَـَها أَنَـا ذَا إِذًا يَـا إِلـِهي قَـْد َوقَـْعُت عَــَلى الـتُّرَاِب بَـنْيَ يَـَديْـَك َواعْــتَرَفْـُت ِبَعجْــــزِ 
ــــيْ  نَـــــفِْسيْ َواقْـــــِتَداِر نَـــــفِْسَك َوفَـــــْقِر ذَاتِــــــيْ َوغَـــــنَاِء ذَاتِــــــَك َوفَـــــنَاِء ُرْوحِــــــــيْ َوبَـــــَقاِء ُرْوحِــــــــَك َومُــــــنْتََهى ذُلّـِ
َومُــنْتََهى عِـــزَِّك بِــأَنّـََك أَنْـَت اهللُ ال إِلـَه إاِل أَنْـَت َوحْــــَدَك ال شَــــــِريْـَك لَـَك َوحْــــَدَك ال شَــــــِبيَْه لَـَك َوحْــــَدَك ال نِــدَّ 
لَــَك َوحْــــَدَك ال ضِـــــــــدَّ لَــَك، لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت بِــُعُلوِّ ارْتِـــفَاعِ قَــيُّومِـــيَِّتَك مُــَقدَّسًــــــا عَـــْن ِذكْـــِر مَــا سِـــــَواَك واَل تَـزَالُ 
تَُكْوُن ِبُسُموِّ اْسِترْفَاعِ أََحِديَِّتَك ُمنَزًَّها َعْن َوْصِف َما ُدْوِنَك، فََوِعزَِّتَك يَا َمْحبُْوِبي ال يَنْبَِغيْ ِذْكُر 
امْلَـْوجُـــــْوَداِت لِــنَفِْسَك األَعْـــَلى واَل يَــلِيُْق َوصْــــــــــُف امْلُـْمِكنَاِت لِــبََهائِـــَك األَبْــَهى بَــْل ِذكْــــُر ُدْونِـــَك شِــــــرٌْك فِـــي 
سَـــــاحَــــِة قُـْدِس ُربُـوبِــيَِّتَك َونَـْعُت غَـيْرَِك ذَنْـٌب عِــنَْد ظُُهْوِر سُـــــْلطَاِن أُلُـوهِــيَِّتَك، ألَنَّ بِــالـذِّكْــِر يَـثْبُُت الْـُوجُــــودُ 
، حِـــيْنَِئٍذ أَْشهَــُد بِـنَفِْسيْ َوُرْوحِـــيْ َوذَاتِــيْ بِـأَنَّ  تِــْلَقاَء مَـْديَـِن تَـْوحِـــيِْدَك َوهَــذَا شِــــرٌْك مَـْحٌض َوبَـْغيٌ بَـاتٌّ
َمطَالِعَ ُقْدِس فَرَْداِنيَِّتَك َوَمظَاِهَر َوْحَداِنيَِّتَك َلْو يَِطيُْرنَّ ِبَدَوامِ َسْلطَنَِتَك َوبََقاِء َقيُّوِميَِّتَك َلْن يَِصُلْوا 
ــِذْي فِـــيِْه تَجَـــــلَّيَْت بِـــاسْـــــــمِ مِــــْن أَسْـــــــَماِء أَعْــــظَِمَك، فَسُـــــــبَْحانَـــَك سُـــــــبَْحانَـــَك عَــــْن بَـــِديْـــعِ  إِلـــى هَــــَوآِء قُـــرِْب الّـَ
جَـــــاللِــَك فَسُـــــــبَْحانَــَك سُـــــــبَْحانَــَك عَـــْن مَـــِنيْعِ إِجْـــــاللِــَك فَسُـــــــبَْحانَــَك سُـــــــبَْحانَــَك عَـــْن عُـــُلوِّ سَـــــــْلطَنَِتَك َوسُـــــــُموِّ 
إِنَّ أَعْـــَلى أَفْــِئَدِة الْــَعارِفِـــنْيَ َومَـــا عَـــرَفُــوا مِــــْن جَـــــَواهِـــِر عِــــرْفَــانِـــَك َوأَبْــَهى حَـــــَقائِـــقِ  شَـــــــوْكَــــِتَك َواقْــِتَدارَِك، َو
الْـبَالِـِغنْيَ َومَـا بَـَلُغْوا إِلـى أَسْـــــرَاِر حِـــْكَمِتَك قَـْد خُــلَِقْت مِــْن ُرْوحِ الّـَِذي نُـِفخَ مِــْن قَـَلمِ صُـــــــــنِْعَك، َومَـا خُــلِقَ 
مِـــْن قَــَلِمَك كَـــيَْف يَـْعرُِف مَــا قَــدَّرَْت فِــيِْه مِـــْن جَــــَواهِـــِر أَمْــرَِك أَْو أَنَـامِـــِل الّـَـتي كَـــانَـْت قَــيُّْومَــًة عَـــَليِْه َوعَـــلى 
مَــا فِــيِْه مِــْن رَحْــــَمِتَك، َومَــْن لَـْم يَـبُْلغْ إِلـى هَــذَا امْلََقامِ فَـَكيَْف يَـبُْلغُ إِلـى يَـِدَك الّـَتي كَــانَـْت قَـاهِــرَةً عَــَلى 
أَنَـامِـــِل قُــوَّتِـــَك أَو يَـِصُل إِلـى إِرَاَدتِـــَك الّـَـتي كَـــانَـْت غَــالِـبًَة عَـــلى يَـِدَك، فَسُــــــبَْحانَـَك سُــــــبَْحانَـَك يَـا إِلـِهيْ 
ُعْوُد إِلـى  بَـْعَد الّـَِذي انْـَقطََعْت أَفْـِئَدةُ الْـُعرَفَـاِء عَــْن عِــرْفَـاِن صُـــــــــنِْعَك الّـَِذي خَــَلْقتَُه بِـِإرَاَدتِــَك فَـَكيَْف الـصُّ
سَـــــَمَواِت قُـْدِس مَـِشيْئَِتَك أَو الْـُوُرْوُد فِـي سُـــــرَاِدِق عِــرْفَـاِن نَـفِْسَك، سُـــــبَْحانَـَك الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهيْ َوسَـــــيَِّديْ 
ُـــــَمِكنَاِت َوأَقْــــــَررُْت بِـــــــفَْقِرْي َوفَــــــْقرِ  َـــــا اعْـــــــتَرَفْــــــُت ِبَعجْـــــــــِزْي َوَعجْـــــــــِز امْل َومَـــــــالِــــــِكيْ َوسُــــــــــْلطَانِـــــــيْ حِــــــــيْنَِئٍذ ملَّ
َمَواِت َوأَْدعُــْوَك بِــَقْلِبيْ َوقُـُلْوِب مَــنْ  امْلَْوجُــــْوَداِت أُنَـاِديْـَك بِــلَِسانِــيْ َوأَلْـُسِن كُــلِّ مِــْن فِــي األَرَضِــــــــنْيَ َوالـسَّ
إِفْــــَضالِــــَك واَل  فَاِت بِـــــأَْن ال تُــــْغلَِق عَـــــَلى ُوجُـــــــْوهِـــــنَا أَبْــــَواَب فَــــْضلَِك َو َدخَـــــَل فِـــــي ظِــــــلِّ األَسْــــــــَماِء َوالــــصِّ
تَـنَْقِطعَ عَــْن أَْرَواحِـــنَا نَـَسَماُت جُـــْوِدَك َوأَلْـطَافِـَك واَل تَشْـــــتَِغَل قُـُلْوبُـنَا بِـَغيْرَِك واَل أَفْـِئَدتُـنَا بِـِذكْــِر سِــــَواَك، 
فَـــَوعِــــزِّتِــــَك يَـــا إِلـــِهي لَـــْو تَـــْجَعُلِنيْ سُـــــــْلطَانًـــا فِـــي مَـــْمَلَكِتَك َوتُجْـــــلُِسِنيْ عَــــَلى عَــــرِْش فَـــرَْدانِـــيَِّتَك َوتَـــَضعُ 
زِمَــاَم كُـــلِّ الْــُوجُــــْوِد فِــي قَــبَْضِتي بِــاقْــِتَدارَِك َوتَـْجَعُلِنيْ فِــي أَقَــلَّ مَــا تُـْحَصى مَــْشُغوالً بِــذَلِـَك َوغَــافِــالً 
عَـــْن بَــَدائِـــعِ ِذكْـــرَِك األَعْـــَلى فِـــي اسْــــــِمَك األَعْـــظَمِ األَتَــمِّ الْــَعلِيِّ األَعْـــلى فَــَوعِـــزَّتِـــَك لَــْن تَــرْضَــــــــــى نَــفِْسيْ 
َوَلْن يَْسُكَن َقْلِبيْ بَْل أَِجُد ذَاِتي ِفي ِتْلَك اْلَحاَلِة أَذَلَّ ِمْن ُكلِّ ذَلِيٍْل َوأَفَْقَر ِمْن ُكلِّ فَِقيٍْر، ُسبَْحاَنََك 
ــِذْي مَـــا حَـــــَمَلُه األَلْـــَواُح َومَـــا جَـــــرى عَــــلى قَـــْلِب أَحَـــــدٍ  َــا عَــــرَّفْـــتَِنيْ هَــــذَا أَسْـــــــأَلُـــَك بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ يَـــا إِلـــِهيْ ملَّ
نَةِ  َولِـَساِن نَـفٍْس فَـَلْم يَـزَْل كَـــاَن خَـــِفيًّا بِــَخفاِء ذَاتِـــَك َومُــتََعالِـيًا بِــُعُلوِّ نَـفِْسَك بِــأَْن تَـرْفَـعَ فِــي هَـــِذِه الـسَّ
َ كُــــلٌّ بِـــَغنَائِـــَك َويَسْـــــــتَرْفِـــُعنَّ بِـــُعُلوِّ سُـــــــْلطَاِن رفْــَعِتَك َويَــُقْومُـــنَّ  أَعْـــالَم نَــْصرَِك َورَايَــاِت انْــِتَصارَِك لِــيُْغِننيَّ

ْلطَاُن. إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُتََعالِي امْلَُهيِْمُن اْلَعِزيْزُ السُّ َعلى أَْمرَِك َو
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ُهوَ األْقَدُس األَْعظَُم األَْعَلى 

َك لَــْم تَـزَْل كُـــنَْت مُــَقدَّسًــــــا عَـــْن ِذكْـــِر الْــَكائِــنَاتِ  سُــــــبَْحانَـَك الـلَُّهَم يَـا إِلـَه الْــَعالَــمِ َومَــالِـَك األُمَــمِ أَْشهَـــُد أَنّـَ
ُعْوَد إِلـى عِــرْفَـانِـَك أَطْرََدهُــْم جُـــنُْودُ  َومُـنَزَّهًــا عَــْن أَعْــَلى َوصْـــــــــِف امْلُْمِكنَاِت، كُــلََّما أَرَاَد امْلُخْــلُِصْوَن الـصُّ
بُــْوَن الْـــُوُرْوَد إِلــى سَـــــــَماِء قُـــْربِـــَك مَـــنََعتُْهْم سَـــــــطَْوةُ بَــيَانِـــَك، نَْشهَــــُد أَنَّ أَعْـــلى  عِــــْلِمَك، وَكُــــلَِّما أَرَاَد امْلُـَقرَّ
مَــرَاتِــِب األَسْــــــَماِء كَـــاَن خَــاِدمًــا لِـبَابِــَك َوأَبْـَهى مَــطَالِـِعها سَــــــاجِـــًدا لِـطَْلَعِتَك َوخَــاضِــــــــًعا لِـَحْضرَتِــَك. إِنّـَكَ 
ــَب مِـــَن اْلحُـــــُرْوِف َوتُــفُوِّهَ بِـــاألَلْــفَاِظ واَل بِـــامْلَـَعانِـــي امْلَـْكنُونَــِة فِـــيَْها، ألَنَّ  ـِذي ال تُــْوصَــــــــــُف بِـــَما تَــرَكّـَ أَنْــَت الّـَ
كُــلَّ ذَلِـَك َمحْــــُدْوٌد ِبحُــــُدْوَداِت الـذِّكْــِر َوالْـبَيَاِن َويَـنِْطُق بِــِه أَهْــُل اإِلمْــَكاِن، تَـَعالـى تَـَعالـى مِــْن أَْن يَـِصلَ 
إِلَـــيَْك ِذكْــــُر أَحَـــــٍد َويُـــْدرِكَــــَك إِْدرِاُك نَـــفٍْس، تَـــَعالـــى تَـــَعالـــى مِــــْن أَْن تُـــْوصَـــــــــــَف بِـــَوصْـــــــــــِف ُدْونِـــَك أَْو تُـــنَْعتَ 
ِل تَجَــــلٍّ  ُهْوِد لَـْن يَـِصُلنَّ إِلـى أَوَّ بِــنَْعِت خَــْلِقَك، إِنَّ مَــظَاهِــَر األُلُـْوهِــيَِّة لَـْو يَـِطيُْرنَّ بِــأَجْــــِنَحِة الْـَغيِْب َوالـشُّ
بُــــْوبِـــــيَِّة لَـــــوْ  إِنَّ مَـــــطَالِــــعَ الــــرُّ ظَهَــــــَر َوأَشْـــــــــَرَق مِــــــْن أُفُــــِق َوجْـــــــِهَك األَعْــــــَلى َومَـــــطْلِعِ ظُــــُهْورَِك األَسْـــــــــنَى، َو
بُـنَّ إِلـى شَــــــْمِس جَــــَمالِـَك، طُـْوبَـى مِلَـْن عَـــرَفَ  يَـْصَعُدنَّ بِــَدَوامِ امْلُـْلِك َوامْلَـَلُكْوِت لَــْن يَسْــــــتَِطيُْعنَّ أَْن يَـتََقرَّ
ا ثَــــبََت فَــــنَاُء األَشْـــــــــيَاِء عِــــــنْدَ  بَــــَقائَـــَك َوفَــــنَآَء مَـــــا ُدْونِـــــَك َواعْـــــتَرََف ِبسُـــــــــْلطَانِـــــَك َوَعجْـــــــِز مَـــــا سِــــــــَواَك، فَــــَلمَّ
تَـــــَموُّجَــــــــاِت بَحْــــــــِر ِذكْــــــرَِك يَـــــا مَـــــالِـــــَك األَشْــــــــــيَاِء يَـــــثْبُُت بِـــــأَنَّ أَْوصَـــــــــــــافَـــــُهْم َوأَذْكَــــــارَهُــــــْم ال يَـــــلِيُْق لِـــــَعظََمِتكَ 
ــَك أَنْـــَت يَـــا إِلـــِهيْ مِـــــْن بَـــَدايِــــعِ جُــــــْوِدَك َوأَلْــــطَافِــــكَ  وَكِـــــبِْريَـــائِــــَك واَل يَـــنْبَِغيْ لِـــُعُلوَِّك َواقْــــِتَدارَِك، َولَــــِكْن إِنّـَ
َوظُــُهورْاِت كَــــرَمِــــَك َوعَـــطَائِـــَك أَمَـــرَْت الْــُكلَّ بِـــِذكْــــرَِك َوثَــنَائِـــَك َوقَــِبْلَت مِــــنُْهْم مِــــْن فَــْضلَِك َومَـــَواهِـــِبَك، إِذَنْ 
ـــــَدائِـــَد فِـــي سَــــــِبيْلَِك َوالْــباَليَــا  ـِذيْــَن حَـــــَمُلوا الشّـَ يَــْدعُـــْو نَــفُْسَك نَــفَْسَك َوذَاتُــَك ذَاتَــَك مِــــْن قِـــبَِل مُـــِحبِّيَْك الّـَ
ــِذيْـــَن صَـــــــــــامُـــْوا  ــِذْي جَــــــَعْلتَُه عِــــيًْدا ألَهْــــِل مَـــْمَلَكِتَك َوالّـَ فِـــي حُــــــبَِّك َورِضَـــــــــــائِـــَك فِـــي هَــــذَا الْـــيَْومِ امْلُــبَارَِك الّـَ
ــِذْي اخْــــتََصْصتَهُ  بِـــأَمْـــرَِك امْلُــبْرَمِ َوأَطَــاعُــــْوا حُــــــْكَمَك امْلُــْحَكَم، تَـــَعالـــى هَــــذَا الْـــيَْوُم امْلُــبَارَُك امْلَحْــــــُمْوُد الّـَ
ـــــــْدرَةُ امْلُــنْتََهى  ــِذْي إِذَا أَشْــــــــَرَق مِـــــْن أُفُـــِق الْـــبََقآِء نَـــطََقِت السّـِ بِــــاالسْــــــــمِ املَــْكنُوِن املَــْشُهوِد املَــْحبُوِب الّـَ
تَـاهللِ قَـْد أَتَـى مَـْولَـىْ الْـَوَرْى الّـَِذْي ال يُـْوصَـــــــــُف بِـاألَسْـــــَماِء، ثُـمَّ اهْــتَزَِّت الْـجِنَاُن َونَـطََقْت بِـاالشْـــــِتيَاِق يَـا 
ـــــبَْحاِن َومَــَشاِرُق اإِللْــَهامِ،  مَــألَ اآلفـاِق قَــْد أَتَـى مَــْن طَـاَف فِــيْ حَــــْولِـِه مَــطَالِـعُ الـرَّحْــــَمِن َومَــظَاهِــُر السّـُ
ــَن مَــــَلُكْوُت اإِلنْـــَشاِء َوفُـــِتحَ بَـــاُب الْـــلَِقآِء مِلَــْن فِــــيْ  َونَـــاَدِت األَشْــــــــيَاُء بِــــأَعْــــَلى الـــنَِّداِء هَــــذَا لَـــْوٌح فِــــيَْه تَـــزَيّـَ
َماِء، نَـِعيًْما مِلَْن نَـبَذَ الْـَهَوى َوأَقْـبََل إِلـى مَــْن ال يُـْعرَُف بِــالـذِّكْــِر َوالْـبَيَاِن، تَـاهللِ هَــذَا يَـْومٌ  األَرِْض َوالـسَّ
ـُه ال إِلــَه إاِل هُـــوَ  ـُه ال إِلَــَه إاِل هُـــَو امْلُـَهيِْمُن الْــَقيُّْوُم، َومِـــْن هَـــِزيْــِز األَْريَــاحِ إِنّـَ يُــْسَمعُ مِـــْن خَـــِريْــِر امْلَـاِء إِنّـَ
ـُه ال إِلــَه إاِل هُـــَو امْلُـْقتَِدُر امْلُـْعِطيْ الْــَعِزيْــزُ الْــَوُدْوُد َومِـــنْ  الــَعِزيْــزُ امْلَـْحبُْوُب، َومِـــْن حَـــــِفيِْف األَشْــــــَجاِر إِنّـَ
لِـَساِن الْــَعظََمِة عَـــْن َورَائِــَها هَـــذَا يَـْوٌم فِــيِْه ظَهَـــَر امْلَـْشُهْوُد امْلَـْكنُْوُن َوالْــظَّاهِـــُر امْلَخْـــزُْوُن، أَْن اسْــــــرُعُـــوا 
ــــرَةً عَــــنِ  بُـــْوا إِلَــــيِْه يَـــا مَــــْن فِــــيْ مَــــَلُكْوِت اإِلنْـــَشاِء بِــــُقُلْوٍب كَـــــانَـــْت ُمطَهّـَ إِلَــــيِْه يَـــا مَــــطَالِـــعَ األَسْــــــــَماِء َوتَـــَقرَّ
ُكْوا  ـِذيْـَن تَـَمسَّ ا يُـذْكَـــُر بَـنْيَ األَنَـامِ، تَـعالَــى تَـعالَــى َوصْـــــــــُف مُــِحبِّيَْك الّـَ الـظُّنُْوِن َواألَْوهَــامِ َومُــَقدَّسَــــــًة عَــمَّ
ا حُــــدِّدَ  بِـَحبِْل أَمْـرَِك َوتَشَـــــبَّثُْوا بِـذَيْـِل أَحْــــَكامِــَك َوتَـَكلَُّمْوا بِـَما أَِذنْـَت لَـُهْم فِـي أَلْـوِاحِـــَك َومَـا تَـَجاَوزُْوا عَــمَّ
فِــيْ كِـــتَابِــَك َونَـطَُقْوا فِــيْ مَــْمَلَكِتَك بِــالْـِحْكَمِة الّـَتي أَمَــرْتَـُهْم بِــَها فِــيْ صَـــــــــَحائِــِف جُــــْوِدَك َوزُبُـِر فَـْضلَِك، 
أَْي رَبِّ أَيِّْدُهْم َعلى نُْصرَِة أَْمرَِك ِبَما بَيَّنَْت َلُهْم ِمْن َقَلِمَك األَْعَلى َوَعلَّْمتَُهْم ِمْن أَْلَواحٍ َشتَّى، أَْي 
رَبِّ ال تَـَدعْــُهْم بِــأَنْـفُِسِهْم فَـاحْــــفَظُْهْم بِــُقْدرَتِــَك َوسُــــــْلطَانِــَك، ثُـمَّ انْـُصرْهُــْم بِــُجنُوِدَك َواقْــِتَدارَِك، أَْي رَبِّ 
ـائُـَك قَــْد آمَــنُْوا بِــَك َوأَقْــبَُلْوا إِلــى سَــــــَماِء فَــْضلَِك ال تَحْــــرِمْــُهْم عَـــْن ظُـُهْورَاِت عَـــَواطِــــِفكَ  هُـــْم عِـــبَاُدَك َوأَرِقّـَ
فِــيْ أَيّـامِــَك واَل تَـْمنَْعُهْم عَــْن عَــرِْف أَْورَاِد حِـــْكَمِتَك، فَـاهْــِدهِــْم يَـا إِلـِهيْ إِلـى بَحْــــِر رِضَـــــــــائِــَك لِـيَْغتَِمُسوا 
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ـِذيْ  ـَك أَنْــَت امْلُـْقتَِدُر الّـَ فِـــيِْه بِـــاسْـــــــِمَك لِــئاَل يُحْـــــزِنَــُهْم أَفْــَكارُهُـــْم واَل يُــَكدِّرَهُـــْم مَـــا يَــَرْوَن فِـــي سَـــــــِبيْلَِك، إِنّـَ
اعْــــتَرََف كُـــــلُّ ِذي قُــــْدرٍَة بِــــاقْــــِتَدارَِك َوأَقَــــرَّ كُـــــلُّ ِذْي شَــــــــوْكَـــــٍة ِبسُــــــــْلطَانِــــَك َواسْــــــــتُْجِهَل كُـــــلُّ ِذْي عِـــــْلمٍ عِـــــنْدَ 
ـِذْي يَــا إِلــِهيْ تَسْــــــتَِحيْ  تَــَموُّجَـــــاِت بَحْـــــِر عِــــْلِمَك َواسْــــــتُْضِعَف كُــــلُّ قَــِويٍّ عِــــنَْد شُـــــــئُْونَــاِت قُــوَّتِـــَك، أَنْــَت الّـَ
األَسْــــــــَماُء مِـــــْن أَْن تُنْسَــــــــَب إِلَـــيَْك َواألَشْــــــــيَاُء مِـــــْن أَْن تُـــذْكَـــــَر لَـــَديْـــَك، لَـــْم تَـــزَْل كُـــــنَْت فِــــي عُــــُلوٍّ ال يُـــْعرَفُ 
بِــاألَذْكَـــاِر َوفِــيْ سُــــــُموٍّ ال يُــْوصَــــــــــُف بِــاألَْوصَــــــــــاِف، مَــا أَعْـــظََم سُــــــْلطَانَــَك َومَــا أَعْـــظََم اقْــِتَدارََك َومَــا أَكْـــبَرَ 
ــرَْت الْــَعالَــَم بِــالْــَكلَِمةِ  ا سِـــــَواَك، قَــْد َسخّـَ ا ُدْونَـَك َوتَـنِْزيْـِهَك عَــمَّ اسْــــــِتْعالئََك مَــعَ عِـــْلمِ الْــُكلِّ بِــتَْقِديـِسَك عَــمَّ
ــيَ  ــتي تُنْسَـــــــُب إِلـــى مَــــَلُكْوِت بَـــيَانِــــَك َويَـــتََضوَُّع مِــــنَْها عَــــرُْف قَـــِميِْص أَمْــــرَِك، يَـــا إِلـــَه الْـــُوجُــــــْوِد َومُــــَربّـَ الّـَ
ُهْوِد فَـاخْــُلْق آذَانًـا طَاهِــرَةً َوقُـُلْوبًـا صَـــــــــافِـيًَة َوأَعْــيُنًا نَـاظِـــرَةً لِيَجُِدنَّ حَـــالَوةَ بَـيَانِـَك األَحْـــلى  الْـَغيِْب َوالـشُّ
ــــُهنَّ إِلــى األُفُــِق األَعْــــلى َويَــْعرِفُــنَّ مَـــا أَنْــزَلْـــَت بِـــُجْوِدَك يَــا سُـــــــْلطَاَن األَسْـــــــَماِء، ثُــمَّ أَضْـــــــــــرِْم نَــارَ  َويَــتََوجّـَ
نَّ  ـــــُهنَّ إِلَــــيَْك َويَـــْعتَرِفُـــنَّ بِــــفَرَْدانِــــيَِّتَك َويُـــِقرُّ ــِتَك َويَـــتََوجّـَ مَــــَحبَِّتَك فِــــيْ مَــــْمَلَكِتَك لِتَشْــــــــتَِعَل بِــــَها قُــــُلْوُب بَـــِريّـَ
ـِذيْ  بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك، يَـا إِلـَه األَسْــــــَماِء فَـاكْـــِشْف عَــنُْهْم سُــــــبَُحاِت الْــَجالِل ثُـمَّ عَــرِّفْـُهْم فَـْضَل هَــذَا الْــيَْومِ الّـَ
ِذْي لَـْن تَـرْفَـَعَك حَــــَسنَاُت الْـَعالَـمِ واَل تَـْمنَُعَك سَـــــيِّئَاتُ  َر مِـــْن أَنْـَواِر َوجْــــِهَك، أَنْـَت الّـَ تَـزَيّـََن بِــاسْـــــِمَك َوتَـنَوَّ
األَمَــمِ واَل تَخْـــذُلُــَك سَــــــطَْوةُ األُمَــرَاِء واَل تُْعجِزَُك قُــْدرَةُ األَقْــِويَــاِء تَــفَْعُل ِبسُــــــْلطَانِــَك مَــا تَــَشاُء ال إِلــَه إاِل 
أَنْـَت امْلُْقتَِدُر امْلُتََعالِـي الْـَعلِيُْم الْـَحِكيُْم، فَـأَنْـِزْل يَـا إِلـِهيْ مِــْن سَـــــَماِء جُـــْوِدَك عَــَلى أَحِـــبَِّتَك مَـا يَـْجَعُلُهمْ 
بُـُهْم َويُخَـــلُِّصُهمْ  إِرَاَدتِــَك، ثُـمَّ قَـدِّْر لَـُهْم مَــا يَـنْفَُعُهْم َويَـْحفَظُُهْم َويُـَقرِّ نَـاظِـــِريْـَن إِلَـيَْك َوعـامِـــلنِْيَ بِــِإذْنِــَك َو
ــَك أَنْـــَت مَـــواْلهُــــْم َوخَــــالِـــُقُهْم َومُـــِعيْنُُهْم ال إِلـــَه إاِل أَنْـــَت الـــَغفُْوُر الْـــَكِريْـــُم، ثُـــمَّ أَسْـــــــأَلُـــَك يَـــا إِلـــِهيْ بِـــأَنْ  إِنّـَ
تُـؤَلّـَِف بَـنْيَ قُـُلْوِب أَحِـــبَّائِــَك َوتُـَوفّـَِقُهْم عَــَلى االتّـِفَاِق َواالتّـَِحاِد فِــيْ أَمْــرَِك لِـئاَل يَظْهَــَر مِــنُْهْم مَــا ال يَـلِيْقُ 

 . َلُهْم ِفيْ أَيَّاِمَك، إِنََّك أَنَْت امْلُْقتَِدُر امْلُتََعالِي اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُْم اْلَحْمُد هللِ رَبِّ اْلَعامَلنِْيَ
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ا يَـْكرَهُــهُ  لَـِك اْلحَـــْمُد يَـا إِلَـِهيْ بِـَما جَـــَعْلَت الـنَّيُْرْوزَ عِــيًْدا لِـلَِّذيْـَن صَـــــــــامُـْوا فِـيْ حُـــبَِّك وَكَــفُّْوا أَنْـفَُسُهْم عَــمَّ
رِضَـــــــــائُـَك، أَْي رَبِّ اجْــــَعْلُهْم مِـــْن نَـاِر حُــــبَِّك َوحَــــرَارَِة صَـــــــــْومِـــَك ُمشْــــــتَِعلنِْيَ فِــيْ أَمْــرَِك َوُمشْــــــتَِغلنِْيَ بِــِذكْـــرِكَ 
إِحْـــَسانِـَك ألَنَّ األَعْــَمالَ  ْومِ زَيّـِنُْهْم بِـِطرَاِز الـَقبُْوِل بِـفَْضلَِك َو َا زَيّـَنْتَُهْم بِـِطرَاِز الـصَّ َوثَـنَائِـَك، أَْي رَبِّ ملَّ
ْن صَــــــــــاَم فِـــيْ أَزَلِ  ـُه مِـــمَّ ْومِ إِنّـَ كُـــلََّها مُـــَعلََّقٌة بِـــَقبُْولِــَك َومَـــنُوطَـٌة بِـــأَمْـــرَِك، لَــْو تَــْحُكُم مِلَـْن أَفْــطََر حُـــــْكَم الــصَّ
ْن اغْـــبَرَّ بِــــِه ثَـــْوُب األَمْــــِر َوبَـــُعَد عَــــْن زاُلِل هَــــذَا  ــُه مِـــــمَّ اآلزاِل َولَـــْو تَـــْحُكُم مِلَــْن صَـــــــــــاَم حُــــــْكَم اإِلفْـــطَاِر إِنّـَ
ِذْي بِــَك نُـِصبَْت رايَـُة أَنْـَت املَحْــــُموُد فِــي فِــْعلَِك َوارْتَـفََعْت أَعْــالُم أَنْـَت املُطَاُع فِــيْ  ــــْلَساِل، أَنْـَت الّـَ السّـِ
أَمْــرَِك، عَــرِّْف يَـا إِلـِهيْ عِــبَاَدَك هَــذَا املََقاَم لِـيَْعَلُموا شَــــــرََف كُــلِّ أَمْــٍر بِــأَمْــرَِك وَكَــلَِمِتَك َوفَـْضِل كُــلِّ عَــَملٍ 
إِرَاَدتِــَك، َولِـيََرْوا زِمَــاَم األَعْــَماِل فِــي قَــبَْضِة قَــبُْولِـَك َوأَمْــرَِك لِـئاَل يَـْمنََعُهْم شَــــــيٌْء عَــْن جَــــَمالِـكَ  بِــِإذْنِــَك َو
فِـي هَــِذِه األَيّـَامِ الّـَتي فِـيَها يَـنِْطُق املَِسيحُ املُْلُك لَـَك يَـا مُـوجِـــَد الـرُّْوحِ َويَـتََكلَُّم الـَحِبيُب لَـَك الحَــــْمُد يَـا 
ـِذْي بِــهِ  مَــْحبُْوُب بِــَما أَظْهَـــرَْت جَــــَمالَــَك وَكَـــتَبَْت ألَصْـــــــــِفيَائِــَك الْــُوُرْوَد فِــي مَــَقرِّ ظُـُهْوِر اسْــــــِمَك األَعْــظَمِ الّـَ
ا سِــــَواَك مُـْقِبال إِلَـى مَـطْلِعِ ذَاتِــَك َوَمظْهَــِر صِــــــــفَاتِــَك، أَْي رَبِّ قَـْد أَفْـطَرَ  نَـاَح األُمَـُم إاِل مَـِن انْـَقطَعَ عَــمَّ
الْــيَْوَم غُــْصنَُك َومَـــْن فِـــيْ حَـــــْولِــَك بَــْعَدمَـــا صَــــــــــامُـــوا فِـــي جِــــَوارَِك طَـَلبًا لِــرِضَــــــــــائِـــَك، قَــدِّْر لَــُه َولَــُهْم َولِــلَِّذيْــنَ 
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َورَُدوا عَـــَليَْك فِــي هَـــِذِه األَيّـَـامِ كُـــلَّ خَـــيٍْر قَــدَّرْتَــُه فِــي كِـــتَابِــَك ثُــمَّ اْرزُقْــُهْم مَــا هُـــَو خَـــيٌْر لَــُهْم فِــي الــدُّنْــيَا 
َواآلِخرَِة إِنََّك أَنَْت الَعلِيُْم الَحِكيُْم.

يوم النّيروز 

الخطبة املباركة لحضرة عبد البهاء في رملة االسكندريّة في فندق فيكتوريا يوم النّيروز.

هو اهلل 

مـن الـعادات الـقديـمة أن يـكون لـكّل أمّـة يـوم مـن أيّـام الـفرح الـعام وفـي ذلـك الـيوم يـبتهج جـميع 
األمّـــة وتــهيّىء وســائــل الــبهجة والسّــــــرور. أي أّن الــناس يــنتخبون مــن أيّــام الــّسنة يــومًـــا واحــًدا 
وقــــعت فــــيه واقــــعٌة عــــظمى أو أمــــٌر جــــليل ويظهــــرون فــــي ذلــــك الــــيوم مــــنتهى السّــــــــرور والــــحبور 
واالبـــتهاج فـــيزور بـــعضهم بـــعًضا، وإذا كـــانـــت بـــينهم كـــدورة فـــإنّـــهم يـــجتمعون ويـــزيـــلون ذلـــك 
الــكدر واالغــبرار وانــكسار الــقلوب ويــقومــون مــرّة أخــرى عــلى األلــفة واملــحبّة. وحــيث إنّــه وقــعت 
لـــإليـــرانـــينّي فـــي يـــوم الـــنّيروز أمـــور عـــظيمة لهـــذا اعـــتبرت األمّــــة اإليـــرانـــيّة الـــنّيروز يـــومًــــا بـــهيًجا 

وجعلته عيًدا وطنيًّا لها.

وفـــــي الـــــحقيقة إّن هـــــذا الـــــيوم مـــــبارك جـــــدًّا ألنّـــــه بـــــدايـــــة االعـــــتدال الـــــّربـــــيعيّ وأّول الـــــّربـــــيع فـــــي 
الـــنّصف الـــّشمالـــيّ مـــن الـــكرة األرضـــيّة وتجـــد جـــميع الـــكائـــنات األرضـــيّة أشـــجارًا وحـــيوانـــات 
وأنـــاسًــــــــا روحًــــــا جـــديـــدة فـــيه، وتجـــد نـــشاطًـــا جـــديـــًدا مـــن الـــنّسيم املـــحيي لـــألرواح فـــتنال روحًــــــا 
جـديـًدا وحشـرًا ونشـرًا بـديـعني ألّن الـفصل فـصل الـّربـيع، وتظهـر فـي الـكائـنات حـركـة عـمومـيّة 

بديعة.

لـقد حـدث فـي إيـران فـي أحـد األزمـان أن اضمحـّلت السّــــــلطنة ولـم يـبَق مـنها أثـر، ثـم تجـّددت 
فــي هــذا الــيوم وجــلس جــمشيد عــلى الــعرش ونــالــت إيــران الــرّاحــة واالطــمئنان فنشــطت قــوى 
إيــــران املــــفّككة مــــرّة أخــــرى وتجــــّلى عــــلى الــــقلوب واألرواح اهــــتزاز عــــجيب بــــحيث وصــــلت إلــــى 
أســــمى مــــا وصــــلت إلــــيه فــــي عهــــد ســــلطنة كــــيومــــرث وهــــوشــــنك، ووصــــلت عــــزّة الــــّدولــــة واألمّـــــة 
اإليــــرانــــيّة إلــــى درجــــة أعــــلى مــــن الــــعزّة والــــعظمة، وكــــذلــــك وقــــعت وقــــائــــع عــــظيمة جــــدًّا فــــي يــــوم 
الـنّيروز كـانـت سـبب فخـر إيـران وعـزّتـها. ولهـذا تـعتبر األمّــة اإليـرانـيّة هـذا الـيوم مـنذ مـا يـقارب 
الخـــــمسة أو السّـــــــــتّة آالف ســـــنة يـــــومًـــــا ســـــعيًدا ويســـــتغنمون بـــــه ويـــــعتبرونـــــه يـــــوم ســـــعادة األمّـــــة 

وبركتها ويقّدسون هذا اليوم ويعتبرونه مبارًكا إلى يومنا هذا.

وخـالصـة الـقول إّن لـكّل مّـلة يـومًـا تـعتبره يـوم سـعادتـها وفـيه تهيّئ وسـائـل سـرورهـا. وهـناك فـي 
الشّـــــرائـع املـقّدسـة اإللـهيّة فـي كـّل دور وكـور أيّـام سـرور وحـبور وأعـياد مـباركـة. وفـي تـلك األيّـام 
يــكون االشــتغال بــالــتّجارة والــّصناعــة والــزّراعــة محــرّمًـــا بــل يــجب أن يــشغل الجــميع بــالسّـــــــرور 
والــحبور ويــحتفلوا احــتفاالً عــامًّـــا الئــًقا يــتّسم بــالــوحــدة حــتى تتجسّـــــــد فــي األنــظار ألــفة األمّـــة 

واتّحادها.
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وحــيث إنّــه يــوم مــبارك فــيجب أن ال يــقضى عــبثًا وســدى دون نــتيجة بــحيث تــنحصر ثــمرة ذلــك 
الـيوم بـالسّـــــرور والـحبور. وفـي يـوم كهـذا يـجب تـأسـيس مشـروع تـبقى فـوائـده دائـمة لـتلك األمّــة 
حــــتّى يــــبقى مــــشهوًدا مــــعروفًــــا عــــلى األلــــسن ويــــكتب فــــي الــــتّاريــــخ أّن املشــــروع الــــفالنــــيّ قــــد 
تـأسّــــــس فـي نـيروز الـّسنة الـفالنـيّة، إذن يـجب عـلى الـعقالء أن يتحـّروا ويـحّققوا فـي ذلـك الـيوم 
فـــــي مـــــا تـــــحتاج األمّـــــة مـــــن اإلصـــــالحـــــات، وأّي أمـــــر خـــــيرّي يـــــلزمـــــها وأّي أســـــاس مـــــن أســـــس 
الــّسعادة يــجب وضــعه حــتّى يــتأسّــــــس ذلــك اإلصــالح وذلــك األمــر الــخيرّي وذلــك األســاس فــي 
ذلــك الــيوم. فــمثالً لــو وجــدوا أّن األمّــة تــحتاج إلــى تحســني األخــالق فــفي ذلــك الــيوم يــؤسّــــــسون 
مــؤسّــــــسة لتحســني األخــالق فــإذا كــانــت األمّــة تــحتاج إلــى نشــر الــعلوم وتــوســيع دائــرة املــعارف 
يتّخـذون فـي هـذا الـخصوص قـرارًا أي يـلفتون أنـظار الـعموم نـحو ذلـك املشـروع الـخيرّي ولـو 
وجــدوا أن األمــة تــحتاج إلــى تــوســيع دائــرة الــتّجارة أو الــّصناعــة أو الــزّراعــة فــإنّــهم يشــرعــون 
فـي ذلـك الـيوم بـالـوسـائـط املـؤّديـة إلـى ذلـك املـقصود، أو إنّـهم يـالحـظون أّن األمّــة تـحتاج إلـى 
حـمايـة األيـتام وسـعادتـهم وإعـاشـتهم فـإنّـهم يـقّررون إسـعاد األيـتام وقـس عـلى ذلـك. فـتتأسّـــــس 
فــي ذلــك الــيوم مــؤسّــــــسات تــفيد الــفقراء والــضعفاء الــبائســني حــتّى تــحصل فِــي ذلــك الــيوم مــن 
األلـفة الـعمومـيّة واالجـتماعـات الـعظيمة نـتيجة ويتجـّلى يـمن وبـركـة ذلـك الـيوم. وخـالصـة الـقول 
إّن يـوم الـنّيروز يـوم مـبارك جـدًّا فِــي هـذا الـّدور الـبديـع أيـًضا ويـجب عَـــَلى أحـبّاء اهلل فِــي هـذا 
الـيوم أن يـتّفقوا فِــي الخـدمـة والـعبوديّـة ويـجب أن يـتكاتـفوا فِــي مـنتهى األلـفة واملـحبّة واالتّـحاد 
ويــنشغلوا بــذكــر الجــمال املــبارك بــكمال الــفرح والسّــــــرور وأن تــتّجه أفــكارهــم إلــى إيــجاد نــتائــج 
عــظيمة فــي مــثل هــذا الــيوم املــبارك ولــيس هــناك الــيوم نــتيجه أو ثــمرة أعــظم مــن هــدايــة الخــلق 
ألّن البشـر املـساكـني محـرومـون مـن جـميع املـواهـب اإللـهيّة وبـصورة خـاصّـــــــــة إيـران واإليـرانـيّون 
فــيجب عــلى أحــبّاء اهلل قــطًعا فــي مــثل هــذا الــيوم أن يــتركــوا لــهم آثــارًا خــيريّــة مــاّديّــة أو آثــارًا 
خــيريّــة مــعنويّــة بــحيث تــشمل هــذه اآلثــار الــخيريّــة جــميع الــنّوع البشــرّي. ألّن كــّل عــمل خــيريّ 
فــي هــذا الــّدور الــبديــع يــجب أن يــكون عــمومــيًّا أي أن يــشمل جــميع البشــر وال يــقتصر عــلى 
الـــبهائـــينّي وحـــدهـــم. فـــفي جـــميع أدوار األنـــبياء كـــانـــت املـــشاريـــع الـــخيريّـــة مـــقصورة عـــلى املـــّلة 
وحــدهــا مــا عــدا املــسائــل الجــزئــيّة كــالــّصدقــة فــقد أجــازوا شــمولــها الــعموم أمّـــا فــي هــذا الــّدور 
الـــبديـــع فـــحيث إنّـــه دور ظـــهور الـــرّحـــمة اإللـــهيّة فـــإّن جـــميع املـــشاريـــع الـــخيريّـــة تـــشمل جـــميع 
البشـر بـدون اسـتثناء لهـذا فـكّل مشـروع عـمومـيّ يـتعّلق بـعموم الـعالـم اإلنـسانـيّ هـو مشـروع 
إلـهيّ وكـّل أمـر خـصوصـيّ ومشـروع ال يـتعّلق بـالـعموم فـإنّـه محـدود، لهـذا أتـمنّى أن يـكون كـلّ 

واحد من أحبّاء اهلل رحمة إلهيّة لعموم البشر وعليكم البهاء األبهى.

وفي احتفال النّيروز لعام 1915 خاطب حضرة عبد البهآء أحبّائه قائالً:

هـــــناك فـــــي الـــــّسنة نـــــقطتا اعـــــتدال حـــــيث تـــــطلع الـــــّشمس مـــــن أفـــــقهما، إحـــــداهـــــما هـــــي نـــــقطة 
االعــــتدال الــــّربــــيعيّ حــــيث تــــدخــــل الــــّشمس بــــرج الحــــمل، وهــــذا الــــيوم هــــو يــــوم الــــنّيروز، أمــــا 
األخــرى فــهي نــقطة االعــتدال الخــريــفيّ حــيث تــدخــل الــّشمس بــرج املــيزان، وهــذا مــا يــسّمى 
بـاملهـرگـان (املهـرجـان) فـفي هـذيـن املـوسـمني تـطلع الـّشمس مـن أفـق االعـتدال فـتقسم األرض 

!١۱٠۰٦



إلـى قـوسـني، حـيث تـحيي الـكائـنات جـميًعا مـن حـدائـق وسـهول والـجبال والـصحارى مـن بـعد 
مـوتـها فـي هـذا الـفصل، وكـانـت خـامـلة خـامـدة تـتحّول إلـى خـضلة نـضرة. يـا لـها مـن الـطّراوة 
والــحالوة والــنّورانــيّة والــّروحــانــيّة الّــتي تــحصل مــن جــرّاء ذلــك. يــحتفل اإليــرانــيّون فــي الــحقيقة 
احـتفاالً الئـًقا فـالـعيد هـو الـعيد فـي الـواقـع ولـيس صـوريًّـا، وعـندمـا كـنت فـي إيـران كـانـت تـقوم 
قـيامـتهم وبـاألخـّص فـي الـقرى كـانـوا يـعّدون الـعّدة لجـميع أسـباب السّــــــرور والـبهجة، ومـع أن 
املـراسـيم خـفّت اآلن بـالنّسـبة لـلماضـي إال أنّـهم يـعيّدون عـيًدا الئـًقا، إّن هـذا الـعيد كـان عـيًدا 
مـحترمًـا مـن قـديـم األيّـام ولـقد جـّدده حـضرة األعـلى روحـي لـه الـفداء وصـرّح بـذلـك جـمال الـقدم 

في الكتاب األقدس وأّكده.

!١۱٠۰٧۷



الفصل السابع - صعود حضرة بهاء اهلل

لوح الزِّيارة

ــِذي طَــَلعَ مِــــْن جَـــــَمالِــَك األَبْــَهى عَــــَليَْك يَــا َمظْهَــــرَ  ــِذي ظَهَــــَر مِــــْن نَــفِْسَك األَعْــــَلى َوالْـــبََهآُء الّـَ  أَلــثَّنَاُء الّـَ
اهللِ  َماِء، أَْشهَــــُد أَنَّ بِـــَك ظَهَــــرَْت سَـــــــْلطَنَُة  الـــسَّ الْـــِكبِْريَـــآِء َوسُـــــــْلطَاَن الْـــبََقآِء َومَـــلِيَك مَـــْن فِـــي األَرِْض َو
عَـــظََمُة اهللِ وَكِــــبِْريَــاؤُهُ، َوبِـــَك أَشْـــــــرَقَــْت شُـــــــُموُس الــِقَدمِ فِـــي سَـــــــَماِء الــَقَضآِء َوطَــَلعَ جَـــــَمالُ  اقْــِتَدارُهُ َو َو
الــنُّون َوبَــَرزَ سِــــــرُّ اهللِ  الْــَكاِف َو الْــَغيِْب عَـــْن أُفُــِق الــبََدآِء، َوأَشهَــــُد أَنَّ ِبحَـــــرَكَــــٍة مِــــْن قَــَلِمَك ظَهَــــَر حُـــــْكُم 
امْلَـْعبُوِد َوبِــَوجْــــِهكَ  امْلَـْكنُوِن َوبُـِدئَـِت امْلُـْمِكنَاُت َوبُـِعثَِت الـظُّهورَاُت، َوأَشهَـــُد أَنَّ ِبجَــــَمالِـَك ظَهَـــَر جَــــَماُل 
الْـُعْليَا  إِلَـى الـذُّْرَوِة  َل بَـنْيَ امْلُْمكنَاِت َوصَـــــــــَعَد امْلُخْـــلُِصوَن  الَح َوجْــــُه امْلَْقُصوِد َوبِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدَك فُـصِّ
فَْلى، َوأَْشهَـــُد ِبِــأَنَّ مَــْن عَــرَفَـَك فَـَقْد عَــرََف اهللَ َومَــْن فَـازَ بِــَلِقائِــَك فَـَقدْ  َوامْلُشْــــــرِكـوَن إِلَــى الـدَّرَكـاِت الـسُّ
 ِبسُــــــْلطَانِــَك َوشُــــــرَِّف بِــلَِقائِــَك َوبَــَلغَ بِــرِضَــــــــــائِــكَ  فَــازَ بِــَلَقاِء اهللِ، فَــطُوبَــى مِلَـْن آمَــَن بِــَك َوبِــآيَــاتِـــَك َوخَـــَضعَ
كَــــــفََر بِـــــآيَــــاتِـــــَك َوجَـــــــاحَـــــــدَ  أَنْــــَكرََك َو َوطَــــاَف فِـــــي حَـــــــْولِــــَك وحَـــــــَضَر تِـــــْلَقاَء عَـــــرْشِــــــــَك، فَــــَويْــــٌل مِلَـــْن ظَــــَلَمَك َو
ِبسُــــــْلطَانِـــَك َوحَـــــارََب بِـــنَفِْسَك َواسْــــــتَكبََر لَــَدى َوجْـــــِهَك َوجَـــــاَدَل بِـــبُرْهَـــانِـــَك َوفَــرَّ مِـــْن حُـــــُكومَـــِتَك َواقْــِتَدارِكَ 
وَكـاَن مِـــَن املُشْــــــرِكـنَي فِــي أَلـَواحِ الـُقْدِس مِـــْن إِصْــــــــــبَعِ األَمْــِر مَــْكتُوبًـا، فَـيَا إِلـِهي ومَــْحبُوبِــي فَـأَرْسَــــــلْ 
إِلَــيَّ عَـــْن يَــِمنيِ رَحْـــــَمِتَك َوعِــــنَايَــِتَك نَــفََحاِت قُــْدِس أَلْــطَافِـــَك لِتَجْـــــِذبَــِني عَـــْن نَــفِْسي َوعَـــِن الــدُّنْــيَا إِلَــى 
شَــــــطِْر قُــْربِــَك َولِـَقائِــَك، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشاُء وإِنّـََك كُـــنَْت عَــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء مُــِحيطًا، عَــَليْكَ 
يَـا جَــــَماَل اهللِ ثَـنَاُء اهللِ َوِذكْــرُهُ َوبَـَهاُء اهللِ َونُـورُهُ، أَْشهَــُد بِــأَنَّ مَــا رَأَْت عَــنْيُ اإِلبْـَداعِ مَــظُْلومًــا شِـــــبَْهكَ 
ـــــــالسِـــــــِل َواألَغْــــالَِل َومَــــرَّةً كُـــــنَْت تَـــْحتَ  السّـَ ــامِـــــَك فِــــي غَــــَمرَاِت الْــــباَليَـــا، مَــــرَّةً كُـــــنَْت تَـــْحَت  كُـــــنَْت فِــــي أَيّـَ
حَــــــِكيمٍ، ُروحِــــــي لِـــُضرِّكَ  سُــــــــيُوِف األَعْـــــَداِء ومَــــعَ كُـــــلِّ ذلِـــَك أَمَــــرَْت الـــنَّاَس بِــــَما أُمِـــــرَْت مِـــــْن لَــــُدْن عَـــــلِيمٍ 
ــِذيـــَن اسْـــــــتََضاَءْت ُوجُـــــوهُــــُهم مِــــْن أَنـــَواِر َوجْـــــِهكَ  اهللَ بِـــَك َوبِـــالّـَ الـــِفَداُء َونَـــفِْسي لِـــباَلَئِـــَك الْـــِفَداُء أَسْـــــــأَُل 
الّـَتي حـالَـْت بَـيْنََك وبَـنْيَ خَــْلِقَك َويَـْرزُقَـِني  ــــبَُحاِت  السّـُ اتّـَبَُعوا مَــا أُمِــُروا بِــِه حُــــبًّا لِـنَفِْسَك أَْن يَـْكِشَف  َو
ـَك أَنــَت املُـْقتَِدُر امْلُـِتَعالِــي الْــَعِزيــزُ الْــَغفُوُر الــرَّحِــــيُم، صَــــــــــلِّ الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي  خَـــيَْر الــدُّنْــيَا َواآلخِــــرَِة، إِنّـَ
أَْورَاقِـــــَها َوأَغْــــَصانِـــــَها َوأَفــــنَانِـــــَها َوأُصُــــــــــــولِــــَها وفُــــُروعِـــــَها بِـــــَدَوامِ أَسْــــــــَمائِـــــَك الْــــُحْسنَى  ـــــــْدرَِة َو عَـــــلى السّـِ
احْــــفَظَها مِـــْن شَــــــرِّ امْلُْعتَِديـَن َوجُــــنُوِد الـظَّامِلِـنَي، إِنّـََك أَنْـَت امْلُْقتَِدُر الْــَقِديـُر، صَـــــــــلِّ  َوصِـــــــــفَاتِــَك الْــُعْليَا ثُـمَّ 
إِمَـائِـَك الـفَائِـزَاِت إِنّـََك أَنْـَت الْـَكِريـُم ذُو الْـفَْضِل الْـَعِظيمِ، ال  الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي عَــَلى عِــبَاِدَك الـفَائِـِزيـَن َو

إاِلَّ أَنَْت اْلَغفُوُر اْلكِريُم. إِلَه 

مقتطفات من "الكتاب األقدس" 

"يـا أهـَل األرِض، إذا غَـَربـْت شـمُس جَــــمالـي، َوسُـــــِترت سَـــــماُء هَــيكلي، ال تَـْضطَِربـوا، قـومُــوا عـَلى 
، إِنّـَا  نُـصرِة أمـِري َوارتِـــفاع كَـــلَِمتي بَـنْيَ الـعاملَـــــنَي. إِنّـَا مَــعُكم فِــي كـلِّ األَحـوال، َونَـنُْصرُكُـــم بـالـحقِّ

مواِت َواألَرَِضنَي". ُكنّا قاِدريَن. َمن َعرفَني يقوُم َعَلى ِخدَمتي ِبقيامٍ ال تُْقِعُدهُ جنوُد السَّ

ــــهوا إِلَــى مَـــْن أراَده اهللُ، الّــِذي  "إذا غِــــيَض بحــُر الــوصــاِل، َوقُــِضيَ كِــــتاُب املــبدِء فِـــي املــآِل، تَــوجّـَ
انَْشَعَب من هذَا األَْصِل الَقديمِ".
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"إِذا طـارَِت الـَورقـآُء عَــْن أَيْـِك الـثَّناِء َوقَــَصَدِت املَْقَصَد األَقـَصى األَخْــفَى أَرْجِـــُعوا مـا ال عَــرَفْـتُموه 
ِمن الِكتاب إِلى الفَرعِ املُنَْشِعِب من هذا األَصِل الَقويمِ". 

"قُــْل يــا قَــْومِ ال يَــأْخُـــذْكُـــُم االضْــــــــــِطرَاُب إِذَا غَــاَب مَــَلُكوُت ظُـُهوِري َوسَــــــَكنَْت أَمْــَواُج بَحْــــِر بَــيَانِــي، إِنَّ 
فِــي ظُـُهوِري لَــِحْكَمًة َوفِــي غَــيْبَِتي حِــــْكَمًة أُخْــَرى مَــا اطّـََلعَ بِــها إاِل اهللُ الـفَرُْد الـَخِبيُر، َونَـراكُـــْم مِـــنْ 
أُفُــِقي األَبْــهى َونَــنُْصُر مَـــن قَـــاَم عَـــَلى نَــْصرَِة أَمْـــِري بِـــُجنُوٍد مِــــَن املَـإِل األَعْـــَلى َوقَـــِبيٍل مِــــَن املَـالئِـــَكةِ 

ِبنَي". املَُقرَّ

سورة الغصن

ُهوَ الباِقي ِفي األُفُقِ األَبهى

أَتَـى أَمْــُر اهللِ عَــَلى ظُـَلٍل مِـــَن الـبَياِن َواملُشْـــــرِكُـــوَن يَـْومَــِئٍذ فِــي عَــذاٍب عَــِظيمٍ. قَـْد نُـزِّلَـْت جُــــنُوُد الـوحـي 
ــــُدون بِـــنَْصِر اهللِ  بِـــرايــاِت اإِللْـــهامِ عَـــْن سَـــــــماِء الــلَّْوحِ بــاسْـــــــمِ اهللِ املُـْقتَِدِر الــَقديــِر. إذًا يَــفْرَحُـــــنَّ املُـَوحّـِ
وَن عَــــْن رَحْــــــَمِة اهللِ بَـــْعدَ  ــها الـــنَّاُس أَتَـــِفرُّ َوسُـــــــْلطانِــــِه َواملُــنِْكُروَن حِـــــينَِئٍذ فِــــي اضْـــــــــــِطراٍب مُــــِبنيٍ. يـــا أَيّـُ
َمواِت َواألَرَضِـــــــــــنَي، أَْن ال تُــــبَدِّلُــــوا رَحْـــــــَمَة اهللِ عَـــــَلى  ا خُـــــلَِق بَــــنْيَ الــــسَّ ـــِذي أَحــــاطَــــِت املُـــْمِكناِت عَـــــمَّ الّـَ
ـه عَـــَلى ُخسْـــــــراٍن عَـــِظيمٍ. مَـــثَُل الــرَّحْـــــَمةِ  أَنْــفُِسُكْم واَل تَحْـــــرِمُـــوا أَنْــفَُسُكم مِــــنَْها َومَـــْن أَعْـــرََض عَـــنْها إِنّـَ
ـــُدوَن مِـــنْها خَـــْمَر الــَحيَواِن َواملُشْــــــرِكــونَ  مِـــثُْل اآليــاِت إنّـَـها نُــزِّلَــْت مِـــن سَــــــماٍء واحِــــَدٍة. َويُــْسَقْوَن املُـَوحّـِ
إذَا يُـــتَلى عَــــَليِْهم آيـــاُت اهللِ تَشْـــــــتَِعُل فِــــي صُـــــــــــُدورِهِــــم نـــاُر الـــبَْغَضآءِ  يَشْـــــــَربـــوَن مِــــْن مـــاِء الحَــــــِميمِ. َو
كـذلِـَك بَـدَّلُـوا نِــْعَمَة اهللِ عَــَلى أَنْـفُِسهْم وَكـانُـوا مِـــَن الـغافِــلنَِي. أَِن اْدخُــُلوا يـا قَـْومِ فِــي ظِـــلِّ الـَكلَِمِة ثُـمَّ 
ــــــبَْحاِن َوظَهَــــرَْت عَـــْن أُفُــِق مَـــِشيئَةِ  اشْـــــــَربُــوا مِــــنْها رَحِـــــيَق املَـَعانِـــي َوالــبَياِن ألَنَّ فِـــيها كُــــِنزَ كَــــْوثَــُر السّـُ
ـُكُم الــرَّحْـــــمِن بِـــأَنْــواٍر بَــِديــعٍ. قُـــْل قَـــِد انْــَشَعَب بَحْـــــُر الــِقَدمِ مِــــْن هَـــذَا البَحْـــــِر األَعْـــظَمِ فَــطُوبَــى مِلَـنِ  َربّـِ
يــــَن. َوقَــــِد انْــــَشَعب مِـــــْن سِــــــــْدرَِة املُـــنْتََهى هَـــــذَا الــــَهيْكلُ  اسْــــــــتَقرَّ فِـــــي شــــاطِــــــئِه َويَــــُكوُن مِـــــَن املُسْــــــــتَِقرَّ
املُـَقدَُّس األَبْــَهى غُـــْصُن الــُقْدِس فَــهنيئًا مِلَـِن اسْـــــــتظَلَّ فِـــي ظِــــلِّه وَكــاَن مِــــَن الــرَّاقِـــديــَن. قُـــْل قَـــْد نَــبَتَ 
ــِذي اسْـــــــتَْحَكَمُه اهللُ فِـــي أَرِْض املَـِشيَِّة َوارْتَــفَعَ فَــرْعُـــُه إلــى مَـــَقامٍ  غُـــْصُن األَمْـــِر مِــــن هَـــذا األَصْــــــــــِل الّـَ
بُــوا  نْعِ املُـتَعالِــي املُـبَارَِك الــَعِزيــِز املَـِنيع. أَْن يَــا قَــْومِ تَــَقرَّ أَحــاَط كُـــلَّ الــُوجُــــوِد فَــتََعالَــى مِـــْن هَـــذا الــصُّ
إلَـيِْه َوذوقُـوا مـنُْه أَثْـماَر الـِحْكَمِة َوالـِعْلمِ مِــْن لَـُدن عَــزيـٍز عَــليمٍ. َومَــْن لَـْم يَـذُْق مِــنُْه يَـُكوُن َمحْــــُرومًــا عَــنْ 
ِل مِـــْن لَــْوحِ األَعـظَمِ  نِــْعَمِة اهللِ َولَــْو يُـْرزَُق بِــُكلِّ مَــا عَــَلى األَرِض إِْن أَنْـتُْم مِـــَن الـَعارِفِــنَي. قُــْل قَــْد فُـصِّ
ـــنَها اهللُ بِـــــِطرَاِز نَــــفِسِه َوجَـــــــَعَلها سُـــــــــْلطَانًــــا عَــــــَلى مَـــــْن عَــــــَلى األَرِْض َوآيَــــةَ  كَــــــلَِمٌة عَــــــَلى الــــفَْضِل َوزَيّـَ
ــُهُم الـــَعِزيْـــزَ املُــْقتَِدَر الـــَحِكيَم َويُسَـــــــبُِّحنَّ بِـــهِ  ـــــُدنَّ الـــنَّاُس بِـــِه َربّـَ عَــــظََمِته َواقْـــِتَدارِه بَـــنْيَ الـــَعامَلِــنَي لِيَُمجّـِ
بَارِئَُهْم َويَُقدُِّسنَّ نَفَْس اهللِ القاِئَمَة َعَلى ُكلِّ َشيٍْء إِْن َهذَا إاِل تَنْزيٌل ِمْن َلُدْن َعلِيمٍ َقِديمٍ. ُقْل يا 
َقْومِ فَاْشُكُروا اهللَ لِظُُهورِِه ألَنَّه َلُهَو الفَضُل األَْعظَُم َعَليُكم َوِنْعَمتُُه األَتَمُّ َلُكْم َوِبِه يَْحيى كلُّ َعظْمٍ 
ـــــَه إِلــــى اهللِ فَــــمْن أَعْـــــرََض عَـــــنُْه فَــــَقْد أَعْـــــرََض عَـــــْن جَــــــَمالِــــي وَكَـــــفرَ  ـــــَه إلَــــيِْه فَــــَقْد تَــــَوجّـَ رَمِـــــيمٍ، مَــــْن تَــــَوجّـَ
ُه لَــَوِديـَعُة اهللِ بَـيْنََكُم َوأَمـانَـتُُه فِــيُكْم َوظُـُهورُهُ عَـــَليُكْم َوطـُلوعُـــُه بَـنيَْ  بِــبُرْهـانِــي وَكـاَن مِـــَن املُسْــــــرِفـنَي. إِنّـَ
بـنَي كَـــِذلـَك أُمِـــرُْت أْن أُبَـلَِّغُكْم رِسـالَـَة اهللِ بَـارِئِــُكْم َوبَـلَّْغتُُكْم بِــما أَمِـــرُت بِــِه إذًا يَْشهَـــُد اهللُ  عِـــباِده املُقرَّ
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عَـــَلى ذَلِــَك ثُــمَّ مَــالئِــَكتُُه َورُسُــــــُلُه ثــمَّ عِـــباُدهُ املُـَقدَّسِـــــنَي. أَِن اسْــــــتَنِْشُقوا رَائِــَحَة الــرِّضْــــــــــَواِن مِـــن أَْورَاِدهِ 
إِنّـَا قَــْد بَـَعثْناهُ عَــَلى  وال تَـُكونُـنَّ مِـــَن املَحـُرومِـــنَي. أَِن اغْــتَِنُموا فَـْضَل اهللِ عَــَليُْكْم واَل تَـْحتَجِبُوا عَــنُْه َو
ِذيـَن هُــْم مَــنَُعوا أَنْـفَُسُهمْ  هَــيَْكِل اإِلنْـساِن فَـتَبارََك اهللُ مُــبِْدُع مـا يَـَشاُء بِــأَمْــرِه املُبْرَمِ الـَحِكيمِ. إِنَّ الّـَ
عَــــْن ظِـــــلِّ الـــُغْصِن أُولَـــِئَك تـــاهُــــوا فِـــي الـــَعرآِء َوأَحْــــــرَقَـــتُْهْم حَــــــرارَةُ الـــَهَوى وَكـــانُـــوا مِــــَن الـــَهالِـــكنَي. أنِ 
اْسرُِعوا يا َقومِ إَلى ِظلِّ اهللِ لِيَحفَظَُكْم َعْن َحرِّ يَْومِ الَِّذي َلْن يَجَِد أََحٌد لِنَفِْسه ِظالًّ وال ِمأًْوى إاِل 
ظِـــــــلَّ اسْـــــــــِمِه الـــــَغفُوِر الـــــرَّحِـــــــيمِ. أَِن الـــــِبُسوا يـــــا قَـــــْومِ ثَـــــوَب اإِليـــــقاِن لِـــــيَْحفَظَُكْم عَــــــن رَمْـــــي الـــــظُّنُونِ 
ـامِ الّـَـتي لَــْن يُــوقِـــَن أَحَـــــٌد َولَــْن يَسْــــــتَِقرَّ عَـــلى األَمــِر إاِل  َواألَْوهــامِ َوتَــُكونُــنَّ مِـــن املُـوقِـــننِيَ فِـــي هَـــِذِه األَيّـَ
ـــــَه إِلـــى مَــــنْظَِر قُـــْدٍس مُــــِنيٍر. يَـــا قَـــْومِ أَتَتَّخِـــــذُونَ  بِــــأَن يَـــنَْقِطعَ عَــــْن كُــــلِّ مـــا فِــــي أَيْـــِدي الـــنّاِس َويَـــتََوجّـَ
ــُكُم املُــْقتَِدِر الـــَقديـــِر.  الـــجِبَْت ألَنـــفُِسُكْم مُــــعينًا مِـــــْن دوِن اهللِ َوتَـــتَِّبُعوَن الـــطّاغُـــوَت َربًّـــا مِـــــْن ُدوِن َربّـِ
ـُكُم الــرَّحــمِن تَــاهللِ بِـــَقطْرٍَة مِــــنَها يَــْحيَى  َدعُـــوا يــا قَـــْومِ ِذكْــــرَهُـــما ثُــمَّ خــذُوا كَــــأَْس الــَحيَواِن بِـــاسْـــــــمِ َربّـِ
اإِلمــكاُن إِْن أَنْــتُْم مِـــَن الــَعاملِـــــنَي. قُــِل الــيَْوَم ال عــاصِـــــــــَم ألَحَـــــٍد مِـــْن أَمْـــِر اهللِ وال َمهْـــرََب لِــنَفٍْس إاِل اهللُ 
الُل املُِبنُي. َوَلَقْد َحتََم اهللُ َعَلى ُكلِّ نَفٍْس ِبأَْن يُبَلُِّغوا أَْمرَهُ  َوَهذَا َلُهَو الَحقُّ َوما بَْعَد الَحقِّ إاِل الضَّ
عَــــَلى مــا يَــُكوُن ُمسْـــــــتَِطيًعا عَــــَليِْه كَــــذلِــَك قُـــدَِّر األَمْـــُر مِــــْن إِصْــــــــــبَعِ الــُقْدرَِة َواالقْـــِتداِر عَــــَلى أَلْـــواحِ عِــــزٍّ 
عَــِظيمِ. َومَــْن أَحْــــيَى نَـفًْسا فِــي هَــذَا األَمْــِر كَـــَمْن أَحَــــيى الـِعبَاَد كُـــلَُّهم َويْـبََعثُُه اهللُ يَـْوَم الـِقيامَــِة فِــي 
إِنَّ هَــذَا نُـْصرَتُـُكْم َربّـَُكْم َومِــْن ُدوِن ذلِـكَ  رِضْـــــــــواِن األَحَــــِديّـَِة بِــِطراِز نَـفِْسِه املَُهيِْمِن الـَعِزيـِز الـَكِريـمِ. َو
ـــــــــيْنَاكَ  ـَك أَنْــَت يــا عَـــبُْد أَِن اسْــــــتَِمعْ مَــا َوصّـَ إِنّـَ ـُكْم وربِّ آبــائِــُكم األَوَّلِــنَي. َو لَــْن يُــذْكَـــَر الــيَْوَم عِـــنَْد اهللِ َربّـِ
ــِذيــَن هُـــْم آمَـــنُوا بِـــاهللِ  ـَك فِـــي كُــــلِّ حِـــــنيٍ. ثُــمَّ انْشُـــــــِر الــلَّوَح بَــنْيَ يَــَديِّ الّـَ فِـــي الــلَّْوحِ ثُــمَّ ابْــتَغِ فَــْضَل َربّـِ
َوبِـــآيــاتِـــِه لِــيُبَلُِّغنَّ مــا فِـــيِه َويَــُكونُــنَّ مِـــَن املُـْحِسننَي. قُــْل يــا قَــْومِ ال تُفْسِـــــُدوا فِـــي األرِْض واَل تُــجاِدلُــوا 
َمعَ النَّاِس ألَنَّ َهذَا َلْم يُكْن َشأَْن الَِّذيَن ُهُم اتََّخذُوا ِفي ِظلِّ َربِِّهْم َمقاًما كاَن َعَلى الَحقِّ أَِمني. 
إِْن َوجَــــْدتُـْم ذَاَت أُذٍُن َواعِــيٍَة فَـاتْـُلوا  وإذَا َوجَــــْدتُـْم عَــطْشانًـا فَـاسْـــــُقوهُ مِــْن كَــأِْس الـَكْوثَـِر والـتَّْسنيمِ، َو
ــروا الــنَّاسَ  عَـــَليِه آيَــاِت اهللِ املُـْقتَِدِر الــَعِزيــِز الــرَّحِــــيم. أَِن افْــتَُحوا الــلِّساَن بِـــالــبَياِن الــَحَسنِة ثُــمَّ ذَكّـِ
إِْن َوجَــــــْدتُـــُموهُــــْم مُــــْقِبالً إلَـــى حَــــــرَمِ اهللِ وإاِل َدعُــــوهُــــْم بِــــأَنْـــفُِسِهْم ثُـــمَّ اتْـــركُــــوهُــــْم فِــــي أَصْـــــــــــِل الـــَجِحيمِ. 
ـــاكُـــــْم أَْن ال تَنْشُــــــــُروا لَــــئَالِئَ املَـــَعانِـــــي عِـــــنَْد كُـــــلِّ أَكْـــــَمٍه عَـــــِقيمٍ. ألنَّ األَعْـــــَمى يَــــُكوُن َمحْـــــــرومًـــــا عَـــــنْ  إِيّـَ
مُــشاهَــَدِة األَنْـواِر َولَــْن يَـفِْرَق الَحجَــــَر عَــْن لُــؤْلُــِؤ قُــْدٍس ثَـِمنيٍ. إِنّـَِك لَــْو تُـْلِقي عَــَلى الَحجَــــِر أَلْــَف سَــــــنَةٍ 
ـَك الــرَّحْـــــمِن الــرِّحِــــيمِ، َولَــْو تَــْقرَأُ كُــــلَّ  ـُر فِـــيِه ال فَــَوَربّـِ مِــــْن آيــاِت عِــــزٍّ بَــِديــعِ هَـــْل يَــفَْقُه فِـــي نَــفِْسه أَْو يُــؤثّـِ
اآليــاِت عَــــَلى األَصَــــــــــمِّ هَــــل يَــسَمعُ مِــــنها حَـــــرْفًــا ال فَــَوجَـــــماِل عِــــزٍّ قَـــِديــمٍ. كــذَلِــَك أَلــَقيْناَك مِــــْن جَـــــواهِــــرِ 
ـذيـنَ  وُح عَـــَليَْك َوعَـــَلى الّـَ َك َوتَـنَْقِطعَ عَـــِن الـَعامَلِـنَي َوالـرُّ الـِحْكَمِة َوالـبَياِن لِـتَُكوَن نـاظِـــرًا إِلَــى شَــــــطِْر َربّـِ

وا َعَلى َمَقرِّ الُقْدِس وََكانُوا ِفي أَْمِر َربِِّهْم َعَلى اْسِتَقاَمٍة ُمِبنيٍ. ُهْم اْستَقرُّ
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ُهوَ النَّاِطقُ َعَلى ما يََشاُء

يـا غُــْصِنيَ األَعْـــظََم قَــد حَــــَضَر لَــَدى املَـظُْلومِ كِـــتَابُـَك َوسَــــــِمْعنَا مَــا نَـاجَــــيَْت بِــِه اهللَ رَبَّ الـَعاملَـــــنَي. إِنّـَا 
مواِت َواألَرَضــــنَي َوحِـــــــْصنًا مِلَـــْن آمَـــــَن بِـــــاهللِ الــــفَرْدِ  جَـــــــَعْلناَك حِـــــــْرزًا لِــــْلَعامَلِــــنَي َوحِـــــــفْظًا مِلَـــْن فِـــــي الــــسَّ
الــَخِبير. نَــسأَُل اهللَ بِــأَْن يَــْحفَظَُهْم بِــَك َويُــْغِنيَُهم بِــَك َويَــرزُقَــُهْم بِــَك َويُــْلِهَمَك مــا يَــكُوُن مَــطْلِعَ الــِغنَى 
ُه لَــُهَو املُْقتَِدُر الـَعلِيمُ  ألَهْــِل اإِلنْـشاِء وبَحْــــَر الـَكرَمِ مِلَْن فِــي الـَعالَــمِ وَمشْــــــِرَق الـفَْضِل عَــلى األُمَــمِ. إِنّـَ
الــَحِكيُم ونــسأَلُــُه بــأَْن يَــسِقيَ بِــَك األَرَْض َومَــا عَـــَليها لِــتَنْبَُت مِـــنها كَـــألُ الــِحْكَمِة َوالــبياِن َوسُــــــنباُلتُ 

الِعْلمِ والِعرفان. إِنَّه َوليُّ َمن واالهُ َوُمعنُي َمن ناجاهُ. ال إِلَه إاِل ُهَو الَعِزيزُ الَحِميُد.

األَْعظَُم األَبَْهى

يـا إِلـهي هـذَا غُــْصٌن انْـَشَعَب مِـــن َدْوحَــــِة فَـرْدانـيَِّتَك َوسِـــــْدرَِة َوحْــــدانِــيَِّتَك تَـراهُ يـا إلـِهي نـاظـرًا إِلَــيْكَ 
ًكا بِــَحبِْل أَلْــطافِــَك فـاحْــــفَظُْه فِــي جِـــواِر رَحْــــَمِتَك أَنْـَت تَـْعَلُم يـا إِلـهي أَنّـِي مـا أُريـُده إاِل بِــما  َومُــتَُمسِّ
أَرَدتَـــه َومـــا أَخـــتَرتُـــُه إاِل بِــــما اصْـــــــــــطَفَيْتَُه فـــانْـــُصرْهُ بِــــُجنوِد أَرْضِــــــــــَك وسَـــــــمائِــــَك وانْـــُصْر يـــا إِلـــِهي مَــــنْ 
نَـَصرَهُ ثُـمَّ اخْــتَْر مَـِن اخْــتارَه َوأَيّـِْد مَـْن أَقْـبََل إلَـيِْه ثُـمَّ اخْــذُْل مَـْن أَنْـَكرَهُ َولَـْم يُـرِْدهُ. أَْي رَبِّ تَـرى حِـــنيَ 
الـَوحْــــي يَتَحَــــرَُّك قَـَلِمي َوتَـرْتَـِعُش أَرْكـانِـي. أَسـأَلُـَك بِـَولَـِهي فِـي حُــــبَِّك َوشَــــــْوقِـي فِـي إِظْهاِر أَمْـرَِك بـأَنْ 

تَُقدَِّر َلُه َومِلُِحبِّيِه ما َقدَّرْتَه لُِسفراِئَك َوأُمناِء َوْحِيَك. إِنََّك أَنَْت اهللُ املُْقتَِدُر الَقِديُر. 

ٍه لَِحْضرَِة َعبِْد البَهآِء ُمقتَطٌَف ِمْن َلوْحٍ ُموَجَّ

ِة بَحْــــــرِ  طُــوبَـــى لِـــَقَلِمُكْم َومِــــداِدكُــــْم َولِـــَوَرٍق فـــازَ بِــــِذكْــــرِكُــــْم نَـــْسأَُل اهللَ أَْن يُـــْدخِـــــَل بِــــُكْم عِــــباَده فِــــي لُـــجَّ
أَحَــــِديّـَتِه َويَـْسِقيَُهْم بِــِذكْـــرَِك كَـــْوثَـَر الـَحيَواِن َوبِــبَيانِــَك رَحـيَق الـِعرْفـان َويَـُمدََّك بِــجنوِد الـِعْلم َوالـِحْكَمةِ 
بِــَحيُْث يَـفْتَحُ بِــَك مـدائِــَن اآلفـاِق َوالـُقلوِب ال إِلـَه إاِل هُــو الـعزيـزُ املـحبوُب. يـا بَـَصِري عَــليَْك بَـهائِــي 
َر الـــعالـــَم بِــــِعْلِمَك َوحِــــــْكَمِتكَ  َوبَحْــــــُر عِـــــنايَـــِتي َوشَــــــــْمُس فَـــْضلِي َوسَــــــــماُء رَحْــــــَمتي نَـــسأَُل اهللَ أَن يُـــنَوِّ
ُه عَــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء قَـِديـٌر الـبَهاُء َوالـرَّحْــــَمُة َوالـثَّناُء عَــَليُْكمْ  َويُـَقدَِّر لَـَك مـا يَـفْرَُح بِــِه قَـْلبَُك َويُـِقرَّ عَــيْنََك إِنّـَ

َوَعَلى َمن يَطُوُف َحْوَلُكْم.

ِكتَاُب َعْهِدي

ــــــلِ  إِْن كَـــــــاَن األُفُـــــُق األَعْــــــَلى خَــــــاٍل مِـــــــْن زُخْــــــرُِف الـــــدُّنْـــــيَا، َولَـــــِكنَّنَا تَـــــرَكْـــــــنَا فِــــــي خَــــــزَائِــــــِن الـــــتَّوَكّـُ ــــُه َو إِنّـَ
َوالـتَّفِْويـِض مِـــيرَاثًـا مَــرْغُــوبًـا ال عِـــْدَل لَــُه لِـْلَوارِثِــنَي. إِنّـَنَا لَــْم نَـتْرُْك كَـــنْزًا َولَــْم نَـزِْد فِــي امْلََشقَِّة َوالْــَعنَاِء. 
إِنَّ َلِفي الثَّْرَوِة َوأَيُْم اهللِ َخْوفًا َمْستُورًا َوَخطَرًا َمْكنُونًا. انْظُُروا ثُمَّ اذُْكُروا َما أَنْزََلُه الرَّْحَمُن ِفي 
". لَــيَْس لِــثَْرَوِة الْــَعالَــمِ َوفَــاٌء وَكُـــلُّ مَــا يُــْدرِكُـــهُ  الْــفُرْقَــاِن "َويْــٌل لِــُكلِّ هُـــَمزٍَة مُلَـزٍَة الّـَـِذي جَــــَمعَ مَــاالً َوعَـــدََّدهُ
الْــفَنَاُء َويـكوُن قَــابِــالً لِـلتَّْغِييِر مَــا كَـــاَن ُمسْــــــتََحقًّا لِـالعْــِتنآِء بِــِه َولَــْن يَـُكوَن إاِلَّ عَــَلى قَــْدٍر مَــْعُلومٍ. كَـــانَ 
إِظَْهاِر الْـبَيِّنَاِت، إِخْــَماَد نَـارِ  إِنْـزَاِل اآليَـاِت َو ــــَدائِـِد َوالْـباَلَيَـا، َو ِل الشّـَ مَـْقُصوُد هَــذَا امْلَظُْلومِ مِــْن تَحَــــمُّ
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ــفَاِق، َوتَـــفُوزَ بِــــالـــرَّاحَــــــةِ  َر آفَـــاُق أَفْـــِئَدِة أَهْــــِل الْـــَعالَـــمِ بِــــنُوِر االتّـِ ِغينَِة َوالْـــبَْغَضاِء عَــــَسى أَْن تَـــتَنَوَّ الـــضَّ
الْـــــَحِقيِقيَِّة، َومِــــــْن أُفُــــِق الــــلَّْوحِ اإِللَـــــِهيِّ يَــــُلوُح َويُشْـــــــــِرُق نَــــيُِّر هَـــــذَا الْـــــبَيَاِن، َوعَـــــَلى الْـــــُكلِّ أَْن يَــــُكونُــــوا 
ُكوا بِــتَْقَوى اهللِ،  نَـاظِـــِريـَن إِلَــيِْه. يَـا أَهْــَل الْــَعالَــمِ أُوصِـــــــــيُكْم بِــَما يُـؤَدِّي إِلَــى ارْتِــفَاعِ مَــَقامَــاتِــُكْم. تَـَمسَّ
ــُسوهُ بِــــالْـــَقْولِ  َوتَشَـــــــبَّثُوا بِــــذَيْـــِل امْلَــْعُروِف. أَلْـــَحقُّ أَقُـــوُل إِنَّ الـــلَِّساَن قَـــْد خُــــلَِق لِـــِذكْـــــِر الْـــَخيِْر فَـــال تُـــَدنّـِ
ا سَــــــــــَلَف. َويَـــــجُِب عَــــــَلى اْلجَــــــــِميعِ بَـــــْعَد اآلِن أَْن يَـــــتََكلَُّموا بِــــــَما يَـــــنْبَِغي، َوأَنْ  يِّئِ، عَــــــفَا اهللُ عَــــــمَّ السَّ
يَـــْجتَِنبُوا الـــلَّْعَن َوالـــطَّْعَن َومَـــا يَـــتََكدَُّر بِـــِه اإِلنْـــَساُن فَـــِإنَّ مَـــَقاَم اإِلنْـــَساِن لَـــَعِظيٌم َومُـــنْذُ مُـــدٍَّة ظَهَــــرَتْ 
هَــــِذِه الْـــَكلَِمُة الْـــُعْليَا مِــــْن َمخْــــِزِن الْـــَقَلمِ األَبْـــَهى. إِنَّ هَــــذَا الْـــيَْوَم يَـــْوٌم عَــــِظيٌم َومُــــبَارٌَك، وَكُــــلُّ مَــــا كَــــانَ 
كَ  ـُه قَـــْد ظَهَــــَر َوَسيْظَهَــــُر مِــــْن بَــْعُد. إِنَّ مَـــَقاَم اإِلنْــَساِن عَـــِظيٌم إِذَا تَــَمسَّ مسْـــــــتُورًا فِـــي اإِلنْــَساِن فَــِإنّـَ
َماِء لَـَدى  ْدِق، َوثَـبََت عَــَلى األَمْــِر َورَسَـــــخَ. إِنَّ اإِلنْـَساَن الْـَحِقيِقيَّ مَــْشُهوٌد بِــَمثَابَـِة الـسَّ بِــالْـَحقِّ َوالـصِّ
ْمُس َوالْـــَقَمُر سَـــــــْمُعُه َوبَـــَصرُهُ َوالـــنُُّجوُم أَخْــــالقُـــُه امْلُــِنيرَةُ الْـــفَاضِــــــــــَلُة، َومَــــَقامُــــُه أَعْــــَلى  الـــرَّحْــــــَمِن فَـــالـــشَّ
ـــَه بِــَقْلبٍ  امْلََقامِ، َوآثَـارُهُ مُــَربّـِيٌَة لِـَعالَـمِ اإِلمْــَكاِن. كُـــلُّ مُــْقِبٍل َوجَــــَد فِــي هَــذَا الْـيَْومِ عَــرَْف الْـَقِميِص َوتَـَوجّـَ
ِحيفَِة اْلحَـــــْمرآِء. خُـــذْ قَـــَدَح عِــــنَايَــِتي  طَــاهِـــٍر إِلَـــى األُفُــِق األَعْـــَلى مَـــذْكُــــوٌر مِــــْن أَهْـــِل الْـــبَهآِء فِـــي الــصَّ

ِباْسِمي ثُمَّ اْشرَْب ِمنُْه ِبِذْكِري اْلَعِزيِز اْلبَِديعِ.

ـــــَحاِد فَــــــالَ تَــــــْجَعُلوهُ سَــــــــــبََب الْــــــَعَداَوةِ  َـــــَحبَِّة َواالتّـِ يَــــــا أَهْـــــــَل الْــــــَعالَــــــمِ إِنَّ ِديــــــَن اهللِ ُوجِــــــــَد مِـــــــْن أَجْـــــــــِل امْل
َواالخْـــِتالَِف فَــَقْد ثَــبََت لَــَدى أَصْــــــــــَحاِب الْــبََصِر َوأَهْـــِل امْلَـنْظَِر األَكْـــبَِر نُــزُوُل كُـــلِّ مَـــا هُـــَو سَــــــبَُب حِــــفْظِ 
ــُهْم َربِــــيبُو  الْــــِعبَاِد، َوعِـــــلَُّة رَاحَــــــِتِهْم َواسْــــــــِتْقرَارِهِـــــْم مِـــــَن الْــــَقَلمِ األَعْـــــَلى. َولَــــِكنَّ ُجهَـــــالََء األَرِْض بِــــَما أَنّـَ
الـنَّفِْس َوالْـَهَوِس فَـُهْم غَـافِــُلوَن عَــْن حِــــَكمِ الْـَحِكيمِ الْـَحِقيِقيِّ الْـبَالِـَغِة، َونَـاطِــــُقوَن َوعَــامِـــُلوَن بِــالـظُّنُونِ 

َواألَْوَهامِ.

يَــا أَْولِــيَاَء اهللِ َوأُمَـــنَاَءِه إِنَّ امْلُـُلوَك مَـــظَاهِـــُر قُـــْدرَِة الْـــَحقِّ َومَـــطَالِــعُ عِــــزِِّه َوثَــْرَوتِـــِه فَــاْدعُـــوا اهللَ بِـــَحقِِّهْم. 
فَُحُكوَمُة األَرِْض َقْد َمنَّ ِبَها َعَليِْهْم َكَما اْختَصَّ اْلُقُلوَب لنَفِْسِه َقْد نََهى اهللُ َعِن النِّزَاعِ َواْلجَِداِل 
نَــــْهيًا عَـــــِظيًما فِــــي الْــــِكتَاِب هَـــــذَا أَمْــــُر اهللِ فِــــي هَـــــذَا الــــظُُّهوِر األَعْـــــظَمِ َوعَـــــَصَمُه مِـــــْن حُــــــْكمِ امْلَـــْحِو، 
ـُه هُـــَو الْــَعلِيُم الْــَحِكيُم، يَــْلزَُم عَـــَلى الــُكلِّ إِعــانَــُة تِـــْلَك الــنُّفُوِس مِـــْن مَـــظَاهِـــرِ  ـنَُه بِـــِطرَاِز اإِلثْــبَاِت إِنّـَ َوزَيّـَ
ـِننَي بِـــِطرَاِز الْــَعْدِل َواإِلنْــَصاِف. طُــوبَــى لِــألُمَـــرآِء َوالْــُعَلمآِء فِـــي الْــبََهاءِ  الْــُحْكمِ َومَـــطَالِــعِ األَمْـــِر امْلُـزَيّـَ
أُولَـــِئَك أُمَـــنَائِـــي بَــنْيَ عِــــبَاِدي، َومَـــَشاِرُق أَحْـــــَكامِــــي بَــنْيَ خَــــْلِقي. عَــــَليِْهْم بَــَهائِـــي َورَحْـــــَمِتي َوفَــْضلِي 
ـِذي أَحَـــــاَط الْــُوجُـــــوَد. قَــْد نُــزَِّل فِـــي الْــِكتَاِب األَقْــَدِس فِـــي هَـــذَا امْلَـَقامِ مَـــا تَــْلَمعُ مِــــْن آفَــاِق كَــــلَِماتِـــهِ  الّـَ

أَنَْواُر اْلَعطَايَا اإِلَلِهيَِّة َساِطَعًة َوُمْشرَِقًة.

يَـا أَغْــَصانِــي إِنَّ فِــي الْــُوجُــــوِد قُــوَّةً عَـــِظيَمًة مَــْكنُونَـًة َوقُــْدرَةً كَـــامِـــَلًة َمسْــــــتُورَةً، فَـُكونُـوا نَـاظِـــِريـَن إِلَــيَْها 
ـــهَ  َوُمتَّجِهِــنَي إِلـى جِـــَهِة اتّـَِحاِدهَــا ال إِلَـى االخْــِتالَفَـاِت الـظَّاهِــرَِة مِــنَْها. إِنَّ َوصِــــــــيََّة اهللِ هِــيَ: أَْن يَـتََوجّـَ
عُــُموُم األَغْـَصاِن َواألَفْـنَاِن َوامْلُنْتَسِــــِبنَي إِلَـى الْـُغْصِن األَعْــظَمِ. انْـظُُروا إِلَـى مَــا أَنْـزَلْـنَاهُ فِــي كِــتَابِــي 
ـــُهوا إِلَـى مَـْن أَرَاَدهُ اهللُ  األَقْـَدِس: "إِذَا غِــيَض بَحْــــُر الْـوِصَـــــــــاِل، َوقُـِضيَ كِــتَاُب امْلَبَْدِء فِـي امْلَآِل، تَـَوجّـَ
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ــِذي انْـــَشَعَب مِــــْن هَــــذَا األَصْـــــــــــِل الْـــَقِديـــمِ". َوقَـــْد كَــــاَن امْلَــْقُصوُد مِــــْن هَــــِذِه اآليَـــِة امْلُــبَارَكَــــِة الْـــُغْصنُ  الّـَ
اُل الْـَكِريـُم. قَـْد قَـدََّر اهللُ مَـَقاَم الْـُغْصنِ  األَعْــظَُم. كَــذَلِـَك أَظْهَــرْنَـا األَمْـَر فَـْضالً مِــْن عِــنِْدنَـا َوأَنَـا الْـفَضَّ
ُه هُــَو اآلمِـــُر الْــَحِكيُم. قَــِد اصْـــــــــطَفَيْنَا األَكْـــبََر بَـْعَد األَعْــظَمِ أَمْــرًا مِـــْن لَــُدْن عَــلِيمٍ  األَكْـــبَِر بَـْعَد مَــَقامِـــِه إِنّـَ

، َوَلِكْن َما َقدََّر اهللُ َلُهْم َحقًّا ِفي أَْمَواِل النَّاِس. َخِبيٍر. َمَحبَُّة األَْغَصاِن َواِجبٌَة َعَلى اْلُكلِّ

يَـــا أَغْــــَصانِــــي َوأَفْـــنَانِــــي َوذَِوي قَــــرَابَـــِتي: نُـــوصِـــــــــــيُكْم بِــــتَْقَوى اهللِ، َوبِــــَمْعُروٍف، َوبِــــَما يَـــنْبَِغي، َوبِــــَما 
تَــرْتَــِفعُ بِـــِه مَـــَقامَـــاتُــُكْم. الْـــَحقُّ أَقُـــوُل إِنَّ الــتَّْقَوى هِــــيَ الْـــَقائِـــُد األَعْــــظَُم لِــنُْصرَِة أَمْـــِر اهللِ، َواألَخْــــالَقَ 
َواألَعْــَماَل الـطَّيِّبََة الـطَّاهِــرَةَ امْلَرْضِــــــــيََّة كَـــانَـْت واَلَ تَـزَاُل كَـــالْـُجنُوِد الـالَّئِــَقِة لِهَـــذَا الْـَقائِــِد. قُـْل يَـا عِـــبَاِدي 
ــــــَحاِد الَ تَـــــــْجَعُلوهَــــــــا عِـــــــــلَّةَ  الَ تَـــــــْجَعُلوا أَسْــــــــــــبَاَب الـــــــنَّظْمِ سَــــــــــــبََب االضْـــــــــــــــِطرَاِب َواالرْتِــــــــبَاِك، َوعِـــــــــلََّة االتّـِ
" َوهَــِذِه الْـَكلَِمةُ  االخْــِتالَِف. األَمَــُل أَْن يَـتَّجَِه أَهْــُل الْـبَهآِء إِلَـى الْـَكلَِمِة امْلُبَارَكَــِة "قُـْل كُــلٌّ مِــْن عِــنِْد اهللِ
ُدوِر،  ِغينَِة َوالْـــبَْغَضاِء امْلَــْكنُونَــِة امْلَخْــــزُونَــِة فِـــي الْـــُقُلوِب َوالــصُّ الْـــُعْليَا بِـــَمثَابَــِة امْلَــاِء إِلطْــفآِء نَــاِر الــضَّ
إِنَّ األَحْـــزَاَب امْلُْختَلِفََة لَـتَفُوزُ بِـنُوِر االتّـَِحاِد الْـَحِقيِقيِّ مِــْن هَــِذِه الْـَكلَِمِة الْـَواحِـــَدِة. إِنّـَُه يَـُقوُل الْـَحقَّ  َو
ــــِبيَل َوهُــَو امْلُْقتَِدُر الْـَعِزيـزُ اْلجَــــِميُل. احْــــِترَاُم األَغْـَصاِن َورِعَــايَـتُُهْم َواجِـــٌب عَــَلى اْلجَــــِميعِ  َويَهْـــِدي السّـَ
إِلعْــــزَاِز األَمْـــِر َوارْتِــــفَاعِ الْـــَكلَِمِة. َوقَـــْد ذُكِــــَر هَــــذَا الْـــُحْكُم َوسُـــــــطَِّر فِـــي كُــــتُِب اهللِ مِــــْن قَـــبُْل َومِــــْن بَـــْعدُ 
َــــْن فَـــــازَ بِــــــَما أُمِــــــَر بِــــــِه مِــــــْن لَـــــُدْن آمِــــــٍر قَـــــِديـــــمٍ وَكَــــــذَلِـــــَك احْــــــــِترَاُم اْلحَــــــــرَمِ َوآِل اهللِ َواألَفْـــــنَانِ  طُــــوبَـــــى مِل
إِصْــــــــــــالَحِ الْــــَعالَــــمِ، قَــــْد نُــــزَِّل مِــــــْن مَـــــَلُكوِت بَــــيَاِن مَـــــْقُصودِ  َوامْلُنْتَسِــــــــِبنَي. َونُــــوصِـــــــــــيُكْم ِبخِــــــْدمَـــــِة األُمَـــــمِ َو
الْــَعامَلِــنَي مَـــا هُـــَو سَــــــبَُب حَـــــيَاِة الْــَعالَــمِ َونَــَجاِة األُمَـــمِ. فَــأَصْــــــــــُغوا إِلَــى نَــَصائِـــحِ الْــَقَلمِ األَعْـــَلى بِـــاألُذُنِ 

ا َعَلى األَرِْض يَْشَهُد ِبذَلَِك ِكتَاِبيَ اْلَعِزيزُ اْلبَِديعُ. اْلَحِقيِقيَِّة. إِنََّها َخيٌْر َلُكْم َعمَّ

مصائب الجمال املبارك 

في يوم الثالثاء املوافق 7 تشرين الثاني 1911
ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التالية بمنزله املبارك 

هو اهلل 

أريد اليوم أن أبنّي لكم قدرًا من مصائب الجمال املبارك:

فــي يــوم مــن أيّــام الــّسنة الــثّالــثة لــظهور الــباب حــبس الجــمال املــبارك فِـــي طهــران. وفــي الــيوم 
الـتّالـي اعـترض جـمع مـن األمـراء ووزراء الـدولـة وتـوسّــــــطوا، فـأفـرج عَــْن الجـمال املـبارك وأطـلق 
ســــراحــــه، وبــــينما كــــان حــــضرتــــه فِـــــي ســــفر إلــــى مــــازنــــدران مــــيّمًما وجــــهه شــــطر قــــلعة الــــّشيخ 
طــبرســي هجــمت جــماعــة مــن الــفرســان لــيالً واقــتادت الجــمال املــبارك مــع أحــد عشــر شــخًصا 
وســـــاقـــــتهم جـــــميًعا إلـــــى مـــــديـــــنة آمُــــــل، وفـــــي أحـــــد األيّـــــام اجـــــتمع جـــــميع الـــــعلماء فِــــــي املسجـــــد 
وأحـضروا الجـمال املـبارك إلـيه، كـما اجـتمع أهـل مـديـنة آمُـل أيـًضا وقـد تسـلح كـّل صـنف مـنهم 
بسـالح: الـنّجار بـقّدومـه، والـقّصاب بـساطـوره، والـزّارع بـفأسـه وبـلطته، وكـان هـدفـهم أن يـقتلوا 

الجمال املبارك باإلجماع.
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وشـرع الـعلماء فِــي إلـقاء األسـئلة الـعلميّة عَــَلى حـضرتـه، وكـانـوا يـتلّقون عَــَلى كـّل سـؤال جـوابًـا 
كـافـيًا شـافـيًا، وأثـبت الجـمال املـبارك حـقيقة الـظّهور بـاألدلّـة والـبراهـني الـثّابـتة، وعجـز الـعلماء، 
فـاتّـجهوا إلـى الـحصول عَـــَلى شـيء مـن كـتابـاتـه. فـاسـتخرجـوا لـوحًــــا مـن ألـواح الـنّقطة األولـى 
مـن جـيب أحـد خـدم الجـمال املـبارك، وهـو املـدعـو املـالّ بـاقـر ، وكـان بهـذا الـّلوح فـقرة مـن بـيانـات 
أمــير املــؤمــنني عــليّ عــليه السّــــــالم يــقول فــيها: "مــحو املــوهــوم وصــحو املــعلوم". فــتضاحــك املــالّ 
عـلي جـان أحـد عـلماء آمُــل وقـال لـقد اتّـضحت فـضيلة الـباب ومـيزتـه، إّن االنـسان الّــذي يـكتب 
كــلمة الــّصحو بــالــّصاد تــفهم مــرتــبة عــلمه ألن الــّصحو تــكتب بــالسّـــــــني وقــد كــتبها الــباب خــطأ. 
فـقال الجـمال املـبارك: بـل إّن الـّسيّد الـفقيه هـو الـذي أخـطأ ولـم يـفهم. إّن هـذه الـعبارة مـأخـوذة 
مــن كــالم أمــير املــؤمــنني وهــو يــجيب كــميل بــن زيــاد الــنّخعي عــندمــا ســألــه عَــــْن الــحقيقة، فــقد 
أجـــابـــه أمـــير املـــؤمـــنني بـــعّدة فـــقرات، فـــكان كـــميل يـــقول ألمـــير املـــؤمـــنني بـــعد كـــّل فـــقرة "زدنـــي 
بــيانًــا" إلــى أن تــفّضل بــقولــه: "مــحو املــوهــوم وصــحو املــعلوم" أي أّن مــن يــطلب فــهم الــحقيقة 
ويـريـد الـوصـول إِلَــى الـحق يـجب عـليه أن يطهّـــر قـلبه ويـقّدسـه عَــْن أوهـام الـتّقالـيد وشـائـعاتـها، 
وأن يــنظر إلــى مــا يــقولــه صــاحــب الــّدعــوة، بــمعنى أنّــه يتخــّلى عَـــْن املــوهــوم ويــنظر إلــى املــعلوم. 
وعــــندمــــا ظهــــر رســــول اهلل كــــان الــــيهود والــــنّصارى كــــّلما تخــــّلوا عَـــــْن أوهــــامــــهم واســــتمعوا إلــــيه 
اهــــتدوا إلــــى الــــحقيقة، وكــــلمة الــــّصحو بــــالــــّصاد مــــعناهــــا الــــتّفطّن، والــــّسهو بــــالسّــــــــني مــــعناهــــا 
الــنّسيان والــغفلة، وشــتّان بــني الــكلمتني، فــأنــت قــد ســهوت وغــفلت عَــــْن أن هــذه الــعبارة كــتبت 

صحيحة.

فـلما جـرت هـذه الـبيانـات مـن الـّلسان املـبارك بـمحضر الـخواّص والـعوام ذهـلوا جـميًعا وبهـتوا، 
ووضــح لــهم جهــل ذلــك املجتهــد وعــلموا أّن ذلــك الــفقيه عــار عَـــْن الــعلم وبــريء مــنه. فــثقل عَـــَلى 
الـعلماء هـذا املـوقـف وأدركـوا أنّـه لـو ألـقى الجـمال املـبارك بـبيانـاتـه عَــَلى املـأل فِــي عـّدة مـجالـس  
عــامّـــة آلمــن بــه أكــثر الخــلق ولهــذا اتّــفقوا عَـــَلى إصــدار حــكم اإلعــدام عــليه. وقــد خــاف املــيرزا 
تــقي خــان حــاكــم آمُـــل مــن هــذا األمــر واضــطرب اضــطرابًــا عــظيًما، وأدرك أنّــه لــو حــدث ذلــك 
لشــبّت بــني قــبيلتيّ نــوري والريــجانــي – أكــبر طــائــفتي مــازنــدران – نــار الحــرب والــقتال إلــى 
األبـد. فخـطر لـه أن يـكتفي بـأذيّـة الجـمال املـبارك تـطييبًا لـنفوس الـعلماء وتـسكينًا لـخواطـرهـم. 

فأمر أن يضرب الجمال املبارك بالعصا. فضرب حتّى سالت الّدماء من قدميه.

بــعد ذلــك أحــضروه إلــى مسجــد قــريــب مــن بــيت الــحاكــم، وأوقــفوه بــجوار الــحائــط وأمــر املــيرزا 
تــــقي خــــان بــــعًضا مــــن رجــــالــــه ســــرًّا أن يهــــدمــــوا هــــذا الــــحائــــط مــــن الخــــلف، ويحــــملوا الجــــمال 
املـبارك إلـى مـنزل الـحاكـم. فـفعل رجـال الـحاكـم ذلـك واخـتطفوا الجـمال املـبارك بسـرعـة مـن بـني 
الجــمع املحتشــد وحــملوه إلــى مــنزل املــيرزا تــقي خــان. وقــبل أن يــتحّول الــنّاس إلــى الــنّاحــية 
األخــــرى مــــن الــــحائــــط كــــان الــــرّجــــال قــــد وصــــلوا بــــالجــــمال املــــبارك إلــــى املــــنزل وأغــــلقوا الــــباب 

!١۱١۱٤



وراءهـم، وصـعد خـدم الـحاكـم فـوق السّـــــطح ومـنعوا الـنّاس وصـدوهـم وفـرّقـوهـم بـكّل وسـيلة. وقـد 
حال هذا التّدبير دون قيام العلمآء بقتل الجمال املبارك ِفي ذلك اليوم.

وبـعد عـدة أيـام تـوجـه الجـمال املـبارك إلـى طهـران، وفـي الـّسنة الـثّامـنة لـظهور الـنقطة األولـى 
حــبس فِـــي طهــران، وألــقي بــه فِـــي غــياهــب ســجن ال يــنفذ إلــيه نــور الــنّهار قــّط، وضــيّقوا عــليه 
تـــضييًقا شـــديـــًدا ال يـــمكن وصـــفه، فـــقيّدوا قـــدمـــيه، ووضـــعوا فِـــي عـــنقه ســـالســـل بـــلغ مـــن ثـــقلها 
أنّــها كــانــت تــحني قــامــة الجــمال املــبارك لــو لــم تــكن مــركّــــزة عَــــَلى حــّمالــة خشــبية، كــما ســلبوا 
مــالبــسه ووضــعوا عَـــَلى رأســه لــبدة عــتيقة مــمزّقــة، وظــّل الجــمال املــبارك عَـــَلى هــذه الــحال فِـــي 

هذا الّسجن مّدة أربعة أشهر.

ثــم أخــرج مــن الــحبس ونــفي إلــى بــغداد، وفــي بــغداد أقــام إحــدى عشــرة ســنة ســافــر خــاللــها 
إلــــى كــــردســــتان حــــيث أقــــام فــــيها عــــامــــني، أمــــا بــــاقــــي املــــدة فــــقضاهــــا فِــــي بــــغداد، وفــــي هــــذه 
الــّسنوات اإلحــدى عشــرة اشــتعلت نــار الــعداوة والــبغضاء فِـــي صــدور أعــدائــه، فِـــي حــني ظــلّ 
الجـمال املـبارك فِــي غـايـة الـبشاشـة والسّــــــرور، وقـد جـد املـعانـدون فِــي إلـحاق الـّضرر بـالجـمال 
املـــبارك بـــحيث إنّـــه كـــان فِــــي الـــّصبح يـــفقد األمـــل فِــــي الـــبقاء حـــتّى املـــساء، وفـــي املـــساء يـــفقد 
األمـــل فِــــي الـــبقاء حـــتّى الـــّصباح، وفـــي هـــذه الـــّسنوات كـــان الـــعلماء يـــقبلون عـــليه مـــن جـــميع 
الـــجهات ويـــفوزون بـــمحضره ويـــطرحـــون عـــليه أســـئلتهم الـــعلميّة ويـــسمعون األجـــوبـــة الـــّشافـــية 
الـكافـية عـليها، وكـان ذلـك سـبب اشـتهار صـيت الجـمال املـبارك فِــي جـميع األرجـاء، وقـد كـتب 
عـــلماء إيـــران املـــقيمون فِــــي بـــغداد إلـــى نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه يـــعلمونـــه بـــذلـــك فـــالـــتمس هـــذا مـــن 
السّــــــلطان الـعثمانـي أن يـنفي الجـمال املـبارك مـن بـغداد إلـى أسـطنبول، فـنقل إلـى اسـطنبول 
بـــأمـــر السّـــــــلطان الـــعثمانـــي، وبـــعد أن قـــضى فـــيها أربـــعة أشهـــر نـــفي إلـــى الـــرومـــيّلي (أدرنـــة)، 
ومـــرّة أخـــرى الـــتمس نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه أن يـــنفى مـــن الـــرومـــيّلي إلـــى عـــّكا، فـــأنـــزل الجـــمال 
املــبارك فِـــي الــّسجن املــعروف بــالقشــلة الــعسكريّــة وقــضى بــقية حــياتــه فِـــي عــّكا ســجينًا، أمّـــا 

الباليا الَّتي أصابت الجمال املبارك ِفي سجن عكا فال يمكن أن توصف.

وبـعد أن نـزل فِــي سـجن عـّكا أرسـل ألـواحـه إلـى جـميع سـالطـني األرض مـا عـدا الـّلوح املـرسـل 
إلـــى نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه حـــمله املـــيرزا بـــديـــع خـــراســـانـــي، وقـــال لـــه الجـــمال املـــبارك: ان قـــبلت 
االسـتشهاد فـاحـمله، فـقبل املـيرزا بـديـع الـّشهادة وحـمل الـّلوح ويـّمم شـطر إيـران إلـى أن بـلغ 
طهـــران، ولـــم يـــكن يـــلتقي بـــاألحـــباء أثـــناء الـــطّريـــق، وفـــي ذلـــك الـــوقـــت كـــان نـــاصـــر الـــّديـــن شـــاه 
يـصطاف فِــي نـياوران بـشميران فـذهـب املـيرزا بـديـع وصـعد إلـى هـضبة تـواجـه قـصر الـّشاه. 
وفـي ذات يـوم كـان نـاصـر الـّديـن شـاه يـتأمّـل املـناظـر مـن حـولـه بـاملـنظار املـقرّب، فـرأى شـخًصا 
يجـــلس عَــــَلى قـــّمة الـــهضبة، وقـــد ارتـــدى املـــالبـــس الـــبيضاء، وفـــي الـــيوم الـــتّالـــي رأى الـــّشخص 
نـفسه وهـو يـتأمّــل املـناظـر مـن حـولـه بـاملـنظار املـقرّب. وفـي الـيوم الـثّالـث أيـًضا رآه فِــي الـوضـع 
نـفسه فـعرف أن لـه حـاجـة. فـأرسـل فِــي طـلبه وملّـا سـئل مـن أنـت؟ وملـاذا تجـلس هـنا؟ قـال إنّـي 
أحــمل رســالــة مــن شــخص عــظيم إلــى السّــــــلطان. فــأراد رجــال السّــــــلطان أخــذ الــرّســالــة مــنه إالّ 
أنّــه قــال: ال بــّد أن أســّلمها إلــى السّـــــــلطان يــًدا بــيد. فحــمله هــؤالء إلــى مــحضر الــّشاه فــسألــه 
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الــّشاه: مــن أنــت؟ ومــاذا بــيدك؟ فــقال هــذه رســالــة مــن بــهاء اهلل أحــضرتــها إلــى الــّشاه. فــتناول 
الـــّشاه الـــرّســـالـــة وأمـــر بـــتوقـــيفه، فحـــملوه وحـــبسوه. فـــطلب الـــّشاه أن يـــسألـــوه عَــــْن رفـــاقـــه، فـــلما 
ســـئل قـــال: أنـــا ال أعـــرف أحـــًدا ولـــيس لـــي رفـــيق، فـــعذّبـــوه ثـــالثـــة أيـــام بشـــتّى ألـــوان الـــتّعذيـــب 
والـــّضرب والـــكيّ فـــلم يـــصرّح بـــاســـم أحـــد قـــّط، والـــتقطوا لـــه صـــورة وهـــم يـــعذّبـــوه ثـــم قـــتلوه فِــــي 

اليوم الثّالث.

ثـّم إّن الـّشاه أرسـل هـذه الـرّسـالـة إلـى الـعلماء كـي يـرّدوا عـليها. وبـعد عـّدة أيّـام قـال الـعلماء: 
"إّن هــــذا الــــّشخص هــــو عــــدوك" فــــقال الــــّشاه: أنــــا أعــــرف أنّــــه عــــدوي وإنّــــما طــــلبت إلــــيكم أن 
تــجيبوا عَـــَلى مــطالــبها، فــلم يــكتبوا جــوابًــا. فــغضب الــّشاه وقــال: إنّــني أحــترم الــعلماء كــّل هــذا 
االحـــترام وأنـــعم عـــليهم كـــّل هـــذا اإلنـــعام كـــي يـــكتبوا فِــــي مـــثل هـــذا الـــيوم ردًّا عَــــَلى مـــثل هـــذه 

الرّسالة، فإذا بهم اليوم يجيبون بمثل هذا الجواب.

 ولـقد تـفّضل الجـمال املـبارك فِــي ذلـك الـّلوح بـقولـه: إّن األمـر ال يخـرج عَـــْن إحـدى اثـنتني: إمّــا 
أنّـه حـّق وإمّــا أنّـه بـاطـل، فـأحـضر الـعلماء وأحـضرنـي كـي أنـاقـشهم. فـإن كـان حـقًّا آمـنت بـه، 
وإن كــان بــاطــالً فــافــعل بــي مــا شــئت. وفــي هــذا الــّلوح أيــًضا يــقدم الــنّصائــح لــناصــر الــّديــن 
شــاه ويــقول لــه: ال تــغتّر بســلطنة فــانــية فــكم مــن الســالطــني جــاءوا وذهــبوا جــميًعا لــم يــبق لــهم 
مـن أثـر. وهـذا األمـر أمـر اهلل، وإنّـك ال تسـتطيع مـقاومـته وال تـقدر عَـــَلى مـنعه. فـإّن أمـر اهلل ال 
يــقدر عَـــَلى مــقاومــته أحــد، وأنــت أيــًضا ال تســتطيع ذلــك. وعــّما قــريــب ســيرتــفع أمــر اهلل ويــحيط 

الّشرق والغرب، فلم يقبل النّصائح اإللهيّة، وظّل َعَلى غروره حتّى مات تارًكا هذا العالم.

ثــّم إّن الجــمال املــبارك بــقي فِــي هــذا الــّسجن إال أنّــه كــان فِــي مــنتهى الــعزّة، ولــم يــكن ســجنه 
كــسجن اآلخــريــن ألنّــه لــم يــأبــه ألّي شــخص قــّط. وكــم مــن مــرّة جَـــــاَء رجــال الــّدولــة والــتمسوا أن 
يتشـــــرّفـــــوا بـــــمحضره فـــــلم يـــــكن يـــــأذن لـــــهم، بـــــل إّن مـــــتصرف عـــــّكا ظـــــّل خـــــمس ســـــنوات يـــــرجـــــو 
ويـــلتمس أن يتشـــرّف بـــمحضره فـــلم يـــأذن لـــه، ولـــم يـــمض وقـــت طـــويـــل حـــتّى صـــار يخـــرج مـــن 
الـّسجن كـّلما أراد الخـروج، وجَــــاَء املـتصرّف وجـميع املـوظـفني مـن عـّكا إلـى الـقصر الـذي نـزلـه 
والــذي يــبعد عَـــْن املــديــنة مــسافــة نــصف فــرســخ وذلــك بــمناســبة عــقد قــران آقــا ســيّد عــلي، ومــع 

ذلك لم يلتفت إليهم الجمال املبارك بالّسؤال َعْن أحوالهم.

وبـعد، هـذه خـالصـة الـباليـا الّـَـتي تحـّملها الجـمال املـبارك واملـشّقات الّـَـتي عـانـاهـا، والـّسجون 
الَّتي ألقي فيها والّسالم.

!١۱١۱٦



صعود حضرة بهاء اهلل

انــقضى مــا يــقرب مــن نــصف قــرن عَـــَلى بــدايــة الــّديــن، لــقد احــتضنه الــعداء فِـــي مهــده، وحــرم 
فِــي طـفولـته مـن مبشّـــــره وزعـيمه إذ صـرعـه الـعدّو الـّلدود الـطّاغـية، ثـم جَــــاَء نـيّره الـثّانـي األعـظم 
فـاسـتطاع فِــي أقـّل مـن نـصف قـرن أن يـقيل عـثرتـه – رغـم الـنّفي املـتتابـع – وان يـعلو بنجـمه 
بــــإعــــالنــــه رســــالــــته وتــــنزيــــل شــــريــــعته وصــــياغــــة مــــبادئــــه ونــــظمه الــــبديــــع. ومــــا كــــاد الــــّديــــن يــــتمتّع 
بــاإلشــراق واالزدهــار الــذي لــم يــَر مــثله مــن قــبل حــتّى اخــتطفت مــؤسّــــــسه يــد الــقدر بــغتة وعــلى 
غـــير انـــتظار. فـــغرق أتـــباعـــه فِـــي بـــحار الـــّلوعـــة والـــفزع، عـــلى حـــني انتعشـــت آمـــال هـــادمـــيه مـــن 

جديد، وطمع فيه خصومه الّسياسيّون والّدينيّون مرّة أخرى.

ويـقّرر حـضرة عـبد الـبهاء أن حـضرة بـهاء اهلل أفـصح عـن حـنينه إلـى مـغادرة هـذا الـعالـم قـبل 
صـعوده بـتسعة أشهـر. ومـنذ ذلـك الـوقـت ازداد هـذا الـحنني وضـوحًــــا فِــي ثـنايـا تـعليقاتـه لـهؤالء 
الـذيـن فـازوا بـلقائـه، وأصـبح مـن الـبنّي أّن خـتام حـياتـه األرضـيّة وشـيك قـريـب – وإن امـتنع أن 
يــــصرّح بــــذلــــك ألحــــد. وفــــي الــــّليلة الــــّسابــــقة عــــلى الــــيوم الــــحادي عشــــر مــــن شــــّوال 1309 هـ 
املـــوافـــق 8 مـــايـــو 1892 – ارتـــفعت درجـــة حـــرارتـــه ارتـــفاعًــــا طـــفيفًا ومـــع أنّـــها زادت فِــــي الـــيوم 
الـتّالـي ولـكنّها سـرعـان مـا خـفّت بـعد ذلـك ومـضى يـأذن لـبعض األحـبّاء والـزّوار، ولـكنّه سـرعـان 
مـا تجـّلى أنّـه لـيس بـخير. إذ عـاودتـه الحـّمى وارتـفعت درجـة حـرارتـه أكـثر مـن ذي قـبل. وأخـذت 
حــالــته الــعامّـــة تــزداد ســوًءا. وتــال ذلــك مــضاعــفات انتهــت بــصعوده فِـــي فجــر الــيوم الــثّانــي مــن 
ذي الــــقعدة ســــنة 1309 للهجــــرة – املــــوافــــق الــــتّاســــع والعشــــريــــن مــــن مــــايــــو 1892م – بــــعد 
ثـمانـي سـاعـات مـن غـروب الـّشمس؛ بـالـًغا مـن الـعمر خـمسة وسـبعني عـامًـا، فـرفـرفـت روحـه بـعد 
أن تخـــّلصت أخـــيرًا مـــن أوصـــاب حـــياة ازدحـــمت بـــالشّــــــــدائـــد واملـــحن، وهـــاجـــرت إلـــى "مـــمالـــك 
ــتي أمـــرتـــه  ــتي مـــا وقـــعت عـــليها عـــيون أهـــل األســـماء"؛ والـــعوالـــم الّـَ أخـــرى" وهـــي "املـــقامـــات الّـَ
"ورقـة نـوراء البـسة ثـيابًـا رفـيعة بـيضاء" أن يسـرع إلـيها كـما وصـف فِـي لـوح الـّرؤيـا الـنّازل يـوم 

عيد ميالد مبّشره قبل تسعة عشر عاًما.

وقـبل صـعوده بسـتّة أيـام كـان يسـتلقي فِــي فـراشـه عَــَلى صـدر أحـد أبـنائـه فـدعـا بـكّل املـؤمـنني 
وبـكثير مـن الـزّائـريـن الّـذيـن اجـتمعوا فِــي الـقصر. فـكان ذلـك آخـر تشـرّف لـهم بـمحضره. ولـقد 
خــاطــب الجــمع الــباكــي املــلتّف مــن حــولــه خــطابًــا رقــيًقا فــقال: "إنّــي راٍض عــنكم جــميًعا فــلقد 
أّديــتم خــدمــات عــديــدة وتحــّملتم املــشّقة. كــنتم تــجيئون كــّل صــباح وكــنتم تــجيئون كــّل مــساء. 
أيّــــدكــــم اهلل جــــميًعا ووفّــــقكم إلــــى االتّــــحاد وارتــــفاع أمــــر مــــالــــك اإليــــجاد". ووجّـــــــه إلــــى الــــنّساء 
املــجتمعات إلــى جــوار فــراشــه ومــن بــينهّن أســرتــه كــلمات تــشجيع مــماثــلة ، مــؤكّـــًدا لــهّن تــأكــيًدا 

قاطًعا بأنّه عهد بهّن إلى رعاية الغصن األعظم وعنايته ِفي وثيقة عهد بها إليه.
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وســرعــان مــا طــيّرت أنــباء صــعوده إلــى السّــــــلطان عــبد الحــميد فِـــي بــرقــيّة بــدأت بــأن "قــد أفــلت 
شـمس الـبهاء"، وفـيها أحـيط السّــــــلطان عـلًما بـنيّة دفـن رفـاتـه املـقّدسـة فِــي حـرم قـصر الـبهجة، 
فــــوافــــق السّــــــــلطان عَـــــَلى ذلــــك فِـــــي الــــحال. فــــأخــــلد حــــضرة بــــهاء اهلل إلــــى الــــرّاحــــة فِـــــي الــــغرفــــة 
الــّشمالــية الــقصوى مــن املــنزل الــذي كــان يــسكنه زوج ابــنته، وهــو املــنزل املــتّجه إلــى الــّشمال 
مـن بـني املـنازل الـثاّلثـة الـواقـعة إلـى الـغرب مـن الـقصر واملـالصـقة لـه. وكـان دفـنه يـوم صـعوده 

بعد الغروب بقليل.

وقــــد امــــتاز الــــنّبيل املــــفجوع بــــالتّشــــرف بــــمحضر حــــضرة بــــهاء اهلل أيّــــام مــــرضــــة. وقــــد انــــتدبــــه 
ــتي يــتألّـــف مــن مجــموعــها لــوح الــزّيــارة الّـــذي يُــتلى  حــضرة عــبد الــبهاء لــيتخيّر تــلك الــفقرات الّـَ
فِـــي املــقام األقــدس وبــعد صــعود مــحبوبــه األبــهى ألــقى بــنفسه فِـــي البحــر مــن هــول الــفجيعة. 
ولـــقد كـــتب يـــصف آالم تـــلك األيّـــام وأوجـــاعـــها قـــال "كـــأنّـــي بـــاالضـــطراب الـــّروحـــي الـــذي ثـــارت 
ثــــائــــرتــــه فِـــــي دنــــيا الــــفناء قــــد جــــعل عــــوالــــم الــــبقاء تــــرتــــجف... وإّن لــــسانــــي الــــباطــــن والــــظاهــــر 
ليعجــزان عَـــْن تــصويــر الــحال الّـَـتي كــنا فــيها... وفــي فــورة الهــرج الــّسائــد كــان مــن املــمكن أن 
تــــرى جــــمًعا غــــفيرًا مــــن أهــــالــــي عــــّكاء والــــقرى املــــجاورة يــــزحــــمون الــــحقول املــــجاورة املــــحيطة 

بالقصر وهم يبكون ويلطمون َعَلى رؤوسهم نائحني معولني". 

واسـتمّر عـدد كـبير مـن الـنّائـحني – األغـنياء والـفقراء عَــَلى الـّسواء – يـتفّجعون أسـبوعًــا كـامـالً 
مــــع األســــرة الــــثّكلى، آخــــذيــــن بــــنصيب مــــن الــــطّعام الــــذي قــــّدمــــته األســــرة بــــسخاء. واشــــترك 
الــــــنّابــــــهون فِـــــــي الــــــتّفّجع عَــــــــَلى هــــــذا الخــــــطب الجــــــلل، ومــــــنهم الــــــّشيعيّ والــــــّسنّيّ واملــــــسيحيّ 
والـــيهودّي والـــّدرزّي والـــّشاعـــر والـــعالـــم ورجـــل الـــّدولـــة. وظـــّلوا يـــعّددون مـــناقـــب حـــضرة بـــهاء اهلل 
ومـــآثـــره ونـــواحـــي عـــظمته. وكـــتب كـــثير مـــنهم املـــدائـــح شـــعرًا ونـــثرًا بـــالـــعربـــيّة والـــتّركـــيّة. ووردت 
املـدائـح املـماثـلة مـن بـالد قـصيّة كـدمـشق وحـلب وبـيروت والـقاهـرة. ولـقد عـرضـت هـذه الـّشواهـد 
املشــرقــة كــّلها عَـــَلى حــضرة عــبد الــبهاء الــذي أصــبح يــمثّل أمــر الــزّعــيم الــرّاحــل؛ والــذي اخــتلط 

تمجيده ِفي هذه املدائح بذكر محامد والده العظيم ونعوته.

ومــــع ذلــــك فــــلم تــــكن هــــذه الــــّشواهــــد الــــوفــــيرة الــــّدالّـــــة عَــــــَلى الحــــزن، وتــــلك الــــتّعبيرات الــــنّاطــــقة 
بــاإلعــجاب – تــلك الّـَـتي أثــارهــا صــعود حــضرة بــهاء اهلل فِــي صــدور غــير املــؤمــنني فِــي األرض 
املـقّدسـة ومـا حـولـها– إالّ قـطرة إذا هـي قـورنـت بـبحار األسـى وشـواهـد اإلخـالص الـبالـغ الّـَتي 
تـمّوجـت – سـاعـة غـروب شـمس الـحقيقة – فِــي قـلوب اآلالف املـؤلّـفة مـّمن اعـتنقوا أمـره وعـزمـوا 

َعَلى أن يرفعوا رايته ِفي إيران والهند وروسيا والعراق وتركيا وفلسطني ومصر وسوريّا.

بـصعود حـضرة بـهاء اهلل انتهـت فـترة ال مـثيل لـها وال نـظير فِــي تـاريـخ الـعالـم الـّديـنيّ مـن عـّدة 
وجـــوه، وقـــطع الـــقرن األّول مـــن الـــتّاريـــخ الـــبهائـــيّ األّول نـــصف شـــوطـــه. نـــعم، انتهـــت فـــترة ال 
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يـضارعـها فِــي سـمّوهـا وال فِــي خـصوبـتها وال فِــي مـداهـا أيّـة فـترة فِــي أّي دورة سـالـفة أخـرى، 
فـهي فـترة يـمكن أن تـوصـف، بـاسـتثناء سـنوات ثـالث، بـأنّـها نـصف قـرن مـن الـتّنزيـل الـتّقدمـيّ 
املـنهمر، وبـأنّـها فـترة آتـت فـيها الـرّسـالـة الّـَتي أعـلنها حـضرة الـباب ثـمرتـها الـذّهـبية املشـتهاة، 
وانــــتهى بــــها أعــــظم وأخــــطر طــــور وإن لــــم يــــكن أروع وأبــــهج طــــور مــــن أطــــوار عــــصر الــــبطولــــة 
املـــجيد. فِــــي هـــذه الـــفترة أشـــرقـــت شـــمس الـــحقيقة – أعـــظم نـــيّرات الـــعالـــم – فِــــي ســـياه چال 
بطهـران، واخـترقـت الـّسحب الّـَـتي غـلفتها فِــي بـغداد، وعـانـت كـسوفًـا وقـتيًّا وهـي تـبلغ سـمتها 
فِـــي أدرنــة، وغــربــت أخــيرًا فِـــي عــكاء فــال تــعود إلــى اإلشــراق قــّط قــبل ألــف عــام كــامــل، وأعــلن 
ديــن اهلل الجــديــد – وقــطب كــّل الــّدورات الــّسالــفة – عَـــَلى رؤوس األشــهاد بــال تــحفّظ، وتــحّققت 
الــــــنّبوءات املبشّــــــــــرة بــــــقدومــــــه تــــــحّقًقا مــــــلحوظًـــــا ال خــــــفآء فــــــيه كــــــما أعــــــلنت الشّــــــــــرائــــــع واألحــــــكام 
األســـاســـيّة واملـــبادئ الـــجوهـــريّـــة، وصـــيغ الـــنّظام الـــعاملـــيّ املـــقبل – لحـــمة وســـدى – بـــكّل جـــالء 
ووضـوح. وتحـّددت عـالقـته الـعضويّـة ومسـلكه نـحو األديـان الـّسابـقة تحـديـًدا ال يـرقـى إلـيه شـّك. 
وتـأّسسـت الـهيئات األّولـيّة الّـَتي قـّدر لـجنني الـنّظام الـعاملـي أن يـتكامـل ويـنضج فِــي أحـشائـها 
تـأسـيًسا مـحكًما. وانـتقل إلـى األجـيال الـقادمـة ذلـك املـيثاق الـذي مـن شـأنـه أن يـرعـى سـالمـة 
الـّديـن الـعاملـيّ ويـصون تـماسـكه. ووعـد الـناس بـتحقيق وحـدة الـجنس البشـرّي وإقـرار السّـــــالم 
األعــظم وافــتتاح الــحضارة الــعاملــيّة وعــًدا أكــيًدا ال جــدال فــيه. وتــكّررت اإلنــذارات بــاملــصائــب 
ــتي تــنتظر املــلوك ورجــال الــّديــن والــحكومــات كــمقّدمــة لــتلك الــخاتــمة املــجيدة. وصــدر الــنّداء  الّـَ
ــتي عهــد بــها فــيما بــعد إلــى  الــعظيم لــقادة الــعالــم الجــديــد – وهــو الــنّداء املبشّـــــــر بــالــرّســالــة الّـَ
أمـريـكا الـّشمالـيّة. وتـم االتّـصال املـبدئـيّ بـشعب آمـنت سـليلة أسـرتـه املـالـكة بـالـّديـن قـبل نـهايـة 
ــتي مــا زالــت تــغدق – وســتظّل تــغدق عَـــَلى  الــقرن الــبهائــيّ األّول. واطــلقت الــّدفــعة األصــليّة الّـَ
مـدى عشـرات مـتالحـقة مـن الـّسنني – بـركـاتـها الـعميمة ذات الـّصبغة الـّروحـيّة واإلداريّـة عَـــَلى 
جــــبل الــــرّّب املــــقّدس املشــــرف عَـــــَلى الــــّسجن األعــــظم. وأخــــيرًا ارتــــفعت أعــــالم الــــفتح الــــّروحــــيّ 
املـظفّرة الّـَتي قـّدر لـها أن تـرفـرف قـبل انـتهاء الـقرن األّول عَــَلى مـا ال يـقّل عَــْن سـتنّي قـطرًا فِــي 

نصفيّ الكرة الّشرقيّ والغربيّ.

نــــــعم، لــــــقد اســــــتطاع ديــــــن حــــــضرة بــــــهاء اهلل – الــــــذي كــــــان يــــــقف آنــــــذاك عَـــــــَلى أعــــــتاب الــــــعقد 
الـّسادس مـن عـمره – أن يـبدي قـدرتـه عَــَلى أن يـمضي إلـى األمـام فِــي الـطّريـق الّـَـتي رسـمها 
لـــه مـــؤسّـــــــسه، ال يـــصدعـــه صـــادع وال يفســـده مفســـد؛ وأن يـــبدي أمـــام األجـــيال املـــتعاقـــبة آيـــات 
ــتي أغـــدقـــها عـــليه مـــؤسّـــــــسه أيّـــما إغـــداق – كـــّل ذلـــك بـــفضل ســـعة مـــجال  الـــطّاقـــة الـــّسماويّـــة الّـَ
كـتابـاتـه املـقّدسـة وتـنّوعـها، وضـخامـة عـدد شهـدائـه وإقـدام أبـطالـه، واملـثل الـذي ضـربـه أتـباعـه، 

والجزاء العادل الذي لقيه خصومه، ونفاذ تأثيره وبطولة 
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ــتي تـــغشى الـــعيون وتخـــطف األبـــصار،  ــتي لـــيس كـــمثلها شَـــــــيٌْء، وعـــظمة مـــؤسّـــــــسه الّـَ مبشّـــــــره الّـَ
والفعالية الغيبيّة الَّتي يبديها روحه الغالّب اّلذي ال يقهر...

تاريخ صعود حضرة بهاء اهلل

وبيان الوقائع الَّتي جرت ِفي تلك األيّام كما شرحها 
املالّ محّمد زرندي امللقب بـ "نبيل"

يروي النّبيل الوقائع كما سمعها من غصن اهلل األعظم وسرّه األكرم فيقول: 

"قـبل وقـوع هـذه الـّرزيّـة الـعظمى بـتسعة أشهـر تـفّضل حـضرة بـهاء اهلل قـائـالً: "مـا عـدت أريـد 
الـــبقاء فِــــي هـــذا الـــعالـــم" وكـــان يـــتكّلم مـــع األحـــباء الّــــذيـــن تشـــرّفـــوا بـــلقائـــه طـــيلة هـــذه الـــّشهور 
الـتّسعة عَــْن الـوصـايـا والـبيانـات الّـَتي يُسـتََشمُّ مـنها عـرف الـوداع الـذي كـان يـتأهّــب لـه بسـرعـة 
ويســتعّد. ولــكنّه لــم يظهــر ذلــك بــصراحــة، حــتّى كَـــانَــْت لــيلة األحــد فِــي الــحادي عشــر مــن شهــر 
شـــّوال املـــوافـــق لـــيوم الخـــمسني بـــعد الـــنيروز، فـــفي تـــلك الـــّليلة ظهـــرت أثـــار الحـــّمى فِــــي جســـد 
املـــبارك ولـــكّن حـــضرتـــه لـــم يظهـــر شـــيئًا، وفـــي صـــبيحة الـــيوم الـــتّالـــي تشـــرّف بـــمحضره جـــميع 
األحـــــبّاء وعـــــند الـــــعصر اشـــــتّدت حـــــرارة الحـــــمىّ وبـــــعد الـــــعصر لـــــم يتشـــــرّف ســـــوى واحـــــد مـــــن 
األحـبّاء حـيث كـان مـثولـه ضـروريًّـا. وفـي يـوم اإلثـنني – وهـو الـيوم الـثّانـي – لـم يتشـرّف بـلقائـه 
أيــًضا ســوى واحــد مــن األحــباء. وأمّـــا فِـــي الــيوم الــثّالــث أي يــوم الــثاّلثــاء اســتدعــانــي حــضرتــه 
عـــند الـــظهيرة فتشـــرّفـــت قـــريـــبًا مـــن نـــصف ســـاعـــة كـــان خـــاللـــها يـــتمّشى طـــورًا ويجـــلس قـــليالً 
ويظهـر لـي عـنايـاتـه الـكافـية ويـمطرنـي بـبيانـاتـه الـوافـية، فـيا لـيت كُـــنَْت أدرك أنّـه الـّلقاء األخـير 
حــتّى أمــسك بــذيــل ردائــه وأرجــوه أن يــقبلني فــداء لــه وأن يخــرجــني مــن دار الــغرور هــذه إلــى 

بحر الّسرور، آه آه قضى وأمضى.
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وفـــي عـــصر ذلـــك الـــيوم تشـــرّف بـــمحضره جـــناب الـــحاج نـــياز قـــادمًــــا مـــن مـــصر وتشـــرّف مـــعه 
جــمع مــن األحــبّاء وفــتح بــاب الــّلقاء للجــميع فــفاز األحــبّاء بــلقائــه زرافــات حــتّى الــغروب. وبــعد 
ذلــــك الــــيوم لــــم يــــفز أحــــد مــــن األحــــبّاء بــــاملــــثول وســــّد بــــاب الــــّلقاء واســــوّدت الــــّسماء مــــن أنــــني 
املــهجوريــن وحــنينهم. ومجــمل الــقول تــتابــعت األيّــام والــّليالــي عَـــَلى هــذا املــنوال حــتّى جَـــــاَء يــوم 
اإلثــنني أي الــيوم الــتّاســع، وكــان ذلــك يــوم أحــزان لــلمحبنّي. نــزل فِــي هــذا الــيوم حــضرة غــصن 
اهلل األعــظم إلــى محــّل املــسافــريــن وأبــلغ الجــميع تــحيّات الجــمال املــبارك وذكــر بــأّن حــضرتــه 
تـــفّضل قـــائـــالً "يـــجب عَــــَلى الـــكّل أن يـــقومـــوا عَــــَلى مـــا يـــؤّدي إلـــى رفـــع شـــأن امـــر اهلل صـــابـــريـــن 
سـاكـنني ثـابـتني راسـخني وأال يـضطربـوا ألنّـي سـأكـون مـعهم وأيـنما كـنت أذكـرهـم وأفـّكر فـيهم" 
فــأحــرقــت هــذه الــبيانــات قــلوب الــحاضــريــن ألّن مــنها كــان يســتشّم عــرف وداع مــالــك اإلبــداع، 
وكــاد ان يــذهــب بــهم الــتّشويــش والــقلق إلــى حــّد الهــالك، فــمن بــاب الــّلطف والــرّحــمة بــّدل ذلــك 
املــحبوب غــدهــم – أي يــوم الــثاّلثــاء وهــو الــيوم الــعاشــر – بــيوم ســرور وبــهجة وغــبطة، إذ نــزل 
حـضرة غـصن اهلل األعـظم عـند طـلوع الفجـر وبشّـــــر الجـميع بـصّحة حـضرة بـهاء اهلل وسـالمـته 
وكــان وجــهه كــالــورد املــتفتّح ضــحوكًـــا وأخــذ يــوقــظ املــسافــريــن واحــًدا تــلو اآلخــر ببشــرى رحــمة 
مــولــى الــكريــم قــائــالً: "قــومــوا واحــمدوا اهلل واشــكروه واشــربــوا الــّشاي بــبهجة وســرور، فحــمًدا 
لـنفسه األعـلى األبـهى بـأّن صـّحة الجـمال املـبارك عَــَلى مـا يـرام وآثـار الـعنايـة الـعظمى ظـاهـرة 
مــن جــبينه املــبارك"، وفــي الــحقيقة عــّم السّــــــرور قــلوب املــحبنّي والــطّائــفني حــول عَـــرْش حــضرتــه 
فِـــي ذلــك الــيوم الــبّهاج ســرورًا عــظيًما بــانــت عــالمــاتــه عَـــَلى جــميع أهــالــي عــّكاء بــل ســرت إلــى 
سـّكان بـر الـّشام أجـمعني، وكـان الـكّل مـن عـاّم وخـاّص مـشغول بـالـتّهنئة والـتّمجيد وكـأنّـهم فِـي 
يـوم عـيد، حـيّث إنّـه مـنذ يـوم حـدوث الحـمىّ حجـزت الـحكومـة زهـاء ألـف شـخص مـن الـفالحـني 
والــفقراء قســرًا وألبســتهم الــّلباس الــعسكرّي وأخــذت تــدّربــهم تــدريــبًا عــسكريًّــا إلرســالــهم إلــى 
الـــجبهة فِـــي أقـــصى الـــّديـــار، وكـــانـــت خـــيامـــهم بـــالـــقرب مـــن الـــقصر املـــبارك وكـــان حـــنني ذويـــهم 
وبــكاء أطــفالــهم ونــسائــهم مــتعالــيًا لــيالً ونــهارًا مــن كــّل مــكان. وفــي صــباح ذلــك الــيوم الــّسعيد 
بــــالــــذّات – يــــوم الــــفرح والسّــــــــرور – وصــــلت فــــجأة بــــرقــــيّة مــــن السّــــــــلطان تــــأمــــر بــــإطــــالق ســــراح 
الجـميع فـفاز الـكّل بخـلعة السّـــــرور والـحبور بـيمن مـالـك الـظّهور. وأمـر حـضرة الـغصن األعـظم 
بــذبــح عــدد مــن الخــرفــان وزّعــت عــلى الــفقراء واألســرى واملــساجــني والــيتامــى عــلى نــحو دلــعت 
ألـسنة الجـميع بـالـّشكر مـّمن كـانـوا داخـل عـّكاء أو خـارجـها طـالـبني بـقاء نـعمة املـحبوب األبـهى 

وكان ذلك اليوم يوًما مشهوًدا لم يخطر مثله على بال أحد ِفي جميع أنحاء بّر الّشام.

وشـرّف عـّكاء حـضرة الـغصن األعـظم فِــي نـفس الـيوم وبـّلغ األحـبّاء رجـاالً ونـساًء فِــي مـنازلـهم 
تـــحيّات حـــضرة بـــهاء اهلل وفـــي عـــصر يـــوم األحـــد – وهـــو الـــيوم الـــخامـــس عشـــر – فـــاز بـــلقائـــه 
املــبارك فِـــي الــقصر كــّل األحــبّاء وجــمع كــبير مــن املــهاجــريــن واملــسافــريــن، وكــان حــضرتــه فِـــي 
ســـريـــره مـــتكئًا عـــلى حـــضرة غـــصن اهلل األعـــظم واألحـــبّاء مـــن حـــولـــه يـــبكون فـــرحًــــــا وقـــد عـــرتـــهم 
الـــبلبلة مـــن فـــرط السّـــــــرور، وكـــان لـــسان الـــعظمة يـــنطق مـــع الجـــميع بـــكّل لـــطف ومـــكرمـــة قـــائـــالً: 
"إنّـي راٍض عـنكم جـميًعا كـّلكم خـدمـتم وتـعبتم وأتـيتم صـباحًـــا ومـساًء، أيّـدكـم اهلل ووفّـقكم عَــَلى 

االتّحاد وارتفاع أمر مالك اإليجاد". 
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وكــان ذلــك تشــرّفــهم األخــير بــمحضره املــبارك، ومــن بــعده أغــلق بــاب الــّلقاء عــلى أهــل األرض 
ــتي  والـــّسماء حـــتّى أتـــت لـــيلة السّـــــــبت وهـــي الـــّليلة الـــحاديـــة والعشـــريـــن مـــن حـــدوث الحـــّمى والّـَ
تـوافـق لـليوم الـثّانـي مـن شهـر ذي الـقعدة الحـرام سـنة 1309 هجـريّـة والـتّاسـع والعشـريـن مـن 
أيّــــــار ســــــنة 1892 مــــــيالديّــــــة والــــــيوم السّـــــــــــبعني بــــــعد الــــــنّيروز، فــــــشاءت إرادة ســــــلطان الــــــبقاء 
ــتي مـــا وقـــعت  املـــحتومـــة أن يخـــرج املـــحبوب مـــن ســـجن عـــكاء ويـــعرج إلـــى مـــمالـــكه األخـــرى "الّـَ
عـليها عـيون أهـل األسـماء" فـاضـطربـت عـوالـم رّب األربـاب مـن هـذا االنـقالب الـواقـع فِــي هـذا 
الــعالــم الــتّرابــيّ. وفــي الــّساعــة الــثّامــنة أي الــثّالــثة بــعد مــنتصف الــّليل مــن تــلك الــّليلة الــظّلماء 
الّـَـتي فـيها بـكت الـّسماء عَـــَلى الـثّرى، ظهـر مـا نـزّل مـن لـسان اهلل فِــي كـتابـه األقـدس، ويعجـز 

لسان القال عن بيان ذلك الحال "امللك وامللكوت هلل وال حول وال قّوة إال باهلل". 

اجـــتمع أهـــالـــي عـــّكاء وقـــراهـــا فِـــي محشـــر كـــبير عـــلى أرض تـــلك الـــبقعة املـــجاورة لـــلقصر وهـــم 
يـــبكون ويـــنوحـــون ويـــولـــولـــون ويـــندبـــون مـــصيبتهم الـــّدهـــماء. ودام هـــذا املحشـــر أســـبوعًــــا كـــامـــالً 
يـأتـي فِــي كـّل يـوم جـمع غـفير مـن األغـنياء والـفقراء والـيتامـى واألسـرى ويـتنّعمون عـلى مـائـدة 

منعم العاملني…

وفـي الـيوم الـثّانـي لـلّصعود تـوارت بـرقـيّات الـتّعازي مـن جـميع الـجهات مـن الـفضالء والـعلماء 
واألدبــــاء وكــــبار الــــقوم مــــن مســــلمني ونــــصارى وغــــيرهــــم إلــــى ســــاحــــة الــــغصن األعــــظم وتــــليت 

القصائد الغرّاء ِفي الرّثاء والعزاء وفي مديح سلطان االيجاد.. ". 

ومن كلمات الرّثاء الواردة إلى حضرة عبد البهاء ينقل 
ما كتبه الّشاب األديب الّسيّد جاد عيد وهذا نّصه:

إلــى غــرّة جــبني الــّدهــر وإنــسان عــني الــفضل ســيّدي ومــوالي الــعالــم الــعامــل فــضيلتلو عــبّاس 
أفندي األفخم دام عزّه.

تـنازل يـا مـوالي يـا فخـر الـنّدى وأمـير املـكرمـات وتـقبّل مـن مـفتون آدابـكم عـبارات يـبعد نـطقها 
عـن رقـيق مـعانـيكم كـبعد األرض عـن نـور الـّسماء. حـاول أن يـأتـي عـلى ذكـر صـفة مـن صـفات 
مــوالكــم الجــليل وســيّدكــم الــنّبيل وبــدركــم الــّساطــع وكــوكــبكم الــالمــع. حــاول أن يــوصــف خــطبًا 

ذهلت لديه بصائر أولي الحكمة وحارت عقول أصحاب العلم والفهم. 

خــطب ألــّم بــكّل قــطر نــعيهكادت لــه شَـــــــَمم الــجبال تــزول حــاول أن يــصف مــصيبة كــسفت لــها 
شــــمس الــــّضحى وأفــــل بــــدر املــــكرمــــات وكــــبا زنــــاد املجــــد وانــــفصمت عــــرى الــــعلياء وشــــّوه وجــــه 
الحـــــزم والـــــعزم. وغـــــاضـــــت يـــــنابـــــيع املـــــعارف وتـــــنّكرت ســـــبلها. وأقـــــفرت ربـــــوع املســـــرّة ودرســـــت 
مــــعاهــــدهــــا. حــــاول أن يــــصف خــــطب فــــقيد تــــقّوضــــت ملــــنعاه األضــــالــــع وارتــــّجت لــــوقــــعه الــــقلوب 
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واســتّكت املــسامــع. فــشاهــدنــا الــكرامــة تــندب حــظّها والــّسيادة تــبكي حــامــي ذمــارهــا والــعلى 
يؤبّن ابن بجدته والجود يرثي راعي حرمته.

حــتّى خــلنا مــن األســى كــّل طــفلنائــًحا قــبل أن يــتّم الــرّضــاعــا وقــام مــفتونــو بــهائــه يــبكونــه عــدد 
إنـعامـه وعـدلـه وهـبّت قـلوب أبـنائـهم تـنتحب عـليه بـمقدار مـا زرع فـيها مـن حـبّه وفـضله. كـيف ال 
وهـو الـرّاحـل الـذي تـولّــت املـكرمـات بـرحـيله والـواعـظ املـرشـد الّــذي هـداهـم بـواسـع عـلمه وجـزيـل 
فـــضله. فـــأّي آثـــاره ال يـــندبـــون بـــعده وهـــم ال يـــطلبون محـــمدة وعـــدالً إال وجـــدوهـــما عـــنده. أَآثـــار 
عــلمه الّـَـتي خــزّنــها فِـــي صــدورهــم أم واســع فــضله الّــذي شــمل بــه كــبيرهــم وصــغيرهــم أم أثــيل 
مجـــده وجـــزيـــل حـــكمته أم عـــظيم نـــبله وشـــريـــف كـــرامـــته. ولـــسنا بـــعد ريـــاســـته عـــنّا وعـــلّو مـــقامـــه 
ورفـعة شـأنـه لنسـتطيع اإلتـيان بجـزء مـن الـواجـب فِــي تـعداد صـفاتـه وحـسناتـه ولـو جـمعنا فِــي 
رثـائـه جـميع مـا قـيل فِــي الـّدنـيا مـن رثـاء املـلوك واألمـراء وأفـاضـل الـنّاس. فـال مـحاسـن فـضله 
تـدرك وال مـآثـر عـدلـه تـعّد وال فـيوض مـراحـمه تـوصـف وال غـزارة مـكارمـه تـحصر وال كـرم أعـراقـه 
ـتي كــان فــيها آيــة اهلل فِـــي خــلقه لــم تــكن لــتفي  كــكرم أعــراق الــنّاس. فــإّن كــّل هــذه الــّصفات الّـَ
بــوصــف بــعثته الشّــــــريــفة فــهو اإلمــام املــنفرد بــصفاتــه والــحبر املــتناهــي بــحسناتــه ومــبرّاتــه. بــل 

هو فوق ما يصف الواصفون وينعت النّاعتون. 

الـرّاحـل الـذي لـم يـترك لـلنّاس زاًدا غـير أكـباد ملتهـبة ودمـع مـصبوب. فـكيف يـسوغ وصـف مـن 
جّلت صفاته َعْن التّغيير بل كيف يليق أن يخزن الدمع بعد فقد هذا الّسيّد الخطير. ولقد 

جمد املاء رعبة وارتياعاوجرى الّصخر أنّة والتياعا
وضياء إلهنا استحال ظالماوإلى املحو مطلًقا قد تداعى

ُمذ هوى من أعالي الفضل طودراسخ جاوز الّسماك ارتفاعا

وإنّـا لنجـّل هـذا الـبدر عـن أن يـغور فِـي الـقبور وهـذا النّجـم عـن أن يـبيت تـحت الـثّرى. إنّـما هـو 
نجم بهاء لم يكن إال لينقل ِفي بروج سعده ويقترن بمنازل عزّه ومجده. 

حاشا عاله من املمات وإنّماهي نقلة فيها املنى والّسؤال

ولـقد نـاداه مـن أحـبّه فـأجـاب بـعد أن تـرك آثـارًا تـذكـر مـتّمًما بـعثته الشّـــــريـفة وبـعد أن أوجـد فِـي 
هـــذا الـــوجـــود مـــعادن لـــطف وجـــود كـــفى بـــوجـــودهـــم عـــزًّا وشـــرفًـــا. فـــسيادتـــكم مـــوالي وأتـــباعـــكم 
الـكرام أصـحاب املـآثـر الحـميدة تجـّددون بـنور حـكمتكم وعـلمكم مـا سـنّه نجـم بـهائـكم املـنتقل 
فِـــي بــروج مجــده فــهو وإن أحــزنــكم وأحــزن الجــميع بــنقلته فــقد ســّر مــالئــكة دار الــنّعيم حــيث 
مـقرّه الـسعيد. فـتقبّل أيّـها الـّسيّد الـّسند مـن عـاجـز عَــْن إدراك سـّر معجـزاتـك ومـقّصر عَــْن أداء 
حـّق الـواجـب نـحو كـرامـة عـنصرك أنـت يـا مـن زرعـت فِــي قـلوبـنا بـذور املـحبّة واسـتملتنا بـكّليّتنا 
ــتي نجهــل واهلل كــيف يــليق اإلتــيان بــها. فــباهــر عــلمك  إلــى عــشق صــفاتــك مــراســيم الــتّعزيــة الّـَ
وواســع حــلمك يــدركــان ســّر قــصورنــا وتــقصريــنا. أدام اهلل بــقاءكــم وحــضرات إخــوتــكم الــكرام 

بالعزّ واإلسعاد. 
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ملحق

صعود حضرة عبد البهاء 

(ُمنَاَجاةُ اللِّقاِء)

ُهوَ األَبَْهى

ــي أَبْسُــــــــُط إِلَــــيَك أَكُـــــفَّ الـــتََّضرُّعِ َوالـــتَّبَتُِّل َواالبْـــِتهاِل، َوأُعَــــفُِّر َوجْــــــِهي بِــــتُرَاِب عَــــتَبَةٍ   إِلـــِهي إِلـــِهي إِنّـِ
أَْن تَــنْظَُر إِلَــى عَـــبِْدَك الــَخاضِـــــــــعِ  تَــَقدَّسَــــــْت عَـــْن إِْدرَاِك أَهْـــِل الــَحقائِـــِق َوالــنُُّعوِت مِــــْن أُولِــي األَلْــبَاِب، 
رَهُ فِــي بِــَحاِر رَحْــــَمِة صَـــــــــَمَدانِــيَِّتَك، أَْي رَبِّ  الـَخاشِـــــعِ بِــبَاِب أَحَــــِديّـَِتَك ِبَلحَــــظَاِت أَعْــنُيِ رَحْــــَمانِــيَِّتَك َوتَـَغمِّ
ـٌل عَــَليَْك مُــتََضرِّعٌ  ائِــُل املُِتَضرُِّع األَسِــــيُر، ُمبْتَهِــٌل إِلَـيَْك مُــتَوَكّـِ إِنّـَُه عَــبُْدَك الـبَائِــُس الـفَِقيُر َورَقِــيُقَك الـسَّ
بَـنْيَ يَـَديْـَك يُـنَاِديـَك َويُـنَاجِـــيَك َويَـُقوُل: رَبِّ أَيّـِْدنِــي عَــَلى خِـــْدمَــِة أَحِـــبَّائِــَك َوقَـوِّنِــي عَــَلى عُــبُوِديّـَِة حَــــْضرةِ 
ْر جَــــِبيِني بِــأَنْـَواِر الـتََّعبُِّد فِــي سَـــــاحَــــِة قُـْدسِـــــَك َوالـتَّبَتُِّل إِلَـى مَــَلُكوِت عَــظََمِتَك، وحَــــقِّْقِني  أَحَــــِديّـَِتَك، َونَـوِّ
بِــالْـفَنَآِء فِــي فِــنَآِء بَـاِب أُلُـوهِــيَِّتَك وأَعِـــنِّي عَــَلى املَُواظَـبَِة عَــَلى االنْـِعَدامِ فِــي رَحْــــبَِة ُربُـوبِــيَِّتَك، أَْي رَبِّ 
اسْـــــِقِني كَــأَْس الـفَنَاِء َوأَلْـِبسِني ثَـوَب الْـفَنَاِء َوأَغْـرِقْـِني فِــي بَحْــــِر الْـفَنَآِء، َواجْــــَعْلِني غُـبَارًا فِــي مَــَمرِّ 
ـــــتي َوطِــــــــئَتَْها أَقْــــــَداُم األَصْـــــــــــــِفياِء فِــــــي سَــــــــــِبيلَِك يـــــا رَبَّ الْــــــِعزَّةِ  األَحِــــــــبَّاِء َواجْــــــــَعلِني فِــــــَداًء لِـــــألَرِْض الّـَ
َوالْــُعَلى، إِنّـََك أَنْـَت الْــَكِريـُم امْلُتََعال. هـذَا مَــا يُـنَاِديـَك بِــِه ذَلِـَك الـَعبُْد فِــي الـبُُكوِر َواآلصَـــــــــاِل، أَْي رَبِّ 
ـَك أَنْــتَ  ْر أَسْــــــرَارَهُ َواشْـــــــرَْح صَــــــــــْدرَهُ َوأَْوقِـــْد مِـــْصبَاحَـــــُه فِـــي خِــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك َوعِـــبَاِدَك. إِنّـَ حَـــــقِّْق آمَـــالَــُه َونَــوِّ

ُؤوُف الرَّْحمُن. ع ع إِنََّك أَنَْت اْلَعِزيزُ الرَّ اُب َو اْلَكِريُم اْلرَِّحيُم اْلَوهَّ

مناجاة لحضرة عبد البهاء 

ــَل مُـــِكبٌّ بِـــَوجْـــــِهِه عَــــَلى الــتُّرَاِب، َويُــناجِــــيَك فِـــي خَــــِفيَّاِت سِــــــرِِّه،  أَْي رَبِّ تَــْعَلُم َوتَْشهَــــُد أَنَّ هَــــذَا املُــتَذَلّـِ
ـيَِّتي بِــَحْضرَتِـــَك املُـَقدَّسَــــــةِ  ـِة عَـــتَبَِتَك الــطَّيِّبَِة الــطَّاهِـــرَِة، َوثَــبِّْت رِقّـِ َويَــُقْوُل إِلــهي إِلــهي حَـــــقِّْقِني بِــُعبُوِديّـَ
ـائِــَك الـفَِسيَْحِة، أَيْ  الـَعاطِــــرَِة، َواجْــــًعْلِني فـانِــيًا فِــي سَــــــاحَــــِة أَحِــــبَِّتَك الـرَّحِــــيْبَِة، َوقـانِــتًا فِــي رَحْــــبَِة أَرِقّـَ
رَْف فِــــي أَمْــــرَِك، حَــــــتَّى يَـــنَْدكَّ طَـــْوُد ُوجُــــــْوِدي عِـــــنْدَ  رَبِّ قَـــدِّْر لِـــيَ الـــفَنَاَء الـــبَْحَت وِاالضْـــــــــــِمْحالَل الـــصِّ
ـِتَك مِـــْن سَــــــطََواِت آيــاِت فَــرَْدانِــيَِّتَك، َويَْضَمحِــــلَّ حَـــــِقيَقُة ذَاتِـــي عِـــنَْد مُــناجــاتِـــي  سُــــــُجْوِدي بِــبَاِب أَحَـــــِديّـَ
بِــِفنآِء حَــــْضرَِة ُربُـوبِــيَِّتَك، أَْي رَبِّ لَـيَْس لِـي نـاٌر أَشَــــــدُّ مِــْن بَـَقائِــي عِــنَْد ظُُهوِر آيَـاِت تَـْوحِـــيِْدَك، َولَـيْسَ 
لِـــي جَــــــِحيٌْم أَعْــــظَُم مِـــــْن ُوجُــــــوِدي عِـــــنَْد تَـــألَلُــــِؤ أَنْـــواِر تَـــفِْريـــِدَك، أَْي رَبِّ خَــــلِّْصِني مِـــــْن هَــــِذِه الـــَورْطَـــةِ 
ـَك أَنْــَت الــرَّحِــــيُْم يــا ذَا الــفّْضلِ  ـَك أَنْــَت الــَكِريْــُم، إِنّـَ ِة املُـْدهِـــَشِة، إِنّـَ ِني مِـــْن هَـــِذِه الــلُّجَّ املُـوحِــــَشِة، َونَــجِّ

الَعِظيمِ. 

******* 
"... أَْي رَبِّ َوغَــايَــَة رَجَـــــائــي أَتَــَضرَُّع إِلَــيَْك َوأَبْتَهِـــُل إِلَــيَْك وضَــــــــــجِيجي يَــرْتَــِفعُ إِلَــى مَـــَلُكوتِـــَك األَبْــَهى 
ـاَم رُجُـــــوعِــــي إِلَـــيَْك َوُوُرْوِدي عَــــَليَْك َوُوفُــوِدي  َوصَـــــــــــِريــِخي يَــتََصاعَــــُد إِلَـــى مَـــلِئَك األَعْــــَلى، أَْن تُــَقرَِّب أَيّـَ
بَــنْيَ يَــَديْــَك، أَْي رَبِّ ضَــــــــــاقَــْت عَـــَليَّ األَرُْض بِـــرَحْـــــِبَها، َواشْـــــــتَدَّْت عَـــَليَّ األَزْمَـــُة بِـــأَسْــــــرِهَـــا، َوأَحَـــــاطَـتِْني 
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ــــبَُهاِت مِـــْن جَــــِميْعِ الـجَِهاِت، َوأَغَـارَْت عَــَليَّ جُــــُموُع الـُخَصَمآِء مِـــْن كُـــلَّ األَنْـَحآِء، أَنْجِْدنِــي  جُــــنُوُد الشّـُ
ـــــِمنَي مِـــْن مَــلِئكَ  بِــنَي مِـــْن مَــَلُكوتِــَك األَبْـَهى، َوانْـُصرنِــي بِــنُزُوِل جُــــيُوٍش مُــتََوسّـِ بِــَقِبيٍل مِـــَن املاَلئِــَكِة املَُقرَّ
األَعْـــَلى، كَـــما َوعَـــْدتَــني حِــــنَي انْــَدكَّ طُـوُر ُوجُــــوِدي مِـــْن تَجَــــلِّيَْك عَـــَلى سِـــــينآِء الــظُُّهْوِر َمْشهَـــِد الــلِّقآِء، 
ْدَق، يـا مَــحبُوَب مَــْن فِــي  إِنّـِي مُــطَْمِئنُّ الـَقْلِب مُــتَيَقُِّن الـفُؤَاِد إِنّـََك تُنْجِزُ َوعْــَدَك الـَحقَّ َوقَــْولَــَك الـصِّ َو
َمآِء، فَـــاخْــــُلِق الـــلَُّهمَّ نُـــفُوسًـــــــا زَكِــــيًَّة َوقُـــُلوبًـــا صَـــــــــــافِــــيًَة َوُوجُــــــوهًــــا نَـــْورَآَء َوجِـــــبَاهًــــا بَـــيَْضاءَ  األَرِْض َوالـــسَّ
ـــيَ األَبْــــَهى، َوأَلْــــُسنًا نَــــاطِـــــــَقًة بــــذكــــرَِك يــــا ذَا األَسْـــــــــَمآءِ  َوصُــــــــــــُدورًا ُمنْشَـــــــــرِحَـــــــًة بــــآيَــــاِت قُــــْدسِــــــــَك يــــا َربّـِ
َمَواِت الـُعَلى، لِـيَُقومُــوا عَـــَلى نَشْــــــرِ  الـُحْسنَى، وَكَـــيْنُونَـاٍت لَــِطيفًَة صَــــــــــافِــيًَة ُمسْــــــتَنِْبئًَة عَـــنَْك يَـا رَبَّ الـسَّ
ِكنْيَ بِــاملِـيْثَاِق َوُمتَشَــــــبِِّثنْيَ ِبَعهْـــِدَك يَـا رَبَّ الـرَّايـاِت،  إِشْــــــَهاِر الـبَيِّنَاِت، مُــتََمسِّ إِعْــالِء الـَكلَِمِة َو اآليـاِت َو
ـُروا األَْرَواَح فَـإنّـَُهْم جُــــنُوُد مَــَلُكوتِــَك األَعْــَلى يـا َربّـِيَ  َويَـفْتَُحوا قِــالَع الـُقُلوِب َومَــَعاقِــَل الـنُّفُوِس َويَُسخّـِ

األَبَْهى.

ألواح وصايا حضرة عبد البهاء

هو اهلل 

ـــــــــبُهاِت َوحَــــــــَمى حِــــــــَمى شَــــــــــِريـــــَعِته  حَــــــــْمًدا مِلَــــن صـــــاَن هَــــــيكَل أمـــــرِه بـــــِدرْعِ املـــــيثاِق عَــــــن سِـــــــــهامِ الشّـُ
تَُه الـبَيضآَء بـُجنُود عُــهوِده مـن هـُجوم عُــصبٍَة نـاقِــَضٍة َوثُـلٍَّة هَــاِدمَــٍة لِـلبُنْيَاِن،  محاِء َووقَـى مَــَحجَّ الـسَّ
َوحَــــرََس الـِحْصَن الـَحصنَي َوديـنَُه املُبنَي بِــرِجـاٍل ال تَـأْخُــذُهُــْم لَــْومَــُة الئِــم وال تُـلِهيِهْم تِــجارَةٌ وال عِـــزَّةٌ 

وال ُسْلطٌَة َعْن َعْهِد اهللِ َوِميثاِقِه الثَّاِبِت ِبآياٍت بَيِّناٍت ِمْن أَثَِر الَقَلم األَْعَلى ِفي َلْوحٍ َحفيٍظ.

ــــــــْدرَةِ  ـــاٍن مِــــــن السّـِ ِل غُـــــْصٍن مُـــــبارٍَك خَــــــِضٍل نَــــِضٍر َريّـَ الةُ َوالــــبَهاُء عَــــــَلى أَوَّ َوالــــتَِّحيَُّة َوالــــثَّنآُء َوالــــصَّ
ـانِـــيَّتنَْيِ، َوأَبْــَدعِ جَـــــْوهَـــرٍة فَــريــَدٍة عَـــْصماءَ  بّـَ جَـــــرَتَــنْيِ الــرَّ املُـَقدَّسَــــــِة الــرَّحْـــــمانــيَِّة مُـــنَْشِعٍب مِـــْن كِـــْلتَي الشَّ
ـذيــن  تَــتأَلأْلُ مِــــْن خِـــــالِل البَحْـــــَريْــِن املُـتالطِـــــَمنيِ. َوعَـــلى فُــروعِ َدْوحَـــــِة الــُقْدِس َوأَفْــناِن سِــــــْدرَِة الــَحقِّ الّـَ
ــذيـــَن نَشَـــــــروا نـــفحاِت اهللِ َونَـــطَقوا  ثَـــبَتُوا عَــــَلى املِــيثاِق فِـــي يَـــْومِ الـــطَّالِق، َوعَــــَلى أَيـــادي أمـــِر اهللِ الّـَ
بــــُحَججِ اهللِ َوبــــّلغوا ديــــَن اهللِ َوَروَّجُـــــــوا شَـــــــــِريــــَعَة اهللِ َوانْــــَقطَعوا عَـــــن غَــــيِر اهللِ َوزَهِـــــدوا فِــــي الــــدُّنــــيا 
ـوا  ـذيــَن آمــنوا َواطْـَمأَنّـُ ُلوعِ َواألَحــشآِء مِـــن عِـــباِد اهللِ، َوعَـــَلى الّـَ ــــُجوا نِـــيراَن مَـــَحبَِّة اهللِ بَــنْيَ الــضُّ َوأَجّـَ
ـِذي يَــُلوُح ويُــضيُء مِـــْن فَجْـــــِر الهُـــَدى مِـــْن بَــْعِدي أاَل َوهُـــوَ  ـبَُعوا الــنُّوَر الّـَ َوثَــبَتُوا عَـــَلى مِـــيثاِق اهللِ َواتّـَ
جَـــــرَتَــنْيِ املُــبَارَكَــــتنَْيِ. طُــوبَــى مِلَــِن اسْـــــــتَظَلَّ فِـــي ظِــــلِّه املَــْمُدودِ  فَــرٌْع مُـــَقدٌَّس مُـــبَارٌَك مُـــنَْشِعٌب مِــــَن الشَّ

َعَلى الَعامَلنَِي.

يا أحبّاء اهلل، إّن أعظم األمور هو املحافظة عَــَلى دين اهلل وصيانة شريعة اهلل وحماية أمر اهلل 
وخـــــدمـــــة كـــــلمة اهلل، وفـــــي هـــــذا السّـــــــــبيل قـــــد ســــيَّل آالف مـــــن الـــــنفوس دمـــــاءهـــــم الــــّطاهــــرة وفـــــدوا 
بــأرواحــهم الــعزيــزة مســرعــني إلــى مــقر الــفداء راقــصني، ورفــعوا عــلم ديــن اهلل ورقــموا بــدمــائــهم 
آيــات الـتّوحـيد وأصــبح الـّصدر املــبارك – صــدر حــضرة األعــلى– روحــي لــه الــفداء هـدفًــا آلالف 
سـهام الـباليـا. وقـد جـرحـت قـدمـا حـضرة جـمال الـقدم املـباركـتان روحـي ألحـبّائـه الـفداء، وتـأثّـرتـا 

!١۱٢۲٥



مـن الـّضرب بـالـعصا فِــي مـازنـدران، وصـار عـنقه املـقّدس وقـدمـه املـباركـة مـصفّديـن بـالسّــــــالسـل 
واألغــالل فِــي ســجن طهــران. وفــي مـّدة خــمسني ســنة لــم تخـُل ســاعــة مــن تــواتــر الــباليــا واآلفــات 
وهــجوم املــصائــب واملــلّمات. ومــن ذلــك أنّـــه نــفي مــن الــوطــن بــعد كــّل هــذه الــّصدمــات الشّـــــــديــدة 
وابـــتُليَ بـــاآلالم واملـــحن. وفـــي الـــعراق كـــان نـــيّر اآلفـــاق فِــــي كـــّل آن مـــعرض الـــكسوف مـــن أهـــل 
الـنّفاق، وفـي الـنّهايـة نُــفي إلـى املـديـنة الـكبيرة ومـنها إلـى أرض السّــــــّر ثـّم إلـى الـّسجن األعـظم 
وهـــو فِــــي نـــهايـــة املـــظلومـــّية. هـــكذا نُـــفي مـــظلوم اآلفـــاق روحـــي ألحـــبّائـــه الـــفداء، أربـــع مـــرّات مـــن 
مـــديـــنة إلـــى مـــديـــنة حـــتّى اســـتقّر فِــــي هـــذا الـــّسجن حـــبًسا مـــؤبّـــًدا، وبـــقي ســـجينًا مـــظلومًــــا فِــــي 
ـــتي نــــزلــــت بــــالجــــمال املــــبارك  ســــجن الــــقتَلة والــــّسارقــــني وقــــّطاع الــــطّرق. وهــــذه إحــــدى الــــباليــــا الّـَ
وقــيسوا عــليها بــاقــي الــباليــا. وكــان مــن جــملة مــا ورد عَـــَلى جــمال الــقدم مــن هــذه الــباليــا عــدوان 
املـيرزا يـحيى واعـتسافـه وطـغيانـه وجُــــوره مـع أنّـه نـشأ مـنذ نـعومـة أظـفاره فِــي حـضن عـنايـة هـذا 
الّسجني املظلوم وكان موضع مالطفته وتدليله فِـي كل حني وأعلى ذكره وحفظه من كّل اآلفات 
ا ورد فِـــــي وصــــايــــا حــــضرة األعــــلى ونــــصائــــحه الشّــــــــديــــدة  وجــــعله عــــزيــــز الــــّداريــــن. فــــبالــــرّغــــم مــــمَّ
ِل َومَـــــا نُــــزَِّل فِـــــي الــــبَياِن).  ـــاَك أَْن تَــــْحتَجَِب بِـــــالــــواحِـــــــِد األَوَّ ـــاَك إِيّـَ وتــــصريــــحه بــــالــــنّص الــــقاطــــع: (إِيّـَ
والـواحـد األول هـو نـفس حـضرة األعـلى املـبارك وحـروف "حـيّ" الـثّمانـية عشـر. بـالـرّغـم مـن كـلّ 
ذلــك فــإّن مــيرزا يــحيى أظهــر إنــكاره وتــكذيــبه وألــقى الشّـــــــبهات واســتنكف وأغــمض بــصره عَــــنْ 
اآليــــات الــــبيّنات. ويــــا لــــيته اكــــتفى بهــــذا، بــــل إنّـــــه عــــمل عَــــــَلى هــــدر الــــّدم األطهــــر ورفــــع عَــــــِقيرَتَـــــهُ 
بــالــّضجيج والــعويــل مُـــَولْـــواِلً نــاســبًا إلــى حــضرتــه الــظّلم واالعــتساف. فــما أعــظم الــفنت والــفساد 
الـّلذيـن أحـدثـهما فِــي أرض السّــــــّر حـتّى كـان سـببًا فِــي نـفي نـيّر اإلشـراق إلـى الـّسجن األعـظم 

إلى أن أُفل عنه مظلوًما.

أيّـها الـثّابـتون عَــَلى املـيثاق، (اعـلموا) أّن مـركـز الـنّقض ومـحور الـّشقاق – مـيرزا محـّمد عـلي– 
قـد انحـرف عَـــْن ظـّل األمـر ونـقض املـيثاق وحـرّف آيـات الـكتاب وأوجـد الخـلل الـعظيم فِــي ديـن 
اهلل وشــتّت حــزب اهلل وقــام عَــــَلى أذيّــة عــبد الــبهاء بــمنتهى الــبغضاء وهــاجــم هــذا الــعبد –عــبد 
الــعتبة املــقّدســة– بــعداوة ال حــّد لــها. ولــم يــترك ســهما إالّ ورشــقه فِـــي صــدر هــذا املــظلوم، ولــم 

ا إالّ وجرَّع هذا البائس إيّاه.  يَدع لي جرًحا إالّ أدماه، ولم يّدخر ُسمًّ

قـسًما بـالجـمال األقـدس األبـهى وبـالـنّور املشـرق مـن حـضرة األعـلى روحـي ألرقّـائـهما الـفداء، 
لـــقد بـــكى مـــن هـــذا الـــظّلم أهـــل ســـرادق املـــلكوت األبـــهى، وارتـــفع نـــحيب وعـــويـــل املـــأل األعـــلى، 
وجــــــزَعَـــــــت وفــــــزَعَـــــــت حــــــوريّــــــات الــــــفردوس، وزفَــــــرَت وتــــــأَّوهــــــت طــــــلعات الــــــقدس. وقــــــد بــــــلغ الــــــظّلم 
واالعـتساف مـن عـديـم اإلنـصاف هـذا درجـة أنّـه أصـاب أصـل الّشجـرة املـباركـة بـفأس، وضـرب 
هـيكل أمـر اهلل ضـربـة شـديـدة فـأجـرى الـّدمـع دمًـا مـن أعـني أحـبّاء الجـمال املـبارك وأبـهج وأَسَـــــرَّ 
أعـداء الـحّق ونَـفََّر الـكثيريـن مـن طـالب الـحقيقة عَــْن أمـر اهلل بـنقض العهـد فـتوقّـَـَعت أمّــة يـحيى 
ع وجـــرَّأ أعـــداء االســـم األعـــظم،  املـــأيـــوســـة حـــصول مـــا تـــرجّــــــته، صـــيَّر نـــفسه مـــنفورًا مـــنه، وشـــجَّ
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وألــقى الشّـــــــبهات ونــبذ اآليــات املــحكمات. ولــوال مــا وعــد بــه جــمال الــقدم مــن تــوالــي الــتّأيــيدات 
لهــذا الــالشــيء النــعدم أمــر اهلل ومــحا بــكّليته ولــتداعــى الــبنيان الــرّحــمانــي مــن أســاســه. ولــكن 
الحـــمد هلل، قـــد جَــــــاَءت نـــصرة املـــلكوت األبـــهى وهجـــمت جـــنود املـــأل األعـــلى وارتـــفع أمـــر اهلل وطــبّق 
صــــيت الــــحّق كــــّل الــــعالــــم وسُـــــــــِمَعْت كــــلمة اهلل فِـــــي كــــل اآلفــــاق وارتــــفع عــــلم الــــحّق وبــــلغت رايــــات 

التّقديس أوج األثير ورتّلت آيات التّوحيد.

واآلن فــحفظًا لــديــن اهلل ووقــايــًة وحــمايــًة لشــريــعة اهلل وصــيانــة ألمــر اهلل، يــجب التّشــبّث بــنصّ 
اآليــة املــباركــة الــثّابــتة فِـــي حــّقه حــيث ال يــتصّور انحــراف أعــظم مــن هــذا، قــولــه تــعالــى وتــقّدس 
(ولـكّن أحـبائـي الجهـالء اتّخـذوه شـريـًكا لـنفسي وفسـدوا فِــي الـبالد وكـانـوا مـن 
املفسـديـن). الحـظ مـقدار جهـل الـنّاس الـعظيم فـإّن الـنفوس الّـَـتي كَـــانَـْت فِــي الـحضور، رغـم 
مـا شـاهـدت، قـد أذاعـت أيـًضا مـثل هـذه األقـاويـل، إلـى أن قـال جـّلت صـراحـته: (وإذا انحـرف 
آنًـا عَــْن ظـّل األمـر فـيكون مـعدومًـا صـرفًـا). فـالحـظوا عـظم قـدر هـذا الـتّأكـيد فـهو يـعني صـراحـة 
أنّــــه إذا انحــــرف آنًــــا أي إذا حــــصل مــــيٌل قــــيض رأس شــــعرة إلــــى الــــيمني أو الــــيسار، تــــحّقق 
االنحــراف. ثــّم وقــولــه: (فــيكون مــعدومًـــا صــرفًــا) هــو كــما تــشاهــدون اآلن، كــيف أّن غــضب اهلل 
قـــد أحـــاط بـــه، وكـــيف أنّـــه يـــؤول يـــومًــــا فـــيومًــــا إلـــى االنـــعدام. فــسوف تــرونــه وأعــوانــه ســرًّا 

وجهارًا ِفي خسراٍن ُمبني.

أّي انحـــراف أعـــظم مـــن نـــقض مـــيثاق اهلل! أّي انحـــراف أعـــظم مـــن تحـــريـــف اآليـــات وإســـقاط 
اآليــات والــكلمات! دقّـــقوا فِـــي إعــالن املــيرزا بــديــع اهلل! فــأّي انحــراف أعــظم مــن االفــتراء عَـــَلى 
مـركـز املـيثاق! أّي انحـراف أكـبر مـن نشـر األراجـيف فِــي حـّق هـيكل العهـد! أّي انحـراف أشـدّ 
مـن الـفتوى بـقتل مـحور املـيثاق. بـحيث اسـتدّل بـآيـة (مـن يـّدعـي قـبل األلـف) مـع أنّـه بـنفسه 
لــــم يســــتحِ بــــاّدعــــائــــه فِــــي أيّــــام الجــــمال املــــبارك، وقــــد تــــفّضل جــــمال الــــقدم بــــرّد اّدعــــائــــه بــــنفس 

العنوان اّلذي سلف. وال يزال اّدعاؤه موجوًدا بخطّه وختمه.

فـأّي انحـراف أتـّم مـن الـكذب والبهـتان عـلى أحـبّاء اهلل! أّي انحـراف أسـوأ مـن أن يـكون سـببًا 
فِــــي حــــبس األحــــبّاء الــــّربــــانــــينّي وســــجنهم! أّي انحــــراف أصــــعب مــــن تســــليم اآليــــات والــــكلمات 
واملــكاتــيب إلــى الــحكومــة قــصد الــقيام عَـــَلى قــتل هــذا املــظلوم! أّي انحــراف أشــّد مــن تــضييع 
أمـر اهلل واصـطناع وتـزويـر املـكاتـيب واملـراسـالت املـشحونـة بـاملـفتريـات الّـَتي تـؤدي إلـى تـخّوف 
ـــــتي كـــــان يـــــقصد مـــــن ورائـــــها ســـــفك دم هـــــذا املـــــظلوم، وال تـــــزال تـــــلك  الـــــحكومـــــة ودهشـــــتها والّـَ
املـكاتـيب فِـي حـوزة الـحكومـة! فـأّي انحـراف أشـنع مـن الـظّلم والـطّغيان! أّي انحـراف أرذل مـن 
تشـتيت شـمل الـفرقـة الـنّاجـية! أّي انحـراف أفـضح مـن إلـقاء الشّـــــبهات! أّي انحـراف أفـظع مـن 
تــأويــالت أهــل االرتــياب الــرّكــيكة! أّي انحــراف أخــبث مــن االتّــفاق مــع أعــداء اهلل والــغربــاء! إذ 
مـــنذ عـــّدة أشهـــر اتّـــفق نـــاقـــض املـــيثاق مـــع فـــئة وأعـــّدوا تـــقريـــرًا ولـــم يـــتركـــوا شـــيئًا مـــن االفـــتراء 
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والبهـتان إال وذكـروه فـيه وقـالـوا: إّن عـبد الـبهاء - والـعياذ بـاهلل - هـو الـعدّو الـّصائـل عَــَلى مـركـز 
السّــــــلطنة الــعظمى وال يــريــد بــها غــير الــّسوء. وال حــصر لــلمفتريــات الــعديــدة الشّــــــديــدة مــن هــذا 
الـقبيل والّـَتي شـّوشـت أفـكار الـحكومـة السّـــــلطانـيّة إلـى أن جَــــاَءت فِــي الـنّهايـة هـيئة تـفتيش مـن 
مــركــز الــحكومــة وقــامــت بــالــتّفتيش، عَـــَلى غــير عــادة إنــصاف املــليك وعــدلــه، حــيث أجــرتــه بــنهايــة 
االعـتساف، بـمعنى أنّـه اجـتمع بـالـهيئة أعـداء الـحّق وأعـطوهـا تـفاصـيل وشـروحًــــا تـفوق مـا ورد 

ِفي التّقرير.

 وقـد أخـذت الـهيئة بـها مـن دون تـحقيق وهـي أّن هـذا الـعبد، مـعاذ اهلل، قـد رفـع عَــَلًما فِــي هـذه 
املـديـنة ودعـا الـنّاس إلـى االجـتماع تـحت ذلـك الـَعَلْم لـتأسـيس سـلطنة جـديـدة وأنّـه أنـشأ قـلعة 
عَـــَلى جــبل الــكرمــل، وقــد تــبعه وأطــاعــه جــميع أهــالــي هــذه الــجهات، وعــمل عَـــَلى تــفريــق الــّديــن 
اإلســـالمـــيّ وعـــقد عهـــًدا مـــع املـــسيحينّي وقـــصد – مـــعاذ اهلل – أن يحـــدث الـــثّلمة الـــكبرى فِــــي 
السّـــــلطنة الـعظمى، وإلـى مـا هـنالـك مـن تـلك املـفتريـات، أعـاذنـا اهلل مـن هـذا اإلفـك الـعظيم. 
والــــــحال إنّــــــنا مــــــمنوعــــــون بــــــالــــــنّصوص اإللــــــهيّة عَـــــــْن الــــــفساد ومــــــأمــــــورون بــــــالــــــّصلح والــــــّصالح 
ومـــجبورون عَــــَلى املـــصادقـــة واملـــحبّة واملـــساملـــة مـــع جـــميع األقـــوام وأمـــم اآلفـــاق وعـــلى إطـــاعـــة 
الـحكومـة ومـّحبة الـخير لـها. فـخيانـة السّـــــلطنة الـعادلـة خـيانـة الـحّق وطـلب الـّسوء لـلحكومـة تـمرّد 
عَـــَلى أمــر اهلل. فــمع ُوجُـــــود هــذه الــنّصوص الــقاطــعة كــيف يخــطر بــبال أمــثالــنا املــسجونــني مــثل 
هـــذا الـــتّصور الـــباطـــل. وبـــما أنّـــنا مـــسجونـــون فِــــي هـــذا الـــّسجن فـــكيف يـــتسنّى لـــنا مـــثل هـــذه 
الـــخيانـــة ولـــكن مـــا الـــفائـــدة وهـــيئة الـــتّفتيش صـــّدقـــت هـــذه املـــفتريـــات مـــن أخـــي وعـــّمال الـــسوء 
وقـّدمـتها إلـى حـضرة املـليك. وال يـزال هـذا املـسجون مـحاطًا بـالـطّوفـان األعـظم إلـى أن تـصدر 
ا عَــَليَّ. وفــي كــّل حــال فــإّن عــبد  إرادة حــضرة السّــــــلطان أيّــده اهلل عَـــَلى الــعدل، إِمّـا لـي َوإِمّـَ

البهاء ِفي نهاية الّسكون واالستقرار، مستعّد لتضحية الّروح بغاية التّسليم والرّضاء.

 
فـأّي انحـراف أشـنع وأفـظع وأقـبح مـن هـذا! وهـكذا يـفّكر مـركـز الـبغضاء فِــي قـتل عـبد الـبهاء 
كـــما هـــو ثـــابـــت بخـــّط مـــيرزا شـــعاع طـــيّ هـــذه الـــوصـــيّة وهـــو يـــثبت ويـــوضّـــــــــــح أنّـــهم حـــقًّا يـــعملون 
بـكمال الـتّدبـير عَــَلى الـقتل. وهـاكـم نـّص عـبارة مـيرزا شـعاع كـما رُقـمت فِــي مـكتوبـه (إنّـني فِــي 
كـــّل حـــني ألـــعن كـــّل مـــن ســـبّب هـــذا االخـــتالف وأنـــطق قـــائـــالً: ربّـــي ال تـــرحـــمه! وآمـــل أن يظهـــر 
سـريـًعا مظهـر "يـبعث"، ولـو أنّـه ظـاهـٌر مـشهود مـن غـير الـتباس. وإنّـني ال أسـتطيع زيـادة فِــي 
الشـرح). واملـقصود مـن هـذه الـعبارة، اآليـة املـباركـة: (مـن اّدعـى قـبل األلـف). ومـنها يـتّضح 
كـيف يـترصّـــــــــدون لـقتل عـبد الـبهاء. ومـن قـولـه: (ال أسـتطيع زيـادة فِــي الشـرح) يـفهم بـالـفراسـة 
مـا اتّخـذوه مـن الـتّمهيد والـتّدبـير بهـذا الـّصدد. فـإذا بـيّنوا أكـثر مـن ذلـك، ربّـما تـقع الـورقـة فِــي 
الـيد فـيحبط ذلـك الـتّمهيد وذلـك الـتّدبـير. وهـذه الـعبارة هـي ملجـرّد الـتّبشير بـأّن كـافّـة الـتّدابـير 

والقرارات قد اتّخذت بهذا الّصدد.
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إِلــِهي إِلــِهي تَــَرى عَـــبَْدَك املَـظُْلوَم بَــنْيَ مَـــخالِــِب سِــــــباعٍ ضــاِريَــٍة َوِذئــاٍب كــاسِــــــرٍَة َوُوحُـــــوٍش خــاسِــــــرٍَة. 
رَبِّ َوفّـِْقِني فِــي حُــــبَِّك عـَلى تَجَــــرُّعِ هـِذِه الـَكأَِس الـطَّافِــَحِة بَصهْـــبآِء الـَوفـآِء املُْمتَلِئَِة بِــفَيِْض الـَعطآءِ 
حَــــــتَّى يَحْــــــَمرَّ قَـــِميِصي بِــــَدمِــــي طَــِريـــًحا عَــــَلى الـــتُّراِب صَـــــــــــِريـــًعا ال حَــــــراَك لِـــألَعْــــضآِء، هـــذا مُــــنَائِــــي 
َورَجَــــائـي َوأَمِـــلِي َوعِـــزِّي َوعَـــالئـي، َولْــيَُكْن خـاتِـــَمُة حَــــياتِـــي خِــــتاَم مِـــْسٍك يـا َربّـِي َومَــالِذي. َوهَـــْل مِـــنْ 
إِنّـِي أُْشهِـُدَك أَنّـَِني أَذُوُق هـِذِه الـَكأَْس فِـي كُــلِّ األَيّـَامِ  مَـْوهِــبٍَة أعْــظَُم مِــْن هَــذَا؟ ال َوحَـــْضرِة عِــزَِّك، َو
َقاَق َوأَظْهَــــــُروا الــــنِّفاَق َوأَظْهَــــــُروا فِـــــي  ــــِذيــــَن نَــــقُضوا املِــــيثاَق وأَعْـــــَلنُوا الــــشِّ بِـــــَما اْكتَسَـــــــــبَْت أَيْــــِدي الّـَ
األَرِْض الـــــفَساَد َومـــــا رَاعُــــــوا حُــــــــرمَــــــتََك بَـــــنْيَ الـــــِعباِد. رَبِّ احْــــــــفَْظ حِـــــــْصَن ِديـــــِنَك املُــــِبنيِ مِــــــْن هَــــــؤالءِ 
النَّاِكثنَي، َواْحرُْس ِحماَك الَحِصنَي ِمْن ُعْصبَِة املَارِقني، إِنََّك أَنَْت الَقِويُّ املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املَِتنُي.

وبـاالخـتصار يـا أحـباء اهلل، إّن مـركـز الـنّقض – املـيرزا محـّمد عـلي – قـد سـقط وانـفصل مـن 
الّشجــرة املــباركــة وفــًقا لــلنّّص الــقاطــع اإللــهيّ بســبب هــذه االنحــرافــات الّـَـتي ال تُــحصى. َومَـا 

ظََلْمنَاُهْم َوَلـِكْن َكانُواْ أَنفَُسُهْم يَظْلُِموَن. 

إِلـِهي إِلـِهي، احـفَْظ عـباَدك األُمـنآَء مِــْن شَــــــرِّ الـنَّفِس َوالـَهوى َواحْــــرُسْـــــهْم بِــَعنيِ رعـايَـِتَك مـن الـِحقدِ 
ـــــــبُهاِت َواجْـــــــَعْلُهمْ  وِالَحسَــــــــِد َوالــــبَغضآِء َوأَْدخِــــــْلُهم فِـــــي حِــــــصِن كِــــــالَءتِـــــَك الــــَحِصنيِ مِــــــْن سِــــــــَهامِ الشّـُ
ْر وجُـــــوهَــــُهْم بِـــُشعاعٍ سَـــــــاطِـــــعٍ مِــــْن أُفُـــِق تَـــْوحِـــــيِدَك، َواشْـــــــرَْح صُـــــــــــُدورَهُــــمْ  مَـــظاهِــــَر آيـــاتِــــَك الـــبَيِّناِت َونَـــوِّ
ـَك أَنْــتَ  بِـــآيــاٍت نــازِلــٍة مِــــْن مَـــَلُكوِت تَــفْريــِدَك َواشْـــــــُدْد أُزُورَهُـــْم بــُقوٍَّة نَــافِـــذٍَة مِــــْن جَـــــبَُروِت تَجْـــــِريــِدَك. إِنّـَ

اُل الَحاِفُظ الَقِويُّ الَعِزيزُ. الفَضَّ

أيّـــها الـــثّابـــتون عَــــَلى املـــيثاق. إذا قـــصد هـــذا الـــطّائـــر املـــظلوم املـــكسور الـــجناح املـــأل األعـــلى، 
وأســرع إلــى عــالــم الــخفا واســتقّر جســده تــحت أطــباق الــتّراب أو فُــقد، فــعلى األفــنان الــثّابــتني 
الــرّاســخني فِــي مــيثاق اهلل الــذيــن نــبتوا مــن ســدرة الــتّقديــس أن يــقومــوا بــاالتّــفاق مــع حــضرات 
أيــادي أمــر اهلل عــليهم بــهاء اهلل، ومــع جــميع األنــصار واملــحبنّي عَــــَلى نشــر نــفحات اهلل وتــبليغ 
أمــر اهلل وتــرويــج ديــن اهلل قــلبًا وروحًـــــا وال يــصبرون دقــيقة وال يســتريــحون آنًــا، وينتشــرون فِـــي 
املـمالـك والـّديـار ويـطوفـون كـّل الـبالد ويـجوسـون خـالل األقـالـيم ال يسـتقّرون دقـيقة وال يهـدأون 
آنًـــا وال تـــطلب نـــفس الـــرّاحـــة، وتـــعلو مـــنهم فِــــي كـــّل صـــقعٍ صـــيحة – يـــا بـــهاء األبـــهى – وتـــطبق 
اآلفـاق شهـرتـهم فِــي كـّل الـبالد، ويـكونـون شـموعًــا مـضيئة فِــي كـّل نـاٍد، ويـشعلون نـار الـعشق 
فِــي كــّل مــحفل كــي تشــرق أنــوار الــحّق فِــي قــطب اآلفــاق وتــدخــل أمــم الشّــــــرق والــغرب أفــواجًـــــا 
فِــــي ظـــّل كـــلمة اهلل، وتهـــّب نـــفحات الـــقدس وتســـتنير الـــوجـــوه وتـــصير الـــقلوب ربّـــانـــيّة والـــنّفوس 
رحــمانــيّة، ويــجب اعــتبار أهــميّة أمــر الــتّبليغ – فــإنّــه أّس األســاس. ألّن أهــّم األمــور فِـــي هــذه 
األيّــام هــدايــة املــلل واألمــم، وإّن هــذا الــعبد املــظلوم مــشغول لــيالً ونــهارًا بــالــتّرويــج والــتّشويــق، 
ولـم يـسكن دقـيقة حـتّى أحـاط اآلفـاق صـيت أمـر اهلل وأيـقظت الشّــــــرق والـغرب نـفحات املـلكوت 
األبــهى، فــيجب عَـــَلى أحــبّاء اهلل أن يــنسجوا عَـــَلى هــذا املــنوال. هــذا هــو شــرط الــوفــاء، هــذا مــا 
تــقتضيه عــبوديّــة عــتبة الــبهآء. إّن حــواريّــي حــضرة الــّروح قــد نــسوا أنــفسهم وجــميع شــؤونــهم 
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بـالـكّليّة وتـركـوا بـهجتهم وراحـتهم وتـقّدسـوا وتـنزهـوا عَــْن الـهوس والـهوى وبـرّأوا أنـفسهم مـن كـلّ 
عــلقة وانتشــروا فِـــي املــمالــك والــّديــار وقــامــوا عَـــَلى هــدايــة مــن عَـــَلى األرض حــتّى جــعلوا الــعالــم 
عـاملًا جـديـًدا وأنـاروا عـالـم الـتّراب وضـّحوا بـآخـر نـسمة مـن حـياتـهم فِــي سـبيل مـحبوب الـقلوب 

الرّحمانيّ واستشهد كّل واحد منهم ِفي جهة. فَِبِمثِْل هذا فَْليَْعَمِل الَعاِمُلوَن.

يــا أحــبّائــي األوّداء، بــعد فــقدان هــذا املــظلوم، يــجب عَــــَلى أغــصان السّـــــــدرة املــباركــة وأفــنانــها 
وأيـادي أمـر اهلل وأحـبّاء الجـمال األبـهى أن يـتوجّـــهوا إلـى فـرع السّـــــدرتنـي الـنّابـت مـن الّشجـرتنـي 
املـقّدسـتني املـباركـتني – الّـذي بـرز إلـى الـوجـود مـن اقـتران فـرعـيّ الـّدوحـتني الـرّحـمانـيّتني يـعني 
– شــوقــي أفــندي – إذ هــو آيــة اهلل والــغصن املــمتاز وولــيّ أمــر اهلل ومــرجــع جــميع األغــصان 
واألفــــنان وأيــــادي أمــــر اهلل وأحــــبّاء اهلل ومــــبنّي آيــــات اهلل ومــــن بــــعده بــــكرًا بــــعد بــــكٍر يــــعني مــــن 
ســاللــته، والــفرع املــقّدس - أي ولــيّ أمــر اهلل – وبــيت الــعدل الــعمومــي الّـــذي يــؤسّـــــــس ويــشّكل 
بـانـتخاب الـعموم، كـالهـما تـحت حـفظ وصـيانـة الجـمال األبـهى وحـراسـة الـعصمة الـفائـضة مـن 
حـضرة األعـلى، روحـي لـهما الـفداء، كـّل مـا يـقّررانـه مـن عـند اهلل. مَـْن خَـالَـفَُه َوخَـالَـفَُهْم فَـَقدْ 
خـــالَـــَف اهللَ، َومَـــْن عَـــَصاهُـــْم فَـــَقْد عَـــَصى اهللَ، َومَـــْن عَـــارَضَـــــــُه فَـــَقْد عَـــارََض اهللَ، َومَـــنْ 
نـازَعَـُهْم فَـَقْد نـازََع اهللَ، َومَـْن جـاَدلَـُه فَـَقْد جـاَدَل اهللَ، َومَـْن َجحَــَدهُ فَـَقْد َجحَــَد اهللَ، َومَـنْ 
أَنَْكرَهُ فَـَقْد أَنَْكَر اهللَ، َومَـْن انْحازَ َوافْـتََرقَ َواعْـتَزََل عَـنُْه، فَـَقِد اعْـتَزََل َواجْــتَنََب َوابْـتََعدَ 

َعن اهللِ، َعَليِْه َغَضُب اهللِ، َعَليِْه َقْهُر اهللِ، َوَعَليِْه نَْقَمُة اهللِ.

إنّــه بــطاعــة مــن هــو ولــيّ أمــر اهلل يــبقى حــصن أمــر اهلل املــتني مــحفوظًـا ومــصونًــا. فــيجب عــلى 
أعـــــضاء بـــــيت الـــــعدل وجـــــميع األغـــــصان واألفـــــنان وأيـــــادي أمـــــر اهلل كـــــمال الـــــطّاعـــــة والـــــتّمكني 
واالنــقياد والــتّوجــه والــخضوع والــخشوع لــولــيّ أمــر اهلل. فــأّي نــفس خــالــفت فــقد خــالــفت الــحقّ 
وكـانـت سـبب تشـتيت أمـر اهلل وعـّلة تـفريـق كـلمة اهلل ومظهـرًا مـن مـظاهـر مـركـز الـنّقض. حـذارِ 
مــــن أن يحــــدث مــــثل مــــا حــــدث بــــعد الــــّصعود حــــيث أبــــى مــــركــــز الــــنّقض واســــتكبر فــــقد أّدعــــى 
الـــتّوحـــيد املـــصطنع وحـــرم نـــفسه وشـــّوش األفـــكار وســـّم الـــنفوس وال شـــّك أّن كـــّل مـــغرور أراد 
الـفساد والـتّفرقـة، ال يـقول صـراحـة إّن لـه غـرضًـــــــــا، بـل ال بـد أن ينتحـل أسـبابًـا ويـتوسّــــــل بـذرائـع 
عـّدة كـالعسجـد املـغشوش فـيكون سـبب تـفريـق جـمع أهـل الـبهاء. فـاملـقصود أنّـه يـجب أن يـكون 
أيـــادي أمـــر اهلل يـــقظني، ويُخـــرجـــوا مـــن جـــمع أهـــل الـــبهاء فـــورًا أّي شـــخص بمجـــرّد اعـــتراضـــه 
عَـــَلى ولــيّ أمــر اهلل ومــخالــفته لــه، وال يــقبلون مــنه أبــًدا أّي عــذر كــان. فــكثيرًا مــا يــتمثّل الــباطــل 

املحض بصورة الخير إللقاء الّشبهات.

يــا أحــبّاء اهلل، يــجب عَـــَلى ولــيّ أمــر اهلل أن يــعنّي فِـــي زمــان حــياتــه مــن هــو بــعده لــكيال يــحصل 
االخـتالف بـعد صـعوده. والـّشخص املـعنّي يـجب أن يـكون مظهـر الـتّقديـس والـتّنزيـه وتـقوى اهلل 
والــعلم والــفضل والــكمال. لهــذا إذا لــم يــكن الــولــد الــبكر لــولــيّ أمــر اهلل مظهــر الــولــد ســّر أبــيه، 
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يـــعني لـــيس مـــن عـــنصره الـــّروحـــانـــي ولـــم يـــجتمع شـــرف األعـــراق بـــحسن األخـــالق، فـــيجب أن 
يـنتخب غـصنًا آخـر. وعـلى أيـادي أمـر اهلل أن يـنتخبوا تـسعة أفـراد مـن جـمعهم ليشـتغلوا عَــَلى 
الــّدوام بــالخــدمــات املــهّمة لــولــيّ أمــر اهلل. ويــتحّقق انــتخاب هــؤالء الــتّسعة إمــا بــاتّــفاق مجــمع 
أيـادي أمـر اهلل أو بـأكـثريـة اآلراء. وعـلى هـؤالء الـتّسعة أن يـصّدقـوا، إمـا بـاالتّـفاق أو بـأكـثريـة 
اآلراء عَــــَلى الـــغصن املـــنتخب الّـــذي يـــعيّنه ولـــيّ أمـــر اهلل بـــعده. ويـــجب أن يـــتّم هـــذا الـــتّصديـــق 

بحيث ال يعلم املصّدق من غير املصّدق.

أيّـــها األحـــباء، عَـــــَلى ولـــيّ أمـــر اهلل أن يـــسّمي أيـــادي أمـــر اهلل ويـــعيّنهم ويـــجب عَـــــَلى الـــكّل أن 
يــكونــوا فِـــي ظــّله وتــحت حــكمه. فــإذا تــمرّد أحــد مــن األيــادي أو غــيرهــم، وأراد االنــشقاق فــعليه 
غــضب اهلل وقهــره ألنّــه يــكون ســبب تــفريــق ديــن اهلل. ووظــيفة أيــادي أمــر اهلل هــي نشــر نــفحات 
اهلل وتــــربــــية الــــنفوس بــــتعليم الــــعلوم وتحســــني أخــــالق الــــعموم والــــتّقديــــس والــــتّنزيــــة فِـــــي جــــميع 
الـــّشؤون. ويـــجب أن تتجـــّلى واضـــحة تـــقوى اهلل مـــن أطـــوارهـــم وأحـــوالـــهم وأعـــمالـــهم وأقـــوالـــهم. 
ومجـمع األيـادي هـذا هـو تـحت إدارة ولـي أمـر اهلل الّـذي عـليه أن يـحّضهم دائـًما عَــَلى الـّسعي 
والجـّد والجهـد فِــي نشـر نـفحات اهلل وهـدايـة مـن عَــَلى األرض، ألّن جـميع الـعوالـم تـضيء بـنور 
الهــدايــة. وال يــجوز الــفتور دقــيقة فِـــي هــذا األمــر املــفروض عَــــَلى كــّل نــفس حــتّى يــصبح عــالــم 
الـوجـود جـنّة األبـهى ويـصير وجـه الـغبراء فـردوسًـــــا أعـلى ويـزول الـنّزاع والجـدال مـن بـني األمـم 
واملـــلل والـــّشعوب والـــقبائـــل والـــّدول، ويـــصير كـــّل مـــن عَـــــَلى األرض مـــّلة واحـــدة وجـــنًسا واحـــًدا 
ووطــــنًا واحــــًدا، وإذا حــــصل اخــــتالف، فــــعلى املــــحكمة الــــعمومــــيّة املشــــتملة عَـــــَلى أعــــضاء مــــن 

جميع الّدول وامللل أن تفصل ِفي الّدعوى، وحكمها هو القاطع.

يــــا أحــــبّاء اهلل، إّن الــــنّزاع والجــــدال مــــمنوع فِـــــي هــــذا الــــّدور املــــقدس، وكــــّل مــــتجاوز محــــروم، 
ويــجب مــعامــلة جــميع الــطّوائــف والــقبائــل ســواء أكــانــوا مــن األحــبّاء أو األغــيار بــنهايــة املــحبّة 
ْدِق واألمـانـة وبـاملـوّدة الـقلبيّة حـتّى تـكون املـحبّة والـرّعـايـة بـدرجـة يـرى غـير الـحبيب نـفسه  والـصِّ
حــبيبًا، والــعدّو نــفسه صــديــًقا بــمعنى أنّــه ال يــرى تــفاوتًــا فِـــي املــعامــلة أبــًدا ألّن اإلطــالق أمــر 
إلــهيّ والــتّقييد مــن خــصائــص اإلمــكان. لهــذا يــجب أن تظهــر الــفضائــل والــكماالت مــن حــقيقة 
كـّل إنـسان ويـشمل نـورهـا الـعموم. وكـما أّن نـور الـّشمس يشـرق عَـــَلى الـعالـم وأمـطار الـرّحـمة 
اإللـــهيّة تـــفيض عَــــَلى كـــّل األمـــم ونـــسيم الـــحياة املـــنعش يـــحيي كـــّل ذي روح، واملـــائـــدة اإللـــهيّة 
مـــمدودة لجـــميع الـــكائـــنات الـــحيّة. هـــكذا يـــجب أن تـــشمل عـــواطـــف عـــباد اهلل وألـــطافـــهم جـــميع 
البشــر بــنحو اإلطــالق. فــفي هــذا املــقام يــمتنع الــتّقييد والــتّخصيص بــاملــرّة. إذًا، أيــها األحــبّاء 
األوّداء، يـجب أن تـعامـلوا جـميع املـلل والـطّوائـف واألديـان بـكمال املـحبّة والخـلوص والـّصداقـة 
والــوفــاء واملــوّدة ملتمســني الــخير لــهم حــتّى يــصبح عــالــم الــوجــود ثــمالً مــن كــأس فــيض الــبهآء 
وتُـمحى الـجهالـة والـعداوة والـبغضاء واألحـقاد مـن عَــَلى وجـه األرض، وتُـبدََّل ظـلمة الـتّفرقـة بـني 
جــــميع الــــّشعوب والــــقبائــــل بــــأنــــوار الــــوحــــدة. فــــإذا عــــامــــلكم ســــائــــر املــــلل والــــطّوائــــف بــــالــــجفاء 
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فــعامــلوهــم بــالــوفــاء، أو الــظّلم فــبالــعدل، وإن اجــتنبوكــم فــاجــتذبــوهــم، وإن أظهــروا لــكم الــعداوة 
قـابـلوهـم بـاملـحبّة، وإن أعـطوكـم الـّسّم فـامـنحوهـم الّشهـد، وإذا جـرحـوكـم فـكونـوا مـرهـًما. هـذه 

اِدِقنَي. ِصفَُة املُخلِصنَي َوِسَمُة الصَّ

أمّــــا بـــيت الـــعدل الّـــذي جـــعله اهلل مـــصدر كـــّل خـــير ومـــصونًـــا مـــن كـــّل خـــطأ، فـــيجب أن يُـــنتخب 
انــتخابًــا عــامًّـــا وأن يُــشّكل مــن الــنّفوس املــؤمــنة، ويــجب أن يــكون أعــضاؤه مــظاهــر تــقوى اهلل 
ومـــــطالـــــع الـــــعلم والـــــنّهى ومـــــن الـــــثّابـــــتني فِــــــي ديـــــن اهلل واملـــــحبنّي لـــــخير جـــــميع نـــــوع اإلنـــــسان. 
واملـقصود بـبيت الـعدل هـو بـيت الـعدل الـعمومـيّ وذلـك يـعني أن تُـشّكل فِــي جـميع الـبالد بـيوت 
عـــدل خـــصوصـــيّة وهـــذه تـــنتخب بـــيت الـــعدل الـــعمومـــيّ. وهـــذا املجـــمع هـــو مـــرجـــع كـــّل األمـــور 
ـــتي لـــم تـــرد فِــــي الـــنّصوص اإللـــهيّة. وفـــي هـــذا املجـــلس تحـــلّ  ومـــؤسّــــــــس الـــقوانـــني واألحـــكام الّـَ
جـــميع املـــسائـــل املُــشكلة. وولـــيّ أمـــر اهلل هـــو الـــرّئـــيس املُــقّدس لهـــذا املجـــلس والـــعضو األعـــظم 
املــمتاز الــذي ال يــنعزل. وإذا لــم يــحضر بــذاتــه االجــتماعــات فــيختار نــائــبًا ووكــيالً عــنه، وإذا 
اقـــترف أحـــُد األعـــضاء ذنـــبًا يـــلحق ضـــرّه الـــعموم. فـــأمـــُر إخـــراجـــه لـــولـــيّ أمـــر اهللِ خـــاصّـــــــــــة وأمّــــا 
انــتخاب غــيره فــمن حــّق األمــة. وبــيت الــعدل هــذا هــو مــصدر التّشــريــع، والــحكومــة هــي الــقّوة 
الــتّنفيذيّــة. والتّشــريــع يــجب أن يــكون مــؤيّــًدا بــالــتّنفيذ، والــتّنفيذ يــجب أن يــكون ظــهيرًا ومــعينًا 
للتّشـريـع حـتّى يـحصل مـن ارتـباط هـاتـني الـقّوتـني والـتئامـهما مـتانـة دعـائـم الـعدل واإلنـصاف 

ورزانته، فتصير األقاليم جنّة نعيم وفردوًسا أعلى.

ــــــــُلوِك فِـــــي سَـــــــــِبيلَِك َو االسْـــــــــِتَقامَـــــِة عَــــــَلى أَمْـــــرَِك،  ــــْق أَحِـــــــبَّاَءَك عَــــــلى الـــــثَّبُوِت عَــــــلى ِديـــــِنَك َوالسّـُ رَبِّ َوفّـِ
إِنّـَكَ  َوأَيّـِْدهُــْم عَــَلى مُـقاَومَـِة الـنَّفِْس َوالـَهوى َواتّـِباعِ نُـوِر الهُــَدى، إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَعزيـزُ الـَقيُّوُم، َو

اُب. أَنَْت الَكريُم الرَِّحيُم الَعِزيزُ الَوهَّ

يـا أحـبّاء عـبد الـبهآء، إّن حـضرة ذي الـجالل قـد مَـنَّ عَــَلى عـباده بـمحض ألـطافـه الّـَتي ال نـهايـة 
لــها بــتعيني حــقوق اهللِ، وإال فــالــحّق وعــباده مســتغنون عــن الــكائــنات، واهلل غــنيّ عــن الــعاملــني. 
وفـرض الـحقوق إنّـما هـو سـبب لـثبوت الـنّفوس ورسـوخـها وحـصول الـبركـة فِــي جـميع الـّشؤون، 
وتـرجـع حـقوق اهلل إلـى ولـيّ أمـر اهلل لـتُصرف فِـي نشـر نـفحات اهلل وارتـفاع كـلمة اهلل واألعـمال 

الخيريّة واملنافع العموميّة.

يـــا أحـــبّاء اهلل، إّن الـــواجـــب عـــليكم الـــخضوع لســـلطان كـــّل ذي تـــاج عـــادل، والـــخشوع للسّــــــــّدة 
املــلوكــيّة مــن كــّل مــلك كــامــل، وخــدمــة املــلوك بــمنتهى الــّصداقــة واألمــانــة مــطيعني مــحبنّي لــلخير 
غـير مـتداخـلني فِــي الـّشؤون الـّسياسـيّة إال بـإذن وإجـازة مـنهم، ألّن خـيانـة كـّل سـلطان عـادل 

هي خيانة اهلل. َهِذِه ِهيَ نَِصيَحٌة ِمنِّي َوفَرٌْض َعَليُكم ِمن اهللِ. فَطُوبَى لِْلَعاِملنَِي.  ع ع
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هـذه الـورقـة كَـــانَـْت مـحفوظـة بـباطـن األرض مـّدة وأثّـرت فـيها الـرّطـوبـة وعـند إخـراجـها لـوحـظ أنّ 
الــرطــوبــة أثّــرت فِــي بــعض املــواقــع فــيها، وإذ كَـــانَــْت الــبقعة املــباركــة فِــي أشــّد حــاالت االنــقالب، 

فقد تركت الورقة َعَلى حالها. ع ع

هو اهلل

رَبِّ َورَجــائِـــيْ َومُـــِغيِثي َومُـــنائِـــي َومُـــجِيِري َومُـــِعيِني َومَـــالِذي، تَــرَانِـــيْ غَــِريــًقا فِـــي بِـــَحاِر املَـصائِـــبِ 
ْمِل َواملِــَحِن َواآلالمِ املُــفَرِّقــةِ  ُدوِر َوالــباَليــا املُشَـــــــتِّتَِة لِــلشَّ زايَــا امْلُــَضيَِّقِة لِــلصُّ الــَقاصِــــــــــَمِة لِــلظُُّهوِر َوالــرَّ
ـــــــدائِــــُد مِـــــْن جَــــــِميعِ الـــجَِهاِت وِأَحْــــــَدقَــــْت بِــــي املَـــَخاطِــــــُر مِـــــن كُـــــلِّ األطـــرافِ  لِلجَــــــْمعِ. َوأحـــاطَـــتِْني الشّـَ
ــــِة الــــُكبَرى، واقِـــــًعا فِـــــي بِـــــئٍر ال قَـــــراَر لَـــــَها، ُمْضطَهَــــــًدا مِــــــَن األَعــــدآِء،  خَـــــِائــــًضا فِـــــي غِــــــماِر الــــطَّامّـَ
ــِذيـــَن أَخَــــذَْت مِــــنُهم الَعهْــــَد الـــَوثِــــيَق َواملِــيثَاقَ  ومُــــْحتَرِقًـــا فِــــي نِــــيراِن الـــبَغضآِء مِــــْن ذَِوي الـــُقربَـــى، الّـَ
ــــُهوا بِـــالــُقُلوِب إِلــى هَـــذَا املَـظُْلومِ، ويَــْدفَــعوا عَـــنِّي كُـــلَّ جَـــــُهوٍل َوظَـلومٍ، َويُــرْجِــــُعوا مــا  الــَغليَظ أَْن يَــتَوجّـَ
ــــــبَُهاُت،  واُب، َوتَــنَْدفِـــعَ الشّـُ اخْــــتََلفوا فِـــي الــِكتاِب إِلــى هَــــذا الــفَِريــِد الــَوحِـــــيِد حَـــــتّى يَظْهَــــَر لَـــُهُم الــصَّ
ــتي ال تَــناُم نَــَقُضوا املِــيثَاَق َونَــَكُصوا عَــــَلى  َوتَنْتَشِــــــَر اآليَــاُت. َولــِكنَُّهْم، يَــا إِلــِهي، تَــراهُــــْم بِـــَعيِنَك الّـَ
اِق،  اُق بِــالـسَّ األَعـَقاِب، َونَـَكثُوا الَعهْـــَد بِــكلِّ بُـْغٍض َوشِـــــقاٍق، َوقـامُــوا عَــَلى الـنِّفاِق َواشْــــــتَدَّ بِــذَلِـَك الـسَّ
ـــــبُهاِت َوافـتََرْوا عَــَليَّ  َوقَــامُــوا عَــَلى قَــْصمِ ظَهِــري وََكسـِر أَزِري بِــظُْلمٍ ال يُـطَاُق، َونَشَــــــُروا أَورَاَق الشّـُ
بـُكلِّ كِـــذٍْب واعـِتساٍف. َولَـْم يَـكتَفُوا بِــذَلِـَك، بَـْل زَعـيُمُهْم تَـجاسَـــــَر يـا إِلـهي ِبتَحْــــريـِف الـِكتاِب َوتَـبِْديـلِ 
ِل ظَـالِــمٍ ظَـَلَمَك وأَنْــَكرَكَ  فَــْصِل الخِــــطَاِب َوتَــبعيِض آثــاِر قَــَلِمَك األَعــَلى وتَــلِصيِق مَــا كَـــتَبْتَُه بِــَحقِّ أَوَّ
وَكَـــفََر بِــآيـاتِــَك الـُكبَْرى بِــما أَنْـزَلْـتَُه بِــَحقِّ عَــبِْدَك املَظُْلومِ فِــي اآلفـاِق حَــــتَّى يَخْـــَدَع الـنَّاَس َويُـَوسْـــــوِسَ 
فِـــي صُـــــــــــُدوِر أَهْــــِل اإِلخْــــالِص. كَــــما أَقَـــرَّ َواعـــتَرََف بِـــِه زَعـــيُمُهم الـــثَّانِـــي ِبخَــــطِِّه َوخَــــتِْمِه َونَشَـــــــرَهُ فِـــي 
اآلفاِق، فََهْل يا إِلِهي ظُلٌم أَعظَُم ِمن َهذَا؟ َوَلْم يَكتَفُوا ِبذَلَِك، بَْل َسَعْوا ِبُكلِّ فَساٍد وِعنَاٍد وَِكذٍْب 
َوبُهـتَاٍن َوافْـِترآٍء َوازِْدراٍء عِــنَْد الـُحُكومـِة ِبهَــذا الـُقطِْر وسَـــــائِـِر الـجِهاِت َونَسَـــــبُوا إِلـيَّ الـفَساَد َومَـألُوا 
ـَم األَعْــيَاُن فَـضاقَـتِ  ــــلطَاُن َوتَـَوهّـَ اآلذاَن بـما تَـْشَمِئزُّ مِــنه األَسْـــــماُع. فَـَخِشيَِت الـُحُكومَـُة وخَــاَف السّـُ
ُدوُر َوتَـــَشوَّشَــــــــِت األُمـــوُر َواضْـــــــــــطََربَـــِت الـــنُّفُوُس َواضْـــــــــــطَرَمَــــْت نـــيران الَحسْــــــــرَِة َواألَحْــــــزَاِن فِــــي  الـــصُّ
الــــُقُلوِب َوتَــــزَلْــــزَلَــــْت َوتَــــفَرَّقَــــْت أَرْكَـــــاُن األَْورَاِق املُـــَقدَّسَــــــــِة فَــــَسالَــــْت أَعْـــــيُنُُهنَّ بِــــالــــَعبَراِت َوصَــــــــــــِعَدْت مِـــــنْ 
قُــُلوبِــِهنَّ الــزَّفَــراُت واحْــــتَرَقَــْت أَحْــــَشاؤُهُـــنَّ بِــناِر الَحسَــــــراِت حُــــزْنًــا عَـــَلى عَـــبِْدَك املَـظُْلومِ بِــأَيْــِدي هَـــؤآلءِ 

األَْقِربآِء األَْعَداِء.

تَـَرى يـا إِلـِهي يَـبِْكي عَـــَليَّ كُـــلُّ األَشْــــــياِء، َويَـفْرَُح بِــباَلئِــي ذَُوو الـُقْربَـى، فَـَوعِـــزَّتِـــَك يَـا إِلـِهي، بَـْعضُ 
اِد عَــَلى كُــْربَـِتي َوغُـْربَـِتي َوابْـِتالئِـي، ألَنّـَُهمْ  األَعْــداِء رَثَـْوا عَــَلى ضُـــــــــرِّي َوبَـالئِـي، َوبَـَكْوا بَـْعُض الـُحسَّ
ا رَأَْونِــــي  لَـــْم يَـــَرْوا مِــــنِّي إاِل كُــــلَّ مَــــَودٍَّة َواعْــــِتنآٍء، َولَـــْم يُـــشاهِــــُدوا مِــــْن عَــــبِْدَك إاِلَّ الـــرَّأْفَـــَة َوالـــوآَلَء. فَـــَلمَّ
ْوا لـي َوتَـَدمّـَـَعت أَعْــينُُهْم بِــالـبُكاءِ  خَــائِــًضا فِــي عُــباِب املََصائِــِب َوالـباَلِء َوهَــَدفًـا لِـِسهامِ الـَقضاِء، رَقّـَ
ـــنا مــــا رَأَيْــــنَا مِـــــنُْه إاِلَّ َوفــــاًء َوعــــطاًء َوالــــرَّأْفَــــَة الــــُكبَْرى، َولــــِكنَّ الــــنّاقِـــــِضنيَ  َوقــــالُــــوا: نَْشهَـــــُد بِـــــاهللِ بــــأَنّـَ
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اقِ  ُروا عَـــِن الــسَّ الــنَّاعِــــِقنَي زاُدوا فِـــي الــبَْغضآِء َواسْـــــــتَبَشروا بِـــُوقُـــوعِــــي فِـــي املِــْحنَِة الــُعظَْمى َوشَـــــــمَّ
َواْهتَزُّوا طََربًا ِمْن ُحُصوِل َحواِدَث ُمْحزِنٍَة لِْلُقُلوِب َواألَْرواحِ.

رَبِّ إِنّـــي أَْدعُــــوَك بِــــلِسانِــــي َوجِـــــنانِــــي أَْن ال تُـــؤآخِـــــذَهُــــم بِــــظُْلِمِهْم َواعْــــِتَسافِــــِهْم َونِــــفَاقِــــِهْم َوشِــــــَقاقِــــِهمْ 
ـــــرِّ واَل يُــَميِّزُوَن الــَعْدَل َواإِلنْــصاَف عَـــِن الــفَْحشآءِ  ـُهْم ُجهَـــآلُء بُــَلهآٌء، ال يُــفَرِّقُــوَن بَــنْيَ الــَخيِْر َوالشّـَ ألنّـَ
َواملُـــنَْكِر َواالعْـــــِتَساِف، يَــــتَِّبُعوَن شَـــــــــَهواِت أَنْــــفُِسِهم َويَــــْقتَُدوَن بِـــــأَنْــــَقِصِهم َوأَْجهَــــــلِِهْم. رَبِّ ارْحَـــــــْمُهمْ 
َواحْـــــفَظُْهْم مِــــَن الــباَلِء ِبهَــــذا األَثْــناِء، َواجْـــــَعْل جَـــــميعَ املِــَحِن َواآلالمِ لِــَعبِْدَك الــَواقِـــعِ فِـــي هَـــِذِه الــِبئْرِ 
ْصِني بِــُكلِّ بَـالٍء َواجْــــَعْلِني فِــداًء لِجَــــِميعِ األَحِـــبَّاِء فَـَديْـتُُهْم بِــُروحِـــي َوذَاتِــي َونَـفِْسي  الـظَّلمآِء، َوخَــصِّ

وََكيْنونَتي َوُهِويَِّتي َوَحِقيَقِتي، يا َربِّيَ األَْعَلى.

إِلــِهي إِلــِهي، إِنّـِـي أُكِـــبُّ بــَوجــِهي عَـــلى تُــراِب الــذُّلِّ واالنْــِكَساِر َوأَْدعُـــوَك بِــُكلِّ تَــَضرُّعٍ َوابْــِتَهاٍل، أَنْ 
تَْغفَُر لُِكلِّ َمْن آذاِني َوتَْعفَُو َعْن ُكلِّ َمْن أَراَدِني ِبُسوٍء َوأَهانَِني، وتُبَدَِّل َسيِّئاِت ُكلِّ َمْن ظََلَمِني 
بِــالــَحَسناِت َوتَــْرزُقَــُهم مِـــَن الــَخيراِت َوتَــَقدَِّر لَــُهم كــلَّ املَسَــــــرّاِت َوتُــنِْقذَهُـــم مِـــَن الَحسَــــــراِت َوتُــَقدَِّر لَــُهم 

راِء إِنََّك أَنَْت املُقتَِدُر الَعزيزُ املَُهيِْمُن الَقيُّوم. ُهْم ِبالَعطآِء َوالسَّ كلَّ راحٍة ورَخاٍء وتَْختَصَّ

أيّــها األحــبّاء األعــزّاء، أنــا اآلن فــي خــطر عــظيم، وأمــل ســاعــة فــي الــحياة مــفقود. فــاضــطررت 
لتحـــريـــر هـــذه الـــورقـــة حـــفًظا ألمـــر اهلل وصـــيانـــة لـــديـــنه وحـــفًظا لـــكلمته وصـــونًـــا لـــتعالـــيمه. قـــسًما 
بجــمال الــقدم، إّن هــذا املــظلوم كــان وعــلى الــّدوام، ال يحــمل بــغًضا وال يــضمر ســوًءا ألحــد ولــم 
أذكــــر إال كــــلمة الــــخير. غــــير أنّــــي مــــكّلف أشــــد الــــتّكليف ومــــضطّر ومــــجبر عــــلى حــــفظ أمــــر اهلل 
وصـيانـته ووقـايـته. لهـذا، وأنـا فـي نـهايـة الحسـرة واألسـف، أوصـيكم أن تـحافـظوا عـلى أمـر اهلل 
وتــصونــوا شــريــعة اهلل وتــتجنّبوا االخــتالف كــّل الــتّجنّب فــأســاس عــقائــد أهــل الــبهاء روحــي لــهم 
الــفدآء، هــو أّن حــضرة الــرّّب األعــلى مظهــر الــوحــدانــّية والــفردانــّية اإللــهّية ومبشّــــــر جــمال الــقدم، 
وحــضرة جــمال األبــهى، روحــي ألحــبّائــه الــثّابــتني فــداء، املظهــر الــكّليّ اإللــهيّ ومــطلع الــحقيقة 
املـقّدسـة الـّربّـانـّية، ومـا دون كـّل عـباد لـه وكـّل بـأمـره يـعملون، ومـرجـع الـكّل الـكتاب األقـدس وكـلّ 
مـسألـة غـير مـنصوصـة تـرجـع إلـى بـيت الـعدل الـعمومـّي، وكـّل مـا يـقّرره بـيت الـعدل بـاالتّـفاق أو 
بــاكــثريّــة اآلراء هــو حــّق وهــو مــراد اهلل. مــن تــجاوز عــنه فــهو مــّمن أحــّب الــّشقاق وأظهــر الــنّفاق 
وأعـرض عـن ربِّ املـيثاق. واملـراد هـو بـيت الـعدل الـعمومـيّ الّــذي يُـنتخب مـن جـميع الـبالد، وذلـك 
يــــعني أّن أحّـــــــباء الشّــــــــرق والــــغرب املــــوجــــوديــــن يــــنتخبون األعــــضاء بــــقاعــــدة االنــــتخاب املــــصطلح 
عـليها فـي بـالد الـغرب كـاإلنجـليز ويـجتمع هـؤالء األعـضاء فِــي مـكان ويـتذاكـرون فـي كّل مـا وقـع 
فـــيه االخـــتالف أو فـــي املـــسائـــل املـــبهمة أو فـــي املـــسائـــل غـــير املـــنصوصـــة وكـــّل مـــا يـــقررونـــه هـــو 
كـالـنّّص وحـيث إّن بـيت الـعدل هـو واضـع قـوانـني املـعامـالت غـير املـنصوصـة فـهو أيـًضا يسـتطيع 
نــسخ تــلك الــقوانــني يــعني أّن بــيت الــعدل يــضع الــيوم قــانــونًــا فــي مــسألــة ويــعمل بــه، ولــكن بــعد 
مــائــة ســنة يــحصل تــغيٌّر كــّليّ فِـــي الــحالــة الــعمومــّية ويــحصل اخــتالف فــي األزمــان، فيســتطيع 
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ا  بــيت الــعدل الــثّانــي أن يــبّدل تــلك املــسألــة الــقانــونــّية حســب اقــتضاء الــزّمــان ألنّــها لــم تــكن نــًصّ
صريًحا إلهًيّا فالواضع هو بيت العدل والنّاسخ أيًضا هو بيت العدل.

إّن أعــــظم أســــاس ألمــــر اهلل هــــو االجــــتناب واالبــــتعاد عــــن الــــنّاقــــضني ألنّــــهم يــــمحون أمــــر اهلل 
بـــالـــكّليّة ويـــسحقون شـــريـــعة اهلل وتـــذهـــب جـــميع املـــتاعـــب ســـًدى. أيّـــها األحـــباء، يـــجب الـــرّحـــمة 
بـحضرة األعـلى والـوفـاء للجـمال املـبارك، يـجب الـّسعي بـكّل الـقوى حـتّى ال تـذهـب هـدرًا جـميع 
ــتي سُـــــــفكت فِـــي ســبيل اهلل. وإنّــكم  هــذه الــباليــا املــحن والــّصدمــات والــّدمــاء الــنّقيّة الــطّاهــرة الّـَ
تـعلمون مـا فـعله مـركـز الـنّقض – املـيرزا محـّمد عـلي – وأعـوانـه. فـأحـد أعـمال هـذا الـّشخص 
تحـريـف الـكتاب وهـو مـا عـرفـه الـكّل بحـمد اهلل – وذلـك مـثبوت وواضـح بـشهادة أخـيه – املـيرزا 
بـــديـــع اهلل – الّـــذي كـــتبها وخـــتمها وهـــي مـــوجـــودة وثـــابـــتة ومـــطبوعـــة وهـــذه إحـــدى ســـيّئاتـــه فهـــل 
يـتصّور انحـراف أعـظم مـن هـذا االنحـراف املـنصوص؟ ال واهلل، وإّن سـيّئاتـه مـرقـومـة فِــي ورقـة 
مــخصوصــة ســتطّلعون عــليها إن شــاء اهلل. وبــاخــتصار فــإّن هــذا الــّشخص قــد ســقط بــالــنّص 
اإللــــهيّ، ملجــــرّد انحــــراف بــــسيط، فــــكيف بــــه وقــــد هــــدم الــــبنيان ونــــقض العهــــد واملــــيثاق وحــــرّف 
الــــكتاب وألــــقى الشــــبهات وافــــترى عــــلى عــــبد الــــبهآء واّدعــــى ادعــــاءآت مــــا أنــــزل اهلل بــــها مــــن 
ســــلطان، وألــــقى الــــفساد وســــعى فِـــــي ســــفك دم عــــبد الــــبهاء وغــــير ذلــــك مــــّما يــــعلمه الجــــميع. 
ومـعلوم أيـًضا أّن هـذا الـّشخص إذا وجـد فـرجـة أو ثـغرة يـنفذ مـنها إلـى هـذا األمـر لـكان سـببًا 
فِــي مـحوه وانـعدامـه بـالـكّليّة، فحـذار مـن الـتّقرّب مـن هـذا الـّشخص ألن الـتّقرّب إلـيه أفـظع مـن 

االقتراب من النّار.

ســـــبحان اهلل، بـــــعد أن أعـــــلن املـــــيرزا بـــــديـــــع اهلل نـــــقض هـــــذا الـــــشخص بخـــــطّه وأعـــــلن تحـــــريـــــفه 
لــــلكتاب، عــــاد فــــأظهــــر نــــدمــــه وأســــفه ألنّــــه لــــم يســــتطع الــــتّوفــــيق بــــني أهــــوائــــه الــــنّفسانــــيّة وبــــني 
مــــقتضيات اإليــــمان واإلذعــــان واتّــــباع العهــــد واملــــيثاق وأراد أن يجــــمع أوراقــــه املــــطبوعــــة ســــرًّا 
واتّــصل خــفية بــمركــز الــنّقض وعــكف عــلى إطــالعــه عــلى مــا يجــري فِـــي الــبيت يــومــيًّا وكــان لــه 
دخـــل كـــبير فِــــي الـــفساد األخـــير. وبـــعد أن كـــانـــت األمـــور قـــد انـــتظمت، والحـــمد هلل، واســـتراح 
األحــبّاء نــوعًـــا، ظهــر الــفساد مــرّة أخــرى مــن الــيوم الــذي عــاد فــيه هــذا مــرّة ثــانــية. وحــّررنــا فِــي 
ورقـة أخـرى بـعًضا مـن أطـواره وحـركـاتـه الّـَتي تـرمـي إلـى الـفساد. واملـقصود أّن أنـصار العهـد 
واملـيثاق يـجب أن يـكونـوا يـقظني بـعد هـذا املـظلوم حـتّى ال يُحـدث هـذا الـّشخص املُفسـد ثـغرة 
ويــلقي الشّـــــــبهات والــفساد ســرًّا فــيقتلع أمــر اهلل مــن جــذوره بــالــكّليّة. فــاحــذروا ألــبتّة بــل مــائــة 
مـرّة ألـبتّة مـن مـعاشـرتـه. ودقّـقوا وراقـبوا وابـحثوا وافـحصوا حـتّى إذا كـانـت أيّـة صـلة لـنفس بـه 

سرًّا أو جهرًا فأخرجوا ذلك الشخص أيًضا من بينكم لئال يظهر الفساد والفنت.

!١۱٣۳٥



يـــا أحـــبّاء اهلل اســـَعْوا بـــالـــّروح لـــكي تـــحفظوا أمـــر اهلل مـــن هـــجوم الـــنّفوس غـــير املخـــلصة. ألنّ 
أمـــثال هـــذه الـــنّفوس يـــكونـــون ســـببًا العـــوجـــاج املســـتقيم مـــن األمـــور وعـــكس نـــتائـــج املـــساعـــي 

الخيرية.

َة عَــَلى أَحِـــبَّائِــكَ  إِلـِهي إِلـِهي، أُْشهِــُدَك َوأَنـبياَءَك َورُسُـــــَلَك َوأَولـيَاَءَك وأَصـِفِياَءَك بِــأَنّـِي أَتـَمْمُت الـُحجَّ
ـكَ  َوبَــيَّنُْت لَـــُهم كُــــلَّ شَـــــــيٍْء حَـــــتّى يُــحافِـــظوا عَـــلى ِديــِنَك َوالــطَِّريــَقِة املُسْـــــــتَِقيَمِة َوشَـــــــريــَعِتَك الــنَّْوراِء إِنّـَ

أَنَْت املُطَّلِعُ الَعلِيُم. ع ع

اِهُد الَكاِفي ُهوَ اهللُ الشَّ

رَبِّ ومَـْحبُوبِـي ومَـْقُصوِدي، إِنّـََك لَـتَْعَلُم َوتَـرى مـا َورََد عـَلى عَــبِْدَك املُتَذَلّـِِل بِـباِب أَحَـــِديّـَِتَك َومَـا جَـــنَى 
ـُه مــا مِــــنْ  عَـــَليِْه أَهْـــُل الــَجفاِء الــنَّاقِـــُضوَن مِلِــيثاِق فَــرَْدانِـــيَِّتَك الــنَّاكِــــثُوَن لَِعهــِد حَـــــْضرِة رَحْـــــمانِـــيَِّتَك. إِنّـَ
ـــــــرِّ  يَـــْومٍ إاِلّ َورَمَــــْونـــي بِــــِسهام الـــبَْغضآِء، ومـــا مِـــــْن لـــيٍل إاِلّ وبَـــيَّتُوا يُـــشاِوروَن فِــــي ضُـــــــــــرِّي فِــــي السّـِ
َوالـَخفَى، َومَــا مِــْن صَـــــــــباحٍ إاِلّ ارْتَـَكبوا مـا نـاَح بـِه املـألُ األَعْــَلى. ومـا مِــْن مَــساٍء إاِلّ أَْن سَـــــلَّْوا عَــليَّ 
سَـــــيَْف االعْــِتَساِف َورَشَــــــُقونِــي بِــِنَصاِل االفْـِتراِء عِــنَْد األَشْــــــِقيآِء، مَــعَ ذَلِـَك صَـــــــــبَر عَــبُْدك املُتَذَلّـُِل إِلَـيْكَ 
إِطْــفاِء نِـــيرانِ  إِخْـــَماِد جَـــــْمرَتِـــِهم َو َواحْـــــتََمَل مِـــنُْهْم كُـــلَّ بَــالٍء َوأَذًَى مَـــعَ قُــْدرَتِـــِه عَـــَلى إِزْهــاِق كَـــلَِمِتِهْم َو
لِي َوصَــــــــــْمِتي إاِلَّ ظُـْلًما َوعُـــتًُوا  طُـْغيَانِــِهْم بِــُقوَّتِـــَك وقُــْدرَتِـــَك. َوتَــَرى يــا إِلــِهي لَــْم يَــزِْدهُـــْم صَــــــــــبِْري َوتَحَــــمُّ
َواسْـــــــِتكبارًا. فَــَوعِــــزَّتِـــَك يــا مَـــْحبُوبِـــي طَــَغْوا َوبَــَغْوا حَـــــتّى لَـــْم يَــَدعُـــونــي آنًــا ُمســتَِريــحَ الــفُؤآِد سَـــــــاكِــــنَ 
الـجأِْش حَــــتَّى أَقُــوَم عَــَلى إِعْــالِء كَـــلَِمِتَك كـما يَـنْبِغي بَـنْيَ الـَوَرى وأَخْــِدَم عَــتَبََة قُــْدسِـــــَك بِــَقْلٍب طَـافِــحٍ 

ِبُسروِر أَْهِل َمَلُكوِت األَبَْهى.

ِزيّـَةِ  رَبِّ قَـْد طَفَحَ عَــَليَّ كَــأُْس الـباَلِء َواشْــــــتَدَِّت الـلَّطَماُت عَــَليَّ مِــْن كُــلِّ الـجِهاِت وتَـتابَـَعْت سِــــهاُم الـرَّ
ارِِد َوالــوارِدِ  ـــــدائِـــِد ِوَوهَـــنَْت مِـــنِّي الــُقوى مِـــن هُـــُجومِ الــشَّ َوتَــَوالَــت أَسِــــــنَُّة املُـصيبَِة، فََعجِـزُْت مِـــَن الشّـَ
مِــــَن األَعْـــداِء، َوأَنــا فَــريــٌد َوَوحــيٌد فِـــي هــِذه املَـوارِد، رَبِّ ارْحَـــــْمِني َوارْفَــْعِني إِلَـــيَْك َواسْـــــــقِني كَــــأْسَ 
اُل الَكريُم. إِنَّك أَنَْت الفَضَّ الِفداِء فََقْد ضاَقْت َعَليَّ األَرُْض ِبرَْحِبها إِنََّك أَنَْت الرَّْحَمُن الرَِّحيُم َو

أيّــها األحـبّاء املخـلصون الـحقيقيّون املـوفـون لهـذا املـظلوم، عـلمتم وشهـدتـم جـميًعا مـا وقـع فـيه 
هـذا املـظلوم واملـسجون بـعد صـعود نـيّر اآلفـاق واصـطالئـه بـنار الـفراق، مـن املـصائـب والـباليـا 
مـــن مـــساعـــي نـــاقـــضي املـــيثاق حـــتى إّن جـــميع أعـــداء الـــحّق مـــن كـــّل الـــجهات انتهـــزوا فـــرصـــة 
أفـول شـمس الـحقيقة واّتخـذوهـا غـنيمة وهجـموا هجـمة واحـدة بـكّل مـا لـديـهم مـن قـّوة وفـي مـثل 
هـذه الـحالـة وتـلك املـصيبة قـام الـنّاقـضون بـمنتهى االعـتساف عَـــَلى األذيّـة والـبغضاء وأظهـروا 
فِــــي كـــّل لحـــظة مـــائـــة ألـــف جـــفاء. وقـــامـــوا عَـــــَلى هـــدم بـــنيان املـــيثاق بـــفساد عـــظيم. وكـــان هـــذا 
املـــظلوم املـــسجون قـــائـــًما بـــكمال الـــهّمة عَــــَلى السّـــــــتر والـــكتمان عـــّلهم بـــذلـــك يـــرجـــعون ويـــندمـــون. 
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ولـكن الـّصبر والتّحـّمل عَــَلى هـذا الـجفآء أّدى إلـى زيـادة جـرأة أهـل الـّطغيان وجـسارتـهم حـتّى 
إنّـهم حـّرروا أوراق الشّـــــبهات بخـّطهم ونشـروهـا مـطبوعـة فِــي جـميع اآلفـاق، وظـنّوا أّن مـثل هـذا 
الهــــذيــــان يــــكون ســــبب انــــعدام العهــــد واملــــيثاق، بــــناًء عَـــــَلى ذلــــك نــــهض أحــــبّاء اهلل بــــكمال الــــقّوة 
والـوثـوق وقـاومـوا أعـداء املـيثاق بـقّوة مـلكوتـّية وقـدرة جـبروتـّية وتـأيـيد سـماوّي وتـوفـيق صـمدانـيّ 
ومـــوهـــبة ربّـــانـــّية وأجـــابـــوا عَــــَلى رســـالـــة الشّـــــــبهات واألوراق املـــهّيجة الـــنّاريـــة بـــالـــبراهـــني الـــقاطـــعة 
واألدلّـة الواضحة والنّصوص اإللهّية بما يقرب من سبعني رسالة فَـرَجَـــعَ كَــيُْد مَـرْكَــِز النَّْقِض إِلى 
ـُة َوالـَهواُن إِلَــى يَـْومِ الـِقيامِ. فَـتَّبًا َوسُــــــْحًقا َوُذالًّ لِـقْومٍ  َنحْــــرِِه َوبـاَء بِــَغَضٍب مِـــَن اهللِ َوضُـــــــــِربَـْت عَــَلْيِه الـذِّلّـَ
سُــــــوِء أَْخسَــــــريـَن. وعـندمـا خـابـوا وخسـروا فِــي سـعيهم أمـام أحـباء اهلل ورأَْوا عَـــَلم املـيثاق مـرتـفًعا 
فِـــي جــميع اآلفــاق وشــاهــدوا قــّوة مــيثاق حــضرة الــرّحــمن، شــبّت فِـــي صــدورهــم نــيران الحســد 
عَـــَلى شــأٍن ال يــذكــر بــالــبيان، واّتخــذوا بــكّل مــا اســتطاعــوا مــن قــّوة وبــغض وعــداوة طــريــًقا آخــر 
وســلكوا ســبيالً آخــر وأظهــروا رأيًــا آخــر. وفــّكروا فِـــي إشــعال نــار الــفتنة عــند الــحكومــة واتّــهموا 
هـــذا املـــظلوم املـــسجون بـــالـــفساد ومـــعانـــدتـــه لـــلّدولـــة وبـــغضه وعـــدائـــه لســـريـــر السّـــــــلطنة رجـــاء أن 
يـعدم ويـقتل عـبد الـبهآء ويـتّسع املـيدان ألعـداء املـيثاق يـجولـون فـيه ويـصولـون بـخيلهم ويـوقـعون 
الجــميع فِـــي الخســران ويهــدمــون بــنيان أمــر اهلل تــمامًـــا مــن أســاســه إذا ســنحت لــهم الــفرصــة. 
لهـــــذا يـــــجب عَــــــَلى أحـــــبّاء اهلل أن يـــــجتنبوا ويـــــحترزوا مـــــن هـــــؤالء بـــــاملـــــرّة ويـــــقاومـــــوا دســـــائـــــسهم 
ووســــاوســــهم ويــــحافــــظوا عَـــــَلى شــــريــــعة اهلل وديــــن اهلل وأن َيهْــــــتَمَّ جــــميع األحــــبّاء بــــالــــّسعي فِـــــي 
الـــــتّبليغ ونشـــــر نـــــفحات اهلل. وإن مـــــنع شـــــخص أو مـــــحفل مـــــن املـــــحافـــــل نشـــــر أنـــــوار اإليـــــقان 
يـنصحهم أحـبّاء اهلل بـأّن أعـظم مـوهـبة إلـهية هـي الـتّبليغ وهـو سـبب الـتّأيـيد وأّول تـكليف عـلينا 
فــــكيف نحــــرم أنــــفسنا عَـــــْن هــــذه املــــوهــــبة وال نــــجعل أرواحــــنا وأمــــوالــــنا وراحــــتنا وهــــدوءنــــا فــــداء 
للجـمال األبـهى وتـبليغ أمـر اهلل ولـكن بـالـحكمة املـذكـورة فِــي الـكتاب ال بخـرق األحـجاب وعـليكم 

البهاء األبهى.

يــــــا أحــــــبّاء عــــــبد الــــــبهاء األوفــــــياء، يــــــجب أن تــــــحافــــــظوا كــــــّل املــــــحافــــــظة عَـــــــَلى فــــــرع الّشجــــــرتــــــني 
املـباركـتني، وثـمرة السّــــــدرتـني الـرّحـمانـيّتني – شـوقـي أفـندي – حـتّى ال يـغبّر خـاطـره الـنّورانـي 
بـغبار الـكدر والحـزن ويـزداد فـرحـه وسـروره وروحـانـيّته يـومًــا فـيومًــا وحـتّى يـصبح شجـرة ذات 
ثـمر، إذ إنّـه هـو ولـيّ أمـر اهلل بـعد عـبد الـبهاء ويـجب عَــَلى األفـنان واأليـادي وأحـباء اهلل إطـاعـته 
والـــتّوجّــــــه إلـــيه. مَــــْن عَــــَصى أَمْــــرَهُ فَـــَقْد عَــــَصى اهللَ َومَــــْن أَعْــــرََض عَــــنُْه فَـــَقْد أَعْــــرََض عَــــِن اهللِ َومَــــنْ 
ل أحـد هـذه الـكلمات لـيتذرّع بـه كـّل نـاقـض نـاكـث فِـي رفـع  . حَــــذاِر أَْن يُـأَوِّ أَنْـَكرَهُ فَـَقْد أَنْـَكَر الـَحقَّ
عَــَلم املـخالـفة أو يسـتبّد بـرأيـه ويـفتح بـاب االجـتهاد كـما حـصل بـعد الـّصعود. فـليس لـنفس حـقّ 
فِــي رأي واعـتقاد مـخصوص، عَــَلى الـكّل أن يـقتبس مـن مـركـز األمـر وبـيت الـعدل ومَــا عَــداهُــَما 

ُكلُّ ُمخالٍِف ِفي َضالٍل ُمِبنيٍ َوَعَليُكُم البَهآُء األَبِْهى.
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هو األبهى 

أيّـها الـثّابـت عَــَلى العهـد واملـيثاق، إّن الجـمال املـبارك روحـي الحـبّائـه الـثّابـتني الـرّاسـخني فـدآء، 
شـيّد فِــي هـذا الـكور الـعظيم أركـان األمـر مـن الـزّبـر الحـديـد كسـّد ذي الـقرنـني. ووضـع أسـاس 
ديــن اهلل عَـــَلى الــبنيان املــرصــوص حــتى ال يــنفذ إلــيه بــأّي وجــه مــن الــوجــوه يــأجــوج الشّـــــــبهات 
ومـأجـوج اإلشـارات ويـبقى حـصن األمـر الـحصني مـحفوظًا مـصونًـا. لـقد ذكـر حـضرة بـهاء اهلل 
العهـــد واملـــيثاق مـــّدة ثـــالثـــني ســـنة، نـــزّلـــت فـــيها كـــلمة املـــيثاق واإليـــمان مـــن قـــلمه املـــبارك وجـــرى 
عَــــَلى لـــسانـــه ذكـــرهـــا، حـــتّى ظهـــر "كـــتاب عهـــدي" وهـــو الـــّلوح املـــقدس املـــحفوظ املـــصون، كـــأنّـــه 
الــّرّق املــنشور والــكتاب املســطور. ولــقد خــاب وخســر أمــل كــّل الّـــذيــن كــانــوا يــترقّـــبون أن يــدبّ 
الــخالف وتنتشــر الشّــــــبهات، فــلقد ســطعت شــمس عهــد اهلل بــنورهــا، فــأضــاءت الشّــــــرق والــغرب 
حــتّى أخــذ بهــذا الــكتاب مــلوك األرض جــميًعا وحــفظوه فِـــي خــزائــنهم. ولــقد طــبّق صــيت هــذا 
املــيثاق الــعظيم اآلفــاق كــّلها، ومــا هــو بــروايــة يــكذّب راويــها، أو كــتاب بخــّط كــاتــب يــرقــى إلــيه 
شــــّك يســــبّب عــــدم االطــــمئنان، فــــقد خــــطّه الــــقلم األعــــلى، ورغــــم ذلــــك كــــّله هــــناك بــــعض الــــبلهاء 
يــسعون بــالــحيلة والخــداع إلــى الــنّفاذ إلــيه، وخــلق االخــتالف حــتّى يهــدمــوا بــذلــك بــنيان األمــر 

اإللهيّ، فباطل ما هم يظنّون. ع ع 

من بيانات حضرة ولي أمر اهلل 
عن حضرة عبد البهاء 

يــخالــجني شــعور عــميق أّن مــن الــّضرورّي اآلن بــذل املــحاولــة كــي يــتّضح فِــي األذهــان املــقام 
الـذي يـتبّوأه حـضرة عـبد الـبهاء وأهـميّة مـركـزه فِــي هـذا الـّدور املـقّدس. وسـيصعب عـلينا حـقًّا، 
ــتي تجــذبــنا إلــيها جــذبًــا  نــحن الّـــذيــن نــقف غــير بــعيديــن عَـــْن مــثل هــذه الــّشخصية الــجبّارة، الّـَ
قــويًّــا، أن نــدرك إدراكًـــا واضــًحا دقــيًقا دور مــن يــقوم بــوظــيفة فــريــدة ومــن لــه طــابــع خــلق مــتفرّد 

ِفي دورة حضرة بهاء اهلل، وفي تاريخ األديان الّسماويّة جميعها.

وبــالــرّغــم مــن أّن [حــضرة عــبد الــبهاء] يــسير فِـــي مــدار يــخّصه وحــده، ويــتمتّع بــمقام يــختلف 
اخـتالفًـا جـوهـريًّـا عـن املـقام الـذي يـتبّوأه صـاحـب الـظّهور الـبهائـيّ واملبشّـــــر بـه، فـإنّـه بـفضل مـا 
خـــّصص لـــه مـــن مـــقام فِــــي مـــيثاق حـــضرة بـــهاء اهلل، يشـــترك مـــعهما فِــــي تـــألـــيف مـــا يـــمكن أن 
يــسّمى بــالــشخصيات الــرئــيسة الــثاّلث لهــذا الــّديــن – وهــو شــأن ال مــثيل لــه فِــي تــاريــخ الــعالــم 
الــــّروحــــيّ. فــــباالشــــتراك مــــعهما [حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــضرة الــــباب] نجــــده بــــاســــطًا ظــــّله عــــلى 
مــقّدرات هــذا الــّديــن اإللــهيّ الّــذي ال يــزال فِـــي مــرحــلة الــطّفولــة وهــو [حــضرة عــبد الــبهاء] فِـــي 
مسـتوى ال يـأمـل أحـد أن يـصله قـبل مـرور ألـف سـنة كـامـلة – أكـان ذلـك واحـًدا مـن الـنّاس أو 

هيئة من الهيئات تقوم على خدمة مصالح [هذا الدين].
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فــــالحــــّط مــــن مــــقامــــه الــــّسامــــي بتشــــبيه مــــقامــــه بــــاملــــقام الــــذي يــــحتّله أولــــئك الــــذيــــن ألــــقيت عــــلى 
عــواتــقهم مــسؤولــيّة تــنفيذ ســلطته أو اعــتباره مــساويًــا لــه يــكون بــمثابــة تــدنــيس [لــذكــراه]. ومــا 
هـــــذا االتّـــــجاه بـــــأقـــــّل خـــــطورة مـــــن االعـــــتقاد الّـــــذي يـــــميل إلـــــى إعـــــطائـــــه املـــــساواة املـــــطلقة مـــــع 
شـخصيّة هـذا الـّديـن الـرّئـيسة أو املبشّــــــر بـه. فـمهما كـان الـبون الـذي يـفصل عـبد الـبهاء عـّمن 
يــكون مــصدر ظــهور إلــهيّ مســتقّل شــاســًعا، فــإّن ذلــك ال يــمكن أبــًدا أن يُــعتبر مــساويًــا لــلهّوة 
األكــثر اتّــساعًـــا الّـَـتي تــفصل بــني مــن هــو مــركــز املــيثاق وبــني وكــالئــه الّــذيــن تــقع عــلى عــواتــقهم 
مـسؤولـيّة إكـمال رسـالـته، بـغّض الـنّظر عـن االسـم الّـذي يحـملونـه، أو املـركـز الّـذي يـحتّلونـه، أو 
ـتي يــمكنهم تــحقيقها فِـــي املســتقبل. فــليتأمّـــل [إذًا]  ـتي يــؤّدونــها، أو اإلنــجازات الّـَ الــوظــائــف الّـَ
أولــئك الّــذيــن عــرفــوا حــضرة عــبد الــبهاء، وتــولّــد لــديــهم التّــصالــهم بــشخصيّته الجــذّابــة إعــجاب 
حــماســيّ – فــليتأمــل هــؤالء فِــي ضــوء هــذا الــبيان عــظمة ذلــك الــذي يــتبّوأ مــقامًــا أســمى بــكثير 

[من مقام حضرة عبد البهاء].

إّن حـضرة عـبد الـبهاء لـيس مظهـرًا إلـهيًّا رغـم كـونـه خـليفة والـده، وال يسـتوي مـقامـه مـع مـقام 
والـده. إذ إنّـه ال يـمكن ألحـد سـوى حـضرة الـباب أو حـضرة بـهاء اهلل أن يـعتبر نـفسه صـاحـب 
مــقام [ظــهور] قــبل انــقضاء ألــف ســنة كــامــلة – ومــا هــذه إالّ حــقائــق مــوجــودة فِــي أّس أســاس 

البيانات الّصادرة عن مؤّسس ديننا وعن مبنّي تعاليمه.

ـهُ  يــنذرنــا "الــكتاب األقــدس" إنــذارًا صــريــًحا: "مَـــْن يَــدَّعِــــي أمْـــرًا قَــبَْل إِتْــَمامِ أَلْــِف سَـــــــنٍَة كــامِــــَلٍة إِنّـَ
إِْن أَصَــــــــــرَّ عَـــَلى مـا  ُه هُـــَو الـتَّوَّاُب، َو َدهُ عَـــَلى الـرُّجُــــوعِ. إِْن تـاَب إِنّـَ كَـــذَّاٌب مُــفْتٍَر، نَـْسأَُل اهللَ بـأَْن يُـَؤيّـَ
ُل هــِذهِ  ــًدا: "مَــْن يُــأَوِّ ـُه شُــــــديــُد الــِعقاِب″ʺ. ويــضيف إلــى ذلــك مُــؤَكّـِ قــاَل يَــبَْعُث عَـــَليِْه مَــن ال يَــرحَــــُمُه إِنّـَ
ــتي سَـــــــبََقتِ  ــُه َمحْــــــُروٌم مِـــــْن ُروحِ اهللِ َورَحْــــــَمِتِه الّـَ ــــــرُهـــا بِــــَغيِْر مـــا نُـــزَِّل فِــــي الـــظَّاهِــــِر، إِنّـَ اآليَـــَة أَْو يُفَسّـِ
الـعامَلنَِي". وفـي بـيان حـاسـم آخـر قـولـه مـعّربًـا: ″ʺإن ظهـر أحـد بـكّل اآليـات قـبل إِتـمام ألـف سـنة 
ــتي هـــي اثـــنا عشـــر شهـــرًا بـــما نـــزّل فِــــي الـــفرقـــان وتـــسعة عشـــر شهـــرًا بـــما نـــزّل فِــــي  كـــامـــلة الّـَ

البيان وكّل شهر منها تسعة عشر يوًما، فال تصّدقوه قّط”.

ـتي ال تــقّل تــأكــيًدا أو  وتــؤكّــــد بــيانــات حــضرة عــبد الــبهاء نــفسه هــذا اإلنــذار، وهــي الــبيانــات الّـَ
إلــزامًـــا إذ يــعلن: "إّن اعــتقادي الــثّابــت وجــوهــر إيــمانــي الــواضــح الجــليّ، وهــو إيــمان واعــتقاد 
يــشاركــني فــيه أهــل املــلكوت األبــهى مــشاركــة كــّليّة، هــو: أّن الجــمال املــبارك شــمس الــحقيقة، 
ونــوره هــو نــور الــحّق، وبــاملــثل فــإّن الــباب شــمس الــحقيقة ونــوره هــو نــور الــحّق... أمّـــا مــقامــي 
فـــهو مـــقام الـــعبوديّـــة – الـــعبوديّـــة الـــكامـــلة، الـــطّاهـــرة، الـــحقيقيّة، الـــثّابـــتة املســـتمرّة، الـــواضـــحة، 

الجليّة – الَّتي ال تخضع ألّي تفسير مهما كان... أنا مبنّي كلمة اهلل، وهذا هو بياني".
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أال يسـلب حـضرة عـبد الـبهاء فِـي وصـيّته السّـــــالح الـرّئـيس ألولـئك الّـذيـن سـعوا طـويـالً وبـإلـحاح 
إلــى أن يــلصقوا بــه تــهمة اّدعــائــه لــنفسه اّدعــاًء ضــمنيًّا، مــقامًـــا يــساوي أو يــجاوز [عــلى حــدّ 
قـول هـؤالء] مـقام حـضرة بـهاء اهلل؟ و[قـد كـتب وصـيّته تـلك] بـأسـلوب أَلجَــــَم مـن نـاقـضي مـيثاق 
ــتي  والـــده أكـــثرهـــم عـــداء لـــه. وهـــكذا نجـــد إحـــدى أكـــثر الـــفقرات أهـــّميّة فِــــي الـــوثـــيقة األخـــيرة الّـَ
تــركــت لــتعبّر عَـــَلى مــدى الــزّمــان عَـــْن رغــبات وإرشــادات [املــولــى] الــرّاحــل: "إِنَّ أســاس عــقائــد 
أهـــل الـــبهاء، روحـــي لـــهم الـــفداء، هـــو أّن حـــضرة الـــرّّب األعـــلى مظهـــر الـــوحـــدانـــيّة والـــفردانـــيّة 
اإللــهيّة ومبشّـــــــر جــمال الــقدم، وحــضرة جــمال األبــهى، روحــي الحــبّائــه الــثّابــتني فــداء، املظهــر 

الكّليّ اإللهيّ ومطلع الحقيقة املقّدسة الّربّانيّة، وما دون كّل عباد له وكّل بأمره يعملون”.

لـــزام عـــلينا [إذًا] أال نســـتخلص بـــأّي شـــكل مـــن األشـــكال مـــن هـــذه الـــبيانـــات الـــواضـــحة ذات 
الـطّابـع الجـّدّي والّـَـتي تـتعارى مـع أّي اّدعـاء [لـلنّبّوة]، أّن حـضرة عـبد الـبهاء مـا هـو إال مجـرّد 
عـبد مـن عـباد الجـمال املـبارك لـيس إال، أو أّن أقـصى مـا يـمكن أن يـكونـه هـو صـاحـب وظـيفة 
محـدودٍة، وظـيفة كـونـه املـبنّي املـفّوض لـتعالـيم والـده. إنّـي بـراء مـن مـثل هـذه األفـكار أو مـن أيّـة 
رغــبة فِــي غــرس مــثل هــذه املــشاعــر. فــإذا مــا نــظرنــا إلــيه بهــذا املــنظار [أي أنّــه مجــرّد عــبد مــن 
عـباد الجـمال املـبارك] يـكون ذلـك بـمثابـة خـيانـة سـافـرة لـلميراث الـغالـي الّـذي تـركـه حـضرة بـهاء 
اهلل لـــبني البشـــر. إنَّ املـــقاَم الـــذي اســـبغه عـــليه الـــقلم األعـــلى مـــقام فِـــي غـــايـــة الـــرّفـــعة يتخـــطّى 
ـتي خــطّها [حــضرة عــبد الــبهاء] بــنفسه. فــاإلشــارات  ويــعلو عَـــَلى مــا تــتضّمنه هــذه الــبيانــات الّـَ
الــــواردة بــــقلم حــــضرة بــــهاء اهلل، أكــــانــــت فِـــــي "الــــكتاب األقــــدس" (أهــــّم آثــــار حــــضرة بــــهاء اهلل 
وأقــدســها) أو فِـــي "كــتاب عهــدي" (كــتاب مــيثاقــه) أو فِـــي "ســورة الــغصن" – هــذه اإلشــارات 
ــتي وجّــــــهها إلـــيه والـــده دعـــًما قـــويًّـــا تخـــلع عـــلى حـــضرة عـــبد  ــتي تـــدعـــمها األلـــواح األخـــرى الّـَ الّـَ

البهاء سلطة وتحيطه بهالة ال يمكن للجيل الحالي أن يقّدرهما حّق قدرهما أبًدا.

إّن عــبد الــبهاء يــجب أن يــنظر إلــيه دومًـــا عَــــَلى أنّــه أوالً وقــبل كــّل شــيء، مــركــز مــيثاق حــضرة 
بـهاء اهلل ومـحوره وهـو املـيثاق املـنقطع الـنّظير املـحيط بـكّل شـيء وأنّـه أسـمى مـا صـاغـته يـده، 
واملـرآة الـّصافـية لـنوره، واملـثل األعـلى لـتعالـيمه، ومـبنّي كـلمته املـعصوم، والـجامـع لـكّل الـكماالت 
الــبهائــيّة، املــتمثّلة فــيه كــّل الــفضائــل الــبهائــيّة، والــغصن األعــظم املــنشعب مــن األصــل الــقديــم، 
وغــصن األمــر الــذي اســتحكمه اهلل فِـــي أرض املــشيئة والّــذي "طــاف حــولــه األســماء"، مــصدر 
وحــدة الــعالــم اإلنــسانــيّ، ورايــة الــّصلح األعــظم، والــقمر الّـــذي يــدور فِـــي الــفلك الــرئــيس لهــذا 
الــّدور األقــدس. فهــذه األســماء واأللــقاب تــكمن فِـــي اســم حــضرة عــبد الــبهآء الّسحــرّي وتجــد 
فــــيه أعــــظم تــــعبير وأدقّــــه وأصــــدقــــه. غــــير أنّــــه فــــوق كــــّل هــــذا – وأكــــثر مــــنه – "ســــّر اهلل" وهــــي 
الـتّسمية الّـَتي اخـتارهـا حـضرة بـهاء اهلل نـفسه لـيطلقها عـليه، وهـي تـسمية ال تـبّرر بـأي شـكل 
مــن األشــكال أن ننســب إلــيه مــقام الــنُّبُوَّة، بــل تــشير إلــى كــيفيّة اخــتالط الــخصائــص املــتبايــنة 
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وانــــسجامــــها انــــسجامًــــا كــــامــــالً فِــــي شــــخص حــــضرة عــــبد الــــبهاء، وهــــي خــــصائــــص الــــطّبيعة 
اإلنسانيّة واملعرفة اإللهيّة الغيبيّة.

ـــُهوا  يـصرح "الـكتاب األقـدس": "إِذَا غِـــيَض بَحْــــُر الـوِصـاِل، َوقُــِضيَ كِـــتاُب امْلَبَْدِء فِــي امْلَآِل. تَـَوجّـَ
إِلَــى مَـــْن أَراَدهُ اهللُ الّـَـذي انْــَشَعَب مِـــْن هــذا األَصْــــــــــِل الــَقِديــم". وأيــًضا قــولــه: "إِذَا طــارَِت الــَورْقَــاءُ 
عَــــْن أَيْـــِك الـــثَّناِء وقَـــَصَدِت امْلَــْقَصَد األَقْـــَصى األَخْــــفى أَرْجِـــــُعوا مـــا ال عَــــرَفْـــتُُموهُ مِــــَن الْـــِكتَاِب إِلَـــى 

اْلفَرْعِ امْلُنَْشِعِب ِمْن هذَا األَْصِل اْلَقِويمِ". 

ويــصرّح حــضرة بــهاء اهلل فِــي "كــتاب عهــدي" أيــًضا بــكّل وضــوح وجــالٍل "إّن وصــيّة اهلل هــي: 
أن يـتوجّــــه عـموم األغـصان واألفـنان و املنتسـبني إلـى الـغصن األعـظم. انـظروا إلـى مـا أنـزلـناه 
ــهوا إِلَـى مَـنْ  فِـي كـتابـي األقـدس: إِذَا غِــيَض بَحْـــُر الْـوِصَـــــــــاِل، َوقُـِضيَ كـتاُب املَبَْدِء فِـي املـآل، تَـَوجّـَ
ــذي انْـــَشَعَب مِــــْن هـــذا األَصْـــــــــــِل الـــَقِديـــم. وقـــد كـــان املـــقصود مـــن هـــذه اآليـــِة املـــبارَكَــــةِ  أَراَده اهللُ الّـَ
الُ  الـــَغصَن األعـــِظَم [حـــضرة عـــبد الـــبهاء]. كَــــذلِـــَك أظْهَــــرْنـــا األَمْــــَر فَـــضالً مِــــْن عِــــنِْدنـــا َوأَنـــا الـــفَضَّ

اْلَكِريُم”.

وأمّـا فِـي "سـورة الـغصن" فـإنّـنا نجـد هـذه اآليـات: "قـد انـشعب مـن سـدرة املـنتهى هـذا الـهيكل 
املــقّدس األبــهى غــصن الــقدس فــهنيئًا ملــن اســتظّل فِـــي ظــّله وكــان مــن الــرّاقــديــن. قــل قــد نــبت 
غــصن األمــر مــن هــذا األصــل الــذي اســتحكمه اهلل فِــي أرض املــشيئة وارتــفع فــرعــه إلــى مــقام 
أحـاط كـّل الـوجـود فـتعالـى هـذا الـّصنع املـتعالـي املـبارك الـعزيـز املـنيع. أن يـا قـوم تـقّربـوا إلـيه 
وذوقــوا مــنه أثــمار الــحكمة والــعلم مــن لــدن عــزيــز عــليم. ومــن لــم يــذق مــنه يــكون محــرومًـــا عــن 
نـعمة اهلل ولـو يـرزق بـكّل مـا عَــَلى األرض إن أنـتم مـن الـعارفـني، قـل قـد فـّصل مـن لـوح األعـظم 
كــــلمة عَــــــَلى الــــفضل وزيّــــنها اهلل بــــطراز نــــفسه وجــــعلها ســــلطانًــــا عَــــــَلى مــــن عَــــــَلى األرض وآيــــة 
عـــظمته واقـــتداره بـــني الـــعاملـــني ليمجـــدّن الـــنّاس بـــه ربّـــهم الـــعزيـــز املـــقتدر الـــحكيم ويســـبّحّن بـــه 
بـارئـهم ويـقّدسـّن نـفس اهلل الـقائـمة عَـــَلى كـّل شـيء إن هـذا إال تـنزيـل مـن لـدن عـليم قـديـم، قـل 
يـا قـوم فـاشـكروا اهلل لـظهوره وإنّـه لـهو الـفضل األعـظم عـليكم ونـعمته األتـّم لـكم وبـه يـحيى كـلّ 
عـظم رمـيم، مـن تـوجّــــه إلـيه فـقد تـوجّــــه إلـى اهلل فـمن أعـرض عـنه فـقد أعـرض عـن جـمالـي وكـفر 
بـبرهـانـي وكـان مـن املسـرفـني، إنّـه لـوديـعة اهلل بـينكم وأمـانـته فـيكم وظـهوره عـليكم وطـلوعـه بـني 
عـباده املـقّربـني، كـذلـك أمـرت أن أبـّلغكم رسـالـة اهلل بـارئـكم وبـلَّغتكم بـما أمـرت بـه إذًا يشهـد اهلل 
عَـــَلى ذلــك ثــّم مــالئــكته ورســله ثــّم عــباده املــقّدســني، أن اســتنشقوا رائــحة الــرّضــوان مــن أوراده 
وال تـكونـّن مـن املحـرومـني، أن اغـتنموا فـضل اهلل عـليكم وال تـحتجبوا عـنه وإنّـا قـد بـعثناه عَــَلى 
هـيكل اإلنـسان فـتبارك اهلل مـبدع مـا يـشاء بـامـره املـبرم الـحكيم، إّن الـذيـن هـم مـنعوا أنـفسهم 

َعْن ظّل الغصن أولئك تاهوا ِفي العراء وأحرقتهم حرارة الهوى وكانوا من الهالكني"*.
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ويـــخاطـــب حـــضرة بـــهاء اهلل حـــضرة عـــبد الـــبهاء فِــــي لـــوح كـــتبه بخـــّط يـــده: "يـــا بـــصري، عـــليك 
بــــهائــــي وبحــــر عــــنايــــتي وشــــمس فــــضلي وســــماء رحــــمتي نــــسأل اهلل أن يــــنّور الــــعالــــم بــــعلمك 
وحـكمتك ويـقّدر لـك مـا يـفرح بـه قـلبك وتـقّر عـينك″ʺ. فِــي لـوح آخـر يـكتب مـتفّضالً: "الـبهاء عـليك 
وعـــلى مـــن يخـــدمـــك ويـــطوف حـــولـــك والـــويـــل والـــعذاب ملـــن يـــخالـــفك ويـــؤذيـــك. طـــوبـــى ملـــن واالك 
والـّسقر ملـن عـاداك". ويـعود فـيؤكّـــد فِــي لـوح آخـر: "إنّـا جـعلناك حـرزًا لـلعاملـني وحـفظًا ملـن فِــي 
الـّسموات واألرضـني وحـصنًا ملـن آمـن بـاهلل الـفرد الـخبير، نـسأل اهلل بـأن يـحفظهم بـك ويـلهمك 
ما يكون مطلع الغنى ألهل اإلنشاء وبحر الكرم ملن ِفي العالم ومشرق الفضل َعَلى األمم".

وفـي دعـاء نـزّل تـكريـًما لـحضرة عـبد الـبهاء يـتفّضل حـضرة بـهاء اهلل: "أنـت تـعلم يـا إلـهي أنّـي 
مــــا أريــــد إال بــــما أردتــــه ومــــا اخــــترتــــه إال بــــما اصــــطفيته فــــانــــصره بــــجنود أرضــــك وســــمائــــك... 
أســألــك بــولــهي فِـــي حــبّك وشــوقــي فِـــي أمــرك بــأن تــقّدر لــه وملــحبّيه مــا قــّدرتــه لــسفرائــك وأمــناء 

وحيك. إنّك أنت اهلل املقتدر القدير". 

وفــي خــطاب أمــاله حــضرة بــهاء اهلل عَـــَلى كــاتــب وحــيه املــيرزا آقــا جــان ومــوجّـــــًها لــحضرة عــبد 
الـــبهاء بـــينما كـــان حـــضرتـــه يـــزور مـــديـــنة بـــيروت يُـــقرأ مـــا يـــلي: "حَــــــْمًدا مِلَــْن تَشَـــــــرََّف أَرَْض الـــبآءِ 
ــــرَِت الـذَّرَّاُت كُــلَّ املُْمِكناِت بِــما طََلعَ واَلَح وظَهَــَر وأَشْــــــَرقَ  بِــُقدومِ مَــْن طـاَف حَــــْولَـُه األَسْـــــماُء بِــذلِـَك بَشّـَ
ْجِن َوأُفُــــِقِه شَـــــــــْمُس جَـــــــماِل غُـــــْصِن اهللِ األَعْــــــظَمِ الــــَعِظيمِ َوســــرِّ اهللِ األَقْـــــَومِ  َوخَــــــَرَج مِــــــْن بــــاِب الــــسِّ
ْجِن َوفَـرِحَـــْت أُخْــَرى. تَـعالَـى تَـعالَـى َربّـُنا  ــًها إِلَـى مَـقامٍ آخَــر. بِـذلِـَك تَـكدَّرَْت أَرُْض الـسِّ الـَقويـمِ مُـتََوجّـِ
ْجِن لِيَظْهَـــَر مــا أَنْــزَلَــُه فِــي األَلْــواحِ  ماِء وخَـــالــُق األَشــياِء الّـَـذي ِبسُــــــْلطانِــه فُــِتحَ بــاُب الــسِّ فــاطِــــُر الــسَّ
ـــُه لَــــُهَو املُـــْقتَِدُر عَـــــَلى مــــا يَــــَشاُء َوفِـــــي قَــــبَْضِتِه مَـــــَلُكوُت اإِلنْــــشاِء َوهُـــــَو املُـــْقتَِدُر الــــَعلِيمُ  مِــــــْن قَــــبُْل إِنّـَ
الـَحِكيُم. طـوبَـى ألَرٍْض فـازَْت بِــُقُدومِـــِه َولِـَعنْيٍ قَــرَّْت ِبجَــــمالِـِه َولِـَسَمعٍ تَشـرَّف بِــِإصْـــــــــغاِء نِــدائِــِه َولِـَقْلبٍ 

.” ذاَق َحالَوةَ ُحبِِّه َولَِصْدٍر رَِحَب ِبذكرِه َولَِقَلمٍ تََحرََّك َعلى ثَناِئه َولِلوحٍ َحَمَل آثارَهُ

ويـكتب حـضرة عـبد الـبهاء لـيؤكّــد السّـــــلطة الّـَتي خـولـها إلـيه حـضرة بـهاء اهلل فـيصرّح بـما يـلي: 
"حســب الــنّّص الــّصريــح لــكتاب األقــدس جــعل حــضرة بــهاء اهلل مــركــز املــيثاق مــبيّنًا لــكلماتــه، 
فهـذا املـيثاق عَــَلى درجـة مـن املـناعـة واملـتانـة بـحيث إنّـه لـم يـأِت بـمثيل لـه أّي مظهـر مـن املـظاهـر 

الّدينيّة منذ البداية حتّى يومنا هذا”.

فــمهما كــان مــقام حــضرة عــبد الــبهاء مــقامًـــا ســامــيًا، وكــان الــثّناء الّــذي مجّـــــد بــه حــضرة بــهاء 
اهلل ابـنه فِــي أثـاره املـقّدسـة ثـناًء مـدرارًا، فـال يـجب أن نفسّـــــر أّن مـثل هـذه املـيزة الـفريـدة الّـَتي 
أنـعم بـها عَــَلى حـضرة عـبد الـبهاء تـعطيه مـقامًــا مـساويًـا ملـقام والـده، أي مـقام املظهـر اإللـهيّ 
نــــفسه. ولــــكن إذا مــــا فسّــــــــرت أّي مــــن هــــذه الــــنّصوص املــــقتطفة بهــــذه الــــطّريــــقة فــــسيكون هــــذا 
ـــتي أشــــرت  الــــتّفسير وألســــباب واضــــحة، مــــعارضًــــــــــــا لــــتلك الــــتّصريــــحات واإلنــــذارات الجــــليّة والّـَ
إلــيها مــن قــبل. وبــالــفعل كــما بــيّنت آنــفًا الّــذيــن يــبالــغون فِـــي املــقام الــذي أعــطي لــحضرة عــبد 
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الـبهاء يـكونـون فِـي مـوقـف يـالمـون عـليه ويتسـبّبون بـإلـحاق األذى نـفسه الـذي يتسـبّب بـه أولـئك 
الـذيـن يـقّللون مـن شـأن مـقامـه. ومـا هـذا إال ألنّـهم بـإلـحاحـهم عَــَلى نـتيجة اسـتخلصوهـا بـدون 
أّي مـبرر مـن آثـار حـضرة بـهاء اهلل يـكونـون – دون أن يـكون لـهم قـصد فِــي ذلـك – قـد أعـطوا 
ألعـداء األمـر وبـصورة مسـتمرّة األدلّـة الّـَتي يـحتاجـها هـؤالء التّـهامـاتـهم الـباطـلة وتـصريـحاتـهم 

املضّللة، ويعاونونهم َعَلى تبرير تلك االتّهامات. 

كما أشعر أنّه من الّضروري إذًا أن أبنّي بدون أّي ترّدد أو مواربة َعَلى أنّه ال يوجد أّي سند 
لــلرّأي الــذي يــميل إلــى األخــذ بــما يــمكن أن يــوصــف "بــالــوحــدة الــغيبيّة" الّـَـتي تــربــط بــينه وبــني 
والــده، أو بــينه وبــني أّي مظهــر مــن املــظاهــر اإللــهيّة الــّسابــقة- فــمثل هــذا الــّسند ال يــوجــد فِـــي 
"الـكتاب األقـدس". وال فِــي "كـتاب عهـدي" وال حـتّى فِــي "سـورة الـغصن" أو فِــي أّي لـوح مـن 

األلواح، أَكانَْت هذه ألواًحا أظهرها حضرة بهاء اهلل أو حضرة عبد البهاء…

فـــالـــتّعليق الّـــذي كـــتبه حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــنفسه عَــــْن "ســـورة الـــغصن" هـــو: "أؤكّــــد أّن املـــعنى 
الــــحقيقيّ، واملــــغزى األصــــليّ، والسّـــــــــّر الــــخفيّ لهــــذه اآليــــات، ولهــــذه الــــكلمات، هــــو عــــبوديّــــتي 
للجـمال األبـهى وعـتبته املـقّدسـة، وفـناء ذاتـي وانـعدامـي الـتّام عـنده. إّن هـذا لـهو تـاجـي املـنير 
وغـــــايـــــة أمـــــلي. وبهـــــذا فخـــــري فِــــــي مـــــلكوت األرض والـــــّسماء. وبهـــــذا يـــــكون عـــــزّي بـــــني جـــــموع 
املـختاريـن مـن عـباده". ويـنذرنـا فِــي املـقطع الـذي يـتلو هـذا مـباشـرة قـائـالً: "ال يـسمح ألحـد أن 
يبنّي هذه اآليات تبيانًا آخر". ويعود فيؤّكد بهذا الخصوص قائالً: "إنّني مبنّي كلمة اهلل طبًقا 
لــــتلك الــــنّصوص الــــواضــــحة فِـــــي "الــــكتاب األقــــدس" و "كــــتاب عهــــدي" وكــــّل مــــن ينحــــرف عَـــــنْ 

تبياني إنّما هو ضحيّة هواه”.

وعــالوة عَـــَلى ذلــك فــإّن االســتنتاج الّــذي ال يــمكن تــالفــيه إذا مــا اعــتقدنــا فِـــي املــطابــقة الــذّاتــيّة 
ملـــؤسّــــــــس ديـــننا مـــع مـــن يـــحتّل مـــركـــز مـــيثاقـــه هـــو أَن نـــضع حـــضرة عـــبد الـــبهاء فِــــي مـــقام هـــو 
أسـمى مـن مـقام حـضرة الـباب – وهـذا عـكس املـبدأ األسـاسـيّ لهـذا الـظّهور – رغـم أّن هـذا 

املبدأ لم يصبح معروفًا معرفة تاّمة بعد. وسيبّرر مثل هذا الزّعم الخاطئ التّهمة الَّتي 
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ـــتي ســــعوا بــــها لــــتسميم أفــــكار أتــــباع  وجّـــــــهها الــــنّاقــــضون طــــيلة دورة حــــضرة عــــبد الــــبهاء، والّـَ
حضرة بهاء اهلل املخلصني وتزييف إدراكهم.

ـــتي نــــّصها كــــّل مــــن حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــضرة الــــباب أن  ولــــعّله مــــن األصــــحّ طــــبًقا لــــلمبادئ الّـَ
يــــكون بــــدالً مــــن هــــذه املــــعادلــــة املــــطابــــقة بــــني حــــضرة بــــهاء اهلل وحــــضرة عــــبد الــــبهاء – وهــــي 
مـــطابـــقة غـــير حـــقيقيّة – اعـــتبار مبشّـــــــر ديـــننا ومـــؤسّـــــــس هـــذا الـــّديـــن مـــطابـــقني فِـــي جـــوهـــرهـــما، 
وهــي حــقيقة يــؤكّــــدهــا دون أي الــتباس نــّص "ســورة الــهيكل" حــيث يــتفضل حــضرة بــهاء اهلل 
قــائــالً: "لَــْو كَـــاَن الــنُّْقطَُة األُولَــى عَـــَلى زَعْـــِمُكْم غَــيِْري، َويُــْدرُِك لِــقائِــي لَــْن يُــفَاِرَق مِـــنِّي، َويَسْــــــتَأْنِــسُ 
ــــَر الـنَّاَس بِـَمَلُكوتـي  بِـنَفْسي، واسْـــــتأْنَسْـــــُت بِـنَفِْسِه فِـي أَيّـَامـي، إِنّـَُه نـاَح لِـِفرَاقِـي. قَـْد سَـــــبََقِني لِيُبَشّـِ
كَـــذلِـك نُـزِّل فِــي األَلْــواحِ إِْن أَنْـتُْم مِـــَن الـنَّاظِـــريـَن، فـيَا لَــيَْت يَـُكوُن مِـــْن ِذي سَــــــَمعٍ لِـيَْسمعَ ضَـــــــــجِيَجهُ 
فِــي الـبَيان بِــَما َورََد عَــَلى نَـفِْسي مِــْن هَــؤالِء الـغافـلني"... لـيس حـضرة عـبد الـبهاء مظهـرًا إلـهيًّا، 
فـهو يسـتقي نـوره وعـونـه مـن املـنبع الـرّئـيس لـلظّهور الـبهائـيّ. فـهو كـان يـعكس أشـّعة نـور مجـد 
حـضرة بـهاء اهلل كـمرآة صـافـية كـامـلة ال يـمتلك فِــي ذاتـه تـلك الـحقيقة الـّشامـلة الّـَـتي ال يـمكن 
أن تـوصـف والّـَتي تـكون حـيازتـها مـيزةً مـن مـيّزات الـنُّبُوَّة. إّن كـلمات حـضرة عـبد الـبهاء ليسـت 
فِـــي نــفس مــرتــبة كــلمات حــضرة بــهاء اهلل رغــم أنّــها ســاريــة املــفعول مــثل كــلمات حــضرة بــهاء 
اهلل. فـــال يـــجب أن نـــعتبر حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــمثابـــة مـــجيء يـــسوع املـــسيح، أي االبـــن الّــــذي 
سـيأتـي فِــي مجـد األب، إّن كـّل هـذه الـحقائـق تجـد مـا يـبّررهـا ومـا يـؤكّـــدهـا فِــي الـبيان الـتّالـي 
الــذي وجّــــهه حــضرة عــبد الــبهاء إلــى بــعض املــؤمــنني فِــي أمــريــكا، وهــو مــا يجــدر بــي أن أخــتم 
بـه هـذا الجـزء مـن مـقالـي: "لـقد كـتبتم أّن هـناك اخـتالفًـا فِــي الـرّأي لـدى املـؤمـنني حـول املـجيء 
الـثّانـي لـلّسيّد املـسيح... ولـقد ظهـر هـذا الـّسؤال مـرّة بـعد أخـرى، وأعـطي جـوابـه مـن قـلم عـبد 
البهاء ِفي بيان واضح ال مجال إلى رفضه، وهو أّن املقصود ِفي النّبوءآت من رّب الجنود
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ــزة عَـــَلى  واملــسيح املــوعــود هــو الجــمال املــبارك وحــضرة األعــلى، ويــجب أن تــكون عــقائــدكــم مــركّـَ
هــذا الــنّّص. إّن اســمي عــبد الــبهاء، وصــفتي عــبد الــبهاء، وذاتــي عــبد الــبهاء، وحــقيقتي عــبد 
الـبهاء، وحـمدي عـبد الـبهاء، وعـبوديّـتي للجـمال املـبارك هـي إكـليلي الجـليل... فـليس لـي أبـًدا 
ولــن يــكون لــي اســم أو لــقب أو ذكــر أو ثــناء ســوى إنّــني عــبد الــبهاء. إّن هــذا هــو أمــلي وغــايــة 

رجائي، وفي هذا حياتي األبديّة ومجدي الخالد". 

1صعود حضرة عبد البهاء

ـتي حــّملها إيّــاه  انــتهى اآلن عــمل حــضرة عــبد الــبهاء الــعظيم، وانجــزت الــرّســالــة الــتّاريــخيّة الّـَ
والـده مـنذ تـسع وعشـريـن سـنة خـلت إنـجازًا مـجيًدا، فـكتب بـذلـك فـصل خـالـد فِــي تـاريـخ الـقرن 
الـبهائـي األّول وشـارف الـنّهايـة عـصر الـبطولـة املـجيد مـن الـّدورة الـبهائـيّة – ذلـك الـعصر الـذي 
اشـترك فـيه حـضرة عـبد الـبهاء مـنذ الـبدايـة، ولـعب فـيه دورًا فـريـًدا، ولـقد قـاسـى كـما لـم يـقاسِ 
أحـد مـن تـالمـيذ األمـر الـذي تَجَــــرَّعُـــوا كـأس الـّشهادة، وجـاهـد كـما لـم يـجاهـد أحـد مـن أبـطالـه 

العظام، وشهد من الفتوحات ما لم يشهده املبّشر بالّدين وال مؤّسس الدين.

وفـي نـهايـة رحـالتـه الـغربـيّة الـّشاقّـة الّـَتي اسـتنزفـت آخـر دانـق مـن قـّوتـه املضمحـّلة كـتب يـقول: 
"أيّـها األحـبّاء سـيأتـي وقـت أفـارقـكم فـيه، لـقد فـعلت كـّل مـا يـجب عـليّ أن أفـعله، وخـدمـت أمـر 
حــضرة بــهاء اهلل بــقدر مــا أوتــيت مــن قــّوة، ولــم أهــدأ فِــي حــياتــي ال لــيالً وال نــهارًا، وإنّــي آلمــل 
كــّل األمــل أن أرى األحــبّاء األعــزّاء يتحــّملون مــسؤولــيّات األمــر املــبارك، أيّــام حــياتــي مــعدودة 
ولـم يـعد لـي فـيها مـن سـرور سـوى هـذا األمـل"، ومـن قـبل ذلـك بـعد سـنوات أشـار إلـى صـعوده 
بـقولـه: "أيـها األحـبّاء األوفـياء ! إذا اتّـفق فِــي وقـت مـن األوقـات أن حـدثـت فِــي الـبقعة املـباركـة 
حــوادث مــؤملــة فــال تــضطربــوا وال تــفزعــوا وال تــخافــوا وال تحــزنــوا قــّط ومــائــة قــّط! فــإّن مــا يحــدث 
يـكون سـببًا لـعلّو كـلمة اهلل وانـتشار نـفحاتـه". ثـّم بـقولـه أيـًضا: "اعـلموا أنّـي بـينكم دائـًما أبـًدا 
ســـواء أكـــنت فِـــي هـــذا الـــعالـــم أم لـــم أكـــن". كـــما أنّـــه نـــصح ألحـــبّائـــه فِـــي أحـــد ألـــواحـــه األخـــيرة 
بــقولــه: "ال يــنبغي لــكم أن تــنظروا لــشخص عــبد الــبهاء ألنّــه ســوف يــوّدعــكم آخــر األمــر، وإنّــما 
انـظروا إلـى كـلمة اهلل... إّن أحـبّاء اهلل يـجب أن يـقومـوا بـثبات راسـخ بـحيث لـو أصـبح مـائـة مـن 
أمـــثال عـــبد الـــبهاء هـــدفًـــا لـــسهام الـــبالء فِــــي لحـــظة واحـــدة ملـــا تـــغيّر الـــعزم وال الـــنّيّة وملـــا تـــبّدل 

االشتعال واالنجذاب واالشتغال بخدمة أمر اهلل".

وفــي لــوح وجّـــــهه إلــى أحــبّاء أمــريــكا قــبل صــعوده بــأيّــام قــالئــل أرخــى الــعنان لــحنينه املــكبوت 
إلــى مــغادرة هــذا الــعالــم فــقال: "لــقد هجــرت الــعالــم وأهــله... أضــطرب فِـــي قــفص هــذا الــعالــم 
اضــــطراب الــــطّائــــر املــــفزع يــــضرب بــــجناحــــيه وذنــــبه. وفــــي كــــّل يــــوم أحــــّن إلــــى الــــطّيران إلــــى 

1 من كتاب القرن البديع
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مــلكوتــك. يــا بــهاء األبــهى! اســقني كــأس الــفداء ونــّجني". وقــبل صــعوده بســتّة أشهــر تــقريــبًا 
أنـزل مـناجـاة تشـريـفًا ألحـد أقـارب الـباب فـكتب فـيها يـقول: "رَبِّ قَـْد َوهَــَن الـَعظُْم مِــنِّي َواشْـــــتََعلَ 
الــرَّأُْس شَـــــــيْبًا َوقَــْد بَــَلْغُت مِـــَن الــُعْمِر عَـــِتيًّا، فَــما بَــِقيَ لــي ال حَـــــرَكَـــٌة واَل سُــــــُكوٌن واَل قَــوَّةٌ حَـــــتّى أَقُــومَ 
بِــها عَــَلى عُــبوِديّـَِة أَحِـــبَِّتَك الّـَذيـَن اخْــتَرتَـُهْم فِــي بـاِب أَحَــــِديّـَتَك َوانْـتََخبْتَُهْم إِلعـالِء كَـــلَِمِتَك َواجْــــتَبَيْتَُهمْ 
ــــْل فِـــي عُـــُروجــي إِلــى عَـــتَبَِتَك الــُعْليا َوصُــــــــــُعوِدي إِلــى الــنَّْشأَِة األُخْـــَرى  لِنَشْــــــِر نَــفَحاتِـــَك. رَبِّ رَبِّ َعجّـِ

َوُوفُوِدي َعَلى بَاِب فَْضلَِك ِفي ِجواِر رَْحَمِتَك الُكبْرى”.

ومـن األحـالم الّـَتي كـان يـراهـا، ومـن األحـاديـث الّـَتي كـان يـتفّضل بـها، ومـن األلـواح الّـَتي كـان 
يـنزلـها كـان اقـتراب خـاتـمته الـحثيث يـزداد اتّـضاحًــــا، فـقبل صـعوده بشهـريـن أخـبر أهـله بحـلم 
رآه، قـال: "رأيـتني أقـف فـي محـراب مسجـد عـظيم مـكان اإلمـام، وفـي تـلك األثـناء أدركـت أنّ 
عــدًدا عــظيًما مــن الــنّاس طــفقوا يــدخــلون جــماعــة فِـــي أثــر جــماعــة فــيزداد بــهم عــدد املــصّلني 
حـتّى أصـبحوا جـمًعا غـفيرًا واصـطفّوا مـن خـلفي، وفـي وقـفتي هـذه أذّنـت فـيهم بـصوت مـرتـفع 
ثـّم خـطر لـي بـغتة أن أخـرج مـن املسجـد. فـلّما وجـدت نـفسي خـارجـه فـّكرت: ملـاذا خـرجـت قـبل 
إنــهاء الــّصالة؟ ولــكنّي قــلت لــنفسي: ال بــأس! مــا دمــت قــد أذّنــت لــلّصالة بــصوت مــرتــفع فــإنّ 
هــذا الجــمع الــغفير ســوف يــؤّدون الــّصالة وحــدهــم" وبــعد أســابــيع قــليلة، حــني كــان يــقيم فِـــي 
غـــرفـــة مـــنعزلـــة فِــــي حـــديـــقة مـــنزلـــه، قـــّص حـــلًما آخـــر عَـــــَلى مـــن كـــان حـــولـــه قـــال: "رأيـــت حـــلًما، 
وشــــاهــــدت الجــــمال املــــبارك يــــقبل عــــليّ ويــــقول لــــي اهــــدم هــــذه الــــغرفــــة". ولــــم يــــدرك أحــــد مــــن 
الـــحاضـــريـــن داللـــة هـــذا الحـــلم حـــتّى صـــعد حـــضرتـــه بـــعد ذلـــك بســـرعـــة. حـــينذاك اتّـــضح لـــهم 

جميًعا أّن ما أريد بكلمة الغرفة إنّما كان هيكل جسده.

وقــبل شهــر مــن صــعوده (الــذي حــدث فِـــي الــّساعــات األولــى مــن الــيوم الــثّامــن والعشــريــن مــن 
تشــريــن الــثّانــي ســنة 1921 وهــو فِـــي عــامــه الــثّامــن والسّــــــبعني) أشــار إلــى ذلــك صــراحــة فِـــي 
كــــلمات مســــتبشرة مــــطمئنّة وجّـــــــهها إلــــى مــــؤمــــن كــــان يــــندب مــــوت أخــــيه، وقــــبل أســــبوعــــني مــــن 
صــعوده تحــّدث إلــى بســتانــيه املخــلص فِـــي نــغمة تــشير إشــارة واضــحة إلــى أنّــه يــعلم اقــتراب 
أجـله، قـال: "لـقد تـعبت تـعبًا ال يـوصـف بـوصـف وبـلغ بـي األمـر مـبلغه بـحيث يـجب أن أتـرك كـل 
شــيء وأفــّر، إنّــني أعجــز عــن املــشي مــن شــّدة الــّضعف" ومــضى يــقول: "ولــقد اتّــفق لــي فِـــي 
أواخــر أيــام الجــمال املــبارك أن وردت ســاحــته املــقدســة يــومًـــا وتشــرّفــت بــدخــول غــرفــة التّحــريــر 
ونــــزول اآليــــات فِـــــي الــــبهجة فــــالحــــظت أّن األلــــواح واألوراق واآلثــــار الــــعديــــدة قــــد تــــبعثرت فِـــــي 
أطـــراف الـــغرفـــة رزمًــــا رزمًــــا فشـــرعـــت عَـــــَلى الـــفور فِــــي جـــمع تـــلك األوراق، فـــشاهـــدت الجـــمال 
املــبارك وتــفضل فــقال: مــاذا تــفعل؟ ال فــائــدة مــن جــمع هــذه األوراق! يــجب أن أتــرك كــّل شــيء 
وأرحــل. وأنــا اآلن قــد أتــممت أعــمالــي ولســت قــادرًا عــلى تحــّمل مــا هــو أكــثر مــن هــذا، فــيجب 

إذًا أن أترك كّل شيء وأرحل".
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وطـفق عـبد الـبهاء حـتّى الـيوم األخـير مـن حـياتـه األرضـيّة يـغدق املـحبّة الّـَـتي كـان يـغدقـها مـن 
ــتي كــان يــبذلــها مــن قــبل لــلفقير  قــبل عَـــَلى الــرّفــيع والــوضــيع عَـــَلى حــّد ســواء، ويــبذل املــعونــة الّـَ
واملـسكني، ويـقوم بـما كـان يـقوم بـه نـحو ديـن والـده مـن واجـبات كـانـت ديـدنـه مـن أيّـام طـفولـته، 
وفــي يــوم الجــمعة الــّسابــق لــصعوده شهــد صــالة الظّهــر فِـــي املسجــد – رغــم إعــيائــه – وفــّرق 
الـّصدقـات مـن بـعد ذلـك عَــَلى الـفقراء كـما كـانـت عـادتـه، وأمـلى بـضعة ألـواح – كـانـت هـي آخـر 
مــا أنــزل – وبــارك زواج خــادم أمــني كــان حــضرتــه أصــّر عَـــَلى أن يــتّم فِـــي ذلــك الــيوم، وحــضر 
اجـتماع األحـبّاء املـعتاد فِـي مـنزلـه، فـلّما كـان الـيوم الـتّالـي أحـّس بـالحـّمى، وملّا كـان غـير قـادر 
عَــــــَلى مـــــغادرة املـــــنزل فِــــــي يـــــوم األحـــــد الـــــتّالـــــي فـــــقد أرســـــل جـــــميع األحـــــبّاء إلـــــى مـــــقام الـــــباب 
لــــيحضروا االحــــتفال الــــذي أقــــامــــه زائــــر فــــارســــيّ بــــمناســــبة ذكــــرى إعــــالن املــــيثاق، واســــتقبل 
بــحفاوتــه املــواتــية ورقّــة حــاشــيته مــفتي حــيفا ورئــيس بــلديّــتها ورئــيس شــرطــتها فِــي عــصر ذلــك 
الـيوم نـفسه رغـم اإلعـياء املـتزايـد، وفـي تـلك الـّليلة – وهـي آخـر لـيلة مـن حـياتـه – اسـتفسر عـن 
صـحة كـّل فـرد مـن أفـراد عـائـلته وكـذلـك عـن صـّحة الـزّوار واألحـبّاء فِـي حـيفا قـبل أن يـأوي إلـى 

فراشه.

وفـي الـّساعـة الـواحـدة والـّربـع صـباحًــــا نـهض ومـضى إلـى مـنضدة فِــي غـرفـته وشـرب قـليالً مـن 
املـــاء ثـــم عـــاد إلـــى فـــراشـــه، وبـــعد قـــليل طـــلب إلـــى إحـــدى ابـــنيته الـــّلتني سهـــرتـــا عـــليه أن تـــرفـــع 
السـتائـر الشّــــــبكيّة شـاكـيًا مـن أنّـه يجـد صـعوبـة فِــي الـتّنفّس، وأحـضر لـه شـيء مـن مـاء الـورد 
فشـرب مـنه ثـم اسـتلقى مـرّة أخـرى فـلّما عـرض عـليه الـطّعام قـال بـوضـوح "أتـريـدون أن أتـناول 
شـيئًا مـن الـطّعام وأنـا ذاهـب؟" وبـعد دقـيقة أخـرى رفّـت روحـه بـجناحـيها صـاعـدة إلـى مـقرهـا 
األبـــدّي لـــتنضّم – بـــعد حـــنيٍ طـــويـــل – إلـــى مجـــد أبـــيه املـــحبوب، وتـــتذّوق ســـعادة االتّـــحاد مـــعه 

اتّحاًدا دائًما.

وانتشـــرت أنـــباء صـــعوده املـــفاجئ غـــير املـــتوقّـــع انـــتشار الـــنّار املســـتشريـــة فِـــي أرجـــاء املـــديـــنة، 
وطــــيّرت فِـــــي الــــحال عَــــــَلى أســــالك الــــبرق إلــــى أنــــحاء املــــعمورة الــــقصيّة، فــــما لــــبث أن صــــعق 
الحــزن جــامــعة أتــباع حــضرة بــهاء اهلل فِـــي الشّـــــــرق والــغرب، انــهالــت الــرّســائــل مــن الــقاصــي 
والــّدانــي، مــن الــرّفــيع والــوضــيع عَـــْن طــريــق الــبرق والــبريــد حــامــلة إلــى الــعائــلة الــثّكلى املــلتاعــة 

عبارات التّمجيد واإلخالص والحزن والرّثاء.

3أبــرق ونســنت تشــرشــل وزيــر املســتعمرات الــبريــطانــيّة إلــى الــّسيّد هــربــرت صــامــويــل املــندوب  2

الـّسامـي فِــي فلسـطني عَــَلى الـفور مـكّلفًا إيّـاه أن "يـبّلغ الـجامـعة الـبهائـية بـاسـم حـكومـة جـاللـة 

Mr.Winston Churchill 2

 Mr. Herbert Samual3

!١۱٤٧۷



4املـلك – عـزاءهـا ومـشاطـرتـها األحـزان". وأبـرق الـفيكونـت ألـّلنبي املـندوب الـّسامـي فِــي مـصر 

إلـــى املـــندوب الـــّسامـــي فِـــي فلســـطني راجـــيًا إيّـــاه أن "يـــبّلغ أقـــارب املـــرحـــوم الـــّسير عـــبد الـــبهاء 
عـــبّاس أفـــندي والـــجامـــعة الـــبهائـــيّة عـــزاءه الـــحاّر فِــــي فـــقدان الـــزّعـــيم املبجّــــــل". وكـــلف مجـــلس 
الــوزراء فِـــي بــغداد رئــيس الــوزراء الــسيد عــبد الــرحــمن أن يــبّلغ "عــزاءهــم إلــى أســرة صــاحــب 
5الـــــفضيلة عـــــبد الـــــبهاء فِــــــي مـــــصيبتهم". وأرســـــل الـــــجنرال كـــــونجـــــريـــــف الـــــقائـــــد الـــــعام لـــــلبعثة 

املـــصريّـــة الـــعسكريّـــة إلـــى املـــندوب الـــّسامـــي فِـــي فلســـطني رســـالـــة يـــرجـــوه فـــيها أن "يـــبّلغ أحـــرّ 
6الـــعزاء ألســـرة املـــرحـــوم الـــّسير عـــبّاس الـــبهائـــي". وكـــتب الـــجنرال الـــّسير آرثـــر مـــونـــي حـــاكـــم 

فلســـطني الـــّسابـــق فـــعبّر عَـــــْن حـــزنـــه واحـــترامـــه الـــعميقني لـــه وإعـــجابـــه بـــه وعـــن مـــؤاســـاتـــه فِــــي 
ــتي تــكبّدتــها أســرتــه. وكــتبت شــخصيّة مــن الــّشخصيات املــمتازة فِـــي جــّو جــامــعة  الــخسارة الّـَ
اكـسفورد الـعلمي، وهـو أسـتاذ مـشهور وعـالـم جـليل بـاسـمه واسـم زوجـته فـقال: "إّن الـّصعود 
وراء الـحجاب إلـى حـياة أكـمل وأتـّم ال بـّد أن يـكون عـجيبًا ومـباركًـــا عَــَلى نـحو خـاّص بـالـقياس 

إلى من سما بأفكاره وجاهد ِفي أن يحيى حياة سامية هنا َعَلى األرض”.

9أسـهمت كـثير مـن الجـرائـد املـختلفة أمـثال الـتّيمز الـلندنـيّة والـّديـلي مـيل واملـورنـينج بـوسـت  8 7

12والـنّيويـورك ورلـد ولـوتـان والـتّيمز الـهنديّـة وغـيرهـا مـن الجـرائـد الـّصادرة بـالـّلغات املـختلفة  11 10

وفـــي األقـــطار املـــختلفة، أقـــول أســـهمت فِــــي تـــأبـــني ذلـــك الّـــذي أّدى لـــقضيّة اإلخـــاء اإلنـــسانـــيّ 
والّسالم العامليّ هذه الخدمات الّشهيرة الخالدة.

وأرســل الــّسير هــربــرت صــمويــل مــن فــوره رســالــة يــفصح فــيها عَـــْن رغــبته فِـــي تــشييع الــجنازة 
لــــكي "أعــــبر عَـــــْن احــــترامــــي لــــعقيدتــــه وتــــبجيلي لــــشخصه" كــــما كــــتب فــــيما بــــعد، أمّـــــا مــــوكــــب 
الــــجنازة الــــذي ســــار صــــباح الــــثاّلثــــاء – والّــــذي لــــم تشهــــد لــــه فلســــطني مــــثيالً مِـــــْن قَــــبُْل – فــــقد 
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 General Congreve5

 General Sir Arthur Money6

Times 7

Daily Mail 8

Morning Post  9

New York World 10

Le Temps 11

Times of India 12

!١۱٤٨۸



اشــترك فــيه مــا ال يــقّل عَــــْن عشــرة آالف نــسمة تــمثّل كــّل طــبقة وديــن وجــنس فِـــي هــذه الــبالد. 
ولـــــقد شهـــــد املـــــندوب الـــــّسامـــــي فـــــيما بـــــعد فـــــقال "اجـــــتمعت جـــــموع غـــــفيرة آســـــفة عَــــــَلى مـــــوتـــــه 
13ومسـتبشرة بـذكـرى حـياتـه". وكـذلـك كـتب الـّسير رونـالـد سـتورز حـاكـم الـقدس حـينذاك فـقال 

فِـــي وصــف مــوكــب الــجنازة "لــم أعــرف قــّط تــعبيرًا أشــّد اتّــحاًدا عــن األســف واالحــترام كــذلــك 
الذي أوحت به بساطة ذلك املوكب املطلقة″ʺ.

وحـمل الـتّابـوت الّــذي يـحتوي رفـات حـضرة عـبد الـبهاء إلـى مـقرّه األخـير عَــَلى أكـتاف أحـبّائـه، 
وتـــقّدمـــت مـــوكـــب الـــجنازة كـــوكـــبة مـــن بـــولـــيس املـــديـــنة كحـــرس شـــرف، تـــالهـــا بـــالـــتّرتـــيب فـــريـــق 
الـــكّشافـــة اإلســـالمـــيّة واملـــسيحيّة رافـــعني أعـــالمـــهما، ثـــم طـــائـــفة مـــن املـــرتّـــلني املســـلمني يـــرتّـــلون 
آيـات الـقرآن، ثـّم أقـطاب املسـلمني وعـلى رأسـهم املـفتي، ثـّم بـعض الـقساوسـة الـالتـني والـيونـان 

واالنجليكان. 

وســـار خـــلف الـــتّابـــوت أفـــراد عـــائـــلته والـــّسير هـــربـــرت صـــمويـــل املـــندوب الـــّسامـــي الـــبريـــطانـــي 
14والـّسير رونـالـد سـتورز حـاكـم الـقدس والـّسير سـتيوارت سـيمس حـاكـم فـينقيا ورجـال الـّدولـة 

وقــناصــل الــّدول املــختلفة املــقيمني بــحيفا، ووجــوه فلســطني مــن املســلمني والــيهود واملــسيحينّي 
والـــّدروز، كـــما ســـار املـــصريّـــون والـــيونـــان واألتـــراك والـــعرب واألكـــراد واألوربّـــيّون واألمـــريـــكيّون 
رجـــاالً ونـــساء وأطـــفاالً، ورقـــى املـــوكـــب الـــثّاكـــل الـــطّويـــل فِــــي ســـيره الـــبطيء بـــني نـــحيب الـــقلوب 

املفجوعة وأنينها- سفوح الكرمل حتى وصل إلى مقام الباب.

وبــجوار املــدخــل الشّـــــــرقــي لــلمقام وضــع الــتّابــوت املــقّدس عَـــَلى مــنضدة عــاديّــة، وبــمحضر مــن 
هـذا الجـمع الـحاشـد ألـقى تـسعة خـطباء مـن املسـلمني والـيهود واملـسيحينّي خـطبهم الـتّأبـينيّة 
وكـــان مـــن بـــينهم مـــفتي حـــيفا، فـــلّما فـــرغ هـــؤالء تـــقّدم املـــندوب الـــّسامـــي مـــن الـــتّابـــوت وانـــحنى 
بـــــرأســـــه نـــــحو املـــــقام ورفـــــع لـــــعبد الـــــبهاء فـــــروض الـــــوداع األخـــــير، وحـــــذا حـــــذوه رجـــــال الـــــّدولـــــة 
اآلخـرون. ثـم نـقل الـتّابـوت إلـى إحـدى غـرفـات املـقام، وهـناك خـفض بحـزن وإجـالل ووضـع فِـي 

مقرّه األخير ِفي مدفن مجاور لتلك الَّتي ترقد فيها رفات الباب. 

وفـي غـضون األسـبوع الـذي تـال صـعوده كـان الـطّعام يـقّدم يـومـيًّا فِــي مـنزلـه لـفقراء مـن حـيفا 
يــــتراوحــــون بــــني الخــــمسني فــــقيرًا واملــــائــــة فــــقير، عَـــــَلى حــــني فــــرّقــــت الــــحنطة لــــذكــــراه فِـــــي الــــيوم 
الـــّسابـــع فـــيما يـــقرب مـــن ألـــف فـــقير بـــغّض الـــطرف عَـــــْن عـــقائـــدهـــم أو أجـــناســـهم، وفـــي الـــيوم 
األربـعني أقـيم احـتفال مـهيب تخـليًدا لـذكـراه دعـي إلـيه مـا يـقرب مـن سـتّمائـة نـسمة مـن أهـالـي 
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حــــيفا وعــــكاء واألمــــاكــــن املــــجاورة فِــــي فلســــطني وســــوريّــــا بــــما فــــيهم رجــــال الــــّدولــــة ووجــــوه مــــن 
مختلف امللل واألجناس، وقّدم الطعام ألكثر من مائة فقير ِفي ذلك اليوم أيًضا.

ونــــهض أحــــد الــــضيوف املــــجتمعني – وهــــو الــــحاكــــم فــــينقيا فــــألــــقى خــــطابــــه الــــتّأبــــينيّ األخــــير 
لــذكــرى حــضرة عــبد الــبهاء بــقولــه: "أعــتقد أن لــدى الــكثيريــن مــنّا صــورة واضــحة لــلّسير عــبد 
الـــبهاء عـــباس، لـــهامـــته الجـــليلة وهـــو يـــمشي مـــفّكرًا فِــــي شـــوارعـــنا، ملســـلكه الـــّلطيف الـــرّقـــيق، 
لــــشفقته، لــــحبّه لــــألطــــفال واألزهــــار، لــــكرمــــه وعــــنايــــته بــــالــــفقراء املــــساكــــني، وقــــد بــــلغ مــــن لــــطفه 
وبـساطـته أن كـان املـرء يـنسى أنّـه بـمحضر مـعّلم عـظيم، وأّن كـتابـاتـه وأحـاديـثه مـا زالـت عـزاء 

وإلهاًما ملئات وألوف من النّاس ِفي الّشرق والغرب”.

وهـكذا انتهـت واليـة مـن كـان يجسّــــــد بـفضل املـنزلـة الّـَـتي وهـبها إيّـاه والـده – مـؤسّــــــسة ال شـبيه 
لــها فِـــي الــتّاريــخ الــّديــني كــّله، وهــي واليــة تــشير إلــى املــرحــلة الــنّهائــيّة مــن الــعصر الــرّســولــي 

البطولي أال وهو أمجد عصور دورة حضرة بهاء اهلل.

عـلى يـديـه تـّم إعـالن املـيثاق ذلـك "املـيراث املـرغـوب الّــذي ال عـدل لـه" الّــذي أورثـه إيّـاه مـؤسّــــــس 
ــتي مـــنحته إيّـــاهـــا هـــذه  الـــّدورة الـــبهائـــيّة، كـــما تـــّم الـــّدفـــاع عـــنه وثـــبتت حـــقيقته، وبـــتلك الـــقّوة الّـَ
األداة اإللـــهيّة املـــقّدســـة اخـــترق الـــغرب نـــور ديـــن اهلل الجـــديـــد، وانتشـــر حـــتى جـــزائـــر املـــحيط 
الــهادئ، وأضــاء حــواشــي قــارة اســترالــيشيا، وبــتدخّـــله الــّشخصي ذاع صــيت الــرّســالــة الّـَـتي 
ذاق حـامـلها مـرارة الـحبس مـدى حـياتـه، وتجـّلت طـبيعتها وغـايـتها ألّول مـرة فِـي تـاريـخها أمـام 
جــــــموع مــــــن املســــــتمعني املتحــــــّمسني مــــــن كــــــافّــــــة األجــــــناس والــــــطّبقات فِــــــي أهــــــّم مــــــدن الــــــقارّة 
األوروبّـــية واألمـــريـــكيّة الـــّشمالـــيّة، وبسهـــره الـــّدائـــب نـــقلت رفـــات حـــضرة الـــباب (بـــعد إخـــفائـــها 
خــمسني ســنة) إلــى األرض املــقّدســة آمــنة، واســتقرّت اســتقرارًا خــالــًدا الئــًقا فِـــي الــبقعة الّـَـتي 
عـــــيّنها حـــــضرة بـــــهاء اهلل بـــــنفسه وبـــــاركـــــها بـــــمحضره، وبـــــفعالـــــيّته الجـــــريـــــئة شـــــيّد فِــــــي آســـــيا 
الـــوســـطى، فِــــي تـــركســـتان الـــّروســـية أول "مشـــرق األذكـــار" فِــــي الـــعالـــم الـــبهائـــي، وبـــتشجيعه 
الــّدائــم بــدأت مــهّمة مــماثــلة ولــكنّها عَـــَلى نــطاق أكــبر، وبــارك لــها أرضًــــــــــا فِـــي قــلب قــارة أمــيركــا 
الــّشمالــيّة، وبــفضل الــعنايــة الّـَـتي ظــّللته مــنذ افــتتاح عهــده ذّل عــدّوه السّــــــلطانــيّ حــتّى تــساوى 
بـالـتّراب، واسـتؤصـلت شـأفـة الـنّاقـض األكـبر ملـيثاق والـده وزال زواالً نـهائـيًّا ذلـك الخـطر الّـذي 
كـــان يتهـــّدد قـــلب الـــّديـــن مـــنذ أن أخـــرج حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى األراضـــي الـــتّركـــيّة، وبـــمتابـــعته 
ــتي ســنّها والــده تــشّكلت الــهيئات األســاســيّة  لــتعليماتــه وعــمله بــمقتضى املــبادئ والشّـــــــرائــع الّـَ
املبشّــــــــرة بـــاالفـــتتاح الـــرّســـمي لـــلنّظام اإلدارّي الّــــذي أخـــذ يـــتأسّــــــــس بـــعد صـــعوده، وبـــمجهوده 
املـتواصـل اتّـضحت املـبادئ والـتّعالـيم الّـَـتي تـكّون لحـمة إلـهام والـده وسـداه وتـدعّــمت أصـولـها 
األســاســيّة وشــرحــت ونــفذت مــوادهــا تــنفيذًا مــفصال وتجــّلت صــّحة حــقائــقها وضــرورتــها تجــّليًا 
ــتي أنـــزلـــها، وخـــطبه  ــتي كـــتبها، وآالف األلـــواح الّـَ كـــامـــالً، كـــما يـــتّضح ذلـــك مـــن مـــوضـــوعـــاتـــه الّـَ
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ـتي خــّلفها لــألجــيال الــقادمــة ومــعظمها بــالــفارســيّة وبــعضها  ومــناجــاتــه وأشــعاره وتــفسيراتــه الّـَ
بــالــعربــيّة وقــليل مــنها بــالــتّركــيّة، وبــاإلنــذارات الّـَـتي نــطق بــها قــّدرت لــالنــسانــيّة الــغافــلة الــغارقــة 
فِــي املـاّديّـة الـنّاسـية لـربّـها األخـطار الّـَتي تهـّدد حـياتـها املـنظّمة، واضـطرّت – نـتيجة لـضاللـها 
املـلحّ – إلـى أن تتحـّمل وقـع الـّصدمـات املـبدئـيّة لهـذا االنـقالب الـعاملـيّ الّـذي مـا زال إلـى يـومـنا 
هــذا يــزعــزع أســس املــجتمع اإلنــسانــيّ، وأخــيرًا بــذلــك الــتّوكــيل الــذي أعــطاه لــلجامــعة الجــريــئة 
الّـَتي سـكبت فـتوحـات أفـرادهـا الـرّاسـخة نـورًا وهّــاجًــــا عَــَلى صـفحات واليـته، أقـول بهـذا الـتّوكـيل 
نـــفّذ خـــطّة اســـتطاعـــت – بـــعد افـــتتاحـــها الـــرّســـميّ مـــباشـــرة – أن تـــفوز بـــفتح قـــارة أســـترالـــيا، 
وعـملت فـيما بـعد عَـــَلى اجـتذاب قـلب مـلكة مـؤمـنة إلـى ديـن والـده، ومـا زالـت إلـى الـيوم بـفضل 
ا ال يــقاوم تــرقــى بــالــحياة الــّروحــيّة رقــيًّا مــدهــًشا فِـــي كــافــة جــمهوريّــات  تــفتّح إمــكانــياتــها تــفتحًّ

أميركا الالتينيّة فال تلبث حتّى تكتب خاتمة الئقة لتاريخ قرن كامل.
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