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َكلماُت اهلل

مقتطفَات ِمن بَعِض اآلثَار املنزََلة ِمن قلم  حضرة بهاءاهلل 

الفصل األّول - مقتطفات من الكتاب األقدس

"إنّا أمرناكم بكسر حدودات النّفس والهوى ال ما رُِقم من القلم األعلى إنه لروح الحيوان 
ملن في اإلمكان". فقرة 2. 

"يا مأل األرض اعلموا أّن أوامري سرج عنايتي بني عبادي ومفاتيح رحمتي لبريّتي كذلك 
نزّل األمر من سماء مشيّة ربّكم مالك األديان". فقرة 3. 

"قد تكّلم لسان قدرتي في جبروت عظمتي مخاطبًا لبّريتي أن اعملوا حدودي حبًّا لجمالي 
طوبى لحبيٍب وجد عرف املحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على 

شأن ال توصف باألذكار". فقرة 4. 

"طوبى ملن تزيّن بطراز اآلداب واألخالق إنه مّمن نصر ربَّه بالعمِل الواضح املبني". فقرة 
.159

" اتلوا آيات اهلل في كّل صباح ومساء إِّن الذي لم يتل لم يوف بعهد اهلل وميثاقه والذي 
اعرض عنها اليوم إنّه

مّمن أعرض عن اهلل في أزل اآلزال اتَّقنَّ اهلل يا عبادي كّلكم أجمعون". فقرة 149.

"واّلذين يتلون آيات الرّحمن بأحسن األلحان أولئك يدركون منها ما ال يعادله ملكوت ملك 
الّسموات واألرضني". فقرة 116.

"طّهروا قلوبكم عن ذفر الّدنيا مسرعني إلى ملكوت ربّكم فاطر األرض والّسماء". فقرة 79.

"زيّنوا رؤسكم بإكليل األمانة والوفاء وقلوبكم برداء التّقوى وألسنكم بالّصدق الخالص". 
فقرة 120.

"إّن اّلذين نبذوا البغي والهوى واتّخذوا التّقوى أولئك من خيرة الخلق لدى الحّق يذكرهم 
املأل األعلى وأهل هذا املقام الذي كان باسم اهلل مرفوًعا". فقرة 71.
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"ال ترضوا ألحد ما ال ترضونه ألنفسكم اتّقوا اهلل وال تكونّن من املتكبّرين كّلكم خلقتم من 
املاء وترجعون إلى التّراب تفّكروا في عواقبكم وال تكونّن من الظّاملني". فقرة 148. 

"كونوا مظاهر العدل واإلنصاف بني الّسموات واألرضني". فقرة 187. 

"قل يا معشرالعلماء ال تزنوا كتاب اهلل بما عندكم من

 القواعد والعلوم إنه لقسطاس الحّق بني الخلق قد يوزن ما عند األمم بهذا القسطاس 
األعظم وإنه بنفسه لو أنتم تعلمون. تَبكي عليكم عني عنايتي ألنّكم ما عرفتم اّلذي دعوتموه 

في العشيّ واإلشراق وفي كّل أصيٍل وبكور". فقرة 99، 100.

"توّجهوا يا قوم بوجوٍه بيضاء وقلوٍب نوراء إلى البقعة املباركة الحمراء التي فيها تنادي 
سدرة املنتهى إنّه ال إله إالّ أنا املهيمن القيوم". فقرة 100.

"يا قوم إنّا قّدرنا العلوم لعرفان املعلوم وأنتم احتجبتم بها عن مشرقها اّلذي به ظَهر كّل 
أمٍر مكنون". فقرة 106.

"ُقل هذه لسماء فيها كنز أّم الكتاب لو أنتم تعقلون. هذا لهو اّلذي به صاحت الّصخرة 
ونادت الّسدرة على الطّور املرتفع على األرض املباركة امللك هلل املَلك العزيز الودود. إنّا ما 
دخلنا املدارس وما طالعنا املباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذا األّميّ إلى اهلل األبدّي إنّه 

خير لكم عّما كنز في األرض لو أنتم تفقهون". فقرة 103، 104.

"إنّا نرى بعض النّاس أرادوا الحّريّة ويفتخرون بها أولئك في جهٍل ُمبني. إّن الحرية 
تنتهي عواقبها إلى الفتنة اّلتي ال تخمد نارها كذلك يخبركم املحصي العليم.

فاعلموا أّن مطالع الحّريّة ومظاهرها هي الحيوان ولإلنسان ينبغي أن يكون تحت سنن 
تحفظه عن جهل نفسه وضّر املاكرين. إّن الحّريّة تخرج اإلنسان عن شئون األدب والوقار 
وتجعله من األرذلني. فانظروا الخلق كاألغنام ال بّد لها من راعٍ ليحفظها إّن هذا لحّق يقني. 
إنّا نصّدقها في بعض املقامات دون اآلخر إنّا كنّا عاملني. قل الحريّة في اتباع أوامري لو 
أنتم من العارفني. لو اتّبع اّلناس ما نزّلناه لهم من سماء الوحي ليجدّن أنفسهم في حّريٍّة 
بحتة طوبى ملن عرف مراد اهلل فيما نزّل من سماء مشيئته املهيمنة على العاملني. ُقل إّن 

الحّرية التي تنفعكم إنّها في العبودية هلل الحّق واّلذي وجد حالوتها ال يبّدلها بملكوت ملك 
الّسموات واألرضني". الفقرات من 125-122.

"إنّما تعّمُر القلوب بالّلسان كما تعّمر البيوت باليد وأسباب أخر". فقرة 160.
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"... ليس ألحٍد أن يفتخر على أحٍد كّل أرّقاء له وأدالّء على أنّه ال اله إالّ هو إنّه كان على 
كّل شيٍء حكيًما". فقرة 72.

"... إن اهلل أراد أن يؤّلف بني القلوب ولو بأسباب الّسموات واألرضني. إيّاكم أن تفرّقكم 
شئونات النّفس والهوى كونوا كاألصابع في اليد واألركان للبدن كذلك يعظكم قلم الوحي 

إن أنتم من املوقنني". فقرة 57، 58.

"ال تجعلوا األعمال شرك اآلمال وال تحرموا أنفسكم عن هذا املآل اّلذي كان أمل املقّربني 
في أزل اآلزال. قل روح األعمال هو رضائي وعّلق كّل شيٍء بقبولي". فقرة 36 .

"... قد ُمنعتم في الكتاب عن الجدال والنّزاع والّضرب وأمثالها عّما تحزن به األفئدة 
والقلوب ". آية 353. 

"... من اغتاظ عليكم قابلوه بالرّفق واّلذي زجركم ال تزجروه دعوه بنفسه وتوّكلوا على اهلل 
املنتقم العادل القدير". فقرة 153.

"... دعوا ما عندكم ثّم طيروا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك يأمركم مالك االختراع 
اّلذي بحركة قلمه قّلب العاملني". فقرة 54. 

"... ليس للعاقل أن يشرب ما يذهب به العقل وله أن يعمل ما ينبغي لإلنسان ال ما يرتكبه 
كّل غافٍل مريب". فقرة 119.
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الفصل اّلثاني

أَْصُل ُكلِّ الَخيِْر
االنِْقيَاُد ألَْمرِِه َوالرَِّضاُء ِبَمرَْضاِتِه.  أَْصُل ُكلِّ الَخيِْر - ُهَو االْعِتَماُد َعَلى اهللِ َو

 
أَْصُل الِحْكَمِة 

ُهَو الَخْشيَُة َعِن اهللِ َعزَّ ِذكرُهُ َواملََخافَُة ِمن َسطَْوِتِه َوِسيَاِطِه َوالَوَجُل ِمْن َمظَاِهِر َعْدلِِه 
َوَقَضاِئِه.

 

رَأُْس الدِّيِن
اتِّبَاُع َما ُشرَِّع ِفي ُمْحَكمِ ِكتَاِبِه. ُهَو اإِلقرْاُر ِبَما نُزَِّل ِمْن ِعنِْد اهللِ َو

 
أَْصُل الِعزَِّة

ُهَو الَقنَاَعُة ِبَما ُرِزَق ِبِه َواالْكِتفَاُء ِبَما ُقدَِّر َلُه.
 

أَْصُل الُحبِّ
ا ِسَواهُ واَلَ يَُكوُن ُمرَاُدهُ إاِلَّ َما أَرَاَد َمواْلهُ. اإِلْعرَاُض َعمَّ ُهَو إِْقباُل الَعبِْد إَِلى املَْحبُوِب َو

 
أَْصُل الذِّْكِر

ُهَو الِقياُم َعَلى ِذْكِر املَذُْكوِر َوِنسيَاُن ُدوِنِه.
 

ِل رَأُس التَّوَكُّ
إِذْ  ُهو اْقِترَاُف الَعبِْد َواْكِتَسابُُه ِفي الدُّنْيَا َواْعِتَصاُمُه ِباهللِ َوانِْحَصاُر النَّظَِر إَِلى فَْضِل َمواْلَهُ 

إَِليِْه يَرِْجعُ أُُموُر الَعبِْد ِفي ُمنَقَلِبِه َوَمثَواهُ .

رأَُس االنِْقطَاِع
َهاَدةُ بنَْيَ يََديِْه. النّظَُر إَِليِه َوالشَّ الُوُروُد َعَليِه َو إَِلى َشطِْر اهللِ َو ُه  ُهَو التََّوجُّ

 
رأَُس الِفطْنَِة

ُهَو اإِلْقرَاُر ِباالفِْتَقاِر َوالُخُضوُع ِباالْخِتيَاِر بنَْيَ يََدِي اهللِ املَلِِك الَعِزيِز املُْختَاِر.
 

َجاَعِة رَأُْس اْلُقْدرَِة َوالشَّ
ُهَو إِْعآلُء َكلَِمِة اهللِ َواالْسِتَقاَمُة َعَلى ُحبِِّه.

رَأَُس اإِلْحَساِن
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ُهَو إِظَْهاُر الَعبِد ِبَما أَنَعَمُه اهللُ َوُشْكرُهُ ِفي ُكلِّ األَْحَواِل َوَجِميعِ األَْحيَاِن.
 

رَأُْس اإِليَماِن
ُهَو التََّقلُُّل ِفي اْلَقْوِل َوالتََّكثُُّر ِفي اْلَعَمِل َوَمْن َكاَن أَْقَواُلُه أَزْيََد ِمْن أَْعَمالِِه فَاْعَلُموا أَنَّ َعَدَمُه 

َخيٌْر ِمْن ُوُجوِدِه َوفَنَاَءهُ أَْحَسُن ِمْن بََقاِئِه.

أَْصُل اْلَعاِفيَِة
ْمُت َوالنَّظَُر إَِلى اْلَعاِقبَِة َواالنِْزَوآُء َعِن اْلبَِريَِّة. ُهَو الصَّ

ِة رَأُْس اْلِهمَّ
ُهَو إِنْفَاُق امْلَرِْء َعَلى نَفِْسِه َوَعَلى أَْهلِِه َواْلفَُقرَآِء ِمْن إِْخَوِتِه ِفي ِديِنِه.

رَأُس التَِّجارَِة
ُهَو ُحبِّي، ِبِه يَْستَْغِني ُكلُّ َشيٍْء َعْن ُكلِّ َشيٍْء َوِبُدوِنِه يَفْتَِقُر ُكلُّ َشيٍْء َعْن ُكلِّ َشيٍْء، وَهذَا َما 

رُِقَم ِمْن َقَلمِ ِعزٍّ ُمِنيٍر.

رِّ أَْصُل ُكلِّ الشَّ
إِْقبَاُلُه إَِلى َهَواه. ُهَو إِْغفَاُل اْلَعبِْد َعْن َمواْلَهُ َو

أَْصُل النَّاِر
ُهَو إِنَْكاُر آيَاِت اهللِ َوامْلَُجاَدَلُة ِبَمْن يَنِْزُل ِمْن ِعنِْدِه َواإِلْعرَاُض َعنُْه َواالْسِتْكبَاُر َعَليِْه.

أَْصُل ُكلِّ اْلُعُلومِ
ُهَو ِعرْفَاُن اهللِ َجلَّ َجالَُلُه َوَهذَا َلْن يَُحقََّق إاِلَّ ِبِعرْفَاِن َمظَْهِر نَفِْسِه.

رَأُْس الذِّلَِّة
يْطَاِن. ُهَو اْلُخُروُج َعْن ِظلِّ الرَّْحَمِن َوالدُُّخوُل ِفي ِظلِّ الشَّ

رَأُْس اْلُكفِْر
رُْك ِباهللِ َواالْعِتَماُد َعَلى َما ِسَواهُ َواْلِفرَاُر َعْن َقَضايَاهُ. ُهَو الشِّ

أَْصُل اْلُخْسرَاِن
مِلَْن َمَضْت أَيَّاُمُه َوَما َعرََف نَفَْسُه.

رَأُْس ُكلِّ َما ذََكرْنَاهُ َلَك
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نْعِ ِبنَظَِر   ُهَو اإِلنَْصاُف َوُهَو ُخُروُج اْلَعبِْد َعِن اْلَوْهمِ َوالتَّْقلِيِد َوالتَّفَرُُّس ِفي َمظَاِهِر الصُّ
التَّْوِحيِد َوامْلَُشاَهَدةُ ِفي ُكلِّ األُُموِر ِباْلبََصِر اْلَحِديِد. َكذَلَِك َعلَّْمنَاَك َوَصرَّفْنَا َلَك َكلَِماِت اْلِحْكَمِة 

( 1لِتَْشُكَر اهللَ َربََّك ِفي نَفِْسَك َوتَفْتَِخَر ِبَها بنَْيَ اْلَعامَلنَِي.(

1املرجع- من كتاب مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل نزلت بعد كتاب األقدس نشر بلجيكا 1980 م / 132 بديع من صفحة 

133 إلى صفحة 137.
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الفصل الثّالث - الكلمات املكنونة 

ُهوَ البَِهيُّ األَبْهى
إِنَّا أََخذْنا َجَواِهرَهُ  هذا ما نُزَِّل ِمْن َجبَُروِت الِعزَِّة ِبلِساِن الُقْدرَِة َواْلُقوَِّة َعَلى النَِّبيِّنَي ِمْن َقبُْل. َو

َوأَْقَمْصناهُ َقِميَص االْخِتصاِر فَْضالً َعَلى األَْحبَاِر لِيُوفُوا ِبَعْهِد اهللِ َويُؤَدُّوا أَمانَاِتِه ِفي 
أَنْفُِسِهْم َولِيَُكونُنَّ ِبَجْوَهِر التَُّقى ِفي أَرِْض الرُّوحِ ِمَن الفاِئِزيَن.

يَا ابَْن الرُّوحِ
ِل الَقْوِل اْملِْك َقْلبًا َجيًِّدا َحَسنًا ُمنيرًا لِتَْملَِك ُمْلًكا داِئًما باِقيًا أَزاَلً َقِديًما. ِفي أَوَّ

يَا ابَْن الرُّوحِ
أََحبُّ األَْشيَاِء ِعنِْدي اإلنْصاُف. ال تَرَْغْب َعنُْه إِْن تَُكْن إَِليَّ راِغبًا واَل تَْغفَْل ِمنُْه لِتَُكوَن لِي 

أَِمينًا َوأَنَْت تَُوفَُّق ِبذلَِك أَْن تَُشاِهَد األَْشياَء ِبَعيِْنَك ال ِبَعنْيِ الِعباِد َوتَْعرِفَها ِبَمْعرِفَِتَك 
ْر ِفي ذلَِك َكيَْف يَنْبَِغي أَْن تَُكوَن. ذلَِك ِمْن َعِطيَِّتي َعَليَْك  ال ِبَمْعرِفَِة أََحٍد ِفي الِبالِد. فَكِّ

َوِعنايَتي َلَك فَاْجَعْلُه أَماَم َعيْنَيَْك.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ُكنُْت ِفي ِقَدمِ ذاِتي َوأَزَلِيَِّة َكيْنُونَِتي؛ َعرَفُْت ُحبّي ِفيَك َخَلْقتَُك، َوأَْلَقيُْت َعَليَْك ِمثالِي َوأَظَْهرُْت 

َلَك َجَمالي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
أَْحبَبُْت َخْلَقَك فََخَلْقتَُك، فَأَْحِببْني َكيْ أَذُْكرََك، َوِفي ُروحِ اْلَحياِة أُثَبِّتَُك.

يَا ابَْن الوُُجوِد
أَْحِببْني ألُِحبََّك. إِْن َلْم تُِحبَِّني َلْن أُِحبََّك أَبًَدا فَاْعرِف يا َعبُْد.

يَا ابَْن الوُجوِد
رِْضوانَُك ُحبِّي َوَجنَّتَُك َوْصلي فَاْدُخْل ِفيها واَل تَْصِبْر. هذَا ما ُقدَِّر َلَك ِفي َمَلُكوِتنا األَْعَلى 

َوَجبَُروِتنَا األَْسنى.

يَا ابَْن البََشِر
إِْن تُرِْد رِضاِئي فَأَْغِمْض َعْن رِضاِئَك، لِتَُكوَن ِفيَّ  إِْن تُِحبَّ نَفْسي فَأَْعرِْض َعْن نَفِْسَك، َو

فاِنيًا َوأَُكوَن ِفيَْك باِقيًا.
يَا ابَْن الرُّوحِ
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إِْقبالَِك ِبنَفْسي، ألَنَُّه يَنْبَغي أَْن يَُكوَن افِْتخارَُك  ما ُقدَِّر َلَك الرَّاَحُة إاِلَّ ِبِإْعراِضَك َعْن نَفِْسَك َو
ِباْسِمي ال ِباْسِمَك، َواتِّكاُلَك َعلى َوْجِهي ال َعلى َوْجِهَك ألَنِّي َوْحدي أُِحبُّ أَْن أَُكوَن َمْحبوبًا 

فَْوَق ُكلِّ َشيٍْء.

يَا ابَْن الوُُجوِد
ُحبِّي ِحْصني َمْن َدَخَل ِفيِه نَجا َوأَِمَن َوَمْن أَْعرََض َغَوى َوَهَلَك.

يَا ابَْن اْلبَيَاِن
ِحْصِني أَنَْت فَاْدُخْل ِفيِه لِتَُكوَن سامِلًا. ُحبّي ِفيَْك فَاْعرِفُْه ِمنَْك لِتَجَِدني َقريبًا.

يَا ابَْن الوُُجوِد
ِمْشكاِتي أَنَْت َوِمْصباِحي ِفيَْك؛ فَاْستَِنْر ِبِه واَل تَفَْحْص َعْن َغيْري، ألَنِّي َخَلْقتَُك َغِنيًّا َوَجَعْلُت 

النِّْعَمَة َعَليَْك بالَِغًة.

يَا ابَْن الوُُجوِد
َصنَْعتَُك ِبأَياِدي اْلُقوَِّة َوَخَلْقتَُك ِبأَناِمِل اْلُقْدرَِة، َوأَْوَدْعُت ِفيَْك َجْوَهَر نُوري فَاْستَْغِن ِبِه َعْن ُكلِّ 

َشيٍء، ألَنَّ ُصنْعي كاِمٌل َوُحْكمي ناِفذٌ ال تَُشكَّ ِفيِه واَل تَُكْن ِفيِه ُمِريبًا.

يَا ابَْن الرُّوحِ
، َوِمْن َجْوَهِر الِعْلمِ أَظَْهرْتَُك لَِم تَْستَْعلُِم  َخَلْقتَُك َغِنيًّا َكيَْف تَفْتَِقُر، َوَصنَْعتَُك َعِزيزًا ِبَم تَْستَِذلُّ
َعْن ُدوِني، َوِمْن طنيِ اْلُحبِّ َعَجنْتَُك َكيَْف تَْشتَِغُل ِبَغيْري؛ فَأَرِْجعِ اْلبََصَر إَِليَْك لِتَجَِدني ِفيَك 

قاِئًما قاِدرًا ُمْقتَِدرًا َقيُّوًما.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
أَنَْت ُمْلِكي َوُمْلِكي ال يَفْنى. َكيَْف تَخاُف ِمْن فَناِئَك، َوأَنَْت نُوري َونُوري ال يُطْفى. َكيَْف 

تَْضطَرُِب ِمْن إِطْفاِئَك، َوأَنَْت بَهاِئي َوبَهاِئي ال يُْغشى، َوأَنَْت َقِميصي َوَقميِصي ال يَبَْلى. 
فَاْستَرِح ِفي ُحبَِّك إِيّاَي لَِكيْ تَجَِدِني ِفي األُفُِق األَْعلى.

يَا ابَْن البَيان
ْه ِبَوْجِهي َوأَْعرِْض َعْن َغيِْري، ألَنَّ ُسْلطاِني باٍق ال يَزُوُل أَبًَدا َوُملِكي داِئٌم ال يَُحوُل أَبًَدا.  َوجِّ

إِْن تَطُْلْب ِسواِئي َلْن تَجَِد َلْو تَفَْحُص ِفي الُوُجوِد َسرَْمًدا أَزاَلً. َو

يَا ابَْن النُّوِر
انَْس ُدوِني َوآِنْس ِبُروِحي، هذا ِمْن َجْوَهِر أَْمري فَأَْقِبْل إَِليِْه.
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يَا ابَْن اإِلنْساِن
اْكِف ِبنَفِْسي َعْن ُدوِني واَل تَطُْلْب ُمِعينًا ِسواِئي، ألَنَّ ما ُدوِني َلْن يَْكِفيََك أَبًَدا.

يَا ابَْن الرُّوحِ
ال تَطُْلْب ِمنِّي ما ال نُِحبُُّه لِنَفِْسَك، ثُمَّ ارَْض ِبما َقَضيْنَا لَِوْجِهَك، ألَنَّ ما يَنْفَُعَك هذا إِْن تَُكْن ِبِه 

راِضيًا.

يَا ابَْن املَنْظَِر األَْعلى
أَْوَدْعُت ِفيَك ُروًحا ِمنِّي لِتَُكوَن َحِبيبًا لِي؛ لَِم تَرَْكتَِني َوطََلبَْت َمْحبُوبًا ِسواِئي.

يَا ابَْن الرُّوحِ
حَـــــــقِّي عَـــــَليَْك كَــــــِبيٌر ال يُــــنَْسى، َوفَــــْضلِي بِـــــَك عَـــــظيٌم ال يُــــْغشى، َوحُـــــــبِّي فِـــــيَك مَـــــْوجُـــــــوٌد ال يُــــَغطَّى، 

َونُوري َلَك َمْشُهوٌد ال يَْخفى.

يَا ابَْن البََشِر
جَــــِر األَبْـهى الْـفَواكِــَه األَصْـــــــــفى، كَــيَْف أَعْــرَضْـــــــــَت عَــنُْه َورَضِــــــــيَت بِــالّـَذي هُــَو أَْدنـى،  قَـدَّرُْت لَـَك مِــَن الشَّ

فارِْجعْ إِلى ما ُهَو َخيٌْر َلَك ِفي األُفُِق األَْعَلى.

يَا ابَْن الرُّوحِ
َخَلْقتَُك َعالِيًا، َجَعْلَت نَفَْسَك داِنيًَة؛ فَاْصَعْد إِلى ما ُخلِْقَت َلُه.

يَا ابَْن الَعماِء
. ا نُِحبُّ َوأَْقبَْلَت إِلى ما تُِحبُّ أَْدُعوَك إِلى اْلبََقاِء َوأَنَْت تَبْتَِغي اْلفَنَاَء، ِبَم أَْعرَْضَت َعمَّ

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ال تَتََعدَّ َعْن َحدَِّك واَل تَدَّعِ ما ال يَنْبَِغي لِنَفِْسَك، اْسُجْد لِطَْلَعِة َربَِّك ِذي اْلُقْدرَِة َواالْقِتداِر.

يَا ابَْن الرُّوحِ
ــي أَمْــــشي قُـــّدامَــــُه َوأَراَك فِــــي سُـــــــوِء حـــالِـــَك َوأَلْـــَعنُ  ال تَفْتَخِـــــْر عَــــَلى امْلِـــْسِكنيِ بِــــافْـــِتخاِر نَـــفِْسَك، ألَنّـِ

َعَليَْك إَِلى األَبَِد.

يَا ابَْن الوُُجوِد
َكيَْف نَِسيَت ُعيوَب نَفِْسَك َواْشتََغْلَت ِبُعيُوِب ِعباِدي. َمْن كاَن َعلى ذلَِك فََعَليِْه َلْعنٌَة ِمنِّي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
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إِْن تَفَْعْل ِبَغيِْر ذلَِك َمْلُعوٌن أَنَْت، َوأَنَا شاِهٌد ِبذلَِك. ال تَنَفَّْس ِبَخطَِأ أََحٍد ما ُدْمَت خاِطئًا، َو

يَا ابَْن الرُّوحِ
أَيْـِقْن بِـأَنَّ الّـَذي يَـأْمُـُر الـنَّاَس بِـالْـَعْدِل َويَـرْتَـِكُب الْـفَْحَشاَء فِـي نَـفِْسِه، إِنّـَُه لَـيَْس مِــنِّي َولَـْو كـاَن عَــلى 

اْسِمي.

يَا ابَْن الوُُجوِد
ال تَنِْسْب إِلى نَفٍْس ما ال تُِحبُُّه لِنَفِْسَك، واَل تَُقْل ما ال تَفَْعل. هذا أَْمِري َعَليَْك فَاْعَمْل ِبِه.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ال تَْحرِْم َوْجَه َعبِْدي إِذا َسأََلَك ِفي َشيٍْء؛ ألَنَّ َوْجَهُه َوْجِهي فَاْخَجْل ِمنِّي.

يَا ابَْن الوُُجوِد
حــاسِـــــْب نَــفَْسَك فِــي كُـــلِّ يَــْومٍ مِـــْن قَــبِْل أَْن تُــَحاسَــــــَب، ألَنَّ امْلَـْوَت يَــأْتِـــيَك بَــْغتًَة َوتَــُقوُم عَـــَلى الْــِحسابِ 

ِفي نَفِْسَك.

يَا ابَْن الَعماِء
َجَعْلُت َلَك امْلَْوَت ِبَشارَةً، َكيَْف تَْحزَُن ِمنُْه. َوَجَعْلُت النُّوَر َلَك ِضياًء، َكيَْف تَْحتَجُِب َعنُْه.

يَا ابَْن الرُّوحِ
ْن ِفيِه، لِتَْستَريحَ إِلى أَبَِد  رَُك فَاْستَبِْشْر ِبِه، َوإِلى َمَقرِّ الُقْدِس أَْدُعوَك تََحصَّ ِبِبشارَِة النُّوِر أُبَشِّ

األَبَِد.

يَا ابَْن الرُّوحِ
رَُك ِباألُنِْس، َكيَْف تَْحزَُن. َوُروُح األَْمِر يَُؤيُِّدَك َعَلى األَْمِر، َكيَْف تَْحتَجُِب.  ُروُح الُقْدِس يُبَشِّ

. َونُوُر الَوْجِه يَْمِشي ُقدَّاَمَك، َكيَْف تَِضلُّ

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ال تَْحزَْن إاِلّ ِفي بُْعِدَك َعنَّا، واَل تَفْرَْح إاِلّ ِفي ُقْرِبَك ِبنا َوالرُُّجوعِ إَِليْنا.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
افْرَْح ِبُسُروِر َقْلِبَك، لِتَُكوَن قاِبالً لِلِقاِئي َوِمرآةً لَِجمالِي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
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ال تَُعرِّ نَفَْسَك َعْن َجميِل رِداِئي واَل تَْحرِْم نَِصيبََك ِمْن بَديعِ ِحياِضي؛ لِئاَلَّ يَأُْخذََك الظََّمأُ ِفي 
َسرَْمِديَِّة ذاِتي.

يَا ابَْن الوُُجوِد
اْعَمْل ُحُدوِدي ُحبًّا لِي، ثُمَّ انِْه نَفَْسَك َعّما تَْهوى طََلبًا لِرِضاِئي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ال تَتْرُْك أَواِمِري ُحبًّا لَِجَمالِي، واَل تَنَْس َوصاياَي ابِْتغاًء لِرِضاِئي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
مآِء. َلْن تَجَِد الرَّاَحَة إاِلَّ ِبالُخُضوعِ ألَْمرِنا  ارُْكْض ِفي بَرِّ اْلَعماِء ثُمَّ أَْسرِْع ِفي َميْداِن السَّ

َوالتَّواُضعِ لَِوْجِهنا.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
َعظِّْم أَْمِري ألُظِْهَر َعَليَْك ِمْن أَْسراِر الِعظَمِ، َوأُْشِرَق َعَليَْك ِبأَنْواِر اْلِقَدمِ.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ُكْن لِي خاِضًعا ألَُكوَن َلَك ُمتَواِضًعا، وَُكْن ألَْمري ناِصرًا لِتَُكوَن ِفي املُْلِك َمنُْصورًا.

يَا ابَْن الوُُجوِد
اذُْكرِْني ِفي أَرِْضي ألَذُْكرََك ِفي َسماِئي؛ لِتََقرَّ ِبِه َعيْنَُك َوتََقرَّ ِبِه َعيِْني.

يَا ابَْن الَعرِْش
َسْمُعَك َسْمِعي فَاْسَمعْ ِبِه، َوبََصرَُك بََصِري فَأَبِْصْر ِبِه؛ لِتَْشَهَد ِفي ِسرَِّك لِي تَْقِديًسا َعلِيًّا، 

ألَْشَهَد َلَك ِفي نَفْسي َمقاًما رَِفيًعا.

يَا ابَْن الوُُجوِد
اْستَْشِهْد ِفي َسِبيلي رَاِضيًا َعنّي َوشاِكرًا لَِقضاِئي، لِتَْستَريحَ َمِعي ِفي ِقباِب الَعظََمِة َخْلَف 

ُسراِدِق اْلِعزَِّة.
 

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ْر ِفي أَْمرَِك َوتََدبَّْر ِفي ِفْعلَِك. أَتُِحبُّ أَْن تَُموَت َعَلى اْلِفراِش أَْو تُْستَْشَهَد ِفي َسِبيلِي َعَلى  فَكِّ

التُّراِب، َوتَُكوَن َمطْلِعَ أَْمِري َوَمظَْهَر نُوري ِفي أَْعَلى اْلِفرَْدْوِس، فَأَنِْصْف يا َعبُْد.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
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ُب َشْعرَِك ِمْن َدِمَك َلكاَن أَْكبََر ِعنْدي َعْن َخْلِق الَكْوننَْيِ َوِضياِء الثََّقَلنْيِ، فَاْجَهد  َوَجمالِي تََخضُّ
ِفيِه يا َعبُْد.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
بُْر ِفي َقَضاِئي َواالْصِطباُر ِفي بَالِئي. لُِكلِّ َشيٍْء َعالَمٌة؛ َوَعالَمُة اْلُحبِّ الصَّ

يَا ابَْن اإِلنْساِن
اِدُق يَرُْجو اْلباَلَء َكرَجاِء اْلعاِصي إَِلى امْلَْغِفرَِة َواملُذِْنِب إَِلى الرَّْحَمِة. امْلُِحبُّ الصَّ

يَا ابَْن اإِلنْساِن
َك  إِْن ال تََمسُّ إِْن ال يُصيبَُك الباَلُء ِفي َسِبيْلِي َكيَْف تَْسُلُك ُسبَُل الرَّاِضنَي ِفي رِضاِئي، َو

املََشقَُّة َشْوًقا لِلِقاِئي َكيَْف يُِصيبَُك النُّوُر ُحبًّا لَِجمالِي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
بَالَِئي ِعنايَتي، ظاِهرُهُ ناٌر َوِنْقَمٌة َوباِطنُُه نُوٌر َورَْحَمٌة. فاْستَِبْق إَِليِْه لِتَُكوَن نُورًا أَزَلِيًّا َوُروًحا 

ِقَدِميًّا، َوُهَو أَْمري فَاْعرِفُْه.

يَا ابَْن البََشِر
َك ِذلٌَّة ال تَْحزَْن ِمنَْها، ألَنَّ ِكْلتَيِْهما تَزُوالِن ِفي ِحني  إِْن تََمسَّ إِْن أََصابَتَْك ِنْعَمٌة ال تَفْرَْح ِبها، َو

َوتَِبيداِن ِفي َوْقٍت.

يَا ابَْن الوُُجوِد
َك الفَْقُر ال تَْحزَْن، ألَنَّ ُسْلطاَن الِغنى يَنِْزُل َعَليَْك ِفي َمَدى األَيَّامِ. َوِمَن الذِّلَِّة ال  إِْن يََمسَّ

تََخْف، ألَنَّ اْلِعزَّةَ تُِصيبَُك ِفي َمَدى الزَّماِن.

يَا ابَْن الوُُجوِد
إِْن تُِحبَّ هِذِه الدَّْوَلَة الباِقيََة األَبَِديََّة َوهِذِه اْلَحياةَ اْلِقَدِميََّة األَزَلِيََّة، فَاتْرُْك هِذِه الدَّْوَلَة اْلفاِنيََة 

الزَّاِئَلَة.

يَا ابَْن الوُُجوِد
ال تَْشتَِغل ِبالدُّنْيا؛ ألَنَّ ِبالنَّاِر نَْمتَِحُن الذََّهَب، َوِبالذََّهِب نَْمتَِحُن الِعباَد.
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يَا ابَْن اإِلنْساِن
أَنَْت تُريُد الذََّهَب َوأَنا أُريُد تَنْزيَهَك َعنُْه، َوأَنَْت َعرَفَْت َغنَاَء نَفِْسَك ِفيِه، َوأَنَا َعرَفُْت اْلَغناَء ِفي 

تَْقِديِسَك َعنُْه. َوَعْمري َهذا ِعْلِمي َوذلَِك ظَنَُّك؛ َكيَْف يَْجتَِمعُ أَْمِري َمعَ أَْمرَِك.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
مآِء ِمْن ُكنُوِز ِعزِّ ال تَفْنى َوَخزاِئِن َمْجٍد ال تَبْلى؛ َولِكْن  أَنِْفْق مالِي َعلى فَُقراِئي لِتُنِْفَق ِفي السَّ

َوَعْمري إِنْفاَق الرُّوحِ أَْجَمُل َلْو تُشاِهْد ِبَعيْني.

يَا ابَْن البََشِر
َهيَْكُل اْلُوُجوِد َعرْشي، نَظِّفُْه َعْن ُكلِّ َشيٍْء الِْسِتواِئي ِبِه َواْسِتْقراِري َعَليِْه.

يَا ابَْن الوُُجوِد
رْها لِظُُهوري. فُؤاُدَك َمنْزِلِي َقدِّْسُه لِنُزُولِي، َوُروُحَك َمنْظَِري طَهِّ

يَا ابَْن اإِلنْساِن
أَْدِخْل يََدَك ِفي َجيِْبي ألَرْفَعَ رَأْسي َعْن َجيِْبَك ُمْشرًِقا ُمِضيئًا.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
اْصَعْد إِلى َسماِئي لَِكيْ تَرى وِصالِي؛ لِتَْشرََب ِمْن زاُلِل َخْمٍر ال ِمثاَل وَُكؤُِب َمْجٍد ال زَواَل.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
َقْد َمضى َعَليَْك أَيَّاٌم، َواْشتََغْلَت ِفيها ِبَما تَْهوى ِبِه نَفُْسَك ِمَن الظُّنُوِن َواألَْوَهامِ. إِلى َمتى 

ْمَس ارْتَفََعْت ِفي َوَسِط الزَّواِل، َلَعلَّ  تَُكوُن راِقًدا َعَلى ِبساِطَك. ارْفَعْ رَأَْسَك َعِن النَّْومِ؛ إِنَّ الشَّ
تُْشِرُق َعَليَْك ِبأَنْواِر اْلَجماِل.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
ناِء في ِسيناِء َقْلِبَك؛ فَأَفْرِغْ نَفَْسَك َعِن  أَْشرَْقُت َعَليَْك النُّوَر ِمْن أُفُِق الطُّوِر، َونَفَْخَت ُروَح السَّ
الُحُجباِت َوالظُّنُوناِت، ثُمَّ اْدُخْل َعَلى الِبساِط لِتَُكوَن قاِبالً لِْلبَقاِء واَلِئًقا لِلِّقاِء، َكيْ ال يَأُْخذََك 

َمْوٌت واَل نَْصٌب واَل َلُغوٌب.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
أَزَلِيَّتي إِبْداِعي أَبَْدْعتُها َلَك، فَاْجَعْلها رِداًء لَِهيَْكلَِك. َوأََحِديَّتي إِْحداثي اْختَرَْعتُها ألَْجلَِك، 

فَاْجَعْلها َقِميَص نَفِْسَك لِتَُكوَن َمْشِرَق َقيُّوِميَِّتي إِلى األَبَِد.
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يَا ابَْن اإِلنْساِن
َعظََمِتي َعِطيَِّتي إَِليَْك، وَِكبِْرياِئي رَْحَمِتي َعَليَْك، َوما يَنْبَِغي لِنَفِْسي ال يُْدرُِكُه أََحٌد َوَلْن 
ًما لَِخْلِقي. تُْحِصيَُه نَفٌْس؛ َقْد أَْخزَنْتُُه ِفي َخزاِئِن ِسرِّي وََكناِئِز أَْمِري تََلطُّفًا لِِعباِدي َوتَرَحُّ

يَا ابْناَء اْلُهوِيَِّة ِفي اْلَغيِْب
َستُْمنَُعوَن َعْن ُحبِّي َوتَْضطَرُِب النُّفُوُس ِمْن ِذْكِري؛ ألَنَّ اْلُعُقوَل َلْن تَطيَقِني َواْلُقُلوَب َلْن 

تََسَعني.

يَا ابَْن اْلَجماِل
َوُروِحي َوِعنايَِتي ثُمَّ رَْحَمِتي َوَجمالِي، ُكلُّ ما نَزَّْلُت َعَليَْك ِمْن لِساِن اْلُقْدرَِة وََكتَبْتُُه ِبَقَلمِ الُقوَِّة 

َقْد نَزَّْلناهُ َعلى َقْدرَِك َوَلْحِنَك ال َعلى َشأِْني َوَلْحني.

يَا أَبْناَء اإِلنْساِن
ُروا ِفي ُكلِّ ِحنيٍ ِفي  َهْل َعرَفْتُْم لَِم َخَلْقناُكْم ِمْن تُراٍب واِحٍد؛ لِئاَلَّ يَفْتَِخَر أََحٌد َعلى أََحٍد. َوتَفَكَّ

َخْلِق أَنْفُِسُكم؛ إِذًا يَنْبَِغي َكما َخَلْقناُكم ِمْن َشيٍْء واِحٍد أَْن تَُكونُوا َكنَفٍْس واِحَدٍة، ِبَحيُْث 
تَْمُشوَن َعلى رِْجٍل واِحَدٍة، َوتَأُْكُلوَن ِمْن فَمٍ واِحٍد، َوتَْسُكنُوَن ِفي أَرٍْض واِحَدٍة؛ َحتَّى تَظَْهَر 

ِمْن َكيْنُوناِتُكْم َوأَْعمالُِكْم َوأَفْعالُِكْم آياُت التَّْوِحيِد َوَجواِهُر التَّْجِريِد. هذا نُْصِحي َعَليُْكم يا َمألَ 
األَنْواِر، فَانْتَِصُحوا ِمنُْه لِتَجُِدوا ثََمراِت الُقْدِس ِمْن َشَجِر ِعزٍّ َمنيعٍ.

يَا أَبْناَء الرُّوحِ
أَنْتُْم َخزاِئني، ألَنَّ ِفيُكم َكنَزُْت آللِئَ أَْسراِري َوَجَواِهَر ِعْلِمي، فَاْحفَظُوها لِئاَلَّ يَطَّلِعَ َعَليَْها 

أَْغياُر ِعباِدي َوأَْشراُر َخْلِقي.

يَا ابَْن َمْن قاَم ِبذاِتِه ِفي َمَلُكوِت نَفِْسِه
اْعَلْم ِبأَنِّي َقْد أَرَْسْلُت إَِليَْك َرواِئحَ اْلُقْدِس ُكلَّها، َوأَتَْمْمُت اْلَقْوَل َعَليَْك َوأَْكَمْلُت النِّْعَمَة ِبَك 

َورَِضيُت َلَك ما رَِضيُت لِنَفِْسي، فَارَْض َعنِّي ثُمَّ اْشُكْر لِي.

يَا ابَْن اإِلنْساِن
إِْن َلْن تَْقِدَر َعَلى ذلَِك فاْجَعِل املِداَد  اكتُْب ُكلَّ ما أَْلَقيْنَاَك ِمْن ِمداِد النُّوِر َعَلى َلْوحِ الرُّوحِ. َو
إِْن َلْن تَْستَِطيعَ فَاْكتُْب ِمَن املَِداِد األَْحَمِر الَِّذي ُسِفَك ِفي َسبيلي؛ إِنَُّه  ِمْن َجْوَهِر الفُؤاِد، َو

  ( 2أَْحَلى ِعنِْدي ِمْن ُكلِّ َشيٍْء، لِيَثْبَُت نُورُهُ إَِلى األَبَِد. (

2  مرجع الفصل الثالث – نسائم الرحمن الطبعة الثالثة شمال غرب افريقيا من صفحة 48 إلى صفحة 74.
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الفصل الرّابع - مناجاة لحضرة بهاءاهلل 

ــــــــطَْوةُ َواالسْـــــــــِتْجالُل َوالـــــرِّفْـــــَعةُ  سُـــــــــبَْحانَـــــَك يـــــا إِلـــــِهيْ لَـــــَك الـــــِعزَّةُ َوالـــــَجالُل َوالـــــَعظََمُة َواإِلجْــــــــالُل َوالسّـَ
َواإِلفْــضاُل َوالــَهيَْمنَُة َواالسْـــــــِتْقالُل، تُــَقرُِّب مَـــْن تَــشآُء إِلــی البَحْـــــِر األَعْــــظَمِ َوتُشَـــــــرِّفُــُه بِـــاإِلقْـــباِل إِلــی 
اسْـــــِمَك األَقْـَدمِ لَـْن يَـْمنََعَك عَــْن سُـــــْلطَانِــَك مَــْن فِــي سَـــــمائِــَك َوأَرْضِــــــــَك لَـْم تَـزَْل غَـَلبَْت قُـْدرَتُـَك املُمکِناتِ 
َوأَحــــاطَـــْت مَــــِشيَّتَُك الــــکائِــــناِت واَل تَــــزاُل تَــــکُوُن مُــــْقتَِدرًا عَـــــلی املَـــْوجُــــــوداِت ال إِلــــَه إاِلَّ أَنْــــَت املُـــْقتَِدرُ 
ْر ُقُلوبَُهْم لِإِلْقبال إِلی  ِه إِلی َوْجِهَك َوطَهِّ ْر ُوُجوهَ ِعباِدَك لِلتََّوجُّ املُتَعاِل الَعِزيزُ الَحکِيُم، أَْي رَبِّ نَوِّ
ـَك أَنْــَت مَــولَــی الــعامَلِـنَي ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  شَــــــطِْر مَــواهِـــِبَك َوعِـــرفــاِن َمظْهَـــِر نَــفِْسَك َومَــطْلِعِ کَــيْنُونَــِتَك، إِنّـَ

املُْقتَِدُر الَقِديُر." (1)

ــِذْي کُـــنَْت إِلـــًها واَل مَــــأْلُـــوهٌ َوربًّـــا واَل مَــــْربُـــوٌب، َوعَــــامِلًــا واَل مَــــْعُلومٌ  "سُـــــــبْحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهيْ أَنْـــَت الّـَ
أَحْــــبَبَْت أَْن تُـْعرََف تَـکَلَّْمَت بِــکَلَِمٍة بِــها خُــلَِقِت املُْمکِناُت َوذُوِّتَـِت املَْوجُــــوداُت، ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـخالِـقُ 
ـِتيْ ظَهَـــرَْت عَـــْن أُفُــِق مَـــِشيَِّتَك بِـــأَْن تُشْــــــِربَــِني مِـــنَ  الــباعِـــُث املُـْقتَِدُر الــَقِديــُر، أَسْــــــئَُلَك ِبهــِذِه الــکَلَِمِة الّـَ
ـكَ  إِنّـَ ــــَه إِلَــيَْك فِـــيْ کُــلِّ األَحْـــــياِن َو ـِذْي بِـــِه أَحْـــــيَيَْت قُــُلوَب أَصْــــــــــِفيائِـــَك َوأَفْــِئَدةَ أَْولِــيائِـــَك، ألَتَــَوجّـَ الــکَْوثَــِر الّـَ

أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ املَنَّاُن، ال إِلَه إاِل أَنَْت املَلُِك الَعِزيزُ الَعلِيُم. (1)

ُهوَ الَعزيزُ املَنَّان
يـا ِالـَه الـرَّحـمِن َواملُـقتَِدُر عَـــلى اإِلمْــكاِن تَـری عِـــباَدَك َوأَرِقّــائَـَك الّــذيـَن يَـُصْومُــوَن فـي األَيّـَامِ بِــأَمْــرِكَ 
إِراَدتِــك َويَـُقومُــْوَن فـي اأْلَسْـــــحاِر لِـِذكـرَِك َوثَـنائِــَك رَجـاَء مـا كُــِنزَ فـي كَــنائِــِز فَـضلَِك َوخَــزائِــِن جُــــوِدكَ  َو
فاِت بِـــأَْن ال  وَكَــــرَمِــــَك أَســأَلُـــَك يــا مَـــْن بِـــيَِدَك زِمــاُم املُــْمِكناِت َوفــي قَـــبَضِتَك مَـــَلُكوُت األســمآِء َوالــصِّ
تَحْــــرِْم عِـــباَدَك عَــْن أَمْــطاِر سَـــــحاِب رَحْــــَمِتَك فـي أَيّـامِـــَك واَل تَـْمنَْعُهْم عَــْن رَشَــــــحاِت بَحـِر رِضـائِــَك أَيْ 
ربِّ َقْد َشِهَدِت الذَّرّاُت ِبُقدرَِتَك َوُسلطاِنَك َواآلياُت ِبَعظََمِتَك َواقِتدارَِك فَارَحْم يا إِلَه العاَلم َومالَِك 
ُكوا بِـــَحبِْل أَوامِــــرَِك َوخَـــَضُعوا عِــــنَْد ظُــُهوراِت أَحْـــــكامِــــكَ  ـذيــَن تَــَمسَّ الــِقَدمِ َوسُــــــْلطاَن االُمَـــمِ عِــــباَدَك الّـَ
ــــَهًة إِلــی بُــُحورِ  مِـــْن ســمآء مَـــشيَِّتَك أَْي ربِّ تَــری عُـــيُونَــُهم نــاظِــــرَةً إِلــی اُفُــِق عِـــنايَــِتَك َوقُــُلْوبَــُهْم مُـــتََوجّـِ
أَلْـطافِــَك َوأَصْـــــــــواتَـُهم خـاشـَعًة لِـِندائِــَك األَحـلی الّـَذي ارتَـفَعَ مِـــن املَقامِ اأْلَعـلی بِــاسْــــــِمَك اأْلبْـهی أَيْ 
رّاُء بِـــما  ـذيــَن نَــبَذُوا مــا عِـــنَدهُـــم رَجــاَء مــا عِـــنَْدَك َوأَحــاطَـتُْهُم الــبأســاُء َوالــضَّ رَبِّ فَــانْــُصر أَحِــــبَِّتَك الّـَ
أَعْـــــرَضُــــــــــــْوا عَـــــِن الْــــَوری َوأَقْــــبَُلوا ِالــــی أُفُــــِقَك ااْلَعــــلی أَْي رَبِّ أَسْــــــــأَلُــــَك بِــــأَْن تَــــْحفَظَُهْم مِـــــْن شُــــــــئُونــــاتِ 
الـنَّفِس َوالـَهوی َوتُـَؤيّـَِدهُــم عَــلی مـا يَـنْفَُعُهم فـي اآلخِــــرَِة َواأْلُولـی أَْي رَبِّ أَسْــــــاَلُــَك بِــاسْــــــِمَك امْلَكنُْونِ 
ـــذي يُـــنادي بِــــأَعْـــــَلی الـــنِّداء فِــــيْ مَــــَلُكوِت اإِلنـــشاِء َويَـــْدعُـــــو الـــُكلَّ ِالـــی سِـــــــدرَِة املُـــنْتَهی  امْلَخـــزُوِن الّـَ
ـــرَنــا عَـــْن ذكــرِ  َوامْلَـقامِ اأْلَقْـــصی بِـــأَْن تُــنِزَل عَـــَليْنا َوعَـــلی عِــــباِدَك مِــــْن أَمْـــطاِر سَـــــــحاِب رَحْـــــَمِتَك ليُطَهّـِ
بَــــنا إِلــــی شــــاِطئِ بَحْــــــِر فَــــضلَِك أَْي رَبِّ فَــــاكْـــــتُْب لَــــنا مِـــــْن قَــــَلِمَك األَعْـــــلی مــــا يَــــبْقی بِــــه  غَــــيرَِك َويُــــَقرِّ
اَْرواحُــــــنا فِــــيْ جَــــــبَُروتِــــَك َواَسْـــــــمائُــنا فـــي مَــــَلُكوتِــــَك َوأَجـــساُدنـــا فـــيْ كَــــنائِــــِز حِـــــفِْظَك َوأَجْــــــسامُــــنا فـــي 
خَــزائِـِن عِــْصَمِتَك إِنّـََك اَنْـَت املُقتَِدُر عَــلی مـا كـاَن َومـا يَـُكْوُن ال إِلـَه إاِّل أَنـَت املَُهيِمُن الـَقيُّوُم أَْي رَبِّ 
تَـری أيـاِدَي الـرَّجـاِء مُــرتَـِفَعًة إِلـی سَـــــمآِء جُــــوِدَك وَكَـــرَمـَك أَسْـــــأَلُـَك بِــأَْن ال تُـرجِـــَعها إاِّل بِــُكنُوِز عَــطائِــكَ 
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ـــهاتِــــنا كَـــــلَِمَة الـــُغفْراِن ثُـــمَّ اقـــِض لَــــنا مـــا أَرَدنـــاهُ مِـــــنْ  إِحـــسانِــــَك أَْي رَبِّ فَـــاكـــتُْب لَــــنا وآَلبـــائِــــنا َوأُمّـَ َو
ــَك أَنْـــَت املُــقتَِدرُ  طَــْمطام فَـــْضلَِك َومَــــواهِــــِبَك ثُـــمَّ اقْـــبَْل مِــــنّا يـــا مَــــْحبُوبَـــنا مـــا عَــــِمْلناهُ فـــي سَـــــــبيلَِك إِنّـَ

املُتَعالِي الفَرُْد الواِحُد الَغفُوُر الَعطُوُف. (2)

أَنَْت الذّاِكُر َوأَنَْت املَذُْكوُر 
يــا إِلــِهيْ َوسَـــــــيِِّدْي َومَـــْقُصوِدْي أَراَد عَـــبُْدَك أَْن يَــناَم فِـــي جِــــواِر رَحْـــــَمِتَك َويَسْـــــــتَِريــحَ فِـــي ظِــــلِّ قِـــبابِ 
فَـْضلَِك ُمسْــــــتَِعينًا بِــِحفِْظَك َوحِــــراسَــــــِتَك، أَْي رَبِّ أَسْــــــئَُلَك بِــَعيِْنَك الّـَـِتي ال تَـناُم أَْن تَـْحفََظ عَـــيِْنيْ عَـــنِ 
ـِذْي ضَــــــــــُعفَتْ  الــنَّظَِر إِلــی ُدونِـــَك، ثُــمَّ زِْد نُــورَهــا مِلُـشاهَـــَدِة آثــارَِك َوالــنَّظَِر إِلــی أُفُــِق ظُـُهورَِك، أَنْــَت الّـَ

کَيْنُونَُة الُقْدرَِة ِعنَْد ظُُهوراِت ُقْدرَِتَك، ال إِلَه إاِلّ أَنَْت الَقِويُّ الغالُِب املُْختاُر.  (3)

ـِذْي فِـــيِه أَشْـــــــرَقَــتْ  إِلــِهيْ َوسَــــــيِِّدْي أَنَــا عَـــبُْدَك َوابْــُن عَـــبِْدَك قَــْد قُــْمُت عَـــِن الــِفراِش فِـــي هــذا الفَجْـــــِر الّـَ
ـــِتَك عَــــــْن أُفُــــِق سَـــــــــمآِء مَـــــِشيَِّتَك َواسْـــــــــتََضاَء مِــــــنْها اآلفــــاُق بِـــــما قُـــــدَِّر فِـــــي صَـــــــــــــحائِـــــفِ  شَـــــــــْمُس أَحَـــــــِديّـَ
قَــضائِــَك، لَــَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهيْ عَـــلی مـا أَصْــــــــــبَْحنا ُمسْــــــتَِضيْئًا بِــنُوِر عِـــرْفـانِــَك، أَْي رَبِّ فَـأَنْـِزْل عَـــَليْنَا 
ا سِــــواَك َومُــنَْقِطًعا عَــْن ُدونِــَك، ثُـمَّ اکْـتُْب لِـيْ َو ألَحِـــبَِّتيْ َوذَِوْي قَـرابَـِتيْ مِــْن کُـلِّ  مـا يَـْجَعُلنا غَـِنيًّا عَــمَّ
ذَکَـــــٍر َوأُنْـــــثی خَــــــيَْر اآلخِــــــــرَِة َواألُولـــــی، ثُـــــمَّ اعْــــــِصْمنا يـــــا مَــــــْحبُوَب اإِلبْـــــداعِ َو مَــــــْقُصوَد االخْــــــِتراعِ 
كَ  ـِذيـَن جَــــَعْلتَُهْم مَــظاهِـــَر الـَخنَّاِس َويُـَوسْــــــوِسُــــــوَن فِــي  صُــــــــــُدوِر الـنَّاِس، إِنّـَ بِــِعْصَمِتَك الـکُبْری مِـــَن الّـَ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر املُـَهيِْمُن الــَقيُّوُم، صَــــــــــلِّ الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهيْ عَـــلی مَـــنْ  أَنْــَت املُـْقتَِدُر عَـــلی مــا تَــشآُء َو إِنّـَ
ـَقنا عَـــلی مــا  ْلَت بَــنْيَ األَتْــِقياِء واألَشْــــــِقيآِء بِــأَْن تُــَوفّـِ جَــــَعْلتَُه قَــيُّومًــا عَـــلی أَسْــــــمائِــَك الــُحْسنی َوبِــِه فَــصَّ
ُهوا إَِليَْك َوأَْقبَُلوا  تُِحبُّ َو تَرْضی، َوَصلِّ اللَُّهمَّ يا إلِهيْ َعلی کَلِماِتَك َوُحروفاِتَك َوَعلی الَِّذيَن تََوجَّ
إِنََّك أَنَْت مالُِك الِعباِد َوُسْلطانُُهْم َو إِنََّك أَنَْت َعلی کُلِّ َشيٍء َقِديٌر. إِلی َوْجِهَك َوَسِمُعوا ِندائَّك َو

ِبْسِمِه املُهيمن على األَْسماِء
ـــرَْت بِـــهِ  ـِذْي َسخّـَ إِشْـــــــراقــاِت أَنْــواِر نَــيِِّر فَــْضلَِك َوبِـــاالسْــــــمِ الّـَ    إِلــِهيْ إِلــِهيْ أَسْــــــئَُلَك ِببَحْـــــِر شِــــــفائِـــَك َو
ـــِتيْ سَــــــــبََقْت مَــــْن فِــــي األَرْضِ  عِـــــباَدَك َوبِــــنُفُوِذ کَـــلَِمِتَك الـــُعْليا َواقْــــِتداِر قَــــَلِمَك األَعْــــلی َوبِــــرَحْــــــَمِتَك الّـَ
ائِــلَ  ـرَنِــي بِــماِء الـَعطآِء مِــْن کُـلِّ بـآلٍء َو سَـــــَقمٍ َوضَـــــــــْعٍف َوَعجْــــٍز ، أَْي رَبِّ تَـَری الـسَّ مآِء، أَْن تُطَهّـِ َوالـسَّ
ا أَراَد مِـــْن بَحْــــرِ  کًا بِــَحبِْل کَـرَمِـــَك ، أَسْــــــئَُلَك أَْن ال تُـَخيِّبَُه عَـــمَّ قـائِــًما لَــدی بـاِب جُــــوِدَك َواآلمِـــَل مُــتََمسِّ

فَْضلَِك َوَشْمِس ِعنايَِتَك. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعلی ما تَشآُء ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الکَِريُم.  (5)

"ســبحانــك الــّلهّم ألشهــدنّــَك وكــّل شــيٍء عــلى أنّــك أنــت اهلل ال إلــه إالّ أنــت لــْم تــزْل كُـــنت مــقّدسًــــــا 
عــن ذكــر شــيٍء وبــذلــك تــكون بــمثل مــا قــْد كُــــنت مــن قــبل ال إلــه إالّ أنــت وإلــيك املــصير أســئلك 
الـّلهّم يـا إلـهي بـأن تـحفظ حـامـل تـلك الـورقـة الـبيضاء مـن كـّل شـّر وبـالٍء وطـاعـون ووبـاء وإنّـك 
تـحفظ مـن تـشاء فـإنّـك أحـطت كـّل شـيء عـلًما وأودعـُت نـفسي تـحت حـفظَك وحـمايـتَك فـاحـفظهُ 

يا حفّاظ العاملني". (6) 

االْقِتَداُر الَعظََمُة و ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأنُُه 
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يا أَيُّها املَذُْكوُر َلَدى املَظُلومِ ِفي ِحنيِ الُخُروجِ عِن املَِدينَِة ُقْل :
إِلــــــِهي إِلــــــِهي خَـــــــرَجْـــــــــُت مِــــــــْن بَــــــيِْتي مُـــــــْعتَِصًما بِـــــــَحبِْل عِــــــــنايَــــــِتَك وأَْوَدعْـــــــُت نَــــــفِْسي تَــــــْحَت حِـــــــــفِْظكَ 
وحِــــرَاسَــــــِتَك. أَسـأَلُــَك بِــُقْدرَتِــَك الّـَـِتي بِــها حَــــِفظَْت أَْولِـياَءَك مِـــْن كُـــلِّ ِذْي غَــفَلٍة وِذي شَــــــرَارٍَة وكُـــلِّ ظَـالِـمٍ 
عَـــِنيٍد وَكُـــلِّ فــاجِــــٍر بَــِعيٍد بِــأَْن تَــْحفَظَِني بِــُجوِدَك وفَــضلَِك ثُــمَّ أَرْجِــــْعِني إِلــى َمحــلِّي بِــَحولِــَك وقُــوَّتِـــَك . 

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَقيُّوُم. (7)

ِميعُ البَِصيُر ُهوَ السَّ
ـنَْت عَـــوالِــُم الــِعْلمِ َوالــِحْكَمةِ  سُــــــبْحانِـــَك يــا مَـــْن بِـــَك أَشْـــــــَرَق نَــيُِّر املَـعانِـــي مِـــْن أُفُــِق سَــــــماِء الــبَياِن َوتَــزَيّـَ
ــــذي بِـــــِه هَــــــَديْـــــتَ  ِة والـــــبُرْهـــــاِن أَسْـــــــــأَلُـــــَك بِـــــِبحاِر رَحْــــــــَمِتَك َوسَـــــــــماِء عِــــــنَايَـــــِتَك َوبِـــــأَمْـــــِر الّـَ بِـــــأنْـــــواِر الـــــُحجَّ
ــَد عِـــــبَاَدَك عَــــَلى ِذكْـــــرِكَ  ـــــِديـــَن إِلَـــى شَــــــــْمِس عَــــطَائِــــَك بِــــأَْن تُـــؤيّـِ املُخْـــــلِِصنَي إِلَـــى بَحْــــــِر عِـــــرْفَـــانِــــَك َواملُــَوحّـِ
وا بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرََدانِــيَِّتَك َومـا بَـدَّلُـوا نِــْعَمتََك َومـا أَنْـَكُروا  َوثَـنَائِــَك. ثُـمَّ قَـدِّْر لَـُهم مـا قَـدَّرْتَـُه لـلَّذيـَن أَقَـرُّ
حَـــــقََّك َومــا جَـــــاَدلُـــوا بِـــآيــاتِـــَك َومــا نَــَقُضوا َعهْــــَدَك َومِــــيثاقَـــَك وأَنْــفَُقوا أَْرواحَـــــُهم إِلعْـــالِء كَــــلَِمِتَك الــُعْليا 
إِظْــهاِر أَمْـــرَِك يـــا مَـــولَـــى الـــَوَرى فِـــي نـــاسُـــــــوِت اإِلنْـــَشاِء. أَْي رَبِّ أَنْـــِزْل عَــــَليِْهم مِــــْن سَـــــــَماِء فَـــْضلِكَ  َو
ــَك أَنْـــتَ  أَمْــــطَاَر رَحْــــــَمِتَك وقَـــدِّْر لَـــُهم مـــا تَـــَقرُّ بِــــِه الـــُعيُوُن وتَـــفْرَُح بِــــِه الـــُقُلوُب وتَـــطَْمِئنُّ بِــــِه الـــنُّفُوُس إِنّـَ
املُـْقتَِدُر عــلى مــا تَــَشاُء َوفِـــي قَــبَْضِتَك مَـــْن فــي مَـــَلُكوِت األَمْـــِر والخَــــْلِق تَــفَْعُل مــا تَــَشاُء وتَــْحُكُم مــا 
ــَك أَنْـــَت اهللُ الـــفَرُْد الـــَواحِــــــُد الـــَعِزيـــزُ الحَــــــِميُد، أَْي رَبِّ تَـــرَانـــي مُــــقِبالً إِلَــــيَك وآمِـــــالً بَـــَدائِــــعَ  تُـــِريـــُد، إنّـَ
فَا َوبِــاملَْسجِِد األَقْــَصى َوبِــِبيِتكَ  فَـْضلَِك وكَـــرَمِـــَك. أَسْــــــأَلُــَك يـا إِلـهي بِــاملَْشَعِر َواملََقامِ َوالـزَّمْــزَمِ َوالـصَّ
ــذي بِـــِه أَظْهَــــرَْت أَمْـــرََك وسُـــــــْلطَانَـــَك َوأَنْـــزَلْـــتَ  ــذي جَــــــَعْلتَُه مَـــطَاَف املَــإِل األَعْــــَلى َومَـــقِبَل الـــَوَرى َوبِـــالّـَ الّـَ
آيـاتِــَك َورَفَـْعَت أَعْــالَم نُـْصرَتِــَك فِــي بِــالِدَك وزَيّـَنْتَُه بِــِطراِز الـَختْمِ َوانْـَقطََعْت بِــِه نَـفََحاُت الـَوحْــــي بِــأَنْ 
ـــذي َشهِــــَدتْ  ــَك أَنْـــَت الّـَ ــِتَك إِنّـَ بِــــنَي مِـــــْن عِـــــبَاِدَك َواملُخْـــــلِِصنَي مِـــــْن بَـــِريّـَ ا قَــــدَّرْتَـــُه لِـــْلُمَقرَّ ال تُـــخيِّبَِني عَــــمَّ
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدرُ  بِـــــُقْدرَتِـــــَك الــــَكائِـــــنَاِت َوبِـــــَعظََمِتَك املُـــْمِكنَاِت ال يَــــْمنَُعَك مــــانِـــــعٌ واَل يَــــْحُجبَُك شَـــــــــيٌْء إِنّـَ
ــي كُــــنُْت غَـــافِـــالً هَــــَديْـــتَِني إِلَـــى  ْكُر يـــا مَـــْقُصوِدي أَْشهَــــُد أَنّـِ الـــَقِديـــُر. لَـــَك الحَـــــْمُد يـــا إِلـــِهي َولَـــَك الـــشُّ
صِــــــــرَاطِــــَك وكُـــنُْت جـاهِــالً عَــلَّْمتَِني طُـُرَق مَــرْضَـــــــــاتِــَك وَكُـــنُْت راقِــًدا أَيْـَقظْتَِني لِـِذكْـــرَِك وثَـنَائِــَك. يـا إِلـِهي 
َوبُـْغيَِتي َورَجَــــائِــي َوعِـــزَّتِـــَك عَـــبُْدك هـذا اعْـــتَرََف ِبَعجْــــزِِه وفَـْقرِِه َوجَــــِريـراتِـــِه َوخَـــِطيئَاتِـــِه َوغَــفَْلِتِه َوَجهْـــلِِه، 
ماِء َوبِـِكتَابِـَك األَعْــظَمِ  أَسْـــــأَلُـَك بِـاسْـــــِمَك املَُهيِْمِن عَــَلى األَسْـــــماِء َوبِـأَمْـواجِ بَحْـــِر رَحْـــَمِتَك يَـا فَـاطِـــَر الـسَّ
اعَــِة َوأَشْــــــراطِـــها، َوجَــــَعلتَهُ  الّـَِذي هَــَديْـَت بِــِه األُمَــَم َوأَخْــبَرَْت فِــيِه عِـــبَاَدَك بِــالـِقيامَــِة وظُـُهوراتِــها، َوبِــالـسَّ
ـــــرًا ألَْولِـيائِــَك َومُــنِْذرًا ألَعْــَدائِــَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني فِــي كُـــلِّ األَحْــــواِل صَـــــــــابِــرًا فِــي بَـالئِــَك َونـاظِـــرًا إِلـى  ُمبَشّـِ
ـــَك أَنْــــَت الــــَغفُورُ  ًكا بِــــَحبِْل طَـــاعَـــــِتَك َوعــــامِـــــالً بِــــَما أَمَــــرْتَــــِني بِــــِه فِــــي كِـــــتَابِــــَك إِنّـَ أُفُــــِق فَــــْضلَِك َومُــــتََمسِّ

الَكِريُم. وإِنََّك أَنَْت اهللُ رَبُّ الَعامَلنَِي.
ـــذيــــَن مَــــا مَــــنََعُهم شَــــــــيٌْء مِـــــنَ   أَْي رَبِّ صَــــــــــــلِّ عَـــــلى سَــــــــيِِّد يَــــثْرَِب َوالــــبَطَْحاِء َوعَـــــلى آلِــــِه َوأَصْــــــــــــحابِــــِه الّـَ
األَْشياِء َعْن نُْصرَِة أَْمرَِك يا َمْن ِفي َقبَْضِتَك زَِماُم اإِلنَْشاِء ال إِلَه إالَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم. (8) 
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ُهوَ العالُِم الَحِكيُم
 إِلـهي إِلـهي لَــَك الحَــــْمُد بِــما جَــــَعْلتَني مُــْعتَرِفًـا بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك ومُــِقرًّا بِــفَرْدانِــيَِّتَك، َومُــذْعِـــنًا بِــما أَنْـزَلْــتَهُ 
ْكُر يـــا مَــــْقُصوِدي  ـــِذي بِــــِه فَـــرَّقْــــَت بَـــنْيَ الـــَحقِّ والـــبَاطِــــــِل بـــأَمـــرَِك واقْــــِتدارَِك ولَــــَك الـــشُّ فِــــي كِـــــتَابِــــَك الّـَ
ومَــــْعبُوِدي وأَمَــــلِي وبُـــْغيَتي َومُــــناَي بِــــما سَـــــــَقيْتَني كَــــْوثَـــَر اإِليـــَماِن مِــــْن يَـــِد عَــــطائِــــَك وهَــــَديْـــتَني إِلـــى 
ــــَر األَْريـــاحِ، بِــــأَنْـــِبيائِــــكَ  صِــــــــــراطِـــــَك املُسْـــــــتَِقيْمِ بِــــفَْضلَِك َوجُــــــوِدَك. أَســـأَلُـــَك يـــا فـــالِـــَق اإِلصْـــــــــــباحِ وُمَسخّـِ
ــِذيــَن جَـــــَعْلتَُهم أَعْــــالَم هِــــدايَــِتك بَــنْيَ خَــــلِقَك َورَايــاِت نُــصرَتِــــَك فــي  َورُسُـــــــلَِك َوأَصْـــــــــــِفيَائِـــَك َوأَْولِــيائِـــَك، الّـَ
رَْت بِــــِه يَـــثرُِب والـــبَطْحاُء َومـــا فِــــي نـــاسُــــــــوتِ  ـــذي أَشـــَرَق مِـــــْن أُفُـــِق الـــِحجاِز وتَـــنَوَّ بِــــالِدَك َوبِــــالـــنُّوِر الّـَ
َد عِـــباَدَك عَـــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك َوالـَعَمِل بِــما أنْـزَلْــتَُه فِــي كِـــتابِــَك. إِلـِهي إِلـِهي تَـَرى  اإِلنْـَشاِء بِــأَْن تُـَؤيّـِ
ِعيَف أَرَاَد َمشْــــــــِرَق قُــــوَّتِـــــَك ومَــــطْلِعَ اقْــــِتدارَِك َوالــــَعلِيَل كَـــــْوثَــــَر شِـــــــفائِــــَك َوالــــَكلِيَْل مَــــَلكوَت بَــــيَانِــــكَ  الــــضَّ
بُـُه إِلـيَْك فـي كُــلِّ األَحْــــواِل َويُـَؤيّـُِدهُ  َوالـفَِقيَر جَــــبَروَت ثَـْرَوتِــَك وعَــطائِــَك. قـدِّر لَـُه بِــُجوِدَك وكَــرَمِــَك مـا يُـَقرِّ
 املُتََعاِل .ال إِلـه إالَّ أَنْـتَ  الـَغِنيُّ ِذيـَن كَــفَُروا بِــاملَبَْدإِ َواملـآِل. إِنّـََك أَنْـَت  عَــَلى املَْعُروِف ويَـْحفَظُُه عَــِن الّـَ

ال. (9) الَعِزيزُ الفَضَّ

اِمعُ املُجيب ُهوَ السَّ
قُــْل أَْشهَــــُد يــا إِلــهي بِـــَما َشهِـــَد بِـــِه أَنْــِبياؤَُك َوأَصْــــــــــِفياؤَُك َوبِـــما أَنْــزَلْــتَُه فِـــي كُــــتُِبَك َوصُــــــــــُحِفَك أَسْــــــأَلُــكَ 
بِـــأَسْـــــــراِر كِــــتابِـــَك َوبِـــالّـــذي بِـــِه فَــتَْحَت أَبْــواَب الــُعلومِ عَـــَلى خَـــْلِقَك َورَفَــْعَت رَايَــَة الــتَّْوحــيِد بَــنْيَ عِــــباِدكَ 
ـــــبُِل َوتُـَوفّـَِقني عَـــَلى مـا تُـِحبُّ َوتَـرْضَــــــــــى أَْي رَبِّ أَنَـا  بِــأَْن تَـْرزُقَــِني شَــــــفاعَـــَة سَــــــيِِّد الـرُّسُــــــِل َوهـادي السّـُ
ًكا بِــَحبِْل عِـــنايَـِتَك َوفَـْضلَِك أَسْــــــأَلُــكَ  عَــبُْدَك َوابْـُن عَــبِْدَك أَكُـــوُن مُــوقِــنًا بِــَوحْــــدانِــيَِّتَك َوفَـرْدانِــيَِّتَك َومُــتََمسِّ
ـــرَْت املُـلوَك َواملَـْملوَك بِـــأَْن تُــَقدِّرَ  ـذي بِـــِه َسخّـَ يَــا مَـــالِــَك املَـَلُكوِت َواملُـَهيِْمُن عَـــَلى الــَجبَُروِت بِـــاسْـــــــِمَك الّـَ
إِنّـََك أَنْـَت الـَغفُوُر الـرَّحـيُم أَيْ  إِنّـِي ال أَعْــَلُم مـا عِـــنَْدَك َو لـي مـا يَـنْفَُعِني إِنّـََك أَنْـَت تَـْعَلُم مـا عِـــنِْدي َو
رَبِّ لَـَك الحَــــْمُد بِــما أََريْـتَِني بَحْــــَر بَـيانِــَك َوسَــــــماَء جُــــوِدَك أُنـاِديـَك يـا مَــْن فِــي قَـبَْضِتَك زِمـاُم األَْديـانِ 
بِـأَْن تُـَؤيّـَِدنِـي عَــَلى ِذكْــرَِك َوثَـنائِـَك َوالـَعَمِل بِـما أَنْـزَلْـتَُه فِـي كِــتابِـَك إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر املُتَعالِـي الـَعِزيـزُ 

الَوُدوُد. (10)

 ُهوَ اهللُ تََعالى شأنُُه الَعظََمُة واالْقِتداُر
 إِلـِهي إِلـِهي، أَشْــــــُكرَُك فِــي كُـــلِّ حـاٍل َوأَحْــــَمُدَك فِــي جَــــِميعِ األَحْــــواِل. فِــي الـنِّْعَمِة أَْلحَــــْمُد لَـَك يـا إِلـهَ 
ْكُر لَــَك يــا مَـــْقُصوَد الــَعارِفــنَي. فِـــي الــبَأْســاِء لَــَك الــثَّناُء يــا مَـــْعبُوَد مَـــنْ  الــَعامَلِــنَي . َوفِـــي فَــْقِدهــا الــشُّ
ناُء يــا مَـــْن بِـــَك انجَـــــذبَــْت أَفْــِئَدةُ املُشْـــــــتاقِـــنَي. فِـــي  رَّاِء لَـــَك الــسَّ مواِت َواألَرَضِـــــــــنَي َوفِـــي الــضَّ فِـــي الــسَّ
ـها املَـذْكُــــوُر فِـــي قُـــُلوبِ  ْكُر يــا أَيّـُ ــــــدَِّة لَـــَك الحَـــــْمُد يــا مَـــْقُصوَد الــقاصِــــــــــِديــن َوفِـــي الــرَّخَـــاِء لَـــَك الــشُّ الشّـِ
ـــِديـَن. فـي  بِــنَي. فِــي الـثَّْرَوِة لَـَك الـبَهاُء يـا سَـــــيَِّد املُخْــلِِصنَي َوفِــي الـفَْقِر لَـَك األَمْــُر يـا رَجَــــاَء املُوحّـِ املَُقرَّ
الــفَرَحِ لَــَك الــَجالُل يــا ال إِلــَه إاِلّ أَنْــَت َوفِــي الحُـــــزِْن لَــَك الجَـــــَماُل يــا ال إِلــه إاِلّ أَنْــَت. فِــي الــُجوعِ لَــكَ 
ــــبَعِ لَـَك الـفَْضُل يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت . فِـي الـَوطَِن لَـَك الـَعطَاُء يـا ال  الـَعْدُل يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت َوفِـي الشّـَ
يِْف لَـَك اإِلفْـضاُل يـا ال إِلـَه إاِل  إِلـَه إاِل أَنـَت وفـي الـُغْربَـة لَـَك الـَقَضاُء يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت. تَـْحَت الـسَّ
أَنْــَت َوفِـــي الــبَيِْت لَـــَك الــَكَماُل يــا ال إِلــَه إاِلّ أَنْــَت. فِـــي الــَقْصِر لَـــَك الــَكرَُم يــا ال إِلــَه إاِلّ أَنْــَت. َوفِـــي 
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ْجِن لَـــَك الــَوفــاُء يــا سَـــــــابِـــغَ الــنَِّعمِ َوفِـــي الــَحبِْس لَـــكَ  الــتُّرَاِب لَـــَك الــُجوُد يــا ال إِلــَه إاِلّ أَنْــَت. فِـــي الــسِّ
كَ  الـبَقاُء يـا مـالِـَك الـِقَدمِ لَــَك الـَعطَاُء يـا مَــولَــى الـَعطَاِء وسُــــــْلطاَن الـَعطَاِء َومـالِـَك الـَعطَاِء. أَْشهَـــُد أَنّـَ
َمحْـــــُموٌد فِـــي فِـــْعلَِك يــا أَصْــــــــــَل الــَعطَاِء ومُـــطَاٌع فــي حُـــــْكِمَك يــا بَحْـــــَر الــَعطاِء ومَـــبَدأَ الــَعطَاِء ومَـــرجِــــعَ 

الَعطَاِء. (11)

البَاِقي الكاِفي
بِــــنَي َوقُــــْربُـــَك حَــــــيوةُ الـــعاشِـــــــِقنيَ  يـــا مَــــْن بَـــالئُــَك َدَوآُء صُـــــــــــُدوِر املُخْـــــلِِصنَي َوِذکْـــرَُك شِـــــــفاُء أَفْـــِئَدِة املُــَقرَّ
ـــــِديْـــَن َوفِــــراقُـــَك مَــــْوُت الـــعارِفِــــنَي، أَسْـــــــئَُلَك بِــــَضجِيجِ  َوَوصْـــــــــــُلَك رَجَــــــآُء املُشْـــــــتاقِــــنَي َوَهجْــــــرَُك عَــــذاُب املُــَوحّـِ
املُشْــــــتاقِـــنَي فِـــي َهجْـــــرَِك َوصَــــــــــِريــخِ الــعاشِــــــِقنَي فِـــي بُــْعِدهِـــْم عَـــْن لِــقائِـــَك، بِـــأَْن تَــْرزُقَــِني خَـــْمَر عِـــرْفــانِـــكَ 
وَكَــْوثَـَر حُــــبَِّك َورِضـائِــَك، أَْي رَبِّ هـذا عَــبٌْد نَـِسيَ مـا سِـــــواَك َوآنَـَس بِــُحبَِّك َونـاَح فِــيما َورََد عَــَليَْك مِــنْ 
أَشْــــــراِر خَـــْلِقَك، قَــدِّْر لَــُه مــا قَــدَّرْتَــُه لِــِعباِدَك الّــذيــَن يَــطُوفــوَن حَــــْوَل عَـــرِْش عَـــظََمِتَك َويَــزُوروَن جَــــمالَــكَ 

إِنََّك أَنَْت الحاکُِم ِفي يَومِ التَّالِق.  (12) ِفي الَعِشيِّ َواإِلْشراِق، َو

ِبْسمِ اهللِ األَقَدِس األَبَْهى
 يـــا مَــــْن قُـــْربُـــَك رَجَــــــائِــــي، وَوصْـــــــــــُلَك أَمَــــلِي، وِذكْـــــرَُك مُــــنائِــــي، َوالـــُوُروُد فـــي ســـاحَــــــِة عِـــــزَِّك مَــــْقَصِدي، 
وشَـــــــطْرَُك مَـــطَلِبي، َواسْـــــــُمَك شِــــــفَائِـــي، َوحُـــــبَُّك نُــوُر صَــــــــــْدِري، َوالــِقياُم فِـــي حُـــــُضورَِك غَــايَــُة مَـــطَْلِبي، 
أَسْــــــأَلُــَك بِــاسْــــــِمك الّـَـذي بِــِه طَـيَّرَْت الـَعارِفَـنَي فِــي هَـــَواِء عِـــزِّ عِـــرفَـانِــَك وعَـــرَّجْــــَت املُـَقدَّسِـــــنَي إِلَــى بِــساطِ 
ـــًها إِلَـى َوجْــــِهَك، َونَـاظِـــرًا إِلَـى شَــــــطْرَِك َونـاطِــــًقا بِــثَنَائِــَك. أَْي رَبِّ  قُـْدِس إِفْـَضالِـَك بـأَْن تَـجَعَلِني مُــتََوجّـِ
أَنـا الّـَذي نَـِسيُت ُدونَـَك َوأَقـبَْلُت إِلَـى أُفُـِق فَـْضلَِك، َوتَـرَكْــُت مـا سِــــواَك رَجـاًء لِـُقْربِـَك، إِذًا أَكُــوُن مُـقِبالً 
إِلـى مَــَقرِّ الّـَذي فِــيِه اسْـــــتََضاَء أَنْـواُر َوجْــــِهك. فَـأَنـِزْل يـا مَــحبُوبِــي عَــَليَّ مـا يـثَبِّتُني عَــَلى أَمْــرَِك لَـِئالَّ 
إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَعِزيزُ الَقِديُر.  (13) ِه إَِليَك. َو يَْمنَُعِني ُشبُهاُت املُْشرِِكنَي َعِن التََّوجُّ

"... يَـا مَــْن َوجْــــُهُك كَــْعبَِتي، َوجَــــمالُـَك حَــــرَمـي، َوشَــــــطْرَُك مَــطَْلبي، َوِذكْــرَُك رَجـائِــي، َوحُــــبَُّك مُــؤنِــِسي، 
َوعِــْشُقَك مُـوجِـــِدي، َوِذكـرَُك أَنِـيِسي، َوقُـْربُـَك أَمَـلِي َوَوصْـــــــــُلَك غَـايَـُة رَجَــــائِـي َومُـنْتَهى مَـطَْلِبي، أَسْـــــأَلُـكَ 
ـَك أَنْــَت سُــــــْلطانُ  ا قَــدَّرْتَــُه لِــِخيرَِة عِـــباِدَك ثُــمَّ اْرزُقْــِني خَـــيَْر الــدُّنْــيا واآلَخِــــرَِة، وإِنّـَ بِــأَْن ال تُــَخيَّبَِني عَـــمَّ

البَريَِّة. ال إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُم.  (14)
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الفصل الخامس - مقتطفات من ألواح حضرة بهاءاهلل 

بسم اهللّ الفرد الواحد املُقتَدر العليم الَحکيم
الحــمد هللّ الــباقــي بــال فــناء والــّدائــم بــال زوال والــقائــم بــال انــتقال املــهيمن بســلطانــه والــظّاهــر 
بـآيـاتـه والـباطـن بـأسـراره الّــذي بـأمـره ارتـفعت رايـة الـکلمة الـعليا فـي نـاسـوت اإلنـشاء ونـصب 
عـلم يـفعل مـا يـشاء بـني الـوری هـو الّــذي أظهـر أمـره لهـدايـة خـلقه وأنـزل آيـاتـه إظـهارًا لـحّجته 
وبـرهـانـه وزيّـن ديـباج کـتاب اإلنـسان بـالـبيان بـقولـه "الـرّحـمن عـّلم الـقرآن خـلق اإلنـسان عـّلمه 
الــــبيان" ال إلــــه االّ هــــو الــــفرد الــــواحــــد املــــقتدر الــــعزيــــز املــــنّان الــــنّور الــــّساطــــع مــــن أفــــق ســــماء 
الــعطاء والــّصالة املشــرقــة مــن مــطلع إرادة اهللّ مــالــك مــلکوت األســماء عــلی الــواســطة الــکبری 
والـقلم األعـلی الّـذي جـعله اهللّ مـطلع أسـمائـه الـحسنی ومشـرق صـفاتـه الـعليا وبـه أشـرق نـورُ 
الـتّوحـيد مـن أفـق الـعالـم وحـکم الـتّفريـد بـني األمـم الّـذيـن أقـبلوا بـوجـوٍه نـوراء إلـى األفـق األعـلی 
واعـترفـوا بـما نـطق بـه لـسان الـبيان فـي مـلکوت الـعرفـان املـلك واملـلکوت والـعظمة والـجبروت هللّ 

املقتدر العزيز الفيّاض". (1)

ــرُ  "... قُــْل يَـا قَــْومِ َدعُــوا الـرَّذَائِــَل َوخُــذُوا الْــفََضائِــَل كُـــونُـوا قُــْدَوةً حَــــسنًَة بِــنْيَ الـنَّاِس َوصَـــــــــِحيفًَة يَـتَذَكّـَ
ــِفُقوا فِـــي رَأْيِـــُكْم َواجْـــــَعُلوا إِشْـــــــرَاقَـــُكْم أَفْـــَضَل مِــــنْ  بِـــَها األُنَـــاُس... قُـــْل أَِن اتَّحِـــــُدوا فِـــي كَــــلَِمِتُكْم َواتّـَ
عَـــــِشيُِّكْم َوغَــــَدكُـــــْم أَحْــــــَسَن مِـــــْن أَمْــــِسُكْم.  فَــــْضُل اإِلنْــــَساِن فِــــي اْلخِــــــْدمَــــِة َوالْــــَكَماِل الَ فِــــي الــــزِّيــــنَةِ 
َوالـثَّْرَوِة َوامْلَـاِل... قُــْل ال تَـْصرِفُـوا نُـُقوَد أَعْـــَمارِكُـــُم الـنَِّفيَسِة فِــي امْلُشْــــــتََهيَاِت الـنَّفِْسيَِّة واَلَ تَـْقتَِصُروا 
ْخِصيَِّة.  أَنْــِفُقوا إِذَا َوجَـــــْدتُــْم َواصْــــــــــِبُروا إِذَا فَــَقْدتُــْم إِنَّ بَــْعَد كُــــلِّ شِــــــدَّةٍ  األُمُـــوَر عَـــَلى مَـــنَافِـــِعُكُم الــشَّ
ُكوا بِـــَما يَــنْتَِفعُ بِـــِه الْـــَعالَـــُم مِــــنَ  رَخَــــآٌء َومَـــعَ كُــــلِّ كَــــَدٍر صَـــــــــــفَآٌء.  اجْـــــتَِنبُوا الــتََّكاهُــــَل َوالــتََّكاسُـــــــَل َوتَــَمسَّ
ِة َوشَــــــْوكَ  يُوخِ َواألَرَامِـــِل.  قُــْل إِيّـَاكُـــْم أَْن تَـزْرَعُــوا زُؤَاَن الْــُخُصومَــِة بَـنْيَ الْــبَِريّـَ ِغيِر َوالْــَكِبيِر َوالـشُّ الـصَّ
ُــــِنيرَِة.  قُـــــْل يَــــا أَحِـــــــبَّاَء اهللِ الَ تَــــْعَمُلوا مَـــــا يَــــتََكدَُّر بِـــــِه صَــــــــــــافِـــــي  افِـــــيَِة امْل ُكوِك فِـــــي الْـــــُقُلوِب الــــصَّ الــــشُّ
ِغينَِة َوالْـِعنَاِد.  لَـيْسَ  سَـــــْلَسِبيِل امْلََحبَِّة َويْـنََقِطعُ بِــِه عَــرُْف امْلََودَِّة.  لَـَعْمِري قَـْد خُــلِْقتُْم لِـْلوَِداِد الَ لِـلضَّ
اْلفَخْــــُر لِــُحبُِّكْم أَنْــفَُسُكْم بَــْل لِــُحبِّ أَبْــنَاِء جِــــنِْسُكْم َولَـــيَْس الْـــفَْضُل مِلَــْن يُــِحبُّ الْـــَوطَــَن بَــْل مِلَــْن يُــِحبُّ 
ــرَاً.   الْــَعالَــَم.  كُـــونُــوا فِـــي الــطَّرِْف عَـــِفيفَاً َوفِـــي الْــيَِد أَمِـــينَاً َوفِـــي الــلَِّساِن صَــــــــــاِدقَــاً َوفِـــي الْــَقْلِب مُـــتَذَكّـِ
الَ تُــْسِقطُوا مَـــنْزِلَـــَة الْـــُعَلَمآِء فِـــي الْـــبََهآِء واَلَ تُــَصغُِّروا قَـــْدَر مَـــْن يَــْعِدُل بَــيْنَُكْم مِــــَن األُمَـــرَاِء.  اجْـــــَعُلوا  

ِبنَي..."(2) ُجنَْدُكُم اَلَعْدَل َوِسالََحُكُم اْلَعْقَل َوِشيََمُكُم اْلَعفَْو َواْلفَْضَل َوَما تَفْرَُح ِبِه أَفِْئَدةُ امْلَُقرَّ

"... يـــا أولـــياء اهلل فـــي بـــالده وأحـــبائـــه فـــي ديـــاره يـــوصـــيكم املـــظلوم بـــاألمـــانـــة والـــديـــانـــة طـــوبـــى 
ملــــديــــنة فــــازت بــــأنــــوارهــــما بــــهما يــــرتــــفع مــــقام اإلنــــسان ويــــفتح بــــاب األطــــمينان عــــلى مــــن فــــي 
اإلمـكان طـوبـى ملـن تـمّسك بـهما وعـرف شـأنـهما وويـٌل ملـن أنـكر مـقامـهما... إنّـا نـأمـر عـباد اهلل 
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وإإمــائــه بــالــعصمة والــتقوى لــيقومــّن مــن رقــد الــهوى ويــتوجّـــــهّن إلــى اهلل فــاطــر األرض والــسماء 
كـذلـك أمـرنـا الـعباد حـينما أشـرق نـيّر اآلفـاق مـن جـهة الـعراق لـيس ضـّري سـجني وبـالئـي ومـا 
ورد عـليّ مـن طـغاة الـعباد بـل عـمل الـذيـن ينسـبون أنـفسهم إلـى نـفسي ويـرتـكبون مـا يـنوح بـه 
قــلبي وقــلمي إن الــذيــن يفســدون فــي األرض ويــتصرّفــون فــي أمــوال الــناس ويــدخــلون الــبيوت 
مــن غــير إذن صــاحــبها إنّــي بــريء مــنهم إال أن يــتوبــوا ويــرجــعوا ال اهلل الــغفور الــرحــيم… يــا 
مــأل األرض ســارعــوا إلــى مــرضــاة اهلل وجــاهــدوا حــّق الــجهاد فــي إظــهار أمــره املــبرم املــتني قــد 
قـّدرنـا الـجهاد فـي سـبيل اهلل بـجنود الـحكمة والـبيان وبـاألخـالق واألعـمال كـذلـك قـضي األمـر 
مـــن لـــدن قـــوّي قـــديـــر لـــيس الفخـــر ملـــن يفســـد فـــي األرض بـــعد إصـــالحـــها اتّـــقوا اهلل يـــا قـــوم وال 
تـــكونـــوا مـــن الـــظّاملـــني … ال تســـبّوا أحـــًدا بـــينکم قـــد جـــئنا التّـــحاد مـــن عـــلی األرض واتّـــفاقـــهم 
يشهـد بـذلـك مـا ظهـر مـن بحـر بـيانـي بـني الـعباد ولـکّن الـقوم أکـثرهـم فـي بُـعٍد مـبني إن يسـبّکم 
أحـد أو يـمّسکم ضـرٌّ فـي سـبيل اهللّ اصـبروا وتـوکّـلوا عـلی الـّسامـع الـبصير إنّـه يشهـد ويـری 
ويــعمل مــا أراد بســلطان مــن عــنده إنّــه هــو املــقتدرالــقديــر قــد مــنعتم عــن الــنّزاع والجــدال فــي 
کــتاب اهللّ الــعزيــز الــعظيم تــمّسکوا بــما تــنتفع بــه أنــفسکم وأهــل الــعالــم کــذلــك يــأمــرکــم مــالــك 
الــقدم الــظّاهــر بــاالســم األعــظم إنّــه هــو اآلمــر الــحکيم… إيّــاکــم أن تــسفکوا الــّدمــاء أخــرجــوا 
سـيف الـّلسان عـن غِـــْمِد الـبيان ألّن بـه تـفتح مـدائـن الـقلوب إنّـا رفـعنا حـکم الـقتل عـن بـينکم انَّ 
الـرّحـمة سـبقت املـمکنات إن کـنتم تـعلمون... يـا قـوم ال تفسـدوا فـي األرض وال تـسفکوا الـّدمـاء 

وال تأکلوا أموال النّاس بالباطل وال تتّبعوا کّل ناعق رجيم..." (3)
 

ارُِب رَحِـــيِقيَ امْلَْختُوَم مِــْن أَيَـاِدي الْـَعطَاِء فَـاعْــَلْم لِـْلِعْصَمةِ  "يَـا أَيّـَُها امْلُْقِبُل إِلَـى األُفُـِق األَعْــَلى َوالـشَّ
ــِذي عَــــَصَمُه اهللُ مِــــَن الـــزَّلَـــِل يَـــْصُدُق عَــــَليِْه هَــــذَا االسْـــــــُم فِـــي  مَـــَعاٍن شَــــــــتَّى َومَـــَقامَـــاٌت شَــــــــتَّى.  إِنَّ الّـَ
ـــــــــرْكِ  مَــــــَقامٍ وَكَـــــــذَلِـــــَك مَــــــْن عَــــــَصَمُه اهللُ مِـــــــَن اْلخَـــــــطَأ َوالْـــــِعْصيَاِن َومِـــــــَن اإِلعْــــــرَاِض َوالْـــــُكفِْر َومِـــــــَن الشّـِ
َوأَْمثَالَِها يُطَْلُق َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َهؤاُلِء اْسُم اْلِعْصَمِة.  َوأَمَّا اْلِعْصَمُة اْلُكبَْرى مِلَْن َكاَن َمَقاُمُه 
ـــُه نُــــوٌر الَ تَــــْعُقبُُه الــــظُّْلَمةُ  مُـــــَقدَّسَـــــــــاً عَــــــِن األََوامِــــــِر َوالــــنََّواهِــــــي َومُـــــنَزَّهًــــــا عَــــــِن اْلخَــــــطَِأ َوالــــنِّْسيَاِن.  إِنّـَ
َماِء حُــــْكَم األَرِْض َوعَــَلى  َوصَـــــــــَواٌب الَ يَـْعتَِريـِه اْلخَــطَأُ.  لَـْو يَـْحُكُم عَــَلى امْلَاِء حُــــْكَم اْلخَــْمِر َوعَــَلى الـسَّ
ـــِذي  الــــنُّوِر حُـــــــْكَم الــــنَّاِر حَـــــــقٌّ الَ َريْــــَب فِـــــيِه َولَــــيَْس ألَحَـــــــٍد أَْن يَــــْعتَرَِض عَـــــَليِْه أَْو يَــــُقوَل لِــــَم َوبِـــــَم.  َوالّـَ
ا يَــفَْعُل وَكُــــلٌّ عَـــِن كُــــلٍّ  ـُه الَ يُــْسئَُل عَـــمَّ ـُه مِــــَن امْلُـْعرِضِـــــــــنَي فِـــي كِــــتَاِب اهللِ رَبِّ الْــَعامَلِــنَي.  إِنّـَ اعْـــتَرََض إِنّـَ
ـــُه أَتَــــى مِــــــْن سَـــــــــَماِء الْــــَغيِْب َومَـــــَعُه رَايَــــُة يَــــفَْعُل مَـــــا يَــــَشاُء َوجُـــــــنُوُد الْــــُقْدرَِة َواالخْـــــِتيَاِر.   يُــــْسئَُلوَن.  إِنّـَ
ـــــــرَائِــــعِ َواألَحْــــــَكامِ.  لَــــْو يَـــتََجاَوزُ عَـــــنَْها عَـــــَلى قَــــْدِر شَــــــــْعرَةٍ  َك بِــــَما أُمِـــــَر بِــــِه مِـــــَن الشّـَ َولِـــُدونِــــِه أَْن يَـــتََمسَّ
ٌد رَسُــــــــوُل اهللِ قَــــاَل َوقَــــْولُــــُه الْــــَحقُّ [َوهللِ عَــــَلى  َواحِــــــَدٍة لَــــيَْحِبُط عَــــَمُلُه.  انْـــظُْر ثُـــمَّ اذْكُـــــْر إِذْ أَتَـــى ُمحَــــــمَّ
ـِتي أَشْــــــرَقَــْت مِـــْن أُفُــِق كِـــتَاِب اهللِ مَــْولَــى  ْوُم َواألَحْـــــَكاُم الّـَ َلوةُ َوالــصَّ الــنَّاِس حِــــجُّ الْــبَيِْت] وَكَـــذَلِــَك الــصَّ
الْــَعالَــمِ َومُــَربّـِيِ األُمَــمِ.  لِـْلُكلِّ أَْن يَـتَِّبُعوهُ فِــيَما حَــــَكَم بِــِه اهللُ َوالّـَـِذي أَنْـَكرَهُ كَـــفََر بِــاهللِ َوآيَـاتِـــِه َورُسُــــــلِهِ 
َواِب حُــــْكَم اْلخَــطَِأ َوعَــَلى الْـُكفِْر حُــــْكَم اإِليـَماِن حَــــقٌّ مِــْن عِــنِْدِه.  هَــذَا  وَكُــتُِبِه إِنّـَُه لَـْو يَـْحُكُم عَــَلى الـصَّ
مَــَقاٌم الَ يُـذْكَــُر واَلَ يُـوجَــــُد فَـيَه اْلخَــطَأُ َوالْـِعْصيَاُن.  انْـظُْر فِــي اآليَـِة امْلُبَارَكَــِة امْلُنْزَلَـِة الّـَِتي َوجَــــَب بِــَها 
(1) عَــَلى األَمْـِر َوجَـــَب عَــَليِْهم أَْن يَـْعَمُلوا مَـا أُمِــُروا بِـهِ  .  إِنَّ الّـَِذيـَن قَـامُـوا بَـْعَدهُ حِـــجُّ الْـبَيِْت عَــَلى الْـُكلِّ
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ــُه مِــــَن الْـــَخاطِـــــئنيَ  ــِذي تَـــَجاَوزَ إِنّـَ فِـــي الْـــِكتَاِب.  لَـــيَْس ألَحَـــــٍد أَْن يَـــتََجاَوزَ عَــــْن حُـــــُدوِد اهللِ َوسُـــــــنَِنِه َوالّـَ
ــَها الـــنَّاظِـــــُر إِلَـــى أُفُـــِق األَمْــــِر اعْــــَلْم إِرَاَدةَ اهللِ لَـــْم تَـــُكنْ  فِــــي كِــــتَاِب اهللِ رَبِّ الْـــَعرِْش الْـــَعِظيمِ.  يَـــا أَيّـُ
ُكوا ِبِصرَاِطِه امْلُْستَِقيمِ.  إِنَُّه  َمْحُدوَدةً ِبُحُدوِد اْلِعبَاِد.  إِنَُّه الَ يَْمِشي َعَلى طُرُِقِهم لِْلُكلِّ أَْن يَتََمسَّ
َماِل حَــــقٌّ الَ َريْـَب فِــيِه إِنّـَُه َمحْــــُمودٌ  لَـْو يَـْحُكُم عَــَلى الْـيَِمنيِ حُــــْكَم الْـيََساِر أَْو عَــَلى الْـَجنُوِب حُــــْكَم الـشِّ
فِــي فِــْعلِِه َومُــطَاٌع فِــي أَمْــرِِه.  لَــيَْس لَــُه شَــــــِريــٌك فِــي حُــــْكِمِه واَلَ مُــِعنٌي فِــي سُــــــْلطَانِــِه يَــفَْعُل مَــا يَــَشاءُ 
َويَــْحُكُم مَـــا يُــِريــُد.  ثُــمَّ اعْــــَلْم مَـــا سِــــــَواهُ َمخْــــُلوٌق بِـــَكلَِمٍة مِــــْن عِــــنِْدِه لَـــيَْس لَـــُهْم حَـــــرَكَــــٌة واَلَ سُـــــــُكوٌن إاِلَّ 

إِذِْنِه.  (4) ِبأَْمرِِه َو

"... أن يــا هــذا األســم أن افتخــر فــي نــفسك بــما جــعلناك مشــرق عــدلــنا بــني الــعاملــني فــسوف 
نــبعث مــنك مــظاهــر فــي املــلك وبــهم نــطوي شــراع الــظّلم ونبســط بــساط الــعدل بــني الــّسموات 
واألرضـــني وبـــهم يـــمحو اهلل آثـــار الـــظّلم عـــن الـــعالـــم ويـــزيّـــن أقـــطار اآلفـــاق بـــأســـماء هـــؤالء بـــني 
الـعاملـني أولـئك الـذيـن يـتبّسم بـهم ثـغر الـوجـود مـن الـغيب والـّشهود وهـم مـرايـا عـدلـي بـني عـبادي 
ومـــطالـــع أســـمائـــي بـــني بـــريّـــتي وبـــهم تـــقطع أيـــادي الـــظّلم وتـــقوى أعـــضاد األمـــر كـــذلـــك قـــّدرنـــا 
األمــر فــي هــذا الــّلوح املــقّدس الــحفيظ أن يــا ذلــك األســم إنّــا جــعلناك زيــنة لــلملوك طــوبــى لــهم 
إن يـزيّـنوا هـياكـلهم بـك ويـعدلـوا بـني الـناس بـالـحّق الـخالـص ويـحكموا بـما حـكم اهلل فـي كـتابـه 
املــــحكم الــــقديــــم مــــا قــــّدر لــــهم زيــــنة أحــــسن مــــنك وبــــك يظهــــر ســــلطنتهم ويــــعلو ذكــــرهــــم ويــــذكــــر 
اســــمائــــهم فــــي  مــــلكوت اهلل الــــعزيــــز الــــعظيم ومــــن جــــعل نــــفسه محــــرومًـــــا مــــنك إنّــــه عــــرّي بــــني 
الــسموات واألرض لــو يــلبس حــرر الــعاملــني أن يــا معشــر املــلوك زيــنوا رؤوســكم بــأكــالــيل الــعدل 
ليسـتضيء مـن أنـوارهـا أقـطار الـبالد كـذلـك نـأمـركـم فـضالًمـن لـدنـا عـليكم يـا معشـر السـالطـني 
فـــسوف يظهـــر اهلل فـــي األرض مـــلوكًــــا يـــتكئون عـــلى نـــمارق الـــعدل ويـــحكمون بـــني الـــناس كـــما 
يــحكمون عــلى أنــفسهم اولــئك مــن خــيرة خــلقي بــني الــخالئــق اجــمعني زيّــنوا يــا قــوم هــياكــلكم 
بــرداء الــعدل وإنــه يــوافــق كــّل الــنفوس لــو أنــتم مــن الــعارفــني وكــذلــك األدب واألنــصاف وأمــرنــا 
بــهما فــي أكــثر األلــواح لــتكونــّن مــن الــعامــلني إنّــه مــا أمــر نــفًسا إالّ بــما هــو خــيٌر لــها ويــنفعها 
فــي اآلخــرة واألولــى وإنّــه بــنفسه لــغنيّ مــن عــمل كــّل ذي عــمٍل وعــن عــرفــان كــّل عــالــمٍ خــبير إن 
اهلل قــد تجــلى بهــذا االســم فــي هــذا الــلوح عــلى كــّل األشــياء طــوبــى لــلذيــن اســتضائــوا بــأنــواره 
والـــذيـــن فـــازوا بـــه أولـــئك مـــن عـــبادنـــا املـــقّربـــني إنّـــا غـــرســـنا بـــأيـــادي الـــقدرة فـــي هـــذا الـــرّضـــوان 
أشـجار الـعدل وأسـقيناه بـمياه الـفضل فـسوف تـأتـي كـّل واحـدة بـأثـمارهـا كـذلـك قـضي األمـر 
وال مـرّد لـه مـن لـدنّـا إنّـا كـنّا آمـريـن … فـاعـلموا أن أصـل الـعدل ومـبدئـه هـو مـا يـأمـر بـه مظهـر 
نــفس اهلل فــي يــوم ظــهوره لــو أنــتم مــن الــعارفــني قــل إنّــه ملــيزان الــعدل بــني الــّسموات واألرضــني 
وإنّـه لـو يـأتـي بـأمـر يـفزع مـن فـي الـّسموات واألرض أنّـه لـعدل مـبني وإن فـزع الخـلق لـم يـكن 
االّ كـفزع الـرّضـيع مـن الـفطام لـو أنـتم مـن الـنّاظـريـن لـو اطّـلع الـنّاس بـأصـل األمـر لـم يجـزعـوا 

بل استبشروا وكانوا من الّشاكرين..." (5) 

!٢۲٥



"... طهّـــروا صـدوركـم عـن الحسـد والـبغضاء ثـّم نـفوسـكم عـن الـبغي والـفحشاء ثـّم اعـملوا بـما 
أمـركـم اهلل وإنّـه مـا أمـر الـعباد االّ بـما هـو خـيٌر لـهم عـن خـزائـن الـّسموات واألرضـني إيّـاكـم أن 
ال تـجادلـوا ملـا خـلق فـي الـّدنـيا مـع أحـد دعـوهـا ألهـلها لتسـتريـح أنـفسكم وتـكونـّن خـالـًصا لـوجـه 
ربّـــكم الـــعليّ الـــعظيم وإّن مـــلكوت الـــغنيّ بـــيد ربّـــكم الـــرّحـــمن يـــغني مـــن يـــشاء بـــأمـــٍر مـــن عـــنده 
وإنّــه لــهو املــقتدر الــعزيــز الــكريــم الــرّحــمن ثــّم اعــلموا بــأّن اهلل أودع األرض بــيد املــلوك وجــعلهم 
ظــهورات قــدرتــه بــني الــخالئــق أجــمعني إن يــدخــلّن فــي ظــّل ســدرة األمــر ومــن دون ذلــك األمــر 
بــيده يــفعل مــا يــشاء ويــحكم مــا يــريــد إنــه لــم يــزل مــا أراد لــنفسه شــيئًا أودع الــّدنــيا وزخــرفــها 
ألهــلها وقــّدس أولــيائــه عــن الــتّوجــه إلــيها ألنّــه مــا أراد لــهم االّ مــا هــو يــبقى بــدوام نــفسه الــعليّ 
الــعظيم ومــا أراد مــن الــّدنــيا هــو قــلوب أحــبّائــه لــيقّدســهم عــن كــّل مــا ســواه ويــعرّجــهم إلــى مــقرّ 
األمـن مـقام الـذي لـن يشهـد فـيه إالّ بـوارق الـوجـه ولـم يـذكـر إالّ ذكـر الـعزيـز الـبديـع أن افـتحوا 
يــــا قــــوم مــــدائــــن الــــقلوب بــــسيف الــــّلسان بــــاســــم ربّــــكم املــــقتدر الــــعزيــــز املــــنّان ... إيّــــاكــــم أن ال 
تـجادلـوا فـي أمـر اهلل مـع أحـد ألنّـا أرفـعنا حـكم الـّسيف وقـّدرنـا الـنّصر بـالـحكمة والـبيان فـضالً 
مـــن لـــدنّـــا عـــلى الـــخالئـــق أجـــمعني أن اشـــتعلوا يـــا قـــوم بحـــرارة حـــّب اهلل لتشـــتعل مـــنكم أفـــئدة 

النّاس وإّن هذا حّق النّصر لو أنتم من العارفني..." (6) 

"... تـــاهلل هـــذا أمـــر يـــنصعق عـــنه كـــّل مـــن فـــي الـــّسموات واألرض وتـــقشعّر جـــلود املســـتكبريـــن 
وتــنشّق أراضــي الــفراعــنة وتــنسف شــوامــخ الــفنت وتــدع كــّل مــرضــعة عــما أرضــعت وتــضع كــل 
كر سُــــــــــــــّكان الــــــــــّسموات واألرض إالّ مــــــــــن أتــــــــــى اهلل بــــــــــقلبٍ  ذات حــــــــــمٍل حــــــــــملها ويــــــــــأخــــــــــذ الــــــــــسُّ

ممتحن..." (7) 

"... قــل تــاهلل مــن لــم يــكن قــلبه مطهّــــرًا عــن كــّل مــا يــذكــر عــليه ذكــر شــيء لــن يــنطبع فــيه هــذا 
الجــمال الــّدّري األصــفى قــّدســوا مــرايــا أنــفسكم يــا مــأل األرض ثــم اصــعدوا إلــى مــقام الــذي 
جــعل اهلل عــن خــلفه ذكــر الــقوســني أو أدنــى قــل إنّــه لــينطق فــي كــّل حــني بــما نــطق الــّروح فــي 
صــدره املــمرّد األزكــى قــل تــاهلل إنّــه مــا يــنطق عــن الــهوى بــل يــنطق بــما يــلهمه شــديــد األمــر مــن 
آيــــات ربّــــه الــــكبرى قــــل إنّــــه حــــينئذ بــــاألفــــق األعــــلى وإنّــــه لجــــمال األولــــى فــــي قــــميص األخــــرى 
فسـبحان نـفسه األعـلى وبـه رفـعت أعـالم األمـر فـي مـلكوت األسـماء ونـصبت خـيام املجـد فـي 
جـــبروت الـــعما قـــل يـــا قـــوم فـــارجـــعوا إلـــيه وإّن إلـــيه املـــنتهى تـــاهلل إنّـــه لـــجنّة املـــأوى عـــند ســـدرة 

القدس عند ظهور تجّلي األنوار من هذا الجمال الّدّرّي األبهى". (8) 
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بسم اهلل األبدع األبدع

"َشهــــد اهلل أنّــــه ال إلــــه إالّ هــــو وإنّــــا كــــّل لــــه عــــابــــدون شهــــد اهلل أنّــــه ال إلــــه إالّ هــــو وإنّــــا كــــّل لــــه 
سـاجـدون شهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ هـو وإنّـا كـّل لـه قـانـتون شهـد اهلل أنّـه ال الـه االّ هـو وإنّـا كـلّ 
لـه خـاضـعون شهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ هـو وإنّـا كـّل لـه خـاشـعون َشهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ هـو وإنّـا 
كـــّل لـــه حـــامـــدون شهـــد اهلل أنّـــه ال إلـــه إالّ هـــو وإنّـــا كـــّل لـــه راكـــعون شهـــد اهلل أنّـــه ال إلـــه إالّ هـــو 
وإنّــا كــّل لــه عــامــلون شهــد اهلل أنّــه ال إلــه االّ هــو وإنّــا كــّل مــنه ســائــلون شهــد اهلل أنّــه ال إلــه إالّ 
هـو وإنّـا كـّل بـه نـاطـقون شهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ هـو وإنّـا كـّل لـه نـاظـرون شهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ 
هـو وإنّـا كّـــل بـه رافـعون شهـد اهلل أنّـه ال إلـه إالّ هـو وإنّـا كـّل بـه ملـنقلبون أن يـا مهـدي فـاشهـد 
كــما شهــد اهلل لــنفسه قــبل خــلق الــّسموات واألرضــني بــأنّــه ال إلــه إالّ هــو وأّن هــذا الــغالم عــبده 
وبـهائـه وأنّـه لـنبأ الـذي قـد كـان فـي أزل اآلزال فـي ألـواح الـعزّ عـظيم ومـا عـرفـه أحـد إالّ نـفسه 

املهيمن العزيز القدير ولن يعرفه إالّ من شاء ربّه". (9)

"كـن فـي الـنّعمة مـنفًقا وفـي فـقدهـا شـاكـرًا وفـي الـحقوق أمـيناّ وفـي الـوجـه طـلقاّ ولـلفقراء كـنزًا 
ولـألغـنياء نـاصـًحا ولـلمنادي مـجيبًا وفـي الـوعـد وفـيًّا وفـي األمـور مـنصفًا وفـي الجـمع صـامـتًا 
وفــي الــقضاء عــادالً ولــإلنــسان خــاضــًعا وفــي الــظّلمة ســراجًـــــا ولــلمهموم فــرجًـــــا ولــلظمآن بحــرًا 
ولـلمكروب مـلًجأ ولـلمظلوم نـاصـرًا وعـضًدا وظهـرًا وفـي األعـمال مـتّقيًا ولـلغريـب وطـنًا ولـلمريـض 
شــفاًء وللمســتجير حــصنًا ولــلّضريــر بــصرًا وملــن ضــّل صــراطًــا ولــوجــه الــّصدق جــماالً ولــهيكل 
األمـــانـــة طـــرازًا ولـــبيت األخـــالق عـــرشًـــــــا ولجســـد الـــعالـــم روحًـــــا ولـــجنود الـــعدل رايـــًة وألفـــق الـــخير 
نـــورًا ولـــألرض الـــطيّبة رذاذًا ولبحـــر الـــعلم فـــلًكا ولـــسماء الـــكرم شـــمًسا ولـــرأس الـــحكمة إكـــليالً 

ولجبني الّدهر بياًضا ولشجر الخضوع ثمرًا". (10)

بسم اهلل اّلرحمن الرّحيم

"الحـمد هلل الّــذي أنـطق ورقـاء الـبيان عـلى أفـنان دوحـة الـتّبيان بـفنون األلـحان عـلى أنّـه ال إلـه 
إالّ هــو قــد أبــدع األكــوان واخــترع اإلمــكان بــمشيئته األّولــيّة الــتي بــها خَـــلق مــا كــان ومــا يــكون 
والحـــمد هلل الّـــذي زيّـــن ســـماء الـــحقيقة بـــشمس املـــعانـــي والـــعرفـــان الّـــتي رقـــم عـــليها مـــن الـــقلم 
األعـــلى املُــلك هلل املـــقتدر املـــهيمن الـــقيّوم... والـــصالة والسّـــــــالم عـــلى مـــطلع األســـماء الـــحسنى 
والــّصفات الــعليا الّـــذي فــي كــّل حــرف مــن اســمه كُــــنزت األســماء وبــه زيّــن الــوجــود مــن الــغيب 
والــّشهود وســّمي بمحــّمد فــي مــلكوت األســماء وبــأحــمد فــي جــبروت الــبقاء وعــلى آلــه وصــحبه 
مـن هـذا الـيوم إلـى يـومٍ فـيه يـنطق لـسان الـعظمة املـلك هلل الـواحـد الـقّهار... يـا أيّـها الـّسائـل إذا 
قـــصدت حـــظيرة الـــقدس وســـيناء الـــقرب طهّــــر قـــلبك عـــن كـــّل مـــا ســـواه ثـــّم أخـــلع نـــعليّ الـــظّنون 
واألوهـــــام لـــــترى بـــــعني قـــــلبك تجـــــليات اهلل رّب الـــــعرش والـــــثّرى ألّن هـــــذا الـــــيوم يـــــوم املـــــكاشـــــفة 
والــّشهود قــد مــضى الــفصل وأتــى الــوصــل وهــذا مــن فــضل ربّــك الــعزيــز املــحبوب دع الــسؤال 
والـجواب ألهـل الـتّراب اصـعد بـجناحـي االنـقطاع إلـى هـواء قـرب رحـمة ربّـك الـرّحـمن الـرّحـيم. 
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قُــل يــا قــوم قــد فــّصلت الــنّقطة األّولــيّة وتــّمت الــكلمة الــجامــعة وظهــرت واليــة اهلل املــهيمن الــقيّوم. 
قُـــــل يــــا قــــوم َءإشــــتغلتم بــــالــــغديــــر والبحــــر الــــعذب يــــتمّوج أمــــام وجــــوهــــكم فــــمالــــكم ال تــــفقهون. 
أتـــنطقون بـــما عـــندكـــم مـــن الـــعلوم بـــعد مـــا ظهـــر مـــن كـــان واقـــفًا عـــلى نـــقطة الـــعلم الـــتي مـــنها 
ظهــــرت األشــــياء وإلــــيها رجــــعت وعــــادت ومــــنها ظهــــرت حــــكم اهلل والــــعلوم الــــتي كــــانــــت لــــم تــــزل 
مـكنونـة فـي خـزائـن عـصمة ربّـكم الـعليّ الـعظيم دعـوا اإلشـارات ألهـلها واقـصدوا املـقام الـذي 
تجـدون روائـح الـعلم مـن هـوائـه كـذلـك يـعظكم هـذا الـعبد الـذي يشهـد كـّل جـارحـة مـن جـوارحـه 
وكُــــّل عــرٍق مــن عــروقــه أنّــه ال إلــه إالّ هــو لــم يــزل كــان فــي عُــــلّو الــعظمة والــجالل وســمّو الــرّفــعة 
واإلجــالل. والــذيــن أرســلهم بــالــحّق والهــدى أولــئك مــشارق وحــيه بــني خــلقه ومــطالــع أمــره بــني 
عـــباده ومـــهابـــط إلـــهامـــه فـــي بـــريّـــته وبـــهم ظهـــرت األســـرار وشـــرعـــت الشّــــــــرائـــع وحـــّقق أمـــر اهلل 

املقتدر العزيز املختار ال إله إال هو العليم الخبير ..."  (11)

(مراجع الفصل الخامس)

لـــوح مـــبارك خـــطاب لـــلشيخ محـــمد الـــتقي املجتهـــد األصـــفهانـــي املـــعروف بـــنجفي 1.
طبعة 119 بديع صفحة 2.

مجـــموعـــة ألـــواح حـــضرة بـــهاءاهلل نـــزلـــت بـــعد كـــتاب األقـــدس مـــنشورات دارالنشـــر 2.
البهائية في بلجيكا عام 1980م / 127 بديع صفحة 117 .

نفس مرجع رقم 1 صفحة 3.19-17.

نفس مرجع رقم 2 صفحة 8 .4.

آثــار قــلم أعــلى املجــلد الــرابــع صــفحة 247-249، 253-254.(مــن لــوح رضــوان 5.
العدل) 

نفس املرجع السابق صفحة 6.217.

نفس املرجع السابق صفحة 15. (من سورة األصحاب)7.

نفس املرجع السابق صفحة 18 ،19. (من سورة األصحاب).8.

نفس املرجع السابق صفحة 23. (من سورة العباد).9.
10- نفس مرجع رقم 1، صفحة 68 ،69.

11- مجموعة ألواح مباركة صفحة 5-2.
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الفصل السادس - مقتطفات من خطابات امللوك والسالطني

" يَــا مَـــلَِك األَرِْض(1) اسْـــــــَمعْ نِـــداَء هــذَا املَـْمُلوِك إِنّـِـي عَـــبٌْد آمَـــنُْت بِـــاهللِ َوآيــاتِـــِه َوفَــَديْــُت نَــفِْسي فِـــي 
سَــــــِبيلِِه َويَْشهَـــُد بِــذلِـَك مـا أَنَـا فـيِه مِـــَن الـباَليـا الّــتي مـا حَــــَمَلها أَحَــــٌد مِـــَن الـِعباِد وَكـاَن َربّـِي الـَعلِيمُ 
عَــَلى مـا أَقُــوُل شَــــــِهيًدا... يَـا سُــــــْلطاُن إِنّـِي كُـــنُْت كَـــأَحَــــٍد مِـــَن الـِعباِد َورَاقِــًدا عَــَلى املِـَهاِد مَــرَّْت عَــَليَّ 
ـــــبْحاِن َوعَـــلََّمِني عِـــْلَم مَــا كَـــاَن لَــيَْس هــذا مِـــْن عِـــنِْدي بَــْل مِـــْن لَــُدْن عَـــِزيــٍز عَـــلِيمٍ، َوأَمَــرَنِــي  نَــَسائِــُم السّـُ
مآِء َوبِــذلِــَك َورََد عَـــَليَّ مَــا تَــذَرَّفَــْت بِــِه عُـــيوُن الــَعارِفِــنَي، مَــا قَــرَأُْت مَــا عِـــنْدَ  بِــالــنَِّداِء بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ
الــنَّاِس مِـــَن الــُعُلومِ َومَــا َدخَـــْلُت املَـَدارَِس فَــاسْــــــئَِل املَـِديــنََة الّـَـِتي كُـــنُْت فِــيها لِــتُوقِــَن بِــأَنّـِـي َلسْــــــُت مِـــنَ 
ـَك الــَعِزيــِز الحَـــــِميِد هَـــْل لَـــَها اسْـــــــِتْقراٌر عِــــنَْد هُـــبوبِ  الــَكاِذبِـــنَي، هــذا َورَقَـــٌة حَـــــرَّكَــــتْها أَْريــاُح مَـــِشيَِّة َربّـِ
فَاِت بَـْل تُحَــــرِّكُــَها كَــيَْف تُـريـُد، لَـيَْس لِـْلَعَدمِ ُوجُــــوٌد تِــْلَقاءَ  أَْريـاحٍ عَــاصِــــــــفاٍت؟ ال َومَــالِـِك األَسْـــــمآِء َوالـصِّ
الــِقَدمِ قَـــْد جَـــــاَء أَمْـــرُهُ املُـبْرَُم َوأَنْــطََقِني بِـــِذكْــــرِِه بَــنْيَ الــَعامَلِــنَي، إِنّـِـي لَـــْم أَكُــــْن إاِلَّ كَــــاملَـيِِّت تِـــْلَقاَء أَمْـــرِهِ 
ـَك الــرَّحْـــــمِن الــرَّحِــــيمِ... قُــْل يــا سُــــــْلطاُن فَــانْــظُْر بِـــطَرِْف الــَعْدِل إِلَــى الــُغالمِ ثُــمَّ  قَــلَّبَتِْني يَــُد إِرَاَدِة َربّـِ
احْــــــُكْم بِــــالـــَحقِّ فِــــيما َورََد عَــــَليِْه... أَْن يـــا سُـــــــْلطاُن لَـــْو تَـــْسَمعُ صَـــــــــــِريـــَر الـــَقَلمِ األَعْــــَلى َوهَــــِديـــَر َورْقَـــاءِ 
مآِء لَـيُبَلَِّغكَ  الـبَقاِء عَــَلى أَفْـناِن سِـــــْدرَِة املُنْتَهى فِــي ِذكْـــِر اهللِ مُــوجِـــِد األَسْــــــمآِء َوخـالِـِق األَرِْض َوالـسَّ
إِلـى مَــقامٍ ال تَـَرى فِــي الـُوجُــــوِد إاِلّ تَجَــــلِّي حَــــْضرَِة املَْعبُوِد َوتَـرى املُْلَك أَحْــــَقَر شَــــــيٍْء عِـــنَْدَك تَـَضُعهُ 

ُه إَِلى أُفٍُق َكاَن ِبأَنْواِر الَوْجِه ُمِضيئًا..." (1) مِلَْن أَرَاَد َوتَتََوجَّ

آءَ إِذْ قَــَصْدَت املَْسجِـدَ األَقْــَصى(2)  مَـــَررْتَ  ـِة فِـــي سِـــــْجِن عَـــكَّ "يـا مَـــلَِك الـنَّْمَسِة(1) كَـــاَن مَـــطْلِعُ نُــوِر األَحَـــــِديّـَ
َومَــا سَـــــئَْلَت عَــنُْه بَـْعدَ إِذْ رُفِــعَ بِــِه كُــلُّ بَـيٍْت َوفُـِتحَ كُــلُّ بَـاٍب مُــِنيٍف، قَـدْ جَــــَعْلنَاهُ مَــْقِبَل الَعالَـمِ لِـِذكْــِري َوأَنْـَت نَـبَذْتَ 
َكاً بِــالـفَرْعِ  ـَك َورَبِّ الـَعامَلِـنَي، كُـــنَّا مَــَعَك فِــي كُـــلِّ األَحْــــواِل َوَوجَــــْدنـاَك مُــتََمسِّ املَـْذكُـــوَر إِذْ ظَهَـــَر بِــَمَلُكوِت اهللِ َربّـِ
ــَك عَــــَلى مَــــا أَقُـــوُل شَــــــــِهيٌد، قَـــدْ أَخَــــذَتْـــنا األَحْــــــزَاُن بِــــَما رَأَيْـــنَاَك تَـــُدوُر السْـــــــِمنا واَل  غَـــافِــــالً عَــــِن األَصْـــــــــــِل إِنَّ َربّـَ

َتْعرِفُنَا أََماَم َوْجِهَك افْتَحِ البََصَر لِتَنْظَُر هذا املَنْظََر الَكِريَم". (2)

ـُه ال  ـــــْدرَِة اإِللــِهيَِّة إِنّـَ ـِة مِـــَن السّـِ ـِك مَــالِــِك الــبَِريّـَ ـتُها املَـلَِكُة فِــي الــلُّونْــْدرَِة(1) أَِن اسْــــــتَِمِعي نِــَداَء َربّـِ يــا أَيّـَ
ــكِ  ــِني رَأَْس املُـــْلِك بِــــِإكْـــــلِيِل ِذكْـــــِر َربّـِ إِلـــَه إاِلَّ أَنـــا الـــَعِزيـــزُ الـــَحِكيُم، ضَــــــــــــِعي مـــا عَـــــَلى األَرِْض ثُـــمَّ زَيّـِ
ــُه قَـــْد أَتَـــى فِــــي الـــَعالَـــمِ ِبَمجْــــــِدِه األَعْــــظَمِ وَكَـــــُمَل مَــــا ذُكِـــــَر فِــــي اإِلنْـــجِيِل، قَـــْد تَشَـــــــرََّف بَـــرُّ  الجَــــــلِيِل إِنّـَ
َماِل، طُـوبَـى مِلَـنْ  ِه مَــالِـِك األَنـامِ َوأَخَـــذَ سُــــــْكُر خَـــْمِر الـوِصـاِل شَــــــطَْر الـَجنُوِب َوالـشِّ امِ بِــُقُدومِ َربّـِ الـشَّ
َوجَـــــــَد عَـــــرَْف الــــرَّحْـــــــمِن َوأَقْــــبََل إِلَــــى َمشْــــــــِرِق الجَـــــــَماِل فِـــــي هــــذا الفَجْـــــــِر املُـــِبنيِ، قَــــِد اهْـــــتَزَّ املَْسجِـــدُ 
ـِه األَبْــَهى َوالــبَطْحاُء مِـــْن نِــَداِء اهللِ الــَعلِيِّ األَعْـــَلى إِذاً كُـــلُّ حَــــَصاٍة مِـــنْها  األَقْــَصى مِـــْن نَــَسَماِت َربّـِ
ــرُكِ  تُسَــــــبِّحُ الــرَّبَّ ِبهــذا االسْــــــمِ الــَعِظيمِ، َدعِـــي هَـــواِك ثُــمَّ أَقْــِبلِي بِــَقْلِبِك إِلَــى مَــواْلِك الــَقِديــمِ، إِنّـَـا نُــذَكّـِ
ُه عَــَلى مـا أَقُــوُل شَــــــِهيٌد".  ماِء إِنّـَ لِـَوجْــــِه اهللِ َونُـِحبُّ أَْن يَـْعُلَو اسْــــــُمِك بِــِذكْـــِر َربّـِِك خَــالِـِق األَرِْض َوالـسَّ

(3)
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ـِبُعوا بِــَما أُمِـــرْتُــْم بِــِه فــي الــِكتابِ  ـُقوا اهللَ يَــا أَيّـُـهاَ املُـُلوُك واَل تَــتَجاَوزُوا عَـــْن حُـــــُدوِد اهللِ ثُــمَّ اتّـَ "... اتّـَ
ـاكُــــْم أَْن ال تَــظْلُِموا عَـــلى أَحَـــــٍد قَــْدَر خَـــرَْدٍل َواسْـــــــُلُكوا سَـــــــبيَل الــَعدلِ  واَل تَــُكونُــنَّ مِــــَن املُـتَجاِوزيــَن، إِيّـَ
إِنَُّه َلَسبيٌل ُمْستَقيٌم، ثُّم أَْصلِحُوا ذَاَت بَيْنَُكم َوَقلُِّلوا ِفي الَعَساِكِر لِيَِقلَّ َمصارِفُُكْم َوتَُكونُنَّ ِمَن  َو
إِْن تَـــرتَـــِفُعوا االخْــــِتالَف بَـــيْنَُكْم لَــــْن تَـــْحتَاجُــــــوا إِلـــى كَـــــثْرَِة الـــُجيُوِش إاِلّ عَــــَلى قَــــْدرٍ  املُسْــــــــتَريـــحنَي، َو
الّـــــذي تَحـــــرُسُـــــــــوَن بِـــــها بُـــــلَدانَـــــُكْم َومَـــــمالِـــــَكُكْم اتّـــــُقوا اهللَ واَل تُسْـــــــــرِفُـــــوا فـــــي شَـــــــــيٍء واَل تَـــــُكونُـــــنَّ مِــــــنَ 
إِْن لَــْن تَسْــــــتَنِْصُحوا بِــما أَنْـَصْحناكُـــْم فـي هـذا الـِكتاِب بِــلِساِن بِــْدعٍ مُــبنيٍ يَـأخُــذُكُـــمُ  املُسْــــــرِفـنَي... َو
الــــَعذَاُب مِــــــْن كُــــــلِّ الــــجِهاِت َويَــــأتِـــــيُكُم اهللُ بــــَعْدلِــــِه إذاً ال تَــــْقِدُروَن أَْن تَــــُقومُـــــوا مَـــــَعُه َو تَــــُكونُــــنُّ مِــــــنَ 

الَعاِجزيَن... (٤) 

 " يا مَـلَِك بِـرلنَي(1) اسْـــــَمعِ النِّدآَء مِــْن هذا الَهْيَكِل املُِبنِي، إِنّـَُه ال إِلَه إاِلَّ أَنا البَاقِـي الفَرُْد الَقِديُم، إِيّـَاكَ 
أَْن يَــْمنََعَك الــُغُروُر عَـــْن مَـــطْلِعِ الــظُُّهوِر أَْو يَــْحُجبََك الــَهوى عَـــْن مــالِــِك الــَعرِْش َوالــثََّرى، كَــــذلِــَك يَــنَْصُحكَ 
اُل الـَكِريـُم، اْذكُـــْر مَــْن كَـــاَن أَعْــظََم مِـــنَْك شَــــــأْنًـا َوأَكْـــبََر مِـــنَْك مَــَقامًــا(2) أَيْـَن هُــوَ  الَقَلُم األَعْــَلى إِنّـَُه لَـُهَو الَفضَّ
ـُروا الِبالَد َوحَــــَكُموا  ْر فِــيِه َوفِــي أَمْــثالِـَك الّـَِذيَن َسخّـَ َومَــا عِــنَْدهُ انْـتَِبْه واَل تَـُكْن مِــَن الرَّاقِــِديَن... يـا مَــلُِك تَـَفكَّ

ِريَن... (5)  َعَلى الِعباِد َقْد أَنْزََلُهُم الرَّْحمُن ِمَن الُقُصوِر إَِلى الُقبُوِر اْعتَِبْر وَُكْن ِمَن املُتََذكِّ

ٌد رَسُــــــوُل اهللِ فِــي الـَجنَِّة الـُعْليا َوغَــرَّتْـَك الـدُّنْـيا  " ... أَْن يـا رَئِــيُس(1) قَــِد ارْتَـَكبَْت مـا يَـنُوُح بِــِه ُمحَــــمَّ
ــِذي بِــــنُورِِه اسْـــــــتَضاَء املـــألُ األَعْــــَلى فَـــَسْوَف تَجِــُد نَـــفَْسَك فِــــي  عَــــَلى شَــــــــأٍْن أَعْــــرَضْـــــــــــَت عَــــِن الـــَوجْــــــِه الّـَ
ـــِذي جِـــــئْتُُكْم مِـــــْن مَــــطْلِعِ الـــَعظََمةِ  ُخسْــــــــراٍن مُــــِبنيٍ، َواتَّحَــــــْدَت مَــــعَ رَئِــــيِس الَعجَــــــمِ فِــــي ضُـــــــــــرِّي بَـــْعَد الّـَ
ـــــرِّ (2) َومـا ُدونَـها َوتَخْـــُرُج مِـــنْ  بِــنَي... فَـَسْوَف تُـبَدَُّل أَرُْض السّـِ َوالـِكبِْريـاِء بِــأَمْــٍر بِــِه قَــرَّْت عُـــيُوُن املُـَقرَّ
يَـِد املَـلِِك َويَظْهَـــُر الـزِّلْــزاُل َويَـرْتَـِفعُ الـَعِويـُل َويَظْهَـــُر الـفََساُد فِــي األَقْــطاِر َوتَـْختَلُِف األُمُــوُر بِــما َورَدَ 
عَـــَلى هـؤاِلِء األُسَــــــرَاِء مِـــْن جُــــنُوِد الـظَّامِلِـنَي، َويَـتََغيَُّر الـُحْكُم َويَشْــــــتَدُّ األَمْــُر عَـــَلى شَــــــأٍْن يَـنُوُح الـَكِثيبُ 
فِـــي الــِهَضاِب َوتَــبِْكي األَشْـــــــَجاُر فِـــي الــجِباِل َويَجْـــــِري الــدَُّم مِــــْن كُــــلِّ األَشْـــــــياِء َوتَــرى الــنَّاَس فِـــي 

اْضِطراٍب َعِظيمٍ..." (6) 

"... قـلنا يـا معشـر األمـراء والـعلماء اسـمعوا الـنّداء مـن أفـق عـّكاء إنّـه يُـرشـدكـم ويهـديـكم إلـى 
مــقامٍ جــعله اهلل مــطلع الــوحــي وَمشــرق األنــوار يــا أهــل الــعالــم قــد أتــى االســم األعــظم مــن لــدن 
مــــالــــك الــــقدم وبشّـــــــــر الــــعباد بهــــذا الــــظّهور الــــذي كــــان مــــكنونًــــا فــــي الــــعلم ومخــــزونًــــا فــــي كــــنز 

العصمة ومرقوًما من القلم األعلى في صحف اهلل رب األرباب..." (7) 
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ُهوَ الَعزيز

يَ بِــاْلُحسَــــــنْيِ فِــي مَــَلُكوِت األَسْــــــماِء إِلـى مُــُلوِك األَرِْض كُـــلِِّهمْ  هـذا كِـــتاٌب مِـــْن هـذَا الـَعبِْد الّـَـِذي سُــــــمِّ
فََقِة ويَــطَّلُِعوَن بِــما فِــيِه مِـــْن أَسْــــــراِر الــَقضاِء َويَــُكونُــنَّ مِـــنَ  أَجْــــَمِعنَي، لَــَعلَّ يَــنْظُُروَن إِلَــيِه بِــنَظْرَِة الــشَّ
بُــــوَن إِلــــى اهللِ  ــــــُهوَن إِلــــى مَــــواطِــــــِن الــــُقْدِس َويُــــَقرَّ ا عِـــــنَْدهُـــــْم َويَــــتََوجّـَ الــــعارِفــــنَي، ولــــَعّل يَــــنَْقِطُعوَن عَـــــمَّ
جَــــــرَِة املُــثِْمرَِة املَــرْفُـــوعَــــةِ  الْــــَعِزيـــِز الجَــــــِميِل , أَْن يـــا مُــــُلوَك األَرِْض اســـَمُعوا نِــــداَء اهللِ مِـــــْن هـــِذِه الشَّ
ــُه ال إِلٰـــَه إاِلّ هُــــَو الْـــَعزيـــزُ املُــْقتَِدرُ  ــِة الـــُقْدِس وتَـــَغنُّ بِـــأَنّـَ يّـَ الّـــتي نَـــبَتَْت عَــــَلى أَرِْض كَــــِثيِب الحَـــــْمراِء بَـــرِّ
الــَحكيُم، هَـــِذِه بُــْقَعٌة الّـــتي بــاَرَكَــــَها اهللُ لِــوارِِديــها َوفِـــيَها يُــْسَمعُ نِـــداُء اهللِ مِــــن سِــــــْدرَِة قُـــْدٍس رَفِـــيعٍ، 
ُقوا اهللَ يـا َمْعشَــــــَر املُـُلوِك وال تَحْــــرِمُــوا أَنْـفَُسُكْم عَـــْن هـذَا الـفَْضِل األَكْـــبَِر فَـأَلْــُقوا مـا فِــي أَيْـِديـُكم  اتّـَ
ـــــُهوا بِـــُقُلوبِـــُكم إِلـــى َوجْــــــِه اهللِ ثُـــمَّ اتْـــرُكُــــوا مـــا أَمَـــرَكُــــْم بِـــهِ  فَـــتََمّسُكوا بِـــُعْرَوِة اهللِ الـــَعلِيِّ الـــَعِظيمِ وتَـــَوجّـَ

َهواُكْم واَل تَُكونُنَّ ِمَن الَخاِسريَن..." (8)

يَس بِــأَْن ال يَـُدقَّ الـنَّواقِــيَس تَـاهللِ الـَحقِّ قَـْد ظَهَــَر الـنَّاقُـوسُ  "... قُـْل يـا مَــلَِك الـباِريـِس(1) نَبِّئِ الـِقسِّ
ُه أَصَـــــــــابـعُ مَــِشيَِّة َربّـَِك الـَعلِيِّ األَعْــَلى فِــي جَــــبَُروِت الـبَقاءِ  األَفْخَــُم عَــَلى هَــيَْكِل االسْـــــمِ األَعْــظَمِ َوتَـُدقّـُ
َك الـُكبْرى تـارَةً أُخْـــرى لِـتَُقوَم عَـــلى ِذكْـــِر اهللِ فـاطِــــِر األَرْضِ  بِــاسْــــــِمِه األَبْـَهى، كَـــذلِـَك نُـزِّلَــْت آيـاُت َربّـِ
ـتي فِـــيها نــاحَـــــْت قَــبائِـــُل األَرِْض كُــــلُّها َوتَــزَلْــزَلَــْت أَرْكَــــاُن الــِبالِد َوَغشَـــــــتِ  ـامِ الّـَ ماِء فــي تِـــْلَك األَيّـَ َوالــسَّ
ـَك الــَعِزيــزُ الــَحِكيُم، قُــْل قَــْد أَتَــى املُـْختاُر فِـــي ظُــَلِل األَنْــوارِ  الــِعباَد غُــبْرَةُ اإِللْــحاِد إاِلّ مَـــْن شــاَء َربّـُ
ــتي  لِــيُْحِيي األَكْــــواَن مِــــْن نَــفحاِت اسْـــــــِمِه الــرَّحْـــــمِن َويَتَّحِـــــَد الــعالَـــَم َويَجْـــــَمَعُهْم عَــــَلى هــِذِه املــائِـــَدِة الّـَ
ــهُ  ا عِـــــنَْدكُـــــْم ألَنّـَ ــاكُـــــْم أَْن تَـــْكفُُروا نِــــْعَمَة اهلل بَـــْعَد إِنْـــزالِـــها هـــذا خَــــيٌْر لَـــُكْم عَــــمَّ ماِء، إِيّـَ نُـــزِّلَـــْت مِـــــَن الـــسَّ
سَـــــيَفْنَى َومـا عِــنَْد اهللِ يَـبَْقى إِنّـَُه لَـُهَو الـَحاكِــُم عَــَلى مـا يُـِريـُد، قَـْد هَــبَّْت نَـَسماُت الـُغفْراِن مِــْن شَــــــطْرِ 
ــرَتْـُه عَــِن الـِعْصياِن َوعَــْن كُـــلِّ داٍء َوسَـــــَقمٍ، طُـوبـى مِلَْن أَقْـبََل إِلَـيْها  َربّـُِكُم الـرَّحْــــمِن مَــْن أَقْـبََل إِلَـيْها طَهّـَ
ـــــُه بِــــَسْمعِ الـــِفطْرَِة إِلَــــى األَشْــــــــياِء لَــــتَْسَمعُ مِـــــنْها: قَــــْد أَتَـــى الـــَقِديـــُم ذُو  َوَويْـــٌل لِـــْلُمْعرِضِـــــــــــنَي، لَــــْو تَـــتََوجّـَ

املَْجِد الَعِظيمِ، يَُسبِّحُ ُكلُّ َشيٍْء ِبَحْمِد َربِِّه..." (9)

ــِذي  "أَْن يــا مَـــلَِك الــرُّوِس(1) أَِن اسْـــــــتَِمعْ نِـــَداَء اهللِ املَــلِِك الــُقدُّوِس ثُــمَّ أَقْـــِبْل إِلَـــى الــِفرَْدْوِس املَــَقرِّ الّـَ
يَ بِـــاألَسْـــــــَماِء الـــُحْسنَى بَـــنْيَ مَـــإِل األَعْــــَلى َوفِـــي مَـــَلُكوِت اإِلنْـــشآِء بِـــاسْـــــــمِ اهللِ  فِـــيِه اسْـــــــتََقرَّ مَـــْن سُـــــــمِّ
ـــِه إِلَـى َوجْــــِه َربّـَِك الـرَّحْــــمِن الـرَّحِــــيمِ، إِنّـَا سَــــــِمْعنا  الـبَِهيِّ األَبْـهى، إِيّـَاَك أَْن يَـْحُجبََك هَــواَك عَــِن الـتََّوجّـُ
مـا نـاَديْـَت بِــِه مَــواْلَك فِــي نَـْجواَك لِـذا هَــاَج عَــرُْف عِــنايَـِتي َومَــاَج بَحْــــُر رَحْــــَمِتي َوأَجَــــبْناَك بِــالـَحقِّ إِنَّ 
ـَك لَــُهَو الــَعلِيُم الــَحِكيُم... أَِن اسْــــــتَِمعْ نِـــَدائِـــي مَـــرَّةً أُخْـــَرى مِـــْن شَـــــــطِْر سِـــــْجِني لِــيُطْلَِعَك بِـــما َورَدَ  َربّـَ
عَـــــَلى جَـــــــمالِــــي مِـــــْن مَـــــظاهِـــــِر جَـــــــاللِــــي َوتَــــْعرَِف صَــــــــــــبِْري بَــــْعَد قُــــْدرَتِـــــي َواصْــــــــــــِطباِري بَــــْعَد اقْــــِتداِري 
َوعَــْمِري لَـْو تَـْعرُِف مـا نُـزَِّل مِــْن قَـَلِمي َوتَـطَّلِعُ ِبخَــزائِـِن أَمْـِري َولَـئالِئِ أَسْـــــرَاِري فِـي بُـُحوِر أَسْـــــمائِـي 
َوأَواعِـــي كَـــلَِماتِـــي لَــتَفِْدي نَــفَْسَك فِـــي سَــــــِبيلِي حُـــــبَّاً السْــــــِمي َوشَـــــــْوقــاً إِلَــى مَـــَلُكوتِـــيَ الــَعِزيــِز املَـِنيعِ، 
وَح فِــي بِــشارٍَة ال  فَـاعْـــَلْم جِـــْسِمي تَـْحَت سُــــــيُوِف األَعْـــداِء َوَجسـِدي فِــي بَـالٍء ال يُـْحَصى َولـِكنَّ الـرُّ

يُعاِدُلها فَرَُح العامَلنَِي... " (10)

!٣۳١۱



"يــا بــابــا اخــرق األحــجاب قــد أتــى رّب األربــاب فــي ظــلل الــّسحاب وقــضي األمــر مــن لــدى اهلل 
املــقتدر املــختار... إنّــه أتــى مــن الــّسماء مــرّة أخــرى كــما أتــى مــنها أّول مــرّة إيّــاك أن تــعترض 
عــليه كــما اعــترض الــفّريــسيّون مــن دون بــيّنٍة وبُــرهــان قــد جــرى عــن يــمينه كــوثــر الــفضل وعــن 
يــــساره ســــلسبيل الــــعدل ويــــمشي قــــّدامــــه مــــالئــــكة الــــفردوس بــــرايــــات اآليــــات إيّــــاك أن تــــمنعك 
األســــماء عــــن اهلل فــــاطــــر األرض والــــسماء دع الــــورى ورائــــك ثــــم أقــــبل إلــــى مــــولــــيك الــــذي بــــه 
أضـاءت اآلفـاق... أسـكنَت فـي الـقصور وسـلطان الـظّهور فـي أخـرب الـبيوت؟ دعـها ألهـلها ثـم 
أقــبل إلــى املــلكوت بــروحٍ وريــحان... يــا رئــيس الــقوم أن اســتمع ملــا يــنصحك بــه مــصّور الــرّمــم 
مـــن شـــطر اســـمه األعـــظم بـــع مـــا عـــندك مـــن الـــزّيـــنة املـــزخـــرفـــة ثـــم أنـــفقها فـــي ســـبيل اهلل مـــكّور 
الــــليل والــــنهار دع املُـــلك لــــلملوك ثــــم اطــــلع مــــن أفــــق الــــبيت مــــقبال ً إلــــى املــــلكوت ومــــنقطًعا عــــن 
الـــّدنـــيا ثـــّم انـــطق بـــذكـــر ربـــك بـــني األرض والـــسماء كـــذلـــك أمـــرك مـــالـــك األســـماء مـــن لـــدن ربّـــك 
الـعزيـز الـعالم... إيّـاك أن تـتصرّف فـي الـّدنـيا وزخـرفـها دعـها ملـن أرادهـا وخُــذ مـا أُمـرت بـه مـن 
لـــدن مـــالـــك االخـــتراع... اجـــعل قـــميصك حـــبّي ودرعـــك ذكـــري وزادك الـــتّوكّـــــل عـــلى اهلل مظهـــر 

القّوات".  (11) 

______________________
املــقصود هــو نــاصــرالــديــن شــاه ابــن محــمد شــاه الــقاجــاري ولــد فــي عــام 1245هجــريــة وجــلس عــلى عــرش ايــران فــي عــام (1)

1264 هجـريـة (1848) وصـدر الـلوح املـبارك بـاسـمه فـي أدرنـة قـبيل نـفي حـضرة بـهاءاهلل إلـى قـلعة عـكا فـي عـام 1868 
وأرســــــــــــــــــل الــــــــــــــــــلــوح إلــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــشــاه بــــــــــــــــــعــد مــــــــــــــــــا دخــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــضــرة بــــــــــــــــــهــاءاهلل ســــــــــــــــــجــن عــــــــــــــــــكــا (الــــــــــــــــــســجــن األعــــــــــــــــــظــم). 

____________________
(1)هو فرانسوا جوزيف ملك النمسة الذي خاطبه حضرة بهاءاهلل في كتاب األقدس وقد حكم النمسة واملجر منذ عام 1848 م حتى عام 

1916 وكان مقتل ابنه ولي العهد سببا في اندالع الحرب العاملية األولى عام 1914م.
(2)معبد سيدنا سليمان. 

___________________
(1)هـي املـلكة فـكتوريـا ولـدت عـام 1819 م وجـلست عـلى عـرش األمـبراطـوريـة الـبريـطانـية عـام 1837 ومـن خـصائـص عهـدهـا الـغاء 

الرق ومنع بيع العبيد في أنحاء مملكتها.

______________
(1)هو ويلهلم األول امللك البوريسي الذي توفق بمساعدة رئيس وزرائه بسمارك إلى توحيد الدويالت األنسانية التي كانت مستقلة عن 

بعضها وتم تتويجه امبراطورًا ألملانيا عام 1870 وحتى عام 1888 م. 
(2)املقصود نابليون الثالث امبراطور فرنسا. 

_______________
(1)املـقصود مـن الـرئـيس هـو محـمد أمـني املـلقب بـعالـي بـاشـا ولـد عـام 1815 م وتـرقـى فـي الـوظـائـف حـتى وصـل إلـى مـقام الـوزيـر 
األول وكــانــت لــه وملــساعــدة فــؤاد بــاشــا وزيــر الــخارجــية يــد فــي نــفي حــضرة بــهاءاهلل مــن أدرنــة إلــى عــكا وقــد تــنبأ حــضرة بــهاءاهلل 
بـعزلـه فـي لـوح صـدر مـن يـراعـته بـاسـم جـناب الـشيخ كـاظـم سـمندر ولـم تـمض فـترة طـويـلة عـلى صـدور الـلوح حـتى عـزل مـن مـنصبه 

ثم مات في عام 1871 م أي ثالث سنوات من نفي حضرة بهاءاهلل إلى عكا. 
(2)املقصود ادرنة.
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___________________
(1)هـو نـابـليون الـثالـث ابـن شـقيق نـابـليون األول بـونـابـرت امـبراطـور فـرنـسا الـكبير ولـد فـي عـام 1808م وجـلس عـلى الـعرش عـام 
1852م وأهـم حـوادث أيـام حـكمه الـنكسة الـتي أصـيبت بـها فـرنـسا اثـر انهـزامـه أمـام جـبش بـسمارك فـي عـام 1870 م ثـم أسـره 

وتوفي عام 1873م.

_____________
 (1)هـــو نـــقوال اســـكندر الـــثانـــي قـــيصر روســـيا ولـــد عـــام 1818م كـــان يـــحكم عـــلى الـــبالد حـــكما اســـتبداديًـــا غـــير أنـــه كـــان مهـــتًما 

بإصالح األمور األجتماعية قتل بانفجار فنبلة القيت على قدميه عام 1881م. 
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