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تعريف

تـشّكل هـذه املجـموعـة مـن األلـواح املـباركـة كـنزاً ثـميناً يـضاف إلـى مـا تـحتويـه املـكتبة الـبهائـيّة بـالـّلغة الـعربـيّة 
مــن آثــار لــحضرة بــهاءاهلل.  فــالــجالل والــعظمة والــّروعــة الّــتي تــحيط بــحياة املــظاهــر اإللــهيّة، ونــشاهــدهــا إبّــان 
الــفترة الــقصيرة لــوجــودهــم الــّدنــيوّي، ال يــمكن أن تــدرك عــلى حــقيقتها فــقط عــبر األحــداث الــتي تــتكّون مــنها 
حـياتـهم الـطّاهـرة، بـل تـبرز جـليًّة فـي األثـر املـحيّر الـذي تـتركـه فـي نـفوس البشـر، هـذا األثـر الـذي يسـتمّر فـي 
تــفاعــله عــبر حــقب طــويــلة مــن الــزّمــان ويــمتّد إلــى كــّل مــكان عــن طــريــق الــكلمة الــخالّقــة الــتي تــصبح الــّصلة 
الــوثــيقة الرتــباطــنا بــاملظهــر اإللــهيّ رغــم صــعوده إلــى رحــاب املــلكوت األعــلى.  فــاملظهــر اإللــهيّ بــمثابــة املــثل 
األعـلى لـحضارة اإلنـسان فـي كـّل مـكان، تتخـطّى الـحاضـر لتسـبر غـور املسـتقبل ولـتحفظ مـجاهـل املـاضـي 
الـبعيد.  فـاملظهـر اإللـهيّ هـو الـرّابـط بـني فـترة وفـترة مـن فـترات الـتطّور اإلنـسانـيّ بـدونـه يـنعدم االرتـباط بـني 
األشـــياء، فـــهو الـــذي يـــبعث قـــوى روحـــيّة عـــميقة فـــي اإلنـــسانـــيّة، وعـــن طـــريـــق هـــذا املظهـــر الـــذي يتجسّـــــــد فـــي 
الـــكلمة الّـــتي يـــأتـــي بـــها روحـــاً ونـــّصاً، يـــمكن لـــإلنـــسان مـــن أن يُـــولَـــَد «والدةً ثـــانـــية» أو «أن يـــبعث حـــيّاً» مـــن 

جديد.

هــذه املجــموعــة الّــتي تــحتوي تــلك الــكلمة الــخالّقــة تــوحــي إلــينا بــكّل املــبادئ اإلنــسانــيّة الــعليا واملــثل الــّروحــية 
الــّسامــية الــتي جــاءت بــها رســالــة حــضرة بــهاءاهلل، وال نجــد وصــفاً لــشمولــها وخــالّقــيتها وشــرحــاً ملــضامــينها 
وحـــدود آثـــارهـــا أدّق وأوفـــى مـــن ذلـــك السّــــــــرد الـــّشيّق الـــذي جـــاء فـــي كـــتاب God Passes By لـــحضرة ولـــيّ 

أمراهلل املحبوب شوقي أفندي رباني إذ يتفضل قائالً ما تعريبه:

"بــــعد أن صــــاغَ حــــضرة بــــهاءاهلل شــــرائــــع دورتــــه األســــاســــيّة فــــي كــــتابــــه «األقــــدس»، أعــــلن بــــعض املــــبادئ 
والـتّعالـيم الـتي تـشّكل جـوهـر ديـنه، وكـانـت حـينئٍذ مـهّمته تـقترب مـن نـهايـتها.  مـن ذلـك أَنّـَه نـبّه مـن جـديـد إلـى 
ضــرورة تــفّهم الــحقائــق الــتي أعــلنها مــن قــبل، وهــذّب بــعض األحــكام الّـــتي صــاغــها وأوضــحها وكــشف عــن 
نـــبوءات وإنـــذارات أخـــرى، وســـّن بـــعض الشّـــــــرائـــع الـــفرعـــيّة اســـتكماالً ملـــطالـــب «الـــكتاب األقـــدس».  وهـــذا مـــا 
حـــــملته أَلـــــواح تجـــــّل عـــــن الـــــحصر والـــــعّد، ظَـــــلَّ يـــــنزلـــــها حـــــتّى أواخـــــر أيّـــــامـــــه عـــــلى هـــــذه األرض: مـــــن أهـــــّمها 
«اإلشـــراقـــات» و«الـــبشارات» و«الـــطّرازات» و«التّجـــليات» و«الـــكلمات الـــفردوســـيّة» و«الـــّلوح األقـــدس» 
و«لــوح الــدنــيا» و«لــوح مــقصود».  وكــانــت هــذه األلــواح هــي آخــر مــا فــاض مــن قــلمه الــّدائــب الّــذي ال يــكّل.  
وهــي تــحتّل مــكانــتها بــني أيــنع مــا أنــتجته عــقليّته مــن ثــمار، وتــشير إلــى اكــتمال مــهّمته الــتي دامــت أربــعني 

عاماً.

وأهـّم املـبادئ فـي تـلك األلـواح عـلى اإلطـالق مـبدأ وحـدة الـجنس وكـليّته.  وهـو املـبدأ الـذي يـعتبر بـحّق عـالمـة 
ظـــهور حـــضرة بـــهاءاهلل الـــفارقـــة وقـــطب تـــعالـــيمه الـــبارز.  وقـــد بـــلغ مـــن أهـــميّة هـــذا املـــبدأ أن نـــّص عـــليه فـــي 
«كـتاب عهـده» كـما أعـلن – بـال تـحفّظ – أَنّـه هـو جـوهـر ديـنه فـهو يـقول: «قـد جـئنا التّـحاد مـن عـلى األرض 
واتّــــفاقــــهم»، ويــــقول مــــرّة أخــــرى: «إّن آفــــاق الــــعالــــم تــــنير بــــأنــــوار األمــــر مــــا دام االتّــــفاق»،  ويــــكتب حــــضرة 
بــهاءاهلل مــشيراً إلــى هــدف ظــهوره فــيقول: «نــطقنا بــلسان الشّــــــريــعة حــيناً، وبــلسان الــحقيقة والــطّريــقة حــيناً 
آخـــر، إالّ أّن مـــقصدنـــا األقـــَصى، وغـــايـــتنا الـــقصوى، هـــي إظـــهار هـــذا املـــقام الـــّسامـــي الـــرّفـــيع».  ويـــقّرر أنّ 
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االتّـــحاد هـــو غـــايـــة الـــغايـــات وســـلطان اآلمـــال مـــؤكّــــداً أّن «الـــعالـــم فـــي الـــحقيقة وطـــن واحـــد ومـــن عـــلى األرض 
أهـله»، ويـنبّه – فـضالً عـن ذلـك – إلـى أّن تـوحـيد الـجنس البشـرّي أمـر ال مـفّر مـنه، فـهو املـرحـلة األخـيرة مـن 
تـــطّور اإلنـــسانـــيّة نـــحو الـــبلوغ، وأنّـــه «لـــعمري ســـوف نـــطوي الـــّدنـــيا ومـــا فـــيها ونبســـط بـــساطـــاً آخـــر».  ويـــعد 
الــوعــد الــحّق أّن البشــريّــة ســوف «تــرى األرض حــامــلة الــيوم وعــّما قــريــب تــشاهــد أثــمارهــا املــنيعة وأشــجارهــا 
الـباسـقة وأورادهـا املـحبوبـة ونـعماءهـا الـَجِنيَّة».  ويـبنّي حـضرة بـهاءاهلل قـصور الـنّظم الـّسائـدة ويـكشف عـن 
عــدم كــفايــة حــّب الــوطــن كــقّوة مــرشــدة ضــابــطة لــلمجتمع البشــرّي ويــعتبر «حــّب الــعالــم» وخــدمــة مــصالــحه 
وتــرقــيتها أكــرم هــدف لــلجهود اإلنــسانــيّة، وأحــّقها بــاملــدح والــثناء.  ويــبدي أملــه ألّن «قــّوة اإليــمان بــاهلل تــموت 
وتضمحــّل فــي كــّل بــلد» وأّن «وجــه الــعالــم يــتّجه إلــى الــغفلة والــالّديــنية» مــعلناً أّن «الــّديــن هــو الــنّور املــبني 
والـحصن الـحصني لـحفظ أهـل الـعالـم وراحـتهم» وأنّـه «السـبب األتـّم لـنظم الـعالـم».  ويـعود فـيؤكّــد أّن الـغايـة 
األســـاســـيّة مـــن الـــّديـــن هـــي تـــرويـــج االتّـــحاد ونشـــر الـــوئـــام بـــني الـــنّاس، ويحـــذر الـــنّاس مـــن أن يـــجعلوه ســـبباً 
لـلفرقـة ولـلخالف.  ويـوصـي أيـضاً بـأن تـعّلم مـبادئـه لـألطـفال فـي املـدارس عـلى نـحو ال يـغرس روح الـتّعصب 
وال الـــتحيّز فـــي البشـــر، وينســـب ضـــالل املـــارقـــني إلـــى اضـــمحالل قـــّوة الـــديـــن، ويـــتنبّأ بـــوقـــوع شـــدائـــد وأهـــوال 

«ترتعد بها فرائص العالم».

وهــو ال يــتحفّظ حــني يــدعــو إلــى األخــذ بــمبدأ «أمــن الــعالــم» ويــشّجع عــلى أن تــخفّض كــّل أمــة مــن ســالحــها، 
ويـنبّه عـلى أن إقـامـة هـيئة عـاملـيّة يـلجأ إلـيها مـلوك األرض وحـّكامـها إلقـرار السـالم بـني األمـم أمـر ضـرورّي ال 
مــفر مــنه.  أمــا الــعدل فــيثني عــليه ويــصفه بــأَنّــه «نــور البشــر» و«مــربّــي الــعالــم» وأنّــه «مــبنّي أســرار عــالــم 
الـوجـود وحـامـل لـواء املـحبّة والـبركـة» ويـعلن أّن شـعاعـه فـريـد ال نـظير لـه وال قـريـن، وأّن عـليه يـجب أن يـعتمد 
«نـــظم الـــعالـــم وأمـــن البشـــر» ويـــصف ركـــنيّ هـــذا الـــعدل – وهـــما «املـــجازاة واملـــكافـــأة» – بـــأنّـــهما «يـــنبوع 
الــحياة» لــلجنس البشــرّي، ويــوصــي أهــل الــعالــم بــأن يــتهيّأوا ويجتهــدوا انــتظاراً الســتتباب هــذا الــعدل، ذلــك 
ألّن شـــمس الـــعدل ســـوف تشـــرق فـــي تـــمام مجـــدهـــا وأَوج جـــاللـــها بـــعد فـــترة مـــن االضـــطراب الـــعظيم والـــظّلم 

الجسيم.

ويــلّقن حــضرة بــهاءاهلل مــبدأ االعــتدال فــي كــّل األمــور، ويــعلن أنّــه مــا تــجاوز شــيء حــّد االعــتدال إالّ كــان لــه 
فـي الـناس تـأثـير سـيّء، سـواء أكـان ذلـك الـّشيء هـو الحـّريّـة أو الـتّمدن أو مـا شـابـههما.  ويـالحـظ أيـضاً أن 
الــتّمدن الــغربــيّ قــد أفــزع شــعوب األرض بــشكل خــطير، ويــتنبّأ بــاقــتراب يــوم تــحترق فــيه املــدن مــن نــاره إن 

تجاوز حده.

أمــا الــّشورى فــيعتبرهــا حــضرة بــهاءاهلل مــبدأً أســاســياً مــن مــبادئ ديــنه واصــفاً إيّــاهــا «بــمصباح الهــدى».  
و«واهــبة اإلدراك» ويــنعتها كــذلــك بــأنّــها أحــد «نــيّرّي ســماء الــحكمة اإللــهيّة».  ويــقّرر أّن الــعلم هــو «بــمثابــة 
الـجناح لـإلنـسان واملـرقـاة لـصعوده ويـعتبر تـحصيله أمـراً مـفروضـاً عـلى كـّل فـرد.  ويـرى أّن «الـفنون والحِـــرَف 
والـعلوم» تـؤّدي إلـى الـّسمّو لـعالـم الـوجـود.  ويـوصـي بـأن يـسعى اإلنـسان الكـتساب الـّرزق عـن طـريـق امـتهان 
املــهن واحــتراف الحِــــرَف.  ويــعترف بــأّن أمــم األرض مــديــنة إلــى الــعلماء وأهــل الحــرف والــّصناعــة، ويــنفّر مــن 

دراسة ما ال ينفع الناس من املعارف تلك التي «تبدأ باأللفاظ وتنتهي باأللفاظ».
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وفــضالً عــن ذلــك يــؤكــد حــضرة بــهاءاهلل الــّدعــوة بــقولــه: «عــاشــروا يــا قــوم مــع األديــان كــّلها بــالــرَّْوح والــّريــحان» 
فـمثل هـذه املـعاشـرة تـفضي إلـى «االتّـحاد والـوئـام» الـّلذيـن هـما أسـاس الـنّظام فـي الـعالـم والـرّشـاد لـألمـم.  
ويـــكّرر الـــتّنبيه إلـــى ضـــرورة إيـــجاد لـــغة عـــاملـــيّة، ويـــرثـــي لـــلوقـــت املـــضيّع فـــي تـــعلم الـــّلغات املـــختلفة ويـــؤكّــــد أنّـــه 
بــاتّــخاذ هــذه الــّلغة وهــذا الخــّط ســتصبح األرض كــّلها «مــديــنة واحــدة وصــعيداً واحــداً» ... وإلــى أمــناء بــيت 
الـعدل يعهـد بـواجـب التّشـريـع، فـيما لـم يـنزل بـه نـّص صـريـح فـي كـتابـاتـه، ويـعدهـم بـأّن اهلل سـوف يـلهمهم بـما 
يــشاء.  ويــوصــي بــإقــامــة لــون مــن الــحكومــة الــنّيابــية تتّحــد فــيه مُـــثل الجــمهوريّــة الــعليا مــع جــالل املــلكيّة الّــتي 
يـصفها بـأنّـها «إحـدى آيـات اهلل» ويـصف إقـامـة مـثل هـذه الـحكومـة بـأنّـه إنـجاز مـجيد جـديـر بـالـثّناء، ويـحضّ 
عـــلى أن تـــولـــى شـــؤون الـــزّراعـــة عـــنايـــة خـــاصـــة.  ويـــشير إشـــارة خـــاصـــة إلـــى «الـــّصحف ســـريـــعة االنـــتشار» 
ويـصفها بـأنّـها «مـرآة الـعالـم» وأنّـها «ظـاهـرة مـدهـشة فـّعالـة» ويعهـد إلـى الـقائـمني عـلى إصـدارهـا بـواجـب 
اجـــتناب الـــحقد والـــّضغينة والـــتّعصب والـــتّحيّز، ويـــوصـــيهم بـــالتّحـــلي بـــالـــعدل ورجـــاحـــة الـــعقل والـــتّدقـــيق فـــي 

تحقيقاتهم والتّأكد من صّحة الوقائع في كّل حالة.

ثــّم يــوضّــــــــــح حــضرة بــهاءاهلل مــبدأ الــعصمة الــكبرى، ويــعيد الــتّنبيه عــلى مــا فــرضــه عــلى أتــباعــه مــن «السّــــــلوك 
نـحو حـكومـة الـقطر الـذي يـعيشون فـيه بـالـوالء واإلخـالص واألمـانـة»، ويـعيد الـتّأكـيد عـلى الـنّهي الـقاطـع عـن 
إعــالن الــجهاد الــّديــنيّ وإتــالف الــكتب.  ويــختّص بــاملــدح والــثّناء رجــال الــعلم والــحكمة ويــصفهم بــأنّــهم مــثل 

«البصر» للبشر وأنهم «أعظم عطيّة للعالم»".

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تـتضمن هـذه املجـموعـة مـن األلـواح املـباركـة أربـعة عشـر لـوحـاً نـزّلـت كـّلها بـعد نـزول «الـكتاب األقـدس»، مـنها 
خـــمسة ألـــواح نـــزّلـــت أصـــالً بـــالـــّلغة الـــعربـــية وهـــي: «لـــوح الـــحكمة» و«لـــوح الـــبرهـــان» و«لـــوح أرض الـــباء» 
و«لــوح وفــا» و«لــوح أصــل كــّل الــخير»، وأمّــا األحــد عشــر لــوحــاً الــباقــية فــقد نــزّلــت بــالــّلغة الــفارســية والــعربــية 
وهـــــــي: «اإلشـــــــراقـــــــات» و«الـــــــبشارات» و«الـــــــطّرازات» و«التّجـــــــليات» و«الـــــــكلمات الـــــــفردوســـــــيّة» و«لـــــــوح 

مقصود» و«لوح الدنيّا» ولوح «اسم اهلل املهدّي» و«كتاب عهدي».

ولــقد تــم نشــر «اإلشــراقــات» و«الــبشارات» و«الــطّرازات» و«الــكلمات الــفردوســيّة» عــام 1923 بــواســطة 
الــعالــم الــّشيخ فــرج اهلل زكــي الــكردي الــذي نــقل الجــزء الــفارســيّ مــنها إلــى الــّلغة الــعربــية، يــعاونــه فــي ذلــك 
الـعالـم الـشيخ أسـداهلل فـاضـل املـازنـدرانـي.  أمـا األلـواح الـباقـية املـذكـورة أعـاله فـقد سـبَق وتـّم نشـرهـا ضـمن 
مجـموعـات األلـواح الـفارسـيّة الـتي صـدرت فـي الـّسنوات املـاضـية، وهـذه هـي املـرة األولـى الّـتي و تنشـر فـيها 
هـذه األلـواح فـي صـياغـة عـربـيّة كـامـلة ضـمن هـذه املجـموعـة املـباركـة الـتي يجـدهـا الـقارئ بـني يـديـه.  وقـد قـام 
نـفر مـن األحـبّاء بـمهّمة الـّصياغـة هـذه ومـن ثـّم قـام بـتصويـب املجـموعـة وتـنقيحها لـجنة مـتخّصصة وهـي الّـتي 

أشرفت أيضاً على إخراج الكتاب وتصميمه في حّلته الرّاهنة.

ومــن أجــل تــمييز الــنّصوص الــعربــيّة فــي األلــواح املــباركــة األحــد عشــر والّــتي تــرجــمت عــن األصــل الــفارســيّ 
يجدر التّنويه بما يلي:
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مــا جــاء فــي لــوح اإلشــراقــات مــن الــّصفحة الــثّالــثة إلــى الــّصفحة العشــريــن كــّلها نــزّلــت بــالــعربــيّة، وأمّـــا بــقية 
الــّلوح فــقد نــزّل بــالــفارســيّة والــعربــيّة.  الــنّصوص الــعربــيّة أصــالً واملــعّربــة مــنها تــتميّز فــي الــنّّص بــنوعــني مــن 
الحـروف، فـالحـروف الـعريـضة هـي الـنّصوص الـعربـيّة أصـالً، وأمـا مـا طـبعت مـنها بحـروف رفـيعة فـهي مـعّربـة 
عـن األصـل الـفارسـيّ، وقـد روعـي أيـضاً فـي األلـواح العشـرة الـباقـية هـذا الـتّرتـيب تـمييزاً بـني الـنّّص الـعربـيّ 

األصيل والنّّص املعرّب عن الفارسيّة.
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اإِلْشرَاَقاُت
َهِذِه َصِحيفَُة اهللِ امْلَُهيِْمِن اْلَقيُّومِ

ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأْنُُه الِحْكَمُة واْلبَيَاُن

ـــــَد بِــــالـــِعزَِّة َوالـــُقوَِّة َوالـــَجالَِل.  َوتَـــَقدََّس عَــــْن أَْن يُـــْدرِكَـــــهُ  ـــِذي تَـــفَرََّد بِــــالـــَعظََمِة َوالـــُقْدرَِة َواْلجَــــــَماِل.  َوتَـــوحّـَ أَْلحَــــــمُد هللِ الّـَ
ُه هُــَو الـَغِنيُّ املُتََعاِل.   الـَخيَاُل أَْو يُـذْكَـــَر لَـُه نَـِظيٌر َومِـــثَاٌل.  قَـْد أَْوضَـــــــــحَ صِــــــــرَاطَـُه املُسْــــــتَِقيَم بِــأَفْـَصحِ بَـيَاٍن َومَــَقاٍل.  إِنّـَ
إِنّـَـها َدارَْت فِــي كُـــلِّ بَــيٍْت عَـــَلى كُـــلِّ  َل الــنُّْقطََة الــظَّاهِـــرَةَ املُشْــــــرِقَــَة مِـــْن أُفُــِق اإِلرَاَدِة َو ا أَرَاَد الخَـــْلَق الــبَِديــعَ فَــصَّ فَــَلمَّ
ـها هِـــيَ مَـــرْكَــــزُ َدائِـــرَِة األَسْـــــــَمآِء َومِــــْختَمُ  إِنّـَ هَـــيْئٍَة إِلَـــى أَْن بَــَلَغْت مُـــنْتََهى املَـقامِ أَمْـــرَاً مِــــْن لَـــَدى اهللِ مَـــْولَـــى األَنَــامِ.  َو
ـــــرِّ األَكْـــتَمِ َوالـرَّمْــِز املُـنَْمنَمِ.  الـظَّاهِـــِر الـَحاكِـــي  ظُـُهورَاِت الحُــــُروِف فِــي مَــَلُكوِت اإِلنْـَشآِء َوبِــَها بَـَرزَ مَــا َدلَّ عَـــَلى السّـِ
ا اتّـََصَلْت بـالحَــــرِْف الـثَّانِــي1  ِحيفَِة الـنَّْورَاِء َوالـَورَقَـِة املَُقدَّسَـــــِة املُبَارَكَـــِة الـبَيَْضآِء.  فَـَلمَّ عَــِن االسْـــــمِ األَعْــظَمِ فِــي الـصَّ
.  َوتَــــَقبََّب عَـــــَلى َوجْـــــــِه سَــــــــَماءِ  ِل املَـــثَانِـــــي2 َدارَْت أَفْــــالَُك الــــبَيَاِن َواملَـــَعانِـــــي َوسَــــــــطَعَ نُــــوُر اهللِ األَبَــــِديِّ الْــــبَاِرِز فِـــــي أَوَّ
ـِذي الَ يُــَشاُر بِـــِإشَـــــــارٍَة واَلَ يُــَعبَُّر بِـــِعبَارٍَة واَلَ يُــْعرَُف بِـــاألَذْكَـــاِر واَلَ  الــبُرهَـــاِن َوصَــــــــــاَر مِـــنُْه الــنِّيرَاُن.  تَــبَارََك الــرَّحْـــــَمُن الّـَ
ـــاُب فِـــي املَــبَْدِأ َواملَــآِب.  َوجَـــــَعَل لَـــُهَما حُـــــفَّاظَــاً َوحُـــــرَّاسَـــــــاً مِــــْن جُـــــنُوِد الــُقْدرَةِ  ـُه هُــــَو اآلمِــــُر الــَوهّـَ يُــوصَــــــــــُف بِـــاآلثَــاِر.  إِنّـَ

َواالْقِتَداِر إِنَُّه ُهَو املَُهيِْمُن الَعِزيزُ املُْختَاُر.

َل مِـــنَْها عِـــْلَم مَـــا كَـــانَ  ـِذي أَظْهَـــَر الــنُّْقطََة َوفَــصَّ قَــْد نُــزِّلَــِت الخُـــطْبَُة مَـــرَّتَــنْيِ كَـــَما نُــزَِّل املَـثَانِـــي كَـــرَّتَــنْيِ.  والحَـــــْمُد هللِ الّـَ
ـــــرَةً بِــظُُهورِِه األَعْــظَمِ الّـَـِذي بِــِه ارْتَـَعَدْت فَـرَائِــُص األُمَــمِ َوسَــــــطَعَ الـنُّوُر مِـــنْ  َومَــا يَـُكوُن َوجَــــَعَلَها مُــنَاِديَـًة بِــاسْــــــِمِه َوُمبَشّـِ
أُفُـِق الـَعالَـمِ.  إِنّـََها هِــيَ الـنُّْقطَُة الّـَِتي جَــــَعَلَها اهللُ بَحْــــَر الـنُّوِر لِْلُمخْـــلِِصنَي مِـــْن عِـــبَاِدِه.  وَكُـــرَةَ الـنَّاِر لِـْلُمْعرِضِــــــــنَي مِـــنْ 
َماِء نِـفَاقَـاً َوقَـاُدوا أَْولِـيَاَءهُــم إِلَـى بِـئَْس الـَقرَاِر.   خَــْلِقِه َواملُْلحِـــِديـَن مِــْن بَـِريّـَِتِه الّـَِذيـَن بَـدَّلُـوا نِـْعَمَة اهللِ كُــفْرَاً َومَـائِـَدةَ الـسَّ
أُولَــــِئَك عِـــــبَاٌد أَظْهَـــــُروا الـــنِّفَاَق فِــــي اآلفَـــاِق.  َونَـــَقُضوا امْلِـــيثَاَق فِــــي يَـــْومٍ فِــــيِه اسْــــــــتََوى هَـــــيَْكُل الْــــِقَدمِ عَـــــَلى الـــَعرْشِ 
ــِذي  ـُقوا الــرَّحْـــــَمَن هَـــذَا هُـــَو الّـَ ــــــطِْر األَيْــَمِن فِـــي الــَواِدي املُـَقدَِّس.  يَــا مَـــألَ الــبَيَاِن اتّـَ األَعْـــظَمِ َونَــاَدى املُـنَاِد مِــــْن الشّـَ
وُح َومِــْن قَـبْلِِه الـَكلِيُم.  َوهَــذَا نُـْقطَُة الـبَيَاِن يُـنَاِدي أَمَــاَم الـَعرِْش َويَـُقوُل تَـاهللِ  ٌد رَسُـــــوُل اهللِ َومِــْن قَـبْلِِه الـرُّ ذَكَــرَهُ ُمحَــــمَّ
ـِذي كَـــاَن مَــْكنُونَــاً فِــي أَفْــِئَدِة األَنْــِبيَاِء َوَمخْـــزُونَــاً فِــي  رَاِط األَقْــَومِ الّـَ قَــْد خُـــلِْقتُْم لِــِذكْـــِر هَـــذَا الــنَّبَِأ األَعْـــظَمِ َوهَـــذَا الــصِّ
ـُكم مَــالِــِك األَسْــــــَمآء.  قُــْل مُــوتُــوا بِــَغيِْظُكْم يَــا أَهْـــلَ  صُــــــــــُدوِر األَصْــــــــــِفيَاِء.  َوَمسْــــــطُورَاً مِـــْن الــَقَلمِ األَعْـــَلى فِــي أَلْــواحِ َربّـِ
الـنِّفَاِق قَـْد ظَهَــَر مَــْن ال يَـْعزُُب عَــْن عِــْلِمِه مِــْن شَــــــيٍْء َوأَتَـى مَــْن افْـتَرَّ بِــِه ثَـْغُر الْـِعرْفَـاِن َوتَـزَيّـََن مَــَلُكوُت الْـبَيَاِن.  َوأَقْـبَلَ 
كُــلُّ مُــْقِبٍل إِلَـى اهللِ مَــالِـِك األَْديَـاِن.  َوقَـاَم بِــِه كُــلُّ قَـاعِــٍد َوسَـــــرَُع كُــلُّ سَـــــِطيحٍ إِلَـى طُوِر اإِليْـَقاِن.  هَــذَا يَـْوٌم جَــــَعَلُه اهللُ 
ــُه ظَهَــــَر ِبسُـــــــْلطَاٍن مِــــْن عِــــنِْدهِ  نِـــْعَمًة لِـــألَبْـــرَاِر َونَـــْقَمًة لِـــألَشْـــــــرَاِر َورَحْـــــَمًة لِـــْلُمْقِبلنَِي َوغَـــَضبَاً لِـــْلُمنِْكِريـــَن َوامْلُــْعرِضِــــــــــنَي.  إِنّـَ
ــُقوا الـــرَّحْــــــَمَن يَـــا مَــــألَ الْـــبَيَاِن واَل تَـــرْتَـــِكبُوا مَــــا ارْتَـــَكبَُه أُولُـــوا  َوأَنْـــزََل مَــــا ال يُـــَعاِدلُـــُه شَــــــــيٌْء فِــــي أَرْضِــــــــــِه َوسَـــــــَمائِــــِه.  اتّـَ
ا أَتَـى مَــالِـُك األَنَـامِ أَعْــرَضُـــــــــوا وَكَــفَُروا إِلَـى أَْن أَفْـتَْوا عَــَليْهِ  ِذيـَن ادَّعَــْوا اإِليـَماَن فِــي الـلَّيَالِـي َواألَيّـَامِ.  فَـَلمَّ الْـفُرْقَـاِن الّـَ
بِــظُْلمٍ نَـاَح بِــِه أُمُّ الْــِكتَاِب فِــي امْلَآِب.  اذْكُـــُروا ثُـمَّ انْـظُُروا فِــي أَعْــَمالِـِهم َوأَقْــَوالِـِهم َومَــرَاتِــِبِهم َومَــَقامَــاتِــِهم َومَــا ظَهَـــرَ 
َمواِت َواألَرِْض إاِلَّ عِــــدَّةَ أَحْـــــرُِف الْــَوجْـــــِه.   وِر.  َوانْــَصَعَق مَـــْن فِـــي الــسَّ مِــــنُْهْم إِذْ تَــَكلََّم مُـــَكلُِّم الــطُّوِر َونُــِفخَ فِـــي الــصُّ
يَــا مَـــألَ الْــبَيَاِن ضَــــــــــُعوا أَْوهَـــامَـــُكم َوظُـنُونَــُكم، ثُــمَّ انْــظُُروا بِـــطَرِْف اإِلنْــَصاِف إِلَــى أُفُــِق الــظُُّهوِر َومَـــا ظَهَـــَر مِـــْن عِـــنِْدهِ 
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إِعْـــآلِء كَـــلَِمِتِه.  قَــْد حُــــِبسَ  َونُــزَِّل مِـــْن لَــُدنْــه َومَــا َورََد عَـــَليِْه مِـــْن أَعْـــَدائِــِه.  هُـــَو الّـَـِذي قَــِبَل الْــباَلَيَــا كُـــلََّها إِلظْـَهاِر أَمْــرِِه َو
َماِء وََكاَن َمرَّةً ِفي الطَّاِء (طهران) َوأُْخَرى ِفي امْلِيمِ (مازندران)، ثُمَّ ِفي الطَّاِء َمرَّةً أُْخَرى ألَْمِر اهللِ فَاِطِر السَّ

اِل. الَِسِل َواألَْغالَِل َشْوَقاً ألَْمِر اهللِ اْلَعِزيِز اْلفَضَّ ِفيَها تَْحَت السَّ

يَـــا مَــــألَ الـــبَيَاِن هَــــْل نَـــِسيْتُْم َوصَـــــــــــايَـــاَي َومَــــا ظَهَــــَر مِــــْن قَـــَلِمي َونَـــطََق بِــــِه لِـــَسانِــــي.  َوهَــــْل بَـــدَّلْـــتُْم يَـــِقيِني بِــــأَْوهَــــامِــــُكمْ 
ـــُقوا اهللَ َدعُـــــوا الــــظُّنُونَ  َوسَــــــــِبيلِي بِــــأَهْـــــَوائِــــُكْم.  َوهَـــــْل نَــــبَذْتُــــْم أُصُــــــــــــوَل اهللِ َوِذكْـــــرَهُ َوتَــــرَكْـــــتُْم أَحْــــــَكاَم اهللِ َوأََوامِـــــرَهُ.  اتّـَ
ُكوَك مِلَـَشارِقِــَها.  ثُــمَّ أَقْــِبُلوا بِــُوجُـــــوٍه نَــْورَاَء َوصُــــــــــُدوِر بَــيَْضاَء إِلَــى أُفُــٍق أَشْــــــرَقَــتْ  مِلَـظَاهِـــرِهَـــا َواألَْوهَـــاَم مِلَـطَالِــِعَها َوالــشُّ

ِمنُْه َشْمُس اإِليَقاِن أَْمرَاً ِمْن َلَدى اهللِ َمالِِك األَْديَاِن.

اْلحَـــــْمُد هللِ الـــِذي جَـــــَعَل الـــِعْصَمَة الـــُكبَْرى ِدرْعَــــاً لِـــَهيَْكِل أَمْـــرِِه فِـــي مَـــَلُكوِت اإِلنْـــَشاِء.  َومَـــا قَـــدََّر ألَحَـــــٍد نَـــِصيبَاً مِــــنْ 
ـُه الَ يَــنْبَِغي ألَحَــــٍد إاِلَّ  ـَها طِــــرَازٌ نَــَسَجتُْه أَنَــامِـــُل الــُقْدرَِة لِــنَفِْسِه تَــَعالَــى.  إَنّـَ هَـــِذِه الــرُّتْــبَِة الــُعْليَا َواملَـَقامِ األَسْــــــنَى.  إِنّـَ
ـُه مِـــنَ  مِلَـِن اسْــــــتََوى عَـــَلى عَـــرِْش يَــفَْعُل مَــا يَــَشاُء.  مَــْن أَقَــرَّ َواعْـــتَرََف بِــَما رُقِــَم فِــي هَـــذَا الــِحنيِ مِـــَن الــَقَلمِ األَعْـــَلى إِنّـَ

أَْهِل التَّْوِحيِد َوأَْصَحاِب التَّْجِريِد ِفي ِكتَاِب اهللِ َمالِِك املَبَْدِأ َواملَآِب.

َـا بَــَلغَ الــَكالَُم هَـــذَا املَـَقاَم سَــــــطََعْت رَائِـــَحُة الــِعرْفَــاِن َوأَشْـــــــَرَق نَــيُِّر الــتَّْوحِــــيِد مِــــْن أُفُــِق سَــــــَماِء الــبَيَاِن.  طُــوبَــى مِلَـنْ  َوملَّ
اجْـــــتَذَبَــُه الــنَِّداُء إِلَـــى الــذِّْرَوِة الــُعْليَا َوالــَغايَــِة الــُقْصَوى.  َوعَــــرََف مِــــْن صَــــــــــِريْــِر قَـــَلِمي األَعْــــَلى مَـــا أَرَاَده رَبُّ اآلخِـــــرَةِ 
ــُه مَــــا فَـــازَ بِــــأَنْـــَوارِ  َواألُولَــــى.  إِنَّ الـــِذي مَــــا شَــــــــرَِب مِـــــْن رَحِــــــيِقنَا املَــْختُومِ الـــِذي فَـــَكْكنَا خَــــتَْمه بِــــاسْــــــــِمنَا الـــَقيُّومِ.  إِنّـَ
َماِء َومَــالِـِك اآلخِـــرَِة َواألُولَـى وَكَـــاَن مِـــَن املُشْـــــرِكِـــنَي فِــي  الـتَّْوحِـــيِد َومَــا عَــرََف املَْقُصوَد مِـــْن كُـــتُِب اهللِ رَبِّ األَرِْض َوالـسَّ

ِكتَاِب اهللِ الَعلِيمِ الَخِبيِر.

بِْر الجَــــِميِل فِــي أَيّـَامٍ فِــيَها مُــِنعَ الـَقَلُم عَــِن الجَــــَريَـاِن َوالـلَِّسانُ  ْكَت بِــالـصَّ ائِــُل الجَــــلِيُل3 نَْشهَــُد أَنّـََك تَـَمسَّ يَـا أَيّـَُها الـسَّ
عَــِن الـبَيَاِن فِــي ِذكْـــِر الـِعْصَمِة الـُكبَْرى َواآليَـِة الـُعظِْمى الـِتي سَــــــأَلْـتَها عَــِن املَظُْلومِ لِـيَْكِشَف لَـَك قِــنَاعَــَها َوغِـــطَاَءهَــا 
َويَـذْكُـــَر سِـــــرَّهَــا َوأَمْــرَهَــا َومَــَقامَــَها َومَــَقرَّهـا َوشَــــــأْنَـَها َوعُــُلوَّهَــا َوسُــــــُموَّهَــا.  لَـَعْمُر اهللِ لَـْو نُظْهِــُر لَـئَالِئَ الـبُرْهَــاِن املَْكنُونَـةَ 
فِــــي أَصْـــــــــــَداِف بَحْــــــِر الـــِعْلمِ َواإِليـــَقاِن َونُخْــــِرُج طَــَلَعاِت املَــَعانِــــي املَسْـــــــتُورَةَ فِــــي غُـــرَفَـــاِت الـــبَيَاِن فِــــي جَــــــنَِّة الـــِعرْفَـــانِ 
لَـــتَرْتَــِفعُ ضَـــــــــــْوضَـــــــــــاُء الــُعَلَماِء مِــــْن كُــــلِّ الــجَِهاِت َوتَــَرى حِـــــزَْب اهللِ بَــنْيَ أَنْــيَاِب الــذِّئَــاِب الــِذيــَن كَــــفَُروا بِـــاهللِ فِـــي املَــبَْدأِ 
َواملَآِب.  بِــذَلِـَك أَمْــَسْكنَا الـَقَلَم فِــي بُـرْهَــٍة طَـِويـَلٍة مِــَن الـزَّمَــاِن حِـــْكَمًة مِــْن لَـَدى الـرَّحْــــَمِن َوحِـــفْظَاً ألَْولِـيَائِــي مِــَن الـِذيـنَ 

بَدَُّلوا ِنْعَمَة اهللِ ُكفْرَاً َوأََحلُّوا َقْوَمُهم داَر البََواِر.

ائِــُل الـنَّاظِـــُر َوالـِذي اجْــــتَذََب املأَلَ األَعْــَلى بِــَكلَِمِتِه الـُعْليَا إِنَّ لِـطُيُوِر مَــَمالِـِك مَــَلُكوتِــي َوحَــــَمامَــاِت ِريَـاضِ  يَـا أَيّـَُها الـسَّ
حِــــْكَمِتي تَـَغرَُّداٍت َونَـَغَماٍت مَــا اطّـََلعَ عَــَليَْها إاِلَّ اهللُ مَــالِـُك املُْلِك َوالـَجبَُروِت.  َولَــْو يَظْهَـــُر أَقَــلُّ مِـــْن سَــــــمِّ اإِلبْـرَِة لَــيَُقولُ 
الــــظَّامِلُـــوَن مَــــا الَ قَــــالَــــه األَوَّلُــــوَن َويَــــرْتَــــِكبُوَن مَــــا الَ ارْتَــــَكبَُه أَحَــــــٌد فِــــي األَعْـــــَصاِر َوالــــُقُروِن.  قَــــْد أَنْــــَكُروا فَــــْضَل اهللِ 
َة اهللِ َوآيَــاتِـــِه.  ضَــــــــــلُّوا َوأَضَــــــــــلُّوا الــنَّاَس واَلَ يَــْشُعُروَن.  يَــْعبُُدوَن األَْوهَـــاَم واَلَ يَــْعرِفُــوَن.  قَـــْد اتَّخَــــذُوا  َوبُــرْهَـــانَــُه َوحُـــــجَّ
الــظُّنُوَن ألَنْــفُِسِهم أَْربَــابَــاً مِــــْن ُدوِن اهللِ واَلَ يَــفَْقُهوَن.  نَــبَذُوا اْلبَحْـــــَر األَعْــــظََم ُمسْـــــــرِعِــــنَي إِلَـــى الْـــَغِديــِر واَلَ يَــْعَلُموَن.  
يَـتَِّبُعوَن أَهْـــَواَءهُـــم مُــْعرِضِـــــــــنَي عَـــِن اهللِ امْلُـَهيِْمِن الْــَقيُّومِ.  قُــْل تَـاهللِ قَــْد أَتَـى الـرَّحْــــَمُن بِــُقْدرٍَة َوسُــــــْلطَاٍن.  َوبِــِه ارْتَـَعَدتْ 
فَـــرَائِــــُص األَْديَـــاِن.  َوغَـــنَّ عَــــنَْدلِـــيُب الْـــبَيَاِن عَــــَلى أَعْــــَلى غُـــْصِن الْـــِعرْفَـــاِن.  قَـــْد ظَهَـــــَر مَــــْن كَـــــاَن مَــــْكنُونَـــاً فِــــي الْـــِعْلمِ 
َوَمسْـــــــــطُورَاً فِـــــي الْـــــِكتَاِب.  قُـــــْل هَــــــذَا يَـــــْوٌم فِـــــيِه اسْـــــــــتََوى مُـــــَكلُِّم الـــــطُّوِر عَــــــَلى عَــــــرِْش الـــــظُُّهوِر َوقَـــــاَم الـــــنَّاُس هللِ رَبِّ 
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ْمسُ  ــــْدرَةُ أَثْـَمارَهَــا َوالـشَّ الْـَعامَلِـنَي.  َوهَــذَا يَـْوٌم فِــيِه حَــــدَّثَـِت األَرُْض أَخْــبَارَهَــا َوأَظْهَـــرَْت كُـــنُوزَهَــا َوالـِبَحاُر آللِـئََها َوالسّـِ
اعَــُة أَشْــــــرَاطَـَها َوالْــِقيَامَــُة سَــــــطَْوتَـَها َواألَقْــالَُم آثَـارَهَــا َواألَْرَواحُ  َماُء أَنْجُــــَمها َوالـسَّ إِشْــــــرَاقَــَها َواألَقْــَماُر أَنْـَوارَهَــا َوالـسَّ
َد عِـــبَاَدهُ عَـــَلى الـرُّجُــــوعِ  أَسْــــــرَارَهَـــا.  طُـوبَـى مِلَـْن عَـــرَفَـُه َوفَـازَ بِــِه َوَويْـٌل مِلَـْن أَنْـَكرَهُ َوأَعْـــرََض عَـــنُْه.  فَـأَسْــــــأَُل اهللَ أَْن يُـَؤيّـِ

إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب اْلَغفُوُر الرَِّحيُم.

ارُِب رَحِـــــيِقيَ امْلَـْختُوَم مِــــْن أَيَــاِدي الْـــَعطَاِء فَــاعْـــَلْم لِــْلِعْصَمِة مَـــَعاٍن شَـــــــتَّى  ـَها امْلُـْقِبُل إِلَـــى األُفُــِق األَعْـــَلى َوالــشَّ يَــا أَيّـُ
َومَـَقامَـاٌت شَـــــتَّى.  إِنَّ الّـَِذي عَــَصَمُه اهللُ مِــَن الـزَّلَـِل يَـْصُدُق عَــَليِْه هَــذَا االسْـــــُم فِـي مَـَقامٍ وَكَــذَلِـَك مَـْن عَــَصَمُه اهللُ مِــنَ 
رِْك َوأَْمثَالَِها يُطَْلُق َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َهؤاُلِء اْسُم اْلِعْصَمِة.   اْلَخطَأ َواْلِعْصيَاِن َوِمَن اإِلْعرَاِض َواْلُكفِْر َوِمَن الشِّ
ُه نُـورٌ  ـا الْــِعْصَمُة الْــُكبَْرى مِلَْن كَـــاَن مَــَقامُــُه مُــَقدَّسَــــــاً عَــِن األََوامِـــِر َوالـنََّواهِــي َومُــنَزَّهَــاً عَــِن اْلخَـــطَِأ َوالـنِّْسيَاِن.  إِنّـَ َوأَمّـَ
َماِء حُــــــْكَم األَرْضِ  الَ تَـــْعُقبُُه الـــظُّْلَمُة َوصَـــــــــــَواٌب الَ يَـــْعتَِريـــِه اْلخَـــــطَأُ.  لَــــْو يَـــْحُكُم عَــــَلى امْلَــاِء حُــــــْكَم اْلخَـــــْمِر َوعَــــَلى الـــسَّ
َوَعَلى النُّوِر ُحْكَم النَّاِر َحقٌّ الَ َريَْب ِفيِه َوَليَْس ألََحٍد أَْن يَْعتَرَِض َعَليِْه أَْو يَُقوَل لَِم َوِبَم.  َوالَِّذي اْعتَرََض إِنَُّه ِمَن 
ا يَفَْعُل وَُكلٌّ َعِن ُكلٍّ يُْسئَُلوَن.  إِنَُّه أَتَى ِمْن َسَماِء اْلَغيِْب  امْلُْعرِِضنَي ِفي ِكتَاِب اهللِ رَبِّ اْلَعامَلنَِي.  إِنَُّه الَ يُْسئَُل َعمَّ
ــــرَائِـعِ َواألَحْـــَكامِ.  لَـوْ  َك بِـَما أُمِــَر بِـِه مِــَن الشّـَ َومَـَعُه رَايَـُة يَـفَْعُل مَـا يَـَشاُء َوجُـــنُوُد الْـُقْدرَِة َواالخْــِتيَاِر.  َولِـُدونِـِه أَْن يَـتََمسَّ
ٌد رَسُـــــوُل اهللِ قَـاَل َوقَـْولُـُه الْـَحقُّ  يَـتََجاَوزُ عَــنَْها عَــَلى قَـْدِر شَــــــْعرٍَة َواحِـــَدٍة لَـيَْحِبُط عَــَمُلُه.  انْـظُْر ثُـمَّ اذْكُــْر إِذْ أَتَـى ُمحَــــمَّ
ْوُم َواألَحْــــَكاُم الّـَِتي أَشْــــــرَقَـْت مِــْن أُفُـِق كِــتَاِب اهللِ مَـْولَـى الْـَعالَـمِ  َلوةُ َوالـصَّ [َوهللِ عَــَلى الـنَّاِس حِـــجُّ الْـبَيِْت] وَكَــذَلِـَك الـصَّ
َوُمَربِّيِ األَُممِ.  لِْلُكلِّ أَْن يَتَِّبُعوهُ ِفيَما َحَكَم ِبِه اهللُ َوالَِّذي أَنَْكرَهُ َكفََر ِباهللِ َوآيَاِتِه َورُُسلِِه وَُكتُِبِه إِنَُّه َلْو يَْحُكُم َعَلى 
َواِب حُــــــْكَم اْلخَــــطَِأ َوعَــــَلى الْـــُكفِْر حُــــــْكَم اإِليـــَماِن حَــــــقٌّ مِــــْن عِــــنِْدِه.  هَــــذَا مَـــَقاٌم الَ يُـــذْكَــــُر واَلَ يُـــوجَــــــُد فَـــيَه اْلخَــــطَأُ  الـــصَّ
4 َعَلى  .  إِنَّ الَِّذيَن َقاُموا بَْعَدهُ َواْلِعْصيَاُن.  انْظُْر ِفي اآليَِة امْلُبَارََكِة امْلُنْزََلِة الَِّتي َوَجَب ِبَها ِحجُّ اْلبَيِْت َعَلى اْلُكلِّ
ـِذي  األَمْـــِر َوجَـــــَب عَـــَليِْهم أَْن يَــْعَمُلوا مَـــا أُمِـــُروا بِـــِه فِـــي الْــِكتَاِب.  لَــيَْس ألَحَـــــٍد أَْن يَــتََجاَوزَ عَـــْن حُـــــُدوِد اهللِ َوسُــــــنَِنِه َوالّـَ

تََجاَوزَ إِنَُّه ِمَن اْلَخاِطئنَي ِفي ِكتَاِب اهللِ رَبِّ اْلَعرِْش اْلَعِظيمِ.

ـُه الَ يَــْمِشي عَـــَلى طُــرُقِـــِهم  ـَها الــنَّاظِــــُر إِلَــى أُفُــِق األَمْـــِر اعْـــَلْم إِرَاَدةَ اهللِ لَــْم تَــُكْن َمحْـــــُدوَدةً ِبحُـــــُدوِد الْــِعبَاِد.  إِنّـَ يَــا أَيّـُ
َمالِ  ُكوا بِـِصرَاطِـــِه امْلُسْـــــتَِقيمِ.  إِنّـَُه لَـْو يَـْحُكُم عَــَلى الْـيَِمنيِ حُــــْكَم الْـيََساِر أَْو عَــَلى الْـَجنُوِب حُــــْكَم الـشِّ لِـْلُكلِّ أَْن يَـتََمسَّ
ـُه َمحْـــــُموٌد فِـــي فِـــْعلِِه َومُـــطَاٌع فِـــي أَمْـــرِِه.  لَـــيَْس لَـــُه شَـــــــِريــٌك فِـــي حُـــــْكِمِه واَلَ مُـــِعنٌي فِـــي سُـــــــْلطَانِـــهِ  حَـــــقٌّ الَ َريْــَب فِـــيِه إِنّـَ
يَــفَْعُل مَـــا يَــَشاُء َويَــْحُكُم مَـــا يُــِريــُد.  ثُــمَّ اعْـــَلْم مَـــا سِــــــَواهُ َمخْــــُلوٌق بِـــَكلَِمٍة مِــــْن عِــــنِْدِه لَـــيَْس لَـــُهْم حَـــــرَكَــــٌة واَلَ سُـــــــُكوٌن إاِلَّ 

إِذِْنِه. ِبأَْمرِِه َو

يَـا أَيّـَُها الـطَّائِــُر فِــي هَــَواِء امْلََحبَِّة َوالْـوَِداِد َوالـنَّاظِـــُر إِلَـى أَنْـَواِر َوجْــــِه َربّـَِك مَــالِـِك اإِليـَجاِد اشْــــــُكِر اهللَ بِــَما كَـــَشَف لَـكَ 
ـُه مَـــا اتَّخَــــذَ لِــنَفِْسِه فِـــي الْــِعْصَمِة الْــُكبَْرى شَـــــــِريــَكاً واَلَ َوِزيــرَاً.   مَـــا كَــــاَن مَـــْكنُونَــاً َمسْــــــتُورَاً فِـــي الْــِعْلمِ لِــيَْعَلَم الْــُكلُّ أَنّـَ
إِنّـَه هُــَو مَــطْلِعُ األََوامِـــِر َواألَحْــــَكامِ َومَــْصَدُر الْــِعْلمِ َوالْــِعرْفَـاِن َومَــا سِـــــَواهُ مَــأْمُــوٌر مَــْحُكوٌم َوهُــَو الْــَحاكِـــُم اآلمِـــُر الْــَعلِيمُ 
ــَك مَـــالِـــِك يَـــْومِ  ــَك إِذَا اجْــــــتَذَبَـــتَْك نَـــفََحاُت آيَـــاِت الـــظُُّهوِر َوأَخَــــذََك الْـــَكْوثَـــُر الـــطَُّهوُر مِــــْن أَيَـــاِدي عَــــطَاِء َربّـِ الْـــَخِبيُر.  إِنّـَ
الــنُُّشوِر قُــْل إِلَــِهي إِلَــِهي لَــَك اْلحَـــــْمُد بِــَما َدلَــْلتَِني إِلَــيَْك َوهَـــَديْــتَِني إِلَــى أُفُــِقَك َوأَْوضَــــــــــْحَت لِــي سَــــــِبيَلَك َوأَظْهَـــرَْت لِــي 
ـبَُعوهُـــم مِـــْن ُدونِ  ـِذيــَن اتّـَ َدلِــيَلَك َوجَـــــَعْلتَِني مُـــْقِبالً إِلَــيَْك إِذْ أَعْـــرََض عَـــنَْك أَكْـــثَُر عِـــبَاِدَك مِـــَن الْــُعَلَماِء َوالْــفَُقَهاِء.  ثُــمَّ الّـَ
َماِء بِــــَما سَـــــــَقيْتَِني  بَـــيِّنٍَة مِــــْن عِــــنِْدَك َوبُـــرْهَــــاٍن مِــــْن لَـــُدنْـــَك.  لَـــَك الْـــفَْضُل يَـــا إِلَـــَه األَسْـــــــَماِء َولَـــَك الـــثَّنَاُء يَـــا فَـــاطِـــــَر الـــسَّ
بْـتَِني إِلَـيَْك َوعَــرَّفْـتَِني َمشْـــــِرَق بَـيَانِـَك َومَـطْلِعَ آيَـاتِــَك َومَـْصَدَر أََوامِــرَِك َوأَحْــــَكامِــكَ  رَحِـــيَقَك امْلَْختُوَم بِـاسْـــــِمَك الْـَقيُّومِ َوقَـرَّ
َومَــــنْبَعَ حِــــــْكَمِتَك َوأَلْــــطَافِــــَك.  طُـــوبَـــى ألَرٍْض فَـــازَْت بِــــُقُدومِـــــَك َواسْــــــــتََقرَّ عَــــَليَْها عَــــرُْش عَــــظََمِتَك َوتَـــَضوََّع فِــــيَها عَــــرْفُ 
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َمعَ إاِلَّ  قَــــِميِصَك.  َوعِـــــزَّتِـــــَك َوسُــــــــْلطَانِــــَك َوقُــــْدرَتِـــــَك َواقْــــِتَدارَِك الَ أُحِــــــبُّ الْــــبََصَر إاِلَّ مِلُـــَشاهَـــــَدِة جَـــــــَمالِــــَك واَلَ أُِريــــُد الــــسَّ
ـــِه إِلَـى أُفُـِقَك َوالْـِقيَامِ  ا خَــَلْقتََها لَـُه واَلَ الْـُوجُــــوهَ عَــْن الـتََّوجّـُ إِلصْـــــــــَغاِء نِــَدائِــَك َوآيَـاتِــَك.  إِلَـِهي إِلَـِهي الَ تَحْــــرِمِ الْـُعيُوَن عَــمَّ
لَــَدى بَـاِب عَـــظََمِتَك َوالْــُحُضوِر أَمَــاَم عَـــرْشِـــــَك َوالْــُخُضوعِ لَــَدى إِشْــــــرَاقَــاِت أَنْـَواِر شَــــــْمِس فَـْضلَِك.  أَْي رَبِّ أَنَـا الّـَـِذي 
َشهِــَد قَـْلِبي وَكَـــِبِدي َوجَــــَوارِحِــــي َولِـَساُن ظَـاهِــِري َوبَـاطِــــِني بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرَْدانِــيَِّتَك َوبِــأَنّـََك أَنْـَت اهللُ الَ إِلَـَه إاَلَّ أَنْـَت.  
قَـْد خَــَلْقَت اْلخَــْلَق لِـِعرْفَـانِــَك َوخِـــْدمَــِة أَمْــرَِك لِـتَرْتَـِفعَ بِــِه مَــَقامَــاتُـُهم فِــي أَرْضِــــــــَك َوتَـرْتَـِقي أَنْـفُُسُهم بِــَما أَنْـزَلْـتَُه فِــي زُبُـرِكَ 
ا أَظْهَـــرَْت نَــفَْسَك َوأَنْــزَلْــَت آيَــاتِـــَك أَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــنَْك وَكَـــفَُروا بِـــَك َوبِـــَما أَظْهَـــرْتَــُه بِـــُقْدرَتِـــَك َوقُــوَّتِـــَك.   وَكُـــتُِبَك َوأَلْــَواحِــــَك.  فَــَلمَّ
إِخْــــَماِد نَـــاِر سِـــــــْدرَتِــــَك َوبَـــَلُغوا فِــــي الـــظُّْلمِ مَــــَقامَــــاً أَرَاُدوا سَــــــــفَْك َدمِـــــَك َوهَــــتْكَ  إِطْـــفَاِء نُـــورَِك َو َوقَــــامُــــوا عَــــَلى ضَـــــــــــرَِّك َو
َر آيَـاتِــكَ  حُــــرْمَــِتَك.  وَكَـــِذلَـَك مَــْن5 َربّـَيْتَُه بِــأَيَـاِدي عِـــنَايَـِتَك َوحَــــفَظْتَُه مِـــْن شَــــــرِّ طُـَغاِة خَــْلِقَك َوبُـَغاِة عِـــبَاِدَك وَكَـــاَن أَْن يُحَــــرِّ
ـامِــــَك بِـــَحيُْث نَــَقَض َعهْــــَدَك َومِــــيثَاقَـــَك َوأَنْــَكَر آيَــاتِـــَك َوقَـــاَم عَـــَلى اإِلعْـــرَاضِ  ا ارْتَــَكَب فِـــي أَيّـَ أَمَـــاَم عَـــرْشِــــــَك فَــآٍه آٍه عَـــمَّ
ا خَــــاَب فِـــي نَــفِْسِه َوَوجَـــــَد رَائِـــَحَة اْلُخسْـــــــرَاِن صَــــــــــاَح َوقَـــاَل مَـــا تَــَحيََّر بِـــهِ  اُن مَـــَلُكوتِــــَك.  فَــَلمَّ َوارْتَــَكَب مَـــا نَــاَح بِـــِه سُـــــــكَّ
بُـوَن مِــْن أَصْـــــــــِفيَائِـَك َوأَهْــُل خِـــبَاِء َمجْــــِدَك.  تَـرَانِـي يَـا إِلَـِهي كَــالْـُحوِت امْلُتَبَْلِبِل عَــَلى الـتُّرَاِب أَغِــثِْني ثُـمَّ ارْحَــــْمِني  امْلَُقرَّ
ُر فِــــي جَــــــِريـــرَاتِــــيَ الْـــُعظَْمى  يَـــا ُمسْـــــــتََغاُث َويَـــا مَــــْن فِــــي قَـــبَْضِتَك زِمَــــاُم الـــنَّاِس مِــــَن الـــذُّكُــــوِر َواإِلنَـــاِث.  كُــــلََّما أَتَـــفَكَّ
ُر فِـــي بَحْـــــِر عَــــطَائِـــَك َوسَـــــــَماِء جُـــــوِدَك َوشَـــــــْمسِ  َوخــِطيَّاتِــــيَ الْـــُكبَْرى يَــأْخُــــذُنِـــي الْـــيَأُْس مِــــْن كُــــلِّ الْـــجَِهاِت وَكُــــلََّما أَتَــفَكَّ
ـــــــرُنِــــي بِــــأَمْــــطَارِ  َماِل.  كَـــــأَنَّ األَشْــــــــيَاَء كُـــــلََّها تُبَشّـِ فَـــْضلَِك أَجِـــــُد عَــــرَْف الـــرَّجَــــــاِء مِـــــْن الْــــيَِمنيِ َوالْــــيََساِر َوالْــــَجنُوِب َوالـــشِّ
َعتِْني مَــَواهِـــبَُك َوأَلْــطَافُــَك َوظُـُهورَاتُ  بِــنَي شَــــــجَّ سَــــــَحاِب سَــــــَماِء رَحْــــَمِتَك.  َوعِـــزَّتِـــَك يَــا سَــــــنََد امْلُخْـــلِِصنَي َومَــْقُصوَد امْلُـَقرَّ
إاِلَّ مَــا لِــْلَمفُْقوِد أَْن يَــذْكُـــَر مَــْن أَظْهَـــَر الْــُوجُــــوَد بِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدِه.  َومَــا لِــْلَمْعُدومِ أَْن يَــِصَف مَــنْ  فَــْضلَِك َوعِـــنَايَــِتَك.  َو
ـُه الَ يُــوصَــــــــــُف بِـــاألَْوصَــــــــــاِف واَلَ يُــذْكَـــُر بِـــاألَذْكَـــاِر.  لَــْم يَــزَْل كَـــاَن مُـــَقدَّسَــــــاً عَـــْن إِْدرَاِك خَـــْلِقِه َومُـــنَزَّهَـــاً  ثَــبََت بِـــالــبُرْهَـــاِن أَنّـَ
َـــيَِّت أَمَــــاَم َوجْـــــــِهَك الَ تَــــْجَعْلُه َمحْـــــــُرومَــــاً مِـــــْن كَـــــأِْس الْــــَحيَواِن بِــــُجوِدَك وَكَـــــرَمِـــــَك.   عَـــــْن عِـــــرْفَــــاِن عِـــــبَاِدِه أَْي رَبِّ تَــــَرى امْل
ـَدنِـــي فِـــي كُــــلِّ األَحْـــــَواِل عَــــَلى ِذكْــــرَِك َوثَــنَائِـــكَ  َوالْـــَعلِيَل تِــــْلَقاَء عَــــرْشِــــــَك الَ تَــْمنَْعُه عَــــْن بَحْـــــِر شِــــــفَائِـــَك.  أَسْـــــــأَلُـــَك أَْن تُــَؤيّـِ
َوخِــــْدمَــِة أَمْــرَِك بَـْعَد عِـــْلِمي بِــأَنَّ مَــا يَظْهَـــُر مِـــْن الْــَعبِْد َمحْــــُدوٌد ِبحُــــُدوِد نَـفِْسِه واَلَ يَـلِيُق لِـَحْضرَتِـــَك واَلَ يَـنْبَِغي لِـِبَساطِ 
عِــــزَِّك َوعَـــظََمِتَك.  َوعِــــزَّتِـــَك لَـــواْلَ ثَــنَاؤَُك الَ يَــنْفَُعِني لِــَسانِـــي َولَـــواْلَ خِـــــْدمَـــتَُك الَ يَــنْفَُعِني ُوجُـــــوِدي واَلَ أُحِـــــبُّ الْـــبََصَر إاِلَّ 
ْمعَ إاِلَّ إِلصْـــــــــــَغاِء نِــــَدائِــــَك األَحْــــــَلى.  آٍه آٍه لَـــْم أَْدِر يَـــا إِلَـــِهي َوسَـــــــنَِدي  مِلُــَشاهَــــَدِة أَنْـــَواِر أُفُـــِقَك األَعْــــَلى واَلَ أُِريـــُد الـــسَّ
َورَجَـــــائِـــي هَـــْل قَــدَّرَْت لِــي مَـــا تَــَقرُّ بِـــِه عَـــيِْني َويَنْشَــــــرُِح بِـــِه صَــــــــــْدِري َويَــفْرَُح بِـــِه قَــْلِبي أَْو قَــَضاؤَُك امْلُـبْرَُم مَـــنََعِني عَـــنِ 
الْـُحُضوِر أَمَـاَم عَــرْشِــــَك يَـا مَـالِـَك الْـِقَدمِ َوسُـــــْلطَاَن األُمَـمِ.  َوعِــزَّتِــَك َوسُـــــْلطَانِـَك َوعَــظََمِتَك َواقْـِتَدارَِك قَـْد أَمَـاتَـتِْني ظُْلَمةُ 
الْـبُْعِد أَيْـَن نُـوُر قُـْربِــَك يَـا مَــْقُصوَد الْـَعارِفِــنَي َوأَهْــَلَكتِْني سَـــــطَْوةُ اْلَهجْــــِر أَيْـَن ضِــــــــيَاُء وِصَـــــــــالِـَك يَـا مَــْحبُوَب امْلُخْـــلِِصنَي.  
ــِذيـــَن أَنْـــَكُروا حَــــــقََّك َونَـــَقُضوا مِـــــيثَاقَـــَك َوجَــــــاَدلُـــوا بِــــآيَـــاتِــــَك وَكَـــــفَُروا  تَـــَرى يَـــا إِلَـــِهي مَــــا َورََد عَــــَليَّ فِــــي سَــــــــِبيلَِك مِـــــَن الّـَ
ِتَك بَــْعَد إِكْـــَمالِــَها.  أَْي رَبِّ يَْشهَـــُد لِــَساُن لِــَسانِــي َوقَــْلُب قَــْلِبي  بِــِنْعَمِتَك بَــْعَد ظُـُهورِهَـــا وَكَـــلَِمِتَك بَــْعَد إِنْــزَالِــَها َوبِــُحجَّ
َوُروُح ُروحِـــي َوظَاهِــِري َوبَـاطِـــِني بِـَوحْــــَدانِـيِِّتَك َوفَـرَْدانِـيَِّتَك َوبِـُقْدرَتِــَك َواقْـِتَدارَِك َوعَــظََمِتَك َوسُـــــْلطَانِـَك َوبِـِعزَّتِــَك َورِفْـَعِتكَ 
َواخْــِتيَارَِك َوبِــأَنّـََك أَنْـَت اهللُ الَ إِلَـَه إاِلَّ أَنْـَت لَـْم تَـزَْل كُـــنَْت كَـــنْزَاً مَــْخِفيَّاً عَــِن األَبْـَصاِر َواإِلْدرَاِك واَلَ تَـزَاُل تَـُكوُن بِــِمثْلِ 
مَــا كُـــنَْت فِــي أَزَِل اآلزَاِل.  الَ تُـْضِعفَُك قُــوَّةُ الْــَعالَــمِ واَلَ يُـَخوِّفُـَك اقْــِتَداُر األُمَــمِ.  أَنْـَت الّـَـِذي فَـتَْحَت بَـاَب الْــِعْلمِ عَــَلى 
َوجْــــِه عِـــبَاِدَك لِـِعرْفَـاِن َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َومَــطْلِعِ آيَـاتِــَك َوسَـــــَماِء ظُـُهورَِك َوشَــــــْمِس جَــــَمالِـَك َوَوعَــْدَت مَــْن عَــَلى األَرِْض فِــي 
ــِذي بِــــهِ  كُـــــتُِبَك َوزُبُـــرَِك َوصُـــــــــــُحِفَك بِــــظُُهوِر نَـــفِْسَك وَكَـــــْشِف سُـــــــبَُحاِت الْـــَجالَِل عَــــْن َوجْــــــِهَك كَـــــَما أَخْــــبَرَْت بِــــِه حَــــــِبيبََك الّـَ
أَشْـــــــَرَق نَــيُِّر األَمْـــِر مِـــْن أُفُــِق الْــِحَجاِز َوسَــــــطَعَ نُــوُر الْــَحِقيَقِة بَــنْيَ الْــِعبَاِد بِـــَقْولِــَك [يَــْوَم يَــُقوُم الــنَّاُس لِــرَبِّ الْــَعامَلِـنَي]6.  
وحَ  ــامِ اهللِ]7 َوأَخْــــبَرَْت بِــــِه الـــرُّ ـــرْهُــــم بِــــأَيّـَ ــــــرَْت الْـــَكلِيَم [أَْن أَخْــــِرْج قَـــْومَــــَك مِــــَن الـــظُُّلَماِت إِلَـــى الـــنُّوِر َوذَكّـِ َومِــــْن قَـــبْلِِه بَشّـَ
َوأَنْـِبيَاَءَك َورُسُـــــَلَك مِــْن قَـبُْل َومِــْن بَـْعُد.  لَـْو يَظْهَــُر مِــْن خَــزَائِـِن قَـَلِمَك األَعْــَلى مَـا أَنْـزَلْـتَُه فِـي ِذكْــِر هَــذَا الـذِّكْــِر األَعْــظَمِ 
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َونَـــبَِئَك الْـــَعِظيمِ لَـــيَنَْصِعُق أَهْــــُل مَــــَدائِــــِن الْـــِعْلمِ َوالْـــِعرْفَـــاِن.  إاِلَّ مَــــْن أَنْـــَقذْتَـــُه بِــــاقْـــِتَدارَِك َوحَــــــفَظْتَُه بِــــُجوِدَك َوفَـــْضلَِك.  
ُه أَتَـى مِـــْن أُفُـِق الْـِعزَّةِ  ـــــرَْت بِــظُُهورِِه أَنْـِبيَاؤَُك َوأَصْـــــــــِفيَاؤَُك َوعِـــبَاُدَك.  إِنّـَ أَْشهَـــُد أَنّـََك َوفَـيَْت ِبَعهْـــِدَك َوأَظْهَـــرَْت الّـَِذي بَشّـَ
َواالقْـِتَداِر بِــرَايَـاِت آيَـاتِــَك َوأَعْــالَمِ بَـيِّنَاتِــَك َوقَـاَم أَمَــاَم الْـُوجُــــوِه بِــُقوَّتِــَك َوقُـْدرَتِــَك َوَدعَــا الْـُكلَّ إِلَـى الـذُّْرَوِة الْـُعْليَا َواألُفُـقِ 
األَعْـــَلى بِــَحيُْث مَــا مَــنََعُه ظُـْلُم الْــُعَلَماِء َوســطَْوةُ األُمَــرَاِء.  قَــاَم بِــاالسْــــــِتَقامَــِة الْــُكبَْرى َونَــطََق بِــأَعْـــَلى الــنَِّداِء قَــْد أَتَــى 

َحاِب. اُب رَاِكبَاً َعَلى السَّ اْلَوهَّ

أَقْــِبُلوا يَـا أَهْـــَل األَرِْض بِــُوجُــــوٍه بَـيَْضاَء َوقُــُلوٍب نَـْورَاَء.  طُـوبَـى مِلَـْن فَـازَ بِــلَِقائِــَك َوشَــــــرَِب رَحِــــيَق الْــوِصَــــــــــاِل مِـــْن أَيَـاِدي 
عَـــطَائِــَك َوَوجَــــَد عَـــرَْف آيَــاتِـــَك َونَــطََق بِــثَنَائِــَك َوطَـاَر فِــي هَـــَوائِــَك َوأَخَـــذَهُ جَــــذُْب بَــيَانِــَك َوأَْدخَـــَلُه فِــي الْــِفرَْدْوِس األَعْـــَلى 
مَـَقاَم امْلَُكاشَـــــفَِة َوامْلَُشاهَــَدِة أَمَـاَم عَــرِْش عَــظََمِتَك.  أَْي رَبِّ أَسْـــــأَلُـَك بِـالْـِعْصَمِة الْـُكبَْرى الّـَِتي جَـــَعْلتَها أُفُـَقاً لِـظُُهورِكَ 
ـــِذي بِـــــِه نَــــاحَـــــــِت األَسْــــــــَماُء َوارْتَــــَعَدتْ  ـــِتي بِـــــَها خَـــــَلْقَت اْلخَـــــْلَق َوأَظْهَـــــرَْت األَمْـــــَر َوِبهَـــــذَا االسْــــــــمِ الّـَ َوبِـــــَكلَِمِتَك الْــــُعْليَا الّـَ
فَـرَائِـُص الْـُعرَفَـاِء أَْن تَـْجَعَلِني مُـنَْقِطَعاً عَــْن ُدونِـَك بِـَحيُْث الَ أَتَحَــــرَُّك إاِلَّ بِـإرَاَدتِــَك واَلَ أَتَـَكلَُّم إاِلَّ بِـَمِشيئَِتَك واَلَ أَسْـــــَمعُ 
ْكُر يَـا رَجَــــائِــي بِــَما أَْوضَـــــــــْحَت لِـي صِــــــــرَاطَـَك امْلُسْـــــتَِقيَم َوأَظْهَـــرَْت لِـي  إاِلَّ ِذكْـــرََك َوثَـنَاَءَك لَـَك اْلحَــــْمُد يَـا إِلَـِهي َولَـَك الـشُّ
نَـبَأََك الْـَعِظيَم َوأَيّـَْدتَـِني عَــَلى اإِلقْـبَاِل إِلَـى َمشْـــــِرِق َوحْــــِيَك َومَــْصَدِر أَمْــرَِك بَـْعَد إِعْــرَاِض عِــبَاِدَك َوخَــْلِقَك.  أَسْـــــأَلُـَك يَـا 
ـتَي  ِفينَِة الّـَ جَــــرَِة الْــَخْضرَاِء َوبِــالـسَّ مَــالِـَك مَــَلُكوِت الْــبََقاِء بِــَصِريـِر قَــَلِمَك األَعْـــَلى َوبِــالـنَّاِر امْلُشْــــــتَِعَلِة الـنَّاطِــــَقِة فِــي الشَّ
جَــــَعْلتََها مَــْخُصوصَـــــــــًة ألَهْــِل الْـبََهاِء.  أَْن تَـْجَعَلِني ُمسْـــــتَِقيَماً عَــَلى حُــــبَِّك َورَاضِــــــــيَاً بِــَما قَـدَّرَْت لِـي فِــي كِــتَابِــَك َوقَـائِــَماً 
ــْد عِــــبَاَدَك يَـــا إِلَـــِهي عَــــَلى مَـــا يَـــرْتَـــِفعُ بِـــِه أَمْـــرَُك َوعَــــَلى عَــــَمِل مَـــا أَنْـــزَلْـــتَُه فِـــي  عَــــَلى خِـــــْدمَـــِتَك َوخِـــــْدمَـــِة أَْولِـــيَائِـــَك.  ثُـــمَّ أَيّـِ
ـَك أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر امْلُــَهيِْمُن عَــــَلى مَـــا تَــَشاُء َوفِـــي قَـــبَْضِتَك زِمَـــاُم األَشْـــــــيَاِء الَ إِلَـــَه إاِلَّ أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر الْـــَعلِيمُ  كِــــتَابِـــَك.  إِنّـَ

اْلَحِكيُم.

َماَء َوأَنْجُـــــــَمَها َواألَصْــــــــــــَداَف وآَللِــــئََها.   إِشْـــــــــرَاقَــــَها َوالــــسَّ ْمَس َو ـــَها اْلجَـــــــلِيُل قَــــْد أََريْــــنَاَك اْلبَحْـــــــَر َوأَمْـــــَواجَـــــــُه َوالــــشَّ يَــــا أَيّـُ
ـــــُه إِلَــــى أَنْـــَواِر الْــــَوجْــــــِه قَــــدْ  ُـــتََوجّـِ ــَها امْل ـــِذي أَحَــــــاَط عَـــــَلى الْــــَعالَــــم.  يَـــا أَيّـُ اشْــــــــُكِر اهللَ ِبهَـــــذَا الْــــفَْضِل األَعْـــــظَمِ َوالْــــَكرَمِ الّـَ
إِشْــــــــرَاقِــــِه َوظُـــُهورَاتِـــــِه َوأَنْـــَوارِِه.   ـــــِه إِلَــــى أُفُـــِق الْــــيَِقنيِ َو اِن األَرِْض َومَــــنََعتُْهم عَـــــِن الـــتََّوجّـُ أَحَــــــاطَـــِت األَْوهَـــــاُم عَـــــَلى سُــــــــكَّ
بِــــالـــظُّنُوِن مُــــنَُعوا عَــــِن الْـــَقيُّومِ يَـــتََكلَُّموَن بِــــأَهْــــَوائِــــِهم واَلَ يَـــْشُعُروَن.  مِــــنُْهم مَــــْن قَـــاَل هَــــْل اآليَـــاُت نُـــزِّلَـــْت قُـــْل إِي َورَبِّ 
ِة َوالْـبُرْهَــاِن.  قَـدْ  ُة َوأَتَـى الـَحقُّ بِـالْـُحجَّ اعَــُة بَـْل قَـَضْت َوُمظْهِـِر الْـبَيِّنَاِت.  قَـْد جَـــاَءِت الـَحاقّـَ َمواِت َوهَــْل أَتَـِت الـسَّ الـسَّ
اهِــرَةُ َوالْـبَِريّـَُة فِـي َوجَــــٍل َواضْـــــــــِطرَاٍب.  قَـْد أَتَـِت الـزَّالَِزُل َونَـاحَــــِت الْـَقبَائِـُل مِــْن خَــْشيَِة اهللِ امْلُْقتَِدِر الْـَجبَّاِر.   بَـَرزَِت الـسَّ
ْت قُــْل إِي َورَبِّ األَْربَـاِب.  َوهَـــِل الْــِقيَامَــةُ  ـُة تَـمَّ ــُة صَــــــــــاحَــــْت َوالْــيَْوُم هللِ الـَواحِــــِد املُـْختاِر.  َوقَــاَل هَـــِل الـطَّامّـَ اخّـَ قُــِل الـصَّ
قَــامَــْت بَـْل الْــَقيُّوُم بِــَمَلُكوِت اآليَـاِت.  هَـــْل تَـَرى الـنَّاَس صَــــــــــرْعَـــى بَـَلى َوَربّـِي الْــَعلِيِّ األَبْـَهى.  هَـــْل انْـَقَعرَِت األَعْـــَجازُ 
فَاِت.  قَـاَل أَيْـَن الْـَجنَُّة َوالـنَّاُر قُـْل األُولَـى لِـَقائِــي َواألُخْــَرى نَـفُْسَك يَـا أَيّـَُها امْلُشْـــــرِكُ  بَـْل نُـِسفَِت الْـجِبَاُل َومَــالِـِك الـصِّ
امْلُرْتَـاُب.  قَــاَل إِنّـَا مَــا نَـَرى امْلِـيزَاَن قُــْل إِي َوَربّـِي الـرَّحْــــَمِن الَ يَـرَاهُ إاِلَّ أُولُــوا األَبْـَصاِر.  قَــاَل هَــْل سَــــــَقطَِت الـنُُّجومُ 
8 فَـاعْــتَِبُروا يَـا أُولِـي األَنْـظَاِر.  قَـْد ظَهَـــرَِت الْـَعالَمَــاُت كُـــلَُّها إِذْ أَخْــرَجْــــنَا يَـدَ  ــــرِّ قُـْل إِي إِذْ كَـــاَن الْـَقيُّوُم فِــي أَرِْض السّـِ
الْـُقْدرَِة مِـــْن جَــــيِْب الْـَعظََمِة َواالقْـِتَداِر.  قَـْد نَـاَدى امْلُنَاِد إِذْ أَتَـى امْلِـيَعاُد َوانْـَصَعَق الـطُّوِريّـُوَن فِــي تِــيِه الْـُوقُـوِف مِـــنْ 
وِر قُـــْل بَـــَلى َوسُـــــــْلطَاِن الـــظُُّهوِر إِِذ اسْـــــــتََقرَّ عَــــَلى  ــَك مَـــالِـــِك اإِليـــَجاِد.  يَـــُقوُل الـــنَّاقُـــوُر هَــــْل نُـــِفخَ فِـــي الـــصُّ سَـــــــطَْوِة َربّـِ
ــَك مَــــطْلِعِ األَنْـــَواِر.  قَــــْد مَــــرَّْت نَـــَسَمُة الـــرَّحْــــــَمنِ  عَـــــرِْش اسْــــــــِمِه الـــرَّحْــــــَمن.  قَــــْد أَضَــــــــــــاَء الـــدَّيْـــُجوُر مِـــــْن فَجْــــــِر رَحْــــــَمِة َربّـِ
ــِذيــَن كَــــفَُروا مَـــتَى  َواهْـــتَزَِّت األَْرَواُح فِـــي قُـــبُوِر األَبْــَداِن كَــــذَلِــَك قُـــِضيَ األَمْـــُر مِــــْن لَـــَدى اهللِ الْـــَعِزيــِز امْلَـنَّاِن.  قَـــاَل الّـَ
الَِل.  مِـــَن امْلُشْــــــرِكــنَي مَـــْن يَــْمَسحُ عَـــيْنَيِْه َويَــنْظُُر الْــيَِمنيَ  َماُء.  قُــْل إِذْ كُـــنْتُْم فِـــي أَجْـــــَداِث الْــَغفَْلِة َوالــضَّ انْــفَطَرَِت الــسَّ
َماَل قُــْل قَــْد عَـــِميَت لَــيَْس لَــَك الْــيَوَم مِــــْن مَـــالٍذ.  مِــــنُْهْم مَـــْن قَــاَل هَـــْل ُحشِــــــرَِت الــنُّفُوُس قُــْل إِي َوَربّـِـي إِذْ كُــــنْتَ  َوالــشِّ
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ــُقوا يَـــا أُولِـــي األَلْـــبَاِب.   ــَها فِــــي الْـــَحيْرَِة اتّـَ فِــــي مِـــــَهاِد األَْوهَــــامِ.  مِـــــنُْهْم مَــــْن قَـــاَل هَــــْل نُـــزََّل الْـــِكتَاُب بِــــالْـــِفطْرَِة قُـــْل إِنّـَ
ِعيُر مِــنْ  َر الـسَّ َحاِب.  قَـْد زُيّـِنَِت الْـَجنَُّة بِــأَْورَاِد امْلََعانِــي َوسُـــــعِّ َومِــنُْهْم مَــْن قَـاَل أَُحشِــــرُْت أَعْــَمى قُـْل بَـَلى َورَاكِــِب الـسَّ
اِر.  قُـــْل قَـــْد أَشْــــــــَرَق الـــنُّوُر مِــــْن أُفُـــِق الـــظُُّهوِر َوأَضَـــــــــــاَءِت اآلفَـــاُق إِذْ أَتَـــى مَـــالِـــُك يَـــْومِ امْلِــيثَاِق.  قَـــْد َخسِــــــرَ  نَـــاِر الْـــفُجَّ
ـَها الــنَّاظِــــُر بِـــَما نُــزَِّل لَــَك هَـــذَا  ـِذيــَن ارْتَــابُــوا َوَربِـــحَ مَـــْن أَقْــبََل بِـــنُوِر الْــيَِقنيِ إِلَــى مَـــطْلِعِ اإِليــَقاِن.  طُــوبَــى لَــَك يَــا أَيّـُ الّـَ
ُه بَـاُب رَحْــــَمِة َربّـَِك طُـوبَـى مِلَْن يَـْقَرؤُه فِــي الْــَعِشيِّ  الـلَّْوُح الّـَـِذي مِـــنُْه تَـِطيُر األَْرَواُح أَِن احْــــفَظُْه ثُـمَّ اقْــرَأْهُ لَــَعْمِري إِنّـَ
ــِت األَقْـــَداُم.  الْـــبََهاُء عَــــَلى أَهْــــلِ  ــِذي مِــــنُْه انْـــَدكَّ جَـــــبَُل الْـــِعْلمِ َوزَلّـَ ــا سَـــــــِمْعنَا ِذكْــــرََك فِـــي هَــــذَا األَمْـــِر الّـَ َواإِلشْـــــــرَاِق.  إِنّـَ
بَّاُر.   ـَك هُـــَو الــصَّ ــاِب.  قَـــْد انْــتََهى الــلَّْوُح َومَـــا انْــتََهى الْـــبَيَاُن اصْــــــــــِبْر إِنَّ َربّـَ ــِذيــَن أَقْـــبَُلوا إِلَـــى الْـــَعِزيــِز الْـــَوهّـَ الْـــبََهاِء الّـَ
هَــِذِه آيَـاٌت أَنْـزَلْـنَاهَــا مِــْن قَـبُْل َوأَرْسَـــــْلنَاهَــا إِلَـيَْك لِـتَْعرَِف مَـا نَـطََقْت بِـِه األَلْـِسنَِة الْـَكِذبَـُة إِذْ أَتَـى اهللُ بِـُقْدرٍَة َوسُـــــْلطَاٍن.  
َة اهللِ َوبُــرْهَـــانَــهُ  قَــْد تَــزَعْـــزََع بُــنْيَاُن الــظُّنُوِن َوانْــفَطَرَْت سَـــــــَماُء األَْوهَـــامِ َوالْــَقْوُم فِـــي مِــــْريَــٍة َوشِــــــَقاٍق.  قَــْد أَنْــَكُروا حُـــــجَّ
بَــــْعَد إِذْ أَتَــــى مِـــــْن أُفُــــِق االقْــــِتَداِر بِــــَمَلُكوِت اآليَــــاِت.  تَــــرَكُـــــوا مَــــا أُمِـــــُروا بِــــِه َوارْتَــــَكبُوا مَــــا مُــــِنُعوا عَـــــنُْه فِــــي الْــــِكتَاِب.  
ــــُهم فِــــــي غَـــــفَْلٍة َوضَـــــــــــــالٍَل.  يَـــــْقَرُؤَن اآليَـــــاِت َويُـــــنِْكُرونَـــــَها.  يَـــــَرْوَن الْـــــبَيِّنَاتِ  َوضَـــــــــــــُعوا إِلَـــــَهُهم أَخَــــــذُوا أَهْــــــَواَءهُــــــم أاَل إِنّـَ
ــــــــيْنَا أَْولِـيَاَءنَـا بِـتَْقَوى اهللِ الّـَِذي كَــاَن مَـطْلِعَ األَعْــَماِل َواألَخْــالَقِ  يُـْعرِضُـــــــــوَن عَــنَْها أاَلَ إِنّـَُهْم فِـي َريْـٍب عُــَجاٍب.  إِنّـَا َوصّـَ
ُه مِـــْن أَصْـــــــــَحابِ  َك بِــِه إِنّـَ ُه قَــائِــُد جُــــنُوِد الْــَعْدِل فِــي مَــِديـنَِة الْــبََهاِء.  طُـوبَـى مِلَْن َدخَــَل فِــي ظِـــلِّ رَايَـِتِه الـنَّْورَاِء َوتَـَمسَّ إِنّـَ
ـــنُوا هَـــــيَاكِـــــَلُكْم بِــــِطرَاِز األَمَــــانَــــةِ  ـــِتي نُــــزَِّل ِذكْـــــرُهَـــــا فِــــي قَــــيُّومِ األَسْــــــــَماِء.  قُــــْل يَــــا حِــــــزَْب اهللِ زَيّـِ ِفينَِة اْلحَـــــــْمرَاِء الّـَ الــــسَّ
َوالـدِّيَـانَـِة ثُـمَّ انْـُصُروا َربّـَُكْم بِــُجنُوِد األَعْــَماِل َواألَخْــالَِق.  إِنّـَا مَــنَْعنَاكُــم عَــِن الْـفََساِد َواْلجَِداِل فِــي كُــتُِبي َوصُـــــــــُحِفي 
إِشْــــــــرَاقُـــَها  ْمُس َو َماُء َوأَنْجُــــــُمَها َوالـــشَّ َوزُبُـــِري َوأَلْـــَواحِـــــي َومَــــا أَرَْدنَـــا بِــــذَلِـــَك إاِلَّ عُــــُلوَّكُــــْم َوسُـــــــُموَّكُــــْم تَْشهَــــُد بِــــذَلِـــَك الـــسَّ
َواألَشْــــــَجاُر َوأَْورَاقُـَها َوالْـِبَحاُر َوأَمْــَواجُــــَها َواألَرُْض وَكُـــنُوزُهَــا نَـْسأَُل اهللَ أَْن يُـِمدَّ أَْولِـيَاَءهُ َويُـَؤيّـَِدهُــْم عَــَلى مَــا يَـنْبَِغي 
ـَق مَـــْن حَـــــْولِــي عَـــَلى عَـــَمِل مَـــا أُمُـــِروا بِـــِه مِــــْن قَـــَلِمي  لَـــُهْم فِـــي هَـــذَا امْلَـَقامِ امْلُـبَارَِك الْـــَعِزيــِز الْـــبَِديــعِ.  َونَــْسأَلُـــُه أَْن يُــَوفّـِ

األَْعَلى.

يَـا جَـــلِيُل عَــَليَْك بَـَهائِـي َوعِــنَايَـِتي إِنّـَا أَمَـرْنَـا الـِعبَاَد بِـامْلَْعُروِف َوهُــْم عَــِمُلوا مَـا نَـاَح بِـِه قَـْلِبي َوقَـَلِمي.  اسْـــــَمعْ مَـا نُـزِّلَ 
ـِذيـَن يَنْسِـــــبُونَ  مِـــْن سَــــــَماِء مَــِشيَِّتي َومَــَلُكوِت إِرَاَدتِـــي.  لَــيَْس حُــــزْنِــي سِـــــْجِني َومَــا َورََد عَـــَليَّ مِـــْن أَعَـــَدائِــي بَـْل مِـــَن الّـَ
أَنْـــفَُسُهم إِلَـــى نَـــفِْسي َويَـــرْتَـــِكبُوَن مَـــا تَـــْصَعُد بِـــِه زَفَـــرَاتِــــي َوتَـــنِْزُل عَــــبَرَاتِــــي.  قَـــْد نَـــَصْحنَاهُــــْم بِـــِعبَارَاٍت شَــــــــتَّى فِـــي 
ــَدهُــــم عَــــَلى مَــــا تَـــطَْمِئنُّ بِــــِه الْــــُقُلوُب َوتَسْــــــــتَِريـــحُ بِــــِه الـــنُّفُوسُ  بَـــُهْم َويُـــَؤيّـِ ــَقُهم َويُـــَقرِّ أَلْــــَواحٍ شَــــــــتَّى.  نَـــْسأَُل اهللَ أَْن يُـــَوفّـِ
ُه خَــَلَقُكم  ا الَ يَـنْبَِغي ألَيّـَامِـــِه.  قُـْل يَـا أَْولِـيَائِــي فِــي بِــالَِدي اسْـــــَمُعوا نُـْصحَ مَــْن يَـنَْصُحُكم لِـَوجْــــِه اهللِ إِنّـَ َويَـْمنََعُهْم عَــمَّ

َوأَظَْهَر َلُكْم َما يَرْفَُعُكم َويَنْفَُعُكم َوَعلََّمُكم ِصرَاطَُه امْلُْستَِقيَم َونَبَأَهُ اْلَعِظيَم.

ـَك َوجُــــنُوُدهُ األَخْـــالَُق امْلَـرْضِـــــــــيَُّة َواألَعْـــَمالُ  ُل فِــي عَـــَساكِـــِر َربّـِ يَــا جَــــلِيُل َوصِّ الْــِعباَد بِــتَْقَوى اهللِ تَــاهللِ هُـــَو الْــَقائِــُد األَوَّ
الـطَّيِّبَُة َوبِــَها فُـِتَحْت فِــي األَعْــَصاِر َوالْـُقُروِن مَــدائِــُن األَفْـِئَدِة َوالْـُقُلوِب َونُـِصبَْت رَايَـاُت الـنَّْصِر َوالـظَّفَِر عَــَلى أَعْــَلى 
ــامِ  ــا قَــــَصْدنَـــا يَـــْومَــــاً مِـــــَن األَيّـَ ــَك رَبِّ الْــــَعرِْش الْــــَعِظيمِ.  إِنّـَ ــا نَـــذْكُـــــُر لَــــَك األَمَــــانَـــَة َومَــــَقامَــــَها عِـــــنَْد اهللِ َربّـِ األَعْـــــالَمِ.  إِنّـَ
ْمُس تَــــْلَعُب فِــــي خِــــــالَلِ  َـــا َورََدنَــــا رَأَيْــــنَا أَنْــــَهارَهَـــــا جَــــــاِريَــــًة َوأَشْــــــــَجارَهَـــــا مُــــْلتَفًَّة وَكَـــــانَــــِت الــــشَّ جَــــــِزيــــرَتَــــنَا الْــــَخْضرَاَء َوملَّ
ـــْهنَا إِلَـى الْـيَِمنيِ رَأَيْـنَا مَــا الَ يَتَحَــــرَُّك الْـَقَلُم عَــَلى ِذكْــرِِه َوِذكْــِر مَــا َشهِــَدْت عَــنْيُ مَــْولَـى الْـَوَرى فِــي ذَاكَ  األَشْــــــَجاِر تَـَوجّـَ
امْلَـَقامِ األَلْــطَِف األَشْــــــرَِف امْلُـبَارَِك األَعْــَلى.  ثُـمَّ أَقْــبَْلنَا إِلَــى الْــيََساِر شَــــــاهَــْدنَـا طَـْلَعًة مِـــْن طَـَلَعاِت الْــِفرَْدْوِس األَعْــَلى 
َماِء انْــظُُروا جَـــــَمالِــي َونُــوِري َوظُــُهوِري  قَـــائِـــَمًة عَـــَلى عَـــُموٍد مِــــَن الــنُّوِر َونَــاَدت بِـــأَعْـــَلى الــنَِّداِء يَــا مَـــألَ األَرِْض َوالــسَّ
َك بِـــَها َوعَـــرََف شَـــــــأْنَــَها َومَـــَقامَـــَها َوتَشَـــــــبَّثَ  إِشْـــــــرَاقِـــي تَــاهللِ الْـــَحقِّ أَنَــا األَمَـــانَــُة َوظُــُهورُهَـــا َوحُـــــْسنَُها َوأَجْـــــٌر مِلَـْن تَــَمسَّ َو
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ــــبَُب األَعْــظَُم لِـثَْرَوِة الْـَعالَـمِ  بِـذَيْـلَِها.  أَنَـا الـزِّيـنَُة الْـُكبَْرى ألَهْــِل الْـبََهاِء َوطِـــرَازُ الْـِعزِّ مِلَْن فِـي مَـَلُكوِت اإِلنْـَشاِء َوأَنَـا السّـَ
َوأُفُُق االطِْمئْنَاِن ألَْهِل اإِلْمَكاِن.  َكذَلَِك أَنْزَْلنَا َلَك َما يَُقرُِّب اْلِعبَاَد إَِلى َمالِِك اإِليَجاِد9.

ـــَه الْـَقَلُم األَعْــَلى مِـــْن الـلَُّغِة الْـفُْصَحى "الْـَعَربِــيَِّة" إِلَـى الـلَُّغِة الـنَّْورَاِء "الْـفَارِسِـــــيَِّة" لِـيَْعرَِف اْلجَــــلِيُل عِـــنَايَـَة َربّـِهِ  قَـْد تَـَوجّـَ
اِكِريَن. اْلَجِميِل َويَُكوَن ِمَن الشَّ

امِــَعُة قَـلِيَلٌة بَـْل مَــفُْقوَدةٌ َوهَــذَا امْلَظُْلوُم يَـذْكُــُر أَْولِـيَاءَ  يَـا أَيّـَُها الـنَّاظِـــُر إِلَـى األُفُـِق األَعْــَلى قَـد ارْتَـفَعَ الـنَِّداُءَوالْـُقوَّةُ الـسَّ
إِنَّ ظُـْلَم الْــَعالَــمِ َوضَــــــــــرَّ  الــرَّحْـــــَمِن َوهُـــَو فِــي فَــمِ الــثُّْعبَاِن َوَورََد فِــي هَـــِذِه األَيّـَـامِ مَــا فَــزََع َوجَـــــزَِع مِـــنُْه امْلَـألُ األَعْـــَلى.  َو
َا شَــــــاهَــُدوا  ا أَرَاَد.  َوالّـَذَيـَن تَـَواَرْوا خَــْلَف الْـِحَجاِب سِـــــِننَي َوأَعْــَوامَــاً ملَّ األُمَــمِ لَـْم يَـْمنَعْ مَــالِـَك الْـِقَدمِ عَــِن الـذِّكْــِر واَلَ عَــمَّ
أُفُـَق األَمْـِر مُـِنيرَاً وَكَــلَِمَة اهللِ نَـافِـذَةً سَـــــرُعُــوا إِلَـى الْـفََضاِء شَـــــاهِــِريـَن سُـــــيُوَف الْـبَْغَضاِء َوارْتَـَكبُوا مَـا يَْعجَـــزُ الْـَقَلُم عَــنْ 
ِل األَمْـــِر أَمَـــاَم ُوجُـــــوِه امْلُـلُوكِ  ِذكْـــرِِه َويَــْقُصُر الــلَِّساُن عَـــْن بَــيَانِـــِه.  َويَْشهَـــُد امْلُـنِْصفُوَن بِـــأَنَّ هَـــذَا امْلَـظُْلوَم قَــاَم مِـــْن أَوَّ
رَاِط امْلُسْــــــتَِقيمِ َولَــْم يَـُكنْ  َوامْلَْمُلوِك َوالْــُعَلَماِء َواألُمَــرَاِء مِـــْن غَــيِْر سِـــــتٍْر َوحِــــَجاٍب.  َوَدعَــا الْــُكلَّ بِــأَعْــَلى الـنَِّداِء إِلَــى الـصِّ
ـُهْم قَــامُــوا عَـــَلى  ـِذيــَن لَــْم يَــطَّلُِعوا عَـــَلى أَصْــــــــــِل األَمْــِر فَــِإنّـَ ـا الْــَغافِــُلوَن الّـَ لَــُه نَــاصِـــــــــٌر إاِلَّ قَــَلُمُه واَلَ مُــِعنٌي إاِلَّ نَــفُْسُه.  َوأَمّـَ
ـــِذيــــَن ذَكَـــــرَهُـــــْم اهللُ فِــــي الــــزُّبُــــِر َواألَلْــــَواحِ َوأَخْـــــبََر عِـــــبَاَدهُ بِــــانْــــِتَشارِهِـــــْم َوضَــــــــــــْوضَــــــــــــائِــــِهمْ  اإِلعْـــــرَاِض َوهُـــــْم الــــنَّاعِـــــُقوَن الّـَ
ُكونَ  إِغْـــَوائِـــِهْم.  طُــوبَـــى لِـــلَِّذيـــَن يُـــَشاهِــــُدوَن مَـــْن فِـــي الْـــُوجُـــــوِد مَـــْعُدومَـــاً َومَـــفُْقوَداً تِــــْلَقاَء ِذكْــــِر مَـــالِـــِك الْـــِقَدمِ َويَـــتََمسَّ َو
يُوُف َوامْلَـَدافِـــعُ طُــوبَــى  ـــــبَُهاُت واَلَ اإِلشَـــــــارَاُت واَلَ تَــِقُف فِـــي سَــــــِبيلِِهْم الــسُّ بِـــُعْرَوِة اهللِ الْــُوثْــَقى بِـــَحيُْث الَ تَــْمنَُعُهْم الشّـُ

لِلرَّاِسِخنَي َوطُوبَى لِلثَّاِبِتنَي.

لَــَقْد ذَكَـــَر الْــَقَلُم األَعْـــَلى بِـــاسْــــــِتْدعَـــاٍء مِـــْن جَـــــنَابِـــَك مَـــرَاتِـــَب الْــِعْصَمِة الْــُكبَْرى َومَـــَقامَـــاتِـــَها.  َوامْلَـْقُصوُد أَْن يَــْعَلَم الْــُكلُّ 
بِــــيَِقنيٍ مُــــبنَيٍ أَنَّ خَـــــاتَـــَم األَنْـــِبيَاِء ُروُح مَــــا سِـــــــَواهُ فِــــَداهُ لَــــْم يَـــُكْن لَــــُه شَــــــــِبيٌه والَ مَــــِثيٌل واَلَ شَــــــــِريـــٌك فِــــي مَــــَقامِـــــِه.  َوأَنَّ 
األَْولِـيَاَء صَـــــــــَلَواُت اهللِ عَــَليِْهْم خُــلُِقوا بِــَكلَِمِتِه َوهُــْم أَعْــَلُم الْـِعبَاِد َوأَفْـَضُلُهم مِـــْن بَـْعِدِه قَـائِــُموَن بِــُمنْتََهى رُتْـبَِة الْـُعبُوِديّـَةِ 
ــــِريـِك َوالـنَِّظيِر.  هَــذَا هُــوَ  ــــِبيِه َوامْلَِثيِل َوظَهَــَر تَـنِْزيـُه كَــيْنُونَـِتِه عَــِن الشّـَ فَـِبَحْضرَتِــِه ثَـبََت تَـْقِديـُس الـذَّاِت اإِللَـِهيَِّة عَــْن الشّـَ
ابِــُق مِـــْن هَـــذَا امْلَـَقامِ َومُــِنعَ عَـــنُْه كَـــَما هُـــَو حَــــقُُّه.   مَــَقاُم الــتَّْوحِــــيِد الْــَحِقيِقيِّ َوالــتَّفِْريــِد امْلَـْعنََويِّ َوقَــْد حُــــرَِم اْلحِــــزُْب الــسَّ
قَــاَل حَــــْضرَةُ الـنُّْقطَِة10 ُروُح مَــا سِـــــَواهُ فِــَداهُ لَــْو لَــْم يَـنِْطُق حَــــْضرَةُ الْــَخاتَـمِ بِــَكلَِمِة الْــواِلَيَـِة مَلَـا خُـــلَِقِت الْــواِلَيَـُة فَـاْلحِــــزْبُ 
ـــُدوَن وَكَـــانُـوا يَْحسَـــــبُوَن أَنْـفَُسُهْم أَنّـَُهْم أَفْـَضُل الْـِعبَاِد مَــعْ أَنّـَُهْم أَْجهَـــُلُهمْ  ابِــُق كَـــانُـوا ُمشْـــــرِكِـــنَي َوظَـنُّوا أَنّـَُهْم مُــَوحّـِ الـسَّ
فَــَكاَن مِــــْن جَـــــزَاِء هَـــؤاُلَِء الْـــَغافِـــلنَِي أَْن قَـــْد أَصْــــــــــبََحْت عَـــَقائِـــُدهُـــْم َومَـــرَاتِـــبُُهْم َومَـــَقامَـــاتُــُهْم َواضِـــــــــَحًة عِــــنَْد كُــــلِّ ِذي خِـــــبْرَةٍ 
َومَـــْعُلومَـــًة عِــــنَْد كُــــلِّ ِذي بَــِصيرٍَة فِـــي يَــْومِ اْلجَـــــزَاِء.  فَــاسْـــــــأَِل اهللَ أَْن يَــْحفََظ عِــــبَاَد هَـــذَا الــظُُّهوِر مِــــْن ظُــنُوِن اْلحِـــــزْبِ 

اِبِق َوأَْوَهاِمِهْم َوأَْن الَ يَْحرَِمُهْم ِمْن إِْشرَاَقاِت أَنَْواِر َشْمِس التَّْوِحيِد اْلَحِقيِقيِّ. السَّ

َحاِب َوقَـــــامَ  يَــــا جَـــــــلِيُل إِنَّ مَـــــظُْلوَم الْـــــَعالَـــــمِ يَــــُقوُل قَـــــْد سُـــــــــِتَر نَــــيُِّر الْـــــَعْدِل َواحْـــــــتََجبَْت شَـــــــــْمُس اإِلنْــــَصاِف خَـــــْلَف الــــسَّ
نَِة امْلَـــاضِـــــــــــيَِة جَــــــَلَس ظَـــالِـــٌم عَـــــَلى  اِرُق مَــــَقاَم الْــــَحارِِس َوالْــــَحافِــــِظ َوجَــــــَلَس الْــــَخائِــــُن مَــــَكاَن األَمِـــــنيِ.  َوفِــــي الـــسَّ الـــسَّ
.  لَــَعْمُر اهللِ قَــْد ارْتَــَكَب مَـــا كَـــاَن سَــــــبَبَاً لِــْلفَزَعِ  كُـــرْسِــــــيِّ حُـــــُكومَـــِة هَـــِذِه امْلَـِديــنَِة وَكَـــاَن يَــْصُدُر مِـــنُْه فِـــي كُـــلِّ حِــــنيٍ ضُــــــــــرٌّ

األَْكبَِر َوَلِكنَّ اْلَقَلَم األَْعَلى َما َمنََعُه ظُْلُم اْلَعاَلمِ َوَلْن يَْمنََعُه.

َولَــَقْد كَــــتَبْنَا بِـــَمْحِض الْــفَْضِل َوالــرَّحْـــــَمِة ألُمَـــرَاِء األَرِْض َوُوزَرَائِـــَها مَـــا يَــْضَمُن الْــِحفَْظ َواْلحِــــرَاسَــــــَة َواألَمْـــَن َواألَمَـــانَ 
لِْلِعبَاِد َلَعلَُّهْم يَظَلُّوا َمْحفُوِظنَي ِمْن َشرِّ الظَّامِلنَِي إِنَُّه ُهَو اَلَحاِفُظ النَّاِصُر امْلُِعنُي.

�١٣



  
َويَـجُِب عَــَلى رِجَــــاِل بَـيِْت الْــَعْدِل اإِللَــِهيِّ أَْن يَـْجَعُلوا رَائِــَدهُــْم فِــي الـلَّيَالِـي َواألَيّـَامِ مَــا أَشْــــــَرَق مِـــْن أُفُـِق سَــــــَماِء الْــَقَلمِ 

األَْعَلى ِفي تَْرِبيَِة اْلِعبَاِد َوتَْعِميِر اْلِبالَِد َوِحفِْظ النُّفُوِس َوِصيَانَِة النَّاُموِس.

ُل اإِلْشرَاقُ األَوَّ

يَاسَــــــــِة نَــــطََقْت ِبهَـــــِذِه الْــــَكلَِمِة الْــــُعْليَا: تَــــجُِب عَـــــَلى أَهْـــــِل الــــثَّْرَوةِ  َـــا أَشْــــــــرَقَــــْت شَــــــــْمُس الْــــِحْكَمِة مِـــــْن أُفُــــِق سَــــــــَماِء الــــسِّ ملَّ
َوأَصْــــــــــَحاِب الْــِعزَِّة َوالْــُقْدرَِة مُـــالَحَـــــظَُة حُـــــرْمَـــِة الــدِّيــِن بِـــأَحْـــــَسِن مَـــا يُــْمِكْن فِـــي اإِلبْــَداعِ.  فَــِإنَّ الــدِّيــَن هُـــَو الــنُّوُر امْلُـِبنيُ 
َوالْــِحْصُن امْلَِتنُي لِـِحفِْظ أَهْــِل الْــَعالَــمِ َورَاحَــــِتِهم إِذْ إِنَّ خَــْشيََة اهللِ تَـأْمُــُر الـنَّاَس بِــامْلَْعُروِف َوتَـنَْهاهُــم عَــِن امْلُنَْكِر فَـَلوْ 
َق اْلهَــــــْرُج َوامْلَـــْرُج َوامْـــــتَنَعَ نَــــيُِّر الْــــَعْدِل َواإِلنْــــَصاِف عَـــــِن اإِلشْـــــــــرَاِق َوشَـــــــــْمُس األَمْـــــنِ  احْـــــــتََجَب سِــــــــرَاُج الــــدِّيــــِن لَــــتَطَرَّ

َواالطِْمئْنَاِن َعِن اإِلنَْواِر.  َشِهَد َويَْشَهُد ِبذَلَِك ُكلُّ َعارٍِف َخِبيٍر.

اإِلْشرَاقُ الثَّاِني

ـــــبَُب األَعْــظَُم لِـِحفِْظ اْلبَشَــــــِر.  إِنَّ سَــــــالَطِــــنَي اآلفَـاِق يَـجُِب عَــَليِْهْم أَنْ  ْلحِ األَكْـــبَِر الّـَـِذي هُــَو السّـَ إِنّـَا أَمَــرْنَـا الْــُكلَّ بِــالـصُّ
ـــــــبَُب األَعْـــــظَُم لِـــرَاحَــــــِة الْــــَعالَــــمِ َوحِــــــفِْظ األُمَــــمِ.  فَـــُهمْ  ـــِذي هُـــــَو السّـَ ِك ِبهَـــــذَا األَمْــــِر الّـَ يَـــتَِّفُقوا فِــــيَما بَـــيْنَُهْم عَـــــَلى الـــتََّمسُّ
ـــــبَُب لِـرَاحَــــِة الْــِعبَاِد.  َوقَــْد نُـزَِّل مِـــنْ  َدهُـــْم عَـــَلى مَــا هُـــَو السّـَ مَــَشاِرُق قُــْدرَِة اهللِ َومَــطَالِـعُ اقْــِتَدارِِه نَـْسأَُل الْــَحقَّ أَْن يُـَؤيّـِ

َقبُْل َشرٌْح لَِهذَا اْلبَاِب ِمْن اْلَقَلمِ األَْعَلى.  طُوبَى لِْلَعاِملنَِي.

اإِلْشرَاقُ الثَّالُِث

ُل لَِحيَاِة اْلَعاَلمِ فَِإنَّ َسَماَء اْلِحْكَمِة اإِلَلِهيَِّة تَْستَِضيُء َوتَْستَِنيُر ِبنَيِّريِن امْلَُشورَِة بَُب األَوَّ إِْجرَاُء اْلُحُدوِد ألَنَُّه السَّ
فََقِة َوَخيَْمُة ِنظَامِ اْلَعاَلمِ تَُقوُم َوتَرْتَِفعُ َعَلى ِعَماَديِْن امْلَُجازَاِة َوامْلَُكافَاِة. َوالشَّ

اإِلْشرَاقُ الرَّاِبعُ

إِنَّ قَـــائِـــَد هَــــِذِه الْـــُجنُوِد تَــْقَوى اهللِ  إِنَّ الْـــُجنُوَد امْلَــنُْصورَةَ فِـــي هَــــذَا الــظُُّهوِر هِــــيَ األَعْــــَماُل َواألَخْــــالَُق امْلَــرْضِــــــــــيَُّة.  َو
. َوِهيَ امْلَالَِكُة لِْلُكلِّ َواْلَحاِكَمُة َعَلى اْلُكلِّ

اإِلْشرَاقُ اْلَخاِمُس

إِعْـــطَائِــِهمِ امْلَـنَاصِـــــــــَب بِــاْلجَــــَدارَِة َواالسْــــــِتْحَقاِق.  تَــجُِب عَـــَلى كُـــلِّ رَئِــيسٍ  فِــي مَــْعرِفَــِة الْــُحُكومَــاِت أَحْــــَواَل مِـــأْمُــوِريــَها َو
َوسُـــــــــْلطَاٍن مُـــــرَاعَـــــاةُ هَـــــذَا األَمْـــــِر حَـــــــتَّى الَ يَــــْغتَِصَب الْـــــَخائِـــــُن مَـــــَقاَم األَمِــــــنيِ واَلَ الــــنَّاهِـــــُب مَـــــَكاَن الْـــــَحارِِس فَــــبَْعضُ 
ْجِن األَعْــظَم11ِ مِــْن قَـبُْل َومِــْن بَـْعُد كَــانُـوا َوهللِ اْلحَـــْمُد مُـزَيّـَِننَي بِـِطرَاِز الْـَعْدلِ  مَـأْمُـوِري الْـُحكُومَـِة الّـَِذيـَن أَتَـْوا إِلَـى الـسِّ
َوبَـْعُضُهم نَـُعوذُ بِــاهللِ.  نَـْسأَُل الْــَحقَّ أَْن يَهْـــِدَي الْــُكلَّ عَــَسى أَْن الَ يُحْــــرَمُــوا مِـــْن أَثْـَماِر سِـــــْدرَِة األَمَــانَـِة َوالـدِّيَـانَـِة واَلَ 

يُْمنَُعوا ِمْن أَنَْواِر َشْمِس اْلَعْدِل َواإِلنَْصاِف.

�١٤



اِدُس اإِلْشرَاقُ السَّ

ـــــبَُب األَعْــظَُم لِـذَلِـَك مَــْعرِفَـةُ  ُر آفَـاُق الْــَعالَــمِ بِــنُوِر األَمْــِر.  َوالسّـَ هُــَو اتّـَِحاُد الْــِعبَاِد َواتّـِفَاقُــُهم.  واَلَ تَـزَاُل بِــاالتّـِفَاِق تَـتَنَوَّ
بَْعِضِهْم ُلَغَة بَْعٍض َوَخطَُّه.

ـا أَمَــرْنَــا أُمَــنَاَء بَــيِْت الْــَعْدِل مِـــْن قَــبُْل فِــي األَلْــَواحِ أَْن يَــْختَاُروا لِــَسانَــاً مِـــَن األَلْــُسِن امْلَـْوجُــــوَدِة أَْو يَــبْتَِدعُـــوا لِــَسانَــاً  إِنّـَ
َويَـْختَاُروا أَيْـَضاً خَــطَّاً مِـــَن اْلخُـــطُوِط َويُـَعلُِّموا األَطْـفَاَل بِــِه فِــي مَــَدارِِس الْـَعالَـمِ حَــــتَّى يُـَشاهَــَد الْـَعالَـُم َوطَـنَاً َواحِــــَداً 
إِقْــلِيَماً واحــداً.  إِنَّ أَبْــَهى ثَــَمرٍَة لَِشجَـــــرَِة الْــِعرْفَــاِن هِـــيَ هَـــِذِه الْــَكلَِمُة الْــُعْليَا: كُـــلُُّكْم أَثْــَماُر َشجَـــــرٍَة َواحِــــَدٍة َوأَْورَاقُ  َو
ُغْصٍن َواِحٍد. َليَْس اْلفَْخُر مِلَْن يُِحبُّ اْلَوطََن بَْل مِلَْن يُِحبُّ اْلَعاَلَم.  َوَقْد نُزَِّل ِمْن َقبُْل ِفي َهذَا امْلََقامِ َما ُهَو َسبَُب 

ِعَماِر اْلَعاَلمِ َواتَِّحاِد األَُممِ طُوبَى لِْلفَاِئِزيَن َوطُوبَى لِْلَعاِملنَِي.

اِبعُ اإِلْشرَاقُ السَّ

إِنَّ الْـــَقَلَم األَعْــــَلى يُـــوصِــــــــــي الْـــُكلَّ بِـــتَْعلِيمِ األَطْــفَاِل َوتَـــْربِـــيَِتِهم َولَـــَقْد نُـــزِّلَـــْت هَــــِذِه اآليَـــاُت فِـــي هَــــذَا امْلَــَقامِ مِــــْن سَـــــــَماءِ 
ْجِن: كُــــِتَب عَــــَلى كُــــلِّ أٍَب تَـــْربَـــِيُة ابْـــِنِه ِوبِـــنِْتِه بِـــالْـــِعْلمِ  امْلَــِشيئَِة اإِللَـــِهيَِّة فِـــي الْـــِكتَاِب األَقْـــَدِس بُـــَعيَْد الْـــُوُروِد فِـــي الـــسِّ
ا حُــــدَِّد فِــي الـلَّْوحِ َوالّـَِذي تَـرََك مَــا أُمِــَر بِــِه فَـلأِلُمَــنَاِء أَْن يَـأْخُــذُوا مِــنُْه مَــا يَـُكوُن الزِمَــاً لِـتَْربِــيَِتِهَما  َواْلخَــطِّ َوُدونِــِهَما عَــمَّ
ـِذي َربّـَـى ابْــنَُه أَْو ابْــنَاً  ـا جَـــــَعْلنَاهُ مَـــأَْوى الْــفَُقرَاِء َوامْلَـَساكِــــنَي.  إِنَّ الّـَ إاِلَّ يَــرْجِــــعُ إِلَــى بَــيِْت الْــَعْدِل إِنّـَ إِْن كَــــاَن غَــِنيَّاً َو

ِمَن األَبْنَاِء َكأَنَُّه َربَّى أََحَد أَبْنَاِئي َعَليِْه بََهاِئي َوِعنَايَِتي َورَْحَمِتي الَِّتي َسبََقِت اْلَعامَلنَِي.

اإِلْشرَاقُ الثَّاِمُن

قَـــْد سُـــــــِطرَْت فِـــي هَــــذَا الْـــِحنيِ مِــــَن الْـــَقَلمِ األَعْــــَلى هَــــِذِه اْلجُـــــْمَلُة َوتُـــَعدُّ مِــــَن الْـــِكتَاِب األَقْـــَدِس.  َوهِــــيَ أَنَّ أُمُـــوَر امْلِــلَّةِ 
مُــَعلََّقٌة َومَــنُوطٌَة بِــرِجَــــاِل بَـيِْت الْـَعْدِل اإِللَـِهيِّ.  أُولَـِئَك أُمَــنَاُء اهللِ بَـنْيَ عِــبَاِدِه َومَــطَالِـعُ األَمْــِر فِــي بِــالَِدِه.  يَـا حِـــزَْب اهللِ 
ُه حَــــائِــزٌ لِـرُكْـــنَيِّ امْلَُجازَاِة َوامْلَُكافَـاِة.  َوهَــذَاِن الـرُّكْـــنَاِن هُــَما الْــيَنْبُوعَــاِن لِـَحيَاِة أَهْــلِ  إَنَّ مُــَربّـِي الْــَعالَــمِ هُــَو الْــَعْدُل ألَنّـَ
رَ  الْـَعالَـمِ.  َوبِــَما أَنَّ كُـــلَّ يَـْومٍ يَـْقتَِضي أَمْــرَاً وَكُـــلَّ حِـــنيٍ يَسْـــــتَْدعِـــي حِـــْكَمًة فَـلِذَلِـَك تَـرْجِـــعُ األُمُــوُر إِلَـى بَـيِْت الْـَعْدِل لِـيَُقرِّ
ــِذيـــَن يَـــُقومُـــوَن عَــــَلى خِـــــْدمَـــِة األَمْـــِر لِـــَوجْــــــِه اهللِ أُولَـــِئَك مُـــْلَهُموَن بِـــاإِللْـــَهامَـــاتِ  مَـــا يَـــرَاهُ مُـــوافِـــَقاً مِلُــْقتََضى الْـــَوقْـــِت.  َوالّـَ
ـــا  يَاسِـــــــيَُّة كُـــــلَُّها تَـــرْجِـــــعُ إِلَــــى بَـــيِْت الْــــَعْدِل.  َوأَمّـَ الْــــَغيِْبيَِّة اإِللَــــِهيَِّة.  َوقَــــْد فُـــرَِض عَـــــَلى الْــــُكلِّ إِطَـــاعَـــــتُُهْم َواألُمُــــوُر الـــسِّ
الْـِعبَاَداُت فَـِإلَـى مَــا أَنْـزَلَـُه اهللُ فِــي الْـِكتَاِب.  يَـا أَهْــَل الْـبََهاِء كُـــنْتُْم واَلَ زِلْـتُْم مَــَشاِرَق مَــَحبَِّة اهللِ َومَــطالِـعَ عِـــنَايَـِتِه فَـالَ 
ا الَ يَـلِيُق بِـَها.  أَظْهِـُروا مَـا عِــنَْدكُــم فَـِإْن قُـِبَل فَـامْلَْقُصودُ  وا أَبْـَصارَكُــْم عَــمَّ تُـَدنّـُِسوا أَلْـِسنَتَُكْم ِبسَـــــبِّ أَحَـــٍد َولَـْعِنِه َوغُـضُّ
إاِلَّ فَـــالـــتََّعرُُّض بَـــاطِـــــٌل.  ذَُروهُ بِـــنَفِْسِه مُـــْقِبلنَِي إِلَـــى اهللِ امْلُــَهيِْمَن الْـــَقيُّومِ.  واَلَ تَـــُكونُـــوا سَـــــــبَبَاً لِحُـــــزِْن أَحَـــــدٍ  حَـــــاصِــــــــــٌل َو
فَـْضالً عَــِن الْـفََساِد َوالـنِّزَاعِ عَــَسى أَْن تـَتََربُّـوا فِـي ظِــلِّ سِــــْدرَِة الْـِعنَايَـِة اإِللَـِهيَِّة َوتَـْعَمُلوا بِـَما أَرَاَدهُ اهللُ كُــلُُّكْم أَْورَاقُ 

َشَجرٍَة َواِحَدٍة َوَقطَرَاُت بَْحٍر َواِحٍد.

�١٥



اإِلْشرَاقُ التَّاِسعُ

ـفَاقِـــِهْم فَــالَ  ـَحاِد أَهْــــِل الْـــَعالَـــمِ َواتّـِ إِنَّ ِديــَن اهللِ َومَـــذْهَــــبَُه قَـــْد نُــزَِّل َوظَهَــــَر مِــــْن سَـــــــَماِء مَـــِشيئَِة مَـــالِــِك الْـــِقَدمِ مِلَــْحِض اتّـِ
ـــــــبََب األَعْـــــظََم َوالْــــَوسِـــــــيَلةَ  ــانِــــيَُّة السّـَ بّـَ ـــــــِريـــَعُة الـــرَّ تَـــْجَعُلوهُ سَــــــــبََب االخْـــــِتالَِف َوالـــنِّفَاِق.  َولَــــْم يَـــزَِل الـــدِّيـــُن اإِللَــــِهيُّ َوالشّـَ
إِشْـــــــرَاقِـــِه.  َونُـــُموُّ الْـــَعالَـــمِ َوتَـــْربِـــيَُة األُمَـــمِ َواطْــِمئْنَاُن الْـــِعبَاِد َورَاحَـــــُة مَـــْن فِـــي الْـــِبالَدِ  ــَحاِد َو الْـــُكبَْرى لِـــظُُهوِر نَـــيِِّر االتّـِ
ــــــبَُب األَعْــــظَُم لِهَـــــِذِه الْـــَعِطيَِّة الْـــُكبَْرى تَهَـــــُب كَـــــأَْس الْـــبََقاِء َوتُـــْعِطي  مَــــنُوٌط بِــــاألُصُـــــــــــوِل َواألَحْــــــَكامِ اإِللَـــِهيَِّة.  فَـــِهيَ السّـَ
َة.  فَـَليَبْذُْل ُرؤَسَــــــاُء األَرِْض َوعَــَلى الْـُخُصوِص أُمَــنَاُء بَـيِْت الْـَعْدِل اإِللَـِهيِّ  ـــــرْمَــِديّـَ الْـَحيَاةَ الْـَخالِـَدةَ َوتَـْمنَحُ الـنِّْعَمَة السّـَ
اْلَجهْــــَد الْـــَجِهيَد لِـــَصيَانَـــِة هَــــذَا امْلَــَقامِ َويَـــْعَمُلوا عَــــَلى إِعْــــالئِـــِه َوحِـــــفِْظِه.  وَكَــــذلِـــَك يَـــجُِب عَــــَليِْهْم تَـــفَقُُّد أَحْــــــَواِل الـــرَّعِــــيَّةِ 
ــالَُع عَــــَلى أَعْــــَماِل كُـــــلِّ حِــــــزٍْب مِـــــَن األَحْــــــزَاِب َوأَحْــــــَوالِـــِهْم.  نَـــطُْلُب مِـــــْن مَــــظَاهِــــِر الْــــُقْدرَِة اإِللَــــِهيَِّة أَعْــــِني امْلُــُلوكَ  َواالطّـِ
ِة َويَسْــــــتَِنيُْر اآلفَـاُق بِــنُوِر االتّـِفَاِق.  يَـجُِب أَنْ  َة عَــَسى أَْن يَـرْتَـِفعَ الْــِخالَُف مِـــْن بَـنْيِ الْــبَِريّـَ ؤَسَــــــاَء أَْن يَـبْذُلُــوا الْــِهمَّ َوالـرُّ

َك اْلُكلُّ َويَْعَمَل ِبَما َجَرى ِمَن اْلَقَلمِ األَْعَلى. يَتََمسَّ

ـــــبَُب لِــُعُلوِّ مَــْن عَـــَلى األَرِْض َورِفْــَعِتِهْم َوتَــْربِــيَِتِهْم َوحِــــفِْظِهمْ  ـنَا ذَكَـــرْنَــا مَــا هُـــَو السّـَ يَْشهَـــُد الْــَحقُّ َوذَرَّاُت الْــَكائِــنَاِت بِــأَنّـَ
ــَد الْــــِعبَاَد.  َومَــــا يَـــطُْلبُُه هَـــــذَا  َوتَهْـــــِذيـــِبِهْم.  َونُـــزَِّل ذَلِـــَك مِـــــَن الْــــَقَلمِ األَعْـــــَلى فِــــي الـــزُّبُـــِر َواألَلْــــَواحِ نَـــْسأَُل اهللَ أَْن يُـــَؤيّـِ
ُروا فِـــيَما ظَهَــــَر مِــــْن هَـــذَا  امْلَـظُْلوُم مِــــَن الْـــُكلِّ هُـــَو الْـــَعْدُل َواإِلنْــَصاُف َوأَْن الَ يَــْكتَفُوا بِـــاإِلصْــــــــــَغاِء بَــْل عَـــَليِْهْم أَْن يَــتَفَكَّ
ٌ أَْو نَـــاطِـــــٌق مَــــا  ــِتي أَشْــــــــرَقَـــْت مِـــــْن أُفُـــِق سَـــــــَماِء مَــــَلُكوِت الـــرَّحْــــــَمِن لَـــْو ُوجِـــــَد مُــــبنَيِّ امْلَــظُْلومِ.  قَـــَسَماً بِــــَشْمِس الْـــبَيَاِن الّـَ

َجَعْلُت نَفِْسي ُعرَْضًة لَِشَماتَِة اْلِعبَاِد َواْسِتْهزَاِئِهْم َوُمفْتََرياَِتِهْم.

َا َورَْدنَـا الْـِعرَاَق الْـفَيْنَا أَمْــَر اهللِ خَــامِــداً َونَـفََحاِت الْـَوحْــــيِ مَــْقطُوعـًة َوشَــــــاهَــْدنَـا األَكْــثَِريـَن جَــــامِــِديـَن بَـْل أَمْــَواتَـاً غَـيْرَ  َوملَّ
ورِ  وِر مَــرَّةً أُخْـــَرى.  َوجَــــرَْت هَـــِذِه الْــَكلَِمُة امْلُـبَارَكَـــُة مِـــْن لِــَساِن الْــَعظََمِة.  نَــفَْخنَا فِــي الــصُّ أَحْــــيَاٍء لِــذَا نُــِفخَ فِــي الــصُّ
مَـــرَّةً أُخْــــَرى.  َوأَحْـــــيَيْنَا اآلفَـــاَق مِــــْن نَـــفََحاِت الْـــَوحْـــــيِ َواإِللْـــَهامِ.  َواآلَن قَـــْد خَــــرَجَـــــْت نُـــفُوٌس مِــــْن خَــــْلِف كُــــلِّ حِـــــَجابٍ 

ُمْسرَِعًة ِبَقْصِد أَذَى َهذَا امْلَظُْلومِ فََمنَُعوا َهِذِه النِّْعَمَة اْلُكبَْرى َوأَنَْكُروَها.

فَـــيَا أَهْــــَل اإِلنْـــَصاِف لَـــْو يُـــنَْكُر هَــــذَا األَمْــــُر فَـــأَيُّ أَمْــــٍر فِــــي األَرِْض قَـــابِــــٌل لـــإِلثْـــبَاِت أَْو الئِــــٌق لِـــإِلقْـــرَاِر.  َولَـــَقد اهْــــتَمَّ 
ْن َوجَـــــُدوهَـــا عِـــنَْدهُ وَكَـــانُــوا يَــتَظَاهَـــُروَن عِـــنَْد أَهْـــِل كُـــلِّ  امْلُـْعرِضُــــــــــوَن ِبجَـــــْمعِ آيَــاِت هَـــذَا الــظُُّهوِر َوأَخَـــذُوهَـــا بِـــالــتََّملُِّق مِـــمَّ
ُه أَتَـى بِــأَمْــٍر الَ يُـنِْكرُهُ ذُو بَـَصٍر َوذُو سَــــــْمعٍ َوذُو عَــْدٍل َوذُو  مَــذْهَــٍب مِـــَن امْلَذَاهِــِب أَنّـَُهْم مِـــنُْهم.  قُـْل مُــوتُـوا بِــَغيِْظُكْم إِنّـَ

إِنَْصاٍف يَْشَهُد ِبذَلَِك َقَلُم اْلِقَدمِ ِفي َهذَا اْلِحنَي امْلُِبنَي.

ـُقوا َويَــْعَمُلوا بِـــَما نُــزَِّل مِــــْن سَــــــَماِء األَمْـــِر.   ـا نَــأْمُـــُر أَْولِــيَاَء الْــَحقِّ بِـــاألَعْـــَماِل عَـــَسى أَْن يُــوفّـَ يَــا جَـــــلِيُل عَـــَليَْك بَــَهائِـــي إِنّـَ
ِذيـَن هُــْم بِــِه يَـْعَمُلوَن.  نَـْسأَُل اهللَ أَْن يُـَؤيّـَِدهُــْم عَــَلى مَــا يُـِحبُّ َويَـرْضَـــــــــى َويُـَوفّـَِقُهْم عَــَلى  إِنّـََما يَـنْفَعُ بَـيَاُن الـرَّحْــــَمِن الّـَ َو

اْلَعْدِل َواإِلنَْصاِف ِفي َهذَا األَْمِر امْلُبْرَمِ َويَُعرِّفَُهْم آيَاِتِه َويَْهِديِهْم إَِلى ِصرَاِطِه امْلُْستَِقيمِ.

�١٦



ـــــِر ُروُح مَـــا سِـــــَواهُ فِـــَداهُ أَحْـــــَكامَـــاً َولــِكنَُّه عَـــلََّقَها بِـــَقبُوِل مَـــْن يُظْهِـــرُهُ اهللُ.  فَــلِذَا أَجْـــــَرى هَـــذَا  َوقَــْد شَـــــــرََّع حَـــــْضرَةُ امْلُبَشّـِ
فْنَا فِــي الْـبَْعِض.  األَمْــُر بِــيَِدِه يَـفَْعُل مَــا يَـَشاءُ  امْلَظُْلوُم بَـْعَضَها َونُـزِّلَـْت فِــي الْـِكتَاِب األَقْـَدِس بِــِعبَارَاٍت أُخْــَرى َوتَـَوقّـَ

َويَْحُكُم َما يُِريُد َوُهَو اْلَعِزيزُ اْلَحِميُد.

َونَـزََّل أَيْـَضاً بَـْعَض األَحْــــَكامِ بِــْدعَـــاً طُـوبَـى لِـْلفَائِــِزيـَن َوطُـوبَـى لِـْلَعامِـــلنَِي.  يَـجُِب عَـــَلى حِــــزِْب اهللِ أَْن يَـبْذُلُــوا اْلَجهْـــدَ 
َـــْكنُونَــــِة فِــــي صُــــــــــــُدورِ  ِغينَِة َوالْــــبَْغَضاِء امْل الْــــبَلِيغَ لَــــَعلَّ بِــــَكْوثَــــِر الْــــبَيَاِن َونَــــَصائِــــحِ مَــــْقُصوِد الْــــَعامَلِـــنَي تَخْـــــُمُد نَــــاُر الــــضَّ
ُه هُـــَو الـنَّاصِـــــــــحُ امْلُـْشِفُق الْــَكِريـُم.  الْــبََهاُء الـالَّئِــحُ  ُن أَشْــــــَجاُر الْــُوجُــــوِد بِــاألَثْـَماِر الْــبَِديـَعِة امْلَـِنيَعِة إِنّـَ األَحْــــزَاِب.  َوتَـتَزَيّـَ

امْلُْشِرُق ِمْن أُفُِق َسَماِء اْلَعطَاِء َعَليُْكْم يَا أَْهَل اْلبََهاِء َوَعَلى ُكلِّ ثَاِبٍت ُمْستَِقيمٍ وَُكلِّ رَاِسخٍ َعلِيمٍ.

ِة فَــَقْد صَــــــــــَدَر الْــبَيَاُن اآلتِـــي مِـــْن مَــَلُكوِت الــرَّحْـــــَمِن مُــنْذُ عِـــدَّةِ  ـا مَــا سَــــــأَلْــَت عَـــِن الْــفََوائِــِد َواألَْربَــاحِ لِــلذَّهَـــِب َوالْــِفضَّ َوأَمّـَ
بِـنَي12 عَــَليِْه بَـَهاُء اهللِ األَبْـَهى قَـْولُـُه تَـَعالَـى يُـَرى أَكْــثَُر الـنَّاِس مُـْحتَاجَـــاً إِلَـى هَــِذهِ  ــــــــاً السْـــــمِ اهللِ زَيْـِن امْلَُقرَّ سِــــِننَي خَــاصّـَ
ـُق بِـــُمرَاعَـــاِة أَبْــنَاءِ  ُق األُمُـــوُر.  َوقَــلََّما نَجِـُد مَـــْن يَــتََوفّـَ الْــِفْقرَِة إِذْ لَــْو لَــْم يَــُكْن ِربْــحٌ مُـــتََداَوٌل بَــنْيَ الــنَّاِس لَــتَتََعطَُّل َوتَــتََعوَّ
بَـا كَــَسائِــِر امْلَُعامَــالَتِ  رْنَـا الـرِّ جِـــنِْسِه َوأَبْـنَاِء َوطَِنِه أَْو إِخْــَوانِــِه لِـيُْقرِضَـــــــــُهم قَـرْضَـــــــــاً حَــــَسنَاً.  لِـذَا فَـْضالً عَــَلى الْـِعبَاِد قَـرَّ
ــِذي نُــزَِّل فِـــيِه هَـــذَا الْـــُحْكُم امْلُـِبنُي مِــــْن سَـــــــَماِء امْلَـِشيئَةِ  امْلُـتََداَولَـــِة بَــنْيَ الــنَّاِس أَْي ِربْــحِ الــنُُّقوِد.  فَــِمْن هَـــذَا الْـــِحنيِ الّـَ
يْــَحاِن َوالْــفَرَحِ َواالنْــِبَساِط بِــِذكْـــرِ  صَــــــــــاَر ِربْــحُ الــنُُّقوِد حَــــالَالً طَـيِّبَاً طَـاهِـــرَاً لِيَشْــــــتَِغَل أَهْـــُل األَرِْض بِــَكَماِل الــرَّْوحِ َوالــرَّ
بَـا كَــَما حَـــرَّمَـُه مِــْن قَـبُْل فِـي قَـبَْضِتِه مَـَلُكوُت األُمْـِر يَـفَْعُل َويَـأْمُـرُ  مَـْحبُوِب الْـَعامَلنَِي.  إِنّـَُه يَـْحُكُم كَــيَْف يَـَشاُء َوأَحَـــلَّ الـرِّ

َوُهَو اآلِمُر اْلَعلِيُم.

بَـا بِـَمائَِة أَلْـفٍ  بِـنَي اشْـــــُكْر َربّـََك ِبهَــذَا الْـفَْضِل امْلُِبنيِ.  إِنَّ أَكْــثََر عُــَلَماِء إِيـرَاَن كَــانُـوا ُمشْـــــتَِغلنَِي بِـأَكْــِل الـرِّ يَـا زَيْـَن امْلَُقرَّ
ــنُوا ظَــاهِــــرَهُ بِــــِطرَاِز اْلحِـــــلِّيَِّة َحسْـــــــَب ظُــنُونِــــِهْم.  يَـــْلَعبُوَن بِــــأََوامِــــِر اهللِ َوأَحْــــــَكامِــــِه واَلَ  مِــــَن الْـــِحيَِل َواْلخُــــَدعِ َولَـــِكنَُّهْم زَيّـَ
يَـْشُعُروَن.  َولَـِكْن يَـجُِب أَْن يَـُكوَن هَــذَا األَمْــُر بِــاالعْــِتَداِل َواإِلنْـَصاِف َوقَـْد تَـَوقّـََف الْـَقَلُم األَعْــَلى فِــي تَحْــــِديـِدِه حِـــْكَمةً 
مِــْن عِــنِْدِه َوُوسْـــــَعًة لِـِعبَاِدِه.  َونُـوصِــــــــي أَْولِـيَاَء اهللِ بِــالْـَعْدِل َواإِلنْـَصاِف َومَــا يَظْهَــُر بِــِه رَحْــــَمُة أَحِـــبَّائِــِه َوشَــــــفََقتُُهْم بَـيْنَُهمْ 
إِنّـَُه هُــَو الـنَّاصِــــــــحُ املُْشِفُق الْـَكِريـُم.  نَـرْجُــــو اهللَ أَْن يُـَؤيّـَِد الْـُكلَّ عَــَلى الْـَعَمِل بِــَما جَــــَرى مِـــْن لِـَساِن الْـَحقِّ فَـِإْن عَــِمُلوا 
اُل الْـَغفُوُر الـرَّحِـــيُم اْلحَــــْمُد هللِ  بِــَما ذُكِـــَر لَـيُْعِطيَنَُّهم اهللُ جَــــلَّ جَــــاللُـُه ضِــــــــْعَف ذَلِـَك مِـــْن سَـــــَماِء الْـفَْضِل.  إِنّـَُه هُــَو الْـفَضَّ

اْلَعلِيِّ اْلَعِظيمِ.

َولَـِكْن فُـوَِّض إِجْــــرَاُء هَــِذِه األُمُــوُر إِلَـى رِجَــــاِل بَـيِْت الْـَعْدِل حَــــتَّى يَـْعَمُلوا بِــُمْقتََضيَاِت الْـَوقْـِت َوالْـِحْكَمِة َونُـوصِــــــــي الْـُكلَّ 
ِفينَِة اْلحَـــــْمرَاِء عَـــَليِْهْم سَــــــالَمُ  ـُهْم أَهْـــُل الْــبََهاِء َوأَصْــــــــــحاُب الــسَّ مَــرَّةً أُخْـــَرى بِــالْــَعْدِل َواإِلنْــَصاِف َوامْلَـَحبَِّة َوالــرِّضَــــــــــا.  إِنّـَ

َماِء. اهللِ َمْوَلى األَْسَماِء َوفَاِطِر السَّ

____________________________
(1) يعني اتَّصلت النّقطة بحرف الباء.

(2) املــثانــي هــي ســورة الــفاتــحة الــتي تــتصّدر بجــملة «بــسم اهلل الــرحــمن الــرحــيم»، فهــذه الــّسورة نــزلــت فــي الــقرآن الــكريــم 
مرّتني، مرّة في مّكة وأخرى في املدينة.

(3) إّن هـذا الـّلوح املـبارك نـزّل مـخاطـباً إلـى شـخص يـدعـى «جـليل خـوئـي» وكـان مـن الـبهائـينّي األقـدمـني فـي آذربـيجان، إنّـه 
نقض العهد بعد صعود بهاءاهلل.

(4) قاموا بعده أي قاموا بعد محّمد .
(5) يقصد بذلك ميرزا يحيى.
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(6) القرآن الكريم سورة املطفّفني اآلية 6.
(7) القرآن الكريم سورة إبراهيم اآلية 5.

(8) يقصد بذلك مدينة أدرنة.
(9) إن البيانات الواردة أعاله كّلها عربيّ النّّص وليست معّربة.

(10) املقصود من النّقطة حضرة الباب.
(11) الّسجن األعظم يعني مدينة عكا.

(12) زيـن املـقّربـني هـو أحـد الـبهائـينّي األقـدمـني املـشهوريـن لـدى األحـباء بسـبب اسـتنساخـه الـعديـد مـن اآلثـار واأللـواح املـباركـة 
(راجع كتاب تذكرة الوفاء).
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اْلِبَشارَاُت

ا َهذَا ِنَداُء األَبَْهى الَِّذي ارْتَفَعَ ِمَن األُفُقِ األَْعَلى ِفي ِسْجِن َعكَّ
ُ اْلَعلِيُم اْلَخِبيُر ُهوَ امْلُبنَيِّ

ــَر آذَاُن اإِلمْــَكانِ  َشهِــَد الْـَحقُّ َومَــظَاهِــُر أَسْـــــَمائِــِه َوصِــــــــفَاتِــِه أَنَّ امْلَْقُصوَد مِـــْن ارْتِــفَاعِ الـنَِّداِء َوالْـَكلَِمِة الْـُعْليَا أَْن تَطَّهّـَ
ـِتي ظَهَـــرَْت مِـــْن خِــــزَانَــةِ  بِـــَكْوثَــِر الْــبَيَاِن عَـــِن الْــِقَصِص الْــَكاِذبَــِة َوتَسْــــــتَِعدَّ إِلصْــــــــــَغاِء الْــَكلَِمِة الــطَّيِّبَِة امْلُـبَارَكَـــِة الْــُعْليَا الّـَ

َماِء َوَخالِِق األَْسَماِء طُوبَى لِْلُمنِْصِفنَي.  يَا أَْهَل األَرِْض: ِعْلمِ فَاِطِر السَّ

اْلِبَشارَةُ األُوَلى

ــِتي مُــــِنَحْت مِــــْن أُمِّ الْـــِكتَاِب فِــــي هَــــذَا الـــظُُّهوِر األَعْــــظَمِ لِجَــــــِميعِ أَهْــــِل الْـــَعالَـــمِ مَــــْحُو حُــــــْكمِ الْـــجَِهاِد مِــــَن الْـــِكتَاِب.   الّـَ
َمَواِت َواألَرَِضنَي. تََعاَلى اْلَكِريُم ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ الَِّذي ِبِه فُِتحَ بَاُب اْلفَْضِل َعَلى َمْن ِفي السَّ

اْلِبَشارَةُ الثَّاِنيَُة

ْوحِ  يْــَحاِن.  عَـــاشِــــــُروا يَــا قَـــْومِ مَـــعَ األَْديَــاِن كُــــلَِّها بِـــالــرَّ صُــــــــــُدوُر اإِلذِْن ألَحْـــــزَاِب الْـــَعالَـــمِ بِـــأَْن يَــتََعاشَـــــــُروا بِـــالــرَّْوحِ َوالــرَّ
يَْحاِن.  َكذَلَِك أَْشَرَق نَيُِّر اإِلذِْن َواإِلرَاَدِة ِمْن أُفُِق َسَماِء أَْمِر اهللِ رَبِّ اْلَعامَلنَِي. َوالرَّ

الِبَشارَةُ الثَّالِثَُة

ـَدهُـــمُ  تَــْعلِيُم األَلْــُسِن امْلُـْختَلِفَِة َوقَــْد صَــــــــــَدَر هَـــذَا الْــُحْكُم مِـــْن قَــبُْل مِـــَن الْــَقَلمِ األَعْـــَلى.  فَــْليَتََشاَوْر حَـــــَضرَاُت امْلُـُلوِك أَيّـَ
ُروا لُــــَغًة جَـــــــِديــــَدةً َويُــــَعلُِّموا بِـــــَها األَطْـــفَاَل فِـــــي  اهللُ أَْو ُوزَرَاُء الْــــَعالَــــمِ َويَــــْختَاُروا لُــــَغًة مِـــــَن الــــلَُّغاِت امْلُـــتََداَولَــــِة أَْو يُــــَقرِّ
.  فَـِحينَِئٍذ تُـَشاهَــُد األَرُْض قِــطَْعًة َواحِــــَدةً.  طُـوبَـى مِلَْن سَــــــِمعَ الـنَِّداَء َوعَــِمَل بِــَما أُمِـــرَ  مَــَدارِِس الْــَعالَــمِ وَكَـــذَلِـَك اْلخَـــطَّ

ِبِه ِمْن َلَدى اهللِ رَبِّ اْلَعرِْش اْلَعِظيمِ.

اْلِبَشارَةُ الرَّاِبَعُة

إِعَــانَـِتِه يَـجُِب عَــَلى الْــُكلِّ أَْن يَـتََسابَـُقوا  إِذَا قَــاَم أَيُّ مَــلٍِك مِـــَن امْلُُلوِك َوفّـََقُهم اهللُ عَــَلى حِــــفِْظ هَــذَا اْلحِــــزِْب امْلَظُْلومِ َو
.  طُوبَى لِْلَعاِملنَِي. ِفي َمَحبَِّتِه َوِخْدَمِتِه.  َوَهذَا فَرٌْض َعَلى اْلُكلِّ
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الِبَشارَةُ اْلَخاِمَسُة

فَاِء.   ْدِق َوالــصَّ إِنَّ هَـــذَا اْلحِــــزَْب إِذَا أَقَــاَم فِــي بِــالِد أَيِّ َدْولَــٍة يَــجُِب عَـــَليِْه أَْن يَسْــــــُلَك مَــعَ تِـــْلَك الــدَّْولَــِة بِــاألَمَــانَــِة َوالــصِّ
هَــذَا مَــا نُـزَِّل مِـــْن لَــُدْن آمِـــٍر قَــِديـمٍ.  َويَـجُِب عَــَلى أَهْــِل الْــَعالَــمِ طُـرَّاً إِعَــانَـُة هَــذَا األَمْــِر األَعْــظَمِ الّـَـِذي نُـزَِّل مِـــْن سَــــــَماءِ 
إِرَاَدِة مَــالِـِك الْــِقَدمِ.  عَــَسى أَْن تَخْـــُمَد نَـاُر الْــبَْغَضاِء امْلُشْــــــتَِعَلُة فِــي صُـــــــــُدوِر بَـْعِض األَحْــــزَاِب بِــَماِء الْــِحْكَمِة اإِللَــِهيَّةِ 
بّـَانِــيَِّة َوتَسْـــــتَِضيَء اآلفَـاُق بِــنُوِر االتّـَِحاِد َواالتّـِفَاِق.  نَـرْجُــــو مِــْن عِــنَايَـِة مَــظَاهِــِر قُـْدرَِة الْـَحقِّ  َوالـنََّصائِــحِ َوامْلََواعِــِظ الـرَّ

الَحِ َوأَْن يَرْتَِفعَ اْلفََساُد َواْلجَِداُل ِمْن بنَْيِ اْلِعبَاِد. َجلَّ َجالَُلُه أَْن يَتَبَدََّل ِسالَُح اْلَعاَلمِ ِبالصَّ

اِدَسُة اْلِبَشارَةُ السَّ

َك بِـِه َوعَــِمَل بِـَما أُمِــَر بِـِه مِــْن لَـَدى اهللِ  ْلحُ األَكْــبَُر الّـَِذي نُـزَِّل شَـــــرْحُـــُه سَـــــابِـَقاً مِــَن الْـَقَلمِ األَعْــَلى.  نَـِعيَماً مِلَْن تَـَمسَّ الـصُّ
اْلَعلِيمِ اْلَحِكيمِ.

اِبَعُة اْلِبَشارَةُ السَّ

إِصْـــــــــالَحُــــَها إِلَـى اخْــِتيَاِر الْـِعبَاِد.  َولَـِكن إِيّـَاكُـــْم يَـا قَـْومِ أَْن تَـْجَعُلوا أَنْـفَُسُكمْ  فُـوَِّض زِمَــاُم األَلْـِبَسِة َوتَـرْتِــيُب الـلَِّحى َو
َمْلَعَب اْلَجاِهلنَِي.

اْلِبَشارَةُ الثَّاِمنَُة

يسِــــنَي مِــْن مِــلَِّة حَــــْضرَِة الـرُّوحِ عَــَليِْه سَـــــالَُم اهللِ َوبَـَهاؤُهُ مَــْقبُولَـًة عِــنْدَ  إِنّـَُه َولَـْو كَــانَـْت أَعْــَماُل حَــــَضرَاِت الـرُّهْــبَاِن َواْلِقسِّ
ـُه يَــجُِب الْـــيَْوَم أَْن يَخْــــرُجُـــــوا مِــــَن اإِلنْــِزَواِء إِلَـــى سِــــــَعِة الْـــفََضاِء َويَشْـــــــتَِغُلوا بِـــَما يَــنْفَُعُهم َويَــنْتَِفعُ بِـــِه الْـــِعبَادُ  اهللِ إاِلَّ أَنّـَ

جِ.  لِيَظَْهَر ِمنُْهْم َمْن يَذُْكُر اهللَ رَبَّ َما يَُرى َوَما الَ يَُرى َورَبَّ اْلُكرِْسيِّ الرَِّفيعِ. َوأَِذنَّا اْلُكلَّ ِبالتَّزَوُّ

اْلِبَشارَةُ التَّاِسَعُة

ا سِــــَوى اهللِ.  واَلَ يَـُجوزُ االعْــِترَافُ  يَـجُِب عَــَلى الـَعاصِــــــــي أَْن يَـطُْلَب الْـَعفَْو َوامْلَْغِفرَةَ حِـــينََما يَجُِد نَـفَْسُه مُـنَْقِطَعاً عَــمَّ
بِـــاْلخَــــطَايَــا َوامْلَـَعاصِــــــــــي عِــــنَْد الْـــِعبَاِد ألَنَّ ذَلِــَك لَـــْم يَــُكْن َولَـــْن يَــُكوَن سَـــــــبَبَاً لِــْلُغفْرَاِن أَْو الْـــَعفِْو اإِللَـــِهيِّ بَــْل االعْـــِترَافُ 
ـُه هُــــَو امْلُــْشِفُق الْـــَكِريــُم.  يَــنْبَِغي  ــَة عِــــبَاِدِه.  إِنّـَ ــِة َوالْـــَهَواِن.  واَلَ يُــِحبُّ الْـــَحقُّ جَـــــلَّ جَـــــالَلُـــُه ِذلّـَ لَـــَدى اْلخَــــْلِق سَـــــــبٌَب لِــلذِّلّـَ

لِْلَعاِصي أَْن يَطُْلَب الرَّْحَمَة ِمْن بَْحِر الرَّْحَمِة ِفيَما بَيْنَُه َوبنَْيَ اهللِ َويَْسأََل امْلَْغِفرَةَ ِمْن َسَماِء اْلَكرَمِ َويَُقوَل:
َهاَدةِ  ِذيـَن اجْــــتَذَبَـُهم بَـيَانُـَك األَحْــــَلى بِــَحيُْث قَـَصُدوا الـذُّْرَوةَ الْـُعْليَا مَــَقرَّ الـشَّ إِلَـِهي إِلَـِهي أَسْـــــأَلُـَك بِــِدمَــاِء عَــاشِــــِقيَك الّـَ
إِنّـَكَ  الْــُكبَْرى َوبِــاألَسْــــــرَاِر امْلَْكنُونَـِة فِــي عِـــْلِمَك َوبِــالـلَّئَالِئِ امْلَخْـــزُونَـِة فِــي بَحْــــِر عَــطَائِــَك أَْن تَـْغِفَر لِـي وأَلَبِــي َوأُمّـِـي.  َو
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أَنْـــَت أَرْحَـــــُم الـــرَّاحِـــــِمنَي.  الَ إِلَـــَه إاِلَّ أَنْـــَت الْـــَغفُوُر الْـــَكِريـــُم.  أَْي رَبِّ تَـــَرى جَـــــْوهَــــَر اْلخَــــطَاِء أَقْـــبََل إِلَـــى بَحْـــــِر عَــــطَائِـــكَ 
ِعيَف مَــَلُكوِت اقْــِتَدارَِك َوالْــفَِقيَر شَــــــْمِس غَــنَائِــَك.  أَْي رَبِّ الَ تُــَخيِّبُْه بِــُجوِدَك وَكَـــرَمِـــَك واَلَ تَــْمنَْعُه عَـــْن فُــيُوضَــــــــــاتِ  َوالــضَّ
أَيّـَامِــَك.  واَلَ تَـطْرُْدهُ عَــْن بَـابِـَك الّـَِذي فَـتَْحتَُه عَــَلى مَـْن فِـي أَرْضِــــــــَك َوسَـــــَمائِـَك.  آٍه آٍه خَــِطيئَاتِــي مَـنََعتِْني عَــِن الـتََّقرُّبِ 
ـــِه إِلَــى خِــــبَاِء َمجْــــِدَك.  قَــْد عَـــِمْلُت مَــا نَــَهيْتَِني عَـــنُْه َوتَــرَكْـــُت مَــا  إِلَــى بِــَساِط قُــْدسِـــــَك َوجَــــِريــرَاتِـــي أَبْــَعَدتْــِني عَـــِن الــتََّوجّـُ
ــرُنِــي عَــنْ  بُـِني إِلَـيَْك َويُطَهّـِ أَمَــرْتَـِني بِــِه.  أَسْـــــأَلُـَك ِبسُـــــْلطَاِن األَسْـــــَماِء أَْن تَـْكتَُب لِـي مِـــْن قَـَلمِ الْـفَْضِل َوالْـَعطَاِء مَــا يُـَقرِّ
ُـــْقتَِدُر الْــــفَيَّاُض.  الَ إِلَــــَه إاِلَّ أَنْــــَت الْــــَعِزيــــزُ  ـــَك أَنْــــَت امْل ـــِتي حَـــــــالَــــْت بَــــيِْني َوبَــــنْيَ عَـــــفْوَِك َوغُــــفْرَانِـــــَك.  إِنّـَ جَـــــــِريــــرَاتِـــــي الّـَ

اُل. اْلفَضَّ

اْلِبَشارَةُ اْلَعاِشرَةُ

َقْد رَفَْعنَا ُحْكَم َمْحِو اْلُكتُِب ِمَن الزُّبُِر َواألَْلَواحِ فَْضالً ِمْن َلَدى اهللِ ُمبِْعِث َهذَا النَّبَِأ اْلَعِظيمِ.

اْلِبَشارَةُ اْلَحاِديََة َعْشرَةَ

ـــــبَبُ  ـِتي هِـــيَ الْــِعلَُّة َوالسّـَ تَــْحِصيُل الْــُعُلومِ َوالْــفُنُوِن مِـــْن كُـــلِّ األَنْــَواعِ جَـــــائِـــزٌ َولَــِكنَّ امْلَـْقُصوَد مِـــنَْها الْــُعُلوُم الــنَّافِـــَعُة الّـَ
ِفي رُِقيِّ اْلِعبَاِد.  َكذَلَِك ُقِضيَ األَْمُر ِمْن َلُدْن آِمٍر َحِكيمٍ.

اْلِبَشارَةُ الثَّاِنيََة َعْشرَةَ

نَائِـــــعِ َواالقْــــِترَاِف َوأَمْـــــثَالِــــَها.  َوجَـــــــَعْلنَا  قَــــْد َوجَـــــــَب عَـــــَلى كُــــــلِّ َواحِــــــٍد مِــــــنُْكُم االشْـــــــــِتَغاُل بِـــــأَمْـــــٍر مِــــــَن األُمُـــــوِر مِــــــَن الــــصَّ
ُروا يَــــا قَــــْومِ فِــــي رَحْـــــــَمِة اهللِ َوأَلْــــطَافِــــِه ثُــــمَّ اشْـــــــــُكُروهُ فِــــي الْــــَعِشيِّ  .  تَــــفَكَّ اشْـــــــــِتَغالَــــُكْم بِــــَها نَــــفَْس الْــــِعبَاَدِة هللِ الْــــَحقِّ
َواإِلشْـــــــرَاِق.  الَ تُـــَضيُِّعوا أَْوقَـــاتَـــُكْم بِـــالْـــِبطَالَـــِة َوالْـــَكَسالَـــِة َواشْـــــــتَِغُلوا بِـــَما تَـــنْتَِفعُ بِـــِه أَنْـــفُُسُكْم َوأَنْـــفُُس غَـــيْرِكُــــْم كَــــذَلِـــكَ 
قُـِضيَ األَمْــُر فِــي هَــذَا الـلَّْوحِ الّـَِذي الَحَــــْت مِـــْن أُفُـِقِه شَــــــْمُس الْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن.  أَبْـَغُض الـنَّاِس عِـــنَْد اهللِ مَــْن يَـْقُعدُ 
ـــلنَِي عَـــَلى اهللِ ُمسَـــــــبِِّب األَسْـــــــبَاِب.  فَــُكلُّ مَـــْن يَشْـــــــتَِغُل بِـــَصنَْعِة أَِو احْـــــِترَافٍ  ُكوا بِـــَحبِْل األَسْـــــــبَاِب مُـــتَوَكّـِ َويَــطُْلُب تَــَمسَّ

َويَْعَمُل ِبَها يَُعدُّ َعَمُلُه ِعنَْد اهللِ نَفَْس اْلِعبَاَدِة.  إِْن َهذَا إاِلَّ ِمْن فَْضلِِه اْلَعِظيمِ اْلَعِميمِ.

اْلِبَشارَةُ الثَّالِثََة َعْشرَةَ

إِنَّ أُمُــوَر امْلِلَِّة مَــنُوطٌَة بِــرِجَــــاِل بَـيِْت الْـَعْدِل اإِللَـِهيِّ أُولَـِئَك أُمَــنَاُء اهللِ بَـنْيَ عِــبَاِدِه َومَــطَالِـعُ األَمْــِر فِــي بِــالَِدِه. يَـا حِـــزْبَ 
ُه حَــــائِــزٌ لِـلرُّكْـــننَْيِ امْلَُجازَاِة َوامْلَُكافَـاِة.  َوهَــذَاِن الـرُّكْـــنَاِن هُــَما الْــيَنْبُوعَــاِن لِـَحيَاةِ  اهللِ إِنَّ مُــَربّـِي الْــَعالَــمِ هُــَو الْــَعْدُل ألَنّـَ
أَهْــِل الْـَعالَـمِ.  َوحَــــيُْث إِنَّ كُـــلَّ يَـْومٍ يَـْقتَِضي أَمْــرَاً وَكُـــلَّ حِــــنيٍ يَسْــــــتَْدعِـــي حُــــْكَماً فَـلِذَلِـَك تَـرْجِـــعُ األُمُــوُر إِلَـى ُوزَرَاِء بَـيْتِ 
ـِذيـَن يَـُقومُــوَن عَـــَلى خِــــْدمَــِة األَمْــِر لِـَوجْــــِه اهللِ أُولَــِئَك مُــْلَهُمونَ  ُروا مَــا يَـَرْونَـُه مُــوافِــَقاً مِلُـْقتََضى الْــَوقْــِت.  َوالّـَ الْــَعْدِل لِـيَُقرِّ
يَاِسيَُّة ُكلَُّها تَرِْجعُ إَِلى بَيِْت اْلَعْدِل.  َوأَمَّا  ِباإِلْلَهاَماِت اْلَغيِْبيَِّة اإِلَلِهيَِّة َويَجُِب َعَلى اْلُكلِّ إِطَاَعتُُهْم.  َواألُُموُر السِّ

اْلِعبَاَداُت فَتَرِْجعُ إَِلى َما أَنْزََلُه اهللُ ِفي اْلِكتَاِب.

ــُسوا الـــلَِّساَن ِبسَــــــــبِّ أَحَــــــٍد َولَــــْعِنِه.   يَـــا أَهْــــَل الْــــبََهاِء كُـــــنْتُْم واَلَ زِلْــــتُْم مَــــَشاِرَق مَــــَحبَِّة اهللِ َومَــــطَالِـــعَ عِـــــنَايَـــِتِه.  فَـــالَ تُـــَدنّـِ
إاِلَّ فَـالـتََّعرُُّض غَــيُْر جَــــائِــٍز.  ذَُروهُ  ا الَ يَـلِيُق بِــَها أَظْهِــُروا لِـلنَّاِس مَــا عِـــنَْدكُـــْم فَـِإْن قُــِبَل فَـِبَها َو وا أَبْـَصارَكُـــْم عَـــمَّ غُــضُّ
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بِــنَفِْسِه مُــْقِبلنَِي إِلَــى اهللِ امْلُـَهيِْمِن الْــَقيُّومِ.  واَلَ تَـُكونُـوا سَــــــبَبَاً لِحُــــزِْن أَحَــــٍد فَـْضالً عَـــِن الْــفََساِد َوالـنِّزَاعِ.  عَـــَسى أَنْ 
تَتََربُّوا ِفي ِظلِّ ِسْدرَِة اْلِعنَايَِة اإِلَلِهيَِّة َوتَْعَمُلوا ِبَما أَرَاَدهُ اهللُ.  ُكلُُّكْم أَْورَاُق َشَجرٍَة َواِحَدٍة َوَقطَرَاُت بَْحٍر َواِحٍد.

اْلِبَشارَةُ الرَّاِبَعَة َعْشرَةَ

َعِة َوالْــُقْدرَِة مَـــَصاِريــَف ذَلِــَك إِلَــى بَــيِْت الْــَعْدلِ  ـــــــــًة لِــزَيــارَِة أَهْـــِل الْــُقبُوِر فَــِإْن َدفَــعَ أُولُــوا الــسَّ الَ تَشُــــــدُّوا الــرِّحَـــــاَل خَـــاصّـَ
فَُهَو َمْقبُوٌل َوَمْحبُوٌب ِعنَْد اهللِ نَِعيَماً لِْلَعاِملنَِي.

اْلِبَشارَةُ اْلَخاِمَسَة َعْشرَةَ

ــــْلطَنَِة آيَـٌة مِـــْن آيَـاِت اهللِ الَ نُـِحبُّ  إِْن كَـــاَن نَـفُْعَها رَاجِـــَعاً إِلَـى عُــُمومِ أَهْــِل الْـَعالَـمِ َولَـِكنَّ شَــــــوْكَـــَة السّـَ إِنَّ اْلجُــــْمُهوِريّـََة َو
أَْن يُْحرََم ِمنَْها ُمُدُن اْلَعاَلمِ فَِإْن َجَمعَ أَْهُل التَّْدِبيِر بنَْيَ االثْننَْيِ فَأَْجرُُهْم ِعنَْد اهللِ َعِظيٌم.

ابِــــَقِة حُــــــْكُم الْـــجَِهاِد َومَــــْحُو الْـــُكتُِب َوالـــنَّْهيُ عَــــِن مُــــَعاشَــــــــرَِة امْلِــَللِ  َــا كَــــاَن مِــــَن امْلُــَحقَِّق الـــثَّابِــــِت فِــــي امْلَــذَاهِــــِب الـــسَّ َوملَّ
َومُـــَصاحَـــــبَِتِهْم َوالــنَّْهيُ عَـــْن قِـــرَاَءِة بَــْعِض الْــُكتُِب نَــظَرَاً مِلُـْقتََضيَاِت ذَلِــَك الْــَوقْــِت لِــذَا أَحَـــــاطَـْت مَـــَواهِـــُب اهللِ َوأَلْــطَافُــهُ 
فِـــي هَـــذَا الــظُُّهوِر األَعْـــظَمِ َوالــنَّبَِأ الْــَعِظيمِ َونُــزَِّل األَمْـــُر امْلُـبْرَُم مِــــْن أُفُــِق إِرَاَدِة مَـــالِــِك الْــِقَدمِ بِـــنَْسخِ مَـــا سَــــــبََق ِذكْــــرُهُ 

ِمْن َهِذِه األَْحَكامِ.  نَْحَمُد اهللَ تَبَارََك َوتََعاَلى َعَلى َما أَنْزََلُه ِفي َهذَا اْليَْومِ امْلُبَارَِك اْلَعِزيِز اْلبَِديعِ.

ـِذي الَ آخِــــَر لَــُه الَ  ْكِر َواْلحَـــــْمِد إِلَــى الْــيَْومِ الّـَ فَــَلْو كَــــاَن لِــُكلِّ فَــرٍْد مِــــْن جَـــــِميعِ اْلبَشَــــــِر مَـــائَـُة أَلْــِف لِــَساٍن َويَــنِْطُق بِـــالــشُّ
يَُعاِدُل َجِميعُ ذَلَِك ِبَحقِّ ِعنَايٍَة ِمَن اْلِعنَايَاِت امْلَذُْكورَِة ِفي َهِذِه اْلَورََقِة.  يَْشَهُد ِبذَلَِك ُكلُّ َعارٍِف بَِصيٍر وَُكلُّ َعالِمٍ 
ـِذيـَن هُــْم مَــظَاهِــُر الْــُقْدرَِة َومَــطَالِـعُ الْــِعزَّةِ  ـــــالَطِــــنيِ الّـَ خَــِبيٍر.  أَسْــــــأَُل الْــَحقَّ جَــــلَّ جَــــالَلُــُه أَْن يُـَؤيّـَِد حَــــَضرَاِت امْلُُلوِك َوالسّـَ

َعَلى إِْجرَاِء أََواِمرِِه َوأَْحَكاِمِه.  إِنَُّه ُهَو امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر َوِباإِلَجابَِة َجِديٌر.
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الطِّرَازَاُت

ِبْسِميَ املَُهيِْمِن َعَلى األَْسَماِء

َج بَحْــــــُر ظُـــُهورِِه أَمَــــاَم الْـــَعالَـــمِ َولَـــمْ  ــِذي ظَهَـــــَر َوتَـــَموَّ َماِء الّـَ حَــــــْمَداً َوثَـــنَاًء يَـــلِيُق َويَـــنْبَِغي مِلَــالِـــِك األَسْـــــــَماِء َوفَـــاطِــــــِر الـــسَّ
ا أَرَاَد مُـــــَقاَومَـــــُة الْــــَجبَابِـــــرَِة واَلَ ظُـــْلمُ  ِق امْلَـــْحُو إِلَــــى ثُــــبُوِت كَـــــلَِمِتِه َولَــــْم تَــــْمنَْعُه عَـــــمَّ تَــــْحتَجِْب شَـــــــــْمُس أَمْـــــرِِه َولَــــْم يَــــتَطَرَّ

اْلفَرَاِعنَِة َجلَّ ُسْلطَانُُه َوَعظَُم اْقِتَدارُهُ.

سُـــــــبَْحاَن اهللِ الَ يَـــزَاُل الْـــِعبَاُد مُــــَشاهَــــِديـــَن فِــــي َجهْـــــٍل َوغَـــفَْلٍة بَـــْل مُــــْعرِضِــــــــــنَي.  مَــــعَ أَنَّ اآليَـــاِت قَـــْد أَحَــــــاطَـــِت اآلفَـــاقَ 
ـــُهمْ  اطِــــــعِ مِـــــْن كُـــــلِّ الْــــجَِهاِت.  َويَــــا لَــــيْتَُهُم اكْـــــتَفَْوا بِــــاإِلعْـــــرَاِض بَــــْل إِنّـَ ُة واَلََح الْــــبُرْهَـــــاُن كَـــــالــــنُّوِر الــــسَّ َوظَهَـــــرَِت الْــــُحجَّ

ْدرَِة امْلُبَارََكِة. تََشاَوُروا ِفي ُكلِّ ِحنيٍ واَلَ يَزَاُلوَن يَتََشاَوُروَن َعَلى َقطْعِ السِّ

ـبَُعوا الــنَّفَْس َوالْــَهَوى ُجهْـــَدهُـــْم عَـــَلى إِطْـفَاِء الــنُّوِر اإِللَــِهيِّ بِـــالــظُّْلمِ َواالعْـــِتَساِف.   ـِذيــَن اتّـَ َومِـــِن ابْــِتَداِء األَمْـــِر بَــذََل الّـَ
إِشْــــــرَاقِــِه.   َماُء بِــِضيَائِــِه َو َولَــِكنَّ اهللَ مَــنََعُهْم َوأَظْهَـــَر الـنُّوَر ِبسُــــــْلطَانِــِه َوحَــــِفظَُه بِــُقْدرَتِـــِه إِلَــى أَْن أَشْــــــرَقَــِت األَرُْض َوالـسَّ

َلُه اْلَحْمُد ِفي ُكلِّ األَْحَواِل.

سُــــــبَْحانَـَك يَـا إِلَــَه الْــَعالَــمِ َومَــْقُصوَد األُمَــمِ َوالـظَّاهِـــُر بِــاإِلسْــــــمِ األَعْـــظَمِ الّـَـِذي بِــِه أَظْهَـــرَْت لَــئَالِئَ الْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن مِـــنْ 
تْ  ـِتي بِــَها تَــمَّ ـنَْت سَــــــَمَواِت األَْديَــاِن بِــأَنْــَواِر ظُـُهوِر شَــــــْمِس طَـْلَعِتَك.  أَسْــــــأَلُــَك بِــالْــَكلَِمِة الّـَ اِن عِـــْلِمَك َوزَيّـَ أَصْــــــــــَداِف عُـــمَّ
تَُك بَـنْيَ خَــْلِقَك َوبُـرْهَــانُـَك بَـنْيَ عِــبَاِدَك أَْن تُـَؤيّـَِد حِـــزْبَـَك عَــَلى مَــا يَسْـــــتَِضيُء بِــِه َوجْــــُه األَمْــِر فِــي مَــْمَلَكِتَك َوتُـنَْصبُ  حُــــجَّ
ِكنَي بِــــَحبِْل فَــــْضلَِك َوُمتَشَــــــــبِِّثنيَ  رَايَــــاُت قُــــْدرَتِـــــَك بَــــنْيَ عِـــــبَاِدَك َوأَعْـــــالَُم هِـــــَدايَــــِتَك فِــــي ِديَــــارَِك.  أَْي رَبِّ تَــــرَاهُـــــْم مُــــتََمسِّ
بُـــُهْم إِلَـــيَْك َويَـــْمنَُعُهْم عَــــْن ُدونِـــَك.  أَسْـــــــأَلُـــَك يَـــا مَـــالِـــَك الْـــُوجُـــــوِد َوامْلُــَهيِْمُن عَــــَلى  بِـــأَذْيَـــاِل رَِداِء كَــــرَمِــــَك قَـــدِّْر لَـــُهْم مَـــا يُـــَقرِّ
ُهوِد أَْن تَـْجَعَل مَــْن قَـاَم عَــَلى خِـــْدمَــِة أَمْــرَِك بَحْــــرَاً مَــوَّاجَــــاً بِــإرَاَدتِــَك َوُمشْـــــتَِعالً بِــنَاِر سِــــْدرَتِــَك َوُمشْـــــرِقَـاً مِــنْ  الْـَغيِْب َوالـشُّ
ـــِذي الَ يُْعجِــزَُك اقْــــِتَداُر الْــــَعالَــــمِ واَلَ قُــــوَّةُ األُمَــــمِ الَ إِلَــــَه إاِلَّ أَنْــــَت الْــــفَرْدُ  ُـــْقتَِدُر الّـَ ـــَك أَنْــــَت امْل أُفُــــِق سَــــــــَماِء مَــــِشيَِّتَك.  إِنّـَ
ارُِب رَحِـــيَق بَـيَانِــي مِـــْن كَـــأِْس عِـــرْفَـانِــي قَـْد اسْـــــتُِمعَ الْـيَْوَم مِـــْن حَــــِفيِف سِـــــْدرَةِ  الْـَواحِـــُد امْلَُهيِْمُن الْـَقيُّوُم.  يَـا أَيّـَُها الـشَّ

امْلُنْتََهى الَِّتي ُغرَِسْت ِمْن يَِد ُقْدرَِة َمالِِك األَْسَماِء ِفي اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى َهِذِه اْلَكلَِماُت اْلَعالِيَاُت:

ُل ُل َوالتََّجلِّي األوَّ الطِّرَازُ األَوَّ

ــِتِه َوعِــــزَّتِــــهِ  ــِذي أَشْـــــــَرَق مِــــْن أُفُـــِق سَـــــــَماِء أُمِّ الْـــِكتَاِب فِـــي مَـــْعرِفَـــِة اإِلنْـــَساِن نَـــفَْسُه َومَـــا هُــــَو سَـــــــبٌَب لِـــُعُلوِِّه َوُدنُـــوِِّه َوِذلّـَ الّـَ
َوثَــْرَوتِـــِه َوفَــْقرِِه فَــَعَلى كُـــلِّ إِنْــَساٍن بَــْعَد بُــُلوغِـــِه َوتَــَحقُِّق رُشْـــــــِدِه أَْن يَــْسَعى لِــْلُحُصوِل عَـــَلى الــثَّْرَوِة.  َوهَـــِذِه الــثَّْرَوةُ إِنْ 
نَْعِة َواالقْـِترَاِف فَـِهيَ مَـْمُدوحَـــٌة َومَـْقبُولَـٌة عِــنَْد أُولِـى الـنَُّهى.  َوبِـاألَخَــصِّ الّـَِذيـن قَـامُـوا عَــَلى  حَـــَصَلْت مِــْن طَِريـِق الـصَّ
تَـــْربِـــيَِة الْـــَعالَـــمِ َوتَهْــــِذيـــِب نُـــفُوِس األُمَـــمِ.  فَـــُهْم سُـــــــَقاةُ كَــــْوثَـــِر الْـــِعْلمِ َوامْلَــْعرِفَـــِة َوالْـــَهاُدوَن إِلَـــى سَـــــــِبيِل الْـــَحِقيَقِة.  َوهُــــمْ 
رَاطَ  رَاِط امْلُسْـــــــتَِقيمِ َويُــطْلُِعونَــُهْم عَــــَلى سَـــــــبَِب ارْتِــــَقائِـــِهْم َوارْتِــــفَاعِــــِهْم.  ألَنَّ الــصِّ ــِذيــَن يُــرْشِــــــُدوَن الــنَّاَس إِلَـــى الــصِّ الّـَ

�٢٣



امْلُسْــــــتَِقيَم هُـــَو الّـَـِذي يَجْــــِذُب اإِلنْـَساَن إِلَــى َمشْــــــِرِق الْــِحْكَمِة َومَــطْلِعِ الْــِعرْفَـاِن َويُـوصِـــــــــُلُه إِلَــى مَــا يَـُكوُن سَــــــبَبَاً لِـِعزَّتِـــهِ 
َوَشرَِفِه َوَعظََمِتِه.

َولَــنَا الــرَّجَـــــاُء مِــــْن عِــــنَايَــِة الْــَعلِيمِ الْــَحِكيمِ أَْن تُــْشفَى األَبْــَصاُر مِــــْن رَمَـــِدهَـــا َويَــِزيــَد فِـــي نُــورِهَـــا حَـــــتَّى تَــطَّلِعَ َوتُــبِْصرَ 
الْـَغايَـَة امْلَْقُصوَدةَ مِــْن ُوجُــــوِدهَــا.  ألَنَّ الْـيَْوَم كُــلُّ مَـا يُـَقلُِّل مِــَن الْـَعَمى َويَـِزيـُد فِـي الْـبَِصيرَِة هُــَو الـالَّيِـُق بِـااللْـِتفَاِت إِذْ 
ِفيُر َوالْــَهاِدي لِــْلِعْلمِ َوامْلُـرْشِــــــُد لِــْلِعرْفَــاِن َوَوعْـــيُ الْــَعْقِل عِـــنَْد أَصْــــــــــَحاِب الْــِحْكَمِة إِنّــَما هُـــَو مِـــنَ  نُــوُر الْــبَِصيرَِة هُـــَو الــسَّ
الْــَعنْيِ الْــبَِصيرَِة.  يَـجُِب عَــَلى أَهْــِل الْــبََهاِء فِــي جَــــِميعِ األَحْــــَواِل أَْن يَـْعَمُلوا بِــَما يَـلِيُق بِــَمَكارِمِ األَخْــالَِق َوأَْن يَـُكونُـوا 

َسبَبَاً النِْتبَاِه النُّفُوِس.

الطِّرَازُ الثَّاِني

إِظْــَهاُر مَـــا أَتَــى بِـــِه مُـــَكلُِّم الــطُّوِر َواإِلنْــَصاُف فِـــي األُمُـــوِر. يَــجِبُ  يْــَحاِن َو هُـــَو امْلُـَعاشَـــــــرَةُ مَـــعَ األَْديَــاِن بِـــالــرَّْوحِ َوالــرَّ
يْــَحاِن ألَنَّ امْلُـَعاشَـــــــرَةَ لَــْم تَــزَْل واَلَ تَــزَالُ  فَاِء َوالْــَوفَــاِء أَْن يُــَعاشِــــــُروا جَـــــِميعَ أَهْـــِل الــَعالَــمِ بِـــالــرَّْوحِ َوالــرَّ عَـــَلى أَهْـــِل الــصَّ
فََقِة َوالـرَّأْفَـةِ  ُكوا بِــَحبِْل الـشَّ سَــــــبََب االتّـَِحاِد َواالتّـِفَاِق َوهُـــَما سَــــــبَبَا نِــظَامِ الْــَعالَــمِ َوحَــــيَاِة األُمَــمِ.  طُـوبَـى لِـلَِّذيـَن تَـَمسَّ
إِنَّ هَـــذَا امْلَـظُْلوَم لَــيُوصِـــــــــي أَهْـــَل الْــَعالَــمِ بِــالـتََّسامُــحِ َوالْــَعَملِ  ِغينَِة َوالْــبَْغَضاِء.  َو رَْت مِـــَن الـضَّ َوخَـــَلْت نُـفُوسُــــــُهْم َوتَحَــــرَّ

رَاَجاِن لِظُْلَمِة اْلَعاَلمِ َوامْلَُعلَِّماِن لِتَْهِذيِب األَُممِ.  طُوبَى مِلَْن فَازَ َوَويٌْل لِْلَغاِفلنَِي. الطَّيِِّب َوَهذَاِن ُهَما السِّ

الطِّرَازُ الثَّالُِث

ْمسِ  فِــي اْلخُــُلِق إِنّـَُه أَحْــــَسُن طِـــرَاٍز لِْلخَــْلِق مِــْن لَـَدى الْـَحقِّ زَيّـََن اهللُ بِــِه هَــيَاكِــَل أَْولِـيَائِــِه لَـَعْمِري نُـورُه يَـفُوُق نُـوَر الـشَّ
إِشْــــــرَاقَـَها.  مَــْن فَـازَ بِــِه فَـُهَو مِـــْن صُـــــــــفَْوِة اْلخَـــْلِق.  َوعِـــزَّةُ الْـَعالَـمِ َورِفْـَعتُُه مَــنُوطَـٌة بِــِه.  فَـاْلخُـــُلُق سَـــــبٌَب لِهِــَدايَـِة اْلخَـــْلقِ  َو
ـــنَْت بِـــــِصفَاِت امْلَـــألِ األَعْـــــَلى َوبِـــــأَخْـــــالَقِـــــِهْم.  عَـــــَليُْكمْ  رَاِط امْلُسْــــــــتَِقيمِ َوالــــنَّبَِأ الْــــَعِظيمِ.  طُـــوبَــــى لِــــنَفٍْس تَــــزَيّـَ إِلَــــى الــــصِّ
بِــُمرَاعَــاِة الْـَعْدِل َواإِلنْـَصاِف فِــي جَــــِميعِ األَحْــــَواِل.  َوقَـْد نُـزِّلَـْت فِــي الْـَكلَِماِت امْلَْكنُونَـِة هَــِذِه الْـَكلَِمُة الْـُعْليَا مِـــَن الْـَقَلمِ 
األَبْـَهى.  يَـا ابْـَن الـرُّوحِ أَحَــــبُّ األَشْــــــيَاِء عِـــنِْدَي اإِلنْـَصاُف الَ تَـرْغَــْب عَـــنُْه إِْن تَـُكْن إِلَــيَّ رَاغِـــبَاً واَلَ تَـْغفَْل مِـــنُْه لِـتَُكونَ 
ـُق بِــذَلِــَك إِْن تُــَشاهِـــْد األَشْـــــــيَآَء بِــَعيِْنَك الَ بِــَعنْيِ الْــِعبَاِد َوتَــْعرِفْــَها بِــَمْعرِفَــِتَك الَ بِــَمْعرِفَــِة أَحَـــــٍد فِــي  لِــي أَمِـــينَاً َوأَنْــَت تُــَوفّـَ
إِنَّ  ْر فِـــي ذَلِــَك كَــــيَْف يَــنْبَِغي أَْن تَــُكوَن، ذَلِــَك مِــــْن عَـــِطيَِّتي عَـــَليَْك َوعِــــنَايَــِتي لَــَك فَــاجْـــــَعْلُه أَمَـــاَم عَـــيْنَيَْك.  َو الْــِبالَِد فَــكِّ
أَصْـــــــــَحاَب الْــَعْدِل َواإِلنْـَصاِف لَــِفي امْلَـَقامِ األَعْـــَلى َوالـرُّتْـبَِة الْــُعْليَا تَـُلوُح َوتُشْــــــِرُق مِـــنُْهْم أَنْـَواُر الْــِبرِّ َوالـتَّْقَوى.  أَرْجُــــو 

أَْن الَ تُْحرََم اْلِبالَُد َواْلِعبَاُد َعْن أَنَْواِر َهذَيِْن النَّيَِّريِْن "اْلَعْدِل َواإِلنَْصاِف".

الطِّرَازُ الرَّاِبعُ

فِــي األَمَــانَـِة إِنّـََها بَـاُب االطْـِمئْنَاِن مِلَْن فِــي اإِلمْــَكاِن َوآيَـُة الْـِعزَِّة مِـــْن لَـَدى الـرَّحْــــَمِن مَــْن فَـازَ بِــَها فَـازَ بِــُكنُوِز الـثَّْرَوةِ 
َوالْـــَغنَاِء.  إِنَّ األَمَـــانَــَة هُــــيَ الْـــَوسِــــــيَلُة الْـــُعظَْمى لِــرَاحَـــــِة اْلخَــــْلِق َواطْــِمئْنَانِـــِهْم.  لَـــْم يَــزَْل واَلَ يَــزَاُل قِـــَواُم كُــــلِّ أَمْـــٍر مِــــنْ 
األُمُــــوِر مَــــنُوطَــاً بِــــَها َوبِــــَها تَسْـــــــتَِنيُر َوتَسْـــــــتَِضيُء عَــــَوالِـــُم الْـــِعزَِّة َوالـــرِّفْـــَعِة َوالـــثَّْرَوِة.  َوقَـــْد نُـــزَِّل مِــــْن قَـــبُْل هَــــذَا الـــذِّكْــــرُ 

األَْحَلى ِمَن اْلَقَلمِ األَْعَلى:

�٢٤



ــامِ جَــــــِزيـــرَتَـــنَا  ــا قَـــَصْدنَـــا يَـــْومَــــاً مِـــــَن األَيّـَ ــَك َورَبِّ الْـــَعرِْش الْـــَعِظيمِ.  إِنّـَ ــا نَـــذْكُـــــُر لَـــَك األَمَــــانَـــَة َومَــــَقامَــــَها عِـــــنَْد اهللِ َربّـِ إِنّـَ
ْمُس تَـــْلَعُب فِــــي خِـــــالَِل األَشْــــــــَجاِر.   ا َورَْدنَـــا رَأَيْـــنَا أَنْـــَهارَهَــــا جَــــــاِريَـــًة َوأَشْــــــــَجارَهَــــا مُــــْلتَفًَّة وَكَــــانَـــِت الـــشَّ الْـــَخْضرَاَء فَـــَلمَّ
ـــْهنَا إِلَــى الْــيَِمنيِ رَأَيْــنَا مَــا الَ يَتَحَــــرَُّك الْــَقَلُم عَـــَلى ِذكْـــرِِه َوِذكْـــِر مَــا شَــــــاهَـــَدْت عَـــنْيُ مَــْولَــى الْــَوَرى فِــي ذَاَك امْلَـَقامِ  تَــَوجّـَ
األَلْــطَِف األَشْــــــرَِف امْلُبَارَِك األَعْــَلى.  ثُـمَّ أَقْــبَْلنَا إِلَــى الْــيََساِر شَــــــاهَــْدنَـا طَـْلْعًة مِـــْن طَـَلَعاِت الْــِفرَْدْوِس األَعْــَلى قَــائِــَمةً 
َماِء انْـــــظُُروا جَــــــــَمالِـــــي َونُـــــوِري َوظُـــــُهوِري  عَــــــَلى عَــــــُموٍد مِـــــــَن الـــــنُّوِر َونَـــــاَدْت بِــــــأَعْــــــَلى الـــــنَِّداِء يَـــــا مَــــــألَ األَرِْض َوالـــــسَّ
َك بِــَها َوعَـــرََف شَــــــأْنَـَها َومَــَقامَــَها َوتَشَــــــبَّثَ  إِشْــــــرَاقِــي.  تَـاهللِ الْــَحقِّ أَنَـا األَمَــانَـُة َوظُـُهورُهَـــا َوحُــــْسنَُها َوأَجْــــٌر مِلَـْن تَـَمسَّ َو
ــــــبَُب األَعْــــظَُم لِـــثَْرَوةِ  بِـــذَيْـــلَِها.  أَنَـــا الـــزِّيـــنَُة الْـــُكبَْرى ألَهْــــِل الْـــبََهاِء َوطِـــــرَازُ الْـــِعزِّ مِلَــْن فِـــي مَـــَلُكوِت اإِلنْـــَشاِء.  َوأَنَـــا السّـَ
الْــَعالَــمِ َوأُفُـُق االطْـِمئْنَاِن ألَهْـــِل اإِلمْــَكاِن.  كَـــذَلِـَك أَنْـزَلْــنَا لَــَك مَــا يُـَقرُِّب الْــِعبَاَد إَلَــى مَــالِـِك اإِليـَجاِد.  يَـا أَهْـــَل الْــبََهاءِ 

إِنََّها أَْحَسُن ِطرَاٍز لَِهيَا ِكلُِكْم َوأَبَْهى إِْكلِيٍل لُِرؤُِسُكْم ُخذُوَها أَْمرَاً ِمْن َلُدْن آِمٍر َخِبيٍر.

الطِّرَازُ اْلَخاِمُس

فِــي حِــــفِْظ َوصِـــــــــيَانَــِة مَــَقامَــاِت عِـــبَاِد اهللِ.  يَــجُِب عَـــَلى أَهْـــِل الْــبََهاِء أَْن الَ يَــِحيُدوا عَـــِن الْــَحقِّ فِــي كُـــلِّ األُمُــوِر.  َوأَنْ 
ْدِق واَلَ يُـنِْكُروا فَـْضَل أَحَــــٍد.  َويَـْحتَرِمُــوا أَْربَـاَب الْــفُنُوِن.  واَلَ يُـَدنّـُِسوا أَلْــِسنَتَُهْم كَـــالـطََّوائِــفِ  يَـتََكلَُّموا بِــالْــَحقِّ َوالـصِّ
نَاعَـــِة مِـــْن أُفُــِق سَــــــَماِء الْــَغرِْب َوتَــِفيُض أَنْــَهاُر الْــفُنُوِن مِـــنْ  ابِـــَقِة بِـــبَِذيِء الْــَكالَمِ.  قَــْد ظَهَـــرَِت الْــيَْوَم شَـــــــْمُس الــصِّ الــسَّ
بُــُحوِر تِـــْلَك األَقْــطَاِر.  يَــجُِب عَـــَلى اْلجَـــــِميعِ أَْن يَــتََكلَُّموا بِـــاإِلنْــَصاِف َويُــَقدُِّروا الــنِّْعَمَة قَــْدرَهَـــا.  لَــَعْمُر اهللِ إِنَّ كَــــلَِمةَ 
ــُه عَــــَلى كُـــــلِّ شَــــــــيٍْء قَـــِديـــرٌ  اإِلنْـــصاِف كَـــــَشْمٍس سَـــــــاطِـــــَعِة األَنْـــواِر.  نَـــْسأَُل اهللَ أَْن يَسْـــــــتَِنيَر الْـــُكلُّ مِـــــْن أَنْـــَوارِهَــــا.  إِنّـَ
ْدَق فِــي هَـــِذِه األَيّـَـامِ َواقِــَعنْيَ تَــْحَت مَــَخالِــِب الْــَكِذِب َوالْــَعْدَل مُــَعذَّبَــاً  ـا نَــَرى االسْــــــِتَقامَــَة َوالــصِّ َوبِــاإِلجَــــابَــِة جَــــِديــٌر.  إِنّـَ
فُوُف واَلَ يُـْسَمعُ مِــَن األَرْجَــــاءِ  بِــِسيَاِط الـظُّْلمِ.  َوأَحَــــاَط الْـَعالَـَم ُدخَــاُن الْـفََساِد بِــَحيُْث الَ يُـَرى مِــَن الْـجَِهاِت إاِلَّ الـصُّ
يُوِف.  نَطُْلُب ِمَن اْلَحقِّ أَْن يَُؤيَِّد َمظَاِهَر ُقْدرَِتِه َعَلى َما ُهَو َسبَُب إِْصالَحِ اْلَعاَلمِ َورَاَحِة األَُممِ. إاِلَّ َصلِيُل السُّ

اِدُس الطِّرَازُ السَّ

نَاِئعُ امْلَْشُهوَدةُ َواألَْسبَاُب امْلَْوُجوَدةُ  إِنَّ اْلِعْلَم ِمَن النَِّعمِ اْلُكبَْرى اإِلَلِهيَِّة َويَجُِب َعَلى اْلُكلِّ تَْحِصيُلُه.  َوَهِذِه الصَّ
كُـــلَُّها مِـــْن نَـتَائِــجِ الْــِعْلمِ َوالْــِحْكَمِة الّـَـِتي نُـزِّلَــْت مِـــَن الْــَقَلمِ األَعْـــَلى فِــي الـزُّبُـِر َواألَلْــَواحِ.  إِنَّ الْــقَلَم األَعْـــَلى هُـــَو الْــَقَلمُ 

الَِّذي ظََهَر َوبََرزَ ِمْن َخزَاِئِنِه َلئَالِئُ اْلِحْكَمِة َواْلبَيَاِن َوَصنَاِئعُ اإِلْمَكاِن.

يَّارَةَ مِــــرْآةُ الْـــَعالَـــمِ.  تُظْهِـــرُ  ُحَف الــسَّ َوقَـــْد انْــَكَشفَِت الْـــيَْوَم أَسْـــــــرَاُر األَرِْض أَمَـــاَم األَبْــَصاِر َوفِـــي الْـــَحِقيَقِة إِنَّ الــصُّ
أَعْـــَماَل األَحْــــزَاِب امْلُـْختَلِفَِة، َوتُــِري أَفْــَعالَــُهْم َوتُــْسِمُعَها فِــي آٍن َواحِــــٍد فَــِهيَ مِـــرْآةٌ ذَاُت سَــــــْمعٍ َوبَــَصٍر َولِــَساٍن َوهِـــيَ 
رِهَــا أَْن يَـُكوَن مُـَقدَّسَـــــاً عَــْن أَغْـرَاِض الـنَّفِْس َوالْـَهَوى َومُـزَيّـَنَاً بِـِطرَازِ  ظُُهوٌر عَــجِيٌب َوأَمْـٌر عَــِظيٌم.  َولَـِكْن يَـنْبَِغي مِلُحَـــرِّ

اْلَعْدِل َواإِلنَْصاِف َويَتََحرَّى األُُموَر ِبَقْدٍر َمْقُدوٍر َحتَّى يَطَّلِعَ َعَلى َحَقاِئِقَها ثُمَّ يَنُْشرَُها.

ْدِق َوالْـــَكلِمِ الــطَّيِِّب مَـــنْزِلَـــٌة عُــــْليَا  َواِب.  َولِــَقْوِل الــصِّ وَكَــــاَن أَكْــــثَُر مَـــا ذَكَــــُروهُ فِـــي حَـــــقِّ هَــــذَا امْلَــظُْلومِ عَــــاِريَــاً عَــــِن الــصَّ
ْمِس امْلُشْــــــرِقَــِة مِـــْن أُفُـِق سَــــــَماِء الْــِعرْفَـاِن.  َومَــعَ أَنَّ آثَـاَر قَــَلمِ حِــــْكَمِتي ظَـاهِـــرَةٌ َوأَمْــَواَج بَحْــــِر بَـيَانِــي مُــتاَلَطِــــَمةٌ  كَـــالـشَّ

أََماَم ُوُجوِه اْلَعامَلنَِي فََقْد َكتَبُوا ِفي ُصُحِف األَْخبَاِر أَنَّ َهذَا اْلَعبَْد فَرَّ ِمْن أَرِْض الطَّاِء1 إَِلى
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الْــِعرَاِق الْــَعَربِــيِّ.  سُــــــبَْحاَن اهللِ إِنَّ هَـــذَا امْلَـظُْلوَم لَــْم يَــْختَِف فِــي حِــــنيٍ مِـــَن األَحْــــيَاِن بَــْل كَـــاَن َدائِــَماً قَــائِــَماً ظَـاهِـــرَاً 
أَمَــاَم جَــــِميعِ الْــُوجُــــوِه.  إِنّـَا مَــا فَـَررْنَـا َولَــْم نَهْـــرُْب بَـْل يَهْـــرُُب مِـــنَّا عِـــبَاٌد جَــــاهِــُلوَن.  خَــرَجْــــنَا مِـــَن الْــَوطَـِن َومَــَعنَا فُـرْسَــــــانٌ 

ِمْن َجاِنِب الدَّْوَلِة اْلَعليَِّة اإِليرَاِنيَِّة َوَدْوَلِة الرُّوِس إَِلى أَْن َورَْدنَا اْلِعرَاَق ِباْلِعزَِّة َواالْقِتَداِر.

ْمِس فِــي رَابِــَعِة الـنََّهاِر.  لَــيْسَ  َماِء َوأَشْــــــَرَق واَلََح كَـــالـشَّ هللِ اْلحَــــْمُد إِنَّ أَمْــَر هَـــذَا امْلَـظُْلوَم قَــِد ارْتَـفَعَ إِلَــى عَـــنَاِن الـسَّ
ْمِت قَـــــْد ظَهَــــــرَْت أَسْـــــــــرَاُر الْـــــِقيَامَـــــِة َوأَشْـــــــــرَاطُ  فِـــــي هَـــــذَا امْلَـــَقامِ سَـــــــــِبيٌل لِلتَّسَـــــــــتُِّر َواالخْـــــِتفَاِء واَلَ مَـــــَقاٌم لِــــْلَخْوِف َوالــــصَّ
ُحُف نُشِـــــرَْت]2 تَـاهللِ الْـَحقِّ  إِذَا الـصُّ ـــرَْت ... َو إِذَا الْـِبَحاُر ُسجّـِ اعَــِة َولَـِكنَّ الـنَّاَس عَــنَْها غَـافِــُلوَن مُــْحتَجِبُوَن.  [َو الـسَّ
بْحَ تَـــنَفََّس َوالـــنُّوَر أَشْـــــــَرَق َوالـــلَّيَْل عَــــْسَعَس طُــوبَـــى لِـــْلَعارِفِـــنَي طُــوبَـــى لِـــْلفَائِـــِزيـــَن.  سُـــــــبَْحاَن اهللِ قَـــْد تَـــَحيَّرَ  إِنَّ الـــصُّ
ْجِن َواألَسْـــــرِ  ِل مَـا الَ يُـطَاُق مِــَن امْلَتَاعِــِب َوامْلََشقَّاِت َوالـسَّ رُهُ َوالـلَِّساُن فِـيَما يَـذْكُــرُهُ.  فَـِإنّـَُه بَـْعَد تَحَــــمُّ الْـَقَلُم فِـيَما يُحَــــرِّ
َوالــتَّْعِذيــِب عِـــدَّةَ سِـــــِننَي رَأَيْــنَا أَنَّ الْــُحُجبَاِت الّـَـِتي خُـــرِقَــْت َوزَالَــْت قَــْد ظَهَـــَر مَــا هُـــَو أَعْـــظَُم مِـــنَْها َومَــنَعَ األَبْــَصاَر عَـــنْ 

ُمَشاَهَدِة اْلَحقِّ َوَستََر اْلُعُقوَل َعْن إِْدرَاِك نُورِِه فَزَاَدِت امْلُفْتََريَاُت اْلَحِديثَُة َعَلى اْلَقِديَمِة ِبَمرَاِتَب َكِثيرٍَة.

ـِذي سَــــــبََقُكْم مَـــاذَا كَـــانَــْت أَعْـــَمالُــُه وَكَـــيَْف كَـــانَــِت الــثََّمرَةُ فَــِإنَّ  ُروا فِـــي اْلحِــــزِْب الّـَ ـُقوا الــرَّحْـــــَمَن َوفَــكِّ يَــا أَهْـــَل الْــبَيَاِن اتّـَ
ُر أََحٌد َليَْقِصُد  َجِميعَ َما َقاُلوهُ بُْهتَاٌن وَُكلَّ َما َعِمُلوهُ بَاِطٌل إاِلَّ َمْن َحفَظَُه اهللُ ِبُسْلطَاِنِه.  َلَعْمُر امْلَْقُصوِد َلْو يَتَفَكَّ
ـرُهَــا مِــْن ُدخَــاِن األَْوهَــامِ.  فَـيَا هَــْل تُـَرى  الـنَّيَِّر األَعْــظََم مُـنَْقِطَعاً عَــِن الْـَعالَـمِ َويُـَقدُِّس نَـفَْسُه مِــْن غُـبَاِر الـظُّنُوِن َويُطَهّـِ
إِلَـــى أَهْـــَوائِـــِهمْ  ـُهْم إِلَـــى اآلِن مُـــْعرِضُــــــــــوَن َو ابِـــِق َومَـــْن كَــــاَن عِــــلََّة ذَلِــَك حَـــــتَّى إِنّـَ مَـــاذَا كَــــاَن سَـــــــبَُب ضَــــــــــالَلَـــِة اْلحِـــــزِْب الــسَّ

ا َكاَن َوَما يَُكوُن. ُمْقِبُلوَن.  يَنِْطُق امْلَظُْلوُم لَِوْجِه اهللِ َمْن َشاَء فَْليُْقِبْل َوَمْن َشاَء فَْليُْعرِْض إِنَُّه َكاَن َغِنيَّاً َعمَّ

وا  يَـا أَهْــَل الْـبَيَاِن إِنَّ امْلَانِــعَ َوالْـَحاجِـــَب كَـــانُـوا نُـفُوسَـــــاً مِـــثَْل هَــاِدي َدْولَـْت آبَـاِدي3 مِـــْن أَْربَـاِب الْـَعَمائِــمِ َوالْـِعِصيِّ غَـرُّ
ُهْم يَـنْتَِظُروَن إِلَــى اآلِن ظُـُهوَر شَــــــْخٍص مَــوهُـــومٍ مِـــْن مَــَكاٍن مَــْوهُـــومٍ.   الـنَّاَس امْلَـَساكِـــنَي َوابْـتَُلوهُـــْم بِــاألَْوهَـــامِ حَــــتَّى إِنّـَ

فَاْعتَِبُروا يَا أُولِى األَْلبَاِب.

َماِل إِلَــى الْــيَِمنيِ َومِـــَن الــظَّنِّ إِلَــى الْــيَِقنيِ واَلَ تَــُكْن سَــــــبَبَاً  ــــْه مِـــَن الــشِّ يَــا هَـــاِدي اسْــــــَمعْ نِـــَداَء الــنَّاصِـــــــــحِ األَمِـــنيِ َوتَــَوجّـَ
لِــإِلضْــــــــــالَِل.  فَــالــنُّوُر ُمشْـــــــِرٌق َواألَمْـــُر ظَــاهِـــٌر َواآليَــاُت قَــْد أَحَـــــاطَــِت اآلفَــاَق.  َولِّ َوجْـــــَهَك شَـــــــطَْر اهللِ امْلُـَهيِْمِن الْــَقيُّومِ.  

َدعِ الرِّئَاَسَة لَِوْجِه اهللِ َواتْرُِك النَّاَس َوَشأْنَُهْم ألَنََّك َغيُْر َخِبيٍر واَلَ ُمطَّلِعٌ َعَلى أَْصِل األَْمِر.

ْر فِــي  ـــَداً.  تَـفَكَّ ـــِديـَن مُــَوحّـِ يَـا هَــاِدي كُـــْن فِــي سَــــــِبيِل اهللِ ذَا َوجْــــٍه َواحِــــٍد فَـالَ تَـُكْن عِـــنَْد امْلُشْــــــرِكِـــنَي ُمشْــــــرِكَـــاً َوعِـــنَْد امْلَُوحّـِ
ــِذي يَـــْحفَُظ َجسَـــــــَدهُ  ــِذيـــَن أَنْـــفَُقوا أَْرَواحَــــــُهْم َوأَمْــــَوالَـــُهْم فِــــي تِــــْلَك األَرِْض لَـــَعلََّك تَـــْعتَِبُر َوتَـــنْتَِبُه مِـــــْن رَقْـــَدتِــــَك.  إِنَّ الّـَ الّـَ

َوُروَحُه َوَما ِعنَْدهُ َخيٌْر أَمِ الَِّذي أَنْفََق ُكلََّها ِفي َسِبيِل اهللِ أَنِْصْف واَلَ تَُكْن ِمَن الظَّامِلنَِي.

ْك بِــالْــَعْدِل َوتَشَــــــبَّْث بِــاإِلنْــَصاِف عَـــَسى أَْن الَ تَــْجَعَل الــدِّيــَن شَــــــبََكاً لِــالصْــــــــــِطيَاِد واَلَ تُــْغِمْض عَـــيْنَيَْك عَـــِن الْــَحقِّ  تَــَمسَّ
ابْـِتَغاَء الـدِّيـنَاِر قَـْد بَـَلغَ ظُْلُمَك َوظُْلُم أَمْــثَالِـَك إِلَـى حَــــدٍّ أَِن اشْــــــتََغَل الْـَقَلُم األَعْــَلى بِــِذكْــِر هَــِذِه األُمُــوِر.  خَــْف عَــِن اهللِ 

َر َقاَل إِنَُّه يَنِْطُق ِفي ُكلِّ َشأٍْن إِنَِّني أَنَا اهللُ ال إِلَه إاِلَّ أَنَا امْلَُهيِْمُن اْلَقيُّوُم. إِنَّ امْلُبَشِّ
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ـــــبََب فِــي ذَلِــَك امْلَـنْعِ.  أَنْــِصفُوا بِــاهللِ واَلَ تَــُكونُــوا  يَــا أَهْـــَل الْــبَيَاِن قَــْد مَــنَُعوكُـــْم عَـــْن مُــالَقَــاِة األَْولِــيَاِء فَهَـــْل تَــْعرِفُــوَن السّـَ
مِــــَن الْـــَغافِـــلنَِي.  إِنَّ سَـــــــبََب امْلَـنْعِ َواضِــــــــــحٌ َوعِــــلَّتَُه ظَــاهِـــرَةٌ عِــــنَْد ذَِوي الْـــبََصِر َوأَهْـــِل امْلَـنْظَِر األَكْــــبَِر.  لِــئاَلَّ يَــطَّلِعَ أَحَـــــدٌ 

َعَلى أَْسرَارِِه َوأَْعَمالِِه.

ا مَــَضى َواآلَن عَـــَليْكَ  يَـا هَـــاِدي إِنّـََك مَــا كُـــنَْت مَــَعنَا واَلَ أَنْـَت مِـــَن امْلُـطَّلِِعنَي فَـالَ تَـْعَمْل بِــالـظَّنِّ فَـْلنَْضرِْب صَـــــــــفَْحاً عَـــمَّ
الَلَــِة كَـــَما كَـــاَن اْلحِــــزْبُ  َر فِــيَما ظَهَـــَر َوارْحَــــْم نَـفَْسَك َوأَنْـفَُس الْــِعبَاِد واَلَ تَـُكْن سَــــــبََب الـضَّ أَْن تُـرْجِـــعَ الْــبََصَر َوأَْن تُـفَكِّ
ـــــِبيُل َواضِـــــــــحٌ َوالــدَّلِــيُل الئِـــحٌ.  عَـــَليَْك أَْن تُــبَدَِّل الــظُّْلَم بِـــالْــَعْدِل َواالعْـــِتَساَف بِـــاإِلنْــَصاِف.  أَرْجُـــــو أَنْ  ابِـــُق.  فَــالسّـَ الــسَّ
ـَدَك نَــفََحاُت الْـــَوحْـــــيِ َويَــفُوزَ سَـــــــْمعُ فُــؤَاِدَك بِـــاإِلصْــــــــــَغاِء لِهَــــِذِه الْـــَكلَِمِة امْلُـبَارَكَــــِة [قُـــِل اهللُ ثُــمَّ ذَرْهُـــم فِـــي خَـــْوضِــــــــــِهم  تُــَؤيّـِ
ـَك ذَهَــــبَْت َورَأَيْــَت5 فَــاآلَن تَــَكلَّْم بِـــاإِلنْــَصاِف واَلَ تَــْجَعِل األَمْـــَر يَــْلتَِبسُ  ـَها الْـــَجاهِــــُل غَـــيُْر امْلُــطَّلِعِ إِنّـَ يَــْلَعبُوَن]4.  يَــا أَيّـُ
ا  عَــَليَْك َوعَــَلى الـنَّاِس.  اسْـــــتَِمعْ نِـَداَء امْلَظُْلومِ َواقْـِصْد بَحْــــَر الْـِعْلمِ اإِللَـِهيِّ لَـَعلََّك تَـتَزَيّـَُن بِـِطرَاِز الْـِعرْفَـاِن َوتَـنَْقِطعُ عَــمَّ
ــِذي ارْتَــفَعَ أَمَـــاَم ُوجُـــــوِه كُــــلٍّ مِــــَن امْلُـُلوِك َوامْلَـْمُلوِك مِــــْن غَـــيِْر سِــــــتٍْر واَلَ  سِــــــَوى اهللِ َواسْـــــــتَِمعْ نِـــَداَء الــنَّاصِـــــــــحِ امْلُـْشِفِق الّـَ
ـــِتي أَشْــــــــَرَق واَلََح مِـــــْن أُفُـــِقَها نَـــيِّرُ  حِــــــَجاٍب.  َواْدُع أَحْــــــزَاَب الْــــَعالَــــمِ طُـــرَّاً إِلَــــى مَــــالِـــِك الْــــِقَدمِ.  َوهَــــِذِه هِــــيَ الْــــَكلَِمُة الّـَ

اْلفَْضِل.

ِغينَِة َوالْـــبَْغَضاءِ  يَـــا هَــــاِدي قَـــْد بَـــذََل هَــــذَا امْلَــظُْلوُم َوهُــــَو مُــــنَْقِطعٌ عَــــِن الْـــَعالَـــمِ اْلُجهْــــَد الْـــَجِهيَد فِــــي إِطْــفَاِء نَـــاِر الـــضَّ
إِنْــَصاٍف أَْن يَــْشُكَر الْـــَحقَّ جَـــــلَّ جَـــــالَلُـــُه َويَــُقوَم عَــــَلى  امْلُشْـــــــتَِعَلِة فِـــي قُـــُلوِب األَحْـــــزَاِب.  َويَــجُِب عَــــَلى كُــــلِّ ِذي عَــــْدٍل َو
خِـــــْدمَـــِة هَــــذَا األَمْـــِر األَعْــــظَمِ عَــــَسى أَْن يَحُـــــلَّ الـــنُّوُر َمحَـــــلَّ الـــنَّاِر َوامْلَــَحبَُّة َمحَـــــلَّ الْـــبَْغَضاِء.  لَـــَعْمُر اهللِ إِنَّ ذلِـــَك هُــــوَ 
َك لَــوْ  إِنّـَ إِثْـبَاتِـــِه َو رَّاَء فِــي إِظْـَهاِر هَـــذَا األَمْــِر األَعْـــظَمِ َو َل الـباَليَـا َوالْــبَأْسَــــــاَء َوالـضَّ مَــْقُصوُد هَـــذَا امْلَـظُْلومِ.  َوقَــْد تَحَــــمَّ
ــــِبيَل َوهُــَو امْلُْقتَِدُر الْـَعِزيـزُ اْلجَــــِميُل، الْـبََهاُء مِــْن لَـُدنّـَا عَــَلى  أَنْـَصفَْت َلتَْشهَــُد بِــذَلِـَك.  إِنَّ اهللَ يَـُقوُل الْـَحقَّ َويَهْــِدي السّـَ

أَْهِل اْلبََهاِء الَِّذيَن َما َمنََعُهْم ظُْلُم الظَّامِلنَِي َوَسطَْوةُ امْلُْعتَِديَن َعِن اهللِ رَبِّ اْلَعامَلنَِي.

____________________________
(1) أرض الطّاء تعني مدينة طهران العاصمة اإليرانيّة.

(2) القرآن الكريم سورة التّكوير اآلية 6 و10.
(3) هادي دولت آبادي هو أحد علماء مدينة أصفهان، أصبح من أتباع حضرة الباب ثمَّ أيد ميرزا يحيى فعنّي ممثالً وخليفة 

له في إيران، وحينما اضطهد البابيّون أنكر دينه على املأل.
(4) القرآن الكريم سورة األنعام اآلية 91.

(5) يقصد بذلك جزيرة قبرص التي زارها دولت آبادي خّصيصاً ملالقاة يحيى أزل.

�٢٧



التََّجلِّيَاُت

َصِحيفَُة اهللِ امْلَُهيِْمِن اْلَقيُّومِ
اِمعُ ِمْن أُفُِقِه األَْعَلى ُهوَ السَّ

ـــــرُّ امْلَـْكنُوُن َوالـرَّمْــزُ امْلَخْـــزُوُن َوالْــِكتَاُب األَعْـــظَُم لِـألُمَــمِ َوسَــــــَماءُ  ُه هُـــَو السّـِ ُه الَ إِلَــَه إاِلَّ هُـــَو َوالّـَـِذي أَتَـى إِنّـَ َشهِــَد اهللُ أَنّـَ
فَاِت الْــُعْليَا فِـــي نَــاسُــــــوِت اإِلنْــَشاِء.  بِـــِه ظَهَـــَر مَـــا كَـــانَ  الْــَكرَمِ لِــْلَعالَــمِ.  َوهُـــَو اآليَــُة الْــُكبَْرى بَــنْيَ الْــَوَرى َومَـــطْلِعُ الــصِّ
ــــــرَْت بِـــظُُهورِِه كُــــتُُب اهللِ مِــــْن قَــبُْل َومِــــنْ  ـِذي بَشّـَ ـُه هُـــَو الّـَ َمخْــــزُونَــاً فِـــي أَزَِل اآلزَاِل َوَمسْـــــــتُورَاً عَـــْن أُولِــي األَبْــَصاِر.  إِنّـَ
َماِء َوَقبَْل أَْن يَظَْهَر  بَْعُد.  َمْن أََقرَّ ِبِه َوِبآيَاِتِه َوبَيِّنَاِتِه إِنَُّه أََقرَّ ِبَما نَطََق ِبِه لَِساُن اْلَعظََمِة َقبَْل َخْلِق األَرِْض َوالسَّ
ــامِ.  طُـــوبَـــى  مَــــَلُكوُت األَسْــــــــَمآِء.  بِــــِه مَــــاَج بَحْــــــُر الْــــِعْلمِ بَـــنْيَ األَنَـــامِ َوجَــــــَرى فُـــرَاُت الْــــِحْكَمِة مِـــــْن لَــــَدى اهللِ مَــــالِـــِك األَيّـَ
ـــَها سُــــــــْلطَاِن اآلخِــــــرَِة َواألُولَــــى  لِــــبَِصيٍر َشهِــــَد َورَأَى َولِــــَسِميعٍ سَــــــــِمعَ نِــــَداَءهُ األَحْـــــــَلى َولِــــيٍَد أَخَـــــذَِت الْــــِكتَاَب بِــــُقوَِّة َربّـِ

َولَِسِريعٍ َسرَُع إَِلى أُفُِقِه األَْعَلى َولَِقِويٍّ َما أَْضَعفَتُْه َسطَْوةُ األَُمرَاِء َوَضْوَضاُء اْلُعَلَماِء.

َة اهللِ َوبُــــرْهَـــــانَــــُه فِـــــي أَزَِل اآلزَاِل.   ْن أَنْــــَكَر حُـــــــجَّ ـــُه مِــــــمَّ َوَويْــــٌل مِلَـــْن أَنْــــَكَر فَــــْضَل اهللِ َوعَـــــطَاَءهُ َورَحْـــــــَمتَُه َوسُـــــــــْلطَانَــــُه إِنّـَ
َونَـِعيَماً مِلَْن نَـبَذَ الْـيَْوَم مَـا عِــنَْد الْـَقْومِ َوأَخَــذَ مَـا أُمِــَر بِـِه مِــْن لَـَدى اهللِ مَـالِـِك األَسْـــــَمآِء َوفَـاطِـــِر األَشْـــــيَاِء الّـَِذي أَتَـى مِــنْ 
سَـــــَماِء الْـِقَدمِ بِــاالسْـــــمِ األَعْــظَمِ َوِبسُـــــْلطَاٍن الَ تَـُقوُم مَــَعُه جُــــنُوُد األَرِْض.  يَْشهَـــُد بِــذَلِـَك أُمُّ الْـِكتَاِب فِــي أَعْــَلى امْلََقامِ.  
ـــا سَـــــــــِمْعنَا نِـــــَداَءَك مَـــــرَّةً بَــــْعَد مَـــــرٍَّة.  أَجَـــــــبْنَاَك بِـــــَما الَ تُــــَعاِدلُــــُه أَذْكَــــــاُر الْــــَعالَــــمِ.  َويَجِـــُد مِــــــنْهُ  يَــــا عَـــــلِيُّ قَــــبَْل أَكْــــــبَر1 إِنّـَ
اُق نَـفََحاِت الْــوِصَــــــــــاِل َوالْــَعطَْشاُن خَـــِريـَر كَـــْوثَـِر الْــَحيََواِن.  طُـوبَـى مِلَـْن فَـازَ  امْلُخْـــلُِصوَن عَـــرَْف بَـيَاِن الـرَّحْــــَمِن َوالْــُعشَّ
ــَك أَقْــــبَْلَت َوقَــــطَْعتَ  ــــاِب.  نَْشهَـــــُد أَنّـَ ُـــَهيِْمِن الْــــَعِزيـــِز الْــــَوهّـَ بِــــِه َوَوجَــــــَد مَــــا تَـــَضوََّع فِــــي هَـــــذَا الْــــِحنيِ مِـــــْن يَـــرَاعَـــــِة اهللِ امْل
ـِذيــَن كَــــفَُروا بِـــآيَــاتِ  ـِذي سُــــــجَِن بِـــَما اْكتَسَــــــبَْت أَيْــِدي الّـَ ـــــِبيَل إِلَــى أَْن َورَْدَت َوحَـــــَضرَْت َوسَــــــِمْعَت نِـــَداَء امْلَـظُْلومِ الّـَ السّـَ
ـــــَه وأَلُذُنِــــَك بِــــَما سَــــــــِمَعتْ  ـــِذي بِــــِه أَنَـــارَِت اآلفَـــاُق.  طُـــوبَـــى لِـــَوجْــــــِهَك بِــــَما تَـــَوجّـَ اهللِ َوبُـــرْهَــــانِــــِه َوأَنْـــَكُروا هَــــذَا الْــــفَْضَل الّـَ
بَـــَك إِلَــــيِْه فِــــي كُـــــلِّ  َولِـــلَِسانِــــَك بِــــَما نَـــطََق بِــــثَنَآِء اهللِ رَبِّ األَْربَـــاِب.  نَـــْسأَُل اهللَ أَْن يَـــْجَعَلَك عَــــَلَماً لِـــنُْصرَِة أَمْــــرِِه َويُـــَقرِّ
ــــرُهُــْم بِــَما نُـزَِّل لَـُهْم مِـــْن مَــَلُكوِت بَـيَاِن َربّـِِهْم مَــالِـِك يَـْومِ الْـِحَساِب.   األَحْــــَواِل.  َونَـذْكُـــُر أَْولِـيَآَء اهللِ َوأَحِـــبَّاَءهُ هُــنَاَك َونُبَشّـِ
اُل.  يَـا أَيّـَُها الـنَّاطِـــُق بِــثَنَائِــي اسْـــــَمعْ مَــا  رْهُــْم بِــأَنْـَواِر نَـيِِّر بَـيَانِــي.  إِنَّ َربّـََك هُــَو الْـَعِزيـزُ الْـفَضَّ ـرْهُــْم مِــْن قِــبَلِي َونَـوِّ ذَكّـِ
ُه افْـتََرى عَـــَلى اهللِ.  َومِـــنُْهمْ  بُـوبِــيََّة.  َومِـــنُْهْم مَــْن قَــاَل إِنّـَ ُه ادَّعَـــى الـرُّ امِـــي.  مِـــنُْهْم مَــْن قَــاَل إِنّـَ قَــالَــُه الـظَّامِلُـوَن فِــي أَيّـَ
ـــا أَرَْدنَــــا أَْن نُــــبَدَِّل الــــلَُّغةَ  ـــُهْم مِــــــْن عَـــــبََدِة األَْوهَـــــامِ.  إِنّـَ ـــُه ظَهَــــــَر لِــــْلفََساِد.  تَــــبَّاً لَـــــُهْم َوسُـــــــــْحَقاً لَـــــُهْم أاَلَ إِنّـَ مَـــــْن قَـــــاَل إِنّـَ

اْلفُْصَحى إِنَّ َربََّك ُهَو امْلُْقتَِدُر امْلُْختَاُر.

أَرَْدنَا أَْن نَنِْطَق ِباللَُّغِة اْلفَارِِسيَِّة َعَسى أَْن يَْسَمعَ أَْهُل إِيرَاَن طُرَّاً بَيَانَاِت الرَّْحَمِن َوأَْن يُْقِبُلوا ويُْدرُِكوَها.

�٢٨



ُل التََّجلِّي األَوَّ

ــِذي أَشْــــــــَرَق مِــــْن شَــــــــْمِس الْـــَحِقيَقِة هُــــَو مَــــْعرِفَـــُة اهللِ جَــــــلَّ جَــــــالَلُـــه.  واَلَ تَـــتََحقَُّق مَــــْعرِفَـــُة سُـــــــْلطَاِن الْـــِقَدمِ إاِلَّ بِــــَمْعرِفَـــةِ  الّـَ
ـــــــرُّ  ــُه هُــــَو الْـــَغيُْب امْلَــْكنُوُن َوالسّـِ إِنّـَ اكِـــــُن َوامْلُسْــــــــتَِوْي عَــــَلى عَــــرِْش الـــظُُّهوِر َو ــُه مُــــَكلُِّم الـــطُّوِر الـــسَّ االسْــــــــمِ األَعْــــظَمِ.  إِنّـَ
ـنَِت الْـــُكتُُب اإِللَـــِهيَُّة مِــــْن قَـــبُْل َومِــــْن بَــْعُد َوبِـــثَنَائِـــِه نَــطََقْت.  بِـــِه نُــِصَب عَــــَلُم الْـــِعْلمِ فِـــي الْـــَعالَـــمِ  امْلَخْــــزُوُن.  بِـــِذكْــــرِِه تَــزَيّـَ
َوارْتَــفََعْت رَايَــُة الــتَّْوحِــــيِد بَــنْيَ األُمَــمِ.  الَ يَــتََحقَُّق لِــَقاُء اهللِ إاِلَّ بِــلَِقائِــِه.  بِــِه ظَهَـــَر مَــا كَـــاَن َمسْــــــتُورَاً َومَــْخِفيَّاً مِـــْن أَزَلِ 
َمَواِت َواألَرِْض إاِلَّ مَــــْن شَــــــــاَء اهللُ.  الَ يَـــُكونُ  ــُه ظَهَــــَر بِــــالْـــَحقِّ َونَـــطََق بِــــَكلَِمٍة انْـــَصَعَق بِــــَها مَــــْن فِــــي الـــسَّ اآلزَاِل.  إِنّـَ

اإِليَماُن

بِـــاهللِ َوعِــــرْفَـــانِـــِه كَــــامِــــالً إاِلَّ بِـــتَْصِديـــِق مَـــا ظَهَــــَر مِــــنُْه وَكَــــذلِـــَك الْـــَعَمِل بِـــَما أُمِــــَر بِـــِه َوبِـــَما نُـــزَِّل فِـــي الْـــِكتَاِب مِــــَن الْـــَقَلمِ 
األَعْـــَلى.  عَـــَلى امْلُنَْغِمسِــــــنَي فِـــي بَحْـــــِر الْــبَيَاِن أَْن يَــُكونُــوا فِـــي كُـــلِّ حِــــنيٍ نَــاظِــــِريــَن إِلَــى األََوامِـــِر َوالــنََّواهِـــي اإِللَــِهيَِّة.  

إِنَّ أََواِمرَهُ ِهيَ اْلِحْصُن األَْعظَُم لِِحفِْظ اْلَعاَلمِ َوِصيَانَِة األَُممِ.  نُورَاً مِلَْن أََقرَّ َواْعتَرََف َونَارَاً مِلَْن أَْدبََر َوأَنَْكَر.

التََّجلِّي الثَّاِني

هُــَو االسْـــــِتَقامَـُة عَــَلى أَمْـِر اهللِ َوحُــــبِِّه جَــــلَّ جَــــالَلُـه.  َوهَــذَا الَ يَـتََحقَُّق إاِلَّ بِـامْلَْعرِفَـِة الْـَكامِــَلِة واَل تَـتََحقَُّق امْلَْعرِفَـُة الْـَكامِــَلةُ 
َك ِبهَــــِذِه الْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا َوشَــــــــرَِب مِــــْن كَــــْوثَـــِر الْـــبَيَانِ  إاِلَّ بِــــاإِلقْـــرَاِر بِــــَكلَِمِة يَـــفَْعُل مَــــا يَـــَشاُء امْلُــبَارَكَــــِة.  كُــــلُّ نَـــفٍْس تَـــَمسَّ
امْلُوَدعِ فِـيَها شَـــــاهَــَد نَـفَْسُه ُمسْـــــتَِقيَماً عَــَلى شَـــــأٍْن ال تَـْمنَُعُه كُــتُُب الْـَعالَـمِ عَــْن أُمِّ الْـِكتَاِب.  حَــــبَّذَا هَــذَا امْلََقاُم األَعْــَلى 
ْر ِفي َضَعِة َمَقامِ امْلُْعرِِضنَي.  يَنِْطُق اْلُكلُّ ِبَكلَِمِة إِنَُّه ُهَو  َوالرُّتْبَُة اْلُعْليَا َواْلَغايَُة اْلُقْصَوى.  يَا َعلِيُّ َقبَْل أَْكبَر فَكِّ
ـُهْم يُــْعرِضُــــــــــوَن إِْن ظَهَــــَر لَـــُهْم عَـــَلى قَـــْدِر سَـــــــمِّ إِبْــرٍَة مَـــا يُــَخالِــفُ  َمحْـــــُموٌد فِـــي فِـــْعلِِه َومُـــطَاٌع فِـــي أَمْـــرِِه.  مَـــعَ ذَلِــَك فَــِإنّـَ
ـُه لَــْو يَــْحكُم عَـــَلى األَرِْض حُـــــْكمَ  نَــفَْسُهْم َوهَـــَواهُـــْم.  قُــْل مَـــا مِـــْن أَحَـــــٍد يَــْعَلُم مُـــْقتََضيَاِت الْــِحْكَمِة الْــبَالِــَغِة اإِللَــِهيَِّة، إِنّـَ
َماِء لَـــيَْس ألَحَــــــٍد أَْن يَـــْعتَرَِض عَــــَليِْه، هَــــذَا مَــــا َشهِــــَد بِــــِه نُـــْقطَُة الْـــبَيَاِن فِــــيَما أَنْـــزَلَـــُه بِــــالْـــَحقِّ مِــــْن لَـــَدى اهللِ فَـــالِـــقِ  الـــسَّ

اإِلْصبَاحِ.

التََّجلِّي الثَّالُِث

ُعوِد.  تَــْحِصيُلُه ُواجِــــٌب عَــــَلى  نَائِـــعُ.  أَلْـــِعْلُم هُــــَو بِـــَمنْزِلَـــِة الْـــَجنَاحِ لِــْلُوجُـــــوِد َومِــــرْقَـــاةٌ لِــلصُّ  هُــــَو الْـــُعُلوُم َوالْـــفُنُوُن َوالــصَّ
ــــِتي تُــــبَْدأُ بِـــــالْـــــَكالَمِ َوتَــــنْتَِهي بِـــــالْـــــَكالَمِ.  إِنَّ  ــــِتي يَــــنْتَِفعُ مِــــــنَْها أَهْـــــُل األَرِْض َولَـــــيَْس تِـــــْلَك الّـَ .  َولَـــــِكنَّ الْـــــُعُلوَم الّـَ الْـــــُكلِّ
امِــِعنَي.   نَائِـعِ حَـــقَّاً عَــِظيَماً عَــَلى أَهْــِل الْـَعالَـمِ.  يَْشهَــُد بِـذَلِـَك أُمُّ الْـبَيَاِن فِـي امْلَآِب نَـِعيَماً لِـلسَّ ألَصْـــــــــَحاِب الْـُعُلومِ َوالـصَّ
إِنَّ الْـــــَكنْزَ الْـــــَحِقيِقيَّ لِــــإِلنْــــَساِن هُــــــَو فِـــــي الْـــــَحِقيَقِة عِــــــْلُمُه، َوهُــــــَو عِــــــلَُّة الْـــــِعزَِّة َوالــــنِّْعَمِة َوالْـــــفَرَحِ َوالــــنََّشاِط َوالْـــــبَْهَجةِ 

ْجِن اْلَعِظيمِ. َواالنِْبَساِط، َكذَلَِك نَطََق لَِساُن اْلَعظََمِة ِفي َهذَا السِّ

التََّجلِّي الرَّاِبعُ

ــــــْدرَِة امْلُـبَارَكَــــِة الــظَّاهِـــرَِة َوأَثْــَمارِهَـــا.   بُــوبِـــيَِّة َوأَمْـــثَالِــَها.  لَـــْو نَــظََر كُــــلُّ ِذي بَــَصٍر فِـــي السّـِ هُـــَو فِـــي ِذكْــــِر األُلُـــوهِـــيَِّة َوالــرُّ
إِنََّها تُْغِنيِه َعْن ُدوِنَها َويَْعتَرُِف ِبَما نَطََق ِبِه ُمَكلُِّم الطُّوِر َعَلى َعرِْش الظُُّهوِر.

�٢٩



ـَها الْــِعبَاُد إِنْ  ـَك َوعَـــرِّفْــُهْم صِـــــــــرَاطَــُه امْلُسْـــــــتَِقيَم َونَــبَأَهُ الْــَعِظيَم.  قُــْل يَــا أَيّـُ ـــِر الــنَّاَس بِـــآيَــاِت َربّـِ يَــا عَـــلِيُّ قَــبَْل أَكْــــبَر ذَكّـِ
كُـــــنْتُْم مِـــــْن أَهْــــِل الْــــَعْدِل َواإِلنْـــَصاِف لَــــَصدَّقْــــتُْم بِــــَما جَــــــَرى مِـــــَن الْــــَقَلمِ األَعْــــَلى إِْن كُـــــنْتُْم مِـــــْن أَهْــــِل الْــــبَيَاِن فَـــالْــــبَيَانُ 
ــــــْدرَِة َونِـــَدائِـــَها البْــِن عِــــْمرَاَن.   ُروا فِـــي تَجَـــــلِّي السّـِ إِْن كُــــنْتُْم مِــــْن أَهْــــِل الْـــفُرْقَـــاِن تَــفَكَّ الْـــفَارِسِــــــيُّ يُــرْشِــــــُدكُــــْم َويَــْكِفيُكْم َو
ُسبَْحاَن اهللِ َكاَن الظَّنُّ أَنَّ اْلِعرْفَاَن َقْد َوَصَل َلَدى ظُُهوِر اْلَحقِّ إَِلى َحدِّ اْلَكَماِل َوبََلغَ َغايَتَُه اْلُقْصَوى، َغيَْر أَنَُّه 

َ اآلَن أَنَّ اْلِعرْفَاَن َلَدى امْلُْعرِِضنَي تََدنَّى َوبَِقيَ ُدوَن َحدِّ اْلبُُلوغِ. تَبنَيَّ

ُل لَــُكمُ  جَــــرَِة الَ يَـْقبَُلونَـُه مِـــْن سِـــــْدرَِة الْــُوجُــــوِد.  قُــْل يَـا أَهْــَل الْــبَيَاِن الَ تَـتََكلَُّموا بِــَما تُـَسوِّ يَـا عَــلِيُّ إِنَّ مَــا قَــِبُلوهُ مِـــَن الشَّ
جَــــرَِة.  لـَعْمُر اهللِ لَــْو لَــمْ  وَن بِــالْــَكلَِمِة امْلُـبَارَكَـــِة الّـَـِتي ظَهَـــرَْت مِـــَن الشَّ الـنَّفُْس َوالْــَهَوى.  إِنَّ أَكْـــثََر أَحْــــزَاِب الْــَعالَــمِ مُــِقرُّ
لِ  ُل فِــي أَوَّ اِل َوهَـــالَكِـــِهْم.  يَــتَفَضَّ َـا تَــَكلََّم قَــطُّ هَـــذَا امْلَـظُْلوُم بِــَما هُـــَو سَــــــبَُب اضْــــــــــِطرَاِب الــُجهَّ ـــــُر ملَّ يَــُكْن مَــا ذَكَـــرَهُ امْلُبَشّـِ
اْلبَيَاِن ِفي ِذْكِر َمْن يُظِْهرُهُ اهللُ َجلَّ ظُُهورُهُ َقاِئالً: الَِّذي يَنِْطُق ِفي ُكلِّ َشأٍْن إِنَِّني أَنَا اهللُ الَ إَِلَه إاِلَّ أَنَا رَبُّ ُكلِّ 
ُل فِـي مَـَقامٍ آخَــَر عِــنَْد ِذكْــِر مَـْن يَظْهَــرُ  إِنَّ مَـا ُدونِـي خَــْلِقي.  أَْن يَـا خَــْلِقي إِيّـَاَي فَـاعْــبُُدوِن.  وَكَــذَلِـَك يَـتَفَضَّ شَـــــيٍْء َو

ُل اْلَعاِبِديَن. َقاِئالً: إِنَِّني أَنَا أَوَّ

ُر فِـــي الْــَعابِـــِد َوامْلَـْعبُوِد، لَــَعلَّ عِــــبَاَد األَرِْض يَــفُوزُوَن بِـــَقطْرٍَة مِــــْن بَحْـــــِر الْــِعرْفَــاِن َويُــْدرِكُــــوَن مَـــَقامَ  َواآلَن يَــجُِب الــتَّفَكُّ
.  طُوبَى مِلَْن أََقرَّ َواْعتَرََف َوَويٌْل لُِكلِّ ُمنِْكٍر بَِعيٍد. الظُُّهوِر.  إِنَُّه ظََهَر َونَطَق ِباْلَحقِّ

ــِذيـــنَ  ــِتي أَحَــــــاَط عَــــَلى الْـــَعالَـــمِ ظِـــــلَُّها واَلَ تَـــُكونُـــوا مِــــْن جَــــــبَابِــــرَِة األَرِْض الّـَ ــــــْدرَِة الّـَ يَـــا مَــــألَ األَرِْض اسْـــــــَمُعوا نِــــَداَء السّـِ
اغِـــــِريـــَن فِــــي كِـــــتَاِب اهللِ رَبِّ الْـــَعامَلِـــنَي.  الْـــبََهاءُ  ــُهْم مِـــــَن الـــصَّ أَنْـــَكُروا ظُـــُهوَر اهللِ َوسُـــــــْلطَانَـــُه وَكَـــــفَُروا بِــــِنْعَمِتِه.  أاَلَ إِنّـَ

امْلُْشِرُق ِمْن أُفُِق َسَمآِء ِعنَايَِتي َعَليَْك َوَعَلى َمْن َمَعَك َويَْسَمعُ َقْوَلَك ِفي أَْمِر اهللِ اْلَعِزيِز اْلَحِميِد.

__________________
(1) هـو عـلي أكـبر الـبنّآء أحـد األحـبّاء األوفـياء فـي مـديـنة يـزد، الـذي وضـع مخـطّطاً لـبناء مشـرق األذكـار فـي مـديـنة عـشق آبـاد 

وفاز مخطّطه بموافقة حضرة عبدالبهاء إنّه ضّحى بنفسه في سبيل عقيدته واستشهد عام 1903 في مدينة يزد. 
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اْلَكلَِماُت اْلِفرَْدْوِسيَُّة

ُهوَ النَّاِطقُ ِباْلَحقِّ ِفي َمَلُكوِت اْلبَيَاِن

ْدِق َواألَلْـطَاِف إِنَّ امْلَظُْلوَم يَـبِْكي َويَـُقوُل يَـنُوُح َويُـنَاِدي: إِلَـِهي إِلَـِهي  يَـا مَــَشاِرَق الْـَعْدِل َواإِلنْـَصاِف َومَــطَالِـعَ الـصِّ
زَيِّن ُرُؤوَس أَْولِيَاِئَك ِبِإْكلِيِل االنِْقطَاعِ َوَهيَاِكَلُهْم ِبِطرَاِز التَّْقَوى.  يَنْبَِغي ألَْهِل اْلبََهاِء أَْن يَنُْصُروا الرَّبَّ ِببَيَاِنِهْم 

َويَِعظُوا النَّاَس ِبأَْعَمالِِهْم َوأَْخالَِقِهْم.  أَثَُر األَْعَماِل أَنْفَذُ ِمْن أَثَِر األَْقَواِل.

1عَـــــَليَْك ثَـــنَآُء اهللِ َوبَـــَهاؤُهُ.  قُــــْل إِنَّ اإِلنْـــَساَن يَـــرْتَـــِفعُ بِــــأَمَــــانَـــِتِه َوعِـــــفَِّتِه َوعَـــــْقلِِه َوأَخْـــــالَقِــــِه َويَهْـــــِبطُ  يَـــا حَــــــيَْدُر قَــــبَْل عَـــــلِيٍّ
ِبِخيَانَِتِه وََكِذِبِه َوَجْهلِِه َوِنفَاِقِه.  َلَعْمِري الَ يَْسُمو اإِلنَْساُن ِبالزِّينَِة َوالثَّْرَوِة بَْل ِباآلَداِب َوامْلَْعرِفَِة.

ـــْوا عَـــــَلى الْــــَكِذِب َوالــــظُّنُوِن.  أَيْــــَن مَـــــَقاُم تِـــــْلَك الــــنُّفُوِس مِــــــْن مَـــــَقامِ رِجَـــــــاٍل عَـــــبَُروا خَـــــلِيجَ  إِنَّ أَكْــــــثََر أَهْـــــِل إِيــــرَاَن تَــــَربّـَ
األَسْــــــَمآِء َورَفَـُعوا الْــِخبَآَء عَـــَلى شَــــــاِطئِ بَحْــــِر الـتَّْقِديـِس.  َوبِــاْلجُــــْمَلِة إِنَّ تِـــْلَك الـنُّفُوَس امْلَـْوجُــــوَدةَ لَــْم تَـُكْن َولَــْن تَـُكونَ 

ُكوُر]2. الِئَقًة الْسِتَماعِ تَْغِريِد َحَماَماِت اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى إاِلَّ َقلِيٌل ِمنُْهْم [َوَقلِيٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَّ

ُكوَن ِباالْسمِ َوُهْم  ُحوَن َقطْرَةً ِمْن بَْحِر اْلَوْهمِ َعَلى بَْحِر اإِليَقاِن يَتََمسَّ إِنَّ أَْكثََر اْلِعبَاِد يَأْتَِنُسوَن ِباألَْوَهامِ يُرَجِّ َو
َمحْــــُرومُــوَن عَــِن امْلَْعنَى.  يَتَشَــــــبَّثُوَن بِــالـظُّنُوِن َوهُــْم مَــْمنُوعُــوَن عَــْن َمشْــــــِرِق اآليَـاِت اإِللَــِهيَِّة.  عَــَسى اهللُ أَْن يُـَؤيّـَِدكُـــمْ 

ِفي َجِميعِ األَْحَواِل َعَلى َكْسِر أَْصنَامِ األَْوَهامِ َوَخْرِق ُسبَُحاِت األَنَامِ.

األَمْــُر بِــيَِد اهللِ ُمظْهِــِر الْــَوحْــــيِ َواإِللْــَهامِ َومَــالِـِك يَـْومِ الْــِقيَامِ.  قَــْد سَــــــِمْعنَا مَــا ذَكَـــرَهُ جَــــنَاُب امْلَـذْكُـــوِر فِــي حَــــقِّ بَـْعضِ 
.  فَـــِإنَّ بَـــْعَضاً مِــــَن الـــنُّفُوِس الْـــَغافِــــَلِة يَـــِسيُروَن فِــــي الْـــِبالَِد بِــــاسْـــــــمِ الْـــَحقِّ َويَشْـــــــتَِغُلونَ  امْلُــبَلِِّغنَي.  قَـــْد نَـــطََق بِــــالْـــَحقِّ
وا ذَلِـَك بِــالـنُّْصرَِة َوالـتَّبْلِيغِ.  مَــعَ أَنَّ أَنْجُــــَم شَــــــرَائِــِط امْلُبَلِِّغنَي ُمشْـــــرِقَـٌة واَلَئِــَحٌة مِــْن آفَـاِق سَـــــَمَواتِ  بِــتَْضِييعِ أَمْــرِِه َوسَـــــمُّ
األَْلَواحِ اإِلَلِهيَِّة.  َوَقْد َشِهَد ُكلُّ ُمنِْصٍف َواطََّلعَ ُكلُّ بَِصيٍر ِبأَنَّ اْلَحقَّ َجلَّ َجالَُلُه َقْد تََكلََّم َوَعلََّم األَنَاَم ِفي اللَّيَالِي 
ْمعِ بنَْيَ اْلَجْمعِ ُمْشرُِقوَن واَلَِئُحوَن  َواألَيَّامِ َما ُهَو َسبَُب ارِْتفَاعِ َمَقاَماِت اإِلنَْساِن َوَمرَاِتِبِه َوأَنَّ أَْهَل اْلبََهاِء َكالشَّ
ُكوَن.  َوهَــذَا امْلََقاُم سُـــــْلطَاُن امْلََقامَـاِت.  طُوبَـى مِلَْن نَـبَذَ مَـا عِــنَْد الْـَعالَـمِ رَجَـــاَء مَـا عِــنَْد اهللِ مَـالِـكِ  َوبِـِإرَاَدِة اهللِ مُـتََمسِّ
الْــــِقَدمِ.  قُــــْل: إِلَــــِهي إِلَــــِهي تَـــرَانِــــي طَـــائِــــفَاً حَــــــْوَل إِرَاَدتِــــَك َونَـــاظِـــــرَاً إِلَــــى أُفُـــِق جُــــــوِدَك َومُــــنْتَِظرَاً تَجَــــــلِّيَاِت أَنْـــَواِر نَـــيِّرِ 

ِبنَي أَْن تَْجَعَل أَْولِيَاَءَك ُمنَْقِطِعنَي َعطَاِئَك.  أَْسأَُلَك يَا َمْحبُوَب أَفِْئَدِة اْلَعارِِفنَي َوَمْقُصوَد امْلَُقرَّ

ــْدهُــــْم بِـــُجنُودِ  رْهُــــْم بِـــنُوِر االنْـــِقطَاعِ.  ثُـــمَّ أَيّـِ ــنُْهْم بِـــِطرَاِز الـــتَّْقَوى َونَـــوِّ ِكنَي بِـــإرَاَدتِــــَك.  أَْي رَبِّ زَيّـِ عَــــْن إِرَاَدتِــــِهْم مُـــتََمسِّ
ـَك أَنْــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــَلى مَـــا تَــَشآُء َوفِـــي  إِظْــَهاِر أَمْـــرَِك بَــنْيَ عِــــبَاِدَك.  إِنّـَ الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَاِن إِلعْــــآلِء كَــــلَِمِتَك بَــنْيَ خَــــْلِقَك َو

َقبَْضِتَك زَِماُم األُُموِر.  الَ إَِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ اْلَغفُوُر.

ـَها الــنَّاظِــــُر إِلَــى الْــَوجْـــــِه.  قَــْد َورََد فِــي هَـــِذِه األَيّـَـامِ مَــا كَـــاَن سَــــــبَبَاً لِْلحُـــــزِْن األَكْـــبَِر.  ظَهَـــَر مِـــْن بَــْعِض الــظَّامِلِـنيَ  يَــا أَيّـُ
ْدِق َواألَمَــانَـِة َوالْــَعْدِل َواإِلنْـَصاِف.  َومَــعَ ظُـُهورِ  ـِذيـَن يَنْسِـــــبُوَن أَنْـفَُسُهْم إِلَــى الْــَحقِّ مَــا ارْتَـَعَدْت بِــِه فَـرَائِــُص الـصِّ الّـَ
إِجْــــرَآِء الْـَعطَآِء لَـُه فَـَعَل مَــا بَـَكْت بِــِه عَــنْيُ اهللِ َولَـَقْد ذَكَـــرْنَـا مِـــْن قَـبْلُ  ْخِص امْلَْعُلومِ َو كَـــَماِل الْـِعنَايَـِة فِــي حَــــقِّ ذَلِـَك الـشَّ
ــَر َواالنْـِتبَاهَ َوسَــــــتَرْنَـاهُ سِـــــِننَي لَــَعلَُّه يَـنْتَِبُه َويَـرْجِـــعُ فَـَلْم يَظْهَـــْر لِـذَلِـَك أَثَـٌر.  َوقَــاَم أَخِــــيرَاً بِــتَْضِييعِ أَمْــرِ  مَــا يُـوجِـــُب الـتَّذَكّـُ

�٣١



اهللِ أَمَــاَم ُوجُــــوِه اْلخَـــْلِق َوهَــتِْك سِـــــتِْر اإِلنْـَصاِف َولَـْم يَـرْحَــــْم نَـفَْسُه واَلَ أَمْــَر اهللِ.  َواآلَن قَـْد غَـَلَب حُــــزُْن أَعْــَماِل بَـْعضِ 
ُه هُــَو الْــَغفَّارُ  اآلخَــِريـَن عَــَلى حُــــزِْن أَعْــَمالِـِه.  أَطْـُلُب مِـــَن الْــَحقِّ أَْن يُـَؤيّـَِد الـنُّفُوَس الْــَغافِــَلَة عَــَلى الـرُّجُــــوعِ َواإِلنَـابَـِة إِنّـَ

اُل اْلَكِريُم. َوُهَو اْلفَضَّ

َك اْلُكلُّ ِباالتَِّحاِد َواالتِّفَاِق َويَْشتَِغُلوا ِبنُْصرَِة أَْمِر اهللِ َلَعلَّ النُّفُوَس اْلَغاِفَلَة تَفُوزُ  يَجُِب ِفي َهِذِه األَيَّامِ أَْن يَتََمسَّ
. ِبَما ُهَو َسبَُب اْلفَالَحِ األَبَِديِّ

َك بِـــُعْرَوٍة َومَـــعَ  ْعِف.  وَكُــــلُّ حِـــــزٍْب اتَّخَــــذَ سَـــــــِبيالً َوتَــَمسَّ َوبِـــاْلجُـــــْمَلِة إِنَّ اخْـــِتالََف األَحْـــــزَاِب قَــْد صَــــــــــاَر سَـــــــبَبَاً َوعِــــلًَّة لِــلضَّ
اْلَجْهِل َواْلَعَمى يَْحَسبُوَن أَنْفَُسُهْم أُولِي اْلبََصِر َواْلِعْلمِ.

َومِـــْن جُــــْمَلِة تِــْلَك األَحْــــزَاِب عُــرَفَـآُء مِـــلَِّة اإِلسْـــــالَمِ فَـِإنَّ بَـْعَض تِــْلَك الـنُّفُوِس تَشَـــــبَّثُوا بِــَما هُــَو سَـــــبَُب اْلخُـــُموِد َواالنْـِزَوآِء.  
لَـــَعْمُر اهللِ إِنَّ ذَلِـــَك يَحُــــــطُّ مِـــــْن مَــــَقامِـــــِهْم َويَـــِزيـــُد فِــــي غُـــُرورِهِــــْم.  الَ بُـــّد أَْن يَظْهَـــــَر مِـــــَن اإِلنْـــَساِن ثَـــَمٌر ألَنَّ اإِلنْـــَسانَ 
جَــــُر بِــالَ ثَــَمٍر الَئِــٌق لِــلنَّاِر.  َولَــَقدْ  جَــــِر بِــالَ ثَــَمٍر.  َوالشَّ الْــَخالِــي مَــَن الــثََّمِر كَـــَما نَــطََق بِــِه حَــــْضرَةُ الــرُّوح3ِ بِــَمثَابَــِة الشَّ
ـــــــبَُب األَعْـــــظَُم لِـــظُُهوِر خُـــــُموِد الْــــِعبَاِد َوأَْوهَـــــامِـــــِهْم.  َوفِــــي  ذَكَـــــرَْت تِـــــْلَك الـــنُّفُوُس فِــــي مَــــَقامَــــاِت الـــتَّْوحِــــــيِد مَــــا هُـــــَو السّـَ
.  َومِــنُْه اآليَـاتُ  .  َوالْـَحقُّ مُـَقدٌَّس عَــِن الْـُكلِّ َوآيَـاتُـُه ظَاهِــرَةٌ فِـي الْـُكلِّ الْـَحِقيَقِة رَفَـُعوا الْـفَْرَق َوَحسِــــبُوا أَنْـفَُسُهْم الْـَحقَّ
َوَليْسَـــــْت نَـفَْسُه.  َوالْـُكلُّ مَــذْكُــوٌر َومَــْشُهوٌد فِــي َدفْـتَِر الْـَكْوِن.  َوصُـــــــــورَةُ الْـَعالَـمِ أَعْــظَُم كِــتَاٍب يُـْدرُِك مِــنُْه كُــلُّ ِذي بَـَصرٍ 
ْمِس فَـــِإنَّ أَنْـــَوارَهَــــا  رَاِط امْلُسْـــــــتَِقيمِ َوالـــنَّبَِإ الْـــَعِظيمِ.  انْـــظُُروا إِلَـــى تَجَـــــلِّيَاِت الـــشَّ مَـــا هُــــَو سَـــــــبَُب الْـــُوصُـــــــــــوِل إِلَـــى الـــصِّ
أَحَــــاطَـِت الْـُوجُــــوَد َولَـِكنَّ ظُـُهوَر التَّجِلِّيَاِت مِـــنَْها َوَليْسَـــــْت هِــيَ نَـفَْسها وَكُـــلُّ مَــا يُـَشاهَــُد فِــي الْـُوجُــــوِد حَــــاٍك عَــْن قُـْدرَتِــهِ 

. َوِعْلِمِه َوفَْضلِِه َوُهَو ُمَقدٌَّس َعِن اْلُكلِّ

4 لَـْو تُـوجَــــُد أُذُنٌ  ــــبْزَواِريُّ قَـاَل حَــــْضرَةُ امْلَِسيحِ أَعْــطَيَْت األَطْفَاَل مَــا حُــــرَِم مِــنُْه الْـُعَلَمآُء َوالْـُحَكَمآُء.  قَـاَل الْـَحِكيُم السّـَ
إاِلَّ فَزَْمزََمُة ِسْدرَِة الطُّوِر َمْوُجوَدةٌ ِفي ُكلِّ َشَجرٍَة.  َوَقْد َخاطَبْنَا ذَلَِك اْلَحِكيَم امْلَذُْكوَر امْلَْشُهوَر ِفي َلْوحِ  َواِعيٌَة َو
ــُه إِذَا َكـــانَـــْت هَــــِذِه الْـــَكلَِمُة فِــــي الْـــَحِقيَقِة صَـــــــــــَدرَْت مِــــنَْك فَـــلَِم لَـــمْ  ائِــــِل عَــــْن بَـــِسيطَِة الْـــَحِقيَقِة بِــــأَنّـَ أَحَــــــِد الْـــُحَكَماِء الـــسَّ
إِْن كُــــنَْت سَـــــــِمْعَت َومــنََعَك عَـــِن الْـــَجَواِب الْـــَخْوفُ  تَــْسَمعْ نِـــَدآَء سِــــــْدرَِة اإِلنْــَساِن امْلُـرْتَــِفعَ مِــــْن أَعْـــَلى مَـــَقامِ الْـــَعالَـــمِ.  َو
ـَك َمحْـــــُروٌم عَـــنِ  إِْن لِــْم تَــْسَمعْ فَــِإنّـَ ْخِص لَــْم يَــُكْن َولَــْن يَــُكوَن الئِـــَقاً لِــلذِّكْـــِر َو َوامْلُـَحافَــظَُة عَـــَلى ُروحِــــَك فَــِمثُْل هَـــذَا الــشَّ

ْمعِ. السَّ

وِر َوهُــــَو قَـــَلِميَ األَعْــــَلى  ــا نَـــفَْخنَا فِـــي الـــصُّ ــُهْم فِـــي الْـــَقْوِل فَخْــــُر الْـــَعالَـــمِ َوفِـــي الْـــَعَمِل عَــــاُر األُمَـــمِ.  إِنّـَ َوبِـــاْلجُـــــْمَلِة إِنّـَ
اُل الْـــَقِديـــُم.  قُـــْل يَـــا َمْعشَـــــــَر الْـــُعَلَماِء هَــــلْ  َوانْـــَصَعَق مِــــنُْه الْـــِعبَاُد إاِلَّ مَــــْن حَــــــِفظَُه اهللُ فَـــْضالً مِــــْن عِــــنِْدِه َوهُــــَو الْـــفَضَّ
تَــْعتَرِضُــــــــــوَن عَـــَلى قَـــَلمٍ إِذَا ارْتَــفَعَ صَــــــــــِريــرُهُ اسْـــــــتََعدَّ مَـــَلُكوُت الْـــبَيَاِن إِلصْــــــــــَغائِـــِه َوخَـــَضعَ كُــــلُّ ِذكْــــٍر عِــــنَْد ِذكْــــرِِه الْـــَعِزيــزِ 

اْلَعِظيمِ.  اتَُّقوا اهللَ واَلَ تَتَِّبُعوا الظُّنُوَن َواألَْوَهاَم.  اتَِّبُعوا َمْن أَتَاُكْم ِبِعْلمٍ ُمِبنيٍ َويَِقنيٍ َمِتنيٍ.

ـــــــــُدوَن.   ـَف عَـــْن إِظْـَهارِِه إِذْ امْلُـنِْكُروَن فِــي امْلَـَكامِـــِن مُــتَرَصّـِ سُــــــبَْحاَن اهللِ إِنَّ كَـــنْزَ اإِلنْــَساِن بَــيَانُــُه.  َوهَـــذَا امْلَـظُْلوُم تَــَوقّـَ
ْلنَا َعَليِْه َوفَوَّْضنَا األُُموَر إَِليِْه أَلِحفُْظ ِمَن اهللِ رَبِّ اْلَعامَلنِيِ.  إِنَّا تَوَكَّ

َوهُــَو َحسْـــــبُنَا َوَحسْـــــُب كُــلِّ شَــــــيٍْء.  هُــَو الّـَِذي بِــِإذْنِــِه َوأَمْــرِِه أَشْــــــَرَق نَـيُِّر االقْـِتَداِر مِــْن أُفُـِق الْـَعالَـمِ.  طُوبَـى مِلَْن َشهِــدَ 
ـِذيــَن َليْسَــــــْت حِــــْكَمتُُهمْ  َوعَـــرََف َوَويْــٌل لِــْلُمْعرِضِـــــــــنَي َوامْلُـنِْكِريــَن.  َولَــِكنَّ هَـــذَا امْلَـظُْلوَم الَ يَــزَاُل يُــِحبُّ الْــُحَكَمآَء أَعْـــِني الّـَ

�٣٢



مَــْحَض الْـَقْوِل بَـِل الّـَذيـَن ظَهَــرَْت مِــنُْهْم فِــي الـُوجُــــوِد اآلثـاُر َواألَثْـَماُر الـبَاقِــيَُة. يَـْلزَُم الْـُكلَّ أَْن يَـْحتَرِمُــوا تِــْلَك الـنُّفُوسَ 
َك بِــَحبِْل عَـــْدلِـيَ امْلَـِتنيِ.  إِنَّ  امْلُـبَارَكَـــَة.  طُـوبَـى لِـْلَعامِـــلنَِي َوطُـوبَـى لِـْلَعارِفِــنَي َوطُـوبَـى مِلَـْن أَنْـَصَف فِــي األُمُــوِر َوتَـَمسَّ
ُكوا َواشْـــــــتََغُلوا بِـــأَْوهَــــامِ الْـــَجاهِــــلنَِي.  بِـــَحيُْث تَشَـــــــبَّثُوا بِـــأَْوهَــــامٍ تَشَـــــــبُّثَاً الَ  أَهْــــَل إِيــرَاَن تَــرَكُــــوا الْـــَحافِـــَظ َوامْلُــِعنَي َوتَــَمسَّ
يُْمِكُن زََواُلُه إاِلَّ ِبِذرَاَعيّ ُقْدرَِة اْلَحقِّ َجلَّ َجالَُلُه.  فَاطُْلْب ِمنُْه أَْن يَرْفَعَ ُحُجبَاِت األَْحزَاِب ِبِإْصبَعِ االْقِتَداِر لِيَجَِد 

ُموِّ َويُْسرُِعوا إَِلى َشطِْر امْلَْحبُوِب اْلَواِحِد األََحِد. اْلُكلُّ أَْسبَاَب اْلِحفِْظ َواْلُعُلوِّ َوالسُّ

�٣٣



َكلَِمُة اهللِ

: ِل ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى امْلَذُْكورَةُ َوامْلَْسطُورَةُ ِمَن اْلَقَلمِ األَبَْهى ِهيَ في الوِْرقِ األَوَّ

ـــــبَُب األَكْـــبَُر لِـِحفِْظ اْلبَشَــــــرِ  حَــــقَّاً أَقُــوُل إِنَّ خَـــْشيََة اهللِ الْــِحفُْظ امْلُـِبنُي َوالْــِحْصُن امْلَـِتنُي لِـُعُمومِ أَهْـــِل الْــَعالَــمِ َوهِـــيَ السّـَ
ا ال يَـــنْبَِغي واَلَ يَـــلِيُق.   َوالْـــِعلَُّة الْـــُكبَْرى لِـــِصيَانَـــِة الْـــَوَرى.  نَـــَعْم إِنَّ فِــــي الْـــُوجُــــــوِد آَيَـــًة تَـــْمنَعُ اإِلنْـــَساَن َوتَحْــــــرُسُـــــــُه عَــــمَّ

ٌة ِبِعدٍَّة َمْخُصوَصٍة.  َوَلْم يَُكِن اْلُكلُّ َحاِئزَاً لَِهذَا امْلََقامِ َوَلْن يَُكوَن. اةُ ِباْلَحيَاِء َغيَْر أَنََّها ُمْختَصَّ َوِهيَ امْلَُسمَّ

َكلَِمُة اهللِ

في الوِْرقِ الثَّاِني ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

ؤَسَــــــآءِ  ـــــالَطِــــنيِ َوالــرُّ إِنَّ الْــَقَلَم األَعْـــَلى فِـــي هَـــذَا الْــِحنيِ يَــنَْصحُ مَـــظَاهِـــَر الْــُقْدرَِة َومَـــَشاِرَق االقْــِتَداِر مِــــَن امْلُـُلوِك َوالسّـَ
ـــــبَُب األَعْـــظَُم لِــنَظْمِ الْــَعالَــمِ َواطْـِمئْنَاِن مَـــنْ  ِك بِـــالــدِّيــِن.  إِذْ هُـــَو السّـَ َواألُمَـــرَآِء َوالْــُعَلَماِء َوالْــُعرَفَــآِء َويُــوصِـــــــــيِهْم بِـــالــتََّمسُّ
اِل َوجُـــــرْأَتِـــِهْم َوجَـــــَسارَتِـــِهْم.  حَـــــقَّاً أَقُـــوُل إِنَّ مَـــا  فِـــي اإِلمْـــَكاِن.  فَــِإنَّ ضَــــــــــْعَف أَرْكَــــاِن الــدِّيــِن صَــــــــــاَر سَـــــــبَبَاً لِــُقوَِّة الْـــُجهَّ
نَـَقَص مِــْن عُــُلوِّ مَــَقامِ الـدِّيـِن يَـزَْداُد مِــْن غَـفَْلِة األَشْــــــرَاِر َويَـُؤوُل األَمْــُر أَخِـــيرَاً إِلَـى اْلهَــْرجِ َوامْلَْرجِ.  اسْـــــَمُعوا يَـا أُولِـي 

األَبَْصاِر ثُمَّ اْعتَِبُروا يَا أُولِي األَنْظَاِر.

َكلَِمُة اهللِ

في الوِْرقِ الثَّالِِث ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

إِْن تَــُكْن نَــاظِــــرَاً إِلَــى  يَــا ابْــَن اإِلنْــَساِن لَــْو تَــُكوُن نَــاظِــــرَاً إِلَــى الْــفَْضِل ضَــــــــــعْ مَـــا يَــنْفَُعَك َوخُـــذْ مَـــا يِــنْتَِفعُ بِـــِه الْــِعبَاُد َو
الْــــَعْدِل اخْـــــتَْر لِــــُدونِـــــَك مَـــــا تَــــْختَارُهُ لِــــنَفِْسَك.  إِنَّ اإِلنْــــَساَن مَـــــرَّةً يَــــرْفَــــُعُه الْــــُخُضوُع إِلَــــى سَــــــــَمآِء الْــــِعزَِّة َواالقْــــِتَداِر.  

َوأُْخَرى يُنْزُِلُه اْلُغُروُر إَِلى أَْسفَِل َمَقامِ الذِّلَِّة َواالنِْكَساِر.

يَـا حِـــزَْب اهللِ إنَّ الْـيَْوَم عَــِظيٌم َوالـنَِّداُء مُــرْتَـِفعٌ.  َوفِــي لَـْوحٍ مِـــَن األَلْـَواحِ نُـزِّلَـْت هَــِذِه الْـَكلَِمُة الْـُعْليَا مِـــْن سَـــــَمآِء امْلَِشيَّةِ 
ــَها الئِـــَقٌة إِلصْـــــــــــَغآِء هَــــذَا الـــنَِّدآِء امْلُــرْتَـــِفعِ مِــــنَ  امِــــَعِة ألَمْـــَكَن أَْن يُـــَقاَل إِنّـَ َولَـــْو بُـــدِّلَـــْت قُـــوَّةُ الـــرُّوحِ بِـــتََمامِــــَها بِـــالْـــُقوَِّة الـــسَّ
امِــــــِعنَي َوَويْــــلٌ  ـــَسُة لَـــــْم تَــــُكْن الئِـــــَقًة إِلصْــــــــــــَغائِـــــَها َولَـــــْن تَــــُكوَن طُــــوبَــــى لِــــلسَّ ُـــَدنّـَ إاِلَّ فَهَــــــِذِه اآلذَاُن امْل األُفُــــِق األَعْـــــَلى.  َو

لِْلَغاِفلنَِي.

�٣٤



َكلَِمُة اهللِ

في الوِْرقِ الرَّاِبعِ ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

رُهُـــمْ  ـــــطَْوِة َوالْــُقوَِّة مِـــْن شَـــــــرِّ الــنَّفِْس َوالْــَهَوى.  َويُــنَوِّ يَــا حِــــزَْب اهللِ اسْــــــأَلُــوا الْــَحقَّ جَـــــلَّ جَـــــالَلُــُه أَْن يَــْحفََظ مَـــظَاهِـــَر السّـَ
ِبأَنَْواِر اْلَعْدِل َواْلُهَدى.

ُل نَـــفْيُ سُـــــــْلطَاِن مَــــَمالِـــِك الْـــفَْضِل َوالْـــَعطَاءِ  د شَــــــــاهَ مَــــعَ عُــــُلوِّ مَــــَقامِــــِه أَمْــــرَاِن مُــــنَْكرَاِن األَوَّ صَـــــــــــَدَر مِــــْن حَــــــْضرَِة ُمحَــــــمَّ
حَــــْضرَِة الـنُّْقطَِة األُولَــى.  َوالـثَّانِــي قَــتُْل سَــــــيِِّد مَــِديـنَِة الـتَّْدبِــيِر َواإِلنْـَشاِء5.  َوبِــاْلجُــــْمَلِة إِنَّ خَــطَأَهُ َوعَــطَاَءهُ عَــِظيَماِن.  
فُوفُ  ـــــْلطَاَن الّـَِذي الَ يَـْمنَُعُه غُـُروُر االقْـِتَداِر َواالخْــِتيَاِر عَــِن الْـَعْدِل واَلَ تَحْــــرِمُــُه الـنِّْعَمُة َوالـثَّْرَوةُ َوالْـِعزَّةُ َوالـصُّ إِنَّ السّـُ
َواألُلُـــوُف عَـــْن تَجَـــــلِّيَاِت نَــيِِّر اإِلنْــَصاِف هُـــَو حَـــــائِـــزٌ لِــْلَمَقامِ األَعْـــَلى َوالــرُّتْــبَِة الْـــُعْليَا فِـــي امْلَـألِ األَعْـــَلى.  َويَــجُِب عَـــَلى 
َل الْــَعْدَل عَـــَلى الـظُّْلمِ  الْــُكلِّ إِعَـــانَـُة ذَلِـَك الْــُوجُــــوِد امْلُـبَارَِك َومَــَحبَّتُُه طُـوبَـى مِلَـلٍِك مَــَلَك زِمَــاَم نَـفِْسِه َوغَــَلَب غَــَضبَُه َوفَـضَّ

َواإِلنَْصاِف َعَلى االْعِتَساِف.

َكلَِمُة اهللِ

ِفي الوِْرقِ الَخاِمِس ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

إِنَّ الْـــَعِطيََّة الْـــُكبَْرى َوالـــنِّْعَمَة الْـــُعظَْمى فِــــي الـــرُّتْـــبَِة األُولَـــى لَـــْم تَـــزَْل هِــــيَ الْـــَعْقُل.  َوهُــــَو الْـــَحافِــــُظ لِـــْلُوجُــــــوِد َومُــــِعينُهُ 
ُل فِــي  َونَـاصِـــــــــرُهُ فَـالْــَعْقُل رَسُــــــوُل الـرَّحْــــَمِن َوَمظْهَـــُر اسْــــــمِ الْــَعالَّمِ َوبِــِه ظَهَـــَر مَــَقاُم اإِلنْـَساِن.  َوهُــَو الْــَعالِـُم َوامْلَُعلُِّم األَوَّ
مَــْدرَسَــــــِة الْــُوجُــــوِد َوهُـــَو امْلُـرْشِـــــُد َوالْــَحائِــزُ لِـلرُّتْـبَِة الْــُعْليَا.  َوبِــيُْمِن تَـْربِــيَِتِه أَصْـــــــــبَحَ عُـــنُْصُر الـتُّرَاِب جَــــْوهَـــرَةً نَـِفيَسًة إِلَــى 

ُل ِفي َمِدينَِة اْلَعْدِل. أَْن َجاَوزَ األَفْالََك َوُهَو اْلَخِطيُب األَوَّ

ِل الْــَعالَــمِ عَـــَلى مِـــرْقَــاةِ  َر الْــَعالَــَم بِــِبَشارَِة الــظُُّهوِر.  َوهُـــَو الْــَعالَــُم الْــَوحِــــيُد الّـَـِذي ارْتَــَقى فِــي أَوَّ َوفِــي سَــــــنَِة الــتِّْسعِ نَــوَّ
ِل ظَهَـــرَْت بِــَشارَةُ الْــَوعْــِد َومِـــنَ  َا اسْــــــتََوى عَــَلى مِـــنْبَِر الْــبَيَاِن بِــِإرَاَدِة الـرَّحْــــَمِن نَـطََق ِبحَــــرْفَـنْيِ.  فَـِمَن األَوَّ امْلََعانِــي.  َوملَّ
الــثَّانِــي خَـــْوُف الْــَوعِـــيِد.  َومِـــَن الْــَوعْـــِد َوالْــوِعِـــيِد ظَهَـــَر الْــَخْوُف َوالــرَّجَــــآُء َوعَـــَلى هَـــذَيْــِن األَسَــــــاسَــــــنْيِ اسْــــــتََقرَّ َواسْــــــتَْحَكمَ 

ِنظَاُم اْلَعاَلمِ تََعاَلى اْلَحِكيُم ذُو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ.

َكلَِمُة اهللِ

اِدِس ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى في الوِْرقِ السَّ

ـــَحاِد بَــــنيَْ  أَلْــــَعْدُل سِــــــــرَاُج الْــــِعبَاِد فَــــالَ تُــــطِْفئُوهُ بِـــــأَْريَــــاحِ الــــظُّْلمِ َواالعْـــــِتَساِف امْلُـــَخالَــــفَِة َوامْلَـــْقُصوُد مِـــــنُْه ظُــــُهوُر االتّـِ
إِنَّ َدفَـاتِــَر الْـَعالَـمِ الَ تَـْكِفي تَـفِْسيرَهَــا.  إِذَا تَـزَيّـَنَ  َج بَحْــــُر الْـِحْكَمِة اإِللَـِهيَِّة َو الْـِعبَاِد.  َوفِــي هَــِذِه الْـَكلَِمِة الْـُعْليَا تَـَموَّ
الْـَعالَـُم ِبهَـــذَا الـطِّرَاِز تُـَشاهَــُد شَــــــْمُس كَـــلَِمِة يَـْوَم يُـْغِني اهللُ كُـــالًّ مِـــْن سَــــــَعِتِه طَـالِـَعًة َوُمشْــــــرِقَـًة مِـــْن أُفُـِق سَــــــَمآِء الـدُّنْـيَا.  
ُه ثَـَمرَةٌ عُـــْليَا مِـــْن أَثْـَماِر َشجَــــرَِة الْــَقَلمِ األَعْـــَلى.  طُـوبَـى لِـنَفٍْس سَــــــِمَعْت َوفَـازَْت.  حَــــقَّاً  اعْـــرَفُـوا مَــَقاَم هَـــذَا الْــبَيَاِن ألَنّـَ
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ــــبَُب لِـنَظْمِ الْـَعالَـمِ َوالْـِعلَُّة التّـَِحاِد األُمَـمِ َواتّـِفَاقِـِهْم.  كَــذَلِـَك نَـطَقَ  أَقُـوُل إِنَّ مَـا نُـزَِّل مِــْن سَـــــَمآِء امْلَِشيَِّة اإِللـِهيَِّة هُــَو السّـَ
لَِساُن امْلَظُْلومِ ِفي ِسْجِنِه اْلَعِظيمِ.

َكلَِمُة اهللِ

اِبعِ ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى ِفي الوِْرقِ السَّ

ُكوا بِـــاألَسْــــــبَابِ  ـَحاِد.  َوتَــَمسَّ وا األَعْـــنُيَ عَـــِن الــتََّجانُــِب َواالبْــِتَعاِد َوانْــظُُروا إِلَــى الــتََّقارُِب َواالتّـِ يَــا عُـــَلَماَء األُمَـــمِ غُــضُّ
ــِتي تَــوجــُب الــرَّاحَـــــَة َواالطْــِمئْنَاَن لِــُعُمومِ أَهْــــِل اإِلمْـــَكاِن.  إِنَّ َوجْـــــَه األَرِْض عِــــبَارَةٌ عَــــْن شِــــــبٍْر َواحِـــــٍد َوَوطَــٍن َواحِـــــدٍ  الّـَ
ـفَاِق فَــاالفْــِتَخاُر عِــــنْدَ  ــــُهوا إِلَــى مَـــا هُـــَو عِــــلَُّة االتّـِ َومَـــَقامٍ َواحِـــــٍد فَــتََجاَوزُوا عَـــِن االفْــِتَخاِر امْلُـوجِــــِب لِــالخْـــِتالَِف.  َوتَــَوجّـَ
أَهْــــِل الْـــبََهآِء بِـــالْـــِعْلمِ َوالْـــَعَمِل َواألَخْــــالَِق َوالْـــِحْكَمِة الَ بِـــالْـــَوطَــِن َوامْلَــَقامِ.  يَــا أَهْــــَل األَرِْض اعْــــرَفُــوا قَـــْدَر هَــــِذِه الْـــَكلَِمةِ 

ْمِس لَِعاَلمِ اْلبَِصيرَِة. ِفينَِة لِبَْحِر امْلَْعرِفَِة َوِبَمثَابَِة الشَّ َماِويَِّة فَِإنََّها ِبَمنْزَِلِة السَّ السَّ

َكلَِمُة اهللِ
ِفي الوِْرقِ الثَّاِمِن ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

إِنَّ َداَر الــتَّْعلِيمِ فِـــي االبْــِتَداِء يَــجُِب عَـــَليَْها أَْن تُــَعلَِّم األَطْــفَاَل شَـــــــرَائِـــَط الــدِّيــِن لِــيَْمنََعُهُم الْــَوعْـــُد َوالْــَوعِـــيُد امْلَـذْكُـــورَانِ 
ِب َواْلحَـــــِميَّةِ  ـنَاهُــــم بِـــِطرَاِز األََوامِــــِر.  َولَـــِكْن بِـــِمْقَداٍر الَ يَــنْتَِهي إِلَـــى الــتََّعصُّ فِـــي الْـــُكتُِب اإِللَـــِهيَِّة عَــــِن املْـــــــنَاهِــــي َويُــزَيّـِ
الْـَجاهِــلِيَِّة.  َومَــا لَـْم يَـُكْن مَــنُْصوصَـــــــــاً مِــَن اْلحُــــُدوِد فِــي الْـِكتَاِب صَـــــــــرَاحَــــًة يَـجُِب عَــَلى أُمَــنَاِء بَـيِْت الْـَعْدِل الـتََّشاُوُر فِــيهِ 
ـُر الْــَعلِيُم.  مِــــْن قَـــبُْل قُـــْلنَا إِنَّ الـــتََّكلَُّم مُــــَقدَّرٌ  ـُه يُــْلِهُمُهْم مَــا يَــَشاُء َوهُــوَ امْلُـَدبّـِ إِجْــــــرَآُء مَــــا يَسْـــــــتَْحِسنُونَـــُه.  إِنّـَ َو
بِــلَِسانَـنْيِ.  َويَـجُِب بَـذُْل اْلَجهْـــِد حَــــتَّى يَـنْتَِهيَ إِلَــى لِـَساٍن َواحِــــٍد وَكَـــذَلِـَك خُـــطُوُط الْــَعالَــمِ لِـَكيْال تَـِضيعَ حَــــيَاةُ الـنَّاسِ 

إِْقلِيَماً َواِحَداً. ِفي تَْحِصيِل األَْلُسِن امْلُْختَلِفَِة بَاِطالً َحتَّى يُْصِبحَ َجِميعُ األَرِْض َمِدينًَة َواِحَدةً َو

َكلَِمُة اهللِ
ِفي الوِْرقِ التَّاِسعِ ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

حَـــــقَّاً أَقُــوُل إِنَّ امْلَـْحبُوَب فِـــي كُـــلِّ أَمْـــٍر مَـــَن األُمُـــوِر هُـــَو االعْـــِتَداُل.  َومَـــتَى تَــَجاَوزَ صَــــــــــاَر سَــــــبََب األَضْــــــــــرَاِر.  انْــظُُروا 
إِلَـــى تَـــَمدُِّن أَهْــــِل الْـــَغرِْب كَــــيَْف أَصْـــــــــــبَحَ سَـــــــبَبَاً الضْـــــــــــِطرَاِب الْـــَعالَـــمِ َوَوْحشَـــــــِتِهْم حَــــــيُْث هُــــيِّئَْت آالٌَت جَــــــَهنَِّميٌَّة َوظَهَــــرَتْ 
إِنَّ إِصْــــــــــالََح هَـــِذهِ  قَــَساَوةٌ لِــَقتِْل الــنُّفُوِس بِـــَدرَجَـــــٍة لَــْم تَــَر عَـــنْيُ الْــَعالَــمِ شِــــــبَْهَها.  َولَــْم تَــْسَمعْ آذَاُن األُمَـــمِ نَــِظيرَهَـــا.  َو
ـَحاِد أَحْـــــزَاِب الْـــَعالَـــمِ فِـــي األُمُـــوِر أَْو مَـــذْهَـــٍب مِــــَن امْلَـذَاهِـــِب.  اسْـــــــَمُعوا  ـِة الْـــَقاهِـــرَِة ُمسْـــــــتَِحيٌل إاِلَّ بِـــاتّـِ امْلَـفَاسِــــــِد الْـــَقِويّـَ

ْلحِ األَْكبَِر. ُكوا ِبالصُّ ِنَداَء امْلَظُْلومِ َوتََمسَّ

إِنَّ فِــــي األَرِْض أَسْــــــــبَابَـــاً عَــــجِيبًَة غَـــِريـــبًَة.  َولَـــِكنََّها َمسْــــــــتُورَةٌ عَــــِن األَفْـــِئَدِة َوالْـــُعُقوِل.  َوتِــــْلَك األَسْــــــــبَاُب قَـــاِدرَةٌ عَــــَلى 
يَّتَُها َسبٌَب لِْلَهالَِك. تَبِْديِل َهَواِء األَرِْض ُكلَِّها.  َوَسمِّ

سُــــــبَْحاَن اهللِ قَــْد شُــــــوهِـــَد أَمْــٌر عَـــجِيٌب.  َوهُـــَو أَنَّ الْــبَْرَق أَْو مَــا يُــَماثِــُلُه مُــِطيعٌ لِــْلَقائِــِد َويَتَحَــــرَُّك بِــأَمْــرِِه تَــَعالَــى الْــَقاِدرُ 
الَِّذي أَظَْهَر َما أَرَاَد ِبأَْمرِِه امْلُْحَكمِ امْلَِتنيِ.
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يَــا أَهْـــَل الْــبََهآِء إِنَّ كُـــلَّ أَمْــٍر مِـــَن األََوامِـــِر امْلُـنْزَلَــِة حِــــْصٌن مُــْحَكٌم لِــِحفِْظ الْــُوجُــــوِد.  إِنَّ امْلَـظُْلوَم مَــا أَرَاَد إاِلَّ حِــــفْظَُكمْ 
َوارْتِـــَقاَءكُــــْم.  نُــوصِـــــــــي رِجَـــــاَل بَــيِْت الْــَعْدِل َونَــأْمُـــرُهُـــْم بِـــِحفِْظ الْــِعبَاِد َوصِـــــــــيَانَــِة اإِلمَـــاِء َواألَطْــفَاِل.  َويَــجُِب أَْن يُــرَاعُـــوا 
ـــَه إِلَـى الْـفَِقيِر َولِـَعاِدٍل أَخَــذَ حَــــقَّ  فِــي جَــــِميعِ األَحْــــَواِل مَــَصالِـحَ الْـِعبَاِد.  طُـوبَـى ألَمِـــيٍر أَخَــذَ يَـَد األَسِـــــيِر َولِـَغِنيٍّ تَـَوجّـَ

امْلَظُْلومِ ِمَن الظَّالِمِ وأَلَِمنيٍ َعِمَل َما أُِمَر ِبِه ِمْن َلُدْن آِمٍر َقِديمٍ.

يَــا حَـــــيَْدُر قَــبَْل عَـــلِيٍّ عَـــَليَْك بَــَهائِــي َوثَــنَائِــي.  إِنَّ الــنََّصائِــحَ َوامْلَـَواعِـــَظ قَــْد أَحَـــــاطَـِت الْــَعالَــَم َومَــعَ ذَلِــَك صَــــــــــارَْت سَــــــبَبَاً 
ابِــَقِة واَلَ  ــــُروِر ألَنَّ بَـْعَضاً مِــْن مُــدَّعِــي امْلََحبَِّة طََغْوا َوأَْورَُدوا عَــَليْنَا مَــا لَـْم يَـرِْد مِــَن امْلَِلِل الـسَّ لِـألَحْــــزَاِن الَ الْـفَرَحِ َوالسّـُ

ِمْن ُعَلَماِء إِيرَاَن.

ِذيـَن يَنْسِـــبُونَ  قُـْلنَا مِـْن قَـبُْل لَـيَْس بَـلِيَِّتي سِـــْجِني َومَـا َورََد عَـَليَّ مِـْن أَعْـَدائِـي بَـْل عَـَمَل أَحِــبَّائِـي الّـَ
أَنْفَُسُهْم إَِلى نَفِْسي َويَرْتَِكبُوَن َما يَنُوحُ ِبِه َقْلِبي َوَقَلِمي.  

َر نُزُوُل أَْمثَاِل َهِذِه اْلبَيَانَاِت َوَلِكْن َما أَفَاَدِت اْلَغاِفلنَِي نَفَْعاً ألَنَُّهْم أَُسرَآُء النَّفِْس َواْلَهَوى. َوَقْد تََكرَّ

َد الْــُكلَّ عَـــَلى الـرُّجُــــوعِ َواإِلنَـابَـِة.  فَـَما َدامَــِت الـنَّفُْس بَـاقِــيًَة عَـــَلى ُمشْــــــتََهيَاتِـــَها فَـالَ مَــَحالَــَة مِـــنَ  اسْــــــأَِل الْــَحقَّ أَْن يُـَؤيّـِ
ــَن الْـــُكلَّ بِـــِطرَاِز الْـــَعفْوِ  اْلجُـــــرْمِ َواْلخَــــطَِأ.  َوامْلَــأْمُـــوُل أَْن تُـــْدرَِك الْـــُكلَّ يَـــُد الْـــَعِطيَِّة اإِللَـــِهيَِّة َوالـــرَّحْـــــَمِة الـــرَّحْـــــَمانِـــيَِّة َوتُـــزَيّـِ

ا يُوِجُب تَْضِييعَ أَْمرِِه بنَْيَ ِعبَاِدِه.  إِنَُّه ُهَو امْلُْقتَِدُر اْلَقِديُر َوُهَو اْلَغفُوُر الرَِّحيُم. َواْلَعطَاِء.  وََكذَلَِك تَْحفَظَُهْم ِممَّ

َكلَِمُة اهللِ
ِفي الوِْرقِ الَعاِشِر ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

اقَـَة غَـيُْر فَـائِــزٍَة بِــِعزِّ الْـَقبُوِل.  َوأَْربَـاُب الْـبََصِر َوالْـَعْقِل يَـنْظُُروَن إِلَـى  يَـاضَـــــــــاِت الـشَّ يَـا أَهْــَل األَرِْض إِنَّ االنْـِزَوآَء َوالـرِّ
ـَدْت مِـــْن بُـطُوِن األَْوهَـــامِ.   يْـَحاِن.  َوظَهَـــرَْت أَمْــثَاُل هَـــِذِه األُمُــوِر مِـــْن أَصْــــــــــالَِب الـظُّنُوِن َوتَـَولّـَ مَــا هُـــَو سَــــــبَُب الـرَّْوحِ َوالـرَّ

َوَلْم تَلِْق ألَْهِل اْلِعْلمِ َوَلْن تَلِيَق.

ـــَه بَـْعُضُهْم اآلخَــُر إِلَـى الْـُقبُوِر فِـي الـلَّيَالِـي.   َوقَـْد سَـــــَكَن بَـْعٌض مِــَن الْـِعبَاِد سَـــــابِـَقاً واَلَحِـــَقاً فِـي كُــُهوِف الْـجِبَاِل َوتَـَوجّـَ
ا  ُكوا بِــَما يَـُقولُــُه الـنَّاصِـــــــــحُ األَمِـــنُي.  الَ تَحْــــرِمُــوا أَنْـفَُسُكْم عَـــمَّ قُــْل اسْــــــَمُعوا نُـْصحَ امْلَـظُْلومِ َواتْـرُكُـــوا مَــا عِـــنَْدكُـــْم َوتَـَمسَّ
خُــلَِق لَـُكْم.  إِنَّ اإِلنْـفَاَق عِــنَْد اهللِ مَـْحبُوٌب َومَـْقبُوٌل َويُـَعدُّ مِــن سَـــــيِِّد األَعْــَماِل.  انْـظُُروا ثُـمَّ اذْكُــُروا مَـا أَنْـزَلَـُه الـرَّحْــــَمنُ 
فِـــي الْــفُرْقــاِن [َويُــؤْثِـــُروَن عَـــَلى أَنْــفُِسِهْم َولَــْو كَــــاَن بِـــِهْم خَـــَصاصَــــــــــٌة َومَـــْن يُــوَق شُـــــــحَّ نَــفِْسِه فَــأُولِــئَِك هُـــُم امْلُـفْلُِحوَن]6. 
َوِفي اْلَحِقيَقِة إِنَّ َهِذِه اْلَكلَِمَة امْلُبَارََكَة َشْمُس اْلَكلَِماِت ِفي َهذَا امْلََقامِ.  طُوبَى مِلَْن اْختَاَر أََخاهُ َعَلى نَفِْسِه إِنَُّه 

ِفينَِة اْلَحْمرَآِء ِمْن َلَدى اهللِ اْلَعلِيمِ اْلَحِكيمِ. ِمْن أَْهِل اْلبََهآِء ِفي السَّ
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َكلَِمُة اهللِ
في الوِْرقِ الَحاِدي َعَشَر ِمَن اْلِفرَْدْوِس األَْعَلى

َك كُــــلٌّ مِــــنُْهْم مِــــَن اآلِن فَـــَصاعِــــَداً بِــــَما ظَهَــــَر فِــــي هَــــذَا الـــظُُّهورِ  فَاِت أَْن يَـــتََمسَّ ــا نَـــأْمُــــُر مَــــظَاهِــــَر األَسْـــــــَمآِء َوالـــصِّ إِنّـَ
ـــِذي الَ آخِــــــَر لَــــُه نَــــاظِــــــِريــــَن إِلَــــى آفَــــاِق هَـــــِذهِ  األَعْـــــظَمِ واَلَ يَــــُكونُــــوا أَسْــــــــبَاَب االخْـــــِتالَِف.  َوأَْن يَــــظَلُّوا إِلَــــى اآلخِــــــِر الّـَ
ــِتي نُــزِّلَـــْت فِـــي هَـــِذِه الْـــَورَقَـــِة.  فَــِإنَّ االخْـــِتالََف سَـــــــبٌَب لِــَسفِْك الــدِّمَـــاِء َوعِــــلٌَّة النْــِقالَِب الْـــِعبَاِد.   الْـــَكلَِماِت امْلُشْـــــــرِقَـــاِت الّـَ
رَْت نَـفٌْس فِـيَما نُـزَِّل مِــَن الْـَقَلمِ األَعْــَلى فِـي هَــذَا الـظُُّهوِر تَـيَقَّنَتْ  اسْـــــَمُعوا نِـَدآَء امْلَظُْلومِ واَلَ تَـتََجاَوزُوا عَــنُْه فَـِإذَا تَـفَكَّ
ا ذَكَــرَهُ إِثْـبَاَت مَــَقامٍ أَْو شَــــــأٍْن لِـنَفِْسِه.  بَـْل أَرَْدنَـا بِــِتْلَك الْـَكلَِماِت الْـَعالِـيَاِت أَنْ  بِــأَنَّ هَــذَا امْلَظُْلوَم لَـْم يَـُكْن قَـْصُدهُ مِــمَّ
نَجْـــــِذَب الــنُّفُوَس إِلَـــى األُفُــِق األَعْـــَلى َونَــْجَعَلَها ُمسْـــــــتَِعدَّةً إِلصْــــــــــَغآِء مَـــا هُـــَو سَـــــــبَُب الــتَّنِْزيــِه َوالــتَّطِْهيِر ألَهْـــِل األَرْضِ 
ـــِذي يَحْــــــُدُث مِـــــِن اخْـــــِتالَِف امْلَـــذَاهِـــــِب.  يَْشهَـــــُد بِــــذَلِـــَك قَــــْلِبي َوقَــــَلِمي َوظَـــاهِـــــِري َوبَـــاطِــــــِني.   مِـــــَن الـــنِّزَاعِ َواْلجِــَداِل الّـَ

ِه اْلُكلُّ إِْن َشاَء اهللُ إَِلى اْلَخزَاِئِن امْلَْكنُونَِة ِفي أَنْفُِسِهْم. فَْليَتََوجَّ

نَائِــعِ َوالْــُعُلومِ َوالْــفُنُوِن فَـاْجتَهِــُدوا حَــــتَّى تَظْهَـــَر مِـــْن هَــذَا امْلَْعِدنِ  رَةَ هِــيَ َمخْـــزَُن الـصَّ يَـا أَهْــَل الْــبََهآِء إِنَّ الْــُقوَّةَ امْلُفَكِّ
إِنَّ هَــــذَا  ــَحاِد لِـــألَحْــــــزَاِب امْلُــْختَلِفَِة فِــــي الْـــَعالَـــمِ.  َو الْـــَحِقيِقيِّ آللِئُ الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَاِن.  َوتَـــُكوَن سَـــــــبََب الـــرَّاحَــــــِة َواالتّـِ
فََقِة َواالتَِّحاِد. دَِّة َوالرََّخاِء َواْلِعزَِّة َواْلَعذَاِب أََمَر اْلُكلَّ ِبامْلََحبَِّة َواْلوَِداِد َوالشَّ امْلَظُْلوَم ِفي َجِميعِ األَْحَواِل ِمَن الشِّ

ُموِّ َوالْــُعُلوِّ خَـــرَجَــــْت نُـفُوٌس َمسْــــــتُورَةٌ مِـــْن َورَاِء الْــِحَجاِب َوتَـفَوَّهُـــوا بِــُمفْتََريَـاٍت أَحَــــدِّ مِـــنَ  وَكُـــلُّ يَـْومٍ ظَهَـــَر قَــلِيٌل مِـــَن الـسُّ
ِكنَي ِباْلَكلَِماِت امْلَرُْدوَدِة امْلَْجُعوَلِة َوَعْن بَْحِر اآليَاِت اإِلَلِهيَِّة َمْحُروُموَن َوَمْمنُوُعوَن. يِْف ُمتََمسِّ السَّ

ـرَْت إِيـرَاُن بِــالْـبيَاِن فِــي سَـــــنَتنَْيِ أَْو أَزْيَـَد َوارْتَـفَعَ مَــَقاُم الـدَّْولَـِة َوامْلـِلَِّة ألَنَّ امْلَْقُصودَ  َولَـْو لَـْم تَحُــــْل تِــْلَك الْـُحُجبَاُت َلُسخّـِ
َكاَن يَظَْهُر ِبَكَماِل الظُُّهوِر ِمْن َغيِْر ِستٍْر َوَخفَآٍء.

إِنَّ مِـــْن بَـْعِد إِصْـــــــــالَحِ إِيـرَاَن كَـــانَـتْ  َوبِــاْلجُــــْمَلِة قَـْد قُـْلنَا كُـــلَّ مَــا يَـجُِب أَْن يُـَقاَل.  تَـارَةً بِــالـتَّْصِريـحِ َوأُخْــَرى بِــالـتَّْلِويـحِ َو
ــــبَُب لِـُعُلوِّ جَـــِميعِ  تَـتََضوَُّع نَـفََحاُت الْـَكلَِمِة فِـي سَـــــائِـِر امْلََمالِـِك ألَنَّ مَـا جَـــَرى مِــَن الْـَقَلمِ األَعْــَلى كَــاَن واَلَ يَـزَاُل هُــَو السّـَ

أَْهِل اْلَعاَلمِ َوُسُموِِّهْم َوتَْرِبيَِتِهْم.  َوُهَو الدِّْريَاُق األَْعظَُم لُِكلِّ األَْمرَاِض َلْو ُهْم يَفَْقُهوَن َويَْشُعُروَن.

َوقَــْد فَـازَ بِــالْــُحُضوِر َوالـلَِّقاِء فِــي هَــِذِه األَيّـَامِ حَــــَضرَاُت األَفْـنَاِن7 َواألَمِـــنُي8 عَــَليِْهْم بَـَهائِــي َوعِـــنَايَـِتي وَكَـــذَلِـَك حَــــَضرَ 
نَــِبيُل ابْــُن نَــِبيِل9َوابْــُن سَــــــَمنَْدَر10عَـــَليِْهْم بَــَهاُء اهللِ َوعِــــنَايَــتُُه َوُرزِقُــوا مِــــْن كَــــأِْس الْــوِصَــــــــــاِل.  نَــْسأَُل اهللَ أَْن يُــَقدَِّر لَــُهمْ 
ـُه هُـــوَ  خَـــيَْر اآلخِــــرَِة َواألُولَــى َويُــنِْزَل عَـــَليِْهْم مِـــْن سَــــــَماِء فَــْضلِِه َوسَــــــَحاِب رَحْـــــَمِتِه بَــرَكَـــًة مِـــْن عِـــنِْدِه َورَحْـــــَمًة مِـــْن لَــُدنْــُه إِنّـَ

اُل اْلَكِريُم. أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي َوُهَو اْلفَضَّ

ــِتي أَرْسَـــــــْلتََها بِـــاسْـــــــمِ الْـــُجوِد11 فَــازَْت بِـــَساحَـــــِة األَقْـــَدِس.  َوهللِ اْلحَـــــْمدُ  يَــا حَـــــيَْدُر قَـــبَْل عَــــلِيٍّ إِنَّ رَقِـــيَمتََك األُخْــــَرى الّـَ
كَــانَـْت مُــزَيّـَنًَة بِــنُوِر الـتَّْوحِـــيِد َوالـتَّْقِديـِس َوُمشْـــــِتَعَلًة بِــنَاِر امْلََحبَِّة َوالْـوَِداِد.  فَـاطْـُلْب مِــَن الْـَحقِّ أَْن يَهَــَب لِـألَبْـَصاِر قُـوَّةً 
رَهَـــــا بِــــأَنْــــَواٍر جَــــــِديــــَدٍة لَــــَعلََّها تَــــفُوزُ بِــــَما الَ شَــــــــِبيَه لَــــُه واَلَ مَــــِثيَل.  إِنَّ آيَــــاِت أُمِّ الْــــِكتَاِب الْــــيَْوَم ُمشْــــــــرِقَــــٌة واَلَئِــــَحةٌ  َويُــــنَوِّ
ْمِس واَلَ تَشْــــــتَِبُه قَـطُّ بِــَما قَـبَْلَها َوبَـْعَدهَــا.  إِنَّ امْلَظُْلوَم الَ يُـِحبُّ أَْن يَسْــــــتَِدلَّ فِــي أَمْــرِِه بِــَما ظَهَـــَر مِـــْن غَـيْرِِه هُــوَ  كَـــالـشَّ
امْلُـِحيُط َومَـــا سِــــــَواهُ مُـــَحاٌط.  قُـــْل يَــا قَـــْومِ اقْـــَرؤُا مَـــا عِــــنَْدكُــــْم َونَــْقرَأُ مَـــا عِــــنَْدنَــا لَـــَعْمُر اهللِ الَ يُــذْكَــــُر عِــــنَْد ِذكْــــرِِه أَذْكَــــارُ 
اْلَعاَلمِ َوَما ِعنَْد األَُممِ، يَْشَهُد ِبذَلَِك َمْن يَنِْطُق ِفي ُكلِّ َشأٍْن.  إِنَُّه ُهَو اهللُ َمالُِك يَْومِ الدِّيِن َورَبُّ اْلَعرِْش اْلَعِظيمِ.  
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ٍة َوبُـرْهَــاٍن أَعْــرَضُـــــــــوا عَــْن سَـــــيِِّد اإِلمْــَكاِن.  فَـِإنَّ مَــَقامَ  سُـــــبَْحاَن اهللِ إِنَّ امْلُْعرِضِــــــــنَي مِــْن أَهْــِل الْـبَيَاِن لَـْم يُـْعَلْم بِــأَيِّ حُــــجَّ
َهذَا األَْمِر فَْوَق َمَقامِ َما ظََهَر َويَظَْهُر.

ـِتي  ـَف فِـــي الــتَّْصِديــِق – َوالْــِعيَاذُ بِـــاهللِ – لَــَكاَن مِــــْصَداقَــاً لِــْلَكلَِمِة امْلُـبَارَكَــــِة الّـَ َولَــْو حَـــــَضَر الْــيَْوَم نُــْقطَُة الْــبَيَاِن َوتَــَوقّـَ
: حَــــقٌّ مِلَْن يُظْهِــرُهُ اهللُ أَْن يَـرُدَّ مَــْن لَــْم يَـُكْن أَعْــَلى مِـــنُْه فَـْوَق األَرِْض.   نُـزِّلَــْت مِـــْن مَــطْلِعِ بَـيَانِــِه حَــــيُْث قَــاَل َوقَــْولُــُه الْــحقُّ
ُل الْـــَعابِـــِديــَن.  فَــِبَضاعَــــُة عِــــرْفَــاِن الــنَّاِس مُـــزْجَـــــاةٌ َوقُـــوَّةُ  ـِني أَنَــا أَوَّ ـَها اْلُجهَــــالَُء إِنَّ حَـــــْضرَتَــُه يَــنِْطُق الْـــيَْوَم بِـــأَنّـَ قُـــْل أَيّـُ
إِْدرَاكِـــِهْم ضَـــــــــِعيفٌَة.  َشهِــَد الْـَقَلُم األَعْــَلى بِــفَْقرِهِــْم َوغَـنَاِء اهللِ رَبِّ الْـَعامَلِـنَي.  سُــــــبَْحاَن الّـَِذي خَــَلَق اْلخَـــْلَق َوهُــَو الْـَحقُّ 
ــاُب فِـــي مَـــَقامٍ َمحْـــــُموٍد.  قَـــْد طَــَلعَ اْلفَجْـــــُر َوالْـــَقْوُم الَ يَــفَْقُهوَن.  قَـــْد أَتَــتِ  عَـــالَُّم الْـــُغيُوِب.  قَـــْد نُــزَِّل أُمُّ الْـــِكتَاِب َوالْـــَوهّـَ

اآليَاُت َوُمنْزُِلَها ِفي ُحزٍْن َمْشُهوٍد.  َقْد َورََد َعَليَّ َما نَاَح ِبِه اْلُوُجوُد.

ـــــِري مِـــْن قَــبُْل.  َوفِــي هَـــذَا الْــِحنيِ يَـُقولُ  قُــْل يَـا يِــْحيَى12 فَـأِت بِــآيَـٍة إِْن كُـــنَْت ذَا عِـــْلمٍ رَشِـــــيٍد.  هَـــذَا مَــا نَـطََق بِــِه ُمبَشّـِ
ُل الْــَعابِــِديـَن.  أَنْـِصْف يَـا أَخِــــي هَـــْل كُـــنَْت ذَا بَـيَاٍن عِـــنَْد أَمْــَواجِ بَحْــــِر بَـيَانِــي َوهَـــْل كُـــنَْت ذَا نِــَدآٍء لَــَدى  إِنّـَِني أَنَـا أَوَّ
صَــــــــــِريــِر قَـــَلِمي َوهَـــْل كُــــنَْت ذَا قُـــْدرٍَة عِــــنَْد ظُــُهورَاِت قُـــْدرَتِـــي.  أَنْــِصْف بِـــاهللِ ثُــمَّ اذْكُــــْر إِذْ كُــــنَْت قَـــائِـــَماً لَـــَدى امْلَـظُْلومِ 

ْدِق امْلُِبنيِ. َونُْلِقي َعَليَْك آيَاِت اهللِ امْلَُهيِْمِن اْلَقيُّومِ إِيَّاَك أَْن يَْمنََعَك َمطْلِعُ اْلَكِذِب َعْن َهذَا الصِّ

ـَها الْــِعبَاُد الْــَغافِـــُلوَن قَــْد حُـــــرِمْـــتُْم بِـــَقطْرٍَة مِـــْن بَحْـــــِر اآليَــاِت اإِللَــِهيَِّة َومُـــِنْعتُْم بِـــذَرَّةٍ  ـَها الــنَّاظِــــُر إِلَــى الْــَوجْـــــِه قُــْل أَيّـُ يَــا أَيّـُ
عَـــــْن تَجَــــــلِيَّاِت أَنْـــَواِر شَــــــــْمِس الْــــَحِقيَقِة.  لَــــواْلَ الْــــبََهاُء مَــــْن يَـــْقِدُر أَْن يَـــتََكلََّم أَمَــــاَم الْــــُوجُــــــوِه أَنْـــِصفُوا واَلَ تَـــُكونُـــوا مِـــــنَ 
ُـــْلُك َوامْلَـــَلُكوُت هللِ مُـــــنِْزِل اآليَــــاِت َوُمظْهِـــــرِ  الــــظَّامِلِــــنَي.  بِـــــِه مَـــــاجَـــــــِت الْـــــِبَحاُر َوظَهَــــــرِْت األَسْـــــــــرَاُر َونَــــطََقِت األَشْـــــــــَجاُر امْل

اْلبَيِّنَاِت.

ــــِر َوطَالِـُعوهُ بِـبََصِر الْـَعْدِل.  إِنّـَُه يَهْــِديـُكْم إِلَـى صِــــــــرَاٍط يَـنِْطُق فِـي هَــذَا  انْـظُُروا إِلَـى الْـبَيَاِن الْـفَارِسِــــيِّ لِـَحْضرَِة امْلُبَشّـِ
الْــِحنيِ بِــَما نَـطََق لِـَسانُـُه مِـــْن قَــبُْل إِذْ كَـــاَن ُمسْــــــتَِويَـاً عَـــَلى عَـــرِْش اسْــــــِمِه الْــَعِظيمِ.  َولَــَقْد ذَكَـــرَْت أَْولِـيَاَء تِـــْلَك الْــجَِهاتِ 
ِفلِّلِه اْلَحْمُد فَازَ ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم ِبِذْكِر اْلَحقِّ َجلَّ َجالَُلُه.  َوَلَقْد َجرَْت أَْسَماُء اْلُكلِّ ِمْن لَِساِن اْلَعظََمِة في َمَلُكوِت 
ـِهمِ امْلُـْشِفِق الْــَكِريــمِ.   الْــبَيَاِن.  طُــوبَــى لَــُهْم َونَــِعيَماً لَــُهْم بِـــَما شَـــــــِربُــوا رَحِــــيَق الْــَوحْـــــيِ َواإِللْــَهامِ مِــــْن أَيَــاِدي عَـــطَآِء َربّـِ
نَـْسأَُل اهللَ أَْن يُـَوفّـَِقُهْم عَــَلى االسْـــــِتَقامَــِة الْـُكبَْرى.  َويُـِمدَّهُــْم بِــُجنُوِد الْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن إِنّـَُه هُــَو امْلُْقتَِدُر الْـَقِديـُر.  كَــبِّرْ 
ـِهمِ الْـــَغفُوِر الــرَّحِـــــيمِ.  َوذَكَــــرْتَ  ــــــرْهُــــْم بِـــَما أَشْـــــــَرَق واَلََح نَــيُِّر الــذِّكْــــِر مِــــْن أُفُــِق سَـــــــَمآِء عَــــطَاِء َربّـِ مِــــْن قِـــبَلِي عَــــَليِْهْم َوبَشّـِ
ــنَّا هَــــيَْكَلُه بِــــِطرَاِز الْـــَعفِْو َورَأْسَـــــــُه بِــــِإكْــــلِيِل الْـــُغفْرَاِن لَـــُه أَْن يُـــبَاهِــــي بَـــنْيَ األَنَـــامِ ِبهَــــذَا الْـــفَْضلِ  ــا زَيّـَ جَــــــنَاَب ُحسَـــــــنْي إِنّـَ
ـِه فِــي هَــذَا الْـِحنيِ.  قُـلْ  امْلُشْـــــِرِق الـالَّئِــحِ امْلُِبنيِ.  قُـْل الَ تَحْــــزَْن بَـْعَد نُـزُوِل هَــِذِه اآليَـِة امْلُبَارَكَـــِة كَـــأَنّـَُه ُولِـَد مِـــْن بَـطِْن أُمّـِ
ـَدكَ  ـــرََك اهللُ مِــــْن كَــــْوثَــِر بَــيَانِـــِه فِـــي سِــــــْجِنِه الْــَعِظيمِ نَــْسأَلُــُه تَــبَارََك َوتَــَعالَــى أَْن يُــَؤيّـِ لِــيَْس لَــَك ذَنْــٌب واَلَ خَـــطَأٌ.  قَــْد طَهّـَ

َعَلى ِذْكرِِه َوثَنَاِئِه.  َويُِمدََّك ِبُجنُوِد اْلَغيِْب إِنَُّه ُهَو اْلَقِويُّ اْلَقِديُر.

ِل الْـــبَيَاِن بِـــَما أَنْــزَلَـــُه نُــْقطَُة الْـــبَيَاِن لِهَــــذَا  ـا أَقْـــبَْلنَا إِلَـــى عِــــبَاِد اهللِ هُـــنَاَك َونُــوصِـــــــــيِهْم فِـــي أَوَّ ذَكَــــرْتُــْم أَهْـــَل طَــار13.  إِنّـَ
الـظُُّهوِر الّـَـِذي بِــِه ارْتَـَعَدْت فَـرَائِــُص األَسْــــــَماِء َوسَــــــَقطَْت أَصْـــــــــنَاُم األَْوهَــامِ.  َونَـطََق لِـَساُن الْــَعظََمِة مِـــْن أُفُـِقِه األَعْــَلى 
: َوقَــدْ  ـــــرُّ امْلَخْـــزُوُن الّـَـِذي بِــِه ابْــتََسَم ثَــْغُر مَــا كَـــاَن َومَــا يَــُكوُن.  قَــاَل َوقَــْولُــُه الْــَحقُّ تَــاهللِ قَــْد ظَهَـــَر الْــَكنْزُ امْلَـْكنُوُن َوالسّـِ
كَــتَبُْت جَـــْوهَــرَةً فِـي ِذكْــرِِه َوهُــَو أَنّـَُه الَ يُسْـــــتََشاُر بِـِإشَـــــارَتِــي واَلَ بِـَما ذُكِــَر فِـي الْـبَيَاِن.  َونُـوصِــــــــيِهْم بِـالْـَعْدِل َواإِلنْـَصافِ 
َواألَمَــاَنِــة َوالـدِّيَـانَـِة َومَــا تَـرْتَـِفعُ بِــِه كَـــلَِمُة اهللِ َومَــَقامـاتُـُهْم بَـنْيَ الـِعباِد َوأَنَـا الـنَّاصِـــــــــحُ بِــالْــَعْدِل يَْشهَـــُد بِــذَلِـَك مَــْن جَــــَرى 
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مِـــْن قَــَلِمِه فُــرَاُت الــرَّحْـــــَمِة َومِـــْن بَــيَانِـــِه كَـــْوثَــُر الْــَحيََواِن ألَهْـــِل اإِلمْـــَكاِن.  تَــَعالَــى هَـــذَا الْــفَْضُل األَعْـــظَُم َوتَــبَاهَـــى هَـــذَا 
ـُه أَقْـــبَلَ  بُــُكْم إِلَـــى اهللِ رَبِّ الْـــَعامَلِــنَي إِنّـَ ـــرُكُــــْم بِـــَما يُــَقرِّ ـُه يُــذَكّـِ الْـــَعطَآُء امْلُــِبنُي.  يَــا أَهْــــَل طَــاَر اسْـــــــَمُعوا نِـــَدآَء امْلُــْختَاِر إِنّـَ
اَء َوأَنْـزََل لَـُكْم مَـا تَـبَْقى بِـِه أَذْكَــارُكُــْم َوأَسْـــــَماؤُكُــْم فِـي كِــتَاٍب الَ يَـأْخُــذُهُ امْلَْحُو واَلَ تُـبَدِّلُـُه شُـــــبَُهاتُ  إِلَـيُْكْم مِــْن سِــــْجِن عَــكَّ
امْلُْعرِضِــــــــنَي.  ضَـــــــــُعوا مَــا عِـــنَْد الْــَقْومِ َوخُــذُوا مَــا أُمِـــرْتُـْم بِــِه مِـــْن لَــُدْن آمِـــٍر قَــِديـمٍ.  هَــذَا يَـْوٌم فِــيِه تُـنَاِدي سِـــــْدرَةُ امْلُنْتََهى 
َوتَـُقوُل يَـا قَــْومِ انْـظُُروا أَثْـَماِري َوأَْورَاقِــي ثُـمَّ اسْــــــتَِمُعوا حَــــِفيِفي إِيّـَاكُـــْم أَْن تَـْمنََعُكْم شُــــــبَُهاُت الْــَقْومِ عَــْن نُـوِر الْــيَِقنيِ 
َوبَحْـــــُر الْـــبَيَاِن يُــنَاِدي َويَــُقوُل يَــا أَهْــــَل األَرِْض انْــظُُروا إِلَـــى أَمْـــَواجِــــي َومَـــا ظَهَــــَر مِــــنِّي مِــــْن آللِئِ الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَانِ 

اتَُّقوا اهللَ واَلَ تَُكونُوا ِمْن اْلَغاِفلنَِي.

لَـَقْد قَـاَم الْـيَْوَم عِـــيٌد عَــِظيٌم فِــي امْلأَلِ األَعْــَلى إِذْ ظَهَـــَر كُـــلُّ مَــا ُوعِـــَد بِــِه فِــي الْـُكتُِب اإِللَـِهيَِّة.  َوهُــَو يَـْوُم الْـفَرَحِ األَكْـــبَِر.  
وا أَنْـفَُسُهْم مِــنْ  ــــُروِر َواالنْـِبَساِط.  َويُـنَجُّ يَـجُِب عَــَلى الْـُكلِّ أَْن يَـْقِصُدوا بِــَساَط الْـُقرِْب بِــَكَماِل الْـفَرَحِ َوالـنََّشاِط َوالسّـُ

نَاِر اْلبُْعِد.

ِذيـَن نَـَقُضوا  يَـا أَهْــَل طَاَر خُــذُوا بِــُقوِِّة اسْـــــِمي األَعْــظَْم كُــُؤوَس الْـِعرْفَـاِن.  ثُـمَّ اشْــــــَربُـوا مِــنَْها رَغْـَماً ألَهْــِل اإِلمْــَكاِن الّـَ
َمَواِت َواألَرَضِـــــــــنَي.   ـِتي أَحَـــــاطَـْت عَـــَلى مَـــْن فِـــي الــسَّ تَُه َوبُــرْهَـــانَــُه َوجَـــــاَدلُــوا بِـــآيَــاتِـــِه الّـَ َعهْـــَد اهللِ َومِـــيثَاقَــُه َوأَنْــَكُروا حُـــــجَّ
يَعِة.  َويَـــْمُشوَن عَــــَلى قَـــَدمِـــــِهْم.  ذَُروهُــــْم فِــــي أَْوهَــــامِـــــِهمْ  يُـــَشاهَــــُد امْلُــْعرِضُـــــــــــوَن مِـــــْن أَهْــــِل الْـــبَيَاِن بِــــَمثَابَـــِة حِـــــزِْب الـــشِّ
يَعِة ُمشْـــــــتَِغُلوَن اآلَن عَــــَلى  ــُهْم مِــــَن األَْخسَـــــــِريـــَن فِــــي كِــــتَاِب اهللِ الْـــَعلِيمِ الْـــَحِكيمِ.  فَجَــــــِميعُ عُــــَلَمآِء الـــشِّ َوظُــنُونِــــِهْم إِنّـَ
امْلَــنَابِـــِر ِبسَـــــــبِّ الْـــَحقِّ َولَـــْعِنِه فَسُـــــــبَْحاَن اهللِ إِنَّ َدْولَـــْت آبَــاِدي14 أَصْــــــــــبَحَ أَيْــَضاً مُـــتَابِـــَعاً لِــَهؤاُلَِء فَــارْتَــَقى عَــــَلى امْلِــنْبَرِ 
ُروا  ُروا فِـي عَــَملِِه َوعَــَمِل أَشْــــــرََف15عَــَليِْه بَـَهائِـي َوعِــنَايَـِتي.  وَكَــذَلِـَك تَـفَكَّ َوتَـَكلََّم بِـَما صَـــــــــاَح بِـِه الـلَّْوُح َونَـاَح الْـَقَلُم.  تَـفَكَّ
ــِذيــَن قَـــَصُدوا ِبهَــــذَا االسْـــــــمِ مَـــَقرَّ الْـــِفَدآِء َوأَنْــفَُقوا أَْرَواحَـــــُهْم فِـــي سَـــــــِبيِل مَـــْقُصوِد الْـــَعامَلِــنَي.  فَــاألَمْـــرُ  فِـــي األَْولِــيَاِء الّـَ
ـُه هُـــوَ  ـَدهُـــْم عَـــَلى الــرُّجُــــوعِ إِنّـَ ْمِس َولَــِكنَّ الْــَقْوَم صَــــــــــاُروا حِــــَجاَب أَنْــفُِسِهْم.  نَــْسأَُل الْــَحقَّ أَْن يُــَؤيّـِ ظَـاهِـــٌر واَلَئِــحٌ كَـــالــشَّ
ـا نُــَكبُِّر مِـــْن هَـــذَا امْلَـَقامِ عَـــَلى ُوجُـــــوهِـــُكْم َونَــْسأَُل اهللَ تَــبَارََك َوتَــَعالَــى أَْن يَــْسِقيُكمْ  الــتَّوَّاُب الــرَّحِــــيُم.  يَــا أَهْـــَل طَـاَر إِنّـَ
ـِذيــنَ  ـُه هُـــَو الْــفَيَّاُض الْــَعِزيــزُ اْلحَـــــِميُد.  َدعُـــوا غَــيَْر الْــبَالِــِغنَي مِــــَن األَنَــامِ الّـَ رَحِــــيَق االسْــــــِتَقامَـــِة مِــــْن أَيَــاِدي عَـــطَائِـــِه إِنّـَ
ُه هُــَو امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا يَـَشآُء.  الَ إِلَـهَ  ُه مُــَؤيّـُِدكُـــْم َومُــِعينُُكْم.  إِنّـَ يَتَحَــــرَّكُـــوَن بِــالْـَهَوى َويَتَشَــــــبَّثُوَن بِــَمطَالِـعِ األَْوهَــامِ.  إِنّـَ
وا َواعْــتَرَفُـوا  ِذيـَن أَقْـبَُلوا إِلَـى َمشْـــــِرِق الـظُُّهوِر َوأَقَـرُّ إاِلَّ هُــَو الْـفَرُْد الْـَواحِـــُد الْـَعِزيـزُ الْـَعِظيُم.  الْـبََهآُء مِــْن لَـُدنّـا عَــَلى الّـَ

ِبَما نَطََق ِبِه لَِساُن اْلبَيَاِن ِفي َمَلُكوِت اْلِعرْفَاِن ِفي َهذَا اْليَْومِ امْلُبَارَِك اْلَعِزيِز اْلبَِديعِ.
_______________

(1)مـيرزا حـيدر عـلي هـو املـبّلغ املـشهور واملـؤلّـف الـبارز أمـضى تـسعة أعـوام مـنفيّاً وسـجيناً فـي مـديـنة الخـرطـوم، قـام بـأسـفار 
مـتتالـية وواسـعة الـنّطاق فـي أنـحاء إيـران وصـعد إلـى املـلكوت األبـهى عـام 1920 فـي األراضـي املـقدسـة، لـه «دالئـل الـعرفـان» 

و«بهجة الّصدور» و«كتاب سيرة أبي الفضائل».
(2) القرآن الكريم سورة سبأ اآلية 13.

(3) حضرة الّروح هو عيسى ابن مريم عليه الّسالم.
(4) الحكيم الّسبزواري هو الحاج مالّ هادي الّسبزواري الفيلسوف والّشاعر الّشهير عاصر بهاءاهلل، توفي عام 1873.

(5) سـيّد مـديـنة الـتّدبـير واإلنـشاء هـو مـيرزا أبـو الـقاسـم فـراهـانـي املـلقب بـقائـم مـقام كـان عـاملـاً وشـاعـراً شـهيراً إبّـان عهـد فـتح 
عــلي شــاه الــقاجــاري وكــان صــديــقاً ملــيرزا بــزرك والــد بــهاءاهلل، ثــّم أصــبح رئــيساً لــلوزراء عــام 1821، وفــي عــام 1825 حــكم 

عليه باملوت بأمر من محمد شاه القاجاري بتحريض من الحاج ميرزا آغاسي الذي كان رئيس الوزراء آنذاك.
(6)القرآن الكريم سورة الحشر اآلية 9.

(7) األفنان هم املنتمون إلى أسرة حضرة الباب.
(8) األمني هو أيادي أمراهلل الحاج أبو الحسن أردكاني أمني حقوق اهلل.
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(9) نبيل ابن نبيل هو الّشيخ محمد علي القزويني أحد األحبّاء املخلصني.
(10) سمندر هو الّشيخ محمد كاظم القزويني أحد املبّلغني البارزين له «تاريخ سمندر».

(11) اســم الــجود هــو محــمد جــواد الــقزويــني الــذي مــنحه بــهاءاهلل لــقب «اســم اهلل الــجود».  نــسخ الــعديــد مــن ألــواح بــهاءاهلل 
حـني نـزولـها، لـكنّه نـقض العهـد بـعد صـعود بـهاءاهلل (راجـع God Passes By لـحضرة شـوقـي أفـندي ربّـانـي الـصفحة 247، 

.(319
(12) يحيى هو امليرزا يحيى امللقب ب«أزل» أخ بهاءاهلل غير الّشقيق.

(13) طار قرية واقعة في محافظة أصفهان.
(14) راجع الهامش الثّالث من الصفحة 61.

 God (15) مـيرزا أشـرف أحـد األحـبّاء األوفـياء، اسـتشهد فـي سـبيل األمـر املـبارك بـمديـنة أصـفهان فـي عهـد بـهاءاهلل (راجـع
Passes By ص210).
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َلوْحُ الدُّنْيَا

ِبْسِميَ النَّاِطقِ ِفي َمَلُكوِت اْلبَيَاِن

ْجَن امْلَـِتنَي بِـــُحُضوِر حَـــــْضرَةِ  ـَن الــسِّ ــِذي زَيّـَ ــِذي يَــلِيُق بِـــِهَما َوحْـــــَدهُ َوامْلُـتَفَرُِّد ِبسُـــــــْلطَانِـــِه امْلُـِبنيِ َوالّـَ حَـــــْمَداً َوثَــنَآًء هللِ الّـَ
زَهُ بِــأَنْـَواِر اإِليـَقاِن َواالسْـــــِتَقامَــِة َواالطْـِمئْنَاِن عَــَليِْهَما بَـَهاُء اهللِ َوبَـَهآُء مَــْن فِــي  عَــلِيِّ قَـبَْل أَكْـــبَر1 َوحَــــْضرَِة أَمِـــني2َوطَـرَّ
ـــِذيـــَن بِــــِهْم أَشْــــــــَرَق نُـــوُر االصْـــــــــــِطبَارِ  َمَواِت َواألَرَضِــــــــــنَي.  الـــنُّوُر َوالْــــبََهآُء َوالـــتَّْكِبيُر َوالـــثَّنَاُء عَــــَلى أَيَـــاِدي أَمْــــرِِه الّـَ الـــسَّ
َوثَـبََت حُــــْكُم االخْــِتيَاِر هللِ امْلُْقتَِدِر الْـَعِزيـِز امْلُْختَاِر.  َوبِــِهْم مَــاَج بَحْــــُر الَـَعطَآِء َوهَــاَج عَــرُْف عِـــنَايَـِة اهللِ مَــْولَـى الْـَوَرى.  
ــِتي غَـــَلبَِت األَشْــــــــيَآَء.  امْلُــْلُك هللِ  نَـــْسأَلُـــُه تَـــَعالَـــى أَْن يَـــْحفَظَُهْم بِـــُجنُوِدِه َويَحْــــــرُسَـــــــُهْم ِبسُـــــــْلطَانِـــِه َويَـــنُْصرَهُــــْم بِـــُقْدرَتِــــِه الّـَ
مآِء َومَــالِـِك مَــَلُكوِت األَسْــــــمآِء.  يَـُقوُل الـنَّبَأُ الْــَعِظيُم يَـا أَصْــــــــــَحاَب إِيـرَاَن كُـــنْتُْم مَــَشاِرَق الـرَّحْــــَمِة َومَــطَالِـعَ  فَـاطِــــِر الـسَّ
رَةً َومُـزَيّـَنًَة بِـنُوِر عَــْقلُِكْم َوعِــْلِمُكْم.  فَـَما بَـالُـُكْم أَلْـَقيْتُْم أَنْـفَُسُكْم َوأَحْــــبَابَـُكمْ  فََقِة َوامْلََحبَِّة وَكَــانَـْت آفَـاُق الْـُوجُــــوِد مُـنَوَّ الـشَّ
بِــأَيْـِديـُكْم إِلَـى التَّهْـــُلَكِة.  يَـا أَفْـنَانِــي عَــَليَْك بَـَهائِــي َوعِـــنَايَـِتي إِنَّ خَــيَْمَة األَمْــِر اإِللَـِهيِّ عَــِظيَمٌة َولَـْم تَـزَْل تَـبَْقى مُــظَلَِّلةً 
ــُروا قُــُلوبَ  عَــَلى جَــــِميعِ أَحْــــزَاِب الْــَعالَــمِ.  إِنَّ الْــيَْوَم يَـْومُــُكْم َوأَلْــُف لَــْوحٍ شَــــــاهِــٌد لَــُكْم.  قُــومُــوا عَــَلى نُـْصرَِة األَمْــِر َوَسخّـِ
ــــبَُب لِـرَاحَــــِة بُـؤَسَـــــآِء األَرِْض َواطْـِمئْنَانِــِهْم.   أَهْــِل الْـَعالَـمِ َوأَفْـِئَدتَـُهْم بِــُجنُوِد الْـبَيَاِن.  يَـجُِب أَْن يَظْهَـــَر مِـــنُْكْم مَــا هُــَو السّـَ
ــَة.  قَـــِد ارْتَـــفَعَ الْـــيَْوَم أَنِــــنُي الْـــَعْدِل َوحَــــــِننيُ  َر الْـــِعبَاُد مِــــَن األَسْـــــــِر َويَـــنَالُـــوا اْلحُــــــِريّـَ ِة عَــــَسى أَْن يَتَحَــــــرَّ شُــــــــدُّوا أَزَْر الْـــِهمَّ
اإِلنْــــَصاِف َوأَحَـــــــاَط الْــــَعالَــــَم َواألُمَـــــَم ُدخَـــــاُن الــــظُّْلمِ الْــــَقاتِـــــُم.  قَــــْد نُــــِفَخْت ِبحَـــــــرَكَـــــٍة مِـــــَن الْــــَقَلمِ األَعْـــــَلى ُروٌح جَـــــــِديــــَدةٌ 
لِــْلَمَعانِـــي فِـــي أَجْـــــَساِد األَلْـــفَاِظ بِـــأَمْـــٍر مِــــَن اآلمِــــِر الْـــَحِقيِقيِّ.  َوآثَــارُهَـــا ظَــاهِـــرَةٌ الَئِـــَحٌة فِـــي جَـــــِميعِ أَشْـــــــيَاِء الْـــَعالَـــمِ.  
ِن الــرُّعْـــُب.   ـَها األَحِــــبَّآُء لِــَم الْــَخْوُف َومِـــمَّ ـِتي جَـــــرَْت مِـــْن قَــَلمِ هَـــذَا امْلَـظُْلومِ.  قُــْل يَــا أَيّـُ هَـــِذِه هِـــيَ الْــِبَشارَةُ الْــُعظَْمى الّـَ
كَـــانَـِت طِــــفَاُل هَــِذِه األَرِْض َولَــْم تَـزَْل تَـتاَلَشَــــــى بِــأَقَــلِّ رُطُـوبَـٍة.  فَـنَفُْس االجْــــِتَماعِ هُــَو عِـــلَُّة تَـفِْريـِق الـنُّفُوِس امْلَْوهُــومَــِة.  
احِــــــذَةُ إِلَـــى أَغْـــَماِدهَــــا بِــــَمَدٍد مِـــــَن اهللِ  الـــنِّزَاُع َواْلجِــَداُل شَــــــــأُْن سِـــــــبَاعِ األَرِْض.  لَـــَقْد عَــــاَدْت سُـــــــيُوُف الْـــبَابِــــيِّنَي الـــشَّ
ـَها  الْــبَاِرِئ َوبِــاألَقْــَواِل الــطَّيِّبَِة َواألَعْـــَماِل اْلحَــــِميَدِة.  لَــْم يَــزَِل األَخْـــيَاُر امْــتََلُكوا حَــــَدائِــَق الْــُوجُــــوِد بِــالْــبَيَاِن.  قُــْل يَــا أَيّـُ
األَحِـــبَّآُء الَ تَـَدعُــوا زِمَــاَم الْـِحْكَمِة يَـفْلُِت مِـــْن أَيْـِديـُكْم.  أَصْـــــــــُغْوا إِلَـى نَـَصائِــحِ الْـَقَلمِ األَعْــَلى بِــآذَاٍن َواعِـــيٍَة.  يَـجُِب أَنْ 
يَْسَلَم ُعُموُم أَْهِل اْلَعاَلمِ ِمْن َضرِّ أَيِْديُكْم َوأَْلُسِنُكْم.  َقْد نُزَِّل ِفي الِكتَاِب األَْقَدِس ِفي َما يَْختَصُّ ِبأَرِْض الطَّآِء 
مَــا هُـــَو سَــــــبَُب انْــِتبَاِه جَـــــِميعِ اْلبَشَــــــِر.  لَــَقْد اغْــتََصَب ظَـامِلُـو الْــَعالَــمِ حُـــــُقوَق األُمَــمِ وَكَـــانُــوا واَلَ يَــزَالُــوَن مُــنَْهِمِكنَي فِــي 
ُمشْـــــــتََهيَاِت أَنْــفُِسِهْم بِـــَكَماِل الْـــُقْدرَِة َوالْـــُقوَِّة.  فَــَسالَـــْت عَــــبَرَاُت عُــــيُوِن امْلَــألِ األَعْــــَلى َدمَـــاً مِلَــا ظَهَــــَر مِــــْن ظَــالِــمِ أَرْضِ 
ُه لَــْم يَسْــــــِبْقُهم  ارُِب رَحِــــيَق بَـيَانِــي َوالـنَّاظِـــُر إِلَــى أُفُـِق ظُـُهوِري تُـَرى مَــا بَـاُل أَهْــِل إِيـرَاَن مَــعَ أَنّـَ الْــيَاِء3.  يَـا أَيّـَُها الـشَّ
سَـــــابِــٌق فِــي الْـُعُلومِ َوالْـفُنُوِن تَـرَاهُــُم الْـيَْوَم أَحَــــطَّ أَحْــــزَاِب الْـَعالَـمِ جَــــْمَعآَء.  يَـا قَـْومِ الَ تَحْــــرِمُــوا أَنْـفَُسُكْم مِــْن فُـيُوضَـــــــــاتِ 
الْـــفَيَّاِض فِــــي مِـــــثِْل هَــــذَا الْـــيَْومِ امْلُــبَارَِك امْلُــِنيِر.  لَـــَقْد هَــــطََلِت الْـــيَْوَم مِـــــْن سَــــــــَحاِب رَحْــــــَمِة الـــرَّحْــــــَمِن أَمْــــطَاُر الْـــِحْكَمةِ 
َواْلبَيَاِن.  طُوبَى مِلَْن أَنَْصَف ِفي األَْمِر َوَويٌْل لِلظَّامِلنَِي.  يَْشَهُد اْليَْوَم ُكلُّ نَِبيٍه ِبأَنَّ اْلبَيَانَاِت النَّازَِلَة ِمْن َقَلمِ َهذَا 
ـــَها الْــــَقْوُم انْــــُصُروا أَنْــــفَُسُكْم بِـــــُقوَّةٍ  امْلَـــظُْلومِ هِـــــيَ الْــــِعلَُّة الْــــُعظَْمى لِــــرَفْــــعِ شَـــــــــأِْن اْلبَشَــــــــِر َوارْتِـــــَقاِء األُمَـــــمِ.  قُــــْل يَــــا أَيّـُ
ُر ِمْن أَْصنَامِ الظُّنُوِن َواألَْوَهامِ الَِّتي ِهيَ َحقَّاً ِعلَُّة ُخْسرَاِن اْلِعبَاِد امْلََساِكنيِ َوذُلِِّهم.   َمَلُكوِتيٍَّة َلَعلَّ األَرَْض تَتَطَهَّ
ةِ  َولَـَقْد حَــــالَـْت هَــِذِه األَصْـــــــــنَاُم ُدوَن سُـــــُموِّ الـنَّاِس َوارْتِــَقائِـِهْم.  يُـرْجَــــى أَْن تُخَــلَِّص يَـُد الْـُقْدرَِة اإِللَـِهيَِّة الـنَّاَس مِــْن الـذِّلّـَ
ُروا فِـي  الْـُكبَْرى بِـَعْونِـِه َومَـَدِدِه.  َوقَـْد نُـزَِّل فِـي أَحَـــِد األَلْـَواحِ:  يَـا حِـــزَْب اهللِ الَ تَـنَْهِمُكوا فِـي شُـــــُؤوِن أَنْـفُِسُكْم بَـْل فَـكِّ

إِْصالَحِ اْلَعاَلمِ َوتَْهِذيِب األَُممِ.

�٤٢



لَـــْم يَـــزَْل كَــــاَن إِصْـــــــــــالَُح الْـــَعالَـــمِ بِـــاألَعْــــَماِل الـــطَّيِّبَِة الـــطَّاهِــــرَِة َواألَخْــــالَِق الـــرَّاضِــــــــــيَِة امْلَــرْضِــــــــــيَِّة.  إِنَّ نَـــاصِــــــــــَر األَمْـــِر هُــــوَ 
ُكوا ِبتَْقَوى اهللِ َهذَا َما َحَكَم ِبِه امْلَظُْلوُم َواْختَارَهُ امْلُْختَاُر. األَْعَماُل َوُمِعينَُه األَْخالَُق.  يَا أَْهَل اْلبََهاِء تََمسَّ

بِــيعِ الـرُّوحَــــانِــيِّ.  لَــَقدْ  أَيّـَُها األَحِــــبَّآُء يَـنْبَِغي لَــُكْم أَْن تَـنْتَِعُشوا َوتَنْشَــــــطُوا مِـــْن شَــــــآبِــيِب نَـيَْساِن اإِللَــِهيِّ فِــي هَــذَا الـرَّ
سَــــــطَعَ شُــــــَعاُع شَــــــْمِس الْـَعظََمِة َوأَْورََف ظِـــلُّ سَــــــَحاِب الْـَعطَآِء,  هَــِنيئَاً مِلَْن لَـْم يَحْــــرِْم نَـفَْسُه َوعَــرََف الْـَحِبيَب فِــي هَــذَا 
ُروا أَنْـــفَُسُكْم مِــــْن الـــظُّْلَمِة بِــــنُوِر االسْـــــــمِ  ــــــــــُدوَن فِــــي كَــــَمائِــــِنِهْم.  انْـــتَِبُهوا َوحَــــــرِّ يَاطِـــــنَي مُــــتَرَصّـِ الْـــَقِميِص.  قُـــْل إِنَّ الـــشَّ
يَاطِـــنَي هُــْم أُنَـاٌس يَـْمنَُعوَن الْـِعبَادَ  الْـبَِصيِر.  َولِـتَُكْن نَـظْرَتُـُكْم شَـــــامِــَلًة لِـْلَعالَـمِ الَ أَْن تَـنَْحِصَر فِـي نُـفُوسِــــُكْم.  إِنَّ الـشَّ
ُكوا بِـَما  مِــْن إِعْــالَِء شُـــــُؤونِـِهْم َويَـُحولُـوَن ُدوَن ارْتِــَقآِء مَـَقامَـاتِــِهْم.  الْـيَْوَم مِــَن الْـَواجِـــِب َوالـالَّزِمِ عَــَلى اْلجَـــِميعِ أَْن يَـتََمسَّ
ِة.  َوقَـْد فَـتَحَ الْـَقَلُم األَعْــَلى فِـي كُــلِّ آيَـٍة مِــْن آيَـاتِــِه أَبْـَوابَ  ــــبَُب لِـُعُلوِّ شَـــــأِْن الـدَّْولَـِة الْـَعاِدلَـِة َورَفْـعِ ُمسْـــــتََوى األُمّـَ هُــَو السّـَ
امْلََحبَِّة َواالتّـَِحاِد.  قُـْلنَا َوقَـْولُـنَا الْـَحقُّ عَـاشِـــرُوا مَـعَ األَْديَـاِن كُـلَِّها بِـالـرَّْوحِ َوالـرَّيْـَحاِن.  فَـِمْن هَــذَا الْـبَيَاِن زَالَ 
مَــا كَـــاَن سَــــــبَبَاً لِـلتََّجانُـِب َوعِـــلًَّة لِـلتَّفْرِقَــِة َواالخْــِتالَِف.  َوقَــْد نُـزَِّل مِـــْن أَجْــــِل رُقِــيِّ الـنُّفُوِس ُوعُــُلوِّ شَــــــأْنِــِهْم مَــا هُــَو الْــبَابُ 
األَعْـــظَُم لِـتَْربِــيَِة أَهْـــِل الْــَعالَــمِ.  إِنَّ مَــا نُـزَِّل فِــي هَـــذَا الـظُُّهوِر األَعْـــظَمِ مِـــْن سَــــــَمآِء مَــِشيئَِة مَــالِـِك الْــِقَدمِ هُـــَو سُــــــْلطَانُ 
مَـا ظَهَــَر مِــْن أَلْـُسِن امْلَِلِل األُولَـى َوأَقْـالَمِــِهْم.  َولَـَقْد قِـيَل سَـــــابِـَقاً حُــبُّ الْـوَطَِن مِـَن اإِليـَماِن َونَـطََق لِـَساُن الْـَعظََمةِ 
فِـي يَـْومِ الـظُُّهوِر لَـيَْس اْلفَخْـُر مِلَْن يُـِحبُّ الْـوَطََن بَـْل مِلَْن يُـِحبُّ الْـَعالَـَم.  فَـَعلََّم طُيوَر األَفْـِئَدِة ِبهَــِذِه الْـَكلَِماتِ 
الْــَعالِـيَاِت طَـيَرَانَـاً جَــــِديـَداً َومَــَحا التَّحْــــِديـَد َوالـتَّْقلِيَد مِـــَن الْــِكتَاِب.  إِنَّ هَــذَا امْلَظُْلوَم قَــْد مَــنَعَ حِــــزَْب اهللِ عَــِن الْــفََسادِ 
َوالـنِّزَاعِ َوَدعَـــاهُـــْم إِلَــى األَعْـــَماِل الـطَّيِّبَِة َوالتَّخَـــلُِّق بِــاألَخْـــالَِق امْلَـرْضِـــــــــيَِّة الـرُّوحَــــانِــيَِّة.  إِنَّ الْــُجنُوَد الّـَـِتي تَـنُْصُر األَمْــرَ 
َك بِـــِهَما َوَويْـــٌل لِـــْلُمْعرِضِـــــــنَي.  يَــــا حِـــــــزَْب اهللِ  فِـــــي هَــــــذَا الْـــــيَْومِ هِــــــيَ األَعْــــــَماُل َواألَخْــــــالَُق طُــوبَـــى مِلَــْن تَــَمسَّ
ــنَْت بِــــِطرَازِ  رَْت بِــــنُوِر األََدِب َوتَـــزَيّـَ أُوصِــــــــــيُكْم بِــــاألََدِب فَـــُهَو سَــــــــيُِّد األَخْــــالَِق فِــــي الـــرُّتْـــبَِة األُولَـــى.  طُـــوبَـــى لِـــنَفٍْس تَـــنَوَّ
كَ  ْدِق.  فَــــَصاحِــــــُب األََدِب صَــــــــــــاحِــــــُب مَـــــَقامٍ عَـــــِظيمٍ.  َواألَمَـــــُل أَْن يَــــفُوزَ بِـــــِه هَـــــذَا امْلَـــظُْلوُم َواْلجَـــــــِميعُ َوأَْن نَــــتََمسَّ الــــصِّ
ــِذي نَــزََل َوجَـــــَرى مِــــْن قَـــَلمِ االسْـــــــمِ األَعْــــظَمِ، الْـــيَْوُم هُــــَو يَــْومُ  ــــَه إِلَـــيِْه.  هَــــذَا هُــــَو الْـــُحْكُم امْلُــْحَكُم الّـَ َونَتَشَـــــــبََّث بِـــِه َونَــتََوجّـَ
ظُــــُهوِر آللِئِ االسْـــــــــِتَقامَـــــِة مِــــــْن مَـــــْعِدِن اإِلنْـــــَساِن، يَـــــا حِـــــــزَْب الْـــــَعْدِل عَــــــَليُْكْم أَْن تُـــــِضيئُوا كَــــــالـــــنُّوِر َوتَشْـــــــــتَِعُلوا كَــــــنَارِ 
ــــا نَــــاُر الْــــبَْغَضاِء فَــــِهيَ سَــــــــبَبُ  ـــــــْدرَِة.  فَــــنَاُر امْلَـــَحبَِّة هَـــــِذِه تَجْـــــــَمعُ األَحْـــــــزَاَب امْلُـــْختَلِفََة عَـــــَلى بِـــــَساٍط َواحِــــــٍد.  َوأَمّـَ السّـِ

اْلجَِداِل َوِعلَُّة التَّفِْريِق.

نَـْسأَُل اهللَ أَْن يَـْحفََظ عِــبَاَدهُ مِــْن شَـــــرِّ أَعْــَدائِـِه إِنّـَُه عَــَلى كُــلِّ شَـــــيٍْء قَـِديـٌر.  إِنَّ الْـَحقَّ جَـــلَّ جَـــالَلُـُه قَـْد فَـتَحَ وهللِ اْلحَـــْمدُ 
إِنَّ كُــــلَّ آيَــٍة مِــــْن آيَــاتِــــِه امْلُــنْزَلَـــِة هِــــيَ بَــاٌب مُـــِبنٌي لِــظُُهوِر األَخْــــالَقِ  أَبْــَواَب الْـــُقُلوِب َواألَفْــِئَدِة بِـــِمفْتَاحِ الْـــَقَلمِ األَعْــــَلى َو
ــــِة واَلَ يَـْختَصُّ هَــذَا الـنَِّدآُء َوهَــذَا الـذِّكْـــُر بِــَمْمَلَكٍة أَْو مَــِديـنٍَة.  عَــَلى أَهْــِل الْـَعالَـمِ طُـرَّاً أَنْ  الـرُّوحَــــانِــيَِّة َواألَعْــَماِل امْلَُقَدسّـَ
َر بِـــأَنْــَواِر نَــيِِّر الــظُُّهوِر.  إِذْ إِنَّ حَـــــْضرَةَ  ـِة الْـــَحقَِّة.  إِنَّ الْـــَعالَـــَم تَــنَوَّ يّـَ ُكوا بِـــَما ظَهَــــَر َونَــزََل كَــــيْ يَــفُوزُوا بِـــاْلحُـــــرِّ يَــتََمسَّ
ــــتِّنَي (1260 هجـريـة) َوفِـي سَـــــنَِة الـثََّمانِـنَي (1280  ــــَر بِـُروحٍ جَـــِديـَدٍة فِـي سَـــــنَِة السّـِ ــــِر ُروُح مَـا سِــــَواهُ فِـَداهُ بَشّـَ امْلُبَشّـِ
هجـريـة) فَـازَ الْــَعالَــُم بِــنُوٍر جَــــِديـٍد َوُروحٍ بَـِديـَعٍة.  َواآلَن غَــَدا أَكْـــثَُر أَهْـــِل الْــبُْلَداِن ُمسْــــــتَِعدِّيـَن لِـإِلصْــــــــــَغآِء إِلَــى الْــَكلَِمةِ 
ــِتي نُــزِّلَـــْت فِـــي سِــــــْجنِ  ِحيفَِة اْلحَـــــْمرَآَء الّـَ ــِتي أُنِـــيَط بِـــَها بَــْعُث الــنَّاِس َوَحشْـــــــرُهُـــْم جَـــــِميَعاً.  َوجَـــــاَء فِـــي الــصَّ الْـــُعْليَا الّـَ

اَء َما ُهَو َسبَُب رُِقيِّ اْلِعبَاِد َوَعَماُر اْلِبالَِد.  ِمْن ُجْمَلِة َما َجاَء ِفيَها ِمْن َقَلمِ َمالِِك اإِلْمَكاِن َهِذِه اْلبَيَانَاِت: َعكَّ

�٤٣



إِنَّ األََساَس األَْعظََم الَِّذي أُِنيطَْت ِبِه إَِدارَةُ اْلَعاَلمِ اإِلنَْساِنيِّ ُهَو:

ْلحَ األَكْـــبََر حَـــــتَّى يَــرْتَــاَح الْــَعالَــُم َويَتَخَـــلََّص مِـــَن امْلَـَصاِريــفِ  أَوَّالً – يَــجُِب عَـــَلى ُوزَرَآِء بَــيِْت الْــَعْدِل أَْن يُــَحقُِّقوا الــصُّ
اْلبَاِهظَِة.  َوَهذَا األَْمُر َواِجٌب َوَضُروِريٌّ ألَنَّ اْلَحرَْب َوالنِّزَاَع ُهَما أََساُس التََّعِب َوامْلََشقَِّة.

ثَاِنيَاً – يَجُِب أَْن تَنَْحِصَر اللَُّغاُت ِفي ُلَغٍة َواِحَدٍة َوتَُدرََّس ِفي َمَدارِِس اْلَعاَلمِ.
ثَالِثَاً – يَجُِب أَْن يَتََشبَّثُوا ِبأَْسبَاٍب تُوِجُد األُْلفََة َوامْلََحبََّة َواالتَِّحاَد.

ا يَــْحُصُلوَن عَـــَليِْه مِـــَن امْلَـاِل عَـــْن طَـِريــِق اشْـــــــِتَغالِــِهمْ  رَابِــَعاً – عَـــَلى الــرِّجَـــــاِل َوالــنَِّسآِء قَــاطِــــبًَة أَْن يُــوِدعُـــوا ِقسْــــــطَاً مِـــمَّ
بِــالـتَِّجارَِة َوالـزِّرَاعَــِة َواألُمُــوِر األُخْــَرى لَـَدى أَمِـــنيٍ لِـَصرْفِــِه فِــي أَمْــِر تَـْربِــيَِة األَطْـفَاِل َوتَـْعلِيِمِهْم َوذَلِـَك بِــإشْــــــرَاِف أُمَــنَآءِ 

بَيَْت اْلَعْدِل.
خَــامِـــَساً – االعْــِتنَآُء الْــَكامِـــُل بِــأَمْــِر الـزِّرَاعَــِة َوهَــِذِه الْــِفْقرَةُ َولَــْو أَنّـََها ذُكِـــرَْت فِــي الـرُّتْـبَِة الْــَخامِـــَسِة َولَــِكنَّ فِــي الْــَواقِــعِ 
ُل.  َويُــالَحَــــُظ تَــَقدٌُّم مَــْلُموٌس فِــي هَـــذَا األَمْــِر فِــي امْلَـَمالِــِك األَجْــــنَِبيَِّة.  بَــيَْد أَنَّ أَمْــرَهَـــا فِــي إِيــرَاَن مَــا  لَــَها امْلَـَقاُم األَوَّ
ـــُهْم لَــــوْ  ـــَدهُ اهللُ ِبهَـــــذَا األَمْـــــِر الْــــَعِظيمِ اْلخَـــــِطيِر.  َوقُــــَصاَرى الْــــَقْوِل إِنّـَ ـــــــْلطَاُن أَيّـَ زَاَل مُـــــَعوَّقَــــاً َواألَمَـــــُل أَْن يَــــْعتَِنيَ السّـُ
َر الْـــَقَلمُ  ِحيفَِة اْلحَــــــْمرَاِء لَـــيَروَن أَنْـــفَُسُهْم فِــــي غِــــنَىً عَــــْن قَـــَوانِــــنيِ الْـــَعالَـــمِ.  َولَـــَقْد كَــــرَّ ُكوَن بِــــَما نُـــزَِّل فِــــي الـــصَّ يَـــتََمسَّ
َن مَــــَشاِرُق الْــــُقْدرَِة َومَــــطَالِـــعُ الْــــِعزَِّة اإِللَــــِهيَِّة مِـــــْن إِجْــــــرَائِــــَها فِــــي َوقْــــٍت مِـــــنَ  األَعْــــَلى بَـــْعَض األُمُــــوِر عَــــَسى أَْن يَـــتََمكَّ
األَْوقَـــاِت.  إِذَا مَـــا ُوجِــــَد طَــالِــٌب كُــــِشَف لَـــُه لِــَوجْـــــِه اهللِ مَـــا ظَهَــــَر مِــــَن امْلَـِشيئَِة امْلُـطَْلَقِة الــنَّافِـــذَِة.  َولَـــِكْن أَيْــَن الــطَّالِــبُ 
ائِــُل َوأَيْـَن الْـَعاِدُل َوأَيْـَن امْلُنِْصُف فَـِفي كُـــلِّ يَـْومٍ نَـاُر ظُـْلمٍ ُمشْــــــتَِعَلٌة َوسَــــــيُْف اعْــِتَساٍف َمسْــــــُلوٌل.  سُــــــبَْحانَ  َوأَيْـَن الـسَّ
اهللِ إِنَّ ُوجَــــَهآَء إِيـرَاَن َونُـَجبَاَءهَـــا الْــِعظَاَم يَفْتَخِــــُروَن بِــاألَخْـــالَِق الْــَهَمجِيَِّة َوالْــَحيْرَةُ كُـــلُّ الْــَحيْرَِة مِـــْن هَـــِذِه الْــِقَصِص.  
ـرَْت فِـــي  َ أَنَّ امْلَـَواعِــــَظ َوالــنََّصائِـــحَ قَــْد أَثّـَ ـامِ.  إِذْ تَــبنَيَّ يَحْـــــَمُد هَـــذَا امْلَـظُْلوُم مَـــالِــَك األَنَــامِ َويَــْشُكرُهُ فِـــي الــلَّيَالِــي َواألَيّـَ
رَْت بِــِه عَــنْيُ الْــَعالَــمِ  أَخْــالِق هَــذَا اْلحِــــزِْب َوأَطْـَوارِِه الّـَـِتي فَـازَْت بِــَمرْتَـبَِة الْــَقبُوِل بِــَحيُْث ظَهَـــَر مِـــْن هَــذَا اْلحِــــزِْب مَــا تَـنَوَّ
الِـحُ شَــــــاهِــٌد عَــَلى صِــــــــْدِق الْـَقْوِل.  َواألَمَــُل أَنَّ األَخْــيَارَ  َوهُــَو شَــــــفَاعَــُة األَحِـــبَّآِء ألَعْــَدائِــِهْم لَـَدى األُمَــرَآِء.  فَـالْـَعَمُل الـصَّ
يُـِضيئُوَن الْـَعالَـَم بِــنُوِر أَعْــَمالِـِهْم.  نَـْسأَُل اهللَ تَـبَارََك َوتَـَعالَـى أَْن يُـَؤيّـَِد الْـُكلَّ عَــَلى االسْـــــِتَقامَــِة عَــَلى حُــــبِِّه َوأَمْــرِِه فِــي 
ــُه َولِـــيُّ امْلُخْـــــلِِصنَي َوالْــــَعامِـــــلنَِي.  يَـــا حِــــــزَْب اهللِ إِنَّ الْــــَقَلَم األَعْــــَلى كَـــــَشَف الْــــَعَوالِـــَم َوَوهَــــَب األَبْـــَصاَر نُـــورَاً  ــامِـــــِه إِنّـَ أَيّـَ
حَــــِقيِقيَّاً بَـيَْد أَنَّ مُــْعظََم اإِليـرَانِــيِّنَي مَــا زَالُـوا َمحْــــُرومِــنَي مِــَن الْـبَيَانَـاِت الـنَّافِــَعِة َوالْـُعُلومِ َوالْـفُنُوِن امْلُبَارَكَــِة.  َوقَـْد نُـزِّلَـتْ 
يَصاً ألَحَـــــــِد األَْولِــــيَآِء هَـــــِذِه الْــــَكلَِمُة الْــــُعْليَا لَــــَعلَّ امْلُـــْعرِضِـــــــــــنَي يَــــفُوزُوَن بِـــــاإِلقْــــبَالِ  بِـــــاألَمْـــــِس مِــــــَن الْــــَقَلمِ األَعْـــــلِى خِــــــصِّ

َويُْدرُِكوَن َغَواِمَض أُُصوِل امْلََساِئِل اإِلَلِهيَِّة َويَُعوَها.

ُكوَن بِــــأَْربَـــعِ كَـــــلَِماٍت: األُولَــــى «فَـــَضرُْب الـــرِّقَــــاِب» َوالـــثَّانِــــيَُة «إِحْــــــرَاُق الْــــُكتُِب»  ُـــنِْكِريـــَن مُــــتََمسِّ إِنَّ امْلُـــْعرِضِـــــــــــنَي َوامْل
ـــــُدوُد الْــَعِظيَمةُ  َوالـثَّالِـثَُة «االجْــــِتنَاُب عَـــِن امْلِـَلِل األُخْـــَرى» َوالـرَّابِــَعُة «إِفْـنَاُء األَحْــــزَاِب».  َوقَــْد أُِزيـَلِت اآلَن هَـــِذِه السّـُ
ُــــبَيَّنَُة مِــــــَن الـــــلَّْوحِ.  فَـــــتَبَدَّلَـــــتِ  األَْربَـــــَعُة بِـــــفَْضِل الْـــــَكلَِمِة اإِللَـــــِهيَِّة َواقْـــــِتَدارِهَــــــا َوانْطََمسَـــــــــْت هَــــــِذِه األَحْــــــــَكاُم األَْربَـــــَعُة امْل
فَاُت الْـَوحْــــِشيَُّة إِلَـى الـنُُّعوِت الـرُّوحَــــانِــيَِّة جَــــلَّْت إِرَاَدتُـُه َوجَــــلَّْت قُـْدرَتُـُه َوعَــظَُم سُـــــْلطَانُـُه.  فَـاسْـــــأَلُـوا اهللَ جَــــلَّ جَــــاللُـهُ  الـصِّ
فَاِت غَــيَْر الـالَّئِــَقِة.  َوتَجْــــِري مِـــْن لِـَساِن كُـــلِّ َواحِــــٍد مِـــْن ذَلِـكَ  يَعِة َويُخَـــلَِّصُهْم مِـــَن الـصِّ َونَـْسأَلُــُه أَْن يَهْـــِدَي حِــــزَْب الـشِّ

ا يَتََغذَّوَن ِبِه ُكلَّ يَْومٍ. اْلِحزِْب ِفي ُكلِّ يَْومٍ َكلَِمُة «اللَّْعنَِة».  َوبَاتَْت َكلَِمُة «امْلَْلُعوِن» ِممَّ

إِلَـِهي إِلَـِهي تَـْسَمعُ حَــــِننَي بَـَهائِــَك َوصَـــــــــِريـَخُه فِــي الـلَّيَالِـي َواألَيّـَامِ َوتَـْعَلُم أَنّـَُه مَــا أَرَاَد لِـنَفِْسِه أَمْــرَاً بَـْل أَرَاَد تَـْقِديـسَ 
ــِتي أَحَــــــاطَـــتُْهْم فِــــي كُـــــلِّ األَحْــــــيَاِن أَْي رَبِّ قَـــْد ارْتَـــفََعتْ  ِغينَِة َوالْـــبَْغَضاِء الّـَ نُـــفُوِس عِـــــبَاِدَك َونَـــَجاتَـــِهْم عَــــْن نَـــاِر الـــضَّ
ا أَرَاُدوا مِـــْن بَحْــــرِ  بِــنَي إِلَــى سَــــــَمآِء جُــــوِدَك َوامْلُخْـــلِِصنَي إِلَــى هَـــَواِء عَـــطَائِــَك.  أَسْــــــأَلُــَك أَْن الَ تُــَخيِّبََها عَـــمَّ أَيَــاِدي امْلُـَقرَّ

�٤٤



ـكَ  ـْدهُـــْم عَـــَلى آَداٍب تَــرْتَــِفعُ بِـــَها مَـــَقامَـــاتُــُهْم بَــنْيَ األَحْـــــزَاِب.  إِنّـَ عَـــطَائِـــَك َوسَــــــَمآِء فَــْضلَِك َوشَـــــــْمِس جُـــــوِدَك.  أَْي رَبِّ أَيّـِ
ِر اْلجَـــــــِميعِ  ـــــاُب.  يَــــا حِـــــــزَْب اهللِ أَنْــــِصتُوا إِلَـــــى مَـــــا يَــــُكوُن اإِلصْــــــــــــَغآُء إِلَـــــيِْه سَـــــــــبَبَاً لِتَحَـــــــرُّ ُــــْقتَِدُر الْـــــَعِزيــــزُ الْـــــَوهّـَ أَنْــــَت امْل
ـاً، َولَــِكْن يَــنْبَِغي أَنْ  َواطْــِمئْنَانِـــِهْم َورَاحَـــــِتِهْم َوعُـــُلوِّهِـــْم َوسُـــــــُموِّهِـــْم.  َوقَــْد بَــاَت ُوجُـــــوُد قَــانُــوٍن َوأُصُــــــــــوٍل إِليــرَاَن ضَــــــــــُروِريّـَ
َدهُ اهللُ َوحَــــَضرَاِت الْــُعَلَمآِء األَعْـــالَمِ َواألُمَــرَآِء الْــِعظَامِ.  َويَـجُِب أَنْ  ـــــْلطَاِن أَيّـَ يَـُكوَن ذَلِـَك بِــُموجِـــِب إِرَاَدِة حَــــْضرَِة السّـُ
ــــــبَُب فِـــي أَمْـــِن الْـــِعبَادِ  وَن مَـــا هُــــَو السّـَ ُكوَن بِـــَحبِْل امْلَــُشورَِة َويُـــِقرُّ ـالَعِــــِهْم مَـــَقرٌّ يَـــْجتَِمعُ فِـــيِه هَــــؤآُلِء َويَـــتََمسَّ َ بِـــاطّـِ يُـــَعنيَّ
ونَـــُه.  فَـــِإذَا جَــــــَرى األَمْــــُر بِــــَغيِْر هَــــذَا الـــتَّرْتِــــيِب أَدَّى ذَلِـــَك إِلَـــى  َونِــــْعَمِتِهْم َوثَـــْرَوتِــــِهْم َواطْــِمئْنَانِــــِهْم.  َويُـــنَِفذُّوَن مَــــا يُـــِقرُّ
ـــِتي سَــــــــبََق نُـــزُولُــــَها فِــــي الـــِكتَاِب األَقْــــَدِس َوسَــــــــائِــــِر األَلْــــَواحِ قَــــدْ  االخْــــِتالَِف َوالْــــفَْوضَـــــــــــى.  َوفِــــي أُصُـــــــــــوِل األَحْــــــَكامِ الّـَ
نِ  ُروَن بَـْعَد الـتََّمعُّ ؤَسَــــــاِء الْــَعاِدلِـنَي َوأُمَــنَآِء بَـيِْت الْــَعْدِل.  َويَـَرى امْلُـنِْصفُوَن َوامْلُـتَبَصِّ أُحِــــيَلْت األُمُــوُر إِلَــى امْلُـُلوِك َوالـرُّ
ــُة فِــــي لُــــنُْدنْ  ـــُة اإِلنْجِــلِيِزيّـَ ُك بِــــِه األُمّـَ فِــــي مَــــا ذُكِـــــَر إِشْــــــــرَاَق نِــــيِِّر الْــــَعْدِل بِــــالْــــبََصِر َوالْــــبَِصيرَِة.  َويَـــبُْدو أَنَّ مَــــا تَـــتََمسَّ

ِة. ُمْستَْحَسٌن إِذْ إِنََّها ُمزَيَّنٌَة ِبِكالَ النُّوَريِْن: امْلََلِكيَِّة َواْسِتَشارَِة األُمَّ

ُوضِــــــــعَ فِــي امْلَبَاِدِئ َوالْــَقَوانِــنيِ فَـْصٌل فِــي الْــِقَصاِص ألَجْــــِل حِــــفِْظ الْــِعبَاِد َوصِــــــــيَانَـِتِهْم.  َوالْــَخْوُف مِـــنُْه يَـْمنَعُ الـنَّاسَ 
ــِذي كَــــاَن َومَــــا يَـــزَاُل سَـــــــبَبَاً فِــــي حِـــــفْظِ  ِنيَعِة غَـــيِْر الـــالَّئِــــَقِة عَــــَلنَاً فَـــَقْط.  بَـــيَْد أَنَّ األَمْــــَر الّـَ عَــــْن ارْتِــــَكاِب األَعْــــَماِل الـــشَّ
ـــــرِّ َوالْــَعَلِن كِـــَليِْهَما هُــَو خَــْشيَُة اهللِ.  َوهُــَو الْــَحارُِس الْــَحِقيِقيُّ َوالْــَحافِــظُ  الـنَّاِس َومَــنِْعِهْم عَــْن تِــْلَك األَعْــَماِل فِــي السّـِ
بَُب لِظُُهوِر َهِذِه امْلَْوِهبَِة اْلُكبَْرى.  طُوبَى مِلَْن َسِمعَ َما نَطََق  ُك َوالتََّشبُُّث ِبَما ُهَو السَّ .  إِذَاً يَجُِب التََّمسُّ امْلَْعنَِويُّ

ِبِه َقَلِميَ األَْعَلى َوَعِمَل ِبَما أُِمَر ِبِه ِمْن َلُدْن آِمٍر َقِديمٍ.

يَـــا حِــــــزَْب اهللِ أَصْـــــــــــُغْوا بِــــأُذُِن الـــرُّوحِ إِلَــــى َوصَـــــــــــايَـــا امْلَـــْحبُوِب الْــــفَِريـــِد.  إِنَّ الْــــَكلَِمَة اإِللَــــِهيََّة بِــــَمثَابِــــِة غَــــرْسَــــــــٍة مَــــَقرُّهَـــــا 
ــــُدهَــــا بِــــَكْوثَـــِر الْـــِحْكَمِة َوالْـــبَيَاِن حَــــــتَّى تَـــثْبَُت جُــــــذُورُهَــــا َوتَـــْمتَدَّ فُـــُروعُــــَها إِلَـــى  َوُمسْـــــــتََقرُّهَــــا أَفْـــِئَدةُ الْـــِعبَاِد.  يَـــجُِب تََعهّـُ
األَفْالَِك.  يَا أَْهَل اْلَعاَلمِ إِنَّ فَْضَل َهذَا الظُُّهوِر األَْعظَمِ ُهَو أَنَّنَا َمَحْونَا ِمَن اْلِكتَاِب ُكلَّ َما ُهَو َسبَُب االْخِتالَِف 
ُر َوصِــــــــيَّتَنَا  َوالْـفََساِد َوالـنِّفَاِق َوأَبْـَقيْنَا كُــلَّ مَـا هُــَو عِــلَُّة األُلْـفَِة َواالتّـَِحاِد َواالتّـِفَاِق نَـِعيَماً لِـْلَعامِــلنَِي.  كُــنَّا َومَـا زِلْـنَا نُـَكرِّ
إِنَّ  وا مِـــنُْه فِــرَارَاً.  إِنَّ الْـَعالَـَم مُــنَْقلٌِب َو لِـألَحِـــبَّاِء َوهِــيَ أَْن يَـتََجنَّبُوا عَــْن كُـــلِّ مَــا تُسْـــــتََشمُّ مِـــنُْه رِائِــَحُة الْـفََساِد بَـْل يَـِفرُّ
ُه هُـــَو الْــَغِنيُّ  نَُهْم بِــنُوِر عَـــْدلِـِه َويُـَعرِّفَـُهْم مَــا يَـنْفَُعُهْم فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل إِنّـَ أَفْـَكاَر الْــِعبَاِد مُــْختَلِفٌَة.  نَـْسأَُل اهللَ أَْن يُـزَيّـِ
امْلُــتََعاُل.  قَـــْد نَـــطَْقنَا سَـــــــابِــــَقاً ِبهَـــــِذِه الْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا َوهِــــيَ أَنَّ امْلُنْتَسِـــــــِبنَي إِلَـــى هَــــذَا امْلَــظُْلومِ يَـــجُِب أَْن يِـــُكونُـــوا عِـــــنْدَ 
ــارَِة شُــــــــْعَلًة ُمْلتَهِـــبًَة.  سُـــــــبَْحاَن اهللِ قَـــْد ظَهَــــَر فِـــي هَــــِذهِ  َحاِب امْلِــْدرَاِر َوفِـــي كَــــبْحِ جِـــــَماحِ الـــنَّفِْس األَمّـَ الْـــَعطَآِء كَــــالـــسَّ
ـــــَر جَـــــــْمَعاً مِــــــنَ  ـــامِ مَـــــا هُـــــَو سَـــــــــبَُب الْـــــَحيْرَِة.  فَــــِمَن امْلَـــْسُموعِ أَنَّ شَـــــــــْخَصاً َورََد إِلَـــــى مَـــــَقرِّ سَـــــــــْلطَنَِة إِيــــرَاَن َوَسخّـَ األَيّـَ
الْــُعظََمآِء تَــْحَت إِرَاَدتِـــِه.  حَـــــقَّاً إِنَّ مَـــْوقِـــفَاً َكهَــــذَا يَــْدعُـــو لِــلنَّْدِب َوالــنَُّواحِ تُــَرى مَـــا بَــاُل مَـــظَاهِـــِر الْــِعزَِّة الْــُكبَْرى قَــِبُلوا 
ـَة الْــُعظَْمى؟ أَيْــَن االسْــــــِتَقامَـــُة َوأَيْــَن عِـــزَّةُ الــنَّفِْس؟ لَــْم تَــزَْل كَـــانَــْت شَـــــــْمُس الْــَعظََمِة َوالْــِعْلمِ طَـالِــَعًة َوُمشْــــــرِقَــًة مِـــنْ  الــذِّلّـَ
ْخصُ  أُفُـِق سَـــــَماِء إِيـرَاَن َولَـِكنََّها انْحَــــطَِّت اآلَن بِــَحيُْث جَــــَعَل بَـْعُض رِجَــــالِـَها أَنْـفَُسُهْم مَــْلَعبََة الْـَجاهِــلنَِي.  َونَشَـــــَر الـشَّ
امْلَذُْكوُر ِبَحقِّ َهذَا اْلِحزِْب ِفي ُصُحِف ِمْصَر َوَداِئرَِة َمَعارِِف بَيُْروَت َما تََحيََّر  ِمنُْه أَْصَحاُب اْلِعْلمِ َوامْلَْعرِفَِة.  ثُمَّ 
اءَ  إِلَـــى سِــــــْجِن عَــــكَّ ــــَه إِلَـــى بَــاِريــَس َوطَــبَعَ صَـــــــــــِحيفًَة بِـــاسْـــــــمِ "الْـــُعْرَوِة الْـــُوثْــَقى" َوأَرْسَـــــــَلَها إِلَـــى أَطْــرَاِف الْـــَعالَـــمِ َو تَــَوجّـَ
أَيْــَضاً َوأَرَاَد ِبهَـــِذِه الــذَِّريــَعِة إِظْـَهاَر امْلَـَحبَِّة َوتَــَدارَُك مَـــا فَــاتَــُه.  ُمجْـــــَمُل الْــَقْوِل إِنَّ هَـــذَا امْلَـظُْلوَم سَــــــَكَت عَـــنُْه، نَــْسأَلُ 

رَهُ ِبنُوِر اْلَعْدِل َواإِلنَْصاِف َلُه أَْن يَُقوَل: اهللَ أَْن يَْحفَظَُه َويُنَوِّ

إِلَـــِهي إِلَـــِهي تَـــرَانِــــي قَـــائِــــَماً لَـــَدى بَـــاِب عَــــفُْوِك َوعَــــطَائِــــَك َونَـــاظِـــــرَاً إِلَـــى آفَـــاِق مَــــَواهِــــِبَك َوأَلْـــطَافِــــَك.  أَسْـــــــأَلُـــَك بِــــِنَدائِــــكَ 
األحْــــَلى َوصَـــــــــِريـِر قَـَلِمَك يَـا مَـْولَـى الْـَوَرى أَْن تُـَوفّـَِق عِــبَاَدَك عَــَلى مَـا يَـنْبَِغي ألَيّـَامِــَك َويَـلِيُق لِـظُُهورَِك َوسُـــــْلطَانِـَك.  إِنّـَكَ 
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َمَواِت َواألَرَضِـــــــــنَي أَْلحَــــْمُد لَــكَ  أَنْـَت امْلُْقتَِدُر عَــَلى مَــا تَـَشآُء يَْشهَـــُد بِــُقوِّتِــَك َواقْــِتَدارَِك َوعَــظََمِتَك َوعَــطَائِــَك مَــْن فِــي الـسَّ
يَــا إِلَــَه الْــَعامَلِــنَي َومَـــْحبُوَب أَفْــِئَدِة الْــَعارِفِـــنَي.  تَــَرى يَــا إِلَــِهي كَــــيْنُونَــَة الْــفَْقِر أَرَاَدْت بَحْـــــَر غَــنَائِـــَك َوحَـــــِقيَقَة الْــِعْصيَانِ 
اُل الْــفَيَّاضُ  فُـرَاَت مَــْغِفرَتِــَك َوعَــطَائِــَك.  قَــدِّْر يَـا إِلَــِهي مَــا يَـنْبَِغي لِـَعظََمِتَك َويَـلِيُق لِـَسَمآِء فَـْضلَِك.  إِنّـََك أَنْـَت الْــفَضَّ

اآلِمُر اْلَحِكيُم الَ إَِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَقِويُّ اْلَغالُِب اْلَقِديُر.

ـــَهًة إِلَـى كَـــلَِمِة «يَـفَْعُل مَــا يَـَشاُء» امْلُبَارَكَـــِة َوحْــــَدهَــا  يَـا حِــــزَْب اهللِ يَـجُِب أَْن تَـُكوَن أَنْـظَاُر الْـُكلِّ فِــي هَــذَا الْـيَْومِ مُــتََوجّـِ
َر مِـــْن نُـورِِه.  َومَــا ُدوَن ذَلِـَك مَــذْكُـــوٌر َومَــرْقُــوٌم فِــي الْــِكتَابِ  فَـُكلُّ مَــْن فَـازَ ِبهَـــذَا امْلَـَقامِ فَـازَ بِــالـتَّْوحِــــيِد الْــَحِقيِقيِّ َوتَـنَوَّ
اإِللَــِهيِّ فِــي عِـــَداِد أَصْــــــــــَحاِب الــظُّنُوِن َواألَْوهَـــامِ.  اسْــــــَمُعوا نِــَدآَء هَـــذَا امْلَـظُْلومِ َوحَــــافِــظُوا عَـــَلى امْلَـرَاتِـــِب.  هَـــذَا أَمْــرٌ 
َواجِـــٌب َوفَـرٌْض عَــَلى الْـُكلِّ َولَـَقْد نَـطََق هَــذَا امْلَظُْلوُم فِــي جَــــِميعِ األَيّـَامِ أَمَــاَم ُوجُــــوِه أَهْــِل الْـَعالَـمِ ُدوَن سِـــــتٍْر َوحِـــَجاٍب.  
َوتَـَكلََّم بِــَما هُــَو مِـــفْتَاٌح ألَبْـَواِب الْــُعُلومِ َوالْــفُنُوِن َوامْلَْعرِفَـِة َوالـطَُّمأْنِــينَِة َوالـثَّْرَوِة َوالْــِغنَى.  لَــْم يَـْمنَعِ الْــَقَلَم األَعْــَلى ظُـْلمُ 
الـظَّامِلِـنَي عَــْن صَـــــــــِريـرِِه َولَـْم تَـِقْف شُــــــبَُهاُت امْلُِريـِبنَي َوامْلُفْسِـــــِديـَن حَــــائِــَلًة ُدوَن إِظْـَهاِر الْـَكلَِمِة الْـُعْليَا.  أَسْـــــأَُل اهللَ آمِـــالً 
ابِـــِق َوأَْوهَـــامِــــِه.  يَــا حِـــــزَْب اهللِ إِنَّ  أَْن يَــْحفََظ أَهْـــَل الْـــبََهاِء فِـــي جَـــــِميعِ األَحْـــــَواِل َويُــَقدِّسَـــــــُهْم عَـــْن ظُــنُوِن اْلحِـــــزِْب الــسَّ
ـِذيـَن هُـــْم مُــنَْكبُّوَن عَـــَلى هِـــَدايَـِة الْــِعبَاِد َوصَــــــــــائِــنُوَن أَنْـفَُسُهْم َومُــَحافِــظُوَن عَـــَليَْها مِـــْن َوسَــــــاوِسِ  الْــُعَلَمآَء الـرَّاشِـــــِديـَن الّـَ
ـــارَِة هُــــْم مِــــْن أَنْجُــــــمِ سَـــــــَمآِء الْـــِعرْفَـــاِن لَـــَدى مَــــْقُصوِد الْـــَعامَلِــنَي َويَـــجُِب احْــــــِترَامُــــُهم.  َوهُــــْم عُــــيُوٌن جَــــــاِريَـــةٌ  الـــنَّفِْس األَمّـَ
كَ  َمَدانِــيَِّة.  طُـوبَـى مِلَْن تَـَمسَّ ــــْدرَِة امْلُبَارَكَـــِة َوآثَـاُر الْـُقْدرَِة اإِللَـِهيَِّة َوبُـُحوِر الْـِحْكَمِة الـصَّ وَكَـــَواكِـــب مُــِضيئٌَة َوأَثْـَماُر السّـِ
بِـِهْم إِنّـَُه مِــَن الْـفَائِـِزيـَن فِـي كِــتَاِب اهللِ رَبِّ الْـَعرِْش الْـَعِظيمِ الْـبََهآُء مِــْن لَـَدى اهللِ رَبِّ الْـَعرِْش َوالـثََّرى عَــَليُْكْم يَـا أَهْــلَ 
ـِذيـَن سَــــــِمُعوا نِــَداَءكُـــُم األَحْــــَلى َوعَـــِمُلوا بِــَما أُمِـــُروا بِــِه فِــي هَـــذَا الـلَّْوحِ  ِفينَِة اْلحَــــْمرَآِء َوعَـــَلى الّـَ الْــبََهآِء َوأَصْــــــــــَحاَب الـسَّ

اْلَعِزيِز اْلبَِديعِ.

___________________
(1) حضرة عليّ قبل أكبر هو أيادي أمر اهلل الحاج مالّ علي أكبر شهمير زادي (راجع كتاب تذكرة الوفاء).

(2)  حضرة أمني هو أيادي أمر اهلل الحاج أبو الحسن أردكاني أمني حقوق اهلل.
(3) ظــالــم أرض الــياء هــو األمــير محــمود مــيرزا املــلقب ب"جــالل الــدولــة" مــتصرّف مــديــنة يــزد، وأرض الــياء هــي مــديــنة «يــزد» 

اإليرانيّة.
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َلوْحُ اْلِحْكَمِة

ِبْسِمِه امْلُبِْدِع اْلَعلِيمِ اْلَحِكيمِ

ُه لَــُروُح الْــَحيََواِن ألَهْــِل اإِلمْــَكاِن تَـَعالَــى اهللُ رَبُّ الْــَعامَلِـنَي.  يَـذْكُـــُر فِــيهِ  إِنّـَ كِـــتَاٌب أَنْـزَلَــُه الـرَّحْــــَمُن مِـــْن مَــَلُكوِت الْــبَيَاِن َو
َمْن يَذُْكُر اهللَ َربَُّه إِنَُّه َلُهَو النَِّبيُل ِفي َلْوحٍ َعِظيمٍ.

ــــْدرَِة امْلُرْتَـِفَعِة عَــَلى أَرِْض الـزَّعْــفَرَاِن إِنّـَُه الَ إِلَـَه إاِلَّ أَنَـا الْـَعلِيمُ  ُد1 اسْـــــَمعِ الـنَِّداَء مِــْن شَـــــطِْر الْـِكبِْريَـآِء مِــَن السّـِ يَـا ُمحَـــمَّ
الْـَحِكيُم.  كُــْن هُــبُوَب الـرَّحْــــَمِن ألَشْــــــَجاِر اإِلمْــَكاِن َومُــَربّـِيَها بِــاسْـــــمِ َربّـَِك الْـَعاِدِل الْـَخِبيِر.  إِنّـَا أَرَْدنَـا أَْن نَـذْكُــَر لَـَك مَــا 
ـامِ  ـــُهوَن إِلَــى اهللِ مَــْولَــى امْلُخْـــلِِصنَي.  إِنّـَـا نَــنَْصحُ الْــِعبَاَد فِــي هَـــِذِه األَيّـَ ــُر بِــِه الــنَّاُس لِــيََدعُـــنَّ مَــا عِـــنَْدهُـــْم َويَــتََوجّـَ يَــتَذَكّـَ
الّـَـِتي فِــيَها تَــَغبََّر َوجْــــُه الْــَعْدِل َوأَنَــارَْت ُوجْــــنَُة اْلَجهْـــِل َوهُـــِتَك سِـــــتُْر الْــَعْقِل َوغــاضَــــــــــِت الــرَّاحَــــُة َوالْــَوفَــاُء َوفَــاضَــــــــــِت امْلِـْحنَةُ 

َواْلبآَلُء َوِفيَها نُِقَضِت اْلُعُهوُد َونُِكثَِت اْلُعُقوُد.  الَ يَْدِري نَفٌْس َما يُبِْصرُهُ َويُْعِميِه َوَما يُِضلُُّه َويَْهِديِه.

ــُر بِـــَها األُنَــاُس.  مَـــنْ  قُــْل يَــا قَــْومِ َدعُـــوا الــرَّذَائِـــَل َوخُـــذُوا الْــفََضائِـــَل كُـــونُــوا قُــْدَوةً حَـــــسنًَة بِـــنْيَ الــنَّاِس َوصَــــــــــِحيفًَة يَــتَذَكّـَ
ــِة.  قُـــْل أَِن اتَّحِــــــُدوا فِــــي  قَـــاَم لِخِــــــْدمَــــِة األَمْــــِر لَـــُه أَْن يَـــْصَدَع بِــــالْـــِحْكَمِة َويَـــْسَعى فِــــي إِزَالَـــِة اْلَجهْـــــِل عَــــْن بَـــنْيِ الْـــبَِريّـَ
ـــِفُقوا فِـــــي رَأْيِـــــُكْم َواجْـــــــَعُلوا إِشْـــــــــرَاقَـــــُكْم أَفْــــَضَل مِــــــْن عَــــــِشيُِّكْم َوغَـــــَدكُــــــْم أَحْـــــــَسَن مِــــــْن أَمْـــــِسُكْم.  فَــــْضلُ  كَــــــلَِمِتُكْم َواتّـَ
اإِلنْـــَساِن فِــــي اْلخِــــــْدمَــــِة َوالْــــَكَماِل الَ فِــــي الـــزِّيـــنَِة َوالـــثَّْرَوِة َوامْلَــاِل.  اجْــــــَعُلوا أَقْــــَوالَــــُكْم مُــــَقدَّسَــــــــًة عَــــِن الـــزَّيْـــغِ َوالْــــَهَوى 
يَـــاِء.  قُـــْل ال تَـــْصرِفُـــوا نُـــُقوَد أَعْــــَمارِكُــــُم الـــنَِّفيَسِة فِــــي امْلُشْـــــــتََهيَاِت الـــنَّفِْسيَِّة واَلَ  يْـــِب َوالـــرِّ َوأَعْــــَمالَـــُكْم مُــــنَزَّهَــــًة عَــــِن الـــرَّ
ْخِصيَِّة.  أَنْــِفُقوا إِذَا َوجَـــــْدتُــْم َواصْــــــــــِبُروا إِذَا فَــَقْدتُــْم إِنَّ بَــْعَد كُـــلِّ شِـــــدٍَّة رَخَـــآءٌ  تَــْقتَِصُروا األُمُــوَر عَـــَلى مَــنَافِــِعُكُم الــشَّ
ِغيِر َوالْــــَكِبيرِ  ُكوا بِـــــَما يَــــنْتَِفعُ بِـــــِه الْــــَعالَــــُم مِـــــَن الــــصَّ َومَـــــعَ كُـــــلِّ كَـــــَدٍر صَــــــــــــفَآٌء.  اجْـــــــتَِنبُوا الــــتََّكاهُـــــَل َوالــــتََّكاسُــــــــَل َوتَــــَمسَّ
افِـــيَةِ  ُكوِك فِـــي الْــُقُلوِب الــصَّ ـِة َوشَـــــــْوَك الــشُّ ـاكُـــْم أَْن تَــزْرَعُـــوا زُؤَاَن الْــُخُصومَـــِة بَــنْيَ الْــبَِريّـَ يُوخِ َواألَرَامِـــِل.  قُــْل إِيّـَ َوالــشُّ
امْلُِنيرَِة.  قُـْل يَـا أَحِـــبَّاَء اهللِ الَ تَـْعَمُلوا مَــا يَـتََكدَُّر بِــِه صَـــــــــافِــي سَـــــْلَسِبيِل امْلََحبَِّة َويْـنََقِطعُ بِــِه عَــرُْف امْلََودَِّة.  لَـَعْمِري قَـدْ 
ِغينَِة َوالْـــِعنَاِد.  لَـــيَْس اْلفَخْــــُر لِــُحبُِّكْم أَنْــفَُسُكْم بَــْل لِــُحبِّ أَبْــنَاِء جِــــنِْسُكْم َولَـــيَْس الْـــفَْضُل مِلَــنْ  خُــــلِْقتُْم لِــْلوَِداِد الَ لِــلضَّ
يُـِحبُّ الْـَوطَـَن بَـْل مِلَْن يُـِحبُّ الْـَعالَـَم.  كُـــونُـوا فِــي الـطَّرِْف عَــِفيفَاً َوفِــي الْـيَِد أَمِـــينَاً َوفِــي الـلَِّساِن صَـــــــــاِدقَـاً َوفِــي الْـَقْلبِ 
رَاً.  الَ تُْسِقطُوا َمنْزَِلَة اْلُعَلَمآِء ِفي اْلبََهآِء واَلَ تَُصغُِّروا َقْدَر َمْن يَْعِدُل بَيْنَُكْم ِمَن األَُمرَاِء.  اْجَعُلوا ُجنَْدُكُم ُمتَذَكِّ

ِبنَي. اَلَعْدَل َوِسالََحُكُم اْلَعْقَل َوِشيََمُكُم اْلَعفَْو َواْلفَْضَل َوَما تَفْرَُح ِبِه أَفِْئَدةُ امْلَُقرَّ

ـرُكَ  لَـَعْمِري قَـْد أَحْـــزَنَـِني مَـا ذَكَــرَْت مِــَن األَحْـــزَاِن ال تَـنْظُْر إِلَـى اْلخَــْلِق َوأَعْــَمالِـِهْم بَـْل إِلَـى الْـَحقِّ َوسُـــــْلطَانِـِه.  إِنّـَُه يُـذَكّـِ
ـــِذي يَـــذْكُـــــرَُك فِــــي هَــــذَا  ـــــــُروِر مِـــــْن قَــــَدحِ بَـــيَاِن مَــــطْلِعِ الـــظُُّهوِر الّـَ بِــــَما كَـــــاَن مَــــبَْدأَ فَـــرَحِ الْــــَعامَلِـــنَي.  اشْــــــــرَْب كَـــــْوثَـــَر السّـُ
إِزْهَـــاِق الْــبَاطِــــِل عَـــْن بَـنْيِ اإِلمْــَكاِن.  كَـــذَلِـكَ  الْــِحْصِن امْلَـِتنيِ.  َوأَفْـرِغْ ُجهْـــَدَك فِــي إِحْــــَقاِق الْــَحقِّ بِــالْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن َو
يَـأْمُـرَُك َمشْـــــِرُق الْـِعرْفَـاِن مِــْن هَــذَا األُفُـِق امْلُِنيِر.  يَـا أَيّـَُها الـنَّاطِـــُق بِـاسْـــــِمي انْـظُِر الـنَّاَس َومَـا عَــِمُلوا فِـي أَيّـَامِــي إِنّـَا 
ةُ  نَـزَّلْــنَا ألَحَــــٍد مِـــَن األُمَــرَآِء مَــا َعجَــــزَ عَــنُْه مَــْن عَــَلى األَرِْض َوسَــــــأَلْــنَاهُ أَْن يَجْــــَمَعنَا مَــعَ عُــَلَمآِء الْــَعْصِر لِيَظْهَـــَر لَــُه حُــــجَّ
اُن مَـــَدائِـــنِ  ــُه ارْتَـــَكَب مَـــا نَـــاَح بِـــِه سُـــــــكَّ اهللِ َوبُـــرْهَــــانُـــُه َوعَــــظََمتُُه َوسُـــــــْلطَانُـــُه.  َومَـــا أَرَْدنَـــا بِـــذَلِـــَك إاِلَّ الْـــَخيَْر امْلَــْحَض، إِنّـَ
الْــَعْدِل َواإِلنْـَصاِف َوبِــذَلِـَك قُــِضيَ بَـيِْني َوبَـيْنَُه إِنَّ َربّـََك لَــُهَو الـَحاكِـــُم الْــَخِبيُر.  َومَــعَ مَــا تَـرَاهُ كَـــيَْف يَـْقِدُر أَْن يَـِطيرَ 
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الـطَّيُْر اإِللَــِهيُّ فِــي هَــَوآِء امْلََعانِــي بَـْعَدمَــا انَْكسَــــــرَْت قَــَواِدمُــُه بِــأَحْــــَجاِر الـظُّنُوِن َوالْــبَْغَضآِء َوحُــــِبَس فِــي سِـــــْجٍن بُـِنيَ 
ْخرَِة امْلَْلَسآِء.  َلَعْمُر اهللِ إِنَّ اْلَقْوَم ِفي ظُْلمٍ َعِظيمٍ. ِمَن الصَّ

ـُه كَــــاَن َويَــُكوُن هَـــذَا  ــا مَـــا ذَكَــــرَْت فِـــي بَــْدِء اْلخَــــْلِق فَهَــــذَا مَـــَقاٌم يَــْختَلُِف بِـــاخْـــِتالَِف األَفْــِئَدِة َواألَنْــظَاِر لَــْو تَــقوُل إِنّـَ َوأَمّـَ
ـُه كَـــاَن كَـــنْزَاً  ـُه الَ َريْــَب فِـــيِه نُــزَِّل مِـــْن لَــَدى اهللِ رَبِّ الْــَعامَلِـنَي.  إِنّـَ .  َولَــْو تَــُقوُل كَـــَما ذُكِـــَر فِـــي الْــُكتُِب امْلُـَقدَّسَــــــِة إِنّـَ حَـــــقٌّ
مَــْخِفيَّاً َوهَــذَا مَــَقاٌم الَ يُـَعبَُّر بِــِعبَارٍَة واَلَ يُـَشاُر بِــِإشَــــــارٍَة َوفِــي مَــَقامِ أَحْــــبَبُْت أَْن أُعْــرََف كَـــاَن الْــَحقُّ َواْلخَـــْلُق فِــي ظِـــلِّهِ 
ُه َمسْــــــبُوٌق بِــاألَوَّلِـيَِّة الّـَـِتي الَ تُـْعرَُف بِــاألَوَّلِـيَِّة َوبِــالْــِعلَِّة الّـَـِتي لَــْم يَـْعرِفْـَها كُـــلُّ عَـــالِـمٍ  َل لَــُه.  إاِلَّ أَنّـَ ِل الّـَـِذي الَ أَوَّ مِـــَن األَوَّ
َن مِـــَن اْلحَــــرَارَِة امْلُحْــــَدثَــِة مِـــْن امْــِتزَاجِ الْــفَاعِـــلِ  عَـــلِيمٍ.  قَــْد كَـــاَن مَــا كَـــاَن َولَــْم يَــُكْن مِـــثَْل مَــا تَــرَاهُ الْــيَْوَم َومَــا كَـــاَن تَــَكوَّ
َوامْلُنْفَِعِل الّـَِذي هُــَو عَــيْنُُه َوغَـيْرُهُ.  كَــذَلِـَك يُـنَبِّئَُك الـنَّبَأُ األَعْــظَُم مِــْن هَــذَا الـِبنَآِء الْـَعِظيمِ.  إِنَّ الْـفَاعِــَلنْيِ َوامْلُنْفَِعَلنْيِ قَـدْ 
ُ الْـَحِكيُم.  ثُـمَّ  إِنّـََها هِــيَ عِــلَُّة اْلخَــْلِق َومَـا سِــــَواهَــا َمخْــُلوٌق مَـْعُلوٌل إِنَّ َربّـََك لَـُهَو امْلُبنَيِّ خُــلَِقْت مِــْن كَــلَِمِة اهللِ امْلُطَاعَــِة َو
ا تُْدرُِكُه اْلَحَواسُّ ألَنَُّه َليَْس ِبطَِبيَعٍة واَلَ ِبَجْوَهٍر َقْد َكاَن  اْعَلْم أَنَّ َكالََم اهللِ َعزَّ َوَجلَّ أَْعَلى َوأََجلُّ ِمْن أَْن يَُكوَن ِممَّ
إِنّـَُه ظَهَـــَر مِـــْن غَـيِْر لَـفٍْظ َوصَـــــــــْوٍت َوهُــَو أَمْــُر اهللِ  اِت الْـَعَوالِـي امْلَذْكُـــورَِة َو مُــَقدَّسَـــــاً عَــِن الْـَعنَاصِــــــــِر امْلَْعُروفَـِة َواالسْـــــطَِقسَّ
ُه مَــا انْـَقطَعَ عَــِن الْــَعالَــمِ َوهُــَو الْــفَيُْض األَعْــظَُم الّـَـِذي كَـــاَن عِـــلََّة الْــفُيُوضَـــــــــاِت َوهُــَو الْــكْونُ  امْلَُهيِْمِن عَــَلى الْــَعامِلِـنَي.  إِنّـَ
َل هَــذَا امْلََقاَم ألَنَّ آذَاَن امْلُْعرِضِــــــــنَي مَــْمُدوَدةٌ إِلَـيْنَا لِيَسْـــــتَِمُعوا  ا كَـــاَن َومَــا يَـُكوُن.  إِنّـَا الَ نُـِحبُّ أَْن نُـفَصِّ امْلَُقدَُّس عَــمَّ
ا ظَهَـــــَر مِـــــْن مَــــطْلِعِ نُـــورِ  ــُهْم الَ يَـــنَالُــــوَن ِبسِـــــــرِّ الْــــِعْلمِ َوالْــــِحْكَمِة عَــــمَّ مَــــا يَـــْعتَرِضُـــــــــــوَن بِــــِه عَــــَلى اهللِ امْلُــَهيِْمِن الْــــَقيُّومِ ألَنّـَ
ـُهْم يَــْعتَرِضُــــــــــوَن عَـــَلى مَـــا عَـــرَفُــوهُ الَ عَـــَلى مَـــا بَــيَّنَُه امْلُـبنَيُِّ  ـِة لِــذَا يَــْعتَرِضُــــــــــوَن َويَــِصيُحوَن.  َوالْــَحقُّ أَْن يُــَقاَل إِنّـَ األَحَـــــِديّـَ
َوأَنْبَأَهُ اْلَحقُّ َعالَُّم اْلُغيُوِب.  تَرِْجعُ اْعِترَاَضاتُُهْم ُكلَُّها َعَلى أَنْفُِسِهْم َوُهْم َلَعْمرَُك الَ يَفَْقُهوَن.  ال بُدَّ لُِكلِّ أَْمٍر ِمْن 
إِنّـَُه هَــِذِه الْـِعلَُّة الّـَِتي سَـــــبََقِت الْـَكْوَن امْلُزَيّـََن بِـالـطِّرَاِز الْـَقِديـمِ مَـعَ تَجَـــدُِّدِه َوحُـــُدوثِـِه فِـي كُــلِّ  مَـبَْدإٍ َولِـُكلِّ بِـنَآٍء مِــْن بَـاٍن َو
ـُه يُــِريــَك كِــــتَاَب نَــفِْسِه َومَـــا  ْر فِـــيِه إِنّـَ ــِذي خَـــَلَق هَـــذَا الْـــِبنَاَء الْـــَكِريــَم.  فَــانْــظُِر الْـــَعالَـــَم َوتَــفَكَّ حِـــــنيٍ.  تَــَعالَـــى الْـــَحِكيُم الّـَ
انِـــعِ الْــَخِبيِر َويُــْخِبرَُك بِـــَما فِـــيِه َوعَـــَليِْه َويُــفِْصحُ لَــَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن يُــْغِنيَك عَـــْن كُــــلِّ مُـــبنَيٍِّ  ـَك الــصَّ سُــــــطَِّر فِـــيِه مِــــْن قَــَلمِ َربّـِ

فَِصيحٍ.

ِن َوقَـــْد تَــْختَلُِف ظُــُهورَاتُــَها ِبسَـــــــبٍَب مِــــَن األَسْـــــــبَاِب َوفِـــي  قُـــْل إِنَّ الــطَِّبيَعَة بِـــَكيْنُونَــِتَها َمظْهَــــُر اسْـــــــِميَ املُـبْتَِعِث َوامْلُـَكوِّ
ــَها لَـــتَْقِديـــٌر مِـــــنْ  إِنّـَ اخْــــِتالَفِــــَها آليَـــاٌت لِـــْلُمتَفَرِّسِـــــــنَي.  َوهِــــيَ اإِلرَاَدةُ َوظُـــُهورُهَــــا فِــــي رُتْـــبَِة اإِلمْــــَكاِن بِــــنَفِْس اإِلمْــــَكاِن َو
ـَها لَــِهيَ امْلَـِشيئَُة اإِلمْـــَكانِـــيَُّة.  لَــيَْس ألَحَـــــٍد أَْن يَــْعتَرَِض عَـــَليِْه.  َوقُــدَِّر فِـــيَها قُــْدرَةٌ َعجَـــــزَ عَـــنْ  مُـــَقدٍِّر عَـــلِيمٍ َولَــْو قِـــيَل إِنّـَ
ِن قُـــْل هَــــذَا كَــــْوٌن الَ يُـــْدرِكُــــُه الْـــفََسادُ  إِْدرَاِك كُــــنِْهَها الْـــَعامِلُــوَن.  إِنَّ الْـــبَِصيَر الَ يَـــَرى فِــــيَها إاِلَّ تَجَــــــلِّيَ اسْـــــــِمنَا امْلُــَكوِّ
إِشْــــــرَاقِــِه الّـَـِذي أَحَــــاَط الْــَعامَلِـنَي.  لَــيَْس لِـَجنَابِــَك أَْن تَـْلتَِفَت إِلَــى قَــبُْل َوبَـْعدُ  َوتَـَحيَّرَِت الـطَِّبيَعُة مِـــْن ظُـُهورِِه َوبُـرْهَــانِــِه َو
ُه لَــيَْكِفي الْــَعامَلِـنَي.  إِنَّ الْــبَيَانَـاِت َواإِلشَــــــارَاِت فِــي ِذكْـــِر هَـــِذِه امْلَـَقامَــاِت تُخْـــِمُد حَــــرَارَةَ  اذْكُـــِر الْــيَْوَم َومَــا ظَهَـــَر فِــيِه إِنّـَ
الْـــُوجُـــــوِد لَـــَك أَْن تَــنِْطَق الْـــيَْوَم بِـــَما تَشْـــــــتَِعُل بِـــِه األَفْــِئَدةُ َوتَــِطيُر أَجْـــــَساُد امْلُـْقِبلنَِي.  مَـــْن يُــوقِـــُن الْـــيَْوَم بِـــاْلخَــــْلِق الْـــبَِديــعِ 
ــُه مِــــْن أَهْــــِل الْـــبََصِر فِـــي هَــــذَا امْلَــنْظَِر األَكْــــبَِر يَْشهَــــُد بِـــذَلِـــَك كُــــلُّ مُـــوقِـــنٍ  َويَـــَرى الْـــَحقَّ امْلَــِنيعَ مُـــَهيِْمنَاً قَـــيُّومَـــاً عَــــَليِْه إِنّـَ
ـَك لَــُهوَ  بَــِصيٍر.  امْـــِش بِـــُقوَِّة االسْــــــمِ األَعْـــظَمِ فَــْوَق الْــَعالَــمِ لِــتََرى أَسْــــــرَاَر الْــِقَدمِ َوتَــطَّلِعَ بِـــَما الَ اطّـََلعَ بِـــِه أَحَـــــٌد إِنَّ َربّـَ
ــــْريَـاِن فِــي َجسَـــــِد اإِلمْــَكاِن لِيَحْــــُدَث مِـــَن اْلحَــــرَارَِة امْلُحْــــَدثَـِة مِـــَن اْلحَــــرَكَـــِة مَــا  امْلَُؤيّـُِد الْـَعلِيُم الْـَخِبيُر.  كُـــْن نَـبَّاضَـــــــــاً كَـــالشّـِ
ــَك عَــــاشَــــــــرَْت مَـــِعي َورَأَيْـــَت شُــــــــُموَس سَـــــــَمآِء حِـــــْكَمِتي َوأَمْـــَواَج بَحْــــــِر بَـــيَانِـــي إِذْ كُــــنَّا  ــِفنَي.  إِنّـَ تُسْـــــــرُِع بِـــِه أَفْـــِئَدةُ امْلُــتََوقّـِ
اِدُق األَمِـــنُي.  طُـوبَـى مِلَـْن فَـازَ بِــفَيََضاِن هَـــذَا اْلبَحْــــِر فِــي  َك لَــُهَو الـصَّ خَـــْلَف سَــــــبِْعنَي أَلْــِف حِــــَجاٍب مِـــَن الـنُّوِر إِنَّ َربّـَ
يَ بِــــامْلَـــجِيِد أَسْــــــــرَاَر اْلخَـــــلِيَقةِ  ــا بَـــيَّنَّا لَــــَك إِذْ كُـــــنَّا فِــــي الْــــِعرَاِق فِــــي بَـــيِْت مَــــْن سُــــــــمِّ ــِه الْــــفَيَّاِض الْــــَحِكيمِ.  إِنّـَ ــامِ َربّـِ أَيّـَ

ا َخرَْجنَا اْقتََصرْنَا اْلبَيَاَن ِبأَنَُّه الَ إَِلَه إاِلَّ أَنَا اْلَغفُوُر اْلَكِريُم. َوَمبَْدأََها َوُمنْتََهاَها َوِعلَّتََها فََلمَّ
�٤٨



كُــْن مُـِبلِّغَ أَمْـِر اهللِ بِـِبيَاٍن تَحْـــُدُث بِـِه الـنَّاُر فِـي األَشْـــــَجاِر َوتَـنِْطُق إِنّـَُه الَ إِلَـَه إاِلَّ أَنَـا الْـَعِزيـزُ امْلُْختَاُر.  قُـْل إِنَّ الْـبَيَانَ 
ـا  افِــيَِة.  َوأَمّـَ ـا الـنُّفُوذُ مُــْعلٌَّق بِــالـلَّطَافَـِة َوالـلَّطَافَـُة مَــنُوطَـٌة بِــالْـُقُلوِب الْـفَارِغَـِة الـصَّ جَــــْوهَــٌر يَـطُْلُب الـنُّفُوذَ َواالعْــِتَداَل.  أَمّـَ
ْر فِـيَما نُـزَِّل مِــْن سَـــــَمآِء مَـِشيَِّة َربّـَِك الْـفَيَّاضِ  االعْــِتَداُل امْـِتزَاجُــــُه بِـالْـِحْكَمِة الّـَِتي نَـزَّلْـنَاهَــا فِـي الـزُّبُـِر َواألَلْـَواحِ.  تَـفَكَّ

لِتَْعرَِف َما أَرَْدنَاهُ ِفي َغيَاِهِب اآليَاِت.

ُكوا بِــالـطَِّبيَعِة مِـــْن حَــــيُْث هِــيَ هِــيَ لَــيَْس عِـــنَْدهُــْم مِـــْن عِـــْلمٍ واَلَ مِـــْن حِــــْكَمٍة أاَلَ إِنّـَُهْم مِـــنَ  ـِذيـَن أَنْـَكُروا اهللَ َوتَـَمسَّ إِنَّ الّـَ
إاِلَّ  رَْت أَبْــَصارُهُــــْم َواخْــــتََلفَْت أَفْــَكارُهُــــْم.  َو الْـــَهائِـــِمنَي.  أُولَـــِئَك مَـــا بَــَلُغوا الــذِّْرَوةَ الْـــُعْليَا َوالْـــَغايَــَة الْـــُقْصَوى لِــذَا سُـــــــكِّ
ــــــْرِق مِــــنْ  َــا مُــــلِئَْت عُــــيُوُن أَهْــــِل الشّـَ ــَك امْلُــَهيِْمُن الْـــَقيُّوُم.  َوملَّ ُرؤَسَـــــــآُء الْـــَقْومِ اعْــــتَرَفُـــوا بِــــاهللِ َوسُـــــــْلطَانِــــِه يَْشهَــــُد بِــــذَلِـــَك َربّـُ
ِذيـَن كَـــانُـوا مَــطَالِـعَ الْـِحْكَمةِ  صَـــــــــنَائِــعِ أَهْــِل الْـَغرِْب لِـذَا هَــامُــوا فِــي األَسْـــــبَاِب َوغَـفَُلوا عَــْن ُمسَـــــبِِّبَها َومُــِمدِّهَــا مَــعَ أَنَّ الّـَ

َوَمَعاِدنََها َما أَنَْكُروا ِعلَّتََها َوُمبِْدَعَها َوَمبَْدأََها إِنَّ َربََّك يَْعَلُم َوالنَّاُس أَْكثَرُُهْم الَ يَْعَلُموَن.

َولَــــنَا أَْن نَـــذْكُـــــَر فِــــي هَـــــذَا الـــلَّْوحِ بَـــْعَض مَــــَقاالَِت الْــــُحَكَماِء لِـــَوجْــــــِه اهللِ مَــــالِـــِك األَسْــــــــَمآِء لِـــيُفْتَحَ بِــــَها أَبْـــَصاُر الْــــِعبَادِ 
انِــعُ الْـَقاِدُر امْلُبِْدُع امْلُنِْشئُ الْـَعلِيُم الْـَحِكيُم.  َولَـْو يُـَرى الْـيَْوَم لِـُحَكَماِء الْـَعْصِر يَـٌد طُـْولَـى فِــي  ُه هُــَو الـصَّ َ أَنّـَ َويُـوقِــننُّ
ِذيـنَ  نَائِــعِ َولَـِكْن لَـْو يَـنْظُُر أَحَــــٌد بِــَعنْيِ الْـبَِصيرَِة لَـيَْعَلُم أَنّـَُهْم أَخَــذُوا أَكْـــثَرَهَــا مِـــْن حُــــَكَماِء الْـَقبِْل َوهُــُم الّـَ الْـِحْكَمِة َوالـصَّ
ـَك الْــَقِديــُم.  َوالْــُقَدمَـــآُء أَخَـــذُوا الْــُعُلومَ  ــُدوا بُــنْيَانَــَها َوشَـــــــيَُّدوا أَرْكَـــانَــَها كَـــذَلِــَك يُــنَبِّئَُك َربّـُ ـــــُسوا أَســاَس الْــِحْكَمِة َوَمهّـَ أَسّـَ
بّـَانِــيَِّة مِـــَن الـنَّاِس مَــْن فَـازَ بِــزاُلَِل سَــــــْلَسالِ  مِـــَن األَنْـِبيَاِء ألَنّـَُهْم كَـــانُـوا مَــطَالِـعَ الْــِحْكَمِة اإِللَــِهيَِّة َومَــظَاهِــَر األَسْــــــرَاِر الـرَّ

بَيَانَاِتِهْم َوِمنُْهْم َمْن َشرَِب ثَُماَلَة اْلَكأِْس لُِكلٍّ نَِصيٌب َعَلى ِمْقَدارِِه إِنَُّه َلُهَو اْلَعاِدُل اْلَحِكيُم.

ــِذي اشْـــــــتََهَر فِـــي الْـــِحْكَمِة كَــــاَن فِـــي زَمَـــِن َداُوَد َوفِـــيثَاغُـــورَِث فِـــي زَمَـــِن سُـــــــَليَْماَن ابْــِن َداُوَد َوأَخَــــذَ  إِنَّ أَبِـــيَدقْـــليَس الّـَ
ُل ُكلَّ أَْمٍر إِذَا  اْلِحْكَمَة ِمْن َمْعِدِن النُّبُوَِّة.  َوُهَو الَِّذي ظَنَّ أَنَُّه َسِمعَ َحِفيَف اْلفََلِك َوبََلغَ َمَقاَم امْلََلِك إِنَّ َربََّك يُفَصِّ
ـُه لَـــُهَو الْـــَعلِيُم امْلُــِحيُط.  إِنَّ أُسَّ الْـــِحْكَمِة َوأَصْــــــــــَلَها مِــــَن األَنْــِبيَآِء َواخْـــتََلفَْت مَـــَعانِـــيَها َوأَسْـــــــرَارُهَـــا بَــنْيَ الْـــَقْومِ  شَـــــــاَء إِنّـَ
ـا نَــذْكُــــُر لَـــَك نَــبَأَ يَــْومٍ تَــَكلََّم فِـــيِه أَحَـــــٌد مِــــَن األَنْــِبيَاِء بَــنْيَ الْـــَوَرى بِـــَما عَـــلََّمُه شَـــــــِديــدُ  بِـــاخْـــِتالَفَــاِت األَنْــظَاِر َوالْـــُعُقوِل.  إِنّـَ
ا انْفَجَـــرَْت يَـنَابِـيعُ الْـِحْكَمِة َوالْـبَيَاِن مِــْن مَـنْبَعِ بَـيَانِـِه َوأَخَــذَ سُـــــْكُر خَــْمرِ  الْـُقَوى إِنَّ َربّـََك لَـُهَو امْلُْلِهُم الْـَعِزيـزُ امْلَِنيعُ فَـَلمَّ
وُح مِـــَن الــنَّاِس مَـــْن أَخَـــذَ هَـــذَا الْــَقْوَل َوَوجَـــــَد مِـــنُْه عَـــَلى زَعْـــِمِه رَائِـــَحةَ  الْــِعرْفَــاِن مَـــْن فِـــي فِـــنَائِـــِه قَــاَل اآلَن قَــْد مَـــألَ الــرُّ
اْلحُــــُلوِل َوالـدُّخُــوِل َواسْــــــتََدلَّ فِــي ذَلِـَك بِــبَيَانَـاٍت شَــــــتَّى َواتّـَبََعُه حِــــزٌْب مِـــَن الـنَّاِس.  لَــْو إِنّـَا نَـذْكُـــُر أَسْــــــَماَءهُــْم فِــي هَــذَا 
ــَك لَــــُهَو الْــــَحِكيُم الْــــَعالَُّم.  َومِـــــنُْهْم مَــــْن فَـــازَ بِــــالـــرَّحِــــــيقِ  ُل لَــــَك لَــــيَطُوُل الْــــَكالَُم َونَـــبُْعُد عَــــِن امْلَـــرَامِ إِنَّ َربّـَ َـــَقامِ َونُـــفَصِّ امْل
ـاِب قُـْل إِنَّ الْـفَالَسِـــــفََة مَــا أَنْـَكُروا الْـَقِديـَم بَـْل مَــاتَ  امْلَْختُومِ الّـَِذي فُـكَّ بِــِمفْتَاحِ لِـَساِن مَــطْلِعِ آيَـاِت َربّـَِك الْـَعِزيـِز الْـَوهّـَ

أَْكثَرُُهْم ِفي َحْسرَِة ِعرْفَاِنِه َكَما َشِهَد ِبذَلَِك بَْعُضُهْم إِنَّ َربََّك َلُهَو امْلُْخِبُر اْلَخِبيُر.

ـُه كَــــاَن حَـــــِميَماً فَــاضِــــــــــالً  إِنَّ بُــْقرَاَط الــطَِّبيَب كَــــاَن مِــــْن كِــــبَاِر الْـــفَالَسِــــــفَِة َواعْـــتَرََف بِـــاهللِ َوسُـــــــْلطَانِـــِه َوبَــْعَدهُ سُـــــــْقرَاُط إِنّـَ
يَـاضَـــــــــِة َونَـَهى الـنَّفَْس عَــِن الْـَهَوى َوأَعْــرََض عَــْن مَـالَذِّ الـدُّنْـيَا َواعْــتَزََل إِلَـى الْـَجبَِل َوأَقَـاَم فِـي غَـارٍ  زَاهِــَداً اشْـــــتََغَل بِـالـرِّ
اُل َوأَخَـــــذُوهُ َوقَـــــتَُلوهُ فِـــــي  َومَـــــنَعَ الــــنَّاَس عَـــــْن عِــــــبَاَدِة األَْوثَــــاِن َوعَـــــلََّمُهْم سَـــــــــِبيَل الــــرَّحْـــــــَمِن إِلَـــــى أَْن ثَــــارَْت عَـــــَليِْه الْـــــُجهَّ
ــــِريـعُ.  مَــا أَحَــــدَّ بَـَصَر هَــذَا الـرَّجُــــِل فِــي الْـفَْلَسفَِة إِنّـَُه سَـــــيُِّد الْـفَالَسِــــفَِة كُــلَِّها  ْجِن كَــذَلِـَك يَـُقصُّ لَـَك هَــذَا الْـَقَلُم السّـَ الـسِّ
ُه مِـــْن فَـَوارِِس مِـــْضَمارِهَــا َوأَخَــصِّ الْــَقائِــِمنَي لِخِــــْدمَــِتَها َولَــُه يَـدٌ  قَــْد كَـــاَن عَــَلى جَــــانِــٍب عَــِظيمٍ مِـــَن الْــِحْكَمِة.  نَْشهَـــُد أَنّـَ
ُه فَـازَ ِبجُــــرْعَـــٍة إِذْ فَـاَض اْلبَحْــــُر األَعْـــظَُم ِبهَـــذَا  طُـولَــى فِــي الْــُعُلومِ امْلَـْشُهوَدِة بَـنْيَ الْــَقْومِ َومَــا هُـــَو امْلَسْــــــتُوُر عَـــنُْهْم كَـــأَنّـَ

�٤٩



ـَها أَشْـــــــبَُه األَشْـــــــيَاءِ  إِنّـَ ـَلعَ عَــــَلى الــطَِّبيَعِة امْلَــْخُصوصَــــــــــِة امْلُــْعتَِدلَـــِة امْلَــْوصُــــــــــوفَــِة بِـــالْـــَغَلبَِة َو ــِذي اطّـَ الْـــَكْوثَــِر امْلُــِنيِر.  هُــــَو الّـَ
بِـــالــرُّوحِ اإِلنْــَسانِـــيِّ قَــْد أَخْـــرَجَـــــَها مِـــَن اْلَجسَــــــِد الْــَجوَّانِـــيِّ َولَــُه بَــيَاٌن مَـــْخُصوٌص فِـــي هَـــذَا الْــبُنْيَاِن امْلَـرْصُــــــــــوِص.  لَــوْ 
ا ذَكَـــرَهُ لَــتََرى َعجْــــزَهُــْم عَــْن إِْدرَاكِـــِه إِنَّ َربّـََك يَـُقوُل الْــَحقَّ َولَــِكنَّ الـنَّاَس أَكْـــثَرَهُــْم الَ  تَـْسأَُل الْــيَْوَم حُــــَكَماَء الْــَعْصِر عَــمَّ

يَفَْقُهوَن.

ُه كَـــاَن تِــْلِميذَاً لِـُسْقرَاَط امْلَذْكُـــوِر َوجَــــَلَس عَــَلى كُـــرْسِـــــيِّ الْـِحْكَمِة بَـْعَدهُ َوأَقَـرَّ بِــاهللِ َوآيَـاتِــهِ  َوبَـْعَدهُ أَفْـالَطُـوُن اإِللَـِهيُّ إِنّـَ
ــِذي اسْـــــــتَنْبَطَ  يَ بَــأَرِسْـــــــطُوطَــالِــيَس الْـــَحِكيمِ امْلَــْشُهوِر َوهُــــَو الّـَ امْلُــْهيِْمنَِة عَــــَلى مَـــا كَــــاَن َومَـــا يَــُكوُن.  َوبَــْعَدهُ مَـــْن سُـــــــمِّ
ــِذي فِـــي قَـــبَْضِتِه زِمَـــامُ  وا َواعْــــتَرَفُــوا بِـــالْـــَقِديــمِ الّـَ ـَة َوهَــــؤاُلَِء مِــــْن صَـــــــــــنَاِديــِد الْـــَقْومِ وَكُــــبَرَائِـــِهْم كُــــلُُّهْم أَقَـــرُّ الْـــُقوَّةَ الْـــبَُخاِريّـَ
ــِذي عَـــرََف مَـــا ذَكَــــرَهُ أَبُــو الْـــِحْكَمِة مِــــْن أَسْـــــــرَاِر اْلخَــــلِيَقِة فِـــي أَلْـــَواحِـــــهِ  الْـــُعُلومِ.  ثُــمَّ أَذْكُــــُر لَـــَك مَـــا تَــَكلََّم بِـــِه بَــلينوُس الّـَ
الـزَّبَـرْجَــــِديّـَِة لِـيُوقِــَن الْـُكلُّ بِــَما بَـيَّنَّاهُ لَـَك فِــي هَــذَا الـلَّْوحِ امْلَْشُهوِد الّـَِذي لَـْو يُـْعَصُر بِــأَيَـاِدي الْـَعْدِل َوالْـِعرْفَـاِن َليَجْــــِري 
ـُه الْــَعِزيــزَ امْلَـْحبُوَب.   مِـــنُْه ُروُح الْــَحيََواِن إِلحْــــيَاِء مَــْن فِــي اإِلمْــَكاِن.  طُـوبَــى مِلَـْن يَسْــــــبَحُ فِــي هَـــذَا اْلبَحْــــِر ويُسَــــــبِّحُ َربّـَ
ْمعِ َوالْــبََصرِ  ـَك عَـــَلى شَـــــــأٍْن الَ يُــنِْكرُهَـــا إاِلَّ مَـــْن كَــــاَن َمحْـــــُرومَـــاً عَـــِن الــسَّ قَــْد تَــَضوَّعَـــْت نَــفََحاُت الْــَوحْـــــيِ مِــــْن آيَــاِت َربّـِ

ُؤونَاِت اإِلنَْساِنيَِّة.  إِنَّ َربََّك يَْشَهُد َوَلِكنَّ النَّاَس الَ يَْعرِفُوَن. َواْلفُؤَاِد َوَعْن ُكلِّ الشُّ

ــِذي يَــُقوُل أَنَــا بَــلينوُس الْـــَحِكيُم صَــــــــــاحِـــــُب الْـــَعَجائِـــِب َوالــطَِّلْسَماِت َوانْتَشَـــــــَر مِــــنُْه مِــــَن الْـــفُنُوِن َوالْـــُعُلومِ مَـــا الَ  َوهُـــَو الّـَ
انْتَشَــــــَر مِـــْن غَــيْرِِه َوقَــْد ارْتَــَقى إِلَــى أَعْـــَلى مَــرَاقِــي الْــُخُضوعِ َواالبْــِتَهاِل.  اسْــــــَمعْ مَــا قَــاَل فِــي مُــنَاجَــــاتِـــِه مَــعَ الْــَغِنيِّ 
امْلُــتََعاِل: أَقُـــوُم بِـــنْيَ يَــَدْي َربّـِـي فَــأَذْكُــــُر آالََءهُ َونَــْعَماَءهُ َوأَصِــــــــــفُُه بِـــَما َوصَـــــــــــَف بِـــِه نَــفَْسُه ألَْن أَكُــــوَن رَحْـــــَمًة َوهُــــَدًى مِلَــنْ 
ـْدنِـــي َوقَـــوِّنِـــي فَــَقدْ  يَــْقبَُل قَـــْولِــي.  إِلَـــى أَْن قَـــاَل: يَــا رَبِّ أَنْــَت اإِللَـــُه واَلَ إِلَـــَه غَـــيْرَُك َوأَنْــَت الْـــَخالِــُق واَلَ خَـــالِــَق غَـــيْرَُك أَيّـِ
رَجَــــَف قَــْلِبي َواضْـــــــــطََربَـْت مَــفَاصِــــــــلِي َوذَهَــَب عَــْقلِي َوانْـَقطََعْت فِــْكرَتِــي فَـأَعْــِطِني الْــُقوَّةَ َوأَنْـِطْق لِـَسانِــي حَــــتَّى أَتَـَكلَّمَ 
ــَلعَ بِــــأَسْــــــــرَارِ  ـــِذي اطّـَ ـــُه لَــــُهَو الْــــَحِكيُم الّـَ ـــَك أَنْــــَت الْــــَعلِيُم الْــــَحِكيُم الْــــَقِديــــُر الــــرَّحِــــــيُم.  إِنّـَ بِــــالْــــِحْكَمِة.  إِلَــــى أَْن قَــــاَل: إِنّـَ
ا ذَكَــــرْنَــاهُ َونَــذْكُــــُر مَـــا أَلْــَقى  ـا الَ نُــِحبُّ أَْن نَــذْكُــــَر أَزْيَــَد مِــــمَّ اْلخَــــلِيَقِة َوالــرُّمُـــوِز امْلَـْكنُونَــِة فِـــي األَلْــَواحِ الهِـــرْمِــــِسيَِّة3.  إِنّـَ
ـــــْدرَةُ  ُه الَ إِلَــَه إاِلَّ هُــَو الْــَعالِـُم امْلُْقتَِدُر امْلَُهيِْمُن الْــَعِزيـزُ اْلحَــــِميُد.  لَــَعْمِري هَــذَا يَـْوٌم الَ تُـِحبُّ السّـِ وُح عَــَلى قَــْلِبي إِنّـَ الـرُّ
ا ذَكَـــرْنَـاهُ اعْــرَفْ  ُه الَ إِلَـَه إاِلَّ أَنَـا الْـفَرُْد الْـَخِبيُر.  لَـواْلَ حُــــبِّي إِيّـَاَك مَــا تَـَكلَّْمُت بِــَكلَِمٍة عَــمَّ إاِلَّ أَْن تَـنِْطَق فِــي الْـَعالَـمِ إِنّـَ
إِنّـََك تَـْعَلُم أَنّـَا مَــا قَـرَأْنَـا كُــتَُب الْـَقْومِ َومَــا اطََّلْعنَا  اكِــِريـَن.  َو هَــذَا امْلََقاَم ثُـمَّ احْــــفَظُْه كَــَما تَـْحفَُظ عَــيْنَيَْك وَكُــْن مِــَن الـشَّ
بِـــَما عِــــنَْدهُــــْم مِــــَن الْـــُعُلومِ كُــــلََّما أَرَْدنَـــا أَْن نَـــذْكُــــَر بَـــيَانَـــاِت الْـــُعَلَماِء َوالْـــُحَكَماِء يَظْهَــــُر مَـــا ظَهَــــَر فِـــي الْـــَعالَـــمِ َومَـــا فِـــي 
َمَواِت َواألَرَضِـــــــــنَي.  هَـــذَا لَــْوٌح رُقِـــَم فِـــيهِ  ـُه أَحَـــــاَط عِـــْلُمُه الــسَّ ـَك نَــَرى َونَــْكتُُب إِنّـَ الْــُكتُِب َوالــزُّبُــِر فِـــي لَــْوحٍ أَمَـــاَم َوجْـــــِه َربّـِ
مِـــَن الْــَقَلمِ امْلَـْكنُوِن عِـــْلُم مَــا كَـــاَن َومَــا يَـُكوُن َولَــْم يَـُكْن لَــُه مُــتَرْجِـــٌم إاِلَّ لِـَسانِــيَ الْــبَِديـعَ.  إِنَّ قَــْلِبي مِـــْن حَــــيُْث هُـــَو هُـــوَ 
ــُه الَ يَـــْحِكي إاِلَّ عَــــِن اهللِ َوحْــــــَدهُ يَْشهَــــُد بِــــذَلِـــكَ  قَـــْد جَــــــَعَلُه اهللُ مُــــَمرََّداً عَــــْن إِشَــــــــارَاِت الْـــُعَلَماِء َوبَـــيَانَـــاِت الْـــُحَكَماِء.  إِنّـَ

لَِساُن اْلَعظََمِة ِفي َهذَا اْلِكتَاِب امْلُِبنيِ.

ُكُم امْلُـَعلِّمِ الْــَحِكيمِ.  إِنّـَا  ُكوا بِــَربّـِ قُــْل يَـا مَــألَ األَرِْض إِيّـَاكُـــْم أَْن يَـْمنََعُكْم ِذكْـــُر الْــِحْكَمِة عَــْن مَــطْلِِعَها َوَمشْــــــرِقِــَها تَـَمسَّ
قَـدَّرْنَـا لِـُكلِّ أَرٍْض نَـِصيبَاً َولِـُكلِّ سَـــــاعَــٍة قِــْسَمًة َولِـُكلِّ بَـيَاٍن زَمَــانَـاً َولِـُكلِّ حَــــاٍل مَــَقاالً.  فَـانْـظُُروا الْـيُونَـاَن إِنّـَا جَــــَعْلنَاهَــا 
ا جَـــاَء أَجَـــُلَها ثُـلَّ عَــرْشُـــــَها وَكَــلَّ لِـَسانُـَها َوخَــبَْت مَـَصابِـيُحَها َونُِكسَـــــْت أَعْــالَمُـَها  كُــرْسِــــيَّ الْـِحْكَمِة فِـي بُـرْهَــٍة طَِويـَلٍة فَـَلمَّ
كَــذَلِـَك نَـأْخُــذُ َونُـْعِطي إِنَّ َربَّـَك لَـُهَو اآلخِـــذُ امْلُْعِطي امْلُْقتَِدُر الْـَقِديـُر.  قَـْد أَْوَدعْــنَا شَـــــْمَس امْلََعارِِف فِـي كُــلِّ أَرٍْض إِذَا 
ــا لَـــْو نُـــِريـــُد أَْن نَـــذْكُــــَر لَـــَك كُــــلَّ قِـــطَْعٍة مِــــنْ  جَــــــاَء امْلِــيَقاُت تُشْـــــــِرُق مِــــْن أُفُـــِقَها أَمْـــرَاً مِــــْن لَـــَدى اهللِ الْـــَعلِيمِ الْـــَحِكيمِ.  إِنّـَ

َمَواِت َواألَرَِضنَي. ِقطََعاِت األَرِْض َوَما َوَلجَ ِفيَها َوظََهَر ِمنَْها َلنَْقِدُر إِنَّ َربََّك أََحاَط ِعْلُمُه السَّ

�٥٠



ُه كَـــانَ  ُه قَــْد ظَهَـــَر مِـــَن الْــُقَدمَــاِء مَــا لَــْم يَظْهُـــْر مِـــَن الْــُحَكَماِء امْلُـَعاصِـــــــــِريـَن.  إِنّـَا نَـذْكُـــُر لَــَك نَـبَأَ مـورْطِــــْس إِنّـَ ثُـمَّ اعْــَلْم أَنّـَ
ـكَ  مِــــَن الْـــُحَكَماِء َوصَــــــــــنَعَ آلَـــًة تُــْسِمعُ عَـــَلى سِــــــتِّنَي مِــــيالً وَكَــــذَلِــَك ظَهَــــَر مِــــْن غَـــيْرِِه مَـــا الَ تَــرَاهُ فِـــي هَـــذَا الــزَّمَـــاِن إِنَّ َربّـَ
ـُر الْــَحِكيُم.  مَــْن كَـــاَن فَــيَْلُسوفَــاً حَــــِقيَقيَّاً مَــا أَنْــَكَر اهللَ  ـُه لَــُهَو امْلُـَدبّـِ يُظْهِــُر فِــي كُـــلِّ قَــْرٍن مَــا أَرَاَد حِــــْكَمًة مِـــْن عِـــنِْدِه إِنّـَ
ــِذيــَن ظَهَــــَر مِــــنُْهْم مَـــا انْــتَفَعَ بِـــهِ  ـا نُــِحبُّ الْـــُحَكَماَء الّـَ َوبُــرْهَــــانَــُه َوأَقَـــرَّ بِـــَعظََمِتِه َوسُـــــــْلطَانِـــِه امْلُــَهيِْمِن عَــــَلى الْـــَعامَلِــنَي.  إِنّـَ
الـنَّاُس َوأَيّـَْدنَـاهُــْم بِــأَمْــٍر مَــْن عِــنِْدنَـا إِنّـَا كُــنَّا قَـاِدِريـَن.  إِيّـَاكُــْم يَـا أَحِـــبَّائِــي أَْن تُـنِْكُروا فَـْضَل عِــبَاِدي الْـُحَكَماِء الّـَِذيـنَ 
ــِتي بِـــَها  نائِـــعُ َواألُمُـــوُر الّـَ انِـــعِ بَــنْيَ الــعامَلِــني.  أَفْــرِغُـــوا ُجهْــــَدكُــــْم لِيَظْهَــــَر مِــــنُْكْم الــصَّ جَـــــَعَلُهُم اهللُ مَـــطَالِــعَ اسْـــــــِمِه الــصَّ
يَنْتَِفعُ ُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر.  إِنَّا نَتَبَرَّأُ َعْن ُكلِّ َجاِهٍل ظَنَّ ِبأَنَّ اْلِحْكَمَة ُهَو التََّكلُُّم ِباْلَهَوى َواألِْعرَاُض َعِن اهللِ َمْوَلى 
ُل الْــــِحْكَمِة َوأَصْــــــــــــُلَها هُـــــَو اإِلقْــــرَاُر بِــــَما بَــــيَّنَُه اهللُ ألَنَّ بِــــهِ  الْــــَوَرى كَـــــَما نَــــْسَمعُ الْــــيَْوَم مِـــــْن بَــــْعِض الْــــَغافِــــلنَِي.  قُــــْل أَوَّ
ُروا لِـتَْعرِفُـوا مَــا نَـطََق بِــِه قَــَلِميَ األَعْـــَلى فِــي  يَاسَــــــِة الّـَـِتي كَـــانَـْت ِدرْعَـــاً لِـِحفِْظ بَـَدِن الْــَعالَــمِ تَـفَكَّ اسْــــــتَْحَكَم بُـنْيَاُن الـسِّ
ــِتي نُـــزِّلَـــْت مِــــنْ  هَــــذَا الـــلَّْوحِ الْـــبَِديـــعِ.  قُـــْل كُــــلُّ أَمْــــٍر سِــــــيَاسِــــــيٍّ أَنْـــتُْم تَـــتََكلَُّموَن بِــــِه كَــــاَن تَـــْحَت كَــــلَِمٍة مِــــَن الْـــَكلَِماِت الّـَ
جَـــــبَُروِت بَــيَانِـــِه الْــَعِزيــِز امْلَـِنيعِ.  كَــــذَلِــَك قَــَصْصنَا لَــَك مَـــا يَــفْرَُح بِـــِه قَــْلبَُك َوتَــَقرُّ عَـــيْنَُك َوتَــُقوُم عَـــَلى خِـــــْدمَـــِة األَمْـــِر بَــنيَْ 

اْلَعامَلنَِي.

ـــــِهي إِلَـــيَْك َوتَـــَكلُِّمي مَــــَعَك ِبهَــــذَا اْلخِـــــطَاِب امْلُــبْرَمِ  إِقْـــبَالِـــي َوتَـــَوجّـُ ــاَك َو نَـــِبيلِي الَ تَحْــــــزَْن مِــــْن شَــــــــيٍْء افْـــرَْح بِــــِذكْــــِري إِيّـَ
ُهْم فِــي حِــــَجاٍب غَــلِيٍظ.   ْر فِــي بَـالَئِــي َوسِـــــْجِني َوغُــْربَـِتي َومَــا َورََد عَـــَليَّ َومَــا يَنْسِـــــُب إِلَــيَّ الـنَّاُس أاَلَ إِنّـَ امْلَـِتنيِ.  تَـفَكَّ
َــا بَــَلغَ الْـــَكالَُم هَــــذَا امْلَــَقاَم طَــَلعَ فَجْـــــُر امْلَــَعانِـــي َوطَِفئَ سِــــــرَاُج الْـــبيَاِن. الْـــبََهآُء ألَهْــــِل الْـــِحْكَمِة َوالْـــِعرْفَــاِن مِــــْن لَـــُدنْ  ملَّ

َعِزيٍز َحِميٍد.

ـةِ  ـِذي بِـــِه سَــــــطَعَ نُــوُر الْــِحْكَمِة إِذْ تَحَـــــرَّكَـــْت أَفْــالَُك بَــيَانِـــِه بَــنْيَ الْــبَِريّـَ قُــْل سُــــــبَْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلَــِهي أَسْــــــأَلُــَك بِـــاسْــــــِمَك الّـَ
ْهُت إَِليَْك ُمنَْقِطَعاً َعْن ِسَواِئَك َوُمتََشبِّثَاً  ِبأَْن تَْجَعَلِني ُمَؤيََّداً ِبتَأِْييَداِتَك َوذَاِكرَاً ِباْسِمَك بنَْيَ ِعبَاِدَك.  أَْي رَبِّ تََوجَّ
بِــذَيْـِل أَلْـطَافِــَك فَـأَنْـِطْقِني بِــَما تَنْجَــــِذُب بِــِه الْـُعُقوُل َوتِــطيُر بِــِه األَْرَواُح َوالـنُّفُوُس.  ثُـمَّ قَـوِّنِــي فِــي أَمْــرَِك عَــَلى شَــــــأٍْن الَ 
ــــــرَاجِ فِــــي ِديَـــارِكَ  تَـــْمنَُعِني سَـــــــطَْوةُ الـــظَّامِلِـــنَي مِـــــْن خَــــْلِقَك واَلَ قُـــْدرَةُ امْلُــنِْكِريـــَن مِـــــْن أَهْــــِل مَــــْمَلَكِتَك.  فَـــاجْــــــَعْلِني كَـــــالسّـِ
ــَك أَنْـــَت امْلُــْقتَِدُر عَــــَلى مَــــا تَـــَشآُء َوفِــــي قَــــبَْضِتكَ  لِيَهْـــــتَِدَي بِــــِه مَــــْن كَـــــاَن فِــــي قَــــْلِبِه نُـــوُر مَــــْعرِفَـــِتَك َوشَــــــــَغُف مَــــَحبَِّتَك إِنّـَ

َمَلُكوُت اإِلنَْشآِء.  الَ إَِلَه إاِلَّ أَنَْت اْلَعِزيزُ اْلَحِكيُم.

(1) هـذا الـلوح املـبارك نـزّل بـإعـزاز جـناب املـالّ محـّمد قـائـني أحـد األحـبّاء الـبارزيـن الـذي لـّقب ب«الـنبيل األكـبر» وذلـك بسـبب 
تساوي عدد اسمه «محمد» بكلمة «نبيل» حسب الحساب األبجدّي (راجع كتاب تذكرة الوفاء).

(2) هـرمـس (HERMES) كـاتـب فـيلسوف مـصري قـام بـرحـالت واسـعة الـنّطاق ويـتضّمن كـتابـه وصـف أسـفاره حـول مـا وراء 
الطبيعة.
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أَْصُل ُكلِّ اْلَخيِْر

ُهوِ اْلَعلِيُّ األَْعَلى

أَْصُل ُكلِّ اْلَخيِْر
ُهَو االْعِتَماُد َعَلى اهللِ َواالنِْقيَاُد ألَْمرِِه َوالرَِّضآُء ِبَمرَْضاِتِه.

أَْصُل اْلِحْكَمِة
ُهَو اْلَخْشيَُة َعِن اهللِ َعزَّ ِذْكرُهُ َوامْلََخافَُة ِمْن َسطَْوِتِه َوِسيَاِطِه َواْلَوَجُل ِمْن َمظَاِهِر َعْدلِِه َوَقَضاِئِه.

رَأُْس الدِّيِن
ُهَو اإِلْقرَاُر ِبَما نُزَِّل ِمْن ِعنِْد اهللِ َواتِّبَاُع َما ُشرَّع ِفي ُمْحَكمِ ِكتَاِبِه.

أَْصُل اْلِعزَِّة
ُهَو َقنَاَعُة اْلَعبِْد ِبَما ُرِزَق ِبِه َواالْكِتفَاُء ِبَما ُقدَِّر َلُه.

أَْصُل اْلُحبِّ
ا ِسَواهُ واَلَ يَُكوُن ُمرَاُدهُ إاِلَّ َما أَرَاَد َمواْلَهُ. ُهَو إِْقبَاُل اْلَعبِْد إَِلى امْلَْحبُوِب َواإِلْعرَاُض َعمَّ

أَْصُل الذِّْكِر
ُهَو اْلِقيَاُم َعَلى ِذْكِر امْلَذُْكوِر َوِنْسيَاُن ُدوِنِه.

ِل رَأُْس التَّوَكُّ
ُهَو اْقِترَاُف اْلَعبِْد َواْكِتَسابُُه ِفي الدُّنْيَا َواْعِتَصاُمُه ِباهللِ َوانِْحَصاُر النَّظَِر إَِلى فَْضِل َمواْلَهُ.  إِذْ إَِليِْه يَرِْجعُ 

أُُموُر اْلَعبِْد ِفي ُمنَْقَلِبِه َوَمثَْواهُ.

رَأُْس االنِْقطَاِع
َهاَدةُ بنَْيَ يََديِْه. ُه إَِلى َشطِْر اهللِ َواْلُوُروُد َعَليِْه َوالنَّظَُر إَِليِْه َوالشَّ ُهَو التََّوجُّ

رَأُْس اْلِفطْنَِة
ُهَو اإِلْقرَاُر ِباالفِْتَقاِر َواْلُخُضوُع ِباالْخِتيَاِر بنَْيَ يََديِّ اهللِ امْلَلِِك اْلَعِزيِز امْلُْختَاِر.

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

رَأُْس اإِلْحَساِن
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ُهَو إِظَْهاُر اْلَعبِْد ِبَما أَنَْعَمُه 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.

رَأُْس 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
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أَْصُل اْلُخْسرَاِن
مِلَْن َمَضْت أَيَّاُمُه َوَما َعرََف نَفَْسُه.

رَأُْس ُكلِّ َما ذََكرْنَاهُ َلَك
نْعِ ِبنَظَِر التَّْوِحيِد َوامْلَُشاَهَدةُ  ُهَو اإِلنَْصاُف َوُهَو ُخُروُج اْلَعبِْد َعِن اْلَوْهمِ َوالتَّْقلِيِد َوالتَّفَرُُّس ِفي َمظَاِهِر الصُّ

ِفي ُكلِّ األُُموِر ِباْلبََصِر اْلَحِديِد.َكذَلَِك َعلَّْمنَاَك َوَصرَّفْنَا َلَك َكلَِماِت اْلِحْكَمِة لِتَْشُكَر اهللَ َربََّك ِفي نَفِْسَك َوتَفْتَِخَر 
ِبَها بنَْيَ اْلَعامَلنَِي.

�٥٤



َلوْحُ َمْقُصوَد

ُهوَاهللُ تََعاَلى َشأْنُُه اْلَعظََمُة َواالْقِتَداُر

ُهوِد.  الّـَِذي أَْوجَــــَد مِــَن الـنُّْقطَِة األُولَـى  حَــــْمَداً تَـَقدََّس عَــِن الـذِّكْــِر َوالْـبَيَاِن يَـلِيُق بِــَحْضرَِة امْلَْعبُوِد َومَــالِـِك الْـَغيِْب َوالـشُّ
كُـــــتُبَاً الَ تُــــْحَصى.  َوأَبْــــَدَع خَـــــْلَق األَوَّلِــــنَي َواآلخِــــــِريــــَن مِـــــْن كَـــــلَِمِتِه الْــــُعْليَا.  َوأَرْسَــــــــَل سَــــــــِفيرَاً بِـــــَما تَــــْقتَِضي حِــــــْكَمتُهُ 
ُ َوهُــوَ  الْـبَالِـَغُة فِــي كُــلِّ قَـْرٍن مِــَن الْـُقُروِن وَكُــلِّ عَــْصٍر مِــَن الْـُعُصوِر لِـيُْحِيى اْلخَــْلَق الْـَخامِــَد بِــَماِء الْـبَيَاِن.  فَـُهَو امْلُبنَيِّ
امْلُتَرْجِـــُم ألَنَّ الـنَّاَس قَــاصِــــــــُروَن َوعَــاجِـــزُوَن عَــْن إِْدرَاِك مَــا جَــــَرى مِـــَن الْــَقَلمِ األَعْــَلى فِــي الْــُكتُِب اإِللَــِهيَِّة.  َوعَــَلى أَيِّ 
فَرَآَء َواألَنْـِبيَآَء َواألَصْـــــــــِفيَآَء لِـيُطْلُِعوا الـنَّاَس عَــَلى  ـِر َوالْـَهاِدي َوامْلَُعرِِّف َوامْلَُعلِّمِ.  لِـذَا أَرْسَـــــَل الـسُّ حَـــاٍل الَ بُـدَّ مِــَن امْلُذَكّـِ
ــانِـــيََّة الْـــَكامِــــنََة فِـــي أَنْـــفُِسِهْم.   بّـَ إِرْسَـــــــاِل الـــرُّسُـــــــِل. َولِـــيَْعرَِف الْـــُكلُّ الْـــَوِديـــَعَة الـــرَّ مَـــا هُــــَو امْلَــْقُصوُد مِــــْن إِنْـــزَاِل الْـــُكتُِب َو
ا فِــيِه.  خَــَلَقُه بِــَكلَِمٍة َواحِـــَدٍة َوهَــَداهُ بِــَكلَِمٍة أُخْــَرى إِلَـى  اإِلنْـَساُن هُــَو الـطَِّلْسُم األَعْــظَُم َولَـِكنَّ عَــَدَم الـتَّْربِــيَِة حَــــرَمَــُه مِــمَّ

َمَقامِ التَّْعلِيمِ َوَحفََظ ِبَكلَِمٍة ثَالِثٍَة َمرَاِتبَُه َوَمَقاَماِتِه.

َل َسيُِّد اْلُوُجوِد َقاِئالً: تَفَضَّ
ُهوِد َويَـنْتَِفعُ  انْـظُْر إِلَـى اإِلنْـَساِن بِــَمثَابَـِة مَــْعِدٍن يَـْحِوي أَحْــــَجارَاً كَـــِريـَمًة تَخْـــُرُج بِــالـتَّْربِــيَِة جَــــَواهِــرُهُ إِلَـى عَــرْصَـــــــــِة الـشُّ
َر فِـــيَها أَْدرَكَ  ـِة بِـــَعنْيِ الْــبَِصيرَِة َوتَــفَكَّ بِـــَها الْــَعالَــُم اإِلنْــَسانِـــيُّ. إِذَا نَــظََر أَحَـــــٌد فِـــي الْــُكتُِب امْلُـنَزَّلَــِة مِـــْن سَــــــَمآِء األَحَـــــِديّـَ
أَنَّ امْلَـْقُصوَد هُـــَو أَْن يُـْعتَبََر الـنُّفُوُس كُـــلُُّهْم نَـفَْساً َواحِــــَداً حَــــتَّى يَـنْطَِبعَ فِــي جَــــِميعِ الْــُقُلوِب نَـْقُش خَـــاتَـمِ "امْلُـْلُك هللِ" 
إِْشرَاَقاُت أَنُْجمِ اْلفَْضِل َوالرَّْحَمِة.  إِنَّ اهللَ َجلَّ َجالَُلُه َما أََخذَ َشيْئَاً لِنَفِْسِه.  فَالَ  َوتُِحيَط اْلُكلَّ ُشُموُس اْلِعنَايَِة َو
طَـاعَـــُة الْــَعالَــمِ لَــُه تُجْــــِديــِه نَــفَْعاً واَلَ عَـــَدُم طَـاعَـــِتِه لَــُه يُــْلِحُق بِــِه نَــْقَصاً.  يَــنِْطُق طَـيُْر مَــَلُكوِت الْــبَيَاِن فِــي كُـــلِّ آٍن ِبهَـــِذهِ 
الْـــَكلَِمِة: أَرَْدُت الْـــُكلَّ لَـــَك َوأَرَْدتُـــَك لِـــنَفِْسَك.  لَـــْو سَـــــــَمحَ عُــــَلَمآُء هَــــذَا الْـــَعْصِر مِلَــْن عَــــَلى األَرِْض حَــــــتَّى يَجِــُدوا رَائِــــَحةَ 
يََّة اْلَحِقيِقيََّة َوَوَجُدوا الرَّاَحَة ُكلَّ الرَّاَحِة َوالطَُّمأِْنينََة ُكلَّ الطَُّمأِْنينَِة.   امْلََحبَِّة َواالتَِّحاِد ألَْدرََك اْلَعارِفُوَن ِعنَْدِئٍذ اْلُحرِّ

رَْت األَرُْض ِبأَنَْواِر َشْمِس َهذَا امْلََقامِ إِذَاً يَْصُدُق أَْن يَُقاَل [الَ تََرى ِفيَها ِعَوَجاً واَلَ أَْمتَاً]2. إِذَا تَنَوَّ

ـــِذي أَتَـــى  ـــــــالَُم عَــــَلى مَــــِن ابْـــتََسَم بِــــظُُهورِِه ثَـــْغُر الْــــبَطَْحاِء3 َوتَـــَعطََّر بِــــنَفََحاِت قَــــِميِصِه كُـــــلُّ الْــــَوَرى الّـَ الَةُ َوالسّـَ َوالـــصَّ
لِـــِحفِْظ الْـــِعبَاِد عَــــْن كُــــلِّ مَـــا يَـــُضرُّهُــــْم فِـــي نَـــاسُـــــــوِت اإِلنْـــَشآِء.  تَـــَعالَـــى تَـــَعالَـــى مَـــَقامُـــُه عَــــْن َوصْـــــــــــِف امْلُــْمِكنَاِت َوِذكْــــرِ 
الْـَكائِــنَاِت.  بِــِه ارْتَـفَعَ خِـــبَآُء الـنَّظْمِ فِــي الْـَعالَـمِ َوعَــَلُم الْـِعرْفَـاِن بَـنْيَ األُمَــمِ.  َوعَــَلى آلِـِه َوأَصْـــــــــَحابِــِه الّـَِذيـَن بِــِهْم نُـِصبَتْ 
رَايَـاُت الـتَّْوحِـــيِد َوأَعْــالَُم الـنَّْصِر َوالـتَّفِْريـِد.  َوبِـِهمِ ارْتَـفَعَ ِديـُن اهللِ بَـنْيَ خَــْلِقِه َوِذكْــرُهُ بَـنْيَ عِــبَاِدِه.  أَسْـــــأَلُـُه تَـَعالَـى بِـأَنْ 

يَْحفَظَُه َعْن َشرِّ أَْعَداِئِه الَِّذيَن َخرَُقوا األَْحَجاَب َوَهتَُكوا األَْستَاَر إَِلى أَْن نُِكَسْت رَايَُة اإِلْسالَمِ بنَْيَ األَنَامِ.

ــا بَــْعُد فَــَقْد َوصَــــــــــَل خِــــطَابُــَك َوتَــَضوَّعَـــْت مِـــنُْه نَــفَْحُه الْــوِصَــــــــــاَل َوقَــْد مَـــرَّ – َواْلحَـــــْمُد هللِ – نَــِسيُم الْــُقرِْب َوالــلَِّقآِء بَــْعدَ  أَمّـَ
ـــــُروِر.  هللِ اْلحَــــْمُد فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل.  األَمَــُل أَْن يَـُمنَّ  حُــــْكمِ الْــِفرَاِق امْلُـْحَكمِ َوأَنْـَعَش أَرَْض الْــَقْلِب بِــَماِء الْــفَرَحِ َوالسّـُ

اهللُ ِبِعنَايَِتِه َويَْهِدَي َجِميعَ َمْن َعَلى األَرِْض إَِلى َما يُِحبُّ َويَرَْضى.

ــُهْم مَــــْشُغولُـــوَن بِــــاْلحَــــــرِْب تَـــارَةً َومُــــَعذَّبُـــونَ  ِننَي مَــــَضْت َولَـــْم تَهْــــَدأْ فِــــيَها األَرُْض واَلَ أَهْــــُلَها.  إِنّـَ الحِـــــظُوا كَــــْم مِــــَن الـــسِّ
رَّآُء.  َومَـعَ ذَلِـَك الَ يَـْعَلُم أَحَـــٌد سَـــــبَبَُه َوعِــلَّتَُه.  إِذَا  بِـالْـباَلَيَـا امْلُفَاجِـــئَِة تَـارَةً أُخْــَرى َوقَـْد أَحَـــاطَِت األَرَْض الْـبَأْسَـــــآُء َوالـضَّ
تَـَكلََّم الـنَّاصِــــــــحُ الْـَحِقيِقيُّ أَخَــذُوهَــا عَــَلى َمحْـــَمِل الْـفََساِد َولْـم يَـْقبَُلوهَــا مِــنُْه.  اإِلنْـَساُن فِـي حَـــيْرٍَة مَـاذَا يَـُقوُل َوبِـَماذَا 

�٥٥



ـفَاِق  تَــَرى  ـَحاِد َواالتّـِ يَتَحَـــــدَُّث الَ يُــَرى فِـــي الْــَحِقيَقِة نَــفَْساِن ُمتَّحِــــَداِن ظَـاهِـــرَاً َوبَــاطِــــنَاً.  َومَـــعَ أَنَّ الْــُكلَّ خُـــلُِقوا لِــالتّـِ
آثَاَر النِّفَاِق َمْوُجوَدةً َوَمْشُهوَدةً ِفي اآلفَاِق.

َل سَـــــيُِّد الْـُوجُــــوِد قَـائِـالً: أَيّـَُها األَحِـــبَّاُء قَـِد ارْتَـفََعْت خَــيَْمُة االتّـَِحاِد الَ يَـنْظُْر بَـْعُضُكْم إِلَـى بَـْعٍض كَــنَظْرَِة غَـِريـبٍ  تَـفَضَّ
إَِلى َغِريٍب.  ُكلُُّكْم أَثَْماُر َشَجرٍَة َواِحَدٍة َوأَْورَاُق ُغْصٍن َواِحٍد.

ــــالَطِـــنَي الّـَِذيـنَ  األَمَـُل أَْن يَسْـــــطَعَ نُـوُر اإِلنْـَصاِف بِـَمِشيئَِة اهللِ َويُـَقدَِّس الْـَعالَـَم مِــَن االعْــِتَساِف.  فَـَلْو أَنَّ امْلُُلوَك َوالسّـَ
ِت الْــَعالَــَم شَــــــْمسُ  َة َوقَــامُــوا بِــَما يَـنْتَِفعُ بِــِه مَــْن عَـــَلى األَرِْض لَــَعمَّ هُـــْم مَــظَاهِـــُر اقْــِتَداِر الْــَحقِّ جَــــلَّ جَــــالَلُــُه شَــــــدُّوا الْــِهمَّ

رَتُْه. اْلَعْدِل َونَوَّ

َل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد قَــائِــالً: إِنَّ خِــــبَآَء نَـظْمِ الْــَعالَــمِ يَـُقوُم َويَـرْتَـِفعُ عَـــَلى عَـــُموَديْـِن: امْلُـَجازَاِة َوامْلُـَكافَـاِة.  َويَـُقوُل فِــي  تَـفَضَّ
مَـَقامٍ آخَــَر بِـالـلَُّغِة الْـفُْصَحى: لِـْلَعْدِل جُــــنٌْد َوهِــيَ مَـَجازَاةُ األَعْــَماِل َومُـَكافَـاتُـَها بِـِهَما ارْتَـفَعَ خِـــبَآُء الـنَّظْمِ فِـي الْـَعالَـمِ 
َوأََخذَ ُكلُّ طَاغٍ زَِماَم نَفِْسِه ِمْن َخْشيَِة اْلَجزَآِء.  َوِفي َمَقامٍ آَخَر: يَا َمْعَشَر األَُمرَآِء َليَْس ِفي اْلَعاَلمِ ُجنٌْد أَْقَوى 
مِــَن الْـَعْدِل َوالْـَعْقِل.  أَلْـَحقُّ أَقُـوُل إِنّـَُه لَـْم يَـُكْن فِــي األَرِْض جُــــنٌْد أَقْـَوى مِــَن الْـعْدِل َوالْـَعْقِل َولَـْن يَـُكوَن.  طُوبَـى مِلَلِكٍ 
ــــالَمِ بَـنْيَ األَنَـامِ َوشَــــــامَـُة َوجَــــنَةِ  يَـْمِشي َوتَـْمِشي أَمَـاَم َوجْــــِهِه رَايَـُة الْـَعْقِل َوعَــْن َورَائِـِه كَــِتيبَُة الْـَعْدِل إِنّـَُه غُـرَّةُ جَــــِبنيِ السّـَ

األََماِن ِفي اإِلْمَكاِن.

ِفي اْلَحِقيَقِة إِذَا انَْقَشعَ َسَحاُب الظُّْلمِ َعْن َشْمِس اْلَعْدِل لِتَُرى األَرُْض َغيَْر األَرِْض.

ِل َوالْــِعلَِّة األُولَــى لِـُسُكوِن األُمَــمِ َورَاحَــــِتَها َوعَــَماِر الْــَعالَــمِ يَـُقوُل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد: ال  ـــــبَِب األَوَّ َوفِــي مَــَقامٍ آخَــَر فِــي السّـَ
ْلحِ األَكْـــــبَِر.   ــــــالَطِـــــنُي فِــــي تِــــْلَك الْـــَهيْئَِة بِــــَشأِْن الـــصُّ َل فِــــي األَرِْض هَــــيْئٌَة عُــــظَْمى يَـــتَفَاَوُض امْلُــُلوُك َوالسّـَ بُـــدَّ أَْن تُـــَشكَّ
إِذَا قَــاَم مَــلٌِك عَــَلى مَــلٍِك قَــاَم اْلجَــــِميعُ مُــتَِّفِقنيَ  َوذَلِـَك بِــأَْن تَتَشَــــــبََّث الـدَُّوُل الْــُعظَْمى بِــُصْلحٍ مُــْحَكمٍ لِـرَاحَــــِة الْــَعالَــمِ.  َو
ــِة إاِلَّ عَــــَلى قَـــْدرٍ  فُوِف الْـــَعْسَكِريّـَ اِت اْلحَـــــْربِـــيَِّة َوالـــصُّ عَــــَلى مَـــنِْعِه.  َوِبهَــــِذِه الْـــَحالَـــِة الَ يَـــْحتَاُج الْـــَعالَـــُم قَـــطُّ إِلَـــى امْلُــِهمَّ
ــــبَُب لِـرَاحَــــِة الـدَّْولَـِة َوالـرَّعِــيَِّة َوامْلَْمَلَكِة.  عَــَسى أَْن يَـفُوزَ بِــَمِشيئَِة اهللِ  يَـْحفَظُوَن بِــِه مَــَمالِـَكُهْم َوبُـْلَدانَـُهْم.  هَــذَا هُــَو السّـَ

الَِطنُي الَِّذيَن ُهْم َمرَايَا اْسمِ اهللِ اْلَعِزيِز ِبَهذَا امْلََقامِ َويَْحفَظُوا اْلَعاَلَم ِمْن َسطَْوِة الظُّْلمِ. امْلُُلوُك َوالسَّ

َل بِــَقْولِـِه: مِــْن جُــــْمَلِة األُمُــوِر الّـَِتي تُـؤَدِّي إِلَـى االتّـَِحاِد َواالتّـِفَاِق َوبِــَها يُـَرى جَــــِميعُ الْـَعالَـمِ َوطَنَاً َواحِـــَداً  وَكَــذَلِـَك تَـفَضَّ
هِــيَ أَْن تَـنْتَِهيَ األَلْـُسُن امْلُتَنَوِّعَــُة إِلَـى لِـَساٍن َواحِـــٍد وَكَـــذَلِـَك خُــطُوُط الْـَعالَـمِ إِلَـى خَــطٍّ َواحِـــٍد.  عَــَلى جَــــِميعِ امْلِـَلِل أَنْ 
يُــــَعيِّنُوا أَشْـــــــــَخاصَـــــــــــــاً مِــــــْن ذَِوي الْـــــفَْهمِ َوالْـــــَكَماِل لِــــيَْجتَِمُعوا َويَــــْختَاُروا – بِـــــُمَشاَورَِة بَــــْعِضِهمِ الْـــــبَْعَض – لُـــــَغًة مِــــــنَ 

اللَُّغاِت امْلُتَنَوَِّعِة امْلُتََداَوَلِة أَْو يَْختَرُِعوا ُلَغًة َجِديَدةً يَُعلُِّمونََها األَطْفَاَل ِفي َجِميعِ َمَدارِِس اْلَعاَلمِ.

َه أَيُّ شَــــــْخٍص إِلَــى بَـَلدٍ  ُن جَــــِميعُ أَهْـــِل الْــَعالَــمِ قَــِريـبَاً بِــلَِساٍن َواحِــــٍد َوخَـــطٍّ َواحِــــٍد َوفِــي هَـــِذِه الْــَحالَــِة إِذَا اتَـجَّ سَــــــيَتَزَيّـَ
ـُه َورََد إِلَـــى بَــيِْتِه.  إِنَّ هَــــِذِه األُمُـــوَر الزِمَـــٌة َوَواجِــــبٌَة فَــَعَلى كُــــلِّ ِذي بَــَصٍر َوسَـــــــْمعٍ أَْن يَْجهَــــَد كُــــلَّ اْلَجهْــــِد حَـــــتَّى  فَــَكأَنّـَ
ُهوِد َوالْـَعيَاِن.  يُـَرى الْـيَْوَم هَــيَْكلُ  َل الْـَوسَـــــائِــُل امْلَذْكُــورَةُ جَــــِميُعَها مِــْن عَــالَـمِ األَلْـفَاِظ َواألَقْـَواِل إِلَـى عَــرْصَـــــــــِة الـشُّ تَـتََحوَّ
الْــَعْدِل تَـْحَت مَــَخالِـِب الـظُّْلمِ َواالعْــِتَساِف.  اسْــــــأَلُــوا اهللَ جَــــلَّ جَــــالَلُــُه أَْن الَ يَحْــــرَِم الـنُّفُوَس مِـــْن بَحْــــِر الْــِعرْفَـاِن حَــــيْثُ 
ْمِس لِـْلَعالَـمِ َوفِــي ذَلِـَك رَاحَــــُة الْـُكلِّ  إِنّـَُهْم لَـْو عَــلُِموا ألَْدرَكُــوا أَنَّ كُــلَّ مَــا جَــــَرى َوثَـبََت مِــْن قَـَلمِ الْـِحْكَمِة هُــَو بِــَمثَابَـِة الـشَّ
َوأَمْــنُُهْم َومَــْصَلَحتُُهْم َومِـــْن ُدوِن ذَلِـَك يَـنِْزُل بِــاألَرِْض كُـــلَّ يَـْومٍ بَـآلٌء جَــــِديـٌد َوتَـُقوُم فِــتْنٌَة جَــــِديـَدةٌ.  عَــَسى اهللُ أَْن يُـَوفّـِقَ 

�٥٦



أَهْـــــَل الْـــــَعالَـــــمِ لِــــِحفِْظ سُـــــــــُرجِ الْـــــبَيَانَــــاِت امْلُـــْشِفَقِة بِـــــَمَصابِـــــيحِ الْـــــِحْكَمِة.  األَمَـــــُل أَْن يَتَحَـــــــلَّى الْـــــُكلُّ بِـــــِطرَاِز الْـــــِحْكَمةِ 
اْلَحِقيِقيَِّة الَِّتي ِهيَ أُسُّ أََساِس ِسيَاَسِة اْلَعاَلمِ.

ــِتي أَشْـــــــرَقَـــْت مِــــْن َمشْـــــــِرقِ  يَاسَـــــــِة مُـــِنيرَةٌ بِـــنَيِِّر هَــــِذِه الْـــَكلَِمِة امْلُــبَارَكَــــِة الّـَ َل سَـــــــيُِّد الْـــُوجُـــــوِد قَـــائِـــالً: إِنَّ سَـــــــَمآَء الــسِّ تَــفَضَّ
اإِلرَاَدِة.  يَنْبَِغي لُِكلِّ آِمٍر أَْن يَِزَن نَفَْسُه ِفي ُكلِّ يَْومٍ ِبِميزَاِن اْلِقْسِط َواْلَعْدِل ثُمَّ يَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس َويَأُْمرَُهْم ِبَما 

يَْهِديِهْم إَِلى ِصرَاِط اْلِحْكَمِة َواْلَعْقِل.

يَاسَـــــــِة َوأَصْـــــــــــُلَها.  يَسْـــــــتَنِْبُط الْـــَحِكيُم الْـــَعارُِف مِــــْن هَــــِذِه الــَكلَِمِة مَـــا يُــؤَدِّي إِلَـــى الــرَّاحَـــــِة َواألَمَـــانِ  هَــــذَا هُــــَو أُسُّ الــسِّ
َوحِــــفِْظ الــنُّفُوِس َوحَـــــْقِن الــدِّمَـــآِء َوأَمْـــثَالِــَها.  لَــْو شَـــــــرَِب ذَُوو األَفْــِئَدِة مِــــْن بَحْـــــِر امْلَـَعانِـــي امْلَسْــــــتُورَِة فِـــي هَـــِذِه األَلْــفَاظِ 
َوأَْدرَكُـــوهَــا َلَشهِــُدوا جَــــِميَعاً عَــَلى عُــُلوِّ الْــبَيَاِن َوسُــــــُموِِّه.  لَــْو عَــرََض هَــذَا الْــفَانِــي مَــا أَْدرَكَـــُه َلَشهِــَد اْلجَــــِميعُ بِــالْــِحْكَمةِ 
يَاسَـــــِة مَـْكنُونَـٌة فِـي هَــِذِه الْـَكلَِمِة وَكُــلُّ مَـا يَـْحتَاُج إِلَـيِْه الـنَّاُس َمخْــزُوٌن فِـيَها.  فَهَــذَا  الْـبَالِـَغِة اإِللـِهيَِّة.  إِنَّ أَسْـــــرَاَر الـسِّ
َر أَبْـَصاَر الْـَعالَـمِ بِــنُوِر الْـِحْكَمِة كَــيْ يُـْدرَِك الْـُكلُّ مَــا يَـْقتَِضيهِ  الْـَخاِدُم الْـفَانِــي يَـْسأَُل اهللَ جَــــلَّ جَــــالَلُـُه َويَـأْمُــُل أَْن يُـنَوِّ

َهذَا اْليَْوُم فَاإِلنَْساُن اْليَْوَم ُهَو الَِّذي َقاَم َعَلى ِخْدَمِة َجِميعِ َمْن َعَلى األَرِْض.

َل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد قَــائِــالً: طُـوبَــى مِلَـْن أَصْــــــــــبَحَ قَــائِــَماً عَـــَلى خِــــْدمَــِة األُمَــمِ.  َويَــُقوُل فِــي مَــَقامٍ آخَـــَر: لَــيَْس اْلفَخْـــرُ  تَــفَضَّ
مِلَْن يُِحبُّ اْلَوطََن بَْل مِلَْن يُِحبُّ اْلَعاَلَم.

يُـْعتَبَُر الْـَعالَـُم فِــي الْـَحِقيَقِة َوطَنَاً َواحِـــَداً َومَــْن عَــَلى األَرِْض أَهْــُلُه.  َوامْلَْقُصوُد مِــَن االتّـَِحاِد َواالتّـِفَاِق امْلَنُْصوصَـــــــــنيِْ 
بِــالْـَقَلمِ األَعْــَلى فِــي كُـــتُِب األَنْـِبيَآِء كَـــاَن َولَـْم يَـزَْل فِــي أُمُــوٍر مُــَعيَّنٍَة َولَـيَْس فِــي اتّـَِحاٍد يُـؤَدِّي إِلَـى االخْــِتالَِف َواتّـِفَاقٍ 
يُــْمِسي عِـــلًَّة لِــلنِّفَاِق.  هَـــذَا مَــَقاُم الْــِقيَاِس َوامْلِـْقَداِر َومَــَقاُم إِعْـــطَآِء كُـــلِّ ِذي حَــــقٍّ حَــــقَُّه.  طُـوبَــى مِلَـْن عَـــرََف َوفَــازَ َويَــا 
َحسْـــــــرَةً لِـــْلَغافِــــلنَِي.  تَْشهَــــُد بِــــذَلِـــَك آثَـــاُر الـــطَِّبيَعِة بِــــنَفِْسَها َويَـــْعَلُم كُــــلُّ حَــــــِكيمٍ مَــــا عَــــرَضْـــــــــــنَاهُ إالَّ مَــــْن كَــــاَن مِــــْن كَــــْوثَـــرِ 

اإِلنَْصاِف َمْحُروَماً َوِفي َهيَْمآِء اْلَغفَْلِة َواْلَحِميَِّة اْلَجاِهلِيَِّة َهاِئَماً.

َل سَـــــيُِّد الْـُوجُــــوِد قَـائِــالً: يَـا أَبْـنَاَء اإِلنْـَساِن إِنَّ ِديـَن اهللِ َومَــذْهَــبَُه ألَجْــــِل حِـــفِْظ الْـَعالَـمِ َواتّـَِحاِدِه َواتّـِفَاقِــِه َومَــَحبَِّتهِ  تَـفَضَّ
رَاُط امْلُسْـــــتَِقيُم َواألُسُّ امْلُْحَكمُ  ِغينَِة َوالْـبَْغَضآِء هَــذَا هُــَو الـصِّ َوأُلْـفَِتِه الَ تَـْجَعُلوهُ سَـــــبَبَاً لِـلنَّفَاِق َواالخْــِتالَِف َوعِــلًَّة لِـلضَّ
امْلَِتنُي.  كُــلُّ مَــا يُـَشاُد عَــَلى هَــذَا األَسَـــــاِس الَ تُـزَعْــزِعُــُه حَــــَواِدُث الـدُّنْـيَا واَلَ يُـَقوُِّض أَرْكَــانَـُه مَــَدى الـزَّمَــاِن.  األَمَــُل أَنْ 
يَــُقوَم عُـــَلَمآُء األَرِْض َوأُمَـــرَاؤُهَـــا ُمتَّحِـــــِديــَن عَـــَلى إِصْــــــــــالَحِ الْـــَعالَـــمِ َوبَــْعَد الــتَّفِْكيِر َوامْلَـُشورَِة الْـــَكامِــــَلِة يَــْشفُوا بِـــِدْريَــاقِ 

ِة. حَّ التَّْدِبيِر َهيَْكَل اْلَعاَلمِ الَِّذي يَبُْدو اآلَن َمِريَضاً َويُزَيِّنُوهُ ِبِطرَاِز الصِّ

فََقِة.   َل سَــــــــيُِّد الْــــُوجُـــــــوِد قَــــائِـــــالً: إِنَّ سَــــــــَماَء الْــــِحْكَمِة اإِللَــــِهيَِّة ُمسْــــــــتَِضيئٌَة َوُمسْــــــــتَِنيرَةٌ بِـــــنَيَِّريْــــِن: امْلَـــُشورَِة َوالــــشَّ تَــــفَضَّ
ِبيَل َوتَِهُب امْلَْعرِفََة. ُكوا ِبامْلَُشورَِة ِفي َجِميعِ األُُموِر فَِهيَ ِسرَاُج اْلِهَدايَِة إِنََّها تَْهِدي السَّ تََمسَّ

يَــجُِب الــنَّظَُر إِلَــى عَـــاقِــبَِة كُـــلِّ أَمْــٍر مِـــْن بِــَدايَــِتِه َوأَْن يَــنَْكبَّ األَطْـفَاُل عَـــَلى عُـــُلومٍ َوفُــنُوٍن تُــؤَدِّي إِلَــى مَــنْفََعِة اإِلنْــَسانِ 
ِة أَْولِـــيَآِء الـــدَّْولَــــِة َوامْلِـــلَّةِ  إِعْـــــآلِء مَــــَقامِـــــِه كَـــــيْ تَـــزُوَل رَائِــــَحُة الْــــفََساِد مِـــــَن الْــــَعالَــــمِ َويُـــْصِبحَ الْــــُكلُّ بِــــفَْضِل هِـــــمَّ َورُقِــــيِِّه َو

ُمْستَِريِحنَي ِفي َمْهِد األَْمِن َواالطِْمئْنَاِن.

�٥٧



َل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد قَــائِــالً: عَــَلى عُــَلَمآِء الْــَعْصِر أَْن يَـأْمُــُروا الـنَّاَس بِــتَْحِصيِل الْــُعُلومِ الـنَّافِــَعِة كَـــيْ يَـنْتَِفُعوا مِـــنَْها  تَـفَضَّ
بِـأَنْـفُِسِهْم َويَـنْتَِفعَ مِــنُْه أَهْــُل الْـَعالَـمِ.  كَــانَـْت َومَـا زَالَـِت الْـُعُلوُم الّـَِتي تَـبَْدأُ بِـالْـَكالَمِ َوتَـنْتَِهي بِـالْـَكالَمِ ُدوَن فَـائِـَدٍة.  إِنَّ 
مُــــْعظََم حُــــــَكَمآِء إِيـــرَاَن يَـــْصرِفُـــوَن أَعْـــــَمارَهُـــــْم فِــــي ِدرَاسَــــــــِة الْــــِحْكَمِة َولَــــِكنَّ الْــــَحاصِـــــــــــَل لَــــُهْم فِــــي الْــــَعاقِــــبَِة َليْسَــــــــْت إاِلَّ 
ؤَسَـــــــآِء أَْن يَـــُكونُـــوا نَـــاظِــــِريـــَن إِلَـــى االعْــــِتَداِل فِـــي جَـــــِميعِ األُمُـــوِر حَـــــيُْث أَنَّ كُــــلَّ أَمْـــٍر جَـــــاَوزَ حَـــــدَّ  أَلْـــفَاظَــاً.  َوعَــــَلى الـــرُّ
ـُة َوالــتََّمدُُّن َوأَمْـــثَالُــُهَما – بِـــالــرُّغْــمِ مِــــْن كَــــْونِـــَها مَـــْوضِـــــــــعَ قَــبُولِ  يّـَ االعْـــِتَداِل حُـــــرَِم مِــــْن طِــــرَاِز الــتَّأْثِـــيِر.  مِــــثَاُل ذَلِــَك اْلحُـــــرِّ
إِذَا أَْسهَـــبْنَا فِــي هَـــذَا امْلَـَجاِل فَــِإنَّ الْــبَيَاَن يَــطُولُ  َرِر.  َو أَهْـــِل امْلَـْعرِفَــِة – لَــْو جَــــاَوزَْت حَــــدَّ االعْـــِتَداِل أَدَّْت إِلَــى الــضَّ
َويُــْخَشى أَْن يــُكوَن سَــــــبَبَاً لِــْلَمَلِل.  يَــْسأَُل اهللَ جُــــلَّ جَــــالَلُــُه هَـــذَا الْــفَانِــي آمِـــالً أَْن يَهَـــَب الْــُكلَّ خَـــيْرَاً.  َوفِــي الْــَحِقيَقةِ 

ُكلُّ نَفٍْس فَازَْت ِبذَلَِك َمَلَك َعَلى ُكلِّ َشيٍْء.

َل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد قَــائِــالً: يَـُقوُل لِـَساُن الْــَعْقِل مَــْن الَ يَـْملُِكِني الَ يَـْملُِك شَــــــيْئَاً.  انْـِبذُوا كُـــلَّ شَــــــيٍْء َوابْـَحثُوا عِـــنِّي  تَـفَضَّ
ــــِذي يَسْـــــــــتَِنيُر بِـــــهِ  أَنَــــا شَـــــــــْمُس الْـــــبَِصيرَِة َوبَحْـــــــُر امْلَـــْعرِفَــــِة أُنْــــِعُش الْـــــَخامِــــــلنَِي َوأُحْـــــــِيى األَمْـــــَواَت.  أَنَــــا ذَلِــــَك الــــنُّوُر الّـَ
ُر ذَِوي األَجْـــــِنَحِة امْلَـْغُلولَــِة َوأُعَـــلُِّمُهُم الــطَّيَرَاَن.  وَكَــــذَلِــكَ  األَبْــَصاُر فِـــي الــطَِّريــِق َوأَنَــا صَــــــــــَقُر سَــــــاعِــــِد اهللِ الْــَغِنيِّ أُحَـــــرِّ

يَُقوُل: َسَمآُء اْلَعْقِل ُمِضيئٌَة ِبَشْمِس اْلِحْلمِ َوالتَّْقَوى.

يَـــا حَــــــِبيِبي إِنَّ بُـــُحورَاً مُــــتَِّسَعًة كَـــــامِـــــنٌَة فِــــي هَــــِذِه الْـــَكلَِماِت امْلُــْختََصرَِة طُـــوبَـــى لِـــنَفٍْس عَــــرَفَـــْت َوشَــــــــِربَـــْت َواْلَحسْــــــــرَةُ 
لِْلَغاِفلنَِي.

ـِتي خُـــلَِقتْ  ــُروا األُذَُن الــلَِّطيفََة الــرَّقِــيَقَة امْلَـْحبُوبَــَة – الّـَ يَــْلتَِمُس هَـــذَا الْــفَانِــي مِـــْن أَهْـــِل األَرِْض اإِلنْــَصاَف كَـــيْ يُطَهّـِ
ــِتي الَ تُــْسِمُن واَلَ تُــْغِني حَـــــتَّى يُــْقِبلَ  ــــــبَُحاِت َواإِلشَـــــــارَاِت َوالــظُّنُوِن َواألَْوهَـــامِ الّـَ إِلصْــــــــــَغاِء كَــــلَِمِة الْـــِحْكَمِة – مِــــَن السّـُ
الــنَّاصِــــــــــحُ عَـــَلى إِظْــَهاِر مَـــا هُـــَو عِــــلَُّة بَــرَكَــــِة الْـــَعالَـــمِ َوخَـــيِْر األُمَـــمِ إِنَّ نُــوَر اإِلصْــــــــــالَحِ َمخْــــُموٌد َومُـــطْفَأٌ الْـــيَْوَم فِـــي أَكْــــثَرِ 

اْلبُْلَداِن َونَاُر اْلفََساِد ظَاِهرَةٌ َوُمْشتَِعَلٌة...

نَاً بِــِطرَازِ  لَــيَْس االعْـــِتَساُف شَــــــأَْن اإِلنْـَساِن.  فَـيَنْبَِغي لَــُه فِــي كُـــلِّ األَحْــــَواِل أَْن يَـُكوَن نَـاظِـــرَاً إِلَــى اإِلنْـَصاِف َومُــزَيّـَ
ـــَر نُـــفُوسَـــــــاً بِــــأَيَـــاِدي الْـــِعنَايَـــِة َوالـــتَّْربِــــيَِة مِــــْن َدنَـــِس الـــنَّفِْس َوالْـــَهَوى حَــــــتَّى  الْـــَعْدِل.  اطْــُلبُوا مِــــَن اهللِ تَـــَعالَـــى أَْن يُطَهّـِ
يَــُقومُـــوا هللِ َويَــتََكلَُّموا لِــَوجْـــــِهِه عَـــَسى أَْن تُــْمَحى آثَــاُر الــظُّْلمِ َوتُــِحيَط الْــَعالَــَم أَنْــَواُر الْــَعْدِل.  الــنَّاُس غَــافِـــُلوَن واَلَ بُــدَّ 

.ٍ ِمْن ُمبنَيِّ

َل سَــــــيُِّد الْــُوجُـــــوِد قَــائِـــالً: الْــَحِكيُم الْــَعارُِف َوالْــَعالِــُم الْــبَِصيُر هُـــَما بَــَصرَاِن لِــَهيَْكِل الْــَعالَــمِ عَـــَسى أَْن الَ يُحْـــــرَمَ  تَــفَضَّ
اْلَعاَلُم ِبَمِشيئَِة اهللِ ِمْن َهاتنَْيِ اْلَعِطيَّتنَْيِ اْلُكبَْرينَْيِ َوأَْن الَ يُْمنَعَ َعنُْهَما.

إِنَّ حُــــبَّ هَــذَا الْـَعبِْد لِخِـــْدمَــِة مَــْن عَــَلى األَرِْض أَجْــــَمِعنَي كَــاَن َولَـْم يَـزَْل بَـاعِــثَاً لِـُكلِّ مَــا ذُكِــَر َويُـذْكَــُر.  يَـا حَــــِبيِبي عَــَلى 
بَُب َواْلِعلَُّة ألَْمِن اْلَعاَلمِ َورَاَحِتِه. اإِلنَْساِن أَْن يَتََشبََّث ِفي َجِميعِ األَْحَواِل ِبَما ُهَو السَّ

ــرُكُـــْم مِـــَن الـدَّنَـِس فِــي هَــذَا الْــيَْومِ  رَاَط امْلُسْــــــتَِقيَم هُــَو الّـَـِذي كَـــاَن َولَــْم يَـزَْل يُطَهّـِ َل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد قَــائِــالً: إِنَّ الـصِّ تَـفَضَّ
َعاَدِة. ِعيِد َويُوِصُلُكْم إَِلى السَّ السَّ

�٥٨



ِة أَْولِـــيَآِء األَرِْض َوحُــــــَكَمائِــــَها إِلَــــى مَــــا يَـــنْفَُعُهْم.  إِلَــــى مَــــتَى  عَــــَسى أَْن يَـــتَنَبََّه أَهْــــُل الْــــَعالَــــمِ – إِْن شَــــــــاَء اهللُ – بِــــِهمَّ
الْـــَغفَْلُة إِلَـــى مَـــتَى االعْـــِتَساُف إِلَـــى مَـــتَى الْـــفَْوضَــــــــــى َواالخْـــِتالَُف.  إِنَّ هَـــذَا الْـــَخاِدَم الْـــفَانِـــي لَـــِفي حَـــــيْرٍَة فَــاْلجَـــــِميعُ 

ْؤيَِة َواالْسِتَماعِ. َمعِ َوَلِكْن يَبُْدو أَنَُّهْم َمْحُروُموَن ِمَن الرُّ ذَُوو اْلبََصِر َوالسَّ

إِنَّ حُــــبَّ هَــذَا الْـَخاِدمِ لِـجِنَابِــَك َدفَـَعُه إِلَـى كِــتَابَـِة هَــِذِه األَْورَاِق مَــعَ أَنّـَُه فِــي الْـَواقِــعِ تَهُــبُّ مِــْن جَــــِميعِ الْـجَِهاِت أَْريَـاحُ 
الْــيَأِْس.  َوالْــفَْوضَــــــــــى َواالخْـــِتالَُف فِــي تَـزَايُـٍد ُمسْــــــتَِمرٍّ َوآثَـاُر اْلهَـــْرجِ َوامْلَـْرجِ مَــْشُهوَدةٌ ألَنَّ األَسْــــــبَاَب حَــــالِـيَّاً الَ تَـبُْدو 
ـَدهُـــْم عَـــَلى مَـــا يَــنْبَِغي َويَــلِيُق.  إِذَا  مُـــنَاسِــــــبَة.  أَسْــــــأَُل اهللَ جَـــــلَّ جَـــــالَلُــُه أَْن يُــنَبَِّه الْــَعالَــَم َويَــْجَعَل الْــَعاقِـــبََة خَـــيْرَاً َويُــَؤيّـِ
عَــرََف اإِلنْـَساُن قَــْدرَهُ َومَــَقامَــُه مَــا ظَهَـــرَْت مِـــنُْه سِـــــَوى األَخْــالَِق الْــَحَسنَِة َواألَعْــَماِل الـطَّيِّبَِة الـرَّاضِــــــــيَِة امْلَرْضِــــــــيَِّة.  إِذَا 
نَـبََّه امْلُْشِفُقوَن مِــَن الْـَعَلَماِء َوالْـُعرَفَـاِء الـنَّاَس تَـرَاَءى الْـَعالَـُم بِــأَجْــــَمِعِه قِــطَْعًة َواحِـــَدةً.  هَــذَا حَــــقٌّ الَ َريْـَب فِــيِه.  يَـْسأَلُ 
إِحْــــيَآِء األَمْــَواِت بِــَماِء الْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن حُــــبَّاً هللِ الْــفَرْدِ  ٍة لِـيَُقوَم عَــَلى إِصْـــــــــالَحِ الْــِبالَِد َو ًة مِـــْن كُـــلِّ ِذي هِــمَّ الْــَخاِدُم هِــمَّ

اْلَواِحِد اْلَعِزيِز امْلَنَّاِن.

ــِتي جَـــــاَء ِذكْــــرُهَـــا فِـــي الْـــُكتُِب مِــــْن قُـــبُْل َومِــــْن بَــْعُد.   الَ تَظْهَــــُر حِـــــْكَمُة حَـــــِكيمٍ إاِلَّ بِـــالْـــبَيَاِن.  َوهَـــذَا هُـــَو مَـــَقاُم الْـــَكلَِمِة الّـَ
ألَنَّ الْـَعالَـَم بِــأَسْـــــرِِه بَـَلغِ بِــالْـَكلَِمِة َوُروحِـــَها إِلَـى امْلََقامَــاِت الْـَعالِـيَِة.  َوعَــَلى الْـبَيَاِن َوالْـَكلَِمِة أَْن يَـُكونَـا مُــؤَثّـَِريْـِن وَكَـــذَلِـكَ 

نَاِفذَيِْن.  َوَسيَتَِّصفَاِن ِباألَثَِر َوالنُّفُوِذ إِْن أُْلِقيَا هللِ َوُمرَاَعاةً مِلُْقتََضيَاِت الظُُّروِف َوالنُّفُوِس.

ــا الــنُّفُوذُ مُـــَعلٌَّق بِـــالــلَّطَافَــِة َوالــلَّطَافَــةُ  َل سَــــــيُِّد الْــُوجُـــــوِد قَــائِـــالً: إِنَّ الْــبَيَاَن جَـــــْوهَـــٌر يَــطُْلُب الــنُّفُوذَ َواالعْـــِتَداَل.  أَمّـَ تَــفَضَّ
اِفيَِة.  َوأَمَّا االْعِتَداُل اْمِتزَاُجُه ِباْلِحْكَمِة الَِّتي ذََكرْنَاَها ِفي األَْلَواحِ. َمنُوطٌَة ِباْلُقُلوِب اْلفَارَِغِة الصَّ

ِ مُــرَاعَـــاةُ ظُـُروِف الــزَّمَــاِن وِامْلَـَكاِن فِــي إِلْــَقاِء تِـــْلَك الْــَكلَِمِة.  حَـــــيُْث إِنَّ  لِــُكلِّ كَـــلَِمٍة ُروٌح لِــذَا عَـــَلى امْلُـتََكلِّمِ َوعَـــَلى امْلُـبنَيِّ
لُِكلِّ َكلَِمٍة أَثَرََها امْلَْوُجوَد امْلَْشُهوَد.

َل سَـــــيُِّد الْـُوجُــــوِد قَـائِــالً: كَـــلَِمٌة هِــيَ بِــَمثَابَـِة الـنَّاِر َوأُخْــَرى بِــَمثَابَـِة الـنُّوِر َوأَثَـُر كِـــْلتَيِْهَما ظَـاهِــٌر فِــي الْـَعالَـمِ.  لِـذَا  تَـفَضَّ
ــى بِــــَها أَطْـــفَاُل الـــدَّهْـــــِر َويَـــفُوزُوا  عَـــــَلى الْــــَحِكيمِ الْــــَعارِِف أَْن يَـــبْتَِدئَ بِــــَكلَِمٍة تَـــُكوُن لِـــَها خَـــــاصِـــــــــــيَُّة الـــلَّنَبِ حَــــــتَّى يَـــتََربّـَ
ــِتي هِــــيَ مَـــَقاُم الـــنُّبِْل َواإِلْدرَاِك.  وَكَــــذَلِـــَك يَـــُقوُل: كَــــلَِمٌة هِــــيَ بِـــَمثَابَـــةِ  بِـــالْـــَغايَـــِة الْـــُقْصَوى مِــــَن الْـــُوجُـــــوِد اإِلنْـــَسانِـــيِّ الّـَ

ُمومِ. ِبيعِ تَْخَضرُّ أَْغرَاُس بُْستَاِن امْلَْعرِفَِة َوتَنْتَِعُش وََكلَِمٌة أُْخَرى َكالسُّ الرَّ

عَــــَلى الْـــَحِكيمِ الْـــَعارِِف أَْن يَــتََكلََّم بِـــَكَماِل امْلُــَداراِة كَــــيْ يَــفُوزَ الْـــُكلُّ مِــــْن حَـــــالَوِة الْـــبَيَاِن بِـــَما يَــنْبَِغي لِــإِلنْــَساِن.  يَــا 
َحِبيِبيْ إِنَّ اْلَكلَِمَة اإِلَلِهيََّة ِهيَ ُسْلطَاُن اْلَكلَِماِت َونُفُوذَُها ال يُْحَصى.

ــُر الْــَعالَــَم.  إِنّـََها امْلِـفْتَاُح األَعْــظَُم فِــي الْــَكْوِن ألَنَّ أَبْـَوابَ  َل سَــــــيُِّد الْــُوجُــــوِد قَــائِــالً: الْــَكلَِمُة كَـــانَـْت َولَــْم تَـزَْل تَُسخّـِ تَـفَضَّ
َماِء قَــــْد فُـــِتَحْت بِــــَها.  إِنَّ َومِـــــيَضاً مِـــــْن تَجَــــــلِّيَاتِــــَها أَشْــــــــَرَق عَــــَلى مِـــــرْآِة الْــــُحبِّ  ـــِتي هِــــيَ حَــــــقَّاً أَبْـــَواُب الـــسَّ الْــــُقُلوِب الّـَ
فَانْطَبََعْت ِفيَها َكلَِمُة "أَنَا امْلَْحبُوُب" امْلُبَارََكُة.  إِنََّها بَْحٌر زَاِخٌر َوَجاِمعٌ ِمنَْها يَظَْهُر ُكلُّ امْلُْدرََكاِت.  تََعاَلى تََعاَلى 

ُموِّ تَْمِشي َعْن َورَاِئِه ُمَهلِّالً ُمَكبِّرَاً. َهذَا امْلََقاُم األَْعَلى الَِّذي َكيْنُونَُة اْلُعُلوِّ َوالسُّ

ى الْـــَغفَْلِة َواْلَجهْــــِل حَـــــيُْث تَــرَاهُــــْم غَـــافِـــلنَِي َوَمحْـــــُرومِــــنَي مِــــْن حَـــــالَوةِ  يَــبُْدو أَنَّ ذَائِـــَقَة أَهْــــِل الْـــَعالَـــمِ قَـــْد تَــَغيَّرَْت مِــــْن حُـــــمَّ
اعَـــاُت تَــُمرُّ عَـــَسى  ـاُم َوالــسَّ الْــبَيَاِن.  حَـــــيٌْف عَـــَلى اإِلنْــَساِن كَـــِبيٌر أَْن يَحْـــــرَِم نْــفََسُه مِـــْن أَثْــَماِر َشجَـــــرَِة الْــِحْكَمِة فَــاألَيّـَ
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ـُد الْـــَعلِيمُ  ـنَا الــرَّحْـــــمَن لَـــُهَو امْلُــَؤيّـِ أَْن تَــْحفََظ يَــُد الْـــُقْدرَِة اْلجَـــــِميعَ بِـــَمِشيئَِة اهللِ َوتُــرْشِــــــَدهُــــْم إِلَـــى أُفُــِق امْلَــْعرِفَــِة.  إِنَّ َربّـَ
اْلَحِكيُم.

ـــــِريـِف قَــْد َوصَـــــــــَل َولُــوحِــــَظ مَــْضُمونُـُه َوعُــرَِض تِــْلَقاءَ  كَـــَما أََودُّ أَْن أَقُــوَل إِنَّ خِــــطَابَـُكُم الـثَّانِــي امْلُرْسَــــــَل مِـــَن الْــُقْدِس الشّـَ
َل بِـــــَقْولِــــِه: اكْــــــتُْب يَــــا مَـــــْقُصوُد لَـــــَقْد سَـــــــــِمْعنَا نِـــــَداَءَك َوأَصْـــــــــــــَغيْنَا إِلَـــــى نُــــَواحِـــــــَك َوحَـــــــِنيِنَك فِـــــي الْـــــُحبِّ  الْـــــَوجْـــــــِه.  تَــــفَضَّ
َواالشْـــــــِتيَاِق.  اْلحَـــــْمُد هللِ أَنَّ عَـــرَْف امْلَـَحبَِّة كَــــاَن سَـــــــاطِـــــَعاً مُـــتََضوِّعَـــاً مِــــْن كُــــلِّ كَــــلَِمٍة مِــــنَْها.  أََداَم اهللُ بِـــَمِشيئَِتِه هَـــذَا 
امْلََقاَم.  قَـْد أَنْشَــــــَد الْـَعبُْد الْـَحاضِــــــــُر مَــا أَنْـَشأْتَـُه.  َولَـَقْد َورََد ِذكْـــرَُك تَـْكرَارَاً لَـَدى امْلَظُْلومِ فَـاتّـََجَه إِلَـيَْك لِـَحاُظ الْـِعنَايَـةِ 
تُُه فِــي إِصْــــــــــالَحِ الْــَعالَــمِ َورَاحَــــِة األُمَــمِ عَـــِظيَمًة.  أَسْــــــأَُل اهللَ  فََقِة.  اإِلنْــَساُن عَـــِظيٌم وَكَـــذَلِــَك يَــجُِب أَْن تَــُكوَن هِـــمَّ َوالــشَّ
الْـَحقَّ أَْن يُـَؤيّـَِدَك عَــَلى مَــا يَـلِيُق مِلََقامِ اإِلنْـَساِن.  ضَـــــــــعِ الْـِحْكَمَة نُـْصَب عَــيْنَيَْك فِــي جَــــِميعِ األَحْــــَواِل ألَنَّ بَـْعَضاً مِــنْ 
ــِذي الَ  ـُهْم نَسَـــــــبُوا إِلَـــى امْلَـَقامِ امْلُـَقدَِّس الّـَ يِّئَِة كَــــانُــوا َومَـــا زَالُـــوا يَــتَآمَـــُروَن عَـــَليْنَا.  سُـــــــبَْحاَن اهللِ إِنّـَ ذَِوي الــنِّيَّاِت الــسَّ
يَـْلتَِمُس لِـْلَعالَــمِ َواإِلنْـَسانِــيَِّة سِـــــَوى امْلََحبَِّة َوامْلََودَِّة َوالْــُعْمرَاِن َواإِلصْـــــــــالَحِ مَــا يَْخجَــــُل الـلَِّساُن َوالْــَقَلُم مِـــْن ِذكْـــرِِه.  إِنّـَا 
هُ  ذَكَـــرْنَـاَك َونَـذْكُـــرَُك َونَـْسأَلُـُه تَـَعالَـى بِــأَْن يَـْحفَظََك بِــأَيَـاِدي الْـُقْدرَِة َوالْـُقوَِّة َويُـَعرِّفَـَك مَــا يَـنْفَُعَك فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولَـى إِنّـَ
مَــــالِـــُك الْـــَعرِْش َوالـــثََّرى َومَــــْولَـــى الْـــَوَرى الَ إِلَـــَه إاِلَّ هُــــَو امْلُــْقتَِدُر الْـــَقِديـــُر شَــــــــاَء اهللُ أَْن يَـــُكوَن هَــــذَا امْلَــظُْلوُم مِــــْن أَهْــــلِ 

اْلَوفَآِء فَُهَو ال يَنَْساَك أَبََداً.

ــــرَِت األَسْـــــبَاُب.   بِــيعِ َوسَـــــتَْقُصُد نَـْحَو اْلحَــــْدبَـاِء4 إِْن تَيَسّـَ امِ حَــــتَّى الـرَّ ـا مَــا كَــتَبَْت بِــأَنّـََك عَــازٌِم عَــَلى الْـبََقآِء فِــي الـشَّ َوأَمّـَ
ُه لَــُهَو الْــَقِويُّ  ـــــُر مَــا هُــَو خَــيٌْر لَــَك َويَـُمنَّ عَــَليَْك بِــِعنَايَـِتِه إِنّـَ يَـْلتَِمُس هَــذَا الْــَخاِدُم الْــفَانِــي إِلَــى اهللِ جَــــلَّ جَــــالَلُــُه أَْن يُيَسّـِ
الْـــَقِديــُر.  لَـــْم تَظْهَــــْر مِــــْن خَــــْلِق هَــــِذِه الــدِّيَــاِر آثَــاُر امْلَــَحبَِّة بِـــالــرَّغْـــمِ مَـــا أُبْــِديَــْت لِــُكلِّ َواحِـــــٍد مِــــنُْهْم الــرَّأْفَــُة كُــــلُّ الــرَّأْفَــِة.  
ـُهْم كَـــانُــوا َومَـــا زَالُــوا بِـــَصَدِد االعْـــِترَاِض َواإِلنْــَكاِر فِـــي جَـــــِميعِ األَحْـــــَواِل.   يَــنْبَِغي لِــَجنَابِـــَك مُـــرَاعَـــاةُ تَــَمامِ الْــِحْكَمِة إِنّـَ
ـــــــــِة كُـــلُّ مَـــا يَحْـــــُدُث َوتَجِـُدهُ مُـــنَاسِــــــبَاً فَــُهَو مَـــْحبُوٌب.   َوهَـــبَُهُم اهللُ الْــَحقُّ إِنْــَصافَــاً مِـــْن لَــُدنْــه.  بِـــالنِّسْــــــبَِة ألُمُـــورَِك الْــَخاصّـَ
َواألََحبُّ ُهَو أَْن يَْشتَِغَل اإِلنَْساُن ِبَعَمٍل َما فَاالْهِتَماُم ِباْلَعَمِل يَْصرُِف النَّظََر َعْن َمتَاِعِب الدَّْهِر.  نَْسأَُل اهللَ أَْن 
ــــُروِر فِــي أَيّـَِة مَــِديـنٍَة َوَداٍر أَقَـْمَت.  عَــَلى أَيِّ حَــــاٍل الَ يَـنَْسى  يـَحاِن َوالْـفَرَحِ َوالسّـُ تَـُكوَن َدائِــَماً فِــي كَــَماِل الـرَّْوحِ َوالـرَّ

إِنَُّه يَذُْكرَُك َعَلى الدََّوامِ األَْمُر هللِ رَبِّ اْلَعامَلنَِي.   َهذَا اْلَخاِدُم اْلفَاِني ذَلَِك اْلَحِبيَب اْلَكِريَم اْلَعطُوَف َو

َوفّـََقُكُم اهللُ بِـَمِشيئَِتِه َوأَيّـََدكُــْم بِـَما يُـِحبُّ َويَـرْضَـــــــــى.  كَــاَن كُــلُّ كَــلَِمٍة مِــْن أَشْــــــَعارَِك – فِـي الْـَحِقيَقِة – مِــرْآةً انَْعَكسَـــــتْ 
فِــيَها مَــَدى إِخْـــالَصِـــــــــَك َومَــَحبَِّتَك هللِ َوأَْولِـيَائِــِه هَـــِنيئَاً لِـَجنَابِــَك بِــَما شَــــــِربْـَت رَحِــــيَق الْــبَيَاِن َوسَــــــْلَسِبيَل الْــِعرْفَـاِن َوهَـــِنيئَاً 
مِلَْن شَــــــرَِب َوفَـازَ َوَويْـٌل لِـْلَغافِــلنَِي. َوالْـَحقُّ أَقُـوُل إِنّـَنَا تَـأَثّـَرْنَـا بَـْعَد مُــطَالَـَعِتَها ألَنّـََها كَــَما كَــانَـْت تُـَعبُِّر عَــْن نُـوِر الْـوِصَـــــــــالِ 

َكانَْت أَيَْضاً ُمْشتَِعَلًة ِبنَاِر اْلِفرَاِق.

ُه إِذَا أَرَاَد جَــــَعَل الـذَّرَةَ شَــــــْمَساً  نَا فِــي مُــطَْلِق األَحْــــَواِل لَــْسنَا مَــأْيُـوسِـــــنَي مِـــْن فَـْضِل اهللِ الّـَـِذي الَ يَـتَنَاهَـــى.  فَـِإنّـَ فَـِإنّـَ
َوالْـَقطْرَةَ بَحْــــرَاً َوفَـتَحَ أُلُـوفَـاً مِــَن األَبْـَواِب مِــْن حَــــيُْث الَ يَخْــطُُر أَيٌّ مِــنَْها عَــَلى بَـاِل إِنْـَساٍن.  بَـَلَغْت غَـفَْلُة هَــذَا الْـَخاِدمِ 
ا ذََكرُْت َوأَذُْكُر.   إَِلى َدرََجِة أَنَُّه يُِريُد ِبَهِذِه اْلَكلَِماِت إِثْبَاَت اْلُقْدرَِة هللِ اْلَحقِّ َجلَّ َجالَُلُه.  أَْستَْغِفُر اهللَ اْلَعِظيَم َعمَّ
ـهِ  إِنَّ الْــَخاِدَم يَــْعتَرُِف فِـــي كُـــلِّ حِــــنيٍ ِبجَـــــِريــرَاتِـــِه الْــُعظَْمى َوخَـــِطيئَاتِـــِه الْــُكبَْرى.  َويَــْسأَُل الْــَعفَْو مِـــْن بَحْـــــِر غُــفْرَاِن َربّـِ
ــُه هُــــَو امْلُــْقتَِدُر الْـــَغفُوُر الـــرَّحِـــــيُم.   تَـــَعالَـــى َومَـــا يَـــْجَعُلُه خَــــالِـــَصاً لِـــَوجْـــــِهِه َونَـــاطِـــــَقاً بِـــِذكْــــرِِه َومُـــْقِبالً إِلَـــيِْه َومُـــتََّكالً عَــــَليِْه إِنّـَ

اْلَحْمُد هللِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ.
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ياحِ الّـَـِذي جَــــاَء ِذكْـــرُهُ فِــي عَـــِريـَضِتكَ  َة مَــطَْلٌب آخَـــُر َوهُـــَو أَنَّ هَـــذَا الْــفَانِــي قَــْد اطّـََلعَ عَـــَلى جَــــِميعِ مُــَحاَورَاِت الـسَّ ثَـمَّ
إِلَـى مَـواْلََي ُروحِـــيْ فِـَداهُ.  كَــاَن امْلَْقُصوُد مِــَن الـتَّْعِبيرَاِت الْـَوارَِدِة فِـي تِــْلَك امْلَُحاَورَاِت كُــلَِّها إِيـَقاَظ الـنَّاِس مِــْن نَـْومِ 
ُكوَن بِــالـتََّعالِـيمِ اإِللَـِهيَّةِ  الْـَغفَْلِة.  فَـأَعْــَماُل اإِلنْـَساِن نَـفِْسِه هِــيَ عِـــلَُّة ظُـُهوِر أَلْـِف عَــزَاِزيـَل5.  إِذْ إِنَّ الـنَّاَس لَـْو يَـتََمسَّ
َويَـْعَمُلوَن بِــَها الَ يَـبَْقى لِـَعزَاِزيـَل أَيُّ أَثَـٍر فِــي األَرِْض فَـالْــِخالَفَـاُت َوالـنِّفَاُق َواْلجَِداُل َوامْلُـَحاَربَـُة َومَــا شَــــــاكَـــَلَها هِـــيَ 
سَــــــبَُب ظُـُهوِر عَـــزَاِزيـَل َوعِـــلَّتُه َوَليْسَــــــْت لِـجِبِْريـَل يَـٌد فِــي أَمْــثَاِل هَـــِذِه األُمُــوِر.  فَـالْــَعالَــُم الّـَـِذي الَ يَظْهَـــُر مِـــنُْه أَمْــٌر غَــيْرُ 
ـِذيــنَ  ـُه مَـــَقرُّ عَـــرِْش عَـــزَاِزيــَل َوَمحَـــــلُّ سَــــــْلطَنَِتِه.  مَـــا أَكْـــثََر أُولَــِئَك األَْولِــيَآَء َواألَصْــــــــــِفيَآَء الّـَ الــنِّزَاعِ َواْلجِـَداِل َوالْــفَساِد إِنّـَ
َوائِـــحَ الْــَكِريــَهةَ  ـامِ رَاجِــــنَي هُـــبُوَب نَــِسيمِ عِــــِطٍر عَـــلِيٍل مِــــْن شَـــــــطِْر اإِلرَاَدِة اإِللَــِهيَِّة يُــِزيــُل الــرَّ نَــاحُـــــوا فِـــي الــلَّيَالِــي َواألَيّـَ
يَاسَـــــِة اإِللَـِهيَّةِ  ــــاً مِــْن أَسَـــــاِس الـسِّ امْلُنِْتنََة مِــَن الْـَعالَـمِ َولَـِكنَّ مُـْقتََضيَاِت األَعْــَماِل الْـَخِبيثَِة َومُـَجازَاتِــها الّـَِتي تُـْعتَبَُر أُسّـَ
حَـــــالَـــْت ُدوَن مُـــُرورِِه َومَـــنََعْت ذَلِـــَك َولَـــْم تَـــتْرُْك مَـــَجاالً لِـــظُُهوِر مَـــا هُــــَو امْلَــْقُصوُد.  لَـــنَا أَْن نَـــْصِبَر فِـــي كُــــلِّ ذَلِـــَك حَـــــتَّى 

يَأِْتيَ اْلفََرُج ِمَن اهللِ اْلَغفُوِر اْلَكِريمِ.

خْــرَةُ َوبِــَها  ــــْدرَةُ َوصَـــــــــاحَــــِت الصَّ سُـــــبَْحانَـَك يَـا إِلـَه الْـَكائِــنَاِت َومَــْقُصوَد امْلُْمِكنَاِت أَسْـــــأَلُـَك بِــالْـَكلَِمِة الّـَِتي بِــَها نَـاَدِت السّـِ
بُـوَن إِلَـى مَــَقرِّ قُـْربِــَك َوامْلُخْـــلُِصوَن إِلَـى مَــطْلِعِ نُـوِر َوجْــــِهَك.  َوبِــَضجِيجِ الْـَعاشِـــــِقنَي فِــي فِــرَاِق أَصْـــــــــِفيَائِــكَ  سَـــــرَُع امْلَُقرَّ
َوحَــــِننيِ امْلُشْــــــتَاقِــنَي عِـــنَْد تَجَــــلِيَّاِت أَنْـَواِر شَــــــْمِس ظُـُهورَِك بِــأَْن تُـَعرَِّف عِـــبْاَدَك مَــا أَرَْدَت لَـُهْم بِــُجوِدَك وَكَـــرَمِـــَك ثُـمَّ اكْـــتُبْ 
لَـُهْم مِــْن قَـَلِمَك األَعْــَلى مَــا يَهْــِديـِهْم إِلَـى بَحْــــِر عَــطَائِــَك وَكَــْوثَـِر قُـْربِــَك.  أَْي رَبِّ الَ تَـنْظُْر إِلَـيِْهْم بِــأَعْــَمالِـِهْم فَـانْـظُْر إِلَـى 
ْر قُـــُلوبَـــُهْم بِــــأَنْـــَواِر مَــــْعرِفَـــِتَك َوأَبْـــَصارَهُــــمْ  ُهوِد.  أَْي رَبِّ نَـــوِّ ــِتي سَـــــــبََقِت الْـــُوجُــــــوَد مِــــَن الْـــَغيِْب َوالـــشُّ سَـــــــَماِء رَحْــــــَمِتَك الّـَ
ُؤوسِ  َماِء بِــالـدِّمـآِء الّـَِتي سُـــــِفَكْت فِــي سَـــــِبيلَِك َوالـرُّ ِبتَجَــــلِّياِت شَــــــْمِس مَــَواهِــِبَك.  أَسْـــــأَلُـَك يَـا إِلـَه األَسْـــــَماِء َوفَـاطِـــَر الـسَّ
الّـَِتي ارْتَـفََعْت عَــَلى الـرِّمَــاحِ فِــي حُــــبَِّك َوبِــاألَكْــبَاِد الّـَِتي ذَابَـْت فِــي َهجْــــِر أَْولِـيَائِــَك َوبِــالْـُقُلوِب الّـَِتي قُـِطَعْت إِْربَـاً إِْربَـاً 
إِلعْـــالَِء كَـــلَِمِتَك بِــأَْن تَجْــــَمعَ أَهْـــَل مَــْمَلَكِتَك عَـــَلى كَـــلَِمٍة َواحِــــَدٍة لِــيَْعتَرِفُــنَّ الْــُكلُّ بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَــرَْدانِــيَِّتَك الَ إِلَــَه إاِلَّ أَنْــتَ 
ُـــتََعاِل بِــــَمِشيئَِتِه مَــــا سَــــــــأَلَــــُه هَـــــذَا الْــــَخاِدمُ  ُـــتََعالِــــي الْــــَعلِيُم الْــــَحِكيُم.  األَمَــــُل أَْن يَسْــــــــتَجِيَب اهللُ الْــــَغِنيُّ امْل ُـــْقتَِدُر امْل امْل
اهِــُد الْـَعلِيُم َوهُــَو الْـَقِويُّ  الْـفَانِـي َويُـزَيّـَِن عِــبَاَد األَرِْض بِـِطرَاِز امْلَْعُروِف ُويَـَقدِّسَـــــُهْم مِــَن األَعْــَماِل امْلُنَْكرَِة إِنّـَُه هُــَو الـشَّ

ِميعُ اْلبَِصيُر. اْلَقِديُر يَْسَمعُ َويََرى َوُهَو السَّ

(1) خــاطــب حــضرة بــهاءاهلل املــيرزا مــقصود بهــذا الــّلوح املــبارك وهــو أحــد الــبهائــينّي األقــدمــني والــقاطــن فــي بــالد الــّشام وذلــك 
بـــتاريـــخ 29 صـــفر مـــن عـــام 1299 هجـــريـــة (1882 مـــيالديّـــة).  وفـــي تـــلك األيّـــام جـــرت الـــعادة بـــأّن الـــبهائـــينّي كـــثيراً مـــا كـــانـــوا 
يـوجّــــهون رسـائـلهم إلـى كـاتـب بـهاءاهلل املـسّمى بـميرزا آقـا جـان واملـعروف ب"خـادم اهلل" و"الـعبد الـحاضـر" بـدالً مـن أن يـرفـعوهـا 
مـباشـرة إلـى حـضرة بـهاءاهلل نـفسه، والـرّّد عـلى هـذه الـرسـائـل – رغـم كـونـها مـكتوبـة بـالـنّيابـة عـن حـضرة بـهاءاهلل – كـان يُـملى 
عــلى الــكاتــب كــّلها مــن قــبل حــضرة بــهاءاهلل وبــناء عــلى ذلــك كــّل مــا ورد فــي مــثل هــذه الــرّســائــل يــعتبر نــصوصــاً مــقّدســة وآثــاراً 

مباركة لدى البهائينّي ولوح مقصود املبارك إحدى هذه الرّسائل.
(2) القرآن الكريم سورة طه اآلية 107.

(3) البطحاء: مّكة املكرمة.
(4) الحدباء: لقب مدينة موصل في العراق.
(5) عزازيل: من أسمآء الّشيطان القديمة.
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يُِّد َمْهِدي َدَهِجي َلوْحُ - السَّ

األَْقَدُس األَْعظَُم األَْمنَعُ األَْعَلى

أَْن يَــا اسْـــــــِمي1 أَِن احْـــــَمِد اهللَ بِـــَما جَـــــَعْلنَاَك أَمْـــطَاَر الْـــفَْضِل مِلَــا زَرَعْــــنَاهُ فِـــي األَرَاضِــــــــــي الــطَّيِّبَِة امْلُــبَارَكَــــِة امْلَــِنيَعِة.  
َوجَــــَعْلنَاَك َربِــيعَ الـِعنايَـِة ملِـــــا غَــرَسْــــــناهُ مِـــَن األَشْــــــجاِر الـبَِديـَعِة املَـِنيَعِة. هَـــذَا فَـْضٌل الَ يُـَعاِدلُــُه مَــا خُـــلَِق فِــي اإِلمْــَكانِ 
ــــِذي إِذَا فُـــــِتحَ اهْــــــتَزَّتِ  ُــــَقدَُّس الّـَ ــــَك الـــــرَّحْـــــــَمِن.  َوهُــــــَو هَــــــذَا الْـــــفَُم امْل َوسَـــــــــَقيْنَاَك رَحِـــــــيَق الْـــــبَيَاِن مِــــــْن قَـــــَدحِ أَلْـــــطَاِف َربّـِ
امْلُـْمِكنَاُت َوتَحَــــرَّكَـــِت امْلَـْوجُــــوَداُت َونَـطََقِت الْــَورْقَــآُء هَـــذَا لَــَكْوثَـُر الْــَحيََواِن مِلَـْن فِــي اإِلبْـَداعِ.  َوأَرْسَــــــْلنَا إِلَــيَْك فِــي أَكْـــثَرِ 
ــــُه إِلَـــيْهِ  ـَك الْـــَعِزيــِز امْلُــْختَاِر.  تَــاهللِ الْـــَحقِّ لَـــْو يَــتََوجّـَ األَحْـــــيَاِن عَــــرَْف الــرَّحْـــــَمِن مِــــْن هَــــذَا الْـــفَرْعِ امْلُتَحَـــــرِِّك عَــــَلى مَـــنْتِ َربّـِ
ُه الَ  ـــــْدرَةُ امْلُـنْتََهى إِنّـَ ُهوِد لَــتَرَاهُ طَـائِــرَاً إِلَــى امْلَـْقَصِد األَقْــَصى مَــَقامِ الّـَـِذي فِــيِه تَـنِْطُق السّـِ الْــُوجُــــوُد مِـــَن الْــَغيِْب َوالـشُّ
ـاُب.  طُوبَـى لَـَك بِــَما كُــنَْت سَـــــائِــرَاً فِــي بِــالِِد اهللِ وَكُــنَْت آيَـَة الْـفَرَحِ َواالطِْمئْنَاِن ألَهْــِل الْـبََهآءِ  إِلـَه إاِلَّ أَنَـا الْـَعِزيـزُ الْـَوهّـَ
ــــطِْر الّـَِذي مِـــنُْه أَضَـــــــــاَءِت اآلفَـاُق.  َورَشَــــــَحْت عَــَليِْهْم مَــا  ـــُهوا بِــالْـُقُلوِب إِلَـى هَــذَا الشّـَ ا سِـــــَواهُ َوتَـَوجّـَ ِذيـَن انْـَقطَُعوا عَــمَّ الّـَ
ــِذي عَــــرَفْـــَت نَـــْصَر اهللِ َوقُـــْمَت عَــــَليْهِ  ــِذي أَحَـــــاَط مَـــْن فِـــي األَكْــــَواِن.  أَنْـــَت الّـَ ــــــحَ عَــــَليَْك مِــــْن أَمْـــَواجِ هَــــذَا اْلبَحْـــــِر الّـَ تَـــرَشّـَ
بِــالْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن.  قُــْل إِنَّ نَـْصِري هُـــَو تَـبْلِيغُ أَمْــِري هَـــذَا مَــا مُــلِئَْت بِــِه األَلْــَواُح هَـــذَا حُــــْكُم اهللِ مِـــْن قَــبُْل َومِـــْن بَـْعدُ 
ــِذي نُــزَِّل فِـــي  ــِذيــَن خَــــرَجُـــــوا عَــــِن الْـــِحْكَمِة أُولَـــِئَك مَـــا عَــــرَفُــوا نَــْصَر اهللِ الّـَ قُـــْل أَِن اعْــــرَفُــوا يَــا أُولِــي األَبْــَصاِر.  إِنَّ الّـَ
ــُه عَــــلِمَ  ــُكُم الْـــَعِزيـــِز الْـــَعالَّمِ.  إِنّـَ ــُقوا اهللَ واَلَ تُفْسِــــــُدوا فِـــي األَرِْض خُــــذُوا مَـــا أُمِــــرْتُـــْم بِـــِه مِــــْن لَـــُدْن َربّـِ الْـــِكتَاِب.  قُـــِل اتّـَ
ــــبَُهاِت.  أَْن يَـا اسْـــــِمي أَِن اسْـــــِق امْلُْمِكنَاتِ  ِذيـَن هَــامُــوا فِــي هَــيَْمآِء الشّـُ الـنَّْصَر َوعَــلََّمُكْم بِــبَيَاٍن لَـْن يَـْعتَِريـِه ظُـنُوُن الّـَ
ــــرَِت الْـــِبَحاُر ثُــمَّ أَضْــــــــــرِْم فِـــي قُـــُلوبِـــِهمِ الــنَّاَر امْلُشْـــــــتَِعَلَة امْلُْلتَهِـــبََة مِــــْن هَـــِذهِ  ــِذي بِـــِه ُسجّـِ مَـــرَّةً أُخْـــَرى مِــــْن هَـــذَا الْـــَقَدحِ الّـَ
ــــــْدرَِة اْلحَــــــْمرآَء.  لِـــيَُقومُــــنَّ عَــــَلى الـــذِّكْـــــِر َوالـــثَّنَآِء بَـــنْيَ مَــــإِل األَْديَـــاِن.  قَـــْد حَــــــَضَر مِـــــنَْك لَـــَدى الْـــَعرِْش كُـــــتٌُب شَــــــــتَّى  السّـِ
قَــرَئْـنَاهَـــا بِـــفَْضٍل مِـــْن عِـــنِْدنَــا َونَــزَّلْــنَا لِــُكلِّ اسْــــــمٍ كَـــاَن فِـــيَها مَـــا اهْـــتَزَّْت بِـــِه الْــُعُقوُل َوطَـارَِت األَْرَواُح َوأَسْــــــَمْعنَاَك فِـــي 
أَكْــثَِر األَحْــــيَاِن أَطَْواَر الْـَورْقَـاِت َوتَـَغنِّياِت الْـَعنَاِدِل الّـَِتي تَـَغنُّ عَــَلى األَفْـنَاِن.  كَــذَلِـَك تَحَــــرَّكَــْت يَـرَاعَــُة اهللِ عَــَلى ِذكْــرِكَ 
ـِذي جَـــــَعَلُه اهللُ مَـــطْلِعَ اآليَــاِت.  طُـوبَــى ألَرٍْض ارْتَــفََعْت فِـــيَها ِذكْـــُر اهللِ وآَلذَاٍن فَــازَتْ  ــَر الــنَّاَس ِبهَـــذَا الْــبَيَاِن الّـَ لِــتُذَكّـِ
ا نُـُهوا عَــنُْه فِـي  ــــــــيْنَاَك لِـيَْمنَُعوا أَنْـفَُسُهْم عَــمَّ بِـِإصْـــــــــَغآِء مَـا نُـزَِّل مِــْن سَـــــَمآِء عِــنَايَـِة َربّـَِك الـرَّحْـــَمِن.  َوصِّ الْـِعبَاَد بِـَما َوصّـَ
ـُهْم مِـــنَ  ـُهْم بَــُعُدوا عَـــْن نَــْصِر اهللِ َوأَمْـــرِِه أاَل إِنّـَ ـِة إِنّـَ ـِذيــَن يَــرْتَــِكبُوَن مَـــا يَحْـــــُدُث بِـــِه الْــِفتْنَُة بَــنْيَ الْــبَِريّـَ أُمِّ الْــبَيَاِن.  إِنَّ الّـَ
ـُه لَــُهَو امْلُـْقتَِدرُ  امْلُفْسِـــــِديــَن فِــي لَــْوحٍ جَــــَعَلُه اهللُ مَــطْلِعَ األَلْــَواحِ.  قُــْل إِنّـَـا لَــْو نُــِريــُد لَــنَنُْصُر األَمْــَر بِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدنَــا إِنّـَ
اُر.  لَــْو أَرَاَد اهللُ َليُخْـــِرُج مِـــْن عَـــِريـِن الْــُقوَِّة غَــَضنْفََر الْــُقْدرَِة َويَـزْأَُر زَئِــيرَاً يَـْحِكي هَـــِزيـَم الْــرُّعُـــوِد الْــَقاصِـــــــــفَِة فِــي  الْــَقهَّ
َا سَــــــبََقْت رَحْــــَمتُنَا قَــدَّرْنَـا تَـَماَم الـنَّْصِر فِــي الـذِّكْـــِر َوالْــبَيَاِن لِـيَفُوزَ بِــذَلِـَك عِـــبَاُدنَـا فِــي األَرِْض.  هَــذَا  ُه ملَّ الْــجِبَاِل.  أَنّـَ
ـَك لَــُهَو الْــَغِنيُّ امْلُـتََعاِل.  قُــْل خَـــافُــوا اهللَ واَلَ تَــرْتَــِكبُوا مَــا يَجْــــزَُع بِــِه أَحِــــبَّآئِــي فِــي امْلُـْلكِ  مِـــْن فَــْضِل اهللِ عَـــَليِْهْم إِنَّ َربّـَ
كَـــذَلِــَك يَــأْمُــرُكُـــْم هَـــذَا الْــَقَلُم الّـَـِذي مِـــنُْه تَحَــــرََّك الْــَقَلُم األَعْـــَلى فِــي مِـــْضَماِر الْــِحْكَمِة َوالْــِعرْفَــاِن.  كَـــبِّْر مِـــْن قِــبَلِي عَـــَلى 
رُْهْم ِبَهذَا الذِّْكِر الَِّذي ِبِه َقرَّْت ُعيُوُن األَبْرَاِر إِنََّما اْلبََهآُء َعَليَْك َوَعَلى  ُوُجوِه الَِّذيَن تَجُِد ِمنَْها نَْضرَةَ اْلبََهاِء ثُمَّ ذَكِّ

َك ِبَحبِْل اهللِ ُمنِْزِل اآليَاِت ...... َمْن تََمسَّ

ـــِتي تُـــؤَدِّي إِلَــــى الْــــَهيََجاِن َوالْــــفََساِد َوالـــنِّزَاعِ َومِـــــنَ  ُمجْــــــَمُل الْــــَقْوِل امْــــنَُعوا جَــــــِميعَ مَــــْن فِــــي الْــــبُْلَداِن مِـــــَن األُمُــــوِر الّـَ
ـِذيــَن يَــنُْووَن الْــِقيَاَم بِـــبَْعضِ  ـِتي تُسَــــــبُِّب حُـــــُدوَث الْــِفنَتِ.  مَـــا يُــطَْلُب الْــيَْوَم هُـــَو تَــبْلِيغُ األَمْـــِر.  مَـــثاَلً إِنَّ الّـَ ُؤوِن الّـَ الــشُّ
األُمُـــوِر لَـــْو يَــُقومُـــوَن بِـــتَبْلِيغِ األَمْـــِر سَـــــــيَتَرَدَّى أَهْــــُل تِــــْلَك الــدِّيَــاِر كُــــلُُّهم بِـــرَِداِء اإِليــَماِن فِـــي أَجَـــــٍل قَـــِريــٍب.  نُــزِّلَـــْت آيَــةٌ 
َواحِـــــَدةٌ فِـــي لَـــْوحِ جَـــــنَاِب الـــنَِّبيِل2 مِــــْن أَهْــــِل قَـــائِـــَن.  لَـــْو فَـــازَ أَحَـــــٌد بِـــَحالََوِة تِــــْلَك اآليَـــِة ألَْدرََك مَـــْعنَى الـــنَّْصِر: قُـــْل إِنَّ 
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افِــيَِة.   ـا الــنُّفُوذُ مُــَعلٌَّق بِــالــلَّطَافَــِة َوالــلَّطَافَــُة مَــنُوٌط بِــالْــُقُلوِب الْــفَارِغَــِة الــصَّ الْــبَيَاَن جَـــــْوهَـــٌر يَــطُْلُب الــنُّفُوذَ َواالعْـــِتَداَل أَمّـَ
ـهُ  ـا االعْـــِتَداُل امْــِتزَاجُــــُه بِــالْــِحْكَمِة الّـَـِتي نَــزَّلْــنَاهَـــا فِــي الــزُّبُــِر َواألَلْــَواحِ.  يَــا اسْــــــِمي إِنَّ الْــبَيَاَن يَــطُْلُب الــنُّفُوذَ ألَنّـَ َوأَمّـَ
ُه يَـطُْلُب االعْـــِتَدالَ  افِــيَِة.  كَـــَما إِنّـَ إِْن لَــْم يـُكْن نَـافِــذَاً الَ يَـُكوُن مُــؤَثّـِرَاً َونُـفُوذُهُ مُــَعلٌَّق بِــاألَنْـفَاِس الـطَّيِّبَِة َوالْــُقُلوِب الـصَّ
ُلُه امْلُسْــــــتَِمعُ فَـيَُقوُم بِــاإِلعْــرَاِض فِــي بَـاِدِئ األَمْــِر.  َواالعْــِتَداُل هُــَو امْــِتزَاُج الْــبَيَانِ  ُه إِْن لَــْم يَـُكْن مُــْعتَِدالً الَ يَتَحَــــمَّ ألَنّـَ
ــِتي نُــزِّلَـــْت فِـــي الــزُّبُــِر َواألَلْـــَواحِ.  َوعِــــنَْدمَـــا يَــتَِّصُف جَـــــْوهَـــُر الْـــبَيَاِن بِـــالــنُّفُوِذ َواالعْـــِتَداِل يَــِصيُر جَـــــْوهَـــرَاً  بِـــالْـــِحْكَمِة الّـَ
فَــاعِــــالً َوعِــــلًَّة كُــــلِّيًَّة لِــتَْقلِيِب عَـــالَــمِ الْــُوجُـــــوِد.  هَـــذَا هُـــَو مَـــَقاُم الــنَّْصِر الْــُكلِّيِّ َوالْــَغَلبَِة اإِللَــِهيَِّة.  مَـــْن فَــازَ بِـــِهَما أصْــــــــــبَحَ 
قَـاِدرَاً عَــَلى تَـبْلِيغِ أَمْــِر اهللِ َوغَـالِـبَاً عَــَلى عُــُقوِل الْـِعبَاِد َوأَفْـِئَدتِــِهْم.  يَـا اسْـــــِمي قَـْد أَشْــــــَرَق شَــــــْمُس الْـبَيَاِن مِـــْن مَــطْلِعِ 
َوحْـــــــيِ الــــرَّحْـــــــَمِن فِـــــي الــــزُّبُــــِر َواألَلْــــَواحِ بِـــــَحيُْث أَضَــــــــــــاَء مِــــــْن إِشْـــــــــرَاقِـــــَها مَـــــَلُكوُت الْــــبَيَاِن َوجَـــــــبَُروُت الــــتِّبْيَاِن بِـــــاهْـــــِتزَازٍ 
ا جَــــَرى َويَجْــــِري مِـــْن قَــَلمِ الْــَقَدِر بِــالـتَّْكرَاِر فِــي مَــَقامِ  َوابْـِتَهاجٍ.  َولَــِكنَّ الـنَّاَس أَكْـــثَرَهُـــْم الَ يَـفَْقُهوَن.  إِنَّ اْلهَـــَدَف مِـــمَّ
الـنَّْصِر َواالنْـِتَصاُر هُــَو تَحْــــِذيـُر األَحِـــبَّآِء مِـــَن األَعْــَماِل الّـَِتي تُـؤَدِّي إِلَـى الْـِفنَتِ َوالْـفََساِد.  عَــَلى اْلجَــــِميعِ أَْن يَـُكونُـوا 
ِفي َصَدِد نُْصرَِة أَْمِر اهللِ َكَما ذُِكَر آِنفَاً.  َوذَلَِك فَْضٌل ِمَن اهللِ يَْختَصُّ ِبِه أَِحبَّاَءهُ َحتَّى يَفُوزُوا ِبَمَقامِ [َمْن أَْحيَا 
ٌر فِـــي  ـُة تَــُكوُن فِـــي ظِــــلِّ هَـــذَا امْلَـَقامِ َولَــُه مِـــيَعاٌد مُـــَقرَّ نَــفَْساً فَــَقْد أَحْـــــيَا الــنَّاَس جَـــــِميَعاً]3.  َولَــْم تَــزَِل الْــَغَلبَُة الــظَّاهِـــِريّـَ
كِـــتَاِب اهللِ.  إِنّـَُه يَـْعَلُم َويَظْهَـــُر ِبسُـــــْلطَانِــِه إِنّـَُه لَـُهَو الْـَقِويُّ الْـَغالِـُب امْلُقتَِدُر الْـَعلِيُم الْـَحِكيُم.  َوعَــَلى الـنُّفُوِس امْلَُقدَّسَـــــةِ 
ُروا َويَـتََدبّـَُروا فِــي كَـــيِْفيَِّة أَمْــِر الـتَّبْلِيغِ َويَـْحفَظُوا لِـُكلِّ مَــَقامٍ آيَـاٍت وَكَـــلَِماٍت مِـــَن الْـُكتُِب اإِللـِهيَِّة الْـبَِديـَعِة عَــنْ  أَْن يَـتَفَكَّ
ــَها هِــــيَ  ظَهْـــــِر الْـــَقْلِب حَــــــتَّى يَـــنِْطُقوا بِــــِتْلَك اآليَـــاِت اإِللـــِهيَِّة عِـــــنَْد الْـــبَيَاِن مُــــرَاعَــــنَي مُــــْقتََضيَاِت الـــزَّمَــــاِن َوامْلَــَكاِن.  ألَنّـَ
اإلكْـــِسيُر األَعْـــظَُم َوالــطَِّلْسُم األَكْـــبَُر األَفْخَـــُم بِــَحيُْث ال يَــبَْقى مَــَجاٌل لِْلُمسْــــــتَِمعِ أَْن يَــتَرَدََّد.  لَــَعْمِري لَــَقْد ظَهَـــَر هَـــذَا 
ـــُه جَـــــــامِـــــعٌ لِجَـــــــِميعِ  ُر أَحَـــــــٌد مَــــلِيَّاً يَــــَرى أَنّـَ ُعوِب.  لَــــْو يُــــفَكِّ األَمْــــُر عَـــــَلى شَـــــــــأٍْن لِــــيَُكوَن مِـــــْغنَاطِــــــيَساً لِجَـــــــِميعِ امْلِـــَلِل َوالــــشُّ
ـُه نُــزِّلَ  ِريــَن طُـوبَــى لِــْلُمتَفَرِّسِـــــنَي.  إِنّـَ ـــــرَائِــعِ اإِللــِهيَِّة َوجَــــاِذبُــَها.  طُـوبَــى لِــْلَقارِئِــنَي طُـوبَــى لِــْلَعارِفِــنَي طُـوبَــى لِــْلُمتَفَكِّ الشّـَ
ــَك لَـــُهوَ  بِـــانْـــِبَساٍط أَحَـــــاَط كُــــلَّ الـــنَّاِس قَـــبَْل إِقْـــبَالِـــِهْم.  سَـــــــْوَف يَظْهَــــُر فِـــي األَرِْض سُـــــــْلطَانُـــُه َونُـــفُوذُهُ َواقْـــِتَدارُهُ إِنَّ َربّـَ

اْلَعلِيُم اْلَخِبيُر.

أَْن يَا اْسِمي أَِن اْستَِمعْ ِنَداِئي ِمْن َشطِْر َعرِْشي إِنَُّه يُِحبُّ أَْن يَذُْكرََك ِفي ُكلِّ األَْحَواِل ِبَما َوَجَدَك َقاِئَماً َعَلى 
ــُه لَـــُهَو امْلُــْقتَِدرُ  فَاِت إِنّـَ ــَك يُـــِحبُّ الْـــَوفَـــاَء فِــــي مَــــَلُكوِت اإِلنْـــَشاِء َوقَـــدَّمَــــُه عَــــَلى أَكْـــــثَِر الـــصِّ ِذكْـــــرِِه بَـــنْيَ الـــرِّجَــــــاِل.  إِنَّ َربّـَ
ـَك الْــَعلِّيِّ الْــَعِظيمِ.  طُـوبَــى لَــَك بِـــَما اقْــتََصرْتَ  ـا سَــــــِمْعنَا مَـــا أَثْــنَيَْت فِـــي مُـــنَاجَـــــاتِـــَك مَـــعَ اهللِ َربّـِ الْــَقِديــُر.  ثُــمَّ اعْـــَلْم أَنّـَ
أُمُــورََك عَـــَلى هَـــذَا األَمْــِر امْلُـبْرَمِ الْــَعِزيــِز الْــَحِكيمِ.  نَــْسأَُل اهللَ بِــأَْن يَــْجَعَل نِــَداَءَك مِـــْغنَاطِــــيَس األَسْــــــَماِء فِــي مَــَلُكوتِ 
ـُه لَــُهَو امْلُـْقتَِدُر عَـــَلى مَــا يَــَشآُء ال إِلــَه إاِلَّ هُـــَو امْلُـتََعالِــي  إِرَاَدٍة إِنّـَ اإِلنْــَشاِء لِتَسْــــــرُعُـــنَّ إِلَــيِْه الْــَكائِــنَاُت مِـــْن غَــيِْر قَــْصٍد َو

األَْمنَعُ األَْقَدُس األَرْفَعُ األََعزُّ األََجلُّ األَْكرَُم اْلَعلِيُم اْلَخِبيُر.

__________________
(1) نـزّل هـذا الـّلوح املـبارك بـاسـم الـسيّد مهـدي َدهَـــجي الّــذي خـاطـبه حـضرة بـهاءاهلل فـي ألـواحـه بـاسـم اهلل املهـدي وهـو أحـد 
 God املـبلِّغني املـشهوريـن فـي عهـد حـضرة بـهاءاهلل غـير أنّـه نـقض العهـد واملـيثاق فـي عهـد واليـة حـضرة عـبدالـبهآء (انـظر كـتاب

Passes By لحضرة ولي أمر اهلل شوقي أفندي الصفحة 319).
(2) انظر الهامش لصفحة 130.

(3) القرآن الكريم سورة املائدة اآلية 32.

�٦٣



ُسورَةُ اْلوَفَا

ُهوَ اْلَعلِيُم

أَْن يَـا َوفَـا1 أَِن اشْــــــُكْر َربّـََك بِــَما أَيّـََدَك عَــَلى أَمْــرِِه َوعَــرَّفَـَك َمظْهَـــَر نَـفِْسِه َوأَقَــامَــَك عَــَلى ثَـنَآِء ِذكْـــرِِه األَعْــظَمِ فِــي هَــذَا 
الـنَّبَِإ الْــَعِظيمِ.  فَـطُوبَـى لَــَك يَـا َوفَـا بِــَما َوفَـيَْت بِــِميثَاِق اهللِ َوَعهْـــِدِه بَـْعَد الّـَـِذي كُـــلٌّ نَـَقُضوا َعهْـــَد اهللِ وَكَـــفَُروا بِــالّـَـِذي 
آمَــنُوا بَـْعَد الّـَـِذي ظَهَـــَر بِــُكلِّ اآليَـاِت َوأَشْــــــَرَق عَـــْن أُفُـِق األَمْــِر ِبسُــــــْلطَاٍن مُــِبنيٍ.  َولَــِكْن فَـاسْــــــعَ بِــأَْن تَـِصَل إِلَــى أَصْــــــــــلِ 
الْـَوفَـا َوهُــَو اإِليـَقاُن بِــالْـَقْلِب َواإِلقْـرِاُر بِــالـلَِّساِن بِــَما َشهِــَد اهللُ لِـنَفِْسِه األَعْــَلى بِــأَنّـِي حَــــيٌّ فِــي األُفُـِق األَبْـَهى.  َومَــنْ 
وُح فِــي كُـــلِّ بُـُكوٍر َوأَصِـــــــــيٍل َويُـَؤيّـُِدهُ عَـــَلى  َهاَدِة فِــي تِـــْلَك األَيّـَامِ فَـَقْد فَـازَ بِــُكلِّ الْــَخيِْر َويَـنِْزُل عَـــَليِْه الـرُّ فَـازَ ِبهَـــِذِه الـشَّ
ــَر قَـْلبَهُ  ِذكْـــِر َربّـِِه َويَـفْتَحُ لِـَسانَـُه عَــَلى الْـبَيَاِن فِــي أَمْــِر َربّـِِه الـرَّحْــــَمِن الـرَّحِـــيمِ.  َوذَلِـَك الَ يُـْمِكُن ألَحَــــٍد أَبَـَداً إاِلَّ مِلَْن طَهّـَ

َمَواِت َواألَرَِضنَي َوانَْقطَعَ ِبُكلِِّه إَِلى اهللِ امْلَلِِك اْلَعِزيِز اْلَجِميِل. َعْن ُكلِّ َما ُخلَِق بنَْيَ السَّ

إِذَاً فِـــي هَـــذَا  قُــْم عَـــَلى األَمْـــِر َوقُــْل تَــاهللِ إِنَّ هَـــذَا لَــلنُّْقطَُة األُولَــى قَــْد ظَهَـــَر فِـــي قَــِميِصِه األُخْـــَرى بِـــاسْــــــِمِه األَبْــَهى َو
ُه لَـُهَو امْلَذْكُـــوُر فِــي امْلإَِل األَعْــَلى بِــالـنَّبَِإ الْـَعِظيمِ َوفِــي مَــَمالِـكِ  إِنّـَ ُه عَــَلى كُـــلِّ شَــــــيٍْء مُــِحيٌط َو إِنّـَ األُفُـِق يَْشهَـــُد َويَـَرى َو
ُة اهللِ  ْت حُــــجَّ ـْت أَقْــَداُم الْــَعارِفِــنَي.  قُــْل تَـاهللِ قَــْد تَـمَّ الْــبََقاِء ِبجَــــَماِل الْــَقِديـمِ َولَــَدى الْــَعرِْش ِبهَـــذَا االسْــــــم2ِ الّـَـِذي مِـــنُْه زَلّـَ
َمَواِت َواألَرِْض مِــــْن قَــبِْل أَْن يَــنِْزَل آيَــٌة مِــــْن سَــــــَمآِء قُــْدٍس رَفِـــيعٍ َومِــــْن ُدونِـــِه قَــدْ  فِـــي هَـــذَا الــظُُّهوِر لِــُكلِّ مَـــْن فِـــي الــسَّ
نُـــزَِّل مُــــَعاِدُل مَــــا نُـــزَِّل فِــــي الْـــبَيَاِن.  خَــــافُـــوا عَــــِن اهللِ واَلَ تُـــبِْطُلوا أَعْــــَمالَـــُكْم واَلَ تَـــُكونُـــنَّ مِــــَن الْـــَغافِــــلنَِي.  أَِن افْـــتَُحوا 
عُــــيُونَـــُكْم لِتَْشهَــــُدوا جَـــــَماَل الْـــِقَدمِ مِــــْن هَــــذَا امْلَــنْظَِر امْلُشْـــــــِرِق امْلُــِنيِر.  قُـــْل تَـــاهللِ قَـــْد نُـــزَِّل هَــــيَْكُل امْلَــْوعُــــوِد عَــــَلى غَـــَمامِ 
اْلحَــــــْمرَآِء َوعَــــْن يَـــِميِنِه جُــــــنُوُد الْـــَوحْــــــيِ َوعَــــْن يَـــَسارِِه مَـــالَئِـــَكُة اإِللْـــَهامِ َوقُـــِضيَ األَمْـــُر مِــــْن لَـــَدى اهللِ امْلُــْقتَِدِر الْـــَقِديـــِر.  
َوِبذَلَِك زَلَّْت ُكلُّ األَْقَدامِ إاِلَّ َمْن َعَصَمُه اهللُ ِبفَْضلِِه َوَجَعَلُه ِمَن الَِّذيَن َعرَفُوا اهللَ ِبنَفِْسِه ثُمَّ انَْقطَُعوا َعِن اْلَعامَلنَِي.  
ــَك َوتَـــُكوَن مِــــنَ  ـــْر صَـــــــــــْدرََك عَــــْن كُــــلِّ اإِلشَــــــــارَاِت لِيَتَجَــــــلَّى عَــــَليِْه أَنْـــَواُر شَــــــــْمِس ِذكْــــِر اسْـــــــمِ َربّـِ ــَك طَهّـِ اسْـــــــَمعْ كَــــلَِماِت َربّـِ

امْلُوِقِننَي.

ـِتي  اهِـــِديــَن َوعَـــرَفْــنَا مَـــا فِـــيِه مِـــْن مَـــَسائِـــِل الّـَ ثُــمَّ اعْـــَلْم بِـــأَْن حَـــــَضَر بَــنْيَ يَــَديْــنَا كِـــتَابُــَك َوَشهِـــْدنَــا مَـــا فِـــيِه وَكُـــنَّا مِـــَن الــشَّ
ـَك يُــجِيبُهُ  إِنَّ َربّـَ ـا كُــــنَّا مُـــجِيِبنَي.  َولِــُكلِّ نَــفٍْس الْـــيَْوَم يَــْلزَُم بِـــأَْن يَــْسئََل عَــــِن اهللِ فِـــيَما يَــْحتَاُج بِـــِه َو إِنّـَ سَـــــــئَْلَت عَــــنَْها َو
ـا مَــا سَـــــئَْلَت فِــي امْلََعاِد فَـاعْــَلْم بِــأَنَّ الْـَعْوَد مِـــثُْل الْـبَْدِء كَـــَما أَنْـَت تَْشهَـــُد الْـبَْدَء كَـــذلِـَك فَـاْشهَـــدِ  بِــآيَـاِت بِــْدعٍ مُــِبنيٍ.  َوأَمّـَ
اهِـــِديـَن بَـْل فَـاْشهَـــِد الْــبَْدَء نَـفَْس الْــَعْوِد وَكَـــذَلِـَك بِــالْــَعْكِس لِـتَُكوَن عَـــَلى بَـِصيرٍَة مُــِنيٍر.  ثُـمَّ اعْـــَلمْ  الْــَعْوَد وَكُـــْن مِـــَن الـشَّ
ــِذي هُـــَو مَـــْقُصوُد اهللِ فِـــي  ــا عَـــْوُد الّـَ ـَك امْلُـْقتَِدِر الْـــَقِديــِر.  َوأَمّـَ بِـــأَنَّ كُــــلَّ األَشْـــــــيَآِء فِـــي كُــــلِّ حِـــــنيٍ تَــبَْدُء َوتَــُعوُد بِـــأَمْـــِر َربّـِ
أَلْــَواحِــــِه امْلَُقدَِّس امْلَِنيعِ َوأَخْــبََر بِــِه عِـــبَاَدهُ هُــَو عَــْوُد امْلُْمِكنَاِت فِــي يَـْومِ الْــِقيَامَــِة َوهَــذَا أَصْـــــــــُل الْــَعْوِد كَـــَما َشهِــْدَت فِــي 
ُه لَــُهوَ  إِنّـَ ُه لَــْو يُـِعيُد كُـــلَّ األَسْــــــَمآِء فِــي اسْــــــمٍ وَكُـــلَّ الـنُّفُوِس فِــي نَـفٍْس لَــيَْقِدُر َو إِنّـَ اهِـــِديـَن.  َو أَيّـَامِ اهللِ وَكُـــنَْت مِـــَن الـشَّ
َك الْــَعِزيـِز الْــَعلِيمِ.  مَــثاَلً  َك الَ تَْشهَـــُد فِــي الـرَّجْــــعِ َوالْــَعْوِد إاِلَّ مَــا حُــــقَِّق بِــِه هَـــذَاِن َوهُـــَو كَـــلَِمُة َربّـِ إِنّـَ الْــفَاعِـــُل امْلُـِريـُد.  َو
ـبَْعتُُموهُ مِـــْن قَــبُْل هَـــذَا لَــَحقٌّ بِـــِمثِْل ُوجُـــــوِدِه َولَــيَْس ألَحَـــــٍد أَنْ  ـِذي اتّـَ ـُه لَــْو يَــأْخُـــذُ كَـــفَّاً مِـــَن الــطِّنيِ َويَــُقوُل هَـــذَا لَــُهَو الّـَ إِنّـَ
إِنّـََك الَ تَـنْظُْر فِــي هَــذَا امْلََقامِ إِلَـى اْلحُــــُدوِد َواإِلشَــــــارَاِت بَـلْ  يَـْعتَرَِض عَــَليِْه ألَنّـَُه يَـفَْعُل مَــا يَـَشآُء َويَـْحُكُم مَــا يُـِريـُد.  َو
فَـانْـظُْر بِــَما حُــــقَِّق بِــِه األَمْــُر وَكُــْن مِــَن امْلُتَفَرِّسِـــــنَي.  إِذَاً نُـَصرُِّح لَـَك بِــبَيَاٍن َواضِــــــــحٍ مُــِبنيٍ لِـتَطَّلِعَ بِــَما أَرَْدَت مِــْن مَــواْلَكَ 
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ُل مَــْن آمَــَن بِــالْــبَيَانِ  ـِذيـَن آمَــنُوا بِــاهللِ بِــأَنَّ هَـــذَا أَوَّ فَـانْـظُْر فِــي يَـْومِ الْــِقيَامَــِة لَــْو يَـْحُكُم اهللُ عَـــَلى أَْدنَـى اْلخَـــْلِق مِـــَن الّـَ
إِنّـََك الَ تَـُكْن مُـِريـبَاً فِـي ذَلِـَك وَكُــْن مِــن امْلُوقِـِننَي.  واَلَ تَـنْظُْر إِلَـى اْلحُـــُدوِد َواألَسْـــــَمآِء فِـي هَــذَا امْلََقامِ بَـْل بِـَما حُـــقَِّق بِـهِ 
ُل مَــْن آمَــَن َوهُــَو اإِليـَماُن بِــاهللِ َوعِــرْفَـاُن نَـفِْسِه َواإِليـَقاُن بِــأَمْــرِِه امْلُبْرَمِ الْـَحِكيمِ.  فَـاْشهَــْد فِــي ظُُهوِر نُـْقطَِة الْـبَيَانِ  أَوَّ
ٌد رَسُـــــوُل اهللِ هَــْل يَـنْبَِغي ألَحَــــٍد أَْن يَـْعتَرَِض َويَـُقوَل هَــذَا َعجَــــِميٌّ  ِل مَــْن آمَــَن3 بِــأَنّـَُه ُمحَــــمَّ جَــــلَّ كِـــبِْريَـاؤُهُ إِنّـَُه حَــــَكَم ألَوَّ
إِْن فَـِطنَ  َداً فِــي االسْــــــمِ؟ الَ فَـَونَـفِْس اهللِ الْــَعلِيِّ الْــَعِظيمِ.  َو يَ بِــاْلُحسَــــــنْيِ َوهُــَو كَـــاَن ُمحَــــمَّ َوهُــَو عَــَربِــيٌّ أَْو هَــذَا سُــــــمِّ
ٌد عَـــــَليِْه َوهُـــــَو أَمْـــــُر اهللِ وَكَـــــذَلِــــَك يَــــنْظُُر فِـــــي  الْــــبَِصيُر لَــــْن يَــــنْظَُر إِلَــــى اْلحُـــــــُدوِد َواألَسْــــــــَمآِء بَــــْل يَــــنْظُُر بِـــــَما كَـــــاَن ُمحَـــــــمَّ
ُل مَـــْن آمَـــَن بِـــاهللِ فِـــي  َــا كَــــاَن أَوَّ اْلُحسَـــــــنْيِ عَــــَلى مَـــا كَــــاَن عَــــَليِْه مِــــْن أَمْـــِر اهللِ امْلُــْقتَِدِر امْلُــتََعالِــيِ الْـــَعلِيمِ الْـــَحِكيمِ.  َوملَّ
ـُه عَـــْوُدهُ َورَجْـــــُعُه.  َوهَـــذَا امْلَـَقامُ  ـُه هُـــَو هُـــَو أَْو بِـــأَنّـَ ٌد رَسُـــــــوُل اهللِ لِــذَا حُـــــِكَم عَـــَليِْه بِـــأَنّـَ الْـــبَيَاِن عَـــَلى مَـــا كَــــاَن عَـــَليِْه ُمحَـــــمَّ
مُـَقدٌَّس عَــِن اْلحُـــُدوِد َواألَسْـــــَمآِء واَلَ يُـَرى فِـي هَــذَا إاِلَّ اهللُ الْـَواحِـــُد الْـفَرُْد الْـَعلِيُم.  ثُـمَّ اعْــَلْم بِـأَنّـَُه فِـي يَـْومِ الـظُُّهوِر لَـوْ 
يَــْحُكُم عَـــَلى َورَقِـــٍة مَـــَن األَْورَاِق كُــــلَّ األَسْــــــَمآِء مِــــْن أَسْــــــَمائِـــِه الْــُحْسنَى لَــيَْس ألَحَـــــٍد أَْن يَــُقوَل لِــَم َوبِـــَم َومَـــْن قَــاَل فَــَقدْ 
كَـــفََر بِــاهللِ وَكَـــاَن مِـــَن امْلُنِْكِريـَن.  إِيّـَاَك إِيّـَاَك إِنّـََك الَ تَـُكْن بِــِمثِْل أَهْــِل الْـبَيَاِن ألَنَّ أَكْـــثَرَهُــْم قَـْد ضَـــــــــلُّوا َوأَضَـــــــــلُّوا َونَـَسْوا 
ـُهْم لَـــْو عَــــرَفُــوهُ بِـــنَفِْسِه مَـــا  َعهْــــَد اهللِ َومِــــيثَاقَـــُه َوأَشْـــــــرَكُــــوا بِـــاهللِ الْـــَواحِـــــِد الْـــفَرِْد الْـــَخِبيِر.  َومَـــا عَــــرَفُــوا نُــْقطََة الْـــبَيَاِن ألَنّـَ
ا بَـدََّل اسْــــــَمُه األَعْــَلى  َا كَـــانُـوا نَـاظِـــرَاً إِلَــى األَسْــــــَمآِء فَـَلمَّ إِنّـَُهْم ملَّ كَـــفَُروا بِــظُُهورِِه فِــي هَــذَا الْــَهيَْكِل امْلُشْــــــِرِق امْلُِنيِر.  َو
ُهْم لَــْو عَــرَفُـوا نَـفَْسُه بِــنَفِْسِه َوبِــَما  إِنّـَ بِــاألَبْـَهى عَــَمْت عُــيُونُـُهْم َومَــا عَــرَفُـوهُ فِــي تِــْلَك األَيّـَامِ وَكَـــانُـوا مِـــَن الْــَخاسِـــــِريـَن.  َو
َمَواتِ  ــــِذي جَــــــــَعَلُه اهللُ سَــــــــــيَْف أَمْــــــرِِه بَـــــنْيَ الـــــسَّ ُــــبَارَِك الْـــــبَِديـــــعِ الّـَ ظَهَـــــــَر مِـــــــْن عِـــــــنِْدِه مَــــــا أَنْـــــَكُروهُ فِــــــي هَــــــذَا االسْــــــــــمِ امْل
َواألَرَضِــــــــنَي.  َويَـفُْصُل بِــِه بَـنْيَ الْـَحقِّ َوالْـبَاطِــــِل مِـــْن يَـْومَــِئٍذ إِلَـى يَـْومِ الّـَِذي يَـُقوُم الـنَّاُس لِـرَبِّ الْـَعامَلِـنَي.  ثُـمَّ اعْــَلْم بِــأَنَّ 
ا ِسَوى اهللِ وَُكلَُّها ِفي ُصْقعٍ َواِحٍد َوَلْو َكاَن ِمْن أََعالََها أَْو أَْدنَاَها َوَهذَا َلَعْوٌد  يَْوَم الظُُّهوِر يَُعوُد ُكلُّ األَْشيَاِء َعمَّ
ـُه لَـــُهَو اآلمِــــُر فِـــيَما يُــِريــُد.  َوبَــْعَد إِلْـــَقآِء كَــــلَِمِة اهللِ عَــــَلى امْلُــْمِكنَاِت مَـــْن سَـــــــِمعَ  إِنّـَ لَـــْن يَــْعرِفَــُه أَحَـــــٌد إاِلَّ بَــْعَد أَمْـــِر اهللِ َو
ــِذيــَن يَحْـــــِمُلوَن الــرَّمَـــاَد.  َومَـــْن أَعْــــرََض هُــــَو مِــــْن أَْدنَــى الْـــِعبَاِد َولَـــوْ  ـُه مِــــْن أَعْــــَلى اْلخَــــْلِق َولَـــْو يَــُكوُن مِــــَن الّـَ َوأَجَـــــاَب إِنّـَ
َمَواِت َواألَرَضِــــــــــنَي.  فَــانْــظُْر بِـــَعنْيِ اهللِ فِـــيَما نَــزَّلْـــنَاهُ لَـــَك َوأَرْسَـــــــْلنَاهُ  يَــُكوُن عِــــنَْد الــنَّاِس َولِــيَّاً َويَــُكوُن عِــــنَْدهُ كُــــتُُب الــسَّ
ْمِس َويَــْسئَُل مَــا هِـــيَ؟ أَهَـــلْ  إِنَّ مَــثََلُهْم الْــيَْوَم كَـــَمثَِل عَـــِميٍّ فِــي ظِــــلِّ الــشَّ إِلَــيَْك واَلَ تَــنْظُْر إِلَــى اْلخَـــْلِق َومَــا عِـــنَْدهُـــْم َو

ِهيَ أَْشرََقْت؟ يَنِْفي َويُنِْكُر واَلَ يَُكوُن ِمَن امْلُْستَْشِعِريَن.

ْمَس َولَــْن يَـْعرَِف مَــا حَــــاَل بَـيْنَُه َوبَـيْنََها َويَـِصيحُ فِــي نَـفِْسِه َويَـْعتَرُِض َويَـُكوُن مِـــَن امْلُْعرِضِـــــــــنَي.  هَــذَا  لَــْن يَـْعرَِف الـشَّ
شَـــــــأُْن هَــــذَا اْلخَــــْلِق َدعْــــُهْم بِـــأَنْـــفُِسِهْم َوقُـــْل لَـــُكْم مَـــا أَرَْدتُـــْم َولَـــنَا مَـــا نُـــِريـــُد فَـــُسْحَقاً لِـــْلَقْومِ امْلُشْـــــــرِكِــــنَي.  ثُـــمَّ اعْــــَلْم بِـــأَنَّ 
ـا الَ  ظُــُهوَر الْـــَقبِْل حُـــــْكُم الْـــَعْوِد َوالْـــَحيَاِت عَــــَلى األَْرَواحِ فِـــي يَــْومِ الْـــِقيَامَـــِة َولَـــْو أَنَّ لِــُكلِّ شَـــــــيٍْء عَــــْوٌد َورَجْـــــعٌ َولَـــِكْن إِنّـَ
نُـــِحبُّ بِــــأَْن نَـــذْكُـــــَر مَــــا الَ ذُكِـــــَر فِــــي الْـــبَيَاِن لِـــئاَلَّ يُـــرْفَـــعُ ضَـــــــــــجِيجُ امْلُــبِْغِضنَي.  فَـــيَا لَـــيَْت يُـــرْفَـــعُ مَــــا حَــــــاَل بَـــنْيَ الـــنَّاسِ 
ــــحُ عَــَليِْهْم بُـُحوُر امْلََعانِـي  ــــْلَسِبيِل ثُـمَّ يَـتَرَشّـَ َوبَـارِئِـِهْم لِيَْشهَــُدوا سَـــــْلطَنََة اهللِ َوعَــظََمتَُه َويَشْـــــَربُـوا مِــْن مَـِعنيِ الْـَكْوثَـِر َوالسّـَ

رُُهْم َعْن رِْجِس ُكلِّ ُمْشرٍِك ُمِريٍب. َويُطَهِّ

َوأَمّـَـا مَــا سَـــــئَْلَت مِــَن الْـَعَوالِـمِ فَـاعْــَلْم بِــأَنَّ هللِ عَــَوالِـَم الَ نِــَهايَـَة بِــَما الَ نِــَهايَـَة لَـَها َومَــا أَحَــــاَط أَحَــــٌد بِــَها إاِلّ نَـفُْسُه الْـَعلِيمُ 
ِريـَن.  مَـثاَلً إِنّـََك تَـَرى فِـي نْـَومِــَك أَمْـرَاً  إِنَّـُه آيَـُة األَعْــظَم بنْـَيَ الـنَّاِس لَـْو يَـُكونّـَُن مِــَن امْلُتَفَكِّ ْر فِـي الـنَّْومِ َو الْـَحِكيُم.  تـَفَكَّ
ـِذي أَنْــَت رَأَيْــَت فِــيِه مَــا  فِــي لَــيٍْل َوتَجُِدهُ بِــَعيِْنِه بَــْعَد سَــــــنٍَة أَْو سَــــــنَتنَْيِ أَْو أَزْيَــَد مِـــْن ذَلِــَك أَْو أَقَــلَّ َولَــْو يَــُكوُن الْــَعالَــُم الّـَ
رَأَيْـَت هَــذَا الْـَعالَـَم الّـَِذي تَـُكوُن فِــيِه فَـيَْلزَُم مَــا رَأَيْـَت فِــي نَـْومِــَك يَـُكوُن مَــْوجُــــوَداً فِــي هَــذَا الْـَعالَـمِ فِــي حِـــنيِ الّـَِذي تَـرَاهُ 
اهِــِديـَن.  مَــعَ أَنّـََك تَـَرى أَمْــرَاً لَــْم يَـُكْن مَــْوجُــــوَداً فِــي الْــَعالَــمِ َويَظْهَـــُر مِـــْن بَـْعُد.  إِذَاً حُــــقِّقَ  فِــي الـنَّْومِ َوتَـُكوُن مِـــَن الْــشَّ
إِنّـََك إِْن تَـُقوُل هَــذَا الْـَعالَـمُ  َل واَلَ آخِــــَر.  َو بِــأَنَّ عَــالَـَم الّـَِذي أَنْـَت رَأيْـَت فِــيِه مَــا رَأَيْـَت يَـُكوُن عَــامَلَاً آخَــَر الّـَِذي ال لَـُه أَوَّ

�٦٥



َا تَجَــــرََّد عَــِن الْـَعالَئِــِق فِــي الـنَّْومِ  وَح ملَّ .  َولَـْو تَـُقوُل بِــأَنَّ الـرُّ فِــي نَـفِْسَك َوُمسْـــــتٍَو فِــيَها بِــأَمْــٍر مِــْن لَـُدْن عَــِزيـٍز قَـِديـٍر لَـَحقٌّ
إِنَّ هللِ عَـــالَــٌم بَـْعَد عَـــالَــمٍ َوخَـــْلٌق بَـْعَد خَـــْلقٍ  .  َو سَــــــيَّرَهُ اهللُ فِــي عَـــالَــمِ الّـَـِذي يَـُكوُن َمسْــــــتُورَاً فِــي سِـــــرِّ هَـــذَا الْــَعالَــمِ لَــَحقٌّ
ْر فِــيَما أَلْــَقيْنَاَك لِـتَْعرَِف مُــرَاَد اهللِ  إِنّـََك فَـكِّ َوقُــدَِّر فِــي كُـــلِّ عَـــالَــمٍ مَــا ال يُـْحِصيِه أَحَــــٌد إاِلَّ نَـفُْسُه امْلُـْحِصي الْــَعلِيُم.  َو
ِذيـَن خُــلُِقوا بِــَقْولِـي  ْلنَاهُ لِحُــــزِْن الّـَِذي أَحَــــاطَـِني مِـــَن الّـَ إِنّـَا مَــا فَـصَّ َربّـَِك َورَبِّ الْـَعامَلِـنَي.  َوفِــيِه كُـــِنزَ أَسْــــــرَاُر الْـِحْكَمِة َو
امِـــِعنَي.  فَهَـــْل مِـــْن نَـاصِـــــــــٍر يَـنُْصرُنِــي َويَـْدفَـعُ عَــنِّي سُــــــيُوَف هَــؤاُلِء امْلُْعرِضِـــــــــنَي؟ َوهَــْل مِـــْن ِذي بَـَصرٍ  إِْن أَنْـتُْم مِـــَن الـسَّ
َك يَـا عَـــبُْد نَبِّئْ عِـــبَاَد اهللِ بِــأَْن الَ يُـنِْكُروا مَــا  إِنّـَ يَـنْظُُر كَـــلَِماِت اهللِ بِــبََصرِِه َويَـنَْقِطعُ عَـــْن أَنْـظُِر الْــَخالَئِــِق أَجْــــَمِعنَي؟ َو
ـُه لَــُهَو امْلُـْعِطي  إِنّـَ الَ يَــْعِقُلوهُ قُــْل فَــاسْــــــئَُلوا اهللَ بِــأَْن يَــفْتَحَ عَـــَلى قُــُلوبِــُكْم أَبْــَواَب امْلَـَعانِــي لِــتَْعرِفُــوا مَــا الَ عَـــرَفَــُه أَحَـــــٌد َو

اْلَغفُوُر الرَِّحيُم.

َوأَمّـَا مَـا سَـــــئَْلَت فِـي أََوامِــِر اهللِ فَـاعْــَلْم بِـأَنَّ كُــلََّما حُـــدَِّد فِـي الْـِكتَاِب حَـــقٌّ الَ َريْـَب فِـيِه َوعَــَلى الْـُكلِّ فَـرٌْض بِـأَْن يَـْعَمُلوا 
جَـــــرَةِ  بِـــَما نُــزَِّل مِــــْن لَـــُدْن مُـــنِْزٍل عَـــلِيمٍ.  َومَـــْن يَــتْرُكُــــُه بَــْعَد عِــــْلِمِه بِـــِه إِنَّ اهللَ بَــِريٌء َونَــْحُن بُــرََءآُء مِــــنُْه.  ألَنَّ أَثْــَماَر الشَّ
ـا الْــَجنَُّة حَـــــقٌّ الَ َريْــَب فِــيِه َوهِـــيَ الْــيَْوَم فِــي هَـــذَا الْــَعالَــمِ حُـــــبِّي  هِـــيَ أََوامِـــرُهُ َولَــْن يَــتََجاَوزَ عَـــنُْه إاِلَّ غَــافِــٌل بَــِعيٌد.  َوأَمّـَ
َمَواِت َواألَرِْض.   َورِضَـــــــــائِــي َومَــْن فَـازَ بِــِه لَـيَنُْصرُهُ اهللُ فِــي الـدُّنْـيَا َوبَـْعَد امْلَْوِت يُـْدخِـــُلُه فِــي جَــــنٍَّة أَرْضُـــــــــَها كَــأَرِْض الـسَّ
هِ  َويَخْـــِدمُــنَُّه حُــــوِريّـَاُت الْــِعزَِّة َوالـتَّْقِديـِس فِــي كُـــلِّ بُـُكوٍر َوأَصِـــــــــيٍل.  َويَسْــــــتَْشِرُق عَـــَليِْه فِــي كُـــلِّ حِــــنيٍ شَــــــْمُس جَــــَماِل َربّـِ
َويَْستَِضيُء ِمنَْها َعَلى َشأٍْن َلْن يَْقِدَر أََحٌد أَْن يَنْظَُر إَِليِْه َكذَلَِك َكاَن األَْمُر َوَلِكنَّ النَّاَس ُهْم ِفي ِحَجاٍب َعِظيمٍ.  
وَكَــذَلِـَك فَـاعْــرَِف الـنَّاَر وَكُــْن مِــَن امْلُوقِـِننَي َولُـِكلِّ عَــَمٍل جَـــزَآٌء عِــنَْد َربّـَِك َويَْشهَــُد بِـذَلِـَك نَـفُْس أَمْـِر اهللِ َونَـْهِيِه َولَـْو لَـْم يَـُكنْ 
لِـألَعْــَماِل جَـــزَآٌء َوثَـَمٌر  لَـيَُكوُن أَمْـرُهُ تَـَعالَـى لَـْغَواً فَـتََعالَـى عَــْن ذَلِـَك عُــُلوَّاً كَــِبيرَاً.  َولَـِكنَّ امْلُنَْقِطِعنَي لَـْن يَْشهَــُدنَّ الْـَعَملَ 

َل ذَلَِك يَنْبَِغي أَْن نَْكتََب أَْلَواَحاً َعِديَدةً. إِنَّا َلْو نُفَصِّ إاِلَّ نَفَْس اْلَجزَآِء َو

تَـــاهللِ الْـــَحقِّ إِنَّ الْـــَقَلَم لَـــْن يُحَــــــرََّك بِــــَما َورََد عَــــَلى صَـــــــــــاحِـــــِبِه َويَـــبِْكي َوأَبْـــِكي ثُـــمَّ تَـــبِْكي عَــــنْيُ الْـــَعظََمِة خَــــْلَف سُـــــــرَاِدقِ 
ـــُر مِـــنُْه يَـنَابِــيعَ الْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن لِـتَنِْطَق بِــَها بَـنيَْ  ا نُفَجّـِ َك صَــــــــــفِّ قَــْلبََك إِنّـَ إِنّـَ األَسْــــــَمآِء عَـــَلى عَـــرِْش اسْــــــِمِه الْــَعِظيمِ.  َو
ـــْل عَــــَلى اهللِ الْـــَعِزيـــزِ  ــَك الـــرَّحْـــــَمِن واَل تَـــَخْف مِــــْن أَحَـــــٍد فَـــتَوَكّـَ الْـــَعامَلِــنَي.  أَِن افْـــتَحِ الـــلَِّساَن عَــــَلى الْـــبَيَاِن فِـــي ِذكْــــِر َربّـِ
الْـــَحِكيمِ.  قُـــْل يَـــا قَـــْومِ أْن اعْــــَمُلوا مَــــا عَــــرَفْـــتُْم فِــــي الْـــبَيَاِن الْـــفَارِسِـــــــيِّ َومَــــا الَ عَــــرَفْـــتُُموهُ فَـــاسْـــــــئَُلوا مِـــــْن هَــــذَا الـــذِّكْـــــرِ 

إِنَّ ِعنَْدهُ َما ُكِنزَ ِفي اْلبَيَاِن ِمْن َلُدْن ُمْقتَِدٍر َقِديٍر. َ َلُكْم َما أَرَاَد اهللُ ِفي ِكتَاِبِه َو اْلَحِكيمِ لِيُبنَيِّ

ْمَس إِذَا غَــابَــْت تَتَحَــــرَُّك طُـيُوُر الــلَّيْلِ  ـا مَــا سَــــــئَْلَت فِــيَما أَخْـــبَرْنَــا الْــِعبَاَد حِــــنَي اْلخُـــُروجِ عَـــِن الْــِعرَاِق فِــي أَنَّ الــشَّ َوأَمّـَ
امِـــِريُّ فَـطُوبَـى مِلَـْن عَـــرََف وَكَـــاَن مِـــنَ  4 تَـاهللِ قَــْد تَحَــــرََّك الـطُّيُوُر فِــي تِـــْلَك األَيّـَامِ َونَـاَدى الـسَّ امِـــِريِّ َوتُـرْفَـعُ رَايَـاُت الـسَّ
ُه جَــــَرى مِـــنْ  الْــَعارِفِــنَي.  ثُـمَّ أَخْـــبَرْنَـاهُـــْم بِــاْلِعجْــــِل تَـاهللِ كُـــلُّ مَــا قَــْد أَخْـــبَرْنَـاهُـــْم قَــْد ظَهَـــَر واَلَ مَــرَدَّ لَــُه إاِلَّ بِــأَْن يَظْهَـــَر ألَنّـَ
ــَك أَنْـــَت فَـــاسْــــــــئَِل اهللَ بِــــأَْن يَـــْحفَظََك مِـــــْن شَــــــــرِّ هَـــــؤآُلِء َويُـــَقدِّسَــــــــَك مِـــــْن إِشَــــــــارَاِت امْلُـــْعرِضِـــــــــــنَي.   إِنّـَ إِصْـــــــــــبَعِ عِـــــزٍّ قَــــِديـــٍر.  َو
فَـاشْــــــُدْد ظَهْــرََك لِـنُْصرَِة األَمْــِر واَلَ تَـْلتَِفْت إِلَـى مَــا يَخْــُرُج مِــْن أَفَـَواِه مَــإِل الْـبَيَاِن ألَنّـَُهْم الَ يَـْعرِفُـوَن شَــــــيْئَاً َومَــا اطََّلُعوا 
بِـــأَصْــــــــــِل األَمْـــِر فِـــي هَـــذَا الــنَّبَِإ األَعْـــظَمِ.  كَـــذَلِــَك أَلْــَهْمنَاَك َوأَلْــَقيْنَاَك مَـــا تَــْغنَى بِـــِه عَـــْن ِذكْـــِر الْــَعامَلِـنَي.  َوالْــبََهاُء عَـــَليْكَ 

َوَعَلى الَِّذينَُهْم يَْسَمُعوَن َقْوَلَك ِفي اهللِ َربَِّك َوتَُكونُنَّ ِمَن الرَّاِسِخنَي َواْلَحْمُد هللِ رَبِّ اْلَعامَلنَِي.

(1) وفا لقب منحه بهاءاهلل ملحّمد حسني أحد األحباء األقدمني في شيراز.
(2) يعني "االسم األعظم".

(3) يعني املالّ حسني بشروئي.
(4) الّسامرّي هو الَّذي أضّل قوم موسى، راجع القرآن الكريم سورة طه اآلية 98-85.

�٦٦



 َلوْحُ اْلبُرَْهان

ُهوَ امْلُْقتَِدُر اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم

ـِذيــنَ  قَــْد أَحَـــــاطَـْت أَْريَــاُح الْــبَْغَضآِء سَــــــِفينََة الْــبَطَْحآِء بِـــَما اْكتَسَــــــبَْت أَيْــِدي الــظَّامِلِـنَي.  يَــا بَــاقِـــُر1 قَــْد أَفْــتَيَْت عَـــَلى الّـَ
إِنّـََك يـا أَيّـَُها الْـبَِعيُد فِــي حِـــَجاٍب غَـلِيٍظ.  تَـاهللِ قَـْد حَــــَكْمتَ  نَـاَح لَـُهْم كُـــتُُب الْـَعالَـمِ َوَشهِــَد لَـُهْم َدفَـاتِــُر األَْديَـاِن كُـــلَِّها َو
ـــِذيـــَن أَنْـــفَُقوا  ــَك الـــرَّحْــــــَمِن الّـَ ـــِذيـــَن بِــــِهْم الََح أُفُـــُق اإِليـــَماِن يَْشهَـــــُد بِــــذَلِـــَك مَــــطَالِـــعُ الْــــَوحْــــــيِ َومَــــظَاهِــــُر أَمْــــِر َربّـِ عَــــَلى الّـَ
َك تَـْلَعُب َوتَـُكوُن مِـــنَ  إِنّـَ أَْرَواحَــــُهْم َومَــا عِـــنَْدهُـــْم فِــي سَــــــِبيلِِه امْلُسْــــــتَِقيمِ.  قَــْد صَــــــــــاَح مِـــْن ظُـْلِمَك ِديـُن اهللِ فِــيَما سِـــــَواهُ َو
الْـفَرِحِـــنَي.  لَـيَْس فِـي قَـْلِبي بُـْغُضَك واَلَ بُـْغُض أَحَـــٍد مِــَن الْـِعبَاِد ألَنَّ الْـَعالَـَم يَـرَاَك َوأَمْـثَالَـَك فِـي َجهْــٍل مُـِبنيٍ.  إِنّـََك لَـوْ 
ـــــَهاً إِلَـــى الْـــجِبَاِل َونُـــْحَت إِلَـــى أَنْ  ـَلْعَت عَــــَلى مَــــا فَـــَعْلَت ألَلْـــَقيَْت نَـــفَْسَك فِــــي الـــنَّاِر أَْو خَــــرَجْــــــَت مِــــَن الْـــبَيِْت مُــــتََوجّـِ اطّـَ
ــَها امْلَــْوهُــــوُم اخْــــِرْق حُــــــُجبَاِت الـــظُّنُوِن َواألَْوهَــــامِ لِـــتَرى  رَجَــــــْعَت إِلَـــى مَــــَقامٍ قُـــدَِّر لَـــَك مِـــــْن لَـــُدْن مُــــْقتَِدٍر قَـــِديـــٍر.  يَـــا أَيّـُ
َك نَـَصرَْت اهللَ كَـــذَلِـَك سَــــــوَّلَــتْ  شَــــــْمَس الْــِعْلمِ ُمشْــــــرِقَــًة مِـــْن هَـــذَا األُفُـِق امْلُـِنيِر.  قَــْد قَــطَْعَت بِــْضَعَة الـرَّسُــــــوِل َوظَـنَنَْت أَنّـَ
ـــِذيـــَن طَـــافُـــوا حَــــــْوَل أَمْــــِر اهللِ رَبِّ  لَــــَك نَـــفُْسَك َوأَنْـــَت مِـــــَن الْــــَغافِــــلنَِي.  قَــــْد احْــــــتََرَق مِـــــْن فِــــْعلَِك قُــــُلوُب امْلَـــإِل األَعْــــَلى َوالّـَ
الْـــَعامَلِــنَي.  قَـــْد ذَاَب كَــــِبُد الْـــبَتُوِل مِــــْن ظُــْلِمَك َونَـــاَح أَهْــــُل الْـــِفرَْدْوِس فِــــي مَــــَقامٍ كَــــِريـــمٍ.  أَنْـــِصْف بِــــاهللِ بِــــأَيِّ بُـــرْهَــــانٍ 
ٌد رَسُــــــوُل اهللِ بِـــِكتَاٍب حَـــــَكَم بَــنْيَ الْــَحقِّ َوالْــبَاطِــــِل بِـــَعْدلٍ  اسْــــــتََدلَّ عُـــَلمآُء الْــيَُهوِد َوأَفْــتَْوا بِـــِه عَـــَلى الــرُّوحِ إِذْ أَتَــى ُمحَـــــمَّ
إِنّـََك اسْـــــتَْدلَـْلَت الْـيَْوَم بِـَما اسْـــــتََدلَّ بِـِه عُــَلمآُء اْلَجهْــِل فِـي  أَضَـــــــــاَء بِـنُورِِه ظُُلَماِت األَرِْض َوانْجَـــذَبَـْت قُـُلوُب الْـَعارِفِـنَي.  َو
ـَك اقْــتََديْــَت بِـــِهْم بَــْل سَــــــبَْقتَُهْم فِـــي  ْجِن الْــَعِظيمِ.  إِنّـَ ذَاَك الْــَعْصِر يَْشهَـــُد بِـــذَلِــَك مَـــالِــُك مِـــْصِر الْــفَْضِل فِـــي هَـــذَا الــسِّ
ــَك نَـــَصرَْت الـــدِّيـــَن َوَدفَـــْعَت عَـــــْن شَــــــــِريـــَعِة اهللِ الْــــَعلِيمِ الْــــَحِكيمِ.  َونَـــفِْسِه الْــــَحقِّ يَـــنُوُح مِـــــْن ظُـــْلِمكَ  الـــظُّْلمِ َوظَـــنَنَْت أَنّـَ
َمواِت َواألَرَضِـــــــــنَي.  هَــلْ  الـنَّامُــوُس األَكْـــبَُر َوتَـِصيحُ شَــــــِريـَعُة اهللِ الّـِـِتي بِــَها سَــــــرَْت نَـَسماُت الْــَعْدِل عَــَلى مَــْن فِــي الـسَّ
ظَنَنَْت أَنّـََك َربِـْحَت فِـيَما أَفْـتَيَْت ال َوسُـــــْلطَاِن األَسْـــــمآِء يَْشهَــُد ِبُخسْـــــرَانِـَك مَـْن عِــنَْدهُ عِــْلُم كُــلِّ شَـــــيٍْء فِـي لَـْوحٍ حَـــِفيٍظ.  
قَـْد أَفْـتَيَْت عَــَلى الّـِِذي حِـــنَي إِفْـتآئِــَك يَـْلَعنَُك قَـَلُمَك يَْشهَــُد بِــذَلِـَك قَـَلُم اهللِ األَعْــَلى فِــي مَــَقامِــِه امْلَِنيعِ.  يَـا أَيّـَُها الْـَغافِــلُ 
إِنّـََك مَــا رَأَيْـتَِني َومَــا عَــاشَــــــرَْت َومَــا آنَسْـــــَت مَــِعي فِــي أَقَـلَّ مِــْن آٍن فَـَكيَْف أَمَــرَْت الـنَّاَس ِبسَـــــبِّي هَــْل اتّـَبَْعَت فِــي ذَلِـكَ 
اِدقِــنَي.  نَْشهَــُد أَنّـََك نَـبَذَْت شَــــــِريـَعَة اهللِ َورَآَءَك َوأَخَــذَْت شَــــــِريـَعَة نَـفِْسكَ  هَــَواَك أَْو مَــواْلََك فَـأِْت بِــآيَـٍة إِْن أَنْـَت مِــَن الـصَّ
ُه الَ يَـْعزُُب عَــْن عِـــْلِمِه مِـــْن شَــــــيٍْء إِنّـَه هُــَو الْــفَرُْد الْــَخِبيُر.  يَـا أَيّـَُها الْــَغافِــُل اسْــــــَمعْ مَــا أَنْـزَلَــُه الـرَّحْــــَمُن فِــي الْــفُرْقَــانِ  إِنّـَ
ــــالََم َلسْـــــَت مُـؤْمِــنَاً]2 كَــذَلِـَك حَـــَكَم مَـْن فِـي قَـبَْضِتِه مَـَلُكوُت األَمْـِر َواْلخَــْلِق إِْن أَنْـَت مِــنَ  [الَ تَـُقولُـوا مِلَْن أَلْـَقى إِلَـيُْكُم السّـَ
َك لَــْو تُـنِْكرُنِــي بِــأَيِّ  َها الْــَغافِــُل امْلُـِريـُب.  إِنّـَ َك نَـبَذَْت حُــــْكَم اهللِ َوأَخَـــذَْت حُــــْكَم نَـفِْسَك فَـَويْـٌل لَــَك يَـا أَيّـُ امِـــِعنَي.  إِنّـَ الـسَّ
ــَها  ــِذي أَحَـــــاَط الْـــَعامَلِــنَي.  يَـــا أَيّـُ ــَها امْلُشْـــــــرُِك بِـــاهللِ َوامْلُــْعرُِض عَــــْن سُـــــــْلطَانِـــِه الّـَ بُـــرْهَــــاٍن يُـــثْبَُت مَـــا عِــــنَْدَك فَـــأِْت بِـــِه يَـــا أَيّـُ
الْــَجاهِـــُل اعْـــَلْم أَنَّ الْــَعالِــَم مَــِن اعْـــتَرََف بِــظُُهوِري َوشَــــــرَِب مِـــْن بَحْــــِر عِـــْلِمي َوطــاَر فِــي هَـــوآِء حُــــبِّي َونَــبَذَ مَــا سِـــــوآئِــي 
ـُه بِـــَمنْزِلَـــِة الْـــبََصِر لِْلبَشَـــــــِر َوُروحِ الْـــَحيََواِن لَِجسَـــــــِد اإِلمْـــَكاِن تَــَعالَـــى  َوأَخَــــذَ مَـــا نُــزَِّل مِــــْن مَـــَلُكوِت بَــيَانِـــي الْـــبَِديــعِ.  إِنّـَ
ـــِذي عَـــــرَّفَــــُه َوأَقَــــامَــــُه عَـــــَلى خِــــــْدمَــــِة أَمْــــرِِه الْــــَعِزيــــِز الْــــَعِظيمِ.  يُــــَصلِّي عَـــــَليِْه امْلَـــألُ األَعْـــــَلى َوأَهْـــــُل سُــــــــرَاِدقِ  الــــرَّحْــــــَمُن الّـَ
ـَك إِْن تَــُك مِــــْن أَهْـــِل هَـــذَا امْلَــَقامِ  ــِذيــَن شَـــــــِربُــوا رَحِـــــيِقي امْلَــْختُوَم بِـــاسْـــــــِمي الْـــَقِويِّ الْـــَقِديــِر.  يَــا بَــاقِـــُر إِنّـَ الْـــِكبَْريــآِء َوالّـَ
إِْن عَــرَفْـَت َعجْــــزَ نَـفِْسَك خُــذْ أَعِــنََّة هَــَواَك ثُـمَّ ارْجِـــعْ إِلَـى مَـواْلََك لَـَعلَّ  َماِء َو األَعْــَلى فَـأِْت بِـآيَـٍة مِــْن لَـَدى اهللِ فَـاطِـــِر الـسَّ
خْـــرَةُ َوبَــَكْت عُـــيُوُن الْــَعارِفِـــنَي.  بِـــَك انْــَشقَّ  ـــــْدرَِة َوصَــــــــــاحَـــــِت الصَّ ـِتي بِـــَها احْـــــتَرَقَــْت أَْورَاُق السّـِ يُــَكفُِّر عَـــنَْك سَــــــيِّئَاتِـــَك الّـَ
ــِذي أَتَــاَك بِـــَما  وُح فِـــي مَـــَقامٍ رَفِـــيعٍ.  أَتَــْعتَرُِض عَــــَلى الّـَ ِفينَُة َوعُــــِقرَِت الــنَّاقَـــُة َونَــاَح الــرُّ بُــوبِـــيَِّة َوغَـــرِقَـــْت الــسَّ سِــــــتُْر الــرُّ
عِــنَْدَك َوعِــنَْد أَهْــِل الْـَعالَـمِ مِــْن حُـــَججِ اهللِ َوآيَـاتِــِه افْـتَحْ بَـَصرََك لِـتََرى امْلَظُْلوَم ُمشْـــــرِقَـاً مِــْن أُفُـِق إِرَاَدِة اهللِ امْلَلِِك الْـَحقِّ 
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ــــْدرَةُ الّـَِتي ارْتَـفََعْت بِــالْـَحقِّ مِــْن لَـَدى اهللِ الْـَعِزيـِز اْلجَــــِميِل.   امْلُِبنيِ.  ثُـمَّ افْـتَحْ سَـــــْمعَ فُـؤَاِدَك لِـتَْسَمعَ مَــا تَـنِْطُق بِــِه السّـِ
ــــــْدرَةِ  ــــــْدرَةَ مَـــعَ مَـــا َورََد عَــــَليَْها مِــــْن ظُــْلِمَك َواعْــــِتَساِف أَمْـــثَالِـــَك تُـــنَاِدي بِـــأَعْــــَلى الـــنِّدآِء َوتَـــْدعُــــو الْـــُكلَّ إِلَـــى السّـِ إِنَّ السّـِ
امْلُــنْتََهى3 َواألُفُـــِق األَعْــــَلى طُــوبَـــى لِـــنَفٍْس رَأَِت اآليَـــَة الْـــُكبَْرى وأَلُذٍُن سَـــــــِمَعْت نِــــَداَءهَــــا األَحْــــــَلى َوَويْـــٌل لِـــُكلِّ مُــــْعرِضِ 
ــــــْدرَةَ بِــــَعنْيِ اإِلنْـــَصاِف لَـــتََرى آثَـــاَر سُـــــــيُوفِــــَك فِــــي أَفْـــنَانِــــَها َوأَغْـــَصانِــــَها  ــَها امْلُــْعرُِض بِــــاهللِ لَـــْو تَـــَرى السّـِ أَثِــــيمٍ.  يَـــا أَيّـُ
ْر لَـَعلَّ تَـطَّلِعُ بِــظُْلِمَك َوتَـُكوُن مِــَن الـتَّائِــِبنَي.  أَظَنَنَْت أَنّـَا نـَخافُ  َوأَْورَاقِــَها بَـْعَدمَــا خَــَلَقَك اهللُ لِـِعرْفَـانِــَها َوخِـــْدمَــِتَها تَـفَكَّ
مآِء أَنْــــفَْقنَا  ِل يَــــْومٍ فِــــيِه ارْتَــــفَعَ صَــــــــــــِريــــُر الْــــَقَلمِ األَعْـــــَلى بَــــنْيَ األَرِْض َوالــــسَّ ـــا فِــــي أَوَّ مِـــــْن ظُـــْلِمَك فَــــاعْـــــَلْم ثُــــمَّ أَيْــــِقْن إِنّـَ
أَْرَواحَـــــنَا َوأَجْـــــَساَدنَــا َوأَبْــنآَءنَــا َوأَمْـــَوالَــنَا فِـــي سَـــــــِبيِل اهللِ الْــَعلِيِّ الْــعِظيمِ.  َونَفْتَخِـــــُر بِـــذَلِــَك بَــنْيَ أَهْـــِل اإِلنْــشآِء َوامْلَـإلِ 
رَاِط امْلُسْــــــــتَِقيمِ.  تَـــاهللِ قَـــْد ذَابَـــِت األَكْـــــبَاُد َوصُـــــــــــلِبَِت األَجْــــــَسادُ  األَعْــــَلى يَْشهَـــــُد بِــــذَلِـــَك مَــــا َورََد عَــــَليْنَا فِــــي هَــــذَا الـــصِّ
اهِــــِد الْـــبَِصيِر.  كُــــلََّما زَاَد الْـــباَلَُء زَاَد أَهْــــلُ  ــَها الـــشَّ َوسُـــــــِفَكِت الـــدِّمـــآُء َواألَبْـــَصاُر كَــــانَـــْت نَـــاظِـــــرَةً إِلَـــى أُفُـــِق عِــــنَايَـــِة َربّـِ
الْـبَهآِء فِــي حُــــبِِّهْم قَـْد َشهِــَد بِــِصْدقِــِهْم مَــا أَنْـزَلَـُه الـرَّحْــــَمُن فِــي الْـفُرْقَـاِن بِــَقْولِـِه: [فَـتََمنَُّوا امْلَْوَت إِْن كُـــنْتُْم صَـــــــــاِدقِــنَي]4.  
ـِذي أَنْــفََقَها فِـــي سَــــــِبيِل اهللِ أَنْــِصْف واَلَ تَــُكْن فِـــي تِـــيِه الْــَكِذبِ  ـِذي حَـــــِفَظ نَــفَْسُه خَـــْلَف األَحْـــــَجاِب خَـــيٌْر أَمِ الّـَ هَـــِل الّـَ
مَلِــَن الْـــهآئِـــِمنَي.  قَـــْد أَخَــــذَهُــــْم كَــــْوثَــُر مَـــَحبَِّة الــرَّحْـــــَمِن عَــــَلى شَـــــــأٍْن مَـــا مَـــنََعتُْهْم مَـــَدافِـــعُ الْـــَعالَـــمِ واَلَ سُـــــــيُوُف األُمَـــمِ عَــــنِ 
ـــِه إِلَـى بَحْــــِر عَــطَآِء َربّـِِهْم امْلُْعِطي الْـَكِريـمِ.  تَـاهللِ مَــا أَْعجَــــزَنِــي الْـبآَلُء َومَــا أَضْـــــــــَعفَِني إِعْــرَاُض الْـُعَلمآِء نَـطَْقتُ  الـتََّوجّـُ
َوأَنْــِطُق أَمَـــاَم الْــُوجُـــــوِه قَــْد فُــِتحَ بَــاُب الْــفَْضِل َوأَتَــى مَـــطْلِعُ الْــَعْدِل بِـــآيَــاٍت َواضِـــــــــَحاٍت َوحُـــــَججٍ بَــاهِـــرَاٍت مِـــْن لَــَدى اهللِ 
امْلُْقتَِدِر الْـَقِديـِر.  احْــــَضْر بَـنْيَ يَـِدي الْـَوجْــــِه لِـتَْسَمعَ أَسْـــــرَاَر مَــا سَـــــِمَعُه ابْـُن عِـــْمرَاَن فِــي طُـوِر الْـِعرْفَـاِن كَـــذَلِـَك يَـأْمُــرُكَ 
يَـاسَـــــُة اقْـرَْء مَـا أَنْـزَلَـُه اهللُ لِـلرَّئِـيِس األَعْــظَمِ مَـلِكِ  َمشْـــــِرُق ظُُهوِر َربّـَِك الـرَّحْـــَمِن مِــْن شـطِْر سِــــْجِنِه الْـَعِظيمِ.  أَغَـرَّتْـَك الـرِّ
ــِذي حَـــــبََسِني فِـــي هَــــذَا الْـــِحْصِن امْلَــِتنيِ لِــتَطَّلِعَ بِـــَما عِــــنَْد امْلَــظُْلومِ مِــــْن لَـــَدى اهللِ الْـــَواحِـــــِد الْـــفَرِْد الْـــَخِبيِر.   الــرُّوم5ِ الّـَ
ــِذي أَفْـــتَى عَــــَلى  يَ بِـــَحنَّاَن الّـَ ــبَعَ قَـــْوٌم قَـــبَْلُهْم مَـــْن سُـــــــمِّ ــبَُعوَك كَــــَما اتّـَ ــُهْم اتّـَ أَتَـــفْرَُح بِـــَما تَـــَرى هَــــَمجَ األَرِْض َورآَءَك إِنّـَ
الــرُّوحِ مِـــْن ُدوِن بَــيِّنٍَة واَلَ كِـــتَاٍب مُــِنيٍر.  اقْــرَْء كِـــتَاَب اإِليــَقاِن َومَــا أَنْــزَلَــُه الــرَّحْــــَمُن مِلَـلِِك بَــاِريــَس6 َوأَمْــثَالِــِه لِــتَطَّلِعَ بِــَما 
ــُر الْــِعبَاَد خَــالِـَصاً لِـَوجْــــِه اهللِ  قُــِضيَ مِـــْن قَــبُْل َوتُـوقِــَن بِــأَنّـَا مَــا أَرَْدنَـا الْــفََساَد فِــي األَرِْض بَـْعَد إِصْـــــــــالَحِــــَها إِنّـََما نُـذَكّـِ
ــنَا الـــرَّحْــــــَمَن لَـــُهَو الْـــَغِنيُّ اْلحَــــــِميُد.  يَـــا َمْعشَــــــــَر الْـــُعَلمآِء هَــــذَا يَـــْوٌم الَ  مَــــْن شـــآَء فَـــْليُْقِبْل َومَــــْن شـــآَء فَـــْليُْعرِْض إِنَّ َربّـَ
يَـنْفَُعُكْم شَــــــيٌْء مِـــَن األَشْــــــيآِء واَلَ اسْــــــٌم مِـــَن األَسْــــــمآِء إاِلَّ ِبهَـــذَا االسْــــــمِ الّـَِذي جَــــَعَلُه اهللُ َمظْهَـــَر أَمْــرِِه َومَــطْلِعَ أَسْــــــَمائِــهِ 
الْــــُحْسنَى مِلَــْن فِــــي مَــــَلُكوِت اإِلنْـــَشاِء نَـــِعيَماً مِلَــْن َوجَــــــَد عَــــرَْف الـــرَّحْــــــَمِن وَكَـــــاَن مِـــــَن الـــرَّاسِـــــــِخنَي.  واَلَ يُـــْغِنيُكُم الْــــيَْومَ 
َلِت الــزُّبُــرُ  ــِتي بِـــَها فُــصِّ عُـــُلومُـــُكْم َوفُــنُونُــُكْم واَلَ زَخَـــارِفُــُكْم َوعِــــزُّكُــــْم َدعُـــوا الْـــُكلَّ َورَآَءكُــــْم مُـــْقِبلنَِي إِلَـــى الْـــَكلَِمِة الْـــُعْليَا الّـَ
ـــفْتُُموهُ مِـــــْن قَــــَلمِ الــــظُّنُوِن َواألَْوهَـــــامِ تَــــاهللِ قَــــدْ  ُحُف َوهَـــــذَا الْــــِكتَاُب امْلُـــِبنُي.  يَــــا َمْعشَــــــــَر الْــــُعَلمآِء ضَــــــــــــُعوا مَــــا أَلّـَ َوالــــصُّ
أَشْــــــرَقَــْت شَــــــْمُس الْــِعْلمِ مِـــْن أُفُـِق الْــيَِقنيِ.  يَـا بَـاقِــُر انْـظُْر ثُـمَّ اذْكُـــْر مَــا نَـطََق بِــِه مُــؤْمِـــُن آلِـَك مِـــْن قَــبُْل [أَتَـْقتُُلوَن رَجُــــالً 
إِْن يَـُك صَـــــــــاِدقَــاً يُـِصبُْكْم بَـْعضُ  إِْن يَـُك كَـــاِذبَـاً فَـَعَليِْه كَـــِذبُـُه َو ُكْم َو أَْن يَـُقوَل َربّـِيَ اهللُ َوقَــْد جَــــاَءكُـــْم بِــالْــبَيِّنَاِت مِـــْن َربّـِ
ا نَـْحُن عَــَليِْه إِنّـَا  الّـَـِذي يَـِعُدكُـــْم إِنَّ اهللَ الَ يَهْـــِدي مَــْن هُــَو ُمسْــــــرٌِف كَـــذَّاٌب]7.  يَـا أَيّـَُها الْــَغافِــُل إِْن كُـــنَْت فِــي َريْـٍب مِـــمَّ
ُه كَـــاَن َواحِــــَداً  ــاُب.  َونَْشهَـــُد أَنّـَ ُه الَ إِلَــَه إاِلَّ هُـــَو الْــَعِزيـزُ الْــَوهّـَ َمَواِت َواألَرِْض إِنّـَ نَْشهَـــُد بِــَما َشهِــَد اهللُ قَــبَْل خَـــْلِق الـسَّ
فِــي ذَاتِـــِه َوَواحِــــَداً فِــي صِـــــــــفَاتِـــِه لَــْم يَــُكْن لَــُه شِـــــبٌْه فِــي اإِلبْــَداعِ واَلَ شَــــــِريــٌك فِــي االخْـــِترَاعِ قَــْد أَرْسَــــــَل الــرُّسُــــــَل َوأَنْــزَلَ 
ــــْلطَاُن اطََّلعَ َوغَـضَّ الـطَّرَْف عَــْن فِـْعلَِك أَْم أخَــذَهُ الـرُّعْــُب بِـَما  رآِط.  هَــِل السّـُ ــــُروا اْلخَــْلَق إِلَـى سِــــَواِء الـصِّ الْـُكتَُب لِيُبَشّـِ
عَــَوْت شِــــرِْذمَــٌة مِــَن الـذِّئَاِب الّـِِذيـَن نَـبَذُوا صِــــــــرَاَط اهللِ َورآَءهُــْم َوأَخَــذُوا سَـــــِبيَلَك مِــْن ُدوِن بَـيِّنٍَة واَلَ كِــتَاٍب.  إِنّـَا سَـــــِمْعنَا 
ا تَـفَرَّسْـــــنَا َوجَــــْدنَـاهَــا مَــطَالِـعَ الـظُّْلمِ َومَــَشاِرَق االعْــِتَساِف.  إِنّـَا نَـَرى  بِــأَنَّ مَــَمالِـَك اإِليـرَاَن تَـزَيّـَنَْت بِــِطرَاِز الْـَعْدِل فَـَلمَّ
الْـَعْدَل تَـْحَت مَــَخالِـِب الـظُّْلمِ نَـْسئَُل اهللَ بِــأَْن يُخَــلَِّصُه بِــُقوٍَّة مِــْن عِــنِْدِه َوسُـــــْلطاٍن مِــْن لَـُدنْـُه إِنّـَُه لَـُهَو امْلَُهيِْمُن عَــَلى مَــنْ 
ــــهَ  َمواِت.  لَــيَْس ألَحَـــــٍد أَْن يَــْعتَرَِض عَـــَلى نَــفٍْس فِـــيَما َورََد عَـــَلى أَمْـــِر اهللِ يَــنْبَِغي لِــُكلِّ مَـــْن تَــَوجّـَ فِـــي األَرَضِـــــــــنَي َوالــسَّ
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ـَل عَــَلى اهللِ امْلَُهيِْمِن امْلُْختَاِر.  يَـا أَحِـــبَّآَء اهللِ اشْــــــَربُـوا مِــنْ  َك بِــَحبِْل االصْـــــــــِطبَاِر َويَـتَوَكّـَ إِلَـى األُفُـِق األَعْــَلى أَْن يَـتََمسَّ
عَـــنْيِ الْــِحْكَمِة َوسِـــــيُروا فِـــي ِريــاِض الــِحْكَمِة َوطِــــيُروا فِـــي هَـــوآِء الــِحْكَمِة َوتَــَكلَُّموا بِـــالْــِحْكَمِة َوالْــبَيَاِن كَـــذَلِــَك يَــأْمُـــرُكُـــمْ 
ْمِس عَـــَلى ُرُؤوِس الْــجِبَالِ  ـُكْم الْــَعِزيــزُ الْــَعالَُّم.  يَــا بَــاقِـــُر الَ تَــطَْمِئْن بِـــِعزَِّك َواقْــِتَدارَِك مَـــثَُلَك كَــــَمثَِل بَــِقيَِّة أَثَــِر الــشَّ َربّـُ
سَــــــْوَف يُــْدرِكُـــَها الــزََّواُل مِـــْن لَــَدى اهللِ الْــَغِنيِّ امْلُـتََعاِل.  قَــْد أُخِــــذَ عِـــزَُّك َوعِـــزُّ أَمْــثَالِــَك َوهَـــذَا مَــا حَــــَكَم بِــِه مَــْن عِـــنَْدهُ أُمُّ 
ِذيـَن قَـتَُلوا أَصْـــــــــِفيآَءهُ  األَلْـَواحِ.  أَيْـَن مَــْن حَــــارََب اهللَ َوأَيْـَن مَــْن جَــــاَدَل بِــآيَـاتِــِه َوأَيْـَن مَــْن أَعْــرََض عَــْن سُـــــْلطَانِــِه َوأَيْـَن الّـَ
ـَها الْــَجاهِـــُل امْلُـرْتَــاُب.  بِــُكْم نَــاَح الــرَّسُــــــوُل َوصَــــــــــاحَـــــتِ  ْر لَــَعلَّ تَجُـِد نَــفََحاِت أَعْـــَمالِــَك يَــا أَيّـُ َوسَــــــفَُكوا ِدمــآَء أَْولِــيَائِــِه تَــفَكَّ
الْـــبَتُوُل َوخَــــِربَـــِت الـــدِّيَـــاُر َوأَخَــــذَِت الـــظُّْلَمُة كُـــــلَّ األَقْـــطَاِر.  يَـــا َمْعشَـــــــَر الْـــُعَلمآِء بِــــُكُم انْحَــــــطَّ شَــــــــأُْن امْلِـــلَِّة َونُـــِكَس عَــــَلمُ 
َك بِـــَما يَــرْتَــِفعُ بِـــِه شَـــــــأُْن اإِلسْــــــالَمِ ارْتَــفََعْت ضَــــــــــْوضَــــــــــآؤُكُـــمْ  اإِلسْــــــالَمِ َوثُــلَّ عَـــرْشُـــــــُه الْــَعِظيُم.  كُـــلََّما أَرَاَد مُـــَميِّزٌ أَْن يَــتََمسَّ
ا أَرَاَد َوبَـِقيَ امْلُْلُك فِــي ُخسْـــــرَاٍن كَـــِبيٍر.  فَـانْـظُُروا فِــي مَــلِِك الـرُّومِ إِنّـَُه مَــا أَرَاَد اْلحَــــرَْب َولَـِكْن أَرَاَدهَــا  بِــذَلِـَك مُــِنعَ عَــمَّ
ا اشْـــــــتََعَلْت نَــارُهَـــا َوارْتَــفَعَ لَـــِهيبَُها ضَــــــــــُعفَِت الــدَّْولَـــُة َوامْلِــلَُّة يَْشهَــــُد بِـــذَلِــَك كُــــلُّ مُـــنِْصٍف بَــِصيٍر.  َوزَاَدتْ  أَمْـــثَالُـــُكْم فَــَلمَّ
ـــــرِّ َومَـــْن حَـــــْولَــَها لِيَظْهَــــَر مَـــا أَنْــزَلَــُه اهللُ فِـــي لَــْوحِ الــرِّئِـــيِس8 كَــــذَلِــَك قُــِضيَ  َويْــالَتُــَها إِلَــى أَْن أَخَـــذَ الــدُّخَـــاُن أَرَْض السّـِ

إِنَّا إََليِْه رَاِجُعوَن. األَْمُر ِفي اْلِكتَاِب ِمْن َلَدى اهللِ امْلَُهيِْمِن اْلَقيُّومِ.  إِنَّا هللِ َو

يَـا قَــَلَم األَعْــَلى َدْع ِذكْـــَر الـذِّئِْب َواذْكُـــِر الـرَّقْــَشاَء9 الّـَـِتي بِــظُْلِمَها نَـاحَــــِت األَشْــــــيآُء َوارْتَـَعَدْت فَـرَائِــُص األَْولِـيآِء كَـــذَلِـكَ 
يَـأْمُـرَُك مَـالِـُك األَسْـــــمآِء فِـي هَــذَا امْلََقامِ امْلَحْـــُموِد.  قَـْد صَـــــــــاحَـــْت مِــْن ظُْلِمَك الْـبَتُوُل َوتَـظُنُّ أَنّـََك مِــْن آِل الـرَّسُـــــوِل كَــذَلِـكَ 
سَـــــوَّلَـْت لَـَك نَـفُْسِك يَـا أَيّـَُها امْلُْعرُِض عَــِن اهللِ رَبِّ مَــا كَــاَن َومَــا يَـُكوُن.  أَنْـِصِفي يَـا أَيّـَتَُها الـرَّقْـشآُء بِــأَيِّ جُــــرْمٍ لَـَدغْـتِ 
أَبْـنآَء الـرَّسُـــــوِل10 َونَهَـــبِْت أَمْــَوالَـُهْم أَكَـــفَرِْت بِــالّـَِذي خَــَلَقِك بِــأَمْــرِِه كُـــْن فَـيَُكوُن.  قَـْد فَـَعْلِت بَـأَبْـنآِء الـرَّسُـــــوِل مَــا الَ فَـَعَلتْ 
عَــاٌد َوثُـموُد بِــَصالِـحٍ َوهُــُوٍد واَلَ الْـيَُهوُد بِــُروحِ اهللِ مَــالِـِك الْـُوجُــــوِد.  أَتُـنِْكُر آيَـاِت َربّـَِك الّـَِتي إِذْ نُـزِّلَـْت مِـــْن سَـــــمآِء األَمْــرِ 
ْر لِـتَطَّلِعَ بِــِفْعلَِك يَـا أَيّـَُها الْـَغافِــُل امْلَرُْدوُد.  سَـــــْوَف تَـأْخُــذَُك نَـفََحاُت الْـَعذَاِب كَــَما  خَــَضَعْت لَـَها كُــتُُب الْـَعالَـمِ كُــلَُّها تَـفَكَّ
ُهوِد.  هَـــذَا يَــْوٌم أَخْـــبََر بِـــِه اهللُ بِـــلَِساِن رَسُـــــــولِــهِ  ـَها امْلُشْـــــــرُِك بِـــاهللِ مَـــالِــِك الْــَغيِْب َوالــشُّ أَخَـــذَْت قَــْومَـــاً قَــبَْلَك انْــتَِظْر يَــا أَيّـُ
ْر لِـــتَْعرَِف مَـــا أَنْـــزَلَـــُه الـــرَّحْـــــَمُن فِـــي الْـــفُرْقَـــاِن َوفِـــي هَــــذَا الـــلَّْوحِ امْلَسْـــــــطُوِر.  هَــــذَا يَـــْوٌم فِـــيِه أَتَـــى َمشْـــــــِرُق الْـــَوحْـــــيِ  تَـــفَكَّ
بِــــآيَـــاٍت بَـــيِّنَاٍت َعجَــــــزَ عَـــــْن إِحْــــــَصائِــــَها امْلُـــْحُصوُن.  هَـــــذَا يَـــْوٌم فِــــيِه َوجَــــــَد كُـــــلُّ ِذي شَــــــــمٍّ عَـــــرَْف نَـــْسَمِة الـــرَّحْــــــمِن فِــــي 
َها الْــَغافِــُل تَـاهللِ قَــْد رَجَــــعَ حَــــِديـُث الـذِّبْـحِ  ِه مَــالِـِك امْلُـُلوِك.  يَـا أَيّـُ اإِلمْــَكاِن َوسَــــــرَُع كُـــلُّ ِذي بَـَصٍر إِلَــى فُـرَاِت رَحْــــَمِة َربّـِ
َهاَدِة يَنَحَــــطُّ  ـــَه إِلَـى مَــَقرِّ الْـِفدآِء َومَــا رَجَــــعَ بِــَما اْكتَسَـــــبَْت يَـُدَك يـا أَيّـَُها امْلُبِْغُض الْـَعنُوُد.  أَظَـنَنَْت بِــالـشَّ َوالـذَّبِــيحُ تَـَوجّـَ
ـَها امْلُشْـــــــرُِك بِـــاهللِ  ــِذيــنَُهْم يَــفَْقُهوَن.  َويْــٌل لَـــَك يَــا أَيّـُ ــِذي جَـــــَعَلُه اهللُ َمهْــــِبَط الْـــَوحْـــــيِ إِْن أَنْــَت مِــــَن الّـَ شَـــــــأُْن األَمْـــِر الَ َوالّـَ
َولِـلَِّذيـَن اتَّخَـــذُوَك إِمَــامَــاً ألَنْـفُِسِهْم مِـــْن ُدوِن بَـيِّنٍَة واَلَ كِـــتَاٍب مَــْشُهوٍد.  كَـــْم مِـــْن ظَـالِـمٍ قَـاَم عَــَلى إِطْـفآِء نُـوِر اهللِ قَـبَْلكَ 
وَكَــــْم مِــــْن فَــاجِــــٍر قَــتََل َونَهَــــَب إِلَــى أَْن نَــاحَـــــْت مِــــْن ظُــْلِمِه األَفْــِئَدةُ َوالــنُّفُوُس.  قَــْد غَــابَــْت شَـــــــْمُس الْــَعْدِل بِـــَما اسْــــــتََوى 
هَــيَْكُل الـظُّْلمِ عَــَلى أَِريـَكِة الْــبَْغضآِء َولَــِكنَّ الْــَقْوَم هُــْم الَ يَـْشُعُروَن.  قَــْد قُــِتَل أَبْـنآُء الـرَّسُــــــوِل َونُهِــَب أَمْــَوالُــُهْم قُــْل هَــلِ 
َها الْــَجاهِـــُل امْلَـْحُجوُب.  قَــْد أَخَـــذَْت االعْـــِتَساَف َونَـبَذْتَ  األَمْــَواُل كَـــفَرَْت بِــاهللِ أَْم مَــالِـُكَها عَـــَلى زَعْـــِمَك أَنْـِصْف يَـا أَيّـُ
َك تَـأْكُـــُل مَــا  ِغيَر هَـــْل تَـظُنُّ أَنّـَ اإِلنْـَصاَف بِــذَلِـَك نَـاحَــــِت األَشْــــــيآُء َوأَنْـَت مِـــَن الْــَغافِــلنَِي.  قَــْد قَــتَْلَت الْــَكِبيَر َونَهَـــبَْت الـصَّ
جَــــَمْعتَُه بِــالـظُّْلمِ الَ َونَـفِْسي كَــذَلِـَك يُـْخِبرَُك الْـَخِبيُر.  تَـاهللِ الَ يُـْغِنيَك مَــا عِــنَْدَك َومَــا جَــــَمْعتَُه بِــاالعْــِتَساِف يَْشهَــُد بِــذَلِـكَ 
ـُه هُـــَو امْلُـْقتَِدُر الْــَقِديــُر.  ال  ـَك الْــَعلِيُم.  قَــْد قُــْمَت عَـــَلى إِطْــفآِء نُــوِر األَمْـــِر سَـــــــْوَف تَنْخَــــِمُد نَــارَُك أَمْـــرَاً مِــــْن عِــــنِْدِه إِنّـَ َربّـُ
ْر فِــي الـنَّاقَـِة مَــعَ أَنّـََها  تَْعجِزُهُ شُــــــئُونَـاُت الْـَعالَـمِ واَلَ سَــــــطَْوةُ األُمَــمِ يَـفَْعُل مَــا يَـشآُء ِبسُــــــْلطَانِــِه َويَـْحُكُم مَــا يُـِريـُد.  تَـفَكَّ
ــُه لَـــُهَو امْلُــَهيِْمُن عَــــَلى مَـــْن فِـــي  مِــــَن الْـــَحيََواِن رَفَـــَعَها الـــرَّحْــــــَمُن إِلَـــى مَـــَقامٍ نَـــطََق أَلْـــُسُن الْـــَعالَـــمِ بِـــِذكْــــرِهَــــا َوثَـــنآئِـــَها إِنّـَ
نَّا آفَـاَق سَــــــَماِء الـلَّْوحِ بِــُشُموِس الْــَكلَِماِت نَـِعيَماً مِلَـنْ  َمَواِت َواألَرِْض الَ إِلَــَه إاِلَّ هُـــَو الْــَعِزيـزُ الْــَعِظيُم.  كَـــذَلِـَك زَيّـَ الـسَّ

فَازَ ِبَها َواْستَضآَء ِبأَنَْوارَِها َوَويٌْل لِْلُمْعرِِضنَي َوَويٌْل لِْلُمنِْكِريَن َوَويٌْل لِْلَغاِفلنَِي اْلَحْمُد هللِ رَبِّ اْلَعامَلنَِي.
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(1) هــــذا الــــلوح املــــبارك نــــزّل بــــاســــم الــــّشيخ محــــّمد بــــاقــــر الــــذي خــــاطــــبه بــــهاءاهلل بــــاســــم "ذئــــب" وذلــــك بــــعد اســــتشهاد ســــلطان 
الّشهداء ومحبوب الّشهداء في مدينة إصفهان أثر إفتائه.

(2) القرآن الكريم سورة النّساء اآلية 94.
(3) إّن كـلمة "السّـــــدرة" و"سـدرة املـنتهى" الـواردتـني فـي هـذا الـّلوح تـعنيان املظهـر اإللـهي.  راجـع الـقرآن الـكريـم سـورة النّجـم 

وأيضاً كتاب God Passes By الّصفحة 94.
(4) القرآن الكريم سورة البقرة اآلية 94.

(5) هو الّسلطان العثماني عبد العزيز (1830 – 1876م).
.(Napoléon) (6) نابليون الثّالث

امبراطور فرنسا خلع عن العرش بعد فشله في الحرب عام 1870م.
(7) القرآن الكريم سورة غافر (املؤمن) اآلية 28.

(8) الـرّئـيس هـو عـالـي بـاشـا رئـيس وزراء الـحكومـة الـعثمانـيّة تـوفـي فـي عـام 1288 هجـريـة حسـب مـا جـاء فـي دائـرة املـعارف 
تأليف محّمد فريد وجدي.

(9) الــــرّقــــشآء هــــو املــــير محــــمد حســــني إمــــام الجــــمعة ملــــديــــنة إصــــفهان والّــــذي اشــــترك مــــع الــــّشيخ محــــمد بــــاقــــر فــــي اضــــطهاد 
البهائينّي وجريمة قتل سلطان الّشهدآء ومحبوب اّلشهدآء.

(10) يقصد بذلك سلطان الّشهداء ومحبوب الّشهداء الّلذين كانا من ذّريّة رسول اهلل محمد .
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كتاب عهدي

ــــِل َوالـــتَّفِْويـــِض مِـــــيرَاثَـــاً  إِْن كَـــــاَن األُفُـــُق األَعْــــَلى خَــــاٍل مِـــــْن زُخْــــرُِف الـــدُّنْـــيَا، َولَـــِكنَّنَا تَـــرَكْـــــنَا فِــــي خَــــزَائِــــِن الـــتَّوَكّـُ ــُه َو إِنّـَ
ـنَا لَــْم نَــتْرُْك كَــــنْزَاً َولَــْم نَــزِْد فِـــي امْلَـَشقَِّة َوالْــَعنَاِء. إِنَّ لَــِفي الــثَّْرَوِة َوأَيْــُم اهللِ خَـــْوفَــاً  مَـــرْغُــوبَــاً الَ عِــــْدَل لَــُه لِــْلَوارِثِـــنَي.  إِنّـَ
ـِذي جَـــــَمعَ  َمسْــــــتُورَاً َوخَـــطَرَاً مَـــْكنُونَــاً.  انْــظُُروا ثُــمَّ اذْكُـــُروا مَـــا أَنْــزَلَــُه الــرَّحْـــــَمُن فِـــي الْــفُرْقَــاِن [َويْــٌل لِــُكلِّ هُـــَمزٍَة مُلَـزٍَة الّـَ
مَــاالً َوعَـــدََّدهُ]1. لَــيَْس لِــثَْرَوِة الْــَعالَــمِ َوفَــاٌء وَكُـــلُّ مَــا يُــْدرِكُـــُه الْــفَنَاُء َوقَــابِــٌل لِــلتَّْغِييِر مَــا كَـــاَن ُمسْــــــتََحقَّاً لِــالعْـــِتنآِء بِــِه َولَــنْ 
إِظْــَهارِ  إِنْــزَاِل اآليَــاِت َو ــــــَدائِـــِد َوالْـــباَلَيَــا َو ِل الشّـَ يَــُكوَن إاِلَّ عَـــَلى قَـــْدٍر مَـــْعُلومٍ.  كَــــاَن مَـــْقُصوُد هَـــذَا امْلَـظُْلومِ مِــــْن تَحَـــــمُّ
ـــفَاِق َوتَــــفُوزَ  َر آفَــــاُق أَفْــــِئَدِة أَهْـــــِل الْـــــَعالَـــــمِ بِـــــنُوِر االتّـِ ِغينَِة َوالْـــــبَْغَضاِء.  عَـــــَسى أَْن تَــــتَنَوَّ الْـــــبَيِّنَاِت إِخْـــــَماَد نَــــاِر الــــضَّ
ِبالرَّاَحِة اْلَحِقيِقيَِّة.  َوِمْن أُفُِق اللَّْوحِ اإِلَلِهيِّ يَُلوُح َويُْشِرُق نَيُِّر َهذَا اْلبَيَاِن، َوَعَلى اْلُكلِّ أَْن يَُكونُوا نَاِظِريَن إَِليِْه.

ُكوا بِــــتَْقَوى اهللِ، َوتَشَـــــــبَّثُوا بِــــذَيْـــِل امْلَــْعُروِف.   يَـــا أَهْــــَل الْـــَعالَـــمِ أُوصِــــــــــيُكْم بِــــَما يُـــؤَدِّي إِلَـــى ارْتِــــفَاعِ مَــــَقامَــــاتِــــُكْم.  تَـــَمسَّ
ا سَــــــَلَف.  َويَــجُِب عَـــَلى  يِّئِ. عَـــفَا اهللُ عَـــمَّ أَلْــَحقُّ أَقُــوُل إِنَّ الــلَِّساَن قَــْد خُـــلَِق لِــِذكْـــِر الْــَخيِْر فَــالَ تُــَدنّـِـُسوهُ بِـــالْــَقْوِل السَّ
اْلجَـــــــِميعِ بَــــْعَد اآلِن أَْن يَــــتََكلَُّموا بِـــــَما يَــــنْبَِغي، َوأَْن يَــــْجتَِنبُوا الــــلَّْعَن َوالــــطَّْعَن َومَـــــا يَــــتََكدَُّر بِـــــِه اإِلنْــــَساُن فَــــِإنَّ مَـــــَقامَ 
اإِلنْـــَساِن لَــــَعِظيٌم َومُــــنْذُ مُــــدٍَّة ظَهَـــــرَْت هَـــــِذِه الْــــَكلَِمُة الْــــُعْليَا مِـــــْن َمخْـــــزَِن الْــــَقَلمِ األَبْـــَهى.  إِنَّ هَـــــذَا الْــــيَْوَم يَـــْوٌم عَـــــِظيمٌ 
ـُه قَـــْد ظَهَــــَر َوَسيْظَهَــــُر مِــــْن بَــْعُد.  إِنَّ مَـــَقاَم اإِلنْــَساِن عَــــِظيٌم إِذَا  َومُـــبَارٌَك وَكُــــلُّ مَـــا كَــــاَن مسْـــــــتُورَاً فِـــي اإِلنْــَساِن فَــِإنّـَ
َماِء لَـَدى الـرَّحْـــَمنِ  ْدِق َوثَـبََت عَــَلى األَمْـِر َورَسَـــــخَ.  إِنَّ اإِلنْـَساَن الْـَحِقيِقيَّ مَـْشُهوٌد بِـَمثَابَـِة الـسَّ َك بِـالْـَحقِّ َوالـصِّ تَـَمسَّ
ـيٌَة لِــَعالَـــمِ  ْمُس َوالْـــَقَمُر سَـــــــْمُعُه َوبَــَصرُهُ َوالــنُُّجوُم أَخْـــالَقُـــُه امْلُـِنيرَةُ الْـــفَاضِــــــــــَلُة َومَـــَقامُـــُه أَعْـــَلى امْلَـَقامِ َوآثَــارُهُ مُـــَربّـِ فَــالــشَّ
َه ِبَقْلٍب طَاِهٍر إَِلى األُفُِق األَْعَلى َمذُْكوٌر ِمْن أَْهِل  اإِلْمَكاِن.  ُكلُّ ُمْقِبٍل َوَجَد ِفي َهذَا اْليَْومِ َعرَْف اْلَقِميِص َوتََوجَّ

ِحيفَِة اْلَحْمرآِء.  ُخذْ َقَدَح ِعنَايَِتي ِباْسِمي ثُمَّ اْشرَْب ِمنُْه ِبِذْكِري اْلَعِزيِز اْلبَِديعِ. اْلبَهآِء ِفي الصَّ

ـَحاِد فَــالَ تَــْجَعُلوهُ سَـــــــبََب الْـــَعَداَوِة َواالخْـــِتالَِف. فَــَقْد ثَــبَتَ  يَــا أَهْـــَل الْـــَعالَـــمِ إِنَّ ِديــَن اهللِ ُوجِــــَد مِــــْن أَجْـــــِل امْلَـَحبَِّة َواالتّـِ
لَـَدى أَصْـــــــــَحاِب الْـبََصِر َوأَهْــِل امْلَنْظَِر األَكْـــبَِر نُـزُوُل كُـــلِّ مَــا هُــَو سَـــــبَُب حِــــفِْظ الْـِعبَاِد َوعِـــلَُّة رَاحَــــِتِهْم َواسْـــــِتْقرَارِهِــْم مِـــنَ 
ـُهْم َربِــيبُو الــنَّفِْس َوالْــَهَوِس فَــُهْم غَــافِــُلوَن عَـــْن حِــــَكمِ الْــَحِكيمِ الْــَحِقيِقيِّ  الْــَقَلمِ األَعْـــَلى. َولَــِكنَّ ُجهَـــالََء األَرِْض بِــَما أَنّـَ

اْلبَالَِغِة، َونَاِطُقوَن َوَعاِمُلوَن ِبالظُّنُوِن َواألَْوَهامِ.

يَـا أَْولِـيَاَء اهللِ َوأُمَــنَاَءِه إِنَّ امْلُُلوَك مَــظَاهِــُر قُـْدرَِة الْـَحقِّ َومَــطَالِـعُ عِـــزِِّه َوثَـْرَوتِــِه فَـاْدعُــوا اهللَ بِــَحقِِّهْم.  فَـُحُكومَــُة األَرْضِ 
َقْد ُمنَّ ِبَها َعَليِْهْم َكَما اْختَصَّ اْلُقُلوَب ِبنَفِْسِه.  َقْد نََهى اهللُ َعِن النِّزَاعِ َواْلجَِداِل نَْهيَاً َعِظيَماً ِفي اْلِكتَاِب َهذَا 
ـُه هُـــَو الْــَعلِيُم الْــَحِكيُم.  إِنَّ  ـنَُه بِــِطرَاِز اإِلثْــبَاِت إِنّـَ أَمْــُر اهللِ فِــي هَـــذَا الــظُُّهوِر األَعْـــظَمِ َوعَـــَصَمُه مِـــْن حُــــْكمِ امْلَـْحِو َوزَيّـَ
َمظَاِهَر اْلُحْكمِ َوَمطَالِعَ األَْمِر امْلُزَيَِّننَي ِبِطرَاِز اْلَعْدِل َواإِلنَْصاِف يَْلزَُم َعَلى اْلُكلِّ إَِعانَُة ِمثِْل ِتْلَك النُّفُوِس طُوبَى 
لِــــألُمَـــــرآِء َوالْــــُعَلمآِء فِـــــي الْــــبََهاِء أُولَــــِئَك أُمَـــــنَائِـــــي بَــــنْيَ عِــــــبَاِدي، َومَـــــَشاِرُق أَحْـــــــَكامِــــــي بَــــنْيَ خَـــــْلِقي.  عَـــــَليِْهْم بَــــَهائِـــــي 
َورَحْــــَمِتي َوفَـْضلِي الّـَِذي أَحَــــاَط الْـُوجُــــوَد قَـْد نُـزَِّل فِــي الْـِكتَاِب األَقْـَدِس فِــي هَــذَا امْلََقامِ مَــا تَـْلَمعُ مِـــْن آفَـاِق كَـــلَِماتِــهِ 

أَنَْواُر اْلَعطَايَا اإِلَلِهيَِّة َساِطَعًة َوُمْشرَِقًة.

يَـــا أَغْــــَصانِــــي إِنَّ فِــــي الْــــُوجُــــــوِد قُــــوَّةً عَـــــِظيَمًة مَــــْكنُونَـــٌة َوقُــــْدرَةً كَـــــامِـــــَلًة َمسْــــــــتُورَةٌ فَـــُكونُـــوا ُمتَّجِهِــــنَي َونَـــاظِـــــِريـــَن إِلَــــيَْها 
َولِالتَِّحاِد َمَعَها الَ إَِلى االْخِتالَفَاِت الظَّاِهرَِة ِمنَْها.  إِنَّ َوِصيََّة اهللِ ِهيَ:
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ــــَه عُــــُموُم األَغْـــَصاِن َواألَفْــنَاِن َوامْلُنْتَسِــــــِبنَي إِلَـــى الْـــُغْصِن األَعْــــظَمِ.  انْــظُُروا إِلَـــى مَـــا أَنْــزَلْـــنَاهُ فِـــي كِــــتَابِـــي  أَْن يَــتََوجّـَ
ـــُهوا إِلَـى مَــْن أَرَاَدهُ اهللُ الّـَِذي انْـَشَعبَ  األَقْـَدِس: "إِذَا غِـــيَض بَحْــــُر الْـوِصَـــــــــاِل، َوقُـِضيَ كِـــتَاُب امْلَبَْدِأ فِــي امْلَآِل، تَـَوجّـَ
مِــــْن هَــــذَا األَصْـــــــــــِل الْـــَقِديـــمِ."  َوقَـــْد كَــــاَن امْلَــْقُصوُد مِــــْن هَــــِذِه اآليَـــِة امْلُــبَارَكَــــِة الْـــُغْصُن األَعْــــظَُم كَــــذَلِـــَك أَظْهَــــرْنَـــا األَمْـــرَ 
ُه هُـــَو اآلمِـــُر الْــَحِكيُم.   اُل الْــَكِريـُم.  قَــْد قَــدََّر اهللُ مَــَقاَم الْــُغْصِن األَكْـــبَِر بَـْعَد مَــَقامِـــِه إِنّـَ فَـْضالً مِـــْن عِـــنِْدنَـا َوأَنَـا الْــفَضَّ
، َولَـِكْن مَــا قَـدَّرَ  قَـِد اصْـــــــــطَفَيْنَا األَكْـــبََر بَـْعَد األَعْــظَمِ أَمْــرَاً مِـــْن لَـُدْن عَــلِيمٍ خَــِبيٍر.  مَــَحبَُّة األَغْـَصاِن َواجِـــبٌَة عَــَلى الْـُكلِّ

اهللُ َلُهْم َحقَّاً ِفي أَْمَواِل النَّاِس.

يَــا أَغْــَصانِــي َوأَفْــنَانِــي َوذَِوي قَــرَابَــِتي: نُــوصِـــــــــيُكْم بِــتَْقَوى اهللِ َوبِــَمْعُروٍف َوبِــَما يَــنْبَِغي َوبِــَما تَــرْتَــِفعُ بِــِه مَــَقامَــاتُــُكْم.  
اْلَحقُّ أَُقوُل إِنَّ التَّْقَوى ِهيَ اْلَقاِئُد األَْعظَُم لِنُْصرَِة أَْمِر اهللِ َواألَْخالََق َواألَْعَماَل الطَّيِّبََة الطَّاِهرَةَ امْلَرِْضيََّة َكانَْت 
واَلَ تَــزَاُل كَـــالْــُجنُوِد الــالَّئِـــَقِة لِهَـــذَا الْــَقائِـــِد.  قُــْل يَــا عِـــبَاِدي الَ تَــْجَعُلوا أَسْــــــبَاَب الــنَّظْمِ سَــــــبََب االضْــــــــــِطرَاِب َواالرْتِـــبَاكِ 
ـَحاِد الَ تَــْجَعُلوهَـــا عِــــلََّة االخْـــِتالَِف. األَمَـــُل أَْن يَــتَّجَِه أَهْـــُل الْـــبَهآِء إِلَـــى الْـــَكلَِمِة امْلُـبَارَكَــــِة [قُـــْل كُــــلٌّ مِــــْن عِــــنْدِ  َوعِــــلََّة االتّـِ

اهللِ]2.  َوَهِذِه اْلَكلَِمُة اْلُعْليَا ِبَمثَابَِة امْلَاِء إِلطْفآِء

ـَحادِ  إِنَّ األَحْـــــزَاَب امْلُـْختَلِفََة لَــتَفُوزُ بِـــنُوِر االتّـِ ُدوِر َو ِغينَِة َوالْــبَْغَضاِء امْلَـْكنُونَــِة امْلَخْـــزُونَــِة فِـــي الْــُقُلوِب َوالــصُّ نَــاِر الــضَّ
ــــــِبيَل َوهُـــَو امْلُـْقتَِدُر الْــَعِزيــزُ اْلجَـــــِميُل.  احْـــــِترَامُ  ـُه يَــُقوُل الْــَحقَّ َويَهْــــِدي السّـَ الْــَحِقيِقيِّ مِــــْن هَـــِذِه الْــَكلَِمِة الْــَواحِـــــَدِة.  إِنّـَ
األَغْـَصاِن َورِعَــايَـتُُهْم َواجِـــٌب عَــَلى اْلجَــــِميعِ إِلعْــزَاِز األَمْــِر َوارْتِــفَاعِ الْـَكلَِمِة.  َوقَـْد ذُكِــَر فِــي هَــذَا الْـُحْكمِ َوسُـــــطَِّر فِــي 
كُــــتُِب اهللِ مِــــْن قَـــبُْل َومِــــْن بَــْعُد طُــوبَــى مِلَــْن فَــازَ بِـــَما أُمِــــَر بِـــِه مِــــْن لَـــُدْن آمِــــٍر قَـــِديــمٍ.  وَكَــــذَلِــَك احْـــــِترَاُم اْلحَـــــرَمِ َوآِل اهللِ 
إِصْـــــــــالَحِ الْــَعالَــمِ.  قَــْد نُـزَِّل مِـــْن مَــَلُكوِت بَـيَاِن مَــْقُصوِد الْــَعامَلِـنَي مَــا  َواألَفْـنَاِن َوامْلُنْتَسِـــــِبنَي َونُـوصِـــــــــيُكْم ِبخِــــْدمَــِة األُمَــمِ َو
ـَها خَـــيٌْر لَــُكمْ  هُـــَو سَــــــبَُب حَـــــيَاِة الْــَعالَــمِ َونَــَجاِة األُمَـــمِ.  فَــأَصْــــــــــُغوا إِلَــى نَــَصائِـــحِ الْــَقَلمِ األَعْـــَلى بِـــاألُذُِن الْــَحِقيِقيَِّة.  إِنّـَ

ا َعَلى األَرِْض يَْشَهُد ِبذَلَِك ِكتَاِبيَ اْلَعِزيزُ اْلبَِديعُ. َعمَّ

___________________
(1) القرآن الكريم سورة الهمزة اآلية 2-1.
(2) القرآن الكريم سورة النّساء اآلية 78.
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َلوْحُ أَرِْض اْلبَاِء

ُهوَاهللُ تََعاَلى َشأْنُُه اْلَعظََمُة َواالْقِتَداُر

ـــــرَِت الــذَّرَّاُت كُـــلَّ امْلُـْمِكنَاِت بِـــَما طَـَلعَ  حَـــــْمَداً مِلَـْن تَشَــــــرََّف أَرُْض الْــبآِء1 بِـــُقُدومِ مَـــْن طَـاَف حَـــــْولَــُه األَسْــــــمآُء.  بِـــذَلِــَك بَشّـَ
ْجِن َوأُفُــِقِه شَــــــْمُس جَــــَماِل غُــْصِن اهللِ األَعْـــظَمِ الْــَعِظيمِ ُوسِـــــرُّ اهللِ األَقْــَومِ  واَلََح َوظَهَـــَر َوأَشْــــــَرَق َوخَـــَرَج مِـــْن بَــاِب الــسِّ
ــنَا فَـــاطِـــــرُ  ْجِن َوفَـــرِحَــــــْت أُخْــــَرى.  تَـــَعالَـــى تَـــَعالَـــى َربّـُ ـــــَها إِلَـــى مَـــَقامٍ آخَــــَر.  بِـــذَلِـــَك تَـــَكدَّرَْت أَرُْض الـــسِّ الْـــَقِديـــم2ِ مُـــتََوجّـِ
ْجِن لِيَظْهَــَر مَـا أَنْـزَلَـُه فِـي األَلْـَواحِ مِــْن قَـبُْل إِنّـَُه لَـُهَو امْلُْقتَِدرُ  مآِء َوخَــالِـُق األَشْـــــيآِء الّـَِذي ِبسُـــــْلطَانِـِه فُـِتحَ بَـاُب الـسِّ الـسَّ
ُـــْقتَِدُر الْــــَعلِيُم الْــــَحِكيُم. طُـــوبَــــى ثُــــمَّ طُـــوبَــــى ألَرٍْض فَــــازَتْ  عَـــــَلى مَــــا يَــــشآُء َوفِــــي قَــــبَْضِتِه مَــــَلُكوُت اإِلنْــــشآِء َوهُـــــَو امْل
ـــَب بِــِذكْـــرِِه.   بِــُقُدومِـــِه. َولِـَعنْيٍ قَــرَّْت ِبجَــــَمالِـِه.  َولِـَسْمعٍ تَشَــــــرََّف بِــِإصْـــــــــَغاِء نِــَدائِــِه.  َولِـَقْلٍب ذَاَق حَــــالََوةَ حُــــبِِّه.  َولِـَصْدٍر رَحّـَ
ــُه هُــــوَ  َولِـــَقَلمٍ  تَحَــــــرََّك عَــــَلى ثَـــنَائِــــِه. َولِـــَلْوحٍ حَــــــَمَل آثَـــارَهُ.  نَـــْسأَُل اهللَ تَـــبَارََك َوتَـــَعالَـــى بِــــأَْن يُشَـــــــرِّفَـــنَا بِــــلَِقائِــــِه قَـــِريـــبَاً. إِنّـَ

اِمعُ امْلُْقتَِدُر امْلُجِيُب. السَّ
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بهاءاهلل (إنفاقه روحه) 186
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الّدين (احترامه) 23

الّدين (وجوب تعليمه) 86
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عرفاء مّلة اإلسالم (مقامهم) 78، 79
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العلم (مقامه) 56، 69
العلماء (مقامهم) 151
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املشورة 24، 87، 110، 149

املعاد (تفسيره) 173، 174، 175، 176
معرفة اإلنسان نفسه 51

معرفة اهلل في معرفة املظاهر املقدسة 67، 68
املعّلم ال بّد منه 141
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املكافاة 25، 27، 43، 144
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منع ضرب الرّقاب 108
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نار املحبّة (صفتها) 105
ناقة صالح 186، 192

نبذ الظّنون واألوهام 188
النّصائح 19، 88، 89، 111، 117، 118، 119، 122

النّصرة والتّبليغ 76

ه
الهادي واملعّلم ال بّد منه 141

الهرج واملرج وآثاره 152
الهّمة (تعريفها) 136

هيئة األمم 145
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وجوب إعانة الحاكم العادل 199

وجوب االشتغال 42، 156
وجوب الّصدق واألمانة مع الّدولة 39

وجوب وجود املبنّي 151
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الوفاء (مقامه) 168، 171
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ابن سمندر 92
ابن عمران: راجع الكليم

ابيد اقليس 124
أرض الباء (بيروت) 112، 205

أرض الّسّر (أدرنة) 190
أرض الطّاء (طهران) 5، 56، 103

أرض امليم (مازندران) 5
أرض الياء (يزد) 103

اإلسالم 143، 190
االسم األعظم: راجع بهاءاهلل

اسم الجود 92
أشرف 97

أفالطون 126
األفنان (حضرات) 92

األقدس (كتاب) 27، 31، 110، 199، 200
األمني (أبو الحسن أردكاني) 92، 101
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األّمة اإلنجليزيّة 110
أول من آمن (املالّ حسني بشروئي) 174

أولو الفرقان (املسلمون) 5، 22، 58، 59، 70، 78، 113
أهل البهاء 7، 15، 18، 27، 28، 31، 33، 38، 39، 43، 51، 60، 75، 76، 82، 83، 

198 ،163 ،114 ،113 ،111 ،109 ،108 ،105 ،103 ،91 ،88
أهل البيان (البابيّون) 4، 5، 6، 57، 58، 59، 70، 93، 97، 102، 179

أهل الفرقان: راجع أولو الفرقان
إيران 32، 67، 75، 80، 88، 91، 92، 101، 103، 107، 108، 110، 112، 149، 189

اإليقان (كتاب) 188

البابيّون: راجع أهل البيان
باريس 112، 118

باقر 183، 188، 189، 190
بتول (بنت الرّسول ) 190

بقراط الطّبيب 125
بلينوس 126، 127

البيان الفارسي (كتاب) 70، 94، 179
بيروت: راجع أرض الباء

ثمود (قوم) 191

جبريل 158
جليل 16، 19، 20، 22، 30

الحدباء (مدينة موصل) 155
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حزب اهلل: راجع أهل البهاء

الحزب الّسابق: راجع أولو الفرقان وأهل الفرقان
حزب الّشيعة 97، 109

الحزب املظلوم: راجع حزب اهلل وأهل البهاء
حسني (جناب) 95

): راجع أول من آمن حسني (املالّ
حنّان 187

حيدر قبل علي 75، 88، 92

خاتم األنبياء (محّمد رسول اهلل ) 4، 9، 22، 184، 190، 191، 192

داود (النّبي) 124
الّدولة اإليرانيّة 57

الذّئب: راجع باقر

الرّئيس 190
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الرّسول: راجع خاتم األنبياء
الرّقشاء 190، 191

الّروح (سيدنا عيسى) 4، 14، 78، 191
روح اهلل: راجع الّروح

الّروس 57

زين املقّربني 31، 32

الّسامري 179

الّسبزواري (الحكيم) 79
الّسجن: راجع عّكا

الّسجن األعظم: راجع عّكا
سقراط 125، 126

سليمان بن داود 124
سورة الوفاء (لوح) 171

سيّد مدينة التّدبير واإلنشاء: راجع قائم مقام
الّسيّاح 157

الّشام (مدينة) 155

صالح (النّبي) 191

طار (قصبة في محافظة إصفهان) 95، 96، 97
طهران: راجع أرض الطّاء

ظالم أرض الياء (جالل الّدولة) 103

عاد (قوم) 191
عزازيل 157

العراق 29، 57، 122، 179
العروة الوثقى (مجّلة) 112

عّكاء 25، 37، 96، 106، 112، 205
علي قبل أكبر (البنّاء) 66، 68، 70
علي قبل أكبر (أيادي أمر اهلل) 101

الغصن األعظم 200، 205
الغصن األكبر 200

214
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فيثاغورث 124

قائم مقام (ميرزا أبو القاسم) 83
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الكليم 4، 14، 70، 187

لندن 110

مازندران: راجع أرض امليم
املبّشر (حضرة): راجع نقطة البيان

مجيد 122
محّمد رسول اهلل: راجع خاتم األنبياء

محّمد شاه 83
130 ،117 ( محمد قائني (املالّ

مصر 112
مقصود (ميرزا) 139، 154

مأل البيان: راجع أهل البيان والبابيّون
ملة اإلسالم: راجع أولو الفرقان

ملك باريس 188
ملك الّروم 187، 190

من طاف حوله األسماء: راجع الغصن األعظم

من يظهره اهلل (يعني بهاءاهلل) 30، 70، 93
مورطس 129

مهدي دهجي (الّسيّد) 163

ناقة صالح 186، 192
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نبيل ابن نبيل 92
النّقطة األولى: راجع نقطة البيان
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هادي دولت آبادي 58، 59، 60، 97
الهرمسيّة (األلواح) 127
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يزد (مدينة) راجع أرض الياء
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