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ُمنْتََخباٌت ِمْن آثَاِر َحْضرَِة البَاِب

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

ْج َلنَا ِبالفَْضِل واإِلْحَساِن إنَّك رَْحمٌن َمنَّاٌن. اللَُّهمَّ يا ُسبُّوُح يا ُقدُّوُس يا رَحمُن يا َمنَّاُن فَرِّ
 

مَواِت واَل ِفي األَرِْض واَل  ُقِل اهللُ يَْكِفي َعْن ُكلِّ َشيٍْء واَل يَْكِفي َعِن اهللِ َربَِّك ِمْن َشيٍْء ال ِفي السَّ
بَيْنَُهَما إِنَُّه كاَن َعالًَّما كاِفيًا َقِديرًا.

*  *  *

ُهوَ اهللُ

يــا إلَـــِهي أَنْــَت الــَحقُّ لَـــْم تَــزَْل، َومَـــا سِــــــَواَك مُـــْحتَاٌج فَــِقيٌر. وأَنــا ذا يــا إِلــِهي انْــَقطَْعُت عَـــْن كُــــلِّ الــنَّاسِ 
ــِه إِلـى تِــْلقاِء مَـْديَـِن رَحْـــَمِتَك. فـأَلْـِهْمِني الـلَُّهمَّ  ــــِل إلـى حَـــبْلَِك وأَعْــرَضْـــــــــُت عَــْن كُــلِّ املَوجُـــوَداِت بِـالـتََّوجّـُ بـالـتََّوسّـُ
مــا أَنْــَت عَـــليِه مِـــَن الــفَْضِل والــَعطَاِء َوالــَعظََمِة والــبََهاِء والــَجالِل َوالــِكبِْريــاِء. فَــِإنّـَـي ال أجِــــُد ُدونَــَك عــامِلًـا 
ـــي ال أَجِــــــُد ُدونَــــكَ  مواِت َواألَرِض. فَــــِإنّـِ مُـــــَقتَِدرًا. واحــــرُسْــــــــِني الــــلَُّهمَّ بِـــــُكلِّ مَـــــنِْعَك وَكِـــــفايَــــِتَك وجُـــــــنُوِد الــــسَّ
مُــْعتََمًدا وال سِـــــَواَك مَــلًجأ. وأَنْـَت أَنْـَت اهللُ َربّـِي تَـْعَلُم حـاجَــــِتي َوتَْشهَـــُد مَــَقامِـــي َوأَحـاَط عِـــْلُمَك بِــَما نَـزَلَ 

َعليَّ ِمْن َقَضاِئَك وبَال الدُّنْيا بِإذِْنَك ُجوًدا وإِْكرَاًما.
 

*  *  *

يـا سَـــــيِدي األَكـبََر مـا أنـا بِـَشيٍْء إالَّ وقَـد أَقـامَـتِْني قُـْدرَتُـَك عـَلى األَمْـِر. مـا اتّـََكْلُت فِـي شَـــــيٍْء إالَّ عَــَليَْك. 
ـــــبَّ فِــي سَــــــبيلَِك ومــا  ومــا اعــتََصْمُت فــي أَمــٍر إاِلَّ إِلَــيْك. يــا بَــقيََّة اهللِ قَــْد فَــَديْــُت بِــُكلِّي لَــَك ورَضَــــــــــيُْت السّـَ

تََمنَّيُْت إالَّ الَقتَْل ِفي َمحبَِّتَك وََكفَى ِباهللِ الَعلِيِّ ُمْعتََصًما َقِديًما. وََكفَى ِباهللِ شاِهًدا َووَِكيالً.
 

*  *  *

���٣



ُمنْتََخبَاٌت ِمْن آثَاِر َحْضرَِة بَهاُء اهللِ

ُهوَ العالُِم الَحِكيُم
إِلـهي إِلـهي لَــَك الحَــــْمُد بِــما جَــــَعْلتَني مُــْعتَرِفًـا بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك ومُــِقرًّا بِــفَرْدانِــيَِّتَك، َومُــذْعِـــنًا بِــما أَنْـزَلْــتَُه فِــي 
ْكُر يـــا مَــــْقُصوِدي ومَــــْعبُوِدي  ــِذي بِــــِه فَـــرَّقْـــَت بَـــنْيَ الـــَحقِّ والـــبَاطِـــــِل بـــأَمـــرَِك واقْـــِتدارَِك ولَـــَك الـــشُّ كِــــتَابِــــَك الّـَ
وأَمَـــــلِي وبُــــْغيَتي َومُـــــناَي بِـــــما سَـــــــــَقيْتَني كَــــــْوثَــــَر اإِليــــَماِن مِــــــْن يَــــِد عَــــــطائِـــــَك وهَــــــَديْــــتَني إِلــــى صِــــــــــــراطِـــــــكَ 
ــــــَر األَْريــــــاحِ، بِــــــأَنْــــــِبيائِــــــَك َورُسُــــــــــلِكَ  املُسْــــــــــتَِقيْمِ بِــــــفَْضلَِك َوجُــــــــوِدَك. أَســــــأَلُــــــَك يــــــا فــــــالِــــــَق اإِلصْــــــــــــــباحِ وُمَسخّـِ
ـِذيـَن جَــــَعْلتَُهم أَعْــالَم هِــدايَـِتك بَـنْيَ خَــلِقَك َورَايـاِت نُـصرَتِــَك فـي بِــالِدَك َوبِــالـنُّورِ  َوأَصْـــــــــِفيَائِــَك َوأَْولِـيائِــَك، الّـَ
ــدَ  رَْت بِــــِه يَـــثرُِب والـــبَطْحاُء َومـــا فِــــي نـــاسُــــــــوِت اإِلنْـــَشاِء بِــــأَْن تُـــَؤيّـِ ـــذي أَشـــَرَق مِـــــْن أُفُـــِق الـــِحجاِز وتَـــنَوَّ الّـَ
ِعيَف أَرَاَد َمشْــــــِرقَ  عِـــباَدَك عَــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنائِــَك َوالـَعَمِل بِــما أنْـزَلْــتَُه فِــي كِـــتابِــَك. إِلـِهي إِلـِهي تَـَرى الـضَّ
قُـوَّتِــَك ومَــطْلِعَ اقْـِتدارَِك َوالـَعلِيَل كَــْوثَـَر شِــــفائِــَك َوالـَكلِيَْل مَــَلكوَت بَـيَانِــَك َوالـفَِقيَر جَــــبَروَت ثَـْرَوتِــَك وعَــطائِــَك. 
ـِذيــنَ  ـُدهُ عَـــَلى املَـْعُروِف ويَــْحفَظُُه عَـــِن الّـَ بُــُه إِلــيَْك فــي كُـــلِّ األَحْـــــواِل َويُــَؤيّـِ قــدِّر لَــُه بِــُجوِدَك وكَـــرَمِـــَك مــا يُــَقرِّ

ال.  املُتََعاِل. ال إِله إالَّ أَنَْت الَعِزيزُ الفَضَّ الَغِنيُّ َكفَُروا ِباملَبَْدإِ َواملآِل. إِنََّك أَنَْت 
 
 

ُقْل إِلِهي إِلِهي
ــِذي بِـــِه سَـــــــالَـــِت الــبَطَْحاُء َوبِـــِه أَشــَرَق الــنُّْوُر مِــــْن أُفُــِق الــِحَجاِز، أَْن تُــنَزَِّل لــَعبِْدَك هَـــذا مِــــن   أَســأَلُـــَك بِـــالّـَ
سَـــــــماِء فَــْضلَِك أَمْـــطَاَر عِــــنايَــِتَك. أَْي رَبِّ تَــرَانِـــي مُـــْقِبالً إِلَــيَْك، مُـــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِـــَك أَســأَلُــَك أَْن تَــْجَعَلِني 
ًكا بِـــما أَنــزَلْــتَُه فِـــي كِـــتَابِـــَك. ثُــمَّ قَــدِّْر لِــيَ خَـــيَر اآلخِــــرَةِ  فِـــي كُـــلِّ األَحْـــــواِل ُمسْــــــتَِقيًما عَـــَلى أَمْـــرَِك ومُـــتََمسِّ

ماِء. األَْسماِء َوفَاِطُر السَّ َواألُولى. إِنََّك أَنَْت َمْوَلى الَورى. ال إِله إاِلَّ أَنَْت َمْوَلى 
 
 

ُهوَ اهللُ تََعالى شأنُُه الَعظََمُة واالْقِتداُر
 إِلـــِهي إِلـــِهي، أَشْــــــــُكرَُك فِـــي كُــــلِّ حـــاٍل َوأَحْــــــَمُدَك فِـــي جَــــــِميعِ األَحْــــــواِل. فِـــي الـــنِّْعَمِة أَْلحَــــــْمُد لَـــَك يـــا إِلـــهَ 
ْكُر لَــَك يــا مَـــْقُصوَد الــَعارِفــنَي. فِـــي الــبَأْســاِء لَــَك الــثَّناُء يــا مَـــْعبُوَد مَـــْن فِـــي  الــَعامَلِــنَي. َوفِـــي فَــْقِدهــا الــشُّ
ــــدَِّة لَـكَ  ناُء يـا مَــْن بِــَك انجَــــذبَـْت أَفْـِئَدةُ املُشْـــــتاقِــنَي. فِــي الشّـِ رَّاِء لَـَك الـسَّ مواِت َواألَرَضِــــــــنَي َوفِــي الـضَّ الـسَّ
بِـــنَي. فِـــي  ـها املَــذْكُــــوُر فِـــي قُـــُلوِب املُــَقرَّ ْكُر يــا أَيّـُ الحَـــــْمُد يــا مَـــْقُصوَد الــقاصِــــــــــِديــن َوفِـــي الــرَّخَــــاِء لَـــَك الــشُّ
ـــــِديـــَن , فـــي الـــفَرَحِ لَــــكَ  الـــثَّْرَوِة لَــــَك الـــبَهاُء يـــا سَــــــــيَِّد املُخْـــــلِِصنَي َوفِــــي الـــفَْقِر لَــــَك األَمْــــُر يـــا رَجَــــــاَء املُـــوحّـِ
الـَجالُل يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت َوفِــي الحُــــزِْن لَـَك الجَــــَماُل يـا ال إِلـه إاِلّ أَنْـَت. فِــي الـُجوعِ لَـَك الـَعْدُل يـا ال إِلـهَ 
ـــــبَعِ لَــَك الــفَْضُل يــا ال إِلــَه إاِلّ أَنْــَت. فِـــي الــَوطَــِن لَــَك الــَعطَاُء يــا ال إِلــَه إاِل أَنــَت وفــي  إاِلّ أَنْــَت َوفِـــي الشّـَ
يِْف لَــَك اإِلفْـضاُل يـا ال إِلـَه إاِل أَنْـَت َوفِــي الـبَيِْت لَــكَ  الـُغْربَـة لَــَك الـَقَضاُء يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت. تَـْحَت الـسَّ
الـَكَماُل يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت. فِــي الـَقْصِر لَــَك الـَكرَُم يـا ال إِلـَه إاِلّ أَنْـَت. َوفِــي الـتُّرَاِب لَــَك الـُجوُد يـا ال إِلـهَ 

���٤



ْجِن لَــَك الـَوفـاُء يـا سَــــــابِــغَ الـنَِّعمِ َوفِــي الـَحبِْس لَــَك الـبَقاُء يـا مـالِـَك الـِقَدمِ لَــَك الـَعطَاءُ  إاِلّ أَنْـَت. فِــي الـسِّ
ـَك َمحْـــــُموٌد فِـــي فِـــْعلَِك يــا أَصْــــــــــَل الــَعطَاءِ  يــا مَـــولَــى الــَعطَاِء وسُـــــــْلطاَن الــَعطَاِء َومــالِــَك الــَعطَاِء. أَْشهَــــُد أَنّـَ

وُمطَاٌع في ُحْكِمَك يا بَْحَر الَعطاِء وَمبَدأَ الَعطَاِء وَمرِجعَ الَعطَاِء.

ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس
 سُــــــبْحانَـَك الـلَُّهمَّ يـا إِلـِهي، أَسْــــــأَلُــَك بِــأَصْـــــــــِفيَائِــَك َوأُمَــنَائِــَك َوبِــالّـَـِذي جَــــَعْلتَُه خَــاتَـَم أَنْـِبيَائِــَك وسُــــــفَرَائِــَك أَنْ 
تَـــْجَعَل ِذكْــــرََك مُــــؤْنِــــِسي َوحُــــــبََّك مَــــْقَصِدي َوَوجْــــــَهَك مَــــطَْلِبي َواسْـــــــَمَك سِـــــــراجِـــــي َومـــا أَرَْدتَـــُه مُــــراِدي َومـــا 
َـا عَـــرَفْــتَُك سَــــــرُعْـــُت إِلــى ســاحَـــــِة عِـــزِّ عِـــنَايَــِتَك.  أَحْـــــبَبْتَُه مَــْحبُوبِــي. أَْي رَبِّ أَنــا الــَعاصِـــــــــي وأَنْــَت الــَغافِــُر، ملَّ
ـــــُلوِك فِــي مَــنَاهِـــجِ رِضَــــــــــائِــَك َوالــُوُروِد فِــي شَــــــاِطئِ  أَْي رَبِّ فَــاغْــِفْر لِــي جَــــِريــرَاتِـــي الّـَـتي مَــنََعتِْني عَـــِن السّـُ
ـــــَه إِلَـــيِه واَل سِــــــواَك مِــــْن رَحِـــــيمٍ ألَســـتَرحِـــــَم مِــــنُْه.  ــِتَك. أَْي رَبِّ ال أَجِـــــُد ُدونَـــَك مِــــْن كَــــِريـــمٍ ألَتَـــَوجّـَ بَحْــــــِر أَحَــــــِديّـَ
أَسـأَلُـَك أَْن ال تَـطْرَُدنِــي عَــْن بَـاِب فَـْضلَِك واَل تَـْمنََعِني عَــْن سَـــــَحاِب جُــــوِدَك وكَـــرَمِـــَك. أَْي رَبِّ قَـدِّْر لِـي مـا 
قَـــدَّرْتَــُه ألَولِــيائِـــَك ثُــمَّ اكْــــتُْب لِــي مــا كَــــتَبْتَُه ألَصْــــــــــِفيَائِـــَك. لَـــْم يَــزَْل كَــــاَن طَــرْفِـــي نــاظِــــرًا إِلــى أُفُــِق عِــــنَايَــِتكَ 
ــــــَهًة إِلَــــى شَـــــــــطِْر أَلْــــطافِـــــَك، فَــــافْــــَعْل بِـــــي مــــا أَنْــــَت أَهْـــــُلُه ال إِلــــَه إاِلّ أَنْــــَت املُـــْقتَِدُر الــــَعِزيْــــزُ  َوعَـــــيِْني مُـــــتََوجّـِ

املُْستََعاُن.
 
 

ُهو اهللُ تََعالى َشأنُُه الَعظََمُة واالْقِتَداُر
َعِني َوعَـــْدلُــَك خَـــوَّفَـِني. طُـوبـى لـَعبٍْد تُـعامِـــُل مَــَعُه بـالـفَْضِل وَويْـٌل مِلَـْن تُـعامِـــُلهُ   إِلـِهي إِلـِهي فَـْضُلَك شَــــــجَّ
بــالــَعْدِل. أَْي رَبِّ أَنــا الّـَـذي هَـــَربْــُت مِـــْن عَـــْدلِــَك إِلَــى فَــْضلَِك ومِـــْن ُسخْـــِطَك إِلَــى عَـــفْوَِك. أَسْــــــأَلُــَك بــُقْدرَتِـــكَ 
َر الـــعالَـــَم بـــنُُوِر مَــــْعرِفَـــِتَك لِـــيََرى فـــي كُـــــلِّ شَــــــــيٍء آثـــاُر صُـــــــــــنِْعكَ  وسُـــــــْلطانِــــَك وعَــــظََمِتَك وأَلـــطَافِــــَك بـــأَْن تُـــنوِّ
ــَك أَنْـــتَ  ـــذي أَظْهَـــــرَْت كُـــــلَّ شَــــــــيٍْء َوتَجَــــــلَّيَْت عَـــــَليِه بِــــُجوِدَك، إنّـَ وأَسْــــــــراُر قُــــْدرَتِـــــَك وأَنْـــواُر عِـــــرْفَـــانِــــَك. أَنْـــَت الّـَ

الجوَّاُد الَكِريُْم .
 

*  *  *
قَـْلبًا طـاهِــرًا فـاخْــُلْق فِــيَّ يـا إِلـهي. سِـــــرًّا سـاكِـــنًا جَــــدِّْد فِــيَّ يـا مُــنائِــي. وبِــُروحِ الـُقوَِّة ثَـبِّتِْني عَــَلى أَمْــرِكَ 
يــا مَـــْحبُوبِـــي. وبِـــنُوِر الــَعظََمِة فَــأَْشهِـــْدنِـــي عَـــلى صِــــــــــراطِـــــَك يــا رَجــائِـــي. وِبسُـــــــلطاِن الــرِّفْــَعِة إِلــى سَـــــــَماءِ 
َمِديّـَِة فَـأَبْـِهْجِني يـا آخِـــِري. وبـنََغماِت األَزَلِـيَِّة فـاسْـــــتَرِحْــــِني يـا  قُـْدسِـــــَك عَــرِّجْــــِني يـا أَوَّلِـي. وبِــأَريـاحِ الـصَّ
ــــرْنِــي، يـا  ِني عَــْن ُدونِــَك يـا سَـــــيِِّدي. وبِــظُُهوِر كَـــيْنُونَـِتَك الـدَّائِــَمِة بَشّـِ مُــؤْنِــِسي وبِــَغنَاِء طَـْلَعِتَك الـَقِديْـَمِة نَـجِّ

ظَاِهُر فَْوَق ظَاِهري والبَاِطُن ُدوَن بَاِطني.
 

*  *  *

���٥



اِمعُ املُِجيُب ُهوَ السَّ
ــــذي اسْـــــــــتََجارََك يَــــنْبَِغي أَْن يَــــكوَن فِـــــي كَــــــنَِف حِـــــــفِْظَك وحِـــــــْصنِ   يــــا إِلــــِهي أَصْــــــــــــبَْحُت فــــي جِــــــوارَِك َوالّـَ

رَْت ظَاِهِري ِبنُوِر َصبَاحِ َعطَاِئَك. ْر بَاِطِني ِبأَنْواِر فَْجِر ظُُهورَِك َكما نَوَّ ِحَمايَِتك. أَْي رَبِّ نَوِّ
 
 

ُهوَ املَُهيِْمُن الَقيُّوُم
ــالً عَــَليَْك َومُــفَوِّضًـــــــــا أَمْــِري إِلَــيَْك، فـأَنْـِزْل عَــَليَّ مِـــنْ   أَصـبَْحُت يـا إِلـِهي بِــفَْضلَِك وأَخـُرُج مـن الـبَيِْت مُــتَوَكّـِ
َسَماِء رَْحَمِتَك بَرََكًة ِمْن ِعنِْدَك ثُمَّ أَرِْجْعِني إَِلى البَيِْت سامِلًا َكما أَْخرَْجتَِني ِمنُْه َسامِلًا ُمْستَقيًما. ال 

إِله إاِلّ أَنَْت الفَرُْد الواِحُد الَعلِيُم الَحِكيُم.

*  *  *

ِبْسِمِه املَُهيِْمِن َعَلى األَْسماِء
ــرَْت بِــِه عِـــبَاَدكَ   إِلـِهي إِلـِهي أَسْــــــأَلُــَك ِببَحْــــِر شِـــــفَائِــَك وإِشْــــــراقَــاِت أنْـَواِر نَـيِِّر فَـْضلَِك َوبِــاالسْــــــمِ الّـَـِذي َسخّـَ
َماِء أَنْ  ــتي سَـــــــبََقْت مَـــْن فِـــي األَرِْض والــسَّ وبِـــنُفُوِذ كَــــلَِمتَك الــُعْليَا واقْـــِتداِر قَـــَلِمَك األَعْــــَلى وبِـــرَحْـــــَمِتَك الّـَ
ائِـــَل قَـــائِـــًما لَـــدى بَــابِ  ـــرَنِـــي بِـــَماِء الــَعطَاِء مِــــْن كُــــلِّ بَــالٍء وسُـــــــْقمٍ وضَــــــــــْعٍف وَعجْـــــٍز. أَْي رَبِّ تَــَرى الــسَّ تُطَهّـِ
ا أَراَد مِـــــْن بَحْـــــــِر فَــــْضلَِك وشَـــــــــْمسِ  ًكا بِـــــَحبِْل كَـــــرَمِـــــَك، أَسْــــــــأَلُــــَك أَْن ال تُــــَخيِّبَُه عَـــــمَّ جُـــــــوِدَك واآلمِـــــَل مُـــــتََمسِّ

َعنَايَِتَك إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تََشاُء ال إِله إاِلّ أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُْم.
 

*  *  *
ُهو األَبَْهى

(اْقرَأْ َهذا الدَُّعاَء ِفي ُكلِّ َصبَاحٍ وَمَساٍء)
 

ُسبْحانََك اللَُّهمَّ يا إِلِهي
 أَسـأَلُـَك بِــاسْـــــِمَك األَعْــظَمِ الّـَذي بِــِه أَشْــــــرَقَـْت شَــــــْمُس أَمْــرَِك عَــْن أُفُـِق َوحْــــِيَك بِــأَْن ال تَـجَعَلنا َمحـُرومًــا مِــنْ 
ا سِــــواَك، ثُـمَّ  نَـفَحاِت الّـَتي تَـُمرُّ عَــْن شَــــــطِْر عِــنَايَـِتَك. ثُـمَّ اجْــــَعلنا يـا إِلـِهي خـالِـًصا لِـَوجْــــِهَك ومُــنَقِطًعا عَــمَّ
ــِه إِلـى املَنْظَِر األَحَـــِديّـَِة، أَيْ  اْحشُـــــرْنـا فِـي زُمْـرَِة عِــبَاِدَك الّـَِذيـَن مـا مَـنََعتُهم إِشَـــــارَاُت البَشَـــــِريّـَِة عَــِن الـتََّوجّـُ
ـــِذيــــَن كَـــــفَُروا بــــاسْــــــــِمَك األَبْــــَهى،  رَبِّ فــــأَْدخِــــــْلنا فِـــــي ظِــــــلِّ رَحْـــــــَمِتَك الــــُكبْرى، ثُــــمَّ احْـــــــفَظْنا مِـــــْن عِـــــباِدَك الّـَ
ـَك أَنْــتَ  ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر عَــــَلى مــا تَــَشاُء وإِنّـَ وأَشْـــــــِربْــنا زاُلَل خَــــْمِر عِــــنايَــِتك ورَحِـــــيَق فَــْضلَِك وأَلْـــطافِـــَك إِنّـَ
الَغفُوُر الرَِّحيُم. أَْي رَبِّ فاْستَِقْمنا َعَلى ُحبَِّك بنَْيَ َخلِقَك، ألَنَّ هذا أَْعظَُم َعِطيَِّتَك لِبَريَِّتَك، وإِنََّك أَنَْت 

أَرَْحُم الرَّاِحمنَي .
 

*  *  *

���٦



 
( (لُِكلِّ واِحٍد أَْن يَُقوَل ُمْقِبالً إِلى َكْعبَِة اهللِ

 
ُسبْحانََك اللَُّهمَّ يا إِلهي

اللَـِة َوالـَهوى َوهَــَديْـتَِني إِلَـى صِــــــــرَاطِـــَك املُسْـــــتَِقيمِ ونَـبَِئَك الـَعِظيمِ  يْتَِني مِـــْن بِــئِْر الـضَّ  لَـَك الحَــــْمُد بِــَما نَـجَّ
رَْت قَــــْلِبي بِــــنُوِر مَــــْعرِفَـــِتَك وَوجْــــــِهي بِــــِضياءِ  ــْدتَـــِني عَــــَلى اإِلقْــــباِل إِذْ أَعْــــرََض عَــــنَْك أَكْـــــثَُر خَــــْلِقَك َونَـــوَّ َوأَيّـَ
طَـلَعِتَك. أَْي رَبِّ أَسْـــــأَلُـَك ِببَحْــــِر جُــــوِدَك وسَـــــماِء فَـْضلَِك بـأَْن تَـْكِشَف عَــْن َوجْــــِه عِـــبَاِدَك وخَــْلِقَك الـُحُجبَاتِ 
ــــِه إِلَــى أُفُــِقَك األَعْـــَلى. أَْي رَبِّ ال تُــَخيِّْب عِــــباَدَك عَـــْن بَحْـــــِر آيــاتِـــَك. وعِــــزَّتــَك لَــو  ـِتي مَـــنََعتُْهم عَـــْن الــتَّوجّـُ الّـَ

َكَشفَْت َلُهْم َكَما َكَشفَْت لِي، َلنَبَذُوا ما ِعنَْدُهم رََجاَء ما ِعنِْدَك، إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ العالَُّم.
 
 

ُهوَ املَُهيِْمُن َعَلى األَْسَماِء
 إِلـِهي إِلـِهي كَــيَْف أَخْــتَاُر الـنَّْوَم وعُــيُوُن ُمشْـــــتاقِــيَك سَـــــاهِــرَةٌ فـي فِــراقِــَك، وكَــيَْف أَسْـــــتَِريـحُ عَــَلى الـِفراشِ 
وأَفْــِئَدةُ عَـــاشِـــــِقيَك مُــْضطَِربَــٌة مِـــْن َهجْــــرَِك. أَْي رَبِّ أَْوَدعْـــُت ُروحِــــي َوذَاتِـــي فِــي يَــِمنيِ اقْــِتدارَِك وأَمــانِــَك، 
ــَك أَنْـــَت الـــَحافِــــُظ الـــحارِسُ  وأَضَـــــــــــعُ رَأْسِـــــــي عَــــلى الـــِفراِش بِــــَحولِـــَك وأَرْفَـــعُ عَــــنُْه بِــــَمشيئَِتَك وإِراَدتِــــَك. إِنّـَ
املُقتَِدُر الـَقِديـُر. وعِــزَّتِــَك ال أُِريـُد مِــْن الـنَّْومِ واَل مِــَن الـيَْقظَِة إاِلَّ مـا أَنْـَت تُـريـُد. أَنـا عَــبُْدَك وفـي قَـبَْضِتَك، 

ِبنَي ، الَحْمُد َلَك يا إِلَه الَعامَلنَِي. أَيِّْدِني َعَلى ما يتََضوَُّع ِبِه َعرُْف رَِضاِئَك. هذا أََملِي وأََمُل املَُقرَّ

ُهوَ الَعِزيزُ
 فَـاجْــــَعْل لِـي يـا إِلـِهي هـِذِه األَرَْض مُـبَارَكًــا وآمِــنًا ثُـمَّ احْــــفَظِْني يـا إِلـِهي حِـــنَي ُدخُــولِـي فِـيها َوخُــُروجِـــي 
نًا فِـيها عَــْن رَمْـيِ املُشْـــــرِكِــنَي بـُقوَّتِــكَ  عَــنْها ثُـمَّ اجْـــَعْلها حِـــْصنًا لِـي ومِلَْن يَـْعبُُدَك ويَْسجُـــُدَك ألَكـُوَن مُـتََحصِّ

إِذْ إِنََّك أَنَْت الَقاِدُر املُقتَِدُر املَُهيِْمُن الَعِزيزُ الَقيُّوُم.
 
 

االْقِتَداُر الَعظََمُة و ُهوَ اهللُ تََعاَلى َشأنُُه 
 يا أَيُّها املَذُْكوُر َلَدى املَظُلومِ ِفي ِحنيِ الُخُروجِ َعْن املَِدينَِة ُقْل :

إِلــِهي إِلــِهي خَـــرَجْـــــُت مِــــْن بَــيِْتي مُـــْعتَِصًما بِـــَحبِْل عِــــنايَــِتَك وأَْوَدعْـــُت نَــفِْسي تَــْحَت حِـــــفِْظَك وحِـــــرَاسَـــــــِتَك. 
أَسـأَلُـَك بِــُقْدرَتِــَك الّـَِتي بِــها حَــــِفظَْت أَْولِـياَءَك مِــْن كُــلِّ ِذْي غَـفَلِة وِذي شَــــــرَارٍَة وكُــلِّ ظَالِـمٍ عَــِنيٍد وَكُــلِّ فـاجِـــرٍ 
ــَك أَنْـــَت املُـــْقتَِدرُ  بَـــِعيٍد بِــــأَْن تَـــْحفَظَِني بِــــُجوِدَك وفَـــضلَِك ثُـــمَّ أَرْجِـــــْعِني إِلـــى َمحـــلِّي بِــــَحولِـــَك وقُــــوَّتِـــــَك. إِنّـَ

املَُهيِْمُن الَقيُّوُم.
 

*  *  *
 

���٧



 َمن يَْدُع النَّاَس باْسِمي فَِإنَُّه ِمنِّي ويَظَْهُر ِمنُْه َما يَْعَجزُ َعنُْه َمْن َعَلى األَرِْض ُكلَِّها.
 

*  *  *
 

ًكا بِـــَك فَــاهْــــَدنِـــي فِـــي األُمُـــوِر مــا يَــنْفَُعِني لِــِعزِّ أَمْـــرَِك وعُــــُلوِّ مَـــَقامِ  إِلــِهي تَــرَانِـــي مُـــنَْقِطًعا إِلَـــيَْك َومُـــتَمسِّ
أِحبَّاِئَك.

(َلوْحُ أَْحَمد)

ْلطَاُن الَعليُْم الَحِكيُم  ُهوَ السُّ
ُر املُْخلِِصنَي إَِلى   َهِذِه َورَْقُة الِفرَدْوِس تَُغنِّي َعَلى أَفْنَاِن ِسْدرَِة البَقاِء ِبأَْلحاِن ُقْدٍس َملِيحٍ وتُبَشِّ
َل من نَبِإ اهللِ  ِديَن إِلى َساَحِة ُقرٍْب َكَريمٍ وتُخِبُر املُنَقِطِعنَي ِبهذَا النَّبِإ الَّذي فُصِّ ِجواِر اهللِ َواملَُوحِّ

املَلِك الَعِزيِز الفَِريِد وتَْهِدي املُِحبِّنَي إِلى مقَعِد الُقْدِس ثُمَّ إَِلى هذا املَنْظَِر املُِنيِر ُقْل إِنَّ هذَا مَلَنظَُر 
األَكبَُر الَّذي ُسِطَر في أَْلَواحِ املُرَسلنَي وِبِه يُفََصُل الَحقُّ َعِن البَاِطِل ويُفَْرُق كلُّ أَمٍر َحِكيمٍ ُقْل إِنَُّه 

َلَشَجُر الرُّوحِ الَّذي أَثَْمَر ِبفَواِكِه اهللِ الَعليِّ املُقتَِدِر الَعِظيمِ.
لطاُن املَُهيِمُن الَعِزيزُ الَقِديُر َوالَّذي أَرَْسَلُه  أَْن يا أَْحَمُد فاْشَهْد بأَنَُّه ُهَو اهلل ال إِلَه إاِلّ ُهَو السُّ

العاِملنَي. إِنَّا كلٌّ بأَمرِِه مَلَِن  ُهَو َحقٌّ ِمْن عنِد اهللِ َو باْسمِ َعليٍّ 
ُقْل يا َقومِ فاتَِّبُعوا ُحُدوَد اهللِ الَّتي فُرََضْت في البَيَاِن ِمن َلُدن َعِزيٍز َحِكيمٍ ُقْل إِنَُّه َلُسلطَاُن 

ْجِن َوما َعَليِْه  رُُكُم الَورْقاُء ِفي هذا السِّ الرُُّسِل وِكتابُُه ألُمُّ الِكتاِب إِْن أَنْتُْم ِمَن الَعارِِفنْي َكذَلِك يُذَكِّ
إاِلَّ الباَلغُ املُِبنُي فََمْن َشاَء فَْليُْعرِْض َعْن َهذَا النُّْصحِ وَمْن َشاَء فَليتَِّخذْ إِلى َربِِّه َسِبيالً. ُقْل يا َقْومِ 

ٍة آَمنْتُم ِباهللِ ِمْن َقبُْل َهاتُوا ِبها يا َمألَ الَكاِذِبنَي ال فََو الَِّذي  إِْن تَكفُُروا ِبهِذِه اآلياِت فَِبأيِّ ُحجَّ
نَفِسي ِبيِدِه َلْن يَْقِدُروا وَلْن يَْستَِطيُعوا وَلو يَُكوُن بَْعُضُهم لِبَْعٍض ظَِهيرًا. أَْن يا أَْحَمُد ال تَنَْس 
ْجِن البَِعيِد وَُكْن  ْر أَيَّاِمي ِفي أَيَّاِمَك ثُمَّ ُكْربَِتي وُغْربَِتي في هذا السِّ فَْضلِي في َغيْبَتَي ثُمَّ ذَكِّ

َل َقْلبَُك َوَلْو تُْضرَُب ِبُسيوِف األَْعداِء ويَْمنَُعُك ُكلُّ َمْن ِفي  ُمْستَِقيًما ِفي ُحبِّي ِبَحيُْث َلْن يَحوَّ
مواِت واألَرَِضنَي وُكْن َكُشْعَلِة النَّاِر ألَْعَداِئي السَّ

َك الُحزُْن ِفي َسِبيلِي أَِو الذِّلَُّة ألَْجِل اْسِمي  إِْن يََمسَّ وََكوثَِر البََقاِء ألَِحبَّاِئي واَل تَُكْن ِمَن املُْمتَِريَن َو
ْل َعَلى اهللِ َربَِّك ورَبِّ آباِئَك األَوَّلنَِي ألَّن اّلناَس يَْمُشوَن في ُسبُِل الَوْهمِ وَليَْس  ال تَْضطَرِْب فَتَوَكَّ
َلُهْم ِمْن بََصٍر لِيْعرِفُوا اهللِ ِبُعيوِنهم أَو يَْسَمُعوا نََغماِتِه ِبآذَاِنِهْم وكذَلَِك أَْشَهدناُهْم إِْن أَنَْت ِمَن 

اِهِديَن َكذَلَِك َحاَلِت الظُّنُوُن بَينَُهم وُقُلوِبِهم وتَمنَُعُهم َعْن ُسبُِل اهللِ الَعليِّ الَعِظيمِ وإِنََّك أَنَْت  الشَّ
أَيِْقْن ِفي ذَاِتَك ِبأَنَّ الَِّذي أَْعرََض َعْن َهذَا الَجَماِل فََقْد أَْعرََض َعْن الرُُّسِل ِمْن َقبُْل ثُمَّ اْستَكبََر 
َعلى اهللِ في أَزَِل اآلزَاِل إِلى أَبَِد اآلِبِديَن. فاْحفَْظ يا أَحَمُد هذَا اللَّوَح ثُمَّ اْقرَأْهُ ِفي أَيَّاِمَك واَل 
اِبِريَن ِفِإنَّ اهللَ َقْد َقدََّر لَِقارِِئِه أَجَر ِمائَِة َشِهيٍد ثُمَّ ِعبَاَدِة الثََّقَلنْيِ َكذَلَِك َمنَنَّا َعَليَْك  تَُكْن ِمَن الصَّ
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اِكِريَن فََواهللِ َمْن َكاَن في ِشدٍَّة أَو ُحزٍْن ويَْقرَأُ  ِبفَْضٍل ِمْن ِعنِْدنا ورَْحَمٍة ِمْن َلُدنّا لِتَُكوَن ِمَن الشَّ
الرَِّحيُم  َكْربَُه وإِنَُّه َلُهَو الرَّحَمُن  ُج  هذَا اللَّْوَح ِبِصْدٍق ُمِبنيٍ يَرْفَعُ اهللُ ُحزْنَُه َويَْكِشُف ُضرَّهُ ويُفَرِّ

والَحْمُد هللِ رَبِّ العامَلنَي.
ْر َمْن َلُدنّا ُكلَّ َمْن َسَكَن في َمِدينَِة اهللِ املَلِِك الَعِزيِز الَجِميِل ِمَن الَّذيَن ُهْم آَمنُوا ِباهللِ   ثُمَّ ذَكِّ

وبالَِّذي يَبَْعثُُه اهللُ ِفي يَومِ الِقياَمِة وَكانُوا على َمناِهجِ الَحقِّ مَلَِن الّسالِِكنَي.

*  *  *
 

ِبْسمِ اهللِ األَقَدِس األَبَْهى
 يا َمْن ُقْربَُك رََجاِئي، وَوْصُلَك أََملِي، وِذْكرَُك ُمناِئي، َوالُوُروُد في ساَحِة ِعزَِّك َمْقَصِدي، وَشطْرَُك

مَـطَلِبي، َواسْـــــُمَك شِــــفَائِـي، َوحُـــبَُّك نُـوُر صَـــــــــْدِري، َوالـِقياُم فِـي حُـــُضورَِك غَـايَـُة مَـطَْلِبي، أَسْـــــأَلُـَك بِـاسْـــــِمك 
الّـَـذي بِــِه طَـيَّرَْت الـَعارِفَـنَي فِــي هَـــَواِء عِـــزِّ عِـــرفَـانِــَك وعَـــرَّجْــــَت املُـَقدَّسِـــــنَي إِلَــى بِــساِط قُــْدِس إِفْـَضالِـَك بـأَنْ 
ـــًها إِلَــى َوجْــــِهَك، َونَــاظِــــرًا إِلَــى شَــــــطْرَِك َونــاطِــــًقا بِــثَنَائِــَك. أَْي رَبِّ أَنــا الّـَـذي نَــِسيُت ُدونَــكَ  تَــجَعَلِني مُــتََوجّـِ
ـــذي فِــــيهِ  َوأَقـــبَْلُت إِلَــــى أُفُـــِق فَـــْضلَِك، َوتَـــرَكْـــــُت مـــا سِـــــــواَك رَجـــاًء لِـــُقْربِــــَك، إِذًا أَكُـــــوُن مُــــقِبالً إِلـــى مَــــَقرِّ الّـَ
اسْــــــــتََضاَء أَنْــــواُر َوجْــــــِهك. فَــــأَنــــِزْل يــــا مَــــحبُوبِــــي عَـــــَليَّ مــــا يــــثَبِّتُني عَـــــَلى أَمْــــرَِك لَــــِئالَّ يَــــْمنَُعِني شُــــــــبُهاتُ 

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر املَُهيِْمُن الَعِزيزُ الَقِديُر. ِه إَِليَك. َو املُْشرِِكنَي َعِن التََّوجُّ
 

*  *  *

ِبْسمِ اهللِ األَْقَدِس
بِــنَي، وسَــــــيفَُك رَجـاُء الـَعاشِـــــِقنَي، وسَــــــْهُمَك مَــْحبُوُب املُشْــــــتَاقِــنَي، وقَــَضاؤَُك أَمَــلُ   يـا مَــن بَـالؤَُك َدواُء املُـقرَّ
بُــنا  ـِتَك مــا يــَقرِّ الــَعارِفــنَي، أَسْــــــأَلُــَك بِــَمْحبُوبِــيَِّة نَــفِْسَك َوبِــأَنْــواِر َوجْـــــِهَك بِــأَْن تُــنِْزَل عَـــلينا عَـــْن شَـــــــطِْر أَحَـــــِديّـَ
ْر قُــُلوبَـنَا بِــأَنْـواِر مَــْعرِفَـِتَك وصُـــــــــُدورَنـا بتَجَــــلِّياتِ  إِلَــى نَـفِْسَك ثُـمَّ اسْــــــتَِقْم يـا إِلـِهي أَرْجُــــَلنا عَــَلى أَمْــرَِك ونَـوِّ
هْــُت َوجْــــِهي إِلـيَْك وأَكُــوُن آمِــالً بَـدائـعَ فَـْضلَِك وظُُهوراِت كَــرَمِــَك، أَسـأَلُـكَ  أَسْـــــمائِـَك. أَْي رَبِّ أَنـا الّـَذي َوجَّ
بِـــأَْن ال تُــَخيِّبَِني عَـــْن بــاِب رَحْـــــَمِتَك وال تَــَدعَـــِني بَــنْيَ املُشْـــــــرِكِــــنَي مِــــْن خَـــْلِقَك. فَــيَا إِلــِهي أَنــا عَـــبُْدَك َوابْــنُ 
عَــبِْدَك، اعْــتَرَفْـُت بِــَك فِــي أَيّـَامِـــَك وأَقْـبَْلُت إِلَـى شـاِطئِ تَـْوحِـــيِدَك مُــْعتَرِفًـا بِــفَرََدانِــيَِّتَك ومُــذْعِـــنًا بِــَوحَــــَدنِــيَِّتَك، 

إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تَشاُء، ال إِلَه إاِلّ أَنَْت الَعِزيزُ الَغفُوُر. وآِمالً َعفَوَك َوُغفْرانََك، َو
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ِبْسِمِه املَُهيِْمِن َعَلى األَْسماِء
ي بِــُجوِدَك وعَـــطَائِــَك، وأَِزْل كُـــْربَـِتي ِبسَــــــْلطَنَِتَك واقْــِتَدارَِك. تَـرانِــي يـا إِلـِهي  ْج هَـــمِّ  قُــْل إِلـِهي إِلـِهي، فَـرِّ
َهاِت. أَسـأَلُـَك يـا مَــالِـَك الـُوجُــــوِد واملَُهيِْمَن عـلى  مُــْقِبالً إِلـيَك حـنَي إِذْ أَحـاطَـْت بِــيَ األَحْــــزَاُن مِـــْن كُـــلِّ الـجِّ
ـرَْت األَفْـِئَدةَ والـُقُلوَب وبِـأَمْـواجِ بَحْـــِر رَحْـــَمِتَك وإِشْـــــراقـاِت أَنْـوارِ  ُهوِد، بـاسْـــــِمَك الّـَذي بِـِه َسخّـَ الـَغيِْب والـشُّ
ــــــِه إِلَــــيَْك يــــا مَـــــْولَــــى  ـــذيــــَن مــــا مَـــــنََعُهم شَـــــــــيٌْء مِـــــَن األَشْـــــــــياِء عَـــــْن الــــتَّوجّـُ نــــيِِّر عَـــــطَائِـــــَك أَْن تَــــْجَعَلِني مِـــــَن الّـَ
ـامِـــَك، أَســأَلُــَك ِبَمشْــــــِرِق أَسْــــــَمائِـــَك ومَـــطْلِعِ  ماِء، أَْي رَبِّ تَــَرى مــا َورََد عَـــَليَّ فِـــي أَيّـَ األَسْــــــماِء َوفــاطِــــَر الــسَّ
ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر الــَقِديــرُ  صِــــــــــفَاتِــــَك أْن تُــَقدََّر لِــي مــا يَــْجَعُلِني قَـــائِـــًما عــلى خِـــــْدمَـــِتَك َونــاطِـــــًقا بِـــثَنَائِـــَك. إِنّـَ
وبِـــاإِلجَـــــابَــِة جَـــــِديــٌر. ثُــمَّ أَسْـــــــأَلُـــَك فــي آخِـــــِر عَــــرْضِــــــــــي بِـــأنْــواِر َوجْـــــِهَك أَْن تُــْصلِحَ أُمُـــوِري وتَــْقِضي َديْــِني 
ـَك أَنْــَت الّــذي َشهِــَد كُـــلُّ ِذي لِــَساٍن بــُقْدرَتِـــَك وقُــوَّتِـــَك، وِذي ِدرَايَــٍة بِــَعظََمِتَك وسُــــــْلطانِــَك. ال  َوحَــــوائِــجِي إِنّـَ

اِمعُ املُجِيُب. إِلَه إاِلَّ أَنَْت السَّ

ُهوَ الظَّاِهُر النَّاِطقُ املُْقتَِدُر الَعلِيُم الَحِكيُم
زَايــا فِـــي   سُـــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي، لَــواْل الــباَليــا فِـــي سَـــــــبيلَِك مِــــْن أَيــَن تَظْهَــــُر مَـــَقامَـــاُت عَـــاشِــــــِقيَك، َولَــواْل الــرَّ
حُـــــبَِّك بِـــأَيِّ شَـــــــيٍْء تَــِبنُي شُـــــــُؤوُن ُمشْـــــــتَاقِـــيَك. َوعــزَّتِــــَك أَنِـــيُس مُـــِحبِّيك ُدمُـــوُع عُــــيونِـــِهم، ومُـــؤنِـــُس مُـــِريــِديــكَ 
زَفَـرَاُت قُـُلوبِــِهم، َوغِـــذَاُء قـاصِــــــــِديـَك قَـطََعاُت أَكْـــباِدهِــم. ومـا أَلَـذَّ سَــــــمَّ الـرََّدى فِــي سَــــــبيلَِك، َومـا أَعَــزَّ سَــــــْهمَ 
األَعْــــَداِء إِلعْــــالِء كَــــلِمِتَك. يــا إِلــِهي أَشْـــــــِربْــِني فــي أَمْـــرَِك مــا أَرَْدتَــُه، وأَنْــِزْل عَــــَليَّ فــي حُـــــبَِّك مــا قَـــدَّرْتَــُه. 
ــْلُت عَــَليَك فـي كُـــلِّ األَحْــــواِل. أَسـأَلُــَك يـا  . تَـوَكّـَ َوعـزَّتِــَك مـا أُريـُد إاِلَّ مـا تُـِريـُد، وال أُحِــــبُّ إاِلَّ مـا أَنْـَت تُـِحبُّ
إِلــِهي أَْن تُظْهِـــَر لِــنُصرَِة هــذا األَمْـــِر مَـــْن كــاَن قَــابِـــالً السْــــــِمَك وسُــــــْلطَانِـــَك، لــيذْكُـــرَنِـــي بَــنَي خَـــلِقَك ويَــرفَــعَ 
ــــَك أنْـــــَت املُــــْقتَِدُر عَــــــَلى مـــــا تَـــــَشاُء، ال إِلـــــَه إالَّ أَنْـــــَت املُــــَهيِْمُن الـــــقيُّوُم.  أَعْــــــالَم نَـــــصرِك فـــــي مَـــــْمَلَكِتَك. إِنّـَ
سُـــــــبحانَـــَك الـــلَُّهمَّ يـــا إِلـــِهي، قَـــوِّ قُـــُلوَب أَحِـــــبَّائِـــَك بِـــُقوَّتِــــَك وسُـــــــْلطَانِـــَك، لِـــئاَلَّ يُـــَخوِّفَـــُهم مَـــْن فِـــي أَرْضِــــــــــَك ثُـــمَّ 
ــنُْهم بِــــِطرازِ  اجْــــــَعلُهم يـــا إِلـــِهي ُمشْـــــــرقِــــنَي مِــــْن أُفُـــِق عَــــظََمِتَك وطَــالِـــعنَي مِــــْن مَــــطْلِعِ اقْـــِتدارَِك. أَْي رَبِّ زَيّـِ
ْر قُـُلوبَـُهْم بـأَنْـواِر املََواهِــِب واألَلْـطاِف. إِنّـََك أَنْـَت الـفَرُْد الـواحِـــُد الـَعِزيـزُ الـَعِظيُم.  الـَعْدل َواإِلنْـصاِف، ونَـوِّ
أَســـأَلُــــَك يـــا مَــــالِـــَك الـــِقَدم ومَــــْولَــــى الـــَعالَــــمِ َومَــــْقُصوَد األُمَــــمِ بِــــاالسْــــــــمِ األَعْـــــظَمِ، أَْن تُـــبَدَِّل أَِريـــَكَة الـــظُّْلمِ 
اٌل مِلَا تَـَشاُء وإِنّـَك  بسـِريـِر عَــْدلِـَك وَكُــرْسِــــيَّ الـُغُروِر واالعْــِتَساِف بِــَعرِْش الـُخُضوعِ َواإِلنْـَصاِف. إِنّـَك فَـعَّ

أَنَت الَعلِيُم الَخِبيُر.
 

���١٠



ُهوَ املُقتَِدُر املُتََعالِي الَعلِيُم الَحكيُم
 لَــَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي بِــَما هَــَديْـتَِني إِلَــى بَحْــــِر تَـْوحِــــيِدَك وعَــرَّفْـتَِني مَــطلِعَ آيـاتِــَك وَمشْــــــِرَق أُفُـِقَك. أَسـأَلُــك 
ــَر األَْريـاحِ بـُدمُــوعِ عـاشِـــــِقيَك فـي َهجْــــرَِك وفِــراقِــَك وحَــــِننيِ ُمشْــــــتاقِــيَك لِـبُعِدهِــم  يـا فَـالِـَق اإِلصْـــــــــباحِ وُمَسخّـِ
ًكا بِــــَحبْلَ  عَــــْن جِـــــوارَِك بـــأَْن تَـــْجَعَلِني فـــي كُــــلِّ األَحْــــــواِل نَـــاطِـــــًقا بِــــِذكْــــرَِك َوقـــائِــــًما عَــــَلى خِـــــْدمَــــِتَك ومُــــتََمسِّ
عِــــنايَـــِتَك وُمتَشَـــــــبِّثًا بِـــذَيْـــِل كَــــرَمِــــَك، رَبِّ قَـــْد ذَرَفَـــِت الـــُعيوُن بِـــما َورََد عَــــلى أَصْـــــــــــِفيائِـــَك. أَســـأَلُـــَك يـــا مَـــْولـــى 
الـــعالَــــمِ َوسُــــــــْلطاَن األُمَــــمِ بِــــاالسْــــــــمِ األَعْــــظَمِ بِــــأَْن تُـــبَدَِّل أَِريـــَكَة الـــظُّْلمِ ِبسَــــــــِريـــِر عَــــْدلِـــَك وَكُـــــرْسِـــــــيَّ الـــُغُرورِ 
ـَك أَنْــَت الــَعلِيُم الــَخِبيُر. أَْي رَبِّ  إِنّـَ اٌل مِلَـا تَــشاَُء َو ـَك فَــعَّ إِنّـَ َواالعْـــِتساِف بِـــَعرِْش الــُخُضوعِ َواإِلنْــصاِف َو
أَنِــْر أَبْـصاَر الـُقُلوِب بِــأَنْـواِر شَــــــْمِس عَــْدلِـَك لِيسْـــــتَِضيَء كُــلُّ شَــــــيٍْء بِــنُورِِه َوضِــــــــيائِــِه َوتَـرتَـِفعَ فِــي كُــلِّ مَــَقامٍ 
ـَك أَنْــَت الّـَـذي لَــْم تُْعجِـزَْك قُــْدرَةٌ وال تُــْضِعفَُك سَــــــطَْوةٌ، تَــفَْعُل كَـــيَْف تَــَشاءُ  رايــاُت أسْــــــمائِـــَك وصِـــــــــفَاتِـــَك. إِنّـَ
وتَـْحُكُم مـا تُـِريـُد. ال إِلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـَحِكيُم الـَعلِيُم. يـا إِلـِهي َوسَــــــيِِّدي قَــْد ضَـــــــــُعَف ِديـنَُك بِــما زَحَــــَف عَــَليهِ 

الَّذيَن َكفَُروا ِبَك َوِبآياِتَك، أَْي رَبِّ زيِّنُْه بَِطراِز ُقوَِّتَك. إنََّك أَنَْت املُقتَِدُر الَقِديُر.
 

*  *  *

ُهوَ املُْشِرقُ ِمْن أُفُقِ َسَماِء البُرْهاِن
ِكنَي بِــــَحبِْل عِـــــنَايَــــِتَك َوأَلْــــطافِــــَك، َوقــــائِــــِمنَي عَـــــَلى خِــــــْدمَــــِة أَمْــــرِكَ   يــــا إِلــــَهنا تَــــرَانــــا مُــــْقِبلنَي إِلَــــيَْك، ومُــــتََمسِّ
ـذيــَن سَــــــرُعُـــوا إِلــى مَـــقرِّ الــِفداِء شَـــــــْوقًــا لِــلَِقائِـــَك وجَـــــمالِــكَ  ومُـــنْتَِظِريــَن بَــدائِـــعَ جُـــــوِدَك وفَــْضلَِك، نَــْسأَلُــَك بــالّـَ
ُدنـا عَـــَلى أَعْـــَماٍل أَمَــرْتَـنا بِــَها فِــي  بُـنا إِلَــيَْك َويُـَؤيّـِ وأَنْـفَُقوا أَْرواحَــــُهم السْــــــِمَك وحُــــبَِّك أَْن تُـَقدَِّر لَــنا مـا يُـَقرِّ
كِـــتَابِـــَك. أَْي رَبِّ نَــْحُن عِـــبَاُدَك َوفِـــي قَــبَْضِتَك، وأَقْــبَْلنا إِلَــى أُفُــِق فَــْضلَِك وبَحْـــــِر عَـــطَائِـــَك، نَــْسأَلُــَك أَْن ال 
ا أَنْـزَلْـتَُه فـي كِــتابِــَك. إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الّـَذي ال تُْعجِزَُك فَـرَاعِــنَُة األَرِْض َوِذئـابُـها. قَـْد غَـَلبَتْ  تُـَخيِّبَنا عَــمَّ

َسْلطَنتَُك وظََهَر أَْمرَُك َونُزَِّلْت آياتَُك. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعليُم الَحِكيُم.
 

*  *  *
يَـا مَــْن َوجْــــُهُك كَــْعبَِتي، َوجَــــمالُـَك حَــــرَمـي، َوشَــــــطْرَُك مَــطَْلبي، َوِذكْــرَُك رَجـائِــي، َوحُــــبَُّك مُــؤنِــِسي، َوعِــْشُقكَ 
مُــــوجِـــــِدي، َوِذكـــرَُك أَنِــــيِسي، َوقُـــْربُـــَك أَمَــــلِي َوَوصْـــــــــــُلَك غَـــايَـــُة رَجَــــــائِــــي َومُــــنْتَهى مَــــطَْلِبي، أَسْـــــــأَلُـــَك بِــــأَْن ال 
ـِة. ال  ـَك أَنْــَت سُــــــْلطاُن الــبَريّـَ ا قَــدَّرْتَــُه لِــِخيرَِة عِـــباِدَك ثُــمَّ اْرزُقْــِني خَـــيَْر الــدُّنْــيا واآلَخِــــرَِة، وإِنّـَ تُــَخيَّبَِني عَـــمَّ

إِلَه إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الَكِريُم.
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ُقْل إِلِهي إِلِهي
 أَْشهَـــُد بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َوفَــرَْدانِـــيَِّتَك َوبِـــِعزَِّك َوعَـــظََمِتَك َوسُــــــْلطَانِـــَك، أَنــا عَـــبُْدَك وابْــُن عَـــبِْدَك، قَــْد أَقْــبَْلُت إِلَــيْكَ 
مُــنَْقِطًعا عَـــْن ُدونِــَك َورَاجِـــيًا بَـَدائِــعَ فَـْضلَِك، أَسْــــــأَلُــَك بِــأَمْــطاِر سَــــــَحاِب سَــــــَماِء كَـــرَمِـــَك، َوبِــأَسْــــــراِر كِـــتَابِــَك، 
أَْن تُـَؤيّـَِدنِــي عَــَلى مـا تُـِحبُّ َوتَـرضَـــــــــى. أَْي رَبِّ هـذا عَــبٌْد أَعْــرََض عَــِن األَْوهـامِ مُــْقِبالً إِلـى أُفُـِق اإِليـقاِن، 
ــَل عَـــَليَْك. فَـافْـَعْل بِــِه مـا يَـنْبَِغي لِـَسماِء جُــــوِدَك وبَحْــــرِ  َوقَــاَم لَــَدى بـاِب فَـْضلَِك َوفَـوََّض األُمُــوَر إِلـيَْك َوتَـوَكّـَ
بُـِني  كَـــرَمِـــَك. إِنّـَك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَعلِيُم الـَحِكيُم. أَْشهَـــُد يـا إِلـِهي بِــأَنّـََك أَعْــَلُم بِــي مِـــنِّي. قّــدِّْر لِـي مـا يُـَقرِّ
إِلَـيَك ويَـنْفَُعِني فـي اآلخِـــرَِة واألُولـى، إِنّـََك أَنْـَت مَــْولَـى الـَوَرى َوفِــي قَـبَْضِتَك زِمـاُم الـفَْضِل َوالـَعطَاِء، ال 
ـذيـَن مـا مَــنََعتُْهم ضَــــــــــْوضـاُء األُمَــمِ عَـــْن مـالِـكِ  اُل الـَكِريـُم. الـبَهاُء عـلى أَهْـــِل الـبََهاِء الّـَ إلـَه إاِلَّ أَنْـَت الـفَضَّ

الِقَدمِ قاُموا َوَقاُلوا اهللُ َربُّنا ورَبُّ الَعرِْش الَعِظيمِ.
 

ِبْسمِ اهللِ األَقَدِس األِبَْهى
 سُــــــبْحانَـَك يـا إِلـِهي تَـَرى احْــــِتراَق أَحِــــبَّائِــَك فِــي فِــراقِــَك َواضْـــــــــِطرابَـُهم فِــي بَـيَْداِء الـبُْعِد شَــــــْوقًـا لِـوِصـالِـكَ 
َوطََلبًا لُِقْرِبَك. أَْسأَُلَك ِباْسِمَك الَّذي ِبِه تَُقرُِّب ُكلِّ شيٍء إِلى َمَقرِّ أَْمرَِك وَمْصَدِر َوْحِيَك وَمطْلِعِ آياِتَك 
بِـــأَْن تَــكتَُب لَـــُهم مــا تَــفرَُح بِـــِه قُـــُلوبُــُهم وتَــطَْمِئنُّ بِـــِه نُــفُوسُـــــــُهم بِـــفَْضلَِك وأَلْـــطافِـــَك. أَْي رَبِّ تَــْسَمعُ حَـــــننيَ 
قُـُلوبِــِهم وزَفَـرَاِت أَنـفُِسِهم خُــذْ أَيـاِديـِهم بـأَيـاِدي أَلْـطافِــَك ثُـمَّ أَْدخِـــْلُهْم فِــي سُـــــراِدِق الـلَِّقاِء عِــنَْد تَـَشْعُشعِ 
ــذي سَـــــــبََقْت رَحْـــــَمتَُك مَـــْن فِـــي  أَنْـــواِر َوجْـــــِهَك، أَْي رَبِّ أَنْـــَت الـــَكِريـــُم قَـــْد أَحَـــــاَط كَــــرَمُـــَك األَشْـــــــياَء وأَنْـــَت الّـَ
ماِء فَــانْــظُْر إِلَـــيِهم ِبَلحَـــــظاِت مَـــْكرُمَـــِتَك ثُــمَّ اجْـــــَعْلُهم مِــــْن الــطَّائِـــِفنَي حَـــــْوَل حَـــــرَمِ فَــرْدانِـــيَِّتكَ  األَرِْض َوالــسَّ
ـَك أَنْــَت املُـْقتَِدُر ِبسُــــــْلطانِــَك َواملُـَهيِمُن بِــاقْــِتَدارَِك ال إِلــَه إاِلَّ أَنْــتَ  َوالــَقائِــِمنَي لَــدى ظُـُهُوِر أَنْــواِر َوجْــــِهَك. إِنّـَ

الَعِزيزُ املُْقتَِدُر املَُهيِمُن الَقيُّوُم.
 

*  *  *

ِميعُ البَِصيُر ُهوَ السَّ
ــنَْت عَــــوالِـــُم الـــِعْلمِ َوالـــِحْكَمةِ   سُـــــــبْحانِــــَك يـــا مَــــْن بِــــَك أَشْــــــــَرَق نَـــيُِّر املَــعانِــــي مِــــْن أُفُـــِق سَـــــــماِء الـــبَياِن َوتَـــزَيّـَ
ِة والــبُرْهــاِن أَسْــــــأَلُــَك بِـــِبحاِر رَحْـــــَمِتَك َوسَــــــماِء عِـــنَايَــِتَك َوبِـــأَمْـــِر الّـَـذي بِـــِه هَـــَديْــَت املُخْـــلِِصنيَ  بِـــأنْــواِر الــُحجَّ
ـــِديـَن إِلَـى شَــــــْمِس عَــطَائِــَك بِــأَْن تُـؤيّـَِد عِـــبَاَدَك عَــَلى ِذكْـــرَِك َوثَـنَائِــَك. ثُـمَّ قَـدِّْر لَـُهم  إِلَـى بَحْــــِر عِـــرْفَـانِــَك َواملَُوحّـِ
وا بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َوفَـرََدانِــيَِّتَك َومـا بَـدَّلُـوا نِــْعَمتََك َومـا أَنْـَكُروا حَــــقََّك َومـا جَــــاَدلُـوا بِــآيـاتِــكَ  مـا قَـدَّرْتَـُه لـلَّذيـَن أَقَـرُّ
إِظْـهاِر أَمْــرَِك يــا مَــولَــى الــَوَرى  َومــا نَــَقُضوا َعهْـــَدَك َومِـــيثاقَــَك وأَنْــفَُقوا أَْرواحَــــُهم إِلعْـــالِء كَـــلَِمِتَك الــُعْليا َو
فِـــي نــاسُـــــــوِت اإِلنْــَشاِء. أَْي رَبِّ أَنْــِزْل عَـــَليِْهم مِــــْن سَـــــــَماِء فَــْضلَِك أَمْـــطَاَر رَحْـــــَمِتَك وقَــدِّْر لَــُهم مــا تَــَقرُّ بِـــهِ 
الـُعيُوُن وتَـفْرَُح بِـِه الـُقُلوُب وتَـطَْمِئُن بِـِه الـنُّفُوُس إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر عـلى مـا تَـَشاُء َوفِـي قَـبَْضِتَك مَـْن فـي 
مَــَلُكوِت األَمْــِر والخَـــْلِق تَـفَْعُل مـا تَـَشاُء وتَـْحُكُم مـا تُـِريـُد، إنّـََك أَنْـَت اهللُ الـفَرُْد الـَواحِــــُد الـَعِزيـزُ الحَــــِميُد، 
أَْي رَبِّ تَــرَانــي مُـــقِبالً إِلَــيَك وآمِـــالً بَــَدائِـــعَ فَــْضلَِك وكَـــرَمِـــَك. أَسْــــــأَلُــَك يــا إِلــهي بِـــاملَـْشَعِر َواملَـَقامِ َوالــزَّمْـــزَمِ 
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ـذي بِـــهِ  ـذي جَـــــَعْلتَُه مَـــطَاَف املَـإِل األَعْـــَلى َومَـــقِبَل الــَوَرى َوبِـــالّـَ فَاِء َوبِـــاملَْسجِـِد األَقْــَصى َوبِـــِبيِتَك الّـَ َوالــصَّ
ــنْتَُه بِــــِطراِز الـــَختْمِ  أَظْهَـــــرَْت أَمْــــرََك وسُـــــــْلطَانَـــَك َوأَنْـــزَلْـــَت آيـــاتِــــَك َورَفَـــْعَت أَعْــــالَم نُـــْصرَتِــــَك فِــــي بِــــالِدَك وزَيّـَ
بِـنَي مِــْن عِــبَاِدَك َواملُخْــلِِصنَي مِــْن بَـِريّـَِتكَ  ا قَـدَّرْتَـُه لِـْلُمَقرَّ َوانْـَقطََعْت بِـِه نَـفََحاُت الـَوحْـــي بِـأَْن ال تُـخيِّبَِني عَــمَّ
إِنّـََك أَنْـَت الّـَذي َشهِـَدْت بِـُقْدرَتِــَك الـَكائِـنَاِت َوبِـَعظََمِتَك املُْمِكنَاِت ال يَـْمنَُعَك مـانِـعٌ واَل يَـْحُجبَُك شَـــــيٌْء إِنّـَكَ 
ْكُر يـا مَــْقُصوِدي أَْشهَـــُد أَنّـِي كُـــنُْت غَـافِــالً هَــَديْـتَِني  أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَقِديـُر. لَـَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي َولَـَك الـشُّ
إِلَـى صِــــــــرَاطِـــَك وكُــنُْت جـاهِــالً عَــلَّْمتَِني طُُرَق مَــرْضَـــــــــاتِــَك وَكُــنُْت راقِــًدا أَيْـَقظْتَِني لِـِذكْــرَِك وثَـنَائِــَك. يـا إِلـِهي 
َوبُـــْغيَِتي َورَجَــــــائِــــي َوعِـــــزَّتِــــَك عَــــبُْدك هـــذا اعْــــتَرََف ِبَعجْــــــزِِه وفَـــْقرِِه َوجَــــــِريـــراتِــــِه َوخَــــِطيئَاتِــــِه َوغَـــفَْلِتِه َوَجهْـــــلِِه، 
ماِء َوبِـــِكتَابِـــَك األَعْـــظَمِ  أَسْـــــــأَلُــَك بِـــاسْـــــــِمَك املُـَهيِْمِن عَـــَلى األَسْـــــــماِء َوبِـــأَمْـــواجِ بَحْـــــِر رَحْـــــَمِتَك يَــا فَــاطِـــــَر الــسَّ
اعَــــِة َوأَشْـــــــراطِـــــها، َوجَـــــَعلتَهُ  ــِذي هَــــَديْــَت بِـــِه األُمَـــَم َوأَخْــــبَرَْت فِـــيِه عِــــبَاَدَك بِـــالــِقيامَـــِة وظُــُهوراتِــــها، َوبِـــالــسَّ الّـَ
ــــرًا ألَْولِـيائِــَك َومُــنِْذرًا ألَعْــَدائِــَك بِــأَْن تَـْجَعَلِني فِــي كُــلِّ األَحْــــواِل صَـــــــــابِــرًا فِــي بَـالئِــَك َونـاظِـــرًا إِلـى أُفُـقِ  ُمبَشّـِ
ًكا بِــَحبِْل طَـاعَــِتَك َوعـامِـــالً بِــَما أَمَــرْتَـِني بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك إِنّـََك أَنْـَت الـَغفُوُر الـَكِريـُم. وإِنّـَكَ  فَـْضلَِك َومُــتََمسِّ

أَنَْت اهللُ رَبُّ الَعَلِمنَي.
ـذيـَن مَــا مَــنََعُهم شَــــــيٌْء مِـــَن األَشْــــــياءِ   أَْي رَبِّ صَـــــــــلِّ عَــلى سَــــــيِِّد يَـثْرَِب َوالـبَطَْحاِء َوعَــلى آلِـِه َوأَصْـــــــــحابِــِه الّـَ

َعْن نُْصرَِة أَْمرَِك يا َمْن ِفي َقبَْضِتَك زَِماُم اإِلنَْشاِء ال إِلَه إالَّ أَنَْت الَعلِيُم الَحِكيُم.
 

األَْقَدُس األَْعَلى
كِــتَاٌب مِــْن لَـدنّـا إِلـى الّـَِتي إِذْ سَـــــِمَعِت الـنَِّداَء عَــْن جِـــَهِة الـَعرِْش أَقـبََلْت َوقَـالَـْت ثُـمَّ نَـاَدْت بَـَلى يـا مَـْحبُوبَ 
الـَعارِفِـنَي. يـا أَمَـِتي لَـْو تَـْسَمِعنَي الـنَِّداَء الّـَِذي ارْتَـفَعَ فِـي هـِذِه األَيّـَامِ مِــْن حَــــْوِل عَــرْشِــــي لَـيَْجَعَلِك طَائِـرَةً 
فِــي هَــَواِء قُــْربِــي، ويُـْدخِــــَلِك فِــي مَــَلُكوتِــي ويُـنِْطُقِك بِــثَنَاِء نَـفِْسي بَـنْيِ إِمَــائِــي. كَـــذلِـَك نَـزَّلْــنَا لَــِك مـا يَـفرَحُ 
اُل الَقِديُم. اطَْمِئنِّي ِبفَْضِل َموالِك ثُمَّ اذِْكِريِه في اللَّيالِي َواألَيَّامِ إِنَُّه ُهو  ِبِه َقْلبُِك إِنَّ َربَِّك َلُهَو الفَضَّ
ْجِن, املََقرِّ الّـذي فِــيِه اسْـــــتََقرَّ عَــرْشُ  خَــيُْر الـذَّاكِــِريـَن. يـا إِلـهي ومَــْحبُوبِــي أَسْـــــَمعُ نِــَداَءَك مِــْن شَــــــطِْر الـسِّ
امِـــَك َوثَـنَائِــَك بَـنْيِ إِمَــائِــَك أَسْــــــأَلُــَك بِــاسْــــــِمَك الّـَـِذي  عَـــظََمِتَك َواقْــِتَدارَِك. أَْي رَبِّ َوفّـِْقِني عَـــَلى ِذكْـــرَِك فـي أَيّـَ
بِــــِه نُـــِصبَْت رَايـــاُت أَمْــــرَِك بَـــنْيَ عِــــبَاِدَك ورُفِــــَعْت أَعْــــالُم سَـــــــْلطَنَِتَك بَـــنْيَ خَــــْلِقَك بِــــأَْن ال تَـــطْرَُدنِــــي عَــــْن بَـــابِ 
ــَك أَنْـــتَ  ا قَـــدَّرْتَـــُه إِلمَـــائِـــَك الـــالئِـــي أَقْـــبَْلَن إِلـــى شَــــــــطِْر فَـــْضلَِك ومَـــطْلِعِ َوحْــــــيَك إِنّـَ فَـــْضلَِك وال تَـــْمنََعِني عَــــمَّ

املُْعِطي البَاِذُل الَعِزيزُ الَحِكيُم.
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األَْعظَُم األَبَْهى
ــــِتي آمَـــــنَْت بِـــــاهللِ املُــــَهيِْمِن الــــَقيُّومِ َوأَرَاَدْت مَـــــواْلهَــــــا إِذْ أَتَــــى ِبسُـــــــــْلطَانٍ  ـــا إِلَـــــى الّـَ  هــــذَا كِــــــتَاٌب مِــــــْن لَـــــُدنّـَ
مَــْشُهوٍد. لَـْو تَـنْظُِريـَن إِلَـى املَنْظَِر األَكْــبَِر لَـتََريْـَن مـالِـَك الـَقَدِر بَـنَي أَيـاِدي الّـَذيـَن هُــْم كَــفَُروا بِــاهللِ الـَعِزيـزِ 
ـُه مَـــعَ مَـــا َورََد عَـــَليِْه يَــنِْطُق لِــَسانُــُه بِـــِذكْــــِر اهللِ َويَــْمِشي رِجْـــــُلُه إِلَــى املَـْقُصوِد َويَتَحَـــــرَُّك قَــْلبُهُ  املَـْحبُوِب. إِنّـَ
عَــلى ِذكْـــِر املَـْحبُوِب َوبِــِإصْـــــــــبَِعِه يَتَحَــــرَُّك خَــيُْط الـُوجُــــوِد. اذْكُـــِري َربّـَِك يـا أَمَــِتي ِبهـذا الـذِّكْـــِر املَـذْكُـــوِر. يـا 
إِلـــهي ومَــــْحبُوبِــــي أَنـــا أَمَــــٌة مِــــْن إِمَــــائِــــَك أَقـــبَْلُت إِلَـــيَك وآمَــــنُْت بِــــَك بَـــْعَدمـــا أَعْــــرََض عَــــنَْك الـــِعبَاُد. أَْي رَبِّ 
اكْــــتُبِْني مِــــْن أَهْـــِل سُــــــرَاِدِق عِــــزَّتِـــَك َوخِــــيامِ عَـــظََمِتَك ثُــمَّ اجْـــــَعْلِني مِــــَن الــالَّئِـــي كُــــنَّ طــائِـــفاٍت حَـــــْوَل عَـــرْشِ 
إَِماَءَك  َعظََمِتَك َوأَقبَْلَن ِبُقُلوِبِهنَّ إَِلى َشطِْر رَِضاِئَك إِنََّك أَنَْت الَغِنيُّ ِفي ُكلِّ األَْحَواِل ارَْحْم ِعبَاَدَك َو

ثُمَّ اْحفَظُْهم ِفي َكنَِف ِحفِْظَك َوِحَمايَِتَك إِنََّك أَنَْت املُقتَِدُر املُتَعالِي الَعلِيُّ الَعِظيُم.
 
 

األَْقَدُم األَْعظَُم
ــِذيــَن كَــــفَُروا  ــِذيــَن طَــافُــوا حَـــــْولِــي مِــــْن الــِعبَاِد الّـَ  سُـــــــبَْحانَــَك يــا إِلــِهي تَــْعَلُم بَــالئِـــي َومَـــا َورََد عَـــَليَّ مِــــْن الّـَ
بِـــآيــاتِـــَك الــُكبَْرى وأَعْـــرَضُــــــــــوا عَـــْن طَــْلَعِتَك الــنَّْورَاِء، وعِــــزَّتِـــَك قَـــْد بَــَلَغِت الــباَليــا إِلــى مَـــَقامٍ ال تُــْحَصى وال 
ــَدنِـــي عَــــلى  ماِء، بِـــأَْن تُـــَؤيّـَ تَجْــــــِري مِــــْن قَـــَلمِ اإِلنْـــشاِء، أَسْـــــــأَلُـــَك يـــا مـــالِـــَك األَسْـــــــماِء وفَـــاطِـــــَر األَرِْض والـــسَّ
ا أَمَـرْتَـِني بِـِه فِـي أَلْـواحِـــَك بِـَحيُْث أَقُـومُ  شَـــــأٍْن ال يَـمنَُعِني شَـــــيٌْء عَــْن ِذكْــرَِك َوثَـنَائِـَك واَل يَـْشَغُلِني أَمْـٌر عَــمَّ
عَـــَلى أَمْــرَِك عَـــَلى شَــــــأٍْن أُعَـــرِّي رَأْسِـــــي وأَطْـُلعُ مِـــَن الــبَيِْت صَــــــــــائِــًحا بــاسْــــــِمَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك َونَــاطِــــًقا بِــِذكْـــرِكَ 
ـِتَك َويَــفَْعُلوَن مــا  أَشْـــــــراُر بَــِريّـَ بَــنْيَ عِـــبَاِدَك. َومــا قَــَضيُْت مــا قَــَضيَْت، َومــا أدَّيــُت مــا كَـــتَبَْت يَــْجتَِمعُ عَـــليَّ 
يَــشاُؤوَن فِــي سَــــــِبيلَِك. أَْي رَبِّ أَنــا املُشْــــــتاُق فِــي حُـــــبَِّك بِــَما ال يَشْــــــتاقُــُه أَحَـــــٌد، هــذا َجسَــــــِدي بَــنْيَ يَــَديْــكَ 
ـكَ  إِبْــراِز مَــا كُـــِنزَ فِــي خَـــزائِــِن عِـــْلِمَك. إِنّـَ َوُروحِــــي تِـــْلَقاَء َوجْــــِهَك، فَــافْــَعْل بِــِهَما مــا شِـــــئَْت إِلعْـــالِء كَـــلَِمِتَك َو

أَنَْت املُقتَِدُر َعلى ما تَشاُء وإِنََّك أَنَْت املَُهيِمُن َعلى ما تُِريُد.
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ِبْسِمِه املُبِدِع الَعليمِ الَحِكيمِ
 الـَعامَلنَِي.  اإِلمْـكاِن تَـَعالَـى اهللُ َربُّ إِنّـَُه لَـُروُح الـَحيَواِن ألَهْــِل   كِــتَاٌب أَنْـزَلَـُه الـرَّحْـــمُن مِــْن مَـَلُكوِت الـبَياِن َو
ُد اسْــــــــَمعِ الـــنَِّداَء مِـــــْن شَــــــــطْرِ  ــُه لَــــُهَو الـــنَِّبيُل فِــــي لَــــْوحٍ عَــــِظيمٍ يـــا ُمحـــمَّ ــُه إِنّـَ يَـــذْكُـــــُر فِــــيِه مَــــْن يَـــذكُـــــُر اهللَ َربّـَ
ـُه ال إِلــَه إالَّ أَنــا الــَعلِيُم الــَحِكيُم. كُــــْن هُـــبُوبَ  ــــــْدرَِة املُـرْتَــِفَعِة عــَلى أَرِْض الــزَّعْـــفَراِن إِنّـَ الــِكبْريــاِء مِــــَن السّـِ
ـُر بِــهِ  الـرَّحْــــمِن ألَشْــــــَجاِر اإِلمْــَكاِن َومُــَربّـِيها بِــاسْـــــمِ َربّـَِك الـَعاِدِل الـَخِبيِر. إِنّـَا أَرَْدنـا أَْن نَـذْكُــَر لَـَك مـا يَـتَذَكّـَ
ـامِ  ـا نَــنَْصحُ الــِعبَاَد فِـــي هــِذِه األَيّـَ ــــُهنَّ إِلــى اهللِ مَـــْولَــى املُخْـــلِِصنَي. إِنّـَ الــنَّاُس لِــيََدعُـــنَّ مــا عِـــنَْدهُـــْم َويَــتََوجّـَ
ـــتي فِــــيها تَــــَغبََّر َوجْــــــُه الــــَعْدِل َوأَنَــــارَْت َوجْــــــنَُة الَجهْـــــِل َوهُـــــِتَك سِـــــــتُْر الــــَعْقِل وغَــــاضَــــــــــــِت الــــرَّاحَــــــُة َوالــــَوفــــاءُ  الّـَ
َوفـاضَـــــــــِت املِـْحنَُة َوالـباَلُء َوفِــيها نُـِقَضِت الـُعُهوُد َونُـِكثَِت الـُعُقوُد ال يـْدري نَـفٌْس مـا يُـبِْصرُهُ ويُـْعِميِه َومـا 
يُـِضلُُّه َويَهْـــِديـُه. قُـْل يـا قَـومِ َدعُــوا الـرَّذائِــَل َوخُــذُوا الـفََضائِــَل. كُـــونُـوا قُـْدَوةً حَــــَسنًَة بَـنْيَ الـنَّاِس َوصَـــــــــِحيفَةً 
ـــُر بِـــَها األُنَــاُس. مَـــْن قَــاَم لِخِــــْدمَـــِة األَمْـــِر لَــُه أَْن يَــْصَدَع بِـــالْــِحْكَمِة َويَــْسَعى فِـــي إِزالَــِة الَجهْــــِل عَـــنْ  يَــتَذَكّـَ
ـِفُقوا فِــي رَأْيِــُكْم َواجْــــَعُلوا إِشْــــــراقَــَكْم أَفْــَضَل مِـــْن عَـــِشيُِّكمْ  ـِة. قُــْل أَِن اتَّحِــــُدوا فِــي كَـــلَِمِتُكْم َواتّـَ بَــنْيِ الــبَِريّـَ
وغَـــَدكُــــم أَحْـــــَسَن مِــــْن أَمْـــِسُكم. فَـــْضُل اإِلنْـــَساِن فـــي الخِـــــْدمَـــِة َوالـــَكَماِل ال فِـــي الـــزِّيـــنَِة َوالـــثَّْرَوِة َواملَــاِل. 
يــاِء. قُــْل ال تَــْصرِفُــوا  يْــِب َوالــرِّ اجْـــــَعُلوا أَقْــوالَــُكْم مُـــقدَّسَــــــًة عَـــْن الــزَّيْــغِ َوالــَهوى َوأَعْـــمالَــُكْم مُـــنَزَّهَـــًة عَـــْن الــرَّ
ْخِصيَِّة.  نُـُقوَد أَعْـــمارِكُـــُم الـنَِّفيَسِة فِــي املُشْــــــتََهياِت الـنَّفِْسيَِّة، واَل تَـْقتَِصُروا األُمُــوَر عَـــَلى مَــنَافِــِعُكُم الـشَّ
أَنْــــِفُقوا إِذا َوجَـــــــْدتُــــْم َواصْــــــــــــِبُروا إِذا فَــــَقْدتُــــْم إِنَّ بَــــْعَد كُـــــلِّ شِـــــــدٍَّة رَخــــاًء َومَـــــعَ كُـــــلِّ كَـــــَدٍر صَــــــــــــفاًء. اجْـــــــتَِنبُوا 
يُوخِ َواألَرامِــــِل. قُـــلْ  ِغيِر َوالــَكِبيِر َوالــشُّ ُكوا بِـــما يَــنْتَِفعُ بِـــِه الــَعالَـــُم مِــــْن الــصَّ الــتََّكاهُــــَل َوالــتََّكاسُـــــــل َوتَــَمسَّ
افِــيَِة املُـِنيرَِة. قُــْل يَـا  ُكوِك فِــي الـُقُلوِب الـصَّ ِة َوشَــــــْوَك الـشُّ إِيّـَاكُـــْم أَْن تَـزْرَعُـــوا زُؤَاَن الـُخُصومَــِة بَـنْيَ الـبَِريّـَ
صَـــــــــــافِــــي سَـــــــْلَسِبيِل املَــَحبَِّة َويَـــنَقِطعُ بِــــِه عَــــرُْف املَــَودَِّة. لَـــَعْمِري قَـــدْ  أَحِـــــبَّاَء اهللِ ال تَـــْعَمُلوا مَــــا يَـــتَكدَُّر بِــــِه 
أَبْــنَاِء جِــــنِْسُكم. َولَـــيْسَ  ِغينَِة َوالــِعنَاِد. لَـــيَْس الفَخْــــُر لِــُحبُِّكْم أَنْــفَُسُكْم، بَــْل لِــُحبِّ  خُــــلِْقتُْم لِــْلوَِداِد ال لِــلضَّ
الـــَعالَـــَم. كُـــــونُـــوا فـــي الـــطَّرِْف عَــــِفيفًا َوفِــــي الـــيَِد أَمِـــــينًا َوفِــــي  الـــفَْضُل مِلَــْن يُـــِحبُّ الـــَوطَـــَن بَـــْل مِلَــْن يُـــِحبُّ 
الــُعَلَماِء فِـــي الــبََهاِء واَل تُــَصغُِّروا قَـــْدَر مَـــنْ  ـــرًا. ال تُــْسِقطُوا مَـــنْزِلَـــَة  الــلَِّساِن صَــــــــــاِدقًـــا َوفِـــي الــَقْلِب مُـــتَذَكّـِ
يَـــعِدُل بَـــينَُكْم مِـــــَن األُمَــــرَاِء. اجْــــــَعُلوا جُــــــنَْدكُـــــُم الـــَعْدَل وسِـــــــالَحَــــــكُم الـــَعْقَل َوشِـــــــيََمُكُم الـــَعفَْو َوالـــفَْضَل َومَــــا 

ِبنَي ... تَفْرَُح ِبِه أَفِئَدةُ املَُقرَّ

(ُمْقتَطَفَاٌت ِمْن َلوْحِ الِحْكَمِة) 

���١٥



الَكلَِماُت املَْكنُونَُة

ُهوَ البَِهيُّ األَبَْهى
إِنَّا أََخذْنَا َجَواِهرَهُ  النَِّبيِّنَيِمْن َقبُْل. َو َعَلى   هذَا َما نُزَِّل ِمْن َجبَُروِت الِعزَِّة ِبلَِساِن الُقْدرَِة َوالُقوَِّة 
َوأَْقَمْصنَاهُ َقِميَص االْخِتَصاِر فَْضالً َعَلى األَْحبَاِر لِيُوفُوا ِبَعهِد اهللِ َويُؤَدُّوا أََمنَاِتِه ِفي أَنفُِسِهم 

ولِيَُكونُنَّ ِبَجْوَهِر التَُّقى ِفي أَرِْض الرُّوحِ ِمَن الفَاِئِزيَن.

يَا ابَْن الرُّوحِ
الَقوِل اْملِْك َقْلبًا َجيًِّدا َحَسنًا ُمِنيرًا لِتَْملَِك ُمْلًكا َداِئًما بَاِقيًا أَزاَلً َقِديًما. ِل  ِفي أَوَّ

 
يَا ابَْن الرُّوحِ

 أََحبُّ األَْشيَاِء ِعنِْدَي اإِلنَْصاُف، ال تَرَْغْب َعنُْه إِْن تَُكْن إَِليَّ رَاِغبًا واَل تَْغفَْل ِمنُْه لِتَُكوَن لِي أَِمينًا 
أََحٍد ِفي  ال ِبَمعرِفَِة  َوأَنَْت تَُوفَُّق ِبذلَِك أَْن تَُشاِهَد األَْشيَاَء ِبَعيِْنَك ال ِبَعنْيِ الِعبَاِد َوتَعرِفََها ِبَمعرِفَِتَك 

ْر ِفي ذلَِك َكيَف يَنبَِغي أَْن تَُكوَن. ذلَِك ِمْن َعِطيَِّتي َعَليَْك َوِعنَايَِتي َلَك فَاْجَعْلُه أََماَم  الِبالِد فَكِّ
َعيْنَيَْك.

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 ُكنُْت ِفي ِقَدمِ ذَاِتي َوأَزَلِيَِّة َكيْنُونَِتي، َعرَفُْت ُحبِّي ِفيَك َخَلْقتَُك َوأَْلَقيُْت َعَليَْك ِمثَالِي َوأَظَْهرُْت َلَك 

َجَمالِي .
 

*  *  *

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 أَْحبَبُْت َخْلَقَك فََخَلْقتَُك، فَأَْحِببِْني َكيْ أَذُْكرََك َوِفي ُروحِ الَحيَاِة أُثَبِّتَُك.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

 أَْحِببِْني ألُِحبََّك إِْن َلْم تُِحبَِّني َلْن أُِحبََّك أَبًَدا فَاْعرِْف يَا َعبُْد.
 

يَا ابَْن الوُُجوِد
 رِْضَوانَُك ُحبِّي َوَجنَّتَُك َوْصلِي فَاْدُخْل ِفيَها وال تَْصِبْر، هذَا َما ُقدَِّر َلَك ِفي َمَلكوِتنَا األَْعَلى 

َوَجبَُروِتنَا األَْسنَى .
 

���١٦



يَا ابَْن البََشِر
إِْن تُرِْد رَِضاِئي فَأَْغِمْض َعْن رَِضاِئَك لِتَُكوَن ِفيَّ فَاِنيًا   إِْن تُِحبَّ نَفِْسي فَأَْعرِْض َعْن نَفِسَك َو

َوأَُكوَن ِفيَك بَاِقيًا.
 

يَا ابَْن الرُّوحِ
 َما ُقدَِّر َلَك الرَّاَحُة إاِلَّ ِبِإعرَاِضَك َعْن نَفِسَك وإِقبَالَِك ِبنَفِْسي ألَنَُّه يَنْبَِغي أَْن يَُكوَن افِْتَخارَُك 

ِباْسِمي ال ِباْسِمَك َواتِّكاُلَك َعَلى َوْجِهي ال َعَلى َوْجِهَك ألَنِّي َوْحِدي أُِحبُّ أَْن أَُكوَن َمْحبُوبًا فَْوَق 
ُكلِّ َشيٍء.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

 ُحبِّي ِحْصِني َمْن َدَخَل ِفيِه نََجا َوأَِمَن وَمْن أَْعرََض َغَوى وَهلَِك. 

يَا ابَْن البَيَاِن
 ِحْصِني أَنَْت فَاْدُخْل ِفيِه لِتَُكوَن َسامِلًا، ُحبِّي ِفيَك فَاعرِفُْه ِمنَْك لِتَجَِدِني َقِريبًا.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

 ِمْشكاِتي أَنَْت َوِمْصبَاِحي ِفيَك فَاْستَِنْر ِبِه واَل تَفَْحْص َعْن َغيِري ألَنِّي َخَلْقتَُك َغِنيًّا َوَجَعْلُت 
النِّْعَمَة َعَليَْك بَالَِغًة.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

 َصنَْعتَُك ِبأَيَاِدي الُقوَِّة َوَخَلْقتَُك ِبأَنَاِمِل الُقْدرَِة َوأَْوَدْعُت ِفيَك َجوَهَر نُوِري فَاْستَغِن ِبِه َعْن ُكلِّ 
َشيٍْء، ألَنَّ ُصنِْعي َكاِمٌل َوُحْكِمي نَاِفذٌ ال تَُشكَّ ِفيِه واَل تَُكْن ِفيِه ُمِريبًا.

يَا ابَْن الرُّوحِ
 َخَلْقتَُك َغِنيًّا َكيَْف تَفْتَِقُر َوَصنَعتَُك َعِزيزًا ِبَم تَْستَِذلُّ َوِمْن َجوَهِر الِعْلمِ أَظَْهرتَُك لَِم تَْستَعلُِم َعْن 

ُدوِني وِمْن ِطنيِ الُحبِّ َعَجنْتَُك َكيَف تَْشتَِغُل ِبَغيِري فَأَرِْجعِ البََصَر إَِليَك لِتَجَِدِني ِفيَك َقاِئًما َقاِدرًا 
ُمقتَِدرًا َقيُّوًما.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

 أَنَْت ُمْلِكي َوُمْلِكي ال يَفْنَى، َكيَْف تََخاُف ِمْن فَنَاِئَك، وأَنَْت نُوِري َونُوِري ال يُطْفَى، كيَف 
تَْضطَرُِب ِمْن إِطْفَاِئَك، َوأَنَْت بََهاِئي َوبََهاِئي ال يُْغَشى َوأَنَت َقِميِصي َوَقِميِصي ال يَبَْلى فَاْستَرِْح 

ِفي ُحبَِّك إِيَّاَي لَِكي تَجَِدِني ِفي األُفُِق األَْعَلى.

���١٧



يَا ابَْن البَيَاِن
إِْن  أَبًَدا َو ْه ِبَوْجِهي َوأَْعرِْض َعْن َغيِْري ألَنَّ ُسْلطَاِني بَاٍق ال يَزُوُل أَبًَدا َوُمْلِكي َداِئٌم ال يَُحوُل   َوجِّ

تَطُْلْب ِسَواِئيَ َلْن تَجَِد َلْو تَفَْحُص ِفي الُوُجوِد َسرَْمًدا أَزاَلً.
 

يَا ابَْن النُّوِر
 انَْس ُدوِني َوآِنْس ِبُروُحي هذَا ِمْن َجْوَهِر أَْمِري فَأَْقِبْل إَِليِْه.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

 اْكِف ِبنَفِْسي َعْن ُدوِني واَل تَطُْلْب ُمِعينًا ِسَواِئي ألَنَّ َما ُدوِني َلْن يَكِفيَِك أَبًَدا.

يَا ابَْن الرُّوحِ
 ال تَطُْلْب ِمنِّي َما ال نُِحبُُّه لِنَفِسَك ثُمَّ ارَْض ِبَما َقَضيْنَا لَِوْجِهَك ألَنَّ َما يَنفَُعَك هذَا إِْن تَُكْن ِبِه 

اِضيًا َر
 

يَا ابَْن املَنْظَِر األَْعَلى
 أَْوَدْعُت ِفيَك ُروًحا ِمنِّي لِتَُكوَن َحِبيبًا لِي لَِم تَرَْكتَِني َوطََلبَْت َمْحبُوبًا ِسَواِئي.

 
 

يَا ابَْن الرُّوحِ
 َحقِّي َعَليَْك َكِبيٌر ال يُنَْسى َوفَْضلِي ِبَك َعِظيٌم ال يُْغَشى َوُحبِّي ِفيَك َمْوُجوٌد ال يَُغطَّى َونُوِري َلَك 

َمْشُهوٌد ال يُْخفَى .
 

يَا ابَْن البََشِر
َجِر األَبَْهى الفََواِكَه األَْصفَى َكيَْف أَعرَْضَت َعنُه َورَِضيَت ِبالَِّذي ُهَو أَْدنَى.   َقدَّرُْت َلَك ِمَن الشَّ

فَارِْجعْ إَِلى َما ُهَو َخيٌر َلَك ِفي األُفُِق األَْعَلى.
 

يَا ابَْن الرُّوحِ
 َخَلْقتُك عالِيًا َجَعْلَت نَفَْسَك َداِنيًَة فَاْصَعْد إَِلى َما ُخلِقَت َلُه.

 
يَا ابَْن الَعَماِء

. ا نُِحبُّ وأَْقبَْلَت إَِلى َما تُِحبُّ  أَْدُعوَك إَِلى البََقاِء َوأَنَْت تَبْتَِغي الفَنَاَء، ِبَم أَْعرَْضَت َعمَّ
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يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 ال تَتََعدَّ َعْن َحدَِّك وال تَدَّعِ َما ال يَنْبَِغي لِنَفِْسَك، اْسُجْد لِطَْلَعِة َربَِّك ِذي الُقْدرَِة َواالْقِتَداِر.

 
يَا ابَْن الرُّوحِ

أَْلَعُن َعَليَْك  أرَاَك ِفي ُسوِء َحالَِك َو  ال تَفَتَِخْر َعَلى املِْسكنيِ ِبافِْتَخاِر نَفِْسَك ألَنِّي أَْمِشي ُقدَّاَمُه َو
إَِلى األَبَِد.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

 َكيَْف نَِسيَت ُعيُوَب نَفِْسَك َواْشتََغْلَت ِبُعيُوِب ِعبَاِدي. َمْن كاَن َعَلى ذلَِك فََعَليِْه َلْعنٌَة ِمنِّي.
 

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 ال تَنَفَّْس ِبَخطَِإ أََحٍد َما ُدْمَت َخاِطئًا وإِْن تَفَْعْل ِبَغيِْر ذَلَِك َملُعوٌن أَنَْت وأَنَا َشاِهٌد ِبذَلَِك.

 
 

يَا ابَْن الرُّوحِ
 أَيِْقْن ِبأَنَّ الَّذي يَأُمُر النَّاَس ِباْلَعْدِل َويَرْتَِكُب الفَْحَشاَء ِفي نَفِْسِه إنَُّه َليَْس ِمنِّي َوَلْو َكاَن َعَلى 

اْسِمي.
 

يَا ابَْن الوُُجوِد
 ال تَنِْسْب إَِلى نَفٍْس َما الَ تُِحبُُّه لِنَفِسَك واَل تَُقْل َما الَ تَفَْعْل، هذَا أَْمِري َعَليَْك فَاْعَمْل ِبِه.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

 ال تَْحرِْم َوْجَه َعبِْدي إِذَا َسأََلَك ِفي َشيٍْء، ألَنَّ َوْجَهُه َوْجِهي فَاْخَجْل ِمنِّي.
 

يَا ابَْن الوُُجوِد
 َحاِسْب نَفَْسَك ِفي ُكلِّ يَْومٍ ِمْن َقبِْل أَْن تَُحاَسَب ألَنَّ املَْوَت يَأِْتيَك بَْغتًَة َوتَُقوُم َعَلى الِحَساِب ِفي 

نَفِْسَك.
 

يَا ابَْن الَعَماِء
َجَعْلُت َلَك املَْوَت ِبَشارَةً َكيَْف تَْحزَُن ِمنُْه َوَجَعلُت النُّوَر َلَك ِضيَاًء َكيَف تَْحتَجُِب َعنُْه.
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يَا ابَْن الرُّوحِ
ْن ِفيِه لِتَستَِريحَ إَِلى أَبَِد  رَُك فَاْستَبِشْر ِبِه َوإَِلى َمَقرِّ الُقْدِس أَْدُعوَك تََحصَّ  ِبِبَشارَِة النُّوِر أُبَشِّ

األَبَِد.
 

يَا ابَْن الرُّوحُ
رَُك ِباألُنِْس َكيَف تَْحزَُن َوُروُح األَْمِر يَُؤيُِّدَك َعَلى األَْمِر َكيَف تَْحتَجُِب َونُوُر   ُروُح الُقْدِس يُبَشِّ

. الَوجِه يَْمِشي ُقدَّاَمَك َكيَف تَِضلُّ
 

يَا ابَْن اإِلنَساِن
 ال تَْحزَْن إاِلَّ ِفي بُْعِدَك َعنَّا واَل تَفْرَْح إاِلَّ ِفي ُقْرِبَك ِبنَا والرُُّجوعِ إَِليْنَا.

 
* * *

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
افْرَْح ِبُسُروِر َقْلِبَك لِتَُكوَن َقاِبالً لِلَِقاِئي َوِمرآةً لَِجَمالِي .

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

 ال تَُعرِّ نَفَْسَك َعْن َجِميِل رَِداِئي واَل تَْحرِْم نَِصيبََك ِمْن بَِدِيعِ ِحيَاِضي لِئاَلَّ يَأُخذََك الظََّمأُ ِفي 
َسرَْمِديَِّة ذَاِتي.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

ا تَْهَوى طََلبًا لِرَِضاِئي.  اْعَمْل ُحُدوِدي ُحبًّا لِي ثُمَّ انَْه نَفَْسَك َعمَّ
 

* * *
يَا ابَْن اإِلنَساِن

 ال تَتْرَُك أََواِمري ُحبًّا لَِجَمالِي واَل تَنَْس َوَصايَاَي ابِْتَغاًء لِرَِضاِئي.
 

يَا ابَْن اإِلنَساِن
ألَمرِنَا  َماِء َلْن تَجَِد الرَّاَحَة إاِلَّ ِبالُخُضوعِ   ارُْكْض ِفي بَرِّ الَعَماِء ثُمَّ أَْسرِْع ِفي َميَداِن السَّ

َوالتَّواُضعِ لَِوْجِهنَا.
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يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 َعظِّْم أَْمِري ألُظِْهَر َعَليَْك ِمْن أَْسرَاِر الِعظَمِ َوأُْشِرَق َعَليَْك ِبأَنَْواِر الِقَدمِ.

 
* * *

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 ُكْن لِي َخاِضًعا ألَُكوَن َلَك ُمتََواِضًعا وُكْن ألَمِري نَاِصرًا لِتَُكوَن ِفي املُْلِك َمنُْصورًا.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

 اذُْكرِْني ِفي أَرِْضي ألَذُْكرََك ِفي َسَماِئي، لِتََقرَّ ِبِه َعيْنَُك وتََقرَّ ِبِه َعيِني.
 

يَا ابَْن الَعرِْش
 َسْمُعَك َسَمِعي فَاْسَمعْ ِبِه وبََصرَُك بََصِري فَأَبِْصْر ِبِه لِتَْشَهَد ِفي ِسرَِّك لِي تَْقِديًسا َعلِيًّا ألَْشَهَد 

َلَك ِفي نَفِْسي َمَقاًما رَِفيًعا.
 

* * *
يَا ابَْن الوُُجوِد

 اْستَشِهْد ِفي َسِبِيلي رَاِضيًا َعنِّي َوَشاِكرًا لَِقَضاِئي فَتَْستَِريحَ َمِعي ِفي ِقبَاِب الَعظََمِة َخْلَف 
ُسرَاِدِق الِعزَِّة.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

ر ِفي أَْمرَِك وتََدبَّْر ِفي ِفْعلَِك، أَتُِحبُّ أَْن تَُموَت َعَلى الِفرَاِش أَو تُْستَْشِهَد ِفي َسِبيلِي َعَلى   فَكِّ
التُّرَاِب َوتَُكوَن َمطْلِعَ أَْمِري وَمظَْهَر نُوِري ِفي أَْعَلى الِفرَْدْوِس، فَأَنِْصْف يَا َعبُد.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

ُب َشْعرَِك ِمْن َدَمَك َلكاَن أَكبََر ِعنِْدي َعْن َخْلِق الَكْوننَيِ َوِضيَاِء الثََّقَلنْيِ فَاْجَهْد ِفيِه   َوَجَمالِي، تََخضُّ
يَا َعبُد.

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
بُْر ِفي َقَضاِئي َواالْصِطبَاُر ِفي بَالِئي.  لُِكلِّ َشيٍء َعالَمٌة وَعالَمُة الُحبِّ الصَّ
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يَا ابَْن اإِلنَْساِن
اِدُق يَرُجو الباَلَء كرََجاِء الَعاِصي إَِلى املَْغِفرَِة َواملُذِْنِب إَِلى الرَّحَمِة .  أمْلُِحبُّ الصَّ

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

َك املََشقَُّة   إِْن ال يُِصيبَُك الباَلَُء ِفي َسِبِيلِي َكيَْف تَسُلُك ُسبَُل الرَّاِضنَي ِفي رَِضاِئي وإِْن ال تََمسَّ
َشْوًقا لِلَِقاِئي َكيَْف يُِصيبَُك النُّوُر ُحبًّا لَِجَمالِي.

 
* * *

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 بَالِئي ِعنَايَِتي، ظَاِهرُهُ نَاٌر ونَْقَمٌة َوبَاِطنُُه نُوٌر َورَْحَمٌة فَاْستَِبْق إَِليِْه لِتَُكوَن نُورًا أَزَلِيًّا َوُروًحا 

ِقَدَميًّا َوُهَو أَْمِري فَاْعرِفُْه.
 

يَا ابَْن البََشِر
ِكْلتَيِْهَما تَزُوالِن ِفي ِحنيٍ  َك ِذلٌَّة ال تَْحزَْن ِمنَْها ألَنَّ  ال تَفْرَْح ِبَها وإِْن تََمسَّ  إِْن أََصابَتَْك ِنْعَمٌة 

َوتَِبيَداِن ِفي َوقٍت.
 

يَا ابَْن الوُُجوِد
ال تََخْف ألَنَّ  َك الفَْقُر ال تَْحزَْن ألَنَّ ُسْلطَاَن الِغنَى يَنِْزُل َعَليَْك ِفي َمَدى األَيَّامِ، َوِمَن الذِّلَِّة   إِْن يََمسَّ

الِعزَّةَ تُِصيبَُك ِفي َمَدى الزََّماِن.

يَا ابَْن الوُُجوِد
الفَاِنيََة  هِذِه الَحيَاةَ الِقَدِميََّة األَزَلِيََّة فاتْرُْك هِذِه الدَّوَلَة   إِْن تُِحبَّ هِذِه الدَّْوَلَة البَاِقيََة األَبَِديََّة َو

الزَّاِئَلَة.
 

يَا ابَْن الوُُجوِد
 ال تَْشتَِغْل ِبالدُّنْيَا ألَنَّ ِبالنَّاِر نَْمتَِحُن الذََّهَب َوِبالذََّهِب نَْمتَِحُن الِعبَاَد.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

الَغنَاَء ِفي  أَنَْت َعرَفَْت َغنَاَء نَفِْسَك ِفيِه َوأَنَا َعرَفُْت   أَنَْت تُِريُد الذََّهَب َوأَنَا أُِريُد تَنِْزيَهَك َعنُه َو
تَقِديِسَك ِمنُْه، َوَعْمِري هذَا ِعْلِمي َوذلَِك ظَنَُّك، َكيَف يَْجتَِمعُ أَْمِري َمعَ أَمرَِك.

 
* * *
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يَا ابَْن اإِلنَْساِن
َماِء ِمْن ُكنُوِز ِعزِّ ال تَفْنَى َوَخزَاِئِن َمْجٍد ال تَبَْلى، َولِكْن   أَنِْفْق َمالِي َعَلى فَُقرَاِئي لِتُنِْفَق ِفي السَّ

َوَعْمِري إِنْفَاُق الرُّوحِ أَْجَمُل َلو تَُشاِهُد ِبَعيِني.
 

يَا ابَْن البََشِر
 َهيَكُل الُوُجوِد َعرِْشي نَظِّفُْه َعْن ُكلِّ َشيٍْء الْسِتَواِئي ِبِه َواْسِتْقرَاِري َعَليِْه.

 
يَا ابَْن الوُُجوِد

رَْها لِظُُهوِري.  فُؤَاُدَك َمنْزِلِي، َقدِّْسُه لِنُزُولِي، وُروُحَك َمنْظَِري، طَهِّ
 

* * *

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 أَْدِخْل يََدَك ِفي َجيِْبي ألَرْفَعَ رَأِْسي َعْن َجيِْبَك ُمْشرًِقا ُمِضيئًا.

 
 

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
 اْصَعْد إَِلى َسَماِئي لَِكيْ تََرى وَِصالِي لِتَْشرََب ِمْن زاُلِل َخْمٍر ال ِمثَاَل وَكُؤوِس َمْجٍد ال زََواَل.

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

 َقْد َمَضى َعَليَك أَيَّاٌم َواْشتََغْلَت ِفيَها ِبَما تَْهَوى ِبِه نَفُْسَك ِمَن الظُّنُوِن َواألَْوَهامِ. إَِلى َمتَى تَُكوُن 
ْمَس ارْتَفََعْت ِفي َوَسِط الزََّواِل، َلَعلَّ تُْشِرُق  رَاِقًدا َعَلى ِبَساِطَك، ارْفَعْ رَأَْسَك َعِن النُّومِ، إِنَّ الشَّ

َعَليَْك ِبأَنَواِر الَجَماِل.

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
نَاِء ِفي ِسينَاِء َقْلِبَك، فَأَفْرِغْ نَفَْسَك َعِن   أَْشرَْقُت َعَليَك النُّْوَر ِمْن أُفُِق الطُّوِر، ونَفَْخُت ُروَح السَّ

الُحُجبَاِت َوالظُّنُونَاِت ثُمَّ اْدُخْل َعَلى الِبَساِط لِتَُكوَن َقاِبالً لِْلبََقاِء واَلِئًقا لِلَِّقاِء َكيْال يَأُخذََك َمْوٌت واَل 
نََصٌب وال ُلُغوٌب. 

 
يَا ابَْن اإِلنَْساِن

 أَزَلِيَِّتي إِبَْداِعي أَبَْدْعتَُها َلَك فاْجَعْلَها رَِداًء لَِهيَْكلَِك، َوأََحِديَِّتي إِْحَداِثي اْختَرَعتَُها ألَجلَِك، 
فَاْجَعلَها َقِميَص نَفِْسَك لِتَُكوَن َمْشِرَق َقيُّوِميَِّتي إَِلى األَبَِد.
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يَا ابَن اإِلنَْساِن
 َعظََمِتي َعِطيَِّتي إَِليَْك وَِكبِْريَاِئي رَْحَمِتي َعَليَْك َوَما يَنْبَِغي لِنَفِْسي ال يُْدرُِكُه أََحٌد وَلْن تُْحِصيَُه 

ًما لَِخْلِقي. نَفٌْس َقْد أَْخزَنْتُُه ِفي َخزَاِئِن ِسرِّي وََكنَاِئِز أَْمِري تََلطُّفًا لِِعبَاِدي َوتَرَحُّ
 
 

يَا أَبْنَاَء الُهوِيَِّة ِفي الَغيِْب
 َستُْمنَُعوَن َعْن ُحبِّي َوتَْضطَرُِب النُّفُوُس ِمْن ِذْكِري ألَنَّ الُعُقوَل َلْن تُِطيَقِني َوالُقُلوَب َلْن تََسَعِني.

 
يَا ابَْن الَجَماِل

 َوُروِحي َوِعنَايَِتي ثُمَّ رَْحَمِتي َوَجَمالِي ُكلُّ َما نَزَّْلُت َعَليَْك ِمْن لَِساِن الُقْدرَِة وَكتَبْتُُه ِبَقَلمِ الُقوَِّة َقْد 
نَزَّْلنَاهُ َعَلى َقْدرَِك َوَلْحِنَك ال َعَلى َشأِْني َوَلْحِني.

يَا أَبْنَاَء اإِلنَْساِن
ُروا ِفي ُكلِّ ِحنيٍ ِفي   َهْل َعرَفْتُْم لَِم َخَلْقنَاُكْم ِمْن تُرَاٍب َواِحٍد، لِئاَلَّ يَفْتَِخَر أَحٌد َعَلى أََحٍد، َوتَفَكَّ

َخْلِق أَنْفُِسُكْم، إِذًا يَنْبَِغي َكَما َخَلْقنَاُكم ِمْن َشيٍْء َواِحٍد أَْن تَُكونُوا َكنَفٍْس َواِحَدٍة، ِبَحيُْث تَْمُشوَن 
َعَلى رِْجٍل َواِحَدٍة وتَأُكُلوَن ِمْن فَمٍ َواِحٍد َوتَْسُكنُوَن ِفي أَرٍْض َواِحَدٍة َحتَّى تَظَْهَر ِمْن َكيْنُونَاِتُكْم 

َوأَْعَمالُِكْم َوأَفَْعالُِكْم آيَاُت التَّْوِحيِد َوَجَواِهُر التَّْجِريِد، هذا نُْصِحي َعَليُْكْم يَا َمألَ األَنَْواِر 
فَانْتَِصُحوا ِمنُْه لِتَجُِدوا ثََمرَاِت الُقْدِس ِمْن َشَجِر ِعزٍّ َمِنيعٍ.

 

يَا أَبْنَاَء الرُّوحِ
 أَنْتُْم َخزَاِئِني ألَنَّ ِفيُكم َكنَزُْت آللِئَ أَْسرَاِري َوَجَواِهَر ِعْلِمي فَاْحفَظُوَها لِئاَلَّ يَطَّلِعَ َعَليَْها أَْغيَاُر 

ِعبَاِدي وأَْشرَاُر َخْلِقي.
 

يَا ابَْن َمْن َقاَم ِبذَاِتِه ِفي َمَلُكوِت نَفِْسِه
 اْعَلْم ِبأَنِّي َقْد أَرَْسْلُت إَِليَْك َرَواِئحَ الُقْدِس ُكلََّها وأَتَْمْمُت الُقْوَل َعَليَْك َوأَْكَمْلُت النِّْعَمَة ِبَك َورَِضيُت 

َلَك َما رَِضيُت لِنَفِسي فَارَْض َعنِّي ثُمَّ اْشُكْر لِي.
 
 

يَا ابَْن اإِلنَْساِن
إِْن َلْن تَْقِدَر َعَلى ذلَِك فاْجَعِل املَِداَد ِمْن  اْكتُْب ُكلَّ َما أَلَقيْنَاَك ِمْن ِمَداِد النُّوِر َعَلى َلْوحِ الرُّوحِ َو
إِْن َلْن تَْستَِطيعَ فَاْكتُْب ِمَن املَِداِد األَْحَمِر الَِّذي ُسِفَك ِفي َسِبِيلِي إِنَُّه أَْحَلى   َجوَهِر الفُؤَاِد َو

 ِعنِْدي ِمْن ُكلِّ َشيٍْء لِيَثْبَُت نُورُهُ إَِلى األَبَِد. 

���٢٤



َكلِماُت الِحْكَمِة

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

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

 
رَأُْس الدِّيِن

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

أَْصُل الِعزَِّة
 ُهَو الَقنَاَعُة ِبَما ُرِزَق ِبِه َواالْكِتفَاُء ِبَما ُقدَِّر َلُه.

 
أَْصُل الُحبِّ

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

أَْصُل الذِّْكِر
 ُهَو الِقياُم َعَلى ِذْكِر املَذُْكوِر َوِنسيَاُن ُدوِنِه.

 
ِل رَأُس التَّوَكُّ

إِذْ   ُهو اْقِترَاُف الَعبِْد َواْكِتَسابُُه ِفي الدُّنْيَا َواْعِتَصاُمُه ِباهللِ َوانِْحَصاُر النَّظَِر إَِلى فَْضِل َمواْلَهُ 
إَِليِْه يَرِْجعُ أُُموُر الَعبِْد ِفي ُمنَقَلِبِه َوَمثَواهُ .

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

 
رأَُس الِفطْرَِة

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

رَأَُس اإِلْحَساِن
 ُهَو إِظَْهاُر الَعبِد ِبَما أَنَعَمُه اهللُ َوُشْكرُهُ ِفي ُكلِّ األَْحَواِل َوَجِميعِ األَْحيَاِن.
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رَأُس التَِّجارَِة
 ُهَو ُحبِّي، ِبِه يَْستَْغِني ُكلُّ َشيٍْء َعْن ُكلِّ َشيٍْء َوِبُدوِنِه يَفْتَِقُر ُكلُّ َشيٍْء َعْن ُكلِّ َشيٍْء، وَهذَا َما رُِقَم 

ِمْن َقَلمِ ِعزٍّ ُمِنيٍر.
 

رَأُس اإِليَماِن
 ُهَو التََّقلُُّل ِفي الَقْوِل َوالتََّكثُُّر ِفي الَعَمِل، وَمْن َكاَن أَقَواُلُه أَزْيََد ِمْن أَْعَمالِِه فَاْعَلُموا أَنَّ َعَدَمُه َخيٌر 

ِمْن ُوُجوِدِه وفَنَاَءهُ أَحَسُن ِمْن بََقاِئِه.
 

أَْصُل الَعاِفيَِة
ْمُت َوالنَّظَُر إَِلى الَعاِقبَِة واالنِْزَواُء َعِن البَِريَِّة .  ُهَو الصَّ

 
ِة  رَأُس الِهمَّ

الفَُقرَاِء ِمْن إِْخَوِتِه ِفي ِديِنِه.  ُهَو إِنْفَاُق املَرِْء َعَلى نَفِْسِه َوَعَلى أَْهلِِه َو
 

َجاَعِة رَأُس الُقْدرَِة َوالشَّ
 ُهَو إِْعالُء َكلَِمِة اهللِ َواالْسِتَقاَمُة َعَلى ُحبِِّه.

 
رِّ أَْصُل ُكلِّ الشَّ

إِْقبَاُلُه إَِلى َهَواهُ.  ُهَو إِْغفَاُل الَعبِْد َعْن َموالهُ َو
 

أَْصُل النَّاِر
 ُهَو إِنَْكاُر آيَاِت اهللِ َواملَُجاَدَلُة ِبَمْن يَنِْزُل ِمْن ِعنِْدِه َواإِلْعرَاُض َعنُْه َواالْسِتْكبَاُر َعَليِه.

 
أَْصُل كلِّ الُعُلومِ

إاِلَّ ِبِعرْفَاِن َمظَْهِر نَفِْسِه.  ُهَو ِعرْفَاُن اهللِ َجلَّ َجالَُلُه، وَهذَا َلْن يَُحقََّق 
 

رَأُُس الذِّلَِّة
يْطَاِن.  ُهَو الُخُروُج َعْن ِظلِّ الرَّْحمِن َوالدُُّخوُل ِفي ِظلِّ الشَّ

رَأُس الُكفِْر
رُْك ِباهللِ َواالْعِتَماُد َعَلى َما ِسَواهُ َوالِفرَاُر ِمْن َقَضايَاهُ.  ُهَو الشِّ
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رَأُس ُكلِّ َما ذَكرْنَاهُ َلَك
نْعِ ِبنَظَِر التَّْوِحيِد   ُهَو اإِلنَْصاُف َوُهَو ُخُروُج الَعبِْد َعِن الَوْهمِ َوالتَّْقلِيِد، َوالتَّفَرُُّس ِفي َمظَاِهِر الصُّ

َواملَُشاَهَدةُ ِفي ُكلِّ األُُموِر ِبالبََصِر الَحِديِد.
 

أَْصُل الُخسرَاِن
 مِلَْن َمَضْت أَيَّاُمُه َوَما َعرََف نَفَْسُه. َكذلَِك َعلَّْمنَاَك َوَصرَّفْنَا َلَك كلَِماِت الِحْكَمِة لِتَْشُكَر اهللَ َربََّك ِفي 

نَفِْسَك َوتَفْتَِخَر ِبَها بنَْيَ الَعامَلنَِي.
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أْلواحٌ لَِحْضرَِة بََهاُء اهللِ ِبُمناَسباٍت أُْخَرى
 

رًا الْسِمِه الَعِزيِز الوَُدوِد ِبْسمِ املَوُْلوِد الَِّذي َجَعَلُه اهللُ ُمبَشِّ
ُمَواُت َواألَرُْض مِــْن نَـيٍِّر بِــِه أَنَـاَر مَــْن فِــي الـَعامَلنَِي. طُوبَـى لَـكِ   لَـوٌح مِــْن لَـُدنّـَا إِلَـى لَـيَلٍة فِــيَها الَحَــــِت الـسَّ
الـنََّجاحِ مِلَْن فِــي  بِــَما ُولِـَد فِــيِك يَـْوُم اهللِ الّـَـِذي جَــــَعْلنَاهُ مِـــْصبَاَح الـفَالَحِ ألَهْــِل مَــَدائِــِن اأَلَسْــــــَماِء َوأَقْــَداَح 
ــِذي أَنْـــطََقهُ  َماِء الّـَ مَــــيَاِديـــِن الـــبََقاِء ومَــــطْلِعَ الـــفَرَحِ َواالبْـــِتَهاجِ مِلَــْن فِــــي اإِلنْـــَشاِء تَـــَعالَـــى اهللُ فَـــاطِـــــُر الـــسَّ
أُفُـــقِ  ــِذي بِــــِه خُــــرِقَـــْت حُــــــُجبَاُت املَــْوهُــــومِ وِسُـــــــبَُحاُت الـــظُّنُوِن، َوأَشْــــــــَرَق اسْـــــــُم الـــَقيُّومِ مِــــْن  ِبهَــــذَا االسْـــــــمِ الّـَ
الـــيَِقنيِ. َوفِــــيِه فُـــكَّ خَـــــتُْم رَحِــــــيِق الـــَحيََواِن َوفُـــِتحَ بَـــاُب الـــِعْلمِ َواَلـــبَيَاِن مِلَـــْن فِــــي اإِلمْــــَكاِن َوسَــــــــرَْت نَـــْسَمةُ  
الـَحكيمِ. أَْن يَـا مَــألَ  املُْقتَِدِر الـَعلِيمِ  الّـَـِذي فِــيِه ظَهَـــَر كَـــنْزُ اهللِ  الـرَّحْــــمِن عَــَلى الـبُْلَداِن حَــــبَّذَا ذَاك الـِحنُي 
ـِتي فِـــيَها ُولِــَد مَـــْن الَ يُــْعرَفُ   آيَــًة لِــلَّيَْلِة األُخْـــَرى الّـَ ـَها الــلَّيَْلُة األُولَــى قَــْد جَـــــَعَلَها اهللُ َماِء إِنّـَ األَرِْض َوالــسَّ
الــبَاطِـــــِن َويَــطَّلِعُ  الــظَّاهِـــَر طِـــــبَْق  ـُه يَــَرى  َر فِـــيِهَما إِنّـَ بِـــاألَذْكَــــاِر واَل يُــوصَــــــــــُف بِـــاألَْوصَــــــــــاِف طُــوبَــى مِلَــْن تَــفَكَّ
األَْوهَــامِ َوارْتَـفََعتْ  ــــرِْك َوانْـَصَعَقْت أَصْـــــــــنَاُم  بِــأَسْـــــرَاِر اهللِ فِــي هَــذَا الـظُّهوِر الّـَِذي بِــِه ارْتَـَعَدْت أرْكَـــاُن الشّـِ
الــَعِزيــزُ املَــِنيعُ. َوفِـــيَها هَــــبَّْت رَائِـــَحةُ  ـُه ال إِلــَه إاِلَّ هُــــَو املُــقتَِدُر املُــتََعالِــي الــَواحِـــــُد الــفَرُْد املُــَهيِْمُن  رَايَــُة إِنّـَ
ــــِذي أَتَــــى  الــــوِصَـــــــــــــاِل َوفُــــِتَحْت أَبــــَواُب الــــلَِّقاِء فِـــــي املَــــآِل ونَــــطََقِت األَشْـــــــــيَاُء املُــــْلُك هللِ مَـــــالِــــِك األَسْـــــــــَماِء الّـَ
ـُهُم الــَعلِيَّ األَبْــَهى َوسَــــــبََّحْت حَـــــَقائِـــُق األَسْــــــَماءِ  ِبسُــــــْلطَاٍن أَحَـــــاَط الــَعامَلِــنَي. َوفِـــيَها تَهَــــلََّل املَـألُ األَعْـــَلى َربّـَ
هَــــِت الــُقُلوبُ  إِلَـــى الــَغِنيِّ املُــتََعاِل َوتَــَوجَّ الــجِبَاُل  ــِذي بِـــِه طَــارَِت  مَـــالِــَك اآلخِـــــرَِة َواألُولَـــى ِبهــذَا الــظُُّهوِر الّـَ
إِلَــى َوجـِه املَْحبُوِب َوتَحَــــرَّكَـــِت األَْورَاُق مِـــْن أَْريَـاحِ االشْــــــِتيَاِق َونَـاَدِت األَشْــــــَجاُر مِـــْن جَــــذِْب نِــَداِء املُْختَارِ 
ــِتي ظَهَــــرَْت ِبهَــــذَا  األَشْــــــــيَاُء مِــــَن الـــَكلَِمِة املَخْــــزُونَـــِة الّـَ َواهـــتَزَّ الـــَعالَـــُم شَــــــــْوقًـــا لِـــلَِقاِء مَــــالِـــِك الـــِقَدمِ َوبُـــِدعَــــِت 
اِب َقْد نََرى ِفيِك أُمَّ الِكتَاِب أَإِنَّه َمْوُلوُد أَْم ِكتَاِب، ال َونَفِْسي ُكلُّ ذَلَِك  االْسمِ الَعِظيمِ. أَْن يَا َليَْلَة الَوهَّ
ــــرُّ املَخْــزُوُن، ال َوعَــْمِريَ  األَسْـــــَماِء قَـْد جَــــَعَلُه اهللُ مُــَقدَّسًـــــا عَــنَْها، بِــِه ظَهَــَر الـَغيُْب املَْكنُوُن َوالسّـِ فِــي مَــَقامِ 
ــُه َلسُــــــــْلطَانُـــَها بِــــِه ظَهَـــــَر مَــــظَاهِـــــُر ال قَــــبَْل إِلـــَه إاِلَّ اهللُ طُـــوبَـــى  إِنّـَ فاِت َو كُـــــلُّ ذَلِـــك يُـــذْكَـــــُر فِــــي مَــــَقامِ الـــصِّ
لِــــْلُموقِــــِننَي إِذًا انْــــَصَعَق الــــَقَلُم األَعْـــــَلى ويَــــُقوُل: يَــــا مَــــْن الَ تُــــذْكَـــــُر بِــــاألَسْــــــــَماِء فَــــاعْـــــُف عَـــــنِّي ِبسُــــــــْلطَانِــــكَ 
َماِء ألَنّـِي خُــلِْقُت بـِإبـَداعِـــَك كَـــيَف أَقْـِدُر أَْن أَذْكُـــَر مَــا الَ يُـذْكَـــُر بِــاإِلبْـَداعِ مَــعَ  املَُهيِْمِن عَــَلى األَرِْض َوالـسَّ
املُــْمِكنَاُت مِــــْن الـــفَرَحِ َواالبْـــِتَهاجِ فَـــَكيَْف تَـــَموُّجَـــــاُت بَحْـــــرِ  ذَلِـــك َوعِــــزَّتِــــَك لَـــو أَذْكُــــُر مَـــا أَلْـــَهْمتَِني لَـــيَنَْعِدمَـــنَّ 
، فَـاعْــُف هَــذَا الـَقَلَم األَبْـَكَم عَــْن ِذكْـــرِ  بَـيَانِــَك فِــي هـذَا املََقامِ األَسْــــــنَى َواملََقرِّ األَعْــَلى األَقْــَصى. أَْي رَبِّ
ـكَ   ارْحَــــمِني يَــا مَــالِــِكي َوسُــــــْلطَانِــي َوتَــَجاَوزْ عَـــنِّي بِــَما اجْــــتَرَحْــــُت بَــنْيَ يَــَديْــَك. إِنّـَ هَـــذَا املَـَقامِ األَعْـــظَمِ ثُــمَّ

أَنَْت املُْعِطي املُْقتَِدُر الَغفُوُر الَكِريُم.
 

األَْقَدُس األَْمنَعُ األَْعظَُم
 قَـْد جَــــاَء عِــيُد املَْولُـوِد َواسْـــــتََقرَّ عَــَلى الـَعرِْش جَــــَماُل اهللِ املُْقتَِدِر الـَعِزيـِز الـَوُدوِد. طُوبَـى مِلَْن حَــــَضَر فِــي 
ْجنِ  ـا أَخَــــذْنَــا الــِعيَد فِـــي الــسِّ ــــَه إِلَـــيِْه طَــرُْف اهللِ املُــَهيِْمِن الــَقيُّومِ. قُـــْل إِنّـَ هــذَا الــيَْومِ لَـــَدى الــَوجْـــــِه، وتَــَوجّـَ
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األَعْــظَمِ بَـْعَد الّـَـِذي قَــاَم عَــَليْنَا املُُلوُك. ال تَـْمنَُعنَا سَــــــطَْوةُ كُـــلِّ ظَـالِـمٍ واَل تَـْضطَِربُـنَا جُــــنُوُد املُْلِك. هَــذَا مَــا 
َشهِــــَد بِــــِه الـــرَّحْــــــمُن فِــــي هَـــــذَا املَـــَقامِ املَحْــــــُموِد. قِــــْل هَـــــْل تَـــْضطَرُِب كَـــــيْنُونَـــُة االطْـــِمئْنَاِن مِـــــْن ضَــــــــــــْوضَــــــــــــاءِ 
األَْشيَاِء َوَهِذِه  اإِلْمَكاِن ال َوَجَمالِِه املُْشِرِق َعَلى َما َكاَن وَما يَُكوُن. َهِذِه َسطَْوةُ اهللِ َقْد أََحاطَْت ُكلَّ 
ُكوا ِبَحبِْل االْقِتَداِر ثُمَّ اذُْكُروا َربَُّكُم املُْختَاَر ِفي َهذَا  املَُهيِْمنَُة َعَلى ُكلِّ َشاِهٍد َوَمْشُهوٍد. تََمسَّ ُقْدرَتُُه 
الرَِّحيُق  الفَجِر الَِّذي ِبِه أََضاَء ُكلُّ َغيٍْب َمْكنُوٍن َكذَلَِك نَطََق لَِساُن الِقَدمِ ِفي َهذَا اليَْومِ الَِّذي ِفيِه فُكَّ 
رَاطِ  ـــِذيـــَن كَـــــفَُروا بِــــاهللِ أَْو تَـــْمنََعُكُم الـــظُّنُوُن عَــــْن هَــــذَا الـــصِّ ــاكُـــــْم أَْن تَـــْضطَِربَـــُكم أَْوهَــــاُم الّـَ املَــْختُوُم. إِيّـَ

املَْمُدوِد.
انْــُصُروهُ بِـــَما نُــزَِّل فِـــي  ـُكُم الــرَّحْـــــمِن ثُــمَّ   يَــا أَهْـــَل الــبََهاِء طِــــيُروا بِـــَقَواِدمِ االنْــِقطَاعِ فِـــي هَـــَواِء مَـــَحبَِّة َربّـِ
ــــهُ  الــِعبَاِد، أَِن اظْهَـــُروا بِـــَعرِْف اهللِ َوبَــيَانِـــِه، بِـــِهَما يَــتََوجّـَ  أَحَـــــٍد مِـــَن  ـاكُـــْم أَْن تُــَجاِدلُــوا مَـــعَ لَــْوحٍ مَـــْحفُوٍظ. إِيّـَ
ـــَه إِلَــى  ـِذيــَن غَــفَُلوا الــيَْوَم أُولَــِئَك فِــي سُــــــْكِر الــَهَوى َوهُـــْم ال يَــفَْقُهوَن. طُـوبَــى مِلَـْن تَــَوجّـَ كُـــلُّ الــُوجُــــوِه، إِنَّ الّـَ
ــِهمُ  ـــرْهُــــْم بِــــَما نُـــزَِّل فِــــي كِــــتَاِب َربّـِ كّـِ  الـــِعبَاِد ثُـــمَّ ذَ ــَك أَنْـــَت قُـــْم بَـــنْيَ ــِه بِــــُخُضوعٍ َوأَنَـــاَب، إِنّـَ آيَـــاِت َربّـِ مَــــطْلِعِ 
ــِذيــَن تَــَعقَّبُوا كُــــلَّ فَــاجِــــٍر مُـــرْتَــاٍب. أَْن أَقــِبُلوا بِـــُقُلوبٍ  ـُقوا اهللَ وال تَــتَِّبُعوا أَْوهَـــاَم الّـَ اتّـَ الــَعِزيــزِاملُـْختَاِر. قُـــِل 
إاِلَّ هُـــَو الــَعِزيــزُ املَـنَّاُن. هَـــلْ  ـُدكُـــْم بِـــالــَحقِّ ال إِلــَه  ـُه يُــَؤيّـِ ـُكْم مَـــالِــِك األَسْــــــَماِء إِنّـَ نَــْورَاَء إِلَــى شَـــــــطِْر عَـــرِْش َربّـِ
اٍر. كَـــذَلِــكَ  ــــُهوا واَل تَــتَِّبُعوا كُـــلَّ ُمشْــــــرٍِك مَـــكَّ تُسْــــــرِعُـــوَن إِلَــى الــَغِديــِر َوالبَحْـــــُر األَعْـــظَُم أَمَـــاَم ُوجُـــــوهِـــُكم. تَــَوجّـَ
انُ  َدلَــعَ ِديــُك الــبََقاِء عَـــَلى أَفْــنَاِن سِــــــْدرَتِـــنَا املُـنْتََهى، تَــاهللِ بِـــنََغَمٍة مِــــنَْها اسْــــــتُْجِذَب املَـألُ األَعْـــَلى ثُــمَّ سُــــــكَّ
الـــَعرِْش فِــــي الـــَعِشيِّ َواإلَشْــــــــرَاِق. كـــذَلِـــَك هَــــطََلْت أَمْــــطَارُ  ــِذيـــَن يَـــطُوفُـــوَن حَــــــْوَل  مَــــَدائِــــِن األسْـــــــَماِء ثُـــمَّ الّـَ
ـِذيــَن جَـــــاَدلُــوا بِــآيَــاِت اهللِ إذْ  ـُكُم الــرَّحْـــــمِن. أَْن أَقْــِبُلوا يَــا قَــومِ واَل تَــتَِّبُعوا الّـَ الــبَيَاِن مِـــْن سَــــــَماِء مَــِشيئَِة َربّـِ

ِة َوالبُرَهاِن. نُزَِّلْت وَكفَُروا ِبَربِِّهمِ الرَّحمِن إِذْ أَتَى ِبالُحجَّ
 

(َلوُح النَّاُقوِس)
ُهَو الَعِزيزُ

 
ـاُت الخُــــْلِد مَـــا  هَــــِذِه َرْوضَـــــــــــُة الــِفرَْدْوِس ارْتَــفََعْت فِـــيَها نَــْغَمُة اهللِ املُــَهيِْمِن الــَقيُّومِ َوفِـــيَها اسْـــــــتََقرَّْت حُـــــوِريّـَ
ُهنَّ أََحٌد إالَّ اهللُ الَعِزيزُ الُقدُّوُس. َوِفيَها تََغرََّد َعنَْدلِيُب البََقاِء َعَلى أَفْنَاِن ِسْدرَِة املُنْتََهى ِبالنَّْغَمِة  َمسَّ
الــنَّاَس إِلَـــى كــلَِمةِ  ــِتي تَــتََحيَُّر مِــــنَْها الــُعُقوُل َوفِـــيَها مَـــا يُــَقرُِّب الــفَُقرَاَء إِلَـــى شَـــــــاِطئِ الــَغنَاِء، َويَهــِدي  الّـَ
ــِة اضْـــــــــــرِْب عَــــَلى  أَنْـــَت الـــُهو يَـــا هُــــو. يَـــا رَاهِــــَب األَحَــــــديّـَ ــك  إِنّـَ الـــُهو َو  هَــــذَا لَـــَحقٌّ مَــــْعُلوم. بِــــْسِمَك  إِنَّ اهللِ َو 
اسْــــــتََوى جَـــــَماُل الــِعزِّ عَـــَلى عَـــرِْش قُــْدٍس مُـــِنيٍر. سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــنْ  الــنَّاقُــوِس بِـــَما ظَهَـــَر يَــوُم اهللِ َو
هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا هُــوَد الـُحْكمِ اضْـــــــــرِْب عَــَلى الـنَّاقُـوِر بِـاسْـــــمِ اهللِ الـَعِزيـِز الـَكِريـمِ بِـَما 
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 عِـــزٍّ مَــِنيعٍ. سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُـــو يَـا مَــْن هُـــَو هُـــو يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ  اسـتََقرَّ هَـــيَْكُل الـُقْدِس عَـــَلى كُـــرْسِـــــيِّ
هُــو. يَـا طَـلَعَة الـبََقاِء اضْـــــــــرِْب بِــأَنَـامِـــِل الـرُّوحِ عَــَلى َربَـاِب قُـْدٍس بَـِديـعٍ بِــَما ظَهَـــَر جَــــَماُل الـُهِويّـَِة فِــي رَِداءِ 
ورِ  الـصُّ حَــــِريـٍر مَلِيعٍ سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا مَــَلك الـنُّوِر انْـفُخْ فِــي 
ـــَب حَـــــرُْف الــبََهاِء ِبحَـــــرِْف عِــــزٍّ قَــِديــمٍ. سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــنْ  فِـــي هَـــذَا الــظُُّهوِر بِـــَما رُكّـِ
عَـــَلى األَغْــَصاِن فِـــي هَـــذَا الــرِّضْــــــــــَواِن عَـــَلى اسْــــــمِ الــَحِبيبِ  نَاِء غَــنِّ  لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو. يَــا عَـــنَْدلِــيَب الــسَّ
بِــَما ظَهَــَر جَــــَماُل الـَورِْد عَــْن خَــْلِف حِـــَجاٍب غَـلِيٍظ. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ 
ُهو يَا بُلبَُل الِفرَْدوِس َرنِّ َعَلى األَفْنَاِن ِفي َهذَا الزََّمِن البَِديعِ ِبَما تََجلَّى اهللُ َعَلى ُكلِّ َمْن ِفي املُْلِك 
أَجْـــــَمِعنَي. سُـــــــبَْحانَـــَك يَـــا هُــــو يَـــا مَـــْن هُــــَو هُــــو يَـــا مَـــْن لَـــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُــــو. يَـــا طَــيَْر الـــبََقاِء طِـــــْر فِـــي هَــــذَا 
الـَهَواِء بِـَما طَاَر طَيُر الـَوفَـاِء فِـي فَـَضاِء قُـرٍب كـِريـمٍ. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَـْن هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَــــدٌ 
إاِلَّ هُـــو. يَــا أَهْـــَل الــِفرَْدوِس غَــنُّوا وتَــَغنُّوا بِـــأَحْـــــَسِن صَــــــــــْوٍت مَـــلِيحٍ بِـــَما ارْتَــفََعْت نَــْغَمُة اهللِ خَـــْلَف سُــــــرَاِدقِ 
قُــْدٍس رَفِــيعٍ. سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا أَهْــَل املََلكوِت تَـرَنّـَُموا عَــَلى 
اسْــــــمِ املَْحبُوِب بِــَما الََح جَــــَماُل األَمْــِر عَــْن خَــْلِف الـُحُجبَاِت بِــطَراِز ُروحٍ مُــِنيٍر. سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــنْ 
هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا أَهْــَل مَـَلُكوِت األَسْـــــَماِء زَيّـِنُوا الـرَّفَـارَِف األَقْـَصى بِـَما رَكِــَب االسْـــــمُ 
األَعْــظَُم عَــَلى سَـــــَحاِب قُـْدٍس عَــِظيمٍ. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَـْن هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَـــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا أَهْــلَ 
فَاِت فِــي أُفُـِق األَبْـَهى اسْــــــتَِعدُّوا لِـلَِقاِء اهللِ بِــَما هَـــبَّْت نَـَسَماُت الـُقْدِس عَـــْن مَــْكَمِن الـذَّاتِ  الـصِّ جَــــبَُروِت 
إِنَّ هَـــــذَا لَــــفَْضٌل مُـــــِبنيٍ. سُــــــــبَْحانَــــَك يَــــا هُـــــو يَــــا مَـــــْن هُـــــَو هُـــــو يَــــا مَـــــْن لَــــيَْس أَحَـــــــٌد إاِلَّ هُـــــو. يَــــا رِضْــــــــــــَوانَ  َو
املُـْقتَِدِر الـَعلِيمِ. سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُـــو يَـا مَــْن هُـــوَ  الـَعلِيِّ  اهللِ  ِة تَـبَهَّجْ فِــي نَـفِْسَك بِــَما ظَهَـــَر رِضـَواُن  األَحَــــِديّـَ
هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا سَـــــَماَء الـِعزِّ اشْــــــُكِري اهللَ فِــي ذَاتِــِك بِــَما ارْتَـفََعْت سَـــــَماُء الـُقْدِس فِــي 
هَــَواِء قَـْلٍب لَـِطيٍف. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَـْن هُــَو هُــَو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَـــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا شَـــــْمَس املُْلِك اكْــِسِفي 
َوجْــــَهْك بِــَما أَشْــــــرَقَــْت شَــــــْمُس الــبََقاِء عَـــْن أُفُــِق فَجْــــٍر مَلِـيعٍ. سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَــْن لَــيْسَ 
املُـتََعالِــي  ابْــَلِعي مَــَعارِفَــَك بِــَما انْبَسَــــــطَْت أَرُْض املَـْعرِفَــِة فِــي نَــفِْس اهللِ  املَـْعرِفَــِة  أَحَــــٌد إاِلَّ هُـــو. يَــا أَرَْض 
الـَعِزيـِز الـكِريـمِ. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا سِــــرَاَج املُْلِك أَطِْفئْ فِــي  
َمَواِت َواألَرَضِـــــــــــــنَي.  الـــــبََقاِء، َواسْــــــــــتََضاَء مِـــــــنُْه أَهْــــــُل الـــــسَّ نَـــــفِْسَك بِــــــَما أضَـــــــــــــاَء سِـــــــــرَاُج اهللِ فِــــــي مِـــــــْشكاِة 
سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَـْن هُــَو هُــو يَـا مَـْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا بُـُحوَر األَرِْض اسْـــــُكنُوا عَــِن األَمْـَواجِ فِـي 
َج البَحْــــُر األَحْــــَمُر بِــأَمْــٍر بَـِديـعٍ. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ  أَنْـفُِسُكم بِــَما تَـَموَّ
اهللِ عَــــْن كُــــلِّ طَــرٍَف قَـــِريــٍب.  ْق فِـــي أَجَـــــَمِة الــالَّهُــــوِت بِـــَما ظَهَــــرَْت نَــْغَمُة  ـِة تَــَشهَّ هُــــو. يَــا طَــاُووَس األَحَـــــِديّـَ
ـــع فِــــي أَجَـــــــَمةِ  ـــِة تَــــَدلّـَ َمِديّـَ سُــــــــبَْحانَــــَك يَــــا هُـــــو يَــــا مَــــْن هُـــــَو هُـــــو يَــــا مَــــْن لَــــيَْس أَحَـــــــٌد إاِلَّ هُـــــو. يَــــا ِديــــَك الــــصَّ
الــَجبَُروِت بِـــَما نَــاَدى مُـــنَاِدي اهللِ عَـــْن كُــــلِّ شَـــــــطٍْر مَـــِنيعٍ. سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيْسَ 
اِق أبْشِــــُروا بِــأَْرَواحِـــُكم بِــَما تَـمَّ الـِفرَاُق َوجَــــاَء املِيثَاُق وظَهَــرَاملَْعُشوُق ِبجَــــَمالِ  أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا مَــألَ الـُعشَّ
وا بِــذََواتِــُكم  عِـــزٍّ مَــِنيعٍ. سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. يَـا مَــألَ الـِعرْفَـاِن سُــــــرُّ
بِـــــما ذَهَـــــَب الِهجْـــــــرَاُن َوجَـــــــاَء اإِليــــَقاُن واَلَح جَـــــــَماُل الــــُغالمِ بِـــــطَراِز الــــُقْدِس فِـــــي فِـــــرَْدوِس اسْـــــــــمٍ مَـــــِكنيٍ. 

���٣٠



سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو. سُــــــبْحانَــَك الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي أَسْــــــأَلُــَك بِـــيَْومِـــكَ 
اآلِخِريَن ُسبْحانََك يَا ُهو يَا َمْن ُهَو ُهو  الَِّذي ِفيِه بََعثَْت ُكلَّ األَيَّامِ وِبآٍن ِمنُْه أَْحَصيَت زََمَن األَوَّلنَِي َو
ـِذي جَـــــَعْلتَُه سُــــــْلطَانًــا فِـــي جَـــــبَُروِت األَسْــــــَماِء َوحَـــــاكِـــًما عَـــَلى مَـــنْ  يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو. َوبــِاسْــــــِمَك الّـَ
مَواِت َواألَرَضِــــــــنَي. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مِــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. أَْن تَـْجَعَل هـؤاُلءِ  فِــي الـسَّ
إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدُر الـَعِزيـزُ الـرَّحِـــيُم. سُـــــبَْحانَـكَ  ْن سِـــــَواَك َو أَغْـِنياَء عَــْن ُدونِــَك َومُــْقِبلنَِي إِلَـيَْك َومُــنَْقِطِعنَي عَــمَّ
يــَن بِـــَوحْـــــَدانِـــيَِّتَك َومُـــذْعِـــِننيَ  يَــا هُـــو يَــا مَـــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَـــْن لَــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُـــو. ثُــمَّ اجْـــــَعْلُهْم يَــا إِلَــِهي مُـــِقرِّ
إِنّـََك أَنْـَت عَــَلى ذلِـَك مَلُْقتَِدٌر قَـِديـٌر. سُـــــبَْحانَـكَ  بِـفَرَْدانـيَِّتَك بِـَحيُْث ال يُـَشاهِــُدوَن ُدونَـَك واَل يَـنظُُروَن غَـيْرََك َو
أَحْــــِدْث يَـا مَــحبُوبِــي فِــي قُـُلوبِــِهْم حَــــرَارَةَ حُــــبَِّك عَــَلى  يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا مَــْن لَـيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُــو. ثُـمَّ 
قَـْدٍر يَـْحتَِرُق بِــَها ِذكْـــُر غَـيْرَِك لِيَْشهَـــُدوا فِــي أَنْـفُِسِهْم بِــأَنّـََك لَـْم تَـزَْل كُـــنَْت فِــي عُــُلوِّ الـبََقاِء َولَـم يَـُكْن مَــَعكَ 
الـَعِظيُم. سُــــــبَْحانَـَك يَـا هُـــَو يَـا مَــْن هُـــَو هُـــو  إاِلَّ أَنْـَت الـَكِريـُم  مِـــْن شَــــــيٍْء َوتَـُكوُن بِــِمثِْل مَــا قَــْد كُـــنَْت ال إِلـَه 
ــِذيـــَن يُـــِريـــِدوَن أَْن يَـــرتَـــُقوا إِلَـــى مَـــَعاِرجِ تَـــْوحِـــــيِدَك لَـــو تَســـتَِقرُّ  يَـــا مَـــْن لَـــيَْس أَحَـــــٌد إاِلَّ هُــــو. ألَنَّ عِــــبَاَدَك الّـَ
أَنْـــفُُسُهم عَــــَلى ِذكْــــِر ُدونِـــَك لَـــْن يَـــْصُدَق عَــــَليِْهم حُـــــْكُم الـــتَّْوحِـــــيِد َولَـــْن يَـــثْبَُت فِـــي شَـــــــأْنِـــِهم سِــــــَمُة الـــتَّفِْريـــِد. 
األَمْــرُ  َـا كــاَن  الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي ملَّ سُــــــبَْحانَــَك يَــا هُـــو يَــا مَــْن هُـــَو هُـــو يَــا مَــْن لَــيَْس أَحَــــٌد إاِلَّ هُـــو. فَسُــــــبَْحانَــَك 
ــُر بِـــِه أَفــِئَدةُ مُـــِحبِّيَك َويُــَقدَُّس بِـــِه قُــُلوُب عَـــاشِـــــِقيَك ثُــمَّ ارْفَــْعُهمْ  كــذَلِــَك أَنْــِزْل مِـــْن سَــــــَحاِب رَحــَمِتَك مَـــا يُطَهّـَ
عَــلى  بِـرِفْـَعِتَك ثُـمَّ غَـلِّبُْهْم عَــَلى مَـْن عَــَلى األَرِْض َوهـذَا مَـا َوعَــْدَت بِـِه أَحِـــبَّاَءَك بِـَقْولِـَك الـَحقِّ نُـِريـُد أَْن نَـُمنَّ 
ًة ونَـْجَعَلُهُم الـَوارِثِــنَي. سُـــــبَْحانَـَك يَـا هُــو يَـا مَــْن هُــَو هُــو يَـا  الّـَِذيـَن اسْـــــتُْضِعفُوا فِــي األَرِْض َونَـْجَعَلُهْم أَئِــمَّ

َمْن َليَْس أََحٌد إاِلَّ ُهو.

���٣١



( َلوْحُ َليَلِة البَْعِث)

 األَْقَدُم األَْكبَُر األَْعَلى
َماِء ومَــالِـِك األَسْـــــَماءِ  قَـْد نَـطََق الـلَِّساُن بِــأَعْــَلى الـبَيَاِن َونَـاَدِت الـَكلَِمُة بِــأَعْــَلى الـنَِّداِء املُْلُك هللِ خَــالِـِق الـسَّ
ــَماُت الـــرَّحْــــــمِن مَــــْن فِــــي اإِلمْــــَكاِن َوأَحَــــــاَط عَــــرْفُ  َولـــِكنَّ الـــِعبَاَد أَكـــثَرَهُــــْم مِـــــَن الـــَغافِــــلنَِي قَــــْد أَخَــــذَْت تَـــرَنّـُ
الـــَقِميِص مَــــَمالِـــَك الـــتَّْقِديـــِس َوتَجَــــــلَّى اسْـــــــُم األَعْــــظَُم عَــــَلى مَــــْن فِــــي الـــَعالَـــمِ َولَـــكنَّ الـــنَّاَس فِــــي حِـــــَجابٍ 
مُــِبنيٍ. أَْن يَـا قَــَلَم األَعْـــَلى غَــنِّ عَـــَلى لَــْحِن الـِكبِْريـاِء ألَنّـَا نَجُِد عَـــرَْف الـوِصَــــــــــاِل بِــَما تَـَقرََّب يَـْوُم الّـَـِذي فِــيهِ 
ــاتُ  ــِذي إِذَا ذُكِــــَر لَـــَدى الـــَعرِْش غَـــنَِّت الـــُحوِريّـَ ــَن مَــــَلُكوُت األَسْـــــــَماِء بِــــِطرَاِز اسْـــــــِمنَا الـــَعلِيِّ األَعْــــَلى الّـَ زُيّـِ
بِــــبََدائِــــعِ الـــنََّغَماِت َوهَــــَدرَِت الـــَورْقَـــاُء بِــــبََدائِــــعِ األَلْـــَحاِن َونَـــطََق لِـــَساُن الـــرَّحْــــــمِن بِــــَما انْجَــــــذََب مِــــنُْه أَْرَواحُ 

ِبنَي. املُرَْسلنَِي ثُمَّ أَْرَواُح املُْخلِِصنَي ثُمَّ أَْرَواُح املَُقرَّ
ــِتي أَشْـــــــرَقَـــْت مِــــْن ذَاكَ  هَــــِذِه لَـــيَْلٌة طَــَلعَ صُـــــــــــبْحُ الـــِقَدمِ مِــــْن أُفُـــِق يَـــْومِــــَها َواسْـــــــتََضاَء الـــَعالَـــُم مِــــْن أَنـــَوارِِه الّـَ
ـــــَر الـِعبَاَد ِبهَـــذَا الـنَّبَإِ  إِذْ بَـَعَث مَــْن بَشّـَ  َعهْـــَد مَــْن يَـنِْطُق بِــالـَحقِّ  ُه لَــيَْوٌم فِــيِه أَخَــذَ اهللُ األُفُـِق املِـُنيِر. قُــْل إِنّـَ
الـــَعِظيمِ َوفِــــيِه ظَهَــــرَْت آيَـــُة األَعْــــظَُم نَـــاطِـــــًقا بهَــــذَا االسْـــــــمِ الـــَعِظيمِ َوانْجَــــــذََب فِــــيِه املُــْمكنَاُت مِــــْن نَـــفََحاتِ 
اآليَـاِت طُـوبَـى مِلَْن عَــرََف مَــواْلهُ وَكـاَن مِـــَن الـفَائِــزيِـَن. قُـْل إِنّـَُه َلِقسْـــــطَاُس األَعْــظَُم بَـنْيَ األُمَــمِ َوبِــِه ظَهَـــرَتِ 
املَـَقاديِــُر مِـــْن لَــُدْن عَـــلِيمٍ حَــــِكيمٍ. قَــْد أَسْــــــَكَر أُولِـي األَلْــبَاِب مِـــْن رَحـِيِق بَـيانِــِه وخَـــَرَق األَحْــــَجاَب ِبسُــــــْلطَانِ 
زَهَــــا بِـــِذكْــــِر هَــــذَا الـــذِّكْــــرِ  اسْـــــــِمي املُــَهيِْمِن عَــــَلى الـــَعامَلِــنَي. قَـــْد جَـــــَعَل الـــبَيَاَن َورَقَـــًة لِهَــــذَا الـــرِّضـــَواِن َوطَــرَّ
ُكوا عِــــنَْد ظُــُهورِِه بِـــَما  ـــــــــى الــِعبَاَد أَْن ال يَــْمنَُعوا أَنْــفَُسُهم عَـــْن َمشْـــــــِرِق الــِقَدمِ واَل يَــتََمسَّ الجَـــــِميِل قَـــْد َوصّـَ
 األَمْـــُر فِـــيَما ظَهَــــَر مِــــْن عِــــنِْدِه يَْشهَــــُد بِـــذَلِـــك مَـــْن يَـــنِْطقُ  عِــــنَْدهُــــم مِــــَن الـــَقَصِص َواألَمْـــثَاِل كـــذَلِـــك قُـــِضيَ
ِل َهذَا َما َحَكَم  ِبالَحقِّ إِنَُّه ال إِلَه إاِلَّ أَنَا الَعِزيزُ الَكِريُم إِنَّ الَِّذيَن أَْعرَُضوا َعِن اآلِخِر َما آَمنُوا ِباألَوَّ
إِنّـَُهْم مِــنَ  ــــرَكُــْم بهَــذَا األَصْـــــــــِل َوالّـَِذيـَن مُـِنُعوا بِـالـفَرْعِ  بِـِه مَـالِـُك الـِعَلِل فِـي هَــذَا الـطِّرَاِز الـَقويِـمِ. قُـْل إِنّـَُه بَشّـَ
كُــلُّ مَــا  ُكوا بِــِه الـَقْوُم َوأَعْــرَضُـــــــــوا عَــِن اهللِ املَلِِك الـَعِزيـِز الحَــــِميِد. قَـْد عُــلَِّق  املَيِِّتني. إِنَّ الـفَرَْع هُــَو مَــا تَـَمسَّ
نُــزَِّل بِـــَقبُولِــي وَكُـــلُّ أَمْـــٍر ِبهَـــذَا األَمْـــِر املُـبْرَمِ املُـِبنيِ. لَــوال نَــفِْسي مَـــا تَــكلََّم ِبحَـــــرٍْف َومَـــا أَظْهَـــَر نَــفَْسُه بَــنيَْ 
مَواِت َواألَرَضِــــــــنَي. قَـْد نَـاَح فِـي أَكـثَِر األَحْـــياِن لِـُغْربَـِتي َوسِــــْجِني َوبَـالئِـي يَْشهَــُد بِـذَلِـَك مَـا نُـزَِّل فِـي  الـسَّ
ِعيَف مَـْن أَعْــرََض عَــنِ  ا سِــــَواهُ َوالـضَّ اهللِ عَــمَّ انْـَقطَعَ بِـُقوَِّة  إِْن أَنْـتُم مِــَن الـَعارِفِـنَي. إِنَّ الـَقِويَّ مَـِن  الـبَيَاِن 
وحُ  ــِذي فِـــيِه نَـــطََق الـــرُّ الـــَوجْــــــِه إِذْ ظَهَــــَر ِبسُـــــــْلطَاٍن مُـــِبنيٍ. يَـــا مَـــألَ األَرِْض اذْكُــــُروا اهللَ فِـــي هَــــذَا الـــيَْومِ الّـَ
اهللِ الـَعِزيـِز املَِنيعِ. قَــْد قُــدَِّر لِـُكلِّ نَـفٍْس أَْن يَسْــــــتَبِشَر فِــي  ـِذيـَن خُــلُِقوا مِـــْن كـلَِمِة  َواسْــــــتَْعرَجَــــْت حَــــَقائِــُق الّـَ
ـُه َويَــْشُكرَهُ ِبهَــــذَا الــفَْضِل الــَعِظيمِ. طُــوبَــى مِلَـْن فَــازَ بِـــُمرَادِ  هَـــذَا الــيَْومِ َويَــْلبََس أَحْـــــَسَن ثِـــيَابِـــِه َويُهَــــلَِّل َربّـَ
َا نُـزَِّل هَــذَا الـلَّْوُح فِــي هَــذَا الـلَّيِل أَحْــــبَبْنَا أَْن نُـرْسِـــــَلُه إِلَـيَْك فَـْضالً مِـــْن لَـُدنّـَا عَــَليْكَ  اهللِ َوَويْـٌل لِـْلَغافِــلنَِي. ملَّ
 َما تََكلََّم ِبِه لَِساُن الَعظََمِة  اِكِريَن. إِذَا فُزَْت ِبِه أَِن اْقرَأْهُ بنَْيَ األَْحبَاِب لِيَسَمُعنَّ الُكلُّ لِتَُكوَن ِمَن الشَّ
املُخْـــلِِصنَي. الحَــــْمُد هللِ َربِّ  هَــيَاكِـــُل  نَّاَك بِــَما زُيّـِنَْت بِــِه  ويَـُكونُـنَّ مِـــَن الـَعامِـــلنَِي. كـذَلِـَك اخْــتََصْصنَاَك َوزَيّـَ

الَعامَلنَِي.
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(َلوُحُ الرِّضوَاِن)
 

ُهَو املُْستَِوي َعَلى هذَا الَعرِْش املُِنيِر
ـــــتِر وظَهَـــَر جَــــَماُل اهللِ مِـــْن هـذَا املَنْظَِر األَكْـــبَرِ  ـــــِر املأَلَ األَعْــَلى بِــَما شُــــــقَّ حِــــَجاُب السّـَ  يَـا قَــَلَم األَبْـَهى بَشّـِ
يَاِء الّـَـِذي بِــِه أَشْــــــرَقَــْت شُــــــُموُس األَمْــِر عَـــْن َمشْــــــِرِق اسْــــــِمِه الــَعِظيمِ، فَــيَا مَــرْحَــــبًا هَـــذَا عِـــيُد اهللِ قَــدْ  بِــالــضِّ
ــَن كُــــلُّ األَشْـــــــيَاِء بِـــَقِميِص األَسْـــــــَماِء َوأَحَـــــاَط الـــُجوُد كُــــلَّ  ظَهَــــَر عَــــْن أُفُـــِق فَـــْضٍل مَـــِنيعٍ. هـــذَا عِــــيٌد فِـــيِه زُيّـِ
الـــُوجُـــــوِد مِــــَن األَوَّلِـــنَي َواآلخِـــــِريـــَن. فَـــيَا مَـــرْحَـــــبًا هـــذَا عِــــيُد اهللِ قَـــْد أَشْـــــــَرَق عَــــْن مَـــطْلِعِ قُـــْدٍس مَلِــيعٍ. أَخـــِبرْ 
َماءِ  ـاِت الــبََقاِء بِـــالخُــــُروجِ عَـــِن الــُغرَِف الحَـــــْمرَاِء عَـــَلى هَـــيئَِة الــَحْورَاِء َوالــظُُّهوِر بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ حُـــــوِريّـَ
 بِــأَْن يُـِدْرَن كَــأَْس الـَحيََواِن مِــْن كَــْوثَـِر الـرَّحْــــمِن عَــَلى أَهـِل األَكْــَواِن مِــْن كُــلِّ  ائْذَْن لَـُهنَّ بِــِطرَاِز األَبْـَهى ثُـمَّ 
َوضِـــــــــيعٍ َوشَــــــِريـٍف. فَـيَا مَــرْحَــــبًا هَــذَاعَــيُد اهللِ قَــْد ظَهَـــَر عَــْن أُفُـِق الـُقْدِس ِبجَــــذٍْب بَـِديـعٍ. ثُـمَّ اْءمُــِر الـِغْلَمانَ 
ـــــبَْحاِن لِيَخْـــرُجُـــــنَّ عَـــِن الــرِّضْــــــــــَواِن بِــِطرَاِز الــرَّحْـــــمِن َويُــديــُرنَّ بِــأَصَــــــــــابِــعِ الــيَاقُــوتِ  ـِذيــَن خُـــلُِقوا بِــأَنْــَواِر السّـُ الّـَ
ألَهْــــِل الـــَجبَُروِت مِـــــْن أَصْـــــــــــَحاِب الـــبََهاِء كُـــــُؤوَس الـــبََقاِء لِتَجْــــــذُبَـــُهم إِلَـــى جَــــــَماِل الـــِكبِْريَـــاِء، هـــذَا الجَــــــَمالِ 
املُنِيِر. فَـيَا حَــــبَّذَا هَــذَا عِــيُد اهللِ قَـْد ظَهَــَر عَــْن مَـطْلِعِ عِــزٍّ رَفِـيعٍ. تَـاهللِ هـذَا عِــيٌد فِـيِه ظَهَــَر جَــــَمالُ  املُشْـــــِرِق 
ِة مِـــْن غَــيِر سِـــــتٍْر َوحِــــَجاٍب ِبسُــــــْلطَاٍن ذُلّـَـْت لَــُه أَعْــنَاُق املُنِْكِريـَن. فَـيَا مَــرْحَــــبًا هـذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد ظَهَـــرَ  الـُهِويّـَ
ِبسُــــــْلطَاٍن عَـــِظيمٍ. هــذَا عِــــيٌد فِـــيِه رُفِـــعَ الــَقَلُم عَـــِن األَشْـــــــياِء بِـــَما ظَهَــــَر سُــــــْلطَاُن الــِقَدمِ عَـــْن خَـــْلِف حِــــَجابِ 
وا فِـــي أَنْــفُِسُكم بِـــَما مَـــرَّْت نَــَسائِـــُم الــُغفْرَاِن عَـــَلى هَـــيَاكَــــِل األَكْــــَوانِ  األَسْــــــَماء إِذًا يَــا أَهْـــَل اإِلنْــَشاِء سُــــــرُّ
 إِيّـَاكُـــْم أَنْ  َونُـِفخَ ُروُح الـَحيَواِن فِــي الـَعاملِـنيِ. فَـيَا مَــرْحَــــبًا هـذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد ظَهَـــَر عَــْن مَــطْلِعِ قُــْدٍس مَلِـيعٍ
تُـــَجاِوزُوا عَــــْن حُــــــْكمِ األََدِب َوتَـــفَْعُلوا مَــــا تَـــْكرَهُــــُه عُــــُقولُــــُكم َورِضَـــــــــــاؤُكُـــــْم هـــذَا مَــــا أُمِـــــرْتُـــم بِــــِه مِـــــْن قَــــَلمِ اهللِ 
املُـْقتَِدرِالــَقِديــِر. فَــيَا مَـــرْحَـــــبًا هــذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد ظَهَـــَر عَـــْن أُفُــِق فَــْضٍل مَـــِنيعٍ. هــذَا عِـــيٌد قَــِد اسْــــــتَعلى فِـــيهِ 
َماِء ِبَما َشاَء َوأَرَاَد ِمْن َغيِر ِستٍْر َوِحَجاٍب  األَْشيَاِء َونَطََق بنَْيَ األَرِْض َوالسَّ َجَماُل الِكبِْريَاِء َعَلى ُكلِّ 
ـِذي أَحَـــــاَط الــَخالئِـــَق أَجْـــــَمِعنَي َوفِـــيِه اسْــــــتََقرَّ هَـــيَْكُل الــبََهاِء عَـــَلى عَـــرِْش الــبََقاء واَلحَ  َوهَـــذَا مِــــْن فَــْضلِِه الّـَ
الــَوجْـــــُه عَـــْن أُفُــِق الــبََداِء بِـــنُوِر عِـــزٍّ بَــديــعٍ. فَــيَا مَـــرْحَـــــبًا هــذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد ظَهَـــَر عَـــْن أُفُــِق فَــْضٍل مَـــِنيعٍ. يَــا 
الــرَّحْـــــَمِة غَـــنُّوا َوتَــغنُّوا  أَهْـــَل سُـــــــرَاِدِق الــَعظََمِة ثُــمَّ يَــا أَهْـــَل خِـــــبَاِء الــِعْصَمِة ثُــمَّ يَــا أَهْـــَل فُسْـــــــطَاِط الــِعزَِّة َو
بِــأَحْــــَسِن الـنََّغَماِت فِــي أَعْــَلى الـُغرُفَـاِت بِــَما ظَهَــَر الجَــــَماُل املَسْـــــتُوُر فِــي هـذا الـظُُّهوِر َوأَشـرَقَـت شَــــــْمسُ 
الــَغيِْب عَـــْن أُفُــِق عِـــزٍّ قَــديِــمٍ فَــيَا مَـــرْحَـــــبًا هــذَا عِـــيُد اهللِ قَــْد ظَهَـــَر بِـــِطرَاٍز عَـــِظيمٍ. أَحْـــــرِمُـــوا يَــا مَـــألَ األَعْـــَلى 
الـبََقاِء بِــَما ظَهَـــَر حَــــرَُم الـِكبْريِـاِء فِــي هـذَا الحَــــرَمِ الّـَِذي تَـطُوُف حَــــْولَـُه عَــرَفَـاُت الـبَيِْت ثُـمَّ  َويَـا أَهـَل مَــْديَـِن 
 األَنـامِ فِــي هـِذِه األَيّـَامِ الّـَِتي مَــا أَْدرَكَـــْت مِـــثَْلَها الـُعيُوُن فِــي قُـُرونِ  املَْشَعُر َواملََقاُم َوطُـوفُـوا َوزُوُروا رَبَّ
عَــــْن أُفُـــِق اهللِ الـــَعِزيـــِز الـــَكِريـــمِ. اكْــــرَعُــــوا يَـــا أَهْــــَل األَرْضِ  األَوَّلِـــنيِ. فَـــيَا بُشـــَرى هـــذَا عِــــيُد اهللِ قَـــْد طَــَلعَ 
َماِء كَــــأَْس الــبََقاِء مِــــْن أَنَــامِــــِل الــبََهاِء فِـــي هــذَا الــرِّضْـــــــــــَواِن الــَعلِيِّ األَعْــــَلى. تَــاهلل مَـــْن فَــازَ بِـــرَشْـــــــحٍ  َوالــسَّ
يْطَاِن َويَـبَْعثُُه اهللُ عِـــنَْد كُـــلِّ ظُـهوٍرِبجَــــماِل قُـْدسٍ  مِـــنَْها لَـْن يَـتََغيَّر بِــُمُروِر الـزَّمَــاِن َولَـْن يُـؤَثّـَِر فِــيِه كَـــيُْد الـشَّ
َعِزيز. فَيا َمرَْحبًا هذا ِعيُد اهللِ َقْد ظََهَر َعْن َمنظَِر رَبٍّ َحِكيمٍ. َقدُِّسوا يَا َقومِ أَنْفَُسُكْم َعِن الدُّنْيَا ثُمَّ 
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ــُكُم الـــرَّحْــــــمِن فِــــي هـــذَا  أَسْـــــــرِعُــــوا إِلَـــى سِــــــْدرَِة املُــنْتََهى فِــــي هـــذَا املَْسجِــِد األَقْـــَصى لِـــتَْسَمُعوا نِــــَداَء َربّـِ 
ـــــبَْحاِن َوخَــرَّ لَــَدى بَـابِــِه أَهْــُل خِــــبَاِء قُــْدٍس حَــــِفيٍظ. فَـيَا مَــرْحَــــبًا هـذَا عِـــيدُ  الـرِّضْـــــــــواِن الّـَـِذي خُــلَِق بِــأَمْــِر السّـُ
ـامِ َوفِـــيَها  ـاكُـــم يَــا قَــومِ أَْن تَحْـــــرِمُـــوا أَنْــفَُسُكْم مِـــْن نَــفََحاِت هــِذِه األَيّـَ اهللِ قَــْد الَح عَـــْن أُفُــِق َمجْـــــٍد مَـــِنيعٍ. إِيّـَ
ائِـــَحُة الـــَقِميِص مِــــن غُـــالمِ عِــــزٍّ مُـــِنيٍر. فَـــيَا مَـــرْحَـــــبًا هـــذَا عِــــيُد اهللِ قَـــْد أَشْـــــــَرَق عَــــنْ  تَهُــــبُّ فِـــي كُــــلِّ حِـــــنيٍ َر

َمْشِرِق اْسمٍ َعِظيمٍ.

أَنَا األَْقَدُس األَْعظَُم األَبَْهى
املُخْـــــلِِصنَي مِـــــْن أَحِــــــبَِّتكَ  بِــــنَي مِـــــْن عِـــــبَاِدَك َو  لَــــَك الحَـــــــْمُد يَــــا إِلــــِهي بِــــَما جَـــــــَعْلَت هــــذَا الــــيَْوَم عِـــــيًدا لِــــْلُمَقرَّ
َماِء َوبِــهِ  ــرَْت األَشْـــــــيَاَء َوفَــاحَـــــْت نَــفََحاُت الــظُُّهوِر بَــنْيَ األَرِْض َوالــسَّ ـِذي بِــِه َسخّـَ يْتَُه ِبهــذَا االسْــــــمِ الّـَ َوسَــــــمَّ
ـــــَر سُــــــفَرَاؤَُك لِيَسْــــــتَِعدَّ الـُكلُّ لِـلَِقائِــكَ  كُـــتُِبَك املُنَزَّلَـِة َوبِــِه بَشّـَ املَُقدَّسِـــــِة َو ظَهَـــَر مَــا هُــَو املَسْــــــطُوُر فِــي صُـــــــــُحِفَك 
ــــــِه إِلَــــى بَحْـــــــِر وِصَــــــــــــالِــــَك َويَــــْحُضُروا مَـــــَقرَّ عَـــــرْشِــــــــَك ويَــــْسَمُعوا نِـــــَداَءَك األَحْـــــــَلى مِـــــْن مَـــــطْلِعِ غَــــيِْبكَ  َوالــــتََّوجّـُ
أَكْـــــَملَت الـــنِّْعَمَة َواسْـــــــتََقرَّ عَــــَلى عَــــرْشِ  َة َو الـــُحجَّ وَمشْـــــــِرِق ذَاتِــــَك. أَحْــــــَمُدَك الـــلَُّهمَّ يَـــا إِلـــِهي بِــــَما أَظْهَـــــرَْت 
الــُكلَّ إِلــى الــُحُضوِر. مِـــَن الــنَّاسِ  عَـــْوَت  حَــــاكِـــيًا عَـــْن فَــرَْدانِــيَِّتَك َوَد الــظُُّهوِر مَــْن كــاَن مُــِدالً بِــَوحْــــَدانِــيَِّتَك َو
ــِذي غَـــَلَب الــَكائِـــنَاِت َوبِـــفَْضلِكَ  ــــَه إِلَـــيِْه َوفَــازَ بِـــلَِقائِـــِه َوشَـــــــرَِب رَحِـــــيَق َوحْـــــِيِه أَسْـــــــأَلُـــَك ِبسُـــــــْلطَانِـــَك الّـَ مَـــْن تَــَوجّـَ
هِــنَي إِلَـى أُفُـِق جُــــوِدَك ثُـمَّ أَيّـِْدهُــم  الّـَِذي أَحَــــاَط املُْمكنَاِت بِــأَْن تَـْجَعَل أَحِـــبَّتََك مُــنَْقِطِعنَي عَــْن ُدونِــَك َومُــتََوجِّ
عَــــَلى الـــِقيَامِ عَــــَلى خِــــــْدمَــــِتَك لِيَظْهَـــــَر مِـــــنُْهْم مَــــا أَرَْدتَـــُه فِــــي مَــــْمَلَكِتَك َويَـــرْتَـــِفعَ بِــــِهْم رَايَـــاُت نُـــْصرَتِــــَك فِــــي 
ْجنَ  ـَك أَنْــَت املُــْقتَِدُر املُــِتَعالِــي املُــَهيِْمُن الــَعلِيُم الــَحكيُم. أَحْـــــَمُدَك يَــا إِلــِهي بِـــَما جَـــــَعْلَت الــسِّ بِـــالَِدَك. إِنّـَ
عَــــرْشًــــــــا مِلَــْمَلكِتَك َوسَـــــــَماًء لِـــَسَمَواتِــــَك َوَمشْـــــــرِقًـــا مِلَــَشارِقِــــَك ومَــــطْلًِعا مِلَــطَالِـــِعَك َومَــــبَدًءا لِـــفُيُوضَـــــــــــاتِــــَك َوُروحًــــــا 
ا  ـَق أَصْــــــــــِفيَاَءَك عَـــَلى الــَعَمِل فِـــي رِضَــــــــــائِـــَك ثُــمَّ قَــدِّسْــــــُهم يَــا إِلــهي عَـــمَّ ـِتَك. أَسْــــــأَلُــَك بِـــأَْن تُــَوفّـِ ألَجْـــــَساِد بَــِريّـَ
ـــِذيـــنَ  ــامِـــــَك أَْي رَبِّ تَـــَرى فِــــي بَـــْعِض ِديَـــارَِك مَــــا ال يُـــِحبُُّه رِضَـــــــــــاؤَُك َوتَـــَرى الّـَ يَـــتََكدَُّر بِــــِه أَذْيَـــالُــــُهم فِــــي أَيّـَ
بِــنيَ  ــرَْت بِــِه املَُقرَّ ــرْهُــْم ِبهـذَا الـَكْوثَـِر الّـَـِذي طَهّـَ يَـدَّعُــوَن مَــَحبَّتََك يَـْعَمُلوَن بِــَما عَــِمَل بِــِه أَعْــَداؤَُك أَْي رَبِّ طَهّـِ
 بِـــِه أَمْـــرَُك فِـــي ِديَــارَِك َومَـــا يَــْحتَجُِب بِـــِه أَهْـــلُ  ا يَــِضيعُ مِـــْن خَـــْلِقَك َواملُخْـــلِِصنَي مِـــْن أَحِــــبَِّتَك َوقَــدِّسْــــــُهم عَـــمَّ
ــبَاعِ الـــنَّفِْس َوالـــَهَوى  أَسْـــــــأَلُـــَك بِــــاسْـــــــِمَك املُــَهيِْمِن عَــــَلى األَسْـــــــَماِء بِــــأَْن تَـــْحفَظَُهم عَــــِن اتّـِ بِــــالَِدَك. أَْي رَبِّ 
الـُكلُّ عَــَلى مَــا أَمَــرَْت بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك ثُـمَّ اجْــــَعْلُهم أَيَـاِدَي أَمْــرَِك لِتَنْتَشِـــــَر بِــِهْم آيَـاتُـَك فِــي أَرْضِــــــــكَ  لِـيَْجتَِمعَ 

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

���٣٤



َلوْحُ الزِّيَارَِة
ــــِذي طَــــَلعَ مِــــــْن جَـــــــَمالِــــَك األَبْــــَهى عَـــــَليَْك يَــــا َمظْهَــــــرَ  ــــِذي ظَهَــــــَر مِــــــْن نَــــفِْسَك األَعْـــــَلى َوالــــبََهاُء الّـَ  الــــثَّنَاُء الّـَ
اهللِ  َماِء. أَْشهَــــــُد أَنَّ بِــــــَك ظَهَــــــرَْت سَـــــــــْلطَنَُة  الـــــسَّ الـــــِكبِْريَـــــاِء َوسُـــــــــْلطَاَن الـــــبََقاِء َومَــــــلِيَك مَــــــْن فِــــــي األَرِْض َو
عَــظََمُة اهللِ وَكِـــبِْريَـاؤُهُ َوبِــَك أَشْــــــرَقَـْت شُــــــُموُس الـِقَدمِ فِــي سَـــــَماِء الـَقَضاِء َوطَـَلعَ جَــــَماُل الـَغيْبِ  اقْـِتَدارُهُ َو َو
الـــنُّوِن َوبَـــَرزَ سِـــــــرُّ اهللِ املَــْكنُونُ  الـــَكاِف َو عَــــْن أُفُـــِق الـــبََداِء. َوأَشهَـــــُد أَنَّ ِبحَــــــرَكَـــــٍة مِـــــْن قَــــَلِمَك ظَهَـــــَر حُــــــْكُم 
املَــْعبُوِد َوبِــــَوجْــــــِهَك الَح َوجْــــــهُ  َوبُـــِدئَــِت املُــْمِكنَاُت َوبُـــِعثَِت الـــظُّهورَاُت. َوأَشهَــــُد أَنَّ ِبجَــــــَمالِـــَك ظَهَــــَر جَــــــَماُل 
الــُعْليَا َواملُشْــــــرِكــونَ  إِلَــى الــذُّْرَوِة  املَـْقُصوِد َوبِــَكلَِمٍة مِـــْن عِـــنِْدَك فُــِصَل بَــنْيَ املُـْمكنَاِت َوصَــــــــــِعَد املُخْـــلُِصوَن 
فَْلى. َوأَْشهَـــُد ِبِــأَنَّ مَــْن عَـــرَفَـَك فَـَقْد عَـــرََف اهللَ َومَــْن فَـازَ بِــَلِقائِــَك فَـَقْد فَـازَ بِــَلَقاِء اهللِ.  إِلَــى الـدَّرَكـاِت الـسُّ
 ِبسُــــــْلطَانِـــَك َوشُـــــــرَِّف بِـــلَِقائِـــَك َوبَــَلغَ بِـــرِضَــــــــــائِـــَك َوطَـاَف فِـــي حَـــــْولِــكَ  فَــطُوبَــى مِلَـْن آمَـــَن بِـــَك َوبِـــآيَــاتِـــَك َوخَـــَضعَ
كَــــفََر بِـــآيَــاتِــــَك َوجَـــــاحَـــــَد ِبسُـــــــْلطَانِـــَك َوحَـــــارََب بِـــنَفِْسكَ  أَنْــَكرََك َو وحَـــــَضَر تِــــْلَقاَء عَــــرْشِــــــَك، فَــَويْــٌل مِلَــْن ظَــَلَمَك َو
َواسْــــــتَكبََر لَــَدى َوجْــــِهَك َوجَــــاَدَل بِــبُرْهَـــانِــَك َوفَــرَّ مِـــْن حُــــُكومَــِتَك َواقْــِتَدارَِك وَكــاَن مِـــَن املُشْــــــرِكــنَي فِــي أَلــَواحِ 
الـــُقْدِس مِــــْن إِصْـــــــــــبَعِ األَمْـــِر مَـــْكتُوبًـــا. فَـــيَا إِلـــِهي ومَـــْحبُوبِـــي فَـــأَرْسَـــــــْل إِلَـــيَّ عَــــْن يَـــِمنيِ رَحْــــــَمِتَك َوعِــــنَايَـــِتكَ 
نَـفََحاِت قُـْدِس أَلْـطَافِــَك لِتَجْــــذُبَـِني عَــْن نَـفِْسي َوعَــِن الـدُّنْـيَا إِلَـى شَــــــطِْر قُـْربِــَك َولِـَقائِــَك. إِنّـََك أَنْـَت املُْقتَِدرُ 
ـَك كُـــنَْت عَـــَلى كُـــلِّ شَـــــــيٍْء مُـــِحيطًا. عَـــَليَْك يَــا جَـــــَماَل اهللِ ثَــنَاُء اهللِ َوِذكْـــرُهُ وبَــَهاُء اهللِ  عَـــَلى مَـــا تَــَشاُء، وإِنّـَ
امِـــَك فِــي غَــَمرَاِت الـباَليَـا. مَــرَّةً  ونُـورُهُ. أَْشهَـــُد بِــأَنَّ مَــا رَأَْت عَـــنْيُ اإِلبْـَداعِ مَــظُْلومًــا شِـــــبَْهَك. كُـــنَْت فِــي أَيّـَ
ــــــالسِــــــِل َواألَغْــالَِل َومَـــرَّةً كُــــنَْت تَــْحَت سُـــــــيُوِف األَعْـــَداِء، ومَـــعَ كُــــلِّ ذلِــَك أَمَـــرَْت الــنَّاَس بِـــَما  السّـَ كُــــنَْت تَــْحَت 
ـِذيــنَ  اهللَ بِـــَك َوبِـــالّـَ حَـــــِكيمٍ. ُروحِــــي لِــُضرَِّك الــِفَداُء َونَــفِْسي لِــباَلَئِـــَك الــِفَداُء. أَسْــــــأَُل  أُمِــــرَْت مِــــْن لَــُدْن عَـــلِيمٍ 
ـــــــبَُحاتِ  السّـُ ــبَُعوا مَــــا أُمِـــــُروا بِــــِه حُــــــبًّا لِـــنَفِْسَك أَْن يَـــْكِشَف  اتّـَ اسْــــــــتََضاَءْت ُوجُــــــوهُــــُهم مِـــــْن أَنـــَواِر َوجْــــــِهَك َو
ـَك أَنــَت املُــْقتَِدُر املُــِتَعالِــي الــَعِزيــزُ  ــِتي حــالَـــْت بَــيْنََك وبَــنْيَ خَــــْلِقَك َويَــْرزُقَـــِني خَــــيَْر الــدُّنْــيَا َواآلخِـــــرَِة. إِنّـَ الّـَ 
أَْورَاقِـَها َوأَغْـَصانِـَها َوأَفـنَانِـَها َوأُصُـــــــــولِـَها وفُـُروعِــَها  ــــْدرَِة َو الـَغفُوُر الـرَّحِـــيُم. صَـــــــــلِّ الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي عَــلى السّـِ
احْــــفَظَها مِــْن شَــــــرِّ املُْعتَِديـَن َوجُــــنُوِد الـظَّامِلنَِي. إِنّـََك أَنْـتَ  بِــَدَوامِ أَسْـــــَمائِــَك الـُحْسنَى َوصِــــــــفَاتِــَك الـُعْليَا. ثُـمَّ 
إِمَــائِــَك الـفَائِــزَاِت، إِنّـََك أَنْـَت الـَكِريـُم ذُو  املُْقتَِدُر الـَقِديـُر. صَـــــــــلَّ الـلَُّهمَّ يَـا إِلـِهي عَــَلى عِـــبَاِدَك الـفَائِــِزيـَن َو

إاِلَّ أَنَْت الَغفُوُر الكِريُم. الفَْضِل الَعِظيمِ. ال إِلَه 
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ُمنْتََخبَاٌت ِمْن آثاِر َحْضرَِة َعبِدالبَهاِء

(ُمنَاَجاةُ اللِّقاِء)
 ُهَو األَبَْهى

 إِلـِهي إِلـِهي إِنّـِي أَبْسُـــــُط إِلَـيَك أَكُـــفَّ الـتََّضرُّعِ َوالـتَّبَتُِّل َواالبْـِتهاِل َوأُعَــفُِّر َوجْــــِهي بِــتُرَاِب عَــتَبٍَة تَـَقدَّسَـــــتْ 
أَْن تَـنْظَُر إِلَــى عَــبِْدَك الـَخاضِـــــــــعِ الـَخاشِـــــعِ بِــبَابِ  عَــْن إِْدرَاِك أَهْــِل الـَحقائِــِق َوالـنُُّعوِت مِـــْن أُولِـي األَلْــبَاِب 
ُه عَــبُْدَك الـبَائِــسُ  أَحَــــِديّـَِتَك ِبَلحَــــظَاِت أَعْــنُيِ رَحْــــَمانِــيَِّتَك َوتَـْغُمرَهُ فِــي بِــَحاِر رَحْــــَمِة صَـــــــــَمَدانِــيَِّتَك. أَْي رَبِّ إِنّـَ
ـــٌل عَــــَليَْك مُـــتََضرٌِّع بَـــنْيَ يَـــَديْـــَك يُـــنَاِديـــكَ  ائِـــُل املُــِتَضرُِّع األَسِــــــيُر، ُمبْتَهِـــٌل إِلَـــيَْك مُـــتَوَكّـِ الـــفَِقيُر َورَقِـــيُقَك الـــسَّ
ْر َجِبيِني  َويُنَاِجيَك َويَُقوُل: رَبِّ أَيِّْدِني َعَلى ِخْدَمِة أَِحبَّاِئَك َوَقوِِّني َعَلى ُعبُوِديَِّة َحْضرِة أََحِديَِّتَك. َونَوِّ
بِــــأَنْـــَوارِالـــتََّعبُِّد فِــــي سَــــــــاحَــــــِة قُــــْدسِـــــــَك َوالـــتَّبَتُِّل إِلَــــى مَــــَلُكوِت عَــــظََمِتَك، وحَــــــقِّْقِني بِــــالـــفَنَاِء فِــــي فِــــنَاِء بَـــابِ 
أُلُـــوهِــــيَِّتَك وأَعِـــــنِّي عَــــَلى املُــَواظَـــبَِة عَــــَلى االنْـــِعَدامِ فِــــي رَحْــــــبَِة ُربُـــوبِــــيَِّتَك. أَْي رَبِّ اسْــــــــِقِني كَـــــأَْس الـــفَنَاءِ 
َوأَلْــِبسِني ثَــوَب الــفَنَاِء َوأَغْــرِقْــِني فِـــي بَحْـــــِر الــفَنَاِء َواجْـــــَعْلِني غُــبَارًا فِـــي مَـــَمرِّ األَحِــــبَّاِء َواجْـــــَعلِني فِـــَداءً 
لِـألَرِْض الّـَـِتي َوطِــــئَتَْها أَقْــَداُم األَصْـــــــــِفياِء فِــي سَــــــِبيلَِك يـا رَبَّ الـِعزَِّة َوالـُعَلى. إِنّـََك أَنْـَت الـَكِريـُم املـُتََعال. 
ْر أَسْــــــــرَارَهُ َواشْــــــــرَحْ  هـــذَا مَــــا يُـــنَاِديـــَك بِــــِه ذَلِـــَك الـــَعبُْد فِــــي الـــبُُكوِر َواآلصَـــــــــــاِل. أَْي رَبِّ حَــــــقِّْق آمَــــالَــــُه َونَـــوِّ
ــَك أَنْـــتَ  إِنّـَ ـــاُب َو ــَك أَنْـــَت الـــَكِريـــُم الـــرَّحِـــــيُم الـــَوهّـَ صَـــــــــــْدرَهُ َوأَْوقِـــْد مِــــْصبَاحَــــــُه فِـــي خِـــــْدمَـــِة أَمْـــرَِك َوعِــــبَاِدَك. إِنّـَ

ُؤوُف الرَّْحمُن. الَعِزيزُ الرَّ
 (ع ع)

ُهوَ األَبَْهى
ـِتكَ   الــلَُّهمَّ يَــا إِلــِهي َوسَــــــيِِّدي َوسَــــــنَِدي عَـــَليَْك اعــِتَماِدي َواتّـَـكالِــي َوبِـــَحبِْل فَــْضلَِك تَشَــــــبُِّثي َوبِـــباِب أَحــِديّـَ
ــــلِي َوبِــنَفََحاِت قُـْدسِـــــَك حَــــيَاةُ قَـْلِبي َوِبجَــــذَبَـاِت جَــــَماِل َوحْــــَدانِــيَِّتَك َولَـُه فُـؤَاِدي َوبِــاألَنْـَواِر املُشْـــــرِقَـِة مِــن  تَـَوسّـُ
حْـــــَمانِـــيَِّتكَ  أُفُــِق فَــرَْدانِـــيَِّتَك فَــرَُح ُروحِــــي َوبِـــنََسائِـــمِ َمهَـــبِّ عِـــنَايَــِتَك اهْـــِتزَاِز كَـــيْنُونَــِتي َوِبتَجَـــــلِّيَاِت مَـــَلكوِت َر 
انْــِبَعاُث ذَاتــي َوبِـــتَأيِـــيَداِت مَـــَلِئَك األَعْـــَلى نُــْصرَتِـــي َوعُـــُلوُّ كَــــلَِمِتي َوبِـــتَْوفِـــيَقاِت مَـــَلكوتِـــَك األَبْــَهى ظَــفَِري 
ِتي َوبِــُحبَِّك نَــَجاتِـــي َوبِــِعرفَــانِــَك حَــــيَاتِـــي. َوبِــَعْونِــَك ثَــبَاتِـــي َوبِــفَيِْض غَــَمامِ جُــــوِدَك َرَواُء غُــلَِّتي  َوسُــــــُموُّ هِـــمَّ
َوبِـــزاُلِل عَــــنْيِ فَـــْضلَِك بَـــرُد لَـــْوعَــــِتي َوبِـــِدْريَـــاِق حِـــــْكَمِتَك شِــــــفَاُء عِــــلَِّتي. إِلـــِهي إِلـــِهي ال تُـــَخيِّْب آمَـــالِـــي واَل 
حِــــرْمَــانِــي وَكـثْرَِة عِـــْصيَانِــي. عَــامِـــْلِني يَـا إِلـِهي  تَـنْظُر إِلَــى أَعْــَمالِـي َوسُــــــوِء حَــــالِـي َوفَـرِْط هَــَوانِــي َوشِـــــدَِّة 
ــي َوفَــْقِري َوخِـــــذْالنِـــي. إِلــِهي إِلــِهي، األَعْـــنيُُ  بِـــَما يَــلِيُق لِــُعُلوِّ كــبِْريَــائِـــَك واَل تُــَعامِــــْلِني بِـــَما يَــلِيُق لِــُدنُــوِّ ذُلّـِ
ــــــــَدةٌ لِـنُزُوِل مَــَواهِــِبَك. إِلـِهي إِلـِهي، الـُقُلوُب مُــنْتَِظرَةٌ لِـظُُهوِر أَنْـَواِر عَــَواطِـــِفَك فَـاشْــــــُدْد أَزِْري بِــُقوَّتِــكَ  مُــتَرَصّـِ
اطِـــَعةِ  ْر بَـَصِري بِـأَنْـَوارَِك الـسَّ الـَقاهِــرَِة عَــَلى املَْوجُـــوداِت َوقَـوِّ ظَهْــِري بِـُقْدرَتِــَك الـَغالِـبَِة عَــَلى املُْمِكنَاِت َونَـوِّ
مِـــْن َمشْــــــِرِق الــَكلَِماِت َواشْـــــــرَح صَــــــــــْدِري بِـــآيَــاتِـــَك الــبَاهِـــرَِة مِـــْن مَـــطَالِــعِ الــظُّهُوراِت. َوقَــوِّ جُـــــنِْدي بِـــرَايَــاتِـــكَ 
ـَك أَنــَت املُـْقتَِدرُ  مَواِت. إِنّـَ أَتْــالِل أَفْــِئَدِة الــَحَقائِـــِق املُـَقدَّسَــــــِة الــنَّاطِــــَقِة فِـــي األَرَضِـــــــــنَي َوالــسَّ املُـرْتَــِفَعِة عَـــَلى 

إِنََّك أَنَْت الَقِويُّ الَعِزيزُ الَقِديُر.                               (ع ع) َعلى َما تََشاُء َو

���٣٦



ُهوَ األَْقَدُس األَبهى
 ِبْسمِ اهلل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ، الَحْمُد هللِ رَبِّ الَعامَلنَِي.

الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي ومَـــْلَجِئي ومَـــالِذي إِنّـِـي كَــــيَْف أَذْكَــــرَُك بِـــأَبْــَدعِ األَذْكَــــاِر َوأَفْــَصحِ املَــحامِــــِد َوالــنُّعوِت يــا 
َعِزيزُ يا َغفَّاُر َوأََرى أَنَّ ُكلَّ فَِصيحٍ َوبَليغٍ َوناِطٍق َوَواِصٍف َكلَّ لِسانُُه ِفي نَْعِت آيٍَة ِمْن آياِت ُقْدرَِتَك 
عوِد إِلــى هَـــواءِ  َوَوصْــــــــــِف كَــــلَِمٍة مِــــْن كَــــلِماِت إِنْــشائِـــَك َوأَنَّ طُــيوَر الــُعُقوِل انَْكسَـــــــرَْت أَجْـــــِنَحتَُها عَـــِن الــصُّ
ــِتَك َوعَــــنَاكِــــَب األَْوهـــامِ َعجِـزَْت أَْن تَـــنِْسجَ بِـــُلعابِـــها فِـــي أَعْــــَلى ذُْرَوِة قِـــبَاِب عِــــرْفـــانِـــَك إِذًا ال  قُـــْدِس أَحَـــــِديّـَ
َمفَرَّ لِي إاِلَّ اإِلْقراُر ِبالَعْجِز َوالُقُصوِر واَل َمفرَّ لِي إاِلَّ َوْهَدةُ الفَْقِر والفُتُوِر. فَِإنَّ الَعْجزَ َعْن اإِلْدراِك 
ــــْدنِــــــي َوعِــــــبَاَدكَ  عَــــــنْيُ اإِلْدراِك والـــــُقُصوُر عَــــــنْيُ الـــــُحُصوِل واالعْــــــِتراُف بـــــالـــــفَْقِر عَــــــنْيُ االقْـــــِتراِف. رَبِّ أَيّـِ
عِ لَـــَدى بـــابِ  امِـــــيِة َوالـــتَّبتُِّل إِلـــى حَــــــْضرَتِــــَك الـــرَّحْــــــَمانِــــيَِّة والـــتََخشُّ ــِة عَــــتبَِتَك الـــسَّ املُخْـــــلِِصنَي عَــــَلى عُــــبُوِديّـَ
ْر َقْلِبي ِبُشَعاعٍ َساِطعٍ ِمْن َمَلُكوِت أْسرارَِك وأَنِْعْش  أَحِديَِّتَك. أَِي رَبِّ ثَبِّْت َقَدِمي على ِصرَاِطَك َونَوِّ
ــٍة مِــــْن حَـــــَدائِـــِق عَــــفْوَِك وغُـــفْرانِـــَك وفَـــرِّْح فُـــؤَاِدي بِـــنَفَْحٍة ُمنْتَشِــــــرٍَة مِــــْن ِريـــاضِ  ُروحِـــــي ِبهُــــبُوِب نَـــْسَمٍة هَــــابّـَ
ـــائِـــــكَ  قُــــْدسِـــــــَك َوبَــــيِّْض َوجْـــــــِهي فِـــــي أُفُــــِق سَــــــــماِء تَــــْوحــــيِدَك واجْـــــــَعْلِني مِـــــْن عِـــــبَاِدَك املُخْـــــلِِصنَي ومِـــــْن أَرِقّـَ

الثَّاِبِتنَي الرَّاِسِخنَي.
  (ع ع )

 
ُهوَ اهللُ

ــةِ  ماِويّـَ ـــــى كُــــنُوزََك الـــسَّ ِعيَف يـــتَمنَّى الـــُقوَّةَ املَــَلُكوتِــــيَِّة َوهـــذا الـــفَِقيَر يَـــتَرَجّـَ  إِلـــِهي إِلـــِهي تَـــَرى هَــــذا الـــضَّ
َوهـذا الـظَّْمآَن يَشْـــــتَاُق مَـِعنَي الـَحياِة األَبَـِديّـَِة َوهـذا الـَعلِيَل يَـرْجُـــو شِــــفَاَء الـَغلِيَل بِـرَحْـــَمِتَك الـَواسِــــَعِة الّـَِتي 
اخْــتََصْصَت بِــَها عِـــبَاَدَك املُْختَاريـَن فِــي مَــَلُكوتِــَك األَعْــَلى. رَبِّ لَــيَْس لِـي نَـِصيٌر إالَّ أَنْـَت وال مُــجِيٌر إالَّ 
أَنْـَت واَل مُــِعنٌي إالَّ أَنْـَت. أَيّـِْدنِــي بِــَمالئِــَكِتَك عَــَلى نَشْـــــِر نَـفََحاِت قُـْدسِـــــَك َوبَـثِّ تَـَعالِـيِمَك بَـنْيَ خِـــيرَِة خَــْلِقَك. 
رَبِّ اجْـــــَعْلِني مُـــنَْقِطًعا عَــــْن ُدونِـــَك، ُمتَشَـــــــبِّثًا بِـــذَيْــِل عِــــنَايَــِتَك، ُمخْــــلًِصا فِـــي ِديــِنَك، ثــابِـــتًا عَــــَلى مَـــَحبَِّتَك، 

عاِمالً ِبما أََمرْتَِني ِبِه ِفي ِكتَاِبَك. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَقِديُر.
 (ع ع )

 
ُهوَ اهللُ

ــفََقْت عَــــَلى خِـــــْدمَــــِة عَــــتَبَةِ  ــَق كُــــلَّ عُــــْصبٍَة اتّـَ ــَد كُــــلَّ جَــــــْمعٍ انْـــَعَقَد إِلعْــــالِء كَــــلَِمِة رَحْــــــَمانِــــيَِّتَك َومُــــوفّـِ  رَبِّ َومُــــَؤيّـِ
فَــــرِْدانِـــــيَِّتَك، أسْـــــــــأَلُـــــَك ِبجَـــــــمالِــــَك املُسْـــــــــتَِتِر فــــي عَـــــوالِــــمِ غَـــــيِْبَك األَبْــــهى أْن تَــــْشَمَل هَـــــؤاُلِء ِبَلحَـــــــظَاِت عَـــــنيِْ 
ـكَ  ـَدهُـــْم ِبشَــــــِديــِد الــُقَوى، َوتَشْــــــُدَد أَزْرَهُـــْم بِــُقوَّتِـــَك الــنَّافِــذَِة الــَجاِريــِة فِــي كُـــلِّ األشْــــــياِء. إِنّـَ رَحْــــَمانِــيَِّتَك َوتُــَؤيّـِ

أَنَْت َسِميعُ الدُّعاِء وإِنََّك َلَعلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٍر.
 (ع ع)

 

���٣٧



ُهوَ األَبَْهى
ـــــْه ُوجُــــــوهَــــنَا لِجَــــــماِل رَحْــــــمانِـــيَِّتكَ   أَْي رَبِّ ثَـــبِّْت أَقْـــَدامَـــنا عَــــَلى صِــــــــــراطِـــــَك وقَـــوِّ قُـــُلوبَـــنَا عَــــَلى طَــاعِــــتََك َوَوجّـِ
ــْن هَــــياكِــــَلنا بِــــرَِداِء الـــَعطَاِء َواكْــــِشْف عَــــْن بَـــَصائِــــرِنـــا غَـــَشاَوةَ  َواشْــــــــرَْح صُـــــــــــُدورَنـــا بِــــآَيـــاِت َوحْــــــَدانِــــيَِّتَك َوزَيّـِ
الخَــــطَاِء َوأَنِـــْلنا كَــــأَْس الــَوفَــاِء حَـــــتَّى تَــنْطَلَِق أَلْـــِسنَُة الــَحَقائِـــِق الــذَّاتِـــيَُّة بِـــالــثَّنَاِء فِـــي مَـــَشاهِـــِد الــِكبْريــاِء، 
ـــــرِّ الــوِجْــــدانِــيِّ حَــــتَّى تُــطِْربَــنا لَــذَّةُ املُـنَاجَــــاِة، املُـنَزَّهَـــةِ  َوتَجَــــلَّ يــا إِلــِهي عَـــَليْنا بِــالخِــــطَاِب الــرَّحْــــَمانِــيِّ والسّـِ
عَـــْن هَـــْمَهَمِة الحُـــــُروِف والــَكلِماِت، املُـَقدَّسَــــــِة عَـــْن َدمْـــَدمَـــِة األَلْــفَاِظ واألَصْــــــــــواِت، حَـــــتَّى تَسْــــــتَْغِرَق الــذَّواتُ 
ــــِة الـــــفَنَاِء واالنْـــــِعَدامِ عِــــــنَْد ظُــــُهورِ  فِـــــي بَحْـــــــٍر مِــــــْن حَـــــــالَوِة املُــــنَاجَـــــــاِة وتُـــــْصِبحَ الـــــَحَقائِـــــُق مُـــــتََحقَِّقًة بِـــــُهِويّـَ
ُكوا بِـــُعْرَوِة االسْـــــــِتَقامَـــِة فِـــي أَمْـــرَِك.  التَّجَـــــلِّياِت. أَْي رَبِّ هَـــؤاُلِء عِــــبَاٌد ثَــبَتُوا عَـــَلى َعهْــــِدَك َومِــــيثَاقِـــَك َوتَــَمسَّ
ــْقُهْم بِـــتَْوفِـــيَقاتِــــَك َواشْـــــــُدْد أَزْرَهُــــْم عَــــَلى  ــْدهُــــْم بِـــتَأْيـــيَداتِــــَك َوَوفّـِ َوتَشَـــــــبَّثُوا بِـــذَيْـــِل رَِداِء كِــــبِْريـــائِـــَك. أَْي رَبِّ أَيّـِ

طَاَعِتَك، إِنََّك أَنَْت الَعِزيزُ املُْقتَِدُر الَقِديُر.
(ع ع)

ُهوَ اهللُ
 رَبِّ رَبِّ نَْحُن فَُقرَاُء َوأَنَْت الَغِنيُّ الَكِريُم ونَْحُن ُعَجزَاُء وأَنَْت الَقِويُّ الَقِديُر ونَْحُن أَِذالَُّء وأَنَْت الَعِزيزُ 
ـْقنا عَـــَلى عِــــبَاَدتِـــَك فِـــي مَـــَشاِرِق ِذكْــــرَِك َوقَـــدِّْر لَـــنا نَشْـــــــرَ  ـِة عَـــتَبَِة قُـــْدسِــــــَك َوَوفّـِ ـْدنــا عــلى عُـــبُوِديّـَ الجَـــــلِيُل. أيّـِ
نَــفََحاِت قُــْدسِـــــَك بَــنْيَ خَـــْلِقَك َواشْـــــــُدْد أُزُورَنــا عَـــَلى خِــــْدمَــِتَك بَــنْيَ عِـــباِدَك حَـــــتَّى نَهْـــِدَي األُمَــَم إِلَــى اسْــــــِمكَ 
نا مِــــــْن عَــــــالئِــــــِق الـــــَخالئِــــــقِ  ــــِتَك األَكْــــــرَمِ. أَْي رَبِّ نَـــــجِّ األَعْــــــظَمِ َونَـــــُسوَق املِــــَلَل إِلَـــــى شَــــــــــاِطئِ بَحْــــــــِر أَحَــــــــِديّـَ
وابِــِق َوالــبَلِيَّاِت الــلَّواحِــــِق حَـــــتَّى نَــُقوَم عَـــَلى إِعْـــالِء كَـــلَِمِتَك بِــُكلِّ َرْوحٍ َوَريْــحاٍن َونَــذْكُـــرَكَ  َوالخَـــِطيئاِت الــسَّ
ــَل آيـــاِت تَـــْوحِــــــيِدَك بَـــنْيَ مَــــإلِ  فِــــي آنَـــاِء الـــلَّيِْل َوالـــنَّهاِر َونَـــْدعُــــَو الـــُكلَّ إِلَــــى الهُـــــَدى َونَـــأْمُــــَر بِــــالـــتَّْقَوى َونُـــرَتّـِ

اإِلنْشاِء. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر َعَلى ما تََشاُء، ال إِلَه إالَّ أَنَْت الَعِزيزُ الَقِديُر.
(ع ع)

وَحاِنيِّ اتُْلوا َهِذه املُنَاَجاةَ ِبَقْلٍب َخاِفٍق ِبَمَحبَِّة اهللِ ولَِساٍن طَاِهٍر  (ِعنَْدما تَْدُخُلوَن َمْحفََل الّشوِر الرَّ
ِبِذْكِر اهللِ َحتَّى يَؤيَِّدُكْم َشِديُد الُقَوى ِبالنُّْصرَةَ الُكبْرى).

 
ُهوَ اهللُ

 إِلـــِهي إِلـــِهي نَـــْحُن عِـــــبَاٌد أخْـــــَلْصنا ُوجُــــــوهَـــــنَا لِـــَوجْــــــِهَك الـــَكِريـــمِ َوانْـــَقطَْعنا عَـــــْن ُدونِــــَك فِــــي هـــذا الـــيْومِ 
الـــَعِظيمِ َواجْــــــتََمْعنا فِــــي هـــذا املَــْحِفِل الجَــــــلِيِل مُــــتَِّفِقنَي اآلراِء َوالـــنََّوايـــا، ُمتَّحِـــــِديـــَن األَفْـــَكاِر فِــــي إِعْــــالءِ 
كَــــلَِمِتَك بَـــنْيَ الـــَوَرى. رَبِّ رَبِّ اجْـــــَعْلنا آيـــاِت الهُــــِدى َورَايـــاِت ِديـــِنَك املُــِبنيِ بَـــنْيَ الـــَوَرى َوخَــــَدمَـــَة مِــــيثَاقِـــكَ 
اطِــــــَعَة الفَجْــــــِر عَــــَلى  ــنا األَعْــــلى َومَــــظَاهِــــَر تَـــْوحِــــــيِدَك فِــــي مَــــَلُكوتِــــَك األَبْـــَهى وَكَـــــَواكِـــــَب الـــسَّ الـــَعِظيمِ يـــا َربّـَ
األَرْجَـــاِء. رَبِّ اجْـــَعْلنا بُـُحورًا تَـتاَلطَُم بِـأَمْـواجِ فَـِيِضَك الـَعِظيمِ َونُـُهورًا َدافِـَقًة مِــْن جِـــبَاِل مَـَلُكوتِــَك الـَكِريـمِ 
َوأَثْـمارًا طَـيِّبًَة عَــَلى َشجَــــرَِة أمْــرَِك الجَــــلِيِل َوأَشْــــــَجارًا مُــتَرنّـَِحًة بِــنَِسائِــمِ مَــْوهِــبَِتَك فِــي كَـــرْمِـــَك الـبَِديـعِ. رَبِّ 

���٣٨



ــحادَ  اجْــــــَعْل أَْرَواحَــــــنا مُــــَعلََّقًة بِــــآيـــاِت تَـــْوحِـــــيِدَك َوقُـــُلوبَـــنا ُمنْشَـــــــرِحَــــــًة بِــــفُيوضَـــــــــــاِت تَـــفِْريـــِدَك حَــــــتَّى نَتَّحِـــــَد اتّـِ
ــــاجِ حَـــــــتَّى تُــــْصِبحَ  ـــــــرَاجِ الــــَوهّـَ اطِــــــَعِة مِـــــَن السّـِ ِة الــــسَّ ـــفاَق األَشِــــــــعَّ األَمْـــــواجِ مِـــــَن البَحْـــــــِر املَـــوَّاجِ َونَــــتَِّفَق اتّـِ
ـــَك أَنْــــتَ  ـــفاِق فِــــي اآلفَــــاِق. إِنّـَ إِحْــــــَساسَــــــــاتُــــنا حَــــــِقيَقًة َواحِــــــَدةً تَــــنْبَِعُث مِـــــنْها ُروُح االتّـِ أَفْــــَكارُنــــا َوآرَاؤُنــــا َو

ُؤوُف الرَِّحيُم. إِنََّك أَنَْت املُْعِطي الَعِزيزُ الرَّ اُب َو الَكِريُم الَوهَّ
(ع ع)

 
ُهوَ األَبْهى

 الـلَُّهمَّ يـا مَــْلَجِئي َومَــالِذي َومَــبَْدئِــي َومَــَعاِدي َومَــأْمَــِني َومَــَعاِذي َوأَنِــيَس قَــْلِبي فِــي َوْحشَــــــِتي َوسُــــــُكونَ 
فُـــؤَاِدي فِـــي َدْهشَـــــــِتي َوسَـــــــْلَوتِــــي فِـــي َوحْــــــَدتِــــي َورَاحَــــــِتي فِـــي بَـــالئِـــي، تَـــرَانِـــي مُـــِكبًّا عَــــَلى َوجْــــــِهي فِـــي 
ًعا لِسُـــــْلطاِن أُلُـوهِــيَِّتكَ  تُـراِب الـُعبُوِديّـَِة تَـذَلّـُالً لِـُربُـوبِــيَِّتَك َومُــتَرامِـــيًا عَــَلى عَــتَبَِة حَــــْضرَتِــَك الـرَّحْــــَمانِــيَِّة تَـَخضُّ
َومُــَعفِّرًا جَــــِبيِني عَــَلى الـَغبْراِء ابْـِتهاالً َوتَـَضرُّعًــا َوانْـِكَسارًا إِلَـى مَــَلُكوِت فَـرَْدانِــيَِّتَك، لَـَك الحَــــْمُد يـا إِلـِهي 
ـِة الــبَْحتَِة فِـــي فِـــنَاءِ  رِْف واملَـْحِويّـَ ـيَِّة الــَخالِــَصِة والــفَنَاِء الــصِّ ـِة املَـْحَضِة َوالــرِّقّـِ ـْدتَــِني عَـــَلى الــُعبُوِديّـَ بِـــَما أيّـَ
مَــظْاهِــِر نَـفِْسَك ومَــطَالِـعَ أَمْــرَِك ومَــَشاِرَق آيـاتِــَك ومَــجالِـي بَـيِّناتِــَك فَـَكيَف عِـــنَْد إِشْــــــراِق شَــــــْمِس حَــــِقيَقِتكَ 
الـــنَّْوراِء وظُـــُهوِر مَــــثَلَِك األَعْــــلى، كَـــــينُونَـــِتَك الـــالَّهُــــوتِــــيَِّة َوذاتِــــيَِّتَك املَــَلُكوتِــــيَِّة َوحَــــــِقيَقِة نَـــفِْسَك الـــرَّحْــــــَمانِــــيَِّة. 
إِْدراِك املُْمِكنَاِت وتَـَقدَّسْـــــَت يـا مَـْحبُوبِـي عَــْن ِذكْــِري وِذكْــِر املَْوجُــــوداِت،  تَـعالَـيَْت يـا إِلـِهي عَــْن إِْدراكِــي َو
َوحْــــَدَك ال شَــــــِريـَك لَـَك، َوحْــــَدَك ال نَـِظيَر لَـَك، َوحْــــَدَك ال مَـِثيَل لَـَك، َوحْــــَدَك ال شَــــــِبيَه لَـَك. تَـفَرَّْدَت بِـَوحْــــَدانِـيَِّتكَ 
َوتَـنَزَّهْــَت بِــفَرَْدانِــيَِّتَك. الـلَُّهمَّ اقْـبَْل ذُلّـِي َوانْـِكساِري بِــبَاِب أحَــــِديّـَِتَك َوزِْد فِــي فَـْقِري َومَــْسَكنَِتي َوجَــــزَعِـــي 
ــِة أحِــــــبَّائِــــَك َوالـــُخُضوعِ َوالـــُخُشوعِ لَــــدى  َوابْـــِتهالِـــي َوضَــــــــــــرَاعَـــــِتي بِــــِفنَاِء ُربُـــوبِــــيَِّتَك َوثَـــبِّتِْني عَـــــَلى عُـــــبُوِديّـَ
ــــِذي هُـــــَو حَـــــــياةُ ُروحِـــــــي َونَــــَجاةُ نَــــفِْسي َوعِــــــزَّةُ ذَاتِـــــي َوشَـــــــــرَفُ  أَصْــــــــــــِفيائِـــــَك َوأَلْـــــِبْسِني هــــذا الــــَقِميَص الّـَ
ـِتي َوسَـــــــْلطَنَُة حَـــــِقيَقِتي َوفَخْــــِري َومُـــبَاهَـــاتِـــي َوهُـــَو ِدرْعِــــيَ األَْوقــى َوحَـــــظِّيَ األَْوفــى  كَــــيْنُونَــِتي َوعُـــلوُّ هُـــِويّـَ
َوسِــــْدرَتِــيَ املُنْتَهى وَمْسجِِدَي األَقْـَصى َوجَــــنَِّتيَ املَأَْوى َوفِـرَْدْوسِــــيَ األَعْــلى. َوأَسْـــــتَْغِفرَُك عَــْن كُــلِّ صِــــــــفَةٍ 
َمِة الــنَّْوراِء، فَــِإنّـَـها مَــثَليَ األَعْـــلى  فَة ِالــُعْليا. وأَتُــوُب إِلَــيَك عَـــْن كُـــلِّ سِـــــَمٍة ُدوِن هــِذِه الــسِّ غَــيِر هــِذِه الــصِّ

َوطَِريَقِتيَ املُثْلى َوأَْستَْغِفرَُك أَْستَْغِفرَُك يا َربِّيَ األَبْهى.
(ع ع)
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ــبَُعوا  إِلـــِهي إِلـــِهي هَــــؤاُلِء عِـــــبَاٌد أَخْــــَلُصوا ُوجُــــــوهَــــُهْم لِـــَوجْــــــِهَك الـــَكِريـــمِ َوسَــــــــَلُكوا صِــــــــــرَاطَـــَك املُسْــــــــتَِقيَم َواتّـَ
ــاٍك أَثِــــيمٍ واَل يَـــَهابُـــوَن شَــــــــَماتَـــَة كُـــــلِّ مُــــْعتٍَد زَنِــــيمٍ، قَــــْد خَـــــرَقُــــوا  املَـــنَْهجَ الـــَقِويـــَم َولَــــْم يَـــْخَشْوا بَـــأَْس كُـــــلِّ أَفّـَ
ـــــبُحاِت َوَدعُـــوا األَصْــــــــــنَاَم َوَودَّعُـــوا األَْوهَـــاَم وأَقْــبَُلوا إِلَــيَك بِـــُقُلوٍب ثــاَبِـــتٍَة كَـــَشوامِـــخِ  الــُحُجباِت َوهَـــتَُكوا السّـُ
الـــجِبَاِل َونُـــفُوٍس مُـــطَْمِئنٍَّة كَــــَرواسِــــــخِ األَْوتـــاِد َوابْتَهَــــُلوا إِلَـــيَْك بِـــفُؤاٍد طَــافِـــحٍ بِـــالـــوِداِد َوصُـــــــــــُدوٍر ُمنْشَـــــــرِحَـــــةٍ 
ُهوِد َوسُــــــرُجًـــــا المِـــَعًة فــي  بِـــآيــاِت تَــْوحِــــيِدَك بَــنْيَ الــِعبَاِد. أَْي رَبِّ اجْـــــَعْلُهْم نُــُجومًـــا َدرَهْـــرَهَـــًة فِـــي أُفُــِق الــشُّ
حَــــيِِّز الـُوجُــــوِد َوأَشْــــــَجارًا بـاسِـــــَقًة فِــي جَــــنَِّة األَبْـهى َوأَمْــواجًــــا مُــتََهيَِّجًة مِـــْن بَحْــــِر الـَوفـاِء، حَــــتَّى يَهْـــتزَّ ذلـكَ 

اإِلْقليُم ِبنَفَحاِت ُقْدِسَك ِفي هذا الَقْرِن الَعِظيمِ. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَعِزيزُ الَكِريُم.
(ع ع)

اهللُ أَبْهى
 الــلَُّهمَّ يــا إِلــِهي تَــَرى ُوجُـــــوهًـــا نَــْورَانِـــيًَّة فِـــيها نَــْضرَةُ رَحْـــــَمانِـــيَِّتَك َوقُــُلوبًــا مُـــتُيََّمًة فِـــيها جَـــــَماُل َوحْـــــدانِـــيَِّتكَ 
ـِتَك َوأَبْــَصارًا شَـــــــاخِــــَصةً  َوصُــــــــــُدورًا ُمنْشَــــــرِحَـــــًة بِـــآيــاِت فَــرَْدانِـــيَِّتَك َوأَفْــِئَدةً ُمنْجَـــــِذبَــًة بِـــنَفَحاِت ِريــاِض أَحَـــــِديّـَ
إِلَـى مَــَلُكوِت صَـــــــــَمَدانِــيَِّتَك َوآذاَنًـا مَــْمُدوَدةً إِلَـى صَـــــــــوامِــعِ الـالَّهُــوِت لِـتَْسَمعَ ِذكْــرََك وثَـنَاَءَك. أَْي رَبِّ هـؤاُلءِ 
عِــــبَاٌد هَــــامُـــوا فِـــي هَــــيْماِء حُـــــبَِّك َواشْـــــــتََعُلوا بِـــالــنَّاِر املُْلتَهِـــبَة فــي سِــــــْدرَِة مَـــَحبَِّتَك َواهْــــتّزَّوا َوتَــَمايــَلوا عِــــنْدَ 
تَـنَفُِّس نَـِسيمِ عِــنَايَـِتَك َوآَوْوا إِلَـى كَــْهِف حِـــفِْظَك َوحِـــَمايَـِتَك وَدلَـَعْت أَلْـِسنَتُُهم بِــَمَحامِــِدَك َونُـُعوتِــَك َوتَـأَنّـََقتْ 
َقْت حِــــياُض سَــــــرَائِــرِهِـــم بِــِمياِه مَــْوهِـــبَِتَك. أْي رَبِّ اْحشُــــــرْهُـــمْ  ِريـاُض ضَـــــــــَمائِــرِهِـــْم بِــَريـاحِــــنيِ مَــْعرِفَـِتَك َوتَـَدفّـَ
ـــــرَّاِء َوأَغْــرِقْــُهمْ  تَــْحَت لِــَواِء املِـيثَاِق بِــوجُــــوٍه نَــْوراَء واجْــــَمْعُهم فــي ظِــــلِّ َشجَــــرٍَة أنِــيًسا بِــُقلوٍب طَـافِــَحٍة بِــالسّـَ
فَاِت َواألَسْــــــــماِء َويـــلتَِقطُّوا الخَـــــِريـــَدةَ  فِــــي قُــــْلزُمِ الـــِكبِْريـــاِء حَــــــتَّى يَـــُخوضُـــــــــــوا َويَـــُغوصُـــــــــــوا فِــــي عُــــْمِق الـــصِّ
الـنَّْوراَء َوالـيَِتيَمَة الـَعْصَماَء َوَوفّـِْقُهْم عَــَلى إِعْــالِء كَـــلَِمِتَك الـُعْليا ونَشْـــــِر آثـارَِك فِــي كُـــلِّ األَنْـحاِء َوانْـِتشارِ 
ُعوِب َوالـُقبَائِــِل إِلَــى  ـــَه كُـــلُّ الـشُّ نَـفَحاتِـــَك فِــي جَــــِميعِ األَرْجَــــاِء َوسُــــــطُوعِ أَنْـوارَِك مِـــْن األُفُـِق األَعْـــَلى لِـيتََوجّـَ
مَـــَلُكوتِـــَك األَبْــهى َويَتَخَــــلَُّقوا بِـــأَخْـــالِق تَــْقِديــِسَك َوشِــــــيَمِ تَــْوحِــــيِدَك فِـــي عــالَــمِ اإِلنْــشاِء َوتَــتَفَتَّحَ عَـــَلى ُوجُـــــوهِ 
َماِء َويَنَْكِشَف ِحَجاُب الَكْوِن َعْن َجنَِّة األَبْهى. إِنََّك أَنَْت  الُكلِّ أَبْواُب َجنَِّة املَأْوى، َوتَتََمدََّد ماِئَدةُ السَّ

ُمَؤيُِّد َمْن تََشاُء َعَلى ما تََشاُء ِبَما تََشاُء وإِنََّك أَنَْت املَلُِك املُْقتَِدُر املَُهيِمُن الَقيُّوُم.
(ع ع)

 

���٤٠



 إِلـِهي إِلـِهي هَــؤاُلِء عِــباٌد ُمخْــلُِصوَن، ُمنْجَــــِذبُـوَن، ُمشْـــــتَِعُلوَن بِــنَاِر مَــَحبَِّتَك، يُـنَاُدوَن بِــاسْـــــِمَك َويَـنِْطُقونَ 
ــُدوَن بِـــالــنَّاِر املُشْـــــــتَِعَلِة فِـــي سِــــــْدرَِة رَحْـــــَمانِـــيَِّتَك َويَسْـــــــتَِفيُضوَن مِــــْن أمْـــطاِر سَـــــــحابِ  بِـــالــثَّنَاِء عَـــَليَْك َويَــتَوقّـَ
فَــــرَْدانِــــيَِّتَك َويَــــتََضرَّعُـــــوَن إِلَــــى مَــــَلُكوِت َوحْــــــَدانِــــيَِّتَك واّل يَــــبْتَُغوَن إاِلَّ رِضَــــــــــــاَءَك َويَــــرْضَــــــــــــْوَن بِــــَقَضائِــــَك، رَبِّ 
ـْدهُـــم ِبشَــــــِديــِد الــُقوى َواجْـــــَعْل ُوجُـــــوهَـــُهْم سَــــــاطِــــَعًة بِـــأَنْــواِر الهُـــَدى  انْــُصرْهُـــْم بِـــُجنُوٍد مِـــَن املَـإِل األَعْـــَلى َوأيّـِ
حـــتَّى يَـــُكونُـــوا آثَـــاَر رَحْــــــَمِتَك بَـــنْيَ الـــَوَرى َوأَجْــــــِزْل عَــــَليِهمِ الـــَعطَاَء َواكْــــِشْف لَـــُهُم الـــغطَاَء َواخْــــتَِصْصُهم 

ِبَمْوِهبَِتِك الَِّتي ال تَتَناهى. إِنََّك أَنَْت الَكِريُم، إِنََّك أَنَْت الَعِظيُم وإِنََّك أَنَْت الرَّْحمُن الرَِّحيُم.
(ع ع)

 

بِـــنَي عَـــَلى نَشْـــــــرِ  ـْق عِــــبَاَدَك املُـَقرَّ ـْد أحِـــــبَّاَءَك املُخْــــلِِصنَي عَـــَلى االقْــِتفَاِء بِـــالــنُّوِر املُـِبنيِ َوَوفّـِ إِلــِهي إِلــِهي أيّـِ
نَــــفَحاتِـــــَك بَــــنْيَ الــــَعامَلِـــنَي، حَـــــــتَّى يَــــْلتَُهوا عَـــــْن شُـــــــــبُهاِت الــــنَّاقِـــــِضنَي بِـــــتَبْلِيغِ ِديــــِنَك املُـــِنيِر وبَــــثِّ تَــــَعالِــــيِمكَ 
ـاُب وإِنّـََك أَنْـتَ  . إِنّـََك أَنْـَت الـَكِريـُم الـرَّحِــــيُم الـَعِزيـزُ الـَوهّـَ إِذَاعَــِة بَـيِّنَاتِــَك بَـنْيَ الـَخافِــَقنْيَ إِشَــــــاعَــِة آثَـارَِك َو َو

املُْقتَِدُر املُتَعالِي الَقِويُّ املُْختاُر.
(ع ع)

 

ــــــبُهاِت َواسْـــــــتَْغنَْوا  ــــــبُحاِت َوفَــتَُكوا هَــــياكِــــَل الشّـُ إِلــِهي إِلــِهي هــواٌلِء عِــــبَاٌد خَــــرَقُـــوا الــُحُجباِت َوهَــــتَُكوا السّـُ
راَط املُسْـــــتَِقيَم َواسْـــــتَنَْشُقوا  ِقيَم َوسَـــــَلُكوا الـصِّ عَــِن اإِلشَــــــارَاِت َوانْجَــــذَبُـوا بِــالـِبَشاراِت َوتَـرَكُــوا املَنَْهجَ الـسَّ
رَائِـــَحَة جَـــــنَِّة الــنَِّعيمِ َوقَــرَّْت أَعْـــيُنُُهْم بِـــُمَشاهَـــَدِة الــنُّوِر املُـِبنيِ. َوطَـِفَحْت قُــُلوبُــُهم ِبسُــــــُروٍر عَـــِظيمٍ فِـــي هــذا 
ـْدهُــــم بِـــُجيُوِش املَــإِل األَعْــــَلى َواشْـــــــُدْد أُزُورَهُــــم بِـــُجنُوِد مَـــَلُكوتِــــكَ  الــَقْرِن املَــجِيِد َوالــَعْصِر الــَكِريــمِ. رَبِّ أَيّـِ
ماِء. َوطَــيِّْب سَــــــرَائِـــرَهُـــم بِـــَمْوهِـــبَِتكَ  ْر أَبْــصارَهُـــْم بِـــُمشاهَـــَدِة آيــاِت قُــْدرَتِـــَك فِـــي األَرِْض َوالــسَّ األَبْــهى َونَــوِّ
ــَك أَنْـــَت املُــْقتَِدُر املُــتَعالِـــي الـــَعِزيـــزُ  ْر ضَـــــــــــَمائِــــرَهُــــْم بِــــُشَعاعٍ سَــــــــاطِــــــعٍ مِـــــْن أُفُـــِقَك األَبْـــَهى. إِنّـَ الـــُكبْرى ونَـــوِّ

الَقِديُر وإِنََّك أَنَْت الرَّْحمُن الرَِّحيُم.
(ع ع)

 
 ُهوَ اهللُ

 إِلـــِهي إِلـــِهي تَـــَرى فَـــْقِري َوفَـــاقَـــِتي َوحُــــــرْقَـــِتي َوشِـــــــدَّةَ لَـــْوعَــــِتي َوسَـــــــْورَةَ غُـــلَِّتي وَكَـــــثْرَةَ ظَـــَمِإي َوعَــــطَِشي 
مَلَِعنيِ فُـيُوضَـــــــــاتِــَك َوسَـــــْلَسِبيِل عِــنَايـِتَك فَـوا َولَـِهي فِــي جَــــَمالِـَك، فَـَوا شَــــــْوقِــي لِـلَِقائِــَك، فَـَوا جَــــذْبِــي مِلَُشاهَــَدةِ 
أَنْــَواِر طَــْلَعِتَك َوالتَّجَـــــرُّعِ مِــــْن كَــــُؤوٍس طَــافِـــَحٍة ِبَصهْــــباِء عَـــطَائِـــَك. أْي رَبِّ إِنّـِـي أسِــــــيٌر أطْــلِْقِني بِـــُقْدرَتِـــكَ 
ـــي َدخِــــــيٌل فَــــآوِنِـــــي فِـــــي كَــــــْهِف حِــــــفِْظكَ  إِنّـِ ـــي ُمسْــــــــتَجِيٌر فَــــأَجِــــــرْنِـــــي مِــــــْن َوهْـــــَدِة حِــــــرْمَـــــانِـــــي بِـــــَقوَّتِـــــَك َو إِنّـِ َو
َوحِــــــَمايَــــِتَك بِـــــلِحاِظ أَعْـــــنُيِ رَحْـــــــَمانِـــــيَِّتَك. يــــا مَـــــْحبُوبِـــــي، إِلَــــى مَـــــتى هَـــــذا االحْـــــــِتراُق فِـــــي نِـــــيراِن حِــــــرْمــــانِ 
االشْــــــِتياِق، فَـِبِعزَّتِــَك ضَـــــــــاَق صَـــــــــْدِري َوارْتَـخى أَزِْري َوانَْكسَــــــْر ظَهْـــِري َواصْـــــــــفَرَّ َوجْــــِهي َوابْـيَضَّ شَــــــْعِري 

���٤١



فَـذَاَب َلحْــــِمي َوبَـَلى عَــظِْمي َوسَــــــالَــْت عَــبَراتِــي َوصَـــــــــِعَدْت زَفَـرَاتِــي َواشْــــــتَدَّْت سَــــــَكرَاتِــي َوزَاَدْت َحسْــــــرَتِــي 
ِفي ُكلِّ يَْومٍ. أََما تَرَْحُمِني يا َمْحبُوِبي، أََما تَنَْعِطُف َعَليَّ يا َمواْلِئي. َهْل لِي ُمجِيٌر إاِلَّ أَنَْت أَْم لِي 
نَــــــِصيٌر إاِلَّ أَنْــــــَت، أَْم لِــــــي حَـــــــــنُوٌن إاِلَّ أَنْــــــَت، أَْم لِــــــي َوُدوٌد إاِلَّ أَنْــــــَت، ال َوحَـــــــــْضرَِة عِـــــــزَِّك، أَنْــــــَت مَـــــــالِذي 
َوَمْلَجِئي َوَمْهَرِبي ِفي ُكلِّ حاٍل، أَِجرِْني َواْحفَظِْني َواْعُرْج ِبي إَِلى ِجواِر َمَلُكوِت رَْحَمِتَك، إِنََّك أَنَْت 

ُؤوُف الرَِّحيُم. املُْقتَِدُر املُتَعالِي الَعِزيزُ الرَّ
(ع ع)

ُهوَ اهللُ
ـــِتي سَــــــــبََقِت األَشْــــــــياَء أَسْــــــــأَلُــــَك بِــــنُورِ  الـــلَُّهمَّ يـــا َواهِــــَب الـــَعطَاِء َويـــا كَـــــاشِـــــــَف الـــَغطَاِء َويـــا ذَا الـــرَّحْــــــَمِة الّـَ
َوجْــــِهَك الــَكِريــمِ َوصَــــــــــاحِــــِب الخُـــُلِق الــَعِظيمِ أَْن تُــَقدَِّر لِــَعبِْدَك املُتَجَــــرِِّد عَـــْن شُــــــُؤوِن الــَهَوى الــنَّفَْس الــزَّكِـــيَّةَ 
الـرَّاضِــــــــيََة بِــالـَقَضاِء، الـفَْوزَ بِــَمشاهِــِد الـِكبِْريـاِء فِــي اآلخِــــرَِة َواألُولـى َواجْــــَعْلُه آيَـَة الهُـــَدى َورَايَـَة الـتَّْقوى 
ـَك أَنْــتَ  ـَك أَنْــَت الــَكِريــُم الــرَّحِـــــيُم وإِنّـَ َومَـــْلُحوظًــا بِـــلِحاِظ أَعْـــنُيِ الــرَّحَـــــَمانِـــيَِّة يــا ذَا األَسْـــــــماِء الــُحْسنى. إِنّـَ

اُل الَعلِيُم الَحِكيُم. الفَضَّ
(ع ع)

 
جَـــــرَِة املُـبَارَكَــــةِ  ـانِـــيََّة فِـــي قُــطِْب اإِلمْـــكاِن فِـــي الشَّ بّـَ إِلــِهي إِلــِهي لَــَك الحَـــــْمُد بِـــَما أَْوقَــْدَت نــاَر مَـــَحبَِّتَك الــرَّ
رَْت َوتَـــَلظَّْت َواْلتَهَـــــبَْت حَــــــتَّى بَـــَلغَ لَــــِهيبُها إِلَــــى املَــإِل األَعْــــَلى َوبِــــذلِـــكَ  ـــِتي ال شَــــــــرْقِــــيًَّة واَل غَــــْربِــــيًَّة َوتَـــَسعَّ الّـَ
اقْــتَبَُسوا الـَحَقائِــَق الـنَّْورانِــيََّة مِـــْن نَـاِر الهُـــَدى َوقَــالُــوا إِنّـَنَا آنَـْسنَا مِـــْن جَــــانِــِب الـطُّوِر نَـارًا. إِلـِهي إِلـِهي 
زِْد كُـــــلَّ يَــــْومٍ فِــــي لَــــِهيِبها َوأَجِـــــيجِها حَــــــتَّى يُحَــــــرَِّك األَكْـــــواَن زَفِــــيرُهــــا. أَْي رَبِّ اضْــــــــــــرِْم نَــــاَر مَــــَحبَِّتَك فــــي 
ُدوَر َوأَحْـــــيِ مَـــْن فــي الــُقبُورِ  الــُقُلوِب َوانْــفُخْ ُروَح مَـــْعرِفَــِتَك فِـــي الــنُّفُوِس َواشْـــــــرَْح بِـــآيــاِت تَــْوحِـــــيِدَك الــصُّ
ـــــُروَر َوالـُحبُوَر َوأَنْـِزِل املـاَء الـطَُّهوَر وأَِدْر كَـــأْسًــــــا مِـــزَاجُــــها كَـــافُـوٌر فِــي  مِ السّـُ َونَـبِّْه أَصْـــــــــحاَب الـُغُروِر َوعَــمِّ

إِنََّك أَنَْت الرَّْحمُن الرَِّحيُم. َمْحفَِل التََّجلِّي َوالظُُّهوِر. إِنََّك أَنَْت املُْعِطي البَاِذُل الَغفُوُر َو
(ع ع)

 

رَبِّ قَـــدِّْس ذَيْـــلِي عَــــْن كُــــلِّ مَــــا ال يَـــلِيُق لِـــتَْقِديـــِسك َوتَـــنِْزيـــِهَك َوأَلْـــِبْسِني قَـــِميَص االنْـــِقطَاعِ فِــــي مَــــَلُكوتِ 
االْخِتراعِ َواْجَعْل َقْلِبي أُفَُق أَنْواِر َمْعرِفَِتَك َوَمظَْهَر تََجلِّياِت ِعنَايَِتَك. إِنََّك أَنَْت املُْقتَِدُر الَقِديُر.

(ع ع)
 

���٤٢



ُهوَ اهللُ
 إِلــِهي إِلــِهي نَــْحُن أطْــفاٌل رَضِـــــــــْعنَا مِــــْن ثَــْدِي مَـــَحبَِّتَك لَـــنَبَ الــِعرْفــاِن َوَدخَـــْلنا فِـــي مَـــَلُكوتِـــَك مُـــنْذُ نُــُعومَـــةِ 
األَظْـــفاِر َونَــــتََضرَُّع إِلَــــيَْك فِـــــي الــــلَّيِل َوالــــنََّهاِر. رَبِّ ثَــــبِّْت أَقْــــدامَـــــنا عَـــــَلى ِديــــِنَك َواحْـــــــفَظْنا فِـــــي حِــــــْصنِ 
ماِء َواجْــــَعْلنا آيـاِت الهُـــَدى َوسُـــــُرَج الـتَّْقوى َوأَمْــُدْدنـا بِــَمالئِــَكِة مَــَلُكوتِــكَ  حِـــفِْظَك َوأَطْـِعْمنا مِـــْن مَــائِــَدِة الـسَّ

يا رَبَّ الَجبَروِت َوالِكبِْرياِء إِنََّك أَنَْت الَكِريُم الرَّْحمُن الرَِّحيُم.
(ع ع)

ُهوَ اهللُ
 إِلـِهي إِلـِهي هـؤالِء األَطْـفاُل فُـُروُع َشجَــــرَِة الـَحياِة َوطُـيُوُر حَــــِديـَقِة الـنََّجاِة، آللِئُ صَـــــــــَدِف بَحْــــِر رَحْــــَمِتكَ 
ــا نُسَـــــــبِّحُ ِبحَــــــْمِدَك َونُـــَقدُِّس لَـــَك َونَـــتََضرَُّع إِلَـــى مَـــَلُكوِت رَحَــــــَمانِـــيَِّتَك أَنْ  ــنا إِنّـَ َوأَْورَاُد َرْوضَـــــــــــِة هِــــَدايَـــِتَك. َربّـَ

تَْجَعَلنا ُسُرَج الُهَدى َونُُجوَم أُفُِق الِعزَِّة األَبَِديَِّة بنَْيَ الَوَرى َوَعلِّْمنا ِمْن َلُدنَْك ِعْلًما يا بهاُء األَبْهى.
(ع ع)

 
ُمنَاَجاةُ بَْعَد الطََّعامِ

ْكُر عَــَلى هـِذِه الـنَّْعماِء َولَــَك الحَــــْمُد عَــَلى هـِذِه املَوائِــِد َواآلالِء رَبِّ رَبِّ اعْــُرْج بِــنَا   رَبِّ َورَجـائِــي لَــَك الـشُّ
إِلَـــى مَـــَلُكوتِــــَك َوأَجْـــــلِْسنا عَــــَلى مَـــوائِـــِد الهُــــوتِــــَك َوأَطْــِعْمنا مِــــْن مَـــائِـــَدِة لِــَقائِـــَك َوأَْدرِكْــــنا بِـــَحالَوِة مُـــَشاهَــــَدةِ 
َك أَنْـتَ  ـــــْر لَــنا هـذا. إِنّـَ جَــــَمالِـَك ألَنَّ هـذا مُــنْتَهى املُـنَى َواملِـنَْحُة الـُكبْرى َوالـَعِطيَُّة الـُعظْمى. رَبِّ رَبِّ يَسّـِ

اُب وإِنََّك أَنَْت املُْعِطي الَعِزيزُ الرَِّحيُم. الَكِريُم الَوهَّ
(ع ع)

 
 

ِزيّـَاِت. كُــلُّ بَـالٍء يَـُحومُ  رَبِّ أَنْـَت تَـْعَلُم بِـأَنَّ الـنُّفُوَس مَـْحفُوفَـٌة بِـالـنَّوائِـِب َواآلفَـاِت َومُـَحاطٌَة بِـاملََصائِـِب َوالـرَّ
حَـــــــْوَل اإِلنْــــساِن وَكُـــــلُّ َداهِـــــيٍة َدهْـــــماَء تَــــُصوُل صَــــــــــــْولَــــَة الــــثُّْعباِن َولَــــيَْس لَــــُهْم مَــــْلَجأٌ َومَــــنَاٌص إالَّ حِــــــفْظُكَ 
َوحِـــَمايَـتَُك َووِقَـايَـتَُك وَكَـــالَءتُـَك يـا رَحْــــمُن. رَبِّ اجْــــَعْل حِـــفْظََك ِدرْعِـــي َووِقَـايَـتََك جَــــنَِّتي َوفِــنَاَء بـاِب أَحَــــِديّـَِتكَ 
مَـــالِذي َوحِـــــفْظََك َوحِـــــرَاسَــــــتََك حِـــــْصِني َومَـــَعاِذي َواحْـــــفَظِْني مِــــْن شَـــــــرِّ نَــفِْسي َوهَـــَوائــي َواحْـــــرُسْــــــِني مِــــنْ 
ــَك أَنْـــَت الـــرَّحْــــــمنُ  إِنّـَ ــَك أَنْـــَت الـــَحافِــــُظ الـــَحارُِس الـــواقِــــي الـــَوافِــــي َو كُـــــلِّ بَـــالٍء وسَــــــــَقمٍ َومِـــــْحنٍَة َوعَــــنَاٍء. إِنّـَ

الرَِّحيُم.
(ع ع)

 

���٤٣



ُمنَاَجاةُ َقبَْل الطَّعامِ
ـانِـــيََّة َوالــبَرَكَــــةَ  بّـَ ْوحَـــــانِـــيََّة َوالــنِّْعَمَة الــرَّ  رَبِّ َورَجَـــــائِـــي لَـــَك الحَـــــْمُد عَــــَلى مَـــا أَنْــزَلْـــَت عَــــَليْنَا هــِذِه املَــائِـــَدةَ الــرَّ
ـْقنا عَـــَلى أَْن نُــطَْعَم مِــــْن هــذا الــطََّعامِ املَـَلُكوتِـــيِّ حَـــــتَّى يَــِدبَّ جَـــــواهِـــرَهُ الــلَِّطيْفََة فِـــي  ـنا َوفّـِ ـَة َربّـَ َماِويّـَ الــسَّ
ـُة عَـــَلى خِــــْدمَــِة أَمْــرَِك وتَــْرِويــجِ آثــارَِك َوتَــزْيِــنيِ  َماِويّـَ ْوحَــــانِــيَِّة َوتَــْحُصَل بِــذلِــَك الــُقوَّةُ الــسَّ أَرْكَـــاِن ُوجُــــوِدنــا الــرَّ
كَــرْمِــَك بِـأَشْــــــَجاٍر بـاسِــــَقٍة َدانِـيَِة الـُقطُوِف مُـَعطَّرَِة الـنَّفَحاِت. إِنّـََك أَنْـَت الـَكِريـُم إِنّـََك أَنْـَت ذُو فَـْضٍل عَــِظيمٍ 

إِنََّك أَنَْت الرَّْحمُن الرَِّحيُم. َو
(ع ع)

ُهوَ اهللُ
ــها املُنْجَــــــِذُب بِــــنَفَحاِت اهللِ، قَــــْد َوصَـــــــــــَلِني تَحَــــــِريـــرَُك األَخِــــــيُر الـــدَّالُّ عَــــَلى فَـــرِْط مَــــَحبَِّتَك لِـــَعبِْد الـــبََهاءِ   أَيّـُ
اِدقَــــِة فِــــي خِــــــْدمَــــِة أَمْــــِر اهللِ. ونِــــْعَم الــــبَياُن مــــا كَـــــتَبَْت فِــــي ذلــــكَ  َوتَــــوَكُـــــلَِك عَـــــَلى اهللِ َوحُـــــــْسِن نِــــيَِّتَك الــــصَّ
التَّحْــــريـِر الـَكِريـمِ بِـأَنّـَُكْم تَـْحتَاجُــــوَن فِـي تِــْلَك الـدِّيـاِر إلـى املََحبَِّة واألُلْـفَِة بَـنْيَ الـُقُلوِب َواألَْرواحِ. هـذا هُــوَ 
الُل. اعْــــَلْم حَــــــقَّ الـــيَِقنيِ أَنَّ املَــَحبََّة سِـــــــرُّ الـــبَْعِث اإِللَــــِهيِّ َواملَــَحبََّة هِــــيَ  الـــَحقُّ َومـــا بَـــْعَد الـــَحقِّ إالَّ الـــضَّ
ْوحَــــانِــيُّ. املََحبَُّة هِــيَ الـنُّوُر املََلُكوتِــيُّ. املََحبَُّة هِــيَ نَـفَثَاتُ  التَّجَــــلِّي الـرَّحْــــَمانِــيِّ. املََحبَُّة هِــي الـفَيُْض الـرَّ
الـرُّوحِ الـُقُدِس فِــي الـرُّوحِ اإِلنْـسانَـيِّ. املََحبَُّة هـيَ سَــــــبَُب ظُـُهوِر الـَحقِّ فـي الـَعالَــمِ اإِلمْــكانِــيِّ. املََحبَّةُ 
َعاَدةِ  ـُة املُـنْبَِعثَُة مِـــْن حَـــــَقائِــِق األَشْـــــــياِء بِــِإيــجاٍد إِلــِهيٍّ. املَـَحبَُّة هِـــيَ َوسِـــــيَلُة الــسَّ ُروِريّـَ َوابِــُط الــضَّ هِـــي الــرَّ
ْوحــانِــيِّ َوالــجِْسمانِــيِّ. املَـَحبَُّة هِـــيَ نُــوٌر يُهْـــتَدى بِــِه فِــي الــَغياهِـــِب الــظَّْلَمانِــيِّ.  الــُكبْرى فِــي الــَعالَــمِ الــرَّ
املََحبَُّة هي الرَّاِبطَُة بنَْيَ الَحقِّ َوالَخْلِق ِفي العاَلمِ الوِْجَداِنيِّ. املََحبَُّة ِهيَ َسبَُب التَّرَقِّي لُِكلِّ إِنْساٍن 
نَـْورَانِــيّ. املََحبَُّة هِــيَ الـنَّامُــوُس األَعْــظَُم فِــي هـذا الـَكْوِر الـَعِظيمِ اإِللـِهيِّ. املََحبَُّة هِــيَ الـنِّظَاُم الـَوحـيدُ 
. املََحبَُّة هِــيَ الـُقوَّةُ الـُكلِّيُُّة املِْغنَاطِـــيِسيَّةُ  بَـنْيَ الـَجواهِــِر الـفَرِْديّـَِة بِـالـتَّرْكِــيِب َوالـتَّْدبِـيِر فِـي الـتََّحقُِّق املَادِّيِّ
اطِــــَعِة فِــي األَْوجِ الــَعالِــي. املَـَحبَُّة هِـــيَ سَــــــبُُب انْــِكَشافَــاِت األَسْــــــرارِ  يَّاراِت َوالــنُُّجومِ الــسَّ بَــنْيَ هــِذِه الــسَّ
املُــوَدعَــــِة فِـــي الـــَكْوِن بِـــِفْكٍر ثَـــاقِـــٍب غَـــيِْر مُـــتَنَاهِــــي. املَــَحبَُّة هِــــيَ ُروُح الـــَحياِة لِـــَجْسمِ الـــَكْوِن املُــتَباهِــــي. 
ــــــرَُف األَعْــــَلى لِــُكلِّ شَـــــــْعبٍ  املَــَحبَُّة هِــــيَ سَـــــــبَُب تَــَمدُُّن األُمَـــمِ فِـــي هــذا الــَحياِة الــفانِـــي. املَــَحبَُّة هِــــيَ الشّـَ
َماِء َوأَهْـــُل مَـــَلُكوتِ  َ عَـــَليِْهْم أَهْـــُل مَـــإِل األَعْـــلى َومَـــالئِـــَكُة الــسَّ ـَق اهللُ قَـــْومًـــا بِـــها يُــَصلِّنيُّ مُـــتََعالِــي. وإِذا َوفّـَ
نُوحــاِت الــرَّحْـــــَمانِـــيَِّة، املَـَحبَِّة اإِللــِهيَِّة، سَــــــَقطُوا فِـــي أَسْــــــفَلِ  إِذا خَـــَلْت قُــُلوُب قَــْومٍ مِـــْن هــذِه الــسُّ األَبْــهى َو
الِل َوَوقَــــُعوا فِــــي َوهْـــــَدِة الــــَخيْبَِة َولَــــيَْس لَــــُهْم خِــــــالٌل. أُولــــِئكَ  َدرٍَك مِـــــْن الهَـــــالِك َوتَــــاهُـــــوا فِــــي بَــــيَْداِء الــــضَّ
كَــالَحشَـــــراِت الـَعائِـَشِة فِـي أَسْـــــفَِل الـطَّبََقاِت. يـا أَحِـــبَّاَء اهللِ كُــونُـوا مَـظَاهِــَر مَـَحبَِّة اهللِ َومَـَصابِـيحَ الهُــدى 
فِـــي اآلفَــاِق، ُمشْـــــــرِقِـــنَي بِـــنُوِر املَــَحبَِّة َوالــوِفَــاِق، َونِـــْعَم اإِلشْـــــــراُق هــذا اإِلشْـــــــراُق. يــا عَــــِزيــِزي عَــــَليَْك بِـــأَنْ 
تَـطْبَعَ هـذا الـِكتَاَب وتَنْشُـــــرَهُ بَـنْيَ األَحْــــباِب فِــي أَمْــِريـكا حَــــتَّى يَتَّحِـــُدوا َويـتَِّفُقوا َويُـِحبُّوا بَـْعُضُهْم بَـْعًضا 
بَـــْل يُـــِحبُّوا جَــــــِميعَ البَشَـــــــِر َويُـــفاُدوا أَْرواحَــــــُهم بَـــْعُضُهْم بَـــْعًضا. هـــذا سَـــــــِبيُل الـــبََهاِء. هـــذا ِديـــُن الـــبََهاءِ 

َوهذا َشِريَعُة البَهاِء. وَمْن َليَس َلُه هذا فََليَْس َلُه نَِصيٌب ِمَن البَهاِء َوَعَليُكْم التَِّحيَُّة والثَّنَاُء.
(ع ع)

���٤٤



ُمنْتََخباٌت ِمْن آثاِر َحْضرَِة ولِيِّ أَْمرِاهللِ

ـنا األَعْـــَلى نَــْسأَلُــَك بِــَحقِّ َدمِـــَك املَـرْشُــــــوِش عَـــَلى الــتُّراِب بِــأَْن تُــجَِب ُدعــاَءنَــا َوتَــْحفَظَنَا فِــي صَــــــــــْونِ   يــا َربّـَ
ــــُلوِك فِـي سَـــــِبيلِكَ  إِحْــــسانِـَك َوتُـَؤيّـَِدنـا َوتُـَوفّـَِقنا عَــَلى السّـُ حِـــمايَـِتَك وَكَــالَءتِــَك َوتُـْمِطَر عَــَليْنا سَـــــحاَب جُــــوِدَك َو
إِعْــالنِ  ِتَك َوانْـِتَشاِر آثـارَِك َوَدفْـعِ شَـــــرِّ أَعْــَدائِـَك َوالتَّخَــلُِّق بِـأَخْــالقِـَك َو إِثْـباِت حُـــجَّ ِك بِـَحبِْل واَلئِـَك َو َوالـتََّمسُّ
ــِذي فَـــَديْـــَت نَـــفَْسَك فِـــي سَـــــــِبيلِِه َومـــا تَـــَمنَّيَْت إاِلَّ الـــَقتَْل فِـــي مَـــَحبَِّتِه، أَغِــــثْنا يـــا  أَمْـــِر مَـــْحبُوبِـــَك األَبْـــهى الّـَ
مَـــــْحبُوبَــــنا األَعْـــــَلى َواشْـــــــــُدْد أُزُورَنــــا َوثَــــبِّْت أَقْــــَدامَـــــنا َواغْــــِفْر لَــــنَا ذُنُــــوبَــــنَا وَكَـــــفِّْر عَـــــنَّا سَــــــــيِّئَاتِـــــنَا، َوأَطْـــلِقْ 
أَلْـــِسنَتَنا بِــــَمَحامِــــِدَك َونُـــُعوتِــــَك، وَكَــــلِّْل أَعْــــَمالَـــنَا َومَــــْجُهوَداتِــــنا بـــِإكْــــلِيِل قَـــبُولِـــَك َورِضَـــــــــــائِــــَك َواجْــــــَعْل خَــــاتِــــَمةَ 
ـِتَك َوأَجِــــرْنــا فِـــي جِــــواِر رَحْـــــَمِتَك َوأَْدخِــــْلنا فــي فِـــنَاِء أَنْــواِر قُــْربِـــكَ  حَـــــياتِـــنا مــا قَــدَّرْتَــُه لِْلُمخْـــلِِصنَي مِـــْن بَــِريّـَ
ــْحنَا ِبَصهْـــــباِء لِـــَقائِــــَك َوأَخْــــلِْدنـــا فِــــي  بِــــنَي مِـــــْن أَحِــــــبَِّتَك َوقَـــدِّْر لَـــنَا الـــُوفُـــوَد عَــــَليَْك َورَنّـِ َواْحشُــــــــرْنـــا مَــــعَ املُــَقرَّ

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

* * *

ــــُلوِك فِــي مَــنَْهجَِك الـَقِويـمِ بِــفَْضلِكَ  َربّـَنا َوفّـِْقنا عَــَلى مَــْعرِفَـِة أَمْــرَِك الـَعِظيمِ َوالتَّخَــلُِّق ِبخُــُلِقَك الـَكِريـمِ َوالسّـُ
الَقِديمِ َوُجوِدَك الَعِميمِ. إِنََّك أَنَْت الَعلِيُم، إِنََّك أَنَْت الرَّْحمُن الرَِّحيُم.

 
* * *

ُهوَ اهللُ
 َربّـَنا ومَـالذَنـا أَِزْل كُــُروبَـنَا بِـبُزُوغِ شَــــــْمِس َوعْــِدَك الـَكِريـمِ َوخَــفِّْف هُــُمومَـنا بِـنُزُوِل مَـالئِـَكِة نَـْصرَِك املُِبنيِ 
ـنا افْــتَحْ عَـــَلى  ـنَا أَفْــرِغْ عَـــَليْنَا صَــــــــــبْرًا مِـــْن لَــُدنْــَك. َربّـَ َوأَنِـــْر أَبْــَصارَنــا بِـــُمَشاهَـــَدِة آيــاِت أَمْـــرَِك الــَعِظيمِ. َربّـَ
َعاَدِة َوالـرَّخَــاِء َوأَِذقْـنَا حَــــالَوةَ الـَهنَاِء َوارْفَـْعنَا مَــَقامًــا أَنْـَت أَْوعَــْدتَـنا بِــِه فِــي صُـــــــــُحِفكَ  ُوجُــــوهِــنَا أَبْـواَب الـسَّ
وَكُـــــتُِبَك. إِلَــــى مَــــتَى يـــا إِلـــَهنا هَــــذَا الـــظُّْلُم َوالـــطُْغياُن، إِلَــــى مَــــتَى هـــذا الـــَجْوُر َوالـــُعْدواُن. هَــــْل لَــــنَا مِـــــنْ 
يـَن، أَنْـَت سَـــــِميعُ ُدعَــاِء املَْلُهوفِــنَي، أَْدرِكْـــنا  مَــأْمَــٍن إالَّ أَنْـَت، ال َوحَــــْضرَِة رَحْــــَمانِــيَِّتَك. أَنْـَت مُــجِيُر املُْضطَرِّ

ِبفَْضلَِك يا َربَّنا األَبْهى واَل تَُخيِّْب آَماَلنَا يا َمْقُصوَد الَعامَلنَِي وأَرَْحَم الرَّاِحْمنَي.
 

* * *

���٤٥



ُهوَ اهللُ
ــــلنَِي بِــأَهْــَداِب كِــبِْريـائِــَك َوُمشْـــــتَاقِــنَي مِلَُشاهَــَدِة سُـــــطُوعِ   َربّـَنا َومَــالذَنـا، تَـرَانـا نَـْحُن أَرِقّـَاؤَُك األُمَــناُء، مُــتََوسّـِ
ــــْر مُـنَانَـا َوأَلْـِهْمنا  أَنْـواِر َوعْــِدَك. نَـزِّهْ قُـُلوبَـنَا يـا إِلـَهنا َواشْــــــُدْد أُزُورَنَـا َوقَـوِّ ظُُهورَنـا َوابْسُـــــْط أَجْــــِنَحتَنا َويَسّـِ
ْمحاِء عَـــــَلى َوجْـــــــِه الــــَغبْراِء.  مــــا يَسْــــــــتَْعُلو بِـــــِه أَمْـــــرَُك األَبْــــَدُع األَسْــــــــنَى َوتَــــتََحقَُّق بِـــــِه غَــــَلبَُة شَـــــــــِريــــَعِتَك الــــسَّ
نَحْــــَمُدَك الـلَُّهمَّ يـا مُــِغيثَنَا عَــَلى مـا َوفّـَْقَت ثُـلًَّة مِـــَن املُْختَاِريـَن فِــي مَــَلُكوتِــَك َواصْـــــــــطَفَيتَُهم إِليـصاِل نَـبَِئكَ 
الــــَعِظيمِ إِلَـــــى املَــــَقامَـــــاِت الــــَعالِــــيِة َوخَـــــَصْصتَُهْم إِليــــقاِد نُــــورَِك املُــــِبنيِ فِـــــي صُــــــــــــُدوِر مَـــــَشاهِـــــيِر األَرْضِ 
َوسَـــــــالطِـــــيِنها َومــا هــذا إاِلَّ مِــــْن بَــَدائِـــعِ صُــــــــــنِْعَك َوشُـــــــؤونــاِت أَمْـــرَِك َوآيــاِت سَـــــــْلطَنَِتَك يــا جَـــــذَّاَب الــَعامَلِــنَي. 
تَــرَاهُـــْم يــا مَـــْحبُوبَــنَا األَبْــهى يَــتََضرَّعُـــوَن إِلَــيَْك َوأَلْــِسنَتُُهم تَــْدلَــعُ بِـــُشْكرَِك َوثَــنَائِـــَك َوقُــُلوبُــُهم تَــذُوُب شَـــــــفََقةً 
ـــــتُْهمُ  لِْلُمسْــــــتَْضَعِفنَي مِـــْن أَحِــــبَِّتَك فِــي مَــْوطِــــِنَك الـَكِريـمِ، عِـــبَاٌد اشْــــــتََهُروا بِــالـَوفَـاِء فِــي مَــَجامِـــعِ ِذكْـــرَِك َوَمسّـَ
رَّاُء فِـــي سَـــــــِبيلِِك بِـــَشأٍن أُغْـــلَِقْت عــلى وجُـــــوهِــــِهْم أَبْــواُب الــَخيْرَاِت َوأَخَــــذَتْــُهُم الَحسَـــــــرَاتُ  الــبَأْسَـــــــاُء والــضَّ
تَــْوقًــا لِــلُمَشارَكَـــِة مَــعَ أَصْــــــــــِفيائِــَك فِــي انْــِتشاِر أَمْــرَِك فــي مَــَشاِرِق األَرِْض َومَــَغاِربِــها. خُـــذْ بِــأَيــاِديــِهْم يــا 
ـــــِبيَل َوارْفَــعْ بِـــُقوَّتِـــَك مَـــَوانِـــعَ  ـــْد لَــُهُم السّـَ ـنا املَـنَّاَن َوأَِزْل كُــــُروبَــُهْم َوخَـــفِّْف بَــالَءهُـــْم َوأَنْــِعْش فُــؤَاَدهُـــْم َوَمهّـِ َربّـَ
الـــتَّبْلِيغِ فِــــي تِــــْلَك الـــُعْدَوِة الـــُقْصوى، صُـــــــــــْقِعَك الجَــــــلِيِل َوشَــــــــتِّْت شَــــــــْمَل املُــْعتَِديـــَن َواملُجْــــــرِمِــــنَي مِــــْن أَبْـــنَائِــــهِ 
امِــــِه وُرؤَسَــــــائِـــِه بِـــرِداءِ  ـْن هَـــياكِــــَل واُلِة األُمُـــوِر مِــــْن حُـــــكَّ َواقْــطَعْ َدابِـــَر األَشْـــــــِقياِء مِــــْن عُـــَلمائِـــِه الُجهَــــالِء َوزَيّـِ
الــَعْدِل َوالــتَّْقِديــِس َوأَنْــِقِذ الجُـــــْمُهوَر مِــــْن رَعِــــيَِّتِه مِــــْن غَـــَمراِت الــذُّلِّ َوالخُــــُموِل َوانْــفُخْ فــيِهْم ُروَح الــَحياةِ 
َوأَسْـــــــلِْكُهْم سَـــــــِبيَل الــرَّشَـــــــاِد يــا مُـــِغيَث املَـْلُهوفِـــنَي. اسْـــــــتَجِْب ُدعَـــاَء أَنْــَصارَِك يــا ُمسَـــــــبَِّب األَسْـــــــبَاِب َوفَــاتِـــحَ 

َماواِت. األَبْواِب وأَْدرِْكُهْم َوانُْصرُْهْم ِبَسْلطَنَِتَك الَقاِهرَِة َعَلى َمْن ِفي األَرَِضنَي َوالسَّ
 

* * *
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