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 اللّ  هو
 

   
ِهِ َأََي نَ َفَحاِت اّللِه ِهبِهي  َمَة اّللِه َعرهِ  َعَط َبًة َواقيِصِديي َواِدَي يي َعَِيهِ َرًة َوَأََي َنسي

َاِن ََنِدَي الِطريفَاِن ََبِديََة َخَراَسانَ   أعنائهو  حبهاء اّلله أوجوه ي أعام قِ بِ اعي وَ  ،الرَّْحي
 ت جنوعهمفهره كا و  ن أضاءت وجوههميذأصفيائه اله و  اّلله  عشام أولياء يهبطو 
 فروعهمو  نبتت أصوهلمو  ثبتت قلوهبمو  نشرت أعالعهمو  اعهمدرسخت أقو 
 عيثاقه يفو  اّلله  دوفوا بطهو  قاءيوم الله  ورهم يفدانشرحت صو  انتطشت نفوسهمو 
م ريهم بشه و  ىاألعل كِ ربه  حتيهة ىبالر  و  داملطاه كالء تلز ن غيمثه بله  ،ره البقاءذ أبَيه
وحي  طعهابو  جومعواقع النه و  ورالع النه ِه عوهبة ابتغاها عذه لطمر ربه  ،اّلله 
علت و  رفت عيوهنمذو  فاضت جفوهنمو  ،وىلاألالقرون  القيهوم يف زيز الط كربه 
ة ده املائذم عن هكعريئا لو  فهنيئا ،ليهاإ توقاو  سالت عرباهتم شوقاو  فراهتمز 
 ءمشيم عرار الوفاو  با ري  الصه َيو  ،حيمْحن الره م الره كلة عن مساء فضل ربه ز االنه 

أشرقت و  ،رَيض قلوهبم بفيض سحائب حمبهة اّلله  تزه ة اهتحبه أبساحة  ياعتثل
 يحصره و  هبم يولطو  هلم يقتشوه و  ليهمي إشوق يغبله و  بنور عطرفة اّلله  وجوههم

 حتيهتهو  سالعهو  اّلله  هباء مكعلي قويلو  ،رهمذكب يهياعو  يشغفو  يبوهل يبثه و 
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 م حبههكور دص يفو  وفائهو  م روحهكقلوب يفو  ضيائهو  م نورهكوهوج يفو  ،ثنائهو 
يهتف  م أبعردكثنائه مبا أيه و  رهكم بشكبوا ألسنتطه ْحن ر أولياء الره  أَي ،شفائهو 
ه ذم عن هكل وىبطلواح األو  برزه ال ر الفالح يفبه عبشه  دىَنو  ىره املأل األعلذكب

 اف ِه ال فيض اّلله  يه يتاله  ىرب كه املنحة الذم عن هكل ىبشر  ىمظاملوهبة الط
 عشارق أنوارهو  أسراره عواقعو  رهذكم اّلله عشاعل كجطل ،ئ نور اّلله الاله و 
ة آَيته دقرهت مبشاه عاو  أنوار هبائه دتشاه عميت أعني مل ،الع آاثرهِعو 
 ذيذع بلمل تتمته و  هاءدان مل تسمع نذت آصمه و  ،سنائهو  هورهظ يوم ىرب كال
ن هلا كة مل يدأفئ خسرتو  ،ثنائهو  رهذكب لقِلسن مل تنخرست أو  ،ابهِخ

مل ترتو عن و  سبيل رضائه يف كتسل خابت نفس ملو  ،والئهو  نصيب عن حبهه
اء ره مت الضه دا وجه إذنه أطفاء الضه  بطالوفاء خا َي ْحاعةو  ،سلسبيل عرفانه

 دائدالشه  عوابز و  تداجلبال ارتطو  األرض ارجتفتو  تده البأساء اعتو  تده اشت
ط وفان االعتحان أحاطو  اَي هاجتز الره  رَيحأو  بالَي عاجتحبور الو  تطأحا
ْحن الره  دَي عبام كَيه إو  ،م اجلليلكسبيل ربه  رب اجلميل يفَبلصه  مكان عليكعاإل
م كَيه إو  فريهاز  ارتفعو  أجيج نريان االفتتان ده ا اشتجيج إذم الضه كعن يطلو نأ

يتفاقم أعره و  البالء م حبرطعا يتال دم اجلليل عنكسبيل ربه  الطويل يفو  ريخالصه 
 ال ختشوا أبسهمو  ابذة عن الطز ال حتسبوهم مبفاو  ،غيانِه لم أهل الظعن 
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 كَ الِ نَ ا هَ عَ  د  نجَ ﴿ تاب كعليهم ال قصه و  عضت قبلهم املثالت دقو  مجطهمو 
م ظأعو  قوهة عن هؤالء ده أش وىلانوا القرون األك  دلقو  ﴾ ابِ زَ حي األَ  نَ عِ  وم  زَ هي عَ 
 باععن السه  يوار َي أغنام اّلله بني براثن الضه  مكأنه  لوو  ،ادجن ىأقو و  اثاثأ
ن اّلله عن ذإب شف القناعكجوارح البقاع ال تيأسوا عن روح اّلله سين خمالبو 

ختفق و  دوحيتطلو عطامل الته و  دالبال آفاق طاع يفا الشه ذع هِيسو  عروجه األ
 ينشقه و  تبهال بنيان الشه ز لز يتو  درح املشيالصه  ىعل دم اجمليكأعالم آَيت ربه 

 وت األرضكعل يشرق أبنوار اآلَيتو  ينفلق صب  البيهناتو  لماتظه ال حجاب
 الوجوه ممسوحةو  وسةكراَيهتم عطو  وسةكعن ابز حأعالم األ ترونو  ،مواتالسه و 

 البيوت خالية خاويةو  خاسرة القلوب خافقةو  عني شاخصة غائرةاألو  ممسوخة
 دهو و  قوم نوح يف نه لطمر اّلله إ ،اهلاوية رواح هاوية يفاألو  اجلسوم واهية َبليةو 
قياصرة و  حاءِجبابرة البو  ابَ سَ  تبابطةو  داليهو و  أصحاب احلجرو  دمثو و  طقوم لو و 

 يو ذو  ىهَ الن    لطربة ألويل وىلالقرون األ اة يفكاملؤتفو  وراءزه اسرة الكأو  الفيحاء
عت دانطو  بهمكوا كانتثرت   دعور بفوات  اآلاثر قاشفة خلوامت األكالبصرية ال

اقتلع و  مهَ عَ وي رَ استأصل أَ و  مست جنوعهمِانو  ت وجوههماغربه و  بهمكعوا 
 م بنياهنمداهنو  اهنمكلت أر ز لز تو  عت جيوشهمز اهنو  ت عروشهمانثله و  مهَ عَ وي ث َ ري جَ 
 شاهت وجوههمو  خسفت قبورهمو  هورهمظسرت كانو  قفرت قصورهمأو 
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 همائندع ر إىلظفان ،امنحت آاثرهمو  اثرهمدرست دانو  همدت جلو اقشطره و 
ة ال تسمع دة َبئكة عؤتفدة هاعدجطلها خاع كأبس ربه  ىا أتمله  يةدقراهم َبلباو 

 اذعالو  علجأ ىاألهب كوا جوار رْحة ربه ذين اخته ذا اله أعه و  ،ال مهساو  هلا صوات
نهم اّلله كه فم اراكأو و  اراِع ىرة املنتهدوا أفنان سذيور اخته طا هم ذوعطا ىعأو و 
هبم عن  ىأتو  أضاء هلم عناراو  أشهر هلم آاثراو  ة أخياراجطلهم أئمه و  األرض يف

  (عبدالبهاء عبهاس)  .يلوح وجوههم أنوارا دوحيأفق الته 


