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اّلل وأصفيائه الهذين أضاءت وجوههم واك ه
ورسخت أقداعهم ونشرت أعالعهم وثبتت قلوهبم ونبتت أصوهلم وفروعهم
اّلل وعيثاقه يف
وانتطشت نفوسهم وانشرحت صدورهم يف يوم اللهقاء ووفوا بطهد ه
ذر البقاء ،مثه بلهغي نزالء تلك املطاهد والرىب حتية رب ِ
أبَيم
ك األعلى و ه
بشريهم ه
ه ه
ه
رب هذه عوهبة ابتغاها عِالع النهور وعواقع النهجوم وعهابط وحي
اّلل ،لطمر ه
ه
ربهك الطزيز القيهوم يف القرون األوىل ،وفاضت جفوهنم وذرفت عيوهنم وعلت
زفراهتم وسالت عرباهتم شوقا وتوقا إليها ،فهنيئا وعريئا لكم عن هذه املائدة
الصبا ومشيم عرار الوفاء
الرحيم ،وَي ري
ه
الرْحن ه
النهازلة عن مساء فضل ربهكم ه
اّلل ،وأشرقت
اعتثلي بساحة أحبهة اهتهزت رَيض قلوهبم بفيض سحائب حمبهة ه
صرحي
وجوههم بنور عطرفة ه
اّلل وبلهغي شوقي إليهم و ه
تشوقي هلم وولطي هبم و ه
اّلل وسالعه وحتيهته
وبثهي بوهلي وشغفي وهياعي بذكرهم ،وقويل عليكم هباء ه
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وثنائه ،ويف وجوهكم نوره وضيائه ويف قلوبكم روحه ووفائه ويف صدوركم حبهه
الرْحن رطهبوا ألسنتكم بشكره وثنائه مبا أيهدكم أبعر يهتف
وشفائه ،أَي أولياء ه
عبشر الفالح يف الهزبر واأللواح طوىب لكم عن هذه
بذكره املأل األعلى وَندى به ه
اّلل الِهاف
املوهبة الطظمى بشرى لكم عن هذه املنحة الكربى الهيت هي فيض ه
اّلل عشاعل ذكره وعواقع أسراره وعشارق أنواره
اّلل ه
الالئ  ،جطلكم ه
ونور ه
وعِالع آاثره ،عميت أعني مل تشاهد أنوار هبائه وعا هقرت مبشاهدة آَيته
صمت آذان مل تسمع نداءه ومل تتمتهع بلذيذ
الكربى يوم ظهوره وسنائه ،و ه
خِابه ،وخرست ألسن مل تنِلق بذكره وثنائه ،وخسرت أفئدة مل يكن هلا
نصيب عن حبهه ووالئه ،وخابت نفس مل تسلك يف سبيل رضائه ومل ترتو عن
الضهراء
الضطفاء أنهه إذا وجدمت ه
سلسبيل عرفانه ،وَي ْحاعة الوفاء خاطب ه
الشدائد
اشت هدت والبأساء اعت هدت واألرض ارجتفت واجلبال ارتطدت وزوابع ه
الرزاَي هاجت وطوفان االعتحان أحاط
أحاطت وحبور البالَي عاجت وأرَيح ه
الرْحن
اإلعكان عليكم ه
َبلصرب اجلميل يف سبيل ربهكم اجلليل ،وإ هَيكم َي عباد ه
الضجيج إذا اشت هد أجيج نريان االفتتان وارتفع زفريها وإ هَيكم
أن يطلو عنكم ه
الصريخ والطويل يف سبيل ربهكم اجلليل عند عا يتالطم حبر البالء ويتفاقم أعره
ه
عن ظلم أهل الِهغيان ،وال حتسبوهم مبفازة عن الطذاب وال ختشوا أبسهم
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ك
قص عليهم الكتاب ﴿ َجند َعا َهنَال َ
ومجطهم وقد عضت قبلهم املثالت و ه
ع يهزوم ِعن األَ يحز ِ
اب ﴾ ولقد كانوا القرون األوىل أش هد هقوة عن هؤالء وأعظم
َ
َ َ َ
السباع
اّلل بني براثن ه
أاثاث وأقوى جندا ،ولو أنهكم َي أغنام ه
الضواري عن ه
اّلل عن
اّلل سينكشف القناع إبذن ه
وخمالب جوارح البقاع ال تيأسوا عن روح ه
الشطاع يف آفاق البالد وتطلو عطامل التهوحيد وختفق
وجه األعر ويسِع هذا ه
ينشق
الصرح املشيد ويتزلزل بنيان ه
الشبهات و ه
أعالم آَيت ربهكم اجمليد على ه
حجاب الظهلمات وينفلق صب البيهنات ويشرق أبنوار اآلَيت علكوت األرض
السموات ،وترون أعالم األحزاب عنكوسة وراَيهتم عطكوسة والوجوه ممسوحة
و ه
ممسوخة واألعني شاخصة غائرة والقلوب خافقة خاسرة والبيوت خالية خاوية
اّلل إ هن يف قوم نوح وهود
واجلسوم واهية َبلية واألرواح هاوية يف اهلاوية ،لطمر ه
وقوم لوط ومثود وأصحاب احلجر واليهود وتبابطة َسبَا وجبابرة البِحاء وقياصرة
الفيحاء وأكاسرة الهزوراء واملؤتفكاة يف القرون األوىل لطربة ألويل الن َهى وذوي
البصرية الكاشفة خلوامت األعور بفوات اآلاثر قد انتثرت كواكبهم وانطدعت
اغربت وجوههم وانِمست جنوعهم واستأصل أََريوَع َهم واقتلع
عواكبهم و ه
َج يرثَ يوَع َهم وانثلهت عروشهم واهنزعت جيوشهم وتزلزلت أركاهنم واهندم بنياهنم
وأقفرت قصورهم وانكسرت ظهورهم وخسفت قبورهم وشاهت وجوههم
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اقشطرت جلودهم واندرست داثرهم وامنحت آاثرهم ،فانظر إىل عدائنهم
و ه
وقراهم َبلبادية ملا أتى أبس ربهك جطلها خاعدة هاعدة عؤتفكة َبئدة ال تسمع
ه
هلا صوات وال مهسا ،و هأعا الهذين هاختذوا جوار رْحة ربهك األهبى علجأ وعالذا
اّلل
وعأوى وعطاذا هم طيور هاختذوا أفنان سدرة املنتهى عِارا وأوكارا فم هكنهم ه
أئمة أخيارا وأشهر هلم آاثرا وأضاء هلم عنارا وأتى هبم عن
يف األرض وجطلهم ه
أفق التهوحيد يلوح وجوههم أنوارا( .عبدالبهاء عبهاس)
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