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ه  إِ ا السَّ هَ أَي    أَمَّا بَ ْعد   تَ َوجِ 

 
َلك  َل اِئل  اجلَِليل  امل

َ
 وٌر ِف ْوِم ٱّللِ  َمذك   ي َ يِم اْعَلْم َأنَّ الر وْٴيَة ِف وِت الَعظِ  امل

الق ر وِن الع ص وِر اخلالِيِة وَ ماِن  ااِبِر اأَلزْ األَْلواِح النَّازَلِة ِمَن السَّماِء َعَلى األَنْبياِء ِف ب ِر وَ الز  يِع الصَّحاِئِف وَ جَِ 
ْوج وََ َل إِ ْع اْرجِ ْوِم اللِ قاِء فَ ل  َنِب ٍّ ِمَن األَنِبياِء َبشََّر قَ ْوَمه  بِي َ ك  ِة، َو اأَلوَّلِيَّ 

َ
ِِ امل يِل وَ ِة ِف  الن ص و ِْْ ب وِر الز   اِِإ

يَن َخِسَر الَّذِ  ﴿َقدْ  ًضاأَي، وَ يَ ْوَم الِقَياَمةِ  1وا أَنَّك ْم م ََلق وه ﴾﴿ٱْعَلم   الف ْرقاِن   ِف اَل عَ اَل ٱّلل   ت َ الق رآِن قَ التَّوراِة وَ وَ 
ِعْشرِيَن ِمَن وَ  َحدٍّ ْن أَ يثٍّ َمْرِوي ٍّ مِ  َحدِ ِف ، وَ 3ْم ت وِقن وَن﴾اِء رَبِ ك  ِلقَ ْم بِ ﴿َلَعلَّك   ًضاأَي، وَ َرّبِ  مْ  2اِء﴾ِلقَ ب وا بِ ذَّ كَ 

 4 لَيَلِة أَْرَبَع َعَشَر  َر ِف ا تَ َرْوَن الَبدْ مَ ْم كَ اَل  ]ستَ َرْوَن َربِ ك  قَ آلِِه وَ اّلل   عَليِه وَ  ىلَّ الصَّحابَِة َأنَّ َرس وَل ٱّللِ  صَ 
ُ  ٱّلل َ َليِه السَََّل عَ  َعَلي   الَ قَ وَ    َأْعب د  َل  ت ه  َعَرفْ ت ه فَ َعَبدْ رَأَيت ه وَ ]وَ  اَل قَ  اأَيضً وَ  5َرْأِي الَعنِي وَس بِ د  اِِإْفرِيْ وَ م   ]رَأَي

 َصرََّحِة وَ ذِ ع هَ مَ  6َرًّبا َلَْ أَرَه  
ِِ الصَّرحَيِة وَ ِه الِعباراِت امل َْأث ورَِة اْختَ َلَف اأَلْقوام  ِف الن ص و

ِه ذِ  هَ الرَّواايِت امل
ْسئَ َلِة، ِمن ْه م َمْن قَ 

َ
َْتِنَعٌة وَ امل بارَكَ اْسَتدلَّ ًّبِ اَل إنَّ الر ْؤيَة ُم 

 
 رِك  دْ ه َو ي  ار  وَ ه  األَْبصَ رِك   ت دْ ﴿َل ِهَي ِة وَ يآليِة امل

ِِ الق ْرآِن ْنكَ ْقَتِضي إِ ِة ي َ لِ يَ لك   الر ْؤيَة ًّبِ ْرنَ ا أَْنكَ ذَ اَل إِ ِمن ْه ْم َمْن قَ ، وَ 7يف  اخلَِبري ﴾ه َو اللَّطِ اَر وَ األَْبصَ  اَر ن ص و
ُ  َعدَ ي َ وَ  حاِل َل  م  الِعْصَمِة لألَنِْبياِء، فَِإنَّ الس وٴاَل َعنِ ثْ ب 

َ
ْمَتِنِع امل

 
ََ  امل ،  ِمْن َنِب ٍّ  اَقطِعيا  وز    َسَئَل وَ َمْعص ومٍّ

، وَ  8﴾لَيكَ إِ  ر أَْنظ  ﴿َربِ  أَِرِن اَل  قَ َة وَ ِليم  َعَليِه السََّلم  الر وْٴيَ ى الكَ م وسَ  َْتنعٍّ الِعْصَمة  مانَِعٌة َعْن س ؤاِل َشيءٍّ ُم 
ٌٌ َعَلى إِ لِيٌل َل ََ فَ ه َو ب  ْرهاٌن قاطٌع وَ ذا الس ؤال  َر ِمْنه  هَ َحيث  َصدَ وَ  ا مَ ِة، وَ ِه الب  ْغيَ ذِ ح ص وِل هَ اِن الر ْؤيِة وَ ْمكَ ِئ

ٌٌ م ِبنٌي وَ لِيٌل وَ ََ  كَ لِيَل اجلَِليَل ِعْندَ ذا الدَّ َعدا هَ   اَلَِ الش ه وَِ  عَ ا فَ َرْضنا اْمِتناَع الر ْؤيِة َحِقيَقًة ِف ذَ ه َو إِ اِض
ََ ة  الَِِّت اخَتصَّ ٱّلل   ِّبا ِف ا النِ ْعَمة  اِِإهلِيَّ الَعياِن َفموَ  كْ  َجنَِّة اللِ َقاِء ِعبا

 
َرمنَي ِمَن اأَلْصِفياِء َبْل اْمِتناع  الر وْٴيِة ه  امل
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ا ه َو ِف إِ  َرٌة حاِصَلٌة ِلك  أَمَّا ِف نْيا، وَ  الد  َّنَّ ، فَ  لِ  َعْبدٍّ  ايآلِخَرِة م َتيسِ  مَّا م  لَ ِرمَي َعَليِه السَََّل يَم الكَ لِ نَّ الكَ إِ أَوَّابٍّ
نْيا  الد  أَنَّه  ِف  طاِب َنِسيَ ن َسْورَِة َصْهباِء اخلِ َثََِل مِ ِم اّللِ  وَ ََل ِمن اْسِتماِع كَ  تَ زَّ َشِرَب م داَم ََمَبَِّة ٱّللِ  واهْ 

ُْ لَ وَ  ْأو اْنكَشَف
َ
شاهد، وَ ىه  اجلَنَّة  امل

 
فَأاته   9﴾لَيكَ إِ  ر أَْنظ  ﴿َربِ  أَِرِن اَل  ِة واللِ َقاِء قَ َحيث  إنَّ اجلَنََّة َمقام  امل

 ذِ ن َربِ  اأَلْرًّبِب َأنَّ هَ اخِلطاب  مِ 
 
ا تَ َتيسَّر  ِف ِتِه َمْن يَ حَْ رَ َتص  بِ يْْ أَلْصفياِء وَ َتصََّة ًّبِ خْ ِه املِْنَحَة امل ْوِم  الي َ شاء  إَّنَّ

ذا ى، هَ مَ امَِّة الع ظْ ِن الطَّ ِشف  الواِقَعة  عَ تَ ْنكَ ْْبى وَ ياَمة  الك  تق وم  القِ السَّماِء وَ وَ ان  اأَلْرِض رَتِعش  فيِه أَرْكَ ْي تَ الَّذِ 
يِع اأَلْقطاِر، وأَمَّا َجْوَهر  التَّآِويِل من َأْعَلِم ع َلماِء اأَلْسراِر ف ك  يِع التَّفاِسرِي وَ  جَِ ِف  ََ رَ ا وَ مَ  لِ  اأَلْعصاِر ِمْن جَِ

ْسأََلِة و 
َ
ٌِ ف الص ح ِف وأَْلواِح احَلي ِ امل ذا ه َو هَ وِم، وَ الَقي   حقيَقة  اأَلْمِر إنَّ اللِ َقاَء أَْمٌر م َسلٌَّم ََمْت وٌم َمْنص و

َْخت وم  
ت َ ْلي َ ف َ ﴿ذا  هَ ِف وَ  10﴾ِختام ه  ِمْسكٌ ﴿الرَِّحيق  امل

 
ِة اهل ِويَّ ِة وَ لِ يَ ِإنَّ للَحِقيَقِة الك  ، فَ 11﴾اِفس ونَ نَ تَ َناَفِس امل

ه وتيَّ   ه وَر ِف ِة الظ  الَلَّ
َ
يِع امل  راِتِب وَ  جَِ

َ
ا وَ الش ئ وِن، أِلَ قاماِت وَ امل ِمَعة  احل جَِّة َعة  الب  ْرهاِن َل راِتِب ساطِ لمَ ٌة لِ اِجدَ اهَّنَّ

، وَ لِ  كَ  ك  ِف  يط كَ ه َو ِبك  يانٍّ  َحّتَّ  ا لَيَس َلكَ ه وِر مَ الظ   ِمنَ  ون  ِلَغرِيكَ ك  م   ]أَيَ اَل َعَليِه السَََّل ا قَ مَ لِ  َشيءٍّ َمِ 
 ك  يَ 

 
ََ وقاَل  ]ايَ  12 اكَ  تَ رَ ُْ َعنٌي َل َعِميَ  َلكَ  ِهرَ ظْ وَن ه َو امل اَنَسِة تَ َقدَّ اتِِه وَ ذَ اتِِه بِ لَّ َعَلى ذَ  َمْن  َس َعْن ُم 

 ، أِلَ 13ََمْل وقاتِِه 
َ
 راِتَب وَ نَّ امل

َ
يِع ه ور  احَلقِ  َم َقٌَّق ِف ظ  لصِ فاِت، فَ اه وِر اأَلْْساِء وَ رااي لظ  مَ قاماِت َُمالٍّ وَ امل  جَِ

 لَيِه ِف وَن الوص ول  إِ ك  الش ئ وِن َحّتَّ يَ 
َ
يِع امل ْمكِ ون ، وَ ك  يَ راِتِب ُمَّا كاَن وَ  جَِ

 
َْتِلَئٌة مِ امل ْن َأْسراِر اأَلْْساِء نات  ُم 

َْ الصِ فاِت، وَ وَ  ِن األَْنظاِر ات  ِمْن َحيث  ه َو ه َو َمْست وٌر عَ مَّا الذَّ أَ ة  وَ َتَحقَّق  إلَّ ِمْن َحيث  الصِ فَ  ي َ راك َل اِِإ
ٌُ َل ذَ  َرك  دْ  ي  ٌب َمِنيٌع َل ِن األَْبصاِر، َايْ ج وٌب عَ َمَْ وَ  ، 14 وٌَ َلب  َمرَ  الطَّ وَ  وٌَ َصف  ]السَِّبيل  م ْسدْ وْ  ي   اٌت ََبْ
 وٌر ِف ه  ه  ظ  الصِ فات  لَ وَ ْْساء  يث  األَ ْن حَ نَّ احَلقَّ مِ إِ فَ 

َ
 تَ َرت َِبِة ِف  َجيِع امل

ِبيِعيِ  ِم الطَّ َعَلى النَّظْ   الوج وَِ راِتِب امل
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تِيِب الِفطْ وَ   ى وَ ْوِس اأَلْعلَ  َجنَِّة اللِ قاِء الِفْرََ اٌت َعَلى روُٴو ِس اأَلْشهاَ ِف ليَّ ه  تَ لَ رِيِ  وَ الرتَّ
َ
 اذً ى، إِ وِت األَبْ هَ لك  امل

ه  األَْبصار  رِك   ت دْ َل ﴿لَغيِب الِوْجداِن ِ ة  الَِِّت ت  َعب َّر  َعْنها ًّبِ يَقة  الَغيِبيَّ قِ اللِ قاَء ِمْن َحيث  احلَ يَة وَ نَّ الر وْٴ اْعَلْم بَِ فَ 
َرْفع  زاَلة  السَّحاِب وَ إِ ْشف  احِلجاِب وَ كَ ي َو التََّجلِ  وَ  الب  ر وزِ ه ور  وَ أَمَّا ِمْن َحيث  الظ  ، وَ 15﴾األَْبصارَ  رِك  دْ ه َو ي  وَ 

ْشه وَِ  الي َ ِف  ة  أَْمٌر َمْشر وٌع َمْوع وٌَ الر ْؤيَ ْوِم الايِب فَ  ي َ النِ قاِب ِف 
َ
َتص  اّلل   ّبا َمْن يشاء  مْن َأْهِل ، يَْ ْوِم امل

 ن هَ فر وٌض مِ يٌب مَ صِ ْم نَ يَن هَل  الَّذِ  الس ج وَِ 
َ
 ذا امل

َ
ٌٌ مَ الب  ْرهان  وَ ، وَ م وَِ حْ قاِم امل ٌِ َمث ْ اِض ِه بِ  ْشَهد  يَ ب وٌت وَ نص و

ْسَتِويَ 
 
َقطِ  ي َ نَّ الَفيَض َل إِ ة ، فَ يَّ ة  اِِإهلَِ نِيَّ ة  الرًَّّبَّ الع ق ول  امل راِتِب وَ ع  مِ ن ْ

َ
َرم  ِمْنه   حي ْ َل  اجل وَ  الَفْضل  وَ ن َمْرتَ َبةٍّ ِمَن امل

 
َ
  )عبدالبهاء عب اس(   قاماِت ... َمقاٌم ِمَن امل
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