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 للّا  هو
 

   
ِ ِهبهِ  ِ ُمرهِ ْي ُمَعطهِ َأَيا َنَفَحاِت ّللاه َبًة َواْقِصِدْي َواِدَي الرَّْحَماِن ْي ُمَطيهِ َرًة َوَأَيا َنْسَمَة ّللاه

 مشام أولياء ييهبطو  أمنائهو  حبهاء ّللاه أوجوه ي أمام قِ بِ اعْ وَ  ،َناِدَي الِعْرَفاِن َباِدَيَة ُخَراَسانَ 
نشرت و  امهمدرسخت أقو  ت نجومهمفهره كاو  ن أضاءت وجوههميذأصفيائه اله و  ّللاه 

ورهم دانشرحت صو  انتعشت نفوسهمو  فروعهمو  نبتت أصولهمو  ثبتت قلوبهمو  أعالمهم
 بىالر  و  دالمعاه كالء تلز ن غيثمه بله  ،ره البقاءذ ميثاقه فيو  ّللاه  دوفوا بعهو  قاءيوم الله  يف

 ورالع النه طه موهبة ابتغاها مذه لعمر ربهي ،بأيهام ّللاه ريهم بشه و  ىاألعل كِ ربه  تحيهة
 فاضت جفونهمو  ،ىولاألالقرون  القيهوم في زيز الع كوحي ربه  طمهابو  جوممواقع النه و 
م من كمريئا لو  فهنيئا ،ليهاإ توقاو  سالت عبراتهم شوقاو  فراتهمز علت و  رفت عيونهمذو 
شميم عرار و  باا ريح الصه يو  ،حيمحمن الره م الره كلة من سماء فضل ربه ز اة النه ده المائذه

أشرقت و  ،رياض قلوبهم بفيض سحائب محبهة ّللاه  تزه ة اهتحبه أبساحة  يامتثل ءالوفا
 يبثه و  يحصره و  بهم يولعو  لهم يقتشوه و  ليهمي إشوق يغبله و  بنور معرفة ّللاه  وجوههم

 يفو  ،ثنائهو  تحيهتهو  سالمهو  ّللاه  بهاء مكعلي يقولو  ،رهمذكب يهيامو  يشغفو  يبوله
أولياء  أيا ،شفائهو  م حبههكور دص يفو  وفائهو  م روحهكقلوب يفو  ضيائهو  م نورهكوهوج
 دىناو  ىره المأل األعلذكيهتف ب م بأمردكثنائه بما أيه و  رهكم بشكبوا ألسنتطه حمن ر الره 

م من كل ى بشر  ىمظه الموهبة العذم من هكل ىوبطلواح األو  برزه ال ير الفالح فبه مبشه 
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م ّللاه مشاعل كجعل ،ئحنور ّللاه الاله و  افحطه ال فيض ّللاه  يه يتاله  ى بر كه المنحة الذه
 أنوار بهائه دتشاه عميت أعين لم ،الع آثارهطمو  مشارق أنوارهو  أسراره مواقعو  رهذك
لم و  هاءدان لم تسمع نذت آصمه و  ،سنائهو  هورهظ يوم ى بر كة آياته الدقرهت بمشاه ماو 

ن لها كة لم يدأفئ خسرتو  ،ثنائهو  رهذكب لقطلسن لم تنخرست أو  ،ابهطخ ذيذع بلتتمته 
لم ترتو من سلسبيل و  سبيل رضائه يف كتسل خابت نفس لمو  ،والئهو  نصيب من حبهه

البأساء و  تده اء اشتره تم الضه دا وجه إذنه أعفاء الضه  يبطالوفاء خا يا حمامةو  ،عرفانه
باليا بحور الو  تطأحا دائدالشه  عوابز و  تدالجبال ارتعو  األرض ارتجفتو  تده امت

بر الجميل بالصه  مكان عليكمط اإلوفان االمتحان أحاطو  ايا هاجتز الره  رياحأو  ماجت
أجيج  ده ا اشتجيج إذم الضه كمن يعلو نحمن أالره  ديا عبام كيهاا  و  ،م الجليلكسبيل ربه  يف

ما  دم الجليل عنكسبيل ربه  يالعويل فو  ريخم الصه كيهاا  و  فيرهاز  ارتفعو  نيران االفتتان
 ابذة من العز ال تحسبوهم بمفاو  ،غيانطه لم أهل الظيتفاقم أمره من و  البالء م بحرطيتال

ا مَ  د  نجُ ﴿  :تابكعليهم ال قصه و  مضت قبلهم المثالت دقو  جمعهمو  ال تخشوا بأسهمو 
 ثاثاأم ظأعو  قوهة من هؤالء ده أش ىولانوا القرون األك دلقو  ﴾ ابِ زَ حْ األَ  نَ مِ  وم  زُ هْ مَ  كَ الِ نَ هُ 
جوارح  مخالبو  باعمن السه  ي وار يا أغنام ّللاه بين براثن الضه  مكو أنه لو  ،ادجن ى أقو و 

ا ذع هطيسو  مرن ّللاه عن وجه األذبإ شف القناعكالبقاع ال تيأسوا من روح ّللاه سين
 ىعل دم المجيكتخفق أعالم آيات ربه و  دوحيتعلو معالم الته و  دالبال آفاق يعاع فالشه 
 ينفلق صبح البيهناتو  لماتظه ال حجاب ينشقه و  اتبهل بنيان الشه ز لز يتو  درح المشيالصه 

 وسةكمن ابز حأعالم األ ترون و  ،مواتالسه و  وت األرضكمل يشرق بأنوار اآلياتو 
 القلوب خافقةو  عين شاخصة غائرةاألو  ممسوخة الوجوه ممسوحةو  وسةكراياتهم معو 
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لعمر  ،ةالهاوي يرواح هاوية فاألو  الجسوم واهية باليةو  البيوت خالية خاويةو  خاسرة
 ابَ سَ  تبابعةو  داليهو و  أصحاب الحجرو  دثمو و  طقوم لو و  دهو و  قوم نوح يف نه ّللاه إ

لعبرة  ىولالقرون األ ياة فكالمؤتفو  وراءزه اسرة الكأو  قياصرة الفيحاءو  حاءطجبابرة البو 
 بهمكواكانتثرت  دمور بفواتح اآلثار قاشفة لخواتم األكالبصيرة ال ي و ذو  ىهَ الن   يألول
اقتلع و  مهُ مُ وْ رُ استأصل أَ و  مست نجومهمطانو  ت وجوههماغبره و  بهمكموا متدانعو 
قفرت أو  م بنيانهمدانهو  انهمكلت أر ز لز تو  مت جيوشهمز انهو  ت عروشهمانثله و  مهُ مُ وْ ثُ رْ جُ 

 همدت جلو اقشعره و  شاهت وجوههمو  خسفت قبورهمو  هورهمظسرت كانو  قصورهم
 كبأس ربه  ىا أتلمه  يةدقراهم بالباو  نهمائدم ر إلىظفان ،انمحت آثارهمو  ثارهمدرست دانو 

وا ذين اتهخذا اله أمه و  ،ال همساو  ة ال تسمع لها صوتادة بائكة مؤتفدة هامدجعلها خام
رة دوا أفنان سذيور اتهخطا هم ذومعا ى مأو و  اذمالو  ملجأ ىاألبه كجوار رحمة ربه 

 أشهر لهم آثاراو  ة أخياراجعلهم أئمه و  األرض ينهم ّللاه فكه فم اراكأو و  اراطم ىالمنته
  (عبدالبهاء عبهاس)  .يلوح وجوههم أنوارا دوحيبهم من أفق الته  ىأتو  أضاء لهم مناراو 


