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 11یکی دیگر از آاثری که به شهادت لوح فوق "در این حنی" یعنی در روز 
م( که مصادف اب اّولنی روز اقامت سّوم  18٩2اپریل  2هـ . ق . ) 1٣0٧شعبان 

مجال قدم در حیفا بوده از قلم مبارک عّز نزول ايفته زايرتنامه جناب آقا احد است. 
مریزا حیدر علّي اصفهانی به  مقطود از جناب آقا احد که در مهنی لوح حاجی

"عبدالبهاء" مسّمی شده آقا احد شریوانی برادر آقا علّي حیدر شریوانی است و 
ج مریزا حیدر علّي مطالعه گردید به که وصف کیفّیت نزول آن در لوح حا   زايرتنامه

 شرح ذیل است: 
 
 

 قد نّزل ألحد الذي صعد إىل الرفیق األعلى
 

 هو املشفق العليم احلكيم
 

قد ماج حبر العطاء إذ حتّرك القلم األعلى يف ذكر من صعد إىل الرفیق األهبى  
الفّیاض بذكري سرت نسمة الغفران  فضال من لدى هللا ورمحة من عنده إنّه هو العزیز

من لدى الرمحن طوىب ملذكور فاز هبذا الذكر األعظم الذي إذ ظهر خضعت له 
 األذكار 
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ته افرح اما أنزلنا لك يف هذا ايحنی ما اذجذبت به اي أمحد علیك هباء هللا ورمح 

املأل األعلى وأهل جربوت هللا العزیز الوّهاب مّث اشكر اما أنزلنا علیك ما طار به أهل 
امللكوت يف هواء العنایة واأللطاف لعمري كّلما خرج الذكر من فم املشّیة يف هذا 

رابب النور املكنون يف انمنا املقام األعلى ماج حبر الفضل وهاج عرف رمحة رّب األ
العظمة الكرمي والروح املخزون يف انمنا الرحیم علیك اي من يف مصیبتك نطق لسان 

ابلكلمة العلیا اليت هبا خلق َخْلٌق ما اطّلع هبم إّّل هللا العزیز العاّلم أشهد أّنك شربت 
ت نداء مكّلم الرحیق العرفان من ید عطاء رّبك الرمحن وأقبلت إىل أفق الظهور ونمع

بك فاحت نفحات ايحّب وفتح ابب من  كثر العباد)أ(إذ أعرض عنه  )و(الطور 
أبواب الفردوس إذ نطق ابنمك لسان هللا العزیز الوّهاب أشهد أّنك آمنت ابهلل إذ 
سطع النور من أفق الظهور واعرتفت اما نّزل من قلم الوحي يف الزبر واأللواح قد 

حبیث ما منعتك مظاهر الغرور والطغیان الذین نبذوا أمر هللا متّسكت بعروة البیان 
ورائهم وقالوا ما فاحت به أفئدة أويل األلباب نشهد أّنك فزت بنور اإلیقان إذ كان 
اخللق يف غفلة واضطراب طوىب لك اما فزت أبايم هللا وذكرك قلمه األعلى إذ كنت يف 

لكّل نفس أن یقول سبحانك اي إله الفردوس مع أصفیائه يف العشّي واإلسراق ینبغي 
البیان ومقصود اإلمكان أشهد بتقدیس ذاتك وتنزیه كینونتك وبعزّتك وسلطانك 
وعظمتك وإقتدارك أسئلك اي إهلي ابألرواح اليت صعدت إىل نماء فضلك وابألنوار 
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اليت هبا أانرت آفاق أفئدة أصفیائك أن تقّدر لعاشقیك ما تفرح به أفئدة املخلصنی 
لیائك وتقّر به أبصار املقرّبنی من أايدي أمرك مّث أسئلك هبذا الكنز الذي فیه من أو 

أودعت أمانة من عندك وبرمسه وحّبه وذكره وثنائه وإقباله وخضوعه وخشوعه عند 
تالوة آايتك العظمى ومشاهدة بّیناتك الكربى أن تغفر يل وأليب وأّمي مّث افتح على 

ل َعَليَّ من نماء جودك أمطار عنایتك أي وجهي ابب رمحتك امصباح فضلك وأنز 
رّب تراين متمّسكا أبحد أولیائك الذي نّزل ذكره من قلمك األعلى يف أايمك وأنمعته 
ندائك األحلى من أفق نماء ظهورك أسئلك أن ّل ختّیبين عن بدائع فضلك ورمحتك 

صول إىل اليت قّدرهتا ملن سرع إىل مشهد الفداء شوقا للورود إىل ساحة عّزك والو 
 بساط قدسك إّنك أنت املقتدر على ما تشاء ّل إله إّّل أنت الغفور الكرمي 

 


