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مقال ـ ٌة ُمســتوحاةٌ ومســتلهم ٌة مــن كتــاب إعجــاز املســيح،
فيوض فاحتَ ِة
والرباهني األمحدية ،وكرامات الصادقني ،ومن ِ
ِ
رب العاملني.
كتاب ِّ
احلبيب لِ ِ
ِ
لقلوب دواء ،وعشــق ُه لألرو ِاح حياةٌ وإرواء،
ُح ُّب
ُ
مشرق ،لِ ُك ِّل ق ٍ
ِ
مشس منريةٌ ومساء.
مجال اإلل ِه
للخلق ٌ
َلب ٌ
َفات ُة ِ
ف ِ
الك ِ
تاب خ ـُـر شاه ٍدَ ،على عظي ِم إحسان ِه والعطاء،
بِسـ ِم هللاِ تَبدأ بِفضل ِه ،مث َح ًدا لِلواح ِد املِعطاء،
اسم ُمبَ ٌ
الوالء،
ارك ولَُه َ
اسم هللاِ ُخْيـ ُر ما نَبدأ بِ ِهٌ ،
و ُ
يث غَيثًاَ ،طارًدا ِش َ
وس ُواألهواء،
رك الُنـ ُف ِ
اسم ُم ِغ ٌ
يث يُ ِغ ُ
ٌ
اسم هللاِ واس ٌع بِكمال ِه لِ ُك ِّل ِصف ٍة َجا ِم ٌع واألمساء.
َو ُ
َيضــا ،وبِدائِــرِة َفـيْ ِضهــا تَدخـ ُـل
ـض ف ً
الربُوبيِّـ ِة تَفيـ ُ
وفيـ ُ
ـوض ُّ
التقوى

األشــياءُ ،ك ُّل َم ٍ
ات َك ِعمرا ٍن
ْ
وحيوا ٌنََ ،
وجا َد ٌ
لوق إنســا ٌن َ
أحـ َ
ن بِ َفيْض ـ ِه ب َغ ـرِ َمشقـ ـ ٍة
وبيــداءَ .فـيّْـ ٌ
ـاط العامل ـ َ
ـض أ َعـ ٌّـم َ
وعناء.
ِ
ـض
وصف ـ ُة الرمحاني ـ ِة حبـ ٌـر ،ويَ ْســبَ ُح يف َبرَهــا األحيــاءَ ،فـيْـ ٌ
وح لتَحقيـ ِـق بقــاءَ ،خلَـ َـق
عـ ٌّ
ـام َيـنْعـ ُـم بُفيوض ـ ِه ُك ُّل ذي ُر ٍ
..أرضا..ومــاء ،وَزا َد
ـاء ً
الرمحـ ُـن َش ًســا وقمـ ًـراَ ،
وخلـ َـق مسـ ً
َ
عمل
َفـيّْ ُض ُه كرًما فأ ْو َج َد طعا ًما..ش ـر ًاب..وَهواءِ ،من غري ِ
عاملُ ،
للرمحن والثناء.
فك ُّل ا َحلم ِد
ِ
ٍ
وصفاء،
ضم ق ً
وَفـيّْ ُ
ُلوبُ ،مسربَل ًة بردا ِء طهارٍة َ
ض الرحيمي ِة يَ ُ
خاص يُ ْسقَى ِمنْ ُهُ ،ك ُّل ق ٍ
إخالص ونَقاء،
َلب ُكن ُه ُه
ض ٌّ
َفـيْ ٌ
ٌ
َتـبَ َ
ني َخــريَ جزاء.
ارك وتَعاىل
أجزى املُؤمن َ
الرحيم الذي ْ
ُ
ـوض ِ
السبـ ـ ِع املَثــاين ضيــاء،
واملَالكي ـ ُة مـ َـن ال ُفيُـ ِ
آخ ُرهــا ،يف َّ
ـص تََلَّــى تََلِّيًــا علــى الــدوا ِم بغ ـرِ َخفــاء ،ويَوَم
أخـ ٌّ
َفـيْـ ٌ
ـض َ
َأرى
َبـ ْع ِث النَ ّ َ
بيي ونُ ْص َرِت ْم ،ويَوَم ُمم ٍد ُك ِش َف ْت ال َغ َّماء ،ف َ
املَالِـ ُ
وجــاء،
منوذجــا لِيَــوِم ال ِّديـ ِـن بِـ ُـك ِّل َصفــا ٍء َ
ـك بِفضل ـ ِه ً
ِقوت ـ ِه ُ
ـب هلـ ُـم املُلـ َ
فار
ـك واخلالفــة تَفضـ ًـا ،وَه ـ َزَم ب َّ
َفـ َوهـ َ
الك َ
واألعــداء ،تِلـ َ
ـرش أربع ـ ٌة ،وِمنْهــا َتـ ْف َهـ ُـم سـ َّـر
ـك قَوائِـ ُـم ال َعـ ِ
عرش ربّ َ
ُصعوِد الرمحن واستواء ،ويَومئ ٍذ ُ
ِك ،فوقهم
حيمل َ
مثاني ٌة بع َد نِـداء.
َّ
وإي َك نَعبُــد َخْي ـ ُـر ِ
ِضــا ا َحلبيـ ِ
ـب والَنـ ْع َمــاء،
ـوغ ر َ
وســيل ٍة ،لِبُلـ ِ
َّ
ني نَرتقــي هبــا ،إىل املَــوىل ابس ـتِعان ٍة ورجــاء،
وإي َك نســتع ُ
ـتقيما ،كال ُم اإلل ـ ِه خــرُ ُدعــاءَ ،وخــرُ
إهــدان ِصرا ًطــا مسـ ً
الصر ِ
ِ
األص ِفياءِ ،صر ُ
اط ِصر ُ
دى
اط املُن َعم َ
اط اهلُ َ
ني واألبرا ِر ْ
ني َكرًما واألنبياء.
ُوِه َب َرْ َ
رسلِ َ
لم َ
ح ًة لِ ُ
ن َوالبَــاءَ ،و َشـ ِّـر
َوِف اخلتــا ِم إستع ــاذةٌ ِمـ ْـن َشـ ِّـر املَ ْغ ُضوبِـ َ
ِيل ،و َّألُـوا َعبْ ـ ًدا وابتَد ُع ـوا فِــداء ،ف ْ
َمـ ْـن َضلُّ ـوا َس ـب ً
ـب
َاطلُـ ْ
الص ـر ِ
اط هللاِ َدوًمــاِ ،وبَ ـذَا ِ
ِص ـر َ
اط َدوا ُم اإل ْهتِــداء ،تِْلـ َ
ـك
فِ
َات ُة القُرآ ِن وإهنا غَيْ ُث اإلل ِه مُْ َط ًرا بِ ِـحراء.
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هــذا مثــل شــامي مــن ال ـراث األصيــل ومعنــاه أن الصلحــة
مــع احلبيــب بلمــح البصــر ســجدتني ودمعــة كافيــة لقبــول
اإلذن لدخــول احلضــرة بعــد غيــاب وشــتات .املهــم
أن يكــون العزميــة تتــوج الولــوج وتزينــه ابلثبــات ....
نعم حقا ويقينا إن االرمتاء أبحضان املوىل تكون هي ذاهتا مسافة
ركض طف ٍل ٍ
هارب من خطر فانوس البحر ويهرع لريمتي حبض أمه
ملتجأ ألمنها ومحايتها ....هي ذات املدة الزمنية للعودة هلل تعاىل.
إن األم اليت احتضنت الطفل اخلائف كانت قد حذرته من ذاك
اخلطــر احملــدق بــه ونبهتــه أن اليقــرب منــه وتوعدتــه ابلصفــع إن
اقرتب مما هنته عنه ووعدته ابحللوى إن ابتعد عما هني عنه ،ولكن
فضولــه جــره إليــه ونفســه زينـ ْـت لــه ذاك اخلطــر وبــدأ ي ـراه يضــيء
أبلوان هبية اترة أرجوانية واترة وردية ،وبدأت تلك األلوان الشهية
جتذبــه إليــه ،فانقــاد دون وعــي حنو ذاك الفانوس ليمرح به انســيا
ومتناسيا َو ْعد و وعي َد أمه ،واذ بذاك الفانوس حيوان يلدغ من
يلمسه ،فركض الطفل مسرعا حنو أمه انسيا وعيدها له ابلصفعة،
متناســيا غضبها من ســوء تصرفاته ،مدركا شــيئا واحدًا ،متيقنا
منــه أال وهــو أهنــا نبــع احلنــان وكهف االمن واألمان .ركض إليها
وكلــه يقــن أهنــا لــن تــرده خائبا ،ولن تدع اخلطر يلمســه وســوف
حتضنه بقوة وتكفكف عرباته وهتدأ روعه ومتســح رأســه .وكيف
ال؟! فهــذا هــو مقتضــى احلــال لــكل أم يهــرع وليدهــا حنوهــا ...
فتأمل ـوا اي خــان إن كانــت األم الــي هــي جمــرد إنســان
لــن ترمــي بوليدهــا ابلن ـران ولــن تــرده خائبــا فزعــان وأمنــت
لــه األمــان واالطمئنــان .فكيــف حالنــا مــع الرمحــن الرحيــم
الــذي أنــزل الرمحــة بقلــب األم لتكــون أمــا وحتــت قدميهــا

مشهد لبيعة عاملية
اجلنــان لتكــون لوليدهــا كهــف األمــان ومــورد للظمــآن؟!
ـف بعــد اخلطيئــة موقــف احل ـران ،فعظيــم خطــاايان
فــا َتـ ْقـ ُ
صغــرة بعفــو الرمحــن ،فا ْهـ َـرْع إليــه بلهفــة العاشــق
الوهلــان أو أســرْع إليــه ســرعة الطفــل اخلائــف الفزعــان.
امــض اليــه بقــوة وتناســى وعيــده فهــو احلنــان املنــان واطلـ ْـب أمنه
وأمانــه ،وقــل لــه ابكيــا ال مفــر منــك إال إليــك اي رب األك ـوان
وج ِدد العهد لتنال الغفران.
وأد ِل بذنوبك ببحر إحسانه َ
تلــك هــي اللحظــات النورانيــة الــي حنظــى هبا بتجديــد بيعتنا يف
كل عام قبل فوات األوان ..
نعــم إننــا خنطــئ وننســى نصائــح ووصــااي األنبيــاء لنــا ،ونتناســى
بيعتنــا الــي ابيعنــا عليهــا ،وجيذبنــا الدجــال أبلوانــه وزخارفــه
ونتبعــه أبمــر مــن نفوســنا ،وإذا مــا اصطدمنــا مــع اخلطــر
املرتبــص بنــا هرعنــا مســرعني قائلــن إن اىل ربــك الرجعــى.
فلنســارع إىل هللا والنعبــد إال إايه خملصــن لــه الديــن حنفــاء ولــو
كره الكافرون .وإن جتديد البيعة هو ابب من أبواب الرمحن لنيل
الرض ـوان وعلينــا مراجعــة شــروط البيعــة خبلــوص القلــب جمدديــن
العهــد منيبــن اتئبــن عابديــن هلل حامدين ولدينه انصرين وخللقه
مواســن .فلنكن يوم البيعة على قلب رجل واحد معلنني التوبة
واالستغفار وواضعني نصب أعينا التغيري يف كل آن آمني.
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