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مقالــٌة ُمســتوحاٌة ومســتلهمٌة مــن كتــاب إعجــاز املســيح، 
والرباهني األمحدية، وكرامات الصادقني، ومن فيوِض فاحَتِة 

كتاِب ربِّ العاملني.
ُحبُّ احلبيِب لِلقلوِب دواء، وعشــقُه لألرواِح حياٌة وإرواء، 

مجاُل اإللِه للخلِق مشرٌق، ِلُكلِّ َقلٍب مشٌس منرٌة ومساء.
َففاحِتُة الِكتاِب خـــرُ شاهٍد، َعلى عظيِم إحسانِه والعطاء، 

ِبسـِم هللِا َتبدأ ِبفضلِه، مث مَحًدا لِلواحِد املِعطاء، 
ُر ما َنبدأ ِبِه، اسٌم ُمَبارٌك وَلُه الَوالء،  واسُم هللِا ُخيـْ

ُفوِس وُاألهواء، اسٌم ُمِغيٌث ُيِغيُث َغيًثا، َطارًدا ِشرَك النـُ
وَاسُم هللِا واسٌع ِبكمالِه ِلُكلِّ ِصفٍة َجاِمٌع واألمساء.

َتدخــُل  ْيِضهــا  فـَ وِبدائِــرِة  َفيًضــا،  َتفيــُض  الرُُّبوبيِّــِة  وفيــوُض 

األْشــياء، ُكلُّ خَملوٍق إنســاٌن وَحيواٌن، ومَجَاَداٌت َكِعمراٍن 
يّْــٌض أَعــمٌّ أَحــاَط العاملــنَي ِبَفْيضــِه بَغــِر َمشقـــٍة  وبيــداء. فـَ

وعناء.
ْيــٌض  وِصفــُة الرمحانيــِة حبــٌر، وَيْســَبُح يف حَبرَهــا األحيــاء، فـَ
ْنعــُم ُبفيوضــِه ُكلُّ ذي ُروٍح لَتحقيــِق بقــاء، َخلَــَق  عــامٌّ يـَ
الرمحــُن مَشًســا وقمــرًا، وَخلــَق مســاًء ..أرًضا..ومــاء، وزَاَد 
يُّْضُه كرًما فأْوَجَد طعاًما..شــرااًب..وَهواء، ِمن غر عمِل  فـَ

عامٍل، فُكلُّ احَلمِد للرمحِن والثناء.
يُّْض الرحيميِة َيضُم ُقلواًب، ُمسرَبلًة برداِء طهارٍة وَصفاء،  وفـَ
ْيٌض خاصٌّ ُيْسَقى ِمْنُه، ُكلُّ َقلٍب ُكنُهُه إخاٌص وَنقاء،  فـَ

َبارَك وَتعاىل الرحيُم الذي أْجزى املُؤمننَي َخــَر جزاء. تـَ
بـــِع املَثــاين ضيــاء،  واملَالكيــُة مــَن الُفيُــوِض آِخرُهــا، يف السَّ
ْيــٌض أَخــصٌّ جَتَلَّــى جَتَلِّيًــا علــى الــدواِم بغــِر َخفــاء، وَيوَم  فـَ
اء، َفأَرى  ْعِث الَنبينّيَ وُنْصرهَِتْم، وَيوَم حُممٍد ُكِشَفْت الَغمَّ بـَ
يــِن بِــُكلِّ َصفــاٍء وَجــاء،  املَالِــُك ِبفضلــِه منوذًجــا لِيَــوِم الدِّ
َوهــَب هلــُم املُلــَك واخلافــة َتفضــًا، وَهــزََم ِبقوَّتــِه الُكفاَر  فـَ
ْفَهــُم ســرَّ  واألعــداء، ِتلــَك َقوائِــُم الَعــرِش أربعــٌة، وِمْنهــا تـَ
ُصعوِد الرمحن واستواء، وَيومئٍذ حيمُل عرَش ربَِّك، فوقهم 

مثانيٌة بعَد نِـداء.
ْعَمــاء،  ــُر وِســيلٍة، لُِبلــوِغ ِرَضــا احَلبيــِب والنـَ َك َنعبــدُ َخيـْ وإايَّ
َك نســتعنُي َنرتقــي هبــا، إىل املَــوىل ابســِتعانٍة ورجــاء،  وإايَّ
إهــدان ِصراًطــا مســتقيًما، كاُم اإللــِه خــُر ُدعــاء، َوخــُر 
الِصراِط ِصراُط املُنَعمنَي واألبراِر األْصِفياء، ِصراُط اهُلدَى 

ُوِهَب رمَْحًَة لِلُمرَسِلنَي َكرًما واألنبياء.
َويِف اخلتــاِم إستعـــاذٌة ِمــْن َشــرِّ املَْغُضوبِــنَي وَالبَــاء، َوَشــرِّ 
ُــوا َعْبــًدا وابَتدُعــوا ِفــداء، َفاْطلُــْب  َمــْن َضلُّــوا َســِبيًا، وأهلَّ
ِصــراَط هللِا َدوًمــا، وهِبَــَذا الِصــراِط َدواُم اإلْهتِــداء، ِتْلــَك 

َفاحِتُة الُقرآِن وإهنا َغْيُث اإللِه مُمَْطرًا بِـِحراء.
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الصلحــة  أن  ومعنــاه  األصيــل  الــرتاث  مــن  شــامي  مثــل  هــذا 
لقبــول  ودمعــة كافيــة  ســجدتني  البصــر  بلمــح  احلبيــب  مــع 
املهــم  وشــتات.  غيــاب  بعــد  احلضــرة  لدخــول  اإلذن 
.... ابلثبــات  وتزينــه  الولــوج  تتــوج  العزميــة  يكــون   أن 
نعم حقا ويقينا إن االرمتاء أبحضان املوىل تكون هي ذاهتا مسافة 
ركض طفٍل هارٍب من خطر فانوس البحر ويهرع لرمتي 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 اليقــرتب منــه وتوعدتــه ابلصفــع إن 
اقرتب مما هنته عنه ووعدته ابحللوى إن ابتعد عما هني عنه، ولكن 
فضولــه جــره إليــه ونفســه زينــْت لــه ذاك اخلطــر وبــدأ يــراه يضــيء 
أبلوان هبية اترة أرجوانية واترة وردية، وبدأت تلك األلوان الشهية 
جتذبــه إليــه، فانقــاد دون وعــي حنو ذاك الفانوس ليمرح به انســيا 
ومتناسيا َوْعد و وعيَد أمه، واذ بذاك الفانوس حيوان يلدغ من 
يلمسه، فركض الطفل مسرعا حنو أمه انسيا وعيدها له ابلصفعة، 
متناســيا غضبها من ســوء تصرفاته، مدركا شــيئا واحدً ا، متيقنا 
منــه أال وهــو أهنــا نبــع احلنــان وكهف االمن واألمان. ركض إليها 
وكلــه يقــني 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 ...
إنســان  مــرد  هــي  الــيت  األم  إن كانــت  خــان  اي  فتأملــوا   
وأمنــت  فزعــان  خائبــا  تــرده  ولــن  ابلنــران  بوليدهــا  ترمــي  لــن 
الرحيــم  الرمحــن  مــع  حالنــا  فكيــف  واالطمئنــان.  األمــان  لــه 
قدميهــا  وحتــت  أمــا  لتكــون  األم  بقلــب  الرمحــة  أنــزل  الــذي 

للظمــآن؟!       ومــورد  األمــان  كهــف  لوليدهــا  لتكــون   اجلنــان 
خطــاايان  فعظيــم  احلــران،  موقــف  اخلطيئــة  بعــد  ْقــُف  تـَ فــا 
العاشــق  بلهفــة  إليــه  فاْهــرَْع  الرمحــن،  بعفــو  صغــرة 
الفزعــان.         اخلائــف  الطفــل  ســرعة  إليــه  أســرْع  أو   الوهلــان 
امــض اليــه بقــوة وتناســى وعيــده فهــو احلنــان املنــان واطلــْب أمنه 
 وأمانــه، وقــل لــه ابكيــا ال مفــر منــك إال إليــك اي رب األكــوان 

وأدِل بذنوبك ببحر إحسانه وَجِدد العهد لتنال الغفران.
 تلــك هــي اللحظــات النورانيــة الــيت حنظــى هبا بتجديــد بيعتنا يف 

كل عام قبل فوات األوان ..     
نعــم إننــا خنطــئ وننســى نصائــح ووصــااي األنبيــاء لنــا، ونتناســى 
وزخارفــه  أبلوانــه  الدجــال  وجيذبنــا  عليهــا،  ابيعنــا  الــيت  بيعتنــا 
اخلطــر  مــع  اصطدمنــا  مــا  وإذا  نفوســنا،  مــن  أبمــر  ونتبعــه 
الرجعــى.       ربــك  اىل  إن  قائلــني  مســرعني  هرعنــا  بنــا   املرتبــص 
فلنســارع إىل هللا والنعبــد إال إايه خملصــني لــه الديــن حنفــاء ولــو 
كره الكافرون. وإن جتديد البيعة هو ابب من أبواب الرمحن لنيل 
الرضــوان وعلينــا مراجعــة شــروط البيعــة خبلــوص القلــب مدديــن 
العهــد منيبــني اتئبــني عابديــن هلل حامدين ولدينه انصرين وخللقه 
مواســني. فلنكن يوم البيعة على قلب رجل واحد معلنني التوبة 

واالستغفار وواضعني نصب أعينا التغير يف كل آن آمني.

مشهد لبيعة عاملية


