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القصيدة الورقائية من اشهر اآلثار المباركة لحضرة بهاء هللا و تندرج ضمن القسم
الشعري من آثاره العربية وقد دونت أبيات هذه القصيدة نحو عام 1855م بالسليمانية
(كردستان العراق) في فترة نزول حضرة بهاء هللا بالتكية النقشبندية الصوفية.وقد
بلغ عدد أبياتها  2000بيت وانتخب منها حضرة بهاء هللا  127بيتا ً فقط ألن االبيات
االخرى فيها من العلم و المضامين الروحية ما يفوق قدرة استيعاب البشر .و بعد عودته
إلى بغداد كتب حضرة بهاء هللا لقصيدته هذه بعض الحواشي ضمنها المعنى بالفارسية
لبعض الكلمات الصعبة و شرحا ً لبعض األبيات الغامضة في القصيدة .و قد نشر نص
القصيدة الورقائية العربية مع حواشيها الفارسية في الجزء الثالث من كتاب آثار قلم
أعلى طبعة دار النشر البهائية في طهران سنة 1973م.و وردت معلومات عنها في
العديد من المراجع و الكتب البهائية و تعرف القصيدة الورقائية في الترجمة اإلنجليزية
بعنوان .Ode of the Dove
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مقدمة عن القصيدة الورقائية
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جاء في كتاب القرن البديع لولي االمر المبارك شوقي أفندي:

وحينما وصل حضرة بهاء هللا إلى السليمانية لم يحسب أحد أنه على شيء من العلم أو الحكمة نظراً لما التزم به بادئ
األمر من الصمت الشديد و ما توخاه من التحفظ البالغ.و حدث أن احد التالميذ الذين يقومون على خدمته أطلع أساتذة
تلك التكية و مريديها على شيء من كتابته البارعة .فأثار ذلك الفضول عند أساتذة تلك التكية و مريديها على شيء من
كتابته البارعة.فأثار ذلك الفضول عند أساتذة تلك التكية و مريديها،و عمدوا إلى التقرب إليه و اختبار درجة علمه و
مدى معرفته بتلك العلوم المتداولة بينهم .و كان هذا المركز العلمي مشهوراً بأوقافه الشاسعة،و تكاياه العديدة،وصلته
بصالح الدين األيوبي و ساللته.و فيه تخرج كثي ٌر من نوابغ أهل السنة و نشروا علومهم و أفكارهم.فزار حضرة بهاء
هللا وفد منه يرأسه الشيخ إسماعيل،و يتألف من أفقه العلماء و انبغ الطالب ،و لما وجدوه على استعداد لإلجابة عن
أي سؤال لهم طلبوا إليه أن يوضح لهم،في عدة جلسات،الفقرات الغامضة من كتاب الفتوحات المكية لمحي الدين ابن
عربي الشهير.فكان جواب حضرة بهاء هللا للوفد المثقف»:يشهد هللا أنني لم أر قط الكتاب الذي تذكرونه ،إال أنني
أعتبر ما تريدونه مني أمراً يسهل تحقيقه بقوة هللا».فأمر أحدهم أن يقرأ عليه كل يوم صفحة من ذلك الكتاب.فوضح
غوامضه و حل معضالته بما أغرقهم في اإلعجاب.و لم يقنع بهذا بل زاد عليه بأن بيّن لهم عقلية مؤلفه،و فصّل لهم
مذهبه،و أماط اللثام عن غايته و كان في بعض األحيان يذهب إلى أبعد من هذا و ذاك فيناقش صحة بعض اآلراء
الواردة في الكتاب،و يقدِّم لهم عرضا ً صحيحا ً للقضايا التي أسيء فهمها،و يدعم هذا العرض بالشواهد الدامغة.
دهشوا لنفاذ بصيرته و عمق فهمه،فاختاروا شيئا ً اعتبروه دليالً أخيراً و حاسما ً على قدرته الفذة و عرفانه الفريد
الذي تجل لهم اآلن بوضوح .فقالوا و هم يبتغون المزيد من فضله»:لم يستطع أي متصوف و ال حكيم و ال عالم أن
يعارض تائية ابن الفارض الكبرى حتى اآلن .إنّا لنرجوا أن تنظم لنا قصيدة من نفس الوزن و القافية».فاستجاب
لهم حضرة بهاء هللا و أملى عليهم ما ال يقل عن ألفي بيت من نفس الوزن و القافية.ثم انتخب منها مائة و سبعة
و عشرين بيتا ً أذن لهم في حفظها.أما بقية األبيات المائة و السبعة و العشرون،المعروفة بـ»القصيدة الورقائية»،
مألوفة لدى أتباعه الناطقين بالعربية و هي منتشرة بينهم انتشاراً واسعاً.و لقد بلغ إعجابهم بهذا الدليل على حكمة
حضرة بهاء هللا و عبقريته أنهم اجمعوا على أن لكل بيت من القصيدة قوة و جماالً يفوقان كل ما احتوته قصيدتا ذلك
الشاعر العظيم الصغرى و الكبرى.إن هذه القصيدة التي كانت أبرز الحوادث التي وقعت خالل سنتي غياب حضرة
بهاء هللا عن بغداد،أثارت لدى عدد متزايد من العلماء و الفقهاء و المشايخ و األقطاب و األمراء الذين احتشدوا في
مدارس السليمانية و كركوك الفقهية اهتماما ً عظيماً،فأخذوا يتتبعون نشاطه يوما ً بيوم .ففتح لهم آفاقا ً جديدة بالكثير من
أحاديثه و ألواحه،و حل لهم المشكالت التي كانت تؤرقهم،و كشف لهم عما لم يفطنوا إليه من المعاني الخفية الغامضة
في كتابات المفسرين و الشعراء و أهل الكالم،و أزال الخالف الظاهري بين مطالب الكثير من األبحاث و القصائد
و المقاالت .و لقد بلغ من إجاللهم له اعتبره بعضهم من «رجال الغيب» و «قطب الكون» بينما ظن قوم آخرون
انه بارع في علوم الكيمياء و التنجيم،و ذهب عدد ال يُستهان به من المعجبين إلى أن مقامه ال يقل عن مقام األنبياء
بحال من األحوال.و مهما يكن من أمر،فقد أجمع على إجالله كل من عرفه من األكراد و العرب و العجم سواء منهم
العالم و الجاهل الرفيع و الوضيع،الشباب و الكهول.كما أحبه عدد ليس بالقليل منهم حبا ً عميقا ً و أعجبوا به إعجابا ً
أصيالً،كل ذلك رغم بعض التصريحات و التأكيدات التي جرت على لسانه تنويها ً بمقامه،و التي لو تحرك بها لسان
غيره من بني جنسه ألثار من الغضب ما يعرِّ ض حياته للخطر فال عجب إن قال حضرة بهاء هللا في لوح مريم عن
فترة اعتكافه إنها كانت»:أعظم حجة و أتم برهان» على صدق ظهوره .و بهذا شهد حضرة عبد البهاء فقال»:انجذبت
كردستان من محبته في مدة وجيزة و في أثناء تلك الفترة كان حضرة بهاء هللا يعيش عيشة الكفاف،و يلبس
مالبس الفقراء و المحتاجين ،و ياكل طعام البؤساء و المساكين .إال ان هالة الجالل كانت تحيطُ به كالشمس في
رائعة النهار.و كان يلقى اإلجالل و التكريم في كل مكان».
(القرن البديع لولي االمر شوقي افندي تعريب الدكتور عزاوي طبعة مارس 2002م الفصل السابع نفي حضرة بهاء هللا
إلى العراق ص)153-151
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جاء في كتاب ظهور حضرة بهاء هللا الجزء األول:

و من أبرز أحداث الفترة التي قضاها حضرة بهاء هللا في السليمانية تنزيله لـ»القصيدة الورقائية» باللغة العربية
إنجاز لم
أمام جمهرة من الناس،فأسر قلوبهم و استحوذ على عواطفهم.فقد طلب منه العلماء هناك أن يقدم على
ٍ
يحققهُ أح ٌد من قبل،و كان طلبهم أن يكتب قصيدة تضاهي في أسلوبها وقافيتها تائية الشاعر العربي المشهور
ابن الفارض.و استجابةً لطلبهم ارتجل حضرة بهاء هللا حوالي ألفي بيت من الشعر مما سحر الحاضرين
دهشةً و إعجابا ً و أثنوا على القصيدة و أقروا انها فاقت قصيدة ابن الفارض ُعمقا ً و جماالً و روعةً.و علما
منه بان موضوع القصيدة يصعبُ فهمهُ على البشر،اختار مئة و سبعة و عشرين بيتا ً سمح بتدوينها.و إذا
تذكرنا بأن حضرة بهاء هللا كان فارسيا ً و لم يدخل مدرسة يتعلم فيها معضالت اللغة العربية،فمن الناحية
األدبية وحدها،تدل القصيدة على عبقريته المستمدة من الروح القدس .و يستعمل حضرة بهاء هللا في قصيدته
هذه ألفاظا ً غنيةً في معانيها تنصه ُر فيها الكلمات لتنبعث ألحانا ً روحانيةً تصد ُح بها جوقة سماوية .و غالبا ً
ما يستخدم كلمة أو اثنتين ليرمز إلى آية من آيات القرآن الكريم أو إلى حديث من األحاديث النبوية الشريفة.
فيتمكن بهذه الطريقة أن يورد من اإلشارات و يجمع بينها في البيت الواحد لتدل على مجموعات من اآليات
القرآنية و يكشف عن أسرار الوحي اإللهي.فكل بيت من أبيات القصيدة كال ُمحيط تُغذيه أنه ٌر عديدة تفيض معا
الحكمة و ال ِعرفان.و بعد عودته إلى بغداد كتب حضرة بهاء
و في أعماقها تستر اللئ ال تعد و ال تحصى من ِ
هللا لقصيدته هذه بعض الحواشي ضمنها المعنى بالفارسية لبعض الكلمات الصعبة و شرحا ً لبعض األبيات
الغامضة في القصيدة.و في موقعين أو ثالثة أشار إلى خروجه عن قواعد اللغة حسب الظاهر و قد برر ذلك
ما اقتضته متطلبات القصيدة.يدور موضوع القصيدة حول تمجيد الروح األعظم و تبجيلها،فقد تجلت تلك
الروح لحضرته في شكل رمزي على هيئة حوري ٍة من حوريات الجنة .و هناك حوار بينه ،و هو صاحب
الرسالة اإللهية ،و بين الروح القدس ممثلةً بالحورية ،فيمجد فيه صفاتها و بهاءها .و يستذكر من جانبه
معاناة في السابق ُمتحدثا ً عن قسوة أعدائه له في سجنه مكبالً بالسالسل و األغالل،و يصف حزنه و وحدته،
سرور و ثبات .تستعرض
فرح و
عزم تصميمهُ على مواجه ِة الرزايا الالحقة في سبيل هللا بكل
و يؤكد بكل
ٍ
ِ
ٍ
القصيدة العالقة بين شخص المظهر اإللهي و الروح القدس التي تدعمه و تنفخ فيه الحياة،كما تلقي الضوء
على مدى سعة ممالك الروح اإللهية التي بُعثت منها الرسل .أنزل حضرة بهاء اله باإلضافة إلى «القصيدة
الورقائية»،بعض األدعية و المناجاة التي دونها بخط يده ُمخالفا ً إياها هبةً منهُ لألجيال القادمة،و نج ُد ضمن
ذلك تلك الدعية و المناجاة قصيدة ثانية مكتوبةً باللغة الفارسية عنوانها»:ساقي أز غيب بقا»،و هي كغيرها
ُ
يكشف فيه النقاب أمام المأل عن
ليوم
من قصائده مثيرة للمشاعر و تتسم بالروعة و الجمال و تُعب ُر عن اشتياق ِه ٍ
بهاء طلعته النوراء لتستنير البشرية بروع ِة ظهوره.و تؤكد القصيدة أيضا ً على أن الذين يرغبون في الفوز
بمشاهدة أنوار ظهوره،ينبغي لهم أن ينقطعوا عن كل الشؤون الدنيوية ،و يضيف ُمحذراً إياهم بأنهم لن ينالوا
شرف القبول في محضره ما لم يكونوا على استعداد لبذل أنفسهم في سبيله.
(أديب طاهر زاده كتاب ظهور بهاء هللا ج 1الفصل الخامس بواكر األلواح النازلة في العراق تعريب لجنة مختصة في االردن
طبعة دار النشر البهائية في البرازيل أبريل 2000م ص )66-65
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نص القصيدة الورقائية
أبياتها العربية كتبت بخط غليظ و حواشيها
و شروحها الفارسية كتبت بخط رقيق
نقال عن كتاب آثار قلم أعلى المجلد الثالث
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فى مدح المحبوب س ّراً دون الجهر
قصيده ع ّز ورقائيّه فى جوهر روح قدسيّه
هو العل ّى االبهى
لظهورها ک ّل الشّموس تخفّت
		
اجذبتني بوارق انوار طلعته
ظهرت فى العالمين و غ ّرت
کانّ بروق الّشمس من نور حسنها
لرفعتها روح العالء تعلّت
لبهجتها مسک العماء تهيّجت
بنفحتها ظ ّل()١الغمام تم ّرت()٢
		
بنفختها صور القيام تنفخت
 -١اشاره بما قال تبارک و تعالی يوم ياءتى للاهّ فى ظلل من الغمام
 -٢اشاره بم ّر الجبال بانها تم ّر م ّر السحاب کما قال ترى الجبال تحسبها جامدة وهىتم ّر م ّرالسحاب ک ّل
ذلک من عالمات القيمة و ما يحدث فيها
لغ ّرتها نور( )١البهاء تجلّت
		
بلمعتها طور البقاء تظ ّهرت
 -١روشنى
عنمغربها شمسالظّهورتظ ّهرت( )١عن مشرقها بدر الشّهور تک ّرت
 -١طلوع ال ّشمس عن مغربها
وعنشعرهاطيب الشّمال تنفّحت وعنطرفها عين الجمالتق ّرت()١
 -١يعنى روشن شده از انفاس طيّبه شعرا و طيب بهجت و سنا و مسک مرحمت و بهاء از شمال جنّت
هويّه که از يمين حديقه صمديّه مبسوط شده مرتوح و متهيّج است که شايد عظام رميم جوهريّات ممکنات
از نفحات دلکش آن و فوحات دلنشين آن از کؤوب بديع بى زوال و خمر جديد بى مثال بزندگانى ابدى و
حيات سرمدى مفتخر شود و بر مفخر وجود فخر نمايد و همچنين از منظر او چشم جمال حقيقى که شمس
سماء وجود ادنى آيه اوست از مشاهده آن با ضياء و روشن و من ّور گشت فسبحان للاهّ موجدها ع ّما انتم
تذکرون
بنور وجهها وجه الهدى قد اهتدى بنار طلعتها نفس الکليم تز ّکت
چون موسى رجل نفس رحمانيّه را که مودع در هيکل بشريّه بود از نعلين ظنونات عرضيّه من ّزه و
مق ّدس فرمود و يد قدرت الهيّه را از جيب عظمت و رداء مکرمت ظاهر ساخت بوادى مق ّدسه طيّبه
مبارکه قلب که مح ّل عرش تجلّى صمدانيّه و کرسى تح ّکى ع ّز ربانيّه است وارد شد و چون بآن ارض
طور که از يمين بقعه نور مبسوط گشته واصل شد رائحه طيّبه روح را از مشرق اليزالی استنشاق و
استشمام نمود و انوار حضرت ازلی را از جميع جهات من غير جهات ادراک فرمود از حرارت رائحه
محبّت الهيّه و قبسات جذوات نار احديّه سراج هويّه در مصباح قلب او بعد از کشف حجبات زجاجه انيّه
موقد و مشتعل شد و از صهباى وصال طلعت بى مثال و خمر زالل حضرت اليزال بوادى صحو ابديّه
بعد از محو مقامات ض ّديه فائز گشت و از جذبه شوق لقاء بمدينه ذوق بقاء اطالع يافت و دخل المدينته
حين غفلة من اهلها اذا انس بنار للاهّ القديم و اضاء بنور للاهّ العظيم کما قال الهله امکثوا انّى انست نارا و
چون وجه هدايت الطاف ال بدايه را از شجره ال شرقيّه و ال غربيّه استنباط و استدراک نمود از وجه فانى
غيريّه بوجه باقى صمديّه مشرّف و مفتخر گشت و وجه هدايت منيع بديع را از نار موقده که مکنون در
افئده غيبيّه بود يافت اين است که فرمود او اجد علی النّار هدى و همچنين ادراک نما مقصود آيه مبارکه
را که ميفرمايد ّ
الذى جعل لکم من ال ّشجر االخضر نارا اى کاش مستمع يافت ميشد تا رشحى از قمقام
بحر نار و اين طمطام ذاخر شرّار ذکر ميشد و ليکن همان به که اين لوءلوء در صدف بحر هويّه مکنون
باشد و در اوعيه س ّر مخزون ماند تا هر نا محرمى محروم گردد و هر َمحرمى ُمحرم کعبه جالل شود و
بحرم جمال در آيد پس چه مسعود است نفسى که قفس تن را بنار حبّ بگدازد و بنفس روح مؤانس آيد تا
برحمت بلند راحت فائز گردد و بنعمت عالی ع ّزت مرزوق شود و ک ّل آنچه مذکور شد از مراتب هدايت
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و مقامات تزکيه نفس در رتبه موسى علی نبيّنا و عليه السّالم مقصود ظهور اين تجليّات است در عالم
ظاهر و الاّ آن حضرت لم يزل مهتدى بوده بهداية للاهّ و ال يزال خواهد بود بلکه شمس هدايت از او
مستشرق شد و قمر عنايت از او هويدا گشت و نار هويّه از نار کينونت او موقد و ضياء صمديّه از نور
جبين او من ّور رفع اين شبهات را خود کالم آن حضرت مينمايد در حينى که فرعون سوءال از آن مقتول
نمود جواب فرمود فعلتها اذا و انا من الضالين ففرت منکم ل ّما خفتکم فوهب لی رب ّى حکما و جعلنى من
المرسلين صفحه تمام شد و الاّ مطلب ال ينفد است و باقى ماند.
صدورتقبّلت لوهق( )٣جعدها رأس الوجود تمدّت
لسهم()١شفرها( )٢صدرال ّ
 -١سهم تير را نامند يعنى براى تير مژگان محبوب اعلی صدور منيره زاکيه مقابل شده و اقبال جسته که
بر او وارد آيد
 -٢شفر بمعنى مژگان
 -٣وهق من الوهاق بمعنى کمند و از براى کمند گيسوى او رأس وجود غيبى کلّى الهى امتداد جسته
که بان کمند در آيد .محروم ماند صدريکه بآن تير فائز نشود و معدوم شود رأسى که در آن کمند نيايد
فسبحانه ع ّما کنا فى وصفه و تعالی عما انتم تصفون
و عرش العماء ارض عليها تمشّت
و غايتي القصوى مواقع رجلها
و في ک ّل عين قد بکيت لوصلها و في ک ّل نار قد حرقت لفرقتي
يعنى آنچه عيون مقدسه عاليه که در عوالم غيب س ّراً مستور است و عيون مشهوده که در ملک موجود
است در هر مقام و هر زمان که گريست و گريان شد از فرقت اين بنده بود از مشاهده انوار جمال
آنمحبوب و اين از ظاهر شعر مستفاد ميشود و باطن آن ال يعلمه الاّ للاهّ و ما نعلم منه الاّ اق ّل من الحرف
حرفا ً و همچنين در معنى مصرع ديگر درک نما تا ذوق و شوق و جذب و وله و عشق و حبّ در عالم
وجود تو موجود شود که شايد بسدره منتهى و مسجد اقصاى خود که آن تسليم حکم و امر للاهّ است
مشرف و فائز شوى و ّ
ان موليکم العل ّى قد کان عليکم بالحق شهيداً و بالعدل علينا وکيال
بسطت بک ّل البسط اللقاء رجلها علیقلبي وهذامن ا ّول منيتي()١
 -١بمعنى آرزو يعنى بر ک ّل اراضى از اقصى مراتب ان از ارض فؤاد و فوق آن الی ما ال نهايه که در
حجب غيب مکنون است الی ادنى ارض وجود مبسوط شد و فرش گشته ام که شايد آن رجل بر قلب که
مح ّل اسرار غيبيّه است وارد شود اين از منتهى مناى قلوب مقدسه الهيّه است
طلبت حضور الوصل فى ک ّل وجهة رقمتحروفالقربفوق ک ّل تربة()١
 -١بمعنى خاک آمده
و لو کنت سارعا ً فى وصل نورها رميت برمى البعد من بعدقربتي
ک جزاء احبّتي
سيف جابتنيفذا 
و ان رفعت ايداي في م ّد وصلها بال ّ
آنچه خالف قوم باشد بعلت مراعات نظم است
و قصدهلم يک الاّ لقطع نسبتي
و ه ّمى لم يک الاّ لوثق عروة		
ف عنّيفضيحتي
ارحميفالتکش 
قلتلهاروحيفداک ومابىلقاک
اى و ما ح ّل بى من مراتب البيان و المعانى و ما عرفت فيه من شئونات االسماء و الصفات و ما ملکنى
للاهّ فى عوالم الغيب و الشهادات افدى الن االقيک مرة واحدة و اشاهدک نظرة واحده استغفرک يا الهى
حينئذ عما ادعيت بين يديک و لکن فو عزتک يا الهى ان لم اکن کذلک اريد ان اکون بحولک کذلک الن
من دون ذلک لن ينفعنى و لن يسکن به قلبى و لو تعطينى کل من فى السّموات و االرض اذا اسألک يا
الهى بالّذى شهد فى سبيلک ما ال شهد احد دونه بان تن ّزل علی عبدک من آيات حبّک الکبرى و عالمات
ود ّ
شئى قدير
ک االبهى حتى ترضى نفسى فيما ترجوه انّک انت علی ک ّل ٍ

9

الحب عنک بوصلة ابقائه باقيا في زمان القديمة()١
و منّى بفرط
ّ
 -١اگر صفت باشد مطابق نيست و لکن کذاک جرى و ح ّ
ق الريب فيها
و( )١س ّر ظهور الح من ظهورها ک ّل الورى وباالصل قامتقيامتي
 -١واو ق َسم
و حزن حسين قد احملت لحزنها کور()١الوجود في کون قدوتي
 -١کور عالم سفلی چون متعلّق بارض است لهذا در احمل تاى تأنيث داخل شد
النت رجا قلبي و محبوب س ّرتي ومالک روحي ونوري ومهجتي
ومنّيبفوزالوصل من بعد هجرة وهبنيبروحاالنسمن بعد کربتي
ومنحرقتينارالوقودتوقدّت( )١ومنزفرتينورالشهودتذ ّوت()٢
 -١وقود بمعنى آتش زنه آمده چنانچه ميفرمايد وقودها الناس و الحجاره و لکن بمعنى شعله و شدت هم
آمده
 - ٢بمعنى تحقّق آمده
سنا لن يسقنيبعضعطشتي
بحر العماء من ح ّر ظمأى يابس
ونهرال ّ
ها انّها عن دم عيني تح ّکت
		
بک ّل تراب ک ّل ثار شهدته
ومن حرقتي نار الخليل کجذوة
وعن دمعتيبحرالمحيط کقطرة
و عن ه ّمى عين الهموم تج ّرت
سرور تج ّمدت
ومنحزني بحر ال ّ
ونورياطفىمن غ ّر()١مشمتي()٢
		
سنائي اغمي ضيائي اغشي
 -١غرور
 -٢شماتت کننده اکثر از ذرّات موجودات هّ
تالل ما ال رأت عين و ال سمعت اذن و ال احصت نفس و ال
علمت اوهام مثل غيث هاطل از سماء غفلت عباد نازل قل يا اهل االرض ال تتعرضين بالّذى لم يکن فى
قلبه الاّ تجلّى من انوار صبح العماء اتّقوا للاهّ و ال تتعرّضون ان لن تحبّون لن تبغضون اگرحب للاهّ موجود
شودفقود دونانرا بأسى نيست نحمد للاهّ بان جعلنا غنيّا عن حبّهم و ذکرهم و هو للاهّ کان علی ک ّل شيئ
قديرا
و قلبي احرى من ح ّر حرقتي
		
عظاميابرىوجسمي ابلي()١
 -١بمعنى کهنه و خلق آمده
وهجرکذابنيو وصلک منيتي()١
هواک هباني و حبّک حکنّي
 -١آرزو
شقّت()٢
وم 
سماءتفطّرت()١
ن ه ّمقلبيارضالفواد ت ّ
وعنس ّرحزنيکادال ّ
ّ
ّ
فوقهن
يتفطرن من
 -١اشاره بآيهء مبارکه تکاد السّموات ان
 -٢و تنش ّ
ق االرض
ي تدّلت
و عن ح ّر قلبي دمع عيني حاکيا ومن زفر()١س ّرىصفر وجه 
 -١شعله
الح()٤بک ّليوممن فقد()٥نصرتي
احنّ ()١بکلّالليلمنشمت()٢معذلي(ّ )٣
 -١ناله و حنين  -٢شماتت  -٣مالمت کننده  -٤الحاح  -٥فقدان
وصلت الی غاية ّ
عن ذکرها ک ّل اللسان تکلّت()٢
الذل ( )١رتبة
 -١من ّ
الذلة  -٢کليل اللّسان اى اثقل و الثغها
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قميص السود في ک ّل غرفة
قبضت بک ّلالقبضفيک ّل بسطة
فخذلسالک عنک ّلما قدتح ّکت()٢

حورالقصورمنحزنس ّرىتق ّمصت
وردت بک ّل الحزن في ک ّل قلبة
ونادتنيمنورائيوقالت اناصمت()١
 -١بمعنى سکوت  -٢حکايت
فکم من عل ّى کشبهکمن احبّتي
فکم من حسين بمثلک قد ارادني
ک مناهلصفوتي
فکم منصف ّى کفو 
فکم من حبيب فوقک قد احبّني
بنورالوصل لحضا ً ال ّى بنظرتي
ضج()١فيک ّل االوان ولن يفز
فقد ّ
 -١بمعنى فرياد و ناله و حنين از حبّ و حزن آمده
و عن مظهري نور البسيط کلمعة
و من مشرقيشمسالظّهورکنجمة
و من نار()١حبّينارالوقودکقبسة
و من نور س ّري س ّر الوجود کنملة
 -١اشاره بآيهء فقال امکثوا انى انست ناراً لع ّل اتيکم منها بقبس
سناء تض ّمت ()٥
و عن فطرتي( )١فطر ( )٢االله تديّنت( )٣و عنکفّتي کفّ( )٤ال ّ
 -١آيهء فطرة للاهّ التى فطر الناس عليها  -٢مخفف فطرة  -٣اشاره بايه مبارکه اقم الدين حنيفا  -٤آيه
بيضاء من غير سور  -٥اشاره بآيه فاضمم يدک فى حبيبک
و قد جاء عدل الحکم من عدل حکمتي
		
و قد جاء امر االمر من امر ظاهر
و روح القدس قد هاج من نور بهجتي
و موج البحر قد کفّ من موج باطني
وعن نظرتي()١موسىالبقاءتص ّعقت( )٢و من لمعتى طور الجبال تد ّکت ()٣
 -١اشاره بآيه فانظر الی الجبل  -٢خ ّر موسى صعقا  -٣د ّ
ک الجبال
من نفخ روحىعظم()١الرميمته ّزت()٢
		
عن نشر امري روح النفوس تحشّرت
 -١يحيى العظام و هى رميم  -٢اى تحرکت من السرور و عناية الرّوح
و روح البيت قد قام من نور طلعتي
و قد طاف نفس االمر فيحول بيتها
و باء الجهر بالس ّر خ ّرت لنقطتي()٢
وملک معالي العلم في الباء()١س ّرة
 -١بالباء ظهر الوجود و بالنقطه تميز العابد من المعبود حديث کلما فى القرآن فى الحمد الی اخره
 -٢معنى نقطه ال يع ّد و ال يحصى است و ال يح ّد وال يفنى است زيرا طلعت موعود و کلمه جامعه و
هيکل الهيّه باين اسم عالی و رسم متعالی عرش اعظم را که مح ّل نزول و جلوس کينونت غيبيّه است
موسوم فرمودند و اين مخصوص است بهمان هيکل و کفى بنفسه شهيداً
ن وفدتي()١
ى قداوفدتم 
وک ّلالعل 
ک ّل الهدى من فجر امري قد بدا
 -١بمعنى هبوط و نزول
و من غنّيتي لحن النّحول ک ّرنة
و عن نعمتي غنّ الطيور کلحنة
بحب الغيرعندونشرعتي
شرعت بسوءالظّنّ عنک شريعة شربت
ّ
محجتي ()١
ورمتباسماء عنسواء
		
وجئت باوصاف اتيت بنسبة
ّ
 -١بمعنى طريقة و خصله آمده
ها هوح ّد فال ح ّد اعظم خطيئة
وصفت بنفس و نسبتها بنفسي
لميکن بذاک جرىشرطان وفيّت
رجوت بظنّک وصلی هيهات		
مهجة ()١
توفّت فشرب بالء الدّهر عن ک ّل کاسة وسقى دماءالقهرعن دم
ّ
 -١مهجّة القلب و دم القلب و روح بمعنى هر سه آمده
و قمع القضاء عن طمع ک ّل حاجة
مس ک ّل راحة
و قطع ال ّرجاء عن ّ
الحب منا ّول بيعتي
وحرق الحشا()١في ّ
ک الدّماءفيمذهبالعشقواجب
سف 
 -١دل
و شتم التّواليفيک ّل يومة
يقظ()١اللياليمنلذع()٢ک ّل ملذع()٣
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 -١بيدارى  -٢زننده و گزنده  -٣عقارب قوم مقصود است
و عن ملّتي قهر القضاء کشفقة()٣
وعن سنّتيسمّ()١ال ّردى( )٢کشربة
 -١زهر  -٢بمعنى هالک  -٣از شفقت و مهربانى
کذاک جرى االمر في فرض سنّتي
الحب او فارض بماجرى
خ ّل دعوى
ّ
و غاية آمالي و مقصود س ّرتي
و ناديتها س ّرا بان يا حبيبتي		
فها انا آمل بما قد تعدّت ()١
فها انا حاضر بين يدي قدرتک
 -١آنچه شمرده شد از غضب و سطوت
فها اناراکن()١بما قد تقضت()٢
تحب
فها انا طالب بکل ما انت
ّ
 -١مايل  -٢يعنى حکم کردى
و جسمي هذا شايق السياف قهرة
صدري هذا راجى الرماح سطوتک
و بطشکراحتيوحکمک منيتي()٢
نارک نوري و قهرک بغيتي()١
 -١يعنى آرزو  -٢آرزو
فاشهد بس ّر قلبي کيف اضمحلت
فانظر الی دمع عيني کيف تج ّريت
قتلت بسيف ال ّر ّد في ک ّل ليلة
رميت رماح الک ّل في ک ّل يومة
بسب الک ّل في ک ّل لحظة
وفزت
قرأت کتاب الکفر في ک ّل سطرة
ّ
رمحت برمح الطّرد في ک ّل وقتة
طعنت بطعن الشّرک فى ک ّل آنة
کانّ سيوفالقهرحدّت لجيدتي()١
کانّ بالء الدّهر لنفسي قد نزل
 -١گردن
حزنة يعقوب()١وسجنة يوسف( )٢و ض ّرة ايّوب ( )٣و نار خليلة
 -١آية و ابيضّت عيناه و من الحزن
 -٢آية و دخل معه السجن فتيان و قال ربّ السّجن احبّ الی م ّما يدعوننى اليه الی آخر
 -٣ربّ انى مسنّى الض ّر
ضجة داود و نوحة نوحة ()٢
		
تأسف آدم و هجرة يونس ()١
و ّ
ّ
 -١و ذوالنّون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الی آخرها
 -٢نوح و داود بسيار نوحه و ندبه نمودند حکايت نوح معروف است و لکن امر داود و ضجيج آن از
زبور معلوم ميشود که چقدر اذيت کشيدند و مبتلی شدند
و محنة شعياء و کرب زک ّرية ()٢
و فرقة ح ّواء ( )١و حرقة مريم 		
 -١در مفارقت او از آدم يک اربعين يا بيشتر چنانچه در احاديث قبل مذکور است  -٢و نجيّناه من
الکرب العظيم
و عن طفح ه ّمي قد بدا ک ّل بليّة
منرشححزنيقدقضىلک ّلماقضى
فاشهد بانسي فيالعراء()١بوحشة
فانظر بسيري في البالد بال مونس
 -١بيابانرا گويند
ومن فجر()٣قلبي فجر االراض تلقت()٤
سماء تهم ّرت()٢
وعن فتح()١عيني عين ال ّ
 -١اشاره بهآيه مبارکه و فتحنا ابواب السّماء  -٢بماء منهمر  -٣و فجّرنا االرض عيونا  -٤فالتقى الماء
علی امر قد ق ّدر
وعننور ه ّميعرش العالءته ّدت()١
و من روح حزني روح البقاء تقطّعت
 -١انعدمت
غصنالشهودعندمع عينيتنبّت()١
حمر الوجود من دم قلبي تح ّمرت
 -١انبات و روييدن
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وشهدالبقاءمنعند غيرک م ّرة()١

م ّر البال في سبيل حبّک حلوة		
 -١تلخ
ومن رجلی اثر الوثيق()٣تبقّت()٤
وعنعنقيرسم الحديد()١تعيّنت()٢
 -١کنايه از اغالل است  -٢يعنى معيّنومشهود است  -٣زنجير  -٤يعنىباقى است
من تلويح نظم او تصريح نثرة
ما مضى يوما ً الاّ وقدحرقت فيه
و س ّري قد فار من ش ّد شدّتي
روحي قد راح و قلبي قد ذاب
وابقاءنفسى کانمن اعظم حيرتي
مهجة		
بقيت بال روح و قلب و
ّ
فيا ليت باالصل ما علت فطرتي
من عل ّو س ّريقد قضىعل ّى ماجرى
ک ابادتني()١القضا()٢في ک ّل حينة
بذا 
کذاکاحاطتنيالبال عن کلّشطرة
 -١اى اهلکنى  -٢قضايا
وصلتالیعيناللّقاء فيسريرتي
عرجت الی غاية الوحد وحدة 		
ف حديدة()١
عن عينک فيک ّلطر 
وصفک في وصف عيني شهدته
 -١جعلنا اليوم بصرک حديداً
ولوبالوصف فالوصفمنکتبدّت()١
ان کنت بالح ّد فالح ّد منک ظاهر
 -١اى تظهرت
و عن س ّرتي نور النّهار تصفّت
و عن کدرتي ظلم اللّيال تحقّقت
فزت بالنّور العلی يوم بعثتي
فال بأس ان صرت مطروداً النّ
و هاجرت بالطّاء في عهد غربتي
		
و آنست بالقدس من نور انسه
و عارجت بال ّروح في س ّر س ّرتي
و آمنت بالنّور من نور باطني		
س مابقي فيه()١من بقيّة
مننف 
اناديک يا روح الحيوة ان ارتحل
 -١فيه بهتر است اگر چه مخالف قوم باشد بعلت نفس
فما لک قدر بمقدار ذلّتي
فيا روح العماء من العرش انزلي
فما لک من ع ّز فى بالد ذليلة
اصاحي يا فؤادي ان اخرجي		
في رضا حبيبکمنش ّد و رخوة
		
فياصبرياصبر فيک ّل ماشهدته
فق د عرفت بک ّل ما انت استدلّت
بال ّروح نادتني و قالت ان اصبر
عکفت فالشّرک عندي کوحدة
		
دع عنک ما عرفت و به قد
واسنى ضياء النّورعنديکظلمة
ابهى بهاء الطّور عندى کحشوة
آثارنعتکصدق ولکن لرعيّتي
ق ولکن لفتية
آيات وصفک ح ّ
وانيلنيح ّد قد کنت في نزهة
و انّيلم يزل قد کنت فيقدسة
فکممن عادلقد کانعنديظالما ً
ن عنديکجهلة
فکممنعالمقد کا 
فکممنباقيقدکان عنديفانيا ً
فکممن عارف لن يعرف بحرفة
		
فکم منعابدقد کانعنديطاغيا ً
ن ساجد لن يف ّر وقتا بسجدتي
فکمم 
سنا قد انزلتمنصحيفتي
سماء فيکون نفسي ثابت
صحف()٢ال ّ
زبر()١ال ّ
 -١من الزبر کتاب را گويند  -٢جمع صحيفه
وعنقطرتي بحرالوجودتسبّحت()١
و من ذ ّرتي شمس المحيط تک ّورت
 -١اى تحقّقت
عندي کغنّة نمل او ک ّرنة نحلة
ک ّل الغنا من اهل الورى ظهر 		
ک ّلالنّفوسعنغنّ روحي تحيّت()٢
کلّالعقولمن جذبس ّريتولّهت()١
 -١من الوله و ال ّشوق  -٢حيات
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ن طفح حکميتربّت
ن رشح امري تألّهت وک ّلال ّربوب()٢ع 
ک ّل االلوه()١م 
 _١الهه  _٢ارباب
وعرشالطّور قدکان موضع وطأتي
ارض ال ّروح باالمر بي قد مشى
سرور تجلّت
		
لنوري نجم الظّهور تجلّيت
لروحي شمس ال ّ
مواقع آثار مطالع قدسة
		
جوامع آيات لوامع نزلة
طرائز انوار برائز حکمة
		
جواهر افکار سواذج فکرة
منکافامري()١قدقضىلک ّلحکمها و عن لطف س ّري قد بدا ک ّل بديعة
 -١عالم امر مراد است
واجريت ماء ال ّزعم فيشريعة وهمة
اعرضت عن وجهي و بظنّک اقبلتها
في نفسک وکذا ضيّعت صنعتي
ما استقمت بنورالغيب فيما صنعة
يعنى آيه تجلّى که از تجلّيات انوار صبح عماء و تظهّرات اشراق شمس قدس و سنا که از شمس وجود
و قمر مقصود و نقطه معبود مستشرق و مستظهر شد بر حقائق ممکنات و جواهر افئده مخلوقات و جميع
ذرات موجودات و مذکورات را از قطرات ماء وجود الهى و رشحات زالل سلسال صمدانى بحيات ازلی
سرمدى مشرّف و مطرّز فرمود و بخلع باقيه و قمايص عاليه و اثواب دائمه ابديّه مخلّع و ملبّس فرمود
مع ذلک بچنين آيه کبرى و موهبة عظمى و انوار ال يطفى و اعطاء ال يغنى مستقيم نگشتيم و باين صنعة
محکمه و مکرمت متقنه و ع ّزت قديمه و لطيفه سرمديّه قائم نشديم و از انفاس قدس روح القدس و ارياح
طيب نور االنس محجوب مانديم بح ّدى که اگر هزار داود وجود از نغمات زبور و ترنيّات سرور بالحان
طر ّ
ى بديع بر عظام رميم عباد بخواند هرگز مهت ّز نشود و بحرکت نيايد زيرا که استعداد نزول رحمت
از سماء قدرت از ميان برخاست و کل بهواى نفس در قفس تن مسجون گشته اند و مدهوش شده اند و در
صقع غفلت چنان منصعق گشته اند که هرگز بهوش نيايند و بمقام وصل و قرب که مقصود اصلی است
نرسند زهى حسرت و ندامت که بجوهر هدى مهتدى نشديم و بساذج قدم مقتدى نگشتيم نه بسيناى طور
قربش مقبل شديم و نه از مظاهر نفيش معرض تأسّى بجذبات روح مقدسش نکرديم و تق ّدى بانوار بهجتش
ننموديم از جمله تأسّى انفاق ارواح است که بان مفتخر نشديم و پوشيدن قميص استقامت است که بان فائز
نگشتيم بلی در قطب بحر هويّت جالسيم و انتظار شربه ماء ميکشيم و در ظالل شمس صمديّت ساکنيم
و طلب سراج مينمائيم اين است شأن اين بنده و عباد و ک ّل من فى البالد و اگر هم نارى از سدره مشتعل
شود بان موقد نشده در اطفاى آن ميکوشيم فهنيأ ً لمن تر ّدى برداء االنصاف فى هذا المصاف اگر باين صفت
کبرى متّصف شويد البتّه بعنايت ابهى فائز ميگرديد اين است آن خيط صفر مکنون که بحرکت آن متحرّک
است ک ّل من فى الوجود و بسکون آن ساکن است ک ّل من فى بالد المعبود پس بايد صدور را از ظنونات
فاسده مجتثّه خبيثه منير و من ّزه نمود تا وجه بديع انصاف از خلف جبل قاف سر بر آور و بعد غلبات ذوق
صمدانيّه و جذبات شوق ربّانيّه را از دفّات حمامه بقاء و کفّات ارواح سنا ادراک نماييم و بر رفرف حبّ
مستريح و مستکن گرديم اين است غايت قصوى و مقام او ادنى و ديگر آن که بايد از معرضين از حق در
ک ّل شؤون اعراض نماييم و در آنى مؤانست و مجالست را جايز نداريم که قسم بخدا که انفس خبيثه انفس
طيّبه را ميگدازد چنان که نار حطب يابسه را و ح ّر ثلج بارده را ال تکونن مع الّذين قاسّين قلوبهم عن ذکر
للاهّ بارى آنچه ذکر شد در تفسير اين بيت تلطّفا ً النظار المعرضين و ترحّما البصار المبغضين که بهواى
خود معنى نکنند و تفسير ننمايند اين اشعار در زمان مهاجرت در ديار غربت در اراضى روم گفته شد
و هيچکس از علما و فضالى آن ممالک ايرادى ننمودند و اعتراضى وارد نياوردند و لکن از سبع اين قوم
چنان گمان ميکنم که بعد از تفسير هم اعتراض نمايند و بخيال خود در سبيل وهم و خطا و ظن
و عمى سالک شوند فللّه قصد السّبيل ا ّما شاکراً و ا ّما کفوراً و ا ّما مقبالً و ا ّما نفوراً ختم اناء مسک که
مفتوح شد هر ذى ش ّمى ادراک مينمايد;
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هر مزکومى محروم ماند و اگر ک ّل بمرض زکام مبتلى شوند نقصى بر عطر بقا و وهنى بر مسک ختا
وارد نيايد فسبحانک الّلهم يا الهى اناديک حينئذ حين الّذى نزلت عل ّى من آثار حزنک الّتى لو يطفح علی
الوجود لينعدم الغيب و ال ّشهود بحيث کاد ان يفارق الرّوح من اضطرابها فو ع ّزتک و غيب صمديّتک لو
اتنفّس به لتحرق االکباد بجوهريّتها و تنفطر السّماء و ما فيها و تنهدم االرض و ما عليها فآه آه بذلک لن
يطفح رائحة الوفاء عن حديقة السّناء و لن يهبّ طيب البقاء من مدينة البهاء و لن ّ
يغن ورقاء العماء علی
اوراق الحمراء و لن ّ
يرن ديک السّناء فى ملکوة العلی فو ع ّزة من ع ّززته و جعلته مظهر الوهيّتک و
منبع ربوبيّتک لنسيت ک ّل االذکار و ک ّل ما علّمتنى من قبل من بدايع علمک و جوامع آيات حکمتک بل
کنت نسيا ً منسيّا کانّى ما کنت فى ارض الملک مشهوداً لعمر علی و حياة مح ّمد و روح صفى و رحمة
راحم و جذبة محمود و ولهة احمد و سرّة محبوب و بهجة طاهر ما احبّ ان اکون فى الملک لحظة و کان
للاهّ من ورائى شاهدى.
تع ّرف بوجه النّور في باطن غيبة
سک بحبل االمر فى ظاهر صورة
تم ّ
فاشهد جمال القدس فيک بال کشفة
فاخرق حجاب القرب عنک بال رمزة
فاصبر النّ عيون الغيب قد تب ّکت
فاسکن فان قواة العرش اضطرب
عاجز عن درکها ک ّل عقل منيرة
و معنى وراء العلم فيک حجبته
فال تفش عنها ان تکون امينة
		
لذذ و انس بس ّر القدس س ّرة
ليفني الوجود فى طرف قريبة
لوتکشف الغطاءعن وجه ماشهدته
بذاک جرى الحکم من س ّر قدرة
کذاک جرى االمر عن عرش ع ّزة
فطوبى للواردين فى شرع بديعة
فطوبى للفائزين عن حسن وفائهم
فطوبى للواثقين عن حبل عطوفتي
فطوبى للعاشقين فى سفک دمائهم
عن کل الجهات فى ظ ّل ربوبتي
فطوبى للمخلصين فى ما سرعوا
(نقال عن كتاب آثار قلم أعلى المجلد الثالث القصيدة الورقائية بقلم حضرة بهاء هللا ص )64-53
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فى مدح المحبوب س ّراً دون الجهر
قصيده ع ّز ورقائيّه فى جوهر روح قدسيّه
هو العل ّى االبهى
لظهورها ک ّل الشّموس تخفّت
ظهرت فى العالمين و غ ّرت
لرفعتها روح العالء تعلّت
بنفحتها ظ ّل الغمام تم ّرت
لغ ّرتها نورالبهاء تجلّت
عن مشرقها بدر الشّهور تک ّرت
وعنطرفها عين الجمالتق ّرت
بنار طلعتها نفس الکليم تز ّکت
لوهق جعدها رأس الوجود تمدّت
و عرش العماء ارض عليها تمشّت
و في ک ّل نار قد حرقت لفرقتي
ن ا ّول منيتي
علیقلبي وهذا م 
رقمتحروفالقربفوق ک ّل تربة
رميت برمى البعد من بعدقربتي
ف جابتنيفذاک جزاء احبّتي
سي 
بال ّ
و قصدهلم يک الاّ لقطع نسبتي
ف عنّيفضيحتي
ارحميفالتکش 
ابقائه باقيا فى زمان القديمة
ک ّل الورى وباالصل قامتقيامتي
کورالوجود في کون قدوتي
ومالک روحي ونوري ومهجتي
وهبنيبروحاالنسمن بعد کربتي
ومنزفرتينورالشهودتذ ّوت
سنا لن يسقنيبعضعطشتي
و نهرال ّ
ها انّها عن دم عيني تح ّکت
ومن حرقتي نار الخليل کجذوة
و عن ه ّمى عين الهموم تج ّرت
و نورياطفىمن غ ّر مشمتي
و قلبي احرى من ح ّر حرقتي
وهجرکذابنيو وصلک منيتي
شقّت
ومن ه ّمقلبيارضالفواد ت ّ
و من زفر س ّرىصفر وجهي تدّلت
الح بک ّليوممن فقد نصرتي
ّ
عن ذکرها ک ّل اللسان تکلّت
قميص السود في ک ّل غرفة

		
 )1اجذبتني بوارق انوار طلعته
 )2کانّ بروق الّشمس من نور حسنها
 )3لبهجتها مسک العماء تهيّجت
		
 )4بنفختها صور القيام تنفخت
 )5بلمعتها طور البقاء تظ ّهرت
 )6عنمغربها شمسالظّهورتظ ّهرت
 )7وعنشعرهاطيب الشّمال تنفّحت
 )8بنور وجهها وجه الهدى قد اهتدى
صدورتقبّلت
 )9لسهم شفرها صدرال ّ
 )10و غايتي القصوى مواقع رجلها
 )11و في ک ّل عين قد بکيت لوصلها
 )12بسطت بک ّل البسط اللقاء رجلها
 )13طلبت حضور الوصل فى ک ّل وجهة
 )14و لو کنت سارعا ً فى وصل نورها
 )15و ان رفعت ايداي في م ّد وصلها
		
 ) 16و ه ّمى لم يک الاّ لوثق عروة
 )17قلتلهاروحيفداک ومابىلقاک
الحب عنک بوصلة
 )18و منّى بفرط
ّ
 )19وس ّر ظهور الح من ظهورها
 )20و حزن حسين قد احملت لحزنها
 )21النت رجا قلبي و محبوب س ّرتي
 )22ومنّيبفوزالوصل من بعد هجرة
 )23ومنحرقتينارالوقودتوقدّت
 )24بحر العماء من ح ّر ظمأى يابس
		
 )25بک ّل تراب ک ّل ثار شهدته
 )26وعن دمعتيبحرالمحيط کقطرة
سرور تج ّمدت
 )27ومنحزني بحر ال ّ
		
 )28سنائي اغمي ضيائي اغشي
		
 )29عظاميابرىوجسمي ابلي
 )30هواک هباني و حبّک حکنّي
سماءتفطّرت
 )31وعنسرّحزنيکادال ّ
 ) 32و عن ح ّر قلبي دمع عيني حاکيا
 )33احنّ بکلّالليلمنشمت معذلي
 )34وصلت الی غاية ّ
الذل رتبة
 )35حورالقصورمنحزنس ّرىتق ّمصت
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قبضت بک ّلالقبضفيک ّل بسطة
فخذلسالک عنک ّلما قدتح ّکت
فکم من عل ّى کشبهکمن احبّتي
فکم منصف ّى کفوک مناهلصفوتي
بنورالوصل لحضا ً ال ّي بنظرتي
و عن مظهري نور البسيط کلمعة
و من نار حبّينارالوقودکقبسة
سناء تض ّمت
و عنکفّتي کفّ ال ّ
و قد جاء عدل الحکم من عدل حکمتي
و روح القدس قد هاج من نور بهجتي
و من لمعتي طور الجبال تد ّکت
من نفخ روحىعظم الرميمته ّزت
و روح البيت قد قام من نور طلعتي
و باء الجهر بالس ّر خ ّرت لنقطتي
ى قداوفدتمن وفدتي
و ک ّلالعل 
و من غنّيتي لحن النّحول ک ّرنة
بحب الغيرعندونشرعتي
شربت
ّ
محجتي
ورمتباسماء عنسواء
ّ
ها هوح ّد فال ح ّد اعظم خطيئة
لميکن بذاک جرىشرطان وفيّت
مهجة
وسقى دماءالقهرعن دم
ّ
و قمع القضاء عن طمع ک ّل حاجة
الحب منا ّول بيعتي
و حرق الحشافي ّ
و شتم التّواليفيک ّل يومة
و عن ملّتي قهر القضاء کشفقة
کذاک جرى االمر في فرض سنّتي
و غاية آمالي و مقصود س ّرتي
فها انا آمل بما قد تعدّت
فها اناراکن بما قد تقضت
و جسمي هذا شايق السياف قهرة
و بطشکراحتيوحکمک منيتي
فاشهد بس ّر قلبي کيف اضمحلت
قتلت بسيف ال ّر ّد في ک ّل ليلة
بسب الک ّل في ک ّل لحظة
و فزت
ّ
رمحت برمح الطّرد في ک ّل وقتة
کانّ سيوفالقهرحدّت لجيدتي
و ض ّرة ايّوب و نار خليلة
ضجة داود و نوحة نوحة
و ّ
و محنة شعياء و کرب زک ّرية
و عن طفح ه ّمي قد بدا ک ّل بليّة

 )36وردت بک ّل الحزن في ک ّل قلبة
 )37ونادتنيمنورائيوقالت اناصمت
 )38فکم من حسين بمثلک قد ارادني
 )39فکم من حبيب فوقک قد احبّني
ضج فيک ّل االوان ولن يفز
 )40فقد ّ
ن مشرقيشمسالظّهورکنجمة
 )41و م 
 )42و من نور س ّري س ّر الوجود کنملة
 )43و عن فطرتي فطر االله تديّنت
		
 )44و قد جاء امر االمر من امر ظاهر
 )45و موج البحر قد کفّ من موج باطني
 )46وعن نظرتي موسىالبقاءتص ّعقت	
		
 )47عن نشر امري روح النفوس تحشّرت
 )48و قد طاف نفس االمر فيحول بيتها
 )49وملک معالي العلم في الباء س ّرة
 )50ک ّل الهدى من فجر امري قد بدا
 )51و عن نعمتي غنّ الطيور کلحنة
 )52شرعت بسوءالظّنّ عنک شريعة
		
 )53وجئت باوصاف اتيت بنسبة
 )54وصفت بنفس و نسبتها بنفسي
		
 )55رجوت بظنّک وصلی هيهات
 )56توفّت فشرب بالء الدّهر عن ک ّل کاسة
مس ک ّل راحة
 )57و قطع ال ّرجاء عن ّ
 )58سفک الدّماءفيمذهبالعشقواجب
 )59يقظ اللياليمنلذع ک ّل ملذع
 )60وعن سنّتيسمّال ّردى کشربة
الحب او فارض بماجرى
 )61خ ّل دعوى
ّ
		
 )62و ناديتها س ّرا بان يا حبيبتي
 )63فها انا حاضر بين يدي قدرتک
تحب
 )64فها انا طالب بکل ما انت
ّ
 )65صدري هذا راجى الرماح سطوتک
 )66نارک نوري و قهرک بغيتي
 )67فانظر الی دمع عيني کيف تج ّريت
 )68رميت رماح الک ّل في ک ّل يومة
 )69قرأت کتاب الکفر في ک ّل سطرة
 )70طعنت بطعن الشّرک فى ک ّل آنة
 )71کانّ بالء الدّهر لنفسي قد نزل
 )72حزنة يعقوب وسجنة يوسف
)73تأسف آدم و هجرة يونس
		
 )74و فرقة ح ّواء و حرقة مريم
 )75منرشححزنيقدقضىلک ّلماقضى
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فاشهد بانسي فيالعراءبوحشة
ومن فجر قلبي فجر االراض تلقت
ش العالءته ّدت
وعننور ه ّميعر 
غصنالشهودعندمع عينيتنبّت
وشهدالبقاءمنعند غيرک م ّرة
ومن رجلی اثر الوثيق تبقّت
من تلويح نظم او تصريح نثرة
و س ّري قد فار من ش ّد شدّتي
ن من اعظم حيرتي
وابقاءنفسي کا 
فياليت باالصل ما علت فطرتي
بذاک ابادتني القضا في ک ّل حينة
وصلت الیعيناللّقاء فيسريرتي
عن عينک فيک ّلطرف حديدة
ولوبالوصف فالوصفمنکتبدّت
و عن س ّرتي نور النّهار تصفّت
فزت بالنّور العلی يوم بعثتي
و هاجرت بالطّاء في عهد غربتي
و عارجت بال ّروح في س ّر س ّرتي
مننفس مابقي فيهمن بقيّة
فما لک قدر بمقدار ذلّتي
فما لک من ع ّز فى بالد ذليلة
في رضا حبيبکمنش ّد و رخوة
فقدعرفت بک ّل ما انت استدلّت
عکفت فالشّرک عندي کوحدة
واسنى ضياء النّورعنديکظلمة
آثارنعتکصدق ولکن لرعيّتي
وانيلنيح ّد قد کنت في نزهة
فکممنعالمقد کان عنديکجهلة
ن عارف لن يعرف بحرفة
فکمم 
فکممن ساجد لن يف ّر وقتا بسجدتي
سنا قد انزلتمنصحيفتي
صحف ال ّ
وعنقطرتي بحرالوجودتسبّحت
عندي کغنّة نمل او ک ّرنة نحلة
ک ّلالنّفوسعنغنّ روحي تحيّت
وک ّلال ّربوب عن طفح حکميتربّت
وعرشالطّور قدکان موضع وطأتي
سرور تجلّت
لروحي شمس ال ّ
مواقع آثار مطالع قدسة
طرائز انوار برائز حکمة
و عن لطف س ّري قد بدا ک ّل بديعة

 )76فانظر بسيري في البالد بال مونس
سماء تهم ّرت
 )77وعن فتح عيني عين ال ّ
 )78و من روح حزني روح البقاء تقطّعت
 )79حمر الوجود من دم قلبي تح ّمرت
		
 )80م ّر البال في سبيل حبّک حلوة
 )81وعنعنقيرسم الحديد تعيّنت
 )82مامضى يوما ً الاّ وقدحرقت فيه
 )83روحي قد راح و قلبي قد ذاب
		
مهجة
 )84بقيت بال روح و قلب و
ّ
 )85من عل ّو س ّريقد قضىعل ّى ماجرى
 )86کذاکاحاطتنيالبال عن کلّشطرة
		
 )87عرجت الی غاية الوحد وحدة
 )88وصفک في وصف عيني شهدته
 )89ان کنت بالح ّد فالح ّد منک ظاهر
 )90و عن کدرتي ظلم اللّيال تحقّقت
 )91فال بأس ان صرت مطروداً النّ
 )92و آنست بالقدس من نور انسه
		
 )93و آمنت بالنّور من نور باطنى
 )94اناديک يا روح الحيوة ان ارتحل
 )95فيا روح العماء من العرش انزلي
		
 )96اصاحي يا فؤادي ان اخرجي
		
 )97فيا صبرىاصبر فيک ّل ماشهدته
 )98بال ّروح نادتني و قالت ان اصبر
		
 )99دع عنک ما عرفت و به قد
 )100ابهى بهاء الطّور عندي کحشوة
ق ولکن لفتية
 )101آيات وصفک ح ّ
 )102و انّىلم يزل قدکنت فيقدسة
ن عادلقد کانعنديظالما ً
 )102فکمم 
 )103فکممنباقيقدکان عنديفانيا ً
		
 )104فکم منعابدقد کانعنديطاغيا ً
سماء فيکون نفسي ثابت
 )105زبر ال ّ
 )106و من ذ ّرتي شمس المحيط تک ّورت
 )107ک ّل الغنا من اهل الورى ظهر		
 )108کلّالعقولمن جذبس ّريتولّهت
 )110ک ّل االلوه من رشح امري تألّهت
 )111ارض ال ّروح باالمر بي قد مشى
		
 )112لنوري نجم الظّهور تجلّيت
		
 )113جوامع آيات لوامع نزلة
		
 )114جواهر افکار سواذج فکرة
 )115منکافامري قدقضىلک ّلحکمها
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و عن لطف س ّري قد بدا ک ّل بديعة
واجريت ماء ال ّزعم فيشريعة وهمة
في نفسک وکذا ضيّعت صنعتي
تع ّرف بوجه النّور في باطن غيبة
فاشهد جمال القدس فيک بال کشفة
فاصبر النّ عيون الغيب قد تب ّکت
عاجز عن درکها ک ّل عقل منيرة
فال تفش عنها ان تکون امينة
ليفني الوجود فى طرف قريبة
بذاک جرى الحکم من س ّر قدرة
فطوبى للواردين فى شرع بديعة
فطوبى للواثقين عن حبل عطوفتي
عن کل الجهات في ظ ّل ربوبتي

 )115منکافامري قدقضىلک ّلحکمها
 )116اعرضت عن وجهي و بظنّک اقبلتها
 )117ما استقمت بنورالغيب فيما صنعة
سک بحبل االمر فى ظاهر صورة
 )118تم ّ
 )119فاخرق حجاب القرب عنک بال رمزة
 )120فاسکن فان قواة العرش اضطرب
 )121و معنى وراء العلم فيک حجبته
		
 )122لذذ و انس بس ّر القدس س ّرة
 )123لوتکشف الغطاءعن وجه ماشهدته
 )124کذاک جرى االمر عن عرش ع ّزة
 )125فطوبى للفائزين عن حسن وفائهم
 )126فطوبى للعاشقين فى سفک دمائهم
 )127فطوبى للمخلصين فى ما سرعوا
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ملحق الصور
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البحر االسود

بحر قزوين

السلطنة القاجارية

الدولة العثمانية

البحر االبيض المتوسط

خارطة توضح خط رحالت نفي حضرة بهاء هللا في سنوات واليته من طهران إلى بغداد سنة 1853م و منبغداد إلى إستانبول
سنة 1863م ومنها إلى أدرنة ثم من أدرنة إلى عكا مدينة السجن األعظم سنة 1868م

51

منطقة الكرخ في بغداد المطلة على نهر دجلة و التي يقع فيها المنزل المبارك المملوك لمير ا ز موسى
هادي الجواهري الذي عاش فيه حضرة بهاء هللا و أسرته خالل سنوات إقامته في بغداد.

البيت المبارك في بغداد يقع في منطقة الكرخ محلة الشيخ بشار،غرب بغداد.و تعود
ملكية الدار إلى جناب موسى هادي الجواهري الذي وهبها لحضرة بهاء هللا.

52

مشهد من جبل سيركلو في السليمانية و فيه المغارة التي اعتكف فيها
حضرة بهاء هللا مدة سنتين قمريتين  1272 - 1270هـ
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مشهد طبيعي من داخل الكهف الذي اعتكف فيه حضرة بهاء هللا في جبل سيرغالوو يعرف بين
السكان المحليين بكهف درويش محمد.
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التكية الخالدية أو تكية موالنا خالد الصوفية التي نزل فيها حضرة بهاء هللا خالل نهاية
فترة اعتكافه في السليمانية حيث اشتهر باسم درويش محمد و قد نشرت هذه الصورة لها في مجلد العالم البهائي  1934 - 1932م

التكية الخالدية أو تكية موالنا خالد الصوفية في السليمانية في كردستان العراق التي نزل فيها
حضرة بهاء هللا خالل نهاية فترة اعتكافه حيث اشتهر باسم درويش محمد
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