
ف والعرفان في شعر الشیخ البهائي، العربي والفارسي  التصوُّ

 

                  تمهید

                    الدولة الصفوّیة والهجرة العاملّیة

 منذ خمسة قرون، وبالتحدید في العام 1501 المیالدي، ُولدت في إیران دولٌة، رأت فیها الّدولة
 العثمانیة ضّرة لها ومنافسًة على زعامة العالم اإلسالمي، هذه الّدولة الولیدة كانت تحمل في تكوینها بوادر
وفي فوي- الشاب الصُّ  العداء للدولة العثمانّیة، منذ اللحظة التي أعلن فیها مؤسسها إسماعیل بن حیدر الصَّ
 الذي لم یتعدَّ الخامسة عشرة من عمره، والمحاط برفاق من الصوفیین الُقزلباش الذین كانوا یعّدونه كأبیه
 وأجداده من قبله "المرشد الكامل"، ویطیعونه طاعة عمیاء – في جامع تبریز عاصمة آذربیجان، بعد أن

 دخلها منتصًرا، وبعد جلوسه على العرش، أن مذهب إیران الرسمي واإلجباري هو المذهب الّشیعي، على
غم من تحذیر العلماء له من مغّبة فرض المذهب بالقّوة..  الرُّ

 وحین توّلى السلطان سلیم العثماني الملك، في العام 1512 م- بعد أن أجبر أباه الُسلطان بایزید
 الثاني على الّتنازل عن العرش، وقتل مخالفیه وأخوته وأوالدهم، وكان على النقیض من والده: أقّل تدیًُّنا

با وبأًسا وُحبا للجاه والسیطرة – تفاقمت حّدة الصراع السیاسي والعسكري بین الّدولتین، وحّلت  وأكثر تعصُّ
نة  النكبة بالشیعة في المناطق الخاضعة للحكم العثماني، ومنهم شیعة جبل عامل، كما كانت قد حّلت بأهل السُّ
 في إیران، فاتُّهم علماء جبل عامل باالبتداع، ولم ُینِجهم االنزواء والّتخفي واالعتدال من القتل، فاضطر عدد
 كبیٌر منهم إلى الهجرة إلى النجف، أو إلى إیران التي كان قد سبقهم إلیها آخرون من الّنجف والحجاز وكرك
 نوح وجبل عامل بتشجیع الملوك الصفویین، الذین كانوا بحاجة إلى علماء ینشرون المذهب ویعّلمونه، وقد

 كان لهؤالء العلماء دوٌر مهٌم في تعدیل خط الصفویة الدرویشي، وفي الوقت نفسه وّفرت لهم الدولة الصفوّیة
 الظروف المناسبة لإلبداع والتألیف..

 كان من بین هؤالء المهاجرین شیٌخ یدعي الحسین بن عبد الصمد (918هـــ- 984 هــ)، هاجر من جبل
عامل إلى العراق، ومنها إلى إیران في العام 960هــ، في زمن الشاه طهماسب األول (921 هــ- 984

 هــ)، وتوّلى مشیخة اإلسالم فیها، ثم غادر إیران إلى الحج، ومن هناك إلى البحرین؛ حیث توفي في العام
 984هــ..

  كان مع الشیخ، حین هاجر، ابنه محمد بهاء الدین، الذي ُلّقب ، في ما بعد، بالبهائي، وهو تخلُّص
 للشاعر على اصطالح شعراء الفارسّیة.

 تعریف بالشیخ البهائي
كیلو خمسة بعد على الواقعة إیعاث قریة في هــ، 953 العام في العاملي الدین بهاء محمد                  ولد
الدین نور بن الدین زین (الشیخ الثاني الشهید وأستاَذه یدّرس والده كان حیث بعلبك؛ مدینة من                  مترات
عمره من السابعة في وكان الخمسة، المذاهب على الفقَه م) 1557- 965هــ العام في قتل الذي                  العاملي
991هــ- ) العام في قصیرة لمدٍة إال یغادْرها لم عمره، عاّمة عاش حیث إیران، إلى أبیه مع هاجر                    حین

 



إلى ثم الشریف، القدس إلى توجه ومنها شیوخها، عن لألخذ مصر قصد الحجاز ومن الحج، إلى (1583                 
  دمشق فحلب، وعاد إلى إیران في رمضان من العام 992 هــ- 1585م.

حتى هــ-1587م، 995 سنة من (حكم الكبیر عبَّاس اه الشَّ زمن في اإلسالم مشیخة البهائي الشیخ                 توّلى
م، 1621 1030هــ- العام في الشیخ توفي أن إلى االسمان، هذان ارتبط وقد 1621م)، 1038هــ-                 العام
المقّدسة، الحضرة قرب ُدفن حیث وصیته، بحسب المقدَّس الرضوي المشهد إلى ُنقل ومنها إصفهان،                في

  وقبره مشهور یزوره العامة والخاصة.

ومهندًسا ریاضیا وعالًما را مفس وفقیًها حكیًما فیلسوًفا المعرفة، جوانب متعّدد البهائي الشیخ              كان
  وأدیًبا شاعًرا.

العربیة باللُّغتین أبدع والذي الثاني- الجیل –أي إیران في نشأ الذي الجیل البهائي الشیخ                یمّثل
النحو في كتاب أّول ونّیف قرون أربعة منذ بوضعه عظیمة خدمة العربیة وخدم اللُّغتین، فأغنى                 والفارسیة
وضعه "الكتاب"، وهو العربیة، اللغة نحو في كتاب أّول أن والمفارقة النحو"، في "الصمدّیة هو                 المیّسر
من عالٌم وضعه المیّسر النحو في كتاب وأول اللسان، عربیة بیئة في (سیبویه)عاش إیراني أصل من                  عالٌم

 أصل عربي في بیئة فارسّیة اللسان هو البهائي.

طریقة على شعره من كثیًرا نظم أنه كما الخبب، بحر على الفارسي عر الشِّ نّظم من ل أوَّ                  والبهائي
منهما، كلٍّ في النظم بتطویر والفارسیة العربیة الثقافتین: إلى خدمة أسدى وهكذا "الرباعّیات"، أو                "الدوبیت"

 باعتماده، في كلٍّ منهما، وزًنا من أوزان األخرى..

في ُشیِّدت التي المباني غالبیة هندسَة والناس المؤرخون إلیه ینِسَب ومهندًسا، ریاضّیات عالم بوصفه                وهو،
مستبعد هو ما ومنها الحصول، ممكن منها حكایات، عنه واشُتهرت وتصمَیمها.. الكبیر، عباس الّشاه                زمن

 وملحق بالخرافات، ومؤّلفاته وصلت إلى الستین مؤلًفا، وبعضهم أوصلها إلى المئة، ما بین كتاب ورسالة..

إلیه، ونسبوها مجهولین لمؤلفین كتًبا فنشروا االرتزاق، ُبغاة أغرت العاملي الدین بهاء شهرة أن                إّال
. 1 كــ  "أسرار البالغة " و  "المخالة"  و " فالنامة"

  في هذا البحث سُنقصر حدیثنا على التصوف والعرفان في شعر الشیخ البهائي.

 

 

 

 

 

الكتب1 فصل وعالًما"، وفقیًها أدیًبا العاملي، الدین "بهاء الباحثة كتاب إلى العودة یرجى للتوّسع -                 
  المنسوبة إلیه.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بین التصّوف والفقه في حیاة البهائي وآرائه

عنده، والصوفي الفلسفي الَمْنَحیین على نتكلَّم أن فقیًها، البهائي عن نتحدث حین منه، بد ال                 مّما
ووحدانیته الخالق قضیة بحث إلى البهائي تطّرق وقد االجتهادي، الفقهي باالتجاه الّصلة شدیدا               ألنهما
الفالسفة عالجها التي القضایا هذه الفرد، والجوهر والقدر واإلنسان والكون والنشور، والبعث              وصفاته

 المسلمون قبله، فتناولها بالحجج المنطقیة واألدلة العقلّیة والوجدانیة.

آرائه وفي العملّیة البهائي الشیخ حیاة في والفقه التصّوف بین العالقة إلى نشیر أن هنا ا مهم                  ونرى
نشاطه ومن حیاته، طوال التعلیم ممارسته ومن أّلفها، التي الكتب عشرات من الرغم على فهو                 النظرّیة؛
عّز اهللا غیر من العطاء التماس عن والبعد الّصمت، والتزام الدنیا في الزهد إلى أمَیل كان والفّعال،                   البارز
كما المادة، ربقة من التخّلص على النفوس تشجیعه في جلیا، واضًحا یظهر الذي الحیاة في الّزهد هذا                   وجّل،
الحدیث من إكثاره وفي بالفارسّیة، العرفاني شعره وفي سوانحه، في ظهر الذي العرفانّي َنَفِسِه من                 یتّضح
وفي الشعریة، مثنویاته وفي ، الكتاب هذا في یكثر، أنه كما "الكشكول" ، كتابه: في وأخبارهم المتصّوفة                  عن
الترغیب من ُیكثر كما علیها، واإلقبال الدنیا من التحذیر من ،[ والفأر [القط وگربه" "موش النثریة"                  قّصته
إعانته یرجو لصالح یطلبها أن بل بلذاتها، للتمّتع الدنیا یطلب ال بأن اإلنسان وینصح إلیها، والمیل                  باآلخرة

. 2 أو طالح یخاف إهانته

أو نفسّیة حركة بوصفه للتصّوف، النظري األساس عن فه، تصوُّ في العاملي، الدین بهاء یبتعد                لم
والوسیلة "الحدس"، أو "اإلشراق" أو "الكشف" طریق من المعرفة، إلى الوصول فكرة من یبدأ فهو                 روحّیة،
منبع إلى یصل الذي هو البهائي، نظر في والعارف، شهواتها. وكبح النفس" "مجاهدة هي لذلك                 العملیة
هو و"الشیخ األزلي)، (الّسر المطلقة الحقیقة إلى للوصول الباطن تصفیة طریق من بالمجاهدة،               الحقیقة
النفوس بآفات لعلمه فیها التكّتم حّد إلى البالغ والحقیقة، والطریقة الشریعة علوم في الكامل                اإلنسان

    - بهاء الدین العاملي ، الكشكول، . ط.أعلمي، ج1، ص 198 و2.210

 



الّشریعة، على علمهم اقتصر الذین هم والعامة شفائها... على وقدرته بدوائها ومعرفته وأدوائها،               وأمراضها
ما على الحقیقة أسرار یفهمون ال والعوام الرسوم علماء "إن ویقول: ، الرسوم" علماء علماؤهم 3               وُیسّمى

. 4  ینبغي فتضّرهم أو تهلكهم"

الفقهاء من والغّلو التطّرف أخذ وقت في والّشریعة، "الّطریقة" بین ما الّتوفیق إلى البهائي دعا                 وقد
موقف ویجمل الجاّدة. على بالخروج اآلخر على فریق كل وحكم نامًیا، تصاعدًیا ا خط والمتصّوفة                القشریین
وهو: والجبن)، (الخبز وپنیر" "نان مثنوي: بدایة في جعله الذي العنوان والمتصّوفة الفقهاء من                البهائي
ولم تفّقه من تفسیر وفي والظلمة، الغفلة من وسرائرها لطفائها وینكرون للحكمة المنتقدین ذم في                 "فصل

. 5 یتصّوف فقد تفْیقه، ومن تصّوف ولم یتفّقه فقد تزندق، ومن جمع بینهما فقد تحّقق"

 التَّصّوف والعرفان في شعر الّشیخ البهائي العربي
من ال أو غرف وقد الدین، مع تعاطیه في الّظاهر حدود في البهائي الشیخ یبقى ال ان طبیعیا                   كان
لإلمام المحّبین" "مناجاة وكانت (ع)، العابدین زین لإلمام السّجادّیة الّصحیفة ومن (ع)، علي اإلمام                نهج
في العرفانیة النصوص أوائل من الّنص وهذا لتالمذته، یعّلمها كان التي النصوص أوائل من (ع)                 السّجاد
أن نرى لذلك قروًنا.. امتّد الذي الفارسي العرفانّي التراث ذلك من ،أیًضا، نهل وقد اإلسالمي،                 التراث
شعره في نعثر كنا وإن العربي، شعره في تجّلیه من أكثر الفارسي شعره في یتجلى البهائي الشیخ                   عرفان
أو (ص)، النبي برؤیة (العربي) الدیني شعره ارتبط ولقد عرفانّیة، لمحات على منه، الدیني سّیما ال                  العربي،

 أهل بیته (ع)، في المنام، حیث ینال عطفهم وُیسقى من محبتهم خمرة صافیة طهوًرا:

 یقوُل في " المناجاة والشوق إلى صحبة أصحاب وأرباب الكمال" :

   - - بهاء الدین العاملي ، الكشكول، . ط.أعلمي،ج3، ص 3.97
  -  المصدر نفسه، وط. دار الكتاب، ص 4.719
    - كّلّیات شیخ بهائي، مقدمة " نان وپنیر "،  كلیات شیخ بهائي، ص 5.144

 

 ولیلة كان بها طالعي
 

 في ذروة الّسعد وأوج الكمال 
 

 قّصر طیب الوصال من عمرها
 

  فلم تكن إال كحلِّ العقال 
 

 ...ُسقیُت في ظلماتها خمرًة
 

 صافیًة صرًفا طهوًرا حالل 
 

 وابتهج القلُب بأهِل الحمى
 

ِت العیُن بهذا الجمال    وقرَّ
 

 عشاق جمالَك إحترقوا
 

 في بحر صفاتَك قد غِرقوا 
 

 في باِب نوالك قد َوقفوا
 

  وبغیر جمالك ما ُعرفوا 
 

 نیران الفرقة تحرقهم
 

 أمواج األدمع ُتغرُقهم 
 

 من غیر زاللك ما شربوا
 

 وبغیر جمالك ما طربوا 
 



الكمال، وأرباب الحال أصحاب هم فالعّشاق ،أیًضا، واضٌح العرفانّي ومدلولها واضحة ورة             الصُّ
ال حیارى نواله، یستجدون بابه في یقفون وجّل، عّز اهللا صفات بحر في وغرقوا العلیة الذات بمحبة                   احترقوا
ُف وَتعرُّ الحبیب، معرفُة والوصال تؤرقهم، الوصال ذكرى تزال ال النوال، طلب طریق في أنفسهم                یعرفون

 جماِله الروحي.

طریقة على اإللهي العشق في قالها التي الخمرّیة قصائده هي أشعاره أجمل إن یقال:                الحق
عادة على القصة وأحیاًنا الرمز فیها اعتمد فارسّي، وبعضها عربّي بعضها ملّمعات وهي               المتّصوفة،
والدف والمدام والندیم بالكأس یقصد مثلهم وهو أشعارهم، في الّرمز باعتماد تقدَّموه الذین اإلیرانیین                الشعراء

 والمطرب والّصنج والساقي أسراًرا یعبِّر عنها باإلیماء.

اإلیمان شعلة إنها النؤاسّیة، الخمرة فعل العظام في وتفعل األدناس، تزیل طاهرة لدیه               الخمر
من سلسلة من رموز سوى استخدمها التي المصطلحات وما العلیا، الذات في الفناء عن تعّبر وهي                  المقّدسة،

  المعاني العرفانیة.

التشّوق "في عنوان: تحت والحلوى) ، (الخبز وحلوا" "نان مثنوي من الحجاز، سفر سوانح في                قال
: 7 إلى اإلقالع عن أدناس دار الغرور، والتشّوق إلى االرتماس في بحر الشراب الطهور"

: 8 وقال تحت عنوان: "في نغمات الجنان من حدبات الرحمن"

   -من مثنوي " شیر وشكر"  (الحلیب والسكر)،  كلیات شیخ بهائي ، نفیسي، ص 6.141
   كّلیات شیخ بهائي ، ص 7.106
   - المصدر نفسه، ص 8.135

 

 صدمات جمالك تفنیهم
 

 نفحات وصالك تحییهم 
 

 كم قد أحیوا، كم قد ماتوا
 

 عنهم في العشق روایاُت 
 

 طوبى لفقیٍر رافقهم
 

6 بشرى لحزیٍن وافقهم 
 

 یا ندیمي ضاع عمري وانقضى
 

 قم إلدراك زماٍن قد مضى 
 

 واغسل األدناس عّني بالُمدام
 

  وامأل األقداح منها یا غالم 
 

 أعطني كأًسا من الخمر الّطهور
 

 إنها مفتاُح أبواِب الّسرور 
 

 خّلص األرواح من قیِد الهموم
 

 أطِلق األشباح من أسر الغموم.. 
 

 اشِف قلبي أّیها الّساقي الّرحیم
 

 بالتي یحیا بها العظُم الّرمیْم 
 

 واسقني كأًسا فقد الح الّصباح
 

 والثریا غّربت والدیُك صاْح 
 

 زّوج الّصهباء بالماء الّزالل
 

 واجعلن عقلي لها مهًرا حالْل 
 

 هاتها من غیر مهٍل، یا ندیم
 

 خمرًة یحیا بها العظُم الرمیْم 
 

 بنَت كرم تجعلّن الشیخ شاب
 

 من یذق منها عن الكونین غاب 
 



 هذه الخمرة المقّدسة تستمد نورها من نار موسى التي یّممها یقتبس منها في جبل الّطور، فكان له
 هناك الوحُي اإللهي، وكّلمه اهللا تكلیما: (نار موسى، الطور، الوادي المقّدس)، من عرائس شعره في غالبیة

 قصائده الدینّیة، تظهر لنا أّن خمرة البهائي، في جمیع جوانب شعره، إّنما هي خمرة اإلیمان المطلق بالحقیقة
  المطلقة، وإن استخدم التعابیر والمعاني المألوفة في شعر الخمرة عند أمثال أبي نواس:

یدركها ال خاّصة، مصطلحات لنفسه ویبدع الباطني، فیضه عن لیعّبر واإلشارة الرمز إلى یعمد                إّنه
كبار شعر شعُره یوازي التحلیق، رفیع را، متحر صوفیا عارًفا المحافظ الفقیه فیصبح الّصوفي،               إّال
یمزج هو ثّم وثقل، صخب من المعقوالت، عالم في ما وینسى الروحانیات، فضاء في ویسمو                 المتصّوفین،

 الخمرة بالغناء، وذكر المغّني وآالت العزف، وذكر الحبیب:

جدال من الناس فیه یدخل ما في ویدخل الدنیا، الحیاة بأمور یهتم عندما الحّق عن اإلنسان غفلة                   إّنها
التحلیق فرصة له تترك وال الحضیض، نحو اإلنسان تشّد وأغالٌل قیوٌد الدنیا الحیاة هذه في ما وكّل                   عقیم،

  في الفضاء الّرحب، بل إّن فیها أصناًما یتعّلق بها قلُبه الّضعیف:

و9 217 ص ج، نامه، لغت وشعًرا"، نظًما العرفان شعراء أكثر الرومي الدین "جالل هو المولوي -                   
.120  

   -  البیت للمولوي بالفارسیة.10

 

 خمرٌة من نار موسى نوُرها
 

 دنُّها قلبي وصدري طوُرها 
 

 قم وال تمَهل فما في العمر مهل
 

 ال تصّعب شربها فاألمُر سهل 
 

 قل لشیٍخ قلبه منها نفور:
 

 ال تخف، فاهللا توٌّاب غفوْر 
 

 یا مغّنيّ إّن عندي كّل غّم
 

 قم وألِق الناَي فیها بالّنغم 
 

 غّن لي دوًرا، فقد دار القدُح
 

 والّصبا قد فاح والُقمري صدح 
 

 واذكرن عندي أحادیث الحبیب
 

 إّن عیشي من سواها ال یطیب 
 

 واحذرن ذكرى أحادیث الفراق
 

 إّن ذكر البعد مّما ال ُیطاق 
 

 رّوحن روحي بأشعار العرب
 

 كي یتّم الحظُّ فینا والطرب 
 

 وافتتح منها بنظٍم مستطاب
 

 قلُته في بعض أّیام الشباب 
 

 قد صرفنا العمر في قیل وقال
 

 یا ندیمي قم فقد ضاق المجال 
 

 ثم اطربني بأشعار الَعَجم
 

ا على قلبي هجم  واطُرَدن هم 
 

 وابتدي منها ببیت المثنوي
 

9 للحكیم المولوّي المعنوي: 
 

 "استمع إلى الناي كیف یحكي
 

10 وكیف یشكو آالم الفراق" 
 

 قم وخاطبني بكّل األلسنة
 

 عّل قلبي ینتبه من ذي الّسنة 
 

 إنُه في غفلة عن حاِلِه
 

 خائٌض في قیله مع قاِلِه 
 



المدام سقیه في اإلسراع وعلى وجدال، ونزاع وقال قیل في العمر تضییع عدم على الندیم یحّث                  وهو
في علق ما ُتزیل إنها بالكؤوس، ال بالّدنان منها ُسقي لو یتشّوق أّنه حّتى الّسبیل، خیر إلى تهدي التي                     العذب
الباقیة السعادات یثمر ما سوى لیس یبقى ما أّن حین في الرسوم"، "علم هي التي الدنیوّیة العلوم من                    الذهن

 األخرویة:

 ثم یصّرح، في األبیات الفارسّیة التي تلي، أن العلم الرسمّي قیٌل وقال ال قیمة له، ال یجب أن یكون 
 الفكر إّال في الحبیب.. ویقول على لسان الُمغّني العربي الذي سمعه في طریقه إلى الحجاز یترّنم:

  ویقول في قصیدة الكردي الذي قتل أّمه:

الحمى جیران المعرفة) (رمز المقدسة الخمرة العرفانیة: رموزه فیها یجمع قصیدة في              ویقول،
المدارس الخمرة، تعاطي مكان الدیر: الحق)، إلى والدلیل (المرشد الساقي الخلود)، دار لجیران                (رمز

 (المواعظ) والعلم الرسمي، الذي سماه العلم المجازي ولیس هو الطریق الموصل إلى الحّق.

   - كّلّیات شیخ بهائي ،تحقیق سعید نفیسي، ص 134 و11.135
  - المصدر نفسه، ص 12.120
  -  الكشكول،  ط.دار الكتاب  ص 13.149

 

 كّل آٍن فهو في قیٍد جدید
 

 قائًال من جهله: هل من مزید 
 

 تائٌه في الغّي قد ضّل الطریق
 

 قّط من سكر الهوى ال یستفیق 
 

 عاكٌف دهًرا على أصنامه
 

 تنفُر الكّفار من إسالمه 
 

 كم أنادي، وهو ال ُیصغي التناد:
 

 وافؤادي، وافؤادي، وافؤاَد 
 

 یا بهائّي اتخذ قلًبا سواه
 

11 فهو ما معبوده إّال هواه 
 

 قد صرفنا العمر في قیل وقال
 

 یا ندیمي قم فقد ضاق المجال 
 

 واسقني تلك المدام السلسبیل
 

 إنها تهدي إلى خیر الّسبیل 
 

 واخلِع الّنعلین یا هذا الندیم
 

 إنها ناٌر أضاءت للكلیم 
 

 هاتها صهباء من خمر الجنان
 

 دْع كؤوًسا واسقینها بالدنان 
 

 ضاق وقُت العمر عن آالتها
 

 هاتها من غیر عصٍر هاتها 
 

 قم أزل عني بها رسم الهموم
 

 إّن عمري ضاع في علم الرسوم 
 

 أیها القوم األلى في المدرسه
 

 كّل ما حّصلتموه وسوسه 
 

 فكركم إن كان في غیر الحبیب
 

 ما لكم في النشأة األخرى نصیب 
 

 فاغسلوا، یا قوم، عن لوح الفؤاد
 

12 كّل علم لیس ُینجي في المعاد 
 

 أیها الساقي أدر كأس المدام
 

 واجعَلْن في َدورها عیشي مدام 
 

 خّلص األرواح من قید الهموم
 

 أطلق األشباح من أسر الغموم 
 

 فالبهائّي الحزیُن الممتحن
 

13 من دواعي النفِس في أسر المحن 
 



بالسوء، األّمارة النفس إلى األم ترمز وفیها بالفساد، الشتهارها أمه قتل الذي الكردي قصة في                 یقول
یدع ال بما القصة آخر في یقول الكفور، النفس قوى من الخالص یستطیع الذي اإلنسان هو الشجاع                   والكردي

  مجاًال للتأویل:

  والبهائي اإلنسان یبغي الخالص من دواعي النفس بخمرة قدسیة تخّلص األرواح من قید الهموم:

مخفیا، كنًزا كان سبحانه اهللا "إّن یقول: الذي القدّسي الحدیث روح بصدق العارف الشاعر                وبعیش
المعصیة كانت ثم والمعرفة، اإلجابة بنعمة فاستمتعوا لعبادته، ودعاهم الخلق فخلق ُیعرف، أن               فأحّب
وكان اهللا، إلى الضراعة وكانت األولى، الحیاة إلى الحنین فكان الفناء، دار إلى الخلود دار من                  والهبوط

   -  كّلّیات شیخ بهائي،  ص 14.106
  -  الكشكول،  ط. أعلمي، ج1، ص 15.172
   -   الكشكول،  ط. أعلمي، ج1، ص 16.227

 

 جاء البریُد مبشًرا
 

 من بعد ما طال المدى: 
 

 باهللا خّبرني بما
 

 قد قال جیراُن الحمى 
 

 یا أیها الساقي أدْر
 

 كأس المدام فإّنها 
 

 مفتاح أبواب الّنهي
 

 مشكاة أنوار الهدى 
 

 قد ذاب قلبي یا بني
 

 شوًقا إلى أهل الحمى 
 

 هذا الربیع إذا أتى
 

 یا شیُخ قْل حتى متى؟ 
 

 قم یا غالُم وقل لنا
 

 الّدیر أین طریقه 
 

 فالقلب ضّیع رشده
 

 ومن المدارس ما اهتدى 
 

 قل للبهائي الممتحن
 

 داِو الفؤاد من المحْن 
 

 بمدامٍة أنوارها
 

14 تجلو عن القلب الصدا 
 

 أیها المأسور في قید الذنوب
 

 أیها المحروم من سّر الغیوب 
 

 أنت في أسِر الكالب العاویة
 

 من قوى النفس الكفور الجانیة 
 

 كّل صبٍح مع مساٍء ال تزال
 

 مع دواعي النفس في قیٍل وقال 
 

 كلُّ داٍع حیٌّة ذاُت انتقام
 

 قْل: مع الحّیات ما هذا المقاْم!؟ 
 

 إن تكن من لسٍع ذي تبغي الخالص
 

 أو تُرم من عّض هاتیك المناْص 
 

 فاقتل النفس الكفور الجانیة
 

15 قتل كرديٍّ ألمٍّ زانیة 
 

 أیها الّساقي أِدْر كأس الُمدام
 

 واجعلن في دوِرها عیشي مدام 
 

 خّلص األرواح من قید الهموم
 

 أطلِق األشباح من أسر الغیوم 
 

 فالبهائي الحزین الممتحن
 

16 من دواعي النفس في أسر المحن 
 



الجهاد من مختلفة صیًغا العودة محاولة واتخذت والمعرفة، الحّب موطن إلى للعودة والمجاهدة               االشتیاق
 واالجتهاد".

شخصانیة وكانت القدس، عالم في كانت ترابي، جسد في خالقها أودعها رّبانّیة لطیفة اإلنسان                فروح
األكرم رّبهم وأنه ألوهیته، معلًنا وناداهم لخلقه، الخالق بها ظهر التي المتمّثلة الّصورة عالم في وتسمع                  ترى
في لها األّول ظهوره في بارئها من األرواح سمعته الذي األّول النداء هو النداء وذلك ویعّلمهم.. ُیریهم                   الذي
إلى الهبوط بعد جزعة قلقة تنفّك ال القدس، عالم في بمعرفته علیها اهللا أنعم التي الروح هذه الصورة..                    عالم
الّلقاء نعمة من كان ما متذّكرة بارئها، من وسمعته رأته ما إلى دائم شوق في ألنها والفساد، الكون                    عالم
الخلود لدار رمٌز الشاعر یبكیها التي فالمنازل المنازل، وتلك اللقاء ذلك إلى تحّن تزال ال فهي لذلك                   األَول،

 قبل فراقها، ولذلك ال یكّف عن الحنین إلیها، وإلى عهده القدیم فیها:

نسیت الهبوط، قبل األول العالم في نفسها على األرواح قطعته الذي العهد ذلك هو القدیم                 فالعهد
تجّلي مظاهر من مظهر هو بما العندلیب، غناء سماع ولكن وجل)، عّز (اهللا للحبیب قطعته الذي                  العهد
(عالم القدیم الحّي قّصة روایة هو الطائر، هذا إًذا األولى: أیامها ذكرى إلى الروح یعید وقدرته،                  الحبیب

  القدس):

 التصّوف والعرفان في شعر البهائي العربي

من الروح سیخلص ألنه المبارك، الحظ رسول أنه معناه ما بالفارسّیة عا ملم یتابع السابقة القصیدة                 في
 قیودها:

«ألسُت األولى: النغمة بسماع یذكّره والغم، والقلق االضطراب الصوفي لدى یحّرك الغناء سماع               إن
  برّبكم»، وفي ترجیع الطیر وأغانیه ما یفعل في النفس، فقد تنتشي وتتذكر بارئها وموطنها األّول:

وهادي األخبار حامل هو سبأ، مدینة هدهد ُیسّمیه لذلك األرواح، رسول هو الُمغّني               الطائر
سالة واألمانة، المخبر بصدق عن رؤاه ورؤیته:  الحائرین، حامل الرِّ

  -كّلّیات شیخ بهائي،  القصیدة األولى من مثنوي " نان وحلوا"  (الخبز والحلوى).17
    - الَبیتان بالفارسیة.18

 

 أّیها الالهي عن العهد القدیم
 

 أیها الّساهي عن النهج القّویم 
 

 استمع ماذا یقول العندلیب
 

17 حیث یروي من أحادیث الحبیب 
 

 یا برید الحّي أخبرني بما
 

 قاله في حقنا أهل الحمى 
 

 هل رَضوا عنا ومالوا للوفا
 

 أم على الهجر استمّروا والجفا 
 

 

 مرحًبا یا رسول فألنا المبارك
 

 مرحًبا یا باعث حظنا السعید 
 

 مرحًبا أیها العندلیب الجمیل الصوت
 

 لقد خلصتني من قید "ماسوا" 
 

 غناؤك أیها العندلیب نار مؤصدة
 

 أشعلتها ألًفا لقیدي موقده 
 

 مرحًبا یا هدهد مدینة سبا
 

18 مرحًبا یا رسول األرواح مرحبا 
 



 مرحًبا أیها البّبغاء الجمیل الكالم

 تكّلم فقد أذهبت عن قلب الحزن

 أخبرنا من جدید عن نجد وأحباب نجد

 حتى یغیب الحائط والباب من الوجد

 أخبرنا من جدید عن زمزم والخیف ومنى

 وأرح القلب من الغم والروح من العنا

 أخبرنا من جدید عن مسكننا ومأوانا

 أخبرنا عن الحبیب الذي لم یراِع حالنا

ومنى، والخیف وزمزم نجد، وأحباب نجد أحادیث المسامع؟ على البّبغاء هذا سیعید              ماذا
وجّل عّز اهللا فیها خاطب التي المقّدسة األماكن هي ألیست المتصوف؟ إلى بالنسبة األماكن هذه تعني                  ماذا
الخالق بین العهد انقطاع عن كنایة ذلك ألیس والمیثاق؟ العهد نفض الذي الحبیب هو من وأنبیاءه؟                  رسله
األرض إلى األرواح هبوط سبب كانت التي األولى، المعصیة من الذات تبرئة ّإال هو وما                 واألرواح؟

 وسكنها في األجساد:

  قل كلمة عن لسان ذلك المعشوق الجمیل

 الحاد الطبع لتسّكن قلوبنا

 ذكرى األیام التي كانت لنا معه

 مرة یغضب وأخرى یصالح من فرط الّدالل..

 أال ما أحیلى ذلك العهد، حیث كان حیًنا

19 یتكرم بالسیر في طریق الحّب والوفاء

وتتحّقق، الرؤیا تصدق ال أن من وخشیة دائم، شوق في بارئها) إلى المشتاقة (الّروح العاشق                 ویظل
بغیر الحلم إلى یعود وكیف سعید، حلم من یستیقظ كمن التذكر، دائم الرؤیة، في االمل فقدان من                   وتخّوف

: 20  الّنوم، حیث تفلت الروح من شهوات الیقظة، وفي الحلم یرى الحبیب

 مسدًال على كتفیه قصبات المسك

 مروضا العالم كّله بنظرة منه

  -  القصیدة  كاملة بالفارسیة من  كّلّیات شیخ بهائي ، ص 19.119
   - كّلّیات شیخ بهائي، القصیدة الثانیة من مثنوي " نان وحلوا".20

 



اللیل إلى بها یرمز إنما اللون، أسود المسك ألن السوداء، الضفائر بها ُیشّبه التي المسك                 فقصبات
للخلق المرّوضة الحبیب ونظرة والوجد، والحنین الشوق یكثر وحین المنام، في الحبیب خیال یزوره                حین

  والعالم إنما هي لطف اهللا بالعباد، ألن العالم صنع من نظرته، ومن وجوده األّول انبثق العالم.

 ولكْن هل یصل الحالم إلى الرؤیة الفعلیة؟

 - قلت له: متى أراك یا جمیل التبختر؟

 قال: نصف اللیل، لكْن في المنام.

 - وكیف یكون الوصول؟ بالتقوى التي هي إقامة التوازن بین الظاهر والباطن.

  یقول:

 - یجب أن یكون الباطن والظاهر واحًدا

 حتى تجد طریق الحّق ولو قلیًال

 وبالزهد بكل ما هو أرضي، وبالقناعة:

 - إن جملة سعیك أیها اإلنسان، للدنیا الدنّیة

 فأنت ال تعلم كیف یكون السعّي للعقبى

 وبالزهد بالمناصب التي تذرو الدنیا في مهب الریاح

 - منصب الدنیا یا حسن األصل

یاح  هو ما یجعل بیدر دینك عرضة للرِّ

هد؟  ما هو الزُّ

هد؟ إنه تجرید القلب من حّب الغیر  - ما هو الزُّ

 كي ال یمنعك التعلُّق بالدنیا من الّسیر.

هد هو الخوف والخشیة:  والزُّ

 - ما یبعدك من خوف اهللا

 هو ما یبعدك من طریق الهدى

 إن خشیة اهللا دلیٌل على العلم

 أال فاقرأ  «إنما یخشى»  في القرآن

 



ویحصل ومعاصیه، خطایاه اهللا إلى الساعي یغسل وبالتوبة التوبة، إلى یؤّدیان مًعا والحب               الخوف
 النوال والعطایا:

 -اغسل معاصیك بالتوبة

 واحصل على النوال والعطاء بالتوبة

األحوال، تصلح التي هي فالّتوبة المقیم، النعیم إلى ووصلت األلیم، العذاب من بالتوبة تخّلصت                إذا
 فال تقفل باب العفو، وال تیأس من رحمة اهللا، حتى وإن فاقت خطایاك العد، فإّن عفو اهللا ال حّد له:

 - إن فاقت خطایاك العد

 عفو اهللا وكرمه یفوق العّد

 بعد الّتوبة تأتي محاسبة النفس، التي ال تكون إال بالعزلة والخلوة

 - كل من جاءه توفیق الحّق دلیًال

 اختار العزلة ونجا من القیل والقال

ألنه اهللا عبادة المؤمنین، عباده على اهللا فرضها التي بالفرائض إال وتربیتها النفس تقویم یكون                 وال
 أهٌل للعبادة، ال طمًعا في جّنته وال خوًفا من ناره:

من جمًعا إن النحو هذا على نقول التقلید، طریق من الصمد الواحد اهللا ُیقّدس أن ُیمكن كان إذا -                   
 العوام قد دخلوا اإلسالم

. 21 لكن إسالمهم ظاهري، كي یخرجوا من المجوسیَّة والوثنّیة

 ..أولئك الذین یعبدون اهللا من أجل الجنة

اقا إنهم طالبو أجر لیسوا عش 

 هؤالء الذین یعبدون اهللا طمًعا وریاًء

22 یضیفون ذنًبا إلى میزان سیئاتهم

 - إن الحجر الذي نسجد علیه في صالتنا ریاًء

23 أخاف إن ُیثِقَل  میزان َأعمالنا

  - كّلّیات شیخ بهائي،  مثنوي  نان وپنیر ،ص 21.80
   - كّلّیات شیخ بهائي ، فصل الرباعیات ،  ص 22.83
   - المصدر نفسه، فصل الغزلیات، ص 23.75

 



هي بالعبادة المعجونة فاللقمة وتقویمها، وتربیتها النفس قهر دورها یكون التي هي الحقیقّیة               العبادة
  التي تقهر النفس وتقّومها:

 - إن نتیجة اللقمة المعجونة بالعبادة ظاهرة للعیان

. 24 فأنت تقّوم النفس وتقهرها بها

 إن اإلقبال الكّلي على العبادة ظاهًرا وباطًنا، هو الذي یقّوم النفس ویهّذبها، وهذا ما عناه بقوله:

 - إذا كنت تطلب حیاة سعیدة

. ال 25 فاقتل بقرة نفسك أو

في الّروح حجبت عندما شقاء إلى تحّولت السعادة هذه األّول، المقام في الحق معرفة في                 والسعادة
للروح، مؤقت مستودع هو الذي الجسد ربقة من بالتخلص إّال األولى السعادة تنال وال الكثیف، الجسد                  ظلمة

  أو هو معتقل لها:

 - إلى متى ستظل یا هدهد مدینة سبأ

 في الغربة مقّید القدمین

 اجتهد كي تفك قیود قدمیك

. 26 وتطیر في الفضاء الرحب

هو والقید والغربة السفلي) العالم إلى العلوي العالم (رسول الروح إلى هنا یرمز سبأ مدینة                 فهدهد
 الجسد الكثیف، وإنما السعادة في التحلیق:

 - إلى متى ستظل یا عندلیب عالم القدس

27 محًبا لقفصك [زخارف الدنیا] وعاشًقا لمصیدتك

في بمعرفته علیها اهللا أنعم التي والروح الكثیف، الجسد هو والقفص الروح، هو القدس عالم                 فعندلیب
رأته ما إلى دائم شوق في وهي والفساد، الكون عالم إلى الهبوط بعد جزعة قلقة تنفك ال القدس،                    عالم
[األعراف/172 شهدنا» بلى، قالوا: بربكم؟ «ألسُت قائًال: أنفسهم على الخلق أشهد یوم بارئها من               وسمعته

[ 

   -- المصدر نفسه،مثنوي  نان وحلوا ، القصیدة الثامنة.24
   -- المصدر نفسه،القصیدة نفسها25
   -المصدر نفسه،القصیدة العاشرة .26
   -كّلّیات شیخ بهائي،  فصل  الغزلیات ، ص27.75

 



ینتظرك، الذي الملك إلى تطّلع عدن، جّنة من بدیًال وبالتراب بدنك، بتربیة قانًعا ستظل متى إلى -                 
 واخرج من البئر یا یوسف المصري، لتصبح والي مصر الوجود، وسلطان سریر الشهود.

المعارف عن بعیًدا ستظل متى إلى "ال"، بسریر ُمقیٌّد أنت واآلن نعم، قلَت: "ألسُت" یوم،                 في
. 28 العقلیة، مغروًرا بزخارف عالم الحس ال تذكر وطنك األصلي، متعلقا باللهو واللعب والمرح؟

ربقة من الروح تخلص ولن الكثیف، الترابي الجسد هو والبئر الروح، إلى بیوسف هنا، یرمز،                 فهو
للعودة وتسعى األولى، المعرفة یوم تتذكر حین إال مصر، ملك وأصبح البئر، من یوسف تخّلص كما                  الجسد،

 إلیه، إلى الوطن األصلي، الوطن األّول: إقلیم النعیم:

  یقول بالعربّیة

 ویتابع بالفارسّیة:

 إّن كنز العلم ما ظهر منه وما بطن

 قال: إن حّب الوطن من اإلیمان

 هذا الوطن  لیس مصر أو العراق أو الشام

29 هذا الوطن مدینة ال اسم لها

 إن هذه األوطان جمیعها من الدنیا

 فكیف یمدح الدنیا خیُر األنام

 أنت في هذه األوطان غریٌب یا فتى

 اعتدت الغربة فعیٌب علیك

  بقیت كل هذه المّدة أسیر مدینة الجسد

 ونسیت وطنك األصلّي وطَن الروح

 حتى متى یا هدهد مدینة سبأ

   - كّلّیات شیخ بهائي، مثنوي  شیر وشكر ، القصیدة األولى.28
   - المصدر نفسه، األبیات الثالثة األولى هي بالعربیة في األصل، وبقیة القصیدة بالفارسیة.29

 

 أیها المأسور في قید الذنوب
 

 أیها المحروم من سّر الغیوب 
 

 ال تقم في أسر لذات الجسد
 

 إنها في "الجید حبٌل من َمَسْد" 
 

 ُقم توجه شطر إقلیم النعیم
 

  واذكِر األوطاَن والعهَد القدیْم 
 



 تبقى في الغربة مقّید القدمین؟

  وكیف تفك ُّالروُح األغالَل التي تشّدها إلى األرض؟

على الصوفيُّ یصبح وبهذا الجسد، متطلبات من الروح تنفلت حیث المحّبة، مجاهدات              بالمجاهدة:
العلم من ویقترب األزلي، السّر إلى یتوّصل حین األولى، المعرفة سعادات متذكرا العودة، إلى الطریق                 باب
بكمال المغرمون المحّبون أجلها من یجاهد التي الغایة وهو اإللهي، العشق أو الحق) (معرفة                الحقیقي

 الجمال، ویقطعون في مجاهداتهم مراحل الطریق مرحلة مرحلة حتى یبلغوا النهایة.

 ما هو العلم الحقیقي في نظره:

 - العلم الرسمي كله قیل وقال، ال یحصل منه جذبة أو حال

 العلم الحقیقي هو علم العشق وما عداه تلبیس إبلیَس الشقي

 ماذا یبغي العاشق من علم الرسوم وإالم یسعى في طلبه؟

 العلم الحقیقي الذي یجب أن تطلبه هو نوُر القلب والصدُر طوُره

 اطلب علًما لیس كتابًیا، علًما حالًیا ولیس مقالًیا

 إّنه علم یجدد لك الروح، إنه علم العشق فاسمع مني

 علم معه مفاتیح خزائن الوجود، وهو الساري في ذرات الوجود

 العلم الرسمي هو خسران كله، فتعلق بالعشق الذي هو العلم الحقیقي

 علم العشق خال من كیف ولماذا، ینبوعه العليُّ العالي

 أیها الساقي اسقني قدًحا من شراب "ألست"

. 30 الذي ال ُیتعب رجًال وال َیِشلُّ یًدا

فتضع العلوي، النور إلى بكلیتها تتوجه الجسد، ظلمة في مقّیدة وهي بالظمأ، الّروح تشعر أن                 وبعد
الجسد، عالم من مختلف الجدید، والعالم الروح، مدینة هو وأعلى، وأجمل أفضل مختلف، آخر عالم في                  قدًما
متعة تبدو الجدید العالم ذلك في جهة كل برًدا، وال ناًرا تخاف ال طهور، تراب من مصّفاة خالصًة                    فتصبح

. 31 للناظرین، تفیض علیها األنوار القدسّیة، فال ترى إال حسًنا في حسن وجماًال في جمال

الوقت، لضیق بكثرة فلیشربها السبیل، خیر إلى تهدي التي المقدسة بالخمرة المعرفة إلى یرمز                وهو
ألن تمحیص) دون من (أي عصر دون من ولیشربها منه، مضى عّما للتكفیر یكفي ال العمر من بقي ما                     ألّن

   -كّلّیات شیخ بهائي،  القصیدة الخامسة من مثنوي  شیر وشكر.30
   ا- كّلّیات شیخ بهائي،  لقصیدة األولى من مثنوي  نان وپنیر.31

 



وتریح والهموم، والقلق التوتر تزیل التي هي المقّدسة الخمرة هذه والقال، للقیل كافًیا یعد لم العمر من بقي                    ما
  النفس والفكر من العلوم المجازیة.

 ثّم یقول بالعربّیة:

األیام هذه في أنت یقین، أمر وهذا أیام، سبعة سوى عمرك من یبق لم أنه لك قیل إن یتساءل:                     ثم
 السبعة ماذا تختار؟ الفلسفة أو النحو أو الطب أو النجوم أو الهندسة أو الرمل أو األعداد المشؤومة؟

الشقي، إبلیس تلبیس سوى لیس المجازیة العلوم من بقي وما العشق، علم سوى لیس الحقیقي                 العلم
 وكذلك علم الفقه وعلم تفسیر الحدیث.

فإنك الرازي"، "الفخر أمثال من مئة تالمیذك كان وإن حتى السر كشف إلى تؤّدي ال العلوم،                  هذه
. 33 إن لم تتعلم "العشق اإللهي" فلن ینكشف لك الّسر ویزول الحجاب..

على البهائي خلع ولقد أشعاره، في سطعت التي الثالثة العرفان رموز هي والحبیب والغناء                الخمرة
ال فمن الحب، إلى یدعو وهو األوصاف.. كامل المعشوق منه تجعل التي الصفات جمیع اإلنسان                 المحبوب

  حبیب له ال روح له، والحبُّ وحده یهّذب النفوس، ویعید إلیها فطرة الجمال األولى:

 من لم یوّله بحب الوجه الَقَمرّي الجمیل

 ُأمُح اسَمه من لوح اإلنسانیة

  القلب الخالي من حب الجمیالت الموّردات الخدود

 شجرٌة قدیمة یابسة األغصان

 والقلب الخالي من المعشوق لیس صدًرا

 إنه صندوٌق قدیم

   - المصدر نفسه، مثنوي  نان وحلوا ، القصیدة السادسة.32
   - المصدر نفسه، القصیدة الثالثة.33

 

 قد صرفت العمر في قیل وقال
 

 یا ندیمي قم فقد ضاق المجال 
 

 واسقني تلك المدام السلسبیل
 

 إنها تهدي إلى خیر الّسبیل 
 

 واخلع النعلین یا هذا الندیم
 

 إنها نار أضاءت للكلیم 
 

 هاتها صهباء من خمر الجنان
 

 دع كؤوًسا واسقینها بالدِّنان 
 

 ضاق وقت العمر عن آالتها
 

 هاتها من غیر عصٍر هاتها 
 

 قم أزل عني بها رسم الهموم
 

 إّن عمري ضاع في علم الرسوم 
 

 قل لشیخٍ قلُبه منها نفور:
 

32 ال تخف  ف اهللا  توٌّاب غفور... 
 



 كّل ما في العالم دلیل على المعشوق

 والعاشق ال یرى فیه غیر معشوقه

 كل ما كان في العالم كان لیلى

 نحن ال نرى فیه غیرها

34 یا بهائي، طریق العشق لن تقطعها إال بالعشق..

 

 مصطلحات التصّوف والعرفان في شعر البهائي

اإللهي، األصل إلى الحنین عن المتقارب التعبیر في یلتقون جمیعهم العرفاء             الشعراء
الّسر، بحر في والغرق اللقاء، نعمة المرجّوة، والنعمة المفقودة الجّنة إلى یعید، الذي الّصفاء إلى                 والشوق
من كغیرها تأتي ال رّبانیة وموهبة ، فطريٌّ والعرفان التصوف وذوق الكثیف؛ الجسد ربقة من                والتخّلص
في سطعت مجازّیة وتعابیر مصطلحات العرفاء وللشعراء والجدل.. والدرس والبحث باالكتساب             العلوم
التعابیر هذه الرموز.. هذه تعنیه ما وأدرك الشعر، هذا بقراءة تمّرس من إال یتذوقها أو یفهمها ال                   أشعارهم،
والشعراء ،أیًضا، الهنود العرفانیین شعر في هي وإنما وحدهم، اإلیرانیین بالشعراء تختص ال               المجازّیة

 العرب من أمثال ابن الفارض ومحیي الدین ابن عربي، والسهروردي وغیرهم.

 وقد ورد في شعر البهائي مصطلحات من قبیل:

بنظرة والدنیا الدین خسرنا لقد ولمعرفته، المطلق الوجود لواجب رمزان وهما والحبیب:               الخمرة
 واحدة، ونحن مع ذلك فرحون

 أجل هذا من ثمار الحب، ولیس من ثمار الحّب ندامة

 نحن ال نرید من الحبیب سوى الحبیب

 أما الحور العین والجنة فلك ایها الزاهد بسخاء

 رأیت في حانوت الخمر زاهًدا قد احمّر وجهه من الخمرة

 قلت له: فلیبارك اهللا إسالمك

 عّمر قلوبنا بكرمك قبل أن تهَرم هذه القلوب..

 ویقول:

 أیها العقل الخجل من جهلنا وعدم معرفتنا

   -كّلّیات شیخ بهائي،  المثنوي نفسه ،القصیدة الثالثة.34

 



ب الكثیرون من حیرتنا وترددننا  لقد تعجَّ

 في حضننا صنم وجبهتنا في السجود

 لقد ضحك الكفر من إسالمنا

 ویقول:

  لقد أوقد شیخ المجوس نار الحدیث

 رأى إیماني فاحترق قلبه علّي

 أخذ من خرقة الكفر شبه رقعة

 وأتى بها فخاطها على كّم إیماني

الكاره والعارف المجّدد)، (الفقیه سوم الرُّ عالم البهائي: وجهي بین تناقض على ذكرناه ما یدل                هل
النزاع حضیض من لالرتقاء ومجاهدًة والباطن، الظاهر بین للتوفیق وكدًحا سعًیا هناك أّن ،أو الرسوم                 لعلم

  والجدال األرضّیین إلى حضن الملكوت األعلى؟

  وهل یمكن لإلنسان أن یوفق بین هذین الوجهین؟

 إنه یسعى…

مقدمة في البهائي الشیخ قول وهو المقال، هذا به نختم ما السؤال هذا عن إجابة أفضل تكون                    وقد
 مثنوي  نان وپنیر :

  " من تفّقه ولم یتصّوف فقد َتفْیقه، ومن تصّوف ولم یتفّقه فقد تزندق، ومن جمع بینهما فقد تحقَّق".
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