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 21آذار/مارس  1شهر البهاء
nرشnnا مل nnملكتك وس nnماء ل nnسموات nnك ومش nnر ًقnnا مل nnشارق nnك
nسجن ع n nً n
...أح nَ nمدك ي nnا إل nnهي ب nnما ج nnعلت ال ّ n
وروحnnا ألجnnساد بnnريّnnتك ،أسnnألnnك بnnأن تnnوفّnnق أصnnفياءك عnnلى
ًn
ومnnطل ًعا ملnnطالnnعك ومnnبدأ لnnفيوضnnاتnnك
رب تnnرى فnnي
الnnعمل فnnي رضnnائnnك ،ثnnم قّ nدسnnهم يnnا إلnnهي عnّ nما يnnتك ّدر بnnه أذيnnا ُلnnهم فnnي أيّnnامnnك،أي ّ
بnnعض ديnnارك مnnا ال يnnحبّه رضnnاؤك ،وتnnرى الnnذيnnن يّ nدعnnون مnnحبَّتك يnnعملون بnnما عnnمل بnnه أعnnداؤك،
nقرب nnني م nnن خ nnلقك واملخ nnلصني م nnن أحn nبّتك
أي ّ
رب ط ّهnn nره nnم به nnذا ال nnكوث nnر ال nnذي ط ّهnn nرت ب nnه امل ّ n
رب أسnألnك بnاسnمك
وقّ nدسnهم ع ّnما يnضيع بnه أمnرك فnي ديnارك ومnا يnحتجب بnه أهnل بnالدك ،أي ّ
املnnهيمن عnnلى األسnnماء بnnأن تnnحفظَهم عnnن اتّnnباع ال nنّفس والnnهوى ،لnnيجتمع الّ n
nكل عnnلى مnnا أمnnرت
nهورات تnنزيnهك بnني
بnه فnي كnتابnك ،ثّ nم اجnعلهم أيnادي أمnرك لينتش َnر بnهم آيnاتُnك فnي أرضnك وظ
ُ
خلقك ،إنّك أنت املقتدر على ما تشاء ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم.
األيّام التّسعة ،ص 196
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 22آذار/مارس  2شهر البهاء
أن يnnا عnnليّ عnِّ nر نnnفسك عnnن كnّ nل اإلشnnارات ،ث ّ nم اغnnمس فnnي غnnمرات هnnذا البحnnر امل ّ nواج الnnذي مnnا
ورد فnي سnاحnله أحٌ nد مnن الnنّاس مnن هnؤالء الnنّسناس إالّ مnن شnاء ربُّnك الnعزيnز الnعليم ،لnتسمع
م nnن ح nnيتان ه nnذا البح nnر تس nnبيح ربِّ nnك ال nnعلي األع nnلى ف nnي ه nnذا امل nnظلوم ال nnذي إذا أراد إظ nnهار
نnnفسه فnnي مnnإل األسnnماء اتّخnnذ اسnً nما مnnنها وسnّ nمى هnnيكله بnnه لnnيعرفnnه أهnُ nل اإلنnnشاء بnnني األرض
nسماء ،ول nnو أنّ nnه ت nnعال nnى م nnق ّدس م nnن أن يُ nnعرف ب nnسواه ول nnكن ه nnذا م nnن ف nnضله ع nnلى ع nnباده
وال ّ n
املnريnديnن .قnل يnا أشnجار الnنّفوس ال تحnرمnوا أنnفسكم عnن ربnيع اهلل ،تnاهلل الnحقّ قnد ظهnر ربnيع
ال ّnرحnمن مnن هnذا ال ّnرضnوان ا ّلnnذي ظهnر عnلى صnورة اإلنnسان وإنّnا أخnبرنnاهnم بnه مnن ق ُ
nبل ولnكن
مnا اسnتشعروا بnه وكnانnوا مnن الnغافnلني ،و َمnن لnم يnثمر بnثمرات الnذّكnر فnي هnذا الnذكnر الnحكيم فnي
nفسه وال
ه nnذا ال nّ nرب nnيع ال nnعزي nnز ال nnبدي nnع ي nnنبغي ب nnأن يُ nnقطع ويُ nnلقى ف nnي ال nنّار أل ّن ب nnه ل nnن ي nnنتفع ن ُ n
املقربني.
أنفس النّاس من مإل
ُ
ّ
آثار قلم أعلى ج ،4ص 134-133
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 23آذار/مارس  3شهر البهاء
يnnا أعnnرابnnي ث ّ nم يnnا أح nبّائnnي ث ّ nم يnnا أصnnفيائnnي ث ّ nم يnnا جnnنودي ث ّ nم يnnا ظnnهوري اسnnمعوا نnnدائnnي إن
nسامnnعني… وإيّnnاكnnم أن ال تnnختلفوا فnnي أمnnر اهلل وال تnnتركnnوا أحnnكام اهلل ا ّلnnتي ن nزّلnnت
أنnnتم مnnن الّ n
nحب ثّ n nم أص nnلحوا م nnا وق nnع ب nnينكم م nnن
ف nnي ال nnبيان م nnن ل nnدن ع nnزي nnز ك nnري nnم ثّ n nم اج nnتمعوا ع nnلى ال ّ n
nنفس واحٍ n
الnnكدورات لnnتكونnnوا كٍ n
nدة عnnلى مnnقعد صnnد ٍق مnnنيع إيّnnاكnnم أن ال تnnجاوزوا عnnن حnnدود اهلل
وال تnnتع ّدوا عnnنها وال تnnكون َّ nن مnnن املفسnnديnnن وإن يnnكون بnnينكم ذات فnnقر فnnأنnnفقوا عnnليه مnnا وهnnبكم
اهلل وال تnnكونَّ nن مnnن املnnانnnعني وإن وجnnدتnnم ذات ضnٍّ nر فnnارحnnموا عnnليه ثّ nم اسnnتأنnnسوا بnnه بnnرفnnق مnnنيع
وإن وج nnدت nnم ذات ض ٍ n
ٍ
nلسان ل nٍّ nني م nnليح
nعف ف nnي اإلي nnمان ال ت nnعترض nnوا ع nnليه ث ّ nم ذ ّnك nnروه ب nnرف ٍ nق وب n
لnnيعرف أمnnر اهلل فnnي نnnفسه وي nطّلع بnnما أمnnر بnnه مnnن لnnدن عnnال nم ٍ عnnليم ٍ .إ ّيnnاكnnم أن ال يnnختلف أح nدٌ
nعض ب ً
nفسا وال يnخان ب ٌ
nب مnصاحnبًا وال يnنكر أخٌّ
nفس ن ً
nضر ن ٌ
nغتب مnصاح ٌ
nعضا وال ي ْ
أحً nدا وال ي ّ
أخيه املؤمن .اتّقوا اهلل في كل ما ألقيناكم به وكونوا من املتّقني...
آثار قلم أعلى ج ،4ص327-325
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 24آذار/مارس  4شهر البهاء
ه nnذا ك nnتاب م nnن ل nnدى امل nnظلوم ا ّلnnذي س nّ nمي ف nnي م nnلكوت ال nnبقا ب nnال nnبهاء ...وق nnد ورد ع nnليه ف nnي ك nلّ
عهnnد مnnا ال يnnحصيه أحnnد إالّ اهلل املnnلك الnnعليّ الnnعظيم .مnّ nرة ابnnتلي بnnيد الnnقابnnيل وقnnتل فnnي سnnبيل
اهلل وصnnعد إلnnيه مnnظلو ًمnnا وكnnذلnnك كnnان األمnnر مnnن قnnبل وكnnان اهلل عnnلى ذلnnك لnnشهيد وخnnبير  .ومnّ nرة
nورا ورح nnمة وإنّ nnه ل nnيحفظ ع nnباده
اب nnتلي ب nnيد ال nنّمرود وأل nnقاه ع nnلى ال nنّار وج nnعل اهلل ال nنّار ع nnليه ن ً n
nقربnnني .ومnّ nرة ابnnتلي بnnيد الnnفرعnnون وورد عnnليه مnnا يnnحترق بnnه أفnnئدة املخnnلصني ومnّ nرة عّ nلق عnnلى
املّ n
ورف nnع إل nnى اهلل ال nnعزي nnز الج nnميل .وم nّ nرة اب nnتلي ب nnيد ب nnوجه nnل ثّ n nم ا ّل nnذي nnنهم ق nnام nnوا ع nnليه
ال ّ n
nصليب ُ
بnnالّ n
nشقاق مnnن أهnnل ال nنّفاق ووردوا عnnليه مnnا ال يnnذكnnر بnnالnnبيان وكnnان نnnفس الnّ nرحnnمن عnnلى مnnا ورد
ف واسnnتشهدوا مnnعه ا ّلnnذيnnن نسnnبهم اهلل
عnnليه لnnعليم وشnnهيد .ومnّ nرة ُقnnتل مnnظلو ًمnnا فnnي أرض ال nطّ ّ
إل nnى ن nnفسه امل nnق ّدس امل nnنير .إل nnى أن ق nnطعوا رأس nnه وأس nnاروا أه nnله وداروه nnم ف nnي ال nnبالد وك nnذل nnك
ق nnضي ع nnليه م nnن ج nnنود ال ّ n
nشياط nnني .وم nّ nرة ع ّ nلق ع nnلى ال nnهواء واس nتُش ِهد ف nnي س nnبيل اهلل امل nnهيمن
املقتدر القدير...
آثار قلم أعلى ج ،4ص302-301
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 25آذار/مارس  5شهر البهاء
 ...قnل يnا قnوم تخّ nلقوا بnأخnالق اهلل ثّ nم زيّnنوا أنnفسكم وهnياكnلكم بnأثnواب الnعلم واآلداب ثّ nم الnعفو
واإلنnnصاف وكnnونnnوا متّح ً nدا عnnلى أمnnر اهلل وسnnننه .وإذا أوتnnي أحnnد شnnيئًا فnnي ال ّ nديnnن أو ال ّ nدنnnيا
nارضnوا بnه وال تnكونُّ nن مnن أهnل الnبغي والحسnد .إ ّن الحسnد نnار يnحترق بnها الnحاسnد أ ّوالً
أنnتم ف َ n n n
ثّ nم ا ّلnذيnنهم يسnتقربnون إلnيه ولnم يnكن فnي األرض نnار أح ّnر مnنها ويnوقnن بnذلnك ك ّnل مnن اطّnلع بnما
nارضnوا بnما قnضى مnن لnدى اهلل ثّ nم اغnتنموا بnما نnزّل
ورد عnلى جnمال الnقدم ثّ nم شهnد .ويnا قnوم ف َ n n n
عnnليكم مnnن سnnحاب الnnفضل مnnائnnدة الnnعلم وال تnnكونnnوا مnّ nمن عnnرف نnnعمة اهلل ثnnم أجح َ nده .تnnاهلل قnnد
ورد عnليّ مnن سnيوف الحسnد مnا ال ُيnحصي عّ nدتnها أحnد إالّ اهلل ا ّلnذي أحnصى ك ّnل شnيء وإنّnه
لnهو الnعالnم بnالnحقّ بnعلم مnا يخnطر فnي قnلوب الnعباد ومnا تnخفي صnدور ا ّلnذيnنهم كnفروا وأشnركnوا
فnnي أزل اآلزال إلnnى أبnnد األبnnد .ق ّ nدسnnوا يnnا قnnوم صnnدوركnnم عnnن الّ n
nغل والحسnnد ث ّ nم أنnnظاركnnم عnnن
nجب ورمnد لتشهnدوا صnنع اهلل ا ّلnذي أتnقن خnلق ك ّnل شnيء فnي هnذا الّ nلوح املnق ّدس املط َّnهnر
ك ّnل ُ n
ح ُ
املمجد...
َّ
آثار قلم أعلى ج ،4ص331-330
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 26آذار/مارس  6شهر البهاء
nرب ل ٍ n
nنفس إالّ اهلل وه nnذا ل nnهو ال nnحقّ وم nnا ب nnعد
 ...ق nnل ال nnيوم ال ع nnاص َ nم ألح nٍ nد م nnن أم nnر اهلل وال مه َ n
الل املnn nبني .ولnn nقد ح n nتَم اهلل عnn nلى كnّ n nل نٍ n n
nض ُ
الnn nحقّ إالّ الّ n n
nفس بnn nأن يnn nب ّلغوا أمnn nره عnn nلى مnn nا يnn nكون
مس nnتطي ًعا ع nnليه ك nnذل nnك ق ّ nدر األم nnر م nnن إص nnبع ال nnقدرة واالق nnتدار ع nnلى أل nnواح ع nزّ ع nnظيم .وم nnن
nفسا ف nnي ه nnذا األم nnر ك nnمن أح nnيى ال nnعباد ك ّ nلهم وي nnبعثه اهلل ي nnوم ال nnقيام nnة ف nnي رض nnوان
أح nnيى ن ً n
األحnديّnة بnطراز نnفسه املnهيمن الnعزيnز الnكريnم وإ ّن هnذا نnصرتnكم ربّnكم ومnن دون ذلnك لnن يnذكnر
ورب آبnnائnnكم األ ّولnnني ...قnnل يnnا قnnوم ال تفسnnدوا فnnي األرض وال تnnجادلnnوا مnnع
الnnيوم عnnند اهلل ربّnnكم
ّ
ال nنّاس أل ّن ه nnذا ل nnم ي nnكن ش nnأن ا ّلnnذي nnنهم اتّخ nnذوا ف nnي ظ nّ nل ربّ nnهم م nnقا ًمnnا ك nnان ع nnلى ال nnحقّ أم nnني.
وإذا وجnدتnم عnطشانًnا فnاسnقوه مnن كnأس الnكوثnر والnتّسنيم وإن وجnدتnم ذات أذن واعnية فnاتnلوا
عnليه آيnات اهلل املnقتدر الnعزيnز ال ّnرحnيم .أن افnتحوا الّ nلسان بnالnبيان الnحسنة ثّ nم ذ ّ nكnر الnنّاس إنْ
وجدتموهم مقبالً إلى حرم اهلل وإالّ دعوهم بأنفسهم ث ّم اتركوهم في أصل الجحيم...
آثار قلم أعلى ج ،4ص 335 -334
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 27آذار/مارس  7شهر البهاء
 ...فnانnظر فnي يnوم الnقيامnة لnو يnحكم اهلل عnلى أدنnى الخnلق مnن ا ّلnذيnن آمnنوا بnاهلل بnأ ّن هnذا أ ّول
مnن آمnن بnالnبيان إنّnك ال تnكن مnريnبًا فnي ذلnك وكnن مnن املnوقnنني .وال تnنظر إلnى الحnدود واألسnماء
حّ nقق بnه أ ّو ُل مnن آمnن وهnو اإليnمان بnاهلل وعnرفnان نnفسه واإليnقان بnأمnره
فnي هnذا املnقام بnل بnما َn
امل nnبرم ال nnحكيم .ف nnاشه nnد ف nnي ظ nnهور ن nnقطة ال nnبيان ج nّ nل ك nnبري nnاؤه إنّ nnه ح nnكم أل ّول م nnن آم nnن ب nnأنّ nnه
nعترض وي َ
َ
nقول هnذا عجnميّ وهnو عnربnيّ أو هnذا س ّnمي
مح ّnم ٌد رسnول اهلل هnل يnنبغي ألح ٍnد أن ي
بnالحسnني وهnو كnان مح ّnم ًدا فnي االسnم؟ ال فnونnفس اهلل الnعليّ الnعظيم .وإن فnطن الnبصير لnن
ي nnنظر إل nnى الح nnدود واألس nnماء ب nnل ي nnنظر ب nnما ك nnان مح nّ nمد ع nnليه وه nnو أم nnر اهلل وك nnذل nnك ي nnنظر ف nnي
الحس nnني ع nnلى م nnا ك nnان ع nnليه م nnن أم nnر اهلل امل nnقتدر امل nnتعال nnي ال nnعليم ال nnحكيم ،ومل ّnnا ك nnان أ ّول م nnن
آمnnن بnnاهلل فnnي الnnبيان عnnلى مnnا كnnان عnnليه محnّ nمد رسnnول اهلل لnnذا حnnكم عnnليه بnnأنّnnه هnnو هnnو أو بnnأنّnnه
عوده ورجعه وهذا املقام مق ّدس عن الحدود واألسماء.
سورة الوفا ،مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل ،ص 174
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 28آذار/مارس  8شهر البهاء
 ...وأ ّمnnا مnا سnألnت مnن الnعوالnم فnاعnلم بnأ ّن هلل عnوالَ nم ال نnهايnة بnما ال نnهايnة لnها ومnا أحnاط أحnد
nفسه ال nnعليم ال nnحكيم .ت nnف ّكر ف nnي الn nنّوم وإنّ nnه آيُ n nة األع nnظم ب nnني الn nنّاس ل nnو ي nnكونّ nnن م nnن
ب nnها إال ن ُ n
املnnتف ّكريnnن .مnnثالً إنّnnك تnnرى فnnي نnnومnnك أمnً nرا فnnي لnnيل وتجnnده بnnعينه بnnعد سnnنة أو سnnنتني أو أزيnnد
مnnن ذلnnك أو أقnّ nل ولnnو يnnكون الnnعا َلnnم ا ّلnnذي أنnnت رأيnnت فnnيه مnnا رأيnnت هnnذا الnnعالnnم ا ّلnnذي تnnكون فnnيه
فnيلزم مnا رأيnت فnي نnومnك يnكون مnوجnو ًدا فnي هnذا الnعالnم فnي حnني ا ّلnnذي تnراه فnي الnنّوم وتnكون
مnن ال ّ
nشاهnديnن .مnع أنّnك تnرى أم ًnرا لnم يnكن مnوجnو ًدا فnي الnعالnم ويظهnر مnن بnعد .إذًا حّ nقق بnأنّ
عnnالnnم ا ّلnnذي أنnnت رأيnnت فnnيه مnnا رأيnnت يnnكون عnnامل ًnا آخnnر ا ّلnnذي ال لnnه أ ّول وال آخnnر .وإنّnnك إن تnnقول
هnذا الnعالnم فnي نnفسك ومسnتوي فnيها بnأمnر مnن لnدن عnزيnز قnديnر لnحقّ  .ولnو تnقول بnأ ّن ال ّnروح ملّا
nتورا فnي س ّnر هnذا الnعالnم لnحقّ
تج ّnرد عnن الnعالئnق فnي الnنّوم سnيّره اهلل فnي عnالnم ا ّلnذي يnكون مس ً
nفسه
وإ ّن هلل ع nnال nnم ب nnعد ع nnال nnم وخ nnلق ب nnعد خ nnلق وقّ n nدر ف nnي ك nّ nل ع nnال nnم م nnا ال ي nnحصيه أحٌ n nد إالّ ن ُ n
املحصي العليم.
سورة الوفا ،مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل ،ص 177-176
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 29آذار/مارس  9شهر البهاء
يا ابن ال ّروح
خnلقتك غnنيًّا كnيف تnفتقر وصnنعتك عnزيnزًا بَ nم تس ّ
nتذل ومnن جnوهnر الnعلم أظهnرتnك لnم تسnتعلم عnن
nحب عnnجنتك كnnيف تشnnتغل بnnغيري فnnأرجnnع الnnبصر إلnnيك لتجnnدنnnي فnnيك قnnائnً nما
دونnnي ومnnن طnnني الّ n
مقتدرا قيّو ًما.
قادرا
ً
ً
يا ابن اإلنسان
أنnnت تnnريnnد ال nذّهnnب وأنnnا أريnnد تnnنزيnnهك عnnنه وأنnnت عnnرفnnت غnnناء نnnفسك فnnيه وأنnnا عnnرفnnت الnnغناء فnnي
تقديسك منه ،وعمري هذا علمي وذلك ظنّك ،كيف يجتمع أمري مع أمرك.
يا ابن اإلنسان
nسماء مnن كnنوز عnزّ ال تnفنى وخnزائnن مجnد ال تnبلى ،ولnكن
أنnفق مnالnي عnلى فnقرائnي لnتنفق فnي ال ّ
ِ
ُ
تشاه ُد بعيني.
أجمل لو
الروح
وعمري إنفاقُ ّ

الرحمن ،ص 73 ،72 ،58
نسائم ّ

!١۱١۱

 30آذار/مارس  10شهر البهاء
nثر ال nnوج nnوه ف nnي ه nnذا ال nنّيروز ا ّلnnذي ف nnيه أش nnرق nnت ال ّ n
nشمس م nnن ب nnرج
أن ي nnا ع nnب ُد ق nnد اس nnو ّدت أك ُ n
الnnعظمة إالّ مnnن شnnاء ربّnnك الnّ nرحnnمن ونnnرى ال nنّاس فnnي ولnnج واضnnطراب يهnnبطون ويnnصعدون وال
ي nnعرف nnون .وج nnوه مكفه nّ nرة ب nnاس nnرة ووج nnوه مس nnتبشرة ن nnاض nnرة .ع nnيون ب nnاك nnية ش nnاخ nnصة وع nnيون
شnاحnذة نnاظnرة .آذان صnميمة مnمنوعnة وآذان سnامnعة واعnية .ألnسن كnليلة مnعتقلة وألnسن طnلقة
nاد مnحشورة مnغلولnة وأي ٍ
نnاطnقة .أي ٍ
nاد مnمدودة بnاسnطة .قnلوب خnائnفة غnافnلة وقnلوب طnاهnرة مnرتnقبة.
nتقرة
ن nnفوس م nnضطرب nnة أ ّمnn nارة ون nnفوس م nnطمئنّة م nnرضn nيّة .أرج nnل ُمn َ n n
nرج nnفة م nnتزل nnزل nnة وأرج nnل مس ّ n
مسnnتقيمة ...ال تحnnزن مnnن ا ّلnnذيnnن كnnفروا أن اذك ِ nر ا ّلnnذيnnن تجnnد فnnي وجnnوهnnهم نَnnضرة جnnمال ربّnnك
الnعليّ الnعظيم ...كnن كnما نnكون فnي أمnر اهلل وال تnخف مnن الnظّاملnني إنّnه مnعك ويnنصرك بnالnحقّ
إنّه وليّ الذّاكرين.
كتاب مبني ،ص381

!١۱٢۲

 31آذار/مارس  11شهر البهاء
 ...قnnل يnnا قnnوم دعnnوا الnّ nرذائnnل وخnnذوا الnnفضائnnل كnnونnnوا قnnدوةً حnnسنة بnnني الnنّاس وصnnحيف ًة يnnتذ ّكnnر
بnnها األنnnاس .مnnن قnnام لخnnدمnnة األمnnر لnnه أن يnnصدع بnnالnnحكمة ويnnسعى فnnي إزالnnة الجهnnل عnnن بnnني
الnnبريّnnة .قnnل أن اتّحnnدوا فnnي كnnلمتكم واتّnnفقوا فnnي رأيnnكم واجnnعلوا إشnnراقnnكم أفnnضل مnnن عnnشيّكم
وغnدكnم أحnسن مnن أمnسكم .فnضل اإلنnسان فnي الخnدمnة والnكمال ال فnي الnزّيnنة والnثّروة واملnال.
اجnعلوا أقnوالnكم مnق ّدسnة عnن الnزّيnع والnهوى وأعnمالnكم مnنزّهnة عnن ال ّnريnب وال ّnريnاء .قnل ال تnصرفnوا
ن nn nقود أع nn nمارك nn nم الn n nنّفيسة ف nn nي املش nn nت َهيات الn n nنّفسيّة وال ت nn nقتصروا األم nn nور ع nn nلى م nn nناف nn nعكم
ال ّ n
nشخصيّة .أن nnفقوا إذا وج nnدت nnم واص nnبروا إذا ف nnقدت nnم إ ّن ب nnعد ك nّ nل شّ n nدة رخ nnاء وم nnع ك nّ nل ك nnدرٍ
nصغير وال nnكبير
nمسكوا ب nnما ي nnنتفع ب nnه ال nnعال nnم م nnن ال ّ n
ص nnفاء .اج nnتنبوا الn nتّكاه nnل والn nتّكاس nnل وت ّ n
nشيوخ واألرام nnل .ق nnل إيّ nnاك nnم أن ت nnزرع nnوا زؤان ال nnخصوم nnة ب nnني ال nnبريّ nnة وش nnوك ال ّ n
وال ّ n
nشكوك ف nnي
الصافية املنيرة...
القلوب ّ
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص118-117

!١۱٣۳

 1نيسان/أبريل  12شهر البهاء
 ...ع nnلى الج nnميع أن ي nnكون nnوا ف nnي ص nnدد ن nnصرة أم nnر اهلل ك nnما ذك nnر آنn nفًا وذل nnك ف nnضل م nnن اهلل
nفسا ف nnقد أح nnيا ال nنّاس ج nnمي ًعا[ ول nnم ت nnزل
يn
nختص ب nnه أح nnبائ nnه ح nتّى ي nnفوزوا ب nnمقام ]م nnن أح nnيا ن ً n
ّ
nقرر فnnي كnnتاب اهلل ...وعnnلى ال nنّفوس
الnnغلبة ال nظّاهnnر ّيnnة تnnكون فnnي ظnّ nل هnnذا املnnقام ولnnه مnnيعاد مّ n
ٍ
nكل مnnقام آيٍ n
املnnق ّدسnnة أن يnnتف ّكروا ويnnتدبّnnروا فnnي كnnيفية أمnnر ال nتّبليغ ويnnحفظوا لّ n
nلمات مnnن
nات وكn
الnnكتب اإللnnهيّة الnnبديnnعة عnnن ظهnnر الnnقلب ح nتّى يnnنطقوا بnnتلك اآليnnات اإللnnهية عnnند الnnبيان مnnراعnnني
سم األك nnبر األفخ nnم ب nnحيث ال
م nnقتضيات الn nزّم nnان وامل nnكان .ألنّ nnها ه nnي اإلك nnسير األع nnظم والn nطِّ َل ْ
nيسا
يnnبقى مnnجال للمسnnتمع أن يnnتر ّدد .لnnعمري لnnقد ظهnnر هnnذا األمnnر عnnلى شnnأن لnnيكون مnnغناطً n
لجnnميع املnnلل والّ n
الشnnرائnnع اإللnnهيّة وجnnاذبnnها.
nشعوب .لnnو يnnف ّكر أحnnد مnnليًّا يnnرى أنّnnه جnnامnnع لجnnميع ّ n
للمتفرسني...
طوبى للقارئني طوبى للعارفني طوبى للمتف ّكرين طوبى
ّ
لوح سيّد مهدي دهجي ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص167

!١۱٤

 2نيسان/أبريل  13شهر البهاء
 ...قnnل يnnا أحnnبا َء اهلل ال تnnعملوا مnnا يnnتك ّدر بnnه صnnافnnي سnnلسبيل املnnحبّة ويnnنقطع بnnه عnّ nرف املnnو ّدة.
ل nnعمري ق nnد خ nnلقتم ل nnلوداد ال ل ّ n
nحب أب nnناء
nلضغينة وال nnعناد .ل nnيس الفخ nnر ل nnحبّكم أن nnفسكم ب nnل ل ّ n
nحب الnnعالnnم .كnnونnnوا فnnي ال nطّرف عnnفيفًا وفnnي
nحب الnnوطnnن بnnل ملnnن يّ n
جnnنسكم ولnnيس الnnفضل ملnnن يّ n
الnnي ّد أمnnينًا وفnnي الّ nلسان صnnاد ًقnnا وفnnي الnnقلب مnnتذ ّكnً nرا ال تnnسقطوا مnnنزلnnة الnnعلماء فnnي الnnبهاء وال
تnnص ّغروا قnnدر مnnن يnnعدل بnnينكم مnnن األمnnراء .اجnnعلوا جnnندكnnم والnnعدل وسnnالحnnكم الnnعقل وشnnيمكم
الnnعفو والnnفضل ومnnا تnnفرح بnnه أفnnئدة املnnقربnnني ...ال تnnنظر إلnnى الخnnلق وأعnnمالnnهم بnnل إلnnى الnnحقّ
وسلطانه.
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 119 -118

!١۱٥

 3نيسان/أبريل  14شهر البهاء
 ...امnnش بnnق ّوة االسnnم األعnnظم فnnوق الnnعالnnم لnnترى أسnnرار الnnقدم وتnطّلع بnnما ال اطّnلع بnnه أحnnد إنّ
nالش ْnريnان فnي جسnد اإلمnكان ليحnدث مnن الحnرارة
اضnا ك ّn n
nخبير .كnن نnبّ ً n n n
ر ّبnك لnهو املnؤ ِّيُ nد الnعلي ُم ال
ُ
املحnnدثnnة مnnن الحnnركnnة مnnا تسnnرع بnnه أفnnئدة املnnتو ّقnnفني .إنّnnك عnnاشnnرت مnnعي ورأيnnت شnnموس سnnماء
nصادق
حnكمتي وأمnواج بحnر بnيانnي إذ كnنّا خnلف سnبعني ألnف حnجاب مnن الnنّور إ ّن ربّnك لnهو ال ّ
األمnني.طnوبnى ملnن فnاز بnفيضان هnذا البحnر فnي أيّnام ربّnه الnفيّاض الnحكيم ...كnن مnب ّلغ أمnر اهلل
بnnبيان تحnnدث بnnه ال nنّار فnnي األشnnجار وتnnنطق إنّnnه ال إلnnه إالّ أنnnا الnnعزيnnز املnnختار .قnnل إ ّن الnnبيان
جnnوهnnر يnnطلب ال nنّفوذ واالعnnتدال .أ ّمnnا ال nنّفوذ مnnعلق بnnال ّ nلطافnnة وال ّ nلطافnnة مnnنوطnnة بnnالnnقلوب الnnفارغnnة
الصافية .وأ ّما االعتدال امتزاجه بالحكمة ا ّلتي نزّلناها في الزّبر واأللواح...
ّ
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص123-122

!١۱٦

 4نيسان/أبريل  15شهر البهاء
nمسكوا بnnالnnكتاب األقnnدس ا ّلnnذي أنّnnزلnnه الnّ nرحnnمن مnnن جnnبروتnnه املnnق ّدس املnnنيع إنّnnه ملnnيزان اهلل
 ...تّ n
nوي قnnديnnر .طnnوبnnى ملnnن وجnnد مnnنه حnnالوة بnnيان ربّnnه وشnnرب
بnnينكم يnnوزن بnnه كnّ nل األعnnمال مnnن لnnدن قّ n
رب الnعاملnني .ال تسnبّوا أحً nدا بnينكم وال تnتّبعوا خnطوات الnغافnلني ،قnد
مnن كnلماتnه كnوثnر أوامnر اهلل ّ
جnئنا التّnحاد مnن عnلى األرض واتّnفاقnهم يشهnد بnذلnك مnا ظهnر مnن بحnر بnيانnي بnني عnبادي ولnكنّ
nمسكم ضnّ nر فnnي سnnبيل اهلل اصnnبروا وتnnو ّكnnلوا
الnnقوم أكnnثرهnnم فnnي بnnعد مnnبني .إن يس nبّكم أحnnد ويّ n
رب ال nnعرش ال nnعظيم
ع nnلى ال ّ n
nسام nnع ال nnبصير ...ق nnد م nnنعتم ع nnن ال nنّزاع والج nnدال ف nnي ك nnتاب اهلل ّ
nمسكوا بnما تnنتفع بnه أنnفسكم وأهnل الnعالnم كnذلnك يnأمnركnم مnالnك الnقدم الnظّاهnر بnاالسnم األعnظم
ت ّ
nصراط
إنّ nnه ل nnهو اآلم nnر ال nnحكيم .إنّ nnك إذا ف nnزت ب nnكتاب nnي ق nnل أشه nnد أنّ nnك أن nnت ا ّلnnذي ب nnك ن nnصب ال ّ n
السموات واألرض وظهر لوح حفيظ...
الصور وانصعق من في ّ
ووضع امليزان ونفخ في ّ
آثار قلم أعلى ج ،2ص15 – 14

!١۱٧۷

 5نيسان/أبريل  16شهر البهاء
 ...لnnسان الnnقدم يnnنطق بnnما يnnكون غnnنيّة األل nبَّاء عnnند غnnيبة األط nبّاء قnnل يnnا قnnوم ال تnnأكnnلوا إالّ بnnعد
الnجوع وال تشnربnوا بnعد الnهجوع .نnعم ال ّnريnاضnة عnلى الnخالء بnها تnقوى األعnضاء وعnند االمnتالء
داهnية دهnماء .ال تnترك الnعالج عnند االحnتياج ودعnه عnند اسnتقامnة املnزاج .ال تnباشnر الnغذاء إالّ
ب nnعد ال nnهضم وال ت nnزدرد إالّ ب nnعد أن ي nnكمل ال nnقضم .ع nnال nnج ال nnع ّلة أ ّوالً ب nnاألغ nnذي nnة وال ت nnجاوز إل nnى
السnالمnة
األدويnة .إن حnصل لnك مnا أردت مnن املnفردات ال تnعدل إلnى املnر ّ nكnبات .دع الّ nدواء عnند ّ n n
وخnذه عnند الnحاجnة .إذا اجnتمع ال ّ
nض ّدان عnلى الnخوان ال تخnلطهما فnاقnنع بnواحnد مnنهما .بnادر
أ ّوالً بnال ّnرقnيق قnبل الnغليظ وبnاملnائnع قnبل الnجامnد .إدخnال الnطّعام عnلى الnطّعام خnطر كnن مnنه عnلى
ح nnذر .وإذا ش nnرع nnت ف nnي األك nnل ف nnاب nnتدئ ب nnاس nnمي األب nnهى ث ّ nم اخ nnتم ب nnاس nnم ربّ nnك م nnال nnك ال nnعرش
والثّرى...
لوح الطّب ،مجموعة ألواح مباركة ،ص223 – 222

!١۱٨۸

 6نيسان/أبريل  17شهر البهاء
 ...وإذا أكnnلت فnnامِ n
عسnnر قnnضمه مnnنهيّ عnnنه عnnند أ ّولnnي ال nنّهى
nش قnnليالً السnnتقرار الnnغذاء ومnnا ُ n
nضرة
كnذلnك يnأمnرك الnقلم األعnلى .أكnل الnقليل فnي ال ّ
nصباح إنّnه لnلبدن مnصباح واتnرك الnعادة امل ّ
فnnإنّnnها بnnليّة لnnلبريّnnة .قnnابnnل األمnnراض بnnاألسnnباب وهnnذا الnnقول فnnي هnnذا الnnباب فnnصل الخnnطاب ،أن
الnnزم الnnقناعnnة فnnي كnّ nل األحnnوال بnnها تسnnلم ال nنّفس مnnن الnnكسالnnة وسnnوء الnnحال .أن اجnnتنب الnnهمّ
وال nnغ ّم ب nnهما يح nnدث ب nnالء أده nnم .ق nnل الحس nnد ي nnأك nnل الجس nnد وال nnغيظ يح nnرق ال nnكبد أن اج nnتنبوا
م nnنهما ك nnما ت nnجتنبون م nnن األس nnد .ت nnنقية ال nnفضول ه nnي ال nnعمدة ول nnكن ف nnي ال nnفصول امل nnعتدل nnة.
وا ّلnذي تnجاوز أكnله تnفاقnم سnقمه .قnد قّ nدرنnا ل ّ
nكل شnيء سnببًا وأعnطيناه أث ًnرا ك ّnل ذلnك مnن تجّ nلي
اسمي املؤثّر على األشياء إ ّن ربّك هو الحاكم على ما يشاء...
لوح الطّب ،مجموعة ألواح مباركة ،ص224 – 223

!١۱٩۹

 7نيسان/أبريل  18شهر البهاء
ث بnnني
nب عnnندي بnnأن يحnnد َ
 ...فnnو ع nزّتnnك يnnا مnnحبوبnnي لnnو تnnعذّبُnnني فnnي كnّ nل حnnني بnnبالء جnnديnnد ألحُّ n
nتفرق بnnه اجnnتماعnnهم ألنّnnك مnnا بnnعثتني إالّ التّnnحادهnnم عnnلى أمnnرك
أحnبّائnnك مnnا يَُ nك َّد ُر بnnه قnnلوبُnnهم ويّ n
ا ّل nnذي ال ي nnقوم م nnعه خ nnلق س nnمائ nnك وأرض nnك وإع nnراض nnهم ع nّ nما س nnواك وإق nnبال nnهم إل nnى أف nnق عn nزّ
nوجnnههم إل nnى ش nnطر رض nnائ nnك.إذًا ف nnأن nnزل ي nnا إل nnهي م nnن س nnحاب ع nnناي nnتك ال nnخفيّة م nnا
ك nnبري nnائ nnك وت n ّ n
يط ّهnnرهnم عnن األحnزان وعnن حnدودات البشnريّnة ليجَ nد ّن مnنهم أه ُnل املnإل األعnلى روائnحَ الnتّقديnس
nحب والnوداد بnني
واالنnقطاع ...إذًا أسnألnك يnا مnالnك املnلوك بnاسnمك ا ّلnnذي مnنه ش ّnرعnت شnريnعة ال ّ
ال nnعباد ب nnأن تح nnدث ب nnني أحn nبّائ nnي م nnا ي nnجعلهم متّح nnدي nnن ف nnي ك nّ nل ال ّ n
nشئون لتظه nnر م nnنهم آي nnات
تnnوحnnيدك بnnني بnnريّnnتك وظnnهورات ال nتّفريnnد فnnي مnnملكتك .وإنّnnك أنnnت املnnقتدر عnnلى مnnا تnnشاء .ال إلnnه
إالّ أنت املهيمن القيّوم.
مجموعة ألواح مباركة ،ص229 – 228

!٢۲٠۰

 8نيسان/أبريل  19شهر البهاء
nوره
...فnي الخُ nلق إنّnه أحnسن طnراز للخْ nلق مnن لnدى الnحقّ زيّnن اهلل بnه هnياكnل أولnيائnه لnعمري ن ُ
nور ال ّ
nشمس وإشnراقnها .مnن فnاز بnه فnهو مnن صnفوة الخnلق ،وعnزّةُ الnعالnم ورفnعته مnنوطnة
يnفوق ن َ
nصراط املس nnتقيم وال nنّبإ ال nnعظيم ط nnوب nnى ل nnنفس ت nnزيّ nnنت
ب nnه ف nnالخ ُ nلق س nnبب له nnداي nnة الخ ْ nلق إل nnى ال ّ n
بصفات املإل األعلى وبأخالقهم.
لوح الطّرازات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 53 – 52

ٍ
 ...لnو عnملوا أحnبّائnي بnما أُمnروا لnرأيnت راي ِ
nفعات عnلى ك ّnل جnب ٍل بnاذخ ٍ مnنيع ،قnم
nات الnنّصر مnرت
عnلى نnصرة اهلل إنّnه قَّ nدر الnنّصرة فnي ظnهور أخnالقnه الnحسنة بnني الnبريّnة ،طnوبnى ملnن كnان مnطلع
عnnلى هnnذا املnnقام الnnعظيم .قnnل يnnا أحnبّائnnي كnnونnnوا عnnلى شnnأن يnnر َو َّن املnnقبلون مnnن وجnnوهnnكم نnnضرة
ال ّnرحnمن ومnن اجnتماعnكم اجnتماع الحnروف فnي كnلمة واحnدة هnذا يnنبغي لّ nلذيnن أقnبلوا إلnى اهلل
امللك العليم الحكيم.
لئالىء الحكمة ج ،2ص198

!٢۲١۱

9نيسان/أبريل  1شهر الجالل
nطرف ال nnب ّدء ف nnيما ن nnظرت إل nnى آدم األول nnى ث ّ nم م nnن ب nnعده إل nnى أن ي nnصل األم nnر إل nnى
 ...ف nnان nnظر ب ْ n
عnليّ قnبل نnبيل قnل تnاهلل كّ nلهم جnاءوا عnن مشnرق األمnر بnكتاب وصnحيفة ولnوح عnظيم وأوتnوا كnلّ
واح nnد م nnنهم ع nnلى م nnا ق ّ nدر ل nnهم وه nnذا م nnن ف nnضلنا ع nnليهم إن أن nnتم م nnن ال nnعارف nnني ،وك ّ nلهم ب ّ nلغوا
وبش nnروا الn nنّاس ب nnرض nnوان اهلل امل nnهيمن ال nnعزي nnز ال nnقدي nnر وأخ nnرج nnوا الn nنّاس م nnن
رس nnاالت ربّ nnهم ّn n
وبشnnروه nnم ب nnلقاء اهلل ك nnما أن nnتم ق nnرأت nnم ف nnي ص nnحف األ ّول nnني ح nتّى إذا ب nnلغ
ال nظّلمات إل nnى ال nنّور ّ n
األمnر إلnى وجnهه الnعزيnز املnق ّدس املnتعالnي املnنير إِذًا احnتجب نnفسه فnي ألnف حnجاب لnئّال يnعرفnه
م nnن أح nnد ب nnعد ا ّلnnذي ك nnان ي nnنزّل ع nnليه اآلي ِ n
nات م nnن ك nّ nل ال nnجهات وم nnا أح nnصاه nnا أح nnد إالّ اهلل ربّ nnك
nورا
nلما تّ nم املnnيقات ّ n
ورب الnnعاملnnني ،فّ n
ّ
السnnتر إذًا أظهnnرنnnا عnnن خnnلف ألnnف ألnnف حnnجاب مnnن الnنّور نً n
م nnن أن nnوار وج nnه ال nnغالم أق nّ nل م nnن س ّ nم اإلب nnرة إذًا ان nnصعقت أه nnل م ِ n
nإل ال nnعال nnني ث ّ nم سج ّ nدت وج nnوه
السموات واألرضني...
املقربني وظهر بشأن ما ظهر مثله في اإلبداع بحيث قام بنفسه بني ّ
ّ
آثار قلم أعلى ج ،4ص25 – 24

!٢۲٢۲

10نيسان/أبريل  2شهر الجالل
nسموات
قnnل تnnاهلل مnnن شnnرب مnnن هnnذا الnnكأس لnnن يnnظمأ أب ً nدا ويnnجعله اهلل غnnال nبًا عnnلى مnnن فnnي الّ n
nب مnواله ولnن يnضطرب مnن خnطرات ال ّ
nشياطnني ...قnل تnاهلل
nتقيما فnي ح ّ
واألرضnني إن يnكون مس ً
nسؤال حnرام إالّ عnن نnفسي
إ ّن االنnقطاع م
nحبوب إالّ عnن جnمالnي املشnرق املnق ّدس املnنير وك ّnل ال ّ
ٌ
nصمت مnحبوب إالّ عnن ذكnري املnتعالnي املnتباهnي الnعزيnز املnنيع...
املnق ّدس الnعليم الnحكيم وك ّnل ال ّ
nقشعر عnnنه
nبيرا فnnي مnnأل الnnبقاء وتn
قnnل تnnاهلل هnnذا لnnنبأ ا ّلnnذي كnnان عً n
ّ
nظيما فnnي ُعnnلى الnnعماء ث ّ nم كً n
ج nnلود املش nnرك nnني ...إيّ nnاك nnم أن ال ت nnختلفوا ف nnي ه nnذا الn nنّبإ وال ت nnضطرب nnوا ع nnن ا ّلnn nذي nnنهم ك nnفروا
وأشnركnوا وكnانnوا مnن املْ nعرضnني .قnل يnا قnوم تnاهلل هnذا نnبأ اهلل فnيكم وظnهوره بnينكم وسnلطانnه بnني
السموات واألرضني...
ّ
آثار قلم أعلى ج ،4ص30 – 27

!٢۲٣۳

11نيسان/أبريل  3شهر الجالل
 ...ويnnا قnnوم أن اتّnnبعوا م ّ nلة اهلل وسnnننه وذروا مnnا بnnني أيnnديnnكم وخnnذوا مnnا أمnnرنnnاكnnم بnnه وال تnnكون nنّ
مnن ا ّلnذيnنهم إذا يnؤمnرون بnأمnر ال يnعملون .فnاجnتنبوا عnن كnبائnر اإلثnم وهnي اإلعnراض عnن بnدايnع
كnnلماتnnي ،قnnل إ ّن كnnلمات اهلل لnnهي الnnعليا إن أنnnتم تnnشعرون .ثّ nم أصnnلحوا ذات بnnينكم بnnحيث لnnن
nب مnنكم إالّ روائnحُ اهلل ولnن يُشهnد فnي وجnوهnكم إالّ نnضرةُ الnفردوس وتnكونّ nن مnن ا ّلnذيnنهم فnي
يه ّ
nمسهم الnذّ ّلnة والnبأسnاء وال ّ
nضراء فnي ك ّnل مnا كnان مnن الnباليnا ويnكون ،هnم
ك ّnل أمnر يnفرحnون وإذا ي ّ
يnnصبرون فnnي سnnبيل بnnارئnnهم ويnnتو ّكnnلون عnnلى اهلل ث ّ nم إلnnى مnnرضnnاتnnه هnnم مnnتوجnnهون وال يnnص ّدهnnم
اسnnتكبار ا ّلnnذيnnنهم اسnnتكبروا وال إعnnراض ا ّلnnذيnnنهم أعnnرضnnوا وال مnnجادلnnة ا ّلnnذيnnنهم جnnادلnnوا بnnعد
nحجة إلnnى أقnnصى الnnغايnnة وتnّ nمت نnnعمة اهلل عnnليهم وعnnلى ا ّلnnذيnnن هnnم مnnوقnnنون بnnما
ا ّلnnذي بnnلغت الّ n
يnنزّل عnليهم مnن آيnات اهلل وال يحnزنnهم غ ّnل ا ّلnذيnنهم كnفروا بnها بnعدمnا اسnتيقنتها أنnفسهم وكnذلnك
كnانnوا أن يnفعلون بnذلnك أمnرنnاهnم مnن قnبل ونnأمnرهnم ح ٍ
nينئذ بnالnفضل لnيكونّ nن مnن ا ّلnnذيnنهم كnانnوا
بأمر اهلل هم عاملون.
آثار قلم أعلى ج ،4ص34 – 33

!٢۲٤

12نيسان/أبريل  4شهر الجالل
 ...أنnnتم يnnا جnnند اهلل ط ّهnnروا قnnلوبnnكم عnnن ذكnnر هnnؤالء ث ّ nم قnnومnnوا عnnلى نnnصر اهلل وأمnnره ث ّ nم خnnذوا
ك nnتاب اهلل ب nnق ّوة م nnن ع nnندن nnا وال ت nnلتفتوا إل nnى املش nnرك nnني وم nnا ي nnقول nnون أل ّن ال nnيوم م nnا ب nnقي ل nnهم م nnن
nس ّ
خار تnاهلل أنnتم
ح ّ
nجة ولnن يnنفعهم شnيء إالّ ضnرب األعnناق مnن سnيوف اهلل الnعزيnز املnقتدر ال ّ
ي nnا م nnأل األح nnباب ل nnو تش nnرب nnون م nnن ه nnذا ال nnكأس ا ّل nnتي ت nnنقطع ب nnها ال nنّفوس ع nnن ك nّ nل م nnا س nnواه
nسموات واألرض ولnن يnضطّربَnنَّهم قّ nلتُهم وال
ويnرفnعهم إلnى مnقام لnن يnخافَnنَّهم شnي ٌء ع ّnما فnي ال ّ
nفجار فnواهلل ا ّلnnذي ال إلnه إالّ هnو لnو يnقوم واحnد مnنكم عnلى نnصرة أمnرنnا لnيغ ِّلبه اهلل عnلى
كnثرة ال ّ
nسموات واألرض كnnذلnnك نnnفخنا حnnينئذٍ
مnnائnnة ألnnف ولnnو ازداد فnnي حnبّه لnnيغ ِّلبه اهلل عnnلى مnnن فnnي الّ n
nنصر ّن اهللَ
أي شnطر كnان وي
رو َح الnق ْدرة فnي ك ّnل األشnطار ليسnتقدر ّن بnه سّ nكان الnفردوس فnي ّ
ُ
ب nnارئ nnهم ف nnي ك nّ nل ل nnيال nnي وأن nnهار .ث ّ nم اع nnلموا ب nnأ ّن ا ّلnnذي nnن ك nnان nnت ق nnلوب nnهم م nnتع ّلقة ب nnشيء ع nّ nما ف nnي
nقدر ّن أن ي nnدخ ُ nل ّن م nnلكوت nnي أل ّن اهلل ق ّ nدس ه nnذا امل nnقام ع nnن دون nnه وج nnعله
ال ّ n
nسموات واألرض ل nnن ي ُ n
موطن األبرار...
آثار قلم أعلى ج ،4ص46 – 45

!٢۲٥

13نيسان/أبريل  5شهر الجالل
 ...قnل يnا قnوم ال تnفعلوا كnما فnعلوا أ ّمُ nة الnفرقnان وال تnدعnوا زمnام عnرفnانnكم بnيد أح ٍnد أن اغnتنموا
الnnفضل فnnي تnnلك األيّnnام ث ّ nم بnnعيونnnكم فnnاشهnnدون .وإذا تnnتلى عnnليكم آيnnات ربّnnكم ال تnnنقلبوا عnnلى
أعnnقابnnكم وال تnnكونُ ّ nن مnnن ا ّلnnذيnnنهم يnnعترضnnون بnnآيnnات اهلل ث ّ nم عnnلى مnnقاعnnدهnnم يسnnتهزئnnون .أن يnnا
nسنني وال يnnعلم ذلnnك إالّ ربّnnك الnnعزيnnز املnnحبوب
ذبnnيح قnnد ذُ ِبُ n
nحت فnnي كnّ nل حnnني فnnي عشnnريnnن مnnن الّ n
ثّ nم اعnلم بnأ ّن ذبnيح الnقبل إذا أراد مشهnد الnفنا جnاءه الnفداء مnن سnماء الnبداء وهnذا الnذّبnيح مnا
nفجار ا ّلnnذيnnن ال يnnشعرون مnnا يnnفعلون وإنّnnك لnnو
قnnبل الnnفداء وذبnnح بnnسيف الnnبغضاء مnnن هnnؤالء الّ n
تnق ّدس املnنظر عnن إشnارات البشnر وتnصعد إلnى مnنظر األكnبر لتشهnد رأسnه مnرفnو ًعnnا عnلى رمnح
ال nنّفاق ف nnي ش nnطر اآلف nnاق وت nnبكي ع nnليه ك nnبكاء ال nnعاش nnقني ا ّلnnذي nnن م nnنعهم م nnقادي nnر ال nnقضاء ع nnن
الورود على مقعد عزٍّ محبوب...
آثار قلم أعلى ج ،4ص106 – 105

!٢۲٦

 14نيسان/أبريل  6شهر الجالل
 ...أن يnا مح ّnمد اسnمع نnداء ربّnك عnن هnذا املnقام ا ّلnذي لnن يnصل إلnيه أيnدي املnمكنات وال أفnئدة
املnn nوجnn nودات وال حnn nقايnn nق ا ّلnn nذيnn nنهم نnn nعسوا فnn nي أقnّ n nل مnn nن آن فnn nي هnn nذا األمnn nر املnn nق ّدس الnn nعزيnn nز
املسnتور ...وكnن متخّ nل ًقا بnأخnالقnي بnحيث لnو يبسnط عnليك أحnد أيnادي الnظّلم أنnت ال تnلتفت إلnيه
وال تnnعترض بnnه دع حnnكمه إلnnى ربّnnك الnnقادر الnnعزيnnز الnnقيّوم .كnnن فnnي كnّ nل األحnnوال مnnظلو ًمnnا تnnاهلل
ه nnذا م nnن س nnجيّتي وال ي nnعرف nnها إالّ املخ nnلصون ث ّ nم اع nnلم ب nnأ ّن ت nnأ ّوه امل nnظلوم ح nnني اص nnطباره ألع nزّ
عnند اهلل عnن ك ّnل عnمل لnو أنnتم تnعلمون أن اصnبر فnيما يnرد عnليك فnتو ّnكnل فnي ك ّnل األمnور عnلى اهلل
خnلِق ويخnلق ويnحفظك فnي كnنف أمnره وحnصن واليnته وإنّnه مnا مnن
ربّnك وإنّnه يnكفيك عnن ض ّnر مnا ُn
إلnnه إالّ هnnو لnnه الخnnلق واألمnnر وكnّ nل بnnه يسnnتنصرون وإن يnnغتبك نnnفس أنnnت ال تnnفعل بnnه كnnما فnnعل
السnnرادق املnnق ّدس املnnرفnnوع
nوجnnه إلnnى خnnباء الnnقدس فnnي هnnذا ّ n
لnnئالّ تnnكون مnnثله ث ّ nم أعnnرض عnnنه وتnّ n
ك nnن ب nnني ال nنّاس ك nnتالل امل nnسك ل nnتفوح م nnنك روائ nnح ال nnقدس ب nnينهم ل ّ n
nعل تج nnذب nnهم إل nnى ف nnناء ق nnدس
محبوب...
آثار قلم أعلى ج ،4ص 61 – 59

!٢۲٧۷

 15نيسان/أبريل  7شهر الجالل
 ...قnnل أنnnتم يnnا مnnأل الnnبيان لnnن يnnنطق روح ال nتّبيان فnnي قnnلوبnnكم إالّ بnnعد ح nبّي وهnnذا مnnن أصnnل
nفرق بnnه األديnnان
ال ّ nديnnن إن أنnnتم مnnن املnnوقnnنني .قnnل يnnا مnnأل الnnفرقnnان تnnاهلل قnnد جnnاءكnnم الnnحقّ ومnnا يّ n
ويnnفصل بnnه بnnني الnnحقّ والnnباطnnل اتّnnقوا اهلل وال تnnكونّ nن مnnن املnnعرضnnني قnnل أن يnnا أهnnل الnnكنائnnس ال
ت nnضرب nnوا ع nnلى ال nنّاق nnوس ب nnما ظه nnر ن nnاق nnوس األع nnظم ف nnي ه nnذا ال nنّاق nnور ا ّلnnذي ظه nnر ع nnلى ه nnيكل
nسموات ويnnصحّ بnnالnnحقّ عnnلى هnnذا االسnnم املشnnرق ال nظّاهnnر ال ّ nلميع قnnل
اآليnnات بnnني األرضnnني والّ n
إنّ nnه ه nnو ا ّلnnذي ن nزّل nnت اآلي nnات ب nnأم nnره وس nطّر ك nّ nل األل nnواح ب nnإذن nnه ويشه nnد ب nnذل nnك م nnا ي nnفوح م nnن ه nnذا
املnسك ا ّلnذي جnرى عnن عnني الnكافnور مnن هnذا الnقلم األقnدم الnقديnم .قnل إنّnه لnينطق فnي ك ّnل حnني
بnآيnات ا ّلnnتي يعجnز عnنها عnقول الnعقالء وعnرفnان الnعرفnاء وأفnئدة الnبالnغني .قnل هnذا مnا ُو ِ nعnدتnم بnه
حِّ nقق بnه الnحقُّ فnي أزل اآلزال ويُ َnح ّقق بnه إلnى أبnد
فnي كnتب اهلل إن أنnتم مnن الnعارفnني وهnذا مnا ُn
اآلبدين...
آثار قلم أعلى ج ،4ص 67 – 66

!٢۲٨۸

 16نيسان/أبريل  8شهر الجالل
nسموات واألرض إن وج nnدت م nnقبالً ف nnأظه nnر ع nnليه آلل nnي
 ...ب ّ nلغ أم nnر م nnوالك إل nnى ك nّ nل م nnن ف nnي ال ّ n
nعرضnnا فnnأعnnرض عnnنه فnnتو ّكnnل
حnnكمة اهلل ربّnnك فnnيما ألnnقاك الnّ nروح وكnnن مnnن املnnقبلني وإن وجnnدت مn n ً n
ورب الnnعاملnnني .تnnاهلل الnnحقّ مnnن يnnفتح الnnيوم شnnفتاه فnnي ذكnnر اسnnم ربّnnه لnnينزل عnnليه
عnnلى اهلل ربّnnك
ّ
nف مnن
جnنود الnوحnي عnن مشnرق اسnمي الnحكيم الnعليم ويnنز ُلّ nن عnليه أهnل مnإل األعnلى بnصحائ َ
ال nنّور وك nnذل nnك ق ّ nدر ف nnي ج nnبروت األم nnر م nnن ل nnدن ع nnزي nnز ق nnدي nnر وهلل خ nnلف س nnرادق ال nnق ّدس ع nnباد
nنصر ّن هnذا األمnر ولnن يnخافُّ nن مnن أحnد ولnو يnحاربّ nن مnعهم ك َّnل الnخالئnق
يظه ُnر ّن فnي األرض وي
ُ
nسموات واألرض ويnذ ُnك ُnر ّن اهلل بnأعnلى نnدائnهم ويnدعnون الnنّاس إلnى
أجnمعني .أولnئك يnقو ُمّ nن بnني ال ّ
ص nnراط اهلل ال nnعزي nnز الح nnميد .أن اق ِ n
nتد ب nnهؤالء وال ت nnخف م nnن أح nnد وك nnن م nnن ا ّل nnذي nnن ال يح nnزن nnهم
ضوضاء النّاس في سبيل بارئهم وال يمنعهم لومة الالّئمني...
آثار قلم أعلى ج ،4ص109

!٢۲٩۹

 17نيسان/أبريل  9شهر الجالل
 ...قnnل يnnا أهnnل الnnبهاء ال تحnnزنnnوا عnّ nما ورد عnnلينا ث ّ nم اصnnبروا فnnي الnnبأسnnاء وتnnو ّكnnلوا عnnلى ر ّبnnكم
الnّ nرحnnمن الnّ nرحnnيم ثّ nم اركnnبوا عnnلى سnnفينة الحnnمراء بnnاسnnمي األبnnهى وسnnيروا فnnي بnnحور الnnكبريnnاء
nمسك بهnذا
nسماء تnاهلل كّ nلكم ُn
هnلِكوا فnي غnمرات الnفناء إالّ مnن ت ّ
وال تnلتفتوا إلnى أهnل األرض وال ّ
الn nفُ ْلك امل nnق ّدس امل nnحكم ال nnعزي nnز امل nnتني وإنّ nnا ل nnو ن nnلقي ع nnليكم م nnا يح nnزن ب nnه ف nnؤادك nnم ل nnم ي nnكن
مnقصودنnا إالّ اطّالعnكم بnما ورد عnلينا مnن عnبادنnا وإالّ فnوا ّلnذي بnيده نnفس الnبهاء بnعوضnة ا ّلnتي
يnnطير فnnي ِفnnناء أحnnد مnnن أح nبّائnnي لnnيكون غnnال nبًا عnnلى هnnؤالء ومnnثالئnnهم بnnل لnnو يnnأذنnnها اهلل لnnيب ّلغ
nقتدرا عnnلى الnnعاملnnني ولnnكن صnnبرنnnا
nادرا عnnلى كnّ nل شnnيء ومً n
ك ّ nلهم ب nنَفَس واحnnد كnnذلnnك كnnان ربّnnك قً n
وس nnترن nnا ب nnما كn nنّا ن nnاظ nً nرا إل nnى ش nnطر ال nnقضاء ف nnي ج nnبروت اإلم nnضاء وم nnا اطّ nnلع ب nnه أح nnد م nnن
الnخالئnق أجnمعني .ولnيت ّم ح ّnجة اهلل عnلى خnلقه وبnرهnانnه عnلى بnريّnته ودلnيله ألهnل مnملكته وإنّnه لnهو
الحاكم على ما يشاء يحكم كيف يريد.
آثار قلم أعلى ج ،4ص132

!٣۳٠۰

 18نيسان/أبريل  10شهر الجالل
 ...قnل يnا قnوم فnاصnبروا عnلى مnا ُر ّ
ش عnليكم مnن رشnحات بحnر الnقضاء ثّ nم اذكnروا هnذا الجnمال
ا ّلnnذي وق nnع ف nnي ب nnئر ال nظّلماء ب nnما اكتس nnبت أي nnدي األش nnقياء ف nnتو ّnك nnلوا ف nnي ك nّ nل األم nnور ع nnلى اهلل
ا ّلnذي خnلقكم بnأمnر مnن عnنده وإنّnه يحnرسnكم عnن ك ّnل مشnرك مnردو ًدا إيّnاكnم أن ال تnختلفوا بnينكم
nب عnnند ربّnnكم عnnن كnّ nل أمnnر
nب اهلل وأمnnره وكnnونnnوا كnnنفس واحnnدة تnnاهلل هnnذا أحّ n
أن اتّحnnدوا عnnلى حّ n
nبغوضnnا إيّnاكnم إيّnاكnم عnن
ًnn
مnحبوبًnا وبnذلnك تnضطرب أركnان املشnركnني وينكسnر ظهnر ك ّnل فnاجnر م
ال nnفساد واالخ nnتالف أل ّن ب nnذل nnك ي nnرج nnع ال ّ n
nض ّر إل nnى س nnدرة ق nnدس م nnرف nnو ًعnnا .ك nnون nnوا أدالّء اهلل ع nnلى
أرضnه وأمnنائnه فnي بnالده تnاهلل الnحقّ فnسوف يnفنى املnلك ومnا فnيه وعnليه ويnبقى لnكم مnا نُnصحتم
ب nnه م nnن ق nnلم ع nزّ م nnشهو ًدا ق ّ nدس nnوا أن nnفسكم ع nnن ك nّ nل م nnا يح nnدث ب nnه ال nنّفاق ب nnينكم ليش َهnnدك nnم اهلل
مط ّهnً nرا عnnن كnّ nل دنnnس وعnnن كnّ nل مnnا ال يnnحبّه رضnnاه وهnnذا مnnا أمnnرتnnم بnnه فnnي ألnnواح قnnدس مnnمنو ًعnnا
وصnاكnم قnلم ال ّnرحnمن حnني ا ّلnذي أحnاطnته األحnزان مnن ك ّnل األشnطار وكnفى بnاهلل عnلى ذلnك
كnذلnك ّ n n n
شهي ًدا.
آثار قلم أعلى ج ،4ص136

!٣۳١۱

 19نيسان/أبريل  11شهر الجالل
 ...وإنّnnك إن وجnnدت نnnفسك وحnnي ًدا فnnي أمnnري إذًا ال تnnضطرب ث ّ nم اسnnتقم أل ّن بnnذلnnك يnnثبت أم nرُ
اهلل إن أنnnت مnnن ذي بnnصر مnnنير أل ّن أح nبّائnnي هnnم لnnئال -األمnnر ومnnن دونnnهم حnnصاة األرض وال
بّ nد أن يnكون الnحصاة أزيnد عnن لnؤلnؤ قnدس ثnمني وواحnد مnن هnؤالء عnند اهلل خnير مnن ألnف ألnف
ن nnفس م nnن دون nnهم ك nnما أ ّن ق nnطعة م nnن ال nnياق nnوت خ nnير م nnن أل nnف ج nnبال م nnن حج nnر م nnتني ...وق nnل ي nnا
رض nnا أت nnضحك ف nnي ن nnفسك ب nnعد ا ّل nnذي ت nnبكي ع nnيون ال nnقدم ب nnما ورد ع nnليه م nnن ض nّ nر ال ّ n
nشياط nnني
أتnnسكن عnnلى مnnقاعnnد الnّ nراحnnة وكnnان جسnnد نnnفس اهلل مnnضطربًnnا مnnن لnnدغ الnثّعبان فnnي كnّ nل األيّnnام
بnnل فnnي كnّ nل حnnني أن يnnا رضnnا قnnم عnnلى األمnnر ث ّ nم انnnصر ربّnnك وال تnnصبر أقnّ nل مnnن ٍ
آن ألنّnnك اس nمُ
nجتي نnnفسي ودلnnيلي جnnمالnnي
األعnnظم فnnي ألnnواح قnnدس حnnفيظ ...قnnل إ ّن ظnnهوري سnnلطنتي وحّ n
وجnندي تnو ّnكnلي وحnزبnي قnدرتnي وبnرهnانnي قnيامnي فnي مnقابnلة الnعاملnني فnي أيّnام ا ّلnتي قnامnت عnليّ
السامعني...
امللل وال ّدول ومن دونهما جنود األرض كما سمعتم وكنتم من ّ
آثار قلم أعلى ج ،4ص189 – 188

!٣۳٢۲

 20نيسان/أبريل  12شهر الجالل
 ...هnnذا لnnوح فnnيه بnnعث اهلل اسnnمه الnnعادل ونnnفخ مnnنه روح الnnعدل فnnي هnnياكnnل الnnخاليnnق أجnnمعني
ل nnيقو َمّ n nن ك nّ nل ع nnلى ال nnعدل ال nnخال nnص وي nnحكموا ع nnلى أن nnفسهم وأن nnفس ال nnعباد وال ي nnتجاوزوا ع nnنه
عnnلى قnnدر نnnقير وقnnطمير ...أن يnnا ذلnnك االسnnم إنّnnا جnnعلناك زيnnنة لnnلملوك طnnوبnnى لnnهم إن يnnزيّnnنوا
هnnياكnnلهم بnnك ويnnعدلnnوا بnnني ال nنّاس بnnالnnحقّ الnnخالnnص ويnnحكموا بnnما حnnكم اهلل فnnي كnnتابnnه املnnحكم
الnقديnم .مnا ُقّ nدر لnهم زيnنة أحnسن مnنك وبnك يظهnر سnلطنتهم ويnعلو ذكnرهnم ويnذكnر أسnمائnهم فnي
nسموات واألرض ولnو
nري بnني ال ّ
مnلكوت اهلل الnعزيnز الnعظيم ومnن جnعل نnفسه محnرو ًnمnا مnنك إنّnه ع ّ
ي nnلبس ح nnرر ال nnعامل nnني .أن ي nnا معش nnر امل nnلوك زيّ nnنوا رؤوس nnكم ب nnأك nnال nnيل ال nnعدل ليس nnتضيء م nnن
السnالطnني فnسوف يُظهnر
أنnوارهnا أقnطار الnبالد كnذلnك نnأمnركnم فnضالً مnن لnدنّnا عnليكم يnا معشnر ّ n n
اهلل فnnي األرض مnnلو ًكnnا ي nتّكئون عnnلى نnnمارق الnnعدل ويnnحكمون بnnني ال nنّاس كnnما يnnحكمون عnnلى
أنفسهم أولئك هم خيرة خلقي بني الخالئق أجمعني...
آثار قلم أعلى ج ،4ص248 – 245

!٣۳٣۳

 21نيسان/أبريل  13شهر الجالل
السnnتر وظهnر جnمال اهلل مnن هnذا املnنظر
بشnnر املnأل األعnلى بnما شnقّ حnجاب ّ n
 ...يnا قnلم األبnهى ّ n
األكnnبر بnnالّ n
nضياء ا ّلnnذي بnnه أشnnرقnnت شnnموس األمnnر عnnن مشnnرق اسnnمه الnnعظيم ،فnnيا مnnرح nبًا هnnذا
ع nnيد اهلل ق nnد ظه nnر ع nnن أف nnق ف nnضل م nnنيع ،ه nnذا ع nnيد ف nnيه زيّ nnن ك nّ nل األش nnياء ب nnقميص األس nnماء
واآلخnريnن ،فnيا مnرحnبًا هnذا عnيد اهلل قnد أشnرق عnن مnطلع
ِn
وأحnاط الnجود ك ّnل الnوجnود مnن األ ّولnني
قnnدس ملnnيع ...تnnاهلل هnnذا عnnيد فnnيه ظهnnر جnnمال الnnهويّnnة مnnن غnnير سnnتر وحnnجاب بسnnلطان ذ ّلnnت لnnه
أعnناق املnنكريnن ،فnيا مnرحnبًا هnذا عnيد اهلل قnد ظهnر بسnلطان عnظيم ،هnذا عnيد فnيه ُرفnع الnقلم عnن
األشnياء بnما ظهnر سnلطان عnظيم ،هnذا عnيد فnيه رفnع الnقلم عnن األشnياء بnما ظهnر سnلطان الnقدم
س ُّnروا فnي أنnفسكم بnما م ّnرت نnسائnم الnغفران
عnن خnلف حnجاب األسnماء ،إذًا يnا أهnل اإلنnشاء ُ n n
عnnلى هnnياكnnل األكnnوان ونُnnفخ روح الnnحيوان فnnي الnnعاملnnني ،فnnيا مnnرح nبًا هnnذا عnnيد اهلل قnnد ظهnnر عnnن
مnطلع قnدس ملnيع ،إ ّيnاكnم أن تnجاوزوا عnن حnكم األدب وتnفعلوا مnا تnكرهnه عnقولnكم ورضnائnكم هnذا
م nnا أم nnرت nnم ب nnه م nnن ق nnلم اهلل امل nnقتدر ال nnقدي nnر ف nnيا م nnرح nبًا ه nnذا ع nnيد اهلل ق nnد ظه nnر ع nnن أف nnق ف nnضل
منيع...
األ ّيام التّسعة ،ص137 – 136

!٣۳٤

 22نيسان/أبريل  14شهر الجالل
 ...قnل يnا مnأل الnفرقnان تnف ّكروا فnي كnتاب ا ّلnnذي نnزّل عnلى محnمد بnالnحقّ بnحيث خnتم فnيه الnنّب ّوة
بnnحبيبه إلnnى يnnوم الnnقيامnnة وهnnذه لnnقيامnnة ا ّلnnتي فnnيها قnnام اهلل بمظهnnر نnnفسه وأنnnتم احnnتجبتم عnnنها
ك nnما اح nnتجبوا م nnلل األرض ع nnن ق nnيام nnة مح nّ nمد م nnن ق nnبل وك nnنتم ف nnي ب nnحور الجه nnل واإلع nnراض
مnغرو ًقnnا ،قnل أمnا وعnدتnم بnلقاء اهلل فnي أيّnامnه فnلما جnاء الnوعnد وأشnرق الجnمال عnن أفnق الnجالل
وحش nnرت nnم ف nnي أرض الحش nnر ع nnميًا ،ق nnل أم nnا ن nزّل ف nnي ال nnفرق nnان ب nnقول nnه ال nnحقّ
أغ nnمضتم ع nnيون nnكم ُ
ك nnذل nnك ج nnعلناك nnم أ ّمnn nة وسn nطًا ل nnتكون nnوا شه nnداء ع nnلى الn nنّاس وي nnكون ال nّ nرس nnول ع nnليكم ش nnهي ًدا،
وفسnرتnم هnذه اآليnة بnأه ِ
nواء أنnفسكم وكnنتم مnوقnنًا مnعترفًnا بnما نnزّل بnالnحقّ ال يnعلم تnأويnله إالّ اهلل
ّn n
وفسnnرتnnم بnnعد ا ّلnnذي كnnنتم عnnن ذلnnك
والnّ nراسnnخون فnnي الnnعلم ومnnع إيnnقانnnكم بnnذلnnك أ ّولnnتم كnnلمات اهلل ّ n
nلراسnخني فnي الnعلم بnل تnقتلونnهم كnما قnتلتموهnم مnن قnبل
مnمنو ًعnnا ،وقnمتم بnاإلعnراض واإلنnكار ل ّ
فأف لكم وبما اكتسبت أيديكم وبما تظنون في أمر اهلل...
مسرورا،
وكنتم بأعمالكم
ٍّ
ً
األ ّيام التّسعة ،ص118

!٣۳٥

 23نيسان/أبريل  15شهر الجالل
nقر عnرشnه
 ...هnذا يnوم فnيه يnقول الnالّهnوت طnوبnى لnك يnا نnاسnوت بnما ُ n
جnعلت مnوطnيء قnدم اهلل وم ّ
nتقر عnليك مnحبوب ال ّnرحnمن ا ّلnnذي بnه وعnد مnا
الnعظيم ويnقول الnجبروت نnفسي لnك الnفداء بnما اس ّ
ك nnان وم nnا ي nnكون ،ه nnذا ي nnوم ف nnيه اس nnتعطر ك nّ nل ع nnطر م nnن ع nnطر ق nnميص ا ّلnnذي ت nnض ّوع ع nnرف nnه ب nnني
الnعاملnني ،هnذا يnوم فnيه فnاض بحnر ال َnحيوان مnن فnم مnشيّة ال ّnرحnمن هّ nلموا وتnعا َلnوا يnا مnأل األعnلى
ب nnاألرواح وال nnقلوب ،ق nnل ه nnذا م nnطلع ال nnغيب امل nnكنون ل nnو أن nnتم م nnن ال nnعارف nnني وه nnذا مظه nnر ال nnكنز
املخnزون إن أنnتم مnن الnقاصnديnن ،وهnذا مnحبوب مnا كnان ومnا يnكون لnو أنnتم مnن املnقبلني ...قnل
nغمسوا فnي هnذا البحnر ا ّلnذي
يnا مnأل اإلنnشاء دعnوا مnا عnندكnم بnاسnمي املnهيمن عnلى األسnماء وت ّ
فnيه سnتر لnئال -الnحكمة الnتّبيان وتnم ّوج بnاسnمي ال ّnرحnمن ،كnذلnك يnع ّلمكم مnن عnنده أ ّم الnكتاب،
قnد أتnى املnحبوب بnيده الnيمنى رحnيق اسnمه املnختوم ،طnوبnى ملnن أقnبل وشnرب وقnال لnك الحnمد يnا
منزّل اآليات...
األ ّيام التّسعة ،ص157 – 155

!٣۳٦

 24نيسان/أبريل  16شهر الجالل
 ...وقnل يnا أهnل مnأل الnعظمة فnي سnرادق الnكبريnاء ...عnيّدوا فnي أنnفسكم فnي هnذا الnعيد األكnبر
ا ّلnذي فnيه يnسقي اهلل بnنفسه رحnيق األطهnر عnلى ا ّلnذيnن هnم قnامnوا لnدى الnوجnه بnخضوع مnحبوب
ث ّ nم زيّnnنوا أنnnفسكم مnnن حnnرر اإليnnقان ث ّ nم أجnnسادكnnم مnnن سnnندس الnّ nرحnnمن بnnما ظهnnر وأشnnرق ث nمّ
nسموات واألرض إن أنnتم
طnلع وأبnرق نnور عnن مشnرق الnجبني وسجnد عnند ظnهوره ك ّnل مnن فnي ال ّ
تnفقهون ،قnل تnاهلل الnحقّ مnا ظهnر ك ّnل شnبهه فnي اإلبnداع ومnن أق ّnر بnغير ذلnك شهnد بnغير مnاشهnد
خnلِق َ
خْ nلق الnالهnوت وحnقائnقها
اهلل ويnكون مnن املشnركnني فnي ألnواح عnزّ مnحفوظ ،قnل بهnذا الnنّور ُn
وبnnعثت هnnياكnnل أهnnل الnnجبروت وذواتnnها وبnnه خnnلق اهلل عnnوالnnم ال لnnها مnnن بnnدايnnة وال مnnن نnnهايnnة ومnnا
اطّnلع بnnها أحnnد إالّ مnnن شnnاء ربّnnه كnnذلnnك نnnلقي عnnليكم األسnnرار لّ n
nعل أنnnتم فnnي آثnnار اهلل تnnتف ّكرون،
ق nnل ه nnذا ل nnنور ق nnد خ nnضعت ع nnند تج nnليه ك nّ nل األع nnناق وسج nnدت ل nnدى ظ nnهوره أرواح امل nnقرب nnني ث nمّ
أفئدة املق ّدسني ث ّم حقائق املسبّحني ث ّم عباد مكرمون...
األ ّيام التّسعة ،ص161 – 160

!٣۳٧۷

 25نيسان/أبريل 17شهر الجالل
 ...وأن nnتم ي nnا م nnأل ال nnبيان ف nnاص nnبروا ف nnي أيّ nnام ال nnفان nnية وال تج nnزع nnوا ع nّ nما ف nnات ع nnنكم م nnن زخ nnارف
nقدورا ،ثّ nم اعnلموا بnأنّ
الّ nدنnية وال تnفزعnوا عnن شnدائnد األمnور ا ّلnتي كnانnت فnي صnحائnف الnقدرة م ً
قّ nدر لّ n
nصبر وهnnذا مnnا قnnضي حnnكمه عnnلى محnّ nمد
nكل الnnحسنات فnnي الnnكتاب جnnزا ًء محnnدو ًدا إالّ الّ n
nصابnnرون أجnnرهnnم بnnغير حnnساب ...ثّ nم اعnnلموا بnnأ ّن اهلل جnnعل
رسnnول اهلل مnnن قnnبل وإنّnnما يnnوفّnnى الّ n
nصبر قnميص املnرسnلني بnحيث مnا بnعث مnن نnبيّ وال مnن رسnول إالّ وقnد زيّnن اهلل هnيكله بnرداء
ال ّ
nلصابnر فnي
nصبر لnيصبر فnي أمnر اهلل وبnذلnك أخnذ اهلل العهnد عnن ك ّnل نnبيّ مnرسnوالً ،ويnنبغي ل ّ
ال ّ
أ ّول األمnnر بnnأن يnnصبر فnnي نnnفسه بnnحيث يnnمسك نnnفسه عnnن الnnبغي والnnفحشاء والّ n
nشهوات وعnnن
nصابnريnن مnكتوبًnا ،ثnم يnصبر فnي الnباليnا
ك ّnل مnا أنnهاه اهلل فnي الnكتاب لnيكونَّ nن فnي األلnواح مnن ال ّ
فnnيما نnnزل عnnليه فnnي سnnبيل بnnارئnnه وال يnnضطرب عnnند هnnبوب أريnnاح الnnقضاء وتnnم ّوج أبحnnر الnnقدر
في جبروت اإلمضاء ويكون في دين اهلل مستقيما...
األ ّيام التّسعة ،ص115

!٣۳٨۸

 26نيسان/أبريل  18شهر الجالل
ق nnد ط nnلع ج nnمال ال nnقدس ع nnن خ nnلف ال nnحجاب وإ ّن ه nnذا ل nnشيء ُعnnجاب ،وان nnصعقت األرواح م nnن
نnار االنجnذاب وإ ّن هnذا ألم ٌnر ُnعnجاب ،ثnم أفnاقnت وطnارت إلnى سnرادق الnقدس فnي عnرش ال ِnقباب
وإ ّن هnذا لس ّnر ُnعnجاب ،قnل كnشفت حnور الnبقاء عnن وجnهها الnنِّقاب وتnعالnى جnمال بnدع ُnعnجاب،
nسحاب وإ ّن هnذا لnنور ُعnnجاب ،ورمnت بnلحاظnها رمnي
وأشnرقnت أنnوار الnوجnه مnن األرض إلnى ال ّ
الّ n
nشهاب وإ ّن هnnذا لnnرمnnي ُعnnجاب ،وأحnnرقnnت بnnنار الnnوجnnه كnّ nل األسnnماء واأللnnقاب وإ ّن هnnذا لnnفعل
nطرف ُnعnجاب ،إذًا اهnتزّت هnياكnل
nطرفnها إلnى أهnل األرض والnتّراب وإ ّن هnذا ل ْ
ُnعnجاب ،ونnظرت ب ْ
الnnوجnnود ثnnم غnnاب وإن هnnذا ملnnوت عnnجاب ثnnم ظهnnرت مnnنها الّ n
nسوداء كnnطراز الnّ nروح فnnي
nشعرة الّ n
ظ nnلمة ال ُ nعقاب وإ ّن ه nnذا ل nnلون ُعnnجاب ،وس nnطعت م nnنها روائ nnح ال nّ nروح واألط nnياب وإ ّن ه nnذا مل nnسك
ُnع nnجاب ،ب nnيده nnا ال nnيمنى الخ nnمر الح nnمراء وف nnي اليس nnرى ق nnطعة م nnن ال nnكباب وإ ّن ه nnذا ل nnفضل
ّ
محمر و ُ
خضاب وإ ّن هذا ألمر ُعجاب.
العشاق
ُعجاب ،وكفُّها بدم
ّ
األ ّيام التّسعة ،ص138

!٣۳٩۹

 27نيسان/أبريل  19شهر الجالل
السnnلطان الnnعظيم إنّnnي
إنّnnي أنnnا اهلل ال إلnnه إالّ أنnnا الnّ nرحnnمن الnّ nرحnnيم إنّnnي أنnnا اهلل ال إلnnه إالّ أنnnا ّ n
أن nnا ال nnذي ُ
خnnلِقت امل nnوج nnودات ب nnأم nnري وذرئ nnت امل nnمكنات ج nnو ًدا م nnن ع nnندي وأن nnا امل nnقتدر ع nnلى م nnا
أشnnاء وأنnnا الnnعليم الnnحكيم .وبnnأمnnري أشnnرقnnت الّ n
nسماء وغnنّت عnnندلnnيب الnnقدس
nشمس عnnن أفnnق الّ n
بnأ ّن هnذا لج ُ
nمال اهلل فnي نnاسnوت الnبداء وظnهور اهلل فnي مnلكوت الnعلى وبnطون اهلل فnي جnبروت
الnبقاء وسnاذج الnقدم فnي هnذا الnقميص املnنير الnبيضاء كnذلnك كnنت مnن أ ّول ك ّnل أ ّول إلً nها فnر ًدا
nكما
nقتدرا عnnزي nزًا ق nيّو ًمnnا وأكnnون سnnلطانًnnا مnnل ًكا حً n
أح ً nدا وتnً nرا صnnم ًدا بnnاق nيًا دائnً nما ح nيًّا مnnري ً nدا مً n
دائما كائنًا معبو ًدا.
قادرا أزالً أب ًدا حيًّا
عاملًا
ً
ً
آثار قلم أعلى ج) 4املقدمة(

!٤٠۰

 28نيسان/أبريل  1شهر الجمال
 ...هnل كnان مnن ذي روح ٍ لnيقول لnم أو بnم أو يnنطق بnني يnديnنا ال فnو نnفسي الnعزيِ nز الnعليم ِ ذ ّلnnت
ك ُّnل ال ّnرقnاب لnوجnهيَ الnعزيnز الجnميل وخnضعت ك ّnل األعnناق لسnلطانnيَ الnعزيnز الجnميل وخnضعت
سnمّ
ك ّnل األعnناق لسnلطانnيَ الnعزيnز املnنيع .قnد ُ nكnنز فnي هnذا الnغالم مnن لnحن لnو يظهnر أقnل مnن ُ n
اإلب nnرة ل ّ n
nتوج nnه
nصفر األوراق وت nnسقط األث nnمار م nnن األش nnجار وتخ nّ nر األذق nnان وت n ّ n
nتندك ال nnجبال وت n
ّ
ال nnوج nnوه له nnذا امل nnلك ال nnذي تج nnده ع nnلى ه nnيكل الn nنّار ف nnي ه nnيئة الn nنّور وم nّ nرة تشه nnده ع nnلى ه nnيئة
األمnواج فnي هnذا البحnر املّ nواج وم ّnرة تشهnده ك ّ
nالشجnرة الnتي أصnلها ثnابnت فnي أرض الnكبريnاء
وارت nnفعت أغ nnصان nnها ث ّ nم أف nnنان nnها إل nnى م nnقام ال nnذي ص nnعدت ع nnن وراء ع nnرش ع nnظيم ،وم nّ nرة تج nnده
عnلى هnيكل املnحبوب فnي هnذا الnقميص الnذي لnن يnعرفnه أحnد مnن الnخالئnق أجnمعني .ولnو يnريnدون
عرفانه إذًا ينصعقون في أرواحهم إالّ من أتى ربّه بقلب سليم...
آثار قلم أعلى ج ،4ص3 – 2

!٤١۱

 29نيسان/أبريل  2شهر الجمال
nلما أخnnذ فnnرح اهلل كnّ nل مnnا سnnواه فnّ nك الnّ nروح األعnnظم شnnفتيه مnّ nرة أخnnرى ،نnnادى وقnnال يnnا أهnnل
...فّ n
nسموات واألرض ثnم يnا أهnل جnبروت األمnر والخnلق طnوبnى آلذانnكم بnما سnمعت آيnات
مnلكوت ال ّ
الnوصnل والnوصnال ،إذًا فnاسnتمعوا حnديnث الnبعد والnفراق بnما أراد أن يخnرج عnن شnطر الnعراق
ن nيّر الnnفراق بnnما أ ّكnnد هnnذا املnnيثاق فnnي أوراق اهلل املnnقتدر الnnعليم الnnحكيم .قnnد فnnزع بهnnذا ال nنّداء
nسماء وارتnفع ضnجيجهم ثnم صnريnخهم عnلى شnأن خ ّnرت الnوجnوه عnلى الnتّراب
سّ nكان األرض وال ّ
بح nnزن ع nnظيم .ف nnيا ع nnجبًا م nnن ه nnذا ال nnفراق األص nnعب ال nnعظيم ،وت nnحيّر به nnذا ال nنّداء م nnأل ال nnغيب
والnشهود وبnلغوا فnي تnلك الnحالnة إلnى مnقام نسnت الnكاف ركnنها الnنّون والnحبيب جnمال مnحبوبnه
nلما ب nnلغ األم nnر إل nnى ه nnذا امل nnقام
ال nnعزي nnز الح nnميد ،ف nnوا ح nnزنً nnا م nnن ه nnذا ال nnقضاء امل nnثبت امل nnبني .ف ّ n
تحnّ nرك جnnمال الnnقدم فnnي نnnفسه وتحnّ nركnnت كnّ nل األشnnياء فnnي سnّ nرهnnا وجهnnرهnnا إلnnى أن قnnام وقnnامnnت
السموات واألرضني...
بقيامه قيامة العظمى بني ّ
األ ّيام التّسعة ،ص169 – 168

!٤٢۲

 30نيسان/أبريل  3شهر الجمال
 ...قnnل يnnا مnnأل الnnبيان تnnاهلل قnnد ظهnnر عnnليّ فnnي قnnميص أخnnرى وإنّnnه سnّ nمي فnnي مnnلكوت األسnnماء
بnالحسnني وفnي جnبروت الnبقاء بnالnبهاء وفnي الهnوت الnعماء بهnذا االسnم ا ّلnnذي ظهnر عnلى هnيكل
الnغالم فnتبارك اهلل أحnسن الnخالnقني .قnل يnا معشnر البشnر تnاهلل الnحقّ قnد ظهnر مظهnر الnقدر فnي
هnnذا املnnنظر األكnnبر بnnطراز ا ّلnnذي تnnحيّرت عnnنه أفnnئدة كnّ nل ذي ذكٍ n
nاء ونnnظر .قnnل يnnا مnnأل املشnnركnnني
ٍ
nتمسك بهnذا الnحبل الّ nد ّريّ
nفر إالّ بnأن يnنقطع ع ّnما عnنده وي ّ
ب ّ
nفرون بnاهلل لnم يnكن ألحnد م ّ
nأي جnهة ت ّ
األنnور .قnل تnاهلل إنّnه آليnة الnكبرى بnينكم وجnمال اهلل فnيكم وإنّnه لس ّnر مسnتتر وإنّnه لقهnر اهلل عnلى
املشnnركnnني وإ ّن قهnnره أدهnnى وأمnّ nر .قnnل بnnه يnnعذّب اهلل ا ّلnnذيnnنهم ك nذّبnnوا بnnآيnnات اهلل ث ّ nم بnnالnnقدر .قnnل
nتقر .قnل إنّnا لnو نnريnد لننش -خnل ًقا آخnر وإنّnا
nفروا إلnى اهلل ربّnكم وال تشnركnوا بnه وإ ّن إلnيّ املس ّ
ف ّ
كnنّا عnلى ك ّnل ش ٍ
nيء لnقاد ٍر مnقتدر .ك ّnل شnيء فnي قnبضة قnدرتnنا ويnعرف ذلnك ك ّnل ذي عnلم وفnكر.
الح ُمر...
قل يا قوم إن تكفروا بهذه اآليات
فبأي حديث آمنتم بعليّ من قبل فتب ّينوا يا مأل ُ
ّ
آثار قلم أعلى ج ،4ص10 – 9

!٤٣۳

 1أ ّيار/مايو  4شهر الجمال
nسماء أن اسnتمعوا شnهادة اهلل مnن لnسان ربّnكم األبnهى ،إنّnه شهnد لnنفسه
أن يnا مnأل األرض وال ّ
بnnنفسه قnnبل أن تnnرفnnع سnnماء أمnnره وسnnحاب قnnضائnnه بnnأنّnnهم ال إلnnه إالّ هnnو ،وا ّلnnذي ظهnnر إنّnnه السnnم
nسموات واألرض nnني ،شه nnد اهلل ل nnنفسه
األع nnظم ب nnه ث nnبت ب nnره nnان ال nnقدم وح ّ n
nجته ع nnلى م nnن ف nnي ال ّ n
ب nnنفسه ب nnأنّ nnه ال إل nnه ال ه nnو ،وا ّل nnذي أت nnى ب nnال nnحقّ إنّ nnه مظه nnر أس nnمائ nnه ال nnحسنى وم nnطلع ص nnفات nnه
الnعليا ،بnه دلnع لnسان الفجnر عnن أفnق الnبقاء ونnطق ال ّnروح األعnظم عnند سnدرة املnنتهى ،بnأنّnه هnو
امل nnقصود ف nnي م nnدائ nnن األس nnماء وامل nnذك nnور ف nnي أل nnواح ا ّلnnتي ن nزّل nnت م nnن س nnماء م nnشيّة ربّ nnكم م nnال nnك
األرض وال nnسماء ،وإنّ nnه لس nnبب األع nnظم ب nnني األم nnم ق nnد ظه nnر ل nnحيوة ال nnعامل nnني ،شه nnد اهلل ل nnذات nnه
nصفات بnأنّnه ال إلnه إالّ هnو ،وا ّلnnذي أتnى عnلى
بnذاتnه قnبل خnلق املnمكنات وقnبل ظnهور األسnماء وال ّ
سnnحاب الnnقضاء إنّnnه لnnوديnnعة اهلل بnnينكم ومظهnnر ذاتnnه فnnيكم وإنّnnا حnnينئذ مnnن أفnnقه نشهnnد ونnnرى
قرت أهل الفردوس...
وندعو من في األرض
ّ
والسماء بهذا الجمال ا ّلذي منه ّ
األ ّيام التسعة ،ص 166

!٤٤

 2أ ّيار/مايو  5شهر الجمال
 ...وتnوقnف فnي الnرضnوان جnمال الnرحnمن إثnني عشnر يnو ًمnا وفnي ك ّnل يnوم ولnيلة يnطوفّ nن حnول حnول
سnn nرادق الnn nعظمة وخnn nباء الnn nعصمة قnn nبائnn nل مnn nإل األعnn nلى واملnn nالئnn nكة املnn nقربnn nني وأرواح املnn nرسnn nلني
وي nnحفظ ّن ويح nnرسّ n nن أه nnل اهلل م nnن ج nnنود ال nnشياط nnني ف nnتبارك اهلل ال nnذي أظه nnر ه nnذا ال nnرض nnوان
الnnعزيnnز املnnنيع ،وفnnي حnnني يnnنزل ّ nن أهnnل غnnرفnnات الnnجنان بnnأبnnاريnnق مnnن كnnوثnnر ال nظّهور وأكnnواب مnnن
ني بnnها أهnnل خnnباء املجnnد وفسnnطاط عnزٍّ مnnنير ،فnnتبارك اهلل مظهnnر هnnذا
ّn
السnnلسبيل الnطّهور ويnnسق ّ
nلما ت ّ nم مnnيقات الجnnلوس وأتnnى حnnكم الnّ nركnnوب إذًا قnnام جnnمال الnّ nرحnnمن
الnnفضل األمnnنع املnnحيط ،فّ n
السnnبحان ال nnذي ظه nnر ب nnني األك nnوان
وخ nnرج ع nnن ال nّ nرض nnوان ورك nnب ع nnلى خ nnير ال nnحصان ،ف nnتبارك ّ n
nسموات واألرض nnني ،ف nnلما خ nnرج ضn nجّ ال nّ nرض nnوان وأش nnجاره
بس nnلطان nnه ال nnذي اس nnتعلى ع nnلى ال ّ n
nصحاري ث nnم
وأوراق nnه وأث nnماره وج nnداره وه nnواؤه ث nnم أرض nnه وب nnنائ nnه واس nnتبشر أه nnل ال nnبراري وال ّ n
كnثيبها وتnرابnها ،كnذلnك اسnتوى جnمال الnكبريnاء عnلى ال ّnرفnرف الحnمراء بnما كnان نnاظ ًnرا الnى حnكم
القضاء ا ّلذي رقم من إصبع اهلل العليّ األبهى على الورقة املباركة البيضاء...
التسعة ،ص 171
األ ّيام
ّ

!٤٥

 3أ ّيار/مايو  6شهر الجمال
nلموا وتnnعالnnوا يnnا مnnأل األسnnماء ثnnم اسnnرعnnوا وتnnقربnnوا يnnا مnnأل األعnnلى ه ّ nللوا وتهnnرولnnوا يnnا أهnnل
 ...هّ n
اإلنnشاء أن اسnتمعوا يnا أهnل األرض نnدائnي األحnلى م ّnرة أخnرى وال تحnرمnوا أنnفسكم ع ّnما قّ nدر
nفرسnnوا إن بnnيدي الnnيمنى صnnحيفتي الحnnمراء وفnnي
لnnكم فnnي مnnلكوت nيَ األعnnلى .أن انnnظروا ثnnم تّ n
اليسnرى رحnيقي األصnفى ا ّلnذي ف ّnك خnتمه بnاسnمي األبnهى ،تnاهلل بnه مnاج البحnر األعnظم وم ّnرت
ال nnجبال وأخ nnذت الn nزّالزل ق nnبائ nnل األرض ف nnي األق nnطار .وب nnه ان nnفطرت س nnماء األوه nnام وان nnش ّقت
أراضnي قnلوب ا ّلnnذيnن كnفروا بnاملnبدء واملnآب والحnمد هلل الnذي أسnمع أحnبائnه حnفيف أفnنانnه عnلى
السnدرة ا ّلnتي أحnاطnت ظnاللnها اآلفnاق تnبارك وتnعالnى مnن أسnمعهم نnدائnه ودعnاهnم بnنفسه لnنفسه
ّn n
وعnّ nرفnnهم جnnمالnnه وط nيّرهnnم فnnي هnnوائnnه وع ّ nلمهم صnnراطnnه وألnnهمهم ذكnnره وثnnنائnnه وأشnnرح صnnدورهnnم
لnnبيانnnه وقnnلوبnnهم السnnتوائnnه ورزقnnهم رحnnيق وحnnيه وكnnوثnnر إلnnهامnnه وأنnnطقهم بnnكلماتnnه إنّnnه لnnهو الnnفرد
الذي ال يضره همزات املشركني والواحد الذي ال يمنعه ِ
شرك ّ
الشياطني...
ّ
آثار قلم أعلى ج ،6ص 305 – 304

!٤٦

 4أ ّيار/مايو  7شهر الجمال
...إيّ nnاك nnم ي nnا أحn nبّائ nnي أن ت nnنكروا ف nnضل ع nnبادي ال nnحكماء ال nnذي nnن ج nnعلهم اهلل م nnطال nnع اس nnمه
nصنائ nnع واألم nnور ا ّل nnتي ب nnها ي nnنتفع ك nلّ
nصان nnع ب nnني ال nnعامل nnني أف nnرغ nnوا جه nnدك nnم ليظه nnر م nnنكم ال ّ n
ال ّ n
nتبرأ عnن ك ّnل جnاهnل ظّ nن بnأ ّن الnحكمة هnو الnتّك ّلم بnالnهوى واإلعnراض عnن اهلل
صnغير وكnبير .إنnا ن ّ
مnnولnnى الnnورى كnnما نnnسمع الnnيوم مnnن بnnعض الnnغافnnلني .قnnل أ ّول الnnحكمة وأصnnلها هnnو اإلقnnرار بnnما
nسياسnة الnتي كnانnت در ًnعnا لnحفظ بnدن الnعالnم تnف ّكروا لnتعرفnوا
بnيّنه اهلل أل ّن بnه اسnتحكم بnنيان ال ّ
مnا نnطق بnه قnلمي األعnلى فnي هnذا الّ nلوح الnبديnع .قnل ك ّnل أمnر سnياسnيّ أنnتم تnتك ّلمون بnه كnان
تحت كلمة من الكلمات ا ّلتي نزّلت من جبروت بيانه العزيز املنيع.
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 129

!٤٧۷

 5أ ّيار/مايو  8شهر الجمال
خ nْ nر م nnدائ nnن ال nnقلوب به nnذا ال nذّك nnر األع nnظم وك nnن م nnناديً nnا ب nnني األم nnم به nnذا االس nnم ا ّل nnذي ب nnه
 ...س ّn
nصيحة قnد أتnى املnختار بسnلطان الnعظمة
الصخnرة بnأعnلى ال ّ
أخnذت الnزالزل ك ّnل الnقبائnل ونnادت ّ
nتوج nnه أح nnد ب nnقلبه إل nnى ق nnبلة ال nnوج nnود ليج nnد رائ nnحة الn nتّقدي nnس م nnن ه nnذا
واالق nnتدار ل nnعمري ل nnو ي n ّ n
الnnقميص ا ّلnnذي بnnه فnnاحnnت نnnفحات الnnرحnnمن فnnي ال ّ nديnnار .كnnم مnnن عnnالnnم احnnتجب الnnيوم وكnnم مnnن
جnnاهnnل سnnرع إلnnى أن دخnnل مnnلكوت ربّnnه الnnغني املnnتعال .كnnم مnnن ذي حnnكمة مnnنعته االوهnnام وكnnم
كس nnر األص nnنام بس nnلطان رب nnه امل nnقتدر ال nnعزي nnز ال nnعالم .ط nnوب nnى مل nnن أخ nnذت nnه ن nnفحات
م nnن ص nnبيٍّ ّn n
اآليnn nات عnn nلى شnn nأن خnn nرق األحnn nجاب قnn nام وقnn nال يnn nا قnn nوم قnn nد أتnn nى الnn nقيّوم أن انnn nظروا يnn nا أولnn nي
األبnnصار ...تnnو ّكnnل عnnليه فnnي كnnل األمnnور يnnنبغي أن يnnكون مnnرادك مnnا أراده اهلل ألنّnnك أنnnت االسnnم
األ ّول فnي الnكتاب .قnد قnضينا لnك ولnذريّnتك مnا يnثبت بnه ذكnركnم فnي اإلبnداع .إنّnا قّ nدرنnا لnك مnا ال
أدر ْكn nتَه الnn nيوم لnn nعمري لnn nو تnn nعرف تخnّ n nر عnn nلى ال n nتّراب وتnn nقول لnn nك الحnn nمد يnn nا مnn nن أحnn nاط فnn nضلك
الكائنات...
كتاب مبني ،ص 98

!٤٨۸

 6أ ّيار/مايو  9شهر الجمال
 ...ي nnا م nnأل األرض اع nnلموا ان أوام nnري س nnرج ع nnناي nnتي ب nnني ع nnبادي وم nnفات nnيح رح nnمتي ل nnبري nnتي
كnذلnك نnزّل األمnر مnن سnماء مnشيّة ربّnكم مnال ِnك األديnان .لnو يجnد أحٌ nد حnالوة الnبيان ا ّلnnذي ظهnر
مnnن فnnم مnnشيّة الnّ nرحnnمن لnnينفق مnnا عnnنده ولnnو يnnكون خnnزائnnن األرض ك ّ nلها لnnيثبت أمnً nرا مnnن أوامnnره
nمر عnْ nرف قnnميصي وبnnها تnnنصب أعnnالم
املشnnرقnnة مnnن أفnnق الnnعنايnnة واأللnnطاف .قnnل مnnن حnnدودي يّ n
الnنّصر عnلى الnقنن واألتnالل .قnد تnك ّلم لnسان قnدرتnي فnي جnبروت عnظمتي مnخاطnبًا لnبريّnتي أن
ٍ
nحبيب وجnد عnرف املnحبوب مnن هnذه الnكلمة ا ّلnnتي فnاحnت
اعnملوا حnدودي حnبًّا لجnمالnي طnوبnى ل
مnnنها نnnفحات الnnفضل عnnلى شٍ n
nأن ال تnnوصnnف بnnاألذكnnار .لnnعمري مnnن شnnرب رحnnيق اإلنnnصاف مnnن
أيادي األلطاف إنّه يطوف حول أوامري املشرقة من أفق اإلبداع...
الكتاب األقدس ،ص 3

!٤٩۹

 7أ ّيار/مايو  10شهر الجمال
 ...فnاعnرف بnأ ّن لnلحيوة مnقامnني مnقام يnتع ّلق بnظاهnر البشnريّnة فnي جسnد الnعنصريّnة وهnذا مnعلوم
عnnند جnnنابnnك وعnnند كnّ nل مnnن عnnلى األرض بnnمثل الّ n
nسماء .وهnnذه الnnحياة تnnفنى
nشمس فnnي وسnnط الّ n
nفر ألحnد .وأ ّمnnا الnحياة ا ّلnnتي هnي املnذكnور فnي
مnن مnوت الnظّاهnريّnة وهnذا حnقّ مnن عnند اهلل وال م ّ
ك nnتب األن nnبياء واألول nnياء ل nnم ي nnكن إال ال nnحياة ال nnعرف nnان nيّة أي ع nnرف nnان ال nnعبد آي nnة تج ّ nلي مج ّ nليه ب nnما
تجّ nلى بnه بnنفسه وإيnقانnه بnلقاء اهلل فnي مnظاهnر أمnره وهnذه هnي الnحياة الnطيّبة الnبا ّقnية الّ nدائnمة
ا ّلnnتي مnnن يnnحيى بnnه لnnن يnnموت أبً nدا ويnnكون بnnاقnيًا بnnبقاء ربّnnه ودائnً nما بnnدوام بnnارئnnه والnnحياة األ ّولnيّة
ا ّلnnتي كnnانnnت مnnتع ّلقة بnnالجسnnد الnnعنصريّnnة يnnنفد بnnما ن nزّل مnnن عnnند اهلل "كnّ nل نnnفس ذائnnقة املnnوت"
والnحياة الnثّانnويّnة ا ّلnتي كnانnت مnن املnعرفnة مnا تnنفد كnما نnزّل مnن قnبل فnلنحيينّه حnياة طnيّبة .وفnي
مnقام أخnرى فnي ذكnر ّ
الشهnداء "بnل أحnياء عnند ربّnهم يnرزقnون" ،ومnا ورد فnي األخnبار "املnؤمnن
حيّ في ال ّدارين"...
آثار قلم أعلى ج ،3ص 55 – 54

!٥٠۰

 8أ ّيار/مايو  11شهر الجمال
 ...أن يnا ق ّnرة الnبقاء قnل تnاهلل إنّnا مnا نnزّلnنا فnي األلnواح كnلمة عnلى لnحن الnبديnع ع ّnما ألnقينا عnلى
الnقلم مnن أسnرار الnقدم ألَنّnا وجnدنnا مnأل الnبيان فnي سnكر وغnفلة ووهnم لnن يnقاس بnملل األخnرى
لnذا سnتَر عnنهم هnيكل الnكبريnاء جnمالnه األنnور األعnلى بnألnف ألnف حnجاب مnن الnنّور لnئال يnرتّ nد إلnيه
األبnصار مnن هnؤالء الnخائnنني .إذًا فnاب ِnك بnما ورد عnليّ مnن ا ّلnnذيnنهم كnفروا وأشnركnوا وكnانnوا فnي
مسnتنا مnن الnكافnريnن
nسنا مnن األحnباب ألشّ nد وأعnظم عnما ّ n n
أنnفسهم َملِnن املnحتجبني .فnواهلل مnا م ّ
nنفطر الnnسماء وتnnنشقَّ األرض وتُnnنسف الnnجبال وتnnنعدم قnnوائnnم الnnعرش وتنهnnدم أركnnان
تnnكاد أن تn
َ
ال nnفردوس وتح nnرق أف nnئدة امل nnقرب nnني .اذًا ي nnبكي ق nnلم األم nnر وت nnضجّ ورق nnاء ال nnبقاء وت nnصحّ ح nnمام nnة
الnnعماء بnnما أراد اهلل أن يُ nث ْ ِبت لnnعباده إيnnمانnnه بnnعد ا ّلnnذي كnٌ nل خnnلقوا بnnأمnnره ويشهnnد بnnذلnnك كnnل مnnا
nسموات واألرضnnني .قnnل يnnا قnnوم إنّnnا آمnnنا بnnرسnnل اهلل وصnnفوتnnه وبnnما نnnزل عnnليهم مnnن
خnnلق بnnني الّ n
آيات اهلل العزيز املنزل الكريم...
آثار قلم أعلى ج ،4ص 52
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 9أ ّيار/مايو  12شهر الجمال
 ...قnد اخnترنnا الnباليnا إلصnالح الnعالnم واتnحاد مnن فnيه .إيّnاكnم أن تnتك ّلموا بnما يnختلف بnه األمnر
كnذلnك يnنصحكم ربّnكم الnغفور ال ّnرحnيم .زيّnنوا أنnفسكم بnطراز الnعبوديّnة هلل الnحقّ لnتحيط الnجهاتِ
nسماء ا ّل nnتي ارت nnفعت به nnذا االس nnم ال nnعظيم .ب nnال nnعبودي nnة
nوار ا ّل nnتي أش nnرق nnت م nnن أف nnق ه nnذه ال ّ n
األن ُ n
nتوجnnه الnnوجnnوه الnnى مnnطلع آيnnات ربّnnكم الnnعزيnnز الnnكريnnم .كnnم مnnن عٍ n
nباد إذا
يظهnnر قْ nدر الnnبريّnnة بnnها تّ n
رأوا أن األمnر عnال ا ّدعnوا مnا ضnاع بnه مnا أراد مnوالهnم الnقديnم ،إذا هnبّت روائnح االفnتتان انnقلبوا
وإذا م nّ nرت ن nnسائ nnم االط nnمينان اع nnترض nnوا ع nnلى اهلل م nnال nnك ي nnوم الّ n nدي nnن ...ق nnم ل nnنصرة أم nnر ربّ nnك
بnالnذّكnر والnبيان كnذلnك أمnر ال ّnرحnمن فnي األلnواح إنّnه لnهو الnحاكnم عnلى مnا بnريnد ...قnل يnا قnوم هnذا
السnnدرة الحnnمراء عnnلى الnnبقعة ال nنّوراء إنّnnه ال إلnnه إال أنnnا
يnnوم االصnnغاء أن اسnnتمعوا ال nنّداء مnnن ّ n
الواحد الفرد العزيز الجميل .دعوا الورى عن ورائكم ثم أقبلوا بقلوبكم إلى مطلع اإللهام...
كتاب مبني ،ص 100
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 10أ ّيار/مايو  13شهر الجمال
nصنائ nnع
ي nnا أه nnل ال nnبهاء ق nnد وج nnب ع nnلى ك nّ nل واح nnد م nnنكم االش nnتغال ب nnأم nnر م nnن األم nnور م nnن ال ّ n
واالقتراف وأمثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحقِّ تف ّكروا يا قوم في رحمة اهلل
وألnطافnه ثnم اشnكروه فnي الnعشيّ واإلشnراق ال تnضيِّعوا أوقnاتnكم بnالnبطالnة والnكسالnة واشnتغلوا
بnما يnنتفع بnه أنnفسكم وأنnفس غnيركnم كnذلnك قnضي األمnر فnي هnذا الّ nلوح ا ّلnnذي الحnت مnن أفnقه
nمسكوا ب nnحبل األس nnباب
ش nnمس ال nnحكمة وال nتّبيان .أب nnغض ال nnناس ع nnند اهلل م nnن ي nnقعد وي nnطلب ت ّ n
مnnتو ّكnnلني عnnلى اهلل مسnبّب األسnnباب .قnnد حnِّ nرم عnnليكم تnnقبيل األيnnادي فnnي الnnكتاب هnnذا مnnا نُnnهيتم
ع nnنه م nnن ل nnدن ربّ nnكم ال nnعزي nnز ال nnح ّكام .ل nnيس ألح nnد أن يس nnتغفر ع nnند أح nٍ nد ت nnوب nnوا ال nnى اهلل ت nnلقاء
أنفسكم إنّه لهو الغافر املعطي العزيز الت ّواب.
الكتاب األقدس ،ص 10
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 11أ ّيار/مايو  14شهر الجمال
 ...ق nnل ل nnيس ألح nٍ nد أن ي nnمتحن اهلل ف nnي ه nnذا ال nظّهور ب nnل اهلل ي nnمتحن م nnن ي nnشاء ،اتّ nnقوا اهلل وال
تnتّبعوا ك ّnل مش ٍ
nرك مnريnب .أن اخnتاروا مnا اخnتاره اهلل بnفضله وال تnع ّلقوا إيnمانnكم بnأهnوائnكم بnل
ب nnما ظه nnر والح م nnن أف nnق ال nnفضل ك nnذل nnك أُم nnرت nnم ف nnي ال nnبيان م nnن ل nnدى ال nnرح nnمن إن أن nnتم م nnن
والسnلطنة ظهnرت
ّn n
الnعارفnني .قnل أمnا يnكفيكم مnا ظهnر فnي هnذا الnظّهور تnاهلل إ ّن الnقدرة أحnاطnت
nات الح nnت وال nnبيّ ِ
واآلي ِ n
نات أش nnرق nnت ط nnوب nnى مل nnن أق nnبل وأخ nnذت nnه ن nnسمة اهلل ف nnي ه nnذا ال nnيوم املش nnرق
روحnnا مnnن
املnnنير ...ثnnم اعnnلم إنّnnا مل ّnا أردنnnا الnتّبليغ خnnلقنا الnnبديnnع بnnكلمة مnnن عnnندنnnا ثnnم نnnفخنا فnnيه ً
nقر ا ّلnذي قّ nدر فnي لnوح حnفيظ.
لnدنّnا .إذا تّ nم خnلقه سnرع كnجبل الnنّار بnكتاب ربّnك املnختار إلnى امل ّ
nفجار ونnزّلnنا فnيه مnن ك ّnل ش ٍ
وفnيه أظهnرنnا االقnتدار عnلى ش ٍ
nأن مnا تnطير بnه
nأن اضnطربnت أركnان ال ّ
أفnnئدة الnnعارفnnني .إن فnnزت بnnه ِ
أن اقnnرأ وتnnف ّكر فnnيما نnزّل فnnيه لnnتطلع بnnقدرة ربّnnك بnnعد ا ّلnnذي سnnجن
جالسا تحت سيوف الظّاملني.
في أخرب ال ّديار ويكون
ً
كتاب مبني ،ص 101 – 100
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 12أ ّيار/مايو  15شهر الجمال
 ...وق nnول nnه ك nnان nnت رج nnاله ك nnالn nنّحاس م nnا أراد ب nnذل nnك إالّ اس nnتقام nnته ح nnني ا ّل nnذي ي nnسمع ن nnداء اهلل
»فnnاسnnتقم كnnما أمnnرت« ليسnnتقيم عnnلى أمnnر اهلل ويnnقيم عnnلى صnnراط قnnدرة اهلل بnnحيث لnnو يnnنكروه
nسموات واألرض مnا ت ّ
nفر ع ّnما أمnره اهلل فnي التّشnريnع
ك ّnل مnن فnي ال ّ
nزل قnدمnاه عnن الnتّبليغ ومnا ي ّ
ويnكون رجnاله كnالnجبال الnباذخnة والnقلل ال ّ
nتحكما فnي طnاعnة اهلل وقnيّو ًnمnا فnي
nشامnخة ويnكون مس
ً
ٍ
nعرض وال يnnندمnnه إنnnكار كnnاف nرٍ
إظnnهار أمnnره وإبnnراز كnnلمته وال يnnر ُّده مnnنع مnnانnnع وال يnnص ُّده نnnهي مn
وكّ nلما يشهnد مnن اإلنnكار والnبغضاء والnكفر والnفحشاء يnزداد فnي مnحبّة اهلل ويnزيnد ال ّ
nشوق فnي
nحاسnا أحnكم
قnلبه ويnكثر الnولnه فnي فnؤاده ويnنوح الnعشق فnي صnدره .هnل شهnدت فnي األرض ن ً n n
مnن ذلnك أو حnديً nدا أشّ nد مnن ذلnك أو جnبل أسnكن مnن هnذا ألنّnه يnقوم بnرجnاله فnي مnقابnلة ك ّnل مnن
عnلى األرض وال يnخاف مnن أحnد .مnع مnا أنnت تnعرف فnعل الnعباد فسnبحان اهلل مnسكنه ومnبعثه
وإنّه هو املقتدر عل ما يشاء وإنّه هو املهمني الق ّيوم...
آثار قلم أعلى ج ،3ص 64 – 62
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 13أ ّيار/مايو  16شهر الجمال
 ...أن يnnا أشnnرف اسnnمع مnnا يnnلقيك لnnسان الnnقدم وال تnnكن مnnن الnnغافnnلني .وإ ّن اسnnتماع نnnغمة مnnن
نnnغمات ربّnnك ليجnnذب الnnعاملnnني لnnو يnnتوجnnه ّن إلnnيها بnnسمعٍ طnnاهٍ nر بnnديnnع .وإ ّن األسnnماء لnnو يخِّ nلصنّ
أنnفسهم عnن حnدودات اإلنnشاء لnيصير ّن كّ nلها االسnم األعnظم لnو أنnت مnن الnعارفnني .أل ّن جnمال
ال nnقدم ق nnد تجّ n nلى ع nnلى ك nّ nل األش nnياء ب ّ n
nكل األس nnماء ف nnي ه nnذه األيّ nnام امل nnق ّدس ال nnعزي nnز امل nnنيع...
فوعمري لو يرفع اليوم أيادي ِّ
الرجاء من مليك
كل املمكنات
ً
خالصا عن اإلشارات إلى شطر ّ
جnع ّن أيnاديnهم
nسموات واألرض لnيعطينّهم بnفضله الnعميم قnبل أن يnر ِ n
األسnماء ويnسألnنّه خnزائnن ال ّ
إلnnيهم وكnnذلnnك كnnان رحnnمته عnnلى الnnعاملnnني مnnحيطا .قnnل يnnا قnnوم ال تnnمنعوا أنnnفسكم عnnن فnnضل اهلل
ورحnnمته ومnnن يnnمنع إنّnnه عnnلى خسnnران عnnظيم ...قnnل إ ّن دلnnيله نnnفسه ثnnم ظnnهوره ومnnن يعجnnز عnnن
عnرفnانnهما جnعل الnدلnيل لnه آيnاتnه وهnذا مnن فnضله عnلى الnعاملnني .وأودع فnي ك ّnل نnفس مnا يnعرف
به آثار اهلل ومن دون ذلك لن يتم حجته على عباده إن أنتم في أمره من املتف ّكرين...
مجموعة ألواح مباركه ،ص 213 – 211
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 14أ ّيار/مايو  17شهر الجمال
nقوي قnام عnلى أمnر ربّnه ومل ٍ
nناد يnنادي بهnذا االسnم بnالnحكمة والnبيان قnل يnا قnوم أيnن
 ...طnوبnى ل ّ
ا ّلnذيnن ظnلموا فnي األرض بnغير حnقّ وأيnن األس ّnرة والnتّيجان وأيnن ا ّلnذيnن حnاربnوا اهلل وأصnفيائnه
ق nnد أُك nnلوا ب nnما أَك nnلوا أم nnوال ال nنّاس ب nnال nnباط nnل إ ّن ربّ nnك لش nnدي nnد ال nnعقاب ،م nnا ي nnبقى إنّ nnه م nnا ق ّ nدر
nلمقرب nnني ك nnذل nnك ق nnضي األم nnر ف nnي األل nnواح ،ل nnعمري س nnيفنى م nnا ع nnند الn nنّاس وي nnبقى ال nnعزّة
لّ n
واالقnتدار ملnن أقnبل إلnى مnطلع األنnوار تnاهلل لnو يnسمعون صnريnر الnقلم األعnلى لnيأخnذنّnهم جnذب
اهلل عnnلى شnnأن يnnضع ّن املnnلك عnnن ورائnnهم ويnnقب ُل ّن إلnnى املnnلكوت .كnnذلnnك نnزّل مnnن سnnماء الnnجبروت
قnnي هnnذا الnnحني ا ّلnnذي يnnنطق لnnسان الnnعظمة املnnلك هلل املnnقتدر الnnعزيnnز الnن ّ ّوارَ ،مnثَلي كnnمثل ا ّلnnذي
ركnب البحnر وأخnذتnه األمnواج مnن ك ّnل الnجهات إنّnه فnي تnلك الnحالnة يnنادي الnبريّnة ويnدعnوهnم الnى
أملnثل هnذا املnحبوب يnنبغي الnثّناء أو الnبغضاء فnانnصفوا يnا أولnي اإلغnضاء
رب األربnاب قnل ِn n
اهلل ّ
وال تكونوا كا ّلذين رأَوا قدرة اهلل وأنكروها أال إنّهم من أصحاب النّيران...
اقتدارات ،ص 264
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 15أ ّيار/مايو  18شهر الجمال
 ...إ ّن الnنّاس نnيام لnو انnتبهوا لسnرعnوا بnالnقلوب الnى اهلل الnعليم الnحكيم .ونnبذوا مnا عnندهnم ولnو كnان
كnنوز الّ nدنnيا ك ّلها لnيذكnرهnم مnوالهnم بnكلمة مnن عnنده ...قnل ال تnفرحnوا بnما مnلكتموه فnي الnعشيّ وفnي
اإلشnراق يnملكه غnيركnم كnذلnك يnخبركnم الnعليم الnخبير .قnل هnل رأيnتم ملnا عnندكnم مnن قnرا ٍر أو وفnآء ال
nمر األريnاح و ُيnطوى بnساط عّ nزكnم
nمر أ ّيnام حnيوتnكم كnما ت ّ
ونnفسي ال ّnرحnمن لnو أنnتم مnن املnنصفني .ت ّ
األولني .تف ّكروا يا قوم أين أ ّيnامكم املاضية وأين أعصاركم الخالية طوبى أل ّيnام
كما ط ِوي بساط ّ
صnnرف nnت ف nnي ذك nnره ال nnحكيم .ل nnعمري ال ت nnبقى ع nزّة األع nزّآء وال زخ nnارف
م nnضت ب nnذك nnر اهلل وألوق nnات ُn n n
األغnنيآء وال شnوكnة األشnقيآء سnيفنى ال ّ
nكل بnكلمة مnن عnنده إ ّنnه لnهو املnقتدر الnعزيnز الnقديnر .ال يnنفع
الnنّاس مnا عnندهnم مnن األثnاث ومnا يnنفعهم غnفلوا عnنه سnوف يnنتبهون وال يجnدون مnا فnات عnنهم فnي
أ ّيnnام ر ّبnnهم الnعزيnز الحnميد .لnو يnعرفnون يnنفقون مnا عnندهnم لnتُ ْذكnر أسnماؤهnم لnدى الnعرش أال إ ّنnnهم
من امل ّيتني...
الكتاب األقدس ،ص 13 – 12
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 16أ ّيار/مايو  19شهر الجمال
 ...أن يnnا عnnلي تnnاهلل الnnحقّ إ ّن األمnnر أعnnظم مnnن أن يnnذكnnر وأظهnnر مnnن أن يُسnnتر وأعnnلى مnnن أن
يnصل إلnيه إعnراض ك ّnل مnعرض أو مnكر ك ّnل مnاكnر عnنيدا ...تnاهلل الnحقّ إ ّن الnورقnاء لnن يُnمنع مnن
نnnغماتnnه ولnnو تلهnnث كnnالب األرض ك ّ nلها أو تnnعوي ال nذّئnnاب بnnأجnnمعها ،وكnnذلnnك ن nزّلnnنا اآليnnات بnnالnnحقّ
تnنزيnالً مnن لnدن عnزيnز حnكيما .فnمن كnفر الnيوم بهnذا األمnر فnقد يnلعنه ك ّnل الnذّ ّرات ثّ nم نnفسه وذاتnه
ويnده ولnسانnه وهnو أصّ nم فnي نnفسه لnن يnسمع بnما غشnت أذنnه حnجبات الnغفلة وكnذلnك كnان األمnر
ح ٍ
nينئذ عnن أفnق الnحكم مnشهودا ...والnكبريnاء عnليك ثّ nم الnعظمة عnليك ثّ nم الnبهاء مnن طnلعة الnبقاء
ا ّلnnذي ظه nnر ب nnاس nnمه األب nnهى وم nnنه ع nnال ك nّ nل دان nnي ودن nnى ك nّ nل ع nnال nnي وان nnعدم ك nّ nل وج nnود وح nيَّ ك nلّ
خnسف ك ّnل أقnمار وسnقط ك ّnل نnجوم واضnطرب ك ّnل مnوقnن واضمحnلّ
مnفقود وأظnلم ك ّnل شnموس و ُn
ك ّnل مnتعالnي وتnزلnزل ك ّnل ثnابnت وتح ّnرك ك ّnل سnاكnن وخnمد ك ّnل نnار واشnتعل ك ّnل مخnمود وقnبح كnلّ
ِ
كل مستور وطلع ّ
كل قبيح وظهر ّ
وحمد ّ
كل قنوع...
محمود
آثار قلم أعلى ج ،4ص 235 – 233

!٥٩۹

 17أ ّيار/مايو  1شهر العظمة
 ...س nnبحان ا ّلnnذي أودع الحس nnني ب nnني األح nnزاب م nnن األع nnداء ويَ ِ nر ُد ف nnي ك nّ nل ح nnني ع nnلى جس nnده
nلما رأي nnت
رم nnاح القه nnر وال nnبغضاء إنّ nnا ن nnشكره ع nnلى م nnا ق nnضى ع nnلى ع nnبده امل nnنيب امل nnغموم .ف ّ n
nوجهnت
nلما ت ّ
نnفسي عnلى قnطب الnبالء سnمعت ال ّ
nصوت األبnدع األبnدع األحnلى مnن فnوق رأسnي ف ّ
شnاهnدت حnوريّnة ذكnر اسnم ربّnي مnع ّلقة فnي الnهواء مnحاذي الnرأس ورأيnت أنّnها مسnتبشرة فnي
نnفسها كnأ ّن طnراز الnرضnوان يظهnر مnن وجnهها ونnضرة ال ّnرحnمن تnعلن مnن خّ nدهnا وكnانnت تnنطق
وتبشnnر كnnل الnnجوارح مnnن ظnnاهnnري
ّn
nسموات واألرض بnnنداء تنجnnذب مnnنه األفnnئدة والnnعقول.
بnnني الّ n
وبnnاطnnني بnnبشارة اسnnتبشرت بnnها نnnفسي واسnnتفرحnnت مnnنها عnnباد مnnكرمnnون .وأشnnارت بnnإصnnبعها
nسموات واألرض ت nnاهلل ه nnذا مل nnحبوب ال nnعامل nnني ول nnكن أن nnتم ال
إل nnى رأس nnي وخ nnاط nnبت م nnن ف nnي ال ّ n
ُ
لجمال اهلل بينكم وسلطانه فيكم إن أنتم تعرفون...
تفقهون .هذا
كتاب مبني ،ص 4

!٦٠۰

 18أ ّيار/مايو  2شهر العظمة
nصباح إنّnه لnلبدن مnصباح وات ِ
nرك الnعادة امل ّ
nضرة فnإنّnها بnليّة لnلبريّnة .قnابnل
 ...أكnل الnقليل فnي ال ّ
األم nnراض ب nnاألس nnباب وه nnذا ال nnقول ف nnي ه nnذا ال nnباب ف nnصل الخ nnطاب .أن ال nnزم ال nnقناع nnة ف nnي ك nلّ
األحnوال بnها تسnلم الnنّفس مnن الnكسالnة وسnوء الnحال .أن اجnتنب الnه ّم والnغ ّم بnهما يحnدث بnالء
أده nnم .ق nnل الحس nnد ي nnأك nnل الجس nnد وال nnغيظ يح nnرق ال nnكبد أن اج nnتنبوا م nnنهما ك nnما ت nnجتنبون م nnن
األس nnد ...ي nnا ط nnبيب اش ِ n
nصحة
nف امل nnرض nnى أ ّوالً ب nnذك nnر ربّ nnك م nnال nnك ي nnوم ال nتّناد .ث nnم ب nnما ق ّ nدرن nnا ل ّ n
أمnnزجnnة الnnعباد .لnnعمري الnطّبيب ا ّلnnذي شnnرب خnnمر حnبّي لnnقاؤه شnnفاء ونnnفسه رحnnمة ورجnnاء .قnnل
nمسكوا بnnه السnnتقامnnة املnnزاج إنّnnه مnnؤيّnnد مnnن اهلل لnnلعالج .قnnل هnnذا الnnعلم أشnnرف الnnعلوم كّ nلها إنّnnه
تّ n
السnnبب األعnnظم مnnن اهلل مnnحيي الnّ nرمnnم لnnحفظ أجnnساد األمnnم وق ّ nدمnnه عnnلى الnnعلوم والِ n
nح َكم ولnnكنّ
ّn
الnيوم الnيوم ا ّلnذي تnقوم عnلى نnصرتnي مnنقط ًعا عnن الnعاملnني .قnل يnا إلnهي اسnمك شnفائnي وذكnرك
دوائnي وقnربnك رجnائnي وحnبّك مnؤنnسي ورحnمتك طnبيبي ومnعيني فnي الّ nدنnيا واآلخnرة وإنّnك أنnت
املعطي العليم الحكيم...
لوح الطب ،مجموعة ألواح مباركة ،ص225 – 223

!٦١۱

 19أ ّيار/مايو  3شهر العظمة
 ...وأ ّم nnا م nnا س nnأل nnت م nnن األرواح واطّ nnالع ب nnعضها ع nnلى ب nnعض ب nnعد ص nnعوده nnا ف nnاع nnلم أ ّن أه nnل
nسفينة الحnn nمراء أولnn nئك يnn nعاشnn nرون ويnn nؤانnn nسون ويnn nجالnn nسون
nتقروا عnn nلى الّ n n
الnn nبهاء ا ّلnn nذيnn nن اسّ n n
وي nnطيرون وي nnقصدون وي nnصعدون ك nnأنّ nnهم ن nnفس واح nnدة أال إنّ nnهم ه nnم امل nطّلعون وه nnم ال nنّاظ nnرون
وهnم الnعارفnون كnذلnك قnضي األمnر مnن لnدن عnليم حnكيم ...ل ّ
nكل نnصيب عnند ربّnك طnوبnى لnنفسٍ
nوجnه إلnى اهلل واسnتقام فnي حnبّه إلnى أن طnار روحnه إلnى اهلل املnلك املnقتدر الnغفور ال ّnرحnيم وأ ّnمnا
ت ّn
nتضرعnون وكnذلnك بnعد
أرواح الnكفّار لnعمري حnني االحnتضار يnعرفnون مnا فnات عnنهم ويnنوحnون وي
ّ
خnnروج أرواحnnهم مnnن أبnnدانnnهم) .هnnذا مnnعلوم وواضnnح بnnأ ّن الّ n
nكل يnطّلع عnnلى أفnnعالnnه وأعnnمالnnه بnnعد
nسما ب nnشمس أف nnق االق nnتدار إ ّن أه nnل ال nnحقّ ف nnي ذل nnك ال nnحني س nnيشعرون ب nnفرح ي nnتعذّر
امل nnوت ق ً n
nوف ووح ٍ n n
nضالل س nn nيقعون ف nn nي خ ٍ n n
ذك nn nره اآلن وك nn nذل nn nك أص nn nحاب ال ّ n n
nشة واض nn nطراب ال ي nn nمكن
تصوره(...
ّ
اقتدارات ،ص 230 – 228

!٦٢۲

 20أ ّيار/مايو  4شهر العظمة
 ...قnnم عnnلى األمnnر بnnحول اهلل وق ّ nوتnnه مnnنقط ًعا عnnن ا ّلnnذيnnن اعnnترضnnوا عnnلى اهلل بnnعد إذ أتnnى بهnnذا
ال nنّبأ الnnعظيم .قnnل يnnا معشnnر الnnعلماء خnnذوا أع nنّة األقnnالم قnnد يnnنطلق الnnقلم األعnnلى بnnني األرض
nسماء ثّ nم اصnمتوا لnتسمعوا مnا يnنادي بnه لnسان الnكبريnاء مnن هnذا املnنظر الnكريnم .قnل خnافnوا
وال ّ
اهلل وال تnnدحnnضوا الnnحقّ بnnما عnnندكnnم اتّnnبعوا مnnن شهnnدت لnnه األشnnياء وال تnnكون ّ nن مnnن املnnريnnبني .ال
nتفرسnnني .قnnل يnnا مnnأل الnnفرقnnان قnnد أتnnى
يnnنفعكم الnnيوم مnnا عnnندكnnم بnnل مnnا عnnند اهلل لnnو كnnنتم مnnن املّ n
املnوعnود ا ّلnnذي وعnدتnم بnه فnي الnكتاب اتّnقوا اهلل وال تnتّبعوا ك ّnل مشnرك أثnيم .إنّnه ظهnر عnلى شnأن
nدحnضني .قnل قnد ظهnرت الnكلمة ا ّلnnتي بnها
ال يnنكره إالّ مnن غشnته أحnجاب األوهnام وكnان مnن امل َ n
فnّ nرت نnnقبائnnكم وعnnلماؤكnnم هnnذا مnnا أخnnبرنnnاكnnم بnnه مnnن قnnبل إنّnnه لnnهو الnnعزيnnز الnnعليم .إ ّن الnnعالnnم مnnن
شهnnد لnnلمعلوم وا ّلnnذي أعnnرض ال يnnصدق عnnليه اسnnم الnnعالnnم لnnو يnnأتnnي بnnعلوم األ ّولnnني والnnعارف مnnن
عرف املعروف والفاضل من أقبل إلى هذا الفضل ا ّلذي ظهر بأم ٍر بديع...
اقتدارات ،ص 235 – 234

!٦٣۳

 21أ ّيار/مايو  5شهر العظمة
 ...فnاعnلموا بnأ ّن الnباليnا واملnحن لnم يnزل كnانnت مnوكnل ًة ألصnفياء اهلل وأحnبّائnه ثnم لnعباده املnنقطعني
ا ّلnnذي nnن ال ت nnلهيهم ال nتّجارة وال ب nnيع ع nnن ذك nnر اهلل وال يس nnبقون nnه ب nnال nnقول وه nnم ب nnأم nnره مل nnن ال nnعام nnلني
nلصابnريnن ا ّلnذيnن يnصبرون فnي الnبأسnاء
كnذلnك جnرت سnنّة اهلل مnن قnبل ويجnري مnن بnعد فnطوبnى ل ّ
ٍ
ّ
السالكني.
والض ّراء ولن يجزعوا من
الصبر ملن ّ
شيء وكانوا على مناهج ّ
 ...ال ت nn nنظر الخ nn nلق إالّ ب nn nعني ال nّ n nرأف nn nة وال nn nوداد أل ّن رح nn nمتنا س nn nبقت األش nn nياء وأح nn nاط ف nn nضلنا
nقربnون سnلسبيل الnقرب
األرضnني وال ّ
nسموات .وهnذا يnو ٌم فnيه يُnسقى املخnلصون كnوثnر الّ nلقاء وامل ّ
nوحnدون خnمر الnوصnال فnي هnذا املnآل ا ّلnذي فnيه يnنطق لnسان الnعظمة واإلجnالل املnلك
والnبقاء وامل ِّ n
ل nnنفسي وأن nnا امل nnال nnك ب nnاالس nnتحقاق .اج nnتذب ال nnقلوب ب nnنداء امل nnحبوب ق nnل ه nnذا ل nnحن اهلل إن أن nnتم
تسمعون.
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 30 – 29 ،89

!٦٤

 22أ ّيار/مايو  6شهر العظمة
nسماء ومnnالnnك
 ...قnnد نnnطق الّ nلسان بnnأعnnلى الnnبيان ونnnادت الnnكلمة بnnأعnnلى الnnنداء املnnلك هلل خnnالnnق الّ n
األس nnماء ول nnك ّن ال nnعباد أك nnثره nnم م nnن ال nnغاف nnلني ...ه nnذه ل nnيلة ط nnلع ص nnبح ال nnقدم م nnن أف nnق ي nnوم nnها
واس nnتضاء ال nnعال nnم م nnن أن nnواره ا ّلnnتي أش nnرق nnت م nnن ذاك األف nnق امل nnنير .ق nnل إنّ nnه ل nnيوم ف nnيه أخ nnذ اهلل
بشnn nر ال nnعباد به nnذا الn nنّبأ ال nnعظيم ...ق nnل إنّ nnه لقس nnطاس
عه nnد م nnن ي nnنطق ب nnال nnحقّ إذ ب nnعث م nnن ّ n
األع nnظم ب nnني األم nnم وب nnه ظه nnرت امل nnقادي nnر م nnن ل nnدن ع nnليم ح nnكيم ..ق nnد ج nnعل ال nnبيان ورق nnة له nnذا
وصnnى ال nnعباد أن ال ي nnمنعوا أن nnفسهم ع nnن
ال nّ nرض nnوان وط nّ nرزه nnا ب nnذك nnر ه nnذا ال nذّك nnر الج nnميل ،ق nnد ّn n n
nتمسكوا عnnند ظnnهوره بnnما عnnندهnnم مnnن الnnقصص واألمnnثال ...قnnد ُعّ nلق كnّ nل مnnا
مشnnرق الnnقدم وال يّ n
ن nزّل ب َ nقبولnnي وكnّ nل أمnnر بهnnذا األمnnر املnnبرم املnnبني ،لnnوال نnnفسي مnnا تnnك ّلم بحnnرف ومnnا أظهnnر نnnفسه
nسموات واألرضnني .قnد نnاح فnي أكnثر األحnيان لnغربnتي وسnجني وبnالئnي يشهnد بnذلnك مnا
بnني ال ّ
نزّل في البيان إن أنتم من العارفني...
األ ّيام التّسعة ،ص 65 – 64

!٦٥

 23أ ّيار/مايو  7شهر العظمة
 ...ف nnاف nnتح ب nnصرك لتشه nnد ب nnأ ّن ج nnمال الn nظّهور ق nnد ك nnان ح ٍ n
nينئذ مس nnتق ًرّا ع nnلى ع nnرش ال nnعظمة
واالسnnتقالل وعnnن يnnمينه نnnقطة الnnبيان بسnnلطان الnnعزّة واإلجnnالل وعnnن يnnساره محnّ nمد رسnnول اهلل
بnأنnوار اهلل عnزيnز املnتعال وفnي مnقابnلة الnوجnه قnد قnام ال ّnروح بnقبيل مnن املnإل األعnلى ونُnزّل بnالnحقّ
nسماء بnnأبnnاريnnقَ مnnن كnnوثnnر الnnبقاء وأكnnواب
إن أنnnتم تnnفقهون .ث ّ nم عnnن خnnلفه صnnفوفًnnا مnnن مnnالئnnكة الّ n
nصيح ّن عnnلى مnnا ورد عnnلى جnnمال اهلل
nبكني ويn
مnnن ال nتّسنيم إن أنnnتم تnnعلمون .وك ّ nلهم يn ُ n
ُ
nنوح ّ nن ويَّ n
املهيمن العزيز القيّوم...
كتاب بديع ،ص 165 – 164

!٦٦

 24أ ّيار/مايو  8شهر العظمة
 ...قnل يnا قnوم ال يnأخnذكnم االضnطراب اذا غnاب مnلكوت ظnهوري وسnكنت أمnواج بحnر بnيانnي إنّ
فnي ظnهوري لnحكمة وفnي غnيبتي حnكمة أخnرى مnا اطّnلع بnها إالّ اهلل الnفرد الnخبير .ونnراكnم مnن
أفnnقي األبnnهى ونnnنصر مnnن قnnام عnnلى نnnصرة أمnnري بnnجنود مnnن املnnإل األعnnلى وقnnبيل مnnن املnnالئnnكة
nسائ nnغة ب nnما
nقرب nnني .ي nnا م nnأل األرض ت nnاهللِ ال nnحقّ ق nnد انفج nnرت م nnن األح nnجار األن nnهار ال nnعذب nnة ال ّ n
امل ّ n
أخ nnذت nnها ح nnالوة ب nnيان ربّ nnكم امل nnختار وأن nnتم م nnن ال nnغاف nnلني .دع nnوا م nnا ع nnندك nnم ث nnم ط nnيروا ب nnقوادم
االن nnقطاع ف nnوق اإلب nnداع ك nnذل nnك ي nnأم nnرك nnم م nnال nnك االخ nnتراع ا ّلnnذي بح nnرك nnة ق nnلمه ق ّ nلب ال nnعامل nnني .ه nnل
أي قnلم ٍ يnأمnركnم ربّnكم مnالnك األسnماء
أي أفnق يnناديnكم ربّnكم األبnهى وهnل عnلمتم مnن ّ
تnعرفnون مnن ّ
ال وعnمري لnو عnرفnتم لnتركnتم الّ nدنnيا مnقبلني بnالnقلوب إلnى شnطر املnحبوب وأخnذكnم اهnتزاز الnكلمة
nصغير .كnذلnك هnطلت مnن سnماء عnنايnتي
عnلى شnأن يهnتزّ مnنه الnعالnم األكnبر وكnيف هnذا الnعالnم ال ّ
أمطار مكرمتي فضالً من عندي لتكونوا من ّ
الشاكرين...
الكتاب األقدس ،ص 17 – 16

!٦٧۷

 25أ ّيار/مايو  9شهر العظمة
يnnا ابnnن اإلنnnسان لnnو تnnكون نnnاظnً nرا الnnى الnnفضل ضnnع مnnا يnnنفعك وخnnذ مnnا يnnنتفع بnnه الnnعباد .وإن
تnكن نnاظ ًnرا إلnى الnعدل إخnتر لnدونnك مnا تnختاره لnنفسك ،إن اإلنnسان م ّnرة يnرفnعه الnخضوع إلnى
سماء العزّة واالقتدار وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الذ ّلة واالنكسار.
لوح الكلمات الفردوسيّة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 82

يا ابن اإلنسان
اكnتب ك ّnل مnا ألnقيناك مnن مnداد الnنّور عnلى لnوح الnروح وإن ال تnقدر عnلى ذلnك فnاجnعل املnداد مnن
سnnفك فnnي سnnبيلي إنّnnه أحnnلى
جnnوهnnر الnnفؤاد وإن لnnن تسnnتطيع فnnاكnnتب مnnن املnnداد األحnnمر ا ّلnnذي ُ n
عندي من ّ
كل شيء ليثبت نوره إلى األبد.
نسائم الرحمن79 – 78 ،

!٦٨۸

 26أيّار/مايو  10شهر العظمة
 ...فّ nكر فnي مnأل الnتّوراة لnم أعnرضnوا إذ أتnى مnطلع اآليnات بسnلطان مnبني .لnوال حnفظ ربّnك لnقتله
الnعلماء فnي أ ّول يnوم نnطق بnاسnم ربّnه الnعزيnز الnكريnم .ثّ nم مnإل اإلنnجيل لnم اعnترضnوا إذ أشnرقnت
ش nnمس األم nnر م nnن أف nnق ال nnحجاز ب nnأن nnوار ب nnها أض nnاءت أف nnئدة ال nnعامل nnني .ك nnم م nnن ع nnال nnم م nnنع ع nnن
املnعلوم .وكnم مnن جnاهnل فnاز بnأصnل الnعلوم .تnف ّكر وكnن مnن املnوقnنني .قnد آمnن بnه راعnي األغnنام
وأعnرض عnنه الnعلماء ...ثّ nم انnظر إذ أتnى املnسيح أفnتى عnلى قnتله أعnلم عnلماء الnعصر وآمnن بnه
مnن اصnطاد الnحوت ...إ ّن الnعالِnم مnن عnرف املnعلوم وفnاز بnأنnوار الnوجnه وكnان مnن املnقبلني ...دع
nمسك بnnاسnnم الnnقيّوم ا ّلnnذي أشnnرق مnnن هnnذا األفnnق املnnنير .تnnاهلل قnnد كnnنت
الnnعلوم وشnnئونnnاتnnها ث ّ nم تّ n
راقً nدا هnزّتnني نnفحات الnوحnي وكnنت صnامnتًا أنnطقني ربّnك املnقتدر الnقديnر .لnوال أمnره مnا أظهnرت
نفسي قد أحاطت مشيّته مشيّتي وأقامني على أمر به ورد عليّ سهام املشركني...
مجموعة األلواح املباركة ،ص 234 – 233

!٦٩۹

 27أيّار/مايو  11شهر العظمة
 ...ق nnل ي nnا ق nnوم ه nnل ي nnنبغي ألح nٍ nد إن ينس nnب ن nnفسه إل nnى ربّ nnه ال nnرح nnمن وي nnرت nnكب ف nnي ن nnفسه م nnا
يnرتnكبه ال ّ
nب الnدنnيا ثnمّ
nشيطان ال فnوطnلعة ّn n
السnبحان لnو أنnتم مnن الnعارفnني .قّ nدسnوا قnلوبnكم عnن ح ّ
nقربnكم إلnى مnا يnأمnركnم
ألnسنكم عnن ذكnر مnا سnواه ثّ nم أركnانnكم عnن ك ّnل مnا يnمنعكم عnن الّ nلقاء وي ّ
بnnه الnnهوى اتّnnقوا اهلل يnnا قnnوم وكnnونnnوا مnnن املnتّقني ...خّ nلصوا أنnnفسكم عnnن الّ nدنnnيا وزخnnرفnnها إ ّيnnاكnnم
أن ال تnقربnوا بnها ألنّnها يnأمnركnم بnالnبغي والnفحشاء ويnمنعكم عnن صnراط عnزّ مسnتقيم .ثّ nم اعnلموا
nقرب nnكم إل nnى اهلل
ب nnأن ال ّ nدن nnيا ه nnي غ nnفلتكم ع nnن م nnوج nnدك nnم واش nnتغال nnكم ب nnما س nnواه واآلخ nnرة م nnا ي ّ n
nب اهلل إنّnnها لnnهي ال ّ nدنnnيا اجnnتنبوا مnnنها لnnتكون ّ nن مnnن
الnnعزيnnز الجnnميل وك ّ nلما يnnمنعكم الnnيوم عnnن حّ n
املnفلحني .إ ّن ا ّلnذي لnن يnمنعه شnيء عnن اهلل ال بnأس عnليه لnو يnزيّ nن نnفسه بحnلل األرض وزيnنتها
وما خلق فيها أل ّن اهلل خلق ّ
املوحدين...
السموات واألرض لعباده
ّ
كل ما في ّ
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 177 – 176

!٧۷٠۰

 28أ ّيار/مايو  12شهر العظمة
nمسكوا بnnتقوى اهلل ،وتش nبّثوا
 ...يnnا أهnnل الnnعالnnم أوصnnيكم بnnما يnnؤ ّدي إلnnى ارتnnفاع مnnقامnnاتnnكم .تّ n
بnذيnل املnعروف ...يnا أهnل الnعالnم إ ّن ديnن اهلل وجnد مnن أجnل املnحبّة واالتّnحاد فnال تnجعلوه سnبب
الnعداوة واالخnتالف ...يnا أولnياء اهلل وأمnناءه إ ّن املnلوك مnظاهnر قnدرة الnحقّ ومnطالnع عnزّه وثnروتnه
nتص الnnقلوب لnnنفسه .قnnد نnnهى
فnnادعnnوا اهلل بnnح ّقهم .فnnحكومnnة األرض قnnد م ّ nن بnnها عnnليهم كnnما اخّ n
nظيما فnي الnكتاب ...طnوبnى لnألمnراء والnعلماء فnي الnبهاء أولnئك
اهلل عnن الnنّزاع والجnدال نnهيًا ع ً
أم nnنائ nnي ب nnني ع nnبادي ،وم nnشارق أح nnكام nnي ب nnني خ nnلقي .ع nnليهم ب nnهائ nnي ورح nnمتي وف nnضلي ا ّلnnذي
nتوج nnه ع nnموم األغ nnصان واألف nnنان واملنتس nnبني إل nnى
أح nnاط ال nnوج nnود ...إ ّن وصn nيّة اهلل ه nnي :أن ي n ّ n
الnغصن األعnظم ...قnد قّ nدر اهلل مnقام الnغصن األكnبر بnعد مnقامnه إنّnه هnو اآلمnر الnحكيم ...قnل يnا
ع nnبادي ال ت nnجعلوا أس nnباب ال nnنظم س nnبب االض nnطراب واالرت nnباك وع ّ nلة االتّ nnحاد ال ت nnجعلوه nnا ع ّ nلة
االختالف ...ونوصيكم بخدمة األمم وإصالح العالم...
كتاب عهدي ،األ ّيام التّسعة ،ص 221 – 219 – 218

!٧۷١۱

 29أ ّيار/مايو  13شهر العظمة
 ...ع nnليك ي nnا ج َ n
nمال اهلل ث nnنا ُء اهلل و ب nnهاء اهلل ون nnوره ،أشه nnد ب nnأن م nnا رأت ع nnني اإلب nnداع م nnظلو ًم nnا
السnnالسnnل واألغnnالل ومnّ nرة كnnنت
شnnبهك .كnnنت فnnي أيّnnامnnك فnnي غnnمرات الnnباليnnا ،مnّ nرة كnnنت تnnحت ّ n
nضرك
تnحت سnيوف األعnداء ومnع ك ّnل ذلnك أمnرت الnنّاس بnما أمnرت مnن لnدن عnليم حnكيم .روحnي ل ّ
ال nnفداء ون nnفسي ل nnبالئ nnك ال nnفداء أس nnأل اهلل ب nnك وب nnا ّلnnذي nnن اس nnتضاءت وج nnوه nnهم م nnن أن nnوار وج nnهك
السnبحات ا ّلnتي حnالnت بnينك وبnني خnلقك ويnرزقnني
واتّnبعوا مnا أُمnروا بnه حnبًّا لnنفسك أن يnكشف ّn n
خnnير ال ّ nدنnnيا واآلخnnرة ،إنّnnك أنnnت املnnقتدر املnnتعالnnي الnnعزيnnز الnnغفور الnّ nرحnnيم .صnِّ nل ال ّ nله ّم يnnا إلnnهي
الس nnدرة وأوراق nnها وأغ nnصان nnها وأف nnنان nnها وأص nnول nnها وف nnروع nnها ب nnدوام أس nnمائ nnك ال nnحسنى
ع nnلى ّn n
وصnفاتnك الnعليا ثnم احnفظها مnن ش ّnر املnعتديnن وجnنود الnظّاملnني ،إنّnك أنnت املnقتدر الnقديnر .صnلِّ
ا ّلnله ّم يnا الnهي عnلى عnبادك الnفائnزيnن وإمnائnك الnفائnزات إنّnك أنnت الnكريnم ذو الnفضل الnعظيم ال
إله إالّ أنت الغفور الكريم.
األ ّيام التّسعة ،ص 91 – 90

!٧۷٢۲

 30أ ّيار/مايو  14شهر العظمة
 ...يnnا أيّnnها املnnهاجnnر إلnnى اهلل بّ nلغ الnنّاس رسnnاالت ربّnnك لّ n
nعل يnnمنعهم عnnن شnnطر الnنّفس والnnهوى
nتعرضnnوا مnnع
ويnnذ ّكnnرهnnم بnnذكnnر اهلل الnnعليّ الnnعظيم .قnnل يnnا قnnوم اتّnnقوا اهلل وال تnnسفكوا الّ nدمnnاء وال تّ n
نnnفس وكnnونnnوا مnnن املnnحسنني .إيّnnاكnnم أن ال تفسnnدوا فnnي األرض بnnعد إصnnالحnnها وال تnتّبعوا سnnبل
الnnغافnnلني .ومnnنكم مnnن أراد أن يnnب ّلغ أمnnر مnnواله فnnلينبغي لnnه بnnأن يnnب ّلغ أوالً نnnفسه ثّ nم يnnب ّلغ الnنّاس
nسامnعني ومnن دون ذلnك لnن يnؤثّnر قnولnه فnي أفnئدة الnطّالnبني .إيّnاكnم يnا قnوم ال
ليجnذب قnولnه قnلوب ال ّ
nنسون أن nnفسهم أول nnئك ي nnكذّب nnهم ك ّ nلما يخ nnرج م nnن
nبر وي َ n
ت nnكون ّ nن م nnن ا ّل nnذي nnن ي nnأم nnرون ال nنّاس ب nnال ّ n
أفnnواهnnهم ث ّ nم حnnقايnnق األشnnياء ث ّ nم مnnالئnnكة املnnقربّnnني وإن يnnؤثّnnر قnnول هnnؤالء فnnي أحnnد هnnذا لnnم يnnكن
منهم بل بما ق ّدر في الكلمات من لدن مقتد ٍر حكيم...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 177

!٧۷٣۳

 31أ ّيار/مايو  15شهر العظمة
 ...كnnن فnnي ال nنّعمة مnnنف ًقا وفnnي فnnقدهnnا شnnاكnً nرا وفnnي الnnحقوق أمnnينًا وفnnي الnnوجnnه ط ْ nل ًقا ولnnلفقراء
nحا ولnnلمنادي مnnجيبًا وفnnي الnnوعnnد وف nيًّا وفnnي األمnnور مnnنصفًا وفnnي الجnnمع
كnnنزًا ولnnألغnnنياء نnnاصً n
nرجnnا ولnnلظمآن
nراجnnا ولnnلهموم فnً n
صnnامnتًا وفnnي الnnقضاء عnnادالً ولnnإلنnnسان خnnاضً nعا وفnnي الnظّلمة سnً n
nلجأ ول nnلمظلوم ن nnاص nً nرا وع nnض ًدا وظه nً nرا وف nnي األع nnمال م nتّقيًا ول nnلغري nnب وط nنًا
بح nً nرا ول nnلمكروب م ً n
ولnلمريnض شnفا ًء وللمسnتجير حnصنًا ول ّ
nصدق جnماالً
nصرا وملnن ض ّnل صnراطًnا ولnوجnه ال ّ
nلضريnر ب ً
روحnnا ولnnجنود الnnعدل رايnnة وألفnnق
nرشnnا ولجسnnد الnnعالnnم ًn
ولnnهيكل األمnnانnnة طnnرازًا ولnnبيت األخnnالق عn ً n
nورا ول nnألرض الn nطّيّبة رذاذًا ولبح nnر ال nnعلم فْ n nل ًكا ول nnسماء ال nnكرم نج nً nما ول nnرأس ال nnحكمة
ال nnخير ن ً n
ً
ثمرا...
إكليالً ولجبني ال ّدهر
بياضا ولشجر الخشوع ً
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 182

!٧۷٤

 1حزيران/يونيو  16شهر العظمة
nسموات
 ...ق nnل إ ّن ذك nnر اهلل أح nبّائ nnه ل nnيكون أح nnلى ع nnن ك nّ nل ح nnلو وأع nزّ ع nnن ك nّ nل م nnا خ nnلق ب nnني ال ّ n
واألرضnnني .فnnواهلل لnnو يnnعرفnnون الnنّاس قnnدر مnnا يnnنزل عnnليهم مnnن آيnnات اهلل املnnهيمن الnnعزيnnز املnnنيع
لnnيفدون أنnnفسهم ويnnنفقون أمnnوالnnهم رجnnاء حnnرف مnnن آثnnار ربّnnهم وكnnذلnnك نnnلقي عnnليكم مnnن حnnكمة
اهلل لتكون ّن من العارفني...
آثار قلم أعلى ج ،4ص 47

nمسكوا بnnال ّ nدنnnيا إنّnnهم لnnيسوا مnnن أهnnل الnnبهاء .هnnم عnnباد لnnو
 ...قnnل ا ّلnnذيnnن ارتnnكبوا الnnفحشاء وتّ n
nسحاب وال يnلتفتون إلnيه أبً nدا أال إنّnهم مnنّي ليجnدنّ
nمر ال ّ
nمرون عnنه ك ّ
يnردون واديًnا مnن الnذّهnب ي ّ
مnن قnميصهم املnأل األعnلى َnع ْnرف الnتّقديnس ...ولnو يnرد ّن عnليهم ذوات الجnمال بnأحnسن الnطّراز ال
تnرتّ nد إلnيه ّن أبnصارهnم بnالnهوى أولnئك خnلقوا مnن الnتّقوى كnذلnك يnع ّلمكم قnلم ال ِnقدم مnن لnدن ربّnكم
العزيز الو ّهاب...
منتخباتي از اثار حضرت بهاء اهلل ،ص 83

!٧۷٥

 2حزيران/يونيو  17شهر العظمة
nسماء وسnألnناهnم
 ...أن يnا هnذا الnهيكل إنّnا حشnرنnا فnيك ك ّnل األشnياء ع ّnما خnلق بnني األرض وال ّ
ذر الnnبقاء إذًا وجnnدنnnا أكnnثرهnnم كnnليل الّ nلسان شnnاخnnصة األبnnصار
مnnا أخnnذنnnا بnnه عnnنهم العهnnد فnnي ّ
وقnnليالً نnnاضnnر الnnوجnnه طnnلق الnnبيان .وبnnعثنا مnnن هnnؤالء خnnلقَ مnnا كnnان ومnnا يnnكون .أولnnئك كnّ nرم اهلل
وجnه إلnى وجnوه املشnركnني وأسnكنهم فnي ظ ّnل سnدرة نnفسه وأنnزل عnليهم سnكينة
وجnوهnهم عnن الnت ّ ّ n
األمnر وأيّnدهnم بnجنود الnغيب وال ّ
nسماء ومnا فnيها
nشهود .أن يnا عnني هnذا الnهيكل ال تnلتفتي إلnى ال ّ
وال إلnnى األرض ومnnن عnnليها إنّnnا خnnلقناك لجnnمالnnي هnnا هnnو هnnذا فnnانnnظري كnnيف شnnئت وال تnnمنعي
nصارا نnاظnرة يnرون
لnحاظnك عnن جnمال ربّnك الnعزيnز املnحبوب .سnوف نnبعث بnك أعnينًا حnديnدة وأب
ً
آيnnات بnnارئnnهم ويnnحول ّ nن ال nنّظر عnnن كnّ nل مnnا يnnدركnnه املnnدركnnون .وبnnك نnnعطي ق ّ nوة الnnبصر ملnnن نnnشاء
ونأخذ ا ّلذين منعوا عن هذا الفضل أال إنّهم من كأس الوهم يكرعون...
كتاب مبني ،ص 8

!٧۷٦

 3حزيران/يونيو  18شهر العظمة
nصالح بnني الnعاملnني .آثnروا إخnوانnكم
إنّnا نnحب أن نnرى ك ّnل واحnد مnنكم مnبدء ك ّnل خnير ومشnرق ال ّ
ع nnلى أن nnفسكم ف nnان nnظروا إل nnى ه nnيكل اهلل ف nnي األرض إنّ nnه أن nnفق ن nnفسه إلص nnالح ال nnعال nnم إنّ nnه ل nnهو
املnnنفق الnnعزيnnز املnnنيع .إن ظهnnرت كnnدورة بnnينكم فnnانnnظرونnnي أمnnام وجnnوهnnكم وغّ n
nضوا الnnبصر عnّ nما
nصا لnnوجnnهي وحnبًّا ألمnnري املشnnرق املnnنير .إنّnnا نnnحب أن نnnراكnnم فnnي كnّ nل األ حnnيان فnnي
ظهnnر خnnالً n
جn nنّة رض nnائ nnي ب nnال nَّ nر ْوح وال nّ nري nnحان ونج nnد م nnنكم َnع nْ nرف األل nnفة وال nnوداد وامل nnحبّة واالتّ nnحاد ك nnذل nnك
ي nnنصحكم ال nnعال nnم األم nnني .إنّ nnا ن nnكون ب nnينكم ف nnي ك nّ nل األوان إذا وج nnدن nnا ع nnرف ال nnوداد ،ن nnفرح وال
نحب أن نجد سواه يشهد بذلك ّ
كل عارف بصير...
ّ
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 202

!٧۷٧۷

 4حزيران/يونيو  19شهر العظمة
 ...أن يnا سnمع هnذا الnهيكل ط ّnهnر نnفسك عnن نnعيق ك ّnل نnاعnق مnردود ثّ nم اسnتمع نnغمات ربّnك إنّnه
يnوحnي إلnيك مnن جnهة الnعرش إنّnه ال إلnه إالّ أنّnا الnعزيnز املnقتدر املnهيمن الnقيّوم .سnوف نnبعث بnك
آذانًnا مط ّnهnرة إلصnغاء كnلمة اهلل ومnا ظهnر مnن مnطلع بnيان ربّnك ال ّnرحnمن أال إنّnهن يجْ nدن تnرنّnمات
ال nnوح nnي م nnن ه nnذا الش nnطر امل nnبارك املح nnمود .أن ي nnا ل nnسان ه nnذا ال nnهيكل إنّ nnا خ nnلقناك ب nnاس nnمي
nري الnnعظيم فnnي األكnnوان .أن انnnطق بهnnذا
الnnرحnnمن وع ّ nلمناك مnnا كnnنز فnnي الnnبيان وأنnnطقناك لnnذكَ n
الnذّكnnر الnnبديnnع .وال تnnخف مnnن مnnظاهnnر الّ n
nري املnnهيمن الnnقيّوم .وبnnك
nشيطان ألنّnnك خnnلقت لnnذلnnك بnnأمَ n
فnتحنا الّ nلسان بnالnبيان فnيما كnان ونnفتح بسnلطانnي فnيما يnكون .وبnك نnبعث ألnسنًا نnاطnقة كّ nلها
تتحnرك بnالnثّناء فnي مnإل الnبقاء وبnني مnإل اإلنnشاء ...أولnئك ال يnمنعهم شnيء عnن ثnناء بnارئnهم بnهم
يقوم ّن األشياء على ذكر مالك األسماء بأنّه ال إله إالّ أنا املقتدر العزيز املحبوب...
كتاب مبني ،ص 9 – 8

!٧۷٨۸

 5حزيران/يونيو  1شهر النّور
 ...ط ّهnnروا أنnnفسكم يnnا مnnأل الnnبهاء عnnن الّ nدنnnيا ومnnا فnnيها تnnاهلل إنّnnها ال يnnنبغي لnnكم دعnnوهnnا ألهnnلها
nب اهلل ومظه nnر ن nnفسه واتّ nnباع nnكم ب nnما
وت n ّ n
nوجnnهوا إل nnى م nnنظر ق nnدس م nnنيرا .وم nnا ي nnنبغي ل nnكم ه nnو ح ّ n
nصدق واألدب وال تحnرمnوا أنnفسكم
يظهnر مnن عnنده إن أنnتم بnذلnك عnليما ،قnل زيّnنوا نnفوسnكم بnال ّ
nب مnن شnطر قnلوبnكم عnلى املnمكنات روائnح قnدس مnحبوبnا ،قnل إيّnاكnم
مnن خnلع الحnلم والnعدل ليه ّ
يnا مnأل الnبهاء ال تnكونnوا بnمثل ا ّلnnذيnن يnقولnون مnا ال يnفعلونnه فnي أنnفسهم أن اجهnدوا بnأن يظهnر
م nnنكم ع nnلى األرض آث nnار اهلل وأوام nnره ث ّ nم اه nnدوا ال nنّاس ب nnأف nnعال nnكم أل ّن ف nnي األق nnوال ي nnشارك nnون
أكnnثر الnnعباد مnnن كnّ nل وضnnيع وشnnريnnف ولnnك ّن األعnnمال يnnمتازكnnم عnnن دونnnكم ويظهnnر أنnnواركnnم عnnلى
من على األرض فطوبى ملن يسمع نصحي ويتّبع ما أمر به من لدن عليم حكيما.
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 196 – 195

!٧۷٩۹

 6حزيران/يونيو  2شهر النّور
nرورا إذًا خ nnرج ع nnن خ nnلف األس nnتار
nبرا وغ ً n
 ...إ ّن أخ nnي مل ّnnا رأى األم nnر ارت nnفع وج nnد ف nnي ن nnفسه ك ً n
وحnارب بnنفسي وجnادل بnآيnاتnي وكnذّب بnرهnانnي وجحnد آثnاري ومnا شnبع بnطن الحnريnص إلnى أن
وش ْnرب دمnي ويشهnد بnذلnك الnعباد ا ّلnnذيnنهم هnاجnروا مnع اهلل وعnن ورائnهم عnباد
أراد أكnل لحnمي ُ n n
nقرب nnون .وش nnاور ف nnي ذل nnك م nnع أح nnد م nnن خ ّ nدام nnي وأغ nnواه ع nnلى ذل nnك إذًا ن nnصرن nnي اهلل ب nnجنود
مّ n
الnnغيب والّ n
nشهادة وحnnفظني بnnالnnحقّ وأنnnزل عnnليّ مnnا مnnنعه عnّ nما أراد وبnnطل مnnكر ا ّلnnذيnnنهم كnnفروا
nلما شnيّع مnا سّ nولnت لnه نnفسه واطّnلع بnه ا ّلnذيnنهم هnاجnروا
بnآيnات ال ّnرحnمن أال إنّnهم قnوم مnنكرون ف ّ
ارت nnفع ال ّ n
nضجيج م nnن ه nnؤالء وب nnلغ إل nnى م nnقام ك nnاد أن يش nnتهر ب nnني امل nnدي nnنة إذًا م nnنعناه nnم وأل nnقينا
nصبر لnnيكون ّ nن مnnن ا ّلnnذيnnنهم يnnصبرون .فnnواهلل ا ّلnnذي ال إلnnه إالّ هnnو إنّnnا صnnبرنnnا فnnي
عnnليهم كnnلمة الّ n
nصبر واالصnnطبار وخnnرجnnنا مnnن بnnني هnnؤالء وسnnكنّا فnnي بٍ n
nيت آخnnر لnnتسكن
ذلnnك وأمnnرنnnا الnnعباد بnnالّ n
نار البغضاء في صدره ويكون من ا ّلذينهم مهتدون...
كتاب مبني ،ص 12 – 11

!٨۸٠۰

 7حزيران/يونيو  3شهر النّور
 ...أيnن ا ّلnذيnن كnانnوا قnبلكم وتnطوف فnي حnولnهم ذوات الجnمال أن اعnتبروا يnا قnوم وال تnكونّ nن مnن
nتصرف فnnي أمnnوالnnكم ويnnسكن فnnي بnnيوتnnكم اسnnمعوا قnnولnnي وال
الnnغافnnلني سnnوف يnnأتnnي دونnnكم ويn
ّ
تnكونَُّ nن مnن الnجاهnلني .ل ّ
nتصرف فnيه غnيره ويnكون مnعه
nكل نnفس يnنبغي أن يnختار لnنفسه مnا ال ي
ّ
nحب اهلل إن أن nnتم م nnن ال nnعارف nnني ع nّ nمروا ب nnيوتً nnا ال تخ nِّ nرب nnها األم nnطار
ف nnي ك nّ nل األح nnوال ت nnاهلل إنّ nnه ل ّ n
وتحفظكم من حوادث ا ّلزمان كذلك يع ّلمكم هذا املظلوم الفريد.
سnnا عnّ nما يnnذكnnر ويnnبصر
 ...قnnل إ ّن الnnغيب لnnم يnnكن لnnه مnnن هnnيكل ليظهnnر بnnه إنّnnه لnnم يnnزل كnnان مnnق ّد ً n
إنّnه لnباملnنظر األكnبر يnنطق إنّnي أنnا اهلل ال إلnه إالّ انnا الnعليم الnحكيم .قnد أظهnرت نnفسي ومnطلع
آيnnاتnnي وبnnه أنnnطقت كnّ nل شnnيء عnnلى أنّnnه ال إلnnه إالّ هnnو الnnفرد الnnواحnnد الnnعليم الnnخبير .إ ّن الnnغيب
ُيعرف بنفس الظّهور والظّهور بكينونته لبرهان األعظم بني األمم...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 39 – 168

!٨۸١۱

 8حزيران/يونيو  4شهر النّور
 ...يnا اسnمي يnا أيّnها الnنّاطnق بnذكnري فnاعnلم مnن أراد أن يسnتنير بnنور الnبقاء ويتش ّnرف بnزيnارة
nتوجهnnني إلnnى األفnnق األعnnلى يnnنبغي لnnه
nتقريnnن عnnلى الnnفلك الحnnمراء واملّ n
أحnnد مnnن أهnnل الnnبهاء املسّ n
أن يط ّهnnر قnnلبه بnnماء االنnnقطاع ويnnق ّدس وجnnهه عnnن الnتّوجnnه إلnnى مnnا خnnلق فnnي اإلبnnداع وذ ّوت فnnي
االخnnتراع ويnnكون عnnلى شٍ n
nأن يnnرى املnnلكوت أمnnام وجnnهه ومnnا سnnوى اهلل ورائnnه ثnnم يnnمشي بnnوقnnار
اهلل وسnnكينته وفnnي كnّ nل خnnطوة يnnقول بnnجوهnnر الnnخضوع ومnnنتهى الnnخشوع يnnا إلnnهي قnnد قnnصدت
ا ّل nnذي nnن س nnفكت دم nnاؤه nnم ف nnي س nnبيلك وأن nnفقوا أرواح nnهم ف nnي ح nبّك إل nnى أن ي nnصل إل nnى ال nّ nرم nnس
األقnدس والnتّراب املnق ّدس يnقف ويnنظر إلnى الnيمني كnناظnر يnنتظر رحnمة اهلل املnهيمن الnقيّوم .ثnم
nتوجnnه ويnnقول أ ّول فnnالح الح مnnن أفnnق الnnكرم وأ ّول َعnْ nرف هnnاج مnnن قnnميص طnnلعة حnnضرة مnnالnnك
يnّ n
الnnقدم .وأ ّول ذكnnر تnnك ّلم بnnه لnnسان املnnشيّة فnnي الnnعالnnم وأ ّول نnnور انجnnذبnnت بnnه أفnnئدة األمnnم .عnnليكم
يnا هnياكnل الnثّناء ومnطالnع األسnماء ومnشارق األمnر فnي مnلكوت اإلنnشاء أشهnد أ ّن بnكم اسnتوى
الnّ nرحnnمن عnnلى عnnرش اإلمnnكان ومnnاج بحnnر الnnغفران وفnnاض كnnوثnnر الnnحيوان وظهnnر مnnلكوت الnnبيان
وأشرقت من أفقه شمس العرفان...
آثار قلم أعلى ج ،2ص 92 – 91

!٨۸٢۲

 9حزيران/يونيو  5شهر النّور
 ...إ ّن ا ّلnnذي قnnصد الnnغايnnة الnnقصوى والnnحضور تnnلقاء وجnnهه مnnالnnك الnnورى لnnه أن ي nتّبع مnnا أمnnره
ال nnقلم األع nnلى م nnن ل nnدن ع nnزي nnز ع nnليم .إنّ nnه ي nnمنعكم ع nnن االن nnحناء واالن nnطراح ع nnلى ق nnدم nnي وأق nnدام
غnnيري هnnذا مnnا ن nزّل فnnي الnnكتاب مnnن لnnدن عnnليم حnnكيم .قnnل يnnا أح nبّاء الnnرحnnمن إن أردتnnم ال ّ nلقاء
ٍ
nآداب ك nnان nnت م nnن س nnجيّة اإلن nnسان اتّ nnقوا اهلل وال ت nnكون nnوا م nnن
ف nnاح nnضروا ب nnال nَّ nر ْوح وال nّ nري nnحان ب n
الnn nغافnn nلني ...ال تnn nقبّلوا األيnn nادي وال تnn nنحنوا حnn nني الnn nورود إنّnn nه يnn nأمnn nركnn nم بnn nاملnn nعروف وهnn nو اآلمnn nر
nسجود واالنnn nطراح واالنnn nحناء كnn nذلnn nك صnn nرفnn nنا اآليnn nات
املnn nجيب ...قnn nد حnn nرم عnn nليكم ال n nتّقبيل والّ n n
وأنnزلnناهnا فnضالً مnن عnندنnا وأنnا ال ّ
nسجود يnنبغي ملnن ال يُnعرف وال يُnرى إنّnه
nفضال الnقديnم .إ ّن ال ّ
مnnمن شهnnد لnnه الnnكتاب املnnبني لnnيس ألحnnد أن يسجnnده وا ّلnnذي سجnnد لnnه أن يnnر ِ
جnnع ويnnتوب إلnnى اهلل
السجnnدة لnnم تnnكن إالّ لnnحضرة الnnغيب اعnnرفnnوا يnnا
إنّnnه لnnه ال nتّواب الnّ nرحnnيم .قnnد ثnnبت بnnالnnبرهnnان بnnأ ّن ّ
أهل األرض وال تكونوا من املعرضني...
آثار قلم أعلى ج ،2ص 82 – 81

!٨۸٣۳

 10حزيران/يونيو  6شهر النّور
 ...ويnعزّيnكم اهلل بnفضل مnن عnنده إنّnه لnهو املnعزّي الnعليم الnحكيم ،ال تحnزن فnي أبnيك إنّnه صnعد
إلnى اهلل وكnان مnتض ّو ًnعnا مnنه َnع ْnرف حnبّي الnعزيnز ،يnنبغي أن تَُ nك ّدروا ملnن غnفل ال ملnن فnاز بnذكnري
الnn nحكيم ،قnn nد غnn nفره اهلل قnn nبل صnn nعوده وبnn nعد صnn nعوده أدخnn nله فnn nي مnn nقام يعجnn nز عnn nن ذكnn nره قnn nلم
الnعاملnني ،كnبّر مnن قnبلي عnلى مnن س ّnمي بnعليّ قnل إيّnاك أن تحnزن فnي أيّnامnي وإيّnاك أن يnك ّدرك
شnnيء أن انnnظر بحnnر عnnنايnnة ربّnnك وكnnن مnnن املnnفرحnnني ،قnnد كnnنت أصnnغر مnnنك إذ صnnعد أبnnي إلnnى
اهلل وكnان يnعزّيnني بnعض الnعباد وأنnت يnعزّيnك اهلل بnلسانnه املnق ّدس الnعزيnز الnبديnع ،فnأنnصف هnل
يnنبغي الحnزن بnعد ذلnك ال وجnمالnي املشnرق مnن هnذا األفnق املnبني ،هnذه كnلمة نnزّلnناهnا بnالnفضل
nبني الnعليم ،لnيس هnذا يnوم الnكدورة والnبكاء بnل
لnئالّ يحnزنnك مnا يظهnر فnي األرض إ ّن ربّnك لnهو امل ِّ
يnnنبغي لnnك ول ّ nلذيnnن آمnnنوا بnnأن يnnفرحnnوا فnnي أيّnnام ربّnnهم الnnغفور الnnكريnnم ،إنّnnه يnnكفيكم بnnالnnحقّ وهnnو
أش nnفق م nnن أل nnف ٍ
أب وه nnذا ف nnي ح ّ nد اإلن nnشاء وإال ت nnعال nnى أن يح َّ nد ص nnفات nnه ب nnالح nnدود أو ي nnنتهي
بالقلم واملداد...
لئال -الحكمة ج ،3ص 149 – 148

!٨۸٤

 11حزيران/يونيو  7شهر النّور
ق nnل ي nnا ق nnوم ال ت nnنظروا إلn nيّ إالّ ب nnعيني إن ت nnريُ n nد ّن أن ت nnعرفُّ n nن اهلل وق nnدرت nnه وم nnن دون ذل nnك ل nnن
تnnعرفnnونnnي ولnnن تnnف ّكروا فnnي أمnnري بnnدوام املnnلك وتnnنظرون األشnnياء بnnبقاء اهلل املnnلك الnnقادر الnnباقnnي
ال nnحكيم ك nnذل nnك ب nnينّا األم nnر ل ّ n
nعل ال nنّاس يس nnتشعرون ف nnي أن nnفسهم وي nnكون ّ nن م nnن ال nnعارف nnني وإنّ nnك
فnانnظر شnأن هnؤالء بnعد ا ّلnnذي شهnدوا كّ nلهم بnأنّnي فnديnت نnفسي وأهnلي فnي سnبيل اهلل وحnفظًا
إلي nnمان nnهم وك nnنت ب nnني األع nnداء ف nnي أيّ nnام ا ّل nnتي اض nnطرب nnت ك nّ nل الn nنّفوس وس nnتروا وج nnوه nnهم ع nnن
األحnباب واألعnداء وكnانnوا بnحفظ أنnفسهم مnن املشnتغلني وأظهnرنnا األمnر وبّ nلغناه إلnى مnقام كnلّ
اعnترفnوا بسnلطنة اهلل وقnدرتnه إالّ الnذّيnن كnان فnي صnدورهnم غ ّnل الnغالم وكnانnوا مnن املشnركnني ومnع
ه nn nذا ال n nظّهور ا ّلnn nذي أح nn nاط امل nn nمكنات وه nn nذا اإلش nn nراق ال n nذّي م nn nا س nn nمعوا ش nn nبهه ف nn nي اآلف nn nاق
اعnترضnوا عnلى مnإل الnبيان ...إذًا أشnكر فnي بnثّي وحnزنnي ا ّلnذي خnلقني وأرسnلني وأحnمده فnي
قnضايnاه وفnي وحnدتnي ثّ nم ابnتالئnي بnني هnؤالء الnغافnلني وصnبرت وأصnبر فnي ال ّ
nض ّراء مnتّكالً عnلى
اهلل...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 176 – 175

!٨۸٥

 12حزيران/يونيو  8شهر النّور
يnnا أهnnل الnnعبر أيnnن مnnا عnnبر مnnن أيّnnامnnكم وأيnnن مnnا غnnبر أن اغnnتنموا هnnذا الnnيوم ا ّلnnذي فnnيه أضnnاء
الnnوجnnه أمnnام الnnبصر هnnل يnnبقى اإلنnnسان أو مnnا تnnراه فnnي اإلمnnكان وربّnnك الnnرحnnمن كnّ nل مnnن عnnليها
ف nnان وامل ُnnلك هلل ال nnعزي nnز امل nنّان ،أي nnن ال nnجباب nnرة وال nnفراع nnنة ق nnد أرج nnعناه nnم إل nnى ال nnهاوي nnة إ ّن ربّ nnك
nتمسك بnما يnفنى ال ومظهnر األسnرار ،كnم مnن عnباد غ ّnرتnهم الّ nدنnيا
لشnديnد الnعقاب ،هnل الnعاقnل ي ّ
عnلى شnأن كnفروا بnاهلل واعnترضnوا عnلى سnفرائnه قnد أمهnلناهnم أيّnا ًمnnا مnعدودات حnكمة مnن لnدنّnا
إلnnى أن أتnnى املnnيقات إذًا أخnnذنnnاهnnم وتnnركnnناهnnم فnnي ال nنّيران ،إ ّن ا ّلnnذيnnن يهnnرعnnون إلnnى ال nطّاغnnوت
nعرضnا عnن الnجبروت أولnئك لnيس لnهم مnن لnدنّnا مnن وا ٍق ،قnد خسnر الnذيnن بّ nدلnوا أمnر اهلل بnأهnواء
م ًn n n
أنnnفسهم وأنnnكروا حnnقّ اهلل بnnعد ا ّلnnذي أتnnى بسnnلطان الnnعظمة واالقnnتدار ،قnnل يnnا قnnوم أتnnدحnnضون
الnحقّ بnما عnندكnم فnانnظروا فnي ا ّلnذيnن كnانnوا قnبلكم مnن األحnزاب ،قnد أرسnلنا إلnيهم رسnالً وكnذّبnوا
بأمرنا إذًا أخذناهم وتركناهم عبرة ألولي األبصار.
لئال -الحكمة ج ،3ص 213 – 212

!٨۸٦

 13حزيران/يونيو  9شهر النّور
 ...أال إ ّن بnn nكم ...غ ّ n nن عnn nندلnn nيب الnn nبهاء ونnn nادت األشnn nياء بnn nما شهnn nد اهلل مnn nوجnn nدكnn nم وخnn nالnn nقكم
وسnلطانnكم ومnبدئnكم ومnبدعnكم ومnحييكم ومnميتكم وأ ّولnكم وآخnركnم ومظهnركnم ومnلهمكم ومnؤيّnدكnم
nعرفnكم أنnتم حnروفnات الnكلمة األولnى والnطّراز األ ّول فnي مnلكوت اإلنnشاء ومnظاهnر الnعدل فnي
وم ّ
الnnجبروت األعnnلى أنnnتم الnnكتاب املسnnطور والnّ nرمnnز املnnشهور والnّ nرقّ املnnنشور والnnبيت املnnعمور بnnكم
ارت nnفعت راي nnات ال nnعدل ون nnصبت أع nnالم الn nنّصر وب nnكم ت nnض ّوع nnت رائ nnحة ال nnقميص وظه nnرت آي nnة
ال nتّقدي nnس وب nnكم ف nnتح ب nnاب ال nnكرم ع nnلى وج nnه األم nnم وه nnطلت م nnن س nnحاب ال nnعرف nnان أم nnطار ع nnناي nnة
nمسك ب nnحبال nnكم ون nnطق
nقرب ب nnكم إل nnى اهلل ومل nnن تش nبّث ب nnأذي nnال nnكم وت ّ n
ال nّ nرح nnمن ط nnوب nnى ل nnكم ومل nnن ت ّ n
بnnذكnnركnnم وويnٌ nل ملnnن أنnnكر حّ nقكم وأعnnرض عnnنكم واسnnتكبر عnnليكم وجnnاحnnد عnnنايnnة اهلل فnnيكم يشهnnد
ك ّnل شnيء بnعزّتnكم وارتnفاع مnقامnكم وربnحكم فnي اآلخnرة واألولnى وخnسارة ا ّلnذيnن كnفروا بnاهلل إذ
ٍ
ٍ
مشرقات وب ّي ٍ
ٍ
ٍ
ساطعات*.
أتى
واضحات وأنوا ٍر
نات
بآيات
آثار قلم أعلى ج ،2ص 93 – 92

يبني مقام شهداء األمر.
)*( هذا املقتطف ّ

!٨۸٧۷

 14حزيران/يونيو  10شهر النّور
يnnا قnnلمي اسnnمع نnnدائnnي مnnا لnnي أسnnمع حnnنينك وصnnريnnخك مnّ nرة أراك مnnتحيّ ًرا فnnي الnذّكnnر والnnبيان
وأخnرى أشnاهnدك كnاملnولnه الnباهnت فnيما ورد عnلى مnوالك مnن ك ّnل جnاهnل وك ّnل ظnالnم عnنيد ،دع مnا
رب الnعاملnني ،قnل تnاهلل قnد
عnند الnقوم ومnا تnراه الnيومn n ّ .
بشnر الnنّاس بnما أشnرق والح مnن أفnق اهلل ّ
nسماء وأتnnى مnnن كnnان مnnوعnnو ًدا فnnي كnnتب اهلل الnnعزيnnز الحnnميد ،ال يnnنفعكم مnnا عnnندكnnم
فnnتح بnnاب الّ n
يشهnد بnذلnك مnن عnنده كnتاب مnبني ،يnا أصnحاب اآلذان اسnمعوا نnداء اهلل مnالnك األسnماء وفnاطnر
nقربnnكم إلnnيه يشهnnد بnnذلnnك لnnسان الnnعظمة فيهnnذا املnnقام املnnنيع ،إنّnnا مnnا
الّ n
nسماء إنّnnه يnnدعnnوكnnم بnnما يّ n
nفرقnnت بnnه أركnnان
أردنnnا إالّ نnnجاة األمnnم وإصnnالح الnnعالnnم ولnnك ّن الnnقوم أعnnرضnnوا عnنّا وارتnnكبوا مnnا تّ n
ال nnكلمة األول nnى ك nnذل nnك س ّ nول nnت ل nnهم أن nnفسهم أال إنّ nnهم م nnن األخس nnري nnن ف nnي ك nnتاب اهلل م nnال nnك ي nnوم
الّ nديnن ،قnل يnا مnأل األرض ضnعوا كnتب الnقوم وخnذوا كnتاب اهلل املnقتدر الnعليم الnحكيم ،هnذا يnوم
ال ينفعكم شيء من األشياء إالّ بهذا الكتاب املبني...
لئال -الحكمة ج ،3ص 123 – 122

!٨۸٨۸

 15حزيران/يونيو  11شهر النّور
هو العليّ األعلى
ي nnا م nnن ج nnعل ال nنّقطة ط nnراز الج nnمال ف nnي ل nnوح ال nظّهور ،وع ّ nلق خ nnيوط ال nظّلمة ع nnلى ك nnرة ال nنّور،
السnلسال فnي مnكمن الnنّار ،وقّ nدر مnعني
بnحيث زيّnن صnفحة الnنّور بnظلمة الّ nديnجور ،وجnرى عnني ّn n
الnn nحيوان عnn nلى مخnn nزن ال n nنّيران ،وأ ّلnn nفت بnn nينهما عnn nلى ق ْ n nدر ا ّلnn nذي لnn nن يnn nفارقnn nا فnn nي أزل اآلزال،
فnتف ّكروا فnي بnدائnع صnنع بnارئnكم يnا أولnي اإلفnضال ،فسnبحانnك الّ nله ّم يnا إلnهي ملّا شهnدت هnذا
nصنع الnبديnعة مnن قnدرتnك األزلnيّة أسnئلك بnاسnمك ا ّلnnذي بnه كnنت قnيّو ًمnnا عnلى مnظاهnر أسnمائnك
ال ّ
بnnأن تnnؤ ّلnnف بnnني عnnبادك كnnما أ ّلnnفت بnnني ال nنّور وال nظّلمة وال nنّار واملnnاء ،ثnnم اجnnتمعهم عnnلى شnnاط-
بحر أعظمك كما جمعتهما على شاط -كوثر فمك وإنّك أنت املقتدر العزيز الكريم.
لئال -الحكمة ج ،3ص 74

!٨۸٩۹

 16حزيران/يونيو  12شهر النّور
nسموات واألرض ث ّ nم خnnذ زمnnام األمnnر بnnقبضة
أن يnnا هnnذا الnnهيكل فnnابسnnط يnnدك عnnلى مnnن فnnي الّ n
إرادت nnك إنّ nnا ج nnعلنا ف nnي ي nnمينك م nnلكوت ك nّ nل ش nnيء أن أف nnعل م nnا ش nnئت وال ت nnخف م nnن ا ّلnnذي nnنهم ال
يnnعرفnnون ثnnم ارفnnع يnnدك إلnnى ال ّ nلوح ا ّلnnذي أشnnرق مnnن أفnnق إصnnبع ربّnnك وخnnذه عnnلى شٍ n
nأن بnnأخnnذك
تnnأخnnذه أيnnادي مnnن فnnي اإلبnnداع كnnذلnnك يnnنبغي لnnك إن أنnnت مnnن ا ّلnnذيnnنهم يnnفقهون وبnnارتnnفاع يnnدك
إلnnى سnnماء فnnضلي تnnرتnnفع أيnnادي كnّ nل شnnيء إلnnى اهلل املnnقتدر الnnعزيnnز الnnودود .سnnوف نnnبعث مnnن
يnnدك أيnnادي الnnق ّوة والnnقدرة واالقnnتدار ونظهnnر بnnها قnnدرتnnي ملnnن فnnي مnnلكوت األمnnر والخnnلق لnnيعرفَnنّ
الnnعباد أن ال إلnnه إالّ أنnnا املnnهيمن الnnقيّوم وبnnها نnnعطي ونnnأخnnذ وال يnnعرف ذلnnك إالّ ا ّلnnذيnnنهم بnnبصر
الروح ينظرون...
ّ
كتاب مبني ،ص 13

!٩۹٠۰

 17حزيران/يونيو  13شهر النّور
 ...قnل يnا مnأل األرض هnذا يnوم الnذّكnر والnثّناء وهnذا يnوم الnنّداء كnيف أنnتم ال تnسمعون .هnذا يnوم
فnnيه أنnnار األفnnق األعnnلى بnnأنnnوار ظnnهور مnnالnnك األسnnماء كnnيف أنnnتم ال تnnنظرون .لnnعمري هnnذا يnnوم
الnبيان وأنnتم صnامnتون .وهnذا يnوم أنnزل اهلل ذكnره فnي كnتبه ولnكن الnقوم أكnثرهnم ال يnشعرون...
قnل يnا مnأل األرض هnذا يnوم فnيه تnنطق األشnياء كّ nلها املnلك هلل مnالnك املnلوك .إنّnه قnد ظهnر بnالnحقّ
بسnnلطان ال تnnقوم مnnعه جnnنود الnnعالnnم وال تnnخ ّوفnnه مnnدافnnع األمnnم يnnنطق بnnأعnnلى ال nنّداء بnnني األرض
nسماء ت nnاهلل ق nnد أت nnى امل nnقصود بس nnلطان م nnشهود .ق nnم ب nnاالس nnتقام nnة ال nnكبرى ع nnلى أم nnر م nnال nnك
وال ّ n
الnورى ثّ nم اخnرق األحnجاب بnاسnم ربّnك سnلطان الnغيب وال ّ
nشهود إيّnاك أن تnمنعك حnجبات األمnم
ع nnن االس nnم األع nnظم ان nnظر ث ّ nم اذك nnر إذ أت nnى مح nّ nمد رس nnول اهلل أن nnكره ع nnلماء ال nnعصر وإذ أت nnى
سّ nم اإلبnرة يnقوم ويnصيح بnني الnعباد
ال ّnروح أعnرض عnنه عnلماء الnيهود .لnو يnنصف أحnد أق ّnل مnن ُ n
املوحدون إلى ّ
ظل رحمة ر ّبهم العزيز الغفور.
بهذا االسم ا ّلذي به سرع
ّ
آثار قلم أعلى ج ،2ص 163 – 162

!٩۹١۱

 18حزيران/يونيو  14شهر النّور
رب مnnا كnnان ومnnا يnnكون.
إنّnnا نnnوصnnيك وا ّلnnذيnnن آمnnنوا بnnاألمnnانnnة والّ n
nصداقnnة ومnnا يnnرتnnفع بnnه أمnnر اهلل ّ
اجهnد ليظهnر مnنك مnا يnثبت بnه ذكnرك فnي لnوح مnحفوظ .كnن نnاطً nقا لnوجnه ربّnك وعnامnالً بnما أمnرت
بnnه مnnن لnnدى اهلل الnnعزيnnز الnnودود .يnnنبغي لّ n
nكل اسnnم آمnnن بnnاهلل أن يnnعمل بnnما أمnnر بnnه فnnي الnnكتاب
nمسك بnكتاب اهلل إنّnه
األقnدس ا ّلnnذي نnزّل مnن لnدى الnحقّ عnالّم الnغيوب .يnا عnليّ قnبل مح ّnمد ...ت ّ
nصور قnد
يnكفيك بnالnحقّ يشهnد بnذلnك مnن ت ّ n
nوجnه إلnيك مnن بnيته املnعمور .قnل هnذا يnوم فnيه يnنادي ال ّ
أتnى مnالnك الnظّهور ويnنطق مnك ّلم الnطّور إنّnه ال إلnه إالّ أنnا الnعزيnز املnحبوب .قnد شهnدت األشnياء
مل nnال nnك األس nnماء وي nnصيح امل nnيزان ف nnي ق nnطب اإلم nnكان ت nnاهلل ق nnد أت nnى ال nّ nرح nnمن ول nnك ّن ال nnقوم ع nnنه
مnعرضnون .طnوبnى ل ٍ
nوجnه ولnعنيٍ فnازت بnاملnقام املحnمود .قnومnوا يnا أحnبّائnي عnلى
nقلب أقnبل ولnوج ٍnه ت ّ n
ّ
والشهود...
ذكر اهلل وثنائه ث ّم اعملوا بما يرتفع به مقامكم وتعلو أسماؤكم في عوالم الغيب
آثار قلم أعلى ج ،2ص 165

!٩۹٢۲

 19حزيران/يونيو  15شهر النّور
 ...ذ ْكnnر م nnن ل nnدنّ nnا إل nnى ا ّلnnذي أق nnبل إل nnى امل nnسجون وك nnان م nnن امله nnتدي nnن ،ق nnل ه nnذا ل nبَ ّر اهلل ا ّلnnذي
نnطق بnه ال ّnروح وإ ّن هnذا لnنامnوس األكnبر وإ ّن هnذا السnمه املnكنون قnد ظهnر بnالnحقّ بnملكوت اهلل
املnnقتدر الnnعزيnnز الnnحكيم ،لnnواله لnnم يnnثبت مnnا نnnطقت بnnه صnnحائnnف اهلل ،بnnه ظهnnر مnnا هnnو املسnnتور
والح ج nnمال ال nnقدم ب nnني األم nnم ول nnك ّن ال nنّاس ف nnي ح nnجاب ع nnظيم ،ه nnذا ألف nnق ا ّلnnذي م nnنه أش nnرق nnت
ش nnموس األس nnماء وال nّ nرب nnيع ا ّل nnذي ب nnه زيّ nnنت ح nnدائ nnق ق nnلوب ال nnعارف nnني ،وه nnذا لفج nnر اله nnداي nnة ب nnني
nسموات واألرضnني ،بnندائnه نnادت األشnياء وبحnزنnه نnاح أهnل
الnبريّnة وسnراج األحnديّnة ملnن فnي ال ّ
م nnإل األع nnلى وص nnاح ال nّ nروح األم nnني ،إ ّن ه nnذا ل nnكتاب ا ّلnnذي ال ري nnب ف nnيه ون nnور اهلل مل nnن أق nnبل إل nnيه
وشnnهاب نnnاره لّ n
nجته الnnباقnnية ملnnن فnnي الnnعاملnnني،
nلشياطnnني ،وهnnذا لnnبرهnnان اهلل ملnnن فnnي اإلمnnكان وحّ n
بnه فnاحnت نnفحة ال ّnرحnمن فnي األكnوان ونnادت الnذّ ّرات الnقدرة هلل املnقتدر الnعليّ الnقديnر ،بnه خnرقnت
nفصل آي nnات ال nظّهور ل nnتنفد ال nnبحور وع nnزم nnي
األح nnجاب وظه nnر م nnا س nnطر ف nnي ل nnوح ٍ ح nnفيظ ،ل nnو ن ّ n
الثّابت القديم...
لئال -الحكمة ج ،3ص 209 – 208

!٩۹٣۳

 20حزيران/يونيو  16شهر النّور
 ...يnا قnوم إنّnي قnد كnنت راقً nدا فnي الnبيت وصnامnتًا عnن الnذّكnر هnبّت عnليّ نnسمات اهلل وأحnيتني
ب nnال nnحقّ وأن nnطقني ب nnثناء ن nnفسه وج nnعلني هً n nدى وذك nً nرى ل nnلعامل nnني وكّ n nلما أري nnد أن أص nnمت روح
ال nnقدس ي nnنطقني ب nnال nnحقّ وروح األع nnظم يه nnتزّن nnي وروح ال nnبقاء يح nّ nرك ق nnلم ال nnبهاء إن أن nnتم م nnن
الnعارفnني .يnا قnوم خnافnوا عnن اهلل ثّ nم اسnتحيوا عnن جnمالnه وال تnتك ّلموا بnما يnلعنكم بnه ك ّnل الnذّ ّرات
nصادق األمnnني .ولnnيس هnnذا مnnن عnnندي بnnل مnnن عnnنده لnnو أنnnتم مnnن
وعnnن ورائnnها لnnسان اهلل املnnلك الّ n
الّ n
nشاعnnريnnن .فnnو اهلل لnnو كnnان األمnnر بnnيدي لسnnترت نnnفسي عnnن أبnnصاركnnم ومnnا ألnnقيت كnnبدي تnnحت
م nnخال nnيب ذئ nnاب األرض وك nnان اهلل ع nnلى م nnا أق nnول ش nnهيد .إيّ nnاك nnم ي nnا ق nnوم أن ت nnمنعكم الn nنّفس
nقر األقnn nصى فnn nانnn nظروا ب n nطَ ْرف اإلنnn nصاف إلnn nى حnn nجج ال n nنّبيّني
والnn nهوى عnn nن الّ n n
nصعود إلnn nى مّ n n
وامل nnرس nnلني .ت nnاهلل إن ه nnذا ل nnغالم ال nّ nرح nnمن ق nnد أظه nnره اهلل ب nnني م nnإل األك nnوان واص nnطفاه م nnن ب nnني
بر ّيته وأظهره بطراز نفسه بني العاملني...
كتاب بديع ،ص 130 – 129

!٩۹٤

 21حزيران/يونيو  17شهر النّور
 ...ويnقول فnي ك ّnل حnني مnخاطnبًا إلnى مnإل الnيهود أن يnا مnأل الnعنود تnاهلل قnد جnائnكم املnوعnود وإن
nصابnريnن .ثnم يnخاطnب
هnذا لnهو ال ّnروح إن تnريnدوا أن تnصلبوه فnافnعلوا مnا شnئتم وال تnكونُّ nن مnن ال ّ
مnأل اإلنnجيل ويnقول إن تnريnدوا أن تnجادلnوا محnم ًدا رسnول اهلل إ ّن هnذا ملح ّnمد بnينكم فnافnعلوا مnا
أردتnم ألنّnه أنnفق روحnه فnي سnبيل اهلل املnهيمن الnعزيnز الnقديnر .ثّ nم يnخاطnب أهnل الnفرقnان ويnقول
يnnا مnnأل ال nطّغيان إن تnnشائnnوا أن تnnع ّلقوا مظهnnر نnnفسي ا ّلnnذي سnّ nمي بnnعليّ فnnي الnnهواء تnnاهلل إن
هnذا لnعليّ قnد حnضر تnلقاء وجnوهnكم يnا مnأل الnذئnاب ثّ nم يnا شnرذمnة الnخنازيnر فnافnعلوا بnه مnا شnئتم
وال تnصبروا أق ّnل مnن حnني ألنّnه مnا اتّخnذ لnنفسه مnعينًا وال نnصيرا وعّ nلمه اهلل بnالnحقّ مnا ورد عnليه
ويnرد يnا جnنود ال ّ
nشياطnني .ثّ nم يnخاطnب مnأل الnبيان ويnقول يnا مnأل الnطّغيان والnكفران قnد جnائnكم
املnnوعnnود ا ّلnnذي وعnnدتnnم بnnه فnnي كnّ nل األلnnواح فnnوجnnمالnnه إنّnnه قnnد ظهnnر بnnالnnحقّ ومnnا حnnفظ نnnفسه فnnي
nدي األع nnداء ف nnي ك nّ nل ا ّل nnليال nnي واأل ّي nnام
س nnبيل اهلل امل nnلك امل nnتعال nnي ال nnعزي nnز الح nnميد .وك nnان ب nnني ي ّ n
ونnnصر أمnnر ر ّبnnه بnnنفسه املnnتعالnnي الnnعزيnnز الجnnميل وورد عnnليه مnnا ال يnnذكnnر بnnالnnبيان ومnnا اطّnnلع بnnه
أحnnد إالّ اهلل ا ّلnnذي بnnعثه بnnالnnحقّ وأرسnnله عnnلى الnnعاملnnني .أنnnتم إن تnnريnnدوا أن تnnقتلوه كnnما قnnتلتموه
فافعلوا ما شئتم ألنّه ينتظر ما وعد به في ّ
كل األلواح إن أنتم من العارفني...
كتاب بديع ،ص 131 – 130

!٩۹٥

 22حزيران/يونيو  18شهر النّور
 ...اسnnمع مnnا تnnلقيك حnnمامnnة الnnفراق حnnني ا ّلnnذي يnnسافnnر عnnن شnnطر الnnعراق وهnnذا مnnن س nنّة اهلل
ورب آبnائnك األ ّولnني،
ا ّلnتي قnضت عnلى املnرسnلني ،وإنّnك أنnت ال تحnزن بnذلnك وتnو ّnكnل عnلى اهلل ربّnك
ّ
رب الnعاملnني ،وإ ّن ا ّلnذيnن أوتnوا بnصائnر ال ّnروح لnن
سnيفنى املnلك ومnا أنnت تشهnد ويnبقى األمnر هلل ّ
يُnغنوا بnشيء ع ّnما خnلق ويخnلق ويشهnدون أسnرار األمnر عnن خnلف حnجبات عnظيم ،قnل يnا أحnبّاء
اهلل ال ت nnخاف nnوا م nnن أح nnد وال يح nnزن nnكم ش nnيء وك nnون nnوا ع nnلى األم nnر ل nnراس nnخني ،ف nnواهلل إ ّن ال nذّي nnنهم
nب اهلل الnnعزيnnز املnnنير لnnن يnnخافnnوا مnnن نnnفس ويnnصبرون فnnي الnnباليnnا كnnاصnnطبار املnnحبّ
شnnربnnوا حّ n
فnي رضnاء الnحبيب ويnكون الnبأسnاء عnندهnم أحnلى عnن لnقاء املnعشوق فnي مnذاق الnعاشnقني ،قnل
يnnا مnnأل األشnnقياء فnnسوف يُnnرفnnع أمnnر اهلل بnnالnnحقّ وتnnنعدم رايnnات املشnnركnnني ويnnدخnnلون ال nنّاس فnnي
nب اهلل وكnانnوا مnن نnفحات الnقدس
ديnن اهلل املnلك املnتعالnي الnقديnم ،فnهنيئًا لّ nلذيnنهم سnبقوا فnي ح ّ
ملن املستبشرين ،والبهاء عليكم يا مأل امل ّوحدين...
لئال -الحكمة ج ،3ص 6 – 5

!٩۹٦

 23حزيران/يونيو  19شهر النّور
 ...قnnد مnnاج بحnnر الnnفضل بnnما هnnاجnnت أريnnاح مnnشيّة ربّnnكم الحnnميد ،كnnم مnnن عٍ n
nبد أقnnبل إلnnيه وكnnم
مnن ع ٍ
nبد أعnرض عnنه ك ٌّnل يnعمل عnلى شnاكnلته إ ّن ربّnك لnه الnعليم الnخبير .ال يnنفعه إقnبال املnقبلني
ع الnنّاس لnوجnهه املشnرق الnعزيnز املnنير ،إ ّن ا ّلnذي فnاز فnي
nضره إعnراض املnعرضnني إنّnما يnد ُ
وال ي ّ
أيّnnام اهلل إنّnnه مnnن جnnوهnnر الخnnلق لnnدى الnnحقّ وا ّلnnذي تnnو ّقnnف إنّnnه مnnن امل nيّتني ،أن افnnرحnnوا يnnا أهnnل
ال nnبهاء ب nnظهور ربّ nnكم م nnال nnك األس nnماء ثّ n nم اس nnتقيموا ع nnلى األم nnر ع nnلى ش ٍ n
nأن ال ت nnز ّل nnكم ش nnبهات
املnريnبني كnونnوا رايnات االسnتقامnة بnني الnبريّnة وأدالّء اإليnقان ملnن فnي اإلمnكان هnذا يnنبغي لnكم لnو
أنnnتم مnnن الnnعارفnnني ،إيّnnاكnnم أن تnnأخnnذك ُ nم األحnnزان هnnذا ربّnnكم الnّ nرحnnمن أن افnnرحnnوا بnnطلوع ال nنّيّر
األعnظم مnن هnذا األفnق املnبني ،ال تحس ُّnنب ا ّلnذيnن غnفلوا الnيوم أحnياء وهnم أمnوات فnي كnتاب ربّnكم
املnقتدر الnقديnر ،أن اجnتمعوا عnلى األمnر ثnم انnصروا ال ّnرحnمن بnالnحكمة والnبيان هnذا يnنبغي ملnن
تمسك بهذا الحبل املتني...
ّ
لئال -الحكمة ج ،3ص 204 – 203

!٩۹٧۷

الرحمة
 24حزيران/يونيو  1شهر ّ
nسنني وك nنّا فnnي كnّ nل يnnوم مnnنها فnnي بnnالء جnnديnnد
 ...أن يnnا أيّnnها املnnلوك قnnد قnnضت عشnnريnnن مnnن الّ n
nسام nnعني ب nnحيث ق nnتلون nnا وس nnفكوا دم nnاءن nnا
وورد ع nnلينا م nnا ال ورد ع nnلى أح nnد ق nnبلنا إن أن nnتم م nnن ال ّ n
وأخnذوا أمnوالnنا وهnتكوا حnرمnتنا وأنnتم سnمعتم أكnثرهnا ومnا كnنتم مnن املnانnعني بnعد ا ّلnnذي يnنبغي
لnnكم بnnأن تnnمنعوا ال nظّالnnم عnnن ظnnلمه وتnnحكموا بnnني ال nنّاس بnnالnnعدل ليظهnnر عnnدالnnتكم بnnني الnnخالئnnق
أجnnمعني .إ ّن اهلل قnnد أودع زمnnام الخnnلق بnnأيnnديnnكم لnnتحكموا بnnينهم بnnالnnحقّ وتnnأخnnذوا حnnقّ املnnظلوم
عnnن هnnؤالء الnظّاملnnني وإن لnnن تnnفعلوا بnnما أمnnرتnnم فnnي كnnتاب اهلل لnnن يnnذكnnر أسnnماؤكnnم عnnنده بnnالnnعدل
وإن هnذا لnغنب عnظيم أتnأخnذون حnكم أنnفسكم وتnدعnون حnكم اهلل الnعلي املnتعالnي الnقادر الnقديnر
ٌ
لسبيل مستقيم.
دعوا ما عندكم وخذوا ما أمركم اهلل به ث ّم ابتغوا الفضل من عنده وإ ّن هذا
سورة امللوك ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص 111

!٩۹٨۸

الرحمة
 25حزيران/يونيو  2شهر ّ
رب ملnاذا أودعnتني بnني ا ّلnnذيnن هnم كnفروا بnنفسك وإلnى مnتى ال تسnتجيب دعnائnي ،كّ nلما
 ...أي ّ
رب ف nnأص nnعدن nnي إل nnيك وخ ّ nلصني م nnن ط nnغاة خ nnلقك ب nnعد ا ّلnnذي تشه nnد ض nّ nري وب nnالئ nnي
أق nnول أي ّ
تnnقول إِي فnnونnnفسي أشهnnد وأرى ك ّ nلما ورد عnnليك ورد عnnلى نnnفسي ،وإنّnnي أنnnفقتك فnnي سnnبيلي
nب أتnnريnnد مnnا ال أريnnد ،أقnnول نnnفسي فnnداك مnnرادي مnnا أنnnت أردتnnه ومnnحبوبnnي مnnا
nحب مnnا ال أحّ n
أتّ n
nب أن يnnكون لnnي فnnي كnّ nل حnnني ألnnف روح وأفnnديnnها فnnي سnnبيلك ولnnكن
أنnnت أحnnببته ،فnnوع nزّتnnك أحّ n
عnزيnز عnليّ بnأن أكnون بnاقnيًا وأرى ا ّلnnذيnن هnتكوا حnرمnتك وظnلموا عnلى مظهnر نnفسك بnعد عnلمي
nقشعر جnnلدي
بnnأنّnnهم خnnلقوا مnnن كnnلمة أمnnرك لnnذا تnnضطرب نnnفسي وتnnذرف عnnيني ويnnنوح سnّ nري وتn
ّ
أنnت تnقول إِي فnونnفسي أعnلم مnا فnي نnفسك وأرى مnا تnرى اصnبر كnما صnبرت ،إنّnي كnتبت لnك
ما لم أكتب لدونك ورضيت لك ما لم َ
أرض لغيرك...
أدعية حضرت محبوب ،ص 11 – 9

!٩۹٩۹

الرحمة
 26حزيران/يونيو  3شهر ّ
 ...أن يnا أهnل الnبهاء أنnتم نnسائnم ال ّnربnيع فnي اآلفnاق بnكم زيّnنّا اإلمnكان بnطراز عnرفnان ال ّnرحnمن
nمسكوا بnnحبل االسnnتقامnnة عnnلى شnnأن تnnنعدم مnnنها
وبnnكم ابnnتسم ثnnغر الnnعالnnم وأشnnرقnnت األنnnوار ،تّ n
وبشnروا الnعباد بnالnحكمة والnبيان
األوهnام ،أن اخnرجnوا مnن أفnق االقnتدار بnاسnم ربّnكم املnختارn n ّ ،
به nnذا األم nnر ا ّل nnذي الح م nnن أف nnق اإلم nnكان ،إيّ nnاك nnم أن ي nnمنعكم ش nnيء ع nّ nما أم nnرت nnم ب nnه م nnن ال nnقلم
األعnnلى إذ تحnّ nرك عnnلى ال ّ nلوح بسnnلطان الnnعظمة واالقnnتدار ،طnnوبnnى ملnnن سnnمع صnnريnnره إذ ارتnnفع
nسموات ،إنّ nnك ي nnا أيّ nnها الn nنّاظ nnر إل nnى ال nnوج nnه أن أق nnبل ب nnك ّلك إل nnى اهلل
ب nnال nnحقّ ب nnني األرض nnني وال ّ n
nعرضnnا عnnن ا ّلnnذيnnن كnnفروا بnnاملnnعاد ،هnnذا يnnوم فnnيه أشnnرقnnت شnnمس الnnفضل والح أفnnق اإلحnnسان
مn n ً n
نعيما ملن فاز بمراد اهلل بعد ا ّلذي غفل عنه ّ
كل مشرك مرتاب...
ً
لئال -الحكمة ج ،2ص 154 – 153

!١۱٠۰٠۰

الرحمة
 27حزيران/يونيو  4شهر ّ
 ...وأنnnت تnnعلم يnnا إلnnهي بnnأ ّن الnnبهاء ال يجnnزع عnّ nما ورد عnnليه فnnي سnnبيلك بnnل أجnnد كnّ nل أعnnضائnnي
وجnnوارحnnي يشnnتاق الnnبالء إلظnnهار أمnnرك يnnا مnnالnnك األسnnماء ،مnnن مnnاء ح nبّك اسnnتبقى الnnبهاء فnnي
nسما ،ط nnوب nnى ل nnي وله nnذه ال nنّار
م nnلكوت اإلن nnشاء وم nnن ن nnار ذك nnرك اش nnتعل ال nnبهاء ب nnني األرض وال ّ n
ا ّلnnتي تnnسمع مnnن زفnnيرهnnا ال إلnnه إالّ أنnnت املnnحبوب فnnي صnnدر الnnبهاء واملnnذكnnور فnnي قnnلب الnnبهاء،
nسموات واألرض عnnلى أن يnnمن ُع َّن الnnبهاء عnnن ذكnnرك وثnnنائnnك ال
فnnوع nزّتnnك لnnو يnnجتم ُع َّن مnnن فnnي الّ n
يسnnتطيع َّن وال يnnقدر َّن لnnو يnnقتلونnnني املشnnركnnون إذًا دمnnي يnnنطق بnnإذنnnك ويnnقول ال إلnnه إالّ أنnnت يnnا
nتوجnnه إلnnيك
مnnقصود الnnبهاء ،ولnnو يnnطبخونnnني فnnي قnnدر الnnبغضاء قnnتار ا ّلnnذي يnnفوح مnnن لحnnمي يnّ n
ويnنادي أيnن أنnت يnا مnولnى الnعاملnني ومnقصود الnعارفnني ،ولnو يحnرقnونnني بnالnنّار فnوعnزّتnك رمnادي
ي nnنطق وي nnقول ق nnد ف nnاز ال nnغالم ب nnما أراد م nnن ربّ nnه ال nnعزي nnز ال nnعالّم ،وا ّلnnذي ك nnان ك nnذل nnك ه nnل ي nnخ ّوف nnه
ضره في أمرك ال فونفسك يا مالك امللوك...
اجتماع امللوك على
ّ
لئال -الحكمة ج ،3ص 113

!١۱٠۰١۱

الرحمة
 28حزيران/يونيو  5شهر ّ
ت مnا يnنوح بnه مح ّnمد رسnول اهلل فnي الnجنّة الnعليا وغ ّnرتnك الّ nدنnيا عnلى
 ...أن يnا رئnيس قnد ارتnكبْ َ
nت عnن الnوجnه ا ّلnnذي بnنوره اسnتضاء املnأل األعnلى تجnد نnفسك فnي خسnران مnبني...
شnأن أعnرض َ
هnل ظnننت أنّnك تnقدر أن تطف -الnنّار ا ّلnتي أوقnدهnا اهلل فnي اآلفnاق ال ونnفسه الnحقّ لnو أنnت مnن
nعلت زاد لnهيبها واشnتعالnها فnسوف يnحيط األرض ومnن عnليها ،كnذلnك قnضي
الnعارفnني ،بnل بnما ف َ
السnّ nر ومnnا دونnnها
nسموات واألرضnnني ،فnnسوف تnnب ّدل أرض ّ n
األمnnر وال يnnقوم مnnعه حnnكم مnnن فnnي الّ n
وتخ nnرج م nnن ي nnد امل nnلك ويظه nnر ال nnزل nnزال وي nnرت nnفع ال nnعوي nnل ويظه nnر ال nnفساد ف nnي األق nnطار وت nnختلف
األمnnور بnnما ورد عnnلى هnnؤالء األسnnراء مnnن جnnنود ال nظّاملnnني ...قnnل قnnد جnnاء الnnغالم لnnيحيي الnnعالnnم
ويتّحnnد مnnن عnnلى األرض كّ nلها فnnسوف يnnغلب مnnا أراد اهلل وتnnرى كnّ nل األرض جnنّة األبnnهى ،كnnذلnnك
رقم من قلم األمر على لوح قويم...
والرؤساء ،ص 66 – 65
الرئيس ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ
لوح ّ

!١۱٠۰٢۲

الرحمة
 29حزيران/يونيو  6شهر ّ
 ...فnnاعnnلم بnnأن ال nنّفس ا ّلnnتي يnnشارك فnnيها الnnعباد إنّnnها تحnnدث بnnعد امnnتشاج األشnnياء وبnnلوغnnها
كnما تnرى فnي الnنّطفة إنّnها بnعد ارتnقائnها إلnى املnقام ا ّلnذي قّ nدر فnيها يُظهnر اهلل بnها نnفسها ا ّلnتي
كnانnت مnكنونnة فnيها إ ّن ربّnك يnفعل مnا يnشاء ويnحكم مnا يnريnد ،والnنّفس ا ّلnnتي هnي املnقصود إنّnها
nب ربّnnها ال تخnnمدهnnا مnnياه اإلعnnراض
تnnبعث مnnن كnnلمة اهلل وإنّnnها لnnهي ا ّلnnتي لnnو اشnnتعلت بnnنار حّ n
وال بnnحور الnnعاملnnني ،وإنّnnها لnnهي الnنّار املشnnتعلة امللتهnnبة فnnي سnnدرة اإلنnnسان وتnnنطق بnnأنّnnه ال إلnnه
إالّ هnو وا ّلnذي سnمع نnداءهnا إنّnه مnن الnفائnزيnن ،وملّا خnرجnت عnن الجسnد يnبعثها اهلل عnلى أحnسن
صnورة ويnدخnلها فnي جnنّة عnالnية إ ّن ربّnك عnلى ك ّnل شnيء قnديnر ،ثّ nم أعnلم بnأ ّن حnياة اإلنnسان مnن
nوجnه ال ّnروح إلnى جnهة دون الnجهات إنّnه مnن الnنّفس فّ nكر فnيما ألnقيناك لnتعرف نnفس اهلل
ال ّnروح وت ّ n
ٍ
بسلطان مبني...
ا ّلذي أتى من مشرق الفضل
والرؤساء ،ص 71 – 70
الرئيس ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ
لوح ّ

!١۱٠۰٣۳

الرحمة
 30حزيران/يونيو  7شهر ّ
السnnدرة املnnنتهى إذًا تnnعزل عnnنه قnnدرتnnي
 ...أتnnزعnnمون يnnا مnnأل األرض بnnأنّnnا لnnو نُnnصعد أحً nدا إلnnى ّ n
وس nnلطان nnي ال ون nnفسي ب nnل ل nnو ن nnشاء ل nnنرج nnعنّه إل nnى الn nتّراب ف nnي أق nّ nل م nnن ح nnني .ف nnان nnظروا ف nnي
ّ
nورقnت
الشجnرة إنّnا نnغرسnها فnي الnجنان ونnسقيها مnن مnاء عnنايnتنا ف ّ
nلما ارتnفعت فnي نnفسها وت ّ
بnnاألوراق الnnخضراء وأثnnمرت بnnاألثnnمار الnnحسنى إذًا نnnرسnnل عnnليها قnnواصnnف األمnnر ونnnدعnnها عnnلى
وجnه األرض كnذلnك كnنّا فnاعnلني ...وال يnعلم حnكمة ذلnك إالّ اهلل املnقتدر الnعزيnز الnحكيم أتnنكرون
يnا قnوم مnا تnرونnه وي ٌnل لnكم يnا مnأل املnنكريnن .وا ّلnذي لnن يnتغيّر هnو نnفسه ال ّnرحnمن ال ّnرحnيم إن أنnتم
nبتصريnnن ...يnnا قnnوم ال تnnتك ّلموا فnnي أمnnري ألنّnnكم ال تnnبلغون إلnnى حnnكمة ربّnnكم ولnnن تnnنالnnوا
مnnن املّ n
بnعلمه الnعزيnز املnحيط .ومnن ا ّدعnى عnرفnان ذاتnه هnو مnن أجهnل الnنّاس يnكذّبnه ك ّnل الnذّ ّرات ويشهnد
الصادق األمني...
بهذا لساني ّ
كتاب مبني ،ص 26

!١۱٠۰٤

الرحمة
ّ 1
تموز/يوليو  8شهر ّ
nسماء ويnnدعُ
 ...أن يnnا رئnnيس اسnnمع نnnداء اهلل املnnلك املnnهيمن الnnقيّوم ،إنّnnه يnnنادي بnnني األرض والّ n
ال nnكل إل nnى امل nnنظر األب nnهى وال ي nnمنعه ق nnباع nnك وال ن nnباح م nnن ف nnي ح nnول nnك وال ج nnنود ال nnعامل nnني ،ق nnد
nصبا ق nnد ظه nnرت ع nnلى ه nnيئة
اش nnتعل ال nnعال nnم م nnن ك nnلمة ربّ nnك األب nnهى ،وإنّ nnها أرقّ م nnن ن nnسيم ال َّ n
اإلنnسان وبnها أحnيى اهلل عnباده املnقبلني ،وفnي بnاطnنها مnاء قnد ط ّ nهnر اهلل بnه أفnئدة ا ّلnnذيnن أقnبلوا
رشnnحنا مnnنه عnnلى
إلnnى اهلل وغnnفلوا عnnن ذكnnر مnnا سnnواه وقnّ nربnnهم إلnnى مnnنظر اسnnمه الnnعظيم ،وقnnد ّ n
الnnقبور وهnnم قnnيام يnnنظرون جnnمال اهلل املشnnرق املnnنير ...تnnاهلل هnnذا يnnوم فnnيه تnnنطق ال nنّار فnnي ك nلّ
األشnياء قnد أتnى مnحبوب الnعاملnني ،وعnند ك ّnل شnيء مnن األشnياء قnام كnليم األمnر إلصnغاء كnلمة
ربّ nnك ال nnعزي nnز ال nnعليم ،إنّ nnا ل nnو نخ nnرج م nnن ال nnقميص ا ّلnn nذي ل nnبسناه ل nnضعفكم ل nnيفديَّ n nن م nnن ف nnي
nسموات واألرض أنnnفسهم لnnنفسي وربّnnك يشهnnد بnnذلnnك وال يnnسمعه إالّ ا ّلnnذيnnن انnnقطعوا عnnن كnلّ
الّ n
الوجود حبًّا هلل العزيز القدير...
والرؤساء ،ص 65
لوح الرئيس ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٠۰٥

الرحمة
ّ 2
تموز/يوليو  9شهر ّ
 ...ذ ّكnn nر مnn nن لnn nدنّnn nا لnn nقوم يnn nعلمون واسnn nتقامnn nوا عnn nلى األمnn nر عnn nلى شnn nأن بnn nها انجnn nذبnn nت األفnn nئدة
والnnعقول .بnnاالسnnتقامnnة تظهnnر مnnقامnnاتnnكم بnnني الnnبريّnnة وتnnرتnnفع مnnراتnnبكم عnnند اهلل املnnهيمن الnnقيّوم.
وصnينا الnعباد فnي كnلّ
تnاهلل مnن ال اسnتقامnة لnه ال ديnن لnه إنّnه مnن املnريnبني فnي لnوح مnكنون .قnد ّ n n n
عج nٌ nل أق nnبلوا إل nnيه أال إنّ nnهم ف nnي ه nnيماء ال ّ n
nضالل
األل nnواح ب nnاالس nnتقام nnة ع nnلى األم nnر وإذا ظه nnر ْ n
يسnnرعnnون وال يnnشعرون .نnnسأل اهلل بnnأن يnnبعث رجnnاالً مnnن عnnنصر االقnnتدار لnnينصروا هnnذا الّ nديnnن
الnقويnم ويnجعلهم مnن حnفّاظ أمnره عnلى شnأن ال يnقتدر أن يّ nدعnي ك ّnل كnاذب مnريnب لnعمري هnذا
يnوم يnنبغي ل ّ
nلكل الnعبوديّnة هلل الnحقّ كnذلnك قnضي األمnر مnن إصnبع إرادة ربّnكم الnعليم الnخبير.
أن اغnnتنموا يnnا أح nبّائnnي فnnضل هnnذه األيّnnام وكnnونnnوا مnnن الnّ nراسnnخني كnnذلnnك زيّ nنّا أفnnق الnnحكم بnnنيّر
األمر من لدن مقتدر قدير .طوبى ملن فاز بما أمر به من لدن ناصح أمني.
آثار قلم أعلى ج ،6ص3

!١۱٠۰٦

الرحمة
ّ 3
تموز/يوليو  10شهر ّ
 ...أيnnقن بnnأ ّن املnnؤمnnن فnnي كnّ nل األعnnهاد لnnم يnnكن إالّ كnnالnnكبريnnت األحnnمر وهnnذا مnnا نnزّل حٍ n
nينئذ مnnن
سnماء ال ّnروح عnلى أفnئدة األبnرار .قnل يnا قnوم إن تnملكوا خnزائnن األرض كّ nلها وتnحكموا عnلى مnا
تnnطلع الّ n
nشمس عnnليها وتnnأكnnلون كnّ nل مnnا ظهnnر عnnن األشnnجار مnnن األثnnمار وتnnلبسون كnّ nل مnnا نnnسج
ف nnي األرض م nnن الح nnرر واألل nnباس وت nnصرف nnون ك nّ nل األب nnكار ،ف nnواهلل ل nnن ي nnنفعكم ف nnي ش nnيء ح nnني
ا ّلnnذي يnأتnيكم مnالئnكة املnوت مnن مnدبٍّ nر قّ nهار ،ويnنقطعكم عnن ك ّnل ذلnك أق ّnل مnن الّ nلمحة كnأنّnكم مnا
خnnلقتم فnnي املnnلك وهnnذا مnnن حnnقّ ا ّلnnذي ر ّقnnم فnnي األسnnطار مnnن عnnند اهلل املnnقتدر الnnعزيnnز الnnجبّار،
وك nnذل nnك ش nnرع nnنا ل nnكم ش nnري nnعة ال nنّصح وأشه nnدن nnاك nnم م nnناه nnج ال nnقدس وع ّ nلمناك nnم س nnبل ال nnفردوس
nيقربnكم إلnى الnعزيnز الnق ّدار .قnل يnا مnأل األرض فnمن شnاء فليتّخnذ هnذا
وألnقيناكnم حnكمة األمnر ل ّ
مقره في لهب النّار...
النّصح لنفسه سبيالً إلى اهلل فمن شاء فليعرض فيرجع إلى ّ
لئال -الحكمة ج ،3ص 14 – 13

!١۱٠۰٧۷

الرحمة
ّ 4
تموز/يوليو  11شهر ّ
وأي ح nnصن م nnنع ع nnنه
وأي فُ nnود م nnا ع nّ nرت nnه ي nnد ال nnقضاء ّ
أي درع م nnا أص nnاب nnها س nnهم ال nّ nردى ّ
ّ ...
وأي س nnدي nnر م nnا ق nnفر؟ ل nnو ع nnلم الn nنّاس م nnا وراء
وأي س nnري nnر م nnا كس nnر؟ ّ
رس nnول امل nnوت إذا أت nnى؟ ّ
الnnختام مnnن رحnnيق رحnnمة ربّnnهم الnnعزيnnز الnnعالّم لnnنبذوا املnnالم واسnnترضnnوا عnnن الnnغالم ،وأ ّمnnا اآلن
حnnجبونnnي بnnحجاب ال nظّالم ا ّلnnذي نnnسجوه بnnأيnnدي ال nظّنون واألوهnnام ،سnnوف تnnشقّ يnnد الnnبيضاء
nاجnnا ،يnnومٍ n
nواجnnا
nئذ يnnدخnnلون فnnيها ال nنّاس أفnً n
جnnيبًا لهnnذه ال ّ nليلة ال ّ nدملnnاء ويnnفتح اهلل ملnnديnnنته بnnابًnnا رتnً n
وي nnقول nnون م nnا ق nnال nnته ال nالّئ nnمات م nnن ق nnبل ليظه nnر ف nnي ال nnغاي nnات م nnا ب nnدا ف nnي ال nnبداي nnات ،أي nnري nnدون
ورب األربnnاب إالّ فnnي املnnآب،
اإلقnnامnnة ورجnnلهم فnnي الnّ nركnnاب؟ وهnnل يnnرون لnnذهnnابnnهم مnnن إيnnاب؟ ال
ّ
يnوم ٍ
nئذ يnقوم الnنّاس مnن األجnداث ويnسألnون عnن الnتُّراث ،طnوبnى ملnن ال تnسومnه األثnقال فnي ذلnك
nمر الnn nجبال ويnn nحضر الّ n n
nلسؤال فnn nي مnn nحضر اهلل املnn nتعال إنّnn nه شnn nديnn nد
nكل لّ n n
الnn nيوم ا ّلnn nذي فnn nيه تّ n n
النّكال...
والرؤساء ،ص 38
لوح ّ
السلطان ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٠۰٨۸

الرحمة
ّ 5
تموز/يوليو  12شهر ّ
 ...قnnل ال يُnnرى فnnي ظnnهوري إالّ ظnnهور اهلل وال فnnي قnnدرتnnي إالّ قnnدرة اهلل لnnو أنnnتم مnnن الnnعارفnnني.
قnnل مnnثل خnnلقي كnnمثل األوراق عnnلى ّ
الشجnnر إنّnnها قnnد كnnانnnت ظnnاهnnرة بnnوجnnودهnnا وقnnائnnمة بnnنفسها
ولnكن غnافnلة عnن أصnلها كnذلnك مnثّلنا لnعبادنnا الnعاقnلني ل ّ
nعل يnصعد ّن عnن رتnبة الnنّبات ويnبلغ ّن إلnى
مnnقام الnnبلوغ فnnي هnnذا األمnnر املnnبرم املnnتني .قnnل إ ّن مnnثلهم كnnمثل الnnحوت فnnي املnnاء إ ّن حnnياتnnه بnnه
وإنّnه لnم يnعرف مnم ّد حnياتnه مnن لnدن عnزيnز حnكيم .وكnان مnحتجبًا عnنه بnحيث لnو يnسئل عnن املnاء
وصnn nفاتnn nه لnn nن يnn nعرف كnn nذلnn nك نnn nلقي األمnn nثال لّ n n
nسموات
nعل ال n nنّاس يnn nقبلن إلnn nى قnn nبلة مnn nن فnn nي الّ n n
واألرضني...
كتاب مبني ،ص 28

!١۱٠۰٩۹

الرحمة
ّ 6
تموز/يوليو  13شهر ّ
 ...أن اقnnرؤا آيnnات اهلل بnnألnnحان الnnفطرة لnnعمري إنّnnها تجnnذبnnكم إلnnى مnnقام كnnريnnم قnnد قّ nدر فnnي كnلّ
nجاب غ ٍ
واحnد مnنها مnا انجnذب بnه قnلب الnعالnم ولnك ّن الnنّاس فnي ح ٍ
nليظ سnوف يnتبهون ويسnرعnون
nقوي خ nnرق
ول nnكن س nnبقهم ا ّل nnذي nnن آم nnنوا ال nnيوم وف nnازوا ب nnعناي nnة اهلل ال nnعزي nnز الح nnميد ...ط nnوب nnى ل ّ n
هnاب وقnام عnلى نnصرة هnذا األمnر الnبديnع يnنبغي ل ّ
nكل نnفس أن
األحnجاب بnاسnم ربّnه الnعزيnز الnو ّn
nوج nnه إل nnى امل nnنظر األك nnبر م nnنقط ًعا ع nnن
ع م nnا ع nnنده م nnقبالً إل nnى ال nnعليم ال nnخبير ط nnوب nnى مل nnن ت n ّ n
يَ n nد َ
الnخالئnق أجnمعني لnو يnعرفnون الnنّاس قnدر الnيوم لnيقومّ nن بnني الnعباد ويnصيح ّن بهnذا األمnر ا ّلnذي
أشnnرقnnت مnnن أفnnقه شnnمس جnnمال ربّnnك الnnغفور الnnكريnnم .طnnوبnnى ملnnن يnnسمع فnnي كnّ nل األحnnيان نnnداء
الرحمن من هذا املقام ا ّلذي استوى القديم على عرش اسمه العليّ العظيم...
ّ
آثار قلم األعلى ج ،6ص 5 – 4

!١۱١۱٠۰

الرحمة
ّ 7
تموز/يوليو  14شهر ّ
ني وال س nnمعت أذن ،ق nnد أن nnكرن nnي امل nnعارف
nت ف nnي س nnبيل اهلل م nnا ال رأت عٌ n n
 ...ي nnا م nnلك ق nnد رأي ُ n
nفر ض nnحضاح ال nّ nراح nnة ،ك nnم م nnن
وض nnاق ع nnليّ امل nnخارف ق nnد ن nnضب ض nnحضاح ّn n
الس nnالم nnة واص ّ n
الnnباليnnا نnnزلnnت وكnnم مnnنها سnnوف تnnنزل ،أَمnnشي مnnقبالً إلnnى الnnعزيnnز الnnو ّهnnاب وعnnن ورائnnي تnnنساب
الnحباب ،قnد اس ّ
nتهل مnدمnعي إلnى أن ب ّnل مnضجعي ولnيس حnزنnي لnنفسي تnاهلل رأسnي يشnتاق
nب مnnواله ،ومnnا مnnررت عnnلى شجnnر إالّ وقnnد خnnاطnnبه فnnؤادي يnnا لnnيت قnnطعت السnnمي
الnّ nرمnnاح فnnي حّ n
وصnلب عnليك جسnدي فnي سnبيل ربّnي بnل بnما أرى الnنّاس فnي سnكرتnهم يnعمهون وال يnعرفnون،
رفnnعوا أهnnوائnnهم ووضnnوعnnوا إلnnههم كnnأنّnnهم اتّخnnذوا أمnnر اهلل هnnز ًوا ولnnه ًوا ولnnعبًا ،ويحسnnبون أنّnnهم
م nn nحسنون وف nn nي ح nn nصن األم nn nان ه nn nم م nn nحصنون ،ل nn nيس األم nn nر ك nn nما ي nn nظنّون ،غ ً n nدا ي nn nرون م nn nا
ينكرون...
والرؤساء ،ص 37
لوح ّ
السلطان ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱١۱١۱

الرحمة
ّ 8
تموز/يوليو  15شهر ّ
الطّراز الخامس
فnي حnفظ وصnيانnة مnقامnات عnباد اهلل .يnجب عnلى أهnل الnبهاء أن ال يnحيدوا عnن الnحقّ فnي كnلّ
nصدق وال ي nnنكروا ف nnضل أح nnد .وي nnحترم nnوا أرب nnاب ال nnفنون .وال
األم nnور وأن ي nnتك ّلموا ب nnال nnحقّ وال ّ n
nصناعnnة مnnن
nسابnnقة بnnبذيء الnnكالم .قnnد ظهnnرت الnnيوم شnnمس الّ n
يnnدنّnnسوا ألnnسنتهم كnnال nطّوائnnف الّ n
أف nnق س nnماء ال nnغرب وت nnفيض أن nnهار ال nnفنون م nnن ب nnحور ت nnلك األق nnطار .ي nnجب ع nnلى الج nnميع أن
ي nnتك ّلموا ب nnاإلن nnصاف وي nnق ّدروا ال nنّعمة ق nnدره nnا .ل nnعمر اهلل إ ّن ك nnلمة اإلن nnصاف ك nnشمس س nnاط nnعة
األنnnوار .نnnسأل اهلل أن يسnnتنير الnnكل مnnن أنnnوارهnnا .إنّnnه عnnلى كnّ nل شnnيء قnnديnnر وبnnاإلجnnابnnة جnnديnnر.
nصدق ف nnي ه nnذه األيّ nnام واق nnعني ت nnحت م nnخال nnب ال nnكذب ،وال nnعدل م nnعذّبً nnا
إنّ nnا ن nnرى االس nnتقام nnة وال ّ n
nصفوف وال
ب nnسياط الn nظّلم .وأح nnاط ال nnعال nnم دخ nnان ال nnفساد ب nnحيث ال يُ nnرى م nnن ال nnجهات إالّ ال ّ n
يnnسمع مnnن األرجnnاء إالّ صُ n
nسيوف .نnnطلب مnnن الnnحقّ أن يnnؤ ّيnnد مnnظاهnnر قnnدرتnnه عnnلى مnnا هnnو
nليل الّ n
سبب إصالح العالم وراحة األمم.
لوح الطّرازات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 55

!١۱١۱٢۲

الرحمة
ّ 9
تموز/يوليو  16شهر ّ
nرب الnعرش والnكرسnي املnرفnوع وفnيه نكسnت
 ...هnذا يnوم فnيه انتهnت آيnة الnقبل بnيوم يnقوم الnنّاس ل ّ
رايnnات األوهnnام وال nظّنون وبnnرز حnnكم إ ّن هلل وإنّnnا إلnnيه راجnnعون ...وفnnيه ارتnnفع نnnحيب الnnبكاء مnnن
ك nّ nل ال nnجهات ون nnطق ل nnسان ال nnبيان الح nnزن ألول nnياء اهلل وأص nnفيائ nnه وال nnبالء ألحn nبّاء اهلل وأم nnنائ nnه
والnnه ّم والnnغ ّم ملnnظاهnnر أمnnر اهلل مnnالnnك مnnا كnnان ومnnا يnnكون .يnnا أهnnل مnnدائnnن األسnnماء ...وأصnnحاب
nسوداء بnما أتnت املnصيبة الnكبرى
الnوفnاء فnي مnلكوت الnبقاء بّ nدلnوا أثnوابnكم الnبيضاء والحnمراء بnال ّ
وال nّ nرزيّ nnة ال nnعظمى ا ّل nnتي ب nnها ن nnاح ال nّ nرس nnول وذاب ك nnبد ال nnبتول وارت nnفع ح nnنني ال nnفردوس األع nnلى
nتقري nnن ع nnلى س nnرر
ون nnحيب ال nnبكاء م nnن أه nnل س nnرادق األب nnهى وأص nnحاب ال ّ n
nسفينة الح nnمراء املس ّ n
آه ٍ
املnحبّة والnوفnاء ٍ
آه مnن ظnلم بnه اشnتعلت حnقائnق الnوجnود وورد عnلى مnالnك الnغيب وال ّ
nشهود مnن
حجته وجحدوا نعمته وجادلوا بآياته...
ا ّلذين نقضوا ميثاق اهلل وعهده وأنكروا ّ
لوح زيارة سيّد الشهداء حسني بن علي ،مجموعة ألواح مباركة ،ص 204 – 203

!١۱١۱٣۳

الرحمة
ّ 10
تموز/يوليو  17شهر ّ
) ...إ ّن الهnnدف مnّ nما جnnرى ويجnnري مnnن قnnلم الnnقدر بnnال nتّكرار فnnي مnnقام ال nنّصر واالنnnتصار هnnو
تح nnذي nnر األح nبّاء م nnن األع nnمال ا ّلnnتي ت nnؤ ّدي إل nnى ال nnفنت وال nnفساد .ع nnلى الج nnميع أن ي nnكون nnوا ف nnي
nختص ب nnه أح nبّائ nnه ح nتّى ي nnفوزوا
ص nnدد ن nnصرة أم nnر اهلل ك nnما ذك nnر آن nفًا .وذل nnك ف nnضل م nnن اهلل ي n
ّ
nفسا فnnقد أحnnيا ال nنّاس جnnمي ًعا[ )ولnnم تnnزل الnnغلبة ال ّ n
ظاهnnريnnة تnnكون فnnي ظ nلّ
بnnمقام( ]مnnن أحnnيا نً n
nقوي الnغالnب
nقرر فnي كnتاب اهلل( ]إ ّنnه يnعلم ويظهnر بسnلطانnه إ ّنnه لnهو ال ّ
هnذا املnقام ولnه مnيعاد م ّ
املقتدر العليم الحكيم[...

)معرب(
لوح سيّد مهدي دهجي ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 167
ّ

!١۱١۱٤

الرحمة
ّ 11
تموز/يوليو  18شهر ّ
 ...س nnبحان nnك ال ّ nلهم ي nnا إل nnهي ك nnم م nnن رؤوس ن nnصبت ع nnلى ال nnقناة ف nnي س nnبيلك وك nnم م nnن ص nnدور
nسهام فnي رضnائnك وكnم مnن قnلوب تشnبّكت الرتnفاع كnلمتك وانnتشار أمnرك وكnم مnن
اسnتقبلت ال ّ
nذرفnnت فnnي ح nبّك ،أسnnألnnك يnnا مnnالnnك املnnلوك وراحnnم املnnملوك بnnاسnnمك األعnnظم ا ّلnnذي جnnعلته
عnnيون تّ n
السnnبحات ا ّلnnتي حnnالnnت بnnينك وبnnني
مnnطلع أسnnمائnnك الnnحسنى ومظهnnر صnnفاتnnك الnnعليا بnnأن تnnرفnnع ّ n
وجnnه إلnnى أفnnق وحnnيك ،ثّ nم اجnnتذبnnتهم يnnا إلnnهي بnnكلمتك الnnعليا عnnن شnnمال
خnnلقك ومnnنعتهم عnnن الnت ّ ّn
nتوجnnهوا
الnnوهnnم وال nنّسيان إلnnى يnnمني الnnيقني والnnعرفnnان لnnيعرفnnوا مnnا أردت لnnهم بnnجودك وفnnضلك ويnّ n
إلى مظهر أمرك ومطلع آياتك...
والرؤساء ،ص 11 - 10
لوح ّ
السلطان ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱١۱٥

الرحمة
ّ 12
تموز/يوليو  19شهر ّ
التّج ّلي الثالث
nلصعود .ت nnحصيله
nصنائ nnع .ال nnعلم ه nnو م nnنزل nnة ال nnجناح ل nnلوج nnود وم nnرق nnاة ل ّ n
ه nnو ال nnعلوم وال nnفنون وال ّ n
واجnnب عnnلى الّ n
nكل .ولnnكن الnnعلوم ا ّلnnتي يnnنتفع مnnنها أهnnل األرض ولnnيس تnnلك ا ّلnnتي تnnبدأ بnnالnnكالم
nظيما عnلى أهnل الnعالnم .يشهnد بnذلnك أمّ
وتnنتهي بnالnكالم .إ ّن ألصnحاب الnعلوم وال ّ
nصنائnع حً nقا ع ً
nلسامnnعني .إ ّن الnnكنز الnnحقيقي لnnإلنnnسان هnnو فnnي الnnحقيقة عnnلمه ،وهnnو
nعيما لّ n
الnnبيان فnnي املnnآب نً n
ع ّ nلة الnnعزّة وال nنّعمة والnnفرح وال nنّشاط والnnبهجة واالنnnبساط ،كnnذلnnك نnnطق لnnسان الnnعظمة فnnي هnnذا
السجن العظيم.
ّ
لوح التّجليات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 69

!١۱١۱٦

تموز/يوليو  1شهر الكلمات
ّ 13
 ...سnnبحانnnك ال ّ nله ّم يnnا إلnnهي أشهnnد بnnلسانnnي وقnnلبي بnnأ ّن نnnعمتك الnnبديnnعة أحnnاطnnت كnnل ال nذّ ّرات
nجتك والح لnه
nسموات بnحيث مnا بnقي مnن شnيء إالّ وقnد ت ّnمت عnليه ح ّ
ع ّnما خnلق بnني األرضnني وال ّ
بnnرهnnانnnك وبnnلغت بnnه كnnلمتك وظهnnر لnnه سnnلطانnnك ونnnزلnnت إلnnيه آيnnاتnnك وبnnدت لnnه آثnnار فnnيضك .إذًا يnnا
إلnnهي انnnقطعت عnnن كnnل مnnا سnnواك وقnnمت لnnدى خnnيام مجnnدك وخnnباء فnnضلك بnnحيث طهnّ nرت قnnلبي
nب غnيرك وذكnر دونnك .إذًا يnا إلnهي فnأدخnلني فnي ظ ّnل شجnرة فnردانnيّتك وسnدرة
ولnسانnي عnن ح ّ
ع nزّ س nnلطان وح nnدان nيّتك ث nnم ارزق nnني ح nnالوة آي nnات nnك وم nnا س nnتر ف nnيها م nnن ل nnئال -ع nnلمك ع nّ nما أردت nnه
املبشnnرات عnnن شnnطر
ّn
nب عnnلى هnnيئة
لnnعبادك وال تحnnرمnnني يnnا إلnnهي عnnن نnnفحات قnnدسnnك ا ّلnnتي تهّ n
ل nnقائ nnك وع nnلى ص nnور اآلي nnات ع nnن م nnنبع إف nnضال nnك وإنّ nnك أن nnت امل nnقتدر ع nnلى م nnا ت nnشاء وإنّ nnك أن nnت
املnعطي الnعزيnز ال ّnرحnيم .ثّ nم اسnتقمني يnا إلnهي عnلى أمnرك ا ّلnذي ال يnقوم عnليه أحnد إالّ ا ّلnذيnنهم
nسموات واألرض ثّ n nم اج nnعل ل nnي ي nnا إل nnهي ق nnدم ص nnدق ع nnلى حn nبّك
ان nnقطعوا ع nnن ك nّ nل م nnا ف nnي ال ّ n
ومقعد عزٍّ عند ظهور أنوار وجهك ث ّم ألحقني بعبادك املخلصني...
آثار قلم أعلى ج ،4ص 58 – 57

!١۱١۱٧۷

تموز/يوليو  2شهر الكلمات
ّ 14
 ...قnل يnا قnوم هnذا عnبد اهلل وخnادمnه فnي املnلك مnا يnريnد إالّ إصnالح أنnفسكم ويشهnد بnذلnك عnباد
م nnكرم nnون ،إذًا ق nnوم nnوا ع nnن ف nnراش ال nnغفلة ث ّ nم ان nnصروه ب nnقلوب nnكم وأن nnفسكم وأرواح nnكم وأب nnدان nnكم
وب ّ
nكل مnا قّ nدر لnكم إن أنnتم تnريnدون أن تnنصرون ،وإن لnن تnنصروه فnاعnلموا بnأنّnه يnنصر نnفسه
بnذاتnه ويnرفnع أمnره بnالnحق وهnذا مnن أمnر يعجnز عnن عnرفnانnه ك ّnل الnعاملnون ،قnل يnا قnوم فnانnظروا فnي
قnرون املnاضnية وفnيما قnضي عnليهم بnحيث كnانnوا أكnثر مnنكم قّ nوة وأكnبر مnنكم عnزّة وأعnلى مnنكم
ش nnأنً nnا وك ّ nلهم ذه nnبوا إل nnى م nnواق nnعهم ودف nnنوا ب nnأع nnمال nnهم ورج nnعوا إل nnى ال nتّراب ك nnما بُ nnدؤا أ ّول م nّ nرة
وهnnذا لnnهو حnnقّ املnnعلوم ،وأنnnتم سnnترجnnعون إلnnيهم وتnnسئلون عnّ nما اكتسnnبت أيnnداكnnم وعnّ nما سnnمعت
أذنnاكnم والحnظت عnيناكnم ول ّ
nكل مnا أنnتم عnملتم فnي الnحياة الnباطnلة وهnذا مnا سnطر بnالnحقّ عnلى
ألواح عزٍّ مكنون...
لئال -الحكمة ج ،3ص 40 – 39

!١۱١۱٨۸

تموز/يوليو  3شهر الكلمات
ّ 15
nوجnnه وجnnه اهلل إلnnى وجnnه ا ّلnnذي اسnnتشهد فnnي سnnبيله وخnnاطnnبه تnnعال وكnْ nل مnnا حnnضر بnnني
 ...إذًا تnّ n
يnديnك مnن آالء اهلل ونnعمائnه إنّnه تnك ّلم بnني يnدي اهلل بnخضوع وخnشوع وصnريnخ وإنnابnة وقnال أريnد
مnن بnديnع مnواهnبك بnأن تnرزقnني مnن نnعمائnك ال ّnروحnانnية إذًا اشnتعل وجnه ال ّnروح ثّ nم قnال تnعال يnا
nترشnح مnنها رشnحات املnعانnي عnلى
عnبد وأُمnر بجnلوسnه أمnام وجnهه ثّ nم تnك ّلم لnسان اهلل بnكلمات ي ّ n n
ك ّnل مnا كnان ومnا يnكون وإنّnي لnم أقnدر أن أصnفها أو أذكnرهnا ولnم أد ِر مnا أنnفق عnليه يnد الnعنايnة
مnnن نnnعمائnnه املnnكنونnnة الnّ nروحnnانnnية بnnحيث اس nت ُ ْج ِذبnnت مnnنها نnnفسه وروحnnه وكnnينونnnته وذاتnnه وأخnnذتnnه
غnnلبات الّ n
nتوجnnه بسnّ nره
nسموات واألرضnnني فّ n
nشوق عnnلى شnnأن غnnفل عnnن نnnفسه وعnnن كnّ nل مnnن فnnي الّ n
nقره ول nnكن إنّ nnه ب nnعد
وجه nnره إل nnى م nnحبوب ال nnعامل nnني إل nnى أن ان nnتهى املج nnلس ورج nnع ال nّ nروح إل nnى م ّ n
nرارا وقnnضت عnnليه
اسnnتماع كnnلمات اهلل ومnnا ذاق عnّ nما أراد مnnا شهnnد أحnnد فnnي نnnفسه سnnكونًnnا وقً n
أ ّيnnام مnnعدودات وفnnي كnّ nل حnnني يnnزداد شnnوقnnه ويشnnت ّد شnnغفه بnnاهلل بnnارئnnه إلnnى أن حnnضر فnnي فجnnر
nعمامnnته فnnناء الnnبيت ورجnnع وأخnnذ س ّ nكينًا وتnnجنّب عnnن الnnعباد وخnnرج عnnن
يnnوم مnnن األ ّيnnام وكnnنس بّ n
nيد أخnذ لnحاه وب ٍ
ط قnام مnقبالً إلnى الnبيت ب ٍ
الشّ n
nيد آخnر قnطع حنجnره
املnديnنة إلnى أن ورد شnاطn ّ -
حبًّا هلل املقتدر املهيمن الق ّيوم...
كتاب بديع ،ص 369 – 368

!١۱١۱٩۹

تموز/يوليو  4شهر الكلمات
ّ 16
السnدرة اإللnهية إنّnه ال إلnه
يnا أيّnتها املnلكة فnي الّ nلونnدرة أن أسnتمعي نnداء ربّnك مnالnك الnبريّnة مnن ّ n n
إالّ أنnn nا الnn nعزيnn nز الnn nحكيم ،ضnn nعي مnn nا عnn nلى األرض ث ّ n nم زيّnn nني رأس املnn nلك بnn nإكnn nليل ذكnn nر ربّnn nك
الج nnليل ...ق nnد ب nnلغنا أنّ nnك م nnنعت ب nnيع ال nnغلمان واإلم nnاء ه nnذا م nnا ح nnكم ب nnه اهلل ف nnي ه nnذا ال nظّهور
الnبديnع ،قnد كnتب اهلل لnك جnزاء ذلnك إنّnه مnوفّnي أجnور املnحسنني ...إ ّن األعnمال تnقبل بnعد اإلقnبال
م nnن أع nnرض ع nnن ال nnحقّ إنّ nnه م nnن أح nnجب الخ nnلق ك nnذل nnك ق ّ nدر م nnن ل nnدن ع nnزي ٍ nز ق nnدي nnر ،وس nnمعنا أنّ nكِ
nت زمnام املnشاورة بnأيnادي الجnمهور ِنْ nع َم مnا ع ِ
أودع ِ
nملت أل ّن بnها تسnتحكم أصnول أبnنية األمnور
وتnnطمئ ّن قnnلوب مnnن فnnي ظّ nل ِك مnnن كnّ nل وضnnيعٍ وشnnريnnف ،ولnnكن يnnنبغي لnnهم بnnأن يnnكونnnوا أمnnناء بnnني
ال nnعباد وي nnرون أن nnفسهم وك nnالء مل nnن ع nnلى األرض ك ّ nلها ...وإذا ت ّ nوج nnه أح nnد إل nnى املج nnمع ي nnحول
طnرفnه إلnى األفnق األعnلى ويnقول يnا إلnهي أسnألnك بnاسnمك األبnهى بnأن تnؤيّnدنnي عnلى مnا تnصلح
nعمر ب nnه ب nnالدك ...ط nnوب nnى مل nnن ي nnدخ nnل املج nnمع ل nnوج nnه اهلل وي nnحكم ب nnني ال nنّاس
ب nnه أم nnور ع nnبادك وت ّ n
بالعدل الخالص أال إنّه من الفائزين...
والرؤساء ،ص 60 – 59
لوح امللكة فيكتوريا ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٢۲٠۰

تموز/يوليو  5شهر الكلمات
ّ 17
هو العزيز العظيم
قnnد ظهnnر مnnا هnnو املسnnتور فnnي كnnنز الnnعلم ونnزّل مnnا كnnان مnnكنونnnا فnnي خnnزائnnن الnnعرفnnان ،قnnد أنnnزلnnنا
مnن سnماء الnعرفnان مnا كnان كnوثnر الnحيوان لnإلمnكان ،إنّnا أنnزلnنا اآليnات وأظهnرنnا فnي امل ُ ْلك مnا ال
اطّnnلع بnnه إالّ اهلل مظهnnر اإلبnnداع ،لnnيس الnnفضل ملnnن أقnّ nر واعnnترف بnnل ملnnن عnnمل فnnي اهلل سnnلطان
األحnكام ،إنّnه حnكم كnيف شnاء ويnحكم كnيف يnشاء ال إلnه إالّ هnو الnعزيnز املnنّان ،قnد نnزّلnت الnنّعمة
nحجة وظهnnرت الnnبيّنة ولnnكن الnnقوم فnnي ُمnْ nريnnة ونnnفاق ،يسnnتد ّلnnون فnnي إثnnبات مnnا هnnم عnnليه
وتّnnمت الّ n
بnnاآليnnات ويnnكفّرون مnnن أنnnزلnnها كnnذلnnك ُقِ n
nضي األمnnر فnnي الnnكتاب ،إنّnnي مnnا أردت مnnنهم مnnن شnnيء
رب األرباب...
إنّما نذ ّكر العباد لوجه اهلل ِّ
لئال -الحكمة ج ،3ص 60 – 59

!١۱٢۲١۱

تموز/يوليو  6شهر الكلمات
ّ 18
) ...لnذا كnلمات أهnل مnنظر أكnبر مnزيّnن آسnت بnطراز أدب( نnسئل اهلل بnأن ال يnجعلنا عnريًّnا مnن
هnذا الnثّوب ا ّلnذي بnه يظهnر قnدر اإلنnسان بnني مnأل األكnوان وامnتيازه عnن الnحيوان ثّ nم نnسئله بnأن
nقربnnنا إلnnيه ويnnنقطعنا عnnن دونnnه ويط ّهnnرنnnا عnnن روائnnح الnnوهnnم وال nتّقليد ويnnجعلنا مnnن ا ّلnnذيnnن قnnالnnوا
يّ n
اهلل ربّ nnنا ث nnم اس nnتقام nnوا وم nnا م nnنعهم اس nnتهزاء ال nnخالئ nnق أج nnمعني وال ش nnمات nnة ال nnغاف nnلني ال ّ nله ّم ي nnا
إلnnهي فnnافnnتح أبnnصار هnnؤالء لnnيروك ظnnاهnً nرا بnnني خnnلقك ومشnnر ًقnnا فnnي مnnملكتك وإنّnnك يnnا إلnnهي لnnو
ف nnتحت أب nnصاره nnم م nnا اب nnتليت ب nnاس nnتهزائ nnهم وأح nnجار ظ nnنون nnهم وس nnهام أوه nnام nnهم ك nnما ف nnتحت
أبnnصار أحnبّائnnك وعnّ nرفnnتهم مnnا ال عnnرفnnته دونnnهم وإنّnnك لnnو كnnشفت الnnحجبات لnnهم كnnما كnnشفت عnnن
nلما س nnترت ع nnن ه nnؤالء وك nnشفت ألحn nبّائ nnك ل nnذا ارت nnفع
وج nnوه nnهم م nnا اح nnتجبوا وم nnا اع nnترض nnوا ف ّ n
ه nnمني م nnن أه nnل م nnملكتك إذًا أس nnئلك ب nnنفسك ب nnأن
ض nnجيج ال nnغاف nnلني م nnن ب nnر ّي nnتك وص nnري nnخ امل nnتو ّn
ت nnكشف ل nnهم ح nnجبات ا ّل nnتي م nnنعتهم ع nnن ع nnرف nnان nnك وع nnرف nnان مظه nnر ن nnفسك ل ُيج nَ nمع ّن ك nّ nل ع nnلى
ومقر عزّ تقديسك وتفريدك وإنّك أنت على ما تشاء قدير...
شاط -بحر توحيدك
ّ
كتاب بديع ،ص 384 – 383

!١۱٢۲٢۲

تموز/يوليو  7شهر الكلمات
ّ 19
 ...فnي األمnانnة إنّnها بnاب االطnمئنان ملnن فnي اإلمnكان وآيnة الnعزّة مnن لnدى الnرحnمن مnن فnاز بnها
ف nnاز ب nnكنوز ال nnثروة والَ n nغناء ...أن nnا الn nزّي nnنة ال nnكبرى أله nnل ال nnبهاء وط nnراز ال nnعزّ مل nnن ف nnي م nnلكوت
السnnبب األعnnظم لnnثروة الnnعالnnم وأفnnق االطnnمئنان ألهnnل اإلمnnكان ...يnnا أهnnل الnnبهاء
اإلنnnشاء .وأنnnا ّ n
أمرا من لدن آم ٍر خبير.
إنّها أحسن طراز لهياكلكم وأبهى إكليل لرؤسكم خذوها ً
لوح الطّرازات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 55 – 53

فس nnروا ال nnقرآن ك nnان nnوا ص nnنفني ص nnنف غ nnفلوا ع nnن الn nظّاه nnر
املفس nnري nnن ا ّل nnذي nnن ّn n
ّn n
...ث nnم اع nnلم ب nnأ ّن
فسnnروه ع nnلى ال nظّاه nnر وغ nnفلوا ع nnن ال nnباط nnن ...ف nnاع nnلم م nnن أخ nnذ
وفسnnروه ع nnلى ال nnباط nnن .وص nnنف ّ n
ّn
الnظّاهnر وتnرك الnباطnن إنّnه جnاهnل .ومnن أخnذ الnباطnن وتnرك الnظّاهnر إنّnه غnافnل .ومnن أخnذ الnباطnن
بnإيnقاع الnظّاهnر عnليه فnهو عnالٌ nم كnامnل .هnذه كnلمة أشnرقnت عnن أفnق الnعلم فnاعnرف قnدرهnا واغnلِ
مهرها.
مجموعة ألواح مباركة ،ص 11

!١۱٢۲٣۳

تموز/يوليو  8شهر الكلمات
ّ 20
والسnالم والnتّكبير والnبهاء عnلى أيnادي أمnره ا ّلnذيnن مnا مnنعتهم ضnوضnاء األنnام عnن
ّn n
 ...والnصلوة
رب األربnاب نnبذوا مnا سnواه وأقnبلوا إلnيه بnاسnتقامnة انكسnر بnها ظهnر األشnرار
قرب إلnى اهلل ّ
الnت ّ ّ
مnnا مnnنعهم إعnnراض املnnعرضnnني واعnnتراض املشnnركnnني ا ّلnnذيnnن يnnتك ّلمون بnnأهnnوائnnهم لnnيص ّدوا الnنّاس
nقرب nnكم إل nnى م nnقام ت nنّور
ع nnن س nnواء ال ّ n
nصراط ق nnل إنّ nnه ات nnى ب nnما يج nnذب nnكم إل nnى األف nnق األع nnلى وي ّ n
ب nnأن nnوار ب nnيان ربّ nnكم م nnول nnى األن nnام ...ق nnل اع nnلم ب nnعلم ال nnيقني ب nnأن اهلل أم nnر ال ّ n
nكل ب nnتبليغ أم nnره وم nnا
تnnرتnnفع بnnه كnnلمته املnnطاعnnة بnnني الnnبر ّيnnة ...قnnل اعnnلم إنّnnا أمnnرنnnا الّ n
nكل بnnال nتّبليغ وأنnnزلnnنا فnnي شnnرائnnط
املnnب ّلغني مnnا يnnنصف بnnها كnّ nل بnnصير عnnلى فnnضل هnnذا ال nظّهور وع nزّه وعnnطائnnه ومnnواهnnبه وألnnطافnnه
يnنبغي ل ّ
nتوجnه إلnى األفnق األعnلى أن يط ّ nهnر ظnاهnره وبnاطnنه عnن ك ّnل مnا نnهي
nكل نnفس أراد أن ي ّ n
nتمسك وي nnعمل ب nnما أن nnزل nnه ال nّ nرح nnمن ف nnي ال nnفرق nnان
رب ال nnعامل nnني وف nnي أ ّول ال nnق َدم ي ّ n
ف nnي ك nnتاب اهلل ّ
بnقولnه "قnل اهلل ثّ nم ذرهnم فnي خnوضnهم يnلعبون" .ويnرى مnا سnوى اهلل كnقبضة مnن الnتّراب كnذلnك
أشرق نور األمر في املآب...
اقتدارات ،ص 10 – 3

!١۱٢۲٤

تموز/يوليو  9شهر الكلمات
ّ 21
 ...ق nnل ي nnا م nnأل ال nnغرور أت nnر ْون أن nnفسكم ف nnي ال nnقصور وس nnلطان ال nظّهور ف nnي أخ nnرب ال nnبيوت؟ ال
لnعمري أنnتم فnي الnقبور لnو تnكونّ nن مnن ال ّ
nشاعnريnن ،إ ّن ا ّلnذيnن لnن يهnتزّ مnن نnسمة اهلل فnي أيّnامnه
nصفات ،قnومnوا عnن قnبور الnهوى مnقبلني إلnى مnلكوت
إنّnه مnن األمnوات لnدى اهلل مnالnك األسnماء وال ّ
nتروا مnا ُو ِعnnدتnم بnه مnن قnبل مnن لnدن ربّnكم الnعليم ،أتnظنّون يnنفعكم
ربّnكم مnالnك الnعرش والnثّرى ل َ
جnعون إلnى الnتّراب مnن غnير نnاصٍ nر ومnعني ،ال خnير فnي حnياة
مnا عnندكnم سnوف يnملكه غnيركnم وتnر ِ n
يnأتnيه املnوت وال لnبقاء يnدركnه الnفناء وال لnنعمة تnتغ ّير ،دعnوا مnا عnندكnم وأقnبلوا إلnى نnعمة اهلل ا ّلnتي
نزّلت بهذا االسم البديع...
والرؤساء ،ص 55 – 54
الروس ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ
لوح ملك ّ

!١۱٢۲٥

تموز/يوليو  10شهر الكلمات
ّ 22
وبشnر
nلقسيس قnد أتnى ال ّnرئnيس أن اخnرج عnن خnلف الnحجاب بnاسnم ربّnك مnالnك ال ّnرقnاب ّn n
 ...قnل ل ّ
ال nنّاس به nnذا ال nظّهور األك nnبر ال nnعظيم .ق nnد ج nnاء روح ال nnحقّ ل nnيرش nnدك nnم إل nnى ج nnميع ال nnحقّ إنّ nnه ال
مجnnد االبnن ورفnع أمnره ...قّ nدسnوا
يnتك ّلم مnن عnند نnفسه بnل مnن لnدن عnليم حnكيم .قnل هnذا ا ّلnnذي ّ
nقر ربّnnكم
آذانnnكم وتnّ n
nوجnnهوا بnnقلوبnnكم لnnتسمعوا ال nنّداء األحnnلى ا ّلnnذي ارتnnفع مnnن شnnطر الّ n
nسيناء مّ n
القسيسnnني دعnnوا ال nنّواقnnيس ثnnم اخnnرجnnوا مnnن الnnكنائnnس يnnنبغي لnnكم الnnيوم
األبnnهى ...قnnل يnnا مnnأل
ّ
nصمت بnnعد ا ّلnnذي كnّ nل حجnnر وشجnnر
بnnأن تnnصيحوا بnnني األمnnم بهnnذا االسnnم األعnnظم أتnnختارون الّ n
الشnnرق
ي nnصيح ب nnأع nnلى ال nنّداء ق nnد أت nnى ال nّ nرب ذو املج nnد ال nnكبير ...ق nnل إنّ nnه ق nnد أش nnرق م nnن ج nnهة ّ n
وظهnnر فnnي الnnغرب آثnnاره تnnف ّكروا فnnيه يnnا قnnوم وال تnnكونnnوا كnnا ّلnnذيnnن غnnفلوا إذ جnnائnnتهم ال nذّكnnرى مnnن
لnn nدن عnn nزي ٍ n nز حٍ n n
nميد ...قnn nل يnn nا مnn nأل األسnn nاقnn nف أنnn nتم أنجnn nم سnn nماء عnn nلمي ،فnn nضلي ال ُيِ n n
ب أن
nح ّ
ت nnتساق nnطوا ع nnلى وج nnه األرض ول nnك ّن ع nnدل nnي ي nnقول ه nnذا م nnا ق nnضي م nnن ل nnدى االب nnن وال ي nnتغ ّير م nnا
الصادق األمني...
خرج من فمه الطّاهر ّ
كتاب مبني ،ص 141 – 140

!١۱٢۲٦

تموز/يوليو  11شهر الكلمات
ّ 23
 ...إنّnnا بnnعثناك بnnاسnnمنا ا ّلnnذي بnnه اسnnتقام كnّ nل ذي اسnnتقامnnة وبّ n
nكل اسnnم مnnن أسnnمائnnه الnnحسنى
الصراط وال يز ُّل ّن عنه
السموات واألرضني .سوف نبعث منك أرجالً مستقيمة يقو ُم َّن على ّ
بني ّ
ول nnو ي nnحارب م nnعهم ج nnنود ي nnعادل ج nnنود األول nnني واآلخ nnري nnن ...ق nnم ع nnلى األم nnر ب nnقدرة م nnن ل nnدنّ nnا
وسnnلطان مnnن عnnندنnnا ث ّ nم ألnnق الnnعباد مnnا ألnnقاك روح اهلل املnnلك الnnفرد الnnعزيnnز الnnعليم .قnnل يnnا قnnوم
nكف م nnن الn nطّني .ه nnذا ظ nnلم م nnنكم ع nnلى
أت nnدع nnون ال nnحقّ ع nnن ورائ nnكم وت nnدع nnون ا ّل nnذي خ nnلقناه ب ٍّ n
أنnnفسكم إن أنnnتم فnnي آيnnات ر ّبnnكم ملnnن املnnتف ّكريnnن .قnnل يnnا قnnوم ط ّهnnروا قnnلوبnnكم ثّ nم أبnnصاركnnم لnnعلّ
nتقر ع nnلى
ت nnعرف nnون ب nnارئ nnكم ف nnي ه nnذا ال nnقميص امل nnق ّدس ال ّ nلميع .ق nnل إ ّن ه nnذا ف nتًى إل nnهيٌ ق nnد اس ّ n
nسماء بnندائnه األبnدع
عnرش الnجالل وظهnر بسnلطان الnقدرة واالسnتقالل ويnصيح بnني األرض وال ّ
السnnبحان تnnاهلل هnnذا
األحnnلى يnnا أهnnل األكnnوان لِ َ nم كnnفرتnnم بnnر ّبnnكم الnّ nرحnnمن وأعnnرضnnتم عnnن جnnمال ّ n
ل nnغيب املس nnتور ق nnد ط nnلع م nnن مش nnرق اإلم nnكان وه nnذا لج nnمال امل nnحبوب ق nnد أش nnرق م nnن أف nnق ه nnذا
الرضوان بسلطنة اهلل املهيمن العزيز الغالب القدير...
ّ
كتاب مبني ،ص 23

!١۱٢۲٧۷

تموز/يوليو  12شهر الكلمات
ّ 24
 ...اسnnمعي مnnا يnnغ ّن جnnمال ال nظّهور فnnي هnnذا ال nطّور عnnلى هnnذه الnnبقعة املnnباركnnة ا ّلnnتي ارتnnفعت
السnتّني إنّnها لnكلمة اهلل
nصلت فnي ّ n
عnن يnمني الnعرش بnأنّnه ال إلnه إالّ هnو وأ ّن نnقطة األولnيّة ا ّلnتي ف ّ
وس nnلطان nnه وح nnكمة اهلل وب nnره nnان nnه وأم nnر اهلل وب nnهاؤه وف nnيها اتّح nnد ال nnحبيب وامل nnحبوب وإنّ nnها ل nnكلمة
nصلت الحnروفnات بnقولnه كnن فnيكون ،وإنّnها لnنقطة ا ّلnتي مnنها ظهnرت الحnروفnات والnكلمات
مnنها ف ّ
وبnها ظهnر ك ّnل عnلم مnكنون ،وبnها أ ُ ّلnف الnكاف بnالnنّون وطnلع ك ّnل أمnر مnبرم مnحتوم ،وإنّnها لnكتاب
اهلل ا ّلnnذي رقnnم فnnيه عnnلم مnnا كnnان إن أنnnتم تnnعرفnnون ،وإنّnnها ملnnيزان اهلل وحnnكمه وصnnراط اهلل وأمnnره
nوحnد عnن ك ّnل مشnرك مnردود ،وبnقربnه ظهnر حnكم الnجنّة ومnن بnعده حnكم الnنّار إن
nصل ك ّnل م ّ n
وبnه ف ّ
السnتر
أنnتم تnعقلون ،وبnها غnنّت الnورقnاء عnلى األفnنان وظهnرت صnوت ال ّnرحnمن عnن وراء حnجبات ّn n
والكتمان بأنّه هو ال إله إالّ هو العزيز املقتدر املهيمن القيّوم...
لئال -الحكمة ج ،3ص 64 – 63

!١۱٢۲٨۸

تموز/يوليو  13شهر الكلمات
ّ 25
nصلح
nصلح إنّnnه لnnهو الnnقادر عnnلى مnnا يnnريnnد ...مل ّnا نnnبذتnnم الّ n
 ...نnnسأل اهلل بnnأن يnnؤيّnnد املnnلوك عnnلى الّ n
nصلح األصnnغر لّ n
nعل بnnه تnnصلح أمnnوركnnم وا ّلnnذيnnن فnnي ظ ّ nلكم
nمسكوا بهnnذا الّ n
األكnnبر عnnن ورائnnكم تّ n
عnn nلى قnn nد ٍر يnn nا معشnn nر اآلمnn nريnn nن ،أ ْن أصnn nلحوا ذات بnn nينكم إذ ال تnn nحتاجnn nون بnn nكثرة الnn nعساكnn nر
nهماتnnهم إالّ عnnلى قnnدر تnnحفظون بnnه مnnمالnnككم وبnnلدانnnكم ،إيّnnاكnnم ان تnnدعnnوا مnnا نnnصحتم بnnه مnnن
ومّ n
ل nnدن ع nnليم أم nnني ،أن اتّح nnدوا ي nnا معش nnر امل nnلوك ب nnه ت nnسكن أري nnاح االخ nnتالف ب nnينكم وتس nnتري nnح
الnّ nرعnيّة ومnnن حnnولnnكم إن أنnnتم مnnن الnnعارفnnني ،إن قnnام أحnnد مnnنكم عnnلى اآلخnnر قnnومnnوا عnnليه إ ْن هnnذا
إالّ ٌ
عدل مبني...
والرؤساء ،ص 61
لوح امللكة فكتوريا ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٢۲٩۹

تموز/يوليو  14شهر الكلمات
ّ 26
 ...أن اسnتمع ملnا يnوحnى مnن شnطر ربّnك األبnهى فnي مnلكوت األسnماء مnن ّ
الشجnرة الحnمراء اهلل
ال إلnnه إالّ أنnnا الnnعزيnnز الnnحكيم .قnnد خnnلقناك لخnnدمnnتي وأظهnnرنnnاك لnnنفسي إ ّن ربّnnك لnnهو الnnحاكnnم
nوجnnه بnnالnnقلب األطهnnر إلnnى املnnنظر األكnnبر ا ّلnnذي يnnنطق فnnيه
عnnلى مnnا يnnريnnد .أن اسnnتمع ال nنّداء وتnّ n
nصور بnأنّnي أنnا الnغفور الnكريnم .قnم عnلى خnدمnتي وثnنائnي بnني عnبادي أن
مnالnك الnقدر ومnص ّور ال ّ
nصمت ب nnاس nnم ربّ nnك ال nّ nرح nnمن ب nnال nnحكمة وال nnبيان ...ال ي nnنفعكم ال nnيوم
اخ nnرج ع nnن خ nnلف ح nnجاب ال ّ n
nسموات واألرضnn nني .ال عnn nاصnn nم لnn nكم الnn nيوم مnn nن أمnn nر اهلل أن
nتمسكون بnn nمن فnn nي الّ n n
شnn nيء لnn nو تّ n n
انnقطعوا مnن أنnفسكم ثّ nم أقnبلوا بnالnقلوب إلnى جnهة عnرش رحnمة ربّnكم ال ّnرحnمن ال ّnرحnيم .ط ّهnnروا
أنnفسكم بهnذا املnاء ا ّلnذي جnرى مnن كnوثnر فnم إرادة ربّnكم ال ّnرحnمن عnن يnمني ال ّnرضnوان ل ّ
nعل ت َnر ْون
الصباح واملساء...
جمال الكبرياء في قميص اسمه األبهى وتعرفون ا ّلذي دعوتموه في ّ
كتاب مبني ،ص 124

!١۱٣۳٠۰

تموز/يوليو  15شهر الكلمات
ّ 27
كسnnروا األص nnنام ب nnق ّوة اهلل
 ...ي nnا ق nnوم إيّ nnاك nnم أن ي nnمنعكم م nnظاه nnر ال nnجالل ع nnن م nnطلع الج nnمال ّ n
املnnقتدر املnnهيمن الnnقيّوم ،إنّnnه يnnأمnnركnnم بnnالnnحقّ ولnnكن ال nنّاس ال يnnفقهون ،قnnل يnnا قnnوم إ ّن األسnnماء
خnلق بnأمnر مnن عnنده ِ
أن اخnرقnوا األحnجاب وال تnكونّ nن مnن ا ّلnذيnن هnم مشnركnون ،قnل إن هnذا لnهو
املnقصود تnلك آيnاتnه نnزّلnت بnالnحقّ وعnن يnمينه خnمر الnحيوان هnنيئًا لّ nلذيnن هnم يشnربnون ،إنّnك أنnت
nصدور ،إنّ
يnا عnبد ال تحnزن مnن شnيء فnتو ّnكnل عnلى اهلل إنّnه يnكفيك بnالnحقّ وإنّnه لnعليم بnما فnي ال ّ
ا ّلnnذيnن مnنعوا عnن هnذا الnفضل أولnئك ال يnفقهون ،بّ nلغ أمnر ربّnك وال تnصمت عnن ذكnره إ ّن بnذكnره
تnnحيى قnnلوب ا ّلnnذيnnن هnnم يnnقبلون إلnnى شnnطر اهلل املnnقتدر الnnعزيnnز املnnحبوب ،وبnnذكnnره تشnnتعل قnnلوب
nغرد ورقnاء الnظّهور ،مnن فnاز بnذكnره وكnان ثnابnتًا فnي حnبّه إنّnه فnاز ب ّ
nكل الnخير كnذلnك قّ nدر
األبnرار وت ّ
من لدى اهلل العزيز الودود...
لئال -الحكمة ج ،3ص 68 – 67

!١۱٣۳١۱

تموز/يوليو  16شهر الكلمات
ّ 28
السnnبحان
 ...ي nnا س nnلطان إنّ nnي ك nnنت ك nnأح nٍ nد م nnن ال nnعباد وراق ً nدا ع nnلى امل nnهاد م nّ nرت ع nnليّ ن nnسائ nnم ّ n
وعّ nلمني عnلم مnا كnان لnيس هnذا مnن عnندي بnل مnن لnدن عnزيnز عnليم ،وأمnرنnي بnالnنّداء بnني األرض
nذرفnت بnه عnيون الnعارفnني ،مnا قnرأت مnا عnند الnنّاس مnن الnعلوم ومnا
وال ّ
nسماء وبnذلnك ورد عnليّ مnا ت ّ
دخnnلت املnnدارس فnnاسnnأل املnnديnnنة ا ّلnnتي كnnنت فnnيها لnnتوقnnن بnnأنّnnي لسnnت مnnن الnnكاذبnnني ،هnnذه ورقnnة
حnّ nرك nتْها أريnnاح مnnشيّة ربّnnك الnnعزيnnز الحnnميد هnnل لnnها اسnnتقرار عnnند هnnبوب أريnnاح عnnاصnnفات؟ ال
nصفات بnل تح ّnركnها كnيف تnريnد ،لnيس لnلعدم وجnود تnلقاء الnقدم قnد جnاء أمnره
ومnالnك األسnماء وال ّ
املnبرم وأنnطقني بnذكnره بnني الnعاملnني ،إنّnي لnم أكnن إالّ كnاملnيت تnلقاء أمnره قّ nلبتني يnد إرادة ربّnك
الnرحnمن ال ّnرحnيم ،هnل يnقدر أحnد أن يnتك ّلم مnن تnلقاء نnفسه بnما يnعترض بnه عnليه الnعباد مnن كnلّ
وضيع وشريف؟ ال فوا ّلذي ع ّلم القلم أسرار ِ
الق َدم إالّ من كان مؤيّ ًدا من لدن مقتد ٍر قدير...
والرؤساء ،ص 8
لوح سلطان ،ألواح بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٣۳٢۲

تموز/يوليو  17شهر الكلمات
ّ 29
 ...يnا أصnحاب املجnلس فnي هnناك وديnا ٍر أخnرى تnدبّnروا وتnك ّلموا فnي مnا يnصلح بnه الnعالnم وحnالnه
nحيحا ك nnام nالً ف nnاع nnترت nnه
ل nnو أن nnتم م nnن امل n ّ n
nتوسnnمني ،ف nnان nnظروا ال nnعال nnم ك nnهيكل إن nnسان أنّ nnه خ nnلق ص ً n
األمnnراض بnnاألسnnباب املnnختلفة املnnتغايnnرة ومnnا طnnابnnت نnnفسه فnnي يnnوم بnnل اشnnت ّد مnnرضnnه بnnما وقnnع
nصرف أط nبّاء غnnير حnnاذقnnة ا ّلnnذيnnن ركnnبوا مnnطيّة الnnهوى وكnnانnnوا مnnن الnnهائnnمني ،وإن طnnاب
تnnحت تّ n
عnضو مnن أعnضائnه فnي عnصر مnن األعnصار بnطبيب حnاذق بnقيت أعnضاء أخnرى فnي مnا كnان،
كnnذلnnك يُ nنْبئكم الnnعليم الnnخبير ،والnnيوم نnnراه تnnحت أيnnدي ا ّلnnذيnnن أخnnذهnnم سnnكر خnnمر الnnغرور عnnلى
ش ٍ
nأن ال يnعرفnون خnير أنnفسهم فnكيف هnذا األمnر األوعnر الخnطير ،إن سnعى أحnد مnن هnؤالء فnي
nحته لnم يnكن مnقصوده إالّ بnأن يnنتفع بnه اس ًnما كnان أو رس ًnما لnذا ال يnقدر عnلى بnرئnه إالّ عnلى
ص ّ
nصحته ه nnو اتّ nnحاد م nnن ع nnلى
ّn n
ق nnد ٍر م nnقدور ،وا ّل nnذي ج nnعله اهلل ال ّ nدري nnاق األع nnظم
والس nnبب األتّ nnم ل ّ n
األرض ع nnلى أم ٍ nر واح nٍ nد وش nnري ٍ n
nعة واح ٍ n
ٍ
nطبيب ح nnاذ ٍق ك nnام ٍ nل م nnؤ ّي nدٍ
nدة ،وه nnذا ال ي nnمكن أب ً nدا إالّ ب n
لعمري هذا لهو الحقّ وما بعده إالّ ّ
الضالل املبني...
والرؤساء ،ص 60
لوح امللكة فكتوريا ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٣۳٣۳

تموز/يوليو  18شهر الكلمات
ّ 30
 ...ي nnا م nnلك األرض اس nnمع ن nnداء ه nnذا امل nnملوك إنّ nnي ع nnبد آم nnنت ب nnاهلل وآي nnات nnه وف nnدي nnت ن nnفسي ف nnي
سnnبيله يشهnnد بnnذلnnك مnnا أنnnا فnnيه مnnن الnnباليnnا ا ّلnnتي مnnا حnnملها أحnnد مnnن الnnعباد وكnnان ربّnnي الnnعليم
ع nnلى م nnا أق nnول ش nnهي ًدا ...كّ n nلما أم nnطرت س nnحاب ال nnقضاء س nnهام ال nnبالء ف nnي س nnبيل اهلل م nnال nnك
ٍ
nنصف خnبير ،كnم مnن ل ٍ
nيال فnيها اسnتراحnت الnوحnوش
nبلت إلnيها ويشهnد بnذلnك ك ّnل م
األسnماء أق ُ
الس nnالس nnل واألغ nnالل ول nnم يج nnد ل nnنفسه
ف nnي ك nnنائ nnسها وال nطّيور ف nnي أوك nnاره nnا وك nnان ال nnغالم ف nnي ّn n
ن nnاص nً nرا وال م nnعينًا ...وال nذّي nnن يفس nnدون ف nnي األرض وي nnسفكون ال ّ nدم nnاء وي nnأك nnلون أم nnوال ال nنّاس
بnnالnnباطnnل نnnحن بnnراء مnnنهم ونnnسأل اهلل بnnأن ال يجnnمع بnnيننا وبnnينهم ال فnnي الّ nدنnnيا وال فnnي اآلخnnرة
nوج nnه إل nnى اهلل ي nnنبغي ل nnه ب nnأن ي nnكون
إالّ ب nnأن ي nnتوب nnوا إل nnيه إنّ nnه ه nnو أرح nnم ال nّ nراح nnمني ،إ ّن ا ّل nnذي ت n ّ n
م nnمتازًا ف nnي ك nّ nل األع nnمال ع nّ nما س nnواه وي nتّبع م nnا أم nnره ب nnه ف nnي ال nnكتاب ك nnذل nnك ٌقnnضي األم nnر ف nnي
ٍ
كتاب مبني...
والرؤساء ،ص 7
لوح ّ
السلطان ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٣۳٤

تموز/يوليو  19شهر الكلمات
ّ 31
هو الباقي
nنت ف nnي أزل ال nnقدم إل ً nها ف nnر ًدا أح ً nدا
شه nnد ش nnعري لج nnمال nnي ب nnأنّ nnي أن nnا اهلل ال إل nnه إالّ أن nnا ،ق nnد ك ُ n
ص nnم ًدا ب nnاقn nيًا قn nيّو ًمnn nا .أن ي nnا اه nnل ال nnبقاء اس nnمعوا م nnا يظه nnر م nnن أط nnوار ه nnذا ال ّ n
nشعر امل nnو ّل nnهة
املnضطربnة املح ّnركnة عnلى سnيناء الnنّار فnي بnقعة الnنّور هnذا الnعرش الnظّهور ،اهلل ال إلnه إالّ أنnا،
nسموات
ق nnد ك nnنت ف nnي ق nnدم األق nnدم م nnلِ ًكا س nnلطانً nnا أح ً nدا أب ً nدا وت nً nرا دائ nً nما ق ّ nد ً n
وسnnا .أن ي nnا م nnأل ال ّ n
واألرض لnnو تnnصفّوا آذانnnكم لnnتسمعوا مnnن شnnعراتnnي بnnأنّnnه ال إلnnه إالّ هnnو ،كnnان واح ً nدا فnnي ذاتnnه
وفnي مnا ينسnب إلnيه ،ومnع ذلnك كnيف يnعترضnون عnلى هnذا الجnمال بnعد ا ّلnnذي أحnاط فnضله كnلّ
nب هnnذا الnnغالم
مnnن فnnي لnnجج األمnnر والخnnلق ،إذًا فnnأنnnصفوا فnnي أنnnفسكم عnnلى ديnnن الnnقيِّم فnnي حّ n
مستقيما.
قائما
والسماء وكونوا على الحقّ
ا ّلذي ركب على ناقة البيضاء بني األرض
ّ
ً
ً
لئال -الحكمة ج ،3ص 69 – 68

!١۱٣۳٥

 1آب/أغسطس  1شهر الكمال
 ...قnل يnا مnظاهnر أسnمائnي أنnتم لnو تnجاهnدون فnي سnبيل اهلل بnأمnوالnكم وأنnفسكم وتnعبدون اهلل
ب nnعدد رم nnول األرض وق nnطرات األم nnطار وأم nnواج ال nnبحار وت nnعترض nnون ع nnلى مظه nnر األم nnر ح nnني
الnظّهور ال يُnذكnر أعnمالnكم عnند اهلل وإن تnركnتم األعnمال وآمnنتم بnه فnي تnلك األيّnام عnسى اهلل أن
ي nnكفّر ع nnنكم سn nيِّئات nnكم إنّ nnه ل nnهو ال nnعزي nnز ال nnكري nnم .ك nnذل nnك ي nnع ّلمكم اهلل م nnا ه nnو امل nnقصود ل ّ n
nعل ال
nقرب إل nnى امل nnنظر األك nnبر
تس nnتكبرون ع nnلى ا ّلnnذي ب nnه ث nnبت م nnا ن nزّل ف nnي أزل اآلزال ط nnوب nnى مل nnن ت ّ n
وسnح ًقا لnلمعرضnني كnم مnن ع ٍ
nباد يnنفقون أمnوالnهم فnي سnبيل اهلل ولnكن فnي حnني الnظّهور نnراهnم
مnnن املnnعرضnnني وكnnم مnnن عٍ n
nباد يnnصومnnون فnnي األيّnnام ويnnعترضnnون عnnلى ا ّلnnذي بnnأمnnره ح ّ nقق حnnكم
nصوم أال إنّnهم مnن الnجاهnلني .وكnم مnن ع ٍ
nباد يnأكnلون خnبز ال ّ
nشعير ويnقعدون عnلى مnا يnنبت مnن
ال ّ
الشnnدائnnد رثnnاء ال nنّاس إلبnnقاء
الشnnدائnnد حnnفظًا لnnريnnاسnnاتnnهم ...أولnnئك يحnnملون ّ n
األرض ويحnnملون ّ n
السموات واألرضني...
أسمائهم بعد ا ّلذي لن يبقى إالّ بما يلعنهم به من في ّ
كتاب مبني ،ص 32

!١۱٣۳٦

 2آب/أغسطس  2شهر الكمال
قnل يnا قnوم قnد جnاء ال ّnروح م ّnرة أخnرى لnيت ّم لnكم مnا قnال مnن قnبل كnذلnك ُوعnدتnم بnه فnي األلnواح إن
nسموات
أنnnتم مnnن الnnعارفnnني إنّnnه يnnقول كnnما قnnال وأنnnفق روحnnه كnnما أنnnفق أ ّول مnّ nرة ح nبًّا ملnnن فnnي الّ n
واألرض nnني ث ّ nم اع nnلم ب nnأ ّن االب nnن ح nnني ا ّلnnذي أس nnلم ال nّ nروح ق nnد ب nnكت األش nnياء ك ّ nلها ول nnكن ب nnإن nnفاق nnه
روح nnه ق nnد اس nnتع ّد ك nnل ش nnيء ك nnما تشه nnد وت nnرى ف nnي ال nnخالي nnق أج nnمعني ك nّ nل ح nnكيم ظه nnرت م nnنه
nصنايnع وك ّnل سnلطان ظهnرت مnنه
nصلت مnنه الnعلوم وك ّnل صnانnع ظهnرت مnنه ال ّ
الnحكمة وك ّnل عnالnم ف ِّ
nتصرف املnنير ونشهnد بnأنّnه حnني ا ّلnذي أتnى فnي الnعالnم
الnقدرة كّ nلها مnن تnأيnيد روحnه املnتعالnي امل
ّ
تج ّ nلى عnnلى املnnمكنات وبnnه طُ ِّهnnر كnّ nل أبٍ n
nرص عnnن داء الجهnnل والnnعمى وبُnِّ nرأ كnّ nل سnnقيم عnnن سnnقم
الnغفلة والnهوى وفnتحت عnني ك ّnل َعnِ nميّ وتnز ّكnnت ك ّnل نnفس مnن لnدن مnقتدر قnديnر وفnي مnقام تnطلق
الnبرص عnلى ك ّnل مnا يnحتجب بnه الnعبد عnن عnرفnان ربّnه وا ّلnnذي احnتجب إنّnه أبnرص وال يnذكnر فnي
مnلكوت اهلل الnعزيnز الحnميد وإنّnا نشهnد بnأن مnن كnلمة اهلل طهnر ك ّnل أبnرص وبnرأ ك ّnل عnليل وطnاب
ٍ
ّ
بوجه منير ...
كل مريض وإنّه ملط ّهر العالم طوبى ملن أقبل إليه
مائدة آسماني ج ،7ص 131 – 130

!١۱٣۳٧۷

 3آب/أغسطس  3شهر الكمال
 ...سnnوف تnnسمعون نnnداء نnnاعnnق ال تnnلتفتوا إلnnيه دعnnوه بnnنفسه مnnقبلني إلnnى قnnبلة اآلفnnاق ،قnnد تnّ nمت
nحجة ال nnتي ظه nnرت ب nnال nnحقّ وانته nnت األن nnوار إل nnى ه nnذا األف nnق ا ّلnnذي م nnنه أش nnرق nnت
nحجه به nnذه ال ّ n
ال ّ n
ش nnمس ال nnعظمة واالق nnتدار ،ط nnوب nnى ل ٍ n
nنفس ت nnربّ nnي ال nnعباد بح nnدود اهلل ا ّل nnتي نn nزّل nnت ف nnي الn nزّب nnر
nتقر أم nnر اهلل ف nnي امل nnدن وال nnبالد .ه nnذا ل nnظهور
واألل nnواح ،ق nnل ل nnو يظه nnر ف nnي ك nّ nل ي nnوم أح nnد ال يس ّ n
ُيظهnر نnفسه فnي ك ّnل خnمسمأة ألnف سnنة م ّnرة واحnدة ،كnذلnك كnشفنا الnقناع وأرفnعنا األحnجاب
طnوبnى ملnن عnرف مnراد اهلل ،مnن عnرفnه يnفرح قnلبه ويسnتقيم عnلى األمnر عnلى شnأن ال يnز ّلnه مnن فnي
اإلبnداع ،قnد كnشفنا فnي هnذا الّ nلوح سً nرّا مnن أسnرار هnذا الnظّهور وسnترنnا مnا هnو املnكنون لnئالّ
الفجار...
ترتفع ضوضاء
ّ
لئال -الحكمة ج ،1ص 66 – 65

!١۱٣۳٨۸

 4آب/أغسطس  4شهر الكمال
 ...وإنّnn nك مل ّ nnا اشnn nتعلت بnn nنار الحسnn nد والnn nبغضاء مnn nا رضnn nيت بnn nأن ا ّلnn nذي خnn nلق بnn nأمnn nره مnn nلكوت
األسnماء ينسnب إلnى نnفسه اس ًnما مnنها وهnذا مnن ظnلم ا ّلnnذي مnا ظهnر شnبهه فnي اإلبnداع وإذًا
يnنوحّ nن قnبائnل مnدايnن الnبقاء مnن ظnلمكم يnا مnأل املّ nغلني قnل إنّnه لnهو ا ّلnnذي يفتخnر األسnماء بnعبد
nسمى بnnها وإنّnnك مnnا اسnnتشعرت فnnي نnnفسك وكnnنت مnnن املnnبعديnnن
مnnن عnnباده لnnو تنسnnب إلnnيه أو يّ n
قnل تnاهلل إنّnي لnعليّ فnي مnلكوت الnبقاء ومح ّnمد فnي جnبروت األسnماء ثّ nم ال ّnروح فnي مnدائnن الnبقاء
ثّ nم بnالحسnني فnي هnذا الnظّهور الnكبرى ولnنا أسnماء أخnرى فnي مnمالnك الnقدم ا ّلnتي مnا اطّلع بnها
أحnnد إالّ اهلل الnnفرد الnnعالnnم الnnخبير ُمnnت بnnغيظك يnnا أيّnnها الnnغافnnل إ ّن شnnرافnnة ا ّلnnتي قّ nدرت لnnألسnnماء
nتوج nnهه إل nnى
إنّ nnها ك nnان nnت لنس nnبتها إل nnى ن nnفسي ال nnعزي nnز ال nnعليم وم nnا ارت nnفع اس nnم ف nnي امل nnلك إالّ ب n ّ n
شnnطري املnnق ّدس املnnتعالnnي الnnعزيnnز املnnنيع فnnونnnفسي كnّ nل اسnم ٍ خnnي ٍر يnnرجnnع إلnnى نnnفسي وكnّ nل ذكnnر
nسمى دونnي ب ّ
nكل األسnماء لnن يnصدق عnليه
بnديnع يnنتهي إلnى جnمالnي إن أنnت مnن املnوقnنني ولnو تُ ّ
nفر ّن مnnنك ويnnرجnnع َّن إلnnى مnnقرّ
بnnل أ ّن حnnقائnnق تnnلك األسnnماء يnnلعنك حnnني ا ّلnnذي تخnnرج مnnن فnnمك ويّ n
الرفيع...
األقصى هذا املقام املق ّدس املمتنع ّ
كتاب بديع ،ص 215 – 214

!١۱٣۳٩۹

 5آب/أغسطس  5شهر الكمال
 ...وإ ّن ب nnمثل ذل nnك ن nزّل nnنا ال nnقرآن م nnن ق nnبل ول nnكنّكم ك nnنتم ع nnن م nnرادي م nnحتجبون ذل nnك م nnا ط nnاف
nتوحnدون وكnنتم عnن س ّnره بnعدمnا قnضى
الّ nليل والnنّهار عnليه ثnمانnية واحnد وأنnتم بnه فnي الnعبادة ت ّ n
ملnnحتجبون ذلnnك مnnيزان الهnnدى فnnي الnnبيان أنnnتم بnnه مnnؤمnnنون إلnnى حnnني مnnا يشnnرق شnnمس الnnبهاء
الرضوان خالدون وإالّ أنتم فانيون ...من أ ّول
ذلك ظهور اهلل إن تعم ُل َّن به ملؤمنون وأنتم في ّ
مnnا تnnطلع شnnمس الnnبهاء إلnnى أن تnnغرب خnnير فnnي كnnتاب اهلل عnnن كnnل ال ّ nليل إن أنnnتم تnnدركnnون مnnا
خ nnلق اهلل م nnن ش nnيء إالّ ل nnيوم nnئذ إذ ك nّ nل ل nnلقاء اهلل ث ّ nم رض nnائ nnه ي nnعملون ...ف nnاس nnتحي ع nnن اهلل وال
تnnجعل لnnه شnnريnnكا فnnي املnnلك إنّnnه كnnان واح ً nدا فnnي ذاتnnه وكnnان اهلل عnnلى مnnا أقnnول شnnهيد ...ط ّهnnر
نnفسك عnن الّ nدنnيا وال تnقل مnا ال عnلمته وال تnذكnر مnا ال عnرفnته فnاعnرف حّ nدك ومnقدارك وال تnجاوزْ
عن شأنك...
كتاب بديع ،ص 221 – 219

!١۱٤٠۰

 6آب/أغسطس  6شهر الكمال
nدي الnnعرش كnnتابnnك وسnnألnnت فnnيه مnnا سnnألnnت عnnن اهلل ربّnnك
nقربnnني فّ n
nلما حnnضر بnnني يّ n
أن يnnا زيnnن املّ n
اسn n nت ُ ْ
ش ِهدوا ف nn nي س nn nبيل اهلل ووفّ nn nوا ب nn nميثاق nn nهم وك nn nان nn nوا م nn nن
ورب ال nn nعامل nn nني ف nn nي ا ّل nn nذي nn nن ه nn nم ْ n
ّ
ورب آبnnائnnك األ ّولnnني ون nزّلnnنا لّ n
nكل واحnnد
املسnnتشهديnnن وقnnد اسnnتجبنا لnnك مnnا سnnألnnت عnnن اهلل ربّnnك
ّ
مnnنهم آيnnات مnnحكمات ومشnnرقnnات ا ّلnnتي لnnن يnnعادل بحnnرف مnnنها كnnل مnnا خnnلق فnnي اإلبnnداع وذ ّوت
فnي االخnتراع إن أنnت مnن الnعارفnني وقّ nدرنnا ل ّ
nكل واحnد مnنهم فnي ال ّnرفnيق األعnلى مnقام عnزّ رفnيع
تnnاهلل الnnحقّ إذا تشهnnدهnnم عnnني اهلل ويُnnن ِزل عnnليهم فnnي كnّ nل حnnني رحnnم ًة بnnعد رحnnمة ث ّ nم فnnضالً مnnن
بnnعد فnnضل كnnذلnnك يُnnنزل اهلل بnnدايnnع الnnفضل عnnلى ا ّلnnذيnnن اسnnتشهدوا فnnي سnnبيله ويnnبعثهم بnnالnnحقّ
مnّ nرة أخnnرى ،ويnnجعلهم أئnّ nمة عnnلى الnnخاليnnق أجnnمعني أولnnئك يnnتوارثnnون املnnلك مnnن لnnدى اهلل املnnقتدر
الnعزيnز الnقديnر ويnحكمون عnلى األرض بnأمnر مnن لnدى اهلل ربّnك ويnنطقون بnما يnنطق ال ّnروح فnي
املمرد املنير...
صدورهم
ّ
مائدة آسماني ج ،8ص 167 – 166

!١۱٤١۱

 7آب/أغسطس  7شهر الكمال
 ...أن يnnا أحnnمد ال تnnنسى فnnضلي فnnي غnnيبتي ث ّ nم ذكnnر أيّnnامnnي فnnي أيnnامnnك ث ّ nم كnnربnnتي وغnnربnnتي
nتقيما فnnي ح nبّي بnnحيث لnnن يnnح ّول قnnلبك ولnnو تnnضرب بnnسيوف
فnnي هnnذا الّ n
nسجن الnnبعيد وكnnن مسً n
nسموات واألرض nnني وك nnن ك nnشعلة ال nنّار ألع nnدائ nnي وك nnوث nnر ال nnبقاء
األع nnداء وي nnمنعك ك nّ nل م nnن ف nnي ال ّ n
nمسك الح nnزن ف nnي س nnبيلي أو الn nذّ ّل nnة ألج nnل اس nnمي ال
ألحn nبّائ nnي وال ت nnكن م nnن امل nnمتري nnن وإن ي ّ n
ورب آبnnائnnك األ ّولnnني أل ّن الnنّاس يnnمشون فnnي سnnبل الnnوهnnم ولnnيس
تnnضطرب فnnتو ّكnnل عnnلى اهلل ربّnnك
ّ
لnهم مnن بnصر لnيعرفnوا اهلل بnعيونnهم أو يnسمعوا نnغماتnه بnآذانnهم وكnذلnك أشهnدنnاهnم إن أنnت مnن
ّ
الشاهدين...
الرحمن ،ص27 – 26
لوح أحمد ،نسائم ّ

!١۱٤٢۲

 8آب/أغسطس  8شهر الكمال
وصnnيناكnnم
 ...وإنّnnا أرجnnعناك إلnnى مح ّ nلك فnnضالً عnnلى أ ّمnnك ألنّnnا وجnnدنnnاهnnا فnnي حnnزن عnnظيم إنّnnا ّ n n
فnي الnكتاب بnأن ال تnعبدوا إالّ اهلل وبnالnوالnديnن إحnسانnا كnذلnك قnال الnحقّ وقnضي الnحكم مnن لnدن
nقر ع nnينها وت nnكون م nnن ال ّ n
nشاك nnري nnن ق nnل ي nnا ق nnوم
ع nnزي nnز ح nnكيم ول nnذا أرج nnعناك إل nnيها واخ nnتك ل nnكي ت ّ n
عnزّزوا أبnnويnnكم وو ّقnnروهnnما يnnذلnnك يnnنزل الnnخير عnnليكم مnnن سnnحاب رحnnمة ربّnnكم الnnعلي الnnعظيم إنّnnا
ملّا اطّلعنا بحnزنnها لnذا أمnرنnاك بnال ّnرجnوع رحnمة مnن لnدنّnا عnليك وعnليها وذكnرى لnآلخnريnن إيّnاكnم أن
ت nnرت nnكبوا م nnا يح nnزن ب nnه آب nnائ nnكم وأ ّم nnهات nnكم أن أس nnلكوا س nnبيل ال nnحقّ وإنّ nnه لس nnبيل مس nnتقيم وإن
يnخيّركnم أحnد فnي خnدمnتي وخnدمnة آبnائnكم وأ ّمnnهاتnكم أن اخnتاروا خnدمnتهم ثّ nم اتّخnذوا بnها إلnيّ
سبيل كذلك نصحناك وأمرناك أن اعمل بما أمرت من لدن ربّك العزيز الجميل...
مائدة آسماني ج ،8ص 186 – 185

!١۱٤٣۳

 9آب/أغسطس  9شهر الكمال
 ...ي nnا معش nnر ال nnعلماء أن nnتم ل nnو ت nnجتنبون الخ nnمر وأم nnثال nnها ع nّ nما ن nnهيتم ع nnنه ف nnي ال nnكتاب ه nnذا ل nnم
يnكن فخ ًnرا لnكم أل ّن بnارتnكابnها تnضيع مnقامnاتnكم عnند الnنّاس وتnب ّدل أمnوركnم وتهnتك أسnتاركnم بnل
السnر والجهnر ع ّnما سnوى اهلل الnعزيnز الnقديnر.
الفخnر فnي إذعnانnكم كnلمة الnحقّ وانnقطاعnكم فnي ّ n n
طnوبnى لnعالnم مnا جnعل الnعلم حnجابًnا بnينه وبnني املnعلوم وإذا اتnى الnقيّوم أقnبل إلnيه بnوجnه مnنير.
nسموات
إنّ nnه م nnن ال nnعلماء يس nnتبرك ّ nن ب nnأن nnفاس nnه أه nnل ال nnفردوس ويس nnتضيئ ّن ب nnنبراس nnه م nnن ف nnي ال ّ n
واألرضnnني .إنّnnه مnnن ورثnnة األنnnبياء مnnن رآه قnnد رأى الnnحقّ ومnnن أقnnبل إلnnيه أقnnبل إلnnى اهلل الnnعزيnnز
الnحكيم .أن يnا مnطالnع الnعلم إيّnاكnم أن تnتغيّروا فnي أنnفسكم أل ّن بnتغييركnم يnتغيّر أكnثر الnعباد.
إ ّن ه nnذا ظ nnلم م nnنكم ع nnلى أن nnفسكم وع nnلى ال nnعباد ويشه nnد ب nnذل nnك ك nّ nل ع ٍ n
nارف خ nnبير .م nnثلكم ك nnمثل
عني إذا تغيّرت تتغيّر األنهار املنشعبة منها اتّقوا اهلل وكونوا من املتّقني...
كتاب مبني ،ص 33

!١۱٤٤

 10آب/أغسطس  10شهر الكمال
 ...يnا محnمد قnبل رضnا تnاهلل الnحقّ قnد ظهnر الnوعnد وأتnى املnوعnود ويnنطق فnي قnطب الnعالnم إنّnه ال
وبش nnرت nnهم به nnذا ال nظّهور ا ّل nnذي ف nnيه
إل nnه إالّ أن nnا امل nnهيمن ال nnقيّوم .ق nnد خ nnلقت الخ nnلق له nnذا ال nnيوم ّn n
رب مnا كnان ومnا
نnطقت الnحصاة املnلك ملnنزّل اآليnات وهnدر الnعندلnيب عnلى األغnصان الnعظمة هلل ّ
يnكون .مnن الnنّاس مnن جnادل بnآيnات اهلل وأنnكر بnرهnانnه ومnنهم مnن افnترى عnليه مnن دون بnيّنة وال
nسجن
ك nnتاب م nnعلوم .وم nnنهم م nnن أف nnتى ع nnليه ك nnذل nnك ن nnطق ل nnسان ال nnوح nnي اذ ك nnان ف nnي ه nnذا ال ّ n
املnnمنوع .كnnم مnnن عnnالnnم مnnنع عnnن املnnعلوم بnnما اتّnnبع ال nظّنون وكnnم مnnن أ ّم nيّ سnnرع وفnnاز بnnرحnnيقي
املnnختوم .هnnذا يnnوم فnnيه يnnنطق لnnسان ال nظّهور وظهnnر مnnا أخnnبر بnnه اهلل بnnلسان الnّ nرسnnول يnnوم يnnقوم
ّ
وتمسك بهذا الذّكر العزيز املحبوب...
والشهود .دع األذكار ك ّلها
لرب الغيب
ّ
النّاس ّ
آثار قلم أعلى ج ،6ص188

!١۱٤٥

 11آب/أغسطس  11شهر الكمال
nهورا أعnظم مnن هnذا أو مnن آيnات أكnبر ع ّnما نnزلnت
 ...فّ nكر فnي نnفسك أقnل مnن آن هnل سnمعت ظ ً
nوجnهوا إلnى املnنظر األكnبر فnي يnوم
nصدق الnخالnص وكnن مnن ا ّلnذيnنهم ت ّ n
بnالnحقّ إذًا فnانnطق عnلى ال ّ
ا ّلnnذي انnnقلبت فnnيه وجnnوه الnnخالئnnق أجnnمعني وإن تnnخاف مnnن إيnnمانnnكم خnnذ هnnذا الّ nلوح ثnnم احnnفظه
فnnي جnnيب تnnو ّكnnلك وإذا دخnnلت مnnوقnnف الحشnnر فnnي يnnوم ا ّلnnذي فnnيه يnnبعث كnّ nل املnnمكنات تnnلقاء وجnnه
nجة آمnnنت بهnnذا ال nظّهور اذًا ف nأَخnnرج ال ّ nلوح
nأي حّ n
ربّnnك مnnن نnnفحاتnnه الnnبديnnع املnnنيع ويnnسئلك اهلل بّ n
nقر ا ّلnnذي تشهnnد
وقnnل بهnnذا الnnكتاب املnnنزل املnnبارك الnnقديnnم ثnnم اقnnرأ مnnا نnزّل فnnيه تnnلقاء وجnnه ربّnnك مّ n
فnيه ك ّnل الnنّبيني واملnرسnلني تnاهلل إذا تnم ّد أيnادي ال ّ
nكل إلnيك ويnأخnذُ ّن الّ nلوح ويnض ُعنّه عnلى عnيونnهم
nصلنا لnك اآليnات
شnو ًقnnا لnلقائnي وشnغفًا لnحبّي ويجُ nد َّن مnنه روائnح قnدسnي الnعزيnز املnنيع كnذلnك ف ّ
لتطمئ ّن في نفسك وتكون من املطمئنّني...
كتاب بديع ،ص 32 – 31

!١۱٤٦

 12آب/أغسطس  12شهر الكمال
nمسكوا ب nفُ ْلك الnnقدم فnnي هnnذا الnnظهور األعnnظم وإنّnnهم ألهnnل سnnفينة
 ...كnّ nل هnnالnnك إالّ ا ّلnnذيnnنهم تّ n
nمسك به nnذا ال nnفلك ف nnقد ن nnجى وم nnن أع nnرض ف nnقد
ال nnقدس ع nnند اهلل امل nnقتدر ال nnعلي ال nnعظيم وم nnن ت ّ n
غnرق وإ ّن هnذا لnتنزي ٌnل مnن لnدن عnليم خnبير قnولnه ج ّnل إجnاللnه وعnظم اسnتقاللnه يnا مnأل األنnوار إنّnا
نnحن تnاهلل الnحقّ مnا نnنطق عnن الnهوى ومnا نnنزل حnرفًnا مnن ذلnك الnكتاب إالّ بnإذن اهلل الnحقّ اتّnقوا
السnnطر وم nnرق nnو ًم nnا ف nnوق
nتورا ت nnحت ع nnماء ّ n
اهلل وال ت nnش ُّكوا ف nnي أم nnر اهلل ف nnإ ّن س nّ nر ه nnذا ال nnباب مس ً n
nحورا مnnن
ّn
السnnتر
رب ّ n
حnnجاب ّ n
السnnتر بnnأيnnدي اهلل ِّ
والسnnطر ولnnقد خnnلق اهلل فnnي حnnول ذلnnك الnnباب بً n
nمر بnnالّ nدهnnن الnnوجnnود وحnnيوانًnnا بnnالnثّمرة املnnقصود وقّ nدر اهلل لnnه سnnفنًا مnnن يnnاقnnوتnnة
مnnاء األكnnسير محّ n
ال nّ nرط nnبة الح nnمراء وال ي nnرك nnب ف nnيها إال أه nnل ال nnبهاء ب nnإذن اهلل ال nnعلي وه nnو اهلل ق nnد ك nnان ع nnزيn nزًا
nكيما هnnنالnnك عnnرش اهلل مnnالئnnكة الnnعماء فnnي األنnnفس ال nثّمان وقnnد كnnان الnnحكم فnnي أ ّم الnnكتاب
وحً n
مشهودا...
كتاب بديع ،ص 224 – 223

!١۱٤٧۷

 13آب/أغسطس  13شهر الكمال
خnلقنا لnلباليnا
 ...يnا أحnبائnي إذا سnمعتم رزايnائnي ا ّلnتي ال مnثل لnها فnي اإلبnداع ال تحnزنnوا ألنّnا ُn
وج nnعلها اهلل ده nنًا له nnذا امل nnصباح ف nnهنيئًا مل nnن ي nnعرف ل nnحن ال nnقول وي nnأخ nnذه ن nnفحات ك nnلمات ه nnذا
الnnغالم ا ّلnnذي كnnان هnnدفًnnا لnnسهام األنnnام فnnي سnnبيل اهلل قnnل إ ّن هnnذا غnnالم لnnو يnnغرقnnونnnه فnnي البحnnر
nسنان ل nnيذك nnر ب nnني ال nnعباد ربّ nnه ال nّ nرح nnمن ول nnو
يس nnبح م nnع ال nnحيتان ول nnو ي nnنصبون رأس nnه ع nnلى ال ّ n
يnnقطعون أعnnضائnnه كnّ nل عnnضو مnnنه يnnنادي قnnد فnnزت بnnما هnnو أمnnلي ورجnnائnnي .أنnnتم يnnا أحnبّائnnي ال
nمسكوا بnn nعروة اهلل .لnn nو يnn nكشف الnn nغطاء لnn nتفدون أنnn nفسكم
تحnn nزنnn nوا ث ّ n nم اسnn nلكوا عnn nلى أثnn nري وتّ n n
السnnتماع كnnلمة ا ّلnnتي يخnnرج مnnن فnnم املnnحبوب ويnnأخnnذكnnم جnnذب االشnnتياق عnnلى شnnأن ال يnnمنعكم
وجه إلى نيّر اآلفاق...
السالسل وضوضاء أهل النّفاق عن الت ّ ّ
ّ
آثار قلم أعلى ج ،6ص50 – 49

!١۱٤٨۸

 14آب/أغسطس  14شهر الكمال
 ...بnأنّnا كnنّا مnوقnنًا مnعترفًnا مnذعnنًا نnاطً nقا ذاك ًnرا قnائnالً مnناديًnا مnض ًجّا مnصر ً
خnnا مnص ًحّا مnتك ّل ًما
رب األعnnلى وسnnدرة املnnنتهى وشجnnرة الnnقصوى ومnnلكوت
مnnب ّل ًغا مnnع ًجّا بnnأعnnلى الّ n
nصوت بnnأنّnnه هnnو ّ
ال nnعلى وج nnبروت ال nnعماء واله nnوت ال nnبقاء وروح ال nnبهاء وس nّ nر األع nnظم وك nnلمة األت ِّ nم ومظه nnر ال nnقدم
ودرة األول nnى وص nnحيفة
وه nnيكل األك nnرم ورم nnز امل nnنمنم
ّ
ورب األم nnم والبح nnر امل nnلتطم وك nnلمة ال nnعليا ّ
nصمديّnة لnواله مnا ظهnر الnوجnود
املnكنون وكnتاب املخnزون جnمال األحnديّnة ومظهnر الُ nهويّnة ومnطلع ال ّ
nسماء ومnnا فnnيها واألرض
ومnnا ُع ِ nرف املnnقصود ومnnا بnnرز جnnمال املnnعبود تnnاهلل بnnاسnnمه قnnد خnnلقت الّ n
وم nnن ع nnليها وب nnه م ّ nوج nnت ال nnبحار وج nnرت األن nnهار وأث nnمرت األش nnجار وب nnه ح ّ nققت األدي nnان وظه nnر
جnnمال الnnرحnnمن فnnواهلل لnnو نِ n
nصفُه إلnnى آخnnر ا ّلnnذي ال آخnnر لnnه لnnن يnnس ِّكن فnnؤادي مnnن عnnطش ح nبّ
ّ
ذكر أسمائه وصفاته فكيف نفسه املق ّدس العزيز الجميل...
كتاب بديع ،ص 44 – 43

!١۱٤٩۹

 15آب/أغسطس  15شهر الكمال
هو اهلل تعالى شأنه القدرة واالستجالل
ت وحnي ًدا ثّ nم فnريً nدا وإذا أكnون فnي فnم الnثّعبان ويشهnد بnذلnك لnسان
أن يnا رحnيم )تnاهلل( قnد بnقيْ ُ
nقربnني ولnو أريnد
ال ّnرحnمن إن أنnت بnذلnك ع ً
nفرت عnنه وجnوه امل ّ
nليما وورد عnليّ فnي ك ّnل حnني مnا اص ّ
أن أذكnnره لnnن يجnnري مnnن الnnقلم وكnnان اهلل عnnلى مnnا أقnnول شnnهي ًدا وإنّnnك انnnت فnnاسnnتقم عnnلى حnبّك
الشnnرك وكnnذلnnك كnnان األمnnر فnnي
مnnوالك بnnحيث ال يnnز ّلnnك وسnnاوس الnnشيطان ألنّnnه قnnد ظهnnر بnnجنود ّ n
nطورا .ق nnم ع nnلى األم nnر ب nnإذْن م nnن ل nnدنّ nnا ثّ n nم ان nnقطع ع nnن
أل nnواح ال nnقضاء م nnن ق nnلم اإلم nnضاء مس ً n
العاملني جمي ًعا.
آثار قلم أعلى ج ،6ص 321 – 320

!١۱٥٠۰

 16آب/أغسطس  16شهر الكمال
nف ع nنّا
سnnبحانnnك ا ّلnnله ّم يnnا إلnnهي ال تnnأخ nذْنnnا بnnما اكتسnnبت أيnnديnnنا ث ّ nم اغnnفر ع nنّا خnnطيّاتnnنا ث ّ nم اعُ n
وارحnnمنا إنّnnك أهnnل الnnجود والnnجبروت وأهnnل الnnفضل واملnnلكوت تnnعلم خnnافnnية كnّ nل نnnفس وإنّnnك أنnnت
الnnحقّ عnالّم الnnغيوب وال تحnnرمnنّا يnnا إلnnهنا عnnن نnnفحات قnnدسnnك ثّ nم ثnبّتنا عnnلى أمnnرك ثّ nم اجnnعل لnnنا
قnدم صnدق عnندك و َهnnب لnنا مnن لnدنnك رحnمة وألnحقنا بnعبادك ا ّلnnذيnنهم بnجناحnني الnعزّ فnي هnواء
رب ال تح nnرم nnنا ع nnن أم nnرك وال تُ nnيأس nnنا ع nnن روح nnك ث ّ nم وفّ nnقنا ي nnا إل nnهي ع nnلى
ال nnقدس ي nnطيرون أي ّ
عرفانك في هذه الكلمة املستور.
آثار قلم األعلى ،مجموعة مناجات ج ،1ص 21 – 20

!١۱٥١۱

 17آب/أغسطس  17شهر الكمال
 ...فnnانnnظروا إلnnى الحجnnر األسnnود ا ّلnnذي جnnعله اهلل مnnقبل الnnعاملnnني .هnnل يnnكون هnnذا الnnفضل مnnن
ن nnفسه ال ون nnفسي وه nnل ي nnكون ه nnذا ال nnعزّ م nnن ذات nnه ال وذات nnي ا ّلnnذي عج nnز ع nnن ع nnرف nnان nnه م nnن ف nnي
ال nnعامل nnني .ك nnذل nnك ف nnان nnظر ف nnي املسج nnد األق nnصى واألم nnاك nnن ا ّلnn nتي ج nnعلناه nnا م nnطاف م nnن ف nnي
األطnراف واألقnطار لnم يnكن شnرفnها مnنها بnل بnما تنسnب إلnى مnظاهnرنnا ا ّلnnذيnن جnعلناهnم مnطالnع
وح nnينا ب nnني ال nnعباد إن أن nnتم م nnن ال nnعامل nnني .وف nnي ك nّ nل ذل nnك ل nnحكمة ال ي nnعلمها إالّ اهلل أن اس nnئلوه
nكل شٍ n
nيبني لnnكم مnnا أراد إنّnnه بّ n
nيء عnnليم ...قnnل يnnا قnnوم إنّnnا أمnnرنnnاكnnم فnnي األلnnواح بnnأن تnnق ّدسnnوا
لّ n
أنnفسكم حnني الnظّهور عnن األسnماء وعnن ك ّnل مnا خnلق بnني األرض وا ّلnسماء لnينطبع فnيها تجّ nلي
شnnمس الnnحقّ مnnن أفnnق مnnشيّة ربّnnكم الnnعزيnnز الnnعظيم .وأمnnرنnnاكnnم بnnأن تط ّهnnروا نnnفوسnnكم عnnن ح nبّ
nضطركnم إلnى جnهة أخnرى وكnان هnذا
مnن عnلى األرض وبnغضهم لnئالّ يnمنعكم شnيء عnن جnهة وي
ّ
ٍ
كتاب مبني...
من أعظم نصحي لكم في
كتاب مبني ،ص 34

!١۱٥٢۲

 18آب/أغسطس  18شهر الكمال
 ...بnn nك إرتnn nفع عnn nلم االسnn nتقالل عnn nلى أعnn nلى الnn nجبال وتnn nم ّوج بحnn nر اإلفnn nضال يnn nا ولnn nه الnn nعاملnn nني.
بnوحnدتnك أشnرقnت شnمس الnتّوحnيد وبnغربnتك زيّnن وطnن التّجnريnد أن اصnطبر يnا غnريnب الnعاملnني.
قnnد جnnعلنا ال nذّلnnة قnnميص الnnعزّة والnnبليّة طnnراز هnnيكلك يnnا فخnnر الnnعاملnnني .تnnرى الnnقلوب مnnلئت مnnن
الnبغضاء ولnك اإلغnضاء يnا سnتّار الnعاملnني .إذا رأيnت سnيفًا أن أقnبل إذا طnار سnه ٌم أن اسnتقبل
يnا فnداء الnعاملnني .أتnنوح أو أنnوح بnل أصnيح مnن قّ nلة نnاصnريnك يnا مnن بnك ارتnفع نnوح الnعاملnني قnد
nمعت نnداءك يnا مnحبوب األبnهى إذًا أنnار وجnه الnبهاء مnن حnرارة الnبهاء وأنnوار كnلمتك الnنّوراء
س ُ
ناظرا رضاءك يا مق ّدر العاملني...
وقام بالوفاء في مشهد الفداء
ً
لوح االحتراق ،أبواب امللكوت ،ص 58

!١۱٥٣۳

 19آب/أغسطس  19شهر الكمال
سnبحانnك ا ّلnلهم ألشهnدنّnك وك ّnل ش ٍ
سnا عnن
nيء عnلى أنّnك أنnت اهلل ال إلnه إالّ أنnت لnم تnزل كnنت مnق ّد ًn n
ذكnر ش ٍ
nيء وبnذلnك تnكون بnمثل مnا قnد كnنت مnن قnبل ال إلnه إالّ أنnت وإلnيك املnصير أسnألnك ا ّلnnلهمّ
يnا إلnهي بnأن تnحفظ حnامnل تnلك الnورقnة الnبيضاء مnن شnر وب ٍ
nالء وطnاعnون ووبnاء وإنّnك مnن تnشاء
ٍّ
ٍ
ّ
فإنّك أحطت ّ
علما أودعت نفسي تحت حفظك وحمايتك فاحفظه يا حفاظ العاملني.
كل
شيء ً
أبواب امللكوت ،ص 63

!١۱٥٤

 20آب/أغسطس  1شهر األسماء
 ...أوصnnيكم يnnا أحnبّائnnي بnnاإلسnnتقامnnة الnnكبرى أن اذكnnروا إذ قnnال الnّ nرسnnول إنّnnها شnيّبتني كnnذلnnك
يnnذ ّكnnركnnم ال nنّاصnnح األمnnني كnnم مnnن ذئnnب يظهnnر بnnلباس اإلنnnسان أن اعnnرفnnوا وال ت nتّبعوا كnّ nل م ّ nكار
أثnnيم ،إ ّن ا ّلnnذي اسnnتقام عnnلى األمnnر إنّnnه مnnن أهnnل الnnبهاء فnnي لnnوح ٍ عnnظيم إ ّن األمnnر عnnظيم عnnظيم
nكل م nnن ل nnهيبها إنّ nnه ع nnلى ك nّ nل ش ٍ n
وال nنّفس أ ّم nnارة أ ّم nnارة ،ن nnسأل اهلل ب nnأن ي nnحفظ ال ّ n
nيء ق nnدي nnر .أن
nسجن أنnكره عّ nدة مnعدودات جهnرة مnن
انnظر ثّ nم اذكnر إذ دخnل نnقطة األولnى وا ّلnnذيnن مnعه فnي ال ّ
ا ّلnnذيnن آمnنوا إالّ مnن طnلع مnن أفnق االسnتقامnة واسnتشهد مnع مnواله عnليه بnهائnي وبnهاء مnن فnي
السموات واألرضني ما وفى بامليثاق إالّ أحد منهم كذلك ورد على محبوب العاملني...
ّ
آثار قلم أعلى ج ،6ص 14 – 13

!١۱٥٥

 21آب/أغسطس  2شهر األسماء
بسم اهلل الفرد بال مثال
سnبحانnك ا ّلnلهم يnا إلnهي تnرى كnيف أحnاطnت الnباليnا عnبادك فnي ك ّnل األطnراف وك ّnل قnامnوا عnليهم
بnnاالعnnتساف ،فnnوع nزّتnnك لnnو يnnجتمع عnnلينا أشnnقياء األرض ك ّ nلهم ويحnnرقnnونnnنا بnnأش ّ nد مnnا يnnمكن فnnي
اإلب nnداع ال ي nnح ّول أب nnصارن nnا ع nnن ال nنّظر إل nnى أف nnق اس nnمك ال nnعليّ األع nnلى وال ي nnق ّلب ق nnلوب nnنا ع nnن
nسهام فnي سnبيلك ديnبا ٌج لnهيكلنا وال ّnرمnاح فnي حnبّك
الnت ّ ّ n
وجnه إلnى مnنظرك األبnهى ،فnوعnزّتnك إ ّن ال ّ
حnري ٌnر ألبnدانnنا ،فnوعnزّتnك ال يnنبغي ألحnبّائnك إالّ مnا سnطر مnن قnلم تnقديnرك فnي هnذا الّ nلوح الnعزيnز
العظيم ،والحمد لنفسك في ّ
كل األحوال وإنّك أنت العليم الحكيم.
أدعية مباركة ،ص 99 – 98

!١۱٥٦

 20آب/أغسطس  1شهر األسماء
nعرفnك أنnفسنا لnتطّلع وتnكون مnن الnعاملnني نnحن عnباد ا ّلnnذيnن جnعل اهلل
وإنّnك إن ال تnعرفnنا نnحن ن ّ
أبnصارنnا حnديً nدا وعnرفnناه بnنفسه وانnقطعنا عnن الnعاملnني ومnا مnنعنا مnنع مnانnع وال مnكر مnاكnر وال
خnnدع خnnادع وال ريnnب قnnلوب املnnغ ّلني نحnnمد اهلل بnnما عnّ nرفnnنا نnnفسه ا ّلnnذي كnnان مnnوعnnو ًدا فnnي ألnnواحnnه
املnق ّدس املnحكم الnبديnع ومnا مnنعنا عnن عnرفnانnه حnجبات ا ّلnذيnنهم كnفروا بnاهلل ثّ nم سnبحات ا ّلnذيnنهم
الشّ n
ط هnل يnليق ألحnد أن يnلتفت إلnى
أشnركnوا بnنفسه الnواحnد الnفرد الnعزيnز الحnميد ...إذا ظهnر ّ n
مnاء الnغديnر إذًا فnأنnصف يnا أيّnها الnغافnل ا ّلnذي بnغفلتك نnاح ك ّnل شnيء ولnو أنّnك أنnت فnي حnجاب
nتوجnه الnعاقnل إلnى سnراب بnقيعة ال فnوربّnنا ال ّnرحnمن ال ّnرحnيم
غnليظ وإذا تnم ّوج بحnر األعnظم هnل ي ّ n
ولكن أنت لن تجد ما نذكر أل ّن قلبك صار محرو ًما من نفحات اهلل املقتدر العليّ الحكيم...
كتاب بديع ،ص 335

!١۱٥٧۷

 23آب/أغسطس  4شهر األسماء
 ...ت nnاهلل ال nnحق ل nnو يغس nnل أح nnد أرج nnل ال nnعال nnم وي nnعبد اهلل ع nnلى األدغ nnال وال ّ n
nشواج nnن وال nnجبال
والnقنان وال ّ
nشناخnيب وعnند ك ّnل حجٍ nر وشجٍ nر ومnد ٍر وال يnتض ّوع مnنه عnرف رضnائnي لnن يُnقبل أبً nدا
هnnذا مnnا حnnكم بnnه مnnولnnى األنnnام .كnnم مnnن عٍ n
nبد اعnnتزل فnnي جnnزائnnر الnnهند ومnnنع عnnن نnnفسه مnnا أحّ nله
اهلل لnه وحnمل ال ّnريnاضnات واملnش ّقات ولnم يُnذكnر عnند اهلل مnنزل اآليnات .ال تnجعلوا األعnمال شnرك
nقربnnني فnnي أزل اآلزال .قnnل روح
اآلمnnال وال تحnnرمnnوا أنnnفسكم عnnن هnnذا املnnآل ا ّلnnذي كnnان أمnnل املّ n
األعnمال هnو رضnائnي وعّ nلق ك ّnل ش ٍ
nيء بnقبولnي اقnرأوا األلnواح لnتعرفnوا مnا هnو املnقصود فnي كnتب
اهلل الnnعزيnnز الnnو ّهnnاب .مnnن فnnاز بnnحبّي حnnقّ لnnه أن يnnقعد عnnلى سnnريnnر الnnعقيان فnnي صnnدر اإلمnnكان
وا ّلذي ُمنع عنه لو يقعد على التّراب إنّه يستعيذ منه إلى اهلل مالك األديان...
كتاب األقدس ،ص 11

!١۱٥٨۸

 24آب/أغسطس  5شهر األسماء
 ...قnnل قnnد ارتnnفع نnnداء الnّ nرحnnمن وعnnن ورائnnه نnnداء الّ n
nوجnnه
nشيطان فnnطوبnnى ملnnن سnnمع نnnداء اهلل وتnّ n
إلnى جnهة الnعرش مnنظر ق ٍ
nب دونnي لnن يnقدر أن
nدس كnريnم ومnن كnان فnي قnلبه أق ّnل مnن خnردل ح ّ
يnnدخnnل مnnلكوتnnي .وبnnرهnnانnnي مnnا يظهnnر مnnن أنnnامnnلي املnnق ّدس الnnعليم الnnحكيم .قnnل الnnيوم يnnوم ا ّلnnذي
nسموات الُ nعلى وال فnnي األراضnnي األدنnnى إالّ
فnnيه ظهnnر فnnضل األعnnظم ولnnم يnnكن شnnي ٌء ال فnnي الّ n
nسامnnعني .أن يnnا هnnيكل ال nظّهور
وقnnد يnnنطق َّن بnnذكnnرى ويnnغرد َّن عnnلى ثnnناء نnnفسي إن أنnnتم مnnن الّ n
nصور ثّ nم أن يnا هnيكل األسnرار ق ّnرب أنnامnل الnقدس بnاملnزمnار عnلى اسnمي املnختار
فnانnفخ فnي ال ّ
ثّ nم أن يnا حnوريّnة الnفردوس أن اخnرجnي مnن غnرف الnقدس ثّ nم أخnبري طnلعات األنnس بnأ ّن اهلل قnد
nسموات واألرض ومnسجود األ ّولnني
ظهnر مnحبوب الnعاملnني ومnقصود الnعارفnني ومnعبود مnن فnي ال ّ
واآلخرين...
آثار قلم األعلى ج ،4ص 300

!١۱٥٩۹

 25آب/أغسطس  6شهر األسماء
 ...كnn nنت نnn nائnً n nما فnn nي لnn nيلة الnn nبلماء بnn nعد عnn nفراء إذا رأيnn nت بnn nأن اجnn nتمعت فnn nي حnn nولnn nي ال n nنّب ّيون
nضجون وإنّnي
واملnرسnلون وهnم قnد جnلسوا فnي أطnرافnي وكّ nلهم يnنوحnون ويnبكون ويnصرخnون وي ّ
تnحيّرت فnي نnفسي فnسألnت عnنهم إذا اشnت ّد بnكاؤهnم وصnريnخهم وقnالnوا لnنفسك يnا س ّnر األعnظم
ويnا هnيكل الnقدم وبnكوا عnلى شnأن بnكيت بnبكائnهم وإذًا سnمعت بnكاء أهnل مnإل األعnلى وفnي تnلك
الnحالnة خnاطnبونnي وقnالnوا قnد عnظم بnالؤك يnا سnدرة املnنتهى وكnبر قnضاؤك يnا س ّnر اآلخnرة واألولnى
nصبر ي nnا شج nnرة ال nnقصوى
ع nnليك ب nnال nnصبّر ي nnا آي nnة ال nnكبرى وظ nnهور ن nnقطة األول nnى ثّ n nم ع nnليك ب nnال ّ n
وظnnهور الnnقضاء فnnي مnnلكوت اإلمnnضاء فnnسوف تnnرى بnnعينيك مnnا ال رآه أحnnد مnnن معشnnر ال nنّبيّني
nصبرا
وتشه nnد م nnا ال شه nnده أح nnد م nnن ال nnعامل nnني وت nnسمع م nnا ال س nnمعه أذن األص nnفياء واألو ّداء ف n
ً
nبرا يnnا سnّ nر اهلل املnnكنون ورمnnز املخnnزون وكnnلمته املnnحتوم وكnnتابnnه املnnختوم وكnnنت مnnعهم فnnي تnnلك
صً n
كرا فnnي
ال ّ nليلة خnnاطnnبتهم وخnnاطnnبونnnي إلnnى أن قnnرب الفجnnر وأرفnnعت رأسnnي عnnن ال nنّوم وكnnنت مnnتفّ ً
نفسي ما بالء الذّي ما شهده أح ٌد في اإلبداع...
كتاب بديع ،ص 324 – 323

!١۱٦٠۰

 26آب/أغسطس  7شهر األسماء
 ...قnnل قnnد حnnرم عnnليكم ال nزّنnnا وا ّلnnلواط والnnخيانnnة أن اجnnتنبوا يnnا معشnnر املnnقبلني تnnاهلل قnnد خnnلقتم
لnnتطهير الnnعالnnم مnnن رجnnس الnnهوى هnnذا مnnا يnnأمnnركnnم بnnه مnnولnnى الnnورى إن أنnnتم مnnن الnnعارفnnني ،مnnن
ينسnب نnفسه إلnى ال ّnرحnمن ويnرتnكب مnا عnمل بnه ال ّ
nشيطان إنّnه لnيس مnنّي يشهnد بnذلnك ك ّnل الnنّواة
nصادق األمnني ...إيّnاكnم
والnحصاة وك ّnل األشnجار واألثnمار وعnن ورائnها هnذا الّ nلسان الnنّاطnق ال ّ
أن ت nnب ّدل nnوا خ nnمر اهلل بخ nnمر أن nnفسكم ألنّ nnها ي nnخام nnر ال nnعقل وي nnق ّلب ال nnوج nnه إل nnى وج nnه اهلل ال nnعزي nnز
nتقربnوا بnها ألنّnها ح ّnرمnت عnليكم مnن لnدى اهلل الnعلي الnعظيم أن اشnربْnن
الnبديnع املnنيع وأنnتم ال ت ّ
يnا إمnاء اهلل خnمر املnعانnي مnن كnؤوس الnكلمات ثّ nم اتnر ْnكnن مnا يnكرهnه الnعقول ألنّnها ح ّnرمnت عnلي ُكنّ
nكر َن بخ nnمر م nnحبّة اهلل ال ب nnما ي nnخام nnر ب nnه ع nnقولُ n nك ّن ي nnا أيّ nnتها
ف nnي األل nnواح والn nزّب nnرات ...أن اس ْ n
ٍ
حرمت على ّ
مؤمن ومؤمنة...
كل
القانتات إنّها ّ
الحياة البهائية ،ص 90

!١۱٦١۱

 27آب/أغسطس  8شهر األسماء
فشرب بالء ال ّدهر عن ّ
كل كأسة
وسقي دماء القهر عن دم مهجة
مس ّ
كل راحة
الرجا عن ّ
وقطع ّ
وقمع القضاء عن طمع ّ
كل حاجة
سفْك ال ّدماء في مذهب العشق واجب
الحب من أ ّول بيعتي
وحرق الحشا في
ّ
ْ
يقظ ا ّلليالي من لدغ ّ
كل ملدغ
وشتم التّوالي في ّ
كل يومة
وعن سنّتي س ّم الردى كشربة
وعن م ّلتي قهر القضاء كشفقة
نارك نوري وقهرك بغيتي
وبطشك راحتي وحكمك منيتي
قصيدة عزّ ورقائيّة ،الحياة البهائية ،ص 46

!١۱٦٢۲

 28آب/أغسطس  9شهر األسماء
nسماء ثّ nم انnطقوا بnما نnطقت سnدرة املnنتهى
 ...يnا أهnل الnبهاء قnومnوا عnلى الnثّناء بnني األرض وال ّ
nقربnوا إلnى الnنّار ا ّلnتي أوقnدنnاهnا مnن إصnبع االقnتدار
إنّnه ال إلnه إالّ هnو املnقتدر الnعزيnز الnقديnر .ت ّ
لتح nِ nدث ف nnي ق nnلوب nnكم ح nnرارة ذك nnر اس nnمي ال nnبدي nnع إنّ nnها لح nnرارة ال ت nnطفيها ب nnرودة اإلش nnارات وال
ٍ
nلسان ن nnطق ف nnي ذك nnر اهلل
ه nnمسات امل nnذن nnبني ط nnوب nnى لِ n nر ْجٍ n nل اس nnتقام ف nnي ه nnذا األم nnر امل nnنيع ول n
مnنقط ًعا عnن الnعاملnني .قnل إيّnاكnم أن تnبطلوا أعnمالnكم بnما يnأمnركnم أهnواؤكnم أن اتnركnوا مnا تnنكره
عnقولnكم ثّ nم اتّnبعوا مnا أمnرتnم بnه مnن لnدن ربّnكم الnعزيnز الnقديnر .طnوبnى ملnن فnاز بnالnعقل وعnرفnه ع ّnما
دونه ويل ملن نبذه عن وراه أال إنّه من الجاهلني...
آثار قلم أعلى ج ،6ص 13 – 12

!١۱٦٣۳

 29آب/أغسطس  10شهر األسماء
 ...ح ٍ n
nسموات واألرض وك nnان
nينئذ ي nnقول ي nnا م nnأل ال nnبيان إ ّن ه nnذا رأس nnي ق nnد ك nnان ع nnريًّ nnا ب nnني ال ّ n
nنتظرا ألس nnياف nnكم اذًا ف nnاض nnرب nnوه ك nnيف ش nnئتم وال ت nnكونّ n nن م nnن امل nnتو ّقnn nفني وإ ّن ه nnذا ص nnدري
مn
ً
مشnتا ًقnا لnسهام الnبغضاء إذًا فnاضnربnوه كnيف أردتnم يnا مnأل املnفتريnن وإ ّن هnذا حنجnري يشnتاق
خنجnnركnnم أن اقnnطعوه ألنّnnا أنnnفقناه فnnي سnnبيل مnnحبوبnnي ومnnحبوب الnnعاملnnني ونnnشكره فnnي كnّ nل ذلnnك
ونح nnمده وإنّ nnه مل nnقصود روح nnي وم nnا ظه nnر ويظه nnر م nnن ع nnنده ق nnد ك nnان م nnقصودي ل nnو أن nnتم م nnن
nشاع nnري nnن ...خ nnف ع nnن اهلل ا ّل nnذي خ nnلقك وك nّ nل ش ٍ n
ال ّ n
nيء وال ت nnكن م nnن امل nnفتري nnن ع nnلى أن nnبياء اهلل
وأمnنائnه وأصnفيائnه فnوا ّلnnذي نnفسي بnيده ك ّnل واح ٍnد مnنهم فnي ك ّnل يnوم يnنادي ربّnه ويnقول يnا لnيت
ل nnي أل nnف روح ٍ وأل nnف جس nٍ nد وأل nnف ن ٍ n
nفس ألف nnدي nnها ف nnي س nnبيلك ي nnا م nnحبوب ال nnعامل nnني وي nnا م nnقصود
املشتاقني ويا وله صدور العاشقني...
كتاب بديع ،ص 306 ، 304 – 303

!١۱٦٤

 30آب/أغسطس  11شهر األسماء
بسمي البديع
nصدق إلnnى الnnبالد لnnيذ ّكnnر الnنّاس
nصدق نnزّل بnnالnnحقّ مnnن لnnدن عnnالnnم خnnبير إنّnnه لnnرسnnول الّ n
كnnتاب الّ n
nقره األبnهى ويnريnهم جnمالnه األبnدع ومnقامnه األرفnع
nعرفnهم شnأنnه األعnلى وم ّ
إلnى مnقامnه ال ّnرفnيع وي ّ
وسnnلطانnnه األمnnنع األع nزّ الnnبديnnع ،لnnعمر اهلل إنّnnه يnnمشي وعnnن يnnمينه يnnمشي اإلقnnبال وعnnن يnnساره
اإلطnnمئنان وعnnن أمnnامnnه أعnnالم الnnعزّة وعnnن ورائnnه جnnنود الnnوقnnار يشهnnد بnnذلnnك مجnnري األنnnهار إنّnnه
بّ n
nصدق األك nnبر
nكل ش nnيء ع nnليم ،إنّ nnه ي nnنادي وي nnقول ي nnا معش nnر البش nnر إنّ nnي ج nnئتكم م nnن ل nnدى ال ّ n
ألعnّ nرفnnكم عnnل ّوه وسnnم ّوه وجnnمالnnه وكnnمالnnه ومnnقامnnه وع nزّه وبnnهائnnه لّ n
nعل تجnnدون سnnبيالً إلnnى صnnراطnnه
املسnتقيم ،تnاهلل إ ّن ا ّلnذي تnزيّnن بهnذا الnطّراز األ ّول إنّnه مnن أهnل هnذا املnقام املnنير ،إيّnاكnم يnا قnوم
أن ت nnدع nnوه ت nnحت م nnخال nnب ال nnكذب ،خ nnاف nnوا اهلل وال ت nnكون nnوا م nnن ال nظّامل nnني م nnثله م nnثل ال ّ n
nشمس إذا
أشnرقnت مnن أفnقها إذًا أضnاءت بnها اآلفnاق وأنnارت وجnوه الnفائnزيnن ،إ ّن ا ّلnnذي مnنع عnنه إنّnه فnي
خسران مبني...
الحياة البهائ ّية ،ص 42

!١۱٦٥

 31آب/أغسطس  12شهر األسماء
 ...ق nnلنا ي nnا ك nnرم nnل اح nnمدي ربّ nnك ق nnد ك nnنت م nnحترق nnة ب nnنار ال nnفراق إذًا م nnاج بح nnر ال nnوص nnال أم nnام
nشهود طnnوبnnى لnِ nك بnnما جِ n
وجnnهك بnnذلnnك قnّ nرت عnnينك وعnnني الnnوجnnود وابnnتسم ثnnغر الnnغيب والّ n
nعلك اهلل
nقر عnرشnه ومnطلع آيnاتnه ومشnرق بnيّناتnه طnوبnى لnعبد طnاف حnول ِnك وذكnر ظnهوركِ
فnي هnذا الnيوم م ّ
nروزك ومnا ف ِ
ِ
nزت بnه مnن فnضل اهلل ربّnك خnذي كnأس الnبقاء بnاسnم ربّnك األبnهى ثّ nم اشnكريnه بnما
وب
nتقر فnnيه
ب ّ nدل حnnزنnِ nك بn ّ n
nالسnnرور وهnّ nم ِك بnnالnnفرح األكnnبر رحnnم ًة مnnن عnnنده إنّnnه يّ n
nحب املnnقام ا ّلnnذي اسّ n
بشnري صnهيون
عnرشnه وتش ّnرف بnقدومnه وفnاز بnلقائnه وفnيه ارتnفع نnداؤه وصnعدت زفnراتnه يnا كnرمnل ّn n
nلطان غnلب الnعالnم وبnنو ٍر سnاطnع بnه أشnرقnت األرض ومnن عnليها إيّ ِ
ٍ
nاك أن
قnولnي أتnى املnكنون بس
nسماء وكnnعبة اهلل
تnnكونnnي مnnتو ّق nفًا فnnي مnnقامnnك أسnnرعnnي ث ّ nم طnnوفnnي مnnديnnنة اهلل ا ّلnnتي ن nزّلnnت مnnن الّ n
أبشnnر ك ّnل بnقعة مnن بnقاع
nب أن ّ n
nقربnني واملخnلصني واملnالئnكة الnعال ْnني وأح ّ
ا ّلnnتي كnانnت مnطاف امل ّ
السnnدرة
األرض وك nّ nل م nnدي nnنة م nnن م nnدائ nnنها به nnذا ال nnظهور ا ّلnnذي ب nnه انج nnذب ف nnؤاد ال nطّور ون nnادت ّ n
رب األرباب...
امللك وامللكوت هلل ّ
لوح الكرمل ،منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 19 – 18

!١۱٦٦

 1أيلول/سبتمبر  13شهر األسماء
 ...إنّ nnك أي nnقن ب nnأ ّن ربّ nnك ف nnي ك nّ nل ظ nnهور يتج ّ nلى ع nnلى ال nnعباد ع nnلى م nnقداره nnم م nnثالً ف nnان nnظر إل nnى
الّ n
nشمس فnnإنّnnها حnnني طnnلوعnnها عnnن أفnnقها تnnكون حnnرارتnnها وأثnnرهnnا قnnليلة وتnnزداد درجnnة بnnعد درجnnة
ليسnتأنnس بnها األشnياء قnليالً قnليالً إلnى أن يnبلغ إلnى قnطب الnزّوال ثّ nم تnنزل بnدرايnج مnق ّدرة إلnى
nضر حnرارتnها األشnياء كnذلnك
أن يnغرب فnي مnغربnها ...وإنّnها لnو تnطلع بnغت ًة فnي وسnط ال ّ
nسماء ي ّ
ف nnان nnظر ف nnي ش nnمس امل nnعان nnي ل nnتكون م nnن امل nطّلعني ف nnإنّ nnها ل nnو تس nnتشرق ف nnي أ ّول فج nnر ال nظّهور
nقدر ّن أن يحnم ُلنّ
بnاألنnوار ا ّلnتي قّ nدر اهلل لnها لnيحترق أرض الnعرفnان مnن قnلوب الnعباد ألنّnهم لnن ي ُ
يستعكسن منها بل يضطربُ َّن منها ويكونُ َّن من املعدومني...
أو
ُ
منتخباتي از آثار حضرة بهاء اهلل ،ص 63

!١۱٦٧۷

 2أيلول/سبتمبر  14شهر األسماء
nبأي ح ّnجة يnعذّب الnذيnنهم مnا آمnنوا بnعليّ
 ...ولnو يnعذّبnك اهلل بnما آمnنت بnآيnاتnه فnي هnذا الnظّهور ف ّ
مnن قnبل ومnن قnبله بمحnمد رسnول اهلل ومnن قnبله بnعيسى ابnن مnريnم ومnن قnبله بnالnكليم ومnن قnبله
خnلق بnإرادة ربّnك الnقادر املnريnد .أن
بnالخnليل إلnى أن يnنتهي الnظّهورات إلnى الnبديnع األ ّول ا ّلnذي ُn
يnا اسnمي إ ّن األمnر أظهnر مnن أن يُnخفى وأبnني مnن أن يُسnتر ويسnتضيء كnال ّ
nشمس فnي قnطب
ُ
nتصل إل nnيه أق nnرب م nnن أن ي nnرت ّ nد ب nnصرك إل nnى
ال nزّوال .وإنّ nnك ل nnو تخ ّ nلص ن nnفسك ع nnن ال nnحجبات ل n
نفسك وإن هذا لحقٌّ يقني .اسمع قول من ينطق بالحقّ وال تجادل بآيات اهلل بعد إنزالها ولو
يnأمnرك بnذلnك ك ّnل الnعباد وال تnمنع نnفسك عnن فnضله ولnو يnمنعك عnن ذلnك ك ّnل الnثّقلني .فnانnظر أمnر
ربّnك بnبصرك ثّ nم اعnرفnه بnنفسك وروحnك أل ّن عnرفnان غnيرك لnم يnكن دلnيالً لnك وإعnراض مnا سnواك
nجة عnnليك .إيّnnاك أن تnnحتجب عnnن ا ّلnnذي لnnو تnnحتجب عnnنه أقnّ nل مnnن آن لnnتحبط أعnnمالnnك
لnnم يnnكن حّ n
ويص ّدقني في ذلك ك ّلما نزل من قبل من صحايف اهلل امللك املنزّل القدير...
كتاب بديع ،ص 33 – 32

!١۱٦٨۸

 3أيلول/سبتمبر  15شهر األسماء
 ...أن ي nnا ق nnلم ال nnقدم واذك nnر ل nnألم nnم م nnا ظه nnر ف nnي ال nnعراق إذ ج nnاء رس nnول م nnن معش nnر ال nnعلماء
وحnضر تnلقاء الnوجnه وسnأل مnن الnعلوم أجnبناه بnعلم مnن لnدنّnا إ ّن ربّnك لnعالّم الnغيوب قnال نشهnد
عnnندك مnnن الnnعلوم مnnا ال أحnnاطnnه أحnnد إنّnnه ال يnnكفي املnnقام ا ّلnnذي ينسnnبونnnه الnنّاس إلnnيك فnأ ْ ِتnnنا بnnما
يعجnnز عnnن اإلتnnيان بnnمثله مnnن عnnلى األرض ك ّ nلها كnnذلnnك قnnضي األمnnر فnnي مnnحضر ربّnnك الnnعزيnnز
nلما أفnnاق قnnال آمnnنت بnnاهلل الnnعزيnnز املحnnمود اذهnnب إلnnى
الnnودود فnnانnnظر مnnاذا تnnرى إذا انnnصعق فّ n
ال nnقوم ف nnاس nnأل nnوا م nnا ش nnئتم إنّ nnه ل nnه امل nnقتدر ع nnلى م nnا ي nnشاء ال يعج nnزه م nnا ك nnان وم nnا ي nnكون ق nnل ي nnا
ٍ
nلطان مnnن
معشnnر الnnعلماء أن اجnnتمعوا عnnلى أمnnر ث ّ nم اسnnألnnوا ربّnnكم الnّ nرحnnمن إن أظهnnر لnnكم بسn
nجة الnّ nرحnnمن
عnnنده آمnnنوا وال تnnكونُّ nن مnnن ا ّلnnذيnnنهم يnnكفرون قnnال اآلن طnnلع فجnnر الnnعرفnnان وتnّ nمت حّ n
قnام ورجnع إلnى الnقوم بnأمnر مnن لnدى اهلل الnعزيnز املnحبوب قnضت أيّnام مnعدودات ومnا رجnع إلnينا
إلnnى أن أرسnnل رسnnوالً آخnnر أخnnبرنnnا بnnأ ّن الnnقوم أعnnرضnnوا عnّ nما أرادوا وهnnم قnnوم صnnاغnnرون كnnذلnnك
قضي األمر في العراق إنّي شهي ٌد على ما أقول...
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 91 – 90

!١۱٦٩۹

 4أيلول/سبتمبر  16شهر األسماء
 ...فnnاعnnلم بnnأن اهلل تnnبارك وتnnعالnnى لnnن يظهnnر بnnكينونnnته وال بnnذاتnيّته لnnم يnnزل كnnان مnnكنونًnnا فnnي قnnدم
nلما أراد إظ nnهار ج nnمال nnه ف nnي ج nnبروت األس nnماء وإب nnراز
ذات nnه ومخ nnزونً nnا ف nnي س nnرم nnديّ nnة ك nnينون nnته ف ّ n
nصفات أظهnnر األنnnبياء مnnن الnnغيب إلnnى الّ n
nشهود لnnيمتاز اسnnمه الnظّاهnnر مnnن
جnnاللnnه فnnي مnnلكوت الّ n
اس nnمه ال nnباط nnن ويظه nnر اس nnمه األ ّول ع nnن اس nnمه اآلخ nnر ل nnيكمل ال nnقول ب nnأنّ nnه ه nnو األ ّول واآلخ nnر
nكل ش ٍ
والnظّاهnر والnباطnن وهnو ب ِّ
nيء مnحيط وجnعل مnظاهnر تnلك األسnماء الnكبرى وهnذه الnكلمات
جnع إلnى هnذه
nصفات تnر ِ n
الnعليا فnي مnظاهnر نnفسه ومnرايnا كnينونnته إذًا ثnبت بnأ ّن ك ّnل األسnماء وال ّ
األنوار املق ّدسة املتعالية...
آثار قلم أعلى ج ،3ص 41 – 40

!١۱٧۷٠۰

 5أيلول/سبتمبر  17شهر األسماء
 ...أن أذك nnري م nnا ظه nnر م nnن أ ّم األش nnرف ا ّلnnذي ف nnدى ن nnفسه ف nnي أرض ال nزّاء أال إنّ nnه ف nnي م nnقعد
صnnد ٍق عnnند مnnقتد ٍر قnnديnnر إذا أراد املشnnركnnون أن يnnقتلوه بnnال nظّلم أرسnnلوا إلnnيه أ ّمnnه لnnتنصحه لnnعلّ
رب الnعاملnني إذا حnضرت تnلقاء وجnه ابnنها تnك ّلمت بnما نnاحnت بnه
يnتوب ويnتّبع ا ّلnnذيnن كnفروا بnاهلل ّ
nعشاق ثّ nم أهnل املnإل األعnلى وربّnك عnلى مnا أقnول شnهي ٌد وعnليم قnالnت ابnني ابnني ِ
قnلوب ال ّ
أن افnدِ
nسموات واألرضnني يnا بnنيّ
نnفسك فnي سnبيل ربّnك إيّnاك أن تnكفر بnا ّلnذي سجnد لnوجnهه مnن فnي ال ّ
أن اس nnتقم ع nnلى أم nnر ربّ nnك ث ّ nم أق nnبل إل nnى م nnحبوب ال nnعامل nnني ع nnليها ص nnلوات nnي ورح nnمتي وت nnكبيري
وبnهائnي وإنّnي بnنفسي ألكnون ديّnة ابnنها واذًا فnي سnرادق عnظمتي وكnبريnائnي بnوجnه تسnتضيء
مnنه الnحوريnات فnي الnغرفnات ثّ nم أهnل الnفردوس وأهnل مnدائnن الnقدس لnو يnراه أحnد يnقول إ ّن هnذا
إالّ ملك كريم...
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص 93 – 92

!١۱٧۷١۱

 6أيلول/سبتمبر  18شهر األسماء
بnnلبل الnnفراق عnnلى غnnصن اآلفnnاق يnnنادي هnnذا الnnفراق يnnا مnnأل االشnnتياق وطnnير الnnوفnnاء يnnتغ ّن عnnلى
دوحnnة الnnبقاء بnnان هnnذا الnnفراق يnnا مnnأل اإلشnnتياق وورقnnاء الهجnnر يnnر ّن عnnلى أفnnنان سnnدرة الnnفراق
بnأن جnاء الnفراق يnا مnأل اإلشnتياق قnل تّ nم زمnان الnوصnل وجnاء الnفصل عnن خnلف الnقضاء وهnذا
الnفراق يnا مnأل االشnتياق قnد جnرت الّ nدمnوع عnن عnيون أهnل الnبقاء فnي مnأل األعnلى بهnذا الnفراق
nسناء به nnذا ال nnفراق ي nnا م nnأل
ي nnا م nnأل االش nnتياق وق nnد ان nnقطعت ن nnسائ nnم ّ n
السnn nرور ع nnن رض nnوان ال ّ n
االشnnتياق تnnاهلل قnnد اصnnفرت وجnnوه أهnnل الnnغرفnnات بهnnذا الnnفراق يnnا مnnأل االشnnتياق وتnnب ّدلnnت عnnيش
ك nّ nل ش ٍ n
nسماء به nnذا ال nnفراق ي nnا م nnأل االش nnتياق ويكح nnل ّن ال nnحوري nnات م nnن دم
nيء ب nnني األرض وال ّ n
الحnnمراء بnnما سnnم ْع َن نnnداء الnnفراق يnnا مnnأل االشnnتياق ولnnن يnnزيّnُّ nنن هnnياكnnل ُه ّن مnnن َعnْ nرف الnnبقاء بnnما
سnnم ْع َن نnnداء الnnفراق يnnا مnnأل االشnnتياق وهnnذا الحnnزن لnnن يnnقاس بحٍ n
nزن فnnي جnnبروت الnnعماء بnnما
هبّت نسيم الفراق يا مأل االشتياق.
آثار قلم أعلى ج ،4ص 324

!١۱٧۷٢۲

 7أيلول/سبتمبر  19شهر األسماء
 ...هnذا قnيام ال يnتبعه الnقعود لnو يnكون ثnابnتًا فnي أمnر اهلل مnالnك ال ّnرقnاب لnعمري ال يnأخnذه الnنّوم
ولnnو يnnنام ولnnك ّن الnnقوم فnnي غٍ n
nفلة وحnnجاب .إذا رقnnد نnnطق لnnسان سnّ nره قnnد أتnnى الnnو ّهnnاب فnnي ظnnلل
nسحاب .واذا ق nnام أش nnار ب nnإص nnبع ال nnيقني إل nnى ش nnطر امل nnعبود وق nnال ه nnذا م nnطلع آي nnات ربّ nnكم
ال ّ n
nت وكnnم مnnن صnnامٍ n
nت إنّnnه مnّ nمن نnnطق بnnالnnحقّ كnnذلnnك شهnnد
الnnعزيnnز الnنّوار .كnnم مnnن نnnاطٍ nق إنّnnه صnnامٌ n
ال ّnرحnمن إنّnه لnهو الnعزيnز الnعالّم .مnن نnطق بهnذا الnذّكnر األعnظم إنّnه لnهو الnنّاطnق بnني األمnم وا ّلnذي
أنnكره إنّnه نnاعnق ولnو يnكون مnن أفnصح الnفصحاء ...إيّnاك أن يnمنعك الnباليnا عnن ذكnر ربّnك فnاطnر
nسماء أن اتّnnبع مnnوالك فnnي كnّ nل شٍ n
nأن كnnذلnnك أُمnnرت فnnي ال nزّبnnر واأللnnواح .إنّnnه إذا ورد
األرض والّ n
nسجن أراد أن يnب ّلغ املnلوك رسnاالت ربّnه لnيعلم ال ّ
nكل أ َّن الnبالء مnا مnنع االسnم األعnظم إذ أتnى
ال ّ
مnnن سnnماء األمnnر بٍ n
nوحnnدون
nقدرة وسnnلطان ...أن اسnnتعن بnnاهلل فnnي كnّ nل األحnnوال سnnوف يnnرون املnّ n
أعالم الظّهور في ّ
كل األشطار...
لوح األحباب ،كتاب مبني ،ص 97

!١۱٧۷٣۳

 8أيلول/سبتمبر  1شهر العزّة
 ...ق nnد رأي nnنا م nnن م nnإل ال nnبيان م nnا ال رأت ع nnني ال nنّقطة م nnن م nnإل ال nnفرق nnان وال ع nnني ال nّ nروح م nnن م nnإل
nبرأ م nnنهم ال nnبيان وه nnم ال ي nnشعرون غ nnضب اهلل ع nnن ورائ nnهم وه nnم ي nnفرح nnون .ه nnل ه nnم
ال nnيهود ق nnد ت ّ n
أهnnل اإليnnمان ال وربّnnي الnّ nرحnnمن يnnلعنهم الnnبيان وهnnم مnnنصعقون .طnnوبnnى ملnnن نnnبذ الnnهوى وأخnnذ
ال nتّقوى إنّ nnه م nnن أه nnل ال nnبهاء ف nnي ل nnوح م nnحفوظ .ق nnل اهلل ي nnدع nnوك nnم إل nnى ال nnبقاء وأن nnتم ف nnي ال nتّيه
ه nnائ nnمون .ذروا وزر ال nnهوى م nnقبلني إل nnى اهلل ال nnعليّ األب nnهى ...ه nnل ال nnهوى ي nnنفعكم ال وربّ nnكم
nفرت
ال nnعزي nnز امل nnحبوب ...ت nnنوح ح nnور امل nnعان nnي ف nnي ق nnصور األل nnفاظ وأن nnتم ت nnضحكون ...ق nnد اص ّ n
السnدرة مnن هnبوب أريnاح اإلعnراض وأنnتم فnي تnيه ال ّ
nضالل تسnرعnون ...هnل يُnعا َدل بnآيnة
أوراق ّ n n
م nnن آي nnات nnه م nnا نn nزّل م nnن ق nnبل ال ومظه nnر ال nnفضل ...أخ nnذت nnم ال nnهوى ون nnبذت nnم اله nnدى م nnا ل nnكم ال
nصفات
ت nnتف ّكرون .ل nnو ت n ّ n
nتوج nnهون ب nnسمع ال nnفطرة ل nnتسمعون م nnن ك nّ nل الn nذّ ّرات ق nnد أت nnى م nnال nnك ال ّ n
بملكوت اآليات أنتم عنه معرضون...
كتاب مبني ،ص 164

!١۱٧۷٤

 9أيلول/سبتمبر  2شهر العزّة
 ...أن يnا قnلم األعnلى أن اكnتب عnلى الnورقnة الnبيضاء مnا تnناديnك بnه سnدرة املnنتهى عnلى الnبقعة
nتوج nnه ك nّ nل ال nnوج nnود م nnن ال nnغيب وال ّ n
nشهود إل nnى
الح nnمراء إنّ nnه ال إل nnه إالّ أن nnا ال nnعزي nnز ال nnكري nnم ،ل nnو ي n ّ n
املnعبود لnيسم ُع ّن مnا سnمع الnكليم أن ال إلnه إالّ أنnا الnعليم الnحكيم ،هnذا يnو ٌم فnيه زيّnن مnن أقnبل
nبسم ث nnغر ال nnوج nnود ب nnما أت nnى
ب nnطراز ال nnوج nnه وا ّل nnذي أع nnرض إنّ nnه م nnن األخس nnري nnن ه nnذا ي nnو ٌم ف nnيه ت ّ n
املnn nوعnn nود ولnn nك ّن املnn nقصود فnn nي حٍ n n
nزن مnn nبني ،هnn nذا يnn nو ّم فnn nيه صnn nليت الnn nقلوب بnn nنار وجnn nه املnn nحبوب
nقربnnني ،إ ّن ا ّلnnذيnnن فnnازوا بnnأنnnوار
واحnnتقرت لnnئال -الnnبحور إذ تnnك ّلم مnnطلع ال nظّهور بnnني عnnباده املّ n
الnnيوم أولnnئك مnnن أهnnل الnnبهاء فnnي لnnوح الnnبقاء وا ّلnnذيnnن مnnنعوا هnnم فnnي ضnnالل عnnظيم ،يnnنبغي لnnكلّ
ّ
ولكل لسان أن ينطق بهذا الذّكر البديع...
نفس أن تقوم على نصرة املظلوم
لئال -الحكمة ج ،2ص 194 – 193

!١۱٧۷٥

10أيلول/سبتمبر  3شهر العزّة
 ...اتّnقوا اهلل يnا أيّnها املnلوك وال تnتجاوزوا عnن حnدود اهلل ثّ nم اتّnبعوا بnما أمnرتnم بnه فnي الnكتاب وال
تnكونّ nن مnن املnتجاوزيnن ،إيّnاكnم أن ال تnظلموا عnلى أح ٍnد قnدر خ ٍ
nردل واسnلكوا سnبيل الnعدل وإنّnه
nبيل مس nnتقيم ث ّ nم أص nnلحوا ذات ب nnينكم وق ّ nللوا ف nnي ال nnعساك nnر ل ّ n
لس ٌ n
nيقل م nnصارف nnكم وت nnكون ّ nن م nnن
املس nnتري nnحني ،وإن ت nnرت nnفعوا االخ nnتالف ب nnينكم ل nnن ت nnحتاج nnوا إل nnى ك nnثرة ال nnجيوش إالّ ع nnلى ق nnدر
ا ّلnn nذي تحnn nرسnn nون بnn nها بnn nلدانnn nكم ومnn nمالnn nككم اتّnn nقوا اهلل وال تسnn nرفnn nوا فnn nي شnn nيء وال تnn nكون ّ n nن مnn nن
املسnnرفnnني ،وعnnلمنا بnnأنّnnكم تnnزدادون مnnصارفnnكم فnnي كnّ nل يnnوم ٍ وتحnnم ُّلونnnها عnnلى الnّ nرع nيّة وهnnذا فnnوق
طnnاقnnتهم وإ ّن هnnذا لnnظل ٌم عnnظيم ،اعnnدلnnوا يnnا أيّnnها املnnلوك بnnني ال nنّاس وكnnونnnوا مnnظاهnnر الnnعدل فnnي
األرض وه nnذا ي nnنبغي ل nnكم وي nnليق ل nnشأن nnكم ل nnو أن nnتم م nnن امل nnنصفني ...ثّ n nم اع nnلموا ب nnأن ال nnفقراء
أمnnانnnات اهلل بnnينكم إيّnnاكnnم أن ال تnnخانnnوا فnnي أمnnانnnاتnnه وال تnnظلموهnnم ولnnو تnnكون ّ nن مnnن الnnخائnnنني...
nبأي شnnيء تفتخnnرون بnnني الnnعباد
وإن لnnن تnnمنعوا ال nظّالnnم عnnن ظnnلمه ولnnن تnnأخnnذوا حnnقّ املnnظلزم فّ n
وتكون ّن من املفتخرين...
والرؤساء ،ص 109 – 108
سورة امللوك ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٧۷٦

 11أيلول/سبتمبر  4شهر العزّة
nسحاب م nnا ل nnكم ت nnنظرون
 ...ق nnل ه nnل ي nnنبغي االرت nnياب ب nnعد ا ّلnnذي ت nَ nر ْون ال nnو ّهnnاب راك nبًا ع nnلى ال ّ n
وتnnنكرون .هnnل بnnقي ألحnٍ nد مnnن عnnذ ٍر قnnل تnnبيّنوا يnnا قnnوم قnnد كnnفروا وغشnnتهم قnnترة ال ّ nد ّ
خnnان وهnnم ال
يnبصرون .إذا تnتلى عnليهم اآليnات تnراهnم يnلعبون .وإذا ظهnرت الnقدرة قnالnوا قnد ظهnر مnثلها فnي
nصدور وال يnعرفnون ...هnذا ربّnكم ال ّnرحnمن إلnى مnن تهnربnون .هnذا
الnقرون كnذلnك يnداوون جnرح ال ّ
لسnلطان الnبيان إلnى مnن تُهnرعnون قnل ملnن أعnرض بnعد اإلقnبال ألِ nق نnفسك ثّ nم تnعال كnذلnك يnأمnرك
مnnطلع الجnnمال ...إ ْن مnnنعتك خnnشية اإلمnnالق إنّnnا نnnوفnnي لnnك الnnكيل إ ّن ربّnnك لnnهو املnnقتدر عnnلى مnnا
أراد بnnقولnnه كnnن فnnيكون .لnnو تnnخاف مnnن إيnnمانnnك أن اقnnرأ الnnبيان مnnنقط ًعا عnّ nما سnnمعت ث ّ nم انnnظر
بnnعني اإلنnnصاف مnnا ن nزّل مnnن سnnماء اإليnnقان وربّnnك الnnرحnnمن إذًا تnnرى شnnمس ذكnnر ربّnnك مشnnرقnnة
الحجة والبرهان وتقول لك الحمد يا سماء الجود ومربّيَ الوجود...
من أفق
ّ
كتاب مبني ،ص 165

!١۱٧۷٧۷

 12أيلول/سبتمبر  5شهر العزّة
 ...ثّ nم اذكnر يnا عnبد مnا رأيnت فnي املnديnنة حnني ورودك لnيبقى ذكnرهnا فnي األرض ويnكون ذك ًnرى
nلما وردنnا املnديnنة وجnدنnا رؤسnاءهnا كnاألطnفال ا ّلnnذيnن يnجتمعون عnلى الnطّني لnيلعبوا
لnلمؤمnنني ،ف ّ
بnnه ومnnا وجnnدنnnا مnnنهم مnnن بnnالnnغ لnnنع ّلمه مnnا ع ّ nلمني اهلل ونnnلقي عnnليه مnnن كnnلمات حnnكمة مnnنيع ولnnذا
خnلقوا لnه وهnذا مnا أشهnدنnاه
الس ّnر الرتnكابnهم بnما نُnهوا عnنه وإغnفالnهم ع ّnما ُn
بnكينا عnليهم بnعيون ّ n n
ف nnي امل nnدي nnنة وأث nnبتناه ف nnي ال nnكتاب ل nnيكون ت nnذك nnرةً ل nnهم وذك nً nرى ل nnآلخ nnري nnن ،ق nnل إن ك nnنتم ت nnري nnدون
ال ّ nدنnnيا وزخnnرفnnها يnnنبغي لnnكم بnnأن تnnطلبوهnnا فnnي األيnnام ا ّلnnتي كnnنتم فnnي بnnطون أ ّمnnهاتnnكم أل ّن فnnي
nلما ولnدتnم وبnلغ
nقربnتم إلnى الّ nدنnيا وتnب ّعدتnم عnنها إ ْن كnنتم مnن الnعاقnلني ،ف ّ
تnلك األيّnام فnي ك ّnل آن ت ّ
nقربnتم إلnى الnتّراب فnكيف تحnرصnون فnي جnمع الnزّخnارف عnلى
أشّ nدكnم إذًا تnب ّعدتnم عnن الّ nدنnيا وت ّ
أنفسكم بعد ا ّلذي فات الوقت عنكم ومضت الفرصة فتنبّهوا يا مأل الغافلني...
والرؤساء ،ص115
سورة امللوك ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٧۷٨۸

 13أيلول/سبتمبر  6شهر العزّة
هو النّاطق بالحقّ في ملكوت البيان
nصدق واألل nnطاف إ ّن امل nnظلوم ي nnبكي وي nnقول ،ي nnنوح
ي nnا م nnشارق ال nnعدل واإلن nnصاف وم nnطال nnع ال ّ n
ويnnنادي :إلnnهي إلnnهي زيّnnن رؤوس أولnnيائnnك بnnإكnnليل االنnnقطاع وهnnياكnnلهم بnnطراز ال nتّقوى .يnnنبغي
ب بnبيانnهم ويnعظوا الnنّاس بnأعnمالnهم وأخnالقnهم .أثnر األعnمال أنnفذ
ألهnل الnبهاء أن يnنصروا ال ّnر ّ
م nnن أث nnر األق nnوال .ي nnا ح nnيدر ق nnبل ع nnليّ ع nnليك ث nnناء اهلل وب nnهاؤه .ق nnل إ ّن اإلن nnسان ي nnرت nnفع ب nnأم nnان nnته
وعnفّته وعnnقله وأخnnالقnnه ويهnnبط بnnخيانnnته وكnnذبnnه وجهnnله ونnnفاقnnه .لnnعمري ال يnnسمو اإلنnnسان الnزّيnnنة
والثّروة بل باآلداب واملعرفة.
الكلمات الفردوس ّية ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 75

!١۱٧۷٩۹

 14أيلول/سبتمبر  7شهر العزّة
 ...فnانnظروا يnا مnأل الnغفالء كnيف اشnتعلت نnار مnحبّة اهلل فnي صnدر الحسnني مnن قnبل إن أنnتم
nتفرسnني ،وزادت هnذه الnنّار إلnى أن أخnذ ال ّ
nشوق واالشnتياق عnنه زمnام االصnطبار وأخnذه
مnن امل ّ
رب الnعاملnني ،فnواهلل
جnذب الnجبّار وبّ nلغه إلnى مnقام ا ّلnذي أنnفق روحnه ونnفسه وك ّnل مnا لnه ومnعه هلل ّ
nسموات واألرض nnني ،أل ّن ال nnعاش nnق ل nnن ي nnري nnد إالّ م nnعشوق nnه
ه nnذا امل nnقام ع nnنده ألح nnلى ع nnن م nnلك ال ّ n
وكnذلnك الnطّالnب مnطلوبnه والnحبيب مnحبوبnه واشnتياقnهم إلnى الّ nلقاء كnاشnتياق الجسnد إلnى ال ّnروح
بnل أزيnد مnن ذلnك إن أنnتم مnن الnعارفnني ،قnل ح ٍ
nينئذ اشnتعلت الnنّار فnي صnدري ويnريnد أن يnفدي
هnnذا الحسnnني نnnفسه كnnما فnnدى الحسnnني نnnفسه رجnnا ًء لهnnذا املnnقام املnnتعالnnي الnnعظيم ،وهnnذا مnnقام
فَ nnناء ال nnعبد ع nnن ن nnفسه وب nnقائ nnه ب nnاهلل امل nnقتدر ال nnعليّ ال nnكبير ...ق nnل إ ّن اش nnتياق املخ nnلصني إل nnى
ج nnوار اهلل ك nnاش nnتياق ال nّ nرض nnيع إل nnى ث nnدي أ ّم nnه ب nnل أزي nnد إن أن nnتم م nnن ال nnعارف nnني ،أو ك nnاش nnتياق
نبني لكم أسرار األمر ونلقي عليكم
الظّمآن إلى فرات العناية أو العاصي إلى الغفران كذلك ّ
م nnا ي nnغنيكم ع nّ nما اش nnتغلتم ب nnه ل ّ n
nعل أن nnتم إل nnى ش nnطر ال nnقدس ف nnي ه nnذا ال nّ nرض nnوان ل nnتكونّ n nن م nnن
ال ّداخلني...
والرؤساء ،ص 117
سورة امللوك ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٨۸٠۰

 15أيلول/سبتمبر  8شهر العزّة
nدي وأخ nnبرن nnاه ب nnه ف nnيما ي nnرد
 ...واذك nnر م nnا ن nزّل ف nnي أرض ّ n
السnّ nر ف nnي ال ّ n
nسنة األول nnى ل nnعبدن nnا امله ّ n
ع nnلى ال nnبيت م nnن ب nnعد ل nnئالّ يح nnزن nnه م nnا ورد م nnن ق nnبل م nnن ا ّلnn nذي اع nnتدى وس nnرق ع nnند ربّ nnك ع nnلم
nسموات واألرضnnني .قnnلنا وقnnولnnنا الnnحقّ ثّ nم اعnnلم بnnأ ّن لnnيس هnnذا أ ّول وهnٍ nن نnnزل عnnلى بnnيتي وقnnد
الّ n
نnزل مnن قnبل بnما اكتسnبت أيnدي الnظّاملnني وسnينزل عnليه مnن الnذّ ّلnة مnا تجnري بnه الّ nدمnوع عnن كnلّ
بnص ٍر بnصي ٍر كnذلnك ألnقيناك بnما هnو املسnتور فnي حnجب الnغيب ومnا اطّلع بnه أحnد إالّ اهلل الnعزيnز
nلما فnي املnلك بnحيث يnطوف فnي حnولnه مnأل
الحnميد .ثّ nم تnمضي أ ّيnا ٌم يnرفnعه اهلل بnالnحقّ ويnجعله ع ً
عnارفnون .هnذا قnول ر ّبnك مnن قnبل أن يnأتnي يnوم الnفزع قnد أخnبرنnاك بnه فnي هnذا الّ nلوح لnئالّ يحnزنnك
ما ورد على البيت بما اكتسبت أيدي املعتدين والحمد هلل العليم الحكيم.
كتاب مبني ،ص 176

!١۱٨۸١۱

 16أيلول/سبتمبر  9شهر العزّة
كلمة اهلل في الورق الثّالث من الفردوس األعلى
يnا ابnن اإلنnسان لnو تnكون نnاظ ًnرا إلnى الnفضل ضnع مnا يnنفعك وخnذ مnا يnنتفع بnه الnعباد وإن تnكن
ن nnاظ nً nرا إل nnى ال nnعدل اخ nnتر ل nnدون nnك م nnا ت nnختاره ل nnنفسك .إ ّن اإلن nnسان م nّ nرة ي nnرف nnعه ال nnخضوع إل nnى
سnnماء الnnعزّة واالقnnتدار .وأخnnرى يnnنزلnnه الnnغرور إلnnى أسnnفل مnnقام الnذّ ّلnnة واالنnnكسار .يnnا حnnزب اهلل
)إ ّن ال nnيوم ع nnظيم وال nنّداء م nnرت nnفع .وف nnي ل nnوح م nnن األل nnواح ن nزّل nnت ه nnذه ال nnكلمة ال nnعليا م nnن س nnماء
nسامnعة ألمnكن أن يnقال إنّnها الئnقة إلصnغاء هnذا
املnش ّية ولnو بّ nدلnت قّ nوة ال ّnروح بnتمامnها بnالnق ّوة ال ّ
ال nنّداء امل nnرت nnفع م nnن األف nnق األع nnلى .وإالّ فه nnذه اآلذان امل nnدنّ nnسة ل nnم ت nnكن الئ nnقة إلص nnغائ nnها ول nnن
ٌ
وويل للغافلني.
للسامعني
تكون( طوبى ّ
الكلمات الفردوس ّية ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص) 82معرب(

!١۱٨۸٢۲

 17أيلول/سبتمبر  10شهر العزّة
nسحاب وقnnضي األمnnر مnnن لnnدى
رب األربnnاب فnnي ظnnلل الّ n
أن يnnا بnnابnnا أخnnرق األحnnجاب قnnد أتnnى ّ
nسماء م nّ nرة أخ nnرى ك nnما أت nnى م nnنها أ ّول م nّ nرة إيّ nnاك أن
اهلل امل nnقتدر امل nnختار ...إنّ nnه ق nnد أت nnى م nnن ال ّ n
تnnعترض عnnليه كnnما اعnnترض عnnليه الnnفريnnسيّون مnnن دون ب nيّ ٍ
nكنت فnnي الnnقصور
نة وبnnرهnnان ...أسَ n
ّ
ِ
وسnلطان الnظّهور فnي أخnرب الnبيوت دعnها ألهnلها ثnم أقnبل إلnى املnلكوت بnر ْوح وريnحان ...إيّnاك
أن تnمنعك الnعلوم عnن سnلطان املnعلوم أو الّ nدنnيا ع ّnمن خnلقها وتnركnها قnم بnاسnم ربّnك ال ّnرحnمن بnني
مnإل األكnوان وخnذ كnأس الnحيوان بnيد االطnمئنان أن اشnرب مnنها أ ّوالً ثّ nم اسِ nق املnقبلني مnن أهnل
األديnان ...أن اذكnر إذ أتnى ال ّnروح أفnتى عnليه مnن كnان أعnلم عnلماء عnصره فnي مnصره وآمnن بnه
مnnن يnnصطاد الnnحوت فnnاعnnتبروا يnnا أولnnي األلnnباب إنّnnك مnnن شnnموس سnnموات األسnnماء أن احnnفظ
ّ
نفسك لئالّ
تغشيها الظّلمة وتحجبك عن النّور...
لوح البابا ،كتاب مبني ص39 ،38

!١۱٨۸٣۳

 18أيلول/سبتمبر  11شهر العزّة
 ...إنّnnا نnnوصnnيك وأح nبّائnnنا بnnتقوى اهلل واالنnnقطاع عnّ nما سnnواه ليظهnnر مnnنهم مnnا ينجnnذب بnnه أفnnئدة
nلت مnnقا ًمnnا جnnعله
nسموات واألرضnnني .أن اشnnكر اهلل بnnما دخَ n
الnnعالnnم إ ّن هnnذا لnnصراط ربّnnك بnnني الّ n
nت بnأمnر مnن عnندنnا إ ّن ربّnك
nقربnني .ودخnلت بnقعة اهلل بnإذن مnن لnدنّnا وخnرج َ
اهلل مnطاف املnالئnكة امل ّ
ي nnفعل م nnا ي nnشاء وي nnحكم م nnا ي nnري nnد .ال تح nnزن ع nnن الخ nnروج ف nnاس nnئل اهلل ب nnأن ي nnجعلك ه nnادم أب nnنية
ي nnأج nnوج وه nnذا أع nnظم األع nnمال ع nnند ال nnغنيّ امل nnتعال ...دع األب nnنية ال nظّاه nnرة إنّ nnا ق nnصدن nnا أب nnنية
الnقلوب ...قnل يnا قnوم ال تفسnدوا األرض وال تnتّبعوا ك ّnل جnبّا ٍر ع ٍ
nنيد .يnنبغي ألحnبّائnي بnأن يnدعnوا
الnنّاس بnالnحكمة والnبيان إلnى ربّnهم ال ّnرحnمن قnد مnنع الجnدال فnي هnذا الnظّهور الnعزيnز الnعظيم.
قnnد مnnنع الnنّاس مnnن أحnnجاب أنnnفسهم لnnو عnnرفnnوا لnnنبذوا مnnا عnnندهnnم وأقnnبلوا إلnnى شnnطر اهلل ا ّلnnذي
ٍ
nلطان مnnبنيٍ ...ال تnnنظر إلnnى ا ّلnnذيnnن ظnnلموا أح nبّائnnي إنّnnهم غnnفلوا لnnو
فnnيه أشnnرق جnnمال الnnقدم بسn
عnرفnوا لnفدوا أنnفسهم فnي سnبيلي سnوف يnأتnي يnوم فnيه يnضعون أنnامnلهم بnني أنnيابnهم ويnبكون
على أنفسهم كذلك قضي األمر من لدن مقتد ٍر قدي ٍر...
كتاب مبني ،ص198

!١۱٨۸٤

 19أيلول/سبتمبر  12شهر العزّة
أن يnnا حnnكماء املnnديnnنة وفnnالسnnفة األرض ال تnnغرنّnnكم الnnحكمة بnnاهلل املnnهيمن الnnقيّوم ،فnnاعnnلموا بnnأنّ
خ nnشية اهلل وع nnرف nnان nnه وع nnرف nnان م nnظاه nnر ن nnفسه وه nnذه ل nnحكمة ا ّل nnتي ل nnن ي nnنال nnها إالّ
ال nnحكمة ه nnي َn
ا ّل nnذي nnنهم ان nnقطعوا ع nnن ال ّ nدن nnيا وك nnان nnوا ف nnي رض nnى اهلل ه nnم يس nnلكون ...إ ّن اهلل ال ي nnسأل nnكم ع nnن
ص nnنائ nnعكم ب nnل ع nnن إي nnمان nnكم وأع nnمال nnكم ت nnسئلون ،أأن nnتم أع nnظم ح nnكم ًة أم ا ّل nnذي خ nnلقكم وخ nnلق
nسموات ومnnا فnnيها واألرض ومnnن عnnليها؟ سnnبحان اهلل مnnا مnnن حnnكيم إالّ هnnو لnnه الخnnلق واألمnnر
الّ n
ي nnعطي ال nnحكمة ع nnلى م nnن ي nnشاء م nnن خ nnلقه وي nnمنع ال nnحكمة ع nّ nمن ي nnشاء م nnن ب nnريّ nnته وإنّ nnه ل nnهو
املnعطي املnانnع الnكريnم الnحكيم ...أوصnيكم فnي آخnر الnقول بnأن ال تnتجاوزوا عnن حnدود اهلل وال
تلتفتوا إلى قواعد النّاس وعاداتهم ألنّها ال يُسمن وال يُغنيكم بل بسنن اهلل أنتم فانظرون...
والرؤساء ،ص131 ،130
سورة امللوك ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

!١۱٨۸٥

 20أيلول/سبتمبر  13شهر العزّة
nبر إنّnnه مnnن قnnطب البحnnر يnnرفnnع رأسnnه ويnnنادي إنّnnه إلnnه مnnن فnnي
 ...تnnاهلل الnnحقّ لnnو يحnnرقnnونnnه فnnي الّ n
nسموات واألرض ولnو يnلقونnه فnي بnئر ظnلماء يجnدونnه فnي ُعَ nلى الnجبال يnنادي قnد أتnى املnقصود
ال ّ
nسماء ويnnنطق بnnأعnnلى
بسnnلطان الnnعظمة واالسnnتقالل ولnnو يnnدفnnنونnnه فnnي األرض يnnطلع مnnن أفnnق الّ n
ال nنّداء ق nnد أت nnى ال nnبهاء ب nnملكوت اهلل امل nnق ّدس ال nnعزي nnز امل nnختار ول nnو ي nnسفكون دم nnه ك nّ nل ق nnطرة م nnنه
ت nnصيح وت nnدع nnو اهلل به nnذا االس nnم ا ّل nnذي ب nnه ف nnاح nnت ن nnفحات ال nnقميص ف nnي األش nnطار إنّ nnا ت nnحت
nسماء ون nnنصره ع nnلى ش nnأن ال ت nnمنعنا
س nnيوف األع nnداء ن nnدع nnو ال nnعباد إل nnى اهلل ف nnاط nnر األرض وال ّ n
الفجار...
جنود ا ّلذين ظلموا وال سطوة
ّ
لوح البابا ،كتاب مبني ،ص42

!١۱٨۸٦

 21أيلول/سبتمبر  14شهر العزّة
) ...أيّ nnها األحn nبّاء ي nnنبغي ل nnكم أن ت nnنتعشوا وتنش nnطوا م nnن ش nnآب nnيب ن nnيسان اإلل nnهيّ ف nnي ه nnذا
ال ّnربnيع ال ّnروحnانnيّ .لnقد سnطع شnعاع شnمس الnعظمة وأورف ظ ّnل سnحب الnعطاء .هnنيئًا ملnن لnم
يح ِ nرم نnnفسه وعnnرف الnnحبيب فnnي هnnذا الnnقميص .قnnل إ ّن الّ n
nترصnnدون فnnي كnnمائnnنهم.
nشياطnnني مn n nّ n
انnتبهوا وح ّnرروا أنnفسكم مnن الnظّلمة بnنور االسnم الnبصير .ولnتكن نnظرتnكم شnامnلة لnلعالnم ال أن
تnnنحصر فnnي نnnفوسnnكم .إ ّن الّ n
nشياطnnني هnnم أنnnاس يnnمنعون الnnعباد مnnن إعnnالء شnnؤونnnهم ويnnحولnnون
السnnبب
nتمسكوا بnnما هnnو ّ n
دون ارتnnقاء مnnقامnnاتnnهم .الnnيوم مnnن الnnواجnnب وال nالّزم عnnلى الجnnميع أن يّ n
لnnعل ّو شnnأن ال ّ nدولnnة الnnعادلnnة ورفnnع مسnnتوى األ ّمnnة .وقnnد فnnتح الnnقلم األعnnلى فnnي كnّ nل آيnnة مnnن آيnnاتnnه
والريحان...
بالروح ّ
أبواب املحبّة واالتّحاد .قلنا وقولنا الحقّ ( عاشروا مع األديان ّ
لوح ال ّدنيا ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص) 104معرب(

!١۱٨۸٧۷

 22أيلول/سبتمبر  15شهر العزّة
ٍ
nلطان مnبنيٍ .ووضnع املnيزان وحشnر مnن عnلى األرض
 ...ص والnنّبأ الnعظيم قnد أتnى ال ّnرحnمن بس
nسموات
nصور إذًا ش nn nاخ nn nصت األب nn nصار واض nn nطرب م nn nن ف nn nي ال ّ n n
أج nn nمعني .ق nn nد ن nn nفخ ف nn nي ال ّ n n
واألرضnnني ...هnnذا يnnوم فnnيه تح ّ nدث األرض بnnما فnnيها واملجnnرمnnون أثnnقالnnها لnnو أنnnتم مnnن الnnعارفnnني.
nسماء بnnدخٍ n
nان مnnبنيٍ .نnnرى ال nنّاس صnnرعnnى مnnن خnnشية ربّnnك املnnقتدر
وانnnشقّ قnnمر الnnوهnnم وأتnnى الّ n
الnقديnر .نnادى املnناد وانnقعرت أعnجاز الnنّفوس ذلnك قه ٌnر شnديٌ nد .إ ّن أصnحاب ال ّ
nشمال فnي زفnرةٍ
وش nnهي ٍق .وأص nnحاب ال nnيمني ف nnي م nnقام ٍ ك nnري nnم .يش nnرب nnون خ nnمر ال nnحيوان م nnن أي nnادي ال nّ nرح nnمن أال
nسكر أكnثر
أنّnهم مnن الnفائnزيnن .قnد ّ
رجnnت األرض وم ّnرت الnجبال ونnرى املnالئnكة مnردفnني .أخnذ ال ّ
الnnعباد نnnرى فnnي وجnnوهnnهم أثnnار القهnnر كnnذلnnك حشnnرنnnا املجnnرمnnني .يهnnرعnnون إلnnى ال nطّاغnnوت قnnل ال
عnاصnم الnيوم مnن أمnر اهلل ذلnك يnو ٌم عnظيم .نnريnهم ا ّلnذيnن أضnالّهnم يnنظرون إلnيهما وال يnشعرون.
nجتهم م nnفتري nnات أن nnفسهم وإنّ nnها داح nnضة ع nnند اهلل
ق nnد س ّ nكرت أب nnصاره nnم وه nnم ق nnوم ع nnمون .ح ّ n
املهيمن القيوم...
كتاب مبني ،ص 206 ،205

!١۱٨۸٨۸

 23أيلول/سبتمبر  16شهر العزّة
nيعمدكnnم بnnاملnnاء لnnكيّ يط ّهnnر أجnnسادكnnم
 ...يnnا مnnأل األرض قnnد أرسnnلنا إلnnيكم مnnن سnnميّ بnnيوحnنّا لّ n
nحب ومnnاء الnّ nروح لnnالسnnتعداد لnnتلك األيّnnام ا ّلnnتي فnnيها أراد
لnnظهور املnnسيح وإنّnnه ّ n
غسnnلكم بnnنار الّ n
يغسnn nلكم ب nnماء ال nnحيوان م nnن أي nnادي ال nnفضل واإلح nnسان ه nnذا ل nnهو ال nnوال nnد ا ّلnn nذي
ّn
ال nّ nرح nnمن أن
أخnnبركnnم بnnه إشnnعيا واملnnعزّي ا ّلnnذي أخnnذ عهnnده الnّ nروح أن افnnتحوا األبnnصار يnnا مnnأل األحnnبار لnnتروا
nسا ع nnلى ع nnرش ال nnعزّة واإلج nnالل .ق nnل ي nnا أه nnل األدي nnان ال ت nnكون nnوا ك nnا ّلnn nذي nnن اتّ nnبعوا
ربّ nnكم ج nnال ً n
nفري nnسيّني وب nnذك اح nnتجبوا ع nnن ال nّ nروح إن ه nnم إالّ ف nnي غ nnفلة وض nnالل .ق nnد أت nnى ج nnمال ال nnقدم
ال ّ n
بnاسnمه األعnظم وأراد أن يُnدخnل الnعالnم فnي مnلكوتnه األقnدس ويnر َو َّن املخnلصون مnلكوت اهلل أمnام
وجnهه أن أسnرعnوا إلnيه وال تnتّبعوا ك ّnل مش ٍ
nرك كnفّا ٍر .لnو يnخالnف فnي ذلnك عnني أحnد يnنبغي لnه أن
يnقلعها كnذلnك رقnم مnن قnلم الnقدم مnن لnدن مnالnك اإلمnكان .إنّnه قnد أتnى م ّnرة أخnرى لnخالصnكم يnا
أهل اإلنشاء أتقتلونه بعد ا ّلذي أراد لكم الحيوة الباقية اتّقوا اهلل يا أولي األبصار...
لوح البابا ،كتاب مبني44 ،

!١۱٨۸٩۹

 24أيلول/سبتمبر  17شهر العزّة
) ...يnnا حnnزب اهلل أصnnغوا بnأُذن الnّ nروح إلnnى وصnnايnnا املnnحبوب الnnفريnnد .إ ّن الnnكلمة اإللnnهيّة بnnمثابnnة
nتقره nnا أف nnئدة ال nnعباد .ي nnجب تع ّnه nnده nnا ب nnكوث nnر ال nnحكمة وال nnبيان ح nتّى ت nnثبت
nقره nnا ومس ّ n
غ nnرس nnة م ّ n
جnnذورهnnا وتnnمت ّد فnnروعnnها إلnnى األفnnالك .يnnا أهnnل الnnعالnnم إ ّن فnnضل هnnذا ال nظّهور األعnnظم هnnو أنّnnنا
مnحونnا مnن الnكتاب ك ّnل مnا هnو سnبب االخnتالف والnفساد والnنّفاق وأبnقينا ك ّnل مnا هnو عّ nلة األلnفة
nكرر وص nيّتنا لnnألح nبّاء وهnnي أن يnnتجنّبوا عnnن
واالتّnnحاد واالتّnnفاق نً n
nعيما لnnلعاملnnني .ك nنّا ومnnا زلnnنا نّ n
nرارا .إ ّن الnnعالnnم مnnنقلب وإ ّن أفnnكار الnnعباد
nفروا مnnن فً n
كnّ nل مnnا تُشnnتش ّم مnnنه رائnnحة الnnفساد بnnل يّ n
nعرفnهم مnا يnنفعهم فnي ك ّnل األلnواح إنّnه هnو الnغنيّ
مnختلفة( .نnسأل اهلل أن يnزيّnنهم بnنور عnدلnه وي ّ
املتعال...
لوح ال ّدنيا ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص) 111معرب(

!١۱٩۹٠۰

 25أيلول/سبتمبر  18شهر العزّة
nقسيس بnnأن ال يnnدقّ ال nنّواقnnيس تnnاهلل الnnحقّ قnnد ظهnnر ال nنّاقnnوس
 ...قnnل يnnا مnnلك الnnباريnnس نبّ -الّ n
األفخnم عnلى هnيكل االسnم األعnظم وتnد ّقnه أصnابnع مnشيّة ربّnك الnعليّ األعnلى فnي جnبروت الnبقاء
nارةً أخnرى لnتقوم عnلى ذكnر اهلل فnاطnر األرض
بnاسnمه األبnهى ،كnذلnك نnزّلnت آيnات ربّnك الnكبرى ت ّ
nسماء فnnي تnnلك األيّnnام ا ّلnnتي فnnيها نnnاحnnت قnnبائnnل األرض ك ّ nلها وتnnزلnnزلnnت أركnnان الnnبالد وغشnnت
والّ n
الnnعباد غnnبرة اإللnnحاد إالّ مnnن شnnاء ربّnnك الnnعزيnnز الnnحكيم ،قnnل قnnد أتnnى املnnختار فnnي ظnnلل األنnnوار
لnnيحيى األكnnوان مnnن نnnفحات اسnnمه الnّ nرحnnمن ويتّحnnد الnnعالnnم ويجnnمعهم عnnلى هnnذه املnnائnnدة ا ّلnnتي
nير ل nnكم ع nّ nما ع nnندك nnم ألنّ nnه
ن nزّل nnت م nnن ال ّ n
nسماء ،إيّ nnاك nnم أن ت nnكفّروا ن nnعمة اهلل ب nnعد إن nnزال nnها ه nnذا خ ٌ n
سيفنى وما عند اهلل يبقى إنّه لهو الحاكم على ما يريد...
لوح نابليون الثّالث ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص43

!١۱٩۹١۱

 26أيلول/سبتمبر  19شهر العزّة
 ...قnnل يnnا قnnوم ال تفسnnدوا فnnي األرض وال تnnدخnnلوا الnnبيوت إالّ بnnعد اإلذن هnnذا مnnا أمnnرتnnم بnnه فnnي
األلnواح إنّnه عnلى ك ِّnل ش ٍ
nيء شnهيد .إيّnاكnم أن تnأكnلوا أمnوال الnنّاس بnالnباطnل أن اتّnبعوا سnنن اهلل
nمسكوا بnnاألقnnوال ونnnبذوا األعnnمال أال إنّnnهم فnnي ضnnالل بnnعيد .أن
وديnnنه وال تnnكون َّ nن مnnن ا ّلnnذيnnن تّ n
اسnتمعوا نnصح قnلمنا األعnلى وال تnتّبعوا خnطوات ال ّ
nقربnكم إلnى اهلل
nشياطnني .إنّnا أمnرنnاكnم بnما ي ّ
ويnبعدكnم عnن الnهوى هnذا مnن فnضلي عnليكم إن أنnتم مnن الnعارفnني .ك ّnل مnا أمnرتnم بnه إنّnه يnنفعكم
الشnدائnد لnرخnائnكم والnبالء لnنجاتnكم يnا
nضركnم فnي الّ nدنnيا واآلخnرة ...إنّnا حnملنا ّn n
ومnا نnهيتم عnنه ي ّ
وكسnروا أصnنام الnبغي والnفحشاء
ّn n
معشnر ال ّnراقnديnن .قnومnوا بnاسnمي عnن فnراش الnغفلة والnهوى
nير لnnكم ويشهnnد بnnذلnnك مnnن نّ nور قnnلبه بnnنور الnnيقني .إن جnnائnnكم فnnاسnnقٌ بٍ n
nنبإ ال تnnص ّدقnnوه كnnم
هnnذا خٌ n
م nnن ع ٍ n
nباد ي nnتك ّلمون ب nnال nnهوى وال ي nnخاف nnون اهلل م nnوج nnد األس nnماء ت nnنطق أل nnسنتهم ب nnما ت nnأم nnره nnم
أنفسهم إ ّن ر ّبك لهو العليم الخبير...
كتاب مبني ،ص215

!١۱٩۹٢۲

 27أيلول/سبتمبر  1شهر املشيئة
 ...وق nnد أرى ي nnا إل nnهي ع nnبادك ا ّل nnذي nnن ن nزّل nnت ع nnليهم ال nnبيان وخ nnلقتهم ل nnنفسي أح nnجب م nnن م nnلل
الnقبل كّ nلها بnحيث يفتخnرون بnخاتnمك ويnضربnونnه عnلى األلnواح إلثnبات ريnاسnاتnهم بnعد ا ّلnذي إنّnي
أرس nnلته إل nnيهم ل ّ n
nعل يس nnتشعرون .ال وع nزّت nnك ل nnم ي nnكن خ nnات nnمك إالّ ف nnي إص nnبعي وال ي nnفارق م nnني
أب ً nدا ول nnن ي nnقدر أح nnد أن ي nnأخ nnذه م nنّي .ط nnوب nnى مل nnن ي nnقرأ م nnا ن nnقش ف nnيه م nnن أس nnرارك املس nnتورة
وآي nnات nnك األح nnديّ nnة وس nnجاي nnاك املس nnتودع nnة إذًا ل nnم أد ِر ي nnا إل nnهي أن nnت ت nnذك nnرن nnي أو أن nnا أذك nnرك .ق nnد
ارتnفع الnفصل وحّ nقق الnوصnل .ذكnري أيّnاك ذكnرك نnفسي وذكnرك أيّnاي ذكnري نnفسك .قnد نnسخ
البعد من آية القرب وحكم الظّ ّن من آية اليقني وأشرق جمالك املبني من هذا األفق املنير...
أدعية حضرت محبوب ،ص36 ،35

!١۱٩۹٣۳

 28أيلول/سبتمبر  2شهر املشيئة
 ...قnnد قnnام عnnلينا أهnnل الnnفرقnnان مnnن دون بnيّنة وبnnرهnnان وعnذّبnnونnnا فnnي كnّ nل األحnnيان بnnعذاب جnnديnnد
ظnنّوا بnأ ّن الnبالء يnمنعنا ع ّnما أردنnا فnباطnل مnا هnم يnظنّون ...مnا مnررت عnلى شجٍ nر إالّ وخnاطnبه
السnلطان لnيكون
فnؤادي يnا لnيت قnطعت السnمي وصnلب عnليك جسnدي هnذا مnا نnزّلnناه فnي كnتاب ّn n
nوات غnnير أحnnياء دعnnهم لnnلموتnnى ثّ nم ولِّ
ذكnً nرى ألهnnل األديnnان ...إنّnnك ال تحnnزن بnnما فnnعلوا إنّnnهم أمٌ n
وج nnهك إل nnى م nnحيي ال nnعامل nnني ...ق nnل ط nnوب nnى ل nnراق nٍ nد ان nnتبه م nnن ن nnسمات nnي ط nnوب nnى مل ٍ n
nيت ُحn nيَّ م nnن
ن nnفحات nnي ط nnوب nnى ل nnعنيٍ ق nّ nرت بج nnمال nnي ط nnوب nnى ل nnقاص nٍ nد ق nnصد خ nnباء ع nnظمتي وك nnبري nnائ nnي ط nnوب nnى
لnخائ ٍ
ٍ
nعطشان سnرع إلnى سnلسبيل عnنايnتي طnوبnى لnجائnعٍ هnرع
nف هnرب إلnى ظ ّnل قnبابnي طnوبnى ل
إلnnى الnnهوى لnnهوائnnي وحnnضر عnnلى املnnائnnدة ا ّلnnتي ن nزّلnnتها مnnن سnnماء فnnضلي ألصnnفيائnnي طnnوبnnى
nمسك بnحبل عnزّي ولnفقي ٍر اس ّ
nتظل فnي سnرادق غnنائnي طnوبnى لnجاهٍ nل أراد كnوثnر عnلمي
لnذلnي ٍل ت ّ
تمسك بحبل ذكري...
ولغاف ٍل
ّ
لوح األقدس ،كتاب مبني ،ص143

!١۱٩۹٤

 29أيلول/سبتمبر  3شهر املشيئة
 ...قnnد أتnnى اآلب واالبnnن فnnي الِ n
nواد املnnق ّدس يnnقول ل nبّيك ال ّ nلهم ل nبّيك وال nطّور يnnطوف حnnول الnnبيت
ّ
nقرب إلnيه وويnلٌ
والشجnر يnنادي بnأعnلى الnنّداء قnد أتnى الnو ّnهnاب راكnبًا عnلى ال ّ
nسحاب طnوبnى ملnن ت ّ
لnnلمبعديnnن ...قnnل هnnذا نnnبأ ٌ اسnnتبشرت بnnه أفnnئدة ال nنّبيّني واملnnرسnnلني ،هnnذا لnnهو املnnذكnnور فnnي قnnلب
الnعالnم واملnوعnود فnي صnحائnف اهلل الnعزيnز الnحكيم ،قnد ارتnفعت أيnادي ال ّnرسnل لnلقائnي إلnى اهلل
الnnعزيnnز الحnnميد ،يشهnnد بnnذلnnك مnnا ن nزّل فnnي األلnnواح مnnن لnnدن مnnقتد ٍر قnnديnnر ،مnnنهم مnnن نnnاح فnnي
الشnnدائ nnد ف nnي س nnبيلي وم nnنهم م nnن ف nnدى ن nnفسه لج nnمال nnي إن أن nnتم م nnن
ف nnراق nnي وم nnنهم م nnن ح nnمل ّ n
الnعارفnني ،قnل إنّnي مnا أردت وصnف نnفسي بnل نnفس اهلل لnو أنnتم مnن املnنصفني ،ال يُnرى فnيّ إالّ
nتبصريnن ،قnل إنّnي أنnا املnذكnور بnلسان إشnعيا وزيّnن بnاسnمي الnتّوراة
اهلل وأمnره لnو أنnتم مnن امل ّ
واإلنnnجيل ...قnnل مnnا ن nزّلnnت الnnكتب إالّ لnnذكnnري يجnnد مnnنها كnّ nل مnnقب ٍل عnnرف اسnnمي وثnnنائnnي وا ّلnnذي
فتح سمع فؤاده يسمع من ّ
كل كلمة منها قد أتى الحقّ إنّه ملحبوب العاملني...
الروس ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص54 ،53
لوح ملك ّ

!١۱٩۹٥

 30أيلول/سبتمبر  4شهر املشيئة
الشnn nري nnعة امل nnنشعبة م nnن البح nnر
الشnn nرائ nnع ق nnد انته nnت إل nnى ّ n
 ...ي nnا م nnأل األرض ...ف nnاع nnلموا أ ّن ّ n
األعnظم أن أقnبلوا إلnيها أم ًnرا مnن لnدنّnا إنّnا كnنّا حnاكnمني ،فnانnظروا الnعالnم كnهيك ٍل إنnسان اعnترتnه
األم nnراض وب nnرئ nnه م nnنوط ب nnاتّ nnحاد م nnن ف nnيه أن اج nnتمعوا ع nnلى م nnا ش nّ nرع nnناه ل nnكم وال ت nتّبعوا س nnبل
nنفس واحٍ n
nحب أن يnnرى مnnن فnnي األكnnوان كٍ n
nدة وهnnيك ٍل واحnٍ nد أن
املnnختلفني ...إ ّن ربّnnكم الnّ nرحnnمن يّ n
اغnnتنموا فnnضل اهلل ورحnnمته فnnي تnnلك األيّnnام ا ّلnnتي مnnا رأت عnnني اإلبnnداع شnnبهها طnnوبnnى ملnnن نnnبذ
ما عنده ابتغا ًء ملا عند اهلل نشهد أنّه من الفائزين...
لوح نابليون الثّالث ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص50 ،49

!١۱٩۹٦

 1تشرين األ ّول/أكتوبر  5شهر املشيئة
 ...طnn nوبnn nى لnn nروح ٍ بُnn nعث مnn nن نnn nفحتي ودخnn nل مnn nلكوتnn nي .طnn nوبnn nى لٍ n n
nنفس ه n nزّتnn nها رائnn nحة وصnn nلي
ٍ
ٍ
nلسان شهnnدت ولnnعنيٍ رأت وعnnرفnnت نnnفس
ألذن سnnمعت ولn
واجnnتذبnnتها إلnnى مشnnرق أمnnري .طnnوبnnى
الnّ nرب ذي املجnnد واملnnلكوت وذي الnnعظمة والnnجبروت طnnوبnnى لnnلفائnnزيnnن .طnnوبnnى ملnnن اسnnتضاء مnnن
شnمس كnلمتي طnوبnى ملnن زيّnن رأسnه بnإكnليل حnبّي .طnوبnى ملnن سnمع كnربnي وقnام لnنصرتnي بnني
الش nnدائ nnد الس nnمي .ط nnوب nnى مل nnن اط nnمئنّ
ش nnعبي .ط nnوب nnى مل nnن ف nnدى ن nnفسه ف nnي س nnبيلي وح nnمل ّn n
السnبحات بnقدرتnي
بnكلمتي وقnام بnني األمnوات لnذكnري .طnوبnى ملnن انجnذب مnن نnغماتnي وخnرق ّ n n
طnوبnى ملnن وفّnى بعهnدي ومnا مnنعته الّ nدنnيا عnن الnورود فnي بnساط قnدسnي .طnوبnى ملnن انnقطع عnن
س nnوائ nnي وط nnار ف nnي ه nnواء حn nبّي ودخ nnل م nnلكوت nnي وش nnاه nnد م nnمال nnك عn nزّي وش nnرب ك nnوث nnر ف nnضلي
وس nnلسبيل ع nnناي nnتي واطّ nnلع ب nnأم nnري وم nnا س nnترت nnه ف nnي خ nnزائ nnن ك nnلمات nnي وط nnلع م nnن أف nnق امل nnعان nnي
بذكري وثنائي إنّه منّي عليه رحمتي وعنايتي ومكرمتي وبهائي.
لوح األقدس ،كتاب مبني ،ص144

!١۱٩۹٧۷

 2تشرين األ ّول/أكتوبر  6شهر املشيئة
 ...ي nnا م nnأل ال nnره nnبان ق nnد ت nnض ّوع nnت ن nnفحات ال nّ nرح nnمن ف nnي األك nnوان ط nnوب nnى مل nnن ن nnبذ ال nnهوى وأخ nnذ
الهnnدى إنّnnه مnّ nمن فnnاز بnnلقاء اهلل فnnي هnnذا الnnيوم ا ّلnnذي فnnيه أخnnذت ال nزّالزل س ّ nكان األرض وفnnزع
مnnن عnnليها إالّ مnnن شnnاء اهلل مnnالnnك الnّ nرقnnاب .أتnnزيّnnنون أجnnسادكnnم وكnnان قnnميص اهلل محnnم ًرّا بnnدم
الnnبغضاء بnnما ورد عnnليه مnnن أولnnي اإلغnnضاء .أن اخnnرجnnوا مnnن أمnnاكnnنكم ثnnم أدخnnلوا الnnعباد فnnي
مnnلكوت اهلل مnnالnnك يnnوم ال nتّناد .قnnد ظهnnرت الnnكلمة ا ّلnnتي سnnترهnnا االبnnن إنّnnها قnnد ن nزّلnnت عnnلى هnnيكل
ب ا ّل nnذي ه nnو اآلب ق nnد أت nnى بمج nnده األع nnظم ب nnني األم nnم
اإلن nnسان ف nnي ه nnذا الn nزّم nnان ت nnبارك ال nّ nر ّ
nوجnهوا إلnيه يnا مnأل األخnيار .قnل يnا مnأل األديnان نnراكnم هnائnمني فnي تnيه الخسnران وكnنتم حnيتان
ت ّn
هnذا البحnر لَِ nم ُمnنعتم عnن مnبدئnكم إنّnه يnتم ّوج أمnام وجnوهnكم أن أسnرعnوا إلnيه مnن ك ّnل األقnطار...
قnnد أتnnى اآلب وكnnمل مnnا وعnnدتnnم بnnه فnnي املnnلكوت...قnnد حnnبس جسnnدي لnnعتق أنnnفسكم وقnnبلنا الnnذ ّلnnة
nسنان
nصليب ورأسnي يnنتظر ال ّ
ب ذا املجnد واملnلكوت ...جسnدي يشnتاق ال ّ
لnعزّكnم أن اتnب ّعوا ال ّnر ّ
فnnي سnnبيل الnّ nرحnnمن ليط ّهnnر الnnعالnnم عnnن الnnعصيان كnnذلnnك أشnnرقnnت شnnمس الnnحكم مnnن أفnnق أمnnر
والصفات...
مالك األسماء
ّ
لوح البابا ،كتب مبني ،ص41

!١۱٩۹٨۸

 3تشرين األ ّول/أكتوبر  7شهر املشيئة
السnدرة املnنتهى إنّnه ال إلnه إالّ
 ...أن اسnتمع الnنّداء مnن شnاط -الnبقاء فnي الnبقعة الحnمراء مnن ّn n
أنnا الnعزيnز املnختار .طnوبnى لnك بnما فnزت بnعيد ال ّnرضnوان فnي الnرضnوان إذ تجّ nلى ال ّnرحnمن عnلى
مnnن فnnي اإلمnnكان ...قnnل لnnيس الnnيوم يnnوم الnnوقnnوف – طnnوبnnى ملnnن سnnمع ال nنّداء مnnن األفnnق األعnnلى
وقnال لnبّيك يnا ربّnي ال ّnرحnمن .قnل الnنّداء جnناح ملnن أراد أن يnطير فnي هnذا الnهواء ومnصباح ألهnل
اإلنnشاء وفnرات رحnمة ربّnك ملnن فnي األكnوان .إنّnه لnشفاء لnلمفئود وحnياة لnلموؤد طnوبnى ملnن سnمعه
ب nnأذن ال nnقلب م nnقبالً إل nnى ق nnبلة اآلف nnاق أن ي nnا ق nnلم األق nnدس أن اذك nnر ال ّ n
nشمس ا ّل nnذي أق nnبل إل nnى
شnمس وجnه ربّnه الnعزيnز الnو ّهnnاب ...قnل يnا قnوم قnد أتnى الnيوم هnذا مnا وعnدتnم بnه فnي األلnواح بnه
الصخ nnرة امل nnلك هلل ال nnواح nnد ال nnجبّار ...ق nnد ن nزّل nnنا ل ّ n
nكل واح nnد م nnن رؤس nnاء
nصيحة ون nnادت ّ
ظه nnرت ال ّ n
األرض م nnا ع nnميت ب nnه ع nnيون ا ّلnnذي nnن ك nnفروا وق nّ nرت ب nnه أب nnصار ع nnبادن nnا األخ nnيار ق nnد خ nnلقنا ال nnبدي nnع
بnروح الnقدرة واالقnتدار وأرسnلناه بnلوح ر ّبnك املnختار ا ّلnذي مnن أفnقه الحnت شnمس األسnماء بnق ّوة
وسلطان...
كتاب مبني ،ص145 ،144

!١۱٩۹٩۹

 4تشرين األ ّول/أكتوبر  8شهر املشيئة
 ...أن اثnبت يnا أيّnها الnنّاظnر إلnى اهلل فnي أمnر مnوالك تnاهلل الnحق قnد ظهnرت فnتن ٌة انnصعقت عnنها
nجاهnم مnن الnقوم
nسموات واألرض إالّ ا ّلnnذيnن أخnذ اهلل أيnاديnهم بnأيnادي الnفضل ون ّ
ك ّnل مnن فnي ال ّ
الnظّاملnني ،ونnصرهnم بnالnحقّ وأنnزل عnلى قnلوبnهم سnكينة مnن عnنده وانnقطعهم عnن املشnركnني ،لnكنّ
nتقر عnnلى سnnريnnر اإليnnقان وعnnرف اهلل بnnنفسه
nتقروا عnnلى األمnnر ومnnن اسّ n
الnnفتنة فnnتنة لّ nلذيnnن مnnا اسّ n
لnnن يحnّ nركnnه عnnواصnnف االمnnتحان وال قnnواصnnف االفnnتتان وإنّnnهم لnnن يnnح ّولnnوا أبnnصارهnnم عnnن مnnنظر
قٍ n
nدس كnnريnnم ،أولnnئك مnّ nروا عnnن الّ nدنnnيا ومnnا فnnيها ولnnو يشnnتغل ّن فnnي الnظّاهnnر بnnآالئnnها أل ّن اهلل جnnعل
nتصهم لnذكnره األبnدع الnبديnع ،أن اسnتقم عnلى األمnر بnشأن لnو
قnلوبnهم مط ّnه ًnرا عnن ذكnر دونnه واخ ّ
يعترض عليك ّ
الراسخني...
كل من في ّ
السموات واألرض لن تضطرب في نفسك وتكون من ّ
لئال -الحكمة ج ،3ص116 ،115

!٢۲٠۰٠۰

 5تشرين األ ّول/أكتوبر  9شهر املشيئة
خnروا مnدائnن الnقلوب بnسيوف الnحكمة والnبيان ،إ ّن ا ّلnذيnن يnجادلnون بnأهnواء
 ...يnا أهnل الnبهاء س ّ n
أنnفسهم أولnئك فnي ح ٍ
nصيف وأحّ nد مnن سnيف الحnديnد
nجاب مnبنيٍ ،قnل سnيف الnحكمة أح ّnر مnن ال ّ
ل nnو أن nnتم م nnن ال nnعارف nnني ،أن أخ nnرج nnوه ب nnاس nnمي وس nnلطان nnي ث ّ nم اف nnتحوا ب nnه م nnدائ nnن أف nnئدة ا ّل nnذي nnن
nسا ت nnحت س nnيوف
اس nnتحصنوا ف nnي ح nnصن ال nnهوى ك nnذل nnك ي nnأم nnرك nnم ربّ nnكم األب nnهى إذ ك nnان ج nnال ً n
السnتّار ذو الnفضل
املشnركnني ،إن اطّnلعتم عnلى خnطيئة أن اسnتروهnا ليسnتر اهلل عnنكم إنّnه لnهو ّ n
خnلقتم مnنه قnد خnلق كnلّ
nقيرا ال تسnتكبروا عnليه تnف ّكروا فnيما ُn
الnعظيم .يnا مnأل األغnنياء إن رأيnتم ف ً
مnnن مٍ n
nصدق بnnه تnnزيّnnن هnnياكnnلكم وتnnرفnnع أسnnماؤكnnم وتnnعلو مnnراتnnبكم بnnني الخnnلق
nاء مهnnني .عnnليكم بnnالّ n
أجر عظي ٌم...
ولدى الحقّ لكم
ٌ
لوح نابليون الثالث -ألواح حضرة بهاء اهلل الى امللوك والرؤساء ص49- 48

!٢۲٠۰١۱

 6تشرين األ ّول/أكتوبر  10شهر املشيئة
nكل نٍ n
 ...قnnد كnnتب اهلل لّ n
nصفات
nفس تnnبليغ أمnnره وا ّلnnذي أراد مnnا أُمnnر بnnه يnnنبغي لnnه أن يnتّصف بnnالّ n
ال nnحسنة أ ّوالً ث ّ nم ي nnب ّلغ ال nنّاس لتنج nnذب ب nnقول nnه ق nnلوب امل nnقبلني ،وم nnن دون ذل nnك ال ي nnؤثّ nnر ذك nnره ف nnي
أفnئدة الnعباد كnذلnك يnع ّلمكم اهلل إنّnه لnهو الnغفور ال ّnرحnيم ...قnل قnد قّ nدرنnا الnتّبليغ بnالnبيان إيّnاكnم
nصا ل nnوج nnه ربّ nnه ي nnؤيّ nnده روح ال nnقدس وي nnلهمه م nnا
أن ت nnجادل nnوا م nnع أح nnد وا ّل nnذي أراد ال nتّبليغ خ nnال ً n
يستنير به صدر العالم وكيف صدور املريدين...
لوح نابليون الثّالث ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص 48

nصيرا بnما عnرف قnميص اسnم مnن األسnماء وأرسnلنا إلnيكم
 ...قnل يnا قnوم إ ّن الnيعقوب قnد ارتّ nد ب
ً
مnnا تnnض ّوعnnت بnnه رائnnحة الnّ nرحnnمن ...قnnل يnnا معشnnر الnnعلماء أن اذكnnروا إذ أتnnى محnّ nمد رسnnول اهلل
أعnnرض عnnنه مnnن يnnرى نnnفسه أعnnلم ال nنّاس وآمnnن بnnه مnnن يnnرعnnى األغnnنام لnnيس الفخnnر بnnالnnعلوم بnnل
بعرفان املعلوم تف ّكروا يا أولي األحجاب...
كتاب مبني ،ص146

!٢۲٠۰٢۲

 7تشرين األ ّول/أكتوبر  11شهر املشيئة
nب اهلل وأمnره بnحيث مnا مnنعني مnا ورد عnليّ مnن جnنود
… كّ nلما ازداد الnبالء زاد الnبهاء فnي ح ّ
nسحاب وداع nيًا إلnnى اهلل
الnnغافnnلني ،لnnو يسnnترونnnني فnnي أطnnباق ال nتّراب يجnnدونnnني راك nبًا عnnلى الّ n
املnnقتدر الnnقديnnر ،إنّnnي فnnديnnت نnnفسي فnnي سnnبيل اهلل وأشnnتاق الnnباليnnا فnnي ح nبّه ورضnnائnnه يشهnnد
بnذلnك مnا أنnا فnيه مnن الnباليnا ا ّلnnتي مnا حnملها أحٌ nد مnن الnعاملnني ،ويnنطق ك ّnل شnعر مnن شnعراتnي
مnا نnطق شجnر الnطّور وك ّnل عnرق مnن عnروقnي يnدعnو اهلل ويnقول يnا لnيت قnطعت فnي سnبيلك لnحيوة
العالم واتّحاد من فيه ،كذلك قضي األمر من لدن عليم خبير…
لوح نابليون الثّالث ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص47 ،46

!٢۲٠۰٣۳

 8تشرين األ ّول/أكتوبر  12شهر املشيئة
… ثّ nم احnترمnوا الnعلماء بnينكم ا ّلnذيnن يnفعلون مnا ُعِّ nلموا ويnتّبعون حnدود اهلل ويnحكمون بnما حnكم
nسموات واألرضnnني .إ ّن ا ّلnnذيnnن لnnن تجnnدوا
اهلل فnnي الnnكتاب فnnاعnnلموا بnnأنّnnهم سnnرج الهnnدايnnة بnnني الّ n
ٍ
شأن وال من قد ٍر أولئك غيّروا نعمة اهلل على أنفسهم…
للعلماء بينهم من
والرؤساء ،ص116
سورة امللوك ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك ّ

… قnnل قnnد أضnnرمnnنا نnnار االشnnتياق فnnي اآلفnnاق وهnnذا لnnهو املnnعشوق يnnا مnnأل الّ n
nعشاق… قnnل قnnد
انتهnnت الnظّهورات إلnnى هnnذا الnظّهور األعnnظم ومnnن يّ nدعnnي بnnعده إنّnnه مnnفت ٍر كnذّاب نnnسأل اهلل بnnأن
يnnوفّnnقه عnnلى الnّ nرجnnوع إن تnnاب ،إ ّن ربّnnك لnnهو ال nت ّ ّواب .وإن أصnّ nر عnnلى مnnا قnnال يnnبعث عnnليه مnnن ال
يnnرحnnمه إنّnnه لnnهو املnnقتدر الnnق ّهار .أن انnnصحوا ا ّلnnذيnnن اتّخnnذوا أمnnر اهلل لnnه ًوا ولnnعبًا لnnعمري إنّnnهم
ف nnي غ ٍ n
nفلة وض ٍ n
nتقر م nnا أردن nnاه ب nnني ال nnعباد وت nnف ّكروا ي nnا
nالل ل nnو ك nnان األم nnر ك nnما ي nnقول nnون ك nnيف يس ّ n
أولي األنظار كم من ناع ٍق ينعق هذا ما أخبركم به ربّكم العزيز العالّم…
كتاب مبني ،ص147

!٢۲٠۰٤

 9تشرين األ ّول/أكتوبر  13شهر املشيئة
… أن اتّحnدوا فnي كnلمة اهلل ثّ nم ذ ّكnnروا الnعباد بnالnحكمة ا ّلnnتي نnزّلnت فnي الnزّبnر واأللnواح ،قnولnوا
ه nnاب،
nوج nnهوا إل nnى أف nnق ال nnفضل ت nnاهلل أن nnار م nnن ش nnمس ذك nnر اس nnم ربّ nnنا ال nnعزي nnز ال nnو ّn
ي nnا ق nnوم ت n ّ n
نnnوصnnيكم بnnال nتّقديnnس وال nتّنزيnnه ومnnا يnnرتnnفع بnnه أمnnر اهلل فnnي ال ّ nديnnار ،كnnونnnوا مnnصابnnيح الهnnدى بnnني
الnورى ومnطالnع الnخير ملnن فnي اإلبnداع ،ال تحnزنnوا مnن ش ٍ
nيء إنّnه مnعكم ويnق ّدر لnكم مnا يnنفعكم
بnدوام اهلل مnالnك اإليnجاد ،أن اسnتبشروا فnي هnذا الnيوم تnاهلل إنّnه يnوم اهلل ولnكن الnقوم فnي غnفلة
وض nnالل ،أن اق nnرؤوا آي nnات اهلل ب nnها تنج nnذب ق nnلوب األب nnرار ،إنّ nnها ل nnكوث nnر ال nnحيوان أله nnل ال nnعرف nnان
والnّ nرحnnيق املnnختوم ملnnن أقnnبل إلnnى الnnعزيnnز املnnختار ،سnnتفنى الّ nدنnnيا ومnnا فnnيها ويnnبقى مnnا قّ nدر لnnكم
من لدن مس ّ
خر األرياح…
لئال -الحكمة ج ،3ص153 ،152

!٢۲٠۰٥

 10تشرين األ ّول/أكتوبر  14شهر املشيئة
… هnذا يnوم فnيه أنnار أفnق الnفضل وظهnر الnقيّوم وبnيده رحnيقه املnختوم ويnقول تnعالnوا تnعالnوا وال
بشnرت بnه كnتب اهلل مnالnك يnوم الّ nديnن ،قnل يnا مnأل الnبيان لnعمر اهلل
تnكونnوا مnن املnتو ّقnفني ،هnذا يnوم ّn n
يnn nنوح مnn nنكم نnn nقطة الnn nفرقnn nان ونnn nقطة الnn nبيان فnn nي الnn nفردوس األعnn nلى اتّnn nقوا اهلل وال تnn nكونnn nوا مnn nن
nأي ب nnره nnان ي nnثبت م nnا ع nnندك nnم أن nnصفوا ي nnا ق nnوم وال
ال nظّامل nnني ،ل nnو ت nnنكرون ه nnذا ال nnفضل األع nnظم ب ّ n
nسماء وأتnى مnالnك األسnماء بnرايnات اآليnات اشnكروا ربّnكم
nصاغnريnن ،قnد فnتح بnاب ال ّ
تnكونnوا مnن ال ّ
nسموات واألرضnني ،قnل قnد جnرى فnرات الnبيان مnن
بهnذا الnفضل األعnظم ا ّلnذي أحnاط مnن فnي ال ّ
قnnلم ربّnnكم الnّ nرحnnمن أقnnبلوا ث ّ nم اشnnربnnوا مnnنه بnnاسnnم ربّnnكم الnnعزيnnز الnnبديnnع ا ّلnnذي قnnام أمnnام الnnوجnnوه
ودعnا ال ّ
nكل إلnى الnفرد الnخبير ،كnذلnك نnطق البحnر األعnظم بnني األمnم وارتnعدت بnه فnرائnص ا ّلnذيnن
كفروا باهلل املقتدر القدير…
لئال -الحكمة ج ،3ص86 ،85

!٢۲٠۰٦

 11تشرين األ ّول/أكتوبر  15شهر املشيئة
ه nnذا ك nnتاب م nnن ل nnدنّ nnا إل nnى ا ّل nnذي كس nnر ص nnنم ال nnوه nnم بس nnلطان ذك nnر ربّ nnه م nnال nnك ال nّ nرق nnاب… ق nnد
اسnnو ّدت الnnوجnnوه واض nطّربnnت ال nنّفوس إذ أتnnى اهلل بnnملكوت اآليnnات قnnال قnnائnٌ nل لِ َ nم أتnnى قnnل رغnً nما
ألن nnفك ي nnا أيّ nnها املش nnرك امل nnرت nnاب وق nnال اآلخ nnر ه nnل أت nnى امل nnيقات ق nnل ب nnلى وم nnنزّل األم nnطار إنّ nnما
املnيقات نnفسه أن اعnرفnوا يnا أولnي األلnباب مnن املشnركnني مnن قnال هnل يnأتnي ال ّnرحnمن قnبل ظnهور
خnلق الnبيان قnل فnانnظر بnطر ِnفnه أتnى مnن سnماء األمnر ب ٍ
ٍ
nلطان… مnنهم مnن قnال مnا ك ُnمل
nقدرة وس
ْ
مnnا قّ nدر فnnي الnnكتاب قnnل بnnظهوري يnnكمل كnّ nل شnnيء… لnnوال ذكnnري مnnا نnزّل الnnبيان ولnnوال ظnnهوري
مnا ك ُnمل خnلقه… بnتصديnقي ثnبت ك ّnل أمnر ويnكمل ك ّnل مnا ذكnر فnي األلnواح قnل إنّnا لnو نnسخنا مnا
شnّ n nرع فnn nي الnn nبيان لnn nيس ألحnٍ n nد أن يnn nقول لِ َ n nم أو ِب َ n nم كnn nذلnn nك ن n nزّل فnn nي األلnn nواح مnn nن لnn nدن فnn nالnn nق
اإلصnباح… بnظهوري ارتnفع سnماء الnبيان وثnبت مnا نnزّل فnيه إ ّن ا ّلnnذيnن أنnكروا أولnئك فnي غnفلةٍ
ٍ
وضالل…
كتاب مبني ،ص 155 ،154

!٢۲٠۰٧۷

 12تشرين األ ّول/أكتوبر  16شهر املشيئة
… هnل يحسnب ا ّلnذيnن كnفروا أنّnهم فnي عnزّ ال ونnفسه الnحقّ إ ّن الnعزّة كّ nلها هلل ولّ nلذيnنهم اعnترفnوا
بسnلطانnه إذ أتnى بnجبروتnه الnعزيnز املnنيع ،سnوف يُظهnر اهلل عnزّ ا ّلnذيnن آمnنوا بnمطلع الnوحnي إذًا
يnرون املشnركnون أنnفسهم فnي خس ٍ
nران مnبنيٍ ،طnوبnى لnك بnما شnربnت رحnيق الnوحnي وفnزت بnحبّ
nذب بح nnرارت nnه ال nّ nرط nnوب nnات
nار ف nnي ط nnبيعته مج ٌ n
اهلل ال nnعزي nnز الح nnميد ،ق nnل إ ّن ح nبّه م nnا ٌء ف nnي أث nnره ون ٌ n
nصعود إلnى هnواء عnرفnان ربّnهم املnقتدر الnقديnر ،قnد نnزّل فnي هnذه اآليnة
ا ّلnتي مnنعت الnنّاس عnن ال ّ
nسكون ط nnوب nnى مل nnن ع nnرف وط nnار ب nnقلبه إل nnى م nnقام ٍ عج nnزت ع nnن ذك nnره األق nnالم ث nمّ
ع ّ nلة الح nnرك nnة وال ّ n
ألnnسن املnnتك ّلمني ،مnّ nرةً تnnراه مnnاء الnnحيوان أل ّن بnnه أحnnيينا أفnnئدة الnnعارفnnني ،ومnّ nرةً تnnراه الnنّار وبnnها
وتوجهت القلوب إلى وجه ربّهم العزيز املنير…
احترقت حجبات األوهام
ّ
لئال -الحكمة ج ،3ص157

!٢۲٠۰٨۸

 13تشرين األ ّول/أكتوبر  17شهر املشيئة
… قnل يnا قnوم أن اعnرفnوا اهلل بnاهلل أل ّن مnا سnواه يnعرف بnه وهnو ال يnعرف بnدونnه سnبحانnه وتnعالnى
ع nّ nما ي nnعرف بخ nnلقه إنّ nnه م nnا م nnن إل nnه إالّ ه nnو ل nnه الخ nnلق واألم nnر ك nّ nل ع nnنده ك ٍ n
nعبد ذل nnي ٍل .ق nnل ي nnا أه nnل
الnnبهاء ال تحnnزنnnوا عnّ nما ورد عnnلينا ثّ nم اصnnبروا فnnي الnnبأسnnاء وتnnو ّكnnلوا عnnلى ربّnnكم الnّ nرحnnمن الnّ nرحnnيم
nسفينة الحnمراء بnاسnمي األبnهى وسnيروا فnي بnحور الnكبريnاء وال تnلتفتوا إلnى
ثّ nم اركnبوا عnلى ال ّ
nمسك به nnذا الn nفُلك
nسماء ت nnاهلل كّ n nلكم ه nnلكوا ف nnي ف nnي غ nnمرات ال nnفناء إالّ م nnن ت ّ n
أه nnل األرض وال ّ n
املق ّدس املحكم العزيز املتني…
آثار قلم أعلى ج ،4ص132 ،131

!٢۲٠۰٩۹

 14تشرين األ ّول/أكتوبر  18شهر املشيئة
… أن اسnnتمع نnnداء اهلل األبnnهى مnnن بnnئر ظnnلماء أن انnnصرونnnي يnnا أهnnل الnnبهاء بnnسيف الnnحكمة
nسجن ق nn nصري وال nn nبالء إك nn nليل ال nn nبهاء أن اع nn nرف nn nوا ي nn nا أول nn nي
وال nn nبيان ،ق nn nل إ ّن ال nn nبئر ب nn nيتي وال ّ n n
األبnصار ،مnن أفnق الnذّ ّلnة أشnرقnت شnمس اسnمي الnعزيnز أن انnظروا يnا أهnل األعnراف ،قnد جnعل
اهلل الnnبئر قnnصرا مnnن الnnياقnnوت واسnnتقر فnnيه هnnيكل ال nظّهور بٍ n
ٍ
nلطان ،إنّnnا تnnركnnنا الnnقصور
nقدرة وسn
ّ
ً
ّ
واخnترنnا أخnرب الnبيوت وزيّnناه بnطراز املnلكوت تnعالnى هnذا الnقصر الnذي جnعله اهلل مظهnر الnقدر
واملنظر األكبر وفيه استوى القديم على عرش اسمه العظيم بسلطان العظمة واإلجالل…
لئال -الحكمة ج ،3ص185 ،184

!٢۲١۱٠۰

 15تشرين األ ّول/أكتوبر  19شهر املشيئة
… قnد فnتح بnاب الnبيان وظهnر غnالم املnعانnي وكnان فnي يnده الnيمنى كnأس فnي سnلسبيل رحnمة
ربّnnكم الnnعليّ الnnعظيم مnّ nرةً تجnnد عnّ nما فnnيها أثnnر ال nنّار بnnما تnnحترق مnnنه أحnnجاب الnnعاملnnني ،وط ْ nو ًرا
nارةً تnnراه مnnاء الnnحيوان أل ّن بnnه أحnnيى اهلل
تجnnد مnnنه أثnnر الnنّور وبnnه تسnnتضيء أفnnئدة الnnعارفnnني وتّ n
كnّ nل عnnظم ٍ رمnnيم ٍ .طnnوبnnى ملnnن أخnnذهnnا بnnاسnnم ربّnnه وشnnرب بnnذكnnري الnnعزيnnز الnnحكيم أن اتّحnnدوا فnnي
أمnر اهلل بnذلnك يnرفnع أمnره بnني الnعباد إنّnه لnهو الnعالnم الnخبير عnليكم بnالnتّقوى فnي ديnن اهلل لnعمري
إنّ nnه ق nnميصي ط nnوب nnى مل nnن ف nnاز به nnذا ال nnقميص امل nnنير .إ ّن ربّ nnك ال ي nnشغله ش nnي ٌء ع nnن ش ٍ n
nيء ول nnو
nتصرف فnيما عnلى األرض
nسماء حnكم األرض لnيس ألح ٍnد أن يnعترض عnليه ولnو ي
يnحكم عnلى ال ّ
ّ
لnيس ألح ٍnد أن يnقول لَِ nم أو ِبَ nم قnد نnطق ك ّnل ش ٍ
nيء بnأنّnه هnو الnحاكnم عnلى مnا يnريnد… إ ّن ا ّلnnذيnن
ت nnجاوزوا ع nّ nما ح ّ nدد ف nnي ال nnكتاب وي nnعملون ب nnغير م nnا أذن اهلل ل nnهم أول nnئك م nnن ال nnخائ nnنني وا ّلnnذي nnن
ارتnnكبوا مnnا نُnnهوا عnnنه إنّnnهم مnnن الnnغافnnلني .تخ ّ nلقوا بnnما أمnnرنnnاكnnم بnnه فnnي األلnnواح ليظهnnر تnnقديnnس
املقربني…
أمر ر ّبكم بني العباد بذلك تستضيء وجوه
ّ
محمد بن وحيد ،قلم آثار قلم أعلى ج ،4ص359 ،358
لوح س ّيد
ّ

!٢۲١۱١۱

 16تشرين األ ّول/أكتوبر  1شهر العلم
… أن ي nn nا ح nn nوريّ nn nة امل nn nعان nn nي أن اخ nn nرج nn nي م nn nن غ nn nرف nn nات ال nn nكلمات ب nn nإذن اهلل م nn nال nn nك األرض nn nني
nسموات ث ّ nم اظهnnري بnnطراز ال nالّهnnوت ثnnم اسnnقي خnnمر الnnجبروت بnnأنnnامnnل الnnياقnnوت لّ n
nعل أهnnل
والّ n
الnنّاسnوت يnطّلع ّن بnما أشnرقnت مnن أفnق املnلكوت شnمس الnبقاء بnطراز الnبهاء ويnقومّ nن عnلى الnثّناء
nتقر ع nnلى ع nnرش اس nnمه امل nنّان ف nnي ق nnطب
ب nnني األرض وال ّ n
nسماء ف nnي ذك nnر ه nnذا ال nnفتى ا ّلnnذي اس ّ n
السnبحان ومnن شnؤونnه شnؤونnات
الnجنان ومnن وجnهه ظهnرت نnضرة ال ّnرحnمن وعnن لحnظه لحnظات ّn n
اهلل امل nnهيمن ال nnقيّوم وإن ل nnن تج nnدي أح ً nدا أن ي nnأخ nnذ م nnن ال nnيد ال nnبيضاء الخ nnمر الح nnمراء ب nnاس nnم
ربّnك الnعليّ األعnلى ا ّلnnذي ظهnر م ّnرة بnعد أولnى بnاسnمه األبnهى ال تحnزنnي دعnي هnؤالء بnأنnفسهم
ث ّ nم ارجnnعي إلnnى خnnلف سnnرادق الnnعظمة والnnكبريnnاء إذًا تجnnدي قnnو ًمnnا تسnnتضيء أنnnوار وجnnوهnnهم
ك nnال ّ n
nشمس ف nnي وس nnط ال nزّوال وه nnم يه ّ nللون ويس nبّحون ربّ nnهم به nnذا االس nnم ا ّلnnذي ق nnام ع nnلى م nnقرّ
االستقالل بسلطان العزّ واإلجالل…
سورة الهيكل ،كتاب مبني ص10

!٢۲١۱٢۲

 17تشرين األ ّول/أكتوبر  2شهر العلم
كّ nلما يخnرج مnن فnمه إنّnه ملnحيي األبnدان لnو أنnتم مnن الnعارفnني كّ nلما أنnتم تشهnدون فnي األرض
إنّnnه قnnد ظهnnر بnnأمnnره الnnعالnnي املnnتعالnnي املnnحكم الnnبديnnع إذًا اسnnتشرق عnnن أفnnق فnnمه شnnمس اسnnمه
nصنايnnع فnnي كnّ nل األعnnصار وإ ّن هnnذا لnnحقّ يnnقني ويسnnتشرق هnnذا االسnnم
nصانnnع بnnها تظهnnر الّ n
الّ n
nصناي nnع ب nnأس nnباب امل nnلك ل nnو أن nnتم م nnن امل nnوق nnنني ك ّ nلما تشه nnدون
ع nnلى ك nّ nل م nnا ي nnكون وتظه nnر م nnنه ال ّ n
nصنعية الnnبديnnعة ك ّ nلها ظهnnر مnnن هnnذا االسnnم وسيظهnnر مnnن بnnعد مnnا ال سnnمعتموه مnnن
ظnnهورات الّ n
ٍ
قبل كذلك ق ّدر في األلواح وال يعرفها إالّ ّ
حديد...
كل ذي بص ٍر
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص97-96-

!٢۲١۱٣۳

 18تشرين األ ّول/أكتوبر  3شهر العلم
… وأ ّnمnا مnا سnألnت عnن الnفطرة فnاعnلم بnأ ّن ك ّnل الnنّاس قnد خnلقوا عnلى فnطرة اهلل املnهيمن الnق ّيوم
وقّ nدر ل ّ
nكل نnفس مnقاديnر األمnر عnلى مnا رقnم فnي ألnواح عnزّ مnحفوظ ولnكن يظهnر ك ّnل ذلnك بnإرادات
أنnفسكم كnما أنnتم فnي أعnمالnكم تشهnدون مnثالً فnانnظر فnيما ح ّnرم عnلى الnعباد فnي الnكتاب مnن
ش ٍ
nيء كnما أنnتم فnي الnبيان تnنظرون بnحيث أح ّnل اهلل فnيه مnا أراد بnأمnره وح ّnرم مnا شnاء بسnلطانnه
قnل ك ّnل ذلnك فnي الnكتاب أفnال تشهnدون ولnك ّن الnنّاس بnعد عnلمهم ع ّnما نُnهوا عnنه هnم يnرتnكبون هnل
ينسnب هnذا إلnى اهلل أو إلnى أنnفسهم إن أنnتم تnنصفون قnل مnا مnن حnسنة إالّ مnن عnند اهلل ومnا
من سيّئة إالّ من أنفسكم أفال تعرفون وهذا ما نزّل في ّ
كل األلواح إن أنتم تعلمون…
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص101

!٢۲١۱٤

 19تشرين األ ّول/أكتوبر  4شهر العلم
وأ ّnمnا سnألnت مnن الnعوالnم فnاعnلم بnأ ّن هلل عnوالnم ال نnهايnة بnما ال نnهايnة لnها ومnا أحnاط بnها أحٌ nد إالّ
نnفسه الnعليم الnحكيم تnف ّكر فnي الnنّوم وإنّnه آيnة األعnظم بnني الnنّاس لnو يnكونّ nن مnن املnتف ّكريnن مnثالً
إنّnك تnرى فnي نnومnك أم ًnرا فnي لnي ٍل وتجnده بnعينه بnعد سnنة أو سnنتني أو أزيnد مnن ذلnك أو أق ّnل ولnو
يnnكون الnnعالnnم ا ّلnnذي أنnnت رأيnnت فnnيه مnnا رأيnnت هnnذا الnnعالnnم ا ّلnnذي تnnكون فnnيه فnnيلزم مnnا رأيnnت فnnي
نnومnك يnكون مnوجnو ًدا فnي هnذا الnعالnم فnي حnني ا ّلnnذي تnراه فnي الnنّوم وتnكون مnن ال ّ
nشاهnديnن مnع
أنّnك تnرى أم ًnرا لnم يnكن مnوجnو ًدا فnي الnعالnم ويظهnر مnن بnعد إذًا حّ nقق بnأ ّن عnالnم ا ّلnذي أنnت رأيnت
فيه ما رأيت يكون عاملًا آخر ا ّلذي ال له أ ّول وال آخر...
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص103 ،102

!٢۲١۱٥

 20تشرين األ ّول/أكتوبر  5شهر العلم
ّ
مبش ًرا السمه العزيز الودود
بسم املولود ا ّلذي جعله اهلل
nسموات واألرض مnن نnيّر بnه أنnار مnن فnي الnعاملnني ،طnوبnى
لnوح مnن لnدنّnا إلnى لnيلة فnيها الحnت ال ّ
لnِ nك بnnما ولnnد فِ n
nيك يnnوم اهلل ا ّلnnذي جnnعلناه مnnصباح الnnفالح ألهnnل مnnدائnnن األسnnماء وأقnnداح الnnنجاح
nسماء
مل nnن ف nnي م nnيادي nnن ال nnبقاء وم nnطلع ال nnفرح واالب nnتهاج مل nnن ف nnي اإلن nnشاء ،ت nnعال nnى اهلل ف nnاط nnر ال ّ n
ا ّلnذي أنnطقه بهnذا االسnم ا ّلnذي خnرقnت حnجبات املnوهnوم وسnبحات الnظّنون وأشnرق اسnم الnق ّيوم
nسماء إنّ nnها الّ n nليلة األول nnى ق nnد ج nnعلها اهلل آي nnة ل nnليلة
م nnن أف nnق ال nnيقني ...أن ي nnا م nnأل األرض وال ّ n
األخnرى ا ّلnتي فnيها ولnد مnن ال يnعرف بnاألذكnار وال يnوصnف بnاألوصnاف ،طnوبnى ملnن تnف ّكر فnيهما
الشnرك
إنّnه الnظّاهnر طnبق الnباطnن ويnطّلع بnأسnرار اهلل فnي هnذا الnظّهور ا ّلnذي بnه ارتnعدت أركnان ّn n
وان nnصعقت أص nnنام األوه nnام وارت nnفعت راي nnة إنّ nnه ال إل nnه إالّ ه nnو امل nnقتدر امل nnتعال nnي ال nnواح nnد ال nnفرد
املهيمن العزيز املنيع...
األيّام التّسعة ص20 ،19

!٢۲١۱٦

 21تشرين األ ّول/أكتوبر  6شهر العلم
فnاعnلم بnأنّnك كnما أيnقنت بnأ ّن ال نnفاد لnكلماتnه تnعالnى أيnقن بnأ ّن ملnعانnيها ال نnفاد أي ً
nضا ولnكن عnند
مnnبيّنها وخnnزنnnة أسnnرارهnnا وا ّلnnذيnnن يnnنظرون الnnكتب ويتّخnnذون مnnنها مnnا يnnعترضnnون بnnه عnnلى مnnطلع
nآه ٍ
nوات غnnير أحnnياء ولnnو يnnمشون ويnnتك ّلمون ويnnأكnnلون ويشnnربnnون فٍ n
آه لnnو يظهnnر مnnا
الnnواليnnة إنّnnهم أمٌ n
كnنز فnي قnلب الnبهاء ع ّnما عّ nلمه ربّnه مnالnك األسnماء لnينصعق ا ّلnnذيnن تnراهnم عnلى األرض كnم مnن
nعان ال تnحويnها قnمص األلnفاظ وكnم مnنها ليسnت لnها عnبارة ولnم ت ِ
م ٍ
nعط بnيانًnا وال إشnارة وكnم مnنها
ال يnnمكن بnnيانnnه لnnعدم حnnضور أوانnnها كnnما قnnيل )ال كnّ nل مnnا يُnnعلم يُnnقال وال كnّ nل مnnا يُnnقال حnnان وقnnته
وال ك nّ nل م nnا ح nnان وق nnته ح nnضر أه nnله( وم nnنها م nnا ي nnتو ّقnnف ذك nnره ع nnلى ع nnرف nnان امل nnشارق ا ّلnnتي ف nnيها
فصلنا العلوم وأظهرنا املكتوم…
ّ
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص117 ،116

!٢۲١۱٧۷

 22تشرين األ ّول/أكتوبر  7شهر العلم
أم nnا م nnا ذك nnرت ف nnي اإلله nnني إيّ nnاك إيّ nnاك أن ال تش nnرك ب nnاهلل ربّ nnك ل nnم ت nnزل ك nnان واح ً nدا أح ً nدا ف nnر ًدا
صnم ًدا وت ًnرا بnاقnيًا دائ ًnما قnيّو ًnمnا مnا اتّخnذ لnنفسه شnريً nكا فnي املnلك وال وزي ًnرا وال شnبي ًها وال نسnبةً
وال مnnثاالً ويشهnnد بnnذلnnك كnّ nل ال nذّ ّرات وعnnن ورائnnها ا ّلnnذيnnنهم كnnانnnوا فnnي األفnnق األبnnهى عnnلى مnnنظر
ٍ
nورا أن اشهnد فnي نnفسك بnما شهnد اهلل بnذاتnه
األعnلى وكnانnت أسnماؤهnم حnينئذ لnدى الnعرش مnذك ً
ٌ
nنجعل بnnإذنnnه ومnnحكو ٌم بnnحكمه ومnnفقو ٌد عnnند
بnnأنّnnه ال إلnnه إالّ هnnو وأ ّن مnnا سnnواه مخnnلوقٌ بnnأمnnره ومn
nتوحً nدا
شnئونnات عnزّ فnردانnيّته ومnعدو ٌم لnدى ظnهورات عnزّ وحnدانnيّته وإنّnه لnم يnزل وال يnزال كnان م ّn
والشnnري nnك ن nnعت
ّn
الشnnبيه وص nnف خ nnلقه
ف nnي ذات nnه وم nnنفر ًدا ف nnي ص nnفات nnه وواح ً nدا ف nnي أف nnعال nnه وأ ّن ّ n
عباده...
منتخباتي أز أثار حضرت بهاء اهلل ص127 ،126

!٢۲١۱٨۸

 23تشرين األ ّول/أكتوبر  8شهر العلم
البشارة التّاسعة
)يnجب عnلى الnعاصnي أن يnطلب الnعفو واملnغفرة حnينما يجnد نnفسه مnنقط ًعا ع ّnما سnوى اهلل .وال
يnجوز االعnتراف بnالخnطايnا واملnعاصnي عnند الnعباد أل ّن ذلnك لnم يnكن ولnن يnكون سnببًا لnلغفران أو
nحب الnnحقّ جnّ nل جnnاللnnه ذ ّلnnة
الnnعفو اإللnnهيّ بnnل االعnnتراف لnnدى الخnnلق سnnبب لnnلذّ ّلnnة والnnهوان .وال يّ n
عnnباده( .إنّnnه هnnو املnnشفق الnnكريnnم) .يnnنبغي لnnلعاصnnي أن يnnطلب الnّ nرحnnمة مnnن بحnnر الnّ nرحnnمة فnnيما
بينه وبني اهلل ويسأل املغفرة من سماء الكرم…(
)معرب(
لوح البشارات ،مجموعة ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص41 ،40
ّ

!٢۲١۱٩۹

 24تشرين األ ّول/أكتوبر  9شهر العلم
… قnم عnلى خnدمnة األمnر ثّ nم اذكnره بnالnحكمة والnبيان بnحيث تنجnذب بnه األفnئدة والnقلوب ،إ ّيnاك
أن تnnمنعك ضnnوضnnاء الnnعباد أو حnnجبات ا ّلnnذيnnن كnnفروا بnnالّ n
nشاهnnد واملnnشهود ،قnnل تnnاهلل قnnد خnnرقnnت
nصفوف والnجنود ،قnل هnذا يnوم وعnدتnم بnه
األحnجاب وأتnى الnو ّnهnاب فnي املnآب بnأمnر ال تnقوم مnعه ال ّ
وبشnnركnnم بnnه محnّ nمد رسnnول اهلل بnnقولnnه يnnوم يnnقوم الnنّاس ملnnالnnك املnnلكوت ،إنّnnا نnزّلnnنا
فnnي كnnتب الnnقبل ّ n
اآلي nn nات وأظه nn nرن nn nا ال nn nبيّنات وال nn nقوم أك nn nثره nn nم ال ي nn nفقهون ،ه nn nذا ي nn nوم اإلق nn nبال ول nn nك ّن ال nn nقوم ع nn nنه
مnn nعرضnn nون ،وضnn nعوا إلnn nههم واتّnn nبعوا أهnn nوائnn nهم أال إنّnn nهم ال يnn nشعرون ،كnn nفروا بnn nنعمة اهلل بnn nعد
ظnهورهnا وأنnكروا آيnاتnه بnعد إنnزالnها يشهnد بnذلnك لnسان الnعظمة فnي األفnق األعnلى ولnك ّن الnقوم
هم ال يسمعون…
لئال -الحكمة ج ،3ص240

!٢۲٢۲٠۰

 25تشرين األ ّول/أكتوبر  10شهر العلم
أصل الحكمة
هو الخشية عن اهلل عزّ ذكره واملخافة من سطوته والوجل من مظاهر عدله وقضائه.
أصل ّ
كل الخير ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص132

رأس اإليمان
هnو الnتق ّلل فnي الnقول والnتّكثّر فnي الnعمل ،ومnن كnان أقnوالnه أزيnد مnن أعnمالnه فnاعnلموا أ ّن عnدمnه
خير من وجوده وفناءه أحسن من بقائه.
ٌ

الرحمن ،ص86
نسائم ّ

!٢۲٢۲١۱

 26تشرين األ ّول/أكتوبر  11شهر العلم
nساكnnن والnظّاهnnر
… يnnا أيّnnها الnطّائnnر فnnي هnnواء الnnعرفnnان مnnن عnnرف الnnجاري املنجnnمد والnطّائnnر الّ n
املسnnتور واملشnnرق املnnحجوب يnnأخnnذه جnnذب اإلشnnراق عnnلى شٍ n
nأن يnnطير بnnأجnnنحة االشnnتياق فnnي
ه nnواء ال nnقرب وال nnقدس وال nnوص nnال ،وم nnا ذك nnرت ح nnضرت nnك ف nnي ال nظّالم نشه nnد أنّ nnه أح nnاط األن nnام،
طnوبnى ملnن أضnاء بnنور املُشnرق مnن أفnق رحnمة ربّnه األقnدس ،إ ّن الnظّالم هnو األوهnام وبnها مnنع
وجnه إلnى املnلكوت إذ ظهnر بnأمnر اهلل مnالnك الnجبروت ،وأ ّnمnا ذكnرت أ ّن فnالنnا ظّ nن أنْ
األنnام عnن الnت ّ ّ n
ال اخnnتالف بnnيننا مnnن جnnهة الnّ nروح ،هnnذا حnnقّ أل ّن الnّ nروح مnnق ّدس مnnن أن تnnعتريnnه االخnnتالفnnات أو
تحويه اإلشارات…
لئال -الحكمة ج ،3ص219 ،218

!٢۲٢۲٢۲

 27تشرين األ ّول/أكتوبر  12شهر العلم
يا مظلوم
أشهnد أنّnه شهnد لnذاتnه أنّnه ال يnعرف بnما سnواه وال يnدرك بnدونnه قnد ارتnفع بnاسnم مnنه رايnة إنّnه ال
إلnه إالّ هnو عnلى طnور الnوجnود مnن الnغيب وال ّ
nشهود ،وبnاسnم آخnر نnصب سnرادق إنّnي أنnا اهلل ال
إل nnه إالّ أن nnا ع nnلى ه nnذا امل nnقام املح nnمود ،يشه nnد ك nّ nل األش nnياء ل nnنفسي وك nّ nل األس nnماء لس nnلطان nnي
وأشهnد أنّnهم مnا عnرفnونnي ويnرجnع مnا عnندهnم إلnى مظهnر مnن مnظاهnري ا ّلnnذيnن ُ
خnnلقوا مnن قnلمي
مnن فnاز بهnذه ال ّ
nشهادة وشهnد بnما شهnد اهلل فnي هnذه الnورقnة يnجعله اهلل مسnتغنيًا عnن شnهادة
الnnعاملnnني ،يnnا إلnnهي أسnnئلك بnnمحبوب nيّتك بnnأن تnnجعل هnnذه الّ n
nشهادة سnnراج قnnلبي وضnnياء وجnnهي
ٍ
ونور صدري في ال ّدنيا واآلخرة إنّك أنت على ّ
شيء قدي ٍر.
كل
لئال -الحكمة ج ،3ص215

!٢۲٢۲٣۳

 28تشرين األ ّول/أكتوبر  13شهر العلم
وجnnه إلnnى غnnيري وبnnذكnnري يط ّهnnر كnّ nل شٍ n
nيء إن
قnnل خّ nلصوا أنnnفسكم يnnا قnnوم ثّ nم ط ّهnnروهnnا عnnن الnت ّ ّ
خ َّ nلص ّن كnُّ nل األشnnياء عnnن حnnجبات ال nنّفس والnnهوى ل nيُلبس اهلل
أنnnتم مnnن الnnعارفnnني قnnل الnnيوم لnnو يُ َn
كّ nلها قnميص يnفعل مnا يnشاء فnي مnلكوت اإلنnشاء ليظهnر آيnة سnلطانnه فnي ك ّnل ش ٍ
nيء فnتعالnى مnن
الس nnلطان امل nnقتدر امل nnهيمن ال nnعزي nnز ال nnقدي nnر أن اق nnرأ ي nnا ع nnبد م nnا وص nnل إل nnيك م nnن آث nnار اهلل
ه nnذا ّn n
سnت َ ْج ِذب مnnن نnnغماتnnك أفnnئدة الnnخالئnnق أجnnمعني ومnnن
سnت َ ْج ِذب بnnها نnnفسك وتَ ْ n
nقربnnني لت َ ْ n
بnnربnnوات املّ n
nفحاتnها املnالئnك ُة الnنّاشnرات إلnى ك ّnل الnجهات ويnنقلب بnها
ِn
يnقرأ آيnات اهلل فnي بnيته وحnده لينشnر ن
كnّ nل نٍ n
nفس سnnليم ٍ ولnnو لnnن يسnnتشعر فnnي نnnفسه ولnnكن يظهnnر عnnليه هnnذا الnnفضل فnnي يnnوم مnnن األيّnnام
كذلك ق ّدر خفيّات األمر من لدن مق ِّدر حكيم…
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص189

!٢۲٢۲٤

 29تشرين األ ّول/أكتوبر  14شهر العلم
)… ي nnا أه nnل ال nnبهاء ك nnنتم وال زل nnتم م nnشارق م nnحبّة اهلل وم nnطال nnع ع nnناي nnته .ف nnال ت nnدنّ nnسوا ال ّ nلسان
nب أحnٍ nد ولnnعنه .غّ n
nضوا أبnnصاركnnم عnّ nما ال يnnليق بnnها أظهnnروا لnnلنّاس مnnا عnnندكnnم فnnإن قnnبل فnnبها
بسّ n
وإالّ ف nnال nتّعرض غ nnير ج nnائ nnز( .ذروه ب nnنفسه م nnقبلني إل nnى اهلل امل nnهيمن ال nnقيّوم) .وال ت nnكون nnوا س nnببًا
لح nnزن أح nٍ nد ف nnضالً ع nnن ال nnفساد والn nنّزاع .ع nnسى أن ت nnتربّ nnوا ف nnي ظ nّ nل س nnدرة ال nnعناي nnة اإلل nnهيّة
ٍ
ٍ
ٍ
واحد(.
وتعملوا بما أراده اهلل .ك ّلكم أوراق
واحدة وقطرات بح ٍر
شجرة
)معرب(
لوح البشارات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص44 ،43
ّ

!٢۲٢۲٥

 30تشرين األ ّول/أكتوبر  15شهر العلم
… إ ّن الnعلم مnن الnنّعم الnكبرى اإللnهيّة ويnجب عnلى ال ّ
nصنائnع املnشهودة
nكل تnحصيله .وهnذه ال ّ
واألس nnباب ال nnوج nnودة ك ّ nلها م nnن ن nnتائ nnج ال nnعلم وال nnحكمة ا ّلnnتي ن nزّل nnت م nnن ال nnقلم األع nnلى ف nnي ال nزّب nnر
واألل nnواح .إ ّن ال nnقلم األع nnلى ه nnو ال nnقلم ا ّل nnذي ظه nnر وب nnرز م nnن خ nnزائ nnنه ل nnئال -ال nnحكمة وال nnبيان
وص nn nنائ nn nع اإلم nn nكان .وق nn nد ان nn nكشفت ال nn nيوم أس nn nرار األرض أم nn nام األب nn nصار وف nn nي ال nn nحقيقة إنّ
nسيّارة مnرآة الnعالnم .تُظهnر أعnمال األحnزاب املnختلفة ،وتُnري أفnعالnهم وتُnسمعها فnي
nصحف ال ّ
ال ّ
آن واحnٍ nد فnnهي مnnرآةٌ ذات سnnمعٍ وبnnص ٍر ولٍ n
ٍ
nجيب وأمnٌ nر عnnظي ٌم .ولnnكن يnnنبغي
nهور عٌ n
nسان وهnnي ظٌ n
س nnا ع nnن أغ nnراض الn nنّفس وال nnهوى وم nnزيّn nنًا ب nnطراز ال nnعدل واإلن nnصاف
ملح nّ nرره nnا أن ي nnكون م nnق ّد ً n n
ويتحرى األمور بقد ٍر مقدو ٍر حتّى يطّلع على حقائقها ث ّم ينشرها…
ّ

السادس ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص56
لوح الطّرازات ،الطّراز ّ

!٢۲٢۲٦

 31تشرين األ ّول/أكتوبر  16شهر العلم
 ...قnل أن افnتحوا األبnصار يnا أولnي األحnبار ملnشاهnدة الجnمال وإنّnه أشnرق عnن أفnق الnجالل وال
يnعترض عnليه إالّ ك ّnل مش ٍ
nرك مnرت ٍ
nاب ،إ ّن ا ّلnذي مnا فnاز بnه إنّnه لnيس مnن أهnل الnبصر كnذلnك حnكم
م nnنزّل ال nnكتاب ،ق nnل ي nnا ق nnوم إنّ nnا خ nnلقنا ال nnبصر ل nnعرف nnان ه nnذا الج nnمال وا ّلnnذي م nnا ع nnرف nnه إنّ nnه ع nnميّ
ويشه nn nد ب nn nذل nn nك أول nn nوا األل nn nباب ،إن ك nn nان ب nn nصرك nn nم ض nn nعيفًا أن اس nn nتبصروا م nn nن ع nn nيني وب nn nها
فnانnظرونnي يnا أولnي األنnظار ،إيّnاكnم أن تnجعلوا أنnفسكم محnرو ًnمnا عnن هnذا الnفضل ا ّلnذي رزقnتم
بnه مnن دون سnؤال وجnواب ،قnل يnا قnوم إ ّن هnذا لnهو ا ّلnnذي مnات فnي حسnرتnه قnرون األولnى وأنnتم
ٍ
تعب غفلتم فسوف تنوحون وتبكون يا أصحاب الحجاب...
ملّا وجدتموه من غير
لئال -الحكمة ج ،3ص214 ،213

!٢۲٢۲٧۷

 1تشرين الثّاني/نوفمبر  17شهر العلم
في الورق الثّامن من الفردوس األعلى
)إ ّن دار الn nتّعليم ف nnي االب nnتداء ي nnجب ع nnليها أن ت nnع ّلم األط nnفال ش nnرائ nnط الّ n nدي nnن ل nnيمنعهم ال nnوع nnد
والnوعnيد املnذكnوران فnي الnكتب اإللnهيّة عnن املnناهnي ويnزيّnناهnم بnطراز األوامnر .ولnكن بnمقدار ال
nنصوص nnا م nnن الح nnدود ف nnي ال nnكتاب
ًn n n
عصب والح nnميّة ال nnجاه nnليّة .وم nnا ل nnم ي nnكن م n
ي nnنتهي إل nnى ال nت ّ ّ
صnnراحnnة يnnجب عnnلى أمnnناء بnnيت الnnعدل الnتّشاور فnnيه وإجnnراء مnnا يسnnتحسنونnnه( .إنّnnه يnnلهمهم مnnا
يnnشاء وهnnو املnnدبّnnر الnnعليم) .مnnن قnnبل قnnلنا إ ّن ال nتّك ّلم مnnق ّدر بnnلسانnnني .ويnnجب بnnذل الجهnnد ح nتّى
يnنتهي إلnى ل ٍ
nسان واح ٍnد وكnذلnك خnطوط الnعالnم لnكيال تnضيع حnياة الnنّاس فnي تnحصيل األلnسن
املختلفة باطالً حتّى يصبح جميع األرض مدين ًة واحدةً
وإقليما واح ًدا(.
ً
)معرب(
الكلمات الفردوسيّة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص87 ،86
ّ

!٢۲٢۲٨۸

 2تشرين الثّاني/نوفمبر  18شهر العلم
 ...تnnبارك ا ّلnnذي أنnnزل اآليnnات وجnnعلها ب nيّنات ملnnن عnnلى األرض إنّnnه لnnهو املnnقتدر املnnهيمن الnnعزيnnز
الnnحكيم ،قnnد أنnnزل املnnائnnدة األبnnديّnnة مnnن سnnماء املnnشيّة عnnلى هnnيكل اإلنnnسان تnnبارك الnّ nرحnnمن ا ّلnnذي
nقرب إلnnيها وتnnن ّعم مnnنها إنّnnه مnnن املخnnلصني فnnي
ظهnnر بnnالnnحقّ بهnnذا االسnnم الnnعظيم ،طnnوبnnى ملnnن تّ n
ك ٍ
nتاب مnبنيٍ؛ وا ّلnnذي مnنع عnنها إنّnه مnن املnيّتني فnي لnوح ٍ كnريnم ٍ ،أن اسnتمعوا يnا أهnل الnبهاء هnذا
ال nنّداء األحnnلى تnnاهلل بnnه انجnnذبnnت األشnnياء واهnnتزّ كnّ nل عnnظم ٍ رمnnيم ٍ ،أن اشnnربnnوا خnnمر الnnبيان فnnي
أيّnnام ربّnnكم الnّ nرحnnمن رغnً nما لّ nلذيnnن كnnفروا بnnاهلل إذ أتnnى بهnnذا الnظّهور الnnبديnnع ،أن اسnnتقيموا عnnلى
nب اهلل عnلى ش ٍ
nأن تnرون الnورى عnن ورائnكم هnذا يnنبغي ملnن تشnبّث بهnذا الnذّيnل املnنيع ،كnذلnك
ح ّ
نزّلت اآليات وظهرت البيّنات طوبى ملن فاز بهذا اليوم البديع.
لئال -الحكمة ج ،3ص 177

!٢۲٢۲٩۹

 3تشرين الثّاني/نوفمبر  19شهر العلم
ق nnل ي nnا م nnأل امل nnغلني م nnوت nnوا ب nnغيظكم ق nnد أش nnرق nnت ش nnمس ال nnعظمة ع nnن أف nnق األم nnر واس nnتضاء
ي nnضيائ nnها ك nّ nل ال nnوج nnود وأن nnتم غ nnفلتم ع nnنها وك nnنتم م nnن ال nnغاف nnلني إذًا ف nnارح nnموا ع nnلى أن nnفسكم وال
تnكفروا بnالnذي آمnنتم بnه وال تnكونَّ nن مnن املسnرفnني تnاهلل الnحقّ إن تnكفروا بهnذا األمnر فnقد يnضحك
ع nnليكم ك nّ nل امل nnلك ألنّ nnكم اس nnتدل nnتم ب nnينهم ف nnي إث nnبات أم nnرك nnم ب nnآي nnات اهلل امل nnهيمن امل nnقتدر ال nnعزي nnز
nلما نnزّلnت مnرة أخnرى بس ٍ
nلطنة عnظمى إذًا كnفرتnم بnها فnوي ٌnل لnكم يnا مnأل الnغافnلني أظnننتم
الnعليم ف ّ
ّ
ف nnي أن nnفسكم ب nnأنّ nnكم م nnكسف ال ّ n
nشمس وض nnيائ nnها ال ف nnون nnفسي ل nnن ت nnقدر ّن ول nnن تس nnتطيع ّن ول nnو
السموات واألرضني…
عما خلق بني ّ
يجتمع عليها أنتم وما دونكم ّ
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص165

!٢۲٣۳٠۰

 4تشرين الثّاني/نوفمبر  1شهرالقدرة
… أن يnn nا قnn nلم الnn nقدس ذ ّكnn nر ال n nتّراب لnn nيتذ ّكnn nر فnn nي نnn nفسه ويnn nقبل إلnn nى وجnn nه ربّnn nه ويnn nكون مnn nن
املnnنقطعني قnnل يnnا عnnبد قnnم عnnن الnتّراب وعnّ nما يخnnرج مnnنه لِتسnnتطيعَ أن تnnعرف ربّnnك الnnعليّ األولnnى
ٍ
مستقر إالّ في ّ
ظل وجهي العزيز
مفر وال
ٌّ
وتكون من الفائزين .تاهلل الحقّ اليوم لم يكن ألحد ٌّ
nسميع الnعليم
املnنير .وعnلى بnاب هnذا ال ّnرضnوان مnالئnكة األمnر ملnوقnوفnون عnلى اسnمي الnحافnظ ال ّ
nسموات واألرض يnnمنعه عnnن ال ّ nدخnnول فnnي
وإن يجnnد ّن مnnن أحnnد روائnnح ال ّ nدنnnيا وعnّ nما ظهnnر بnnني الّ n
nدي ربّnك املnنّان الnقديnم كnذلnك يnع ّلمك الnورقnاء وا ّلnnذيnنهم آمnنوا
هnذا ال ّnرضnوان وعnن الnوقnوف بnني ي ّ
املتوحد الفريد…
باهلل العزيز
ّ
سورة القميص ،آثار قلم أعلى ج ،4ص55

!٢۲٣۳١۱

 5تشرين الثّاني/نوفمبر  2شهرالقدرة
… أن يnا قnلم األمnر أن اذكnر مnن أقnبل إلnى املnنظر األكnبر لتجnذبnه نnفحات اآليnات إلnى اهلل مnالnك
nلما ج nnئتهم بس nnلطان األم nnر
nصفات ،ف nnان nnظر ا ّل nnذي nnن يح nnملون ّn n
األس nnماء وال ّ n
الش nnداي nnد الس nnمي ف ّ n
nسمى بnاسnمه األبnهى
كnفروا بnاهلل مظهnر الnظّهورات ،مnن الnنّاس مnن يnعبد األسnماء وإذا ظهnر امل ّ
nرب األربnاب ،إذا رأوا مnا أرادوا مnن االقnتدار قnالnوا هnذا سnاح ٌnر كnذّاب ،وإذا تnليت عnليهم
كnفر ب ّ
اآليnات قnالnوا هnذا مnفت ٍر مnرتnاب ،قnد طnويnنا سnموات األوهnام وحّ nدثnت األرض أخnبارهnا وهnم فnي
السnرور مnن رحnمة ربّnه ال ّnرحnمن،
سnكر ّn n
سnك ٍر ُnعnجاب ،قnد أخnذ الnزّالزل ك ّnل الnقبائnل إالّ مnن أخnذه ُn n
ُn n
إذا قnnيل لnnهم بnnمن آمnnنتم يnnقولnnون بمحnّ nمد رسnnول اهلل قnnل سnnح ًقا لnnكم وملnnن اتّnnبعكم مnnن األحnnزاب،
إنّnه يnنوح ويnقول إن آمnنتم بnظهوري لَِ nم أعnرضnتم عnن ا ّلnnذي أرسnلني بnالnعالمnات ،تnاهلل هnذا لnهو
nمعت نnn nدائnn nه ومnn nا رأيnn nت جnn nمالnn nه إذا أتnn nى املnn nيقات شnn nقّ سnn nبحات الnn nجالل وفnn nتح بnn nاب
ا ّلnn nذي سُ n n
الوصال أعرضتم يا أهل النّفاق...
لئال -الحكمة ج ،3ص146

!٢۲٣۳٢۲

 6تشرين الثّاني/نوفمبر  3شهرالقدرة
 ...ق nnل ي nnا ق nnوم ه nnذه ل nnصفيحة امل nnختوم nnة امل nnحتوم nnة ا ّل nnتي ك nnان nnت م nnرق nnومً n nة م nnن إص nnبع ال nnقدس
ومسnnتورةً خnnلف حnnجب الnnغيب وقnnد ن nزّلnnت بnnالnnفضل مnnن لnnدن مnnقتد ٍر قnnديnnم وفnnيها ق ّ nدرنnnا مnnقاديnnر
وعnلم األ ّولnني واآلخnريnن لnن يnعزب عnن عnلمه شnي ٌء ولnن يعجnزه أم ٌnر ع ّnما
nسموات واألرض ِ n
أهnل ال ّ
خnnلق ويخnnلق إن أنnnتم مnnن الnnعارفnnني قnnل قnnد جnnائnnت كnّ nرةً األخnnرى وبسnnطنا يnnد االقnnتدار عnnلى ك nلّ
nسموات واألرض وأظهnnرنnnا مnnن سnّ nرنnnا األعnnظم عnnلى الخnnلق الnnخالnnص س ً nرّا أقnّ nل عnّ nما
مnnن فnnي الّ n
nسيناء وكnnذلnnك جnnاء
يnnحصى إذًا مnnاتnnت ال nطّوريّnnون عnnند مnnطلع هnnذا ال nنّور الحnnمراء عnnلى بnnقعة الّ n
الرحمن على ظلل البرهان وقضي األمر من لدى اهلل العزيز الحكيم...
جمال ّ
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص180

!٢۲٣۳٣۳

 7تشرين الثّاني/نوفمبر  4شهرالقدرة
ويبشnnرك ب nnما ن nزّل ل nnك م nnن ال nnقلم األع nnلى اف nnرح وق nnل ل nnك
ّn
nسجن
 ...ي nnذك nnرك امل nnظلوم م nnن ش nnطر ال ّ n
الح nnمد ي nnا م nnال nnك األس nnماء أن nnت ا ّلnnذي أظه nnرت ن nnفسك ل nnحيوة ال nnعال nnم ودع nnوت ال ّ n
nكل إل nnى مش nnرق
ال nnعطاء إ ّن ا ّلnnذي nnن أع nnرض nnوا أول nnئك ل nnيس ل nnهم ن nnصيب م nnن ه nnذا البح nnر األع nnظم يشه nnد ب nnذل nnك أمّ
nوجnnه إلnnى وجnnه اهلل ولٍ n
nقلب أقnnبل إلnnيه فnnي يnnوم فnnيه ز ّلnnت
الnnكتاب فnnي أعnnلى املnnقام .طnnوبnnى لnnوجnٍ nه تnّ n
األق nnدام ...اس nnتمع ال nنّداء م nnن س nnدرة امل nnنتهى خ nnلف ق nnلزم ال nnكبري nnاء إنّ nnه ال إل nnه إالّ أن nnا امل nnقتدر
nئت مnن مشnرق اإليnقان بnرايnات الnعرفnان مnن الnنّاس مnن أقnبل ومnنهم مnن أعnرض
املnختار .قnد ج ُ
وا ّلذي أعرض إنّه من أصحاب النّار...
آثار قلم أعلى ج ،2ص170

!٢۲٣۳٤

 8تشرين الثّاني/نوفمبر  5شهرالقدرة
… تnبارك ا ّلnذي أقnامnني عnلى األمnر إذ كnنت قnاعً nدا وأنnطقني بnذكnره إذ كnنت صnامnتًا وأظهnرنnي
ب nnعد م nnا ك nnنت س nnات nً nرا ن nnفسي نشه nnد أنّ nnه ل nnهو امل nnقتدر ع nnلى م nnا ي nnشاء وه nnو امل nnهيمن ال nnقيّوم .وإذ
ق nnمنا ن nnادي nnنا ال ّ n
nسماء وزل nnزل nnت األرض وم nّ nرت ال nnجبال ون nnادى ل nnسان
nكل إل nnى اهلل إذًا شّ n nقت ال ّ n
الnnعظمة املnnلك هلل الnnواحnnد الnnفرد الnnعزيnnز املnnحبوب .وأسnnم ْعنا الnnعالnnم مnnا أمnnرنnnا بnnه عnnلى شnnأن مnnا
م nn nنعتنا س nn nيوف اآلف nn nاق وال ن nn nعاق أه nn nل ال n nنّفاق ت nn nعال nn nى اهلل م nn nال nn nك امل nn nلك وامل nn nلكوت .ق nn nد أخ nn nذ
االض nطّراب س nnكان األرض إالّ م nnن ش nnاء اهلل ك nnذل nnك ق nnضي األم nnر ول nnك ّن ال nnقوم ال ي nnفقهون .ق nnد
nكر رح nnيق ال nnوح nnي ع nnلى ش nnأن أن nnفقوا أرواح nnهم له nnذا االس nnم ا ّلnnذي ب nnه أن nnار
أخ nnذ املخ nnلصني س ُ n
الوجود .قد اشتعل العالم من كلمة مالك ِ
الق َدم ولك ّن النّاس أكثرهم ال يعلمون…
آثار قلم أعلى ج ،2ص180

!٢۲٣۳٥

 9تشرين الثّاني/نوفمبر  6شهرالقدرة
… نشهnد أ ّن ال إلnه إالّ هnو لnم يnزل كnان ولnم يnكن مnعه مnن ش ٍ
nيء وال يnزال يnكون كnما كnان ،قnد
السnnبيل مسnnدودٌ
السnnبيل إلnnى عnnرفnnان ذاتnnه وقnnصر الّ nدلnnيل عnnن الnnبلوغ إلnnى إدراك كnnنههn ّ ،
انnnقطع ّ n
وال nطّلب م nnردو ٌد دل nnيله آي nnات nnه وظ nnهوره إث nnبات nnه ال nnغنيّ ع nnن ذك nnر دون nnه واملس nnتغني ع nnن وص nnف م nnا
س nnواه ،ق nnد أرس nnل ال nّ nرس nnل وأن nnزل ال nnكتب وج nnعلهم م nnظاه nnر آي nnات nnه وم nnطال nnع أس nnمائ nnه وص nnفات nnه
ليشهnnد ّن الّ n
nكل بnnما شهnnد لnnذاتnnه قnnبل خnnلق سnnمائnnه وأرضnnه بnnأنّnnه ال إلnnه إالّ هnnو كnnان إل ً nها واح ً nدا
الس nnبل إنّ nnه ل nnبامل nnنظر األع nnلى
أح ً nدا ف nnر ًدا وت nً nرا دائ nً nما أب ً nدا ق nيّو ًم nnا ،وق nnد انته nnت ال nّ nرس nnل ب nnهادي ّn n
ويnnنطق مnnن ذلnnك املnnقام األسnnنى واألفnnق األبnnهى ،طnnوبnnى لnnكم بnnما فnnزتnnم فnnي هnnذا الnnعيد األعnnظم
بخnnلع الnnعرفnnان وآمnnنتم بnnربّnnكم الnّ nرحnnمن وبnnما جnnاء بnnه فخnnر األكnnوان وسnnلطان اإلمnnكان ا ّلnnذي بnnه
ومرت نفحات الغفران على أهل العصيان...
ج ّددت األديان ّ
لئال -الحكمة ج ،3ص81 ،80

!٢۲٣۳٦

 10تشرين الثّاني/نوفمبر  7شهرالقدرة
nفصل ال nnحكيم .وج nnعلها خ nnمر
 ...ت nnبارك ا ّلnnذي أن nnزل ال nnكلمة وف nnصل ب nnها ب nnني ال nnبريّ nnة إنّ nnه ل nnهو امل ّ n
nسموات واألرضnnني .إ ّن ا ّلnnذي فnnاز بnnها قnnد فnnاز
الnnحيوان ألهnnل اإلمnnكان وكnnوثnnر الnnبقاء ملnnن فnnي الّ n
بnما أراد مnواله الnكريnم ،وا ّلnذي اسnتكبر إنّnه مnن أهnل الخسnران يشهnد بnذلnك لnسان ال ّnرحnمن فnي
nحجة وكnملت الnنّعمة
هnذا املnنظر املnنير .قnل هnذا يnوم فnيه ظهnر الّ nدلnيل وأوضnح ّ n
السnnبيل وت ّnمت ال ّ
طnوبnى ملnن أقnبل ووي ٌnل لnلغافnلني .مnن املشnركnني مnن ظّ nن أنّnه يسnبق أمnر اهلل قnل ال ونnفسه الnحقّ
إنّ nnه ل nnهو امل nnقتدر ع nnلى م nnا ي nnشاء ق nnد س nnبقت ق nnدرت nnه ال nnعامل nnني .ي nnفعل ف nnي امل nnلك م nnا ي nnشاء ي nnعطي
ويnnمنع إنّnnه لnnهو املnnقتدر الnnقديnnر .قnnد ضnّ nل سnnعي ا ّلnnذيnnن كnnفروا سnnوف يnnرون أنnnفسهم فnnي عnnذابٍ
الس nnبيل املس nnتقيم.
أل nnيم .إنّ nnا ن nnشكر اهلل ف nnي ك nّ nل األح nnيان ون nnصبر ف nnيما ورد ع nnلينا ف nnي ه nnذا ّn n
ونnحكم بnني الخnلق كnيف نnشاء ونnدعnوهnم إلnى مnا يnنفعهم فnي اآلخnرة واألولnى إنّnه لnهو ال ّ
nشاهnد
ذاكرا باسمي وناط ًقا بهذا الذّكر ا ّلذي منه ظهر ّ
كل أمر حكيم.
العليم .كن
ً
آثار قلم أعلى ج ،2ص185 ،184

!٢۲٣۳٧۷

 11تشرين الثّاني/نوفمبر  8شهرالقدرة
 ...قnل يnا قnوم ال يnمنعكم الّ nدنnيا وزخnرفnها وال يسّ nدكnم مnا نnزّل عnليكم مnن ك ّnل مnتكبّر مnرتnاب وال
تnnخافnnوا عnnن ا ّلnnذيnnن مnnا س ّ nلطهم اهلل إال عnnلى أبnnدانnnكم فnnي أيّnnام مnnعدودة لnnيبلوكnnم أيّnnكم كnnان فnnي
امل nnلك م nnن م nnصطب ٍر ص nبّار ،وم nnا ن nزّل ك nّ nل ذل nnك ع nnليكم إالّ ب nnما ق ّ nدر ف nnي ل nnوح م nnحفوظ ع nnلى ق nnدرٍ
مسnnتكم م nnن ال nnقضاي nnا أق nّ nل م nnن أن ت nnرت ّ nد إل nnيكم األب nnصار ،اتّ nnقوا اهلل
وم nnقدار ،وس nnيمضي ك ّ nلما ّ n
nقتدرا ع nnليكم وع nnلى أرواح nnكم وأج nnسادك nnم وال ي nnمنعه أح nnد ف nnي أم nnره
وخ nnاف nnوا ع nnن ا ّلnnذي ك nnان م ً n
يnnفعل مnnا يnnشاء وال يnnسئل عnّ nما شnnاء وهnnو الnnعزيnnز املnnختار ،قnnل إ ّن ا ّلnnذيnnنهم صnnبروا فnnي األرض
nمرون فnnي كnّ nل حnnنيٍ عnnن كnلّ
فnnسوف يجnnزيnnهم اهلل أحnnسن جnnزاء ويnnركnnبون عnnلى بnnراق الحnnمراء ويّ n
أشnn nطا ٍر وأقnn nطار ،قnn nل يnn nا قnn nوم هnn nذه نnn nاقnn nة اهلل تnn nرعnn nى مnn nا أنnn nبت اهلل لnn nها فnn nي أرض الnn nفردوس
nمسوه nnا ب nnسوء أن nnفسكم وال
وت nnسقيكم م nnن ل nnنب ا ّل nnذي ت nnحيى ب nnه األرواح واألب nnدان وي nnا ق nnوم ال ت ّ n
تتّبعوا هواكم فاتّبعوا ا ّلذي يدعوكم إلى اهلل ث ّم اذكروه في قلوبكم في ال ّليالي واألسحار...
لئال -الحكمة ج ،3ص11 ،10

!٢۲٣۳٨۸

 12تشرين الثّاني/نوفمبر  9شهرالقدرة
 ...أن يnnا مnnأل الnnغيب والّ n
nشهود أن افnnرحnnوا فnnي أنnnفسكم ث ّ nم اسnnتبشروا فnnي ذواتnnكم بnnما ظهnnر
لnnيل ا ّلnnذي فnnيه حشnnرت األكnnوار ود ّورت األدوار وبnnعثت الّ nليالnnي واألنnnهار ومnnيقات األمnnر مnnن لnnدن
مnقتد ٍر قnديnر ...فnيا بشnرى لهnذا الّ nليل ا ّلnذي اسnتضاء مnنه ك ّnل األ ّيnام وال يnعقل ذلnك إالّ ك ّnل مnوقnن
بnصير وقnد طnافnت فnي حnولnه لnيالnي الnقدر ونnزّلnت املnالئnكة وال ّnروح بnأبnاريnق الnكوثnر والnتّسنيم وفnيه
زّيnن ك ّnل الnجنان بnطراز اهلل املnقتدر الnعزيnز املnنّان وبnعثت ك ّnل مnا كnان وفnيه سnبقت ال ّnرحnمة كnلّ
الnعاملnني ...فnيا حnبّذا مnن هnذا الفجnر ا ّلnذي فnيه اسnتوى جnمال الnقدم عnلى عnرش اسnمه األعnظم
nتغمس فnnي بحnnر املnnعانnnي مnnن هnnذا الnnبيان
الnnعظيم وفnnيه ُولnnد مnnن لnnم يnnلد ولnnم يnnولnnد فnnطوبnnى ملnnن يّ n
ويnصل إلnى لnئال -الnعلم والnحكمة ا ّلnتي كnنّزت فnي كnلمات اهلل املnلك املnتعالnي املnقتدر الnقديnر فnيا
حبّذا ملن يعرف ويكون من العارفني...
رسالة األيّام التّسعة ،ص51 ،48

!٢۲٣۳٩۹

 13تشرين الثّاني/نوفمبر  10شهرالقدرة
 ...يnnا مnnأل األرض خnnافnnوا اهلل وال ت nتّبعوا ا ّلnnذيnnن أعnnرضnnوا عnnن وجnnه بnnه أنnnار مnnلكوت اهلل الnnعزيnnز
ال nnعظيم .ت nnاهلل م nnن ح nnرك nnة ق nnلمي تح nّ nرك ال nnقلم األع nnلى وم nnن ن nnدائ nnي ارت nnفع الn nنّداء م nnن م nnكمن
الnnكبريnnاء ولnnك ّن الnnناّس أكnnثرهnnم مnnن الnnغافnnلني ...قnnل يnnا مnnأل الnnفرقnnان قnnد أتnnى الnّ nرحnnمن بسnnلطان
مnnشهود .إيّnnاكnnم أن تnnمنعكم شnnئونnnات الخnnلق عnnن الnnحقّ دعnnوا أهnnوائnnكم خnnذوا مnnا أمnnرتnnم بnnه مnnن
لnدى اهلل مnالnك الnغيب وال ّ
nسماء وأتnى مnن صnعد إلnيها
nشهود .قnل يnا مnأل اإلنnجيل قnد فnتح بnاب ال ّ
ويبشnر ال ّ
nكل بهnذا الnظّهور ا ّلnnذي بnه نnطق لnسان الnعظمة قnد أتnى
ّn n
nبر والبحnر
وإنّnه يnنادي فnي ال ّ
nس ّجني دع nnوه ورائ nnكم م nnقبلني إل nnى اهلل
ال nnوع nnد وه nnذا ه nnو امل nnوع nnود ...إن ي nnأت nnكم ف nnاس nnق ب nnكتاب ال ّ n
الnnعزيnnز املnnحبوب .سnnوف تنتشnnر ألnnواح ال nنّار فnnي ال ّ nديnnار كnnذلnnك يnnخبركnnم مnnن عnnنده عnnلم مnnا كnnان
وما يكون...
آثار قلم أعلى ج ،2ص26 ،25

!٢۲٤٠۰

 14تشرين الثّاني/نوفمبر  11شهرالقدرة
… سnبحان ا ّلnذي أظهnر الnكلمة بسnلطان مnن عnنده إنّnها تnنطق بnني أهnل اإلمnكان إنّnه ال إلnه إالّ
nتوج nnه إل nnيها أح nnد ب nnأذن ال nnفطرة ل nnيطير إل nnى ه nnواء م nnحبّة ربّ nnه ال nّ nرح nnمن
ه nnو ال nnعزي nnز امل nنّان ،ل nnو ي n ّ n
ِ
nصل بnnني املnnقبل
nور لnnألبnnرار بnnها فّ n
nنار مل َnnن أعnnرض عnnن املnnختار ونٌ n
بnnالnّ nروح والnّ nريnnحان ،قnnل إنّnnها لٌ n
nسموات واألرض وكnn nوثnn nر
واملnn nعرض وإنّnn nها ملnn nيزان األعnn nمال وإنّnn nها لnn nصراط األمnn nر ملnn nن فnn nي الّ n n
nمسك بهnذا االسnم ا ّلnnذي جnعله اهلل مnهيمنًا
الnحيوان ملnن فnي اإلمnكان ،طnوبnى ملnن أقnبل إلnيها وت ّ
ع nnلى اآلف nnاق ،ق nnد غ nnلبت ش nnقوة ا ّل nnذي nnنهم ك nnفروا ب nnأيّ nnام اهلل ا ّل nnتي ف nnيها أش nnرق األم nnر م nnن أف nnق
األسnرار ،قnد أخnذنnا ا ّلnذيnنهم كnفروا بnاهلل وظnلموا بnمطالnع الnوحnي إ ّن ربّnك شnديnد الnعقاب ،مnنهم
ٍ
nصيحة واحٍ n
nدة ومnnنهم مnnن أغnnرقnnناه فnnي البحnnر
مnnن أخnnذنnnاه بقهٍ nر مnnن لّ nدنnnا ومnnنهم مnnن أهnnلكناه بn
ومnn nنهم مnn nن خnn nسفنا بnn nه األرض ومnn nنهم مnn nن أحnn nرقnn nناه بnn nلهيب ال n nنّار ومnn nنهم مnn nن أمnn nطرنnn nا عnn nليه
األحجار كذلك نزّلنا قصصهم في األلواح إ ّن ر ّبك لهو العزيز العالّم…
لئال -الحكمة ج ،3ص97 ،96

!٢۲٤١۱

 15تشرين الثّاني/نوفمبر  12شهرالقدرة
… قnnد ظهnnرت الnnعالمnnات وبnnرزت الnnبيّنات وأتnnى املnnوعnnود بnnاسnnمه املnnهيمن الnnقيّوم .إنّnnه لnnهو الnnكنز
ع األمnم إلnى اهلل مnالnك الnقدم ولnك ّن الnنّاس
ّn n
املخnزون
والس ّnر املnكنون قnد ظهnر مnن أفnق الnعالnم ويْ nد ُ
هnn nم ال يnn nسمعون .قnn nد غشnn nتهم أهnn nواؤهnn nم عnn nلى شٍ n n
nأن ال يnn nسمعون نnn nداء اهلل وال يnn nرون مnn nقامnn nه
املحnnمود .طnnوبnnى لnnكم يnnا أهnnل الnnبهاء بnnما خnnرقnnتم األحnnجاب رغnً nما ألهnnل اإلنnnشاء ا ّلnnذيnnن أنnnكروا
ن nnعمة اهلل ب nnعد إن nnزال nnها واتّ nnبعوا م nnا ع nnنده nnم م nnن األوه nnام وال nظّنون .إنّ nnا ن nnري nnهم أف nnق ال nnيقني وه nnم
يnnعرضnnون عnnنه ونnnسمعهم هnnديnnر الnnورقnnاء وهnnم ال يسnnتمعون .قnnد يnnذ ّكnnرهnnم قnnلم الnnوحnnي فnnي ك nلّ
nسمونnهم بnالnعلماء أال إنّnهم ال يnفقهون .إ ّن ا ّلnذيnن
األحnيان وهnم ال يnتذ ّnكnرون .يnتّبعون الجهnالء وي ّ
ال يnميّزون الnيمني عnن ال ّ
nشمال يّ nدعnون الnعلم وبnه اسnتكبروا عnلى الnحقّ عnالّم الnغيوب .قnل ومnالnك
ع تبْرأ منكم جوارحكم وأركانكم وأنتم ال تشعرون…
اإلبداع أنتم همجٌ رعا ٌ
آثار قلم أعلى ج ،3ص180

!٢۲٤٢۲

 16تشرين الثّاني/نوفمبر  13شهرالقدرة
كnnتاب ن nزّل بnnالnnحقّ لnnقوم ٍ يnnفقهون ويnnأمnnر ال nنّاس بnnالnnعدل وال nتّقى يnnمنعهم عnnن الnnبغي والnnفحشاء
لّ n
nعل الn nنّاس ه nnم ي nnنتبهون ق nnل ي nnا ق nnوم أن اع nnملوا م nnا أم nnرت nnم ب nnه ف nnي األل nnواح وال تn nتّبعوا ظ nnنون
املفس nnدي nnن ا ّلnnذي nnن ي nnرت nnكبون ال nnفحشاء وينس nnبون nnه إل nnى اهلل امل nnق ّدس ال nnعزي nnز امل nnنيع ق nnل إنّ nnا ق nnبلنا
الّ n
nض ّراء والnnبأسnnاء لnnتنزيnnه أنnnفسكم مnnا لnnكم ال تnnكون ّ nن مnnن املnnتف ّكريnnن تnnاهلل مnnن تnnف ّكر مnnن ضnّ nرنnnا
لnيذوب مnن نnار الحnزن وربّnك عnلى مnا أقnول شnهيد إنّnا حnملنا الnباليnا لnتطهير أنnفسكم وأنnتم مnن
ال nnغاف nnلني ق nnل ي nnنبغي ل ّ n
س nnا ع nّ nما ي nnكره nnه أه nnل امل nnإل
nكل م nnن تش nبّث به nnذا ال nذّي nnل ب nnأن ي nnكون م nnق ّد ًn n
األع nnلى ك nnذل nnك ق nnضي األم nnر م nnن ل nnدن ربّ nnك األب nnهى ف nnي ه nnذا الّ n nلوح امل nnبني ق nnل أتّ n nدع nnون حn nبّي
وتnnرتnnكبون مnnا يحnnزن بnnه قnnلبي مnnا لnnكم ال تnnفقهون مnnا ن nزّل مnnن لnnدن عnnليم حnnكيم إنّnnا نnَ nريnnكم فnnي
أع nnمال nnكم إذا وج nnدن nnا م nnنها ال nّ nرائ nnحة امل nnق ّدس nnة ال nnطيّبة ن nnص ّلي ع nnليكم وب nnذل nnك ي nnنطق ل nnسان أه nnل
nمسك بnحبله املnتني إ ّيnاك أن يnمنعك
nقربnني تشnبّث بnذيnل اهلل وت ّ
الnفردوس بnذكnركnم وثnنائnكم بnني امل ّ
ضnnجيج ا ّلnnذيnnن كnnفروا بهnnذا الnنّبأ الnnعظيم بّ nلغ مnnا أُمnnرت بnnه فnnي الّ nلوح ولnnو يnnعترض عnnليك الnnعباد
القوي الحفيظ والبهاء عليك وعلى من معك من أحبّائي أال إنّهم من الفائزين.
إ ّن ر ّبك لهو
ّ
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل ،ص197

!٢۲٤٣۳

 17تشرين الثّاني/نوفمبر  14شهرالقدرة
… فسnبحانnك اهلل مnن هnذا الnخيط الnنّاري وهnذا الnحبل ال ّnربّnانnي ،م ّnرة أشnاهnد أنّnه نnار أل ّن بnها
nوحnnديnnن ،وفnnي وقnnت
تnnحترق قnnلوب املخnnلصني ،ومnّ nرة أشnnاهnnد بnnأنّnnه أريnnاح أل ّن بnnه اهnnتزّ أفnnئدة املnّ n
nجتَذب م nnنها ق nnلوب ال nnعاش nnقني ،فس nnبحان اهلل م nnن ه nnذا ال nّ nروح
يظه nnر م nnنه ص nnوت ك nnأنّ nnه ن nnغمات تُ ْ n
املتحرك ال ّلميع.
ّ
nرت مnnاء الnnحيوان مnnن كnnوثnnر فnnمي كnnما سnnترت شnnمس الnnحيوان خnnلف شnnعري ،أي فnnي
… أظهُ n
nورا عnلى نnو ٍر فnوق ك ّnل نnور،
ظnلمات شnعري أخnفيت أنnوار جnمالnي لnيكون ظnاهnره ظnلم ًة وبnاطnنه ن ً
كذلك ظهر األسرار من قلم املختار.
لئال -الحكمة ج ،3ص77 ،76

!٢۲٤٤

 18تشرين الثّاني/نوفمبر  15شهرالقدرة
… ي nnا م nnأل األرض اع nnلموا أ ّن أوام nnري س nnرج ع nnناي nnتي ب nnني ع nnبادي وم nnفات nnيح رح nnمتي ل nnبريّ nnتي
كnnذلnnك نnزّل األمnnر مnnن سnnماء مnnشيّة ربّnnكم مnnالnnك األديnnان لnnو يجnnد أحٌ nد حnnالوة الnnبيان ا ّلnnذي ظهnnر
مnnن فnnم مnnشيّة الnّ nرحnnمن لnnينفق مnnا عnnنده ولnnو يnnكون خnnزائnnن األرض ك ّ nلها لnnيثبت أمnً nرا مnnن أوامnnره
املشرقة من أفق العناية واأللطاف…
الكتاب األقدس ،ص3

!٢۲٤٥

 19تشرين الثاني/نوفمبر  16شهر القدرة
nير لnكم ع ّnما عnملتم أو
 ...قnل يnا قnوم دعnوا مnا عnندكnم ثّ nم ادخnلوا فnي ظnل ربّnكم ال ّnرحnمن هnذا خ ٌ
تnnعملون .خnnافnnوا عnnن اهلل وال تحnnرمnnوا أنnnفسكم مnnن نnnفحات أيّnnام اهلل مnnالnnك األسnnماء والnnصفات،
nقرهnnا اتّnnقوا اهلل وكnnونnnوا مnnن ا ّلnnذيnnنهم ي nتّقون .قnnل يnnا قnnوم
وال تnnب ّدلnnوا كnnلمة اهلل وال تحnِّ nرفnnوهnnا عnnن مّ n
nسموات
ه nnذه ي nnد اهلل ال nnتي ل nnم ت nnزل ك nnان nnت ف nnوق أي nnدي nnكم إن أن nnتم ت nnعقلون .وف nnيها ق ّ nدرن nnا خ nnير ال ّ n
واألرض ب nnحيث ال يظه nnر م nnن خ nnي ٍر إالّ وق nnد يظه nnر م nnنها ك nnذل nnك ج nnعلناه nnا م nnطلع ال nnخير ومخ nnزن nnه
فيما كان وما يكون...
سورة الهيكل ،كتاب مبني ،ص14

!٢۲٤٦

 20تشرين الثاني/نوفمبر  17شهر القدرة
 ...قnnل هnnذا يnnوم فnnيه ن nزّل أ ّم الnnكتاب لnnو أنnnتم تnnعلمون .وأتnnى أ ّم الnnبيان يشهnnد بnnذلnnك مnnن عnnنده
ل nnوح م nnحفوظ .ق nnل ي nnا م nnأل ال nnبيان اتّ nnقوا ال nnرح nnمن وال ت nnعرض nnوا ع nnن ال nnذي ب nnه أن nnار أف nnق ال nnعرف nnان
وت nnغرد ال nnعندل nnيب ع nnلى األغ nnصان إنّ nnه ال إل nnه إال ه nnو ال nnحقّ ع nالّم ال nnغيوب .ت nnاهلل ق nnد ن nزّل ال nnبيان
لnذكnري والnكتاب السnمي واأللnواح لهnذا األمnر املnحتوم .قnل ال تnمنعني ضnوضnاؤكnم وال ضnوضnاء
مnnن عnnلى األرض أنnnادي أمnnام وجnnوه الnnعالnnم وأنnnطق بnnما أمnnرت بnnه مnnن لnnدن مnnالnnك الnnقدم يشهnnد
ب nnذل nnك ع nnملي ون nnدائ nnي ول nnك ّن ال nnقوم ال ي nnفقهون ...ق nnد أت nnى ال nnكتاب خ nnذه ب nnق ّوة م nnن ل nnدنّ nnا وال ت nتّبع
nوجnnه
الnnذيnnن نnnقضوا مnnيثاق اهلل وعهnnده وكnnفروا بnnما نnnزل مnnن لnnدن مnnقتدر عnnالم ...طnnوبnnى لnnوجnٍ nه تnّ n
ٍ
ولقلب أقبل إليه في يوم ٍ فيه ز ّلت األقدام...
إلى اهلل
آثار قلم أعلى ج ،2ص 170-169

!٢۲٤٧۷

 21تشرين الثاني/نوفمبر  18شهر القدرة
 ...قnل يnا قnوم اتnقوا اهلل وآمnنوا بnه وال تnختلفوا فnي أمnره وال تnكونّ nن مnن املفسnديnن ،فnاتnبعوا أمnر
اهلل وهnnاجnnروا إلnnيه بnnقلوبnnكم وإذا سnnمعتم آيnnات الnnروح ُ
خnُّ nروا لnnها سnnاجnnديnnن ،وال ت nتّبعوا الnnذيnnن
نnبذوا كnتاب اهلل وراء ظnهورهnم كnأنnهم مnا سnمعوه وهnم فnي وادي الشnرك لnسائnريnن ،قnل يnا قnوم
ق nnد أت nnى أم nnر اهلل ع nnلى غ nnمام م nnن ال nّ nروح وامل nnالئ nnكة ف nnي ح nnول nnه وأش nnرق nnت ش nnمس الج nnمال وط nnلع
nلطان مnnبني ،واملnnؤمnnنون حٍ n
ٍ
nينئذ يnnفرحnnون بnnفرح اهلل ويسnnتجذبnnون
الnnوجnnه عnnن خnnلف الnnحجاب بسn
مnnن نnnغمات الnّ nروح وأنnnتم عnnلى فnnراش الnnغفلة لnnراقnnديnnن ،قnnل يnnا قnnوم فnnاعnnرفnnوا قnnدر تnnلك األيّnnام وال
تحnnرمnnوا أنnnفسكم عnnن ثnnمرات الnnفردوس وال تnnكونُ َّ nن مnnن الnnغافnnلني ،هnnذا مnnا يnnنصحكم الnnعبد فnnي
كتابه ويؤيِّدكم بالروح ويب ِّلغكم رساالت ربه ويذ ِّكركم بذكر اهلل العزيز املنير...
لئالىء الحكمة ج ،3ص 24 - 23

!٢۲٤٨۸

 22تشرين الثاني/نوفمبر  19شهر القدرة
ورب الnعاملnني ،ولnو لnم يnكن نnاظ ًnرا إلnى حnكم
 ...قnل تnاهلل الnحق إ ّن هnذا لnفتى أنnفق روحnه هلل ربِّnك
ِّ
الnnكتاب لnnيقبِّل أيnnدي مnnن يnnقتله فnnي سnnبل اهلل املnnهيمن الnnعزيnnز الnnقديnnر ،قnnل إن ا ّلnnذيnnنهم اطّnnلعوا
بnمواقnع األمnر مnن لnدن سnلطان عnزٍّ مnكني لnن يnخافnوا مnن أح ٍnد ولnو يnجتمع عnليهم ك ُّnل املnنافnقني،
وفِّ n
nيكل حnnني يnnنتظرون الnnباليnnا حnبًّا ملnnوالهnnم الnnقديnnم ،ويشnnتاقnnون الnnرزايnnا كnnاشnnتياق الnَّ nرضnnيع إلnnى
ث nnدي أ ِّم nnه وك nnفى ب nnاهلل ع nnلى م nnا أق nnول ش nnهيد ...ف nnواهلل ل nnو ي nnعرف nnون أح nnباء اهلل م nnا ُق ِّ nدر ل nnهم ف nnي
nيكل ٍ
nرب م nnنيع ل nnيفدون أن nnفسهم وأم nnوال nnهم ف ّ n
رض nnوان ق ٍ n
آن وح nnني ،ول nnكن اح nnتجبوا ع nnن ذل nnك ب nnما
الnnتفتوا إلnnى زخnnارف املnnلك ولnnذا يnnصعب عnnليهم الnnباليnnا فnnي سnnبل بnnارئnnهم وإ ّن هnnذا لnnغفل ٌة مnnبني،
إذًا ي nnا إل nnهي ف nnارزق nnهم م nnن خ nnمر ف nnضلك وإف nnضال nnك ح nتّى ال يش nnتغلوا ب nnغيرك وال ي nnرغ nnبوا إل nnى
ٌ
nفضل عnnظيم ،ثnnم ث nبِّتهم عnnلى ح nبِّك بnnحيث ال يnnلتفتون إلnnى ا ّلnnذيnnنهم يتحnّ nركnnون
دونnnك وإ ّن هnnذا لn
فيهواء الغفلة وي َّدعون في أنفسهم ما ال ق ِّدر لهم من لدن حكيم ٍ خبير...
لئالىء الحكمة ج ،3ص 8 - 7

!٢۲٤٩۹

 23تشرين الثاني/نوفمبر  1شهر القول
السnبحان
nقر عnرش ربّnكم ال ّnرحnمن هnذا مnا يnأمnركnم بnه قnلم ّn n
 ...أن ادخnلوا يnا قnوم مnصر اإليnقان م ّ
فnضالً مnن عnنده عnليكم إن أنnتم فnي أمnره ال تnختلفون ومnن املشnركnني مnن كnفر فnي نnفسه وقnام
بnاملnحاربnة وقnال هnذه اآليnات مnفتريnات كnذلnك قnالnوا مnن قnبل الnعباد الnذيnن م َ
nضوا وإذا فnي الnنار
nجة
nبأي ح َّ n
ه nnم يس nnتغيثون ق nnل وي nٌ nل ل nnكم ب nnما يخ nnرج م nnن أف nnواه nnكم إن ك nnان nnت اآلي nnات م nnفتري nnات ف ّ n
آمnnنتم بnnاهلل فnnأتnnوا بnnها إن أنnnتم تnnفقهون كnnلما نnزّلnnنا عnnليهم آيnnات بnيِّنات كnnفروا بnnها وإذا رأوا مnnا
عجnnزت عnnن اإلتnnيان بnnمثلها كnُّ nل الnnورى قnnالnnوا هnnذا سحnٌ nر مnnا لnnهؤالء الnnقوم يnnقولnnون مnnا ال يnnعلمون
كnnذلnnك قnnالnnت أ َّمnnة الnnفرقnnان حnnني الnnذي أتnnى اهلل بnnأمnnره أال إنَّnnهم قnnو ٌم مnnنكرون ومnnنعوا الnnناس عnnن
ال nnحضور ب nnني ي nnدي ج nnمال ال nnقدم واألك nnل م nnع أح nnبائ nnه وق nnال ق nnائ nnل م nnنهم ال ت nnقرب nnوا ه nnؤالء إنّ nnهم
يسحرون النّاس ويض ُّلونهم عن سبيل اهلل املهيمن القيوم...
سورة الهيكل ،كتاب مبني – ص 20

!٢۲٥٠۰

 24تشرين الثاني/نوفمبر  2شهر القول
 ...ه nnذا ي nnوم ف nnيه ف nnاز ال nnكليم ب nnأن nnوار ال nnقدي nnم وش nnرب زالل ال nnوص nnال م nnن ه nnذا ال nnقدح ا ّل nnذي ب nnه
سجnn nرت ال nnبحور ق nnل ت nnاهلل ال nnحقّ إ ّن الn nطّور ي nnطوف ح nnول م nnطلع الn nظّهور وال nّ nروح ي nnنادي م nnن
ّ
nلموا وت nnعال nnوا ي nnا أب nnناء ال nnغرور .ه nnذا ي nnوم ف nnيه س nnرع ك nnوم اهلل ش nnو ًق nnا ل nnلقائ nnه وص nnاح
امل nnلكوت ه ّ n
الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو املكتوب في ألواح اهلل املتعالي العزيز املحبوب...
ّ
الكتاب األقدس ،ص23

!٢۲٥١۱

 25تشرين الثاني/نوفمبر  3شهر القول
 ...قnnد حnnرم عnnليكم بnnيع اإلمnnاء والnnغلمان لnnيس لٍ n
nعبد أن يشnnتري عnnب ًدا نnnهيًا فnnي لnnوح اهلل كnnذلnnك
ّ
nطورا .ولnnيس ألحnٍ nد أن يفتخnnر عnnلى أحnٍ nد كnّ nل أر ّقnnاء لnnه
كnnان األمnnر مnnن قnnلم الnnعدل بnnالnnفضل مسً n
وأدالّء عnnلى أنّnnه ال إلnnه إالّ هnnو إنّnnه كnnان عnnلى كnّ nل شٍ n
nكيما .زيّnnنوا أنnnفسكم بnnطراز األعnnمال
nيء حً n
nورا .انnصروا مnالnك
والnذي فnاز بnالnعمل فnي رضnاه إنّnه مnن أهnل الnبهاء قnد كnان لnدى الnعرش مnذك ً
الnبريّnة بnاألعnمال الnحسنة ثّ nم بnالnحكمة والnبيان كnذلnك أمnرتnم فnي أكnثر األلnواح مnن لnدى الnرحnمن.
nفسا هnnذا مnnا نnnهيتم
nفس نً n
nليما .ال يnnعترض أح ٌ nد عnnلى أحnٍ nد وال يnnقتل نٌ n
إنّnnه كnnان عnnلى مnnا أقnnول عً n
nتورا .أتnقتلون مnن أحnياه اهلل بnروح مnن عnنده إ َّن هnذا
عnنه فnي كnتاب كnان فnي سnرادق الnعزّة مس ً
كبيرا...
خطأ ٌ قد كان لدى العرش
ً
الكتاب األقدس ،ص21

!٢۲٥٢۲

 26تشرين الثاني/نوفمبر  4شهر القول
nب ال nnوص nnل وال nnوف nnاق وأب nnغض ال nnفصل وال nطّالق ع nnاش nnروا ي nnا ق nnوم ب nnال nّ nروح وال nّ nري nnحان
أ ّن اهلل أح ّ n
لnعمري سnيفنى مnن فnي اإلمnكان ومnا يnبقى هnو الnعمل الnطّيب وكnان اهلل عnلى مnا أقnول شnهي ًدا.
ارا
يnnا عnnبادي أصnnلحوا ذلnnت بnnينكم ث ّ nم اسnnتمعوا مnnا يnnنصحكم بnnه الnnقلم األعnnلى وال ت nتّبعوا ج nبّ ً
nغرنّnكم الّ nدنnيا كnما غ ّnرت قnو ًnمnا قnبلكم اتّnبعوا حnدود اهلل وسnننه ثّ nم اسnلكوا هnذا
شnق ًيّا .إ ّيnاكnم أن ت ّ
nصراط الnذي كnان بnالnحقّ مnمدو ًدا .إ ّن الnذيnن نnبذوا الnبغيّ والnغوى واتّخnذوا الnتّقوى أولnئك مnن
ال ّ
خيرة الخلق لدى الحقّ يذكرهم املأل األعلى وأهل هذا املقام الذي كان باسم اهلل مرفو ًعا...
الكتاب األقدس ،ص21 - 20

!٢۲٥٣۳

 27تشرين الثاني/نوفمبر  5شهر القول
 ...يnا معشnر املnلوك قnد نnزّل الnنّامnوس األكnبر فnي املnنظر األنnور وظهnر ك ّnل أمnر مسnتتر مnن لnدن
nصل ك ّnل أمٍ nر مnحتوم .يnا معشnر املnلوك أنnتم
مnالnك الnقدر ا ّلnذي بnه أتnت الnساعnة وانnشقّ الnقمر وف ّ
املnمالnيك قnد ظهnر املnالnك بnأحnسن الnطّراز ويnدعnوكnم إلnى نnفسه املnهيمن الnقيّوم .إيّnاكnم أن يnمنعكم
nسماء قnومnوا عnلى خnدمnة املnقصود
الnغرور عnن مشnرق الnظّهور أو تnحجبكم الّ nدنnيا عnن فnاطnر ال ّ
ال nnذي خ nnلقكم ب ٍ n
nكلمة م nnن ع nnنده وج nnعلكم م nnظاه nnر ال nnقدرة مل nnا ك nnان وم nnا ي nnكون .ت nnاهلل ال ن nnري nnد أن
nتصرف ال nnقلوب .إنّ nnها مل nnنظر ال nnبهاء يشه nnد ب nnذل nnك م nnلكوت
nتصرف ف nnي م nnمال nnككم ب nnل ج nnئنا ل n
نn
ّ
ّ
األسnnماء لnnو أنnnتم تnnفقهون ...دعnnوا الnnبيوت ث ّ nم أقnnبلوا إلnnى املnnلكوت هnnذا مnnا يnnنفعكم فnnي اآلخnnرة
واألولى يشهد بذلك مالك الجبروت لو أنتم تعلمون...
الكتاب األقدس ،ص24 – 23

!٢۲٥٤

 28تشرين الثاني/نوفمبر  6شهر القول
nتقر فnي شnاطnئه ويnكون
 ...قnل قnد انnشعب بحnر الnقدم مnن هnذا البحnر األعnظم فnطوبnى ملnن اس ّ
nتقريnnن .وقnnد انnnشعب مnnن سnnدرة املnnنتهى هnnذا الnnهيكل املnnق ّدس األبnnهى غnnصن الnnقدس
مnnن املسّ n
فnnهنيئًا ملnnن اسّ n
nتظل فnnي ظ ّ nله وكnnان مnnن الnّ nراقnnديnnن .قnnل قnnد نnnبت غnnصن األمnnر مnnن هnnذا األصnnل
الnذي اسnتحكمه اهلل فnي أرض املnشيئة وارتnفع فnرعnه إلnى مnقام أحnاط ك ّnل الnوجnود فnتعالnى مnن
nصنع امل nnتعال nnي امل nnبارك ال nnعزي nnز امل nnنيع ...ق nnل ي nnا ق nnوم ف nnاش nnكروا اهلل ل nnظهوره ألنّ nnه ل nnهو
ه nnذا ال ّ n
nوجnnه
nوجnnه إلnnيه فnnقد تnّ n
الnnفضل األعnnظم عnnليكم ونnnعمته األتّ nم لnnكم وبnnه يnnحيى كnّ nل عnnظم ٍ رمnnيم ،مnnن تnّ n
إل nnى اهلل ف nnمن أع nnرض ع nnنه ف nnقد أع nnرض ع nnن ج nnمال nnي وك nnفر ب nnبره nnان nnي وك nnان م nnن املس nnرف nnني .إنّ nnه
nقربnnني ...وإنّnnا قnnد بnnعثناه
لnnوديnnعة اهلل بnnينكم وأمnnانnnته فnnيكم وظnnهوره عnnليكم وطnnلوعnnه بnnني عnnباده املّ n
ع nnلى ه nnيكل اإلن nnسان ف nnتبارك اهلل م nnبدع م nnا ي nnشاء ب nnأم nnره امل nnبرم ال nnحكيم .إ ّن ال nnذي nnن ه nnم م nnنعوا
أنnn nفسهم عnn nن ظnّ n nل الnn nغصن أولnn nئك تnn nاهnn nوا فnn nي الnn nعراء وأحnn nرقnn nتهم حnn nرارة الnn nهوى وكnn nانnn nوا مnn nن
الهالكني...
سوره الغصن ،األيّام التّسعة ،ص215 – 214

!٢۲٥٥

 29تشرين الثاني/نوفمبر  7شهر القول
 ...ي nnا أرض ال nطّاء ال تح nnزن nnي م nnن ش ٍ n
nيء ق nnد ج ِ n
nعلك اهلل م nnطلع ف nnرح ال nnعامل nnني .ل nnو ي nnشاء ي nnبارك
ِ
nفرقnت مnن الnذّئnاب إنّnه يnواجnه أهnل الnبهاء
سnريnرك بnالnذي يnحكم الnعدل ويجnمع أغnنام اهلل الnتي ت ّ
بnnالnnفرح واالنnnبساط أال إنّnnه مnnن جnnوهnnر الخnnلق لnnدى الnnحقّ عnnليه بnnهاء اهلل وبnnهاء مnnن فnnي مnnلكوت
nعلك اهلل أف nnق ال nنّور ب nnما ول nnد ف ِ n
األم nnر ف nnي ك nّ nل ح nnني .اف nnرح nnي ب nnما ج ِ n
nيك م nnطلع ال nnظهور وس nnميّتِ
nسموات واألرضnون .سnوف تnنقلب ف ِ
nيك األمnور
بهnذا االسnم الnذي بnه الح نnيّر الnفضل وأشnرقnت ال ّ
ويnnحكم عِ n
nليك جnnمهور الnnناّس إ ّن ربّnnك لnnهو الnnعليم املnnحيط .اطnnمئني بnnفضل ربّnِ nك إنّnnه ال تnnنقطع
nنك لح nnظات األل nnطاف س nnوف ي nnأخ ِ n
عِ n
nذك االط nnمئنان ب nnعد االض nnطراب ك nnذل nnك ق nnضي األم nnر ف nnي
ٍ
كتاب بديع...
الكتاب األقدس ،ص27

!٢۲٥٦

 30تشرين الثاني/نوفمبر  8شهر القول
nسماء إيّnاكnم يnا
 ...والnذي تnم ّلك مnئة مnثقال مnن الnذّهnب فnتسعة عشnر مnثقاالً هلل فnاطnر األرض وال ّ
قnnوم أن تnnمنعوا أنnnفسكم عnnن هnnذا الnnفضل الnnعظيم .قnnد أمnnرنnnاكnnم بهnnذا بnnعد إذ ك nنّا غnnنيًّا عnnنكم
nسموات واألرضnني .إ ّن فnي ذلnك لnحك ٌم ومnصالnح لnم يحnط بnها عnلم أح ٍnد إالّ
وعnن ك ّnل مnن فnي ال ّ
nقربnكم إلnى مnقامnات ال يnدركnها إالّ مnن شnاء
اهلل الnعالnم الnخبير .قnل بnذلnك أراد تnطهير أمnوالnكم وت ّ
اهلل إنّnه لnهو ال ّ
nصرفnوا فnيها إالّ بnعد
nفضال الnعزيnز الnكريnم .يnا قnوم ال تnخونnوا فnي حnقوق اهلل وال ت َّ
إذنnه كnذلnك قnضي األمnر فnي األلnواح وفnي هnذا الّ nلوح املnنيع .مnن خnان اهلل يُnخان بnالnعدل وا ّلnذي
عnمل بnما أمnر يnنزل عnليه الnبركnة مnن سnماء عnطاء ربّnه الnفيّاض املnعطي الnباذل الnقديnم .إنّnه أراد
لnnكم مnnا ال تnnعرفnnونnnه الnnيوم سnnوف يnnعرفnnه الnnقوم إذا طnnارت األرواح وطnnويnnت زرابnيّ األفnnراح كnnذلnnك
يذ ّكركم من عنده لوح حفيظ...
الكتاب األقدس ،ص 28 – 27

!٢۲٥٧۷

 1كانون األ ّول/ديسمبر  9شهر القول
 ...ولnnكن أنnnت ط ّهnnر ال nنّظر عnnن حnnدودات البشnnر وال تnnرت ّ nد الnnبصر عnnن هnnذا املnnنظر املnnنير ،وه nبَّ
عnليهم مnن روائnح الnفضل ل ّ
nعل تخّ nلصهم عnن ظnنونnهم وتnق ّلبهم إلnى اهلل الnعزيnز الnحكيم ،وتط ّهnnر
ق nnلوب nnهم ع nnن ه nnواه nnم وت nnب ّلغهم إل nnى وط nnن ق ٍ n
nدس ب nnدي nnع ،ول ّ n
nعل ت nnحترق ب nnذل nnك ح nnجبات الn nتّقليد
ويسnتشرق جnمال الnتّوحnيد فnي مnشكوة أف ٍ
nئدة لnطيف ،وال تnزن الnعباد بnميزان اهلل ألنّnهم يnزنnون
nف عnnنهم وتnnجاوز عnnن جnnريnnراتnnهم ألنّnnك أنnnت الnnكريnnم ذو
فnnي كnّ nل حnnني ويnnكون ّ nن مnnن ال nزّانnnني ،فnnاعُ n
الفضل العميم...
لئالىء الحكمة ج ،1ص14

!٢۲٥٨۸

 2كانون األ ّول/ديسمبر  10شهر القول
 ...تnاهلل يnا حnبيب إنّnك لnو تnفحص فnي جسnد الnبهاء لnن تجnد فnيه مnحالًّ إالّ وقnد وقnع عnليه سnهم
nتورا ،يnnقتلون
الnnقضاء مnnن أولnnي الnnبغضاء وبnnذلnnك بnnكت عnnيون أهnnل الnnبقاء عnnلى سnnرادق عnزّ مسً n
ن nnفس اهلل ب nnأس nnياف غ ّ nلهم ث ّ nم ي nnقرؤون آي nnات nnه ق nnل م nnا ل nnكم ال nnيوم ف nnي م nnحضر اهلل م nnن ذك ٍ nر ول nnو
تnnأتnnون بnnعمل الnnعاملnnني مجnnمو ًعnnا ...وإن وجnnدت نnnفسك وحnnي ًدا فnnي ح nبّي ال تحnnزن أل ّن هnnذا مnnن
nسموات واألرض وكnذلnك
أمnر ا ّلnnذي لnن يnقدر أن يحnمله إالّ مnن كnان مnنقط ًعا عnن ك ّnل مnن فnي ال ّ
nس ك nّ nل مش ٍ n
nس م nnا س nnواه ث nnم ب ّ nلغ
nرك م nnردو ًدا ،آن nnس ب nnربّ nnك ث ّ nم ان َ n
ط ّهnnر اهلل ذي nnل ال nتّقدي nnس ع nnن م ّ n
ٍ
nهيمن ق nيّو ًمnnا .ث ّ nم اع nnلم ب nnأ ّن غ nnالم ال nّ nروح ق nnد وق nnع ف nnي ب nnئر
ال nنّاس ب nnما ت nnع ّلمك ال nّ nروح م nnن ل nnدن م n
ال nnبغضاء ول nnم ي nnكن س nيّارة ال nnبقاء ل nnيدل nnي دل nnو ال nnوف nnاء إالّ ن nnفسه ال nnعليّ األع nnلى ف nnسوف ي nnرف nnعه
بالحقّ وينصره بأمر ا ّلذي كان على العاملني محيطًا...
لئالىء الحكمة ج ،1ص44 - 43

!٢۲٥٩۹

 3كانون األ ّول/ديسمبر  11شهر القول
nتغفرا وإذا دخ nnل
 ...ط nnوب nnى مل nnن ت nّ n
nوجnnه إل nnى مش nnرق األذك nnار ف nnي األس nnحار ذاك nً nرا م nnتذ ّكnً nرا مس ً n
يnnقعد صnnام nتًا إلصnnغاء آيnnات اهلل املnnلك الnnعزيnnز الحnnميد .قnnل مشnnرق األذكnnار إنّnnه كnّ nل بnnيت بnnني
لnذكnري فnي املnدن والnقرى كnذلnك س ّnمي لnدى الnعرش إن أنnتم مnن الnعارفnني .وا ّلnذيnن يnتلون آيnات
nسموات واألرضnني.
الnرحnمن بnأحnسن األلnحان أولnئك يnدركnون مnنها مnا ال يnعادلnه مnلكوت مnلك ال ّ
وبnها يجnدون عnرف عnواملnي ا ّلnتي ال يnعرفnها الnيوم إالّ مnن أوتnي الnبصر مnن هnذا املnنظر الnكريnم.
nصاف nnية إل nnى ال nnعوال nnم ال nّ nروح nnان nيّة ال nnتي ال ت nnعبّر ب nnال nnعبارة وال ت nnشار
ق nnل إنّ nnها تج nnذب ال nnقلوب ال ّ n
للسامعني...
باإلشارة طوبى ّ
الكتاب األقدس ،ص32 – 31

!٢۲٦٠۰

 4كانون األ ّول/ديسمبر  12شهر القول
 ...قnnد انتهnnت األعnnياد إلnnى الnnعيديnnن األعnnظمني أ ّمnnا األ ّول أيّnnام فnnيها تج ّ nلى الnّ nرحnnمن عnnلى مnnن
بشnnر الnنّاس بهnnذا
فnnي اإلمnnكان بnnأسnnمائnnه الnnحسنى وصnnفاتnnه الnnعليا واآلخnnر يnnوم فnnيه بnnعثنا مnnن ّ n
nسموات واألرض nnني .واآلخ nnري nnن ف nnي ي nnوم nnني
االس nnم ال nnذي ب nnه ق nnام nnت األم nnوات وحش nnر م nnن ف nnي ال ّ n
ك nnذل nnك ق nnضي األم nnر م nnن ل nnدن آم ٍ nر ع nnليم .ط nnوب nnى مل nnن ف nnاز ب nnال nnيوم األ ّول م nnن شه nnر ال nnبهاء ال nnذي
جnعله اهلل لهnذا االسnم الnعظيم .طnوبnى ملnن يظهnر فnيه نnعمة اهلل عnلى نnفسه إنّnه م ّnمن أظهnر شnكر
اهلل بnnفعله املّ n
nدل عnnلى فnnضله الnnذي أحnnاط الnnعاملnnني .قnnل إنّnnه لnnصدر الّ n
nشهور ومnnبدئnnها وفnnيه تnnمرّ
نnnفحة الnnحياة عnnلى املnnمكنات طnnوبnnى ملnnن أدركnnه بnnالnّ nروح والnّ nريnnحان نشهnnد أنّnnه مnnن الnnفائnnزيnnن .قnnل
إ ّن الnعيد األعnظم لسnلطان األعnياد اذكnروا يnا قnوم نnعمة اهلل عnليكم إذ كnنتم رقnداء أيnقظكم مnن
وعرفكم سبيله الواضح املستقيم...
نسمات الوحي ّ
الكتاب األقدس ،ص31

!٢۲٦١۱

 5كانون األ ّول/ديسمبر  13شهر القول
 ...ي nnا م nnأل األرض س nnارع nnوا إل nnى م nnرض nnاة اهلل وج nnاه nnدوا ح nnقّ ال nnجهاد ف nnي إظ nnهار أم nnره امل nnبرم
امل nnتني .ق nnد ق ّ nدرن nnا ال nnجهاد ف nnي س nnبيل اهلل ب nnجنود ال nnحكمة وال nnبيان وب nnاألخ nnالق واألع nnمال ك nnذل nnك
nوي قnديnر ،لnيس الفخnر ملnن يفسnد فnي األرض بnعد إصnالحnها اتّnقوا اهلل
قnضي األمnر مnن لnدن ق ّ
يا قوم وال تكونوا من الظّاملني...
لوح ابن الذّئب) ،كتاب ّ
الشيخ( ص18

!٢۲٦٢۲

 6كانون األ ّول/ديسمبر  14شهر القول
 ...عnnاشnnروا مnnع األديnnان بnnالnّ nروح والnّ nريnnحان ليجnnدوا مnnنكم عnnرف الnّ nريnnحان إيّnnاكnnم أن تnnأخnnذكnnم
حnnميّة الnnجاهnnليّة بnnني الnnبريَّnnة كnّ nل بnnدء مnnن اهلل ويnnعود إلnnيه إنّnnه ملnnبدء الخnnلق ومnnرجnnع الnnعاملnnني ...قnnد
مnنعتم فnي الnكتاب عnن الجnدال والnنّزاع وال ّ
nضرب وأمnثالnها ع ّnما تحnزن بnه األفnئدة والnقلوب .مnن
يحnnزن أحً nدا فnnله أن يnnنفق تnnسعة عشnnر مnnثقاالً مnnن الnذّهnnب هnnذا مnnا حnnكم بnnه مnnولnnى الnnعاملnnني .إنّnnه
nبر وال nتّقوى أمnً nرا مnnن عnnنده فnnي هnnذا ال ّ nلوح
قnnد عnnفا ذلnnك عnnنكم فnnي هnnذا ال nظّهور ويnnوصnnيكم بnnالّ n
امل nnنير .ال ت nnرض nnوا ألح nnد م nnا ال ت nnرض nnون nnه ألن nnفسكم ات ُّ nقوا اهلل وال ت nnكون ّ nن م nnن امل nnتكبّري nnن .ك ّ nلكم
خلقتم من املاء وتر ِ
جعون إلى التّراب تف ّكروا في عواقبكم وال تكون ّن من الظّاملني...
الكتب األقدس ،ص40 – 39

!٢۲٦٣۳

 7كانون األ ّول/ديسمبر  15شهر القول
nمسكوا ب nnحبل ال nnعبوديّ nnة هلل ال nnحقّ ب nnها تظه nnر م nnقام nnتكم وت nnثبت أس nnماؤك nnم
 ...ي nnا أه nnل ال nnبهاء ت ّ n
وت nnرت nnفع م nnرات nnبكم وأذك nnارك nnم ف nnي ل nnوح ٍ ح nnفيظ ...ف nnان nnظروا ف nnي ال nنّاس وق ّ nلة ع nnقول nnهم ي nnطلبون م nnا
nضره nnم وي nnترك nnون م nnا ي nnنفعهم أال إنّ nnهم م nnن ال nnهائ nnمني .إنّ nnا ن nnرى ب nnعض ال nنّاس أرادوا الح nّ nريّ nnة
يّ n
ويفتخnnرون بnnها أولnnئك فnnي جه ٍ nل مnnبني .إ ّن الحnّ nريّnnة تnnنتهي عnnواقnnبها إلnnى الnnفتنة ا ّلnnتي ال تخnnمد
نnارهnا كnذلnك يnخبركnم املnحصي الnعليم .فnاعnلموا أ ّن مnطالnع الح ّnريّnة ومnظاهnرهnا هnي الnحيوان و
ل nnإلن nnسان ي nnنبغي أن ي nnكون ت nnحت س nnننٍ ت nnحفظه ع nnن جه nnل ن nnفسه وض nّ nر امل nnاك nnري nnن .إ ّن الح nّ nريّ nnة
تخnnرج اإلنnnسان عnnن شnnؤون األدب والnnوقnnار وتnnجعله مnnن األرذلnnني .فnnانnnظروا الخnnلق كnnاألغnnنام ال
بّ nد لnها مnن راع ٍ لnيحفظها إ ّن هnذا لnحقّ يnقني .إنّnا نnص ّدقnها فnي بnعض املnقامnات دون اآلخnر إنّnا
ك nنّا عnnاملnnني .قnnل الحnّ nريّnnة فnnي اتّnnباع أوامnnري لnnو أنnnتم مnnن الnnعارفnnني ...قnnل الحnّ nريّnnة الnnتي تnnنفعكم
nسموات
إنّ nn nها ف nn nي ال nn nعبود ّي nn nة هلل ال nn nحقّ وال nn nذي وج nn nد ح nn nالوت nn nها ال ي nn nب ّدل nn nها ب nn nملكوت م nn nلك ال ّ n n
واألرضني...
الكتاب األقدس ،ص34 – 33

!٢۲٦٤

 8كانون األ ّول/ديسمبر  16شهر القول
 ...اتnnلوا آيnnات اهلل فnnي كnّ nل صnnباح ٍ ومٍ n
nتل لnnم يِ n
nساء إ ّن الnnذي لnnم يُ n
nوف بعهnnد اهلل ومnnيثاقnnه وا ّلnnذي
أع nn nرض ع nn nنها ال nn nيوم إنّ nn nه م nّ n nمن أع nn nرض ع nn nن اهلل ف nn nي أزل اآلزال ات nn nقن اهلل ي nn nا ع nn nبادي ك ّ n nلكم
nغرنّ nnكم ك nnثرة ال nnقراءة واألع nnمال ف nnي ال ّ nليل وال nنّهار ل nnو ي nnقرأ أح nnد آي nnة م nnن اآلي nnات
أج nnمعون .ال ت ّ n
nير لnnه مnnن أن يnnتلو بnnالnnكسالnnة واألحnnزان صnnحف اهلل املnnهيمن الnnقيوم .اتnnلوا
بnnالnّ nروح والnّ nريnnحان خٌ n
آيnات اهلل عnلى قnد ٍر ال تnأخnذكnم الnكسالnة واألحnزان ال تح ّnملوا عnلى األرواح مnا ي ْكسnلها ويnثْقلها
بnnل مnnا يnnخفّها لnnتطير بnnأجnnنحة اآليnnات إلnnى مnnطلع الnnبيّنات هnnذا أقnnرب إلnnى اهلل لnnو أنnnتم تnnعقلون.
ذريّnnاتnnكم مnnا نnزّل مnnن سnnماء الnnعظمة واالقnnتدار لnnيقرءوا ألnnواح الnّ nرحnnمن بnnأحnnسن األلnnحان
عّ nلموا ّ
فnي الnغرف املnبنيّة فnي مnشارق األذكnار .إ ّن ا ّلnnذي أخnذه جnذب مnحبّة اسnمي ال ّnرحnمن إنّnه يnقرأ
ٍ
الراقدين...
آيات اهلل على
شأن تنجذب به أفئدة ّ
الكتاب األقدس ،ص40

!٢۲٦٥

 9كانون األ ّول/ديسمبر  17شهر القول
 ...يnnا أهnnل املnnجالnnس فnnي الnnبالد اخnnتاروا لnnغة مnnن ال ّ nلغات لnnيتك ّلم بnnها مnnن عnnلى األرض وكnnذلnnك
nبني لnكم مnا يnنفعكم ويnغنيكم عnن دونnكم إنّnه لnهو ال ّ
nفضال الnعليم الnخبير.
مnن الخnطوط إ ّن اهلل ي ّ
ه nnذا س nnبب االتّ nnحاد ل nnو أن nnتم ت nnعلمون .وال nnع ّلة ال nnكبرى ل nnالتّ nnفاق وال nتّم ّدن ل nnو أن nnتم ت nnشعرون .إنّ nnا
األس األع nnظم نn nزّل nnناه ف nnي أل nnواح أخ nnرى
ج nnعلنا األم nnري nnن ع nnالم nnتني ل nnبلوغ ال nnعال nnم األ ّول وه nnو
ّ
والnثّانnي نnزّل فnي هnذا الّ nلوح الnبديnع .قnد ح ّnرم عnليكم شnرب األفnيون إنّnا نnهيناكnم عnن ذلnك نnهيًا
عظيما في الكتاب والذي شرب إنّه ليس منّي اتّقوا اهلل يا أولي األلباب.
ً
الكتاب األقدس ،ص50 – 49

!٢۲٦٦

 10كانون األ ّول/ديسمبر  18شهر القول
 ...قnد اضnطّرب الnنّظم مnن هnذا الnنّظم األعnظم واخnتلف الnتّرتnيب بهnذا الnبديnع ا ّلnذي مnا شهnدت
ع nnني اإلب nnداع ش nnبهه اغ nnتمسوا ف nnي بح nnر ب nnيان nnي ل ّ n
nعل تn nطّلعون ب nnما ف nnيه م nnن ل nnئال nnىء ال nnحكمة
واألسnرار .إيّnاكnم أن تnو َّقnnفوا فnي هnذا األمnر الnذي بnه ظهnرت سnلطنة اهلل واقnتداره أسnرعnوا إلnيه
بnوج ٍ
nوه بnيضاء هnذا ديnن اهلل مnن قnبل ومnن بnعد مnن ارتnد فnليقبل ومnن لnم يnرد فnإ ّن اهلل لnغنيّ عnن
ال nnعامل nnني .ق nnل ه nnذا لقس nnطاس اله nnدى مل nnن ف nnي ال nnسموات واألرض وال nnبره nnان األع nnظم ل nnو أن nnتم
nجة فnnي األعnnصار لnnو أنnnتم تnnوقnnنون .قnnل بnnه اسnnتغنى كnّ nل فnnقير وتnnع ّلم
تnnعرفnnون .قnnل بnnه ثnnبت كnُّ nل حّ n
nصعود إلnى اهلل إيّnاكnم أن تnختلفوا فnيه كnونnوا كnالnجبال ال ّnرواسnخ فnي
ك ّnل عnالnم وعnرج مnن أراد ال ّ
أمر ربّكم العزيز الودود...
الكتاب األقدس ،ص48

!٢۲٦٧۷

 11كانون األ ّول/ديسمبر  19شهر القول
 ...هnnذا كnnتاب مnnن لnnدى اهلل مnnالnnك األسnnماء ألهnnل الnnبهاء الnnذيnnن ال يnnتك ّلمون إالّ بnnما نnnطق لnnسان
الnعظمة والnكبريnاء وال يnتع ّقبون ك ّnل مّ nدع ٍ كnذّاب ،أولnئك شnربnوا رحnيق االسnتقامnة مnن عnنايnة ربّnهم
ال nnعزي nnز امل nnختار ،س nnوف ت nnسمعون ن nnداء ن nnاع nnق ال ت nnلتفتوا إل nnيه دع nnوه ب nnنفسه م nnقبلني إل nnى ق nnبلة
nحجة الnتي ظهnرت بnالnحقّ وانتهnت األنnوار إلnى هnذا األفnق الnذي
nحجة بهnذه ال ّ
اآلفnاق ،قnد ت ّnمت ال ّ
مnنه أشnرقnت شnمس الnعظمة واالقnتدار ،طnوبnى لnنفس تnربّnي الnعباد بحnدود اهلل الnتي نnزّلnت فnي
nتقر أم nnر اهلل ف nnي امل nnدن وال nnبالد ،ه nnذا
ال nزّب nnر واألل nnواح ،ق nnل ل nnو يظه nnر ف nnي ك nّ nل ي nnوم ٍ أح ٌ nد ال يس ّ n
nيكل خ nnمسمأة أل nnف س ٍ n
ل nnظهور يُظه nnر ن nnفسه ف ّ n
nنة م nّ nرةً واح nnدةً ،ك nnذل nnك ك nnشفنا ال nnقناع وأرف nnعنا
األحnnجار طnnوبnnى ملnnن عnnرف مnnراد اهلل ،مnnن عnnرفnnه يnnفرح قnnلبه ويسnnتقيم عnnلى األمnnر عnnلى شnnأن ال
يز ُّله من في اإلبداع...
لئالىء الحكمة ج ،1ص66 – 65

!٢۲٦٨۸

 12كانون األ ّول/ديسمبر  1شهر املسائل
 ...ف nnاف nnتح أذن nnك ل nnتسمع م nnن ك nّ nل ح nnرف م nnن آي nnات ربّ nnك أنّ nnه ال إل nnه إالّ أن nnا أن ي nnا ك nّ nل ش ٍ n
nيء ق nnد
خ nnلقتم ب nnنفسي ل nnنفسي إيّ nnاك nnم أن ت nnنكرون .ول nnو تط ّnه nnر ب nnصرك لتشه nnد ك nّ nل ك nnلمات ربّ nnك ع nnلى
هnnيكل الnّ nروح ويnnنطق ّن بnnأنّnnه ال إلnnه إالّ أنnnا املnnقتدر املnnهيمن الnnعزيnnز املnnحبوب .قnnل فnnاسnnتغفر عnّ nما
ارت nnكبت ي nnا إيّ nnها ال nnغاف nnل أل ّن م nnا ع nnندك ل nnن ي nnذك nnر ع nnند اهلل وم nnا ع nnرف nnته ي nnرج nnع إل nnيك .ك nnذل nnك ك nnان
األمر ولكن أنت ال تكون من ّ
الشاعرين...
كتاب بديع ،ص97 – 96

!٢۲٦٩۹

 13كانون األ ّول/ديسمبر  2شهراملسائل
 ...فnانnظر املشnركnني ومnا يخnرج مnن أفnواهnهم يnقولnون إنّnا آمnنّا بnاهلل وآيnاتnه قnل هnذا سnلطانnه قnد
ظه nnر ب nnال nnحقّ أن nnتم أع nnرض nnتم وك nnنتم م nnن ال nnهائ nnمني .اتّخ nnذت nnم األج nnاج ع nnذبً nnا والn nزّج nnاج ي nnاق nnوتً nnا
ألنnفسكم لnعمري مnا ربnحت تnجارتnكم سnوف تnعلمون إذا أتnيتم يnه إلnى الnبصير قnل لnو تnسألnون
nأي ش ٍ n
nيء أع nnرض nnتم ع nnن ا ّل nnذي دع nnاك nnم إل nnى اهلل م nnا ت nnقول nnون إذًا ت nnسو ّد وج nnوه nnهم م nnن خ nnشية
بّ n
nسعير .أيnn nفرحnn nون بnn nما عnn nندهnn nم مnn nن
املnn nختار وتnn nغشيهم غnn nبرة ال n nنّار أال أنّnn nهم مnn nن أصnn nحاب الّ n n
زخnارف الّ nدنnيا سnوف نnجعله هnبا ًء ونnترك أمnوالnهم لnقوم ٍ اآلخnريnن .قnل تnف ّكروا فnي الnقرون ا ّلnnتي
خnnلت قnnبلكم أمnnرنnnاهnnم بnnالnتّقوى هnnم اتّnnبعوا الnnهوى أخnnذنnnاهnnم بnnذنnnبهم وجnnعلناهnnم تnnذكnnرةً لnnلعاملnnني.
ك nnذل nnك ف nnعل ع nnباد ق nnبلهم ا ّل nnذي nnن جح nnدوا أم nnر اهلل ب nnعد ظ nnهوره أخ nnذن nnاه nnم ب nnما ف nnعلوا وت nnرك nnناه nnم
للجحيم...
كتاب مبني ،ص126

!٢۲٧۷٠۰

 14كانون األ ّول/ديسمبر  3شهراملسائل
 ...تnلك جnنّة تnرى ال ّ
nشمس مشnرقً nة مnن مشnرقnها وهnي وجnه ربّnك األبnهى ونnور قnمرهnا مnن جnبني
اهلل مnالnك املnآب ،يnسمع مnن خnريnر مnائnها أنّnه ال إلnه إالّ أنnا الnبديnع ومnن حnفيف أشnجارهnا أنّnه ال
إلnه إالّ أنnا املnليح ومnن هnزيnز أريnاحnها ال إلnه إالّ أنnا الnعزيnز الnعالّم ،ك ّnل مnا خnلق فnيها حnيوان مnن
nمرا مnnن أثnnمارهnnا يجnnد حnnالوة مnnا فnnي الnnفردوس
روح اهلل يnnنطق إنّnnي هلل ّ
رب األربnnاب ،مnnن ذاق ثً n
ومnnا دونnnه مnnن الnnجنان ،سnnبحان اهلل كnّ nل ذلnnك فnnي مnnقام الnnوصnnف وإنّnnها فnnي مnnقام انnnقطعت عnnنه
األذكnار ،قnل إنّnها مnقام ال يnجول فnيه ط ْnرف الnطّ ْرف وال يnطرأ إلnيه طnيور األوهnام ،قnد جnعله اهلل
سnnا عnnن ذكnnر الخnnلق و مnnنزّهnnا عnnن عnnرفnnان مnnن عnnلى األرض يشهnnد بnnذلnnك كnّ nل عٍ n
nصار،
مnnق ّد ً n
nارف بّ n
والسn nرّ
ّn
وس nnدرة م nnنها ت nnنادي ق nnد شه nnد اهلل مل nnن ظه nnر أنّ nnه ال إل nnه إالّ ه nnو وه nnو ال nnكنز املخ nnزون
املnكنون والبحnر الnحيوان ومnطلع ال ّnرحnمن ،وبnه ظهnر تnوحnيد ذاتnي وتnقديnس نnفسي عnن األمnثال،
nصفات ونnnطقت األشnnياء املnnلك واملnnلكوت ث ّ nم الnnقدرة وال nالّهnnوت ث ّ nم الnnق ّوة
وبnnه ظهnnرت األسnnماء والّ n
والnnجبروت هلل مشnnرق اآليnnات ،وأخnnرى تnnنطق شهnnد اهلل ملnnن ظهnnر أنّnnه ال إلnnه إالّ هnnو بnnه أشnnرقnnت
شnمس الnكرم وتnز ّيnن الnعالnم بnأنnوار ال ِnق َدم وبnه ارتnفع ك ّnل س ٍ
nماء وهnاج ك ّnل ع ٍ
nرف ومnاج بحnر الnعلم
والعرفان...
لئالىء الحكمة ج ،2ص216 – 215

!٢۲٧۷١۱

 15كانون األ ّول/ديسمبر  4شهراملسائل
 ...ال تجnnزعnnوا فnnي املnnصائnnب وال تnnفرحnnوا ابnnتغوا أمnً nرا بnnني األمnnريnnن هnnو الnتّذ ّكnnر فnnي تnnلك الnnحالnnة
nمسكوا بnnالّ nلطافnnة فnnي
والnتّنبّه عnnلى مnnا يnnر ّد عnnليكم فnnي الnnعاقnnبة كnnذلnnك يnنْبئُكم الnnعليم الnnخبير ...تّ n
ك nّ nل األح nnوال ل nnئالّ ت nnقع ال nnعيون ع nnلى م nnا ت nnكره nnه أن nnفسكم وأه nnل ال nnفردوس وال nnذي ت nnجاوز ع nnنها
nعف اهلل عnnنه إنّnnه لnnهو الnnعزيnnز الnnكريnnم ...مnnن ابnnتلي
يnnحبط عnnمله فnnي الnnحني .وإن كnnان لnnه عnnذر يُ n
ٍ
nمعصية فnله أن يnتوب ويnرجnع إلnى اهلل إنّnه يnغفر ملnن يnشاء وال يnسئل ع ّnما شnاء إنّnه لnهو الnت ّ ّواب
ب
العزيز الحميد...
الكتاب األقدس ،ص15 - 14

ق nnل ي nnا ق nnوم أن اتّ nnبعوا م nnا ي nnوح nnى إل nnيكم م nnن ش nnاط -البح nnر األع nnظم ف nnي ال nnبقعة الn nنّوراء م nnن
السnدرة الnقصوى وال تnلتفتوا إلnى دونnي إنّnه خnلق بnقولnي ...قnل إ ّيnاكnم أن تnحتجبوا بnاإلشnارات
ّn n
ذر الnبيان ومح ّnمد
عnن مnالnك األسnماء وال ّ
nصفات هnذا هnو الnذي قnد أخnذ نnقطة الnبيان عهnده فnي ّ
ذر ال nتّوراة والخ nnليل ف nnي ذرّ
ذر اإلن nnجيل وال ّ nكليم ف nnي ّ
ذر ال nnفرق nnان وال nّ nروح ف nnي ّ
رس nnول اهلل ف nnي ّ
األمر...
كتاب مبني ،ص129

!٢۲٧۷٢۲

 16كانون األ ّول/ديسمبر  5شهراملسائل
 ...فnnادع ال nنّاس إلnnى البحnnر األعnnظم الnnذي تnnم ّوج بnnاسnnمك الnnعليّ املحnnمود ،ث ّ nم ب ّ nلغ الnnناس مnnا
ن nزّل فnnي الnnبيان وال تnnصبر أقnّ nل مnnن آن ثnnم اءمnnر بnnالnnعرف وأعnnرض عnnن ا ّلnnذيnnنهم إلnnى وجnnهك ال
nجته ب nnني ع nnباده وب nnره nnان nnه ف nnي خ nnلقه ودل nnيله ف nnي
يnّ n
nتوج nnهون ،ق nnل أن nnا ج nnمال اهلل ف nnي األرض وح ّ n
مnملكته وسnبيله بnني بnريّnته إن أنnتم تnعلمون ،قnل مnن أعnرض عnنّي فnقد أعnرض عnن اهلل فnي أزل
اآلزال ومnnن نnnظر إل nيّ فnnقد نnnظر إلnnى اهلل الnnكريnnم الnnغفور .قnnل لnnن يnnت ّم إيnnمان أحnnد إالّ بnnال ّ nدخnnول
nسموات واألرض ودخnnل فnnيه املnnق ّدسnnون ا ّلnnذيnnنهم سnnكنوا فnnي
فnnي ظّ nلي وهnnذا ظnnليّ قnnد أحnnاط الّ n
رفnارف الخnلد ومnا اطّلع بnهم أحnد إالّ اهلل الnعزيnز املحnمود ،قnل يnا قnوم خnافnوا عnن اهلل ثّ nم ارحnموا
عnلى أنnفسكم وال تnبعدون عnن مnقام الnذي يnرفnع فnيه اسnم اهلل فnي ك ّnل حnنيٍ وآن وفnي ك ّnل عnشيٍّ
ٍ
ٍ
شيء إالّ بعد إذني إن أنتم تفقهون...
أحد من
وبكور ،قل لن يقبل اليوم من
لئالىء الحكمة ج ،2ص38

!٢۲٧۷٣۳

 17كانون األ ّول/ديسمبر  6شهراملسائل
 ...قnل يnا قnوم ال يnأخnذكnم االضnطراب إذا غnاب مnلكوت ظnهوري وسnكنت أمnواج بحnر بnيانnي إنّ
فnي ظnهوري لnحكم ٌة وفnي غnيبتي حnكم ٌة أخnرى مnا اطّnلع بnها إالّ اهلل الnفرد الnخبير .ونnراكnم مnن
ٍ
nجنود مnnن املnnإل األعnnلى وقnnبي ٍل مnnن املnnالئnnكة
أفnnقي األبnnهى ونnnنصر مnnن قnnام عnnلى نnnصرة أمnnري بn
أي ق nnلم ي nnأم nnرك nnم
أي أف nnق ي nnنادي nnكم ربّ nnكم األب nnهى وه nnل ع nnلمتم م nnن ّ
nقرب nnني ...ه nnل ت nnعرف nnون م nnن ّ
امل ّ n
ربّnnكم مnnالnnك األسnnماء ال وعnnمري لnnو عnnرفnnتم لnnتركnnتم ال ّ nدنnnيا مnnقبلني بnnالnnقلوب إلnnى شnnطر املnnحبوب
الصغير...
وأخذكم اهتزاز الكلمة على شأن يهتزّ منه العالم األكبر وكيف هذا العالم ّ
الكتاب األقدس ،ص17 – 16

!٢۲٧۷٤

 18كانون األ ّول/ديسمبر  7شهراملسائل
nيء وال ظnnهورهnnا بnnظهور شٍ n
 ...قnnل يnnا مnnأل األرض ال تnnقاسnnوا خnnلق اآليnnات بخnnلق شٍ n
nيء إن أنnnتم
ت nnعرف nnون ،ق nnل إ ّن اآلي nnات ب nnنفسها م nnرآت اهلل أل ّن ف nnيها ان nnطبعت ص nnفات اهلل إن أن nnتم ت nnشعرون،
وإنّnnها هnnي أ ّول خnnلق حnnكت عnnن اهلل فnnي ظnnهور أسnnمائnnه وصnnفاتnnه إن أنnnتم تnnفقهون ،وبnnها خnnلق
ور األمnn nر يnn nنفخ روح الnn nحيّ
اهلل خnn nلق مnn nا كnn nان ومnn nا يnn nكون إن أنnn nتم تشهnn nدون ،قnn nل إنّnn nها لُ n n
nص ُ
nحجة ا ّلnتي بnها ثnبت أمnر اهلل
الnحيوان فnي هnياكnل ا ّلnذيnنهم إلnى وجnه الnقدس ي ّ n
nتوجnهون ،وإنّnها ل ّ
م nnن ق nnبل ال nnقبل وي nnثبت إل nnى آخ nnر ال nnذي ال آخ nnر ل nnه إن أن nnتم ف nnيها ت nnتف ّكرون ،إ ّن ال nnذي nnن ي nnكفرون
بnn nآيnn nات اهلل ويnn nلعبون بnn nها أولnn nئك كnn nفروا بnn nاهلل فnn nي أزل اآلزال وأولnn nئك هnn nم الnn nذيnn nن بnn nنار اهلل ال
يnصطلون ،قnل يnا قnوم قnد ش ّnرعnنا لnكم شnرائnع األمnر وص َّnرفnنا اآليnات ل ّ
nعل أنnتم بnها تهnتدون ،قnل
إ ّن اهلل يمتحن الذين هم ي ّدعون اإليمان في أنفسهم وهذا ما رقم في ألواح عزٍّ مكنون...
لئالىء الحكمة ج ،2ص40

!٢۲٧۷٥

 19كانون األ ّول/ديسمبر  8شهراملسائل
 ...ق nnد رق nnم ع nnليكم ال ّ n
nضياف nnة ف nnي ك nّ nل شه ٍ nر م nّ nرةً واح nnدةً ول nnو ب nnامل nnاء إ ّن اهلل أراد أن ي nnؤ ّلnnف ب nnني
nفرقnnكم شnnئونnnات ال nنّفس والnnهوى كnnونnnوا
الnnقلوب ولnnو بnnأسnnباب الّ n
nسموات واألرضnnني .إيّnnاكnnم أن تّ n
كnnاألصnnابnnع فnnي الnnيد واألركnnان لnnلبدن كnnذلnnك يnnعظكم قnnلم الnnوحnnي إن أنnnتم مnnن املnnوقnnنني .فnnانnnظروا
nضرن nnا
ف nnي رح nnمة اهلل وأل nnطاف nnه إنّ nnه ي nnأم nnرك nnم ب nnما ي nnنفعكم ب nnعد إذ ك nnان غ nnنيًّا ع nnن ال nnعامل nnني .ل nnن ت ّ n
سيّئاتكم كما ال تنفعنا حسناتكم إنّما ندعوكم لوجه اهلل يشهد بذلك ّ
كل عالم ٍ بصي ٍر...
الكتاب األقدس ،ص17

 ...ق nnل ي nnا م nnأل االب nnن أاح nnتجبتم ب nnاس nnمي ع nnن ن nnفسي م nnا ل nnكم ال ت nnتف ّكرون ك nnنتم ن nnادي nnتم ربّ nnكم
nلما أتnى مnن سnماء الnقدم بمجnده األعnظم مnا أقnبلتم وكnنتم مnن الnغافnلني
املnختار بnالّ nليل والnنّهار ف ّ
nفريnnس ّيني اعnnتكفوا
فnnانnnظروا فnnي الnnذيnnن أعnnرضnnوا عnnن الnّ nروح إذ أتnnاهnnم بسnnلطان مnnبني كnnم مnnن الّ n
nلما فnnتح بnnاب الnnوصnnال وأشnnرق ال nنّور مnnن
فnnي الnnهياكnnل بnnاسnnمه وكnnانnnوا أن يn
nتضرعnnوا لnnفراقnnه فّ n
ّ
مش nnرق الج nnمال ك nnفروا ب nnاهلل ال nnعليّ ال nnعظيم وم nnا ف nnازوا ب nnلقائ nnه ب nnعد ال nnذي وع nnدوا ب nnه ف nnي ك nnتاب
إشعيا...
لوح األقدس ،كتاب مبني ،ص138

!٢۲٧۷٦

 20كانون األ ّول/ديسمبر  9شهراملسائل
 ...اس nnمعوا ي nnا ق nnوم ن nnداء اهلل ع nnن ه nnذا ال nnغصن امل nnبارك ال nnذي غ nnرس ف nnي ج nنّة الخ nnلد ب nnيد اهلل
الس nnلطان ال nnغال nnب الn nظّاه nnر املس nnتور امل nnشهود ،ب nnأنّ nnه ال إل nnه إالّ أن nnا امل nnهيمن ال nnقيّوم ق nnد خ nnلقت
ّn n
امل nnمكنات ج nnو ًدا م nnن ع nnندي وامل nnوج nnودات ف nnضالً مn nنّي وأن nnا امل nnقتدر ع nnلى م nnا أش nnاء وأن nnا امل nnلك
امل nnعبود ،وق nnد أرس nnلت ع nnليهم رس nالً ب nnال nnحقّ ل nnيب ّلغهم رس nnاالت اهلل ويه nnدي nnهم إل nnى س nnاح nnة ق nnدس
كح ُnمر مnفرور
مnبروك ،ومnن الnنّاس مnن غnفل وأعnرض عnن نnغمات اهلل وكnفر بnآيnاتnه وف ّnر عnن لnقائnه ُ n
عnnن قnnسورة اهلل الnnعليّ الnnعالnnي الnnكريnnم املnnقصود ،ومnnنهم مnnن أقnnبل إلnnى اهلل وانnnقطع عnّ nما سnnواه
وبnnلغ فnnي الnnقرب إلnnى مnnقام بnnدع ٍ مnnرفnnوع ،وشnnرب كnnوثnnر الnnفضل عnnن سnnاقnnي الnّ nروح ودخnnل بnnاسnnم
لجة بح ٍر مسجور...
اهلل في ّ
لئالىء الحكمة ج ،2ص43 – 42

!٢۲٧۷٧۷

 21كانون األ ّول/ديسمبر  10شهراملسائل
 ...ث ّ nم اعnnلم بnnأ ّن لّ n
nسورة املnnباركnnة إطnnالقnnات ش nتّى .وإنّnnها فnnي الnّ nرتnnبة
nلشمس الnnتي ن nزّلnnت فnnي الّ n
األ ّول nيّة ...سnٌّ nر مnnن سnّ nر اهلل وحnnرزٌ مnnن حnnرز اهلل ...أل ّن فnnي ذلnnك املnnقام إنّnnها هnnي نnnفس املnnشيّة
األ ّول nيّة وإشnnراق األحnnديّnnة .تج ّ nلت بnnنفسها عnnلى اآلفnnاق واسnnتضاء مnnنها مnnن أقnnبل إلnnيها ...ث nمّ
فnي مnقام تُnطلق عnلى أنnبياء اهلل وصnفوتnه ألنّnهم شnموس أسnمائnه وصnفاتnه بnني خnلقه لnوالهnم مnا
اس nnتضاء أحٌ n nد ب nnأن nnوار ال nnعرف nnان ...وف nnي م nnقام تُ nnطلق ع nnلى أول nnياء اهلل وأو ّدائ nnه ألن nnهم ش nnموس
الnواليnة بnني الnبريّnة لnوالهnم ألخnذت الnظّلمة مnن عnلى األرض كّ nلها إالّ مnن شnاء ربّnك ...وفnي مnقام
nمسا مشnرقً nة عnلى
تُnطلق عnلى األسnماء الnحسنى بnحيث ك ّnل اسnم ٍ مnن أسnمائnه تnعالnى يnكون ش ً
اآلفnnاق ...ثّ nم اعnnلم بnnأنّnnه تnnبارك وتnnعالnnى أقnnسم لnnنبيّه بnnشمس األلnnوهnيّة .وشnnمس الnnواليnnة .وشnnمس
املnn nشيّة .وشnn nمس اإلرادة .وشnn nمس األسnn nماء وأنnn nوار هnn nذه الّ n n
nشموس وإشnn nراقnn nه ّن وتج ّ n nلياتnn nهنّ
ّ
السماء املرتفعة...
وظهوراته ّن وتأثيراتهنّ.
وبالشمس الظّاهرة املشرقة عن أفق هذه ّ
ّ
والشمس ،املجموعة الكبيرة ،ص12 – 6
تفسير سورة

!٢۲٧۷٨۸

 22كانون األ ّول/ديسمبر  11شهراملسائل
رأس الفطنة
يدي اهلل امللك العزيز املختار.
هو االقرار باالفتقار والخضوع باالختيار بني ّ
ّ
والشجاعة
رأس القدرة
هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه.
رأس اإلحسان
هو إظهار العبد بما أنعمه اهلل وشكره في ّ
كل األحوال وجميع األحيان.
رأس التّجارة
nيء عnن ك ّnل ش ٍ
nيء وبnدونnه يnفتقر ك ّnل ش ٍ
nيء عnن ك ّnل ش ٍ
هnو حnبّي .بnه يسnتغني ك ّnل ش ٍ
nيء وهnذا مnا
رقم من قلم عزٍّ منير.
لوح "أصل ّ
كل خير" ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص136 – 134

!٢۲٧۷٩۹

 23كانون األ ّول/ديسمبر  12شهراملسائل
nسائnل فnاعnلم بnأ ّن الnنّاس يفتخnرون بnالnعلم ويnمدحnونnه لnك ّن الnعبد أشnكو مnنه .لnواله
 ...يnا أيّnها ال ّ
مnnا حnnبس الnnبهاء فnnي سnnجن ع ّ nكاء بnnال nذّ ّلnnة الnnكبرى ومnnا شnnرب كnnأس الnnبالء مnnن يnnد األعnnداء .إنّ
الnبيان أبnعدنnي ،وعnلم املnعانnي أنnزلnني ،وبnذكnر الnوصnل انnفصلت أركnانnي ،واإليnجاز صnار سnبب
nصرف صnرفnني عnن ال ّnراحnة ،والnنحو مnحا عnن الnقلوب سnروري
اإلطnناب فnي ض ّnري وبnالئnي ،وال ّ
وبnnهجتي ،وعnnلمي بnnأسnnرار اهلل صnnار سnnالسnnل عnnنقي .مnnع ذلnnك كnnيف أقnnدر أن أذكnnر مnnا سnnألnnت
فnnي اآليnnات الnnتي ن nزّلnnت مnnن جnnبروت الnnعزّة والnnعظمة وعجnnزت عnnن إدراكnnها أفnnئدة أولnnي ال nنّهى،
ومnا طnارت إلnى هnواء مnعانnيها طnيور قnلوب أولnي الnحجى .قnد قnرض جnناحnي بnمقراض الحسnد
nناحnnا لnnيطير فnnي هnnواء املnnعانnnي
والnnبغضاء .لnnو وجnnد هnnذا الnطّير املnnقطوعnnة الnnقوادم والnnخوافnnي جnً n
nغرد ع nnلى أف nnنان دوح nnة ال nnعلم وال nتّبيان ب nnما ت nnطير ب nnه أف nnئدة املخ nnلصني إل nnى س nnماء
وال nnبيان وي ّ n
ّ
الشوق واالنجذاب بحيث يرون تج ّليات ر ّبهم العزيز الو ّهاب...
ّ
والشمس ،املجموعة الكبيرة ،ص6 – 5
تفسير سورة

!٢۲٨۸٠۰

 24كانون األ ّول/ديسمبر  13شهراملسائل
 ...واذك nnر إذا أف nnتى ع nnلى ق nnتله م nnن ك nnان أع nnلم ع nnلماء م nnصره ف nnي ع nnصره وآم nnن ب nnه م nnن ك nnان
يnnصطاد الnnحوت فnnاعnnتبر وكnnن مnnن املnnتذ ّكnnريnnن .كnnذلnnك فnnانnnظر فnnي هnnذا ال nزّمnnان كnnم مnnن الnّ nرهnnبان
nقربnnوا إلnnيه وكnnانnnوا مnnن املnnبعديnnن.
اعnnتكفوا فnnي الnnكنائnnس ويnnدعnnون الnّ nروح فّ n
nلما أتnnى بnnالnnحقّ مnnا تّ n
nقرون
طnوبnى ملnن تnركnهم وأقnبل إلnى مnقصود مnن فnي ال ّ
nسموات واألرضnني .يnقرأون اإلنnجيل وال ي ّ
ب الجnليل بnعد الnذي أتnى بnملكوتnه املnق ّدس الnعزيnز الجnميل .قnل إنّnا جnئنا لnكم وحnملنا مnكاره
nلر ّ
ل ّ
الّ nدنnnيا لnnخالصnnكم .أتهnnربnnون مnnن الnnذي فnnدى نnnفسه لnnحياتnnكم اتّnnقوا اهلل يnnا مnnأل الnّ nروح وال تnnعقبوا
كnّ nل عnnالnم ٍ بnnعيد ...أن افnnتحوا أبnnواب قnnلوبnnكم إ ّن الnّ nروح قnnائnnم خnnلفها مnnا لnnكم أن تnnبعدوا مnnن أراد
nقر م nnنير .ق nnل إنّ nnا ف nnتحنا ل nnكم أب nnواب امل nnلكوت ه nnل أن nnتم ت nnغلقون ع nnلى وج nnهي
nقرب nnكم إل nnى م ٍّ n
أن ي ّ n
أبواب البيوت إ ْن هذا إالّ خطأ ٌ كبير...
لوح األقدس ،كتاب مبني ،ص 139

!٢۲٨۸١۱

 25كانون األ ّول/ديسمبر  14شهراملسائل
 ...قnل قnد جnاء األب وكnمل مnا وعnدتnم بnه فnي مnلكوت اهلل هnذه الnكلمة الnتي سnترهnا االبnن إذ قnال
nلما ت ّ nم املnnيقات وأتnnى الnnوقnnت أشnnرقnnت الnnكلمة مnnن أفnnق املnnشيّة
ملnnن حnnولnnه أنnnتم الnnيوم تحnnملونnnها فّ n
nساعnnة ا ّلnnتي سnnترنnnا
nمسكوا بnnها ...قnnد قnnضت الّ n
إيّnnاكnnم يnnا مnnأل االبnnن أن تnnدعnnوهnnا عnnن ورائnnكم تّ n
ع ال nنّاس
nقربnnني ...إنّnnا فnnي بnnحبوحnnة الnnبالء نnnد ُ
عnnلمها عnّ nمن عnnلى األرض ك ّ nلها وعnnن املnnالئnnكة املّ n
إل nnى اهلل م nnال nnك األس nnماء ،ق nnل أن اس nnت ِب ُقوا إل nnى م nnا وع nnدت nnم ب nnه ف nnي ك nnتب اهلل وال تس nnلكوا س nnبيل
حnnبس جسnnدي لnnعتق أنnnفسكم أن أقnnبلوا إلnnى الnnوجnnه وال ت nتّبعوا كnّ nل ج nبّا ٍر عnnنيد.
الnnجاهnnلني .قnnد ُn
إنّnه قnد قnبل الnذّ ّلnة الnكبرى لnعزّكnم وأنnتم فnي وادي الnغفلة تnحبرون إنّnه فnي أخnرب الnبيوت ألجnلكم
nصاروخ الnذي كnان أن يnنادي فnي ب ّnريّnة
وأنnتم فnي الnقصور قnاعnدون .قnل أمnا سnمعتم صnوت ال ّ
nحجة والnnبرهnnان
ّn
الnnبيان
ويبشnnركnnم بnnربّnnكم الnّ nرحnnمن أال إنّnnه قnnد أتnnى بnnالnnحقّ فnnي ظnnلل ال nتّبيان بnnالّ n
وويل ّ
ٌ
لكل منك ٍر مريب...
واملوحدون يرون امللكوت أمام وجهه طوبى ملن أقبل إليه
ّ
لوح األقدس ،كتاب مبني ،ص140

!٢۲٨۸٢۲

 26كانون األ ّول/ديسمبر  15شهراملسائل
nمسكوا
nتوجnnه إلnnى مnnن تnّ n
 ...قnnل إنّnnا نnnريnnد مnnن أراد ربّnnه ونnّ n
nوجnnه إلnnى اهلل بnnالnَّ nر ْوح والnّ nريnnحان ،قnnل تّ n
nبر وال nتّقوى يشه nnد ب nnذل nnك ق nnلمه
ب nnال nnعدل ال nnخال nnص وب nnما أم nnرت nnم ب nnه ف nnي ال nnكتاب ،إنّ nnه أم nnرك nnم ب nnال ّ n
األعnلى وعnن ورائnه مnنزّل اآليnات ،نnوصnيكم بnتقوى اهلل ومnا يnرتnفع بnه أمnره بnني الnعباد ،عnاشnروا
مnع الnعباد بnال ّnروح وال ّnريnحان وذ ّكnnروهnم بnالnحكمة بnما يnنفعهم فnي املnبدإ واملnآب ،لnيس ألح ٍnد أن
ع اهلل أن يnnكتب ملnnن أراده أجnnر مnnن فnnاز بnnرضnnاء ربّnnه مnnالnnك األنnnام ،ال
nتوجnnه إلnnى املnnظلوم إنّnnه يnnد ُ
يّ n
تحnزنnوا مnن الّ nدنnيا وشnدائnدهnا قnد خnلق ال ّnرخnاء لnكم وك ّnل اليسnر يnطوف حnولnكم وسnوف يظهnر لnكم
مnا أراد ،إنَّnا قnلنا مnن قnبل يnدخnل مnن خnرج ويخnرج مnن دخnل قnد ظهnر مnن أردنnاه فnي الnظّاهnر
وما أردناه من الباطن األ ّول نخبرك به لتكون على علم ٍ من لدن ربّك العزيز العالّم...
لئال -الحكمة ج ،1ص237

!٢۲٨۸٣۳

 27كانون األ ّول/ديسمبر  16شهراملسائل
 ...قnnل الnnباليnnا ده ٌ nن لهnnذا املnnصباح وبnnها يnnزداد نnnوره إن كnnنتم مnnن الnnعارفnnني .قnnل إ ّن اإلعnnراض
ٍ
ٍ
من ّ
معرض
مناد لهذا األمر وبه انتشر أمر اهلل وظهوره بني العاملني...
كل
يnn nا ذبnn nيحي الnّ n nروح لnn nك وملnn nن أنnn nس بnn nك ووجnn nد مnn nنك عnn nرفnn nي وسnn nمع مnn nنك مnn nا يُط ّهnn nر بnn nه أفnn nئدة
وردت ف nnي ش nnاط -البح nnر األع nnظم واس nnمع ن nnداء ك nّ nل ال nذّ ّرات ه nnذا
ال nnقاص nnدي nnن .اش nnكر اهلل ب nnما
َ
ملnحبوب الnعالnم ويnظلمه أهnل الnعالnم وال يnعرفnون ا ّلnnذي يnدعnونnه فnي ك ّnل حnني ...قnل إنّnه لnو يnتك ّلم
ب ٍ
nكلمة تnكون أحnلى عnن كnلمات الnعاملnني .هnذا يnوم لnو أدركnه مح ّnمد رسnول اهلل لnقال قnد عnرفnناك
يnا مnقصود املnرسnلني .ولnو أدركnه الخnليل لnيضع وجnهه عnلى الnتّراب خnاضً nعا هلل ر ّبnك ويnقول قnد
nسموات واألرضnnني .وأشهnnدتnnني مnnلكوت أمnnرك وجnnبروت
اطnnمأ ّن قnnلبي يnnا إلnnه مnnن فnnي مnnلكوت الّ n
اقnتدارك أشهnد بnظهورك اطnمأنّnت أفnئدة املnقبلني .لnو أدركnه الnكليم لnيقول لnك الحnمد بnما أريnتني
جمالك وجعلتني من الزّائرين...
الرئيس ،املجموعة الكبيرة ،ص94 – 92
لوح ّ

!٢۲٨۸٤

 28كانون األ ّول/ديسمبر  17شهراملسائل
 ...ل nnو ي nnعرف أح nnد ح nnكم ال ِ nبدع ف nnي ه nnذا ال nظّهور ل nnيطير م nnن ال ّ n
nشوق إل nnى اهلل ال nnواح nnد ال nnفرد
الnnخبير ،قnnل هnnذا لnnذكnnر الnnذي ال يnnقترن بnnه األذكnnار وهnnذا لnnبديnnع الnnذي ال تnnحويnnه األفnnكار كnnذلnnك
مبش ًnرا لهnذا االسnم الnعظيم ،وا ّلnذيnن انnقطعوا
ّn n
قnضي األمnر مnن قnلم ربّnكم املnختار ا ّلnذي جnعلناه
ع ّnما سnواه أولnئك لnهم حّ n
ظ مnن عnرفnان هnذا املnقام األمnنع األعnزّ األعnظم الnبديnع ،طnوبnى ملnن نnظر
nتمس ًكا بnما عnند بnريّnتي
إلnى أمnري بnعيني أال إنّnه مnن الnعارفnني ،مnن كnان نnاظ ًnرا إلnى دونnي أو م ّ
nصفر
nكف الّ n
إنّnnه بَ ُ nعد عnnن قnnربnnي و ُمnnنع عnnن عnnرفnnانnnي أال إنّnnه مnnن الnnهالnnكني ،عnnليكم يnnا أح nبّائnnي بّ n
ع ّnما فnي أيnدي الnنّاس كnذلnك أمnرتnم فnي األلnواح مnن لnدن عnليم ٍ حnكيم ،قnد خnلقت اآلذان إلصnغاء
ندائي والقلوب لإلقبال إلى كعبة عرفاني والعيون للنّظر إلى أفقي املشرق املنير...
لئال -الحكمة ج ،2ص158 – 157

!٢۲٨۸٥

 29كانون األ ّول/ديسمبر  18شهراملسائل
 ...هnnل يnnقوم مnnع أمnnره مnnن شnnي ٌء أو يعجnnزه ظnnلم ا ّلnnذيnnن ظnnلموا ال ونnnفسي الnnحقّ  .سnnوف يnnرون
nوح nnدون أع nnالم األم nnر ع nnلى أع nnلى األع nnالم إ ّن ربّ nnك ك nnان ع nnلى ك nّ nل ش ٍ n
nيء ق nnدي nً nرا .ق nnل ي nnا م nnأل
امل n ّ n
nعشاق الnnيوم يnnومnnكم بnnما طnnلع نnيّر اآلفnnاق أن أقnnبلوا إلnnيه بٍ n
الّ n
nنيرا .قnnد
nقلب كnnان بnnأنnnوار الnnعرش مً n
تnزيّnن رأس الnبهاء بnأكnليل الnبالء كnذلnك قnضي األمnر فnي لnوح كnان بnخاتnم اهلل مnختو ًnمnا .إيّnاك أن
يnمنعك الnبالء عnن ذكnر ربّnك مnالnك األسnماء .دع الnكائnنات عnن ورائnك إنّnه يnكفيك بnالnحقّ إنّnه كnان
عnلى ك ّnل ش ٍ
nكيما ال تnيأس مnن روح اهلل ورحnمته طnوبnى ملnن انnقطع واتّخnذ إلnيه سnبيالً .مnن
nيء ح ً
املشnركnني مnن اعnترض عnلى اهلل واتّخnذ ال ّ
nشيطان لnنفسه خnليالً ...هnذا سnراج ال ّnرحnمن ملnن فnي
األكnوان واسnمه األعnظم بnني األمnم طnوبnى ملnن أقnبل إلnيه واس ّ
nتظل فnي ظ ّnل سnرادق كnان بnاسnم
اهلل مرفو ًعا...
كتاب مبني ،ص135

!٢۲٨۸٦

 30كانون األ ّول/ديسمبر  19شهراملسائل
 ...وفnnدى أحnnد مnnن األح nبّاء بnnنفسه وقnnطع حنجnnره بnnيده ح nبًّا هلل هnnذا مnnا ال سnnمعناه مnnن قnnرون
nهارا لnقدرتnه إنّnه هnو املnقتدر الnقديnر .والnذي قnطع
األ ّولnني .هnذا مnا اخ ّ
nتصه اهلل بهnذا الnظّهور إظ ً
حنجnn nره فnn nي الnn nعراق إنّnn nه ملnn nحبوب ّ
nجة اهلل عnn nلى
الشهnn nداء وسnn nلطانnn nهم ومnn nا ظهnn nر مnn nنه كnn nان حّ n n
الnخالئnق أجnمعني .أولnئك أثّnرت فnيهم كnلمة اهلل وذاقnوا حnالوة الnذّكnر وأخnذتnهم نnفحات الnوصnال
بnnحيث انnnقطعوا عnّ nمن عnnلى األرض ك ّ nلها وأقnnبلوا إلnnى الnnوجnnه بnnوجnٍ nه مnnني ٍر .ولnnو ظهnnر مnnنهم مnnا ال
أذن اهلل لnnهم ولnnكن عnnفا عnnنهم فnnضالً مnnن عnnنده إنّnnه هnnو الnnغفور الnّ nرحnnيم .أخnnذهnnم جnnذب الnnجبّار
بnحيث أخnذ عnن كnفّهم زمnام االخnتيار إلnى أن عnرجnوا إلnى مnقام املnكاشnفة والnحضور بnني يnديّ
اهلل العزيز العليم...
الرئيس ،الجموعة الكبيرة ،ص92 – 91
لوح ّ

!٢۲٨۸٧۷

 31كانون األ ّول/ديسمبر  1شهر ّ
الشرف
nصدق والnوفnاء وبnتقوى اهلل الnعزيnز الnحكيم ...عnليكم
 ...نnوصnيكم يnا عnباد ال ّnرحnمن بnاألمnانnة وال ّ
ب nnاالس nnتقام nnة ث ّ nم ع nnليكم ب nnاالس nnتقام nnة ل nnئالّ ت nnزل أق nnدام nnكم ع nnن ص ٍ n
nراط مس nnتقيم ،ق nnل ه nnذا أع nnظم
وصnيّتي وأكnبر أمnانnتي لnكم وبnينكم أن احnفظوهnا ثّ nم اجnعلوهnا أمnام عnيونnكم واهلل عnلى مnا أقnول
وصnينا أحnبّائnي ا ّلnذيnن طnاروا فnي هnوائnي وشnربnوا رحnيق بnيانnي بnاالسnتقامnة الnكبرى
وكnيل ،إنّnا ّ n n n
ف nnي ل nnوح nnي وورق nnتي وزب nnري وص nnحفي وك nnتبي يشه nnد ب nnذل nnك ق nnلمي وم nnدادي وإص nnبعي وي nnدي
وعضدي وأذني وبصري وشعراتي وجوارحي ولساني النّاطق األمني...
لئال -الحكمة ج ،1ص114 – 113

!٢۲٨۸٨۸

 1كانون الثّاني /يناير  2شهر ّ
الشرف
nبلت إلnnى
 ...طnnوبnnى لnnك يnnا صnnادق بnnما وفّnnيت بnnميثاقnnي ومnnا نnnسيت عهnnدي ومnnا نnnبذت ذكnnري ،أقَ n
nيرا ف nnي ح nبّي وم nnسجونً nnا ف nnي س nnبيلي
وج nnهي وذق nnت ح nnالوة ذك nnري وث nnنائ nnي إل nnى أن ص َ n
nرت أس ً n
ومnnطرو ًدا فnnي هnnوائnnي وغnnري nبًا فnnي الnnبالد السnnمي وعnnظمة أمnnري ،فnnونnnفسي لnnكم الnnجنان ك ّ nلها
ٍ
nلطان مnبني .فnونnفسي الnحقّ لnو يnنظر أحnد بnعيني مnن ا ّلnذيnن
سnوف تnرون أنnفسكم فnي عnز ٍّة وس
ومس nnتهم امل nnكاره الس nnمي ي nnرى ال nnورى ع nnن ورائ nnه ...ق nnد كn nنّا م nnعك إذ
ّn n
ط nnاف nnوا ح nnول س nnرادق nnي
أخnذت وحبسnت وخnرجnت مnن وطnنك ،إيّnاك أن يحnزنnك مnا ورد عnليك إ ّن أمnري عnظيم عnظيم .قnل
nتفرق ب nnه ال nnكلمة وخ nnذوا م nnا ت nnجتمع ب nnه ال nnقلوب وتس nnتري nnح ب nnه ص nnدور
ي nnا أحn nبّائ nnي دع nnوا م nnا ت ّ n
املخnلصني .واذكnر إذ دخnلت فnي الnعراق وكسnر اهلل بnك شnوكnة املnعتديnن .طnوبnى أل ّnمnك إذ دخnلت
بيت ربّها وبها اضطربت أفئدة املشركات وقلوب املشركني...
كتاب مبني ،ص367

!٢۲٨۸٩۹

 2كانون الثّاني /يناير  3شهر ّ
الشرف
...قnم عnلى خnدمnة مnوالك الnقديnم بnقلبك وبnصرك وسnمعك ولnسانnك وك ّnل أركnانnك ،كnذلnك أمnرك مnن
nسا عnلى قnطب الnباليnا وال ّnرزايnا ،اجnعل رجnليك مnن الحnديnد فnي أمnري ،ولnسانnك سnيفًا
كnان جnال ً
nتوجً nها إلnى جnمالnي املشnرق
ذا فnمني فnي ذكnري وثnنائnي ،وبnصرك نnاظ ًnرا إلnى شnطري ،وقnلبك م ّn
املnنير ،قnم بnني األخnيار واألشnرار بnاسnم ربّnك الnعزيnز املnختار ،ثّ nم أضnرم فnي قnلوبnهم نnار ذكnري
ويتوجه به اآلخر...
وثنائي ليزداد به األ ّول
ّ
اقتدارات ،ص296

!٢۲٩۹٠۰

 3كانون الثّاني /يناير  4شهر ّ
الشرف
 ...ي nnا أم nnتي ف nnاع nnلمي أنّ nnا ب nnعثنا ال nnعناي nnة ع nnلى ه nnيكل ال ّ nلوح وأرس nnلناه إل nnيك لتفتخ nnري ب nnه ب nnني
ال nnعامل nnني .إنّ nnا وردن nnا ب nnيتك ح nnني غ nnفلتك ع nnنه وم nnا اس nnتنشقنا م nnنه رائ nnحة ال nnقدس ،ك nnذل nnك ي nnنبّئك
وغسnnلوا ل nnباس nnكم ع nّ nما ي nnكره nnه اهلل ،ك nnذل nnك ي nnعظكم ال nnعظيم .إنّ nnا
ّn
ال nnخبير .ن nظّفوا ي nnا ق nnوم ب nnيوت nnكم
nحب الّ n nلطاف nnة ف nnي ك nّ nل األح nnوال إيّ nnاك nnم أن ت nnتجاوزوا ع nّ nما أم nnرت nnم ب nnه ف nnي ك nnتاب اهلل ال nnعزي nnز
نّ n
nصوف والnقطن
الحnميد .زيّnنوا هnياكnلكم بnلباس الnتّقوى إنّnه لnم يnكن مnن الخnرقnة الخnلقة وال مnن ال ّ
ال nnبال nnية ،ب nnل إنّ nnه م nnن ال ّ nلطاف nnة وال nnحجى ال nnذي ي nnمنعكم ع nnن ال nnهوى ه nnذا ل nnهو ال nnحقّ ل nnو أن nnتم م nnن
ال nnعارف nnني .ك nnون nnوا ف nnي غ nnاي nnة ال ّ nلطاف nnة ،إ ّن ال nnذي ل nnيس ل nnه ل nnطاف nnة ل nnن يج nnد ن nnفحات ال nّ nرح nnمن وال
غسnnلوا م nnا ي nnكره nnه ال nnفطرة
يس nnتأن nnس م nnعه أه nnل ال nّ nرض nnوان اتّ nnقوا اهلل وال ت nnكون nnن م nnن ال nnجاه nnلنيn ّ .
الس nnليمة ك nnذل nnك أم nnرت nnم م nnن ق nnبل ...أن اتّ nnبعوا م nnا أم nnرن nnاك nnم ب nnه ف nnي األل nnواح إيّ nnاك nnم أن تn nتّبعوا
الغافلني...
كتاب مبني ،ص369

!٢۲٩۹١۱

 4كانون الثّاني /يناير  5شهر ّ
الشرف
 ...قnnل يnnا أرض ال nطّاء قnnد جِ n
nئت مnnن شnnطر الnnعظمة والnnجالل بnnنبأ اهلل املnnقتدر الnnعزيnnز الحnnميد.
قnnد تnnض ّوع عnnرف الnّ nرحnnمن فnnي اإلمnnكان ،أقnnبلوا بnnالnnقلوب ال nنّوراء وال تnnكون ّ nن مnnن املnnتو ّقnnفني .أن nتِ
ال nnذي ج nnعلك اهلل مش nnرق ظ nnهوره وم nnطلع آي nnات nnه وم ِ n
nعدن ح nnكمته ومخ nnزن ل nnئال -ب nnيان nnه ال nnبدي nnع.
بلقائك واتخذ لنفسه مقا ًما ِ
ِ
ونعيما ِ
لك وملن سكن ِ
طوبى ِ
فيك ...
لك وملن فاز
فيك
ً
مائدة آسماني ج ،8ص170 – 169

!٢۲٩۹٢۲

 5كانون الثّاني /يناير  6شهر ّ
الشرف
 ...كnn nتاب ن n nزّل بnn nالnn nحقّ لnn nقوم يnn nفقهون .ويnn nأمnn nر ال n nنّاس بnn nالnn nعدل وال n nتّقى ويnn nمنعهم عnn nن الnn nبغي
والnفحشاء ل ّ
nعل الnنّاس هnم يnنتهون ...قnل يnا قnوم أن اعnملوا مnا أمnرتnم بnه فnي األلnواح وال تnتّبعوا
ظnnنون املفسnnديnnن الnnذيnnن يnnرتnnكبون الnnفحشاء وينسnnبونnnه إلnnى اهلل املnnق ّدس الnnعزيnnز املnnنيع .قnnل إنّnnا
قnnبلنا الّ n
nض ّراء والnnبأسnnاء لnnتنزيnnه أنnnفسكم مnnا لnnكم ال تnnكون ّ nن مnnن املnnتف ّكريnnن .تnnاهلل مnnن تnnف ّكر فnnي
ض ّnرنnا لnيذوب مnن نnار الحnزن ...إ ّن ح ّnملنا الnباليnا كّ nلها لnتطهير أنnفسكم وأنnتم مnن الnغافnلني...
ق nnل ي nnنبغي ل ّ n
س nnا ع nّ nما ي nnكره nnه امل nnأل األع nnلى ...ق nnل
nكل م nnن تش nبّث به nnذا ال nذّي nnل ب nnأن ي nnكون م nnق ّد ًn n
أتّ nدعnnون حnبّي وتnnرتnnكبون مnnا يحnnزن بnnه قnnلبي مnnا لnnكم ال تnnفقهون ...إنّnnا نnnراكnnم فnnي أعnnمالnnكم إذا
وجnدنnا مnنها ال ّnرائnحة املnق ّدسnة الnطّ ّيبة نnص ّلي عnليكم وبnذلnك يnنطق لnسان أهnل الnفردوس بnذكnركnم
املقربني...
وثنائكم بني
ّ
كتاب مبني ،ص373

!٢۲٩۹٣۳

 6كانون الثّاني /يناير  7شهر ّ
الشرف
 ...أ ّnمnا مnا سnألnت فnي املnعاد ،فnاعnلم بnأ ّن الnعود مnثل الnبدء كnما أنnت تشهnد الnبدء كnذلnك فnاشهnد
الnعود وكnن مnن املnشاهnديnن .بnل فnاشهnد الnبدء نnفس الnعود وكnذلnك بnالnعكس لnتكون عnلى بnصيرةٍ
مnnنير .ثّ nم اعnnلم بnnأ ّن كnّ nل األشnnياء فnnي كnّ nل حnnني تnnبدأ وتnnعود بnnأمnnر ربّnnك املnnقتدر الnnقديnnر .وأ ّمnnا عnnود
الnnذي هnnو مnnقصود اهلل فnnي ألnnواحnnه الnnقدس nيّ املnnنيع وأخnnبر بnnه عnnباده هnnو مnnوعnnود املnnمكنات فnnي
يnوم الnقيامnة ،وهnذا أصnل الnعود كnما شهnدت فnي أيّnام اهلل وكnنت مnن ال ّ
nشاهnديnن .وإنّnه لnو يnعيد
كnّ nل األسnnماء فnnي اس nم ٍ وكnّ nل ال nنّفوس فnnي نٍ n
nفس لnnيقدر ...وهnnذا الnnعود يnnتح ّقق بnnأمnnره فnnيما أراد
وإنّnه لnهو الnفاعnل املnريnد .وإنّnك ال تشهnد فnي ال ّnرجnع والnعود إالّ مnا حّ nقق بnه هnذان وهnو كnلمة ربّnك
الnnعزيnnز الnnعليم مnnثالً لnnو يnnأخnnذ كnفًّا مnnن الnطّني هnnذا لnnهو الnذّي اتّnnبعتموه مnnن قnnبل هnnذا لnnحقّ بnnمثل
ٍ
ألحد أن يعترض عليه ألنّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد...
وجوده وليس
مائدة آسماني ج ،1ص11 – 10

!٢۲٩۹٤

 7كانون الثّاني /يناير  8شهر ّ
الشرف
 ...وأ ّمnا مnا سnألnت فnي فnرق الnقائnم والnقيّوم فnاعnلم بnأ ّن الnفرق بnني االسnمني مnا يnرى بnني األعnظم
والnnعظيم وهnnذا مnnا ب nيّنه مnnحبوبnnي مnnن قnnبل وإنّnnا ذكnnرنnnاه فnnي كٍ n
nتاب بnnديnnع ومnnا أراد بnnذلnnك إالّ أن
يnnخبر الnnناس بnnأ ّن ا ّلnnذي يظهnnر إنّnnه أعnnظم عnّ nما ظهnnر وهnnو الnnقيّوم عnnلى الnnقائnnم وهnnذا لnnهو الnnحقّ
يشه nnد ب nnه ل nnسان ال nّ nرح nnمن ف nnي ج nnبروت ال nnبيان اع nnرف ث ّ nم اس nnتغن ب nnه ع nnن ال nnعامل nnني وإذا ي nnنادي
ٍ
nلطان مnبنيٍ
الnقائnم عnلى يnمني الnعرش ويnقول يnا مnأل الnبيان تnاهلل هnذا لnهو الnقيّوم قnد جnائnكم بس
وه nnذا ل nnهو األع nnظم ال nnذي سج nnد ل nnوج nnهه ك nّ nل أع nnظم وع nnظيم وم nnا اس nnتعلى االس nnم األع nnظم إالّ
لnتعظيمه عnند ظnهورات سnلطنته ومnا غnلب الnقيّوم إالّ لnفنائnه فnي سnاحnته كnذلnك كnان األمnر ولnكنّ
النّاس هم محتجبون...
اقتدارات ،ص61 – 60

!٢۲٩۹٥

 8كانون الثّاني /يناير  9شهر ّ
الشرف
 ...قnد مnاج بحnر الnبالء وأحnاطnت األمnواج فُnلك اهلل املnهيمن الnقيّوم .أن يnا مnالّح ال تnضطرب مnن
األريnnاح إ ّن فnnالnnق اإلصnnباح مnnعك فnnي هnnذه الnظّلمة الnnتي أحnnاطnnت الnnعاملnnني .تnnو ّكnnل عnnلى اهلل فnnي
ك ّnل األحnوال وال تnخف مnن هnبوب عnواصnف الnبغضاء ،أن اسnتعذ بnاهلل ربّnك املnقتدر الnعليم .إنّnه
ٍ
nلطان مnن عnنده إنّnه لnهو الnعليم الnحكيم .فnي بnحبوحnة الnظّلمة كnان مشnر ًقnnا
يnحفظ مnن يnشاء بس
ٍ
nسموات واألرض nnني .إنّ nnا ف nnي ت nnلك ال nnحال nnة ن nnدع nnو ال nnبريّ nnة إل nnى اهلل وال
بn
nضياء أح nnاط م nnن ف nnي ال ّ n
nسارق مnnا نnزّل مnnن لnnدى
يnnخ ّوفnnنا اجnnتماع الnnذيnnنهم كnnفروا بnnاهلل إذ أتnnى بnnأمٍ nر بnnديnnع .قnnد سnnرق الّ n
ال nnعرش وأح nnضره ل nnدى ا ّلnnذي nnن ي nnحكمون ع nnلى ال nnعباد ك nnذل nnك ف nnعل ذاك املش nnرك ال nnبعيد .ق nnل م nnت
بnغيظك يnا أيّnها الnجاهnل ،هnل تnظ ّن أنّnك تسnبقنا ،ال واسnمي الnذي بnه فnاحnت نnفحات ال ّnروح عnلى
ّ
كل صغي ٍر وكبير...
لوح االستنطاق ،مائدة آسماني ،ج ،4ص239

!٢۲٩۹٦

 9كانون الثّاني /يناير  10شهر ّ
الشرف
nغرار
 ...مnن الnنّاس مnن يnقعد ص ّ
nف الnنّعال طnلبًا لnصدر الnجالل قnل مnن أنnت يnا أيّnها الnغافnل ال ّ
ومnnنهم مnnن يّ nدعnnي الnnباطnnن وبnnاطnnن الnnباطnnن قnnل يnnا أيّnnها الnnكذّاب تnnاهلل مnnا عnnندك إنّnnه مnnن الnnقشور
ت nnرك nnناه nnا ل nnكم ك nnما ت nnترك ال nnعظام ل nnلكالب ...ق nnل ي nnا أيّ nnها امل nnوه nnوم إ ّن ال nnباط nnن وب nnاط nnن ال nnباط nnن
سnnا عnnن الnnباطnnن والnnظاهnnر إلnnى مnnا نnnهايnnة لnnها يnnطوف حnnول هnnذا
والnnباطnnن الnnذي جnnعله اهلل مnnق ّد ً n
ال nظّاهnnر الnnذي يnnنطق بnnالnnحقّ فnnي قnnطب الnnعالnnم قnnد ظهnnر االسnnم األعnnظم ومnnالnnك األمnnم وسnnلطان
ٍ
nمسك بهnذه الnعروة الnنّوراء الnتي بnها أشnرقnت األرض
nتقر إالّ ملnن ت ّ
nفر وال مس ّ
الnقدم لnيس ألحnد م ّ
nسماء والح ال nnعرش وال nثّرى وأض nnاء م nnلكوت األس nnماء وأن nnار األف nnق األع nnلى اتّ nnقوا ي nnا ق nnوم وال
وال ّ n
ت nتّبعوا أه nnواء ال nnذي nnن اتّ nnبعوا ال nnهوى وال أوه nnام ال nnذي nnن ق nnام nnوا ع nnلى امل nnكر ف nnي م nnلكوت اإلن nnشاء
nوجnnهوا بnnوجٍ n
nوه بnnيضاء وغnnر ٍر غnnراء إلnnى مnnطلع آيnnات ربّnnكم مnnالnnك اآلخnnرة واألولnnى كnnذلnnك قnnضي
تnّ n
السموات واألرضني...
األمر في ال ّلوح الذي جعله اهلل أ ّم األلواح ومصباح الفالح بني ّ
اقتدارات ،ص186 – 184

!٢۲٩۹٧۷

 10كانون الثّاني /يناير  11شهر ّ
الشرف
 ...أن أبس ْ n
ط ي َ nد الnnوجnnود عnnلى املnnمكنات وأصnnابnnع الnnكرم عnnلى الnnكائnnنات هnnذا يnnنبغي لnnك ولnnكن
ال nنّاس ال يnnعقلون .مnnن أقnnبل إلnnيك هnnذا مnnن فnnضلك ومnnن أعnnرض إ ّن ربّnnك لnnهو الnnغنيّ عnّ nما خnnلق
فnnي اإلمnnكان يشهnnد بnnذلnnك عnnبا ٌد مخnnلصون .سnnوف يnnبعث اهلل بnnك أيnnادي غnnالnnبة وأعnnضاء قnnاهnnرة
يخ nnرج ّ nن ع nnن خ nnلف األس nnتار وي nnنصر ّن ن nnفس ال nّ nرح nnمن ب nnني اإلم nnكان وي nnصيح ّن ب nnصيحة ت nnتميّز
nصدور كnذلnك رقnم فnي لnوح مسnطور ويظهnر ّن بسnطوة يnأخnذ الnخوف سّ nكان األرض عnلى
مnنها ال ّ
ش ٍ
nأن كّ nلهم يnضطربnون .إيّnاكnم أن تnسفكوا الّ nدمnاء أن أخnرجnوا سnيف الّ nلسان عnن غnمد الnبيان
أل ّن بnnه تnnفتح مnnدائnnن الnnقلوب إنّnnا رفnnعنا حnnكم الnnقتل عnnن بnnينكم إ ّن رحnnمتي سnnبقت املnnمكنات إن
أنnتم تnعلمون ثّ nم انnصروا ربّnكم ال ّnرحnمن بnسيف الnتّبيان إنّnه أحُّ nد مnن الnبيان وأغnلى مnنه لnو أنnتم
في كلمات ربّكم تنظرون...
سورة الهيكل ،كتاب مبني ص – 16

!٢۲٩۹٨۸

 11كانون الثّاني /يناير  12شهر ّ
الشرف
 ...يnnا ضnnياء كnnن فnnي الnnبأسnnاء صnnابnً nرا ،وفnnي األمnnور راض nيًا ،وفnnي الnnحقّ مnnوق nنًا ،وفnnي الnnخير
nعرضnnا ،وإل nnى ال nnحقّ راك ً n
nضا،
س nnار ًع nnا ،وف nnي اهلل ق nnان nتًا ،وع nnلى ال nنّاس س nnات nً nرا ،وع nnن ال nnهوى م n n nً n
nفورا ،وفnي العهnد قnائ ًnما ،وعnلى األمnر
ولnلعباد سnحابًnا ،وعnند الخnطإ عnطوفًnا ،ولnدى الnعصيان غ ً
nصدق عnnليك بnnهما ثnمّ
nتقيما ،كnnذلnnك يnnوصnnيك املnnظلوم ثّ nم بnnتقوى اهلل ثّ nم يnnوصnnيك بnnاألمnnانnnة والّ n
مسً n
عما أمر به في الكتاب.
عليك بهما طوبى لك وملن أحبّك لوجه اهلل وويل ملن أبغضك وأعرض ّ
آثار قلم أعلى ج ،2ص24

!٢۲٩۹٩۹

 12كانون الثّاني /يناير  13شهر ّ
الشرف
 ...أن يnnا هnnذا الnnهيكل قnnد جnnعلناك آيnnة ع nزّي بnnني مnnا كnnان ومnnا يnnكون ،وجnnعلناك آيnnة أمnnري بnnني
ِ
nعلناك مخnnزن
nسموات واألرض بnnقولnnي كnnن فnnيكون .أن يnnا هnnاء الnnهويّnnة فnnي هnnذا االسnnم قnnد جn
الّ n
مnnشيّتي ثّ nم مnnكمن إرادتnnي ملnnن فnnي مnnلكوت األمnnر والخnnلق .فnnضالً مnnن لnnدن مnnهيمن قnيّوم .أن يnnا
ِ
nعلناك مظهnnر سnnلطانnnي ومnnطلع أسnnمائnnي وأنnnا املnnقتدر عnnلى مnnا أقnnول.
يnnاء اسnnمي الnnقديnnر قnnد جn
ِ
nعلناك مشnرق كnرمnي بnني بnريّnتي ومnنبع جnودي بnني خnلقي .أنnا
أن يnا كnاف اسnمي الnكريnم قnد ج
nسموات واألرض وأن nnا ال nnحقّ
امل nnقتدر بس nnلطان nnي ل nnن ي nnعزب ع nnن ع nnلمي ش nnي ٌء ع nّ nما خ nnلق ب nnني ال ّ n
عالّم الغيوب.
سورة الهيكل ،كتاب مبني ،ص15

!٣۳٠۰٠۰

 13كانون الثّاني /يناير  14شهر ّ
الشرف
ٍ
nقره
 ...فّ n nلما س nnمعنا خ nnرج nnنا ع nnن ال nnبيت بس n
nلطان م nnبنيٍ وق nnلنا ي nnا مح nّ nمد خ nnرج ال nّ nروح ع nnن م ّ n
وخnnرجnnت مnnعه أرواح األصnnفياء ث ّ nم حnnقايnnق املnnرسnnلني إنّnnك إذًا فnnاشهnnد أهnnل مnnنظر األعnnلى فnnوق
رأسnnي ث ّ nم فnnي قnnبضتي حnnجج ال nنّب ّيني فnnافnnتح عnnيناك هnnذا لnnعليّ ث ّ nم محnّ nمد رسnnول اهلل قnnد طnnلع
ٍ
nلطان مnnبنيٍ ...قnnل لnnو يnnجتمع كnّ nل مnnن عnnلى األرض مnnن الnnعلماء والnnعرفnnاء ث nمّ
عnnن أفnnق الnnبيت بسn
والسnnالطnnني إنّnnني ألحnnضر تnnلقاء وجnnوهnnهم وأنnnطق بnnآيnnات اهلل املnnلك الnnعزيnnز الnnحكيم أنnnا
ّn
املnnلوك
nسموات واألرضnني قnد خnضعت اآليnات
ا ّلnذي ال أخnاف مnن أح ٍnد ولnو يnجتمع عnليّ ك ّnل مnن فnي ال ّ
لوجهي وخشعت األصوات لنغماتي األبدع البديع...
لوح املباهلة ،مائدة آسماني ج ،4ص279 – 278

!٣۳٠۰١۱

 14كانون الثّاني /يناير  15شهر ّ
الشرف
 ...إ ّن الnنّاس أكnnثرهnnم يسnnترضnnعون الnnيوم مnnن ثnnدي الnnغفلة والجهnnل ومnnا جnnائnnتهم أيّnnام فnnطامnnهم
ف nnكيف ب nnلوغ nnهم ل nnذا ال ت nnؤثّ nnر ف nnيهم ال nnكلمة ألن nnهم ال ي nnفقهون وال ي nnشعرون .وإنّ nnك ف nnاشه nnد ه nnؤالء
nصبيان كnيف يnشاء كnذلnك نnزّل مnن قnبل ولnك ّن الnنّاس هnم ال
الخnلق كnأغnنام يُnذهnبهم صnبيّ مnن ال ّ
يعرفون...
كتاب بديع ،ص3 – 2

!٣۳٠۰٢۲

 15كانون الثّاني /يناير  16شهر ّ
الشرف
...أن ي nnا مn nالّح ال nnقدس ف nnأح nnضر س nnفينة ال nnبقا ف nnي م nnإل األع nnلى فس nnبحان ربّ nnي األب nnهى ،ثn nمّ
أم nnسكه ع nnلى بح nnر ال nnقدم ب nnبدي nnع م nnن األس nnماء س nnبحان ربّ nnي األب nnهى .ث ّ nم أرك nnب ع nnليها ه nnياك nnل
الnّ nروح بnnاسnnم اهلل الnnعليّ األعnnلى فسnnبحان ربّnnي األبnnهى .إذا فnnأطnnلق زمnnام ال nفُلك ليجnnري عnnلى
قnnلزم الnnكبريnnاء لnnيصل أهnnلها إلnnى مnnواقnnع الnnقرب فnnي مnnكمن الnnبقاء فسnnبحان ربّnnي األبnnهى .وإذا
وصnلتهم إلnى شnاط -الnقدس سnاحnل بحnر الحnمراء فسnبحان ربّnي األبnهى .إذًا فnأخnرجnهم عnن
ّn n n
الnفُلك فnي هnذا املnقام األلnطف األخnفى فسnبحان ر ّبnي األبnهى .وهnذا مnقام ا ّلnذي فnيه تجّ nلى اهلل
بnnنار الجnnمال فnnي سnnدرة الnnبقاء فسnnبحان ر ّبnnي األبnnهى .وفnnيه خnnلعوا هnnياكnnل األمnnر نnnعل ال nنّفس
والnهوى فسnبحان ر ّبnي األبnهى .وفnيه يnطوف مnوسnى الnعزِّ بnجنود الnبقاء فسnبحان ر ّبnي األبnهى.
وه nnذا م nnقام ا ّل nnذي ل nnن يح nّ nرك ف nnيه س nnفينة األم nnر ول nnو ي nnقرء ع nnليها ك nّ nل األس nnماء فس nnبحان ر ّب nnي
األبهى...
لوح مالّح القدس ،طبع لجنة اآلثار األمريّة النكنهاين ،أملانيا

!٣۳٠۰٣۳

 16كانون الثّاني /يناير  17شهر ّ
الشرف
 ...فسnnبحان الnnذي ن nزّل اآليnnات بnnالnnحقّ ويnnنزّل بnnأمnnره كnnيف يnnشاء ال إلnnه إالّ هnnو الnnعزيnnز املnnقتدر
الnقديnر ...قnل تnاهلل إ ّن ال ّnروح األمnر قnد ظهnر بnالnحقّ وأشnرق جnمال األحnديّnة عnن مشnرق الnقدس
ٍ
nسموات
بس
nلطان مnبنيٍ وبnه امnتحن اهلل ك ّnل مnن فnي مnلكوت األمnر والخnلق وإنّnه ملnيزان اهلل بnني ال ّ
السnnبحات بnأنnوار عnزٍّ عnظيم
واألرضnني ...بّ nلغ نnفسك ثّ nم بّ nلغ الnنّاس بnما طnلع الnوجnه عnن خnلف ّ n
خnر فnيه أق ّnل مnن حnنيٍ ...فnاعnلم بnأ ّن ربّnك عnالٌ nم بnكلّ
ثّ nم ذ ّnكnر الnنّاس بnما أمnرت مnن لnدى اهلل وال تَnأ ّn
شٍ n
nسموات واألرض وغ nnيب م nnا ف nnي ج nnبروت األم nnر والخ nnلق وإ ّن ه nnذا ل nnحقّ إن
nيء وع nnنده ع nnلم ال ّ n
أنت من العارفني...
آثار قلم أعلى ج ،4ص194 – 192

!٣۳٠۰٤

 17كانون الثّاني /يناير  18شهر ّ
الشرف
 ...هnnذا شهnٌ nر فnnيه ولnnد االسnnم األعnnظم الnnذي بnnه ارتnnعدت فnnرائnnص الnnعالnnم واسnnتبرك بnnقدومnnه املnnأل
األع nnلى وأه nnل م nnدائ nnن األس nnماء ه ّ nللوا وك nبّروا وتس nبّحوا ب nnال nّ nروح وال nّ nري nnحان ت nnاهلل ه nnذا شه nnر ب nnه
اسnتضائnت ال ّ
nشهور وفnيه ظهnر الnكنز املخnزون والnغيب املnكنون ونnادى بnأعnلى الnنّداء بnني الnورى
امل nnلك له nnذا امل nnول nnود ال nnذي ب nnه اب nnتسم ث nnغر اإلم nnكان وت nnماي nnلت األش nnجار وم nnاج nnت ال nnبحار وط nnارت
الصخnnرة .ونnnادت األشnnياء يnnا مnnأل اإلنnnشاء أ ْن أسnnرعnnوا إلnnى
الnnجبال ونnnطق الnnفردوس وصnnاحnnت ّ
مش nnرق وج nnه ر ّب nnكم ال nّ nرح nnمن ال nّ nرح nnيم ه nnذا شه nnر ف nnيه ز ّي nnنت ال nnجنّات ب nnأن nnوار وج nnه ر ّب nnها ال nّ nرح nnمن
nقرب nnني ول nnك ّن الn nنّاس أك nnثره nnم م nnن
وه nnدرت ال nnورق nnاء ع nnلى ّn n
الس nnدرة امل nnنتهى وانج nnذب nnت أف nnئدة امل ّ n
الnnغافnnلني طnnوبnnى ملnnن أدركnnه وعnnرف ا ّلnnذي كnnان مnnوعnnو ًدا فnnي كnnتب اهلل الnnعزيnnز الحnnميد وويnٌ nل ملnnن
ٍ
توجهت إليه وجوه املإل األعلى وانصعق ّ
مشرك رجيم.
كل
أعرض عن ا ّلذي ّ
مائدة آسماني ج ،4ص342

!٣۳٠۰٥

 18كانون الثّاني /يناير  19شهر ّ
الشرف
nقرب nnكم إل nnى اهلل ال nnعزي nnز
 ...ي nnا م nnأل األرض ل nnعمر اهلل م nnا أردت ل nnكم إالّ ن nnجات nnكم وم nnا أري nnد إالّ ت ّ n
الحnnميد .ال تnnمنعوا أنnnفسكم عnّ nما ظهnnر بnnالnnحقّ ضnnعوا مnnا عnnند الnnقوم وخnnذوا مnnا أمnnرتnnم مnnن لnnدى
nورا تnمشون بnه
رب هnذا ّ n n
اهلل ّ
السnبيل املسnتقيم .يnا حnزب اهلل فnي الّ nديnار اعnلموا إنّnا أردنnا لnكم ن ً
ف nnي ظ nnلمات األرض وي nnكون م nnعكم ف nnي ع nnوال nnم ربّ nnكم امل nnهيمن ع nnلى ك nّ nل ص nnغير وك nnبير .ط nnوب nnى
لٍ n
nنفس فnnازت بnnكلمة اهلل وشهnnدت بnnما شهnnد اهلل قnnبل خnnلق األشnnياء إنّnnه هnnو اهلل ال إلnnه إالّ هnnو لnnه
الnnعظمة والnnكبريnnاء ولnnه الnnعزّة واالقnnتدار ال تnnمنعه حnnوداث الّ nدنnnيا وال تnnخ ّوفnnه نnnار الnnوغnnى قnnد حnnكم
املقربني...
بالحقّ وبما ترتفع به مقامات اإلنسان إذ استوى على العرش أمام وجوه
ّ
إشراقات ،ص174

!٣۳٠۰٦

السلطان
 19كانون الثّاني /يناير  1شهر ّ
قnnل ال يُnnرى فnnي هnnيكلي إالّ هnnيكل اهلل وال فnnي جnnمالnnي إالّ جnnمالnnه وال فnnي كnnينونnnتي إالّ كnnينونnnته
وال فnي ذاتnي إالّ ذاتnه وال فnي حnركnتي إالّ حnركnته وال فnي سnكونnي إالّ سnكونnه وال فnي قnلمي إالّ
قnnلمه الnnعزيnnز املحnnمود .قnnل لnnم يnnكن فnnي نnnفسي إالّ الnnحقّ وال يnnرى فnnي ذاتnnي إالّ اهلل إيّnnاكnnم أن
nذرات إنّnه ال إلnه إالّ هnو الnواحnد الnفرد الnعزيnز الnودود لnم أزل
تnذكnروا اآليnتني فnي نnفسي تnنطق ال ّ
ك nnنت ن nnاط ً nقا ف nnي ج nnبروت ال nnبقاء إنّ nnني أن nnا اهلل ال إل nnه أن nnا امل nnهيمن ال nnقيّوم ...ق nnل إ ّن ال nّ nرب nnوب nيّة
ه nnا ع nnنها إن أن nnتم تشه nnدون واألل nnوه nnية
خ nnلِقت ل nnها م nnظاه nnر ف nnي امل nnلك إنّ nnا ك nنّا م nnنزّ ًn
اس nnمي ق nnد ُn
اس nnمي ق nnد ج nnعلنا ل nnها م nnطال nnع ي nnحيط ّن ال nnعباد وي nnجعلنّهم ع nnباد اهلل إن أن nnتم ت nnوق nnنون ك nnذل nnك
فاعرفوا ّ
كل األسماء إن أنتم تعرفون...
سورة الهيكل ،كتاب مبني ،ص17

!٣۳٠۰٧۷

السلطان
 20كانون الثّاني /يناير  2شهر ّ
 ...وأ ّمnnا م nnا س nnأل nnت ف nnي أوام nnر اهلل ف nnاع nnلم ب nnأ ّن ك ّ nلما ح ّ nدد ف nnي ال nnكتاب ح nnقّ ال ري nnب ف nnيه وع nnلى
الّ n
nكل فnnرض بnnأن يnnعملوا بnnما ن nزّل مnnن لnnدن مnnنز ٍّل عnnليم .ومnnن يnnتركnnه بnnعد عnnلمه بnnه إ ّن اهلل بnnريءٌ
ع nnنه ون nnحن بُ nnرءاء م nnنه .أل ّن أث nnمار ّ
الشج nnرة ه nnي أوام nnره ول nnن ي nnتجاوزع nnنه إالّ غ nnاف nnل ب nnعيد .وأ ّم nnا
الnnجنّة حnnقّ ال ريnnب فnnيه وهnnي الnnيوم فnnي هnnذا الnnعالnnم ح nبّي ورضnnائnnي ومnnن فnnاز بnnه لnnينصره اهلل
nسموات واألرض .ويخnدمnنّه حnوريّnات
فnي الّ nدنnيا وبnعد املnوت يnدخnله فnي جnنّة أرضnها كnأرض ال ّ
ال nnعزّة والn nتّقدي nnس ف nnي ك nّ nل ب nnكو ٍر وأص nnيل .ويس nnتشرق ع nnليه ف nnي ك nّ nل ح nnنيٍ ش nnمس ج nnمال ربّ nnه
ويسnnتضيء مnnنها عnnلى شٍ n
nأن لnnن يnnقدر أح ٌ nد أن يnnنظر إلnnيه كnnذلnnك كnnان األمnnر ولnnك ّن ال nنّاس هnnم
ٍ
حجاب عظيم .وكذلك فاعرف النّار وكن من املوقنني...
في
سورة الوفا ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص178-177

!٣۳٠۰٨۸

السلطان
 21كانون الثّاني /يناير  3شهر ّ
الnnيوم يnnوم نnnصرتnnك ربّnnك .مnّ nر عnnلى الnnبالد بnnنفحات ربّnnك مnnالnnك األسnnماء لّ n
nعل يnnقوم ّ nن ال nنّاس مnnن
األجnداث كnذلnك أمnرت مnن لnدن مnقتد ٍر قnديٍ nر إنّnا نnسمع نnداء العجnل مnن بnعض الnبالد قnل يnا قnوم
nنة كnام ٍ
اتّnقوا اهلل وال تnكونّ nن مnن املفسnديnن قnل مnن يّ nدعnي قnبل إتnمام ألnف س ٍ
nلة إنّnه كnفر بnاهلل ربّ
ال nnعرش ال nnعظيم ل nnعمري إ ّن ال nنّاس ف nnي غ nnفلة وه nnو ال nnيوم م nnن امل nيّتني م nnا ع nnرف nnوا اهلل ول nnو ع nnرف nnوا
ا ّلnnذي ظهnر تnذوب أكnبادهnم مnن ال ّ
nشوق كnذلnك نnبّأك الnعظيم إ ّن الnطّاء فnي ولnجٍ ومnن أرض الnفاء
مبشnnري إنّnnه ملnnحبوب الnnعاملnnني ظهnnر مnnنها نnnورهnnا أن اسnnأل اهلل ربّnnك بnnأن يnnحفظها عnnن
ّn
قnnد ظهnnر
ال nنّار ...ق nnد أخ nnذت ال nnفتنة أك nnثر ال nnعباد وه nnم ال nnيوم ي nnنصعقون ف nnان nnفخ ف nnيهم ن nnفحات ذك nnر م nnال nnك
الصفات بأم ٍر من لدنّا إ ّن ربّك لهو الحاكم على ما يريد...
ّ
كتاب مبني ،ص265 – 264

!٣۳٠۰٩۹

السلطان
 22كانون الثّاني /يناير  4شهر ّ
)...إنّ nnه وإن ك nnان األف nnق األع nnلى خ ٍ n
nال م nnن زخ nnرف الّ n nدن nnيا ول nnكنّنا ت nnرك nnنا ف nnي خ nnزائ nnن الn nتّو ّnك nnل
والnتّفويnض مnيراثًnا مnرغnوبًnا ال عnدل لnه لnلوارثnني .إنّnنا لnم نnترك كnنزًا ولnم نnزد فnي املnش ّقة والnعناء.
nطرا مnnكنونًnnا( .انnnظروا ثّ nم اذكnnروا مnnا أنnnزلnnه الnّ nرحnnمن
nتورا وخً n
إ ّن لnnفي الnثّروة وأيnnم اهلل خnnوفًnnا مسً n
nمزة مل ٍ n
nكل ه ٍ n
ف nnي ال nnفرق nnان .وي nٌ nل ل ّ n
nزة ال nnذي ج nnمع م nnاالً وع ّ nدده .ل nnيس ل nnثروة ال nnعال nnم وف nnاء وك nّ nل م nnا
يnدركnه الnفناء وقnابnل لnلتّغيير مnا كnان مسnتح ًقّا لnالعnتناء بnه ولnن يnكون إالّ عnلى قْ nد ٍر مnعلوم .كnان
الشnnدائnnد والnnباليnnا وإنnnزال اآليnnات وإظnnهار الnnب ّينات إخnnماد نnnار
مnnقصود هnnذا املnnظلوم مnnن تحnّ nمل ّ n
ال ّ n
nضغينة وال nnبغضاء .ع nnسى أن ت nnتن ّور آف nnاق أف nnئدة أه nnل ال nnعال nnم ب nnنور االتّ nnفاق وت nnفوز ب nnال nّ nراح nnة
الحقيق ّية(...
معرب(
كتاب عهدي ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،صّ ) ،197

!٣۳١۱٠۰

السلطان
 23كانون الثّاني /يناير  5شهر ّ
 ...إنّnnا نnnوصnnيكم وا ّلnnذيnnن آمnnنوا بnnما تnnرتnnفع بnnه مnnقامnnاتnnكم بnnني األحnnزاب إنّnnه هnnو املnnشفق اآلمnnر
الnnعليم .يnnنبغي لnnإلنnnسان أن يظهnnر مnnنه مnnا يnnكون ذكnnره بnnاقnيًا بnnبقاء املnnلك واملnnلكوت ويسnnتضيء
بnه الnوجnوه فnي ك ّnل عnالnم مnن عnوالnم ربّnها املnقتدر الnقديnر ...إيّnاكnم يnا أولnيائnي أن تnعترضnوا عnلى
أحnnد تnnو ّكnnلوا عnnلى اهلل فnnي كnّ nل األمnnور إنّnnه مnnع أح nبّائnnه فnnي كnّ nل األحnnوال ال يnnعزب عnnن عnnلمه مnnن
ش ٍ
nبصار ...قnد ح ّnرم فnي الnكتاب حnكم الجnدال يشهnد بnذلnك أمّ
nيء يشهnد ويnرى وهnو املnقتدر ال ّ
الnكتاب فnي أعnلى املnقام طnوبnى لnفقي ٍر أقnبل بnقلبه إلnى بحnر الnغناء ولnعلي ٍل أراد ال ّ
nشفاء ولnقاعnدٍ
ٍ
قام على خدمة أمر اهلل بخضوع ٍ
وأناب...
إشراقات ،ص177 – 175

!٣۳١۱١۱

السلطان
 24كانون الثّاني /يناير  6شهر ّ
nمسكوا بnnتقوى اهلل ،وتش nبّثوا
) ...يnnا أهnnل الnnعالnnم أوصnnيكم بnnما يnnؤ ّدي إلnnى ارتnnفاع مnnقامnnاتnnكم تّ n
nسيّء .عnفا
بnذيnل املnعروف .الnحقّ أقnول إ ّن الّ nلسان قnد خnلق لnذكnر الnخير فnال تnدنّnسوه بnالnقول ال ّ
اهلل ع nّ nما س nnلف .وي nnجب ع nnلى الج nnميع ب nnعد اآلن أن ي nnتك ّلموا ب nnما ي nnنبغي ،وأن ي nnجتنبوا الّ n nلعن
والnطّعن ومnا يnتك ّدر بnه اإلنnسان فnإ ّن مnقام اإلنnسان لnعظي ٌم ومnنذ مّ nدة ظهnرت هnذه الnكلمة الnعليا
nتورا فnي اإلنnسان
مnن مخnزن الnقلم األبnهى .إ ّن هnذا الnيوم يnوم عnظيم ومnبارك وك ّnل مnا كnان مس ً
nصدق وثnnبت
nمسك بnnالnnحقّ والّ n
فnnإنّnnه قnnد ظهnnر وسيظهnnر مnnن بnnعد .إ ّن مnnقام اإلنnnسان عnnظيم إذا تّ n
nسماء ل nnدى ال nّ nرح nnمن ف nnال ّ n
nشمس
ع nnلى األم nnر ورس nnخ  .إ ّن اإلن nnسان ال nnحقيقيّ م nnشهود ب nnمثاب nnة ال ّ n
والnقمر سnمعه وبnصره والnنّجوم أخnالقnه املnنيرة الnفاضnلة ومnقامnه أعnلى املnقام وآثnاره مnربّnية لnعالnم
nوجnه ب ٍ
nقلب طnاهٍ nر إلnى األفnق األعnلى
اإلمnكان .ك ّnل مnقب ٍل وجnد فnي هnذا الnيوم عnرف الnقميص وت ّ n
nصحيفة الح nnمراء( .خ nnذ ق nnدح ع nnناي nnتي ب nnاس nnمي ث ّ nم اش nnرب م nnنه
nور م nnن أه nnل ال nnبهاء ف nnي ال ّ n
م nnذك ٌ n
بذكري العزيز البديع...
)معرب(
كتاب عهدي ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص،198
ّ

!٣۳١۱٢۲

السلطان
 25كانون الثّاني /يناير  7شهر ّ
سوف نفتح على وجوه الذين استقاموا أبوابًا إذا دخلوا يرون أنفسهم سالطني الوجود.
مائدة آسماني ج ،4ص29

nوجnهوا إلnى شnطر اسnمي األبnهى زبnر
فnاعnلم بnأنّnا جnعلنا قnلوب ا ّلnذيnن هnم انnقطعوا عnن الّ nدنnيا وت ّ n
nسموات واألرض وهnم قnسورة أجnام الnقدرة
الحnديnد بnحيث لnن يnخافnنّهم شnي ٌء ع ّnما خnلق بnني ال ّ
خnر بnهم كnلّ
والnق ّوة وقnد سnلسلهم اهلل بسnالسnل الnعصمة ولnو شnاء لnيطلقهم بnأمٍ nر مnن عnنده ويس ِّn
ٍ
السموات واألرض وإنّه لعلى ّ
شيء قدير.
كل
من في ّ
مائدة آسماني ج ،4ص29

!٣۳١۱٣۳

السلطان
 26كانون الثّاني /يناير  8شهر ّ
 ...قnn nد أخnn nذ املnn nيثاق حnn nني اإلشnn nراق مnn nن ا ّلnn nذيnn nن آمnn nنوا أن ال يnn nعبدوا إالّ اهلل وال يفسnn nدوا فnn nي
األرض مnنهم مnن فnاز بnالهnدى ومnنهم مnن اتّnبع الnهوى أال إنّnه مnن الnغافnلني لnيس حnزنnي سnجني
وال ذ ّلnnتي ابnnتالئnnي بnnني أيnnدي األعnnداء لnnعمري إنّnnها عnزٌّ قnnد جnnعلها اهلل طnnراز نnnفسه إن أنnnتم مnnن
ال nnعارف nnني ب nnذ ّلnnتي ظه nnرت ع nزّة ال nnكائ nnنات وب nnاب nnتالئ nnي أش nnرق nnت ش nnمس ال nnعدل ع nnلى ال nnعامل nnني ب nnل
حnزنnي مnن ا ّلnذيnن يnرتnكبون الnفحشاء وينسnبون أنnفسهم إلnى اهلل الnعزيnز الحnميد .يnنبغي ألهnل
الnبهاء أن يnنقطعوا ع ّnمن عnلى األرض كّ nلها عnلى ش ٍ
nأن يجnد ّن أهnل الnفردوس نnفحات الnتّقديnس
nقربnnني أولnnئك
مnnن قnnميصهم ويnnرون أهnnل األكnnوان فnnي وجnnوهnnهم نnnضرة الnّ nرحnnمن أال إنّnnهم مnnن املّ n
عnnبا ٌد بnnهم يظهnnر الnتّقديnnس فnnي الnnبالد وتنتشnnر آثnnار اهلل الnnعزيnnز الnnحكيم ...لnnنا عnnبا ٌد لnnو تnnعرض
nسموات واألرض ال ي nnعتنون إل nnيها وال ي nnرج nnعون ال nنّظر ع nnن امل nnنظر األك nnبر إال
ع nnليهم خ nnزائ nnن ال ّ n
إنّهم في سرادق عصمتي يستبرك ّن بهم أهل حظائر القدس...
كتاب مبني ،ص273

!٣۳١۱٤

السلطان
 27كانون الثّاني /يناير  9شهر ّ
 ...الح nnمد هلل ال nnذي ج nnعل ال nnعصمة ال nnكبرى در ًعnnا ل nnهيكل أم nnره ف nnي م nnلكوت اإلن nnشاء .وم nnا ق ّ nدر
ألحnnد نnnصيبًا مnnن هnnذه الnّ nرتnnبة الnnعليا واملnnقام األسnnنى .إنّnnها طnnراز نnnسجته أنnnامnnل الnnقدرة لnnنفسه
تnnعالnnى .إنّnnه ال يnnنبغي ألحnnد إالّ ملnnن اسnnتوى عnnلى عnnرش يnnفعل مnnا يnnشاء .مnnن أقnّ nر واعnnترف بnnما
رقnم فnي هnذا الnحني مnن الnقلم األعnلى إنّnه مnن أهnل الnتّوحnيد وأصnحاب التّجnريnد فnي كnتاب اهلل
مالك املبدإ واملآب...
لوح اإلشراقات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص6

!٣۳١۱٥

السلطان
 28كانون الثّاني /يناير  10شهر ّ
 ...قnل الnيوم لnو يخnلص ك ّnل األشnياء مnن حnجبات الnنّفس والnهوى لnيُلبس اهلل كّ nلها قnميص يnفعل
مnnا يnnشاء فnnي مnnلكوت اإلنnnشاء ليظهnnر آيnnة سnnلطانnnه فnnي كnّ nل شٍ n
السnnلطان
nيء فnnتعالnnى مnnن هnnذا ّ n
nقربnnني
املnnقتدر املnnهيمن الnnعزيnnز الnnقديnnر أن اقnnرأ يnnا عnnبد مnnا وصnnل إلnnيك مnnن آثnnار اهلل بnnربnnوات املّ n
سnت َ ْج ِذب مnن نnغماتnك أفnئدة الnخالئnق أجnمعني ومnن يnقرأ آيnات اهلل فnي
سnت َ ْج ِذب بnها نnفسك وتَ ْ n
لت َ ْ n
ِ
nفحاتnnها املnnالئnnك ُة ال nنّاشnnرات إلnnى كnّ nل الnnجهات ويnnنقلب بnnها كnّ nل نٍ n
nفس سnnليمٍ
بnnيته وحnnده لينشnnر نn
ول nnو ل nnن يس nnتشعر ف nnي ن nnفسه ول nnكن يظه nnر ع nnليه ه nnذا ال nnفضل ف nnي ي nnوم م nnن األيّ nnام ك nnذل nnك قّ n nدر
خفيّات األمر من لدن مق ِّدر حكيم…
مائدة آسماني ج ،4ص45

!٣۳١۱٦

السلطان
 29كانون الثّاني /يناير  11شهر ّ
 ...أحس nnبتم ي nnا م nnأل ال nnبيان وم nnن ف nnي األرض ب nnأنّ nnكم آم nnنتم ب nnاهلل وال ت nnفتنون م nnن ب nnعد .ك nالّ ب nnل
ي nnفتنكم اهلل ب nnأم nnره ليظه nnر م nnنكم م nnن ك nnان ع nnلى ح nnقّ م nnن ع nnند اهلل وي nnكون ف nnي دي nnن اهلل مل nnن
الnّ nراسnnخني .سnnيفني اهلل أجnnسادكnnم ويnnمحو آثnnاركnnم وأسnnماءكnnم وك ّ nلما اشnnتغلتم بnnه وجnnمعتموه
عnلى أنnفسكم وخnزّنnتموه فnي بnيوتnكم ويnرجnعكم فnي يnوم ا ّلnnذي يnأتnي فnيه سnلطان الnبقا بسnلطنةٍ
nمسكنا ب nnه
م nnبنيٍ .إذًا ت nnعرف nnون ك nّ nل م nnا ف nnعلتم ف nnي أ ّي nnام nnكم وت nnقول nnون واحس nnرتً nnا ع nnلينا ف nnيما ت ّ n
وأع nnرض nnنا ع nnن م nnول nnى ال nnعامل nnني وال ي nnنفعكم ال nنّدم وال الحس nnرة ي nnا م nnأل ال nnغاف nnلني .اتّ nnقوا اهلل ث nمّ
اسnمعوا قnولnي ثّ nم أقnبلوا إلnى اهلل بnإق ٍ
nبال مnنيع وتnوبnوا إلnيه ثnم فّ nوضnوا أمnوركnم بسnلطانnه وتnو ّnكnلوا
عليه وكونوا من املتو ّكلني .وقولوا في ّ
كل حني ف ّوضنا األمر إليك وإنّك أنت مولى العاملني.
مائدة آسماني ج ،4ص97

!٣۳١۱٧۷

السلطان
 30كانون الثّاني /يناير  12شهر ّ
nجاب نnرى الnقوم صnرعnى واألشnجار مnنقعرة مnن األعnجاز .ك ّnل أخnذوا بnنواصnيهم
 ...هnذا يnو ٌم ع ٌ
مnن خnشية ربّnك الnواحnد الnق ّهار .هnذا يnوم نnزّلnناه فnي الnفرقnان ثّ nم فnي الnبيان أن اعnتبروا يnا أولnي
األل nnباب .إ ّن املش nnرك nnني يه nnرع nnون إل nnى ال nطّاغ nnوت ق nnل إنّ nnه ف nnي أس nnفل ال nنّيران .ق nnد أري nnناه nnم م nnن
nصراط لnnيعرفnnوه ويتّخnnذوا ألنnnفسهم إلnnى اهلل مٍ n
nناص إنّnnهم اتّخnnذوه ربًّnnا لnnهم
أضّ nلهم عnnن سnnواء الّ n
قnnد ح ّ nقت لnnهم كnnلمة الnnعذاب ...قnnل إلnnى مnnن تهnnربnnون لnnيس لnnكم الnnيوم مnnن ٍ
وال .قnnد أتnnى الnnجبّار
واملnلك هلل الnواحnد املnختار ...بnالnبالء ربّ nينا األمnر فnي الnقرون املnاضnية سnوف تجnد األمnر مشnر ًقnا
م nnن أف nnق ال nnعظمة ب ٍ n
nب م nnوالك وذ ّnك nnر ال nnناس ف nnي ه nnذا ال nnيوم
nقدرة وس nnلطان .أن اس nnتقم ع nnلى ح ّ n
nسكر مnnن فnnي اآلفnnاق قnnل إلnnى مnnن تهnnربnnون .لnnيس لnnكم الnnيوم مnnن اهلل مnnن وا ٍق.
ا ّلnnذي فnnيه أخnnذ الّ n
أن أقبلوا إليه وال تجعلوا أنفسكم مستح ّقات للعذاب...
كتاب مبني ،ص330 – 329

!٣۳١۱٨۸

السلطان
 31كانون الثّاني /يناير  13شهر ّ
nقره وال ت nتّبعوا ال ّ n
nشيطان ف nnي أن nnفسكم إنّ nnه ي nnأم nnرك nnم ب nnال nnبغي
 ...أن أس nnرع nnوا إل nnى م nnنظر اهلل وم ّ n
nشيطان بٍ n
nصراط ا ّلnnذي نnnصب فnnي الnnعالnnم ...قnnل قnnد ظهnnر الّ n
nشأن مnnا
والnnفحشاء ويnnمنعكم عnnن الّ n
ظه nnر ش nnبهه ف nnي اإلم nnكان وك nnذل nnك ظه nnر ج nnمال ال nّ nرح nnمن ب nnال nطّراز ال nnذي م nnا أدرك nnت م nnثله ع nnيون
األولnني قnد ارتnفع نnداء ال ّnرحnمن وعnن ورائnه نnداء ال ّ
nشيطان طnوبnى ملnن سnمع نnداء اهلل وتnوجnه إلnى
جnهة الnعرش مnنظر ق ٍ
nب دونnي لnن يnقدر أن يnدخnل
nدس كnريnم مnن كnان فnي قnلبه أق ّnل مnن خnردل ح ّ
مnnلكوتnnي وبnnرهnnانnnي مnnا طnnرز بnnه ديnnباج كnnتاب الnnوجnnود ...قnnل الnnيوم يnnوم ا ّلnnذي فnnيه ظهnnر الnnفضل
nسفلى إالّ ويnنطق ّن بnذكnري
األعnظم ولnم يnكن شnي ٌء ال فnي الnسموات الُ nعلى وال فnي األراضnي ال ّ
nصور
nسامnn nعني أن يnn nا هnn nيكل الnn nظهور أن انnn nفخ فnn nي الّ n n
ويnn nغرد ّن بnn nثناء نnn nفسي إن أنnn nتم مnn nن الّ n n
ب nnاس nnمي ث nnم أن ي nnا ه nnيكل األس nnرار ت nnنفّس ف nnي امل nnزم nnار ب nnذك nnر ربّ nnك امل nnختار ث nnم أن ي nnا ح nnوريّ nnة
الnفردوس أن اخnرجnي مnن غnرف الnجنان ثnم أخnبري أهnل األكnوان تnاهلل قnد ظهnر مnحبوب الnعاملnني
ومقصود العارفني ومعبود من في السموات واألرضني ومسجود األ ّولني واآلخرين.
سورة الهيكل ،كتاب مبني ،ص37

!٣۳١۱٩۹

السلطان
 1شباط  /فبراير  14شهر ّ
سnnا عnnن األوامnnر وال nنّواهnnي ومnnنزّ ًهnnا عnnن الخnnطإ
 ...وأمnnا الnnعصمة الnnكبرى ملnnن كnnان مnnقامnnه مnnق ّد ً n
nواب ال يnعتريnه الخnطأ .لnو يnحكم عnلى املnاء حnكم الخnمر
nور ال تnعقبه الnظّلمة وص ٌ
والnنّسيان .إنّnه ن ٌ
nسماء حnnكم األرض وعnnلى ال nنّور حnnكم ال nنّار حnnقّ ال ريnnب فnnيه ولnnيس ألحnٍ nد أن يnnعترض
وعnnلى الّ n
رب ال nnعامل nnني .إنّ nnه ال
ع nnليه أو ي nnقول لِ َ nم و ِnب َ nم .وا ّلnnذي اع nnترض إنّ nnه م nnن امل nnعرض nnني ف nnي ك nnتاب اهلل ّ
يnnسئل عnّ nما يnnفعل وكnّ nل عnnن كnّ nل يُnnسئلون .إنّnnه أتnnى مnnن سnnماء الnnغيب ومnnعه رايnnة يnnفعل مnnا يnnشاء
الشnnرائ nnع واألح nnكام ل nnو ي nnتجاوز
nتمسك ب nnما أم nnر ب nnه م nnن ّ n
وج nnنود ال nnقدرة واالخ nnتيار .ول nnدون nnه أن ي ّ n
nعرة واح ٍ
عnنها عnلى قnدر ش ٍ
nدة لُ nيحبط عnمله .انnظر ثّ nم اذكnر إذ أتnى مح ّnمد رسnول اهلل قnال وقnولnه
nصوم واألحnكام الnتي أشnرقnت مnن أفnق
nصلوة وال ّ
الnحقّ )وهلل عnلى الnنّاس حnجّ الnبيت( وكnذلnك ال ّ
كnتاب اهلل مnولnى الnعالnم ومnر ّبnي األمnم .ل ّ
nلكل أن يnتّبعوه فnيما حnكم بnه اهلل وا ّلnذي أنnكره كnفر بnاهلل
nصواب حnnكم الخnnطأ وعnnلى الnnكفر حnnكم اإليnnمان ح nقّ
وآيnnاتnnه ورسnnله وكnnتبه إنّnnه لnnو يnnحكم عnnلى الّ n
من عنده .هذا مقام ال يُذكر وال يوجد فيه الخطأ والعصيان...
لوح اإلشراقات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص9

!٣۳٢۲٠۰

السلطان
 2شباط  /فبراير  15شهر ّ
إ ّن الnذي آمnن بnاهلل فnي هnذا الnظّهور األعnظم ال يnفقده املnوت لnعمر اهلل إنّnه حnيٌّ بnا ٍق فnي مnلكوت
اهلل الnعزيnز املnنيع طnوبnى ملnن صnعد إلnى اهلل ووجnد مnنه املnأل األعnلى عnرف هnذا الnقميص الnذي
به تض ّوع عرف اهلل بني العاملني.
مائدة آسماني ج ،8ص21

!٣۳٢۲١۱

السلطان
 3شباط  /فبراير  16شهر ّ
nتوجnnه إلnnى أنnnوار الnnوجnnه قnnد أحnnاطnnت األوهnnام عnnلى س ّ nكان األرض ومnnنعتهم عnnن
 ...يnnا أيّnnها املnّ n
ال nتّوج nnه إل nnى أف nnق ال nnيقني وإش nnراق nnه وظ nnهورات nnه وأن nnواره .ب nnال nظّنون ُم nnنعوا ع nnن ال nnقيوم ي nnتك ّلمون
nسموات وه nnل أت nnت
إي
ورب ال ّ n
ّ
ب nnأه nnوائ nnهم وال ي nnشعرون .م nnنهم م nnن ق nnال ه nnل اآلي nnات نn nزّل nnت ق nnل ْ
nحجة والnبرهnان .قnد بnرزت
الnساعnة بnل قnضت و ُمظهnر الnبيّنات .قnد جnاءت الnحا ّقnة وأتnى الnحقّ بnال ّ
nساهnرة والnبريّnة فnي وجٍ nل واضnطراب .قnد أتnت الnزالزل ونnاحnت الnقبائnل مnن خnشية اهلل املnقتدر
ال ّ
nصا ّ
خnnة صnnاحnnت والnnيوم هلل الnnواحnnد املnnختار .وقnnال هnnل ال nطّامnnة تnّ nمت قnnل إي وربّ
الnnجبّار .قnnل الّ n
األربnnاب .وهnnل الnnقيامnnة قnnامnnت بnnل الnnقيّوم بnnملكوت اآليnnات .هnnل تnnرى الnnناس صnnرعnnى بnnلى وربّnnي
nصفات .قnال أيnن الnجنّة والnنّار
الnعليّ األبnهى .هnل انnقعرت األعnجاز بnل نnسفت الnجبال ومnالnك ال ّ
قل األولى لقائي واألخرى نفسك يا أيّها املشرك املرتاب...
لوح اإلشراقات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص16

!٣۳٢۲٢۲

السلطان
 4شباط  /فبراير  17شهر ّ
nسجن تnnلك تnnنوح لnnفراق املnnحبوب وهnnذه تفتخnnر
 ...قnnد نnnاحnnت أرض ّ n
السnّ nر واسnnتبشرت أرض الّ n
السnn nرور امل nnبني ق nnد اخ nnتار اهلل
ع nnلى األرض ل nnلقاء م nnواله nnا ف nnيا ع nnجبًا م nnن ذل nnك الح nnزن وه nnذا ّ n
األراض nnي ال nnتي ورد ع nnليها م nnحبوب ال nnعامل nnني ط nnوب nnى مل nnن ورد ف nnيها ووج nnد ع nnرف ق nnميص ربّ nnه
ال nnعليّ ال nnعظيم ...ي nnا ع nnبد إ ّن ال nnغالم ي nnذك nnرك ف nnي ه nnذا ال nnسجن ال nnبعيد ح nبًّا ل nnنفسك ب nnما آم nnنت
بnاهلل الnعزيnز الnقديnر كnن مnن ا ّلnذي وفّnى بعهnده أن اذكnر ربّnك وال تnكن مnن الnغافnلني فnي مnثل تnلك
األيّ nnام ي nnنبغي أن ي nnدع nnو ال nnغالم ك nّ nل األن nnام إل nnى ربّ nnهم ال nnرح nnمن ...أن اذك nnروه ف nnي ب nnيوت nnكم إنّ nnه
nسجن حnnني ا ّلnnذي يnnكون مnnنقط ًعا عnnن الnnعاملnnني فnnانnnظر فnnي الّ nدنnnيا وتnnغييرهnnا إيّnnاك
يnnذكnnركnnم فnnي الّ n
أن تnطمئ ّن بnها أن اطnمئ ّن بnفضل ربّnك الnغفور الnرحnيم .إنّnها تnنقضي فnي يnوم ٍ ومnا أراد اهلل لnك
إنّه يبقى وال يفنى وكان ربّك على ما أقول شهي ًدا...
كتاب مبني ،ص361

!٣۳٢۲٣۳

السلطان
 5شباط  /فبراير  18شهر ّ
التج ّلي الثاني
)هnو االسnتقامnة عnلى أمnر اهلل وحnبّه ج ّnل جnاللnه .وهnذا ال يnتح ّقق إالّ بnاملnعرفnة الnكامnلة وال تnتح ّقق
nمسك بهnذه الnكلمة الnعليا
املnعرفnة الnكامnلة إالّ بnاإلقnرار بnكلمة يnفعل مnا يnشاء املnباركnة .ك ّnل نnفس ت ّ
nتقيما عnلى ش ٍ
nأن ال تnمنعه كnتب الnعالnم
وشnرب مnن كnوثnر الnبيان املnودع فnيها ،شnاهnد نnفسه مس ً
عnن أ ّم الnكتاب( .حnبّذا هnذا املnقام األعnلى وال ّnرتnبة الnعليا والnغايnة الnقصوى) .يnا عnليّ قnبل أكnبر
فّ nكر فnي ضnعة مnقام املnعرضnني .يnنطق ال ّ
nكل بnكلمة( إنّnه هnو محnمود فnي فnعله ومnطاع فnي أمnره.
سّ nم إب ٍ
nرة مnا يnخالnف نnفسهم وهnواهnم .قnل مnا
)مnع ذلnك فnإنّnهم يnعرضnون إن ظهnر لnهم عnلى قnدر ُ n
nسماء
م nnن أح nnد ي nnعلم م nnقتضيات ال nnحكمة ال nnبال nnغة اإلل nnهيّة( ،إنّ nnه ل nnو ي nnحكم ع nnلى األرض ح nnكم ال ّ n
ل nnيس ألح nٍ nد أن ي nnعترض ع nnليه ،ه nnذا م nnا شه nnد ب nnه ن nnقطة ال nnبيان ف nnيما أن nnزل nnه ب nnال nnحقّ م nnن ل nnدى اهلل
فالق اإلصباح.
لوح التج ّليات ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص69 – 68

!٣۳٢۲٤

السلطان
 6شباط  /فبراير  19شهر ّ
الس nnبحان ع nnلى م nnن ف nnي األك nnوان
nقر األطه nnر وم nnنك م nّ nرت ن nnسمة ّn n
أشه nnد أنّ nnك امل nnنظر األك nnبر وامل ّ n
وفnرحnت قnلوب املخnلصني فnي غnرفnات الnجنان ...قnد ورد عnليك مnا ورد عnلى الnتّابnوت الnذي كnانnت
nسكينة ...ط nnوب nnى ل ّ nلذي nnن يس nnتنشقون م nnنك ن nnفحات ال nّ nرح nnمن وي nnعرف nnون ق nnدرك وي nnحفظون
ف nnيه ال ّ n
ح nnرم nnتك .وي nnراع nnون ش nnأن nnك ف nnي ك nّ nل األح nnيان ن nnسأل اهلل أن ي nnفتح ب nnصر ال nnذي nnن غ nnفلوا ع nnنك وم nnا
عnnرفnnوا قnnدرك لnnعرفnnانnnك وعnnرفnnان مnnن رفnnعك بnnالnnحقّ  ...طnnوبnnى ملnnن أقnnبل إلnnيك ويnnزورك وويnٌ nل لّ nلذيnnن
أنnnكروا ح ّ nقك وأعnnرضnnوا عnnنك وض ّ nيعوا قnnدرك وهnnتكوا حnnرمnnتك .يnnا بnnيت اهلل إن هnnتك املشnnركnnون
nسماء وإنّnnه ال يهnnتك أبً nدا إنّnnك
سnnتر حnnرمnnتك ال تحnnزن قnnد ز ّيnnنك اهلل بnnطراز ذكnnره بnnني األرض والّ n
تكون منظر ر ّبك في ّ
كل األحيان ويسمع نداء من يزورك ويطوف حولك ويدعوه بك...
لوح زيارة بيت بغداد ،أدعية محبوب ،ص104 – 101

!٣۳٢۲٥

 7شباط  /فبراير  1شهر امللك
 ...قnnل يnnا مnnأل الnnرهnnبان ال تnnعتكفوا فnnي الnnكنائnnس واملnnعابnnد أن اخnnرجnnوا بnnإذنnnي ثnnم اشnnتغلوا بnnما
تnنتفع بnه أنnفسكم وأنnفس الnعباد ...أن اعnتكفوا فnي حnصن حnبّي هnذا حnقّ االعnتكاف لnو أنnتم
مnن الnعارفnني ،مnن جnاور الnبيت إنّnه كnاملnيْت يnنبغي لnإلنnسان أن يظهnر مnنه مnا يnنتفع بnه األكnوان،
nمر يnنبغي لnلنّار ...تnز ّوجnوا لnيقوم بnعدكnم أحٌ nد مnقامnكم إنّnا مnنعناكnم عnن الnخيانnة
وا ّلnذي لnيس لnه ث ٌ
ال ع nّ nما تظه nnر ب nnه األم nnان nnة ...ل nnوال اإلن nnسان م nnن ي nnذك nnرن nnي ف nnي أرض nnي وك nnيف تظه nnر ص nnفات nnي
وأس nnمائ nnي ...إ ّن ا ّلnn nذي م nnا ت nnزوج إنّ nnه م nnا وج nnد م nnق ًرّا ل nnيسكن ف nnيه أو ي nnضع رأس nnه ع nnليه ب nnما
اكتسnبت أيnدي الnخائnنني ،لnيس تnقديnس نnفسه بnما عnرفnتم وعnندكnم مnن األوهnام بnل بnما عnندنnا أن
سا عن ظنون من على األرض ك ّلها طوبى للعارفني...
اسئلوا لتعرفوا مقامه الذي كان مق ّد ً
لوح نابليون الثالث ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ،ص45 – 44

!٣۳٢۲٦

 8شباط  /فبراير  2شهر امللك
) ...ي nnا ح nnزب اهلل إ ّن ال nnعلماء ال nnراش nnدي nnن الn nذّي nnن ه nnم م nnنكبّون ع nnلى ه nnداي nnة ال nnعباد وص nnائ nnنون
أن nnفسهم وم nnحاف nnظون ع nnليها م nnن وس nnاوس ال nنّفس األ ّم nnارة ه nnم م nnن أنج nnم س nnماء ال nnعرف nnان ل nnدى
السnدرة املnباركnة
nب مnضيئ ٌة وأثnمار ّn n
مnقصود الnعاملnني ويnجب احnترامnهم .وهnم عnيو ٌن جnاريٌ nة وكnواك ُ
nمسك بnهم إنّnه مnن الnفائnزيnن فnي
nصمدانnيّة( .طnوبnى ملnن ت ّ
وآثnار الnقدرة اإللnهيّة وبnحور الnحكمة ال ّ
nسفينة الحnnمراء وعnnلى ا ّلnnذيnnن
رب الnnعرش وال nثّرى عnnليكم يnnا أهnnل الnnبهاء وأصnnحاب الّ n
كnnتاب اهلل ّ
سمعوا نداءكم األحلى وعملوا بما أمروا به في هذا ال ّلوح العزيز البديع.
لوح ال ّدنيا ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص) 114 – 113معرب(

!٣۳٢۲٧۷

 9شباط  /فبراير  3شهر امللك
 ...قnnل إ ّن ا ّلnnذي لnnم تنتشnnر مnnنه نnnفحات قnnميص ذكnnر ربّnnه الnّ nرحnnمن فnnي هnnذا الnزّمnnان لnnن يnnصدق
عnليه اسnم اإلنnسان إنّnه م ّnمن اتّnبع الnهوى سnوف يجnد نnفسه فnي خس ٍ
nران عnظيم .قnل يnا قnوم هnل
ي nn nنبغي ل nn nكم أن تنس nn nبوا أن nn nفسكم إل nn nى ال nّ n nرح nn nمن وت nn nرت nn nكبوا م nn nا ارت nn nكبه ال ّ n n
nشيطان ال وج nn nمال
nب الّ n nدن nnيا وأل nnسنكم ع nnن االف nnتراء
ّn
السnn nبحان ل nnو أن nnتم م nnن ال nnعارف nnني .قّ n nدس nnوا ق nnلوب nnكم ع nnن ح ّ n
قرب إل nnى اهلل ال nnعزي nnز الح nnميد .ق nnل ال ّ nدن nnيا ه nnي إع nnراض nnكم ع nnن
وأرك nnان nnكم ع nّ nما ي nnمنعكم ع nnن ال nت ّ ّ
مnnطلع الnnوحnnي وإقnnبالnnكم بnnما ال يnnنفعكم ومnnا مnnنعكم الnnيوم عnnن شnnطر اهلل إنّnnه أصnnل ال ّ nدنnnيا أن
nقر املشnرق املnنير ،طnوبnى ملnن لnم يnمنعه شnيءٌ
nقربnوا إلnى املnنظر األكnبر هnذا امل ّ
اجnتنبوا عnنها وت ّ
nتصرف ف nnي الّ n nدن nnيا ب nnال nnعدل ألنّ nnا خ nnلقنا ك nّ nل ش nnيء ل nnعبادن nnا
ع nnن ربّ nnه إنّ nnه ال ب nnأس ع nnليه ل nnو ي n
ّ
املوح ّدين...
لوح نابليون الثالث ،ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ص 48 – 47

!٣۳٢۲٨۸

 10شباط  /فبراير  4شهر امللك
 ...قnnل يnnا قnnوم دعnnوا الnّ nرذائnnل وخnnذوا الnnفضائnnل كnnونnnوا قnnدوةً حnnسن ًة بnnني الnنّاس وصnnحيف ًة يnnتذّكnnر
بnnها األنnnاس .مnnن قnnام لخnnدمnnة األمnnر لnnه أن يnnصدع بnnالnnحكمة ويnnسعى فnnي إزالnnة الجهnnل عnnن بnnني
الnnبريّnnة .قnnل أن اتّحnnدوا فnnي كnnلمتكم واتّnnفقوا فnnي رأيnnكم واجnnعلوا إشnnراقnnكم أفnnضل مnnن عnnشيّكم
وغnدكnم أحnسن مnن أمnسكم .فnضل اإلنnسان فnي الخnدمnة والnكمال ال فnي الnزّيnنة والnثّروة واملnال.
اجnعلوا أقnوالnكم مnق ّدسnة عnن الnزَّيnغ والnهوى وأعnمالnكم مnنزّهnة عnن ال ّnريnب وال ّnريnاء .قnل ال تnصرفnوا
ن nn nقود أع nn nمارك nn nم الn n nنّفيسة ف nn nي املش nn nتهيات الn n nنّفسيَّة وال ت nn nقتصروا األم nn nور ع nn nلى م nn nناف nn nعكم
ّ
الشخصيّة...
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 118 - 117

!٣۳٢۲٩۹

 11شباط  /فبراير  5شهر امللك
nسموات واألرض وفnnي مnnقام كnّ nل شٍ n
nيء أثnnري لnnو
 ...يnnا مnnن أردت أثnnري فnnاعnnلم أثnnري أحnnاط الّ n
nساعnة الnتي أخnذت داهnيتها
nسماء أثnر رفnعتي واألرض أثnر سnكونnي وال ّ
أنnت مnن الnعارفnني إ ّن ال ّ
nسحاب أثnnر حnnركnnتي واألريnnاح مnnرسnnالت مnnن
الnnعباد إنّnnها أثnnر قnnدرتnnي املnnهيمنة عnnلى الnnعاملnnني والّ n
كnلمتي واآليnات بnأمnري الnبديnع تnاهلل إ ّن ال ّ
nسكر ا ّلnnذي تnرى
nشمس أثnر وجnهي املشnرق املnنير وال ّ
الnناس فnيه إنّnه مnن أثnر خnشيتي ا ّلnذي أحnاط الخnلق ...والخnلق أثnر مnشيّتي وأواعnي حnبّي لnهم
كnnشفت جnnمالnnي وأظهnnرت سnnلطانnnي ا ّلnnذي غnnلب الnnعاملnnني هnnل تnnرى غnnيري لnnتعرف قnnربnnي إلnnيه قnnل
سبحان اهلل ّ
كل عدم تلقاء القدم ليس املُلك إالّ هلل الواحد األحد الفرد القدير...
كتاب مبني ،ص228

!٣۳٣۳٠۰

 12شباط  /فبراير  6شهر امللك
nرالسnnرور مnnن قnnدح بnnيان مnnطلع ال nظّهور الnnذي يnnذكnnرك فnnي هnnذا الnnحصن املnnتني.
 ...اشnnرب كnnوثn ّ n
وأف nnرغ جه nnدك ف nnي إح nnقاق ال nnحقّ ب nnال nnحكمة وال nnبيان وإزه nnاق ال nnباط nnل ع nnن ب nnني اإلم nnكان .ك nnذل nnك
يnأمnرك مشnرق الnعرفnان مnن هnذا األفnق املnنير .يnا أيّnها الnنّاطnق بnاسnمي انnظر الnنّاس ومnا عnملوا
فnي أيّnامnي إنّnا نnزّلnنا ألح ٍnد مnن األمnراء مnا عجnز عnنه مnن عnلى األرض وسnألnناه أن يجnمعنا مnع
nجة اهلل وب nnره nnان nnه وع nnظمته وس nnلطان nnه .وم nnا أردن nnا ب nnذل nnك إالّ ال nnخير
ع nnلماء ال nnعصر ليظه nnر ل nnه ح ّ n
املnحض ،إنّnه ارتnكب مnا نnاح بnه سّ nكان مnدائnن الnعدل واإلنnصاف وبnذلnك قnضي بnيني وبnينه إنّ
ربّnnك لnnهو الnnحاكnnم الnnخبير .ومnnع مnnا تnnراه كnnيف يnnقدر أن يnnطير الnطّير اإللnnهيّ فnnي هnnواء املnnعانnnي
الصخ nnرة
ب nnعدم nnا انكس nnرت ق nnوادم nnه ب nnأح nnجار ال nظّنون وال nnبغضاء وح nnبس ف nnي س nnجن ب nnني م nnن ّ
امللساء .لعمر اهلل إ ّن القوم في ظلم ٍ عظيم...
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص119

!٣۳٣۳١۱

 13شباط  /فبراير  7شهر امللك
 ...أن اخnnرجnnوا مnnن مnnدائnnن ال nظّنون واألوهnnام ث ّ nم اقnnصدوا الnnبيت الحnnرام الnnذي جnnعله اهلل قnnبلة
nسماء ب nnدخ nnان ال nnقضاء وغش nnت الn nنّاس ح nnجبات
nسموات واألرض nnني ...ق nnد أت nnت ال ّ n
م nnن ف nnي ال ّ n
اإلش nnارات إالّ م nnن ن nnبذ ال ّ nدن nnيا ع nnن ورائ nnه وأق nnبل إل nnى وج nnه اهلل املش nnرق امل nnنير .ق nnل ال nnعرف nnان إنّ nnه
nصراط س nnبيلي ال nnواض nnح املس nnتقيم .ق nnل إيّ nnاك nnم أن ت nnحتجبوا ب nnال nnهوى ع nnن م nnال nnك
ع nnرف nnان nnي وال ّ n
األسnnماء أن اتّnnبعوا مnnا أمnnرتnnم بnnه فnnي الnnكتاب وال تnnكونnnوا كnnا ّلnnذيnnن إذا جnnائnnهم الnnبرهnnان مnnن لnnدى
رب الnعاملnني ...يnا قnوم أن اعnتصموا بnحبل اهلل ورحnمته إنّnه
ال ّnرحnمن نnقضوا املnيثاق وكnفروا بnاهلل ّ
يnحفظكم ويnنصر ا ّلnnذيnن تnوجnهوا إلnيه إنّnه قnريnب بnاملnحسنني ...يnا قnوم تخّ nلقوا بnاخnالقnي وزيّnنوا
هياكلكم بأثواب العلوم واآلداب وكونوا شهداء بني عباده كذلك قضي األمر من لدن ربّكم...
كتاب مبني ،ص224 – 223

!٣۳٣۳٢۲

 14شباط  /فبراير  8شهر امللك
nسموات واألرض مnnن ال nذّهnnب والّ n
nفضة ألنnnفقتها
 ...لnnو عnnرفnnت هnnذا ال nظّهور وكnnان عnnندك مnnلء الّ n
ل nnتدخ nnل ف nnي ظ ّ nله وت nnسمع ن nnغمة م nnن ن nnغمات nnه ول nnكن مل nnا اح nnتجبت ع nnن ذل nnك ص nnرت مح nnرو ًم nnا ع nnن
نب بnnعد غnنبٍ
نnnفحات اهلل املnnهيمن الnnقيّوم .أن يnnا أخnnي تnnاهلل ا ّلnnذيnnنهم كnnفروا الnnيوم قnnد كnnان لnnهم غٌ n
ٍ
وخسnران بnعد خس ٍ
nقصان ولnكن هnم ال يnفقهون إالّ حnني ا ّلnذي
nران وذ ّلٌ nة بnعد ذ ّل ٍnة ونnقصان بnعد ن
يnnأتnnيهم مnnالئnnكة الnnعذاب ويتحnّ nرك عnnيونnnهم عnnن سnnطوات املnnوت إذ يجnnزعnnون ويnnقولnnون هnnل لnnنا مnnن
س nnبيل .إذًا ت nnضرب ع nnلى ف nnمهم ب nnأي nnادي القه nnر وت nnرج nnعهم إل nnى م nnثواه nnم ف nnي ق nnعر ال nنّار .ك nnذل nnك
قnضي األمnر مnن لnدى اهلل املnقتدر الnق ّهار .وإنّnك فnامnحُ مnا عnندك ثnم أثnبت مnا عnند اهلل عnلى لnوح
nنيرا ب nnأن nnوار ش nnموس ال nnحكمة وامل nnعان nnي .ك nnذل nnك ي nnعظك ه nnذا ال nnعبد ل nnعلّ
nمر ًدا م ً n
ص nnدرك لتج nnده م ّ n
السامعني...
تكون من ّ
كتاب بديع ،ص60 – 59

!٣۳٣۳٣۳

 15شباط  /فبراير  9شهر امللك
 ...قnnال قnnائnnل بُ nكم فnnاحnnت نnnفحات الnnوحnnي فnnي الnnبالد وانnnقلبت بnnها الnnعباد إلnnى الnnعزيnnز الnnحكيم.
وقnn nال اآلخnn nر ب ُ n nكم أضnn nاء سnn nراج ال n nذّكnn nر وأردنnn nا إخnn nماده إن كnn nان هnn nذا جnn nرمnn nي فnn nأنnn nا أذنnn nب
الnثّقلني،إنnنّي بnnراء مnnنكم وأنnnتم بnnرءاء قnnد قnnضي األمnnر بnnيننا وبnnينكم إنّnnه خnnير الnnفاصnnلني .قnnالnnوا
قnد جnئت ب ٍ
nيد بnيضاء وصnحائnف نnوراء ا ّلnnتي ال تnهوى بnها أنnفسنا إن أنnت إالّ مnن املفسnديnن...
ك ّ nلما تnnلونnnا عnnليهم آيnnات ب nيّنات قnnالnnوا إنّnnها مnnفتريnnات وإذا أظهnnرنnnا لnnهم مnnا عجnnزت عnnنه أمnnثالnnهم
nتقر أنnnفسهم أال إنّnnهم مnnن املnnغرقnnني ...واذكnnر إذ
قnnالnnوا هnnذا سحnٌ nر مnnبني لnnم نnnد ِر بّ n
nأي حnnديnnث تسّ n
nدجnال فnي
رب الnعاملnني .أُخnذوا لnدى الnباب بnما أوحnى ال ّ n
دخnل الnنّبيل مnع أخnويnه مnقبالً إلnى اهلل ّ
nقر الnnحكم قnnيل نجnnد مnnنكم نnnفحة الnّ nرضnnوان ومnnن وجnnوهnnكم نnnضرة
صnnدور ال nظّاملnnني مل ّnا دخnnلوا مّ n
nقر عnندنnا أن اخnرجnوا فnي الnحني .قnال أمnا سnمعتم أكnرمnوا ال ّ
nضيف فبهnت
ال ّnرحnمن لnيس لnكم م ٌّ
ا ّلذي ظلم قال أخرجوه من املدينة كذلك أُمرنا من رئيس الفاسقني...
كتاب مبني ،ص 234 – 233

!٣۳٣۳٤

 16شباط  /فبراير  10شهر امللك
nمسكوا بnnربّnnكم
 ...قnnل يnnا مnnأل األرض إيّnnاكnnم أن يnnمنعكم ذكnnر الnnحكمة عnnن مnnطلعها ومشnnرقnnها تّ n
ٍ
nكل بٍ n
nيان زمnnانًnnا ولّ n
nكل سnnاعnٍ nة قnnسم ًة ولّ n
أرض نnnصيبًا ولّ n
املnnع ّلم الnnحكيم .إنّnnا ق ّ nدرنnnا لّ n
nكل حnnالٍ
nكل
م nnقاالً .ف nnان nnظروا ال nnيون nnان إ ّن ج nnعلناه nnا ك nnرس nيّ ال nnحكمة ف nnي ب nnره nٍ nة ط nnوي ٍ n
nلما ج nnاء أج nnلها ث nلّ
nلة ف ّ n
عnnرشnnها وكnّ nل لnnسانnnها وخnnبت مnnصابnnيحها ون ّكسnnت أعnnالمnnها كnnذلnnك نnnأخnnذ ونnnعطي إ ّن ربّnnك لnnهو
اآلخ nnذ امل nnعطي امل nnقتدر ال nnقدي nnر .ق nnد أودع nnنا ش nnمس امل nnعارف ف nnي ك nّ nل أرض إذا ج nnاء امل nnيقات
تشnnرق مnnن أفnnقها أمnً nرا مnnن لnnدى اهلل الnnعليم الnnحكيم .إنّnnا لnnو نnnريnnد أن نnnذكnnر لnnك كnّ nل قnnطعة مnnن
السموات واألرضني...
قطعات األرض وما ولج فيها وظهر منها لنقدر إ ّن ربّك أحاط علمه ّ
لوح الحكمة ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 128

!٣۳٣۳٥

 17شباط  /فبراير  11شهر امللك
 ...فnاعnلم بnأ ّن املشnركnني جnعلوا أهnلي وأحnبّتي أسnارى مnن الnعراق وأدخnلوهnم فnي ديnار أخnرى
nوج nnهوا ب nnوج nnوه س nnوداء إل nnى وج nnوه ن nnوراء
وم nnا س nnكنت ب nnذل nnك ن nnار ال nnبغضاء ف nnي ص nnدوره nnم ث ّ nم ت n ّ n
nلما دخ nnلنا
وأخ nnرج nnون nnا م nnن أرض ّ n
السnّ nر وأدخ nnلون nnا ف nnي ع ّ nكاء وإنّ nnها أخ nnرب م nnدن ال ّ nدن nnيا ك ّ nلها ف ّ n
nسجن أخnذ بnابnه عnبا ٌد مnا وجnدوا رائnحة اإليnمان مnن مnصر اإليnقان ...قnد قnضت ثnالثnة أشهnر
ال ّ
مnتوالnيات ومnا دخnلنا الح ّnمام كnذلnك ورد عnلى الnغالم مnن ا ّلnذيnن كnفروا بnنعمة اهلل بnعد إنnزالnها...
السnnديnnر وأيnnن مnnن أراد أن يnnرتnnقي إلnnى األثnnير أيnnن الnnفراعnnنة وأيnnن املnnلوك
أيnnن سnnريnnر مnnن بnnنى ّ n
املnnاضnnية أيnnن ج nنّاتnnهم املnnعروشnnة وبnnيوتnnهم املnnفروشnnة أيnnن مnnن شnnرب ال nزّالل وتnnطوف حnnولnnه ذوات
الج nnمال أي nnن أس nnرت nnهم وت nnيجان nnهم وش nnوك nnتهم وس nnلطان nnهم ق nnد ن nnزل nnوا م nnن م nnعاق nnلهم إل nnى م nnقاب nnره nnم
ف nnوع nnمري ل nnو ي nnسمع ال nnناس كّ n nلهم ص nnري nnخ أح nٍ nد م nnنهم ل nnيتركّ n nن الّ n nدن nnيا وي nnتوج nnه ّن إل nnى األف nnق
األعلى...
كتاب مبني ،ص236 – 235

!٣۳٣۳٦

 18شباط  /فبراير  12شهر امللك
) ...ت nnفضل س nيّد ال nnوج nnود ق nnائ nالً :أن nnظر إل nnى اإلن nnسان ب nnمثاب nnة م ٍ n
nجارا ك nnري nnمةً
nعدن ي nnحوي أح ً n
تخnرج بnالnتّربnية جnواهnره إلnى عnرصnة ال ّ
nشهود ويnنتفع لnها الnعالnم اإلنnسانnيّ .إذا نnظر أحٌ nد فnي
الnnكتب املnnنزّلnnة مnnن سnnماء األحnnديّnnة بnnعني الnnبصيرة وتnnف ّكر فnnيها أدرك أ ّن املnnقصود هnnو أن يnnعتبر
nفسا واحً nدا حnتى يnنطبع فnي جnميع الnقلوب نnقش خnاتnم )املُلك هلل( وتnحيط الnكلّ
الnنّفوس كّ nلها ن ً
شnnموس الnnعنايnnة وإشnnراقnnات أنجnnم الnnفضل والnّ nرحnnمة .إ ّن اهلل جnّ nل جnnاللnnه مnnا أخnnذ شnnيئًا لnnنفسه.
nقصا .يnنطق طnير مnلكوت الnبيان
فnال طnاعnة الnعالnم لnه تجnديnه نnف ًعا وال عnدم طnاعnته لnه يnلحق بnه ن ً
فnي ك ّnل ٍ
آن بهnذه الnكلمة :أردت ال ّ
nكل لnك وأردتnك لnنفسك .لnو سnمح عnلماء هnذا الnعصر ملnن عnلى
األرض حnتّى يجnدوا رائnحة املnحبّة واالتّnحاد ألدرك الnعارفnون عnندئ ٍnذ الح ّnريّnة الnحقيقيّة ووجnدوا
الnّ nراحnnة كnّ nل الnّ nراحnnة وال nطّمأنnnينة كnّ nل ال nطّمأنnnينة .إذا تnnن ّورت األرض بnnأنnnوار شnnمس هnnذا املnnقام(
عوجا وال أمتًا[...
إذًا يصدق أن ُيقال ]ال ترى فيها
ً
ص)142معرب(
لوح املقصود ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل،
ّ

!٣۳٣۳٧۷

 19شباط  /فبراير  13شهر امللك
 ...إ ّن ا ّلnnذيnnن أتnnوا بnnصائnnر مnnن اهلل أولnnئك يnnعرفnnون الnnحقّ وال تnnمنعهم سnnبحات املشnnركnnني يnnرون
أن nnوار امل nnلكوت ك nnما ي nnرون ال ّ n
nقرب nnني .ط nnوب nnى مل nnن ن nnبذ
nشمس ف nnي وس nnط ال ّ n
nسماء أال إنّ nnهم م nnن امل ّ n
nسفينة الحnnمراء بسnnلطان األسnnماء إنّnnه مnnن أهnnل الnnبهاء كnnذلnnك ن nزّل بnnالnnحقّ مnnن
ال ّ nدنnnيا وركnnب الّ n
وبشnnرك nnم ق ّ nدام
ل nnدن م nnنزّل ال nnبيان ويشه nnد ب nnذل nnك م nnن أن nnصف ف nnي أم nnر اهلل ...ق nnد أرس nnلنا ع nnليًّا ّ n
الnوجnه بnاملnلكوت ونnاداكnم فnي ب ّnريّnة األحnديّnة ودعnاكnم إلnى اهلل املnقتدر الnعليّ الnعظيم ...أتّ nدعnون
nبير قnومnوا لnنصرة أمnر اهلل ثّ nم ادعnوا الnنّاس إلnى
األسnماء وتnدعnون مnوجnدهnا إ ْن هnذا إالّ خnطأ ٌ ك ٌ
ه nnذا امل nnنظر ال nnكري nnم ق nnل أت nnخ ّوف nnكم س nnطوة ا ّل nnذي nnن ظ nnلموا ب nnعد ا ّل nnذي ت nnرون ق nnدرة ربّ nnكم ال nnعزي nnز
الح nnميد أن اق nnتدوا ربّ nnكم ال nّ nرح nnمن إنّ nnه ف nnي ال nnبليّة ال nnكبرى ي nnدع nnوا ال nنّاس إل nnى ال nnحقّ وم nnا م nnنعه
ظ nnلم ا ّلnnذي nnن ظ nnلموا وال ض nّ nر املش nnرك nnني إ ّن ربّ nnكم ال nّ nرح nnمن ي nnحفظ م nnن ي nnشاء ول nnو ي nnكون ف nnي ف nnم
تتحرك ورقة إالّ بعد إذنه إنّه لهو املقتدر القدير...
الثّعبان لعمري لن
ّ
كتاب مبني ،ص 237

!٣۳٣۳٨۸

 20شباط  /فبراير  14شهر امللك
) ...أيّnnها األح nبّاء قnnد ارتnnفعت خnnيمة االتّnnحاد ال يnnنظر بnnعضكم إلnnى بnnعض كnnنظرة غnnريٍ n
nب إلnnى
nرة واح ٍ n
nب .كّ n nلكم أث nnمار شج ٍ n
nدة وأوراق غ ٍ n
غ nnري ٍ n
nصن واح nٍ nد .األم nnل أن يس nnطع ن nnور اإلن nnصاف
والس nnالط nnني ا ّل nnذي nnن ه nnم م nnظاه nnر
ّn n
ب nnمشيئة اهلل ويُ nnق َّدس ال nnعال nnم م nnن االع nnتساف .ف nnلو أ ّن امل nnلوك
nعمت ال nnعال nnم
nهمة وق nnام nnوا ب nnما ي nnنتفع ب nnه م nnن ع nnلى األرض ل ّ n
اق nnتدار ال nnحقّ ج nّ nل ج nnالل nnه ش ّ nدوا ال ّ n
شnمس الnعدل ونّ nورتnه ...إ ّن خnباء نnظم الnعالnم يnقوم ويnرتnفع عnلى عnموديnن :املnجازاة واملnكافnاة(...
لnnلعدل جnnن ٌد وهnnي مnnجازاة األعnnمال ومnnكافnnاتnnها بnnهما ارتnnفع خnnباء ال nنّظم فnnي الnnعالnnم وأخnnذ ك nلّ
ط nnاغ ٍ زم nnام ن nnفسه م nnن خ nnشية الج nnزاء ...ي nnا معش nnر األم nnراء ل nnيس ف nnي ال nnعال nnم ج nnند أق nnوى م nnن
الnn nعدل والnn nعقل) .الnn nحقّ أقnn nول إنّnn nه لnn nم يnn nكن فnn nي األرض جnn nند أقnn nوى مnn nن الnn nعدل والnn nعقل ولnn nن
يكون(...
)معرب(
لوح مقصود ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 144
ّ

!٣۳٣۳٩۹

 21شباط  /فبراير  15شهر امللك
رب الnعاملnني ضnعوا مnطالnع
يnا حnزب اهلل إنّnا نnوصnيكم بnما ّ n n n
وصnى اهلل عnباده أن ال تشnركnوا بnاهلل ّ
nتمسكني ب nnحبل اإلي nnقان ...إيّ nnاك nnم أن تح nnزن nnكم ح nnوادث ال nnعال nnم وم nnا ظه nnر م nnن األم nnم
األوه nnام م ّ n
تnnو ّكnnلوا فnnي كnّ nل األحnnوال عnnلى اهلل الnnعزيnnز الحnnميد إنّnnه مnnعكم يnnسمع نnnداءكnnم ويnnرى أعnnمالnnكم...
زيّnn nنوا هnn nياكnn nلكم بnn nطراز ال n nتّقوى وقnn nلوبnn nكم بnn nال n nنّور ا ّلnn nذي أشnn nرق والح مnn nن أفnn nق سnn nماء قnn nلمي
nحب أن ن nnراك nnم ع nnلى
األع nnلى ...إيّ nnاك nnم أن ت nnب ّدل nnوا ال nnقرب ب nnال nnبعد واإلق nnبال ب nnاإلع nnراض إنّ nnا ن ّ n
اسnتقام ٍnة تnضطرب بnها أفnئدة الnقوم وت ّ
nزل بnها أقnدام املشnركnني ...يnا قnوم قnد أتnى الnقيّوم وجnرى
الس nnلسبيل ط nnوب nnى مل nnن أق nnبل وس nnرع وش nnرب ووي nٌ nل ل nnلمعرض nnني ا ّل nnذي nnن ن nnقضوا عه nnدي
ب nnأم nnره ّ n n
nورا فnي الnفرقnان ومnن قnبله فnي كnتب اهلل
ومnيثاقnي ونnبذوا ورائnهم نnبإي الnعظيم ا ّلnnذي كnان مnذك ً
املقتدر القدير...
إشراقات ،ص 207-206

!٣۳٤٠۰

 22شباط  /فبراير  16شهر امللك
) ...يnn nلتمس هnn nذا الnn nفانnn nي مnn nن أهnn nل األرض اإلنnn nصاف كnn nي يط ّهnn nروا األذن ال ّ n nلطيفة الnّ n nرقnn nيقة
السnبحات واإلشnارات والnظّنون واألوهnام
املnحبوبnة – ا ّلnتي خnلقت إلصnغاء كnلمة الnحكمة – مnن ّn n
ا ّلnتي ال تnسمن وال تnغني حnتّى يُnقبل الnنّاصnح عnلى إظnهار مnا هnو عّ nلة بnركnة الnعالnم وخnير األمnم
إ ّن ن nnور اإلص nnالح مخ nnمو ٌد ومطف -ال nnيوم ف nnي أك nnثر ال nnبلدان ون nnار ال nnفساد ظ nnاه nnرةٌ ومش nnتعل ٌة...
لnnيس االعnnتساف شnnأن اإلنnnسان .فnnينبغي لnnه فnnي كnّ nل األحnnوال أن يnnكون نnnاظnً nرا إلnnى اإلنnnصاف
nفوسnnا ب nnأي nnادي ال nnعناي nnة وال nتّرب nnية م nnن
وم nnزيّ nنًا ب nnطراز ال nnعدل .اط nnلبوا م nnن اهلل ت nnعال nnى أن يط ّهnnر ن n ً n
دن nnس ال nنّفس وال nnهوى ح nتّى ي nnقوم nnوا هلل وي nnتك ّلموا ل nnوج nnهه ع nnسى أن ت nnمحو آث nnار ال nظّلم وت nnحيط
مبني(...
العالم أنوار العدل .النّاس غافلون وال ب ّد من ّ
)151-150معرب(
لوح مقصود ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص
ّ

!٣۳٤١۱

 23شباط  /فبراير  17شهر امللك
nحا أنnnصح م nنّي ال تnnو ّقnnف عnnلى
 ...قnnل يnnا عnnبد اسnnمع قnnولnnي تnnاهلل الnnحقّ لnnن تجnnد لnnنفسك نnnاصً n
nسحاب كnnذلnnك أمnnرنnnاك مnnن قnnبل ونnnأمnnرك حٍ n
nينئذ وإ ْن لnnن تnnقبل م nنّي
nمر الّ n
الّ n
nصراط ث ّ nم مnّ nر عnnنه كّ n
nمر عnنه بسnلطانnي الnغالnب املnقتدر الnحكيم.
فnسوف نnأمnرك بnذلnك مnن بnعد ومnن بnعد بnعد إلnى أن ت ّ
شnقّ حnجبات األوهnام بnذكnري ثّ nم اسnمي ودع ك ّnل مnا يnمنعك عnن ورائnك ثّ nم اظهnر بnغت ًة بnظهور
nصابnnريnnن .إيّnnاك أن تnnمنعك الnّ nريnnاسnnة عnnن ذكnnر ربّnnك تnnاهلل الnnحقّ لnnو يسجnnدك
ربّnnك وال تnnكن مnnن الّ n
nسموات واألرض ولnم تnكن فnي ظّ nلي ال يnنفعك وبnذلnك يشهnد روحnك لnو تnكون مnن
ك ّnل مnن فnي ال ّ
nحب بnnأن تnnكون مnnن ا ّلnnذيnnن مnnنعتهم الnّ nريnnاسnnة فnnي أيّnnام ا ّلnnتي ش ّ nقت فnnيها سnnماء
الّ n
nسامnnعني .أتّ n
األمnر وأتnى عnلى ظnلل الnقدس شnمس جnمال ربّnك الnعليّ الnعظيم .واشnتغلوا بnريnاسnاتnهم وكnفروا
nحج ٍة مnن لnدى اهلل وبnرهnانٍ
بnاهلل خnالnقهم ومnبدعnهم إلnى أن أفnتوا عnلى قnتله بnعد ا ّلnnذي جnائnهم ب ّ
ع nnظيم .ت nnاهلل ي nnا أ ّي nnها ال nnعبد م nnا ك nnان م nnقصودي إالّ ت nnطهيرك ع nnن ك nّ nل م nnا ال ي nnنبغي ل nnك وكّ n nلما
أصnمت فnي ذكnرك لnسان اهلل يnنطق عnلى لnسانnي ويnأمnرنnي بnالnتّبليغ عnليك ومnا عnليّ إال الnبالغ
املبني...
كتاب بديع ،ص 31 – 30

!٣۳٤٢۲

 24شباط  /فبراير  18شهر امللك
ٍ
ألرض ارتnnفعت فnnيها ذكnnر اهلل وآلذان فnnازت بnnإصnnغاء مnnا ن nزّل مnnن سnnماء عnnنايnnة ربّnnك
 ...طnnوبnnى
وصnnيناك لnnيمنعوا أنnnفسهم عnّ nما نُnnهوا عnnنه فnnي أ ّم الnnبيان .إ ّن ا ّلnnذيnnن
وص الnnعباد بnnما ّ n n
الnّ nرحnnمنِّ .
يnn nرتnn nكبون مnn nا يحnn nدث بnn nه الnn nفتنة بnn nني الnn nبريّnn nة إنّnn nهم بnn nعدوا عnn nن نnn nصر اهلل وأمnn nره أال إنّnn nهم مnn nن
املفسnديnن فnي لnوح جnعله اهلل مnطلع األلnواح .قnل إنّnا لnو نnريnد لnننصر األمnر بnكلمة مnن عnندنnا إنّnه
nيرا يnnحكي
لnnهو املnnقتدر الnnق ّهار .لnnو أراد اهلل ليُخnnرج مnnن عnnريnnن الnnق ّوة غnnضنفر الnnقدرة ويnnزأر زئً n
ه nnزي nnم ال nّ nرع nnود ال nnقاص nnفة ف nnي ال nnجبال .إنّ nnه مل ّnnا س nnبقت رح nnمتنا ق ّ nدرن nnا ت nnمام ال nنّصر ف nnي ال nذّك nnر
والnn nبيان لnn nيفوز بnn nذلnn nك عnn nبادنnn nا فnn nي األرض .هnn nذا مnn nن فnn nضل اهلل عnn nليهم إ ّن ربّnn nك لnn nهو الnn nغنيّ
املتعال...
لوح مهدي دهجي ،مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل ،ص 165-164

!٣۳٤٣۳

 25شباط  /فبراير  19شهر امللك
nمسك بnحبل رحnمة ربّnك وتشnبّث بهnذا الnذّيnل املnنير ذ ّ nكnر الnنّاس بnالnحكمة والnبيان .إيّnاك أن
 ...ت ّ
يnnخ ّوفnnك ظnnلم ا ّلnnذيnnن كnnفروا بnnاهلل الnnعليّ الnnعظيم ح ّ nدث ال nنّاس بnnما عnnرفnnت ورأيnnت إذ كnnنت حnnول
الnعرش كnذلnك يnأمnرك ربّnك الnعزيnز الحnميد .إنّnا كnنّا مnعك واطّnلعنا عnلى مnا ورد عnليك فnي سnبيل
اهلل وسnمعنا مnا تnك ّلمت بnه فnي حnبّه ورضnاه .إ ّن أجnرك عnليه إنّnه مnوفnي أجnور املخnلصني طnوبnى
لnك بnما وفnيت بnميثاقnي وأعnرضnت عnن ا ّلnذيnن كnفروا بnاهلل .أال إنّnك مnن الnفائnزيnن ...يnا مح ّnمد إذا
خnnرجnnت مnnن سnnاحnnة الnnعرش اقnnصد زيnnارة الnnبيت مnnن قnnبل ربّnnك وإذا حnnضرت تnnلقاء الnnباب قnnف
وقnnل يnnا بnnيت اهلل األعnnظم أيnnن جnnمال الnnقدم ا ّلnnذي بnnه جnnعلك اهلل قnnبلة األمnnم وآيnnة ذكnnره ملnnن فnnي
nسموات واألرضnnني .يnnا بnnيت اهلل أيnnن األيّnnام ا ّلnnتي كnnنت فnnيها مnnوط -قnnدمnnيه وأيnnن األيّnnام ا ّلnnتي
الّ n
ارت nnفعت م nnنك ن nnغمات ال nّ nرح nnمن ف nnي ك nّ nل األح nnيان وأي nnن ط nnرازك ا ّل nnذي م nnنه اس nnتضاء م nnن ف nnي
والسماء...
األكوان .أين األ ّيام ا ّلتي كنت مصباح الفالح بني األرض
ّ
لوح زيارة بيت بغداد ،أدعية محبوب ،ص 100-98

!٣۳٤٤

 26شباط  /فبراير  1أ ّيام الهاء
 ...س nnبحان ا ّل nnذي أظه nnر ن nnفسه ك nnيف أراد إنّ nnه ل nnهو امل nnقتدر امل nnهيمن ال nnقيّوم ه nnذه أيّ nnام ال nnهاء
وأمnnرنnnا الّ n
nكل أن يnnنفقوا فnnيها عnnلى أنnnفسهم وعnnلى ا ّلnnذيnnن تnnوجnnهوا إلnnى هnnذا املnnقام املnnرفnnوع أن
خ nnر اهلل ال nnغيب
اذك nnروا اهلل ف nnيها ث ّ nم اع nnرف nnوا ق nnدره nnا ألنّ nnها ت nnحكي ع nnن ه nnذا االس nnم ال nnذي ب nnه س ّn
وال ّ n
nصيام ف nnضالً م nnن ع nnندن nnا وأن nnا امل nnقتدر ع nnلى م nnا ك nnان وم nnا ي nnكون
nشهود إنّ nnا ج nnعلناه nnا ق nnبل ال ّ n
طnوبnى ملnن عnمل بnما أمnر مnن لnدى اهلل وويnل ل ّ
nكل غnافnل مnردود إنّnا نnزّلnنا اآليnات وأرسnلناهnا إلnيك
الرقود.
في هذا اليوم املق ّدس املحمود لتشكر اهلل ربّك وتذكره بذك ٍر يتنبّه به أهل ّ

تسبيح وتهليل ،ص204 – 203

!٣۳٤٥

 27شباط  /فبراير  2أ ّيام الهاء
يnا إلnهي ونnاري ونnوري قnد دخnلت األيّnام الnتي سnميّتها بnأيّnام الnهاء فnي كnتابnك يnا مnالnك األسnماء
رب أسnألnك
nقربnت أيّnام صnيامnك ا ّلnnذي فnرضnته مnن قnلمك األعnلى ملnن فnي مnلكوت اإلنnشاء أي ّ
وت ّ
nكل ن ٍ
nمسكوا فnيها بnحبل أوامnرك وعnروة أحnكامnك بnأن تnجعل ل ّ
nفس مnق ًرّا فnي
بnتلك األيّnام وا ّلnذيnن ت ّ
رب أولnnئك عnnبا ٌد مnnا مnnنعهم الnnهوى عnّ nما أنnnزلnnته فnnي
جnnوارك ومnnقام nا ً لnnدى ظnnهور نnnور وجnnهك أي ّ
ك nnتاب nnك ق nnد خ nnضعت أع nnناق nnهم ألم nnرك وأخ nnذوا ك nnتاب nnك ب nnق ّوت nnك وع nnملوا م nnا أم nnروا ب nnه م nnن ع nnندك
رب أشnربnهم مnن يnد عnطائnك كnوثnر بnقائnك ثّ nم اكnتب لnهم أجnر
أي ّ
واخnتاروا مnا نnزّل لnهم مnن لnدنnك ّ
مnnن انnnغمس فnnي بحnnر لnnقائnnك وفnnاز بnnرحnnيق وصnnالnnك أسnnألnnك يnnا مnnالnnك املnnلوك وراحnnم املnnملوك أن
تnق ّدر لnهم خnير الّ nدنnيا واآلخnرة ثnم اكnتب لnهم مnا ال عnرفnه أحٌ nد مnن خnلقك ثnم اجnعلهم مnن الnذيnن
طافوا حولك ويطوفون حول عرشك في ّ
كل عالم من عواملك إنّك أنت املقتدر العليم الخبير.
تسبيح وتهليل ،ص205 – 204

!٣۳٤٦

 28شباط  /فبراير  3أ ّيام الهاء

قد نزّلت من ملكوت العزّة أليّام الهاء
بسمي الغريب املظلوم
مبش nً nرا
ّn n
ق nnد تش nّ nرف nnت األ ّي nnام ي nnا إل nnهي ب nnاأل ّي nnام ال nnتي س nnم ّيتها ب nnال nnهاء ك nnأ ّن ك nّ nل ي nnوم م nnنها ج nnعلته
ورسnوالً
nصيام عnلى خnلقك وبnريّnتك ليسnتع ّد ك ّnل نnفس
ّn n
ليبشnر الnناس بnاأليّnام الnتي فnيها فnرضnت ال ّ
ويعني في قلبه محالًّ لها ويط ّهره باسمك لنزولها عليه فيا إله الوجود واملقتدر على ّ
للقائها
كل
ّ
ش nnاه nnد وم nnشهود أس nnأل nnك ب nnأس nnمائ nnك ال nnحسنى وص nnفات nnك ال nnعليا وم nnظاه nnر أم nnرك ف nnي م nnلكوت
اإلنnشاء ومnطالnع وحnيك فnي جnبروت الnبقاء بnأن تnمطر عnلى مnن صnام فnي حnبّك أمnطار سnحاب
رب ال ت nnمنعهم ع nّ nما ع nnندك ج nnزاء م nnا ع nnملوا ف nnي حn nبّك
رح nnمتك وف nnيوض nnات س nnماء ع nnناي nnتك أي ّ
ورضnائnك أسnألnك يnا مnالnك األسnماء وفnاطnر األسnماء وخnالnق األسnماء وسnلطان األسnماء ورافnع
الnn nسماء وحnn nافnn nظها بnn nأن تnn nفتح عnn nلى وجnn nوه ا ّلnn nذيnn nن خnn nضعوا ألمnn nرك أبnn nواب فnn nضلك ورحnn nمتك
وغنائك...
تسبيح وتهليل ،ص198 – 197

!٣۳٤٧۷

 29شباط  /فبراير  4أ ّيام الهاء
رب هnم الnذيnن احnترقnوا بnنار مnحبّتك فnي ديnارك وشnاهnدوا ك ّnل م ٍ
nكروه فnي سnبيلك وذاقnوا
 ...أي ّ
رب هnم ا ّلnnذيnن حnملوا فnي حnبّك مnا ال حnملوه
ك ّnل م ٍّnر آمnلني شهnد الnعطاء مnن سnماء جnودك .أي ّ
nقربnnون
عnnبادك وخnnلقك أي ّ
رب قnnد احnnترق املخnnلصون مnnن نnnار فnnراقnnك أيnnن كnnوثnnر لnnقائnnك ومnnات املّ n
ف nnي ب nnيداء هج nnرك ف nnأي nnن س nnلسبيل وص nnال nnك أت nnسمع ي nnا إل nnهي ح nnنني ع nnاش nnقيك وه nnل ت nnرى ي nnا
nسميع الnبصير أنnت الnذي يnا
مnحبوبnي مnا ورد عnلى مشnتاقnيك إِي ونnفسك تnسمع وتnرى وأنnت ال ّ
بشnnرت ال ّ
nكل بnأيّnامnي وظnهوري وجnعلت ك ّnل كnتاب مnن كnتبك مnناديnا ً بnاسnمي بnني األرض
إلnهي ّ n
nمسك ك nلّ
ّn
nسماء
nلما تnnزيّnnن الnnعالnnم بnnأنnnوار االسnnم األعnnظم تّ n
والّ n
ومبشnً nرا بnnظهور جnnمالnnك األبnnهى فّ n
حnnزب بnnاسnnم مnnن أسnnمائnnك وبnnه غnnفل مnnن بحnnر عnnلمك وشnnمس حnnكمتك وسnnماء عnnرفnnانnnك فnnيا إلnnهي
وإلnه األشnياء ومnربnي األسnماء أسnألnك بnاسnمك الnظّاهnر املnكنون وجnمالnك املشnرق املخnزون بnأن
nصفة
تnnز ّيnnن أحnnبائnnك بnnقميص األمnnانnnة بnnني الnnبر ّيnnة وال تحnnرمnnهم عnnن هnnذا املnnقام األعnnلى وهnnذه الّ n
شمسا لسماء قضائك وديباج ًة لكتاب أحكامك...
األقدس األعظم األبهى ألنّك جعلتها
ً
تسبيح وتهليل ،ص200 – 199

!٣۳٤٨۸

 1آذار /مارس  5أ ّيام الهاء
رب ف nnأن nnزل ع nnلى أح nبّتك م nnن س nnماء ف nnضلك م nnا يط ّnه nnره nnم ع nnن ذك nnر دون nnك ث nnم ارزق nnهم ك nnأس
أي ّ
االسnتقامnة مnن أيnادي جnودك وكnرمnك لnئالّ تnمنعهم اإلشnارات عnن شnطر ظnهورك ...وعnزّتnك يnا نnار
الnnعالnnم ونnnور األمnnم إ ّن ال ّ nلسان والnnقلب يnnناديnnان ويnnعترفnnان بnnعفوك وغnnفرانnnك ولnnو تnnعذّبnnني بnnدوام
سnلطنتك إ ّن ا ّلnnذي مnا أق ّnر بnذلnك كnيف يnعترف بnأنّnك أنnت املحnمود فnي فnعلك واملnطاع فnي أمnرك
nمسك
رب ارحnم مnن ت ّ
رب تnرى نnار حnبّك أحnاطnني وأخnذ ك ّnل مnأخ ٍnذ فnي قnلبي وحnشائnي أي ّ
أي ّ
بnحبل عnطائnك وتشnبّث بnذيnل كnرمnك وآنnس بnذكnرك وطnاف حnول إرادتnك وصnام فnي حnبّك وأفnطر
nعتصما بnحصن حnفظك يnا إلnهي وسnيّدي وسnندي نّ nور قnلوب عnبادك
بnأمnرك وهnرب عnن نnفسه م
ً
بnنور عnرفnانnك وأيّnدهnم عnلى الnعمل فnي رضnائnك وع ّnرفnهم يnا إلnهي جnزاء أعnمالnهم ا ّلnذي قّ nدرتnه فnي
رب أن nnا ال nnقائ nnم ل nnدى ب nnاب nnك وال nنّاظ nnر إل nnى أف nnقك األع nnلى راج nيًا ف nnضلك
م nnلكوت nnك وج nnبروت nnك ...أي ّ
nكل عٍ n
ألح nبّائnnك وآم nالً عnnنايnnتك ألصnnفيائnnك ق ّ nدر يnnا إلnnهي لّ n
nبد مnnن عnnبادك مnnا يnnجعله راض ً nيا عnnنك
ومستقيما على أمرك وشار ًبا رحيق الوحي بيد عطائك...
ومقبالً إليك
ً
تسبيح وتهليل ،ص202 – 200

!٣۳٤٩۹

 2آذار /مارس  1شهر العالء
nلما خnيّبتهم بسnnلطانnnك كnnتبوا فnnي حّ nقي مnnا يnnلعنهم بnnه أقnnالمnnهم وأنnnامnnلهم ومnnدادهnnم وألnnواحnnهم
فّ n
nيتفرسnnوا فnnي أمnnرك
وحnnقايnnق كnّ nل شnnيء إذًا يnnا إلnnهي فnnابnnتعث قnnلوبًnnا صnnافnnي ًة وأبn
nصارا حnnديnnدةً لّ n
ً
nآه ٍ
ومnnا ورد عnnليك ...فٍ n
آه قnnد تnnك ّدر ذيnnل ال nتّقديnnس مnnن غnnبار مnnفتريnnات أعnnدائnnك وتش nبّكت أفnnئدة
nقربnnني بnnما ورد عnnلى مnnحبوب الnnعارفnnني مnnن طnnغاة بnnريّnnتك فnnيا إلnnهي هnnذا أ ّول يnnوم ٍ فnnيه فnnرضnnت
املّ n
nصيام ألح n nبّائnn nك أسnn nألnn nك بnn nنفسك وا ّلnn nذي صnn nام فnn nي ح n nبّك ورضnn nائnn nك ال لnn nهواه وبnn nأسnn nمائnn nك
الّ n n
nب م nnا س nnوائ nnك وق nّ nرب nnهم إل nnى م nnطلع أن nnوار
ال nnحسنى وص nnفات nnك ال nnعليا ب nnأن تط ّnه nnر ع nnبادك ع nnن ح ّ n
nقر عnnرش أحnnديّnnتك ون ّ nور قnnلوبnnهم يnnا إلnnهي بnnأنnnوار مnnعرفnnتك ووجnnوهnnهم بnnضياء شnnمس
وجnnهك ومّ n
ا ّلnnتي أش nnرق nnت م nnن أف nnق م nnشيّتك ...ث ّ nم وفّ nnقهم ي nnا إل nnهي ع nnلى ن nnصرة ن nnفسك وإع nnالء ك nnلمتك ث nمّ
اجnعلهم أيnادي أمnرك بnني عnبادك ثّ nم أظهnر بnهم ديnنك وآثnارك بnني خnلقك لnتمأل اآلفnاق مnن ذكnرك
الرحمن.
وثنائك
ّ
وحجتك وبرهانك وإنّك أنت املعطي املتعالي املقتدر املهيمن العزيز ّ

تسبيح وتهليل ،ص46 – 45

!٣۳٥٠۰

 3آذار /مارس  2شهر العالء
nصيام ل ّ n
nكل األن nnام ل nnيزك nnى ب nnها أن nnفسهم
س nnبحان nnك الّ n nلهم ي nnا إل nnهي ه nnذه أيّ nnام ف nnيها ف nnرض nnت ال ّ n
وي nnنقطع ّن ع nّ nما س nnوائ nnك وي nnصعد م nnن ق nnلوب nnهم م nnا ي nnكون الي ً nقا مل nnكام nnن ع nزّ أح nnديّ nnتك وق nnاب nالً مل nnقرّ
nصيام ك nnوث nnر ال nnحيوان وق ّ nدر ف nnيه أث nnره وط ّهnnر ب nnه أف nnئدة
رب ف nnاج nnعل ه nnذا ال ّ n
ظ nnهور ف nnردان nيّتك أي ّ
وجnه إلnى شnطر اسnمك األبnهى ...آمnنت بnك بnعد
عnبادك ا ّلnnذيnن مnا مnنعتهم مnكاره الّ nدنnيا عnن الnت ّ ّ n
الnذي ع ّnرفnتني نnفسك ...أنnا ا ّلnذي يnا إلnهي أكnون مnق ًرّا بnوحnدانnيّتك ومnعترفًnا بnفردانnيّتك ...وآمnنت
بnnه وبnnما نnزّل عnnليه مnnن بnnدائnnع أحnnكامnnك وأوامnnرك وصnnمت بnnحبّك واتّnnبا ًعnnا ألمnnرك وأفnnطرت بnnذكnnرك
رب ال ت nnجعلني م nnن ا ّلnnذي nnنهم ص nnام nnوا ف nnي األيّ nnام وسج nnدوا ل nnوج nnهك ف nnي ال ّ nليال nnي
ورض nnائ nnك أي ّ
وكnnفروا بnnنفسك وأنnnكروا آيnnاتnnك وجnnاحnnدوا بnnرهnnانnnك وحnّ nرفnnوا كnnلماتnnك ...فnnلك الحnnمد يnnا إلnnهي بnnما
وفّ nnقتنا ع nnلى اإلق nnرار ب nnه وال nتّصدي nnق ب nnما ن nزّل ع nnليه وش nّ nرف nnتنا ب nnلقاء م nnن وع ّ nدت nnنا ب nnه ف nnي ك nnتبك
وألواحك...
تسبيح وتهليل ،ص31 – 29

!٣۳٥١۱

 4آذار /مارس  3شهر العالء
 ...أس nnأل nnك ي nnا إل nnهي ب nnأن ت nnنزّل م nnن س nnماء إرادت nnك وس nnحاب رح nnمتك م nnا يُ nnذه nnب عn nنّا روائ nnح
nقرب
الnعصيان يnا مnن سnميّت نnفسك بnال ّnرحnمن ...أي ّ
رب ال تnطرد مnن أقnبل إلnيك وال تnبعد مnن ت ّ
لnnك وال تnnخيّب مnnن رفnnع أيnnادي الnّ nرجnnاء إلnnى شnnطر فnnضلك ومnnواهnnبك وال تحnnرم عnnبادك املخnnلصني
رب هnnل دونnnك مnnن مهٍ n
nرب لنهnnرب إلnnيه أو سnnواك مnnن مnnلجإٍ
عnnن بnnدايnnع فnnضلك وإفnnضالnnك ...أي ّ
nقر إالّ أنnت وال مهnرب إالّ إلnيك ...فnألnهمني مnن
ألسnرع إلnيه ال فnو عnزّتnك ال عnاصnم إالّ أنnت وال م ّ
بnnدايnnع ذكnnرك ألذكnnرك بnnها وال تnnجعلني مnnن ا ّلnnذيnnن يnnقرؤون آيnnاتnnك وال يجnnدون مnnا ق ّ nدر فnnيها مnnن
رب ف nnاج nnعلني م nnن ا ّل nnذي nnن
ن nnعمتك امل nnكنون nnة ال nnتي تُ nnحيى ب nnها أف nnئدة ب nnريّ nnتك وق nnلوب ع nnبادك أي ّ
nقر الnفداء شnو ًقnا
أخnذتnهم نnفحات آيnاتnك عnلى شnأن أنnفقوا أرواحnهم فnي سnبيلك وسnرعnوا إلnى م ّ
nقر تnnذهnnبون قnnالnnوا إلnnى اهلل املnnلك
لجnnمالnnك وطnnلبًا لnnوصnnالnnك وإذا قnnيل لnnهم فnnي الnطّريnnق إلnnى ّ
أي مٍّ n
املهيمن الق ّيوم...
تسبيح وتهليل ،ص34 – 32

!٣۳٥٢۲

 5آذار /مارس  4شهر العالء
ني عnليهم أهnل مnإل األعnلى ويnكبّر ّن أهnل مnدايnن الnبقاء ثّ nم ا ّلnذيnنهم ُرقnم عnلى
 ...أولnئك عnباد يnص ّل َّ
جnبينهم مnن قnلمك األعnلى هnؤالء أهnل الnبهاء وبnهم ظهnرت أنnوار الهnدى ...فnيا إلnهي كnبّر عnليهم
وعnلى ا ّلnnذيnن طnافnوا فnي حnولnهم فnي حnياتnهم ومnماتnهم ثّ nم ارزقnهم مnا قّ nدرتnه لnخيرة خnلقك ...أي
nصوم آخnر صnومnنا وآخnر عهnدنnا ثّ nم اقnبل مnا عnملناه فnي حnبّك ورضnائnك...
رب ال تnجعل هnذا ال ّ
ّ
والس nّ nر األح nnد ّي nnة وال nnغيب ال nnهو ّي nnة وم nnطلع األل nnوهّ n nية
ّn n
وكn nبّر الّ n nلهم ي nnا إل nnهي ع nnلى الn nنّقطة األولّ n nية
nصلت عnnلم مnnا كnnان ومnnا يnnكون وأظهnnرت لnnئال -عnnلمك املnnكنون وس nرّ
ومظهnnر الnّ nربnnوب ّ nية ا ّلnnذي بnnه فّ n
مبشnً nرا ل ّ nلذي ب nnاس nnمه أل nnف ال nnكاف ب nnرك nnنه ال nنّون وب nnه ظه nnرت س nnلطنتك
ّn
اس nnمك املخ nnزون وج nnعلته
nصلت أحnكامnك ونشnرت آثnارك وحّ nققت كnلمتك وبnعثت قnلوب
وعnظمتك واقnتدارك ونnزّلnت آيnاتnك وف ّ
أصnفيائnك وحشnرت مnن فnي سnمائnك وأرضnك ا ّلnذي سnميّته بnعليٍّ قnبل نnبيل فnي مnلكوت أسnمائnك
وبnnروح الnّ nروح فnnي ألnnواح قnnضائnnك وأقnnمته مnnقام نnnفسك ورجnnعت كnّ nل األسnnماء إلnnى اسnnمه بnnأمnnرك
وقدرتك...
تسبيح وتهليل ،ص35 – 34

!٣۳٥٣۳

 6آذار /مارس  5شهر العالء
فnو عnزّتnك لnو يnجتمع ّن عnليّ مnن عnلى األرض بnالnظّلم واالعnتساف لnينطق لnسانnي بnينهم بnذكnرك
وثnnنائnnك ولnnو يnnقطعون لnnسانnnي يnnنطق قnnلبي بnnما ألnnهمتني بnnجودك وإحnnسانnnك ولnnو يnnقطعون قnnلبي
رب هnذا بnهائُك بnني طnغاة خnلقك فnانnظره
لnيذكnرك حnشائnي وأركnانnي وشnعري يnصيح ويnنادي أي ّ
nورا فnي صnحائnفك وكnتبك وألnواحnك وهnذا لnهو
بلحnظات عnنايnتك أي ّ
رب هnذا هnو ا ّلnnذي كnان مnذك ً
ا ّلnذي نnزّلnت الnبيان لnعل ّو شnأنnه وسnم ّو قnدره وإعnالء كnلمته وارتnفاع أمnره ...لnواله مnا نnزّلnت الnبيان
وق nnلت ق nnول nnك ال nnحقّ ك nّ nل ذك nnر خ nnي ٍر نn nزّل ف nnي ال nnبيان م nnا ك nnان م nnقصودي إالّ ن nnفسه وج nnمال nnه إذًا
nطروحnا بnني أيnدي أهnل الnبيان يnا مnنزّل الnبيان ...فnيا إلnهي تnرى بnأ ّن قnلبي ذاب فnي
ًn
فnانnظروه م
nصب ع nnليه ب nnحور ال nnعامل nnني ال يخ nnمد أب ً nدا أل ّن ك nnينون nnتي ون nnفسي وروح nnي
ح nبّك ع nnلى ش nnأن ل nnو ي ّ n
وجسدي وجسمي ك ّلها قد خلقت بحبّك وحبّك با ٍق ال يفنى...
تسبيح وتهليل ،ص38 – 37

!٣۳٥٤

 7آذار /مارس  6شهر العالء
 ...ف nnيا إل nnهي تشه nnد وت nnرى أ ّن ا ّلnnذي nnن ه nnتكوا ح nnرم nnتك وض nيّعوا أم nnرك ون nnقضوا عه nnدك وح nّ nرف nnوا
آيnاتnك وكnلمتك ونnبذوا أحnكامnك وتnركnوا أوامnرك واعnترضnوا عnلى هnذا الnعبد ا ّلnذي أنnفق روحnه فnي
س nnبيلك وب nnه اش nnتهر أم nnرك ورف nnع ذك nnرك والح وج nnهك واس nnترف nnع فس nnطاط ح nnكمك وخ nnباء مج nnدك
وبnnني بnnيت أمnnرك وحnnرم قnnدسnnك وكnnعبة جnnاللnnك وأنnnت تnnعلم يnnا إلnnهي إفnnكهم ومnnفتريnnات أنnnفسهم
وبnnعد مnnا ارتnnكبوا فnnي ديnnنك مnnا نnnاح بnnه س ّ nكان مnnدائnnن الnnبقاء وأهnnل املnnإل األعnnلى كnnتبوا بnnأنnnامnnل
الشnnرك nيّة فnnي حnnقيّ مnnا يnnلعنهم بnnه كnّ nل ال nذّ ّرات ثnnم مnnظاهnnر ال nتّوحnnيد ومnnطالnnع ال nتّفريnnد ومnnكامnnن
ّn
وح nnيك وم nnخازن إل nnهام nnك وب nnلغوا ف nnي ال ّ n
nشقوة إل nnى م nnقام ك nnتبوا ب nnأ ّن nnه ن nnسخ ال nnبيان ب nnعد ا ّل nnذي
فس nnرت
ب nnنفسي ظه nnر ح nnكم ال nnبيان وأش nnرق nnت ش nnمس ال nتّبيان وب nnذك nnري ح ّ nقق ذك nnره وب nnنفسي ّn n
كnلماتnه وكnشفت أسnراره وبnقيامnي فnصلت حnروفnاتnه وظهnرت كnنوزه وبnرز مnا خnزن فnيه مnن لnئال-
علمك وجواهر علمك...
تسبيح وتهليل ،ص37 – 38

!٣۳٥٥

 8آذار /مارس  7شهر العالء
 ...ك nnنت ف nnي أزل اآلزال إلً n nها واحً n nدا أحً n nدا ف nnر ًدا ص nnم ًدا وت nً nرا ب nnاقn nيًا دائ nً nما ق nnائ nً nما ق nnيو ًم nnا م nnا
nظيرا أرس nnلت س nnفرائ nnك إل nnى ع nnبادك وج nnعلتهم م nnهاب nnط
اتّخ nnذت ل nnنفسك ش nnبي ًها وال ش nnري ً nكا وال ن ً n
وحnيك ومnخازن عnلمك وأنnزلnت إلnيهم كnتبك وش ّnرعnت فnيها شnرايnع أمnرك وأحnكامnك إلnى أن انتهnت
الnnكتب إلnnى الnnبيان والnّ nرسnnل بnnا ّلnnذي سnnميّته بnnعليّ فnnي جnnبروت الnnقضاء ومnnلكوت األسnnماء وإنّnnه
بشnرتnه فnي مnحكم آيnاتnك ومnتقن
وبشnرهnم بnا ّلnnذي ّ n n
أظهnر نnفسه بnأمnرك ودعnى الnنّاس إلnى نnفسك ّ n n
nصلت كnّ nل شnnيء تnnفصيالً مnnن عnnندك ومnnنعت
كnnلماتnnك وبnnه ق ّ nدرت مnnقاديnnر أمnnرك وأحnnكامnnك وبnnه فّ n
فnيها الnعباد عnن سnفك دمnاء ا ّلnذيnن آمnنوا بnك ودخnلوا فnي حnصن أمnرك وحnمايnتك وكnذلnك ح ّnرمnت
أزواج رسnلك عnلى األمnم وهnذا مnن أحnكامnك املnحكمة وحnدوداتnك املnتقنة بnحيث نnزّل فnي ألnواحnك
وكتبك وزبرك...
تسبيح وتهليل ،ص42 – 41

!٣۳٥٦

 9آذار /مارس  8شهر العالء
nلما أن nnه ال
 ...س nnبحان nnك ي nnا إل nnهي كّ n nلما أري nnد أن أن nnتهي ذك nnرك أش nnاه nnد أ ّن حn nبّي ال ي nnنتهي ف ّ n
يnnنتهي كnnيف يnnنتهي نnnدائnnي وذكnnري وضnnجيجي وحnnنيني وإنّnnك يnnا إلnnهي ق ّ nدرت املnnناجnnات ملnnن
ٍ
فnnي حnnولnnي وجnnعلت اآليnnات ب nيّ ٍ
nب بnnأن أذكnnرك مnnن
نات لnnنفسي وظn
nهورات ألمnnري ولnnكن إنّnnي أحّ n
nسموات
ق nnبل ال nnعامل nnني وب nnما ع nnنده nnم م nnن ذك nnرك وث nnنائ nnك ي nnا م nnن ف nnي ق nnبضتك م nnلكوت م nnلك ال ّ n
رب فnnانnnصرنnnي بnnبدائnnع نnnصرك وإ ّن نnnصرك نnnفسي وعnnنايnnتك إيّnnاي هnnو ارتnnقائnnي
واألرضnnني أي ّ
إل nnى ال nّ nرف nnيق األع nnلى وخ nnروج nnي ع nnن ب nnني ه nnؤالء األش nnقياء ا ّل nnذي nnن م nnا ك nnان ب nnينهم إالّ ض nnغينة
رب فnn nأصnn nعدنnn nي إلnn nيك يnn nا مnn nن بحnn nركnٍ n nة قnn nلمك خnn nلق مnn nلكوت اإلنnn nشاء ومnn nا كnn nان
وبnn nغضاء .أي ّ
مnقصودي يnا إلnهي فnيما نnطقت بnه بnني يnديnك إالّ ليظهnر عnبوديّnتي بnني بnريّnتك ويشهnد ك ّnل بnأنّnي
السائل وإنّك أنت املسؤول وإنّي أنا ال ّداعي وإنّك أنت املجيب...
أنا ّ
تسبيح وتهليل ،ص47 – 46

!٣۳٥٧۷

 10آذار /مارس  9شهر العالء
 ...ويnnا أيّnnها الnnناطnnق بnnلسان الnnبهاء إذًا يnnقول مnnحبوب الnnبهاء تnnاهلل لnnوال الnnبهاء مnnا غnّ nردت ورقnnاء
nسماء وش nnقّ س nnتر
الn nذّك nnر ي nnا م nnأل ال nnبغضاء أن ارح nnموا ال nnبهاء م nnنكم وم nnن ظ nnلمكم ان nnفطرت ال ّ n
الnnوفnnاء ويnnقول الnnبهاء رضnnيت بnnقضائnnك يnnا إلnnه الnnعاملnnني ومnnقصود الnnقاصnnديnnن ومnnا أردت إالّ مnnا
أنnت أر ْدتnه لnنفسي ومnا أريnد إالّ مnا أنnت تnريnد فnوعnزّتnك إنّnي أكnون خnجالً مnن بnدايnع فnضلك ومnا
اخ nnتصصتني ب nnه ب nnني ب nnريّ nnتك ...إذًا ي nnا إل nnهي أس nnأل nnك ب nnك وبه nnذا امل nnظلوم ا ّلnnذي م nnا شه nnد ع nnني
اإلب nnداع ش nnبهه ب nnأن ت nnنزّل م nnن س nnماء اإلب nnداع م nnا ي nnنبت ب nnه ف nnي ق nnلوب املش nnتاق nnني ن nnبات حn nبّك
وعرفانك وإنّك أنت املقتدر على ما تشاء ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم...
تسبيح وتهليل ،ص49 – 48

!٣۳٥٨۸

 11آذار /مارس  10شهر العالء
nص ْلت بnnني املnnمكنات وأخnnذت مnnنها جnnواهnnر خnnلقك وسnnواذج بnnريّnnتك وأنnnطقتني يnnا
 ...بnnظهوري فّ n
nصلت وفnّ nرقnnت
إلnnهي بnnكلمة مnnن عnnندك وجnnعلتها سnnيفًا ذا ظnبّتني بnnقدرتnnك واقnnتدارك بnnظبّ ٍة مnnنها فّ n
عnnبادك وخnnلقك ا ّلnnذيnnنهم اسnnتكبروا عnnليك وتnnو ّقnnفوا فnnي أمnnرك ا ّلnnذي مnnا أظهnnرت أمnً nرا أعnnظم مnnنه
وب nnظبّ ٍة أخ nnرى ج nnمعت ووص nnلت وب nnلغت وربn nطْت وأ ّل nnفت ب nnني ا ّل nnذي nnن أق nnبلوا إل nnى وج nnهك وآم nnنوا
nسماء ش nnو ًق nnا لج nnمال nnك وط nnلبًا ل nnرض nnائ nnك
ب nnآي nnات nnك ال nnكبرى وان nnقطعوا ع nّ nما خ nnلق ف nnي األرض وال ّ n
nهارا ل nnنعمتك وإنّ nnك ج nnعلتهم أي nnادي أم nnرك ب nnني ب nnريّ nnتك وب nnهم أظه nnرت م nnا
وإق nnباالً ل nnحضرت nnك وإظ ً n
nصا لnحبّك وسnمع
أظهnرت مnن شnئونnات أحnديّnتك وظnهورات فnردانnيّتك طnوبnى ملnن أقnبل إلnيهم خnال ً
السموات واألرضني...
منهم آياتك وبيّناتك ا ّلتي عجزت عن اإليتان بمثلها من في ّ
تسبيح وتهليل ،ص49 – 48

!٣۳٥٩۹

 12آذار /مارس  11شهر العالء
 ...ي nnا إل nnه ال nّ nرح nnمن وامل nnقتدر ع nnلى اإلم nnكان ت nnرى ع nnبادك وأر ّقnnائ nnك ا ّلnnذي nnن ي nnصوم nnون ف nnي األيّ nnام
بnأمnرك وإرادتnك ويnقومnون فnي األسnحار لnذكnرك وثnنائnك رجnاء مnا كnنز فnي كnنائnز فnضلك وخnزائnن
nمسكوا بnحبل
جnودك وكnرمnك ...فnارحnم يnا إلnه الnعالnم ومnالnك الnقدم وسnلطان األمnم عnبادك ا ّلnذيnن ت ّ
رب تnnرى عnnيونnnهم نnnاظnnرةً إلnnى
أوامnnرك وخnnضعوا عnnند ظnnهورات أحnnكامnnك مnnن سnnماء مnnشيّتك أي ّ
nتوجnnه ًة إلnnى بnnحور ألnnطافnnك وأصnnواتnnهم خnnاشnnع ًة لnnندائnnك األحnnلى ا ّلnnذي
أفnnق عnnنايnnتك وقnnلوبnnهم مnّ n
رب فnnانnnصر أحnبّتك ا ّلnnذيnnن نnnبذوا مnnا عnnندهnnم رجnnاء
ارتnnفع مnnن املnnقام األعnnلى بnnاسnnمك األبnnهى أي ّ
مnا عnندك وأحnاطnتهم الnبأسnاء وال ّ
nض ّراء بnما أعnرضnوا عnن الnورى وأقnبلوا إلnى األفnق األعnلى أي
رب أسnnألnnك بnnأن تnnحفظهم مnnن شnnئونnnات ال nنّفس والnnهوى وتnnؤيّnnدهnnم عnnلى مnnا يnnنفعهم فnnي اآلخnnرة
ّ
رب فnnاكnnتب لnnنا مnnن قnnلمك األعnnلى مnnا يُnnبقي بnnه أرواحnnنا فnnي جnnبروتnnك وأسnnمائnnنا
واألولnnى ...أي ّ
ف nnي م nnلكوت nnك وأج nnسادن nnا ف nnي ك nnنائ nnز ح nnفظك وأج nnسام nnنا ف nnي خ nnزائ nnن ع nnصمتك ...ف nnاك nnتب ل nnنا
وآلبائنا وأ ّمهاتنا كلمة الغفران ...إنّك أنت املقتدر املتعالي الفرد الواحد الغفور العطوف.
تسبيح وتهليل ،ص53 – 50
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 13آذار /مارس  12شهر العالء
nصيام عnلى عnبادك وبnه ط ّnرزت ديnباج كnتاب أوامnرك بnني
 ...يnا إلnهي هnذه أيّnام فnيها فnرضnت ال ّ
ب nnريّ nnتك وزيّ nnنت ص nnحائ nnف أح nnكام nnك مل nnن ف nnي أرض nnك وس nnمائ nnك واخ nnتصصت ك nّ nل س nnاع nnة م nnنها
ب nnفضيلة ل nnم يح nnط ب nnها إالّ ع nnلمك ا ّل nnذي أح nnاط األش nnياء كّ n nلها ...واخ nnتصصت ك nّ nل ورق nnة م nnنها
بح ٍ n
nزب م nnن األح nnزاب وق ّ nدرت ل ّ n
رب األرب nnاب أول nnئك ع nnباد
nلعشاق ك nnأس ذك nnرك ف nnي األس nnحار ي nnا ّ
nفرون مnن
أخnذهnم سnكر خnمر مnعارفnك عnلى شnأن يهnربnون مnن املnضاجnع شnو ًقnا لnذكnرك وثnنائnك وي ّ
الnنّوم طnلبًا لnقربnك وعnنايnتك ...سnبحانnك هnذه سnاعٌ nة فnيها فnتحت أبnواب جnودك عnلى وجnه بnريّnتك
ومnصاريnع عnنايnتك ملnن فnي أرضnك أسnألnك بnا ّلnذيnن سnفك دمnاؤهnم فnي سnبيلك وانnقطعوا عnن كnلّ
ال nnجهات ش nnو ًق nnا ل nnلقائ nnك وأخ nnذت nnهم ن nnفحات وح nnيك ع nnلى ش ٍ n
nأن ي nnسمع م nnن ك nّ nل ج nnزء م nnن أج nnزاء
أبnدانnهم ذكnرك وثnنائnك بnأن ال نnجعلنا محnرو ًnمnا ع ّnما قّ nدرتnه فnي هnذا الnظّهور ا ّلnnذي بnه يnنطق كnلّ
شجٍ n
nسيناء ملnnوسnnى كnnليمك ويس nبّح كnّ nل حجnnر بnnما س nبّح بnnه الnnحصاة فnnي
nرة بnnما نnnطق سnnدرة الّ n
محمد حبيبك...
قبضة
ّ
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 14آذار /مارس  13شهر العالء
nسجن األع nnظم وص nnام nnوا ف nnيه ب nnما أم nnرت nnهم ف nnي
رب ه nnؤالء ع nnبا ٌد دخ nnلوا م nnعك ف nnي ه nnذا ال ّ n
 ...أي ّ
nصا
ألnواح أمnرك وصnحائnف حnكمك فnأنnزل عnليهم مnا يnق ّدسnهم ع ّnما يnكرهnه رضnاؤك لnيكونnوا خnال ً
لnوجnهك ومnنقط ًعا عnن دونnك ...فnيا إلnهي تnرى مnا ورد عnلى أحnبّائnك فnي أيّnامnك فnوعnزّتnك مnا مnن
ٍ
أرض إالّ فnnيها ارتnnفع ضnnجيج أصnnفيائnnك ومnnنهم ا ّلnnذيnnن جnnعلهم املشnnركnnون أسnnارى فnnي مnnملكتك
رب ه nnذه س nnاع nnة ج nnعلتها خ nnير
قرب إل nnيك وال nnورود ف nnي س nnاح nnة عn nزّك ...أي ّ
وم nnنعوه nnم ع nnن الn nت ّ ّ
nسنة
nساعnnات ونسnnبتها إلnnى أفnnضل خnnلقك .أسnnألnnك يnnا إلnnهي بnnك وبnnهم بnnأن تnnق ّدر فnnي هnnذه الّ n
الّ n
ع nزًّا ألح nبّائnnك ثnnم ق ّ nدر فnnيها مnnا يسnnتشرق بnnه شnnمس قnnدرتnnك عnnن أفnnق عnnظمتك ويسnnتضيء بnnها
رب فnانnصر أمnرك واخnذل أعnدائnك ثّ nم اكnتب لnنا خnير اآلخnرة واألولnى إنّnك
الnعالnم بسnلطانnك .أي ّ
أنت الحقّ عالّم الغيوب ال إله إالّ أنت الغفور الكريم.
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 15آذار /مارس  14شهر العالء
nغراء وإشnn nراق أنnn nوار وجnn nهك مnn nن األفnn nق األعnn nلى أن
 ...ال ّ n nله ّم إنّnn nي أسnn nألnn nك بnn nضياء غnّ n nرتnn nك الّ n n
تجnذبnني مnن نnفحات قnمصيك وتُشnربnني مnن رحnيق بnيانnك ...الّ nله ّم إنّnي أسnألnك بnشعراتnك الnتي
يتحnّ nرك عnnلى صnnفحات الnnوجnnه كnnما يتحnّ nرك عnnلى صnnفحات األلnnواح قnnلمك األعnnلى وبnnها تnnض ّوعnnت
رائnnحة مnnسك املnnعانnnي فnnي مnnلكوت اإلنnnشاء أن تnnقيمني عnnلى خnnدمnnة أمnnرك عnnلى شnnأن ال يnnعقبه
الnnقعود وال تnnمنعه إشnnارات الnnذيnnن جnnادلnnوا بnnآيnnاتnnك وأعnnرضnnوا عnnن وجnnهك ...ال ّ nله ّم إنّnnي أسnnألnnك
بجnnمالnnك املُشnnرق مnnن أفnnق الnnبقاء ا ّلnnذي إذا مnnا ظهnnر سجnnد لnnه مnnلكوت الجnnمال وك nبّر عnnن ورائnnه
بnnأعnnلى ال nنّداء بnnأن تnnجعلني فnnانnnيا ً عnّ nما عnnندي وبnnاقnnيا ً بnnما عnnندك ...ال ّ nله ّم إنّnnي أسnnألnnك بnnحفيف
س nnدرة امل nnنتهى وه nnزي nnز ن nnسمات آي nnات nnك ف nnي ج nnبروت األس nnماء أن تُ nnبعدن nnي ع nnن ك nّ nل م nnا ي nnكره nnه
وتقربني إلى مقام ٍ تج ّلى فيه مطلع آياتك.
رضاؤك
ّ
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 16آذار /مارس  15شهر العالء
 ...الّ n nله ّم إنّ nnي أس nnأل nnك ب nnالح nnرف ال nnتي إذا خ nnرج nnت م nnن ف nnم م nnشيّتك م nnاج nnت ال nnبحار وه nnاج nnت
األريnاح وظهnرت األثnمار وتnطاولnت األشnجار ومnحت اآلثnار وخnرقnت األسnتار وس ُnرع املخnلصون
nعرفnnني مnnا كnnان مnnكنون nا ً فnnي كnnنائnnز عnnرفnnانnnك ومسnnتورا ً فnnي
إلnnى أنnnوار وجnnه ربّnnهم املnnختار أن تّ n
خ nnزائ nnن ع nnلمك ...ال nnله ّم إنّ nnي أس nnأل nnك ب nnنار م nnحبّتك ال nnتي ب nnها ط nnار ال nنّوم م nnن ع nnيون أص nnفيائ nnك
وأولnnيائnnك وقnnيامnnهم فnnي األسnnحار لnnذكnnرك وثnnنائnnك أن تnnجعلني مnّ nمن فnnاز بnnما أنnnزلnnته فnnي كnnتابnnك
nقربnnني إلnnى سnnهام قnnضائnnك
وأظهnnرتnnه بnnإرادتnnك ...ال ّ nله ّم إنّnnي أسnnألnnك بnnنور وجnnهك الnnذي سnnاق املّ n
واملخnلصني إلnى سnيوف األعnداء فnي سnبيلك أن تnكتب لnي مnن قnلمك األعnلى مnا كnتبته ألمnنائnك
وأص nnفيائ nnك ...الّ n nله َّم إن nnي أس nnأل nnك ...أن ت nnكتب مل nnن أق nnبل إل nnيك وص nnام ب nnأم nnرك أج nnر ال nnذي nnن ل nnم
رب أس nnأل nnك ب nnنفسك وب nnآي nnات nnك
ي nnتك ّلموا إال ب nnإذن nnك وأل nnقوا م nnا ع nnنده nnم ف nnي س nnبيلك وح nبّك ...أي ِّ
nمسكوا
وبnn nب ّيناتnn nك وإشnn nراق أنnn nوار شnn nمس جnn nمالnn nك وأغnn nصانnn nك بnn nأن تnn nكفّر جnn nريnn nرات الnn nذيnn nن تّ n n
بأحكامك وعملوا بما أمروا به في كتابك...
تسبيح وتهليل ،ص64 – 61
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 17آذار /مارس  16شهر العالء
 ...سnبحانnك الّ nله ّم أسnألnك بnا ّلnذي أظهnرتnه وجnعلت ظnهوره نnفس ظnهورك وبnطونnه نnفس بnطونnك...
ولnواله مnا هnدرت الnورقnاء ومnا غَّ nن عnندلnيب الnثّناء فnي جnبروت الnقضاء وأشهnد بnأ ّن مnن أ ّول كnلمةٍ
خ nnرج nnت م nnن ف nnمه وأ ّول ن ٍ n
nسماء وم nnا
nداء ارت nnفع م nnنه ب nnمشيّتك وإرادت nnك ان nnقلبت األش nnياء ك ّ nلها وال ّ n
nلما
ف nnيها واألرض وم nnن ع nnليها ...وب nnذل nnك ال nنّداء ّ n
بشnnرت ال nnعباد ب nnظهورك األع nnظم وأم nnرك األت ّ nم ف ّ n
nسماء واض nnطرب nnت أرك nnان األش nnياء وب nnه
ظه nnر اخ nnتلفت األم nnم وظه nnر االن nnقالب ف nnي األرض وال ّ n
ظه nnرت ال nnفتنة وت nّ nمت ال nnكلمة وب nnها ظه nnر االم nnتياز ب nnني ك nّ nل ٍ
ذرات األش nnياء وب nnها س ّ nعرت
ذرة م nnن ّ
ّ
ال nnجحيم وظه nnر ال nنّعيم ط nnوب nnى مل nnن أق nnبل إل nnيك ف nnوي nٌ nل مل nnن أع nnرض وك nnفر ب nnك وب nnآي nnات nnك ف nnي ه nnذا
الn nظّهور ا ّل nnذي ف nnيه اس nnو ّدت وج nnوه م nnظاه nnر الn nنّفي واب ّ n
nيضت وج nnوه م nnطال nnع اإلث nnبات ي nnا م nnال nnك
والصفات وفي قبضتك زمام املوجودات...
األسماء
ّ
تسبيح وتهليل ،ص24 – 22
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 18آذار /مارس  17شهر العالء
رب أنnت ا ّلnذي ع ّnرفnتني نnفسك فnي أيّnام فnيها غnفل عnبادك ا ّلnذيnن بnانnتسابnهم إلnى نnفسك
 ...أي ِّ
ح nnكموا ع nnلى م nnن ع nnلى األرض وافتخ nnروا ع nnلى األم nnم وإنّ nnي ي nnا إل nnهي ل nnو ح nnكمت ع nnلى ش nnرق
األرض وغnربnها ومnلكت خnزائnنها كّ nلها وأنnفقت فnي سnبيلك مnا بnلغت إلnى هnذا املnقام إالّ بnحولnك
وق ّ nوتnnك ولnnو أشnnكرك يnnا إلnnهي بnnدوام ع nزّ أحnnديّnnتك وبnnقاء سnnلطنتك واقnnتدارك ال يnnعادل بnnذك ٍ nر مnnن
nلما كnان شnأن ذكٍ nر مnن أذكnارك
أذكnار ا ّلnتي عّ nلمتني بnفضلك وأمnرتnني بnأن أدعnوك وأذكnرك بnه ف ّ
ه nnذا ف nnما م nnقام م nnن ع nnرف ن nnفسك وف nnاز ب nnلقائ nnك واس nnتقام ع nnلى أم nnرك وإنّ nnي ب nnعني ال nnيقني رأي nnت
سnا عnن ذكnر املnوجnودات وال تnزال تnكون مnتعالnيًا عnن
وبnعلم الnيقني أيnقنت بnأنّnك لnم تnزل كnنت مnق ّد ًn n
الشnn nبه وامل nnثل وم nnتعالn nيًا ع nnن ال nnكفو
سnn nا ع nnن ّ n
وص nnف امل nnمكنات ...وإنّ nnك ل nnم ت nnزل وال ت nnزال م nnق ّد ً n
والعدل...
تسبيح وتهليل ،ص26 – 25
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 19آذار /مارس  18شهر العالء
 ...أشهnد يnا إلnهي بnأنّnك ال تnزال مnا نnزّلnت عnلى عnبادك إالّ مnا يnصعدهnم إلnى سnماء قnربnك ومnقرّ
عnزّ تnnوحnnيدك ووضnnعت الحnnدود بnnينهم وجnnعلتها مnnطلع عnnدلnnك ومظهnnر فnnضلك بnnني خnnلقك وحnnصن
حnمايnتك بnني بnريّnتك لnئالّ يnظلم أحnد أحً nدا فnي أرضnك طnوبnى ملnن نnهى الnنّفس عnن الnهوى واتّnبع
مnnا رقnnم مnnن قnnلمك األعnnلى حnبًّا لجnnمالnnك وطnnلبًا لnnرضnnائnnك إنّnnه مnّ nمن فnnاز بّ n
nكل الnnخير واتّnnبع الهnnدى
رب أسnnئلك بnnاسnnمك ا ّلnnذي بnnه عnّ nرفnnت نnnفسك عnnبادك وبnnريّnnتك واجnnتذبnnت أفnnئدة الnnعارفnnني إلnnى
أي ِّ
nصيام
nقرب nnني إل nnى م nnطلع ظ nnهور ف nnردان nيّتك ب nnأن ت nnوفّ nnقني ع nnلى ال ّ n
nقر ع nزّ وح nnدان nيّتك وأف nnئدة امل ّ n
مّ n
nمسكوا ب nnسنّتك
nصا ل nnوج nnهك ي nnا ذا ال nnجالل واإلك nnرام ثّ n nم اج nnعلني ي nnا إل nnهي م nnن ا ّل nnذي nnن ت ّ n
خ nnال ً n
nصا لnوجnهك مnن دون أن يnكونnوا نnاظ ًnرا إلnى غnيرك أولnئك كnانnت خnمرهnم مnا خnرج
وحnدوداتnك خnال ً
من فم مشيّتك األولى ورحيقهم ندائك األحلى وسلسبيلهم حبّك وجنّتهم وصلك ولقائك...
تسبيح وتهليل ،ص27 – 26
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 20آذار /مارس  19شهر العالء
 ...سnnبحانnnك ال ّ nله ّم يnnا إلnnهي أسnnألnnك بnnعظمتك ا ّلnnتي مnnنها اسnnتعظم كnّ nل شٍ n
nيء وبnnأنnnوار وجnnهك
nصلت بnnني كnّ nل شٍ n
ا ّلnnذي مnnنه اسnnتضاء كnّ nل شٍ n
nيء وبnnاسnnمك
nيء وبnnبدايnnع أسnnمائnnك ا ّلnnتي مnnنها فّ n
nيء وبسnلطانnك ا ّلnذي بnه اسnتعليت عnلى ك ّnل ش ٍ
ا ّلnذي جnعلته قnائ ًnما عnلى ك ّnل ش ٍ
nيء وبnآيnاتnك ا ّلnتي
nسماء وبnندائnك
مnنها اسnتجذبnت حnقايnق األشnياء وبnكلمتك ا ّلnnتي مnنها فnزع مnن فnي األرض وال ّ
فnي ب ّnريّnة الnقدس ا ّلnذي بnه اشnتعل قnلب الnعالnم وبnه هnديnت املخnلصني إلnى شnاط -بحnر أحnديّnتك
nقرب nnني إل nnى ي nnمني ع nnرش
وطn nيّرت ال nnعاش nnقني ف nnي ه nnواء ق nnرب nnك ول nnقائ nnك واس nnتجذب nnت أف nnئدة امل ّ n
رحnمانnيّتك بnأن تnقبل مnنّا مnا عnملنا فnي حnبّك ورضnائnك فnيا إلnهي وسnيّدي ومnحبوبnي إ ّن ا ّلnnذيnن
ذاق nnوا ح nnالوة ن nnدائ nnك وس nnرع nnوا إل nnى ظ nّ nل م nnواه nnبك وج nnوار أل nnطاف nnك واتّ nnبعوا م nnا أم nnرت nnهم ب nnه ح nبًّا
يتحركون إالّ بإرادتك وال يتك ّلمون إالّ بعد أمرك...
لنفسك وابتغا ًء لوجهك أولئك ال
ّ
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