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"اتلوا آياِت اهلل في كلِّ َصباحٍ ومَساٍء، إنَّ اّلذي لم يتُل
لم يُوِف بعهِد اهللِ وميثاِقه."

بهاُء اهلل
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...أحـــَمدك يـــا إلـــهي بـــما جـــعلت الـــّسجن عـــرشًــــــــا ملـــملكتك وســـماء لـــسمواتـــك ومشـــرقًـــا ملـــشارقـــك 
ومــطلًعا ملــطالــعك ومــبدأ لــفيوضــاتــك وروحًـــــا ألجــساد بــريّــتك، أســألــك بــأن تــوفّــق أصــفياءك عــلى 
الــعمل فــي رضــائــك، ثــم قــّدســهم يــا إلــهي عــّما يــتكّدر بــه أذيــالُــهم فــي أيّــامــك،أي رّب تــرى فــي 
بــعض ديــارك مــا ال يــحبّه رضــاؤك، وتــرى الــذيــن يــّدعــون مــحبَّتك يــعملون بــما عــمل بــه أعــداؤك، 
أي رّب طهّــــــرهــــم بهــــذا الــــكوثــــر الــــذي طهّــــــرت بــــه املــــقّربــــني مــــن خــــلقك واملخــــلصني مــــن أحــــبّتك 
وقـّدسـهم عـّما يـضيع بـه أمـرك فـي ديـارك ومـا يـحتجب بـه أهـل بـالدك، أي رّب أسـألـك بـاسـمك 
املــهيمن عــلى األســماء بــأن تــحفظَهم عــن اتّــباع الــنّفس والــهوى، لــيجتمع الــكّل عــلى مــا أمــرت 
بـه فـي كـتابـك، ثـّم اجـعلهم أيـادي أمـرك لينتشـَر بـهم آيـاتُـك فـي أرضـك وظـهوراُت تـنزيـهك بـني 

خلقك، إنّك أنت املقتدر على ما تشاء ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم. 
األيّام التّسعة، ص 196
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أن يــا عــليّ عــرِّ نــفسك عــن كــّل اإلشــارات، ثــّم اغــمس فــي غــمرات هــذا البحــر املــّواج الــذي مــا 
ورد فـي سـاحـله أحـٌد مـن الـنّاس مـن هـؤالء الـنّسناس إالّ مـن شـاء ربّـُك الـعزيـز الـعليم، لـتسمع 
ـــك الــــعلي األعــــلى فــــي هــــذا املــــظلوم الــــذي إذا أراد إظــــهار  مــــن حــــيتان هــــذا البحــــر تســــبيح ربّـِ
نــفسه فــي مــإل األســماء اتّخــذ اســًما مــنها وســّمى هــيكله بــه لــيعرفــه أهــُل اإلنــشاء بــني األرض 
والــــّسماء، ولــــو أنّــــه تــــعالــــى مــــقّدس مــــن أن يُــــعرف بــــسواه ولــــكن هــــذا مــــن فــــضله عــــلى عــــباده 
املـريـديـن. قـل يـا أشـجار الـنّفوس ال تحـرمـوا أنـفسكم عـن ربـيع اهلل، تـاهلل الـحّق قـد ظهـر ربـيع 
الـرّحـمن مـن هـذا الـرّضـوان الّــذي ظهـر عـلى صـورة اإلنـسان وإنّـا أخـبرنـاهـم بـه مـن قـبُل ولـكن 
مـا اسـتشعروا بـه وكـانـوا مـن الـغافـلني، ومَـن لـم يـثمر بـثمرات الـذّكـر فـي هـذا الـذكـر الـحكيم فـي 
هـــذا الـــّربـــيع الـــعزيـــز الـــبديـــع يـــنبغي بـــأن يُـــقطع ويُـــلقى فـــي الـــنّار ألّن بـــه لـــن يـــنتفع نـــفُسه وال 

أنفُس النّاس من مإل املقّربني. 
آثار قلم أعلى ج4، ص 134-133
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يــا أعــرابــي ثــّم يــا أحــبّائــي ثــّم يــا أصــفيائــي ثــّم يــا جــنودي ثــّم يــا ظــهوري اســمعوا نــدائــي إن 
أنــتم مــن الــّسامــعني… وإيّــاكــم أن ال تــختلفوا فــي أمــر اهلل وال تــتركــوا أحــكام اهلل الّـــتي نــزّلــت 
فــــي الــــبيان مــــن لــــدن عــــزيــــز كــــريــــم ثــــّم اجــــتمعوا عــــلى الــــحّب ثــــّم أصــــلحوا مــــا وقــــع بــــينكم مــــن 
الــكدورات لــتكونــوا كــنفٍس واحــدٍة عــلى مــقعد صــدٍق مــنيع إيّــاكــم أن ال تــجاوزوا عــن حــدود اهلل 
وال تــتعّدوا عــنها وال تــكونــنَّ مــن املفســديــن وإن يــكون بــينكم ذات فــقر فــأنــفقوا عــليه مــا وهــبكم 
اهلل وال تــكونــنَّ مــن املــانــعني وإن وجــدتــم ذات ضــرٍّ فــارحــموا عــليه ثــّم اســتأنــسوا بــه بــرفــق مــنيع 
وإن وجـــدتـــم ذات ضـــعٍف فـــي اإليـــمان ال تـــعترضـــوا عـــليه ثـــّم ذكّـــــروه بـــرفـــٍق وبـــلساٍن لـــنيٍّ مـــليح 
لــيعرف أمــر اهلل فــي نــفسه ويــطّلع بــما أمــر بــه مــن لــدن عــالــمٍ عــليمٍ. إيّــاكــم أن ال يــختلف أحــدٌ 
أحـًدا وال يـضّر نـفٌس نـفًسا وال يـخان بـعٌض بـعًضا وال يـغتْب مـصاحـٌب مـصاحـبًا وال يـنكر أخٌّ 

أخيه املؤمن. اتّقوا اهلل في كل ما ألقيناكم به وكونوا من املتّقني... 
                                                                                              آثار قلم أعلى ج4، ص327-325
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هـــذا كـــتاب مـــن لـــدى املـــظلوم الّـــذي ســـّمي فـــي مـــلكوت الـــبقا بـــالـــبهاء... وقـــد ورد عـــليه فـــي كـــلّ 
عهــد مــا ال يــحصيه أحــد إالّ اهلل املــلك الــعليّ الــعظيم. مــرّة ابــتلي بــيد الــقابــيل وقــتل فــي ســبيل 
اهلل وصــعد إلــيه مــظلومًـــا وكــذلــك كــان األمــر مــن قــبل وكــان اهلل عــلى ذلــك لــشهيد وخــبير . ومــرّة 
ابـــتلي بـــيد الـــنّمرود وألـــقاه عـــلى الـــنّار وجـــعل اهلل الـــنّار عـــليه نـــورًا ورحـــمة وإنّـــه لـــيحفظ عـــباده 
املــقّربــني. ومــرّة ابــتلي بــيد الــفرعــون وورد عــليه مــا يــحترق بــه أفــئدة املخــلصني ومــرّة عــّلق عــلى 
الــــّصليب ورُفــــع إلــــى اهلل الــــعزيــــز الجــــميل. ومــــرّة ابــــتلي بــــيد بــــوجهــــل ثــــّم الّــــذيــــنهم قــــامــــوا عــــليه 
بــالــّشقاق مــن أهــل الــنّفاق ووردوا عــليه مــا ال يــذكــر بــالــبيان وكــان نــفس الــرّحــمن عــلى مــا ورد 
عــليه لــعليم وشــهيد. ومــرّة قُـــتل مــظلومًـــا فــي أرض الــطّّف واســتشهدوا مــعه الّـــذيــن نســبهم اهلل 
إلـــى نـــفسه املـــقّدس املـــنير. إلـــى أن قـــطعوا رأســـه وأســـاروا أهـــله وداروهـــم فـــي الـــبالد وكـــذلـــك 
قـــضي عـــليه مـــن جـــنود الـــّشياطـــني. ومـــرّة عـــّلق عـــلى الـــهواء واســـتُشِهد فـــي ســـبيل اهلل املـــهيمن 

املقتدر القدير... 
                                                                                              آثار قلم أعلى ج4، ص302-301
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... قـل يـا قـوم تخـّلقوا بـأخـالق اهلل ثـّم زيّـنوا أنـفسكم وهـياكـلكم بـأثـواب الـعلم واآلداب ثـّم الـعفو 
واإلنــصاف وكــونــوا متّحــًدا عــلى أمــر اهلل وســننه. وإذا أوتــي أحــد شــيئًا فــي الــّديــن أو الــّدنــيا 
أنـتم فـارضَـــــــــوا بـه وال تـكونُـّن مـن أهـل الـبغي والحسـد. إّن الحسـد نـار يـحترق بـها الـحاسـد أواّلً 
ثـّم الّـذيـنهم يسـتقربـون إلـيه ولـم يـكن فـي األرض نـار أحـّر مـنها ويـوقـن بـذلـك كـّل مـن اطّـلع بـما 
ورد عـلى جـمال الـقدم ثـّم شهـد. ويـا قـوم فـارضَـــــــــوا بـما قـضى مـن لـدى اهلل ثـّم اغـتنموا بـما نـزّل 
عــليكم مــن ســحاب الــفضل مــائــدة الــعلم وال تــكونــوا مــّمن عــرف نــعمة اهلل ثــم أجحــَده. تــاهلل قــد 
ورد عـليّ مـن سـيوف الحسـد مـا ال يُـحصي عـّدتـها أحـد إالّ اهلل الّـذي أحـصى كـّل شـيء وإنّـه 
لـهو الـعالـم بـالـحّق بـعلم مـا يخـطر فـي قـلوب الـعباد ومـا تـخفي صـدور الّـذيـنهم كـفروا وأشـركـوا 
فــي أزل اآلزال إلــى أبــد األبــد.  قــّدســوا يــا قــوم صــدوركــم عــن الــغّل والحســد ثــّم أنــظاركــم عــن 
ـر  كـّل حُــــُجب ورمـد لتشهـدوا صـنع اهلل الّـذي أتـقن خـلق كـّل شـيء فـي هـذا الـّلوح املـقّدس املطهّـَ

د... املمجَّ
آثار قلم أعلى ج4، ص331-330
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... قـــل الـــيوم ال عـــاصـــَم ألحـــٍد مـــن أمـــر اهلل وال مهـــرَب لـــنفٍس إالّ اهلل وهـــذا لـــهو الـــحّق ومـــا بـــعد 
الـــــحّق إالّ الـــــّضالُل املـــــبني. ولـــــقد حـــــتَم اهلل عـــــلى كـــــّل نـــــفٍس بـــــأن يـــــبّلغوا أمـــــره عـــــلى مـــــا يـــــكون 
مســـتطيًعا عـــليه كـــذلـــك قـــّدر األمـــر مـــن إصـــبع الـــقدرة واالقـــتدار عـــلى ألـــواح عـــزّ عـــظيم. ومـــن 
أحـــيى نـــفًسا فـــي هـــذا األمـــر كـــمن أحـــيى الـــعباد كـــّلهم ويـــبعثه اهلل يـــوم الـــقيامـــة فـــي رضـــوان 
األحـديّـة بـطراز نـفسه املـهيمن الـعزيـز الـكريـم وإّن هـذا نـصرتـكم ربّـكم ومـن دون ذلـك لـن يـذكـر 
الــيوم عــند اهلل ربّــكم ورّب آبــائــكم األّولــني... قــل يــا قــوم ال تفســدوا فــي األرض وال تــجادلــوا مــع 
الـــنّاس ألّن هـــذا لـــم يـــكن شـــأن الّـــذيـــنهم اتّخـــذوا فـــي ظـــّل ربّـــهم مـــقامًـــا كـــان عـــلى الـــحّق أمـــني. 
وإذا وجـدتـم عـطشانًـا فـاسـقوه مـن كـأس الـكوثـر والـتّسنيم وإن وجـدتـم ذات أذن واعـية فـاتـلوا 
عـليه آيـات اهلل املـقتدر الـعزيـز الـرّحـيم. أن افـتحوا الـّلسان بـالـبيان الـحسنة ثـّم ذكّـــر الـنّاس إنْ 

وجدتموهم مقبالً إلى حرم اهلل وإالّ دعوهم بأنفسهم ثّم اتركوهم في أصل الجحيم...
آثار قلم أعلى ج4، ص 334- 335
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... فـانـظر فـي يـوم الـقيامـة لـو يـحكم اهلل عـلى أدنـى الخـلق مـن الّـذيـن آمـنوا بـاهلل بـأّن هـذا أّول 
مـن آمـن بـالـبيان إنّـك ال تـكن مـريـبًا فـي ذلـك وكـن مـن املـوقـنني. وال تـنظر إلـى الحـدود واألسـماء 
فـي هـذا املـقام بـل بـما حَــــّقق بـه أّوُل مـن آمـن وهـو اإليـمان بـاهلل وعـرفـان نـفسه واإليـقان بـأمـره 
املـــبرم الـــحكيم. فـــاشهـــد فـــي ظـــهور نـــقطة الـــبيان جـــّل كـــبريـــاؤه إنّـــه حـــكم ألّول مـــن آمـــن بـــأنّـــه 
محـّمٌد رسـول اهلل هـل يـنبغي ألحـٍد أن يـعترَض ويـقوَل هـذا عجـميّ وهـو عـربـيّ أو هـذا سـّمي 
بـالحسـني وهـو كـان محـّمًدا فـي االسـم؟ ال فـونـفس اهلل الـعليّ الـعظيم. وإن فـطن الـبصير لـن 
يـــنظر إلـــى الحـــدود واألســـماء بـــل يـــنظر بـــما كـــان محـــّمد عـــليه وهـــو أمـــر اهلل وكـــذلـــك يـــنظر فـــي 
الحســـني عـــلى مـــا كـــان عـــليه مـــن أمـــر اهلل املـــقتدر املـــتعالـــي الـــعليم الـــحكيم، وملّــا كـــان أّول مـــن 
آمــن بــاهلل فــي الــبيان عــلى مــا كــان عــليه محــّمد رســول اهلل لــذا حــكم عــليه بــأنّــه هــو هــو أو بــأنّــه 

عوده ورجعه وهذا املقام مقّدس عن الحدود واألسماء.
سورة الوفا، مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل، ص 174
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... وأمّــا مـا سـألـت مـن الـعوالـم فـاعـلم بـأّن هلل عـوالـَم ال نـهايـة بـما ال نـهايـة لـها ومـا أحـاط أحـد 
بــــها إال نــــفُسه الــــعليم الــــحكيم. تــــفّكر فــــي الــــنّوم وإنّــــه آيــــُة األعــــظم بــــني الــــنّاس لــــو يــــكونّــــن مــــن 
املــتفّكريــن. مــثالً إنّــك تــرى فــي نــومــك أمــرًا فــي لــيل وتجــده بــعينه بــعد ســنة أو ســنتني أو أزيــد 
مــن ذلــك أو أقــّل ولــو يــكون الــعالَـــم الّـــذي أنــت رأيــت فــيه مــا رأيــت هــذا الــعالــم الّـــذي تــكون فــيه 
فـيلزم مـا رأيـت فـي نـومـك يـكون مـوجـوًدا فـي هـذا الـعالـم فـي حـني الّــذي تـراه فـي الـنّوم وتـكون 
مـن الـّشاهـديـن. مـع أنّـك تـرى أمـرًا لـم يـكن مـوجـوًدا فـي الـعالـم ويظهـر مـن بـعد. إذًا حـّقق بـأنّ 
عــالــم الّــذي أنــت رأيــت فــيه مــا رأيــت يــكون عــاملًـا آخــر الّــذي ال لــه أّول وال آخــر. وإنّــك إن تــقول 
هـذا الـعالـم فـي نـفسك ومسـتوي فـيها بـأمـر مـن لـدن عـزيـز قـديـر لـحّق. ولـو تـقول بـأّن الـّروح ملّا 
تجـرّد عـن الـعالئـق فـي الـنّوم سـيّره اهلل فـي عـالـم الّـذي يـكون مسـتورًا فـي سـّر هـذا الـعالـم لـحقّ 
وإّن هلل عــــالــــم بــــعد عــــالــــم وخــــلق بــــعد خــــلق وقــــّدر فــــي كــــّل عــــالــــم مــــا ال يــــحصيه أحــــٌد إالّ نــــفُسه 

املحصي العليم.
سورة الوفا، مجموعة من ألواح حضرة بهاءاهلل، ص 177-176
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يا ابن الرّوح
خـلقتك غـنيًّا كـيف تـفتقر وصـنعتك عـزيـزًا بـَم تسـتذّل ومـن جـوهـر الـعلم أظهـرتـك لـم تسـتعلم عـن 
دونــي ومــن طــني الــحّب عــجنتك كــيف تشــتغل بــغيري فــأرجــع الــبصر إلــيك لتجــدنــي فــيك قــائــًما 

قادرًا مقتدرًا قيّوًما.

يا ابن اإلنسان
أنــت تــريــد الــذّهــب وأنــا أريــد تــنزيــهك عــنه وأنــت عــرفــت غــناء نــفسك فــيه وأنــا عــرفــت الــغناء فــي 

تقديسك منه، وعمري هذا علمي وذلك ظنّك، كيف يجتمع أمري مع أمرك.

يا ابن اإلنسان
أنـفق مـالـي عـلى فـقرائـي لـتنفق فـي الـّسماء مـن كـنوز عـزّ ال تـفنى وخـزائـن مجـد ال تـبلى، ولـكن 

وعمري إنفاُق الّروح أجمُل لو تشاِهُد بعيني.
نسائم الرّحمن، ص 58، 72، 73
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أن يـــا عـــبُد قـــد اســـوّدت أكـــثُر الـــوجـــوه فـــي هـــذا الـــنّيروز الّـــذي فـــيه أشـــرقـــت الـــّشمس مـــن بـــرج 
الــعظمة إالّ مــن شــاء ربّــك الــرّحــمن ونــرى الــنّاس فــي ولــج واضــطراب يهــبطون ويــصعدون وال 
يــــعرفــــون. وجــــوه مكفهــــرّة بــــاســــرة ووجــــوه مســــتبشرة نــــاضــــرة. عــــيون بــــاكــــية شــــاخــــصة وعــــيون 
شـاحـذة نـاظـرة. آذان صـميمة مـمنوعـة وآذان سـامـعة واعـية. ألـسن كـليلة مـعتقلة وألـسن طـلقة 
نـاطـقة. أيـاٍد مـحشورة مـغلولـة وأيـاٍد مـمدودة بـاسـطة. قـلوب خـائـفة غـافـلة وقـلوب طـاهـرة مـرتـقبة. 
نــــفوس مــــضطربــــة أمّـــــارة ونــــفوس مــــطمئنّة مــــرضــــيّة. أرجــــل مُـــــرجَـــــــفة مــــتزلــــزلــــة وأرجــــل مســــتقرّة 
مســتقيمة... ال تحــزن مــن الّــذيــن كــفروا أن اذكــِر الّــذيــن تجــد فــي وجــوهــهم نَــضرة جــمال ربّــك 
الـعليّ الـعظيم... كـن كـما نـكون فـي أمـر اهلل وال تـخف مـن الـظّاملـني إنّـه مـعك ويـنصرك بـالـحقّ 

إنّه وليّ الذّاكرين.
كتاب مبني، ص381 
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... قــل يــا قــوم دعــوا الــرّذائــل وخــذوا الــفضائــل كــونــوا قــدوةً حــسنة بــني الــنّاس وصــحيفًة يــتذكّـــر 
بــها األنــاس. مــن قــام لخــدمــة األمــر لــه أن يــصدع بــالــحكمة ويــسعى فــي إزالــة الجهــل عــن بــني 
الــبريّــة. قــل أن اتّحــدوا فــي كــلمتكم واتّــفقوا فــي رأيــكم واجــعلوا إشــراقــكم أفــضل مــن عــشيّكم 
وغـدكـم أحـسن مـن أمـسكم. فـضل اإلنـسان فـي الخـدمـة والـكمال ال فـي الـزّيـنة والـثّروة واملـال. 
اجـعلوا أقـوالـكم مـقّدسـة عـن الـزّيـع والـهوى وأعـمالـكم مـنزّهـة عـن الـّريـب والـّريـاء. قـل ال تـصرفـوا 
نـــــــقود أعـــــــماركـــــــم الـــــــنّفيسة فـــــــي املشـــــــتَهيات الـــــــنّفسيّة وال تـــــــقتصروا األمـــــــور عـــــــلى مـــــــنافـــــــعكم 
الــــّشخصيّة. أنــــفقوا إذا وجــــدتــــم واصــــبروا إذا فــــقدتــــم إّن بــــعد كــــّل شــــّدة رخــــاء ومــــع كــــّل كــــدرٍ 
صــــفاء. اجــــتنبوا الــــتّكاهــــل والــــتّكاســــل وتــــمّسكوا بــــما يــــنتفع بــــه الــــعالــــم مــــن الــــّصغير والــــكبير 
والـــّشيوخ واألرامـــل. قـــل إيّـــاكـــم أن تـــزرعـــوا زؤان الـــخصومـــة بـــني الـــبريّـــة وشـــوك الـــّشكوك فـــي 

القلوب الّصافية املنيرة...
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص118-117
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... عــــلى الجــــميع أن يــــكونــــوا فــــي صــــدد نــــصرة أمــــر اهلل كــــما ذكــــر آنــــفًا وذلــــك فــــضل مــــن اهلل 
يـــختّص بـــه أحـــبائـــه حـــتّى يـــفوزوا بـــمقام [مـــن أحـــيا نـــفًسا فـــقد أحـــيا الـــنّاس جـــميًعا] ولـــم تـــزل 
الــغلبة الــظّاهــريّــة تــكون فــي ظــّل هــذا املــقام ولــه مــيعاد مــقّرر فــي كــتاب اهلل... وعــلى الــنّفوس 
املــقّدســة أن يــتفّكروا ويــتدبّــروا فــي كــيفية أمــر الــتّبليغ ويــحفظوا لــكّل مــقام آيــاٍت وكــلماٍت مــن 
الــكتب اإللــهيّة الــبديــعة عــن ظهــر الــقلب حــتّى يــنطقوا بــتلك اآليــات اإللــهية عــند الــبيان مــراعــني 
مــــقتضيات الــــزّمــــان واملــــكان. ألنّــــها هــــي اإلكــــسير األعــــظم والــــطَِّلْسم األكــــبر األفخــــم بــــحيث ال 
يــبقى مــجال للمســتمع أن يــترّدد. لــعمري لــقد ظهــر هــذا األمــر عــلى شــأن لــيكون مــغناطــيًسا 
لجــميع املــلل والــّشعوب. لــو يــفّكر أحــد مــليًّا يــرى أنّــه جــامــع لجــميع الشّــــــرائــع اإللــهيّة وجــاذبــها. 

طوبى للقارئني طوبى للعارفني طوبى للمتفّكرين طوبى للمتفرّسني...
                                                 لوح سيّد مهدي دهجي، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص167
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... قــل يــا أحــباَء اهلل ال تــعملوا مــا يــتكّدر بــه صــافــي ســلسبيل املــحبّة ويــنقطع بــه عــرّف املــوّدة. 
لــــعمري قــــد خــــلقتم لــــلوداد ال لــــلّضغينة والــــعناد. لــــيس الفخــــر لــــحبّكم أنــــفسكم بــــل لــــحّب أبــــناء 
جــنسكم ولــيس الــفضل ملــن يــحّب الــوطــن بــل ملــن يــحّب الــعالــم. كــونــوا فــي الــطّرف عــفيفًا وفــي 
الــيّد أمــينًا وفــي الــّلسان صــادقًــا وفــي الــقلب مــتذكّـــرًا ال تــسقطوا مــنزلــة الــعلماء فــي الــبهاء وال 
تــصّغروا قــدر مــن يــعدل بــينكم مــن األمــراء. اجــعلوا جــندكــم والــعدل وســالحــكم الــعقل وشــيمكم 
الــعفو والــفضل ومــا تــفرح بــه أفــئدة املــقربــني... ال تــنظر إلــى الخــلق وأعــمالــهم بــل إلــى الــحقّ 

وسلطانه.
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 118- 119 

13 شهر البهاء 2 نيسان/أبريل

 !١۱٥



... امــش بــقّوة االســم األعــظم فــوق الــعالــم لــترى أســرار الــقدم وتــطّلع بــما ال اطّـلع بــه أحــد إنّ 
ربّـك لـهو املـؤيّـُِد الـعليُم الـخبيُر. كـن نـبّاضًـــــــــا كـالشّـــــْريـان فـي جسـد اإلمـكان ليحـدث مـن الحـرارة 
املحــدثــة مــن الحــركــة مــا تســرع بــه أفــئدة املــتوقّــفني. إنّــك عــاشــرت مــعي ورأيــت شــموس ســماء 
حـكمتي وأمـواج بحـر بـيانـي إذ كـنّا خـلف سـبعني ألـف حـجاب مـن الـنّور إّن ربّـك لـهو الـّصادق 
األمـني.طـوبـى ملـن فـاز بـفيضان هـذا البحـر فـي أيّـام ربّـه الـفيّاض الـحكيم... كـن مـبّلغ أمـر اهلل 
بــبيان تحــدث بــه الــنّار فــي األشــجار وتــنطق إنّــه ال إلــه إالّ أنــا الــعزيــز املــختار. قــل إّن الــبيان 
جــوهــر يــطلب الــنّفوذ واالعــتدال. أمّـــا الــنّفوذ مــعلق بــالــّلطافــة والــّلطافــة مــنوطــة بــالــقلوب الــفارغــة 

الّصافية. وأّما االعتدال امتزاجه بالحكمة اّلتي نزّلناها في الزّبر واأللواح...
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص123-122 

14 شهر البهاء 3 نيسان/أبريل

 !١۱٦



... تــمّسكوا بــالــكتاب األقــدس الّــذي أنّــزلــه الــرّحــمن مــن جــبروتــه املــقّدس املــنيع إنّــه ملــيزان اهلل 
بــينكم يــوزن بــه كــّل األعــمال مــن لــدن قــوّي قــديــر. طــوبــى ملــن وجــد مــنه حــالوة بــيان ربّــه وشــرب 
مـن كـلماتـه كـوثـر أوامـر اهلل رّب الـعاملـني. ال تسـبّوا أحـًدا بـينكم وال تـتّبعوا خـطوات الـغافـلني، قـد 
جـئنا التّـحاد مـن عـلى األرض واتّـفاقـهم يشهـد بـذلـك مـا ظهـر مـن بحـر بـيانـي بـني عـبادي ولـكنّ 
الــقوم أكــثرهــم فــي بــعد مــبني. إن يســبّكم أحــد ويــمّسكم ضــّر فــي ســبيل اهلل اصــبروا وتــوكّــــلوا 
عـــلى الـــّسامـــع الـــبصير... قـــد مـــنعتم عـــن الـــنّزاع والجـــدال فـــي كـــتاب اهلل رّب الـــعرش الـــعظيم 
تـمّسكوا بـما تـنتفع بـه أنـفسكم وأهـل الـعالـم كـذلـك يـأمـركـم مـالـك الـقدم الـظّاهـر بـاالسـم األعـظم 
إنّـــه لـــهو اآلمـــر الـــحكيم. إنّـــك إذا فـــزت بـــكتابـــي قـــل أشهـــد أنّـــك أنـــت الّـــذي بـــك نـــصب الـــّصراط 

ووضع امليزان ونفخ في الّصور وانصعق من في الّسموات واألرض وظهر لوح حفيظ...
آثار قلم أعلى ج2، ص14 – 15 

15 شهر البهاء 4 نيسان/أبريل

 !١۱٧۷



... لــسان الــقدم يــنطق بــما يــكون غــنيّة األلــبَّاء عــند غــيبة األطــبّاء قــل يــا قــوم ال تــأكــلوا إالّ بــعد 
الـجوع وال تشـربـوا بـعد الـهجوع. نـعم الـّريـاضـة عـلى الـخالء بـها تـقوى األعـضاء وعـند االمـتالء 
داهـية دهـماء. ال تـترك الـعالج عـند االحـتياج ودعـه عـند اسـتقامـة املـزاج. ال تـباشـر الـغذاء إالّ 
بـــعد الـــهضم وال تـــزدرد إالّ بـــعد أن يـــكمل الـــقضم. عـــالـــج الـــعّلة أواّلً بـــاألغـــذيـــة وال تـــجاوز إلـــى 
األدويـة. إن حـصل لـك مـا أردت مـن املـفردات ال تـعدل إلـى املـركّـــبات. دع الـّدواء عـند السّــــــالمـة 
وخـذه عـند الـحاجـة. إذا اجـتمع الـّضّدان عـلى الـخوان ال تخـلطهما فـاقـنع بـواحـد مـنهما. بـادر 
أواّلً بـالـرّقـيق قـبل الـغليظ وبـاملـائـع قـبل الـجامـد. إدخـال الـطّعام عـلى الـطّعام خـطر كـن مـنه عـلى 
حـــذر. وإذا شـــرعـــت فـــي األكـــل فـــابـــتدئ بـــاســـمي األبـــهى ثـــّم اخـــتم بـــاســـم ربّـــك مـــالـــك الـــعرش 

والثّرى...
لوح الطّب، مجموعة ألواح مباركة، ص222 – 223 

16 شهر البهاء 5 نيسان/أبريل

 !١۱٨۸



... وإذا أكــلت فــامــِش قــليالً الســتقرار الــغذاء ومــا عسُـــــــر قــضمه مــنهيّ عــنه عــند أّولــي الــنّهى 
كـذلـك يـأمـرك الـقلم األعـلى. أكـل الـقليل فـي الـّصباح إنّـه لـلبدن مـصباح واتـرك الـعادة املـضرّة 
فــإنّــها بــليّة لــلبريّــة. قــابــل األمــراض بــاألســباب وهــذا الــقول فــي هــذا الــباب فــصل الخــطاب، أن 
الــزم الــقناعــة فــي كــّل األحــوال بــها تســلم الــنّفس مــن الــكسالــة وســوء الــحال. أن اجــتنب الــهمّ 
والــــغّم بــــهما يحــــدث بــــالء أدهــــم. قــــل الحســــد يــــأكــــل الجســــد والــــغيظ يحــــرق الــــكبد أن اجــــتنبوا 
مـــنهما كـــما تـــجتنبون مـــن األســـد. تـــنقية الـــفضول هـــي الـــعمدة ولـــكن فـــي الـــفصول املـــعتدلـــة. 
والّـذي تـجاوز أكـله تـفاقـم سـقمه. قـد قـّدرنـا لـكّل شـيء سـببًا وأعـطيناه أثـرًا كـّل ذلـك مـن تجـّلي 

اسمي املؤثّر على األشياء إّن ربّك هو الحاكم على ما يشاء...
لوح الطّب، مجموعة ألواح مباركة، ص223 – 224

17 شهر البهاء 6 نيسان/أبريل

 !١۱٩۹



... فــو عــزّتــك يــا مــحبوبــي لــو تــعذّبُــني فــي كــّل حــني بــبالء جــديــد ألحــبُّ عــندي بــأن يحــدَث بــني 
أحــبّائــك مــا يُــَكدَُّر بــه قــلوبُــهم ويــتفّرق بــه اجــتماعــهم ألنّــك مــا بــعثتني إالّ التّــحادهــم عــلى أمــرك 
الّــــذي ال يــــقوم مــــعه خــــلق ســــمائــــك وأرضــــك وإعــــراضــــهم عــــّما ســــواك وإقــــبالــــهم إلــــى أفــــق عــــزّ 
كـــبريـــائـــك وتـــوجّــــــههم إلـــى شـــطر رضـــائـــك.إذًا فـــأنـــزل يـــا إلـــهي مـــن ســـحاب عـــنايـــتك الـــخفيّة مـــا 
يطهّـــرهـم عـن األحـزان وعـن حـدودات البشـريّـة ليجـَدّن مـنهم أهـُل املـإل األعـلى روائـحَ الـتّقديـس 
واالنـقطاع... إذًا أسـألـك يـا مـالـك املـلوك بـاسـمك الّــذي مـنه شـرّعـت شـريـعة الـحّب والـوداد بـني 
الــــعباد بــــأن تحــــدث بــــني أحــــبّائــــي مــــا يــــجعلهم متّحــــديــــن فــــي كــــّل الــــّشئون لتظهــــر مــــنهم آيــــات 
تــوحــيدك بــني بــريّــتك وظــهورات الــتّفريــد فــي مــملكتك. وإنّــك أنــت املــقتدر عــلى مــا تــشاء. ال إلــه 

إالّ أنت املهيمن القيّوم.
مجموعة ألواح مباركة، ص228 – 229 

18 شهر البهاء 7 نيسان/أبريل

 !٢۲٠۰



...فـي الخـُلق إنّـه أحـسن طـراز للخـْلق مـن لـدى الـحّق زيّـن اهلل بـه هـياكـل أولـيائـه لـعمري نـورُه 
يـفوق نـوَر الـّشمس وإشـراقـها. مـن فـاز بـه فـهو مـن صـفوة الخـلق، وعـزّةُ الـعالـم ورفـعته مـنوطـة 
بـــه فـــالخـــُلق ســـبب لهـــدايـــة الخـــْلق إلـــى الـــّصراط املســـتقيم والـــنّبإ الـــعظيم طـــوبـــى لـــنفس تـــزيّـــنت 

بصفات املإل األعلى وبأخالقهم.
لوح الطّرازات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 52 – 53 

 ... لـو عـملوا أحـبّائـي بـما أُمـروا لـرأيـت رايـاِت الـنّصر مـرتـفعاٍت عـلى كـّل جـبٍل بـاذخٍ مـنيع، قـم 
عـلى نـصرة اهلل إنّـه قـدَّر الـنّصرة فـي ظـهور أخـالقـه الـحسنة بـني الـبريّـة، طـوبـى ملـن كـان مـطلع 
عــلى هــذا املــقام الــعظيم. قــل يــا أحــبّائــي كــونــوا عــلى شــأن يــرَونَّ املــقبلون مــن وجــوهــكم نــضرة 
الـرّحـمن ومـن اجـتماعـكم اجـتماع الحـروف فـي كـلمة واحـدة هـذا يـنبغي لـّلذيـن أقـبلوا إلـى اهلل 

امللك العليم الحكيم.
لئالىء الحكمة ج2، ص198

19 شهر البهاء 8 نيسان/أبريل

 !٢۲١۱



... فـــانـــظر بـــطرْف الـــبّدء فـــيما نـــظرت إلـــى آدم األولـــى ثـــّم مـــن بـــعده إلـــى أن يـــصل األمـــر إلـــى 
عـليّ قـبل نـبيل قـل تـاهلل كـّلهم جـاءوا عـن مشـرق األمـر بـكتاب وصـحيفة ولـوح عـظيم وأوتـوا كـلّ 
واحـــد مـــنهم عـــلى مـــا قـــّدر لـــهم وهـــذا مـــن فـــضلنا عـــليهم إن أنـــتم مـــن الـــعارفـــني، وكـــّلهم بـــّلغوا 
رســــاالت ربّــــهم وبشّــــــــروا الــــنّاس بــــرضــــوان اهلل املــــهيمن الــــعزيــــز الــــقديــــر وأخــــرجــــوا الــــنّاس مــــن 
الـــظّلمات إلـــى الـــنّور وبشّـــــــروهـــم بـــلقاء اهلل كـــما أنـــتم قـــرأتـــم فـــي صـــحف األّولـــني حـــتّى إذا بـــلغ 
األمـر إلـى وجـهه الـعزيـز املـقّدس املـتعالـي املـنير إِذًا احـتجب نـفسه فـي ألـف حـجاب لـئاّل يـعرفـه 
مـــن أحـــد بـــعد الّـــذي كـــان يـــنزّل عـــليه اآليـــاِت مـــن كـــّل الـــجهات ومـــا أحـــصاهـــا أحـــد إالّ اهلل ربّـــك 
ورّب الــعاملــني، فــلّما تــّم املــيقات السّــــــتر إذًا أظهــرنــا عــن خــلف ألــف ألــف حــجاب مــن الــنّور نــورًا 
مـــن أنـــوار وجـــه الـــغالم أقـــّل مـــن ســـّم اإلبـــرة إذًا انـــصعقت أهـــل مـــإِل الـــعالـــني ثـــّم سجـــّدت وجـــوه 
املقّربني وظهر بشأن ما ظهر مثله في اإلبداع بحيث قام بنفسه بني الّسموات واألرضني...

آثار قلم أعلى ج4، ص24 – 25 
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قــل تــاهلل مــن شــرب مــن هــذا الــكأس لــن يــظمأ أبــًدا ويــجعله اهلل غــالــبًا عــلى مــن فــي الــّسموات 
واألرضـني إن يـكون مسـتقيًما فـي حـّب مـواله ولـن يـضطرب مـن خـطرات الـّشياطـني... قـل تـاهلل 
إّن االنـقطاع مـحبوٌب إالّ عـن جـمالـي املشـرق املـقّدس املـنير وكـّل الـّسؤال حـرام إالّ عـن نـفسي 
املـقّدس الـعليم الـحكيم وكـّل الـّصمت مـحبوب إالّ عـن ذكـري املـتعالـي املـتباهـي الـعزيـز املـنيع... 
قــل تــاهلل هــذا لــنبأ الّـــذي كــان عــظيًما فــي عُــــلى الــعماء ثــّم كــبيرًا فــي مــأل الــبقاء وتــقشعّر عــنه 
جــــلود املشــــركــــني... إيّــــاكــــم أن ال تــــختلفوا فــــي هــــذا الــــنّبإ وال تــــضطربــــوا عــــن الّـــــذيــــنهم كــــفروا 
وأشـركـوا وكـانـوا مـن املـْعرضـني. قـل يـا قـوم تـاهلل هـذا نـبأ اهلل فـيكم وظـهوره بـينكم وسـلطانـه بـني 

الّسموات واألرضني...
آثار قلم أعلى ج4، ص27 – 30 
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... ويــا قــوم أن اتّــبعوا مــّلة اهلل وســننه وذروا مــا بــني أيــديــكم وخــذوا مــا أمــرنــاكــم بــه وال تــكونــنّ 
مـن الّـذيـنهم إذا يـؤمـرون بـأمـر ال يـعملون. فـاجـتنبوا عـن كـبائـر اإلثـم وهـي اإلعـراض عـن بـدايـع 
كــلماتــي، قــل إّن كــلمات اهلل لــهي الــعليا إن أنــتم تــشعرون. ثــّم أصــلحوا ذات بــينكم بــحيث لــن 
يهـّب مـنكم إالّ روائـحُ اهلل ولـن يُشهـد فـي وجـوهـكم إالّ نـضرةُ الـفردوس وتـكونـّن مـن الّـذيـنهم فـي 
كـّل أمـر يـفرحـون وإذا يـمّسهم الـذّلّـة والـبأسـاء والـّضراء فـي كـّل مـا كـان مـن الـباليـا ويـكون، هـم 
يــصبرون فــي ســبيل بــارئــهم ويــتوكّــــلون عــلى اهلل ثــّم إلــى مــرضــاتــه هــم مــتوجــهون وال يــصّدهــم 
اســتكبار الّـــذيــنهم اســتكبروا وال إعــراض الّـــذيــنهم أعــرضــوا وال مــجادلــة الّـــذيــنهم جــادلــوا بــعد 
الّـــذي بــلغت الــحّجة إلــى أقــصى الــغايــة وتــّمت نــعمة اهلل عــليهم وعــلى الّـــذيــن هــم مــوقــنون بــما 
يـنزّل عـليهم مـن آيـات اهلل وال يحـزنـهم غـّل الّـذيـنهم كـفروا بـها بـعدمـا اسـتيقنتها أنـفسهم وكـذلـك 
كـانـوا أن يـفعلون بـذلـك أمـرنـاهـم مـن قـبل ونـأمـرهـم حـينئٍذ بـالـفضل لـيكونـّن مـن الّــذيـنهم كـانـوا 

بأمر اهلل هم عاملون.
آثار قلم أعلى ج4، ص33 – 34 
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... أنــتم يــا جــند اهلل طهّــــروا قــلوبــكم عــن ذكــر هــؤالء ثــّم قــومــوا عــلى نــصر اهلل وأمــره ثــّم خــذوا 
كـــتاب اهلل بـــقّوة مـــن عـــندنـــا وال تـــلتفتوا إلـــى املشـــركـــني ومـــا يـــقولـــون ألّن الـــيوم مـــا بـــقي لـــهم مـــن 
حـّجة ولـن يـنفعهم شـيء إالّ ضـرب األعـناق مـن سـيوف اهلل الـعزيـز املـقتدر الـّسّخار تـاهلل أنـتم 
يـــا مـــأل األحـــباب لـــو تشـــربـــون مـــن هـــذا الـــكأس الّــــتي تـــنقطع بـــها الـــنّفوس عـــن كـــّل مـــا ســـواه 
ويـرفـعهم إلـى مـقام لـن يـخافَـنَّهم شـيٌء عـّما فـي الـّسموات واألرض ولـن يـضطّربَـنَّهم قـّلتُهم وال 
كـثرة الـفّجار فـواهلل الّــذي ال إلـه إالّ هـو لـو يـقوم واحـد مـنكم عـلى نـصرة أمـرنـا لـيغلِّبه اهلل عـلى 
مــائــة ألــف ولــو ازداد فــي حــبّه لــيغلِّبه اهلل عــلى مــن فــي الــّسموات واألرض كــذلــك نــفخنا حــينئذٍ 
روَح الـقْدرة فـي كـّل األشـطار ليسـتقدرّن بـه سـّكان الـفردوس فـي أّي شـطر كـان ويـنصُرّن اهللَ 
بـــارئـــهم فـــي كـــّل لـــيالـــي وأنـــهار. ثـــّم اعـــلموا بـــأّن الّـــذيـــن كـــانـــت قـــلوبـــهم مـــتعّلقة بـــشيء عـــّما فـــي 
الـــّسموات واألرض لـــن يـــقدُرّن أن يـــدخـــُلّن مـــلكوتـــي ألّن اهلل قـــّدس هـــذا املـــقام عـــن دونـــه وجـــعله 

موطن األبرار... 
آثار قلم أعلى ج4، ص45 – 46
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... قـل يـا قـوم ال تـفعلوا كـما فـعلوا أمّــُة الـفرقـان وال تـدعـوا زمـام عـرفـانـكم بـيد أحـٍد أن اغـتنموا 
الــفضل فــي تــلك األيّــام ثــّم بــعيونــكم فــاشهــدون. وإذا تــتلى عــليكم آيــات ربّــكم ال تــنقلبوا عــلى 
أعــقابــكم وال تــكونُــّن مــن الّـــذيــنهم يــعترضــون بــآيــات اهلل ثــّم عــلى مــقاعــدهــم يســتهزئــون. أن يــا 
ذبــيح قــد ذُبِــحُت فــي كــّل حــني فــي عشــريــن مــن الــّسنني وال يــعلم ذلــك إالّ ربّــك الــعزيــز املــحبوب 
ثـّم اعـلم بـأّن ذبـيح الـقبل إذا أراد مشهـد الـفنا جـاءه الـفداء مـن سـماء الـبداء وهـذا الـذّبـيح مـا 
قــبل الــفداء وذبــح بــسيف الــبغضاء مــن هــؤالء الــفّجار الّـــذيــن ال يــشعرون مــا يــفعلون وإنّــك لــو 
تـقّدس املـنظر عـن إشـارات البشـر وتـصعد إلـى مـنظر األكـبر لتشهـد رأسـه مـرفـوعًـــا عـلى رمـح 
الـــنّفاق فـــي شـــطر اآلفـــاق وتـــبكي عـــليه كـــبكاء الـــعاشـــقني الّـــذيـــن مـــنعهم مـــقاديـــر الـــقضاء عـــن 

الورود على مقعد عزٍّ محبوب...
آثار قلم أعلى ج4، ص105 – 106
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... أن يـا محـّمد اسـمع نـداء ربّـك عـن هـذا املـقام الّـذي لـن يـصل إلـيه أيـدي املـمكنات وال أفـئدة 
املـــــوجـــــودات وال حـــــقايـــــق الّـــــذيـــــنهم نـــــعسوا فـــــي أقـــــّل مـــــن آن فـــــي هـــــذا األمـــــر املـــــقّدس الـــــعزيـــــز 
املسـتور... وكـن متخـّلًقا بـأخـالقـي بـحيث لـو يبسـط عـليك أحـد أيـادي الـظّلم أنـت ال تـلتفت إلـيه 
وال تــعترض بــه دع حــكمه إلــى ربّــك الــقادر الــعزيــز الــقيّوم. كــن فــي كــّل األحــوال مــظلومًـــا تــاهلل 
هـــذا مـــن ســـجيّتي وال يـــعرفـــها إالّ املخـــلصون ثـــّم اعـــلم بـــأّن تـــأّوه املـــظلوم حـــني اصـــطباره ألعـــزّ 
عـند اهلل عـن كـّل عـمل لـو أنـتم تـعلمون أن اصـبر فـيما يـرد عـليك فـتوكّــل فـي كـّل األمـور عـلى اهلل 
ربّـك وإنّـه يـكفيك عـن ضـّر مـا خُــلِق ويخـلق ويـحفظك فـي كـنف أمـره وحـصن واليـته وإنّـه مـا مـن 
إلــه إالّ هــو لــه الخــلق واألمــر وكــّل بــه يســتنصرون وإن يــغتبك نــفس أنــت ال تــفعل بــه كــما فــعل 
لــئالّ تــكون مــثله ثــّم أعــرض عــنه وتــوجّـــــه إلــى خــباء الــقدس فــي هــذا السّـــــــرادق املــقّدس املــرفــوع 
كـــن بـــني الـــنّاس كـــتالل املـــسك لـــتفوح مـــنك روائـــح الـــقدس بـــينهم لـــعّل تجـــذبـــهم إلـــى فـــناء قـــدس 

محبوب... 
آثار قلم أعلى ج4، ص 59 – 61 
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... قــل أنــتم يــا مــأل الــبيان لــن يــنطق روح الــتّبيان فــي قــلوبــكم إالّ بــعد حــبّي وهــذا مــن أصــل 
الــّديــن إن أنــتم مــن املــوقــنني. قــل يــا مــأل الــفرقــان تــاهلل قــد جــاءكــم الــحّق ومــا يــفّرق بــه األديــان 
ويــفصل بــه بــني الــحّق والــباطــل اتّــقوا اهلل وال تــكونــّن مــن املــعرضــني قــل أن يــا أهــل الــكنائــس ال 
تـــضربـــوا عـــلى الـــنّاقـــوس بـــما ظهـــر نـــاقـــوس األعـــظم فـــي هـــذا الـــنّاقـــور الّـــذي ظهـــر عـــلى هـــيكل 
اآليــات بــني األرضــني والــّسموات ويــصحّ بــالــحّق عــلى هــذا االســم املشــرق الــظّاهــر الــّلميع قــل 
إنّـــه هـــو الّـــذي نـــزّلـــت اآليـــات بـــأمـــره وســـطّر كـــّل األلـــواح بـــإذنـــه ويشهـــد بـــذلـــك مـــا يـــفوح مـــن هـــذا 
املـسك الّـذي جـرى عـن عـني الـكافـور مـن هـذا الـقلم األقـدم الـقديـم. قـل إنّـه لـينطق فـي كـّل حـني 
بـآيـات الّــتي يعجـز عـنها عـقول الـعقالء وعـرفـان الـعرفـاء وأفـئدة الـبالـغني. قـل هـذا مـا ُوعِـــدتـم بـه 
فـي كـتب اهلل إن أنـتم مـن الـعارفـني وهـذا مـا حُــــقِّق بـه الـحقُّ فـي أزل اآلزال ويُـَحّقق بـه إلـى أبـد 

اآلبدين...
آثار قلم أعلى ج4، ص 66 – 67 

7 شهر الجالل 15 نيسان/أبريل

 !٢۲٨۸



... بـــّلغ أمـــر مـــوالك إلـــى كـــّل مـــن فـــي الـــّسموات واألرض إن وجـــدت مـــقبالً فـــأظهـــر عـــليه آللـــي 
حــكمة اهلل ربّــك فــيما ألــقاك الــّروح وكــن مــن املــقبلني وإن وجــدت مــعرضًــــــــــا فــأعــرض عــنه فــتوكّــــل 
عــلى اهلل ربّــك ورّب الــعاملــني. تــاهلل الــحّق مــن يــفتح الــيوم شــفتاه فــي ذكــر اســم ربّــه لــينزل عــليه 
جـنود الـوحـي عـن مشـرق اسـمي الـحكيم الـعليم ويـنزلُــّن عـليه أهـل مـإل األعـلى بـصحائـَف مـن 
الـــنّور وكـــذلـــك قـــّدر فـــي جـــبروت األمـــر مـــن لـــدن عـــزيـــز قـــديـــر وهلل خـــلف ســـرادق الـــقّدس عـــباد 
يظهـُرّن فـي األرض ويـنصُرّن هـذا األمـر ولـن يـخافُـّن مـن أحـد ولـو يـحاربـّن مـعهم كـلَّ الـخالئـق 
أجـمعني. أولـئك يـقومُـّن بـني الـّسموات واألرض ويـذكُــُرّن اهلل بـأعـلى نـدائـهم ويـدعـون الـنّاس إلـى 
صـــراط اهلل الـــعزيـــز الحـــميد. أن اقـــتِد بـــهؤالء وال تـــخف مـــن أحـــد وكـــن مـــن الّــــذيـــن ال يحـــزنـــهم 

ضوضاء النّاس في سبيل بارئهم وال يمنعهم لومة الالّئمني...
آثار قلم أعلى ج4، ص109

8 شهر الجالل 16 نيسان/أبريل

 !٢۲٩۹



... قــل يــا أهــل الــبهاء ال تحــزنــوا عــّما ورد عــلينا ثــّم اصــبروا فــي الــبأســاء وتــوكّــــلوا عــلى ربّــكم 
الــرّحــمن الــرّحــيم ثــّم اركــبوا عــلى ســفينة الحــمراء بــاســمي األبــهى وســيروا فــي بــحور الــكبريــاء 
وال تـلتفتوا إلـى أهـل األرض والـّسماء تـاهلل كـّلكم هُــلِكوا فـي غـمرات الـفناء إالّ مـن تـمّسك بهـذا 
الــــفُْلك املــــقّدس املــــحكم الــــعزيــــز املــــتني وإنّــــا لــــو نــــلقي عــــليكم مــــا يحــــزن بــــه فــــؤادكــــم لــــم يــــكن 
مـقصودنـا إالّ اطاّلعـكم بـما ورد عـلينا مـن عـبادنـا وإالّ فـوالّـذي بـيده نـفس الـبهاء بـعوضـة الّـتي 
يــطير فــي فِـــناء أحــد مــن أحــبّائــي لــيكون غــالــبًا عــلى هــؤالء ومــثالئــهم بــل لــو يــأذنــها اهلل لــيبّلغ 
كــّلهم بــنَفَس واحــد كــذلــك كــان ربّــك قــادرًا عــلى كــّل شــيء ومــقتدرًا عــلى الــعاملــني ولــكن صــبرنــا 
وســــترنــــا بــــما كــــنّا نــــاظــــرًا إلــــى شــــطر الــــقضاء فــــي جــــبروت اإلمــــضاء ومــــا اطّــــلع بــــه أحــــد مــــن 
الـخالئـق أجـمعني. ولـيتّم حـّجة اهلل عـلى خـلقه وبـرهـانـه عـلى بـريّـته ودلـيله ألهـل مـملكته وإنّـه لـهو 

الحاكم على ما يشاء يحكم كيف يريد.
آثار قلم أعلى ج4، ص132 

9 شهر الجالل 17 نيسان/أبريل

 !٣۳٠۰



... قـل يـا قـوم فـاصـبروا عـلى مـا رُّش عـليكم مـن رشـحات بحـر الـقضاء ثـّم اذكـروا هـذا الجـمال 
الّـــذي وقـــع فـــي بـــئر الـــظّلماء بـــما اكتســـبت أيـــدي األشـــقياء فـــتوكّـــــلوا فـــي كـــّل األمـــور عـــلى اهلل 
الّـذي خـلقكم بـأمـر مـن عـنده وإنّـه يحـرسـكم عـن كـّل مشـرك مـردوًدا إيّـاكـم أن ال تـختلفوا بـينكم 
أن اتّحــدوا عــلى حــّب اهلل وأمــره وكــونــوا كــنفس واحــدة تــاهلل هــذا أحــّب عــند ربّــكم عــن كــّل أمــر 
مـحبوبًـا وبـذلـك تـضطرب أركـان املشـركـني وينكسـر ظهـر كـّل فـاجـر مـبغوضًــــــــــا إيّـاكـم إيّـاكـم عـن 
الـــفساد واالخـــتالف ألّن بـــذلـــك يـــرجـــع الـــّضّر إلـــى ســـدرة قـــدس مـــرفـــوعًــــا. كـــونـــوا أدالّء اهلل عـــلى 
أرضـه وأمـنائـه فـي بـالده تـاهلل الـحّق فـسوف يـفنى املـلك ومـا فـيه وعـليه ويـبقى لـكم مـا نُـصحتم 
بـــه مـــن قـــلم عـــزّ مـــشهوًدا قـــّدســـوا أنـــفسكم عـــن كـــّل مـــا يحـــدث بـــه الـــنّفاق بـــينكم ليشهَــــدكـــم اهلل 
مطهّـــرًا عــن كــّل دنــس وعــن كــّل مــا ال يــحبّه رضــاه وهــذا مــا أمــرتــم بــه فــي ألــواح قــدس مــمنوعًـــا 
كـذلـك وصّـــــــــاكـم قـلم الـرّحـمن حـني الّـذي أحـاطـته األحـزان مـن كـّل األشـطار وكـفى بـاهلل عـلى ذلـك 

شهيًدا.
آثار قلم أعلى ج4، ص136

10 شهر الجالل 18 نيسان/أبريل

 !٣۳١۱



... وإنّــك إن وجــدت نــفسك وحــيًدا فــي أمــري إذًا ال تــضطرب ثــّم اســتقم ألّن بــذلــك يــثبت أمــرُ 
اهلل إن أنــت مــن ذي بــصر مــنير ألّن أحــبّائــي هــم لــئالئ األمــر ومــن دونــهم حــصاة األرض وال 
بـّد أن يـكون الـحصاة أزيـد عـن لـؤلـؤ قـدس ثـمني وواحـد مـن هـؤالء عـند اهلل خـير مـن ألـف ألـف 
نـــفس مـــن دونـــهم كـــما أّن قـــطعة مـــن الـــياقـــوت خـــير مـــن ألـــف جـــبال مـــن حجـــر مـــتني... وقـــل يـــا 
رضـــا أتـــضحك فـــي نـــفسك بـــعد الّــــذي تـــبكي عـــيون الـــقدم بـــما ورد عـــليه مـــن ضـــّر الـــّشياطـــني 
أتــسكن عــلى مــقاعــد الــرّاحــة وكــان جســد نــفس اهلل مــضطربًــا مــن لــدغ الــثّعبان فــي كــّل األيّــام 
بــل فــي كــّل حــني أن يــا رضــا قــم عــلى األمــر ثــّم انــصر ربّــك وال تــصبر أقــّل مــن آٍن ألنّــك اســمُ 
األعــظم فــي ألــواح قــدس حــفيظ... قــل إّن ظــهوري ســلطنتي وحــّجتي نــفسي ودلــيلي جــمالــي 
وجـندي تـوكّــلي وحـزبـي قـدرتـي وبـرهـانـي قـيامـي فـي مـقابـلة الـعاملـني فـي أيّـام الّـتي قـامـت عـليّ 

امللل والّدول ومن دونهما جنود األرض كما سمعتم وكنتم من الّسامعني...
آثار قلم أعلى ج4، ص188 – 189 

11 شهر الجالل 19 نيسان/أبريل

 !٣۳٢۲



... هــذا لــوح فــيه بــعث اهلل اســمه الــعادل ونــفخ مــنه روح الــعدل فــي هــياكــل الــخاليــق أجــمعني 
لـــيقومَــــّن كـــّل عـــلى الـــعدل الـــخالـــص ويـــحكموا عـــلى أنـــفسهم وأنـــفس الـــعباد وال يـــتجاوزوا عـــنه 
عــلى قــدر نــقير وقــطمير... أن يــا ذلــك االســم إنّــا جــعلناك زيــنة لــلملوك طــوبــى لــهم إن يــزيّــنوا 
هــياكــلهم بــك ويــعدلــوا بــني الــنّاس بــالــحّق الــخالــص ويــحكموا بــما حــكم اهلل فــي كــتابــه املــحكم 
الـقديـم. مـا قُـّدر لـهم زيـنة أحـسن مـنك وبـك يظهـر سـلطنتهم ويـعلو ذكـرهـم ويـذكـر أسـمائـهم فـي 
مـلكوت اهلل الـعزيـز الـعظيم ومـن جـعل نـفسه محـرومًــا مـنك إنّـه عـرّي بـني الـّسموات واألرض ولـو 
يــــلبس حــــرر الــــعاملــــني. أن يــــا معشــــر املــــلوك زيّــــنوا رؤوســــكم بــــأكــــالــــيل الــــعدل ليســــتضيء مــــن 
أنـوارهـا أقـطار الـبالد كـذلـك نـأمـركـم فـضالً مـن لـدنّـا عـليكم يـا معشـر السّــــــالطـني فـسوف يُظهـر 
اهلل فــي األرض مــلوكًــــا يــتّكئون عــلى نــمارق الــعدل ويــحكمون بــني الــنّاس كــما يــحكمون عــلى 

أنفسهم أولئك هم خيرة خلقي بني الخالئق أجمعني...
آثار قلم أعلى ج4، ص245 – 248 

12 شهر الجالل 20 نيسان/أبريل

 !٣۳٣۳



... يـا قـلم األبـهى بشّــــــر املـأل األعـلى بـما شـّق حـجاب السّــــــتر وظهـر جـمال اهلل مـن هـذا املـنظر 
األكــبر بــالــّضياء الّـــذي بــه أشــرقــت شــموس األمــر عــن مشــرق اســمه الــعظيم، فــيا مــرحــبًا هــذا 
عــــيد اهلل قــــد ظهــــر عــــن أفــــق فــــضل مــــنيع، هــــذا عــــيد فــــيه زيّــــن كــــّل األشــــياء بــــقميص األســــماء 
وأحـاط الـجود كـّل الـوجـود مـن األّولـني واآلخِـــريـن، فـيا مـرحـبًا هـذا عـيد اهلل قـد أشـرق عـن مـطلع 
قــدس ملــيع... تــاهلل هــذا عــيد فــيه ظهــر جــمال الــهويّــة مــن غــير ســتر وحــجاب بســلطان ذلّـــت لــه 
أعـناق املـنكريـن، فـيا مـرحـبًا هـذا عـيد اهلل قـد ظهـر بسـلطان عـظيم، هـذا عـيد فـيه رُفـع الـقلم عـن 
األشـياء بـما ظهـر سـلطان عـظيم، هـذا عـيد فـيه رفـع الـقلم عـن األشـياء بـما ظهـر سـلطان الـقدم 
وا فـي أنـفسكم بـما مـرّت نـسائـم الـغفران  عـن خـلف حـجاب األسـماء، إذًا يـا أهـل اإلنـشاء سُــــــرُّ
عــلى هــياكــل األكــوان ونُــفخ روح الــحيوان فــي الــعاملــني، فــيا مــرحــبًا هــذا عــيد اهلل قــد ظهــر عــن 
مـطلع قـدس ملـيع، إيّـاكـم أن تـجاوزوا عـن حـكم األدب وتـفعلوا مـا تـكرهـه عـقولـكم ورضـائـكم هـذا 
مـــا أمـــرتـــم بـــه مـــن قـــلم اهلل املـــقتدر الـــقديـــر فـــيا مـــرحـــبًا هـــذا عـــيد اهلل قـــد ظهـــر عـــن أفـــق فـــضل 

منيع...
األيّام التّسعة، ص136 – 137 

13 شهر الجالل 21 نيسان/أبريل

 !٣۳٤



... قـل يـا مـأل الـفرقـان تـفّكروا فـي كـتاب الّــذي نـزّل عـلى محـمد بـالـحّق بـحيث خـتم فـيه الـنّبّوة 
بــحبيبه إلــى يــوم الــقيامــة وهــذه لــقيامــة الّــتي فــيها قــام اهلل بمظهــر نــفسه وأنــتم احــتجبتم عــنها 
كــــما احــــتجبوا مــــلل األرض عــــن قــــيامــــة محــــّمد مــــن قــــبل وكــــنتم فــــي بــــحور الجهــــل واإلعــــراض 
مـغروقًــا، قـل أمـا وعـدتـم بـلقاء اهلل فـي أيّـامـه فـلما جـاء الـوعـد وأشـرق الجـمال عـن أفـق الـجالل 
أغـــمضتم عـــيونـــكم وُحشـــرتـــم فـــي أرض الحشـــر عـــميًا، قـــل أمـــا نـــزّل فـــي الـــفرقـــان بـــقولـــه الـــحقّ 
كــــذلــــك جــــعلناكــــم أمّـــــة وســــطًا لــــتكونــــوا شهــــداء عــــلى الــــنّاس ويــــكون الــــرّســــول عــــليكم شــــهيًدا، 
وفسّــــــرتـم هـذه اآليـة بـأهـواِء أنـفسكم وكـنتم مـوقـنًا مـعترفًـا بـما نـزّل بـالـحّق ال يـعلم تـأويـله إالّ اهلل 
والــرّاســخون فــي الــعلم ومــع إيــقانــكم بــذلــك أّولــتم كــلمات اهلل وفسّــــــرتــم بــعد الّــذي كــنتم عــن ذلــك 
مـمنوعًـــا، وقـمتم بـاإلعـراض واإلنـكار لـلرّاسـخني فـي الـعلم بـل تـقتلونـهم كـما قـتلتموهـم مـن قـبل 

وكنتم بأعمالكم مسرورًا، فأفٍّ لكم وبما اكتسبت أيديكم وبما تظنون في أمر اهلل...
األيّام التّسعة، ص118
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 !٣۳٥



... هـذا يـوم فـيه يـقول الـالّهـوت طـوبـى لـك يـا نـاسـوت بـما جُــــعلت مـوطـيء قـدم اهلل ومـقّر عـرشـه 
الـعظيم ويـقول الـجبروت نـفسي لـك الـفداء بـما اسـتقّر عـليك مـحبوب الـرّحـمن الّــذي بـه وعـد مـا 
كـــان ومـــا يـــكون، هـــذا يـــوم فـــيه اســـتعطر كـــّل عـــطر مـــن عـــطر قـــميص الّـــذي تـــضّوع عـــرفـــه بـــني 
الـعاملـني، هـذا يـوم فـيه فـاض بحـر الـَحيوان مـن فـم مـشيّة الـرّحـمن هـّلموا وتـعالَـوا يـا مـأل األعـلى 
بـــاألرواح والـــقلوب، قـــل هـــذا مـــطلع الـــغيب املـــكنون لـــو أنـــتم مـــن الـــعارفـــني وهـــذا مظهـــر الـــكنز 
املخـزون إن أنـتم مـن الـقاصـديـن، وهـذا مـحبوب مـا كـان ومـا يـكون لـو أنـتم مـن املـقبلني... قـل 
يـا مـأل اإلنـشاء دعـوا مـا عـندكـم بـاسـمي املـهيمن عـلى األسـماء وتـغّمسوا فـي هـذا البحـر الّـذي 
فـيه سـتر لـئالئ الـحكمة الـتّبيان وتـمّوج بـاسـمي الـرّحـمن، كـذلـك يـعّلمكم مـن عـنده أّم الـكتاب، 
قـد أتـى املـحبوب بـيده الـيمنى رحـيق اسـمه املـختوم، طـوبـى ملـن أقـبل وشـرب وقـال لـك الحـمد يـا 

منزّل اآليات...
األيّام التّسعة، ص155 – 157 
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... وقـل يـا أهـل مـأل الـعظمة فـي سـرادق الـكبريـاء... عـيّدوا فـي أنـفسكم فـي هـذا الـعيد األكـبر 
الّـذي فـيه يـسقي اهلل بـنفسه رحـيق األطهـر عـلى الّـذيـن هـم قـامـوا لـدى الـوجـه بـخضوع مـحبوب 
ثــّم زيّــنوا أنــفسكم مــن حــرر اإليــقان ثــّم أجــسادكــم مــن ســندس الــرّحــمن بــما ظهــر وأشــرق ثــمّ 
طـلع وأبـرق نـور عـن مشـرق الـجبني وسجـد عـند ظـهوره كـّل مـن فـي الـّسموات واألرض إن أنـتم 
تـفقهون، قـل تـاهلل الـحّق مـا ظهـر كـّل شـبهه فـي اإلبـداع ومـن أقـّر بـغير ذلـك شهـد بـغير مـاشهـد 
اهلل ويـكون مـن املشـركـني فـي ألـواح عـزّ مـحفوظ، قـل بهـذا الـنّور خُــلِق خَــْلق الـالهـوت وحـقائـقها 
وبــعثت هــياكــل أهــل الــجبروت وذواتــها وبــه خــلق اهلل عــوالــم ال لــها مــن بــدايــة وال مــن نــهايــة ومــا 
اطّـلع بــها أحــد إالّ مــن شــاء ربّــه كــذلــك نــلقي عــليكم األســرار لــعّل أنــتم فــي آثــار اهلل تــتفّكرون، 
قـــل هـــذا لـــنور قـــد خـــضعت عـــند تجـــليه كـــّل األعـــناق وسجـــدت لـــدى ظـــهوره أرواح املـــقربـــني ثـــمّ 

أفئدة املقّدسني ثّم حقائق املسبّحني ثّم عباد مكرمون...
األيّام التّسعة، ص160 – 161
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... وأنـــتم يـــا مـــأل الـــبيان فـــاصـــبروا فـــي أيّـــام الـــفانـــية وال تجـــزعـــوا عـــّما فـــات عـــنكم مـــن زخـــارف 
الـّدنـية وال تـفزعـوا عـن شـدائـد األمـور الّـتي كـانـت فـي صـحائـف الـقدرة مـقدورًا، ثـّم اعـلموا بـأنّ 
قــّدر لــكّل الــحسنات فــي الــكتاب جــزاًء محــدوًدا إالّ الــّصبر وهــذا مــا قــضي حــكمه عــلى محــّمد 
رســول اهلل مــن قــبل وإنّــما يــوفّــى الــّصابــرون أجــرهــم بــغير حــساب... ثــّم اعــلموا بــأّن اهلل جــعل 
الـّصبر قـميص املـرسـلني بـحيث مـا بـعث مـن نـبيّ وال مـن رسـول إالّ وقـد زيّـن اهلل هـيكله بـرداء 
الـّصبر لـيصبر فـي أمـر اهلل وبـذلـك أخـذ اهلل العهـد عـن كـّل نـبيّ مـرسـوالً، ويـنبغي لـلّصابـر فـي 
أّول األمــر بــأن يــصبر فــي نــفسه بــحيث يــمسك نــفسه عــن الــبغي والــفحشاء والــّشهوات وعــن 
كـّل مـا أنـهاه اهلل فـي الـكتاب لـيكونَـّن فـي األلـواح مـن الـّصابـريـن مـكتوبًـا، ثـم يـصبر فـي الـباليـا 
فــيما نــزل عــليه فــي ســبيل بــارئــه وال يــضطرب عــند هــبوب أريــاح الــقضاء وتــمّوج أبحــر الــقدر 

في جبروت اإلمضاء ويكون في دين اهلل مستقيما...
األيّام التّسعة، ص115
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قـــد طـــلع جـــمال الـــقدس عـــن خـــلف الـــحجاب وإّن هـــذا لـــشيء عُــــجاب، وانـــصعقت األرواح مـــن 
نـار االنجـذاب وإّن هـذا ألمـٌر عُــجاب، ثـم أفـاقـت وطـارت إلـى سـرادق الـقدس فـي عـرش الـِقباب 
وإّن هـذا لسـّر عُــجاب، قـل كـشفت حـور الـبقاء عـن وجـهها الـنِّقاب وتـعالـى جـمال بـدع عُــجاب، 
وأشـرقـت أنـوار الـوجـه مـن األرض إلـى الـّسحاب وإّن هـذا لـنور عُـــجاب، ورمـت بـلحاظـها رمـي 
الــّشهاب وإّن هــذا لــرمــي عُـــجاب، وأحــرقــت بــنار الــوجــه كــّل األســماء واأللــقاب وإّن هــذا لــفعل 
عُــجاب، ونـظرت بـطرْفـها إلـى أهـل األرض والـتّراب وإّن هـذا لـطرْف عُــجاب، إذًا اهـتزّت هـياكـل 
الــوجــود  ثــم غــاب وإن هــذا ملــوت عــجاب ثــم ظهــرت مــنها الــّشعرة الــّسوداء كــطراز الــّروح فــي 
ظـــلمة الـــُعقاب وإّن هـــذا لـــلون عُــــجاب، وســـطعت مـــنها روائـــح الـــّروح واألطـــياب وإّن هـــذا ملـــسك 
عُـــــجاب، بــــيدهــــا الــــيمنى الخــــمر الحــــمراء وفــــي اليســــرى قــــطعة مــــن الــــكباب وإّن هــــذا لــــفضل 

ُعجاب، وكفُّها بدم العّشاق محمّر وُخضاب وإّن هذا ألمر ُعجاب.
األيّام التّسعة، ص138
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إنّــي أنــا اهلل ال إلــه إالّ أنــا الــرّحــمن الــرّحــيم إنّــي أنــا اهلل ال إلــه إالّ أنــا السّـــــــلطان الــعظيم إنّــي 
أنـــا الـــذي خُــــلِقت املـــوجـــودات بـــأمـــري وذرئـــت املـــمكنات جـــوًدا مـــن عـــندي وأنـــا املـــقتدر عـــلى مـــا 
أشــاء وأنــا الــعليم الــحكيم. وبــأمــري أشــرقــت الــّشمس عــن أفــق الــّسماء وغــنّت عــندلــيب الــقدس 
بـأّن هـذا لجـماُل اهلل فـي نـاسـوت الـبداء وظـهور اهلل فـي مـلكوت الـعلى وبـطون اهلل فـي جـبروت 
الـبقاء وسـاذج الـقدم فـي هـذا الـقميص املـنير الـبيضاء كـذلـك كـنت مـن أّول كـّل أّول إلـًها فـرًدا 
أحــًدا وتــرًا صــمًدا بــاقــيًا دائــًما حــيًّا مــريــًدا مــقتدرًا عــزيــزًا قــيّومًـــا وأكــون ســلطانًــا مــلًكا حــكًما 

عاملًا قادرًا أزالً أبًدا حيًّا دائًما كائنًا معبوًدا. 
آثار قلم أعلى ج4 (املقدمة)
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... هـل كـان مـن ذي روحٍ لـيقول لـم أو بـم أو يـنطق بـني يـديـنا ال فـو نـفسي الـعزيـِز الـعليمِ ذلّــت 
كـلُّ الـرّقـاب لـوجـهيَ الـعزيـز الجـميل وخـضعت كـّل األعـناق لسـلطانـيَ الـعزيـز الجـميل وخـضعت 
كـّل األعـناق لسـلطانـيَ الـعزيـز املـنيع. قـد كُـــنز فـي هـذا الـغالم مـن لـحن لـو يظهـر أقـل مـن سُــــــمّ 
اإلبـــرة لـــتندّك الـــجبال وتـــصفّر األوراق وتـــسقط األثـــمار مـــن األشـــجار وتخـــّر األذقـــان وتـــتوجّــــــه 
الــــوجــــوه لهــــذا املــــلك الــــذي تجــــده عــــلى هــــيكل الــــنّار فــــي هــــيئة الــــنّور ومــــرّة تشهــــده عــــلى هــــيئة 
األمـواج فـي هـذا البحـر املـّواج ومـرّة تشهـده كـالّشجـرة الـتي أصـلها ثـابـت فـي أرض الـكبريـاء 
وارتـــفعت أغـــصانـــها ثـــّم أفـــنانـــها إلـــى مـــقام الـــذي صـــعدت عـــن وراء عـــرش عـــظيم، ومـــرّة تجـــده 
عـلى هـيكل املـحبوب فـي هـذا الـقميص الـذي لـن يـعرفـه أحـد مـن الـخالئـق أجـمعني. ولـو يـريـدون 

عرفانه إذًا ينصعقون في أرواحهم إالّ من أتى ربّه بقلب سليم... 
آثار قلم أعلى ج4، ص2 – 3 

1 شهر الجمال 28 نيسان/أبريل

 !٤١۱



...فــلّما أخــذ فــرح اهلل كــّل مــا ســواه فــّك الــّروح األعــظم شــفتيه مــرّة أخــرى، نــادى وقــال يــا أهــل 
مـلكوت الـّسموات واألرض ثـم يـا أهـل جـبروت األمـر والخـلق طـوبـى آلذانـكم بـما سـمعت آيـات 
الـوصـل والـوصـال، إذًا فـاسـتمعوا حـديـث الـبعد والـفراق بـما أراد أن يخـرج عـن شـطر الـعراق 
نــيّر الــفراق بــما أكّــــد هــذا املــيثاق فــي أوراق اهلل املــقتدر الــعليم الــحكيم. قــد فــزع بهــذا الــنّداء 
سـّكان األرض والـّسماء وارتـفع ضـجيجهم ثـم صـريـخهم عـلى شـأن خـرّت الـوجـوه عـلى الـتّراب 
بحـــزن عـــظيم. فـــيا عـــجبًا مـــن هـــذا الـــفراق األصـــعب الـــعظيم، وتـــحيّر بهـــذا الـــنّداء مـــأل الـــغيب 
والـشهود وبـلغوا فـي تـلك الـحالـة إلـى مـقام نسـت الـكاف ركـنها الـنّون والـحبيب جـمال مـحبوبـه 
الـــعزيـــز الحـــميد، فـــوا حـــزنًـــا مـــن هـــذا الـــقضاء املـــثبت املـــبني. فـــلّما بـــلغ األمـــر إلـــى هـــذا املـــقام 
تحــرّك جــمال الــقدم فــي نــفسه وتحــرّكــت كــّل األشــياء فــي ســرّهــا وجهــرهــا إلــى أن قــام وقــامــت 

بقيامه قيامة العظمى بني الّسموات واألرضني...
األيّام التّسعة، ص168 – 169 

2 شهر الجمال 29 نيسان/أبريل

 !٤٢۲



... قــل يــا مــأل الــبيان تــاهلل قــد ظهــر عــليّ فــي قــميص أخــرى وإنّــه ســّمي فــي مــلكوت األســماء 
بـالحسـني وفـي جـبروت الـبقاء بـالـبهاء وفـي الهـوت الـعماء بهـذا االسـم الّــذي ظهـر عـلى هـيكل 
الـغالم فـتبارك اهلل أحـسن الـخالـقني. قـل يـا معشـر البشـر تـاهلل الـحّق قـد ظهـر مظهـر الـقدر فـي 
هــذا املــنظر األكــبر بــطراز الّـــذي تــحيّرت عــنه أفــئدة كــّل ذي ذكــاٍء ونــظر. قــل يــا مــأل املشــركــني 
بـأّي جـهة تـفّرون بـاهلل لـم يـكن ألحٍـد مـفّر إالّ بـأن يـنقطع عـّما عـنده ويـتمّسك بهـذا الـحبل الّـدّريّ 
األنـور. قـل تـاهلل إنّـه آليـة الـكبرى بـينكم وجـمال اهلل فـيكم وإنّـه لسـّر مسـتتر وإنّـه لقهـر اهلل عـلى 
املشــركــني وإّن قهــره أدهــى وأمــّر. قــل بــه يــعذّب اهلل الّــذيــنهم كــذّبــوا بــآيــات اهلل ثــّم بــالــقدر. قــل 
فـفّروا إلـى اهلل ربّـكم وال تشـركـوا بـه وإّن إلـيّ املسـتقّر. قـل إنّـا لـو نـريـد لننشئ خـلًقا آخـر وإنّـا 
كـنّا عـلى كـّل شـيٍء لـقادٍر مـقتدر. كـّل شـيء فـي قـبضة قـدرتـنا ويـعرف ذلـك كـّل ذي عـلم وفـكر. 

قل يا قوم إن تكفروا بهذه اآليات فبأّي حديث آمنتم بعليّ من قبل فتبيّنوا يا مأل الُحُمر...
آثار قلم أعلى ج4، ص9 – 10 

3 شهر الجمال 30 نيسان/أبريل

 !٤٣۳



أن يـا مـأل األرض والـّسماء أن اسـتمعوا شـهادة اهلل مـن لـسان ربّـكم األبـهى، إنّـه شهـد لـنفسه 
بــنفسه قــبل أن تــرفــع ســماء أمــره وســحاب قــضائــه بــأنّــهم ال إلــه إالّ هــو، والّــذي ظهــر إنّــه الســم 
األعـــظم بـــه ثـــبت بـــرهـــان الـــقدم وحـــّجته عـــلى مـــن فـــي الـــّسموات واألرضـــني، شهـــد اهلل لـــنفسه 
بـــنفسه بـــأنّـــه ال إلـــه ال هـــو، والّــــذي أتـــى بـــالـــحّق إنّـــه مظهـــر أســـمائـــه الـــحسنى ومـــطلع صـــفاتـــه 
الـعليا، بـه دلـع لـسان الفجـر عـن أفـق الـبقاء ونـطق الـّروح األعـظم عـند سـدرة املـنتهى، بـأنّـه هـو 
املـــقصود فـــي مـــدائـــن األســـماء واملـــذكـــور فـــي ألـــواح الّـــتي نـــزّلـــت مـــن ســـماء مـــشيّة ربّـــكم مـــالـــك 
األرض والـــسماء، وإنّـــه لســـبب األعـــظم بـــني األمـــم قـــد ظهـــر لـــحيوة الـــعاملـــني، شهـــد اهلل لـــذاتـــه 
بـذاتـه قـبل خـلق املـمكنات وقـبل ظـهور األسـماء والـّصفات بـأنّـه ال إلـه إالّ هـو، والّــذي أتـى عـلى 
ســحاب الــقضاء إنّــه لــوديــعة اهلل بــينكم ومظهــر ذاتــه فــيكم وإنّــا حــينئذ مــن أفــقه نشهــد ونــرى 

وندعو من في األرض والّسماء بهذا الجمال اّلذي منه قرّت أهل الفردوس...
األيّام التسعة، ص 166

4 شهر الجمال 1 أيّار/مايو

 !٤٤



... وتـوقـف فـي الـرضـوان جـمال الـرحـمن إثـني عشـر يـومًـا وفـي كـّل يـوم ولـيلة يـطوفـّن حـول حـول 
ســـــرادق الـــــعظمة وخـــــباء الـــــعصمة قـــــبائـــــل مـــــإل األعـــــلى واملـــــالئـــــكة املـــــقربـــــني وأرواح املـــــرســـــلني 
ويــــحفظّن ويحــــرســــّن أهــــل اهلل مــــن جــــنود الــــشياطــــني فــــتبارك اهلل الــــذي أظهــــر هــــذا الــــرضــــوان 
الــعزيــز املــنيع، وفــي حــني يــنزلــّن أهــل غــرفــات الــجنان بــأبــاريــق مــن كــوثــر الــظّهور وأكــواب مــن 
السّــــــلسبيل الــطّهور ويــسقنّي بــها أهــل خــباء املجــد وفســطاط عــزٍّ مــنير، فــتبارك اهلل مظهــر هــذا 
الــفضل األمــنع املــحيط، فــلّما تــّم مــيقات الجــلوس وأتــى حــكم الــرّكــوب إذًا قــام جــمال الــرّحــمن 
وخـــرج عـــن الـــرّضـــوان وركـــب عـــلى خـــير الـــحصان، فـــتبارك السّـــــــبحان الـــذي ظهـــر بـــني األكـــوان 
بســــلطانــــه الــــذي اســــتعلى عــــلى الــــّسموات واألرضــــني، فــــلما خــــرج ضــــجّ الــــرّضــــوان وأشــــجاره 
وأوراقــــه وأثــــماره وجــــداره وهــــواؤه ثــــم أرضــــه وبــــنائــــه واســــتبشر أهــــل الــــبراري والــــّصحاري ثــــم 
كـثيبها وتـرابـها، كـذلـك اسـتوى جـمال الـكبريـاء عـلى الـرّفـرف الحـمراء بـما كـان نـاظـرًا الـى حـكم 

القضاء اّلذي رقم من إصبع اهلل العليّ األبهى على الورقة املباركة البيضاء...
األيّام التّسعة، ص 171

5 شهر الجمال 2 أيّار/مايو

 !٤٥



... هــلّموا وتــعالــوا يــا مــأل األســماء ثــم اســرعــوا وتــقربــوا يــا مــأل األعــلى هــّللوا وتهــرولــوا يــا أهــل 
اإلنـشاء أن اسـتمعوا يـا أهـل األرض نـدائـي األحـلى مـرّة أخـرى وال تحـرمـوا أنـفسكم عـّما قـّدر 
لــكم فــي مــلكوتــيَ األعــلى. أن انــظروا ثــم تــفرّســوا إن بــيدي الــيمنى صــحيفتي الحــمراء وفــي 
اليسـرى رحـيقي األصـفى الّـذي فـّك خـتمه بـاسـمي األبـهى، تـاهلل بـه مـاج البحـر األعـظم ومـرّت 
الــــجبال وأخــــذت الــــزاّلزل قــــبائــــل األرض فــــي األقــــطار. وبــــه انــــفطرت ســــماء األوهــــام وانــــشّقت 
أراضـي قـلوب الّــذيـن كـفروا بـاملـبدء واملـآب والحـمد هلل الـذي أسـمع أحـبائـه حـفيف أفـنانـه عـلى 
السّـــــدرة الّـتي أحـاطـت ظـاللـها اآلفـاق تـبارك وتـعالـى مـن أسـمعهم نـدائـه ودعـاهـم بـنفسه لـنفسه 
وعــرّفــهم جــمالــه وطــيّرهــم فــي هــوائــه وعــّلمهم صــراطــه وألــهمهم ذكــره وثــنائــه وأشــرح صــدورهــم 
لــبيانــه وقــلوبــهم الســتوائــه ورزقــهم رحــيق وحــيه وكــوثــر إلــهامــه وأنــطقهم بــكلماتــه إنّــه لــهو الــفرد 

الذي ال يضرّه همزات املشركني والواحد الذي ال يمنعه ِشرك الّشياطني...
آثار قلم أعلى ج6، ص 304 – 305

6 شهر الجمال 3 أيّار/مايو

 !٤٦



...إيّــــاكــــم يــــا أحــــبّائــــي أن تــــنكروا فــــضل عــــبادي الــــحكماء الــــذيــــن جــــعلهم اهلل مــــطالــــع اســــمه 
الـــّصانـــع بـــني الـــعاملـــني أفـــرغـــوا جهـــدكـــم ليظهـــر مـــنكم الـــّصنائـــع واألمـــور الّــــتي بـــها يـــنتفع كـــلّ 
صـغير وكـبير. إنـا نـتبرّأ عـن كـّل جـاهـل ظـّن بـأّن الـحكمة هـو الـتّكّلم بـالـهوى واإلعـراض عـن اهلل 
مــولــى الــورى كــما نــسمع الــيوم مــن بــعض الــغافــلني. قــل أّول الــحكمة وأصــلها هــو اإلقــرار بــما 
بـيّنه اهلل ألّن بـه اسـتحكم بـنيان الـّسياسـة الـتي كـانـت درعًــا لـحفظ بـدن الـعالـم تـفّكروا لـتعرفـوا 
مـا نـطق بـه قـلمي األعـلى فـي هـذا الـّلوح الـبديـع. قـل كـّل أمـر سـياسـيّ أنـتم تـتكّلمون بـه كـان 

تحت كلمة من الكلمات اّلتي نزّلت من جبروت بيانه العزيز املنيع.
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 129

7 شهر الجمال 4 أيّار/مايو

 !٤٧۷



... سخّـــــْر مـــدائـــن الـــقلوب بهـــذا الـــذّكـــر األعـــظم وكـــن مـــناديًـــا بـــني األمـــم بهـــذا االســـم الّــــذي بـــه 
أخـذت الـزالزل كـّل الـقبائـل ونـادت الّصخـرة بـأعـلى الـّصيحة قـد أتـى املـختار بسـلطان الـعظمة 
واالقــــتدار لــــعمري لــــو يــــتوجّـــــــه أحــــد بــــقلبه إلــــى قــــبلة الــــوجــــود ليجــــد رائــــحة الــــتّقديــــس مــــن هــــذا 
الــقميص الّـــذي بــه فــاحــت نــفحات الــرحــمن فــي الــّديــار. كــم مــن عــالــم احــتجب الــيوم وكــم مــن 
جــاهــل ســرع إلــى أن دخــل مــلكوت ربّــه الــغني املــتعال. كــم مــن ذي حــكمة مــنعته االوهــام وكــم 
مـــن صـــبيٍّ كسّــــــــر األصـــنام بســـلطان ربـــه املـــقتدر الـــعزيـــز الـــعالم. طـــوبـــى ملـــن أخـــذتـــه نـــفحات 
اآليـــــات عـــــلى شـــــأن خـــــرق األحـــــجاب قـــــام وقـــــال يـــــا قـــــوم قـــــد أتـــــى الـــــقيّوم أن انـــــظروا يـــــا أولـــــي 
األبــصار... تــوكّـــل عــليه فــي كــل األمــور يــنبغي أن يــكون مــرادك مــا أراده اهلل ألنّــك أنــت االســم 
األّول فـي الـكتاب. قـد قـضينا لـك ولـذريّـتك مـا يـثبت بـه ذكـركـم فـي اإلبـداع. إنّـا قـّدرنـا لـك مـا ال 
أدركْــــــتَه الـــــيوم لـــــعمري لـــــو تـــــعرف تخـــــّر عـــــلى الـــــتّراب وتـــــقول لـــــك الحـــــمد يـــــا مـــــن أحـــــاط فـــــضلك 

الكائنات...
كتاب مبني، ص 98

8 شهر الجمال 5 أيّار/مايو

 !٤٨۸



... يـــا مـــأل األرض اعـــلموا ان أوامـــري ســـرج عـــنايـــتي بـــني عـــبادي ومـــفاتـــيح رحـــمتي لـــبريـــتي 
كـذلـك نـزّل األمـر مـن سـماء مـشيّة ربّـكم مـالـِك األديـان. لـو يجـد أحـٌد حـالوة الـبيان الّــذي ظهـر 
مــن فــم مــشيّة الــرّحــمن لــينفق مــا عــنده ولــو يــكون خــزائــن األرض كــّلها لــيثبت أمــرًا مــن أوامــره 
املشــرقــة مــن أفــق الــعنايــة واأللــطاف. قــل مــن حــدودي يــمّر عــرْف قــميصي وبــها تــنصب أعــالم 
الـنّصر عـلى الـقنن واألتـالل. قـد تـكّلم لـسان قـدرتـي فـي جـبروت عـظمتي مـخاطـبًا لـبريّـتي أن 
اعـملوا حـدودي حـبًّا لجـمالـي طـوبـى لـحبيٍب وجـد عـرف املـحبوب مـن هـذه الـكلمة الّــتي فـاحـت 
مــنها نــفحات الــفضل عــلى شــأٍن ال تــوصــف بــاألذكــار. لــعمري مــن شــرب رحــيق اإلنــصاف مــن 

أيادي األلطاف إنّه يطوف حول أوامري املشرقة من أفق اإلبداع...
الكتاب األقدس، ص 3

9 شهر الجمال 6 أيّار/مايو

 !٤٩۹



... فـاعـرف بـأّن لـلحيوة مـقامـني مـقام يـتعّلق بـظاهـر البشـريّـة فـي جسـد الـعنصريّـة وهـذا مـعلوم 
عــند جــنابــك وعــند كــّل مــن عــلى األرض بــمثل الــّشمس فــي وســط الــّسماء. وهــذه الــحياة تــفنى 
مـن مـوت الـظّاهـريّـة وهـذا حـّق مـن عـند اهلل وال مـفّر ألحـد. وأمّــا الـحياة الّــتي هـي املـذكـور فـي 
كـــتب األنـــبياء واألولـــياء لـــم يـــكن إال الـــحياة الـــعرفـــانـــيّة أي عـــرفـــان الـــعبد آيـــة تجـــّلي مجـــّليه بـــما 
تجـّلى بـه بـنفسه وإيـقانـه بـلقاء اهلل فـي مـظاهـر أمـره وهـذه هـي الـحياة الـطيّبة الـباقّـية الـّدائـمة 
الّــتي مــن يــحيى بــه لــن يــموت أبــًدا ويــكون بــاقــيًا بــبقاء ربّــه ودائــًما بــدوام بــارئــه والــحياة األّولــيّة 
الّـــتي كــانــت مــتعّلقة بــالجســد الــعنصريّــة يــنفد بــما نــزّل مــن عــند اهلل "كــّل نــفس ذائــقة املــوت" 
والـحياة الـثّانـويّـة الّـتي كـانـت مـن املـعرفـة مـا تـنفد كـما نـزّل مـن قـبل فـلنحيينّه حـياة طـيّبة. وفـي 
مـقام أخـرى فـي ذكـر الّشهـداء "بـل أحـياء عـند ربّـهم يـرزقـون"، ومـا ورد فـي األخـبار "املـؤمـن 

حيّ في الّدارين"...

آثار قلم أعلى ج3، ص 54 – 55

10 شهر الجمال 7 أيّار/مايو

 !٥٠۰



... أن يـا قـرّة الـبقاء قـل تـاهلل إنّـا مـا نـزّلـنا فـي األلـواح كـلمة عـلى لـحن الـبديـع عـّما ألـقينا عـلى 
الـقلم مـن أسـرار الـقدم ألَنّـا وجـدنـا مـأل الـبيان فـي سـكر وغـفلة ووهـم لـن يـقاس بـملل األخـرى 
لـذا سـتَر عـنهم هـيكل الـكبريـاء جـمالـه األنـور األعـلى بـألـف ألـف حـجاب مـن الـنّور لـئال يـرتـّد إلـيه 
األبـصار مـن هـؤالء الـخائـنني. إذًا فـابـِك بـما ورد عـليّ مـن الّــذيـنهم كـفروا وأشـركـوا وكـانـوا فـي 
أنـفسهم مَلِـن املـحتجبني. فـواهلل مـا مـّسنا مـن األحـباب ألشـّد وأعـظم عـما مسّــــــتنا مـن الـكافـريـن 
تــكاد أن تــنفطَر الــسماء وتــنشقَّ األرض وتُــنسف الــجبال وتــنعدم قــوائــم الــعرش وتنهــدم أركــان 
الـــفردوس وتحـــرق أفـــئدة املـــقربـــني. اذًا يـــبكي قـــلم األمـــر وتـــضجّ ورقـــاء الـــبقاء وتـــصحّ حـــمامـــة 
الــعماء بــما أراد اهلل أن يُــثِْبت لــعباده إيــمانــه بــعد الّــذي كــٌل خــلقوا بــأمــره ويشهــد بــذلــك كــل مــا 
خــلق بــني الــّسموات واألرضــني. قــل يــا قــوم إنّــا آمــنا بــرســل اهلل وصــفوتــه وبــما نــزل عــليهم مــن 

آيات اهلل العزيز املنزل الكريم...
آثار قلم أعلى ج4، ص 52

11 شهر الجمال 8 أيّار/مايو

 !٥١۱



... قـد اخـترنـا الـباليـا إلصـالح الـعالـم واتـحاد مـن فـيه. إيّـاكـم أن تـتكّلموا بـما يـختلف بـه األمـر 
كـذلـك يـنصحكم ربّـكم الـغفور الـرّحـيم. زيّـنوا أنـفسكم بـطراز الـعبوديّـة هلل الـحّق لـتحيط الـجهاتِ 
األنـــواُر الّــــتي أشـــرقـــت مـــن أفـــق هـــذه الـــّسماء الّــــتي ارتـــفعت بهـــذا االســـم الـــعظيم. بـــالـــعبوديـــة 
يظهــر قــْدر الــبريّــة بــها تــتوجّــــه الــوجــوه الــى مــطلع آيــات ربّــكم الــعزيــز الــكريــم. كــم مــن عــباٍد إذا 
رأوا أن األمـر عـال اّدعـوا مـا ضـاع بـه مـا أراد مـوالهـم الـقديـم، إذا هـبّت روائـح االفـتتان انـقلبوا 
وإذا مــــرّت نــــسائــــم االطــــمينان اعــــترضــــوا عــــلى اهلل مــــالــــك يــــوم الــــّديــــن... قــــم لــــنصرة أمــــر ربّــــك 
بـالـذّكـر والـبيان كـذلـك أمـر الـرّحـمن فـي األلـواح إنّـه لـهو الـحاكـم عـلى مـا بـريـد... قـل يـا قـوم هـذا 
يــوم االصــغاء أن اســتمعوا الــنّداء مــن السّـــــــدرة الحــمراء عــلى الــبقعة الــنّوراء إنّــه ال إلــه إال أنــا 
الواحد الفرد العزيز الجميل. دعوا الورى عن ورائكم ثم أقبلوا بقلوبكم إلى مطلع اإللهام...

كتاب مبني، ص 100

12 شهر الجمال 9 أيّار/مايو

 !٥٢۲



يــــا أهــــل الــــبهاء قــــد وجــــب عــــلى كــــّل واحــــد مــــنكم االشــــتغال بــــأمــــر مــــن األمــــور مــــن الــــّصنائــــع 
واالقتراف وأمثالها وجعلنا اشتغالكم بها نفس العبادة هلل الحقِّ تفّكروا يا قوم في رحمة اهلل 
وألـطافـه ثـم اشـكروه فـي الـعشيّ واإلشـراق ال تـضيِّعوا أوقـاتـكم بـالـبطالـة والـكسالـة واشـتغلوا 
بـما يـنتفع بـه أنـفسكم وأنـفس غـيركـم كـذلـك قـضي األمـر فـي هـذا الـّلوح الّــذي الحـت مـن أفـقه 
شـــمس الـــحكمة والـــتّبيان. أبـــغض الـــناس عـــند اهلل مـــن يـــقعد ويـــطلب تـــمّسكوا بـــحبل األســـباب 
مــتوكّـــلني عــلى اهلل مســبّب األســباب. قــد حــرِّم عــليكم تــقبيل األيــادي فــي الــكتاب هــذا مــا نُــهيتم 
عـــنه مـــن لـــدن ربّـــكم الـــعزيـــز الـــحّكام. لـــيس ألحـــد أن يســـتغفر عـــند أحـــٍد تـــوبـــوا الـــى اهلل تـــلقاء 

أنفسكم إنّه لهو الغافر املعطي العزيز التّواب.
الكتاب األقدس، ص 10

13 شهر الجمال 10 أيّار/مايو

 !٥٣۳



... قـــل لـــيس ألحـــٍد أن يـــمتحن اهلل فـــي هـــذا الـــظّهور بـــل اهلل يـــمتحن مـــن يـــشاء، اتّـــقوا اهلل وال 
تـتّبعوا كـّل مشـرٍك مـريـب. أن اخـتاروا مـا اخـتاره اهلل بـفضله وال تـعّلقوا إيـمانـكم بـأهـوائـكم بـل 
بــــما ظهــــر والح مــــن أفــــق الــــفضل كــــذلــــك أُمــــرتــــم فــــي الــــبيان مــــن لــــدى الــــرحــــمن إن أنــــتم مــــن 
الـعارفـني. قـل أمـا يـكفيكم مـا ظهـر فـي هـذا الـظّهور تـاهلل إّن الـقدرة أحـاطـت والسّــــــلطنة ظهـرت 
واآليـــاِت الحـــت والـــبيّناِت أشـــرقـــت طـــوبـــى ملـــن أقـــبل وأخـــذتـــه نـــسمة اهلل فـــي هـــذا الـــيوم املشـــرق 
املــنير... ثــم اعــلم إنّــا ملّـا أردنــا الــتّبليغ خــلقنا الــبديــع بــكلمة مــن عــندنــا ثــم نــفخنا فــيه روحًــــا مــن 
لـدنّـا. إذا تـّم خـلقه سـرع كـجبل الـنّار بـكتاب ربّـك املـختار إلـى املـقّر الّـذي قـّدر فـي لـوح حـفيظ. 
وفـيه أظهـرنـا االقـتدار عـلى شـأٍن اضـطربـت أركـان الـفّجار ونـزّلـنا فـيه مـن كـّل شـأٍن مـا تـطير بـه 
أفــئدة الــعارفــني. إن فــزت بــه أِن اقــرأ وتــفّكر فــيما نــزّل فــيه لــتطلع بــقدرة ربّــك بــعد الّــذي ســجن 

في أخرب الّديار ويكون جالًسا تحت سيوف الظّاملني.
كتاب مبني، ص 100 – 101

14 شهر الجمال 11 أيّار/مايو

 !٥٤



... وقــــولــــه كــــانــــت رجــــاله كــــالــــنّحاس مــــا أراد بــــذلــــك إالّ اســــتقامــــته حــــني الّــــذي يــــسمع نــــداء اهلل 
«فــاســتقم كــما أمــرت» ليســتقيم عــلى أمــر اهلل ويــقيم عــلى صــراط قــدرة اهلل بــحيث لــو يــنكروه 
كـّل مـن فـي الـّسموات واألرض مـا تـزّل قـدمـاه عـن الـتّبليغ ومـا يـفّر عـّما أمـره اهلل فـي التّشـريـع 
ويـكون رجـاله كـالـجبال الـباذخـة والـقلل الـّشامـخة ويـكون مسـتحكًما فـي طـاعـة اهلل وقـيّومًــا فـي 
إظــهار أمــره وإبــراز كــلمته وال يــردُّه مــنع مــانــع وال يــصدُّه نــهي مــعرٍض وال يــندمــه إنــكار كــافــرٍ 
وكـّلما يشهـد مـن اإلنـكار والـبغضاء والـكفر والـفحشاء يـزداد فـي مـحبّة اهلل ويـزيـد الـّشوق فـي 
قـلبه ويـكثر الـولـه فـي فـؤاده ويـنوح الـعشق فـي صـدره. هـل شهـدت فـي األرض نـحاسًــــــا أحـكم 
مـن ذلـك أو حـديـًدا أشـّد مـن ذلـك أو جـبل أسـكن مـن هـذا ألنّـه يـقوم بـرجـاله فـي مـقابـلة كـّل مـن 
عـلى األرض وال يـخاف مـن أحـد. مـع مـا أنـت تـعرف فـعل الـعباد فسـبحان اهلل مـسكنه ومـبعثه 

وإنّه هو املقتدر عل ما يشاء وإنّه هو املهمني القيّوم...
آثار قلم أعلى ج3، ص 62 – 64

15 شهر الجمال 12 أيّار/مايو

 !٥٥



... أن يــا أشــرف اســمع مــا يــلقيك لــسان الــقدم وال تــكن مــن الــغافــلني. وإّن اســتماع نــغمة مــن 
نــغمات ربّــك ليجــذب الــعاملــني لــو يــتوجــهّن إلــيها بــسمعٍ طــاهــٍر بــديــع. وإّن األســماء لــو يخــلِّصنّ 
أنـفسهم عـن حـدودات اإلنـشاء لـيصيرّن كـّلها االسـم األعـظم لـو أنـت مـن الـعارفـني. ألّن جـمال 
الــــقدم قــــد تجــــّلى عــــلى كــــّل األشــــياء بــــكّل األســــماء فــــي هــــذه األيّــــام املــــقّدس الــــعزيــــز املــــنيع... 
فوعمري لو يرفع اليوم أيادي كلِّ املمكنات خالًصا عن اإلشارات إلى شطر الرّجاء من مليك 
األسـماء ويـسألـنّه خـزائـن الـّسموات واألرض لـيعطينّهم بـفضله الـعميم قـبل أن يـرجِـــعّن أيـاديـهم 
إلــيهم وكــذلــك كــان رحــمته عــلى الــعاملــني مــحيطا. قــل يــا قــوم ال تــمنعوا أنــفسكم عــن فــضل اهلل 
ورحــمته ومــن يــمنع إنّــه عــلى خســران عــظيم... قــل إّن دلــيله نــفسه ثــم ظــهوره ومــن يعجــز عــن 
عـرفـانـهما جـعل الـدلـيل لـه آيـاتـه وهـذا مـن فـضله عـلى الـعاملـني. وأودع فـي كـّل نـفس مـا يـعرف 

به آثار اهلل ومن دون ذلك لن يتم حجته على عباده إن أنتم في أمره من املتفّكرين...
مجموعة ألواح مباركه، ص 211 – 213

16 شهر الجمال 13 أيّار/مايو

 !٥٦



... طـوبـى لـقوّي قـام عـلى أمـر ربّـه وملـناٍد يـنادي بهـذا االسـم بـالـحكمة والـبيان قـل يـا قـوم أيـن 
الّـذيـن ظـلموا فـي األرض بـغير حـّق وأيـن األسـرّة والـتّيجان وأيـن الّـذيـن حـاربـوا اهلل وأصـفيائـه 
قـــد أُكـــلوا بـــما أَكـــلوا أمـــوال الـــنّاس بـــالـــباطـــل إّن ربّـــك لشـــديـــد الـــعقاب، مـــا يـــبقى إنّـــه مـــا قـــّدر 
لــــلمقّربــــني كــــذلــــك قــــضي األمــــر فــــي األلــــواح، لــــعمري ســــيفنى مــــا عــــند الــــنّاس ويــــبقى الــــعزّة 
واالقـتدار ملـن أقـبل إلـى مـطلع األنـوار تـاهلل لـو يـسمعون صـريـر الـقلم األعـلى لـيأخـذنّـهم جـذب 
اهلل عــلى شــأن يــضعّن املــلك عــن ورائــهم ويــقبُلّن إلــى املــلكوت. كــذلــك نــزّل مــن ســماء الــجبروت 
قــي هــذا الــحني الّــذي يــنطق لــسان الــعظمة املــلك هلل املــقتدر الــعزيــز الــنّّوار، مَـــثَلي كــمثل الّــذي 
ركـب البحـر وأخـذتـه األمـواج مـن كـّل الـجهات إنّـه فـي تـلك الـحالـة يـنادي الـبريّـة ويـدعـوهـم الـى 
اهلل رّب األربـاب قـل أملِـــــثل هـذا املـحبوب يـنبغي الـثّناء أو الـبغضاء فـانـصفوا يـا أولـي اإلغـضاء 

وال تكونوا كاّلذين رأَوا قدرة اهلل وأنكروها أال إنّهم من أصحاب النّيران...
اقتدارات، ص 264

17 شهر الجمال 14 أيّار/مايو

 !٥٧۷



... إّن الـنّاس نـيام لـو انـتبهوا لسـرعـوا بـالـقلوب الـى اهلل الـعليم الـحكيم. ونـبذوا مـا عـندهـم ولـو كـان 
كـنوز الّـدنـيا كّلها لـيذكـرهـم مـوالهـم بـكلمة مـن عـنده... قـل ال تـفرحـوا بـما مـلكتموه فـي الـعشيّ وفـي 
اإلشـراق يـملكه غـيركـم كـذلـك يـخبركـم الـعليم الـخبير. قـل هـل رأيـتم ملـا عـندكـم مـن قـراٍر أو وفـآء ال 
ونـفسي الـرّحـمن لـو أنـتم مـن املـنصفني. تـمّر أيّـام حـيوتـكم كـما تـمّر األريـاح ويُـطوى بـساط عـزّكـم 
كما طِوي بساط األّولني. تفّكروا يا قوم أين أيّـامكم املاضية وأين أعصاركم الخالية طوبى أليّـام 
مـــضت بـــذكـــر اهلل وألوقـــات صُـــــــــــرفـــت فـــي ذكـــره الـــحكيم. لـــعمري ال تـــبقى عـــزّة األعـــزّآء وال زخـــارف 
األغـنيآء وال شـوكـة األشـقيآء سـيفنى الـكّل بـكلمة مـن عـنده إنّـه لـهو املـقتدر الـعزيـز الـقديـر. ال يـنفع 
الـنّاس مـا عـندهـم مـن األثـاث ومـا يـنفعهم غـفلوا عـنه سـوف يـنتبهون وال يجـدون مـا فـات عـنهم فـي 
أيّــام ربّــهم الـعزيـز الحـميد. لـو يـعرفـون يـنفقون مـا عـندهـم لـتُْذكـر أسـماؤهـم لـدى الـعرش أال إنّــهم 

من امليّتني...
الكتاب األقدس، ص 12 – 13

18 شهر الجمال 15 أيّار/مايو

 !٥٨۸



... أن يــا عــلي تــاهلل الــحّق إّن األمــر أعــظم مــن أن يــذكــر وأظهــر مــن أن يُســتر وأعــلى مــن أن 
يـصل إلـيه إعـراض كـّل مـعرض أو مـكر كـّل مـاكـر عـنيدا... تـاهلل الـحّق إّن الـورقـاء لـن يُـمنع مـن 
نــغماتــه ولــو تلهــث كــالب األرض كــّلها أو تــعوي الــذّئــاب بــأجــمعها، وكــذلــك نــزّلــنا اآليــات بــالــحقّ 
تـنزيـالً مـن لـدن عـزيـز حـكيما. فـمن كـفر الـيوم بهـذا األمـر فـقد يـلعنه كـّل الـذّرّات ثـّم نـفسه وذاتـه 
ويـده ولـسانـه وهـو أصـّم فـي نـفسه لـن يـسمع بـما غشـت أذنـه حـجبات الـغفلة وكـذلـك كـان األمـر 
حـينئٍذ عـن أفـق الـحكم مـشهودا... والـكبريـاء عـليك ثـّم الـعظمة عـليك ثـّم الـبهاء مـن طـلعة الـبقاء 
الّـــذي ظهـــر بـــاســـمه األبـــهى ومـــنه عـــال كـــّل دانـــي ودنـــى كـــّل عـــالـــي وانـــعدم كـــّل وجـــود وحـــيَّ كـــلّ 
مـفقود وأظـلم كـّل شـموس وخُــسف كـّل أقـمار وسـقط كـّل نـجوم واضـطرب كـّل مـوقـن واضمحـلّ 
كـّل مـتعالـي وتـزلـزل كـّل ثـابـت وتحـرّك كـّل سـاكـن وخـمد كـّل نـار واشـتعل كـّل مخـمود وقـبح كـلّ 

محمود وحِمد كّل قبيح وظهر كّل مستور وطلع كّل قنوع...
آثار قلم أعلى ج4، ص 233 – 235

19 شهر الجمال 16 أيّار/مايو

 !٥٩۹



... ســـبحان الّـــذي أودع الحســـني بـــني األحـــزاب مـــن األعـــداء ويَـــرُِد فـــي كـــّل حـــني عـــلى جســـده 
رمــــاح القهــــر والــــبغضاء إنّــــا نــــشكره عــــلى مــــا قــــضى عــــلى عــــبده املــــنيب املــــغموم. فــــلّما رأيــــت 
نـفسي عـلى قـطب الـبالء سـمعت الـّصوت األبـدع األبـدع األحـلى مـن فـوق رأسـي فـلّما تـوّجهـت 
شـاهـدت حـوريّـة ذكـر اسـم ربّـي مـعّلقة فـي الـهواء مـحاذي الـرأس ورأيـت أنّـها مسـتبشرة فـي 
نـفسها كـأّن طـراز الـرضـوان يظهـر مـن وجـهها ونـضرة الـرّحـمن تـعلن مـن خـّدهـا وكـانـت تـنطق 
بــني الــّسموات واألرض بــنداء تنجــذب مــنه األفــئدة والــعقول. وتبشّــــــر كــل الــجوارح مــن ظــاهــري 
وبــاطــني بــبشارة اســتبشرت بــها نــفسي واســتفرحــت مــنها عــباد مــكرمــون. وأشــارت بــإصــبعها 
إلــــى رأســــي وخــــاطــــبت مــــن فــــي الــــّسموات واألرض تــــاهلل هــــذا ملــــحبوب الــــعاملــــني ولــــكن أنــــتم ال 

تفقهون. هذا لجماُل اهلل بينكم وسلطانه فيكم إن أنتم تعرفون...
كتاب مبني، ص 4

1 شهر العظمة 17 أيّار/مايو

 !٦٠۰



... أكـل الـقليل فـي الـّصباح إنّـه لـلبدن مـصباح واتـرِك الـعادة املـّضرة فـإنّـها بـليّة لـلبريّـة. قـابـل 
األمـــراض بـــاألســـباب وهـــذا الـــقول فـــي هـــذا الـــباب فـــصل الخـــطاب. أن الـــزم الـــقناعـــة فـــي كـــلّ 
األحـوال بـها تسـلم الـنّفس مـن الـكسالـة وسـوء الـحال. أن اجـتنب الـهّم والـغّم بـهما يحـدث بـالء 
أدهـــم. قـــل الحســـد يـــأكـــل الجســـد والـــغيظ يحـــرق الـــكبد أن اجـــتنبوا مـــنهما كـــما تـــجتنبون مـــن 
األســـد... يـــا طـــبيب اشـــِف املـــرضـــى أواّلً بـــذكـــر ربّـــك مـــالـــك يـــوم الـــتّناد. ثـــم بـــما قـــّدرنـــا لـــصّحة 
أمــزجــة الــعباد. لــعمري الــطّبيب الّــذي شــرب خــمر حــبّي لــقاؤه شــفاء ونــفسه رحــمة ورجــاء. قــل 
تــمّسكوا بــه الســتقامــة املــزاج إنّــه مــؤيّــد مــن اهلل لــلعالج. قــل هــذا الــعلم أشــرف الــعلوم كــّلها إنّــه 
السّـــــــبب األعــظم مــن اهلل مــحيي الــرّمــم لــحفظ أجــساد األمــم وقــّدمــه عــلى الــعلوم والــِحَكم ولــكنّ 
الـيوم الـيوم الّـذي تـقوم عـلى نـصرتـي مـنقطًعا عـن الـعاملـني. قـل يـا إلـهي اسـمك شـفائـي وذكـرك 
دوائـي وقـربـك رجـائـي وحـبّك مـؤنـسي ورحـمتك طـبيبي ومـعيني فـي الـّدنـيا واآلخـرة وإنّـك أنـت 

املعطي العليم الحكيم...
لوح الطب، مجموعة ألواح مباركة، ص223 – 225

2 شهر العظمة 18 أيّار/مايو

 !٦١۱



... وأمّــــا مـــا ســـألـــت مـــن األرواح واطّـــالع بـــعضها عـــلى بـــعض بـــعد صـــعودهـــا فـــاعـــلم أّن أهـــل 
الـــــبهاء الّــــــذيـــــن اســـــتقّروا عـــــلى الـــــّسفينة الحـــــمراء أولـــــئك يـــــعاشـــــرون ويـــــؤانـــــسون ويـــــجالـــــسون 
ويـــطيرون ويـــقصدون ويـــصعدون كـــأنّـــهم نـــفس واحـــدة أال إنّـــهم هـــم املـــطّلعون وهـــم الـــنّاظـــرون 
وهـم الـعارفـون كـذلـك قـضي األمـر مـن لـدن عـليم حـكيم... لـكّل نـصيب عـند ربّـك طـوبـى لـنفسٍ 
تـوجّــــه إلـى اهلل واسـتقام فـي حـبّه إلـى أن طـار روحـه إلـى اهلل املـلك املـقتدر الـغفور الـرّحـيم وأمّــا 
أرواح الـكفّار لـعمري حـني االحـتضار يـعرفـون مـا فـات عـنهم ويـنوحـون ويـتضرّعـون وكـذلـك بـعد 
خــروج أرواحــهم مــن أبــدانــهم. (هــذا مــعلوم وواضــح بــأّن الــكّل يــطّلع عــلى أفــعالــه وأعــمالــه بــعد 
املـــوت قـــسًما بـــشمس أفـــق االقـــتدار إّن أهـــل الـــحّق فـــي ذلـــك الـــحني ســـيشعرون بـــفرح يـــتعذّر 
ذكـــــــره اآلن وكـــــــذلـــــــك أصـــــــحاب الـــــــّضالل ســـــــيقعون فـــــــي خـــــــوٍف ووحـــــــشٍة واضـــــــطراب ال يـــــــمكن 

تصورّه)...
اقتدارات، ص 228 – 230

3 شهر العظمة 19 أيّار/مايو

 !٦٢۲



... قــم عــلى األمــر بــحول اهلل وقــّوتــه مــنقطًعا عــن الّـــذيــن اعــترضــوا عــلى اهلل بــعد إذ أتــى بهــذا 
الــنّبأ الــعظيم. قــل يــا معشــر الــعلماء خــذوا أعــنّة األقــالم قــد يــنطلق الــقلم األعــلى بــني األرض 
والـّسماء ثـّم اصـمتوا لـتسمعوا مـا يـنادي بـه لـسان الـكبريـاء مـن هـذا املـنظر الـكريـم. قـل خـافـوا 
اهلل وال تــدحــضوا الــحّق بــما عــندكــم اتّــبعوا مــن شهــدت لــه األشــياء وال تــكونــّن مــن املــريــبني. ال 
يــنفعكم الــيوم مــا عــندكــم بــل مــا عــند اهلل لــو كــنتم مــن املــتفرّســني. قــل يــا مــأل الــفرقــان قــد أتــى 
املـوعـود الّــذي وعـدتـم بـه فـي الـكتاب اتّـقوا اهلل وال تـتّبعوا كـّل مشـرك أثـيم. إنّـه ظهـر عـلى شـأن 
ال يـنكره إالّ مـن غشـته أحـجاب األوهـام وكـان مـن املـدحَــــضني. قـل قـد ظهـرت الـكلمة الّــتي بـها 
فــرّت نــقبائــكم وعــلماؤكــم هــذا مــا أخــبرنــاكــم بــه مــن قــبل إنّــه لــهو الــعزيــز الــعليم. إّن الــعالــم مــن 
شهــد لــلمعلوم والّــذي أعــرض ال يــصدق عــليه اســم الــعالــم لــو يــأتــي بــعلوم األّولــني والــعارف مــن 

عرف املعروف والفاضل من أقبل إلى هذا الفضل اّلذي ظهر بأمٍر بديع...
اقتدارات، ص 234 – 235

4 شهر العظمة 20 أيّار/مايو

 !٦٣۳



... فـاعـلموا بـأّن الـباليـا واملـحن لـم يـزل كـانـت مـوكـلًة ألصـفياء اهلل وأحـبّائـه ثـم لـعباده املـنقطعني 
الّـــذيـــن ال تـــلهيهم الـــتّجارة وال بـــيع عـــن ذكـــر اهلل وال يســـبقونـــه بـــالـــقول وهـــم بـــأمـــره ملـــن الـــعامـــلني 
كـذلـك جـرت سـنّة اهلل مـن قـبل ويجـري مـن بـعد فـطوبـى لـلّصابـريـن الّـذيـن يـصبرون فـي الـبأسـاء 

والّضرّاء ولن يجزعوا من شيٍء وكانوا على مناهج الّصبر ملن الّسالكني.
... ال تــــــنظر الخــــــلق إالّ بــــــعني الــــــرّأفــــــة والــــــوداد ألّن رحــــــمتنا ســــــبقت األشــــــياء وأحــــــاط فــــــضلنا 
األرضـني والـّسموات. وهـذا يـوٌم فـيه يُـسقى املخـلصون كـوثـر الـّلقاء واملـقّربـون سـلسبيل الـقرب 
ـــدون خـمر الـوصـال فـي هـذا املـآل الّـذي فـيه يـنطق لـسان الـعظمة واإلجـالل املـلك  والـبقاء واملـوحّـِ
لـــنفسي وأنـــا املـــالـــك بـــاالســـتحقاق. اجـــتذب الـــقلوب بـــنداء املـــحبوب قـــل هـــذا لـــحن اهلل إن أنـــتم 

تسمعون.
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 89، 29 – 30

5 شهر العظمة 21 أيّار/مايو

 !٦٤



... قــد نــطق الــّلسان بــأعــلى الــبيان ونــادت الــكلمة بــأعــلى الــنداء املــلك هلل خــالــق الــّسماء ومــالــك 
األســـماء ولـــكّن الـــعباد أكـــثرهـــم مـــن الـــغافـــلني... هـــذه لـــيلة طـــلع صـــبح الـــقدم مـــن أفـــق يـــومـــها 
واســـتضاء الـــعالـــم مـــن أنـــواره الّـــتي أشـــرقـــت مـــن ذاك األفـــق املـــنير. قـــل إنّـــه لـــيوم فـــيه أخـــذ اهلل 
عهــــد مــــن يــــنطق بــــالــــحّق إذ بــــعث مــــن بشّـــــــــر الــــعباد بهــــذا الــــنّبأ الــــعظيم... قــــل إنّــــه لقســــطاس 
األعــــظم بــــني األمــــم وبــــه ظهــــرت املــــقاديــــر مــــن لــــدن عــــليم حــــكيم.. قــــد جــــعل الــــبيان ورقــــة لهــــذا 
الـــرّضـــوان وطـــّرزهـــا بـــذكـــر هـــذا الـــذّكـــر الجـــميل، قـــد وصّـــــــــــى الـــعباد أن ال يـــمنعوا أنـــفسهم عـــن 
مشــرق الــقدم وال يــتمّسكوا عــند ظــهوره بــما عــندهــم مــن الــقصص واألمــثال... قــد عُـــّلق كــّل مــا 
نــزّل بــَقبولــي وكــّل أمــر بهــذا األمــر املــبرم املــبني، لــوال نــفسي مــا تــكّلم بحــرف ومــا أظهــر نــفسه 
بـني الـّسموات واألرضـني. قـد نـاح فـي أكـثر األحـيان لـغربـتي وسـجني وبـالئـي يشهـد بـذلـك مـا 

نزّل في البيان إن أنتم من العارفني...
األيّام التّسعة، ص 64 – 65

6 شهر العظمة 22 أيّار/مايو

 !٦٥



... فــــافــــتح بــــصرك لتشهــــد بــــأّن جــــمال الــــظّهور قــــد كــــان حــــينئٍذ مســــتقرًّا عــــلى عــــرش الــــعظمة 
واالســتقالل وعــن يــمينه نــقطة الــبيان بســلطان الــعزّة واإلجــالل وعــن يــساره محــّمد رســول اهلل 
بـأنـوار اهلل عـزيـز املـتعال وفـي مـقابـلة الـوجـه قـد قـام الـّروح بـقبيل مـن املـإل األعـلى ونُـزّل بـالـحقّ 
إن أنــتم تــفقهون. ثــّم عــن خــلفه صــفوفًــا مــن مــالئــكة الــّسماء بــأبــاريــَق مــن كــوثــر الــبقاء وأكــواب 
مــن الــتّسنيم إن أنــتم تــعلمون. وكــّلهم يــنوحُـــــّن ويــبكنيَّ ويــصيُحّن عــلى مــا ورد عــلى جــمال اهلل 

املهيمن العزيز القيّوم...
كتاب بديع، ص 164 – 165

7 شهر العظمة 23 أيّار/مايو

 !٦٦



... قـل يـا قـوم ال يـأخـذكـم االضـطراب اذا غـاب مـلكوت ظـهوري وسـكنت أمـواج بحـر بـيانـي إنّ 
فـي ظـهوري لـحكمة وفـي غـيبتي حـكمة أخـرى مـا اطّـلع بـها إالّ اهلل الـفرد الـخبير. ونـراكـم مـن 
أفــقي األبــهى ونــنصر مــن قــام عــلى نــصرة أمــري بــجنود مــن املــإل األعــلى وقــبيل مــن املــالئــكة 
املـــقّربـــني. يـــا مـــأل األرض تـــاهللِ الـــحّق قـــد انفجـــرت مـــن األحـــجار األنـــهار الـــعذبـــة الـــّسائـــغة بـــما 
أخـــذتـــها حـــالوة بـــيان ربّـــكم املـــختار وأنـــتم مـــن الـــغافـــلني. دعـــوا مـــا عـــندكـــم ثـــم طـــيروا بـــقوادم 
االنـــقطاع فـــوق اإلبـــداع كـــذلـــك يـــأمـــركـــم مـــالـــك االخـــتراع الّـــذي بحـــركـــة قـــلمه قـــّلب الـــعاملـــني. هـــل 
تـعرفـون مـن أّي أفـق يـناديـكم ربّـكم األبـهى وهـل عـلمتم مـن أّي قـلمٍ يـأمـركـم ربّـكم مـالـك األسـماء 
ال وعـمري لـو عـرفـتم لـتركـتم الـّدنـيا مـقبلني بـالـقلوب إلـى شـطر املـحبوب وأخـذكـم اهـتزاز الـكلمة 
عـلى شـأن يهـتزّ مـنه الـعالـم األكـبر وكـيف هـذا الـعالـم الـّصغير. كـذلـك هـطلت مـن سـماء عـنايـتي 

أمطار مكرمتي فضالً من عندي لتكونوا من الّشاكرين...
الكتاب األقدس، ص 16 – 17

8 شهر العظمة 24 أيّار/مايو

 !٦٧۷



يــا ابــن اإلنــسان لــو تــكون نــاظــرًا الــى الــفضل ضــع مــا يــنفعك وخــذ مــا يــنتفع بــه الــعباد. وإن 
تـكن نـاظـرًا إلـى الـعدل إخـتر لـدونـك مـا تـختاره لـنفسك، إن اإلنـسان مـرّة يـرفـعه الـخضوع إلـى 

سماء العزّة واالقتدار وأخرى ينزله الغرور إلى أسفل مقام الذّلة واالنكسار.
 لوح الكلمات الفردوسيّة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 82

يا ابن اإلنسان
اكـتب كـّل مـا ألـقيناك مـن مـداد الـنّور عـلى لـوح الـروح وإن ال تـقدر عـلى ذلـك فـاجـعل املـداد مـن 
جــوهــر الــفؤاد وإن لــن تســتطيع فــاكــتب مــن املــداد األحــمر الّــذي سُــــــفك فــي ســبيلي إنّــه أحــلى 

عندي من كّل شيء ليثبت نوره إلى األبد.
نسائم الرحمن، 78 – 79

9 شهر العظمة 25 أيّار/مايو

 !٦٨۸



... فـّكر فـي مـأل الـتّوراة لـم أعـرضـوا إذ أتـى مـطلع اآليـات بسـلطان مـبني. لـوال حـفظ ربّـك لـقتله 
الـعلماء فـي أّول يـوم نـطق بـاسـم ربّـه الـعزيـز الـكريـم. ثـّم مـإل اإلنـجيل لـم اعـترضـوا إذ أشـرقـت 
شـــمس األمـــر مـــن أفـــق الـــحجاز بـــأنـــوار بـــها أضـــاءت أفـــئدة الـــعاملـــني. كـــم مـــن عـــالـــم مـــنع عـــن 
املـعلوم. وكـم مـن جـاهـل فـاز بـأصـل الـعلوم. تـفّكر وكـن مـن املـوقـنني. قـد آمـن بـه راعـي األغـنام 
وأعـرض عـنه الـعلماء... ثـّم انـظر إذ أتـى املـسيح أفـتى عـلى قـتله أعـلم عـلماء الـعصر وآمـن بـه 
مـن اصـطاد الـحوت... إّن الـعالِـم مـن عـرف املـعلوم وفـاز بـأنـوار الـوجـه وكـان مـن املـقبلني... دع 
الــعلوم وشــئونــاتــها ثــّم تــمّسك بــاســم الــقيّوم الّـــذي أشــرق مــن هــذا األفــق املــنير. تــاهلل قــد كــنت 
راقـًدا هـزّتـني نـفحات الـوحـي وكـنت صـامـتًا أنـطقني ربّـك املـقتدر الـقديـر. لـوال أمـره مـا أظهـرت 

نفسي قد أحاطت مشيّته مشيّتي وأقامني على أمر به ورد عليّ سهام املشركني...
مجموعة األلواح املباركة، ص 233 – 234

10 شهر العظمة 26 أيّار/مايو

 !٦٩۹



... قـــل يـــا قـــوم هـــل يـــنبغي ألحـــٍد إن ينســـب نـــفسه إلـــى ربّـــه الـــرحـــمن ويـــرتـــكب فـــي نـــفسه مـــا 
يـرتـكبه الـّشيطان ال فـوطـلعة السّـــــبحان لـو أنـتم مـن الـعارفـني. قـّدسـوا قـلوبـكم عـن حـّب الـدنـيا ثـمّ 
ألـسنكم عـن ذكـر مـا سـواه ثـّم أركـانـكم عـن كـّل مـا يـمنعكم عـن الـّلقاء ويـقّربـكم إلـى مـا يـأمـركـم 
بــه الــهوى اتّــقوا اهلل يــا قــوم وكــونــوا مــن املــتّقني... خــّلصوا أنــفسكم عــن الــّدنــيا وزخــرفــها إيّــاكــم 
أن ال تـقربـوا بـها ألنّـها يـأمـركـم بـالـبغي والـفحشاء ويـمنعكم عـن صـراط عـزّ مسـتقيم. ثـّم اعـلموا 
بـــأن الـــّدنـــيا هـــي غـــفلتكم عـــن مـــوجـــدكـــم واشـــتغالـــكم بـــما ســـواه واآلخـــرة مـــا يـــقّربـــكم إلـــى اهلل 
الــعزيــز الجــميل وكــّلما يــمنعكم الــيوم عــن حــّب اهلل إنّــها لــهي الــّدنــيا اجــتنبوا مــنها لــتكونــّن مــن 
املـفلحني. إّن الّـذي لـن يـمنعه شـيء عـن اهلل ال بـأس عـليه لـو يـزيـّن نـفسه بحـلل األرض وزيـنتها 

وما خلق فيها ألّن اهلل خلق كّل ما في الّسموات واألرض لعباده املوّحدين...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 176 – 177

11 شهر العظمة 27 أيّار/مايو

 !٧۷٠۰



 

... يــا أهــل الــعالــم أوصــيكم بــما يــؤّدي إلــى ارتــفاع مــقامــاتــكم. تــمّسكوا بــتقوى اهلل، وتشــبّثوا 
بـذيـل املـعروف... يـا أهـل الـعالـم إّن ديـن اهلل وجـد مـن أجـل املـحبّة واالتّـحاد فـال تـجعلوه سـبب 
الـعداوة واالخـتالف... يـا أولـياء اهلل وأمـناءه إّن املـلوك مـظاهـر قـدرة الـحّق ومـطالـع عـزّه وثـروتـه 
فــادعــوا اهلل بــحّقهم. فــحكومــة األرض قــد مــّن بــها عــليهم كــما اخــتّص الــقلوب لــنفسه. قــد نــهى 
اهلل عـن الـنّزاع والجـدال نـهيًا عـظيًما فـي الـكتاب... طـوبـى لـألمـراء والـعلماء فـي الـبهاء أولـئك 
أمـــنائـــي بـــني عـــبادي، ومـــشارق أحـــكامـــي بـــني خـــلقي. عـــليهم بـــهائـــي ورحـــمتي وفـــضلي الّـــذي 
أحــــاط الــــوجــــود... إّن وصــــيّة اهلل هــــي: أن يــــتوجّـــــــه عــــموم األغــــصان واألفــــنان واملنتســــبني إلــــى 
الـغصن األعـظم... قـد قـّدر اهلل مـقام الـغصن األكـبر بـعد مـقامـه إنّـه هـو اآلمـر الـحكيم... قـل يـا 
عـــبادي ال تـــجعلوا أســـباب الـــنظم ســـبب االضـــطراب واالرتـــباك وعـــّلة االتّـــحاد ال تـــجعلوهـــا عـــّلة 

االختالف... ونوصيكم بخدمة األمم وإصالح العالم...
كتاب عهدي، األيّام التّسعة، ص 218 – 219 – 221

12 شهر العظمة 28 أيّار/مايو

 !٧۷١۱



 

... عـــليك يـــا جـــماَل اهلل ثـــناُء اهلل و بـــهاء اهلل ونـــوره، أشهـــد بـــأن مـــا رأت عـــني اإلبـــداع مـــظلومًــــا 
شــبهك. كــنت فــي أيّــامــك فــي غــمرات الــباليــا، مــرّة كــنت تــحت السّـــــــالســل واألغــالل ومــرّة كــنت 
تـحت سـيوف األعـداء ومـع كـّل ذلـك أمـرت الـنّاس بـما أمـرت مـن لـدن عـليم حـكيم. روحـي لـضرّك 
الـــفداء ونـــفسي لـــبالئـــك الـــفداء أســـأل اهلل بـــك وبـــالّـــذيـــن اســـتضاءت وجـــوهـــهم مـــن أنـــوار وجـــهك 
واتّـبعوا مـا أُمـروا بـه حـبًّا لـنفسك أن يـكشف السّـــــبحات الّـتي حـالـت بـينك وبـني خـلقك ويـرزقـني 
خــير الــّدنــيا واآلخــرة، إنّــك أنــت املــقتدر املــتعالــي الــعزيــز الــغفور الــرّحــيم. صــلِّ الــّلهّم يــا إلــهي 
عــــلى السّــــــــدرة وأوراقــــها وأغــــصانــــها وأفــــنانــــها وأصــــولــــها وفــــروعــــها بــــدوام أســــمائــــك الــــحسنى 
وصـفاتـك الـعليا ثـم احـفظها مـن شـّر املـعتديـن وجـنود الـظّاملـني، إنّـك أنـت املـقتدر الـقديـر. صـلِّ 
الّـلهّم يـا الـهي عـلى عـبادك الـفائـزيـن وإمـائـك الـفائـزات إنّـك أنـت الـكريـم ذو الـفضل الـعظيم ال 

إله إالّ أنت الغفور الكريم.
األيّام التّسعة، ص 90 – 91

13 شهر العظمة 29 أيّار/مايو

 !٧۷٢۲



 

... يــا أيّــها املــهاجــر إلــى اهلل بــّلغ الــنّاس رســاالت ربّــك لــعّل يــمنعهم عــن شــطر الــنّفس والــهوى 
ويــذكّـــرهــم بــذكــر اهلل الــعليّ الــعظيم. قــل يــا قــوم اتّــقوا اهلل وال تــسفكوا الــّدمــاء وال تــتعرّضــوا مــع 
نــفس وكــونــوا مــن املــحسنني. إيّــاكــم أن ال تفســدوا فــي األرض بــعد إصــالحــها وال تــتّبعوا ســبل 
الــغافــلني. ومــنكم مــن أراد أن يــبّلغ أمــر مــواله فــلينبغي لــه بــأن يــبّلغ أوالً نــفسه ثــّم يــبّلغ الــنّاس 
ليجـذب قـولـه قـلوب الـّسامـعني ومـن دون ذلـك لـن يـؤثّـر قـولـه فـي أفـئدة الـطّالـبني. إيّـاكـم يـا قـوم ال 
تـــكونـــّن مـــن الّــــذيـــن يـــأمـــرون الـــنّاس بـــالـــبّر ويـــنَسون أنـــفسهم أولـــئك يـــكذّبـــهم كـــّلما يخـــرج مـــن 
أفــواهــهم ثــّم حــقايــق األشــياء ثــّم مــالئــكة املــقربّــني وإن يــؤثّــر قــول هــؤالء فــي أحــد هــذا لــم يــكن 

منهم بل بما قّدر في الكلمات من لدن مقتدٍر حكيم...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 177

14 شهر العظمة 30 أيّار/مايو

 !٧۷٣۳



 

... كــن فــي الــنّعمة مــنفًقا وفــي فــقدهــا شــاكــرًا وفــي الــحقوق أمــينًا وفــي الــوجــه طــْلًقا ولــلفقراء 
كــنزًا ولــألغــنياء نــاصــًحا ولــلمنادي مــجيبًا وفــي الــوعــد وفــيًّا وفــي األمــور مــنصفًا وفــي الجــمع 
صــامــتًا وفــي الــقضاء عــادالً ولــإلنــسان خــاضــًعا وفــي الــظّلمة ســراجًـــــا ولــلهموم فــرجًـــــا ولــلظمآن 
بحـــرًا ولـــلمكروب مـــلًجأ ولـــلمظلوم نـــاصـــرًا وعـــضًدا وظهـــرًا وفـــي األعـــمال مـــتّقيًا ولـــلغريـــب وطـــنًا 
ولـلمريـض شـفاًء وللمسـتجير حـصنًا ولـلّضريـر بـصرًا وملـن ضـّل صـراطًـا ولـوجـه الـّصدق جـماالً 
ولــهيكل األمــانــة طــرازًا ولــبيت األخــالق عــرشًـــــــا ولجســد الــعالــم روحًـــــا ولــجنود الــعدل رايــة وألفــق 
الــــخير نــــورًا ولــــألرض الــــطّيّبة رذاذًا ولبحــــر الــــعلم فــــْلًكا ولــــسماء الــــكرم نجــــًما ولــــرأس الــــحكمة 

إكليالً ولجبني الّدهر بياًضا ولشجر الخشوع ثمرًا...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 182

15 شهر العظمة 31 أيّار/مايو

 !٧۷٤



... قـــل إّن ذكـــر اهلل أحـــبّائـــه لـــيكون أحـــلى عـــن كـــّل حـــلو وأعـــزّ عـــن كـــّل مـــا خـــلق بـــني الـــّسموات 
واألرضــني. فــواهلل لــو يــعرفــون الــنّاس قــدر مــا يــنزل عــليهم مــن آيــات اهلل املــهيمن الــعزيــز املــنيع 
لــيفدون أنــفسهم ويــنفقون أمــوالــهم رجــاء حــرف مــن آثــار ربّــهم وكــذلــك نــلقي عــليكم مــن حــكمة 

اهلل لتكونّن من العارفني...
آثار قلم أعلى ج4، ص 47

... قــل الّـــذيــن ارتــكبوا الــفحشاء وتــمّسكوا بــالــّدنــيا إنّــهم لــيسوا مــن أهــل الــبهاء. هــم عــباد لــو 
يـردون واديًـا مـن الـذّهـب يـمّرون عـنه كـمّر الـّسحاب وال يـلتفتون إلـيه أبـًدا أال إنّـهم مـنّي ليجـدنّ 
مـن قـميصهم املـأل األعـلى عَــرْف الـتّقديـس... ولـو يـردّن عـليهم ذوات الجـمال بـأحـسن الـطّراز ال 
تـرتـّد إلـيهّن أبـصارهـم بـالـهوى أولـئك خـلقوا مـن الـتّقوى كـذلـك يـعّلمكم قـلم الـِقدم مـن لـدن ربّـكم 

العزيز الوّهاب...
منتخباتي از اثار حضرت بهاء اهلل، ص 83

16 شهر العظمة 1 حزيران/يونيو

 !٧۷٥



... أن يـا هـذا الـهيكل إنّـا حشـرنـا فـيك كـّل األشـياء عـّما خـلق بـني األرض والـّسماء وسـألـناهـم 
مــا أخــذنــا بــه عــنهم العهــد فــي ذّر الــبقاء إذًا وجــدنــا أكــثرهــم كــليل الــّلسان شــاخــصة األبــصار 
وقــليالً نــاضــر الــوجــه طــلق الــبيان. وبــعثنا مــن هــؤالء خــلَق مــا كــان ومــا يــكون. أولــئك كــرّم اهلل 
وجـوهـهم عـن الـتّوجّــــه إلـى وجـوه املشـركـني وأسـكنهم فـي ظـّل سـدرة نـفسه وأنـزل عـليهم سـكينة 
األمـر وأيّـدهـم بـجنود الـغيب والـّشهود. أن يـا عـني هـذا الـهيكل ال تـلتفتي إلـى الـّسماء ومـا فـيها 
وال إلــى األرض ومــن عــليها إنّــا خــلقناك لجــمالــي هــا هــو هــذا فــانــظري كــيف شــئت وال تــمنعي 
لـحاظـك عـن جـمال ربّـك الـعزيـز املـحبوب. سـوف نـبعث بـك أعـينًا حـديـدة وأبـصارًا نـاظـرة يـرون 
آيــات بــارئــهم ويــحولــّن الــنّظر عــن كــّل مــا يــدركــه املــدركــون. وبــك نــعطي قــّوة الــبصر ملــن نــشاء 

ونأخذ اّلذين منعوا عن هذا الفضل أال إنّهم من كأس الوهم يكرعون...
كتاب مبني، ص 8

17 شهر العظمة 2 حزيران/يونيو

 !٧۷٦



إنّـا نـحب أن نـرى كـّل واحـد مـنكم مـبدء كـّل خـير ومشـرق الـّصالح بـني الـعاملـني. آثـروا إخـوانـكم 
عـــلى أنـــفسكم فـــانـــظروا إلـــى هـــيكل اهلل فـــي األرض إنّـــه أنـــفق نـــفسه إلصـــالح الـــعالـــم إنّـــه لـــهو 
املــنفق الــعزيــز املــنيع. إن ظهــرت كــدورة بــينكم فــانــظرونــي أمــام وجــوهــكم وغــّضوا الــبصر عــّما 
ظهــر خــالــًصا لــوجــهي وحــبًّا ألمــري املشــرق املــنير. إنّــا نــحب أن نــراكــم فــي كــّل األ حــيان فــي 
جــــنّة رضــــائــــي بــــالــــرَّْوح والــــّريــــحان ونجــــد مــــنكم عَـــــرْف األلــــفة والــــوداد واملــــحبّة واالتّــــحاد كــــذلــــك 
يـــنصحكم الـــعالـــم األمـــني. إنّـــا نـــكون بـــينكم فـــي كـــّل األوان إذا وجـــدنـــا عـــرف الـــوداد، نـــفرح وال 

نحّب أن نجد سواه يشهد بذلك كّل عارف بصير...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 202

18 شهر العظمة 3 حزيران/يونيو

 !٧۷٧۷



... أن يـا سـمع هـذا الـهيكل طهّــر نـفسك عـن نـعيق كـّل نـاعـق مـردود ثـّم اسـتمع نـغمات ربّـك إنّـه 
يـوحـي إلـيك مـن جـهة الـعرش إنّـه ال إلـه إالّ أنّـا الـعزيـز املـقتدر املـهيمن الـقيّوم. سـوف نـبعث بـك 
آذانًـا مطهّــرة إلصـغاء كـلمة اهلل ومـا ظهـر مـن مـطلع بـيان ربّـك الـرّحـمن أال إنّـهن يجـْدن تـرنّـمات 
الــــوحــــي مــــن هــــذا الشــــطر املــــبارك املحــــمود. أن يــــا لــــسان هــــذا الــــهيكل إنّــــا خــــلقناك بــــاســــمي 
الــرحــمن وعــّلمناك مــا كــنز فــي الــبيان وأنــطقناك لــذكــرَي الــعظيم فــي األكــوان. أن انــطق بهــذا 
الــذّكــر الــبديــع. وال تــخف مــن مــظاهــر الــّشيطان ألنّــك خــلقت لــذلــك بــأمــرَي املــهيمن الــقيّوم. وبــك 
فـتحنا الـّلسان بـالـبيان فـيما كـان ونـفتح بسـلطانـي فـيما يـكون. وبـك نـبعث ألـسنًا نـاطـقة كـّلها 
تتحـرك بـالـثّناء فـي مـإل الـبقاء وبـني مـإل اإلنـشاء... أولـئك ال يـمنعهم شـيء عـن ثـناء بـارئـهم بـهم 

يقومّن األشياء على ذكر مالك األسماء بأنّه ال إله إالّ أنا املقتدر العزيز املحبوب...
كتاب مبني، ص 8 – 9

19 شهر العظمة 4 حزيران/يونيو

 !٧۷٨۸



... طهّـــروا أنــفسكم يــا مــأل الــبهاء عــن الــّدنــيا ومــا فــيها تــاهلل إنّــها ال يــنبغي لــكم دعــوهــا ألهــلها 
وتـــوجّــــــهوا إلـــى مـــنظر قـــدس مـــنيرا. ومـــا يـــنبغي لـــكم هـــو حـــّب اهلل ومظهـــر نـــفسه واتّـــباعـــكم بـــما 
يظهـر مـن عـنده إن أنـتم بـذلـك عـليما، قـل زيّـنوا نـفوسـكم بـالـّصدق واألدب وال تحـرمـوا أنـفسكم 
مـن خـلع الحـلم والـعدل ليهـّب مـن شـطر قـلوبـكم عـلى املـمكنات روائـح قـدس مـحبوبـا، قـل إيّـاكـم 
يـا مـأل الـبهاء ال تـكونـوا بـمثل الّــذيـن يـقولـون مـا ال يـفعلونـه فـي أنـفسهم أن اجهـدوا بـأن يظهـر 
مـــنكم عـــلى األرض آثـــار اهلل وأوامـــره ثـــّم اهـــدوا الـــنّاس بـــأفـــعالـــكم ألّن فـــي األقـــوال يـــشاركـــون 
أكــثر الــعباد مــن كــّل وضــيع وشــريــف ولــكّن األعــمال يــمتازكــم عــن دونــكم ويظهــر أنــواركــم عــلى 

من على األرض فطوبى ملن يسمع نصحي ويتّبع ما أمر به من لدن عليم حكيما.
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 195 – 196

1 شهر النّور 5 حزيران/يونيو

 !٧۷٩۹



... إّن أخـــي ملّــا رأى األمـــر ارتـــفع وجـــد فـــي نـــفسه كـــبرًا وغـــرورًا إذًا خـــرج عـــن خـــلف األســـتار 
وحـارب بـنفسي وجـادل بـآيـاتـي وكـذّب بـرهـانـي وجحـد آثـاري ومـا شـبع بـطن الحـريـص إلـى أن 
أراد أكـل لحـمي وشُــــــرْب دمـي ويشهـد بـذلـك الـعباد الّــذيـنهم هـاجـروا مـع اهلل وعـن ورائـهم عـباد 
مـــقّربـــون. وشـــاور فـــي ذلـــك مـــع أحـــد مـــن خـــّدامـــي وأغـــواه عـــلى ذلـــك إذًا نـــصرنـــي اهلل بـــجنود 
الــغيب والــّشهادة وحــفظني بــالــحّق وأنــزل عــليّ مــا مــنعه عــّما أراد وبــطل مــكر الّـــذيــنهم كــفروا 
بـآيـات الـرّحـمن أال إنّـهم قـوم مـنكرون فـلّما شـيّع مـا سـّولـت لـه نـفسه واطّـلع بـه الّـذيـنهم هـاجـروا 
ارتـــفع الـــّضجيج مـــن هـــؤالء وبـــلغ إلـــى مـــقام كـــاد أن يشـــتهر بـــني املـــديـــنة إذًا مـــنعناهـــم وألـــقينا 
عــليهم كــلمة الــّصبر لــيكونــّن مــن الّــذيــنهم يــصبرون. فــواهلل الّــذي ال إلــه إالّ هــو إنّــا صــبرنــا فــي 
ذلــك وأمــرنــا الــعباد بــالــّصبر واالصــطبار وخــرجــنا مــن بــني هــؤالء وســكنّا فــي بــيٍت آخــر لــتسكن 

نار البغضاء في صدره ويكون من اّلذينهم مهتدون...
كتاب مبني، ص 11 – 12

2 شهر النّور 6 حزيران/يونيو

 !٨۸٠۰



... أيـن الّـذيـن كـانـوا قـبلكم وتـطوف فـي حـولـهم ذوات الجـمال أن اعـتبروا يـا قـوم وال تـكونـّن مـن 
الــغافــلني ســوف يــأتــي دونــكم ويــتصرّف فــي أمــوالــكم ويــسكن فــي بــيوتــكم اســمعوا قــولــي وال 
تـكونُـنَّ مـن الـجاهـلني. لـكّل نـفس يـنبغي أن يـختار لـنفسه مـا ال يـتصرّف فـيه غـيره ويـكون مـعه 
بـــها األمـــطار  فـــي كـــّل األحـــوال تـــاهلل إنّـــه لـــحّب اهلل إن أنـــتم مـــن الـــعارفـــني عـــّمروا بـــيوتًـــا ال تخـــرِّ

وتحفظكم من حوادث اّلزمان كذلك يعّلمكم هذا املظلوم الفريد.

... قــل إّن الــغيب لــم يــكن لــه مــن هــيكل ليظهــر بــه إنّــه لــم يــزل كــان مــقّدسًــــــا عــّما يــذكــر ويــبصر 
إنّـه لـباملـنظر األكـبر يـنطق إنّـي أنـا اهلل ال إلـه إالّ انـا الـعليم الـحكيم. قـد أظهـرت نـفسي ومـطلع 
آيــاتــي وبــه أنــطقت كــّل شــيء عــلى أنّــه ال إلــه إالّ هــو الــفرد الــواحــد الــعليم الــخبير. إّن الــغيب 

يُعرف بنفس الظّهور والظّهور بكينونته لبرهان األعظم بني األمم...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 168 – 39

3 شهر النّور 7 حزيران/يونيو

 !٨۸١۱



... يـا اسـمي يـا أيّـها الـنّاطـق بـذكـري فـاعـلم مـن أراد أن يسـتنير بـنور الـبقاء ويتشـرّف بـزيـارة 
أحــد مــن أهــل الــبهاء املســتقّريــن عــلى الــفلك الحــمراء واملــتوّجهــني إلــى األفــق األعــلى يــنبغي لــه 
أن يطهّـــر قــلبه بــماء االنــقطاع ويــقّدس وجــهه عــن الــتّوجــه إلــى مــا خــلق فــي اإلبــداع وذّوت فــي 
االخــتراع ويــكون عــلى شــأٍن يــرى املــلكوت أمــام وجــهه ومــا ســوى اهلل ورائــه ثــم يــمشي بــوقــار 
اهلل وســكينته وفــي كــّل خــطوة يــقول بــجوهــر الــخضوع ومــنتهى الــخشوع يــا إلــهي قــد قــصدت 
الّــــذيـــن ســـفكت دمـــاؤهـــم فـــي ســـبيلك وأنـــفقوا أرواحـــهم فـــي حـــبّك إلـــى أن يـــصل إلـــى الـــرّمـــس 
األقـدس والـتّراب املـقّدس يـقف ويـنظر إلـى الـيمني كـناظـر يـنتظر رحـمة اهلل املـهيمن الـقيّوم. ثـم 
يــتوجّـــــه ويــقول أّول فــالح الح مــن أفــق الــكرم وأّول عَــــرْف هــاج مــن قــميص طــلعة حــضرة مــالــك 
الــقدم. وأّول ذكــر تــكّلم بــه لــسان املــشيّة فــي الــعالــم وأّول نــور انجــذبــت بــه أفــئدة األمــم. عــليكم 
يـا هـياكـل الـثّناء ومـطالـع األسـماء ومـشارق األمـر فـي مـلكوت اإلنـشاء أشهـد أّن بـكم اسـتوى 
الــرّحــمن عــلى عــرش اإلمــكان ومــاج بحــر الــغفران وفــاض كــوثــر الــحيوان وظهــر مــلكوت الــبيان 

وأشرقت من أفقه شمس العرفان...
آثار قلم أعلى ج2، ص 91 – 92

4 شهر النّور 8 حزيران/يونيو

 !٨۸٢۲



... إّن الّـــذي قــصد الــغايــة الــقصوى والــحضور تــلقاء وجــهه مــالــك الــورى لــه أن يــتّبع مــا أمــره 
الـــقلم األعـــلى مـــن لـــدن عـــزيـــز عـــليم. إنّـــه يـــمنعكم عـــن االنـــحناء واالنـــطراح عـــلى قـــدمـــي وأقـــدام 
غــيري هــذا مــا نــزّل فــي الــكتاب مــن لــدن عــليم حــكيم. قــل يــا أحــبّاء الــرحــمن إن أردتــم الــّلقاء 
فــــاحــــضروا بــــالــــرَّْوح والــــّريــــحان بــــآداٍب كــــانــــت مــــن ســــجيّة اإلنــــسان اتّــــقوا اهلل وال تــــكونــــوا مــــن 
الـــــغافـــــلني... ال تـــــقبّلوا األيـــــادي وال تـــــنحنوا حـــــني الـــــورود إنّـــــه يـــــأمـــــركـــــم بـــــاملـــــعروف وهـــــو اآلمـــــر 
املـــــجيب... قـــــد حـــــرم عـــــليكم الـــــتّقبيل والـــــّسجود واالنـــــطراح واالنـــــحناء كـــــذلـــــك صـــــرفـــــنا اآليـــــات 
وأنـزلـناهـا فـضالً مـن عـندنـا وأنـا الـفّضال الـقديـم. إّن الـّسجود يـنبغي ملـن ال يُـعرف وال يُـرى إنّـه 
مــمن شهــد لــه الــكتاب املــبني لــيس ألحــد أن يسجــده والّــذي سجــد لــه أن يــرجِــــع ويــتوب إلــى اهلل 
إنّــه لــه الــتّواب الــرّحــيم. قــد ثــبت بــالــبرهــان بــأّن الّسجــدة لــم تــكن إالّ لــحضرة الــغيب اعــرفــوا يــا 

أهل األرض وال تكونوا من املعرضني...
آثار قلم أعلى ج2، ص 81 – 82

5 شهر النّور 9 حزيران/يونيو

 !٨۸٣۳



... ويـعزّيـكم اهلل بـفضل مـن عـنده إنّـه لـهو املـعزّي الـعليم الـحكيم، ال تحـزن فـي أبـيك إنّـه صـعد 
إلـى اهلل وكـان مـتضّوعًــا مـنه عَــرْف حـبّي الـعزيـز، يـنبغي أن تُـَكّدروا ملـن غـفل ال ملـن فـاز بـذكـري 
الـــــحكيم، قـــــد غـــــفره اهلل قـــــبل صـــــعوده وبـــــعد صـــــعوده أدخـــــله فـــــي مـــــقام يعجـــــز عـــــن ذكـــــره قـــــلم 
الـعاملـني، كـبّر مـن قـبلي عـلى مـن سـّمي بـعليّ قـل إيّـاك أن تحـزن فـي أيّـامـي وإيّـاك أن يـكّدرك 
شــيء أن انــظر بحــر عــنايــة ربّــك وكــن مــن املــفرحــني، قــد كــنت أصــغر مــنك إذ صــعد أبــي إلــى 
اهلل وكـان يـعزّيـني بـعض الـعباد وأنـت يـعزّيـك اهلل بـلسانـه املـقّدس الـعزيـز الـبديـع، فـأنـصف هـل 
يـنبغي الحـزن بـعد ذلـك ال وجـمالـي املشـرق مـن هـذا األفـق املـبني، هـذه كـلمة نـزّلـناهـا بـالـفضل 
لـئالّ يحـزنـك مـا يظهـر فـي األرض إّن ربّـك لـهو املـبنيِّ الـعليم، لـيس هـذا يـوم الـكدورة والـبكاء بـل 
يــنبغي لــك ولــّلذيــن آمــنوا بــأن يــفرحــوا فــي أيّــام ربّــهم الــغفور الــكريــم، إنّــه يــكفيكم بــالــحّق وهــو 
أشـــفق مـــن ألـــف أٍب وهـــذا فـــي حـــّد اإلنـــشاء وإال تـــعالـــى أن يحـــدَّ صـــفاتـــه بـــالحـــدود أو يـــنتهي 

بالقلم واملداد...
لئالئ الحكمة ج3، ص 148 – 149

6 شهر النّور 10 حزيران/يونيو

 !٨۸٤



قــــل يــــا قــــوم ال تــــنظروا إلــــيّ إالّ بــــعيني إن تــــريــــُدّن أن تــــعرفُــــّن اهلل وقــــدرتــــه ومــــن دون ذلــــك لــــن 
تــعرفــونــي ولــن تــفّكروا فــي أمــري بــدوام املــلك وتــنظرون األشــياء بــبقاء اهلل املــلك الــقادر الــباقــي 
الـــحكيم كـــذلـــك بـــينّا األمـــر لـــعّل الـــنّاس يســـتشعرون فـــي أنـــفسهم ويـــكونـــّن مـــن الـــعارفـــني وإنّـــك 
فـانـظر شـأن هـؤالء بـعد الّــذي شهـدوا كـّلهم بـأنّـي فـديـت نـفسي وأهـلي فـي سـبيل اهلل وحـفظًا 
إليــــمانــــهم وكــــنت بــــني األعــــداء فــــي أيّــــام الّــــتي اضــــطربــــت كــــّل الــــنّفوس وســــتروا وجــــوهــــهم عــــن 
األحـباب واألعـداء وكـانـوا بـحفظ أنـفسهم مـن املشـتغلني وأظهـرنـا األمـر وبـّلغناه إلـى مـقام كـلّ 
اعـترفـوا بسـلطنة اهلل وقـدرتـه إالّ الـذّيـن كـان فـي صـدورهـم غـّل الـغالم وكـانـوا مـن املشـركـني ومـع 
هــــــذا الــــــظّهور الّــــــذي أحــــــاط املــــــمكنات وهــــــذا اإلشــــــراق الــــــذّي مــــــا ســــــمعوا شــــــبهه فــــــي اآلفــــــاق 
اعـترضـوا عـلى مـإل الـبيان... إذًا أشـكر فـي بـثّي وحـزنـي الّـذي خـلقني وأرسـلني وأحـمده فـي 
قـضايـاه وفـي وحـدتـي ثـّم ابـتالئـي بـني هـؤالء الـغافـلني وصـبرت وأصـبر فـي الـّضرّاء مـتّكالً عـلى 

اهلل...
منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، ص 175 – 176

7 شهر النّور 11 حزيران/يونيو

 !٨۸٥



يــا أهــل الــعبر أيــن مــا عــبر مــن أيّــامــكم وأيــن مــا غــبر أن اغــتنموا هــذا الــيوم الّـــذي فــيه أضــاء 
الــوجــه أمــام الــبصر هــل يــبقى اإلنــسان أو مــا تــراه فــي اإلمــكان وربّــك الــرحــمن كــّل مــن عــليها 
فـــان واملُــلك هلل الـــعزيـــز املـــنّان، أيـــن الـــجبابـــرة والـــفراعـــنة قـــد أرجـــعناهـــم إلـــى الـــهاويـــة إّن ربّـــك 
لشـديـد الـعقاب، هـل الـعاقـل يـتمّسك بـما يـفنى ال ومظهـر األسـرار، كـم مـن عـباد غـرّتـهم الـّدنـيا 
عـلى شـأن كـفروا بـاهلل واعـترضـوا عـلى سـفرائـه قـد أمهـلناهـم أيّـامًــا مـعدودات حـكمة مـن لـدنّـا 
إلــى أن أتــى املــيقات إذًا أخــذنــاهــم وتــركــناهــم فــي الــنّيران، إّن الّــذيــن يهــرعــون إلــى الــطّاغــوت 
مـعرضًـــــــــا عـن الـجبروت أولـئك لـيس لـهم مـن لـدنّـا مـن واٍق، قـد خسـر الـذيـن بـّدلـوا أمـر اهلل بـأهـواء 
أنــفسهم وأنــكروا حــّق اهلل بــعد الّــذي أتــى بســلطان الــعظمة واالقــتدار، قــل يــا قــوم أتــدحــضون 
الـحّق بـما عـندكـم فـانـظروا فـي الّـذيـن كـانـوا قـبلكم مـن األحـزاب، قـد أرسـلنا إلـيهم رسـالً وكـذّبـوا 

بأمرنا إذًا أخذناهم وتركناهم عبرة ألولي األبصار.
لئالئ الحكمة ج3، ص 212 – 213

8 شهر النّور 12 حزيران/يونيو

 !٨۸٦



... أال إّن بـــــكم... غـــــّن عـــــندلـــــيب الـــــبهاء ونـــــادت األشـــــياء بـــــما شهـــــد اهلل مـــــوجـــــدكـــــم وخـــــالـــــقكم 
وسـلطانـكم ومـبدئـكم ومـبدعـكم ومـحييكم ومـميتكم وأّولـكم وآخـركـم ومظهـركـم ومـلهمكم ومـؤيّـدكـم 
ومـعرّفـكم أنـتم حـروفـات الـكلمة األولـى والـطّراز األّول فـي مـلكوت اإلنـشاء ومـظاهـر الـعدل فـي 
الــجبروت األعــلى أنــتم الــكتاب املســطور والــرّمــز املــشهور والــّرّق املــنشور والــبيت املــعمور بــكم 
ارتــــفعت رايــــات الــــعدل ونــــصبت أعــــالم الــــنّصر وبــــكم تــــضّوعــــت رائــــحة الــــقميص وظهــــرت آيــــة 
الـــتّقديـــس وبـــكم فـــتح بـــاب الـــكرم عـــلى وجـــه األمـــم وهـــطلت مـــن ســـحاب الـــعرفـــان أمـــطار عـــنايـــة 
الـــرّحـــمن طـــوبـــى لـــكم وملـــن تـــقرّب بـــكم إلـــى اهلل وملـــن تشـــبّث بـــأذيـــالـــكم وتـــمّسك بـــحبالـــكم ونـــطق 
بــذكــركــم وويــٌل ملــن أنــكر حــّقكم وأعــرض عــنكم واســتكبر عــليكم وجــاحــد عــنايــة اهلل فــيكم يشهــد 
كـّل شـيء بـعزّتـكم وارتـفاع مـقامـكم وربـحكم فـي اآلخـرة واألولـى وخـسارة الّـذيـن كـفروا بـاهلل إذ 

أتى بآياٍت مشرقاٍت وبيّناٍت واضحاٍت وأنواٍر ساطعاٍت*.
آثار قلم أعلى ج2، ص 92 – 93

(*) هذا املقتطف يبنّي مقام شهداء األمر.

9 شهر النّور 13 حزيران/يونيو

 !٨۸٧۷



يــا قــلمي اســمع نــدائــي مــا لــي أســمع حــنينك وصــريــخك مــرّة أراك مــتحيّرًا فــي الــذّكــر والــبيان 
وأخـرى أشـاهـدك كـاملـولـه الـباهـت فـيما ورد عـلى مـوالك مـن كـّل جـاهـل وكـّل ظـالـم عـنيد، دع مـا 
عـند الـقوم ومـا تـراه الـيوم. بشّــــــر الـنّاس بـما أشـرق والح مـن أفـق اهلل رّب الـعاملـني، قـل تـاهلل قـد 
فــتح بــاب الــّسماء وأتــى مــن كــان مــوعــوًدا فــي كــتب اهلل الــعزيــز الحــميد، ال يــنفعكم مــا عــندكــم 
يشهـد بـذلـك مـن عـنده كـتاب مـبني، يـا أصـحاب اآلذان اسـمعوا نـداء اهلل مـالـك األسـماء وفـاطـر 
الــّسماء إنّــه يــدعــوكــم بــما يــقّربــكم إلــيه يشهــد بــذلــك لــسان الــعظمة فيهــذا املــقام املــنيع، إنّــا مــا 
أردنــا إالّ نــجاة األمــم وإصــالح الــعالــم ولــكّن الــقوم أعــرضــوا عــنّا وارتــكبوا مــا تــفرّقــت بــه أركــان 
الـــكلمة األولـــى كـــذلـــك ســـّولـــت لـــهم أنـــفسهم أال إنّـــهم مـــن األخســـريـــن فـــي كـــتاب اهلل مـــالـــك يـــوم 
الـّديـن، قـل يـا مـأل األرض ضـعوا كـتب الـقوم وخـذوا كـتاب اهلل املـقتدر الـعليم الـحكيم، هـذا يـوم 

ال ينفعكم شيء من األشياء إالّ بهذا الكتاب املبني...
لئالئ الحكمة ج3، ص 122 – 123

10 شهر النّور 14 حزيران/يونيو

 !٨۸٨۸



هو العليّ األعلى
يـــا مـــن جـــعل الـــنّقطة طـــراز الجـــمال فـــي لـــوح الـــظّهور، وعـــّلق خـــيوط الـــظّلمة عـــلى كـــرة الـــنّور، 
بـحيث زيّـن صـفحة الـنّور بـظلمة الـّديـجور، وجـرى عـني السّـــــلسال فـي مـكمن الـنّار، وقـّدر مـعني 
الـــــحيوان عـــــلى مخـــــزن الـــــنّيران، وألّـــــفت بـــــينهما عـــــلى قـــــْدر الّـــــذي لـــــن يـــــفارقـــــا فـــــي أزل اآلزال، 
فـتفّكروا فـي بـدائـع صـنع بـارئـكم يـا أولـي اإلفـضال، فسـبحانـك الـّلهّم يـا إلـهي ملّا شهـدت هـذا 
الـّصنع الـبديـعة مـن قـدرتـك األزلـيّة أسـئلك بـاسـمك الّــذي بـه كـنت قـيّومًــا عـلى مـظاهـر أسـمائـك 
بــأن تــؤلّـــف بــني عــبادك كــما ألّـــفت بــني الــنّور والــظّلمة والــنّار واملــاء، ثــم اجــتمعهم عــلى شــاطئ 

بحر أعظمك كما جمعتهما على شاطئ كوثر فمك وإنّك أنت املقتدر العزيز الكريم.
لئالئ الحكمة ج3، ص 74

11 شهر النّور 15 حزيران/يونيو

 !٨۸٩۹



أن يــا هــذا الــهيكل فــابســط يــدك عــلى مــن فــي الــّسموات واألرض ثــّم خــذ زمــام األمــر بــقبضة 
إرادتـــك إنّـــا جـــعلنا فـــي يـــمينك مـــلكوت كـــّل شـــيء أن أفـــعل مـــا شـــئت وال تـــخف مـــن الّـــذيـــنهم ال 
يــعرفــون ثــم ارفــع يــدك إلــى الــّلوح الّــذي أشــرق مــن أفــق إصــبع ربّــك وخــذه عــلى شــأٍن بــأخــذك 
تــأخــذه أيــادي مــن فــي اإلبــداع كــذلــك يــنبغي لــك إن أنــت مــن الّــذيــنهم يــفقهون وبــارتــفاع يــدك 
إلــى ســماء فــضلي تــرتــفع أيــادي كــّل شــيء إلــى اهلل املــقتدر الــعزيــز الــودود. ســوف نــبعث مــن 
يــدك أيــادي الــقّوة والــقدرة واالقــتدار ونظهــر بــها قــدرتــي ملــن فــي مــلكوت األمــر والخــلق لــيعرفَــنّ 
الــعباد أن ال إلــه إالّ أنــا املــهيمن الــقيّوم وبــها نــعطي ونــأخــذ وال يــعرف ذلــك إالّ الّــذيــنهم بــبصر 

الّروح ينظرون...
كتاب مبني، ص 13

12 شهر النّور 16 حزيران/يونيو

 !٩۹٠۰



... قـل يـا مـأل األرض هـذا يـوم الـذّكـر والـثّناء وهـذا يـوم الـنّداء كـيف أنـتم ال تـسمعون. هـذا يـوم 
فــيه أنــار األفــق األعــلى بــأنــوار ظــهور مــالــك األســماء كــيف أنــتم ال تــنظرون. لــعمري هــذا يــوم 
الـبيان وأنـتم صـامـتون. وهـذا يـوم أنـزل اهلل ذكـره فـي كـتبه ولـكن الـقوم أكـثرهـم ال يـشعرون... 
قـل يـا مـأل األرض هـذا يـوم فـيه تـنطق األشـياء كـّلها املـلك هلل مـالـك املـلوك. إنّـه قـد ظهـر بـالـحقّ 
بســلطان ال تــقوم مــعه جــنود الــعالــم وال تــخّوفــه مــدافــع األمــم يــنطق بــأعــلى الــنّداء بــني األرض 
والـــّسماء تـــاهلل قـــد أتـــى املـــقصود بســـلطان مـــشهود. قـــم بـــاالســـتقامـــة الـــكبرى عـــلى أمـــر مـــالـــك 
الـورى ثـّم اخـرق األحـجاب بـاسـم ربّـك سـلطان الـغيب والـّشهود إيّـاك أن تـمنعك حـجبات األمـم 
عـــن االســـم األعـــظم انـــظر ثـــّم اذكـــر إذ أتـــى محـــّمد رســـول اهلل أنـــكره عـــلماء الـــعصر وإذ أتـــى 
الـّروح أعـرض عـنه عـلماء الـيهود. لـو يـنصف أحـد أقـّل مـن سُـــــّم اإلبـرة يـقوم ويـصيح بـني الـعباد 

بهذا االسم اّلذي به سرع املوّحدون إلى ظّل رحمة ربّهم العزيز الغفور.
آثار قلم أعلى ج2، ص 162 – 163

13 شهر النّور 17 حزيران/يونيو

 !٩۹١۱



إنّــا نــوصــيك والّــذيــن آمــنوا بــاألمــانــة والــّصداقــة ومــا يــرتــفع بــه أمــر اهلل رّب مــا كــان ومــا يــكون. 
اجهـد ليظهـر مـنك مـا يـثبت بـه ذكـرك فـي لـوح مـحفوظ. كـن نـاطـًقا لـوجـه ربّـك وعـامـالً بـما أمـرت 
بــه مــن لــدى اهلل الــعزيــز الــودود. يــنبغي لــكّل اســم آمــن بــاهلل أن يــعمل بــما أمــر بــه فــي الــكتاب 
األقـدس الّــذي نـزّل مـن لـدى الـحّق عـالّم الـغيوب. يـا عـليّ قـبل محـّمد... تـمّسك بـكتاب اهلل إنّـه 
يـكفيك بـالـحّق يشهـد بـذلـك مـن تـوجّــــه إلـيك مـن بـيته املـعمور. قـل هـذا يـوم فـيه يـنادي الـّصور قـد 
أتـى مـالـك الـظّهور ويـنطق مـكّلم الـطّور إنّـه ال إلـه إالّ أنـا الـعزيـز املـحبوب. قـد شهـدت األشـياء 
ملــــالــــك األســــماء ويــــصيح املــــيزان فــــي قــــطب اإلمــــكان تــــاهلل قــــد أتــــى الــــرّحــــمن ولــــكّن الــــقوم عــــنه 
مـعرضـون. طـوبـى لـقلٍب أقـبل ولـوجـٍه تـوجّــــه ولـعنيٍ فـازت بـاملـقام املحـمود. قـومـوا يـا أحـبّائـي عـلى 
ذكر اهلل وثنائه ثّم اعملوا بما يرتفع به مقامكم وتعلو أسماؤكم في عوالم الغيب والّشهود...

آثار قلم أعلى ج2، ص 165

14 شهر النّور 18 حزيران/يونيو

 !٩۹٢۲



... ذكْــــر مـــن لـــدنّـــا إلـــى الّـــذي أقـــبل إلـــى املـــسجون وكـــان مـــن املهـــتديـــن، قـــل هـــذا لـــبَّر اهلل الّـــذي 
نـطق بـه الـّروح وإّن هـذا لـنامـوس األكـبر وإّن هـذا السـمه املـكنون قـد ظهـر بـالـحّق بـملكوت اهلل 
املــقتدر الــعزيــز الــحكيم، لــواله لــم يــثبت مــا نــطقت بــه صــحائــف اهلل، بــه ظهــر مــا هــو املســتور 
والح جـــمال الـــقدم بـــني األمـــم ولـــكّن الـــنّاس فـــي حـــجاب عـــظيم، هـــذا ألفـــق الّـــذي مـــنه أشـــرقـــت 
شـــموس األســـماء والـــّربـــيع الّــــذي بـــه زيّـــنت حـــدائـــق قـــلوب الـــعارفـــني، وهـــذا لفجـــر الهـــدايـــة بـــني 
الـبريّـة وسـراج األحـديّـة ملـن فـي الـّسموات واألرضـني، بـندائـه نـادت األشـياء وبحـزنـه نـاح أهـل 
مـــإل األعـــلى وصـــاح الـــّروح األمـــني، إّن هـــذا لـــكتاب الّـــذي ال ريـــب فـــيه ونـــور اهلل ملـــن أقـــبل إلـــيه 
وشــهاب نــاره لــلّشياطــني، وهــذا لــبرهــان اهلل ملــن فــي اإلمــكان وحــّجته الــباقــية ملــن فــي الــعاملــني، 
بـه فـاحـت نـفحة الـرّحـمن فـي األكـوان ونـادت الـذّرّات الـقدرة هلل املـقتدر الـعليّ الـقديـر، بـه خـرقـت 
األحـــجاب وظهـــر مـــا ســـطر فـــي لـــوحٍ حـــفيظ، لـــو نـــفّصل آيـــات الـــظّهور لـــتنفد الـــبحور وعـــزمـــي 

الثّابت القديم...
لئالئ الحكمة ج3، ص 208 – 209

15 شهر النّور 19 حزيران/يونيو

 !٩۹٣۳



... يـا قـوم إنّـي قـد كـنت راقـًدا فـي الـبيت وصـامـتًا عـن الـذّكـر هـبّت عـليّ نـسمات اهلل وأحـيتني 
بــــالــــحّق وأنــــطقني بــــثناء نــــفسه وجــــعلني هــــًدى وذكــــًرى لــــلعاملــــني وكــــّلما أريــــد أن أصــــمت روح 
الــــقدس يــــنطقني بــــالــــحّق وروح األعــــظم يهــــتزّنــــي وروح الــــبقاء يحــــرّك قــــلم الــــبهاء إن أنــــتم مــــن 
الـعارفـني. يـا قـوم خـافـوا عـن اهلل ثـّم اسـتحيوا عـن جـمالـه وال تـتكّلموا بـما يـلعنكم بـه كـّل الـذّرّات 
وعــن ورائــها لــسان اهلل املــلك الــّصادق األمــني. ولــيس هــذا مــن عــندي بــل مــن عــنده لــو أنــتم مــن 
الــّشاعــريــن. فــو اهلل لــو كــان األمــر بــيدي لســترت نــفسي عــن أبــصاركــم ومــا ألــقيت كــبدي تــحت 
مــــخالــــيب ذئــــاب األرض وكــــان اهلل عــــلى مــــا أقــــول شــــهيد. إيّــــاكــــم يــــا قــــوم أن تــــمنعكم الــــنّفس 
والـــــهوى عـــــن الـــــّصعود إلـــــى مـــــقّر األقـــــصى فـــــانـــــظروا بـــــطَرْف اإلنـــــصاف إلـــــى حـــــجج الـــــنّبينّي 
واملـــرســـلني. تـــاهلل إن هـــذا لـــغالم الـــرّحـــمن قـــد أظهـــره اهلل بـــني مـــإل األكـــوان واصـــطفاه مـــن بـــني 

بريّته وأظهره بطراز نفسه بني العاملني...
كتاب بديع، ص 129 – 130

16 شهر النّور 20 حزيران/يونيو

 !٩۹٤



... ويـقول فـي كـّل حـني مـخاطـبًا إلـى مـإل الـيهود أن يـا مـأل الـعنود تـاهلل قـد جـائـكم املـوعـود وإن 
هـذا لـهو الـّروح إن تـريـدوا أن تـصلبوه فـافـعلوا مـا شـئتم وال تـكونُـّن مـن الـّصابـريـن. ثـم يـخاطـب 
مـأل اإلنـجيل ويـقول إن تـريـدوا أن تـجادلـوا محـمًدا رسـول اهلل إّن هـذا ملحـّمد بـينكم فـافـعلوا مـا 
أردتـم ألنّـه أنـفق روحـه فـي سـبيل اهلل املـهيمن الـعزيـز الـقديـر. ثـّم يـخاطـب أهـل الـفرقـان ويـقول 
يــا مــأل الــطّغيان إن تــشائــوا أن تــعّلقوا مظهــر نــفسي الّـــذي ســّمي بــعليّ فــي الــهواء تــاهلل إن 
هـذا لـعليّ قـد حـضر تـلقاء وجـوهـكم يـا مـأل الـذئـاب ثـّم يـا شـرذمـة الـخنازيـر فـافـعلوا بـه مـا شـئتم 
وال تـصبروا أقـّل مـن حـني ألنّـه مـا اتّخـذ لـنفسه مـعينًا وال نـصيرا وعـّلمه اهلل بـالـحّق مـا ورد عـليه 
ويـرد يـا جـنود الـّشياطـني. ثـّم يـخاطـب مـأل الـبيان ويـقول يـا مـأل الـطّغيان والـكفران قـد جـائـكم 
املــوعــود الّـــذي وعــدتــم بــه فــي كــّل األلــواح فــوجــمالــه إنّــه قــد ظهــر بــالــحّق ومــا حــفظ نــفسه فــي 
ســـبيل اهلل املـــلك املـــتعالـــي الـــعزيـــز الحـــميد. وكـــان بـــني يـــدّي األعـــداء فـــي كـــّل الّــــليالـــي واأليّـــام 
ونــصر أمــر ربّــه بــنفسه املــتعالــي الــعزيــز الجــميل وورد عــليه مــا ال يــذكــر بــالــبيان ومــا اطّــلع بــه 
أحــد إالّ اهلل الّــذي بــعثه بــالــحّق وأرســله عــلى الــعاملــني. أنــتم إن تــريــدوا أن تــقتلوه كــما قــتلتموه 

فافعلوا ما شئتم ألنّه ينتظر ما وعد به في كّل األلواح إن أنتم من العارفني...
كتاب بديع، ص 130 – 131

17 شهر النّور 21 حزيران/يونيو

 !٩۹٥



... اســمع مــا تــلقيك حــمامــة الــفراق حــني الّـــذي يــسافــر عــن شــطر الــعراق وهــذا مــن ســنّة اهلل 
الّـتي قـضت عـلى املـرسـلني، وإنّـك أنـت ال تحـزن بـذلـك وتـوكّــل عـلى اهلل ربّـك ورّب آبـائـك األّولـني، 
سـيفنى املـلك ومـا أنـت تشهـد ويـبقى األمـر هلل رّب الـعاملـني، وإّن الّـذيـن أوتـوا بـصائـر الـّروح لـن 
يُـغنوا بـشيء عـّما خـلق ويخـلق ويشهـدون أسـرار األمـر عـن خـلف حـجبات عـظيم، قـل يـا أحـبّاء 
اهلل ال تـــخافـــوا مـــن أحـــد وال يحـــزنـــكم شـــيء وكـــونـــوا عـــلى األمـــر لـــراســـخني، فـــواهلل إّن الـــذّيـــنهم 
شــربــوا حــّب اهلل الــعزيــز املــنير لــن يــخافــوا مــن نــفس ويــصبرون فــي الــباليــا كــاصــطبار املــحبّ 
فـي رضـاء الـحبيب ويـكون الـبأسـاء عـندهـم أحـلى عـن لـقاء املـعشوق فـي مـذاق الـعاشـقني، قـل 
يــا مــأل األشــقياء فــسوف يُــرفــع أمــر اهلل بــالــحّق وتــنعدم رايــات املشــركــني ويــدخــلون الــنّاس فــي 
ديـن اهلل املـلك املـتعالـي الـقديـم، فـهنيئًا لـّلذيـنهم سـبقوا فـي حـّب اهلل وكـانـوا مـن نـفحات الـقدس 

ملن املستبشرين، والبهاء عليكم يا مأل املّوحدين...
لئالئ الحكمة ج3، ص 5 – 6

18 شهر النّور 22 حزيران/يونيو

 !٩۹٦



... قــد مــاج بحــر الــفضل بــما هــاجــت أريــاح مــشيّة ربّــكم الحــميد، كــم مــن عــبٍد أقــبل إلــيه وكــم 
مـن عـبٍد أعـرض عـنه كـلٌّ يـعمل عـلى شـاكـلته إّن ربّـك لـه الـعليم الـخبير. ال يـنفعه إقـبال املـقبلني 
وال يـضرّه إعـراض املـعرضـني إنّـما يـدُع الـنّاس لـوجـهه املشـرق الـعزيـز املـنير، إّن الّـذي فـاز فـي 
أيّــام اهلل إنّــه مــن جــوهــر الخــلق لــدى الــحّق والّـــذي تــوقّـــف إنّــه مــن املــيّتني، أن افــرحــوا يــا أهــل 
الــــبهاء بــــظهور ربّــــكم مــــالــــك األســــماء ثــــّم اســــتقيموا عــــلى األمــــر عــــلى شــــأٍن ال تــــزلّــــكم شــــبهات 
املـريـبني كـونـوا رايـات االسـتقامـة بـني الـبريّـة وأدالّء اإليـقان ملـن فـي اإلمـكان هـذا يـنبغي لـكم لـو 
أنــتم مــن الــعارفــني، إيّــاكــم أن تــأخــذكــُم األحــزان هــذا ربّــكم الــرّحــمن أن افــرحــوا بــطلوع الــنّيّر 
األعـظم مـن هـذا األفـق املـبني، ال تحسـنبُّ الّـذيـن غـفلوا الـيوم أحـياء وهـم أمـوات فـي كـتاب ربّـكم 
املـقتدر الـقديـر، أن اجـتمعوا عـلى األمـر ثـم انـصروا الـرّحـمن بـالـحكمة والـبيان هـذا يـنبغي ملـن 

تّمسك بهذا الحبل املتني...
لئالئ الحكمة ج3، ص 203 – 204

19 شهر النّور 23 حزيران/يونيو

 !٩۹٧۷



... أن يــا أيّــها املــلوك قــد قــضت عشــريــن مــن الــّسنني وكــنّا فــي كــّل يــوم مــنها فــي بــالء جــديــد 
وورد عـــلينا مـــا ال ورد عـــلى أحـــد قـــبلنا إن أنـــتم مـــن الـــّسامـــعني بـــحيث قـــتلونـــا وســـفكوا دمـــاءنـــا 
وأخـذوا أمـوالـنا وهـتكوا حـرمـتنا وأنـتم سـمعتم أكـثرهـا ومـا كـنتم مـن املـانـعني بـعد الّــذي يـنبغي 
لــكم بــأن تــمنعوا الــظّالــم عــن ظــلمه وتــحكموا بــني الــنّاس بــالــعدل ليظهــر عــدالــتكم بــني الــخالئــق 
أجــمعني. إّن اهلل قــد أودع زمــام الخــلق بــأيــديــكم لــتحكموا بــينهم بــالــحّق وتــأخــذوا حــّق املــظلوم 
عــن هــؤالء الــظّاملــني وإن لــن تــفعلوا بــما أمــرتــم فــي كــتاب اهلل لــن يــذكــر أســماؤكــم عــنده بــالــعدل 
وإن هـذا لـغنب عـظيم أتـأخـذون حـكم أنـفسكم وتـدعـون حـكم اهلل الـعلي املـتعالـي الـقادر الـقديـر 
دعوا ما عندكم وخذوا ما أمركم اهلل به ثّم ابتغوا الفضل من عنده وإّن هذا لسبيٌل مستقيم.

سورة امللوك، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص 111

1 شهر الرّحمة 24 حزيران/يونيو

 !٩۹٨۸



... أي رّب ملـاذا أودعـتني بـني الّــذيـن هـم كـفروا بـنفسك وإلـى مـتى ال تسـتجيب دعـائـي، كـّلما 
أقـــول أي رّب فـــأصـــعدنـــي إلـــيك وخـــّلصني مـــن طـــغاة خـــلقك بـــعد الّـــذي تشهـــد ضـــّري وبـــالئـــي 
تــقول إِي فــونــفسي أشهــد وأرى كــّلما ورد عــليك ورد عــلى نــفسي، وإنّــي أنــفقتك فــي ســبيلي 
أتــحّب مــا ال أحــّب أتــريــد مــا ال أريــد، أقــول نــفسي فــداك مــرادي مــا أنــت أردتــه ومــحبوبــي مــا 
أنــت أحــببته، فــوعــزّتــك أحــّب أن يــكون لــي فــي كــّل حــني ألــف روح وأفــديــها فــي ســبيلك ولــكن 
عـزيـز عـليّ بـأن أكـون بـاقـيًا وأرى الّــذيـن هـتكوا حـرمـتك وظـلموا عـلى مظهـر نـفسك بـعد عـلمي 
بــأنّــهم خــلقوا مــن كــلمة أمــرك لــذا تــضطرب نــفسي وتــذرف عــيني ويــنوح ســّري وتــقشعّر جــلدي 
أنـت تـقول إِي فـونـفسي أعـلم مـا فـي نـفسك وأرى مـا تـرى اصـبر كـما صـبرت، إنّـي كـتبت لـك 

ما لم أكتب لدونك ورضيت لك ما لم أرَض لغيرك...
أدعية حضرت محبوب، ص 9 – 11

2 شهر الرّحمة 25 حزيران/يونيو

 !٩۹٩۹



... أن يـا أهـل الـبهاء أنـتم نـسائـم الـّربـيع فـي اآلفـاق بـكم زيّـنّا اإلمـكان بـطراز عـرفـان الـرّحـمن 
وبــكم ابــتسم ثــغر الــعالــم وأشــرقــت األنــوار، تــمّسكوا بــحبل االســتقامــة عــلى شــأن تــنعدم مــنها 
األوهـام، أن اخـرجـوا مـن أفـق االقـتدار بـاسـم ربّـكم املـختار، وبشّــــــروا الـعباد بـالـحكمة والـبيان 
بهـــذا األمـــر الّــــذي الح مـــن أفـــق اإلمـــكان، إيّـــاكـــم أن يـــمنعكم شـــيء عـــّما أمـــرتـــم بـــه مـــن الـــقلم 
األعــلى إذ تحــرّك عــلى الــّلوح بســلطان الــعظمة واالقــتدار، طــوبــى ملــن ســمع صــريــره إذ ارتــفع 
بــــالــــحّق بــــني األرضــــني والــــّسموات، إنّــــك يــــا أيّــــها الــــنّاظــــر إلــــى الــــوجــــه أن أقــــبل بــــكّلك إلــــى اهلل 
مــعرضًــــــــــا عــن الّــذيــن كــفروا بــاملــعاد، هــذا يــوم فــيه أشــرقــت شــمس الــفضل والح أفــق اإلحــسان 

نعيًما ملن فاز بمراد اهلل بعد اّلذي غفل عنه كّل مشرك مرتاب...
لئالئ الحكمة ج2، ص 153 – 154

3 شهر الرّحمة 26 حزيران/يونيو

 !١۱٠۰٠۰



... وأنــت تــعلم يــا إلــهي بــأّن الــبهاء ال يجــزع عــّما ورد عــليه فــي ســبيلك بــل أجــد كــّل أعــضائــي 
وجــوارحــي يشــتاق الــبالء إلظــهار أمــرك يــا مــالــك األســماء، مــن مــاء حــبّك اســتبقى الــبهاء فــي 
مـــلكوت اإلنـــشاء ومـــن نـــار ذكـــرك اشـــتعل الـــبهاء بـــني األرض والـــّسما، طـــوبـــى لـــي ولهـــذه الـــنّار 
الّـــتي تــسمع مــن زفــيرهــا ال إلــه إالّ أنــت املــحبوب فــي صــدر الــبهاء واملــذكــور فــي قــلب الــبهاء، 
فــوعــزّتــك لــو يــجتمُعنَّ مــن فــي الــّسموات واألرض عــلى أن يــمنُعنَّ الــبهاء عــن ذكــرك وثــنائــك ال 
يســتطيعنَّ وال يــقدرنَّ لــو يــقتلونــني املشــركــون إذًا دمــي يــنطق بــإذنــك ويــقول ال إلــه إالّ أنــت يــا 
مــقصود الــبهاء، ولــو يــطبخونــني فــي قــدر الــبغضاء قــتار الّـــذي يــفوح مــن لحــمي يــتوجّـــــه إلــيك 
ويـنادي أيـن أنـت يـا مـولـى الـعاملـني ومـقصود الـعارفـني، ولـو يحـرقـونـني بـالـنّار فـوعـزّتـك رمـادي 
يـــنطق ويـــقول قـــد فـــاز الـــغالم بـــما أراد مـــن ربّـــه الـــعزيـــز الـــعالّم، والّـــذي كـــان كـــذلـــك هـــل يـــخّوفـــه 

اجتماع امللوك على ضرّه في أمرك ال فونفسك يا مالك امللوك...
لئالئ الحكمة ج3، ص 113

4 شهر الرّحمة 27 حزيران/يونيو

 !١۱٠۰١۱



... أن يـا رئـيس قـد ارتـكبَْت مـا يـنوح بـه محـّمد رسـول اهلل فـي الـجنّة الـعليا وغـرّتـك الـّدنـيا عـلى 
شـأن أعـرضـَت عـن الـوجـه الّــذي بـنوره اسـتضاء املـأل األعـلى تجـد نـفسك فـي خسـران مـبني... 
هـل ظـننت أنّـك تـقدر أن تطفئ الـنّار الّـتي أوقـدهـا اهلل فـي اآلفـاق ال ونـفسه الـحّق لـو أنـت مـن 
الـعارفـني، بـل بـما فـعلَت زاد لـهيبها واشـتعالـها فـسوف يـحيط األرض ومـن عـليها، كـذلـك قـضي 
األمــر وال يــقوم مــعه حــكم مــن فــي الــّسموات واألرضــني، فــسوف تــبّدل أرض السّـــــــّر ومــا دونــها 
وتخـــرج مـــن يـــد املـــلك ويظهـــر الـــزلـــزال ويـــرتـــفع الـــعويـــل ويظهـــر الـــفساد فـــي األقـــطار وتـــختلف 
األمــور بــما ورد عــلى هــؤالء األســراء مــن جــنود الــظّاملــني... قــل قــد جــاء الــغالم لــيحيي الــعالــم 
ويتّحــد مــن عــلى األرض كــّلها فــسوف يــغلب مــا أراد اهلل وتــرى كــّل األرض جــنّة األبــهى، كــذلــك 

رقم من قلم األمر على لوح قويم...
لوح الرّئيس، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 65 – 66

5 شهر الرّحمة 28 حزيران/يونيو

 !١۱٠۰٢۲



... فــاعــلم بــأن الــنّفس الّـــتي يــشارك فــيها الــعباد إنّــها تحــدث بــعد امــتشاج األشــياء وبــلوغــها 
كـما تـرى فـي الـنّطفة إنّـها بـعد ارتـقائـها إلـى املـقام الّـذي قـّدر فـيها يُظهـر اهلل بـها نـفسها الّـتي 
كـانـت مـكنونـة فـيها إّن ربّـك يـفعل مـا يـشاء ويـحكم مـا يـريـد، والـنّفس الّــتي هـي املـقصود إنّـها 
تــبعث مــن كــلمة اهلل وإنّــها لــهي الّــتي لــو اشــتعلت بــنار حــّب ربّــها ال تخــمدهــا مــياه اإلعــراض 
وال بــحور الــعاملــني، وإنّــها لــهي الــنّار املشــتعلة امللتهــبة فــي ســدرة اإلنــسان وتــنطق بــأنّــه ال إلــه 
إالّ هـو والّـذي سـمع نـداءهـا إنّـه مـن الـفائـزيـن، وملّا خـرجـت عـن الجسـد يـبعثها اهلل عـلى أحـسن 
صـورة ويـدخـلها فـي جـنّة عـالـية إّن ربّـك عـلى كـّل شـيء قـديـر، ثـّم أعـلم بـأّن حـياة اإلنـسان مـن 
الـّروح وتـوجّــــه الـّروح إلـى جـهة دون الـجهات إنّـه مـن الـنّفس فـّكر فـيما ألـقيناك لـتعرف نـفس اهلل 

اّلذي أتى من مشرق الفضل بسلطاٍن مبني...
                                                     لوح الرّئيس، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 70 – 71

6 شهر الرّحمة 29 حزيران/يونيو

 !١۱٠۰٣۳



... أتــزعــمون يــا مــأل األرض بــأنّــا لــو نُــصعد أحــًدا إلــى السّــــــدرة املــنتهى إذًا تــعزل عــنه قــدرتــي 
وســــلطانــــي ال ونــــفسي بــــل لــــو نــــشاء لــــنرجــــعنّه إلــــى الــــتّراب فــــي أقــــّل مــــن حــــني. فــــانــــظروا فــــي 
الّشجـرة إنّـا نـغرسـها فـي الـجنان ونـسقيها مـن مـاء عـنايـتنا فـلّما ارتـفعت فـي نـفسها وتـورّقـت 
بــاألوراق الــخضراء وأثــمرت بــاألثــمار الــحسنى إذًا نــرســل عــليها قــواصــف األمــر ونــدعــها عــلى 
وجـه األرض كـذلـك كـنّا فـاعـلني... وال يـعلم حـكمة ذلـك إالّ اهلل املـقتدر الـعزيـز الـحكيم أتـنكرون 
يـا قـوم مـا تـرونـه ويـٌل لـكم يـا مـأل املـنكريـن. والّـذي لـن يـتغيّر هـو نـفسه الـرّحـمن الـرّحـيم إن أنـتم 
مــن املــبتّصريــن... يــا قــوم ال تــتكّلموا فــي أمــري ألنّــكم ال تــبلغون إلــى حــكمة ربّــكم ولــن تــنالــوا 
بـعلمه الـعزيـز املـحيط. ومـن اّدعـى عـرفـان ذاتـه هـو مـن أجهـل الـنّاس يـكذّبـه كـّل الـذّرّات ويشهـد 

بهذا لساني الّصادق األمني...
كتاب مبني، ص 26

7 شهر الرّحمة 30 حزيران/يونيو

 !١۱٠۰٤



... أن يــا رئــيس اســمع نــداء اهلل املــلك املــهيمن الــقيّوم، إنّــه يــنادي بــني األرض والــّسماء ويــدعُ 
الــــكل إلــــى املــــنظر األبــــهى وال يــــمنعه قــــباعــــك وال نــــباح مــــن فــــي حــــولــــك وال جــــنود الــــعاملــــني، قــــد 
با قــــد ظهــــرت عــــلى هــــيئة  اشــــتعل الــــعالــــم مــــن كــــلمة ربّــــك األبــــهى، وإنّــــها أرّق مــــن نــــسيم الــــصَّ
اإلنـسان وبـها أحـيى اهلل عـباده املـقبلني، وفـي بـاطـنها مـاء قـد طهّـــر اهلل بـه أفـئدة الّــذيـن أقـبلوا 
إلــى اهلل وغــفلوا عــن ذكــر مــا ســواه وقــّربــهم إلــى مــنظر اســمه الــعظيم، وقــد رشّـــــــحنا مــنه عــلى 
الــقبور وهــم قــيام يــنظرون جــمال اهلل املشــرق املــنير... تــاهلل هــذا يــوم فــيه تــنطق الــنّار فــي كــلّ 
األشـياء قـد أتـى مـحبوب الـعاملـني، وعـند كـّل شـيء مـن األشـياء قـام كـليم األمـر إلصـغاء كـلمة 
ربّــــك الــــعزيــــز الــــعليم، إنّــــا لــــو نخــــرج مــــن الــــقميص الّـــــذي لــــبسناه لــــضعفكم لــــيفديَــــّن مــــن فــــي 
الــّسموات واألرض أنــفسهم لــنفسي وربّــك يشهــد بــذلــك وال يــسمعه إالّ الّــذيــن انــقطعوا عــن كــلّ 

الوجود حبًّا هلل العزيز القدير...
لوح الرئيس، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 65

8 شهر الرّحمة 1 تّموز/يوليو

 !١۱٠۰٥



... ذكّــــــر مـــــن لـــــدنّـــــا لـــــقوم يـــــعلمون واســـــتقامـــــوا عـــــلى األمـــــر عـــــلى شـــــأن بـــــها انجـــــذبـــــت األفـــــئدة 
والــعقول. بــاالســتقامــة تظهــر مــقامــاتــكم بــني الــبريّــة وتــرتــفع مــراتــبكم عــند اهلل املــهيمن الــقيّوم. 
تـاهلل مـن ال اسـتقامـة لـه ال ديـن لـه إنّـه مـن املـريـبني فـي لـوح مـكنون. قـد وصّـــــــــينا الـعباد فـي كـلّ 
األلــــواح بــــاالســــتقامــــة عــــلى األمــــر وإذا ظهــــر عجْـــــــٌل أقــــبلوا إلــــيه أال إنّــــهم فــــي هــــيماء الــــّضالل 
يســرعــون وال يــشعرون. نــسأل اهلل بــأن يــبعث رجــاالً مــن عــنصر االقــتدار لــينصروا هــذا الــّديــن 
الـقويـم ويـجعلهم مـن حـفّاظ أمـره عـلى شـأن ال يـقتدر أن يـّدعـي كـّل كـاذب مـريـب لـعمري هـذا 
يـوم يـنبغي لـلكّل الـعبوديّـة هلل الـحّق كـذلـك قـضي األمـر مـن إصـبع إرادة ربّـكم الـعليم الـخبير. 
أن اغــتنموا يــا أحــبّائــي فــضل هــذه األيّــام وكــونــوا مــن الــرّاســخني كــذلــك زيّــنّا أفــق الــحكم بــنيّر 

األمر من لدن مقتدر قدير. طوبى ملن فاز بما أمر به من لدن ناصح أمني.
آثار قلم أعلى ج6، ص3

9 شهر الرّحمة 2 تّموز/يوليو

 !١۱٠۰٦



... أيــقن بــأّن املــؤمــن فــي كــّل األعــهاد لــم يــكن إالّ كــالــكبريــت األحــمر وهــذا مــا نــزّل حــينئٍذ مــن 
سـماء الـّروح عـلى أفـئدة األبـرار. قـل يـا قـوم إن تـملكوا خـزائـن األرض كـّلها وتـحكموا عـلى مـا 
تــطلع الــّشمس عــليها وتــأكــلون كــّل مــا ظهــر عــن األشــجار مــن األثــمار وتــلبسون كــّل مــا نــسج 
فـــي األرض مـــن الحـــرر واأللـــباس وتـــصرفـــون كـــّل األبـــكار، فـــواهلل لـــن يـــنفعكم فـــي شـــيء حـــني 
الّــذي يـأتـيكم مـالئـكة املـوت مـن مـدبّـٍر قـّهار، ويـنقطعكم عـن كـّل ذلـك أقـّل مـن الـّلمحة كـأنّـكم مـا 
خــلقتم فــي املــلك وهــذا مــن حــّق الّــذي رقّــم فــي األســطار مــن عــند اهلل املــقتدر الــعزيــز الــجبّار، 
وكـــذلـــك شـــرعـــنا لـــكم شـــريـــعة الـــنّصح وأشهـــدنـــاكـــم مـــناهـــج الـــقدس وعـــّلمناكـــم ســـبل الـــفردوس 
وألـقيناكـم حـكمة األمـر لـيقّربـكم إلـى الـعزيـز الـقّدار. قـل يـا مـأل األرض فـمن شـاء فليتّخـذ هـذا 

النّصح لنفسه سبيالً إلى اهلل فمن شاء فليعرض فيرجع إلى مقرّه في لهب النّار...
لئالئ الحكمة ج3، ص 13 – 14

10 شهر الرّحمة 3 تّموز/يوليو

 !١۱٠۰٧۷



... أّي درع مــــا أصــــابــــها ســــهم الــــرّدى وأّي فُــــود مــــا عــــرّتــــه يــــد الــــقضاء وأّي حــــصن مــــنع عــــنه 
رســــول املــــوت إذا أتــــى؟ وأّي ســــريــــر مــــا كســــر؟ وأّي ســــديــــر مــــا قــــفر؟ لــــو عــــلم الــــنّاس مــــا وراء 
الــختام مــن رحــيق رحــمة ربّــهم الــعزيــز الــعالّم لــنبذوا املــالم واســترضــوا عــن الــغالم، وأمّـــا اآلن 
حــجبونــي بــحجاب الــظّالم الّـــذي نــسجوه بــأيــدي الــظّنون واألوهــام، ســوف تــشّق يــد الــبيضاء 
جــيبًا لهــذه الــّليلة الــّدملــاء ويــفتح اهلل ملــديــنته بــابًــا رتــاجًـــــا، يــومــئٍذ يــدخــلون فــيها الــنّاس أفــواجًـــــا 
ويـــقولـــون مـــا قـــالـــته الـــالّئـــمات مـــن قـــبل ليظهـــر فـــي الـــغايـــات مـــا بـــدا فـــي الـــبدايـــات، أيـــريـــدون 
اإلقــامــة ورجــلهم فــي الــرّكــاب؟ وهــل يــرون لــذهــابــهم مــن إيــاب؟ ال ورّب األربــاب إالّ فــي املــآب، 
يـومـئٍذ يـقوم الـنّاس مـن األجـداث ويـسألـون عـن الـتُّراث، طـوبـى ملـن ال تـسومـه األثـقال فـي ذلـك 
الـــــيوم الّـــــذي فـــــيه تـــــمّر الـــــجبال ويـــــحضر الـــــكّل لـــــلّسؤال فـــــي مـــــحضر اهلل املـــــتعال إنّـــــه شـــــديـــــد 

النّكال...
لوح الّسلطان، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 38

11 شهر الرّحمة 4 تّموز/يوليو

 !١۱٠۰٨۸



... قــل ال يُــرى فــي ظــهوري إالّ ظــهور اهلل وال فــي قــدرتــي إالّ قــدرة اهلل لــو أنــتم مــن الــعارفــني. 
قــل مــثل خــلقي كــمثل األوراق عــلى الّشجــر إنّــها قــد كــانــت ظــاهــرة بــوجــودهــا وقــائــمة بــنفسها 
ولـكن غـافـلة عـن أصـلها كـذلـك مـثّلنا لـعبادنـا الـعاقـلني لـعّل يـصعدّن عـن رتـبة الـنّبات ويـبلغّن إلـى 
مــقام الــبلوغ فــي هــذا األمــر املــبرم املــتني. قــل إّن مــثلهم كــمثل الــحوت فــي املــاء إّن حــياتــه بــه 
وإنّـه لـم يـعرف مـمّد حـياتـه مـن لـدن عـزيـز حـكيم. وكـان مـحتجبًا عـنه بـحيث لـو يـسئل عـن املـاء 
وصـــــفاتـــــه لـــــن يـــــعرف كـــــذلـــــك نـــــلقي األمـــــثال لـــــعّل الـــــنّاس يـــــقبلن إلـــــى قـــــبلة مـــــن فـــــي الـــــّسموات 

واألرضني...
كتاب مبني، ص 28

12 شهر الرّحمة 5 تّموز/يوليو

 !١۱٠۰٩۹



... أن اقــرؤا آيــات اهلل بــألــحان الــفطرة لــعمري إنّــها تجــذبــكم إلــى مــقام كــريــم قــد قــّدر فــي كــلّ 
واحـد مـنها مـا انجـذب بـه قـلب الـعالـم ولـكّن الـنّاس فـي حـجاٍب غـليٍظ سـوف يـتبهون ويسـرعـون 
ولــــكن ســــبقهم الّــــذيــــن آمــــنوا الــــيوم وفــــازوا بــــعنايــــة اهلل الــــعزيــــز الحــــميد... طــــوبــــى لــــقوّي خــــرق 
األحـجاب بـاسـم ربّـه الـعزيـز الـوهّــاب وقـام عـلى نـصرة هـذا األمـر الـبديـع يـنبغي لـكّل نـفس أن 
يــــَدَع مــــا عــــنده مــــقبالً إلــــى الــــعليم الــــخبير طــــوبــــى ملــــن تــــوجّــــــه إلــــى املــــنظر األكــــبر مــــنقطًعا عــــن 
الـخالئـق أجـمعني لـو يـعرفـون الـنّاس قـدر الـيوم لـيقومـّن بـني الـعباد ويـصيحّن بهـذا األمـر الّـذي 
أشــرقــت مــن أفــقه شــمس جــمال ربّــك الــغفور الــكريــم. طــوبــى ملــن يــسمع فــي كــّل األحــيان نــداء 

الرّحمن من هذا املقام اّلذي استوى القديم على عرش اسمه العليّ العظيم...
آثار قلم األعلى ج6، ص 4 – 5

13 شهر الرّحمة 6 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٠۰



... يــــا مــــلك قــــد رأيــــُت فــــي ســــبيل اهلل مــــا ال رأت عــــنٌي وال ســــمعت أذن، قــــد أنــــكرنــــي املــــعارف 
وضــــاق عــــليّ املــــخارف قــــد نــــضب ضــــحضاح السّــــــــالمــــة واصــــفّر ضــــحضاح الــــرّاحــــة، كــــم مــــن 
الــباليــا نــزلــت وكــم مــنها ســوف تــنزل، أَمــشي مــقبالً إلــى الــعزيــز الــوهّـــاب وعــن ورائــي تــنساب 
الـحباب، قـد اسـتهّل مـدمـعي إلـى أن بـّل مـضجعي ولـيس حـزنـي لـنفسي تـاهلل رأسـي يشـتاق 
الــرّمــاح فــي حــّب مــواله، ومــا مــررت عــلى شجــر إالّ وقــد خــاطــبه فــؤادي يــا لــيت قــطعت الســمي 
وصـلب عـليك جسـدي فـي سـبيل ربّـي بـل بـما أرى الـنّاس فـي سـكرتـهم يـعمهون وال يـعرفـون، 
رفــعوا أهــوائــهم ووضــوعــوا إلــههم كــأنّــهم اتّخــذوا أمــر اهلل هــزًوا ولــهًوا ولــعبًا، ويحســبون أنّــهم 
مــــــحسنون وفــــــي حــــــصن األمــــــان هــــــم مــــــحصنون، لــــــيس األمــــــر كــــــما يــــــظنّون، غــــــًدا يــــــرون مــــــا 

ينكرون...
لوح الّسلطان، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 37

14 شهر الرّحمة 7 تّموز/يوليو

 !١۱١۱١۱



الطّراز الخامس
فـي حـفظ وصـيانـة مـقامـات عـباد اهلل. يـجب عـلى أهـل الـبهاء أن ال يـحيدوا عـن الـحّق فـي كـلّ 
األمــــور وأن يــــتكّلموا بــــالــــحّق والــــّصدق وال يــــنكروا فــــضل أحــــد. ويــــحترمــــوا أربــــاب الــــفنون. وال 
يــدنّــسوا ألــسنتهم كــالــطّوائــف الــّسابــقة بــبذيء الــكالم. قــد ظهــرت الــيوم شــمس الــّصناعــة مــن 
أفــــق ســــماء الــــغرب وتــــفيض أنــــهار الــــفنون مــــن بــــحور تــــلك األقــــطار. يــــجب عــــلى الجــــميع أن 
يـــتكّلموا بـــاإلنـــصاف ويـــقّدروا الـــنّعمة قـــدرهـــا. لـــعمر اهلل إّن كـــلمة اإلنـــصاف كـــشمس ســـاطـــعة 
األنــوار. نــسأل اهلل أن يســتنير الــكل مــن أنــوارهــا. إنّــه عــلى كــّل شــيء قــديــر وبــاإلجــابــة جــديــر. 
إنّـــا نـــرى االســـتقامـــة والـــّصدق فـــي هـــذه األيّـــام واقـــعني تـــحت مـــخالـــب الـــكذب، والـــعدل مـــعذّبًـــا 
بــــسياط الــــظّلم. وأحــــاط الــــعالــــم دخــــان الــــفساد بــــحيث ال يُــــرى مــــن الــــجهات إالّ الــــّصفوف وال 
يــسمع مــن األرجــاء إالّ صــليُل الــّسيوف. نــطلب مــن الــحّق أن يــؤيّــد مــظاهــر قــدرتــه عــلى مــا هــو 

سبب إصالح العالم وراحة األمم.
لوح الطّرازات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 55

15 شهر الرّحمة 8 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٢۲



... هـذا يـوم فـيه انتهـت آيـة الـقبل بـيوم يـقوم الـنّاس لـرّب الـعرش والـكرسـي املـرفـوع وفـيه نكسـت 
رايــات األوهــام والــظّنون وبــرز حــكم إّن هلل وإنّــا إلــيه راجــعون... وفــيه ارتــفع نــحيب الــبكاء مــن 
كــــّل الــــجهات ونــــطق لــــسان الــــبيان الحــــزن ألولــــياء اهلل وأصــــفيائــــه والــــبالء ألحــــبّاء اهلل وأمــــنائــــه 
والــهّم والــغّم ملــظاهــر أمــر اهلل مــالــك مــا كــان ومــا يــكون. يــا أهــل مــدائــن األســماء... وأصــحاب 
الـوفـاء فـي مـلكوت الـبقاء بـّدلـوا أثـوابـكم الـبيضاء والحـمراء بـالـّسوداء بـما أتـت املـصيبة الـكبرى 
والـــّرزيّـــة الـــعظمى الّــــتي بـــها نـــاح الـــرّســـول وذاب كـــبد الـــبتول وارتـــفع حـــنني الـــفردوس األعـــلى 
ونـــحيب الـــبكاء مـــن أهـــل ســـرادق األبـــهى وأصـــحاب الـــّسفينة الحـــمراء املســـتقّريـــن عـــلى ســـرر 
املـحبّة والـوفـاء آٍه آٍه مـن ظـلم بـه اشـتعلت حـقائـق الـوجـود وورد عـلى مـالـك الـغيب والـّشهود مـن 

اّلذين نقضوا ميثاق اهلل وعهده وأنكروا حّجته وجحدوا نعمته وجادلوا بآياته...
لوح زيارة سيّد الشهداء حسني بن علي، مجموعة ألواح مباركة، ص 203 – 204

16 شهر الرّحمة 9 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٣۳



(... إّن الهــدف مــّما جــرى ويجــري مــن قــلم الــقدر بــالــتّكرار فــي مــقام الــنّصر واالنــتصار هــو 
تحـــذيـــر األحـــبّاء مـــن األعـــمال الّـــتي تـــؤّدي إلـــى الـــفنت والـــفساد. عـــلى الجـــميع أن يـــكونـــوا فـــي 
صـــدد نـــصرة أمـــر اهلل كـــما ذكـــر آنـــفًا. وذلـــك فـــضل مـــن اهلل يـــختّص بـــه أحـــبّائـــه حـــتّى يـــفوزوا 
بــمقام) [مــن أحــيا نــفًسا فــقد أحــيا الــنّاس جــميًعا] (ولــم تــزل الــغلبة الــظّاهــريــة تــكون فــي ظــلّ 
هـذا املـقام ولـه مـيعاد مـقّرر فـي كـتاب اهلل) [إنّـه يـعلم ويظهـر بسـلطانـه إنّـه لـهو الـقوّي الـغالـب 

املقتدر العليم الحكيم...]
لوح سيّد مهدي دهجي، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 167 (معرّب)

17 شهر الرّحمة 10 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٤



... ســـبحانـــك الـــّلهم يـــا إلـــهي كـــم مـــن رؤوس نـــصبت عـــلى الـــقناة فـــي ســـبيلك وكـــم مـــن صـــدور 
اسـتقبلت الـّسهام فـي رضـائـك وكـم مـن قـلوب تشـبّكت الرتـفاع كـلمتك وانـتشار أمـرك وكـم مـن 
عــيون تــذرّفــت فــي حــبّك، أســألــك يــا مــالــك املــلوك وراحــم املــملوك بــاســمك األعــظم الّـــذي جــعلته 
مــطلع أســمائــك الــحسنى ومظهــر صــفاتــك الــعليا بــأن تــرفــع السّــــــبحات الّــتي حــالــت بــينك وبــني 
خــلقك ومــنعتهم عــن الــتّوجّـــــه إلــى أفــق وحــيك، ثــّم اجــتذبــتهم يــا إلــهي بــكلمتك الــعليا عــن شــمال 
الــوهــم والــنّسيان إلــى يــمني الــيقني والــعرفــان لــيعرفــوا مــا أردت لــهم بــجودك وفــضلك ويــتوجّـــــهوا 

إلى مظهر أمرك ومطلع آياتك...
لوح الّسلطان، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 10 - 11 

18 شهر الرّحمة 11 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٥



التّجّلي الثالث
هـــو الـــعلوم والـــفنون والـــّصنائـــع. الـــعلم هـــو مـــنزلـــة الـــجناح لـــلوجـــود ومـــرقـــاة لـــلّصعود. تـــحصيله 
واجــب عــلى الــكّل. ولــكن الــعلوم الّـــتي يــنتفع مــنها أهــل األرض ولــيس تــلك الّـــتي تــبدأ بــالــكالم 
وتـنتهي بـالـكالم. إّن ألصـحاب الـعلوم والـّصنائـع حـًقا عـظيًما عـلى أهـل الـعالـم. يشهـد بـذلـك أمّ 
الــبيان فــي املــآب نــعيًما لــلّسامــعني. إّن الــكنز الــحقيقي لــإلنــسان هــو فــي الــحقيقة عــلمه، وهــو 
عــّلة الــعزّة والــنّعمة والــفرح والــنّشاط والــبهجة واالنــبساط، كــذلــك نــطق لــسان الــعظمة فــي هــذا 

الّسجن العظيم.
لوح التّجليات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 69

19 شهر الرّحمة 12 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٦



... ســبحانــك الــّلهّم يــا إلــهي أشهــد بــلسانــي وقــلبي بــأّن نــعمتك الــبديــعة أحــاطــت كــل الــذّرّات 
عـّما خـلق بـني األرضـني والـّسموات بـحيث مـا بـقي مـن شـيء إالّ وقـد تـّمت عـليه حـّجتك والح لـه 
بــرهــانــك وبــلغت بــه كــلمتك وظهــر لــه ســلطانــك ونــزلــت إلــيه آيــاتــك وبــدت لــه آثــار فــيضك. إذًا يــا 
إلــهي انــقطعت عــن كــل مــا ســواك وقــمت لــدى خــيام مجــدك وخــباء فــضلك بــحيث طهــرّت قــلبي 
ولـسانـي عـن حـّب غـيرك وذكـر دونـك. إذًا يـا إلـهي فـأدخـلني فـي ظـّل شجـرة فـردانـيّتك وسـدرة 
عـــزّ ســـلطان وحـــدانـــيّتك ثـــم ارزقـــني حـــالوة آيـــاتـــك ومـــا ســـتر فـــيها مـــن لـــئالئ عـــلمك عـــّما أردتـــه 
لــعبادك وال تحــرمــني يــا إلــهي عــن نــفحات قــدســك الّـــتي تهــّب عــلى هــيئة املبشّـــــــرات عــن شــطر 
لـــقائـــك وعـــلى صـــور اآليـــات عـــن مـــنبع إفـــضالـــك وإنّـــك أنـــت املـــقتدر عـــلى مـــا تـــشاء وإنّـــك أنـــت 
املـعطي الـعزيـز الـرّحـيم. ثـّم اسـتقمني يـا إلـهي عـلى أمـرك الّـذي ال يـقوم عـليه أحـد إالّ الّـذيـنهم 
انــــقطعوا عــــن كــــّل مــــا فــــي الــــّسموات واألرض ثــــّم اجــــعل لــــي يــــا إلــــهي قــــدم صــــدق عــــلى حــــبّك 

ومقعد عزٍّ عند ظهور أنوار وجهك ثّم ألحقني بعبادك املخلصني...
آثار قلم أعلى ج4، ص 57 – 58

1 شهر الكلمات 13 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٧۷



... قـل يـا قـوم هـذا عـبد اهلل وخـادمـه فـي املـلك مـا يـريـد إالّ إصـالح أنـفسكم ويشهـد بـذلـك عـباد 
مـــكرمـــون، إذًا قـــومـــوا عـــن فـــراش الـــغفلة ثـــّم انـــصروه بـــقلوبـــكم وأنـــفسكم وأرواحـــكم وأبـــدانـــكم 
وبـكّل مـا قـّدر لـكم إن أنـتم تـريـدون أن تـنصرون، وإن لـن تـنصروه فـاعـلموا بـأنّـه يـنصر نـفسه 
بـذاتـه ويـرفـع أمـره بـالـحق وهـذا مـن أمـر يعجـز عـن عـرفـانـه كـّل الـعاملـون، قـل يـا قـوم فـانـظروا فـي 
قـرون املـاضـية وفـيما قـضي عـليهم بـحيث كـانـوا أكـثر مـنكم قـّوة وأكـبر مـنكم عـزّة وأعـلى مـنكم 
شـــأنًـــا وكـــّلهم ذهـــبوا إلـــى مـــواقـــعهم ودفـــنوا بـــأعـــمالـــهم ورجـــعوا إلـــى الـــتّراب كـــما بُـــدؤا أّول مـــرّة 
وهــذا لــهو حــّق املــعلوم، وأنــتم ســترجــعون إلــيهم وتــسئلون عــّما اكتســبت أيــداكــم وعــّما ســمعت 
أذنـاكـم والحـظت عـيناكـم ولـكّل مـا أنـتم عـملتم فـي الـحياة الـباطـلة وهـذا مـا سـطر بـالـحّق عـلى 

ألواح عزٍّ مكنون...
لئالئ الحكمة ج3، ص 39 – 40

2 شهر الكلمات 14 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٨۸



... إذًا تــوجّـــــه وجــه اهلل إلــى وجــه الّــذي اســتشهد فــي ســبيله وخــاطــبه تــعال وكــْل مــا حــضر بــني 
يـديـك مـن آالء اهلل ونـعمائـه إنّـه تـكّلم بـني يـدي اهلل بـخضوع وخـشوع وصـريـخ وإنـابـة وقـال أريـد 
مـن بـديـع مـواهـبك بـأن تـرزقـني مـن نـعمائـك الـّروحـانـية إذًا اشـتعل وجـه الـّروح ثـّم قـال تـعال يـا 
عـبد وأُمـر بجـلوسـه أمـام وجـهه ثـّم تـكّلم لـسان اهلل بـكلمات يـترشّــــــح مـنها رشـحات املـعانـي عـلى 
كـّل مـا كـان ومـا يـكون وإنّـي لـم أقـدر أن أصـفها أو أذكـرهـا ولـم أدِر مـا أنـفق عـليه يـد الـعنايـة 
مــن نــعمائــه املــكنونــة الــّروحــانــية بــحيث اســتُْجِذبــت مــنها نــفسه وروحــه وكــينونــته وذاتــه وأخــذتــه 
غــلبات الــّشوق عــلى شــأن غــفل عــن نــفسه وعــن كــّل مــن فــي الــّسموات واألرضــني فــتوجّــــه بســرّه 
وجهـــره إلـــى مـــحبوب الـــعاملـــني إلـــى أن انـــتهى املجـــلس ورجـــع الـــّروح إلـــى مـــقرّه ولـــكن إنّـــه بـــعد 
اســتماع كــلمات اهلل ومــا ذاق عــّما أراد مــا شهــد أحــد فــي نــفسه ســكونًــا وقــرارًا وقــضت عــليه 
أيّــام مــعدودات وفــي كــّل حــني يــزداد شــوقــه ويشــتّد شــغفه بــاهلل بــارئــه إلــى أن حــضر فــي فجــر 
يــوم مــن األيّــام وكــنس بــعّمامــته فــناء الــبيت ورجــع وأخــذ ســّكينًا وتــجنّب عــن الــعباد وخــرج عــن 
املـديـنة إلـى أن ورد شـاطئ الشّـــــّط قـام مـقبالً إلـى الـبيت بـيٍد أخـذ لـحاه وبـيٍد آخـر قـطع حنجـره 

حبًّا هلل املقتدر املهيمن القيّوم...
كتاب بديع، ص 368 – 369

3 شهر الكلمات 15 تّموز/يوليو

 !١۱١۱٩۹



يـا أيّـتها املـلكة فـي الـّلونـدرة أن أسـتمعي نـداء ربّـك مـالـك الـبريّـة مـن السّــــــدرة اإللـهية إنّـه ال إلـه 
إالّ أنـــــا الـــــعزيـــــز الـــــحكيم، ضـــــعي مـــــا عـــــلى األرض ثـــــّم زيّـــــني رأس املـــــلك بـــــإكـــــليل ذكـــــر ربّـــــك 
الجـــليل... قـــد بـــلغنا أنّـــك مـــنعت بـــيع الـــغلمان واإلمـــاء هـــذا مـــا حـــكم بـــه اهلل فـــي هـــذا الـــظّهور 
الـبديـع، قـد كـتب اهلل لـك جـزاء ذلـك إنّـه مـوفّـي أجـور املـحسنني... إّن األعـمال تـقبل بـعد اإلقـبال 
مـــن أعـــرض عـــن الـــحّق إنّـــه مـــن أحـــجب الخـــلق كـــذلـــك قـــّدر مـــن لـــدن عـــزيـــٍز قـــديـــر، وســـمعنا أنّـــكِ 
أودعـِت زمـام املـشاورة بـأيـادي الجـمهور نِــْعَم مـا عـملِت ألّن بـها تسـتحكم أصـول أبـنية األمـور 
وتــطمئّن قــلوب مــن فــي ظــّلِك مــن كــّل وضــيعٍ وشــريــف، ولــكن يــنبغي لــهم بــأن يــكونــوا أمــناء بــني 
الـــعباد ويـــرون أنـــفسهم وكـــالء ملـــن عـــلى األرض كـــّلها... وإذا تـــّوجـــه أحـــد إلـــى املجـــمع يـــحول 
طـرفـه إلـى األفـق األعـلى ويـقول يـا إلـهي أسـألـك بـاسـمك األبـهى بـأن تـؤيّـدنـي عـلى مـا تـصلح 
بـــه أمـــور عـــبادك وتـــعّمر بـــه بـــالدك... طـــوبـــى ملـــن يـــدخـــل املجـــمع لـــوجـــه اهلل ويـــحكم بـــني الـــنّاس 

بالعدل الخالص أال إنّه من الفائزين...
لوح امللكة فيكتوريا، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 59 – 60

4 شهر الكلمات 16 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٠۰



هو العزيز العظيم
قــد ظهــر مــا هــو املســتور فــي كــنز الــعلم ونــزّل مــا كــان مــكنونــا فــي خــزائــن الــعرفــان، قــد أنــزلــنا 
مـن سـماء الـعرفـان مـا كـان كـوثـر الـحيوان لـإلمـكان، إنّـا أنـزلـنا اآليـات وأظهـرنـا فـي املُْلك مـا ال 
اطّــلع بــه إالّ اهلل مظهــر اإلبــداع، لــيس الــفضل ملــن أقــّر واعــترف بــل ملــن عــمل فــي اهلل ســلطان 
األحـكام، إنّـه حـكم كـيف شـاء ويـحكم كـيف يـشاء ال إلـه إالّ هـو الـعزيـز املـنّان، قـد نـزّلـت الـنّعمة 
وتّــمت الــحّجة وظهــرت الــبيّنة ولــكن الــقوم فــي مُـــْريــة ونــفاق، يســتدلّـــون فــي إثــبات مــا هــم عــليه 
بــاآليــات ويــكفّرون مــن أنــزلــها كــذلــك قُــِضي األمــر فــي الــكتاب، إنّــي مــا أردت مــنهم مــن شــيء 

إنّما نذّكر العباد لوجه اهلل ربِّ األرباب...
لئالئ الحكمة ج3، ص 59 – 60

5 شهر الكلمات 17 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲١۱



... (لـذا كـلمات أهـل مـنظر أكـبر مـزيّـن آسـت بـطراز أدب) نـسئل اهلل بـأن ال يـجعلنا عـريًّـا مـن 
هـذا الـثّوب الّـذي بـه يظهـر قـدر اإلنـسان بـني مـأل األكـوان وامـتيازه عـن الـحيوان ثـّم نـسئله بـأن 
يــقّربــنا إلــيه ويــنقطعنا عــن دونــه ويطهّـــرنــا عــن روائــح الــوهــم والــتّقليد ويــجعلنا مــن الّــذيــن قــالــوا 
اهلل ربّـــنا ثـــم اســـتقامـــوا ومـــا مـــنعهم اســـتهزاء الـــخالئـــق أجـــمعني وال شـــماتـــة الـــغافـــلني الـــّلهّم يـــا 
إلــهي فــافــتح أبــصار هــؤالء لــيروك ظــاهــرًا بــني خــلقك ومشــرقًـــا فــي مــملكتك وإنّــك يــا إلــهي لــو 
فــــتحت أبــــصارهــــم مــــا ابــــتليت بــــاســــتهزائــــهم وأحــــجار ظــــنونــــهم وســــهام أوهــــامــــهم كــــما فــــتحت 
أبــصار أحــبّائــك وعــرّفــتهم مــا ال عــرفــته دونــهم وإنّــك لــو كــشفت الــحجبات لــهم كــما كــشفت عــن 
وجــــوهــــهم مــــا احــــتجبوا ومــــا اعــــترضــــوا فــــلّما ســــترت عــــن هــــؤالء وكــــشفت ألحــــبّائــــك لــــذا ارتــــفع 
ضـــجيج الـــغافـــلني مـــن بـــريّـــتك وصـــريـــخ املـــتوهّـــــمني مـــن أهـــل مـــملكتك إذًا أســـئلك بـــنفسك بـــأن 
تــــكشف لــــهم حــــجبات الّــــتي مــــنعتهم عــــن عــــرفــــانــــك وعــــرفــــان مظهــــر نــــفسك ليُجــــَمعّن كــــّل عــــلى 

شاطئ بحر توحيدك ومقّر عزّ تقديسك وتفريدك وإنّك أنت على ما تشاء قدير...
كتاب بديع، ص 383 – 384

6 شهر الكلمات 18 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٢۲



... فـي األمـانـة إنّـها بـاب االطـمئنان ملـن فـي اإلمـكان وآيـة الـعزّة مـن لـدى الـرحـمن مـن فـاز بـها 
فــــاز بــــكنوز الــــثروة والــــَغناء... أنــــا الــــزّيــــنة الــــكبرى ألهــــل الــــبهاء وطــــراز الــــعزّ ملــــن فــــي مــــلكوت 
اإلنــشاء. وأنــا السّـــــــبب األعــظم لــثروة الــعالــم وأفــق االطــمئنان ألهــل اإلمــكان... يــا أهــل الــبهاء 

إنّها أحسن طراز لهياكلكم وأبهى إكليل لرؤسكم خذوها أمرًا من لدن آمٍر خبير.
لوح الطّرازات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 53 – 55

...ثــــم اعــــلم بــــأّن املفسّــــــــريــــن الّــــذيــــن فسّــــــــروا الــــقرآن كــــانــــوا صــــنفني صــــنف غــــفلوا عــــن الــــظّاهــــر 
وفسّـــــــروه عـــلى الـــباطـــن. وصـــنف فسّـــــــروه عـــلى الـــظّاهـــر وغـــفلوا عـــن الـــباطـــن... فـــاعـــلم مـــن أخـــذ 
الـظّاهـر وتـرك الـباطـن إنّـه جـاهـل. ومـن أخـذ الـباطـن وتـرك الـظّاهـر إنّـه غـافـل. ومـن أخـذ الـباطـن 
بـإيـقاع الـظّاهـر عـليه فـهو عـالـٌم كـامـل. هـذه كـلمة أشـرقـت عـن أفـق الـعلم فـاعـرف قـدرهـا واغـلِ 

مهرها.
مجموعة ألواح مباركة، ص 11

7 شهر الكلمات 19 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٣۳



... والـصلوة والسّـــــالم والـتّكبير والـبهاء عـلى أيـادي أمـره الّـذيـن مـا مـنعتهم ضـوضـاء األنـام عـن 
الـتّقرّب إلـى اهلل رّب األربـاب نـبذوا مـا سـواه وأقـبلوا إلـيه بـاسـتقامـة انكسـر بـها ظهـر األشـرار 
مــا مــنعهم إعــراض املــعرضــني واعــتراض املشــركــني الّــذيــن يــتكّلمون بــأهــوائــهم لــيصّدوا الــنّاس 
عـــن ســـواء الـــّصراط قـــل إنّـــه اتـــى بـــما يجـــذبـــكم إلـــى األفـــق األعـــلى ويـــقّربـــكم إلـــى مـــقام تـــنّور 
بـــأنـــوار بـــيان ربّـــكم مـــولـــى األنـــام... قـــل اعـــلم بـــعلم الـــيقني بـــأن اهلل أمـــر الـــكّل بـــتبليغ أمـــره ومـــا 
تــرتــفع بــه كــلمته املــطاعــة بــني الــبريّــة... قــل اعــلم إنّــا أمــرنــا الــكّل بــالــتّبليغ وأنــزلــنا فــي شــرائــط 
املــبّلغني مــا يــنصف بــها كــّل بــصير عــلى فــضل هــذا الــظّهور وعــزّه وعــطائــه ومــواهــبه وألــطافــه 
يـنبغي لـكّل نـفس أراد أن يـتوجّــــه إلـى األفـق األعـلى أن يطهّـــر ظـاهـره وبـاطـنه عـن كـّل مـا نـهي 
فـــي كـــتاب اهلل رّب الـــعاملـــني وفـــي أّول الـــقَدم يـــتمّسك ويـــعمل بـــما أنـــزلـــه الـــرّحـــمن فـــي الـــفرقـــان 
بـقولـه "قـل اهلل ثـّم ذرهـم فـي خـوضـهم يـلعبون". ويـرى مـا سـوى اهلل كـقبضة مـن الـتّراب كـذلـك 

أشرق نور األمر في املآب...
اقتدارات، ص 3 – 10

8 شهر الكلمات 20 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٤



... قـــل يـــا مـــأل الـــغرور أتـــرْون أنـــفسكم فـــي الـــقصور وســـلطان الـــظّهور فـــي أخـــرب الـــبيوت؟ ال 
لـعمري أنـتم فـي الـقبور لـو تـكونـّن مـن الـّشاعـريـن، إّن الّـذيـن لـن يهـتزّ مـن نـسمة اهلل فـي أيّـامـه 
إنّـه مـن األمـوات لـدى اهلل مـالـك األسـماء والـّصفات، قـومـوا عـن قـبور الـهوى مـقبلني إلـى مـلكوت 
ربّـكم مـالـك الـعرش والـثّرى لـتَروا مـا ُوعِـــدتـم بـه مـن قـبل مـن لـدن ربّـكم الـعليم، أتـظنّون يـنفعكم 
مـا عـندكـم سـوف يـملكه غـيركـم وتـرجِـــعون إلـى الـتّراب مـن غـير نـاصـٍر ومـعني، ال خـير فـي حـياة 
يـأتـيه املـوت وال لـبقاء يـدركـه الـفناء وال لـنعمة تـتغيّر، دعـوا مـا عـندكـم وأقـبلوا إلـى نـعمة اهلل الّـتي 

نزّلت بهذا االسم البديع...
لوح ملك الّروس، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 54 – 55

9 شهر الكلمات 21 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٥



... قـل لـلقّسيس قـد أتـى الـرّئـيس أن اخـرج عـن خـلف الـحجاب بـاسـم ربّـك مـالـك الـرّقـاب وبشّـــــر 
الـــنّاس بهـــذا الـــظّهور األكـــبر الـــعظيم. قـــد جـــاء روح الـــحّق لـــيرشـــدكـــم إلـــى جـــميع الـــحّق إنّـــه ال 
يـتكّلم مـن عـند نـفسه بـل مـن لـدن عـليم حـكيم. قـل هـذا الّــذي مجّــــد االبـن ورفـع أمـره... قـّدسـوا 
آذانــكم وتــوجّـــــهوا بــقلوبــكم لــتسمعوا الــنّداء األحــلى الّــذي ارتــفع مــن شــطر الــّسيناء مــقّر ربّــكم 
األبــهى... قــل يــا مــأل القّسيســني دعــوا الــنّواقــيس ثــم اخــرجــوا مــن الــكنائــس يــنبغي لــكم الــيوم 
بــأن تــصيحوا بــني األمــم بهــذا االســم األعــظم أتــختارون الــّصمت بــعد الّــذي كــّل حجــر وشجــر 
يـــصيح بـــأعـــلى الـــنّداء قـــد أتـــى الـــرّب ذو املجـــد الـــكبير... قـــل إنّـــه قـــد أشـــرق مـــن جـــهة الشّـــــــرق 
وظهــر فــي الــغرب آثــاره تــفّكروا فــيه يــا قــوم وال تــكونــوا كــالّـــذيــن غــفلوا إذ جــائــتهم الــذّكــرى مــن 
لـــــدن عـــــزيـــــٍز حـــــميٍد... قـــــل يـــــا مـــــأل األســـــاقـــــف أنـــــتم أنجـــــم ســـــماء عـــــلمي، فـــــضلي ال يُـــــِحّب أن 
تـــتساقـــطوا عـــلى وجـــه األرض ولـــكّن عـــدلـــي يـــقول هـــذا مـــا قـــضي مـــن لـــدى االبـــن وال يـــتغيّر مـــا 

خرج من فمه الطّاهر الّصادق األمني...
كتاب مبني، ص 140 – 141

10 شهر الكلمات 22 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٦



... إنّــا بــعثناك بــاســمنا الّــذي بــه اســتقام كــّل ذي اســتقامــة وبــكّل اســم مــن أســمائــه الــحسنى 
بني الّسموات واألرضني. سوف نبعث منك أرجالً مستقيمة يقوُمنَّ على الّصراط وال يزلُّّن عنه 
ولــــو يــــحارب مــــعهم جــــنود يــــعادل جــــنود األولــــني واآلخــــريــــن... قــــم عــــلى األمــــر بــــقدرة مــــن لــــدنّــــا 
وســلطان مــن عــندنــا ثــّم ألــق الــعباد مــا ألــقاك روح اهلل املــلك الــفرد الــعزيــز الــعليم. قــل يــا قــوم 
أتــــدعــــون الــــحّق عــــن ورائــــكم وتــــدعــــون الّــــذي خــــلقناه بــــكفٍّ مــــن الــــطنّي. هــــذا ظــــلم مــــنكم عــــلى 
أنــفسكم إن أنــتم فــي آيــات ربّــكم ملــن املــتفّكريــن. قــل يــا قــوم طهّـــروا قــلوبــكم ثــّم أبــصاركــم لــعلّ 
تـــعرفـــون بـــارئـــكم فـــي هـــذا الـــقميص املـــقّدس الـــّلميع. قـــل إّن هـــذا فـــتًى إلـــهيٌ قـــد اســـتقّر عـــلى 
عـرش الـجالل وظهـر بسـلطان الـقدرة واالسـتقالل ويـصيح بـني األرض والـّسماء بـندائـه األبـدع 
األحــلى يــا أهــل األكــوان لِــَم كــفرتــم بــربّــكم الــرّحــمن وأعــرضــتم عــن جــمال السّـــــــبحان تــاهلل هــذا 
لـــغيب املســـتور قـــد طـــلع مـــن مشـــرق اإلمـــكان وهـــذا لجـــمال املـــحبوب قـــد أشـــرق مـــن أفـــق هـــذا 

الرّضوان بسلطنة اهلل املهيمن العزيز الغالب القدير...
كتاب مبني، ص 23

11 شهر الكلمات 23 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٧۷



... اســمعي مــا يــغّن جــمال الــظّهور فــي هــذا الــطّور عــلى هــذه الــبقعة املــباركــة الّـــتي ارتــفعت 
عـن يـمني الـعرش بـأنّـه ال إلـه إالّ هـو وأّن نـقطة األولـيّة الّـتي فـّصلت فـي السّـــــتنّي إنّـها لـكلمة اهلل 
وســـلطانـــه وحـــكمة اهلل وبـــرهـــانـــه وأمـــر اهلل وبـــهاؤه وفـــيها اتّحـــد الـــحبيب واملـــحبوب وإنّـــها لـــكلمة 
مـنها فـّصلت الحـروفـات بـقولـه كـن فـيكون، وإنّـها لـنقطة الّـتي مـنها ظهـرت الحـروفـات والـكلمات 
وبـها ظهـر كـّل عـلم مـكنون، وبـها أُلّـف الـكاف بـالـنّون وطـلع كـّل أمـر مـبرم مـحتوم، وإنّـها لـكتاب 
اهلل الّــذي رقــم فــيه عــلم مــا كــان إن أنــتم تــعرفــون، وإنّــها ملــيزان اهلل وحــكمه وصــراط اهلل وأمــره 
وبـه فـّصل كـّل مـوحّــــد عـن كـّل مشـرك مـردود، وبـقربـه ظهـر حـكم الـجنّة ومـن بـعده حـكم الـنّار إن 
أنـتم تـعقلون، وبـها غـنّت الـورقـاء عـلى األفـنان وظهـرت صـوت الـرّحـمن عـن وراء حـجبات السّـــــتر 

والكتمان بأنّه هو ال إله إالّ هو العزيز املقتدر املهيمن القيّوم...
لئالئ الحكمة ج3، ص 63 – 64

12 شهر الكلمات 24 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٨۸



... نــسأل اهلل بــأن يــؤيّــد املــلوك عــلى الــّصلح إنّــه لــهو الــقادر عــلى مــا يــريــد... ملّـا نــبذتــم الــّصلح 
األكــبر عــن ورائــكم تــمّسكوا بهــذا الــّصلح األصــغر لــعّل بــه تــصلح أمــوركــم والّـــذيــن فــي ظــّلكم 
عـــــلى قـــــدٍر يـــــا معشـــــر اآلمـــــريـــــن، أْن أصـــــلحوا ذات بـــــينكم إذ ال تـــــحتاجـــــون بـــــكثرة الـــــعساكـــــر 
ومــهّماتــهم إالّ عــلى قــدر تــحفظون بــه مــمالــككم وبــلدانــكم، إيّــاكــم ان تــدعــوا مــا نــصحتم بــه مــن 
لــــدن عــــليم أمــــني، أن اتّحــــدوا يــــا معشــــر املــــلوك بــــه تــــسكن أريــــاح االخــــتالف بــــينكم وتســــتريــــح 
الــرّعــيّة ومــن حــولــكم إن أنــتم مــن الــعارفــني، إن قــام أحــد مــنكم عــلى اآلخــر قــومــوا عــليه إْن هــذا 

إالّ عدٌل مبني...
لوح امللكة فكتوريا، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 61

13 شهر الكلمات 25 تّموز/يوليو

 !١۱٢۲٩۹



... أن اسـتمع ملـا يـوحـى مـن شـطر ربّـك األبـهى فـي مـلكوت األسـماء مـن الّشجـرة الحـمراء اهلل 
ال إلــه إالّ أنــا الــعزيــز الــحكيم. قــد خــلقناك لخــدمــتي وأظهــرنــاك لــنفسي إّن ربّــك لــهو الــحاكــم 
عــلى مــا يــريــد. أن اســتمع الــنّداء وتــوجّـــــه بــالــقلب األطهــر إلــى املــنظر األكــبر الّـــذي يــنطق فــيه 
مـالـك الـقدر ومـصّور الـّصور بـأنّـي أنـا الـغفور الـكريـم. قـم عـلى خـدمـتي وثـنائـي بـني عـبادي أن 
اخـــرج عـــن خـــلف حـــجاب الـــّصمت بـــاســـم ربّـــك الـــرّحـــمن بـــالـــحكمة والـــبيان... ال يـــنفعكم الـــيوم 
شـــــيء لـــــو تـــــتمّسكون بـــــمن فـــــي الـــــّسموات واألرضـــــني. ال عـــــاصـــــم لـــــكم الـــــيوم مـــــن أمـــــر اهلل أن 
انـقطعوا مـن أنـفسكم ثـّم أقـبلوا بـالـقلوب إلـى جـهة عـرش رحـمة ربّـكم الـرّحـمن الـرّحـيم. طهّـــروا 
أنـفسكم بهـذا املـاء الّـذي جـرى مـن كـوثـر فـم إرادة ربّـكم الـرّحـمن عـن يـمني الـرّضـوان لـعّل تـَرْون 

جمال الكبرياء في قميص اسمه األبهى وتعرفون اّلذي دعوتموه في الّصباح واملساء...
كتاب مبني، ص 124

14 شهر الكلمات 26 تّموز/يوليو

 !١۱٣۳٠۰



... يـــا قـــوم إيّـــاكـــم أن يـــمنعكم مـــظاهـــر الـــجالل عـــن مـــطلع الجـــمال كسّـــــــروا األصـــنام بـــقّوة اهلل 
املــقتدر املــهيمن الــقيّوم، إنّــه يــأمــركــم بــالــحّق ولــكن الــنّاس ال يــفقهون، قــل يــا قــوم إّن األســماء 
خـلق بـأمـر مـن عـنده أِن اخـرقـوا األحـجاب وال تـكونـّن مـن الّـذيـن هـم مشـركـون، قـل إن هـذا لـهو 
املـقصود تـلك آيـاتـه نـزّلـت بـالـحّق وعـن يـمينه خـمر الـحيوان هـنيئًا لـّلذيـن هـم يشـربـون، إنّـك أنـت 
يـا عـبد ال تحـزن مـن شـيء فـتوكّــل عـلى اهلل إنّـه يـكفيك بـالـحّق وإنّـه لـعليم بـما فـي الـّصدور، إنّ 
الّــذيـن مـنعوا عـن هـذا الـفضل أولـئك ال يـفقهون، بـّلغ أمـر ربّـك وال تـصمت عـن ذكـره إّن بـذكـره 
تــحيى قــلوب الّــذيــن هــم يــقبلون إلــى شــطر اهلل املــقتدر الــعزيــز املــحبوب، وبــذكــره تشــتعل قــلوب 
األبـرار وتـغرّد ورقـاء الـظّهور، مـن فـاز بـذكـره وكـان ثـابـتًا فـي حـبّه إنّـه فـاز بـكّل الـخير كـذلـك قـّدر 

من لدى اهلل العزيز الودود...
لئالئ الحكمة ج3، ص 67 – 68

15 شهر الكلمات 27 تّموز/يوليو

 !١۱٣۳١۱



... يـــا ســـلطان إنّـــي كـــنت كـــأحـــٍد مـــن الـــعباد وراقـــًدا عـــلى املـــهاد مـــرّت عـــليّ نـــسائـــم السّـــــــبحان 
وعـّلمني عـلم مـا كـان لـيس هـذا مـن عـندي بـل مـن لـدن عـزيـز عـليم، وأمـرنـي بـالـنّداء بـني األرض 
والـّسماء وبـذلـك ورد عـليّ مـا تـذرّفـت بـه عـيون الـعارفنـي، مـا قـرأت مـا عـند الـنّاس مـن الـعلوم ومـا 
دخــلت املــدارس فــاســأل املــديــنة الّـــتي كــنت فــيها لــتوقــن بــأنّــي لســت مــن الــكاذبــني، هــذه ورقــة 
حــرّكــتْها أريــاح مــشيّة ربّــك الــعزيــز الحــميد هــل لــها اســتقرار عــند هــبوب أريــاح عــاصــفات؟ ال 
ومـالـك األسـماء والـّصفات بـل تحـرّكـها كـيف تـريـد، لـيس لـلعدم وجـود تـلقاء الـقدم قـد جـاء أمـره 
املـبرم وأنـطقني بـذكـره بـني الـعاملـني، إنّـي لـم أكـن إالّ كـاملـيت تـلقاء أمـره قـّلبتني يـد إرادة ربّـك 
الـرحـمن الـرّحـيم، هـل يـقدر أحـد أن يـتكّلم مـن تـلقاء نـفسه بـما يـعترض بـه عـليه الـعباد مـن كـلّ 
وضيع وشريف؟ ال فواّلذي عّلم القلم أسرار الِقَدم إالّ من كان مؤيًّدا من لدن مقتدٍر قدير...

لوح سلطان، ألواح بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 8

16 شهر الكلمات 28 تّموز/يوليو

 !١۱٣۳٢۲



... يـا أصـحاب املجـلس فـي هـناك وديـاٍر أخـرى تـدبّـروا وتـكّلموا فـي مـا يـصلح بـه الـعالـم وحـالـه 
لـــو أنـــتم مـــن املـــتوسّـــــــمني، فـــانـــظروا الـــعالـــم كـــهيكل إنـــسان أنّـــه خـــلق صـــحيًحا كـــامـــالً فـــاعـــترتـــه 
األمــراض بــاألســباب املــختلفة املــتغايــرة ومــا طــابــت نــفسه فــي يــوم بــل اشــتّد مــرضــه بــما وقــع 
تــحت تــصرّف أطــبّاء غــير حــاذقــة الّـــذيــن ركــبوا مــطيّة الــهوى وكــانــوا مــن الــهائــمني، وإن طــاب 
عـضو مـن أعـضائـه فـي عـصر مـن األعـصار بـطبيب حـاذق بـقيت أعـضاء أخـرى فـي مـا كـان، 
كــذلــك يُــنْبئكم الــعليم الــخبير، والــيوم نــراه تــحت أيــدي الّــذيــن أخــذهــم ســكر خــمر الــغرور عــلى 
شـأٍن ال يـعرفـون خـير أنـفسهم فـكيف هـذا األمـر األوعـر الخـطير، إن سـعى أحـد مـن هـؤالء فـي 
صـّحته لـم يـكن مـقصوده إالّ بـأن يـنتفع بـه اسـًما كـان أو رسـًما لـذا ال يـقدر عـلى بـرئـه إالّ عـلى 
قـــدٍر مـــقدور، والّــــذي جـــعله اهلل الـــّدريـــاق األعـــظم والسّــــــــبب األتّـــم لـــصّحته هـــو اتّـــحاد مـــن عـــلى 
األرض عـــلى أمـــٍر واحـــٍد وشـــريـــعٍة واحـــدٍة، وهـــذا ال يـــمكن أبـــًدا إالّ بـــطبيٍب حـــاذٍق كـــامـــٍل مـــؤيّـــدٍ 

لعمري هذا لهو الحّق وما بعده إالّ الّضالل املبني...
لوح امللكة فكتوريا، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 60

17 شهر الكلمات 29 تّموز/يوليو

 !١۱٣۳٣۳



... يـــا مـــلك األرض اســـمع نـــداء هـــذا املـــملوك إنّـــي عـــبد آمـــنت بـــاهلل وآيـــاتـــه وفـــديـــت نـــفسي فـــي 
ســبيله يشهــد بــذلــك مــا أنــا فــيه مــن الــباليــا الّــتي مــا حــملها أحــد مــن الــعباد وكــان ربّــي الــعليم 
عــــلى مــــا أقــــول شــــهيًدا... كــــّلما أمــــطرت ســــحاب الــــقضاء ســــهام الــــبالء فــــي ســــبيل اهلل مــــالــــك 
األسـماء أقـبلُت إلـيها ويشهـد بـذلـك كـّل مـنصٍف خـبير، كـم مـن لـياٍل فـيها اسـتراحـت الـوحـوش 
فـــي كـــنائـــسها والـــطّيور فـــي أوكـــارهـــا وكـــان الـــغالم فـــي السّــــــــالســـل واألغـــالل ولـــم يجـــد لـــنفسه 
نـــاصـــرًا وال مـــعينًا... والـــذّيـــن يفســـدون فـــي األرض ويـــسفكون الـــّدمـــاء ويـــأكـــلون أمـــوال الـــنّاس 
بــالــباطــل نــحن بــراء مــنهم ونــسأل اهلل بــأن ال يجــمع بــيننا وبــينهم ال فــي الــّدنــيا وال فــي اآلخــرة 
إالّ بـــأن يـــتوبـــوا إلـــيه إنّـــه هـــو أرحـــم الـــرّاحـــمني، إّن الّــــذي تـــوجّــــــه إلـــى اهلل يـــنبغي لـــه بـــأن يـــكون 
مـــمتازًا فـــي كـــّل األعـــمال عـــّما ســـواه ويـــتّبع مـــا أمـــره بـــه فـــي الـــكتاب كـــذلـــك قٌـــضي األمـــر فـــي 

كتاٍب مبني...
لوح الّسلطان، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 7

18 شهر الكلمات 30 تّموز/يوليو

 !١۱٣۳٤



هو الباقي
شهـــد شـــعري لجـــمالـــي بـــأنّـــي أنـــا اهلل ال إلـــه إالّ أنـــا، قـــد كـــنُت فـــي أزل الـــقدم إلـــًها فـــرًدا أحـــًدا 
صــــمًدا بــــاقــــيًا قــــيّومًـــــا. أن يــــا اهــــل الــــبقاء اســــمعوا مــــا يظهــــر مــــن أطــــوار هــــذا الــــّشعر املــــولّــــهة 
املـضطربـة املحـرّكـة عـلى سـيناء الـنّار فـي بـقعة الـنّور هـذا الـعرش الـظّهور، اهلل ال إلـه إالّ أنـا، 
قـــد كـــنت فـــي قـــدم األقـــدم مـــلًِكا ســـلطانًـــا أحـــًدا أبـــًدا وتـــرًا دائـــًما قـــّدوسًـــــــا. أن يـــا مـــأل الـــّسموات 
واألرض لــو تــصفّوا آذانــكم لــتسمعوا مــن شــعراتــي بــأنّــه ال إلــه إالّ هــو، كــان واحــًدا فــي ذاتــه 
وفـي مـا ينسـب إلـيه، ومـع ذلـك كـيف يـعترضـون عـلى هـذا الجـمال بـعد الّــذي أحـاط فـضله كـلّ 
مــن فــي لــجج األمــر والخــلق، إذًا فــأنــصفوا فــي أنــفسكم عــلى ديــن الــقيِّم فــي حــّب هــذا الــغالم 

اّلذي ركب على ناقة البيضاء بني األرض والّسماء وكونوا على الحّق قائًما مستقيًما.
لئالئ الحكمة ج3، ص 68 – 69

19 شهر الكلمات 31 تّموز/يوليو

 !١۱٣۳٥



... قـل يـا مـظاهـر أسـمائـي أنـتم لـو تـجاهـدون فـي سـبيل اهلل بـأمـوالـكم وأنـفسكم وتـعبدون اهلل 
بــــعدد رمــــول األرض وقــــطرات األمــــطار وأمــــواج الــــبحار وتــــعترضــــون عــــلى مظهــــر األمــــر حــــني 
الـظّهور ال يُـذكـر أعـمالـكم عـند اهلل وإن تـركـتم األعـمال وآمـنتم بـه فـي تـلك األيّـام عـسى اهلل أن 
يــــكفّر عــــنكم ســــيِّئاتــــكم إنّــــه لــــهو الــــعزيــــز الــــكريــــم. كــــذلــــك يــــعّلمكم اهلل مــــا هــــو املــــقصود لــــعّل ال 
تســـتكبرون عـــلى الّـــذي بـــه ثـــبت مـــا نـــزّل فـــي أزل اآلزال طـــوبـــى ملـــن تـــقرّب إلـــى املـــنظر األكـــبر 
وسـحًقا لـلمعرضـني كـم مـن عـباٍد يـنفقون أمـوالـهم فـي سـبيل اهلل ولـكن فـي حـني الـظّهور نـراهـم 
مــن املــعرضــني وكــم مــن عــباٍد يــصومــون فــي األيّــام ويــعترضــون عــلى الّـــذي بــأمــره حــّقق حــكم 
الـّصوم أال إنّـهم مـن الـجاهـلني. وكـم مـن عـباٍد يـأكـلون خـبز الـّشعير ويـقعدون عـلى مـا يـنبت مـن 
األرض ويحــملون الشّـــــــدائــد حــفظًا لــريــاســاتــهم... أولــئك يحــملون الشّـــــــدائــد رثــاء الــنّاس إلبــقاء 

أسمائهم بعد اّلذي لن يبقى إالّ بما يلعنهم به من في الّسموات واألرضني...
كتاب مبني، ص 32

1 شهر الكمال 1 آب/أغسطس

 !١۱٣۳٦



قـل يـا قـوم قـد جـاء الـّروح مـرّة أخـرى لـيتّم لـكم مـا قـال مـن قـبل كـذلـك ُوعـدتـم بـه فـي األلـواح إن 
أنــتم مــن الــعارفــني إنّــه يــقول كــما قــال وأنــفق روحــه كــما أنــفق أّول مــرّة حــبًّا ملــن فــي الــّسموات 
واألرضـــني ثـــّم اعـــلم بـــأّن االبـــن حـــني الّـــذي أســـلم الـــّروح قـــد بـــكت األشـــياء كـــّلها ولـــكن بـــإنـــفاقـــه 
روحـــه قـــد اســـتعّد كـــل شـــيء كـــما تشهـــد وتـــرى فـــي الـــخاليـــق أجـــمعني كـــّل حـــكيم ظهـــرت مـــنه 
لت مـنه الـعلوم وكـّل صـانـع ظهـرت مـنه الـّصنايـع وكـّل سـلطان ظهـرت مـنه  الـحكمة وكـّل عـالـم فـصِّ
الـقدرة كـّلها مـن تـأيـيد روحـه املـتعالـي املـتصرّف املـنير ونشهـد بـأنّـه حـني الّـذي أتـى فـي الـعالـم 
ـــر كــّل أبــرٍص عــن داء الجهــل والــعمى وبُــرِّأ كــّل ســقيم عــن ســقم  تجــّلى عــلى املــمكنات وبــه طُهّـِ
الـغفلة والـهوى وفـتحت عـني كـّل عَـــِميّ وتـزكّـــت كـّل نـفس مـن لـدن مـقتدر قـديـر وفـي مـقام تـطلق 
الـبرص عـلى كـّل مـا يـحتجب بـه الـعبد عـن عـرفـان ربّـه والّــذي احـتجب إنّـه أبـرص وال يـذكـر فـي 
مـلكوت اهلل الـعزيـز الحـميد وإنّـا نشهـد بـأن مـن كـلمة اهلل طهـر كـّل أبـرص وبـرأ كـّل عـليل وطـاب 

كّل مريض وإنّه ملطّهر العالم طوبى ملن أقبل إليه بوجٍه منير ...
مائدة آسماني ج7، ص 130 – 131

2 شهر الكمال 2 آب/أغسطس

 !١۱٣۳٧۷



... ســوف تــسمعون نــداء نــاعــق ال تــلتفتوا إلــيه دعــوه بــنفسه مــقبلني إلــى قــبلة اآلفــاق، قــد تــّمت 
الـــحّجه بهـــذه الـــحّجة الـــتي ظهـــرت بـــالـــحّق وانتهـــت األنـــوار إلـــى هـــذا األفـــق الّـــذي مـــنه أشـــرقـــت 
شــــمس الــــعظمة واالقــــتدار، طــــوبــــى لــــنفٍس تــــربّــــي الــــعباد بحــــدود اهلل الّــــتي نــــزّلــــت فــــي الــــزّبــــر 
واأللـــواح، قـــل لـــو يظهـــر فـــي كـــّل يـــوم أحـــد ال يســـتقّر أمـــر اهلل فـــي املـــدن والـــبالد. هـــذا لـــظهور 
يُظهـر نـفسه فـي كـّل خـمسمأة ألـف سـنة مـرّة واحـدة، كـذلـك كـشفنا الـقناع وأرفـعنا األحـجاب 
طـوبـى ملـن عـرف مـراد اهلل، مـن عـرفـه يـفرح قـلبه ويسـتقيم عـلى األمـر عـلى شـأن ال يـزلّـه مـن فـي 
اإلبـداع، قـد كـشفنا فـي هـذا الـّلوح سـرًّا مـن أسـرار هـذا الـظّهور وسـترنـا مـا هـو املـكنون لـئالّ 

ترتفع ضوضاء الفّجار...
لئالئ الحكمة ج1، ص 65 – 66

3 شهر الكمال 3 آب/أغسطس

 !١۱٣۳٨۸



... وإنّـــــك ملّــــا اشـــــتعلت بـــــنار الحســـــد والـــــبغضاء مـــــا رضـــــيت بـــــأن الّـــــذي خـــــلق بـــــأمـــــره مـــــلكوت 
األسـماء ينسـب إلـى نـفسه اسـًما مـنها وهـذا مـن ظـلم الّــذي مـا ظهـر شـبهه فـي اإلبـداع وإذًا 
يـنوحـّن قـبائـل مـدايـن الـبقاء مـن ظـلمكم يـا مـأل املـّغلني قـل إنّـه لـهو الّــذي يفتخـر األسـماء بـعبد 
مــن عــباده لــو تنســب إلــيه أو يــسّمى بــها وإنّــك مــا اســتشعرت فــي نــفسك وكــنت مــن املــبعديــن 
قـل تـاهلل إنّـي لـعليّ فـي مـلكوت الـبقاء ومحـّمد فـي جـبروت األسـماء ثـّم الـّروح فـي مـدائـن الـبقاء 
ثـّم بـالحسـني فـي هـذا الـظّهور الـكبرى ولـنا أسـماء أخـرى فـي مـمالـك الـقدم الّـتي مـا اطّلع بـها 
أحــد إالّ اهلل الــفرد الــعالــم الــخبير مُــت بــغيظك يــا أيّــها الــغافــل إّن شــرافــة الّــتي قــّدرت لــألســماء 
إنّـــها كـــانـــت لنســـبتها إلـــى نـــفسي الـــعزيـــز الـــعليم ومـــا ارتـــفع اســـم فـــي املـــلك إالّ بـــتوجّــــــهه إلـــى 
شــطري املــقّدس املــتعالــي الــعزيــز املــنيع فــونــفسي كــّل اســمٍ خــيٍر يــرجــع إلــى نــفسي وكــّل ذكــر 
بـديـع يـنتهي إلـى جـمالـي إن أنـت مـن املـوقـنني ولـو تُـسّمى دونـي بـكّل األسـماء لـن يـصدق عـليه 
بــل أّن حــقائــق تــلك األســماء يــلعنك حــني الّــذي تخــرج مــن فــمك ويــفّرّن مــنك ويــرجــعنَّ إلــى مــقرّ 

األقصى هذا املقام املقّدس املمتنع الرّفيع...
كتاب بديع، ص 214 – 215

4 شهر الكمال 4 آب/أغسطس

 !١۱٣۳٩۹



... وإّن بـــمثل ذلـــك نـــزّلـــنا الـــقرآن مـــن قـــبل ولـــكنّكم كـــنتم عـــن مـــرادي مـــحتجبون ذلـــك مـــا طـــاف 
الـّليل والـنّهار عـليه ثـمانـية واحـد وأنـتم بـه فـي الـعبادة تـتوحّــــدون وكـنتم عـن سـرّه بـعدمـا قـضى 
ملــحتجبون ذلــك مــيزان الهــدى فــي الــبيان أنــتم بــه مــؤمــنون إلــى حــني مــا يشــرق شــمس الــبهاء 
ذلك ظهور اهلل إن تعمُلنَّ به ملؤمنون وأنتم في الرّضوان خالدون وإالّ أنتم فانيون... من أّول 
مــا تــطلع شــمس الــبهاء إلــى أن تــغرب خــير فــي كــتاب اهلل عــن كــل الــّليل إن أنــتم تــدركــون مــا 
خـــلق اهلل مـــن شـــيء إالّ لـــيومـــئذ إذ كـــّل لـــلقاء اهلل ثـــّم رضـــائـــه يـــعملون... فـــاســـتحي عـــن اهلل وال 
تــجعل لــه شــريــكا فــي املــلك إنّــه كــان واحــًدا فــي ذاتــه وكــان اهلل عــلى مــا أقــول شــهيد... طهّــــر 
نـفسك عـن الـّدنـيا وال تـقل مـا ال عـلمته وال تـذكـر مـا ال عـرفـته فـاعـرف حـّدك ومـقدارك وال تـجاوزْ 

عن شأنك...
كتاب بديع، ص 219 – 221

5 شهر الكمال 5 آب/أغسطس

 !١۱٤٠۰



أن يــا زيــن املــقّربــني فــلّما حــضر بــني يــدّي الــعرش كــتابــك وســألــت فــيه مــا ســألــت عــن اهلل ربّــك 
ورّب الـــــــعاملـــــــني فـــــــي الّـــــــذيـــــــن هـــــــم اسْـــــــــــتُْشِهدوا فـــــــي ســـــــبيل اهلل ووفّـــــــوا بـــــــميثاقـــــــهم وكـــــــانـــــــوا مـــــــن 
املســتشهديــن وقــد اســتجبنا لــك مــا ســألــت عــن اهلل ربّــك ورّب آبــائــك األّولــني ونــزّلــنا لــكّل واحــد 
مــنهم آيــات مــحكمات ومشــرقــات الّــتي لــن يــعادل بحــرف مــنها كــل مــا خــلق فــي اإلبــداع وذّوت 
فـي االخـتراع إن أنـت مـن الـعارفـني وقـّدرنـا لـكّل واحـد مـنهم فـي الـرّفـيق األعـلى مـقام عـزّ رفـيع 
تــاهلل الــحّق إذا تشهــدهــم عــني اهلل ويُــنِزل عــليهم فــي كــّل حــني رحــمًة بــعد رحــمة ثــّم فــضالً مــن 
بــعد فــضل كــذلــك يُــنزل اهلل بــدايــع الــفضل عــلى الّــذيــن اســتشهدوا فــي ســبيله ويــبعثهم بــالــحقّ 
مــرّة أخــرى، ويــجعلهم أئــّمة عــلى الــخاليــق أجــمعني أولــئك يــتوارثــون املــلك مــن لــدى اهلل املــقتدر 
الـعزيـز الـقديـر ويـحكمون عـلى األرض بـأمـر مـن لـدى اهلل ربّـك ويـنطقون بـما يـنطق الـّروح فـي 

صدورهم املمرّد املنير...
مائدة آسماني ج8، ص 166 – 167

6 شهر الكمال 6 آب/أغسطس

 !١۱٤١۱



... أن يــا أحــمد ال تــنسى فــضلي فــي غــيبتي ثــّم ذكــر أيّــامــي فــي أيــامــك ثــّم كــربــتي وغــربــتي 
فــي هــذا الــّسجن الــبعيد وكــن مســتقيًما فــي حــبّي بــحيث لــن يــحّول قــلبك ولــو تــضرب بــسيوف 
األعـــداء ويـــمنعك كـــّل مـــن فـــي الـــّسموات واألرضـــني وكـــن كـــشعلة الـــنّار ألعـــدائـــي وكـــوثـــر الـــبقاء 
ألحــــبّائــــي وال تــــكن مــــن املــــمتريــــن وإن يــــمّسك الحــــزن فــــي ســــبيلي أو الــــذّلّــــة ألجــــل اســــمي ال 
تــضطرب فــتوكّـــل عــلى اهلل ربّــك ورّب آبــائــك األّولــني ألّن الــنّاس يــمشون فــي ســبل الــوهــم ولــيس 
لـهم مـن بـصر لـيعرفـوا اهلل بـعيونـهم أو يـسمعوا نـغماتـه بـآذانـهم وكـذلـك أشهـدنـاهـم إن أنـت مـن 

الّشاهدين...
لوح أحمد، نسائم الرّحمن، ص26 – 27

7 شهر الكمال 7 آب/أغسطس

 !١۱٤٢۲



... وإنّــا أرجــعناك إلــى محــّلك فــضالً عــلى أمّـــك ألنّــا وجــدنــاهــا فــي حــزن عــظيم إنّــا وصّــــــــــيناكــم 
فـي الـكتاب بـأن ال تـعبدوا إالّ اهلل وبـالـوالـديـن إحـسانـا كـذلـك قـال الـحّق وقـضي الـحكم مـن لـدن 
عـــزيـــز حـــكيم ولـــذا أرجـــعناك إلـــيها واخـــتك لـــكي تـــقّر عـــينها وتـــكون مـــن الـــّشاكـــريـــن قـــل يـــا قـــوم 
عــزّزوا أبــويــكم ووقّــروهــما يــذلــك يــنزل الــخير عــليكم مــن ســحاب رحــمة ربّــكم الــعلي الــعظيم إنّــا 
ملّا اطّلعنا بحـزنـها لـذا أمـرنـاك بـالـرّجـوع رحـمة مـن لـدنّـا عـليك وعـليها وذكـرى لـآلخـريـن إيّـاكـم أن 
تـــرتـــكبوا مـــا يحـــزن بـــه آبـــائـــكم وأمّــــهاتـــكم أن أســـلكوا ســـبيل الـــحّق وإنّـــه لســـبيل مســـتقيم وإن 
يـخيّركـم أحـد فـي خـدمـتي وخـدمـة آبـائـكم وأمّــهاتـكم أن اخـتاروا خـدمـتهم ثـّم اتّخـذوا بـها إلـيّ 

سبيل كذلك نصحناك وأمرناك أن اعمل بما أمرت من لدن ربّك العزيز الجميل...
مائدة آسماني ج8، ص 185 – 186

8 شهر الكمال 8 آب/أغسطس

 !١۱٤٣۳



... يـــا معشـــر الـــعلماء أنـــتم لـــو تـــجتنبون الخـــمر وأمـــثالـــها عـــّما نـــهيتم عـــنه فـــي الـــكتاب هـــذا لـــم 
يـكن فخـرًا لـكم ألّن بـارتـكابـها تـضيع مـقامـاتـكم عـند الـنّاس وتـبّدل أمـوركـم وتهـتك أسـتاركـم بـل 
الفخـر فـي إذعـانـكم كـلمة الـحّق وانـقطاعـكم فـي السّــــــر والجهـر عـّما سـوى اهلل الـعزيـز الـقديـر. 
طـوبـى لـعالـم مـا جـعل الـعلم حـجابًـا بـينه وبـني املـعلوم وإذا اتـى الـقيّوم أقـبل إلـيه بـوجـه مـنير. 
إنّـــه مـــن الـــعلماء يســـتبركـــّن بـــأنـــفاســـه أهـــل الـــفردوس ويســـتضيئّن بـــنبراســـه مـــن فـــي الـــّسموات 
واألرضــني. إنّــه مــن ورثــة األنــبياء مــن رآه قــد رأى الــحّق ومــن أقــبل إلــيه أقــبل إلــى اهلل الــعزيــز 
الـحكيم. أن يـا مـطالـع الـعلم إيّـاكـم أن تـتغيّروا فـي أنـفسكم ألّن بـتغييركـم يـتغيّر أكـثر الـعباد. 
إّن هـــذا ظـــلم مـــنكم عـــلى أنـــفسكم وعـــلى الـــعباد ويشهـــد بـــذلـــك كـــّل عـــارٍف خـــبير. مـــثلكم كـــمثل 

عني إذا تغيّرت تتغيّر األنهار املنشعبة منها اتّقوا اهلل وكونوا من املتّقني...
كتاب مبني، ص 33

9 شهر الكمال 9 آب/أغسطس

 !١۱٤٤



... يـا محـمد قـبل رضـا تـاهلل الـحّق قـد ظهـر الـوعـد وأتـى املـوعـود ويـنطق فـي قـطب الـعالـم إنّـه ال 
إلـــه إالّ أنـــا املـــهيمن الـــقيّوم. قـــد خـــلقت الخـــلق لهـــذا الـــيوم وبشّــــــــرتـــهم بهـــذا الـــظّهور الّــــذي فـــيه 
نـطقت الـحصاة املـلك ملـنزّل اآليـات وهـدر الـعندلـيب عـلى األغـصان الـعظمة هلل رّب مـا كـان ومـا 
يـكون. مـن الـنّاس مـن جـادل بـآيـات اهلل وأنـكر بـرهـانـه ومـنهم مـن افـترى عـليه مـن دون بـيّنة وال 
كــــتاب مــــعلوم. ومــــنهم مــــن أفــــتى عــــليه كــــذلــــك نــــطق لــــسان الــــوحــــي اذ كــــان فــــي هــــذا الــــّسجن 
املــمنوع. كــم مــن عــالــم مــنع عــن املــعلوم بــما اتّــبع الــظّنون وكــم مــن أمّـــيّ ســرع وفــاز بــرحــيقي 
املــختوم. هــذا يــوم فــيه يــنطق لــسان الــظّهور وظهــر مــا أخــبر بــه اهلل بــلسان الــرّســول يــوم يــقوم 

النّاس لرّب الغيب والّشهود. دع األذكار كّلها وتمّسك بهذا الذّكر العزيز املحبوب...
آثار قلم أعلى ج6، ص188

10 شهر الكمال 10 آب/أغسطس

 !١۱٤٥



... فـّكر فـي نـفسك أقـل مـن آن هـل سـمعت ظـهورًا أعـظم مـن هـذا أو مـن آيـات أكـبر عـّما نـزلـت 
بـالـحّق إذًا فـانـطق عـلى الـّصدق الـخالـص وكـن مـن الّـذيـنهم تـوجّــــهوا إلـى املـنظر األكـبر فـي يـوم 
الّــذي انــقلبت فــيه وجــوه الــخالئــق أجــمعني وإن تــخاف مــن إيــمانــكم خــذ هــذا الــّلوح ثــم احــفظه 
فــي جــيب تــوكّـــلك وإذا دخــلت مــوقــف الحشــر فــي يــوم الّــذي فــيه يــبعث كــّل املــمكنات تــلقاء وجــه 
ربّــك مــن نــفحاتــه الــبديــع املــنيع ويــسئلك اهلل بــأّي حــّجة آمــنت بهــذا الــظّهور اذًا فــأَخــرج الــّلوح 
وقــل بهــذا الــكتاب املــنزل املــبارك الــقديــم ثــم اقــرأ مــا نــزّل فــيه تــلقاء وجــه ربّــك مــقّر الّــذي تشهــد 
فـيه كـّل الـنّبيني واملـرسـلني تـاهلل إذا تـمّد أيـادي الـكّل إلـيك ويـأخـذُّن الـّلوح ويـضُعنّه عـلى عـيونـهم 
شـوقًــا لـلقائـي وشـغفًا لـحبّي ويجـُدنَّ مـنه روائـح قـدسـي الـعزيـز املـنيع كـذلـك فـّصلنا لـك اآليـات 

لتطمئّن في نفسك وتكون من املطمئننّي...
كتاب بديع، ص 31 – 32

11 شهر الكمال 11 آب/أغسطس

 !١۱٤٦



... كــّل هــالــك إالّ الّـــذيــنهم تــمّسكوا بــفُْلك الــقدم فــي هــذا الــظهور األعــظم وإنّــهم ألهــل ســفينة 
الـــقدس عـــند اهلل املـــقتدر الـــعلي الـــعظيم ومـــن تـــمّسك بهـــذا الـــفلك فـــقد نـــجى ومـــن أعـــرض فـــقد 
غـرق وإّن هـذا لـتنزيـٌل مـن لـدن عـليم خـبير قـولـه جـّل إجـاللـه وعـظم اسـتقاللـه يـا مـأل األنـوار إنّـا 
نـحن تـاهلل الـحّق مـا نـنطق عـن الـهوى ومـا نـنزل حـرفًـا مـن ذلـك الـكتاب إالّ بـإذن اهلل الـحّق اتـّقوا 
وا فـــي أمـــر اهلل فـــإّن ســـّر هـــذا الـــباب مســـتورًا تـــحت عـــماء السّـــــــطر ومـــرقـــومًــــا فـــوق  اهلل وال تـــشكُّ
حــجاب السّــــــتر بــأيــدي اهلل ربِّ السّــــــتر والسّــــــطر ولــقد خــلق اهلل فــي حــول ذلــك الــباب بــحورًا مــن 
مــاء األكــسير محــمّر بــالــّدهــن الــوجــود وحــيوانًــا بــالــثّمرة املــقصود وقــّدر اهلل لــه ســفنًا مــن يــاقــوتــة 
الــــرّطــــبة الحــــمراء وال يــــركــــب فــــيها إال أهــــل الــــبهاء بــــإذن اهلل الــــعلي وهــــو اهلل قــــد كــــان عــــزيــــزًا 
وحــكيًما هــنالــك عــرش اهلل مــالئــكة الــعماء فــي األنــفس الــثّمان وقــد كــان الــحكم فــي أّم الــكتاب 

مشهودا...
كتاب بديع، ص 223 – 224

12 شهر الكمال 12 آب/أغسطس

 !١۱٤٧۷



... يـا أحـبائـي إذا سـمعتم رزايـائـي الّـتي ال مـثل لـها فـي اإلبـداع ال تحـزنـوا ألنّـا خُــلقنا لـلباليـا 
وجـــعلها اهلل دهـــنًا لهـــذا املـــصباح فـــهنيئًا ملـــن يـــعرف لـــحن الـــقول ويـــأخـــذه نـــفحات كـــلمات هـــذا 
الــغالم الّــذي كــان هــدفًــا لــسهام األنــام فــي ســبيل اهلل قــل إّن هــذا غــالم لــو يــغرقــونــه فــي البحــر 
يســــبح مــــع الــــحيتان ولــــو يــــنصبون رأســــه عــــلى الــــّسنان لــــيذكــــر بــــني الــــعباد ربّــــه الــــرّحــــمن ولــــو 
يــقطعون أعــضائــه كــّل عــضو مــنه يــنادي قــد فــزت بــما هــو أمــلي ورجــائــي. أنــتم يــا أحــبّائــي ال 
تحـــــزنـــــوا ثـــــّم اســـــلكوا عـــــلى أثـــــري وتـــــمّسكوا بـــــعروة اهلل. لـــــو يـــــكشف الـــــغطاء لـــــتفدون أنـــــفسكم 
الســتماع كــلمة الّــتي يخــرج مــن فــم املــحبوب ويــأخــذكــم جــذب االشــتياق عــلى شــأن ال يــمنعكم 

الّسالسل وضوضاء أهل النّفاق عن التّوّجه إلى نيّر اآلفاق...
آثار قلم أعلى ج6، ص49 – 50

13 شهر الكمال 13 آب/أغسطس

 !١۱٤٨۸



ا مـتكّلًما  ا مـصرخًـــا مـصحًّ ... بـأنّـا كـنّا مـوقـنًا مـعترفًـا مـذعـنًا نـاطـًقا ذاكـرًا قـائـالً مـناديًـا مـضجًّ
ا بــأعــلى الــّصوت بــأنّــه هــو رّب األعــلى وســدرة املــنتهى وشجــرة الــقصوى ومــلكوت  مــبّلًغا مــعجًّ
الـــعلى وجـــبروت الـــعماء والهـــوت الـــبقاء وروح الـــبهاء وســـّر األعـــظم وكـــلمة األتـــمِّ ومظهـــر الـــقدم 
وهــــيكل األكــــرم ورمــــز املــــنمنم ورّب األمــــم والبحــــر املــــلتطم وكــــلمة الــــعليا ودرّة األولــــى وصــــحيفة 
املـكنون وكـتاب املخـزون جـمال األحـديّـة ومظهـر الـُهويّـة ومـطلع الـّصمديّـة لـواله مـا ظهـر الـوجـود 
ومــا عُـــرِف املــقصود ومــا بــرز جــمال املــعبود تــاهلل بــاســمه قــد خــلقت الــّسماء ومــا فــيها واألرض 
ومـــن عـــليها وبـــه مـــّوجـــت الـــبحار وجـــرت األنـــهار وأثـــمرت األشـــجار وبـــه حـــّققت األديـــان وظهـــر 
جــمال الــرّحــمن فــواهلل لــو نــِصفُه إلــى آخــر الّـــذي ال آخــر لــه لــن يــسكِّن فــؤادي مــن عــطش حــبّ 

ذكر أسمائه وصفاته فكيف نفسه املقّدس العزيز الجميل...
كتاب بديع، ص 43 – 44

14 شهر الكمال 14 آب/أغسطس

 !١۱٤٩۹



هو اهلل تعالى شأنه القدرة واالستجالل
أن يـا رحـيم (تـاهلل) قـد بـقيُْت وحـيًدا ثـّم فـريـًدا وإذا أكـون فـي فـم الـثّعبان ويشهـد بـذلـك لـسان 
الـرّحـمن إن أنـت بـذلـك عـليًما وورد عـليّ فـي كـّل حـني مـا اصـفرّت عـنه وجـوه املـقّربـني ولـو أريـد 
أن أذكــره لــن يجــري مــن الــقلم وكــان اهلل عــلى مــا أقــول شــهيًدا وإنّــك انــت فــاســتقم عــلى حــبّك 
مــوالك بــحيث ال يــزلّـــك وســاوس الــشيطان ألنّــه قــد ظهــر بــجنود الشّـــــــرك وكــذلــك كــان األمــر فــي 
ألــــواح الــــقضاء مــــن قــــلم اإلمــــضاء مســــطورًا. قــــم عــــلى األمــــر بــــإذْن مــــن لــــدنّــــا ثــــّم انــــقطع عــــن 

العاملني جميًعا.
آثار قلم أعلى ج6، ص 320 – 321

15 شهر الكمال 15 آب/أغسطس

 !١۱٥٠۰



ســبحانــك الّــلهّم يــا إلــهي ال تــأخــذْنــا بــما اكتســبت أيــديــنا ثــّم اغــفر عــنّا خــطيّاتــنا ثــّم اعــُف عــنّا 
وارحــمنا إنّــك أهــل الــجود والــجبروت وأهــل الــفضل واملــلكوت تــعلم خــافــية كــّل نــفس وإنّــك أنــت 
الــحّق عــالّم الــغيوب وال تحــرمــنّا يــا إلــهنا عــن نــفحات قــدســك ثــّم ثــبّتنا عــلى أمــرك ثــّم اجــعل لــنا 
قـدم صـدق عـندك وهَـــب لـنا مـن لـدنـك رحـمة وألـحقنا بـعبادك الّــذيـنهم بـجناحـني الـعزّ فـي هـواء 
الـــقدس يـــطيرون أي رّب ال تحـــرمـــنا عـــن أمـــرك وال تُـــيأســـنا عـــن روحـــك ثـــّم وفّـــقنا يـــا إلـــهي عـــلى 

عرفانك في هذه الكلمة املستور.
آثار قلم األعلى، مجموعة مناجات ج1، ص 20 – 21

16 شهر الكمال 16 آب/أغسطس

 !١۱٥١۱



... فــانــظروا إلــى الحجــر األســود الّـــذي جــعله اهلل مــقبل الــعاملــني. هــل يــكون هــذا الــفضل مــن 
نـــفسه ال ونـــفسي وهـــل يـــكون هـــذا الـــعزّ مـــن ذاتـــه ال وذاتـــي الّـــذي عجـــز عـــن عـــرفـــانـــه مـــن فـــي 
الــــعاملــــني. كــــذلــــك فــــانــــظر فــــي املسجــــد األقــــصى واألمــــاكــــن الّـــــتي جــــعلناهــــا مــــطاف مــــن فــــي 
األطـراف واألقـطار لـم يـكن شـرفـها مـنها بـل بـما تنسـب إلـى مـظاهـرنـا الّــذيـن جـعلناهـم مـطالـع 
وحـــينا بـــني الـــعباد إن أنـــتم مـــن الـــعاملـــني. وفـــي كـــّل ذلـــك لـــحكمة ال يـــعلمها إالّ اهلل أن اســـئلوه 
لــيبنّي لــكم مــا أراد إنّــه بــكّل شــيٍء عــليم... قــل يــا قــوم إنّــا أمــرنــاكــم فــي األلــواح بــأن تــقّدســوا 
أنـفسكم حـني الـظّهور عـن األسـماء وعـن كـّل مـا خـلق بـني األرض والّـسماء لـينطبع فـيها تجـّلي 
شــمس الــحّق مــن أفــق مــشيّة ربّــكم الــعزيــز الــعظيم. وأمــرنــاكــم بــأن تطهّـــروا نــفوســكم عــن حــبّ 
مـن عـلى األرض وبـغضهم لـئالّ يـمنعكم شـيء عـن جـهة ويـضطرّكـم إلـى جـهة أخـرى وكـان هـذا 

من أعظم نصحي لكم في كتاٍب مبني...
كتاب مبني، ص 34

17 شهر الكمال 17 آب/أغسطس

 !١۱٥٢۲



... بـــــك إرتـــــفع عـــــلم االســـــتقالل عـــــلى أعـــــلى الـــــجبال وتـــــمّوج بحـــــر اإلفـــــضال يـــــا ولـــــه الـــــعاملـــــني. 
بـوحـدتـك أشـرقـت شـمس الـتّوحـيد وبـغربـتك زيّـن وطـن التّجـريـد أن اصـطبر يـا غـريـب الـعاملـني. 
قــد جــعلنا الــذّلــة قــميص الــعزّة والــبليّة طــراز هــيكلك يــا فخــر الــعاملــني. تــرى الــقلوب مــلئت مــن 
الـبغضاء ولـك اإلغـضاء يـا سـتّار الـعاملـني. إذا رأيـت سـيفًا أن أقـبل إذا طـار سـهٌم أن اسـتقبل 
يـا فـداء الـعاملـني. أتـنوح أو أنـوح بـل أصـيح مـن قـّلة نـاصـريـك يـا مـن بـك ارتـفع نـوح الـعاملـني قـد 
سـمعُت نـداءك يـا مـحبوب األبـهى إذًا أنـار وجـه الـبهاء مـن حـرارة الـبهاء وأنـوار كـلمتك الـنّوراء 

وقام بالوفاء في مشهد الفداء ناظرًا رضاءك يا مقّدر العاملني...
لوح االحتراق، أبواب امللكوت، ص 58

18 شهر الكمال 18 آب/أغسطس

 !١۱٥٣۳



سـبحانـك الّـلهم ألشهـدنّـك وكـّل شـيٍء عـلى أنّـك أنـت اهلل ال إلـه إالّ أنـت لـم تـزل كـنت مـقّدسًـــــا عـن 
ذكـر شـيٍء وبـذلـك تـكون بـمثل مـا قـد كـنت مـن قـبل ال إلـه إالّ أنـت وإلـيك املـصير أسـألـك الّــلهمّ 
يـا إلـهي بـأن تـحفظ حـامـل تـلك الـورقـة الـبيضاء مـن شـرٍّ وبـالٍء وطـاعـون ووبـاء وإنّـك مـن تـشاء 
فإنّك أحطت كّل شيٍء علًما أودعت نفسي تحت حفظك وحمايتك فاحفظه يا حفاّظ العاملني.

أبواب امللكوت، ص 63

19 شهر الكمال 19 آب/أغسطس

 !١۱٥٤



... أوصــيكم يــا أحــبّائــي بــاإلســتقامــة الــكبرى أن اذكــروا إذ قــال الــرّســول إنّــها شــيّبتني كــذلــك 
يــذكّــــركــم الــنّاصــح األمــني كــم مــن ذئــب يظهــر بــلباس اإلنــسان أن اعــرفــوا وال تــتّبعوا كــّل مــّكار 
أثــيم، إّن الّــذي اســتقام عــلى األمــر إنّــه مــن أهــل الــبهاء فــي لــوحٍ عــظيم إّن األمــر عــظيم عــظيم 
والـــنّفس أمّــــارة أمّــــارة، نـــسأل اهلل بـــأن يـــحفظ الـــكّل مـــن لـــهيبها إنّـــه عـــلى كـــّل شـــيٍء قـــديـــر. أن 
انـظر ثـّم اذكـر إذ دخـل نـقطة األولـى والّــذيـن مـعه فـي الـّسجن أنـكره عـّدة مـعدودات جهـرة مـن 
الّــذيـن آمـنوا إالّ مـن طـلع مـن أفـق االسـتقامـة واسـتشهد مـع مـواله عـليه بـهائـي وبـهاء مـن فـي 

الّسموات واألرضني ما وفى بامليثاق إالّ أحد منهم كذلك ورد على محبوب العاملني...
آثار قلم أعلى ج6، ص 13 – 14

1 شهر األسماء 20 آب/أغسطس

 !١۱٥٥



بسم اهلل الفرد بال مثال
سـبحانـك الّـلهم يـا إلـهي تـرى كـيف أحـاطـت الـباليـا عـبادك فـي كـّل األطـراف وكـّل قـامـوا عـليهم 
بــاالعــتساف، فــوعــزّتــك لــو يــجتمع عــلينا أشــقياء األرض كــّلهم ويحــرقــونــنا بــأشــّد مــا يــمكن فــي 
اإلبـــداع ال يـــحّول أبـــصارنـــا عـــن الـــنّظر إلـــى أفـــق اســـمك الـــعليّ األعـــلى وال يـــقّلب قـــلوبـــنا عـــن 
الـتّوجّــــه إلـى مـنظرك األبـهى، فـوعـزّتـك إّن الـّسهام فـي سـبيلك ديـباٌج لـهيكلنا والـرّمـاح فـي حـبّك 
حـريـٌر ألبـدانـنا، فـوعـزّتـك ال يـنبغي ألحـبّائـك إالّ مـا سـطر مـن قـلم تـقديـرك فـي هـذا الـّلوح الـعزيـز 

العظيم، والحمد لنفسك في كّل األحوال وإنّك أنت العليم الحكيم.
أدعية مباركة، ص 98 – 99

2 شهر األسماء 21 آب/أغسطس

 !١۱٥٦



وإنّـك إن ال تـعرفـنا نـحن نـعرّفـك أنـفسنا لـتطّلع وتـكون مـن الـعاملـني نـحن عـباد الّــذيـن جـعل اهلل 
أبـصارنـا حـديـًدا وعـرفـناه بـنفسه وانـقطعنا عـن الـعاملـني ومـا مـنعنا مـنع مـانـع وال مـكر مـاكـر وال 
خــدع خــادع وال ريــب قــلوب املــغّلني نحــمد اهلل بــما عــرّفــنا نــفسه الّــذي كــان مــوعــوًدا فــي ألــواحــه 
املـقّدس املـحكم الـبديـع ومـا مـنعنا عـن عـرفـانـه حـجبات الّـذيـنهم كـفروا بـاهلل ثـّم سـبحات الّـذيـنهم 
أشـركـوا بـنفسه الـواحـد الـفرد الـعزيـز الحـميد... إذا ظهـر الشّـــــّط هـل يـليق ألحـد أن يـلتفت إلـى 
مـاء الـغديـر إذًا فـأنـصف يـا أيّـها الـغافـل الّـذي بـغفلتك نـاح كـّل شـيء ولـو أنّـك أنـت فـي حـجاب 
غـليظ وإذا تـمّوج بحـر األعـظم هـل يـتوجّــــه الـعاقـل إلـى سـراب بـقيعة ال فـوربّـنا الـرّحـمن الـرّحـيم 
ولكن أنت لن تجد ما نذكر ألّن قلبك صار محروًما من نفحات اهلل املقتدر العليّ الحكيم...

كتاب بديع، ص 335

1 شهر األسماء 20 آب/أغسطس

 !١۱٥٧۷



... تــــاهلل الــــحق لــــو يغســــل أحــــد أرجــــل الــــعالــــم ويــــعبد اهلل عــــلى األدغــــال والــــّشواجــــن والــــجبال 
والـقنان والـّشناخـيب وعـند كـّل حجـٍر وشجـٍر ومـدٍر وال يـتضّوع مـنه عـرف رضـائـي لـن يُـقبل أبـًدا 
هــذا مــا حــكم بــه مــولــى األنــام. كــم مــن عــبٍد اعــتزل فــي جــزائــر الــهند ومــنع عــن نــفسه مــا أحــّله 
اهلل لـه وحـمل الـّريـاضـات واملـشّقات ولـم يُـذكـر عـند اهلل مـنزل اآليـات. ال تـجعلوا األعـمال شـرك 
اآلمــال وال تحــرمــوا أنــفسكم عــن هــذا املــآل الّـــذي كــان أمــل املــقّربــني فــي أزل اآلزال. قــل روح 
األعـمال هـو رضـائـي وعـّلق كـّل شـيٍء بـقبولـي اقـرأوا األلـواح لـتعرفـوا مـا هـو املـقصود فـي كـتب 
اهلل الــعزيــز الــوهّـــاب. مــن فــاز بــحبّي حــّق لــه أن يــقعد عــلى ســريــر الــعقيان فــي صــدر اإلمــكان 

واّلذي ُمنع عنه لو يقعد على التّراب إنّه يستعيذ منه إلى اهلل مالك األديان...
كتاب األقدس، ص 11

4 شهر األسماء 23 آب/أغسطس

 !١۱٥٨۸



... قــل قــد ارتــفع نــداء الــرّحــمن وعــن ورائــه نــداء الــّشيطان فــطوبــى ملــن ســمع نــداء اهلل وتــوجّـــــه 
إلـى جـهة الـعرش مـنظر قـدٍس كـريـم ومـن كـان فـي قـلبه أقـّل مـن خـردل حـّب دونـي لـن يـقدر أن 
يــدخــل مــلكوتــي. وبــرهــانــي مــا يظهــر مــن أنــامــلي املــقّدس الــعليم الــحكيم. قــل الــيوم يــوم الّــذي 
فــيه ظهــر فــضل األعــظم ولــم يــكن شــيٌء ال فــي الــّسموات الــُعلى وال فــي األراضــي األدنــى إالّ 
وقــد يــنطقنَّ بــذكــرى ويــغردنَّ عــلى ثــناء نــفسي إن أنــتم مــن الــّسامــعني. أن يــا هــيكل الــظّهور 
فـانـفخ فـي الـّصور ثـّم أن يـا هـيكل األسـرار قـرّب أنـامـل الـقدس بـاملـزمـار عـلى اسـمي املـختار 
ثـّم أن يـا حـوريّـة الـفردوس أن اخـرجـي مـن غـرف الـقدس ثـّم أخـبري طـلعات األنـس بـأّن اهلل قـد 
ظهـر مـحبوب الـعاملـني ومـقصود الـعارفـني ومـعبود مـن فـي الـّسموات واألرض ومـسجود األّولـني 

واآلخرين...
آثار قلم األعلى ج4، ص 300

5 شهر األسماء 24 آب/أغسطس

 !١۱٥٩۹



... كـــــنت نـــــائـــــًما فـــــي لـــــيلة الـــــبلماء بـــــعد عـــــفراء إذا رأيـــــت بـــــأن اجـــــتمعت فـــــي حـــــولـــــي الـــــنّبيّون 
واملـرسـلون وهـم قـد جـلسوا فـي أطـرافـي وكـّلهم يـنوحـون ويـبكون ويـصرخـون ويـضّجون وإنّـي 
تـحيّرت فـي نـفسي فـسألـت عـنهم إذا اشـتّد بـكاؤهـم وصـريـخهم وقـالـوا لـنفسك يـا سـّر األعـظم 
ويـا هـيكل الـقدم وبـكوا عـلى شـأن بـكيت بـبكائـهم وإذًا سـمعت بـكاء أهـل مـإل األعـلى وفـي تـلك 
الـحالـة خـاطـبونـي وقـالـوا قـد عـظم بـالؤك يـا سـدرة املـنتهى وكـبر قـضاؤك يـا سـّر اآلخـرة واألولـى 
عــــليك بــــالــــصبّر يــــا آيــــة الــــكبرى وظــــهور نــــقطة األولــــى ثــــّم عــــليك بــــالــــّصبر يــــا شجــــرة الــــقصوى 
وظــهور الــقضاء فــي مــلكوت اإلمــضاء فــسوف تــرى بــعينيك مــا ال رآه أحــد مــن معشــر الــنّبينّي 
وتشهـــد مـــا ال شهـــده أحـــد مـــن الـــعاملـــني وتـــسمع مـــا ال ســـمعه أذن األصـــفياء واألوّداء فـــصبرًا 
صــبرًا يــا ســّر اهلل املــكنون ورمــز املخــزون وكــلمته املــحتوم وكــتابــه املــختوم وكــنت مــعهم فــي تــلك 
الــّليلة خــاطــبتهم وخــاطــبونــي إلــى أن قــرب الفجــر وأرفــعت رأســي عــن الــنّوم وكــنت مــتفّكرًا فــي 

نفسي ما بالء الذّي ما شهده أحٌد في اإلبداع...
كتاب بديع، ص 323 – 324

6 شهر األسماء 25 آب/أغسطس

 !١۱٦٠۰



... قــل قــد حــرم عــليكم الــزّنــا والّـــلواط والــخيانــة أن اجــتنبوا يــا معشــر املــقبلني تــاهلل قــد خــلقتم 
لــتطهير الــعالــم مــن رجــس الــهوى هــذا مــا يــأمــركــم بــه مــولــى الــورى إن أنــتم مــن الــعارفــني، مــن 
ينسـب نـفسه إلـى الـرّحـمن ويـرتـكب مـا عـمل بـه الـّشيطان إنّـه لـيس مـنّي يشهـد بـذلـك كـّل الـنّواة 
والـحصاة وكـّل األشـجار واألثـمار وعـن ورائـها هـذا الـّلسان الـنّاطـق الـّصادق األمـني... إيّـاكـم 
أن تـــبّدلـــوا خـــمر اهلل بخـــمر أنـــفسكم ألنّـــها يـــخامـــر الـــعقل ويـــقّلب الـــوجـــه إلـــى وجـــه اهلل الـــعزيـــز 
الـبديـع املـنيع وأنـتم ال تـتقّربـوا بـها ألنّـها حـرّمـت عـليكم مـن لـدى اهلل الـعلي الـعظيم أن اشـربْـن 
يـا إمـاء اهلل خـمر املـعانـي مـن كـؤوس الـكلمات ثـّم اتـركْــن مـا يـكرهـه الـعقول ألنّـها حـرّمـت عـليُكنّ 
فــــي األلــــواح والــــزّبــــرات... أن اســــكْرَن بخــــمر مــــحبّة اهلل ال بــــما يــــخامــــر بــــه عــــقولــــُكّن يــــا أيّــــتها 

القانتات إنّها حرّمت على كّل مؤمٍن ومؤمنة...
الحياة البهائية، ص 90

7 شهر األسماء 26 آب/أغسطس

 !١۱٦١۱



فشرب بالء الّدهر عن كّل كأسة
وسقي دماء القهر عن دم مهجة
وقطع الرّجا عن مّس كّل راحة

وقمع القضاء عن طمع كّل حاجة
سفْك الّدماء في مذهب العشق واجب

وحْرق الحشا في الحّب من أّول بيعتي
يقظ اّلليالي من لدغ كّل ملدغ

وشتم التّوالي في كّل يومة
وعن سنّتي سّم الردى كشربة
وعن مّلتي قهر القضاء كشفقة

نارك نوري وقهرك بغيتي
وبطشك راحتي وحكمك منيتي

قصيدة عزّ ورقائيّة، الحياة البهائية، ص 46

8 شهر األسماء 27 آب/أغسطس

 !١۱٦٢۲



... يـا أهـل الـبهاء قـومـوا عـلى الـثّناء بـني األرض والـّسماء ثـّم انـطقوا بـما نـطقت سـدرة املـنتهى 
إنّـه ال إلـه إالّ هـو املـقتدر الـعزيـز الـقديـر. تـقّربـوا إلـى الـنّار الّـتي أوقـدنـاهـا مـن إصـبع االقـتدار 
لتحـــِدث فـــي قـــلوبـــكم حـــرارة ذكـــر اســـمي الـــبديـــع إنّـــها لحـــرارة ال تـــطفيها بـــرودة اإلشـــارات وال 
هــــمسات املــــذنــــبني طــــوبــــى لــــرِجْــــــٍل اســــتقام فــــي هــــذا األمــــر املــــنيع ولــــلساٍن نــــطق فــــي ذكــــر اهلل 
مـنقطًعا عـن الـعاملـني. قـل إيّـاكـم أن تـبطلوا أعـمالـكم بـما يـأمـركـم أهـواؤكـم أن اتـركـوا مـا تـنكره 
عـقولـكم ثـّم اتّـبعوا مـا أمـرتـم بـه مـن لـدن ربّـكم الـعزيـز الـقديـر. طـوبـى ملـن فـاز بـالـعقل وعـرفـه عـّما 

دونه ويل ملن نبذه عن وراه أال إنّه من الجاهلني...
آثار قلم أعلى ج6، ص 12 – 13

9 شهر األسماء 28 آب/أغسطس

 !١۱٦٣۳



... حــــينئٍذ يــــقول يــــا مــــأل الــــبيان إّن هــــذا رأســــي قــــد كــــان عــــريًّــــا بــــني الــــّسموات واألرض وكــــان 
مــــنتظرًا ألســــيافــــكم اذًا فــــاضــــربــــوه كــــيف شــــئتم وال تــــكونــــّن مــــن املــــتوقّـــــفني وإّن هــــذا صــــدري 
مشـتاقًـا لـسهام الـبغضاء إذًا فـاضـربـوه كـيف أردتـم يـا مـأل املـفتريـن وإّن هـذا حنجـري يشـتاق 
خنجــركــم أن اقــطعوه ألنّــا أنــفقناه فــي ســبيل مــحبوبــي ومــحبوب الــعاملــني ونــشكره فــي كــّل ذلــك 
ونحــــمده وإنّــــه ملــــقصود روحــــي ومــــا ظهــــر ويظهــــر مــــن عــــنده قــــد كــــان مــــقصودي لــــو أنــــتم مــــن 
الــــّشاعــــريــــن... خــــف عــــن اهلل الّــــذي خــــلقك وكــــّل شــــيٍء وال تــــكن مــــن املــــفتريــــن عــــلى أنــــبياء اهلل 
وأمـنائـه وأصـفيائـه فـوالّــذي نـفسي بـيده كـّل واحـٍد مـنهم فـي كـّل يـوم يـنادي ربّـه ويـقول يـا لـيت 
لـــي ألـــف روحٍ وألـــف جســـٍد وألـــف نـــفٍس ألفـــديـــها فـــي ســـبيلك يـــا مـــحبوب الـــعاملـــني ويـــا مـــقصود 

املشتاقني ويا وله صدور العاشقني...
كتاب بديع، ص 303 – 304 ، 306

10 شهر األسماء 29 آب/أغسطس

 !١۱٦٤



بسمي البديع
كــتاب الــّصدق نــزّل بــالــحّق مــن لــدن عــالــم خــبير إنّــه لــرســول الــّصدق إلــى الــبالد لــيذكّـــر الــنّاس 
إلـى مـقامـه الـرّفـيع ويـعرّفـهم شـأنـه األعـلى ومـقرّه األبـهى ويـريـهم جـمالـه األبـدع ومـقامـه األرفـع 
وســلطانــه األمــنع األعــزّ الــبديــع، لــعمر اهلل إنّــه يــمشي وعــن يــمينه يــمشي اإلقــبال وعــن يــساره 
اإلطــمئنان وعــن أمــامــه أعــالم الــعزّة وعــن ورائــه جــنود الــوقــار يشهــد بــذلــك مجــري األنــهار إنّــه 
بـــكّل شـــيء عـــليم، إنّـــه يـــنادي ويـــقول يـــا معشـــر البشـــر إنّـــي جـــئتكم مـــن لـــدى الـــّصدق األكـــبر 
ألعــرّفــكم عــلّوه وســمّوه وجــمالــه وكــمالــه ومــقامــه وعــزّه وبــهائــه لــعّل تجــدون ســبيالً إلــى صــراطــه 
املسـتقيم، تـاهلل إّن الّـذي تـزيّـن بهـذا الـطّراز األّول إنّـه مـن أهـل هـذا املـقام املـنير، إيّـاكـم يـا قـوم 
أن تـــدعـــوه تـــحت مـــخالـــب الـــكذب، خـــافـــوا اهلل وال تـــكونـــوا مـــن الـــظّاملـــني مـــثله مـــثل الـــّشمس إذا 
أشـرقـت مـن أفـقها إذًا أضـاءت بـها اآلفـاق وأنـارت وجـوه الـفائـزيـن، إّن الّــذي مـنع عـنه إنّـه فـي 

خسران مبني...
الحياة البهائيّة، ص 42

11 شهر األسماء 30 آب/أغسطس

 !١۱٦٥



... قـــلنا يـــا كـــرمـــل احـــمدي ربّـــك قـــد كـــنت مـــحترقـــة بـــنار الـــفراق إذًا مـــاج بحـــر الـــوصـــال أمـــام 
وجــهك بــذلــك قــرّت عــينك وعــني الــوجــود وابــتسم ثــغر الــغيب والــّشهود طــوبــى لــِك بــما جــعلِك اهلل 
فـي هـذا الـيوم مـقّر عـرشـه ومـطلع آيـاتـه ومشـرق بـيّناتـه طـوبـى لـعبد طـاف حـولـِك وذكـر ظـهوركِ 
وبـروزِك ومـا فـزِت بـه مـن فـضل اهلل ربّـك خـذي كـأس الـبقاء بـاسـم ربّـك األبـهى ثـّم اشـكريـه بـما 
بــّدل حــزنــِك بــالسّــــــرور وهــّمِك بــالــفرح األكــبر رحــمًة مــن عــنده إنّــه يــحّب املــقام الّــذي اســتقّر فــيه 
عـرشـه وتشـرّف بـقدومـه وفـاز بـلقائـه وفـيه ارتـفع نـداؤه وصـعدت زفـراتـه يـا كـرمـل بشّـــــري صـهيون 
قـولـي أتـى املـكنون بسـلطاٍن غـلب الـعالـم وبـنوٍر سـاطـع بـه أشـرقـت األرض ومـن عـليها إيّـاِك أن 
تــكونــي مــتوقّـــفًا فــي مــقامــك أســرعــي ثــّم طــوفــي مــديــنة اهلل الّـــتي نــزّلــت مــن الــّسماء وكــعبة اهلل 
الّــتي كـانـت مـطاف املـقّربـني واملخـلصني واملـالئـكة الـعالـنْي وأحـّب أن أبشّــــــر كـّل بـقعة مـن بـقاع 
األرض وكـــّل مـــديـــنة مـــن مـــدائـــنها بهـــذا الـــظهور الّـــذي بـــه انجـــذب فـــؤاد الـــطّور ونـــادت السّـــــــدرة 

امللك وامللكوت هلل رّب األرباب...
لوح الكرمل، منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص 18 – 19

12 شهر األسماء 31 آب/أغسطس

 !١۱٦٦



... إنّـــك أيـــقن بـــأّن ربّـــك فـــي كـــّل ظـــهور يتجـــّلى عـــلى الـــعباد عـــلى مـــقدارهـــم مـــثالً فـــانـــظر إلـــى 
الــّشمس فــإنّــها حــني طــلوعــها عــن أفــقها تــكون حــرارتــها وأثــرهــا قــليلة وتــزداد درجــة بــعد درجــة 
ليسـتأنـس بـها األشـياء قـليالً قـليالً إلـى أن يـبلغ إلـى قـطب الـزّوال ثـّم تـنزل بـدرايـج مـقّدرة إلـى 
أن يـغرب فـي مـغربـها... وإنّـها لـو تـطلع بـغتًة فـي وسـط الـّسماء يـضّر حـرارتـها األشـياء كـذلـك 
فـــانـــظر فـــي شـــمس املـــعانـــي لـــتكون مـــن املـــطّلعني فـــإنّـــها لـــو تســـتشرق فـــي أّول فجـــر الـــظّهور 
بـاألنـوار الّـتي قـّدر اهلل لـها لـيحترق أرض الـعرفـان مـن قـلوب الـعباد ألنّـهم لـن يـقدُرّن أن يحـمُلنّ 

أو يستعكُسن منها بل يضطربُنَّ منها ويكونُنَّ من املعدومني...
منتخباتي از آثار حضرة بهاء اهلل، ص 63

13 شهر األسماء 1 أيلول/سبتمبر

 !١۱٦٧۷



... ولـو يـعذّبـك اهلل بـما آمـنت بـآيـاتـه فـي هـذا الـظّهور فـبأّي حـّجة يـعذّب الـذيـنهم مـا آمـنوا بـعليّ 
مـن قـبل ومـن قـبله بمحـمد رسـول اهلل ومـن قـبله بـعيسى ابـن مـريـم ومـن قـبله بـالـكليم ومـن قـبله 
بـالخـليل إلـى أن يـنتهي الـظّهورات إلـى الـبديـع األّول الّـذي خُــلق بـإرادة ربّـك الـقادر املـريـد. أن 
يـا اسـمي إّن األمـر أظهـر مـن أن يُـخفى وأبـني مـن أن يُسـتر ويسـتضيء كـالـّشمس فـي قـطب 
الـــزّوال. وإنّـــك لـــو تخـــّلص نـــفسك عـــن الـــحجبات لـــتصُل إلـــيه أقـــرب مـــن أن يـــرتـــّد بـــصرك إلـــى 
نفسك وإن هذا لحقٌّ يقني. اسمع قول من ينطق بالحّق وال تجادل بآيات اهلل بعد إنزالها ولو 
يـأمـرك بـذلـك كـّل الـعباد وال تـمنع نـفسك عـن فـضله ولـو يـمنعك عـن ذلـك كـّل الـثّقلني. فـانـظر أمـر 
ربّـك بـبصرك ثـّم اعـرفـه بـنفسك وروحـك ألّن عـرفـان غـيرك لـم يـكن دلـيالً لـك وإعـراض مـا سـواك 
لــم يــكن حــّجة عــليك. إيّــاك أن تــحتجب عــن الّـــذي لــو تــحتجب عــنه أقــّل مــن آن لــتحبط أعــمالــك 

ويصّدقني في ذلك كّلما نزل من قبل من صحايف اهلل امللك املنزّل القدير...
كتاب بديع، ص 32 – 33

14 شهر األسماء 2 أيلول/سبتمبر

 !١۱٦٨۸



... أن يــــا قــــلم الــــقدم واذكــــر لــــألمــــم مــــا ظهــــر فــــي الــــعراق إذ جــــاء رســــول مــــن معشــــر الــــعلماء 
وحـضر تـلقاء الـوجـه وسـأل مـن الـعلوم أجـبناه بـعلم مـن لـدنّـا إّن ربّـك لـعالّم الـغيوب قـال نشهـد 
عــندك مــن الــعلوم مــا ال أحــاطــه أحــد إنّــه ال يــكفي املــقام الّــذي ينســبونــه الــنّاس إلــيك فــأْتِـــنا بــما 
يعجــز عــن اإلتــيان بــمثله مــن عــلى األرض كــّلها كــذلــك قــضي األمــر فــي مــحضر ربّــك الــعزيــز 
الــودود فــانــظر مــاذا تــرى إذا انــصعق فــلّما أفــاق قــال آمــنت بــاهلل الــعزيــز املحــمود اذهــب إلــى 
الـــقوم فـــاســـألـــوا مـــا شـــئتم إنّـــه لـــه املـــقتدر عـــلى مـــا يـــشاء ال يعجـــزه مـــا كـــان ومـــا يـــكون قـــل يـــا 
معشــر الــعلماء أن اجــتمعوا عــلى أمــر ثــّم اســألــوا ربّــكم الــرّحــمن إن أظهــر لــكم بســلطاٍن مــن 
عــنده آمــنوا وال تــكونُــّن مــن الّــذيــنهم يــكفرون قــال اآلن طــلع فجــر الــعرفــان وتــّمت حــّجة الــرّحــمن 
قـام ورجـع إلـى الـقوم بـأمـر مـن لـدى اهلل الـعزيـز املـحبوب قـضت أيّـام مـعدودات ومـا رجـع إلـينا 
إلــى أن أرســل رســوالً آخــر أخــبرنــا بــأّن الــقوم أعــرضــوا عــّما أرادوا وهــم قــوم صــاغــرون كــذلــك 

قضي األمر في العراق إنّي شهيٌد على ما أقول...
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص 90 – 91

15 شهر األسماء 3 أيلول/سبتمبر

 !١۱٦٩۹



... فــاعــلم بــأن اهلل تــبارك وتــعالــى لــن يظهــر بــكينونــته وال بــذاتــيّته لــم يــزل كــان مــكنونًــا فــي قــدم 
ذاتـــه ومخـــزونًـــا فـــي ســـرمـــديّـــة كـــينونـــته فـــلّما أراد إظـــهار جـــمالـــه فـــي جـــبروت األســـماء وإبـــراز 
جــاللــه فــي مــلكوت الــّصفات أظهــر األنــبياء مــن الــغيب إلــى الــّشهود لــيمتاز اســمه الــظّاهــر مــن 
اســــمه الــــباطــــن ويظهــــر اســــمه األّول عــــن اســــمه اآلخــــر لــــيكمل الــــقول بــــأنّــــه هــــو األّول واآلخــــر 
والـظّاهـر والـباطـن وهـو بـكلِّ شـيٍء مـحيط وجـعل مـظاهـر تـلك األسـماء الـكبرى وهـذه الـكلمات 
الـعليا فـي مـظاهـر نـفسه ومـرايـا كـينونـته إذًا ثـبت بـأّن كـّل األسـماء والـّصفات تـرجِـــع إلـى هـذه 

األنوار املقّدسة املتعالية...
آثار قلم أعلى ج3، ص 40 – 41

16 شهر األسماء 4 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٠۰



... أن أذكـــري مـــا ظهـــر مـــن أّم األشـــرف الّـــذي فـــدى نـــفسه فـــي أرض الـــزّاء أال إنّـــه فـــي مـــقعد 
صــدٍق عــند مــقتدٍر قــديــر إذا أراد املشــركــون أن يــقتلوه بــالــظّلم أرســلوا إلــيه أمّـــه لــتنصحه لــعلّ 
يـتوب ويـتّبع الّــذيـن كـفروا بـاهلل رّب الـعاملـني إذا حـضرت تـلقاء وجـه ابـنها تـكّلمت بـما نـاحـت بـه 
قـلوب الـعّشاق ثـّم أهـل املـإل األعـلى وربّـك عـلى مـا أقـول شـهيٌد وعـليم قـالـت ابـني ابـني أِن افـدِ 
نـفسك فـي سـبيل ربّـك إيّـاك أن تـكفر بـالّـذي سجـد لـوجـهه مـن فـي الـّسموات واألرضـني يـا بـنيّ 
أن اســـتقم عـــلى أمـــر ربّـــك ثـــّم أقـــبل إلـــى مـــحبوب الـــعاملـــني عـــليها صـــلواتـــي ورحـــمتي وتـــكبيري 
وبـهائـي وإنّـي بـنفسي ألكـون ديّـة ابـنها واذًا فـي سـرادق عـظمتي وكـبريـائـي بـوجـه تسـتضيء 
مـنه الـحوريـات فـي الـغرفـات ثـّم أهـل الـفردوس وأهـل مـدائـن الـقدس لـو يـراه أحـد يـقول إّن هـذا 

إالّ ملك كريم...
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص 92 – 93

17 شهر األسماء 5 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷١۱



بــلبل الــفراق عــلى غــصن اآلفــاق يــنادي هــذا الــفراق يــا مــأل االشــتياق وطــير الــوفــاء يــتغّن عــلى 
دوحــة الــبقاء بــان هــذا الــفراق يــا مــأل اإلشــتياق وورقــاء الهجــر يــرّن عــلى أفــنان ســدرة الــفراق 
بـأن جـاء الـفراق يـا مـأل اإلشـتياق قـل تـّم زمـان الـوصـل وجـاء الـفصل عـن خـلف الـقضاء وهـذا 
الـفراق يـا مـأل االشـتياق قـد جـرت الـّدمـوع عـن عـيون أهـل الـبقاء فـي مـأل األعـلى بهـذا الـفراق 
يــــا مــــأل االشــــتياق وقــــد انــــقطعت نــــسائــــم السّـــــــــرور عــــن رضــــوان الــــّسناء بهــــذا الــــفراق يــــا مــــأل 
االشــتياق تــاهلل قــد اصــفرت وجــوه أهــل الــغرفــات بهــذا الــفراق يــا مــأل االشــتياق وتــبّدلــت عــيش 
كــــّل شــــيٍء بــــني األرض والــــّسماء بهــــذا الــــفراق يــــا مــــأل االشــــتياق ويكحــــلّن الــــحوريــــات مــــن دم 
الحــمراء بــما ســمْعَن نــداء الــفراق يــا مــأل االشــتياق ولــن يــزيّــننُّ هــياكــلُهّن مــن عَـــرْف الــبقاء بــما 
ســمْعَن نــداء الــفراق يــا مــأل االشــتياق وهــذا الحــزن لــن يــقاس بحــزٍن فــي جــبروت الــعماء بــما 

هبّت نسيم الفراق يا مأل االشتياق.
آثار قلم أعلى ج4، ص 324

18 شهر األسماء 6 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٢۲



... هـذا قـيام ال يـتبعه الـقعود لـو يـكون ثـابـتًا فـي أمـر اهلل مـالـك الـرّقـاب لـعمري ال يـأخـذه الـنّوم 
ولــو يــنام ولــكّن الــقوم فــي غــفلٍة وحــجاب. إذا رقــد نــطق لــسان ســرّه قــد أتــى الــوهّـــاب فــي ظــلل 
الــــّسحاب. واذا قــــام أشــــار بــــإصــــبع الــــيقني إلــــى شــــطر املــــعبود وقــــال هــــذا مــــطلع آيــــات ربّــــكم 
الــعزيــز الــنّوار. كــم مــن نــاطــٍق إنّــه صــامــٌت وكــم مــن صــامــٍت إنّــه مــّمن نــطق بــالــحّق كــذلــك شهــد 
الـرّحـمن إنّـه لـهو الـعزيـز الـعالّم. مـن نـطق بهـذا الـذّكـر األعـظم إنّـه لـهو الـنّاطـق بـني األمـم والّـذي 
أنـكره إنّـه نـاعـق ولـو يـكون مـن أفـصح الـفصحاء... إيّـاك أن يـمنعك الـباليـا عـن ذكـر ربّـك فـاطـر 
األرض والــّسماء أن اتّــبع مــوالك فــي كــّل شــأٍن كــذلــك أُمــرت فــي الــزّبــر واأللــواح. إنّــه إذا ورد 
الـّسجن أراد أن يـبّلغ املـلوك رسـاالت ربّـه لـيعلم الـكّل أنَّ الـبالء مـا مـنع االسـم األعـظم إذ أتـى 
مــن ســماء األمــر بــقدرٍة وســلطان... أن اســتعن بــاهلل فــي كــّل األحــوال ســوف يــرون املــوحّـــــدون 

أعالم الظّهور في كّل األشطار...
لوح األحباب، كتاب مبني، ص 97

19 شهر األسماء 7 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٣۳



... قـــد رأيـــنا مـــن مـــإل الـــبيان مـــا ال رأت عـــني الـــنّقطة مـــن مـــإل الـــفرقـــان وال عـــني الـــّروح مـــن مـــإل 
الـــيهود قـــد تـــبرّأ مـــنهم الـــبيان وهـــم ال يـــشعرون غـــضب اهلل عـــن ورائـــهم وهـــم يـــفرحـــون. هـــل هـــم 
أهــل اإليــمان ال وربّــي الــرّحــمن يــلعنهم الــبيان وهــم مــنصعقون. طــوبــى ملــن نــبذ الــهوى وأخــذ 
الـــتّقوى إنّـــه مـــن أهـــل الـــبهاء فـــي لـــوح مـــحفوظ. قـــل اهلل يـــدعـــوكـــم إلـــى الـــبقاء وأنـــتم فـــي الـــتّيه 
هــــائــــمون. ذروا وزر الــــهوى مــــقبلني إلــــى اهلل الــــعليّ األبــــهى... هــــل الــــهوى يــــنفعكم ال وربّــــكم 
الـــعزيـــز املـــحبوب... تـــنوح حـــور املـــعانـــي فـــي قـــصور األلـــفاظ وأنـــتم تـــضحكون... قـــد اصـــفرّت 
أوراق السّــــــدرة مـن هـبوب أريـاح اإلعـراض وأنـتم فـي تـيه الـّضالل تسـرعـون... هـل يُـعاَدل بـآيـة 
مــــن آيــــاتــــه مــــا نــــزّل مــــن قــــبل ال ومظهــــر الــــفضل... أخــــذتــــم الــــهوى ونــــبذتــــم الهــــدى مــــا لــــكم ال 
تــــتفّكرون. لــــو تــــتوجّـــــــهون بــــسمع الــــفطرة لــــتسمعون مــــن كــــّل الــــذّرّات قــــد أتــــى مــــالــــك الــــّصفات 

بملكوت اآليات أنتم عنه معرضون...
كتاب مبني، ص 164

1 شهر العزّة 8 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٤



... أن يـا قـلم األعـلى أن اكـتب عـلى الـورقـة الـبيضاء مـا تـناديـك بـه سـدرة املـنتهى عـلى الـبقعة 
الحـــمراء إنّـــه ال إلـــه إالّ أنـــا الـــعزيـــز الـــكريـــم، لـــو يـــتوجّــــــه كـــّل الـــوجـــود مـــن الـــغيب والـــّشهود إلـــى 
املـعبود لـيسمُعّن مـا سـمع الـكليم أن ال إلـه إالّ أنـا الـعليم الـحكيم، هـذا يـوٌم فـيه زيّـن مـن أقـبل 
بـــطراز الـــوجـــه والّــــذي أعـــرض إنّـــه مـــن األخســـريـــن هـــذا يـــوٌم فـــيه تـــبّسم ثـــغر الـــوجـــود بـــما أتـــى 
املـــــوعـــــود ولـــــكّن املـــــقصود فـــــي حـــــزٍن مـــــبني، هـــــذا يـــــوّم فـــــيه صـــــليت الـــــقلوب بـــــنار وجـــــه املـــــحبوب 
واحــتقرت لــئالئ الــبحور إذ تــكّلم مــطلع الــظّهور بــني عــباده املــقّربــني، إّن الّـــذيــن فــازوا بــأنــوار 
الــيوم أولــئك مــن أهــل الــبهاء فــي لــوح الــبقاء والّــذيــن مــنعوا هــم فــي ضــالل عــظيم، يــنبغي لــكلّ 

نفس أن تقوم على نصرة املظلوم ولكّل لسان أن ينطق بهذا الذّكر البديع...
لئالئ الحكمة ج2، ص 193 – 194

2 شهر العزّة 9 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٥



... اتّـقوا اهلل يـا أيّـها املـلوك وال تـتجاوزوا عـن حـدود اهلل ثـّم اتّـبعوا بـما أمـرتـم بـه فـي الـكتاب وال 
تـكونـّن مـن املـتجاوزيـن، إيّـاكـم أن ال تـظلموا عـلى أحـٍد قـدر خـردٍل واسـلكوا سـبيل الـعدل وإنّـه 
لســـبيٌل مســـتقيم ثـــّم أصـــلحوا ذات بـــينكم وقـــّللوا فـــي الـــعساكـــر لـــيقّل مـــصارفـــكم وتـــكونـــّن مـــن 
املســـتريـــحني، وإن تـــرتـــفعوا االخـــتالف بـــينكم لـــن تـــحتاجـــوا إلـــى كـــثرة الـــجيوش إالّ عـــلى قـــدر 
الّـــــذي تحـــــرســـــون بـــــها بـــــلدانـــــكم ومـــــمالـــــككم اتّـــــقوا اهلل وال تســـــرفـــــوا فـــــي شـــــيء وال تـــــكونـــــّن مـــــن 
املســرفــني، وعــلمنا بــأنّــكم تــزدادون مــصارفــكم فــي كــّل يــومٍ وتحــملُّونــها عــلى الــرّعــيّة وهــذا فــوق 
طــاقــتهم وإّن هــذا لــظلٌم عــظيم، اعــدلــوا يــا أيّــها املــلوك بــني الــنّاس وكــونــوا مــظاهــر الــعدل فــي 
األرض وهــــذا يــــنبغي لــــكم ويــــليق لــــشأنــــكم لــــو أنــــتم مــــن املــــنصفني... ثــــّم اعــــلموا بــــأن الــــفقراء 
أمــانــات اهلل بــينكم إيّــاكــم أن ال تــخانــوا فــي أمــانــاتــه وال تــظلموهــم ولــو تــكونــّن مــن الــخائــنني... 
وإن لــن تــمنعوا الــظّالــم عــن ظــلمه ولــن تــأخــذوا حــّق املــظلزم فــبأّي شــيء تفتخــرون بــني الــعباد 

وتكونّن من املفتخرين...
سورة امللوك، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 108 – 109

3 شهر العزّة 10أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٦



... قـــل هـــل يـــنبغي االرتـــياب بـــعد الّـــذي تـــَرْون الـــوهّــــاب راكـــبًا عـــلى الـــّسحاب مـــا لـــكم تـــنظرون 
وتــنكرون. هــل بــقي ألحــٍد مــن عــذٍر قــل تــبيّنوا يــا قــوم قــد كــفروا وغشــتهم قــترة الــّدخّـــان وهــم ال 
يـبصرون. إذا تـتلى عـليهم اآليـات تـراهـم يـلعبون. وإذا ظهـرت الـقدرة قـالـوا قـد ظهـر مـثلها فـي 
الـقرون كـذلـك يـداوون جـرح الـّصدور وال يـعرفـون... هـذا ربّـكم الـرّحـمن إلـى مـن تهـربـون. هـذا 
لسـلطان الـبيان إلـى مـن تُهـرعـون قـل ملـن أعـرض بـعد اإلقـبال ألـِق نـفسك ثـّم تـعال كـذلـك يـأمـرك 
مــطلع الجــمال... إْن مــنعتك خــشية اإلمــالق إنّــا نــوفــي لــك الــكيل إّن ربّــك لــهو املــقتدر عــلى مــا 
أراد بــقولــه كــن فــيكون. لــو تــخاف مــن إيــمانــك أن اقــرأ الــبيان مــنقطًعا عــّما ســمعت ثــّم انــظر 
بــعني اإلنــصاف مــا نــزّل مــن ســماء اإليــقان وربّــك الــرحــمن إذًا تــرى شــمس ذكــر ربّــك مشــرقــة 

من أفق الحّجة والبرهان وتقول لك الحمد يا سماء الجود ومربّيَ الوجود...
كتاب مبني، ص 165 

4 شهر العزّة 11 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٧۷



 
... ثـّم اذكـر يـا عـبد مـا رأيـت فـي املـديـنة حـني ورودك لـيبقى ذكـرهـا فـي األرض ويـكون ذكـًرى 
لـلمؤمـنني، فـلّما وردنـا املـديـنة وجـدنـا رؤسـاءهـا كـاألطـفال الّــذيـن يـجتمعون عـلى الـطنّي لـيلعبوا 
بــه ومــا وجــدنــا مــنهم مــن بــالــغ لــنعّلمه مــا عــّلمني اهلل ونــلقي عــليه مــن كــلمات حــكمة مــنيع ولــذا 
بـكينا عـليهم بـعيون السّــــــّر الرتـكابـهم بـما نُـهوا عـنه وإغـفالـهم عـّما خُــلقوا لـه وهـذا مـا أشهـدنـاه 
فـــي املـــديـــنة وأثـــبتناه فـــي الـــكتاب لـــيكون تـــذكـــرةً لـــهم وذكـــًرى لـــآلخـــريـــن، قـــل إن كـــنتم تـــريـــدون 
الــّدنــيا وزخــرفــها يــنبغي لــكم بــأن تــطلبوهــا فــي األيــام الّــتي كــنتم فــي بــطون أمّـــهاتــكم ألّن فــي 
تـلك األيّـام فـي كـّل آن تـقّربـتم إلـى الـّدنـيا وتـبّعدتـم عـنها إْن كـنتم مـن الـعاقـلني، فـلّما ولـدتـم وبـلغ 
أشـّدكـم إذًا تـبّعدتـم عـن الـّدنـيا وتـقّربـتم إلـى الـتّراب فـكيف تحـرصـون فـي جـمع الـزّخـارف عـلى 

أنفسكم بعد اّلذي فات الوقت عنكم ومضت الفرصة فتنبّهوا يا مأل الغافلني...
سورة امللوك، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص115

5 شهر العزّة 12 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٨۸



هو النّاطق بالحقّ في ملكوت البيان
يــــا مــــشارق الــــعدل واإلنــــصاف ومــــطالــــع الــــّصدق واأللــــطاف إّن املــــظلوم يــــبكي ويــــقول، يــــنوح 
ويــنادي: إلــهي إلــهي زيّــن رؤوس أولــيائــك بــإكــليل االنــقطاع وهــياكــلهم بــطراز الــتّقوى. يــنبغي 
ألهـل الـبهاء أن يـنصروا الـرّّب بـبيانـهم ويـعظوا الـنّاس بـأعـمالـهم وأخـالقـهم. أثـر األعـمال أنـفذ 
مـــن أثـــر األقـــوال. يـــا حـــيدر قـــبل عـــليّ عـــليك ثـــناء اهلل وبـــهاؤه. قـــل إّن اإلنـــسان يـــرتـــفع بـــأمـــانـــته 
وعــفّته وعــقله وأخــالقــه ويهــبط بــخيانــته وكــذبــه وجهــله ونــفاقــه. لــعمري ال يــسمو اإلنــسان الــزّيــنة 

والثّروة بل باآلداب واملعرفة.
الكلمات الفردوسيّة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 75

6 شهر العزّة 13 أيلول/سبتمبر

 !١۱٧۷٩۹



... فـانـظروا يـا مـأل الـغفالء كـيف اشـتعلت نـار مـحبّة اهلل فـي صـدر الحسـني مـن قـبل إن أنـتم 
مـن املـتفرّسـني، وزادت هـذه الـنّار إلـى أن أخـذ الـّشوق واالشـتياق عـنه زمـام االصـطبار وأخـذه 
جـذب الـجبّار وبـّلغه إلـى مـقام الّـذي أنـفق روحـه ونـفسه وكـّل مـا لـه ومـعه هلل رّب الـعاملـني، فـواهلل 
هـــذا املـــقام عـــنده ألحـــلى عـــن مـــلك الـــّسموات واألرضـــني، ألّن الـــعاشـــق لـــن يـــريـــد إالّ مـــعشوقـــه 
وكـذلـك الـطّالـب مـطلوبـه والـحبيب مـحبوبـه واشـتياقـهم إلـى الـّلقاء كـاشـتياق الجسـد إلـى الـّروح 
بـل أزيـد مـن ذلـك إن أنـتم مـن الـعارفـني، قـل حـينئٍذ اشـتعلت الـنّار فـي صـدري ويـريـد أن يـفدي 
هــذا الحســني نــفسه كــما فــدى الحســني نــفسه رجــاًء لهــذا املــقام املــتعالــي الــعظيم، وهــذا مــقام 
فَـــناء الـــعبد عـــن نـــفسه وبـــقائـــه بـــاهلل املـــقتدر الـــعليّ الـــكبير... قـــل إّن اشـــتياق املخـــلصني إلـــى 
جــــوار اهلل كــــاشــــتياق الــــرّضــــيع إلــــى ثــــدي أمّــــه بــــل أزيــــد إن أنــــتم مــــن الــــعارفــــني، أو كــــاشــــتياق 
الظّمآن إلى فرات العناية أو العاصي إلى الغفران كذلك نبنّي لكم أسرار األمر ونلقي عليكم 
مــــا يــــغنيكم عــــّما اشــــتغلتم بــــه لــــعّل أنــــتم إلــــى شــــطر الــــقدس فــــي هــــذا الــــرّضــــوان لــــتكونــــّن مــــن 

الّداخلني...
سورة امللوك، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص 117

7 شهر العزّة 14 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٠۰



... واذكـــر مـــا نـــزّل فـــي أرض السّـــــــّر فـــي الـــّسنة األولـــى لـــعبدنـــا املهـــدّي وأخـــبرنـــاه بـــه فـــيما يـــرد 
عــــلى الــــبيت مــــن بــــعد لــــئالّ يحــــزنــــه مــــا ورد مــــن قــــبل مــــن الّـــــذي اعــــتدى وســــرق عــــند ربّــــك عــــلم 
الــّسموات واألرضــني. قــلنا وقــولــنا الــحّق ثــّم اعــلم بــأّن لــيس هــذا أّول وهــٍن نــزل عــلى بــيتي وقــد 
نـزل مـن قـبل بـما اكتسـبت أيـدي الـظّاملـني وسـينزل عـليه مـن الـذّلّـة مـا تجـري بـه الـّدمـوع عـن كـلّ 
بـصٍر بـصيٍر كـذلـك ألـقيناك بـما هـو املسـتور فـي حـجب الـغيب ومـا اطّلع بـه أحـد إالّ اهلل الـعزيـز 
الحـميد. ثـّم تـمضي أيّـاٌم يـرفـعه اهلل بـالـحّق ويـجعله عـلًما فـي املـلك بـحيث يـطوف فـي حـولـه مـأل 
عـارفـون. هـذا قـول ربّـك مـن قـبل أن يـأتـي يـوم الـفزع قـد أخـبرنـاك بـه فـي هـذا الـّلوح لـئالّ يحـزنـك 

ما ورد على البيت بما اكتسبت أيدي املعتدين والحمد هلل العليم الحكيم.
كتاب مبني، ص 176

8 شهر العزّة 15 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸١۱



كلمة اهلل في الورق الثّالث من الفردوس األعلى
يـا ابـن اإلنـسان لـو تـكون نـاظـرًا إلـى الـفضل ضـع مـا يـنفعك وخـذ مـا يـنتفع بـه الـعباد وإن تـكن 
نـــاظـــرًا إلـــى الـــعدل اخـــتر لـــدونـــك مـــا تـــختاره لـــنفسك. إّن اإلنـــسان مـــرّة يـــرفـــعه الـــخضوع إلـــى 
ســماء الــعزّة واالقــتدار. وأخــرى يــنزلــه الــغرور إلــى أســفل مــقام الــذّلّــة واالنــكسار. يــا حــزب اهلل 
(إّن الـــيوم عـــظيم والـــنّداء مـــرتـــفع. وفـــي لـــوح مـــن األلـــواح نـــزّلـــت هـــذه الـــكلمة الـــعليا مـــن ســـماء 
املـشيّة ولـو بـّدلـت قـّوة الـّروح بـتمامـها بـالـقّوة الـّسامـعة ألمـكن أن يـقال إنّـها الئـقة إلصـغاء هـذا 
الـــنّداء املـــرتـــفع مـــن األفـــق األعـــلى. وإالّ فهـــذه اآلذان املـــدنّـــسة لـــم تـــكن الئـــقة إلصـــغائـــها ولـــن 

تكون) طوبى للّسامعني وويٌل للغافلني.
الكلمات الفردوسيّة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص82 (معرب) 

9 شهر العزّة 16 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٢۲



أن يــا بــابــا أخــرق األحــجاب قــد أتــى رّب األربــاب فــي ظــلل الــّسحاب وقــضي األمــر مــن لــدى 
اهلل املـــقتدر املـــختار... إنّـــه قـــد أتـــى مـــن الـــّسماء مـــرّة أخـــرى كـــما أتـــى مـــنها أّول مـــرّة إيّـــاك أن 
تــعترض عــليه كــما اعــترض عــليه الــفّريــسيّون مــن دون بــيّنٍة وبــرهــان... أســكنَت فــي الــقصور 
وسـلطان الـظّهور فـي أخـرب الـبيوت دعـها ألهـلها ثـم أقـِبل إلـى املـلكوت بـرْوح وريـحان... إيّـاك 
أن تـمنعك الـعلوم عـن سـلطان املـعلوم أو الـّدنـيا عـّمن خـلقها وتـركـها قـم بـاسـم ربّـك الـرّحـمن بـني 
مـإل األكـوان وخـذ كـأس الـحيوان بـيد االطـمئنان أن اشـرب مـنها أواّلً ثـّم اسـِق املـقبلني مـن أهـل 
األديـان... أن اذكـر إذ أتـى الـّروح أفـتى عـليه مـن كـان أعـلم عـلماء عـصره فـي مـصره وآمـن بـه 
مــن يــصطاد الــحوت فــاعــتبروا يــا أولــي األلــباب إنّــك مــن شــموس ســموات األســماء أن احــفظ 

نفسك لئالّ تغّشيها الظّلمة وتحجبك عن النّور...
لوح البابا، كتاب مبني ص38، 39

10 شهر العزّة 17 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٣۳



... إنّــا نــوصــيك وأحــبّائــنا بــتقوى اهلل واالنــقطاع عــّما ســواه ليظهــر مــنهم مــا ينجــذب بــه أفــئدة 
الــعالــم إّن هــذا لــصراط ربّــك بــني الــّسموات واألرضــني. أن اشــكر اهلل بــما دخــلَت مــقامًـــا جــعله 
اهلل مـطاف املـالئـكة املـقّربـني. ودخـلت بـقعة اهلل بـإذن مـن لـدنّـا وخـرجـَت بـأمـر مـن عـندنـا إّن ربّـك 
يـــفعل مـــا يـــشاء ويـــحكم مـــا يـــريـــد. ال تحـــزن عـــن الخـــروج فـــاســـئل اهلل بـــأن يـــجعلك هـــادم أبـــنية 
يـــأجـــوج وهـــذا أعـــظم األعـــمال عـــند الـــغنيّ املـــتعال... دع األبـــنية الـــظّاهـــرة إنّـــا قـــصدنـــا أبـــنية 
الـقلوب... قـل يـا قـوم ال تفسـدوا األرض وال تـتّبعوا كـّل جـبّاٍر عـنيٍد. يـنبغي ألحـبّائـي بـأن يـدعـوا 
الـنّاس بـالـحكمة والـبيان إلـى ربّـهم الـرّحـمن قـد مـنع الجـدال فـي هـذا الـظّهور الـعزيـز الـعظيم. 
قــد مــنع الــنّاس مــن أحــجاب أنــفسهم لــو عــرفــوا لــنبذوا مــا عــندهــم وأقــبلوا إلــى شــطر اهلل الّــذي 
فــيه أشــرق جــمال الــقدم بســلطاٍن مــبنيٍ... ال تــنظر إلــى الّــذيــن ظــلموا أحــبّائــي إنّــهم غــفلوا لــو 
عـرفـوا لـفدوا أنـفسهم فـي سـبيلي سـوف يـأتـي يـوم فـيه يـضعون أنـامـلهم بـني أنـيابـهم ويـبكون 

على أنفسهم كذلك قضي األمر من لدن مقتدٍر قديٍر...
كتاب مبني، ص198

11 شهر العزّة 18 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٤



أن يــا حــكماء املــديــنة وفــالســفة األرض ال تــغرنّــكم الــحكمة بــاهلل املــهيمن الــقيّوم، فــاعــلموا بــأنّ 
الـــحكمة هـــي خَـــــشية اهلل وعـــرفـــانـــه وعـــرفـــان مـــظاهـــر نـــفسه وهـــذه لـــحكمة الّــــتي لـــن يـــنالـــها إالّ 
الّــــذيـــنهم انـــقطعوا عـــن الـــّدنـــيا وكـــانـــوا فـــي رضـــى اهلل هـــم يســـلكون... إّن اهلل ال يـــسألـــكم عـــن 
صــــنائــــعكم بــــل عــــن إيــــمانــــكم وأعــــمالــــكم تــــسئلون، أأنــــتم أعــــظم حــــكمًة أم الّــــذي خــــلقكم وخــــلق 
الــّسموات ومــا فــيها واألرض ومــن عــليها؟ ســبحان اهلل مــا مــن حــكيم إالّ هــو لــه الخــلق واألمــر 
يــــعطي الــــحكمة عــــلى مــــن يــــشاء مــــن خــــلقه ويــــمنع الــــحكمة عــــّمن يــــشاء مــــن بــــريّــــته وإنّــــه لــــهو 
املـعطي املـانـع الـكريـم الـحكيم... أوصـيكم فـي آخـر الـقول بـأن ال تـتجاوزوا عـن حـدود اهلل وال 
تلتفتوا إلى قواعد النّاس وعاداتهم ألنّها ال يُسمن وال يُغنيكم بل بسنن اهلل أنتم فانظرون...

سورة امللوك، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص130، 131

12 شهر العزّة 19 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٥



... تــاهلل الــحّق لــو يحــرقــونــه فــي الــبّر إنّــه مــن قــطب البحــر يــرفــع رأســه ويــنادي إنّــه إلــه مــن فــي 
الـّسموات واألرض ولـو يـلقونـه فـي بـئر ظـلماء يجـدونـه فـي عُــَلى الـجبال يـنادي قـد أتـى املـقصود 
بســلطان الــعظمة واالســتقالل ولــو يــدفــنونــه فــي األرض يــطلع مــن أفــق الــّسماء ويــنطق بــأعــلى 
الـــنّداء قـــد أتـــى الـــبهاء بـــملكوت اهلل املـــقّدس الـــعزيـــز املـــختار ولـــو يـــسفكون دمـــه كـــّل قـــطرة مـــنه 
تــــصيح وتــــدعــــو اهلل بهــــذا االســــم الّــــذي بــــه فــــاحــــت نــــفحات الــــقميص فــــي األشــــطار إنّــــا تــــحت 
ســـيوف األعـــداء نـــدعـــو الـــعباد إلـــى اهلل فـــاطـــر األرض والـــّسماء ونـــنصره عـــلى شـــأن ال تـــمنعنا 

جنود اّلذين ظلموا وال سطوة الفّجار...
لوح البابا، كتاب مبني، ص42

13 شهر العزّة 20 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٦



(... أيّــــها األحــــبّاء يــــنبغي لــــكم أن تــــنتعشوا وتنشــــطوا مــــن شــــآبــــيب نــــيسان اإللــــهيّ فــــي هــــذا 
الـّربـيع الـّروحـانـيّ. لـقد سـطع شـعاع شـمس الـعظمة وأورف ظـّل سـحب الـعطاء. هـنيئًا ملـن لـم 
يحــرِم نــفسه وعــرف الــحبيب فــي هــذا الــقميص. قــل إّن الــّشياطــني مــترصّـــــــــــدون فــي كــمائــنهم. 
انـتبهوا وحـّرروا أنـفسكم مـن الـظّلمة بـنور االسـم الـبصير. ولـتكن نـظرتـكم شـامـلة لـلعالـم ال أن 
تــنحصر فــي نــفوســكم. إّن الــّشياطــني هــم أنــاس يــمنعون الــعباد مــن إعــالء شــؤونــهم ويــحولــون 
دون ارتــقاء مــقامــاتــهم. الــيوم مــن الــواجــب والــالّزم عــلى الجــميع أن يــتمّسكوا بــما هــو السّــــــبب 
لــعلّو شــأن الــّدولــة الــعادلــة ورفــع مســتوى األمّـــة. وقــد فــتح الــقلم األعــلى فــي كــّل آيــة مــن آيــاتــه 

أبواب املحبّة واالتّحاد. قلنا وقولنا الحّق) عاشروا مع األديان بالّروح والّريحان...
لوح الّدنيا، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص104 (معرب)

14 شهر العزّة 21 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٧۷



... ص والـنّبأ الـعظيم قـد أتـى الـرّحـمن بسـلطاٍن مـبنيٍ. ووضـع املـيزان وحشـر مـن عـلى األرض 
أجـــــــمعني. قـــــــد نـــــــفخ فـــــــي الـــــــّصور إذًا شـــــــاخـــــــصت األبـــــــصار واضـــــــطرب مـــــــن فـــــــي الـــــــّسموات 
واألرضــني... هــذا يــوم فــيه تحــّدث األرض بــما فــيها واملجــرمــون أثــقالــها لــو أنــتم مــن الــعارفــني. 
وانــشّق قــمر الــوهــم وأتــى الــّسماء بــدخــاٍن مــبنيٍ. نــرى الــنّاس صــرعــى مــن خــشية ربّــك املــقتدر 
الـقديـر. نـادى املـناد وانـقعرت أعـجاز الـنّفوس ذلـك قهـٌر شـديـٌد. إّن أصـحاب الـّشمال فـي زفـرةٍ 
وشـــهيٍق. وأصـــحاب الـــيمني فـــي مـــقامٍ كـــريـــم. يشـــربـــون خـــمر الـــحيوان مـــن أيـــادي الـــرّحـــمن أال 
أنّـهم مـن الـفائـزيـن. قـد رجّــــت األرض ومـرّت الـجبال ونـرى املـالئـكة مـردفـني. أخـذ الـّسكر أكـثر 
الــعباد نــرى فــي وجــوهــهم أثــار القهــر كــذلــك حشــرنــا املجــرمــني. يهــرعــون إلــى الــطّاغــوت قــل ال 
عـاصـم الـيوم مـن أمـر اهلل ذلـك يـوٌم عـظيم. نـريـهم الّـذيـن أضـالّهـم يـنظرون إلـيهما وال يـشعرون. 
قـــد ســـّكرت أبـــصارهـــم وهـــم قـــوم عـــمون. حـــّجتهم مـــفتريـــات أنـــفسهم وإنّـــها داحـــضة عـــند اهلل 

املهيمن القيوم...
كتاب مبني، ص 205، 206

15 شهر العزّة 22 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٨۸



... يــا مــأل األرض قــد أرســلنا إلــيكم مــن ســميّ بــيوحــنّا لــيعّمدكــم بــاملــاء لــكيّ يطهّـــر أجــسادكــم 
لــظهور املــسيح وإنّــه غسّـــــــلكم بــنار الــحّب ومــاء الــّروح لــالســتعداد لــتلك األيّــام الّـــتي فــيها أراد 
الــــرّحــــمن أن يغسّـــــــــلكم بــــماء الــــحيوان مــــن أيــــادي الــــفضل واإلحــــسان هــــذا لــــهو الــــوالــــد الّـــــذي 
أخــبركــم بــه إشــعيا واملــعزّي الّــذي أخــذ عهــده الــّروح أن افــتحوا األبــصار يــا مــأل األحــبار لــتروا 
ربّــــكم جــــالــــًسا عــــلى عــــرش الــــعزّة واإلجــــالل. قــــل يــــا أهــــل األديــــان ال تــــكونــــوا كــــالّـــــذيــــن اتّــــبعوا 
الــــفّريــــسينّي وبــــذك احــــتجبوا عــــن الــــّروح إن هــــم إالّ فــــي غــــفلة وضــــالل. قــــد أتــــى جــــمال الــــقدم 
بـاسـمه األعـظم وأراد أن يُـدخـل الـعالـم فـي مـلكوتـه األقـدس ويـرَونَّ املخـلصون مـلكوت اهلل أمـام 
وجـهه أن أسـرعـوا إلـيه وال تـتّبعوا كـّل مشـرٍك كـفّاٍر. لـو يـخالـف فـي ذلـك عـني أحـد يـنبغي لـه أن 
يـقلعها كـذلـك رقـم مـن قـلم الـقدم مـن لـدن مـالـك اإلمـكان. إنّـه قـد أتـى مـرّة أخـرى لـخالصـكم يـا 

أهل اإلنشاء أتقتلونه بعد اّلذي أراد لكم الحيوة الباقية اتّقوا اهلل يا أولي األبصار...
لوح البابا، كتاب مبني، 44

16 شهر العزّة 23 أيلول/سبتمبر

 !١۱٨۸٩۹



(... يــا حــزب اهلل أصــغوا بــأُذن الــّروح إلــى وصــايــا املــحبوب الــفريــد. إّن الــكلمة اإللــهيّة بــمثابــة 
غـــرســـة مـــقرّهـــا ومســـتقرّهـــا أفـــئدة الـــعباد. يـــجب تعهّـــــدهـــا بـــكوثـــر الـــحكمة والـــبيان حـــتّى تـــثبت 
جــذورهــا وتــمتّد فــروعــها إلــى األفــالك. يــا أهــل الــعالــم إّن فــضل هــذا الــظّهور األعــظم هــو أنّــنا 
مـحونـا مـن الـكتاب كـّل مـا هـو سـبب االخـتالف والـفساد والـنّفاق وأبـقينا كـّل مـا هـو عـّلة األلـفة 
واالتّــحاد واالتّــفاق نــعيًما لــلعاملــني. كــنّا ومــا زلــنا نــكّرر وصــيّتنا لــألحــبّاء وهــي أن يــتجنّبوا عــن 
كــّل مــا تُشــتشّم مــنه رائــحة الــفساد بــل يــفّروا مــن فــرارًا. إّن الــعالــم مــنقلب وإّن أفــكار الــعباد 
مـختلفة). نـسأل اهلل أن يـزيّـنهم بـنور عـدلـه ويـعرّفـهم مـا يـنفعهم فـي كـّل األلـواح إنّـه هـو الـغنيّ 

املتعال...
لوح الّدنيا، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص111 (معرب)

17 شهر العزّة 24 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹٠۰



... قــل يــا مــلك الــباريــس نبّئ الــقّسيس بــأن ال يــدّق الــنّواقــيس تــاهلل الــحّق قــد ظهــر الــنّاقــوس 
األفخـم عـلى هـيكل االسـم األعـظم وتـدقّـه أصـابـع مـشيّة ربّـك الـعليّ األعـلى فـي جـبروت الـبقاء 
بـاسـمه األبـهى، كـذلـك نـزّلـت آيـات ربّـك الـكبرى تـارّةً أخـرى لـتقوم عـلى ذكـر اهلل فـاطـر األرض 
والــّسماء فــي تــلك األيّــام الّــتي فــيها نــاحــت قــبائــل األرض كــّلها وتــزلــزلــت أركــان الــبالد وغشــت 
الــعباد غــبرة اإللــحاد إالّ مــن شــاء ربّــك الــعزيــز الــحكيم، قــل قــد أتــى املــختار فــي ظــلل األنــوار 
لــيحيى األكــوان مــن نــفحات اســمه الــرّحــمن ويتّحــد الــعالــم ويجــمعهم عــلى هــذه املــائــدة الّـــتي 
نـــزّلـــت مـــن الـــّسماء، إيّـــاكـــم أن تـــكفّروا نـــعمة اهلل بـــعد إنـــزالـــها هـــذا خـــيٌر لـــكم عـــّما عـــندكـــم ألنّـــه 

سيفنى وما عند اهلل يبقى إنّه لهو الحاكم على ما يريد...
لوح نابليون الثّالث، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص43

18 شهر العزّة 25 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹١۱



... قــل يــا قــوم ال تفســدوا فــي األرض وال تــدخــلوا الــبيوت إالّ بــعد اإلذن هــذا مــا أمــرتــم بــه فــي 
األلـواح إنّـه عـلى كـلِّ شـيٍء شـهيد. إيّـاكـم أن تـأكـلوا أمـوال الـنّاس بـالـباطـل أن اتّـبعوا سـنن اهلل 
وديــنه وال تــكونــنَّ مــن الّـــذيــن تــمّسكوا بــاألقــوال ونــبذوا األعــمال أال إنّــهم فــي ضــالل بــعيد. أن 
اسـتمعوا نـصح قـلمنا األعـلى وال تـتّبعوا خـطوات الـّشياطـني. إنّـا أمـرنـاكـم بـما يـقّربـكم إلـى اهلل 
ويـبعدكـم عـن الـهوى هـذا مـن فـضلي عـليكم إن أنـتم مـن الـعارفـني. كـّل مـا أمـرتـم بـه إنّـه يـنفعكم 
ومـا نـهيتم عـنه يـضرّكـم فـي الـّدنـيا واآلخـرة... إنّـا حـملنا الشّـــــدائـد لـرخـائـكم والـبالء لـنجاتـكم يـا 
معشـر الـرّاقـديـن. قـومـوا بـاسـمي عـن فـراش الـغفلة والـهوى وكسّــــــروا أصـنام الـبغي والـفحشاء 
هــذا خــيٌر لــكم ويشهــد بــذلــك مــن نــّور قــلبه بــنور الــيقني. إن جــائــكم فــاســٌق بــنبٍإ ال تــصّدقــوه كــم 
مــــن عــــباٍد يــــتكّلمون بــــالــــهوى وال يــــخافــــون اهلل مــــوجــــد األســــماء تــــنطق ألــــسنتهم بــــما تــــأمــــرهــــم 

أنفسهم إّن ربّك لهو العليم الخبير...
كتاب مبني، ص215

19 شهر العزّة 26 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹٢۲



... وقـــد أرى يـــا إلـــهي عـــبادك الّــــذيـــن نـــزّلـــت عـــليهم الـــبيان وخـــلقتهم لـــنفسي أحـــجب مـــن مـــلل 
الـقبل كـّلها بـحيث يفتخـرون بـخاتـمك ويـضربـونـه عـلى األلـواح إلثـبات ريـاسـاتـهم بـعد الّـذي إنّـي 
أرســـلته إلـــيهم لـــعّل يســـتشعرون. ال وعـــزّتـــك لـــم يـــكن خـــاتـــمك إالّ فـــي إصـــبعي وال يـــفارق مـــني 
أبـــًدا ولـــن يـــقدر أحـــد أن يـــأخـــذه مـــنّي. طـــوبـــى ملـــن يـــقرأ مـــا نـــقش فـــيه مـــن أســـرارك املســـتورة 
وآيـــاتـــك األحـــديّـــة وســـجايـــاك املســـتودعـــة إذًا لـــم أدِر يـــا إلـــهي أنـــت تـــذكـــرنـــي أو أنـــا أذكـــرك. قـــد 
ارتـفع الـفصل وحـّقق الـوصـل. ذكـري أيّـاك ذكـرك نـفسي وذكـرك أيّـاي ذكـري نـفسك. قـد نـسخ 
البعد من آية القرب وحكم الظّّن من آية اليقني وأشرق جمالك املبني من هذا األفق املنير...

أدعية حضرت محبوب، ص35، 36

1 شهر املشيئة  27 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹٣۳



... قــد قــام عــلينا أهــل الــفرقــان مــن دون بــيّنة وبــرهــان وعــذّبــونــا فــي كــّل األحــيان بــعذاب جــديــد 
ظـنّوا بـأّن الـبالء يـمنعنا عـّما أردنـا فـباطـل مـا هـم يـظنّون... مـا مـررت عـلى شجـٍر إالّ وخـاطـبه 
فـؤادي يـا لـيت قـطعت السـمي وصـلب عـليك جسـدي هـذا مـا نـزّلـناه فـي كـتاب السّـــــلطان لـيكون 
ذكــًرى ألهــل األديــان... إنّــك ال تحــزن بــما فــعلوا إنّــهم أمــواٌت غــير أحــياء دعــهم لــلموتــى ثــّم ولِّ 
وجـــهك إلـــى مـــحيي الـــعاملـــني... قـــل طـــوبـــى لـــراقـــٍد انـــتبه مـــن نـــسماتـــي طـــوبـــى ملـــيٍت حُــــــيَّ مـــن 
نـــفحاتـــي طـــوبـــى لـــعنيٍ قـــرّت بجـــمالـــي طـــوبـــى لـــقاصـــٍد قـــصد خـــباء عـــظمتي وكـــبريـــائـــي طـــوبـــى 
لـخائـٍف هـرب إلـى ظـّل قـبابـي طـوبـى لـعطشاٍن سـرع إلـى سـلسبيل عـنايـتي طـوبـى لـجائـعٍ هـرع 
إلــى الــهوى لــهوائــي وحــضر عــلى املــائــدة الّـــتي نــزّلــتها مــن ســماء فــضلي ألصــفيائــي طــوبــى 
لـذلـيٍل تـمّسك بـحبل عـزّي ولـفقيٍر اسـتظّل فـي سـرادق غـنائـي طـوبـى لـجاهـٍل أراد كـوثـر عـلمي 

ولغافٍل تمّسك بحبل ذكري...
لوح األقدس، كتاب مبني، ص143

2 شهر املشيئة  28 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹٤



... قــد أتــى اآلب واالبــن فــي الــواِد املــقّدس يــقول لــبّيك الــّلهم لــبّيك والــطّور يــطوف حــول الــبيت 
والّشجـر يـنادي بـأعـلى الـنّداء قـد أتـى الـوهّــاب راكـبًا عـلى الـّسحاب طـوبـى ملـن تـقرّب إلـيه وويـلٌ 
لــلمبعديــن... قــل هــذا نــبأٌ اســتبشرت بــه أفــئدة الــنّبينّي واملــرســلني، هــذا لــهو املــذكــور فــي قــلب 
الـعالـم واملـوعـود فـي صـحائـف اهلل الـعزيـز الـحكيم، قـد ارتـفعت أيـادي الـرّسـل لـلقائـي إلـى اهلل 
الــعزيــز الحــميد، يشهــد بــذلــك مــا نــزّل فــي األلــواح مــن لــدن مــقتدٍر قــديــر، مــنهم مــن نــاح فــي 
فـــراقـــي ومـــنهم مـــن حـــمل الشّـــــــدائـــد فـــي ســـبيلي ومـــنهم مـــن فـــدى نـــفسه لجـــمالـــي إن أنـــتم مـــن 
الـعارفـني، قـل إنّـي مـا أردت وصـف نـفسي بـل نـفس اهلل لـو أنـتم مـن املـنصفني، ال يُـرى فـيّ إالّ 
اهلل وأمـره لـو أنـتم مـن املـتبّصريـن، قـل إنّـي أنـا املـذكـور بـلسان إشـعيا وزيّـن بـاسـمي الـتّوراة 
واإلنــجيل... قــل مــا نــزّلــت الــكتب إالّ لــذكــري يجــد مــنها كــّل مــقبٍل عــرف اســمي وثــنائــي والّــذي 

فتح سمع فؤاده يسمع من كّل كلمة منها قد أتى الحّق إنّه ملحبوب العاملني...
                                                      لوح ملك الّروس، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص53، 54

3 شهر املشيئة  29 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹٥



... يــــا مــــأل األرض... فــــاعــــلموا أّن الشّـــــــــرائــــع قــــد انتهــــت إلــــى الشّـــــــــريــــعة املــــنشعبة مــــن البحــــر 
األعـظم أن أقـبلوا إلـيها أمـرًا مـن لـدنّـا إنّـا كـنّا حـاكـمني، فـانـظروا الـعالـم كـهيكٍل إنـسان اعـترتـه 
األمـــراض وبـــرئـــه مـــنوط بـــاتّـــحاد مـــن فـــيه أن اجـــتمعوا عـــلى مـــا شـــرّعـــناه لـــكم وال تـــتّبعوا ســـبل 
املــختلفني... إّن ربّــكم الــرّحــمن يــحّب أن يــرى مــن فــي األكــوان كــنفٍس واحــدٍة وهــيكٍل واحــٍد أن 
اغــتنموا فــضل اهلل ورحــمته فــي تــلك األيّــام الّــتي مــا رأت عــني اإلبــداع شــبهها طــوبــى ملــن نــبذ 

ما عنده ابتغاًء ملا عند اهلل نشهد أنّه من الفائزين...
                                                     لوح نابليون الثّالث، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص49، 50

4 شهر املشيئة  30 أيلول/سبتمبر

 !١۱٩۹٦



... طـــــوبـــــى لـــــروحٍ بُـــــعث مـــــن نـــــفحتي ودخـــــل مـــــلكوتـــــي. طـــــوبـــــى لـــــنفٍس هـــــزّتـــــها رائـــــحة وصـــــلي 
واجــتذبــتها إلــى مشــرق أمــري. طــوبــى ألذٍن ســمعت ولــلساٍن شهــدت ولــعنيٍ رأت وعــرفــت نــفس 
الــرّب ذي املجــد واملــلكوت وذي الــعظمة والــجبروت طــوبــى لــلفائــزيــن. طــوبــى ملــن اســتضاء مــن 
شـمس كـلمتي طـوبـى ملـن زيّـن رأسـه بـإكـليل حـبّي. طـوبـى ملـن سـمع كـربـي وقـام لـنصرتـي بـني 
شــــعبي. طــــوبــــى ملــــن فــــدى نــــفسه فــــي ســــبيلي وحــــمل الشّــــــــدائــــد الســــمي. طــــوبــــى ملــــن اطــــمئنّ 
بـكلمتي وقـام بـني األمـوات لـذكـري. طـوبـى ملـن انجـذب مـن نـغماتـي وخـرق السّــــــبحات بـقدرتـي 
طـوبـى ملـن وفّـى بعهـدي ومـا مـنعته الـّدنـيا عـن الـورود فـي بـساط قـدسـي. طـوبـى ملـن انـقطع عـن 
ســــوائــــي وطــــار فــــي هــــواء حــــبّي ودخــــل مــــلكوتــــي وشــــاهــــد مــــمالــــك عــــزّي وشــــرب كــــوثــــر فــــضلي 
وســـلسبيل عـــنايـــتي واطّـــلع بـــأمـــري ومـــا ســـترتـــه فـــي خـــزائـــن كـــلماتـــي وطـــلع مـــن أفـــق املـــعانـــي 

بذكري وثنائي إنّه منّي عليه رحمتي وعنايتي ومكرمتي وبهائي.
لوح األقدس، كتاب مبني، ص144

5 شهر املشيئة  1 تشرين األّول/أكتوبر

 !١۱٩۹٧۷



... يـــا مـــأل الـــرهـــبان قـــد تـــضّوعـــت نـــفحات الـــرّحـــمن فـــي األكـــوان طـــوبـــى ملـــن نـــبذ الـــهوى وأخـــذ 
الهــدى إنّــه مــّمن فــاز بــلقاء اهلل فــي هــذا الــيوم الّـــذي فــيه أخــذت الــزاّلزل ســّكان األرض وفــزع 
مــن عــليها إالّ مــن شــاء اهلل مــالــك الــرّقــاب. أتــزيّــنون أجــسادكــم وكــان قــميص اهلل محــمرًّا بــدم 
الــبغضاء بــما ورد عــليه مــن أولــي اإلغــضاء. أن اخــرجــوا مــن أمــاكــنكم ثــم أدخــلوا الــعباد فــي 
مــلكوت اهلل مــالــك يــوم الــتّناد. قــد ظهــرت الــكلمة الّــتي ســترهــا االبــن إنّــها قــد نــزّلــت عــلى هــيكل 
اإلنــــسان فــــي هــــذا الــــزّمــــان تــــبارك الــــرّّب الّــــذي هــــو اآلب قــــد أتــــى بمجــــده األعــــظم بــــني األمــــم 
تـوجّــــهوا إلـيه يـا مـأل األخـيار. قـل يـا مـأل األديـان نـراكـم هـائـمني فـي تـيه الخسـران وكـنتم حـيتان 
هـذا البحـر لِـَم مُـنعتم عـن مـبدئـكم إنّـه يـتمّوج أمـام وجـوهـكم أن أسـرعـوا إلـيه مـن كـّل األقـطار... 
قــد أتــى اآلب وكــمل مــا وعــدتــم بــه فــي املــلكوت...قــد حــبس جســدي لــعتق أنــفسكم وقــبلنا الــذلّــة 
لـعزّكـم أن اتـبّعوا الـرّّب ذا املجـد واملـلكوت... جسـدي يشـتاق الـّصليب ورأسـي يـنتظر الـّسنان 
فــي ســبيل الــرّحــمن ليطهّــــر الــعالــم عــن الــعصيان كــذلــك أشــرقــت شــمس الــحكم مــن أفــق أمــر 

مالك األسماء والّصفات...
لوح البابا، كتب مبني، ص41

6 شهر املشيئة  2 تشرين األّول/أكتوبر

 !١۱٩۹٨۸



... أن اسـتمع الـنّداء مـن شـاطئ الـبقاء فـي الـبقعة الحـمراء مـن السّـــــدرة املـنتهى إنّـه ال إلـه إالّ 
أنـا الـعزيـز املـختار. طـوبـى لـك بـما فـزت بـعيد الـرّضـوان فـي الـرضـوان إذ تجـّلى الـرّحـمن عـلى 
مــن فــي اإلمــكان... قــل لــيس الــيوم يــوم الــوقــوف – طــوبــى ملــن ســمع الــنّداء مــن األفــق األعــلى 
وقـال لـبّيك يـا ربّـي الـرّحـمن. قـل الـنّداء جـناح ملـن أراد أن يـطير فـي هـذا الـهواء ومـصباح ألهـل 
اإلنـشاء وفـرات رحـمة ربّـك ملـن فـي األكـوان. إنّـه لـشفاء لـلمفئود وحـياة لـلموؤد طـوبـى ملـن سـمعه 
بــــأذن الــــقلب مــــقبالً إلــــى قــــبلة اآلفــــاق أن يــــا قــــلم األقــــدس أن اذكــــر الــــّشمس الّــــذي أقــــبل إلــــى 
شـمس وجـه ربّـه الـعزيـز الـوهّـــاب... قـل يـا قـوم قـد أتـى الـيوم هـذا مـا وعـدتـم بـه فـي األلـواح بـه 
ظهـــرت الـــّصيحة ونـــادت الّصخـــرة املـــلك هلل الـــواحـــد الـــجبّار... قـــد نـــزّلـــنا لـــكّل واحـــد مـــن رؤســـاء 
األرض مـــا عـــميت بـــه عـــيون الّـــذيـــن كـــفروا وقـــرّت بـــه أبـــصار عـــبادنـــا األخـــيار قـــد خـــلقنا الـــبديـــع 
بـروح الـقدرة واالقـتدار وأرسـلناه بـلوح ربّـك املـختار الّـذي مـن أفـقه الحـت شـمس األسـماء بـقّوة 

وسلطان...
كتاب مبني، ص144، 145

7 شهر املشيئة  3 تشرين األّول/أكتوبر

 !١۱٩۹٩۹



... أن اثـبت يـا أيّـها الـنّاظـر إلـى اهلل فـي أمـر مـوالك تـاهلل الـحق قـد ظهـرت فـتنٌة انـصعقت عـنها 
كـّل مـن فـي الـّسموات واألرض إالّ الّــذيـن أخـذ اهلل أيـاديـهم بـأيـادي الـفضل ونـّجاهـم مـن الـقوم 
الـظّاملـني، ونـصرهـم بـالـحّق وأنـزل عـلى قـلوبـهم سـكينة مـن عـنده وانـقطعهم عـن املشـركـني، لـكنّ 
الــفتنة فــتنة لــّلذيــن مــا اســتقّروا عــلى األمــر ومــن اســتقّر عــلى ســريــر اإليــقان وعــرف اهلل بــنفسه 
لــن يحــرّكــه عــواصــف االمــتحان وال قــواصــف االفــتتان وإنّــهم لــن يــحّولــوا أبــصارهــم عــن مــنظر 
قــدٍس كــريــم، أولــئك مــّروا عــن الــّدنــيا ومــا فــيها ولــو يشــتغلّن فــي الــظّاهــر بــآالئــها ألّن اهلل جــعل 
قـلوبـهم مطهّــرًا عـن ذكـر دونـه واخـتّصهم لـذكـره األبـدع الـبديـع، أن اسـتقم عـلى األمـر بـشأن لـو 
يعترض عليك كّل من في الّسموات واألرض لن تضطرب في نفسك وتكون من الرّاسخني...

لئالئ الحكمة ج3، ص115، 116

8 شهر املشيئة  4 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٠۰



... يـا أهـل الـبهاء سخّـــروا مـدائـن الـقلوب بـسيوف الـحكمة والـبيان، إّن الّـذيـن يـجادلـون بـأهـواء 
أنـفسهم أولـئك فـي حـجاٍب مـبنيٍ، قـل سـيف الـحكمة أحـّر مـن الـّصيف وأحـّد مـن سـيف الحـديـد 
لـــو أنـــتم مـــن الـــعارفـــني، أن أخـــرجـــوه بـــاســـمي وســـلطانـــي ثـــّم افـــتحوا بـــه مـــدائـــن أفـــئدة الّــــذيـــن 
اســـتحصنوا فـــي حـــصن الـــهوى كـــذلـــك يـــأمـــركـــم ربّـــكم األبـــهى إذ كـــان جـــالـــًسا تـــحت ســـيوف 
املشـركـني، إن اطّـلعتم عـلى خـطيئة أن اسـتروهـا ليسـتر اهلل عـنكم إنّـه لـهو السّــــــتّار ذو الـفضل 
الـعظيم. يـا مـأل األغـنياء إن رأيـتم فـقيرًا ال تسـتكبروا عـليه تـفّكروا فـيما خُــلقتم مـنه قـد خـلق كـلّ 
مــن مــاٍء مهــني. عــليكم بــالــّصدق بــه تــزيّــن هــياكــلكم وتــرفــع أســماؤكــم وتــعلو مــراتــبكم بــني الخــلق 

ولدى الحّق لكم أجٌر عظيٌم...
                                                    لوح نابليون الثالث- ألواح حضرة بهاء اهلل الى امللوك والرؤساء ص48 -49

9 شهر املشيئة  5 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰١۱



... قــد كــتب اهلل لــكّل نــفٍس تــبليغ أمــره والّــذي أراد مــا أُمــر بــه يــنبغي لــه أن يــتّصف بــالــّصفات 
الـــحسنة أواّلً ثـــّم يـــبّلغ الـــنّاس لتنجـــذب بـــقولـــه قـــلوب املـــقبلني، ومـــن دون ذلـــك ال يـــؤثّـــر ذكـــره فـــي 
أفـئدة الـعباد كـذلـك يـعّلمكم اهلل إنّـه لـهو الـغفور الـرّحـيم... قـل قـد قـّدرنـا الـتّبليغ بـالـبيان إيّـاكـم 
أن تـــجادلـــوا مـــع أحـــد والّــــذي أراد الـــتّبليغ خـــالـــًصا لـــوجـــه ربّـــه يـــؤيّـــده روح الـــقدس ويـــلهمه مـــا 

يستنير به صدر العالم وكيف صدور املريدين...
لوح نابليون الثّالث، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص 48

... قـل يـا قـوم إّن الـيعقوب قـد ارتـّد بـصيرًا بـما عـرف قـميص اسـم مـن األسـماء وأرسـلنا إلـيكم 
مــا تــضّوعــت بــه رائــحة الــرّحــمن... قــل يــا معشــر الــعلماء أن اذكــروا إذ أتــى محــّمد رســول اهلل 
أعــرض عــنه مــن يــرى نــفسه أعــلم الــنّاس وآمــن بــه مــن يــرعــى األغــنام لــيس الفخــر بــالــعلوم بــل 

بعرفان املعلوم تفّكروا يا أولي األحجاب...
كتاب مبني، ص146

10 شهر املشيئة  6 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٢۲



… كـّلما ازداد الـبالء زاد الـبهاء فـي حـّب اهلل وأمـره بـحيث مـا مـنعني مـا ورد عـليّ مـن جـنود 
الــغافــلني، لــو يســترونــني فــي أطــباق الــتّراب يجــدونــني راكــبًا عــلى الــّسحاب وداعــيًا إلــى اهلل 
املــقتدر الــقديــر، إنّــي فــديــت نــفسي فــي ســبيل اهلل وأشــتاق الــباليــا فــي حــبّه ورضــائــه يشهــد 
بـذلـك مـا أنـا فـيه مـن الـباليـا الّــتي مـا حـملها أحـٌد مـن الـعاملـني، ويـنطق كـّل شـعر مـن شـعراتـي 
مـا نـطق شجـر الـطّور وكـّل عـرق مـن عـروقـي يـدعـو اهلل ويـقول يـا لـيت قـطعت فـي سـبيلك لـحيوة 

العالم واتّحاد من فيه، كذلك قضي األمر من لدن عليم خبير…
لوح نابليون الثّالث، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص46، 47

11 شهر املشيئة  7 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٣۳



… ثـّم احـترمـوا الـعلماء بـينكم الّـذيـن يـفعلون مـا عُــلِّموا ويـتّبعون حـدود اهلل ويـحكمون بـما حـكم 
اهلل فــي الــكتاب فــاعــلموا بــأنّــهم ســرج الهــدايــة بــني الــّسموات واألرضــني. إّن الّــذيــن لــن تجــدوا 

للعلماء بينهم من شأٍن وال من قدٍر أولئك غيّروا نعمة اهلل على أنفسهم…
سورة امللوك، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والّرؤساء، ص116

… قــل قــد أضــرمــنا نــار االشــتياق فــي اآلفــاق وهــذا لــهو املــعشوق يــا مــأل الــعّشاق… قــل قــد 
انتهــت الــظّهورات إلــى هــذا الــظّهور األعــظم ومــن يــّدعــي بــعده إنّــه مــفتٍر كــذّاب نــسأل اهلل بــأن 
يــوفّــقه عــلى الــرّجــوع إن تــاب، إّن ربّــك لــهو الــتّّواب. وإن أصــّر عــلى مــا قــال يــبعث عــليه مــن ال 
يــرحــمه إنّــه لــهو املــقتدر الــقّهار. أن انــصحوا الّـــذيــن اتّخــذوا أمــر اهلل لــهًوا ولــعبًا لــعمري إنّــهم 
فـــي غـــفلٍة وضـــالٍل لـــو كـــان األمـــر كـــما يـــقولـــون كـــيف يســـتقّر مـــا أردنـــاه بـــني الـــعباد وتـــفّكروا يـــا 

أولي األنظار كم من ناعٍق ينعق هذا ما أخبركم به ربّكم العزيز العالّم…
كتاب مبني، ص147

12 شهر املشيئة  8 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٤



… أن اتّحـدوا فـي كـلمة اهلل ثـّم ذكّـــروا الـعباد بـالـحكمة الّــتي نـزّلـت فـي الـزّبـر واأللـواح، قـولـوا 
يــــا قــــوم تــــوجّـــــــهوا إلــــى أفــــق الــــفضل تــــاهلل أنــــار مــــن شــــمس ذكــــر اســــم ربّــــنا الــــعزيــــز الــــوهّـــــاب، 
نــوصــيكم بــالــتّقديــس والــتّنزيــه ومــا يــرتــفع بــه أمــر اهلل فــي الــّديــار، كــونــوا مــصابــيح الهــدى بــني 
الـورى ومـطالـع الـخير ملـن فـي اإلبـداع، ال تحـزنـوا مـن شـيٍء إنّـه مـعكم ويـقّدر لـكم مـا يـنفعكم 
بـدوام اهلل مـالـك اإليـجاد، أن اسـتبشروا فـي هـذا الـيوم تـاهلل إنّـه يـوم اهلل ولـكن الـقوم فـي غـفلة 
وضـــالل، أن اقـــرؤوا آيـــات اهلل بـــها تنجـــذب قـــلوب األبـــرار، إنّـــها لـــكوثـــر الـــحيوان ألهـــل الـــعرفـــان 
والــرّحــيق املــختوم ملــن أقــبل إلــى الــعزيــز املــختار، ســتفنى الــّدنــيا ومــا فــيها ويــبقى مــا قــّدر لــكم 

من لدن مسّخر األرياح…
لئالئ الحكمة ج3، ص152، 153

13 شهر املشيئة  9 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٥



… هـذا يـوم فـيه أنـار أفـق الـفضل وظهـر الـقيّوم وبـيده رحـيقه املـختوم ويـقول تـعالـوا تـعالـوا وال 
تـكونـوا مـن املـتوقّـفني، هـذا يـوم بشّـــــرت بـه كـتب اهلل مـالـك يـوم الـّديـن، قـل يـا مـأل الـبيان لـعمر اهلل 
يـــــنوح مـــــنكم نـــــقطة الـــــفرقـــــان ونـــــقطة الـــــبيان فـــــي الـــــفردوس األعـــــلى اتّـــــقوا اهلل وال تـــــكونـــــوا مـــــن 
الـــظّاملـــني، لـــو تـــنكرون هـــذا الـــفضل األعـــظم بـــأّي بـــرهـــان يـــثبت مـــا عـــندكـــم أنـــصفوا يـــا قـــوم وال 
تـكونـوا مـن الـّصاغـريـن، قـد فـتح بـاب الـّسماء وأتـى مـالـك األسـماء بـرايـات اآليـات اشـكروا ربّـكم 
بهـذا الـفضل األعـظم الّـذي أحـاط مـن فـي الـّسموات واألرضـني، قـل قـد جـرى فـرات الـبيان مـن 
قــلم ربّــكم الــرّحــمن أقــبلوا ثــّم اشــربــوا مــنه بــاســم ربّــكم الــعزيــز الــبديــع الّــذي قــام أمــام الــوجــوه 
ودعـا الـكّل إلـى الـفرد الـخبير، كـذلـك نـطق البحـر األعـظم بـني األمـم وارتـعدت بـه فـرائـص الّـذيـن 

كفروا باهلل املقتدر القدير…
لئالئ الحكمة ج3، ص85، 86

14 شهر املشيئة  10 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٦



هـــذا كـــتاب مـــن لـــدنّـــا إلـــى الّــــذي كســـر صـــنم الـــوهـــم بســـلطان ذكـــر ربّـــه مـــالـــك الـــرّقـــاب… قـــد 
اســوّدت الــوجــوه واضــطّربــت الــنّفوس إذ أتــى اهلل بــملكوت اآليــات قــال قــائــٌل لِــَم أتــى قــل رغــًما 
ألنـــفك يـــا أيّـــها املشـــرك املـــرتـــاب وقـــال اآلخـــر هـــل أتـــى املـــيقات قـــل بـــلى ومـــنزّل األمـــطار إنّـــما 
املـيقات نـفسه أن اعـرفـوا يـا أولـي األلـباب مـن املشـركـني مـن قـال هـل يـأتـي الـرّحـمن قـبل ظـهور 
خـلق الـبيان قـل فـانـظر بـطرْفِــه أتـى مـن سـماء األمـر بـقدرٍة وسـلطاٍن… مـنهم مـن قـال مـا كـُمل 
مــا قــّدر فــي الــكتاب قــل بــظهوري يــكمل كــّل شــيء… لــوال ذكــري مــا نــزّل الــبيان ولــوال ظــهوري 
مـا كـُمل خـلقه… بـتصديـقي ثـبت كـّل أمـر ويـكمل كـّل مـا ذكـر فـي األلـواح قـل إنّـا لـو نـسخنا مـا 
شـــــرّع فـــــي الـــــبيان لـــــيس ألحـــــٍد أن يـــــقول لِـــــَم أو بِــــــَم كـــــذلـــــك نـــــزّل فـــــي األلـــــواح مـــــن لـــــدن فـــــالـــــق 
اإلصـباح… بـظهوري ارتـفع سـماء الـبيان وثـبت مـا نـزّل فـيه إّن الّــذيـن أنـكروا أولـئك فـي غـفلةٍ 

وضالٍل…
كتاب مبني، ص 154، 155

15 شهر املشيئة  11 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٧۷



… هـل يحسـب الّـذيـن كـفروا أنّـهم فـي عـزّ ال ونـفسه الـحّق إّن الـعزّة كـّلها هلل ولـّلذيـنهم اعـترفـوا 
بسـلطانـه إذ أتـى بـجبروتـه الـعزيـز املـنيع، سـوف يُظهـر اهلل عـزّ الّـذيـن آمـنوا بـمطلع الـوحـي إذًا 
يـرون املشـركـون أنـفسهم فـي خسـراٍن مـبنيٍ، طـوبـى لـك بـما شـربـت رحـيق الـوحـي وفـزت بـحبّ 
اهلل الـــعزيـــز الحـــميد، قـــل إّن حـــبّه مـــاٌء فـــي أثـــره ونـــاٌر فـــي طـــبيعته مجـــذٌب بحـــرارتـــه الـــرّطـــوبـــات 
الّـتي مـنعت الـنّاس عـن الـّصعود إلـى هـواء عـرفـان ربّـهم املـقتدر الـقديـر، قـد نـزّل فـي هـذه اآليـة 
عـــّلة الحـــركـــة والـــّسكون طـــوبـــى ملـــن عـــرف وطـــار بـــقلبه إلـــى مـــقامٍ عجـــزت عـــن ذكـــره األقـــالم ثـــمّ 
ألــسن املــتكّلمني، مــرّةً تــراه مــاء الــحيوان ألّن بــه أحــيينا أفــئدة الــعارفــني، ومــرّةً تــراه الــنّار وبــها 

احترقت حجبات األوهام وتوّجهت القلوب إلى وجه ربّهم العزيز املنير…
لئالئ الحكمة ج3، ص157

16 شهر املشيئة  12 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٨۸



… قـل يـا قـوم أن اعـرفـوا اهلل بـاهلل ألّن مـا سـواه يـعرف بـه وهـو ال يـعرف بـدونـه سـبحانـه وتـعالـى 
عـــّما يـــعرف بخـــلقه إنّـــه مـــا مـــن إلـــه إالّ هـــو لـــه الخـــلق واألمـــر كـــّل عـــنده كـــعبٍد ذلـــيٍل. قـــل يـــا أهـــل 
الــبهاء ال تحــزنــوا عــّما ورد عــلينا ثــّم اصــبروا فــي الــبأســاء وتــوكّـــلوا عــلى ربّــكم الــرّحــمن الــرّحــيم 
ثـّم اركـبوا عـلى الـّسفينة الحـمراء بـاسـمي األبـهى وسـيروا فـي بـحور الـكبريـاء وال تـلتفتوا إلـى 
أهــــل األرض والــــّسماء تــــاهلل كــــّلكم هــــلكوا فــــي فــــي غــــمرات الــــفناء إالّ مــــن تــــمّسك بهــــذا الــــفُلك 

املقّدس املحكم العزيز املتني…
آثار قلم أعلى ج4، ص131، 132

17 شهر املشيئة  13 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٠۰٩۹



… أن اســتمع نــداء اهلل األبــهى مــن بــئر ظــلماء أن انــصرونــي يــا أهــل الــبهاء بــسيف الــحكمة 
والــــــبيان، قــــــل إّن الــــــبئر بــــــيتي والــــــّسجن قــــــصري والــــــبالء إكــــــليل الــــــبهاء أن اعــــــرفــــــوا يــــــا أولــــــي 
األبـصار، مـن أفـق الـذّلّـة أشـرقـت شـمس اسـمي الـعزيـز أن انـظروا يـا أهـل األعـراف، قـد جـعل 
اهلل الــبئر قــصرًا مــن الــياقــوت واســتقّر فــيه هــيكل الــظّهور بــقدرٍة وســلطاٍن، إنّــا تــركــنا الــقصور 
واخـترنـا أخـرب الـبيوت وزيّـناه بـطراز املـلكوت تـعالـى هـذا الـقصر الّـذي جـعله اهلل مظهـر الـقدر 
واملنظر األكبر  وفيه استوى القديم على عرش اسمه العظيم بسلطان العظمة واإلجالل…

لئالئ الحكمة ج3، ص184، 185

18 شهر املشيئة  14 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٠۰



… قـد فـتح بـاب الـبيان وظهـر غـالم املـعانـي وكـان فـي يـده الـيمنى كـأس فـي سـلسبيل رحـمة 
ربّــكم الــعليّ الــعظيم مــرّةً تجــد عــّما فــيها أثــر الــنّار بــما تــحترق مــنه أحــجاب الــعاملــني، وطــْورًا 
تجــد مــنه أثــر الــنّور وبــه تســتضيء أفــئدة الــعارفــني وتــارّةً تــراه مــاء الــحيوان ألّن بــه أحــيى اهلل 
كــّل عــظمٍ رمــيمٍ. طــوبــى ملــن أخــذهــا بــاســم ربّــه وشــرب بــذكــري الــعزيــز الــحكيم أن اتّحــدوا فــي 
أمـر اهلل بـذلـك يـرفـع أمـره بـني الـعباد إنّـه لـهو الـعالـم الـخبير عـليكم بـالـتّقوى فـي ديـن اهلل لـعمري 
إنّـــه قـــميصي طـــوبـــى ملـــن فـــاز بهـــذا الـــقميص املـــنير. إّن ربّـــك ال يـــشغله شـــيٌء عـــن شـــيٍء ولـــو 
يـحكم عـلى الـّسماء حـكم األرض لـيس ألحـٍد أن يـعترض عـليه ولـو يـتصرّف فـيما عـلى األرض 
لـيس ألحـٍد أن يـقول لِـَم أو بِــَم قـد نـطق كـّل شـيٍء بـأنّـه هـو الـحاكـم عـلى مـا يـريـد… إّن الّــذيـن 
تـــجاوزوا عـــّما حـــّدد فـــي الـــكتاب ويـــعملون بـــغير مـــا أذن اهلل لـــهم أولـــئك مـــن الـــخائـــنني والّـــذيـــن 
ارتــكبوا مــا نُــهوا عــنه إنّــهم مــن الــغافــلني. تخــّلقوا بــما أمــرنــاكــم بــه فــي األلــواح ليظهــر تــقديــس 

أمر ربّكم بني العباد بذلك تستضيء وجوه املقّربني…
لوح سيّد محّمد بن وحيد، قلم آثار قلم أعلى ج4، ص358، 359

19 شهر املشيئة  15 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱١۱



… أن يــــــا حــــــوريّــــــة املــــــعانــــــي أن اخــــــرجــــــي مــــــن غــــــرفــــــات الــــــكلمات بــــــإذن اهلل مــــــالــــــك األرضــــــني 
والــّسموات ثــّم اظهــري بــطراز الــالّهــوت ثــم اســقي خــمر الــجبروت بــأنــامــل الــياقــوت لــعّل أهــل 
الـنّاسـوت يـطّلعّن بـما أشـرقـت مـن أفـق املـلكوت شـمس الـبقاء بـطراز الـبهاء ويـقومـّن عـلى الـثّناء 
بـــني األرض والـــّسماء فـــي ذكـــر هـــذا الـــفتى الّـــذي اســـتقّر عـــلى عـــرش اســـمه املـــنّان فـــي قـــطب 
الـجنان ومـن وجـهه ظهـرت نـضرة الـرّحـمن وعـن لحـظه لحـظات السّـــــبحان ومـن شـؤونـه شـؤونـات 
اهلل املـــهيمن الـــقيّوم وإن لـــن تجـــدي أحـــًدا أن يـــأخـــذ مـــن الـــيد الـــبيضاء الخـــمر الحـــمراء بـــاســـم 
ربّـك الـعليّ األعـلى الّــذي ظهـر مـرّة بـعد أولـى بـاسـمه األبـهى ال تحـزنـي دعـي هـؤالء بـأنـفسهم 
ثــّم ارجــعي إلــى خــلف ســرادق الــعظمة والــكبريــاء إذًا تجــدي قــومًـــا تســتضيء أنــوار وجــوهــهم 
كـــالـــّشمس فـــي وســـط الـــزّوال وهـــم يهـــّللون ويســـبّحون ربّـــهم بهـــذا االســـم الّـــذي قـــام عـــلى مـــقرّ 

االستقالل بسلطان العزّ واإلجالل…
سورة الهيكل، كتاب مبني ص10

1 شهر العلم  16 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٢۲



كـّلما يخـرج مـن فـمه إنّـه ملـحيي األبـدان لـو أنـتم مـن الـعارفـني كـّلما أنـتم تشهـدون فـي األرض 
إنّــه قــد ظهــر بــأمــره الــعالــي املــتعالــي املــحكم الــبديــع إذًا اســتشرق عــن أفــق فــمه شــمس اســمه 
الــّصانــع بــها تظهــر الــّصنايــع فــي كــّل األعــصار وإّن هــذا لــحّق يــقني ويســتشرق هــذا االســم 
عـــلى كـــّل مـــا يـــكون وتظهـــر مـــنه الـــّصنايـــع بـــأســـباب املـــلك لـــو أنـــتم مـــن املـــوقـــنني كـــّلما تشهـــدون 
ظــهورات الــّصنعية الــبديــعة كــّلها ظهــر مــن هــذا االســم وسيظهــر مــن بــعد مــا ال ســمعتموه مــن 

قبل كذلك قّدر في األلواح وال يعرفها إالّ كّل ذي بصٍر حديٍد...
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص-97-96

2 شهر العلم  17 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٣۳



… وأمّــا مـا سـألـت عـن الـفطرة فـاعـلم بـأّن كـّل الـنّاس قـد خـلقوا عـلى فـطرة اهلل املـهيمن الـقيّوم 
وقـّدر لـكّل نـفس مـقاديـر األمـر عـلى مـا رقـم فـي ألـواح عـزّ مـحفوظ ولـكن يظهـر كـّل ذلـك بـإرادات 
أنـفسكم كـما أنـتم فـي أعـمالـكم تشهـدون مـثالً فـانـظر فـيما حـرّم عـلى الـعباد فـي الـكتاب مـن 
شـيٍء كـما أنـتم فـي الـبيان تـنظرون بـحيث أحـّل اهلل فـيه مـا أراد بـأمـره وحـرّم مـا شـاء بسـلطانـه 
قـل كـّل ذلـك فـي الـكتاب أفـال تشهـدون ولـكّن الـنّاس بـعد عـلمهم عـّما نُـهوا عـنه هـم يـرتـكبون هـل 
ينسـب هـذا إلـى اهلل أو إلـى أنـفسهم إن أنـتم تـنصفون قـل مـا مـن حـسنة إالّ مـن عـند اهلل ومـا 

من سيّئة إالّ من أنفسكم أفال تعرفون وهذا ما نزّل في كّل األلواح إن أنتم تعلمون…
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل، ص101

3 شهر العلم  18 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٤



 وأمّــا سـألـت مـن الـعوالـم فـاعـلم بـأّن هلل عـوالـم ال نـهايـة بـما ال نـهايـة لـها ومـا أحـاط بـها أحـٌد إالّ 
نـفسه الـعليم الـحكيم تـفّكر فـي الـنّوم وإنّـه آيـة األعـظم بـني الـنّاس لـو يـكونـّن مـن املـتفّكريـن مـثالً 
إنّـك تـرى فـي نـومـك أمـرًا فـي لـيٍل وتجـده بـعينه بـعد سـنة أو سـنتني أو أزيـد مـن ذلـك أو أقـّل ولـو 
يــكون الــعالــم الّـــذي أنــت رأيــت فــيه مــا رأيــت هــذا الــعالــم الّـــذي تــكون فــيه فــيلزم مــا رأيــت فــي 
نـومـك يـكون مـوجـوًدا فـي هـذا الـعالـم فـي حـني الّــذي تـراه فـي الـنّوم وتـكون مـن الـّشاهـديـن مـع 
أنّـك تـرى أمـرًا لـم يـكن مـوجـوًدا فـي الـعالـم ويظهـر مـن بـعد إذًا حـّقق بـأّن عـالـم الّـذي أنـت رأيـت 

فيه ما رأيت يكون عاملًا آخر اّلذي ال له أّول وال آخر...
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل، ص102، 103

4 شهر العلم  19 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٥



بسم املولود اّلذي جعله اهلل مبّشرًا السمه العزيز  الودود

لـوح مـن لـدنّـا إلـى لـيلة فـيها الحـت الـّسموات واألرض مـن نـيّر بـه أنـار مـن فـي الـعاملـني، طـوبـى 
لــِك بــما ولــد فــيِك يــوم اهلل الّــذي جــعلناه مــصباح الــفالح ألهــل مــدائــن األســماء وأقــداح الــنجاح 
ملـــن فـــي مـــياديـــن الـــبقاء ومـــطلع الـــفرح واالبـــتهاج ملـــن فـــي اإلنـــشاء، تـــعالـــى اهلل فـــاطـــر الـــّسماء 
الّـذي أنـطقه بهـذا االسـم الّـذي خـرقـت حـجبات املـوهـوم وسـبحات الـظّنون وأشـرق اسـم الـقيّوم 
مــــن أفــــق الــــيقني... أن يــــا مــــأل األرض والــــّسماء إنّــــها الــــّليلة األولــــى قــــد جــــعلها اهلل آيــــة لــــليلة 
األخـرى الّـتي فـيها ولـد مـن ال يـعرف بـاألذكـار وال يـوصـف بـاألوصـاف، طـوبـى ملـن تـفّكر فـيهما 
إنّـه الـظّاهـر طـبق الـباطـن ويـطّلع بـأسـرار اهلل فـي هـذا الـظّهور الّـذي بـه ارتـعدت أركـان الشّـــــرك 
وانـــصعقت أصـــنام األوهـــام وارتـــفعت رايـــة إنّـــه ال إلـــه إالّ هـــو املـــقتدر املـــتعالـــي الـــواحـــد الـــفرد 

املهيمن العزيز املنيع...
األيّام التّسعة ص19، 20

5 شهر العلم  20 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٦



فـاعـلم بـأنّـك كـما أيـقنت بـأّن ال نـفاد لـكلماتـه تـعالـى أيـقن بـأّن ملـعانـيها ال نـفاد أيـًضا ولـكن عـند 
مــبيّنها وخــزنــة أســرارهــا والّــذيــن يــنظرون الــكتب ويتّخــذون مــنها مــا يــعترضــون بــه عــلى مــطلع 
الــواليــة إنّــهم أمــواٌت غــير أحــياء ولــو يــمشون ويــتكّلمون ويــأكــلون ويشــربــون فــآٍه آٍه لــو يظهــر مــا 
كـنز فـي قـلب الـبهاء عـّما عـّلمه ربّـه مـالـك األسـماء لـينصعق الّــذيـن تـراهـم عـلى األرض كـم مـن 
مـعاٍن ال تـحويـها قـمص األلـفاظ وكـم مـنها ليسـت لـها عـبارة ولـم تـعِط بـيانًـا وال إشـارة وكـم مـنها 
ال يــمكن بــيانــه لــعدم حــضور أوانــها كــما قــيل (ال كــّل مــا يُــعلم يُــقال وال كــّل مــا يُــقال حــان وقــته 
وال كـــّل مـــا حـــان وقـــته حـــضر أهـــله) ومـــنها مـــا يـــتوقّـــف ذكـــره عـــلى عـــرفـــان املـــشارق الّـــتي فـــيها 

فّصلنا العلوم وأظهرنا املكتوم…
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل، ص116، 117

6 شهر العلم  21 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٧۷



أمـــا مـــا ذكـــرت فـــي اإللهـــني إيّـــاك إيّـــاك أن ال تشـــرك بـــاهلل ربّـــك لـــم تـــزل كـــان واحـــًدا أحـــًدا فـــرًدا 
صـمًدا وتـرًا بـاقـيًا دائـًما قـيّومًــا مـا اتّخـذ لـنفسه شـريـًكا فـي املـلك وال وزيـرًا وال شـبيًها وال نسـبةً 
وال مــثاالً ويشهــد بــذلــك كــّل الــذّرّات وعــن ورائــها الّـــذيــنهم كــانــوا فــي األفــق األبــهى عــلى مــنظر 
األعـلى وكـانـت أسـماؤهـم حـينئٍذ لـدى الـعرش مـذكـورًا أن اشهـد فـي نـفسك بـما شهـد اهلل بـذاتـه 
بــأنّــه ال إلــه إالّ هــو وأّن مــا ســواه مخــلوٌق بــأمــره ومــنجعٌل بــإذنــه ومــحكوٌم بــحكمه ومــفقوٌد عــند 
شـئونـات عـزّ فـردانـيّته ومـعدوٌم لـدى ظـهورات عـزّ وحـدانـيّته وإنّـه لـم يـزل وال يـزال كـان مـتوحّــــًدا 
فـــي ذاتـــه ومـــنفرًدا فـــي صـــفاتـــه وواحـــًدا فـــي أفـــعالـــه وأّن الشّـــــــبيه وصـــف خـــلقه والشّـــــــريـــك نـــعت 

عباده...
منتخباتي أز أثار حضرت بهاء اهلل ص126، 127

7 شهر العلم  22 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٨۸



البشارة التّاسعة
(يـجب عـلى الـعاصـي أن يـطلب الـعفو واملـغفرة حـينما يجـد نـفسه مـنقطًعا عـّما سـوى اهلل. وال 
يـجوز االعـتراف بـالخـطايـا واملـعاصـي عـند الـعباد ألّن ذلـك لـم يـكن ولـن يـكون سـببًا لـلغفران أو 
الــعفو اإللــهيّ بــل االعــتراف لــدى الخــلق ســبب لــلذّلّـــة والــهوان. وال يــحّب الــحّق جــّل جــاللــه ذلّـــة 
عــباده). إنّــه هــو املــشفق الــكريــم. (يــنبغي لــلعاصــي أن يــطلب الــرّحــمة مــن بحــر الــرّحــمة فــيما 

بينه وبني اهلل ويسأل املغفرة من سماء الكرم…)
لوح البشارات، مجموعة ألواح حضرة بهاء اهلل، ص40، 41 (معرّب)

8 شهر العلم  23 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲١۱٩۹



… قـم عـلى خـدمـة األمـر ثـّم اذكـره بـالـحكمة والـبيان بـحيث تنجـذب بـه األفـئدة والـقلوب، إيّـاك 
أن تــمنعك ضــوضــاء الــعباد أو حــجبات الّــذيــن كــفروا بــالــّشاهــد واملــشهود، قــل تــاهلل قــد خــرقــت 
األحـجاب وأتـى الـوهّــاب فـي املـآب بـأمـر ال تـقوم مـعه الـّصفوف والـجنود، قـل هـذا يـوم وعـدتـم بـه 
فــي كــتب الــقبل وبشّــــــركــم بــه محــّمد رســول اهلل بــقولــه يــوم يــقوم الــنّاس ملــالــك املــلكوت، إنّــا نــزّلــنا 
اآليــــــات وأظهــــــرنــــــا الــــــبيّنات والــــــقوم أكــــــثرهــــــم ال يــــــفقهون، هــــــذا يــــــوم اإلقــــــبال ولــــــكّن الــــــقوم عــــــنه 
مـــــعرضـــــون، وضـــــعوا إلـــــههم واتّـــــبعوا أهـــــوائـــــهم أال إنّـــــهم ال يـــــشعرون، كـــــفروا بـــــنعمة اهلل بـــــعد 
ظـهورهـا وأنـكروا آيـاتـه بـعد إنـزالـها يشهـد بـذلـك لـسان الـعظمة فـي األفـق األعـلى ولـكّن الـقوم 

هم ال يسمعون…
لئالئ الحكمة ج3، ص240

9 شهر العلم  24 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٠۰



أصل الحكمة
هو الخشية عن اهلل عزّ ذكره واملخافة من سطوته والوجل من مظاهر عدله وقضائه.

                                                                   أصل كّل الخير، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص132

رأس اإليمان
هـو الـتقّلل فـي الـقول والـتّكثّر فـي الـعمل، ومـن كـان أقـوالـه أزيـد مـن أعـمالـه فـاعـلموا أّن عـدمـه 

خيٌر من وجوده وفناءه أحسن من بقائه.
نسائم الرّحمن، ص86

10 شهر العلم  25 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲١۱



… يــا أيّــها الــطّائــر فــي هــواء الــعرفــان مــن عــرف الــجاري املنجــمد والــطّائــر الــّساكــن والــظّاهــر 
املســتور واملشــرق املــحجوب يــأخــذه جــذب اإلشــراق عــلى شــأٍن يــطير بــأجــنحة االشــتياق فــي 
هـــواء الـــقرب والـــقدس والـــوصـــال، ومـــا ذكـــرت حـــضرتـــك فـــي الـــظّالم نشهـــد أنّـــه أحـــاط األنـــام، 
طـوبـى ملـن أضـاء بـنور املُشـرق مـن أفـق رحـمة ربّـه األقـدس، إّن الـظّالم هـو األوهـام وبـها مـنع 
األنـام عـن الـتّوجّــــه إلـى املـلكوت إذ ظهـر بـأمـر اهلل مـالـك الـجبروت، وأمّــا ذكـرت أّن فـالنـا ظـّن أنْ 
ال اخــتالف بــيننا مــن جــهة الــّروح، هــذا حــّق ألّن الــّروح مــقّدس مــن أن تــعتريــه االخــتالفــات أو 

تحويه اإلشارات…
لئالئ الحكمة ج3، ص218، 219

11 شهر العلم  26 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٢۲



يا مظلوم
أشهـد أنّـه شهـد لـذاتـه أنّـه ال يـعرف بـما سـواه وال يـدرك بـدونـه قـد ارتـفع بـاسـم مـنه رايـة إنّـه ال 
إلـه إالّ هـو عـلى طـور الـوجـود مـن الـغيب والـّشهود، وبـاسـم آخـر نـصب سـرادق إنّـي أنـا اهلل ال 
إلــــه إالّ أنــــا عــــلى هــــذا املــــقام املحــــمود، يشهــــد كــــّل األشــــياء لــــنفسي وكــــّل األســــماء لســــلطانــــي 
وأشهـد أنّـهم مـا عـرفـونـي ويـرجـع مـا عـندهـم إلـى مظهـر مـن مـظاهـري الّــذيـن خُـــلقوا مـن قـلمي 
مـن فـاز بهـذه الـّشهادة وشهـد بـما شهـد اهلل فـي هـذه الـورقـة يـجعله اهلل مسـتغنيًا عـن شـهادة 
الــعاملــني، يــا إلــهي أســئلك بــمحبوبــيّتك بــأن تــجعل هــذه الــّشهادة ســراج قــلبي وضــياء وجــهي 

ونور صدري في الّدنيا واآلخرة إنّك أنت على كّل شيٍء قديٍر.
لئالئ الحكمة ج3، ص215

12 شهر العلم  27 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٣۳



قــل خــّلصوا أنــفسكم يــا قــوم ثــّم طهّـــروهــا عــن الــتّوجّــــه إلــى غــيري وبــذكــري يطهّـــر كــّل شــيٍء إن 
أنــتم مــن الــعارفــني قــل الــيوم لــو يُخَــــلَّصّن كــلُّ األشــياء عــن حــجبات الــنّفس والــهوى لــيُلبس اهلل 
كـّلها قـميص يـفعل مـا يـشاء فـي مـلكوت اإلنـشاء ليظهـر آيـة سـلطانـه فـي كـّل شـيٍء فـتعالـى مـن 
هـــذا السّــــــــلطان املـــقتدر املـــهيمن الـــعزيـــز الـــقديـــر أن اقـــرأ يـــا عـــبد مـــا وصـــل إلـــيك مـــن آثـــار اهلل 
بــربــوات املــقّربــني لتَسْــــــتَْجِذب بــها نــفسك وتَسْــــــتَْجِذب مــن نــغماتــك أفــئدة الــخالئــق أجــمعني ومــن 
يـقرأ آيـات اهلل فـي بـيته وحـده لينشـر نـفحاتِــها املـالئـكُة الـنّاشـرات إلـى كـّل الـجهات ويـنقلب بـها 
كــّل نــفٍس ســليمٍ ولــو لــن يســتشعر فــي نــفسه ولــكن يظهــر عــليه هــذا الــفضل فــي يــوم مــن األيّــام 

كذلك قّدر خفيّات األمر من لدن مقدِّر حكيم…
منتخباتي آز آثار حضرت بهاء اهلل، ص189

13 شهر العلم  28 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٤



(… يـــا أهـــل الـــبهاء كـــنتم وال زلـــتم مـــشارق مـــحبّة اهلل ومـــطالـــع عـــنايـــته. فـــال تـــدنّـــسوا الـــّلسان 
بســّب أحــٍد ولــعنه. غــّضوا أبــصاركــم عــّما ال يــليق بــها أظهــروا لــلنّاس مــا عــندكــم فــإن قــبل فــبها 
وإالّ فـــالـــتّعرض غـــير جـــائـــز). ذروه بـــنفسه مـــقبلني إلـــى اهلل املـــهيمن الـــقيّوم. (وال تـــكونـــوا ســـببًا 
لحــــزن أحــــٍد فــــضالً عــــن الــــفساد والــــنّزاع. عــــسى أن تــــتربّــــوا فــــي ظــــّل ســــدرة الــــعنايــــة اإللــــهيّة 

وتعملوا بما أراده اهلل. كّلكم أوراق شجرٍة واحدٍة وقطرات بحٍر واحٍد).
لوح البشارات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص43، 44 (معرّب)

14 شهر العلم  29 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٥



… إّن الـعلم مـن الـنّعم الـكبرى اإللـهيّة ويـجب عـلى الـكّل تـحصيله. وهـذه الـّصنائـع املـشهودة 
واألســـباب الـــوجـــودة كـــّلها مـــن نـــتائـــج الـــعلم والـــحكمة الّـــتي نـــزّلـــت مـــن الـــقلم األعـــلى فـــي الـــزّبـــر 
واأللــــواح. إّن الــــقلم األعــــلى هــــو الــــقلم الّــــذي ظهــــر وبــــرز مــــن خــــزائــــنه لــــئالئ الــــحكمة والــــبيان 
وصــــــنائــــــع اإلمــــــكان. وقــــــد انــــــكشفت الــــــيوم أســــــرار األرض أمــــــام األبــــــصار وفــــــي الــــــحقيقة إنّ 
الـّصحف الـّسيّارة مـرآة الـعالـم. تُظهـر أعـمال األحـزاب املـختلفة، وتُـري أفـعالـهم وتُـسمعها فـي 
آٍن واحــٍد فــهي مــرآةٌ ذات ســمعٍ وبــصٍر ولــساٍن وهــي ظــهوٌر عــجيٌب وأمــٌر عــظيٌم. ولــكن يــنبغي 
ملحــــّررهــــا أن يــــكون مــــقّدسًـــــــــا عــــن أغــــراض الــــنّفس والــــهوى ومــــزيّــــنًا بــــطراز الــــعدل واإلنــــصاف 

ويتحّرى األمور بقدٍر مقدوٍر حتّى يطّلع على حقائقها ثّم ينشرها…
لوح الطّرازات، الطّراز الّسادس، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص56

15 شهر العلم  30 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٦



... قـل أن افـتحوا األبـصار يـا أولـي األحـبار ملـشاهـدة الجـمال وإنّـه أشـرق عـن أفـق الـجالل وال 
يـعترض عـليه إالّ كـّل مشـرٍك مـرتـاٍب، إّن الّـذي مـا فـاز بـه إنّـه لـيس مـن أهـل الـبصر كـذلـك حـكم 
مـــنزّل الـــكتاب، قـــل يـــا قـــوم إنّـــا خـــلقنا الـــبصر لـــعرفـــان هـــذا الجـــمال والّـــذي مـــا عـــرفـــه إنّـــه عـــميّ 
ويشهــــــد بــــــذلــــــك أولــــــوا األلــــــباب، إن كــــــان بــــــصركــــــم ضــــــعيفًا أن اســــــتبصروا مــــــن عــــــيني وبــــــها 
فـانـظرونـي يـا أولـي األنـظار، إيّـاكـم أن تـجعلوا أنـفسكم محـرومًــا عـن هـذا الـفضل الّـذي رزقـتم 
بـه مـن دون سـؤال وجـواب، قـل يـا قـوم إّن هـذا لـهو الّــذي مـات فـي حسـرتـه قـرون األولـى وأنـتم 

ملّا وجدتموه من غير تعٍب غفلتم فسوف تنوحون وتبكون يا أصحاب الحجاب...
لئالئ الحكمة ج3، ص213، 214

16 شهر العلم  31 تشرين األّول/أكتوبر

 !٢۲٢۲٧۷



في الورق الثّامن من الفردوس األعلى
(إّن دار الــــتّعليم فــــي االبــــتداء يــــجب عــــليها أن تــــعّلم األطــــفال شــــرائــــط الــــّديــــن لــــيمنعهم الــــوعــــد 
والـوعـيد املـذكـوران فـي الـكتب اإللـهيّة عـن املـناهـي ويـزيّـناهـم بـطراز األوامـر. ولـكن بـمقدار ال 
يـــنتهي إلـــى الـــتّعّصب والحـــميّة الـــجاهـــليّة. ومـــا لـــم يـــكن مـــنصوصًــــــــــــا مـــن الحـــدود فـــي الـــكتاب 
صــراحــة يــجب عــلى أمــناء بــيت الــعدل الــتّشاور فــيه وإجــراء مــا يســتحسنونــه). إنّــه يــلهمهم مــا 
يــشاء وهــو املــدبّــر الــعليم. (مــن قــبل قــلنا إّن الــتّكّلم مــقّدر بــلسانــني. ويــجب بــذل الجهــد حــتّى 
يـنتهي إلـى لـساٍن واحـٍد وكـذلـك خـطوط الـعالـم لـكيال تـضيع حـياة الـنّاس فـي تـحصيل األلـسن 

املختلفة باطالً حتّى يصبح جميع األرض مدينًة واحدةً وإقليًما واحًدا).
الكلمات الفردوسيّة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص86، 87 (معرّب)

17 شهر العلم  1 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٢۲٨۸



... تــبارك الّـــذي أنــزل اآليــات وجــعلها بــيّنات ملــن عــلى األرض إنّــه لــهو املــقتدر املــهيمن الــعزيــز 
الــحكيم، قــد أنــزل املــائــدة األبــديّــة مــن ســماء املــشيّة عــلى هــيكل اإلنــسان تــبارك الــرّحــمن الّــذي 
ظهــر بــالــحّق بهــذا االســم الــعظيم، طــوبــى ملــن تــقرّب إلــيها وتــنّعم مــنها إنّــه مــن املخــلصني فــي 
كـتاٍب مـبنيٍ؛ والّــذي مـنع عـنها إنّـه مـن املـيّتني فـي لـوحٍ كـريـمٍ، أن اسـتمعوا يـا أهـل الـبهاء هـذا 
الــنّداء األحــلى تــاهلل بــه انجــذبــت األشــياء واهــتزّ كــّل عــظمٍ رمــيمٍ، أن اشــربــوا خــمر الــبيان فــي 
أيّــام ربّــكم الــرّحــمن رغــًما لــّلذيــن كــفروا بــاهلل إذ أتــى بهــذا الــظّهور الــبديــع، أن اســتقيموا عــلى 
حـّب اهلل عـلى شـأٍن تـرون الـورى عـن ورائـكم هـذا يـنبغي ملـن تشـبّث بهـذا الـذّيـل املـنيع، كـذلـك 

نزّلت اآليات وظهرت البيّنات طوبى ملن فاز بهذا اليوم البديع.
لئالئ الحكمة ج3، ص 177

18 شهر العلم  2 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٢۲٩۹



قــــل يــــا مــــأل املــــغلني مــــوتــــوا بــــغيظكم قــــد أشــــرقــــت شــــمس الــــعظمة عــــن أفــــق األمــــر واســــتضاء 
يـــضيائـــها كـــّل الـــوجـــود وأنـــتم غـــفلتم عـــنها وكـــنتم مـــن الـــغافـــلني إذًا فـــارحـــموا عـــلى أنـــفسكم وال 
تـكفروا بـالـذي آمـنتم بـه وال تـكونـنَّ مـن املسـرفـني تـاهلل الـحّق إن تـكفروا بهـذا األمـر فـقد يـضحك 
عـــليكم كـــّل املـــلك ألنّـــكم اســـتدلـــتم بـــينهم فـــي إثـــبات أمـــركـــم بـــآيـــات اهلل املـــهيمن املـــقتدر الـــعزيـــز 
الـعليم فـلّما نـزّلـت مـرّة أخـرى بسـلطنٍة عـظمى إذًا كـفرتـم بـها فـويـٌل لـكم يـا مـأل الـغافـلني أظـننتم 
فـــي أنـــفسكم بـــأنّـــكم مـــكسف الـــّشمس وضـــيائـــها ال فـــونـــفسي لـــن تـــقدرّن ولـــن تســـتطيعّن ولـــو 

يجتمع عليها أنتم وما دونكم عّما خلق بني الّسموات واألرضني…
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص165

19 شهر العلم  3 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٠۰



… أن يـــــا قـــــلم الـــــقدس ذكّـــــــر الـــــتّراب لـــــيتذكّـــــــر فـــــي نـــــفسه ويـــــقبل إلـــــى وجـــــه ربّـــــه ويـــــكون مـــــن 
املــنقطعني قــل يــا عــبد قــم عــن الــتّراب وعــّما يخــرج مــنه لِتســتطيعَ أن تــعرف ربّــك الــعليّ األولــى 
وتكون من الفائزين. تاهلل الحّق اليوم لم يكن ألحٍد مفرٌّ وال مستقرٌّ إالّ في ظّل وجهي العزيز 
املـنير. وعـلى بـاب هـذا الـرّضـوان مـالئـكة األمـر ملـوقـوفـون عـلى اسـمي الـحافـظ الـّسميع الـعليم 
وإن يجــدّن مــن أحــد روائــح الــّدنــيا وعــّما ظهــر بــني الــّسموات واألرض يــمنعه عــن الــّدخــول فــي 
هـذا الـرّضـوان وعـن الـوقـوف بـني يـدّي ربّـك املـنّان الـقديـم كـذلـك يـعّلمك الـورقـاء والّــذيـنهم آمـنوا 

باهلل العزيز املتوّحد الفريد…
سورة القميص، آثار قلم أعلى ج4، ص55

1 شهرالقدرة  4 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳١۱



… أن يـا قـلم األمـر أن اذكـر مـن أقـبل إلـى املـنظر األكـبر لتجـذبـه نـفحات اآليـات إلـى اهلل مـالـك 
األســـماء والـــّصفات، فـــانـــظر الّــــذيـــن يحـــملون الشّــــــــدايـــد الســـمي فـــلّما جـــئتهم بســـلطان األمـــر 
كـفروا بـاهلل مظهـر الـظّهورات، مـن الـنّاس مـن يـعبد األسـماء وإذا ظهـر املـسّمى بـاسـمه األبـهى 
كـفر بـرّب األربـاب، إذا رأوا مـا أرادوا مـن االقـتدار قـالـوا هـذا سـاحـٌر كـذّاب، وإذا تـليت عـليهم 
اآليـات قـالـوا هـذا مـفتٍر مـرتـاب، قـد طـويـنا سـموات األوهـام وحـّدثـت األرض أخـبارهـا وهـم فـي 
سُـــــكٍر عُــجاب، قـد أخـذ الـزاّلزل كـّل الـقبائـل إالّ مـن أخـذه سُـــــكر السّـــــرور مـن رحـمة ربّـه الـرّحـمن، 
إذا قــيل لــهم بــمن آمــنتم يــقولــون بمحــّمد رســول اهلل قــل ســحًقا لــكم وملــن اتّــبعكم مــن األحــزاب، 
إنّـه يـنوح ويـقول إن آمـنتم بـظهوري لِـَم أعـرضـتم عـن الّــذي أرسـلني بـالـعالمـات، تـاهلل هـذا لـهو 
الّـــــذي ســـــمعُت نـــــدائـــــه ومـــــا رأيـــــت جـــــمالـــــه إذا أتـــــى املـــــيقات شـــــّق ســـــبحات الـــــجالل وفـــــتح بـــــاب 

الوصال أعرضتم يا أهل النّفاق...
لئالئ الحكمة ج3، ص146

2 شهرالقدرة  5 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٢۲



... قــــل يــــا قــــوم هــــذه لــــصفيحة املــــختومــــة املــــحتومــــة الّــــتي كــــانــــت مــــرقــــومــــًة مــــن إصــــبع الــــقدس 
ومســتورةً خــلف حــجب الــغيب وقــد نــزّلــت بــالــفضل مــن لــدن مــقتدٍر قــديــم وفــيها قــّدرنــا مــقاديــر 
أهـل الـّسموات واألرض وعِـــلم األّولـني واآلخـريـن لـن يـعزب عـن عـلمه شـيٌء ولـن يعجـزه أمـٌر عـّما 
خــلق ويخــلق إن أنــتم مــن الــعارفــني قــل قــد جــائــت كــرّةً األخــرى وبســطنا يــد االقــتدار عــلى كــلّ 
مــن فــي الــّسموات واألرض وأظهــرنــا مــن ســرّنــا األعــظم عــلى الخــلق الــخالــص ســرًّا أقــّل عــّما 
يــحصى إذًا مــاتــت الــطّوريّــون عــند مــطلع هــذا الــنّور الحــمراء عــلى بــقعة الــّسيناء وكــذلــك جــاء 

جمال الرّحمن على ظلل البرهان وقضي األمر من لدى اهلل العزيز الحكيم...
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص180

3 شهرالقدرة  6 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٣۳



... يـــذكـــرك املـــظلوم مـــن شـــطر الـــّسجن ويبشّـــــــرك بـــما نـــزّل لـــك مـــن الـــقلم األعـــلى افـــرح وقـــل لـــك 
الحـــمد يـــا مـــالـــك األســـماء أنـــت الّـــذي أظهـــرت نـــفسك لـــحيوة الـــعالـــم ودعـــوت الـــكّل إلـــى مشـــرق 
الـــعطاء إّن الّـــذيـــن أعـــرضـــوا أولـــئك لـــيس لـــهم نـــصيب مـــن هـــذا البحـــر األعـــظم يشهـــد بـــذلـــك أمّ 
الــكتاب فــي أعــلى املــقام. طــوبــى لــوجــٍه تــوجّـــــه إلــى وجــه اهلل ولــقلٍب أقــبل إلــيه فــي يــوم فــيه زلّــت 
األقـــدام... اســـتمع الـــنّداء مـــن ســـدرة املـــنتهى خـــلف قـــلزم الـــكبريـــاء إنّـــه ال إلـــه إالّ أنـــا املـــقتدر 
املـختار. قـد جـئُت مـن مشـرق اإليـقان بـرايـات الـعرفـان مـن الـنّاس مـن أقـبل ومـنهم مـن أعـرض 

واّلذي أعرض إنّه من أصحاب النّار...
آثار قلم أعلى ج2، ص170

4 شهرالقدرة  7 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٤



… تـبارك الّـذي أقـامـني عـلى األمـر إذ كـنت قـاعـًدا وأنـطقني بـذكـره إذ كـنت صـامـتًا وأظهـرنـي 
بـــعد مـــا كـــنت ســـاتـــرًا نـــفسي نشهـــد أنّـــه لـــهو املـــقتدر عـــلى مـــا يـــشاء وهـــو املـــهيمن الـــقيّوم. وإذ 
قــــمنا نــــاديــــنا الــــكّل إلــــى اهلل إذًا شــــّقت الــــّسماء وزلــــزلــــت األرض ومــــرّت الــــجبال ونــــادى لــــسان 
الــعظمة املــلك هلل الــواحــد الــفرد الــعزيــز املــحبوب. وأســمْعنا الــعالــم مــا أمــرنــا بــه عــلى شــأن مــا 
مــــــنعتنا ســــــيوف اآلفــــــاق وال نــــــعاق أهــــــل الــــــنّفاق تــــــعالــــــى اهلل مــــــالــــــك املــــــلك واملــــــلكوت. قــــــد أخــــــذ 
االضـــطّراب ســـكان األرض إالّ مـــن شـــاء اهلل كـــذلـــك قـــضي األمـــر ولـــكّن الـــقوم ال يـــفقهون. قـــد 
أخـــذ املخـــلصني ســـكُر رحـــيق الـــوحـــي عـــلى شـــأن أنـــفقوا أرواحـــهم لهـــذا االســـم الّـــذي بـــه أنـــار 

الوجود. قد اشتعل العالم من كلمة مالك الِقَدم ولكّن النّاس أكثرهم ال يعلمون…
آثار قلم أعلى ج2، ص180

5 شهرالقدرة  8 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٥



… نشهـد أّن ال إلـه إالّ هـو لـم يـزل كـان ولـم يـكن مـعه مـن شـيٍء وال يـزال يـكون كـما كـان، قـد 
انــقطع السّــــــبيل إلــى عــرفــان ذاتــه وقــصر الــّدلــيل عــن الــبلوغ إلــى إدراك كــنهه، السّــــــبيل مســدودٌ 
والـــطّلب مـــردوٌد دلـــيله آيـــاتـــه وظـــهوره إثـــباتـــه الـــغنيّ عـــن ذكـــر دونـــه واملســـتغني عـــن وصـــف مـــا 
ســــواه، قــــد أرســــل الــــرّســــل وأنــــزل الــــكتب وجــــعلهم مــــظاهــــر آيــــاتــــه ومــــطالــــع أســــمائــــه وصــــفاتــــه 
ليشهــدّن الــكّل بــما شهــد لــذاتــه قــبل خــلق ســمائــه وأرضــه بــأنّــه ال إلــه إالّ هــو كــان إلــًها واحــًدا 
أحـــًدا فـــرًدا وتـــرًا دائـــًما أبـــًدا قـــيّومًــــا، وقـــد انتهـــت الـــرّســـل بـــهادي السّــــــــبل إنّـــه لـــباملـــنظر األعـــلى 
ويــنطق مــن ذلــك املــقام األســنى واألفــق األبــهى، طــوبــى لــكم بــما فــزتــم فــي هــذا الــعيد األعــظم 
بخــلع الــعرفــان وآمــنتم بــربّــكم الــرّحــمن وبــما جــاء بــه فخــر األكــوان وســلطان اإلمــكان الّــذي بــه 

جّددت األديان ومرّت نفحات الغفران على أهل العصيان...
لئالئ الحكمة ج3، ص80، 81

6 شهرالقدرة  9 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٦



... تـــبارك الّـــذي أنـــزل الـــكلمة وفـــصل بـــها بـــني الـــبريّـــة إنّـــه لـــهو املـــفّصل الـــحكيم. وجـــعلها خـــمر 
الــحيوان ألهــل اإلمــكان وكــوثــر الــبقاء ملــن فــي الــّسموات واألرضــني. إّن الّــذي فــاز بــها قــد فــاز 
بـما أراد مـواله الـكريـم، والّـذي اسـتكبر إنّـه مـن أهـل الخسـران يشهـد بـذلـك لـسان الـرّحـمن فـي 
هـذا املـنظر املـنير. قـل هـذا يـوم فـيه ظهـر الـّدلـيل وأوضـح السّــــــبيل وتـّمت الـحّجة وكـملت الـنّعمة 
طـوبـى ملـن أقـبل وويـٌل لـلغافـلني. مـن املشـركـني مـن ظـّن أنّـه يسـبق أمـر اهلل قـل ال ونـفسه الـحقّ 
إنّـــه لـــهو املـــقتدر عـــلى مـــا يـــشاء قـــد ســـبقت قـــدرتـــه الـــعاملـــني. يـــفعل فـــي املـــلك مـــا يـــشاء يـــعطي 
ويــمنع إنّــه لــهو املــقتدر الــقديــر. قــد ضــّل ســعي الّــذيــن كــفروا ســوف يــرون أنــفسهم فــي عــذابٍ 
ألــــيم. إنّــــا نــــشكر اهلل فــــي كــــّل األحــــيان ونــــصبر فــــيما ورد عــــلينا فــــي هــــذا السّــــــــبيل املســــتقيم. 
ونـحكم بـني الخـلق كـيف نـشاء ونـدعـوهـم إلـى مـا يـنفعهم فـي اآلخـرة واألولـى إنّـه لـهو الـّشاهـد 

العليم. كن ذاكرًا باسمي وناطًقا بهذا الذّكر اّلذي منه ظهر كّل أمر حكيم.
آثار قلم أعلى ج2، ص184، 185

7 شهرالقدرة  10 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٧۷



... قـل يـا قـوم ال يـمنعكم الـّدنـيا وزخـرفـها وال يسـّدكـم مـا نـزّل عـليكم مـن كـّل مـتكبّر مـرتـاب وال 
تــخافــوا عــن الّــذيــن مــا ســّلطهم اهلل إال عــلى أبــدانــكم فــي أيّــام مــعدودة لــيبلوكــم أيّــكم كــان فــي 
املـــلك مـــن مـــصطبٍر صـــبّار، ومـــا نـــزّل كـــّل ذلـــك عـــليكم إالّ بـــما قـــّدر فـــي لـــوح مـــحفوظ عـــلى قـــدرٍ 
ومـــقدار، وســـيمضي كـــّلما مسّـــــــتكم مـــن الـــقضايـــا أقـــّل مـــن أن تـــرتـــّد إلـــيكم األبـــصار، اتّـــقوا اهلل 
وخـــافـــوا عـــن الّـــذي كـــان مـــقتدرًا عـــليكم وعـــلى أرواحـــكم وأجـــسادكـــم وال يـــمنعه أحـــد فـــي أمـــره 
يــفعل مــا يــشاء وال يــسئل عــّما شــاء وهــو الــعزيــز املــختار، قــل إّن الّــذيــنهم صــبروا فــي األرض 
فــسوف يجــزيــهم اهلل أحــسن جــزاء ويــركــبون عــلى بــراق الحــمراء ويــمّرون فــي كــّل حــنيٍ عــن كــلّ 
أشـــــطاٍر وأقـــــطار، قـــــل يـــــا قـــــوم هـــــذه نـــــاقـــــة اهلل تـــــرعـــــى مـــــا أنـــــبت اهلل لـــــها فـــــي أرض الـــــفردوس 
وتـــسقيكم مـــن لـــنب الّــــذي تـــحيى بـــه األرواح واألبـــدان ويـــا قـــوم ال تـــمّسوهـــا بـــسوء أنـــفسكم وال 
تتّبعوا هواكم فاتّبعوا اّلذي يدعوكم إلى اهلل ثّم اذكروه في قلوبكم في الّليالي واألسحار...

لئالئ الحكمة ج3، ص10، 11

8 شهرالقدرة  11 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٨۸



... أن يــا مــأل الــغيب والــّشهود أن افــرحــوا فــي أنــفسكم ثــّم اســتبشروا فــي ذواتــكم بــما ظهــر 
لــيل الّــذي فــيه حشــرت األكــوار ودّورت األدوار وبــعثت الــّليالــي واألنــهار ومــيقات األمــر مــن لــدن 
مـقتدٍر قـديـر... فـيا بشـرى لهـذا الـّليل الّـذي اسـتضاء مـنه كـّل األيّـام وال يـعقل ذلـك إالّ كـّل مـوقـن 
بـصير وقـد طـافـت فـي حـولـه لـيالـي الـقدر ونـزّلـت املـالئـكة والـّروح بـأبـاريـق الـكوثـر والـتّسنيم وفـيه 
زّيـن كـّل الـجنان بـطراز اهلل املـقتدر الـعزيـز املـنّان وبـعثت كـّل مـا كـان وفـيه سـبقت الـرّحـمة كـلّ 
الـعاملـني... فـيا حـبّذا مـن هـذا الفجـر الّـذي فـيه اسـتوى جـمال الـقدم عـلى عـرش اسـمه األعـظم 
الــعظيم وفــيه ُولــد مــن لــم يــلد ولــم يــولــد فــطوبــى ملــن يــتغّمس فــي بحــر املــعانــي مــن هــذا الــبيان 
ويـصل إلـى لـئالئ الـعلم والـحكمة الّـتي كـنّزت فـي كـلمات اهلل املـلك املـتعالـي املـقتدر الـقديـر فـيا 

حبّذا ملن يعرف ويكون من العارفني...
رسالة األيّام التّسعة، ص48، 51

9 شهرالقدرة  12 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٣۳٩۹



... يــا مــأل األرض خــافــوا اهلل وال تــتّبعوا الّـــذيــن أعــرضــوا عــن وجــه بــه أنــار مــلكوت اهلل الــعزيــز 
الــــعظيم. تــــاهلل مــــن حــــركــــة قــــلمي تحــــرّك الــــقلم األعــــلى ومــــن نــــدائــــي ارتــــفع الــــنّداء مــــن مــــكمن 
الــكبريــاء ولــكّن الــناّس أكــثرهــم مــن الــغافــلني... قــل يــا مــأل الــفرقــان قــد أتــى الــرّحــمن بســلطان 
مــشهود. إيّــاكــم أن تــمنعكم شــئونــات الخــلق عــن الــحّق دعــوا أهــوائــكم خــذوا مــا أمــرتــم بــه مــن 
لـدى اهلل مـالـك الـغيب والـّشهود. قـل يـا مـأل اإلنـجيل قـد فـتح بـاب الـّسماء وأتـى مـن صـعد إلـيها 
وإنّـه يـنادي فـي الـبّر والبحـر ويبشّــــــر الـكّل بهـذا الـظّهور الّــذي بـه نـطق لـسان الـعظمة قـد أتـى 
الـــوعـــد وهـــذا هـــو املـــوعـــود... إن يـــأتـــكم فـــاســـق بـــكتاب الـــّسّجني دعـــوه ورائـــكم مـــقبلني إلـــى اهلل 
الــعزيــز املــحبوب. ســوف تنتشــر ألــواح الــنّار فــي الــّديــار كــذلــك يــخبركــم مــن عــنده عــلم مــا كــان 

وما يكون...
آثار قلم أعلى ج2، ص25، 26

10 شهرالقدرة  13 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٤٠۰



… سـبحان الّـذي أظهـر الـكلمة بسـلطان مـن عـنده إنّـها تـنطق بـني أهـل اإلمـكان إنّـه ال إلـه إالّ 
هـــو الـــعزيـــز املـــنّان، لـــو يـــتوجّــــــه إلـــيها أحـــد بـــأذن الـــفطرة لـــيطير إلـــى هـــواء مـــحبّة ربّـــه الـــرّحـــمن 
بــالــّروح والــّريــحان، قــل إنّــها لــناٌر مِلَــن أعــرض عــن املــختار ونــوٌر لــألبــرار بــها فــّصل بــني املــقبل 
واملـــــعرض وإنّـــــها ملـــــيزان األعـــــمال وإنّـــــها لـــــصراط األمـــــر ملـــــن فـــــي الـــــّسموات واألرض وكـــــوثـــــر 
الـحيوان ملـن فـي اإلمـكان، طـوبـى ملـن أقـبل إلـيها وتـمّسك بهـذا االسـم الّــذي جـعله اهلل مـهيمنًا 
عــــلى اآلفــــاق، قــــد غــــلبت شــــقوة الّــــذيــــنهم كــــفروا بــــأيّــــام اهلل الّــــتي فــــيها أشــــرق األمــــر مــــن أفــــق 
األسـرار، قـد أخـذنـا الّـذيـنهم كـفروا بـاهلل وظـلموا بـمطالـع الـوحـي إّن ربّـك شـديـد الـعقاب، مـنهم 
مــن أخــذنــاه بقهــٍر مــن لــّدنــا ومــنهم مــن أهــلكناه بــصيحٍة واحــدٍة ومــنهم مــن أغــرقــناه فــي البحــر 
ومـــــنهم مـــــن خـــــسفنا بـــــه األرض ومـــــنهم مـــــن أحـــــرقـــــناه بـــــلهيب الـــــنّار ومـــــنهم مـــــن أمـــــطرنـــــا عـــــليه 

األحجار كذلك نزّلنا قصصهم في األلواح إّن ربّك لهو العزيز العالّم…
لئالئ الحكمة ج3، ص96، 97

11 شهرالقدرة  14 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٤١۱



… قــد ظهــرت الــعالمــات وبــرزت الــبيّنات وأتــى املــوعــود بــاســمه املــهيمن الــقيّوم. إنّــه لــهو الــكنز 
املخـزون والسّـــــّر املـكنون قـد ظهـر مـن أفـق الـعالـم ويْـدُع األمـم إلـى اهلل مـالـك الـقدم ولـكّن الـنّاس 
هـــــم ال يـــــسمعون. قـــــد غشـــــتهم أهـــــواؤهـــــم عـــــلى شـــــأٍن ال يـــــسمعون نـــــداء اهلل وال يـــــرون مـــــقامـــــه 
املحــمود. طــوبــى لــكم يــا أهــل الــبهاء بــما خــرقــتم األحــجاب رغــًما ألهــل اإلنــشاء الّـــذيــن أنــكروا 
نـــعمة اهلل بـــعد إنـــزالـــها واتّـــبعوا مـــا عـــندهـــم مـــن األوهـــام والـــظّنون. إنّـــا نـــريـــهم أفـــق الـــيقني وهـــم 
يــعرضــون عــنه ونــسمعهم هــديــر الــورقــاء وهــم ال يســتمعون. قــد يــذكّــــرهــم قــلم الــوحــي فــي كــلّ 
األحـيان وهـم ال يـتذكّــرون. يـتّبعون الجهـالء ويـسّمونـهم بـالـعلماء أال إنّـهم ال يـفقهون. إّن الّـذيـن 
ال يـميّزون الـيمني عـن الـّشمال يـّدعـون الـعلم وبـه اسـتكبروا عـلى الـحّق عـالّم الـغيوب. قـل ومـالـك 

اإلبداع أنتم همجٌ رعاٌع تبْرأ منكم جوارحكم وأركانكم وأنتم ال تشعرون…
آثار قلم أعلى ج3، ص180

12 شهرالقدرة  15 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٤٢۲



كــتاب نــزّل بــالــحّق لــقومٍ يــفقهون ويــأمــر الــنّاس بــالــعدل والــتّقى يــمنعهم عــن الــبغي والــفحشاء 
لــــعّل الــــنّاس هــــم يــــنتبهون قــــل يــــا قــــوم أن اعــــملوا مــــا أمــــرتــــم بــــه فــــي األلــــواح وال تــــتّبعوا ظــــنون 
املفســـديـــن الّـــذيـــن يـــرتـــكبون الـــفحشاء وينســـبونـــه إلـــى اهلل املـــقّدس الـــعزيـــز املـــنيع قـــل إنّـــا قـــبلنا 
الــّضرّاء والــبأســاء لــتنزيــه أنــفسكم مــا لــكم ال تــكونــّن مــن املــتفّكريــن تــاهلل مــن تــفّكر مــن ضــرّنــا 
لـيذوب مـن نـار الحـزن وربّـك عـلى مـا أقـول شـهيد إنّـا حـملنا الـباليـا لـتطهير أنـفسكم وأنـتم مـن 
الـــغافـــلني قـــل يـــنبغي لـــكّل مـــن تشـــبّث بهـــذا الـــذّيـــل بـــأن يـــكون مـــقّدسًــــــــا عـــّما يـــكرهـــه أهـــل املـــإل 
األعــــلى كــــذلــــك قــــضي األمــــر مــــن لــــدن ربّــــك األبــــهى فــــي هــــذا الــــّلوح املــــبني قــــل أتــــّدعــــون حــــبّي 
وتــرتــكبون مــا يحــزن بــه قــلبي مــا لــكم ال تــفقهون مــا نــزّل مــن لــدن عــليم حــكيم إنّــا نــَريــكم فــي 
أعـــمالـــكم إذا وجـــدنـــا مـــنها الـــرّائـــحة املـــقّدســـة الـــطيّبة نـــصّلي عـــليكم وبـــذلـــك يـــنطق لـــسان أهـــل 
الـفردوس بـذكـركـم وثـنائـكم بـني املـقّربـني تشـبّث بـذيـل اهلل وتـمّسك بـحبله املـتني إيّـاك أن يـمنعك 
ضــجيج الّــذيــن كــفروا بهــذا الــنّبأ الــعظيم بــّلغ مــا أُمــرت بــه فــي الــّلوح ولــو يــعترض عــليك الــعباد 

إّن ربّك لهو القوّي الحفيظ والبهاء عليك وعلى من معك من أحبّائي أال إنّهم من الفائزين.
منتخباتي أز آثار حضرت بهاء اهلل، ص197

13 شهرالقدرة  16 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٤٣۳



… فسـبحانـك اهلل مـن هـذا الـخيط الـنّاري وهـذا الـحبل الـّربّـانـي، مـرّة أشـاهـد أنّـه نـار ألّن بـها 
تــحترق قــلوب املخــلصني، ومــرّة أشــاهــد بــأنّــه أريــاح ألّن بــه اهــتزّ أفــئدة املــوحّـــــديــن، وفــي وقــت 
يظهـــر مـــنه صـــوت كـــأنّـــه نـــغمات تُـــْجتَذب مـــنها قـــلوب الـــعاشـــقني، فســـبحان اهلل مـــن هـــذا الـــّروح 

املتحرّك الّلميع.

… أظهــرُت مــاء الــحيوان مــن كــوثــر فــمي كــما ســترت شــمس الــحيوان خــلف شــعري، أي فــي 
ظـلمات شـعري أخـفيت أنـوار جـمالـي لـيكون ظـاهـره ظـلمًة وبـاطـنه نـورًا عـلى نـوٍر فـوق كـّل نـور، 

كذلك ظهر األسرار من قلم املختار.
لئالئ الحكمة ج3، ص76، 77

14 شهرالقدرة  17 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٤٤



… يـــا مـــأل األرض اعـــلموا أّن أوامـــري ســـرج عـــنايـــتي بـــني عـــبادي ومـــفاتـــيح رحـــمتي لـــبريّـــتي 
كــذلــك نــزّل األمــر مــن ســماء مــشيّة ربّــكم مــالــك األديــان لــو يجــد أحــٌد حــالوة الــبيان الّــذي ظهــر 
مــن فــم مــشيّة الــرّحــمن لــينفق مــا عــنده ولــو يــكون خــزائــن األرض كــّلها لــيثبت أمــرًا مــن أوامــره 

املشرقة من أفق العناية واأللطاف…
الكتاب األقدس، ص3

15 شهرالقدرة  18 تشرين الثّاني/نوفمبر

 !٢۲٤٥



... قـل يـا قـوم دعـوا مـا عـندكـم ثـّم ادخـلوا فـي ظـل ربّـكم الـرّحـمن هـذا خـيٌر لـكم عـّما عـملتم أو 
تــعملون. خــافــوا عــن اهلل وال تحــرمــوا أنــفسكم مــن نــفحات أيّــام اهلل مــالــك األســماء والــصفات، 
وال تــبّدلــوا كــلمة اهلل وال تحــرِّفــوهــا عــن مــقرّهــا اتّــقوا اهلل وكــونــوا مــن الّــذيــنهم يــتّقون. قــل يــا قــوم 
هـــذه يـــد اهلل الـــتي لـــم تـــزل كـــانـــت فـــوق أيـــديـــكم إن أنـــتم تـــعقلون. وفـــيها قـــّدرنـــا خـــير الـــّسموات 
واألرض بـــحيث ال يظهـــر مـــن خـــيٍر إالّ وقـــد يظهـــر مـــنها كـــذلـــك جـــعلناهـــا مـــطلع الـــخير ومخـــزنـــه 

فيما كان وما يكون...
سورة الهيكل، كتاب مبني، ص14

16 شهر القدرة 19 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٤٦



... قــل هــذا يــوم فــيه نــزّل أّم الــكتاب لــو أنــتم تــعلمون. وأتــى أّم الــبيان يشهــد بــذلــك مــن عــنده 
لـــوح مـــحفوظ. قـــل يـــا مـــأل الـــبيان اتّـــقوا الـــرحـــمن وال تـــعرضـــوا عـــن الـــذي بـــه أنـــار أفـــق الـــعرفـــان 
وتـــغرد الـــعندلـــيب عـــلى األغـــصان إنّـــه ال إلـــه إال هـــو الـــحّق عـــالّم الـــغيوب. تـــاهلل قـــد نـــزّل الـــبيان 
لـذكـري والـكتاب السـمي واأللـواح لهـذا األمـر املـحتوم. قـل ال تـمنعني ضـوضـاؤكـم وال ضـوضـاء 
مــن عــلى األرض أنــادي أمــام وجــوه الــعالــم وأنــطق بــما أمــرت بــه مــن لــدن مــالــك الــقدم يشهــد 
بـــذلـــك عـــملي ونـــدائـــي ولـــكّن الـــقوم ال يـــفقهون... قـــد أتـــى الـــكتاب خـــذه بـــقّوة مـــن لـــدنّـــا وال تـــتّبع 
الــذيــن نــقضوا مــيثاق اهلل وعهــده وكــفروا بــما نــزل مــن لــدن مــقتدر عــالم... طــوبــى لــوجــٍه تــوجّـــــه 

إلى اهلل ولقلٍب أقبل إليه في يومٍ فيه زّلت األقدام...
آثار قلم أعلى ج2، ص 170-169

17 شهر القدرة 20 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٤٧۷



... قـل يـا قـوم اتـقوا اهلل وآمـنوا بـه وال تـختلفوا فـي أمـره وال تـكونـّن مـن املفسـديـن، فـاتـبعوا أمـر 
وا لــها ســاجــديــن، وال تــتّبعوا الــذيــن  اهلل وهــاجــروا إلــيه بــقلوبــكم وإذا ســمعتم آيــات الــروح خُــــرُّ
نـبذوا كـتاب اهلل وراء ظـهورهـم كـأنـهم مـا سـمعوه وهـم فـي وادي الشـرك لـسائـريـن، قـل يـا قـوم 
قـــد أتـــى أمـــر اهلل عـــلى غـــمام مـــن الـــّروح واملـــالئـــكة فـــي حـــولـــه وأشـــرقـــت شـــمس الجـــمال وطـــلع 
الــوجــه عــن خــلف الــحجاب بســلطاٍن مــبني، واملــؤمــنون حــينئٍذ يــفرحــون بــفرح اهلل ويســتجذبــون 
مــن نــغمات الــّروح وأنــتم عــلى فــراش الــغفلة لــراقــديــن، قــل يــا قــوم فــاعــرفــوا قــدر تــلك األيّــام وال 
تحــرمــوا أنــفسكم عــن ثــمرات الــفردوس وال تــكونُــنَّ مــن الــغافــلني، هــذا مــا يــنصحكم الــعبد فــي 

ركم بذكر اهلل العزيز املنير... كتابه ويؤيِّدكم بالروح ويبلِّغكم رساالت ربه ويذكِّ
لئالىء الحكمة ج3، ص 23 - 24

18 شهر القدرة 21 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٤٨۸



... قـل تـاهلل الـحق إّن هـذا لـفتى أنـفق روحـه هلل ربّـِك وربِّ الـعاملـني، ولـو لـم يـكن نـاظـرًا إلـى حـكم 
الــكتاب لــيقبِّل أيــدي مــن يــقتله فــي ســبل اهلل املــهيمن الــعزيــز الــقديــر، قــل إن الّـــذيــنهم اطّــلعوا 
بـمواقـع األمـر مـن لـدن سـلطان عـزٍّ مـكني لـن يـخافـوا مـن أحـٍد ولـو يـجتمع عـليهم كـلُّ املـنافـقني، 
وفــيكلِّ حــني يــنتظرون الــباليــا حــبًّا ملــوالهــم الــقديــم، ويشــتاقــون الــرزايــا كــاشــتياق الــرَّضــيع إلــى 
ـــه وكـــفى بـــاهلل عـــلى مـــا أقـــول شـــهيد... فـــواهلل لـــو يـــعرفـــون أحـــباء اهلل مـــا قُـــدِّر لـــهم فـــي  ثـــدي أمّـِ
رضـــوان قـــرٍب مـــنيع لـــيفدون أنـــفسهم وأمـــوالـــهم فـــيكّل آٍن وحـــني، ولـــكن احـــتجبوا عـــن ذلـــك بـــما 
الــتفتوا إلــى زخــارف املــلك ولــذا يــصعب عــليهم الــباليــا فــي ســبل بــارئــهم وإّن هــذا لــغفلٌة مــبني، 
إذًا يـــا إلـــهي فـــارزقـــهم مـــن خـــمر فـــضلك وإفـــضالـــك حـــتّى ال يشـــتغلوا بـــغيرك وال يـــرغـــبوا إلـــى 
دونــك وإّن هــذا لــفضٌل عــظيم، ثــم ثــبِّتهم عــلى حــبِّك بــحيث ال يــلتفتون إلــى الّـــذيــنهم يتحــرّكــون 

فيهواء الغفلة ويدَّعون في أنفسهم ما ال قدِّر لهم من لدن حكيمٍ خبير...
لئالىء الحكمة ج3، ص 7 - 8

19 شهر القدرة 22 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٤٩۹



... أن ادخـلوا يـا قـوم مـصر اإليـقان مـقّر عـرش ربّـكم الـرّحـمن هـذا مـا يـأمـركـم بـه قـلم السّـــــبحان 
فـضالً مـن عـنده عـليكم إن أنـتم فـي أمـره ال تـختلفون ومـن املشـركـني مـن كـفر فـي نـفسه وقـام 
بـاملـحاربـة وقـال هـذه اآليـات مـفتريـات كـذلـك قـالـوا مـن قـبل الـعباد الـذيـن مـَضوا وإذا فـي الـنار 
ة  هـــم يســـتغيثون قـــل ويـــٌل لـــكم بـــما يخـــرج مـــن أفـــواهـــكم إن كـــانـــت اآليـــات مـــفتريـــات فـــبأّي حـــجَّ
آمــنتم بــاهلل فــأتــوا بــها إن أنــتم تــفقهون كــلما نــزّلــنا عــليهم آيــات بــيِّنات كــفروا بــها وإذا رأوا مــا 
عجــزت عــن اإلتــيان بــمثلها كــلُّ الــورى قــالــوا هــذا سحــٌر مــا لــهؤالء الــقوم يــقولــون مــا ال يــعلمون 
ــة الــفرقــان حــني الــذي أتــى اهلل بــأمــره أال إنّـَـهم قــوٌم مــنكرون ومــنعوا الــناس عــن  كــذلــك قــالــت أمّـَ
الـــحضور بـــني يـــدي جـــمال الـــقدم واألكـــل مـــع أحـــبائـــه وقـــال قـــائـــل مـــنهم ال تـــقربـــوا هـــؤالء إنّـــهم 

يسحرون النّاس ويضلُّونهم عن سبيل اهلل املهيمن القيوم...
سورة الهيكل، كتاب مبني – ص 20

1 شهر القول 23 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٠۰



... هــــذا يــــوم فــــيه فــــاز الــــكليم بــــأنــــوار الــــقديــــم وشــــرب زالل الــــوصــــال مــــن هــــذا الــــقدح الّــــذي بــــه 
سجّـــــــرت الــــبحور قــــل تــــاهلل الــــحّق إّن الــــطّور يــــطوف حــــول مــــطلع الــــظّهور والــــّروح يــــنادي مــــن 
املــــلكوت هــــلّموا وتــــعالــــوا يــــا أبــــناء الــــغرور. هــــذا يــــوم فــــيه ســــرع كــــوم اهلل شــــوقًــــا لــــلقائــــه وصــــاح 

الّصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو املكتوب في ألواح اهلل املتعالي العزيز املحبوب...
الكتاب األقدس، ص23

2 شهر القول 24 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥١۱



... قــد حــرّم عــليكم بــيع اإلمــاء والــغلمان لــيس لــعبٍد أن يشــتري عــبًدا نــهيًا فــي لــوح اهلل كــذلــك 
كــان األمــر مــن قــلم الــعدل بــالــفضل مســطورًا. ولــيس ألحــٍد أن يفتخــر عــلى أحــٍد كــّل أرقّـــاء لــه 
وأدالّء عــلى أنّــه ال إلــه إالّ هــو إنّــه كــان عــلى كــّل شــيٍء حــكيًما. زيّــنوا أنــفسكم بــطراز األعــمال 
والـذي فـاز بـالـعمل فـي رضـاه إنّـه مـن أهـل الـبهاء قـد كـان لـدى الـعرش مـذكـورًا. انـصروا مـالـك 
الـبريّـة بـاألعـمال الـحسنة ثـّم بـالـحكمة والـبيان كـذلـك أمـرتـم فـي أكـثر األلـواح مـن لـدى الـرحـمن. 
إنّــه كــان عــلى مــا أقــول عــليًما. ال يــعترض أحــٌد عــلى أحــٍد وال يــقتل نــفٌس نــفًسا هــذا مــا نــهيتم 
عـنه فـي كـتاب كـان فـي سـرادق الـعزّة مسـتورًا. أتـقتلون مـن أحـياه اهلل بـروح مـن عـنده إنَّ هـذا 

خطأٌ قد كان لدى العرش كبيرًا...
الكتاب األقدس، ص21

3 شهر القول 25 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٢۲



أّن اهلل أحـــّب الـــوصـــل والـــوفـــاق وأبـــغض الـــفصل والـــطّالق عـــاشـــروا يـــا قـــوم بـــالـــّروح والـــّريـــحان 
لـعمري سـيفنى مـن فـي اإلمـكان ومـا يـبقى هـو الـعمل الـطّيب وكـان اهلل عـلى مـا أقـول شـهيًدا. 
يــا عــبادي أصــلحوا ذلــت بــينكم ثــّم اســتمعوا مــا يــنصحكم بــه الــقلم األعــلى وال تــتّبعوا جــبّارًا 
شـقيًّا. إيّـاكـم أن تـغرّنّـكم الـّدنـيا كـما غـرّت قـومًــا قـبلكم اتّـبعوا حـدود اهلل وسـننه ثـّم اسـلكوا هـذا 
الـّصراط الـذي كـان بـالـحّق مـمدوًدا. إّن الـذيـن نـبذوا الـبغيّ والـغوى واتّخـذوا الـتّقوى أولـئك مـن 
خيرة الخلق لدى الحّق يذكرهم املأل األعلى وأهل هذا املقام الذي كان باسم اهلل مرفوًعا...

الكتاب األقدس، ص20 - 21 

4 شهر القول 26 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٣۳



... يـا معشـر املـلوك قـد نـزّل الـنّامـوس األكـبر فـي املـنظر األنـور وظهـر كـّل أمـر مسـتتر مـن لـدن 
مـالـك الـقدر الّـذي بـه أتـت الـساعـة وانـشّق الـقمر وفـّصل كـّل أمـٍر مـحتوم. يـا معشـر املـلوك أنـتم 
املـمالـيك قـد ظهـر املـالـك بـأحـسن الـطّراز ويـدعـوكـم إلـى نـفسه املـهيمن الـقيّوم. إيّـاكـم أن يـمنعكم 
الـغرور عـن مشـرق الـظّهور أو تـحجبكم الـّدنـيا عـن فـاطـر الـّسماء قـومـوا عـلى خـدمـة املـقصود 
الـــذي خـــلقكم بـــكلمٍة مـــن عـــنده وجـــعلكم مـــظاهـــر الـــقدرة ملـــا كـــان ومـــا يـــكون. تـــاهلل ال نـــريـــد أن 
نــــتصرّف فــــي مــــمالــــككم بــــل جــــئنا لــــتصرّف الــــقلوب. إنّــــها ملــــنظر الــــبهاء يشهــــد بــــذلــــك مــــلكوت 
األســماء لــو أنــتم تــفقهون... دعــوا الــبيوت ثــّم أقــبلوا إلــى املــلكوت هــذا مــا يــنفعكم فــي اآلخــرة 

واألولى يشهد بذلك مالك الجبروت لو أنتم تعلمون...
الكتاب األقدس، ص23 – 24

5 شهر القول 27 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٤



... قـل قـد انـشعب بحـر الـقدم مـن هـذا البحـر األعـظم فـطوبـى ملـن اسـتقّر فـي شـاطـئه ويـكون 
مــن املســتقّريــن. وقــد انــشعب مــن ســدرة املــنتهى هــذا الــهيكل املــقّدس األبــهى غــصن الــقدس 
فــهنيئًا ملــن اســتظّل فــي ظــّله وكــان مــن الــرّاقــديــن. قــل قــد نــبت غــصن األمــر مــن هــذا األصــل 
الـذي اسـتحكمه اهلل فـي أرض املـشيئة وارتـفع فـرعـه إلـى مـقام أحـاط كـّل الـوجـود فـتعالـى مـن 
هــــذا الــــّصنع املــــتعالــــي املــــبارك الــــعزيــــز املــــنيع... قــــل يــــا قــــوم فــــاشــــكروا اهلل لــــظهوره ألنّــــه لــــهو 
الــفضل األعــظم عــليكم ونــعمته األتــّم لــكم وبــه يــحيى كــّل عــظمٍ رمــيم، مــن تــوجّـــــه إلــيه فــقد تــوجّـــــه 
إلـــى اهلل فـــمن أعـــرض عـــنه فـــقد أعـــرض عـــن جـــمالـــي وكـــفر بـــبرهـــانـــي وكـــان مـــن املســـرفـــني. إنّـــه 
لــوديــعة اهلل بــينكم وأمــانــته فــيكم وظــهوره عــليكم وطــلوعــه بــني عــباده املــقّربــني... وإنّــا قــد بــعثناه 
عـــلى هـــيكل اإلنـــسان فـــتبارك اهلل مـــبدع مـــا يـــشاء بـــأمـــره املـــبرم الـــحكيم. إّن الـــذيـــن هـــم مـــنعوا 
أنـــــفسهم عـــــن ظـــــّل الـــــغصن أولـــــئك تـــــاهـــــوا فـــــي الـــــعراء وأحـــــرقـــــتهم حـــــرارة الـــــهوى وكـــــانـــــوا مـــــن 

الهالكني...
سوره الغصن، األيّام التّسعة، ص214 – 215

6 شهر القول 28 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٥



... يـــا أرض الـــطّاء ال تحـــزنـــي مـــن شـــيٍء قـــد جـــعلِك اهلل مـــطلع فـــرح الـــعاملـــني. لـــو يـــشاء يـــبارك 
سـريـرِك بـالـذي يـحكم الـعدل ويجـمع أغـنام اهلل الـتي تـفرّقـت مـن الـذّئـاب إنّـه يـواجـه أهـل الـبهاء 
بــالــفرح واالنــبساط أال إنّــه مــن جــوهــر الخــلق لــدى الــحّق عــليه بــهاء اهلل وبــهاء مــن فــي مــلكوت 
األمـــر فـــي كـــّل حـــني. افـــرحـــي بـــما جـــعلِك اهلل أفـــق الـــنّور بـــما ولـــد فـــيِك مـــطلع الـــظهور وســـميّتِ 
بهـذا االسـم الـذي بـه الح نـيّر الـفضل وأشـرقـت الـّسموات واألرضـون. سـوف تـنقلب فـيِك األمـور 
ويــحكم عــليِك جــمهور الــناّس إّن ربّــك لــهو الــعليم املــحيط. اطــمئني بــفضل ربّــِك إنّــه ال تــنقطع 
عـــنِك لحـــظات األلـــطاف ســـوف يـــأخـــذِك االطـــمئنان بـــعد االضـــطراب كـــذلـــك قـــضي األمـــر فـــي 

كتاٍب بديع...
الكتاب األقدس، ص27

7 شهر القول 29 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٦



... والـذي تـمّلك مـئة مـثقال مـن الـذّهـب فـتسعة عشـر مـثقاالً هلل فـاطـر األرض والـّسماء إيّـاكـم يـا 
قــوم أن تــمنعوا أنــفسكم عــن هــذا الــفضل الــعظيم. قــد أمــرنــاكــم بهــذا بــعد إذ كــنّا غــنيًّا عــنكم 
وعـن كـّل مـن فـي الـّسموات واألرضـني. إّن فـي ذلـك لـحكٌم ومـصالـح لـم يحـط بـها عـلم أحـٍد إالّ 
اهلل الـعالـم الـخبير. قـل بـذلـك أراد تـطهير أمـوالـكم وتـقّربـكم إلـى مـقامـات ال يـدركـها إالّ مـن شـاء 
اهلل إنّـه لـهو الـفّضال الـعزيـز الـكريـم. يـا قـوم ال تـخونـوا فـي حـقوق اهلل وال تـصرَّفـوا فـيها إالّ بـعد 
إذنـه كـذلـك قـضي األمـر فـي األلـواح وفـي هـذا الـّلوح املـنيع. مـن خـان اهلل يُـخان بـالـعدل والّـذي 
عـمل بـما أمـر يـنزل عـليه الـبركـة مـن سـماء عـطاء ربّـه الـفيّاض املـعطي الـباذل الـقديـم. إنّـه أراد 
لــكم مــا ال تــعرفــونــه الــيوم ســوف يــعرفــه الــقوم إذا طــارت األرواح وطــويــت زرابــيّ األفــراح كــذلــك 

يذّكركم من عنده لوح حفيظ...
الكتاب األقدس، ص 27 – 28

8 شهر القول 30 تشرين الثاني/نوفمبر

 !٢۲٥٧۷



... ولــكن أنــت طهّــــر الــنّظر عــن حــدودات البشــر وال تــرتــّد الــبصر عــن هــذا املــنظر املــنير، وهــبَّ 
عـليهم مـن روائـح الـفضل لـعّل تخـّلصهم عـن ظـنونـهم وتـقّلبهم إلـى اهلل الـعزيـز الـحكيم، وتطهّـــر 
قــــلوبــــهم عــــن هــــواهــــم وتــــبّلغهم إلــــى وطــــن قــــدٍس بــــديــــع، ولــــعّل تــــحترق بــــذلــــك حــــجبات الــــتّقليد 
ويسـتشرق جـمال الـتّوحـيد فـي مـشكوة أفـئدٍة لـطيف، وال تـزن الـعباد بـميزان اهلل ألنّـهم يـزنـون 
فــي كــّل حــني ويــكونــّن مــن الــزّانــني، فــاعــُف عــنهم وتــجاوز عــن جــريــراتــهم ألنّــك أنــت الــكريــم ذو 

الفضل العميم...
لئالىء الحكمة ج1، ص14

9 شهر القول 1 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٥٨۸



... تـاهلل يـا حـبيب إنّـك لـو تـفحص فـي جسـد الـبهاء لـن تجـد فـيه مـحالًّ إالّ وقـد وقـع عـليه سـهم 
الــقضاء مــن أولــي الــبغضاء وبــذلــك بــكت عــيون أهــل الــبقاء عــلى ســرادق عــزّ مســتورًا، يــقتلون 
نـــفس اهلل بـــأســـياف غـــّلهم ثـــّم يـــقرؤون آيـــاتـــه قـــل مـــا لـــكم الـــيوم فـــي مـــحضر اهلل مـــن ذكـــٍر ولـــو 
تــأتــون بــعمل الــعاملــني مجــموعًـــا... وإن وجــدت نــفسك وحــيًدا فــي حــبّي ال تحــزن ألّن هــذا مــن 
أمـر الّــذي لـن يـقدر أن يحـمله إالّ مـن كـان مـنقطًعا عـن كـّل مـن فـي الـّسموات واألرض وكـذلـك 
طهّــــر اهلل ذيـــل الـــتّقديـــس عـــن مـــّس كـــّل مشـــرٍك مـــردوًدا، آنـــس بـــربّـــك ثـــّم انـــَس مـــا ســـواه ثـــم بـــّلغ 
الـــنّاس بـــما تـــعّلمك الـــّروح مـــن لـــدن مـــهيمٍن قـــيّومًـــا. ثـــّم اعـــلم بـــأّن غـــالم الـــّروح قـــد وقـــع فـــي بـــئر 
الـــبغضاء ولـــم يـــكن ســـيّارة الـــبقاء لـــيدلـــي دلـــو الـــوفـــاء إالّ نـــفسه الـــعليّ األعـــلى فـــسوف يـــرفـــعه 

بالحّق وينصره بأمر اّلذي كان على العاملني محيطًا...
لئالىء الحكمة ج1، ص43 - 44

10 شهر القول 2 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٥٩۹



... طـــوبـــى ملـــن تـــوجّـــــه إلـــى مشـــرق األذكـــار فـــي األســـحار ذاكـــرًا مـــتذكّــــرًا مســـتغفرًا وإذا دخـــل 
يــقعد صــامــتًا إلصــغاء آيــات اهلل املــلك الــعزيــز الحــميد. قــل مشــرق األذكــار إنّــه كــّل بــيت بــني 
لـذكـري فـي املـدن والـقرى كـذلـك سـّمي لـدى الـعرش إن أنـتم مـن الـعارفـني. والّـذيـن يـتلون آيـات 
الـرحـمن بـأحـسن األلـحان أولـئك يـدركـون مـنها مـا ال يـعادلـه مـلكوت مـلك الـّسموات واألرضـني. 
وبـها يجـدون عـرف عـواملـي الّـتي ال يـعرفـها الـيوم إالّ مـن أوتـي الـبصر مـن هـذا املـنظر الـكريـم. 
قـــل إنّـــها تجـــذب الـــقلوب الـــّصافـــية إلـــى الـــعوالـــم الـــّروحـــانـــيّة الـــتي ال تـــعبّر بـــالـــعبارة وال تـــشار 

باإلشارة طوبى للّسامعني...
الكتاب األقدس، ص31 – 32

11 شهر القول 3 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٠۰



... قــد انتهــت األعــياد إلــى الــعيديــن األعــظمني أمّـــا األّول أيّــام فــيها تجــّلى الــرّحــمن عــلى مــن 
فــي اإلمــكان بــأســمائــه الــحسنى وصــفاتــه الــعليا واآلخــر يــوم فــيه بــعثنا مــن بشّــــــر الــنّاس بهــذا 
االســـم الـــذي بـــه قـــامـــت األمـــوات وحشـــر مـــن فـــي الـــّسموات واألرضـــني. واآلخـــريـــن فـــي يـــومـــني 
كـــذلـــك قـــضي األمـــر مـــن لـــدن آمـــٍر عـــليم. طـــوبـــى ملـــن فـــاز بـــالـــيوم األّول مـــن شهـــر الـــبهاء الـــذي 
جـعله اهلل لهـذا االسـم الـعظيم. طـوبـى ملـن يظهـر فـيه نـعمة اهلل عـلى نـفسه إنّـه مـّمن أظهـر شـكر 
اهلل بــفعله املــدّل عــلى فــضله الــذي أحــاط الــعاملــني. قــل إنّــه لــصدر الــّشهور ومــبدئــها وفــيه تــمرّ 
نــفحة الــحياة عــلى املــمكنات طــوبــى ملــن أدركــه بــالــّروح والــّريــحان نشهــد أنّــه مــن الــفائــزيــن. قــل 
إّن الـعيد األعـظم لسـلطان األعـياد اذكـروا يـا قـوم نـعمة اهلل عـليكم إذ كـنتم رقـداء أيـقظكم مـن 

نسمات الوحي وعرّفكم سبيله الواضح املستقيم...
الكتاب األقدس، ص31

12 شهر القول 4 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦١۱



... يـــا مـــأل األرض ســـارعـــوا إلـــى مـــرضـــاة اهلل وجـــاهـــدوا حـــّق الـــجهاد فـــي إظـــهار أمـــره املـــبرم 
املـــتني. قـــد قـــّدرنـــا الـــجهاد فـــي ســـبيل اهلل بـــجنود الـــحكمة والـــبيان وبـــاألخـــالق واألعـــمال كـــذلـــك 
قـضي األمـر مـن لـدن قـوّي قـديـر، لـيس الفخـر ملـن يفسـد فـي األرض بـعد إصـالحـها اتّـقوا اهلل 

يا قوم وال تكونوا من الظّاملني...
لوح ابن الذّئب، (كتاب الّشيخ) ص18

13 شهر القول 5 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٢۲



... عــاشــروا مــع األديــان بــالــّروح والــّريــحان ليجــدوا مــنكم عــرف الــّريــحان إيّــاكــم أن تــأخــذكــم 
حــميّة الــجاهــليّة بــني الــبريّـَـة كــّل بــدء مــن اهلل ويــعود إلــيه إنّــه ملــبدء الخــلق ومــرجــع الــعاملــني... قــد 
مـنعتم فـي الـكتاب عـن الجـدال والـنّزاع والـّضرب وأمـثالـها عـّما تحـزن بـه األفـئدة والـقلوب. مـن 
يحــزن أحــًدا فــله أن يــنفق تــسعة عشــر مــثقاالً مــن الــذّهــب هــذا مــا حــكم بــه مــولــى الــعاملــني. إنّــه 
قــد عــفا ذلــك عــنكم فــي هــذا الــظّهور ويــوصــيكم بــالــبّر والــتّقوى أمــرًا مــن عــنده فــي هــذا الــّلوح 
املـــنير. ال تـــرضـــوا ألحـــد مـــا ال تـــرضـــونـــه ألنـــفسكم اتـــقُّوا اهلل وال تـــكونـــّن مـــن املـــتكبّريـــن. كـــّلكم 

خلقتم من املاء وترِجعون إلى التّراب تفّكروا في عواقبكم وال تكونّن من الظّاملني...
الكتب األقدس، ص39 – 40

14 شهر القول 6 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٣۳



... يــــا أهــــل الــــبهاء تــــمّسكوا بــــحبل الــــعبوديّــــة هلل الــــحّق بــــها تظهــــر مــــقامــــتكم وتــــثبت أســــماؤكــــم 
وتـــرتـــفع مـــراتـــبكم وأذكـــاركـــم فـــي لـــوحٍ حـــفيظ... فـــانـــظروا فـــي الـــنّاس وقـــّلة عـــقولـــهم يـــطلبون مـــا 
يـــضرّهـــم ويـــتركـــون مـــا يـــنفعهم أال إنّـــهم مـــن الـــهائـــمني. إنّـــا نـــرى بـــعض الـــنّاس أرادوا الحـــّريّـــة 
ويفتخــرون بــها أولــئك فــي جهــٍل مــبني. إّن الحــّريّــة تــنتهي عــواقــبها إلــى الــفتنة الّـــتي ال تخــمد 
نـارهـا كـذلـك يـخبركـم املـحصي الـعليم. فـاعـلموا أّن مـطالـع الحـّريّـة ومـظاهـرهـا هـي الـحيوان و 
لـــإلنـــسان يـــنبغي أن يـــكون تـــحت ســـننٍ تـــحفظه عـــن جهـــل نـــفسه وضـــّر املـــاكـــريـــن. إّن الحـــّريّـــة 
تخــرج اإلنــسان عــن شــؤون األدب والــوقــار وتــجعله مــن األرذلــني. فــانــظروا الخــلق كــاألغــنام ال 
بـّد لـها مـن راعٍ لـيحفظها إّن هـذا لـحّق يـقني. إنّـا نـصّدقـها فـي بـعض املـقامـات دون اآلخـر إنّـا 
كــنّا عــاملــني. قــل الحــّريّــة فــي اتّــباع أوامــري لــو أنــتم مــن الــعارفــني... قــل الحــّريّــة الــتي تــنفعكم 
إنّـــــــها فـــــــي الـــــــعبوديّـــــــة هلل الـــــــحّق والـــــــذي وجـــــــد حـــــــالوتـــــــها ال يـــــــبّدلـــــــها بـــــــملكوت مـــــــلك الـــــــّسموات 

واألرضني...
الكتاب األقدس، ص33 – 34

15 شهر القول 7 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٤



... اتــلوا آيــات اهلل فــي كــّل صــباحٍ ومــساٍء إّن الــذي لــم يــتُل لــم يــوِف بعهــد اهلل ومــيثاقــه والّــذي 
أعــــــرض عــــــنها الــــــيوم إنّــــــه مــــــّمن أعــــــرض عــــــن اهلل فــــــي أزل اآلزال اتــــــقن اهلل يــــــا عــــــبادي كــــــّلكم 
أجـــمعون. ال تـــغرّنّـــكم كـــثرة الـــقراءة واألعـــمال فـــي الـــّليل والـــنّهار لـــو يـــقرأ أحـــد آيـــة مـــن اآليـــات 
بــالــّروح والــّريــحان خــيٌر لــه مــن أن يــتلو بــالــكسالــة واألحــزان صــحف اهلل املــهيمن الــقيوم. اتــلوا 
آيـات اهلل عـلى قـدٍر ال تـأخـذكـم الـكسالـة واألحـزان ال تحـّملوا عـلى األرواح مـا يْكسـلها ويـثْقلها 
بــل مــا يــخفّها لــتطير بــأجــنحة اآليــات إلــى مــطلع الــبيّنات هــذا أقــرب إلــى اهلل لــو أنــتم تــعقلون. 
عــّلموا ذّريّــاتــكم مــا نــزّل مــن ســماء الــعظمة واالقــتدار لــيقرءوا ألــواح الــرّحــمن بــأحــسن األلــحان 
فـي الـغرف املـبنيّة فـي مـشارق األذكـار. إّن الّــذي أخـذه جـذب مـحبّة اسـمي الـرّحـمن إنّـه يـقرأ 

آيات اهلل على شأٍن تنجذب به أفئدة الرّاقدين...
الكتاب األقدس، ص40

16 شهر القول 8 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٥



... يــا أهــل املــجالــس فــي الــبالد اخــتاروا لــغة مــن الــّلغات لــيتكّلم بــها مــن عــلى األرض وكــذلــك 
مـن الخـطوط إّن اهلل يـبنّي لـكم مـا يـنفعكم ويـغنيكم عـن دونـكم إنّـه لـهو الـفّضال الـعليم الـخبير. 
هـــذا ســـبب االتّـــحاد لـــو أنـــتم تـــعلمون. والـــعّلة الـــكبرى لـــالتّـــفاق والـــتّمّدن لـــو أنـــتم تـــشعرون. إنّـــا 
جــــعلنا األمــــريــــن عــــالمــــتني لــــبلوغ الــــعالــــم األّول وهــــو األّس األعــــظم نــــزّلــــناه فــــي ألــــواح أخــــرى 
والـثّانـي نـزّل فـي هـذا الـّلوح الـبديـع. قـد حـرّم عـليكم شـرب األفـيون إنّـا نـهيناكـم عـن ذلـك نـهيًا 

عظيًما في الكتاب والذي شرب إنّه ليس منّي اتّقوا اهلل يا أولي األلباب.
الكتاب األقدس، ص49 – 50

17 شهر القول 9 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٦



... قـد اضـطّرب الـنّظم مـن هـذا الـنّظم األعـظم واخـتلف الـتّرتـيب بهـذا الـبديـع الّـذي مـا شهـدت 
عــــني اإلبــــداع شــــبهه اغــــتمسوا فــــي بحــــر بــــيانــــي لــــعّل تــــطّلعون بــــما فــــيه مــــن لــــئالــــىء الــــحكمة 
واألسـرار. إيّـاكـم أن تـوقّـَـفوا فـي هـذا األمـر الـذي بـه ظهـرت سـلطنة اهلل واقـتداره أسـرعـوا إلـيه 
بـوجـوٍه بـيضاء هـذا ديـن اهلل مـن قـبل ومـن بـعد مـن ارتـد فـليقبل ومـن لـم يـرد فـإّن اهلل لـغنيّ عـن 
الــــعاملــــني. قــــل هــــذا لقســــطاس الهــــدى ملــــن فــــي الــــسموات واألرض والــــبرهــــان األعــــظم لــــو أنــــتم 
تــعرفــون. قــل بــه ثــبت كــلُّ حــّجة فــي األعــصار لــو أنــتم تــوقــنون. قــل بــه اســتغنى كــّل فــقير وتــعّلم 
كـّل عـالـم وعـرج مـن أراد الـّصعود إلـى اهلل إيّـاكـم أن تـختلفوا فـيه كـونـوا كـالـجبال الـّرواسـخ فـي 

أمر ربّكم العزيز الودود...
الكتاب األقدس، ص48

18 شهر القول 10 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٧۷



... هــذا كــتاب مــن لــدى اهلل مــالــك األســماء ألهــل الــبهاء الــذيــن ال يــتكّلمون إالّ بــما نــطق لــسان 
الـعظمة والـكبريـاء وال يـتعّقبون كـّل مـّدعٍ كـذّاب، أولـئك شـربـوا رحـيق االسـتقامـة مـن عـنايـة ربّـهم 
الـــعزيـــز املـــختار، ســـوف تـــسمعون نـــداء نـــاعـــق ال تـــلتفتوا إلـــيه دعـــوه بـــنفسه مـــقبلني إلـــى قـــبلة 
اآلفـاق، قـد تـّمت الـحّجة بهـذه الـحّجة الـتي ظهـرت بـالـحّق وانتهـت األنـوار إلـى هـذا األفـق الـذي 
مـنه أشـرقـت شـمس الـعظمة واالقـتدار، طـوبـى لـنفس تـربّـي الـعباد بحـدود اهلل الـتي نـزّلـت فـي 
الـــزّبـــر واأللـــواح، قـــل لـــو يظهـــر فـــي كـــّل يـــومٍ أحـــٌد ال يســـتقّر أمـــر اهلل فـــي املـــدن والـــبالد، هـــذا 
لــــظهور يُظهــــر نــــفسه فــــيكّل خــــمسمأة ألــــف ســــنٍة مــــرّةً واحــــدةً، كــــذلــــك كــــشفنا الــــقناع وأرفــــعنا 
األحــجار طــوبــى ملــن عــرف مــراد اهلل، مــن عــرفــه يــفرح قــلبه ويســتقيم عــلى األمــر عــلى شــأن ال 

يزلُّه من في اإلبداع...
لئالىء الحكمة ج1، ص65 – 66

19 شهر القول 11 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٨۸



... فـــافـــتح أذنـــك لـــتسمع مـــن كـــّل حـــرف مـــن آيـــات ربّـــك أنّـــه ال إلـــه إالّ أنـــا أن يـــا كـــّل شـــيٍء قـــد 
خـــلقتم بـــنفسي لـــنفسي إيّـــاكـــم أن تـــنكرون. ولـــو تطهّـــــر بـــصرك لتشهـــد كـــّل كـــلمات ربّـــك عـــلى 
هــيكل الــّروح ويــنطقّن بــأنّــه ال إلــه إالّ أنــا املــقتدر املــهيمن الــعزيــز املــحبوب. قــل فــاســتغفر عــّما 
ارتـــكبت يـــا إيّـــها الـــغافـــل ألّن مـــا عـــندك لـــن يـــذكـــر عـــند اهلل ومـــا عـــرفـــته يـــرجـــع إلـــيك. كـــذلـــك كـــان 

األمر ولكن أنت ال تكون من الّشاعرين...
كتاب بديع، ص96 – 97

1 شهر املسائل 12 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٦٩۹



... فـانـظر املشـركـني ومـا يخـرج مـن أفـواهـهم يـقولـون إنّـا آمـنّا بـاهلل وآيـاتـه قـل هـذا سـلطانـه قـد 
ظهــــر بــــالــــحّق أنــــتم أعــــرضــــتم وكــــنتم مــــن الــــهائــــمني. اتّخــــذتــــم األجــــاج عــــذبًــــا والــــزّجــــاج يــــاقــــوتًــــا 
ألنـفسكم لـعمري مـا ربـحت تـجارتـكم سـوف تـعلمون إذا أتـيتم يـه إلـى الـبصير قـل لـو تـسألـون 
بـــأّي شـــيٍء أعـــرضـــتم عـــن الّــــذي دعـــاكـــم إلـــى اهلل مـــا تـــقولـــون إذًا تـــسوّد وجـــوهـــهم مـــن خـــشية 
املـــــختار وتـــــغشيهم غـــــبرة الـــــنّار أال أنّـــــهم مـــــن أصـــــحاب الـــــّسعير. أيـــــفرحـــــون بـــــما عـــــندهـــــم مـــــن 
زخـارف الـّدنـيا سـوف نـجعله هـباًء ونـترك أمـوالـهم لـقومٍ اآلخـريـن. قـل تـفّكروا فـي الـقرون الّــتي 
خــلت قــبلكم أمــرنــاهــم بــالــتّقوى هــم اتّــبعوا الــهوى أخــذنــاهــم بــذنــبهم وجــعلناهــم تــذكــرةً لــلعاملــني. 
كـــذلـــك فـــعل عـــباد قـــبلهم الّــــذيـــن جحـــدوا أمـــر اهلل بـــعد ظـــهوره أخـــذنـــاهـــم بـــما فـــعلوا وتـــركـــناهـــم 

للجحيم...
كتاب مبني، ص126

2 شهراملسائل 13 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٠۰



... تـلك جـنّة تـرى الـّشمس مشـرقـًة مـن مشـرقـها وهـي وجـه ربّـك األبـهى ونـور قـمرهـا مـن جـبني 
اهلل مـالـك املـآب، يـسمع مـن خـريـر مـائـها أنّـه ال إلـه إالّ أنـا الـبديـع ومـن حـفيف أشـجارهـا أنّـه ال 
إلـه إالّ أنـا املـليح ومـن هـزيـز أريـاحـها ال إلـه إالّ أنـا الـعزيـز الـعالّم، كـّل مـا خـلق فـيها حـيوان مـن 
روح اهلل يــنطق إنّــي هلل رّب األربــاب، مــن ذاق ثــمرًا مــن أثــمارهــا يجــد حــالوة مــا فــي الــفردوس 
ومــا دونــه مــن الــجنان، ســبحان اهلل كــّل ذلــك فــي مــقام الــوصــف وإنّــها فــي مــقام انــقطعت عــنه 
األذكـار، قـل إنّـها مـقام ال يـجول فـيه طـرْف الـطّرْف وال يـطرأ إلـيه طـيور األوهـام، قـد جـعله اهلل 
مــقّدسًــــــا عــن ذكــر الخــلق و مــنزّهــا عــن عــرفــان مــن عــلى األرض يشهــد بــذلــك كــّل عــارٍف بــّصار، 
وســــدرة مــــنها تــــنادي قــــد شهــــد اهلل ملــــن ظهــــر أنّــــه ال إلــــه إالّ هــــو وهــــو الــــكنز املخــــزون والسّـــــــــرّ 
املـكنون والبحـر الـحيوان ومـطلع الـرّحـمن، وبـه ظهـر تـوحـيد ذاتـي وتـقديـس نـفسي عـن األمـثال، 
وبــه ظهــرت األســماء والــّصفات ونــطقت األشــياء املــلك واملــلكوت ثــّم الــقدرة والــالّهــوت ثــّم الــقّوة 
والــجبروت هلل مشــرق اآليــات، وأخــرى تــنطق شهــد اهلل ملــن ظهــر أنّــه ال إلــه إالّ هــو بــه أشــرقــت 
شـمس الـكرم وتـزيّـن الـعالـم بـأنـوار الـِقَدم وبـه ارتـفع كـّل سـماٍء وهـاج كـّل عـرٍف ومـاج بحـر الـعلم 

والعرفان...
لئالىء الحكمة ج2، ص215 – 216

3 شهراملسائل 14 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷١۱



... ال تجــزعــوا فــي املــصائــب وال تــفرحــوا ابــتغوا أمــرًا بــني األمــريــن هــو الــتّذكّـــر فــي تــلك الــحالــة 
والــتّنبّه عــلى مــا يــرّد عــليكم فــي الــعاقــبة كــذلــك يــنْبئُكم الــعليم الــخبير... تــمّسكوا بــالــّلطافــة فــي 
كـــّل األحـــوال لـــئالّ تـــقع الـــعيون عـــلى مـــا تـــكرهـــه أنـــفسكم وأهـــل الـــفردوس والـــذي تـــجاوز عـــنها 
يــحبط عــمله فــي الــحني. وإن كــان لــه عــذر يــعُف اهلل عــنه إنّــه لــهو الــعزيــز الــكريــم... مــن ابــتلي 
بـمعصيٍة فـله أن يـتوب ويـرجـع إلـى اهلل إنّـه يـغفر ملـن يـشاء وال يـسئل عـّما شـاء إنّـه لـهو الـتّّواب 

العزيز الحميد...
الكتاب األقدس، ص14 - 15

قــــل يــــا قــــوم أن اتّــــبعوا مــــا يــــوحــــى إلــــيكم مــــن شــــاطئ البحــــر األعــــظم فــــي الــــبقعة الــــنّوراء مــــن 
السّــــــدرة الـقصوى وال تـلتفتوا إلـى دونـي إنّـه خـلق بـقولـي... قـل إيّـاكـم أن تـحتجبوا بـاإلشـارات 
عـن مـالـك األسـماء والـّصفات هـذا هـو الـذي قـد أخـذ نـقطة الـبيان عهـده فـي ذّر الـبيان ومحـّمد 
رســـول اهلل فـــي ذّر الـــفرقـــان والـــّروح فـــي ذّر اإلنـــجيل والـــّكليم فـــي ذّر الـــتّوراة والخـــليل فـــي ذرّ 

األمر...
كتاب مبني، ص129 

4 شهراملسائل 15 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٢۲



... فــادع الــنّاس إلــى البحــر األعــظم الــذي تــمّوج بــاســمك الــعليّ املحــمود، ثــّم بــّلغ الــناس مــا 
نــزّل فــي الــبيان وال تــصبر أقــّل مــن آن ثــم اءمــر بــالــعرف وأعــرض عــن الّـــذيــنهم إلــى وجــهك ال 
يـــتوجّــــــهون، قـــل أنـــا جـــمال اهلل فـــي األرض وحـــّجته بـــني عـــباده وبـــرهـــانـــه فـــي خـــلقه ودلـــيله فـــي 
مـملكته وسـبيله بـني بـريّـته إن أنـتم تـعلمون، قـل مـن أعـرض عـنّي فـقد أعـرض عـن اهلل فـي أزل 
اآلزال ومــن نــظر إلــيّ فــقد نــظر إلــى اهلل الــكريــم الــغفور. قــل لــن يــتّم إيــمان أحــد إالّ بــالــّدخــول 
فــي ظــّلي وهــذا ظــليّ قــد أحــاط الــّسموات واألرض ودخــل فــيه املــقّدســون الّــذيــنهم ســكنوا فــي 
رفـارف الخـلد ومـا اطّلع بـهم أحـد إالّ اهلل الـعزيـز املحـمود، قـل يـا قـوم خـافـوا عـن اهلل ثـّم ارحـموا 
عـلى أنـفسكم وال تـبعدون عـن مـقام الـذي يـرفـع فـيه اسـم اهلل فـي كـّل حـنيٍ وآن وفـي كـّل عـشيٍّ 

وبكور، قل لن يقبل اليوم من أحٍد من شيٍء إالّ بعد إذني إن أنتم تفقهون...
لئالىء الحكمة ج2، ص38 

5 شهراملسائل 16 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٣۳



... قـل يـا قـوم ال يـأخـذكـم االضـطراب إذا غـاب مـلكوت ظـهوري وسـكنت أمـواج بحـر بـيانـي إنّ 
فـي ظـهوري لـحكمٌة وفـي غـيبتي حـكمٌة أخـرى مـا اطّـلع بـها إالّ اهلل الـفرد الـخبير. ونـراكـم مـن 
أفــقي األبــهى ونــنصر مــن قــام عــلى نــصرة أمــري بــجنوٍد مــن املــإل األعــلى وقــبيٍل مــن املــالئــكة 
املـــقّربـــني... هـــل تـــعرفـــون مـــن أّي أفـــق يـــناديـــكم ربّـــكم األبـــهى وهـــل عـــلمتم مـــن أّي قـــلم يـــأمـــركـــم 
ربّــكم مــالــك األســماء ال وعــمري لــو عــرفــتم لــتركــتم الــّدنــيا مــقبلني بــالــقلوب إلــى شــطر املــحبوب 

وأخذكم اهتزاز الكلمة على شأن يهتزّ منه العالم األكبر وكيف هذا العالم الّصغير...
الكتاب األقدس، ص16 – 17

6 شهراملسائل 17 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٤



... قــل يــا مــأل األرض ال تــقاســوا خــلق اآليــات بخــلق شــيٍء وال ظــهورهــا بــظهور شــيٍء إن أنــتم 
تـــعرفـــون، قـــل إّن اآليـــات بـــنفسها مـــرآت اهلل ألّن فـــيها انـــطبعت صـــفات اهلل إن أنـــتم تـــشعرون، 
وإنّــها هــي أّول خــلق حــكت عــن اهلل فــي ظــهور أســمائــه وصــفاتــه إن أنــتم تــفقهون، وبــها خــلق 
اهلل خـــــلق مـــــا كـــــان ومـــــا يـــــكون إن أنـــــتم تشهـــــدون، قـــــل إنّـــــها لـــــُصوُر األمـــــر يـــــنفخ روح الـــــحيّ 
الـحيوان فـي هـياكـل الّـذيـنهم إلـى وجـه الـقدس يـتوجّــــهون، وإنّـها لـحّجة الّـتي بـها ثـبت أمـر اهلل 
مـــن قـــبل الـــقبل ويـــثبت إلـــى آخـــر الـــذي ال آخـــر لـــه إن أنـــتم فـــيها تـــتفّكرون، إّن الـــذيـــن يـــكفرون 
بـــــآيـــــات اهلل ويـــــلعبون بـــــها أولـــــئك كـــــفروا بـــــاهلل فـــــي أزل اآلزال وأولـــــئك هـــــم الـــــذيـــــن بـــــنار اهلل ال 
يـصطلون، قـل يـا قـوم قـد شـرّعـنا لـكم شـرائـع األمـر وصـرَّفـنا اآليـات لـعّل أنـتم بـها تهـتدون، قـل 

إّن اهلل يمتحن الذين هم يّدعون اإليمان في أنفسهم وهذا ما رقم في ألواح عزٍّ مكنون...
لئالىء الحكمة ج2، ص40 

7 شهراملسائل 18 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٥



... قـــد رقـــم عـــليكم الـــّضيافـــة فـــي كـــّل شهـــٍر مـــرّةً واحـــدةً ولـــو بـــاملـــاء إّن اهلل أراد أن يـــؤلّـــف بـــني 
الــقلوب ولــو بــأســباب الــّسموات واألرضــني. إيّــاكــم أن تــفرّقــكم شــئونــات الــنّفس والــهوى كــونــوا 
كــاألصــابــع فــي الــيد واألركــان لــلبدن كــذلــك يــعظكم قــلم الــوحــي إن أنــتم مــن املــوقــنني. فــانــظروا 
فـــي رحـــمة اهلل وألـــطافـــه إنّـــه يـــأمـــركـــم بـــما يـــنفعكم بـــعد إذ كـــان غـــنيًّا عـــن الـــعاملـــني. لـــن تـــضرّنـــا 

سيّئاتكم كما ال تنفعنا حسناتكم إنّما ندعوكم لوجه اهلل يشهد بذلك كّل عالمٍ بصيٍر...
الكتاب األقدس، ص17

... قـــل يـــا مـــأل االبـــن أاحـــتجبتم بـــاســـمي عـــن نـــفسي مـــا لـــكم ال تـــتفّكرون كـــنتم نـــاديـــتم ربّـــكم 
املـختار بـالـّليل والـنّهار فـلّما أتـى مـن سـماء الـقدم بمجـده األعـظم مـا أقـبلتم وكـنتم مـن الـغافـلني 
فــانــظروا فــي الــذيــن أعــرضــوا عــن الــّروح إذ أتــاهــم بســلطان مــبني كــم مــن الــفّريــسينّي اعــتكفوا 
فــي الــهياكــل بــاســمه وكــانــوا أن يــتضرّعــوا لــفراقــه فــلّما فــتح بــاب الــوصــال وأشــرق الــنّور مــن 
مشـــرق الجـــمال كـــفروا بـــاهلل الـــعليّ الـــعظيم ومـــا فـــازوا بـــلقائـــه بـــعد الـــذي وعـــدوا بـــه فـــي كـــتاب 

إشعيا...
لوح األقدس، كتاب مبني، ص138

8 شهراملسائل 19 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٦



... اســـمعوا يـــا قـــوم نـــداء اهلل عـــن هـــذا الـــغصن املـــبارك الـــذي غـــرس فـــي جـــنّة الخـــلد بـــيد اهلل 
السّــــــــلطان الــــغالــــب الــــظّاهــــر املســــتور املــــشهود، بــــأنّــــه ال إلــــه إالّ أنــــا املــــهيمن الــــقيّوم قــــد خــــلقت 
املــــمكنات جــــوًدا مــــن عــــندي واملــــوجــــودات فــــضالً مــــنّي وأنــــا املــــقتدر عــــلى مــــا أشــــاء وأنــــا املــــلك 
املـــعبود، وقـــد أرســـلت عـــليهم رســـالً بـــالـــحّق لـــيبّلغهم رســـاالت اهلل ويهـــديـــهم إلـــى ســـاحـــة قـــدس 
مـبروك، ومـن الـنّاس مـن غـفل وأعـرض عـن نـغمات اهلل وكـفر بـآيـاتـه وفـّر عـن لـقائـه كحُــــُمر مـفرور 
عــن قــسورة اهلل الــعليّ الــعالــي الــكريــم املــقصود، ومــنهم مــن أقــبل إلــى اهلل وانــقطع عــّما ســواه 
وبــلغ فــي الــقرب إلــى مــقام بــدعٍ مــرفــوع، وشــرب كــوثــر الــفضل عــن ســاقــي الــّروح ودخــل بــاســم 

اهلل في لّجة بحٍر مسجور...
لئالىء الحكمة ج2، ص42 – 43

9 شهراملسائل 20 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٧۷



... ثــّم اعــلم بــأّن لــلّشمس الــتي نــزّلــت فــي الــّسورة املــباركــة إطــالقــات شــتّى. وإنّــها فــي الــرّتــبة 
األّولــيّة... ســرٌّ مــن ســّر اهلل وحــرزٌ مــن حــرز اهلل... ألّن فــي ذلــك املــقام إنّــها هــي نــفس املــشيّة 
األّولــيّة وإشــراق األحــديّــة. تجــّلت بــنفسها عــلى اآلفــاق واســتضاء مــنها مــن أقــبل إلــيها... ثــمّ 
فـي مـقام تُـطلق عـلى أنـبياء اهلل وصـفوتـه ألنّـهم شـموس أسـمائـه وصـفاتـه بـني خـلقه لـوالهـم مـا 
اســــتضاء أحــــٌد بــــأنــــوار الــــعرفــــان... وفــــي مــــقام تُــــطلق عــــلى أولــــياء اهلل وأوّدائــــه ألنــــهم شــــموس 
الـواليـة بـني الـبريّـة لـوالهـم ألخـذت الـظّلمة مـن عـلى األرض كـّلها إالّ مـن شـاء ربّـك... وفـي مـقام 
تُـطلق عـلى األسـماء الـحسنى بـحيث كـّل اسـمٍ مـن أسـمائـه تـعالـى يـكون شـمًسا مشـرقـًة عـلى 
اآلفــاق... ثــّم اعــلم بــأنّــه تــبارك وتــعالــى أقــسم لــنبيّه بــشمس األلــوهــيّة. وشــمس الــواليــة. وشــمس 
املـــــشيّة. وشـــــمس اإلرادة. وشـــــمس األســـــماء وأنـــــوار هـــــذه الـــــّشموس وإشـــــراقـــــهّن وتجـــــّلياتـــــهنّ 

وظهوراتهّن وتأثيراتهّن. وبالّشمس الظّاهرة املشرقة عن أفق هذه الّسماء املرتفعة...
تفسير سورة والّشمس، املجموعة الكبيرة، ص6 – 12

10 شهراملسائل 21 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٨۸



رأس الفطنة
هو االقرار باالفتقار والخضوع باالختيار بني يدّي اهلل امللك العزيز املختار.

رأس القدرة والّشجاعة
هو إعالء كلمة اهلل واالستقامة على حبّه.

رأس اإلحسان
هو إظهار العبد بما أنعمه اهلل وشكره في كّل األحوال وجميع األحيان.

رأس التّجارة
هـو حـبّي. بـه يسـتغني كـّل شـيٍء عـن كـّل شـيٍء وبـدونـه يـفتقر كـّل شـيٍء عـن كـّل شـيٍء وهـذا مـا 

رقم من قلم عزٍّ منير. 
لوح "أصل كّل خير"، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص134 – 136

11 شهراملسائل 22 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٧۷٩۹



... يـا أيّـها الـّسائـل فـاعـلم بـأّن الـنّاس يفتخـرون بـالـعلم ويـمدحـونـه لـكّن الـعبد أشـكو مـنه. لـواله 
مــا حــبس الــبهاء فــي ســجن عــّكاء بــالــذّلّـــة الــكبرى ومــا شــرب كــأس الــبالء مــن يــد األعــداء. إنّ 
الـبيان أبـعدنـي، وعـلم املـعانـي أنـزلـني، وبـذكـر الـوصـل انـفصلت أركـانـي، واإليـجاز صـار سـبب 
اإلطـناب فـي ضـّري وبـالئـي، والـّصرف صـرفـني عـن الـرّاحـة، والـنحو مـحا عـن الـقلوب سـروري 
وبــهجتي، وعــلمي بــأســرار اهلل صــار ســالســل عــنقي. مــع ذلــك كــيف أقــدر أن أذكــر مــا ســألــت 
فــي اآليــات الــتي نــزّلــت مــن جــبروت الــعزّة والــعظمة وعجــزت عــن إدراكــها أفــئدة أولــي الــنّهى، 
ومـا طـارت إلـى هـواء مـعانـيها طـيور قـلوب أولـي الـحجى. قـد قـرض جـناحـي بـمقراض الحسـد 
والــبغضاء. لــو وجــد هــذا الــطّير املــقطوعــة الــقوادم والــخوافــي جــناحًـــــا لــيطير فــي هــواء املــعانــي 
والـــبيان ويـــغرّد عـــلى أفـــنان دوحـــة الـــعلم والـــتّبيان بـــما تـــطير بـــه أفـــئدة املخـــلصني إلـــى ســـماء 

الّشوق واالنجذاب بحيث يرون تجّليات ربّهم العزيز الوّهاب...
تفسير سورة والّشمس، املجموعة الكبيرة، ص5 – 6 

12 شهراملسائل 23 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٠۰



... واذكــــر إذا أفــــتى عــــلى قــــتله مــــن كــــان أعــــلم عــــلماء مــــصره فــــي عــــصره وآمــــن بــــه مــــن كــــان 
يــصطاد الــحوت فــاعــتبر وكــن مــن املــتذكّــــريــن. كــذلــك فــانــظر فــي هــذا الــزّمــان كــم مــن الــرّهــبان 
اعــتكفوا فــي الــكنائــس ويــدعــون الــّروح فــلّما أتــى بــالــحّق مــا تــقّربــوا إلــيه وكــانــوا مــن املــبعديــن. 
طـوبـى ملـن تـركـهم وأقـبل إلـى مـقصود مـن فـي الـّسموات واألرضـني. يـقرأون اإلنـجيل وال يـقّرون 
لـلرّّب الجـليل بـعد الـذي أتـى بـملكوتـه املـقّدس الـعزيـز الجـميل. قـل إنّـا جـئنا لـكم وحـملنا مـكاره 
الــّدنــيا لــخالصــكم. أتهــربــون مــن الــذي فــدى نــفسه لــحياتــكم اتّــقوا اهلل يــا مــأل الــّروح وال تــعقبوا 
كــّل عــالــمٍ بــعيد... أن افــتحوا أبــواب قــلوبــكم إّن الــّروح قــائــم خــلفها مــا لــكم أن تــبعدوا مــن أراد 
أن يـــقّربـــكم إلـــى مـــقرٍّ مـــنير. قـــل إنّـــا فـــتحنا لـــكم أبـــواب املـــلكوت هـــل أنـــتم تـــغلقون عـــلى وجـــهي 

أبواب البيوت إْن هذا إالّ خطأٌ كبير...
لوح األقدس، كتاب مبني، ص 139

13 شهراملسائل 24 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸١۱



... قـل قـد جـاء األب وكـمل مـا وعـدتـم بـه فـي مـلكوت اهلل هـذه الـكلمة الـتي سـترهـا االبـن إذ قـال 
ملــن حــولــه أنــتم الــيوم تحــملونــها فــلّما تــّم املــيقات وأتــى الــوقــت أشــرقــت الــكلمة مــن أفــق املــشيّة 
إيّــاكــم يــا مــأل االبــن أن تــدعــوهــا عــن ورائــكم تــمّسكوا بــها... قــد قــضت الــّساعــة الّـــتي ســترنــا 
عــلمها عــّمن عــلى األرض كــّلها وعــن املــالئــكة املــقّربــني... إنّــا فــي بــحبوحــة الــبالء نــدُع الــنّاس 
إلـــى اهلل مـــالـــك األســـماء، قـــل أن اســـتِبُقوا إلـــى مـــا وعـــدتـــم بـــه فـــي كـــتب اهلل وال تســـلكوا ســـبيل 
الــجاهــلني. قــد حُـــــبس جســدي لــعتق أنــفسكم أن أقــبلوا إلــى الــوجــه وال تــتّبعوا كــّل جــبّاٍر عــنيد. 
إنّـه قـد قـبل الـذّلّـة الـكبرى لـعزّكـم وأنـتم فـي وادي الـغفلة تـحبرون إنّـه فـي أخـرب الـبيوت ألجـلكم 
وأنـتم فـي الـقصور قـاعـدون. قـل أمـا سـمعتم صـوت الـّصاروخ الـذي كـان أن يـنادي فـي بـّريّـة 
الــبيان ويبشّـــــــركــم بــربّــكم الــرّحــمن أال إنّــه قــد أتــى بــالــحّق فــي ظــلل الــتّبيان بــالــحّجة والــبرهــان 

واملوّحدون يرون امللكوت أمام وجهه طوبى ملن أقبل إليه وويٌل لكّل منكٍر مريب...
لوح األقدس، كتاب مبني، ص140 

14 شهراملسائل 25 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٢۲



... قــل إنّــا نــريــد مــن أراد ربّــه ونــتوجّـــــه إلــى مــن تــوجّـــــه إلــى اهلل بــالــرَّْوح والــّريــحان، قــل تــمّسكوا 
بـــالـــعدل الـــخالـــص وبـــما أمـــرتـــم بـــه فـــي الـــكتاب، إنّـــه أمـــركـــم بـــالـــبّر والـــتّقوى يشهـــد بـــذلـــك قـــلمه 
األعـلى وعـن ورائـه مـنزّل اآليـات، نـوصـيكم بـتقوى اهلل ومـا يـرتـفع بـه أمـره بـني الـعباد، عـاشـروا 
مـع الـعباد بـالـّروح والـّريـحان وذكّـــروهـم بـالـحكمة بـما يـنفعهم فـي املـبدإ واملـآب، لـيس ألحـٍد أن 
يــتوجّــــه إلــى املــظلوم إنّــه يــدُع اهلل أن يــكتب ملــن أراده أجــر مــن فــاز بــرضــاء ربّــه مــالــك األنــام، ال 
تحـزنـوا مـن الـّدنـيا وشـدائـدهـا قـد خـلق الـرّخـاء لـكم وكـّل اليسـر يـطوف حـولـكم وسـوف يظهـر لـكم 
مـا أراد، إنّـَا قـلنا مـن قـبل يـدخـل مـن خـرج ويخـرج مـن دخـل قـد ظهـر مـن أردنـاه فـي الـظّاهـر 

وما أردناه من الباطن األّول نخبرك به لتكون على علمٍ من لدن ربّك العزيز العالّم...
لئالئ الحكمة ج1، ص237

15 شهراملسائل 26 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٣۳



... قــل الــباليــا دهــٌن لهــذا املــصباح وبــها يــزداد نــوره إن كــنتم مــن الــعارفــني. قــل إّن اإلعــراض 
من كّل معرٍض مناٍد لهذا األمر وبه انتشر أمر اهلل وظهوره بني العاملني...

يـــــا ذبـــــيحي الـــــّروح لـــــك وملـــــن أنـــــس بـــــك ووجـــــد مـــــنك عـــــرفـــــي وســـــمع مـــــنك مـــــا يُطهّـــــــر بـــــه أفـــــئدة 
الـــقاصـــديـــن. اشـــكر اهلل بـــما وردَت فـــي شـــاطئ البحـــر األعـــظم واســـمع نـــداء كـــّل الـــذّرّات هـــذا 
ملـحبوب الـعالـم ويـظلمه أهـل الـعالـم وال يـعرفـون الّــذي يـدعـونـه فـي كـّل حـني... قـل إنّـه لـو يـتكّلم 
بـكلمٍة تـكون أحـلى عـن كـلمات الـعاملـني. هـذا يـوم لـو أدركـه محـّمد رسـول اهلل لـقال قـد عـرفـناك 
يـا مـقصود املـرسـلني. ولـو أدركـه الخـليل لـيضع وجـهه عـلى الـتّراب خـاضـًعا هلل ربّـك ويـقول قـد 
اطــمأّن قــلبي يــا إلــه مــن فــي مــلكوت الــّسموات واألرضــني. وأشهــدتــني مــلكوت أمــرك وجــبروت 
اقـتدارك أشهـد بـظهورك اطـمأنّـت أفـئدة املـقبلني. لـو أدركـه الـكليم لـيقول لـك الحـمد بـما أريـتني 

جمالك وجعلتني من الزّائرين...                                                                          
لوح الرّئيس، املجموعة الكبيرة، ص92 – 94

16 شهراملسائل 27 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٤



... لـــو يـــعرف أحـــد حـــكم الـــِبدع فـــي هـــذا الـــظّهور لـــيطير مـــن الـــّشوق إلـــى اهلل الـــواحـــد الـــفرد 
الــخبير، قــل هــذا لــذكــر الــذي ال يــقترن بــه األذكــار وهــذا لــبديــع الــذي ال تــحويــه األفــكار كــذلــك 
قـضي األمـر مـن قـلم ربّـكم املـختار الّـذي جـعلناه مبشّـــــرًا لهـذا االسـم الـعظيم، والّـذيـن انـقطعوا 
عـّما سـواه أولـئك لـهم حـّظ مـن عـرفـان هـذا املـقام األمـنع األعـزّ األعـظم الـبديـع، طـوبـى ملـن نـظر 
إلـى أمـري بـعيني أال إنّـه مـن الـعارفـني، مـن كـان نـاظـرًا إلـى دونـي أو مـتمّسًكا بـما عـند بـريّـتي 
إنّــه بَــُعد عــن قــربــي ومُـــنع عــن عــرفــانــي أال إنّــه مــن الــهالــكني، عــليكم يــا أحــبّائــي بــكّف الــّصفر 
عـّما فـي أيـدي الـنّاس كـذلـك أمـرتـم فـي األلـواح مـن لـدن عـليمٍ حـكيم، قـد خـلقت اآلذان إلصـغاء 

ندائي والقلوب لإلقبال إلى كعبة عرفاني والعيون للنّظر إلى أفقي املشرق املنير...
لئالئ الحكمة ج2، ص157 – 158

17 شهراملسائل 28 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٥



... هــل يــقوم مــع أمــره مــن شــيٌء أو يعجــزه ظــلم الّــذيــن ظــلموا ال ونــفسي الــحّق. ســوف يــرون 
املـــوحّــــــدون أعـــالم األمـــر عـــلى أعـــلى األعـــالم إّن ربّـــك كـــان عـــلى كـــّل شـــيٍء قـــديـــرًا. قـــل يـــا مـــأل 
الــعّشاق الــيوم يــومــكم بــما طــلع نــيّر اآلفــاق أن أقــبلوا إلــيه بــقلٍب كــان بــأنــوار الــعرش مــنيرًا. قــد 
تـزيّـن رأس الـبهاء بـأكـليل الـبالء كـذلـك قـضي األمـر فـي لـوح كـان بـخاتـم اهلل مـختومًــا. إيّـاك أن 
يـمنعك الـبالء عـن ذكـر ربّـك مـالـك األسـماء. دع الـكائـنات عـن ورائـك إنّـه يـكفيك بـالـحّق إنّـه كـان 
عـلى كـّل شـيٍء حـكيًما ال تـيأس مـن روح اهلل ورحـمته طـوبـى ملـن انـقطع واتّخـذ إلـيه سـبيالً. مـن 
املشـركـني مـن اعـترض عـلى اهلل واتّخـذ الـّشيطان لـنفسه خـليالً... هـذا سـراج الـرّحـمن ملـن فـي 
األكـوان واسـمه األعـظم بـني األمـم طـوبـى ملـن أقـبل إلـيه واسـتظّل فـي ظـّل سـرادق كـان بـاسـم 

اهلل مرفوًعا...
كتاب مبني، ص135

18 شهراملسائل 29 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٦



... وفــدى أحــد مــن األحــبّاء بــنفسه وقــطع حنجــره بــيده حــبًّا هلل هــذا مــا ال ســمعناه مــن قــرون 
األّولـني. هـذا مـا اخـتّصه اهلل بهـذا الـظّهور إظـهارًا لـقدرتـه إنّـه هـو املـقتدر الـقديـر. والـذي قـطع 
حنجـــــره فـــــي الـــــعراق إنّـــــه ملـــــحبوب الّشهـــــداء وســـــلطانـــــهم ومـــــا ظهـــــر مـــــنه كـــــان حـــــّجة اهلل عـــــلى 
الـخالئـق أجـمعني. أولـئك أثّـرت فـيهم كـلمة اهلل وذاقـوا حـالوة الـذّكـر وأخـذتـهم نـفحات الـوصـال 
بــحيث انــقطعوا عــّمن عــلى األرض كــّلها وأقــبلوا إلــى الــوجــه بــوجــٍه مــنيٍر. ولــو ظهــر مــنهم مــا ال 
أذن اهلل لــهم ولــكن عــفا عــنهم فــضالً مــن عــنده إنّــه هــو الــغفور الــرّحــيم. أخــذهــم جــذب الــجبّار 
بـحيث أخـذ عـن كـفّهم زمـام االخـتيار إلـى أن عـرجـوا إلـى مـقام املـكاشـفة والـحضور بـني يـديّ 

اهلل العزيز العليم...
لوح الرّئيس، الجموعة الكبيرة، ص91 – 92

19 شهراملسائل 30 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٧۷



... نـوصـيكم يـا عـباد الـرّحـمن بـاألمـانـة والـّصدق والـوفـاء وبـتقوى اهلل الـعزيـز الـحكيم... عـليكم 
بـــاالســـتقامـــة ثـــّم عـــليكم بـــاالســـتقامـــة لـــئالّ تـــزل أقـــدامـــكم عـــن صـــراٍط مســـتقيم، قـــل هـــذا أعـــظم 
وصـيّتي وأكـبر أمـانـتي لـكم وبـينكم أن احـفظوهـا ثـّم اجـعلوهـا أمـام عـيونـكم واهلل عـلى مـا أقـول 
وكـيل، إنّـا وصّـــــــــينا أحـبّائـي الّـذيـن طـاروا فـي هـوائـي وشـربـوا رحـيق بـيانـي بـاالسـتقامـة الـكبرى 
فـــي لـــوحـــي وورقـــتي وزبـــري وصـــحفي وكـــتبي يشهـــد بـــذلـــك قـــلمي ومـــدادي وإصـــبعي ويـــدي 

وعضدي وأذني وبصري وشعراتي وجوارحي ولساني النّاطق األمني...
لئالئ الحكمة ج1، ص113 – 114

1 شهر الّشرف 31 كانون األّول/ديسمبر

 !٢۲٨۸٨۸



... طــوبــى لــك يــا صــادق بــما وفّــيت بــميثاقــي ومــا نــسيت عهــدي ومــا نــبذت ذكــري، أقــبلَت إلــى 
وجـــهي وذقـــت حـــالوة ذكـــري وثـــنائـــي إلـــى أن صـــرَت أســـيرًا فـــي حـــبّي ومـــسجونًـــا فـــي ســـبيلي 
ومــطروًدا فــي هــوائــي وغــريــبًا فــي الــبالد الســمي وعــظمة أمــري، فــونــفسي لــكم الــجنان كــّلها 
سـوف تـرون أنـفسكم فـي عـزٍّة وسـلطاٍن مـبني. فـونـفسي الـحّق لـو يـنظر أحـد بـعيني مـن الّـذيـن 
طــــافــــوا حــــول ســــرادقــــي ومسّــــــــتهم املــــكاره الســــمي يــــرى الــــورى عــــن ورائــــه... قــــد كــــنّا مــــعك إذ 
أخـذت وحبسـت وخـرجـت مـن وطـنك، إيّـاك أن يحـزنـك مـا ورد عـليك إّن أمـري عـظيم عـظيم. قـل 
يــــا أحــــبّائــــي دعــــوا مــــا تــــتفّرق بــــه الــــكلمة وخــــذوا مــــا تــــجتمع بــــه الــــقلوب وتســــتريــــح بــــه صــــدور 
املخـلصني. واذكـر إذ دخـلت فـي الـعراق وكسـر اهلل بـك شـوكـة املـعتديـن. طـوبـى ألمّــك إذ دخـلت 

بيت ربّها وبها اضطربت أفئدة املشركات وقلوب املشركني...
كتاب مبني، ص367

2 شهر الّشرف 1 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٨۸٩۹



...قـم عـلى خـدمـة مـوالك الـقديـم بـقلبك وبـصرك وسـمعك ولـسانـك وكـّل أركـانـك، كـذلـك أمـرك مـن 
كـان جـالـًسا عـلى قـطب الـباليـا والـّرزايـا، اجـعل رجـليك مـن الحـديـد فـي أمـري، ولـسانـك سـيفًا 
ذا فـمني فـي ذكـري وثـنائـي، وبـصرك نـاظـرًا إلـى شـطري، وقـلبك مـتوجّــــًها إلـى جـمالـي املشـرق 
املـنير، قـم بـني األخـيار واألشـرار بـاسـم ربّـك الـعزيـز املـختار، ثـّم أضـرم فـي قـلوبـهم نـار ذكـري 

وثنائي ليزداد به األّول ويتوّجه به اآلخر...
اقتدارات، ص296

3 شهر الّشرف 2 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٠۰



... يـــا أمـــتي فـــاعـــلمي أنّـــا بـــعثنا الـــعنايـــة عـــلى هـــيكل الـــّلوح وأرســـلناه إلـــيك لتفتخـــري بـــه بـــني 
الـــعاملـــني. إنّـــا وردنـــا بـــيتك حـــني غـــفلتك عـــنه ومـــا اســـتنشقنا مـــنه رائـــحة الـــقدس، كـــذلـــك يـــنبّئك 
الـــخبير. نـــظّفوا يـــا قـــوم بـــيوتـــكم وغسّـــــــلوا لـــباســـكم عـــّما يـــكرهـــه اهلل، كـــذلـــك يـــعظكم الـــعظيم. إنّـــا 
نــــحّب الــــّلطافــــة فــــي كــــّل األحــــوال إيّــــاكــــم أن تــــتجاوزوا عــــّما أمــــرتــــم بــــه فــــي كــــتاب اهلل الــــعزيــــز 
الحـميد. زيّـنوا هـياكـلكم بـلباس الـتّقوى إنّـه لـم يـكن مـن الخـرقـة الخـلقة وال مـن الـّصوف والـقطن 
الـــبالـــية، بـــل إنّـــه مـــن الـــّلطافـــة والـــحجى الـــذي يـــمنعكم عـــن الـــهوى هـــذا لـــهو الـــحّق لـــو أنـــتم مـــن 
الـــعارفـــني. كـــونـــوا فـــي غـــايـــة الـــّلطافـــة، إّن الـــذي لـــيس لـــه لـــطافـــة لـــن يجـــد نـــفحات الـــرّحـــمن وال 
يســـتأنـــس مـــعه أهـــل الـــرّضـــوان اتّـــقوا اهلل وال تـــكونـــن مـــن الـــجاهـــلني. غسّـــــــلوا مـــا يـــكرهـــه الـــفطرة 
الســــليمة كــــذلــــك أمــــرتــــم مــــن قــــبل... أن اتّــــبعوا مــــا أمــــرنــــاكــــم بــــه فــــي األلــــواح إيّــــاكــــم أن تــــتّبعوا 

الغافلني...
كتاب مبني، ص369

4 شهر الّشرف 3 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹١۱



... قــل يــا أرض الــطّاء قــد جــئِت مــن شــطر الــعظمة والــجالل بــنبأ اهلل املــقتدر الــعزيــز الحــميد. 
قــد تــضّوع عــرف الــرّحــمن فــي اإلمــكان، أقــبلوا بــالــقلوب الــنّوراء وال تــكونــّن مــن املــتوقّــفني. أنــتِ 
الــــذي جــــعلك اهلل مشــــرق ظــــهوره ومــــطلع آيــــاتــــه ومــــعِدن حــــكمته ومخــــزن لــــئالئ بــــيانــــه الــــبديــــع. 

طوبى لِك وملن سكن فيِك ونعيًما لِك وملن فاز بلقائِك واتخذ لنفسه مقاًما فيِك ...
مائدة آسماني ج8، ص169 – 170

5 شهر الّشرف 4 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٢۲



... كـــــتاب نـــــزّل بـــــالـــــحّق لـــــقوم يـــــفقهون. ويـــــأمـــــر الـــــنّاس بـــــالـــــعدل والـــــتّقى ويـــــمنعهم عـــــن الـــــبغي 
والـفحشاء لـعّل الـنّاس هـم يـنتهون... قـل يـا قـوم أن اعـملوا مـا أمـرتـم بـه فـي األلـواح وال تـتّبعوا 
ظــنون املفســديــن الــذيــن يــرتــكبون الــفحشاء وينســبونــه إلــى اهلل املــقّدس الــعزيــز املــنيع. قــل إنّــا 
قــبلنا الــّضرّاء والــبأســاء لــتنزيــه أنــفسكم مــا لــكم ال تــكونــّن مــن املــتفّكريــن. تــاهلل مــن تــفّكر فــي 
ضـرّنـا لـيذوب مـن نـار الحـزن... إّن حـّملنا الـباليـا كـّلها لـتطهير أنـفسكم وأنـتم مـن الـغافـلني... 
قـــل يـــنبغي لـــكّل مـــن تشـــبّث بهـــذا الـــذّيـــل بـــأن يـــكون مـــقّدسًــــــــا عـــّما يـــكرهـــه املـــأل األعـــلى... قـــل 
أتــّدعــون حــبّي وتــرتــكبون مــا يحــزن بــه قــلبي مــا لــكم ال تــفقهون... إنّــا نــراكــم فــي أعــمالــكم إذا 
وجـدنـا مـنها الـرّائـحة املـقّدسـة الـطّيّبة نـصّلي عـليكم وبـذلـك يـنطق لـسان أهـل الـفردوس بـذكـركـم 

وثنائكم بني املقّربني...
كتاب مبني، ص373 

6 شهر الّشرف 5 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٣۳



... أمّــا مـا سـألـت فـي املـعاد، فـاعـلم بـأّن الـعود مـثل الـبدء كـما أنـت تشهـد الـبدء كـذلـك فـاشهـد 
الـعود وكـن مـن املـشاهـديـن. بـل فـاشهـد الـبدء نـفس الـعود وكـذلـك بـالـعكس لـتكون عـلى بـصيرةٍ 
مــنير. ثــّم اعــلم بــأّن كــّل األشــياء فــي كــّل حــني تــبدأ وتــعود بــأمــر ربّــك املــقتدر الــقديــر. وأمّــا عــود 
الــذي هــو مــقصود اهلل فــي ألــواحــه الــقدســيّ املــنيع وأخــبر بــه عــباده هــو مــوعــود املــمكنات فــي 
يـوم الـقيامـة، وهـذا أصـل الـعود كـما شهـدت فـي أيّـام اهلل وكـنت مـن الـّشاهـديـن. وإنّـه لـو يـعيد 
كــّل األســماء فــي اســمٍ وكــّل الــنّفوس فــي نــفٍس لــيقدر... وهــذا الــعود يــتحّقق بــأمــره فــيما أراد 
وإنّـه لـهو الـفاعـل املـريـد. وإنّـك ال تشهـد فـي الـرّجـع والـعود إالّ مـا حـّقق بـه هـذان وهـو كـلمة ربّـك 
الــعزيــز الــعليم مــثالً لــو يــأخــذ كــفًّا مــن الــطنّي هــذا لــهو الــذّي اتّــبعتموه مــن قــبل هــذا لــحّق بــمثل 

وجوده وليس ألحٍد أن يعترض عليه ألنّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد...
مائدة آسماني ج1، ص10 – 11

7 شهر الّشرف 6 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٤



... وأمّـا مـا سـألـت فـي فـرق الـقائـم والـقيّوم فـاعـلم بـأّن الـفرق بـني االسـمني مـا يـرى بـني األعـظم 
والــعظيم وهــذا مــا بــيّنه مــحبوبــي مــن قــبل وإنّــا ذكــرنــاه فــي كــتاٍب بــديــع ومــا أراد بــذلــك إالّ أن 
يــخبر الــناس بــأّن الّـــذي يظهــر إنّــه أعــظم عــّما ظهــر وهــو الــقيّوم عــلى الــقائــم وهــذا لــهو الــحقّ 
يشهـــد بـــه لـــسان الـــرّحـــمن فـــي جـــبروت الـــبيان اعـــرف ثـــّم اســـتغن بـــه عـــن الـــعاملـــني وإذا يـــنادي 
الـقائـم عـلى يـمني الـعرش ويـقول يـا مـأل الـبيان تـاهلل هـذا لـهو الـقيّوم قـد جـائـكم بسـلطاٍن مـبنيٍ 
وهــــذا لــــهو األعــــظم الــــذي سجــــد لــــوجــــهه كــــّل أعــــظم وعــــظيم ومــــا اســــتعلى االســــم األعــــظم إالّ 
لـتعظيمه عـند ظـهورات سـلطنته ومـا غـلب الـقيّوم إالّ لـفنائـه فـي سـاحـته كـذلـك كـان األمـر ولـكنّ 

النّاس هم محتجبون...
اقتدارات، ص60 – 61

8 شهر الّشرف 7 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٥



... قـد مـاج بحـر الـبالء وأحـاطـت األمـواج فُـلك اهلل املـهيمن الـقيّوم. أن يـا مـالّح ال تـضطرب مـن 
األريــاح إّن فــالــق اإلصــباح مــعك فــي هــذه الــظّلمة الــتي أحــاطــت الــعاملــني. تــوكّـــل عــلى اهلل فــي 
كـّل األحـوال وال تـخف مـن هـبوب عـواصـف الـبغضاء، أن اسـتعذ بـاهلل ربّـك املـقتدر الـعليم. إنّـه 
يـحفظ مـن يـشاء بسـلطاٍن مـن عـنده إنّـه لـهو الـعليم الـحكيم. فـي بـحبوحـة الـظّلمة كـان مشـرقًــا 
بـــضياٍء أحـــاط مـــن فـــي الـــّسموات واألرضـــني. إنّـــا فـــي تـــلك الـــحالـــة نـــدعـــو الـــبريّـــة إلـــى اهلل وال 
يــخّوفــنا اجــتماع الــذيــنهم كــفروا بــاهلل إذ أتــى بــأمــٍر بــديــع. قــد ســرق الــّسارق مــا نــزّل مــن لــدى 
الـــعرش وأحـــضره لـــدى الّـــذيـــن يـــحكمون عـــلى الـــعباد كـــذلـــك فـــعل ذاك املشـــرك الـــبعيد. قـــل مـــت 
بـغيظك يـا أيّـها الـجاهـل، هـل تـظّن أنّـك تسـبقنا، ال واسـمي الـذي بـه فـاحـت نـفحات الـّروح عـلى 

كّل صغيٍر وكبير...
لوح االستنطاق، مائدة آسماني، ج4، ص239

9 شهر الّشرف 8 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٦



... مـن الـنّاس مـن يـقعد صـّف الـنّعال طـلبًا لـصدر الـجالل قـل مـن أنـت يـا أيّـها الـغافـل الـغرّار 
ومــنهم مــن يــّدعــي الــباطــن وبــاطــن الــباطــن قــل يــا أيّــها الــكذّاب تــاهلل مــا عــندك إنّــه مــن الــقشور 
تـــركـــناهـــا لـــكم كـــما تـــترك الـــعظام لـــلكالب... قـــل يـــا أيّـــها املـــوهـــوم إّن الـــباطـــن وبـــاطـــن الـــباطـــن 
والــباطــن الــذي جــعله اهلل مــقّدسًـــــــا عــن الــباطــن والــظاهــر إلــى مــا نــهايــة لــها يــطوف حــول هــذا 
الــظّاهــر الــذي يــنطق بــالــحّق فــي قــطب الــعالــم قــد ظهــر االســم األعــظم ومــالــك األمــم وســلطان 
الـقدم لـيس ألحـٍد مـفّر وال مسـتقّر إالّ ملـن تـمّسك بهـذه الـعروة الـنّوراء الـتي بـها أشـرقـت األرض 
والـــّسماء والح الـــعرش والـــثّرى وأضـــاء مـــلكوت األســـماء وأنـــار األفـــق األعـــلى اتّـــقوا يـــا قـــوم وال 
تـــتّبعوا أهـــواء الـــذيـــن اتّـــبعوا الـــهوى وال أوهـــام الـــذيـــن قـــامـــوا عـــلى املـــكر فـــي مـــلكوت اإلنـــشاء 
تــوجّـــــهوا بــوجــوٍه بــيضاء وغــرٍر غــراء إلــى مــطلع آيــات ربّــكم مــالــك اآلخــرة واألولــى كــذلــك قــضي 

األمر في الّلوح الذي جعله اهلل أّم األلواح ومصباح الفالح بني الّسموات واألرضني...
اقتدارات، ص184 – 186

10 شهر الّشرف 9 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٧۷



... أن أبســْط يــَد الــوجــود عــلى املــمكنات وأصــابــع الــكرم عــلى الــكائــنات هــذا يــنبغي لــك ولــكن 
الــنّاس ال يــعقلون. مــن أقــبل إلــيك هــذا مــن فــضلك ومــن أعــرض إّن ربّــك لــهو الــغنيّ عــّما خــلق 
فــي اإلمــكان يشهــد بــذلــك عــباٌد مخــلصون. ســوف يــبعث اهلل بــك أيــادي غــالــبة وأعــضاء قــاهــرة 
يخـــرجـــّن عـــن خـــلف األســـتار ويـــنصرّن نـــفس الـــرّحـــمن بـــني اإلمـــكان ويـــصيحّن بـــصيحة تـــتميّز 
مـنها الـّصدور كـذلـك رقـم فـي لـوح مسـطور ويظهـرّن بسـطوة يـأخـذ الـخوف سـّكان األرض عـلى 
شـأٍن كـّلهم يـضطربـون. إيّـاكـم أن تـسفكوا الـّدمـاء أن أخـرجـوا سـيف الـّلسان عـن غـمد الـبيان 
ألّن بــه تــفتح مــدائــن الــقلوب إنّــا رفــعنا حــكم الــقتل عــن بــينكم إّن رحــمتي ســبقت املــمكنات إن 
أنـتم تـعلمون ثـّم انـصروا ربّـكم الـرّحـمن بـسيف الـتّبيان إنّـه أحـدُّ مـن الـبيان وأغـلى مـنه لـو أنـتم 

في كلمات ربّكم تنظرون...
سورة الهيكل، كتاب مبني ص – 16

11 شهر الّشرف 10 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٨۸



 

... يــا ضــياء كــن فــي الــبأســاء صــابــرًا، وفــي األمــور راضــيًا، وفــي الــحّق مــوقــنًا، وفــي الــخير 
ســـارعًــــا، وفـــي اهلل قـــانـــتًا، وعـــلى الـــنّاس ســـاتـــرًا، وعـــن الـــهوى مـــعرضًـــــــــــا، وإلـــى الـــحّق راكـــًضا، 
ولـلعباد سـحابًـا، وعـند الخـطإ عـطوفًـا، ولـدى الـعصيان غـفورًا، وفـي العهـد قـائـًما، وعـلى األمـر 
مســتقيًما، كــذلــك يــوصــيك املــظلوم ثــّم بــتقوى اهلل ثــّم يــوصــيك بــاألمــانــة والــّصدق عــليك بــهما ثــمّ 
عليك بهما طوبى لك وملن أحبّك لوجه اهلل وويل ملن أبغضك وأعرض عّما أمر به في الكتاب.

آثار قلم أعلى ج2، ص24

12 شهر الّشرف 11 كانون الثّاني /يناير

 !٢۲٩۹٩۹



... أن يــا هــذا الــهيكل قــد جــعلناك آيــة عــزّي بــني مــا كــان ومــا يــكون، وجــعلناك آيــة أمــري بــني 
الــّسموات واألرض بــقولــي كــن فــيكون. أن يــا هــاء الــهويّــة فــي هــذا االســم قــد جــعلناِك مخــزن 
مــشيّتي ثــّم مــكمن إرادتــي ملــن فــي مــلكوت األمــر والخــلق. فــضالً مــن لــدن مــهيمن قــيّوم. أن يــا 
يــاء اســمي الــقديــر قــد جــعلناِك مظهــر ســلطانــي ومــطلع أســمائــي وأنــا املــقتدر عــلى مــا أقــول. 
أن يـا كـاف اسـمي الـكريـم قـد جـعلناِك مشـرق كـرمـي بـني بـريّـتي ومـنبع جـودي بـني خـلقي. أنـا 
املـــقتدر بســـلطانـــي لـــن يـــعزب عـــن عـــلمي شـــيٌء عـــّما خـــلق بـــني الـــّسموات واألرض وأنـــا الـــحقّ 

عالّم الغيوب.
سورة الهيكل، كتاب مبني، ص15

13 شهر الّشرف 12 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٠۰



... فــــّلما ســــمعنا خــــرجــــنا عــــن الــــبيت بســــلطاٍن مــــبنيٍ وقــــلنا يــــا محــــّمد خــــرج الــــّروح عــــن مــــقرّه 
وخــرجــت مــعه أرواح األصــفياء ثــّم حــقايــق املــرســلني إنّــك إذًا فــاشهــد أهــل مــنظر األعــلى فــوق 
رأســي ثــّم فــي قــبضتي حــجج الــنّبينّي فــافــتح عــيناك هــذا لــعليّ ثــّم محــّمد رســول اهلل قــد طــلع 
عــن أفــق الــبيت بســلطاٍن مــبنيٍ... قــل لــو يــجتمع كــّل مــن عــلى األرض مــن الــعلماء والــعرفــاء ثــمّ 
املــلوك والسّـــــــالطــني إنّــني ألحــضر تــلقاء وجــوهــهم وأنــطق بــآيــات اهلل املــلك الــعزيــز الــحكيم أنــا 
الّـذي ال أخـاف مـن أحـٍد ولـو يـجتمع عـليّ كـّل مـن فـي الـّسموات واألرضـني قـد خـضعت اآليـات 

لوجهي وخشعت األصوات لنغماتي األبدع البديع...
لوح املباهلة، مائدة آسماني ج4، ص278 – 279

14 شهر الّشرف 13 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰١۱



... إّن الــنّاس أكــثرهــم يســترضــعون الــيوم مــن ثــدي الــغفلة والجهــل ومــا جــائــتهم أيّــام فــطامــهم 
فـــكيف بـــلوغـــهم لـــذا ال تـــؤثّـــر فـــيهم الـــكلمة ألنـــهم ال يـــفقهون وال يـــشعرون. وإنّـــك فـــاشهـــد هـــؤالء 
الخـلق كـأغـنام يُـذهـبهم صـبيّ مـن الـّصبيان كـيف يـشاء كـذلـك نـزّل مـن قـبل ولـكّن الـنّاس هـم ال 

يعرفون...
كتاب بديع، ص2 – 3

15 شهر الّشرف 14 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٢۲



...أن يــــا مــــالّح الــــقدس فــــأحــــضر ســــفينة الــــبقا فــــي مــــإل األعــــلى فســــبحان ربّــــي األبــــهى، ثــــمّ 
أمـــسكه عـــلى بحـــر الـــقدم بـــبديـــع مـــن األســـماء ســـبحان ربّـــي األبـــهى. ثـــّم أركـــب عـــليها هـــياكـــل 
الــّروح بــاســم اهلل الــعليّ األعــلى فســبحان ربّــي األبــهى. إذا فــأطــلق زمــام الــفُلك ليجــري عــلى 
قــلزم الــكبريــاء لــيصل أهــلها إلــى مــواقــع الــقرب فــي مــكمن الــبقاء فســبحان ربّــي األبــهى. وإذا 
وصّـــــــــلتهم إلـى شـاطئ الـقدس سـاحـل بحـر الحـمراء فسـبحان ربّـي األبـهى. إذًا فـأخـرجـهم عـن 
الـفُلك فـي هـذا املـقام األلـطف األخـفى فسـبحان ربّـي األبـهى. وهـذا مـقام الّـذي فـيه تجـّلى اهلل 
بــنار الجــمال فــي ســدرة الــبقاء فســبحان ربّــي األبــهى. وفــيه خــلعوا هــياكــل األمــر نــعل الــنّفس 
والـهوى فسـبحان ربّـي األبـهى. وفـيه يـطوف مـوسـى الـعزِّ بـجنود الـبقاء فسـبحان ربّـي األبـهى. 
وهــــذا مــــقام الّــــذي لــــن يحــــرّك فــــيه ســــفينة األمــــر ولــــو يــــقرء عــــليها كــــّل األســــماء فســــبحان ربّــــي 

األبهى...
لوح مالّح القدس، طبع لجنة اآلثار األمريّة النكنهاين، أملانيا

16 شهر الّشرف 15 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٣۳



... فســبحان الــذي نــزّل اآليــات بــالــحّق ويــنزّل بــأمــره كــيف يــشاء ال إلــه إالّ هــو الــعزيــز املــقتدر 
الـقديـر... قـل تـاهلل إّن الـّروح األمـر قـد ظهـر بـالـحّق وأشـرق جـمال األحـديّـة عـن مشـرق الـقدس 
بسـلطاٍن مـبنيٍ وبـه امـتحن اهلل كـّل مـن فـي مـلكوت األمـر والخـلق وإنّـه ملـيزان اهلل بـني الـّسموات 
واألرضـني... بـّلغ نـفسك ثـّم بـّلغ الـنّاس بـما طـلع الـوجـه عـن خـلف السّــــــبحات بـأنـوار عـزٍّ عـظيم 
ثـّم ذكّــر الـنّاس بـما أمـرت مـن لـدى اهلل وال تَـأخّــر فـيه أقـّل مـن حـنيٍ... فـاعـلم بـأّن ربّـك عـالـٌم بـكلّ 
شـــيٍء وعـــنده عـــلم الـــّسموات واألرض وغـــيب مـــا فـــي جـــبروت األمـــر والخـــلق وإّن هـــذا لـــحّق إن 

أنت من العارفني...
آثار قلم أعلى ج4، ص192 – 194

17 شهر الّشرف 16 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٤



... هــذا شهــٌر فــيه ولــد االســم األعــظم الــذي بــه ارتــعدت فــرائــص الــعالــم واســتبرك بــقدومــه املــأل 
األعـــلى وأهـــل مـــدائـــن األســـماء هـــّللوا وكـــبّروا وتســـبّحوا بـــالـــّروح والـــّريـــحان تـــاهلل هـــذا شهـــر بـــه 
اسـتضائـت الـّشهور وفـيه ظهـر الـكنز املخـزون والـغيب املـكنون ونـادى بـأعـلى الـنّداء بـني الـورى 
املـــلك لهـــذا املـــولـــود الـــذي بـــه ابـــتسم ثـــغر اإلمـــكان وتـــمايـــلت األشـــجار ومـــاجـــت الـــبحار وطـــارت 
الــجبال ونــطق الــفردوس وصــاحــت الّصخــرة. ونــادت األشــياء يــا مــأل اإلنــشاء أْن أســرعــوا إلــى 
مشـــرق وجـــه ربّـــكم الـــرّحـــمن الـــرّحـــيم هـــذا شهـــر فـــيه زيّـــنت الـــجنّات بـــأنـــوار وجـــه ربّـــها الـــرّحـــمن 
وهــــدرت الــــورقــــاء عــــلى السّــــــــدرة املــــنتهى وانجــــذبــــت أفــــئدة املــــقّربــــني ولــــكّن الــــنّاس أكــــثرهــــم مــــن 
الــغافــلني طــوبــى ملــن أدركــه وعــرف الّـــذي كــان مــوعــوًدا فــي كــتب اهلل الــعزيــز الحــميد وويــٌل ملــن 

أعرض عن اّلذي توّجهت إليه وجوه املإل األعلى وانصعق كّل مشرٍك رجيم.
مائدة آسماني ج4، ص342

18 شهر الّشرف 17 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٥



... يـــا مـــأل األرض لـــعمر اهلل مـــا أردت لـــكم إالّ نـــجاتـــكم ومـــا أريـــد إالّ تـــقّربـــكم إلـــى اهلل الـــعزيـــز 
الحــميد. ال تــمنعوا أنــفسكم عــّما ظهــر بــالــحّق ضــعوا مــا عــند الــقوم وخــذوا مــا أمــرتــم مــن لــدى 
اهلل رّب هـذا السّــــــبيل املسـتقيم. يـا حـزب اهلل فـي الـّديـار اعـلموا إنّـا أردنـا لـكم نـورًا تـمشون بـه 
فـــي ظـــلمات األرض ويـــكون مـــعكم فـــي عـــوالـــم ربّـــكم املـــهيمن عـــلى كـــّل صـــغير وكـــبير. طـــوبـــى 
لــنفٍس فــازت بــكلمة اهلل وشهــدت بــما شهــد اهلل قــبل خــلق األشــياء إنّــه هــو اهلل ال إلــه إالّ هــو لــه 
الــعظمة والــكبريــاء ولــه الــعزّة واالقــتدار ال تــمنعه حــوداث الــّدنــيا وال تــخّوفــه نــار الــوغــى قــد حــكم 

بالحّق وبما ترتفع به مقامات اإلنسان إذ استوى على العرش أمام وجوه املقّربني...
إشراقات، ص174

19 شهر الّشرف 18 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٦



قــل ال يُــرى فــي هــيكلي إالّ هــيكل اهلل وال فــي جــمالــي إالّ جــمالــه وال فــي كــينونــتي إالّ كــينونــته 
وال فـي ذاتـي إالّ ذاتـه وال فـي حـركـتي إالّ حـركـته وال فـي سـكونـي إالّ سـكونـه وال فـي قـلمي إالّ 
قــلمه الــعزيــز املحــمود. قــل لــم يــكن فــي نــفسي إالّ الــحّق وال يــرى فــي ذاتــي إالّ اهلل إيّــاكــم أن 
تـذكـروا اآليـتني فـي نـفسي تـنطق الـذرّات إنّـه ال إلـه إالّ هـو الـواحـد الـفرد الـعزيـز الـودود لـم أزل 
كـــنت نـــاطـــًقا فـــي جـــبروت الـــبقاء إنّـــني أنـــا اهلل ال إلـــه أنـــا املـــهيمن الـــقيّوم... قـــل إّن الـــّربـــوبـــيّة 
اســـمي قـــد خُـــــلِقت لـــها مـــظاهـــر فـــي املـــلك إنّـــا كـــنّا مـــنزّهًـــــا عـــنها إن أنـــتم تشهـــدون واأللـــوهـــية 
اســــمي قــــد جــــعلنا لــــها مــــطالــــع يــــحيطّن الــــعباد ويــــجعلنّهم عــــباد اهلل إن أنــــتم تــــوقــــنون كــــذلــــك 

فاعرفوا كّل األسماء إن أنتم تعرفون...
سورة الهيكل، كتاب مبني، ص17

1 شهر الّسلطان 19 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٧۷



... وأمّـــا مـــا ســـألـــت فـــي أوامـــر اهلل فـــاعـــلم بـــأّن كـــّلما حـــّدد فـــي الـــكتاب حـــّق ال ريـــب فـــيه وعـــلى 
الــكّل فــرض بــأن يــعملوا بــما نــزّل مــن لــدن مــنزٍّل عــليم. ومــن يــتركــه بــعد عــلمه بــه إّن اهلل بــريءٌ 
عـــنه ونـــحن بُـــرءاء مـــنه. ألّن أثـــمار الّشجـــرة هـــي أوامـــره ولـــن يـــتجاوزعـــنه إالّ غـــافـــل بـــعيد. وأمّــــا 
الــجنّة حــّق ال ريــب فــيه وهــي الــيوم فــي هــذا الــعالــم حــبّي ورضــائــي ومــن فــاز بــه لــينصره اهلل 
فـي الـّدنـيا وبـعد املـوت يـدخـله فـي جـنّة أرضـها كـأرض الـّسموات واألرض. ويخـدمـنّه حـوريّـات 
الــــعزّة والــــتّقديــــس فــــي كــــّل بــــكوٍر وأصــــيل. ويســــتشرق عــــليه فــــي كــــّل حــــنيٍ شــــمس جــــمال ربّــــه 
ويســتضيء مــنها عــلى شــأٍن لــن يــقدر أحــٌد أن يــنظر إلــيه كــذلــك كــان األمــر ولــكّن الــنّاس هــم 

في حجاٍب عظيم. وكذلك فاعرف النّار وكن من املوقنني...
سورة الوفا، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص178-177

2 شهر الّسلطان 20 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٨۸



الــيوم يــوم نــصرتــك ربّــك. مــّر عــلى الــبالد بــنفحات ربّــك مــالــك األســماء لــعّل يــقومــّن الــنّاس مــن 
األجـداث كـذلـك أمـرت مـن لـدن مـقتدٍر قـديـٍر إنّـا نـسمع نـداء العجـل مـن بـعض الـبالد قـل يـا قـوم 
اتّـقوا اهلل وال تـكونـّن مـن املفسـديـن قـل مـن يـّدعـي قـبل إتـمام ألـف سـنٍة كـامـلٍة إنّـه كـفر بـاهلل ربّ 
الـــعرش الـــعظيم لـــعمري إّن الـــنّاس فـــي غـــفلة وهـــو الـــيوم مـــن املـــيّتني مـــا عـــرفـــوا اهلل ولـــو عـــرفـــوا 
الّــذي ظهـر تـذوب أكـبادهـم مـن الـّشوق كـذلـك نـبّأك الـعظيم إّن الـطّاء فـي ولـجٍ ومـن أرض الـفاء 
قــد ظهــر مبشّــــــري إنّــه ملــحبوب الــعاملــني ظهــر مــنها نــورهــا أن اســأل اهلل ربّــك بــأن يــحفظها عــن 
الـــنّار... قـــد أخـــذت الـــفتنة أكـــثر الـــعباد وهـــم الـــيوم يـــنصعقون فـــانـــفخ فـــيهم نـــفحات ذكـــر مـــالـــك 

الّصفات بأمٍر من لدنّا إّن ربّك لهو الحاكم على ما يريد...
كتاب مبني، ص264 – 265

3 شهر الّسلطان 21 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳٠۰٩۹



...(إنّــــه وإن كــــان األفــــق األعــــلى خــــاٍل مــــن زخــــرف الــــّدنــــيا ولــــكنّنا تــــركــــنا فــــي خــــزائــــن الــــتّوكّـــــل 
والـتّفويـض مـيراثًـا مـرغـوبًـا ال عـدل لـه لـلوارثـني. إنّـنا لـم نـترك كـنزًا ولـم نـزد فـي املـشّقة والـعناء. 
إّن لــفي الــثّروة وأيــم اهلل خــوفًــا مســتورًا وخــطرًا مــكنونًــا). انــظروا ثــّم اذكــروا مــا أنــزلــه الــرّحــمن 
فـــي الـــفرقـــان. ويـــٌل لـــكّل هـــمزٍة ملـــزٍة الـــذي جـــمع مـــاالً وعـــّدده. لـــيس لـــثروة الـــعالـــم وفـــاء وكـــّل مـــا 
يـدركـه الـفناء وقـابـل لـلتّغيير مـا كـان مسـتحقًّا لـالعـتناء بـه ولـن يـكون إالّ عـلى قـْدٍر مـعلوم. كـان 
مــقصود هــذا املــظلوم مــن تحــّمل الشّــــــدائــد والــباليــا وإنــزال اآليــات وإظــهار الــبيّنات إخــماد نــار 
الـــّضغينة والـــبغضاء. عـــسى أن تـــتنّور آفـــاق أفـــئدة أهـــل الـــعالـــم بـــنور االتّـــفاق وتـــفوز بـــالـــرّاحـــة 

الحقيقيّة...)
كتاب عهدي، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص197، (معرّب)

4 شهر الّسلطان 22 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٠۰



... إنّــا نــوصــيكم والّـــذيــن آمــنوا بــما تــرتــفع بــه مــقامــاتــكم بــني األحــزاب إنّــه هــو املــشفق اآلمــر 
الــعليم. يــنبغي لــإلنــسان أن يظهــر مــنه مــا يــكون ذكــره بــاقــيًا بــبقاء املــلك واملــلكوت ويســتضيء 
بـه الـوجـوه فـي كـّل عـالـم مـن عـوالـم ربّـها املـقتدر الـقديـر... إيّـاكـم يـا أولـيائـي أن تـعترضـوا عـلى 
أحــد تــوكّــــلوا عــلى اهلل فــي كــّل األمــور إنّــه مــع أحــبّائــه فــي كــّل األحــوال ال يــعزب عــن عــلمه مــن 
شـيٍء يشهـد ويـرى وهـو املـقتدر الـبّصار... قـد حـرّم فـي الـكتاب حـكم الجـدال يشهـد بـذلـك أمّ 
الـكتاب فـي أعـلى املـقام طـوبـى لـفقيٍر أقـبل بـقلبه إلـى بحـر الـغناء ولـعليٍل أراد الـّشفاء ولـقاعـدٍ 

قام على خدمة أمر اهلل بخضوعٍ وأناٍب...
إشراقات، ص175 – 177

5 شهر الّسلطان 23 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱١۱



(... يــا أهــل الــعالــم أوصــيكم بــما يــؤّدي إلــى ارتــفاع مــقامــاتــكم تــمّسكوا بــتقوى اهلل، وتشــبّثوا 
بـذيـل املـعروف. الـحّق أقـول إّن الـّلسان قـد خـلق لـذكـر الـخير فـال تـدنّـسوه بـالـقول الـّسيّء. عـفا 
اهلل عــــّما ســــلف. ويــــجب عــــلى الجــــميع بــــعد اآلن أن يــــتكّلموا بــــما يــــنبغي، وأن يــــجتنبوا الــــّلعن 
والـطّعن ومـا يـتكّدر بـه اإلنـسان فـإّن مـقام اإلنـسان لـعظيٌم ومـنذ مـّدة ظهـرت هـذه الـكلمة الـعليا 
مـن مخـزن الـقلم األبـهى. إّن هـذا الـيوم يـوم عـظيم ومـبارك وكـّل مـا كـان مسـتورًا فـي اإلنـسان 
فــإنّــه قــد ظهــر وسيظهــر مــن بــعد. إّن مــقام اإلنــسان عــظيم إذا تــمّسك بــالــحّق والــّصدق وثــبت 
عـــلى األمـــر ورســـخ . إّن اإلنـــسان الـــحقيقيّ مـــشهود بـــمثابـــة الـــّسماء لـــدى الـــرّحـــمن فـــالـــّشمس 
والـقمر سـمعه وبـصره والـنّجوم أخـالقـه املـنيرة الـفاضـلة ومـقامـه أعـلى املـقام وآثـاره مـربّـية لـعالـم 
اإلمـكان. كـّل مـقبٍل وجـد فـي هـذا الـيوم عـرف الـقميص وتـوجّــــه بـقلٍب طـاهـٍر إلـى األفـق األعـلى 
مـــذكـــوٌر مـــن أهـــل الـــبهاء فـــي الـــّصحيفة الحـــمراء). خـــذ قـــدح عـــنايـــتي بـــاســـمي ثـــّم اشـــرب مـــنه 

بذكري العزيز البديع... 
كتاب عهدي، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص198، (معرّب)

6 شهر الّسلطان 24 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٢۲



سوف نفتح على وجوه الذين استقاموا أبوابًا إذا دخلوا يرون أنفسهم سالطني الوجود.
مائدة آسماني ج4، ص29

فـاعـلم بـأنّـا جـعلنا قـلوب الّـذيـن هـم انـقطعوا عـن الـّدنـيا وتـوجّــــهوا إلـى شـطر اسـمي األبـهى زبـر 
الحـديـد بـحيث لـن يـخافـنّهم شـيٌء عـّما خـلق بـني الـّسموات واألرض وهـم قـسورة أجـام الـقدرة 
ـر بـهم كـلّ  والـقّوة وقـد سـلسلهم اهلل بسـالسـل الـعصمة ولـو شـاء لـيطلقهم بـأمـٍر مـن عـنده ويسخّـِ

من في الّسموات واألرض وإنّه لعلى كّل شيٍء قدير.
مائدة آسماني ج4، ص29

7 شهر الّسلطان 25 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٣۳



... قـــــد أخـــــذ املـــــيثاق حـــــني اإلشـــــراق مـــــن الّـــــذيـــــن آمـــــنوا أن ال يـــــعبدوا إالّ اهلل وال يفســـــدوا فـــــي 
األرض مـنهم مـن فـاز بـالهـدى ومـنهم مـن اتّـبع الـهوى أال إنّـه مـن الـغافـلني لـيس حـزنـي سـجني 
وال ذلّــتي ابــتالئــي بــني أيــدي األعــداء لــعمري إنّــها عــزٌّ قــد جــعلها اهلل طــراز نــفسه إن أنــتم مــن 
الـــعارفـــني بـــذلّـــتي ظهـــرت عـــزّة الـــكائـــنات وبـــابـــتالئـــي أشـــرقـــت شـــمس الـــعدل عـــلى الـــعاملـــني بـــل 
حـزنـي مـن الّـذيـن يـرتـكبون الـفحشاء وينسـبون أنـفسهم إلـى اهلل الـعزيـز الحـميد. يـنبغي ألهـل 
الـبهاء أن يـنقطعوا عـّمن عـلى األرض كـّلها عـلى شـأٍن يجـدّن أهـل الـفردوس نـفحات الـتّقديـس 
مــن قــميصهم ويــرون أهــل األكــوان فــي وجــوهــهم نــضرة الــرّحــمن أال إنّــهم مــن املــقّربــني أولــئك 
عــباٌد بــهم يظهــر الــتّقديــس فــي الــبالد وتنتشــر آثــار اهلل الــعزيــز الــحكيم... لــنا عــباٌد لــو تــعرض 
عـــليهم خـــزائـــن الـــّسموات واألرض ال يـــعتنون إلـــيها وال يـــرجـــعون الـــنّظر عـــن املـــنظر األكـــبر إال 

إنّهم في سرادق عصمتي يستبركّن بهم أهل حظائر القدس...
كتاب مبني، ص273

8 شهر الّسلطان 26 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٤



... الحـــمد هلل الـــذي جـــعل الـــعصمة الـــكبرى درعًــــا لـــهيكل أمـــره فـــي مـــلكوت اإلنـــشاء. ومـــا قـــّدر 
ألحــد نــصيبًا مــن هــذه الــرّتــبة الــعليا واملــقام األســنى. إنّــها طــراز نــسجته أنــامــل الــقدرة لــنفسه 
تــعالــى. إنّــه ال يــنبغي ألحــد إالّ ملــن اســتوى عــلى عــرش يــفعل مــا يــشاء. مــن أقــّر واعــترف بــما 
رقـم فـي هـذا الـحني مـن الـقلم األعـلى إنّـه مـن أهـل الـتّوحـيد وأصـحاب التّجـريـد فـي كـتاب اهلل 

مالك املبدإ واملآب...
لوح اإلشراقات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص6

9 شهر الّسلطان 27 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٥



... قـل الـيوم لـو يخـلص كـّل األشـياء مـن حـجبات الـنّفس والـهوى لـيُلبس اهلل كـّلها قـميص يـفعل 
مــا يــشاء فــي مــلكوت اإلنــشاء ليظهــر آيــة ســلطانــه فــي كــّل شــيٍء فــتعالــى مــن هــذا السّـــــــلطان 
املــقتدر املــهيمن الــعزيــز الــقديــر أن اقــرأ يــا عــبد مــا وصــل إلــيك مــن آثــار اهلل بــربــوات املــقّربــني 
لتَسْــــــتَْجِذب بـها نـفسك وتَسْــــــتَْجِذب مـن نـغماتـك أفـئدة الـخالئـق أجـمعني ومـن يـقرأ آيـات اهلل فـي 
بــيته وحــده لينشــر نــفحاتِـــها املــالئــكُة الــنّاشــرات إلــى كــّل الــجهات ويــنقلب بــها كــّل نــفٍس ســليمٍ 
ولــــو لــــن يســــتشعر فــــي نــــفسه ولــــكن يظهــــر عــــليه هــــذا الــــفضل فــــي يــــوم مــــن األيّــــام كــــذلــــك قــــّدر 

خفيّات األمر من لدن مقدِّر حكيم…
مائدة آسماني ج4، ص45

10 شهر الّسلطان 28 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٦



... أحســـبتم يـــا مـــأل الـــبيان ومـــن فـــي األرض بـــأنّـــكم آمـــنتم بـــاهلل وال تـــفتنون مـــن بـــعد. كـــالّ بـــل 
يــــفتنكم اهلل بــــأمــــره ليظهــــر مــــنكم مــــن كــــان عــــلى حــــّق مــــن عــــند اهلل ويــــكون فــــي ديــــن اهلل ملــــن 
الــرّاســخني. ســيفني اهلل أجــسادكــم ويــمحو آثــاركــم وأســماءكــم وكــّلما اشــتغلتم بــه وجــمعتموه 
عـلى أنـفسكم وخـزّنـتموه فـي بـيوتـكم ويـرجـعكم فـي يـوم الّــذي يـأتـي فـيه سـلطان الـبقا بسـلطنةٍ 
مــــبنيٍ. إذًا تــــعرفــــون كــــّل مــــا فــــعلتم فــــي أيّــــامــــكم وتــــقولــــون واحســــرتًــــا عــــلينا فــــيما تــــمّسكنا بــــه 
وأعـــرضـــنا عـــن مـــولـــى الـــعاملـــني وال يـــنفعكم الـــنّدم وال الحســـرة يـــا مـــأل الـــغافـــلني. اتّـــقوا اهلل ثـــمّ 
اسـمعوا قـولـي ثـّم أقـبلوا إلـى اهلل بـإقـباٍل مـنيع وتـوبـوا إلـيه ثـم فـّوضـوا أمـوركـم بسـلطانـه وتـوكّــلوا 

عليه وكونوا من املتوّكلني. وقولوا في كّل حني فّوضنا األمر إليك وإنّك أنت مولى العاملني.
مائدة آسماني ج4، ص97

11 شهر الّسلطان 29 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٧۷



 

... هـذا يـوٌم عـجاٌب نـرى الـقوم صـرعـى واألشـجار مـنقعرة مـن األعـجاز. كـّل أخـذوا بـنواصـيهم 
مـن خـشية ربّـك الـواحـد الـقّهار. هـذا يـوم نـزّلـناه فـي الـفرقـان ثـّم فـي الـبيان أن اعـتبروا يـا أولـي 
األلـــباب. إّن املشـــركـــني يهـــرعـــون إلـــى الـــطّاغـــوت قـــل إنّـــه فـــي أســـفل الـــنّيران. قـــد أريـــناهـــم مـــن 
أضــّلهم عــن ســواء الــّصراط لــيعرفــوه ويتّخــذوا ألنــفسهم إلــى اهلل مــناٍص إنّــهم اتّخــذوه ربًّــا لــهم 
قــد حــّقت لــهم كــلمة الــعذاب... قــل إلــى مــن تهــربــون لــيس لــكم الــيوم مــن واٍل. قــد أتــى الــجبّار 
واملـلك هلل الـواحـد املـختار... بـالـبالء ربـيّنا األمـر فـي الـقرون املـاضـية سـوف تجـد األمـر مشـرقًـا 
مـــن أفـــق الـــعظمة بـــقدرٍة وســـلطان. أن اســـتقم عـــلى حـــّب مـــوالك وذكّـــــر الـــناس فـــي هـــذا الـــيوم 
الّــذي فــيه أخــذ الــّسكر مــن فــي اآلفــاق قــل إلــى مــن تهــربــون. لــيس لــكم الــيوم مــن اهلل مــن واٍق. 

أن أقبلوا إليه وال تجعلوا أنفسكم مستحّقات للعذاب...
كتاب مبني، ص329 – 330

12 شهر الّسلطان 30 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٨۸



... أن أســـرعـــوا إلـــى مـــنظر اهلل ومـــقرّه وال تـــتّبعوا الـــّشيطان فـــي أنـــفسكم إنّـــه يـــأمـــركـــم بـــالـــبغي 
والــفحشاء ويــمنعكم عــن الــّصراط الّــذي نــصب فــي الــعالــم... قــل قــد ظهــر الــّشيطان بــشأٍن مــا 
ظهـــر شـــبهه فـــي اإلمـــكان وكـــذلـــك ظهـــر جـــمال الـــرّحـــمن بـــالـــطّراز الـــذي مـــا أدركـــت مـــثله عـــيون 
األولـني قـد ارتـفع نـداء الـرّحـمن وعـن ورائـه نـداء الـّشيطان طـوبـى ملـن سـمع نـداء اهلل وتـوجـه إلـى 
جـهة الـعرش مـنظر قـدٍس كـريـم مـن كـان فـي قـلبه أقـّل مـن خـردل حـّب دونـي لـن يـقدر أن يـدخـل 
مــلكوتــي وبــرهــانــي مــا طــرز بــه ديــباج كــتاب الــوجــود... قــل الــيوم يــوم الّـــذي فــيه ظهــر الــفضل 
األعـظم ولـم يـكن شـيٌء ال فـي الـسموات الـُعلى وال فـي األراضـي الـّسفلى إالّ ويـنطقّن بـذكـري 
ويـــــغردّن بـــــثناء نـــــفسي إن أنـــــتم مـــــن الـــــّسامـــــعني أن يـــــا هـــــيكل الـــــظهور أن انـــــفخ فـــــي الـــــّصور 
بـــاســـمي ثـــم أن يـــا هـــيكل األســـرار تـــنفّس فـــي املـــزمـــار بـــذكـــر ربّـــك املـــختار ثـــم أن يـــا حـــوريّـــة 
الـفردوس أن اخـرجـي مـن غـرف الـجنان ثـم أخـبري أهـل األكـوان تـاهلل قـد ظهـر مـحبوب الـعاملـني 

ومقصود العارفني ومعبود من في السموات واألرضني ومسجود األّولني واآلخرين.
سورة الهيكل، كتاب مبني، ص37

13 شهر الّسلطان 31 كانون الثّاني /يناير

 !٣۳١۱٩۹



... وأمــا الــعصمة الــكبرى ملــن كــان مــقامــه مــقّدسًــــــا عــن األوامــر والــنّواهــي ومــنزّهًـــا عــن الخــطإ 
والـنّسيان. إنّـه نـوٌر ال تـعقبه الـظّلمة وصـواٌب ال يـعتريـه الخـطأ. لـو يـحكم عـلى املـاء حـكم الخـمر 
وعــلى الــّسماء حــكم األرض وعــلى الــنّور حــكم الــنّار حــّق ال ريــب فــيه ولــيس ألحــٍد أن يــعترض 
عـــليه أو يـــقول لِـــَم وبِــــَم. والّـــذي اعـــترض إنّـــه مـــن املـــعرضـــني فـــي كـــتاب اهلل رّب الـــعاملـــني. إنّـــه ال 
يــسئل عــّما يــفعل وكــّل عــن كــّل يُــسئلون. إنّــه أتــى مــن ســماء الــغيب ومــعه رايــة يــفعل مــا يــشاء 
وجـــنود الـــقدرة واالخـــتيار. ولـــدونـــه أن يـــتمّسك بـــما أمـــر بـــه مـــن الشّـــــــرائـــع واألحـــكام لـــو يـــتجاوز 
عـنها عـلى قـدر شـعرٍة واحـدٍة لـيُحبط عـمله. انـظر ثـّم اذكـر إذ أتـى محـّمد رسـول اهلل قـال وقـولـه 
الـحّق (وهلل عـلى الـنّاس حـجّ الـبيت) وكـذلـك الـّصلوة والـّصوم واألحـكام الـتي أشـرقـت مـن أفـق 
كـتاب اهلل مـولـى الـعالـم ومـربّـي األمـم. لـلكّل أن يـتّبعوه فـيما حـكم بـه اهلل والّـذي أنـكره كـفر بـاهلل 
وآيــاتــه ورســله وكــتبه إنّــه لــو يــحكم عــلى الــّصواب حــكم الخــطأ وعــلى الــكفر حــكم اإليــمان حــقّ 

من عنده. هذا مقام ال يُذكر وال يوجد فيه الخطأ والعصيان...
لوح اإلشراقات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص9

14 شهر الّسلطان 1 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٠۰



إّن الـذي آمـن بـاهلل فـي هـذا الـظّهور األعـظم ال يـفقده املـوت لـعمر اهلل إنّـه حـيٌّ بـاٍق فـي مـلكوت 
اهلل الـعزيـز املـنيع طـوبـى ملـن صـعد إلـى اهلل ووجـد مـنه املـأل األعـلى عـرف هـذا الـقميص الـذي 

به تضّوع عرف اهلل بني العاملني.
مائدة آسماني ج8، ص21

15 شهر الّسلطان 2 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲١۱



... يــا أيّــها املــتوجّـــــه إلــى أنــوار الــوجــه قــد أحــاطــت األوهــام عــلى ســّكان األرض ومــنعتهم عــن 
الـــتّوجـــه إلـــى أفـــق الـــيقني وإشـــراقـــه وظـــهوراتـــه وأنـــواره. بـــالـــظّنون مُــــنعوا عـــن الـــقيوم يـــتكّلمون 
بــــأهــــوائــــهم وال يــــشعرون. مــــنهم مــــن قــــال هــــل اآليــــات نــــزّلــــت قــــل إْي ورّب الــــّسموات وهــــل أتــــت 
الـساعـة بـل قـضت وُمظهـر الـبيّنات. قـد جـاءت الـحاقّـة وأتـى الـحّق بـالـحّجة والـبرهـان. قـد بـرزت 
الـّساهـرة والـبريّـة فـي وجـٍل واضـطراب. قـد أتـت الـزالزل ونـاحـت الـقبائـل مـن خـشية اهلل املـقتدر 
الــجبّار. قــل الــّصاخّـــة صــاحــت والــيوم هلل الــواحــد املــختار. وقــال هــل الــطّامــة تــّمت قــل إي وربّ 
األربــاب. وهــل الــقيامــة قــامــت بــل الــقيّوم بــملكوت اآليــات. هــل تــرى الــناس صــرعــى بــلى وربّــي 
الـعليّ األبـهى. هـل انـقعرت األعـجاز بـل نـسفت الـجبال ومـالـك الـّصفات. قـال أيـن الـجنّة والـنّار 

قل األولى لقائي واألخرى نفسك يا أيّها املشرك املرتاب...
لوح اإلشراقات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص16

16 شهر الّسلطان 3 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٢۲



... قــد نــاحــت أرض السّـــــــّر واســتبشرت أرض الــّسجن تــلك تــنوح لــفراق املــحبوب وهــذه تفتخــر 
عــــلى األرض لــــلقاء مــــوالهــــا فــــيا عــــجبًا مــــن ذلــــك الحــــزن وهــــذا السّـــــــــرور املــــبني قــــد اخــــتار اهلل 
األراضــــي الــــتي ورد عــــليها مــــحبوب الــــعاملــــني طــــوبــــى ملــــن ورد فــــيها ووجــــد عــــرف قــــميص ربّــــه 
الـــعليّ الـــعظيم... يـــا عـــبد إّن الـــغالم يـــذكـــرك فـــي هـــذا الـــسجن الـــبعيد حـــبًّا لـــنفسك بـــما آمـــنت 
بـاهلل الـعزيـز الـقديـر كـن مـن الّـذي وفّـى بعهـده أن اذكـر ربّـك وال تـكن مـن الـغافـلني فـي مـثل تـلك 
األيّـــام يـــنبغي أن يـــدعـــو الـــغالم كـــّل األنـــام إلـــى ربّـــهم الـــرحـــمن... أن اذكـــروه فـــي بـــيوتـــكم إنّـــه 
يــذكــركــم فــي الــّسجن حــني الّــذي يــكون مــنقطًعا عــن الــعاملــني فــانــظر فــي الــّدنــيا وتــغييرهــا إيّــاك 
أن تـطمئّن بـها أن اطـمئّن بـفضل ربّـك الـغفور الـرحـيم. إنّـها تـنقضي فـي يـومٍ ومـا أراد اهلل لـك 

إنّه يبقى وال يفنى وكان ربّك على ما أقول شهيًدا...
كتاب مبني، ص361

17 شهر الّسلطان 4 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٣۳



التجّلي الثاني
(هـو االسـتقامـة عـلى أمـر اهلل وحـبّه جـّل جـاللـه. وهـذا ال يـتحّقق إالّ بـاملـعرفـة الـكامـلة وال تـتحّقق 
املـعرفـة الـكامـلة إالّ بـاإلقـرار بـكلمة يـفعل مـا يـشاء املـباركـة. كـّل نـفس تـمّسك بهـذه الـكلمة الـعليا 
وشـرب مـن كـوثـر الـبيان املـودع فـيها، شـاهـد نـفسه مسـتقيًما عـلى شـأٍن ال تـمنعه كـتب الـعالـم 
عـن أّم الـكتاب). حـبّذا هـذا املـقام األعـلى والـرّتـبة الـعليا والـغايـة الـقصوى. (يـا عـليّ قـبل أكـبر 
فـّكر فـي ضـعة مـقام املـعرضـني. يـنطق الـكّل بـكلمة) إنّـه هـو محـمود فـي فـعله ومـطاع فـي أمـره. 
(مـع ذلـك فـإنّـهم يـعرضـون إن ظهـر لـهم عـلى قـدر سُـــــّم إبـرٍة مـا يـخالـف نـفسهم وهـواهـم. قـل مـا 
مـــن أحـــد يـــعلم مـــقتضيات الـــحكمة الـــبالـــغة اإللـــهيّة)، إنّـــه لـــو يـــحكم عـــلى األرض حـــكم الـــّسماء 
لـــيس ألحـــٍد أن يـــعترض عـــليه، هـــذا مـــا شهـــد بـــه نـــقطة الـــبيان فـــيما أنـــزلـــه بـــالـــحّق مـــن لـــدى اهلل 

فالق اإلصباح.
لوح التجّليات، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص68 – 69

18 شهر الّسلطان 5 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٤



أشهـــد أنّـــك املـــنظر األكـــبر واملـــقّر األطهـــر ومـــنك مـــرّت نـــسمة السّــــــــبحان عـــلى مـــن فـــي األكـــوان 
وفـرحـت قـلوب املخـلصني فـي غـرفـات الـجنان... قـد ورد عـليك مـا ورد عـلى الـتّابـوت الـذي كـانـت 
فـــيه الـــّسكينة... طـــوبـــى لـــّلذيـــن يســـتنشقون مـــنك نـــفحات الـــرّحـــمن ويـــعرفـــون قـــدرك ويـــحفظون 
حـــرمـــتك. ويـــراعـــون شـــأنـــك فـــي كـــّل األحـــيان نـــسأل اهلل أن يـــفتح بـــصر الـــذيـــن غـــفلوا عـــنك ومـــا 
عــرفــوا قــدرك لــعرفــانــك وعــرفــان مــن رفــعك بــالــحّق... طــوبــى ملــن أقــبل إلــيك ويــزورك وويــٌل لــّلذيــن 
أنــكروا حــّقك وأعــرضــوا عــنك وضــيّعوا قــدرك وهــتكوا حــرمــتك. يــا بــيت اهلل إن هــتك املشــركــون 
ســتر حــرمــتك ال تحــزن قــد زيّــنك اهلل بــطراز ذكــره بــني األرض والــّسماء وإنّــه ال يهــتك أبــًدا إنّــك 

تكون منظر ربّك في كّل األحيان ويسمع نداء من يزورك ويطوف حولك ويدعوه بك...
لوح زيارة بيت بغداد، أدعية محبوب، ص101 – 104

19 شهر الّسلطان 6 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٥



... قــل يــا مــأل الــرهــبان ال تــعتكفوا فــي الــكنائــس واملــعابــد أن اخــرجــوا بــإذنــي ثــم اشــتغلوا بــما 
تـنتفع بـه أنـفسكم وأنـفس الـعباد... أن اعـتكفوا فـي حـصن حـبّي هـذا حـّق االعـتكاف لـو أنـتم 
مـن الـعارفـني، مـن جـاور الـبيت إنّـه كـاملـيْت يـنبغي لـإلنـسان أن يظهـر مـنه مـا يـنتفع بـه األكـوان، 
والّـذي لـيس لـه ثـمٌر يـنبغي لـلنّار... تـزّوجـوا لـيقوم بـعدكـم أحـٌد مـقامـكم إنّـا مـنعناكـم عـن الـخيانـة 
ال عــــّما تظهــــر بــــه األمــــانــــة... لــــوال اإلنــــسان مــــن يــــذكــــرنــــي فــــي أرضــــي وكــــيف تظهــــر صــــفاتــــي 
وأســــمائــــي... إّن الّـــــذي مــــا تــــزوج إنّــــه مــــا وجــــد مــــقرًّا لــــيسكن فــــيه أو يــــضع رأســــه عــــليه بــــما 
اكتسـبت أيـدي الـخائـنني، لـيس تـقديـس نـفسه بـما عـرفـتم وعـندكـم مـن األوهـام بـل بـما عـندنـا أن 
اسئلوا لتعرفوا مقامه الذي كان مقّدًسا عن ظنون من على األرض كّلها طوبى للعارفني...

لوح نابليون الثالث، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء، ص44 – 45

1 شهر امللك 7 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٦



(... يــــا حــــزب اهلل إّن الــــعلماء الــــراشــــديــــن الــــذّيــــن هــــم مــــنكبّون عــــلى هــــدايــــة الــــعباد وصــــائــــنون 
أنـــفسهم ومـــحافـــظون عـــليها مـــن وســـاوس الـــنّفس األمّــــارة هـــم مـــن أنجـــم ســـماء الـــعرفـــان لـــدى 
مـقصود الـعاملـني ويـجب احـترامـهم. وهـم عـيوٌن جـاريـٌة وكـواكـُب مـضيئٌة وأثـمار السّـــــدرة املـباركـة 
وآثـار الـقدرة اإللـهيّة وبـحور الـحكمة الـّصمدانـيّة). طـوبـى ملـن تـمّسك بـهم إنّـه مـن الـفائـزيـن فـي 
كــتاب اهلل رّب الــعرش والــثّرى عــليكم يــا أهــل الــبهاء وأصــحاب الــّسفينة الحــمراء وعــلى الّــذيــن 

سمعوا نداءكم األحلى وعملوا بما أمروا به في هذا الّلوح العزيز البديع.
لوح الّدنيا، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص113 – 114  (معرب)

2 شهر امللك 8 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٧۷



... قــل إّن الّــذي لــم تنتشــر مــنه نــفحات قــميص ذكــر ربّــه الــرّحــمن فــي هــذا الــزّمــان لــن يــصدق 
عـليه اسـم اإلنـسان إنّـه مـّمن اتّـبع الـهوى سـوف يجـد نـفسه فـي خسـراٍن عـظيم. قـل يـا قـوم هـل 
يــــــنبغي لــــــكم أن تنســــــبوا أنــــــفسكم إلــــــى الــــــرّحــــــمن وتــــــرتــــــكبوا مــــــا ارتــــــكبه الــــــّشيطان ال وجــــــمال 
السّـــــــــبحان لــــو أنــــتم مــــن الــــعارفــــني. قــــّدســــوا قــــلوبــــكم عــــن حــــّب الــــّدنــــيا وألــــسنكم عــــن االفــــتراء 
وأركـــانـــكم عـــّما يـــمنعكم عـــن الـــتّقرّب إلـــى اهلل الـــعزيـــز الحـــميد. قـــل الـــّدنـــيا هـــي إعـــراضـــكم عـــن 
مــطلع الــوحــي وإقــبالــكم بــما ال يــنفعكم ومــا مــنعكم الــيوم عــن شــطر اهلل إنّــه أصــل الــّدنــيا أن 
اجـتنبوا عـنها وتـقّربـوا إلـى املـنظر األكـبر هـذا املـقّر املشـرق املـنير، طـوبـى ملـن لـم يـمنعه شـيءٌ 
عــــن ربّــــه إنّــــه ال بــــأس عــــليه لــــو يــــتصرّف فــــي الــــّدنــــيا بــــالــــعدل ألنّــــا خــــلقنا كــــّل شــــيء لــــعبادنــــا 

املوحّدين...
لوح نابليون الثالث، ألواح حضرة بهاء اهلل إلى امللوك والرؤساء ص 47 – 48

3 شهر امللك 9 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٨۸



... قــل يــا قــوم دعــوا الــرّذائــل وخــذوا الــفضائــل كــونــوا قــدوةً حــسنًة بــني الــنّاس وصــحيفًة يــتذّكــر 
بــها األنــاس. مــن قــام لخــدمــة األمــر لــه أن يــصدع بــالــحكمة ويــسعى فــي إزالــة الجهــل عــن بــني 
الــبريّــة. قــل أن اتّحــدوا فــي كــلمتكم واتّــفقوا فــي رأيــكم واجــعلوا إشــراقــكم أفــضل مــن عــشيّكم 
وغـدكـم أحـسن مـن أمـسكم. فـضل اإلنـسان فـي الخـدمـة والـكمال ال فـي الـزّيـنة والـثّروة واملـال. 
اجـعلوا أقـوالـكم مـقّدسـة عـن الـزَّيـغ والـهوى وأعـمالـكم مـنزّهـة عـن الـّريـب والـّريـاء. قـل ال تـصرفـوا 
نـــــــقود أعـــــــماركـــــــم الـــــــنّفيسة فـــــــي املشـــــــتهيات الـــــــنّفسيَّة وال تـــــــقتصروا األمـــــــور عـــــــلى مـــــــنافـــــــعكم 

الّشخصيّة...
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 117 - 118

4 شهر امللك 10 شباط / فبراير

 !٣۳٢۲٩۹



... يــا مــن أردت أثــري فــاعــلم أثــري أحــاط الــّسموات واألرض وفــي مــقام كــّل شــيٍء أثــري لــو 
أنـت مـن الـعارفـني إّن الـّسماء أثـر رفـعتي واألرض أثـر سـكونـي والـّساعـة الـتي أخـذت داهـيتها 
الــعباد إنّــها أثــر قــدرتــي املــهيمنة عــلى الــعاملــني والــّسحاب أثــر حــركــتي واألريــاح مــرســالت مــن 
كـلمتي واآليـات بـأمـري الـبديـع تـاهلل إّن الـّشمس أثـر وجـهي املشـرق املـنير والـّسكر الّــذي تـرى 
الـناس فـيه إنّـه مـن أثـر خـشيتي الّـذي أحـاط الخـلق... والخـلق أثـر مـشيّتي وأواعـي حـبّي لـهم 
كــشفت جــمالــي وأظهــرت ســلطانــي الّــذي غــلب الــعاملــني هــل تــرى غــيري لــتعرف قــربــي إلــيه قــل 

سبحان اهلل كّل عدم تلقاء القدم ليس املُلك إالّ هلل الواحد األحد الفرد القدير...
كتاب مبني، ص228

5 شهر امللك 11 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٠۰



... اشــرب كــوثــرالسّـــــــرور مــن قــدح بــيان مــطلع الــظّهور الــذي يــذكــرك فــي هــذا الــحصن املــتني. 
وأفـــرغ جهـــدك فـــي إحـــقاق الـــحّق بـــالـــحكمة والـــبيان وإزهـــاق الـــباطـــل عـــن بـــني اإلمـــكان. كـــذلـــك 
يـأمـرك مشـرق الـعرفـان مـن هـذا األفـق املـنير. يـا أيّـها الـنّاطـق بـاسـمي انـظر الـنّاس ومـا عـملوا 
فـي أيّـامـي إنّـا نـزّلـنا ألحـٍد مـن األمـراء مـا عجـز عـنه مـن عـلى األرض وسـألـناه أن يجـمعنا مـع 
عــــلماء الــــعصر ليظهــــر لــــه حــــّجة اهلل وبــــرهــــانــــه وعــــظمته وســــلطانــــه. ومــــا أردنــــا بــــذلــــك إالّ الــــخير 
املـحض، إنّـه ارتـكب مـا نـاح بـه سـّكان مـدائـن الـعدل واإلنـصاف وبـذلـك قـضي بـيني وبـينه إنّ 
ربّــك لــهو الــحاكــم الــخبير. ومــع مــا تــراه كــيف يــقدر أن يــطير الــطّير اإللــهيّ فــي هــواء املــعانــي 
بـــعدمـــا انكســـرت قـــوادمـــه بـــأحـــجار الـــظّنون والـــبغضاء وحـــبس فـــي ســـجن بـــني مـــن الّصخـــرة 

امللساء. لعمر اهلل إّن القوم في ظلمٍ عظيم...
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص119

6 شهر امللك 12 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳١۱



... أن اخــرجــوا مــن مــدائــن الــظّنون واألوهــام ثــّم اقــصدوا الــبيت الحــرام الــذي جــعله اهلل قــبلة 
مــــن فــــي الــــّسموات واألرضــــني... قــــد أتــــت الــــّسماء بــــدخــــان الــــقضاء وغشــــت الــــنّاس حــــجبات 
اإلشـــارات إالّ مـــن نـــبذ الـــّدنـــيا عـــن ورائـــه وأقـــبل إلـــى وجـــه اهلل املشـــرق املـــنير. قـــل الـــعرفـــان إنّـــه 
عــــرفــــانــــي والــــّصراط ســــبيلي الــــواضــــح املســــتقيم. قــــل إيّــــاكــــم أن تــــحتجبوا بــــالــــهوى عــــن مــــالــــك 
األســماء أن اتّــبعوا مــا أمــرتــم بــه فــي الــكتاب وال تــكونــوا كــالّــذيــن إذا جــائــهم الــبرهــان مــن لــدى 
الـرّحـمن نـقضوا املـيثاق وكـفروا بـاهلل رّب الـعاملـني... يـا قـوم أن اعـتصموا بـحبل اهلل ورحـمته إنّـه 
يـحفظكم ويـنصر الّــذيـن تـوجـهوا إلـيه إنّـه قـريـب بـاملـحسنني... يـا قـوم تخـّلقوا بـاخـالقـي وزيّـنوا 
هياكلكم بأثواب العلوم واآلداب وكونوا شهداء بني عباده كذلك قضي األمر من لدن ربّكم...

كتاب مبني، ص223 – 224

7 شهر امللك 13 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٢۲



... لــو عــرفــت هــذا الــظّهور وكــان عــندك مــلء الــّسموات واألرض مــن الــذّهــب والــفّضة ألنــفقتها 
لـــتدخـــل فـــي ظـــّله وتـــسمع نـــغمة مـــن نـــغماتـــه ولـــكن ملـــا احـــتجبت عـــن ذلـــك صـــرت محـــرومًــــا عـــن 
نــفحات اهلل املــهيمن الــقيّوم. أن يــا أخــي تــاهلل الّــذيــنهم كــفروا الــيوم قــد كــان لــهم غــنٌب بــعد غــنبٍ 
وخسـران بـعد خسـراٍن وذلّـٌة بـعد ذلّـٍة ونـقصان بـعد نـقصاٍن ولـكن هـم ال يـفقهون إالّ حـني الّـذي 
يــأتــيهم مــالئــكة الــعذاب ويتحــرّك عــيونــهم عــن ســطوات املــوت إذ يجــزعــون ويــقولــون هــل لــنا مــن 
ســـبيل. إذًا تـــضرب عـــلى فـــمهم بـــأيـــادي القهـــر وتـــرجـــعهم إلـــى مـــثواهـــم فـــي قـــعر الـــنّار. كـــذلـــك 
قـضي األمـر مـن لـدى اهلل املـقتدر الـقّهار. وإنّـك فـامـحُ مـا عـندك ثـم أثـبت مـا عـند اهلل عـلى لـوح 
صـــدرك لتجـــده مـــمرًّدا مـــنيرًا بـــأنـــوار شـــموس الـــحكمة واملـــعانـــي. كـــذلـــك يـــعظك هـــذا الـــعبد لـــعلّ 

تكون من الّسامعني...
كتاب بديع، ص59 – 60

8 شهر امللك 14 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٣۳



... قــال قــائــل بــُكم فــاحــت نــفحات الــوحــي فــي الــبالد وانــقلبت بــها الــعباد إلــى الــعزيــز الــحكيم. 
وقـــــال اآلخـــــر بـــــُكم أضـــــاء ســـــراج الـــــذّكـــــر وأردنـــــا إخـــــماده إن كـــــان هـــــذا جـــــرمـــــي فـــــأنـــــا أذنـــــب 
الــثّقلني،إنــنّي بــراء مــنكم وأنــتم بــرءاء قــد قــضي األمــر بــيننا وبــينكم إنّــه خــير الــفاصــلني. قــالــوا 
قـد جـئت بـيٍد بـيضاء وصـحائـف نـوراء الّــتي ال تـهوى بـها أنـفسنا إن أنـت إالّ مـن املفسـديـن... 
كــّلما تــلونــا عــليهم آيــات بــيّنات قــالــوا إنّــها مــفتريــات وإذا أظهــرنــا لــهم مــا عجــزت عــنه أمــثالــهم 
قــالــوا هــذا سحــٌر مــبني لــم نــدِر بــأّي حــديــث تســتقّر أنــفسهم أال إنّــهم مــن املــغرقــني... واذكــر إذ 
دخـل الـنّبيل مـع أخـويـه مـقبالً إلـى اهلل رّب الـعاملـني. أُخـذوا لـدى الـباب بـما أوحـى الـدجّــــال فـي 
صــدور الــظّاملــني ملّـا دخــلوا مــقّر الــحكم قــيل نجــد مــنكم نــفحة الــرّضــوان ومــن وجــوهــكم نــضرة 
الـرّحـمن لـيس لـكم مـقرٌّ عـندنـا أن اخـرجـوا فـي الـحني. قـال أمـا سـمعتم أكـرمـوا الـّضيف فبهـت 

اّلذي ظلم قال أخرجوه من املدينة كذلك أُمرنا من رئيس الفاسقني...
كتاب مبني، ص 233 – 234

9 شهر امللك 15 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٤



... قــل يــا مــأل األرض إيّــاكــم أن يــمنعكم ذكــر الــحكمة عــن مــطلعها ومشــرقــها تــمّسكوا بــربّــكم 
املــعّلم الــحكيم. إنّــا قــّدرنــا لــكّل أرٍض نــصيبًا ولــكّل ســاعــٍة قــسمًة ولــكّل بــياٍن زمــانًــا ولــكّل حــالٍ 
مـــقاالً. فـــانـــظروا الـــيونـــان إّن جـــعلناهـــا كـــرســـيّ الـــحكمة فـــي بـــرهـــٍة طـــويـــلٍة فـــلّما جـــاء أجـــلها ثـــلّ 
عــرشــها وكــّل لــسانــها وخــبت مــصابــيحها ونّكســت أعــالمــها كــذلــك نــأخــذ ونــعطي إّن ربّــك لــهو 
اآلخــــذ املــــعطي املــــقتدر الــــقديــــر. قــــد أودعــــنا شــــمس املــــعارف فــــي كــــّل أرض إذا جــــاء املــــيقات 
تشــرق مــن أفــقها أمــرًا مــن لــدى اهلل الــعليم الــحكيم. إنّــا لــو نــريــد أن نــذكــر لــك كــّل قــطعة مــن 

قطعات األرض وما ولج فيها وظهر منها لنقدر إّن ربّك أحاط علمه الّسموات واألرضني...
لوح الحكمة، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 128

10 شهر امللك 16 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٥



... فـاعـلم بـأّن املشـركـني جـعلوا أهـلي وأحـبّتي أسـارى مـن الـعراق وأدخـلوهـم فـي ديـار أخـرى 
ومـــا ســـكنت بـــذلـــك نـــار الـــبغضاء فـــي صـــدورهـــم ثـــّم تـــوجّــــــهوا بـــوجـــوه ســـوداء إلـــى وجـــوه نـــوراء 
وأخـــرجـــونـــا مـــن أرض السّـــــــّر وأدخـــلونـــا فـــي عـــّكاء وإنّـــها أخـــرب مـــدن الـــّدنـــيا كـــّلها فـــلّما دخـــلنا 
الـّسجن أخـذ بـابـه عـباٌد مـا وجـدوا رائـحة اإليـمان مـن مـصر اإليـقان... قـد قـضت ثـالثـة أشهـر 
مـتوالـيات ومـا دخـلنا الحـّمام كـذلـك ورد عـلى الـغالم مـن الّـذيـن كـفروا بـنعمة اهلل بـعد إنـزالـها... 
أيــن ســريــر مــن بــنى السّـــــــديــر وأيــن مــن أراد أن يــرتــقي إلــى األثــير أيــن الــفراعــنة وأيــن املــلوك 
املــاضــية أيــن جــنّاتــهم املــعروشــة وبــيوتــهم املــفروشــة أيــن مــن شــرب الــزاّلل وتــطوف حــولــه ذوات 
الجـــمال أيـــن أســـرتـــهم وتـــيجانـــهم وشـــوكـــتهم وســـلطانـــهم قـــد نـــزلـــوا مـــن مـــعاقـــلهم إلـــى مـــقابـــرهـــم 
فــــوعــــمري لــــو يــــسمع الــــناس كــــّلهم صــــريــــخ أحــــٍد مــــنهم لــــيتركــــّن الــــّدنــــيا ويــــتوجــــهّن إلــــى األفــــق 

األعلى...
كتاب مبني، ص235 – 236

11 شهر امللك 17 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٦



(... تـــفضل ســـيّد الـــوجـــود قـــائـــالً: أنـــظر إلـــى اإلنـــسان بـــمثابـــة مـــعدٍن يـــحوي أحـــجارًا كـــريـــمةً 
تخـرج بـالـتّربـية جـواهـره إلـى عـرصـة الـّشهود ويـنتفع لـها الـعالـم اإلنـسانـيّ. إذا نـظر أحـٌد فـي 
الــكتب املــنزّلــة مــن ســماء األحــديّــة بــعني الــبصيرة وتــفّكر فــيها أدرك أّن املــقصود هــو أن يــعتبر 
الـنّفوس كـّلها نـفًسا واحـًدا حـتى يـنطبع فـي جـميع الـقلوب نـقش خـاتـم (املُلك هلل) وتـحيط الـكلّ 
شــموس الــعنايــة وإشــراقــات أنجــم الــفضل والــرّحــمة. إّن اهلل جــّل جــاللــه مــا أخــذ شــيئًا لــنفسه. 
فـال طـاعـة الـعالـم لـه تجـديـه نـفًعا وال عـدم طـاعـته لـه يـلحق بـه نـقًصا. يـنطق طـير مـلكوت الـبيان 
فـي كـّل آٍن بهـذه الـكلمة: أردت الـكّل لـك وأردتـك لـنفسك. لـو سـمح عـلماء هـذا الـعصر ملـن عـلى 
األرض حـتّى يجـدوا رائـحة املـحبّة واالتّـحاد ألدرك الـعارفـون عـندئـٍذ الحـّريّـة الـحقيقيّة ووجـدوا 
الــرّاحــة كــّل الــرّاحــة والــطّمأنــينة كــّل الــطّمأنــينة. إذا تــنّورت األرض بــأنــوار شــمس هــذا املــقام) 

إذًا يصدق أن يُقال [ال ترى فيها عوًجا وال أمتًا]...
                                                          لوح املقصود، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص142(معرّب)

12 شهر امللك 18 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٧۷



... إّن الّـــذيــن أتــوا بــصائــر مــن اهلل أولــئك يــعرفــون الــحّق وال تــمنعهم ســبحات املشــركــني يــرون 
أنـــوار املـــلكوت كـــما يـــرون الـــّشمس فـــي وســـط الـــّسماء أال إنّـــهم مـــن املـــقّربـــني. طـــوبـــى ملـــن نـــبذ 
الــّدنــيا وركــب الــّسفينة الحــمراء بســلطان األســماء إنّــه مــن أهــل الــبهاء كــذلــك نــزّل بــالــحّق مــن 
لـــدن مـــنزّل الـــبيان ويشهـــد بـــذلـــك مـــن أنـــصف فـــي أمـــر اهلل... قـــد أرســـلنا عـــليًّا وبشّـــــــركـــم قـــّدام 
الـوجـه بـاملـلكوت ونـاداكـم فـي بـّريّـة األحـديّـة ودعـاكـم إلـى اهلل املـقتدر الـعليّ الـعظيم... أتـّدعـون 
األسـماء وتـدعـون مـوجـدهـا إْن هـذا إالّ خـطأٌ كـبيٌر قـومـوا لـنصرة أمـر اهلل ثـّم ادعـوا الـنّاس إلـى 
هـــذا املـــنظر الـــكريـــم قـــل أتـــخّوفـــكم ســـطوة الّــــذيـــن ظـــلموا بـــعد الّــــذي تـــرون قـــدرة ربّـــكم الـــعزيـــز 
الحـــميد أن اقـــتدوا ربّـــكم الـــرّحـــمن إنّـــه فـــي الـــبليّة الـــكبرى يـــدعـــوا الـــنّاس إلـــى الـــحّق ومـــا مـــنعه 
ظـــلم الّـــذيـــن ظـــلموا وال ضـــّر املشـــركـــني إّن ربّـــكم الـــرّحـــمن يـــحفظ مـــن يـــشاء ولـــو يـــكون فـــي فـــم 

الثّعبان لعمري لن تتحرّك ورقة إالّ بعد إذنه إنّه لهو املقتدر القدير...
كتاب مبني، ص 237

13 شهر امللك 19 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٨۸



(... أيّــها األحــبّاء قــد ارتــفعت خــيمة االتّــحاد ال يــنظر بــعضكم إلــى بــعض كــنظرة غــريــٍب إلــى 
غــــريــــٍب. كــــّلكم أثــــمار شجــــرٍة واحــــدٍة وأوراق غــــصٍن واحــــٍد. األمــــل أن يســــطع نــــور اإلنــــصاف 
بـــمشيئة اهلل ويُـــقدَّس الـــعالـــم مـــن االعـــتساف. فـــلو أّن املـــلوك والسّــــــــالطـــني الّــــذيـــن هـــم مـــظاهـــر 
اقـــتدار الـــحّق جـــّل جـــاللـــه شـــّدوا الـــهّمة وقـــامـــوا بـــما يـــنتفع بـــه مـــن عـــلى األرض لـــعّمت الـــعالـــم 
شـمس الـعدل ونـّورتـه... إّن خـباء نـظم الـعالـم يـقوم ويـرتـفع عـلى عـموديـن: املـجازاة واملـكافـاة...) 
لــلعدل جــنٌد وهــي مــجازاة األعــمال ومــكافــاتــها بــهما ارتــفع خــباء الــنّظم فــي الــعالــم وأخــذ كــلّ 
طـــاغٍ زمـــام نـــفسه مـــن خـــشية الجـــزاء... يـــا معشـــر األمـــراء لـــيس فـــي الـــعالـــم جـــند أقـــوى مـــن 
الـــــعدل والـــــعقل. (الـــــحّق أقـــــول إنّـــــه لـــــم يـــــكن فـــــي األرض جـــــند أقـــــوى مـــــن الـــــعدل والـــــعقل ولـــــن 

يكون...)
                                                             لوح مقصود، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 144 (معرّب)

14 شهر امللك 20 شباط / فبراير

 !٣۳٣۳٩۹



يـا حـزب اهلل إنّـا نـوصـيكم بـما وصّـــــــــى اهلل عـباده أن ال تشـركـوا بـاهلل رّب الـعاملـني ضـعوا مـطالـع 
األوهـــام مـــتمّسكني بـــحبل اإليـــقان... إيّـــاكـــم أن تحـــزنـــكم حـــوادث الـــعالـــم ومـــا ظهـــر مـــن األمـــم 
تــوكّـــلوا فــي كــّل األحــوال عــلى اهلل الــعزيــز الحــميد إنّــه مــعكم يــسمع نــداءكــم ويــرى أعــمالــكم... 
زيّـــــنوا هـــــياكـــــلكم بـــــطراز الـــــتّقوى وقـــــلوبـــــكم بـــــالـــــنّور الّـــــذي أشـــــرق والح مـــــن أفـــــق ســـــماء قـــــلمي 
األعــــلى... إيّــــاكــــم أن تــــبّدلــــوا الــــقرب بــــالــــبعد واإلقــــبال بــــاإلعــــراض إنّــــا نــــحّب أن نــــراكــــم عــــلى 
اسـتقامـٍة تـضطرب بـها أفـئدة الـقوم وتـزّل بـها أقـدام املشـركـني... يـا قـوم قـد أتـى الـقيّوم وجـرى 
بــــأمــــره السّـــــــــلسبيل طــــوبــــى ملــــن أقــــبل وســــرع وشــــرب وويــــٌل لــــلمعرضــــني الّــــذيــــن نــــقضوا عهــــدي 
ومـيثاقـي ونـبذوا ورائـهم نـبإي الـعظيم الّــذي كـان مـذكـورًا فـي الـفرقـان ومـن قـبله فـي كـتب اهلل 

املقتدر القدير...
إشراقات، ص 207-206
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(... يـــــلتمس هـــــذا الـــــفانـــــي مـــــن أهـــــل األرض اإلنـــــصاف كـــــي يطهّــــــروا األذن الـــــّلطيفة الـــــرّقـــــيقة 
املـحبوبـة – الّـتي خـلقت إلصـغاء كـلمة الـحكمة – مـن السّـــــبحات واإلشـارات والـظّنون واألوهـام 
الّـتي ال تـسمن وال تـغني حـتّى يُـقبل الـنّاصـح عـلى إظـهار مـا هـو عـّلة بـركـة الـعالـم وخـير األمـم 
إّن نـــور اإلصـــالح مخـــموٌد ومطفئ الـــيوم فـــي أكـــثر الـــبلدان ونـــار الـــفساد ظـــاهـــرةٌ ومشـــتعلٌة... 
لــيس االعــتساف شــأن اإلنــسان. فــينبغي لــه فــي كــّل األحــوال أن يــكون نــاظــرًا إلــى اإلنــصاف 
ومـــزيّـــنًا بـــطراز الـــعدل. اطـــلبوا مـــن اهلل تـــعالـــى أن يطهّــــر نـــفوسًـــــــا بـــأيـــادي الـــعنايـــة والـــتّربـــية مـــن 
دنـــس الـــنّفس والـــهوى حـــتّى يـــقومـــوا هلل ويـــتكّلموا لـــوجـــهه عـــسى أن تـــمحو آثـــار الـــظّلم وتـــحيط 

العالم أنوار العدل. النّاس غافلون وال بّد من مبنّي...)
                                                       لوح مقصود، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 150-151(معرّب)
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... قــل يــا عــبد اســمع قــولــي تــاهلل الــحّق لــن تجــد لــنفسك نــاصــًحا أنــصح مــنّي ال تــوقّـــف عــلى 
الــّصراط ثــّم مــّر عــنه كــمّر الــّسحاب كــذلــك أمــرنــاك مــن قــبل ونــأمــرك حــينئٍذ وإْن لــن تــقبل مــنّي 
فـسوف نـأمـرك بـذلـك مـن بـعد ومـن بـعد بـعد إلـى أن تـمّر عـنه بسـلطانـي الـغالـب املـقتدر الـحكيم. 
شـّق حـجبات األوهـام بـذكـري ثـّم اسـمي ودع كـّل مـا يـمنعك عـن ورائـك ثـّم اظهـر بـغتًة بـظهور 
ربّــك وال تــكن مــن الــّصابــريــن. إيّــاك أن تــمنعك الــّريــاســة عــن ذكــر ربّــك تــاهلل الــحّق لــو يسجــدك 
كـّل مـن فـي الـّسموات واألرض ولـم تـكن فـي ظـّلي ال يـنفعك وبـذلـك يشهـد روحـك لـو تـكون مـن 
الــّسامــعني. أتــحّب بــأن تــكون مــن الّـــذيــن مــنعتهم الــّريــاســة فــي أيّــام الّـــتي شــّقت فــيها ســماء 
األمـر وأتـى عـلى ظـلل الـقدس شـمس جـمال ربّـك الـعليّ الـعظيم. واشـتغلوا بـريـاسـاتـهم وكـفروا 
بـاهلل خـالـقهم ومـبدعـهم إلـى أن أفـتوا عـلى قـتله بـعد الّــذي جـائـهم بـحّجٍة مـن لـدى اهلل وبـرهـانٍ 
عــــظيم. تــــاهلل يــــا أيّــــها الــــعبد مــــا كــــان مــــقصودي إالّ تــــطهيرك عــــن كــــّل مــــا ال يــــنبغي لــــك وكــــّلما 
أصـمت فـي ذكـرك لـسان اهلل يـنطق عـلى لـسانـي ويـأمـرنـي بـالـتّبليغ عـليك ومـا عـليّ إال الـبالغ 

املبني...
كتاب بديع، ص 30 – 31
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... طــوبــى ألرٍض ارتــفعت فــيها ذكــر اهلل وآلذان فــازت بــإصــغاء مــا نــزّل مــن ســماء عــنايــة ربّــك 
الــرّحــمن. وصِّ الــعباد بــما وصّــــــــــيناك لــيمنعوا أنــفسهم عــّما نُــهوا عــنه فــي أّم الــبيان. إّن الّــذيــن 
يـــــرتـــــكبون مـــــا يحـــــدث بـــــه الـــــفتنة بـــــني الـــــبريّـــــة إنّـــــهم بـــــعدوا عـــــن نـــــصر اهلل وأمـــــره أال إنّـــــهم مـــــن 
املفسـديـن فـي لـوح جـعله اهلل مـطلع األلـواح. قـل إنّـا لـو نـريـد لـننصر األمـر بـكلمة مـن عـندنـا إنّـه 
لــهو املــقتدر الــقّهار. لــو أراد اهلل ليُخــرج مــن عــريــن الــقّوة غــضنفر الــقدرة ويــزأر زئــيرًا يــحكي 
هـــزيـــم الـــرّعـــود الـــقاصـــفة فـــي الـــجبال. إنّـــه ملّــا ســـبقت رحـــمتنا قـــّدرنـــا تـــمام الـــنّصر فـــي الـــذّكـــر 
والـــــبيان لـــــيفوز بـــــذلـــــك عـــــبادنـــــا فـــــي األرض. هـــــذا مـــــن فـــــضل اهلل عـــــليهم إّن ربّـــــك لـــــهو الـــــغنيّ 

املتعال...
لوح مهدي دهجي، مجموعة من ألواح حضرة بهاء اهلل، ص 165-164
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... تـمّسك بـحبل رحـمة ربّـك وتشـبّث بهـذا الـذّيـل املـنير ذكّـــر الـنّاس بـالـحكمة والـبيان. إيّـاك أن 
يــخّوفــك ظــلم الّـــذيــن كــفروا بــاهلل الــعليّ الــعظيم حــّدث الــنّاس بــما عــرفــت ورأيــت إذ كــنت حــول 
الـعرش كـذلـك يـأمـرك ربّـك الـعزيـز الحـميد. إنّـا كـنّا مـعك واطّـلعنا عـلى مـا ورد عـليك فـي سـبيل 
اهلل وسـمعنا مـا تـكّلمت بـه فـي حـبّه ورضـاه. إّن أجـرك عـليه إنّـه مـوفـي أجـور املخـلصني طـوبـى 
لـك بـما وفـيت بـميثاقـي وأعـرضـت عـن الّـذيـن كـفروا بـاهلل. أال إنّـك مـن الـفائـزيـن... يـا محـّمد إذا 
خــرجــت مــن ســاحــة الــعرش اقــصد زيــارة الــبيت مــن قــبل ربّــك وإذا حــضرت تــلقاء الــباب قــف 
وقــل يــا بــيت اهلل األعــظم أيــن جــمال الــقدم الّـــذي بــه جــعلك اهلل قــبلة األمــم وآيــة ذكــره ملــن فــي 
الــّسموات واألرضــني. يــا بــيت اهلل أيــن األيّــام الّــتي كــنت فــيها مــوطئ قــدمــيه وأيــن األيّــام الّــتي 
ارتــــفعت مــــنك نــــغمات الــــرّحــــمن فــــي كــــّل األحــــيان وأيــــن طــــرازك الّــــذي مــــنه اســــتضاء مــــن فــــي 

األكوان. أين األيّام اّلتي كنت مصباح الفالح بني األرض والّسماء...
لوح زيارة بيت بغداد، أدعية محبوب، ص 100-98
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... ســــبحان الّــــذي أظهــــر نــــفسه كــــيف أراد إنّــــه لــــهو املــــقتدر املــــهيمن الــــقيّوم هــــذه أيّــــام الــــهاء 
وأمــرنــا الــكّل أن يــنفقوا فــيها عــلى أنــفسهم وعــلى الّـــذيــن تــوجــهوا إلــى هــذا املــقام املــرفــوع أن 
اذكـــروا اهلل فـــيها ثـــّم اعـــرفـــوا قـــدرهـــا ألنّـــها تـــحكي عـــن هـــذا االســـم الـــذي بـــه سخّـــــر اهلل الـــغيب 
والـــّشهود إنّـــا جـــعلناهـــا قـــبل الـــّصيام فـــضالً مـــن عـــندنـــا وأنـــا املـــقتدر عـــلى مـــا كـــان ومـــا يـــكون 
طـوبـى ملـن عـمل بـما أمـر مـن لـدى اهلل وويـل لـكّل غـافـل مـردود إنّـا نـزّلـنا اآليـات وأرسـلناهـا إلـيك 

في هذا اليوم املقّدس املحمود لتشكر اهلل ربّك وتذكره بذكٍر يتنبّه به أهل الرّقود.
تسبيح وتهليل، ص203 – 204
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يـا إلـهي ونـاري ونـوري قـد دخـلت األيّـام الـتي سـميّتها بـأيّـام الـهاء فـي كـتابـك يـا مـالـك األسـماء 
وتـقّربـت أيّـام صـيامـك الّــذي فـرضـته مـن قـلمك األعـلى ملـن فـي مـلكوت اإلنـشاء أي رّب أسـألـك 
بـتلك األيّـام والّـذيـن تـمّسكوا فـيها بـحبل أوامـرك وعـروة أحـكامـك بـأن تـجعل لـكّل نـفٍس مـقرًّا فـي 
جــوارك ومــقامــاً لــدى ظــهور نــور وجــهك أي رّب أولــئك عــباٌد مــا مــنعهم الــهوى عــّما أنــزلــته فــي 
كــــتابــــك قــــد خــــضعت أعــــناقــــهم ألمــــرك وأخــــذوا كــــتابــــك بــــقّوتــــك وعــــملوا مــــا أمــــروا بــــه مــــن عــــندك 
واخـتاروا مـا نـزّل لـهم مـن لـدنـك أّي رّب أشـربـهم مـن يـد عـطائـك كـوثـر بـقائـك ثـّم اكـتب لـهم أجـر 
مــن انــغمس فــي بحــر لــقائــك وفــاز بــرحــيق وصــالــك أســألــك يــا مــالــك املــلوك وراحــم املــملوك أن 
تـقّدر لـهم خـير الـّدنـيا واآلخـرة ثـم اكـتب لـهم مـا ال عـرفـه أحـٌد مـن خـلقك ثـم اجـعلهم مـن الـذيـن 

طافوا حولك ويطوفون حول عرشك في كّل عالم من عواملك إنّك أنت املقتدر العليم الخبير.
تسبيح وتهليل، ص204 – 205
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قد نزّلت من ملكوت العزّة أليّام الهاء 
بسمي الغريب املظلوم

قـــد تشـــرّفـــت األيّـــام يـــا إلـــهي بـــاأليّـــام الـــتي ســـميّتها بـــالـــهاء كـــأّن كـــّل يـــوم مـــنها جـــعلته مبشّــــــــرًا 
ورسـوالً ليبشّـــــر الـناس بـاأليّـام الـتي فـيها فـرضـت الـّصيام عـلى خـلقك وبـريّـتك ليسـتعّد كـّل نـفس 
للقائها ويعنّي في قلبه محالًّ لها ويطّهره باسمك لنزولها عليه فيا إله الوجود واملقتدر على كّل 
شــــاهــــد ومــــشهود أســــألــــك بــــأســــمائــــك الــــحسنى وصــــفاتــــك الــــعليا ومــــظاهــــر أمــــرك فــــي مــــلكوت 
اإلنـشاء ومـطالـع وحـيك فـي جـبروت الـبقاء بـأن تـمطر عـلى مـن صـام فـي حـبّك أمـطار سـحاب 
رحــــمتك وفــــيوضــــات ســــماء عــــنايــــتك أي رّب ال تــــمنعهم عــــّما عــــندك جــــزاء مــــا عــــملوا فــــي حــــبّك 
ورضـائـك أسـألـك يـا مـالـك األسـماء وفـاطـر األسـماء وخـالـق األسـماء وسـلطان األسـماء ورافـع 
الـــــسماء وحـــــافـــــظها بـــــأن تـــــفتح عـــــلى وجـــــوه الّــــــذيـــــن خـــــضعوا ألمـــــرك أبـــــواب فـــــضلك ورحـــــمتك 

وغنائك...
تسبيح وتهليل، ص197 – 198

3 أيّام الهاء 28 شباط / فبراير

 !٣۳٤٧۷



... أي رّب هـم الـذيـن احـترقـوا بـنار مـحبّتك فـي ديـارك وشـاهـدوا كـّل مـكروٍه فـي سـبيلك وذاقـوا 
كـّل مـرٍّ آمـلني شهـد الـعطاء مـن سـماء جـودك. أي رّب هـم الّــذيـن حـملوا فـي حـبّك مـا ال حـملوه 
عــبادك وخــلقك أي رّب قــد احــترق املخــلصون مــن نــار فــراقــك أيــن كــوثــر لــقائــك ومــات املــقّربــون 
فــــي بــــيداء هجــــرك فــــأيــــن ســــلسبيل وصــــالــــك أتــــسمع يــــا إلــــهي حــــنني عــــاشــــقيك وهــــل تــــرى يــــا 
مـحبوبـي مـا ورد عـلى مشـتاقـيك إِي ونـفسك تـسمع وتـرى وأنـت الـّسميع الـبصير أنـت الـذي يـا 
إلـهي بشّــــــرت الـكّل بـأيّـامـي وظـهوري وجـعلت كـّل كـتاب مـن كـتبك مـناديـاً بـاسـمي بـني األرض 
والــّسماء ومبشّــــــرًا بــظهور جــمالــك األبــهى فــلّما تــزيّــن الــعالــم بــأنــوار االســم األعــظم تــمّسك كــلّ 
حــزب بــاســم مــن أســمائــك وبــه غــفل مــن بحــر عــلمك وشــمس حــكمتك وســماء عــرفــانــك فــيا إلــهي 
وإلـه األشـياء ومـربـي األسـماء أسـألـك بـاسـمك الـظّاهـر املـكنون وجـمالـك املشـرق املخـزون بـأن 
تــزيّــن أحــبائــك بــقميص األمــانــة بــني الــبريّــة وال تحــرمــهم عــن هــذا املــقام األعــلى وهــذه الــّصفة 

األقدس األعظم األبهى ألنّك جعلتها شمًسا لسماء قضائك وديباجًة لكتاب أحكامك...
تسبيح وتهليل، ص199 – 200

4 أيّام الهاء 29 شباط / فبراير

 !٣۳٤٨۸



أي رّب فـــأنـــزل عـــلى أحـــبّتك مـــن ســـماء فـــضلك مـــا يطهّـــــرهـــم عـــن ذكـــر دونـــك ثـــم ارزقـــهم كـــأس 
االسـتقامـة مـن أيـادي جـودك وكـرمـك لـئالّ تـمنعهم اإلشـارات عـن شـطر ظـهورك... وعـزّتـك يـا نـار 
الــعالــم ونــور األمــم إّن الــّلسان والــقلب يــناديــان ويــعترفــان بــعفوك وغــفرانــك ولــو تــعذّبــني بــدوام 
سـلطنتك إّن الّــذي مـا أقـّر بـذلـك كـيف يـعترف بـأنّـك أنـت املحـمود فـي فـعلك واملـطاع فـي أمـرك 
أي رّب تـرى نـار حـبّك أحـاطـني وأخـذ كـّل مـأخـٍذ فـي قـلبي وحـشائـي أي رّب ارحـم مـن تـمّسك 
بـحبل عـطائـك وتشـبّث بـذيـل كـرمـك وآنـس بـذكـرك وطـاف حـول إرادتـك وصـام فـي حـبّك وأفـطر 
بـأمـرك وهـرب عـن نـفسه مـعتصًما بـحصن حـفظك يـا إلـهي وسـيّدي وسـندي نـّور قـلوب عـبادك 
بـنور عـرفـانـك وأيّـدهـم عـلى الـعمل فـي رضـائـك وعـرّفـهم يـا إلـهي جـزاء أعـمالـهم الّـذي قـّدرتـه فـي 
مـــلكوتـــك وجـــبروتـــك... أي رّب أنـــا الـــقائـــم لـــدى بـــابـــك والـــنّاظـــر إلـــى أفـــقك األعـــلى راجـــيًا فـــضلك 
ألحــبّائــك وآمــالً عــنايــتك ألصــفيائــك قــّدر يــا إلــهي لــكّل عــبٍد مــن عــبادك مــا يــجعله راضــيًا عــنك 

ومقبالً إليك ومستقيًما على أمرك وشاربًا رحيق الوحي بيد عطائك...
تسبيح وتهليل، ص200 – 202

5 أيّام الهاء 1 آذار/ مارس

 !٣۳٤٩۹



فــلّما خــيّبتهم بســلطانــك كــتبوا فــي حــّقي مــا يــلعنهم بــه أقــالمــهم وأنــامــلهم ومــدادهــم وألــواحــهم 
وحــقايــق كــّل شــيء إذًا يــا إلــهي فــابــتعث قــلوبًــا صــافــيًة وأبــصارًا حــديــدةً لــيتفرّســوا فــي أمــرك 
ومــا ورد عــليك... فــآٍه آٍه قــد تــكّدر ذيــل الــتّقديــس مــن غــبار مــفتريــات أعــدائــك وتشــبّكت أفــئدة 
املــقّربــني بــما ورد عــلى مــحبوب الــعارفــني مــن طــغاة بــريّــتك فــيا إلــهي هــذا أّول يــومٍ فــيه فــرضــت 
الـــــّصيام ألحـــــبّائـــــك أســـــألـــــك بـــــنفسك والّـــــذي صـــــام فـــــي حـــــبّك ورضـــــائـــــك ال لـــــهواه وبـــــأســـــمائـــــك 
الـــحسنى وصـــفاتـــك الـــعليا بـــأن تطهّـــــر عـــبادك عـــن حـــّب مـــا ســـوائـــك وقـــّربـــهم إلـــى مـــطلع أنـــوار 
وجــهك ومــقّر عــرش أحــديّــتك ونــّور قــلوبــهم يــا إلــهي بــأنــوار مــعرفــتك ووجــوهــهم بــضياء شــمس 
الّـــتي أشـــرقـــت مـــن أفـــق مـــشيّتك... ثـــّم وفّـــقهم يـــا إلـــهي عـــلى نـــصرة نـــفسك وإعـــالء كـــلمتك ثـــمّ 
اجـعلهم أيـادي أمـرك بـني عـبادك ثـّم أظهـر بـهم ديـنك وآثـارك بـني خـلقك لـتمأل اآلفـاق مـن ذكـرك 

وثنائك وحّجتك وبرهانك وإنّك أنت املعطي املتعالي املقتدر املهيمن العزيز الرّحمن.
تسبيح وتهليل، ص45 – 46

1 شهر العالء 2 آذار/ مارس

 !٣۳٥٠۰



ســــبحانــــك الــــّلهم يــــا إلــــهي هــــذه أيّــــام فــــيها فــــرضــــت الــــّصيام لــــكّل األنــــام لــــيزكــــى بــــها أنــــفسهم 
ويـــنقطعّن عـــّما ســـوائـــك ويـــصعد مـــن قـــلوبـــهم مـــا يـــكون اليـــًقا ملـــكامـــن عـــزّ أحـــديّـــتك وقـــابـــالً ملـــقرّ 
ظـــهور فـــردانـــيّتك أي رّب فـــاجـــعل هـــذا الـــّصيام كـــوثـــر الـــحيوان وقـــّدر فـــيه أثـــره وطهّــــر بـــه أفـــئدة 
عـبادك الّــذيـن مـا مـنعتهم مـكاره الـّدنـيا عـن الـتّوجّــــه إلـى شـطر اسـمك األبـهى... آمـنت بـك بـعد 
الـذي عـرّفـتني نـفسك... أنـا الّـذي يـا إلـهي أكـون مـقرًّا بـوحـدانـيّتك ومـعترفًـا بـفردانـيّتك... وآمـنت 
بــه وبــما نــزّل عــليه مــن بــدائــع أحــكامــك وأوامــرك وصــمت بــحبّك واتّــباعًـــا ألمــرك وأفــطرت بــذكــرك 
ورضـــائـــك أي رّب ال تـــجعلني مـــن الّـــذيـــنهم صـــامـــوا فـــي األيّـــام وسجـــدوا لـــوجـــهك فـــي الـــّليالـــي 
وكــفروا بــنفسك وأنــكروا آيــاتــك وجــاحــدوا بــرهــانــك وحــرّفــوا كــلماتــك... فــلك الحــمد يــا إلــهي بــما 
وفّـــقتنا عـــلى اإلقـــرار بـــه والـــتّصديـــق بـــما نـــزّل عـــليه وشـــرّفـــتنا بـــلقاء مـــن وعـــّدتـــنا بـــه فـــي كـــتبك 

وألواحك...

تسبيح وتهليل، ص29 – 31

2 شهر العالء 3 آذار/ مارس

 !٣۳٥١۱



... أســــألــــك يــــا إلــــهي بــــأن تــــنزّل مــــن ســــماء إرادتــــك وســــحاب رحــــمتك مــــا يُــــذهــــب عــــنّا روائــــح 
الـعصيان يـا مـن سـميّت نـفسك بـالـرّحـمن... أي رّب ال تـطرد مـن أقـبل إلـيك وال تـبعد مـن تـقرّب 
لــك وال تــخيّب مــن رفــع أيــادي الــرّجــاء إلــى شــطر فــضلك ومــواهــبك وال تحــرم عــبادك املخــلصني 
عــن بــدايــع فــضلك وإفــضالــك... أي رّب هــل دونــك مــن مهــرٍب لنهــرب إلــيه أو ســواك مــن مــلجإٍ 
ألسـرع إلـيه ال فـو عـزّتـك ال عـاصـم إالّ أنـت وال مـقّر إالّ أنـت وال مهـرب إالّ إلـيك... فـألـهمني مـن 
بــدايــع ذكــرك ألذكــرك بــها وال تــجعلني مــن الّـــذيــن يــقرؤون آيــاتــك وال يجــدون مــا قــّدر فــيها مــن 
نــــعمتك املــــكنونــــة الــــتي تُــــحيى بــــها أفــــئدة بــــريّــــتك وقــــلوب عــــبادك أي رّب فــــاجــــعلني مــــن الّــــذيــــن 
أخـذتـهم نـفحات آيـاتـك عـلى شـأن أنـفقوا أرواحـهم فـي سـبيلك وسـرعـوا إلـى مـقّر الـفداء شـوقًـا 
لجــمالــك وطــلبًا لــوصــالــك وإذا قــيل لــهم فــي الــطّريــق إلــى أّي مــقرٍّ تــذهــبون قــالــوا إلــى اهلل املــلك 

املهيمن القيّوم...
تسبيح وتهليل، ص32 – 34

3 شهر العالء 4 آذار/ مارس

 !٣۳٥٢۲



... أولـئك عـباد يـصّلنيَّ عـليهم أهـل مـإل األعـلى ويـكبّرّن أهـل مـدايـن الـبقاء ثـّم الّـذيـنهم رُقـم عـلى 
جـبينهم مـن قـلمك األعـلى هـؤالء أهـل الـبهاء وبـهم ظهـرت أنـوار الهـدى... فـيا إلـهي كـبّر عـليهم 
وعـلى الّــذيـن طـافـوا فـي حـولـهم فـي حـياتـهم ومـماتـهم ثـّم ارزقـهم مـا قـّدرتـه لـخيرة خـلقك... أي 
رّب ال تـجعل هـذا الـّصوم آخـر صـومـنا وآخـر عهـدنـا ثـّم اقـبل مـا عـملناه فـي حـبّك ورضـائـك... 
وكــــبّر الــــّلهم يــــا إلــــهي عــــلى الــــنّقطة األولــــيّة والسّــــــــّر األحــــديّــــة والــــغيب الــــهويّــــة ومــــطلع األلــــوهــــيّة 
ومظهــر الــّربــوبــيّة الّــذي بــه فــّصلت عــلم مــا كــان ومــا يــكون وأظهــرت لــئالئ عــلمك املــكنون وســرّ 
اســـمك املخـــزون وجـــعلته مبشّـــــــرًا لـــّلذي بـــاســـمه ألـــف الـــكاف بـــركـــنه الـــنّون وبـــه ظهـــرت ســـلطنتك 
وعـظمتك واقـتدارك ونـزّلـت آيـاتـك وفـّصلت أحـكامـك ونشـرت آثـارك وحـّققت كـلمتك وبـعثت قـلوب 
أصـفيائـك وحشـرت مـن فـي سـمائـك وأرضـك الّـذي سـميّته بـعليٍّ قـبل نـبيل فـي مـلكوت أسـمائـك 
وبــروح الــّروح فــي ألــواح قــضائــك وأقــمته مــقام نــفسك ورجــعت كــّل األســماء إلــى اســمه بــأمــرك 

وقدرتك...
تسبيح وتهليل، ص34 – 35

4 شهر العالء 5 آذار/ مارس

 !٣۳٥٣۳



 فـو عـزّتـك لـو يـجتمعّن عـليّ مـن عـلى األرض بـالـظّلم واالعـتساف لـينطق لـسانـي بـينهم بـذكـرك 
وثــنائــك ولــو يــقطعون لــسانــي يــنطق قــلبي بــما ألــهمتني بــجودك وإحــسانــك ولــو يــقطعون قــلبي 
لـيذكـرك حـشائـي وأركـانـي وشـعري يـصيح ويـنادي أي رّب هـذا بـهائُك بـني طـغاة خـلقك فـانـظره 
بلحـظات عـنايـتك أي رّب هـذا هـو الّــذي كـان مـذكـورًا فـي صـحائـفك وكـتبك وألـواحـك وهـذا لـهو 
الّـذي نـزّلـت الـبيان لـعلّو شـأنـه وسـمّو قـدره وإعـالء كـلمته وارتـفاع أمـره... لـواله مـا نـزّلـت الـبيان 
وقــــلت قــــولــــك الــــحّق كــــّل ذكــــر خــــيٍر نــــزّل فــــي الــــبيان مــــا كــــان مــــقصودي إالّ نــــفسه وجــــمالــــه إذًا 
فـانـظروه مـطروحًــــا بـني أيـدي أهـل الـبيان يـا مـنزّل الـبيان... فـيا إلـهي تـرى بـأّن قـلبي ذاب فـي 
حـــبّك عـــلى شـــأن لـــو يـــصّب عـــليه بـــحور الـــعاملـــني ال يخـــمد أبـــًدا ألّن كـــينونـــتي ونـــفسي وروحـــي 

وجسدي وجسمي كّلها قد خلقت بحبّك وحبّك باٍق ال يفنى...
تسبيح وتهليل، ص37 – 38

5 شهر العالء 6 آذار/ مارس

 !٣۳٥٤



... فـــيا إلـــهي تشهـــد وتـــرى أّن الّـــذيـــن هـــتكوا حـــرمـــتك وضـــيّعوا أمـــرك ونـــقضوا عهـــدك وحـــرّفـــوا 
آيـاتـك وكـلمتك ونـبذوا أحـكامـك وتـركـوا أوامـرك واعـترضـوا عـلى هـذا الـعبد الّـذي أنـفق روحـه فـي 
ســـبيلك وبـــه اشـــتهر أمـــرك ورفـــع ذكـــرك والح وجـــهك واســـترفـــع فســـطاط حـــكمك وخـــباء مجـــدك 
وبــني بــيت أمــرك وحــرم قــدســك وكــعبة جــاللــك وأنــت تــعلم يــا إلــهي إفــكهم ومــفتريــات أنــفسهم 
وبــعد مــا ارتــكبوا فــي ديــنك مــا نــاح بــه ســّكان مــدائــن الــبقاء وأهــل املــإل األعــلى كــتبوا بــأنــامــل 
الشّـــــــركــيّة فــي حــقيّ مــا يــلعنهم بــه كــّل الــذّرّات ثــم مــظاهــر الــتّوحــيد ومــطالــع الــتّفريــد ومــكامــن 
وحــــيك ومــــخازن إلــــهامــــك وبــــلغوا فــــي الــــّشقوة إلــــى مــــقام كــــتبوا بــــأنّــــه نــــسخ الــــبيان بــــعد الّــــذي 
بـــنفسي ظهـــر حـــكم الـــبيان وأشـــرقـــت شـــمس الـــتّبيان وبـــذكـــري حـــّقق ذكـــره وبـــنفسي فسّــــــــرت 
كـلماتـه وكـشفت أسـراره وبـقيامـي فـصلت حـروفـاتـه وظهـرت كـنوزه وبـرز مـا خـزن فـيه مـن لـئالئ 

علمك وجواهر علمك...
تسبيح وتهليل، ص38 – 37

6 شهر العالء 7 آذار/ مارس

 !٣۳٥٥



... كــــنت فــــي أزل اآلزال إلــــًها واحــــًدا أحــــًدا فــــرًدا صــــمًدا وتــــرًا بــــاقــــيًا دائــــًما قــــائــــًما قــــيومًــــا مــــا 
اتّخـــذت لـــنفسك شـــبيًها وال شـــريـــًكا وال نـــظيرًا أرســـلت ســـفرائـــك إلـــى عـــبادك وجـــعلتهم مـــهابـــط 
وحـيك ومـخازن عـلمك وأنـزلـت إلـيهم كـتبك وشـرّعـت فـيها شـرايـع أمـرك وأحـكامـك إلـى أن انتهـت 
الــكتب إلــى الــبيان والــرّســل بــالّـــذي ســميّته بــعليّ فــي جــبروت الــقضاء ومــلكوت األســماء وإنّــه 
أظهـر نـفسه بـأمـرك ودعـى الـنّاس إلـى نـفسك وبشّــــــرهـم بـالّــذي بشّــــــرتـه فـي مـحكم آيـاتـك ومـتقن 
كــلماتــك وبــه قــّدرت مــقاديــر أمــرك وأحــكامــك وبــه فــّصلت كــّل شــيء تــفصيالً مــن عــندك ومــنعت 
فـيها الـعباد عـن سـفك دمـاء الّـذيـن آمـنوا بـك ودخـلوا فـي حـصن أمـرك وحـمايـتك وكـذلـك حـرّمـت 
أزواج رسـلك عـلى األمـم وهـذا مـن أحـكامـك املـحكمة وحـدوداتـك املـتقنة بـحيث نـزّل فـي ألـواحـك 

وكتبك وزبرك...
تسبيح وتهليل، ص41 – 42

7 شهر العالء 8 آذار/ مارس

 !٣۳٥٦



... ســــبحانــــك يــــا إلــــهي كــــّلما أريــــد أن أنــــتهي ذكــــرك أشــــاهــــد أّن حــــبّي ال يــــنتهي فــــلّما أنــــه ال 
يــنتهي كــيف يــنتهي نــدائــي وذكــري وضــجيجي وحــنيني وإنّــك يــا إلــهي قــّدرت املــناجــات ملــن 
فــي حــولــي وجــعلت اآليــات بــيّناٍت لــنفسي وظــهوراٍت ألمــري ولــكن إنّــي أحــّب بــأن أذكــرك مــن 
قــــبل الــــعاملــــني وبــــما عــــندهــــم مــــن ذكــــرك وثــــنائــــك يــــا مــــن فــــي قــــبضتك مــــلكوت مــــلك الــــّسموات 
واألرضــني أي رّب فــانــصرنــي بــبدائــع نــصرك وإّن نــصرك نــفسي وعــنايــتك إيّــاي هــو ارتــقائــي 
إلــــى الــــرّفــــيق األعــــلى وخــــروجــــي عــــن بــــني هــــؤالء األشــــقياء الّــــذيــــن مــــا كــــان بــــينهم إالّ ضــــغينة 
وبـــــغضاء. أي رّب فـــــأصـــــعدنـــــي إلـــــيك يـــــا مـــــن بحـــــركـــــٍة قـــــلمك خـــــلق مـــــلكوت اإلنـــــشاء ومـــــا كـــــان 
مـقصودي يـا إلـهي فـيما نـطقت بـه بـني يـديـك إالّ ليظهـر عـبوديّـتي بـني بـريّـتك ويشهـد كـّل بـأنّـي 

أنا الّسائل وإنّك أنت املسؤول وإنّي أنا الّداعي وإنّك أنت املجيب...

 تسبيح وتهليل، ص46 – 47

8 شهر العالء 9 آذار/ مارس

 !٣۳٥٧۷



... ويــا أيّــها الــناطــق بــلسان الــبهاء إذًا يــقول مــحبوب الــبهاء تــاهلل لــوال الــبهاء مــا غــرّدت ورقــاء 
الــــذّكــــر يــــا مــــأل الــــبغضاء أن ارحــــموا الــــبهاء مــــنكم ومــــن ظــــلمكم انــــفطرت الــــّسماء وشــــّق ســــتر 
الــوفــاء ويــقول الــبهاء رضــيت بــقضائــك يــا إلــه الــعاملــني ومــقصود الــقاصــديــن ومــا أردت إالّ مــا 
أنـت أرْدتـه لـنفسي ومـا أريـد إالّ مـا أنـت تـريـد فـوعـزّتـك إنّـي أكـون خـجالً مـن بـدايـع فـضلك ومـا 
اخـــتصصتني بـــه بـــني بـــريّـــتك... إذًا يـــا إلـــهي أســـألـــك بـــك وبهـــذا املـــظلوم الّـــذي مـــا شهـــد عـــني 
اإلبــــداع شــــبهه بــــأن تــــنزّل مــــن ســــماء اإلبــــداع مــــا يــــنبت بــــه فــــي قــــلوب املشــــتاقــــني نــــبات حــــبّك 

وعرفانك وإنّك أنت املقتدر على ما تشاء ال إله إالّ أنت املهيمن القيّوم...
تسبيح وتهليل، ص48 – 49

9 شهر العالء 10 آذار/ مارس

 !٣۳٥٨۸



... بــظهوري فــّصْلت بــني املــمكنات وأخــذت مــنها جــواهــر خــلقك وســواذج بــريّــتك وأنــطقتني يــا 
إلــهي بــكلمة مــن عــندك وجــعلتها ســيفًا ذا ظــبّتني بــقدرتــك واقــتدارك بــظبٍّة مــنها فــّصلت وفــرّقــت 
عــبادك وخــلقك الّـــذيــنهم اســتكبروا عــليك وتــوقّـــفوا فــي أمــرك الّـــذي مــا أظهــرت أمــرًا أعــظم مــنه 
وبــــظبٍّة أخــــرى جــــمعت ووصــــلت وبــــلغت وربــــطْت وألّــــفت بــــني الّــــذيــــن أقــــبلوا إلــــى وجــــهك وآمــــنوا 
بــــآيــــاتــــك الــــكبرى وانــــقطعوا عــــّما خــــلق فــــي األرض والــــّسماء شــــوقًــــا لجــــمالــــك وطــــلبًا لــــرضــــائــــك 
وإقـــباالً لـــحضرتـــك وإظـــهارًا لـــنعمتك وإنّـــك جـــعلتهم أيـــادي أمـــرك بـــني بـــريّـــتك وبـــهم أظهـــرت مـــا 
أظهـرت مـن شـئونـات أحـديّـتك وظـهورات فـردانـيّتك طـوبـى ملـن أقـبل إلـيهم خـالـًصا لـحبّك وسـمع 

منهم آياتك وبيّناتك اّلتي عجزت عن اإليتان بمثلها من في الّسموات واألرضني...
تسبيح وتهليل، ص48 – 49

10 شهر العالء 11 آذار/ مارس

 !٣۳٥٩۹



... يـــا إلـــه الـــرّحـــمن واملـــقتدر عـــلى اإلمـــكان تـــرى عـــبادك وأرقّـــائـــك الّـــذيـــن يـــصومـــون فـــي األيّـــام 
بـأمـرك وإرادتـك ويـقومـون فـي األسـحار لـذكـرك وثـنائـك رجـاء مـا كـنز فـي كـنائـز فـضلك وخـزائـن 
جـودك وكـرمـك... فـارحـم يـا إلـه الـعالـم ومـالـك الـقدم وسـلطان األمـم عـبادك الّـذيـن تـمّسكوا بـحبل 
أوامــرك وخــضعوا عــند ظــهورات أحــكامــك مــن ســماء مــشيّتك أي رّب تــرى عــيونــهم نــاظــرةً إلــى 
أفــق عــنايــتك وقــلوبــهم مــتوجّـــــهًة إلــى بــحور ألــطافــك وأصــواتــهم خــاشــعًة لــندائــك األحــلى الّـــذي 
ارتــفع مــن املــقام األعــلى بــاســمك األبــهى أي رّب فــانــصر أحــبّتك الّــذيــن نــبذوا مــا عــندهــم رجــاء 
مـا عـندك وأحـاطـتهم الـبأسـاء والـّضرّاء بـما أعـرضـوا عـن الـورى وأقـبلوا إلـى األفـق األعـلى أي 
رّب أســألــك بــأن تــحفظهم مــن شــئونــات الــنّفس والــهوى وتــؤيّــدهــم عــلى مــا يــنفعهم فــي اآلخــرة 
واألولــى... أي رّب فــاكــتب لــنا مــن قــلمك األعــلى مــا يُــبقي بــه أرواحــنا فــي جــبروتــك وأســمائــنا 
فـــي مـــلكوتـــك وأجـــسادنـــا فـــي كـــنائـــز حـــفظك وأجـــسامـــنا فـــي خـــزائـــن عـــصمتك... فـــاكـــتب لـــنا 

وآلبائنا وأّمهاتنا كلمة الغفران... إنّك أنت املقتدر املتعالي الفرد الواحد الغفور العطوف.
تسبيح وتهليل، ص50 – 53

11 شهر العالء 12 آذار/ مارس

 !٣۳٦٠۰



 
... يـا إلـهي هـذه أيّـام فـيها فـرضـت الـّصيام عـلى عـبادك وبـه طـّرزت ديـباج كـتاب أوامـرك بـني 
بــــريّــــتك وزيّــــنت صــــحائــــف أحــــكامــــك ملــــن فــــي أرضــــك وســــمائــــك واخــــتصصت كــــّل ســــاعــــة مــــنها 
بــــفضيلة لــــم يحــــط بــــها إالّ عــــلمك الّــــذي أحــــاط األشــــياء كــــّلها... واخــــتصصت كــــّل ورقــــة مــــنها 
بحـــزٍب مـــن األحـــزاب وقـــّدرت لـــلعّشاق كـــأس ذكـــرك فـــي األســـحار يـــا رّب األربـــاب أولـــئك عـــباد 
أخـذهـم سـكر خـمر مـعارفـك عـلى شـأن يهـربـون مـن املـضاجـع شـوقًـا لـذكـرك وثـنائـك ويـفّرون مـن 
الـنّوم طـلبًا لـقربـك وعـنايـتك... سـبحانـك هـذه سـاعـٌة فـيها فـتحت أبـواب جـودك عـلى وجـه بـريّـتك 
ومـصاريـع عـنايـتك ملـن فـي أرضـك أسـألـك بـالّـذيـن سـفك دمـاؤهـم فـي سـبيلك وانـقطعوا عـن كـلّ 
الـــجهات شـــوقًــــا لـــلقائـــك وأخـــذتـــهم نـــفحات وحـــيك عـــلى شـــأٍن يـــسمع مـــن كـــّل جـــزء مـــن أجـــزاء 
أبـدانـهم ذكـرك وثـنائـك بـأن ال نـجعلنا محـرومًــا عـّما قـّدرتـه فـي هـذا الـظّهور الّــذي بـه يـنطق كـلّ 
شجــرٍة بــما نــطق ســدرة الــّسيناء ملــوســى كــليمك ويســبّح كــّل حجــر بــما ســبّح بــه الــحصاة فــي 

قبضة محّمد حبيبك... 
تسبيح وتهليل، ص53 – 55

12 شهر العالء 13 آذار/ مارس

 !٣۳٦١۱



 
... أي رّب هـــؤالء عـــباٌد دخـــلوا مـــعك فـــي هـــذا الـــّسجن األعـــظم وصـــامـــوا فـــيه بـــما أمـــرتـــهم فـــي 
ألـواح أمـرك وصـحائـف حـكمك فـأنـزل عـليهم مـا يـقّدسـهم عـّما يـكرهـه رضـاؤك لـيكونـوا خـالـًصا 
لـوجـهك ومـنقطًعا عـن دونـك... فـيا إلـهي تـرى مـا ورد عـلى أحـبّائـك فـي أيّـامـك فـوعـزّتـك مـا مـن 
أرٍض إالّ فــيها ارتــفع ضــجيج أصــفيائــك ومــنهم الّــذيــن جــعلهم املشــركــون أســارى فــي مــملكتك 
ومــــنعوهــــم عــــن الــــتّقرّب إلــــيك والــــورود فــــي ســــاحــــة عــــزّك... أي رّب هــــذه ســــاعــــة جــــعلتها خــــير 
الــّساعــات ونســبتها إلــى أفــضل خــلقك. أســألــك يــا إلــهي بــك وبــهم بــأن تــقّدر فــي هــذه الــّسنة 
عــزًّا ألحــبّائــك ثــم قــّدر فــيها مــا يســتشرق بــه شــمس قــدرتــك عــن أفــق عــظمتك ويســتضيء بــها 
الـعالـم بسـلطانـك. أي رّب فـانـصر أمـرك واخـذل أعـدائـك ثـّم اكـتب لـنا خـير اآلخـرة واألولـى إنّـك 

أنت الحّق عالّم الغيوب ال إله إالّ أنت الغفور الكريم.
تسبيح وتهليل، ص55 – 57

13 شهر العالء 14 آذار/ مارس

 !٣۳٦٢۲



... الـــــّلهّم إنّـــــي أســـــألـــــك بـــــضياء غـــــرّتـــــك الـــــغرّاء وإشـــــراق أنـــــوار وجـــــهك مـــــن األفـــــق األعـــــلى أن 
تجـذبـني مـن نـفحات قـمصيك وتُشـربـني مـن رحـيق بـيانـك... الـّلهّم إنّـي أسـألـك بـشعراتـك الـتي 
يتحــرّك عــلى صــفحات الــوجــه كــما يتحــرّك عــلى صــفحات األلــواح قــلمك األعــلى وبــها تــضّوعــت 
رائــحة مــسك املــعانــي فــي مــلكوت اإلنــشاء أن تــقيمني عــلى خــدمــة أمــرك عــلى شــأن ال يــعقبه 
الــقعود وال تــمنعه إشــارات الــذيــن جــادلــوا بــآيــاتــك وأعــرضــوا عــن وجــهك... الــّلهّم إنّــي أســألــك 
بجــمالــك املُشــرق مــن أفــق الــبقاء الّـــذي إذا مــا ظهــر سجــد لــه مــلكوت الجــمال وكــبّر عــن ورائــه 
بــأعــلى الــنّداء بــأن تــجعلني فــانــياً عــّما عــندي وبــاقــياً بــما عــندك... الــّلهّم إنّــي أســألــك بــحفيف 
ســـدرة املـــنتهى وهـــزيـــز نـــسمات آيـــاتـــك فـــي جـــبروت األســـماء أن تُـــبعدنـــي عـــن كـــّل مـــا يـــكرهـــه 

رضاؤك وتقّربني إلى مقامٍ تجّلى فيه مطلع آياتك. 
تسبيح وتهليل، ص58 – 61

14 شهر العالء 15 آذار/ مارس

 !٣۳٦٣۳



... الــــّلهّم إنّــــي أســــألــــك بــــالحــــرف الــــتي إذا خــــرجــــت مــــن فــــم مــــشيّتك مــــاجــــت الــــبحار وهــــاجــــت 
األريـاح وظهـرت األثـمار وتـطاولـت األشـجار ومـحت اآلثـار وخـرقـت األسـتار وسـرُع املخـلصون 
إلــى أنــوار وجــه ربّــهم املــختار أن تــعرّفــني مــا كــان مــكنونــاً فــي كــنائــز عــرفــانــك ومســتوراً فــي 
خـــزائـــن عـــلمك... الـــلهّم إنّـــي أســـألـــك بـــنار مـــحبّتك الـــتي بـــها طـــار الـــنّوم مـــن عـــيون أصـــفيائـــك 
وأولــيائــك وقــيامــهم فــي األســحار لــذكــرك وثــنائــك أن تــجعلني مــّمن فــاز بــما أنــزلــته فــي كــتابــك 
وأظهــرتــه بــإرادتــك... الــّلهّم إنّــي أســألــك بــنور وجــهك الــذي ســاق املــقّربــني إلــى ســهام قــضائــك 
واملخـلصني إلـى سـيوف األعـداء فـي سـبيلك أن تـكتب لـي مـن قـلمك األعـلى مـا كـتبته ألمـنائـك 
وأصــــفيائــــك... الــــّلهمَّ إنــــي أســــألــــك... أن تــــكتب ملــــن أقــــبل إلــــيك وصــــام بــــأمــــرك أجــــر الــــذيــــن لــــم 
يـــتكّلموا إال بـــإذنـــك وألـــقوا مـــا عـــندهـــم فـــي ســـبيلك وحـــبّك... أي ربِّ أســـألـــك بـــنفسك وبـــآيـــاتـــك 
وبـــــبيّناتـــــك وإشـــــراق أنـــــوار شـــــمس جـــــمالـــــك وأغـــــصانـــــك بـــــأن تـــــكفّر جـــــريـــــرات الـــــذيـــــن تـــــمّسكوا 

بأحكامك وعملوا بما أمروا به في كتابك... 
تسبيح وتهليل، ص61 – 64

15 شهر العالء 16 آذار/ مارس

 !٣۳٦٤



... سـبحانـك الـّلهّم أسـألـك بـالّـذي أظهـرتـه وجـعلت ظـهوره نـفس ظـهورك وبـطونـه نـفس بـطونـك... 
ولـواله مـا هـدرت الـورقـاء ومـا غـنَّ عـندلـيب الـثّناء فـي جـبروت الـقضاء وأشهـد بـأّن مـن أّول كـلمةٍ 
خـــرجـــت مـــن فـــمه وأّول نـــداٍء ارتـــفع مـــنه بـــمشيّتك وإرادتـــك انـــقلبت األشـــياء كـــّلها والـــّسماء ومـــا 
فـــيها واألرض ومـــن عـــليها... وبـــذلـــك الـــنّداء بشّـــــــرت الـــعباد بـــظهورك األعـــظم وأمـــرك األتـــّم فـــلّما 
ظهــــر اخــــتلفت األمــــم وظهــــر االنــــقالب فــــي األرض والــــّسماء واضــــطربــــت أركــــان األشــــياء وبــــه 
ظهـــرت الـــفتنة وتـــّمت الـــكلمة وبـــها ظهـــر االمـــتياز بـــني كـــّل ذرٍّة مـــن ذرّات األشـــياء وبـــها ســـّعرت 
الـــجحيم وظهـــر الـــنّعيم طـــوبـــى ملـــن أقـــبل إلـــيك فـــويـــٌل ملـــن أعـــرض وكـــفر بـــك وبـــآيـــاتـــك فـــي هـــذا 
الــــظّهور الّــــذي فــــيه اســــوّدت وجــــوه مــــظاهــــر الــــنّفي وابــــيّضت وجــــوه مــــطالــــع اإلثــــبات يــــا مــــالــــك 

األسماء والّصفات وفي قبضتك زمام املوجودات...
تسبيح وتهليل، ص22 – 24
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... أي ربِّ أنـت الّـذي عـرّفـتني نـفسك فـي أيّـام فـيها غـفل عـبادك الّـذيـن بـانـتسابـهم إلـى نـفسك 
حــــكموا عــــلى مــــن عــــلى األرض وافتخــــروا عــــلى األمــــم وإنّــــي يــــا إلــــهي لــــو حــــكمت عــــلى شــــرق 
األرض وغـربـها ومـلكت خـزائـنها كـّلها وأنـفقت فـي سـبيلك مـا بـلغت إلـى هـذا املـقام إالّ بـحولـك 
وقــّوتــك ولــو أشــكرك يــا إلــهي بــدوام عــزّ أحــديّــتك وبــقاء ســلطنتك واقــتدارك ال يــعادل بــذكــٍر مــن 
أذكـار الّـتي عـّلمتني بـفضلك وأمـرتـني بـأن أدعـوك وأذكـرك بـه فـلّما كـان شـأن ذكـٍر مـن أذكـارك 
هـــذا فـــما مـــقام مـــن عـــرف نـــفسك وفـــاز بـــلقائـــك واســـتقام عـــلى أمـــرك وإنّـــي بـــعني الـــيقني رأيـــت 
وبـعلم الـيقني أيـقنت بـأنّـك لـم تـزل كـنت مـقّدسًـــــا عـن ذكـر املـوجـودات وال تـزال تـكون مـتعالـيًا عـن 
وصــــف املــــمكنات... وإنّــــك لــــم تــــزل وال تــــزال مــــقّدسًـــــــــا عــــن الشّـــــــــبه واملــــثل ومــــتعالــــيًا عــــن الــــكفو 

والعدل...
تسبيح وتهليل، ص25 – 26
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... أشهـد يـا إلـهي بـأنّـك ال تـزال مـا نـزّلـت عـلى عـبادك إالّ مـا يـصعدهـم إلـى سـماء قـربـك ومـقرّ 
عــزّ تــوحــيدك ووضــعت الحــدود بــينهم وجــعلتها مــطلع عــدلــك ومظهــر فــضلك بــني خــلقك وحــصن 
حـمايـتك بـني بـريّـتك لـئالّ يـظلم أحـد أحـًدا فـي أرضـك طـوبـى ملـن نـهى الـنّفس عـن الـهوى واتّـبع 
مــا رقــم مــن قــلمك األعــلى حــبًّا لجــمالــك وطــلبًا لــرضــائــك إنّــه مــّمن فــاز بــكّل الــخير واتّــبع الهــدى 
أي ربِّ أســئلك بــاســمك الّــذي بــه عــرّفــت نــفسك عــبادك وبــريّــتك واجــتذبــت أفــئدة الــعارفــني إلــى 
مـــقّر عـــزّ وحـــدانـــيّتك وأفـــئدة املـــقّربـــني إلـــى مـــطلع ظـــهور فـــردانـــيّتك بـــأن تـــوفّـــقني عـــلى الـــّصيام 
خــــالــــًصا لــــوجــــهك يــــا ذا الــــجالل واإلكــــرام ثــــّم اجــــعلني يــــا إلــــهي مــــن الّــــذيــــن تــــمّسكوا بــــسنّتك 
وحـدوداتـك خـالـًصا لـوجـهك مـن دون أن يـكونـوا نـاظـرًا إلـى غـيرك أولـئك كـانـت خـمرهـم مـا خـرج 

من فم مشيّتك األولى ورحيقهم ندائك األحلى وسلسبيلهم حبّك وجنّتهم وصلك ولقائك...
تسبيح وتهليل، ص26 – 27
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... ســبحانــك الــّلهّم يــا إلــهي أســألــك بــعظمتك الّـــتي مــنها اســتعظم كــّل شــيٍء وبــأنــوار وجــهك 
الّـــذي مــنه اســتضاء كــّل شــيٍء وبــبدايــع أســمائــك الّـــتي مــنها فــّصلت بــني كــّل شــيٍء وبــاســمك 
الّـذي جـعلته قـائـًما عـلى كـّل شـيٍء وبسـلطانـك الّـذي بـه اسـتعليت عـلى كـّل شـيٍء وبـآيـاتـك الّـتي 
مـنها اسـتجذبـت حـقايـق األشـياء وبـكلمتك الّــتي مـنها فـزع مـن فـي األرض والـّسماء وبـندائـك 
فـي بـّريّـة الـقدس الّـذي بـه اشـتعل قـلب الـعالـم وبـه هـديـت املخـلصني إلـى شـاطئ بحـر أحـديّـتك 
وطــــيّرت الــــعاشــــقني فــــي هــــواء قــــربــــك ولــــقائــــك واســــتجذبــــت أفــــئدة املــــقّربــــني إلــــى يــــمني عــــرش 
رحـمانـيّتك بـأن تـقبل مـنّا مـا عـملنا فـي حـبّك ورضـائـك فـيا إلـهي وسـيّدي ومـحبوبـي إّن الّــذيـن 
ذاقـــوا حـــالوة نـــدائـــك وســـرعـــوا إلـــى ظـــّل مـــواهـــبك وجـــوار ألـــطافـــك واتّـــبعوا مـــا أمـــرتـــهم بـــه حـــبًّا 

لنفسك وابتغاًء لوجهك أولئك ال يتحرّكون إالّ بإرادتك وال يتكّلمون إالّ بعد أمرك...
تسبيح وتهليل، ص230 – 231
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