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ُ
ُآذار/مارس21ُُشهرُالبهاء1ُ
ُ

ََ...أحَمََُ قوُشََاُرلمُالمملكتََوُواََماءُلسََمواتوُومشََرقُ ُادكُيََاُإلهََيُبمََاُجعلََ ُالّسََجنُعرش 
َُولفيوضاتُألمطالعوُومبدُامطلعُ ُو وّفَ ُأصَاياءكُعلَىُالعمَلُتَو،ُأاَكلوُبَكنُتألجسَادُبريُُّاوروح 

أيُرّبُتَر ُفَيُبعَيُديَاركُمَاُهمُفَيُأّيامَو،بهُأذيالُُُعّماُيتكّدرفيُرضائو،ُثمُقّداهمُياُإلهيُ
بهَذاُرهمُطّهَُتَوُيعملَونُبمَاُعمَلُبَهُأعَداكك،ُأيُربُّهُرضَاكك،ُوتَر ُالَذينُيَّدعونُمحبَُّالُيحبُّ

تََوُوقّداَهمُعّمَاُيضَيعُبَهُأمََركُبينُمَنُخلرَوُوالمصلنَينُمَنُأحبُّرتُبَهُالمرََرُّالكَوثرُالَذيُطّهَ
هَمُبالدك،ُأيُرّبُأاكلوُبااَموُالمهَيمنُعلَىُاألاَماءُبَكنُتحف َُيحتجبُبهُأهلُُفيُدياركُوما

أيََاديُأمَََركُيُكتابََو،ُثََّمُاجعلهََمُهُفَََعلََىُمََاُأمََرتُبََُعََنُاّتبََانُالََّنفوُوالهََو ،ُليجتمََعُالكَََلُّ
تنزيهوُبَينُخلرَو،ُإّنَوُأنَ ُالمرتَدرُعلَىُمَاُتشَاءُالُإلَهُُوُفيُأرضوُوظهوراتُُبهمُآياتُُُلينتشرَُ

ُُُإاّلُأن ُالمهيمنُالرّيوم.
196ُصُاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُآذار/مارس22ُُشهرُالبهاء2ُ
ُ

ُنفسَوُعَنُكَّلُا،شَارات،ُثََّمُارمَوُفَيُرمَراتُهَذاُالبحَرُ لََذيُالمَّوا ُاأنُيَاُعلَّيُعَرِّ
لتسَمعُمَنُُيم،علَالعزيَزُالوُمَنُشَاءُرب َُمَنُالّنَاسُمَنُهَاالءُالّنسَناسُإالُُّماُوردُفيُااحلهُأحدُ 

ُظهََارُنفسََهُفََيُمََإفََيُهََذاُالم لََومُالََذيُإذاُأرادُإُوُالعلََيُاألعلََىحيتَانُهََذاُالبحََرُتسََبي ُربََِّ
ّسَماء،ُولَوُأّنَهُتعَالىُا،نشاءُبينُاألرضُوالُمنهاُواّمىُهيكلهُبهُليعرفهُأهلُُُاامُ األاماءُاّتصذُا
هََذاُمََنُفضََلهُعلََىُمبََادهُالمريََدين.ُقََلُيََاُأشََجارُالّنفََوسُالُولكََنُعََرفُبسََواهُمرََّدسُمََنُأنُيُُ

ذيُظهَرُعلَىُقدُظهَرُربيَعُالَّرحمنُمَنُهَذاُالّرضَوانُاّلَُتحرمواُأنفسكمُعنُربيعُهللا،ُتاهللُالح ُّ
نُلَمُيثمَرُكَانواُمَنُالفَافلين،ُوَمَولكَنُمَاُااتشَعرواُبَهُُوُصورةُا،نسانُوإّناُأخبرناهمُبهُمنُقبلُُ

لرَىُفَيُالّنَارُرطَعُويُُيعُينبفَيُبَكنُيُُلّربيعُالعزيَزُالبَدالحكيمُفيُهذاُافيُهذاُالذكرُُبثمراتُالّذكر
ُُُبين.المررُُّالّناسُمنُمإُهُوالُأنفُوُينتفعُنفسُُبهُلنُُألنُّ

134ُ-133ُ،ُص4آثارُقلمُأعلىُ 
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ُآذار/مارس23ُُشهرُالبهاء3ُ
ُ

أنَتمُاَمعواُنَدائيُإنُثَّمُيَاُظهَوريُاُثّمُياُأحّبائيُثَّمُيَاُأصَايائيُثَّمُيَاُجنَوديياُأعرابيُُ
وإّيََاكمُأنُالُتصتلفََواُفََيُأمََرُهللاُوالُتتركََواُأحكََامُهللاُاّلتََيُنّزلََ ُفََيُالبيََانُمََنُ…ُمََنُالّسََامعين

ُكََنفوُ لََدنُعزيََزُكََريمُثََّمُاجتمعََواُعلََىُالحََّبُثََّمُأصََلحواُمََاُوقََعُبيََنكمُمََنُالكََدوراتُلتكونََواُ
ُمََنُعنهََاُوالُُواتتعََدُّأنُالُتجََاوزواُعََنُحََدودُهللاُوالُمنيََعُإّيََاكمُُعلََىُمرعََدُصََد ُ ُواحََدةُ  تكََوننَّ

ُمَنُالمَانعينُوإنُوجََدتمُُالمفسَدينُوإن يكَونُبيَنكمُذاتُفرَرُفَكنفرواُعليَهُمَاُوهَبكمُهللاُوالُتكَوننَّ
ا،يمََََانُالُُفََََيُضََََع ُ ُمنيََََعُوإنُوجََََدتمُذاتفََََارحمواُعليََََهُثََََّمُااتكنسََََواُبََََهُبرفََََ ُُذاتُضََََرُّ 

ملَي ُليعَرفُأمَرُهللاُفَيُنفسَهُويّطلَعُبمَاُأمَرُبَهُمَنُُلَّينُ ُوبلسَانُ ُروهُبرفَ ُ تعترضواُعليهُثَّمُذّكَ
ُأحَََدُ ُ.ُإّيَََاكمعلَََيمُ ُلَََدنُعَََالمُ  َََوالُيضَََّرُُاأنُالُيصتلَََ ُأحَََد  ُنفس  َََُانفَََو  ُبعض  والُُاوالُيصَََانُبعَََي 

ُمنََاحبُ ُيفتََبُ  ُأخيََهُالمََامن.ُُامنََاحب  ُمََنُفََيُكََلُمََاُألرينََاكمُبََهُوكونََواّترََواُهللاُاوالُينكََرُأ أ
ُُالمّترين...

321ُ-325،ُص4آثارُقلمُأعلىُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُآذار/مارس24ُُشهرُالبهاء4ُ
ُ

ُوقَدُوردُعليَهُفَيُكَلُّفَيُملكَوتُالبرَاُبالبهَاء...ُُاّلذيُاّميهذاُكتابُمنُلد ُالم لومُ
هللاُالملََوُالعلَََّيُالع َََيم.ُمََّرةُابتلَََيُبيََدُالرابيَََلُوقتََلُفَََيُاَََبيلُهللاُُعهََدُمَََاُالُيحنََيهُأحَََدُإالُّ

منُقبلُوكانُهللاُعلَىُذلَوُلشَهيدُوخبيَرُ.ُومَّرةُابتلَيُبيَدُوكذلوُكانُاألمرُُالومُ وصعدُإليهُم 
ورحمَةُوإّنَهُلَيحفبُمبَادهُالمرَّربين.ُومَّرةُابتلَيُُانَورُ الّنمرودُوألراهُعلىُالّنارُوجعلُهللاُالّنارُعليهُ

فَََعُإلَََىُهللاُ ُعلَََىُالّنَََليبُورُُبيََدُالفرعَََونُووردُعليَََهُمَََاُيحتََر ُبَََهُأفَََّدةُالمصلنَََينُومَََّرةُعّلََ
را ُمَنُأهَلُالّنفَا ُووردواُعليَهُذينهمُقَامواُعليَهُبالّشَابتليُبيَدُبوجهَلُثَّمُاّلَ.ُومّرةُالعزيزُالجميل

ََومََّرةُقُُ فََوُالََّرحمنُعلََىُمََاُوردُعليََهُلعلََيمُوشََهيد.مََاُالُيََذكرُبالبيََانُوكََانُن فََيُُاتََلُم لوم 
ُوااتشَََهدواُمعَََهُاّلَََذينُنسَََبهمُهللاُإلَََىُنفسَََهُالمرَََّدسُالمنيَََر.ُإلَََىُأنُقطعَََواُرأاَََهُ ُّأرضُالّطَََ

 ُعلَىُالهََواءُوأاَارواُأهلَهُوداروهََمُفَيُالََبالدُوكَذلوُقضَيُعليََهُمَنُجنََودُالّشَياطين.ُومَّرةُعّلََ
ُُُالمهيمنُالمرتدرُالردير...دُفيُابيلُهللاشهُِوااتُُ

312ُ-311،ُص4آثارُقلمُأعلىُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُآذار/مارس25ُُشهرُالبهاء5ُ
ُ

آلدابُثَّمُالعفَوُقومُتصّلرواُبكخال ُهللاُثّمُزّينَواُأنفسَكمُوهيَاكلكمُبَكثوابُالعلَمُواقلُياُ...ُ
واُفَيُالَّدينُأوُالَّدنياُأنَتمُفارَضَُاأحدُشيُّ ُعلىُأمرُهللاُواننه.ُوإذاُأوتيُاوا،ننافُوكونواُمّتحدُ 

ذينهمُيسََترربونُثَّمُاّلَُالُ الحااََدُأوُّالحسََدُنَارُيحتَر ُبهَاُُّنُمَنُأهََلُالبفَيُوالحسَد.ُإنُّبَهُوالُتكَونُُ
بمََاُوردُعلََىُجمََالُالرََدمُثََّمُلَعُكََّلُمََنُاطُُّنََارُأحَّرُمنهََاُويََوقنُبََذلوإليَهُولََمُيكََنُفََيُاألرضُ

لُعلَيكمُمَنُاَحابُالفضَلُمائَدةُنَزُّبمَاُُارتنمَواواُبماُقضىُمَنُلَد ُهللاُثَّمُشهد.ُوياُقومُفارَضُ
حنَيُفُالحسَدُمَاُالُيُُه.ُتاهللُقدُوردُعلّيُمنُاَيُونُعرفُنعمةُهللاُثمُأجحدَُالعلمُوالُتكونواُممُّ

بعلَمُمَاُيصطَرُفَيُقلَوبُال بَادُُهُلهَوُالعَالمُبَالح ُّوإّنَُشَيءُحنَىُكَلُّأهللاُاّلذيُُعّدتهاُأحدُإالُّ
يَاُقَومُصَدوركمُعَنُُاواقدُُُّ.لىُأبدُاألبدإُكواُفيُأزلُاآلزالذينهمُكفرواُوأشُروماُتصفيُصدورُالُّ

 ُكَّلُشَيءُفَيُهَذاُرنُخلورمدُلتشهدواُصنعُهللاُاّلذيُأتُبجُُوالحسدُثّمُأن اركمُعنُكّلُحُُُالفلُّ
ُد...رُالممجَُّهَُّوحُالمرّدسُالمطاللُّ

331ُ-331،ُص4آثارُقلمُأعلىُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

ُ
ُآذار/مارس26ُُشهرُالبهاء6ُ
ُ

ومَاُبعَدُُهللاُوهَذاُلهَوُالحَ ُُّإالُُّلنفوُ ُمنُأمرُهللاُوالُمهربَُُألحدُ ُقلُاليومُالُعاصمَُ...ُ
ُافََواُأمََرهُعلََىُمََاُيكََونُمسََتطيعُ بََكنُيبلُُّمُهللاُعلََىُكََّلُنفََوُ المبََين.ُولرََدُحََتَُُالّضََاللُُُإالُُّالحََ ُّ

َمنُإصبعُالردرةُواالقتدارُعلىُألواحُعَّزُع َيم.ُومَنُُعليهُكذلوُقّدرُاألمر هَذاُفَيُُاأحيَىُنفس 
ََةُبطََرازُنفسََهُالمهََيمنُاألمََرُكمََنُأحيََىُال بََادُكلُّ هََمُويبعثََهُهللاُيََومُالفيامََةُفََيُرضََوانُاألحدّي

رّبُآبَََائكمُهَََذاُننَََرتكمُرّبكَََمُومَََنُدونُذلَََوُلَََنُيَََذكرُاليَََومُعنَََدُهللاُرّبكَََمُُوُالعزيَََزُالكَََريمُوإنُّ
ذينهمُهََذاُلََمُيكََنُشََكنُاّلََُوالُتجََادلواُمََعُالّنََاسُألنُّاألّولََين...ُقََلُيََاُقََومُالُتفسََدواُفََيُاألرضُ

ََاتُّ فااََروهُمََنُكََكسُالكََوثرُُاانُ جََدتمُعطشََكََانُعلََىُالحََّ ُأمََين.ُوإذاُُوُاصََذواُفََيُظََّلُرّبهََمُمرام 
سَانُلعزيَزُالَّرحيم.ُأنُافتحَواُاللُّأذنُواميةُفَاتلواُعليَهُآيَاتُهللاُالمرتَدرُايمُوإنُوجدتمُذاتُنسوالتُّ

دعوهمُبكنفسهمُثَّمُاتركَوهمُفَيُُإلىُحرمُهللاُوإالُُّالُ تموهمُمربوجدُذّكرُالّناسُإنُ ةُثّمُسنبالبيانُالح
ُأصلُالجحيم...

335ُُ-334ُ،ُص4آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُآذار/مارس21ُُشهرُالبهاء1ُ
ُ

بََاهللُبََكّنُهََذاُ ُمََنُاّلََذينُآمنََواُفََان رُفََيُيََومُالفيامََةُلََوُيحكََمُهللاُعلََىُأدنََىُالصلََ...ُ
والُتن َرُإلَىُالحَدودُواألاَماءُُفيُذلوُوكنُمنُالموقنين.ُاأّولُمنُآمنُبالبيانُإّنوُالُتكنُمريبُ 

مَنُآمَنُوهَوُا،يمَانُبَاهللُوعرفَانُنفسَهُوا،يرَانُبَكمرهُالمبَرمُُّرَ ُبَهُأّولُُفيُهذاُالمرامُبلُبماُحَُ
راََولُهللاُُكبريَاكهُإّنََهُحكَمُألّولُمََنُآمَنُبكّنََهُمحّمَدُ ُفاشَهدُفََيُظهَورُنرطََةُالبيَانُجََلُُّالحكَيم.

ُأنُيعترَضُ ُاهذاُعجمّيُوهوُعربّيُأوُهذاُاّميُبالحسينُوهَوُكَانُمحّمَدُ ُويرولَُُهلُينبفيُألحد 
وإنُفطََنُالبنََيرُلََنُين ََرُإلََىُالحََدودُواألاََماءُبََلُُالُفََونفوُهللاُالعلََّيُالع ََيم.ُفََيُاالاََم 

أمرُهللاُوكَذلوُين َرُفَيُالحسَينُعلَىُمَاُكَانُعليَهُمَنُأمَرُهللاُين رُبماُكانُمحّمدُعليهُوهوُ
المرتَدرُالمتعَاليُالعلَيمُالحكَيم،ُولّمَاُكَانُأّولُمَنُآمََنُبَاهللُفَيُالبيَانُعلَىُمَاُكَانُعليَهُمحّمََدُ
راَََولُهللاُلَََذاُحكَََمُعليَََهُبكّنَََهُهَََوُهَََوُأوُبكّنَََهُعَََودهُورجعَََهُوهَََذاُالمرَََامُمرَََّدسُعَََنُالحََََدودُ

ُواألاماء.
114ُصُُجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءهللا،اورةُالوفا،ُم
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ُ
ُآذار/مارس28ُُشهرُالبهاء8ُ
ُ

الُنهايةُبماُالُنهايةُلهَاُومَاُأحَاحُأحَدُُل ُمنُالعوالمُفاعلمُبكّنُهللُعوالمَُكا...ُوأّماُماُُ
ُاألع َمُبَينُالّنَاسُلَوُيكَوّننُمَنُالمتفّكَرين.ُتفّكَرُفَيُالّنَومُوإّنَهُآيَةُُُهُالعليمُالحكَيم.بهاُإالُنفسُُ

فيُليلُوتجدهُبعينهُبعَدُاَنةُأوُاَنتينُأوُأزيَدُمَنُذلَوُأوُأقَّلُولَوُُاإّنوُتر ُفيُنوموُأمرُ ُالُ مث
مُاّلذيُأن ُرأي ُفيهُماُرأي ُهذاُالعالمُاّلذيُتكونُفيهُفيلزمُمَاُرأيَ ُفَيُنومَوُيكَونُيكونُالعالَُ

لَمُيكَنُُاعُأّنوُتر ُأمَرُ مُفيُهذاُالعالمُفيُحينُاّلذيُتراهُفيُالّنومُوتكونُمنُالّشاهدين.ُاموجودُ 
ََُاإذُ ُفَيُالعَالمُوي هَرُمَنُبعَد.ُاموجَودُ  ُاحّرَ ُبَكّنُعَالمُاّلَذيُأنَ ُرأيَ ُفيَهُمَاُرأيَ ُيكَونُعالم 

وإّنََوُإنُترََولُهََذاُالعََالمُفََيُنفسََوُومسََتويُفيهََاُبََكمرُمََنُلََدنُُآخََرُاّلََذيُالُلََهُأّولُوالُآخََر.
الئََ ُفََيُالّنََومُاََّيرهُهللاُفََيُعََالمُاّلََذيُولََوُترََولُبََكّنُالََّروحُلّمََاُتجََّردُعََنُالعُعزيََزُقََديرُلحََّ .

فيُاّرُهذاُالعالمُلحّ ُوإّنُهللُعالمُبعدُعالمُوخل ُبعدُخل ُوقّدرُفيُكَّلُعَالمُمَاُُايكونُمستورُ 
ُهُالمحنيُالعليم.إاّلُنفسُُُالُيحنيهُأحدُ 

111ُ-116صُاورةُالوفا،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءهللا،ُ
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ُ
ُآذار/مارس29ُُشهرُالبهاء9ُ
ُ

 يا ابن الّروح
بَََمُتسََتذّلُومََنُجََوهرُالعلََمُأظهرتََوُلََمُتسََتعلمُُاكيََتُتفترََرُوصََنعتوُعزيََزُ ُاخلرتََوُرني ََُ

ََككيََتُتشََتفلُبفيََريُفََعََنُدونََيُومََنُطََينُالحََّبُعجنتََوُ ُارجعُالبنََرُإليََوُلتجََدنيُفيََوُقائم 
ُ.اقّيومُ ُامرتدرُ ُاقادرُ 

 
 يا ابن اإلنسان

فسَوُفيَهُوأنَاُعرفَ ُالفنَاءُفَيُرف ُرنَاءُنعأن ُتريدُالّذهبُوأناُأريدُتنزيهوُعنهُوأن ُ
ُيسوُمنه،ُوعمريُهذاُعلميُوذلوُظّنو،ُكيتُيجتمعُأمريُمعُأمرك.ترد

 
 يا ابن اإلنسان

الُتبلََى،ُُمََنُكنََوزُعََّزُالُتفنََىُوخََزائنُمجََدُأنفََ ُمََاليُعلََىُفررائََيُلتنفََ ُفََيُالّسََماء
ُبعيني.ُدُُلوُتشاهُُِالّروحُأجملُُُولكنُوعمريُإنفا ُُ

58ُ،12ُ،13ُُ،ُصننسائمُالّرحم
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ُ
ُآذار/مارس31ُُشهرُالبهاء11ُ
ُ

الوجََوهُفََيُهََذاُالّنيََروزُاّلََذيُفيََهُأشََرق ُالّشََموُمََنُبََر ُُتُأكثََرُُقََدُااََودُُّأنُيََاُعبََدُُ
عدونُوالُيعرفَون.ُالع مةُإاّلُمنُشاءُرّبوُالّرحمنُونر ُالّناسُفيُولجُواضطرابُيهبطَونُوينَ

عيَََونُشَََاحذةُنَََاظرة.ُآذانُنُباكيَََةُشاخنَََةُُواَََرةُووجَََوهُمستبشَََرةُناضَََرة.ُعيَََُووجَََوهُمكفهَََّرةُبا
مفلولَةُمحشَورةُُناطرَة.ُأيَادُ ُطلرَةُصميمةُممنوعةُوآذانُاامعةُوامية.ُألسنُكليلةُمعترلَةُوألسَن

ممََدودةُبااََطة.ُقلََوبُخائفََةُرافلََةُوقلََوبُطََاهرةُمرتفبََة.ُنفََوسُمضََطربةُأّمََارةُونفَََوسُُوأيََادُ 
ََذينُكفََرواُأنُُّرةُمسََتفيمة...فََةُمتزلزلََةُوأرجََلُمسََتررجَُمرضََّية.ُأرجََلُمُُُمطمّّنََة الُتحََزنُمََنُاّل
ضََرةُجمََالُرّبََوُالعلََّيُالع ََيم...ُكََنُكمََاُنكََونُفََيُأمََرُهللاُوالُاّلََذينُتجََدُفََيُوجََوههمُنَُُاذكََرُِ

ُالّذاكرين.ُتص ُمنُالّ المينُإّنهُمعوُويننركُبالحّ ُإّنهُوليُّ
381ُُصُكتابُمبين،
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ُ
ُآذار/مارس31ُُشهرُالبهاء11ُ
ُ

رُيتَذكُُّصَحيفةُ ُوبَينُالّنَاسُحسَنةُُاُالّرذائلُوخَذواُالفضَائلُكونَواُقَدوةُ قلُياُقومُدعُو...ُ
بهاُاألناس.ُمنُقامُلصدمةُاألمرُلهُأنُيندنُبالحكمَةُويسَعىُفَيُإزالَةُالجهَلُعَنُبَينُالبرّيَة.ُ

كمُورَدكمُأحسَنُمََنُيُّشََرأيكَمُواجعلَواُإشََراقكمُأفضَلُمَنُعقَلُأنُاّتحَدواُفََيُكلمَتكمُواّتفرَواُفََيُ
جعلَواُأقَوالكمُمرّداَةُعَنُالُفيُالّزينةُوالّثروةُوالمَال.ُاوالكمالُنسانُفيُالصدمةُمسكم.ُفضلُا،أ

ةُفََََيُيسََََالّزيََََعُوالهََََو ُوأعمََََالكمُمنّزهََََةُعََََنُالّريََََبُوالّريََََاء.ُقََََلُالُتنََََرفواُنرََََودُأعمََََاركمُالّنا
ذاُوجَََدتمُواصَََبرواُإةُوالُترتنَََرواُاألمَََورُعلَََىُمنَََافعكمُالّشصنَََّية.ُأنفرَََواُإذاُياتُالّنفسَََيُّالمشَََتهَُ
كواُبمَاُينتفَعُبَهُوتمّسَُجتنبَواُالّتكاهَلُوالّتكااَلاصَفاء.ُُكدرُ بعدُكّلُشّدةُرخاءُومعُكّلُُفردتمُإنُّ

ةُوالكبيَََرُوالّشَََيو ُواألرامَََل.ُقَََلُإّيَََاكمُأنُتزرعَََواُزكانُالصنَََومةُبَََينُالبرّيَََُالعَََالمُمَََنُالّنَََفير
ُوشوكُالّشكوكُفيُالرلوبُالّنافيةُالمنيرة...

118ُ-111،ُصواحُحضرةُبهاءُهللاألُمجموعةُمنُ،لوحُالحكمة
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ُ

ُنيسان/أبريل1ُُشهرُالبهاء12ُ
ُ

ََصََددُننََرةُأمََرُهللاُكمََاُذكََرُعلََىُالجميََعُأنُيكونََواُفََيُ...ُ وذلََوُفضََلُمََنُهللاُُاآنف 
َََُيصَََتّ ُ َََىُيفَََوزواُبمرَََامُ مَََنُأحيَََاُنفس  َََُأحيَََافرَََدُُابَََهُأحبائَََهُحّت َََاسُجميع  ولَََمُتَََزلُالفلبَََةُ[ُاالّن

...ُوعلََىُالّنفََوسُالمرّداََةُأنُمرََّررُفََيُكتََابُهللاُميعََادُرََامُولََهتكََونُفََيُظََّلُهََذاُالمالّ اهرّيََةُ
البديعَةُُمَنُالكتَبُا،لهّيَةُوكلمَاتُ ُفيُكيايةُأمرُالّتبليغُويحف واُلكَّلُمرَامُآيَاتُ ُروايتفّكرواُويتدبُّ

والمكََان.ُعنََدُالبيَانُمَراعينُمرتضََياتُالّزمَانُُىُينطرَواُبتلََوُاآليَاتُا،لهيَةعَنُظهَرُالرلََبُحتَّ
َََلَُيُا،كسَََيرُاألع َََمُوالطُِّّنهَََاُهَََأل مُاألكبَََرُاألفصَََمُبحيَََمُالُيبرَََىُمجَََالُللمسَََتمعُأنُيتَََرّدد.ُس 

َ ُاملي َرُأحَدُملَلُوالّشَعوب.ُلَوُيفّكَلجميَعُالُالعمريُلردُظهرُهذاُاألمرُعلىُشكنُليكونُمفناطيس 
رينُللعََارفينُطََوبىُللمتفّكََُأّنََهُجََامعُلجميََعُالّشََرائعُا،لهّيََةُوجاذبهََا.ُطََوبىُللرََارئينُطََوبىيََر ُ

ُطوبىُللمتفّراين...
161ُصُ،مجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللاُ،دُمهديُدهجيلوحُايُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ
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ُ
ُنيسان/أبريل2ُُشهرُالبهاء13ُ
ُ

لمحّبَََةُوينرطَََعُبَََهُعَََّرفُهللاُالُتعملَََواُمَََاُيتكَََّدرُبَََهُصَََافيُالسَََبيلُاُقَََلُيَََاُأحبَََاءَُ...ُ
أبنَََاءُُكمُأنفسَََكمُبََلُلحَََبُّفينةُوالعنَََاد.ُلَََيوُالفصََرُلحَََبُّقََدُخلرَََتمُللَََودادُالُللّضََُالمََوّدة.ُلعمَََرُي

ََ وفََيُاليََّدُُاجنسََكمُولََيوُالفضََلُلمََنُيحََّبُالََوطنُبََلُلمََنُيحََّبُالعََالم.ُكونََواُفََيُالّطََرفُعايف 
طواُمنزلََةُالعلمََاءُفَيُالبهََاءُوالُتنََّفرواُقََدرُالُتسَرُامتََذّكرُ وفََيُالرلََبُُاسََانُصَادقُ وفََيُاللُُّاأمين َ

عرََلُوشََيمكمُالعفََوُوالفضََلُومََاُلعََدلُواََالحكمُالجنََدكمُوااجعلََواُُمََنُيعََدلُبيََنكمُمََنُاألمََراء.
ُوالطانه.ُمُبلُإلىُالح ُّالصل ُوأعمالهُتفرحُبهُأفّدةُالمرربين...ُالُتن رُإلى

119ُُُ-118ُ،ُصمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللاُ،كمةحلوحُال
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ُ

ُنيسان/أبريل3ُُشهرُالبهاء14ُ
ُ

لَعُبَهُأحَدُإّنُلَعُبمَاُالُاطُّأاَرارُالرَدمُوتطُّامُاألع مُفو ُالعالمُلتَر ُةُاالروُّ...ُامشُب
لحَرارةُالمحدثَةُيانُفَيُجسَدُا،مكَانُليحَد ُمَنُارُ كالشُُّانّباض ُ.ُكنُالصبيرُُُالعليمُُُدُُوُلهوُالمايِّربُّ

 ُفين.ُإّنَوُعاشَرتُمعَيُورأيَ ُشَموسُاَماءُحكمتَيُوأمََوانُبَهُأفَّدةُالمتَوقُّمَنُالحركَةُمَاُتسَُر
طََوبىُلمََنُرّبََوُلهََوُالّنََاد ُاألمين.ُبحََرُبيََانيُإذُكّنََاُخلََ ُاََبعينُألََ ُحجََابُمََنُالّنََورُإنُّ

الّنََارُُفََازُبايضََانُهََذاُالبحََرُفََيُأّيََامُرّبََهُالاّيََاضُالحكََيم...ُكََنُمبّلََغُأمََرُهللاُببيََانُتحََد ُبََه
ََََار.ُقََََلُإ ََََاُالعزيََََزُالمصت ََََهُإاّلُأن ََََهُالُإل ََََبُفََََيُاألشََََجارُوتنطََََ ُإّن ََََانُجََََوهرُيطل الّنفََََوذُّنُالبي

عتَََدالُرلوبُالفاررَََةُالّنََافية.ُوأّمَََاُاالطافَََةُمنوطََةُبَََالطافَََةُواللُّعتََدال.ُأّمَََاُالّنفَََوذُمعلََ ُباللُّواال
ُلناهاُفيُالّزبرُواأللواح...امتزاجهُبالحكمةُاّلتيُنزُّ

123ُُ-122صُ،مجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللاُ،لوحُالحكمة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

ُ
ُنيسان/أبريل4ُُشهرُالبهاء15ُ
ُ

الكتابُاألقدسُاّلذيُأّنزلهُالّرحمنُمنُجبروتهُالمرَّدسُالمنيَعُإّنَهُلميَزانُهللاُكواُبتمسُّ...ُ
قَدير.ُطَوبىُلمَنُوجَدُمنَهُحَالوةُبيَانُرّبَهُوشَربُمَنُُبينكمُيوزنُبهُكّلُاألعمَالُمَنُلَدنُقَويُّ

ُبعََواُخطَََواتُالفََافلين،ُقََدُجّنَََابيََنكمُوالُتتُُّاواُأحَََدُ كلماتََهُكََوثرُأوامَََرُهللاُرّبُالعََالمين.ُالُتسََبُّ
ّنُالرََومُبيََانيُبََينُمبََاديُولكََمََاُظهََرُمََنُبحََرُالّتحََادُمََنُعلََىُاألرضُواّتفََاقهمُيشََهدُبََذلوُ

ضََّرُفََيُاََبيلُهللاُاصََبرواُوتوّكلََواُعلََىُالّسََامعُُكمُأحََدُويمّسََكميسََبُُّأكثََرهمُفََيُبعََدُمبََين.ُإن
بََهُُرّبُالعََراُالع ََيمُتمّسََكواُبمََاُتنتفََعالبنََير...ُقََدُمنعََتمُعََنُالّنََزانُوالجََدالُفََيُكتََابُهللاُ

الحكََيم.ُإّنََوُلهََوُاآلمَرُاََمُاألع ََمُإّنَهُهََلُالعَالمُكََذلوُيََكمركمُمالَوُالرََدمُالّ َاهرُباالأنفسَكمُوُأ
إذاُفََزتُبكتََابيُقََلُأشََهدُأّنََوُأنََ ُاّلََذيُبََوُننََبُالّنََراحُووضََعُالميََزانُونفََ ُفََيُالّنََورُ

ُواننع ُمنُفيُالّسمواتُواألرضُوظهرُلوحُحايب...
15ُُُ–14ُص،2ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل5ُُشهرُالبهاء16ُ
ُ

اءُقََلُيََاُقََومُالُتََككلواُإاّلُلسََانُالرََدمُينطََ ُبمََاُيكََونُرنّيََةُاأللبَََّاءُعنََدُريبََةُاألطّبََ...ُ
مََتالءُالصََالءُبهََاُترََو ُاألعضََاءُوعنََدُاالبعََدُالجََونُوالُتشََربواُبعََدُالهجََون.ُنعََمُالّرياضََةُعلََىُ

الفَذاءُإاّلُبعَدُرامةُالمَزا .ُالُتباشَرُودعَهُعنَدُااَتُحتيَا عنَدُاالداهيةُدهمَاء.ُالُتتَركُالعَال ُ
ََةُأّوالُ ُإاّلُبعََدُأنُالهضََمُوالُتََزدرد والُتجََاوزُإلََىُاألدويََة.ُإنُباألرذيََةُُيكمََلُالرضََم.ُعََالجُالعّل

بَََات.ُدنُالَََّدواءُعنَََدُالّسَََالمةُوخَََذهُعنَََدُحنَََلُلَََوُمَََاُأردتُمَََنُالمفَََرداتُالُتعَََدلُإلَََىُالمركُّ
قبََلُُبََالّرقي ُالُ تصلطهمََاُفََاقنعُبواحََدُمنهمََا.ُبََادرُأوُّالحاجََة.ُإذاُاجتمََعُالّضََّدانُعلََىُالصََوانُالُ

ع ُشََُرالفلََيبُوبالمََائعُقبََلُالجامََد.ُإدخََالُالّطعََامُعلََىُالّطعََامُخطََرُكََنُمنََهُعلََىُحََذر.ُوإذاُ
ُفيُاألكلُفابتدئُبااميُاألبهىُثّمُاختمُباامُرّبوُمالوُالعراُوالّثر ...

223ُُُ–222ُصُ،مباركةمجموعةُألواحُُ،لوحُالّطب
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ُ
ُنيسان/أبريل6ُُهرُالبهاءش11ُ
ُ

أّولَيُالّنهَىُُعنَدُعنَهُمنهَيُّرُقضَمهُالاتررارُالفَذاءُومَاُعُسَُالُ قليُوإذاُأكل ُفامشُِ...ُ
هُللبَدنُمنََباحُواتَركُالعََادةُالمضَّرةُف ّنهََاُأكََلُالرليَلُفََيُالّنَباحُإّنََُكَذلوُيَكمركُالرلََمُاألعلَى.

الرناعََةُُالبََابُفنََلُالصطََاب،ُأنُالََزمُبلّيََةُللبرّيََة.ُقابََلُاألمََراضُباألاََبابُوهََذاُالرََولُفََيُهََذا
الهَّمُوالفَّمُبهمَاُيحَد ُبَالءُُاجتنَبمنُالكسالةُواَوءُالحَال.ُأنُُمُالّنفوفيُكّلُاألحوالُبهاُتسل

تجتنبَونُمَنُاألاَد.ُتنفيَةُُمنهمَاُكمَاُهم.ُقلُالحسدُيككلُالجسدُوالغيبُيحر ُالكبَدُأنُاجتنبَواأد
ََذيُتجََاوزُأكلََهُتفََاقمُاََرمه.ُقََدُدلََة.الفضََولُهََيُالعمََدةُولكََنُفََيُالفنََولُالمعت قََّدرناُلكََّلُُواّل

رُعلَىُاألشَياءُإّنُرّبَوُهَوُالحَاكمُعلَىُمَاثُّالُكَّلُذلَوُمَنُتجّلَيُااَميُاوأعطينَاهُأثَرُ ُاشيءُاببُ 
ُماُيشاء...

224ُُ–223ُصُ،مجموعةُألواحُمباركةُ،لوحُالّطب
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ُ
ُنيسان/أبريل1ُُشهرُالبهاء18ُ
ُ

ُعنََديُبََكنُيحََد َُُفََيُكََّلُحََينُبََبالءُجديََدُألحََبُ ُنيبُُفَوُعّزتََوُيََاُمحبََوبيُلََوُتعََذُّ...ُ
بََهُاجتمََاعهمُألّنََوُمََاُبعثتنََيُإاّلُالّتحََادهمُعلََىُأمََركُُُ همُويتفََرُّبََهُقلََوبُُُرُُدََُّكََمََاُيُُّبائََوُبََينُأح

كبريائَََوُإلَََىُأفَََ ُعَََّزُُقبَََالهممائوُوأرضَََوُوإعراضَََهمُعّمَََاُاَََواكُوإاَََاّلَََذيُالُيرَََومُمعَََهُخلَََ ُ
رهمُعَنُاألحَزانُلهيُمنُاحابُعنايتَوُالصاّيَةُمَاُيطّهَإُياُنزلفكُاههمُإلىُشطرُرضائو.إذُ وتوجُّ

يََاُأاََكلوُُارطََان...ُإذُ الّترََديوُواالنُاألعلََىُروائََ َُُمَإالُّنُمََنهمُأهََلُُوعَنُحََدوداتُالبشََرّيةُليجََدَُ
مالوُالملوكُبااموُاّلذيُمنهُشّرع ُشريعةُالحَّبُوالَودادُبَينُال بَادُبَكنُتحَد ُبَينُأحّبَائيُمَاُ

تَََوُوظهَََوراتُالّتفريَََدُفَََيُّلُالّشَََّونُلت هَََرُمَََنهمُآيَََاتُتوحيَََدكُبَََينُبريُّفَََيُكَََيجعلهَََمُمّتحَََدينُ
ُإلهُإاّلُأن ُالمهيمنُالرّيوم.مملكتو.ُوإّنوُأن ُالمرتدرُعلىُماُتشاء.ُالُ

229ُُُ–228ُصُ،مجموعةُألواحُمباركة
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ُ
ُنيسان/أبريل8ُُشهرُالبهاء19ُ
ُ

هُلعمَريُنَورُُُبهُهياكلُأوليائَهُ ُمنُلد ُالحّ ُزّينُهللا ُإّنهُأحسنُطرازُللصلُ فيُالصلُُ...
منوطََةُبََهُالعََالمُورفعتََهُُالّشََموُوإشََراقها.ُمََنُفََازُبََهُفهََوُمََنُصََفوةُالصلََ ،ُوعََّزةُُُيفََو ُنََورَُ

ُالع َيمُطَوبىُلَنفوُتزّينَ ُبنَفاتُالمَإُ بَ ُإلَىُالّنَراحُالمسَتفيمُوالنُّ ُاببُلهدايةُالصل َفالصلُُ
ُاألعلىُوبكخالقهم.

53ُُُ–52ُصُ،ُاحُحضرةُبهاءُهللامجموعةُمنُألُو،ُلوحُالّطرازات

ُ
منيَع،ُُبَاذ ُ ُعلَىُكَّلُجبَلُ ُالّننَرُمرتفعَاتُ ُرايَاتُِمرواُلرأيَ ُ...ُلوُعملواُأحّبائيُبماُأُُُ

رُالّننَرةُفَيُظهََورُأخالقَهُالحسَنةُبَينُالبرّيََة،ُطَوبىُلمَنُكَانُمطلََعُ قَمُعلَىُننَرةُهللاُإّنََهُقَدَّ
المربلَونُمَنُوجَوهكمُنضَرةُالَّرحمنُُنَُّنُيَروَُهذاُالمرامُالع يم.ُقلُياُأحّبائيُكونواُعلىُشَكعلىُ

ذينُأقبلَََواُإلََىُهللاُالملَََوُالعلَََيمُومََنُاجتمَََاعكمُاجتمََانُالحَََروفُفَََيُكلمََةُواحَََدةُهَََذاُينبفََيُلّلَََ
ُالحكيم.

198ُص،2ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل9ُالجاللشهر1ُُ
ُ

نُينَلُاألمَرُإلَىُفُالبّدءُفيماُن رتُإلىُآدمُاألولىُثَّمُمَنُبعَدهُإلَىُأ...ُفان رُبطرُ ُ
األمرُبكتَابُوصَحيفةُولَوحُع َيمُوأوتَواُكَّلُواحَدُعلّيُقبلُنبيلُقلُتاهللُكّلهمُجاءواُعنُمشر ُ

بّلفََواُراََاالتُرّبهََمُمََنهمُعلََىُمََاُقََّدرُلهََمُوهََذاُمََنُفضََلناُعلََيهمُإنُأنََتمُمََنُالعََارفين،ُوكّلهََمُ
منُالّ لماتُإلَىُالّنَورُوبّشَروهمُُوبّشرواُالّناسُبرضوانُهللاُالمهيمنُالعزيزُالرديرُوأخرجواُالّناس

لَىُوجهَهُالعزيَزُالمرَّدسُالمتعَاليُإذاُبلغُاألمرُإبلراءُهللاُكماُأنتمُقرأتمُفيُصح ُاألّولينُحّتىُ
مَنُُيعرفهُمنُأحَدُبعَدُاّلَذيُكَانُينَّزلُعليَهُاآليَاتُُِاحتجبُنفسهُفيُأل ُحجابُلّّالُاِإذُ ُالمنير

أظهرنَاُعََنُُاترُإذُ وُورّبُالعَالمين،ُفلّمَاُتََّمُالميرَاتُالّسَومَاُأحنَاهاُأحََدُإاّلُهللاُرّبَكَّلُالجهَاتُ
هَلُنَعر ُُأانُامَنُأنَوارُوجَهُالفَالمُأقَّلُمَنُاَّمُا،بَرةُإذُ ُاخل ُأل ُأل ُحجَابُمَنُالّنَورُنَورُ 

دانُبحيَمُقَامُبنفسَهُبَينُنُوظهرُبشكنُماُظهَرُمثلَهُفَيُا،بَالعالينُثّمُاجّدتُوجوهُالمرّربيُمإُِ
ُالّسمواتُواألرضين...

25ُُُ–24ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل11ُالجاللشهر2ُُ
ُ

علَىُمَنُفَيُالّسَمواتُُاب َويجعلَهُهللاُرالُامَكُأبَدُ تاهللُمنُشَربُمَنُهَذاُالكَكسُلَنُي قلُُ
اتُالّشََياطين...ُقَلُتََاهللُإّنُفَيُحَّبُمََوالهُولَنُيضََطربُمَنُخطَُرُايكَونُمسََتفيمُ واألرضَينُإنُ

ُإاّلُعنُجماليُاال المشر ُالمرّدسُالمنيرُوكّلُالّسَاالُحَرامُإاّلُعَنُنفسَيُالمرَّدسُنرطانُمحبوب 
العلََيمُالحكََيمُوكََّلُالّنََم ُمحبََوبُإاّلُعََنُذكََريُالمتعََاليُالمتبََاهيُالعزيََزُالمنيََع...ُقََلُتََاهللُ

عنَهُجلَودُالمشَركين...ُُفيُمألُالبرَاءُوترشَعرُُّاكبيرُ فيُُعلىُالعماءُثّمُُاهذاُلنبكُاّلذيُكانُع يمُ 
رضََين.ُهمُكفَرواُوأشََركواُوكََانواُمََنُالمعُ ربواُعََنُاّلََذينتضََطوالُُ بَُتصتلفََواُفََيُهََذاُالنُّإّيَاكمُأنُال

ُطانهُبينُالّسمواتُواألرضين...نبكُهللاُفيكمُوظهورهُبينكمُوالُقلُياُقومُتاهللُهذا
31ُُُ–21ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل11ُالجاللشهر3ُُ
ُ

أمرنَاكمُبَهُوالُتكَونّنُمَاُمَاُبَينُأيَديكمُوخَذواُُواَننهُوذروانُاّتبعواُمّلَةُهللاُ...ُوياُقومُأُ
َََذينهمُإذاُيَََامرونُبَََكمرُالُيعملَََون.ُفَََاجتنبواُعَََنُكبَََائرُا، عَََراضُعَََنُبَََدايعُثَََمُوهَََيُا،مَََنُاّل

يهََّبُكلمََاتي،ُقََلُإّنُكلمََاتُهللاُلهََيُالعليََاُإنُأنََتمُتشََعرون.ُثََّمُأصََلحواُذاتُبيََنكمُبحيََمُلََنُ
ََذينهمُفََيُكََّلُأمََرُُشََهدُفََيُوجََوهكمُإاّلُنضََرةُُهللاُولََنُيُُُمََنكمُإاّلُروائََ ُُ الفََردوسُوتكََونّنُمََنُاّل

يفرحَونُوإذاُيمّسََهمُالّذّلَةُوالبكاََاءُوالّضََراءُفَيُكََّلُمَاُكََانُمََنُالباليَاُويكََون،ُهَمُينََبرونُفََيُ
ََََذينهمُإلََََىُمرضََََاتهُهََََمُمتوجهََََونُوالُينََََّدهمُااََََتكاََََبيلُبََََارئهمُويتوّكلََََونُعلََََىُهللاُثََََّمُ بارُاّل

ةُإلَىُأقنَىُضُاّلذينهمُأعرضواُوالُمجادلةُاّلذينهمُجادلواُبعدُاّلَذيُبلفَ ُالحّجَوالُإعراُبرواااتك
ماُينّزلُعليهمُمَنُآيَاتُهللاُوالُيحَزنهمُرَّلُالفايةُوتّم ُنعمةُهللاُعليهمُوعلىُاّلذينُهمُموقنونُب

نََكمرهمُهمُمَنُقبََلُُوهاُأنفسَهمُوكََذلوُكََانواُأنُيفعلَونُبََذلوُأمرنََاّلَذينهمُكفََرواُبهَاُبعََدماُااََتيرنتا
ُبالفضلُليكونّنُمنُاّلذينهمُكانواُبكمرُهللاُهمُعاملون.ُحينّذُ 

34ُُُ–33ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل12ُالجاللشهر4ُُ
ُ

واُقلَوبكمُعَنُذكَرُهَاالءُثَّمُقومَواُعلَىُننَرُهللاُوأمَرهُثَّمُخَذواُأنتمُياُجندُهللاُطّهُرُ...ُ
ةُولَنُلمشركينُوماُيرولونُألّنُاليَومُمَاُبرَيُلهَمُمَنُحّجَكتابُهللاُبرّوةُمنُعندناُوالُتلتفتواُإلىُا

ينفعهمُشَيءُإاّلُضَربُاألعنَا ُمَنُاَيوفُهللاُالعزيَزُالمرتَدرُالّسَّصارُتَاهللُأنَتمُيَاُمَألُاألحبَابُ
لوُتشربونُمنُهذاُالككسُاّلتيُتنرطعُبهاُالّنفوسُعنُكّلُمَاُاَواهُويَرفعهمُإلَىُمرَامُلَنُيصَاَفنَّهمُ

ارُفَهللاهللاُاّلَذيُالُإلَهُإاّلُهَوُهمُوالُكثَرةُالفّجَتُُاتُواألرضُولَنُيضَّطرَبنَّهمُقّلَاُفَيُالّسَمُوعمُُّشيءُ 
بَهُهللاُعلَىُبَهُهللاُعلَىُمائَةُألَ ُولَوُازدادُفَيُحّبَهُليفلُِّلوُيرومُواحدُمنكمُعلَىُننَرةُأمرنَاُليفلُِّ

اَََّكانُُتردرّنُبَََهرةُفَََيُكََّلُاألشَََطارُليسَََالرَََدُ ُروحَُُمََنُفَََيُالّسَََمواتُواألرضُكَََذلوُنفصنََاُحينَََّذُ 
اّلَذينُكانَ ُُبَارئهمُفَيُكَّلُليَاليُوأنهَار.ُثَّمُاعلمَواُبَكنُُّّنُهللاَُالفردوسُفيُأّيُشَطرُكَانُويننَرُُ

ّنُملكََوتيُألّنُهللاُقََّدسُهََذاُّنُأنُيََدخلُُمتعّلرََةُبشََيءُعّمََاُفََيُالّسََمواتُواألرضُلََنُيرََدرُُقلََوبهمُ
ُالمرامُعنُدونهُوجعلهُموطنُاألبرار...ُ

46ُُ–45ُص،4ُقلمُأعلىُ آثارُ
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ُ
ُنيسان/أبريل13ُالجاللشهر5ُُ
ُ

أنُارتنمَواُُوالُتَدعواُزمَامُعرفَانكمُبيَدُأحَدُ ُالفرقَانُ...ُقلُياُقومُالُتفعلواُكماُفعلواُأّمةُُُ
الفضلُفيُتلوُاألّيامُثّمُبعيونكمُفاشهدون.ُوإذاُتتلىُعليكمُآيَاتُرّبكَمُالُتنرلبَواُعلَىُأعرَابكمُوالُ

فَيُكَّلُُحَ ُُبُِمُيستهزئون.ُأنُياُذبَي ُقَدُذُُعلىُمراعدهُُثمُّّنُمنُاّلذينهمُيعترضونُبآياتُهللاتكونُُ
ذبََي ُالربََلُإذاُُحََينُفََيُعشََرينُمََنُالّسََنينُوالُيعلََمُذلََوُإاّلُرّبََوُالعزيََزُالمحبََوبُثََّمُاعلََمُبََكنُّ

مشهدُالفناُجاءهُالفداءُمنُاماءُالبَداءُوهَذاُالَّذبي ُمَاُقبَلُالفَداءُوذبَ ُبسَيتُالبفضَاءُمَنُأرادُ
ّلذينُالُيشعرونُماُيفعلونُوإّنَوُلَوُترَّدسُالمن َرُعَنُإشَاراتُالبشَرُوتنَعدُإلَىُارُاهاالءُالفجُّ

ُرينعلَىُرمَ ُالّنفَا ُفَيُشَطرُاآلفَا ُوتبكَيُعليَهُكبكَاءُالعاشَُامن رُاألكبرُلتشهدُرأاهُمرفوعُ 
ُمحبوب...ُاّلذينُمنعهمُمراديرُالرضاءُعنُالورودُعلىُمرعدُعزُّ 

116ُُ–115ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل14ُُالجاللرُشه6ُ
ُ

...ُأنُيَاُمحّمَدُااََمعُنَداءُرّبَوُعََنُهَذاُالمرَامُاّلََذيُلَنُينَلُإليََهُأيَديُالممكنََاتُوالُُ
ََََدةُالموجََََوداتُوالُحرََََاي ُاّلََََذينهمُنعسََََواُفََََيُأقََََّلُمََََنُآنُفََََيُهََََذا المرََََّدسُالعزيََََزُُاألمََََرُأفّ

ََ مُأنََ ُالُتلتفََ ُإليََهُوالُبََكخالقيُبحيََمُلََوُيبسََحُعليَوُأحََدُأيََاديُالّ لََُاالمسَتور...ُوكََنُمتصّلر 
ََُالعزيََزُالرّيََوم.الرََادرُُتعتََرضُبََهُدنُحكمََهُإلََىُرّبََو تََاهللُهََذاُمََنُُاكََنُفََيُكََّلُاألحََوالُم لوم 

عَنُكَّلُُاجّيتيُوالُيعرفهاُإاّلُالمصلنونُثّمُاعلمُبكّنُتَكّوهُالم لَومُحَينُاصَطبارهُألعَّزُعنَدُهللا
كََّلُاألمََورُعلََىُهللاُرّبََوُوإّنََهُيكايََوُُعمََلُلََوُأنََتمُتعلمََونُأنُاصََبرُفيمََاُيََردُعليََوُفتوّكََلُفََي

 ُويصل ُويحف وُفيُكن ُأمَرهُوحنَنُواليتَهُوإّنَهُمَاُمَنُإلَهُإاّلُهَوُلَهُالصلَ ُلُِعنُضّرُماُخُُ
واألمرُوكّلُبهُيستننرونُوإنُيفتبَوُنفَوُأنَ ُالُتفعَلُبَهُكمَاُفعَلُلَّاّلُتكَونُمثلَهُثَّمُأعَرضُ

ّدسُالمرفَونُكَنُبَينُالّنَاسُكَتاللُالمسَوُلتفَوحُعنهُوتوّجهُإلىُخباءُالردسُفيُهذاُالّسراد ُالمر
ُمنوُروائ ُالردسُبينهمُلعّلُتجذبهمُإلىُفناءُقدسُمحبوب...ُ

61ُُُ–59ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل15ُُالجاللشهر1ُُ
ُ

...ُقلُأنَتمُيَاُمَألُالبيَانُلَنُينطَ ُروحُالّتبيَانُفَيُقلَوبكمُإاّلُبعَدُحّبَيُوهَذاُمَنُأصَلُُ
ويفنَلُُقلُياُمَألُالفرقَانُتَاهللُقَدُجَاءكمُالحَّ ُومَاُيفَّر ُبَهُاألديَانُأنتمُمنُالموقنين.الّدينُإنُ

ُتضََربواُعلََىُبَهُبََينُالحَّ ُوالباطََلُاّترََواُهللاُوالُتكَونّنُمََنُالمعرضََينُقَلُأنُيََاُأهََلُالكنَائوُال
ينُاقوسُاألع ََمُفََيُهََذاُالّنََاقورُاّلََذيُظهََرُعلََىُهيكََلُاآليََاتُبََينُاألرضََالّنََاقوسُبمََاُظهََرُنََ

لََ ُاآليََاتُوالّسََمواتُوينََّ ُبََالحّ ُعلََىُهََذاُاالاََمُالمشََر ُالّ ََاهرُالّلميََعُقََلُإّنََهُهََوُاّلََذيُنزُّ
رُكّلُاأللواحُب ذنهُويشهدُبذلوُمَاُيفَوحُمَنُهَذاُالمسَوُاّلَذيُجَر ُعَنُعَينُالكَافورُبكمرهُواطُّ

ََهُلينطََ ُفََيُكََّلُحََينُبآيََاتُاّلتََيُيعجََزُعنهََاُعُمََنُهََذاُالرلََمُاألقََدمُالرََديم. رََولُالعرََالءُقََلُإّن
دتمُبَهُفََيُكتََبُهللاُإنُأنََتمُمََنُالعََارفينُوهََذاُمََاُِعََقََلُهََذاُمََاُوُُُوعرفَانُالعرفََاءُوأفََّدةُالبََالفين.

ُّر ُبهُإلىُأبدُاآلبدين...حَُفيُأزلُاآلزالُويُُُ ُبهُالح ُ رُِّحُُ
61ُُُ–66ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل16ُُشهرُالجالل8ُ
ُ

ُيفَكظهرُعليَهُآللَُالُ إنُوجَدتُمرَبنُفيُالّسمواتُواألرضُ...ُبّلغُأمرُموالكُإلىُكّلُم
َحكمةُهللاُرّبَوُفيمَاُألرَاكُالَّروحُوكَ رضُعنَهُفتوّكَلُعلَىُفَكعُانُمَنُالمربلَينُوإنُوجَدتُمعرض 

لُعليَهُجنَودُالَوحيُليومُشفتاهُفيُذكَرُااَمُرّبَهُلينَُزهللاُرّبوُورّبُالعالمين.ُتاهللُالحّ ُمنُيفت ُا
مَنُالّنَورُوكَذلوُقَّدرُفَيُُاألعلىُبنحائ َُُّنُعليهُأهلُمإلُُوينُزُليمعنُمشر ُااميُالحكيمُالع

ّنُّنُفََيُاألرضُويننََرُُجبََروتُاألمََرُمََنُلََدنُعزيََزُقََديرُوهللُخلََ ُاََراد ُالرََّدسُمبََادُي هََرُُ
بَََينُّنُالصالئَََ ُأجمعَََين.ُأولَََّوُيرَََومُُُمعهَََمُكَََلَُُّّنُمَََنُأحَََدُولَََوُيحَََاربنُّهَََذاُاألمَََرُولَََنُيصَََافُُ
ُإلىُصراحُهللاُالعزيَزُالحميَد.ُأنُاقتَدُِبكعلىُندائهمُويدعونُالّناسُهللاُُنُّرُُالّسمواتُواألرضُويذكُُ

بهَاالءُوالُتصَ ُمََنُأحَدُوكََنُمَنُاّلََذينُالُيحَزنهمُضوضَاءُالّنََاسُفَيُاََبيلُبَارئهمُوالُيمََنعهمُ
ُئمين...ةُالالُّلوم

119ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ

ُنيسان/أبريل11ُُالجاللشهر9ُُ
ُ

فَيُالبكاَاءُوتوّكلَواُعلَىُرّبكَمُزنَواُعّمَاُوردُعلينَاُثَّمُاصَبرواُ...ُقلُيَاُأهَلُالبهَاءُالُتح
الكبريَاءُوالُتلتفتَواُُالّرحمنُالَّرحيمُثَّمُاركبَواُعلَىُاَفينةُالحمَراءُبااَميُاألبهَىُواَيرواُفَيُبحَور

ََكََواُفََيُرمََراتُالفنََاءُإاّلُمََنُتمّسََوُبهََذاُالفُُلُِتََاهللُكّلكََمُهُُإلََىُأهََلُاألرضُوالّسََماءُ وُالمرََّدسُل 
ّطالعكَمُبمَاُإاّلُاالعزيَزُالمتَينُوإّنَاُلَوُنلرَيُعلَيكمُمَاُيحَزنُبَهُفَاادكمُلَمُيكَنُمرنَودناُالمحكمُ

نََاءُأحََدُمََنُأحّبََائيُوردُعلينََاُمََنُمبادنََاُوإاّلُفواّلََذيُبيََدهُنفََوُالبهََاءُبعوضََةُاّلتََيُيطيََرُفََيُفُِ
ََ ُاكََانُرّبََوُقََادرُ وُواحََدُكََذلوُفَُعلََىُهََاالءُومََثالئهمُبََلُلََوُيكذنهََاُهللاُليبّلََغُكّلهََمُبََنَُُاليكََونُرالب 

فََيُإلََىُشََطرُالرضََاءُُانََاظرُ صََبرناُواََترناُبمََاُكّنََاُُعلََىُالعََالمينُولكََنُاعلََىُكََّلُشََيءُومرتََدرُ 
حّجَةُهللاُعلَىُخلرَهُوبرهانَهُعلَىُُلعُبهُأحدُمنُالصالئ ُأجمعين.ُوليتمُّجبروتُا،مضاءُوماُاطُّ

ُيد.برّيتهُودليلهُألهلُمملكتهُوإّنهُلهوُالحاكمُعلىُماُيشاءُيحكمُكيتُيُر
132ُُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل18ُُالجاللشهر11ُُ
ُ

مََنُرشََحاتُبحََرُالرضَََاءُثََّمُاذكََرواُهَََذاُّاُعلَََيكمُ...ُقََلُيََاُقََومُفاصَََبرواُعلََىُمََاُرُُ
الجمََالُاّلََذيُوقََعُفََيُبََّرُالّ لمََاءُبمََاُاكتسََب ُأيََديُاألشََفياءُفتوّكلََواُفََيُكََّلُاألمََورُعلََىُهللاُ

ََذيُخلركََمُبََكمرُمََنُعنََدهُ صتلفََواُبيََنكمُأنُإّيََاكمُأنُالُتُاعََنُكََّلُمشََركُمََردودُ يحراََكمُُوإّنََهاّل
ُاهللاُوأمََرهُوكونََواُكََنفوُواحََدةُتََاهللُهََذاُأحََّبُعنََدُرّبكََمُعََنُكََّلُأمََرُمحبوب ََّتحََدواُعلََىُحََّبُا

ََََ إّيََََاكمُعََََنُالفسََََادُإّيََََاكمُُاوبَََذلوُتضََََطربُأركََََانُالمشََََركينُوينكسََََرُظهََََرُكَََّلُفََََاجرُمبفوض 
ءُهللاُعلَىُأرضَهُوأمنائَهُفَيُ.ُكونواُأدالُّاسُمرفوعُ قدإلىُادرةُُبذلوُيرجعُالّضرُُّواالختالفُألنُّ

ُانَحتمُبَهُمَنُقلَمُعَّزُمشَهودُ وعليَهُويبرَىُلكَمُمَاُنُُبالدهُتاهللُالحّ ُفسوفُيفنىُالملوُومَاُفيَهُ
عَنُكَّلُمَاُالُعَنُكَّلُدنَوُُوُامطّهَرُ دكمُهللاُقّداواُأنفسكمُعنُكّلُماُيحد ُبهُالّنفا ُبينكمُليشهَُ

كذلوُوّصاكمُقلمُالَّرحمنُحَينُاّلَذيُأحاطتَهُُاقدسُممنوعُ أمرتمُبهُفيُألواحُوهذاُماُيحّبهُرضاهُ
ُ.امنُكّلُاألشطارُوكفىُباهللُعلىُذلوُشهيدُ ُاألحزان

136ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 36 

ُ
ُنيسان/أبريل19ُُشهرُالجالل11ُ
ُ

ُيثبَ ُأمَرُُُالُتضَطربُثَّمُااَترمُألّنُبَذلوُافيُأمَريُإذُ ُا...ُوإّنوُإنُوجدتُنفسوُوحيدُ 
األمَرُومَنُدونهَمُحنَاةُاألرضُوالُبَّدُأنُُئهللاُإنُأن ُمنُذيُبنرُمنيرُألّنُأحّبَائيُهَمُلَّال

خيََرُمََنُألََ ُألََ ُنفََوُمََنُُعنََدُهللايكََونُالحنََاةُأزيََدُعََنُلالََاُقََدسُثمََينُوواحََدُمََنُهََاالءُ
فَيُرضَاُأتضَحوُياُدونهمُكماُأّنُقطعةُمنُالياقوتُخيرُمنُأل ُجبالُمنُحجرُمتين...ُوقلُ

رََدمُبمََاُوردُعليََهُمََنُضََّرُالّشََياطينُأتسََكنُعلََىُمراعََدُالّراحََةُنفسََوُبعََدُاّلََذيُتبكََيُعيََونُال
منُلدغُالّث بانُفيُكّلُاألّيامُبلُفَيُكَّلُحَينُأنُيَاُرضَاُقَمُعلَىُُاوكانُجسدُنفوُهللاُمضطربُ 

قََلُإّنُ...ُاألع ََمُفََيُألََواحُقََدسُحاََيبُألّنََوُااََمُُُاألمََرُثََّمُاننََرُرّبََوُوالُتنََبرُأقََّلُمََنُآنُ 
ظهََوريُاََلطنتيُوحّجتََيُنفسََيُودليلََيُجمََاليُوجنََديُتََوّكليُوحزبََيُقََدرتيُوبرهََانيُقيََاميُفََيُ

بلََةُالعََالمينُفَََيُأّيََامُاّلتَََيُقامََ ُعلَََّيُالملََلُوالََّدولُومَََنُدونهمََاُجنَََودُاألرضُكمََاُاَََمعتمُمرا
ُوكنتمُمنُالّسامعين...

189ُُُ–188ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل21ُُشهرُالجالل12ُ
ُ

 ُأجمعَينُفَ ُمنَهُروحُالعَدلُفَيُهياكَلُالصاليَ...ُهذاُلوحُفيهُبعمُهللاُاامهُالعادلُون
ُّنُكََّلُعلَىُالعََدلُالصَال ُويحكمََواُعلَىُأنفسََهمُوأنفَوُال بََادُوالُيتجَاوزواُعنََهُعلَىُقََدرليرَومَُ

هيَََاكلهمُبَََوُنريَََرُوقطميَََر...ُأنُيَََاُذلَََوُاالاَََمُإّنَََاُجعلنَََاكُزينَََةُللملَََوكُطَََوبىُلهَََمُإنُيزّينَََواُ
ّدرُلهَمُزينَةُويعدلواُبينُالّناسُبالحّ ُالصال ُويحكمواُبماُحكمُهللاُفيُكتابهُالمحكمُالرديم.ُماُُقَ

اَمائهمُفَيُملكَوتُهللاُالعزيَزُالع َيمُومَنُي هرُالطنتهمُويعلوُذكرهمُويَذكرُأأحسنُمنوُوبوُ

يَاُمعشَرُُمنَوُإّنَهُعَرّيُبَينُالّسَمواتُواألرضُولَوُيلَبوُحَررُالعَالمين.ُأنُاجعلُنفسهُمحرومُ 
مََنُُالُ أقطَارُالََبالدُكَذلوُنََكمركمُفضَالملَوكُزّينََواُركواَكمُبككاليََلُالعَدلُليستضََيءُمَنُأنوارهََاُ

ََلََدّناُعلََيكمُيََاُمعشََرُالّسََالطينُفسََوفُيُُ يّتكََّونُعلََىُنمََار ُالعََدلُُا هََرُهللاُفََيُاألرضُملوك 
ُجمعين...مُخيرةُخلريُبينُالصالئ ُأاسُكماُيحكمونُعلىُأنفسهمُأولّوُهويحكمونُبينُالنُّ

248ُُُ–245ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل21ُُالجاللشهر13ُُ
ُ

يََاُقلََمُاألبهََىُبّشََرُالمََألُاألعلََىُبمََاُشََّ ُحجََابُالّسََترُوظهََرُجمََالُهللاُمََنُهََذاُ...ُ
هََذاُُافيَاُمرحب َياءُاّلََذيُبَهُأشَرق ُشَموسُاألمََرُعَنُمشَر ُااَمهُالع ََيم،ُالمن َرُاألكبَرُبالّضَ

 ُفضََلُمنيََع،ُهََذاُعيََدُفيََهُزّيََنُكََّلُاألشََياءُبرمََي ُاألاََماءُوأحََاحُعيََدُهللاُقََدُظهََرُعََنُأفََ
يَع...ُلمهذاُعيدُهللاُقدُأشر ُعنُمطلَعُقَدسُُارين،ُفياُمرحبُ الجودُكّلُالوجودُمنُاألّولينُواآلخُِ

تاهللُهذاُعيدُفيهُظهرُجمالُالهوّيةُمنُريرُاَترُوحجَابُبسَلطانُذّلَ ُلَهُأعنَا ُالمنكَرين،ُفيَاُ
اَلطانُفَعُالرلَمُعَنُاألشَياءُبمَاُظهَرُهذاُعيدُفيَهُرُُُقدُظهرُبسلطانُع يم،ُهذاُعيدُهللاُامرحبُ 

ُابُاألاَماء،ُإذُ ءُبماُظهَرُاَلطانُالرَدمُعَنُخلَ ُحجَاعنُاألشياع يم،ُهذاُعيدُفيهُرفعُالرلمُ
واُفََيُأنفسَكميَاُأهَلُا،نشَاءُُاَ فَ ُروحُالحيََوانُبمَاُمَّرتُنسَائمُالففََرانُعلَىُهياكَلُاألكَوانُونُُُر 

هَذاُعيَدُهللاُقَدُظهَرُعَنُمطلَعُقَدسُلميَع،ُإّيَاكمُأنُتجَاوزواُعَنُحكَمُُالمين،ُفيَاُمرحب َفيُالعا
ُااألدبُوتفعلََواُمََاُتكرهََهُعرََولكمُورضََائكمُهََذاُمََاُأمََرتمُبََهُمََنُقلََمُهللاُالمرتََدرُالرََديرُفيََاُمرحب ََ

ُهذاُعيدُهللاُقدُظهرُعنُأف ُفضلُمنيع...
131ُُُ–136ُصاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُنيسان/أبريل22ُُشهرُالجالل14ُ
ُ

بالحّ ُبحيَمُخَتمُفيَهُالّنبَّوةُُ...ُقلُياُمألُالفرقانُتفّكرواُفيُكتابُاّلذيُنّزلُعلىُمحمدُ
بحبيبَََهُإلَََىُيَََومُالفيامَََةُوهَََذهُلفيامَََةُاّلتَََيُفيهَََاُقَََامُهللاُبم هَََرُنفسَََهُوأنَََتمُاحتجبَََتمُعنهَََاُكمَََاُ

اُ،ُقَلُأمَامفروق َ،عَراضُدُمنُقبلُوكنتمُفيُبحورُالجهَلُوااحتجبواُمللُاألرضُعنُقيامةُمحمُّ
عَََنُأفَََ ُالجَََاللُأرمضَََتمُعيَََونكمُوعَََدتمُبلرَََاءُهللاُفَََيُأّيامَََهُفلمَََاُجَََاءُالوعَََدُوأشَََر ُالجمَََالُ

ََوحُُ ُا،ُقََلُأمََاُنََّزلُفََيُالفرقََانُبرولََهُالحََّ ُكََذلوُجعلنََاكمُأّمََةُواََطُ اشََرتمُفََيُأرضُالحشََرُعمي 
هُاآليََةُبََكهواِءُأنفسََكمُوكنََتمُرتمُهََذ،ُوفّسََالتكونََواُشََهداءُعلََىُالّنََاسُويكََونُالّراََولُعلََيكمُشََهيدُ 

ََُاموقن ََ لََتمُإيرََانكمُبََذلوُأوُّهللاُوالّرااََصونُفََيُالعلََمُومََعُبمََاُنََّزلُبََالحّ ُالُيعلََمُتكويلََهُإاّلُُامعترف 
ااَصينُفَيُالعلَمُ،ُوقمتمُبَا،عراضُوا،نكَارُللرُّارتمُبعدُاّلذيُكنتمُعنُذلوُممنوعُ كلماتُهللاُوفسُّ

ُاكتسََب ُأيََديكمُوبمََالكََمُوبمََاُُ،ُفََكفُّ انََتمُبكعمََالكمُمسََرورُ بََلُترتلََونهمُكمََاُقتلتمََوهمُمََنُقبََلُوك
ُفيُأمرُهللا...ُنوُنت 

118ُصاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُنيسان/أبريل23ُُشهرُالجالل15ُ
ُ

علََ ُمََوطيءُقََدمُهللاُومرََّرُجُُهََوتُطََوبىُلََوُيََاُنااََوتُبمََاُ...ُهََذاُيََومُفيََهُيرََولُالالُُّ
عليَوُمحبَوبُالَّرحمنُاّلَذيُبَهُوعَدُمَاُُااَتررُّلوُالفداءُبماُعرشهُالع يمُويرولُالجبروتُنفسيُ

َََذيُتضَََّونُعرفَََهُبَََينُكَََانُومَََاُيكَََون،ُ هَََذاُيَََومُفيَََهُااَََتعطرُكَََّلُعطَََرُمَََنُعطَََرُقمَََي ُاّل
واُيََاُمََألُاألعلََىُيََوانُمََنُفََمُمشََّيةُالََّرحمنُهّلمََواُوتعََالَُيََومُفيََهُفََاضُبحََرُالحَُالعََالمين،ُهََذاُ

مَنُالعَارفينُوهَذاُم هَرُالكنَزُالمصَزونُُباألرواحُوالرلوب،ُقلُهذاُمطلعُالفيبُالمكنونُلَوُأنَتم
محبوبُماُكانُوماُيكونُلوُأنَتمُمَنُالمربلَين...ُقَلُيَاُمَألُا،نشَاءُإنُأنتمُمنُالراصدين،ُوهذاُ

سَََواُفَََيُهَََذاُالبحَََرُاّلَََذيُفيَََهُاَََترُلَََّالئُوتفمُّدعَََواُمَََاُعنَََدكمُبااَََميُالمهَََيمنُعلَََىُاألاَََماءُ
كَمُمَنُعنََدهُأّمُالكتَاب،ُقَدُأتََىُالمحبَوبُبيََدهُ ُبااَميُالَّرحمن،ُكََذلوُيعّلمالحكمَةُالّتبيَانُوتمََوُّ

ُاليمنىُرحي ُاامهُالمصتوم،ُطوبىُلمنُأقبلُوشربُوقالُلوُالحمدُياُمنّزلُاآليات...
151ُُُ–155ُصاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُنيسان/أبريل24ُُشهرُالجالل16ُ

ُ
لعيَََدُدواُفَََيُأنفسَََكمُفَََيُهَََذاُامَََألُالع مَََةُفَََيُاَََراد ُالكبريَََاء...ُعّيَََقَََلُيَََاُأهَََلُُو...ُُ

بصضَونُمحبَوبُفيهُيسريُهللاُبنفسهُرحي ُاألطهرُعلَىُاّلَذينُهَمُقَامواُلَد ُالوجَهُاألكبرُاّلذيُ
مَنُاَندسُالَّرحمنُبمَاُظهَرُوأشَر ُثَّمُطلَعُوأبَر ُثّمُأجسادكمُُثّمُزّينواُأنفسكمُمنُحررُا،يران

قَلُتَاهللُُتفرهَون،واألرضُإنُأنَتمُمنُفَيُالّسَمواتُنورُعنُمشر ُالجبينُواجدُعندُظهورهُكّلُ
شَََهدُهللاُويكَََونُمَََنُشَََهدُبفيَََرُمافَََيُا،بَََدانُومَََنُأقَََّرُبفيَََرُذلَََوُالحَََّ ُمَََاُظهَََرُكَََّلُشَََبههُ
 ُالالهَوتُوحرائرهَاُوبعثَ ُهياكَلُأهَلُل َ ُخَُِلَمحفَو،،ُقَلُبهَذاُالّنَورُخُُالمشركينُفيُألواحُعَّزُ

أحَدُإاّلُمَنُشَاءُُوذواتهاُوبهُخل ُهللاُعوالمُالُلهاُمنُبدايةُوالُمنُنهايةُوماُاّطلَعُبهَاُالجبروت
ََهُكََذلوُنلرََيُعلََيكمُاألاََرارُلعََّلُأنََتمُفََيُآثََارُهللاُتتفّكََرون،ُقََلُهََذاُلنََورُقََدُخضََع ُعنََدُ رّب
تجليهُكّلُاألعنا ُواجدتُلد ُظهورهُأرواحُالمرربينُثّمُأفَّدةُالمرّداَينُثَّمُحرَائ ُالمسَّبحينُثَّمُ

ُمكرمون...مبادُ
161ُُ–161ُصاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُنيسان/أبريل25ُُجاللشهرُال11

ُ
اُعّمََاُفََاتُعََنكمُمََنُزخََارفُ...ُوأنََتمُيََاُمََألُالبيََانُفاصََبرواُفََيُأّيََامُالفانيََةُوالُتجزعََُوُ

،ُثَّمُاعلمَواُبَكّنُقَّدرُلكَّلُاوالُتفزعواُعنُشدائدُاألمورُاّلتيُكان ُفيُصحائ ُالردرةُمرَدورُ ُةالّدني
محّمدُراَولُهللاُمَنُقبَلُُعلىُإاّلُالّنبرُوهذاُماُقضيُحكمهُاالحسناتُفيُالكتابُجزاء ُمحدودُ 

قمََي ُالمراََلينُُاعلمََواُبََكّنُهللاُجعََلُالّنََبرىُالّنََابرونُأجََرهمُبفيََرُحسََاب...ُثََّمُوإّنمََاُيََوفُّ
بحيََمُمََاُبعََمُمََنُنبََّيُوالُمََنُراََولُإاّلُوقََدُزّيََنُهللاُهيكلََهُبََرداءُالّنََبرُلينََبرُفََيُأمََرُهللاُ

لُاألمََرُبََكنُينََبرُفََيُنفسََهُأوُُّابرُفََي،ُوينبفََيُللّنََالُ وبََذلوُأخََذُهللاُالعهََدُعََنُكََّلُنبََّيُمراََُو
ّنُفََيُبحيََمُيمسََوُنفسََهُعََنُالبفََيُوالفحشََاءُوالّشََهواتُوعََنُكََّلُمََاُأنهََاهُهللاُفََيُالكتََابُليكََونَُ

،ُثََمُينََبرُفََيُالباليََاُفيمََاُنََزلُعليََهُفََيُاََبيلُبارئََهُوالُيضََطربُااأللََواحُمََنُالّنََابرينُمكتوب ََ
ُويكونُفيُدينُهللاُمستفيما...ُوتُا،مضاء ُأبحرُالردرُفيُجبُروتموُُّعندُهبوبُأرياحُالرضاء

115ُصاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُنيسان/أبريل26ُُجاللشهرُال18ُ

ُ
قدُطلعُجمالُالردسُعَنُخلَ ُالحجَابُوإّنُهَذاُلشَيءُُعجَاب،ُواننَعر ُاألرواحُمَنُ

بَابُوإّنُُعجَاب،ُثَمُأفاقَ ُوطَارتُإلَىُاَراد ُالرَدسُفَيُعَراُالفُُِنارُاالنجَذابُوإّنُهَذاُألمَرُ 
رَابُوتعَالىُجمََالُبَدنُُعجَاب،ُوأشََرق ُلسَّرُُعجَاب،ُقََلُكشَف ُحَورُالبرَاءُعََنُوجههَاُالنُُِّهَذا

أنََوارُالوجََهُمََنُاألرضُإلََىُالّسََحابُوإّنُهََذاُلنََورُُعجََاب،ُورمََ ُبلحاظهََاُرمََيُالّشََهابُوإّنُ
هَََذاُلرمَََيُُعجَََاب،ُوأحرقَََ ُبنَََارُالوجَََهُكَََّلُاألاَََماءُواأللرَََابُوإّنُهَََذاُلفعَََلُُعجَََاب،ُون َََرتُ

هياكَلُالوجَودُُثَمُرَابُوإنُاهتَّزتُُافُُعجَاب،ُإذُ ىُأهَلُاألرضُوالتَّرابُوإّنُهَذاُلطَرُ فهاُإلبطرُ 
رََابُوإّنُهََذاُللََونُالّشََعرةُالّسَوداءُكطََرازُالََّروحُفََيُظلمَةُالعُُثَمُظهََرتُمنهََاُهَذاُلمََوتُعجََابُ

ُُعجَََاب،ُواَََطع ُمنهَََاُروائََََ ُالَََّروحُواألطيَََابُوإّنُهَََذاُلمسََََوُُعجَََاب،ُبيَََدهاُاليمنَََىُالصمََََر
العّشََََا ُمحمََََّرُُهََََاُبََََدمفََََيُاليسََََر ُقطعََََةُمََََنُالكبََََابُوإّنُهََََذاُلفضََََلُُعجََََاب،ُوكفُ الحمََََراءُُو

ُضابُوإّنُهذاُألمرُُعجاب.وخُُ
138ُصاألّيامُالّتسعة،ُ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 44 

ُ

ُنيسان/أبريل21ُُشهرُالجالل19ُ
ُ

إّنيُأناُهللاُالُإلهُإاّلُأناُالّرحمنُالَّرحيمُإّنَيُأنَاُهللاُالُإلَهُإاّلُأنَاُالّسَلطانُالع َيمُإّنَيُأنَاُ
مََنُعنَديُوأنَاُالمرتَدرُعلَىُمَاُأشَاءُوأنََاُُارَ ُالموجَوداتُبَكمريُوذرئَ ُالممكنَاتُجَودُ لُِالَذيُخُُ

هللاُُهَذاُلجمَالُُُالعليمُالحكيم.ُوبكمريُأشرق ُالّشموُعَنُأفَ ُالّسَماءُورّنَ ُعنَدليبُالرَدسُبَكنُّ
مُفََيُفََيُنااََوتُالبََداءُوظهََورُهللاُفََيُملكََوتُالعلََىُوبطََونُهللاُفََيُجبََروتُالبرََاءُواََاذ ُالرََد

ََُهََذاُالرمََي ُالمنيََرُالبيضََاءُكََذلوُكنََ ُمََنُأّولُكََلُّ ََُاباقي ََُاصََمدُ ُاوتََرُ ُاأحََدُ ُافََردُ ُاأّولُإله  ُادائم 
َََ َََُاعزيَََزُ ُامرتَََدرُ ُامريَََدُ ُاحي  َََُاوأكَََونُاَََلطانُ ُاقّيوم  َََُاملك  َََُاحكم  َََُاأبَََدُ ُالُ أُزُاقَََادرُ ُاعالم  َََُاحي  َََُادائم  ُاكائن 

ُ.ُامعبودُ 
ُ)المردمة(4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ

ُنيسان/أبريل28ُُجمالشهرُال1ُ
ُ

ُالعلََيمُُِبََمُأوُينطََ ُبََينُيََديناُالُفََوُنفسََيُالعزيََزُُِوأليرََولُلََمُُكََانُمََنُذيُروحُ ...ُهََلُ
وخضَع ُالعزيَزُالجميَلُُالعزيَزُالجميَلُوخضَع ُكَّلُاألعنَا ُلسَلطانيَُُقابُلَوجهيَُالرُُّذّل ُكلُ 

ّمُا،بَرةُوُي هَرُأقَلُمَنُُاَنزُفيُهذاُالفالمُمَنُلحَنُلَالعزيزُالمنيع.ُقدُكُُُاألعنا ُلسلطانيَُُكلُّ
هُالوجَََوهُلهَََذاُالجبَََالُوتنَََفّرُاألورا ُوتسَََرحُاألثمَََارُمَََنُاألشَََجارُوتصَََّرُاألذقَََانُوتتوّجَََُكُّلتنَََد

الّنَارُفَيُهيَّةُالّنَورُومَّرةُتشَهدهُعلَىُهيَّةُاألمَوا ُفَيُهَذاُالبحَرُُالملوُالذيُتجدهُعلَىُهيكَل
إلَىُأفنانهَاُُثَمُّلكبريَاءُوارتفعَ ُأرنَانهاُالمّوا ُومّرةُتشهدهُكالّشجرةُالتيُأصلهاُثاب ُفيُأرضُا

ع يم،ُومّرةُتجدهُعلىُهيكلُالمحبوبُفَيُهَذاُالرمَي ُالَذيُُامرامُالذيُصعدتُعنُوراءُعُر
يننََعرونُفََيُأرواحهََمُإاّلُمََنُأتََىُُالَنُيعرفََهُأحََدُمََنُالصالئََ ُأجمعََين.ُولََوُيريََدونُعرفانََهُإذُ 

ُرّبهُبرلبُاليم...ُ
3ُُُ–2ُصُ،4آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُنيسان/أبريل29ُُجمالهرُالش2ُ

ُ
أخذُفرحُهللاُكّلُمَاُاَواهُفَّوُالَّروحُاألع َمُشَفتيهُمَّرةُأخَر ،ُنَاد ُوقَالُيَاُأهَلُفلّماُ...
مواتُواألرضُثَََمُيَََاُأهَََلُجبَََروتُاألمَََرُوالصلَََ ُطَََوبىُآلذانكَََمُبمَََاُاَََمع ُآيَََاتُملكَََوتُالّسَََ

َََرُفااَََتمعواُحَََديمُالبعَََدُوالفَََرا ُبمَََاُأرادُأنُيصَََر ُُاالوصَََلُوالوصَََال،ُإذُ  عَََنُشَََطرُالعَََرا ُنّي
داءُاَّكانُاألرضُالفرا ُبماُأّكدُهذاُالميثا ُفَيُأورا ُهللاُالمرتَدرُالعلَيمُالحكَيم.ُقَدُفَزنُبهَذاُالّنَ

والّسََماءُوارتفَََعُضََجيجهمُثَََمُصََريصهمُعلَََىُشََكنُخَََّرتُالوجََوهُعلَََىُالتََّرابُبحَََزنُع ََيم.ُفيَََاُ
ََ لفيََبُوالشََهودُوبلفََواُفََيُتلََوُداءُمََألُامََنُهََذاُالفََرا ُاألصََعبُالع ََيم،ُوتحّيََرُبهََذاُالّنََُاعجب 

مَنُهَذاُُاالحالةُإلىُمرامُنس ُالكافُركنهاُالّنونُوالحبيبُجمالُمحبوبهُالعزيزُالحميَد،ُفَواُحزن َ
كَ ُكََّلُالرضَاءُالمثبَ ُالمبَين.ُفلّمَاُبلَغُاألمََرُإلَىُهَذاُالمرَامُتحَّركُجمََالُالرَدمُفَيُنفسَهُوتحرُّ

ُقيامةُالع مىُبينُالّسمواتُواألرضين...األشياءُفيُاّرهاُوجهرهاُإلىُأنُقامُوقام ُبفيامهُ
169ُُُ–168ُصاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُنيسان/أبريل31ُُجمالشهرُال3ُ

ُ
فيُقمي ُأخَر ُوإّنَهُاَّميُفَيُملكَوتُاألاَماءُُ...ُقلُياُمألُالبيانُتاهللُقدُظهرُعليُّ

كَلُالفَالمُاالاَمُاّلَذيُظهَرُعلَىُهيبالحسينُوفيُجبروتُالبراءُبالبهاءُوفيُالهوتُالعماءُبهذاُ
دُظهَرُم هَرُالرَدرُفَيُهَذاُالمن َرُ.ُقلُيَاُمعشَرُالبشَرُتَاهللُالحَّ ُقَفتباركُهللاُأحسنُالصالرين

تفَّرونُون َر.ُقَلُيَاُمَألُالمشَركينُبَكّيُجهَةُُاألكبرُبطرازُاّلذيُتحّيرتُعنهُأفّدةُكَّلُذيُذكَاءُ 
األنََور.ُقَلُتََاهللُإّنََهُُيُّالَّدرُّإاّلُبََكنُينرطَعُعّمََاُعنَدهُويتمّسََوُبهَذاُالحبََلُُمفَرُُّيكَنُألحََدُ بَاهللُلََمُ

أدهَىُُهمسَتترُوإّنَهُلرهَرُهللاُعلَىُالمشَركينُوإّنُقهَُرآليةُالكبر ُبينكمُوجمَالُهللاُفَيكمُوإّنَهُلسَّرُ
واُإلََىُهللاُرّبكََمُوالُتشََركواُبََهُبواُبآيََاتُهللاُثََّمُبالرََدر.ُقََلُففََرُّكََذُُّبُهللاُاّلََذينهم.ُقََلُبََهُيعََذُّوأمََرُّ

مرتَدر.ُكَّلُشَيءُُلرَادرُ ُآخرُوإّناُكّناُعلىُكَّلُشَيءُ ُالوُنريدُلننشئُخلرُ قلُإّناُوإّنُإلّيُالمسترّر.ُ
حَديمُُكَر.ُقَلُيَاُقَومُإنُتكفَرواُبهَذهُاآليَاتُفبَكيُّففيُقبضَةُقَدرتناُويعَرفُذلَوُكَّلُذيُعلَمُُو

ُ..ر.مُُآمنتمُبعلّيُمنُقبلُفتبّينواُياُمألُالحُُ
11ُُُ–9ُ،ُص4آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُأّيار/مايو1ُُجمالشهرُال4ُ
ُ

كَمُاألبهَى،ُإّنَهُشَهدُلنفسَهُأنُياُمألُاألرضُوالّسماءُأنُااتمعواُشَهادةُهللاُمَنُلسَانُربُُّ
بنفسهُقبلُأنُترفعُاماءُأمرهُواحابُقضائهُبكّنهمُالُإلهُإاّلُهَو،ُواّلَذيُظهَرُإّنَهُالاَمُاألع َمُ

ّنَهُالُإلَهُالُلنفسَهُبنفسَهُبكثب ُبرهانُالردمُوحّجتهُعلىُمنُفيُالّسمواتُواألرضين،ُشَهدُهللاُُبه
عَنُمطلَعُصَفاتهُالعليَا،ُبَهُدلَعُلسَانُالفجَرُُوواّلذيُأتىُبالحّ ُإّنهُم هَرُأاَمائهُالحسَنىُهو،ُ

وحُاألع ََََمُعنَََدُاَََدرةُالمنتهَََى،ُبكّنَََهُهََََوُالمرنَََودُفَََيُمَََدائنُاألاََََماءُأفَََ ُالبرَََاءُونطَََ ُالَََرُّ
هُلسََببُاألع ََمُلََ ُمََنُاََماءُمشَّيةُرّبكََمُمالََوُاألرضُوالسََماء،ُوإّنََوالمَذكورُفََيُألََواحُاّلتََيُنزُّ

بينُاألممُقدُظهرُلحيَوةُالعَالمين،ُشَهدُهللاُلذاتَهُبذاتَهُقبَلُخلَ ُالممكنَاتُوقبَلُظهَورُاألاَماءُ
رُذاتََهُذيُأتَىُعلََىُاََحابُالرضَاءُإّنََهُلوديعََةُهللاُبيَنكمُوم هََفاتُبكّنََهُالُإلَهُإاّلُهََو،ُواّلََوالّنَ

تُقَرُُّهذيُمنَءُبهَذاُالجمَالُاّلَماشَهدُونَر ُونَدعوُمَنُفَيُاألرضُوالّسَاُحينّذُمنُأفرهُنفيكمُوإنُّ
ُأهلُالفردوس...

166ُصُ،ُاألّيامُالتسعة
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ُ
ُأّيار/مايو2ُُشهرُالجمال5ُ
ُ

َُ حَولُُوليلَةُيطَوفنُُّيَومُاُوفَيُكَلُّ...ُوتوق ُفيُالرضوانُجمالُالرحمنُإثنَيُعشَرُيوم 
لينُاألعلََََىُوالمالئكََََةُالمرََََربينُوأرواحُالمراََََُحََََولُاََََراد ُالع مََََةُوخبََََاءُالعنََََمةُقبائََََلُمََََإ

ودُالشََََياطينُفتبَََاركُهللاُالَََذيُأظهَََرُهَََذاُالرضَََوانُالعزيََََزُأهَََلُهللاُمَََنُجنَََُويحراَََنُُّويحف َََنُّ
لسَََبيلُهَََورُوأكَََوابُمَََنُالسُّأهَََلُررفَََاتُالجنَََانُبكبَََاري ُمَََنُكَََوثرُال ُُّالمنيََع،ُوفَََيُحَََينُينَََزلنُّ

منيََر،ُفتبََاركُهللاُم هََرُهََذاُالفضََلُاألمنََعُُبهََاُأهََلُخبََاءُالمجََدُوفسََطاحُعََزُّ ُهََورُويسََرينُّالطُّ
ضََوانُحمنُوخََر ُعََنُالرُّاُقََامُجمََالُالََرُّكََوبُإذُ ميرََاتُالجلََوسُوأتََىُحكََمُالرُُّاُتََمُّمحََيح،ُفلّمََال

بحانُالَذيُظهَرُبَينُاألكَوانُبسَلطانهُالَذيُااَتعلىُعلَىُوركبُعلىُخيرُالحنَان،ُفتبَاركُالّسَ
ضََوانُوأشََجارهُوأوراقََهُوأثمََارهُوجََدارهُوهََواكهُثََمُأرضََهُواتُواألرضََين،ُفلمََاُخََر ُضََّجُالرُّمالّسََ
حاريُثَََمُكثيبهَََاُوترابهَََا،ُكَََذلوُااَََتو ُجمَََالُالكبريَََاءُعلَََىُنائَََهُوااتبشَََرُأهَََلُالبَََراريُوالّنَََوب
األبهَََىُعلَََىُُرقَََمُمََنُإصَََبعُهللاُالعلََيُّذيُاُالََىُحكَََمُالرضََاءُاّلَََفََرفُالحمَََراءُبمََاُكَََانُنَََاظرُ الرُّ

ُالورقةُالمباركةُالبيضاء...
111ُصُ،ُاألّيامُالتّسعة
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ُ
ُأّيار/مايو3ُُالجمالشهر6ُُ
ُ

لَواُوتهرولَواُيَاُأهَلُلّمواُوتعالواُياُمَألُاألاَماءُثَمُااَرعواُوترربَواُيَاُمَألُاألعلَىُهلُّ...ُهُ
ةُأخَر ُوالُتحرمَواُأنفسَكمُعّمَاُقَّدرُلكَمُفَيُا،نشاءُأنُااَتمعواُيَاُأهَلُاألرضُنَدائيُاألحلَىُمَرُّ

يُاَََواُإنُبيَََديُاليمنَََىُصَََحيفتيُالحمَََراءُوفَََيُاليسَََر ُرحيرَََاألعلَََى.ُأنُان َََرواُثَََمُتفرُُّملكَََوتيَُ
الزلُختمهُبااميُاألبهى،ُتاهللُبهُما ُالبحرُاألع َمُومَّرتُالجبَالُوأخَذتُالَزُُّذيُفوُّاألصفىُالُّ

ذينُكفَرواُبالمبَدءُ ُأراضَيُقلَوبُاّلَوبهُانفطَرتُاَماءُاألوهَامُوانشَرُُّقبائلُاألرضُفيُاألقطار.
اُاآلفَا ُتبَاركُوالمآبُوالحمدُهللُالذيُأامعُأحبائهُحايتُأفنانهُعلىُالّسدرةُاّلتَيُأحاطَ ُظاللهَ

صَراطهُفهمُجمالَهُوطّيَرهمُفَيُهوائَهُوعّلمهَمُوتعالىُمنُأامعهمُندائهُودعاهمُبنفسَهُلنفسَهُوعَرُّ
وألهمهََمُذكََرهُوثنائََهُوأشََرحُصََدورهمُلبيانََهُوقلََوبهمُالاََتوائهُورزقهََمُرحيََ ُوحيََهُوكََوثرُإلهامََهُ

ركُالَََذيُالُيمنعَََهُِشَََُهُهمَََزاتُالمشَََركينُوالواحَََدوأنطرهَََمُبكلماتَََهُإّنَََهُلهَََوُالفَََردُالَََذيُالُيضَََرُّ
ُياطين...الشُّ

315ُُ–314ُصُ،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُأّيار/مايو4ُُالجمالشهر1ُُ
ُ

ََََُ اََََمهُاائيُأنُتنكََََرواُفضََََلُمبََََاديُالحكمََََاءُالََََذينُجعلهََََمُهللاُمطََََالعُ...إّيََََاكمُيََََاُأحّب
رُصَََفيُنائعُواألمََورُاّلتَََيُبهََاُينتفَََعُكََلُّانعُبََينُالعَََالمينُأفررََواُجهَََدكمُلي هََرُمَََنكمُالّنََالّنََ

كّلمُبَالهو ُوا،عَراضُعَنُهللاُمَولىُالَور ُةُهوُالتُّمالحكُبكنُُّجاهلُظنُُّأُعنُكلُّوكبير.ُإناُنتبرُّ
كمََاُنسَََمعُاليَََومُمَََنُبعَََيُالفَََافلين.ُقَََلُأّولُالحكمََةُوأصَََلهاُهَََوُا،قَََرارُبمَََاُبّينَََهُهللاُألّنُبَََهُ

قلمَيُاألعلَىُُنطَ ُبَهلحفَبُبَدنُالعَالمُتفّكَرواُلتعرفَواُمَاُُاااتحكمُبنيانُالّسيااةُالتيُكان ُدرعُ 
لَ ُنزُُّهُكانُتح ُكلمةُمَنُالكلمَاتُاّلتَيأنتمُتتكّلمونُبُأمرُاياايُُّفيُهذاُالّلوحُالبديع.ُقلُكلُّ

ُمنُجبروتُبيانهُالعزيزُالمنيع.
129ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالحكمة
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ُ
ُأّيار/مايو5ُُالجمالشهر8ُُ
ُ

اََمُاّلََذيُبََهُبََينُاألمََمُبهََذاُاالُارُاألع ََمُوكََنُمنادي ََمََدائنُالرلََوبُبهََذاُالََّذكُ...ُاََّصرُ ُ
بَََكعلىُالّنَََيحةُقَََدُأتَََىُالمصتَََارُبسَََلطانُالع مَََةُالفبائَََلُونَََادتُالّنَََصرةُُأخَََذتُالَََزالزلُكَََلُّ

رَديوُمَنُهَذاُالرمَي ُاّلَذيُواالقتدارُلعمريُلوُيتوّجهُأحَدُبرلبَهُإلَىُقبلَةُالوجَودُليجَدُرائحَةُالتُّ
عالمُاحتجبُاليومُوكَمُمَنُجاهَلُاَرنُإلَىُأنُدخَلُُن.ُكمُمبهُفاح ُنفحاتُالرحمنُفيُالّديار

َََهُالفنَََيُالمتعَََال.ُكَََمُمَََنُذيُحكمَََةُمنعتَََهُاالوهَََامُوكَََمُمَََنُصَََبيُّ  رُاألصَََنامُكّسَََُملكَََوتُرّب
بسَلطانُربََهُالمرتََدرُالعزيَزُالعََالم.ُطََوبىُلمََنُأخذتَهُنفحََاتُاآليََاتُعلَىُشََكنُخََر ُاألحجََابُ

اُأوليُاألبنار...ُتوّكلُعليهُفيُكَلُاألمَورُينبفَيُأنُومُأنُان رواُيقامُوقالُياُقومُقدُأتىُالريُّ
اََمُاألّولُفََيُالكتََاب.ُقََدُقضََيناُلََوُولََذرّيتوُمََاُيثبََ ُبََهُيكََونُمََرادكُمََاُأرادهُهللاُألّنََوُأنََ ُاال

هُاليَومُلعمَريُلَوُتعَرفُتصَّرُعلَىُالتَّرابُوترَولُلَوُتََذكركمُفيُا،بَدان.ُإّنَاُقَّدرناُلَوُمَاُالُأدركُ 
ُوُالكائنات...الحمدُياُمنُأحاحُفضل

98ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
ُأّيار/مايو6ُُالجمالشهر9ُُ
ُ

...ُيََاُمََألُاألرضُاعلمََواُانُأوامََريُاََر ُعنََايتيُبََينُمبََاديُومفََاتي ُرحمتََيُلبريتَََيُُ
حَالوةُالبيَانُاّلَذيُظهَرُمَنُفَمُُاألديان.ُلوُيجدُأحدُ ُلُاألمرُمنُاماءُمشّيةُرّبكمُمالوُِكذلوُنزُّ
منُأوامَرهُالمشَرقةُمَنُأفَ ُُاولوُيكونُخزائنُاألرضُكّلهاُليثب ُأمرُ ُحمنُلينف ُماُعندهمشّيةُالرُّ

نُأعََالمُالّننَََرُعلََىُالرَََنُوبهََاُتننَََبُ.ُقََلُمَََنُحََدوديُيمَََّرُعََر فُقمينَََيالعنايََةُواأللطَََاف
لجمَاليُُالبرّيتيُأنُاعملَواُحَدوديُحب َُاواألتالل.ُقدُتكّلمُلسانُقدرتيُفيُجبروتُع متيُمصاطبُ 

ُوجدُعرفُال الُُمحبَوبُمَنُهَذهُالكلمَةُاّلتَيُفاحَ ُمنهَاُنفحَاتُالفضَلُعلَىُشَكنُ طوبىُلحبيب 
توص ُباألذكار.ُلعمريُمنُشربُرحي ُا،ننافُمَنُأيَاديُاأللطَافُإّنَهُيطَوفُحَولُأوامَريُ

ُالمشرقةُمنُأف ُا،بدان...
3ُصُ،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُأّيار/مايو1ُُالجمالشهر11ُُ
ُ

َََ للحيَََوةُمرَََامينُُ...ُفَََاعرفُبَََكنُُّ  َََاهرُالبشَََرّيةُفَََيُجسَََدُالعننَََرّيةُوهَََذاُبُمرَََامُيتعّل
ماء.ُوهَذهُالحيََاةُتفنََىُمعلَومُعنََدُجنابَوُوعنََدُكَّلُمََنُعلَىُاألرضُبمثََلُالّشَموُفََيُواَحُالّسََ

المَذكورُفَيُكتَبُُمفَّرُألحَد.ُوأّمَاُالحيَاةُاّلتَيُهَياهرّيَةُوهَذاُحَّ ُمَنُعنَدُهللاُوالُمنُموتُال ُّ
نفسَهُبيُمجّليَهُبمَاُتجّلَىُبَهُّيةُأيُعرفانُالعبَدُآيَةُتجّلَالعرفاناألنبياءُواألولياءُلمُيكنُإالُالحياةُ

يرانََهُبلرََاءُهللاُفََيُم ََاهرُأمََرهُوهََذهُهََيُالحيََاةُالطّيبََةُالباّقيََةُالّدائمََةُاّلتََيُمََنُيحيََىُبََهُلََنُإُو
ََُاويكََونُباقي ََُايمََوتُأبََدُ  نََ ُمتعّلرََةُبالجسََدُكاُلّيََةُاّلتََيبََدوامُبارئََهُوالحيََاةُاألوُُّاببرََاءُرّبََهُودائم 
ةُاّلتَََيُكانَََ ُمَََنُةُالّثانوّيَََوالحيَََاُ"نفَََوُذائرَََةُالمَََوتُكَََلُّ"بمَََاُنَََّزلُمَََنُعنَََدُهللاُُةُينفَََدالعننَََريُّ
ََهُحيََاةُطيُّالمعُر بََلُ"هداءُبََة.ُوفََيُمرََامُأخََر ُفََيُذكََرُالّشََفََةُمََاُتنفََدُكمََاُنََّزلُمََنُقبََلُفلنحييّن

ُ..."فيُالّدارينُالمامنُحيُّ"،ُوماُوردُفيُاألخبارُ"أحياءُعندُرّبهمُيرزقوُن
ُ

55ُُ–54ُصُ،3ُىُ علُأآثارُقلمُ
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ُ
ُأّيار/مايو8ُُالجمالشهر11ُُ
ُ

...ُأنُياُقّرةُالبراءُقلُتاهللُإّناُماُنّزلناُفيُاأللواحُكلمةُعلىُلحنُالبَديعُعّمَاُألرينَاُعلَىُُ
رُّناُوجدناُمألُالبيَانُفَيُاَكرُورفلَةُووهَمُلَنُيرَاسُبملَلُاألخَر ُلَذاُاَتَُألَُالرلمُمنُأارارُالردمُ

إليَهُاألبنَارُمَنُُورُلّالُيرتَدُّهُاألنورُاألعلىُبكل ُأل ُحجابُمنُالنُّعنهمُهيكلُالكبرياءُجمال
ََََُاُفابََََوُِذُ إهََََاالءُالصََََائنين.ُ نُِمََََذينهمُكفََََرواُوأشََََركواُوكََََانواُفََََيُأنفسََََهمُلَُبمََََاُوردُعلََََّيُمََََنُاّل

ُتناُمََنُالكََافرينُتكََادُأنُتنفطََرَُوأع ََمُعمََاُمّسََُهللاُمََاُمّسََناُمََنُاألحبََابُألشََدُّين.ُفََهللاالمحتجبََ
نسََ ُالجبََالُوتنعََدمُقََوائمُالعََراُوتنهََدمُأركََانُالفََردوسُوتحََر ُأفََّدةُاألرضُوتُُُالسََماءُوتنشََ َُّ
َََثُ يبكَََيُقلَََمُاألمَََرُوتضَََّجُورقَََاءُالبرَََاءُوتنَََّ ُحمامَََةُالعمَََاءُبمَََاُأرادُهللاُأنُيُُُاالمرَََربين.ُاذُ   ُِب

اُيَمواتُواألرضَين.ُقَلُويشَهدُبَذلوُكَلُمَاُخلَ ُبَينُالّسَُخلرَواُبَكمرهُل بادهُإيمانهُبعَدُاّلَذيُكَلُ 
ُإّناُآمناُبرالُهللاُوصفوتهُوبماُنزلُعليهمُمنُآياتُهللاُالعزيزُالمنزلُالكريم...قومُ

52ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُأّيار/مايو9ُُالجمالشهر12ُُ
ُ

قََدُاخترنَََاُالباليَََاُ،صَََالحُالعَََالمُواتحَََادُمَََنُفيَََه.ُإّيَََاكمُأنُتتكّلمَََواُبمَََاُيصتلَََ ُبَََهُ...ُُ
ُلتحَيحُالجهََاتُُِّرحيم.ُزّينََواُأنفسَكمُبطََرازُالعبودّيَةُهللُالحََ ُّاألمَرُكَذلوُيننََحكمُرّبكَمُالففََورُالَ

رُاّلتََيُأشََرق ُمَنُأفََ ُهََذهُالّسََماءُاّلتَيُارتفعََ ُبهََذاُاالاََمُالع َيم.ُبالعبوديََةُي هََرُقََدُ ُاألنَوارُُ
إذاُرأواُأنُاألمَرُعََالُُمَنُمبَادُ ُلَعُآيَاتُرّبكَمُالعزيَزُالكََريم.ُكَمالبرّيَةُبهَاُتتوّجَهُالوجَوهُالََىُمط

ََََواُُوإرادُمََََوالهمُالرََََديم،ُأاُضََََانُبََََهُمََََاُاّدعََََواُمََََ ََََ ُروائََََ ُاالفتتََََانُانرلب ذاُمََََّرتُنسََََائمُإذاُهّب
كرُوالبيََانُكََذلوُأمََرُمالََوُيََومُالََّدين...ُقََمُلننََرةُأمََرُرّبََوُبالََذُّاالطمينََانُاعترضََواُعلََىُهللاُ

داءُالّنَحمنُفيُاأللواحُإّنهُلهوُالحاكمُعلىُماُبريد...ُقلُياُقومُهذاُيومُاالصفاءُأنُااَتمعواُالرُّ
لَهُإالُأنَاُالواحَدُالفَردُالعزيَزُالجميَل.ُدعَواُالَور ُإالحمَراءُعلَىُالبرعَةُالّنَوراءُإّنَهُالُُدرةمنُالّسَ

ُعنُورائكمُثمُأقبلواُبرلوبكمُإلىُمطلعُا،لهام...
111ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
ُأّيار/مايو11ُُالجمالشهر13ُُ
ُ

مَََنُاألمََورُمَََنُالّنَََنائعُُشََتفالُبَََكمريََاُأهَََلُالبهَََاءُقََدُوجَََبُعلَََىُكََّلُواحَََدُمَََنكمُاالُ
هللاُوألطافَهُُتفّكَرواُيَاُقَومُفَيُرحمَةُقترافُوأمثالهاُوجعلناُاشَتفالكمُبهَاُنفَوُال بَادةُهللُالحَ ُِّواال

عواُأوقاتكمُبالبطالَةُوالكسَالةُواشَتفلواُبمَاُينتفَعُبَهُأنفسَكمُوا،شرا ُالُتضيُُِّيُّثمُاشكروهُفيُالعش
حََ ُمََنُأفرََهُشََموُالحكمََةُوالّتبيََان.ُحُاّلََذيُالاُالّلََُووأنفََوُريََركمُكََذلوُقضََيُاألمََرُفََيُهََذ

أبفيُالناسُعندُهللاُمنُيرعدُويطلبُتمّسكواُبحبَلُاألاَبابُمتَوّكلينُعلَىُهللاُمسَّببُاألاَباب.ُ
لعزيََزُالحّكََام.ُلََيوُهيََتمُعنََهُمََنُلََدنُرّبكََمُامُعلََيكمُتربيََلُاأليََاديُفََيُالكتََابُهََذاُمََاُنُُقََدُحََرُِّ

ُُتلراءُأنفسكمُإّنهُلهوُالفافرُالمعطيُالعزيزُالتّواب.توبواُالىُهللاُرُعندُأحدُ ألحدُأنُيستفف
11ُصُ،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُأّيار/مايو11ُُالجمالشهر14ُُ
ُ

ُأنُيمََتحنُهللاُفََيُهََذاُالّ هََورُبََلُهللاُيمََتحنُمََنُيشََاء،ُاّترََواُهللاُوالُ...ُُ قََلُلََيوُألحََد 
يمَانكمُبَكهوائكمُبَلُبمَاُظهَرُإرَواُلُّمريب.ُأنُاختَارواُمَاُاختَارهُهللاُبفضَلهُوالُتعُمشركُ ُتّتبعواُكلُّ

مرتمُفيُالبيانُمنُلد ُالرحمنُإنُأنتمُمَنُالعَارفين.ُقَلُأمَاُيكاَيكمُمنُأف ُالفضلُكذلوُأُُُوالح
أشَرق ُُالحَ ُوالبّينَاتُُِلطنةُظهَرتُواآليَاتُِهورُتاهللُإّنُالرَدرةُأحاطَ ُوالّسَماُظهرُفيُهذاُال ُّ

بليََغُمُالمشََر ُالمنيََر...ُثََمُاعلََمُإّنََاُلّمََاُأردنََاُالتُّطََوبىُلمََنُأقبََلُوأخذتََهُنسََمةُهللاُفََيُهََذاُاليََُو
ََ اُمََنُلََدّنا.ُإذاُتََّمُخلرََهُاََرنُكجبََلُالّنََارُبكتََابُخلرنََاُالبََديعُبكلمََةُمََنُعنََدناُثََمُنفصنََاُفيََهُروح 

اضََطرب ُُقتََدارُعلََىُشََكنُ ّدرُفََيُلََوحُحاََيب.ُوفيََهُأظهرنََاُاالرّبََوُالمصتََارُإلََىُالمرََّرُاّلََذيُقََ
اقَرأُوتفّكَرُفيمَاُُمَاُتطيَرُبَهُأفَّدةُالعَارفين.ُإنُفَزتُبَهُأنُُِشَكنُ ُنُكَلُّلناُفيهُمَارُونزُّأركانُالفجُّ

ُاُتح ُايوفُالّ المين.الّديارُويكونُجالسُ ُنّزلُفيهُلتطلعُبردرةُرّبوُبعدُاّلذيُاجنُفيُأخرب
111ُُ–111ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
ُأّيار/مايو12ُُالجمالشهر15ُُ
ُ

إاّلُااَََترامتهُحَََينُاّلَََذيُيسَََمعُنَََداءُهللاُُ...ُوقولَََهُكانَََ ُرجَََالهُكالّنحَََاسُمَََاُأرادُبَََذلوُ
مََنُُليسََتفيمُعلََىُأمََرُهللاُويفََيمُعلََىُصََراحُقََدرةُهللاُبحيََمُلََوُينكََروهُكََلُّ«ُفااََترمُكمََاُأمََرت»

مواتُواألرضُمََاُتََزّلُقََدماهُعََنُالّتبليََغُومَاُيفََّرُعّمََاُأمََرهُهللاُفََيُالّتشََريعُويكََونُرجََالهُفَيُالّسََ
ََمسََتحكمُ ُكالجبََالُالباذخََةُوالرلََلُالّشََامصةُويكََوُن اُفََيُإظهََارُأمََرهُوإبََرازُاُفََيُطاعََةُهللاُوقّيوم 

مََاُيشََهدُمََنُا،نكََارُوكلُُّوالُيندمََهُإنكََارُكََافرُ ُهُنهََيُمعََرضُ هُمنََعُمََانعُوالُينََدُ كلمتََهُوالُيََردُ 
ويكثَرُالولَهُفَيُفَاادهُوينَوحُُوالبفضاءُوالكفرُوالفحشاءُيَزدادُفَيُمحّبَةُهللاُويزيَدُالّشَو ُفَيُقلبَه

َ.ُهَلُالعشَ ُفَيُصَدره أشَّدُمَنُذلَوُأوُجبَلُُاأحكَمُمَنُذلَوُأوُحديَدُ ُاشَهدتُفَيُاألرضُنحاا 
مَنُعلَىُاألرضُوالُيصَافُمَنُأحَد.ُمَعُمَاُأنَ ُُاكنُمنُهذاُألّنهُيرَومُبَرجالهُفَيُمرابلَةُكَلُّأ

هُهََوُالمرتََدرُعََلُمََاُيشََاءُوإّنََهُهََوُالمهمََينُتعََرفُفعََلُال بََادُفسََبحانُهللاُمسََكنهُومبعثََهُوإّنََ
ُالرّيوم...

64ُُ–62ُصُ،3ُ ُآثارُقلمُأعلى
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ُ
ُأّيار/مايو13ُُالجمالشهر16ُُ
ُ

اَتمانُنفمَةُمَنُلرَدمُوالُتكَنُمَنُالفَافلين.ُوإّنُا...ُأنُياُأشرفُاامعُماُيلفيوُلسانُاُ
أنفسَهمُُنَنُّبَديع.ُوإّنُاألاَماءُلَوُيصلُُِّطَاهرُ ُإليهاُبسمعُ ُنفماتُرّبوُليجذبُالعالمينُلوُيتوجهنُّ
امُاألع مُلوُأن ُمنُالعارفين.ُألّنُجمالُالرَدمُقَدُتجّلَىُعنُحدوداتُا،نشاءُلينيرّنُكّلهاُاال
عمريُلََوُيرفََعُاليََومُامُالمرََّدسُالعزيََزُالمنيََع...ُفََُواألّيََُهعلََىُكََّلُاألشََياءُبكََّلُاألاََماءُفََيُهََذ

ََُأيََاديُكََلُِّ خََزائنُُهجََاءُمََنُمليََوُاألاََماءُويسََكلنُّرُّعََنُا،شََاراتُإلََىُشََطرُالُاالممكنََاتُخالن 
عّنُأيَاديهمُإلََيهمُوكََذلوُكََانُرحمتََهُعلََىُمُبفضََلهُالعمََيمُقبََلُأنُيََرجُِالّسَمواتُواألرضُليعطيََّنه

العَالمينُمحيطَا.ُقََلُيَاُقَومُالُتمنعََواُأنفسَكمُعَنُفضََلُهللاُورحمتَهُومَنُيمنََعُإّنَهُعلَىُخسََرانُ
نُظهََورهُومََنُيعجََزُعََنُعرفانهمََاُجعََلُالََدليلُلََهُآياتََهُوهََذاُمََُع ََيم...ُقََلُإّنُدليلََهُنفسََهُثََم

نفوُماُيعرفُبهُآثارُهللاُومنُدونُذلَوُلَنُيَتمُحجتَهُعلَىُُدنُفيُكلُّين.ُوأُوملفضلهُعلىُالعا
ُمبادهُإنُأنتمُفيُأمرهُمنُالمتفّكرين...

213ُُ–211ُصُ،ُمجموعةُألواحُمباركه
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ُ
ُأّيار/مايو14ُُالجمالشهر11ُُ
ُ

ُينََاديُبهََذاُاالاََمُبالحكمََةُوالبيََانُقََلُيََاُقََومُُ ...ُطََوبىُلرََوّيُقََامُعلََىُأمََرُرّبََهُولمنََاد 
ذينُحَاربواُهللاُوأصََايائهُقََدُةُوالّتيجََانُوأيَنُاّلََّلََذينُظلمَواُفََيُاألرضُبفيَرُحََّ ُوأيََنُاألاَرُّأيَنُا

بينُكََذلوُلشََديدُالعرََاب،ُمََاُيبرََىُإّنََهُمََاُقََّدرُللمرََرُّرّبََوُُكلََواُأمََوالُالّنََاسُبالباطََلُإنُّكلََواُبمََاُأَُأُُ
رُلمَنُأقبَلُإلَىُمطلَعُقتَداويبرَىُالعَّزةُواالقضيُاألمرُفيُاأللواح،ُلعمريُاَيفنىُمَاُعنَدُالّنَاسُ

الملََوُعََنُُاألنََوارُتََاهللُلََوُيسََمعونُصََريرُالرلََمُاألعلََىُليكخََذّنهمُجََذبُهللاُعلََىُشََكنُيضََعنُّ
إلَََىُالملكََوت.ُكََذلوُنَََّزلُمََنُاََماءُالجبَََروتُقََيُهََذاُالحَََينُاّلََذيُينطََ ُلسَََانُُنُّورائهََمُويرََبلُُ

ََوُّ رُوأخذتََهُاألمََوا ُمََنُكََّلُلََيُكمثََلُاّلََذيُركََبُالبحََثَُار،ُمَُالع مََةُالملََوُهللُالمرتََدرُالعزيََزُالّن
مثََلُهََذاُالمحبََوبُالجهََاتُإّنََهُفََيُتلََوُالحالََةُينََاديُالبرّيََةُويََدعوهمُالََىُهللاُرّبُاألربََابُقََلُألُِ

واُقََدرةُهللاُوأنكروهََاُأالُذينُرأَُينبفََيُالّثنََاءُأوُالبفضََاءُفاننََفواُيََاُأولََيُا،رضََاءُوالُتكونََواُكاّلََ
ُإّنهمُمنُأصحابُالّنيران...

264ُصُ،ُقتداراتا
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ُ
ُأّيار/مايو15ُُشهرُالجمال18ُ

ُ
ونبَذواُمَاُعنَدهمُولَوُكَانُُسرعواُبالرلوبُالَىُهللاُالعلَيمُالحكَيم.لّنُالّناسُنيامُلوُانتبهواُإ...ُ

شَرا ُقَلُالُتفرحَواُبمَاُملكتمَوهُفَيُالعشَّيُوفَيُا،.ُ..كنوزُالّدنياُكّلهاُليذكرهمُموالهمُبكلمةُمنُعنده
ءُالُونفسَيُالَّرحمنُآوُوفَأُهَلُرأيَتمُلمَاُعنَدكمُمَنُقَرارُ ُقَلُصبير.يملكهُريركمُكذلوُيصبركمُالعليمُال

يُبسَََاحُكمُكمَََاُطَََوُِطَََو ُبسَََاحُعَََزُّريَََاحُويُُّيَََامُحيَََوتكمُكمَََاُتمَََّرُاألأنَََتمُمَََنُالمننَََفين.ُتمَََّرُألَََوُ
َََامكمُالماضَََيةُُوأيَََنُأّولَََين.ُتفّكَََرواُيَََاُقَََومُاأل ّيَََامُمضَََ ُبَََذكرُهللاُعنَََاركمُالصاليَََةُطَََوبىُألُأيَََنُأّي
ءُآشَفيءُوالُشَوكةُاألآرنيَءُوالُزخَارفُاألآعَزُّفيُذكرهُالحكيم.ُلعمريُالُتبرَىُعَّزةُاألرف ُوقاتُُصُوأل

ثَا ُومََاُّنَهُلهَوُالمرتَدرُالعزيََزُالرَدير.ُالُينفَعُالّنَاسُمََاُعنَدهمُمَنُاألإاَيفنىُالكَّلُبكلمَةُمَنُعنََدهُ
.ُلََوُيعرفََونُهََمُالعزيََزُالحميََدّيََامُربُّأيََنفعهمُرفلََواُعنََهُاََوفُينتبهََونُوالُيجََدونُمََاُفََاتُعََنهمُفََيُ

ُ..ّنهمُمنُالمّيتين.إالُأهمُلد ُالعراُكُاامأكرُذُ ينفرونُماُعندهمُلتُُ
13ُُ–12ُصُ،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُأّيار/مايو16ُُشهرُالجمال19ُ

ُ
سَترُوأعلَىُمََنُيَذكرُوأظهَرُمَنُأنُيُُأنُنُيَاُعلَيُتَاهللُالحَّ ُإّنُاألمَرُأع َمُمَنُأ...ُ

منَعُمَنُ...ُتَاهللُالحَّ ُإّنُالورقَاءُلَنُيُُرُعنيَدامَاكُمعرضُأوُمكرُكَلُُّراضُكلُّأنُينلُإليهُإع
ُالُ لنَاُاآليَاتُبَالحّ ُتنَزيئابُبكجمعهَا،ُوكَذلوُنزُّنفماتهُولوُتلهمُكالبُاألرضُكّلهاُأوُتعَويُالَذُّ

نفسَهُوذاتَهُويَدهُولسَانهُُاتُثَمُّالَّذرُُّمنُلدنُعزيزُحكيما.ُفمنُكفرُاليومُبهذاُاألمرُفردُيلعنهُكلُّ
ُعََنُأفََ ُوهََوُأصََّمُفََيُنفسََهُلََنُيسََ معُبمََاُرشََ ُأذنََهُحجبََاتُالففلََةُوكََذلوُكََانُاألمََرُحينََّذ 

الحكَمُمشَهودا...ُوالكبريََاءُعليَوُثََّمُالع مَةُعليَوُثََّمُالبهَاءُمََنُطلعَةُالبرَاءُاّلََذيُظهَرُبااََمهُ
ُكَّلُمفرَودُوأظلَمُكَلُّدانَيُودنََىُكَّلُعَاليُوانعَدمُكَّلُوجَودُوحََُاألبهَىُومنَهُعَالُكَلُّ شََموسُُيَّ

ّلُنجََومُواضََطربُكََّلُمََوقنُواضََمحّلُكََّلُمتعََاليُوتزلََزلُكََّلُثابََ ُأقمََارُواََرحُكََُ ُكََلُّوُخسََ
دُكَّلُقبَي ُوظهَرُكَّلُوتحّركُكّلُااكنُوخمدُكّلُنارُواشَتعلُكَّلُمصمَودُوقَب ُكَّلُمحمَودُوحِمَ

ُمستورُوطلعُكّلُقنون...
235ُُ–233ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُأّيار/مايو11ُُمة عشهرُال1ُ

ُ
فَيُكَّلُحَينُعلَىُجسَدهُُبَينُاألحَزابُمَنُاألعَداءُوَيَِردُُسينُ...ُابحانُاّلذيُأودنُالح

رماحُالرهرُوالبفضاءُإّناُنشكرهُعلىُماُقضىُعلىُعبدهُالمنيَبُالمفمَوم.ُفلّمَاُرأيَ ُنفسَيُعلَىُ
األحلََىُمََنُفََو ُرأاََيُفلّمََاُتوّجهََ ُشََاهدتُحورّيََةُُاألبََدنُقطََبُالََبالءُاََمع ُالّنََوتُاألبََدن
الرأسُورأيَ ُأّنهَاُمستبشَرةُفَيُنفسَهاُكَكّنُطَرازُالرضَوانُُيذكرُاامُرّبيُمعّلرةُفيُالهواءُمحاذ

حمنُتعلَََنُمَََنُخَََّدهاُوكانَََ ُتنطَََ ُبَََينُالّسَََمواتُواألرضُبنَََداءُي هَََرُمَََنُوجههَََاُونضَََرةُالَََرُّ
تنجذبُمنَهُاألفَّدةُوالعرَول.ُوتبّشَرُكَلُالجَوارحُمَنُظَاهريُوبَاطنيُببشَارةُااتبشَرتُبهَاُنفسَيُ

هاُإلَىُرأاَيُوخاطبَ ُمَنُفَيُالّسََمواتُواألرضُوااَتفرح ُمنهَاُمبَادُمكرمَون.ُوأشَارتُب صََبع
إنُأنَََتمُُهللاُبيَََنكمُواَََلطانهُفَََيكمُتَََاهللُهَََذاُلمحبَََوبُالعَََالمينُولكَََنُأنَََتمُالُتفرهَََون.ُهَََذاُلجمَََالُُ

ُتعرفون...
4ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
ُأّيار/مايو18ُُالع مةشهر2ُُ

ُ
ةُللبرّيَة.ُقابَلُّيَهَاُبلالعادةُالمّضرةُف نُُّواتركُُِللبدنُمنباحُ...ُأكلُالرليلُفيُالّنباحُإّنه

األمراضُباألابابُوهذاُالرولُفيُهذاُالبابُفنلُالصطاب.ُأنُالزمُالرناعةُفيُكَّلُاألحَوالُبهَاُ
تسََلمُالََّنفوُمََنُالكسََالةُواََوءُالحََال.ُأنُاجتنََبُالهََّمُوالفََّمُبهمََاُيحََد ُبََالءُأدهََم.ُقََلُالحسََدُ

ُشَََ ُِامَََنُاألاَََد...ُيَََاُطبيَََبُيككََلُالجسَََدُوالغَََيبُيحَََر ُالكبَََدُأنُاجتنبَََواُمنهمَََاُكمَََاُتجتنبَََونُ
بيَبُاّلَذيُاد.ُثَمُبمَاُقَّدرناُلنَّحةُأمزجَةُال بَاد.ُلعمَريُالطُّنَبذكرُرّبوُمالوُيَومُالتُُّالُ المرضىُأوُّ

اَترامةُالمَزا ُإّنَهُماّيَدُمَنُهللاُفسهُرحمةُورجاء.ُقَلُتمّسَكواُبَهُالشربُخمرُحّبيُلراكهُشفاءُون
ََهُ الّسََببُاألع ََمُمََنُهللاُمحيََيُالََّرممُلحفََبُأجسََادُللعََال .ُقََلُهََذاُالعلََمُأشََرفُالعلََومُكّلهََاُإّن

َُمُولكَنَُّكَاألممُوقّدمهُعلىُالعلَومُوالحُِ عَنُالعَالمين.ُُااليَومُاليَومُاّلَذيُترَومُعلَىُننَرتيُمنرطع 
لهيُااموُشفائيُوذكركُدوائَيُوقربَوُرجَائيُوحّبَوُمانسَيُورحمتَوُطبيبَيُومعينَيُفَيُإقلُياُ

ُيمُالحكيم...الّدنياُواآلخرةُوإّنوُأن ُالمعطيُالعل
225ُُ–223ُص،ُمجموعةُألواحُمباركة،ُلوحُالطب
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ُ
ُأّيار/مايو19ُُشهرُالع مة3ُ

ُ
أهََلُُاََكل ُمَنُاألرواحُواّطََالنُبعضَهاُعلَىُبعََيُبعَدُصََعودهاُفَاعلمُأنُُّمَاُ...ُوأّمَاُ

البهََََاءُاّلََََذينُااََََترّرواُعلََََىُالّسََََفينةُالحمََََراءُأولََََّوُيعاشََََرونُوياانسََََونُويجالسََََونُويطيََََرونُ
ينعدونُككّنهمُنفوُواحدةُأالُإّنهمُهَمُالمّطلعَونُوهَمُالّنَاظرونُوهَمُالعَارفونُكَذلوُويرندونُُو

ُتوّجَهُإلَىُهللاُوااَترامُفَيُُقضيُاألمرُمنُلدنُعليمُحكيم...ُلكَلُّ ننَيبُعنَدُرّبَوُطَوبىُلَنفو 
َََارُلعمَََريُحَََينُ حّبَََهُإلَََىُأنُطَََارُروحَََهُإلَََىُهللاُالملَََوُالمرتَََدرُالففَََورُالَََّرحيمُوأّمَََاُأرواحُالكّف

حتضََارُيعرفََونُمََاُفََاتُعََنهمُوينوحََونُويتضََّرعونُوكََذلوُبعََدُخََرو ُأرواحهََمُمََنُأبََدانهم.ُاال

قتَدارُإّنُبشَموُأفَ ُاالُا)هذاُمعلومُوواض ُبكّنُالكّلُيّطلعُعلىُأفعالهُوأعمالَهُبعَدُالمَوتُقسَمُ 
اللُاَيرعونُفَيُأهلُالحّ ُفيُذلوُالحينُايشعرونُبفَرحُيتعَّذرُذكَرهُاآلنُوكَذلوُأصَحابُالّضَ

ُواضطرابُالُيمكنُتنوّره(...ُووحشةُ ُخوفُ 
231ُُ–228ُصُ،ُاقتدارات

This file was downloaded from QuranicThought.com



 61 

ُ
ُأّيار/مايو21ُُشهرُالع مة4ُ

ُ
عَنُاّلَذينُاعترضَواُعلَىُهللاُبعَدُإذُأتَىُبهَذاُُا...ُقمُعلىُاألمرُبحولُهللاُوقّوتهُمنرطعُ ُ

رضُوالّسَماءُقَدُينطلَ ُالرلَمُاألعلَىُبَينُاألبكُالع يم.ُقلُياُمعشرُالعلمَاءُخَذواُأعّنَةُاألقَالمُالنُّ
ثّمُاصمتواُلتسمعواُماُيناديُبَهُلسَانُالكبريَاءُمَنُهَذاُالمن َرُالكَريم.ُقَلُخَافواُهللاُوالُتدحضَواُ
الحّ ُبماُعنَدكمُاّتبعَواُمَنُشَهدتُلَهُاألشَياءُوالُتكَونّنُمَنُالمَريبين.ُالُيَنفعكمُاليَومُمَاُعنَدكمُ

ََذيُوعََدتمُبََهُفََيُبََلُمََاُعنََدُهللاُلََوُكنََتمُمََنُالمتفّراََين.ُقََلُيََاُمََألُالفرقََانُقََدُ أتََىُالموعََودُاّل
ََهُُمشََركُأثََيم.ُالكتََابُاّترََواُهللاُوالُتّتبعََواُكََلُّ تهُأحجََابُظهََرُعلََىُشََكنُالُينكََرهُإاّلُمََنُرشََإّن

كمُهَََذاُمَََاُمَََةُاّلتَََيُبهَََاُفَََّرتُنفبَََائكمُوعلمَََاُكضَََين.ُقَََلُقَََدُظهَََرتُالكلاألوهَََامُوكَََانُمَََنُالمدحَُ
لمُمََنُشَهدُللمعلََومُواّلَذيُأعََرضُالُينََد ُأخبرنَاكمُبََهُمَنُقبََلُإّنَهُلهََوُالعزيَزُالعلََيم.ُإّنُالعَا

لَىُهَذاُمَنُعَرفُالمعَروفُوالفاضَلُمَنُأقبَلُإكتيُبعلَومُاألّولَينُوالعَارفُيَعليَهُااَمُالعَالمُلَوُ
ُبديع...ُالفضلُاّلذيُظهرُبكمرُ 

235ُُ–234ُصُ،ُاقتدارات
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ُ
ُأّيار/مايو21ُُشهرُالع مة5ُ

ُ
ائَََهُثَََمُل بَََادهُألصَََاياءُهللاُوأحبُُّةُ لَََالباليَََاُوالمحَََنُلَََمُيَََزلُكانَََ ُموكُ...ُفَََاعلمواُبَََكنُُّ

العَاملينُُذينُالُتلهيهمُالّتجارةُوالُبيعُعنُذكرُهللاُوالُيسبرونهُبَالرولُوهَمُبَكمرهُلمَنالمنرطعينُالُّ
َََذينُينَََبرونُفَََيُالبكاَََاءُكَََذلوُجَََرتُاَََّنةُهللاُمَََنُقبَََلُويجَََريُمَََنُبعَََدُفطَََوبىُللّنَََ ابرينُاّل

ُلمنُالّسالكين.ُهجُالّنبروكانواُعلىُمناُوالّضّراءُولنُيجزعواُمنُشيءُ 
أفََََةُوالَََودادُألّنُرحمتنََََاُاَََبر ُاألشََََياءُوأحَََاحُفضََََلناُ...ُالُتن َََرُالصلََََ ُإاّلُبعَََينُالرُُّ

سَرىُالمصلنَونُكَوثرُالّلرَاءُوالمرّربَونُالسَبيلُالرَربُوالبرَاءُفيهُيُُُموات.ُوهذاُيومُ األرضينُوالسُّ
اللُالملَوُلنفسَيُوأنَاُالع مَةُوا،جَدونُخمرُالوصالُفيُهذاُالمآلُاّلذيُفيهُينط ُلسانُوالموحُِّ

ُجتذبُالرلوبُبنداءُالمحبوبُقلُهذاُلحنُهللاُإنُأنتمُتسمعون..ُااتحرا المالوُباال
31ُُ–89ُ،29ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُ
ُأّيار/مايو22ُُشهرُالع مة6ُ
ُ

ُخَََال ُالّسَََماءُ...ُقَََدُنطَََ ُالّلسَََانُبَََكعلىُالبيَََانُونَََادتُالكلمَََةُبَََكعلىُالنَََداءُالملَََوُهللُ
ومالََوُاألاََماءُولكَََّنُال بََادُأكثَََرهمُمََنُالفََافلين...ُهَََذهُليلََةُطلَََعُصََب ُالرََدمُمَََنُأفََ ُيومهَََاُ
وااتضاءُالعالمُمَنُأنَوارهُاّلتَيُأشَرق ُمَنُذاكُاألفَ ُالمنيَر.ُقَلُإّنَهُليَومُفيَهُأخَذُهللاُعهَدُمَنُ

رسَطاسُاألع َمُبَينُاألمَمُوبَهُبكُالع يم...ُقلُإّنَهُلينط ُبالحّ ُإذُبعمُمنُبّشرُال بادُبهذاُالنُّ
زهََاُبََذكرُهَََذاُظهََرتُالمرََاديرُمََنُلََدنُعلََيمُحكََيم..ُقََدُجعَََلُالبيََانُورقََةُلهََذاُالّرضََوانُوطرُّ

الّذكرُالجميل،ُقدُوّصىُال بادُأنُالُيمنعواُأنفسهمُعَنُمشَر ُالرَدمُوالُيتمّسَكواُعنَدُظهَورهُبمَاُ
وكَّلُأمَرُبهَذاُاألمَرُالمبَرمُالمبَين،ُُبَولي ُكَّلُمَاُنَّزلُبرَُّلَعندهمُمنُالرن ُواألمثال...ُقَدُعُُ

ََمُبحََرفُومََاُأظهََرُنفسََهُبََينُالّسََمواتُواألرضََين.ُقََدُنََاحُفََيُأكثََرُاألحيََانُ لََوالُنفسََيُمََاُتكّل
ُلفربتيُواجنيُوبالئيُيشهدُبذلوُماُنّزلُفيُالبيانُإنُأنتمُمنُالعارفين...

65ُُ–64ُصُاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُ
ُأّيار/مايو23ُُشهرُالع مة1ُ

ُ
علََىُعََراُالع مََةُُامسََتررُ ُفت ُبنََركُلتشََهدُبََكّنُجمََالُالّ هََورُقََدُكََانُحينََّذُ ...ُفََاُ

دُراَولُهللاُبَكنوارُهللاُاتراللُوعنُيمينهُنرطةُالبيانُبسلطانُالعّزةُوا،جَاللُوعَنُيسَارهُمحّمَواال
َََّروحُبربيَََلُمَََنُالمَََإ َََةُالوجَََهُقَََدُقَََامُال َََُعزيَََزُالمتعَََالُوفَََيُمرابل لُبَََالحّ ُإنُأنَََتمُزُّاألعلَََىُوُن

نيمُإنُسَمَنُكَوثرُالبرَاءُوأكَوابُمَنُالتُُّمَنُمالئكَةُالّسَماءُبكبَاري َُُاهَون.ُثَّمُعَنُخلفَهُصَفوفُ تفر
ََََىُجمََََالُهللاُالمهََََيمنُالعزيََََزُوينََََيحُُُنُّويبكََََيَُُنُّأنََََتمُتعلمََََون.ُوكّلهََََمُينََََوحُُ ََََىُمََََاُوردُعل ّنُعل

ُالرّيوم...
165ُُ–164ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
ُأّيار/مايو24ُُشهرُالع مة8ُ

ُ
يُضطرابُاذاُرابُملكَوتُظهَوريُواَكن ُأمَوا ُبحَرُبيَانيكخذكمُاالُياُقومُالُ...ُقلُ

حكمةُأخر ُماُاّطلعُبهاُإاّلُهللاُالفردُالصبيَر.ُونَراكمُمَنُأفرَيُإّنُفيُظهوريُلحكمةُوفيُريبتيُ
األعلَىُوقبيَلُمَنُالمالئكَةُالمرَّربين.ُيَاُُونننرُمنُقامُعلىُننرةُأمريُبجنودُمنُالمإُاألبهى

بيََانُذبََةُالّسََائفةُبمََاُأخََذتهاُحََالوةُلحََّ ُقََدُانفجََرتُمََنُاألحجََارُاألنهََارُالعاُمََألُاألرضُتََاهللُِ
فََو ُا،بََدانُكََذلوُنرطََانُرّبكََمُالمصتََارُوأنََتمُمََنُالفََافلين.ُدعََواُمََاُعنََدكمُثََمُطيََرواُبرََوادمُاال

ختََرانُاّلَََذيُبحركََةُقلمَََهُقّلََبُالعَََالمين.ُهََلُتعرفَََونُمََنُأّيُأفَََ ُينََاديكمُرّبكَََمُيََكمركمُمالَََوُاال
وهلُعلمتمُمنُأّيُقلم ُيكمركمُرّبكمُمالوُاألاماءُالُوعمريُلوُعرفتمُلتَركتمُالَّدنياُمربلَينُاألبهىُ

بَالرلوبُإلَىُشَطرُالمحبَوبُوأخَذكمُاهتَزازُالكلمَةُعلَىُشَكنُيهتَّزُمنَهُالعَالمُاألكبَرُوكيَتُهََذاُ
مََنُعنََديُلتكونََواُمََنُُالُ العََالمُالّنََفير.ُكََذلوُهطلََ ُمََنُاََماءُعنََايتيُأمطََارُمكرمتََيُفضََ

ُاكرين...الشُّ
11ُُ–16ُصُ،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُأّيار/مايو25ُُشهرُالع مة9ُ
ُ

وخََذُمَاُينتفََعُبََهُال بََاد.ُوإنُُالََىُالفضََلُضَعُمََاُينفعََوُايَاُابََنُا،نسََانُلََوُتكَونُنََاظرُ ُ
عََهُالصضََونُإلََىُاََماءُإلََىُالعََدلُإختََرُلََدونوُمََاُتصتََارهُلنفسََو،ُإنُا،نسََانُمََّرةُيرفُاتكََنُنََاظرُ 
ُنكسار.الفرورُإلىُأافلُمرامُالذّلةُواالينزلهُُقتدارُوأخرُ العّزةُواال

82ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالكلماتُالفردواّيةُ

ُ
ُياُابنُا،نسان

كتبُكّلُماُألريناكُمنُمدادُالّنورُعلىُلَوحُالَروحُوإنُالُترَدرُعلَىُذلَوُفاجعَلُالمَدادُاُ
فوُفيُاَبيليُإّنَهُأحلَىُعنَديُمرُاّلذيُاُُمنُجوهرُالفاادُوإنُلنُتستطيعُفاكتبُمنُالمدادُاألح

ُمنُكّلُشيءُليثب ُنورهُإلىُاألبد.
19ُُ–18ُ،ُنسائمُالرحمن
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ُأّيار/مايو26ُُشهرُالع مة11ُ
ُ

فََيُمََألُالّتََوراةُلََمُأعرضََواُإذُأتََىُمطلََعُاآليََاتُبسََلطانُمبََين.ُلََوالُحفََبُرّبََوُُ...ُفّكََرُ
ا،نجيََلُلََمُاعترضََواُإذُأشََرق ُُمََإُلكََريم.ُثََمُّلرتلََهُالعلمََاءُفََيُأّولُيََومُنطََ ُبااََمُرّبََهُالعزيََزُا

شموُاألمرُمنُأفَ ُالحجَازُبَكنوارُبهَاُأضَاءتُأفَّدةُالعَالمين.ُكَمُمَنُعَالمُمنَعُعَنُالمعلَوم.ُ
وكمُمنُجاهلُفازُبكصلُالعلوم.ُتفّكرُوكنُمنُالموقنين.ُقدُآمنُبَهُراعَيُاألرنَامُوأعَرضُعنَهُ

تلَََهُأعلَََمُعلمََاءُالعنَََرُوآمَََنُبََهُمَََنُاصَََطادُالعلمََاء...ُثَََّمُان َََرُإذُأتََىُالمسَََي ُأفتَََىُعلََىُق
كََََانُمََََنُالمربلََََين...ُدنُالعلََََومُمُمََََنُعََََرفُالمعلََََومُوفََََازُبََََكنوارُالوجََََهُُوالحََََوت...ُإّنُالعََََالُِ

هّزتنََيُُاناتهاُثََّمُتمّسََوُبااََمُالرّيََومُاّلََذيُأشََر ُمََنُهََذاُاألفََ ُالمنيََر.ُتََاهللُقََدُكنََ ُراقََدُ وشََُّو
رُالرَدير.ُلََوالُأمَرهُمََاُأظهَرتُنفسََيُقَدُأحاطََ ُنطرنََيُرّبَوُالمرتََدأُانفحَاتُالَوحيُوكنََ ُصَامتُ 

ُمشّيتهُمشّيتيُوأقامنيُعلىُأمرُبهُوردُعلّيُاهامُالمشركين...
234ُُ–233ُصُ،ُمجموعةُاأللواحُالمباركة
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ُأّيار/مايو21ُُشهرُالع مة11ُ
ُ

ََهُالََرحمنُويرتكََبُفََُ ُإنُينسََبُنفسََهُإلََىُرّب يُنفسََهُمََاُ...ُقََلُيََاُقََومُهََلُينبفََيُألحََد 
ألسَنكمُُالّسبحانُلوُأنتمُمنُالعارفين.ُقّداواُقلَوبكمُعَنُحَّبُالَدنياُثَمُُّةطلعلّشيطانُالُفُويرتكبهُا

عنُذكرُماُاواهُثّمُأركانكمُعَنُكَّلُمَاُيمَنعكمُعَنُالّلرَاءُويرَّربكمُإلَىُمَاُيَكمركمُبَهُالهَو ُاّترَواُ
بََواُبهََاُألّنهََاُنُالُترُرلََّدنياُوزخرفهََاُإّيََاكمُأهللاُيََاُقََومُوكونََواُمََنُالمّترََين...ُخّلنََواُأنفسََكمُعََنُا

يََكمركمُبََالبفيُوالفحشََاءُويمََنعكمُعََنُصََراحُعََّزُمسََتفيم.ُثََّمُاعلمََواُبََكنُالََّدنياُهََيُرفلََتكمُعََنُ
موجدكمُواشتفالكمُبماُاواهُواآلخرةُماُيرّربكمُإلىُهللاُالعزيزُالجميلُوكّلمَاُيمَنعكمُاليَومُعَنُحَّبُ

لحََين.ُإّنُاّلََذيُلََنُيمنعََهُشََيءُعََنُهللاُالُبََكسُمنهََاُلتكََونّنُمََنُالمفاجتنبََواُهللاُإّنهََاُلهََيُالََّدنياُ
عليَََهُلَََوُيَََزيّنُنفسَََهُبحلَََلُاألرضُوزينتهَََاُومَََاُخلَََ ُفيهَََاُألّنُهللاُخلَََ ُكَََّلُمَََاُفَََيُالّسَََمواتُ

ُواألرضُل بادهُالموّحدين...
111ُُ–116ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُُ
ُأّيار/مايو28ُُشهرُالع مة12ُ

ُ
رتفَََانُمرامََاتكم.ُتمّسََكواُبترََو ُهللا،ُوتشَََّبثواُاكمُبمََاُيََاّديُإلََىُالعََالمُأوصَََيُ...ُيََاُأهََلُ

فَََالُتجعلَََوهُاَََببُُّتحَََادواالبَََذيلُالمعَََروف...ُيَََاُأهَََلُالعَََالمُإّنُديَََنُهللاُوجَََدُمَََنُأجَََلُالمحّبَََةُ
اُأوليَََاءُهللاُوأمنَََاءهُإّنُالملَََوكُم َََاهرُقَََدرةُالحَََّ ُومطَََالعُعَََّزهُوثروتَََهُ...ُيَََخَََتالفالعَََداوةُواال

علَيهمُكمَاُاخَتّ ُالرلَوبُلنفسَه.ُقَدُنهَىُهللاُعَنُُهم.ُفحكومةُاألرضُقدُمَّنُبهَافادعواُهللاُبحرُّ
ََُاالّنََزانُوالجََدالُنهي ََ فََيُالكتََاب...ُطََوبىُلألمََراءُوالعلمََاءُفََيُالبهََاءُأولََّوُأمنََائيُبََينُُاع يم 

مبََادي،ُومشََار ُأحكََاميُبََينُخلرََي.ُعلََيهمُبهََائيُورحمتََيُوفضََليُاّلََذيُأحََاحُالوجََود...ُإّنُ
الفننُاألع م...ُقَدُقَّدرُهللاُُهي:ُأنُيتوّجهُعمومُاألرنانُواألفنانُوالمنتسبينُإلىُوصّيةُهللا

ََهُهََوُاآلمََرُالحكََيم...ُقََلُيََاُمبََا ديُالُتجعلََواُأاََبابُالََن مُمرََامُالفنََنُاألكبََرُبعََدُمرامََهُإّن
ََحََادُالُتوعّلََةُاالتُُّرتبََاكاََببُاالضََطرابُواال خََتالف...ُونوصََيكمُبصدمََةُاألمََمُةُاالجعلوهََاُعّل

ُالحُالعالم...وإص
221ُُ–219ُُ–218ُصُ،ُّيامُالّتسعةاأل،ُكتابُعهدي
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ُُ
 أّيار/مايو29ُ شهرُالع مة13ُ

ُ
َُثناءُُهللاُُ...ُعليوُياُجمالَُُ اُهللاُوُبهَاءُهللاُونَوره،ُأشَهدُبَكنُمَاُرأتُعَينُا،بَدانُم لوم 

ةُكنََ ُتحََ ُألرََاللُومََرُّانََ ُتحََ ُالّسالاََلُُوالباليََا،ُمََّرةُكُشََبهو.ُكنََ ُفََيُأّيامََوُفََيُرمََرات
ذلََوُأمََرتُالّنَاسُبمََاُأمََرتُمَنُلََدنُعلََيمُحكَيم.ُروحََيُلضََّركُالفََداءُُاَيوفُاألعََداءُومََعُكَلُّ

مََرواُاتضَاءتُوجَوههمُمَنُأنََوارُوجهَوُواّتبعَواُمَاُأُُذينُائَوُالفَداءُأاَكلُهللاُبََوُوباّلَونفسَيُلبال
آلخَرة،ُإّنَوُنياُوابَينُخلرَوُويرزقنَيُخيَرُالَدُّلنفسوُأنُيكش ُالّسبحاتُاّلتيُحال ُبينوُُوُابهُحبُ 

ُاللُّأنََ ُالمرتََدرُالمتعََاليُ لهََيُعلََىُالّسََدرةُوأوراقهََاُوأرنََانهاُإهََّمُيََاُالعزيََزُالففََورُالََّرحيم.ُصََلِّ
وأفنانهََاُوأصََولهاُوفروعهََاُبََدوامُأاََمائوُالحسََنىُوصََفاتوُالعليََاُثََمُاحف هََاُمََنُشََّرُالمعتََدينُ

َََوُأنَََ ُالمرتَََدرُالرَََدير.ُصَََلُِّوجنَََودُ وإمائَََوُُالهَََيُعلَََىُمبَََادكُالفَََائزيناّللهَََّمُيَََاُُالّ َََالمين،ُإّن
ُالفائزاتُإّنوُأن ُالكريمُذوُالفضلُالع يمُالُإلهُإاّلُأن ُالففورُالكريم.

91ُُ–91ُصُاألّيامُالّتسعة،ُ
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ُُ
 أّيار/مايو31ُ شهرُالع مة14ُ

ُ
َََوُلعَََّلُيمَََنعهمُعَََنُشَََطرُالَََّنفوُُ َََاسُراَََاالتُرّب َََغُالّن ...ُيَََاُأّيهَََاُالمهَََاجرُإلَََىُهللاُبّل

ُضََواُمََعالع ََيم.ُقََلُيََاُقََومُاّترََواُهللاُوالُتسََفكواُالََّدماءُوالُتتعرُُّبََذكرُهللاُالعلََيُُّرهموالهََو ُويََذكُّ
نفوُوكونواُمنُالمحسنين.ُإّياكمُأنُالُتفسدواُفيُاألرضُبعدُإصالحهاُوالُتّتبعواُاَبلُالفَافلين.ُ

اسُليجَذبُقولَهُقلَوبُنفسَهُثَّمُيبّلَغُالّنَُالُ غُأمرُموالهُفلينبفيُلهُبَكنُيبّلَغُأُوومنكمُمنُأرادُأنُيبلُّ
البين.ُإّيَََاكمُيَََاُقَََومُالُتكَََونّنُمَََنُاّلَََذينُالّسَََامعينُومَََنُدونُذلَََوُلَََنُيَََاّثرُقولَََهُفَََيُأفَََّدةُالّطَََ

ونُأنفسََهمُأولََّوُيكََّذبهمُكّلمََاُيصََر ُمََنُأفََواههمُثََّمُحرََاي ُاألشََياءُثََّمُيََكمرونُالّنََاسُبََالبّرُوينَسََ
نُمَنهمُبَلُبمَاُقَّدرُفَيُالكلمَاتُمَنُلَدنُفيُأحدُهذاُلَمُيكَُّثرُقولُهاالءّبينُوإنُيُامالئكةُالمرُر

ُحكيم...ُمرتدرُ 
111ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُُ
 أّيار/مايو31ُ شهرُالع مة15ُ

ُ
ََُ ََُاوفََيُفرََدهاُشََاكرُ ُا...ُكََنُفََيُالّنعمََةُمنفر  ََوفََيُالوجََهُطلُ ُاوفََيُالحرََو ُأمين  وللفرََراءُُار 

ََُاولألرنيََاءُناصََحُ ُاكنََزُ  ُاوفََيُالجمََعُصََامتُ ُاوفََيُاألمََورُمننََفُ ُاوعََدُوفي ََوفََيُالُاوللمنََاديُمجيب 
َُاوفَيُالّ لمَةُاَراجُ ُاولإنسَانُخاضَعُ ُالُ وفيُالرضاءُعَاد وللمكَروبُُاولل مَآنُبحَرُ ُاوللهمَومُفرج 

ََََ ُوللمَََََرييُشَََََفاءُ ُاوللفريَََََبُوطن ََََُااُوفَََََيُاألعمَََََالُمّتفي ََََوظهََََرُ ُاوعضَََََدُ ُاوللم لَََََومُناصََََرُ ُكملج 
ُاولهيكَلُاألمانَةُطَرازُ ُالُ ولوجَهُالّنَد ُجمَاُاضَّلُصَراطُ ولمَنُُاريرُبنرُ وللّضُُاوللمستجيرُحننُ 

ََ ََُاولبيََ ُاألخََال ُعرش  بََةُولََألرضُالّطيُُّاولجنََودُالعََدلُرايََةُوألفََ ُالصيََرُنََورُ ُاولجسََدُالعََالمُروح 
ََُاك ََولبحََرُالعلََمُفلُ ُارذاذُ  ََُالُ ولََرأسُالحكمََةُإكلََيُاولسََماءُالكََرمُنجم  ولشََجرُُاولجبََينُالََّدهرُبياض 

ُ...االصشونُثمرُ 
182ُصُ،ُصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللامنت
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ُ
 يونيو/حزيران1ُ شهرُالع مة16ُ

ُ
ذكرُهللاُأحّبائهُليكونُأحلىُعنُكّلُحلوُوأعّزُعنُكّلُمَاُخلَ ُبَينُالّسَمواتُُ...ُقلُإنُُّ

واألرضَََين.ُفَََهللاهللاُلَََوُيعرفَََونُالّنَََاسُقَََدرُمَََاُينَََزلُعلَََيهمُمَََنُآيَََاتُهللاُالمهَََيمنُالعزيَََزُالمنيَََعُ
نفرَََونُأمَََوالهمُرجَََاءُحَََرفُمَََنُآثَََارُرّبهَََمُوكَََذلوُنلرَََيُعلَََيكمُمَََنُحكمَََةُهللاُليفَََدونُأنفسَََهمُوي

ُلتكونّنُمنُالعارفين...
41ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 

ُ
ََذينُاُ ََّدنياُإّنهََمُليسََواُمََنُأهََلُالبهََاء.ُهََمُمبََادُلََوُُر...ُقََلُاّل تكبََواُالفحشََاءُوتمّسََكواُبال

اُأالُإّنهََمُمّنََيُليجََدّنُمََنُونُإليََهُأبََدُ تََيمََّرونُعنََهُكمََّرُالّسََحابُوالُيلتفمََنُالََّذهبُُاونُوادي ََيََرد
رََديو...ُولََوُيََردّنُعلََيهمُذواتُالجمََالُبكحسََنُالّطََرازُالُترتََّدُفُالتُّرُ األعلََىَُعََُقمينََهمُالمََأل

َََمُالِرَََ دمُمَََنُلَََدنُرّبكَََمُالعزيَََزُإلَََيهّنُأبنَََارهمُبَََالهو ُأولَََّوُخلرَََواُمَََنُالّترَََو ُكَََذلوُيعّلمكَََمُقل
ُالوّهاب...

83ُصُ،ُهللامنتصباتيُازُاثارُحضرتُبهاءُ
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ُ
 حزيران/يونيو2ُ شهرُالع مة11ُ

ُ
ََََاُحشََََرناُفيََََوُكََََلُُّ ََََينُاألرضُوالّسََََماءُُ...ُأنُيََََاُهََََذاُالهيكََََلُإّن ََََ ُب ََََاُخل األشََََياءُعّم

وجَدناُأكثَرهمُكليَلُالّلسَانُشاخنَةُاألبنَارُُإذ االبرَاءُُواكلناهمُماُأخَذناُبَهُعَنهمُالعهَدُفَيُذرُّ
ماُكانُومَاُيكَون.ُأولَّوُكَّرمُهللاُوجَوههمُُءُخل َُناضرُالوجهُطل ُالبيان.ُوبعثناُمنُهاالُالُ وقلي

عََنُالّتوّجََهُإلََىُوجََوهُالمشََركينُوأاََكنهمُفََيُظََّلُاََدرةُنفسََهُوأنََزلُعلََيهمُاََكينةُاألمََرُوأّيََدهمُ
ّسماءُومَاُفيهَاُوالُإلَىُاألرضُومَنُعينُهذاُالهيكلُالُتلتفتيُإلىُالبجنودُالفيبُوالّشهود.ُأنُياُ

وُهَََذاُفَََان ريُكيَََتُشَََّ ُوالُتمنعَََيُلحاظَََوُعَََنُجمَََالُرّبَََوُعليهََاُإّنَََاُخلرنَََاكُلجمَََاليُهَََاُهَََ
الّن ََرُُنُّنََاظرةُيََرونُآيََاتُبََارئهمُويحََولُاأبنََارُ ُواُحديََدةُالعزيََزُالمحبََوب.ُاََوفُنبعََمُبََوُأعين ََ

ةُالبنرُلمنُنشاءُونكخذُاّلذينُمنعواُعَنُهَذاُالفضَلُعنُكّلُماُيدركهُالمدركون.ُوبوُنعطيُقوُّ
ُ.أالُإّنهمُمنُككسُالوهمُيكرعون..

8ُصُ،ُكتابُمبين

This file was downloaded from QuranicThought.com



 81 

ُ
 حزيران/يونيو3ُ شهرُالع مة18ُ

ُ
ََاُنحََبُأنُنََر ُكََلُُّ ين.ُآثََرواُملالحُبََينُالعََاواحََدُمََنكمُمبََدءُكََّلُخيََرُومشََر ُالّنََُإّن

إخََوانكمُعلََىُأنفسََكمُفََان رواُإلََىُهيكََلُهللاُفََيُاألرضُإّنََهُأنفََ ُنفسََهُ،صََالحُالعََالمُإّنََهُلهََوُ
مُفَان رونيُأمََامُوجَوهكمُورّضَواُالبنََرُعّمَاُظهََرُالمنفَ ُالعزيَزُالمنيََع.ُإنُظهَرتُكَدورةُبيََنك

ألمريُالمشر ُالمنير.ُإّنَاُنحَبُأنُنَراكمُفَيُكَّلُاألُحيَانُفَيُجّنَةُرضَائيُُالوجهيُوحبُ ُاخالن ُ
ّتحَادُكََذلوُيننَحكمُالعَالمُاألمََين.ُفُاأللفَةُوالََودادُوالمحّبَةُواالرُ حُوالّريحَانُونجَدُمََنكمَُعَوُ بَالرَُّ

وانُإذاُوجدناُعرفُالوداد،ُنفَرحُوالُنحَّبُأنُنجَدُاَواهُيشَهدُبَذلوُكَّلُإّناُنكونُبينكمُفيُكّلُاأل
ُعارفُبنير...

212ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُ
 حزيران/يونيو4ُ شهرُالع مة19ُ

ُ
مردودُثَّمُااَتمعُنفمَاتُرّبَوُُ...ُأنُياُامعُهذاُالهيكلُطّهرُنفسوُعنُنعي ُكّلُناع ُ

عراُإّنهُالُإلهُإاّلُأّنَاُالعزيَزُالمرتَدرُالمهَيمنُالرّيَوم.ُاَوفُنبعَمُبَوُإّنهُيوحيُإليوُمنُجهةُال
نُترّنمََاتُحمنُأالُإّنهََنُيجََدُ مطّهََرةُ،صََفاءُكلمََةُهللاُومََاُظهََرُمََنُمطلََعُبيََانُرّبََوُالََرُُّاآذان ََ

ُالَََوحيُمَََنُهَََذاُالشَََطرُالمبَََاركُالمحمَََود.ُأنُيَََاُلسَََانُهَََذاُالهيكَََلُإّنَََاُخلرنَََاكُبااَََميُالَََرحمن
كرُالبَديع.ُوالُنطَ ُبهَذاُالَذُّالع َيمُفَيُاألكَوان.ُأنُاُزُفيُالبيانُوأنطرناكُلَذكريَُوعّلمناكُماُكن

المهََيمنُالرّيََوم.ُوبََوُفتحنََاُالّلسََانُبالبيََانُُتصََ ُمََنُم ََاهرُالّشََيطانُألّنََوُخلرََ ُلََذلوُبََكمريَُ
ءُالبرََاُناطرََةُكّلهَاُتتحََركُبالّثنََاءُفََيُمََإُافيمَاُكََانُونفََت ُبسََلطانيُفيمََاُيكَون.ُوبََوُنبعََمُألسََنُ 

األشَياءُعلَىُذكَرُمالَوُُنُّعهمُشَيءُعَنُثنَاءُبَارئهمُبهَمُيرَوما،نشَاء...ُأولَّوُالُيمَنُوبَينُمَإ
ُاألاماءُبكّنهُالُإلهُإاّلُأناُالمرتدرُالعزيزُالمحبوب...

9ُُ–8ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 حزيران/يونيو5ُ شهرُالّنور1ُ

ُ
ّنهَاُالُينبفَيُلكَمُدعوهَاُألهلهَاُ...ُطّهرواُأنفسكمُياُمألُالبهاءُعنُالّدنياُومَاُفيهَاُتَاهللُإُ

وتوّجهواُإلىُمن رُقدسُمنيرا.ُوماُينبفيُلكمُهوُحَّبُهللاُوم هَرُنفسَهُواّتبَاعكمُبمَاُي هَرُمَنُ
عنََدهُإنُأنََتمُبََذلوُعليمََا،ُقََلُزّينََواُنفواََكمُبالّنََد ُواألدبُوالُتحرمََواُأنفسََكمُمََنُخلََعُالحلََمُ

ََاكمُيََاُمََألُالبهََاءُالُُوالعََدلُليهََّبُمََنُشََطرُقلََوبكمُعلََىُالممكنََاتُروائََ ُقََدس محبوبََا،ُقََلُإّي
رُواُبَكنُي هَرُمَنكمُعلَىُاألرضُآثَاجهَداهُفَيُأنفسَهمُأنُالُيفعلونَُتكونواُبمثلُاّلذينُيرولونُما

هللاُوأوامرهُثّمُاهَدواُالّنَاسُبكفعَالكمُألّنُفَيُاألقَوالُيشَاركونُأكثَرُال بَادُمَنُكَّلُوضَيعُوشَريتُ
نَََواركمُعلَََىُمَََنُعلَََىُاألرضُفطَََوبىُلمَََنُيسَََمعُولكَََّنُاألعمَََالُيمتَََازكمُعَََنُدونكَََمُوي هَََرُأ
ُننحيُويّتبعُماُأمرُبهُمنُلدنُعليمُحكيما.

196ُُ–195ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُ
 حزيران/يونيو6ُ شهرُالّنور2ُ

ُ
اُخَر ُعَنُخلَ ُاألاَتارُإذُ ُاورَرورُ ُاارتفَعُوجَدُفَيُنفسَهُكبَرُ أخيُلّماُرأ ُاألمرُُنُّإ...ُُ

بُبرهانيُوجحدُآثاريُوماُشَبعُبطَنُالحَري ُإلَىُأنُأرادُأكَلُدلُبآياتيُوكذُّوحاربُبنفسيُوجا
بُدمَيُويشَهدُبَذلوُال بَادُاّلََذينهمُهَاجرواُمَعُهللاُوعَنُورائهَمُمبَادُمرّربَون.ُوشََاورُرُ لحمَيُوُشَ

ننََرنيُهللاُبجنََودُالفيََبُوالّشََهادةُوحف نََيُُاإذُ اميُوأرََواهُعلََىُذلََوُفََيُذلََوُمََعُأحََدُمََنُخََدُّ
حمنُأالُإّنهَمُقَومُمنكَرونُلّيُماُمنعهُعّماُأرادُوبطلُمكرُاّلذينهمُكفَرواُبآيَاتُالَرُّبالحّ ُوأنزلُع

لَغُإلَىُمرَامُكَادُبل ُلهُنفسهُواّطلعُبهُاّلذينهمُهاجرواُارتفعُالّضجيجُمنُهاالءُُوعُماُاوُّفلّماُشيُّ
ينَبرون.ُفَهللاهللاُاُمنعناهمُوألرينَاُعلَيهمُكلمَةُالّنَبرُليكَونّنُمَنُاّلَذينهمُأنُيشتهرُبينُالمدينةُإذُ 

صَطبارُوخرجنََاُمََنُبََينُهََاالءُيُذلََوُوأمرنََاُال بََادُبالّنََبرُواالاّلَذيُالُإلََهُإاّلُهََوُإّنََاُصََبرناُفَ
ُآخرُلتسكنُنارُالبفضاءُفيُصدرهُويكونُمنُاّلذينهمُمهتدون...ُاُفيُبي ُ واكنُّ

12ُُ–11ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 حزيران/يونيو1ُ شهرُالّنور3ُ

ُ
لكمُوتطَوفُفَيُحَولهمُذواتُالجمَالُأنُاعتبَرواُيَاُقَومُوالُتكََونّنُ...ُأيَنُاّلَذينُكَانواُقَبُ

ُنَُّفُفََيُأمَوالكمُويسََكنُفََيُبيَوتكمُااََمعواُقََوليُوالُتكََونُُمَنُالفََافلينُاََوفُيَكتيُدونكََمُويتنََرُّ
مََنُالجََاهلين.ُلكََّلُنفَََوُينبفََيُأنُيصتََارُلنفسََهُمَََاُالُيتنََّرفُفيََهُريََرهُويكَََونُمعََهُفََيُكَََّلُ

هََاُاألمطَََارُوتحف كََمُمَََنُالُتصرِّبُاُإنُأنَََتمُمََنُالعَََارفينُعّمََرواُبيوت َََاألحََوالُتََاهللُإّنَََهُلحََّبُهللا
ُحواد ُاّلزمانُكذلوُيعّلمكمُهذاُالم لومُالفريد.

ُ
َََُ عّمََاُيَََذكرُُا...ُقََلُإّنُالفيَََبُلََمُيكَََنُلََهُمَََنُهيكََلُلي هَََرُبََهُإّنَََهُلََمُيَََزلُكََانُمرّدا 

العلَََيمُالحكَََيم.ُقَََدُأظهَََرتُنفسَََيُويبنَََرُإّنَََهُلبَََالمن رُاألكبَََرُينطَََ ُإّنَََيُأنَََاُهللاُالُإلَََهُإاّلُانَََاُ
ومطلعُآيَاتيُوبَهُأنطرَ ُكَّلُشَيءُعلَىُأّنَهُالُإلَهُإاّلُهَوُالفَردُالواحَدُالعلَيمُالصبيَر.ُإّنُالفيَبُ

ُعرفُبنفوُالّ هورُوالّ هورُبكينونتهُلبرهانُاألع مُبينُاألمم...يُُ
39ُُ–168ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُ
 يوحزيران/يون8ُ شهرُالّنور4ُ

ُ
...ُياُااميُيَاُأّيهَاُالّنَاط ُبَذكريُفَاعلمُمَنُأرادُأنُيسَتنيرُبنَورُالبرَاءُويتشَّرفُبزيَارةُُ

ينبفََيُلََهُأنُُأحََدُمََنُأهََلُالبهََاءُالمسََترّرينُعلََىُالفلََوُالحمََراءُوالمتََوّجهينُإلََىُاألفََ ُاألعلََى
ختََرانُفَيُاالتُلَىُمَاُخلَ ُفَيُا،بَدانُوذوُّنرطَانُويرَّدسُوجهَهُعَنُالّتوجَهُإاءُااليطّهَرُقلبَهُبمَ

يَر ُالملكَوتُأمَامُوجهَهُومَاُاَو ُهللاُورائَهُثَمُيمشَيُبوقَارُهللاُواَكينتهُوفَيُُويكونُعلَىُشَكنُ 
خطََوةُيرََولُبجََوهرُالصضََونُومنتهََىُالصشََونُيََاُإلهََيُقََدُقنََدتُاّلََذينُاََفك ُدمََاكهمُفََيُُكََلُّ

 ُوين ََرُاََبيلوُوأنفرََواُأرواحهََمُفََيُحّبََوُإلََىُأنُينََلُإلََىُالََّرموُاألقََدسُوالّتََرابُالمرََّدسُيرََ
لُفَالحُالحُمَنُأفَ ُالكَرمُإلىُاليمينُكناظرُينت رُرحمةُهللاُالمهيمنُالرّيوم.ُثمُيتوّجَهُويرَولُأوُّ

فُها ُمنُقمي ُطلعَةُحضَرةُمالَوُالرَدم.ُوأّولُذكَرُتكّلَمُبَهُلسَانُالمشَّيةُفَيُالعَالمُرُ وأّولُعَُ
ماءُومشََار ُاألمََرُفَََيُوأّولُنََورُانجََذب ُبََهُأفََّدةُاألمََم.ُعلََيكمُيََاُهياكََلُالّثنََاءُومطََالعُاألاََ

راُا،مكانُومَا ُبحَرُالففَرانُوفَاضُكَوثرُملكوتُا،نشاءُأشهدُأّنُبكمُااتو ُالّرحمنُعلىُع
ُالحيوانُوظهرُملكوتُالبيانُوأشرق ُمنُأفرهُشموُالعرفان...

92ُُ–91ُصُ،2ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 حزيران/يونيو9ُ شهرُالّنور5ُ

ُ
الَور ُلَهُأنُيّتبَعُمَاُأمَرهُُوحضَورُتلرَاءُوجهَهُمالَ...ُإّنُاّلذيُقندُالفايةُالرنَو ُوالُ

نحناءُواالنطراحُعلىُقدميُوأقدامُريريُهَذاُالرلمُاألعلىُمنُلدنُعزيزُعليم.ُإّنهُيمنعكمُعنُاال
حُوُ مََاُنََّزلُفََيُالكتََابُمََنُلََدنُعلََيمُحكََيم.ُقََلُيََاُأحّبََاءُالََرحمنُإنُأردتََمُالّلرََاءُفاحضََرواُبََالرَُّ

الُترّبلَواُاأليَاديُوالُةُا،نسَانُاّترَواُهللاُوالُتكونَواُمَنُالفَافلين...ُكانَ ُمَنُاَجيُُّوالّريحانُبَآدابُ 
تنحنَواُحََينُالَورودُإّنََهُيَكمركمُبََالمعروفُوهََوُاآلمَرُالمجيََب...ُقَدُحََرمُعلَيكمُالّتربيََلُوالّسََجودُ

مَََنُعنََََدناُوأنَََاُالفّضََََالُالرََََديم.ُإّنُُالُ نحنََََاءُكَََذلوُصََََرفناُاآليَََاتُوأنزلناهََََاُفضََََنطَََراحُواالواال
ر ُإّنهُممنُشهدُلهُالكتَابُالمبَينُلَيوُألحَدُأنُيسَجدهُواّلَذيُعرفُوالُيُُدُينبفيُلمنُالُيُُالّسجُو

عُويتَوبُإلَىُهللاُإّنَهُلَهُالتَّوابُالَّرحيم.ُقَدُثبَ ُبالبرهَانُبَكّنُالّسَجدةُلَمُتكَنُإاّلُاَجدُلَهُأنُيرِجَ
ُن...أهلُاألرضُوالُتكونواُمنُالمعرضيعرفواُياُُالحضرةُالفيبُ

82ُُ–81ُصُ،2ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 حزيران/يونيو11ُ شهرُالّنور6ُ

ُ
ََهُ...ُويعََّزيكمُهللاُبفضََلُمََنُعنََدهُإّنََهُلهََوُالمعََزُُّ يُالعلََيمُالحكََيم،ُالُتحََزنُفََيُأبيََوُإّن

ّدرواُلمََنُرفََلُالُلمََنُفََازَُكََيُالعزيََز،ُينبفََيُأنُتُُفُحّبََرُ منََهَُعََُاصََعدُإلََىُهللاُوكََانُمتضََّوعُ 
َََهُفَََيُمرَََامُيعجَََزُعَََنُذكَََرهُقلَََمُبَََذكريُالحكَََيم،ُقَََدُرفَََرهُهللاُقبَََلُصَََعودهُُو بعَََدُصَََعودهُأدخل

أّيَاميُوإّيَاكُأنُيكَّدركُشَيءُالعالمين،ُكّبرُمنُقبليُعلىُمنُاّميُبعلّيُقَلُإّيَاكُأنُتحَزنُفَيُ
ن ََرُبحََرُعنايََةُرّبََوُوكََنُمََنُالمفََرحين،ُقََدُكنََ ُأصََفرُمنََوُإذُصََعدُأبََيُإلََىُهللاُوكََانُأنُا
الحَزنُبعَدُُمرّدسُالعزيزُالبديع،ُفكنن ُهَلُينبفَييوُهللاُبلسانهُالينيُبعيُال بادُوأن ُيعزُّيعزُّ

ذلََوُالُوجمََاليُالمشََر ُمََنُهََذاُاألفََ ُالمبََين،ُهََذهُكلمََةُنّزلناهََاُبالفضََلُلََّاّلُيحزنََوُمََاُي هََرُ
نُالعلََيم،ُلََيوُهََذاُيََومُالكََدورةُوالبكََاءُبََلُينبفََيُلََوُولّلََذينُآمنََواُفََيُاألرضُإّنُرّبََوُلهََوُالمبََيُِّ
وهَذاُفَيُحََّدُُوُأشَف ُمَنُألَ ُأبُ ورُالكَريم،ُإّنَهُيكاََيكمُبَالحّ ُوهَبَكنُيفرحَواُفَيُأّيَامُرّبهَمُالففَ
ُصفاتهُبالحدودُأوُينتهيُبالرلمُوالمداد...ُا،نشاءُوإالُتعالىُأنُيحدَُّ

149ُُ–148ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو11ُ شهرُالّنور1ُ

ُ
وقدرتَََهُومََنُدونُذلََوُلَََنُّنُهللاُّنُأنُتعََرفُُإاّلُبعينَََيُإنُتريََدُُُإلََيُُّقََلُيََاُقَََومُالُتن ََروا

تفّكرواُفيُأمريُبدوامُالملَوُوتن َرونُاألشَياءُببرَاءُهللاُالملَوُالرَادرُالبَاقيُالحكَيمُُنتعرفونيُول
كذلوُبيّناُاألمرُلعَّلُالّنَاسُيستشَعرونُفَيُأنفسَهمُويكَونّنُمَنُالعَارفينُوإّنَوُفَان رُشَكنُهَاالءُ

،يمَانهمُوكنَ ُبَينُاألعَداءُُالُهللاُوحف  َبعدُاّلَذيُشَهدواُكّلهَمُبَكّنيُفَدي ُنفسَيُوأهلَيُفَيُاَبي
عَنُاألحبَابُواألعَداءُوكَانواُبحفَبُأنفسَهمُُفيُأّيَامُاّلتَيُاضَطرب ُكَّلُالّنفَوسُواَترواُوجَوههم
اعترفََواُبسَلطنةُهللاُوقدرتَهُإاّلُالََّذينُكَانُفََيُُمَنُالمشَتفلينُوأظهرنََاُاألمَرُوبّلفنَاهُإلََىُمرَامُكَلُّ

ينُومَعُهََذاُالّ هَورُاّلََذيُأحَاحُالممكنََاتُوهَذاُا،شََرا ُرََّلُالفَالمُوكََانواُمَنُالمشََركصَدورهمُ
ََذيُُاالبيََان...ُإذُ ُالََّذيُمََاُاََمعواُشََبههُفََيُاآلفََا ُاعترضََواُعلََىُمََإ أشََكرُفََيُبّثََيُوحزنََيُاّل

خلرنَيُوأراََلنيُوأحمَدهُفََيُقضَاياهُوفََيُوحََدتيُثَّمُابتالئََيُبَينُهََاالءُالفَافلينُوصََبرتُوأصََبرُ
ُعلىُهللا...ُالُ فيُالّضّراءُمّتك

116ُُ–115ُصُ،ُتصباتيُازُآثارُحضرتُبهاءُهللامن
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ُ
 حزيران/يونيو12ُ شهرُالّنور8ُ

ُ
رتنمَواُهَذاُاليَومُُايَنُمَاُربَرُأنُأُوُياُأهلُالعبرُأينُمَاُعبَرُمَنُأّيَامكمُُ

نُورّبوُالَرحمنُكَّلُمَنُاّلذيُفيهُأضاءُالوجهُأمامُالبنرُهلُيبرىُا،نسانُأوُماُتراهُفيُا،مكا
ُالعزيزُالمّنان،ُأينُالجبابرةُوالفراعنةُقدُأرجعنَاهمُإلَىُالهاويَةُإّنُرّبَوُلشَديدُلوُهللالمُُُوُعليهاُفان

الََّدنياُعلََىُشََكنُُالعرََاب،ُهََلُالعاقََلُيتمّسََوُبمََاُيفنََىُالُوم هََرُاألاََرار،ُكََمُمََنُمبََادُرََّرتهم
َكفرواُباهللُواعترضواُعلىُافرائهُقدُأمهلناهمُأيُّ اتُمعَدوداتُحكمَةُمَنُلَدّناُإلَىُأنُأتَىُالميرَُاام 

ََُإذ ا عََنُالجبََروتُأولََّوُُاأخََذناهمُوتركنََاهمُفََيُالّنيََران،ُإّنُاّلََذينُيهرعََونُإلََىُالّطََاروتُمعرض 
بعَدُاّلَذيُاءُأنفسَهمُوأنكَرواُحَّ ُهللاُ،ُقدُخسرُالَذينُبَّدلواُأمَرُهللاُبَكهُوليوُلهمُمنُلدّناُمنُوا ُ 

اّلََذينُكََانواُفََيُُرواونُالحََّ ُبمََاُعنََدكمُفََان أتََىُبسََلطانُالع مََةُواالقتََدار،ُقََلُيََاُقََومُأتدحضََ
ََََاُوكََََذُُّالُ قََََبلكمُمََََنُاألحََََزاب،ُقََََدُأراََََلناُإلََََيهمُراََََ ََََيُأخََََذنُإذ ابواُبكمرن اهمُوتركنََََاهمُعبََََرةُألول

ُ.األبنار
213ُُ–212ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو13ُ شهرُالّنور9ُ

ُ
مُبكَََم...ُرََََّنُعنَََدليبُالبهََََاءُونَََادتُاألشََََياءُبمَََاُشََََهدُهللاُموجَََدكمُوخََََالركُنُّإ...ُأالُ

ََََتكمُوأوُّ ََََدئكمُومبََََدعكمُومحيََََيكمُوممي ََََلكََََمُوآخََََركمُوم هََََركمُوملهمكََََمُومُاواََََلطانكمُومب دكمُّي
ومعَََّرفكمُأنَََتمُحروفَََاتُالكلمَََةُاألولَََىُوالّطَََرازُاألّولُفَََيُملكَََوتُا،نشَََاءُوم َََاهرُالعَََدلُفَََيُ
الجبَََروتُاألعلَََىُأنَََتمُالكتَََابُالمسَََطورُوالّرمَََزُالمشَََهورُوالَََّرّ ُالمنشَََورُوالبيَََ ُالمعمَََورُبكَََمُ

فعَ ُرايََاتُالعََدلُوننََب ُأعََالمُالّننََرُوبكََمُتضََّوع ُرائحََةُالرمََي ُوظهََرتُآيََةُالّترََديوُارت
حمنُطَوبىُلكَمُوبكمُفت ُبابُالكرمُعلىُوجهُاألممُوهطل ُمنُاحابُالعرفانُأمطارُعنايةُالَرُّ

لمَنُأنكَرُحّركَمُُوُبحبالكمُونط ُبذكركمُوويلُ سُّإلىُهللاُولمنُتشّبمُبكذيالكمُوتمولمنُترّربُبكمُ
يشَََهدُكَََّلُشَََيءُبعَََّزتكمُوارتفَََانُمرَََامكمُأعَََرضُعَََنكمُوااَََتكبرُعلَََيكمُوجاحَََدُعنايَََةُهللاُفَََيكمُُو

ُواضَََحاتُ ُنََاتُ وبيُُّمشََرقاتُ ُاُبََاهللُإذُأتََىُبآيَََاتُ وربحكََمُفََيُاآلخََرةُواألولَََىُوخسََارةُاّلََذينُكفَََرُو
ُ*.ااطعاتُ ُوأنوارُ 

93ُُ–92ُصُ،2ُآثارُقلمُأعلىُ 

ُ
ُر.)*(ُهذاُالمرتط ُيبّينُمرامُشهداءُاألم
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ُ
 حزيران/يونيو14ُ شهرُالّنور11ُ

ُ
ََرُ  فََيُالََّذكرُوالبيََانُُايََاُقلمََيُااََمعُنََدائيُمََاُلََيُأاََمعُحنينََوُوصََريصوُمََّرةُأراكُمتحّي

وأخر ُأشاهدكُكالمولهُالباه ُفيماُوردُعلىُموالكُمَنُكَّلُجاهَلُوكَّلُظَالمُعنيَد،ُدنُمَاُعنَدُ
هللاُرّبُالعَالمين،ُقَلُتََاهللُقَدُفَت ُبََابُُالرَومُومَاُتَراهُاليََوم.ُبّشَرُالّنَاسُبمََاُأشَر ُوالحُمَنُأفََ 

بََذلوُمََنُُفََيُكتََبُهللاُالعزيََزُالحميََد،ُالُيََنفعكمُمََاُعنََدكمُيشََهدُاالّسََماءُوأتََىُمََنُكََانُموعََودُ 
صََحابُاآلذانُااََمعواُنََداءُهللاُمالََوُاألاََماءُوفََاطرُالّسََماءُإّنََهُيََدعوكمُيََاُأُعنََدهُكتََابُمبََين،

هَذاُالمرَامُالمنيَع،ُإّنَاُمَاُأردنَاُإاّلُنجَاةُاألمَمُوإصَالحُبماُيرّربكمُإليهُيشهدُبذلوُلسانُالع مةُفي
الرومُأعرضواُعّناُوارتكبواُماُتفّرق ُبهُأركانُالكلمةُاألولَىُكَذلوُاَّول ُلهَمُأنفسَهمُُالعالمُولكنُّ

أالُإّنهمُمنُاألخسرينُفيُكتابُهللاُمالوُيَومُالَّدين،ُقَلُيَاُمَألُاألرضُضَعواُكتَبُالرَومُوخَذواُ
ُرُالعليمُالحكيم،ُهذاُيومُالُينفعكمُشيءُمنُاألشياءُإاّلُبهذاُالكتابُالمبين...كتابُهللاُالمرتد

123ُُ–122ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 93 

ُ
 حزيران/يونيو15ُ شهرُالّنور11ُ

ُ
ُهوُالعلّيُاألعلى

ياُمنُجعلُالّنرطةُطَرازُالجمَالُفَيُلَوحُالّ هَور،ُوعّلَ ُخيَوحُالّ لمَةُعلَىُكَرةُالّنَور،ُ
رُمعَََينُيجور،ُوجَََر ُعَََينُالّسلسَََالُفََيُمكمَََنُالّنَََار،ُوقَََدُّورُب لمََةُالَََدُّبحيََمُزّيَََنُصَََفحةُالّنَََ

رُاّلََذيُلََنُيفارقََاُفََيُأزلُاآلزال،ُفتفّكََرواُفََيُالحيَوانُعلََىُمصََزنُالّنيََران،ُوأّلفََ ُبينهمََاُعلََىُقََدُ 
نعُالبديعَةُمَنُيَاُإلهَيُلّمَاُشَهدتُهَذاُالّنَُبدائعُصنعُبارئكمُيَاُأولَيُا،فضَال،ُفسَبحانوُالّلهَمُّ

علىُم اهرُأاَمائوُبَكنُتاّلَ ُبَينُمبَادكُكمَاُُازلّيةُأاّلوُبااموُاّلذيُبهُكن ُقّيومُ قدرتوُاأل
أّلف ُبينُالّنورُوالّ لمةُوالّنارُوالمَاء،ُثَمُاجَتمعهمُعلَىُشَاطئُبحَرُأع مَوُكمَاُجمعتهمَاُعلَىُ

ُشاطئُكوثرُفموُوإّنوُأن ُالمرتدرُالعزيزُالكريم.
14ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو16ُ شهرُالّنور12ُ

ُ
أنُياُهذاُالهيكلُفابسَحُيَدكُعلَىُمَنُفَيُالّسَمواتُواألرضُثَّمُخَذُزمَامُاألمَرُبفبضَةُ
إرادتوُإّناُجعلناُفيُيمينوُملكوتُكّلُشيءُأنُأفعلُماُشّ ُوالُتص ُمنُاّلَذينهمُالُيعرفَونُثَمُ

أيَاديُمَنُفَيُبكخَذكُتكخَذهُُارفعُيدكُإلىُالّلوحُاّلذيُأشر ُمنُأف ُإصبعُرّبوُوخَذهُعلَىُشَكنُ 
ذينهمُيفرهَونُوبارتفَانُيَدكُإلَىُاَماءُفضَليُترتفَعُأيَاديُا،بدانُكذلوُينبفَيُلَوُإنُأنَ ُمَنُاّلَ

ُقتَََدارّوةُوالرَََدرةُواالكَََّلُشَََيءُإلَََىُهللاُالمرتَََدرُالعزيَََزُالَََودود.ُاَََوفُنبعَََمُمَََنُيَََدكُأيَََاديُالرَََ
ُأنََاُالمهََيمنُالرّيََومُّنُال بََادُأنُالُإلََهُإالُّون هََرُبهََاُقََدرتيُلمََنُفََيُملكََوتُاألمََرُوالصلََ ُليعََرفَُ

ُذينهمُببنرُالّروحُين رون...وبهاُنعطيُونكخذُوالُيعرفُذلوُإاّلُالُّ
13ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 حزيران/يونيو11ُ شهرُالّنور13ُ

ُ
هذاُيَومُالَّذكرُوالّثنَاءُوهَذاُيَومُالّنَداءُكيَتُأنَتمُالُتسَمعون.ُهَذاُُ...ُقلُياُمألُاألرض

ظهََورُمالََوُاألاََماءُكيََتُأنََتمُالُتن ََرون.ُلعمََريُهََذاُيََومُيََومُفيََهُأنََارُاألفََ ُاألعلََىُبََكنوارُ
البيَانُوأنََتمُصََامتون.ُوهَذاُيََومُأنََزلُهللاُذكَرهُفََيُكتبََهُولكَنُالرََومُأكثََرهمُالُيشَعرون...ُقََلُيََاُ
مألُاألرضُهذاُيومُفيهُتنط ُاألشياءُكّلهَاُالملَوُهللُمالَوُالملَوك.ُإّنَهُقَدُظهَرُبَالحّ ُبسَلطانُ

فَهُمَدافعُاألمَمُينطَ ُبَكعلىُالّنَداءُبَينُاألرضُوالّسَماءُتَاهللُقَدُوالُتصوُّالُترومُمعهُجنودُالعَالمُ
خََر ُاألحجََابُاالكبََر ُعلََىُأمََرُمالََوُالََور ُثََّمُاََترامةُأتََىُالمرنََودُبسََلطانُمشََهود.ُقََمُباال

ن َرُثَّمُاذكَرُاامُاألع َمُعوُحجباتُاألممُعنُاالباامُرّبوُالطانُالفيبُوالّشهودُإّياكُأنُتمن
ولُهللاُأنكرهُعلماءُالعنرُوإذُأتىُالّروحُأعَرضُعنَهُعلمَاءُاليهَود.ُلَوُيننَ ُدُراإذُأتىُمحمُّ

امُاّلذيُبهُارنُالموّحدونُإلَىُظَّلُرحمَةُةُيرومُويني ُبينُال بادُبهذاُاالّمُا،بُرأحدُأقّلُمنُاُُ
ُرّبهمُالعزيزُالففور.

163ُُ–162ُصُ،2ُثارُقلمُأعلىُ آ
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ُ
 حزيران/يونيو18ُ شهرُالّنور14ُ

ُ
وصيوُواّلذينُآمنَواُباألمانَةُوالّنَداقةُومَاُيرتفَعُبَهُأمَرُهللاُرّبُمَاُكَانُومَاُيكَون.ُإّناُن

بمَاُأمَرتُبَهُُالُ وجَهُرّبَوُوعَاملُاجهدُلي هرُمنوُماُيثب ُبَهُذكَركُفَيُلَوحُمحفَو،.ُكَنُناطر َا
هللاُالعزيََزُالََودود.ُينبفََيُلكََّلُااََمُآمََنُبََاهللُأنُيعمََلُبمََاُأمََرُبََهُفََيُالكتََابُاألقََدسُُد مََنُلََ

د...ُتمّسَوُبكتَابُهللاُإّنَهُيكايَوُبَالحّ ُقبلُمحّمَُذيُنّزلُمنُلد ُالحّ ُعاّلمُالفيوب.ُياُعليُّالُّ
ورُقَدُأتَىُمالَوُالّ هَورُيشهدُبذلوُمنُتوّجهُإليوُمنُبيتهُالمعمور.ُقلُهذاُيومُفيهُيناديُالّنَ

لَوُاألاَماءُوينَي ُإّنهُالُإلهُإاّلُأناُالعزيزُالمحبَوب.ُقَدُشَهدتُاألشَياءُلماُوينط ُمكّلمُالّطور
ُأقبَََلُُالميََزانُفََيُقطََبُا،مكََانُتَََاهللُقََدُأتََىُالََّرحمنُولكََنُّ الرَََومُعنََهُمعرضََون.ُطََوبىُلرلََب 

ََائيُعلََىُذكََرُهللاُوثنائََهُثََّمُاعملََوا ُفََازتُبالمرََامُالمحمََود.ُقومََواُيََاُأحّب بمََاُُولوجََه ُتوّجََهُولعََين 
ُكمُفيُعوالمُالفيبُوالّشهود...يرتفعُبهُمرامكمُوتعلوُأاماُك

165ُصُ،2ُقلمُأعلىُ ُآثار
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ُ
 حزيران/يونيو19ُ شهرُالّنور15ُ

ُ
ّرُهللاُاّلَذيُرُمنُلدّناُإلىُاّلذيُأقبلُإلىُالمسجونُوكَانُمَنُالمهتَدين،ُقَلُهَذاُلَبَ...ُذكُ 

هَََذاُالاَََمهُالمكنَََونُقَََدُظهَََرُبَََالحّ ُبملكَََوتُهللاُُإنُّهَََذاُلنَََاموسُاألكبَََرُُوُطَََ ُبَََهُالَََّروحُوإنُّن
لََمُيثبَ ُمََاُنطرََ ُبََهُصََحائ ُهللا،ُبَهُظهََرُمََاُهََوُالمسََتورُوالحُالمرتَدرُالعزيََزُالحكََيم،ُلََوالهُ

َََاسُفَََيُحجَََابُع َََيم،ُهَََذاُألفَََ ُاّلَََذيُمنَََهُأشَََرق ُشَََموسُ جمَََالُالرَََدمُبَََينُاألمَََمُولكَََّنُالّن
األاَََماءُوالّربيَََعُاّلَََذيُبَََهُزّينَََ ُحَََدائ ُقلَََوبُالعَََارفين،ُوهَََذاُلفجَََرُالهدايَََةُبَََينُالبرّيَََةُواَََرا ُ

األعلَىُوصَاحُُن،ُبندائَهُنَادتُاألشَياءُوبحزنَهُنَاحُأهَلُمَإاألحدّيَةُلمَنُفَيُالّسَمواتُواألرضَي
ياطين،ُهََذاُلكتََابُاّلََذيُالُريََبُفيََهُونََورُهللاُلمََنُأقبََلُإليََهُوشََهابُنََارهُللّشََُالََّروحُاألمََين،ُإنُّ

حمنُفََيُنفحََةُالََرُّوهََذاُلبرهََانُهللاُلمََنُفََيُا،مكََانُوحّجتََهُالباقيََةُلمََنُفََيُالعََالمين،ُبََهُفاحََ ُ
الرََدرةُهللُالمرتََدرُالعلََّيُالرََدير،ُبََهُخرقََ ُاألحجََابُوظهََرُمََاُاََطرُفََيُُاتاألكََوانُونََادتُالََّذرُّ

ُحايب،ُلوُنفّنلُآياتُالّ هورُلتنفدُالبحورُوعزميُالّثاب ُالرديم...ُلوحُ 
219ُُ–218ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو21ُ شهرُالّنور16ُ

ُ
َََيُقَََدُكنَََ ُراقَََدُ  َََعَََنُالَََّذكرُُافَََيُالبيَََ ُوصَََامتُ ُا...ُيَََاُقَََومُإّن  ُعلَََّيُنسَََماتُهللاُهّب

 ُللعََالمينُوكّلمََاُأريََدُأنُأصََم ُروحُ ُوذكََرُ وأحيتنََيُبََالحّ ُوأنطرنََيُبثنََاءُنفسََهُوجعلنََيُهََدُ 
الردسُينطرنيُبالحّ ُوروحُاألع مُيهتّزنيُوروحُالبراءُيحّركُقلمُالبهاءُإنُأنَتمُمَنُالعَارفين.ُيَاُ

يلعَنكمُبَهُكَّلُالَّذّراتُوعَنُورائهَاُلسَانُقومُخَافواُعَنُهللاُثَّمُااَتحيواُعَنُجمالَهُوالُتتكّلمَواُبمَاُ
هللاُالملَوُالّنَاد ُاألمَين.ُولَيوُهَذاُمََنُعنَديُبَلُمَنُعنَدهُلََوُأنَتمُمَنُالّشَاعرين.ُفَوُهللاُلََوُ
كانُاألمرُبيديُلسترتُنفسيُعَنُأبنَاركمُومَاُألريَ ُكبَديُتحَ ُمصاليَبُذئَابُاألرضُوكَانُ

فوُوالهََو ُعََنُالّنََعودُإلََىُمرََّرُاألقنََىُهللاُعلََىُمََاُأقََولُشََهيد.ُإّيََاكمُيََاُقََومُأنُتمََنعكمُالََنُّ
ينُوالمراَلين.ُتَاهللُإنُهََذاُلفَالمُالَّرحمنُقَدُأظهََرهُهللاُفُا،ننَافُإلَىُحجََجُالّنبّيَرُ فَان رواُبَطَ
ُاألكوانُواصطفاهُمنُبينُبرّيتهُوأظهرهُبطرازُنفسهُبينُالعالمين...ُبينُمإ

131ُُ–129ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 وحزيران/يوني21ُ شهرُالّنور11ُ

ُ
نُيَاُمَألُالعنَودُتَاهللُقَدُجَائكمُالموعَودُأاليهَودُُإلَىُمَإُامصاطب َُكّلُحينُ...ُويرولُفي

ابرين.ُثَمُيصاطَبُمَألُّنُمنُالّنُوإنُهذاُلهوُالّروحُإنُتريدواُأنُتنلبوهُفافعلواُماُشّتمُوالُتكونُُ
افعلواُمَاُأردتََمُألّنََهُدُبيََنكمُفََهََذاُلمحّمَُراَولُهللاُإنُُّاا،نجيَلُويرََولُإنُتريَدواُأنُتجََادلواُمحمََدُ 

غيََانُأنفَ ُروحَهُفََيُاَبيلُهللاُالمهَيمنُالعزيََزُالرَدير.ُثَّمُيصاطََبُأهَلُالفرقَانُويرََولُيَاُمَألُالطُّ
قَدُحضََرُتلرََاءُُفََيُالهَواءُتََاهللُإنُهَذاُلعلََيُُّإنُتشَائواُأنُتعّلرََواُم هَرُنفسََيُاّلَذيُاََّميُبعلَيُّ

ماُشَّتمُوالُتنَبرواُأقَّلُمَنُحَينُألّنَهُمَاُوجوهكمُياُمألُالذئابُثّمُياُشرذمةُالصنازيرُفافعلواُبهُ
يََاُجنََودُالّشََياطين.ُثََّمُيصاطََبُُمََهُهللاُبََالحّ ُمََاُوردُعليََهُويََردوالُننََيراُوعلُُّااّتصََذُلنفسََهُمعين ََ

مََألُالبيََانُويرََولُيََاُمََألُالّطغيََانُوالكفََرانُقََدُجََائكمُالموعََودُاّلََذيُوعََدتمُبََهُفََيُكََّلُاأللََواحُ
بُنفسََهُفََيُاََبيلُهللاُالملََوُالمتعََاليُالعزيََزُالحميََد.ُوكََانُفوجمالََهُإّنََهُقََدُظهََرُبََالحّ ُومََاُحفََ

األعداءُفيُكّلُاّللياليُواألّيامُوننرُأمرُرّبهُبنفسَهُالمتعَاليُالعزيَزُالجميَلُووردُعليَهُُبينُيديُّ
مََاُالُيََذكرُبالبيَََانُومََاُاّطلََعُبَََهُأحََدُإاّلُهللاُاّلََذيُبعثَََهُبََالحّ ُوأراََلهُعلَََىُالعََالمين.ُأنَََتمُإنُ

إنُأنََتمُمََنُُلََوهُكمََاُقتلتمََوهُفََافعلواُمََاُشََّتمُألّنََهُينت ََرُمََاُوعََدُبََهُفََيُكََّلُاأللََواحتريََدواُأنُترت
ُالعارفين...

131ُُ–131ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 حزيران/يونيو22ُ شهرُالّنور18ُ

ُ
مَاُتلفيَوُحمامَةُالفَرا ُحَينُاّلََذيُيسَافرُعَنُشَطرُالعَرا ُوهَذاُمَنُاََّنةُهللاُُ...ُااَمع

وُأنََ ُالُتحََزنُبََذلوُوتوّكََلُعلََىُهللاُرّبََوُورّبُآبائََوُاألّولََين،ُاّلتََيُقضََ ُعلََىُالمراََلين،ُوإّنََ
فنَواُلَنُيُُُايفنىُالملوُوماُأن ُتشهدُويبرىُاألمرُهللُرّبُالعالمين،ُوإّنُاّلذينُأوتواُبنَائرُالَّروح

األمََرُعََنُخلََ ُحجبََاتُع ََيم،ُقََلُيََاُأحّبََاءُهللاُالُُبشََيءُعّمََاُخلََ ُويصلََ ُويشََهدونُأاََرار
ااََصين،ُفََهللاهللاُإّنُالََّذينهمُشََربواُحََّبُهللاُحََزنكمُشََيءُوكونََواُعلََىُاألمََرُلُريُتصََافواُمََنُأحََدُوال

العزيََزُالمنيََرُلََنُيصََافواُمََنُنفََوُوينََبرونُفََيُالباليََاُكاصََطبارُالمحََّبُفََيُرضََاءُالحبيََبُ
ويكَونُالبكاَاءُعنَدهمُأحلََىُعَنُلرَاءُالمعشَو ُفََيُمَذا ُالعاشَرين،ُقَلُيََاُمَألُاألشَفياءُفسََوفُ

وتنعََدمُرايَاتُالمشََركينُويَدخلونُالّنََاسُفَيُديََنُهللاُالملَوُالمتعََاليُالرََديم،ُرفَعُأمََرُهللاُبَالحّ ُيُُ
بشَرين،ُوالبهَاءُعلَيكمُيَاُمَألُتلّلذينهمُابرواُفيُحّبُهللاُوكانواُمنُنفحاتُالرَدسُلمَنُالمسُافهنيُّ 

ُالمّوحدين...
6ُُ–5ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو23ُ شهرُالّنور19ُ

ُ
أقبَلُإليَهُوكَمُُضلُبماُهاج ُأرياحُمشّيةُرّبكَمُالحميَد،ُكَمُمَنُعبَدُ ...ُقدُما ُبحرُالف

يعملُعلىُشاكلتهُإّنُرّبَوُلَهُالعلَيمُالصبيَر.ُالُينفعَهُإقبَالُالمربلَينُوالُُأعرضُعنهُكلُأُمنُعبدُ 
الّناسُلوجههُالمشر ُالعزيَزُالمنيَر،ُإّنُاّلَذيُفَازُفَيُأّيَامُهللاُُيضّرهُإعراضُالمعرضينُإّنماُيدنُُ

مََنُجََوهرُالصلََ ُلََد ُالحََّ ُواّلََذيُتوّقََ ُإّنََهُمََنُالمّيتََين،ُأنُافرحََواُيََاُأهََلُالبهََاءُب هََورُإّنََهُ
الُتََزّلكمُشَََبهاتُالمََريبينُكونَََواُرايَََاتُُرّبكََمُمالَََوُاألاََماءُثَََّمُااََتفيمواُعلَََىُاألمَََرُعلََىُشَََكنُ 

فين،ُإّيََاكمُاَترامةُبَينُالبرّيََةُوأداّلءُا،يرَانُلمََنُفَيُا،مكََانُهَذاُينبفََيُلكَمُلََوُأنَتمُمََنُالعَاُراال
ّيََرُاألع ََمُمََنُهََذاُاألفََ ُالمبََين،ُالُاألحََزانُهََذاُرّبكََمُالََّرحمنُأنُافرحََواُبطلََونُالنُُّخََذكمُُكأنُت
ّنُاّلَََذينُرفلَََواُاليَََومُأحيََاءُوهَََمُأمَََواتُفَََيُكتَََابُرّبكََمُالمرتَََدرُالرَََدير،ُأنُاجتمعَََواُعلَََىُتحسََبُُ

ُالحبلُالمتين...ُاألمرُثمُاننرواُالّرحمنُبالحكمةُوالبيانُهذاُينبفيُلمنُتّمسوُبهذا
214ُُ–213ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو24ُ الّرحمةُشهر1ُ

ُ
...ُأنُياُأّيهاُالملوكُقدُقض ُعشرينُمنُالّسنينُوكّناُفيُكَّلُيَومُمنهَاُفَيُبَالءُجديَدُ

قبلنََاُإنُأنََتمُمََنُالّسََامعينُبحيََمُقتلونََاُواََفكواُدماءنََاُوأخََذواُالُوردُعلََىُأحََدُُووردُعلينََاُمََا
ناُوهتكَواُحرمتنَاُوأنَتمُاَمعتمُأكثرهَاُومَاُكنَتمُمَنُالمَانعينُبعَدُاّلَذيُينبفَيُلكَمُبَكنُتمنعَواُأموال

الّ ََالمُعََنُظلمََهُوتحكمََواُبََينُالّنََاسُبالعََدلُلي هََرُعََدالتكمُبََينُالصالئََ ُأجمعََين.ُإّنُهللاُقََدُ
مينُوإنُلَنُهَاالءُالّ َالُهمُبَالحّ ُوتكخَذواُحَّ ُالم لَومُعَنكمُلتحكمواُبيَنيأودنُزمامُالصل ُبكيد

تفعلواُبماُأمرتمُفيُكتَابُهللاُلَنُيَذكرُأاَماككمُعنَدهُبالعَدلُوإنُهَذاُلفَبنُع َيمُأتكخَذونُحكَمُ
أنفسكمُوتَدعونُحكَمُهللاُالعلَيُالمتعَاليُالرَادرُالرَديرُدعَواُمَاُعنَدكمُوخَذواُمَاُأمَركمُهللاُبَهُثَّمُ

ُمستفيم.ُابتفواُالفضلُمنُعندهُوإّنُهذاُلسبيلُ 
111ُصُ،ُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركااءألواحُ،ُكُواورةُالمل
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ُ
 حزيران/يونيو25ُ شهرُالّرحمة2ُ

ُ
...ُأيُرّبُلمََاذاُأودعتنََيُبََينُاّلََذينُهََمُكفَََرواُبنفسََوُوإلََىُمتََىُالُتسََتجيبُدعَََائي،ُ

عَدُاّلَذيُتشَهدُضَّريُوبالئَيُترَولُصعدنيُإليوُوخّلنَنيُمَنُطفَاةُخلرَوُبككّلماُأقولُأيُرّبُف
 ُكّلماُوردُعليوُوردُعلىُنفسي،ُوإّنيُأنفرتوُفيُابيليُأتحَّبُمَاُالُأحَّبُيُفونفسيُأشهدُوأُرإُِ

أتريدُماُالُأريد،ُأقَولُنفسَيُفَداكُمَراديُمَاُأنَ ُأردتَهُومحبَوبيُمَاُأنَ ُأحببتَه،ُفوعّزتَوُأحَّبُ
ََُأنُيكََونُلََيُفََيُكََّلُحََين وأر ُُاألََ ُروحُوأفََديهاُفََيُاََبيلوُولكََنُعزيََزُعلََّيُبََكنُأكََونُباقي 

َََذينُهتكَََواُحُر متَََوُوظلمَََواُعلَََىُم هَََرُنفسَََوُبعَََدُعلمَََيُبَََكّنهمُخلرَََواُمَََنُكلمَََةُأمَََركُلَََذاُاّل
يُفونفسََيُأعلَََمُمََاُفَََيُجلَََديُأنََ ُترَََولُإُُِينََوحُاَََّريُوترشََعرُّتضََطربُنفسَََيُوتََذرفُعينَََيُُو

لََمُأكتََبُلََدونوُورضََي ُلََوُمََاُلََمُُصََبرُكمََاُصََبرت،ُإّنََيُكتبََ ُلََوُمََاانفسََوُوأر ُمََاُتََر ُ
ُلفيرك...ُأرَضُ

11ُُ–9ُصُ،ُأدميةُحضرتُمحبوب
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ُ
 حزيران/يونيو26ُ شهرُالّرحمة3ُ

ُ
...ُأنُياُأهلُالبهاءُأنتمُنسائمُالّربيعُفيُاآلفَا ُبكَمُزّيّنَاُا،مكَانُبطَرازُعرفَانُالَّرحمنُ

هََاُاألوهََام،ُاََترامةُعلََىُشََكنُتنعََدمُمنبحبََلُاالُبتسََمُثفََرُالعََالمُوأشََرق ُاألنََوار،ُتمّسََكوااوبكََمُ
تَار،ُوبّشَرواُال بَادُبالحكمَةُوالبيَانُبهَذاُاألمَرُاّلَذيُقتَدارُبااَمُرّبكَمُالمصأنُاخرجواُمنُأف ُاال

علَىُالّلَوحُا،مكان،ُإّياكمُأنُيمنعكمُشيءُعّماُأمرتمُبَهُمَنُالرلَمُاألعلَىُإذُتحَّركُُمنُأف ُالح
قتدار،ُطوبىُلمنُامعُصريرهُإذُارتفعُبالحّ ُبَينُاألرضَينُوالّسَموات،ُإّنَوُبسلطانُالع مةُواال

ََيََاُأّيهََاُالّنََاظرُإلََىُالُو عََنُاّلََذينُكفََرواُبالمعََاد،ُهََذاُيََومُفيََهُُاجََهُأنُأقبََلُبكّلََوُإلََىُهللاُمعرض 

لمنُفَازُبمَرادُهللاُبعَدُاّلَذيُرفَلُعنَهُكَّلُمشَركُُاأشرق ُشموُالفضلُوالحُأف ُا،حسانُن يمُ 
ُمرتاب...

154ُُ–153ُصُُ،2لّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو21ُ شهرُالّرحمة4ُ

ُ
لبهاءُالُيجزنُعّماُوردُعليهُفيُابيلوُبلُأجَدُكَّلُأعضَائيُ...ُوأن ُتعلمُياُإلهيُبكّنُا

،ُمَنُمَاءُحّبَوُااَتبرىُالبهَاءُفَيُملكَوتُوجوارحيُيشتا ُالبالءُ،ظهارُأمَركُيَاُمالَوُاألاَماء
ا،نشاءُومنُنارُذكركُاشتعلُالبهَاءُبَينُاألرضُوالّسَما،ُطَوبىُلَيُولهَذهُالّنَارُاّلتَيُتسَمعُمَنُ

ُنَُّوبُفََيُصََدرُالبهََاءُوالمََذكورُفََيُقلََبُالبهََاء،ُفوعّزتََوُلََوُيجََتمعُُزفيرهََاُالُإلََهُإاّلُأنََ ُالمحبََ
لَََوُُوالُيرََدرنَُُّالبهََاءُعََنُذكََركُوثنائََوُالُيسََتطيعنَُُّنَُّفََيُالّسََمواتُواألرضُعلََىُأنُيمََنعُُمََنُ

اُدميُينط ُب ذنَوُويرَولُالُإلَهُإاّلُأنَ ُيَاُمرنَودُالبهَاء،ُولَوُيطبصَوننيُيرتلوننيُالمشركونُإذُ 
تَََارُاّلَََذيُيفََوحُمَََنُلحمَََيُيتوّجَََهُإليَََوُوينََاديُأيَََنُأنَََ ُيَََاُمَََولىُالعَََالمينُفََيُقَََدرُالبفضَََاءُق
يُينطَ ُويرَولُقَدُفَازُالفَالمُبمَاُأرادُمََنُلَوُيحرقَوننيُبالّنَارُفوعّزتَوُرمَادومرنَودُالعَارفين،ُُو

فهُاجتمانُالملوكُعلىُضّرهُفيُأمَركُالُفونفسَوُيَاُرّبهُالعزيزُالعاّلم،ُواّلذيُكانُكذلوُهلُيصوُّ
ُوك...مالوُالمل

113ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 حزيران/يونيو28ُ شهرُالّرحمة5ُ

ُ
ََ ََةُالعليََاُورّرتََوُالََّدنياُينََوحُبََهُمحّمََُمََاُ َُ...ُأنُيََاُرئََيوُقََدُارتكب  دُراََولُهللاُفََيُالجّن

عنُالوجَهُاّلَذيُبنَورهُااتضَاءُالمَألُاألعلَىُتجَدُنفسَوُفَيُخسَرانُمبَين...ُُعلىُشكنُأعرض َُ
اّلتَََيُأوقَََدهاُهللاُفَََيُاآلفَََا ُالُونفسَََهُالحَََّ ُلَََوُأنَََ ُمَََنُالّنَََارُُهَََلُظننَََ ُأّنَََوُترَََدرُأنُتطفَََئ

زادُلهيبهاُواشتعالهاُفسوفُيحيحُاألرضُومَنُعليهَا،ُكَذلوُقضَيُاألمَرُُالعارفين،ُبلُبماُفعل َُ
ومَاُدونهَاُوتصَر ُمَنُيَدُُوالُيرومُمعهُحكمُمنُفيُالّسمواتُواألرضين،ُفسوفُتبّدلُأرضُالّسرُّ

األمََورُبمََاُوردُعلََىُتفََعُالعويََلُوي هََرُالفسََادُفََيُاألقطََارُوتصتلََ ُالملََوُوي هََرُالزلََزالُويُر
يُالعالمُويّتحدُمَنُعلَىُاألرضُكّلهَاُيمنُجنودُالّ المين...ُقلُقدُجاءُالفالمُليحُهاالءُاألاراء

َََةُ َََمُاألمَََرُعلَََىُلَََوحُبهَََى،ُكَََذلوُرقَََاألفسَََوفُيفلَََبُمَََاُأرادُهللاُوتَََر ُكَََّلُاألرضُجّن مُمَََنُقل
ُقويم...

66ُُ–65ُصُ،ُحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااءاوُلأ،ُلوحُالّرئيو
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ُ
 حزيران/يونيو29ُ شهرُالّرحمة6ُ

ُ
...ُفََاعلمُبََكنُالََّنفوُاّلتََيُيشََاركُفيهََاُال بََادُإّنهََاُتحََد ُبعََدُامتشََا ُاألشََياءُوبلورهََاُ

تََيُكانََ ُ هَرُهللاُبهََاُنفسَهاُالُّكمَاُتََر ُفَيُالّنطفََةُإّنهَاُبعََدُارترائهَاُإلََىُالمرَامُاّلََذيُقَّدرُفيهََاُيُُ
مكنونََةُفيهََاُإّنُرّبََوُيفعََلُمََاُيشََاءُويحكََمُمََاُيريََد،ُوالََّنفوُاّلتََيُهََيُالمرنََودُإّنهََاُتبعََمُمََنُ
كلمةُهللاُوإّنهاُلهيُاّلتيُلوُاشتعل ُبنارُحّبُرّبهَاُالُتصمَدهاُميَاهُا،عَراضُوالُبحَورُالعَالمين،ُ

ُإلَهُإاّلُهَوُواّلَذيُاَمعُنَداءهاُوإّنهاُلهيُالّنارُالمشتعلةُالملتهبةُفيُادرةُا،نسانُوتنط ُبكّنَهُال
إّنُُإّنهُمنُالفائزين،ُولّماُخرج ُعنُالجسدُيبعثهاُهللاُعلىُأحسنُصورةُويَدخلهاُفَيُجّنَةُعاليَة

رّبََوُعلََىُكَََّلُشََيءُقََدير،ُثَََّمُأعلََمُبَََكّنُحيََاةُا،نسََانُمَََنُالََّروحُوتوّجََهُالَََّروحُإلََىُجهَََةُدونُ
ُوُهللاُاّلََذيُأتََىُمََنُمشََر ُالفضََلُبسََلطانُ فيمََاُألرينََاكُلتعََرفُنفََُالجهََاتُإّنََهُمََنُالََّنفوُفّكََر

ُمبين...
11ُُ–11ُصُ،ُحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااءالُوأ،ُلوحُالّرئيوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
 حزيران/يونيو31ُ شهرُالّرحمة1ُ

ُ
اُتعَزلُعنَهُقَدرتيُةُالمنتهَىُإذُ إلَىُالّسَدُرُانعدُأحَدُ ...ُأتزعمونُياُمألُاألرضُبكّناُلوُنُُ

رابُفََيُأقََّلُمََنُحََين.ُفََان رواُفََيُالّشََجرةُإّنََاُواََلطانيُالُونفسََيُبََلُلََوُنشََاءُلنرجعّنََهُإلََىُالّتََ
ألورا ُالصضََراءُانفراََهاُفََيُالجنََانُونسََريهاُمََنُمََاءُعنايتنََاُفلّمََاُارتفعََ ُفََيُنفسََهاُوتوّرقََ ُبََ

ونََدعهاُعلََىُوجََهُاألرضُكََذلوُكّنََاُُنراََلُعليهََاُقواصََ ُاألمََرُاألثمََارُالحسََنىُإذُ اوأثمََرتُب
لكَمُيَاُُفاعلين...ُوالُيعلمُحكمةُذلوُإاّلُهللاُالمرتدرُالعزيزُالحكَيمُأتنكَرونُيَاُقَومُمَاُترونَهُويَلُ 

رين...ُيََاُقَََومُالُحمنُالََّرحيمُإنُأنَََتمُمََنُالمبتّنََمََألُالمنكََرين.ُواّلََذيُلََنُيتفّيَََرُهََوُنفسََهُالََرُّ
حكمََةُرّبكَمُولََنُتنََالواُبعلمََهُالعزيَزُالمحََيح.ُومََنُاّدعََىُتتكّلمَواُفََيُأمََريُألّنكَمُالُتبلفََونُإلََىُ

ُعرفانُذاتهُهوُمنُأجهلُالّناسُيكّذبهُكّلُالّذّراتُويشهدُبهذاُلسانيُالّناد ُاألمين...
26ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 تّموز/يوليو1ُ شهرُالّرحمة8ُ

ُ
رضُوالّسَََماءُ...ُأنُيََاُرئََيوُااَََمعُنََداءُهللاُالملََوُالمهَََيمنُالرّيََوم،ُإّنََهُينَََاديُبََينُاأل

الكََلُإلََىُالمن ََرُاألبهََىُوالُيمنعََهُقباعََوُوالُنبََاحُمََنُفََيُحولََوُوالُجنََودُالعََالمين،ُقََدُُويََدنُُ
باُقدُظهرتُعلىُهيَّةُا،نسَانُوبهَاُاشتعلُالعالمُمنُكلمةُرّبوُاألبهى،ُوإّنهاُأرّ ُمنُنسيمُالنَُّ

ذينُأقبلََواُإلََىُهللاُورفلََواُعََنُأحيَىُهللاُمبََادهُالمربلََين،ُوفََيُباطنهََاُمََاءُقََدُطّهَرُهللاُبََهُأفََّدةُاّلََ
ذكََرُمََاُاََواهُوقََّربهمُإلََىُمن ََرُااََمهُالع ََيم،ُوقََدُرّشََحناُمنََهُعلََىُالربََورُوهََمُقيََامُين ََرونُ
َََارُفَََيُكَََّلُاألشَََياءُقَََدُأتَََىُمحبَََوبُ جمَََالُهللاُالمشَََر ُالمنيَََر...ُتَََاهللُهَََذاُيَََومُفيَََهُتنطَََ ُالّن

كلمََةُرّبََوُالعزيََزُالعلََيم،ُإّنََاُلََوُالعََالمين،ُوعنََدُكََّلُشََيءُمََنُاألشََياءُقََامُكلََيمُاألمََرُ،صََفاءُ
ّنُمََنُفََيُالّسََمواتُواألرضُأنفسََهمُلنفسََيُورّبََوُنصََر ُمََنُالرمََي ُاّلََذيُلبسََناهُلضََعفكمُليفََديَُ

ُهللُالعزيزُالردير...ُايشهدُبذلوُوالُيسمعهُإاّلُاّلذينُانرطعواُعنُكّلُالوجودُحبُ 
65ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالرئيو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 111 

ُ
 تّموز/يوليو2ُ شهرُالّرحمة9ُ

ُ
َََدّناُلرَََومُيعلمَََونُوااَََترامواُعلَََىُاألمَََرُعلَََىُشَََكنُبهَََاُانجَََذب ُاألفَََّدةُ َََرُمَََنُل ...ُذّك

اترامةُت هرُمراماتكمُبينُالبرّيةُوترتفعُمراتبكمُعندُهللاُالمهيمنُالرّيَوم.ُتَاهللُمَنُالُاالوالعرول.ُب
مكنََََون.ُقَََدُوّصََََيناُال بَََادُفََََيُكَََّلُاأللََََواحُااَََترامةُلََََهُالُديَََنُلََََهُإّنَََهُمََََنُالمَََريبينُفََََيُلَََوحُ

ََََاالب ّنهََََمُفََََيُهيمََََاءُالّضََََاللُيسََََرعونُوالُإأقبلََََواُإليََََهُأالُُلُ اََََترامةُعلََََىُاألمََََرُوإذاُظهََََرُعج 
قتَدارُليننَرواُهَذاُالَّدينُالرَويمُويجعلهَمُمَنُمَنُعننَرُاالُالُ يشعرون.ُنسكلُهللاُبكنُيبعَمُرجَا

العبودّيَةُهللُُذبُمريبُلعمَريُهَذاُيَومُينبفَيُللكَلُّحّفا،ُأمرهُعلىُشكنُالُيرتدرُأنُيّدعيُكّلُكا
الحََّ ُكََذلوُقضََيُاألمََرُمََنُإصََبعُإرادةُرّبكََمُالعلََيمُالصبيََر.ُأنُارتنمََواُيََاُأحّبََائيُفضََلُهََذهُ

أف ُالحكمُبنّيرُاألمرُمنُلدنُمرتدرُقدير.ُطَوبىُلمَنُفَازُاألّيامُوكونواُمنُالّرااصينُكذلوُزّيّناُ
ُبماُأمرُبهُمنُلدنُناص ُأمين.

3ُص،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 تّموز/يوليو3ُ شهرُالّرحمة11ُ

ُ
ُ ...ُأيرََنُبََكّنُالمََامنُفََيُكََّلُاألعهََادُلََمُيكََنُإاّلُكالكبريََ ُاألحمََرُوهََذاُمََاُنََّزلُحينََّذ 
مََنُاََماءُالََّروحُعلََىُأفََّدةُاألبََرار.ُقََلُيََاُقََومُإنُتملكََواُخََزائنُاألرضُكّلهََاُوتحكمََواُعلََىُمََاُ

مََاُظهََرُعََنُاألشََجارُمََنُاألثمََارُوتلبسََونُكََّلُمََاُنسََجُفََيُتطلََعُالّشََموُعليهََاُوتََككلونُكََّلُ
ار،ُفَهللاهللاُلَنُيَنفعكمُفَيُشَيءُحَينُاّلَذيُيَكتيكمُالحررُواأللباسُوتنرفونُكَّلُاألبكَاألرضُمنُ

قّهار،ُوينرطعكمُعنُكّلُذلَوُأقَّلُمَنُالّلمحَةُكَكّنكمُمَاُخلرَتمُفَيُالملَوُُرُ مالئكةُالموتُمنُمدبُّ
اَََطارُمََنُعنَََدُهللاُالمرتَََدرُالعزيَََزُالجّبَََار،ُوكَََذلوُشَََرعناُلكَََمُمُفَََيُاألوهََذاُمَََنُحَََّ ُاّلَََذيُرّقَََ

شريعةُالّنن ُوأشهدناكمُمناهجُالردسُوعّلمناكمُابلُالفردوسُوألريناكمُحكمةُاألمَرُليرَّربكمُإلَىُ
إلََىُهللاُفمََنُشََاءُُالعزيََزُالرََّدار.ُقََلُيََاُمََألُاألرضُفمََنُشََاءُفليّتصََذُهََذاُالّننََ ُلنفسََهُاََبيالُ 

ُرّرهُفيُلهبُالّنار...فليعرضُفيرجعُإلىُم
14ُُ–13ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 تّموز/يوليو4ُ شهرُالّرحمة11ُ

ُ
ودُمََاُعّرتََهُيََدُالرضََاءُوأّيُحنََنُمنََعُعنََهُُفََُد ُوأيُّ...ُأّيُدرنُمََاُأصََابهاُاََهمُالََرُّ

ذاُأتى ُوأّيُاريرُماُكسر ُوأّيُاديرُمَاُقفَر ُلَوُعلَمُالّنَاسُمَاُوراءُالصتَامُمَنُإراولُالموتُ
مََةُرّبهَمُالعزيََزُالعَاّلمُلنبََذواُالمَالمُوااترضََواُعَنُالفََالم،ُوأّمَاُاآلنُحجبََونيُبحجََابُرحيَ ُرح

لماءُلهَََذهُالّليلََةُالَََدُُّاّ ُيََدُالبيضَََاءُجيب ََبكيََديُالّ نَََونُواألوهََام،ُاَََوفُتشََُالّ ََالمُاّلََذيُنسَََجوه
َاُرتاجُ ويفت ُهللاُلمدينتهُبابُ  ُيدخلونُفيهاُالّنَاسُأفواج  هُالاّلئمَاتُمَنُقبَلُاُويرولَونُمَاُقالتَا،ُيومّذ 

لي هرُفيُالفاياتُماُبَداُفَيُالبَدايات،ُأيريَدونُا،قامَةُورجلهَمُفَيُالّركَاب ُوهَلُيَرونُلَذهابهمُ
را ،ُيرَومُالّنَاسُمَنُاألجَدا ُويسَكلونُعَنُالت ََُمَنُإيَاب ُالُورّبُاألربَابُإاّلُفَيُالمَآب،ُيومَّذُ 
االُفَََيُللّسَََُبَََالُويحضَََرُالكَََلُّّلَََذيُفيَََهُتمَََّرُالجطَََوبىُلمَََنُالُتسَََومهُاألثرَََالُفَََيُذلَََوُاليَََومُا

ُكال...محضرُهللاُالمتعالُإّنهُشديدُالنُّ
38ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالّسلطان
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ُ
 تّموز/يوليو5ُ شهرُالّرحمة12ُ

ُ
ر ُفيُظهوريُإاّلُظهورُهللاُوالُفيُقدرتيُإاّلُقَدرةُهللاُلَوُأنَتمُمَنُالعَارفين.ُ...ُقلُالُيُُ

خلرَََيُكمثَََلُاألورا ُعلَََىُالّشَََجرُإّنهَََاُقَََدُكانَََ ُظَََاهرةُبوجودهَََاُوقائمَََةُبنفسَََهاُولكَََنُقََلُمثَََلُ
ّنُعََنُرتبََةُالّنبََاتُويََبلفّنُإلََىُمرََامُعدرافلََةُعََنُأصََلهاُكََذلوُمّثلنََاُل بادنََاُالعََاقلينُلعََّلُينََ

ََهُلََمُُإّنُمََثلهمُكمثََلُالحََوتُفََيُالمََاءُإنُّالبلََوغُفََيُهََذاُاألمََرُالمبََرمُالمتََين.ُقََلُ حياتََهُبََهُوإّن
عنهُبحيَمُلَوُيسَّلُعَنُالمَاءُوصَفاتهُلَنُُاعرفُممّدُحياتهُمنُلدنُعزيزُحكيم.ُوكانُمحتجبُ ي

ُيعرفُكذلوُنلريُاألمثالُلعّلُالّناسُيربلنُإلىُقبلةُمنُفيُالّسمواتُواألرضين...
28ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 تّموز/يوليو6ُ شهرُالّرحمة13ُ

ُ
تجََذبكمُإلَىُمرََامُكََريمُقََدُقََّدرُفََيُكََّلُُاقَركاُآيََاتُهللاُبكلحََانُالفطََرةُلعمََريُإّنهََا...ُأنُ

اَوفُيتبهَونُويسَرعونُولكَنُُرلَيبُ ُالّنَاسُفَيُحجَابُ ُواحدُمنهاُماُانجذبُبهُقلبُالعَالمُولكَنُّ
ابرهمُاّلذينُآمنواُاليومُوفَازواُبعنايَةُهللاُالعزيَزُالحميَد...ُطَوبىُلرَوّيُخَر ُاألحجَابُبااَمُرّبَهُ

إلََىُُالُ مََاُعنََدهُمرََبُنَُنفََوُأنُيََدَُُلبََديعُينبفََيُلكََلُّالعزيََزُالوّهََابُوقََامُعلََىُننََرةُهََذاُاألمََرُا
َََ عَََنُالصالئَََ ُأجمعَََينُلَََوُيعرفَََونُُاالعلَََيمُالصبيَََرُطَََوبىُلمَََنُتوّجَََهُإلَََىُالمن َََرُاألكبَََرُمنرطع 

الّناسُقدرُاليومُليرومّنُبينُال بادُوينيحّنُبهذاُاألمَرُاّلَذيُأشَرق ُمَنُأفرَهُشَموُجمَالُرّبَوُ
الرَديمُُاألحيَانُنَداءُالَّرحمنُمَنُهَذاُالمرَامُاّلَذيُااَتوُ ُالففورُالكريم.ُطوبىُلمنُيسمعُفيُكَلُّ

ُيم...علىُعراُاامهُالعلّيُالع 
5ُُ–4ُصُ،6ُآثارُقلمُاألعلىُ 
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ُ
 تّموز/يوليو1ُ شهرُالّرحمة14ُ

ُ
والُاََمع ُأذن،ُقََدُأنكرنََيُالمعََارفُُفََيُاََبيلُهللاُمََاُالُرأتُعََينُ ُ...ُيََاُملََوُقََدُرأيََ ُُ

الّسََالمةُواصََفّرُضحضََاحُالّراحََة،ُكََمُمََنُالباليََاُُالمصََارفُقََدُنضََبُضحضََاحُيُّوضََا ُعلََ
إلَََىُالعزيََزُالوّهََابُوعََنُورائََيُتنسََابُالحبََاب،ُقَََدُُالُ مشََيُمرََبنزلََ ُوكََمُمنهََاُاََوفُتنََزل،ُأَُ

ااتهّلُمدمعيُإلىُأنُبّلُمضجعيُوليوُحزنيُلنفسيُتاهللُرأاَيُيشَتا ُالّرمَاحُفَيُحَّبُمَواله،ُ
اََميُوصََلبُعليََوُجسََديُفََيُيََ ُقطعََ ُالومََاُمََررتُعلََىُشََجرُإاّلُوقََدُخاطبََهُفََااديُيََاُل

لههََمُإاََبيلُرّبََيُبََلُبمََاُأر ُالّنََاسُفََيُاََكرتهمُيعمهََونُوالُيعرفََون،ُرفعََواُأهََوائهمُووضََوعواُ

ََََُاولهََََوُ ُاكََََكّنهمُاّتصََََذواُأمََََرُهللاُهََََزوُ  ،ُويحسََََبونُأّنهََََمُمحسََََنونُوفََََيُحنََََنُاألمََََانُهََََمُاول ب 
ُيرونُماُينكرون...ُامحننون،ُليوُاألمرُكماُي ّنون،ُردُ 

31ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُحُالّسلطانلُو
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ُ
 تّموز/يوليو8ُ شهرُالّرحمة15ُ

ُ
ُالّطرازُالصامو

فََيُحفََبُوصََيانةُمرامََاتُمبََادُهللا.ُيجََبُعلََىُأهََلُالبهََاءُأنُالُيحيََدواُعََنُالحََّ ُفََيُ
سَواُبُالفنَون.ُوالُيدنُّكّلُاألمورُوأنُيتكّلمواُبَالحّ ُوالّنَد ُوالُينكَرواُفضَلُأحَد.ُويحترمَواُأربَا

ألسنتهمُكالّطوائ ُالّسابرةُببَذيءُالكَالم.ُقَدُظهَرتُاليَومُشَموُالّنَناعةُمَنُأفَ ُاَماءُالفَربُ
افُويرََّدرواُ،ننََاوتاَييُأنهََارُالفنَونُمََنُبحََورُتلَوُاألقطََار.ُيجَبُعلََىُالجميََعُأنُيتكّلمَواُب

سَكلُهللاُأنُيسَتنيرُالكَلُمَنُهللاُإّنُكلمةُا،ننافُكشموُااطعةُاألنوار.ُنالّنعمةُقدرها.ُلعمرُ
اََترامةُوالّنََد ُفََيُهََذهُاألّيََامُا،جابََةُجََدير.ُإّنََاُنََر ُاالأنوارهََا.ُإّنََهُعلََىُكََّلُشََيءُقََديرُوب

ر ُبسياحُالّ لم.ُوأحاحُالعالمُدخانُالفسادُبحيَمُالُُيَُاواقعينُتح ُمصالبُالكذب،ُوالعدلُمعّذبُ 
الّسََيوف.ُنطلََبُمََنُالحََّ ُأنُياّيََدُُليلُُفوفُوالُيسََمعُمََنُاألرجََاءُإاّلُصََمََنُالجهََاتُإاّلُالّنََ

ُم اهرُقدرتهُعلىُماُهوُاببُإصالحُالعالمُوراحةُاألمم.
55ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُرازاتلوحُالطُّ
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ُ
 تّموز/يوليو9ُ شهرُالّرحمة16ُ

ُ
المرفََونُوفيََهُيرََومُالّنََاسُلََرّبُالعََراُوالكراََيُُنتهََ ُآيََةُالربََلُبيََوميََومُفيََهُاُ...ُهََذا

برزُحكمُإّنُهللُوإّنَاُإليَهُراجعَون...ُوفيَهُارتفَعُنحيَبُالبكَاءُمَنُُوكس ُراياتُاألوهامُوالّ نونُن
كّلُالجهاتُونط ُلسانُالبيانُالحزنُألولياءُهللاُوأصايائهُوالَبالءُألحّبَاءُهللاُوأمنائَهُوالهَّمُوالفَّمُ

ابُالوفَاءُفَيُملكَوتُهَلُمَدائنُاألاَماء...ُوأصَحهللاُمالوُماُكَانُومَاُيكَون.ُيَاُُأُلم اهرُأمر
البراءُبّدلواُأثوابكمُالبيضاءُوالحمراءُبالّسوداءُبماُأتَ ُالمنَيبةُالكبَر ُوالّرزّيَةُالع مَىُاّلتَيُبهَاُ
ناحُالّراولُوذابُكبدُالبتولُوارتفعُحنينُالفردوسُاألعلىُونحيبُالبكاءُمنُأهَلُاَراد ُاألبهَىُ

مَنُظلََمُبَهُاشَتعل ُحرََائ ُُآهُ ُوالوفَاءُآهُ ُعلَىُاَررُالمحّبََةُوأصَحابُالّسَفينةُالحمَراءُالمسََترّرين
الوجودُووردُعلىُمالوُالفيبُوالّشَهودُمَنُاّلَذينُنرضَواُميثَا ُهللاُوعهَدهُوأنكَرواُحّجتَهُوجحَدواُ

ُنعمتهُوجادلواُبآياته...
214ُُ–213ُصُ،ُمجموعةُألواحُمباركة،ُلوحُزيارةُاّيدُالشهداءُحسينُبنُعلي
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ُ
 تّموز/يوليو11ُ شهرُالّرحمة11ُ

ُ
نتنَارُهَوُدرُبَالّتكرارُفَيُمرَامُالّننَرُواال)...ُإّنُالهدفُمّمَاُجَر ُويجَريُمَنُقلَمُالرَ

يُإلَََىُالفَََتنُوالفسَََاد.ُعلََىُالجميَََعُأنُيكونَََواُفَََيُصَََددُدُّرُاألحّبَََاءُمَََنُاألعمَََالُاّلتََيُتَََُاتحََذي
اُأحيَُ.ُوذلوُفضَلُمَنُهللاُيصَتّ ُبَهُأحّبائَهُحتَّىُيفَوزواُبمرَام(ُ مَناننرةُأمرُهللاُكماُذكرُآنفُ 

َُانفسُ  رُ[ُ)ولَمُتَزلُالفلبَةُالّ اهريَةُتكَونُفَيُظَّلُهَذاُالمرَامُولَهُميعَادُمرَرُّافردُأحياُالّناسُجميع 
ُالفالبُالمرتدرُالعليمُالحكيم...[ُفيُكتابُهللا(ُ إّنهُيعلمُوي هرُبسلطانهُإّنهُلهوُالرويُّ

ُ)معّرب(161ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُاّيدُمهديُدهجي
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ُ
 تّموز/يوليو11ُ شهرُالّرحمة18ُ

ُ
سُننَب ُعلَىُالرنَاةُفَيُاَبيلوُوكَمُمَنُصَدورُُو...ُابحانوُالّلهمُيَاُإلهَيُكَمُمَنُرُك

نتشَارُأمَركُوكَمُمَنُعيَونُارتفَانُكلمتَوُُو ُالااتربل ُالّسهامُفيُرضَائوُوكَمُمَنُقلَوبُتشَّبك
َََذيُ َََعُتَََذّرف ُفَََيُحّبَََو،ُأاَََكلوُيَََاُمالَََوُالملَََوكُوراحَََمُالمملَََوكُبااَََموُاألع َََمُاّل جعلتَََهُمطل

أامائوُالحسنىُوم هرُصَفاتوُالعليَاُبَكنُترفَعُالّسَبحاتُاّلتَيُحالَ ُبينَوُوبَينُخلرَوُومنعَتهمُ
عََنُالّتوّجََهُإلََىُأفََ ُوحيََو،ُثََّمُاجتََذبتهمُيََاُإلهََيُبكلمتََوُالعليََاُعََنُشََمالُالََوهمُوالّنسََيانُإلََىُ

أمََركُومطلََعُُيمََينُاليرََينُوالعرفََانُليعرفََواُمََاُأردتُلهََمُبجََودكُوفضََلوُويتوّجهََواُإلََىُم هََر
ُآياتو...

11ُُُ-11ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالّسلطان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 121 

ُ
 تّموز/يوليو12ُ شهرُالّرحمة19ُ

ُ
ُالّتجّليُالثالم

عود.ُتحنََيلهُهََوُالعلََومُوالفنََونُوالّنََنائع.ُالعلََمُهََوُمنزلََةُالجنََاحُللوجََودُومرقََاةُللّنََ
تفَعُمنهَاُأهَلُاألرضُولَيوُتلَوُاّلتَيُتبَدأُبَالكالمُوتنتهَيُ.ُولكَنُالعلَومُاّلتَيُينواجبُعلىُالكَلُّ

ََ ََُابََالكالم.ُإّنُألصََحابُالعلََومُوالّنََنائعُحر  علََىُأهََلُالعََالم.ُيشََهدُبََذلوُأّمُالبيََانُفََيُُاع يم 

عمَةُنسانُهَوُفَيُالحفيرَةُعلمَه،ُوهَوُعّلَةُالعَّزةُوالنُّللّسامعين.ُإّنُالكنزُالحفيريُلإُاالمآبُن يمُ 
ُنبساح،ُكذلوُنط ُلسانُالع مةُفيُهذاُالّسجنُالع يم.لبهجةُواالوالفرحُوالّنشاحُوا

69ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالّتجليات
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ُ
 تّموز/يوليو13ُ الكلماتشهر1ُُ

ُ
...ُاََبحانوُالّلهََّمُيََاُإلهََيُأشََهدُبلسََانيُوقلبََيُبََكّنُنعمتََوُالبديعََةُأحاطََ ُكََلُالََّذّراتُ

تُبحيََمُمََاُبرََيُمََنُشََيءُإاّلُوقََدُتّمََ ُعليََهُحّجتََوُوالحُلََهُعّمََاُخلََ ُبََينُاألرضََينُوالّسََموا
يَاُإلهَيُُابرهانوُوبلف ُبهُكلمتوُوظهرُلَهُاَلطانوُونزلَ ُإليَهُآياتَوُوبَدتُلَهُآثَارُفيضَو.ُإذُ 

انرطع ُعنُكلُماُاواكُوقم ُلد ُخيامُمجدكُوخباءُفضلوُبحيَمُطهَّرتُقلبَيُولسَانيُعَنُ
يُفَََيُظََََّلُشََََجرةُفردانّيتََََوُواََََدرةُعََََّزُاََََلطانُدخلنكاُيََََاُإلهََََيُفََََذُ إحَََّبُريََََركُوذكََََرُدونََََو.ُ
آياتوُوماُاترُفيهاُمنُلّالئُعلمَوُعّمَاُأردتَهُل بَادكُوالُتحرمنَيُيَاُُوحدانّيتوُثمُارزقنيُحالوة

تُعنُشَطرُلرائَوُوعلَىُصَورُاآليَاتُعَنُإلهيُعنُنفحاتُقداوُاّلتيُتهّبُعلىُهيّةُالمبّشرا
ّنَوُأنَ ُالمعطَيُالعزيَزُالَّرحيم.ُثَّمُااَترمنيُيَاُأنَ ُالمرتَدرُعلَىُمَاُتشَاءُوإمنبعُإفضالوُوإّنَوُ

إلهيُعلىُأمركُاّلذيُالُيرومُعليهُأحَدُإاّلُاّلَذينهمُانرطعَواُعَنُكَّلُمَاُفَيُالّسَمواتُواألرضُثَّمُ
عنََدُظهََورُأنَوارُوجهََوُثَّمُألحرنََيُب بََادكُُاجعَلُلََيُيَاُإلهََيُقَدمُصََد ُعلََىُحّبَوُومرعََدُعَزُّ 

ُالمصلنين...
58ُُ–51ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 تّموز/يوليو14ُ شهرُالكلمات2ُ

ُ
...ُقََلُيََاُقََومُهََذاُعبََدُهللاُوخادمََهُفََيُالملََوُمََاُيريََدُإاّلُإصََالحُأنفسََكمُويشََهدُبََذلوُ

قومواُعنُفرااُالففلةُثّمُاننَروهُبرلَوبكمُوأنفسَكمُوأرواحكَمُوأبَدانكمُوبكَّلُمَاُُامبادُمكرمون،ُإذُ 
وهُفَاعلمواُبكّنَهُيننَرُنفسَهُبذاتَهُويرفَعُأمَرهُقّدرُلكمُإنُأنتمُتريدونُأنُتننرون،ُوإنُلنُتننُر

العالمون،ُقلُياُقومُفان رواُفَيُقَرونُالماضَيةُوفيمَاُُبالح ُوهذاُمنُأمرُيعجزُعنُعرفانهُكلُّ
وكّلهََمُذهبَََواُإلَََىُُاقضََيُعلَََيهمُبحيََمُكَََانواُأكثَََرُمََنكمُقَََّوةُوأكبَََرُمََنكمُعَََّزةُوأعلََىُمَََنكمُشَََكنُ 

َََ َََدكاُأّولُمَََّرةُوهَََذاُلهَََوُحَََّ ُالمعلَََوم،ُوأنَََتمُمَََواقعهمُودفنَََواُبكعمَََالهمُورجعَََواُإلَََىُالّت رابُكمَََاُُب
اترجعونُإليهمُوتسّلونُعّمَاُاكتسَب ُأيَداكمُوعّمَاُاَمع ُأذنَاكمُوالح َ ُعينَاكمُولكَّلُمَاُأنَتمُ

ُمكنون...ُعملتمُفيُالحياةُالباطلةُوهذاُماُاطرُبالحّ ُعلىُألواحُعزُّ 
41ُُ–39ُصُُ،3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
 ز/يوليوتّمُو15ُ شهرُالكلمات3ُ

ُ
حضَرُبَينُمَاُُتوّجهُوجهُهللاُإلىُوجهُاّلذيُااتشهدُفيُابيلهُوخاطبهُتعالُوكَلُ ُا...ُإذُ 

هُإّنََهُتكّلََمُبََينُيََديُهللاُبصضََونُوخشََونُوصََري ُوإنابََةُوقََالُأريََدُمََنُيََديوُمََنُآالءُهللاُونعمائََ
مََرُالُيَاُعبَدُوأُُاشََتعلُوجَهُالَّروحُثَّمُقَالُتعَُابَديعُمواهبَوُبَكنُترزقنَيُمَنُنعمائَوُالّروحانيَةُإذُ 

مَاُكَانُومَاُُبجلواهُأمامُوجههُثّمُتكّلمُلسَانُهللاُبكلمَاتُيترّشَ ُمنهَاُرشَحاتُالمعَانيُعلَىُكَلُّ
مََاُأنفََ ُعليََهُيََدُالعنايََةُمََنُنعمائََهُالمكنونََةُُنُأصََفهاُأوُأذكرهََاُولََمُأدرُِيكََونُوإّنََيُلََمُأقََدرُأ
ذتََهُرلبََاتُالّشََو ُعلََىُشََكنُب ُمنهََاُنفسََهُوروحََهُوكينونتََهُوذاتََهُوأخذُِجُ الّروحانيََةُبحيََمُااََتُُ

رفلُعنُنفسهُوعنُكّلُمنُفيُالّسمواتُواألرضينُفتوّجهُبسّرهُوجهرهُإلىُمحبَوبُالعَالمينُإلَىُ
نتهََىُالمجلََوُورجََعُالََّروحُإلََىُمرََّرهُولكََنُإّنََهُبعََدُااََتمانُكلمََاتُهللاُومََاُذا ُعّمََاُأرادُمََاُانُأ

وفََيُكََّلُحََينُيََزدادُشََوقهُويشََتّدُُامُمعََدوداتوقضََ ُعليََهُأّيََُاوقََرارُ ُاشََهدُأحََدُفََيُنفسََهُاََكونُ 
اهللُبارئََهُإلََىُأنُحضََرُفََيُفجََرُيََومُمََنُاألّيََامُوكََنوُبعّمامتََهُفنََاءُالبيََ ُورجََعُوأخََذُبََشََففهُ
ُبيََدُ ُإلََىُالبيََ ُالُ قََامُمرََبُاُوتجّنََبُعََنُال بََادُوخََر ُعََنُالمدينََةُإلََىُأنُوردُشََاطئُالّشََحُّينُ اََكُّ

ُهيمنُالرّيوم...هللُالمرتدرُالمُاآخرُقطعُحنجرهُحبُ ُأخذُلحاهُوبيدُ 
369ُُ–368ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 تّموز/يوليو16ُ شهرُالكلمات4ُ

ُ
ياُأّيتهاُالملكةُفيُالّلوندرةُأنُأاتمعيُنداءُرّبوُمالوُالبرّيةُمَنُالّسَدرةُا،لهيَةُإّنَهُالُإلَهُ
إاّلُأناُالعزيزُالحكيم،ُضعيُمَاُعلَىُاألرضُثَّمُزّينَيُرأسُالملَوُب كليَلُذكَرُرّبَوُالجليَل...ُقَدُ

فناُأّنوُمنع ُبيعُالفلمَانُوا،مَاءُهَذاُمَاُحكَمُبَهُهللاُفَيُهَذاُالّ هَورُالبَديع،ُقَدُكتَبُهللاُلَوُبل
إّنَهُُاألعمَالُتربَلُبعَدُا،قبَالُمَنُأعَرضُعَنُالحَ ُُّيُأجَورُالمحسَنين...ُإنُّجزاءُذلوُإّنهُموفُّ
ةُبكيََاديُزمََامُالمشََاوُرُأودعََ ُُِقََدير،ُواََمعناُأّنََوُُِكََذلوُقََّدرُمََنُلََدنُعزيََزُ ُمََنُأحجََبُالصلََ 

مَنُكَّلُُألّنُبهاُتستحكمُأصولُأبنيةُاألمورُوتطمّّنُقلوبُمَنُفَيُظّلَوُُِماُعمل ُُِمَُعُ الجمهورُنُِ
وشََريت،ُولكََنُينبفََيُلهََمُبََكنُيكونََواُأمنََاءُبََينُال بََادُويََرونُأنفسََهمُوكََالءُلمََنُعلََىُُوضََيعُ 

يَاُإلهَيُأاَكلوُاألرضُكّلها...ُوإذاُتّوجهُأحدُإلىُالمجمعُيحَولُطرفَهُإلَىُاألفَ ُاألعلَىُويرَولُ
رُبَهُبَالدك...ُطَوبىُلمَنُيَدخلُبااموُاألبهىُبكنُتاّيدنيُعلىُماُتنل ُبهُأمورُمبادكُوتعّمَ

ُالمجمعُلوجهُهللاُويحكمُبينُالّناسُبالعدلُالصال ُأالُإّنهُمنُالفائزين...
61ُُ–59ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالملكةُفيكتوريا
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 تّموز/يوليو11ُ ماتشهرُالكل5ُ

 
 هو العزيز العظيم

قدُظهرُماُهوُالمستورُفيُكنزُالعلَمُونَّزلُمَاُكَانُمكنونَاُفَيُخَزائنُالعرفَان،ُقَدُأنزلنَاُ
لَعُوُمَاُالُاطُّل َمنُاماءُالعرفانُماُكانُكوثرُالحيوانُلإمكان،ُإّناُأنزلنَاُاآليَاتُوأظهرنَاُفَيُالمُُ

واعتََرفُبََلُلمَنُعمََلُفََيُهللاُاََلطانُاألحكََام،ُُأقََرُّهللاُم هََرُا،بََدان،ُلََيوُالفضَلُلمََنُُبَهُإالُّ
لَ ُالّنعمَةُوّتمَ ُالحّجَةُإّنهُحكمُكيتُشاءُويحكمُكيتُيشاءُالُإلهُإاّلُهوُالعزيَزُالمّنَان،ُقَدُنزُّ

رونُمَنُآليَاتُويكّفَاةُونفَا ،ُيسَتدّلونُفَيُإثبَاتُمَاُهَمُعليَهُبيرُ وظهرتُالبّينةُولكنُالرومُفيُمُُ
ُرُال بَادُلوجَهُهللاُربُِّالكتاب،ُإّنيُماُأردتُمنهمُمنُشيءُإّنمَاُنَذكُُّيُاألمرُفيِضُأنزلهاُكذلوُقُُ
ُاألرباب...

61ُُ–59ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُا...ُ)لََذاُكلمََاتُأهََلُمن ََرُأكبََرُمََزّينُآاََ ُبطََرازُأدب(ُنسََّلُهللاُبََكنُالُيجعلنََاُعري ََ

سَانُبَينُمَألُاألكَوانُوامتيَازهُعَنُالحيَوانُثَّمُنسَّلهُبََكنُمَنُهَذاُالثَّوبُاّلَذيُبَهُي هَرُقَدرُا،ن
يرّربناُإليهُوينرطعناُعنُدونهُويطّهرناُعنُروائ ُالوهمُوالّترليدُويجعلناُمَنُاّلَذينُقَالواُهللاُرّبنَاُثَمُ

هَََّمُيَََاُإلهَََيُفَََافت ُأبنَََارُالفَََافلينُاللُُّااَََترامواُومَََاُمَََنعهمُااَََتهزاءُالصالئَََ ُأجمعَََينُوالُشَََماتة
فََيُمملكتََوُوإّنََوُيََاُإلهََيُلََوُفتحََ ُأبنََارهمُمََاُابتليََ ُُابََينُخلرََوُومشََرقُ ُاظََاهرُ ُهََاالءُليََروك

ُفتَََهفتهمُمَََاُالُعُربااَََتهزائهمُوأحجَََارُظنَََونهمُواَََهامُأوهَََامهمُكمَََاُفتحَََ ُأبنَََارُأحّبائَََوُوعَََرُّ
دونهمُوإّنوُلوُكشف ُالحجباتُلهمُكماُكشف ُعنُوجوههمُماُاحتجبواُومَاُاعترضَواُفلّمَاُاَترتُ

مينُمََنُأهََلُهُّالفََافلينُمََنُبرّيتََوُوصََري ُالمتََُوُ ُألحّبائََوُلََذاُارتفََعُضََجيجعََنُهََاالءُوكشََف
اُأاّلوُبنفسوُبكنُتكش ُلهمُحجباتُاّلتيُمنعتهمُعَنُعرفانَوُوعرفَانُم هَرُنفسَوُمملكتوُإذُ 

علَََىُشَََاطئُبحَََرُتوحيَََدكُومرَََّرُعَََّزُترديسَََوُوتفريَََدكُوإّنَََوُأنَََ ُعلَََىُمَََاُتشَََاءُُعّنُكَََلُّجمَُلَََيُُ
ُقدير...

384ُُ–383ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
طمّنانُلمنُفيُا،مكانُوآيَةُالعَّزةُمَنُلَد ُالَرحمنُمَنُفَازُ...ُفيُاألمانةُإّنهاُبابُاال

ينَََةُالكبَََر ُألهَََلُالبهَََاءُوطَََرازُالعَََّزُلمَََنُفَََيُملكَََوتُنَََاء...ُأنَََاُالزُّبهَََاُفَََازُبكنَََوزُالثَََروةُوالفَُ
طمّنََانُألهََلُا،مكََان...ُيََاُأهََلُالبهََاءُإّنهََاُفََ ُاالا،نشََاء.ُوأنََاُالّسََببُاألع ََمُلثََروةُالعََالمُوأ

ُخبير.ُمنُلدنُآمرُ ُاأحسنُطرازُلهياكلكمُوأبهىُإكليلُلركاكمُخذوهاُأمرُ 
55ُُ–53ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالّطرازات

ُ
علَََمُبَََكّنُالمفّسَََرينُاّلَََذينُفّسَََرواُالرَََرآنُكَََانواُصَََنفينُصَََن ُرفلَََواُعَََنُالّ َََاهرُُا...ثَََمُ

اهرُفّسروهُعلىُالباطن.ُوصَن ُفّسَروهُعلَىُالّ َاهرُورفلَواُعَنُالبَاطن...ُفَاعلمُمَنُأخَذُالّ َُو
وتََركُالبََاطنُإّنَََهُجاهََل.ُومََنُأخَََذُالبََاطنُوتََركُالّ َََاهرُإّنََهُرافََل.ُومَََنُأخََذُالبََاطنُب يرَََانُ

ُمهرها.ُكامل.ُهذهُكلمةُأشرق ُعنُأف ُالعلمُفاعرفُقدرهاُوارلُُِالّ اهرُعليهُفهوُعالمُ 
11ُصُ،ُألواحُمباركةُمجموعة
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ُ
...ُوالنََلوةُوالّسََالمُوالّتكبيََرُوالبهََاءُعلََىُأيََاديُأمََرهُاّلََذينُمََاُمنعََتهمُضوضََاءُاألنََامُُ

اََترامةُانكسََرُبهََاُظهََرُاألشََرارُمََاُابُنبََذواُمََاُاََواهُوأقبلََواُإليََهُباعََنُالّترََّربُإلََىُهللاُرّبُاألربََ
تََراضُالمشََركينُاّلََذينُيتكّلمََونُبََكهوائهمُلينََّدواُالّنََاسُعََنُاََواءُمََنعهمُإعََراضُالمعرضََينُواع

رُبيَانُرّبكَمُمَولىُالّنراحُقلُإّنهُاتىُبماُيجذبكمُإلَىُاألفَ ُاألعلَىُويرَّربكمُإلَىُمرَامُتّنَورُبَكنوا
هُالمطاعََةُبَََينُبتبليََغُأمََرهُومَََاُترتفََعُبََهُكلمتََُعلََمُبعلََمُاليرََينُبَََكنُهللاُأمََرُالكََلُُّااألنََام...ُقََلُ

بالّتبليغُوأنزلناُفيُشرائحُالمبّلفينُمَاُيننَ ُبهَاُكَّلُبنَيرُعلَىُُعلمُإّناُأمرناُالكلُُّا...ُقلُالبرّية
نفَََوُأرادُأنُيتوّجَََهُإلَََىُاألفَََ ُُهَََورُوعَََّزهُوعطائَََهُومواهبَََهُوألطافَََهُينبفَََيُلكَََلُّفضَََلُهَََذاُال ُّ

مُرَََدَُمَََاُنهَََيُفَََيُكتَََابُهللاُرّبُالعَََالمينُوفَََيُأّولُالُاألعلَََىُأنُيطّهَََرُظَََاهرهُوباطنَََهُعَََنُكَََلُّ
.ُويَر ُمَاُلُهللاُثَّمُذرهَمُفَيُخوضَهمُيلعبَون"ق"ُيتمّسوُويعملُبماُأنزلهُالّرحمنُفيُالفرقانُبروله

ُب...رابُكذلوُأشر ُنورُاألمرُفيُالمآاو ُهللاُكفبضةُمنُالتُّ
11ُُ–3ُصُ،ُاقتدارات
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ُ
طانُالّ هَورُفَيُأخَربُالبيَوت ُالُنُأنفسكمُفَيُالرنَورُواَل...ُقلُياُمألُالفرورُأتروُ ُ

لوُتكونّنُمنُالّشاعرين،ُإّنُاّلذينُلنُيهتَّزُمَنُنسَمةُهللاُفَيُأّيامَهُإّنَهُمَنُُلعمريُأنتمُفيُالربور
األمَواتُلَد ُهللاُمالَوُاألاَماءُوالّنَفات،ُقومَواُعََنُقبَورُالهَو ُمربلَينُإلَىُملكَوتُرّبكَمُمالََوُ

مََنُلَدنُرّبكََمُالعلَيم،ُأت ّنََونُيَنفعكمُمََاُعنَدكمُاََوفُُدتمُبَهُمََنُقبَلِعََواُمَاُوُُالعَراُوالثَّر ُلتََرَُ
ومعين،ُالُخيرُفَيُحيَاةُيكتيَهُالمَوتُوالُلبرَاءُُعونُإلىُالّترابُمنُريرُناصرُ يملكهُريركمُوترجُِ

ُامُالبديع...ل ُبهذاُااللىُنعمةُهللاُاّلتيُنزُّقبلواُإأيدركهُالفناءُوالُلنعمةُتتفّير،ُدعواُماُعندكمُُو
55ُُ–54ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُملوُالّروس
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ُ
خَََر ُعَََنُخلَََ ُالحجَََابُبااَََمُرّبَََوُمالَََوُالّرقَََابُ.ُقَََلُللرّسَََيوُقَََدُأتَََىُالَََّرئيوُأنُا..ُ

إّنََهُالُُليرشََدكمُإلََىُجميََعُالحََ ُُّوبّشََرُالّنََاسُبهََذاُالّ هََورُاألكبََرُالع ََيم.ُقََدُجََاءُروحُالحََ ُّ
بَنُورفَعُأمَره...ُقّداَواُآذانكَمُعلَيمُحكَيم.ُقَلُهَذاُاّلَذيُمّجَدُاالمُمنُعندُنفسهُبلُمنُلدنُيتكلُّ

وتوّجهواُبرلَوبكمُلتسَمعواُالّنَداءُاألحلَىُاّلَذيُارتفَعُمَنُشَطرُالّسَيناءُمرَّرُرّبكَمُاألبهَى...ُقَلُيَاُ
واُبَينُاألمَمُبهَذاُومُبَكنُتنَيحقيوُثمُاخرجواُمنُالكنائوُينبفيُلكَمُاليَادعواُالّنُوُنيمألُالرّسيس

حجرُوشجرُيني ُبكعلىُالّنَداءُقَدُأتَىُالَّربُذوُُامُاألع مُأتصتارونُالّنم ُبعدُاّلذيُكلُّاال
الّشََر ُوظهََرُفََيُالفََربُآثََارهُتفّكََرواُفيََهُيََاُقََومُوالُُالمجََدُالكبيََر...ُقََلُإّنََهُقََدُأشََر ُمََنُجهََة

األااق ُأنَتمُأنجَمُاَماءُُلُياُمأل...ُقحميدُ ُئتهمُالّذكر ُمنُلدنُعزيزُ تكونواُكاّلذينُرفلواُإذُجا
عَدليُيرَولُهَذاُمَاُقضَيُمَنُلَد ُُّبُأنُتتسَاقطواُعلَىُوجَهُاألرضُولكَنُّحُِعلمي،ُفضليُالُيُُ

ُنُوالُيتفّيرُماُخر ُمنُفمهُالّطاهرُالّناد ُاألمين...االب
141ُُ–141ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
اامُمَنُأاَمائهُالحسَنىُبَينُُبهُااترامُكّلُذيُااترامةُوبكلُُّامناُاّلذياكُبا...ُإّناُبعثنُ

علََىُالّنََراحُوالُيََزل ّنُعنََهُولََوُُنَُّمسََتفيمةُيرََومُُُالُ الّسََمواتُواألرضََين.ُاََوفُنبعََمُمنََوُأرجََ
برََدرةُمَنُلََدّناُواََلطانُمََنُُيحَاربُمعهََمُجنََودُيعَادلُجنََودُاألولََينُواآلخََرين...ُقَمُعلََىُاألمََر

رََاكُروحُهللاُالملََوُالفََردُالعزيََزُالعلََيم.ُقََلُيََاُقََومُأتََدعونُالحََّ ُعََنُعنََدناُثََّمُألََ ُال بََادُمََاُأل
ُمَنُالّطَين.ُهَذاُظلَمُمَنكمُعلَىُأنفسَكمُإنُأنَتمُفَيُآيَاتُرّبكَمُُورائكمُوتدعوُن اّلذيُخلرنَاهُبكَ ّ 

بارئكمُفَيُهَذاُالرمَي ُالمرَّدسُأبناركمُلعّلُتعرفونُرين.ُقلُياُقومُطّهرواُقلوبكمُثّمُلمنُالمتفكُّ
اَََتراللُاُالجَََاللُوظهَََرُبسَََلطانُالرَََدرةُواالقَََدُااَََترّرُعلَََىُعَََُرُىُإلهَََيُ هَََذاُفت َََُ.ُقَََلُإنُّميََعلُّال

كمُالََََّرحمنُبُّكفََََرتمُبََََُرُمَُوينََََي ُبََََينُاألرضُوالّسََََماءُبندائََََهُاألبََََدنُاألحلََََىُيََََاُأهََََلُاألكََََوانُِلََََ
عرضََتمُعََنُجمََالُالّسََبحانُتََاهللُهََذاُلفيََبُالمسََتورُقََدُطلََعُمََنُمشََر ُا،مكََانُوهََذاُلجمََالُوُأ

ُقدُأشر ُمنُأف ُهذاُالّرضوانُبسلطنةُهللاُالمهيمنُالعزيزُالفالبُالردير...المحبوبُ
23ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
...ُاامعيُماُيفّنُجمالُالّ هورُفيُهَذاُالّطَورُعلَىُهَذهُالبرعَةُالمباركَةُاّلتَيُارتفعَ ُُ

ينُإّنهَََاُلكلمَََةُهللاُةُاّلتَََيُفّنََل ُفَََيُالّسََتُّعََنُيمَََينُالعََراُبكّنَََهُالُإلََهُإاّلُهَََوُوأّنُنرطَََةُاألولّيََ
واَََلطانهُوحكمَََةُهللاُوبرهانَََهُوأمَََرُهللاُوبهَََاكهُوفيهَََاُاّتحَََدُالحبيَََبُوالمحبَََوبُوإّنهَََاُلكلمَََةُمنهَََاُ
فّنل ُالحروفاتُبرولهُكنُفيكون،ُوإّنهاُلنرطةُاّلتَيُمنهَاُظهَرتُالحروفَاتُوالكلمَاتُوبهَاُظهَرُ

مُتََوم،ُوإّنهَاُلكتََابُهللاُاّلَذيُرقََّنونُوطلَعُكَّلُأمََرُمبَرمُمحّلََ ُالكَافُبََالكَّلُعلَمُمكنََون،ُوبهَاُأُُ
دُّحََلُكَّلُمُوُوحكمَهُوصَراحُهللاُوأمَرهُوبَهُفّنَفيَهُعلَمُمَاُكَانُإنُأنَتمُتعرفَون،ُوإّنهَاُلميَزانُهللا

حكَمُالّنَارُإنُأنَتمُتعرلَون،ُوبهَاُرّنَ ُمشركُمردود،ُوبرربَهُظهَرُحكَمُالجّنَةُومَنُبعَدهُُعنُكلُّ
وظهرتُصوتُالَّرحمنُعَنُوراءُحجبَاتُالّسَترُوالكتمَانُبكّنَهُهَوُالُإلَهُإاّلُُالورقاءُعلىُاألفنان

ُهوُالعزيزُالمرتدرُالمهيمنُالرّيوم...
64ُُ–63ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 تّموز/يوليو25ُ شهرُالكلمات13ُ

ُ
نسََكلُهللاُبََكنُياّيََدُالملََوكُعلََىُالّنََل ُإّنََهُلهََوُالرََادرُعلََىُمََاُيريََد...ُلّمََاُنبََذتمُُ...ُ

ل ُاألكبََرُعََنُورائكََمُتمّسََكواُبهَذاُالّنََل ُاألصََفرُلعََّلُبََهُتنَل ُأمََوركمُواّلََذينُفََيُظّلكََمُالّنَ
أصََلحواُذاتُبيََنكمُإذُالُتحتََاجونُبكثََرةُالعسََاكرُومهّمََاتهمُإاّلُُنُ يََاُمعشََرُاآلمََرين،ُأُعلََىُقََدرُ 

أنُُعلَىُقََدرُتحف ََونُبََهُممََالككمُوبلَدانكم،ُإّيََاكمُانُتََدعواُمََاُننََحتمُبَهُمََنُلََدنُعلََيمُأمََين،
بيَنكمُوتسَتري ُالّرمّيَةُومَنُحَولكمُإنُأنَتمُمَنُُخَتالفياُمعشرُالملوكُبهُتسكنُأريَاحُاالاّتحدواُ

ُمبين...ُهذاُإاّلُعدلُ ُاُعليهُإنُ ُوقومُالعارفين،ُإنُقامُأحدُمنكمُعلىُاآلخر
61ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالملكةُفكتوريا
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ُ
 ّموز/يوليوت26ُ شهرُالكلمات14ُ

ُ
اتمعُلماُيَوحىُمَنُشَطرُرّبَوُاألبهَىُفَيُملكَوتُاألاَماءُمَنُالّشَجرةُالحمَراءُ...ُأنُاُ

ّبَوُلهَوُالحَاكمُعلَىُمَاُهللاُالُإلهُإاّلُأناُالعزيزُالحكيم.ُقدُخلرناكُلصدمتيُوأظهرناكُلنفسيُإّنُُر
مالََوُالرَََدرُطََ ُفيَََهُاََتمعُالّنَََداءُوتوّجََهُبالرلَََبُاألطهََرُإلَََىُالمن ََرُاألكبََرُاّلَََذيُينيريََد.ُأنُا

خَر ُعَنُخلَ ُعلَىُخَدمتيُوثنَائيُبَينُمبَاديُأنُاُنَاُالففَورُالكَريم.ُقَمومنّورُالّنورُبَكّنيُأ
تتمّسَكونُبمَنُفَيُةُوالبيان...ُالُينفعكمُاليَومُشَيءُلَوُمحجابُالّنم ُباامُرّبوُالّرحمنُبالحك

سكمُثَّمُأقبلَواُبَالرلوبُإلَىُمُمنُأمرُهللاُأنُانرطعواُمنُأنفين.ُالُعاصمُلكمُاليُوالّسمواتُواألرض
جهََةُعََراُرحمََةُرّبكََمُالََّرحمنُالََّرحيم.ُطّهََرواُأنفسََكمُبهََذاُالمََاءُاّلََذيُجََر ُمََنُكََوثرُفََمُإرادةُ

األبهََىُوتعرفََونُُنُجمََالُالكبريََاءُفََيُقمََي ُااََمهوُ تََرَُُرّبكََمُالََّرحمنُعََنُيمََينُالّرضََوانُلعََلُّ
ُاّلذيُدعوتموهُفيُالّنباحُوالمساء...

124ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 تّموز/يوليو21ُ شهرُالكلمات15ُ

ُ
لجََاللُعََنُمطلََعُالجمََالُكّسََرواُاألصََنامُبرََّوةُهللاُا...ُيََاُقََومُإّيََاكمُأنُيمََنعكمُم ََاهرُُ

األاََماءُخلََ ُُإّنََهُيََكمركمُبََالحّ ُولكََنُالّنََاسُالُيفرهََون،ُقََلُيََاُقََومُإنُُّ،المرتََدرُالمهََيمنُالرّيََوم
ذينُهََمُمشَركون،ُقَلُإنُهََذاُلهَوُالمرنََودُاّلَُنوالُتكََونّنُمَُحجَابخرقَواُاألمَنُعنََدهُأِنُاُبَكمر

ََتلََوُآياتََهُنّزلََ ُبََالحّ ُوعََنُيمينََهُخمََرُال ّنََوُأنََ ُيََاُعبََدُالُلّلََذينُهََمُيشََربون،ُإُاحيََوانُهنيّ 
تحزنُمنُشيءُفتوّكلُعلىُهللاُإّنهُيكايوُبالحّ ُوإّنهُلعليمُبماُفيُالّندور،ُإّنُاّلَذينُمنعَواُعَنُ

قلَوبُاّلَذينُهَمُُىرّبَوُوالُتنَم ُعَنُذكَرهُإّنُبَذكرهُتحيَهذاُالفضلُأولّوُالُيفرهَون،ُبّلَغُأمَرُ
ورقَاءُالّ هَور،ُبَذكرهُتشَتعلُقلَوبُاألبَرارُوتفَّردُيربلونُإلىُشطرُهللاُالمرتدرُالعزيزُالمحبَوب،ُُو

ُصيرُكذلوُقّدرُمنُلد ُهللاُالعزيزُالودود...الُفيُحّبهُإّنهُفازُبكلُُّامنُفازُبذكرهُوكانُثابتُ 
68ُُ–61ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 تّموز/يوليو28ُ شهرُالكلمات16ُ

ُ
علََىُالمهََادُمََّرتُعلََّيُنسََائمُالّسََبحانُُامََنُال بََادُوراقََدُ ُ...ُيََاُاََلطانُإّنََيُكنََ ُككحََدُ ُ

وعّلمنََيُعلََمُمََاُكََانُلََيوُهََذاُمََنُعنََديُبََلُمََنُلََدنُعزيََزُعلََيم،ُوأمرنََيُبالّنََداءُبََينُاألرضُ
،ُمََاُقََرأتُمََاُعنََدُالّنََاسُمََنُالعلََومُومََاُوالّسََماءُوبََذلوُوردُعلََّيُمََاُتََذّرف ُبََهُعيََونُالعََارفين

هََاُلسََ ُمَنُالكََاذبين،ُهَذهُورقََةُحّركتُ دخلَ ُالمََدارسُفااَكلُالمدينََةُاّلتََيُكنَ ُفيهََاُلتَوقنُبََكّنيُ
الُومالََوُاألاََماءُُأريََاحُمشََّيةُرّبََوُالعزيََزُالحميََدُهََلُلهََاُااََتررارُعنََدُهبََوبُأريََاحُعاصََفات 

دُتلرَاءُالرَدمُقَدُجَاءُأمَرهُالمبَرمُوأنطرنَيُبَذكرهُوالّنفاتُبَلُتحّركهَاُكيَتُتريَد،ُلَيوُللعَدمُوجَُو
نََيُيََدُإرادةُرّبََوُالََرحمنُالََّرحيم،ُهََلُيرََدرُبتقلُّبََينُالعََالمين،ُإّنََيُلََمُأكََنُإاّلُكالميََ ُتلرََاءُأمََرهُ

أحدُأنُيتكّلمُمنُتلراءُنفسَهُبمَاُيعتَرضُبَهُعليَهُال بَادُمَنُكَّلُوضَيعُوشَريت ُالُفواّلَذيُعّلَمُ
ُقدير...ُمنُلدنُمرتدرُ ُانُكانُماّيدُ إاّلُمُأارارُالِرَدمُالرلم

8ُصُ،ُألواحُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالطان
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ُ
 تّموز/يوليو29ُ شهرُالكلمات11ُ

ُ
أخََر ُتََدّبرواُوتكّلمََواُفََيُمََاُينََل ُبََهُالعََالمُُ...ُيََاُأصََحابُالمجلََوُفََيُهنََاكُوديََارُ ُ

فاعترتَََهُُالُ كَََامُانُأّنَََهُخلَََ ُصَََحيحُ وحالَََهُلَََوُأنَََتمُمَََنُالمتوّاَََمين،ُفَََان رواُالعَََالمُكهيكَََلُإنسَََا
األمََراضُباألاََبابُالمصتلفََةُالمتفََايرةُومََاُطابََ ُنفسََهُفََيُيََومُبََلُاشََتّدُمرضََهُبمََاُوقََعُتحََ ُ
ََةُالهََو ُوكََانواُمََنُالهََائمين،ُوإنُطََابُعضََوُمََنُ ََاءُريََرُحاذقََةُاّلََذينُركبََواُمطّي تنََّرفُأطّب

ّكمُكََان،ُكََذلوُُين بََُ ُأعضََاءُأخََر ُفََيُمََاأعضََائهُفََيُعنََرُمََنُاألعنََارُبطبيََبُحََاذ ُبريََ
الُيعرفَونُخيَرُُالعلَيمُالصبيَر،ُواليَومُنَراهُتحَ ُأيَديُاّلَذينُأخَذهمُاَكرُخمَرُالفَرورُعلَىُشَكنُ 
مُيكََنُمرنََودهُأنفسَهمُفكيََتُهََذاُاألمَرُاألوعََرُالصطيََر،ُإنُاَعىُأحََدُمََنُهَاالءُفََيُصََّحتهُلَ

مرَدور،ُواّلَذيُجعلَهُهللاُُرُ لَذاُالُيرَدرُعلَىُبرئَهُإاّلُعلَىُقَدُاكَانُأوُراَمُ ُااَمُ اإاّلُبَكنُينتفَعُبَهُ
،ُواحَدةُ ُوشَريعةُ ُواحَدُ ُحادُمَنُعلَىُاألرضُعلَىُأمَرُ هوُاتُُّالّدريا ُاألع مُوالّسببُاألّتمُلنّحته

اللُومَََاُبعَََدهُإاّلُالّضَََُلعمَََريُهَََذاُلهَََوُالحَََ ُُّماّيَََدُ ُكامَََلُ ُحَََاذ ُ ُإاّلُبطبيَََبُ ُاوهَََذاُالُيمكَََنُأبَََدُ 
ُالمبين...

61ُصُ،ُهللاُإلىُالملوكُوالّركااءُألواحُحضرةُبهاء،ُكتوريالملكةُفلوحُا
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ُ
 تّموز/يوليو31ُ شهرُالكلمات18ُ

ُ
امعُنداءُهَذاُالمملَوكُإّنَيُعبَدُآمنَ ُبَاهللُوآياتَهُوفَدي ُنفسَيُفَيُا...ُياُملوُاألرضُُ

اَبيلهُيشَهدُبَذلوُمَاُأنَاُفيَهُمََنُالباليَاُاّلتَيُمَاُحملهَاُأحَدُمََنُال بَادُوكَانُرّبَيُالعلَيمُعلَىُمََاُ
إليهَاُُفَيُاَبيلُهللاُمالَوُاألاَماءُأقبلَ ُُُاُأمطَرتُاَحابُالرضَاءُاَهامُالَبالءمَا...ُكلُّأقولُشهيدُ 

فيهََاُااََتراح ُالوحََواُفََيُكنائسََهاُوالّطيََورُفََيُُخبيََر،ُكََمُمََنُليََالُ ُمننََ ُ ُويشََهدُبََذلوُكََلُّ
...ُوالَّذينُيفسَدونُفَيُاوالُمعين َُاأوكارهاُوكانُالفالمُفيُالّسالالُواألراللُولمُيجدُلنفسهُناصَرُ 

يسََفكونُالََّدماءُويََككلونُأمََوالُالّنََاسُبالباطََلُنحََنُبََراءُمََنهمُونسََكلُهللاُبََكنُالُيجمََعُاألرضُُو
نُيتوبَواُإليَهُإّنَهُهَوُأرحَمُالَّراحمين،ُإّنُاّلَذيُتوّجَهُكبينناُوبينهمُالُفَيُالَّدنياُوالُفَيُاآلخَرةُإاّلُبَ

هُبَهُفَيُالكتَابُكَذلوُفَيُكَّلُاألعمَالُعّمَاُاَواهُويّتبَعُمَاُأمَُرُاإلىُهللاُينبفيُلهُبَكنُيكَونُممتَازُ 
ُمبين...ُضيُاألمرُفيُكتابُ قُ 

1ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُلوحُالّسلطان
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ُ
 تّموز/يوليو31ُ شهرُالكلمات19ُ

ُ
 هو الباقي

َََُشَََهدُشَََعريُلجمَََاليُبَََكّنيُأنَََاُهللاُالُإلَََهُإاّلُأنَََا،ُقَََدُكنَََ ُُُ ُاأحَََدُ ُافَََردُ ُافَََيُأزلُالرَََدمُإله 
ََقيُُّاباقي ََُاصَمدُ  هََةُالمضََطربةُعرُالمولُّاََمعواُمَاُي هََرُمََنُأطََوارُهََذاُالّشََا.ُأنُيََاُاهََلُالبرََاءُاوم 

الُإلَهُإاّلُأنَا،ُقَدُكنَ ُفَيُقَدمُهللاُهَور،ُالمحّركةُعلىُايناءُالّنارُفيُبرعةُالّنورُهَذاُالعَراُال ُّ
ََاألقََدمُملُِ ََُاوتََرُ ُاأبََدُ ُاأحََدُ ُااََلطانُ ُاك  ََُادائم  واُآذانكََمُوُتنََفُّنُيََاُمََألُالّسََمواتُواألرضُلََأ.ُاقّدوا 

فَيُذاتَهُوفَيُمَاُينسَبُإليَه،ُومَعُذلَوُكيَتُُالتسمعواُمنُشعراتيُبكّنهُالُإلهُإاّلُهَو،ُكَانُواحَدُ 
ننََفواُفكُايعترضَونُعلَىُهََذاُالجمَالُبعََدُاّلَذيُأحَاحُفضََلهُكَّلُمََنُفَيُلجَجُاألمََرُوالصلَ ،ُإذُ 

ضَاءُبَينُاألرضُوالّسَماءُمُفيُحّبُهذاُالفالمُاّلذيُركبُعلىُناقةُالبيفيُأنفسكمُعلىُدينُالفيُِّ

ُا.مستفيمُ ُاوكونواُعلىُالحّ ُقائمُ 
69ُُ–68ُصُ،3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 أرسطو/آب1ُ الكمالشهر1ُُ

ُ
...ُقَلُيََاُم ََاهرُأاََمائيُأنَتمُلََوُتجاهََدونُفََيُاَبيلُهللاُبََكموالكمُوأنفسََكمُوتعبََدونُهللاُُ

رُاألمَرُحَينُالّ هَورُبعددُرمولُاألرضُوقطراتُاألمطَارُوأمَوا ُالبحَارُوتعترضَونُعلَىُم هَ
ذكرُأعمََالكمُعنََدُهللاُوإنُتََركتمُاألعمََالُوآمنََتمُبََهُفََيُتلََوُاألّيََامُعسََىُهللاُأنُيكّفََرُعََنكمُالُُيََ
ّاتكمُإّنهُلهوُالعزيزُالكريم.ُكذلوُيعّلمكمُهللاُماُهَوُالمرنَودُلعَّلُالُتسَتكبرونُعلَىُاّلَذيُبَهُايُِّ

ُللمعرضَينُكَمُمَنُمبَادُ ُان َرُاألكبَرُواَحرُ ثب ُماُنّزلُفَيُأزلُاآلزالُطَوبىُلمَنُترَّربُإلَىُالم
ينَومونُُينفرونُأموالهمُفيُابيلُهللاُولكنُفيُحينُالّ هورُنَراهمُمَنُالمعرضَينُوكَمُمَنُمبَادُ 

ُفََيُاألّيََامُويعترضََونُعلََىُاّلََذيُبََكمرهُحّرََ ُحكََمُالّنََومُأالُإّنهََمُمََنُالجََاهلين.ُوكََمُمََنُمبََادُ 
َََيََككلونُخبَََزُالّشَََعيرُويرعََدونُعلَََىُمَََاُينبََ ُمَََنُا لريااَََاتهم...ُُاألرضُويحملَََونُالّشََدائدُحف  

إاّلُبمََاُيلعََنهمُبََهُمََنُفََيُُىأولََّوُيحملََونُالّشََدائدُرثََاءُالّنََاسُ،برََاءُأاََمائهمُبعََدُاّلََذيُلََنُيبرََ
ُالّسمواتُواألرضين...

32ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 آب/أرسطو2ُ شهرُالكمال2ُ

ُ
عَدتمُبَهُفَيُاأللَواحُكَذلوُوُُُقلُياُقومُقدُجَاءُالَّروحُمَّرةُأخَر ُليَتّمُلكَمُمَاُقَالُمَنُقبَلُ

لمََنُفََيُالّسََمواتُُاإنُأنََتمُمََنُالعََارفينُإّنََهُيرََولُكمََاُقََالُوأنفََ ُروحََهُكمََاُأنفََ ُأّولُمََّرةُحب ََ
بَنُحَينُاّلَذيُأاَلمُالَّروحُقَدُبكَ ُاألشَياءُكّلهَاُولكَنُب نفاقَهُروحَهُقَدُعلمُبَكّنُاالُاواألرضينُثّمُ

كََّلُحكََيمُظهََرتُمنَهُالحكمََةُوكََّلُعََالمُ ُأجمعَينُتََر ُفََيُالصاليََااَتعّدُكََلُشََيءُكمََاُتشَهدُُو
نايعُوكَّلُاَلطانُظهَرتُمنَهُالرَدرةُكّلهَاُمَنُتكييَدُل ُمنهُالعلومُوكّلُصانعُظهرتُمنهُالّنُفنُِّ

روحهُالمتعاليُالمتنّرفُالمنيرُونشَهدُبكّنَهُحَينُاّلَذيُأتَىُفَيُالعَالمُتجّلَىُعلَىُالممكنَاتُوبَهُ
اَفيمُعَنُاَرمُالففلَةُوالهَو ُوفتحَ ُعَينُكَّلُُكَلُُّأرُِّعَنُداءُالجهَلُوالعمَىُوُبَُرُكَّلُأبَرصُ هُِّطُُ
ّيُوتزّك ُكّلُنفوُمنُلدنُمرتدرُقديرُوفيُمرامُتطل ُالبرصُعلَىُكَّلُمَاُيحتجَبُبَهُالعبَدُمُِعَُ

عَنُعرفََانُرّبََهُواّلَذيُاحتجََبُإّنََهُأبَرصُوالُيََذكرُفََيُملكَوتُهللاُالعزيََزُالحميََدُوإّنَاُنشََهدُبََكنُ
ليََلُوطََابُكََّلُمََرييُوإّنََهُلمطّهََرُالعََالمُطََوبىُلمََنُمََنُكلمََةُهللاُطهََرُكََّلُأبََرصُوبََرأُكََّلُع

ُ...ُمنيرُأقبلُإليهُبوجهُ 
131ُُ–131ُصُ،1ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
 آب/أرسطو3ُ شهرُالكمال3ُ

ُ
...ُاوفُتسمعونُنداءُناع ُالُتلتفتواُإليهُدعوهُبنفسهُمربلينُإلىُقبلةُاآلفا ،ُقَدُتّمَ ُُ

اّلََذيُمنََهُأشََرق ُشََموُُاألنََوارُإلََىُهََذاُاألفََ ُوانتهََ ُالحّجََهُبهََذهُالحّجََةُالتََيُظهََرتُبََالح ُّ
برُواأللَواح،ُقَلُلَوُي هَرُل ُفيُالزُّترّبيُال بادُبحدودُهللاُاّلتيُنزُُّقتدار،ُطوبىُلنفوُ الع مةُواال

 هََرُنفسََهُفََيُكََّلُخمسََمكةُفََيُكََّلُيََومُأحََدُالُيسََترّرُأمََرُهللاُفََيُالمََدنُوالََبالد.ُهََذاُل هََورُيُُ
الرنَانُوأرفعنَاُاألحجَابُطَوبىُلمَنُعَرفُمَرادُهللا،ُمَنُعرفَهُُ،ُكَذلوُكشَفناةألَ ُاَنةُمَّرةُواحَد

مَنُُايفرحُقلبهُويستفيمُعلىُاألمرُعلىُشكنُالُيزّلهُمَنُفَيُا،بَدان،ُقَدُكشَفناُفَيُهَذاُالّلَوحُاَرُ 
ُأارارُهذاُالّ هورُواترناُماُهوُالمكنونُلّاّلُترتفعُضوضاءُالفّجار...

66ُُ–65ُصُ،1ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
 آب/أرسطو4ُ لشهرُالكما4ُ

ُ
رهُملكَََوتُمَََاُرضَََي ُبَََكنُاّلَََذيُخلَََ ُبَََكمُ...ُوإّنَََوُلّمَََاُاشَََتعل ُبنَََارُالحسَََدُوالبفضَََاءُ

اُينََوحّنُمنهََاُوهََذاُمََنُظلََمُاّلََذيُمََاُظهََرُشََبههُفََيُا،بََدانُوإذُ ُااََمُ األاََماءُينسََبُإلََىُنفسََهُا
عبَدُمَنُمبَادهُلَوُلينُقَلُإّنَهُلهَوُاّلَذيُيفتصَرُاألاَماءُبمكمُياُمألُالمفُّقبائلُمداينُالبراءُمنُظل

فَيُُوكنَ ُمَنُالمبعَدينُقَلُتَاهللُإّنَيُلعلَيُُّتنسبُإليهُأوُيسّمىُبهاُوإّنوُماُااتشَعرتُفَيُنفسَو
اماءُثّمُالّروحُفيُمَدائنُالبرَاءُثَّمُبالحسَينُفَيُهَذاُالّ هَورُدُفيُجبروتُاألملكوتُالبراءُومحمُّ

 ُإاّلُهللاُالفََردُالعََالمُالصبيََرُُمََالكبََر ُولنََاُأاََماءُأخََر ُفََيُممالََوُالرََدمُاّلتََيُمََاُاّطلََعُبهََاُأحََدُ
بغي ََوُيََاُأّيهََاُالفافََلُإّنُشََرافةُاّلتََيُقََّدرتُلألاََماءُإّنهََاُكانََ ُلنسََبتهاُإلََىُنفسََيُالعزيََزُالعلََيمُ
ُوماُارتفعُاامُفيُالملوُإاّلُبتوّجهَهُإلَىُشَطريُالمرَّدسُالمتعَاليُالعزيَزُالمنيَعُفونفسَيُكَّلُااَمُ 

ىُدونََيُسََمُّينُولََوُتُُهََيُإلََىُجمََاليُإنُأنََ ُمََنُالمََوقننتيرجََعُإلََىُنفسََيُوكََّلُذكََرُبََديعُيُخيََرُ 
بكّلُاألاماءُلنُيند ُعليهُبلُأّنُحرائ ُتلَوُاألاَماءُيلعنَوُحَينُاّلَذيُتصَر ُمَنُفمَوُويفَّرّنُ

ُإلىُمرّرُاألقنىُهذاُالمرامُالمرّدسُالممتنعُالّرفيع...ُمنوُويرجعنَُّ
215ُُ–214ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو5ُ شهرُالكمال5ُ

ُ
.ُوإّنُبمثلُذلوُنّزلنَاُالرَرآنُمَنُقبَلُولكَّنكمُكنَتمُعَنُمَراديُمحتجبَونُذلَوُمَاُطَافُ..ُ

بَََهُفََََيُال بََََادةُتتوّحَََدونُوكنََََتمُعََََنُاَََّرهُبعََََدماُقضََََىُُالّليَََلُوالّنهََََارُعليََََهُثمانيَََةُواحََََدُوأنََََتم
لمحتجبََونُذلََوُميََزانُالهََد ُفََيُالبيََانُأنََتمُبََهُمامنََونُإلََىُحََينُمََاُيشََر ُشََموُالبهََاءُذلََوُ

أنَتمُفَانيون...ُمَنُأّولُمَاُتطلَعُُالُّمنونُوأنتمُفَيُالّرضَوانُخالَدونُوإبهُلمُاُنَُّنُتعملُُهورُهللاُإظ
شََموُالبهََاءُإلََىُأنُتفََربُخيََرُفََيُكتََابُهللاُعََنُكََلُالّليََلُإنُأنََتمُتََدركونُمََاُخلََ ُهللاُمََنُ

ُعََنُهللاُوالُتجعََلُلََهُشََريكاُفََيُيللرََاءُهللاُثََّمُرضََائهُيعملََون...ُفااََتحُشََيءُإاّلُليومََّذُإذُكََلُّ
فَيُذاتَهُوكَانُهللاُعلَىُمَاُأقَولُشَهيد...ُطّهَرُنفسَوُعَنُالَّدنياُوالُترَلُمَاُُاالملوُإّنهُكانُواحدُ 

ُعنُشكنو...ُالُعلمتهُوالُتذكرُماُالُعرفتهُفاعرفُحّدكُومرداركُوالُتجاوزُ 
221ُُ–219ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو6ُ شهرُالكمال6ُ

ُ
لعراُكتابوُواَكل ُفيَهُمَاُاَكل ُعَنُهللاُرّبَوُاُالمرّربينُفلّماُحضرُبينُيديُُّياُزينأنُُ

ََتُُورّبُالعََالمينُفََيُاّلََذينُهََمُااُ  دواُفََيُاََبيلُهللاُووّفََواُبميثََاقهمُوكََانواُمََنُالمستشََهدينُوقََدُهُِش 
ااَََتجبناُلَََوُمَََاُاَََكل ُعَََنُهللاُرّبَََوُورّبُآبائَََوُاألّولَََينُونّزلنَََاُلكَََّلُواحَََدُمَََنهمُآيَََاتُمحكمَََاتُ

ختََرانُإنُأنََ ُمََنُلُمََاُخلََ ُفََيُا،بََدانُوذّوتُفََيُاالكََومشََرقاتُاّلتََيُلََنُيعََادلُبحََرفُمنهََاُ
مرَامُعَّزُرفيَعُتَاهللُالحَّ ُإذاُتشَهدهمُعَينُهللاُالعارفينُوقّدرناُلكّلُواحدُمنهمُفَيُالّرفيَ ُاألعلَىُ

نَزلُهللاُبَدايعُالفضَلُمَنُبعَدُفضَلُكَذلوُيُُُالُ بعَدُرحمَةُثَّمُفضَُلُعليهمُفيُكّلُحَينُرحمَةُ نزُِويُُ
مََّرةُأخَر ،ُويجعلهََمُأئّمَةُعلََىُالصاليَ ُأجمعََينُُاَبيلهُويبعََثهمُبَالح ُُّعلَىُاّلََذينُااتشَهدواُفََي

أولّوُيتوارثونُالملوُمنُلد ُهللاُالمرتدرُالعزيزُالرديرُويحكمونُعلَىُاألرضُبَكمرُمَنُلَد ُهللاُ
ُدُالمنير...رّبوُوينطرونُبماُينط ُالّروحُفيُصدورهمُالممرُّ

161ُُ–166ُصُ،8ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
 آب/أرسطو1ُ شهرُالكمال1ُ

ُ
...ُأنُيََاُأحمََدُالُتنسََىُفضََليُفََيُريبتََيُثََّمُذكََرُأّيََاميُفََيُأيامََوُثََّمُكربتََيُورربتََيُُ

فَيُحّبَيُبحيَمُلَنُيحَّولُقلبَوُولَوُتضَربُبسَيوفُاألعَداءُُافيُهذاُالّسجنُالبعيدُوكنُمسَتفيمُ 
ئيُوالُتكَنُويمنعوُكّلُمنُفيُالّسمواتُواألرضينُوكنُكشعلةُالّنارُألعدائيُوكَوثرُالبرَاءُألحّبَا

منُالممترينُوإنُيمّسوُالحزنُفيُابيليُأوُالّذّلَةُألجَلُااَميُالُتضَطربُفتوّكَلُعلَىُهللاُرّبَوُ
ئوُاألّولينُألّنُالّناسُيمشونُفَيُاَبلُالَوهمُولَيوُلهَمُمَنُبنَرُليعرفَواُهللاُبعيَونهمُأوُورّبُآبا

ُن ُمنُالّشاهدين...ماتهُبآذانهمُوكذلوُأشهدناهمُإنُأيسمعواُنف
21ُُ–26ُص،ُنسائمُالّرحمن،ُمدلوحُأح
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ُ
 آب/أرسطو8ُ شهرُالكمال8ُ

ُ
ىُأّمَوُألّنَاُوجَدناهاُفَيُحَزنُع َيمُإّنَاُوّصَيناكمُعلَُالُ أرجعناكُإلىُمحّلَوُفضَُ...ُوإّناُ

فيُالكتَابُبَكنُالُتعبَدواُإاّلُهللاُوبالوالَدينُإحسَاناُكَذلوُقَالُالحَّ ُوقضَيُالحكَمُمَنُلَدنُعزيَزُ
ختََوُلكََيُترََّرُعينهََاُوتكََونُمََنُالّشََاكرينُقََلُيََاُقََومُعََّززواُأبََويكمُحكََيمُولََذاُأرجعنََاكُإليهََاُوا

 َيمُإّنَاُلّمَاُاّطلعنَاُبحزنهَاُلَذاُعووّقروهماُيذلوُينزلُالصيرُعلَيكمُمَنُاَحابُرحمَةُرّبكَمُالعلَيُال
أمرناكُبالّرجونُرحمةُمَنُلَدّناُعليَوُوعليهَاُوذكَر ُل خَرينُإّيَاكمُأنُترتكبَواُمَاُيحَزنُبَهُآبَائكمُ

ََهُلسََبيلُمسََتفيمُوإنُيصّيََركمُأحََدُفََيُخََدمتيُوخدمََةُآبََائكمُُوأّمهََاتكم أنُأاََلكواُاََبيلُالحََّ ُوإّن
عمَلُبمَاُأمَرتُّيُابيلُكَذلوُننَحناكُوأمرنَاكُأنُُاوأّمهاتكمُأنُاختارواُخدمتهمُثّمُاّتصذواُبهاُإل

ُمنُلدنُرّبوُالعزيزُالجميل...
186ُُ–185ُصُ،8ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
 آب/أرسطو9ُ شهرُالكمال9ُ

ُ
لَوُتجتنبَونُالصمَرُوأمثالهَاُعّمَاُنهيَتمُعنَهُفَيُالكتَابُهَذاُلَمُُ...ُياُمعشَرُالعلمَاءُأنَتمُ
لكََمُألّنُبارتكابهََاُتضََيعُمرامََاتكمُعنََدُالّنََاسُوتبََّدلُأمََوركمُوتهتََوُأاََتاركمُبََلُالفصََرُُايكََنُفصََرُ 

لعَالمُمَاُُفيُإذعانكمُكلمةُالحّ ُوانرطاعكمُفيُالّسرُوالجهرُعّمَاُاَو ُهللاُالعزيَزُالرَدير.ُطَوبى
ُبينهُوبينُالمعلومُوإذاُاتىُالرّيومُأقبلُإليهُبوجهُمنير.ُإّنهُمَنُالعلمَاءُيسَتبركنُُّاجعلُالعلمُحجابُ 

بنبرااََهُمَنُفَيُالّسَمواتُواألرضَين.ُإّنََهُمَنُورثَةُاألنبيَاءُمََنُُبكنفااَهُأهَلُالفَردوسُويستضَيّنُّ
أنُيَاُمطَالعُالعلََمُإّيَاكمُأنُتتفّيََرواُرآهُقَدُرأ ُالحَّ ُومََنُأقبَلُإليَهُأقبََلُإلَىُهللاُالعزيَزُالحكََيم.ُ

ركمُيتفّيََرُأكثََرُال بََاد.ُإّنُهََذاُظلََمُمََنكمُعلََىُأنفسََكمُوعلََىُال بََادُويشََهدُيََفَيُأنفسََكمُألّنُبتفي
خبير.ُمثلكمُكمثَلُعَينُإذاُتفّيَرتُتتفّيَرُاألنهَارُالمنشَ بةُمنهَاُاّترَواُهللاُوكونَواُُبذلوُكّلُعارفُ 
ُمنُالمّترين...

33ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 آب/أرسطو11ُ شهرُالكمال11ُ

ُ
ظهََرُالوعَدُوأتَىُالموعَودُوينطَ ُفَيُقطَبُالعََالمُُقَدُ...ُيَاُمحمَدُقبَلُرضَاُتَاهللُالحَ ُُّ

إّنََهُالُإلََهُإاّلُأنَََاُالمهََيمنُالرّيَََوم.ُقََدُخلرَََ ُالصلََ ُلهَََذاُاليََومُوبّشَََرتهمُبهََذاُالّ هَََورُاّلََذيُفيَََهُ
انُالع مََةُهللُرّبُمََاُكََانُومََاُوهََدرُالعنََدليبُعلََىُاألرنََنطرََ ُالحنََاةُالملََوُلمنََّزلُاآليََاتُ

يكون.ُمنُالّناسُمنُجادلُبآياتُهللاُوأنكرُبرهانهُومنهمُمَنُافتَر ُعليَهُمَنُدونُبّينَةُوالُكتَابُ
معلََوم.ُومََنهمُمََنُأفتََىُعليََهُكََذلوُنطََ ُلسََانُالََوحيُاذُكََانُفََيُهََذاُالّسََجنُالممنََون.ُكََمُمََنُ

وفََازُبرحيرََيُالمصتََوم.ُهََذاُيََومُفيََهُعََالمُمنََعُعََنُالمعلََومُبمََاُاّتبََعُالّ نََونُوكََمُمََنُأّمََّيُاََرنُ
ينطَ ُلسَانُالّ هَورُوظهََرُمَاُأخبَرُبَهُهللاُبلسََانُالّراَولُيَومُيرَومُالّنََاسُلَرّبُالفيَبُوالّشََهود.ُ

ُدنُاألذكارُكّلهاُوتمّسوُبهذاُالّذكرُالعزيزُالمحبوب...
188ُص،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 آب/أرسطو11ُ شهرُالكمال11ُ

ُ
أع َمُمَنُهَذاُأوُمَنُآيَاتُأكبَرُعّمَاُُانُهَلُاَمع ُظهَورُ أقَلُمَنُآ...ُفّكرُفيُنفسوُُ

فانط ُعلىُالّند ُالصال ُوكنُمنُاّلذينهمُتوّجهواُإلىُالمن رُاألكبَرُفَيُيَومُُاإذُ ُنزل ُبالح ُّ
احف َهُفَيُجيَبُُتصافُمنُإيمَانكمُخَذُهَذاُالّلَوحُثَماّلذيُانرلب ُفيهُوجوهُالصالئ ُأجمعينُوإنُ

يُيومُاّلذيُفيهُيبعمُكَّلُالممكنَاتُتلرَاءُوجَهُرّبَوُمَنُنفحاتَهُتوّكلوُوإذاُدخل ُموق ُالحشرُف
بهََذاُالكتَابُالمنََزلُُلخر ُالّلَوحُوقََكفََُاالبَديعُالمنيَعُويسََّلوُهللاُبَكّيُحّجَةُآمنََ ُبهَذاُالّ هَورُاذُ 

اّلَذيُتشَهدُفيَهُكَّلُالّنبيَينُوالمراَلينُتَاهللُُالمباركُالرديمُثَمُاقَرأُمَاُنَّزلُفيَهُتلرَاءُوجَهُرّبَوُمرَرُّ
ُنَُّاُلحّبََيُويجََدُُللرََائيُوشََففُ ُاهُعلََىُعيََونهمُشََوقُ نُّالّلََوحُويضََعُُُنُّاُتمََّدُأيََاديُالكََّلُإليََوُويكخََذُُإذ

روائَََََ ُقداَََََيُالعزيَََََزُالمنيَََََعُكَََََذلوُفّنَََََلناُلَََََوُاآليَََََاتُلتطمَََََّّنُفَََََيُنفسَََََوُوتكَََََونُمَََََنُُمنَََََه
ُالمطمّّنين...

32ُُ–31ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو12ُ شهرُالكمال12ُ

ُ
ََّلََذينهمُتمّسََكواُبفُُهالََوُإاّلُاُ...ُكَلُُّ وُالرََدمُفََيُهََذاُال هََورُاألع ََمُوإّنهََمُألهََلُاََفينةُل 

ُالردسُعندُهللاُالمرتدرُالعليُالع يمُومَنُتمّسَوُبهَذاُالفلَوُفرَدُنجَىُومَنُأعَرضُفرَدُرَر ُوإنُّ
مُااتراللهُيَاُمَألُاألنَوارُإّنَاُنحَنُتَاهللُالحَّ ُجاللهُوع قولهُجّلُإمنُلدنُعليمُخبيرُُهذاُلتنزيلُ 
واُفَيُأمَرُمنُذلوُالكتابُإاّلُبَ ذنُهللاُالحَّ ُاّترَواُهللاُوالُتشَكُ ُا ُعنُالهو ُوماُننزلُحرفُ ماُننط

َََُوقومُرُتحَََ ُعمَََاءُالّسَََطرُاهللاُفَََ ّنُاَََّرُهَََذاُالبَََابُمسَََتورُ  ُُترُبكيَََديفَََو ُحجَََابُالّسَََُام  هللاُربِّ
الََّدهنُالوجََودُبُاُمََنُمَاءُاألكسََيرُمحمَرُّولرَدُخلََ ُهللاُفََيُحَولُذلََوُالبَابُبحََورُ ُطرترُوالّسََالّسَ

طبةُالحمَراءُوالُيركَبُفيهَاُإالُأهَلُالبهَاءُمنُياقوتةُالرُُّابالّثمرةُالمرنودُوقّدرُهللاُلهُافنُ ُاوحيوانُ 
َبَ ذنُهللاُالعلَيُوهَوُهللاُقَدُكَانُعزيَزُ  هنالَوُعَراُهللاُمالئكَةُالعمَاءُفَيُاألنفَوُالّثمََانُُااُوحكيم 

ُوقدُكانُالحكمُفيُأّمُالكتابُمشهودا...
224ُُ–223ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو13ُ شهرُالكمال13ُ

ُ
لرنَاُللباليَاُ...ُياُأحبائيُإذاُاَمعتمُرزايَائيُاّلتَيُالُمثَلُلهَاُفَيُا،بَدانُالُتحزنَواُألّنَاُخُُُ

ََ ََُاوجعلهََاُهللاُدهن  لمََنُيعََرفُلحََنُالرََولُويكخََذهُنفحََاتُكلمََاتُهََذاُالفََالمُُالهََذاُالمنََباحُفهنيّ 
هَََذاُرَََالمُلَََوُيفرقونَََهُفَََيُالبحَََرُيسَََب ُمَََعُُاَََبيلُهللاُقَََلُإنُّلسَََهامُاألنَََامُفَََيُُااّلَََذيُكَََانُهَََدفُ 

ُونُأعضَائهُكََلُّعَالحيتَانُولَوُيننََبونُرأاَهُعلَىُالّسََنانُليَذكرُبَينُال بََادُرّبَهُالَّرحمنُولََوُيرط
عضَوُمنََهُينََاديُقََدُفََزتُبمَاُهََوُأملََيُورجََائي.ُأنََتمُيََاُأحّبَائيُالُتحزنََواُثََّمُااََلكواُعلََىُأثََريُ

ر ُمَنُفَمُالمحبَوبُاَتمانُكلمَةُاّلتَيُيصَ ُالفطَاءُلتفَدونُأنفسَكمُاللَوُيكشَُوتمّسكواُبعروةُهللا.
شتيا ُعلىُشكنُالُيمنعكمُالّسالالُوضوضاءُأهلُالّنفا ُعَنُالّتوّجَهُإلَىُنّيَرُويكخذكمُجذبُاال

ُاآلفا ...
51ُُ–49ُص،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 آب/أرسطو14ُ شهرُالكمال14ُ

ُ
ََاُُا...ُبكّنََاُكّنََاُموقن ََُ ََناُامََذعنُ معترف  ََُامنََحُ ُامنََرخُ ُامضََجُ ُامنادي ََُالُ قََائُاذاكََرُ ُاطر  ُامتكّلم 

ََ ََُامبّلف  بََكعلىُالّنََوتُبكّنََهُهََوُرّبُاألعلََىُواََدرةُالمنتهََىُوشََجرةُالرنََو ُوملكََوتُالعلََىُُامعج 
األكَرمُُوم هَرُالرَدمُوهيكَلُ مُوكلمةُاألتَمُِّوجبروتُالعماءُوالهوتُالبراءُوروحُالبهاءُواّرُاألع

وكتَََابُُليَََاُودّرةُاألولَََىُوصَََحيفةُالمكنَََوُنمَََمُوالبحَََرُالملَََتطمُوكلمَََةُالعورمَََزُالمنمَََنمُورّبُاأل
ََََةُوم هََََرُالهُُ ََََةُومطلََََعُالّنََََمدّيةُلََََوالهُمََََاُظهََََرُالوجََََودُومََََاُُعََََالمصََََزونُجمََََالُاألحدّي فُرُِوّي

المرنودُومَاُبَرزُجمَالُالمعبَودُتَاهللُبااَمهُقَدُخلرَ ُالّسَماءُومَاُفيهَاُواألرضُومَنُعليهَاُوبَهُ
نهارُوأثمرتُاألشَجارُوبَهُحّررَ ُاألديَانُوظهَرُجمَالُالَّرحمنُفَهللاهللاُلَوُمّوج ُالبحارُوجرتُاأل

نُفََااديُمََنُعطََشُحََّبُذكََرُأاََمائهُوصََفاتهُفكيََتُهُإلََىُآخََرُاّلََذيُالُآخََرُلََهُلََنُيسََكُِّفُُنِنََ
ُنفسهُالمرّدسُالعزيزُالجميل...

44ُُ–43ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو15ُ شهرُالكمال15ُ

ُ
 ستجاللاالرة و هو هللا تعالى شأنه القد

ََُ وإذاُأكََونُفََيُفََمُالّث بََانُويشََهدُبََذلوُلسََانُُاثََّمُفريََدُ ُاوحيََدُ ُ ُُأنُيََاُرحََيمُ)تََاهلل(ُقََدُبري 
َ ووردُعلَّيُفَيُكَّلُحَينُمَاُاصَفّرتُعنَهُوجَوهُالمرَّربينُولَوُأريَدُأنُُاالّرحمنُإنُأنَ ُبَذلوُعليم 

علَىُحّبَوُمَوالكُبحيَمُُاُوإّنَوُانَ ُفااَترمأذكرهُلنُيجريُمنُالرلمُوكانُهللاُعلىُماُأقَولُشَهيدُ 
الُيزّلوُوااوسُالشيطانُألّنهُقدُظهرُبجنودُالّشركُوكذلوُكانُاألمرُفيُألَواحُالرضَاءُمَنُقلَمُ

ُا.نُمنُلدّناُثّمُانرطعُعنُالعالمينُجميعُ ا.ُقمُعلىُاألمرُب ذُ ا،مضاءُمسطورُ 
321ُُ–321ُصُ،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 آب/أرسطو16ُ شهرُالكمال16ُ

ُ
ََاُُاتنََاُثََّمُاعََ ُُناُبمََاُاكتسََب ُأيََديناُثََّمُارفََرُعّنََاُخطيُّهََّمُيََاُإلهََيُالُتكخََذُ اََبحانوُاّللُ عّن

وارحمنَاُإّنََوُأهََلُالجََودُوالجبََروتُوأهََلُالفضََلُوالملكَوتُتعلََمُخافيََةُكََّلُنفََوُوإّنََوُأنََ ُالحََّ ُ
عََاّلمُالفيََوبُوالُتحرمّنََاُيََاُإلهنََاُعََنُنفحََاتُقداََوُثََّمُثّبتنََاُعلََىُأمََركُثََّمُاجعََلُلنََاُقََدمُصََد ُ

بُلناُمنُلدنوُرحمةُوألحرناُب بادكُاّلذينهمُبجناحينُالعّزُفيُهَواءُالرَدسُيطيَرونُأيُدكُوهَُعن
يكاََناُعََنُروحََوُثََّمُوّفرنََاُيََاُإلهََيُعلََىُعرفانََوُفََيُهََذهُالكلمََةُرّبُالُتحرمنََاُعََنُأمََركُوالُتُُ

ُالمستور.
21ُُ–21ُصُ،1ُمجموعةُمناجاتُ ،ُآثارُقلمُاألعلى
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ُ
 آب/أرسطو11ُ شهرُالكمال11ُ

ُ
إلىُالحجرُاألاودُاّلذيُجعلهُهللاُمربلُالعَالمين.ُهَلُيكَونُهَذاُالفضَلُمَنُُوا...ُفان ُرُ

نفسهُالُونفسيُوهلُيكونُهذاُالعّزُمنُذاتهُالُوذاتَيُاّلَذيُعجَزُعَنُعرفانَهُمَنُفَيُالعَالمين.ُ
كََذلوُفََان رُفََيُالمسََجدُاألقنََىُواألمََاكنُاّلتََيُجعلناهََاُمطََافُمََنُفََيُاألطََرافُواألقطََارُلََمُ

رفهاُمنهََاُبَلُبمَاُتنسََبُإلَىُم اهرنََاُاّلَذينُجعلنَاهمُمطََالعُوحينَاُبَينُال بََادُإنُأنَتمُمََنُيكَنُشَ
ُالعَََالمين.ُوفَََيُكَََّلُذلَََوُلحكمَََةُالُيعلمهَََاُإاّلُهللاُأنُااَََّلوهُليبَََّينُلكَََمُمَََاُأرادُإّنَََهُبكَََّلُشَََيءُ 

اءُوعَنُكَّلُعليم...ُقلُياُقومُإّناُأمرناكمُفيُاأللواحُبكنُترّداَواُأنفسَكمُحَينُالّ هَورُعَنُاألاَم
ماُخل ُبينُاألرضُواّلسماءُلينطبَعُفيهَاُتجّلَيُشَموُالحَّ ُمَنُأفَ ُمشَّيةُرّبكَمُالعزيَزُالع َيم.ُ
وأمرنََاكمُبََكنُتطّهََرواُنفواََكمُعََنُحََّبُمََنُعلََىُاألرضُوبفضََهمُلََّاّلُيمََنعكمُشََيءُعََنُجهََةُ

ُمبين...ُويضطّركمُإلىُجهةُأخر ُوكانُهذاُمنُأع مُننحيُلكمُفيُكتابُ 
34ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 آب/أرسطو18ُ شهرُالكمال18ُ

ُ
اََتراللُعلََىُأعلََىُالجبََالُوتمََّو ُبحََرُا،فضََالُيََاُولََهُالعََالمين.ُبََوُإرتفََعُعلََمُاالُ...ُ

ّيََنُوطَََنُالّتجريََدُأنُاصََطبرُيَََاُرريََبُالعََالمين.ُقَََدُدتوُأشََرق ُشََموُالّتوحيَََدُوبفربتََوُُزبوحََ
تََر ُالرلََوبُملََّ ُمََنُالبفضََاءُُجعلنََاُالّذلََةُقمََي ُالعََّزةُوالبلّيََةُطََرازُهيكلََوُيََاُفصََرُالعََالمين.

أنُااََََتربلُيََََاُفََََداءُُقبََََلُإذاُطََََارُاََََهمُ أنُأُاولََََوُا،رضََََاءُيََََاُاََََّتارُالعََََالمين.ُإذاُرأيََََ ُاََََيفُ 
ََةُناصََريوُيََاُمََنُبََوُارتفََعُنََوحُالعََالمينُقََدُاََمع ُُ ُالعََالمين.ُأتنََوحُأوُأنََوحُبََلُأصََي ُمََنُقّل

نَوارُكلمتَوُالّنََوراءُوقَامُبالوفََاءُوأارُوجَهُالبهَاءُمََنُحَرارةُالبهََاءُأنََُانَداءكُيَاُمحبََوبُاألبهَىُإذُ 
ُضاءكُياُمرّدرُالعالمين...ُرُافيُمشهدُالفداءُناظرُ 

58ُصُ،ُأبوابُالملكوت،ُحترا لوحُاال
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ُ
 آب/أرسطو19ُ شهرُالكمال19ُ

ُ
َُابحانوُاّللهمُألشهدّنوُوكَّلُشَيءُ ُ ُاعلَىُأّنَوُأنَ ُهللاُالُإلَهُإاّلُأنَ ُلَمُتَزلُكنَ ُمرّدا 

وُالمنَيرُأاَكلوُاّللهَّمُنُبمثَلُمَاُقَدُكنَ ُمَنُقبَلُالُإلَهُإاّلُأنَ ُوإليَوبذلوُتكُوُعنُذكرُشيءُ 
وُف ّنَُووبَاءُوإّنَوُمَنُتشَاءُوطَاعوُنُوبَالءُ ُنُتحفبُحاملُتلوُالورقَةُالبيضَاءُمَنُشَرُّ ياُإلهيُبك

ُأودع ُنفسيُتح ُحف وُوحمايتوُفاحف هُياُحفّا،ُالعالمين.ُاعلمُ ُأحط ُكّلُشيءُ 
63ُصُ،ُأبوابُالملكوت
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ُ
 آب/أرسطو21ُ رُاألاماءشه1ُ

ُ
ََائيُبُ ،اََترامةُالكبََر ُأنُاذكََرواُإذُقََالُالّراََولُإّنهََاُشََّيبتنيُكََذلوُا...ُأوصََيكمُيََاُأحّب

بعَواُكَّلُمّكَارُأثَيم،ُإّنُيذّكركمُالّناص ُاألمينُكمُمنُذئبُي هَرُبلبَاسُا،نسَانُأنُاعرفَواُوالُتتُّ
األمََرُع ََيمُع ََيمُوالََّنفوُأّمََارةُُمُإنُّع ََيُاّلََذيُااََترامُعلََىُاألمََرُإّنََهُمََنُأهََلُالبهََاءُفََيُلََوحُ 

قَدير.ُأنُان ََرُثَّمُاذكََرُإذُدخََلُُمََنُلهيبهَاُإّنََهُعلََىُكَّلُشََيءُ ُأّمَارة،ُنسََكلُهللاُبَكنُيحفََبُالكَلُّ
ذينُآمنَواُإاّلُمَنُطلَعُمََنُنرطَةُاألولَىُواّلَذينُمعََهُفَيُالّسَجنُأنكَرهُعََّدةُمعَدوداتُجهَرةُمَنُاّلََ

بالميثَا ُُءُمَنُفَيُالّسَمواتُواألرضَينُمَاُوفَىئيُوبهَااترامةُوااتشهدُمعُموالهُعليهُبهاأف ُاال
ُإاّلُأحدُمنهمُكذلوُوردُعلىُمحبوبُالعالمين...

14ُُ–13ُصُ،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 آب/أرسطو21ُ شهرُاألاماء2ُ

ُ
 بسم هللا الفرد بال مثال

قَََامواُُاََبحانوُاّللهَََمُيََاُإلهَََيُتََر ُكيَََتُأحاطََ ُالباليَََاُمبََادكُفَََيُكََّلُاألطَََرافُوكََلُُّ
عتسََاف،ُفوعّزتََوُلََوُيجتمََعُعلينََاُأشََفياءُاألرضُكّلهََمُويحرقوننََاُبكشََّدُمََاُيمكََنُفََيُالاهمُبعلََي

األعلَىُوالُيرّلَبُقلوبنَاُعَنُالّتوّجَهُإلَىُُلُأبنارناُعنُالّن رُإلىُأف ُااموُالعليُّا،بدانُالُيحوُّ
ألبَََداننا،ُُرُ لهيكلنََاُوالّرمََاحُفََيُحّبََوُحريََُمن ََركُاألبهََى،ُفوعّزتََوُإّنُالّسََهامُفََيُاََبيلوُديبََا ُ 

فوعّزتََوُالُينبفَََيُألحّبائَََوُإاّلُمََاُاَََطرُمَََنُقلَََمُترََديركُفَََيُهَََذاُالّلََوحُالعزيَََزُالع َََيم،ُوالحمَََدُ
ُلنفسوُفيُكّلُاألحوالُوإّنوُأن ُالعليمُالحكيم.

99ُُ–98ُصُ،ُأدميةُمباركة
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ُ
 آب/أرسطو21ُ شهرُاألاماء1ُ

ُ
لعََالمينُنحََنُمبََادُاّلََذينُجعََلُنُالُتعرفنََاُنحََنُنعّرفََوُأنفسََناُلتّطلََعُوتكََونُمََنُاإوإّنََوُُ

مََانعُوالُمكََرُمََاكرُوالُُوعرفنََاهُبنفسََهُوانرطعنََاُعََنُالعََالمينُومََاُمنعنََاُمنََعُاهللاُأبنََارناُحديََدُ 
فَيُألواحَهُالمرَّدسُُاخدنُخادنُوالُريبُقلوبُالمفّلينُنحمدُهللاُبماُعّرفناُنفسهُاّلذيُكانُموعودُ 

شَركواُبنفسَهُأينهمُكفَرواُبَاهللُثَّمُاَبحاتُاّلَذينهمُالمحكمُالبديعُومَاُمنعنَاُعَنُعرفانَهُحجبَاتُاّلَذ
ُاّحُهَََلُيليََََ ُألحَََدُأنُيلتفََََ ُإلَََىُمََََاءُالفََََديرُإذُ الواحَََدُالفََََردُالعزيَََزُالحميََََد...ُإذاُظهَََرُالّشََََ

شَيءُولَوُأّنَوُأنَ ُفَيُحجَابُرلَيبُوإذاُتمَّو ُبحَرُُنن ُياُأّيهاُالفافلُاّلذيُبففلتوُناحُكلُّفك
رّبنَاُالَّرحمنُالَّرحيمُولكَنُأنَ ُلَنُتجَدُمَاُنَذكرُبفيعَةُالُفُوُاباألع َمُهَلُيتوّجَهُالعاقَلُإلَىُاَُر

ُالحكيم...ُمنُنفحاتُهللاُالمرتدرُالعليُُّاألّنُقلبوُصارُمحرومُ 
335ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو23ُ شهرُاألاماء4ُ

ُ
...ُتَََاهللُالحَََ ُلَََوُيفسَََلُأحَََدُأرجَََلُالعَََالمُويعبَََدُهللاُعلَََىُاألدرَََالُوالّشَََواجنُوالجبَََالُُ
هَذاُُاربَلُأبَدُ والُيتضَّونُمنَهُعَرفُرضَائيُلَنُيُُُومَدرُ ُوشَجرُ ُالّشَناخيبُوعنَدُكَّلُحجَرُ والرنانُُو

اعتزلُفيُجزائرُالهندُومنَعُعَنُنفسَهُمَاُأحّلَهُهللاُلَهُوحمَلُُماُحكمُبهُمولىُاألنام.ُكمُمنُعبدُ 
حرمَواُلُاآليَات.ُالُتجعلَواُاألعمَالُشَركُاآلمَالُوالُتذكرُعنَدُهللاُمنَُزياضاتُوالمشَّراتُولَمُُيَالرُّ

أنفسَََكمُعَََنُهَََذاُالمَََآلُاّلَََذيُكَََانُأمَََلُالمرَََّربينُفَََيُأزلُاآلزال.ُقَََلُروحُاألعمَََالُهَََوُرضَََائيُ
قرأواُاأللواحُلتعرفواُماُهوُالمرنودُفيُكتبُهللاُالعزيزُالوّهَاب.ُمَنُفَازُابربوليُُشيءُ ُوعّل ُكلُّ

رعَدُعلَىُالتَّرابُنَعُعنَهُلَوُيبحّبيُحّ ُلهُأنُيرعدُعلىُاريرُالعفيانُفيُصدرُا،مكانُواّلذيُمُُ
ُإّنهُيستعيذُمنهُإلىُهللاُمالوُاألديان...

11ُصُ،ُكتابُاألقدس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 163 

ُ
 آب/أرسطو24ُ شهرُاألاماء5ُ

ُ
...ُقلُقدُارتفعُنداءُالّرحمنُوعنُورائهُنداءُالّشَيطانُفطَوبىُلمَنُاَمعُنَداءُهللاُوتوّجَهُُ

لَنُيرَدرُأنُيَدخلُُكريمُومنُكانُفيُقلبهُأقّلُمنُخردلُحّبُدونَيُإلىُجهةُالعراُمن رُقدسُ 
ملكوتي.ُوبرهانيُماُي هرُمنُأنامليُالمرّدسُالعليمُالحكَيم.ُقَلُاليَومُيَومُاّلَذيُفيَهُظهَرُفضَلُ

بَََذكر ُُنَُّلَََىُوالُفَََيُاألراضَََيُاألدنَََىُإاّلُوقَََدُيَََنطرالُفَََيُالّسَََمواتُالعُُُاألع َََمُولَََمُيكَََنُشَََيءُ 
فَانف ُفََيُالّنَورُثََّمُأنُيََاُعلََىُثنَاءُنفسََيُإنُأنََتمُمَنُالّسََامعين.ُأنُيَاُهيكََلُالّ هََورُُويفَردنَُّ

هيكَََلُاألاَََرارُقَََّربُأنامَََلُالرَََدسُبالمزمَََارُعلَََىُااَََميُالمصتَََارُثَََّمُأنُيَََاُحورّيَََةُالفَََردوسُأنُ
رنََودُماخرجََيُمََنُرََرفُالرََدسُثََّمُأخبََريُطلعََاتُاألنََوُبََكّنُهللاُقََدُظهََرُمحبََوبُالعََالمينُُو

ُالعارفينُومعبودُمنُفيُالّسمواتُواألرضُومسجودُاألّولينُواآلخرين...
311ُصُ،4ُآثارُقلمُاألعلىُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 164 

ُ
 آب/أرسطو25ُ شهرُاألاماء6ُ

ُ
َََُ بّيَََونُفَََيُليلَََةُالبلمَََاءُبعَََدُعفَََراءُإذاُرأيَََ ُبَََكنُاجتمعَََ ُفَََيُحَََوليُالنُُّا...ُكنَََ ُنائم 

خونُويضََّجونُوإّنََيُتحّيََرتُطرافََيُوكّلهََمُينوحََونُويبكََونُوينََُرجلسََواُفََيُأقََدُوالمراََلونُوهََمُ
األع َمُويََاُهيكََلُالرََدمُُصََريصهمُوقَالواُلنفسََوُيََاُاََرُّفَيُنفسََيُفسََكل ُعَنهمُإذاُاشََتّدُبكََاكهمُُو

خَاطبونيُوقَالواُالحالَةُاألعلَىُوفَيُتلَوُُاُامع ُبكاءُأهلُمإذُ إبكي ُببكائهمُُوُوبكواُعلىُشكن
قدُع مُبالككُياُادرةُالمنتهىُوكبرُقضاككُياُاّرُاآلخرةُواألولَىُعليَوُبالنَّبرُيَاُآيَةُالكبَر ُ

ّنََبرُيََاُشََجرةُالرنََو ُوظهََورُالرضََاءُفََيُملكََوتُا،مضََاءُوظهََورُنرطََةُاألولََىُثََّمُعليََوُبال
ينُوتشَهدُمَاُالُشَهدهُأحَدُمَنُالعَالمينُوتسَمعُفسوفُتر ُبعينيوُمَاُالُرآهُأحَدُمَنُمعشَرُالّنبّيَ

يَََاُاَََّرُهللاُالمكنَََونُورمَََزُالمصَََزونُوكلمتَََهُُاصَََبرُ ُامَََاُالُاَََمعهُأذنُاألصَََاياءُواألوّداءُفنَََبرُ 
يلَََةُخَََاطبتهمُوخَََاطبونيُإلَََىُأنُقَََربُالفجَََرُلُّفَََيُتلَََوُالُابَََهُالمصتَََومُوكنَََ ُمعهَََمالمحتَََومُوكت

ُفيُا،بدان...ُفيُنفسيُماُبالءُالّذيُماُشهدهُأحدُ ُاوأرفع ُرأايُعنُالّنومُوكن ُمتّفكرُ 
324ُُ–323ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو26ُ شهرُاألاماء1ُ

ُ
ربلََينُتََاهللُقََدُخلرََتمُ...ُقََلُقََدُحََرمُعلََيكمُالّزنََاُواّللََواحُوالصيانََةُأنُاجتنبََواُيََاُمعشََرُالمُ

لتطهيََرُالعََالمُمََنُرجََوُالهََو ُهََذاُمََاُيََكمركمُبََهُمََولىُالََور ُإنُأنََتمُمََنُالعََارفين،ُمََنُينسََبُ
ويرتكبُماُعملُبهُالّشيطانُإّنهُليوُمّنيُيشَهدُبَذلوُكَّلُالّنَواةُوالحنَاةُوكَّلُُنفسهُإلىُالّرحمن

مََين...ُإّيََاكمُأنُتبََّدلواُخمَََرُهللاُاألشََجارُواألثمََارُوعََنُورائهََاُهََذاُالّلسََانُالّنََاط ُالّنََاد ُاأل
العزيََزُالبََديعُالمنيََعُوأنََتمُالُتترّربََواُُالعرََلُويرّلََبُالوجََهُإلََىُوجََهُهللاُبصمََرُأنفسََكمُألّنهََاُيصََامر

مَاءُهللاُخمَرُالمعَانيُمَنُكَاوسُيَاُإُنشَربُ كمُمنُلد ُهللاُالعليُالع يمُأنُابهاُألّنهاُحّرم ُعلي
نَُّنُفَألّنهَاُحّرمَ ُعلَيكُُنُماُيكرههُالعرَولُالكلماتُثّمُاتركُ  بصمَرُُيُاأللَواحُوالّزبَرات...ُأنُااَكر 

ُومامنة...ُّنُياُأّيتهاُالرانتاتُإّنهاُحّرم ُعلىُكّلُمامنُ محّبةُهللاُالُبماُيصامرُبهُعرولكُُ
91ُصُ،ُالحياةُالبهائية
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ُ
 آب/أرسطو21ُ شهرُاألاماء8ُ

ُ
ُككاةُفشربُبالءُالّدهرُعنُكلُُّ
ُةمُمهجواريُدماءُالرهرُعنُدُُ
ُراحةُوقطعُالّرجاُعنُمّوُكلُُّ
ُوقمعُالرضاءُعنُطمعُكّلُحاجةُُ
ُوُالّدماءُفيُمذهبُالعش ُواجبافُ ُ
ُ ُالحشاُفيُالحّبُمنُأّولُبيعتيوحرُ ُُ
ُيربُاّللياليُمنُلدغُكّلُملدغُ
ُوشتمُالّتواليُفيُكّلُيومةُُ
ُوعنُاّنتيُاّمُالرد ُكشربةُ
ُوعنُمّلتيُقهرُالرضاءُكشفرةُُ
ُنوريُوقهركُبفيتيناركُُ
ُتيوبطشوُراحتيُوحكموُمنيُُ

ُ
46ُصُ،ُالحياةُالبهائية،ُقنيدةُعّزُورقائّية
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ُ
 آب/أرسطو28ُ شهرُاألاماء9ُ

ُ
...ُيَََاُأهَََلُالبهَََاءُقومَََواُعلَََىُالّثنَََاءُبَََينُاألرضُوالّسَََماءُثَََّمُانطرَََواُبمَََاُنطرَََ ُاَََدرةُُ

لّنَََارُاّلتَََيُأوقَََدناهاُمَََنُإصَََبعُإلَََىُاالمنتهَََىُإّنَََهُالُإلَََهُإاّلُهَََوُالمرتَََدرُالعزيَََزُالرَََدير.ُترّربَََواُ
 ُفَََيُقلَََوبكمُحَََرارةُذكَََرُااَََميُالبَََديعُإّنهَََاُلحَََرارةُالُتطفيهَََاُبَََرودةُا،شَََاراتُوالُاالقتََدارُلتحَََدُِ

َنطَ ُفَُيُهذاُاألمَرُالمنيَعُوللسَانُ فااترامُُلُ جُ همساتُالمذنبينُطوبىُلرُِ عَنُُايُذكَرُهللاُمنرطع 
يَكمركمُأهَواككمُأنُاتركَواُمَاُتنكَرهُعرَولكمُثَّمُاّتبعَواُمَاُلَواُأعمَالكمُبمَاُاكمُأنُتبطالعالمين.ُقلُإّيَ

فَهُعّمَاُدونَهُويَلُلمَنُنبَذهُعَنُالردير.ُطَوبىُلمَنُفَازُبالعرَلُوعُرأمرتمُبهُمنُلدنُرّبكمُالعزيزُ
ُوراهُأالُإّنهُمنُالجاهلين...

13ُُ–12ُصُ،6ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 آب/أرسطو29ُ شهرُاألاماء11ُ

ُ
ََُيرََولُيََاُمََألُ...ُحينََّذُ ُ اُبََينُالّسََمواتُواألرضُوكََانُالبيََانُإّنُهََذاُرأاََيُقََدُكََانُعري 
اُلسََهامُهََذاُصََدريُمشََتاقُ ُفاضََربوهُكيََتُشََّتمُوالُتكََونّنُمََنُالمتََوّقفينُوإنُُّااُألاََيافكمُاذُ منت ََرُ 

يشَتا ُخنجَركمُأنُاقطعَوهُألّنَاُُاُفاضربوهُكيتُأردتمُياُمألُالمفترينُوإّنُهذاُحنجَرُيالبفضاءُإذُ 
ذلَوُونحمَدهُوإّنَهُلمرنَودُروحَيُومَاُُيلُمحبوبيُومحبوبُالعالمينُونشكرهُفيُكَلُّأنفرناهُفيُاب

ُظهرُوي هرُمنُعندهُقدُكانُمرنوديُلوُأنَتمُمَنُالّشَاعرين...ُخَ ُعَنُهللاُاّلَذيُخلرَوُوكَلُّ
مَنهمُفَيُُيُنفسَيُبيَدهُكَّلُواحَدُ اّلذأنبياءُهللاُوأمنائهُوأصايائهُفُووالُتكنُمنُالمفترينُعلىُُشيءُ 
ألفَََديهاُفَََيُاَََبيلوُيَََاُُوألَََ ُنفَََوُ ُوألَََ ُجسَََدُ ُمُينَََاديُرّبَََهُويرَََولُيَََاُليَََ ُلَََيُألَََ ُروحُ يَََُوُكََلُّ

ُمحبوبُالعالمينُوياُمرنودُالمشتاقينُوياُولهُصدورُالعاشرين...
314ُُ،316ُُ–313ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 آب/أرسطو31ُ شهرُاألاماء11ُ

ُ
 بسمي البديع

إلَىُالَبالدُليَذّكرُالّنَاسُُلراَولُالّنَد ُخبيرُإّنَهُمالعمنُلدنُُكتابُالّند ُنّزلُبالح ُّ 
إلىُمرامهُالّرفيعُويعّرفهمُشكنهُاألعلىُومرّرهُاألبهىُويريهمُجمالهُاألبدنُومرامَهُاألرفَعُواَلطانهُ
األمنَعُاألعََّزُالبََديع،ُلعمَرُهللاُإّنََهُيمشََيُوعََنُيمينَهُيمشََيُا،قبََالُوعَنُيسََارهُا،طمّنََانُوعََنُ

ََهُُأمامََهُأعََالمُالعََّزةُوعََنُورائََهُجنََود ََهُبكََّلُشََيءُعلََيم،ُإّن الوقََارُيشََهدُبََذلوُمجََريُاألنهََارُإّن
ينََاديُويرََولُيََاُمعشََرُالبشََرُإّنََيُجََّتكمُمََنُلََد ُالّنََد ُاألكبََرُألعََّرفكمُعلََّوهُواََمّوهُوجمالََهُ

ََذيُتََزّينُبهََذاُُالُ وكمالََهُومرامََهُوعََّزهُوبهائََهُلعََّلُتجََدونُاََبي إلََىُصََراطهُالمسََتفيم،ُتََاهللُإّنُاّل
نُأهَلُهََذاُالمرَامُالمنيََر،ُإّيَاكمُيََاُقَومُأنُتََدعوهُتحَ ُمصالََبُالكَذب،ُخََافواُهُمََالّطَرازُاألّولُإّنَ

اُأضَاءتُبهَاُاآلفَا ُوأنَارتُهللاُوالُتكونواُمنُالّ المينُمثلهُمثلُالّشَموُإذاُأشَرق ُمَنُأفرهَاُإذُ 
ُوجوهُالفائزين،ُإّنُاّلذيُمنعُعنهُإّنهُفيُخسرانُمبين...

42ُصُ،ُالحياةُالبهائّية
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ُ
 آب/أرسطو31ُ اءشهرُاألام12ُ

ُ
مََا ُبحََرُالوصََالُأمََامُُانََاُيََاُكرمََلُاحمََديُرّبََوُقََدُكنََ ُمحترقََةُبنََارُالفََرا ُإذُ ل...ُقُ

هللاُفَيُهَذاُُبماُجعلَوُُِوجهوُبذلوُقّرتُعينوُوعينُالوجودُوابتسمُثفرُالفيبُوالّشهودُطوبىُلوُِ
ومَاُُوبَروزكُُِركُِوذكَرُظهَُوُاليومُمرّرُعرشهُومطلعُآياتَهُومشَر ُبّيناتَهُطَوبىُلعبَدُطَافُحولَوُِ

بالّسَرورُُبهُمنُفضلُهللاُرّبوُخذيُككسُالبراءُباامُرّبوُاألبهىُثَّمُاشَكريهُبمَاُبَّدلُحزنَوُُِفزتُِ
دومَهُوفَازُمنُعندهُإّنهُيحّبُالمرَامُاّلَذيُااَترّرُفيَهُعرشَهُوتشَّرفُبرُبالفرحُاألكبرُرحمةُ ُوهّموُِ

رلَبُُنُقَوليُأتَىُالمكنَونُبسَلطانُ هُوصَعدتُزفراتَهُيَاُكرمَلُبّشَريُصَهيُوبلرائهُوفيهُارتفعُنداُك
ََقُّأنُتكََونيُمتُوُاََاطعُبََهُأشََرق ُاألرضُومََنُعليهََاُإّيََاكُُِالعََالمُوبنََورُ  فََيُمرامََوُأاََرعيُثََّمُُاف 

بينُوالمصلنََََينُطََََوفيُمدينََََةُهللاُاّلتََََيُنّزلََََ ُمََََنُالّسََََماءُوك بََََةُهللاُاّلتََََيُكانََََ ُمطََََافُالمرََََرُّ
األرضُوكَّلُمدينَةُمَنُمَدائنهاُبهَذاُال هَورُنُوأحّبُأنُأبّشرُكّلُبرعَةُمَنُبرَانُوالمالئكةُالعاليُ 
ُفاادُالّطورُونادتُالّسدرةُالملوُوالملكوتُهللُرّبُاألرباب...ُاّلذيُبهُانجذب

19ُُ–18ُصُ،ُمنتصباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُالكرملُلوح
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ُ
 ابتمبر/أيلول1ُ شهرُاألاماء13ُ

ُ
فََان رُإلََىُُالُ ادُعلَىُمرََدارهمُمَث...ُإّنَوُأيرََنُبَكّنُرّبََوُفَيُكََّلُظهَورُيتجّلََىُعلَىُال بََُ

الّشموُف ّنهاُحينُطلوعهَاُعَنُأفرهَاُتكَونُحرارتهَاُوأثرهَاُقليلَةُوتَزدادُدرجَةُبعَدُدرجَةُليسَتكنوُ
إلََىُأنُيبلََغُإلََىُقطََبُالََّزوالُثََّمُتنََزلُبََدرايجُمرََّدرةُإلََىُأنُيفََربُفََيُُالُ قلََيُالُ بهََاُاألشََياءُقلََي

ءُيضََّرُحرارتهََاُاألشََياءُكََذلوُفََان رُفََيُشََموُفََيُواََحُالّسََماُمفربهََا...ُوإّنهََاُلََوُتطلََعُبفتََةُ 
هََاُلََوُتستشََر ُفََيُأّولُفجََرُالّ هََورُبََاألنوارُاّلتََيُقََّدرُهللاُلهََاُالمعََانيُلتكََونُمََنُالمّطلعََينُف نُّ

ُنَُّربُُطنُمنهَاُبَلُيضَّنُأوُيستعكسُُّنُأنُيحملُُليحتر ُأرضُالعرفانُمنُقلوبُال بادُألّنهمُلنُيردرُُ
ُ.منُالمعدومين..ُنَُّويكونُُمنهاُ

63ُصُ،ُمنتصباتيُازُآثارُحضرةُبهاءُهللا
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ُ
 أيلول/ابتمبر2ُ شهرُاألاماء14ُ

ُ
...ُولََوُيعََّذبوُهللاُبمََاُآمنََ ُبآياتََهُفََيُهََذاُالّ هََورُفبََكّيُحّجََةُيعََّذبُالََذينهمُمََاُآمنََواُُ

بَنُمَريمُومَنُقبلَهُبَالكليمُومَنُقبلَهُابعلّيُمنُقبلُومَنُقبلَهُبمحمَدُراَولُهللاُومَنُقبلَهُب يسَىُ
لَََ ُبَََ رادةُرّبَََوُالرَََادرُالمريَََد.ُأنُيَََاُإلَََىُأنُينتهَََيُالّ هَََوراتُإلَََىُالبَََديعُاألّولُاّلََذيُخُُبالصليََلُ

سَترُويستضََيءُكالّشََموُفَيُقطََبُالََّزوال.ُصفََىُوأبَينُمََنُأنُيُُااَميُإّنُاألمََرُأظهَرُمََنُأنُيُُ
إليََهُأقََربُمََنُأنُيرتََّدُبنََركُإلََىُنفسََوُوإنُهََذاُُوإّنََوُلََوُتصّلََ ُنفسََوُعََنُالحجبََاتُلتنََلُُ

ين.ُااََمعُقََولُمََنُينطََ ُبََالحّ ُوالُتجََادلُبآيََاتُهللاُبعََدُإنزالهََاُولََوُيََكمركُبََذلوُكََّلُيرََُلحََ ُأ
رلََين.ُفََان رُأمََرُرّبََوُببنََركُثََّمُال بََادُوالُتمنََعُنفسََوُعََنُفضََلهُولََوُيمنعََوُعََنُذلََوُكََّلُالثُّ

لَوُوإعَراضُمَاُاَواكُلَمُيكَنُحّجَةُعليَو.ُُالُ عرفهُبنفسوُوروحوُألّنُعرفانُريركُلمُيكَنُدلَيُا
نُتحتجََبُعََنُاّلََذيُلََوُتحتجََبُعنََهُأقََّلُمََنُآنُلتحََبحُأعمالََوُوينََّدقنيُفََيُذلََوُكّلمََاُإّيََاكُأ

ُنزلُمنُقبلُمنُصحايتُهللاُالملوُالمنّزلُالردير...
33ُُ–32ُصُ،ُكتابُبديع
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ُ
 أيلول/ابتمبر3ُ شهرُاألاماء15ُ

ُ
ءُفََيُالعََرا ُإذُجََاءُراََولُمََنُمعشََرُالعلمََاُ...ُأنُيََاُقلََمُالرََدمُواذكََرُلألمََمُمََاُظهََرُ

وحضرُتلراءُالوجهُواكلُمنُالعلومُأجبنَاهُبعلَمُمَنُلَدّناُإّنُرّبَوُلعَاّلمُالفيَوبُقَالُنشَهدُعنَدكُ
ََهُالُيكفََيُالم ََذيُينسََبونهُالّنََاسُإليََوُفكُ مََنُالعلََومُمََاُالُأحاطََهُأحََدُإّن نََاُبمََاُيعجََزُعََنُتُِرََامُاّل

ودُفَان رُمَاذاُضرُرّبوُالعزيزُالَودحا،تيانُبمثلهُمنُعلىُاألرضُكّلهاُكذلوُقضيُاألمرُفيُم
مُفااَكلواُمَاُشَّتمُإّنَهُلَهُهللُالعزيزُالمحمودُاذهَبُإلَىُالرَُوتر ُإذاُاننع ُفلّماُأفا ُقالُآمن ُبا

المرتدرُعلىُمَاُيشَاءُالُيعجَزهُمَاُكَانُومَاُيكَونُقَلُيَاُمعشَرُالعلمَاءُأنُاجتمعَواُعلَىُأمَرُثَّمُ
ّنُمَنُاّلَذينهمُيكفَرونُقَالُاآلنُونُُمنُعندهُآمنواُوالُتكَُااكلواُرّبكمُالّرحمنُإنُأظهرُلكمُبسلطانُ 

طلََعُفجََرُالعرفََانُوتّمََ ُحّجََةُالََّرحمنُقََامُورجََعُإلََىُالرََومُبََكمرُمََنُلََد ُهللاُالعزيََزُالمحبََوبُ
خبرنَاُبَكّنُالرَومُأعرضَواُعّمَاُأرادواُأآخَرُُالُ قض ُأّيامُمعدوداتُوماُرجعُإليناُإلَىُأنُأراَلُراَُو
ُعلىُماُأقول...ُشهيدُ ُوهمُقومُصاررونُكذلوُقضيُاألمرُفيُالعرا ُإّني

91ُُ–91ُصُ،ُمنتصباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُ
 أيلول/ابتمبر4ُ شهرُاألاماء16ُ

ُ
فَيُقَدمُُا...ُفاعلمُبكنُهللاُتباركُوتعالىُلنُي هرُبكينونتهُوالُبذاتّيتهُلمُيَزلُكَانُمكنون َُ

بََرازُجاللََهُفََيُإاََماءُُوفََيُاََرمدّيةُكينونتََهُفلّمََاُأرادُإظهََارُجمالََهُفََيُجبََروتُاألُاذاتَهُومصزون ََ
ملكََوتُالّنََفاتُأظهََرُاألنبيََاءُمََنُالفيََبُإلََىُالّشََهودُليمتََازُااََمهُالّ ََاهرُمََنُااََمهُالبََاطنُ

واآلخََرُوالّ ََاهرُوالبََاطنُوهََوُوي هَرُااََمهُاألّولُعََنُااََمهُاآلخَرُليكمََلُالرََولُبكّنََهُهَوُاألّولُ
يَاُفَيُم َاهرُنفسَهُومرايَاُمحيحُوجعلُم اهرُتلوُاألاماءُالكبَر ُوهَذهُالكلمَاتُالعلُشيءُ ُبكلُِّ

ُعُإلىُهذهُاألنوارُالمرّداةُالمتعالية...اُثب ُبكّنُكّلُاألاماءُوالّنفاتُترجُِكينونتهُإذُ 
41ُُ–41ُصُ،3ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 أيلول/ابتمبر5ُ شهرُاألاماء11ُ

ُ
ّنَهُفَيُمرعَدُذيُفَد ُنفسَهُفَيُأرضُالَّزاءُأالُإاألشَرفُاّلَُ...ُأنُأذكريُماُظهرُمَنُأمُُّ

قََديرُإذاُأرادُالمشََركونُأنُيرتلََوهُبََالّ لمُأراََلواُإليََهُأّمََهُلتننََحهُلعََّلُيتََوبُُعنََدُمرتََدرُ ُ ُ صََد
بنهَََاُتكّلمَََ ُبمَََاُناحَََ ُبَََهُقلَََوبُاُبَََعُاّلَََذينُكفَََرواُبَََاهللُرّبُالعَََالمينُإذاُحضَََرتُتلرَََاءُوجَََهويتُّ

نفسَوُفََيُُفَدُِاُوعلََيمُقالَ ُابنَيُابنََيُأنُُِاألعلَىُورّبَوُعلََىُمَاُأقَولُشَهيدُ ُالعّشَا ُثَّمُأهَلُالمََإ
نُااََترمُعلََىُأُاََبيلُرّبََوُإّيََاكُأنُتكفََرُباّلََذيُاََجدُلوجهََهُمََنُفََيُالّسََمواتُواألرضََينُيََاُبنََيُّ

يُوبهََائيُوإّنَََيُبنفسَََيُُريَََأمََرُرّبَََوُثََّمُأقبَََلُإلَََىُمحبََوبُالعَََالمينُعليهَََاُصََلواتيُورحمتَََيُوتكب
الفرفَاتُثَّمُُاُفيُاراد ُع متَيُوكبريَائيُبوجَهُتستضَيءُمنَهُالحوريَاتُفَيبنهاُواذُ ةُاألكونُديُّ

ُأهلُالفردوسُوأهلُمدائنُالردسُلوُيراهُأحدُيرولُإّنُهذاُإاّلُملوُكريم...
93ُُ–92ُصُ،ُمنتصباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا
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ُ
 أيلول/ابتمبر6ُ شهرُاألاماء18ُ

ُ
الوفَاءُيَتفّنُعلَىُُشَتيا ُوطيَرفا ُيناديُهذاُالفرا ُياُمألُاالبلبلُالفرا ُعلىُرننُاآلُ

نُهَذاُالفَرا ُيَاُمَألُا،شَتيا ُوورقَاءُالهجَرُيَرّنُعلَىُأفنَانُاَدرةُالفَرا ُبَكنُجَاءُبَادوحةُالبراءُ
يََاُمََألُُالفَرا ُيََاُمََألُا،شََتيا ُقََلُتََّمُزمََانُالوصََلُوجَاءُالفنََلُعََنُخلََ ُالرضََاءُوهََذاُالفََرا 

شَتيا ُوقَدُألُاألعلَىُبهَذاُالفَرا ُيَاُمَألُاالشتيا ُقدُجرتُالّدمونُعَنُعيَونُأهَلُالبرَاءُفَيُمَاال
تَاهللُقَدُاصَفرتُوجَوهُأهَلُشَتيا ُنُالّسناءُبهذاُالفرا ُياُمألُاالطع ُنسائمُالّسرورُعنُرضواانر

والّسَماءُبهَذاُالفَرا ُيَاُُبَينُاألرضُتبَّدل ُمَيشُكَّلُشَيءُ الفرفاتُبهذاُالفَرا ُيَاُمَألُاالشَتيا ُُو
َنُنداءُالفرا ُياُمَألُاالُشتيا ُويكحلّنُالحورياتُمنُدمُالحمراءمألُاال ّنُتيا ُولَنُيَزّينُُشَبماُامع 
فَيُُشَتيا ُوهَذاُالحَزنُلَنُيرَاسُبحَزنُ نداءُالفَرا ُيَاُمَألُاالُنَُفُالبراءُبماُامعُ رُ منُعَُُنُّهياكلهُُ

ُشتيا .سيمُالفرا ُياُمألُاالجبروتُالعماءُبماُهّب ُن
324ُصُ،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
 أيلول/ابتمبر1ُ شهرُاألاماء19ُ

ُ
فََيُأمََرُهللاُمالَََوُالّرقََابُلعمََريُالُيكخَََذهُُانُثابت َََلََوُيكََُوُقيََامُالُيتبعََهُالرعَََود...ُهََذاُُ

ُلََلقََدُنطََ ُلسََانُاََّرهُقََدُأتََىُالوّهََابُفََيُظُروحجََاب.ُإذاُُالرََومُفََيُرفلََةُ ُالّنََومُولََوُينََامُولكََنُّ
صَََبعُاليرَََينُإلَََىُشَََطرُالمعبَََودُوقَََالُهَََذاُمطلَََعُآيَََاتُرّبكَََمُالعزيَََزُ الّسَََحاب.ُواذاُقَََامُأشَََارُب

نُنطَ ُبَالحّ ُكَذلوُشَهدُالَّرحمنُإّنََهُإّنَهُمّمَُمَنُصَام ُ ُوكَمُإّنَهُصَام ُ ُالّنَوار.ُكَمُمَنُنَاط ُ 
كرُاألع مُإّنهُلهَوُالّنَاط ُبَينُاألمَمُواّلَذيُأنكَرهُإّنَهُنَاع ُذُّالعزيزُالعاّلم.ُمنُنط ُبهذاُالُلهو

ولوُيكونُمنُأفن ُالفنحاء...ُإّياكُأنُيمنعوُالبالياُعنُذكَرُرّبَوُفَاطرُاألرضُوالّسَماءُأنُ
غُالملََوكُمَرتُفَيُالّزبَرُواأللََواح.ُإّنَهُإذاُوردُالّسَجنُأرادُأنُيبّلَكَذلوُأُُُنُ بَعُمَوالكُفَيُكَّلُشََكاتُّ

واَلطان...ُُامُاألع مُإذُأتىُمَنُاَماءُاألمَرُبرَدرةُ البالءُماُمنعُاالُليعلمُالكّلُأنَُّرااالتُرّبهُ
ُدونُأعالمُالّ هورُفيُكّلُاألشطار...حُُّفيُكّلُاألحوالُاوفُيرونُالمُوأنُااتعنُباهلل

91ُصُ،ُكتابُمبين،ُحبابلوحُاأل
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ُ
 أيلول/ابتمبر8ُ العّزةشهر1ُُ

ُ
ُالفرقانُوالُعينُالَّروحُمَنُمَإُالُرأتُعينُالّنرطةُمنُمإُالبيانُماُ...ُقدُرأيناُمنُمإُ

اليهََودُقَََدُتبَََّرأُمََنهمُالبيَََانُوهَََمُالُيشََعرونُرضَََبُهللاُعَََنُورائهََمُوهَََمُيفرحَََون.ُهََلُهَََمُأهَََلُ
البيانُوهمُمننعرون.ُطوبىُلمنُنبَذُالهَو ُوأخَذُالّترَو ُإّنَهُمَنُُا،يمانُالُورّبيُالّرحمنُيلعنهم

أهََلُالبهََاءُفََيُلََوحُمحفََو،.ُقََلُهللاُيََدعوكمُإلََىُالبرََاءُوأنََتمُفََيُالّتيََهُهََائمون.ُذرواُوزرُالهََو ُ
إلََََىُهللاُالعلََََّيُاألبهََََى...ُهََََلُالهََََو ُيََََنفعكمُالُورّبكََََمُالعزيََََزُالمحبََََوب...ُتنََََوحُحََََورُُنمربلََََي

لفََََا،ُوأنََََتمُتضََََحكون...ُقََََدُاصََََفّرتُأورا ُالّسََََدرةُمََََنُهبََََوبُأريََََاحُالمعََََانيُفََََيُقنََََورُاأل
لُبآيَةُمَنُآياتَهُمَاُنَّزلُمَنُقبَلُالُوم هَرُعَادَُا،عراضُوأنتمُفيُتيهُالّضاللُتسَرعون...ُهَلُيُُ

الفضل...ُأخذتمُالهو ُونبذتمُالهد ُماُلكمُالُتتفّكرون.ُلوُتتوّجهَونُبسَمعُالفطَرةُلتسَمعونُمَنُ
ُياتُأنتمُعنهُمعرضون...مالوُالّنفاتُبملكوتُاآلكّلُالّذّراتُقدُأتىُ

164ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 أيلول/ابتمبر9ُ شهرُالعّزة2ُ

ُ
...ُأنُيََاُقلََمُاألعلََىُأنُاكتََبُعلََىُالورقََةُالبيضََاءُمََاُتناديََوُبََهُاََدرةُالمنتهََىُعلََىُُ

الّشَََهودُإلَََىُالوجَََودُمَََنُالفيََبُُوُأنَََاُالعزيَََزُالكََريم،ُلَََوُيتوّجَََهُكََلُّالبرعََةُالحمَََراءُإّنَََهُالُإلََهُإاّلُ
قبَلُبطَرازُأفيَهُزّيَنُمَنُُالُإلَهُإاّلُأنَاُالعلَيمُالحكَيم،ُهَذاُيَومُ ُنأّنُماُاَمعُالكلَيمُالمعبودُليسمعُُ

ََهُمََنُاألخسََرينُهََذاُيََومُ  ََذيُأعََرضُإّن ُفيََهُتبّسََمُثفََرُالوجََودُبمََاُأتََىُالموعََودُولكََنُُّالوجََهُواّل
بَوبُواحترَرتُلَّالئُالبحَورُ ُالرلَوبُبنَارُوجَهُالمحفيَهُصَليُمبَين،ُهَذاُيَومُُّالمرنودُفيُحَزنُ 

إذُتكّلمُمطلعُالّ هَورُبَينُمبَادهُالمرَّربين،ُإّنُاّلَذينُفَازواُبَكنوارُاليَومُأولَّوُمَنُأهَلُالبهَاءُفَيُ
لوحُالبراءُواّلذينُمنعواُهمُفيُضاللُع يم،ُينبفيُلكَّلُنفَوُأنُترَومُعلَىُننَرةُالم لَومُولكَّلُ

ُلسانُأنُينط ُبهذاُالّذكرُالبديع...
194ُُ–193ُصُ،2ُ ُلّالئُالحكمة
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ُ
 أيلول/ابتمبر11 شهرُالعّزة3ُ

ُ
...ُاّترواُهللاُياُأّيهاُالملَوكُوالُتتجَاوزواُعَنُحَدودُهللاُثَّمُاّتبعَواُبمَاُأمَرتمُبَهُفَيُالكتَابُُ

وااََلكواُاَََبيلُالعََدلُوإّنَََهُُقَََدرُخََردلُ ُعلَََىُأحََدُ ُواوالُتكََونّنُمََنُالمتجَََاوزين،ُإّيََاكمُأنُالُت لمََ
حين،ُياُذاتُبيَنكمُوقّللَواُفَيُالعسَاكرُليرَّلُمنَارفكمُوتكَونّنُمَنُالمسَتُرمستفيمُثّمُأصلحُوُلسبيلُ 

كثرةُالجيواُإاّلُعلىُقدرُاّلَذيُتحراَونُبهَاُبلَدانكمُإلىُختالفُبينكمُلنُتحتاجواُوإنُترتفعواُاال
سَرفواُفَيُشَيءُوالُتكَونّنُمَنُالمسَرفين،ُوعلمنَاُبَكّنكمُتَزدادونُمنَارفكمُتوممالككمُاّترَواُهللاُوالُ

ع َيم،ُاعَدلواُيَاُأّيهَاُالملَوكُُونهاُعلىُالّرمّيَةُوهَذاُفَو ُطَاقتهمُوإّنُهَذاُل لَمُ وتحملُ ُكّلُيومُ فيُ
مُمَََََنُاُينبفََََيُلكََََمُويليََََ ُلشَََََكنكمُلََََوُأنََََتبََََينُالّنََََاسُوكونََََواُم َََََاهرُالعََََدلُفََََيُاألرضُوهَََََذ

ََاكمُ والُت لمََوهمُماناتََهُأنُالُتصََانواُفََيُأالمننََفين...ُثََّمُاعلمََواُبََكنُالفرََراءُأمانََاتُهللاُبيََنكمُإّي
تمنعَواُالّ َالمُعَنُظلمَهُولَنُتكخَذواُحَّ ُالم لَزمُفبَكّيُشَيءُُولوُتكونّنُمنُالصائنين...ُوإنُلَن

ُتفتصرونُبينُال بادُوتكونّنُمنُالمفتصرين...
119ُُ–118ُصُ،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُاورةُالملوك
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ُ
 أيلول/ابتمبر11ُ شهرُالعّزة4ُ

ُ
لكمُتن رونُُعلىُالّسحابُماُانُالوّهابُراكبُ وُ رتيابُبعدُاّلذيُترَُينبفيُاال...ُقلُهلُُ

ُألحدُ  ُبري ُهل ُعذرُ ُوتنكرون. ُورشُمن ُكفروا ُقد ُقوم ُيا ُتبّينوا ُالُقل ُوهم ُالّدّخان ُقترة تهم
تراهمُيلعبون.ُوإذاُظهرتُالردرةُقالواُقدُظهرُمثلهاُفيُالررونُُيبنرون.ُإذاُتتلىُعليهمُاآليات

هذاُلسلطانُالبيانُوونُجرحُالّندورُوالُيعرفون...ُهذاُرّبكمُالّرحمنُإلىُمنُتهربون.ُكذلوُيدا
ُالُكذلوُيكمركُمطلعُالجمال...ُإنُ تعنفسوُثّمُُقبالُأل ُِهرعونُقلُلمنُأعرضُبعدُا،إلىُمنُتُُ

لوُاُأرادُبرولهُكنُفيكون.ُمنعتوُخشيةُا،مال ُإّناُنوفيُلوُالكيلُإّنُرّبوُلهوُالمرتدرُعلىُم
ّزلُمنُاماءُثّمُان رُبعينُا،ننافُماُنُعّماُامع ُاتصافُمنُإيمانوُأنُاقرأُالبيانُمنرطعُ 

اُتر ُشموُذكرُرّبوُمشرقةُمنُأف ُالحّجةُوالبرهانُوترولُلوُالحمدُياُا،يرانُورّبوُالرحمنُإذُ 
ُالوجود...ُاماءُالجودُومرّبيَُ

165ُُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
 أيلول/ابتمبر12ُ شهرُالعّزة5ُ

ُُ
ُعبُ ُاذكرُيا ُثّم ُفيُاألرضُويكونُ... ُرأي ُفيُالمدينةُحينُورودكُليبرىُذكرها دُما

علىُالّطينُليلعبواُكاألطفالُاّلذينُيجتمعونُركااءهاُوردناُالمدينةُوجدناُ ُللمامنين،ُفلّماُذكرُ 
ولذاُبكيناُهللاُونلريُعليهُمنُكلماتُحكمةُمنيعُبهُوماُوجدناُمنهمُمنُبالغُلنعّلمهُماُعّلمنيُ

ُال ُنُُعليهمُبعيونُالّسّر ُبما ُرتكابهم ُعنهُوإرفالهمُعّما ُفيُالمدينةُخُُهوا ُأشهدناه ُما ُلهُوهذا لروا
ُينبفيُ ُل خرين،ُلهمُوذكرُ ُكرةُ تذُُنكُووأثبتناهُفيُالكتابُلي قلُإنُكنتمُتريدونُالّدنياُوزخرفها

بتمُإلىُفيُتلوُاألّيامُفيُكّلُآنُتررُّمُاّلتيُكنتمُفيُبطونُأّمهاتكمُألّنُفيُاأليابوهاُلكمُبكنُتطل
اُتبّعدتمُعنُالّدنياُوترّربتمُإلىُمُوبلغُأشّدكمُإذُ كنتمُمنُالعاقلين،ُفلّماُولدتُالّدنياُوتبّعدتمُعنهاُإنُ 

ُ ُجمع ُفي ُومض ُالّترابُفكيتُتحرصون ُفاتُالوق ُعنكم ُاّلذي ُبعد ُأنفسكم الّزخارفُعلى
ُالفرصةُفتنّبهواُياُمألُالفافلين...

115ُ،ُصألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُرةُالملوكاُو
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 أيلول/ابتمبر13ُ شهرُالعّزة6ُ

ُ
ُهو الّناطق بالحّق في ملكوت البيان

ُينوحُُ ُيبكيُويرول، ُالم لوم ُمشار ُالعدلُوا،ننافُومطالعُالّند ُواأللطافُإّن يا
ُإ ُإلهي ُينبفيُألهلُهياكلهُونرطانُسُأوليائوُب كليلُاالُولهيُزّينُرُكوينادي: ُالّترو . ُبطراز م

ُ ُيننروا ُأن ُببيانهمالبهاء ُأثرُُالّرّب ُمن ُأنفذ ُاألعمال ُأثر ُوأخالقهم. ُالّناسُبكعمالهم ويع وا
ُوعرلهُ ُوعّفته ُبكمانته ُيرتفع ُا،نسان ُإّن ُقل ُهللاُوبهاكه. ُعليوُثناء ُعلّي ُقبل ُحيدر ُيا األقوال.

لعمريُالُيسموُا،نسانُالّزينةُوالّثروةُبلُباآلدابُوأخالقهُويهبحُبصيانتهُوكذبهُوجهلهُونفاقه.ُ
ُوالمعرفة.

15ُماتُالفردواّية،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُصُلالك
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 أيلول/ابتمبر14ُ شهرُالعّزة1ُ

ُ
...ُفان رواُياُمألُالففالءُكيتُاشتعل ُنارُمحّبةُهللاُفيُصدرُالحسَينُمَنُقبَلُإنُأنَتمُمَنُ 

هُالّنَََارُإلَََىُأنُأخَََذُالّشَََو ُواالشَََتيا ُعنَََهُزمَََامُاالصَََطبارُوأخَََذهُجَََذبُالمتفّراََين،ُوزادتُهَََذ
فََهُإلَََىُمرََامُاّلَََذيُأنفََ ُروحَََهُونفسََهُوكَََّلُمََاُلَََهُومعََهُهللُرّبُالعَََالمين،ُفََهللاهللاُهَََذاُالجّبََارُوبلُّ

المرامُعندهُألحلىُعنُملوُالّسمواتُواألرضين،ُألّنُالعاش ُلنُيريدُإاّلُمعشوقهُوكَذلوُالّطالَبُ
حبيبُمحبوبهُواشتياقهمُإلىُالّلراءُكاشتيا ُالجسدُإلَىُالَّروحُبَلُأزيَدُمَنُذلَوُإنُأنَتمُمطلوبهُوال

ََارُفََيُصََدريُويريََدُأنُيفََديُهََذاُالحسََينُنفسََهُكمََاُفََد ُ ُاشََتعل ُالّن مََنُالعََارفين،ُقََلُحينََّذ 

نَََاءُالعبَََدُعَََنُنفسَََهُوبرائَََهُبَََاهللُلهَََذاُالمرَََامُالمتعَََاليُالع َََيم،ُوهَََذاُمرَََامُفَُُالحسَََينُنفسَََهُرجَََاءُ 
لمرتَدرُالعلََّيُالكبيََر...ُقَلُإّنُاشََتيا ُالمصلنََينُإلَىُجََوارُهللاُكاشََتيا ُالّرضَيعُإلََىُثََديُأّمََهُا

بلُأزيدُإنُأنتمُمنُالعارفين،ُأوُكاشتيا ُالّ مآنُإلىُفراتُالعنايةُأوُالعاصَيُإلَىُالففَرانُكَذلوُ
شَطرُالرَدسُفَيُهَذاُنبّينُلكمُأارارُاألمرُونلريُعليكمُماُيفنَيكمُعّمَاُاشَتفلتمُبَهُلعَّلُأنَتمُإلَىُ

ُالّرضوانُلتكونّنُمنُالّداخلين...
111ُاورةُالملوك،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُصُ
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 أيلول/ابتمبر15ُ شهرُالعّزة8ُ

ُ
...ُواذكرُماُنّزلُفيُأرضُالّسّرُفيُالّسنةُاألولىُلعبدناُالمهدّيُوأخبرناهُبهُفيماُيردُ

نهُماُوردُمنُقبلُمنُاّلذيُاعتد ُوار ُعندُرّبوُعلمُالّسمواتُعلىُالبي ُمنُبعدُلّاّلُيحُز
نزلُعلىُبيتيُوقدُنزلُمنُقبلُبماُُعلمُبكّنُليوُهذاُأّولُوهنُ ُااألرضين.ُقلناُوقولناُالحّ ُثّمُُو

ُبنيرُ  كذلوُُاكتسب ُأيديُالّ المينُواينزلُعليهُمنُالّذّلةُماُتجريُبهُالّدمونُعنُكّلُبنر 
ُستورُفيُحجبُالفيبُوماُاّطلعُبهُأحدُإاّلُهللاُالعزيزُالحميد.ُثّمُتمضيُأّيامُ ألريناكُبماُهوُالم

اُفيُالملوُبحيمُيطوفُفيُحولهُم ألُعارفون.ُهذاُقولُرّبوُمنُيرفعهُهللاُبالحّ ُويجعلهُعلم 
نُيكتيُيومُالفزنُقدُأخبرناكُبهُفيُهذاُالّلوحُلّاّلُيحزنوُماُوردُعلىُالبي ُبماُاكتسب ُقبلُأ
ُالمعتدينُوالحمدُهللُالعليمُالحكيم.ُأيدي

116ُكتابُمبين،ُصُ
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 أيلول/ابتمبر16ُ شهرُالعّزة9ُ

ُ
 كلمة هللا في الورق الّثالث من الفردوس األعلى

ل بََادُوإنُيََاُابََنُا،نسََانُلََوُتكََونُنََاظر اُإلََىُالفضََلُضََعُمََاُينفعََوُوخََذُمََاُينتفََعُبََهُاُ
رفعََهُالصضََونُإلََىُاََماءُسََو.ُإّنُا،نسََانُمََّرةُيختََرُلََدونوُمََاُتصتََارهُلنفتكََنُنََاظر اُإلََىُالعََدلُا

نكسار.ُيَاُحَزبُهللاُ)إّنُاليَومُع َيمُرامُالّذّلةُوااللهُالفرورُإلىُأافلُمقتدار.ُوأخر ُينُزالعّزةُواال
والّنداءُمرتفع.ُوفيُلوحُمنُاأللواحُنّزل ُهذهُالكلمةُالعلياُمَنُاَماءُالمشَّيةُولَوُبَّدل ُقَّوةُالَّروحُ

ّسَامعةُألمكََنُأنُيرَالُإّنهََاُالئرَةُ،صََفاءُهَذاُالّنََداءُالمرتفَعُمََنُاألفَ ُاألعلََى.ُبتمامهَاُبََالرّوةُال
ُللفافلين.ُامعينُوويلُ وإاّلُفهذهُاآلذانُالمدّنسةُلمُتكنُالئرةُ،صفائهاُولنُتكون(ُطوبىُللسُّ

ُ)معرب(82ُُالكلماتُالفردواّية،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُص
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ُ
 ابتمبرأيلول/11ُ شهرُالعّزة11ُ

ُ
بََابُفََيُظلََلُالّسََحابُوقضََيُاألمََرُمََنُلََد ُهللاُُرأنُيََاُبابََاُأخََر ُاألحجََابُقََدُأتََىُرّبُاألُ

ََاكُأنُتعتََرضُ المرتََدرُالمصتََار...ُإّنََهُقََدُأتََىُمََنُالّسََماءُمََّرةُأخََر ُكمََاُأتََىُمنهََاُأّولُمََّرةُإّي
ُلطانُالّ هَورفَيُالرنَورُواَُوبرهَان...ُأاَكن َُُنَةُ يُّيسّيونُمَنُدونُبعليهُكماُاعترضُعليهُالفرُّ

حُوريحَان...ُإّيَاكُأنُتمنعَوُالعلَومُعَنُلُإلَىُالملكَوتُبَروُ قِبَأفيُأخربُالبيوتُدعهاُألهلهاُثمُ
كََكسُُاألكََوانُوخََذُاََلطانُالمعلََومُأوُالََّدنياُعّمََنُخلرهََاُوتركهََاُقََمُبااََمُرّبََوُالََّرحمنُبََينُمََإ

األديََان...ُأنُاذكََرُإذُأتََىُُالمربلََينُمََنُأهَلُانُأنُاشَربُمنهََاُأّوال ُثََّمُااَ ُِنََطمّالحيَوانُبيََدُاال
لحَوتُفَاعتبرواُيَاُعنَرهُفَيُمنَرهُوآمَنُبَهُمَنُينَطادُاحُأفتىُعليهُمنُكانُأعلَمُعلمَاءُالّرُو

يهاُالّ لمَةُوتحجبَوُعَنُّنوُمَنُشَموسُاَمواتُاألاَماءُأنُاحفَبُنفسَوُلَّاّلُتفّشَأوليُاأللبابُإ
ُالّنور...

38ُ،39ُلوحُالبابا،ُكتابُمبينُص
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ُ
 لول/ابتمبرأي18ُ شهرُالعّزة11ُ

ُ
نرطَانُعّمَاُاَواهُلي هَرُمَنهمُمَاُينجَذبُبَهُأفَّدةُالعَالمُنوصيوُوأحّبائناُبترَو ُهللاُواالُ...ُإّناُ

ََاُجعلََهُهللاُُإّنُهََذاُلنََراحُرّبَََوُبََينُالّسََمواتُواألرضَََين.ُأنُاشََكرُهللاُبمََاُدخلَََ َُ مطَََافُمرام 
نُعنَدناُإّنُرّبَوُيفعَلُمَاُيشَاءُبَكمرُمَُالمالئكةُالمرّربين.ُودخل ُبرعةُهللاُب ذنُمنُلَدّناُوخرجَ َُ

ويحكمُماُيريد.ُالُتحزنُعنُالصرو ُفااّلُهللاُبكنُيجعلوُهادمُأبنيةُيكجو ُوهَذاُأع َمُاألعمَالُ
بنيةُالّ َاهرةُإّنَاُقنَدناُأبنيَةُالرلَوب...ُقَلُيَاُقَومُالُتفسَدواُاألرضُاألعندُالفنّيُالمتعال...ُدنُ

ئيُبَكنُيَدعواُالّنَاسُبالحكمَةُوالبيَانُإلَىُرّبهَمُالَّرحمنُقَدُ.ُينبفَيُألحّبَاعنيَدُ ُوالُتّتبعواُكّلُجّبَارُ 
منعُالجدالُفيُهذاُالّ هورُالعزيزُالع يم.ُقدُمنعُالّنَاسُمَنُأحجَابُأنفسَهمُلَوُعرفَواُلنبَذواُمَاُ

ََذيُفيََهُأشََر ُجمََالُالرََدمُبسََلطانُ  ...ُالُتن ََرُإلََىُاّلََذينُمبََينُ ُعنََدهمُوأقبلََواُإلََىُشََطرُهللاُاّل
رفلَواُلََوُعرفََواُلفَدواُأنفسََهمُفََيُاَبيليُاََوفُيََكتيُيَومُفيََهُيضََعونُأنََاملهمُظلمَواُأحّبََائيُإّنهََمُ

ُ...قديرُ ُبينُأنيابهمُويبكونُعلىُأنفسهمُكذلوُقضيُاألمرُمنُلدنُمرتدرُ 
198ُكتابُمبين،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر19ُ شهرُالعّزة12ُ

ُ
ّيَََوم،ُفَََاعلمواُبَََكّنُأنُيَََاُحكمَََاءُالمدينَََةُوفالاَََفةُاألرضُالُتفَََرّنكمُالحكمَََةُبَََاهللُالمهَََيمنُالرُ

َََذينهمُهَََيُخَُالحكمَََةُ شَََيةُهللاُوعرفانَََهُوعرفَََانُم َََاهرُنفسَََهُوهَََذهُلحكمَََةُاّلتَََيُلَََنُينالهَََاُإاّلُاّل
صََنائعكمُبََلُعََنُُسََلكون...ُإّنُهللاُالُيسََكلكمُعََنهََمُيلََّدنياُوكََانواُفََيُرضََىُهللاُانرطعََواُعََنُا

الّسمواتُوماُفيهَاُواألرضُومَنُوخل ُُأمُاّلذيُخلركمُإيمانكمُوأعمالكمُتسّلون،ُأأنتمُأع مُحكمةُ 
عليها ُابحانُهللاُماُمنُحكَيمُإاّلُهَوُلَهُالصلَ ُواألمَرُيعطَيُالحكمَةُعلَىُمَنُيشَاءُمَنُخلرَهُ
ويمنَعُالحكمَةُعّمَنُيشَاءُمَنُبرّيتَهُوإّنَهُلهَوُالمعطَيُالمَانعُالكَريمُالحكَيم...ُأوصَيكمُفَيُآخََرُ

سَََمنُوالُعَََدُالّنَََاسُوعَََاداتهمُألّنهَََاُالُيُُالرَََولُبَََكنُالُتتجَََاوزواُعَََنُحَََدودُهللاُوالُتلتفتَََواُإلَََىُقوُا
ُفنيكمُبلُبسننُهللاُأنتمُفان رون...يُُ

131ُ،131ُاورةُالملوك،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر21ُ شهرُالعّزة13ُ

ُ
ََهُإلََهُ مََنُفََيُُ...ُتََاهللُالحََّ ُلََوُيحرقونََهُفََيُالبََّرُإّنََهُمََنُقطََبُالبحََرُيرفََعُرأاََهُوينََاديُإّن

دُأتََىُالمرنَََودُونََهُفََيُبََّرُظلمََاءُيجدونََهُفََيُُعَلََىُالجبََالُينََاديُقََيلرالّسََمواتُواألرضُولََوُ
اََتراللُولََوُيدفنونََهُفََيُاألرضُيطلَعُمََنُأفََ ُالّسََماءُوينطََ ُبََكعلىُالّنََداءُبسَلطانُالع مََةُواال

وتَدعوُُي قطَرةُمنَهُتنَُهُكَلُّسُالعزيَزُالمصتَارُولَوُيسَفكونُدمَقدُأتىُالبهاءُبملكَوتُهللاُالمرَدُّ
هللاُبهذاُاالامُاّلذيُبهُفاح ُنفحاتُالرمي ُفيُاألشطارُإّنَاُتحَ ُاَيوفُاألعَداءُنَدعوُال بَادُ
ُإلىُهللاُفاطرُاألرضُوالّسماءُونننرهُعلىُشكنُالُتمنعناُجنودُاّلذينُظلمواُوالُاطوةُالفّجار...
42ُلوحُالبابا،ُكتابُمبين،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر21ُ شهرُالعّزة14ُ

ُُ
فََيُهََذاُالّربيَََعُُطواُمََنُشََآبيبُنيسَََانُا،لهََيُّحّبََاءُينبفََيُلكََمُأنُتنتعشَََواُوتنشََأّيهََاُاألُ)...ُ

ََاُلمََنُلََمُيحََرُِالّروحََانّي.ُلرََدُاََطعُشََعانُشََموُالع مََةُ مُنفسََهُوأورفُظََّلُاََحبُالعطََاء.ُهنيّ 
الّشياطينُمترّصدونُفَيُكمَائنهم.ُانتبهَواُوحَّررواُأنفسَكمُوعرفُالحبيبُفيُهذاُالرمي .ُقلُإّنُ

َََتكنُن َََرتكمُشَََاملةُللعَََالمُالُأنُتنحنَََرُفَََيُنفواَََكم.ُإّنُُالّ لمَََةُبنَََورُاالاَََمُالبنَََير.ُمَََن ول
رترََاءُمرامََاتهم.ُاليََومُمََنُادُمََنُإعََالءُشََاونهمُويحولََونُدونُاالّشََياطينُهََمُأنََاسُيمنعََونُال بََ

ُورفََعُمسََتوُ الواجََبُوالََاّلزمُعلََىُالجميََعُأنُيتمّسََكواُبمََاُهََوُالّسََببُلعلََّوُشََكنُالّدولََةُالعادلََةُ
ّتحََاد.ُقلنََاُوقولنََاُالحَََّ (ُآيََةُمََنُآياتََهُأبَََوابُالمحّبََةُواالُاألّمََة.ُوقََدُفََت ُالرلََمُاألعلََىُفَََيُكََلُّ
ُعاشرواُمعُاألديانُبالّروحُوالّريحان...

ُ)معرب(114ُلوحُالّدنيا،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر22ُ شهرُالعّزة15ُ

ُ
.ُووضَعُالميَزانُوحشَرُمَنُعلَىُاألرضُمبَينُ ُحمنُبسَلطانُ ...ُصُوالّنبَكُالع َيمُقَدُأتَىُالَرُُّ

واألرضََين...ُُتاُوربُمََنُفََيُالّسََماُشاخنََ ُاألبنََارُواضََطإذُ ُأجمعََين.ُقََدُنفََ ُفََيُالّنََور
 ُاألرضُبمََاُفيهََاُوالمجرمََونُأثرالهََاُلََوُأنََتمُمََنُالعََارفين.ُوانشََّ ُقمََرُالََوهمُهََذاُيََومُفيََهُتحََدُّ

َََاسُمبَََينُ ُوأتَََىُالّسَََماءُبَََدخانُ  صَََرعىُمَََنُخشَََيةُرّبَََوُالمرتَََدرُالرَََدير.ُنَََاد ُالمنَََادُ.ُنَََر ُالّن
.ُوأصَحابُاليمَينُوشَهي ُ ُ.ُإّنُأصَحابُالّشَمالُفَيُزفَرةُ شَديدُ ُوانرعَرتُأعجَازُالّنفَوسُذلَوُقهَرُ 

كَريم.ُيشََربونُخمَرُالحيََوانُمَنُأيََاديُالَّرحمنُأالُأّنهََمُمَنُالفََائزين.ُقَدُرّجََ ُاألرضُُفَيُمرََامُ 
أخَذُالّسَكرُأكثَرُال بَادُنَر ُفَيُوجَوههمُأثَارُالرهَرُكَذلوُومّرتُالجبالُونَر ُالمالئكَةُمَردفين.ُ

ع َيم.ُنَريهمُُحشرناُالمجَرمين.ُيهرعَونُإلَىُالّطَاروتُقَلُالُعاصَمُاليَومُمَنُأمَرُهللاُذلَوُيَومُ 
وهَمُقَومُعمَون.ُحّجَتهمُمفتريَاتُرتُأبنَارهمُاّلذينُأضاّلهمُين رونُإليهماُوالُيشعرون.ُقدُاكُّ

ُلمهيمنُالريوم...أنفسهمُوإّنهاُداحضةُعندُهللاُا
215ُ،216ُكتابُمبين،ُصُ
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ُ
 أيلول/ابتمبر23ُ شهرُالعّزة16ُ

ُ
َََاُليعّمَََدكمُبالمَََاءُلكَََّيُيطّهَََرُأجسَََادكمُُ ...ُيَََاُمَََألُاألرضُقَََدُأراَََلناُإلَََيكمُمَََنُاَََمّيُبيوحّن

لكمُبنَارُالحََّبُومََاءُالَّروحُلالاََتعدادُلتلَوُاألّيََامُاّلتَيُفيهََاُأرادُالََّرحمنُل هَورُالمسََي ُوإّنَهُرّسََ
شَََ ياُإيفّسَََلكمُبمَََاءُالحيَََوانُمَََنُأيَََاديُالفضَََلُوا،حسَََانُهَََذاُلهَََوُالوالَََدُاّلَََذيُأخبَََركمُبَََهُُأن

َاُعلَىُعَراُُيُاّلَذيُأخَذُعهَدهُالَّروحُأنُافتحَواُاألبنَارُيَاُمَألُاألحبَارُلتَرواُرّبكَموالمعزُّ جالس 
إنُبَواُعَنُالَّروحُيسَّيينُوبَذكُاحتجالعّزةُوا،جالل.ُقلُياُأهلُاألديانُالُتكونَواُكاّلَذينُاّتبعَواُالفرُّ

ََ دخلُالعََالمُفََيُملكوتََهُهََمُإاّلُفََيُرفلََةُوضََالل.ُقََدُأتََىُجمََالُالرََدمُبااََمهُاألع ََمُوأرادُأنُُي
لََوُ.ُكّفَارُ ُاَرعواُإليَهُوالُتّتبعَواُكَّلُمشَركُ أالمصلنَونُملكَوتُهللاُأمَامُوجهَهُأنُُنَُّاألقَدسُويَروَُ

دمُمَنُلَدنُمالَوُا،مكَان.ُإّنَهُمُمنُقلَمُالرَأنُيرلعهاُكذلوُرقُيصال ُفيُذلوُعينُأحدُينبفيُله
لصالصََكمُيَاُأهََلُا،نشَاءُأترتلونَهُبعََدُاّلَذيُأرادُلكََمُالحيَوةُالباقيََةُاّترَواُهللاُيََاُمََّرةُأخَر ُُقَدُأتَى

ُأوليُاألبنار...
44ُلوحُالبابا،ُكتابُمبين،ُ
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ُ
 أيلول/ابتمبر24ُ شهرُالعّزة11ُ

ُُ
وبُالفريَََد.ُإّنُالكلمَََةُا،لهّيَََةُبمثابَََةُصَََفواُبَََُكذنُالَََّروحُإلَََىُوصَََاياُالمحبَََأ)...ُيََاُحَََزبُهللاُُ

رراةُمرّرهاُومسترّرهاُأفّدةُال باد.ُيجبُتعّهَدهاُبكَوثرُالحكمَةُوالبيَانُحتَّىُتثبَ ُجَذورهاُوتمتَّدُ
فروعهاُإلىُاألفالك.ُياُأهَلُالعَالمُإّنُفضَلُهَذاُالّ هَورُاألع َمُهَوُأّننَاُمحونَاُمَنُالكتَابُكَّلُ

َََاُّتحَََادُواالوأبرينَََاُكَََّلُمَََاُهَََوُعّلَََةُاأللفَََةُواالُخَََتالفُوالفسَََادُوالّنفَََا مَََاُهَََوُاَََببُاال ّتفَََا ُن يم 
للعالمين.ُكّناُوماُزلناُنكّررُوصّيتناُلألحّباءُوهيُأنُيتجّنبواُعنُكَّلُمَاُُتشتشَّمُمنَهُرائحَةُالفسَادُ
بََلُيفََّرواُمََنُفََرار ا.ُإّنُالعََالمُمنرلََبُوإّنُأفكََارُال بََادُمصتلفََة(.ُنسََكلُهللاُأنُيََزّينهمُبنََورُعدلََهُ

ُفهمُماُينفعهمُفيُكّلُاأللواحُإّنهُهوُالفنّيُالمتعال...ويعرُّ
ُ)معرب(111ُلوحُالّدنيا،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر25ُ شهرُالعّزة18ُ

ُ
...ُقلُياُملوُالباريوُنّبئُالرّسيوُبَكنُالُيَدّ ُالّنَواقيوُتَاهللُالحَّ ُقَدُظهَرُالّنَاقوسُاألفصَمُُ

َََّيُاألعلَََىُفَََيُجبَََروتُالبرَََاءُبااَََمهُعلَََىُهيكَََلُاالاَََمُا َََهُأصَََابعُمشَََّيةُرّبَََوُالعل ألع َََمُوتدّق
أخََر ُلترَومُعلََىُذكَرُهللاُفََاطرُاألرضُوالّسَماءُفََيُُةُ كََذلوُنّزلَ ُآيََاتُرّبَوُالكبََر ُتَارُّاألبهَى،ُ

تلَوُاألّيََامُاّلتََيُفيهََاُناحََ ُقبائََلُاألرضُكّلهََاُوتزلزلَ ُأركََانُالََبالدُورشََ ُال بََادُربََرةُا،لحََادُ
المصتَارُفَيُظلَلُاألنَوارُليحيَىُاألكَوانُمَنُنفحَاتُشاءُرّبَوُالعزيَزُالحكَيم،ُقَلُقَدُأتَىُإاّلُمنُ

ََ ََاكمُأنُتكّف رواُااََمهُالََّرحمنُويّتحََدُالعََالمُويجمعهََمُعلََىُهََذهُالمائََدةُاّلتََيُنّزلََ ُمََنُالّسََماء،ُإّي
وُالحَاكمُعلَىُهُاَيفنىُومَاُعنَدُهللاُيبرَىُإّنَهُلهَلكمُعّمَاُعنَدكمُألّنَُنعمةُهللاُبعدُإنزالهاُهذاُخيرُ 

ُماُيريد...
43ُلوحُنابليونُالّثالم،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركااء،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر26ُ شهرُالعّزة19ُ

ُ
...ُقَََلُيَََاُقَََومُالُتفسَََدواُفَََيُاألرضُوالُتَََدخلواُالبيَََوتُإاّلُبعَََدُا،ذنُهَََذاُمَََاُأمَََرتمُبَََهُفَََيُُ

اّتبعََواُاََننُهللاُودينََهُكلواُأمََوالُالّنَاسُبالباطََلُأنُشََهيد.ُإّيََاكمُأنُتََكُشَيءُ ُاأللَواحُإّنََهُعلََىُكََلُِّ
منُاّلَذينُتمّسَكواُبَاألقوالُونبَذواُاألعمَالُأالُإّنهَمُفَيُضَاللُبعيَد.ُأنُااَتمعواُننَ ُُوالُتكوننَُّ

قلمناُاألعلىُوالُتّتبعواُخطواتُالّشياطين.ُإّناُأمرنَاكمُبمَاُيرَّربكمُإلَىُهللاُويبعَدكمُعَنُالهَو ُهَذاُ
إنُأنََتمُمََنُالعََارفين.ُكََّلُمََاُأمََرتمُبََهُإّنََهُيََنفعكمُومََاُنهيََتمُعنََهُيضََّركمُفََيُمََنُفضََليُعلََيكمُ

الَّدنياُواآلخَرة...ُإّنَاُحملنََاُالّشَدائدُلرخَائكمُوالََبالءُلنجَاتكمُيَاُمعشَرُالّراقََدين.ُقومَواُبااَميُعََنُ
نَورُرُقلبَهُبلكَمُويشَهدُبَذلوُمَنُنَوُُّرواُأصنامُالبفيُوالفحشَاءُهَذاُخيَرُ فرااُالففلةُوالهو ُوكسُّ
يتكّلمََََونُبَََالهو ُوالُيصََََافونُهللاُموجََََدُُالُتنََََّدقوهُكََََمُمَََنُمبََََادُ ُ ُ بنبَََُاليرَََين.ُإنُجََََائكمُفااََََ ُ 

ُالصبير...األاماءُتنط ُألسنتهمُبماُتكمرهمُأنفسهمُإّنُرّبوُلهوُالعليمُ
215ُكتابُمبين،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر21ُ شهرُالمشيّة1ُُ

ُ
همُالبيََانُوخلرََتهمُلنفسََيُأحجََبُمََنُملََلُالربََلُلََ ُعلََي...ُوقََدُأر ُيََاُإلهََيُمبََادكُاّلََذينُنزُُّ

كّلهاُبحيمُيفتصرونُبصاتموُويضربونهُعلىُاأللواحُ،ثبَاتُريااَاتهمُبعَدُاّلَذيُإّنَيُأراَلتهُإلَيهمُ
اُولَنُيرَدرُأحَدوالُصَبعيالُوعّزتَوُلَمُيكَنُخاتمَوُإاّلُفَيُإلعّلُيستشعرون.ُ أنُُُيفَار ُمنَيُأبَد 

ََََ ََََةُواََََجاياكُي.ُطََََوبىُلمََََنُيرََََرأُمََََاُنرََََشُفيََََيكخََََذهُمّن هُمََََنُأاََََراركُالمسََََتورةُوآياتََََوُاألحدّي
رك.ُقَدُارتفَعُالفنَلُوحّرَ ُالوصَل.ُذكَريُياُإلهَيُأنَ ُتَذكرنيُأوُأنَاُأذكَُاُلمُأدرُِالمستودعةُإذُ 

أّيََاكُذكََركُنفسََيُوذكََركُأّيََايُذكََريُنفسََو.ُقََدُنسََ ُالبعََدُمََنُآيََةُالرََربُوحكََمُالّ ََّنُمََنُآيََةُ
ُالمنير...ُاليرينُوأشر ُجمالوُالمبينُمنُهذاُاألف 

36ُُ،35حضرتُمحبوب،ُصأدميةُ
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ُ
 أيلول/ابتمبر28ُ شهرُالمشيّة2ُُ

ُ
...ُقدُقامُعليناُأهلُالفرقانُمنُدونُبّينةُوبرهَانُوعَّذبوناُفَيُكَّلُاألحيَانُبعَذابُجديَدُظّنَواُُ

إاّلُوخاطبَهُفَااديُيََاُُبَكّنُالَبالءُيمنعنَاُعّمََاُأردنَاُفباطَلُمََاُهَمُي ّنَون...ُمََاُمَررتُعلَىُشََجرُ 
 ُألهََلُقطعََ ُالاََميُوصََلبُعليََوُجسََديُهََذاُمََاُنّزلنََاهُفََيُكتََابُالّسََلطانُليكََونُذكََرُ ُليََ 

وجهَوُإلَىُمحيَيُُريَرُأحيَاءُدعهَمُللمَوتىُثَّمُولُُِّاألديان...ُإّنوُالُتحزنُبماُفعلواُإّنهَمُأمَواتُ 
قََّرتُُمََنُنفحََاتيُطََوبىُلعََينُ ُيَُُّحََُ ُ مََنُنسََماتيُطََوبىُلميََُانتبََهُالعََالمين...ُقََلُطََوبىُلراقََدُ 

هََربُإلََىُظََّلُقبََابيُطََوبىُُقنََدُخبََاءُع متََيُوكبريََائيُطََوبىُلصََائ ُ ُمََاليُطََوبىُلراصََدُ بج
هرنُإلىُالهَو ُلهَوائيُوحضَرُعلَىُالمائَدةُاّلتَيُُارنُإلىُالسبيلُعنايتيُطوبىُلجائعُ ُلعطشانُ 

ااََت ّلُفَََيُاَََراد ُُتمّسَََوُبحبََلُعَََّزيُولفريَََرُ ُنّزلتهََاُمَََنُاََماءُفضَََليُألصَََايائيُطََوبىُلَََذليلُ 
ُتمّسوُبحبلُذكري...ُأرادُكوثرُعلميُولفافلُ ُجاهلُ رنائيُطوبىُل

143ُلوحُاألقدس،ُكتابُمبين،ُص
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ُ
 أيلول/ابتمبر29ُ شهرُالمشيّة3ُُ

ُ
يََوُوالّطََورُيطََوفُحََولُالبيََ ُيََوُالّلهََمُلبُّالمرََّدسُيرََولُلبُُّ...ُقََدُأتََىُاآلبُواالبََنُفََيُالََوادُُِ

ُطَََوبىُلمَََنُترَََّربُإليَََهُوويَََلُ ُّسَََحابابُراكب َََاُعلَََىُالوالّشَََجرُينَََاديُبَََكعلىُالّنَََداءُقَََدُأتَََىُالوّهَََ
ااتبشََرتُبََهُأفََّدةُالّنبّيََينُوالمراََلين،ُهََذاُلهََوُالمََذكورُفََيُقلََبُالعََالمُُللمبعََدين...ُقََلُهََذاُنبََكُ 

والموعودُفيُصحائ ُهللاُالعزيَزُالحكَيم،ُقَدُارتفعَ ُأيَاديُالّراَلُللرَائيُإلَىُهللاُالعزيَزُالحميَد،ُ
قََدير،ُمََنهمُمََنُنََاحُفََيُفراقََيُومََنهمُمََنُحمََلُُرُ يشََهدُبََذلوُمََاُنََّزلُفََيُاأللََواحُمََنُلََدنُمرتََد

الّشَدائدُفََيُاَبيليُومََنهمُمَنُفََد ُنفسَهُلجمََاليُإنُأنَتمُمََنُالعَارفين،ُقََلُإّنَيُمََاُأردتُوصََ ُ
ر ُفََّيُإاّلُهللاُوأمََرهُلََوُأنََتمُمََنُالمتبّنََرين،ُقََلُنفسََيُبََلُنفََوُهللاُلََوُأنََتمُمََنُالمننََفين،ُالُُيََ

اَميُالتَّوراةُوا،نجيَل...ُقَلُمَاُنّزلَ ُالكتَبُإاّلُلَذكريُيجَدُنُباش ياُوزّيَإإّنيُأناُالمذكورُبلسانُ
يسَمعُمَنُكَّلُكلمَةُمنهَاُقَدُأتَىُالحَّ ُعرفُااميُوثنَائيُواّلَذيُفَت ُاَمعُفَاادهُُمنهاُكّلُمربلُ 

ُإّنهُلمحبوبُالعالمين...
53ُ،54ُُإلىُالملوكُوالركااء،ُصلوحُملوُالّروس،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
 أيلول/ابتمبر31ُ شهرُالمشيّة4ُُ

ُ
...ُياُمَألُاألرض...ُفَاعلمواُأّنُالّشَرائعُقَدُانتهَ ُإلَىُالّشَريعةُالمنشَ بةُمَنُالبحَرُاألع َمُُ

إنسَانُاعترتَهُاألمَراضُوبرئَهُُكَلُ يأنُأقبلواُإليهَاُأمَر اُمَنُلَدّناُإّنَاُكّنَاُحَاكمين،ُفَان رواُالعَالمُكه
تلفَََين...ُإّنُرّبكَََمُنَََوحُباّتحَََادُمَََنُفيَََهُأنُاجتمعَََواُعلَََىُمَََاُشَََّرعناهُلكَََمُوالُتّتبعَََواُاَََبلُالمصم

أنُارتنمَواُفضَلُهللاُورحمتَهُفَيُُواحَدُ ُوهيكَلُ ُواحدةُ ُنُير ُمنُفيُاألكوانُكنفوُ الّرحمنُيحّبُأ
دُهللاُنشَهدُأّنَهُلمَاُعنَُاّلتيُمَاُرأتُعَينُا،بَدانُشَبههاُطَوبىُلمَنُنبَذُمَاُعنَدهُابتفَاءُ ُتلوُاألّيام

ُمنُالفائزين...
49ُ،51ُصُلوحُنابليونُالّثالم،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركااء،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 211 

ُ
 تشرينُاألّول/أكتوبر1ُ شهرُالمشيّة5ُُ

ُ
اُرائحَةُوصََليُواجتََذبتهاُهّزتهََُعَمُمََنُنفحتََيُودخَلُملكََوتي.ُطَوبىُلََنفوُ ُبُُ...ُطَوبىُلََروحُ ُ

رأتُوعرفََ ُنفََوُالََّربُذيُالمجََدُُشََهدتُولعََينُ ُاََمع ُوللسََانُ ُإلََىُمشََر ُأمََري.ُطََوبىُألذنُ 
والملكَوتُوذيُالع مَةُوالجبَروتُطَوبىُللفَائزين.ُطََوبىُلمَنُااتضَاءُمَنُشَموُكلمتَيُطََوبىُ

فََد ُُلمَنُزّيََنُرأاََهُب كليََلُحّبََي.ُطََوبىُلمََنُاََمعُكربَيُوقََامُلننََرتيُبََينُشََعبي.ُطََوبىُلمََن
ّنُبكلمتََيُوقََامُبََينُاألمََواتُلََذكري.ُنفسََهُفََيُاََبيليُوحمََلُالّشََدائدُالاََمي.ُطََوبىُلمََنُاطمََّ

طوبىُلمنُانجذبُمَنُنفمَاتيُوخَر ُالّسَبحاتُبرَدرتيُطَوبىُلمَنُوّفَىُبعهَديُومَاُمنعتَهُالَّدنياُ
عنُالورودُفيُبسَاحُقداَي.ُطَوبىُلمَنُانرطَعُعَنُاَوائيُوطَارُفَيُهَواءُحّبَيُودخَلُملكَوتيُ

مالََوُعََّزيُوشََربُكََوثرُفضََليُوالسََبيلُعنََايتيُواّطلََعُبََكمريُومََاُاََترتهُفََيُخََزائنُوشََاهدُم
ُيُعليهُرحمتيُوعنايتيُومكرمتيُوبهائي.كلماتيُوطلعُمنُأف ُالمعانيُبذكريُوثنائيُإّنهُمنُّ

144ُلوحُاألقدس،ُكتابُمبين،ُص
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ُ
 تشرينُاألّول/أكتوبر2ُ شهرُالمشيّة6ُُ

ُ
فحاتُالّرحمنُفيُاألكوانُطوبىُلمنُنبَذُالهَو ُوأخَذُالهَد ُإّنَهُ...ُياُمألُالرهبانُقدُتضّوع ُن

مّمََنُفََازُبلرََاءُهللاُفََيُهََذاُاليََومُاّلََذيُفيََهُأخََذتُالََّزالزلُاََّكانُاألرضُوفََزنُمََنُعليهََاُإاّلُمََنُ
اُبََدمُالبفضََاءُبمََاُوردُعليََهُمََنُرُ مََشَاءُهللاُمالََوُالّرقََاب.ُأتزّينََونُأجسََادكمُوكََانُقمََي ُهللاُمح

دخلَََواُال بَََادُفَََيُملكَََوتُهللاُمالَََوُيَََومُالّتنَََاد.ُقَََدُنُاخرجَََواُمَََنُأمَََاكنكمُثَََمُأرضَََاء.ُأأولَََيُا،
ظهََرتُالكلمََةُاّلتََيُاََترهاُاالبََنُإّنهََاُقََدُنّزلََ ُعلََىُهيكََلُا،نسََانُفََيُهََذاُالّزمََانُتبََاركُالََّرّبُ
اّلَذيُهَوُاآلبُقَدُأتَىُبمجَدهُاألع ََمُبَينُاألمَمُتوّجهَواُإليَهُيَاُمََألُاألخيَار.ُقَلُيَاُمَألُاألديََانُ

نعَََتمُعَََنُمبَََدئكمُإّنَََهُيتمَََّو ُأمَََامُمُُُمَُكمُهَََائمينُفَََيُتيَََهُالصسَََرانُوكنَََتمُحيتَََانُهَََذاُالبحَََرُِلَََنَََرا
قََدُلُمََاُوعََدتمُبََهُفََيُالملكوت...قََدُأتََىُاآلبُوكمََاََرعواُإليََهُمََنُكََّلُاألقطََار...ُأنُأوجَوهكمُ

يشَتا ُُجسَديُّبُذاُالمجدُوالملكَوت...حبوُجسديُلعت ُأنفسكمُوقبلناُالذّلةُلعّزكمُأنُاتبّعواُالرُّ
الّنليبُورأايُينت رُالّسنانُفيُابيلُالَّرحمنُليطّهَرُالعَالمُعَنُالعنَيانُكَذلوُأشَرق ُشَموُ

ُالحكمُمنُأف ُأمرُمالوُاألاماءُوالّنفات...
41ُلوحُالبابا،ُكتبُمبين،ُص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 213 

ُ
 تشرينُاألّول/أكتوبر3ُ شهرُالمشيّة1ُُ

ُ
الّسَدرةُالمنتهَىُإّنَهُالُإلَهُإاّلُأنَاُُ...ُأنُااتمعُالّنداءُمنُشاطئُالبراءُفَيُالبرعَةُالحمَراءُمَن

إذُتجّلََىُالََّرحمنُعلََىُمََنُفََيُُفََيُالرضََوانُالعزيَزُالمصتََار.ُطََوبىُلََوُبمََاُفََزتُبعيََدُالّرضَوان
طَوبىُلمَنُاَمعُالّنَداءُمَنُاألفَ ُاألعلَىُوقَالُلّبيَوُيَاُُ–ا،مكان...ُقلُليوُاليومُيومُالوقَوفُ

فََيُهََذاُالهََواءُومنََباحُألهََلُا،نشََاءُوفََراتُُرّبََيُالََّرحمن.ُقََلُالّنََداءُجنََاحُلمََنُأرادُأنُيطيََر
طَوبىُلمَنُاَمعهُبَكذنُالرلَبُمرَبال ُُرحمةُرّبوُلمنُفَيُاألكَوان.ُإّنَهُلشَفاءُللمفَّودُوحيَاةُللمَوكد

َََهُالعزيَََزُ َََذيُأقبَََلُإلَََىُشَََموُوجَََهُرّب َََةُاآلفَََا ُأنُيَََاُقلَََمُاألقَََدسُأنُاذكَََرُالّشَََموُاّل إلَََىُقبل
مُبَََهُفَََيُاأللَََواحُبَََهُظهَََرتُالّنَََيحةُونَََادتُعَََدتيَََاُقَََومُقَََدُأتَََىُاليَََومُهَََذاُمَََاُُوالوّهَََاب...ُقَََلُ

ََار...ُقََدُنّزلنََاُلكََّلُواحََدُمََنُركاََاءُاألرضُمََاُعميََ ُبََهُعيََونُ الّنََصرةُالملََوُهللُالواحََدُالجّب
اّلَذينُكفََرواُوقَّرتُبََهُأبنَارُمبادنََاُاألخيَارُقََدُخلرنَاُالبََديعُبَروحُالرََدرةُواالقتَدارُوأراََلناهُبلََوحُ

ُموُاألاماءُبرّوةُوالطان...رّبوُالمصتارُاّلذيُمنُأفرهُالح ُش
144ُ،145ُكتابُمبين،ُصُُ
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ُ
 تشرينُاألّول/أكتوبر4ُ شهرُالمشيّة8ُُ

ُ
اننَعر ُعنهََاُُ...ُأنُاثبَ ُيَاُأّيهَاُالّنََاظرُإلَىُهللاُفَيُأمَرُمََوالكُتَاهللُالحَ ُقَدُظهََرتُفتنَةُ ُ

ََََاديُالفضََََلُ ََََذينُأخََََذُهللاُأيََََاديهمُبكي مََََنُالرََََومُونّجََََاهمُكََََّلُمََََنُفََََيُالّسََََمواتُواألرضُإاّلُاّل
ُاََكينةُمَََنُعنَََدهُوانرطعهَََمُعَََنُالمشَََركين،ُلكَََنُّرهمُبَََالحّ ُوأنَََزلُعلَََىُقلَََوبهمُالّ ََالمين،ُوننَََ

فُهللاُبنفسَََهُلَََنُواُعلَََىُاألمََرُومَََنُااََترّرُعلَََىُاََريرُا،يرَََانُوعََُرلّلََذينُمَََاُااََتررُّفتنَََةُالفتنََةُ
كَريم،ُُدسُ لَواُأبنَارهمُعَنُمن َرُقَمتحانُوالُقواص ُاالفتتَانُوإّنهَمُلَنُيحوُّيحّركهُعواص ُاال

ولََوُيشَتفلّنُفََيُالّ ََاهرُبآالئهََاُألّنُهللاُجعَلُقلََوبهمُمطّهََر اُعََنُُاأولَّوُمََّرواُعََنُالَّدنياُومََاُفيهََ
ذكَرُدونََهُواختّنََهمُلَذكرهُاألبََدنُالبََديع،ُأنُااَترمُعلََىُاألمََرُبشَكنُلََوُيعتََرضُعليَوُكََّلُمََنُ

ُربُفيُنفسوُوتكونُمنُالّرااصين...لنُتضطفيُالّسمواتُواألرضُ
115ُ،116ُ،ُص3كمةُ لّالئُالح
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ُ
 تشرينُاألّول/أكتوبر5ُ شهرُالمشيّة9ُُ

ُ
...ُيَََاُأهَََلُالبهَََاءُاَََّصرواُمَََدائنُالرلَََوبُبسَََيوفُالحكمَََةُوالبيَََان،ُإّنُاّلَََذينُيجَََادلونُبَََكهواءُُ

لَوُأنَتمُُمنُايتُالحديدُ،ُقلُايتُالحكمةُأحّرُمنُالّنيتُوأحدُّمبينُ ُأنفسهمُأولّوُفيُحجابُ 
ااَميُواَلطانيُثَّمُافتحَواُبَهُمَدائنُأفَّدةُاّلَذينُااتحنَنواُفَيُحنَنُخرجوهُبأمنُالعارفين،ُأنُ

ََاُتحَ ُاََيوفُالمشَركين،ُإنُاّطلعََتمُعلَىُخطيََّةُ الهَو ُكَذلوُيََكمركمُرّبكَمُاألبهََىُإذُكَانُجالس 
أنُااَتروهاُليسَترُهللاُعَنكمُإّنَهُلهَوُالّسَّتارُذوُالفضََلُالع َيم.ُيَاُمَألُاألرنيَاءُإنُرأيَتمُفريََر اُالُ

مهين.ُعليكمُبالّند ُبَهُتَزّينُهيَاكلكمُُلرتمُمنهُقدُخل ُكّلُمنُماءُ هُتفّكرواُفيماُخُُتستكبرواُعلي
ُ...ع يمُ ُوترفعُأاماككمُوتعلوُمراتبكمُبينُالصل ُولد ُالحّ ُلكمُأجرُ 

49ُ-48ُركااءُصألواحُحضرةُبهاءُهللاُالىُالملوكُوالُ-لوحُنابليونُالثالمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر6ُ شهرُالمشيّة11ُُ
ُ
مَََرُبََهُينبفَََيُلََهُأنُيّتنَََ ُبالّنَََفاتُتبليََغُأمَََرهُواّلَََذيُأرادُمََاُأُُُ...ُقََدُكتَََبُهللاُلكََّلُنفَََوُ ُ

الحسََنةُأّوال ُثََّمُيبّلََغُالّنََاسُلتنجََذبُبرولََهُقلََوبُالمربلََين،ُومََنُدونُذلََوُالُيََاّثرُذكََرهُفََيُأفََّدةُ
مُهللاُإّنهُلهَوُالففَورُالَّرحيم...ُقَلُقَدُقَّدرناُالّتبليَغُبالبيَانُإّيَاكمُأنُتجَادلواُمَعُال بادُكذلوُيعّلمك

َََاُلوجَََهُرّبَََهُياّيَََدهُروحُالرَََدسُويلهمَََهُمَََاُيسَََتنيرُبَََهُصَََدرُالعَََالمُ أحَََدُواّلَََذيُأرادُالّتبليَََغُخالن 
ُالمريدين...وكيتُصدورُ

48ُصُُاء،لوحُنابليونُالّثالم،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركا
ُ

...ُقلُياُقومُإّنُاليعروبُقَدُارتَّدُبنَير اُبمَاُعَرفُقمَي ُااَمُمَنُاألاَماءُوأراَلناُإلَيكمُمَاُُ
تضّوع ُبهُرائحةُالّرحمن...ُقلُياُمعشرُالعلماءُأنُاذكرواُإذُأتىُمحّمدُراولُهللاُأعَرضُعنَهُ

عرفََانُالمعلَََومُمََنُيََر ُنفسََهُأعلََمُالّنََاسُوآمَََنُبََهُمََنُيرعََىُاألرنََامُلَََيوُالفصََرُبََالعلومُبََلُب
ُتفّكرواُياُأوليُاألحجاب...

146ُكتابُمبين،ُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر1ُ شهرُالمشيّة11ُُ
ُ
كّلمَََاُازدادُالَََبالءُزادُالبهَََاءُفَََيُحَََّبُهللاُوأمَََرهُبحيَََمُمَََاُمنعنَََيُمَََاُوردُعلَََّيُمَََنُجنَََودُ…ُُ

اُإلََىُهللاُالمرتَََدرُالفََافلين،ُلََوُيسََتروننيُفََيُأطبََا ُالتََّرابُيجََدوننيُراكب ََاُعلََىُالّسََحابُودامي ََ
الردير،ُإّنيُفدي ُنفسيُفيُاَبيلُهللاُوأشَتا ُالباليَاُفَيُحّبَهُورضَائهُيشَهدُبَذلوُمَاُأنَاُفيَهُمَنُ

منُالعالمين،ُوينط ُكّلُشَعرُمَنُشَعراتيُمَاُنطَ ُشَجرُالّطَورُوكَّلُُالبالياُاّلتيُماُحملهاُأحدُ 
المُواّتحَادُمََنُفيََه،ُكََذلوُعَر ُمََنُعروقََيُيََدعوُهللاُويرَولُيََاُليََ ُقطعََ ُفَيُاََبيلوُلحيََوةُالعََ

ُ…قضيُاألمرُمنُلدنُعليمُخبير
46ُ،41ُصُلوحُنابليونُالّثالم،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركااء،
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر8ُ شهرُالمشيّة12ُُ

ُ
هللاُمَواُويّتبعَونُحَدودُهللاُويحكمَونُبمَاُحكَمُلُِّثّمُاحترمواُالعلماءُبيَنكمُاّلَذينُيفعلَونُمَاُعُُ…ُُ

فيُالكتابُفاعلمواُبكّنهمُاَر ُالهدايَةُبَينُالّسَمواتُواألرضَين.ُإّنُاّلَذينُلَنُتجَدواُللعلمَاءُبيَنهمُ
ُ…مهأولّوُرّيرواُنعمةُهللاُعلىُأنفسُوالُمنُقدرُ ُمنُشكنُ 

116ُاورةُالملوك،ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالّركااء،ُص

ُ
قَلُقَدُانتهَ ُ…ُهذاُلهوُالمعشو ُيَاُمَألُالعّشَا اآلفا ُُوقلُقدُأضرمناُنارُاالشتيا ُفيُُ…ُ

كََّذابُنسََكلُهللاُبََكنُيوّفرََهُعلََىُُالّ هََوراتُإلََىُهََذاُالّ هََورُاألع ََمُومََنُيََّدعيُبعََدهُإّنََهُمفتََرُ 
الّرجَونُإنُتََاب،ُإّنُرّبََوُلهََوُالّتََّواب.ُوإنُأصَّرُعلََىُمََاُقََالُيبعََمُعليَهُمََنُالُيرحمََهُإّنََهُلهََوُ

لَوُكَانُُوضَاللُ ُنُاّتصذواُأمرُهللاُلهو اُول ب اُلعمريُإّنهمُفيُرفلَةُ المرتدرُالرّهار.ُأنُاننحواُاّلذي
ينعَ ُُمَاُأردنَاهُبَينُال بَادُوتفّكَرواُيَاُأولَيُاألن َارُكَمُمَنُنَاع ُ ُاألمرُكمَاُيرولَونُكيَتُيسَتررُّ
ُ…العاّلمُهذاُماُأخبركمُبهُرّبكمُالعزيز

141ُكتابُمبين،ُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر9ُ شهرُالمشيّة13ُُ
ُ
الّزبََرُواأللََواح،ُقولََواُيََاُقََومُُواُال بََادُبالحكمََةُاّلتََيُنّزلََ ُفََيُرذّكََأنُاّتحََدواُفََيُكلمََةُهللاُثََّمُُ…

توّجهََواُإلََىُأفََ ُالفضََلُتََاهللُأنََارُمََنُشََموُذكََرُااََمُرّبنََاُالعزيََزُالوّهََاب،ُنوصََيكمُبالّترََديوُ
ومطَالعُالصيَرُلمَنُفَيُوالّتنزيهُوماُيرتفعُبهُأمرُهللاُفيُالّديار،ُكونواُمنابي ُالهَد ُبَينُالَور ُ

إّنَهُمعكَمُويرَّدرُلكَمُمَاُيَنفعكمُبَدوامُهللاُمالَوُا،يجَاد،ُأنُااتبشَرواُُا،بدان،ُالُتحزنواُمنُشيءُ 
فيُهذاُاليومُتاهللُإّنهُيومُهللاُولكنُالرومُفيُرفلةُوضَالل،ُأنُاقَركواُآيَاتُهللاُبهَاُتنجَذبُقلَوبُ

حي ُالمصتَومُلمَنُأقبَلُإلَىُالعزيَزُالمصتَار،ُاَتفنىُاألبرار،ُإّنهاُلكوثرُالحيوانُألهلُالعرفانُوالرُّ
ُ…الّدنياُوماُفيهاُويبرىُماُقّدرُلكمُمنُلدنُمسّصرُاألرياح

152ُ،153ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 211 

ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر11ُ شهرُالمشيّة14ُُ
ُ
ََومُوبيََدهُرحيرََهُالمصتََومُويرََولُتعََالواُتعََالوا…ُُ والُُهََذاُيََومُفيََهُأنََارُأفََ ُالفضََلُوظهََرُالرّي

،ُهذاُيومُبّشرتُبهُكتبُهللاُمالوُيومُالّدين،ُقلُيَاُمَألُالبيَانُلعمَرُهللاُينَوحُمنُالمتوّقفينُتكونوا
منكمُنرطةُالفرقانُونرطةُالبيانُفيُالفردوسُاألعلىُاّترواُهللاُوالُتكونواُمنُالّ َالمين،ُلَوُتنكَرونُ

ُتكونَواُمَنُالّنَاررين،ُقَدُفَت ُهذاُالفضلُاألع مُبكّيُبرهَانُيثبَ ُمَاُعنَدكمُأننَفواُيَاُقَومُوال
شَكرواُرّبكَمُبهَذاُالفضَلُاألع َمُاّلَذيُأحَاحُمَنُأتىُمالوُاألاَماءُبرايَاتُاآليَاتُابابُالّسماءُُو

فيُالّسمواتُواألرضين،ُقلُقدُجر ُفَراتُالبيَانُمَنُقلَمُرّبكَمُالَّرحمنُأقبلَواُثَّمُاشَربواُمنَهُبااَمُ
ألع َمُاُالكَّلُإلَىُالفَردُالصبيَر،ُكَذلوُنطَ ُالبحَرُارّبكمُالعزيزُالبديعُاّلذيُقَامُأمَامُالوجَوهُودعَ

ُ…اّلذينُكفرواُباهللُالمرتدرُالرديرُبينُاألممُوارتعدتُبهُفرائ 
85ُ،86ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر11ُ شهرُالمشيّة15ُُ

ُ
وّدتُقََدُااََ…ُذيُكسََرُصََنمُالََوهمُبسََلطانُذكََرُرّبََهُمالََوُالّرقََابهََذاُكتََابُمََنُلََدّناُإلََىُاّلََُ

ََُالوجََوهُواضََّطرب ُالّنفََوسُإذُأتََىُهللاُبملكََوتُاآليََاتُقََالُقائََلُ  ََاُألنفََوُيََاُأّيهََاُُمَُِل أتََىُقََلُررم 
المشََركُالمرتََابُوقَََالُاآلخََرُهَََلُأتََىُالميرَََاتُقََلُبلََىُومنَََّزلُاألمطََارُإّنمَََاُالميرََاتُنفسَََهُأنُ

بيَانُقَلُفَان رُظهَورُخلَ ُالينُمنُقالُهَلُيَكتيُالَّرحمنُقبَلُاعرفواُياُأوليُاأللبابُمنُالمشرك
يُالكتَََابُقَََلُلُمَََاُقَََّدرُفَََمَََنهمُمَََنُقَََالُمَََاُكُمَََ…ُواَََلطانُ ُبرَََدرةُ هُأتَََىُمَََنُاَََماءُاألمَََرُِفََبطرُ 

يُبتنََدير…ُلُخلرََهاُنََّزلُالبيََانُولََوالُظهََوريُمََاُكُمََمََلََوالُذكََريُ…ُءب هََوريُيكمََلُكََّلُشََي
أنُُألحََدُ  ُكََّلُأمَرُويكمََلُكَّلُمََاُذكَرُفََيُاأللَواحُقََلُإّنَاُلََوُنسَصناُمََاُشَّرنُفََيُالبيَانُلََيوُثبَ

 ُب هَوريُارتفَعُاَماءُالبيَانُوثبَ…ُحصَباكذلوُنّزلُفيُاأللواحُمَنُلَدنُفَال ُا،ُمَُأوُبُُِمَُيرولُلُِ
ُ…وضاللُ ُماُنّزلُفيهُإّنُاّلذينُأنكرواُأولّوُفيُرفلةُ 

154ُ،155ُكتابُمبين،ُصُ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 212 

ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر12ُ شهرُالمشيّة16ُُ
ُ
ونفسََهُالحََّ ُإّنُالعََّزةُكّلهََاُهللُولّلََذينهمُاعترفََواُُهََلُيحسََبُاّلََذينُكفََرواُأّنهََمُفََيُعََّزُال…ُُ

اُيَرونُ هَرُهللاُعَّزُاّلَذينُآمنَواُبمطلَعُالَوحيُإذُ العزيَزُالمنيَع،ُاَوفُيُُبسلطانهُإذُأتىُبجبروتهُ
،ُطََوبىُلََوُبمََاُشََرب ُرحيََ ُالََوحيُوفََزتُبحََّبُهللاُالعزيََزُمبََينُ ُالمشََركونُأنفسََهمُفََيُخسََرانُ 

بحرارتََهُالّرطوبََاتُاّلتََيُمنعََ ُالّنََاسُُفََيُطبيعتََهُمجََذبُ ُثََرهُونََارُ فََيُأُالحميََد،ُقََلُإّنُحّبََهُمََاءُ 
عَنُالّنََعودُإلََىُهََواءُعرفََانُرّبهَمُالمرتََدرُالرََدير،ُقََدُنََّزلُفَيُهََذهُاآليََةُعّلََةُالحركََةُوالّسََكونُ

مَاءُُتَراُهُعجزتُعَنُذكَرهُاألقَالمُثَّمُألسَنُالمتكّلمَين،ُمَّرةُ ُطوبىُلمنُعرفُوطارُبرلبهُإلىُمرامُ 
الّنَََارُوبهَََاُاحترقَََ ُحجبَََاتُاألوهَََامُوتوّجهَََ ُُتَََراُهُبَََهُأحيينَََاُأفَََّدةُالعَََارفين،ُومَََّرةُ الحيَََوانُألّنُ

ُ…الرلوبُإلىُوجهُرّبهمُالعزيزُالمنير
151ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر13ُ شهرُالمشيّة11ُُ
ُ
انهُوتعََالىُقََلُيََاُقََومُأنُاعرفََواُهللاُبََاهللُألّنُمََاُاََواهُيعََرفُبََهُوهََوُالُيعََرفُبدونََهُاََبح…ُُ

.ُقَلُيَاُأهَلُالبهَاءُذليَلُ ُهَوُلَهُالصلَ ُواألمَرُكَّلُعنَدهُكعبَدُ عّماُيعرفُبصلرهُإّنهُماُمَنُإلَهُإاّلُ
الُتحزنواُعّماُوردُعلينَاُثَّمُاصَبرواُفَيُالبكاَاءُوتوّكلَواُعلَىُرّبكَمُالَّرحمنُالَّرحيمُثَّمُاركبَواُعلَىُ

والُتلتفتَواُإلَىُأهَلُاألرضُوالّسَماءُتَاهللُالّسفينةُالحمراءُبااميُاألبهىُوايرواُفيُبحورُالكبريَاءُ
ُ…لوُالمرّدسُالمحكمُالعزيزُالمتينكّلكمُهلكواُفيُفيُرمراتُالفناءُإاّلُمنُتمّسوُبهذاُالفُُ

131ُ،132ُ،ُص4آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر14ُ شهرُالمشيّة18ُُ
ُ
هَََلُالبهَََاءُبسَََيتُالحكمَََةُأنُااَََتمعُنَََداءُهللاُاألبهَََىُمَََنُبَََّرُظلمَََاءُأنُاننَََرونيُيَََاُُأ…ُُ

والبيَان،ُقَلُإّنُالبَّرُبيتََيُوالّسَجنُقنَريُوالََبالءُإكليَلُالبهَاءُأنُاعرفَواُيََاُأولَيُاألبنَار،ُمََنُ
قنََر اُمََنُأفََ ُالّذّلََةُأشََرق ُشََموُااََميُالعزيََزُأنُان ََرواُيََاُأهََلُاألعََراف،ُقََدُجعََلُهللاُالبََّرُ

كنَاُالرنَورُواخترنَاُأخَربُالبيَوتُوزّينَاهُ،ُإّنَاُتُرواَلطانُ ُالياقوتُوااترّرُفيهُهيكَلُالّ هَورُبرَدرةُ 
وفيَََهُااَََتو ُُبطَََرازُالملكَََوتُتعَََالىُهَََذاُالرنَََرُاّلَََذيُجعلَََهُهللاُم هَََرُالرَََدرُوالمن َََرُاألكبَََرُ

ُ…بسلطانُالع مةُوا،جاللالرديمُعلىُعراُاامهُالع يمُ
184ُ،185ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر15ُ شهرُالمشيّة19ُُ
ُ
بُالبيانُوظهرُرالمُالمعانيُوكانُفيُيدهُاليمنىُكَكسُفَيُالسَبيلُرحمَةُرّبكَمُقدُفت ُبا…ُُ

ر اُتجَدُمنَهُأثَرُتجَدُعّمَاُفيهَاُأثَرُالّنَارُبمَاُتحتَر ُمنَهُأحجَابُالعَالمين،ُوطَوُ ُالعلّيُالع يمُمَّرةُ 
.ُطَوبىُرمَيمُ ُتراهُماءُالحيوانُألّنُبَهُأحيَىُهللاُكَّلُع َمُ ُالّنورُوبهُتستضيءُأفّدةُالعارفينُوتاّرةُ 

لمََنُأخََذهاُبااََمُرّبََهُوشََربُبََذكريُالعزيََزُالحكََيمُأنُاّتحََدواُفََيُأمََرُهللاُبََذلوُيرفََعُأمََرهُبََينُ
هََذاُلعمَريُإّنَهُقمينَيُطَوبىُلمَنُفَازُبُال بَادُإّنَهُلهَوُالعَالمُالصبيَرُعلَيكمُبَالّترو ُفََيُديَنُهللا

األرضُلََيوُُولََوُيحكََمُعلََىُالّسََماءُحكََمُعََنُشََيءُ ُالرمََي ُالمنيََر.ُإّنُرّبََوُالُيشََفلهُشََيءُ 
قَدُنطَ ُكَّلُُمَُأوُِبَُمَُأنُيرَولُِلَُأنُيعترضُعليهُولوُيتنَّرفُفيمَاُعلَىُاألرضُلَيوُألحَدُ ُألحدُ 
حَّددُفََيُالكتَابُويعملََونُبفيَرُمََاُإّنُاّلََذينُتجَاوزواُعّمََاُ…ُبكّنََهُهَوُالحََاكمُعلَىُمََاُيريَدُشَيءُ 

الفَافلين.ُتصّلرَواُبمَاُأمرنَاكمُُهَواُعنَهُإّنهَمُمَنذنُهللاُلهمُأولّوُمَنُالصَائنينُواّلَذينُارتكبَواُمَاُنُُأ
ُ…بهُفيُاأللواحُلي هرُترديوُأمرُرّبكمُبينُال بادُبذلوُتستضيءُوجوهُالمرّربين

358ُ،359ُ،ُص4لوحُاّيدُمحّمدُبنُوحيد،ُقلمُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر16ُ شهرُالعلم1ُُ
ُ

اتُثََّمُهللاُمالََوُاألرضََينُوالّسََمُوأنُيََاُحورّيََةُالمعََانيُأنُاخرجََيُمََنُررفََاتُالكلمََاتُبََ ذنُ…ُ
بمََاُُلعََنُّاََريُخمََرُالجبََروتُبكنامََلُاليََاقوتُلعََّلُأهََلُالّنااََوتُيطُّااظهََريُبطََرازُالاّلهََوتُثََمُ

علَىُالّثنَاءُبَينُاألرضُوالّسَماءُفَيُُأشرق ُمنُأفَ ُالملكَوتُشَموُالبرَاءُبطَرازُالبهَاءُويرَومنُّ
قطَبُالجنَانُومَنُوجهَهُظهَرتُنضَرةُذكَرُهَذاُالفتَىُاّلَذيُااَترّرُعلَىُعَراُااَمهُالمّنَانُفَيُ

اُ الّرحمنُوعنُلح هُلح اتُالّسبحانُومنُشاونهُشاوناتُهللاُالمهيمنُالرّيَومُوإنُلَنُتجَديُأحَد 
أنُيكخذُمنُاليدُالبيضاءُالصمرُالحمراءُباامُرّبوُالعلّيُاألعلىُاّلذيُظهرُمَّرةُبعَدُأولَىُبااَمهُ

اُتجََديُىُخلََ ُاََراد ُالع مََةُوالكبريََاءُإذُ األبهََىُالُتحزنََيُدعََيُهََاالءُبكنفسََهمُثََّمُارجعََيُإلََ
ََاُتستضََيءُأنََوارُوجََوههمُكالّشََموُفََيُواََحُالََّزوالُوهََمُيهّللََونُويسََّبحونُرّبهََمُبهََذاُاالاََمُ قوم 

ُ…اّلذيُقامُعلىُمرّرُاالاتراللُبسلطانُالعّزُوا،جالل
11ُاورةُالهيكل،ُكتابُمبينُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر11ُ شهرُالعلم2ُُ
ُ
منُفمهُإّنهُلمحييُاألبَدانُلَوُأنَتمُمَنُالعَارفينُكّلمَاُأنَتمُتشَهدونُفَيُاألرضُإّنَهُُكّلماُيصر ُ

اُااتشَر ُعَنُأفَ ُفمَهُشَموُااَمهُالّنَانعُبهَاُقدُظهرُبَكمرهُالعَاليُالمتعَاليُالمحكَمُالبَديعُإذُ 
ت هََرُالّنََنايعُفََيُكََّلُاألعنََارُوإّنُهََذاُلحََّ ُيرََينُويستشََر ُهََذاُاالاََمُعلََىُكََّلُمََاُيكََونُ

ةُالبديعَةُي وقنينُكّلمَاُتشَهدونُظهَوراتُالّنَنهُالّننايعُبكابابُالملَوُلَوُأنَتمُمَنُالمَوت هرُمن
كّلهََاُظهََرُمََنُهََذاُاالاََمُواََي هرُمََنُبعََدُمََاُالُاََمعتموهُمََنُقبََلُكََذلوُقََّدرُفََيُاأللََواحُوالُ

ُ...حديدُ ُيعرفهاُإاّلُكّلُذيُبنرُ 
91ُ-96-صباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُصمنت
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر18ُ شهرُالعلم3ُُ
ُ
وأّمََاُمََاُاََكل ُعََنُالفطََرةُفََاعلمُبََكّنُكََّلُالّنََاسُقََدُخلرََواُعلََىُفطََرةُهللاُالمهََيمنُالرّيََومُ…ُُ

مُفََيُألََواحُعََّزُمحفََو،ُولكََنُي هََرُكََّلُذلََوُبََ راداتُلكََّلُنفََوُمرََاديرُاألمََرُعلََىُمََاُرقََوقََّدرُ
كمَاُُ بَادُفَيُالكتَابُمَنُشَيءُ أنفسكمُكماُأنتمُفيُأعمالكمُتشهدونُمثال ُفان رُفيماُحَّرمُعلَىُال

بسَلطانهُقَلُكََّلُذلَوُفََيُأنَتمُفَيُالبيََانُتن َرونُبحيَمُأحََّلُهللاُفيَهُمَاُأرادُبََكمرهُوحَّرمُمَاُشََاءُ
عنهُهمُيرتكبونُهَلُينسَبُهَذاُإلَىُهللاُأوُُهواالّناسُبعدُعلمهمُعّماُنُُُالكتابُأفالُتشهدونُولكنُّ

نفسَكمُأفَالُأعنَدُهللاُومَاُمَنُاَّيّةُإاّلُمَنُُإلىُأنفسهمُإنُأنَتمُتننَفونُقَلُمَاُمَنُحسَنةُإاّلُمَن
ُ…تعرفونُوهذاُماُنّزلُفيُكّلُاأللواحُإنُأنتمُتعلموُن

111ُمنتصباتيُآزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر19ُ شهرُالعلم4ُُ

ُ
إاّلُُأحََدُ هللُعََوالمُالُنهايََةُبمََاُالُنهايََةُلهََاُومََاُأحََاحُبهََاُّمََاُاََكل ُمََنُالعََوالمُفََاعلمُبََكّنُوأُُ

ومُوإّنَهُآيَةُاألع َمُبَينُالّنَاسُلَوُيكَونّنُمَنُالمتفّكَرينُمَثال ُإّنَوُنفسهُالعليمُالحكيمُتفّكرُفَيُالّنَ
زيََدُمََنُذلََوُأوُأقََّلُولََوُيكََونُتجََدهُبعينََهُبعََدُاََنةُأوُاََنتينُأوُأُوُتََر ُفََيُنومََوُأمََر اُفََيُليََلُ 

ََذيُتكََونُفيََهُف ََذيُأنََ ُرأيََ ُفيََهُمََاُرأيََ ُهََذاُالعََالمُاّل يلََزمُمََاُرأيََ ُفََيُنومََوُيكََونُالعََالمُاّل
اُفيُهذاُالعالمُفيُحينُاّلذيُتراهُفيُالنُّ ومُوتكونُمَنُالّشَاهدينُمَعُأّنَوُتَر ُأمَر اُلَمُيكَنُموجود 

اُفََيُالعََالمُوي هََرُمََنُبعََدُإذُ  ََاُُمََاُرأيََ ُاُحّرََ ُبََكّنُعََالمُاّلََذيُأنََ ُرأيََ ُفيََهموجََود  يكََونُعالم 
ُآخرُاّلذيُالُلهُأّولُوالُآخر...

112ُ،113ُارُحضرتُبهاءُهللا،ُصمنتصباتيُآزُآث

This file was downloaded from QuranicThought.com



 221 

ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر21ُ شهرُالعلم5ُُ

ُ
 الودود بسم المولود اّلذي جعله هللا مبّشًرا السمه العزيز 

 

لوحُمنُلَدّناُإلَىُليلَةُفيهَاُالحَ ُالّسَمواتُواألرضُمَنُنّيَرُبَهُأنَارُمَنُفَيُالعَالمين،ُطَوبىُُ
حُالفَالحُألهَلُمَدائنُاألاَماءُوأقَداحُالنجَاحُلمَنُفَيُيومُهللاُاّلذيُجعلناهُمنباُبماُولدُفيوُُِلوُِ

ميَادينُالبرَاءُومطلَعُالفَرحُواالبتهََا ُلمَنُفَيُا،نشَاء،ُتعَالىُهللاُفََاطرُالّسَماءُاّلَذيُأنطرَهُبهََذاُ
خرقَ ُحجبَاتُالموهَومُواَبحاتُالّ نَونُوأشَر ُااَمُالرّيَومُمَنُأفَ ُاليرَين...ُأنُيَاُاالامُاّلذيُ

يعَرفُُّليلةُاألولىُقَدُجعلهَاُهللاُآيَةُلليلَةُاألخَر ُاّلتَيُفيهَاُولَدُمَنُالمألُاألرضُوالّسماءُإّنهاُال
باألذكارُوالُيوص ُباألوصَاف،ُطَوبىُلمَنُتفّكَرُفيهمَاُإّنَهُالّ َاهرُطبَ ُالبَاطنُويّطلَعُبكاَرارُ

هَامُوارتفعَ ُرايَةُإّنَهُالُُوبَهُارتعَدتُأركَانُالّشَركُواننَعر ُأصَنامُاألهللاُفيُهذاُالّ هورُاّلَذيُ
ُهوُالمرتدرُالمتعاليُالواحدُالفردُالمهيمنُالعزيزُالمنيع...ُإلهُإالُّ

19ُ،21ُاألّيامُالّتسعةُص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 221 

ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر21ُ شهرُالعلم6ُُ
ُ
ََاُولكََنُعنََدُُ فََاعلمُبكّنََوُكمََاُأيرنََ ُبََكّنُالُنفََادُلكلماتََهُتعََالىُأيرََنُبََكّنُلمعانيهََاُالُنفََادُأيض 

تََبُويّتصََذونُمنهََاُمََاُيعترضََونُبََهُعلََىُمطلََعُالواليََةُمبّينهََاُوخزنََةُأاََرارهاُواّلََذينُين ََرونُالك
لَوُي هَرُمَاُكنَزُفَيُقلَبُُآهُ ُريرُأحياءُولَوُيمشَونُويتكّلمَونُويَككلونُويشَربونُفَآهُ ُإّنهمُأمواتُ 

الُتحويهََاُُالبهََاءُعّمََاُعّلمََهُرّبََهُمالََوُاألاََماءُليننََع ُاّلََذينُتََراهمُعلََىُاألرضُكََمُمََنُمعََانُ 
بيان ََاُوالُإشََارةُوكََمُمنهََاُالُيمكََنُبيانََهُلعََدمُُمبََارةُولََمُتعََحُِقمََ ُاأللفََا،ُوكََمُمنهََاُليسََ ُلهََاُ
كّلُمَاُحَانُوقتَهُحضَرُُرالُحانُوقتهُوالرالُوالُكّلُماُيُُعلمُيُُحضورُأوانهاُكماُقيلُ)الُكّلُماُيُُ

ُ…فّنلناُالعلومُوأظهرناُالمكتومأهله(ُومنهاُماُيتوّق ُذكرهُعلىُعرفانُالمشار ُاّلتيُفيهاُ
116ُ،111ُحضرتُبهاءُهللا،ُصُمنتصباتيُآزُآثار
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر22ُ شهرُالعلم1ُُ
ُ
اُإّياكُإّياكُأنُالُتشَركُبَاهللُرّبَوُُأماُماُذكرتُفيُا،لهينُ اُصَمد  اُفَرد  اُأحَد  لَمُتَزلُكَانُواحَد 

اُوالُنسَبةُ  اُفَيُالملَوُوالُوزيَر اُوالُشَبيه  مثَاال ُويشَهدُوالُُوتر اُباقي اُدائم اُقّيوم اُماُاّتصذُلنفسَهُشَريك 
اَماكهمُوكانَ ُأبذلوُكّلُالَّذّراتُوعَنُورائهَاُاّلَذينهمُكَانواُفَيُاألفَ ُاألبهَىُعلَىُمن َرُاألعلَىُ

مََاُاََواهُُوأنُّلََد ُالعََراُمََذكور اُأنُاشََهدُفَيُنفسََوُبمََاُشََهدُهللاُبذاتََهُبكّنَهُالُإلََهُإاّلُهََوُُحينَّذُ 
لَََد ُُعَََّزُفردانّيتَََهُومعَََدومُ ُعنَََدُشَََّوناتُبحكمَََهُومفرَََودُ ُب ذنَََهُومحكَََومُ ُبَََكمرهُومنجعَََلُ ُمصلَََو ُ 

اُفََيُظهَوراتُعََّزُوحدانّيتَهُ اُفََيُصَفاتهُوواحََد  اُفَيُذاتََهُومنفَرد  وإّنََهُلَمُيََزلُوالُيَزالُكََانُمتوّحََد 
ُبيهُوص ُخلرهُوالّشريوُنع ُمباده...أفعالهُوأّنُالشُّ

126ُ،121ُمنتصباتيُأزُأثارُحضرتُبهاءُهللاُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر23ُ شهرُالعلم8ُُ
ُ

 شارة الّتاسعةالب
َََاُعّمَََاُاَََو ُهللا.ُوالُُ)يجَََبُعلَََىُالعاصَََيُأنُيطلَََبُالعفَََوُوالمففَََرةُحينمَََاُيجَََد  نفسَََهُمنرطع 

يجوزُاالعترافُبالصطاياُوالمعاصيُعندُال بادُألّنُذلوُلمُيكنُولنُيكَونُاَبب اُللففَرانُأوُالعفَوُ
جاللَهُذّلَةُمبَاده(.ُإّنَهُُّلَةُوالهَوان.ُوالُيحَّبُالحَّ ُجَلُّعتَرافُلَد ُالصلَ ُاَببُللذُّبلُاالُا،لهيُّ

هوُالمشف ُالكريم.ُ)ينبفيُللعاصيُأنُيطلبُالّرحمَةُمَنُبحَرُالّرحمَةُفيمَاُبينَهُوبَينُهللاُويسَكلُ
ُ…(المففرةُمنُاماءُالكرم

ُب()معر41ُ،41ُُّلوحُالبشارات،ُمجموعةُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر24ُ شهرُالعلم9ُُ

ُ
رُثَّمُاذكَرهُبالحكمَةُوالبيَانُبحيَمُتنجَذبُبَهُاألفَّدةُوالرلَوب،ُإّيَاكُأنُقمُعلىُخدمةُاألمَ…ُُ

كفََرواُبالّشََاهدُوالمشََهود،ُقََلُتََاهللُقََدُخرقََ ُاألحجََابُتمنعََوُضوضََاءُال بََادُأوُحجبََاتُاّلََذينُ
بكمرُالُترومُمعهُالّنفوفُوالجنود،ُقلُهذاُيومُوعدتمُبَهُفَيُكتَبُالربَلُوأتىُالوّهابُفيُالمآبُ

َََ َََاُنّزلنَََاُاآليَََاتُوأظهرنَََاُوبّشَََركمُبَََهُمحّم َََاسُلمالَََوُالملكَََوت،ُإّن َََهُيَََومُيرَََومُالّن دُراَََولُهللاُبرول
البّيناتُوالرومُأكثرهمُالُيفرهون،ُهذاُيومُا،قبالُولكّنُالرومُعنهُمعرضون،ُوضَعواُإلههَمُواّتبعَواُ

شََهدُبََذلوُأهََوائهمُأالُإّنهََمُالُيشََعرون،ُكفََرواُبنعمََةُهللاُبعََدُظهورهََاُوأنكََرواُآياتََهُبعََدُإنزالهََاُي
ُ…الرومُهمُالُيسمعوُنُولكنُّلسانُالع مةُفيُاألف ُاألعلىُ

241ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر25ُ شهرُالعلم11ُُ

ُ
 أصل الحكمة

ُهوُالصشيةُعنُهللاُعّزُذكرهُوالمصافةُمنُاطوتهُوالوجلُمنُم اهرُعدلهُوقضائه.ُ
132ُصُأصلُكّلُالصير،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
 رأس اإليمان

ُرُفيُالعمل،ُومنُكانُأقوالهُأزيدُمنُأعمالَهُفَاعلمواُأّنُعدمَهُخيَرُ هوُالترّللُفيُالرولُوالّتكثُُّ
ُمنُوجودهُوفناءهُأحسنُمنُبرائه.

86ُنسائمُالّرحمن،ُص
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ُ
ُاألّول/أكتوبرتشرين26ُُ شهرُالعلم11ُُ
ُ
عَََرفُالجَََاريُالمنجمَََدُوالّطَََائرُالّسَََاكنُوالّ َََاهرُُيَََاُأّيهَََاُالّطَََائرُفَََيُهَََواءُالعرفَََانُمَََن…ُُ

يطيََرُبكجنحََةُاالشََتيا ُفََيُهََواءُُالمسََتورُوالمشََر ُالمحجََوبُيكخََذهُجََذبُا،شََرا ُعلََىُشََكنُ 
لمَََنُالرَََربُوالرَََدسُوالوصَََال،ُومَََاُذكَََرتُحضَََرتوُفَََيُالّ َََالمُنشَََهدُأّنَََهُأحَََاحُاألنَََام،ُطَََوبىُ

شَََر ُمَََنُأفَََ ُرحمََةُرّبَََهُاألقَََدس،ُإّنُالّ َََالمُهَََوُاألوهََامُوبهَََاُمنَََعُاألنَََامُعَََنُأضََاءُبنَََورُالمُُ
الُاخََتالفُُوت،ُوأّمََاُذكََرتُأّنُفالنََاُظََّنُأنُ إلََىُالملكََوتُإذُظهََرُبََكمرُهللاُمالََوُالجبََُرُالّتوّجََه

ُ…ويهُا،شاراتبينناُمنُجهةُالّروح،ُهذاُحّ ُألّنُالّروحُمرّدسُمنُأنُتعتريهُاالختالفاتُأوُتح
218ُ،219ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر21ُ شهرُالعلم12ُُ
ُ

 يا مظلوم
شَهدُأّنَهُشََهدُلذاتَهُأّنََهُالُيعَرفُبمَاُاََواهُوالُيَدركُبدونََهُقَدُارتفَعُبااََمُمنَهُرايََةُإّنَهُالُإلََهُأُ

ُالُإلَهُإاّلُأنَاُبااَمُآخَرُننَبُاَراد ُإّنَيُأنَاُهللاُوإاّلُهوُعلىُطورُالوجودُمنُالفيبُوالّشهود،ُ
علىُهذاُالمرامُالمحمود،ُيشهدُكّلُاألشياءُلنفسيُوكّلُاألاماءُلسلطانيُوأشهدُأّنهَمُمَاُعرفَونيُ

لرَواُمَنُقلمَيُمَنُفَازُبهَذهُالّشَهادةُوشَهدُبمَاُويرجعُماُعندهمُإلىُم هرُمنُم َاهريُاّلَذينُخُُ
،ُيََاُإلهََيُأاََّلوُبمحبوبّيتََوُبََكنُشََهدُهللاُفََيُهََذهُالورقََةُيجعلََهُهللاُمسََتفني اُعََنُشََهادةُالعََالمين

تجعلُهَذهُالّشَهادةُاَرا ُقلبَيُوضَياءُوجهَيُونَورُصَدريُفَيُالَّدنياُواآلخَرةُإّنَوُأنَ ُعلَىُكَّلُ
ُ.قديرُ ُشيءُ 

215ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر28ُ شهرُالعلم13ُُ
ُ
نَتمُإنُأُيطّهَرُكَّلُشَيءُ يَاُقَومُثَّمُطّهروهَاُعَنُالّتوّجَهُإلَىُريَريُوبَذكريُُقلُخّلنواُأنفسكمُ

لَبوُهللاُكّلهَاُقمَي ُاألشَياءُعَنُحجبَاتُالَّنفوُوالهَو ُليُُُنَّنُكَلُ منُالعارفينُقلُاليَومُلَوُُيَصلَُّ
فتعََالىُمََنُهََذاُالّسََلطانُُيفعََلُمََاُيشََاءُفََيُملكََوتُا،نشََاءُلي هََرُآيََةُاََلطانهُفََيُكََّلُشََيءُ 
مَََنُآثَََارُهللاُبربَََواتُالمرََََّربينُالمرتَََدرُالمهَََيمنُالعزيَََزُالرَََديرُأنُاقَََرأُيَََاُعبََََدُمَََاُوصَََلُإليَََوُ

ََلتَُ ََبهََاُنفسََوُوتَُُبذُِجُ تَُس  بُمََنُنفماتََوُأفََّدةُالصالئََ ُأجمعََينُومََنُيرََرأُآيََاتُهللاُفََيُبيتََهُذُِجُ تَُس 
َََوُلَََنُُاَََليمُ ُالّناشَََراتُإلَََىُكَََّلُالجهَََاتُوينرلَََبُبهَََاُكَََّلُنفَََوُ ُهَََاُالمالئكَََةُُوحَََدهُلينشَََرُنفحاتُِ ول

مُمَنُاألّيَامُكَذلوُقَّدرُخاّيَاتُاألمَرُمَنُيستشعرُفيُنفسهُولكَنُي هَرُعليَهُهَذاُالفضَلُفَيُيَُو
ُ…رُحكيملدنُمردُِّ

189ُمنتصباتيُآزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُص
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر29ُ شهرُالعلم14ُُ
ُ
ُياُأهلُالبهاءُكنتمُوالُزلتمُمشار ُمحّبةُهللاُومطالعُعنايته.ُفَالُتدّنسَواُالّلسَانُبسَّبُأحَدُ )…ُُ

ََولعنََه.ُرّضََواُأبنََاركمُعّمََاُال قبََلُفبهََاُوإاّلُفََالّتعرضُُاسُمََاُعنََدكمُفََ نُيليََ ُبهََاُأظهََرواُللّن
فضََال ُعََنُُريََرُجََائز(.ُذروهُبنفسََهُمربلََينُإلََىُهللاُالمهََيمنُالرّيََوم.ُ)والُتكونََواُاََبب اُلحََزنُأحََدُ 

واُفَََيُظَََّلُاََدرةُالعنايَََةُا،لهّيَََةُوتعملَََواُبمَََاُأرادهُهللا.ُكّلكَََمُأورا ُالفسََادُوالّنَََزان.ُعسَََىُأنُتترّبَََ
ُ(.واحدُ ُوقطراتُبحرُ ُواحدةُ ُشجرةُ 

ُ)معّرب(43ُ،44ُصُلوحُالبشارات،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر31ُ شهرُالعلم15ُُ
ُ
إّنُالعلََمُمَََنُالَََّنعمُالكبَََر ُا،لهّيَََةُويجَََبُعلََىُالكَََّلُتحنَََيله.ُوهَََذهُالّنَََنائعُالمشَََهودةُ…ُُ

لحكمََةُاّلتَيُنّزلََ ُمَنُالرلََمُاألعلَىُفََيُالّزبَرُواأللََواح.ُواألاَبابُالوجَودةُكّلهََاُمَنُنتََائجُالعلَمُوا
إّنُالرلمُاألعلىُهوُالرلمُاّلذيُظهرُوبرزُمنُخزائنهُلّالئُالحكمَةُوالبيَانُوصَنائعُا،مكَان.ُوقَدُ

 هََرُانكشََف ُاليََومُأاََرارُاألرضُأمََامُاألبنََارُوفََيُالحفيرََةُإّنُالّنََح ُالّسََّيارةُمََرآةُالعََالم.ُتُُ
ُولسَانُ ُوبنَرُ ُذاتُاَمعُ ُفهَيُمَرآةُ ُواحَدُ ُسَمعهاُفَيُآنُ ريُأفعالهمُوتُُفة،ُوتُُأعمالُاألحزابُالمصتل

اُعنُأرراضُالَّنفوُوالهَو ُع يمُ ُوأمرُ ُعجيبُ ُوهيُظهورُ  .ُولكنُينبفيُلمحّررهاُأنُيكونُمرّدا 
ُ…حّتىُيّطلعُعلىُحرائرهاُثّمُينشرهاُمردورُ ُومزّين اُبطرازُالعدلُوا،ننافُويتحّر ُاألمورُبردرُ 

56ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُصُالّطرازات،ُالّطرازُالّسادس،ُلوح
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ُ
ُتشرينُاألّول/أكتوبر31ُ شهرُالعلم16ُُ
ُ
...ُقََلُأنُافتحََواُاألبنََارُيََاُأولََيُاألحبََارُلمشََاهدةُالجمََالُوإّنََهُأشََر ُعََنُأفََ ُالجََاللُوالُُ

ََهُلََيوُمََمرتََابُ ُيعتََرضُعليََهُإاّلُكََّلُمشََركُ  ََذيُمََاُفََازُبََهُإّن نُأهََلُالبنََرُكََذلوُحكََمُ،ُإّنُاّل
ويشََهدُُمنََّزلُالكتََاب،ُقََلُيََاُقََومُإّنََاُخلرنََاُالبنََرُلعرفََانُهََذاُالجمََالُواّلََذيُمََاُعرفََهُإّنََهُعمََيُّ

األلبَََاب،ُإنُكَََانُبنَََركمُضَََ يف اُأنُااتبنَََرواُمَََنُعينَََيُوبهَََاُفَََان رونيُيَََاُأولَََيُُابَََذلوُأولَََُو
تمُبَهُمَنُدونُاَاالُوجَواب،ُاألن ار،ُإّياكمُأنُتجعلواُأنفسكمُمحروم اُعنُهذاُالفضلُاّلَذيُرزقَ
رفلَتمُُاُوجَدتموهُمَنُريَرُتعَبُ قلُياُقومُإّنُهذاُلهوُاّلذيُماتُفيُحسرتهُقرونُاألولىُوأنَتمُلّمَ

ُفسوفُتنوحونُوتبكونُياُأصحابُالحجاب...
213ُ،214ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر1ُ شهرُالعلم11ُُ
ُ

 في الورق الّثامن من الفردوس األعلى
بتََداءُيجَبُعليهَاُأنُتعّلََمُاألطفَالُشَرائحُالََّدينُليمَنعهمُالوعَدُوالوعيََدُ)إّنُدارُالّتعلَيمُفَيُاال 

ََةُعََنُالمنََاهيُويزّينََاهمُبطََرازُاألوامََر.ُولكََنُبمرََدارُالُينتهََيُإلََىُ المََذكورانُفََيُالكتََبُا،لهّي
ََ ََاُمََنُالحََدودُفََيُالكتََابُصََراحةُالّتعّنََبُوالحمّي ََة.ُومََاُلََمُيكََنُمننوص  يجََبُعلََىُةُالجاهلّي

أمنََاءُبيََ ُالعََدلُالّتشََاورُفيََهُوإجََراءُمََاُيستحسََنونه(.ُإّنََهُيلهمهََمُمََاُيشََاءُوهََوُالمََدّبرُالعلََيم.ُ
وكَََذلوُُواحََدُ ُ)مََنُقبََلُقلنََاُإّنُالََّتكّلمُمرََّدرُبلسََانين.ُويجََبُبََذلُالجهََدُحتََّىُينتهََيُإلََىُلسََانُ 
ّتََىُينََب ُجميََعُخطََوحُالعََالمُلكََيالُتضََيعُحيََاةُالّنََاسُفََيُتحنََيلُاأللسََنُالمصتلفََةُبََاطال ُح

ا(.ُواحدةُ ُاألرضُمدينةُ  ُوإقليم اُواحد 
ُ)معّرب(86ُ،81ُصُالكلماتُالفردواّية،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر2ُ شهرُالعلم18ُُ
ُ
...ُتباركُاّلذيُأنزلُاآليَاتُوجعلهَاُبّينَاتُلمَنُعلَىُاألرضُإّنَهُلهَوُالمرتَدرُالمهَيمنُالعزيَزُُ

،ُقَدُأنََزلُالمائَدةُاألبدّيَةُمََنُاَماءُالمشَّيةُعلََىُهيكَلُا،نسَانُتبََاركُالَّرحمنُاّلَذيُظهََرُالحكَيم
؛ُمبَينُ ُبالحّ ُبهذاُاالامُالع يم،ُطوبىُلمنُترّربُإليهاُوتَنّعمُمنهَاُإّنَهُمَنُالمصلنَينُفَيُكتَابُ 

داءُاألحلَىُتَاهللُهَذاُالّنَ،ُأنُااَتمعواُيَاُأهَلُالبهَاءُكَريمُ ُواّلذيُمنعُعنهاُإّنَهُمَنُالمّيتَينُفَيُلَوحُ 
َاُلّلَذينُرميمُ ُكّلُع مُ ُبهُانجذب ُاألشياءُواهتزُّ ،ُأنُاشربواُخمرُالبيانُفيُأّيامُرّبكَمُالَّرحمنُررم 

تََرونُالََور ُعََنُُكفََرواُبََاهللُإذُأتََىُبهََذاُالّ هََورُالبََديع،ُأنُااََتفيمواُعلََىُحََّبُهللاُعلََىُشََكنُ 
نّزلََ ُاآليَاتُوظهَرتُالبّينَاتُطَوبىُلمََنُورائكَمُهَذاُينبفَيُلمَنُتشََّبمُبهَذاُالَّذيلُالمنيَع،ُكَذلوُ

ُفازُبهذاُاليومُالبديع.
111ُ،ُص3ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر3ُ شهرُالعلم19ُُ
ُ
قلُياُمألُالمفلينُموتَواُبغَي كمُقَدُأشَرق ُشَموُالع مَةُعَنُأفَ ُاألمَرُوااتضَاءُيضَيائهاُُ

بالَذيُآمنَتمُبَهُواُُرفارحمواُعلىُأنفسكمُوالُتكفَإذ اُكّلُالوجودُوأنتمُرفلتمُعنهاُوكنتمُمنُالفافلينُ
ُمَََنُالمسَََرفينُتَََاهللُالحَََّ ُإنُتكفَََرواُ الملَََوُألّنكَََمُُبهَََذاُاألمَََرُفرَََدُيضَََحوُعلَََيكمُكَََلُّوالُتكََوننَّ

لَََ ُمَََّرةُأخَََر ُااَََتدلتمُبيَََنهمُفَََيُإثبَََاتُأمَََركمُبآيَََاتُهللاُالمهَََيمنُالمرتَََدرُالعزيَََزُالعلَََيمُفلّمَََاُنزُّ
كّنكمُمكسََ ُالّشََموُلكََمُيَاُمََألُالفَافلينُأظننََتمُفَيُأنفسََكمُبَُيَلُ اُكفَرتمُبهََاُفُوع مََىُإذُ ُبسَلطنةُ 

عّمََاُخلََ ُبََينُنفسََيُلََنُترََدرّنُولََنُتسََتطيعّنُولََوُيجتمََعُعليهََاُأنََتمُومََاُدونكََمُوضََيائهاُالُفُو
ُ…الّسمواتُواألرضين

165ُمنتصباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُص
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر4ُ شهرالردرة1ُُ
ُ
ليتََذّكرُفََيُنفسَهُويربََلُإلََىُوجََهُرّبََهُويكََونُمََنُالمنرطعََينُُرُالّتََرابلرََدسُذّكََأنُيَاُقلََمُا…ُُ

أنُتعَََرفُرّبَََوُالعلَََّيُاألولَََىُوتكَََونُمَََنُُعَُيتسَََتطقَََلُيَََاُعبَََدُقَََمُعَََنُالّتَََرابُوعّمَََاُيصَََر ُمنَََهُلُِ
إاّلُفََيُظََّلُوجهََيُالعزيََزُالمنيََر.ُوعلََىُُوالُمسََتررُأُمفََرُأُتََاهللُالحََّ ُاليََومُلََمُيكََنُألحََدُ الفَائزين.ُ

مَنُأحَدُُمالئكَةُاألمَرُلموقوفَونُعلَىُااَميُالحَافبُالّسَميعُالعلَيمُوإنُيجَدنُّهذاُالّرضَوانُُباب
روائ ُالّدنياُوعّماُظهرُبينُالّسمواتُواألرضُيمنعهُعنُالَّدخولُفَيُهَذاُالّرضَوانُوعَنُالوقَوفُ

ُ…دُالفريدرقاءُواّلذينهمُآمنواُباهللُالعزيزُالمتوحُُّوبينُيدّيُرّبوُالمّنانُالرديمُكذلوُيعّلموُال
55ُ،ُص4اورةُالرمي ،ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر5ُ شهرالردرة2ُُ
ُ
أنُياُقلمُاألمرُأنُاذكرُمنُأقبَلُإلَىُالمن َرُاألكبَرُلتجذبَهُنفحَاتُاآليَاتُإلَىُهللاُمالَوُ…ُُ

ََذينُيحملََونُالّشََدايدُالاََميُفلّمََاُجََّتهمُبسََلطانُاألمََرُكفََروا بََاهللُُاألاََماءُوالّنََفات،ُفََان رُاّل
م هَََرُالّ هَََورات،ُمَََنُالّنَََاسُمَََنُيعبَََدُاألاَََماءُوإذاُظهَََرُالمسَََّمىُبااَََمهُاألبهَََىُكفَََرُبَََرّبُ

كَّذاب،ُوإذاُتليََ ُعلَيهمُاآليَاتُقَالواُهََذاُُمَاُأرادواُمَنُاالقتَدارُقََالواُهَذاُاَاحرُ األربَاب،ُإذاُرأواُ
جََاب،ُقََدُأخََذُعُُُكرُ مرتََاب،ُقََدُطوينََاُاََمواتُاألوهََامُوحََّدث ُاألرضُأخبارهََاُوهََمُفََيُُاََُمفتََرُ 

كرُالّسََرورُمَََنُرحمََةُرّبََهُالََّرحمن،ُإذاُقيََلُلهََمُبمََنُآمنَََتمُالََّزالزلُكََّلُالفبائََلُإاّلُمََنُأخََذهُُاََ
ّتَََبعكمُمَََنُاألحَََزاب،ُإّنَََهُينَََوحُويرَََولُإنُآمنَََتمُايرولَََونُبمحّمَََدُراَََولُهللاُقَََلُاَََحر اُلكَََمُولمَََنُ

ََ ََذيُُمَُب هََوريُِل ََذيُأراََلنيُبالعالمََات،ُتََاهللُهََذاُلهََوُاّل ندائََهُومََاُرأيََ ُُاََمع ُُأعرضََتمُعََنُاّل
ُجمالهُإذاُأتىُالميراتُشّ ُابحاتُالجاللُوفت ُبابُالوصالُأعرضتمُياُأهلُالّنفا ...
146ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر6ُ شهرالردرة3ُُ
ُ
ُصَبعُالرَدسُومسَتورةُ إمَنُُ...ُقلُياُقومُهذهُلنايحةُالمصتومةُالمحتومةُاّلتيُكانَ ُمرقومَةُ ُ

قَََديمُوفيهَََاُقََّدرناُمرَََاديرُأهَََلُالّسَََمواتُُحجَََبُالفيَََبُوقََدُنّزلَََ ُبالفضَََلُمَََنُلََدنُمرتَََدرُ خلََ ُ
عّمَاُخلَ ُويصلََ ُإنُُولَنُيعجَزهُأمَرُ ُلَمُاألّولَينُواآلخَرينُلَنُيعَزبُعَنُعلمََهُشَيءُ واألرضُوعُِ

األخَََر ُوبسَََطناُيَََدُاالقتَََدارُعلَََىُكَََّلُمَََنُفَََيُالّسَََمواتُُةُ أنَََتمُمَََنُالعَََارفينُقَََلُقَََدُجائَََ ُكَََرُّ
اُماتَ ُالّطورّيَونُظهرناُمنُاّرناُاألع مُعلىُالصل ُالصال ُار اُأقّلُعّمَاُيحنَىُإذُ واألرضُوأ

ىُظلََلُالبرهََانُعنََدُمطلََعُهََذاُالّنََورُالحمََراءُعلََىُبرعََةُالّسََيناءُوكََذلوُجََاءُجمََالُالََّرحمنُعلََ
ُوقضيُاألمرُمنُلد ُهللاُالعزيزُالحكيم...

181ُمنتصباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُص
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر1ُ ةُشهرالردُر4ُ
ُ
ركُالم لََومُمََنُشََطرُالّسََجنُويبّشََركُبمََاُنََّزلُلََوُمََنُالرلََمُاألعلََىُافََرحُوقََلُلََوُ...ُيََذكُ

الحمدُياُمالوُاألاماءُأن ُاّلذيُأظهرتُنفسوُلحيَوةُالعَالمُودعَوتُالكَّلُإلَىُمشَر ُالعطَاءُإّنُ
ََذينُأعرضََواُأولََّوُلََيوُلهََمُننََيبُمََنُهََذاُالبحََرُاألع ََمُيشََهدُبََ ذلوُأّمُالكتََابُفََيُأعلََىُاّل

أقبَلُإليَهُفَيُيَومُفيَهُزّلَ ُاألقَدام...ُااَتمعُالّنَداءُُتوّجَهُإلَىُوجَهُهللاُولرلَبُ ُالمرام.ُطوبىُلوجهُ 
مََنُمشَََر ُُمََنُاََدرةُالمنتهََىُخلََ ُقلَََزمُالكبريََاءُإّنََهُالُإلََهُإاّلُأنََاُالمرتَََدرُالمصتََار.ُقََدُجََّ ُُ

ََهُمََنُأصََحابُُا،يرََانُبرايََاتُالعرفََانُمََنُالّنََاسُمََنُأقبََلُومََنهمُمََن ََذيُأعََرضُإّن أعََرضُواّل
ُالّنار...

111ُ،ُص2آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر8ُ شهرالردرة5ُُ
ُ
اُوأنطرنَيُبَذكرهُإذُكنَ ُصَامت اُوأظهرنَيُبعَدُ…ُُ تباركُاّلذيُأقامنيُعلىُاألمرُإذُكنَ ُقاعَد 

الرّيَوم.ُوإذُقمنَاُنادينَاُالكَّلُنفسيُنشهدُأّنهُلهوُالمرتدرُعلىُماُيشاءُوهوُالمهيمنُُماُكن ُااتر ا
اُشّر ُالّسماءُوزلزل ُاألرضُومّرتُالجبالُوناد ُلسَانُالع مَةُالملَوُهللُالواحَدُالفَردُإلىُهللاُإذُ 

ناُالعََالمُمََاُأمرنََاُبََهُعلََىُشََكنُمََاُمنعتنََاُاََيوفُاآلفََا ُوالُنعََا ُأهََلُالعزيََزُالمحبََوب.ُوأاََمعُ 
خَذُاالضَّطرابُاَكانُاألرضُإاّلُمَنُشَاءُهللاُكَذلوُالّنفا ُتعالىُهللاُمالَوُالملَوُوالملكَوت.ُقَدُأ

رحيَََ ُالَََوحيُعلَََىُشَََكنُأنفرَََواُُقضَََيُاألمَََرُولكَََّنُالرَََومُالُيفرهَََون.ُقَََدُأخَََذُالمصلنَََينُاَََكرُُ
مُولكََّنُالّنََاسُدَُأرواحهََمُلهََذاُاالاََمُاّلََذيُبََهُأنََارُالوجََود.ُقََدُاشََتعلُالعََالمُمََنُكلمََةُمالََوُالِرََ

ُ…أكثرهمُالُيعلموُن
181ُ،ُص2آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر9ُ شهرالردرة6ُُ
ُ
والُيََزالُيكََونُكمََاُكََان،ُقََدُُنشََهدُأّنُالُإلََهُإاّلُهََوُلََمُيََزلُكََانُولََمُيكََنُمعََهُمََنُشََيءُ …ُُ

والّطلَبُُه،ُالّسَبيلُمسَدودُ نهَانرطعُالّسَبيلُإلَىُعرفَانُذاتَهُوقنَرُالَّدليلُعَنُالبلَوغُإلَىُإدراكُك
عَنُذكََرُدونَهُوالمسَتفنيُعَنُوصََ ُمَاُاَواه،ُقَدُأراََلُُدليلَهُآياتَهُوظهََورهُإثباتَهُالفنَيُُّمَردودُ 

الّراََلُوأنََزلُالكتََبُوجعلهََمُم ََاهرُآياتََهُومطََالعُأاََمائهُوصََفاتهُليشََهدّنُالكََّلُبمََاُشََهدُلذاتََهُ
ََا،ُوقََدُ اُقّيوم  ََاُأبََد  اُوتََر اُدائم  اُفََرد  اُأحََد  ََاُواحََد  قبََلُخلََ ُاََمائهُوأرضََهُبكّنََهُالُإلََهُإاّلُهََوُكََانُإله 

مَنُذلََوُالمرََامُاألاَنىُواألفََ ُاألبهََى،ُُلّسََبلُإّنََهُلبَالمن رُاألعلََىُوينطََ انتهَ ُالّراََلُبهَاديُا
طَوبىُلكَمُبمَاُفََزتمُفَيُهَذاُالعيََدُاألع َمُبصلَعُالعرفَانُوآمنََتمُبَرّبكمُالَّرحمنُوبمََاُجَاءُبَهُفصََرُ

ُاألكوانُوالطانُا،مكانُاّلذيُبهُجّددتُاألديانُومّرتُنفحاتُالففرانُعلىُأهلُالعنيان...
81ُ،81ُ،ُص3 لّالئُالحكمةُ
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر11ُ شهرالردرة1ُُ
ُ
لُبهَََاُبََينُالبرّيََةُإّنَََهُلهََوُالمفّنََلُالحكَََيم.ُوجعلهََاُخمَََرُ...ُتبََاركُاّلََذيُأنَََزلُالكلمََةُوفنََُ

الحيََوانُألهََلُا،مكََانُوكََوثرُالبرََاءُلمََنُفََيُالّسََمواتُواألرضََين.ُإّنُاّلََذيُفََازُبهََاُقََدُفََازُبمََاُ
تكبرُإّنَهُمَنُأهَلُالصسَرانُيشَهدُبَذلوُلسَانُالَّرحمنُفَيُهَذاُالمن ََرُااَأرادُمَوالهُالكَريم،ُواّلَذيُ

لَ ُالّنعمَةُطَوبىُلمَنُأقبَلُوأوض ُالّسبيلُوتّم ُالحّجَةُوكمُالمنير.ُقلُهذاُيومُفيهُظهرُالّدليل
ّنهُيسب ُأمرُهللاُقلُالُونفسهُالحَّ ُإّنَهُلهَوُالمرتَدرُعلَىُللفافلين.ُمنُالمشركينُمنُظّنُأُلُ ووي

ابر ُقدرتهُالعالمين.ُيفعلُفيُالملَوُمَاُيشَاءُيعطَيُويمنَعُإّنَهُلهَوُالمرتَدرُالرَدير.ُماُيشاءُقدُ
ََذينُكفََرواُاََوفُيََرونُأنفسََهمُفََيُعََذابُ  ََاُنشََكرُهللاُفََيُكََّلُاألحيََانُُقََدُضََّلُاََعيُاّل ألََيم.ُإّن

وننَبرُفيمَاُوردُعلينَاُفَيُهَذاُالّسَبيلُالمسَتفيم.ُونحكََمُبَينُالصلَ ُكيَتُنشَاءُونَدعوهمُإلَىُمََاُ
فَيُاآلخََرةُواألولَىُإّنَهُلهََوُالّشَاهدُالعلََيم.ُكَنُذاكَر اُبااََميُوناطر َاُبهَذاُالََّذكرُاّلَذيُمنََهُُيَنفعهم

ُظهرُكّلُأمرُحكيم.
184ُ،185ُ،ُص2آثارُقلمُأعلىُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 242 

ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر11ُ شهرالردرة8ُُ
ُ
مرتََابُوالُُ...ُقََلُيََاُقََومُالُيمََنعكمُالََّدنياُوزخرفهََاُوالُيسََّدكمُمََاُنََّزلُعلََيكمُمََنُكََّلُمتكّبََرُ

تصافواُعنُاّلذينُماُاَّلطهمُهللاُإالُعلَىُأبَدانكمُفَيُأّيَامُمعَدودةُليبلَوكمُأّيكَمُكَانُفَيُالملَوُمَنُ
ومرََََدار،ُُصَََّبار،ُومَََاُنَََّزلُكََََّلُذلَََوُعلَََيكمُإاّلُبمَََاُقَََّدرُفََََيُلَََوحُمحفَََو،ُعلَََىُقَََدرُ ُمنَََطبرُ 

هللاُوخََافواُعََنُاّلََذيُوايمضََيُكّلمََاُمّسََتكمُمََنُالرضََاياُأقََّلُمََنُأنُترتََّدُإلََيكمُاألبنََار،ُاّترََواُ
ّلُعّمََاُأحََدُفَيُأمَرهُيفعَلُمََاُيشَاءُوالُيسَُكَانُمرتَدر اُعلَيكمُوعلََىُأرواحكَمُوأجسَادكمُوالُيمنعَه

َََذينهمُصَََبرواُفَََيُاألرضُفسَََوفُيجَََزيهمُهللاُأحسَََنُجَََزاءُ شَََاءُوهَََوُالعزيَََزُالمصتَََار،ُقَََلُإّنُاّل
ر،ُقلُيَاُقَومُهَذهُناقَةُهللاُوأقطاُعنُكّلُأشطارُ ُونُفيُكّلُحينُ ويركبونُعلىُبرا ُالحمراءُويمرُّ

اّلََذيُتحيََىُبََهُاألرواحُواألبََدانُويََاُفيكمُمََنُلََبنُسََترعََىُمََاُأنبََ ُهللاُلهََاُفََيُأرضُالفََردوسُوت
وهاُبسََوءُأنفسََكمُوالُتّتبعََواُهََواكمُفََاّتبعواُاّلََذيُيََدعوكمُإلََىُهللاُثََّمُاذكََروهُفََيُقلََوبكمُقََومُالُتمّسََ

ُفيُالّلياليُواألاحار...
11ُُ،11،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُتشرينُالّثاني/نوفمبر12ُ شهرالردرة9ُُ
ُ
الفيبُوالّشهودُأنُافرحواُفيُأنفسكمُثّمُااتبشرواُفيُذواتكمُبمَاُظهَرُليَلُاّلَذيُ...ُأنُياُمألُُ

قَدير...ُُنُمرتَدرُ لَدفيهُحشرتُاألكوارُودّورتُاألدوارُوبعث ُالّلياليُواألنهارُوميراتُاألمَرُمَنُ
تضََاءُمنَهُكَّلُاألّيَامُوالُيعرَلُذلََوُإاّلُكَّلُمَوقنُبنَيرُوقَدُطافََ ُفيَاُبشَر ُلهَذاُالّليَلُاّلَذيُاا

يمُوفيَهُّزيَنُكَّلُالجنَانُبطَرازُنسَكَةُوالَّروحُبكبَاري ُالكَوثرُوالتُّفيُحولهُلياليُالردرُونّزلَ ُالمالئ
يهُابر ُالّرحمةُكّلُالعالمين...ُفيَاُحّبَذاُمَنُهَذاُفهللاُالمرتدرُالعزيزُالمّنانُوبعث ُكّلُماُكانُُو

لدُمَنُلَمُيلَدُولَمُيولَدُفجرُاّلذيُفيهُااتو ُجمالُالردمُعلىُعراُاامهُاألع مُالع يمُوفيهُوُُال
يتفّموُفيُبحرُالمعَانيُمَنُهَذاُالبيَانُوينَلُإلَىُلَّالئُالعلَمُوالحكمَةُاّلتَيُكّنَزتُُفطوبىُلمن

ُ.فيُكلماتُهللاُالملوُالمتعاليُالمرتدرُالرديرُفياُحّبذاُلمنُيعرفُويكونُمنُالعارفين..
48ُ،51ُراالةُاألّيامُالّتسعة،ُص
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر13ُ شهرالردرة11ُُ
ُ
والُتّتبعَََواُاّلَََذينُأعرضَََواُعَََنُوجَََهُبَََهُأنَََارُملكَََوتُهللاُالعزيَََزُُ...ُيَََاُمَََألُاألرضُخَََافواُهللاُ

منُندائيُارتفعُالّنَداءُمَنُمكمَنُالكبريَاءُولكَّنُُوالع يم.ُتاهللُمنُحركةُقلميُتحّركُالرلمُاألعلىُ
.ُإّيَاكمُأنُتمَنعكمُالنّاسُأكثرهمُمنُالفافلين...ُقلُياُمألُالفرقانُقدُأتَىُالَّرحمنُبسَلطانُمشَهود

قَلُيَاُُهللاُمالوُالفيَبُوالّشَهود.ُهوائكمُخذواُماُأمرتمُبهُمنُلد ُأشّوناتُالصل ُعنُالحّ ُدعواُ
لبحََرُويبّشََرُالكََّلُمََألُا،نجيََلُقََدُفََت ُبََابُالّسََماءُوأتََىُمََنُصََعدُإليهََاُوإّنََهُينََاديُفََيُالبََّرُوا

كمُفااَََ ُالوعََدُوهََذاُهََوُالموعََود...ُإنُيََكتبهََذاُالّ هََورُاّلََذيُبََهُنطََ ُلسََانُالع مََةُقَََدُأتََىُ
ينُدعَوهُورائكَمُمربلَينُإلَىُهللاُالعزيَزُالمحبَوب.ُاَوفُتنتشَرُألَواحُالّنَارُفَيُالَّديارُبكتابُالّسجُّ

ُكذلوُيصبركمُمنُعندهُعلمُماُكانُوماُيكون...
25ُ،26ُص،2ُمُأعلىُ آثارُقل
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر14ُ شهرالردرة11ُُ
ُ
هُإاّلُاََبحانُاّلََذيُأظهََرُالكلمََةُبسََلطانُمََنُعنََدهُإّنهََاُتنطََ ُبََينُأهََلُا،مكََانُإّنََهُالُإلََ…ُُ

ََان،ُلََوُيتُو ََهُالََّرحمنُبََالّروحُّجََهََوُالعزيََزُالمّن هُإليهََاُأحََدُبََكذنُالفطََرةُليطيََرُإلََىُهََواءُمحّبََةُرّب
لألبََرارُبهََاُفّنََلُبََينُالمربََلُوالمعََرضُُنُأعََرضُعََنُالمصتََارُونََورُ َمََِلُُلُإّنهََاُلنََارُ والّريحََان،ُقََ

وإّنهَََاُلميَََزانُاألعمَََالُوإّنهَََاُلنَََراحُاألمَََرُلمَََنُفَََيُالّسَََمواتُواألرضُوكَََوثرُالحيَََوانُلمَََنُفَََيُ
ا،مكان،ُطوبىُلمنُأقبلُإليهاُوتمّسَوُبهَذاُاالاَمُاّلَذيُجعلَهُهللاُمهيمن َاُعلَىُاآلفَا ،ُقَدُرلبَ ُ

اَرار،ُقَدُأخَذناُاّلَذينهمُكفَرواُبَاهللُواُبكّيَامُهللاُاّلتَيُفيهَاُأشَر ُاألمَرُمَنُأفَ ُاألشروةُاّلذينهمُكفُر
مََنُلََّدناُومََنهمُمََنُأهلكنََاهُُوظلمََواُبمطََالعُالََوحيُإّنُرّبََوُشََديدُالعرََاب،ُمََنهمُمََنُأخََذناهُبرهََرُ 

يَبُومنهمُمنُأررقناهُفيُالبحرُومنهمُمنُخسفناُبهُاألرضُومَنهمُمَنُأحرقنَاهُبلهُواحدةُ ُبنيحةُ 
الّنَََارُومَََنهمُمَََنُأمطرنَََاُعليَََهُاألحجَََارُكَََذلوُنّزلنَََاُقننَََهمُفَََيُاأللَََواحُإّنُرّبَََوُلهَََوُالعزيَََزُ

ُ…العاّلم
96ُ،91ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 246 

ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر15ُ شهرالردرة12ُُ
ُُ
قََدُظهََرتُالعالمََاتُوبََرزتُالبّينََاتُوأتََىُالموعََودُبااََمهُالمهََيمنُالرّيََوم.ُإّنََهُلهََوُالكنََزُ…ُُ

األمَمُإلَىُهللاُمالَوُالرَدمُولكَّنُالّنَاسُهَمُُنُُونُوالّسّرُالمكنونُقَدُظهَرُمَنُأفَ ُالعَالمُويَدُ المصُز
الُيسَمعونُنََداءُهللاُوالُيَرونُمرامَهُالمحمَود.ُطََوبىُُالُيسَمعون.ُقَدُرشَتهمُأهََواكهمُعلَىُشَكنُ 

َََاُألهَََلُا،نشَََاءُاّلَََذينُأنكَََرواُنعمَََةُهللاُبعَََ دُإنزالهَََاُلكَََمُيَََاُأهَََلُالبهَََاءُبمَََاُخَََرقتمُاألحجَََابُررم 
واّتبعَواُمََاُعنََدهمُمَنُاألوهََامُوالّ نََون.ُإّنََاُنَريهمُأفََ ُاليرََينُوهََمُيعرضَونُعنََهُونسََمعهمُهََديرُ
الورقاءُوهمُالُيستمعون.ُقدُيذّكرهمُقلمُالوحيُفيُكّلُاألحيانُوهَمُالُيتَذّكرون.ُيّتبعَونُالجهَالءُ

عونُالعلَمُوبَهُيمَينُعَنُالّشَمالُيَدُّّنهَمُالُيفرهَون.ُإّنُاّلَذينُالُيمّيَزونُالإونهمُبالعلمَاءُأالُويسمُّ
أُمَنكمُجَوارحكمُوأركَانكمُتب َُرُرعانُ ُومالوُا،بدانُأنتمُهمجُ ااتكبرواُعلىُالحّ ُعاّلمُالفيوب.ُقلُ

ُ…وأنتمُالُتشعروُن
181ُ،ُص3آثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر16ُ شهرالردرة13ُُ

ُ
عََدلُوالّترََىُيمََنعهمُعََنُالبفََيُوالفحشََاءُلعََّلُيفرهََونُويََكمرُالّنََاسُبالُكتََابُنََّزلُبََالحّ ُلرََومُ ُ

الّناسُهَمُينتبهَونُقَلُيَاُقَومُأنُاعملَواُمَاُأمَرتمُبَهُفَيُاأللَواحُوالُتّتبعَواُظنَونُالمفسَدينُاّلَذينُ
يرتكبَََونُالفحشَََاءُوينسَََبونهُإلَََىُهللاُالمرَََّدسُالعزيَََزُالمنيَََعُقَََلُإّنَََاُقبلنَََاُالّضَََّراءُوالبكاَََاءُلتنزيَََهُ

نُالمتفّكرينُتاهللُمنُتفّكَرُمَنُضَّرناُليَذوبُمَنُنَارُالحَزنُورّبَوُعلَىُلكمُالُتكونّنُمُأنفسكمُما
مَاُأقَولُشَهيدُإّنََاُحملنَاُالباليَاُلتطهيََرُأنفسَكمُوأنَتمُمَنُالفََافلينُقَلُينبفَيُلكََّلُمَنُتشَّبمُبهََذاُ

اُعّماُيكرههُأهلُالمَإ األعلَىُكَذلوُقضَيُاألمَرُمَنُلَدنُرّبَوُاألبهَىُفَيُُالّذيلُبكنُيكونُمرّدا 
لكَمُالُتفرهَونُمَاُنَّزلُمَنُلَدنُُعونُحّبَيُوترتكبَونُمَاُيحَزنُبَهُقلبَيُمَاحُالمبينُقلُأتدُّهذاُالّلُو

يكمُفَََيُأعمَََالكمُإذاُوجَََدناُمنهََاُالّرائحَََةُالمرّداَََةُالطّيبََةُننَََّليُعلَََيكمُوبَََذلوُعلََيمُحكَََيمُإّنَََاُنََرَُ
متَينُإّيَاكُينط ُلسانُأهلُالفردوسُبذكركمُوثنائكمُبينُالمرَّربينُتشَّبمُبَذيلُهللاُوتمّسَوُبحبلَهُال

ََغُمََاُأُُ مََرتُبََهُفََيُالّلََوحُولََوُيعتََرضُعليََوُأنُيمنعََوُضََجيجُاّلََذينُكفََرواُبهََذاُالّنبََكُالع ََيمُبّل
ُّنهمُمنُالفائزين.إال بادُإّنُرّبوُلهوُالروّيُالحايبُوالبهاءُعليوُوعلىُمنُمعوُمنُأحّبائيُأالُ

191ُمنتصباتيُأزُآثارُحضرتُبهاءُهللا،ُص
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ُ
ُلّثاني/نوفمبرتشرينُا11ُ شهرالردرة14ُُ
ُ
فسبحانوُهللاُمنُهذاُالصيحُالّناريُوهذاُالحبلُالّرّباني،ُمَّرةُأشَاهدُأّنَهُنَارُألّنُبهَاُتحتَر ُ…ُُ

قلََوبُالمصلنََين،ُومََّرةُأشَََاهدُبكّنََهُأريََاحُألّنُبَََهُاهتََّزُأفََّدةُالموّحََدين،ُوفَََيُوقََ ُي هََرُمنَََهُ
ُهذاُالّروحُالمتحّركُالّلميع.ُذبُمنهاُقلوبُالعاشرين،ُفسبحانُهللاُمنتَُجُ صوتُككّنهُنفماتُتُُ

ُ
مَََاءُالحيَََوانُمَََنُكَََوثرُفمَََيُكمَََاُاَََترتُشَََموُالحيَََوانُخلَََ ُشَََعري،ُأيُفَََيُُأظهَََرتُُ…ُُ

فو ُكَّلُنَور،ُكَذلوُُوباطنهُنور اُعلىُنورُ ُظلماتُشعريُأخفي ُأنوارُجماليُليكونُظاهرهُظلمةُ 
ُمصتار.الظهرُاألارارُمنُقلمُ

16ُ،11ُ،ُص3لّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُالّثاني/نوفمبر18ُ ُُشهرالردرة15ُ

ُ
يََاُمََألُاألرضُاعلمََواُأّنُأوامََريُاََر ُعنََايتيُبََينُمبََاديُومفََاتي ُرحمتََيُلبرّيتََيُكََذلوُ…ُُ

حَالوةُالبيَانُاّلَذيُظهَرُمَنُفَمُمشَّيةُُنّزلُاألمرُمنُاماءُمشّيةُرّبكمُمالوُاألديَانُلَوُيجَدُأحَدُ 
لمشََرقةُمَََنُأفَََ ُاأمَََر اُمََنُأوامَََرهُليثبََ ُُاالََّرحمنُلينفَََ ُمََاُعنَََدهُولََوُيكَََونُخََزائنُاألرضُكّلهَََ

ُ…العنايةُواأللطاف
3ُس،ُصالكتابُاألقد
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر19ُُشهرُالردرة16ُ
ُ

لكَمُعّمَاُعملَتمُُنُهَذاُخيَرُ ...ُقلُياُقومُدعَواُمَاُعنَدكمُثَّمُادخلَواُفَيُظَلُرّبكَمُالَّرحم
والُُلَََوُاألاَََماءُوالنَََفات،امُهللاُماأّيَََنفحَََاتُون.ُخَََافواُعَََنُهللاُوالُتحرمَََواُأنفسَََكمُمَََنُأوُتعملَََ

فوهََاُعََنُمرّرهََاُاّترََواُهللاُوكونََواُمََنُاّلََذينهمُيّترََون.ُقََلُيََاُقََومُهََذهُيََدُهللاُتبََّدلواُكلمََةُهللاُوالُتحرُِّ
مواتُواألرضُبحيَََمُالُالتَََيُلَََمُتَََزلُكانَََ ُفَََو ُأيَََديكمُإنُأنَََتمُتعرلَََون.ُوفيهَََاُقَََّدرناُخيَََرُالّسَََ

ُمطلعُالصيرُومصزنهُفيماُكانُوماُيكون...ُإاّلُوقدُي هرُمنهاُكذلوُجعلناهاُي هرُمنُخيرُ 
14ُصُكتابُمبين،ُاورةُالهيكل،
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر21ُُشهرُالردرة11ُ
ُ

عنَدهُُالبيَانُيشَهدُبَذلوُمَنُالكتَابُلَوُأنَتمُتعلمَون.ُوأتَىُأمُُّلُأمُّ...ُقلُهذاُيومُفيَهُنَزُّ
وتفََردُهُأنََارُأفََ ُالعرفََانُاّترََواُالََرحمنُوالُتعرضََواُعََنُالََذيُبََُانلََوحُمحفََو،.ُقََلُيََاُمََألُالبيََ
لُالبيَانُلَذكريُوالكتَابُمُالفيوب.ُتاهللُقدُنزُّعالُُّهُالُإلهُإالُهوُالح ُّالعندليبُعلىُاألرنانُإنُّ

الاََميُواأللََواحُلهََذاُاألمََرُالمحتََوم.ُقََلُالُتمنعنََيُضوضََاككمُوالُضوضََاءُمََنُعلََىُاألرضُ
ُمُيشَهدُبَذلوُعملَيُونَدائيُولكَنُّأناديُأمامُوجَوهُالعَالمُوأنطَ ُبمَاُأمَرتُبَهُمَنُلَدنُمالَوُالرَد

بعُالذينُنرضواُميثَا ُهللاُوعهَدهُوكفَرواُاُوالُتتُّةُمنُلدنُّالرومُالُيفرهون...ُقدُأتىُالكتابُخذهُبروُّ
ََُأقبََلُإليََهُفََيُيََومُ ُهُإلََىُهللاُولرلََبُ توّجََُبمََاُنََزلُمََنُلََدنُمرتََدرُعََالم...ُطََوبىُلوجََهُ   ُفيََهُزّل

ُاألقدام...
111ُ-169،ُص2ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر21ُُشهرُالردرة18ُ
ُ

مَنُالمفسَدين،ُفَاتبعواُأمَرُُ...ُقلُياُقومُاترواُهللاُوآمنواُبهُوالُتصتلفواُفيُأمرهُوالُتكوننُّ
بعََواُالََذينُنبََذواُكتََابُواُلهََاُاََاجدين،ُوالُتتُّرُ هللاُوهََاجرواُإليََهُبرلََوبكمُوإذاُاََمعتمُآيََاتُالََروحُُخََ

معوهُوهَمُفَيُواديُالشَركُلسَائرين،ُقَلُيَاُقَومُقَدُأتَىُأمَرُهللاُعلَىُهللاُوراءُظهورهمُككنهمُماُا
وحُوالمالئكَََةُفَََيُحولَََهُوأشَََرق ُشَََموُالجمَََالُوطلَََعُالوجَََهُعَََنُخلَََ ُالحجَََابُرمَََامُمَََنُالَََرُّ

وحُوأنَتمُعلَىُفَرااُيفرحَونُبفَرحُهللاُويسَتجذبونُمَنُنفمَاتُالَرُُّمبين،ُوالمامنونُحينَّذُ ُبسلطانُ 
امُوالُتحرمَََواُأنفسَََكمُعَََنُثمَََراتُالفَََردوسُوالُرفواُقَََدرُتلَََوُاألّيَََالففلَََةُلراقَََدين،ُقَََلُيَََاُقَََومُفَََاع

فكمُراَََاالتُربَََهُدكمُبَََالروحُويَََبلُِّمَََنُالفَََافلين،ُهَََذاُمَََاُيننَََحكمُالعبَََدُفَََيُكتابَََهُويايَََُِّنَُّتكَََونُُ
ُزيزُالمنير...عركمُبذكرُهللاُالويذكُِّ

24ُُ-23ُصُ،3ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر22ُُشهرُالردرة19ُ
ُ

اُإلَىُالعَالمين،ُولَوُلَمُيكَنُنَاظرُ ُوُوربُِّهذاُلفتىُأنف ُروحهُهللُربَُِّ..ُقلُتاهللُالح ُإنُّ.
َََ لعَََواُذينهمُاطُّلُأيَََديُمَََنُيرتلَََهُفَََيُاَََبلُهللاُالمهَََيمنُالعزيَََزُالرَََدير،ُقَََلُإنُاّلَََحكَََمُالكتَََابُليربِّ

منََافرين،ُالُولََوُيجتمََعُعلََيهمُكََلُ ُمكََينُلََنُيصََافواُمََنُأحََدُ ُبمواقََعُاألمََرُمََنُلََدنُاََلطانُعََزُّ 
َاُلمَوالهمُالرَديم،ُويشَتاقونُالرزايَاُكاشَتيا ُالرَُّحينُينت َرونُالباليَاُحب َُوفيكلُِّ هُضَيعُإلَىُثَديُأمِّ

منيَعُُرُلهَمُفَيُرضَوانُقَربُ دُِّوكفىُباهللُعلَىُمَاُأقَولُشَهيد...ُفَهللاهللاُلَوُيعرفَونُأحبَاءُهللاُمَاُُقَ
وُبماُالتفتواُإلَىُزخَارفُالملَوُولَذاُوحين،ُولكنُاحتجبواُعنُذلُآنُ ُليفدونُأنفسهمُوأموالهمُفيكلُّ

اُيَاُإلهَيُفَارزقهمُمَنُخمَرُفضَلوُمبَين،ُإذُ ُهَذاُلففلَةُ ُينعبُعلَيهمُالباليَاُفَيُاَبلُبَارئهمُوإنُّ
وُتهمُعلَىُحبَِّع َيم،ُثَمُثبَُِّهَذاُلفضَلُ ُىُالُيشتفلواُبفيركُوالُيرربواُإلَىُدونَوُوإنُّوإفضالوُحتُّ

رُلهَمُمَنُلَدنُعونُفَيُأنفسَهمُمَاُالُقَدُِّواءُالففلَةُويَدَُّكَونُفيهَذينهمُيتحرُّبحيمُالُيلتفتونُإلَىُاّلَ
ُخبير...ُحكيمُ 

8ُُ-1ُصُ،3ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر23ُُشهرُالرول1ُ
ُ

َََمُكَََمُالَََرُّعَََراُربُُّ...ُأنُادخلَََواُيَََاُقَََومُمنَََرُا،يرَََانُمرَََرُّ حمنُهَََذاُمَََاُيَََكمركمُبَََهُقل
تصتلفََونُومََنُالمشََركينُمََنُكفََرُفََيُنفسََهُُمََنُعنََدهُعلََيكمُإنُأنََتمُفََيُأمََرهُالُبحانُفضََالُ الّسََ

واُوإذاُفَيُالنَارُهَمُوقامُبالمحاربةُوقالُهذهُاآلياتُمفترياتُكذلوُقالواُمنُقبلُال بَادُالَذينُمَضَ
َُلكمُبماُيصر ُمنُأفواهكمُإنُكان ُاآليَاتُمفتريَاتُفبَكيُُّيستفيثونُقلُويلُ  ةُآمنَتمُبَاهللُفَكتواُحجَّ

نَاتُكفَرواُبهَاُوإذاُرأواُمَاُعجَزتُعَنُا،تيَانُبمثلهَاُلَيهمُآيَاتُبيُِّلناُعبهاُإنُأنتمُتفرهونُكلماُنزُّ
َُالور ُقالواُهذاُاحرُ ُكلُ  ةُالفرقَانُحَينُالَذيُماُلهاالءُالرومُيرولونُماُالُيعلمَونُكَذلوُقالَ ُأمَّ

منكَرونُومنعَواُالنَاسُعََنُالحضَورُبَينُيَديُجمَالُالرَدمُواألكَلُمََعُُهَمُقَومُ أتَىُهللاُبَكمرهُأالُإنَُّ
ونهمُعََنُاََبيلُهللاُالمهََيمنُاسُويضََلُ هََمُيسََحرونُالّنََوقََالُقائََلُمََنهمُالُترربََواُهََاالءُإنُّأحبائََهُ
ُالريوم...

21ُصُُ–كتابُمبينُ،ُاورةُالهيكل
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر24ُُشهرُالرول2ُ
ُ

ُ ُبكنوارُ... ُالكليم ُفاز ُفيه ُيوم ُوشربُهذا ُالردحُاّلذيُبهُالرديم زاللُالوصالُمنُهذا
اديُمنُالملكوتُإّنُالّطورُيطوفُحولُمطلعُالّ هورُوالّروحُينلُتاهللُالحّ ُاّجرتُالبحورُق

ُيلّمُوه ُأبناءُالفرور.ُهذا ُيا ُوتعالوا ُأتىُللرائهُوصاحُالُامُهللاُشوقُ فيهُارنُكُوُوما ّنهيونُقد
ُظهرُماُهوُالمكتوبُفيُألواحُهللاُالمتعاليُالعزيزُالمحبوب...ُوالوعدُ

23ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر25ُُالرولشهر3ُُ
ُ

فيُلوحُهللاُكذلوُُانهيُ ُاأنُيشتريُعبدُ ُبيعُا،ماءُوالفلمانُليوُلعبدُ قدُحّرمُعليكمُُ...ُ
كّلُأرّقاءُلهُوأداّلءُُأنُيفتصرُعلىُأحدُ ُ.ُوليوُألحدُ امسطورُ ُنُاألمرُمنُقلمُالعدلُبالفضلكا

.ُزّينواُأنفسكمُبطرازُاألعمالُوالذيُفازُايمُ حكُعلىُأّنهُالُإلهُإاّلُهوُإّنهُكانُعلىُكّلُشيءُ 
.ُاننرواُمالوُالبرّيةُباألعمالُابالعملُفيُرضاهُإّنهُمنُأهلُالبهاءُقدُكانُلد ُالعراُمذكورُ 

الحسنةُثّمُبالحكمةُوالبيانُكذلوُأمرتمُفيُأكثرُاأللواحُمنُلد ُالرحمن.ُإّنهُكانُعلىُماُأقولُ

نهيتمُعنهُفيُكتابُكانُفيُاراد ُهذاُماُُانفسُ ُُيرتلُنفو ُوالُعلىُأحدُ ُ.ُالُيعترضُأحدُ اعليمُ 
ُ...اقدُكانُلد ُالعراُكبيرُ ُهذاُخطكُ ُنَُّمنُعندهُإهللاُبروحُُ.ُأترتلونُمنُأحياهاالعّزةُمستورُ 

21ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر26ُُشهرُالرول4ُ

ُ
ُبالّروحُوالّريحانُأّنُهللاُأحّبُالوصلُوالوفا ُوأبفيُالفنلُوالّطال ُُ ُقوم ُيا عاشروا

ُأقولُشهيدُ  ُالعملُالّطيبُوكانُهللاُعلىُما ُيبرىُهو ُياُالعمريُايفنىُمنُفيُا،مكانُوما .
.ُإّياكمُاشفيُ ُامباديُأصلحواُذل ُبينكمُثّمُااتمعواُماُيننحكمُبهُالرلمُاألعلىُوالُتّتبعواُجّبارُ 

ُالّنراحُالذيُقبلكمُاتُُّاكمُالّدنياُكماُرّرتُقومُ أنُتفّرنُّ ُاالكواُهذا نُكابعواُحدودُهللاُواننهُثّم
ُممدودُ  ُالصل ُلد ُالحّ ُابالحّ  ُالّترو ُأولّوُمنُخيرة ُوالفو ُواّتصذوا ُالبفّي ُالذينُنبذوا ُإّن .

ُ...ايذكرهمُالمألُاألعلىُوأهلُهذاُالمرامُالذيُكانُباامُهللاُمرفوعُ 
21ُُُ-21ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُرينُالثاني/نوفمبرتش21ُُشهرُالرول5ُ
ُ

لُالّنَاموسُاألكبََرُفََيُالمن َرُاألنََورُوظهََرُكَّلُأمََرُمسََتترُ...ُيَاُمعشََرُالملَوكُقََدُنََزُُّ
محتَوم.ُيَاُمعشَرُالملَوكُُذيُبهُأتَ ُالسَاعةُوانشَّ ُالرمَرُوفّنَلُكَّلُأمَرُ منُلدنُمالوُالردرُالُّ

ُلرّيَوم.ُإّيَاكمُأنُيمَنعكمأنتمُالمماليوُقدُظهرُالمالوُبكحسنُالّطرازُويَدعوكمُإلَىُنفسَهُالمهَيمنُا
الفرورُعنُمشر ُالّ هَورُأوُتحجَبكمُالَّدنياُعَنُفَاطرُالّسَماءُقومَواُعلَىُخدمَةُالمرنَودُالَذيُ

تََاهللُالُنريََدُأنُنتنََّرفُفََيُُاُكََانُومََاُيكََون.مََنُعنََدهُوجعلكََمُم ََاهرُالرََدرةُلمََُخلركََمُبكلمََةُ 
ملكََََوتُاألاََََماءُلََََوُأنََََتمُممَََالككمُبََََلُجّنََََاُلتنََََّرفُالرلََََوب.ُإّنهََََاُلمن ََََرُالبهََََاءُيشََََهدُبََََذلوُ

تفرهون...ُدعواُالبيوتُثّمُأقبلواُإلىُالملكوتُهذاُمَاُيَنفعكمُفَيُاآلخَرةُواألولَىُيشَهدُبَذلوُمالَوُ
ُالجبروتُلوُأنتمُتعلمون...

24ُُ–23ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر28ُُشهرُالرول6ُ
ُ

فَََيُشَََاطّهُُلمَََنُااَََتررُّانشَََعبُبحَََرُالرَََدمُمَََنُهَََذاُالبحَََرُاألع َََمُفطَََوبىُ...ُقَََلُقَََدُُ
كَلُالمرََّدسُاألبهَىُرنََنُالرََدسُين.ُوقََدُانشَعبُمََنُاََدرةُالمنتهَىُهََذاُالهيويكَونُمََنُالمسَتررُّ

لمََنُااََت ّلُفََيُظّلَهُوكََانُمََنُالّراقََدين.ُقَلُقََدُنبََ ُرنََنُاألمَرُمََنُهََذاُاألصََلُالََذيُُاّ َفهني
لىُمََنُهََذاُالّنََنعُمرََامُأحََاحُكََّلُالوجََودُفتعََاضُالمشََيّةُوارتفََعُفرعََهُإلََىُااََتحكمهُهللاُفََيُأُر

المتعاليُالمباركُالعزيزُالمنيع...ُقَلُيَاُقَومُفاشَكرواُهللاُل هَورهُألّنَهُلهَوُالفضَلُاألع َمُعلَيكمُ
رميم،ُمنُتوّجهُإليهُفرَدُتوّجَهُإلَىُهللاُفمَنُأعَرضُعنَهُفرَدُُلكمُوبهُيحيىُكّلُع مُ ُونعمتهُاألتمُّ

مانتَهُفَيكمُوظهَورهُأعَةُهللاُبيَنكمُُوسَرفين.ُإّنَهُلوديوكَانُمَنُالمُأعرضُعنُجماليُوكفرُببرهَاني
عليكمُوطلوعهُبينُمبادهُالمرّربين...ُوإّناُقدُبعثناهُعلىُهيكلُا،نسَانُفتبَاركُهللاُمبَدنُمَاُيشَاءُ
بكمرهُالمبرمُالحكيم.ُإّنُالذينُهمُمنعَواُأنفسَهمُعَنُظَّلُالفنَنُأولَّوُتَاهواُفَيُالعَراءُوأحَرقتهمُ

ُحرارةُالهو ُوكانواُمنُالهالكين...
215ُُ–214ُصاألّيامُالّتسعة،ُ،ُهُالفنناوُر
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر29ُُشهرُالرول1ُ
ُ

هللاُمطلعُفرحُالعالمين.ُلوُيشاءُيباركُُقدُجعلوُُِ...ُياُأرضُالّطاءُالُتحزنيُمنُشيءُ ُ
بالذيُيحكمُالعدلُويجمعُأرنامُهللاُالتيُتفّرق ُمنُالّذئابُإّنهُيواجهُأهلُالبهاءُبالفرحُُاريركُِ
منُفيُملكوتُاألمرُفيُكّلُُبهاءُهللاُوبهاءمنُجوهرُالصل ُلد ُالحّ ُعليهُُنبساحُأالُإّنهواال

بهذاُاالامُالذيُبهُُمطلعُال هورُوامّي ُُِهللاُأف ُالّنورُبماُولدُفيوُُِبماُجعلوُِفرحيُاحين.ُ
ُاوفُالحُنّيرُالفضلُوأشرق ُالسُّ ُعليوُُِنرلبُفيوُِتمواتُواألرضون. جمهورُُاألمورُويحكم

ُرّبوُِا ُاطمّنيُبفضل ُالمحيح. ُالعليم ُرّبوُلهو ُعنوُُِلنّاسُإّن ُتنرطع ُال لح اتُاأللطافُُإّنه
ُبديع...ُاالطمّنانُبعدُاالضطرابُكذلوُقضيُاألمرُفيُكتابُ ُاوفُيكخذكُِ

21ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُتشرينُالثاني/نوفمبر31ُُشهرُالرول8ُ

ُُ
هللُفاطرُاألرضُوالّسَماءُإّيَاكمُُالُ مثراُ...ُوالذيُتمّلوُمّةُمثرالُمنُالّذهبُفتسعةُعشرُ

عَنكمُوعَنُكَّلُُاياُقومُأنُتمنعواُأنفسكمُعنُهذاُالفضلُالع يم.ُقدُأمرناكمُبهَذاُبعَدُإذُكّنَاُرني َ
إاّلُهللاُالعَََالمُُومنَََال ُلَََمُيحَََحُبهَََاُعلَََمُأحَََدُ ُمواتُواألرضَََين.ُإّنُفَََيُذلَََوُلحكَََمُ مَََنُفَََيُالّسَََ

رَََّربكمُإلَََىُمرامَََاتُالُيَََدركهاُإاّلُمَََنُشَََاءُهللاُإّنَََهُلهَََوُالصبيَََر.ُقَََلُبَََذلوُأرادُتطهيَََرُأمَََوالكمُوت
فواُفيهَاُإاّلُبعَدُإذنَهُكَذلوُقضَيُالفّضالُالعزيَزُالكَريم.ُيَاُقَومُالُتصونَواُفَيُحرَو ُهللاُوالُتنَرَُّ

ذيُعمََلُبمََاُأمََرُينََزلُصََانُبالعََدلُواّلََاألمََرُفََيُاأللََواحُوفََيُهََذاُالّلََوحُالمنيََع.ُمََنُخََانُهللاُيُُ
عطاءُرّبَهُالاّيَاضُالمعطَيُالبَاذلُالرَديم.ُإّنَهُأرادُلكَمُمَاُالُتعرفونَهُاليَومُُعليهُالبركةُمنُاماء

ُركمُمنُعندهُلوحُحايب...األفراحُكذلوُيذكُُّاوفُيعرفهُالرومُإذاُطارتُاألرواحُوطوي ُزرابيُّ
28ُُ–21ُصُ،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر1ُُشهرُالرول9ُ
ُ

وداتُالبشَرُوالُترتَّدُالبنَرُعَنُهَذاُالمن َرُالمنيَر،ُ...ُولكنُأن ُطّهرُالّن رُعَنُحَدُ
عليهمُمنُروائَ ُالفضَلُلعَّلُتصّلنَهمُعَنُظنَونهمُوترّلَبهمُإلَىُهللاُالعزيَزُالحكَيم،ُوتطّهَرُُوهبَُّ

رليََدُويستشَََر ُوُحجبََاتُالتُّلتحتََر ُبََذُبََديع،ُولعََلُُّإلََىُوطََنُقَََدسُ قلََوبهمُعََنُهََواهمُوتََبّلفهمُ
نُفيُكَّلُحَينُويكَونّنُُونُال بادُبميزانُهللاُألّنهمُيزنت،ُوالُتُزلطيُجمالُالّتوحيدُفيُمشكوةُأفّدةُ 

ُعنهمُوتجاوزُعنُجريراتهمُألّنوُأن ُالكريمُذوُالفضلُالعميم...ُمنُالّزانين،ُفاع ُُ
14ُص،1ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر2ُُشهرُالرول11ُ

ُُ
إاّلُوقََدُوقََعُعليََهُُالُ فيََهُمحََتفحََ ُفََيُجسََدُالبهََاءُلََنُتجََدُُ...ُتََاهللُيََاُحبيََبُإّنََوُلََوُ

،ُيرتلََونُااََهمُالرضََاءُمََنُأولََيُالبفضََاءُوبََذلوُبكََ ُعيََونُأهََلُالبرََاءُعلََىُاََراد ُعََّزُمسََتورُ 
ولَوُتَكتونُبعمَلُُنفوُهللاُبكايافُرّلهمُثّمُيرركونُآياتهُقلُماُلكمُاليومُفيُمحضَرُهللاُمَنُذكَرُ 

َ ذيُلَنُيرَدرُحَزنُألّنُهَذاُمَنُأمَرُاّلَفَيُحّبَيُالُتُانفسَوُوحيَدُ ُنُوجَدت...ُوإاالعالمينُمجموع 
ََ مواتُواألرضُوكََذلوُطّهََرُهللاُذيََلُالّترََديوُعَنُكََّلُمََنُفََيُالّسَُاأنُيحملَهُإاّلُمََنُكََانُمنرطع 

مَاُاَواهُثَمُبّلَغُالّنَاسُبمَاُتعّلمَوُالَّروحُمَنُلَدنُُنََوُاثَّمُ،ُآنوُبرّبَوُامردودُ ُمشركُ ُعنُمّوُكلُّ
قَدُوقَعُفَيُبَّرُالبفضَاءُولَمُيكَنُاَّيارةُالبرَاءُليَدليُدلَوُ.ُثّمُاعلَمُبَكّنُرَالمُالَّروحُاقّيومُ ُمهيمنُ 

ََََالوفََََاءُإاّلُنفسََََهُالعلََََّيُاألعلََََىُفسََََوفُ نُعلََََىُالعََََالمينُذيُكََََايرفعََََهُبََََالحّ ُويننََََرهُبََََكمرُاّل
ُ...امحيطُ 

44ُُ-43ُص،1ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر3ُُشهرُالرول11ُ
ُ

وإذاُدخََلُُامسََتففرُ ُامتََذّكرُ ُاحارُذاكََرُ اََنُتوّجََهُإلََىُمشََر ُاألذكََارُفََيُاأل...ُطََوبىُلمََُ
ُ،صَفاءُآيَاتُهللاُالملَوُالعزيَزُالحميَد.ُقَلُمشَر ُاألذكَارُإّنَهُكَّلُبيَ ُبنَيُلَذكرُيُايرعدُصَامتُ 

ذينُيتلَََونُآيَََاتُالَََرحمنُفَََيُالمَََدنُوالرَََر ُكَََذلوُاَََّميُلَََد ُالعَََراُإنُأنَََتمُمَََنُالعَََارفين.ُواّلَََ
مواتُواألرضََين.ُوبهََاُيجََدونُملكََوتُملََوُالّسَُبكحسَنُاأللحََانُأولََّوُيَدركونُمنهََاُمََاُالُيعادلَه

تَيُالُيعرفهََاُاليَومُإاّلُمََنُأوتَيُالبنََرُمَنُهََذاُالمن َرُالكََريم.ُقَلُإّنهََاُتجََذبُعَرفُعََوالميُالُّ
ُتعّبرُبال بارةُوالُتشارُبا،شارةُطوبىُللّسامعين...ُالُالرلوبُالّنافيةُإلىُالعوالمُالّروحانّيةُالتي

32ُُ–31ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر4ُُشهرُالرول12ُ
ُ

الَّرحمنُعلَىُمَنُجّلَىُت...ُقدُانته ُاألميادُإلىُالعيدينُاألع مينُأّمَاُاألّولُأّيَامُفيهَاُُ
فيُا،مكانُبكامائهُالحسنىُوصفاتهُالعلياُواآلخرُيومُفيهُبعثناُمنُبّشرُالّناسُبهَذاُاالاَمُالَذيُ

ين.ُواآلخرينُفيُيومينُكذلوُقضَيُاألمَرُمَنُمواتُواألرضبهُقام ُاألمواتُوحشرُمنُفيُالسُّ
علَيم.ُطَوبىُلمَنُفَازُبَاليومُاألّولُمَنُشَهرُالبهَاءُالَذيُجعلَهُهللاُلهَذاُاالاَمُالع َيم.ُُلَدنُآمَرُ 

نُأظهَرُشَكرُهللاُبفعلَهُالمَدّلُعلَىُفضَلهُالَذيُطوبىُلمنُي هرُفيهُنعمةُهللاُعلىُنفسهُإّنهُممُّ
بَدئهاُوفيَهُتمَّرُنفحَةُالحيَاةُعلَىُالممكنَاتُطَوبىُلمَنُأحاحُالعالمين.ُقلُإّنهُلنَدرُالّشَهورُوم

أدركهُبالّروحُوالّريحانُنشهدُأّنهُمنُالفائزين.ُقلُإّنُالعيدُاألع َمُلسَلطانُاألميَادُاذكَرواُيَاُقَومُ
ُمنُنسماتُالوحيُوعّرفكمُابيلهُالواض ُالمستفيم...أير كمُنعمةُهللاُعليكمُإذُكنتمُرقداءُ

31ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر5ُُهرُالرولش13ُ
ُ

...ُيََاُمََألُاألرضُاََارعواُإلََىُمرضََاةُهللاُوجاهََدواُحََّ ُالجهََادُفََيُإظهََارُأمََرهُالمبََرمُ
كََذلوُقضََيُُحكمََةُوالبيََانُوبََاألخال ُواألعمََالالمتََين.ُقََدُقََّدرناُالجهََادُفََيُاََبيلُهللاُبجنََودُال

صََالحهاُاّترََواُهللاُيََاُقََومُوالُاألمََرُمََنُلََدنُقََوّيُقََدير،ُلََيوُالفصََرُلمََنُيفسََدُفََيُاألرضُبعََدُإ
ُتكونواُمنُالّ المين...

18ُلوحُابنُالّذئب،ُ)كتابُالّشي (ُص
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر6ُُشهرُالرول14ُ
ُ

أنُتكخَََذكمُ...ُعاشََرواُمَََعُاألديََانُبَََالّروحُوالّريحَََانُليجََدواُمَََنكمُعَََرفُالّريحََانُإّيَََاكمُُ
ََ ََحمّي عََودُإليََهُإّنََهُلمبََدءُالصلََ ُومرجََعُالعََالمين...ُقََدُةُكََّلُبََدءُمََنُهللاُويةُالجاهلّيََةُبََينُالبريَّ

منعتمُفيُالكتَابُعَنُالجَدالُوالّنَزانُوالّضَربُوأمثالهَاُعّمَاُتحَزنُبَهُاألفَّدةُوالرلَوب.ُمَنُيحَزنُ
هبُهَذاُمَاُحكَمُبَهُمَولىُالعَالمين.ُإّنَهُقَدُعفَاُذلَوُمَنُالَذُُّالُ فلهُأنُينف ُتسعةُعشرُمثرَاُاأحدُ 

واُألحَدُمنُعندهُفيُهذاُالّلَوحُالمنيَر.ُالُترضَُاالبّرُوالّترو ُأمرُ عنكمُفيُهذاُالّ هورُويوصيكمُب
ََمََاُالُترضََونهُألنفسََكمُات عََونُإلََىُواُهللاُوالُتكََونّنُمََنُالمتكّبََرين.ُكّلكََمُخلرََتمُمََنُالمََاءُوترجُِر 

ُالّترابُتفّكرواُفيُعواقبكمُوالُتكونّنُمنُالّ المين...
41ُُ–39ُص،ُالكتبُاألقدس
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ُ
ُونُاألّول/ديسمبركان1ُُشهرُالرول15ُ
ُ

عبودّيَََةُهللُالحَََّ ُبهََاُت هَََرُمرََامتكمُوتثبَََ ُأاَََماككمُال...ُيََاُأهَََلُالبهََاءُتمّسَََكواُبحبََلُُ
ََةُعرََولهمُيطلبََُحاََيب...ُوترتفََعُمََراتبكمُوأذكََاركمُفََيُلََوحُ  ونُمََاُيضََّرهمُفََان رواُفََيُالّنََاسُوقّل

بهَاُأولَّوُُاُالحّرّيَةُويفتصَروُنالّنَاسُأرادُوُّنهمُمنُالهائمين.ُإّناُنَر ُبعَيويتركونُماُينفعهمُأالُإ
تَيُالُتصمََدُنارهَاُكَذلوُيصبَركمُالمحنََيُمبَين.ُإّنُالحّرّيَةُتنتهََيُعواقبهَاُإلَىُالفتنَةُالُُّفَيُجهَلُ 

ُالعلََيم.ُفََاعلمواُأّنُمطََالعُالحّرّيََةُوم اهرهََاُهََيُالحيََوانُوُلإنسََانُينبفََيُأنُيكََونُتحََ ُاََننُ 
صَََر ُا،نسَََانُعَََنُشَََاونُاألدبُوالوقَََارُتحف َََهُعَََنُجهَََلُنفسَََهُوضَََّرُالمَََاكرين.ُإّنُالحّرّيَََةُت

ليحف هَاُإّنُهَذاُلحََّ ُيرَين.ُإّنََاُُوتجعلَهُمَنُاألرذلََين.ُفَان رواُالصلَ ُكاألرنََامُالُبَّدُلهَاُمََنُرانُ 
ننّدقهاُفيُبعيُالمراماتُدونُاآلخرُإّناُكّنَاُعَالمين.ُقَلُالحّرّيَةُفَيُاّتبَانُأوامَريُلَوُأنَتمُمَنُ

َََةُالتَََيُتَََنفعكمُ َََةالعَََارفين...ُقَََلُالحّرّي هللُالحَََّ ُوالَََذيُوجَََدُحالوتهَََاُالُيبَََّدلهاُُإّنهَََاُفَََيُالعبودّي
ُبملكوتُملوُالّسمواتُواألرضين...

34ُُ–33ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر8ُُشهرُالرول16ُ

ُ
ذيُبعهَدُهللاُوميثاقَهُواّلَُلَمُيَوفُُِإّنُالذيُلمُيتَلُُُومساءُ ُ...ُاتلواُآياتُهللاُفيُكّلُصباحُ ُ

.ُالُزلُاآلزالُاترَنُهللاُيَاُمبَاديُكّلكَمُأجمعََوُنيَومُإّنَهُمّمَنُأعَرضُعََنُهللاُفَيُألأعَرضُعنهَاُا
لَهُُآيةُمنُاآلياتُبَالّروحُوالّريحَانُخيَرُ ُتفّرّنكمُكثرةُالرراءةُواألعمالُفيُالّليلُوالّنهارُلوُيررأُأحد

الُتكخَََذكمُُتلَََواُآيََاتُهللاُعلََىُقََدرُ امََنُأنُيتلََوُبالكسََالةُواألحَََزانُصََح ُهللاُالمهََيمنُالريََوم.ُ
رلهََاُبََلُمََاُيصّفهََاُلتطيََرُبكجنحََةُاآليََاتُلهاُويثُ سََمََاُيكُ ُلََواُعلََىُاألرواحالكسََالةُواألحََزانُالُتحمُّ

الع مََةُاتكمُمََاُنََّزلُمََنُاََماءُإلََىُمطلََعُالبّينََاتُهََذاُأقََربُإلََىُهللاُلََوُأنََتمُتعرلََون.ُعّلمََواُذّرّيََ
ذيُاألذكََار.ُإّنُاّلََُنّيَةُفََيُمشََارُ حمنُبكحسَنُاأللحََانُفََيُالفََرفُالمبواالقتَدارُليرََرءواُألََواحُالََرُّ

ُتنجذبُبهُأفّدةُالّراقدين...ُةُااميُالّرحمنُإّنهُيررأُآياتُهللاُعلىُشكنُ أخذهُجذبُمحبُّ
41ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر9ُُشهرُالرول11ُ
ُ

َََبالدُاختَََارواُلفَََةُمَََنُالّلفَََاتُليَََتكّلمُبهَََاُمَََنُعلَََىُاألرضُُ ...ُيَََاُأهَََلُالمجَََالوُفَََيُال
يبّينُلكمُماُينفعكمُويفنيكمُعنُدونكمُإّنَهُلهَوُالفّضَالُالعلَيمُالصبيَر.ُذلوُمنُالصطوحُإّنُهللاُوك

هََذاُاََببُاالّتحََادُلََوُأنََتمُتعلمََون.ُوالعّلََةُالكبََر ُلالّتفََا ُوالّتمََّدنُلََوُأنََتمُتشََعرون.ُإّنََاُجعلنََاُ
والثَّانيُنَّزلُفَيُهَذاُأخَر ُاألمرينُعالمتينُلبلوغُالعالمُاألّولُوهوُاألّسُاألع مُنّزلناهُفيُألواحُ
ََ ََاُنهينََاكمُعََنُذلََوُنهي  ََُاالّلََوحُالبََديع.ُقََدُحََّرمُعلََيكمُشََربُاألفيََونُإّن فََيُالكتََابُوالََذيُُاع يم 

ُشربُإّنهُليوُمّنيُاّترواُهللاُياُأوليُاأللباب.
51ُُ–49ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر11ُُشهرُالرول18ُ
ُ

ذيُمَََاُالَََّن مُاألع َََمُواختلَََ ُالّترتيَََبُبهَََذاُالبَََديعُاّلَََ...ُقَََدُاضَََّطربُالَََّن مُمَََنُهَََذاُُ
شَََبههُارتمسَََواُفَََيُبحَََرُبيَََانيُلعَََّلُتّطلعَََونُبمَََاُفيَََهُمَََنُلَََّالىءُالحكمَََةُشَََهدتُعَََينُا،بَََدانُ

ُإليََهُبوجََوهُ فََواُفََيُهََذاُاألمََرُالََذيُبََهُظهََرتُاََلطنةُهللاُواقتََدارهُأاََرعواُأنُتوقَُُّواألاََرار.ُإّيََاكم
فنَّيُعَنُالعَالمين.ُقَلُدُفليربلُومنُلَمُيَردُفَ ّنُهللاُلرتبعدُمنُاهذاُدينُهللاُمنُقبلُومنُبيضاءُ

ُهذاُلرسطاسُالهد ُلمنُفيُالسمواتُواألرضُوالبرهانُاألع مُلَوُأنَتمُتعرفَون.ُ قَلُبَهُثبَ ُكَل 
 ُمَََنُأرادُنىُكَََّلُفريَََرُوتعّلَََمُكَََّلُعَََالمُوعَََُرقَََلُبَََهُااَََتفُ.حّجَََةُفَََيُاألعنَََارُلَََوُأنَََتمُتوقنَََوُن

ُنُتصتلفواُفيهُكونواُكالجبالُالّرواا ُفيُأمرُرّبكمُالعزيزُالودود...عودُإلىُهللاُإّياكمُأالّنُ
48ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر11ُُشهرُالرول19ُ
ُ

لََوُاألاَََماءُألهََلُالبهََاءُالََذينُالُيتكّلمََونُإاّلُبمََاُنطَََ ُاهََذاُكتََابُمََنُلََد ُهللاُم...ُُ
اب،ُأولَّوُشَربواُرحيَ ُاالاَترامةُمَنُعنايَةُرّبهَمُكَذُُّلسانُالع مةُوالكبرياءُوالُيتعّربونُكّلُمّدنُ 

العزيزُالمصتار،ُاوفُتسمعونُنداءُناع ُالُتلتفتواُإليَهُدعَوهُبنفسَهُمربلَينُإلَىُقبلَةُاآلفَا ،ُقَدُ
وانتهََ ُاألنََوارُإلََىُهََذاُاألفََ ُالََذيُمنََهُأشََرق ُُتّمََ ُالحّجََةُبهََذهُالحّجََةُالتََيُظهََرتُبََالح ُّ

ّبيُال بادُبحدودُهللاُالتيُنّزل ُفيُالّزبرُواأللَواح،ُقَلُلَوُشموُالع مةُواالقتدار،ُطوبىُلنفوُتُر
َََبالد،ُهَََذاُل هَََورُيُُُالُيسَََتررُُّأحَََدُ ُيَََومُ ُي هَََرُفَََيُكَََلُّ  هَََرُنفسَََهُفيكَََّلُأمَََرُهللاُفَََيُالمَََدنُوال
طَوبىُلمَنُعَرفُمَرادُهللا،ُمَنُُحجار،ُكذلوُكشفناُالرنانُوأرفعناُاألواحدةُ ُمّرةُ ُانةُ خمسمكةُأل ُ

ُهُمنُفيُا،بدان...يمُعلىُاألمرُعلىُشكنُالُيزلُ عرفهُيفرحُقلبهُويستف
66ُُ–65ُص،1ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر12ُُالمسائلشهر1ُُ
ُ

قَدُُمنُكّلُحرفُمَنُآيَاتُرّبَوُأّنَهُالُإلَهُإاّلُأنَاُأنُيَاُكَّلُشَيءُ ...ُفافت ُأذنوُلتسمعُُ
دُكّلُكلماتُرّبوُعلَىُهيكَلُالَّروحُبنفسيُلنفسيُإّياكمُأنُتنكرون.ُولوُتطّهرُبنركُلتشهُخلرتم

ََهُالُإلََهُإاّلُأنََاُالمرتََدرُالمهََيمنُالعزيََزُالمحبََوب.ُقََلُفااََتففر عّمََاُارتكبََ ُيََاُإّيهََاُُويََنطرّنُبكّن
الفافََلُألّنُمََاُعنََدكُلََنُيََذكرُعنََدُهللاُومََاُعرفتََهُيرجََعُإليََو.ُكََذلوُكََانُاألمََرُولكََنُأنََ ُالُ

ُتكونُمنُالّشاعرين...
91ُُ–96ُص،ُكتابُبديع
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر13ُُشهرالمسائل2ُ
ُ

قَلُهَذاُاَلطانهُقَدُُاُباهللُوآياتَه...ُفان رُالمشركينُوماُيصر ُمنُأفواههمُيرولونُإّناُآمنُُّ
ألنفسَكمُلعمَريُُاوالّزجَا ُياقوت َُاين.ُاّتصذتمُاألجا ُعذبُ مئالحّ ُأنتمُأعرضتمُوكنتمُمنُالهاظهرُب

أعرضَتمُعَنُُيَهُإلَىُالبنَيرُقَلُلَوُتسَكلونُبَكّيُشَيءُ ماُربح ُتجارتكمُاوفُتعلمونُإذاُأتيَتمُ
أّنهَمُُوجَوههمُمَنُخشَيةُالمصتَارُوتفشَيهمُربَرةُالّنَارُأالُاُتسَودُّذيُدعاكمُإلىُهللاُماُترولونُإذُ الُّ

ونتََركُأمََوالهمُُمََنُأصََحابُالّسََعير.ُأيفرحََونُبمََاُعنََدهمُمََنُزخََارفُالََّدنياُاََوفُنجعلََهُهبََاءُ 
تََيُخلََ ُقََبلكمُأمرنََاهمُبََالّترو ُهََمُاّتبعََواُالهََو ُأخََذناهمُرََرونُالُّاآلخََرين.ُقََلُتفّكََرواُفََيُالُلرََومُ 

ذينُجحَدواُأمَرُهللاُبعَدُظهَورهُأخَذناهمُللعالمين.ُكذلوُفعَلُمبَادُقَبلهمُاّلَُبذنبهمُوجعلناهمُتذكرةُ 
ُبماُفعلواُوتركناهمُللجحيم...

126ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر14ُُشهرالمسائل3ُ
ُ

ََةُتََُ مََنُمشََرقهاُوهََيُوجََهُرّبََوُاألبهََىُونََورُقمرهََاُمََنُُمشََرقةُ موُر ُالّشََ...ُتلََوُجّن
هُالُأنَاُالبَديعُومَنُحايَتُأشَجارهاُأّنَُجبينُهللاُمالوُالمآب،ُيسمعُمنُخريرُمائهاُأّنهُالُإلَهُإالُّ

أناُالملي ُومنُهزيزُأرياحهاُالُإلهُإاّلُأناُالعزيزُالعاّلم،ُكّلُمَاُخلَ ُفيهَاُحيَوانُمَنُروحُُإالُُّإله
منُأثمارهاُيجدُحالوةُمَاُفَيُالفَردوسُومَاُدونَهُمَنُُااألرباب،ُمنُذا ُثمرُ ُيُهللُربُُّينط ُإنُّهللا

هللاُكّلُذلوُفيُمرامُالوص ُوإّنهاُفَيُمرَامُانرطعَ ُعنَهُاألذكَار،ُقَلُإّنهَاُمرَامُُالجنان،ُابحان
ََفُالّطََرُ الُيجََولُفيََهُطََرُ  ذكََرُالصلََ ُوُعََنُُافُوالُيطََرأُإليََهُطيََورُاألوهََام،ُقََدُجعلََهُهللاُمرّدا 

بّنَار،ُواَدرةُمنهَاُتنَاديُقَدُشَهدُهللاُُعَارفُ ُمنّزهاُعنُعرفانُمنُعلىُاألرضُيشَهدُبَذلوُكَلُّ
لمنُظهرُأّنهُالُإلهُإاّلُهوُوهَوُالكنَزُالمصَزونُوالّسَّرُالمكنَونُوالبحَرُالحيَوانُومطلَعُالَّرحمن،ُ

تُونطرَ ُاألشَياءُوبهُظهرُتوحيدُذاتيُوترديوُنفسيُعنُاألمثَال،ُوبَهُظهَرتُاألاَماءُوالّنَفا
الملَوُوالملكََوتُثَّمُالرََدرةُوالاّلهَوتُثََّمُالرَّوةُوالجبََروتُهللُمشَر ُاآليََات،ُوأخَر ُتنطََ ُشََهدُهللاُ

ُمُوبَهُارتفَعُكَّلُاَماءُ دَُظهرُأّنهُالُإلهُإاّلُهوُبهُأشرق ُشَموُالكَرمُوتَزّينُالعَالمُبَكنوارُالِرَُلمن
ُ...وما ُبحرُالعلمُوالعرفانُوها ُكّلُعرفُ 

216ُُ–215ُص،2ُكمةُ لّالىءُالح
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر15ُُُشهرالمسائل4ُ
ُ

تلَوُالحالَةُُبينُاألمرينُهَوُالتَّذّكرُفَيُا...ُالُتجزعواُفيُالمنائبُوالُتفرحواُابتفواُأمرُ ُ
كمُالعلَََيمُالصبيَََر...ُتمّسَََكواُبالّلطافَََةُفَََيُكَََّلُُُّيَََرّدُعلَََيكمُفَََيُالعاقبَََةُكَََذلوُين بَََُوالّتنّبَََهُعلَََىُمَََا

ترعُالعيونُعلىُماُتكرههُأنفسكمُوأهلُالفَردوسُوالَذيُتجَاوزُعنهَاُيحَبحُعملَهُفَيُُاألحوالُلّالُّ
فلَهُأنُيتَوبُُهللاُعنهُإّنهُلهوُالعزيَزُالكَريم...ُمَنُابتلَيُبمعنَيةُ ُالحين.ُوإنُكانُلهُعذرُيع ُُ

ُويرجعُإلىُهللاُإّنهُيففرُلمنُيشاءُوالُيسّلُعّماُشاءُإّنهُلهوُالّتّوابُالعزيزُالحميد...
15ُُ-14ُص،ُتابُاألقدسالك

ُ
الّنَََوراءُمَََنُُالبحََرُاألع َََمُفَََيُالبرعََةُئمَََنُشَََاطُقََلُيَََاُقَََومُأنُاّتبعََواُمَََاُيَََوحىُإلََيكم

لُإّيَاكمُأنُتحتجبَواُبا،شَاراتُعَنُمالَوُإّنهُخل ُبرَولي...ُقَُالّسدرةُالرنو ُوالُتلتفتواُإلىُدوني
يََانُومحّمََدُراََولُهللاُفََيُاألاََماءُوالّنََفاتُهََذاُهََوُالََذيُقََدُأخََذُنرطََةُالبيََانُعهََدهُفََيُذّرُالب

ُذّرُالفرقانُوالّروحُفيُذّرُا،نجيلُوالّكليمُفيُذّرُالّتوراةُوالصليلُفيُذّرُاألمر...
129ُُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر16ُُُشهرالمسائل5ُ
ُ

...ُفادنُالّناسُإلَىُالبحَرُاألع َمُالَذيُتمَّو ُبااَموُالعلَّيُالمحمَود،ُثَّمُبّلَغُالنَاسُمَاُُ
ذينهمُإلَََىُوجهََََوُالُءمَََرُبََََالعرفُوأعَََرضُعَََنُاّلََََافَََيُالبيََََانُوالُتنَََبرُأقَََّلُمََََنُآنُثَََمُنَََّزلُ

فََيُاألرضُوحّجتََهُبََينُمبََادهُوبرهانََهُفََيُخلرََهُودليلََهُفََيُمملكتََهُُيتوّجهََون،ُقََلُأنََاُجمََالُهللا
واَبيلهُبََينُبرّيتَهُإنُأنََتمُتعلمَون،ُقََلُمََنُأعَرضُعّنََيُفرَدُأعََرضُعَنُهللاُفََيُأزلُاآلزالُومََنُ

ردُن رُإلَىُهللاُالكَريمُالففَور.ُقَلُلَنُيَتّمُإيمَانُأحَدُإاّلُبالَّدخولُفَيُظّلَيُوهَذاُظلَّيُن رُإلّيُف
ذينهمُاََكنواُفََيُرفََارفُالصلََدُومََاُاّطلََعُبهََمُقََدُأحََاحُالّسََمواتُواألرضُودخََلُفيََهُالمرّداََونُاّلََ

نُعَنُمرَامُأحدُإاّلُهللاُالعزيزُالمحمود،ُقلُياُقومُخافواُعنُهللاُثّمُارحمواُعلَىُأنفسَكمُوالُتبعَدُو
مََنُُوبكَور،ُقََلُلَنُيربَلُاليََومُمَنُأحَدُ ُوآنُوفَيُكََّلُعشَيُّ ُالَذيُيرفَعُفيََهُااَمُهللاُفَيُكََّلُحَينُ 

ُإاّلُبعدُإذنيُإنُأنتمُتفرهون...ُشيءُ 
38ُُص،2ُلّالىءُالحكمةُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 218 

ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر11ُُُشهرالمسائل6ُ
ُ

إّنُن ُأمََوا ُبحََرُبيََانيُطرابُإذاُرََابُملكََوتُظهََوريُواََكيكخََذكمُاالضََقََلُيََاُقََومُالُ...ُُ
ونََراكمُمََنُأفرََيُُأخََر ُمََاُاّطلََعُبهََاُإاّلُهللاُالفََردُالصبيََر.ُوفََيُريبتََيُحكمََةُ ُفََيُظهََوريُلحكمََةُ 

المرَّربين...ُمالئكَةُالمَنُُاألعلَىُوقبيَلُ ُمَنُالمَإُاألبهىُونننرُمنُقامُعلىُننرةُأمريُبجنَودُ 
أّيُقلمُيكمركمُرّبكَمُمالَوُاألاَماءُالُهلُتعرفونُمنُأّيُأف ُيناديكمُرّبكمُاألبهىُوهلُعلمتمُمنُ

ََّدنياُمربلََينُبََالرلوبُإلََىُشََطرُالمحبََوبُوأخََذكمُاهتََزازُالكلمََةُعلََىُ وعمََريُلََوُعََرفتمُلتََركتمُال
ُمنهُالعالمُاألكبرُوكيتُهذاُالعالمُالّنفير...ُشكنُيهتزُّ

11ُُ–16ُص،ُالكتابُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر18ُُُشهرالمسائل1ُ
ُ
إنُأنََتمُُرهََاُب هََورُشََيءُ ظهُوُوالُبصلََ ُشََيءُ ُالُترااََواُخلََ ُاآليََاتُُاألرض...ُقََلُيََاُمََألُ

هاُمرآتُهللاُألّنُفيهاُانطبع ُصفاتُهللاُإنُأنَتمُتشَعرون،ُوإّنهَاُهَيُتعرفون،ُقلُإّنُاآلياتُبنفس
أّولُخلَ ُحكََ ُعَنُهللاُفََيُظهََورُأاَمائهُوصََفاتهُإنُأنََتمُتفرهَون،ُوبهََاُخلََ ُهللاُخلَ ُمََاُكََانُ

ذينهمُإلَىُاألمرُيَنف ُروحُالحَّيُالحيَوانُفَيُهياكَلُاّلَُورُُأنتمُتشهدون،ُقلُإّنهاُلُنُُوماُيكونُإن
تَيُبهَاُثبَ ُأمَرُهللاُمَنُقبَلُالربَلُويثبَ ُإلَىُآخَرُالَذيُالُهَاُلحّجَةُالُّوجهُالردسُيتوّجهَون،ُوإنُّ

زلُهللُفَيُأَّوُكفَرواُبَافيهَاُتتفّكَرون،ُإّنُالَذينُيكفَرونُبآيَاتُهللاُويلعبَونُبهَاُأولُآخرُلهُإنُأنتم
فناُاآلزالُوأولََّوُهَََمُالَََذينُبنَََارُهللاُالُينَََطلون،ُقَََلُيَََاُقَََومُقَََدُشَََّرعناُلكَََمُشَََرائعُاألمَََرُوصَََرَُّ

مُونُا،يمَانُفَيُأنفسَهمُوهَذاُمَاُرقَّنُهللاُيمَتحنُالَذينُهَمُيَّدعآلياتُلعّلُأنتمُبهاُتهتدون،ُقلُإا
ُمكنون...ُفيُألواحُعزُّ 

41ُُصُ،2لّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر19ُُُشهرالمسائل8ُ
ُ
ولَوُبالمَاءُإّنُهللاُأرادُأنُياّلَ ُبَينُالرلَوبُُواحدةُ ُمّرةُ ُمُعليكمُالّضيافةُفيُكّلُشهرُ ...ُقدُرقُ

كونَواُكاألصَابعُفَيُاليَدُنُتفّرقكمُشّوناتُالَّنفوُوالهَو ُأُاكمولوُبكابابُالّسمواتُواألرضين.ُإيُّ
مَنُالمَوقنين.ُفَان رواُفَيُرحمَةُهللاُوألطافَهُإّنَهُُواألركَانُللبَدنُكَذلوُيع كَمُقلَمُالَوحيُإنُأنَتم

عَنُالعَالمين.ُلَنُتضَّرناُاَّيّاتكمُكمَاُالُتنفعنَاُحسَناتكمُإّنمَاُُايكمركمُبماُينفعكمُبعَدُإذُكَانُرني َ
ُ...بنيرُ ُندعوكمُلوجهُهللاُيشهدُبذلوُكّلُعالمُ 

11ُص،ُالكتابُاألقدس
ُ

المصتَارُُلكَمُالُتتفّكَرونُكنَتمُنَاديتمُرّبكَمُ...ُقلُياُمَألُاالبَنُأاحتجبَتمُبااَميُعَنُنفسَيُمَاُ
بالّليََلُوالّنهََارُفلّمََاُأتََىُمََنُاََماءُالرََدمُبمجََدهُاألع ََمُمََاُأقبلََتمُوكنََتمُمََنُالفََافلينُفََان رواُفََيُ

نُاعتكفََواُفََيُالهياكََلُبااََمهُييسََيُّالََذينُأعرضََواُعََنُالََّروحُإذُأتََاهمُبسََلطانُمبََينُكََمُمََنُالفرُّ
ت ُبابُالوصالُوأشر ُالّنورُمنُمشَر ُالجمَالُكفَرواُبَاهللُالعلَّيُيتضّرعواُلفراقهُفلّماُفُأنُوكانوا

ُش يا...إالع يمُوماُفازواُبلرائهُبعدُالذيُوعدواُبهُفيُكتابُ
138ُص،ُكتابُمبين،ُلوحُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر21ُُُشهرالمسائل9ُ
ُ
الصلَََدُبيَََدُهللاُ...ُااَََمعواُيَََاُقَََومُنَََداءُهللاُعَََنُهَََذاُالفنَََنُالمبَََاركُالَََذيُرَََرسُفَََيُجّنَََةُُ

الّ اهرُالمسَتورُالمشَهود،ُبكّنَهُالُإلَهُإاّلُأنَاُالمهَيمنُالرّيَومُقَدُخلرَ ُالممكنَاتُالّسلطانُالفالبُ
مّنَََيُوأنَََاُالمرتَََدرُعلَََىُمَََاُأشَََاءُوأنَََاُالملَََوُالمعبَََود،ُوقَََدُُالُ مَََنُعنَََديُوالموجَََوداتُفضَََُاجَََودُ 

ةُقَدسُمبَروك،ُومَنُالّنَاسُمَنُحبالحّ ُليَبّلفهمُراَاالتُهللاُويهَديهمُإلَىُاَاُالُ أرال ُعليهمُرا
رُمفَََرورُعَََنُقسَََورةُهللاُالعلَََّيُُمَََرفَََلُوأعَََرضُعَََنُنفمَََاتُهللاُوكفَََرُبآياتَََهُوفَََّرُعَََنُلرائَََهُكحُُ

ُالعَاليُالكَريمُالمرنَود،ُومَنهمُمَنُأقبَلُإلَىُهللاُوانرطَعُعّمَاُاَواهُوبلَغُفَيُالرَربُإلَىُمرَامُبَدنُ 
ُمسجور...ُفيُلّجةُبحرُ مرفون،ُوشربُكوثرُالفضلُعنُااقيُالّروحُودخلُباامُهللاُ

43ُُ–42ُص،2ُلّالىءُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر21ُُُشهرالمسائل11ُ
ُ
َََمُبَََكّنُللّشَََموُالتَََيُنّزلَََ ُفَََيُالّسَََورةُالمباركَََةُإطالقَََاتُشَََّتى.ُوإّنهَََاُفَََيُالّرتبَََةُُ...ُ ثَََّمُاعل

نفَََوُالمشَََّيةُُهَََيمَََنُحَََرزُهللا...ُألّنُفَََيُذلَََوُالمرَََامُإّنهَََاُُمَََنُاَََّرُهللاُوحَََرزُ ُاألّولّيَََة...ُاَََرُأ
وإشَرا ُاألحدّيَة.ُتجّلَ ُبنفسَهاُعلَىُاآلفَا ُوااتضَاءُمنهَاُمَنُأقبَلُإليهَا...ُثَّمُفَيُمرَامُُاألّولّية

ُطلََ ُعلََىُأنبيََاءُهللاُوصََفوتهُألّنهََمُشََموسُأاََمائهُوصََفاتهُبََينُخلرََهُلََوالهمُمََاُااتضََاءُأحََدُ تُُ
مُشََموسُالواليَةُبَينُالبرّيَةُلََوالهمُطلََ ُعلَىُأوليَاءُهللاُوأوّدائَهُألنهَبَكنوارُالعرفَان...ُوفَيُمرَامُتُُ

طلَ ُعلَىُاألاَماءُالحسَنىُلمةُمنُعلىُاألرضُكّلهاُإاّلُمنُشاءُرّبو...ُوفيُمرَامُتُُألخذتُال ُّ
َُبحيَمُكَّلُااَمُ  اآلفَا ...ُثَّمُاعلَمُبكّنَهُتبَاركُوتعَالىُُعلَىُمشَرقةُ ُامَنُأاَمائهُتعَالىُيكَونُشمس 

وُالمشَََّية.ُوشَََموُا،رادة.ُوشَََموُاألاَََماءُأقسََمُلنبّيَََهُبشَََموُاأللوهّيَََة.ُوشَََموُالواليَََة.ُوشَََم
موُالّ َاهرةُالمشَرقةُعََنُبالّشَُووتجّليَاتهّنُوظهََوراتهّنُوتَكثيراتهّن.ُوأنَوارُهَذهُالّشَموسُوإشَراقهّنُ
ُأف ُهذهُالّسماءُالمرتفعة...

12ُُ–6ُص،ُالمجموعةُالكبيرة،ُتفسيرُاورةُوالّشمو
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر22ُُُشهرالمسائل11ُ
ُ

 نةرأس الفط
ُقرارُباالفترارُوالصضونُباالختيارُبينُيدّيُهللاُالملوُالعزيزُالمصتار.هوُاالُ
ُ

 رأس القدرة والّشجاعة
ُهوُإعالءُكلمةُهللاُواالاترامةُعلىُحّبه.ُ
ُ

 رأس اإلحسان
ُاألحوالُوجميعُاألحيان.ُهوُإظهارُالعبدُبماُأنعمهُهللاُوشكرهُفيُكلُُّ
ُ

 رأس الّتجارة
وهَذاُمَاُُعَنُكَّلُشَيءُ ُوبدونَهُيفترَرُكَّلُشَيءُ ُعَنُكَّلُشَيءُ ُكَّلُشَيءُ هوُحّبي.ُبهُيستفنيُُ
ُمنير.ُُمُمنُقلمُعزُّ رق

136ُُ–134ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُص،ُلوحُ"أصلُكّلُخير"
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر23ُُُشهرالمسائل12ُ
ُ
ّنُالعبََدُأشَكوُمنََه.ُلَوالهُمََاُ...ُيَاُأّيهَاُالّسََائلُفَاعلمُبََكّنُالّنَاسُيفتصََرونُبَالعلمُويمدحونََهُلكَُ

حََبوُالبهََاءُفََيُاَََجنُعّكََاءُبالّذّلََةُالكبََر ُومَََاُشََربُكََكسُالََبالءُمَََنُيََدُاألعََداء.ُإّنُالبيَََانُ
أبعدني،ُوعلمُالمعانيُأنزلني،ُوبذكرُالوصلُانفنل ُأركاني،ُوا،يجازُصَارُاَببُا،طنَابُفَيُ

اَروريُوبهجتَي،ُوعلمََيُُضَّريُوبالئَي،ُوالّنَرفُصَرفنيُعََنُالّراحَة،ُوالنحَوُمحَاُعََنُالرلَوب
بكارارُهللاُصارُاالالُعنري.ُمعُذلوُكيتُأقدرُأنُأذكرُمَاُاَكل ُفَيُاآليَاتُالتَيُنّزلَ ُمَنُ

هَواءُمعانيهَاُطيَورُّدةُأوليُالّنهى،ُوماُطَارتُإلَىُجبروتُالعّزةُوالع مةُوعجزتُعنُإدراكهاُأف
الّطيََرُالمرطوعََةُُقلََوبُأولََيُالحجََى.ُقََدُقََرضُجنََاحيُبمرََراضُالحسََدُوالبفضََاء.ُلََوُوجََدُهََذا

والّتبيَانُبمَاُُويفَّردُعلَىُأفنَانُدوحَةُالعلَمُليطيرُفيُهواءُالمعانيُوالبيَانُاالروادمُوالصوافيُجناحُ 
ََََدةُالمصلنََََين ََََهُأفّ إلََََىُاََََماءُالّشََََو ُواالنجََََذابُبحيََََمُيََََرونُتجّليََََاتُرّبهََََمُالعزيََََزُُتطيََََرُب

ُالوّهاب...
6ُُُ–5ُص،ُالمجموعةُالكبيرة،ُتفسيرُاورةُوالّشمو
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر24ُُُهرالمسائلش13ُ
ُ
...ُواذكرُإذاُأفتىُعلىُقتلهُمنُكانُأعلمُعلماءُمنرهُفيُعنرهُوآمَنُبَهُمَنُكَانُينَطادُُ

الحََوتُفَََاعتبرُوكََنُمَََنُالمتََذّكرين.ُكَََذلوُفََان رُفَََيُهََذاُالّزمَََانُكََمُمَََنُالّرهبََانُاعتكفَََواُفَََيُ
تََركهمُُوكََانواُمََنُالمبعََدين.ُطََوبىُلمََنالكنََائوُويََدعونُالََّروحُفلّمََاُأتََىُبََالحّ ُمََاُترّربََواُإليََهُ

ّبُالجليَلُبعَدُالَذيُوأقبلُإلىُمرنودُمنُفَيُالّسَمواتُواألرضَين.ُيرَرأونُا،نجيَلُوالُيرَّرونُللَرُّ
أتىُبملكوتهُالمرّدسُالعزيزُالجميل.ُقلُإّنَاُجّنَاُلكَمُوحملنَاُمكَارهُالَّدنياُلصالصَكم.ُأتهربَونُمَنُ

بعيَد...ُأنُافتحَواُأبَوابُقلَوبكمُُألُالّروحُوالُتعربواُكَّلُعَالمُ الذيُفد ُنفسهُلحياتكمُاّترواُهللاُياُم
منيَر.ُقَلُإّنَاُفتحنَاُلكَمُأبَوابُُمرَرُّ إّنُالّروحُقائمُخلفهَاُمَاُلكَمُأنُتبعَدواُمَنُأرادُأنُيرَّربكمُإلَىُ

ُكبير...ُهذاُإاّلُخطكُ ُهيُأبوابُالبيوتُإنُ الملكوتُهلُأنتمُتفلرونُعلىُوج
139ُصُ،ُكتابُمبين،ُلوحُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر25ُُُشهرالمسائل14ُ
ُ
مُبَهُفَيُملكَوتُهللاُهَذهُالكلمَةُالتَيُاَترهاُاالبَنُإذُقَالُقَلُقَدُجَاءُاألبُوكمَلُمَاُوعَدتُ...ُ

لمنُحولهُأنتمُاليومُتحملونهاُفلّماُتّمُالميراتُوأتىُالوق ُأشَرق ُالكلمَةُمَنُأفَ ُالمشَّيةُإّيَاكمُيَاُ
علََىُُعّمََنتَيُاََترناُعلمهَاُمُتمّسََكواُبهَا...ُقََدُقضَ ُالّسََاعةُالُّمَألُاالبََنُأنُتَدعوهاُعََنُورائكَ

الّنَاسُإلَىُهللاُمالَوُاألاَماء،ُُاألرضُكّلهاُوعنُالمالئكةُالمرَّربين...ُإّنَاُفَيُبحبوحَةُالَبالءُنَدنُُ
بوُجسََديُلعتََ ُين.ُقََدُُحََواُإلََىُمََاُوعََدتمُبََهُفََيُكتََبُهللاُوالُتسََلكواُاََبيلُالجََاهلرُُقََلُأنُااََتبُِ
ََةُالكبََر ُلعََّزكمُوأنََتمُفََيُُواُإلََىُالوجََهُوالُتّتبعََواُكََّلُجّبََارُ قبلََأأنفسََكمُأنُ عنيََد.ُإّنََهُقََدُقبََلُالّذّل
وأنََتمُفََيُالرنََورُقاعََدون.ُقََلُأمََاُاََمعتمُتحبََرونُإّنََهُفََيُأخََربُالبيََوتُألجلكََمُواديُالففلََةُ

بَالحّ ُُّنَهُقَدُأتَىانُويبّشركمُبَرّبكمُالَّرحمنُأالُإةُالبييُّصوتُالّنارو ُالذيُكانُأنُيناديُفيُبرُّ
ُفيُظللُالّتبيانُبالحّجةُوالبرهانُوالموّحدونُيرونُالملكوتُأمامُوجههُطوبىُلمَنُأقبَلُإليَهُوويَلُ 

ُمريب...ُلكّلُمنكرُ 
141ُُص،ُكتابُمبين،ُلوحُاألقدس
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر26ُُُشهرالمسائل15ُ
ُ
حُوالّريحَان،ُقَلُتمّسَكواُبالعَدلُوُ قلُإّناُنريدُمنُأرادُرّبهُونتوّجهُإلىُمنُتوّجهُإلَىُهللاُبَالرَُُّ...ُ

بَالبّرُوالّترَو ُيشََهدُبَذلوُقلمَهُاألعلَىُوعَنُورائََهُُأمَركمُالصَال ُوبمَاُأمَرتمُبَهُفَيُالكتََاب،ُإّنَه
وحُوالّريحَانُبَالرُّبينُال باد،ُعاشرواُمَعُال بَادُمنّزلُاآليات،ُنوصيكمُبترو ُهللاُوماُيرتفعُبهُأمرهُ

هللاُأنُُأنُيتوّجَهُإلَىُالم لَومُإّنَهُيَدنُُُوالمآب،ُليوُألحدُ ُإدوذّكروهمُبالحكمةُبماُينفعهمُفيُالمب
ََّدنياُوشََدائدهاُقََدُخلََ ُ يكتََبُلمََنُأرادهُأجََرُمََنُفََازُبرضََاءُرّبََهُمالََوُاألنََام،ُالُتحزنََواُمََنُال

اُقلنَاُمَنُقبَلُيَدخلُمَنُخَر ُاليسرُيطوفُحَولكمُواَوفُي هَرُلكَمُمَاُأراد،ُإنََُّالّرخاءُلكمُوكلُّ
نُأردنََاهُفََيُالّ ََاهرُومََاُأردنََاهُمََنُالبََاطنُاألّولُنصبََركُبََهُلتكََونُويصََر ُمََنُدخََلُقََدُظهََرُمََ

ُمنُلدنُرّبوُالعزيزُالعاّلم...ُعلىُعلمُ 
231ُص،1ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر21ُُُشهرالمسائل16ُ
ُ
نُكنَتمُمَنُالعَارفين.ُقَلُإّنُا،عَراضُمَنُإلهذاُالمنباحُوبهاُيَزدادُنَورهُُ...ُقلُالبالياُدهنُ ُ
ُوبهُانتشرُأمرُهللاُوظهورهُبينُالعالمين...ُلهذاُاألمرُمنادُ ُمعرضُ ُلُّك
ُ
طّهَرُبَهُأفَّدةُالراصَدين.ُياُذبيحيُالّروحُلوُولمنُأنوُبوُووجدُمنوُعرفيُواَمعُمنَوُمَاُيُُُ
فيُشاطئُالبحرُاألع مُواامعُنداءُكّلُالَّذّراتُهَذاُلمحبَوبُالعَالمُوي لمَهُُشكرُهللاُبماُوردتَُا

تكَََونُأحلََىُعَََنُُذيُيدعونََهُفَََيُكََّلُحَََين...ُقََلُإّنَََهُلََوُيَََتكّلمُبكلمََةُ ُيعرفََونُاّلَََأهََلُالعَََالمُوال
.ُهََذاُيََومُلََوُأدركََهُمحّمََدُراََولُهللاُلرََالُقََدُعرفنََاكُيََاُمرنََودُالمراََلين.ُولََوُكلمََاتُالعََالمين

نُفََيُقلبََيُيََاُإلََهُمََُنُّكطمََاهللُرّبََوُويرََولُقََدُُاأدركََهُالصليََلُليضََعُوجهََهُعلََىُالتََّرابُخاضََعُ 
ملكََوتُأمََركُوجبََروتُاقتََداركُأشََهدُب هََوركُاطمكّنََ ُُشََهدتنيمواتُواألرضََين.ُوأملكََوتُالّسََ

ُائرين...ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالزُّنيُجمالوُوجعلتنيُمنُأفّدةُالمربلين.ُلوُأدركهُالكليمُليرولُلوُالحمدُبماُأريت
94ُُ–92ُص،ُكبيرةالمجموعةُال،ُلوحُالّرئيو
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر28ُُُشهرالمسائل11ُ

ُُ
و ُإلَىُهللاُالواحَدُالفَردُالصبيَر،ُهَورُليطيَرُمَنُالّشَدنُفَيُهَذاُال ُّلوُيعرفُأحدُحكمُالِبَُ...ُ

قلُهذاُلذكرُالذيُالُيرترنُبهُاألذكارُوهذاُلبديعُالَذيُالُتحويَهُاألفكَارُكَذلوُقضَيُاألمَرُمَنُ
ذينُانرطعَواُعّمَاُاَواهُأولَّوُلهَمُحَّبُلهذاُاالاَمُالع َيم،ُواّلَُاذيُجعلناهُمبّشرُ قلمُرّبكمُالمصتارُالُّ

ّنَهُمَنُإمنُعرفانُهذاُالمرامُاألمنعُاألعّزُاألع مُالبديع،ُطَوبىُلمَنُن َرُإلَىُأمَريُبعينَيُأالُ
رفَانيُنَعُعَنُعدُعنُقربَيُومُُعُُبماُعندُبرّيتيُإّنهُبَُُاإلىُدونيُأوُمتمّسكُ ُا،ُمنُكانُناظرُ العارفين

ّنهُمنُالهالكين،ُعليكمُيَاُأحّبَائيُبكَّ ُالّنَفرُعّمَاُفَيُأيَديُالّنَاسُكَذلوُأمَرتمُفَيُاأللَواحُإأالُ
 بَةُعرفَانيُوالعيَونُكحكَيم،ُقَدُخلرَ ُاآلذانُ،صَفاءُنَدائيُوالرلَوبُلإقبَالُإلَىُُمنُلدنُعلَيمُ 

ُ رُإلىُأفريُالمشر ُالمنير...للنُّ
158ُُ–151ُص،2ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر29ُُُلمسائلشهرا18ُ
ُ
ذينُظلمَََواُالُونفسََيُالحَََّ .ُاََوفُيَََرونُأوُيعجَََزهُظلََمُاّلََُهََلُيرََومُمَََعُأمََرهُمَََنُشََيءُ ُ...ُ

.ُقَلُيَاُمَألُالعّشَا ُاقَديرُ ُشَيءُ ُالموّحدونُأعالمُاألمرُعلىُأعلَىُاألعَالمُإّنُرّبَوُكَانُعلَىُكَلُّ
.ُقَدُتَزّينُرأسُالبهَاءُاكَانُبَكنوارُالعَراُمنيَرُ ُاليومُيومكمُبماُطلعُنّيرُاآلفا ُأنُأقبلواُإليهُبرلبُ 

َ .ُإّيَاكُأنُيمنعَوُالَبالءُعَنُذكَرُابككليلُالبالءُكذلوُقضيُاألمرُفَيُلَوحُكَانُبصَاتمُهللاُمصتوم 
ََُشَيءُ ُرّبَوُمالَوُاألاَماء.ُدنُالكائنَاتُعَنُورائَوُإّنَهُيكايَوُبَالحّ ُإّنَهُكَانُعلَىُكَلُّ الُُاحكيم 

.ُمَنُالمشَركينُمَنُاعتَرضُعلَىُالُ انرطَعُواّتصَذُإليَهُاَبيُنتيَكسُمَنُروحُهللاُورحمتَهُطَوبىُلمَ
...ُهَذاُاَرا ُالَّرحمنُلمَنُفَيُاألكَوانُوااَمهُاألع َمُبَينُاألمَمُالُ هللاُواّتصذُالّشيطانُلنفسَهُخلَي
ُ...افيُظّلُاراد ُكانُباامُهللاُمرفوعُ ُطوبىُلمنُأقبلُإليهُواات لُّ

135ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُل/ديسمبركانونُاألو31ُُُُّشهرالمسائل19ُ
ُ
ُُ...َََ هللُهَََذاُمَََاُالُاَََمعناهُمَََنُقَََرونُُاوفَََد ُأحَََدُمَََنُاألحّبَََاءُبنفسَََهُوقطَََعُحنجَََرهُبيَََدهُحب 

ردرتهُإّنهُهوُالمرتَدرُالرَدير.ُوالَذيُقطَعُحنجَرهُلُاهورُإظهارُ األّولين.ُهذاُماُاختّنهُهللاُبهذاُال ُّ
ُعلَىُالصالئََ ُأجمعََين.ُفَيُالعََرا ُإّنَهُلمحبََوبُالّشَهداءُواََلطانهمُومََاُظهَرُمنََهُكَانُحّجََةُهللا

كرُوأخَذتهمُنفحَاتُالوصَالُبحيَمُانرطعَواُعّمَنُعلَىُأولّوُأّثرتُفيهمُكلمةُهللاُوذاقواُحالوةُالَذُّ
.ُولََوُظهََرُمََنهمُمََاُالُأذنُهللاُلهََمُولكََنُعفََاُعََنهمُمنيََرُ ُاألرضُكّلهََاُوأقبلََواُإلََىُالوجََهُبوجََهُ 

بحيَمُأخَذُعَنُكّفهَمُزمَامُاالختيَارُُالففَورُالَّرحيم.ُأخَذهمُجَذبُالجّبَارمنُعندهُإّنَهُهَوُُالُ فض
ُإلىُأنُعرجواُإلىُمرامُالمكاشفةُوالحضورُبينُيدّيُهللاُالعزيزُالعليم...
92ُُ–91ُص،ُالجموعةُالكبيرة،ُلوحُالّرئيو
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ُ
ُكانونُاألّول/ديسمبر31ُُُشهرُالّشرف1ُ
ُ
لحكَََيم...ُعلَََيكمُوبترَََو ُهللاُالعزيَََزُاد ُوالوفَََاءُ...ُنوصَََيكمُيَََاُمبَََادُالَََّرحمنُباألمانَََةُوالّنَََُ

،ُقََلُهَََذاُأع َََمُوصَََّيتيُمسَََتفيمُأقَََدامكمُعََنُصَََراحُ باالاََترامةُثَََّمُعلَََيكمُباالاََترامةُلَََّاّلُتَََزلُ
تيُلكَََمُوبيَََنكمُأنُاحف وهَََاُثَََّمُاجعلوهَََاُأمَََامُعيَََونكمُوهللاُعلَََىُمَََاُأقَََولُوكيَََل،ُإّنَََاُوأكبَََرُأمَََان

لكبََر ُفََيُلََوحيُوورقتََيُذينُطََارواُفََيُهََوائيُوشََربواُرحيََ ُبيََانيُباالاََترامةُاوّصََيناُأحّبََائيُاّلََ
صََََبعيُويََََديُوعضََََديُوأذنََََيُوبنََََريُوإُفيُوكتبََََيُيشََََهدُبََََذلوُقلمََََيُومََََداديوزبََََريُوصََََح

ُاط ُاألمين...وشعراتيُوجوارحيُولسانيُالنُّ
114ُُ–113ُص،1ُلّالئُالحكمةُ 
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير1ُُُشهرُالّشرف2ُ

ُ
إلََىُُأقبلََ َُُاُنبََذتُذكََري،طََوبىُلََوُيََاُصََاد ُبمََاُوّفيََ ُبميثََاقيُومََاُنسََي ُعهََديُومََ...ُُ

فَيُُافَيُاَبيليُومطَرودُ ُافيُحّبيُومسجونُ ُاأايرُ ُإلىُأنُصرتَُوجهيُوذق ُحالوةُذكريُوثنائيُ
لكَمُالجنَانُكّلهَاُاَوفُتَرونُأنفسَكمُفَيُُفيُالَبالدُالاَميُوع مَةُأمَري،ُفونفسَيُاهوائيُورريبُ 

تهمُافواُحََولُاََرادقيُومّسََذينُطََمََنُاّلََُالحََّ ُلََوُين ََرُأحََدُبعينََيُمبََين.ُفونفسََيُواََلطانُ ُعََّزةُ 
حبسَ ُوخرجَ ُمَنُوطنَو،ُإّيَاكُُونُورائه...ُقَدُكّنَاُمعَوُإذُأخَذتُالمكارهُالاميُير ُالور ُع

أنُيحزنوُماُوردُعليوُإّنُأمريُع يمُع يم.ُقَلُيَاُأحّبَائيُدعَواُمَاُتتفَّر ُبَهُالكلمَةُوخَذواُمَاُ
لعَرا ُوكسَرُهللاُبَوُشَوكةُتجتمعُبهُالرلوبُوتستري ُبهُصدورُالمصلنين.ُواذكرُإذُدخل ُفيُا

ُالمعتدين.ُطوبىُألّموُإذُدخل ُبي ُرّبهاُوبهاُاضطرب ُأفّدةُالمشركاتُوقلوبُالمشركين...
361ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير2ُُُشهرُالّشرف3ُ
ُ
...قَمُعلَىُخدمَةُمَوالكُالرَديمُبرلبَوُوبنَركُواَمعوُولسَانوُوكَّلُأركانَو،ُكَذلوُأمَركُمَنُُ

ذاُفمَينُُاعلىُقطَبُالباليَاُوالّرزايَا،ُاجعَلُرجليَوُمَنُالحديَدُفَيُأمَري،ُولسَانوُاَيفُ ُاكانُجالسُ 
َُافيُذكريُوثنائي،ُوبنركُنَاظرُ  إلَىُجمَاليُالمشَر ُالمنيَر،ُقَمُبَينُُاإلَىُشَطري،ُوقلبَوُمتوّجه 

ضََرمُفََيُقلََوبهمُنََارُذكََريُوثنََائيُليََزدادُبََهُأاألخيََارُواألشََرارُبااََمُرّبََوُالعزيََزُالمصتََار،ُثََّمُ
ُلُويتوّجهُبهُاآلخر...األوُّ

296ُص،ُاقتدارات
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير3ُُُشهرُالّشرف4ُ

ُ
...ُياُأمتيُفاعلميُأّناُبعثناُالعنايةُعلىُهيكلُالّلَوحُوأراَلناهُإليَوُلتفتصَريُبَهُبَينُالعَالمين.ُُ

فَواُيَاُقَومُإّناُوردناُبيتوُحينُرفلتوُعنهُوماُااتنشرناُمنهُرائحةُالردس،ُكَذلوُينّبَّوُالصبيَر.ُن ُّ
بيََوتكمُورّسََلواُلبااََكمُعّمََاُيكرهََهُهللا،ُكََذلوُيع كََمُالع ََيم.ُإّنََاُنحََّبُالّلطافََةُفََيُكََّلُاألحََوالُ

زّينَواُهيَاكلكمُبلبََاسُالّترَو ُإّنَهُلََمُُإّيَاكمُأنُتتجَاوزواُعّمََاُأمَرتمُبَهُفََيُكتَابُهللاُالعزيَزُالحميََد.
ّنَهُمَنُالّلطافَةُوالحجَىُالَذيُيمَنعكمُيكنُمنُالصرقةُالصلرةُوالُمَنُالّنَوفُوالرطَنُالباليَة،ُبَلُإ

لَوُأنَتمُمَنُالعَارفين.ُكونَواُفَيُرايَةُالّلطافَة،ُإّنُالَذيُلَيوُلَهُلطافَةُُعنُالهو ُهَذاُلهَوُالحَ ُّ
لنُيجدُنفحاتُالّرحمنُوالُيستكنوُمعهُأهلُالّرضوانُاّترواُهللاُوالُتكوننُمنُالجاهلين.ُرّسَلواُمَاُ

ل...ُأنُاّتبعَواُمَاُأمرنَاكمُبَهُفَيُاأللَواحُإّيَاكمُأنُتّتبعَواُيكرههُالفطرةُالسليمةُكَذلوُأمَرتمُمَنُقبَ
ُالفافلين...

369ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير4ُُُشهرُالّشرف5ُ
ُ
مَنُشَطرُالع مَةُوالجَاللُبنبَكُهللاُالمرتَدرُالعزيَزُالحميَد.ُقَدُُ...ُقلُياُأرضُالّطاءُقدُجّ ُُِ
الَََذيُُرلوبُالّنَََوراءُوالُتكَََونّنُمَََنُالمتَََوّقفين.ُأنَََ ُِنُعَََرفُالَََّرحمنُفَََيُا،مكَََان،ُأقبلَََواُبَََالتضَََوُّ

ولمَنُُنُحكمتَهُومصَزنُلَّالئُبيانَهُالبَديع.ُطَوبىُلَوُِمشَر ُظهَورهُومطلَعُآياتَهُومعَدُِجعلوُهللاُ
ُ...ُاُفيوُِواتصذُلنفسهُمرامُ ُولمنُفازُبلرائوُُِلوُُِاون يمُ ُاكنُفيوُِ

111ُُ–169ُص،8ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
ُّثانيُ/ينايركانونُال5ُُُشهرُالّشرف6ُ

ُ
...ُكتَابُنََّزلُبَالحّ ُلرََومُيفرهَون.ُويََكمرُالّنَاسُبالعََدلُوالّترَىُويمََنعهمُعَنُالبفََيُوالفحشََاءُُ

لعّلُالّناسُهمُينتهون...ُقلُيَاُقَومُأنُاعملَواُمَاُأمَرتمُبَهُفَيُاأللَواحُوالُتّتبعَواُظنَونُالمفسَدينُ
نيَََع.ُقََلُإّنَََاُقبلنََاُالّضَََّراءُوالبكاَََاءُسُالعزيََزُالمالََذينُيرتكبَََونُالفحشََاءُوينسَََبونهُإلََىُهللاُالمرَََدُّ

يَذوبُمَنُنَارُالحَزن...ُللتنزيهُأنفسكمُماُلكَمُالُتكَونّنُمَنُالمتفّكَرين.ُتَاهللُمَنُتفّكَرُفَيُضَّرناُ
مََنُتشََّبمُبهََذاُالََّذيلُُإّنُحّملنَاُالباليََاُكّلهََاُلتطهيََرُأنفسََكمُوأنََتمُمََنُالفََافلين...ُقََلُينبفََيُلكََلُّ

ُاألعلى...ُقلُأتّدعونُحّبيُوترتكبونُمَاُيحَزنُبَهُقلبَيُمَاُلكَمُعّماُيكرههُالمألُابكنُيكونُمرّداُ 
ََاُنََراكمُفََيُأعمََالكمُإذاُوجََدناُمنهََاُالرُّ ائحََةُالمرّداََةُالّطّيبََةُننََّليُعلََيكمُوبََذلوُالُتفرهََون...ُإّن

ُينط ُلسانُأهلُالفردوسُبذكركمُوثنائكمُبينُالمرّربين...
313ُُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُيُ/ينايركانونُالّثان6ُُُشهرُالّشرف1ُ
ُ
...ُأّمََاُمََاُاََكل ُفََيُالمعََاد،ُفََاعلمُبََكّنُالعََودُمثََلُالبََدءُكمََاُأنََ ُتشََهدُالبََدءُكََذلوُفاشََهدُُ

منيَر.ُُبلُفاشهدُالبَدءُنفَوُالعَودُوكَذلوُبَالعكوُلتكَونُعلَىُبنَيرةُ العودُوكنُمنُالمشاهدين.ُ
وأّمََاُعََودُالََذيُهََوُثَّمُاعلََمُبََكّنُكََّلُاألشََياءُفََيُكََّلُحََينُتبََدأُوتعََودُبََكمرُرّبََوُالمرتََدرُالرََدير.ُ

وهَذاُمرنودُهللاُفيُألواحهُالرداّيُالمنيعُوأخبرُبهُمبَادهُهَوُموعَودُالممكنَاتُفَيُيَومُالفيامَة،ُ
ُوكَلُُّاألاَماءُفَيُااَمُ ُأصلُالعودُكماُشهدتُفيُأّيامُهللاُوكن ُمَنُالّشَاهدين.ُوإّنَهُلَوُيعيَدُكَلُّ

وُالُتشَهدُهُلهوُالفاعَلُالمريَد.ُوإّنَدُوإنُّ ُبكمرهُفيماُأراليردر...ُوهذاُالعودُيتحرُُّفوسُفيُنفوُ النُّ
َُالُ  ُبَهُهَذانُوهَوُكلمَةُرّبَوُالعزيَزُالعلَيمُمَثماُحّرَُفيُالّرجعُوالعودُإالُّ اُمَنُالّطَينُلَوُيكخَذُكف 

أنُيعتَرضُعليَهُألّنَهُيفعَلُمَاُُولَيوُألحَدُ دهُُوبمثَلُوجَُهذاُلهوُالّذيُاّتبعتموهُمنُقبلُهذاُلح ُّ
ُيشاءُويحكمُماُيريد...

11ُُ–11ُص،1ُامانيُ مائدةُآ
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير1ُُُشهرُالّشرف8ُ
ُُ
يََر ُبََينُاألع ََمُُفََاعلمُبََكّنُالفََر ُبََينُاالاََمينُمََاُوم...ُوأّمََاُمََاُاََكل ُفََيُفََر ُالرََائمُوالرّيََُ

أنُيصبَََرُُبََديعُومََاُأرادُبََذلوُإالُُّاُذكرنََاهُفََيُكتََابُ والع ََيمُوهََذاُمََاُبّينََهُمحبََوبيُمََنُقبََلُوإّنَََ
اُظهرُوهوُالرّيومُعلَىُالرَائمُوهَذاُلهَوُالحَّ ُيشَهدُبَهُلسَانُي هرُإّنهُأع مُعمُُّالناسُبكّنُاّلذي

عَرفُثَّمُااَتفنُبَهُعَنُالعَالمينُوإذاُينَاديُالرَائمُعلَىُيمَينُالعَراُُاالّرحمنُفيُجبَروتُالبيَانُ
وهََذاُلهََوُاألع ََمُالََذيُاََجدُُمبََينُ ُويرََولُيََاُمََألُالبيََانُتََاهللُهََذاُلهََوُالرّيََومُقََدُجََائكمُبسََلطانُ 

االاَمُاألع َمُإاّلُلتع يمَهُعنَدُظهَوراتُاَلطنتهُومَاُرلَبُأع مُوع يمُومَاُااَتعلىُُههُكلُّلوج
ُجبون...تحاسُهمُمالنُُّومُإاّلُلفنائهُفيُااحتهُكذلوُكانُاألمرُولكنُّالريُّ

61ُُ–61ُص،ُاقتدارات
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير8ُُُشهرُالّشرف9ُ
ُ
ربُمَنُيمنُالرّيوم.ُأنُياُمَاّلحُالُتضَطُالمهلوُهللا...ُقدُما ُبحرُالبالءُوأحاط ُاألموا ُفُُُ

صََباحُمعََوُفََيُهََذهُالّ لمََةُالتََيُأحاطََ ُالعََالمين.ُتوّكََلُعلََىُهللاُفََيُكََّلُاألريََاحُإّنُفََال ُا،
األحََوالُوالُتصََ ُمََنُهبََوبُعواصََ ُالبفضََاء،ُأنُااََتعذُبََاهللُرّبََوُالمرتََدرُالعلََيم.ُإّنََهُيحفََبُ

أحَاحُُبضَياءُ ُانُمشَرقُ االحكَيم.ُفَيُبحبوحَةُالّ لمَةُكَُمَنُعنَدهُإّنَهُلهَوُالعلَيمُمنُيشاءُبسلطانُ 
ََ ََاُفََيُتلََوُالحالََةُنََدعوُالبرّي فنََاُاجتمََانُالََذينهمُةُإلََىُهللاُوالُيصوُّمََنُفََيُالّسََمواتُواألرضََين.ُإّن

َََُكفَََرواُبَََاهللُإذُأتَََىُبَََكمرُ  ذينُبَََديع.ُقَََدُاَََر ُالّسَََار ُمَََاُنَََّزلُمَََنُلَََد ُالعَََراُوأحضَََرهُلَََد ُاّل
يََاُأّيهََاُالجاهََل،ُهََلُت ََّنُاكُالمشََركُالبعيََد.ُقََلُمََ ُبغي ََوُيحكمََونُعلََىُال بََادُكََذلوُفعََلُذ

ُوكبير...ُأّنوُتسبرنا،ُالُوااميُالذيُبهُفاح ُنفحاتُالّروحُعلىُكّلُصفيرُ 
239ُص،4ُ ،ُمائدةُآاماني،ُلوحُاالاتنطا 
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير9ُُُشهرُالّشرف11ُ
ُ
ارُلُقََلُمََنُأنََ ُيََاُأّيهََاُالفافََلُالفََرُّلنََدرُالجََالُاطلب ََُ...ُمََنُالّنََاسُمََنُيرعََدُصََّ ُالّنعََالُ

هَاُاقَلُيَاُأّيهَاُالكَّذابُتَاهللُمَاُعنَدكُإّنَهُمَنُالرشَورُتركنُوباطنُالبَاطنُومنهمُمنُيّدعيُالباطن
لكمُكماُتتركُالع امُللكالب...ُقلُياُأّيهاُالموهومُإّنُالباطنُوباطنُالباطنُوالبَاطنُالَذيُجعلَهُ

ماُنهايةُلهَاُيطَوفُحَولُهَذاُالّ َاهرُالَذيُينطَ ُبَالحّ ُفَيُعنُالباطنُوال اهرُإلىُُاهللاُمرّداُ 
إاّلُلمَنُُمفَّرُوالُمسَتررُُّقطبُالعالمُقدُظهرُاالامُاألع مُومالوُاألممُوالطانُالردمُليوُألحدُ 

تمّسََوُبهََذهُالعََروةُالّنََوراءُالتََيُبهََاُأشََرق ُاألرضُوالّسََماءُوالحُالعََراُوالّثََر ُوأضََاءُملكََوتُ
اّتبعَواُالهَو ُوالُأوهَامُالَذينُقَامواُعلَىُاّترَواُيَاُقَومُوالُتّتبعَواُأهَواءُالَذينُاألاماءُوأنارُاألف ُاأل

رََراءُإلََىُمطلََعُآيََاتُرّبكََمُمالََوُُبيضََاءُورََررُ ُعلََىُالمكََرُفََيُملكََوتُا،نشََاءُتوّجهََواُبوجََوهُ 
َََوحُالَََذيُجعلَََهُهللاُأمُّ َََواحُومنَََباحُالفَََالحُبَََينُُاآلخَََرةُواألولَََىُكَََذلوُقضَََيُاألمَََرُفَََيُالّل األل

ُواألرضين...الّسمواتُ
186ُُ–184ُص،ُاقتدارات
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير11ُُُشهرُالّشرف11ُ
ُ
الوجَََودُعلَََىُالممكنَََاتُوأصَََابعُالكَََرمُعلَََىُالكائنَََاتُهَََذاُينبفَََيُلَََوُولكَََنُُيَََدَُُأنُأبسَََحُ ُ...ُ

الّنََاسُالُيعرلََون.ُمََنُأقبََلُإليََوُهََذاُمََنُفضََلوُومََنُأعََرضُإّنُرّبََوُلهََوُالفنََّيُعّمََاُخلََ ُفََيُ
قَاهرةُيصَرجّنُعَنُمصلنون.ُاوفُيبعمُهللاُبوُأيَاديُرالبَةُوأعضَاءُُذلوُمبادُ ا،مكانُيشهدُب

يحةُتتمّيََزُمنهََاُالّنََدورُكََذلوُخلََ ُاألاََتارُويننََرّنُنفََوُالََّرحمنُبََينُا،مكََانُوينََيحّنُبنََ
ربون.ُكّلهََمُيضََطُفُاََّكانُاألرضُعلََىُشََكنُ بسََطوةُيكخََذُالصََُوُمُفََيُلََوحُمسََطورُوي هََرنُّرقََ

أنُأخرجََواُاََيتُالّلسََانُعََنُرمََدُالبيََانُألّنُبََهُتفََت ُمََدائنُالرلََوبُإّنََاُإّيََاكمُأنُتسََفكواُالََّدماءُ
رفعنَاُحكَمُالرتَلُعََنُبيَنكمُإّنُرحمتَيُاََبر ُالممكنَاتُإنُأنَتمُتعلمَونُثََّمُاننَرواُرّبكَمُالََّرحمنُ

ُمنُالبيانُوأرلىُمنهُلوُأنتمُفيُكلماتُرّبكمُتن رون...ُبسيتُالّتبيانُإّنهُأحدُ 
16ُُ–صُُكتابُمبين،ُاورةُالهيكل
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ُُُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير11ُُُشهرُالّشرف12ُ

ُ
،ُا،ُوفَيُالصيَرُاَارعُ ا،ُوفيُالحّ ُموقنُ اوفيُاألمورُراضيُ ُ،ا...ُياُضياءُكنُفيُالبكااءُصابرُ ُ

َا،ُوعلىُالّناسُااترُ اوفيُهللاُقانتُ  َا،ُوعَنُالهَو ُمعرض  ،ُوعنَدُا،ُولل بَادُاَحابُ ا،ُوإلَىُالحَّ ُراكض 
ََُ الصطََ ََاالعنََيانُرفََورُ ،ُولََد ُاعطوف  كََذلوُيوصََيوُ،ُا،ُوعلََىُاألمََرُمسََتفيمُ ا،ُوفََيُالعهََدُقائم 

الم لََومُثََّمُبترََو ُهللاُثََّمُيوصََيوُباألمانََةُوالّنََد ُعليََوُبهمََاُثََّمُعليََوُبهمََاُطََوبىُلََوُولمََنُ
ُأحّبوُلوجهُهللاُوويلُلمنُأبفضوُوأعرضُعّماُأمرُبهُفيُالكتاب.

24ُص،2ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُانونُالّثانيُ/ينايرك12ُُُشهرُالّشرف13ُ
ُ
أنُيََاُهََذاُالهيكََلُقََدُجعلنََاكُآيََةُعََّزيُبََينُمََاُكََانُومََاُيكََون،ُوجعلنََاكُآيََةُأمََريُبََينُُ...ُ

مصَزنُمشَّيتيُثَّمُُالّسمواتُواألرضُبروليُكنُفيكون.ُأنُياُهاءُالهوّيةُفيُهذاُاالامُقدُجعلنَاكُِ
وم.ُأنُيَاُيَاءُااَميُالرَديرُمنُلدنُمهَيمنُقّيَُالُ مكمنُإرادتيُلمنُفيُملكوتُاألمرُوالصل .ُفض

الكََريمُُيم هََرُاَلطانيُومطلََعُأاَمائيُوأنَاُالمرتََدرُعلَىُمََاُأقَول.ُأنُيَاُكََافُااَمُقَدُجعلنَاكُِ
مشر ُكرميُبينُبرّيتَيُومنبَعُجَوديُبَينُخلرَي.ُأنَاُالمرتَدرُبسَلطانيُلَنُيعَزبُعَنُُقدُجعلناكُِ

ُ.عّماُخل ُبينُالّسمواتُواألرضُوأناُالحّ ُعاّلمُالفيوبُعلميُشيءُ 
15ُص،ُكتابُمبين،ُاورةُالهيكل
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير13ُُُشهرُالّشرف14ُ

ُ
وقلنََاُيَاُمحّمَدُخَر ُالََّروحُعَنُمرَّرهُوخرجََ ُُمبَينُ ُ...ُفّلمَاُاَمعناُخرجنَاُعََنُالبيَ ُبسَلطانُ ُ

فاشََهدُأهََلُمن ََرُاألعلََىُفََو ُرأاََيُثََّمُفََيُُامعََهُأرواحُاألصََاياءُثََّمُحرََاي ُالمراََلينُإّنََوُإذُ 
ُمحّمَدُراَولُهللاُقَدُطلَعُعَنُأفَ ُالبيَ ُبسَلطانُ ُثَمُُّبّيينُفافت ُعيناكُهذاُلعليُّالنُّقبضتيُحججُ

مَََنُالعلمَََاءُوالعرفََاءُثَََّمُالملَََوكُوالّسَََالطينُإّننَََيُ...ُقَََلُلَََوُيجتمَََعُكََّلُمَََنُعلَََىُاألرضُمبََينُ 
ولَََوُُالُأخََافُمََنُأحََدُ ُذيألحضََرُتلرََاءُوجََوههمُوأنطََ ُبآيََاتُهللاُالملََوُالعزيَََزُالحكََيمُأنََاُاّلََ

عُعلَََّيُكَََّلُمَََنُفَََيُالّسَََمواتُواألرضَََينُقَََدُخضَََع ُاآليَََاتُلَََوجهيُوخشَََع ُاألصَََواتُيجتمَََ
ُلنفماتيُاألبدنُالبديع...

219ُُ–218ُص،4ُمائدةُآامانيُ ،ُةلهلوحُالمبا
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير14ُُُشهرُالّشرف15ُ
ُ
فطَامهمُفكيَتُمُمنُثديُالففلَةُوالجهَلُومَاُجَائتهمُأّيَامُُو...ُإّنُالّناسُأكثرهمُيسترضعونُاليُ

والُيشََعرون.ُوإّنََوُفاشََهدُهََاالءُالصلََ ُككرنََامُبلََورهمُلََذاُالُتََاّثرُفََيهمُالكلمََةُألنهََمُالُيفرهََونُ
ُالّناسُهمُالُيعرفون...ُبيانُكيتُيشاءُكذلوُنّزلُمنُقبلُولكنُّذهبهمُصبّيُمنُالّنُيُُ

3ُُ–2ُص،ُكتابُبديع
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير15ُُُشهرُالّشرف16ُ
ُ
يُاألبهََى،ُثََّمُأمسََكهُاألعلََىُفسََبحانُرّبََُفََيُمََإُحضََرُاََفينةُالبرََاكحُالرََدسُف...أنُيََاُمََالُُّ

ركََبُعليهََاُهياكََلُالََّروحُبااََمُهللاُأألبهََى.ُثََّمُيُااََبحانُرّبََُعلََىُبحََرُالرََدمُببََديعُمََنُاألاََماء
لَوُليجَريُعلَىُقلَزمُالكبريَاءُلينَلُأهلهَاُطل ُزمَامُالفُُكيُاألبهَى.ُإذاُفَالعلّيُاألعلىُفسبحانُرّبَ

لتهمُإلََىُشََاطئُالرََدسُاََاحلُيُاألبهََى.ُوإذاُوّصََواقََعُالرََربُفََيُمكمََنُالبرََاءُفسََبحانُرّبََإلََىُم
لَََوُفَََيُهَََذاُالمرَََامُاأللطَََ ُاألخفَََىُخرجهمُعَََنُالفُُكاُفَََيُاألبهَََى.ُإذُ بحَََرُالحمَََراءُفسَََبحانُرّبَََ

يُذيُفيََهُتجّلََىُهللاُبنََارُالجمََالُفََيُاََدرةُالبرََاءُفسََبحانُرّبََيُاألبهََى.ُوهََذاُمرََامُاّلََفسََبحانُرّبََ
وفيََهُيطََوفُمواََىُُيُاألبهََى.هََى.ُوفيََهُخلعََواُهياكََلُاألمََرُنعََلُالََّنفوُوالهََو ُفسََبحانُرّبََاألب

ُبجنََودُالبرََاءُفسََبحانُرّبََ ََُوهََذايُاألبهََى.ُالعََزِّ رُولََوُيرََرءُذيُلََنُيحََّركُفيََهُاََفينةُاألمََمرََامُاّل
ُفسبحانُرّبيُاألبهى...ُعليهاُكّلُاألاماء

ُألمانيا،ُنهاينطبعُلجنةُاآلثارُاألمرّيةُالنك،ُلوحُماّلحُالردس
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير16ُُُشهرُالّشرف11ُ
ُ
لُاآليََاتُبَََالحّ ُوينََّزلُبََكمرهُكيََتُيشَََاءُالُإلََهُإاّلُهََوُالعزيََزُالمرتَََدرُنََزُّ...ُفسََبحانُالََذيُُ

الرَََدير...ُقَََلُتَََاهللُإّنُالَََّروحُاألمَََرُقَََدُظهَََرُبَََالحّ ُوأشَََر ُجمَََالُاألحدّيَََةُعَََنُمشَََر ُالرَََدسُ
ُكَََّلُمََنُفَََيُملكََوتُاألمََرُوالصلَََ ُوإّنََهُلميَََزانُهللاُبََينُالّسَََمواتُوبَََهُامََتحنُهللاُمبََينُ ُبسََلطانُ 

ع ََيمُثََّمُُبحاتُبََكنوارُعََزُّ واألرضََين...ُبّلََغُنفسََوُثََّمُبّلََغُالّنََاسُبمََاُطلََعُالوجََهُعََنُخلََ ُالّسََ
ُبكَّلُشَيءُ ُ...ُفَاعلمُبَكّنُرّبَوُعَالمُ كّخرُفيَهُأقَّلُمَنُحَينُ رُالّناسُبماُأمرتُمنُلَد ُهللاُوالُتََذكُّ

وإّنُهَََذاُلحَََّ ُإنُأنَََ ُمَََنُجبَََروتُاألمَََرُوالصلَََ ُُمواتُواألرضُوريَََبُمَََاُفَََيمُالّسَََوعنَََدهُعلَََ
ُالعارفين...

194ُُ–192ُص،4ُآثارُقلمُأعلىُ 
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير11ُُُشهرُالّشرف18ُ

ُ
العََالمُوااََتبركُبردومََهُالمََألُُالاََمُاألع ََمُالََذيُبََهُارتعََدتُفََرائ فيََهُولََدُاُ...ُهََذاُشََهرُ ُ

ّروحُوالّريحَانُتََاهللُهَذاُشََهرُبَهُااتضََائ ُلنُاألاَماءُهّللََواُوكّبَرواُوتسََّبحواُبَااألعلَىُوأهَلُمََدائ
الّشََهورُوفيََهُظهََرُالكنََزُالمصََزونُوالفيََبُالمكنََونُونََاد ُبََكعلىُالّنََداءُبََينُالََور ُالملََوُلهََذاُ

بَََهُابتسَََمُثفَََرُا،مكَََانُوتمايلَََ ُاألشَََجارُوماجَََ ُالبحَََارُوطَََارتُالجبَََالُونطَََ ُالمولَََودُالَََذيُ
ُأح ُالّنَََصرة.ُُوالفَََردوسُوصَََا اَََرعواُإلَََىُمشَََر ُوجَََهُرّبكَََمُنَََادتُاألشَََياءُيَََاُمَََألُا،نشَََاءُأن 

اتُبَكنوارُوجَهُرّبهَاُالَّرحمنُوهَدرتُالورقَاءُعلَىُالّسََدرةُالَّرحمنُالَّرحيمُهَذاُشَهرُفيَهُزّينَ ُالجّنَ
ذيُالمنتهَىُوانجَذب ُأفَّدةُالمرَّربينُولكََّنُالّنَاسُأكثَرهمُمَنُالفَافلينُطََوبىُلمَنُأدركَهُوعَرفُاّلََ

ََُفََيُكتََبُهللاُالعزيََزُالحميََدُوويََلُ ُانُموعََودُ كََا ُذيُتوّجهََ ُإليََهُوجََوهُالمََإلمََنُأعََرضُعََنُاّل
ُرجيم.ُاألعلىُواننع ُكّلُمشركُ 

342ُص،4ُمائدةُآامانيُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 311 

ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير18ُُُشهرُالّشرف19ُ
ُ
هللاُالعزيََََزُ...ُيََََاُمََََألُاألرضُلعمََََرُهللاُمََََاُأردتُلكََََمُإاّلُنجََََاتكمُومََََاُأريََََدُإاّلُترََََّربكمُإلََََىُُ

ضَعواُمَاُعنَدُالرَومُوخَذواُمَاُأمَرتمُمَنُلَد ُهللاُرّبُالحميد.ُالُتمنعَواُأنفسَكمُعّمَاُظهَرُبَالحّ ُ
تمشََونُبَََهُفََيُظلمَََاتُُابيلُالمسَََتفيم.ُيََاُحَََزبُهللاُفََيُالَََّديارُاعلمََواُإّنََاُأردنَََاُلكََمُنَََورُ هََذاُالّسََ

فَازتُبكلمََةُُىُلََنفوُ األرضُويكَونُمعكَمُفََيُعَوالمُرّبكََمُالمهَيمنُعلََىُكَّلُصَفيرُوكبيََر.ُطَوب
هللاُوشهدتُبماُشهدُهللاُقبلُخل ُاألشياءُإّنهُهوُهللاُالُإلهُإاّلُهوُلهُالع مَةُوالكبريَاءُولَهُالعَّزةُ
واالقتَََدارُالُتمنعَََهُحَََودا ُالَََّدنياُوالُتصّوفَََهُنَََارُالَََورىُقَََدُحكَََمُبَََالحّ ُوبمَََاُترتفَََعُبَََهُمرامَََاتُ

ُا،نسانُإذُااتو ُعلىُالعراُأمامُوجوهُالمرّربين...
114ُص،ُإشراقات
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير19ُُُشهرُالّسلطان1ُ
ُ
ََُ إاّلُكينونتََهُوالُُر ُفََيُهيكلََيُإاّلُهيكََلُهللاُوالُفََيُجمََاليُإاّلُجمالََهُوالُفََيُكينََونتيقََلُالُُي
والُفَََيُاَََكونيُإاّلُاَََكونهُوالُفَََيُقلمَََيُإاّلُقلمَََهُُحركتَََيُإاّلُحركتَََهُذاتَََيُإاّلُذاتَََهُوالُفَََيُفَََي

لُلمُيكنُفَيُنفسَيُإاّلُالحَّ ُوالُيَر ُفَيُذاتَيُإاّلُهللاُإّيَاكمُأنُتَذكرواُاآليتَينُالعزيزُالمحمود.ُق
َََإذّراتُفَََيُنفسَََيُتنطَََ ُالَََ فَََيُُاّنَََهُالُإلَََهُإاّلُهَََوُالواحَََدُالفَََردُالعزيَََزُالَََودودُلَََمُأزلُكنَََ ُناطر 

رَ ُلهَاُم َاهرُلُِجبروتُالبراءُإّننيُأناُهللاُالُإلهُأناُالمهيمنُالرّيوم...ُقلُإّنُالّربوبّيةُااميُقَدُخُُ
عنهاُإنُأنتمُتشهدونُواأللوهيَةُااَميُقَدُجعلنَاُلهَاُمطَالعُيحَيطّنُال بَادُُاّناُمنّزهُ فيُالملوُإّناُك

ُهمُمبادُهللاُإنُأنتمُتوقنونُكذلوُفاعرفواُكّلُاألاماءُإنُأنتمُتعرفون...ويجعلنُّ
11ُص،ُكتابُمبين،ُاورةُالهيكل
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير21ُُُشهرُالّسلطان2ُ
ُ
مَرُهللاُفَاعلمُبَكّنُكّلمَاُحَّددُفَيُالكتَابُحَّ ُالُريَبُفيَهُوعلَىُالكَّلُا...ُوأّماُماُاَكل ُفَيُأُوُ
عنَهُونحَنُُيءُ بعَدُعلمَهُبَهُإّنُهللاُبَُرعلَيم.ُومَنُيتركَهُُلُ زُّضُبكنُيعملواُبماُنّزلُمَنُلَدنُمنَفُر

ّمََاُالجّنََةُحََّ ُالُريََبُُبَرءاءُمنََه.ُألّنُأثمََارُالّشََجرةُهَيُأوامََرهُولََنُيتجاوزعنََهُإاّلُرافََلُبعيَد.ُوأ
فيهُوهيُاليومُفيُهذاُالعالمُحّبيُورضائيُومنُفَازُبَهُليننَرهُهللاُفَيُالَّدنياُوبعَدُالمَوتُيدخلَهُ
ُفََََيُجّنََََةُأرضََََهاُكََََكرضُالّسََََمواتُواألرض.ُويصدمّنََََهُحورّيََََاتُالعََََّزةُوالّترََََديوُفََََيُكََََّلُبكََََورُ 

ُلَنُيرَدرُأحَدُ ُلَىُشَكنُ يستضَيءُمنهَاُعشَموُجمَالُرّبَهُُوُ.ُويستشر ُعليهُفَيُكَّلُحَينُ وأصيل
ع َيم.ُوكَذلوُفَاعرفُالّنَارُوكَنُمَنُُأنُين رُإليهُكذلوُكانُاألمرُولكّنُالّناسُهَمُفَيُحجَابُ 

ُالموقنين...
118ُ-111ص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُاورةُالوفا
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير21ُُُشهرُالّسلطان3ُ
ُ
حََاتُرّبََوُمالََوُاألاََماءُلعََّلُيرََومّنُالّنََاسُمََنُاليََومُيََومُننََرتوُرّبََو.ُمََّرُعلََىُالََبالدُبنفُ

إّناُنسمعُنَداءُالعجَلُمَنُبعَيُالَبالدُقَلُيَاُقَومُاّترَواُُقديرُ ُاألجدا ُكذلوُأمرتُمنُلدنُمرتدرُ 
ََهُكفََرُبََاهللُرّبُالعََراُُكاملََةُ ُهللاُوالُتكََونّنُمََنُالمفسََدينُقََلُمََنُيََّدعيُقبََلُإتمََامُألََ ُاََنةُ  إّن

ذيُظهَرُتَذوبُوهوُاليومُمنُالمّيتينُماُعرفواُهللاُولوُعرفَواُاّلَُالع يمُلعمريُإّنُالّناسُفيُرفلة
إّنََهُومََنُأرضُالفََاءُقََدُظهََرُمبّشََريُُّنُالّطََاءُفََيُولََجُ همُمََنُالّشََو ُكََذلوُنّبََككُالع ََيمُإأكبََاد

اََكلُهللاُرّبََوُبََكنُيحف هََاُعََنُالّنََار...ُقََدُأخََذتُالفتنََةُالمحبََوبُالعََالمينُظهََرُمنهََاُنورهََاُأنُ
مَنُلَدّناُإّنُرّبَوُلهَوُُفاتُبَكمرُ يومُيننعرونُفانف ُفيهمُنفحاتُذكرُمالوُالّنَأكثرُال بادُوهمُال

ُالحاكمُعلىُماُيريد...
265ُُ–264ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير22ُُُشهرُالّسلطان4ُ
ُ
منُزخرفُالّدنياُولكّنناُتركنَاُفَيُخَزائنُالّتوّكَلُوالّتفَوييُُ...)إّنهُوإنُكانُاألف ُاألعلىُخالُ ُ
ولََمُنََزدُفََيُالمشََّرةُوالعنََاء.ُإّنُلفََيُالّثََروةُُااُلََمُنتََركُكنََزُ الُعََدلُلََهُللََوارثين.ُإّننََُامرروب ََُاميراث ََ

ََ لكََّلُُ(.ُان ََرواُثََّمُاذكََرواُمََاُأنزلََهُالََّرحمنُفََيُالفرقََان.ُويََلُ امكنون ََُاوخطََرُ ُامسََتورُ ُاوأيََمُهللاُخوف 
فييََرُمََاُكََّلُمَاُيدركََهُالفنََاءُوقابََلُللتُّده.ُلََيوُلثََروةُالعََالمُوفََاءُُووعَدُُّالُ الََذيُجمََعُمََاُلمََزةُ ُهمَزةُ 

مََنُتحّمََلُمعلََوم.ُكََانُمرنََودُهََذاُالم لََومُُرُ إاّلُعلََىُقََدُ لالعتنََاءُبََهُولََنُيكََونُُاكََانُمسََتحرُ 
إخمَََادُنَََارُالّضَََفينةُوالبفضَََاء.ُعسَََىُأنُتتنَََّورُالّشََدائدُوالباليَََاُوإنَََزالُاآليَََاتُوإظهَََارُالبّينَََاتُ

ُزُبالّراحةُالحفيفّية...(آفا ُأفّدةُأهلُالعالمُبنورُاالّتفا ُوتفُو
ُمعّرب()،191ُص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُكتابُعهدي
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير23ُُُشهرُالّسلطان5ُ
ُ
ذينُآمنواُبماُترتفعُبهُمراماتكمُبَينُاألحَزابُإّنَهُهَوُالمشَف ُاآلمَرُالعلَيم.ُ...ُإّناُنوصيكمُوالُُّ

ببرَاءُالملَوُوالملكَوتُويستضَيءُبَهُالوجَوهُفَيُُارهُباقي َلإنسانُأنُي هرُمنهُماُيكَونُذكَينبفيُ
كّلُعالمُمنُعوالمُرّبهاُالمرتدرُالرَدير...ُإّيَاكمُيَاُأوليَائيُأنُتعترضَواُعلَىُأحَدُتوّكلَواُعلَىُهللاُ

يشََهدُويََر ُوهََوُُفََيُكََّلُاألمََورُإّنََهُمََعُأحّبائََهُفََيُكََّلُاألحََوالُالُيعََزبُعََنُعلمََهُمََنُشََيءُ 
مُطَوبىُمُفيُالكتَابُحكَمُالجَدالُيشَهدُبَذلوُأّمُالكتَابُفَيُأعلَىُالمرَاالمرتدرُالبّنار...ُقدُحرُّ

ُقَََامُعلَََىُخدمَََةُأمَََرُهللاُبصضَََونُ ُفاءُولراعَََدُ أرادُالّشَََُالفنَََاءُولعليَََلُ ُأقبَََلُبرلبَََهُإلَََىُبحَََرُلفريَََرُ 
ُ...وأنابُ 

111ُُ–115ُص،ُإشراقات
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير24ُُُشهرُالّسلطان6ُ
ُ
بمََاُيََاّديُإلََىُارتفََانُمرامََاتكمُتمّسََكواُبترََو ُهللا،ُوتشََّبثواُبََذيلُ)...ُيََاُأهََلُالعََالمُأوصََيكمُُ

ّيء.ُعفََاُهللاُعّمََاُالمعََروف.ُالحََّ ُأقََولُإّنُالّلسََانُقََدُخلََ ُلََذكرُالصيََرُفََالُتدّنسََوهُبََالرولُالّسََ
ال .ُويجبُعلىُالجميَعُبعَدُاآلنُأنُيتكّلمَواُبمَاُينبفَي،ُوأنُيجتنبَواُالّلعَنُوالّطعَنُومَاُيتكَّدرُ

ومنَذُمَّدةُظهَرتُهَذهُالكلمَةُالعليَاُمَنُمصَزنُالرلَمُاألبهَى.ُُلع َيمُ ُا،نسَانُنُفَ ّنُمرَامبهُا،نسا
واَي هرُمَنُبعَد.ُفيُا،نسانُف ّنَهُقَدُظهَرُُاإّنُهذاُاليومُيومُع يمُومباركُوكّلُماُكانُمستورُ 

يرَّيُإّنُمرامُا،نسانُع يمُإذاُتمّسوُبالحّ ُوالّند ُوثبَ ُعلَىُاألمَرُوراَ ُ.ُإّنُا،نسَانُالحف
ُجَومُأخالقَهُالمنيَرةُالفاضَلةموُوالرمَرُاَمعهُوبنَرهُوالنُّمشهودُبمثابةُالّسماءُلد ُالَّرحمنُفالّشَ

وجدُفيُهَذاُاليَومُعَرفُالرمَي ُوتوّجَهُُةُلعالمُا،مكان.ُكّلُمربلُ يومرامهُأعلىُالمرامُوآثارهُمربُّ
اء(.ُخََذُقََدحُعنََايتيُمََُرحيفةُالحمََنُأهََلُالبهََاءُفََيُالّنََُإلََىُاألفََ ُاألعلََىُمََذكورُ ُطََاهرُ ُبرلََبُ 

ُشربُمنهُبذكريُالعزيزُالبديع...ُابااميُثّمُ
ُ)معّرب(،198ُص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُكتابُعهدي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 311 

ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير25ُُُشهرُالّسلطان1ُ
ُ
ُإذاُدخلواُيرونُأنفسهمُاالطينُالوجود.ُاب ُااوفُنفت ُعلىُوجوهُالذينُااترامواُأبُوُ

29ُص،4ُمائدةُآامانيُ 
ُ

ذينُهََمُانرطعََواُعََنُالََّدنياُوتوّجهَََواُإلََىُشََطرُااََميُاألبهََىُزبَََرُفََاعلمُبكّنََاُجعلنََاُقلََوبُاّلَََُ

عّماُخل ُبينُالّسمواتُواألرضُوهمُقسَورةُأجَامُالرَدرةُوالرَّوةُوقَدُُالحديدُبحيمُلنُيصافّنهمُشيءُ 
مَنُفَيُالّسَمواتُُرُبهَمُكَلُّمَنُعنَدهُويسَصُُِّالسلهمُهللاُبسالالُالعنمةُولَوُشَاءُلَيطلرهمُبَكمرُ 

ُقدير.ُواألرضُوإّنهُلعلىُكّلُشيءُ 
29ُص،4ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير26ُُُشهرُالّسلطان8ُ

ُ
ذينُآمنََواُأنُالُيعبََدواُإاّلُهللاُوالُيفسََدواُفََيُاألرضُخََذُالميثََا ُحََينُا،شََرا ُمََنُاّلََأ...ُقََدُُ

نُالفََافلينُلَََيوُحزنََيُاَََجنيُوالُذّلتَََيُمََنهمُمَََنُفََازُبالهَََد ُومَََنهمُمََنُاّتبَََعُالهََو ُأالُإّنَََهُمَََ
قََدُجعلهََاُهللاُطََرازُنفسَهُإنُأنََتمُمََنُالعََارفينُبََذّلتيُُابتالئَيُبََينُأيََديُاألعََداءُلعمََريُإّنهَاُعََزُأ

ذينُيرتكبََونُظهَرتُعََّزةُالكائنََاتُوبََابتالئيُأشَرق ُشََموُالعََدلُعلََىُالعََالمينُبَلُحزنََيُمََنُاّلََ
د.ُينبفَََيُألهَََلُالبهَََاءُأنُينرطعَََواُعّمَََنُعلَََىُالفحشَََاءُوينسَََبونُأنفسَََهمُإلَََىُهللاُالعزيَََزُالحميَََ

نفحاتُالّترديوُمَنُقمينَهمُويَرونُأهَلُاألكَوانُفَيُُدوسُريجدّنُأهلُالفُاألرضُكّلهاُعلىُشكنُ 
بهََمُي هََرُالّترََديوُفََيُالََبالدُوتنتشََرُُوجََوههمُنضََرةُالََّرحمنُأالُإّنهََمُمََنُالمرََّربينُأولََّوُمبََادُ 

ضُعلَيهمُخَزائنُالّسَمواتُواألرضُالُيعتنَونُإليهَاُوالُتعَُرلَوُُلعزيزُالحكيم...ُلنَاُمبَادُ آثارُهللاُا
ّنهَََمُفَََيُاَََراد ُعنَََمتيُيسَََتبركّنُبهَََمُأهَََلُح َََائرُعَََنُالمن َََرُاألكبَََرُإالُإيرجعَََونُالّن َََرُ

ُالردس...
213ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير21ُُُشهرُالّسلطان9ُ

ُ
فَيُملكَوتُا،نشَاء.ُومَاُقَّدرُألحَدُلهيكَلُأمَرهُُا...ُالحمدُهللُالذيُجعلُالعنمةُالكبر ُدرعُ ُ

مََنُهََذهُالّرتبََةُالعليََاُوالمرََامُاألاََنى.ُإّنهََاُطََرازُنسََجتهُأنامََلُالرََدرةُلنفسََهُتعََالى.ُإّنََهُالُُاننََيبُ 
مُفََيُهَذاُالحََينُمَاُيشََاء.ُمَنُأقََّرُواعتَرفُبمََاُرقَُينبفَيُألحَدُإاّلُلمََنُااَتو ُعلََىُعَراُيفعََل
ُوالمآب...ُإالّتجريدُفيُكتابُهللاُمالوُالمبدمنُالرلمُاألعلىُإّنهُمنُأهلُالّتوحيدُوأصحابُ

6ُص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُا،شراقات
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير28ُُُشهرُالّسلطان11ُ

ُ
هللاُكّلهََاُقمََي ُيفعََلُمََاُلََبوُ ُكََّلُاألشََياءُمََنُحجبََاتُالََّنفوُوالهََو ُليُُوُيصلََلََ...ُقَلُاليََومُ

فتعََالىُمَََنُهََذاُالّسَََلطانُالمرتَََدرُُةُاَََلطانهُفََيُكَََّلُشَََيءُ يشََاءُفَََيُملكََوتُا،نشَََاءُلي هَََرُآيََ
ِذبُبهََاُ ََتج  المهَيمنُالعزيَزُالرَديرُأنُاقَرأُيََاُعبَدُمَاُوصَلُإليَوُمََنُآثَارُهللاُبربَواتُالمرَّربينُلَتس 
ِذبُمَََنُنفماتَََوُأفَََّدةُالصالئَََ ُأجمعَََينُومَََنُيرَََرأُآيَََاتُهللاُفَََيُبيتَََهُوحَََدهُلينشَََرُ ََََتج  نفسَََوُوَتس 

ولَوُلَنُيستشَعرُفَيُنفسَهُُاَليمُ ُّناشَراتُإلَىُكَّلُالجهَاتُوينرلَبُبهَاُكَّلُنفَوُ نفحاِتهاُالمالئكُةُال
رُحكيم ُ…ولكنُي هرُعليهُهذاُالفضلُفيُيومُمنُاألّيامُكذلوُقّدرُخاّياتُاألمرُمنُلدنُمردِّ

45ُص،4ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير29ُُُشهرُالّسلطان11ُ

ُُ
األرضُبَكّنكمُآمنَتمُبَاهللُوالُتفتنَونُمَنُبعَد.ُكَاّلُبَلُيفتَنكمُ...ُأحسبتمُياُمألُالبيانُومنُفَيُ

ااَصين.ُاََيفنيُهللاُويكَونُفَيُديَنُهللاُلمَنُالرُُّي هَرُمَنكمُمَنُكَانُعلَىُحَّ ُمَنُعنَدهللاُبَكمرهُل
نتمَََوهُفَََيُبَََهُوجمعتمَََوهُعلَََىُأنفسَََكمُوخزُُّمَََاُاشَََتفلتمهللاُأجسَََادكمُويمحَََوُآثَََاركمُوأاَََماءكمُوكلُّ

اُتعرفََونُكَّلُمَاُفعلَتمُفََيُ.ُإذُ مبَينُ ُذيُيَكتيُفيَهُاََلطانُالبرَاُبسَلطنةُ ّلَبيَوتكمُويَرجعكمُفَيُيََومُا
ََكناُبََاُعلينََاُفيمََاُتمّسََولََونُواحسََرتُ امكمُوترأّيََ دمُوالُهُوأعرضََناُعََنُمََولىُالعََالمينُوالُيََنفعكمُالّن

ليََهُثَََمُمنيََعُوتوبََواُإُاّترََواُهللاُثَََّمُااََمعواُقََوليُثََّمُأقبلََواُإلَََىُهللاُب قبََالُ .ُالحسََرةُيََاُمََألُالفََافلين
ضََناُاألمََرُحََينُفوُُّلين.ُوقولََواُفََيُكََلُّلََواُعليََهُوكونََواُمََنُالمتََوكُّفّوضََواُأمََوركمُبسََلطانهُوتوكُّ
ُإليوُوإّنوُأن ُمولىُالعالمين.

91ُص،4ُمائدةُآامانيُ 
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ُُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير31ُُُشهرُالّسلطان12ُ
ُ
كّلُأخَذواُبنواصَيهمُمَنُعجاز.ُىُواألشجارُمنرعرةُمنُاألنر ُالرومُصرعُعجابُ ُ...ُهذاُيومُ ُ

نُاعتبَرواُيَاُأولَيُاأللبَاب.ُإّنُأفَيُالبيَانُُلناهُفيُالفرقَانُثَمُّخشيةُرّبوُالواحدُالرّهار.ُهذاُيومُنزُّ
همُعَََنُاَََواءُيَََران.ُقَََدُأرينَََاهمُمََنُأضَََلُّاروتُقَََلُإّنَََهُفَََيُأاََفلُالنُّالمشََركينُيهرعَََونُإلَََىُالّطََ

همُاّتصذوهُرب اُلهمُقدُحّر ُلهَمُكلمَةُالعَذاب...ُإنُُّراحُليعرفوهُويّتصذواُألنفسهمُإلىُهللاُمناصُ الّنُ
.ُقَدُأتََىُالجّبَارُوالملَوُهللُالواحََدُالمصتَار...ُبََالبالءُقَلُإلَىُمََنُتهربَونُلََيوُلكَمُاليَومُمََنُوالُ 

واَََلطان.ُأنُُربّينََاُاألمََرُفَََيُالرََرونُالماضََيةُاَََوفُتجََدُاألمََرُمشَََرق اُمََنُأفََ ُالع مَََةُبرََدرةُ 
كرُمنُفيُاآلفا ُقَلُإلَىُمَنُذيُفيهُأخذُالسُّفيُهذاُاليومُالُّرُالناسُااترمُعلىُحّبُموالكُوذكُّ

ُ.ُأنُأقبلواُإليهُوالُتجعلواُأنفسكمُمستحّراتُللعذاب...تهربون.ُليوُلكمُاليومُمنُهللاُمنُوا ُ 
331ُُ–329ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُكانونُالّثانيُ/يناير31ُُُشهرُالّسلطان13ُ
ُ

فيُوالفحشَاءُيطانُفَيُأنفسَكمُإّنَهُيَكمركمُبَالبّتبعَواُالّشَأنُأارعواُإلىُمن رُهللاُومرّرهُوالُت...ُُ
مََاُظهََرُشََبههُفََيُُيطانُبشََكنُ ظهََرُالّشََُدذيُننََبُفََيُالعََالم...ُقََلُقََراحُاّلََويمََنعكمُعََنُالّنََ

مثلََهُعيََونُاألولََينُقََدُارتفََعُنََداءُرازُالََذيُمََاُأدركََ ُحمنُبََالطُّا،مكََانُوكََذلوُظهََرُجمََالُالََرُّ
ُ َرُقَدسُ نبىُلمَنُاَمعُنَداءُهللاُوتوجَهُإلَىُجهَةُالعَراُميطانُطَُوحمنُوعنُورائَهُنَداءُالّشَالرُّ

مَنُخَردلُحَّبُدونَيُلَنُيرَدرُأنُيَدخلُملكَوتيُوبرهَانيُمَاُطَرزُبَهُُكريمُمنُكانُفيُقلبهُأقلُّ
َََ َََمُيكَََنُشَََيءُ  َََمُُوذيُفيَََهُظهَََرُالفضَََلُاألعديبَََا ُكتَََابُالوجَََود...ُقَََلُاليَََومُيَََومُاّل الُفَََيُُل

أنَََتمُمَََنُويَََنطرّنُبَََذكريُويفَََردّنُبثنَََاءُنفسَََيُإنُُفلىُإالُّلَََىُوالُفَََيُاألراضَََيُالّسَََالسَََمواتُالعُُ
ورُبااَََميُثََمُأنُيَََاُهيكَََلُاألاََرارُتَََنّفوُفَََيُامعينُأنُيَََاُهيكََلُال هَََورُأنُانفَََ ُفََيُالّنَََالّسََ

خبَريُأهَلُةُالفَردوسُأنُاخرجَيُمَنُرَرفُالجنَانُثَمُأنُياُحورّيَأالمزمارُبذكرُرّبوُالمصتارُثمُ
العََارفينُومعبََودُمََنُفََيُالسََمواتُواألرضََينُُمحبََوبُالعََالمينُومرنََوداألكََوانُتََاهللُقََدُظهََرُ

ُلينُواآلخرين.ومسجودُاألوُّ
31ُص،ُكتابُمبين،ُاورةُالهيكل
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير1ُُُشهرُالّسلطان14ُ
ُ
َََ...ُوأمَََاُالعنَََمةُالكبَََر ُلمَََنُكَََانُمرامَََهُمردُُّ َََعَََنُاألوامَََرُوالّنَََُاا  ُ عَََنُالصطَََُاواهيُومنّزه 
الُيعتريََهُالصطََك.ُلََوُيحكََمُعلََىُالمََاءُحكََمُالصمََرُُوابُ لمََةُوصََالُتعفبََهُال ُُّسََيان.ُإّنََهُنََورُ والنُّ

تَرضُعليَهُأنُيعُارُحَّ ُالُريَبُفيَهُولَيوُألحَدُ ماءُحكمُاألرضُوعلىُالّنَورُحكَمُالّنَوعلىُالسُّ
اُعتَرضُإّنَهُمَنُالمعرضَينُفَيُكتَابُهللاُرّبُالعَالمين.ُإّنَهُالُيسَّلُعّمَذيُُا.ُواّلَمَُوبُُِمَُأوُيرولُلُِ

إّنََهُأتََىُمََنُاََماءُالفيََبُومعََهُرايََةُيفعََلُمََاُيشََاءُوجنََودُالرََدرةُُسََّلون.ُيُُيفعََلُوكََّلُعََنُكََلُّ
ُعرةُ رائعُواألحكََامُلََوُيتجََاوزُعنهََاُعلََىُقََدرُشََوُبمََاُأمََرُبََهُمََنُالّشََختيََار.ُولدونََهُأنُيتمّسََواال
ُاسُحَجُّذكرُإذُأتىُمحّمدُراَولُهللاُقَالُوقولَهُالحَّ ُ)وهللُعلَىُالّنَان رُثّمُاحبحُعمله.ُليُُُواحدةُ 

يُاألمَم.ُومُواألحكامُالتيُأشرق ُمنُأف ُكتابُهللاُمَولىُالعَالمُومرّبَلوةُوالّنُالّنُالبي (ُوكذلوُ
إّنَََهُلََوُيحكَََمُعلَََىُذيُأنكَََرهُكفَََرُبََاهللُوآياتَََهُوراََلهُوكتبَََهُللكََّلُأنُيّتبعَََوهُفيمََاُحكَََمُبَََهُهللاُواّلََ

ََالّنََ ُذكرُوالُيوجََدُفيََهوابُحكََمُالصطََكُوعلََىُالكفََرُحكََمُا،يمََانُحََّ ُمََنُعنََده.ُهََذاُمرََامُالُُي
ُالصطكُوالعنيان...

9ُص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُا،شراقات
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير2ُُُشهرُالّسلطان15ُ
ُ
فَيُملكَوتُُبَا ُ ُهَورُاألع َمُالُيفرَدهُالمَوتُلعمَرُهللاُإّنَهُحَيُأإّنُالذيُآمنُباهللُفَيُهَذاُال ُُّ

علَىُعَرفُهََذاُالرمَي ُالَذيُبََهُالمَألُاألُمنََهُهللاُالعزيَزُالمنيَعُطَوبىُلمََنُصَعدُإلَىُهللاُووجَد
ُتضّونُعرفُهللاُبينُالعالمين.

21ُص،8ُمائدةُآامانيُ 
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير3ُُُشهرُالّسلطان16ُ

ُ
انُاألرضُومنعَََتهمُعَََنُ...ُيَََاُأّيهَََاُالمتوّجَََهُإلَََىُأنَََوارُالوجَََهُقَََدُأحاطَََ ُاألوهَََامُعلَََىُاَََكُُّ
مََونُبََكهوائهمُوالُنعََواُعََنُالريَومُيتكلُّنونُمُُوجَهُإلََىُأفَ ُاليرََينُوإشََراقهُوظهوراتَهُوأنََواره.ُبَال ُّالتُّ

مواتُوهَََلُأتَََ ُالسَََاعةُبَََلُقضَََ ُورّبُالّسَََُيُ لَََ ُقََلُإمَََنهمُمَََنُقَََالُهَََلُاآليَََاتُنزُُّيشََعرون.
ُةُفَيُوجَلُ اهرةُوالبرّيَهان.ُقدُبرزتُالّسَةُوالبُرةُوأتىُالحّ ُبالحجُّ هرُالبّينات.ُقدُجاءتُالحاقُّومُُ

ةُصََاح ُاخُّار.ُقََلُالّنََيةُهللاُالمرتََدرُالجّبََواضََطراب.ُقََدُأتََ ُالََزالزلُوناحََ ُالفبائََلُمََنُخشََ
يُورّبُاألربََاب.ُوهََلُالفيامََةُقامََ ُبََلُ ُقََلُإامََةُتّمََواليََومُهللُالواحََدُالمصتََار.ُوقََالُهََلُالطُّ

األبهَى.ُهَلُانرعَرتُاألعجَازُبَلُُيُالعلَيُّومُبملكوتُاآليات.ُهلُتر ُالناسُصرعىُبلىُورّبَالريُّ
ارُقَََلُاألولََىُلرَََائيُواألخََر ُنفسَََوُيََاُأّيهَََاُوالّنََُةالُأيََنُالجّنَََفات.ُقَََنسََف ُالجبََالُومالَََوُالّنََ

ُالمشركُالمرتاب...
16ُص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُا،شراقات
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير4ُُُشهرُالّسلطان11ُ
ُ
جنُتلَوُتنَوحُلفَرا ُالمحبَوبُوهَذهُتفتصَرُعلَىُّرُوااتبشرتُأرضُالسُّ...ُقدُناح ُأرضُالسُُّ

ََللرََاءُموالهََاُاألرضُ رورُالمبََينُقََدُاختََارُهللاُاألراضََيُالتََيُاُمََنُذلََوُالحََزنُوهََذاُالّسََفيََاُعجب 
الع َيم...ُيَاُعبَدُوردُعليهاُمحبوبُالعالمينُطوبىُلمنُوردُفيهاُووجَدُعَرفُقمَي ُرّبَهُالعلَّيُ

ََُاركُفََيُهََذاُالسََجنُالبعيََدُحب ََإّنُالفََالمُيََذك ذيُلنفسََوُبمََاُآمنََ ُبََاهللُالعزيََزُالرََديرُكََنُمََنُاّل
أنُاذكََرُرّبََوُوالُتكََنُمََنُالفََافلينُفََيُمثََلُتلََوُاألّيََامُينبفََيُأنُيََدعوُالفََالمُكََّلُُوّفََىُبعهََده

ُاذيُيكَونُمنرطع َجنُحَينُاّلَفَيُبيَوتكمُإّنَهُيَذكركمُفَيُالّسَُهاألنامُإلىُرّبهمُالرحمن...ُأنُاذكرُو
لَرحيم.ُبفضَلُرّبَوُالففَورُابهَاُأنُاطمَّّنُنياُوتفييرهاُإّياكُأنُتطمَّّنُعنُالعالمينُفان رُفيُالدُّ

ُ...اوماُأرادُهللاُلوُإّنهُيبرىُوالُيفنىُوكانُرّبوُعلىُماُأقولُشهيدُ ُإّنهاُتنرضيُفيُيومُ 
361ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير5ُُُشهرُالّسلطان18ُ
ُ

 التجّلي الثاني
هَََوُاالاَََترامةُعلَََىُأمَََرُهللاُوحّبَََهُجَََّلُجاللَََه.ُوهَََذاُالُيتحّرَََ ُإاّلُبالمعرفَََةُالكاملَََةُوالُتتحّرَََ ُ)
الكلمََةُالعليَََاُُوُبهَََذهنفَََوُتمّسََمََةُيفعَََلُمََاُيشَََاءُالمباركََة.ُكََّلُقرارُبكلا،بَََلمعرفََةُالكاملََةُإاّلُا

الُتمنعَهُكتَبُالعَالمُعَنُأّمُُعلَىُشَكنُ ُاوشربُمنُكوثرُالبيانُالمودنُفيها،ُشَاهدُنفسَهُمسَتفيمُ 
رُفَيُضَعةُأكبَرُفّكَُتبةُالعلياُوالفايةُالرنو .ُ)ياُعلّيُقبلالكتاب(.ُحّبذاُهذاُالمرامُاألعلىُوالرُّ

دُفََيُفعلََهُومطََانُفََيُأمََره.ُ)مََعُذلََوُفََ ّنهمُُومرََامُالمعرضََين.ُينطََ ُالكََّلُبكلمََة(ُإّنََهُهََوُمحمََ
ماُيصال ُنفسهمُوهواهم.ُقلُماُمنُأحَدُيعلَمُمرتضَياتُُّمُإبرةُ يعرضونُإنُظهرُلهمُعلىُقدرُاُُ

أنُيعتَرضُعليَه،ُهَذاُُحَدُ ماءُلَيوُألالحكمةُالبالفةُا،لهّية(،ُإّنهُلوُيحكمُعلىُاألرضُحكمُالسُّ
ُصباح.منُلد ُهللاُفال ُا،ُماُشهدُبهُنرطةُالبيانُفيماُأنزلهُبالح ُّ

69ُُ–68ُص،ُبهاءُهللاُةمجموعةُمنُألواحُحضُر،ُلوحُالتجّليات
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير6ُُُشهرُالّسلطان19ُ

ُ
ََُ األكََوانُبحانُعلََىُمََنُفََيُأشََهدُأّنََوُالمن ََرُاألكبََرُوالمرََّرُاألطهََرُومنََوُمََّرتُنسََمةُالّس

ََ لََذيُكانََ ُاُابوتوفرحََ ُقلََوبُالمصلنََينُفََيُررفََاتُالجنََان...ُقََدُوردُعليََوُمََاُوردُعلََىُالّت
ََفيََهُالّسََ يحف ََونُحرمتََو.ُحمنُويعرفََونُقََدركُُورُّذينُيستنشََرونُمنََوُنفحََاتُالََكينة...ُطََوبىُلّل

َََذينُرفلَََواُعنَََوُومَََاُعرفَََواُقَََدركُُلُّويراعَََونُشَََكنوُفَََيُكَََ األحيَََانُنسَََكلُهللاُأنُيفَََت ُبنَََرُال
َََُفانَََوُوعرفَََانُمَََنُرفعَََوُبَََالحّ ...ُطَََوبىُلمَََنُأقبَََلُإليَََوُويَََزوركُوويَََلُ لعُر ذينُأنكَََرواُحّرَََوُلّل

هتَََوُالمشَََركونُاَََترُحرمتَََوُالُُركُوهتكَََواُحرمتَََو.ُيَََاُبيَََ ُهللاُإنوأعرضَََواُعنَََوُوضَََّيعواُقَََد
إّنَوُتكََونُمن َرُرّبََوُفََيُُاماءُوإّنَهُالُيهتََوُأبََدُ تحَزنُقََدُزّينَوُهللاُبطََرازُذكََرهُبَينُاألرضُوالّسََ

ُاألحيانُويسمعُنداءُمنُيزوركُويطوفُحولوُويدعوهُبو...ُكلُّ
114ُُ–111ُصُ،أدميةُمحبوب،ُلوحُزيارةُبي ُبفداد
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير1ُُُشهرُالملو1ُ

ُ
ذنيُثََمُاشَتفلواُبمَاُتنتفََعُالكنََائوُوالمعابَدُأنُاخرجَواُبَ ...ُقَلُيَاُمَألُالرهبََانُالُتعتكفَواُفَيُُ

ارفين،ُواُفَيُحنَنُحّبَيُهَذاُحَّ ُاالعتكَافُلَوُأنَتمُمَنُالعَبهُأنفسكمُوأنفوُال باد...ُأنُاعتكفَ
ذيُلََيوُلََهُأنُي هََرُمنََهُمََاُينتفََعُبََهُاألكََوان،ُواّلََ ُينبفََيُلإنسََانُمََنُجََاورُالبيََ ُإّنََهُكالمي ََ

ََُثمََرُ  ََاُمنعنََاكمُعََنُالصيانََةُالُعّمََاُت هََرُبََهُُار...ُتزّوجََواُليرََومُبعََدكمُأحََدُ ينبفََيُللّن مرََامكمُإّن
ذيُمََاُنُمََنُيََذكرنيُفََيُأرضََيُوكيََتُت هََرُصََفاتيُوأاََمائي...ُإّنُاّلََاألمانََة...ُلََوالُا،نسََا
ليسََكنُفيََهُأوُيضََعُرأاََهُعليََهُبمََاُاكتسََب ُأيََديُالصََائنين،ُلََيوُترََديوُُاتََزو ُإّنََهُمََاُوجََدُمرََرُ 

َ عََنُُانفسَهُبمَاُعَرفتمُوعنَدكمُمَنُاألوهَامُبَلُبمََاُعنَدناُأنُااَّلواُلتعرفَواُمرامَهُالَذيُكَانُمرّدا 
ُّلهاُطوبىُللعارفين...ظنونُمنُعلىُاألرضُك

45ُُ–44ُصُ،ألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركااء،ُلوحُنابليونُالثالم
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير8ُُُشهرُالملو2ُ
ُ
ونُعلََىُهدايََةُال بََادُوصََائنونُأنفسََهمُينُهََمُمنكّبََ)...ُيََاُحََزبُهللاُإّنُالعلمََاءُالراشََدينُالََذُُّ

اََماءُالعرفََانُلََد ُمرنََودُالعََالمينُمُمََنُأنجََمُارةُهََفوُاألّمََومحََاف ونُعليهََاُمََنُواََاوسُالََنُّ
ََوأثمََارُالّسََُمضََيّةُ ُوكواكََبُُُجاريََةُ ُويجََبُاحتََرامهم.ُوهََمُعيََونُ  ةُدرةُالمباركََةُوآثََارُالرََدرةُا،لهّي

ة(.ُطََوبىُلمَََنُتمّسََوُبهََمُإّنََهُمَََنُالفََائزينُفََيُكتََابُهللاُرّبُالعَََراُمدانيُّوبحََورُالحكمََةُالّنََ
ذينُاَمعواُنَداءكمُاألحلَىُوعملَواُفينةُالحمَراءُوعلَىُاّلَالّسَر ُعلَيكمُيَاُأهَلُالبهَاءُوأصَحابُوالثُّ

ُ.وحُالعزيزُالبديعاللُّهذاُبماُأمرواُبهُفيُ
ُ)معرب(114ُُُ–113ُص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُنيالوحُالدُّ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير9ُُُهرُالملوش3ُ
ُ
مانُلَنُينَد ُعليَهُهذاُالزُُّحمنُفيهُالرُّذيُلمُتنتشرُمنهُنفحاتُقمي ُذكرُربُّ...ُقلُإّنُالُُّ

ع َيم.ُقَلُيَاُقَومُهَلُينبفَيُلكَمُُاَوفُيجَدُنفسَهُفَيُخسَرانُ ُنُاّتبَعُالهَوُ اامُا،نسانُإّنَهُمّمَ
بحانُلََََوُأنََََتمُمََََنُالُوجمََََالُالّسََََيطانُحمنُوترتكبََََواُمََََاُارتكبََََهُالّشََََأنُتنسََََبواُأنفسََََكمُإلََََىُالََََرُّ

رَّربُإلَىُوأركَانكمُعّمَاُيمَنعكمُعَنُالتُُّنياُوألسنكمُعنُاالفتراءالعارفين.ُقّداواُقلوبكمُعنُحّبُالدُّ
نياُهََيُإعراضََكمُعََنُمطلََعُالََوحيُوإقبََالكمُبمََاُالُيََنفعكمُومََاُمََنعكمُهللاُالعزيََزُالحميََد.ُقََلُالََدُّ

بواُإلىُالمن َرُاألكبَرُهَذاُالمرَّرُالمشَر ُنياُأنُاجتنبواُعنهاُوتررُّاليومُعنُشطرُهللاُإّنهُأصلُالدُّ

نياُبالعََدلُألّنََاُبََكسُعليََهُلََوُيتنََّرفُفََيُالََدُّالُرّبََهُإّنَهُُعََنُالمنيَر،ُطََوبىُلمََنُلََمُيمنعََهُشََيءُ 
ُين...خلرناُكّلُشيءُل بادناُالموحدُّ

48ُُ–41ُألواحُحضرةُبهاءُهللاُإلىُالملوكُوالركااءُصُ،ُلوحُنابليونُالثالم
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير11ُُُشهرُالملو4ُ
ُ
يتَّذكرُبهََاُُوصََحيفةُ اسُبََينُالّنَُحسَنةُ ُذائََلُوخَذواُالفضََائلُكونَواُقََدوةُ ...ُقَلُيَاُقََومُدعَواُالرُُّ

األناس.ُمنُقامُلصدمةُاألمرُلهُأنُيندنُبالحكمَةُويسَعىُفَيُإزالَةُالجهَلُعَنُبَينُالبرّيَة.ُقَلُ
أنُاّتحَََدواُفَََيُكلمَََتكمُواّتفرَََواُفَََيُرأيكَََمُواجعلَََواُإشَََراقكمُأفضَََلُمَََنُعشَََّيكمُورَََدكمُأحسَََنُمَََنُ

اَةُعَنُجعلَواُأقَوالكمُمردُّاوالمَال.ُُروةثُّينةُوالأمسكم.ُفضلُا،نسانُفيُالصدمةُوالكمالُالُفيُالزُّ
ايسََََةُفََََيُيََََاء.ُقََََلُالُتنََََرفواُنرََََودُأعمََََاركمُالنُّيََََبُوالرُّغُوالهََََو ُوأعمََََالكمُمنّزهََََةُعََََنُالرُّيََََالزَُّ

ُة...صنيُّةُوالُترتنرواُاألمورُعلىُمنافعكمُالشُّفسيَُّالمشتهياتُالنُّ
118ُُ-111ُصُُ،مجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالحكمة
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير11ُُُالملوُشهر5ُ

ُ
أثَريُلََوُأنََ ُُمواتُواألرضُوفَيُمرََامُكَّلُشََيءُ يَاُمََنُأردتُأثَريُفََاعلمُأثَريُأحََاحُالّسََُ...ُ

اعةُالتََيُأخَذتُداهيتهََاُال بَادُإّنهََاُماءُأثَرُرفعتََيُواألرضُأثَرُاََكونيُوالّسَمَنُالعَارفينُإّنُالّسََ
مراََالتُمََنُكلمتََيُواآليََاتُاحُريََحابُأثََرُحركتََيُواألأثََرُقََدرتيُالمهيمنََةُعلََىُالعََالمينُوالّسََ

ذيُتَر ُالنَاسُفيَهُإّنَهُمَنُأثَرُكرُاّلَموُأثرُوجهيُالمشر ُالمنيَرُوالّسَبكمريُالبديعُتاهللُإّنُالشُّ
َََأحَََاحُالصلَََ ...ُوالصلَََ ُأُذياّلَََخشَََيتيُ يُلهَََمُكشَََف ُجمَََاليُوأظهَََرتُثَََرُمشَََّيتيُوأواعَََيُحّب
عَدمُتلرَاءُالرَدمُُاَبحانُهللاُكَلُُّهُقَليَذيُرلبُالعالمينُهلُتر ُريريُلتعرفُقربَيُإلالطانيُالُّ
ُلوُإاّلُهللُالواحدُاألحدُالفردُالردير...ليوُالمُُ

228ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير12ُُُشهرُالملو6ُ

ُ
هَََورُالََذيُيََذكركُفََيُهََذاُالحنََنُالمتَََين.ُنُقََدحُبيََانُمطلََعُال ُّرورُمََ...ُاشََربُكوثرالّسََُ
كََذلوُيََكمركُُ.ا ُالباطََلُعََنُبََينُا،مكََانوالبيََانُوإزهََُجهََدكُفََيُإحرََا ُالحََّ ُبالحكمََةفََرغُوأ

اسُومَاُعملَواُفَيُأّيَاميُإّنَاُن َرُالّنَااط ُبااَميُمشر ُالعرفانُمنُهذاُاألف ُالمنير.ُياُأّيهاُالنُّ
مَََنُاألمَََراءُمَََاُعجَََزُعنَََهُمَََنُعلَََىُاألرضُواَََكلناهُأنُيجمعنَََاُمَََعُعلمَََاءُالعنَََرُُلنَََاُألحَََدُ نزُّ

،ُإّنَهُارتكَبُمَاُذلوُإاّلُالصيَرُالمحَيمَاُأردنَاُبَةُهللاُوبرهانَهُوع متَهُواَلطانه.ُُولي هرُلهُحجُّ
انُمدائنُالعدلُوا،ننَافُوبَذلوُقضَيُبينَيُوبينَهُإّنُرّبَوُلهَوُالحَاكمُالصبيَر.ُومَعُاكُُّناحُبه

يَََرُا،لهَََّيُفَََيُهَََواءُالمعَََانيُبعَََدماُانكسَََرتُقوادمَََهُبكحجَََارُمَََاُتَََراهُكيَََتُيرَََدرُأنُيطيَََرُالطُّ
ُظلََََمُ ُفََََيصرةُالملسََََاء.ُلعمََََرُهللاُإّنُالرََََومُنََََونُوالبفضََََاءُوحََََبوُفََََيُاََََجنُبنََََيُمََََنُالّنََََال ُّ

ُع يم...
119ُص،ُبهاءُهللاُةوعةُمنُألواحُحضُرمجم،ُلوحُالحكمة
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير13ُُُشهرُالملو1ُ

ُ
نونُواألوهامُثّمُاقندواُالبي ُالحرامُالذيُجعلهُهللاُقبلَةُمَنُفَيُ...ُأنُاخرجواُمنُمدائنُال ُُّ
اسُحجبََاتُا،شََاراتُإاّلُمََنُاءُبََدخانُالرضََاءُورشََ ُالّنََممواتُواألرضََين...ُقََدُأتََ ُالّسََالّسََ

راحُاََبيليُنياُعََنُورائَهُوأقبََلُإلََىُوجَهُهللاُالمشََر ُالمنيََر.ُقَلُالعرفََانُإّنََهُعرفَانيُوالّنََنبَذُالََدُّ
نُاّتبعَََواُمََاُأمَََرتمُبَََهُفَََيُأُاكمُأنُتحتجبَََواُبَََالهو ُعَََنُمالََوُاألاَََماءالواضََ ُالمسَََتفيم.ُقَََلُإّيََ
َََ حمنُنرضَََواُالميثَََا ُوكفَََرواُبَََاهللُرّبُإذاُجَََائهمُالبرهَََانُمَََنُلَََد ُالَََرُُّذينالكتَََابُوالُتكونَََواُكاّل

ذينُتوجهواُإليهُإّنَهُقريَبُورحمتهُإّنهُيحف كمُويننرُالُّالعالمين...ُياُقومُأنُاعتنمواُبحبلُهللاُ
اآلدابُوكونََواُشََهداءُبََينُبُالعلََومُُوايُوزّينََواُهيََاكلكمُبََكثُورََواُبََاخالقبالمحسََنين...ُيََاُقََومُتصلُّ

ُكم...كذلوُقضيُاألمرُمنُلدنُربُُّهمباد
224ُُ–223ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير14ُُُشهرُالملو8ُ
ُ
ةُألنفرتهََاُهبُوالفّضََألرضُمََنُالََذُّمواتُواوكََانُعنََدكُمََلءُالّسََهََورُ...ُلََوُعرفََ ُهََذاُال ُُّ

َلتدخلُفيُظلُّ عَنُنفحَاتُُاهُوتسمعُنفمَةُمَنُنفماتَهُولكَنُلمَاُاحتجبَ ُعَنُذلَوُصَرتُمحروم 
وخسََرانُبعََدُُبعََدُرَبنُ ُذينهمُكفَرواُاليََومُقََدُكَانُلهََمُرَبنُ وم.ُأنُيَاُأخََيُتَاهللُاّلََهَيمنُالرّيََهللاُالم
َََةُ ُوذّلَََةُ ُخسَََرانُ  ذيُيَََكتيهمُمالئكَََةُولكَََنُهَََمُالُيفرهَََونُإاّلُحَََينُاّلَََُونرنَََانُبعَََدُنرنَََانُ ُبعَََدُذّل

ُاُتضََربونُويرولََونُهََلُلنََاُمََنُاََبيل.ُإذُ عََجُزكُعيََونهمُعََنُاََطواتُالمََوتُإذُيتحََرُّالعََذابُوي
ار.ُكََذلوُقضََيُاألمََرُمََنُلََد ُهللاُعلََىُفمهََمُبكيََاديُالرهََرُوتََرجعهمُإلََىُمثََواهمُفََيُقعََرُالّنََ

ُامنيََرُ ُامََاُعنََدكُثََمُأثبََ ُمََاُعنََدُهللاُعلََىُلََوحُصََدركُلتجََدهُممََّردُ ُالمرتََدرُالرّهََار.ُوإّنََوُفََام ُُ
ُامعين...بكنوارُشموسُالحكمةُوالمعاني.ُكذلوُيع وُهذاُالعبدُلعّلُتكونُمنُالسُّ

61ُُ–59ُص،ُديعكتابُب
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير15ُُُشهرُالملو9ُ
ُ
مُفاحَ ُنفحَاتُالَوحيُفَيُالَبالدُوانرلبَ ُبهَاُال بَادُإلَىُالعزيَزُالحكَيم.ُوقَالُ...ُقالُقائلُبكُُُ

،إنّنَيُبَراءُمَنكمُرلينكرُوأردنَاُإخمَادهُإنُكَانُهَذاُجرمَيُفكنَاُأذنَبُالثُّمُأضاءُارا ُالذُّاآلخرُبكُُ
بيضَاءُوصَحائ ُُخيَرُالفاصَلين.ُقَالواُقَدُجَّ ُبيَدُ ُإّنَهُيننَاُوبيَنكمءاءُقَدُقضَيُاألمَرُبوأنَتمُبَُر
نَاتُقَالواُإّنهَاُتيُالُتهو ُبهاُأنفسناُإنُأن ُإاّلُمنُالمفسدين...ُكّلماُتلوناُعليهمُآيَاتُبيُّنوراءُالُّ

ُبَكّيُحَديمُتسََتررُُّمبََينُلَمُنَدرُُِمفتريَاتُوإذاُأظهرنَاُلهَمُمَاُعجَزتُعنََهُأمثَالهمُقَالواُهَذاُاَحرُ 
إلَََىُهللاُرّبُالعَََالمين.ُُالُ بيَََلُمَََعُأخويَََهُمرَََبمُأالُإّنهَََمُمَََنُالمفَََرقين...ُواذكَََرُإذُدخَََلُالنُّأنفسَََه

ُالحكمُقيَلُنجَدُمَنكمُنفحَةُاُدخلواُمررُّالمينُلمُّالُفيُصدورُال ُّخذواُلد ُالبابُبماُأوحىُالدجُّأُُ
أمَاُاَمعتمُعنَدناُأنُاخرجَواُفَيُالحَين.ُقَالُُمرَرُأُكَمحمنُلَيوُلضوانُومنُوجوهكمُنضرةُالرُّالرُّ

ُمرناُمنُرئيوُالفاارين...خرجوهُمنُالمدينةُكذلوُأُُقالُأذيُظلمُيتُفبه ُالُّأكرمواُالّضُ
234ُُ–233ُصُ،ُكتابُمبين
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير16ُُُشهرُالملو11ُ
ُ
كواُبَرّبكمُالمعّلَمُاكمُأنُيمنعكمُذكرُالحكمةُعنُمطلعهاُومشرقهاُتمسُّ...ُقلُياُمألُاألرضُإيُُّ

.ُفَان رواُالُ مرَاُولكَّلُحَالُ ُازمان َُبيَانُ ُولكَلُُّقسَمةُ ُاَاعةُ ُولكَلُُّاننَيبُ ُرناُلكّلُأرضُ الحكيم.ُإّناُقدُّ
فلّمَاُجَاءُأجلهَاُثَّلُعرشَهاُوكَّلُلسَانهاُوخبَ ُُطويلَةُ ُالحكمةُفَيُبرهَةُ ُاليونانُإّنُجعلناهاُكرايُّ

ير.ُقََدُسََ ُأعالمهََاُكََذلوُنكخََذُونعطََيُإّنُرّبََوُلهََوُاآلخََذُالمعطََيُالمرتََدرُالرََدمنََابيحهاُونكُّ
مََنُلََد ُهللاُالعلََيمُُاأودعنََاُشََموُالمعََارفُفََيُكََّلُأرضُإذاُجََاءُالميرََاتُتشََر ُمََنُأفرهََاُأمََرُ 

لَوُنريَدُأنُنَذكرُلََوُكَّلُقطعَةُمَنُقطعَاتُاألرضُومََاُولَجُفيهَاُوظهَرُمنهَاُلنرََدرُُالحكَيم.ُإّنَا
ُمواتُواألرضين...إّنُرّبوُأحاحُعلمهُالسُّ

128ُصُ،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالحكمة
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير11ُُُشهرُالملو11ُ
ُ
...ُفاعلمُبَكّنُالمشَركينُجعلَواُأهلَيُوأحّبتَيُأاَار ُمَنُالعَرا ُوأدخلَوهمُفَيُديَارُأخَر ُومَاُُ

اََكن ُبََذلوُنََارُالبفضََاءُفََيُصََدورهمُثََّمُتوّجهََواُبوجََوهُاََوداءُإلََىُوجََوهُنََوراءُوأخرجونََاُمََنُ
مَاُُجنُأخَذُبابَهُمبَادُ اُدخلنَاُالّسَنياُكّلهَاُفلّمَمَدنُالَدُّاءُوإّنهَاُأخَربُّرُوأدخلونَاُفَيُعّكَأرضُالسُّ

امُكَذلوُوجدواُرائحةُا،يمانُمنُمنرُا،يران...ُقدُقض ُثالثةُأشهرُمتوالياتُومَاُدخلنَاُالحّمَ
ديرُوأيَنُمَنُأرادُذينُكفرواُبنعمةُهللاُبعدُإنزالها...ُأيَنُاَريرُمَنُبنَىُالّسَوردُعلىُالفالمُمنُالُّ
أيَنُالفراعنَةُوأيََنُالملَوكُالماضََيةُأيَنُجّنَاتهمُالمعروشََةُوبيَوتهمُالمفروشََةُُأنُيرترَيُإلَىُاألثيََر
اللُوتطََوفُحولََهُذواتُالجمََالُأيََنُأاََرتهمُوتيجََانهمُوشََوكتهمُواََلطانهمُقََدُأيََنُمََنُشََربُالََزُّ

نياُمَََنهمُليتَََركّنُالَََدُُّعمريُلَََوُيسَََمعُالنَََاسُكّلهَََمُصَََري ُأحَََدُ واُمَََنُمعَََاقلهمُإلَََىُمرَََابرهمُفَََُونزلَََ
ُف ُاألعلى...ويتوجهّنُإلىُاأل

236ُُ–235ُص،ُكتابُمبين
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير18ُُُشهرُالملو12ُ
ُ
تصَََر ُُكريمََةُ ُايحََويُأحجََارُ ُ:ُأن ََرُإلََىُا،نسََانُبمثابََةُمعََدنُ الُ )...ُتفضََلُاََّيدُالوجََودُقََائُ
فََيُالكتََبُالمنّزلََةُُهودُوينتفََعُلهََاُالعََالمُا،نسََانّي.ُإذاُن ََرُأحََدُ ربيََةُجََواهرهُإلََىُعرصََةُالّشََبالتُّ

ََرُفيهََاُأدركُأّنُالمرنََودُهََوُأنُيعتبََرُالنُّاءُاألحدّيََةُبعََينُالبنََيرةُوتفّكََمََنُاََم ُافََوسُكّلهََاُنفس 
لَوُهلل(ُوتحَيحُالكَّلُشَموسُالعنايَةُوإشَراقاتُحتىُينطبعُفَيُجميَعُالرلَوبُنرَشُخَاتمُ)المُُُاواحدُ 

َلنفسَه.ُفَالُطاعَةُالعَالمُلَهُتجدُاحمَة.ُإّنُهللاُجَّلُجاللَهُمَاُأخَذُشَيُّ أنجمُالفضَلُوالرُّ والُُايَهُنفع 
هَذهُالكلمَة:ُأردتُالكَّلُلَوُبُآنُ ُ.ُينط ُطيرُملكوتُالبيانُفيُكَلُّاعدمُطاعتهُلهُيلح ُبهُنرن ُ

حَادُوُلنفسو.ُلوُام ُعلمَاءُهَذاُالعنَرُلمَنُعلَىُاألرضُحتَّىُيجَدواُرائحَةُالمحّبَةُواالتُّوأردت
مكنينََة.ُإذاُمكنينََةُكََّلُالطُّالطُّاحََةُُواحََةُكََّلُالرُّّيََةُالحفيفّيََةُووجََدواُالرُّالحرُُّألدركُالعََارفونُعندئََذُ 

ُا[...والُأمتُ ُارالُ الُتر ُفيهاُعوجُ اُيند ُأنُيُُتنّورتُاألرضُبكنوارُشموُهذاُالمرام(ُإذُ 
ُ)معّرب(142ص،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُلوحُالمرنودُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
ُحُ/ُفبرايرشبا19ُُُشهرُالملو13ُ
ُ
...ُإّنُاّلذينُأتواُبنائرُمنُهللاُأولّوُيعرفونُالحّ ُوالُتمنعهمُابحاتُالمشركينُيَرونُأنَوارُُ

الملكَوتُكمَاُيَرونُالّشَموُفَيُواَحُالّسَماءُأالُإّنهََمُمَنُالمرَّربين.ُطَوبىُلمَنُنبَذُالَّدنياُوركََبُ
لُالبيَانُويشَهدُلحّ ُمنُلَدنُمنَزُّلُباالّسفينةُالحمراءُبسلطانُاألاماءُإّنهُمنُأهلُالبهاءُكذلوُنزُّ

ََبرُّبََذلوُمََنُأننََ ُفََيُأمََرُهللا...ُقََدُأراََلناُعلي ََاُوبّشََركمُقََّدامُالوجََهُبََالملكوتُونََاداكمُفََيُ ةُّي
هََذاُإاّلُُعونُاألاََماءُوتََدعونُموجََدهاُإنُ األحدّيََةُودعََاكمُإلََىُهللاُالمرتََدرُالعلََّيُالع ََيم...ُأتََدُّ

اُالّنَاسُإلَىُهَذاُالمن َرُالكَريمُقَلُأتصَّوفكمُاَطوةُاّلَذينُقومواُلننرةُأمَرُهللاُثَّمُادعَُوُكبيرُ ُخطكُ 
ظلمواُبعدُاّلذيُترونُقدرةُرّبكمُالعزيزُالحميدُأنُاقتدواُرّبكَمُالَّرحمنُإّنَهُفَيُالبلّيَةُالكبَر ُيَدعواُ

ّرحمنُيحفَبُمَنُيشَاءُالّناسُإلىُالحّ ُوماُمنعَهُظلَمُاّلَذينُظلمَواُوالُضَّرُالمشَركينُإّنُرّبكَمُالَ
ُمُالّث بانُلعمريُلنُتتحّركُورقةُإاّلُبعدُإذنهُإّنهُلهوُالمرتدرُالردير...فُولوُيكونُفي

231ُكتابُمبين،ُصُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير21ُُُشهرُالملو14ُ
ُ
إلَََىُُ)...ُأّيهََاُاألحّبَََاءُقَََدُارتفعَََ ُخيمَََةُاالّتحَََادُالُين ََرُبعضَََكمُإلَََىُبعَََيُكن َََرةُرريَََبُ ُ
.ُاألمَلُأنُيسَطعُنَورُا،ننَافُبمشَيّةُهللاُحَدُ واُوأورا ُرنَنُ ُواحَدةُ ُ.ُكّلكَمُأثمَارُشَجرةُ رريبُ 
سُالعالمُمنُاالعتساف.ُفلوُأّنُالملوكُوالّسالطينُاّلذينُهمُم اهرُاقتدارُالحّ ُجَّلُجاللَهُردَُّويُُ

شََّدواُالهّمََةُوقََامواُبمََاُينتفََعُبََهُمََنُعلََىُاألرضُلعّمََ ُالعََالمُشََموُالعََدلُونّورتََه...ُإّنُخبََاءُ
وهََيُمجََازاةُاألعمَََالُُدين:ُالمجََازاةُوالمكافََاة...(ُللعَََدلُجنََدُ ن ََمُالعََالمُيرََومُويرتفََعُعلَََىُعمََُو

زمََامُنفسََهُمََنُخشََيةُالجََزاء...ُيََاُُومكافاتهََاُبهمََاُارتفََعُخبََاءُالََّن مُفََيُالعََالمُوأخََذُكََّلُطََاغُ 
معشَرُاألمََراءُلَيوُفََيُالعَالمُجنََدُأقَو ُمََنُالعَدلُوالعرََل.ُ)الحَّ ُأقََولُإّنَهُلََمُيكَنُفََيُاألرضُ

ُولنُيكون...(ُجندُأقو ُمنُالعدلُوالعرل
ُ)معّرب(144ُلوحُمرنود،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير21ُُُشهرُالملو15ُ
ُ
ََاُنوصََيكمُبمََاُوّصََُ ىُهللاُمبََادهُأنُالُتشََركواُبََاهللُرّبُالعََالمينُضََعواُمطََالعُيََاُحََزبُهللاُإّن
ألوهامُمتمّسكينُبحبلُا،يرَان...ُإّيَاكمُأنُتحَزنكمُحَواد ُالعَالمُومَاُظهَرُمَنُاألمَمُتوّكلَواُفَيُا

كّلُاألحوالُعلىُهللاُالعزيزُالحميدُإّنهُمعكمُيسمعُنَداءكمُويَر ُأعمَالكم...ُزّينَواُهيَاكلكمُبطَرازُ
مُأنُتبَََّدلواُالرَََربُاكالّترََو ُوقلَََوبكمُبََالّنورُاّلَََذيُأشََر ُوالحُمَََنُأفََ ُاَََماءُقلمََيُاألعلَََى...ُإّيََ

تضطربُبهاُأفّدةُالرومُوتَزّلُبهَاُأقَدامُُقبالُبا،عراضُإّناُنحّبُأنُنراكمُعلىُااترامةُ بالبعدُوا،
ُلُواََرنُوشََربُوويََلُ بََالمشََركين...ُيََاُقََومُقََدُأتََىُالرّيََومُوجََر ُبََكمرهُالّسلسََبيلُطََوبىُلمََنُأق

 َيمُاّلَذيُكَانُمَذكور اُفَيُالفرقَانُللمعرضينُاّلذينُنرضَواُعهَديُوميثَاقيُونبَذواُورائهَمُنبَ يُالع
ُومنُقبلهُفيُكتبُهللاُالمرتدرُالردير...

211ُ-216إشراقات،ُصُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير22ُُُشهرُالملو16ُ
ُ
)...ُيلتموُهذاُالفانيُمنُأهَلُاألرضُا،ننَافُكَيُيطّهَرواُاألذنُالّلطيفَةُالّرقيرَةُالمحبوبَةُُ
حاتُوا،شَاراتُوالّ نَونُواألوهَامُاّلتَيُالُتسَمنُمَنُالّسَبُ–اّلتيُخلر ُ،صَفاءُكلمَةُالحكمَةُُ–

ربََلُالّناصََ ُعلََىُإظهََارُمََاُهََوُعّلََةُبركََةُالعََالمُوخيََرُاألمََمُإّنُنََورُا،صََالحُوالُتفنََيُحّتََىُيُُ
َََدانُونَََارُالفسَََادُظَََاهرةُ ُمصمَََودُ  ...ُلَََيوُاالعتسَََافُشَََكنُومشَََتعلةُ ُومطفَََئُاليَََومُفَََيُأكثَََرُالبل

ونُنََاظر اُإلََىُا،ننََافُومزّين ََاُبطََرازُالعََدل.ُاطلبََواُا،نسََان.ُفينبفََيُلََهُفََيُكََّلُاألحََوالُأنُيكََ
َََاُبكيَََاديُالعنايَََةُوالّتربيََةُمَََنُدنَََوُالَََّنفوُوالهَََو ُحّتَََىُيرومَََواُهللُ مََنُهللاُتعَََالىُأنُيطّهَََرُنفوا 
ويتكّلمَواُلوجهََهُعسََىُأنُتمحََوُآثََارُالّ لََمُوتحََيحُالعََالمُأنََوارُالعََدل.ُالّنََاسُرََافلونُوالُبََّدُمََنُ

ُمبّين...(
ُ)معّرب(151-151لوحُمرنود،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير23ُُُشهرُالملو11ُ
ُ
اُأننَََ ُمّنَََيُالُتوّقَََ ُعلَََىُُ ...ُقَََلُيَََاُعبَََدُااَََمعُقَََوليُتَََاهللُالحَََّ ُلَََنُتجَََدُلنفسَََوُناصَََح 

ُوإنُ الّنراحُثّمُمّرُعنهُكمّرُالّسَحابُكَذلوُ لَنُتربَلُمّنَيُفسَوفُُأمرنَاكُمَنُقبَلُونَكمركُحينَّذ 
نَََكمركُبَََذلوُمَََنُبعَََدُومَََنُبعَََدُبعَََدُإلَََىُأنُتمَََّرُعنَََهُبسَََلطانيُالفالَََبُالمرتَََدرُالحكَََيم.ُشَََّ ُ
حجبََاتُاألوهََامُبََذكريُثََّمُااََميُودنُكََّلُمََاُيمنعََوُعََنُورائََوُثََّمُاظهََرُبفتََة ُب هََورُرّبََوُوالُ

ََاكُأنُتمنعََوُالّرياُتكََن اََةُعََنُذكََرُرّبََوُتََاهللُالحََّ ُلََوُيسََجدكُكََّلُمََنُفََيُمََنُالّنََابرين.ُإّي
الُينفعوُوبذلوُيشَهدُروحَوُلَوُتكَونُمَنُالّسَامعين.ُأتحَّبُفيُظّليُُالّسمواتُواألرضُولمُتكن

لَىُظلَلُالرَدسُىُعتَاّلتَيُشَّر ُفيهَاُاَماءُاألمَرُوأُبكنُتكونُمنُاّلَذينُمنعَتهمُالّريااَةُفَيُأّيَام
واُواُبريااََاتهمُوكفََرواُبََاهللُخََالرهمُومبََدعهمُإلََىُأنُأفتََشََموُجمََالُرّبََوُالعلََّيُالع ََيم.ُواشََتفل

ع َيم.ُتَاهللُيَاُأّيهَاُالعبَدُمَاُكَانُمرنَوديُُمنُلد ُهللاُوبرهَانُ ُةُ علىُقتلهُبعدُاّلذيُجائهمُبحجُّ
إاّلُتطهيَََركُعَََنُكَََّلُمَََاُالُينبفَََيُلَََوُوكّلمَََاُأصَََم ُفَََيُذكَََركُلسَََانُهللاُينطَََ ُعلَََىُلسَََانيُ

ُإالُالبالغُالمبين...ُويكمرنيُبالّتبليغُعليوُوماُعليُّ
31ُُ–31ُ،ُصُبديعكتابُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير24ُُُشهرُالملو18ُ
ُ
ُارتفعََ ُفيهََاُذكََرُهللاُوآلذانُفََازتُب صََفاءُمََاُنََّزلُمََنُاََماءُعنايََةُرّبََوُُ ...ُطََوبىُألرض 

ونُهَواُعنَهُفَيُأّمُالبيَان.ُإّنُاّلَذينُيرتكبَال بادُبماُوّصَيناكُليمنعَواُأنفسَهمُعّمَاُنُُُالّرحمن.ُوّصُِ
ماُيحد ُبهُالفتنةُبينُالبرّيةُإّنهمُبعدواُعنُننرُهللاُوأمَرهُأالُإّنهَمُمَنُالمفسَدينُفَيُلَوحُجعلَهُ
هللاُمطلعُاأللواح.ُقَلُإّنَاُلَوُنريَدُلنننَرُاألمَرُبكلمَةُمَنُعنَدناُإّنَهُلهَوُالمرتَدرُالرّهَار.ُلَوُأرادُ

الّرعَودُالراصَفةُفَيُالجبَال.ُإّنَهُهللاُلُيصر ُمنُعرينُالرَّوةُرضَنفرُالرَدرةُويَزأرُزئيَر اُيحكَيُهَزيمُ
لّمََاُاََبر ُرحمتنََاُقََّدرناُتمََامُالّننََرُفََيُالََّذكرُوالبيََانُليفََوزُبََذلوُمبادنََاُفََيُاألرض.ُهََذاُمََنُ

ُفضلُهللاُعليهمُإّنُرّبوُلهوُالفنّيُالمتعال...
165ُ-164لوحُمهديُدهجي،ُمجموعةُمنُألواحُحضرةُبهاءُهللا،ُصُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير25ُُُشهرُالملو19ُ
ُ
...ُتمّسََوُبحبََلُرحمََةُرّبََوُوتشََّبمُبهََذاُالََّذيلُالمنيََرُذّكََرُالّنََاسُبالحكمََةُوالبيََان.ُإّيََاكُأنُُ

ُبمََاُعرفََ ُورأيََ ُإذُكنََ ُحََولُالعََرايصّوفََوُظلََمُاّلََذينُكفََرواُبََاهللُالعلََّيُالع ََيمُحََّد ُالّنََاسُ
يلُهللاُواَمعناُمَاُكذلوُيكمركُرّبوُالعزيزُالحميد.ُإّناُكّناُمعوُواّطلعناُعلىُماُوردُعليَوُفَيُاَب
ىُلَََوُبمَََاُوفيَََ ُتكّلمََ ُبَََهُفَََيُحّبَََهُورضَََاه.ُإّنُأجََركُعليَََهُإّنَََهُمَََوفيُأجَََورُالمصلنََينُطَََوب

اُمحّمَدُإذاُخرجََ ُمَنُاََاحةُاّلَذينُكفََرواُبَاهلل.ُأالُإّنََوُمَنُالفَائزين...ُيََُبميثَاقيُوأعرضَ ُعََن
هللاُاألع َمُأيَنُُيَاُبيَ وُوإذاُحضَرتُتلرَاءُالبَابُقَ ُوقَلُقندُزيارةُالبي ُمنُقبلُرّبَاالعراُ

جمالُالردمُاّلذيُبهُجعلوُهللاُقبلةُاألمَمُوآيَةُذكَرهُلمَنُفَيُالّسَمواتُواألرضَين.ُيَاُبيَ ُهللاُأيَنُ
األّيامُاّلتيُكن ُفيهاُموطئُقدميهُوأينُاألّيَامُاّلتَيُارتفعَ ُمنَوُنفمَاتُالَّرحمنُفَيُكَّلُاألحيَانُ

مُاّلتيُكنَ ُمنَباحُالفَالحُبَينُاألرضُوأينُطرازكُاّلذيُمنهُااتضاءُمنُفيُاألكوان.ُأينُاألّيا
ُوالّسماء...

111ُ-98لوحُزيارةُبي ُبفداد،ُأدميةُمحبوب،ُصُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير26ُُُأّيامُالهاء1ُ
ُ
ذيُأظهَرُنفسَهُكيََتُأرادُإّنَهُلهَوُالمرتَدرُالمهَيمنُالرّيََومُهَذهُأّيَامُالهَاءُوأمرنََاُاّلَُ...ُاَبحانُ

ذينُتوجهواُإلَىُهَذاُالمرَامُالمرفَونُأنُاذكَرواُهللاُفيهَاُثَّمُلُّالكّلُأنُينفرواُفيهاُعلىُأنفسهمُوعلىُا
يامُهودُإّناُجعلناهَاُقبَلُالّنَرُهللاُالفيبُوالشُّاعرفواُقدرهاُألّنهاُتحكيُعنُهذاُاالامُالذيُبهُاصُّ

فضال ُمنُعندناُوأناُالمرتدرُعلىُماُكانُوماُيكَونُطَوبىُلمَنُعمَلُبمَاُأمَرُمَنُلَد ُهللاُوويَلُ
وُلنََاُاآليََاتُوأراََلناهاُإليََوُفََيُهََذاُاليََومُالمرََّدسُالمحمََودُلتشََكرُهللاُرّبََدُإّنََاُنزُّلكََّلُرافََلُمََردُو

ُقود.يتنّبهُبهُأهلُالرُُّوتذكرهُبذكرُ 
214ُُ–213ُتسبي ُوتهليل،ُص
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير21ُُُأّيامُالهاء2ُ

ُ
وُاألاََماءُيََاُإلهََيُونََاريُونََوريُقََدُدخلََ ُاألّيََامُالتََيُاََمّيتهاُبكّيََامُالهََاءُفََيُكتابََوُيََاُمالََُ

وُبتلَذيُفرضتهُمنُقلمَوُاألعلَىُلمَنُفَيُملكَوتُا،نشَاءُأيُرّبُأاَكلوُوترّرب ُأّيامُصياموُالُّ
فََيُجَََواركُُامرَََرُ ُنفََوُ ُبََكنُتجعَََلُلكََلُُّذينُتمّسَََكواُفيهََاُبحبَََلُأوامََركُوعََروةُأحكامَََواألّيََامُواّلََ

فََيُكتابَََوُقَََدُُاُأنزلتَََهمَََاُمََنعهمُالهَََو ُعّمََُومرامََا ُلَََد ُظهََورُنَََورُوجهََوُأيُرّبُأولَََّوُمبََادُ 
وأخَذواُكتابَوُبرّوتَوُوعملَواُمَاُأمَرواُبَهُمَنُعنَدكُواختَارواُمَاُنَّزلُلهَمُُخضع ُأعنَاقهمُألمَرك

اكتبُلهمُأجرُمنُانفمَوُفَيُبحَرُلرائَوُُكوثرُبرائوُثمُّمنُلدنوُأّيُرّبُأشربهمُمنُيدُعطائوُ
نياُواآلخََرةُثََمُدُّوفََازُبرحيََ ُوصََالوُأاََكلوُيََاُمالََوُالملََوكُوراحََمُالمملََوكُأنُترََّدرُلهََمُخيََرُالََ

اُحولَوُويطوفَونُحَولُعرشَوُفَيُمنُخلروُثمُاجعلهمُمنُالذينُطافُوُاكتبُلهمُماُالُعرفهُأحدُ 
ُعالمُمنُعوالموُإّنوُأن ُالمرتدرُالعليمُالصبير.ُكلُّ

215ُُ–214ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير28ُُُأّيامُالهاء3ُ

ُ
ُ

 ام الهاء لت من ملكوت العّزة أليّ قد نزّ 
 الغريب المظلوم بسمي

ُ
ر اُوراَوال ُليبّشَرُجعلتَهُمبّشَيَومُمنهَاُُكَلُُّامُياُإلهيُباألّيامُالتيُامّيتهاُبالهَاءُكَكنُّقدُتشّرف ُاأليُّ

نُفَيُقلبَهُيامُعلىُخلروُوبرّيتوُليستعّدُكَّلُنفَوُللرائهَاُويعَيُّفرض ُالّنُُالناسُباألّيامُالتيُفيها
لََهُالوجََودُوالمرتََدرُعلََىُكََّلُشََاهدُومشََهودُأاََكلوُمحََال ُلهََاُويطّهََرهُبااََموُلنزولهََاُعليََهُفيََاُإ

ومطََالعُوحيََوُفََيُجبََروتُُبكاََمائوُالحسََنىُوصََفاتوُالعليََاُوم ََاهرُأمََركُفََيُملكََوتُا،نشََاء
البراءُبكنُتمطرُعلىُمنُصامُفيُحّبَوُأمطَارُاَحابُرحمتَوُوفيوضَاتُاَماءُعنايتَوُأيُرّبُ

وُيَاُمالَوُاألاَماءُوفَاطرُاألاَماءُالُتمنعهمُعّمَاُعنَدكُجَزاءُمَاُعملَواُفَيُحّبَوُورضَائوُأاَكل
ذينُخضَََعواُت ُعلَََىُوجَََوهُاّلَََاَََماءُورافَََعُالسَََماءُوحاف هَََاُبَََكنُتفَََوخَََال ُاألاَََماءُواَََلطانُاأل

ُألمركُأبوابُفضلوُورحمتوُورنائو...
198ُُ–191ُصُ،تسبي ُوتهليل
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ُ
ُشباحُ/ُفبراير29ُُُّيامُالهاءأ4ُ
ُ
ُفَيُاَبيلوُوذاقَواُكَلُُّكُوشَاهدواُكَّلُمكَروهُ احترقواُبنارُمحّبتوُفيُدياُرُالذين...ُأيُرّبُهمُُ
ذينُحملَواُفََيُحّبَوُمََاُالُحملَوهُمبََادكُهَمُاّلََُآملَينُشََهدُالعطَاءُمََنُاَماءُجََودك.ُأيُربُُّمَرُّ 

بََونُفََيُبيََداءُقََدُاحتََر ُالمصلنََونُمََنُنََارُفراقََوُأيََنُكََوثرُلرائََوُومََاتُالمررُّوخلرََوُأيُرّبُ
يََاُمحبََوبيُمََاُوردُعلََىُُوُوهََلُتََرُ هجََركُفََكينُالسََبيلُوصََالوُأتسََمعُيََاُإلهََيُحنََينُعاشََفي

ميعُالبنََيرُأنََ ُالََذيُيََاُإلهََيُبّشََرتُالكََّلُبكّيََاميُفسََوُتسََمعُوتََر ُوأنََ ُالّسََيُونمشََتاقيوُإُِ
ر اُب هََورُجمالََوُماءُومبّشََوظهَوريُوجعلََ ُكََّلُكتَابُمََنُكتبََوُمناديَا ُبااََميُبََينُاألرضُوالّسَ

حََزبُبااََمُمََنُأاََمائوُوبََهُرفََلُمََنُُاُتََزّينُالعََالمُبََكنوارُاالاََمُاألع ََمُتمّسََوُكََلُّاألبهََىُفلّمََ
بحَرُعلمَوُوشَموُحكمتَوُواَماءُعرفانَوُفيَاُإلهَيُوإلَهُاألشَياءُومربَيُاألاَماءُأاَكلوُبااَموُ

ةُوالُاهرُالمكنَََونُوجمالَََوُالمشَََر ُالمصَََزونُبَََكنُتَََزّينُأحبائَََوُبرمَََي ُاألمانَََةُبَََينُالبرّيَََالّ َََ
ََاُلسََماءُُاألبهََىفةُاألقََدسُاألع ََمُتحََرمهمُعََنُهََذاُالمرََامُاألعلََىُوهََذهُالّنََ ألّنََوُجعلتهََاُشمس 

ُلكتابُأحكامو...ُقضائوُوديباجةُ 
211ُُ–199ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس1ُُُأّيامُالهاء5ُ
ُ
رهمُعَََنُذكَََرُدونَََوُثَََمُارزقهَََمُكَََكسُنزلُعلَََىُأحّبتَََوُمَََنُاَََماءُفضَََلوُمَََاُيطّهَََرّبُفَََكأيُُ

وعّزتََوُيََاُنََارُُظهََورك...ُعََنُشََطرُا،شََاراتُأيََاديُجََودكُوكرمََوُلََّاّلُتمََنعهماالاََترامةُمََنُ
بنيُبَدوامُاََلطنتوُويعترفََانُبعفَوكُورفرانَوُولََوُتعَذُّالعَالمُونَورُاألمَمُإّنُالّلسََانُوالرلَبُيناديَانُ

فَيُفعلَوُوالمطَانُفَيُأمَركُأيُرّبُتَر ُذيُماُأقّرُبَذلوُكيَتُيعتَرفُبكّنَوُأنَ ُالمحمَودُالُُّإنُّ
مّسَََوُبحبَََلُعطائَََوُمَََنُترحَََمُاقلبَََيُوحشَََائيُأيُرّبُُفَََيُمكخَََذُ ُأخَََذُكَََلُّنَََارُحّبَََوُأحَََاطنيُُو

وطَافُحََولُإرادتَوُوصََامُفََيُحّبَوُوأفطََرُبَكمركُوهََربُعََنُوتشَّبمُبََذيلُكرمَوُوآنََوُبََذكركُ
ََدهمُ نفسََهُمعتنََم اُبحنََنُحف ََوُيََاُإلهََيُواََّيديُواََنديُنََّورُقلََوبُمبََادكُبنََورُعرفانََوُوأّي
يُعلَىُالعمََلُفََيُرضََائوُوعََّرفهمُيََاُإلهََيُجََزاءُأعمََالهمُاّلََذيُقّدرتََهُفََيُملكوتََوُوجبروتََو...ُأ

رّبُأناُالرائمُلد ُبابوُوالّنَاظرُإلَىُأفرَوُاألعلَىُراجي َاُفضَلوُألحّبائَوُوآمَال ُعنايتَوُألصَايائوُ
ُمنُمبادكُماُيجعلَهُراضَي اُعنَوُومرَبال ُإليَوُومسَتفيم اُعلَىُأمَركُوشَارب اُ قّدرُياُإلهيُلكّلُعبد 

ُرحي ُالوحيُبيدُعطائو...
212ُُ–211ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُار/ُمارسآذ2ُُُشهرُالعالء1ُ
ُ
فلّماُخّيبتهمُبسلطانوُكتبَواُفَيُحّرَيُمَاُيلعَنهمُبَهُأقالمهَمُوأنَاملهمُومَدادهمُوألَواحهمُوحرَاي ُُ

ُليتفّراَواُفَيُأمَركُومَاُوردُعليَو...ُفَآهُ ُوأبنار اُحديدةُ ُكّلُشيءُإذ اُياُإلهيُفابتعمُقلوب اُصافيةُ 
أفَّدةُالمرَّربينُبمَاُوردُعلَىُمحبَوبُقدُتكّدرُذيلُالّترديوُمَنُببَارُمفتريَاتُأعَدائوُوتشَّبك ُُآهُ 

فيَهُفرضَ ُالّنَيامُألحّبائَوُأاَكلوُبنفسَوُواّلَذيُُالعارفينُمنُطفاةُبرّيتوُفياُإلهيُهَذاُأّولُيَومُ 
صامُفيُحّبوُورضائوُالُلهواهُوبكامائوُالحسنىُوصفاتوُالعلياُبكنُتطّهرُمبَادكُعَنُحَّبُمَاُ

دّيتوُونََّورُقلََوبهمُيََاُإلهََيُبََكنوارُمعرفتََوُاََوائوُوقََّربهمُإلََىُمطلََعُأنََوارُوجهََوُومرََّرُعََراُأحََ
ووجََوههمُبضََياءُشَََموُاّلتََيُأشََرق ُمَََنُأفََ ُمشََّيتو...ُثَََّمُوّفرهََمُيََاُإلهَََيُعلََىُننََرةُنفسَََوُ
وإعََالءُكلمتََوُثََّمُاجعلهََمُأيََاديُأمََركُبََينُمبََادكُثََّمُأظهََرُبهََمُدينََوُوآثََاركُبََينُخلرََوُلََتمألُ

عطََيُالمتعََاليُالمرتََدرُالمهََيمنُالعزيََزُاآلفََا ُمََنُذكََركُوثنائََوُوحّجتََوُوبرهانََوُوإّنََوُأنََ ُالم
ُالّرحمن.

46ُُ–45ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس3ُُُشهرُالعالء2ُ
ُ
اََبحانوُالّلهََمُيََاُإلهََيُهََذهُأّيََامُفيهََاُفرضََ ُالّنََيامُلكََّلُاألنََامُليزكََىُبهََاُأنفسََهمُويََنرطعّنُُ

لمرَّرُظهَورُفردانّيتَوُأيُُكونُالير اُلمكامنُعّزُأحدّيتوُوقابالُ عّماُاوائوُوينعدُمنُقلوبهمُماُي
مكَارهُرّبُفاجعلُهذاُالّنيامُكوثرُالحيوانُوقّدرُفيهُأثرهُوطّهرُبهُأفّدةُمبادكُاّلَذينُمَاُمنعَتهمُ

رُااََموُاألبهَى...ُآمنََ ُبََوُبعَدُالََذيُعّرفتنََيُنفسَو...ُأنََاُاّلََذيُيََاُالَّدنياُعََنُالّتوّجََهُإلَىُشََط
َََاُبفردانّيتََو. ..ُوآمنَََ ُبََهُوبمََاُنَََّزلُعليََهُمَََنُبََدائعُأحكامَََوُإلهََيُأكََونُمرَََر اُبوحََدانّيتوُومعترف 

ََاُ ألمََركُوأفطََرتُبََذكركُورضََائوُأيُرّبُالُتجعلنََيُمََنُاّلََذينهمُوأوامََركُوصََم ُبحّبََوُواّتباع 
بنفسَوُوأنكَرواُآياتَوُوجاحَدواُبرهانَوُوحّرفَواُُصامواُفيُاألّيامُواجدواُلوجهوُفيُالّليَاليُوكفَروا

نََاُعلََىُا،قََرارُبََهُوالّتنَدي ُبمََاُنََّزلُعليََهُوشََّرفتناُبلرََاءُماتَو...ُفلََوُالحمََدُيََاُإلهََيُبمَاُوّفرتكل
ُمنُوعّدتناُبهُفيُكتبوُوألواحو...

ُُ
31ُُ–29ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس4ُُُشهرُالعالء3ُ
ُ

ذهبُعّنَاُروائَ ُالعنَيانُ...ُأاكلوُياُإلهيُبَكنُتنَّزلُمَنُاَماءُإرادتَوُواَحابُرحمتَوُمَاُُيَ
.ُأيُرّبُالُتطَردُمَنُأقبَلُإليَوُوالُتبعَدُمَنُترَّربُلَوُوالُتصّيَبُياُمَنُاَمّي ُنفسَوُبَالّرحمن..

مُمبََادكُالمصلنَينُعََنُبََدايعُفضََلوُاءُإلََىُشََطرُفضََلوُومواهبَوُوالُتحََُرمَنُرفََعُأيََاديُالّرجَ
ألاَرنُإليَهُالُفَوُعّزتَوُُ ُ لنهربُإليهُأوُاَواكُمَنُملجَُوإفضالو...ُأيُرّبُهلُدونوُمنُمهربُ 

لهمنيُمنُبدايعُذكَركُألذكَركُبهَاُوالُكأن ُوالُمهربُإاّلُإليو...ُفُالُعاصمُإاّلُأن ُوالُمرّرُإالُّ
يهَاُمَنُنعمتَوُالمكنونَةُالتَيُُتحيَىُبهَاُأفَّدةُتجعلنيُمنُاّلذينُيرركونُآياتوُوالُيجدونُماُقّدرُف

برّيتََوُوقلََوبُمبََادكُأيُرّبُفََاجعلنيُمََنُاّلََذينُأخََذتهمُنفحََاتُآياتََوُعلََىُشََكنُأنفرََواُأرواحهََمُ
اُلوصَالوُوإذاُقيَلُلهَمُفَيُالّطريَ ُإلَىُأّيُّرُالفَداءُشَوق اُلجمالَوُوطلب َواُإلىُمرفيُابيلوُوارع

ُتذهبونُقالواُإلىُهللاُالملوُالمهيمنُالرّيوم...ُمررُّ 
34ُُ–32ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس5ُُُشهرُالعالء4ُ

ُ
ُعلَيهمُأهَلُمَإُ ُرقَمُعلَىُُثَّمُاّلَذينهمُاألعلَىُويكّبَرّنُأهَلُمَداينُالبرَاءُ...ُأولّوُمبَادُينَّلينَّ

جبيََنهمُمََنُقلمََوُاألعلََىُهََاالءُأهََلُالبهََاءُوبهََمُظهََرتُأنََوارُالهََد ...ُفيََاُإلهََيُكّبََرُعلََيهمُ
وعلَىُاّلَذينُطَافواُفَيُحََولهمُفَيُحيَاتهمُوممَاتهمُثَّمُارزقهََمُمَاُقّدرتَهُلصيَرةُخلرََو...ُأيُرّبُالُ

حّبَوُورضَائو...ُوكّبَرُالّلهَمُتجعلُهذاُالّنومُآخَرُصَومناُوآخَرُعهَدناُثَّمُاقبَلُمَاُعملنَاهُفَيُ
ياُإلهيُعلىُالّنرطَةُاألولّيَةُوالّسَّرُاألحدّيَةُوالفيَبُالهوّيَةُومطلَعُاأللوهّيَةُوم هَرُالّربوبّيَةُاّلَذيُ
بََهُفّنََل ُعلََمُمََاُكََانُومََاُيكََونُوأظهََرتُلََّالئُعلمََوُالمكنََونُواََّرُااََموُالمصََزونُوجعلتََهُ

هَرتُاَلطنتوُوع متَوُواقتَداركُونّزلَ ُآياتَوُمبّشر اُلّلَذيُبااَمهُألَ ُالكَافُبركنَهُالّنَونُوبَهُظ
مائوُوفّنََل ُأحكامََوُونشََرتُآثََاركُوحّررََ ُكلمتََوُوبعثََ ُقلََوبُأصََايائوُوحشََرتُمََنُفََيُاََ

ُقبََلُنبيََلُفََيُملكََوتُأاََمائوُوبََروحُالََّروحُفََيُألََواحُقضََائوُوأقمتََهُ وأرضََوُاّلََذيُاََمّيتهُبعلََيّ 
ُمرامُنفسوُورجع ُكّلُاألاماءُإلىُاامهُبكمركُوقدرتو...

35ُُ–34ُصسبي ُوتهليل،ُت
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ُ
ُآذار/ُمارس6ُُُشهرُالعالء5ُ

ُ
فََوُعّزتََوُلََوُيجََتمعّنُعلََّيُمََنُعلََىُاألرضُبََالّ لمُواالعتسََافُلينطََ ُلسََانيُبيََنهمُبََذكركُُُ

نطَ ُقلبََيُبمَاُألهمتنََيُبجَودكُوإحسََانوُولَوُيرطعََونُقلبَيُليََذكركُيوثنائَوُولََوُيرطعَونُلسََانيُ
َََُحشَََائيُوأركَََانيُوشَََعريُينَََي ُوينَََاديُأيُربُّ وُبَََينُطفَََاةُخلرَََوُفَََان رهُبلح َََاتُهَََذاُبهاُئ

وُوكتبََوُوألواحََوُوهََذاُلهََوُاّلََذيُنّزلََ ُفئهََذاُهََوُاّلََذيُكََانُمََذكور اُفََيُصََحاُعنايتََوُأيُربُّ
نّزلَ ُالبيَانُوقلَ ُقولَوُالحَّ ُشكنهُوامّوُقدرهُوإعالءُكلمتَهُوارتفَانُأمَره...ُلَوالهُمَاُُالبيانُلعلوُّ

َانَّزلُفَيُالبيََانُمَاُكَانُمُكَّلُذكَرُخيََرُ  بَينُأيََديُُرنََوديُإاّلُنفسَهُوجمالَهُإذ اُفََان روهُمطروح 
أهََلُالبيََانُيََاُمنََّزلُالبيََان...ُفيََاُإلهََيُتََر ُبََكّنُقلبََيُذابُفََيُحّبََوُعلََىُشََكنُلََوُينََّبُعليََهُ

اُألنُّ كينََونتيُونفسَيُوروحَيُوجسَديُوجسََميُكّلهَاُقَدُخلرَ ُبحّبََوُُبحَورُالعَالمينُالُيصمَدُأبَد 
ُالُيفنى...ُوحّبوُبا ُ 

38ُُ–31ُصيل،ُتسبي ُوتهل
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ُ
ُآذار/ُمارس1ُُُشهرُالعالء6ُ

ُ
...ُفيَاُإلهَيُتشََهدُوتَر ُأّنُاّلََذينُهتكَواُحرمتََوُوضَّيعواُأمََركُونرضَواُعهََدكُوحّرفَواُآياتََوُُ

وكلمتوُونبذواُأحكاموُوتركَواُأوامَركُواعترضَواُعلَىُهَذاُالعبَدُاّلَذيُأنفَ ُروحَهُفَيُاَبيلوُوبَهُ
مُُرفسطاحُحكموُوخباءُمجدكُوبنيُبيَ ُأمَركُوحَوالحُوجهوُوااترفعُُاشتهرُأمركُورفعُذكرك

فَيُدينَوُمَاُنَاحُُومفتريَاتُأنفسَهمُوبعَدُمَاُارتكبَواُ بةُجاللوُوأن ُتعلمُياُإلهيُإفكهمكقداوُُو
ركّيةُفَيُحرَّيُمَاُيلعَنهمُبَهُكَّلُالَّذّراتُاألعلَىُكتبَواُبكنامَلُالّشَُبهُاّكانُمدائنُالبراءُوأهلُالمإ
ريدُومكامنُوحيوُومصازنُإلهاموُوبلفواُفيُالّشَروةُإلَىُمرَامُكتبَواُثمُم اهرُالّتوحيدُومطالعُالّتف

ََهُنسََ ُالبيََانُبعََدُاّلََذيُبنفسََيُظهََرُحكََمُالبيََانُوأشََرق ُشََموُالّتبيََانُوبََذكريُحّرََ ُذكََرهُ بكّن
نُفيَهُحروفاتَهُوظهَرتُكنَوزهُوبَرزُمَاُخَُزُكلماتَهُوكشَف ُأاَرارهُوبفيَاميُفنَل ُوبنفسيُفّسرت

ُ..منُلّالئُعلموُوجواهرُعلمو.
31ُُ–38ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس8ُُُشهرُالعالء1ُ

ُ
ََاُُ اُوتََر اُباقي ََاُدائم  اُصََمد  اُفََرد  اُأحََد  ََاُواحََد  ََاُ...ُكنََ ُفََيُأزلُاآلزالُإله  ََاقائم  مََاُاّتصَََذتُُقيوم 

َََتهمُمهَََابحُوحيَََوُومصَََازنُ اُوالُن يَََر اُأراَََل ُاَََفرائوُإلَََىُمبَََادكُوجعل اُوالُشَََريك  لنفسَََوُشَََبيه 
امََوُإلََىُأنُانتهََ ُالكتََبُإلََىُالبيََانُككتبََوُوشََّرع ُفيهََاُشََرايعُأمََركُوأحُعلمََوُوأنزلََ ُإلََيهم

والّراَلُباّلَذيُاَمّيتهُبعلََّيُفَيُجبَروتُالرضََاءُوملكَوتُاألاَماءُوإّنَهُأظهََرُنفسَهُبَكمركُودعََىُ
فََيُمحكََمُآياتََوُومََترنُكلماتََوُوبََهُقََّدرتُمرََاديرُأمََركُالّنََاسُإلََىُنفسََوُوبّشََرهمُباّلََذيُبّشََرتهُ

منُعندكُومنعَ ُفيهَاُال بَادُعَنُاَفوُدمَاءُاّلَذينُآمنَواُُ ُكّلُشيءُتفنيالُ وأحكاموُوبهُفّنل
بََوُودخلََواُفََيُحنََنُأمََركُوحمايتََوُوكََذلوُحّرمََ ُأزوا ُراََلوُعلََىُاألمََمُوهََذاُمََنُأحكامََوُ

ُالمحكمةُوحدوداتوُالمترنةُبحيمُنّزلُفيُألواحوُوكتبوُوزبرك...
42ُُ–41ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُرسآذار/ُما9ُُُشهرُالعالء8ُ
ُ
ُفلّمََاُأنََهُالُينتهََيُ...ُاََبحانوُيََاُإلهََيُكّلمََاُأريََدُأنُأنتهََيُذكََركُأشََاهدُأّنُحّبََيُالُينتهََيُ

لمَََنُفَََيُحَََوليُُكيَََتُينتهَََيُنَََدائيُوذكَََريُوضَََجيجيُوحنينَََيُوإّنَََوُيَََاُإلهَََيُقَََّدرتُالمناجَََات
اُبَكنُأذكَركُمَنُقبَلُالعَالمينُوبمَُألمَريُولكَنُإّنَيُأحَبُُّلنفسيُوظهَوراتُ ُوجعل ُاآلياتُبّيناتُ 

عنََدهمُمََنُذكََركُوثنائََوُيََاُمََنُفََيُقبضََتوُملكََوتُملََوُالّسََمواتُواألرضََينُأيُرّبُفاننََرنيُ
وُإّيَايُهَوُارترَائيُإلَىُالّرفيَ ُاألعلَىُوخروجَيُعَنُبَينُدائعُننركُوإّنُننركُنفسَيُوعنايتَبب

ُصََعدنيُإليََوُيََاُمََنُبحركََةُ كهََاالءُاألشََفياءُاّلََذينُمََاُكََانُبيََنهمُإاّلُضََفينةُوبفضََاء.ُأيُرّبُف
وُخلَََ ُملكَََوتُا،نشَََاءُومَََاُكَََانُمرنَََوديُيَََاُإلهَََيُفيمَََاُنطرَََ ُبَََهُبَََينُيَََديوُإاّلُلي هَََرُقلمَََ

اعيُوإّنََوُأنََ ُسََاولُوإّنََيُأنََاُالََدُّمعبََودّيتيُبََينُبرّيتََوُويشََهدُكََّلُبََكّنيُأنََاُالّسََائلُوإّنََوُأنََ ُال
ُالمجيب...

ُ
41ُُ–46ُصتسبي ُوتهليل،ُُ
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ُ
ُآذار/ُمارس11ُُُشهرُالعالء9ُ
ُ
اُيرََولُمحبَََوبُالبهََاءُتََاهللُلََوالُالبهَََاءُمََاُرََّردتُورقَََاءُط ُبلسَََانُالبهََاءُإذُ ويََاُأّيهََاُالنََا...ُُ

الََّذكرُيَََاُمَََألُالبفضَََاءُأنُارحمَََواُالبهَََاءُمَََنكمُومَََنُظلمكَََمُانفطَََرتُالّسَََماءُوشَََّ ُاَََترُالوفَََاءُ
تَََهُلعََالمينُومرنَََودُالراصََدينُومََاُأردتُإاّلُمَََاُأنََ ُأردُ ويرََولُالبهََاءُرضَََي ُبرضََائوُيََاُإلَََهُا

أكَونُخجَال ُمَنُبَدايعُفضَلوُومَاُاختننَتنيُبََهُُإّنَيُعّزتَوإاّلُمَاُأنَ ُتريَدُفُوُسَيُومَاُأريَدلنف
شهدُعَينُا،بَدانُشَبههُبَكنُتنَّزلُمَنُماُبينُبرّيتو...ُإذ اُياُإلهيُأاكلوُبوُوبهذاُالم لومُاّلذيُ

اََماءُا،بََدانُمََاُينبََ ُبََهُفََيُقلََوبُالمشََتاقينُنبََاتُحّبََوُوعرفانََوُوإّنََوُأنََ ُالمرتََدرُعلََىُمََاُ
ُُإلهُإاّلُأن ُالمهيمنُالرّيوم...تشاءُال

49ُُ–48ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس11ُُُشهرُالعالء11ُ
ُ
 ُبينُالممكناتُوأخذتُمنهاُجواهرُخلروُواواذ ُبرّيتوُوأنطرتنَيُيَاُإلهَيُلُ ...ُب هوريُفّنُُ

َََةُ ذُبكلمَََةُمَََنُعنَََدكُوجعلتهَََاُاَََيف ا ُادكمنهَََاُفّنَََل ُوفّرقَََ ُمبَََُاُظّبتَََينُبرَََدرتوُواقتَََداركُب ّب
ََذينهمُااََتكبرواُعليََوُوتوّقفََواُفََيُأمََركُاّلََذيُمََاُأظهََرتُوخلرََو ََةُ ُاّل أخََر ُُأمََر اُأع ََمُمنََهُوب ّب

واُبآياتَوُالكبَر ُوانرطعَواُنَقبلَواُإلَىُوجهَوُوآموصل ُوبلف ُوربط َ ُوأّلفَ ُبَينُاّلَذينُأجمع ُُو
ر اُلنعمتَوُوإّنَوُعّماُخل ُفيُاألرضُوالّسماءُشوق اُلجمالوُوطلب اُلرضائوُوإقباال ُلحضرتوُوإظهَا

مَنُشَّوناتُأحَدّيتوُوظهَوراتُفردانّيتَوُُمَاُأظهَرتُجعلتهمُأياديُأمركُبينُبرّيتَوُوبهَمُأظهَرت
ََاُلحّبََوُواََمعُمََنهمُآياتََوُوبّيناتََوُاّلتََيُعجََزتُعََنُا،يتََانُبمثلهََاُلطََوبىُلمََنُأقبََلُإلََيهمُخا ن 

ُمنُفيُالّسمواتُواألرضين...
49ُُ–48ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس12ُُُشهرُالعالء11ُ

ُ
...ُياُإلهُالّرحمنُوالمرتدرُعلىُا،مكانُتر ُمبادكُوأرّقائوُاّلذينُينَومونُفَيُاألّيَامُبَكمركُُ

وإرادتَََوُويرومَََونُفَََيُاألاَََحارُلَََذكركُوثنائَََوُرجَََاءُمَََاُكنَََزُفَََيُكنَََائزُفضَََلوُوخَََزائنُجَََودكُ
كواُبحبََلُأوامَََركُوكرمََو...ُفََارحمُيَََاُإلََهُالعََالمُومالَََوُالرََدمُواََلطانُاألمَََمُمبََادكُاّلََذينُتمّسَََ

إلََىُأفََ ُعنايتََوُُظهََوراتُأحكامََوُمََنُاََماءُمشََّيتوُأيُرّبُتََر ُعيََونهمُنََاظرةُ ُدوخضََعواُعنََ
ُمَنُالمرَامُاألعلَىلندائوُاألحلىُاّلذيُارتفَعُُإلىُبحورُألطافوُوأصواتهمُخاشعةُ ُوقلوبهمُمتوّجهةُ 

ََذينُنبََذواُمََاُعنََدهمُرجََاءُمََاُعنََدكُ وأحََاطتهمُالبكاََاءُبااََموُاألبهََىُأيُرّبُفاننََرُأحّبتََوُاّل
والّضَََّراءُبمََََاُأعرضَََواُعََََنُالَََور ُوأقبلََََواُإلَََىُاألفََََ ُاألعلَََىُأيُرّبُأاََََكلوُبَََكنُتحف هََََمُمََََنُ
شّوناتُالّنفوُوالهو ُوتاّيدهمُعلىُماُينفعهمُفيُاآلخرةُواألولى...ُأيُرّبُفاكتَبُلنَاُمَنُقلمَوُ

كنَائزُحف َوُوأجسَامناُُبهُأرواحناُفيُجبروتوُوأامائناُفيُملكوتوُوأجسَادناُفَيُيبراألعلىُماُيُُ
فيُخزائنُعنمتو...ُفاكتبُلناُوآلبائناُوأّمهاتناُكلمةُالففران...ُإّنَوُأنَ ُالمرتَدرُالمتعَاليُالفَردُ

ُالواحدُالففورُالعطوف.
53ُُ–51ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس13ُُُشهرُالعالء12ُ
ُُُ

ديبََا ُكتََابُأوامََركُبََينُ...ُيََاُإلهََيُهََذهُأّيََامُفيهََاُفرضََ ُالّنََيامُعلََىُمبََادكُوبََهُطََّرزتُُ
لمَنُفَيُأرضَوُواَمائوُواختننَ ُكَّلُاَاعةُمنهَاُبفضَيلةُلَمُبرّيتوُوزّين ُصحائ ُأحكاموُ

مََنُاألحََزابُُيحَحُبهََاُإاّلُعلمَوُاّلََذيُأحََاحُاألشَياءُكّلهََا...ُواختننََ ُكَّلُورقََةُمنهََاُبحَزبُ 
خمََرُمعارفََوُوقََّدرتُللعّشََا ُكََكسُذكََركُفََيُاألاََحارُيََاُرّبُاألربََابُأولََّوُمبََادُأخََذهمُاََكرُ

علََىُشََكنُيهربََونُمََنُالمضََاجعُشََوق اُلََذكركُوثنائََوُويفََّرونُمََنُالّنََومُطلب ََاُلرربََوُوعنايتََو...ُ
كُعلَىُوجَهُبرّيتَوُومنَاريعُعنايتَوُلمَنُفَيُأرضَوُدُوجَُفيهَاُفتحَ ُأبَوابُابحانوُهذهُااعةُ 

فحََاتُأاََكلوُباّلََذينُاََفوُدمََاكهمُفََيُاََبيلوُوانرطعََواُعََنُكََّلُالجهََاتُشََوق اُللرائََوُوأخََذتهمُن
َاُعّمَاُيسَمعُمَنُكَّلُجَزءُمَنُأجَزاءُأبَدانهمُُوحيوُعلىُشكنُ  ذكَركُوثنائَوُبَكنُالُنجعلنَاُمحروم 

بمَاُنطَ ُاَدرةُالّسَيناءُلمواَىُكليمَوُويسَّب ُكَّلُُقّدرتهُفيُهذاُالّ هورُاّلذيُبهُينط ُكّلُشجرةُ 
ُُحجرُبماُاّب ُبهُالحناةُفيُقبضةُمحّمدُحبيبو...

55ُُ–53ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس14ُُُشهرُالعالء13ُ
ُُُ

دخلواُمعوُفيُهَذاُالّسَجنُاألع َمُوصَامواُفيَهُبمَاُأمَرتهمُفَيُألَواحُُ...ُأيُرّبُهاالءُمبادُ ُ
َََاُكأمَََركُوصَََحائ ُحكمَََوُفَََ َََاُيكرهَََهُرضَََاككُليكونَََواُخالن  َََيهمُمَََاُيرّداَََهمُعّم لوجهَََوُنزلُعل

إاّلُفيهَاُُعّزتَوُمَاُمَنُأرضُ فُوماُوردُعلىُأحّبائوُفيُأّياموُومنرطع اُعنُدونو...ُفياُإلهيُتر ُ
ارتفََعُضََجيجُأصََايائوُومََنهمُاّلََذينُجعلهََمُالمشََركونُأاََار ُفََيُمملكتََوُومنعََوهمُعََنُالّترََّربُ
إليََوُوالََورودُفََيُاََاحةُعََّزك...ُأيُرّبُهََذهُاََاعةُجعلتهََاُخيََرُالّسََاعاتُونسََبتهاُإلََىُأفضََلُ

ائَوُثَمُقَّدرُفيهَاُمَاُيستشَر ُبَهُألحبُّخلرو.ُأاكلوُياُإلهيُبوُوبهمُبكنُترّدرُفيُهَذهُالّسَنةُعَز اُ
شََموُقَََدرتوُعَََنُأفََ ُع متَََوُويستضَََيءُبهََاُالعَََالمُبسَََلطانو.ُأيُرّبُفاننََرُأمَََركُواخَََذلُ
أعََدائوُثَََّمُاكتََبُلنَََاُخيَََرُاآلخََرةُواألولَََىُإّنََوُأنَََ ُالحَََّ ُعََاّلمُالفيَََوبُالُإلََهُإاّلُأنَََ ُالففَََورُ

ُالكريم.
51ُُ–55ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُسآذار/ُماُر15ُُُشهرُالعالء14ُ

ُ
األعلََىُأنُتجََذبنيُمََنُاألفََ ُُرّرتََوُالفََّراءُوإشََرا ُأنََوارُوجهََوُإّنََيُأاََكلوُبضََياءُ...ُالّلهََمُُّ

الّلهََّمُإّنََيُأاََكلوُبشََعراتوُالتََيُيتحََّركُعلََىُُوُتشََربنيُمََنُرحيََ ُبيانََو...مََنُنفحََاتُقمنََيوُ
صَََفحاتُالوجَََهُكمَََاُيتحَََّركُعلَََىُصَََفحاتُاأللَََواحُقلمَََوُاألعلَََىُوبهَََاُتضَََّوع ُرائحَََةُمسَََوُ

نيُفََيُملكََوتُا،نشََاءُأنُتفيمنََيُعلََىُخدمََةُأمََركُعلََىُشََكنُالُيعفبََهُالرعََودُوالُتمنعََهُالمعََا
إشََاراتُالََذينُجََادلواُبآياتََوُوأعرضََواُعََنُوجهََو...ُالّلهََّمُإّنََيُأاََكلوُبجمالََوُالُمشََر ُمََنُأفََ ُ

ذيُإذاُمَاُظهَرُاَجدُلَهُملكَوتُالجمََالُوكّبَرُعَنُورائَهُبَكعلىُالّنَداءُبَكنُتجعلنَيُفانيََا ُالبرَاءُاّلَ
عّمَاُعنَديُوباقيَا ُبمََاُعنَدك...ُالّلهَّمُإّنَيُأاََكلوُبحايَتُاَدرةُالمنتهَىُوهزيََزُنسَماتُآياتَوُفََيُ

ُىُفيهُمطلعُآياتو.ُجبروتُاألاماءُأنُتُبعدنيُعنُكّلُماُيكرههُرضاككُوترّربنيُإلىُمرام ُتجلُّ
61ُُ–58ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس16ُُُشهرُالعالء15ُ
ُ
وُبََالحرفُالتََيُإذاُخرجََ ُمََنُفََمُمشََّيتوُماجََ ُالبحََارُوهاجََ ُاألريََاحُ...ُالّلهََّمُإّنََيُأاََكلُ

وظهََرتُاألثمََارُوتطاولََ ُاألشََجارُومحََ ُاآلثََارُوخرقََ ُاألاََتارُواََُرنُالمصلنََونُإلََىُأنََوارُ
وجهُرّبهمُالمصتارُأنُتعّرفنيُماُكانُمكنونا ُفيُكنائزُعرفانوُومستورا ُفيُخَزائنُعلمَو...ُاللهَّمُ

تََوُالتََيُبهََاُطََارُالّنََومُمََنُعيََونُأصََايائوُوأوليائََوُوقيََامهمُفََيُاألاََحارُإّنََيُأاََكلوُبنََارُمحبُّ
لََذكركُوثنائََوُأنُتجعلنََيُمّمََنُفََازُبمََاُأنزلتََهُفََيُكتابََوُوأظهرتََهُب رادتََو...ُالّلهََّمُإّنََيُأاََكلوُ
بنورُوجهوُالذيُاا ُالمرّربينُإلىُاهامُقضائوُوالمصلنينُإلَىُاَيوفُاألعَداءُفَيُاَبيلوُأنُ

األعلََىُمََاُكتبتََهُألمنائََوُوأصََايائو...ُالّلهََمَُّإنََيُأاََكلو...ُأنُتكتََبُلمََنُتكتََبُلََيُمََنُقلمََوُ
أقبلُإليوُوصَامُبَكمركُأجَرُالَذينُلَمُيتكّلمَواُإالُب ذنَوُوألرَواُمَاُعنَدهمُفَيُاَبيلوُوحّبَو...ُأيُ
ُأاكلوُبنفسوُوبآياتوُوببّيناتوُوإشرا ُأنوارُشموُجمالوُوأرنانوُبَكنُتكّفَرُجريَراتُالَذينُ ربِّ

ُُبكحكاموُوعملواُبماُأمرواُبهُفيُكتابو...ُتمّسكوا
64ُُ–61ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس11ُُُشهرُالعالء16ُ
ُ
...ُابحانوُالّلهَّمُأاَكلوُباّلَذيُأظهرتَهُوجعلَ ُظهَورهُنفَوُظهَوركُوبطونَهُنفَوُبطونَو...ُُ

ُعنََدليبُالّثنََاءُفََيُجبََروتُالرضََاءُوأشََهدُبََكّنُمََن ُأّولُكلمََةُ ُولََوالهُمََاُهََدرتُالورقََاءُومََاُرََنَّ
ارتفَََعُمنَََهُبمشَََّيتوُوإرادتَََوُانرلبَََ ُاألشَََياءُكّلهَََاُوالّسَََماءُومَََاُفيهَََاُُخرجَََ ُمَََنُفمَََهُوأّولُنَََداءُ 

واألرضُومَََنُعليهَََا...ُوبَََذلوُالّنَََداءُبّشَََرتُال بَََادُب هَََوركُاألع َََمُوأمَََركُاألتَََّمُفلّمَََاُظهََََرُ
ظهََرتُالفتنََةُاختلفََ ُاألمََمُوظهََرُاالنرََالبُفََيُاألرضُوالّسََماءُواضََطرب ُأركََانُاألشََياءُوبََهُ

مَنُذّراتُاألشَياءُوبهَاُاَّعرتُالجحَيمُوظهَرُالّن َيمُُوتّم ُالكلمةُوبهاُظهرُاالمتيازُبينُكّلُذّرةُ 
لمنُأعرضُوكفرُبوُوبآياتوُفيُهَذاُالّ هَورُاّلَذيُفيَهُااَوّدتُوجَوهُُطوبىُلمنُأقبلُإليوُفويلُ 

وفََََيُقبضَََتوُزمََََامُُم َََاهرُالّنفَََيُوابيّضََََ ُوجَََوهُمطََََالعُا،ثبَََاتُيََََاُمالَََوُاألاََََماءُوالّنَََفات
ُالموجودات...

24ُُ–22ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس18ُُُشهرُالعالء11ُ
ُ
ُأنََ ُاّلََذيُعّرفتنََيُنفسَََوُفََيُأّيََامُفيهَََاُرفََلُمبََادكُاّلَََذينُبانتسََابهمُإلََىُنفسَََوُُ ...ُأيُربِّ

حكمََواُعلََىُمََنُعلََىُاألرضُوافتصََرواُعلََىُاألمََمُوإّنََيُيََاُإلهََيُلََوُحكمََ ُعلََىُشََر ُاألرضُ
وملكََ ُخزائنهََاُكّلهََاُوأنفرََ ُفََيُاََبيلوُمََاُبلفََ ُإلََىُهََذاُالمرََامُإاّلُبحولََوُوقّوتََوُولََوُورربهََاُ

مَنُأذكَارُاّلتَيُعّلمتنَيُُأشكركُياُإلهيُبدوامُعّزُأحدّيتوُوبراءُالطنتوُواقتداركُالُيعَادلُبَذكرُ 
مَنُأذكَاركُهَذاُفمَاُمرَامُمَنُعَرفُُبفضلوُوأمرتنَيُبَكنُأدعَوكُوأذكَركُبَهُفلّمَاُكَانُشَكنُذكَرُ 

نفسََوُوفََازُبلرائََوُوااََترامُعلََىُأمََركُوإّنََيُبعََينُاليرََينُرأيََ ُوبعلََمُاليرََينُأيرنََ ُبكّنََوُلََمُتََزلُ
اُعنُذكرُالموجوداتُوالُتزالُتكَونُمتعالي َاُعَنُوصَ ُالممكنَات...ُوإّنَوُلَمُتَزلُوالُ كن ُمرّدا 

اُعنُالّشبهُوالمثلُومتعالي اُعنُالكفوُوالعدل... ُتزالُمرّدا 
26ُُ–25ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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ُ
ُآذار/ُمارس19ُُُشهرُالعالء18ُ
ُ
إلهََيُبكّنََوُالُتََزالُمََاُنّزلََ ُعلََىُمبََادكُإاّلُمََاُينََعدهمُإلََىُاََماءُقربََوُومرََّرُُيََا...ُأشََهدُُ

عَََّزُتوحيَََدكُووضَََع ُالحَََدودُبيَََنهمُوجعلتهَََاُمطلَََعُعَََدلوُوم هَََرُفضَََلوُبَََينُخلرَََوُوحنَََنُ
اُفيُأرضوُطوبىُلمنُنهىُا لّنفوُعَنُالهَو ُواّتبَعُمَاُرقَمُحمايتوُبينُبرّيتوُلّاّلُي لمُأحدُأحد 

ُأاَّلوُ منُقلموُاألعلىُحب اُلجمالوُوطلب اُلرضائوُإّنهُمّمنُفازُبكّلُالصيَرُواّتبَعُالهَد ُأيُربِّ
واجتَََذب ُأفَََّدةُالعَََارفينُإلَََىُمرَََّرُعَََّزُوحَََدانّيتوُُفَََ ُنفسَََوُمبَََادكُوبرّيتَََوبااََموُاّلَََذيُبَََهُعرُّ

َاُلوجهَوُيَاُذاُالجََاللُوأفَّدةُالمرَّربينُإلَىُمطلَعُظهََورُفردانّيتَوُبَكنُتَُو ّفرنيُعلَىُالّنََيامُخالن 
اُلوجهَوُمَنُدونُأنُيكونَواُ وا،كرامُثّمُاجعلنيُياُإلهيُمنُاّلذينُتمّسكواُبسّنتوُوحدوداتوُخالن 
نَََاظر اُإلَََىُريَََركُأولَََّوُكانَََ ُخمَََرهمُمَََاُخَََر ُمَََنُفَََمُمشَََّيتوُاألولَََىُورحَََيرهمُنَََدائوُاألحلَََىُ

ُوالسبيلهمُحّبوُوجّنتهمُوصلوُولرائو...
21ُُ–26ُصسبي ُوتهليل،ُت
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ُ
ُآذار/ُمارس21ُُُشهرُالعالء19ُ
ُ
وبََكنوارُوجهََوُاّلََذيُُ...ُاَبحانوُالّلهََّمُيََاُإلهََيُأاََكلوُبع متََوُاّلتََيُمنهَاُااََتع مُكََّلُشََيءُ ُ

وبااََموُاّلََذيُجعلتََهُُوببََدايعُأاََمائوُاّلتََيُمنهََاُفّنََل ُبََينُكََّلُشََيءُ ُمنََهُااتضََاءُكََّلُشََيءُ 
ََاُعلََىُكََّلُشََيءُ  وبآياتََوُاّلتََيُمنهََاُااََتجذب ُُّلََذيُبََهُااََتعلي ُعلََىُكََّلُشََيءُ وبسََلطانوُاُقائم 

حراي ُاألشياءُوبكلمتوُاّلتيُمنهَاُفَزنُمَنُفَيُاألرضُوالّسَماءُوبنَدائوُفَيُبّرّيَةُالرَدسُاّلَذيُبَهُ
اشََتعلُقلََبُالعََالمُوبََهُهََدي ُالمصلنََينُإلََىُشََاطئُبحََرُأحََدّيتوُوطّيََرتُالعاشََرينُفََيُهََواءُ

مرّربينُإلىُيمينُعراُرحمانّيتَوُبَكنُتربَلُمّنَاُمَاُعملنَاُفَيُحّبَوُقربوُولرائوُوااتجذب ُأفّدةُال
ورضائوُفياُإلهيُواّيديُومحبَوبيُإّنُاّلَذينُذاقَواُحَالوةُنَدائوُواَرعواُإلَىُظَّلُمواهبَوُوجَوارُ
ألطافوُواّتبعواُماُأمرتهمُبهُحب اُلنفسوُوابتفاء ُلوجهَوُأولَّوُالُيتحّركَونُإاّلُب رادتَوُوالُيتكّلمَونُ

ُعدُأمرك...إاّلُب
231ُُ–231ُصتسبي ُوتهليل،ُ
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