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َك. َأْسَأُلَك يا إِّلهي بِّالَمْشَعرِّ وَ ...  -1 اًل َبَدائَِّع َفْضلَِّك وَكَرمِّ ِِّ َأْي َرب ِّ َتَراني ُمقبِّاًل إَِّليَك وآمِّ الَمَقاا
ْماااَزِِّ وَ وَ  اااَءاوِّ وَ الزَّ َصااا  وَ الصَّ ََْْ دِّ ا ِِّ عَ بِّالَمْسااا َِ ََ الَمااا ِّ بِّبِّيتِّاااَك الَّااا ي  َْْعَلااا ْلتَاااُم َمَفاااا َمقبِّاااَ    وَ ا

َك َرَفْعاَت أَْعاالَِ ُنْصاَرتَِّك فِّاَأْنَزْلَت آياتَِّك وَ الَّ ي بِّمِّ َأْظَهْرَت َأْمَرَك وُسْلَفاَنَك وَ بِّ الَوَرى وَ  ي بِّاالدِّ
ِِّ وَ  اارازِّ الَمااْت ااي انْ وَزيَّْنتَااُم بِّفِّ ي بِّااَأِّْ ن ُتمي َِّبنِّ ُْ اااُت الااَو َُ ْرتَااُم لِّ َقَفَعااْت بِّاامِّ َنَء ااا ََدَّ ااِّْ لْ َعمَّ بِّيَِّ مِّ ُمَقاارَّ

َك وَ  َبااااادِّ ااااِّْ َبرِّيَّتِّااااَك إِّنَّااااَك َأْنااااَت الَّاااا ي َشااااهَِّدْت بُِّقااااْدَرتَِّك الَ ائَِّناااااتِّ وَ الُممْ عِّ اااايَِّ مِّ بَِّعَظَمتِّااااَك لِّصِّ
ٌع وَ  ُبَك َشيْ الُمْمكَِّناتِّ ن َيْمَنُعَك مانِّ ُِ ُْ يُر.ن َي ُر الَقدِّ  ..ٌو إِّنََّك َأْنَت الُمْقَتدِّ

 ( 405-404، ص 1920مِموعة ألواح مباركة ُضرة بهاو هللا، القاهرة )

ااا الحمدد  -2 الة هلل الاا ي أظهااار وأباارز وأناازه وأوضاااا ظهااورت وساالفانم وآياتااام وصاارافم، والص 
اا وامااارت أتم ومنبااع علماام ومصااادر أماارت ومظهاار ساامائم ومشاارا صاااءاأالِ علاا  مفلاااع والس 
ياد فاي العاالِ و  ي بم ثبات ُكاِ الت  ُكامم، ال  أو   بااب ءرياد بايِّ اْماِ، بام فاتا هللاسار  الت  ُو

او لمِّ في انرض والس    ور لونت ور وبرز سر  الف  ماو، وبم ظهر الن  الِر
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اا ي ساام  مااا ظهاارت أساارار القاادِ ومااا ارتءااع شااأِّ اْمااِ، ال اا د فااي مل ااوت اْسااماو، ي بمُم 
رت وظهاورات ماأج هدايتم وراياات نصارت وعالماات ُسرُ   يِّ ِعلهِ هللاوعل  آلم واصُابم ال  

ارى أمارت بايِّ اْماِ، وعلا  ال اتم وبروزات َدرتام، بهاِ سام  َو    يِّ دملاوا فاي ر هللا العاالِ ِو
ياا  ُااب  ظل   هِ و اَااوا ُااالوة بيااانهِ وفااافوا ُااوه أمااورهِ فااي نصاارة ديااِّ هللا هااِ وشااربوا ُر

 وارتءاع كلمتم...
(AA00076)* 

بيااااِّ أثماااار ماااِّ سااادرة الت   هلل الااا ي أنااازه ماااِّ ساااماو المعااااني فوا ااام البيااااِّ وأظهااار الُماااد -3
  ِ علها في مقا ِ  ا نافًقاكتابً  العرفاِّ، تعال  تعال  مِّ نف  بكلمة ِو ا افًعاا َسايءً  ا وفاي مقاا

  ِ ِ  ا لميعً نورً  وفي مقا انام مإَبا  ب اليهاا، ماِّ أقر  باالت   ا، وأمر ال    ا بديعً رياًض  ا وفي مقا ِّ م 
ه نقفاة ظهارت ِ علا  أو  سل  ي وأم مِّ الهال يِّ في كتاب مبيِّ. أصل  ن  إنِ  ومِّ أعرض 

  ِ اا ي ساام  ُمِّ، ال اانااا الاار  ة رب  باارز مااِّ مشااي   ه بياااِّ  و  أال تاااب و  مااِّ أ د ي فااي المل ااوت بمُم 
اِ وفاي الِباروت بأُماد وفاي الال    هللا عليم وسل  صل   ءات هاوت لام اْساماو الُسان  والص 

 هللا ِعلم مرآة ْسمائم  العليا، ِّْ  
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رادتام، شاي  وصءاتم وظهاورت وباروزت وشااوناتم وم ياد ا بكلماة الت  م لاِ يازه كااِّ نافًقان اإتم وا  ُو
 يِّ بهاِ بناي ُصاِّ البيااِّ فاي صاُابم ال اأِريد، وعلا  آلام و ا باسِ هللا في عالِ الت  ومناديً 
اامكاااِّ وارتءااع علااِ الت  اإل يااد علاا  اْعااالِ، أولئااك عباااد فض  علهااِ ُو لهِ هللا علاا  ملقاام ِو
 ِا في بالدت وأيادي أمرت بيِّ عبادت...ُسرُ 

(AA00193)* 

 

مُد هللِّ الَّ ِّ ا -4 َُ بِّ رْ أَ  يل َُ َعَلامُ يااتِّ اآلياَب بِّرايَسَ  ال َِ اِّْ  اتِّ َو تِّ  مِّ نادِّ ارً مُ  عِّ اَر الْ يلِّ ا َبش ِّ  بَِّءضالِّمِّ  َّ ُ اَبش ِّ
َْ  يَوَرَُمتِّاامِّ الَّتِّاا اار  الَّاا ِّ رْ َسااَبَقتِّ ا ااماَو، ُهااَو الس ِّ َْ  َنااتِّ يتِّ َتزَ بُِّظُهااورِّ  يَض َوالسَّ تِّ بِّ ُض وَ رْ ا ُصااُعودِّ

اامِّ َتَشاارََّفتِّ وَ  ِِّ ااَرْت كُ الْفااَْ اُعُرو َِ  رارُ ْسااأَ  َظَهااَرْت ِِّّ وَ اكاامْ اإلِّ  ياِِّّ فِّاايااالبَ وَ  يهاااُر الَمعااانِّ نْ  أَ ، بِّاامِّ 
 ُْ َْ ِِّّ بَ مالرَّ ََ َعارَ  لَِّماِّْ  يوبَ ُفا، شاوِّ نْ إلِّ ناُسوتِّ اي َمقاَمُم ف َاَممُ أَ يَدُت وَ أَ  َمِّْ   ، َتعالاِِّّ يدْ يَِّ ا
يَِّ   ٌ يَتَقرََّب َووَ وَ   ...لِّلُمبَعدِّ

(AIR09534)* 
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اااَلُِ َعَلاا  َمااِِّّ ...  -5 ااَلُة َوالسَّ اااو َوالصَّ َُ ااُر اْلَبْف ُْ َِ بُِّظُهااورِّتِّ َث اامِّ ُكاا    اْبَتَسا اااتِّ ََمِّيصِّ َُ َوَتَعفَّاَر بَِّنَء
َبااادِّ  ْءاابِّ اْلعِّ ُِّ ي َأتَاا  لِّ ْنَشاا اْلااَوَرى الَّاا ِّ ِْ فِّااي َناُسااوتِّ اإلِّ .  َتَعاااَل  َتَعاااَل  آَعااِّْ ُكاا  ِّ َمااا َيُضاار ُه وِّ

َبااامَ  .  بِّااامِّ اْرَتَءاااَع مِّ ْكااارِّ اْلَ ائَِّنااااتِّ ِّْ اْلُمْمكَِّنااااتِّ َو ِّ ُِ آَقاُماااُم َعاااِّْ َوْصااا ِِّ َوَعَلااا ِِّ فِّاااي اْلَعااااَل ُو الااانَّْظ
يادِّ َوأَْعااَلُِ النَّْصا ُِّ اَبْت َراَيااُت التَّْو ِْ ُنصِّ يَِّ بِّهِّا ابِّمِّ الَّا ِّ َُ ِِّ.  َوَعَل  آلِّمِّ َوَأْصا َُْم ْرَفاِِّّ َبْيَِّ ا رِّ اْلعِّ

ِِّ َوالتَّءْ  .  َوبِّهِّ ْكرُ  رِّيدِّ يُِّ هللاِّ َبْيَِّ َمْلقِّمِّ َو ِّ َءَظاُم َعاِّْ  تُ اْرَتَءَع دِّ ُْ تِّ.  َأْساَأُلُم َتَعااَل  بِّاَأِّْ َي َباادِّ َباْيَِّ عِّ
ِِّ َباااْيَِّ  ْسااااَل َْْساااَتاَر إَِّلااا  َأِّْ ُنكَِّساااْت َراَياااُة اإلِّ ااااَب َوَهَتُ اااوا ا َِ ُْ َْ اااوا ا يَِّ َمَرَُ َشااار ِّ أَْعَدائِّااامِّ الَّااا ِّ

 ِِّ ََْنا  ...ا

 ( 140، ص 1980مِموعة ألواح ُضرة بهاو هللا، بلِيكا )

 
ع  ال عبة مفااَ العاالبم إل  سواو الص   الُمد هلل ال ي أنزه ال تاب وهدى ال     -6 ِ راط ِو

ن كتاب، نة و بع هوات مِّ دوِّ بي  مر هللا ومِّ يت  أبع مِّ يت   لبقاو  كرت بيِّ اْمِ وليعلِ ال    
ا اوالص  اد كاا    ي الِ علاا  ال االة والس  ا ِو  ُ مكااِّ وباام ُمِّ فااي اإلد ماِّ َميصاام رائُاة الار  مو

ياااد بااايِّ اْديااااِّ، الااا ي سااام  نصاااب علاااِ الت   ساااماو الُسااان  فاااي مل اااوت اْساااماو ي باُْو
 يات. بعوت فيما أمرهِ بم مِّ لدى هللا منزه اآل يِّ ات  د في ناسوت اننشاو، وعل  ال  وبمُم  

(AA00094)* 
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َِ اْلُ ا -7 ِْ َيُكاِّْ َلاُم َشابِّيٌم َواْلَمْقُصوُد َأِّْ َيْعَلا اَواُت فِّاَداُت َلا َْْنبَِّيااوِّ ُروُح َماا سِّ َِ ا    بَِّيقِّايِّ  ُمَبايِّ  َأَِّّ َمااَت
بِّيمِّ َواْلَمثِّي ِّ  ...وَن َمثِّيٌ  َوَن َشرِّيٌك فِّي َمَقامِّمِّ  َلهِّيَّةِّ َعِّْ الشَّ يُس ال َّاتِّ اإلِّ ْضَرتِّمِّ َثَبَت َتْقدِّ َُ َفبِّ

ياااادِّ َوَظَهاااَر َتْنزِّياااُم َكْينُ  قِّيقِّاااي ِّ َوالتَّْءرِّ َُ يااادِّ اْل ُِّ ُِ التَّْو .  َهاااَ ا ُهاااَو َمَقاااا يااارِّ ااارِّيكِّ َوالنَّظِّ  َعاااِِّّ الشَّ
وَنتِّااامِّ

 ...اْلَمْعَنَوي ِّ 

 ( 22، ص 1980مِموعة ألواح ُضرة بهاو هللا، بلِيكا )

 

ود اْمِ ال  د العالِ وعل  الِ عل  سي  الة والس  والص   -8 اِّ وبة ِو ِّ بيا م فر   ي بم أنزه هللا الءَر
ر يِّ وظها يِّ بهاِ اساتُكِ بنيااِّ الاد  والباف  إل  يوِ القياِ، وعل  آلام وأصاُابم ال ا الُ   

 ك باهلل الءرد الواُد المقتدر القدير. ك بهِ فقد تمس  ُب  هللا المتيِّ، مِّ تمس  
(AIR02197)* 

ن   الُمد -9 لواُاد ام لهو الءارد ن  إم ورضاوت، تهِ ُب  هلل ال ي ِع  مائدة أوليائم  كرت وثناوت ِو
ظهااار أ ي م لهااو ال اان ااإات بعظمتااام وساالفانم وال ائنااات بقدرتاام واَتااادارت، ر  الاا ي شااهدت الاا   

اا درتاام وساام ات بمُم  ا يااة عااِّ علماام َو علاام ماارآة لنءساام ُو د، صااءاتم وأسااماوت فااي هيكاا  ِو
 لونت 
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ي باايِّ اْمااِ، باام ساارار القاادِ ومااا تضااو  أمااا ظهاارت  نءاا  أماارت و أظهاار هللا أعت نءُااات الااُو
عظاِ وظهاور القادِ ثنااو ماِّ فاي لِاا العرفااِّ و كار مظااهر كر اْنبُاي لها ا الا   ُكمم ي

ااْ ة ماِّ مر في البلداِّ والص  ُمِّ عليام وعلا  آلام وصاُبم ناا الار  فا  عناياة رب  أالة المشاَر
هاااو  ن  إلااام إقاااوى بااايِّ عباااادت ن والت   مااارت بااايِّ ملقااام وآياااات البااار  أياااادي أ يِّ ِعلهاااِ هللا ال ااا

 . المقتدر العزيز القدير
(AA00110)* 

شاَرت منام شامس القضااو فاي عاالِ أفا  البفُااو ني ار البقااو و أظهار ماِّ أ ي الُمد هلل ال ا -10
 ي أرسالم اب ال اسرار ال تاب وهو الُا ِ في المآب تعال  الوه  أ ي بم ظهرت مضاو ال  اإل

صاُابم صالوات هللا أمفار مِّ سماو العفاو عليم وعل  آلام و نزه اْأوالهدى وبم  بالُ   
متم وألفافم. وسال  مم وُر

(AA01417)* 

نزلتاام فااي كتبااك وصااُءك أَاا  أشااهد يااا إلهااي بمااا شااهد باام أنبيااااك واصااءيااك وبمااا ...  -11
 سرار كتابك ألك بأسأ
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نااي بااواب العلاوِ علا  ملقااك ورفعات راياة الت  أ ي بام فتُات وبال ا ياد باايِّ عباادك باأِّ ترَز ُو
 وترض ... قني عل  ما تُب  بي  وتوف  س  وهادي الس  د الر  شءاعة سي  

 (408 – 407، ص 1920)مِموعة الواح مباركة ُضرة بهاو هللا، القاهرة 

ااماو، أنااا عباادك وابااِّ عباادك وابااِّ أمتااك أعتااَر  -12 ِ  يااا إلاام اْسااماو وفااافر الس  ساابُانك الل هاا
اداني تك وفرداني تاك وأشاهد بعظمتااك وسالفانك وبماا أنزلتام مااِّ ساماو مشاي تك فاي كتابااك  بُو

يِّ بقولاكالمبيِّ ال  ي أمبر الن   رهِ بلقاو تِل يك في يوِ الد   ياِو يقاوِ اس بالن بأ العظيِ وبش 
ااًكا بُباا  عنايتااك ومتشااب ًثا بالن اااس  أ ياااه لاارب  العااالميِّ، أي رب  ترانااي مقااباًل إليااك ومتمس 

ر لاااي ماااا ياي ااادني علااا  العمااا  بماااا أمبرتناااي بااام فاااي كتاباااك، أشاااهد أن اااك  رداو فضااالك، َاااد 
. أرسلت الر س  وأنزلت ال تب لهداية ملقك وتقر بهِ إل  سااُة أصاءيائك وأمنائاك وأوليائاك

او  شاراَات ني ار ِاودك أسألك يا مرب ي الِو اهود باأمواج بُار عفائاك وا  د ومالاك الُياب والش 
وبُبيبك ال  ي ِعلتم مفلع أسمائك ومشرا صءاتك ومظهار نءساك ومفلاع إرادتاك وبُار 
ساات أعاااالِ  علمااك وساااماو ُكمتااك، ال ااا ي بقدوماام تشااار فت أفااالك ساااماو َربااك وباسااامم نك 

ياد فاي باالدك، و  رك بيِّ عباادك وارتءعات راياات الت ُو بام ناُات مفاالع ال ءار واْوهااِ الش 
وافتر  ثُر اإليماِّ، وبم أشَرت شمس الظ هور مِّ أفا  الُِااز واضافربت أركااِّ الن ءااا 
فاي اآلفااا، وبام اهتاز ت يثاارب وساالت البفُااو وتازي ِّ مل ااوت اْساماو، باأِّ تِعلناي فااي 

تناااي بااام كااا   اُْاااواه  ا اااًرا بثنائاااك ونافًقاااا بااا كرك وعفائاااك بااايِّ عباااادك وعااااماًل بماااا أمر 
 بِودك وكرمك...

 (44-43، ص 1975)مِموعة مناِاة، فهراِّ 
 

َااوا فااي مظاااهر أماار هللا ون فيمااا ناازه علاايهِ مااِّ اآليااات وهاا ا  -13 يااد، ن تءر     ُاايااا ماات الت ُو
يد... وك لك في أفعالهِ وأعمالهِ وكا   ماا ظهار ماِّ عنادهِ ويظهار ماِّ لادنهِ، كا    الت ُو

ِّ فاار ا بياانهِ وباايِّ كلماااتهِ ومااا ناازه علاايهِ أو فااي مااِّ عنااد هللا وكاا   بااأمرت عااامليِّ، وماا
 أُوالهِ وأفعالهِ في أَ   مم ا يُص  لقد أشرك باهلل وآياتم...

 (46، ص 1984نهايِّ گن)منتمباتي از آثار ُضرت بهاو هللا، ن
 

زني إل  هللا مالك اْناِ. َد انقلبت اْمور واضافربت البلاداِّ وضاعْ بهاا  -14 أشكو بث ي ُو
 افم اْعداو وهو مُاط، ينبُي ل لك الُزب أِّ يدعوا هللا اإلسالِ َد أُ
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ااباح والمساااو ويسااألوت بااأِّ ياي ااد المساالميِّ كاف ااة علاا  مااا يُااب  ويرضاا  وياارفعهِ  فااي الص 
بأمرت وسلفانم ويعر فهِ ما يعلو بم مقاماتهِ، وأِّ يبد ه  ل هِ بالعز  وفقرهِ بالُناو ومرابهِ 

هِ باااْمِّ واْماااِّ، إن اام هااو الاار ُمِّ ن إلاام إن  هااو بالعمااار واضاافرابهِ بانفميناااِّ ومااوف
 المشء  ال ريِ...**

(AA00021)* 

 

 

 

ِ الممفوط اْصلي في دار المُءوظات البهائية العالمية لنص  لِ يسب  نشرت. *  َر
 .1882أغسفس  18المواف   ھ1299شواه  3ُكتب ه ا النص بتاريخ  **
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 من مكاتيب حضرة عبد البهاء -ب
 

مْ  -1 َْ كانْ وَ  ْنواُرتُ ْشَرَا أَ لَِّمِّْ أَ  ادً َُ داَمْت وَ  وضاُتمُ يُ فُ  اْسَتمرَّْت وَ  آثاُرتُ   اعَ وَ  شاعَ وَ  راُرتُ سْ أَ َش
ل ِّ  َِ ََْزهِّ يَت َِّ ا ََْبدِّ   لَ إِّ اُتُم مِّ ُِّ وَ  َة،يَ ن الن ِّهاو  َة َلَهايَ بِّدا نا َعةِّ  َ ال  لَ الثَّناُو عَ وَ  ةُ يَّ التَّ  لَِّمةِّ الِامِّ
قِّ وَ  َُ َعةِّ دِّ َقةِّ يْ ال افِّ ودِّ  تابِّ كِّ باجِّ يْ  السَّ ُِ فابِّ فِّ و  الُو ُْ لَّوْ ي الَفْص ِّ المِّ  ا ِّ الر ِّ وَ  ُءوظِّ حِّ الَم

، َمِّْ  َس ه ا الُبنْ  الَمْنُشورِّ َِ الُمبوَ  َِ يْ اَِّ الَعظِّ يَأسَّ َْعْ  يفَموَُّج تَ يَ  َِّ يَرَفَع الَعَل َْوجِّ ا ال  ْرَوةِّ و   لا
راطِّ    إليْ اوِّ الهادِّ يَ لْ الع اه ِّ إِّ وَ  ِِّ يْ ْسَتقِّ المُ  الص ِّ ساَلتِّ وَ  ْثرِّبُ يَ  رِّتِّ كَتزَّ ب ِّ ِِّ، فاهْ يلَقوِّ االَمْنهاِّ   لَ الدَّ

َمةِّ ي  الَبْفُاُو، َنبِّ  ُْ َُمَّةِّ كوَ   الرَّ ُْ ال ُِّ وَ اشِّ ،َظالي ما الهِّ ب ِّها، بُِّنورِّ رَ  ْرُض َْ ا ْشَرََتِّ َفأَ  َِ الضَّ
َمًة لِّْلَعالَ  إِّن   كرَسْلناَما أَ و ": بَِِّّ الُمماَفُب يي ِّ بِّ النَّ  ماَتُِ  َبدِّ أَ   ثَّناُو إلالوَ  ةُ يَّ ُِّ لتَّ مِّ ايْ لَ عَ  "َِّ يْ مِّ َرُْ
 َِّ.ياآلبِّدِّ 

 (112، ص 1982)مِّ مكاتيب عبد البهاو، دار النشر البهائية في البرازي  
 
ُْمَُّة ََْبالً كوَ ...  -2 ُِّ  اَنتِّ ا الِّ تِّ اآلَِّ ُتَقل ُِّد وَ  َِّ يُتَقل ُِّد الُعَلماَو الصَّ َُ َِّ َأْصَب ْءراٌِّ  ُ َِّّ ه ا لَ إِّ  َِّ يالمارِّ

ُْمَّةِّ إنَّ ٌِّ، ن َتْصُلُا أَ يْ ُمبِّ  تِّ ا ُر ه ِّ َمِّْ و  ْهَتدِّ َفُهَو المُ  هللا ْهدِّ يَ ِّْ ها، مَ وائِّلُ مِّ أَ بِّ َصُلَا ما بِّ  وامِّ
َد َلُم َولِّ  ْضلِّ ْ يُ  ِِّ دً مُ  اي  َفَلِّْ َت  ...اْرشِّ

 (113، ص 1982زي  )مِّ مكاتيب عبد البهاو، دار النشر البهائية في البرا
 
ْندَ  إَِّّ أَْه َ ...  -3 َضُروا عِّ َُ راِِّّ َلمَّا  ِْ ُِّ يْ َعلَ  َرُسوهِّ هللا َن َأَتُقوُه َأْنَت  :الثَّناُو َاُلوا َلمُ و  ةُ يَّ مِّ الَت

نَُّم ُروُح هللاو   سيْ مِِّّْ عِّ  أَْعَظُِ  ُْ  ٌض مِِّّْ يْ  َّ ُمْسَتءِّ  ؟ َفقاَه إَِّّ الا  مَ رِّ َب ُا َءر ِّ ن نُ وَ  كةِّ َرب ِّ َرُْ
ِّْ ُرُسلِّمِّ َأَبدً يْ بَ  د  مِّ َُ َُ يُ ن   سيْ إَِّّ عِّ  ال  كَ فقاُلوا  ،اَِّ َأ َْ مِّ رِّتِّ يْ قاُس بِّ ِّْ ُروحِّ  اوِّ َْنَّمُ يْنبِّ َِّ ا مِّ
َِّ َاَه الَرُسوهُ هللا ُقوَِّ فيي ِّ َفبِّأَ  :، ُث مِِّّْ  ارً َت َبشَ يْ ْ  َرأَ هَ  كَ َُ يْ وَ  :مُ لَ ه ا؟ َفقاُلوا   ُبْرهاِّ  َتْنفِّ

َْ يْ كَ وا ْنُظرُ ا . ِّ آَدَِ َمثَ ك هللاْنَد عِّ   سيْ إَِّّ َمَثَ  عِّ  ى ْبرَ  ُ ُة اليَ ؟ َفُنز َِّلْت اآلى الَور  َِّ يْ ب  بَ ُدوِِّّ أَ 
وا تِّلْ  ُِ َِ ا ، يْ بَِّسمِّ  ْلَعَة النَّْوراوَ الفَّ  كَُ ََْْواهِّ َِّ ا ْءَلتِّ لِّ  نَّ إَوما ه ا ْ  مِّ ِْ َعِّْ  ِّ َُ ُه أَ ، َأسْ هللا رِّ كهِّ

َْ  ى الَور  َُُلوبِّ   َرةِّ عليواَب الَبصِّ ْءَتَا َأبْ يَ ِّْ بِّأَ  هللا تَّ َغْربِّهوَ  ْرضِّ مِِّّْ َشْراِّ ا َُ َع ْرَتءِّ يَ   ا 
 ِِّ َْْعلَ   ِّ المَ   ال ُا الُعُموِِّ يْ َض  ... ا

 (105، ص 1982)مِّ مكاتيب عبد البهاو، دار النشر البهائية في البرازي  
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 من بيانات حضرة عبد البهاء -ج
 
غير  ي  د المصفء  عليم الصالة والت سليِ فقد بعثم هللا في واد  ال ريِ مُم   الر سوهوأم ا  -1

زرع ن نبات فيم بيِّ َبائ  متنافرة وشعوب متُاربة وأَواِ ساَفة في ُضيض الِه  
والعم  ن يعلموِّ مِّ دُاها ون يعرفوِّ ُرًفا مِّ ال تاب ون يدركوِّ فصاًل مِّ 

 صُراو مِّ الر ماه بلبِّ الن ياا تة في بادية العرب يعيشوِّ فيالمفاب، أَواِ متشت  
الِ إن   لي  مِّ الن مي  واْعناب فما كانت بعثتم عليم الس  وح في اْ َو أو  ِسادكنءخ الر 

اسعة القاُلة المالِ فتنو  كإيقاد سراج منير في ُالك مِّ الظ   تلك باوية رت تلك البادية الش 
ال د الض  او فانتهض القوِ مِّ َر افعة عل  اِْر ر رت أبصارهِ بنو ه وتنو  اْنوار الس 

ت صدورهِ بآيات  الهدى في تلك اْي اِ فات سعت عقولهِ وانتعشت نءوسهِ وانشُر
يد فرت   ْوج الت عليهِ بأبدع اْلُاِّ، وبه ا الءيض الِلي  َد نُِوا ووصلوا إل  الت ُو

العظيِ ُت   شاعت و اعت فضائلهِ في اآلفاا، فأصبُوا نِوًما سافعة اإلشراا 
 إل  اآلثار ال اشءة  فانظروا
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ئي  وسراج  لك الر ِ  الِلي  كاِّ مبدأ الءيض ل لك القوِ الض   لتسرار ُت   تنصءوا بأِّ   
نهِ مِّ ُياة الهدى لقبائ  ماضت في ظالِ الهوى وأوصلهِ إل  أوج العز ة واإلَباه ومك  

ة للعادة ب بة في اآلمرة واْول ، أم ا كانت ه ت القو ة الباهرةفي   رهاًنا كافًيا عل  تلك الماَر
افعة؟  ...الن بو ة الس 
 ، 13، ص 1921مفابات ُضرة عبد البهاو في أوروبا وأمريكا، الِزو اْوه، القاهرة )

 (نقاًل عِّ ِريدة اْهراِ
 
،  أي ها المُترموِّ اعلموا أِّ   -2 الن بو ة مرآة تنبئ عِّ الءيض اإللهي  والت ِل ي الر ُماني 

ور العالية ممث لة لوانفبعت فيها أشع ة ساف ها عة مِّ شمس الُقيقة وارتسمت فيها الص 
يٌ  تِل يات أسماو هللا الُسن  "ما ينف  عِّ الهوى إِّ هو إن    يُو "، فاْنبياو ُو

ي ومشارا اْنوار ومصادر اآلثار "وما أرسلناك إن   م معادِّ الر ُمة ومهابط الُو ة ُر
ها ارة عِّ مرآة صافية لفيءة منفبعة فينبي كريِ ورسوه عظيِ فهو عب ك   .. للعالميِّ".

ور العالية تنبئ عِّ شمس الُقيقة المتِل ية عليها بالءيض اْبدي   ن ها إ، ون يرى فيالص 
افع مِّ شمس الُقيقة  ياو الس   الض 
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ن    ..ط مستقيِ".راك لتهدي إل  صوتءيض بم عل  سائر اْمِ "وا 
 ، 3، ص 1921زو اْوه، القاهرة مفابات ُضرة عبد البهاو في أوروبا وأمريكا، الِ)

ِ  2، بتاريخ 1123نقاًل عِّ ِريدة وادي الني ، العدد   (ھ1330مُر 
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