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 حضرت هباءاهلل: 
مالك الربيّة ابألعمال احلسنة مّث ابحلكمة والبيان كذلك أمرمت يف أكثر األلواح من لدى الّرمحن إنّه كان على ما أقول عليما "  ا" انصرو  – 1

  (73بند  –)كتاب اقدس 
 
 أيمرکم کذلک والبيان ابحلکمة وتکّلموا احلکمة هواء يف وطريوا احلکمة رايض يف وسريوا  احلکمة عني من اشربوا اللّ  حّباءأ اي"  - 2

 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 13٠ ص ، برهان منيع لوح)   " العّّلم العزيز رّبکم
 
 (خلق و امر 3 ج 1٠٩ ص) ..."  هبا متّسک ومالکها عمالاأل رأس احلکمة نّ إ قل"  - 3
 
 (خلق و امر 3 ج 1٠٩ ص)" قوايّ  مراأل علی کان من حکم کذلک ابحلکمة شراومعا ابحلکمة وذاکرا ابحلکمة انطقا کن"  - 4
 
 قل.  مبني حجاب يف ولئکأ نفسهمأ هواءأب جيادلون اّلذين نّ إ والبيان احلکمة بسيوف القلوب مدائن سّخروا البها هلأ اي"  - 5

 (مبلوک خطاب انزله الواح 111 ص)"  العارفني من نتمأ لو احلديد سيف من حدّ أو  يفالصّ  من حرّ أ احلکمة سيف
 
 است ايشان تقّرب مهچنني و است عامل غافلهای اگاهی سبب که است افعالی و اعمال حکمت ابحلکمة نوصيکم انّ إ"  - 6

   " منايند دعوت عنايتش مشرق و اللّ بشريعة را عباد حمّبت و رأفت بکمال ارض حکمای ابيد ... اللّ  حبزب
 (حکاما و حدود گنجينه 26٠ ص)
 
 (خلق و امر 3 ج 111 ص) " اس حزم حکمت از و شأن ابندازه گفنت سخن و است مقامات مّلحظه حکمت از و"  - 7
  
 ضوضاء بّلد از بعضی در گشتند  سبب و شده غافل مقامش از و اند ننموده مّلحظه را حکمت اهلی دوستان از بعضی"  - 8

 مبارکه طّيبه ارض ات و نگشائيد لب نيابيد مسع ات.  شويد عامل شده انزل الواح در آبنچه و را مظلوم ندای بشنويد.  شد مرتفع
 بعضی.  ارض مهچنني و ابشند مستعد بصر و مسع که است وقتی اهلی کلمه القاء.  نگذاريد وديعه را حکمت بذر نکنيد مشاهده

 اللّ  اّتقوا.  الظّاملني من تکونوا وال اللّ  خافوا قوم اي قل.  است راجع سدره ابصل ضّرش که آبنچه منودند تکّلم احيان از بعضی در
 "  نه توحيد کلمه اصغاء اليق شرک مسع و نه انبات اليق جرز ارض.  اجلاهلني من تکونوا وال
 (حمبوب حضرت ادعيه 4٠2 - 3 ص)
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  "  تاس حکمت مغاير البّته شود خلق ضوضای سبب که امری.  شود واقع ابيد حکمت به امور مجيع"  - ٩
 (خلق و امر 3 ج 116 ص)
 

 مقصود منودمي امر آن مقتضيات و بيان و حبکمت را کلّ  زال ال البّلد يف من نور و است عباد حافظ اللّ  حکمة حکيم اي"  - 1٠
 (خلق و امر 3 ج 1٠8 ص)  " ننمايند بغضاء سبب را اللّ  مذهب آنکه حني الی ااّيم اّول از اينمظلوم

 
 

 
 بهاء: حضرت عبدال

 نبوده عنصری شؤون و روحی سکون مراد.  شده وقت و مکان مقتضيات مراعات بيان و گشته حکمت ذکر اهلی الواح در"  - 1
 وااّل  جرزه ارض نه گردد انزل طّيبه ارض بر اهلی فيض ماء.  نفع بی صحرای در نه برافروزد مجع در مشع که بوده اين اهلی مراد بلکه

 تعبري زندگی و حيات ، مردگی و افسردگی . مشرد نتوان وحدت عّلمت را مجع پريشانی و گفت توانن حکمت را مشع خاموشي
 (مکاتيب 1 ج از بنقل احکام و حدود گنجينه 261 ص)  " نگردد زيرکی و هومشندی درماندگی و انتوانی و نشود

 
 تبليغ راّبنی افعال و اعمال و رمحانی اخّلق و بردابری و صرب و مهرابنی و حمّبت و اهلی مبدارای که اينست حکمت و"  - 2

 که منائيد تشويق امراللّ  تبليغ به فرد فردا را اهلی احّبای خّلصه.  منايد فراموش بکّلی و پردازد سکوت و صمت به اينکه نه منايد
 (احکام و  حدود گنجينه 261 ص) "  مبدارا ولی است تبليغ نفس ، کتاب در مذکوره حکمت

  

 


