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 .ُمْنَقِطًعا ويكون  
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 حبركة قلمه قّلب العاملني " ي " دعوا ما عندكم مثّ طريوا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك أيمركم مالك االخرتاع اّلذ – 1
 ( 54 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
  ا ملنظر البهآء يشهد بذلك ملكوت األمسآء لو أنتم تفقهونإنّ  " اتهلل ال نريد أن نتصّرف يف ممالككم بل جئنا لتصّرف القلوب  – 2

دعوا البيوت مثّ أقبلوا إىل امللكوت هذا ما ينفعكم يف اآلخرة واألوىل  اتّبع مواله إنّه أعرض عن الّدنيا كّلها وكيف هذا املقام احملمود  واّلذي
 ( 83 رةالفق –قدس الكتاب اال)يشهد بذلك مالك اجلربوت لو أنتم تعلمون " 

 
  (84 الفقرة –قدس الكتاب اال)" طوىب مللك قام على نصرة أمري يف مملكيت وانقطع عن سوآئي "  – 3
 
 يف من کلّ  عن فر لصّ ا ابالنقطاع اّل إ العرفان حبر شاطئ لیإ يصلوا لن العباد نّ إ بيان يف املذکور الباب علیألا العليّ  نابّ ر بسم"  - 4

 البيان مساء يف اللّ  جعله سرادق يف وتدخلنّ  لکم اللّ  قّدر اّلذي املقام لیإ تصلنّ  علّ ل رضألا هلأ اي سکمنفأ قّدسوا رضألوا الّسموات
  يقان(ال)كتاب ا "مرفوعا

  
 "  القدمي املّنان رّبک بوجه توّجه مثّ  فيها خلق عّما انقطع مثّ  هلهاأل نياالدّ  دع"  - 5

 ( 393ع، ص بدي 159، 2)سورة الدم، آاثر قلم اعلى، جلد 
 
"  يکون وما کان ما کلّ  وعن رضواأل الّسموات کنوز عن خري نّهإو  حبّب  اقنع مثّ  اآلمال سجن عن اخرج مثّ  لطالبه امللک دع"  - 6

  (401، ص بديع 159، 2)سورة هللا، آاثر قلم اعلى، جلد 
 
 العارفني من نتمأ نإ الوری مالک خيربکم کذلک واهلوی احلرص انر فيها تنخمد نفس مساء فقأ من شرقتأ ذاإ مشس االنقطاع"  - 7
 سفينة هلأ من نّهإ االنقطاع نوارأب تنّور ملن طوبی ... کواناأل من فيه وما مکاناإل عن ينقطع العرفان بنور بصره فتح اّلذي نّ إ

 (وخلق امركتاب  3 ج 398 ص) " احلمراء
  
 "   غريقا االنقطاع حبرأ يف وکانوا املمکنات بذکر يشتغلوا لن ولئکأ احلبّ  حبرأ قلوهبم يف متّوجت اّلذين نّ إ قل"  - 8
 (اخالق فضائل 67 ص)
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 يف ما کلّ  خلق اللّ  نّ أل فيها خلق وما وزينتها رضاأل حبلل نفسه يزّين لو عليه أبس ال اللّ  عن ءشي مينعه لن الذي نّ إ"  - 9

 (437بديع، ص  159، 2ن، آاثر قلم اعلى، جلد سورة البيا)  " املوّحدين لعباده رضاألو  الّسموات
 

 "  يديه بني والّشهادة ليهإ والّنظر عليه والورود اللّ  شطر لیإ وّجهالتّ  هو االنقطاع رأس"  - 10
 (لوح اصل كل اخلري)
  

 (16، ةعربيال املكنونةكلمات ال)"   ليهإ قبلأف مريأ جوهر من هذا بروحي  وآنس دوين نسآ الّنور ابن اي"  - 11
 

 


