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   اهلل حمبة
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 من احملبوب عرف وجد حلبيب طوبی جلمايل حّبا حدودي اعملوا نأ لربّييت خماطبا عظميت جربوت يف قدريت لسان تکّلم قد"  - 1

 ( 4 الفقرة –قدس الكتاب اال)"  ذکارابأل توصف ال شأن علی الفضل نفحات منها فاحت اّليت الکلمة هذه
 
 اللّ  لیإ منه يستعبذ نّهإ الرتاب علی يقعد لو عنه منع واّلذي مکاناإل صدر يف العقيان سرير علی يقعد نأ له حقّ  حبّب  فاز من"  - 2

 ( 36 الفقرة –قدس الكتاب اال)"  دايناأل مالک
 
 (اعلی قلم آاثر ٥ ج 2٠6 ص)"  بريزاإل ابلّذهب القلوب معادن تنقلب وبه فخماأل کليلاإل و  عظماأل کسرياإل  هلو حّبه انّ "   - 3
 
  "  مجايل لک ظهرتأو  مثايل عليک لقيتأو  خلقتک فيک حّب  عرفت کينونيت  زلّيةأو  ذايت مد  ق   يف کنت نساناإل ابن اي"  - 4
 (3، ةعربيال ةکنونامل کلماتال)

 
 (4، ةعربيال ةونکنامل کلماتال) "  ثبتکأ ةاحليا روح ويف ذکرکأ کي حببينأف فخلقتک خلقک حببتأ نساناإل ابن اي"  - ٥
 
 (٥، ةعربيال ةکنونامل کلماتال)"  عبد اي فاعرف بداأ حّبکأ لن حتّبين مل نإ حّبکأل حببينأ الوجود ابن اي"  - 6
 
"  سنیاأل وجربوتنا علیاأل ملکوتنا يف لک ر  دّ  ق   ما هذا تصرب وال فيها فادخل وصلي وجّنتک حّب  رضوانک الوجود ابن اي"  - 7
 (6، ةعربيال ةونکنامل کلماتال)

 
ي  لتکون رضائک عن فاغمص رضائي در  ت   نإو  نفسک عن عرضأف نفسي حتبّ  نإ البشر ابن اي"  - 8  "  ابقيا فيک کونأو  فانيا يف 
 (7، ةعربيال ةکنونامل کلماتال)

 
 (9،  ةعربيال ةکنونامل کلماتال) "  وهلک غوی عرضأ ومن مناو  جنا فيه دخل من حصين حّب  الوجود ابن اي"  – 9
 

  "  قريبا لتجدين منک فاعرفه فيک حّب  ساملا لتکون فيه فادخل نتأ حصين البيان ابن اي"  - 1٠
 (1٠،  ةعربيال ةکنونامل کلماتال)
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  "  سوائي حمبواب وطلبت ترکتين مل يل حبيبا لتکون ميّن  روحا فيک ودعتأ علیاأل املنظر ابن اي"  - 11

 (19،  ةعربيال ةکنونامل کلماتال)
 

 (38،  ةعربيال ةکنونامل کلماتال)"  لرضائي طلبا هتوی عّما نفسک انه ثّ  يل حّبا حدودي اعمل  الوجود ابن اي"  - 12
  

 (39،  ةعربيال ةکنونامل کلماتال)" .  لرضائي ابتغاء وصاايي تنس وال جلمايل حّبا وامريأ ترتک ال نساناإل ابن اي"  - 13
 

 عزّ  قلم من رقم ما وهذا شيء کلّ  عن شيء کلّ  يفتقر وبدونه شيء کلّ   عن ءيش کلّ  يستغين  بهّب ح هو  الّتجارة رأس"  - 14
 (لوح اصل كل اخلري)" منري

 
 

 
 عبدالبهاء:  ةحضر 

 هذا شراقاإل ذاه شراقاإل م  ع  ون   والوفاق احملّبة بنور مشرقني فاقاآل يف اهلدی ومصابيح اللّ  حمّبة مظاهر کونوا اللّ  حّباءأ اي"  - 1
 (2٠9ص -3ج-وخلق امركتاب )"  شراقاإل
 

 


