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 ريكَ كْ ى ذي لَ ، َأْي َوف يْقيني عَ 1َوأَمَّا َما َسأَْلَت َما َوَرَد يفي ُدَعاءي ُكَمْيَل: )َوأهلْيْميني ذيْكَرَك(
هلَْ ، ليَ َركَ كُ  َأْن أَذْ أهلْيْميني وَ  ِي لقاُء يفي نَّ ا ِي  ايفي يُم الشَّفاهييُّ الكَ الت َّْلقينَي التَّعلي ُلوبي وَ  القُ اَم ا

هلييُّ َل أَمَّا ، وَ الوايفي  ِي هلاُم ا ِي ني ي وَ طَ اسي وَ  بي لَّ إي  ادُ كَ  ََ ا ، َمََُل الن ََّفسي الرَّحْ ةي الَفيضي الرََّّبَّ اني ي
َس يْ لَ أَْوهاٌم وَ ٌم وَ َأْحَل  ليكَ َن ذَ وْ ا دُ مَ اَجةي وَ  الُُّّجَ اُح يفي بَ صْ اٌح الي بَ صْ ا مي هَ ي ْ اٍة في ميْشكَ نُورهي كَ 

هلاَم مي إبيْنعاٍم، ليَ  ِي ُف القَ ْن حَ نَّ ا وراٌت خطُ  ااويَس أََض  سَ الوَ وَ ٌة اٌت قَ ْلبييَّ اريدَ ومي وَ يُث َتعرَي
نساُن َأنَّ مَ دي تَ سْ يٍء ََ شَ  ي ي بيَ ٌة، وَ يَّ سي فْ ن َ  ِي وَن كُ هلييٌّ؟ إلَّ َأْن ََ اٌم إي هلَْ ْلبيهي ُهَو إي  ق َ َع يفي قَ ا وَ لُّ ا
رَاٍط ُمْسَتقييٍم﴾﴿إينََّك لَتَ ْهدي  كَ لي ى ذَ لَ لييُل عَ الدَّ اني ي وَ يضي الرَّحْ ةي الفَ طَ واسي بي  ، 2ْي إيََل صي
ذا ْن هَ ٌع مي هلاٍم ُشعاٌع ساطي لُّ إي ى كُ اُة نُوري اهلُدَ ميْشكَ ى وَ مَ ُة الُعظْ لَ ي ْ سي َي الوَ ُة هي طَ اسي الوَ فَ 

راجي الَّذي  يُء مي َُ وَ  ي َوَقدُ الس ي ، وَ ذا الُُّّ ن هَ ضي  أَمَّا الذ ي جاجي
َ
  الرَّ وُر يفي ذكُ كُر ال

َ
ُهَو ُشوري وَ نْ ق ي ال

 ال  ري، ليَ كْ لذ ي التََّحقُُّق َّبي 
ري، كْ لذ ي قَُّق َّبي حَ تَ ري أَْو َ َ كْ لذ ي ُر َّبي َخطَّ تَ ري أَْو َ َ كْ لذ ي وَُّه َّبي فَ ت َ رَء إمَّا َ َ نَّ

قُُّق َو التَّحَ ذا هُ ، هَ 3﴿َشَغَفَها ُحبًّا﴾: اََل عَ اَل ٱّلل ُ ت َ قَ يُم، وَ كي ُر الَ كْ الذ ي  وَ التَّحقُُّق هُ فَ 
رَ ُروقي وَ  العُ الرُّوحي يفي ريي كَ سْ َر ََ كْ نَّ الذ ي ري ليَ كْ لذ ي َّبي  ، وَ الش ي  ري يفي كْ ذا الذ ي ى َسَرايَن هَ ا َأْحلَ مَ ايني

يٍ  وَ  إبيهْلاٍم إي لَّ قَُّق إي حَ تَ  َ َ ُر َل كْ ذا الذ ي هَ شاءي، وَ اَلحْ ُلوبي وَ القُ 
ني فَيٍض رَ هلي َن اٍف مي طَ عي انْ  وَ َّبَّ

 ا
َ
، فَ َن الن َّي يي اٍس مي بَ تي اقْ ل يي وَ َهري الكُ ظْ ل ٍ، ْْٴيي َت

ُ
 كْ الذ ي  ال

َ
  الكَ وُر يفي ذكُ ُر ال

َ
: كُ كْ ليمي ال  اْن َعفييف  ُنوني
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ين  ْرفي وَ  الطَّ يفي  ، وَ ري اَلكي كْ لذ ي التََّحقُُّق َّبي  ض اأََ 4ْلبي  القَ يفي  ار  اكي ذَ وَ  د ي  اليَ يفي  اأَمي َو ذا هلَُ نَّ هَ إي يمي
  راطُ الص ي 

ُ
  )عبدالبهاء عب اس(    يُم.قي تَ سْ ال

 

                                                 

كونوا يف الطرف عفيفا ويف اليد أمينا ويف اللسان صادقا ويف القلب متذك را"، جمموعة من "لكمة" البارك عن حضرة هباءهللا: إشارة اَل ما نُّل يف "لوح ا  4 
 الواح حضرة هباءهللا، لوح الكمة 


