
  116الصفحة  ، 1 جلدالم ،من مكاتيب حضرة عبدالبهاء –عبدالبهاء  آثار حضرة – قوة االمتحان

www.oceanoflights.org 

 

 

ْعَلُة الُحبِّي  اَي    ِك ِمْن ِعْندِ  اِردَ الوَ  اَبِك تَ ناِر َمَحب ِة ٱهّللِ، ِانِّي َقَراُْت كِ ُة الُمْلَتِهَبُة بِ ُتها الشُّ

 ُخُلوِصِك  َفْرِط  ىلَ الِّ عَ الَمْضُموِن الَبِليِغ الد  يِع وَ الَبدِ  ىاْبَتَهْجُت َقْلبًا ِبالَمْعنَ وَ 

ذا ن   َ ي اَْمِرٱهّللِ، اِلَ فِ  اْسِتقاَمِتِك وِت ٱهّللِ وَ َمَلكُ  ِصراِط  ىَعلَ  ُثُبوِتَك ي اَْمِرٱهّللِ وَ فِ 

ِلَمِة ٱهّللِ لِّ كَ ي ظِ َخُلوا فِ دَ ٱهّللِ وَ  ىلَ ْم ِمْن ُنُفوٍس اَْقَبُلوا اِ ٱهّللِ، كَ  اََ مُّ االُُموُر ِعْندَ 

ِّ ُثم  ِعْندَ وطِ ُهوذا ااِلْسَخْر يُ يَ ي االآفاِق كَ ٱْشَتَهُروا فِ وَ 
َم َعُظ اُن وَ االْمِتحَ  ما اْشَتد  ي

راِط  ِن اُمُهم عَ دَ قْ اَ ل ْت اُن زَ االْفِتتَ  وا ِمَن اْرَتدُّ اِر وَ ااِلْنكَ  ىلَ َرَجُعوا ِمَن ااِلْقراِر اِ وَ  الصِّ

ُة االْمِتحاِن ال ذِ َظ النِّفاِق، فَ  اََشدِّ  ىلَ الِوفاِق اِ الُحبِّ وَ  َتزْعزُع ِمْنُه ي يَ َهَرْت ُقو 

ِح الَمِسيْ  ىلَ ُعو اِ دْ يَ يَن وَ َم الحواريِّ اَن اَْعَظ ي كَ وطِ ُهوذا ااِلْسَخْر يُ اُن، ا ن  يَ االَْركَ 

 وَ  ىُفُه َعلَ َعواطِ  ْت ادَ ن  اَن  الَمِسيَح زَ َظ فَ 
 
ا قاَل َلُه اَْنَت ُبْط ُبطُرَس الَحواِري ُرُس َلم 

 كَ  َ  ىوَعلَ 
ْ
ْخِر اَْبِني الت ْخِصيُص ِلُبطُرَس َتاْثيرًا طاُب وَ ذا الخِ اَث َر  َ ِنيَسِتي فَ ذا الص 

َما اََقر  َر َبْعدَ اَْنكَ َما اَْقَبَل وَ دَ عْ ذا اَْعَرَض بَ الَْجِل  َ وَ ُهوذا، ي َقْلِب يَ اَْوَرَث َحَسدًا فِ 

، َحت  دَ عْ اَْبَغَض بَ وَ  النُّوِر الَجِليِل وَ  دِ يِّ الس   ِلكَصْلِب ذَ اَر َسَبَبًا لِ َص  ىَما اََحب 

راِط  ادِ ْرِتدَ ُم َسَبٍب اِل اَْعَظ  ال ذي ُ وَ  اِقَبُة الَحَسدِ ذا عَ  َ ، وَ الُمِبيِن   الَبَشِر َعِن الصِّ

 ْن اَل كِ لَ يِم، وَ ذا االَْمِر الَعظِ ي  َ ُث فِ ْحدُ َسيَ وَ َث ذا َقد َحدَ بِمْثِل  َ الُمْسَتِقيِم، وَ 

ياِم النُُّفوِس الث اِبَتِة قِ َن وَ ُثُبوِت االآَخِري َبُب ِلظُهورِ ن ُه ُ َو الس  ذا اِلَ ي  َ َباَْس فِ 
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اَء مَ اَْنِت َبلِِّغي اِ  ا ن ِك ُحبِّ النُّوِر الُمِبيِن، وَ  ىالِجباِل الر اسياِت َعلالر اِسَخِة كَ 

ن  االْفِتَتاُن، اِلَ االْمِتحاُن وَ  ا اْشَتد  ذَ ُحبِّ الَبهاِء اِ  ىالر ْحمِن ِباَن ُهن  يْثُبتَْن َعلَ 

ِبيُع بالَمْنَظ االَْرياَح َتُمرُّ فِ واِبَع وَ الز   تاِء ُثم  ياِْتي الر  ُن يِّ زَ يُ ِر الَبديِع، وَ ي َمْوِسِم الشِّ

ُهوَل ِبالر ياِحيِن وَ التُُّلوِل وَ  ُروِر علَ وِر بِ يُ َتَتَرن ُم الطُّ االَِنيِق، وَ  الَوْردِ السُّ  ىاَلحاِن السُّ

اِن، ِع االَْلحَ َمناِبِر االَْفناِن ِباَْبدَ  ىْنعاِم علَ ُب باَْحَسِن االَ َتْخُط ُغُصوِن االَْشجاِر، وَ 

َنَفحاِت َخَفَقْت وَ  َقدْ  اياِت الَمَلكوِت رَ َعْت وَ فَسْوَف َتنْظِريَن اَن  االَْنواَر َقد َسَط 

ماِء َقد اَي  ِئككَ َل مَ َلْت وَ وِت َقد َنزَ الَمَلكُ  ٱهّللِ َقد اْنَتَشَرْت وُجُنودَ  َح ُروْ ْت وَ دَ َة الس 

ِت خاِئكِبيَن اَل الُمَتزْلزِ ِليَن وَ ْلزِ َن الُمَتزَ ، َفَتَريْ ِتْلك االآفاِق  ِس َقد َنَفَثْت عَلآ الُقدْ 

اَْنِت  ذا اَْمٌر َمْحُتوٌم ِمْن َربِّ االآياِت، وا ن ِك  َ خاِسراٍت، وَ خاِسِريَن وَ خاِئكباٍت وَ وَ 

 اَْبَتِهُل اِ ثاِق ٱهّللِ، وَ ِمي ىعلَ  وِخِك ُرسُ اَْمِر ٱهّلِل وَ  ىعلَ  ِلُثُبوِتِك  طوَبي َلِك 
ْ
ٱهّلِل  ىلَ ا نِّي

َشَجَرِة  ىاَنة  َنِضَرة  علَ َرَقة  َري  وَ  ْجَعَلِك يَ وَ  اوِتي  َمَلكُ  ام  دَ وَ  اَرْحماِني   اُرْوح   ِك يَ ْعطِ اَْن يُ 

 ىعلَ  ِك دُ َؤيِّ ريُم يُ الكَ  حاِن، وَربُِّك الر يْ ِح وَ الرُّوْ اَء الر ْحمِن بِ مَ ِمي اِ َتْخدِ  ىالَحياِة َحت  

اِء مَ االتِّفاِق َبيَن اِ اد وَ حَ ة  ِلَبثِّ ُروِح االتِّ اِسَط وَ  ْجَعُلِك يَ يِم وَ ْرِمِه الَعظِ ي كَ َمِتِة فِ ِخدْ 

اِت وَ ِبُنوِر الِعْرفاِن وَ  يْفَتُح َبِصيَرَتِك ِن وَ الر ْحمَ 
َ
يئ ن  الَحَسناِت، اِ ُلَها بِ َبدِّ يُ يْغِفُر الس 

  )عبدالبهاء عبّاس(     الث ناءُ ُة وَ الت ِحي   ِك َعَليْ يٍم وَ َفْضٍل َعظِ  وْ ذُ َغُفوٌر َرِحيٌم وَ  َرب ِك 

 


