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 ثاقیاز وبگاه عهد و م ،منداهلل هبرهجناب صنرت ،امر چهارم و سپاس ولی  قدرداین

 

 تیرا مورد عنا ثاقیاالن وبگاه عهد و مو فعی  رانیا یقیحق یااحبی  ایمیمند در پاهلل هبرهصنرت جناب

 :قرار دادند

 

 ثاق،یوبگاه عهد و م یبا وفا ارانیاهبا خدمت  اهلل

 نیکه مردم ا . در زماینباشدیم و قدرداین اریسپاس بس موجب  زانیمشا عز یمشار و صادقانهیب زمحات

وقت خود را با کمال صداقت  ،امر یبا وفا ارانیهستند، مشا  یو ظاهر یعصر مهه مشغول به امور مادی 

 ریثأو ت امر نقش ینهدیآ یبرا زانیعمل مشا عز نی. ادیاافراد رکده تیو هدا غیصرف تبل یو با فدااکر

  شت.خواهد دا یبزرگ اریبس 
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 :ندیفرماعبدالبها یم حضرت

 اهللی  ُهو

فل روحایننبدگان صادق مجال مبارک،  یا یس حضرت گلشن، سامان آن مح فَ  یزدانست هلذا نَ

هر چند یاران در آن دیار قلیلند  ؛گرددعنربین یم مشتاقان و مشام رسدمشکني از آن هبشت برین یم

ت به از آن کرثت است ول ؛بسیار و غافالن   .این قلی

نا»: شاعر عرب مسوئل گفته نا تعریی ا قلیل عدادنا فقلت هلم انی الکرام قلیل فما ضری ا األقوام انی قلیل و  انی

ت یمهب مالمت که دمشنان ما را :گویدذلیل یم ؛«جارنا عزیز و جار االکرثین در جواب  ؛منایندقلی

وس قبیله ما قلیل است و لکن هر کس پناه آرد عزیز هر چند نف  و! دانایان بزرگوار مهیشه قلیلند :گومي

 !ايشان ذلیل گردد یبسا قبائل کثریه هستند که پناه ندهند و ملتج  و! گردد
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قدیر و مشمول  ربی  جلیلند و مورد مواهب ول ،سامان هر چند قلیلند نیز در آن ییاران اهل حال

یدهب اظ عنایت خداوند مج وجد و طرب و هشید و مهواره باالوصاف با بدیع مطمئن بالطاف یبار ،لح

ت با یار و اغیار پردازید و سرور و حبور و الفت بی ا ؛مح  باشد یباید هر یک جانفشان دیگر یاهل یاحبی

نون مهدگر گردند ت و وحدت جلوه مناید .تا مفتون و مج بی  یو صنايح مجال مبارک روح وصایا، اگر این مح

ق قی ز شهود تح ائه الفداء در حیی   یابد الحبی

 «.یالبهآء االهب و علیکم

 (۸  دجل ،بهالحضرت عبدا بمکایت)


