
مجموعه صد جلد - شماره رقم ٥٦ 

صفحهعنوانرقم

١ - ٢٢بدون عنوان [من آثار حضرت بهاءهللا - آثار قلم اعلى - جلد ٢ - شماره ٥]١

٢٣ - ٤٢بدون عنوان خاص ٢

٤٣ - ٦٧بدون عنوان خاص ٣

٦٧ - ٩٠بدون عنوان خاص ٤

، جلد ٢، صفحه ٢٦٢]٥ ٩٠ - ١٠٥بدون عنوان خاص [من آثار حضرة عبدالبهاء – امر وخل

ة"  [من آثار حضرة عبدالبهاء – مائده آسمانى، جلد٢، صفحه ٤٣-٤٧]٦ ١٠٥ - ١٠٩تفسیر "الجن" و "المالئ

١ - ٢٢بدون عنوان [من آثار حضرت بهاءهللا - آثار قلم اعلى- جلد٢  - شماره ٥] ١

سمي األبهى مصدر

ي ومحبوب العالمین ...ابتداء ا إلهي وٕاله العالمین ومقصود ومقصود العالمین ومحبو لك الحمد 

ور في قلوب العارفین.انتهاء ا أیها المذ ا محبوب العالمین و ... والحمد لك 

٢٣ - ٤٢بدون عنوان خاص ٢

سم هللا البهي األبهى مصدر

تاب اإلبداع طراز أول اإلبداع ... مطلع ارزة في  الحمد هلل الذ جعل النقطة ال

ا إله العالمین ومحبوب العارفین.  انتهاء ... إذا أّنك أنت هللا ال إله إال أنت الملك الفرد والواحد العزز القدیر والحمد لك 
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٤٣ - ٦٧بدون عنوان خاص ٣

سم هللا األقدس األبهى مصدر

ار الحمد والثناء ...مطلع ع أذ الحمد هلل منط ألسن البلغاء ببدائع جوامع منا

ع. انتهاء م وسلطنة من أن قد ظهر المحبوب بجمال عظ أعلى النداء  ... وناد شجرة السیناء 

٦٧ - ٩٠بدون عنوان خاص ٤

سم هللا األقدس األبهى مصدر

ل األسماء ...مطلع اء  ل األش ام التي فیها تجلى على  الفضل واالفضال في هذه األ اد  ما َمنَّ على الع الحمد هلل 

شاء ال إله إال هو الفرد الواحد المقتدر العزز العالم.  انتهاء شاء ما  منع عمن  شاء و شاء ما  قدر لمن   ...

، جلد ٢، صفحه ٢٦٢]٥ ٩٠ - ١٠٥بدون عنوان خاص [من آثار حضرة عبدالبهاء – امر وخل

هو البهي األبهى مصدر

قته من نعت الكائنات ...مطلع ساذج حق نات وتقدس  الحمد لمن تعالى بجوهر ذاته عن وصف المم

... إذ أّنك أنت المقتدر على ما تشاء ال إله إال أنت الفرد الواحد العزز. انتهاء
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ة"  [من آثار حضرة عبدالبهاء – مائده آسمانى، جلد٢، صفحه ٤٣-٤٧] ٦ ١٠٥ - ١٠٩تفسیر "الجن" و "المالئ

م مصدر الح

ة والمراد بهذا اإلسم ...مطلع سات شجرة طور الّسیناء من المالئ س من ق قاء والمقت ا أّیها المتوّجه إلى ساحة ال أّما ما سألت 

م.انتهاء ّل شيء قدیر ال إله إّال هو الواحد الفرد العزز الح م من معین رحمته وٕافضاله إّنه على  شر ... و
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