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  :كلمات مكنونه

 سير از نقص به سوي كمال
 

 نيا فاروق ايزدی
 

 مقّدمه
 از جمله ،های مختلف مورد مطالعه قرار داد میتوان از جنبه کلمات مکنونه را

 : بررسی کرد متفاوتیۀ از سه زاومیتوان آن اثر مبارک را 
هذا ما نُزّل مِن "فرمايند   چه که جمال قدم بنفسه می:اوّل، با توجّه به گذشته

توان در آثار  و لذا می..." جبروت العزّة بلسان القدرة و القوّة علی النّبيّين من قبل
بعضًا عيناً در .  گذشتگان به جستجو پرداخت و به انحاء مختلف آنها را يافت

ای از مکتوب حضرت محمّد خطاب به   فقرهکلمات مکنونه آمده است، مانند
و بعضی ديگر به ظاهر ..." حاسب نفسک قبل أن تحاسب"ابوذر غفّاری که فرمود 

خلقتُک و ألقيتُ " امّا معنا را منتقل نموده است مانند بيان مبارک  شدهتغيير
لنعملّن االنسان علی "که اشارتی به آيۀ تورات است که فرمود ..." عليک مثالی

 ."نا ومثالناصورت
آثار و :دوم، با توجّه به آينده  يعنی اين که اين اثر در عين اختصار، شامل کلّ 

ای که مرکز   امّا به صورت جنينی است، به گونههالّلاحکام و تعاليم حضرت بهاء
 را به اين مملکت هالّلمن تعاليم حضرت بهاء"فرمايند  ميثاق در اسفار غرب می

حقيقت نمود و به عالم انسانی خدمت کرد، در ترويج صلح ام که بايد تحرّی  آورده
عمومی کوشيد و به جهت هدايت خلق جانفشانی نمود و به جميع خلق مهربان 

ندای ملکوت را بلند نمود؛ انسان بايد به صفات الهيّه متّصف باشد و در  بود،
." نونه استای از بحور مستوره در کلمات مک اين تعاليم قطره.  آيد علّيّين در ۀزمر

 )۲۶۷، ص۱، جاآلثار بدايع(
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ای از هدايات  توان مجموعه  کلمات مکنونه را می:سوم، با توجّه به زمان حال
  از نقطۀ نقص به اوج کمال نشان  راالهيّه مشاهده کرد که مسير حرکت انسان

دارد؛  حذر میدهد و از چاه بر کند، راه را نشان می در هر قدم هدايت می.  دهد می
دهد که چگونه انسان، که به صورت و مثال الهی خلق شده، جواهر  ی تعليم میيعن

مستورۀ مودعه در وجودش را به عرصۀ ظهور آوَرَد تا مورد استفادۀ خود او و اهل 
حصول مقصود به اجرای آنچه که در اين مجموعه نازل شده .  عالم قرار گيرد

نه تالوت نماييد و به کلمات مکنو"مشروط است، چه که مرکز ميثاق فرمود 
تا آن که هر يک شمعی روشن ... مضمون دقّت کنيد و به موجب آن عمل نماييد 

."  طّيبه منتشر نماييدۀگرديد و شاهد انجمن شويد و مانند گل گلشن رائح
 )۹۳، ص۳، جمکاتيب(

توان به صفات الهی متّصف شد و قابليت دخول در ملکوت  در اين حالت می
به صفاتم متّصف شويد تا قابل ورود ملکوت عزّم شويد "م فرمود يافت که حّی قيّو

 )۱۲۲، صدريای دانش." (و در جبروت قدسم درآييد
در .   مهمّی که در ابتدا بايد ذکر شود، عناوين فقرات کلمات مکنونه استۀنکت

اين بدان علّت است که احبّای .  ذکر شده است" يا ابن الرّوح"بسياری از موارد 
 حق ابناء روح محسوبند و بايد که از اجساد خود محزون نباشند و همواره الهی نزد

يا احبّائی أنتم ابناء الرّوح التحزنوا من أجسادکم؛ "مسرور به بشارات الهی باشند 
 و أمره ثّم هالّل ثّم استقيموا علی حّب.  أِن استبشروا ببشاراتِ الرّحمن برَوٍح و ريحان

 )۵۰، ص۶، جآثار قلم اعلٰى"  (.اتّبعوا ما نزّل فی الکتاب
عبارت از نفس مظهر ظهور " عرش"به کار رفته که " يا ابن العرش"در مواردی 

که بندگان را ) ۱۶۶، ص۸، جمائده ،"فلمّا حضر بين يدی العرش کتابک("است 
 . به خود نسبت داده است
 عهد و پيمان الهی

کنيم که در فقرات   مشاهده میالواقع عهد و ميثاق الهی را  سوم فییۀزاودر نگاه از 
قد "خوانيم،   میدر صلوة وسطٰى.  شوند مختلف کلمات مکنونه به ما يادآور می

 ، در حالی که در کلمات مکنونه مکرّراً يادآور "اظهرتَ أمرَک و وفيتَ بعهدک
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کنند  امّا، به ما يادآوری می".  بينم حال احدی را بر آن عهد قائم نمی"شوند،  می
 و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی غرور"که 

و برای آن که ما آن را به خاطر بياوريم، اشاره به آن صبح صادق روشن " نمانده
فرمايند که آن عهد را در ظلّ شجرۀ انيسا با ما بستند و کالم خود را به ما القا  می

س کنيد حال آن صحرا و آن فضا را اگر صدر را مقدّ"کنند که  کردند و هدايت می
 ."به نظر درآريد و بيان من بر همۀ شما معلوم شود

توان مشاهده کرد که علّت نزول کلمات مکنونه که در بدايت بخش  در اينجا می
ليوفوا "عربی آن بيان شده در واقع به خاطر آوردن عهد قديم و ادای آن است 

 ليکونن بجوهر الّتقی فی ارض الرّوح من  و يؤدّوا أماناته فی أنفسهم وهالّلبعهد
توان دريافت برای آن که بتوانيم در عالم روح به جوهر  در واقع می."  الفائزين

اوّل، وفای به عهد :  نايل گرديم، بايد دو فريضه را انجام دهيمٰىقوپرهيزگاری و ت
 .الهی، و ثانی، ادای امانات او در نفس خودمان

 وفای به عهد
، گلزار." (دارد حق باوفا بوده و وفا را دوست داشته و می" که ترديدی نيست

بدان که ملکوت وفا را قبل از "ستايند  گونه می جمال مبارک وفا را اين)  ۳۲۰ص
کلّ اسم بوده   احّب ازهالّلجبروت اسما بسلطان اراده خلق فرموديم؛ لهذا وفا عند

 )۳۱۹، صگلزار." (و خواهد بود
شود، که در   جمال قيّوم بستيم، به نام عهد الست از آن ياد میو امّا عهدی که ما با

َو اِذ أخذا ربُّک مِن بنی " به بعد آن داستان نقل شده است ۱۷۱سورۀ اعراف، آيۀ 
آدم مِن ظُهورِهم ذُرّيّتَهُم و أشهَدَهُم علی أنفُسهم ألسُت بربّکم قالو بلی شَهدنا أن 

اين عهد از آنها گرفته شد تا مبادا در ." ا غافلينتقولوا يوم القيامة اِنّا کُنّا عن هذ
 .  خبری کنند يوم قيامت اظهار بی

سه " و از آن به   فارسی نيز به اين عهد اشاره فرمودهۀجمال قيّوم در کلمات مکنون
ای دوستان رضای خود را بر رضای من اختيار مکنيد "اند که،  ياد کرده" کلمۀ طيّبه

های مرده که به آمال و آرزو آلوده  هرگز مخواهيد و با دلو آنچه برای شما نخواهم 
 ."  شده نزد من مياييد
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بنابراين يکی از اهداف کلمات مکنونه يادآوری آن عهد قديم به جميع عباد است 
 .تا ديگربار به خود آيند و به وفای به عهد قيام کنند

 ادای امانت الهی
در اينجا نيز اشاره به آيۀ کريمۀ .  ندفرماي هدف ثانی را ادای امانت الهی بيان می

قرآنيه است که فرمود بعد از خلق کائنات امانت خود را خواست که به يکی از 
إِنَّا "احدی توان آن را نيافت که آن را بپذيرد و حمل نمايد، .  مخلوقات بسپارد

يَْن أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَْن ِمْنَها فَأَبَ عَرَضْنَا الْأَمَانََة عَلَى السَّمَاوَاِت وَالْأَرِْض وَالْجِبَالِ
 )۷۲سورۀ احزاب، آيۀ  (."إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُوالً وَحَمَلَهَا الْإِنسَاُن

در اين خصوص که امانت مزبور چه بود، در آثار جمال قيّوم و مرکز ميثاق اشاراتی 
 است که بدان اين عبد سه مورد را در آثار مبارکه مالحظه کرده.  موجود است

 :شود اشاره می
فرمايند که حّب الهی امانتی است که به کلّ   میهالّلحضرت بهاء: اوّل، حبّ الهی

اشياء بدون استثناء عرضه شده و هر کس که آن را حمل کند نجات خواهد يافت و 
قد خلقنا کلّ األشياء علی "هر کس که اعراض نمايد به خداوند کافر شده است، 

رَضنا عليها أمانة حبّی بکلمٍة مِن لدنّا؛ فمن حمل نجی و أمن و کان حدّ سواء و َع
 المهيمن القيّوم و بها هالّلمن الّذينهم کانوا مِن فزع يومئذٍ آمنون و مَن أعرض کفر ب
، ۴، جآثار قلم اعلٰى." (فرّقنا بين کلّ العباد و فصّلنا بينهم و انّا کُنّا فاصلون

 )۲۸۳ص
فيضی در عالم وجود اعظم از "... فرمايند،   تبيين آن میحضرت عبدالبهاء نيز در

ولی چون شرائط و .  اين است آيت کبری، اين است امانت عظمی.  حّب نيست
شواهد آن بسيار عظيم است، لهذا جميع کائنات تحمّل آن نداشت و استعداد و 

اين موهبت .  قابليت ظهور آن را نيافت، لهذا از حمل آن عاجز و قاصر بود
اگر چنان که بايد و شايد شرائط و شواهد در .  تخصيص به عالم انسان يافت

الخالقين ظاهر و آشکار گردد و عليکما البهاء   احسنهالّل نفسی تحقّق يابد فتبارک
 "ع ع. األبهی

 به جای آوردن شرايط عبوديت و فنا کردن ارادۀ : آستان الهیدوم، عبوديت 
 ست نيز ذکر آن شد، کاری است بس دشوار و خود در ارادۀ الهی که در عهد ال
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لهذا، .  ای است که از بدايت تولّد در اين جهان انسان با نفس خود دارد مبارزه
کنند که آسمان و زمين نيز از  ياد می" ثقل اعظم"حضرت عبدالبهاء از آن به عنوان 

عبوديت آن ذات احديت امانت "فرمايند،  هيکل مبارک می.  حملش عاجز است
پس .  ظيمه است که ثقل اعظم است و آسمان و زمين و جبال از حملش عاجزع

حاضر شو که اين بار گران را در کمال روح و ريحان چون اين عبد حمل نمايی و 
ای از بحر  مورد طعن و سّب و شتم و تکفير و تفسيق و شبهات امم گردی تا قطره

–۱۴۶، صص۵، جاتيبمک." (باليای جمال قدم روحی لعباده الفدا نصيب بری
۱۴۷( 

دهند و اين که فقط انسان است که  در بيان ديگر به عظمت عبوديت شهادت می
 عبوديّت عظيم است عظيم؛ امانت  جمال ابهٰىۀای بند "حمل آن تواند و بس،

الهی و رحمت ربّانی است؛ آسمان و زمين از حملش عاجز و جبال پُرتمکين از 
مالحظه نما که اين چه .  اين امانت توانَدتحمّلش قاصر؛ انسان است که حمل 

عطائی و بخششی است که سبقت بر جميع کائنات نموده و قوای اعظم عالم 
 )۱۲۴، ص۳، جمنتخبات مکاتيب." (مقاومت نتواند

کردن ارادۀ خود  لهذا، بايد به شرايط عبوديت قيام کرد که محويت تامّ است و فانی
ای واقف در مواقف عبوديت، از "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء می.  در ارادۀ الهی

مقتضای عبوديت خلوص نيت و فنا و محويت است، يعنی در جميع شئون فنای 
ای از وجود و  محض و فقر صرف و فدايی کلّی تام است؛ يعنی اثری و شائبه

.  هستی او باقی نمانَد و به فرائض محويت که از شرائط عبوديت است قيام نمايد
." ز مشرق تقديس انوار توحيد چنان بر او بتابد که همه انوار گردددر اين حال ا

 )۱۶۸، ص۸، جمکاتيب(
 خداوند اين عهد را با بنی آدم بست نه با ديگر :سوم، عهد و ميثاق الهی است

حضرت .  کائنات؛ پس امانتش را به او سپرد و انتظار داشت که امانت حفظ شود
کمر را بر خدمت امر  ... هاللّ خدمت امرای مشغول به"فرمايند،  عبدالبهاء می

محکم بند و در ثبوت و رسوخ ضعفاء بر عهد و پيمان بکوش؛ چه که ميثاق الهی 
 امانت ربّانی است که جبال و ارض و سموات حملِ آن نتوانستند؛ چگونه 
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عنصران حمل توانند؛ انّا عرضنا األمانة علی السّماوات و األرض و الجبال  سست
 ۱)۳۷، ص۸، جسفينۀ عرفان..." ( يحمِلنَها و أشفقنَ مِنها و حَمَلها اإلنسانفأبَينَ أن

است که در آيۀ قرآن به " جهول ظلوم و"ای که بايد در اينجا ذکر کرد معنای  نکته
اگرچه مفسّرين اسالمی ظلوم و جهول را صيغۀ .  انسان نسبت داده شده است

 :تمبالغه از ظالم و جاهل گرفتند و حافظ نيز گف
 قرعۀ  فال به نام منِ ديوانه زدند     آسمان بار امانت نتوانست کشيد

مراد از امانت جلوۀ "... و جناب فاضل مازندرانی نيز در شرح آن فرموده است، 
يزدانی در جهان و پيوستگی به آن سرچشمه و مراد از انسان آدم ابوالبشر و مظاهر 

ر و جهل و ناتوانی جسمانی بشر است و الهيه باشد؛ مبالغه در وزن و گرانی اين با
عرض امانت بر مادون انسان اظهار تکليف به آنها نيست، بلکه اشراق اين انوار 

اّما، ) ۱۹۴، ص۱، جاسراراآلثار." (باشد بر کلّ و فقدان استعدادشان در قبول آن می
آن امّا آيۀ قر"فرمايند،  را نوعی ديگر تبيين می" ظلوم و جهول"حضرت عبدالبهاء 

 فرمايد؛ اين ظلوم و جهول مبالغۀ  ظالم و  ظلوم و جهول میکه در حق امانت کبرٰى
 اش مظلوم و مجهول است؛ يعنی حامل امانت کبرٰى جاهل نيست، بلکه معنی

القدر است، قدر او را  نمايند، و مجهول مظلوم است، زيرا خلق انکار و استکبار می
 )۱۹۶، ص۱، جراآلثاراسرا / ۴۰ ، باب۲، جمائده." (دانند نمی

 شرايط سير و سفر
سفری بزرگ در پيش است، از بدايت خلقت تا نهايِت آن که عروج انسان باشد به 

بگو قدر اين ايّام را بدانيد و به تدارک "فرمايند،  جمال مبارک می.  اوج عزّت
سفر عظيم در پيش، فراموش منماييد؛ آنچه از برای سفر الزم .  مافات قيام نماييد

فرمايد به آنچه که سبب نجات و  ست به آن تمسّک جوييد؛ حق جلّ جالله امر میا
 )۱۳۷، ص۱، جلئالی حکمت( ."آسايش اهل عالم است

اوّل تطهير : فرمايند رسد جمال مبارک دو شرط تعيين می  سفر به نظر می اینبرای
ء عندی احّب األشيا"و ثانی رعايت انصاف، " إملک قلباً جيّداً حسناً"قلب است، 

 کنیماگر به اين دو شرط عمل ."  اإلنصاف، الترغب عنه إن تکن الَّی راغباً
 . در این سفر موفق شویمتوانيم می
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قلب محلّ تجلّی الهی است، محل ظهور الهی است، متعلّق به : اوّل، تطهير قلب
او است و ما از تصرّف در آن ممنوعيم، جميع آنچه در آسمانها و زمين است برای 

آفريده شده، االّ قلوب که محلّ تجلّی جالل و اجالل خود معيّن فرموده، امّا ما 
آهنگ مکان خود نمود غير خود را "حضرتش " ظهور قدس"اسفا که هر زمان 

فرمايد، برای آن که انسان  حال، می."  حرم جانان شتافت"؛ لذا المکان به "يافت
رموده فائز و نائل شود، بايد که به مُلک دائمی و ازلی که خداوند برای او مقدّر ف

در ميانۀ راه نيز ديگربار انسان را .  ابتدا تطهير قلب نمايد، تا نور الهی در آن بتابد
 ."فؤادک منزلی قدّسه لنزولی و روحُک منظری طهّرها لظهوری"شود که،  متذکّر می

 نيز ای در امر بهائی برخورداری از قلب پاک و خالی از آاليش و شرط هر مجاهده
سالکين سبيل "در بدايت ايقان بدان اشاره شده، .  بری از حبّ و بغض است

ايمان و طالبين کؤوس ايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عَرَضيه پاک و 
مقدّس نمايند؛ يعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلّقه به 

هره و چشم را از مالحظۀ  کلمات سبحات جالل و روح را از تعلّق به اسباب ظا
 )۳–۲صص..." (فانيه

از جمله شرايطی که شخص مجاهد بايد رعايت کند نيز همين طهارت قلب است، 
شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم "

گذارد، بايد در بدايت امر قلب را که محلّ ظهور و بروز تجلّی اسرار غيبی الهی 
، از جميع غبارات تيرۀ  علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شيطانی پاک و منزّه است

فرمايد و صدر را که سرير ورود و جلوس محبّت محبوب ازلی است لطيف و 
نظيف نمايد و همچنين دل را از عالقۀ آب و گِل، يعنی از نقوش شَبَحيّه و صُوَر 

 در قلب نماند که مبادا آن ظلّيّه، مقدّس گرداند، به قسمی که آثار حّب و بغض
دليل ميل دهد و يا بغض او را از جهتی منع نمايد، چنانچه  حّب او را به جهتی بی

شبان  اند و بی اليوم اکثری به اين دو وجه از وجه باقی و حضرت معانی باز مانده
 )۱۴۸، صايقان." (چرند در صحراهای ضاللت و نسيان می

 شد، بايد شرط ثانی را اجرا کرد و آن  چون قلب تطهير:دوم، رعايت انصاف
 رعايت انصاف است در جميع امور تا هر آنچه را که بايد ديد انسان با چشم خود 
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روی ديگران شود و به اقوال  ببيند و با علم و آگاهی خود بسنجد نه آن که دنباله
 .  ديگران قناعت کند

فته است، چه که به يکی اصل انصاف آنقدر اهمّيّت دارد که اوّل انسانيت قرار گر
بگو به احبّای الهی که اوّل انسانيت انصاف است و جميع "فرمايند،  از ياران می

تر آن که اگر کسی فاقد  و از آن هم مهم) ۲۹۳، صاقتدارات." (امور منوط به آن
اين عبد "فرمايند،  جمال مبارک می.  شود انصاف باشد، اصالً انسان محسوب نمی

الحقيقه هر  فی.  ی حين اهل ايران را به عدل و انصاف دعوت نموداز اوّل ايّام ال
." نفسی به اين دو صفت مبارکه مزيّن نباشد، از انسان محسوب نبوده و نيست

 ۲)۱۲۴، صحديقۀ عرفان(
و امّا اين که انصاف چيست بايد در بيانی ديگر به جستجوی معنی آن  پرداخت، 

م و التّقليد و التّفرّس فی مظاهر الصّنع االنصاف و هو خروج العبد عن الوه"...
  )۶۶، صگلزار." (بنظر التّوحيد و المشاهدة فی کلّ االمور بالبصر الحديد

 آغاز سفر
 بداند از چه مقامی برخوردار است، به هالّلدر ابتدای سفر، برای آن که مسافر الی 

فريده شده، اوّل آن که صرفًا به علّت حّب الهی آ: فرمايند دو نکته اشاره می
و ثانی آن که به صورت و مثال الهی خلق شده است، " أحبَبُت خلقََک فخلقتُکَ"
کسی که به صورت و مثال الهی خلق شده، به طور بالقوّه ".  و ألقيُت عليَک مثالی"

 که ۴ و يفعل مايشاء شود۳تواند به اعلی مدارج برسد و حتّی اسم اعظم گردد می
انسان خود را از حجبات نفس و هوی خالصی بخشد و البتّه منوط است به آن که 

چون معلوم آمد که مصدر خلقت محبّت بوده، .  بر حّب الهی ثابت و راسخ مانَد
بايد که پاسخگوی اين محبّت شد که به ظاهر محبّت خود را مشروط به محبّت 

 امّا اين خالف".  تحبّنی لن احبّک ابدًا احببنی ألحبّک؛ إن لم"کند،  عبد می
دوست معنوی شما را "محبّت بال قيد و شرط خالق به مخلوق است که فرمود، 

ألجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص هدايت شما باليای التحصی قبول 
؛ لذا بايد معنايی ديگر ."فرموده؛ به چنين دوست جفا مکنيد و به کويش بشتابيد

ند خورشيدی است که محبّت الهی مان.  برای آن يافت و مفهومی ديگر جُست
 بارد؛ امّا اگر کسی خود  تابد، و چون بارانی است که به گلشن و گلخن می دائم می



  سير از نقص به سوي كمال: كلمات مكنونه                                                                         10سفينة عرفان دفتر 

108 

بهره ساخته است، نه آن که فيض الهی  را در ظلمت نفس نگاه داشت، خود را بی
بسی واضح و مبرهن است که در فيض فيّاض "فرمايند،  می.  متوقّف شده باشد

اند، سبب آن  سی که از اين فيض منيع محروم ماندهنفو.  تعطيل نبوده و نيست
آثار ." (اند اند و به اصنام نفس و هوی معتکف شده است که متابعت اوهام نموده

 )۱۷۰، ص۷، جقلم اعلٰى
 ترک نفس و هوی

شود که اگر قصد وصول به مقصود داريم، بايد  از همان آغاز سفر، هشدار داده می
ادۀ خود چشم بپوشيم؛ اگر طالب نفس الهی که ترک نفس و هوی کنيم و از ار

هستيم، از نفس خود اعراض کنيم و اگر جويای رضای او هستيم از رضای خود 
إن تحبّ نفسی فأعرض عن نفسک و إن ترد رضائی فأغمض عن "روی بگردانيم، 

، چه که آسايش هنگامی دست دهد که از نفس اعراض کنيم و به "رضائک
دوست دارد فوق کلّ شی و به تنهايی محبوب حضرتش روی آوريم؛ خداوند 

کون محبوباً فوق کلّ شیء"باشد،  خواهيم به کسی يا  و اگر می" ألنّی اُحبُّ أن أ
 .چيزی فخر کنيم بايد به انتساب به او مباهات نماييم و به او متوکّل باشيم

آييم تا در امن و امان و دور از  چون چنين کرديم به حصنِ حّب خداوند در می
از طرفی .  امّا اين حصن خارج از وجود ما نيست.  خطرات شياطين باشيم

و بالفاصله برای اين که زياد هم در جستجوی اين " حبّی حصنی"فرمايد،  می
 ."حبّی فيک فاعرفه... حصنی انت فادخُل فيه "فرمايد،  حصن نباشيم، می

 مقام انسان
کيد واقع شده عظمت مقام ان سان است؛ او نبايد خود را آنچه که بسيار مورد تأ

حقير بشمارد؛ نبايد احساس ضعف نمايد؛ نبايد اين تصوّر به او راه يابد که ذليل 
، فناپذير است، "مِن جوهرالعلم أظهرتُک"، جاهل است، "صنعتُک عزيزا"است، 

؛ مگر آن که "مصباحی فيک فاستنر به"، تاريک است، "کيف تخاف عن فنائک"
در جميع مناجاتها نيز ما خود را با خداوند مقايسه .  سه کندخود را با خداوند مقاي

شويم؛ امّا در مقام عبوديت  کنيم و به ضعف و عجز و جهل خود معترف می می
الهی از جميع مواهب برخورداريم و نبايد نسبت نقص به خود دهيم که فرمود، 

 خداوند و توجّه به   البتّه جميع اين صفات عاليه با انتساب به ۵."ألنّ صُنعی کاملٌ"
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گردد، نور و  ای که چون به خورشيد متوجّه می شود، همچون آينه او حاصل می
 .سازد کند و به اطراف خود منعکس می حرارتش را کسب می

در ميانۀ عباد به قسمی "فرمايند،   میهالّلدر مورد عظمت مقام انسان حضرت بهاء
ه شماييد اوِّل وجود و اوّل عابدين رفتار کنيد که آثار حق از شما ظاهر شود؛ چه ک

فو اّلذی أنطقنی بما أراد که اسماء شما در ملکوت .  و اوّل ساجدين و اوّل طائفين
.  گمان مکنيد اين سخن وهم است.   مشهورتر است از ذکر شما در نزد شمااعلٰى

 يا ليت انتم ترون ما يری ربُّکُم الرّحمن مِن علّو شأنکم و عظمة قدرکم و سمّو
، اقتدارات..." ( أن التمنعکم أنفسکم و أهوائکم عمّا ُقدّر لکمهالّل نسئل.  مقامکم

 )۲۱۷ص
شود، چه که در بيان  امّا اين عظمت مقام فقط با اتّکاء تام به خداوند حاصل می

شود بندگانش را هدايت نمايد تا نفس و هوی آنها  فوق نيز از خداوند خواسته می
لذا در فقرات بعد نيز مکرّرًا به اين .  قدّر شده منع نکندرا از آنچه که برايشان م

إکفِ بنفسی عن ... وجّه بوجهی و اعرض عن غيری "فرمايند،  نکته اشاره می
زيرا روح الهی را در ."  إنسَ دونی و آنس بروحی... دونی و التطلب معيناً سوائی 

 ديگری اختيار ما به وديعه گذاشته و انتظار ندارد او را ترک کنيم و محبوب
 .نماييم

.  ما در اين سبيل حق نداريم خود را ذليل کنيم، چه که ما را عزيز آفريده است
های عالی که بر درخت باشکوه و مجلّلی  دهد که ميوه چندين مرتبه به ما هشدار می

تر  روييده برای ما در نظر گرفته و نبايد که از آن روی بگردانيم و به آنچه که پست
ما را ".  قدّرتُ لک من الشّجر األبهی الفواکه األصفی"ت قناعت کنيم، از آن اس

اين معنی را ."  خلقتُک عاليًا"متعالی خلق کرده، نبايد نفس خود را ذليل سازيم، 
المثل ما را از اعتراف به  فی.  يابيم  نيز میهالّلما در بيانات ديگر حضرت بهاء

ن بر جز حضرت رحمٰ" چه که ۶ند،کن گناهان و طلب غفران از ديگران منع می
کسی که هستی نيافته چگونه .  آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نيست

).  ۲۵۸، صمجموعۀ الواح" (گذردطا درهستی بخشد و صاحب خطا چگونه از خ
 حقّ جلّ جالله ذلّت عباد "اين اقرار نزد بندگان سبب حقارت و ذلّت است، و 
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حضرتش بندگان را از بوسيدن )  ۱۱۹، صمجموعۀ الواح(." خود را دوست ندارد
کنند، چه   و تعظيم و تکريم در مقابل انسانها، حتّی مظهر ظهور نيز منع می۷دست

شود شايسته تعظيم و سجود است،  که فقط خداوندی که شناخته و ديده نمی
بوسی سبب ذلّت است و احدی نبايد  الغير، چه که اين تعظيم و انحناء و دست

 ۸.خود را نزد احدی ذليل سازد
  رعایت مقام جمیع انسانها

مندند، لذا  اين عظمت مقام منحصر به من و ما نيست، بلکه کلّيّۀ انسانها از آن بهره
کردن خود نهی   در طول اين سفر ضمن اين که ما را از ذليلهالّلحضرت بهاء

اوّل نهی از فخر فروختن در مقام .  کنند کنند، به رعايت مقام سايرين نيز امر می می
و خود را باالتر از سايرين " التفتخر علی المسکين بافتخار نفسک"به ديگران، 

."  بر برادر خود تفوّق جويد... غافلترين عباد کسی است که "دانستن است، چه که 
شخصی که در اين سفر به ديگری فخر فروشد اوّلين لعن را از خداوند دريافت 

اگر نهی از افتخار بر مسکين مطرح شده، تصوّر ."  ک الی األبدألعن علي"کند،  می
در سورةالبيان موارد ديگر را ذکر .  هالّلالو.  شود نشود موارد ديگر مجاز می

اند که استکبار بر ذليل ممنوع است؛ اگر اغنياء فقيری را ديدند بايد نزد او  فرموده
 جاهل فخر بفروشد و حتّی بنشينند و سرگذشتش را بشنوند؛ شخص عالم نبايد بر

إن وجدتم مِن ذليلٍ : "شخص نيکوکار حق ندارد شخص گناهکار را ريشخند نمايد
التفرّوا عنه ثّم اقعدوا معه ... يا مأل األغنياء إن رأيتم مِن فقيٍر ... التستکبروا عليه 

 فی تلک الحالة هالّلو استفسروا منه عمّا رشح عليه من رشحات ابحر القضاء ت
نّکم اهل مأل األعلی و يصلّين عليکم و يستغفرّن لکم و يذکرنّکم و يمجّدنّکم يشهد

يفتخَر علی دونه بعلمه و يا حبّذا  فيا طوبی لعالِمٍ لن.  بالسن مقدّس طاهرٍ فصيح
 عليه جريراته و انّه هو هالّليستهزء بمن عصی و يستر ما يشهد من ليستر لمحسٍن لن
 )۱۱۵–۱۱۴، صص۴، جلٰىآثار قلم اع."  (خيرالسّاترين

ولکن "البتّه چون آيۀ حق در جميع موجود، همه عزيزند، مقام همه عظيم است، 
، ادعيۀ محبوب." (خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقی ديدن خطايی است کبير

 )۳۹۶طبع مصر، ص
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اين خضوع بايد بقدری باشد که ذرّات تراب به آن شهادت دهد، نه آن که خاک 
مع همۀ اين مقامات عاليه و "گويد که از ما برتر است و اظهار دارد، به زبان حال ب

 که جميع مايحتاج وجود از من ظاهر است به احدی فخر ظهورات التحصٰى
، اقتدارات." (نمايم و به کمال خضوع در زير قدم کلّ ساکنم ننموده و نمی

 )۲۲۰ص
 بدون آن که در خود لذا وقتی نزد ما گوهری موجود که دون ما از آن محروم، بايد

 ۹.علوّی يا سموّی مشاهده کنيم، در کمال شفقت به او القاء نماييم
شود، در واقع به علّت استکبار ورزيدن به حّق  اين لعنی که از خداوند دريافت می

  ۱۰.شود است، چه که استکبار نسبت به مخلوق به خالق او راجع می
ليم نفس ناری شده باشيم و زبان به آيد که تس لعن دوم زمانی بر سر ما فرود می

در اينجا ."  مَن کان علی ذلک فعليه لعنةٌ منّی"ذکر عيوب ديگران باز کرده باشيم، 
.  ايم ايم و در جستجوی نقائص ديگران برآمده عيوب خود را فراموش کرده

خداوند دوست ندارد به ذکر معايب ديگران بپردازيم، خود او از معايب و نقائص 
توانيم ما عيوب بندگانش را برمال  پوشد، ستّارالعيوب است، چگونه می چشم می
شود به  غفور و رحيم و رحمن و کريم خوانده؛ چگونه می"او خود را .  سازيم

هميشه حق ناظر ... امورات جزئيه از احبّای خود بگذرد و يا نظر رحمت باز دارد 
لحقيقه از او رائحۀ اعراض ا به اعمال خيريۀ بريّه بوده و هست، مگر نفسی که فی

 )۴ ، باب ح ، رديف۴، جمائده." (مرور نمايد
دارند، مبادا  حتّی اگر کسی غيبت ما را نمود، ما را از معامله به مثل بر حذر می

  حتّی در مواردی که نفوسی در امتحانات تاب شدايد را نياورده ۱۱.مانند او شويم
ون ميل ندارد احدی محروم بماند، و اعمال غيرمرضيه از آنها ظاهر شده، حق چ

کند که در کمال مدارا با او رفتار شود تا ديگربار به ظلّ رحمت ربّ  توصيه می
 ۱۲.خود رجوع کند

  با ديگرانروابط 
اگر نفسی ديگران را به معروف امر نمايد و خود عامل به منکرات باشد، نسبت او 

 جويند، چه  از او بيزاری می" منّیليس "کنند و با عبارت  به خود را به کلّی نفی می
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در مقام مثال، کسانی را که ."  يأمُُر النّاس بالعدل و يرتکُب الفحشاء فی نفسه"که 
نمايند، به چراغی  کنند و خود را فراموش می ديگران را به اعمال حسنه دعوت می

ن بخشد، امّا خود او با سوخت سوزد و ديگران را روشنی می کنند که می تشبيه می
اگر احياناً تأثيری در قول چنين نفوسی باشد، در اثر کلمات الهی .  شود نابود می

  در اين فقره از کلمات مکنونه به ارتکاب فحشا ۱۳.است، نه در وجود خود او
 و التفعلوا البغی هالّل خافوا عن"پردازند،  در بيانی به تبيين آن می.  اشاره شده است

اإلعراض عن جمالی و الوقوف علی امری بعد الّذی و الفحشاء فی ذواتکم و هما 
، ۴، جمائده." (أحاط اآلفاق انوار هذا اإلشراق المقدّس األظهر األمنع اللّميع

 )۱ ف، باب رديف
ضمنًا قانون طاليی را نيز بايد رعايت کند و آن اين است که برای احدی نپسندد 

را سرمشق عباد قرار در اين مقام، خود .  پسندد آنچه را که برای خود نمی
اعترض علّی ذوو قرابتی بعد اّلذی أنت "... فرمايند،  در مناجاتی می.  دهند می

 )۷۷، صمناجاة..." (تعلم بأنّی أحبَبتُهُم و أخترتُ لَهُم ما أخترتُ لنفسی
يشاوروا فی "... نمايند،  اعضاء محافل روحانيه را نيز به رعايت آن موظّف می

به )  ۳۰ ، بندکتاب اقدس..." ( کما يشاورون فی امورهمهّلال مصالح العباد لوجه
التحملوا علی النّاس ما التحملوه علی أنفسکم "کنند،  سالطين نيز آن را توصيه می

 مجموعۀ الواح نازله خطاب به ،سورةالملوک." (ترضوا ألحدٍ ما الترضونه لکم و لن
 )۲۷، صملوک

لو "دانند،  ل را بر آن مقدّم میخوانند و فض جمال مبارک آن را مقام عدل می
تکون ناظرًا الی الفضل ضع ما ينفعک و خذ ما ينتفع به العباد و إن تکن ناظراً الی 

،  مجموعۀ اشراقات،کلمات فردوسيه." (العدل اختر لدونک ما تختاره لنفسک
 )۱۲۰ص
 بعد در ارتباط با ديگران، وفای به عهد است و اگر انسان قادر نيست کاری ۀنکت
التقل ما "ا انجام دهد، بهتر آن است که از اوّل قول ندهد و تعهّدی ننمايد، ر

کنند، او را نصيحت  در ميان فرائضی که بر فرزند خود واجب می."  التفعل
و در اين حالت )  ۱۷، ص۲، جآثار قلم اعلٰى." (فی الوعد وفيّاً... کن "فرمايند،  می

 قل يا قوم إن تقولوا "کنند،  کرين تشبيه میانسانی را که به قول خود وفا نکند به من
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 ربّنا فلمّا جائهم علی ظلل هالّلما التفعلوا فما الفرق بينکم و بين الّذينهم قالوا 
 )۱۱۲، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (التّقديس اذا کفروا به و کانوا من المنکرين

و ما از عهدۀ نکردِن کسانی است که از ما درخواستی دارند  و در مقام بعد، محروم
از ."  التحرم وجه عبدی اذا سألک فی شیءٍ"آييم،  اجابت خواستۀ آنها بر می

نصيبان نصيب بخشد و از  بر بی"شرايط شخص مجاهد يکی هم اين است که، 
 )۱۵۰، صايقان..." (محرومان عطا و احسان دريغ ندارد

ن نکته اشاره پردازند عمدًة به همي جمال قدم زمانی که به نصيحت فرزند خود می
رو و  دارند که وقتی نعمتی داری انفاق کن، اگر نداری شکر خدای کن، خوش

رو باش، کنزی برای فقرا و اندرزگويی برای اغنيا گرد، ندای منادی را  خنده
اجابت کن، برای کسانی که در ظلمت هستند چراغ باش، کسی را که قرين غم و 

يراب نما، برای کسی که دچار حزن اندوه است شاد کن، کسی را که تشنه است س
ای برای غريبان، و  و الم است ملجأ و پناه باش و برای مظلوم يار و ياور گرد، خانه

پناهان و چشمی برای نابينايان و راهی  ای برای بی شفايی برای مريضان و قلعه
 ۱۴.برای گمراهان و بارانی برای زمين مساعد شو
 ر حق متعالبررسی اعمال قبل از رسيدن به حضو

دهند که قبل از آن که وقت از  جمال مبارک در کمال مالطفت بندگان را اندرز می
حاسب "دست برود به بررسی اعمال خود بپردازند و از نفس خود حساب بکشند، 

  ۱۵.ببينند آيا امروزشان با ديروز تفاوتی کرده است يا خير " نفسُک قبل أن تحاسَب؛
فرمايند در هر آن بايد   شود، گو اين که در مقامی میاين عمل بايد هر روز انجام

ای در دست بندگان باشد که بتوانند اعمال خود را  انجام شود و برای آن که وسيله
در آن حال، انسان بايد .  کنند مورد بررسی قرار دهند، ميزان الهی را نيز عنايت می
ثمّ "کشد،  ه محاکمه میبيند و ب نفسش را در مقابل خود قرار دهد، گويی او را می

 فی مقابلة عينيک ثّم اجعل نفسک فی مقام الّذی کان تراه ثمّ هالّل انصب ميزان
وزّن اعمالک به فی کلّ يوم بل فی کلّ حين و حاسب نفسک قبل أن تحاسَب فی 

."  و تضطرب فيه افئدة الغافلينهالّليوم الّذی لن يستقرّ فيه رِجلُ أحٍد من خشيّة
 )۴۱، صخطاب به ملوکالواح نازله (
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الحساب نبايد خوفی به دل راه دهد،  اگر انسان به آنچه که بايد عامل باشد، از يوم
ه پاها لرزان است و قلبها پرتشويش، مؤمنين قرين الّل چه که در آن يوم که از خشيت

  ۱۶.بهجت و مسرّتند
  نه حزن،  مسرّت استۀمرگ ماي

 هر يوم به رفع نقائص و کسب پس انسان چون به حساب نفس خود رسيد، و
کماالت پرداخت و در طريق تقرّب به حق قدم برداشت، ديگر خوفی از مرگ 

کند و به سرای  نخواهد داشت، بلکه در کمال مسرّت اين دار فراق را ترک می
 موت را بشارت و مژده هالّللذا، حضرت بهاء.  شتابد وصال با محبوب می

دهد،  ، چه که خبر از لقای الهی می"رةًجعلُت لک الموت بشا"خوانند،  می
الحمدلله الّذی جعل الموت باباً للقائه و سبباً لوصاله و علّةً لحياته و به أظهر أسرارَ "

 )۲۶۸، ص۱، جامر و خلق." (کتابه و ما کان مخزوناً فی علمه
ه صورت گيرد؛ الّل  امّا چه نيکوست که لوجه،نمايد در واقع موت جميع را اخذ می

 ولکن ،هيچ فضلی به آن نرسد و هيچ مقامی به آن برابری ننمايد"ين صورت در ا
آثار قلم ." ( فارغ و آزاد باشدهالّل در صورتی که روح در حين صعود از ماسوی

در اين حالت مسرّت اندر مسرّت است و بهجت اندر )  ۲۹۰، ص۶ج، اعلٰى
آن تجرّد و انقطاع از آن گذشته، وقتی که روح انسانی در اين عالم به .  بهجت

تواند باشد و علّت ظهور  دست يافت در حين عروج برای ديگران نيز مفيد می
  البتّه بايد به حق اعتماد نمود و در ۱۷.علوم و حِکَم و صنايع و بقای آفرينش است

همين حدّ کالمش را پذيرفت و اصرار در کشف اسرار ننمود، چه که اگر مقام و 
 کشف شود، جميع قصد عروج نمايند و نظم عالم زائل جايگاه روح در عالم بعد

 .خواهد شد
 بهجت و مسرّت

ماند، در  چون اين اطمينان حاصل شد، ديگر جايی برای غم و اندوه باقی نمی
دهد، ديگر علّتی  واقع چون روح قدسی ما را به انس با ذات الهی بشارت می

تار و افکار سبب دوری برای حزن وجود ندارد، مگر آن که به علّت اعمال و رف
لهذا، حزن در صورتی مجاز است که .  خود از حق و محروميت از فضل او شويم

؛ امّا راه اين انس را نشان داده "التحزن االّ فی بُعدک عنّا"از خداوند دور باشيم، 
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شوم که به ذکر من بپردازد، و انيس کسی  فرمايد، من با کسی مأنوس می می.  است
کنم که مرا بخواهد و کسی را در  من مهر بورزد و کسی را ذکر میگردم که به  می

شوم که به سوی من  دهم که به من توجّه کند و ياور کسی می حصن خود راه می
کنم  کنم که به درگاهم دعا کند و کسی را نصرت می اقبال کند و کسی را حفظ می

رگزيدگانم پس محزون مباش که هر خيری را برای ب.  که از من کمک بخواهد
   ۱۸.ام و از سماء فضلم به اجازۀ من نازل خواهد شد مقدّر کرده

افرح بسرور قلبک لتکون "در واقع بايد مسرور بود تا قابليت لقای الهی را داشت، 
؛ بايد قرين بهجت و مسرّت بود تا بتوان جمال الهی را که در يوم "قابالً للقائی

بهجت و سرور برای احبّای حق خلق .  الست به ما ظاهر فرمود منعکس سازيم
شده و دون آنها در حزن بوده و خواهند بود، حتّی اگر احبّاء به ظاهر فقير و ذليل 

مسرور .  باشند و دون آنها در اوج عزّت ظاهره و غنای آشکار قرار داشته باشند
علّت اين مسرّت اين .  کسی است که به ياد خدايش از جميع عالميان منقطع گردد

 که نفس مظهر ظهور احزان دوستان را خود تحمّل فرموده تا دوستانش در است
   ۱۹.کمال فرح و اطمينان باشند

بودن و شادمانه  دهند، و در واقع شادمان طريق مسرّت يافتن را نيز به ما نشان می
بايد از توکّل و ايقان مدد جُست و به آن دست يافت، واالّ .  زيستن امر الهی است

   ۲۰.بساط محال بوده و هستنشاط و ان
 اجرای اوامر و ترک نواهی

ترس از جهنّم و طمع بهشت اگر محرّک ما در اجرای اوامر و ترک نواهی باشد، از 
ه از ما   لهذا، حضرت بهاءالّل۲۱.سازد ما نه يک فرد مؤمن بلکه فردی مشرک می

م و برای خواهند صرفًا به خاطر حّب هيکل مبارک به اجرای اوامر بپردازي می
... اعمل حدودی حبّاً لی "حصول رضای حضرتش به ترک نواهی مبادرت کنيم، 

بايد حالوت ندا و شيرينی کالم خدا را يافت و ."  التنس وصايای ابتغاءً لرضائی
لعمری مَن وجد حالوةالبيان لَيعملُ ما اُمِرَ "به جان و دل به اجرای امر او قيام کرد، 

بايد رضای او را جُست، چه )  ۱۸۴–۱۸۳، صص۲، جٰىم اعلآثار قل." (اللّوح به فی
 است، ولی تحقّق اين صفت که اعظم حقيقت رضا اعظم موهبت جمال ابهٰى"که 

 منقبت عالم انسان است مشکل است، چه که بسيار صعب و سخت است، حين 
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بنابراين بايد به )  ۱۲۴، ص۲، جمنتخبات مکاتيب." (امتحان معلوم و واضح گردد
از مقتضيات روح رضا تسليم و انقياد به سلطان "يات روح رضا ناظر بود، مقتض

، ۲، جمنتخبات مکاتيب." (قضا و محويت تامّه و فنای محض در ساحت کبريا
 )۱۲۴ص

در واقع اگر نَفَسی به حّب الهی برآوريم و از دون او منقطع باشيم، آن نفس در 
.  برد طع بصير پی به اين منقبت میشود و فقط منق جميع حقايق اشياء مؤثّر واقع می

يتکلّم االّ لله و  لن"امّا اگر کسی به اين بلوغ حقيقی واصل شود، به شهادت حق، 
يشهَد  يمشی االّ فی سبيل رضائه و لن يسکَن االّ بامره و لن  و لنهالّليتحرّک االّ ب لن

، ۴، جمائده." (يخاف مِن احٍد لو يجتمعُ عليه الخاليق اجمعين االّ جماله و لن
 )۳رديف ف، باب

کند،  نقطۀ مقابلش ترک اوامر است که خداوند از چنين کسی اعالم برائت می
 مالک األسماء؛ اّن الّذی هالّلاعلموا أّن ما يجری من القلم األعلی انّه ألحبّاء"

 هالّل منه و يشهد اللّوح انّه بعيدٌ عن یٌ برهالّلتمسّک به انّه منه و الّذی أعرض اّن 
 )۱۶۴، ص۸، جمائده." (بّ ماکان و ما يکونر

 جز خداوند هيچ ياوری وجود ندارد
آسايش و راحتی را نخواهيم  ها و کهکشان اگر پهنۀ آسمان ها را درنورديم ابدًا 

يافت مگر آن که نسبت به خداوند خاضع و خاشع گرديم، سر تعظيم فرود آوريم، 
اسرع فی ميدان السّماء "... راضی به رضايش گرديم و خشنود به قضايش شويم، 

  نه ۲۲.هيچ مفرّی برای کسی وجود ندارد."  تجد الرّاحة االّ بالخضوع ألمرنا لن
توان به خداوند توکّل کرد و  کند، نه اعانت امم، فقط می خزائن عالم کمکی می

   ۲۳.بس
 ای: "اگر هم به قضای الهی راضی نباشيم، بايد که ربّ ديگری از برای خود بيابيم

يرض بقضائی فَليَطلُب ربّاً سوائی؛   در حديث است مَن لَم،طالب رضای الهی
رضای بقضا عبارت از اين است در راه خدا هر بالئی را به جان و دل بجويی و 
هر مصيبتی را به کمال سرور تحمّل نمائی؛ سمّ نقيع را چون شهد لطيف بچشی و 

 اليا اگرچه تلخ است، ولی ثمر زهر هالهل را چون عسل مصفّی بطلبی؛ زيرا اين ب
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يرض بقضائی  اين است معنی مَن لَم.  منتها بخشد شيرين دارد و حالوت بی
 )۳۸۶، صالّنور بشارة" (ع والبهاء عليک، ع. فليطلب ربّاً سوائی

 خضوع نسبت به خداوند
کون "بايد در مقابل ارادۀ الهی نيست محض بود و فنای صِرف،  کن لی خاضعاً أل

آوريم  در اين صورت است که فضايی را در وجود خود فراهم می."  اًلک متواضع
قسم به .  "که انوار فضل الهی در ما بتابد و نور جمالش از وجنات ما باهر شود

لئالی بحر علم الهی اگر ناس، يعنی مدّعيان محبّت، مشيت و ارادۀ خود را در 
شد؛  ود است مشاهده مینمودند، حال غير آنچه مشه  فانی میهالّل مشيت و ارادة

آنچه از ملکوت .  گشت عالم ديگر و خلق ديگر و اطوار ديگر ظاهر و هويدا می
بيان مخصوص تو و احّباء نازل شد مداومت نماييد تا اشراقات انوار شموس 

 )۱۲۰–۱۱۹، صص۵، جٰىآثار قلم اعل." (يد و منوّر داردکلمات قلب را اخذ نما
 ذکر الهی در عالم خاکی

خواهد که ذکرش در آن دائم و پايدار باشد؛ در  يا از آِن خداست و میاين دن
اذکرنی فی "عوض هر ذاکری را در آسمانش، در عالم ناپيدايش ذکر خواهد کرد، 

ذکر ما او را در اين دنيای خاکی سبب سرور او ."  ارضی ألذکرََک فی سمائی
در  .ما خواهد گشتخواهد شد و ذکر او ما را در آسمانش سبب نورانيت ديدگان 

اگر قلب .  کند ن آن را تأمين میواقع حيات جان نياز به آب دارد که ذکر رحمٰ
چراغ دل انسان حّب الهی .  انسان به اين آب زنده شود، باقی و پاينده خواهد بود

است، بايد به روغنِ ذکر برافروزد تا اين چراغ باطن، عالمِ ظاهر را نيز نورانی 
   ۲۴.کند

دهد که موالی ما به ما ناظر  مين که ما به ذکر خداوند مشغوليم، نشان میالبتّه ه
  البتّه فانی صرف بايد جرأت و جسارت ۲۵.نموديم است، واالّ ما بدان مبادرت نمی

داشته باشد که به ذکر خداوند بقا بپردازد و اين نيست مگر از فضل او که اجازه 
يدان اثبات جلوه نمايد و فنای صرف محو مطلق کجا قادر که در م"دهد واّال  می

   ۲۶."کجا تواند در عرصۀ  بقا قدم گذارد
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 استماع کالم حق به سمع حّق
هر گوشی اليق نه که کالم الهی بشنود و هر چشمی قابل نه که تجلّيّات خداوندی 

سمعُک سمعی "بايد که گوش را مقدّس و چشم را منزّه داشت، .  را مشاهده کند
مگر نه آن که حضرت مبشّر هشدار داد، ."  رک بصری، فابصِر بهفاسمع به و بص

به چشم او او را ببينيد و اگر به چشم غير مالحظه کنيد، هرگز به شناسايی و "
گاهی فائز نشويد آواز سروش را بايد در اين روز )   ۱۱۲، صلوح ابن ذئب." (آ

گوش نه "ت که، امّا بايد دانس.  فيروز شنيد؛ هرکس نشنيد او دارای گوش نيست
چشم نهان باز کن تا آتش يزدان بينی و .  گوشی است که به ديده از آن نگرانی

)  ۲۵۲، صمجموعۀ الواح." (گوش هوش فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوی
بنابراين بايد تمام وجود روح خالص شد تا قابليت استماع کالم الهی را داشت که 

صغاء توان گفت اليق ا قوّۀ سامعه تبديل شود میاگر قوّۀ روح بتمامها به "فرمود، 
 مرتفع واّال اين اذان آلوده اليق اصغا نبوده و ٰىاين نداء است که از افق اعل

بنابر اين بصر )  ۱۲۰، صمجموعۀ اشراقات، ورق سوم، کلمات فردوسيه( ."نيست
 را نيز اگر سمع.  را بايد از خداوند گرفت تا بتوان قدرت پروردگار را مشاهده کرد

خوشا .   از شجر شنيداز حق کسب کنيم همان را خواهيم شنيد که حضرت موسٰى
به حال کسی که ندای الهی را شنيد و وای به کسی که از آن ممنوع و محروم 

راه را نشان )  ۱۱۳، صدريای دانش(  حضرتش در لوح احمد فارسی ۲۷.گشت
لّيّات انوار النهايات از ای احمد ديده را پاک و مقدّس نما تا تج"داده است، 

جميع جهات مالحظه نمايی و گوش را از تقليد منزّه کن تا نغمات عندليب 
 ."وحدت و توحيد را از افنان باقی انسانی بشنوی

الها کريما رحيما اين است بصر من أمام "بنابراين بايد به خود حضرتش گفت، 
نمايد ای  ست و عرض میطلبد آنچه را که سزاوار بخشش تو ا وجه تو و از تو می

طلبم مرا محروم مفرمايی و اين  خدا، مرا از برای مشاهده خلق نمودی، از تو می
کند مرا از برای اصغا از عدم به وجود آوردی، ای  است سمع من و عرض می

 )۳۶۴، صادعيۀ حضرت محبوب." (کريم، مرا از اصغا محروم مفرما
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 شهادت در سبيل او
يم و جز او را نخواستيم و جز به ذکرش لسان نگشوديم چون راضی به رضايش شد

و جز به خاطر او حرکت و سکون را اختيار نکرديم، ما را به اهداء خون خود در 
کند تا در قباب عظمت که ورای سرادق عزّت است هميشه با او  سبيلش دعوت می

کنند،   می را بيانهالّل سبيل باشيم و به اين ترتيب مقام رفيع شهادت و شهدای فی
حُسن روح و قدر آن مخصوص آن است "زيرا، ."  استشهد فی سبيلی راضيًا عنّی"

و البتّه اگر در درگاه دوست قبول شود، محبوب " که در راه دوست انفاق شود
." مبارک نفسی که انفاق نمايد و دوست قبول فرمايد"نتيجه است،  است واّال بی

 )۲ ض، باب ، رديف۴، جمائده(
کند، پس چه بهتر که در کمال تسليم و   هر حال موت جميع را اخذ میچه که به

  حضرتش از خداوند ۲۸.رضا در راه خدا جان نثار شود و رضای او حاصل گردد
عباد خود را مؤيّد فرمايد بر دو امر بزرگ بعد از عرفان ذات مقدّس و "طلبد که  می

طرات دمی که در سبيلش بر  نازل شود؛ قهالّلعبراتی که از خشية: استقامت بر آن
حال، شهادت ."  العرش مقبول بوده و هست اين دو امر الزال لدی.  خاک ريزد

و چون ثانی نهی " لذا بايد امر ديگری جايگزين آن شود، ۲۹دهد، هميشه دست نمی
، همائد." (شد، ثالثی بر مقامش نشست و آن انفاق عمر است در سبيل شناسايی او

 )۲، رديف ش، باب۴ج
لبتّه اگر کسی در حال ايقان به خدا به مرگ طبيعی بميرد، و کسی که ارادۀ خود ا

 هالّلمَن مات و کان موقناً ب"را در ارادۀ الهی فانی سازد نيز، شهيد محسوب است، 
هر نفسی "و نيز، )  همان مأخذ." (ربّه و عارفاً نفسه و مقبًال اليه انّه قد مات شهيداً

 ناظر باشد، يعنی ملعب ظنون و اوهام خود واقع هالّلعنداز ما عنده بگذرد و بما 
نشود و به ارادۀ حضرت يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد متمسّک، او از شهدا 

کل  )۴۰، ص۸، جمائده." (محسوب، ولو يمشی و يأ
 صبر عالمت حبّ است

شود، بلکه انواع و اقسام باليا و  در سبيل خدا فقط شهادت نيست که حاصل می
شود که صبر بر آنها عالمت حّب انسان به خدايش  نيز هست که نازل میقضايا 
 و البتّه احبّاء يقين " ی و اإلصطبار فی بالئیبر فی قضائعالمة الحبّ الصّ"است، 
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آنچه از برای آن نفس بهتر است هالّلشود بر نفسی من عند وارد نمی"دارند که،   االّ 
لهذا به )  ۲۸۹، ص۳، جئالی حکمتل" (از آنچه خلق شده مابين سموات و ارض،

آنها نسبت به حق بيشتر و بيشتر می کمال شوق باليا را می   ۳۰.شود پذيرند و حّب 
از آن گذشته بال مخصوص اولياء الهی است؛ مقرّبين کسانی هستند که بال را 

طلبند که گناهکار طالب  نردبانی جهت عروج قرار دادند؛ آنها آنچنان بال را می
المحبّ الصّادق يرجو البال کرجاء العاصی "ان از ساحت يزدان است، عفو و غفر
به انوار معرفت منوّر شد و از ذکر و ثنا و "بعد از آن که قلب آنها ."  الی المغفرة

محبّت و مودّت حق جلّ جالله پر گشت، ديگر محلّ باقی نه تا احزان عالم و 
 )۱۹۴، ص۶، جٰىآثار قلم اعل." ( و يا داخل گرددکدورات نازله در آن وارد شود

دانند جميع باليا به مقتضيات حکمت  اولياء حق بال را به جان طالبند، چه که می
   ۳۱.تر است الهی است، پس از جان محبوب

در هر دم بايد صد "البتّه اين کأس پرحالوت نصيب عاشقان است نه عاقالن، 
ا حبّاً بحضرت کبريا شکرانه نمود که مورد بال در سبيل هدی شديد و معرض جف

خبر ولی عاشقان از نشئۀ اين باده  عاقالن از حالوت اين کأس بی.  گرديديد
هر ديدۀ بينا که روی آن دلبر رعنا ديد آشفته گرديد، .  سرمست و پُرطرب

جانفشانی نمود؛ و هر گوش شنوا که آن نغمۀ ربّانی بشنيد مستمع از فرط طرب 
سراج الهی بال و پر بسوزد و سمندر حبّ در جانبازی فرمود؛ پروانۀ عشق حول 

آتش عشق برافروزد؛ مرغ بيگانه را از حرارت اين آتش بهره و نصيب نه و طير 
 )۱۷۱، صالّنور بشارة..." (ترابی را در اين دريای الهی خوض و شنايی نيست 

 فقر و غنا
ش بايد نه بايد به نعمت ظاهره شاد بود، و نه از ذلّت ظاهره محزون؛ نه به فقر

اندوهی به دل راه داد و نه به غنای ظاهری دل خوش داشت، که هر دو زائل گردد 
و إن يمسّک الفقر ... إن أصابَتک نعمةٌ التفرح بها "و ديگری بر جايش نشيند، 

 نعمتی است بزرگ، نبايد حقيرش شمرد زيرا که هالّل امّا، فقر از ماسوی."  التحزن
ود را نشان دهد و غنای الهی انسان را به او متّکی  روی خهالّلدر غايت آن غنای ب

از آن گذشته، خداوند فقير را دوست دارد و با او همنشين و مجالس .  سازد می
   ۳۲.است
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صبر بر فقر به مراتب بر شکر ثروت مزيت دارد، امّا شکر بر فقر به مراتب از صبر 
   ۳۳.از همه بهتر غنی منفق است.  بر فقر بهتر است

  البتّه کسانی ۳۴. عطا، فقر و غنا به ارادۀ حق است و آن نيز مبتنی بر حکمتاخذ و
 .نمايند که مقرّب درگاه کبريا هستند، جميع امور را به او تفويض می

توان ثروت و غنا را مالک شد،  بنابراين قلب را بايد از حّب دنيا طاهر ساخت؛ می
الدّنيا هی غفلتکم عن "چه که .  مشروط بر آن که ما را از حّب مولی باز ندارد

 انّها هالّلکلّما يمنعکم اليوم عن حّب ... موجدک و اشتغالکم بما سويه و اآلخرة 
امّا اگر کسی غنا را مالک شود ."  لهی الدّنيا أن اجتنبوا منها لتکوننّ من المفلحين

 که در و اين غنا او را از حق باز ندارد، ابدًا منعی بر آن نيست، چه که تمام آنچه
   ۳۵. ال غير،آسمانها و زمين آفريده شده برای بندگان مؤمن و موحّد است

امّا خداوند مايل است که ما به جای طلب ثروت و غنا و توجّه به دنيا، به ياد سفر 
چه که انسان وقتی .  ای برای آن عالم فراهم کنيم روحانی خويش باشيم و توشه

وقتی در عالم رحم عازم اين .  دارک ببيندعازم سفری است، بايد برای آن سفر ت
 ۀ نه حاال که عازم مرحلپرداختيم، بايست به تدارک ثروت و غنا می دنيا بوديم، می
   ۳۶.بعدی هستيم

پس بايد مال را، که از آن ما نيست و به صرف فضل و کرم الهی عنايت شده، به 
 و خزائن فساد ناپذيرش فقرا انفاق کنيم، تا خداوند در آسمان از کنوز فناناپذيرش

أنفق مالی علی فقرائی لتُنفَقَ فی السماء من کنوز عّز "به ما عنايت فرمايد، 
بايد از خود گذشت و به ديگران پرداخت و مساوات را بل مواسات را ."  التفنی

 را از آنچه حق جلّ جالله به او هالّلمساوات آن که انسان عباد"مدّ نظر داشت، 
اين مقام .  وم ننمايد؛ خود متنعّم و مثل خود را هم متنعّم نمايدعنايت فرموده محر

برند و از بحر فضل نصيب و  بسيار محبوب است، چه که کلّ از نعمت قسمت می
الحقيقه اين مقام فوق مقام است  دهند، فی آنان که سايرين را بر خود ترجيح می

 )۳۹۹، ص محبوبۀادعي / ۲۵۶، ص۳، جامر و خلق..." (
 ساختن محيط برای تجلّی خداوندمهيّا 

) ۳۰۸، ص۱، جمکاتيب." (گاه فيوضات ملکوت نمود عالم ناسوت را بايد جلوه"
 بايد از هر چيزی پيراسته شود تا محل استوای  "الوجود عرشی هيکل"چه که 
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ها   است، آسمانی اجزاء طبيعت مظهر اسم خالّق الههر يک از . خداوند گردد
ها   است، بايد به ديدۀ پاکيزه در آن نگريست و ستارههای بزرگی خداوند نشانه

در   )۲۵۲، صمجموعۀ الواح. (گواه راستی اويند، به اين راستی بايد گواهی داد
از علّو جود "کلّيّۀ اشياء تجلّی خداوند وجود دارد، بايد به آن احترام گذاشت، 

د را وديعه بحت و سموّ کرمِ صرف در کلّ شیء عمّا يشهد و يری آيۀ عرفان خو
گذارده تا هيچ شیء از عرفان حضرتش علی مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آيه 

 )۲۱۳، ص۲، جپيام آسمانی( ."مرآت جمال اوست در آفرينش
فرمايند که خدايا هيچ شيئی نيست مگر آن که  ه در مناجاتی میحضرت بهاءالّل

قسم به عزّت تو، ای .  ندک شناساند و ذکر می آيات و ظهورات و شئونات تو را می
کنم مرا به علّو و ارتفاع و سمّو و بلندی مرتبۀ  خدا، هر زمان که به آسمان نگاه می

کنم ظهورات قدرت و بروزات نعمت تو  سازد و چون به زمين نگاه می تو متذکّر می
نگرم در بارۀ عظمت و اقتدار و سلطنت و  شناساند و هر زمان که به دريا می را می
های نصرت و عزّت تو  نگرم پرچم ها می گويد و هرگاه به کوه يی تو سخن میکبريا

   ۳۷.دهد را به من نشان می
آنچه در "اند،  نيز به اين نکته صريحًا اشاره کرده) ۷۵ص(در ايقان شريف 

 بروز صفات و اسمای الهی هستند، چنانچه در هر ها و زمين است محاّل آسمان
يقی ظاهر و هويدا است که گويا بدون ظهور آن تجلّی ذرّه آثار تجلّی آن شمس حق

 ."در عالم مُلکی هيچ شيئی به خلعت هستی مفتخر نيايد و به وجود مشرّف نشود
توان گفت که هيکل وجود، يعنی محيط زندگی ابناء بشر را بايد به  بنابراين می

انی ها پيراست تا محلّ استوای ذات الهی و تجلّی مظهر سبح نحوی از آلودگی
اين استقرار و استوای جمال رحمانی که در کلمات مکنونه ذکر شده در .  گردد

 :بيان حضرت عبدالبهاء متجلّی است
  ای ياران حقيقی و مشتاقان جمال الهی چون حّی قيّوم به جميع هالّلهو

اسماء و صفات و کماالت و شئون بر ماکان و مايکون تجلّی فرمود و 
نيّر المکان متجلی نمود، جوش و خروش در ذّرات مطلع امکان را به انوار 

کائنات افتاد، نيسان رحمت فيضان نمود و پرتو آفتاب درخشيد و نسيم 
 ها رسيد؛ دلها بطپيد و جانها برميد،  صهبا بوزيد و ندای الهی به گوش
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ها بسوخت و روی يار مهربان جلوه نمود؛ قلوب  ها برافروخت و پرده رخ
زد و چشم مشتاقان از سرور گريان شد؛ گلشن توحيد عاشقان شعلۀ سوزان ب

تزيين يافت و گلزار تجريد آراسته گشت؛ جشن فيوضات ترتيب يافت و بزم 
الرّحمن "الست آماده گشت؛ سرير سلطنت الهيّه استقرار جُست و 

 .محقّق گشت" العرش استوی علی
پس، اعظم تجلّی جمال قدم در اين بزم اتّم در هيکل ميثاق جلوه 
فرمود و بر آفاق اشراق نمود؛ مطرب الهی اوتار مثالث و مثانی به دست 

 :گرفت و به آهنگ پارسی اين ترانه آغاز کرد
اين عهد الست است اين، اين پيمانه به دست است اين، بازار شکست 

ميثاق وفاق است اين، پيمان و طالق است  است اين، از يوسف رحمانی
مت يزدانی اين عهد قديم است اين، اين، آفات نعاق است اين، از رح

 اين سرّ قويم است اين، اين امر عظيم است اين، از طلعت ابهائی
 )۴۱۳، ص۱، جمکاتيب عبدالبهاء(ع  روحی ألحبّائه الفداء ع

 و ءامّا اين که چگونه بايد اين هيکل وجود را منزّه و مطهّر داشت تا قابل استوا
 :ر ذکر شده استاستقرار مظهر الهی گردد، در ساير آثا

، حضرت "دو ندای فالح و نجاح" در لوح – معامله با عالم جسمانی ۀنحو: اوّل
چون نظر در انتظام ممالک و مدن و قری و زينت "اند که،  عبدالبهاء اشاره فرموده

دلربا و لطافت آالء و نظافت ادوات و سهولت سير و سفر و توسيع معلومات عالم 
مشروعات جسيمه و اکتشافات علميه و فنّيه نمايی طبيعت و مخترعات عظيمه و 

گويی که مدنيت سبب سعادت و ترقّی عالم بشری است و چون نظر در اختراعات 
آالت هالک جهنّمی و ايجاد قوای هادمه و اکتشافات ادوات ناريه که قاطع ريشۀ 

عنان  حيات است نمايی واضح و مشهود گردد که مدنيت با توحش توأم و هم
گر آن که مدنيت جسمانيه مؤيّد به هدايت ربّانيه و سنوحات رحمانيه و است؛ م

اخالق الهيّه گردد و منضم به شئونات روحانی و کماالت ملکوتی و فيوضات 
 )۳۰۸، ص۱، جمکاتيب عبدالبهاء." (الهوتی شود

 عرصۀ وجود نبايد محلّ جنبۀ –نهی از جنگ و جدال در عرصۀ وجود : دوم
 وانيۀ انسان گردد؛ بلکه بايد علويت فطريۀ او مجال ظهور و حيوانيه و نقائص شه
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انسان دو جنبه دارد؛ يکی علويت "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء می.  بروز يابد
اگر در .  فطريه و کماالت عقليه و ديگری سفليت حيوانيه و نقائص شهوانيه
 کنيد و از ممالک و اقاليم آفاق سير نماييد از جهتی آثار خراب و دمار مشاهده

امّا خراب و ويرانی آثار جدال و نزاع .  جهتی مآثر مدنيت و عمار مالحظه فرماييد
همان، ..." (و قتال است ولی عمار و آبادی نتائج انوار فضائل و الفت و وفاق 

 )۳۱۳ص
چون انسان " به بيان حضرت عبدالبهاء، –تنزيه و تقديس و نظافت ظاهره : سوم

در جميع مراتب ... اهر گردد مظهر تجلّی نور باهر شود در جميع مراتب پاک و ط
تنزيه و تقديس و پاکی و لطافت سبب علويت عالم انسانی و ترّقی حقائق امکانی 

همان، ." (است؛ حتّی در عالم جسمانی نيز نظافت سبب حصول روحانيت است
 )۳۲۴ص

الرّحمن  در لوحی خطاب به يکی از اماءهالّل حضرت بهاء– نظافت منزل :چهارم
اند و از آن  اش وارد خانۀ او شده فرمايند که در غياب او و غفلتش از خانه می

گاه می رائحۀ تقديس استشمام نکرده سپس کلّيۀ نفوس را .  کنند اند و حال او را آ
هايشان از آنچه که موجب  دهند که به نظافت منازل و تطهير لباس مخاطب قرار می

فرمايند در جميع احوال طالب لطافت   و سپس می. کراهت خداوند است بپردازند
   ۳۸.هستند

از آن گذشته فردی که به لطافت و نظافت ظاهره متمسّک نباشد، اعمالش هدر 
کردن به او اکراه خواهند داشت، دعايش به ساحت  رود، اهل فردوس از نگاه می

   ۳۹.کنند خداوند صعود نخواهد کرد، مأل اعلی از او اجتناب می
اين عالم "فرمايند،   حضرت عبدالبهاء می– روشنی بخشيدن به طبيعت :مپنج

اش به چه چيز است؟  به اين  روشنايی.  طبيعت تاريک است بايد آن را روشن کرد
های بيهوده انبات نموده،  که زمينی که به اقتضای طبيعت خار بيرون آورده، علف
های بابرکت که رزق  د و دانهآن را شخم کنيم و تربيت نماييم تا گلهای معطّر بروي

انسانی است برويد؛ اين جنگلهايی که به حال طبيعی و ظلمانی است، فيض و 
 نماييم؛ جنگل بود  ثمر را بارور می های بی کنيم، درخت برکت ندارد، تربيت می
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نماييم؛ اوّل ظلمانی بود چون بوستان شد،  کنيم؛ درهم بود منتظم می بوستان می
 )۲۸۸–۲۸۴، صص۲، جخطابات مبارکه..." (نورانی گشت

 هر نفسی امروز به مثل اين عالم خلق شده و –کردن ديگران  نهی از محزون: مشش
قتل انسان مانند تخريب بنايی است که .  شود لذا حکم عالَم بر او اطالق می

نيز قتل يک نفس معادل ) ۳۶سورۀ مائده، آيۀ (  در قرآن ۴۰.خداوند ساخته است
بخشيدن به کّليّۀ نفوس محسوب   و احياء يک نفر بمنزلۀ زندگیقتل جميع نفوس

لذا اگر انسان بدون فراش بخوابد، پای برهنه راه برود و در بيابانها به .  شده است
   ۴۱.ناله و گريه بپردازد بهتر از آن است که شخص مؤمنی را محزون نمايد

جمال .  اند بساط آمدهاکنون تجلّی الهی صورت گرفته و جميع کائنات به فرح و ان
امروز جذب کلمۀ الهی عالم را اخذ "فرمايند،  مبارک به اين نکته تصريح می

گويد ای  آب می.  نموده؛ جميع اشياء به کمال فرح و انبساط به ذکر و ثنا مشغول
جبال .  خاک بيا ذکرهای عالم را بگذاريم و به ثنای مالک قدم مشغول شويم

 روز تغنّی و ترنّم است، چه که مقصود غيب و شهود بر گويد، ای اشجار، امروز می
.  نيکوست وقت ما و نيکوست روز ما و نيکوست حال ما.  کرسی ظهور مستوی

فضل محبوب عالميان احاطه نموده، انوار آفتاب شفقت تابيده، دريای رحمت 
  افضل است از قرون و اعصارهالّليک آِن اين يوم عند.  موّاج و نور بخشش مُشرق

امروز آفتاب به لک الحمد يا سيّد العالم ناطق و آسمان به لک الثّناء يا مالک ... 
 )۲۴۵، ص۳، جلئالی حکمت." (األسماء متکلّم
  نزول و ظهور الهی کنيمۀقلب را آماد

؛ جميع آنچه که در "فؤادک منزلی قدّسه لنزولی"قلب محلّ و منزل خداوند است، 
است، مگر قلوب که محلّ نزول تجلّی الهی آسمانها و زمين است برای انسان 

اين منزل را بايد حفظ کرد، نبايد به ديگری واگذاشت، نبايد در آن تصرّف .  است
خانه در آن وارد شد؛ نبايد به امر ديگری مشغولش  کرد، نبايد بی اذن صاحب

اند آن است که در روضۀ قلب گل عشق بکاريم  تنها اجازتی که به ما داده.  ساخت
نبايد .  دل مانند شمعی است که برافروختۀ دست قدرت الهی است.  الغيرو 

گذاشت بادهای نفس و هوی که مخالف روشنی شمع است، به هبوب آيد و شمع 
 .را خاموش کند
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ای است که بايد آن را صيقل داد تا انوار الهی در آن  به عبارت ديگر، قلب ما آينه
ی به صورت تجلّی جمال او است در آينۀ   در واقع نزول جمال اله۴۲.تجلّی کند

 و شرط ۴۳"نکوثر بيان رحٰم"خواهد و آن  تقديس و تطهير قلب وسيله می.  قلوب
کردن قلب از نقوش پيشين است، يعنی از هر آنچه ديده و شنيده و  تجلّی الهی پاک
   ۴۴.ادراک نموده

حمانی است و مقّر استواء ر"يکی از دالئل عدم تجلّی الهی در قلب، قلبی که 
رغم   ٰىمشغول بودنش به امور ديگر است، لذا از خداوند، عل" عرش تجلّی ربّانی

   ۴۵.ماند نزديکی حضرتش، محروم و محجوب می
انسان از خود غافل شود که  بسا می"امّا غفلت انسان سبب غفلت حق نيست، 

ر و  حق الزال محيط و اشراق تجلّی شمس مجلّی ظاهۀعلميّ ۀاست ولکن احاط
لذا، البتّه او اقرب بوده و خواهد بود؛ چه که او عالم و ناظر و محيط و .  مشهود

 )۱۲۳، صمنتخباتی از آثار." (انسان غافل و از اسرار ما خُلِق فيه محجوب
القدس، بايد سراج طلب را در قلب برافروخت،  بنابراين برای کسب تأييد روح
 علم و يقين همۀ ارکان وجود را روشن وزد و انوار نسيم محبّت از شطر احديّه می

شود و  کند، قلب و نفس و روح به صُور معرفت از خواب غفلت بيدار می می
دارد و انسان خود را  عنايات و تأييدات روح قدسی الهی حيات تازه مبذول می

   ۴۶.بيند صاحب قلب و فؤاد تازه می
رسد، ارتباط  يد میآيد، تأي چون قلب پاک شد، شرط خدمت و عبوديت فراهم می

ماند، کالم  شود، هيکل امر محفوظ می گردد، نصرت حاصل می متقابل قويم می
   ۴۷.شود شود، قلوب نفوس به اذن الهی فتح می نافذ می

خواهد، او را زينتی بايد و لباسی، بايد کوشيد تا به اوج  قلب زنده است، روح می
و اقرار بأنّه يفعل ما يشاء و يحکم  است و زينت اهالّلروحِ قلب معرفة"کمال برسد؛ 

 )۱۶۲، صاقتدارات..." ( و کمال آن استقامت هالّل مايريد و ثوب آن تقوی
  قلب ۴۸اش را نبايد به دست سارقين سپرد؛ قلب خزينۀ الهی است، لئالی مکنونه

 مشکاة قلب محلّ سراج روح ۴۹ای است که نبايد آن را از جريان باز داشت؛ چشمه
 بايد حجاب را از چشم قلب برداشت تا جمال دوست ۵۰فظش نمود؛است، بايد ح

 حجاب ديد، چه که بر خالف هميشه، محبوب طالب حبيبان گشته و معشوق  را بی
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 و تجلّی ۵۲خواهد،  ادراک اسرار الهی قلب پاک می۵۱جويای عاشقان شده؛
 سبحات اشراقات شمس علم و عرفان الهی مستلزم قلبی فارغ از ظنونات متعلّقه به

 حق را به چشم دل بايد آنگونه ديد که در اثبات وجودش به دليل و ۵۳جالل است؛
 امتياز انسان از حيوان به حيات قلب است نه حيات جسد، چه ۵۴برهان نياز نباشد؛

   ۵۵.که اين حيات را موت درنيابد و اين بقا را فنا اخذ نکند
 معراج انسان

شود که به آسمان الهی عروج کند،   میچون آمادگی حاصل شد، از انسان دعوت
تا به نوشيدن شربت وصال با محبوب نائل آيد، يعنی به مقصود از آفرينش خويش 

  البتّه مقصود از آسمان، جهت علّو و ۵۶.برسد و در جنّت و بهشت برين وارد شود
  آن سمائی که حضرت رسول به سوی او عروج ۵۷.بلندی است و منتهی مقام اشياء

 اين ۵۸الم خدايش را شنيد امّا خودش را نديد، اينک بسيار نزديک آمده؛کرد، ک
 پس بايد به روح نور ۵۹همان آسمانی است که حضرت مسيح به آن صعود نمود؛

که در مخزن فؤاد است عروج نمود، و به سوی خداوند صعود کرد بدون آن که 
ن شود حقّ معراج نفس انسان از آن خبر شود يا جسم و جسد آگاهی يابد؛ اگر چني

 و تشرّف به ٰى و افق ابهٰىواقع معراج جز عروج به ملکوت اعل در ۶۰ادا شده است؛
حضور پروردگار و استماع ندای او و اطّالع بر اسرار کلمۀ عليا و بلوغ به سدرۀ 

توان افق ديد را بلند نمود، به پر انقطاع پرواز کرد، نظر از نهر    می۶۱.منتهی نيست
   ۶۲. بحر ناظر شد، از ناسوت گذشت و بر فراز ملکوت مقر گزيدبرداشت و به

 قلّت فرصت 
گذرد  شود؛ قرنها می گذرد و انسان به هوای نفس و به راحت يومی قانع می ايّام می

رود؛ به  رسد و نَفَس پاکی به ساحت قدس الهی نمی و عمر گرانمايه به انتهی می
ماند  شود، و انسان غافل می ظر میسلطنِت زودگذر فانی از جبروت باقی صرف ن

اند و  انسانها خواب مانده.  آيند که جميع نفوس در خيمۀ يکرنگ تراب در می
بايد برخاست و ديده گشود، ".  اّن الشّمس ارتفعت فی وسط الزّوال"غافل از آن 

چه شبها که رفت و چه روزها که .  "باشد که انوار جمال الهی بر انسان بتابد
ها که به آخر رسيد و چه ساعتها که به انتهی آمد و جز به  ه وقتدرگذشت و چ

 سعی نماييد تا اين چند نفسی که باقی مانده .  اشتغال دنيای فانی نفسی برنيامد
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فانوس روشن و  شمع باقی بی.  عمرها از دست رَوَد و امور از شست.  باطل نشود
پروا بشتابيد و بر آتش   بیای پروانگان. منير گشته و تمام حجبات فانی را سوخته

." رقيب نزد محبوب دويد  دل و جان بِر معشوق بياييد و بی زنيد و ای عاشقان بی
 )۳۱، صدريای دانش(

خوف از آن بايد داشت که آنچه امروز فوت شود به ممّر دهور و اعصار جبران آن 
 نخواهيد  آنچه فوت شود ابداً بر تدارک آن قادر نبوده وهالّللعمر"ممکن نباشد، 

  )۱۶۲، ص۶، جٰىآثار قلم اعل." (بود
 گاه اسماء و صفات الهی جلوهانسان 

ازليت و احديّت خداوندی، نه آن است که در خور حضرت حق باشد، بلکه به 
ازليّتی ابداعی "فضل حضرتش ابداع شده تا انسان آن را چون قميصی به بر کند، 

ماء مانند ثوبی هستند که حضرت ؛ جميع اس"أبدعتُها لک فاجعلها رداءً لهيکلک
سازد و از هرکس هم بخواهد بازپس  حق هر کس را که بخواهد به آن مزيّن می

 و يحيی را ۶۴ همانطور که ميرزا منير کاشی را کسوت اسم اعظم پوشاند۶۳گيرد، می
   ۶۵.کسوت ازل داد؛ اوّلی قدر بشناخت و دومی غَرّه شد و آن را از دست بداد

اند که برای آنها  اينها اسماء الهی.   اسم ربوبيت و الوهيت استحضرتش اعظم از
   ۶۶.مظاهری در بين خلق آفريده و خود مقدّس و منزّه از آنها است

؛ نفوسی که اين شايستگی را کسب  امّا، هر نفسی اليق اسماء و صفات الهی نيست
 مشهود است آنچه موجود و"کنند ذکر و ثنا به ايشان راجع و سزاوار، چه که  می

    ۶۷."ايشان را از توجّه منع ننمود و از اقبال باز نداشت
توان نبی بود، رسول شد، امام گشت، ولی و وصی شد؛ انسان دارای عظمتی  می

تواند به جميع اين مقامات برسد، چه که نبی کسی است که نبأ الهی  است که می
الت الهی را ابالغ کند؛ را بشنود و به او ايمان آوَرَد؛ رسول کسی است که رسا

 فائز گردد؛ ولی کسی است هالّل امام کسی است که اَمام وجه حق بايستد و به ايّام
که در حصن واليتش داخل گردد و از غير او منقطع شود؛ وصی کسی است که 

   ۶۸.خودش و بندگان خدا را به محبّت و ذکر و ثنای الهی وصيت کند
  يا ۶۹ که به آنها امر نشد به آدم سجده کنند؟توان در زمرۀ نفوسی بود آيا نمی

 صدهزار بحر "کسانی که از غيب بقاء طالع شوند و به غيب بقاء راجع گردند که 
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عظمت در قلب منيرشان موّاج و از لبهايشان اثر تشنگی ظاهر و هزار هزار انهار 
 دفتر ،سفينۀ عرفان(؟ "قدس در دلشان جاری، ولکن در ظاهر اثری از آن مشهود نه

شوند که جز در  يا از جمله کسانی که به عنايت حق خلق بديع می)  ۱۷فحۀ ، ص۸
گردند و احدی نتواند آنها را منع کند و کسانی  ظلّ رحمت پروردگار مستقّر نمی

هستند که خرّمی و نورانيت ربّانی از سيمای آنها باهر و از قلوبشان ذکر اسم عزيز 
   ۷۰خداوند ظاهر؟

  الهی به علّت ضعف نفوسلزوم حفظ حبّ
چون انسان در اين سفر به اوج عظمت نائل آمد، بايد که اوّالً بداند آنچه که 

 چه که ۷۱خدايش بدو فرموده مطابق لحن و قول انسان است، نه لحن و قول الهی؛
آنچه در خزائن سّر الهی مکنون است، نظر به لطفی که با بندگان دارد، مخفی و 

ا نه عقول طاقت او را دارند و نه قلوب وسعت و گنجايشی که ماند؛ زير مکنون می
اگر کالمی از علم الهی ظاهر شود، کلّ نفوس مضطرب .  او را در خود جای دهند

 امّا چون فضل ۷۲گردند و ارکان جميع اشياء منعدم شود، اَقدام بلغزد و دلها بلرزد؛
همه به ظهور الهی کند تا  حق محيط است، علم ديگری را بر اهل ارض عرضه می

  خداوند را علوم ديگری نيز هست که قادر نيست حرفی از آن را ۷۳.يقين نمايند
   ۷۴.ذکر کند چه که احدی استطاعت شنيدن آن را ندارد

ثانياً بايد بداند که چون عقول طاقت ندارند، هر سرّی را نتوان برای همگان فاش 
توانند تحمّل نمايند، سعی  وس نمیچون نف.  نمود، و هر کالمی را نتوان باز گفت

خواهند نمود او را از حّب الهی باز دارند و به راه خود بکشند، از نور دور کنند و 
  هر نفسی که به طريقی سعی نمايد حبّ الهی را از قلب ما ۷۵.به ظلمت بکشانند

بزدايد، شيطانی است در هيکل انسان؛ پس بايد از او احتراز نمود و به حق پناه 
  ۷۶.ردب

کند و اسرار را افشا  بايد به رحمت الهی ناظر بود که با بندگانش مدارا می
داند اگر پرده از کالم الهی بردارد، زمين و آسمان بشکافد،  نمايد، چه که می نمی
  و اين نظر به ضعف ۷۷.پاره شود و بندگان به مقر قهر الهی راجع شوند ها پاره سينه

م به آفتاب صبح معانی که لسان الهی به شأن و قس"فرمايد،  می.  نفوس است
 اند؛ واالّ بابی از  فرمايد چه که اکثری از ناس به بلوغ نرسيده اندازۀ ناس تکلّم می
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فرمود که کلّ مَن فی السّموات و األرض به افاضۀ  علم بر وجه عباد مفتوح می
مستقرّ قلميّۀ او از علم ماسوی خود را غنی مشاهده نموده بر أعراض سکون 

شدند و نظر به عدم استعداد ناس جواهر علم ربّانی و اسرار حکمت صمدانی  می
در سماء مشيت الهی محفوظ و مستور مانده تا حين حرفی از آن نازل نشده؛ و 

، ۷، جهمائد." (بعد، األمُر بيده يفعل ما يشاء و ال يُسئُل عمّا شاء و هو العليم الخبير
 )۹ص

 لزوم حفظ وحدت و اّتحاد
با همۀ عظمت مقام، انسان بايد واقف باشد که از خاک آفريده شده و بايد که بر 

هل عرفتم لم خلقناکم من "احدی فخر نفروشد، مباهات نکند، خود را برتر نداند، 
؛ جميع بندگان در کمال وحدت و يگانگی "تراٍب واحد لئالّ يفتخَر أحدٌ علی احدٍ

ده شوند، هيکلی يگانه گردند، چه که باشند، آنچنان که چون شخصی واحد مشاه
   ۷۸.او اين چنين دوست دارد

 بوده و هست، و ديگر در هالّل اوّل در دين است که سبب نصرت امرۀاتّحاد در رتب
قول است، چه که عدم اّتحاد در قول سبب اختالف است و محروميت سايرين از 

اتّحاد مقام است معرفت حضرت ذوالجالل، و ديگر اتّحاد اعمال است، و ديگر 
برتری و بهتری که به ميان آمد عالم "که سبب ارتفاع امر است مابين عباد، چه که 

نفوسی که از "خواهد که،  خدا از بندگانش می."  خراب و ويران مشاهده گشت
 ناظرند بايد خود را در يک صُقع و يک اند و به افق اعلٰى ن آشاميدهبحر بيان رحٰم

گر اين فقره ثابت شود و به حول و قوّۀ  الهی محقّق گردد، ا.  مقام مشاهده کنند
و ديگر اتّحاد نفوس و اموال است که منبع فرح و ."  ديده شودعالم جنّت ابهٰى

، طبع مصر،  محبوبیۀادع. ( که به کلّ نفوس راجع استسرور و بهجت است
  )۴۰۰–۳۸۸صص

 پايان سفری بی
حراز دو شرط اساسی و اطّالع از سفری که انسان به عنايت حضرت باری و با ا

کند؛ آنگاه که، در اثر  کند، از مراحل متعدّده عبور می علّت خلقتش شروع می
دارد، و  کند، خدايش او را متذکّر می اندکی غفلت، از صراط مستقيم عدول می

 بيند و گويی از ادامۀ  اندازد و حقارت خويش را می آنگاه که نگاهی به خود می
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گردد و  شود، خدايش کنوز مکنونه در وجودش را به او يادآور می سفر نوميد می
بخشد تا سفرش را ناتمام نگذارد؛ زمانی که در اين سوی و  اميدی جديد به او می

های دنيا  اش به فريبندگی راهی که در آن در حال حرکت است، ديده آن سوی شاه
ای گوارايی را به او يادآور ه نمايد، خدايش ميوه افتد و قصد تمتّع از آنها را می می
 است و بايد که سفر را ادامه دهد تا  شود که در جنّت ابهی برايش مقدّر کرده می

ای سماوی به حرکت در سطح زمين بسنده  به آن فواکه برسد؛ زمانی که چون پرنده
در طول سفر، بارها .  کند کند، او را به ادامۀ سفر در بلندای آسمان دعوت می می

کند و  شود؛ بعضی را احقر از خود مشاهده می ، با ديگر سالکان مواجه میو بارها
اش آنها  دارد که در عظمت خدايی خواهد که فخر بفروشد؛ خدايش متذکّر می می

کند؛ زمانی که به اجرای  شود و او را از فخر فروختن منع می را نيز رهنمون می
دارد که اگر  او را بر حذر میکند؛  حکمی به اميد جنّات ال عِدل لها مبادرت می

نهايتًا در عالم .  برای حّب محبوبش نباشد، اجرای حکمش ارزشی ندارد
رساند که بايد آنهمه انذارات و هدايات را با خون  عنصری، سفر را به جايی می

خويش بنويسد، در اعماق جانش جای دهد، تا بتواند اين سفری را که در عالم 
پايان در عوالم روح ادامه دهد و بداند که چون  بیاجسام شروع کرد در سيری 

هايی که کسب کرده است  جسم را واگذاشت، با آنچه که اندوخته است و توانايی
تواند بی همراهی جسم، در آسمان روح پروازی هر چه بلندتر داشته باشد و  می

بيند که هرگزش امکان وصول به آن نيست،  چون کمال مطلق را در خدايش می
 .األبد به سوی کمال ادامه خواهد داد ی را که از نقص شروع کرد، الیسفر

 ختم کالم 
خداوند با اين کلمات مکنونه روائح قدس را به سوی بشر فرستاد و کالم را تمام 
کرد و نعمت را کامل فرمود و البتّه برای انسان همان را خواست که برای خويش 

ديگر تا همّت .  درگاهش را شاکرخواست، پس بايد به رضای او راضی بود و 
آيا کالم حق را .  بندگان چه ظاهر نمايد و از مراتب انقطاع چه پديدار شود

سازد که گويی با مداد نور بر لوح روح نوشته است،  آنچنان بر روح خود مؤثّر می
سازد تا به اين وسيله آن را در اعماق  تواند آيا از جوهر فؤاد مدادی می اگر نمی
 حک کند و اگر به هيچيک از اين دو قادر و توانا نيست، پس به خون وجودش 
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خويش شهادت بر حقّانيت حق دهد که مداد احمر که در راه او بر خاک ريخته 
 .شده، از هر امری برتر است

 
  ها و توضيحات يادداشت

 نيز مراجعه ۲۶۶، ص۲، جمنتخبات مکاتيب و نيز ۱۱۵، ص۸، جمکاتيببه . ۱
 .شود
االلباب، مَن ال  قل أن انصفوا يا اولی"فرمايند،  می) ۲۹۴ص (تداراتاقدر . ۲

 رفاه عالم انسانی از بيانيۀ ۳و بيانی نيز در انتهای بخش ." انصاف له ال انسانيّة له
 ..."قل ال انسان االّ باالنصاف"ذکر شده است، 

صنّ اّن األسماء لو يخّل"، ۲۱۱، ص الواح مبارکه طبع مصرۀمجموع، لوح اشرف. ۳
کلّها اإلسم األعظم لو أنت من العارفين  ."أنفسَهم عن حدودات اإلنشاء ليصيرنّ 

قسم به آفتاب معانی که اليوم "، ۱۶۹ الواح طبع مصر، صۀلوح نصير، مجموع. ۴
نات به يقين صادق در ظلّ اين اند که اگر جميع ممک کلّ از او محتجب مانده

د، هر آينه کلّ به خِلَع مبارکۀ يفعل  مبين درآيند و بر حبّش مستقيم گردنۀشجر
کلّ "فرمايند،  و نيز می." مايشاء و يحکم مايريد مخلّع و فائز آيند اليوم لو يخلّصنّ 

 کلّها قميص يفعل ما يشاء فی هالّل األشياء عن حجبات النّفس و الهوی ليلبس
منتخباتی از آثار حضرت ." (ملکوت اإلنشاء ليظهر آية سلطانه فی کلّ شیء

 )۱ ، رديف ت، باب۴، جمائده آسمانی / ۱۸۹، صههاءاللّب
به حجاب نفس خود را محتجب مسازيد، چه که هر نفسی "در لوح نصير نازل، . ۵

 )۱۸۶، ص الواحۀمجموع." (ا کمال صُنعم مشهود آيدرا کامل خلق نمودم ت
  "ليس ألحدٍ أن يستغفر عند احٍد"، ۳۴، بند کتاب اقدس. ۶
 ..."قد حرّم عليکم تقبيل األيادی فی الکتاب"، ۳۴، بند کتاب اقدس. ۷
اّن الّذی قصد الغاية القصوی و الحضور "، ۸۲–۸۱، صص۲، جآثار قلم اعلٰى. ۸

انّه .   أن يتّبع ما أمره القلم األعلٰى من لدن عزيٍز عليمتلقاء وجه مالک الوری له
 أردتم اللّقاء إن... يمعنعکم عن اإلنحناء و اإلنطراح علی قدمی و أقدام غيری 

ه و التکونوا فاحضروا بالرّوح و الرّيحان بآداٍب کانت من سجيّة اإلنسان اتّقوا الّل
 التقبلوا األيادی و التنحنوا حين الورود انّه يأمرکم بالمعروف و ... من الغافلين 
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... قد حرّم عليکم ما ذکرناه ... ليس ألحٍد أن يتذلّلَ عند نفسٍ .  هواآلمر المجيب
اّن السّجود ينبغی لمن ... حرّم عليکم التّقبيل و السّجود و اإلنطراح و اإلنحناء قد 

 ..." اليُعرَف و اليُری
ای و يا جوهری است که دون شما از آن محروم، به لسان  اگر نزد شما کلمه". ۹

اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل، واّال او را .  محبّت و شفقت القاء نماييد
اگر نفسی )  "۱۳۵، صاشراقات..." (يد و در بارۀ  او دعا نماييد نه جفا به او گذار

از ادراک بعضی مراتب عاجز باشد يا نرسيده باشد، بايد به کمال لطف و شفقت 
با او تکلّم نمايند و او را متذکّر کنند مِن دون آن که در خود فضلی و علوّی 

 )۲۲۱، صاقتدارات." (مشاهده نمايند
اگر نفسی لله "، اين بيان مبارک درج است، ۲۱۶، صقتداراتادر کتاب . ۱۰

الحقيقه به حق راجع است چه  خاضع شود از برای دوستان الهی، اين خضوع فی
در اين صورت اگر نفس مقابل به مثل او حرکت .  هالّلکه ناظر به ايمان اوست ب

جزای آن ننمايد و يا استکبار از او ظاهر شود، شخص بصير به علّو عمل خود و 
رسد و ضّر عمل نفس مقابل به خود او راجع است و همچنين اگر  رسيده و می

 من هالّلنعوذ ب.  نفسی بر نفسی استکبار نمايد، آن استکبار به حق راجع است
 ."األبصار ذلک يا اولی

ثّم اعرض عنه و .  و إن يغتبک نفسٌ أنت التفعل به کما فعل لئالّ تکون مثله. "۱۱
، ۴، جآثار قلم اعلٰى." (اء القدس فی هذا السّرادق المقدّس المرفوعتوجّه الی خب

 )۶۱ص
اند مداهنه با ايشان الزم که شايد   کبری مضطرب شدهۀنفوسی که در اين فتن. "۱۲

ز نفوس ضعيفند، لکن به اين معلوم بوده که اکثری ا.  به بحر اطمينان راجع شوند
روم نماند خاصّه نفوسی که در افتتان  الهيّه ناظر تا آن که نفسی محۀرحمت سابق

باری بر آن جناب الزم است که به امثال آن نفوس مدارا .  اند مّس شدائد نموده
مائدۀ به ) ۳، جامر و خلق." (نمايند که شايد کلّ از فضل الهی محروم نمانند

، خّط عندليب، مجموعۀ الواح مبارکه و نيز ۱۶۵ و ۷۱، صفحات ۸، جآسمانی
 . شود مراجعه۲۱۹ص
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ايّاکم يا قوم التکوننّ من الّذين يأمرون النّاس بالبرّ و ينسون أنفسهم؛ اولئک . "۱۳
يکذّبهم کلّما يخرج من افواههم ثّم حقايق األشياء ثّم مالئکة المقرّبين و إن يؤثّر 

يکن منهم بل بما قدّر فی الکلمات من لدن مقتدٍر  قول هؤالء فی احٍد هذا لم
 کمثل السّراج يسضیء منه العباد و هو يحترق فی نفسه و هالّلحکيم و مَثَلهم عند
 )۱۱۳، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (يکون من المحترقين

لوح  ۶۸ ۀ است که در صفح۱۸، ص۲ ج،آثار قلم اعلٰىاصل بيان مبارک در . ۱۴
 . نيز نقل شده استابن ذئب

لوح ." (اجعلوا اشراقکم افضل من عشيّکم و غدکم احسن من امسکم. "۱۵
 )۳۸، ص الواح طبع مصرۀمجموع، حکمت

اين بسی معلوم و واضح است که کلّ بعد از موت مطّلع به اعمال و افعال . "۱۶
 قسم به آفتاب افق اقتدار که اهل حق را در آن حين فرحی .  خود خواهند شد

دست دهد که ذکر آن ممکن نه و همچنين اصحاب ضالل را خوف و اضطراب و 
 )۲۲۹–۲۲۸، صصاقتدارات." (که فوق آن متصوّر نهوحشتی رو نمايد 

ارواح مجرّده که حين ارتقاء منقطعًا عن العالَم و مطهّرًا عن شبهات االمم . "۱۷
 انوار و تجلّيّات آن ارواح سبب و علّت ظهورات علوم و هالّلعروج نمايند، لعمر

ادراک و فنا آن را اخذ ننمايد و شعور و .  حکم و صنايع و بقای آفرينش است
انوار آن ارواح مربّی .  قوّت و قدرت او خارج از احصای عقول و اَدراک است

اگر اين مقام بالمرّه کشف شود، جميع ارواح قصد صعود .  امم است عالم و
  )۲۷۶، ص۱، جامر و خلق." (نمايند و عالم منقلب مشاهده گردد

نی و ذاکرًا لمن أرادنی و حصنًا إّنّی الُآنُِس مَن يذکُرُنی و أکون أنيسًا لمن يحّب. "۱۸
لمن توجّه الی وجهی و ُمعيناً لمن أقبل الی شطری و حافظاً لمن يدعونی و ناصراً 

التحزن مِن شیٍء کلّ خَيرٍ کُنز ألصفيايی تُنزل مِن سماء فضلی .  لمن استنصر منّی
 )۳، رديف ک، باب۴، جمائدۀ آسمانی." (بإذنی و إرادتی

ای دوستان الهی  به ذکرش مشغول و به يادش مسرور .  انیبه نام آفتاب مع. "۱۹
باشيد؛ چه که بهجت و سرور در حقيقت اوّليه از برای احبّای حقّ خلق شده و 

های ارض متنعّم  دون ايشان در حزن بوده و خواهند بود، اگرچه به تمام نعمت
 لؤ حبّ الهی  غنی آن است که لؤهالّلعند.  باشند و فقيرند اگرچه مالک کنوز گردند
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در خزانۀ  قلبش مکنون شود و مسرور آن است که به يادش از جميع عالمين منقطع 
ن خود تحمّل نموده، چنانچه در الحقيقه احزان دوستان را نفس رحٰم گردد و فی

شما به کمال فرح و اطمينان .  اين سجن بعيد مسجون و در دست اعدا مبتالست
 )۱۸۲، ص۲، جپيام آسمانی." (واصف گرديداز کوثر سبحان بنوشيد و به وصفش 

 و عنايته  ذکر اوّل آن که بايد در جميع احوال با فرح هالّل يا علی عليک سالم. "۲۰
و نشاط و انبساط باشی و ظهور اين مقام محال بوده و هست، مگر به ذيل توکّل 

ای الحقيقه درياق اعظم است از بر اين است شفای امم و فی.  کامل توسّل نمايی
مقام .  انواع و اقسام هموم و غموم و کدورات؛ و توکّل حاصل نشود مگر به ايقان

 ) ۲، ص۲، جپيام آسمانی." (ايقان را اثرهاست و ثمرها
عبادت کن خدا را بشأنی که اگر جزای عبادت تو را در نار بَرَد تغييری در . "۲۱

 زيرا که اين است شأن . پرستِش تو او را به هم نرسد و اگر در جنّت بَرَد همچنين
استحقاق عبادت مر خدا را وحده و اگر از خوف عبادت کنی اليق بساط قدس 

شود در حقّ تو و همچنين اگر نظر در جنّت  الهی نبوده و نيست و حکم توحيد نمی
ای خلق خدا را با او؛ اگرچه خلق  کنی و به رجاء آن عبادت کنی، شريک گردانيده

زيرا که نار و جنّت هر دو عابدند خدا را و .  شدمحبوب او است که جنّت با
ساجدند از برای او و آنچه سزاوار است ذات او را عبادت او است به استحقاق، 
بال خوف از نار و رجاء در جنّت؛ اگرچه بعد از تحقّق عبادت عابد محفوظ از نار 

ام بوده و هست، ولی سبب نفس عبادت نگردد که آن در مقو در جنّت رضای او 
." گردد الهيّه مقتضی شده جاری میخود از فضل و جود حق بر آنچه حکمت 

 )۵۳–۵۲، صصمنتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى(
." يکن ألحٍد مفرٌّ و ال مستقرٌّ االّ فی ظلّ وجهی العزيز المنير  الحّق اليوم لمهالّلت. "۲۲
 )۵۵، ص۴، جآثار قلم اعلٰى(

 و توّجهوا هالّلتوکّلوا علی .  ائن العالم و ال اعانة االممهذا يومٌ التنفعکم خز. "۲۳
 )۱۴۹، ص۲، جآثار قلم اعلٰى." (الی افقه المنير

ن بوده و اگر قلب انسانی از اين ماء لطيف حيان جان به ماء ذکر رحٰم. "۲۴
 بوده؛ او را به هالّل مصباح دل حبّ.  روحانی زنده شود، باقی و پاينده خواهد بود

 ر برافروز تا به اعانت دُهن ذکريۀ مصباح حبّيّه به کمال نور و ضياء ظاهر دُهن ذک
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اين است نصيحت حق که از قلم .  شود و از آن نورِ باطن، عالم ظاهر منوّر گردد
 )۲۰۲، ص۶، جآثار قلم اعلٰى." (امر جاری شد

مادامی که به او .  ندای دوست را از گوش جان بشنو.  ای بندۀ دوست. "۲۵
جسد مقبلين مابين نفوس مثل ذهب .  ی، او به تمام چشم به تو ناظر استناظر

به تو ناظر است و .  اگر به تو ناظر نبود به ذکرش ناطق نبودی.  است مابين اجساد
 )۲۶، ص۶، جآثار قلم اعلٰى." (به ذکرت ناطق

يزل و اليزال مقدّس از حمد بوده و  حمد مقصودی را اليق و سزاست که لم. "۲۶
ج ثنا مالک اسماء را است که مخلصين و مقرّبين و موحّدين کلّ شهادت داده ساذ

که او مقدّس از ثنای دونش بوده و هست و چون بحر عنايت به موج آمد و عرف 
فضل متضوّع گشت، محض جود و کرم به حمد ذات مقدّس اذن فرمود و به ثنای 

شمِس اذن قوّت يافت و لذا السن از اشراقات انوار .  کينونت اقدسش اجازت داد
جسارت بر ذکر نمود؛ واّال محو مطلق کجا قادر که در ميدان اثبات جلوه نمايد و 

 عنايتش دست گرفت و کَرَمش .  فنای صرف کجا تواند در عرصۀ بقا قدم گذارد
، آثار قلم اعلٰى..." (له الحمد و له الشّکر و له الذّکر و له الثّناء .  اجازت بخشيد

 )۱۹۸، ص۶ج
 يرون منه قدرة ربّهم العزيز القدير و يسمعون منه هالّلاّن الّذين اوتوا بصائر من . "۲۷

طوبی الُذٍُن سمعت .  ما سمع الکليم من الشّجرة انّه ال اله االّ أنا العليم الخبير
 و لقلب اقبل الی کعبة المقرّبين و ويلٌ لذی شّم منعه عن الرّائحة الّتی تمرّ هالّلنداء

 ."لقميص و لذی اُذٍُن منعتها من النّداء الّذی ارتفع عنجهة عرشٍ عظيممن هذا ا
 )۳۷۶، صکتاب مبين(

دانند که موت ظاهره جميع را اخذ نمايد و مفرّی از برای  کل به يقين می. "... ۲۸
 هالّل در اين صورت اگر انسان به شهادت کبری فی سبيل.  احدی نبوده و نيست

های متعدّدۀ مختلفۀ  تر از آن که در فراش به مرض محبوبمرزوق شود، البتّه بهتر و 
 )۱۳۱، ص۵، جآثار قلم اعلٰى." (منکره جان سپارد

دهد االّ بندرت؛ آن هم ألجل حيات عالم و ظهورات  شهادت دست نمی. "۲۹
به قول .  وجود اين مقام مثل وجود عنقاست در اقطار عالم.  صنايع و علوم و فنون
 )۹ ، رديف ع، باب۴ج / ۴۵، ص۸، جمائدۀ آسمانی." (دمذکور و به فعل مفقو
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کلّما زاد البالء زاد اهل البهاء فی حبّهم؛ قد شهد بصدقهم ما انزله الرّحمن . "۳۰
 )۱۵۵، ص۲، جآثار قلم اعلٰى." (فی الفرقان بقوله فتمنّوا الموت إن کنتم صادقين

الحقيقه   ولکن فیقضای الهی اگرچه مبرم است و در ظاهر بغير رضای عباد،. "۳۱
تر؛ مقصود حق از آفرينش جود و کَرَم بود، البتّه  عند صاحبان بصر از جان محبوب

خير کلّ را خواسته؛ آنچه وارد شود از بأساء و ضرّاء و يا شدّت و رخا، جميع به 
 )۲۷۰، ص۷، جآثار قلم اعلٰى..." ( مقتضيات حکمت بالغه بوده

اگر بر تراب .   و با او مجالس و مؤانساو فقير را دوست داشته و دارد. "۳۲
ای محزون مباش، مُنزل مائده  جالسی غم مخور، مالک عرش با تُست؛ اگر گرسنه

إنّی أوآنسُ مع کلّ .  چراغی، دلتنگ مشو، مطلع نور حاضر به تو ناظر؛ اگر شب بی
ۀ ائدم." (فقير و اقعُُد مع کلّ مسکين و أتوجّه الی کلّ مظلومٍ و أنظُُر کلّ مکروب

 )، رديف خ، باب اوّل۴، جآسمانی
فقير صابر بهتر از غنی شاکر است؛ امّا فقير شاکر بهتر از فقير صابر است و . "۳۳

بهتر از همه غنی مُنفق است که از امتحان خالص مانده و سبب آسايش نوع انسان 
 )۱۸۵، ص۱، جاآلثار بدايع." (گشته
 سزاست که الزال اخذ و عطا از حمد محبوب عالم و مقصود امم را اليق و. "۳۴

اخذ نمايد آنچه را عطا فرمود و عطا فرمايد .  اش جاری و ظاهر يمين و يسار اراده
در اخذش صد هزار حکمت بالغه مستور و همچنين در .  آنچه را اخذ نمود

اين است که مقرّبين و ... بلندی و علّو مقام عطا را از اخذ معلوم نمود .  عطايش
اند و به استقامت تمام بر آنچه  خلصين جميع امور را تفويض نمودهموحّدين و م

لوحی با ." (اند، چه که انّه يعلم ما عندنا؛ النعلم ما عنده وارد شده صبر نموده
 ...")بسم ربّنا األقدس األعظم العلیّ األبهی "مطلع 
ألرض و  البأس عليه لو يزيّن نفسه بحلل اهالّليمنعه شیءٌ عن  اّن الّذی لن. "۳۵

لق کلّ ما فی السّموات و األرض لعباده الموحّدين  خهالّلزينتها و ما خُلق فيها ألّن 
 )۱۱۳–۱۱۲، صص۴، جآثار قلم اعلٰى..." (
إن کنتم تريدون الدّنيا و زخرفها ينبغی لکم بأن تطلبوها فی األيّام الّتی کنتم . "۳۶

آٍن تق رّبتم الی الدّنيا و تَبَعَدتُم عنها فی بطون امّهاتکم ألّن فی تلک األيّام فی کلّ 
 فلمّا وُلدتم و بلغ أشدّکم اذا تبعدتم عن الدّنيا و تقرّبتم الی .  إن کنتم من العاقلين
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التّراب، فکيف تحرصون فی جمع الزّخارف علی أنفسکم بعد الّذی فات الوقت 
له خطاب الواح ناز، سورةالملوک." (عنکم و مضت الفرصة فتنبّهوا يا مأل الغافلين

 )۲۵، صبه ملوک
.  الأری مِن شیٍء االّ و قد يعرّفنی و يُذکّرنی بآياتک و ظهوراتک و شئوناتک. "۳۷

و عزّتک کلّما يتوجّه طَرُف طرفی الی سمائک يُذکّرنی بعلوّک و ارتفاعک و 
سموّک و استعالئک و کلّما التفُت الی األرض انّها تعرّفنی ظهورات قدرتک و 

کلّما أنظر الی البحر يکلّمنی فی عظمتک و اقتدارک و بروزات نعمتک و 
سلطنتک و کبريائک و لمّا أتوجّه الی الجبال تُرينی ألويَة نصرک و أعالم عّزک 

 )۱۸۲، صمناجاة..." (
يا أمتی اِنّا بَعَثنَا العناية علی هيکل اللّوح و إنّا أرسلناه اليِک لتفتخری به بين . "۳۸

.  بيتَکِ حين غفلتِِک عنه و ما إستنشقنا منه رائحة القدسإنّا وَرَدنا .  العالمين
 هالّلنظّفوا يا قوم بيوتکم و غسّلوا لباسکم عمّا يکرهه .  کذلک يُنَبِّىُٔکِ الخبير
إنّا نحبّ اللّطافة فی کلّ األحوال ايّاکم أن تتجاوزوا عّما .  کذلک يَعِظُکُم العليم

 )۲۹۵، ص۳، جامر و خلق." ( العزيز الحميدهالّل اُمِرتُم به فی کتاب
تمسّکوا باللّطافة فی کلّ األحوال لئالّ تقع العيون علی ما تکرهه أنفسکم و . "۳۹

الحين و إن کان له عذرٌ يعفو  اهل الفردوس و الّذی تجاوز عنها يحبط عمله فی 
 و الّذی يُری فی کسائه وسخٌ اليصعُد دعائه الی...  عنه انّه لهو العزيز الکريم هالّل
إنّا أردنا نراکم مظاهر الفردوس فی األرض ليتضّوع .   و يجتنب عنه مالٌٔ عالونهالّل

 )۴۶، بند کتاب اقدس." (منکم ما تفرح به افئدة المقرّبين
 ۷۳، بند کتاب اقدس. ۴۰
لو تمشی بال حذاء و تنام بال وطاء و تنوح  ... هالّلعليک بالخضوع عند احبّاء. "۴۱

 )۲۰۲، صاقتدارات." ( أن تحزن مَن آمن و هدیفی العراء لخيرٌ لک مِن
خلّصوا مرايا قلوبکم لتجلّی األنوار مِن هذا الجمال اّلذی أشرق فی قطب . "۴۲

اإلستجالل و يستضیء فی مرکز الزّوال بضياء الّذی استضاء منه کلّ مَن فی 
 )۵۶، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (السّموات و األرضين

يان از افق سماء فضل مُشرق و نور ظهور مکلّم طور ای قوم امروز آفتاب ب. "۴۳
 ن مقدّس صدر و قلب و سمع و بصر را به کوثر بيان رحٰم.  اَمام أديان ساطع و المع
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 از جميع اشياء قد اتی الحق اصغاء هالّللعمر.  و مطهّر سازيد و بعد توجه نماييد
 )ود نيز توجّه شکتاب ايقان ۵۳به ص / ۴۸، صلوح ابن ذئب." (کنيد
اگر اين عباد در ظهور هر يک از مظاهر شمس حقيقت چشم و گوش و قلب . "۴۴

نمودند، البتّه از جمال  را از آنچه ديده و شنيده و ادراک نموده پاک و مقدّس می
 ."گشتند ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدسيّه ممنوع نمی الهی محروم نمی

 )۱۱، صايقان(
گويد با  لذا می.   انسان نزديکترم از رگ گردنِ او به اوحق فرموده که من به. "۴۵

وجود آن که تجلّی حضرت محبوب از رگ گردن به من نزديکتر است، مع ايقان 
من به اين مقام و اقرار من به اين رتبه، من از او دورم، يعنی قلب که مقّر استواء 

ر غير مشغول؛ از رحمانی است و عرش تجلّی ربّانی، از ذکر او غافل است و به ذک
منتخباتی از به  / ۵۴، ص۱، جمائده..." (او محجوب و به دنيا و آالی آن متوجّه 

 ) نيز توجّه شود۱۲۳، صآثار
چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حبّ . "... ۴۶

در قلب روشن شد و نسيم محبّت از شطر احديّه وزيد، ظلمت ضاللتِ شک و ريب 
ر در آن حين بشي.   شود و انوار علم و يقين همه ارکان وجود را احاطه نمايدزايل

 الهی چون صبح صادق طالع شود و قلب و ۀمعنوی به بشارت روحانی از مدين
نفس و روح را به صور معرفت از نوم غفلت بيدار نمايد و عنايات و تأييدات 

 که خود را صاحب القدس صمدانی حيات تازۀ جديد مبذول دارد به قسمی روح
بيند و رجوع به آيات واضحۀ  چشم جديد و گوش بديع و قلب و فؤاد تازه می

 )۱۵۱، صايقان." (نمايد آفاقيه و خفيّات مستورۀ  انفسيه می
؛ هالّلاليوم هر نفسی ارادۀ نصرت نمايد بايد به ما له ناظر نباشد، بل به ما عند. "۴۷

قلب بايد از .   المطاعةهالّل  ترتفع به کلمةليس له أن ينظَر الی ما ينفعه، بل بما
 هالّل شئونات نفس و هوی مقدّس باشد؛ چه که سالح فتح و سبب اوّليۀ نصر تقوی

 را نصرت هالّل کند و حزب اوست دِرعی که هيکل امر را حفظ می.  بوده و هست
تح بها ف.  الزال رايت تقوی مظفّر بوده و از اقوی جنود عالم محسوب.  نمايد می

 )۱۳۹، صمجموعۀ اشراقات( ." ربّ الجنودهالّل المقرّبون مُدُن القلوب بإذن
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چشم وديعۀ من است، او را به غبار نفس و هوی تيره مکن؛ و گوش مظهر . "۴۸
جود من است او را به اعراض مشتهيّه نفسيّه از اصغای کلمۀ جامعه باز مدار؛ قلب 

 سارقه و هوس خائن مسپار؛ دست خزينۀ من است، لئالی مکنونۀ  آن را به نفس
..." عالمت عنايت من است، آن را از اخذ الواح مستورۀ محفوظه محروم منما 

 )۱۱۳، صدريای دانش / ۳۱۷، صمجموعۀ الواح(
مَعين قلب منير را به خاشاک حرص و هوی مسدود مکن ... ای مؤمن مهاجر . "۴۹

، دريای دانش؛ ۳۱۵، صلواحمجموعۀ ا." (و چشمۀ جاريۀ دل را از جريان باز مدار
 )۱۱۴ص
ای برادر سراج روح را در مشکاة قلب به دُهن حکمت برافروز و به زجاج . "۵۰

های انفس مُشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز  عقل حفظش نما تا نَفَس
 )۴۷، صايقان( ."ندارد
ب اگرچه تا حال عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حبيبان از پی محبو. "۵۱

دوان، در اين ايّام فضل سبحانی از غمام رحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق 
نمايد و محبوب جويای احباب گشته؛ اين فضل را غنيمت شمريد  طلب عّشاق می

های باقيه را نگذاريد و به اشيای فانی قانع  و اين نعمت را کم نشمريد؛ نعمت
بصر دل بردريد تاجمال دوست برقع از چشم قلب برداريد و پرده از .  نشويد
 / ۳۳۴، صمجموعۀ الواح( ."حجاب بينيد و نديده ببينيد و نشنيده بشنويد بی

 )۲۹، صدريای دانش
ای از عرفان اين   هر کس بخواهد سّر معراج را ادراک نمايد و يا قطرههالّلو. "۵۲

 علوم بحر بنوشد، اگر هم اين علوم نزد او باشد، يعنی مرآت قلب او از نقوش اين
غبار گرفته باشد، البتّه بايد پاک و منزّه نمايد تا سّر اين امر در مرآت قلب او تجّلی 

 )۱۴۵، صايقان( ."نمايد
سالکين سبيل ايمان و طالبين کؤوس ايقان بايد نفوس خود را از جميع . "۵۳

قلب را از ظنونات متعلّقه به ... شئونات عَرَضيه پاک و مقدّس نمايند، يعنی 
 جالل و روح را از تعلّق به اسباب ظاهره و چشم را از مالحظۀ کلمات سبحات

تا آن که قابل تجلّيّات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و محّل ... فانيه 
 )۳–۲، صصايقان( ..."ظهورات فيوضات غيب نامتناهی گردند 
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اتب  بايد چشم دل را از اشارات آب و گل پاک نمود تا ادراک مرهالّلانشاء. "۵۴
ما النهايۀ عرفان نماييد و حق را اظهر از آن بينيد که در اثبات وجودش به دليلی 

 )۷۱، صايقان..." (محتاج شويد و يا به حّجتی تمسّک جوييد 
  ۹۲، صايقان. ۵۵
هر نفسی که ... مقصود از آفرينش عرفان حق و لقای آن بوده و خواهد بود . "۵۶

 شد به مقام قرب و وصل که اصل جنّت و به آن صبح هدايت و فجر احديّت فائز
الجنان است فائز گرديد و به مقام قاب قوسين که ورای سدرۀ منتهی است  اعلی

 )۳۶۸، صمجموعۀ الواح." (وارد شد
انّا ما أردنا من السّماء االّ جهة العلّو و السمّو و منتهی مقام األشياء إن أنتم . "۵۷

 )۱۶۴، ص۴، جاسراراآلثار( ."من العارفين
 فی قطب جنّةالرّضوان يا أهل األکوان قد هالّل هذا يومٌ فيه نادی محمّد رسول. "۵۸

ظهر محبوب العالمين و مقصود العارفين؛ هذا هو الّذی سمعُت نداىَٔه فی المعراج 
 الملک هالّل و مارأيتُ جماله الی أن بلغت األيّام الی هذا اليوم الّذی به زُيّنَت أّيام

 )۱۴۶، ص۵ج ،اسراراآلثار( ."العزيز الحميد
انّی أنا السّماء الّتی صعد اليها ابن مريم يشهد بذلک لسان العظمة و القوم . "۵۹

 )۱۰۳، ص۲، جآثار قلم اعلٰى( ."اکثرهم من الغافلين
 فی سرائر سرّک لئالّ تلتفت هالّلالنّور فی فؤادک ثّم اصعد الی  عرّج بروح. "۶۰

لُک و کلّ ما لک و عليک و هذا حقّ بذلک نفسُک و قلبُک و جسدُک و عق
."  المقتدر المهيمن الجبّارهالّلالمعراج فی مراتب األسفار و غاية فيض 

 )۱۴۶، ص۵، جاسراراآلثار(
 و األفق األبهی فتشرّف بلقاء ربّه و سمع هو العروج الی الملکوت األعلٰى. "۶۱

 دنی فتدلّی فکان قوب النّداء و اطّلع باسرار الکلمة العليا و بلغ سدرة المنتهی و
 ملکوت هالّل و أراه قوسين او ادنی و دخل الجنّة المأوی و الفردوس األعلٰى

کلّ ذلک بوفوده علی ربّه فی هذه البقعة المبارکة النّورا و هذه .  األرض و السّماء
 )۱، جرحيق مختوم( ."الحظيرة المقدّسة البيضاء

امروز روز .  ات فارغ و آزاد شويداز عرصۀ الفاظ بگذريد و از مضمار رواي. "۶۲
 /پر  شاه[ نيست، به قوادم ]پرهای ريز بال پرندگان[ و خوافی] پرهای مرغ[اباهر 
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انقطاع پرواز نماييد که شايد از هزيز ارياح انّه ال اله االّ  ]پرهای بلند در جلو بال
ه و انهار چشم برداريد چ] جوی آب يا نهر کوچک[ هو استماع کنيد؛ از جداول

که بحر اعظم أمام وجوه است؛ از ناسوت و شئونات آن که سبب و علّت بغی و 
آثار قلم ( ..."فحشا و ضغينه و بغضاست بگذريد و بر فراز ملکوت مقر گزينيد 

 )۱۶۱، ص۶، جاعلٰى
قل اّن األسماء هی بمنزلة األثواب نزيّن بها مَن نشاء مِن عبادنا المريدين و . "۶۳

 من لدنّا و أنا المقتدر الحاکم العليم و مانشاور عبادنا فی ننزع عمّن نشاء أمراً
قل کلّ اسمٍ عرف ربّه و ماتجاوز عن ... اإلنتزاع کما ماشاورناهم حين اإلعطاء 

آٍن شمس عناية ربّه الغفور  حدّه يزداد شأنه فی کلّ حين و يستشرق عليه فی کلّ 
االّ عن موجده و الينطق االّ يحکی  الکريم و يرتقی بمرقاة اإلنقطاع الی مقامٍ لن

 )۲۴۷، ص۴، جآثار قلم اعلٰى( ..."بإذنه و اليتحرّک االّ بإرادةٍ مِن عنده
هواألمنع األقدس األبهی جمال الرّحمن عن افق الرّضوان خلف سحاب . "۶۴

أن يا اسمی األعظم اسمع نداء ربّک األبهی عن ... األحزان قد کان بالحقّ مُشرقا 
در اثری به امضاء خادم آمده است، ).  ۱۲۵، ص۱، جاسراراآلثار( ..."شطر الکبريا 

 هالّل چند ماه قبل سورۀ اصحاب از سماء و يمين عرش اعظم نازل شده و به اسم"
در مورد ساير اسماء و القاب )  ۱۲۶همان، ص( ."األعظم حضرت منيب ارسال شد

ه هذا لوحٌ من الّل"الهی که به جناب ميرزا منير عنايت شده، در لوحی آمده است، 
أن ... أن يا کلمة األعظم ... العزيز القدير الی جمال قدٍس منير؛ أن يا ساذج الرّوج 

 هالّلأن يا شجرة... أن يا بحر األعظم ... أن يا شمس األحديّة ... يا سماء القدس 
همان، " (... أن اشهد فی نفسک أنّه ال اله االّ هو هالّل أن يا اسم ... هالّلأن يا کنز... 
جناب ميرزا منير از اين عنايت نيز برخوردار شد که به کلمات بديعۀ الهيّه )  ۱۲۵ص

کند،   را اينگونه نقل میهالّلجناب نبيل بيانات شفاهيۀ حضرت بهاء.  تکلّم نمايد
نظر به حکمت ربّانيه لسان چند نفر را به کلمات بديعه ناطق نموديم تا توجّه "

قبل از وقت احدی بر مرکز التفات تمام نيابد و يکی از نفوس به اطراف باشد و 
 ۵، ج۲۶–۲۵، به نقل از صص۸، صحبيب و منيب..." (آن نفوس جناب منير بود 

 )ظهورالحّق
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بعثنا کلّ األوهام علی هيکل بشر و زيّّناه بقميص اسمٍ من اسمائنا ثّم اشتهرنا . "۶۵
بر ربّه و حارب معه و جادل به فلمّا استک.  ذکره بين العباد و کذلک کنّا فاعلين

، ۴، جآثار قلم اعلٰى( ."نزعنا عنه ثوب األسماء و اشهدناه ککّفٍ من الطّين
 )۱۷۵ص
ان الرّبوبيّة اسمی قد خَلَقُت لها مظاهرًا يربيّن الممکنات و انّا قد کنّا منزّهًا . "۶۶

يطن به العباد و عنها إن أنتم تشهدون و انّ االلوهيّة اسمی قد جعلنا لها مطالعاً يح
 )۲۸۱، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (يجعلنّهم عبدآء لله العزيز المقتدر المشهود

در جميع اوان آللی حکمت و بيان از خزانۀ قلمش ظاهر و نفحات وحی از . "۶۷
آياتش متضوّع؛ ولکن بصر و شامّۀ عالم ممنوع و محروم، مگر نفوسی که آنچه 

وجّه منع ننمود و از اقبال باز نداشت؛ از بحر موجود و مشهود است ايشان را از ت
ايشانند مشارق اسماء .  اند اند و از انوار آفتاب حقيقت منوّر گشته بيان آشاميده

الحقيقه ذکر و ثنا در اين مقام به ايشان راجع  فی.  الهی و مطالع صفات نامتناهی
، ۶، جلم اعلٰىآثار ق( ."و سزاوار؛ کتب و صحف و زبر در اين مقام شاهد و گواه

 )۵۱ص
قل اّن النّبی من سمع نبأی و آمن بنفسی و الرّسول من بلّغ رساالتی و اإلمام . "۶۸

من قام أماَم وجهی و فاز بأيّامی و الولّی مَن دخل حصنَ واليتی و انقطع عن 
سوائی و الوصّی من وصّی نفسَه ثّم العبادَ بحبّی و ذکری و ثنائی کذلک أشرقت 

 افق مشيّة ربّکم الرّحمن فی هذا الرّضوان المقدّس الممتنع شمُس البيان عن
 )۴۱۰–۴۰۹، صصکتاب بديع..." (المتعالی المنيع 

رادق العظمة اذاً تجدين قوماً يستضیء أنوار وجوههم ثّم ارجعی الی خلف س. "۶۹
انّهم ما اُمروا بسجدة اآلدم و ماحوّلوا وجوههم عن ... کالشّمس فی وسط الزّوال 

، ۴، جآثار قلم اعلٰى." (ک و هُم من نعمة التّقديس فی کلّ حين متنعّمونوجه رّب
 )۲۷۵–۲۷۴صص
  ۲۷۱، ص۴، جآثار قلم اعلٰى. ۷۰
قد کنز فی هذا الغالم مِن لحن لو يظهر اقّل مِن سّم اإلبرة لتندکّ الجبال و . "۷۱

 ود لهذا تصفّر األوراق و تسقط األثمار من األشجار و تخرّ األذقان و تتوجّه الوج
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الملک اّلذی تجده علی هيکل النّار فی هيئة النّور و مرّة تشهده علی هيئة األمواج 
 )۳، ص۴، جآثار قلم اعلٰى( ..."فی هذا البحر الموّاج 

يحمله أحدٌ من  يعرفه نفسٌ و لن و اّن علمی الّذی فی نفسی ما عرفه احدٌ و لن. "۷۲
 لَيضطرب کلّ النّفوس و ينعدم أرکان کلّ  الحقّ لو يظهر منه کلمةٌهالّلت.  العالمين

 )۲۸۸، ص۴، جآثار قلم اعلٰى( ."شیء و تزلّ أقدام البالغين
کلٌّ بظهور. "۷۳  و هالّلو لنا علمٌ اُخری لو نلقی علی الکائنات کلمةٌ منه ليوقنّن 

 علمه و يطّلعَن بأسرار العلوم کلّها و يبلغنّ الی مقام الّذی يشهدنّ أنفسهم غنيّاً عن
 )همان( ."علم األوّلين و اآلخرين

و لنا علومٌ اخری الّتی النقدر آن نذکرَ حرفاً منها و ال النّاس يستطيعن أن . "۷۴
 العالم الخبير و لو نجد مستطيعًا هالّل کذلک نبّأناکم من علم.  يسمعّن ذکراً منها

 )همان." (أللقيناه کنوز المعانی و علّمناه ما يحيط بحرفِ منه علی العالمين
تو و ساير دوستان بايد کمال جهد را مبذول دارند تا به رحيق استقامت فائز . "۷۵

اين است وصيّت حق دوستان خود را چه که خائنين و سارقين و مفترين .  شوند
، ۵، جآثار قلم اعلٰى( ."نمايند بسيارند و به اسم حق ناس را گمراه نموده و می

 )۲۰۱ص
 يمنعَک عن حبّ هذا الغالم فاعلم بأنّه لهو الشّيطان قد لو تشهد أحداً أراد أن. "۷۶

آثار قلم ( ." ثّم اطرده بشهاٍب مثقوبهالّلاذاً فاستعذ ب.  ظهر علی هيئة اإلنسان
 و انّک هالّل اعلم بأن يحضر عندک من يمنعک عن حّب) / "۱۰۷، ص۴، جاعلٰى

لهو الشيطان ولو يکون لمّا وجدَت منه روائح البغضاء عن جمال السّبحان أيقن بأنّه 
من أعلی اإلنسان اذاً تجنّب عنه ثّم استعذ باسمی القادر القدير المحکم 

، ۴، جآثار قلم اعلٰى ۱۱۷ و ۸۳به صفحات ) (۱۹۹، صمجموعۀ الواح( ..."الحکيم
 .)نيز مراجعه شود

قل انّه لو کشف القناع عن وجه کلمة من عنده، لتنشق األرض و تنفطر . "۷۷
صدورهم و يرجعوا ] شدن پاره پاره[ سموات العلی ولکن يداری مع عباده لئالّ يتميّز

 )۱۹، ص۴، جآثار قلم اعلٰى..." (الی مقرّ القهر فی هاوية السُفلی 
 .ان کنفسٍ واحدة و هيکل واحدانّ ربّکم الرّحمن يحبّ أن يَری مَن فی األکو. "۷۸
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..." اللّه و رحمته فی تلک األيّام الّتی مارأت عين اإلبداع شبهها  أن اغتنموا فضل
   )۱۱۴، صالواح نازله خطاب به ملوک، لوح ملک پاریس(

   
  




