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 مقدّمه
 یاله یکل مظهر ظهور یعنی اشراق اشد   به قتیحق شمس طلوع کرده، ممتاز و زیمتما امیا ریسا از را امروز آنچه 

 هزاران یستگیشا لذا است، دهیبخش دیجد یروح را امکان عالم که است شانیا یگرانبها آثار نزول و قدم جمال

 .دارد شکرانه هزار

 مشغول، ناو ث ذکر به و انبساط فرح کمال بهاشیاء  عیجم نموده، اخذ را عالم یاله ۀکلم جذب امروز" 

 بالج میشو مشغول قدم مالک یثنا و به میبگذار را عالم یذکرها ایب خاک یا دیگویم آب

 ،یمستو ظهور یکرس بر شهود و بیغ مقصود که چه است رنّمو ت یتغنّ روز امروز اشجار یا دیگویم

 ده،یابت شفقت آفتاب انوار نموده، احاطه انیعالم محبوب فضل. ما حال کوستین و ما وقت کوستین

... أعصار و قرون از است أفضل اللّهعند ومی نیا آنِ کی. مُشرق بخشش، نور و موّاج رحمت، یایدر

 (1)".متکلّم ألسماءا مالک ای الثّناء لک به و آسمان ناطق العالم دیّس ای الحمد لک ۀکلم به آفتاب امروز

 برداشت، یدمق دیبا شده، واننات و فیضع بندگان نیا بینص امیا نیا در که یاله تیعنا و فضل نیا ۀشکران به 

 (2) رهیمن فهیلط یلئال تا خورد غوطه حضرت آن عهیمن و آثار هیعال کلمات بحر در نمود، یتأمل کرد، یحرکت

 است باور نیا بر و دارد حق الطاف و فضل به دیام اما است واننات و عاجز چند هر. نمود استخراج حصاءا از دیاز

ه برکت گذارد، شیپ قدم و کند حرکت خالصا تینها در چون که  و (برکت خدا از حرکت تو از) شود بینص الهی 

 در را خود تالش و جهد تینها لذا (3)(است قداما حول طائف دییتأ) گردد حال شامل شیبهاا ملکوت دییأت

 :رایز دارد مبذول لیسب نیا

 محکم تیغابه طلب در خدمت کمر و مسرورند سُبُلنا نّهمیلَنَهد به بشارت نایف کعبه نیمجاهد ..."

 چیه و دیننما منع را شانیا یبند چیه سفرکنند طلب بإمکانِ غفلت مکان از آن هر در و اندبسته

 از دل که رایز گردد مطّلع یسرّ بر یساعت هر در و کند مشاهده یامر یآن درهر... نکند صدّ یپند

 جوش و شود شامل را او یبیغ إعانت یقدم هر در و نموده جانان کعبه زمو ع برداشته جهان دو هر

 را نونمج یروز که کنند تیحکا گرفت اندازه عشق مجنون از دیبا را طلب. گردد ادهیز طلبش

 برتو یوا تندگف میجویم را یلیل گفت یکنیم چه گفتند ختیریم شکا و ختیبیم خاک دندید

 یجائ در دیشا وشمکیم طلبش در جا همه گفت ؟یکنیم طلب خاک از تو و پاک روح از یلیل

 لیدل طلب و جدّ کمال بر لکن است حیقب عاقل نزد اگرچه جستن األربابرب تراب در یبل .میبجو

 وصال جز را بیحب و دینجو یزیچ مطلوب وصال جز صادق طالب .وَجَدَ جَدَّ وَ ئاًیشَ طَلَبَ مَن است

 (4)".نباشد یمقصود محبوب،

ل قدم که است نیقی نیا بر َدم   که دارد آن وانت است یأعل مأل جنود و یملکوت یقوا به مستظهر چون بردارد او 
َ
 ق

َدم عالم   بر گرید َدم" را کتاب وانعن نگارنده، که روست نیا از گذاَرد ق 
َ

َدم و بردار أّول ق
َ

 ِقَدم عالم بر گرید ق

ه کلمات شتریب هرچه فهم به و گردد حال شامل حق داتییتأ که باشد د،یبرگز( 5)" گذار  .شود رهنمون را ما الهی 



 ب

 

 چیه میچـیه خدا اتیعنا یب         جـیبس اندر کیل میگفت نهمهیا

 (6) ورق اهستشیس باشد ملک گر        حق خاصان و حق اتیعنا یب     

قدرت  را مور"فرماید،  گاه آفتاب پرشکوه"خاک را جلوه "و کند عنایت قدرت کوه"کاه را " که  تنها اوست چه که 

ت دریا دهد اقطره ر  سلیمانی بخشد  (7)."شکوه آفتاب بخشد ه راذر   و قو 

  مبارک جمال ۀعیمن آثار جمله از 
 

 تی  اهم از شانیا آثار انیم در که است مکنونه مبارکه کلمات األعظم إسمه جل

 منکو م الهّیهاسرار  حقائق مخزن که قانیا کتاب از پس" یعبارت به است برخوردار یخاص و منزلت و مقام

 جوهر" مجموعه نیا. دارد قرار "مکنونه ۀمبارک کلمات یجواهرآسا مجموعه است، هّی رحمان عهیبد معارف

 عّز  معوال به هیّ بشر حقائق رتقاءا و ارواح فیتلط" یبرا که است "یآسمان نصائح زبده" و "یاله میتعال

 گردد عمل آن نیمضام و به شود مطالعه دقت به و چون (8)"دهیگرد نازل هیّ البر مالک حضرت قلم از هّی روحان

 .شود فراهم گرانید و هدایت خود کمال اسباب

 یو هر یک را بکوش که عمل نمائ کلمات مکنونه بخوان به موجب نصائح جمال مبارک عمل نما،" 

 (9)".عائله و دیگران راسبب هدایت گردیجمیع  اگر به چنین امری موفق شوی

ه روحانی الزمۀ رسیدن به کمال  صفات و سجایای  جمیع این است که و ارتقای وجود انسانی به مدارج عالی 

دیع ی بسیار ببه نحو فائز شدن به کماالت انسانی گر شود، مراحل و طرقجلوه در حیات ظاهری انسان ملکوتی

 .نازل شده است و سایر الواح مکنونهدر کلمات مبارکه  و ملیح

 مثل کلمات مکنونه و اشراقات و تجلّیات و بشارات و کلمات و طرازات اگر الواح جمال مبارک" 

رکز م به درجه کمال رسد، عمل گردد، انسان از نصایح الهی و به موجب یک نصیحت تالوت شود

 (11)"...ملکوت از روی و خوی او بتابد و مصدر کماالت انسانیّه گردد، انوار سنوحات رحمانیّه شود

و به  او شود (11)"غیبی بخششهای "قابلو  حق درآید "جبروت باقی "به اینست که هدف از خلقت انسان 

صف گردد، که  است بینی شدهو آداب و سلوکی پیش مراحل برای نیل به این هدف کماالت و فضائل انسانی مت 

 را آنچه" هک است چنان سزاوار نیبنابرا. است رفته مبارکه مکنونه بدان اشارت در آثار مبارکه باألخص  در کلمات

 رها و "میبگذار را عندالقوم ما" و میبردار را "است یسرمد و ذکر یابد اتیح سبب و آمده حق نزد از که

 .میکن

از  و طوبی از برای نفسی که به عرفان او فائز شده اللّه مذکوراین یوم در کتب و زبر به یوم" 

ظاهر و مشهود.  أمام عیون اللّه کتاب اعظماللّه خود را فارغ و آزاد مشاهده نمود. سبحانماسوی

گذارید ب نزد ذکر قدم، ذکر حدوث. و از آن محروم. بگو سزاوار نیست مشغول و آنبه این  ذلکمع

بب حیات س و حق آمدهیعنی آنچه را که از نزد  بردارید و عندالقوم را، یعنی ما بردارید. بگذارید و

 12 "و ذکر سرمدی بوده. حمد کن مالک عالم را که ترا به آثار قلم اعلی فائز نمود... ابدی



 ج

 

عانی م ای است ازهمجموعکه  کتاب حاضر )کلمات مکنونه فارسی(،به منظور درک هر چه بیشتر این اثر جلیل  

درخصوص هر  (13) (مأخوذ از آثار مبارکه) نییتب وو توضیح  مفاهیم مندرج در کلمات مکنونه فارسی لغات و

اطی و طراحی، با کمال خضوع و خشوع نقاشی، فقره، همراه با تصاویر زیبا و هنرمندانه همچون برگ  خط 

ه گرددتقدیم می به عالقمندان سبزی تحفه درویش
 
امین با دقت در مض به فضل و عنایت خداوند تا انشاءالل

ت مشعلۀ آنها، هر یک از ماو سپس با عمل به  هر یک ه شویمنار محب 
 
 :الل

و  شوی اللّهمحبّت مشعلۀ نار یقین بدان کلمات مکنونه فارسی و عربی عمل نمائی اگر به موجب"

 (14)"و محو و فنا گردی. هیکل خضوع و خشوع

 الهی ایجاد که به مدد کالم جمعی تقلیب فردی والعدل اعظم الهی، بیت مرکز مصون از خطا، و به فرمودۀ

 با تقلیب ر  و گیردهسته مرکزی الگوی عملی است که در یک محدودۀ جغرافیائی شکل می شودمی
ً
وحانی نهایتا

 :، گامی هر چند کوچک برداریمایجاد جهانی بهتر در جهت خود و دیگران

ه ک مرکزی الگوی عملی است ۀهست شود... تقلیب فردی و جمعی که به مدد کالم الهی ایجاد می"

را  ق الهیادر کالم خلّ و تعمقعادت مطالعه گیرد... وقتی فرد یک محدوده جغرافیائی شکل می در

 یق وائی بیان درک شخصی از مفاهیم عموانتکند این فرایند تقلیب، خود را به شکل تقویت می

الی که قابلیتّها نه فقط در مباحث متع نیا سازد.روحانی در گفتگوهای مهم، ظاهر میبررسی واقعیت 

رای آن و بلکه درگفتگوهائی گردداست نمایان میتعامالت درون جامعه بیش از پیش از خصائص 

 یابدو سپس به مادران و پدرانی بسط می بهائی و همساالنشان، انوانجویژه بین به شود،نیز ظاهر می

گاهی آ از طریق چنین تبادل نظرهائی، گیرند.ره میبه آموزشی جامعه یهابرنامهاز  فرزندانشانکه 

ر آوهای شگفتجای خود را به بینش های ظاهرییدوگانگ یابد،از قوای روحانی افزایش می

 یبهتر جهان وانتیم نکهیا به نانیاطم ،شودتقویت می رسالت مشترک حاد واتّ یک حسّ دهد،می

 (15) ".گرددیم مشهود عمل به تعهّد و ابدییم ادیازد ساخت

  

اند، نگارنده را مدد نموده ینحو بهمراتب امتنان وافر خود را از عزیزانی که هر یک  شایسته استدر این مقام  

 ابراز نمایم.

که همواره مرا مستفیض از انوار  جناب ایرج ثابت و خانم نصرت ممتاز سروستانی از پدر و مادر عزیزم در آغاز

ت و فداکاری در لحظه لحظۀ حیاتم نمودهادعیه خالصانه خویش   و شور و شوق خدمت دمیدند و با کمال محب 

ۀ بی  صمیمانه سپاسگزارم. جهد بلیغ مبذول داشتند، مقداردر تقویت روحانی این ذر 

دعلی روحانیان از همسر مهربانم ت صادقانه،  جناب محم  ی و معنوی و هاتیحماکه عشق و محب  ی ماد 

ر تشویق
 
ر فراوان مییاری می مرا در انجام هر چه بهتر این خدمت ایشانهای مؤث

 
 نمایم.نمود، تشک



 د
 

 یعم همچنین
ً
 اهر  بخش خودزیرا با کالم هدایت جناب منصور روحانیان هستم قدردان زحمات استاد بزرگوار قا

 نمودند.را برای این حقیر هموارتر می

ه به اینکه هنر مک ک طرف به فهم بیشتر مطالب کیاز و جان آدمی دارد،تأثیر بسیار شگرفی بر روح  با توج 

ه با دیدن تصویری که مربوط ب مثالً یعنی ) شودموجب تثبیت مفاهیم در ذهن انسان می و از طرف دیگر کندمی

ی  در هر زمان دیگری مالحظه گردد، همۀ  مفهوم خاصی در زمان معین 
َ
دا است، ناخودآگاه چنانچه تصویر مجد 

 و اتخاذ این شیوه  شوددر ذهن و روح آدمی تداعی می به آنمفاهیم مربوط 
ً
یان اطفال، خصوصا  برای مرب 

ر است( لذا
 
نۀ برای اکثر فقرات کلمات مبارکه مکنو در این کتاب سعی شده است که نوجوانان و جوانان بسیار مؤث

احی تصویری هنری تا جایی که ممکن است فارسی اطی و یا طر  اشی، خط   در نظر گرفته شود. اعم  از نق 

جناب ایرج نظری و خانم  هنرمندان بزرگوار و گرامی الزم است از همکاری سخاوتمندانه و صمیمانه بنابراین

شهال ثابتی، که آثار هنری ارزشمند این عزیزان مایه فخر و مباهات و سبب سرور دل و جان ما شده است، تقدیر 

 (16) رایشان طلب کنم.النهایۀ پروردگار را ب ایتو لطف و عن نمایم

افی و نیز  افی و دوشیزه سماء ند  ه از خانم فروغیه ند  سیار جهد ب که درخصوص تایپ کامپیوتری در نسخۀ اولی 

 ینهااعمال نمودم،  هرچند که با توجه به تغییراتی که در متن نسخه نهایی) داشتندمبذول 
ً
ه ناچار شدم ک تا

 
ً
تهای بی نمایم( کمال سپاس را دارم انتهاءمبادرت به تایپ آن از ابتدا تا  شخصا  را و کریمانۀ آنان دریغو محب 

 هیچگاه از یاد نخواهم برد.

آمیز سزاوار است از دوست عزیزی از ایران که در ویراستاری صوری متن با نهایت دقت، مساعی خالصانه و محبت

 .روزافزون مسألت نمایم قیید و توفیان تاخویش را مبذول داشتند امتنان وفیر نموده، از صمیم قلب برایش

کتاب حاضر را  اجر جزیل و سعادت سرمدی طلب نموده، برای فرد فرد این عزیزان بزرگوار و محبوب درخاتمه

ۀ ناچیز، است ایهدیه که نگارنده به جمال قدم، آثار ایشان و احبای حد  و حصر و نشان از عشق بی از این ذر 

هتولد حضرت بهاء نود و نهمین سالگرد مناسبت یکصد ودارد )به مؤمن و مخلصش 
 
یع این سروران و جم ، به(الل

 نمایم.یاران الهی در سراسر عالم تقدیم می

ان بردن قطـره الیق نبود           خار و خس صحرا به گلستان بردن    به عم 

 (17) بردنسوی سلیـمان  پای ملخی     اما چه توان که رسم موران باشد

 

 رؤیا ثابت )روحانیان( ذرّۀ ناچیز 

 بدیع 173    

 میالدی 2116 

 هجری شمسی 1395  



 ه
 

حاتیو توض هاادداشتی  
 245ص  ،3ج  ، (1

 لئالی لطیفه منیره أزید از إحصاءعمق آن  تم مثل بحریست که در قعر و"ای بندگان مثل ظهور قدس احدی   (2

واح محتومه ال در تا قسمت مقدره بشاطی آن بحر درآید طلب بسته کمر جهد وهر طالبی البته باید  و مستور باشد

قیام  طلب او در حال اگر احدی بشاطی قدسش قدم نگذارد و نماید. اخذ جهده مکنونه را علی قدر طلبه و

 (124ص  ،)دریای دانش  "...نقصی بر او وارد آید؟ یا لئالی آن کم شود و ننماید، هیچ از آن بحر و

ر فرموده بودند: در هر امری از امور " (3 تا  استقامت نمایید قدام کنید وا قدام استا تأیید طائف حولمکر 

نود که ج مبارک قسم یاد کردند ضمن فرمایشات خاطر دارم یک روز درحتی به .جنود تأیید شما را نصرت کند

اکاین  پشت درتأیید   شما قدم در میدان خدمت نگذارید اگر قدام کنیداپنجره( منتظر آن است که شما ) شب 

ل بماند اگر سردار لشکر مهمل و چه کار آیده جنود نصرت ب   "...د؟وانجنود نصرت چه ت معط 

 (441 – 441 صص ،سالهنه)خاطرات  

 3ص  ،وادی هفت (4

َدم اول بردار و قدمی فاصله ارتفاع عشق ۀاز تو تا رفرف امتناع قرب و سدر  ای پسر حب" (5
َ
م دیگر بر عالقدم  ق

َدم گذار  (7ماره ش فقرۀ ،کلمات مکنونه فارسی)".چه از قلم عز  نزول یافتو آنپس بشن و در سرادق خلد وارد شو ق 

ل96مثنوی معنوی، بخش  (6  ، دفتر او 

خاک  و عنایت کنی کاه را قدرت کوهائی که وانخدایا این چه فضلیست که عنایت فرمودی... ای ت یهواالبه" (7

رمسار ش تا در بین مأل امکان مرحمتی که بر خدمت امرت قیام نمائیم لطف و فرمائی گاه آفتاب پرشکوهرا جلوه

 (315 ص ،چاپ ایران ،حضرت عبدالبهاء یمناجاتها)مجموعه   ع"ع نگردیم.

ت این اسیران زنجیر ای خداوند مهربان هواالبهی"   نرا سلیمان اقلیم جلیل ک ریحق مور ت را دستگیر شو...محب 

 "عع شجره أخضر عطا فرما... و سبزه را طراوت و لطافت موهبت بحر بخش قطره را أثیر فرما امیر اوج فقیر را ۀو ذر  

 (241ص  ،چاپ ایران ،)مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء 

ه که مخزن حقایق "... پس از کتاب ایقان (8 ه استمکمن معارف بدیعه  و اسرار الهی  مجموعه  رحمانی 

نصایح آسمانی که برای  ۀتعالیم الهی و زبد وهرج این را باید یاد نمود ... جواهرآسای کلمات مبارکه مکنونه

ه  و تلطیف ارواح ه به عوالمارتقاء حقایق بشری  لو  ععظمت مقام و  نازل گردیده هالبری  مالکاز قلم  عز  روحانی 

سی که در فات مرتبتش  ذا ماه»گردد. قوله األعز  األعلی:مسطور است معلوم می مندرج و اوراقآن  ۀحاز بیان مقد 
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ْ
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ُ
َق  جوهربه  ک وح   یف   یالتُّ ْرض  الرُّ
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أ

ز   َن الفائ   (288 –287ص ص ،)قرن بدیع « ".َن یم 

 255ص  ،عرفان ۀقیحد (9

 239ص  ،عرفان ۀقیحد (11

ات ممکنات  عیعدم بودی و ترا به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جم یهاهیدر باد ای پسر جود"(11 ذر 

ر داشتم برای تو مقر   ریمن ریش ۀتو گماشتم چنانچه قبل از خروج از بطن ام  دو چشم تیو حقائق کائنات را بر ترب

  و چشمها برای حفظ تو گماشتم و حب  ترا در قلوب القا نمودم و بصرف جود ترا در
 

 جوهررحمتم پروردم و از  ظل

مراتب آن بود که به جبروت باقی ما درآئی و قابل  نیا عیفضل و رحمت ترا حفظ فرمودم * و مقصود از جم

غفلت نمودی و به گمان باطل خود  ممیثمر آمدی از تمامی نعه ما شوی * و تو غافل چون ب یبیبخششهای غ

ه فراموش نمودی و از باب دوست به ا یپرداختی به قسم  "*و مسکن نمودی یافتیدشمن مقر   وانیکه بالمر 

 (29 فقرۀ ،)کلمات مکنونه فارسی 

 118–117 صص ،2ج  ،آیات الهی (12

 و از اشدبیم وبهیا کتب منتشره مص از آثار مبارکه و مأخوذ در این کتاب تبیینات مندرج توضیحات و همۀ (13

 خودداری شده است. شخصیتفسیر  شرح و

برای یک  و تفسیرنوشتن شرح  کهمیالدی... یادآور شدند  2114مارچ  16در دستخط مبارک مورخ  اعلیمعهد 

توضیح  و بلکه به شرح مطلوب نیست، صحیح و الختمی إلمن البدو  آن اثر همۀ توأم با نقل کامل اثر از آثار مبارکه

اکتفا  چه در آثار طلعات مقدسه در شرح مطالب آنها آمده استو آن سایرهمراجع  مصادر و ارائهو  نکات مهمه

 (13 ص ،هوشنگ گهرریز ،عربی ای در کلمات مبارکه مکنونه فارسی ومطالعه سیر و) ... شود

 خن،مثل فرهنگ بزرگ س از کتب مختلف فرهنگ لغات فارسی در خصوص معانی لغاتی که الزم به ذکر است که

چون در بسیاری از موارد، معانی  نوزده هزار لغت و... استفاده شده است رهنگ فارسی عمید،ف لغتنامه دهخدا،

 ار کالم،تکر  تطویل و برای جلوگیری از مشترک بوده بسیار نزدیک به هم و های مختلفنامهدر فرهنگ ذکرشده

 در موارد استثنائی، احتراز شده است. مگر از ذکر مرجع هر لغت در زیرنویس،

 9 هشمار ، اعلیمعهد  –ای از آثار مبارکه در باره کلمات مکنونه مجموعه (14

 2115دسامبر  29مورخ  ،العدل اعظم الهیپیام بیت (15

ا در مورد  "و (16 اشی( حضرت بهاء) هنرتام  هنق 
 
 تو باید  عین عبادت است و که هنر اندفرموده الل

ً
 به کار حتما

ا برسانی،خود را به کمال  و هنریت ادامه دهی  این امر مبارک است که تو را در پیشرفت هنرت یاری خواهد ام 

 (46ص  ،)کتاب ژولیت تامپسون  حضرت عبدالبهاء شامل حالت خواهد شد." چون لطف پروردگار نمود



 ز
 

اطی  آثار بسیار احیزیبای خط   مربوط به فقرات ذیل از اندعنایت کرده ای که جناب ایرج نظریهنرمندانه و طر 

 باشد:ات مکنونه میکلم

A-1-2-3-4-7-11-12-13-14-17-19-21-21-25-26-29-31-34-35-37-42-43-47-49-51-

53-57-59-61-61-62-63-64-65-66-71-71-72-74-75-78 

اشی  اب و نق 
 

 در خصوص فقرات ذیل از اندخانم شهال ثابتی لطف فرموده ای کههای مبتکرانهو آثار بسیار جذ

 کلمات مکنونه است:

1-2-5-6-7-9-11-12-15-23-24-28-31-33-36-38-39-41-41-44-46-51-51-52-54-55-

58-67-68-71-73-77-79-81-81-82 

 .نموده استاینترنت تهیه  نگارنده با استفاده از فتوشاپ و طرح روی جلد و پشت جلد را

  نیز از سعدی مذکور است: و ،ابن یمین (17

 عیب است ولیکن هنر است از موری  پای ملخی پیش سلیمان بردن                       

  



 ح

 

  



 ط

 

 شرح نزول 

 کلمات  مکنونه

 

 حضرت 
 
 قوله جل بیانه:به این بیان احلی ناطق ه در لوح قرن احبای آمریکا ولی عزیز امرالل

در سال نی مستور و مکنون بوده که در صدف عصمت رحما " ... این درر معانی و لئالی حکمت یزدانی

ور غوطهو در دریای توجه و تفکر  فرمودندحضرت بهاءالله در کنار دجله مشی میهجری در اوقاتی که 1274

 به مناسبت از  بودند
ً
یعیان که به اعتقاد ش صحیفه مخزونۀ فاطمیهلسان اطهر به لغت فارسی و عربی نازل و بدوا

 باید یوم ظهور نزد قائم موعود موجود باشد به همین نام موسوم گردید.

علیه السالم آن که جبرئیل به امر الهی برای حضرت فاطمه آورد و حضرت علی ای بود صحیفه مذکوره، صحیفه

را کتابت فرمود و تالوتش در احیانی که آن مخدرۀ کبری از رحلت پدر بزرگوار غرق در دریای احزان و تاثرات 

ی خاطر مبارکش می ی و تشف 
 
 گردید."شدیده بود مایه تسل

 (153-152)قرن بدیع، جلد دوم، صص  
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 بنام
 گویندۀ توانا 

 
 ای صاحبان هوش و گوش

 اول سروش دوست
اینست:
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 (1) یای بلبل معنو

 ریمگ وطن جانان سبای در جز عشق مانیسل هدهد ای و نیمگز  جای معانی گلبن در جز
 انج بپر المکان به اگر تو مکان نستیا*  ریمپذ محل وفا قاف در جز بقا عنقای ای و

 نمائی* گانیرا خود مقام آهنگ و برپری
 

 معانی کلمات:

شاره به حقیقت ا" سلیمان عشق " و "عنقای بقا "هدهد، "بلبل معنوی " اصطالحاتی چون  بلبل معنوی:

به مقصد  سفر خود تشبیه شده است و این پرندگان روحانی باید در آخر سیر وپرنده  که به طیر و انسانی است

یعنی  "معانیر "گلبن مقصد چیزی نیست مگ هدف وو آن  هدفی که خداوند برایشان معین کرده است برسند و

ایستی بنفس انسانی " "این تشبیهات اشاره به آن است که  همۀ"قاف وفا" یعنی  "سبای جانان" و گلزار روحانی و

صول برای و قاف وفا شده برسد و ه تشبیه به کوی جانان وو به مقام اصلی خود ک شودروحانی" "در طریق کمال 

 ".مقام خود رایگان نماید آهنگ د ور  جان برپ   "پربه این هدف روحانی بایستی به 

 بوته گل سرخ ژهیوبهبوته یا درخت گل  گلبن:

هکلمه معانی در این فقره توسط حضرت ولّی امر  معانی:
ّ
شده  ترجمهانگلیسی  در  Spirit " روح " به کلمه الل

 (76ص  ،1)کنز اسرار، ج  است.

 آوری او ازاین مرغ و پیام داستان زیست.میسلیمان  ی است که در درباراافسانه/ مرغ شانه به سر هدهد:

از ورهبری روحانی و معنوی و پر به  اشاره آمده است.سوره نمل قرآن در  ملکه سبا جانب بلقیس بهسلیمان 

و رابطه عشقّیه با حضرت دوست است. روح نشان از یار بی محّبت معشوق و پیغامی سوبهسفیر عشق 

وجود را ظاهر  ای از پیام عشق الهی در عالمو سفیر امر الهی در این عالم است و جلوه آورانسانی نیز که پیغام

 (67، ص 1کنز اسرار، ج ) است. دهیگردنماید به هدهد سلیمان عشق تشبیه می

 بوده (درحدود یمن کنونیم/ منطقه و شهر باستانی در قسمت جنوب غربی شبه جزیره عربستان )نام قو سبا:

هد، و هدورزید بلقیس بود که حضرت سلیمان به او عشق می اشملکهکه نامش در تورات و قرآن آمده است. 

 است.  محبوب دیارشهر جانان و سبا" "، اتیادب در رسان آنها بود تا باالخره با هم ازدواج کردند.نامه
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وطن  مقام محبوب و آیه دارد. سبا اشاره از مکان و 44 وسی و چهارم قرآن است که مکّیه است  ۀسور سبا نام 

 (61، ص 1کنز اسرار، ج ) مقصد حقیقی هدهد سلیمان عشق است. معشوق و

ان انساست. در اصطالح صوفّیه کنایه از کوه قاف گویند محلش در که می ایمرغ افسانه/ سیمرغ :عنقا

 نشان است.و وجود ناپیدا و بی کامل

 تشبیه آن به روح و ابدّیت و تجدید حیات ابدی و زندگی سرمدی استعنقا رمزی از حیات ابدی  و چون "...

وح قابل درک و فهم است و این ر  ای رحمانی و جوهری ابدی و سرمدی استکه همیشه باقی و ودیعه انسانی

ی و تکامل ماند و در عوالم النهایه در هر عالمی به هیاست که باقی و برقرار می
ّ
ئتی که مناسب آن عالم است ترق

است که بایستی به "پر جان" به آن عوالم  یابد و مقصد و مرام او "قاف وفا" و "مراتب علیا " و " فردوس اعلی"می

 (64، ص 1 )کنز اسرار، ج برپرد و "آهنگ" مقام خود نماید.

 روایاتنازل، قوله االحلی: "کوه قاف که در احادیث و  در لوح احباء بادکوبه از حضرت عبدالبهاءقاف وفا: 

د عنقای شرق. لهذا امی ۀالنسیمرغ است و  ۀانیآشاست. و ایرانیان را اعتقاد چنان است که  قفقاز مذکور، همین

قاز در قف امر بدیع و باقی استو آن  منتشر نموده و غربشرق  که شهپر تقدیس در چنان است که این عنقا

 (64 -64، صص 1)کنز اسرار، ج  آشیانه نماید. النه و

 بدون جا و مکان. منظور عالم غیب و در مقامی عالم الهی است.: المکان

  نمودن کاری انجام برای و اراده خواست :نمودن آهنگ
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 (2) ای پسر روح

باد که به ع افئده وریاست و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر ط انیرا نظر بر آش یریهر ط
لهای قاند و بِگلهای ب  باقی دور مانده انیتراب فانی قانع شده از آش رب عد توّجه نموده از گ 

 قیفاز امواج بحر ر  یقیکه به ابر  غیو حسرت و افسوس و در  رتیاند * زهی حمحروم گشته
 اند *اند و از افق ابهی دور ماندهاعلی گذشته

 

 :تمعانی کلما

همحّبت ،نار و اتیحو  علم، الهی است و ماء ضیف ،"پس روح:روح
ّ
 (67ص  ،)مفاوضات " ت.اس الل

 شود.اطیار، گاهی طیر به مفرد هم اطالق می-ی دیگر طیورهاجمع -(طائر پرندگان )مفرد: طیر:

الواقع "طیر" در بسیاری از آثار آمده است که فی ت قلب و فؤاد بهو هوی"تشبیه حقیقت انسانیه و نفوس بشریه 

 ی ار  به شاخسارهایو ال  طیر روح از قفس خاکی به فردوس معانی بسیار شبیه طیران مرغ خاکی از گل پرواز

بایستی از خاک و ِگل منقطع شده و  جسمانی پروازرتفع است. در هر دو حالت چه طیران روحانی و چه و م بلند

 مرزوق توان شد." اصل و از نعمای موعودهمقصد و  بهبه پر سعی و بال اجتهاد پرواز نمود تا 

 (77، ص 1 جکنز اسرار، ) 

 هاقلب –ها دل –جمع فؤاد  :افئده   خانه –منزل –مسکن :آشیان

 ناپایدار –نابودشدنی  –شونده نیست فانی:   زمین  –خاک  تراب:

عد:   نزدیک شدن قرب:  دور قرار گرفتن  –دور شدن  بُ

 چه بیهوده است. -چقدر بد است  زهی:

 فرمایند قوله األحلی:به تعبیری "مظهر امر الهی" است. جمال قدم می گل:

 سمقدار. پجمال نزدش بی جوهرگلها نزدش چون خار و  همهکه  گلی شکفته در گلزار باقی ای بلبالن فانی "

 و که شاید به بوستان وصال درآیید و از تن بکوشید و از روان بنوشید دیبسروشاز جان بخروشید و از دل 

  و از این نسیم خوش صبای معنوی غافل نشوید..." زوال حّصه بریدو از لقای بی مثال ببوئیدبی از گل

 (/ داریوش معانی99 ص فرهنگ اصطالحات عرفانی،( )46، ص 1)آیات الهی، ج  



7 

 

 گیرد.که مقدار کمی آب یا شراب می دار و دارای دسته و گردنهلوله ی یا چینیاشهیشسفالی یا  ظرف ابریق: 

یعنی انبیاء و مقربان خاص الهی است و در  ترین همنشینمقامی به معنای بهترین و عالی در رفیق اعلی:

 مقامی بهشت برین است.

 آفاق(جمع:) نار -کشور –ناحیه  – کرانه افق: 

 ین()تردرخشانین(، )باتریزین(، )ترروشن ابهی: 
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 (3) دوست ای

قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل حب و شوق دست مدار * مصاحبت ابرار  ۀروضدر 
 دست و دل هر دو بردار * اشراررا غنیمت دان و از مرافقت 

 
 معانی کلمات:

طالب روحانی عمومی ئح و مهمراه با نصا نفوس مؤمنه همۀ آنای دوستان من و امثال  ای دوست،ای دوست: 

 (9، ص 2)کنز اسرار، ج   و اخالقی.

 ، َرْو ، روضات(باغ، گلستان )جمع: ریا  روضه:

  (92 صعرفانی، اصطالحات )فرهنگ   ی."الهعرش است از برای استوای حب  قلب : "قلب

 ۀوقبه او عطا شده. اگر  و امکان معرفت حق حب و علم الهی است خزینۀکه  ایستآن حقیقت انسانیه قلب "

 گردد  آسمانی و مرکز الهامات روحانی قلب نماید غلبه بر نفس انسانی روح رحمانی
ّ

 یدر هواتیره و تار  واال

 را به بادهای "مخالف نفس و هوی" خاموش نماید. و " شمع دل" بماند نفسانی

بر سر تصاحب قلب است. هر یک سعی در  و ستیز روح و نفس جدال یدانم الواقعفی حیات روحانی انسان

و غفلت و ضاللت  و هوی و هوس مرکز شهوات دنیوی قلب کنند. اگر نفس بر قلب غلبه نماید،مالکیت او می

نفس را در قلب تبدیل به نفس رحمانی کند و قلب  قلب را تصاحب نماید بماند. ولی اگر روح و تاریک و سرد شود

  عشق و معرفت الهی روشن شود و "سّر" الهی آشکار گردد. که در آن مصباح ا "مشکاتی" نمایدر 

(18 –16ص ص ،2)کنز اسرار، ج   

 هر چیز ۀآخر و دنباللباس،  نیپائ دامن، ذیل:

 با یکدیگر کردنصحبت  با یکدیگر دوستی و رفاقت نمودن، :مصاحبت

 مفرد: ِبّر  نیکان، خوبان و صالحان،ابرار: 

  مزاجها کان کأسمن  شربونی األبرار"ان 
 
 )ایقان( ."کافورا

 و قلب مردگان را چون صبح صادق زنده و منیر و روشن نمایند." انددهینوشابرار جام باقی از کف ساقی خلد  "...

 )کلمات مکنونه(
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 گردیدنرفیق شدن، دوست مرافقت:

 اشخاص بد، مفرد: شریر تبهکاران، بدکاران، :اشرار 

و معاشرت ناقضان عهد حضرت  مجالستو رسائل، احبای صادق ثابت را از  الواح در جمیع مبارکجمال  و"... 

 هالک می ماندکه نفسی نزدیکی به آنان نکند زیرا َنَفِسشان مانند َسم ثعبان می باب منع فرمودند
 
  کند..."فورا

 (412 ص، 3)مکاتیب، ج  

 کردنآن را ترک :دست از چیزی )کاری( برداشتن

 کردن و کنارنهادنیا آن را ترک شدن عالقهبی: ندل از کسی )چیزی( برداشت
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 (4انصاف ) پسر ای

 راحت مطلوب بی که طالب کدام و ردیگ محل معشوق وطن در جز که عاشق کدام
 و خالی صبر از صدرشان*  فراق در موت و است وصال در اتیح را صادق عاشق ؟دیجو 

 شتابند * جانان یکو  به و درگذرند جان هزار صد از مقّدس اصطبار از قلوبشان
 

 معانی کلمات:

 رفتار درست و مطابق اصول عدالت، رعایت حق و اصول عدالت انصاف:

ه"یا حزب عدل:
ّ
دو  و این دو رکن، مجازات و مکافات چه که دارای دو رکن است مربی عالم، عدل است الل

 (163ص ، 3امر و خلق، ج )  حیات اهل عالم." از برای اندچشمه

 کسی یا چیزی را بسیار دوست دارد، دلباخته ن کهآ عاشق:

صد  در هر آن، و عاشقهرگز این سفر تمام نشود...  و اگر درد نباشد درد است مرکب این وادی، "... وادی عشق

 و زندگیعشق هستی قبول نکند  هزار سر در پای دوست اندازد... جان رایگان در راه جانان دهد. در هر قدمی

ت  از و عّزتدر ممات بیند  حیات نخواهد
ّ
ه)بهاء )رساله هفت وادی(  جوید..."ذل

ّ
 (214شمس حقیقت، ص  الل

 سینه صدر:   یا آنچه مورد عالقه است. آنکه :معشوق

 راستگو، مخلص حقیقی و راست صادق:

محفوظ از جمیع آفات و  شخص صادق چه که جامع کماالتستزیرا  از صفات صدق بهترین صفتی است"

 خطیئاتمتنّفر از جمیع سیّئات 
ّ

ضّد صدقست و شخص  زیرا جمیع اخالق و اعمال مذمومه و مصون از کل

 (177 ص، 2، ج از مکاتیب)منتخباتی   از جمیع آنها گریزان." صادق

ی اگر نفسی از آن محروم ماند جمیع فضائل انسانی است صدق و راستی اساس"
ّ

یه از ترق
ّ
 و تعالی در کل

ع کماالت قدسیه بالطب سایر صفات و این صفت مقدس در نفسی رسوخ نماید و چون عوالم الهی ممنوع گردد

 مصّوب( ۀترجم –44ص  )ظهور عدل الهی،  "کامل گردد. فرد و حاصل شود

 محّبت و مبادله رسیدن حبیب و محبوب هم بهوصال:    زندگی، زنده بودن: حیات

 هاو نامالیمت هایسختبردباری کردن در برابر  صبر:
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 طلب شکیبایی نمودن طلب صبر کردن،ر: اصطبا

  نیترکوچک 177صد: 
 
 وانفرا یعنی بسیار، عدد سه رقمی است، مجازا

  "قیام جمله موجودات با اوست. صفت قّیومی است کهکه آن " اندگفتهدر معنی جانان  جانان:

 (49 ، ص2)کنز اسرار، ج  
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 (5خاک ) پسر ای

ود تفّوق و بر برادر خ دیعباد کسی است که در قول مجادله نما نیغافلتر  میگو یم یراستب
 نه به اقوال * دیارائی* بگو ای برادران به اعمال خود را ب دیجو 

 

 معانی کلمات:

 ، بندگان، مفرد: عبدهاانسان عباد:  کنندهاشتباه خبر،توجه؛ بیانگار، بیسهل غافل:

 کردن با یکدیگر، نزاع و ستیز کردن جدال مجادله:  قوالا :جمع ،کالم ،سخن ،گفتار قول:

 ی جستن، برتری یافتن، برتر و باالتر شدنبرتر :تفّوق

 (قول ، )مفرد:هاسخن، گفتارها اقوال:

 (مفرد: فعل) کردارها، اعمال ،کارها افعال:

الحق یعنی به آدابی ظاهر شوید که لدی شوید سعی نمایید که مطلع فیوضات ربانیه ای دوستان،"... 

 توجه نمایند. و به شطر دوست متنبه شوند کل از اعمال و افعال و اخالق شماتا  و ممدوح است محبوب

  و خواهد بود..." بوده و اخالق مرضیه و افعال حسنه به اعمال طیبه در اکثر الواح نازل که نصرت حق

 (34ص  )آیات بینات،

ه ن رحمت عالمیان باشند عمل بهبیش از قولشان باشد.  باید عملشان یان باید ممتاز باشندئبها "...

ی را انسان عالمئل فضا و اثبات امانت نمایند و کردار و اعمال خودشان اثبات صداقت کنند رفتار به بقول،

الم م تا سبب ترقی عی هستبهائاعمالشان فریاد برآرد که من  نورانیت آسمانی را واضح نمایند آشکار کنند

 هاعمالست که جهان را ترقی داد هیچ قول الزم ندارد ی قیام و رفتار کندئبها اعمال بهاگر انسان  انسانی شوند

فات را اکتشا اعمالست که این اعمالست که این صنایع را آشکار کرده اعمالست که این مدنیت را ترویج کرده

 ودممکن ب آیا اقوال بود، اعمال نبود اگر چنانچه رسانده، بایندرجهاعمالست که عالم مادی را  ظاهر کرده

که روحانیات هم نظیر  استدالل کنیم میتوانیمبرهان  نیا بهپس  این مدنیت مادی حاصل شود

سبب مسرت وجدان  خیریه اعمال نه اقوال. شودیمسبب حیات قلوب  ملکوت اعمال اهل مادیاتست،

و دعا  زاری کنید تضرع و پس شماها باید شب و روز شودیمسبب نورانیت بشر ل عالم انسانیه ئفضا شودیم

  کوشیدب نماز کنید مناجات کنید کنید خدا بهتوجه  شوید نه اقوال اعمال بهکه موفق  و از خدا بخواهید یدئنما
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هر  گیر گردیدای را دستهر افتاده شوید هر فقیریرا سبب غنا از شما ظاهر شود بلکه عمل خیری

را  ارههر بیچ ی را سبب امنیت گردیدئفهر خا هر بیماریرا سبب صحت شوید محزونی را سبب سرور شوید

 یئهااینست صفت بمنزل و مأوی شوید.  سامانی را و سر هر بی هر غریبی را ملجأ و پناه باشید سبب چاره شوید

  "نیستیم.ی بهائ اگر موفق نشویم خدانکرده ی هستیمئبها موفق شویم آن بهاگر 

 (137 - 128 ص، ص1)خطابات مبارکه، ج  

 کنید، زینت دهید آراسته :بیارایید

 اآلداب. طراز هبو هیاکلکم  بالصدق الخالص و ألسنکم و قلوبکم برداء التقوی و الوفاء کلیل ارؤوسکم ب نوازیّ " 

 (127)کتاب مستطاب اقدس، بند   من المتبصرین." لو انتم نساناال کل ذلک من 

انت ، خیوفا زینت بدهید  یعنی اگر کسی چیزی به شما سپرد را به تاج امانت و سرهای خود "ای احبای الهی،

هیچوقت  ،مزین کنید به  لباس تقویدلهایتان را امین باشید. اگروعده ای به کسی دادید، وفاکنید.  ونکنید 

تی همیشه زینت بدهید به راسبه فکر شما  خطور نکند ...زبانهایتان را گناهان صغیر یا کبیره  ذکر معاصی و

ان به افق انس یا ، انسان کامل باشید اگر می خواهید د را به آداب انسانیت مزین کنید.سراپای خو وخالص، 

ینا ب اشخاص ...  اگر شما ازرویه انسان است، مراعات کنید همه این اصولی را که سجیه و کامل نزدیک بشوید،

 (278)تقریرات کتاب مستطاب اقدس ص  "هستید.

 القاء کنید و بنمایید محّبت شفقت و کمال بهکه دون شما از آن محروم،  ی است نزد شماجوهر"اگر کلمه و یا 

  مقصد حاصل اگر مقبول شد
ّ
 (344، ص 2اآلثار، ج )بدایع  ..."تعرض باطل واال

 ااگر مقبول افتاد مقصود حاصل و فرمایدمی ،مجادله ننماییمر و ثبات و اقناع، الحاح و اصراادر حین  "...
ّ

 ال

 (62، ص 7)مائده آسمانی، ج   ."تعرض باطل

 و ا األعمال بطرازنوا أنفسکم زیّ "... 
ّ
." إنه من أهل البهاء بالعمل فی رضاهذی فاز ل

 
 قد کان لدی العرش مذکورا

 (37بند  )کتاب مستطاب اقدس، 
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 (6ای پسران ارض )

 از و دیاین در من اقیب جبروت به البّته باشد باقی حسد شائبۀ آن در که قلبی دیبدان یراستبه
 قدس نشنود * روائح من سیتقد ملکوت

 

 معانی کلمات:

 نیزم :رضا

 (29 ص ،یعرفان )فرهنگ اصطالحات  ی."اله"قلب عرش است از برای استوای حب : قلب

وح ر  و امکان معرفت حق به او عطا شده. اگر قوۀ الهی است و علمحب  ۀایست که خزینانسانیه"قلب آن حقیقت 

 و گردد  آسمانی الهامات و مرکز قلب روحانی نماید غلبه بر نفس انسانی رحمانی
ّ

 انیتار در هوای نفس تیره و ال

 " خاموش نماید.و هویرا به بادهای "مخالف نفس  و "شمع دل" بماند

قلب است. هر یک سعی در  ستیز روح و نفس بر سر تصاحب و جدال میدان الواقعروحانی انسان فیحیات 

لت و ضال و غفلت و هوس و هوی مرکز شهوات دنیوی نفس بر قلب غلبه نماید، قلب اگر کنند.مالکیت او می

 و قلب ه نفس رحمانی کندنفس را در قلب تبدیل ب قلب را تصاحب نماید بماند. ولی اگر روح و سرد و تاریک شود

 الهی روشن شود و "سّر" الهی آشکار گردد. و معرفترا "مشکاتی" نماید که در آن مصباح عشق 

 (51 – 51صص  ،9اسرار، ج  )کنز 

 ئب: شواجمع ی،آلودگ ی، آمیختگی،آغشتگ :هئبشا

ت دیگران ناراحشود شخص از موفقیت یا خوشبختی ای در بعضی از افراد که سبب میویژگی حالت و حسد:
 شود.

یحرق الکبد. إجتنبوا منهما کما تجتنبون من  قل الحسد یأکل الجسد و الغیظاند: " جمال مبارک فرموده

ه،)لوح مبارک طب/ مجموعه الواح حضرت بهاء  "األسد.
ّ
 (992ص  الل

 و خشم}حسد  سوزاند. از این دوغضب شدید کبد را می خورد و خشم ومی برد و)بگو حسد جسد را از بین می

 کنید.(شدید{ دوری کنید همچنانکه از شیر دوری می

 
ّ

 (422)گلزار تعالیم بهایی، ص   الحسد." و قّدسوا یا قوم صدورکم عن الغل

  دانستن خداوند از اوصاف متصّوره بشریمنّزه  گردانیدن، و مبارککردن منّزه  پاکیزه ساختن،: تقدیس
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هاز جمیع ماسوی لطافت و طهارت قلب استپاکی و ، و تنزیهاّما اصل تقدیس "
ّ
هو اشتعال به نفحات الل

ّ
 ".الل

 (201ص ، 4امر و خلق، ج ) 

 شدن یا بودن، مکان مقّدس، بهشتمنّزه  پاک و :قدس

 عالم مثال است اولی و مقام اّول، منظر اکبر بوده و در مقام آخر رتبۀمقصود از ملکوت در ":ملکوت

بیان مستور و  ۀقوتا در  مثالی از آن در آن موجود است و زمینآنچه در آسمان  مابین جبروت و ناسوت

و این اول مقام تقیید است و چون به ظهور آید به ملکوت نامیده  شودمکنون، به جبروت نامیده می

تقدرت  کسب شود.می ل می و قّو اّو                "کند.نماید و به مادونش عطا میاز مقام 

 (11 -11 صص ،1مائده آسمانی، ج ) 

یر شود اّما این تعبگفته می آسمانعبدالبهاء در مفاوضات مبارک نازل: "ملکوت به اصطالح ظاهری  از حضرتو 

ّدس است از زمان  موقع جسمانی نیست واقعی، زیرا ملکوت است نه حقیقی و و تشبیه
ّ

جهان ، و مکانمق

از  و مقّدس و پاکاست  و جسمانیاز جسم  سلطنت یزدانی است، مجّرد و مرکزرحمانی  و عالمروحانی است 

 (12 ص، 5امر و خلق، ج )  اوهام انسانی."

چه که مثال کل در او موجود و  اگر گفته شود که هیکل انسانی در مقامی ملکوت است هذا حّق ل ریب فیه "

السالم هضرت امیر علیاشاره به بیان ح اند ولکن نشهد انه عالم کبیرعالم اصغر نامیده او رامشهود. اگر چه بعضی 

 ) دیفرمایماست که خطاب به انسان 
 
 وا

ً
کنی که یمفیک انطوی العالم الکبیر( یعنی فکر  تزعم إنک جرم صغیرا

 (501 ص ،5)کنز اسرار، ج   در حالی که در تو عالم اکبر منظور است." تو جرم کوچکی هستی

 ی است.ملکخصائص عالم  ئون وعالم الهی است که محیط بر عالم ملک و مقّدس از ش ملکوت

 حق است. و عظمتعالم جبروت عالم قدرت  جالل، قهر، سلطه، قدرت، عظمت و جبروت:

 مرتبۀدر  که این عقول مجّرده وحدت است و صورتجبروت عالم عقول مجّرد از ماّده  متقّدم حکمادر اصطالح 

ذات خداوندی  و عالم لهوت را فوق عالم جبروتکنند. متصّوفه عالم جبران نواقص جهان مادون را می و کمالند

ور مست بیان قّوۀدر  حق ۀفرمود که به مضمون عالم صفات و اسماء الهی است عالم جبروت دانند. اصّح آنکهمی

ناسوت  عالم بهاعطاء  و الهی و صفاتکه عالم ظهور اسماء  باشدمی عالم ملکوت و فوق است و مکنون

 )نوزده هزار لغت( است.

  ی خوش، مفرد: رائحههایبو روائح:
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 (7ای پسر حب )

 بر گرید  قدم و بردار اّول قدم فاصله قدمی عشق ارتفاع ۀسدر  و قرب امتناع رفرف تا تو از
 *افتی نزول عّز  قلم از چهو آنبشن پس*  شو وارد خلد سرادق در و گذار قدم عالم

 
 معانی کلمات:

 شدید ۀعالق، داشتندوست حّب:

 شدنشدید، دلدادگی، شیفته محّبت :عشق

 طبقه، جایگاهرفرف: 

 رفعت، بلندی مقام بلندی وامتناع: 
رسد و به آن هزار سال میعمرش تا سه متر و 20شبیه سرو که ارتفاعش تا  و و بلنددرختی است محکم سدره:  

 .گوینددرخت سلیمان نیز می

 )فرهنگ بزرگ سخن(  نهایت کمال –مقصد نهایی –نام درخت سدری است واقع در آسمان هفتم روایاتدر 

هی است مظهر ال که جبرییل از آنجا فراتر نرود. در امر مبارک مراد اندگفتهبه حّد عروج جبرئیل نیز  

 نوزده هزار لغت() را بدان دسترسی نیست. و احدی که مقامی اعلی از آن نه

که این اصطالح در ادیان اشاره به مقام پیغمبران  استآمده از جمله  اسراراآلثاردر   و در معنی سدره

 منتهی ۀاست از جمله در قرآن کریم در سوره والنجم بیان شده که حضرت محمد در بهشت الهی در کنار سدر 

 منتهی است. و سدرۀوحی به درخت و شجر  و نزولفرشته الهی را دید که رمزی از تشبیه مظاهر مقدسه 

 (509ص ، 9آلثار، ج اسرارا) 

خرین آ علم اولین و که گویند واقع است یا در اقصای بهشت درختی است که در آسمان هفتم عقاید اسالمی رد

 یا شود.بدانجا منتهی می
ً
یدرختی که  ضا

ّ
 ۀدر س) مظهر الهی است. مراد الهی بر آن واقع شد و در امر مبارک تجل

یا آخرین مقصد یا آخرین حدی است که قابل وصول  درجه امکاننشان دهنده نهایت  ی ظاهرمعن بهمنتهی که 

منتهی، جمال  ۀسدر  ،شود. برای ما نوع بشربیانگر مفهومی دیگر می در هر عالمی به مناسبت آن عالم است

 ۀسدر  حالعیندهد، در می درجه امکان معرفت و درک بشری را نشان و نهایت مبارک هستند که مظهر ظهور

 چون واضح است که "جمال هیکل بقاء" کسی جز و در این بیان خود خداوند است ،ی مظاهر ظهوربرا منتهی
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 راتبم که در آن مقام یعنی رجوع ایشان به بارگاه خداوندی منتهی ۀسدر باشد پس رجوعشان به جمال قدم نمی 

هی یاد منت ۀسدر که از آن به  و روحانیبه عوالمی بلند  رجوع ایشان و یا فرمایندنوع بشر را بازگو می وفاییبی

در ادیان اشاره  که این اصطالح استآمده از جمله  اسراراآلثاردر  و در معنی سدره  شده است...

ر د در بهشت الهی بیان شده که حضرت محمد والنجم ۀدر سور  از جمله در قرآن کریم به مقام پیغمبران است

 و سدرۀ و شجروحی به درخت  و نزولکه رمزی از تشبیه مظاهر مقدسه  الهی را دید فرشتۀ منتهی ۀسدر کنار 

 (509 – 505 صص، 9)کنز اسرار، ج  وارد آمده است.( کثرت و این اصطالح در آثار بهائی به وفور و منتهی است

 بال رفتن مقام ارتفاع: 

 و ابدیعالم جاودانی  عالم ِقّدم:

 )فرهنگ عمید( .بالی صحن خانه بکشندسراپرده، خیمه بزرگ، چادری که سرادق: 

 بهشت، دوام، بقاء خلد:

 شدن، ارجمند گردیدن، قوی شدن زیعز :عّزت

 بزرگی، رفعت عّز:

هقلم وحی الهی، مظهر امر  قلم عّز:
ّ
 (نوزده هزار لغت)  الل
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 (8) ای پسر عزّ

 قلب را به صیقل روح پاک کن و افالک انس قدم گذارو بر  در سبیل قدس چاالک شو
 هنگ ساحت لوالک نما *آ

 
 معانی کلمات:

 بزرگی، رفعت عّز:

 ، طریقراه سبیل:

 یا بودن، بهشت، مکان مقدس شدنو منّزه پاک  قدس:

 عمل دارای سرعت و مهارت در چاالک:

 هاآسمانفالک: ا

 و قراربهجت، فرح، الفت، آرامش  نس:ا

 احساسات، عقل، )جمع: قلوب( دل، مرکز عواطف وقلب: 

ی بر قواء قلب کنم که آیا نه اینست که قواء دانش مادی این قرناهل فکر سلیم سؤال می اولواألبصار واز  "...

 دانممی روحانی نداشتن مطلوبی جهت آن را من مستدعیم جهت آنرا جستجو نمایند. روحانی غالب است

 تلذا ضعیف اس ابدیینمقلب قوت الزمه روحانی ، اجداد ما دیگر کافی نیست دین ضعیف آبا وچونکه 

 قّوۀنبودن  قلب از و چون کندعلم ترقی می اکتشافات بدیعه واسطهبه یابداغذیه مختلفه می بالعکس عقل مادی

لو همت با ع خواهیدپس اگر می امور آتیه خود نماید ربانیه واسرار  د مشاهدهوانتدیگر نمی روحانیه ضعیف شد

وأم ت روحانی را با کماالت جسمانی یعنی فضائل دانش متحد شودتا با  آرید حرکت بهباید قلب را  باشید

  "قوت دهیم... استعداد و دیانت عالم بهتا  برای این باید مّتصل بکوشیم داشته باشید

 (519ص ، 9اآلثار، ج بدایع) 

 هاقلیص کار، جمع: صیاقل،جالدهنده، صیقلصیقل: 

 (ارواح :جمع) ، نفس، وحی، مالئکه،روانجان، روح: 
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یملکوتی  قّوه قدسّیۀ روح ایمانی:
ّ
ات حی الهی و رحمانی از شمس حقیقت است که موجب ظهور کمالت و تجل

آسمانیست، آن روح ایمانی و  روح چهارم روح در مرتبۀ اّما مبارک حضرت عبدالبهاء: " ۀفرمودابدی است. به 

سان ایست که انقّوهآن  سبب حیات ابدّیه شود الهّیه ۀبقوّ آن از نفثات روح القدس است که  فیض رحمانیست

 )نوزده هزار لغت(  أرضی را سماوی کند."

 ، پیشگاه، میدانفضا ساحت:

 ب ازمرکّ  لو ال: که در معراج به این بیان مخاطب گشت. باشدتو نبودی، منظور حضرت محّمد می اگر لوالک:

  یعنی اگر تو نبودی. و لولک یعنی اگر نه باشدمی الو  لو

"لولک" به سمع حضرت رسول  اشاره به "درگاه الهی" و "مقام قرب" است، آنجا که ندای لوالک: ساحت

 رسید.

لولک لما خلقت  از القاب حضرت محّمد است زیرا خداوند در شب معراج به ایشان فرمود: " سّید لوالک:

 (نوزده هزار لغت) کردم.افالک را خلق نمی یعنی اگر تو نبودی األفالک"

ن آ خداوند منّان در لیله معراج است که بر حسب احادیث وارده از پیغمبر اللّهلقب حضرت رسول سیّد لوالک 

لوالک لما خلقت  ا المحبوب وو ان أنت الحبیب یا محمّد" حضرت رابه این خطاب مبارک فرمود که

از طریق شیعه  مأثوره روایات و در احادیث مرویّه و صریح قرآن مجید است داستان حضرت رسول و "األفالک

از مکّه به بیت المقدس  اللّهبسط بسیار برای کیفیّت آن موجود است که چگونه رسول شرح و اهل سنّت و

ب و به قا نار و مقامات مختلفه را بازدید کردند جنّت و و قصد افالک نمودند المقدسو از صخره بیت رفتند

ای به انجام سفر را در لحظه سیر و همهو آن بازگشتند ند وو به خطاب الهی مخاطب شد قوسین رسیدند

 و است ظاهر واقع شده حسببهشیعه این داستان را معتقدند که  همه از سنی و علمای ظاهر رسانیدند

 (515ص  قاموس مختصر ایقان،) ... با جسم عنصری به افالک سفر فرموده اللّهرسول

  نمودن، قصدکردن، عزیمت اراده :آهنگ نمودن
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 (9) نابود ۀای سای

 * چشم حق بگشا تا جمال مبین بینی و یقین اندراعّز  معارجاز مدارج ذّل وهم بگذر و به 
 * أحسن الخالقین گوئی الّلهتبارک 

 
 :معانی کلمات

ود خ مستغرقند وعوالم مادی و آرزوهای نفسانی  و و هویخطاب به نفوسی است که در غفلت نابود:  ۀای سای

 (50 ، ص9)کنز اسرار، ج  .اندساختهلقای حضرت دوست محروم  را از قرب و

:   (همفرد: مدرج، مدرج) هاهیپا، هاپله، مذاهب، هادرجه، هاراهمدارج: 
ّ

 خواری، حقارتذل

ه ای کقّوهد، به دل گذشتن بدون اینکه مورد اراده باش ئ یا امریخیال، گمان، گمان بردن، شخص یا ش :وهم

 )جمع: غیره، آنچه به دل بگذرد. شجاعت در دیگری و نماید مثل احساسمحسوس میاز محسوس ادراک غیر

 (اوهام

خیالتی است که انسان در عالم  آن افکار و ظّن متضاد کلمه حّق و یقین است.  و گمانظّن  کلمه گمان: وظّن 

آن خود را از دیدار شمس حقیقت  ۀواسطجوید و بهمیرا صحیح دانسته، به آن تمّسک  و به گمان خود آن خود

 (11 ، ص9)کنز اسرار، ج  سازد.محروم می

همعارج: 
ّ
: مراتب عالّیه، مقامات بلند )مفرد: معرج(هانردبانها، پل

ً
 ، مجازا

کان )جمع: معاریج( آنچه رسول نردبان معراج:
ّ
ه، پل

ّ
 آن حضرت با آن عروج فرمودند. در فارسی به خود عروج الل

 گویند.میمعراج  نیز در 

 بزرگی، رفعت عّز:

 اّطالع در حّد اطمینان ، علم وو گمانامری بدون شک  دانستن :یقین

 سزاوار، مقابل باطل صاف، شایسته وو انراست و درست، عدل  )درمقابل خلق(، خداوند حّق:

 وصول به حقیقت است.مقام  اطمینان قلب، در اصطالح عرفاء مقام حّق الیقین:
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 یخوب ی،بائیز جمال:

 ، آشکارواضح مبین:

القدس، جمال اقدس ابهی، الکبریاء، جمالمبین، جمال ابهی، جمال مبارک، جمال جمال جمال مبین:

هالمحبوب و... از القاب حضرت بهاءالرحمن، جمالجمال
ّ
 .باشدیم الل

به یقین مبین بدان که احبای باوفای حق در این محضر ذکرشان  "...قوله تعالی:  فرمایندحضرت عبدالبهاء می

 ط قلبّیه ایشانروابامیدوارم که  دشان چون شمس لمع. از فضل اعظم جمال قدمو یاچون شمع ساطع است 

 
ً
 فیوما

ً
مطلع عنایات حضرت  مواهب این قرن مبارک جذابات روحیشان عظیمتر شود. ازو انشدیدتر گردد  یوما

 گردند و از الطاف عظیمه اّیام مشرق کواکب افق رحمانّیت شوند.احدّیت 

 یسخس عزیز و زرعه هرم ئض برفا شریعت تقدیس است و سمایشجمال مبین.  کور، و صاحبکور عظیم است 

 مقام عبودیت بودند."به  اکوارئر که جمیع مظاهرش در سا ذات الوهّیت است شمس حقیقت و

 (500ص  ،2منتخباتی از مکاتیب، ج ) 

هتبارک 
ّ

 گویند.(در حال تعّجب مدحّیه می و همچنینمدح گویند  است خداوند )درو منّزه پاک  :الل

 (52آیه  ،مؤمنون )سورۀ منظور خداوند است.  ؛کنندگانخلق نیبهتر احسن الخالقین:
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 (01هوی ) پسرای 

 د،مرده جز به گل پژمرده مشغول نشو  و دل ی بشنو، چشم فانی جمال باقی نشناسدراستبه
 قرین خود را جوید و به جنس خود انس گیرد * زیراکه هر قرینی

 
 معانی کلمات:

 را از و خودمستغرقند  های نفسانیو آرزو مادی و عوالم و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  ای پسر هوی:

 (50 ، ص9)کنز اسرار، ج  اند.لقای حضرت دوست محروم ساخته قرب و

  ، میل وعشق هوی:
ً
 ی بد(، )جمع: أهواء(، مترادف با هوسهاخواستهخواهش نفس )معمول

ههو"
ّ
 دمانی را مغلوب نمایظلو جنود  انسان بر نفس و هوی غالب گرددکه  رشادت اینست ای شخص رشید الل

 (594ص یاران پارسی، ) ع"ع و الّثناء. بنیاد نهد... و علیک  دانائی وانو ای براندازد بنیان نادانی

ههو"
ّ
 و حق دل بستی و به جهان دیگر از جهان آب و گل بیزار شدی زیرا دلو پاک جانیپاک ای بنده یزدان الل

 درخشید و بینا و گویا. چون پرتو آفتاب یار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند یزدان پیوستی ارانی بهو  پرستی

اد ش و در اوج مهر یزدان پریدی خاکدان بریدی نیا بهو دل از تعلق  شنیدیو سرود سروش  نور حقیقت دیدی

 (11ص یاران پارسی، )  "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش با نفس و هویو  شاد باش باش

و  تقویت قّوۀ ایمان همانا از شهوات نفسانّیه و نجات اّمارهراه اصلی مبارزه با نفس  طرق مبارزه با نفس و هوی:

رو  وّسل به ذیل حضرت رحمنت
ّ
ت در ذکر حضر  و مداومت و استمرار دار عقبی پایان،در بارۀ جهان بی تفک

به  مانو ای غلبه یابد قوای روحانّیه رفتهاست تا رفته الهّیهو کلمات  به آب آیات و آب دادن زمین قلب یزدان

هاز ماسوی و انقطاع مبّدل شود ایقان
ّ
ات از نج کوشیم و بیشتر چه در این راه پیشتر رویمو هر  میّسر گردد الل

در مورد  910صفحه  مبارک هوات دنیا آسانتر شود. در سفرنامۀش بدسیرتدیو  و و هویمحکم نفس  زنجیر

تن  انسان باید از قفس به دیگری فرمودند " قوله األحلی: فرمایندچگونگی آزادی از قفس این عالم از جمله می

زیرا جسم قفسی است که انسان را به مشکالت عظیمه اندازد، اسیر طبیعت کند و  محض شودپرواز نماید، روح 

چه که قوای  از هر قیدی آزاد شود عادات جسمانی را خرق نماید به هر دردی مبتال نماید. اّما چون انسان

 ود.مقام حاصل نش این به مجّرد فکر این زنجیر را بگسلد روحانی قّوۀ لهذا باید جاذب طبیعت است جسمانّیه
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 نغمات است نما است، گوش منجذبمنجذب مناظر خوش چشم کندانسان را جذب می همیشه قوای طبیعّیه

 اسباب منجذب عالم طبیعت است زیرا خواهدباز هم می شهوات. انسان ثروت دارد و ذمتوّجه به لذائ و قلب

غی مثل مر  یابد و نجات تا از این قیود آزاد شود روحانی غالب گردد طلبد. پس باید قّوۀباز هم می معیشت دارد

های چشمه باغهای باصفا و فضای رحیب است هوای لطیف و اینکه در خارج که در قفس است، محض دانستن

 نماید." پروازی یابد که قفس را بشکند و در فضای جان فضا اقّوهمگر  گوارا است نجات نیابد

 (915-910 صص، 5اآلثار، ج بدایع) 

 به درجات و وصول و هوینفس  ۀخروج از غالف تیر و راههای بحث چگونگی نجات عالم طبیعت ۀر خاتمد

 :گرددیملوح زیر از حضرت عبدالبهاء زیارت  و صفا روحانیّت عالیّۀ

ی عشق اله انقطاع، در انقطاع و تنفّر از جمیع زخارف دنیا. و تقوی در تقوی و علم در علم است سعادت اللّههو"

صاف با و ان صدق در راه حق یعنی تهذیب اخالق کند جذبه آیات، و خواهد و مناجاتتالوت آیات  عشق، ؛آرد

نصیحت با  و شفقت با کهتران و حرمت مهتران و از جاهالن و دوری صحبت با نیکان و قهر با نفس و خلق

سعادت  این است .و هدایت گمگشتگان با اهل جهان و محبّت فقیران بذل بر و حلم با دشمنانو  دوستان

 ع ع التفنی. فطوبی للعاملین. و موهبت عطیّه کبری و عظمی

 در سفرنامۀ است با وجود مرزوق بودن به نعمت دنیا و هویریاضت واقعی که عبارت از ترک نفس  و در مفهوم

 شدن از نه ممنوع با وجود مرزوق بودن به نعماء و هویترک نفس  مسطور است: "... پس مقصود از ریاضت اروپا

 با وجود قّوۀ ظهور قّوت روح قرار داده و جسم را وسیلۀ صّحت بنیه و را برای انسان آفرید هانعمتآلء. خدا این 

 :ورنه و در حالت اقتدار عادل این کمال است اگر نفس انسانی سالم باشد جسمانی

 رده استـآلتی افساز غم بی   او کی مرده است نفس اژدرها است

 (951 -952 صص، 5)کنز اسرار، ج   

 پاینده، جاوید، زنده باقی:   ناپایدار، نابودشدنی فانی:

معروض  حضرت خدمت او والدش وفات نمود و مسطور است که روزی یکی از اصحاب عیسی در انجیل "مرده:  

 فرمود: دع الموتیانقطاع  جوهر آن راجع شود.کفن نموده  دفن و او را و اجازه خواست که برود داشت و

ث بع عصر جز حیات و ... و هرگز در هیچ عهد و. هامردهرا تا دفن کنند  هامرده واگذاریعنی  .لیدفنوه الموتی

  ."و نیستنبوده  و اولیاءمقصود انبیاء  حقیقی حشر و

 (501 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، ) )کتاب مستطاب ایقان( 

ز ا در این بامداد نیافت هر یک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را و به زندگان بیامیز مرده انگارمردمان را  "

 (501 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، ) "مردگان محسوب.
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که  از مقامی آلوده شده نزد من میایید." که عبارت است و آرزوبا دلهای مرده که به آمال  " ی مرده:هادل

و در تمام مراتب سیر  و هویشهوت  و و آرزوآمال  ۀئبندارد. پاکی قلب از هر گونه شا انسان خواهشی از خود

 (19ص ، 9کنز اسرار، ج )  روح انسانی است. و فالحنجاح  و مایهشرط اصلی  سلوک

باقی و پاینده خواهد  حیات جان به ماء ذکر رحمان بوده و اگر قلب انسانی به ماء لطیف روحانی زنده شود "

 (12ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ) (915، ص 5، ج الهی )آیات  بود..."

 نباشد دل مـردم هشـیار بی یار   عشق رخ یار جز به چیست آسایش دل

 دیده خونبار نباشد شام و سحرش   آنکه ز شور و شرر عشـق دل مرده بود

 کاندر ره معشوق سر دار نبـــاشد   عاشق صادق تن و جسمی بر عار است

 (412ص ، 9اآلثار، ج بدایع)  

 پژمرده..." بی یاد یزدان و دل مرده است روانتن بی  "ای بندگانپژمرده: 

 (41 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، ()919ص مجموعه الواح چاپ مصر، ) 

 )دهخدا( جستجو کند، طلب کند جوید:  ، یار، مصاحبهمدم قرین:

 ، فرحالفت ،و قرارآرامش  انس:

 چه چیز انس بگیرند؟اهل بهاء باید به 

آنچه  سپس : به پروردگارت انس بگیرمضمون) (22ص  ،5، ج ) ثّم انس ما سواه..." ...آنس برّبک "

 غیر اوست را فراموش کن...(

)مضمون: غیر مرا فراموش  )کلمات مکنونه عربی( امری فاقبل الیه. جوهرهذا من  یروح بهس و آندونی  انس "

 پیش برو.( ی آنسوبهپس  اصل امر من است و جوهراین از  انس بگیر کن و به روح من

 (499ص  ،5آثار قلم اعلی، ج ) محبوبه العزیز البدیع..." ذکر به أنیس البهاء کما أنس الحبیب "...قل بالبالء

هر حضرت بهاءو یای همدم وانتبال می وسیلهبهمضمون: بگو )
ّ
 محبوب رذکبه  و عاشقحبیب  که همچنان شوی الل

 انس گرفت.( عزیز بدیعش و معشوق
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 (11ای پسر تراب )

م شو تا از علم و جاهل ملیحم را شنوی و صوتلحن تا  شو و کر کور شو تا جمالم بینی
عنی از ی کور شو زوال برداری *قسمت بی مالیزالشو تا از بحر غنای و فقیر  نصیب بری

سوای  از یعنی شو و جاهل از استماع کالم غیر من شو یعنی و کر مشاهده غیر جمال من
 درآئی * به ساحت قدسم طیب و گوش لطیف و دل با چشم پاکتا  منعلم 

 

 معانی کلمات:

 خاک، زمینتراب: 

غیر  و عوالمی ماّدی و جسمانی هاجنبهدر ارتباط با  و ترابخاک  در اکثری از الواح و آثارای پسر تراب: 

 (311 ص، 3کنز اسرار، ج ) روحانی آمده است.

 رسد. یکی خلقت روحانیمی نظر بهمقام  و دو"چون سخن از خلق به میان آید در ارتباط با خلق انسان دو مرتبه 

 (341ص ، 3کنز اسرار، ج )  خلقت جسمانی او." انسان و دیگر

 فرمایند قوله الجلیل:جمال اقدس ابهی در شرح خلق جدید حضرت بدیع شهید می

نکه ما مضمون آ نفخنا فیه روحا من لدّنا." اإلطمینان و و عجناه بمیاه  اب ومن التر  "... قل إّنا قبضنا 

 دمیدیم در آن روحی از سوی خود." و اطمینان آن را به آبهای قدرت و گرفتیم مشتی خاک را و عجین کردیم

 (341 ، ص3)کنز اسرار، ج  

   ناشنوا کر:   نابیناکور: 

 است؟ کر چه نفوسی مقصود از کور و

 و صاحب صاحب چشم آنکه دید بخشش رحمانی نمودار، و آفتاببحر کرم یزدانی آشکار  ،"ای رستمچشم: 

 (152ص  مجموعه الواح چاپ مصر،)  گوش آنکه شنید."

ئز اف است... مقصد این است که کور باطن بود به بصیرت روحانی هیقیحق رتیبص ینائیب"مقصد از ی: ئبینا

 (21ص  مفاوضات،)  شد."
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دیده ب نه گوشی است که . گوشو نیستدارای گوش نبوده  سروش را نشنید آواز"هر که در این روز فیروز  گوش:

 هوش فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوی." و گوش نهان باز کن تا آتش یزدان بینی از آن نگرانی. چشم

 (151ص  مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 لحون( -جمع: ألحان) کالم، یمعنا فحوا و کالم، آهنگ لحن:

 مؤنث: ملیحه -أمالح( – مالح )جمع: زیبا و ظریفملیح: 

 پی بردن را نمودن،اشیاء  شناختن، درک حقیقت دانستن و علم:   نادانجاهل: 

از الهامات سلطان حقیقی ظاهر و این از تخّیالت  آن شیطانی. و علمبه دو قسم منقسم است علم الهی  ... و علم"

م آن،باهرمانی ظلانفس 
ّ
م این حضرت باری . معل

ّ
هوساوس نفسانی. بیان آن )إّتقوا و معل

ّ
مکم  الل

ّ
 یعل

ّ
 و بیان( هالل

کبر( العلم) نیا  ".و نخوت و غرورثمار این شجر، کبر او  و محّبت و عرفان و شوقصبر ثمار آن شجر، ا حجاب األ

 (27ش  ،یقانا) 

 ظهور او در هر ظهوری..."مگر علم به  نیست و آن علم به خداست "علم

 (73ص  اولی،منتخبات آیات حضرت نقطه) 

 (21 ص مفاوضات،)  "علم که عبارت از صورت حاصله عندالعقل است آن امری است معقول."

آن  نشد زئعلم محبوب: علمی که محبوب است آن بوده که ناس را به حق هدایت کند بعد از آنکه نفسی به آن فا

 (77ص  مجموعه الواح چاپ مصر،)  بود." خواهدو کبر بوده علم حجاب ا

 نیازیبیثروتمندی، غناء: 

هماسوی"پس مقصود از غناء، غنای از 
ّ
هو از فقر، فقر ب است الل

ّ
 ."الل

 (72 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، ( )341ش  ،)ایقان 

به مقام ارد شود و این رتفنای اصلی و  به وادی فقر حقیقی و سالک بعد از ارتقای به مراتب بلند حیرت "... وفقر:

هب بقای فنای از نفس و
ّ
نی شود یعغنای به مقصود است و در این مقام که ذکر فقر می از خود و و فقراست  الل

 (311ص  ،1آثار قلم اعلی، ج ) حق است." در عوالمغنی است به آنچه  فقیر است از آنچه در عالم خلق است و

 ریغجز،  سوا:   ی، ابدیباق زوال:بی   شهیهمی، باقدائم، الیزال: 

 دانیمفضا، پیشگاه،  ساحت:   کردن، گوشدنیشن استماع:

  شدن، بهشتو منّزه پاک قدس:    و پاکیزه، خوشبو پاک :بی  ط
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 (11) ای صاحب دو چشم

  انیعالم و عالم از یعنی بربند*  برگشا چشمی و بربند چشمی
 * جانان قدس جمال به یعنی برگشا

 
 معانی کلمات:

 صاحب بخشش رحمانی نمودار. صاحب چشم آنکه دید و و آفتاببحر کرم یزدانی آشکار  ،ای رستم "چشم:

 (157ص  مجموعه الواح چاپ مصر،)  " گوش آنکه شنید.

 کن باز برگشا:   ببند بربند:

ز ئوحانی فابصیرت ر "مقصد از بینائی بصیرت حقیقیه است... مقصد این است که کور باطن بود به  :بینائی

 (21ص  مفاوضات،)  شد."

وش دارای گ سروش را نشنید آواز ،"... ای بندگان دیدن به دیده بوده و شنیدن به گوش. هر که در این روز فیروز

 گوش و ، چشم نهان باز کن تا آتش یزدانی بینی. گوش نه گوشی است که بدیده از آن نگرانیو نیستنبوده 

 (1ص یاران پارسی، )  هوش فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوی..."

 (عوالم )جمع: مانند عالم انسان هر گروه از موجودات عالم -جهان -خلق عالم:

 .باشدیمو مستفیض از انوار حق  آفرینش و عرصه شهود است که مخلوق حّق  جهان عالم ملک:

ار خود دل به او مبندید و از پروردگهستی آراسته،  صورتبه ی استو نیستحقیقت "دنیا نمایشی است بی دنیا:

و  آب نماید صورتبهمثل سرابی است که  ی میگویم که مثل دنیاراستبهکنندگان. مگسلید و مباشید از غفلت

 نصیب مانند."بهره و بیبی به او رسند و چون ان عطش در طلبش جهد بلیغ نمایندصاحب

 (111 – 117 مجموعه الواح چاپ مصر، صص) 

 (19ص  مفاوضات،)  "عالم جسمانی انسان عالم گناه است."

 تمو نقایص جسمانی را به پولس لهذا عین ممات است عالم نقایص است و نقایص "...عالم جسمانی انسان

 (13ص  مفاوضات،)  تعبیر نمود."

 بهشت -شدنمنزّه  پاک و قدس:    زیبایی جمال:
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 باشد.می بهاءاللّهمظهر الهی است. از القاب حضرت  جمال قدس:

 نابود( ای سایۀ - 1ه کلمات مکنونه فقرۀ )رجوع شود ب 

صفت قیومی است که قیام  "آن  که اندگفتهدر معنی جانان  همچون جان دوست داشتنی است. آنکه جانان:

 (41 ، ص1)کنز اسرار، ج   "جمله موجودات با اوست.
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 (11) نای پسران م

 و  دیشو  راجع فنا ارید به  نبرده ضیف ورقاء نغمه از که ترسم
 * دیگرد باز  ِگل و به آب دهیند ُگل جمال

 

 معانی کلمات:

 است. شدهآمیز الهی به اهل ایمان در آن وارد نصیحت و مطالبمثبت  خطاباتی که مراتب ای پسران من:

 (33 ، ص1)کنز اسرار، ج  

 الهیتشبیه به مظهر مقدس  -کبوتر ورقا:

ل بمس از یک طرف رمز و و غربدر ادبیات عرفانی شرق  و چهچه در آثار این دور مبارک  پرندگان مختلف طیور و

... وقتی طیور به وحی الهی است مقام روح القدس و بیان برای تشبیه و اشاره روح انسانی و از طرف دیگر

است که مقصد از این پرندگان قدسی، موصوف گردند آنوقت روشن  متصف و و الهیی و آسمانصفاتی عالی 

 آسمان مشّیت رّبانی و عالم امر حضرت سبحانی است. شانپرواز ی و فضا الهّیهمظاهر مقدسه 

 (11 ، ص1)کنز اسرار، ج  

 کتسابا لقاء امری است به قلب بدون زحمت وافیض:  

 طهارت قلوب انسانی..." و سبب ران رحمت الهیو بافیض آسمانی است  الهّیه"... پس واضح شد که تعالیم 

 (311، شماره 3)منتخبات مکاتیب، ج  

هلقاء "...منتهی فیض الهی که برای عباد مقّدر شده
ّ
ن و ای اندشدهاوست که کل به آن وعده داده  و عرفان الل

  کمال فضل مطلق است برای خلق او." و نهایت فیض فیاض قدم است برای عباد او

 (19ص  فرهنگ اصطالحات عرفانی،) 

های موقن ب "
ّ
 (31، ص 1)مائده آسمانی، ج   است." الهّیهایمان بر آیات  اصل لقاء الل

ق وئحه شموس مشرقه ال و ه ممتنعهئ" هر نفسی که به این انوار مضی 
ّ
هلقاءااو به  ز شدئفا در هر ظهور موف

ّ
ز ئفا لل

  احدیو این لقاء میّسر نشود برای  باقّیه وارد ابدّیه و در مدینه حیات است
ّ

هالدر قیامت که قیام نفس  اال
ّ
است  ل

 (399ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، )  به مظهر کلیه خود."

 هالک –عدم  -نیستی فنا:   هامحل -هاخانه دیار:
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  ایمانی است." و حیاتموت  که در کتب مذکور است و حیات"مقصود از موت موت:

 (331ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ) 

د و زنده شدند بر آنها حکم حیات و ۀنفح که از روح و عبادی معنی آن که هر "
ّ
 مظاهر قدسّیه در هر ظهور متول

غضب  ر کفر وناشود و من دون آن حکم غیر آن که موت و غفلت و ورود در میجّنت محّبت الهّیه ورود در  و بعث

 اند و به فیضمعارف نچشیدهمردمی که از جامهای لطیف  صحائف و و الواح و در جمیع کتب شودمی الهی است

ل از قب چنانچه شده سمع و و قلبعدم بصر  و و ناربر آنها حکم موت  دهنش زئروح القدس وقت، قلوب ایشان فا

 (331صفرهنگ اصطالحات عرفانی، )  لهم قلوٌب الیفقهون بها..." ذکر شده

 زیبایی جمال:

هدانیم که حضرت بهاءمیگل: 
ّ
از  نفس مبارک خود را در بسیاریلین بار در تاریخ ادیان نه تنها شاید برای اوّ  الل

عید رضوان" برای جشن ظهور علنی جمال قدم در باغ "عید گل" و " بلکه اصطالح اندفرمودهتشبیه گل  آثار به

 ترضوان" از جمله عبارت از بوستان و باغ بهشت اس" که معنی دانیممیو مصطلح است و نیز  رضوان نیز معمول

ظهور خود را به روئیدن گلی  گل و گلستان دارد. و نیز در لوح معروف به "عاشق و معشوق" که رابطه روشنی با

ر صدها د شاهدی است بر صّحت تشبیهی که عرفا از گل فرمایند. تمام این مطالبدر بوستان الهی تشبیه می

 .انددانسته "بهاء"اند و آن را مظهر روی سال قبل نموده

مز و نیز ر "جمال گل" ای واضح به نفس جمال مبارک است بلکه" اشارهورقا ۀنغمنه تنها " مبارکه فقرۀ در این

لی و بوده حّی و حاضر و در بین ناس قائم اشاره به مظهر ظهوری است که در اّیام نزول کلمات مکنونه در بغداد

 آن را دارد که نفوسی غم و است آشکار ننمودهمثال خود را به تمامه جمال بی هنوز پرده از رویش برنداشته و

هور ظ ی مظهر کردگار به دیار فنا راجع شوند و "جمال گل ندیده" یعنی به معرفتئشناسا بسیار قبل از معرفت و

 (43 – 49ص ص، 1)کنز اسرار، ج   گردند."رده "به آب و گل باز نرسیده و از لقای او بهره نب

 گردیدبرگردید، بروید، باز راجع شوید: 

 مرگ است. هالک شدن و کنایه از بازگردید: و گلبه آب  
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  (11)ای دوستان

 *دیمبند دل ترابی به خاکدان و دیمگذر  باقی جمال از فانی به جمال
 

 معانی کلمات:

عمومی  و مطالب روحانی ئحهمراه با نصا نفوس مؤمنه همۀآن  و امثالی دوست، ای دوستان ا ای دوستان:

 (1ص ، 1کنز اسرار، ج )  ی.و اخالق

 یئزیبا جمال:

 شدنیناپایدار، نابود فانی:

 پاینده، جاوید، زنده باقی:

هفنای از نفس و بقای ب
 

ی فنا وبعد از ارتقای به مراتب بلند حیرت به وادی فقر حقیقی  ... و سالک" :الل

هی بو بقامقام فنای از نفس  اصلی وارد شود و این رتبه
ّ
ثار قلم آغنای به مقصود است..." ) از خود و و فقر است الل

زدان ان یو قربفدا خویش را ئون یعنی جمیع ش "جمیع یاران الهی باید ذبیح الهی باشند، (311ص  ،1اعلی، ج 

همقام فناء فیتا به  نمایند
ّ
ی رّبانی است فا الل

ّ
 ترک اراده و رضا و خواهش خود و و آن ز گردندئکه قربانی کل

 و ذات أحدّیتش مقّدس از عبودّیت عالم بشر است چه که الفداستئه روحی ألحّبا بندگان جمال أبهی عبودّیت

  پس باید به عبودّیت بندگانش پرداخت که عین عبودّیت اوست." غنّی از رقّیت مادون است

 (353، ص 5)مائده آسمانی، ج  

 کخا تراب:

 کنایه از دنیا، جهان ماّدیخاکدان ترابی:  

ی  مثل ل دنیاث  "... م  
ّ
ه باطل بلک عاقل دل نبندد که حینی موجود و حینی مفقود است. بر چنین چیزی استظل

ه چه ک ی متلّونه در آن استهانتیز و یانعمتهای مقّدره در او  مقصود از او گمان مکن که دنیا و و چنین انگارد

یمظاهر  اند والهّیهبلکه مرایای ظهور  مظاهر صنع اویند مصنوع حّقند واشیاء  این
ّ
ود از بلکه مقص قدرتّیه تجل

 و است که تجّنب از چنین اشخاص، الزم نیا زوال.مثال است و معرضین از طلعت بیجمال بی منکرین دنیا،

 (11، ص 7)مائده آسمانی، ج   عراض واجب."ا
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 راهزن سالکان است، اوّل و در لباس هستی جلوه نمایند. اندهر دو نیست محض عالم مجازی و عالم ظاهری"

  "سبحانی بگذرد. قوّۀ به نفسانی عقبۀتا روح رحمانی از این دو  واصالن. پس جهد منیع باید فتنۀو ثانی 

 (11ص  ،7ج  آسمانی، دهئ)ما 

دل به او مبندید و از پروردگار خود  ؛هستی آراسته صورت بهی است و نیست حقیقتبی دنیا نمایشی است"

اید مثل سرابی است که به صورت آب نم که مثل دنیا گویمراستی میبه کنندگان.مباشید از غفلت و مگسلید

  "نصیب مانند.بی بهره وبه او رسند بی و چوندر طلبش جهد بلیغ نمایند  ان عطشو صاحب

 (111ص  مجموعه الواح چاپ مصر،) 
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  (11)ای پسر روح

 و انیرحم نغمه از عیجم و شود ممنوع معانیاسرار  انیب از معنوی قدس بلبل که دیآ وقتی
 * دیگرد  ممنوع سبحانی ندای

 

 معانی کلمات:

  .الهی به اهل ایمان در آن وارد شده است آمیزنصیحت و مطالبخطاباتی که مراتب مثبت  ای پسر روح:

 (33 ، ص1)کنز اسرار، ج  

یب عندلبه عربی  شبیه به گنجشک، عشق او به گل معروف است. آوازخوش ای است کوچک وپرندهبلبل: 

 )فرهنگ عمید( هم گفته شده. جمع: بالبل و هزاردستان و هزارآواز هزارگویند. در فارسی نیز می

 غرب ودر ادبیات عرفانی شرق  و چهپرندگان مختلف چه در آثار این دور مبارک  و وریط بلبل قدس معنوی:

وحی الهی  القدس وبیان مقام روح برایتشبیه  ل روح انسانی و از طرف دیگر اشاره وبمس از یک طرف رمز و

آنوقت روشن است که مقصد از  مّتصف و موصوف گردند و الهیی و آسمانقتی طیور به صفاتی عالی ... واست

 حضرت سبحانیو عالم امر  آسمان مشّیت رّبانی شانپرواز ی و فضا الهّیهمظاهر مقّدسه  این پرندگان قدسی،

 (11، ص 1)کنز اسرار، ج   است...

فس و این همان ن نیست کسی جز نفس مقّدس مظهر ظهور مبارکه نیز مقصد از "بلبل قدس معنوی" ۀدر این فقر 

ممنوعّیت از بیان پیش آید واضح است  و چونمعانی ممنوع خواهد شد اسرار  از بیان زودیبهمبارکی است که 

 منوعم است الهّیه و کلمات و الواح"ندای سبحانی" که عبارت از آیات و آثار  ه رحمانی" وکه یاران از شنیدن "نغم

قره مطلب این ف وانتشود میمی شروع"وقتی آید"  با توّجه به ابتدای فقره که آیه مبارکه محروم خواهند بود. و

ً سه مورد را به عن وانتدانست که در آتیه روی خواهد داد... می ایمختلفهرا اشاره به وقایع 
ّ

 بارتع تعبیر واناقال

 سبحانی" پذیرفت: و ندای"ممنوع شدن از استماع نغمه رحمانی 

ل  شدن اهل عالم )جمیع( از  و محروم تر اشاره به صعود مبارکلحن بیان مبارک نزدیک و از همه به نحوه و او 

 سبحانی است. و نداینغمه رحمانی 

م مان نزول کلمات مکنونه که عبارت باشد از وقایعی که منجر به سرگونی جمال به ز ترکینزدایست لهئمس دو 

ا شد  و بعدادرنه  و مبارک به اسالمبول
ّ
ممنوعّیت یاران از زیارت طلعت رحمان  عث محرومّیت وو بابه سجن عک

م بدانیم اعظ به سجن تبعید حبس و الوقوع وی به سرگونی قریبااشاره وانتپس این بیان مبارک را می گردید.
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ماع ران را از استو یا نهایت مشکل نمودیا بی که سالیان متمادی ارتباط مظهر ظهور الهی با احباء را غیرممکن

 نغمه رحمانی ممنوع ساخت.

مین  دور در این  هالهیّ دوران تبیین آیات و تفسیر کلمات  د به قّوت دو مطلب اّول باشد آنکهوانتتعبیر که میسو 

هامر  ولّی عزیز و حضرت معدود است چنانچه بعد از صعود حضرت عبدالبهاء محدود و اعظم
ّ
 3152در سال  الل

م ال منصوص بیت العدل اعظ مقام مصون از خطا و وسیلهبهنازله ان یافت. اگر چه تشریع مطالب غیر میالدی پای

 تا آخر دور بهایی ادامه خواهد داشت
ّ

 ن بلبل معنوی به گوش نرسیدی از آدائو ص یندائولی دیگر به ظاهر  اقل

  بیین کلمات و تفسیر مستند مصون از خطا محروم گشتند.و ت از برکت نزول آیاتو جمیع 

 (41- 43صص  ،1)کنز اسرار، ج  

 کالم و مفهوم)مفرد: معنی( مقصود  معانی:

 رازها، مفرد: سّر اسرار:  

 بودن و مقّدسپاک سبحانی:   و مهربان بسیار بخشندهرحمانی:  
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غفلت جوهرای  (11)  

 ظاهر لحنی در یبیغ معانی هزار صد و ناطق لسانی در معنوی لسان هزار صد که غیدر 
 * ابدیب حرفی تا نه قلبی و بشنود تا نه گوشی ولکن

 
 معانی کلمات:

 و خودهای نفسانی مستغرقند و آرزوماّدی  و عوالم و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  غفلت: جوهرای 

 (39 ، ص1)کنز اسرار، ج   اند.حضرت دوست محروم ساخته و لقایرا از قرب 

ود وج و باحال بشر غافل است که با وجود حیات ظاهری مظهر ظهور در بین مردم  مبارکه نیز گویای فقرۀاین  

و  رو تفاسی و اشعار اینکه بسیاری از مناجاتها و با سال از ظهور خفی جمال مبارک گذشته بود 5آنکه اقاًل مّدت 

ایق قو حنفوس را به اخالق رحمانی  الهّیهبا بیانات  شب و روز حقیقت و شمساز قلم مبارک نازل شده بود  الواح

 وبه امر بابی  ت باز هم چه نفوس مؤمنو بیناآیات  و اظهارنزول فیض  همهاینبا وجود  فرمودامر بدیع آگاه می

 ندشنوا نداشت و گوشجمهور ناس از شنیدن واقعّیت مطالب روحانی و درک مقام پیامبر یزدانی محروم بودند  چه

خطاب  شانزدهم و فقرۀ باشدمی 3757آگاه نیافتند و این درست همزمان با نزول کلمات مکنونه در سال  و قلب

غافله را مورد خطاب  ت. یعنی نفوساس غفلت" شروع شدهجوهر "ای  به همین نفوس غافله است که به عبارت

ت در بعضی کلمات این فقره حقایق معنوی قرار داده و بیان
ّ
سازد از جمله خاّصی را روشن می و روحانیاند. دق

از  یاد آیاتی نده را بهوانی نه تا حرفی بیابد" خو قلبتا بشنود  "گوشی نه شانزدهم که: فقرۀبیان مبارک در همین 

 گوش دارند و اندازد که در آن کتب مقدّسه نیز صحبت از نفوسی است کهرآن کریم میق جیل وو انتورات 

 و قلوب آنها را مهر کرده خداوند فرمایندبیان حضرت محّمد که می و یا نندیبینمولی  دارند و چشم شنوندنمی

ت قلوبشان درک حقیقت نتب
ّ
 (44 – 41 ص، ص1)کنز اسرار، ج  سوره بقره( 37و  32)آیه   د کرد.واندین عل

 هر چیز ۀخالص و اصل :جوهر

 ورزیدن بردن، قصور یاد از غفلت: 

 است تأّسف مایه آنچه ،افسوس دریغ: 

و ق د حقایئز شوربانّیه است و هر کس به آن فاو اسرار  الهّیه"... کالم ملکوت عبارت از معانی لسان معنوی:

 سقدرا رو حال لهذا حوارّیون حقیقت جامعه جمیع السن است، الهّیه و معانیدر نزد او آشکار است  خلقّیهاسرار 

 (11، ص 1)مائده آسمانی، ج   جمیع ملل گشتند..." همزبان و لسان ملکوتی تلقین نمود
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 گزیدگان از آن آگاهند.و بر خداوند  و فقط مجهول است بر بشرپنهان، هر آنچه  غیب:

 لحون( جمع: الحان،) مکال یو معنا، آهنگ کالم، فحوا و آوازلغت، صوت  لحن:

. گوش، نه گوشی است که به و نیستدارای گوش نبوده  سروش را نشنید آواز "هر که در این روز فیروز گوش:

 هوش فرادار تا گفتار خوش جانان بشنوی." و گوش نگرانی. چشم نهان باز کن تا آتش یزدان بینی از آندیده 

 (151ص مجموعه الواح چاپ مصر، ) 

 کند، بفهمد ادراک بیابد:

و شهود و درک روحانی است. در آثار  الهام و مرکز و هم عاطفه هم مرکز احساس و قلب طبق آثار امریقلب: 

عرف عام و در اصطالح  در حالی که در اندداشتهبیان  قلبرا عملکرد ئل دریافتن مسا فهمیدن و مبارکه الواح

ر  و مرکز فهم مغز را اهل علم
ّ
از  هدر بسیاری از آثار مبارک لطیفه شمرند نشانه احساسات را رمز و و قلب دانندتفک

ت جمله در بیانی
ّ

 فرمایند:در کتاب مستطاب اقدس می پنهانی درک معانی در باره لذ

شا خو مضمون قسمت اخیر آنکه ها..."و اسرار  رموزها بهلذی قلب یطلع  و هایماف طوبی ...لذی بصر یعرف"

زه اجا و است و اگر قلب نخواهدقلب در حیطه اختیار و اسرار فهم رموز  پس درک و یدبه حال قلبی که درک نما

 (44، ص 1)کنز اسرار، ج   دست نیابد."و اسرار  مطالب و فهمحقیقت انسان به درک  ندهد
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  (11)ای همگنان

 روحانی شهر نیا از عیجم و افتهی نتیز  عاشقان دم از جانان ارید  و گشته بازالمکان  ابواب
  مشهود مقّدس نفس و طاهر قلب با هم لیقل آن از و یلیقل ااّل  اندمانده محروم

 * یلیقل اقّل ااّل  نگشت
 

 معانی کلمات:

 به قرب ظهور مبارک. و بشارات اشاره :ای همگنان

فرهنگ  در فرمایند.هفدهم در نهایت وضوح به باز شدن درهای عوالم النهایه الهی اشاره می فقرۀدر ابتدای 

منظور عالم غیب و در مقامی عالم الهی  ،مکانو بدون جا " آمده است "المکان" لغات منتخبه در معنی

د به آن داخل گردد. لقب حضرت وانورود به هر باغی مستلزم آن است که در آن باغ باز شود تا انسان بت "است.

 و معرفتظهور آن وجود مکّرم باب علم  اسطۀو ای است که بهاشاره اندرّب اعلی که خود را باب اعظم نامیده

ی
ّ
 ی تشبیه به باغادورهالهی در هر  و ظهورمفتوح گشته است. باری چون دین  یعنی جمال قدم مظهر ظهور کل

درها آن هم درهای المکان که اشاره به باز شدن درهای عالم  پس باز شدن است و باغ بهشت و امثال آن شده

دخول مؤمنین به باغ بهشت الهی  و امکانی صریح به افتتاح دور جدید ااشارهی است روحانی اله و عوالم غیب

 (47 ، ص1)کنز اسرار، ج   است.

 الهی است. و عالممنظور عالم غیب  ،و مکانبدون جا  المکان:  درها، مفرد: باب :ابواب

 شهرها ها،خانهدیار: 

ای به فدای جان مشتاقان در سبیل حّب و اشارهکند بعد حکایت از اقبال نفوس عاشقه می ۀآی دیارجانان:

ال زیبای جم و بیان بخشدمی مظهر امر رحمن است که هزاران مثال آن تاریخ این امر نازنین را زینت بخشیده و

  جانان از دم عاشقان زینت یافته" و دیار" فرمایند:آنجا که می مبارک به آن شهادت داده

 (41 ص ،1)کنز اسرار، ج  

ومی است که قیام جمله موجودات با اوست" که آن اندگفتهدر معنی جانان   ،)فرهنگ سجادی ."صفت قی 

 (353ص 

    خوندم: 
 

 مگر کمیقلیلی:  اال
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این باغ بهشت و این یقت است چه که در آن آیه و حقاصطالح  بعد نیز گویای همین ۀآی شهر روحانی:

جمیع  فرمایندو میتشبیه شده  تعبیر و "شهر روحانی" به اصطالح ملیح "دیار جانان"و این  مکان المکان

در آن ایّام است.  مظهر امرای واضح به غفلت عمومی اهل عالم از اند که اشارهاز این شهر روحانی محروم مانده

 (59، ص 1)کنز اسرار، ج  

ی است و این موقع و عصرکتاب الهی در هر عهد  دین و به معنای عهد و وانرض و الهی نۀیمد شهر روحانی،

 علنی آن مظهر و ظهور( 3751یعنی زمان نزول کلمات مکنونه درست زمان بین ظهور خفیّ جمال مبارک )

افزای ه جانبدیع و بهار ظهور تاز وانرض و ابوابآیات گویای افتتاح دور جدید  نیا باشد.( می3771مشیّت )

مقدّس مشهود  و نفسهم با قلب طاهر "آگاه و از آن نفوس  بر آنالهی است که عدّه بسیار قلیلی در آن زمان 

 (323، ص 3)کنز اسرار، ج   "أقلّ قلیلی. االّنگشت 

 (121 ص، 1)آیات الهی، ج  "الهی. قلب عرش است از برای استوای حبّ":قلب 

 ۀقوّ اگر .به او عطا شده معرفت حقّ و امکانالهی است  و علم حبّ خزینۀایست که هقلب آن حقیقت انسانیّ

 در هوای و تارتیره  والّاالهامات آسمانی گردد  و مرکزروح رحمانی غلبه بر نفس انسانی نماید قلب روحانی 

 .خاموش نماید "و هویمخالف نفس "را به بادهای  "شمع دل"نفسانی بماند و 

هر یک سعی در  .قلب است بتصاح بر سر و نفسروح  و ستیزلواقع میدان جدال احیات روحانی انسان فی

لت و ضال و غفلت و هوس و هویقلب مرکز شهوات دنیوی  ،کنند اگر نفس بر قلب غلبه نمایدت او میمالکیّ

 وولی اگر روح قلب را تصاحب نماید نفس را در قلب تبدیل به نفس رحمانی کند  .بماند و سرد و تاریکشود 

  ".الهی آشکار گردد "سرّ" الهی روشن شود و و معرفتنماید که در آن مصباح عشق  "مشکاتی"را  قلب

 (12 فقرۀرجوع شود به ()37 –32ص ص، 1)کنز اسرار، ج  

 بسیاربسیارکم، کمترین ،ابینا أقلّ قلیل: قلیل و 

( کبریت احمر که در الواح 77ش  ،ایقان) استنایاب  فرمایند وجود مؤمن مثل کبریت احمرازجمله آنکه می

ای است که در علم کیمیا پیدا کردن آن را از جمله حمر یعنی گوگرد سرخ نامیده شده، مادّها کسیردیگری ا

کند و این اکسیر ای است که مس را به طال تبدیل میمادّه و آن دانندشرایط به دست آوردن مادّه کیمیا می

 (53ص ، 1کنز اسرار، ج )  صالً وجود ندارد.حمر بسیار نایاب بوده و به قولی اا

 شوددیده می آنچه مشهود: 

 یزه شدهو پاکپاک مقّدس: 
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  (81)نیای اهل فردوس بر

 و گشته ظاهر یدیجد روضه وانرض قرب قدس فضای در که دینمائ اخبار را نیقی اهل
 آن به تا دینمائ جهدی پس*  اندگشته آن حول طائف نیبر خلد اکلیه و نیعال اهل عیجم

 از را هی  احد بالغه حکمتهای عیجم و دیجوئ قشیشقا از را عشقاسرار  حقائق و دیدرآئ مقام
ت*  دیابیب اشهیباق اثمار ذ أبصار قر   *نیآمن هیف دخلوا هم نیال 

 

 معانی کلمات:

هبهاء و حضرتنفوسی که به فردوس جدید، دیانت حضرت باب ای اهل فردوس برین: 
ّ
 د.انآگاه بوده الل

 (4 ص، 2)کنز اسرار، ج  

ه اطبق بیان حضرت بهاء مدینهو  وانمبارکه خطاب به اهل فردوس برین است. فردوس، رض فقرۀاین  وانعن
ّ
لل

"به مقّر عّز فردوس اعظم که  فرمایند:نصیر می در لوحالهی است. جمال مبارک  و ظهوریقان مبارک دین در ا

 (994ص  اسراراآلثار،)  یمین عرش رّبانی است راجع گشته."

 در این فقره بیان می
ً
 گردد که این خطاب خطابی است به بابیان آنشود چنان استنباط میبا توّجه به آنچه بعدا

جمال مبارک مؤمنین این  و حالاند زمان که در فردوس جدید الهی که ظهور حضرت باب باشد وارد شده

 .ددهنیمحضرت باب به آنها بشارت "فردوس برین" را مخاطب ساخته ظهور جدیدی را در نزدیکی زمانی ظهور 

باشد و اگر به جای "فردوس فارسی برای مقام باالتر است که عربی آن "اعلی" می کلمهطرف دیگر "برین"  از

ه شود. در اّول فقر می ترواضح"فردوس اعلی" را قرار دهیم انطباق بیان با دور مبارک حضرت اعلی  برین" کلمه

دهند که در عوالم قدس الهی در نزدیکی  بشارتیقین را  و اهلرمایند که بروند فبه اهل فردوس برین امر می

تر مکشوف به این فقره انگلیسی ترجمۀمعنی در  نیا است.ظاهر گشته باغ بهشت دیگری بیان و دیانت وانرض

 ندگویو می ندوانخصفت فضای قدس می وانعنبهدن فارسی اغلب یاران کلمه قرب را وانگردد چه که در خمی

 کند. درست آن است که کلمه قربمعنی کلمه را عوض می دنوانو این طرز  خ وانقرب رض در فضای قدس  

یعنی آیه را به طور صحیح باید در "فضای  استآمده آن  بعد ازکه  وانبرای کلمه رض ی استو مکانصفت زمانی 

 مستفاد گردد. وضوح بهئت نمود تا معنی صحیح آیه آن روضه جدیدی ظاهر گشته" قرا وانقرب  رض –قدس 

هانگلیسی حضرت ولّی امر  ترجمۀمفهوم آن مطابق است با  وقتآن
ّ
ر دبه این مفهوم که در فضای قدس،  الل
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 )دیانت موجود( باغ بهشت جدیدی )ظهور بدیعی( ظاهر گشته که "جمیع اهل عالین و باغ بهشت نزدیکی

 (04 –02صص  ،2)کنز اسرار، ج   اند."آن گشتههیاکل خلدبرین طایف حول 

 آمنون( -جمع: آمنین) مطمئنامان، أیمن، واثق،  در امن وآمن:    کوششجهد: 

کوشش انسانی را برای رسیدن به  مبارکه لزوم جهد و بقیۀ این فقرۀجهد برای وصول به مقام ایمان:  تیاهم

الهی  و عنسازد که اگر چه ظهور رحمت بار دیگر روشن میدهد و این نکته را و ایقان نشان میمقام ایمان 

ایمان  و مرتبۀای جمیع نوع بشر در هر ظهور جدیدی رسیدن به مقام و بر جمیع ممکنات است  و شاملعمومی 

ه چون ب و تازهمقّرر و مشّخص شده است ولی خود انسان نیز باید "جهدی نماید" تا به "آن مقام" درآید  و ایقان

ی آن را خواهد داشت که "حقائق اسرارعشق را از شقایقش" بجوید و"جمیع حکمتهای بالغه ائوانتبرسد آن مقام 

 (09 ، ص2)کنز اسرار، ج   بیابد. اش"احدّیه را از اثمار باقّیه

 ، بهشت، بوستانباغ :فردوس   باالترین جا، باالییبرین:  

هماسوینفوسی هستند که  مروز اهل فردوس اعلی"ااهل فردوس برین: 
ّ
د. شمرن و مفقودرا معدوم دانند  الل

 محروم نسازد. بحر معانیاز شاطی  و اسماء ایشان را از افق اعلی منع ننماید قصص اولی

 (42ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ) 

 خبر دهید، آگاه کنیداخبار نمایید:   آگاهی دقیق، اطمینان کامل یقین:

 دوام، بقا، بهشتخلد:  

ت در کلمات اصلی کلمات مکنونه فارسی  "... و ارواح مقّدسه مجّرده و مرسلینانبیاء  :نیبرخلد  اکلیه
ّ
دق

باشد چه که صحبت الهی می دهد که اصطالحات وارده در این آیه فقط در مرتبه و مقام ظهور مظهر امرنشان می

ین رو ظهودر فضای قدس است. روضه و دین  از "ظاهر شدن" و "روضه جدید"
ّ
 و هیاکلی که جمیع اهل عال

هکنند. مراجعه به الواح و آثار دیگر حضرت بهاءخلد برین آن را طواف می
ّ
در باره عظمت ظهور مبارک و اینکه  الل

حضرت اعلی که مطاف  و لقب و هستندطایف حول این ظهور بوده  مقّدسه مجّرده و ارواح و مرسلینجمیع انبیاء 

 (04 ، ص2)کنز اسرار، ج   است." در فوقحقایق مذکوره  روشنگر باشندمأل اعلی می

 ارکان عمره و حج است.( یدن، دور کعبه گردیدن که ازدطواف: به دور مکان مقّدس گر ) طواف کنندهئف: طا

 )نوزده هزار لغت( 

ت قبول و در عرف اسالمی به معنای  پسند و اصاًل مصدر به معنای خشنودی و وانرض" :وانرض  متداول وجنّ

رکه مبائله برای باغ معروف خارج بغداد بوده که جمال ابهی با عا در اصطالح این امر واننام رض رایج گردیده...
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 هب و همدل  وانرض هم در ارتباط با وانکلمه رض نام گردید... نیز روزه دوازدهعید  بر آندر آنجا مکان داشتند و 

 آمده. ...الهی است ر مظهرظهوکه اشاره به مقام جود  وانرضو  بقا وانرض یمعنا

 (574 ، ص5)کنز اسرار، ج  

ذین: 
ّ

 وقتی که با  و مطمئنمسرور )قَر یقُر:  روشن شد چشمهای کسانیکه...قّرت ابصارال
ً
شدن مخصوصا

 (نوزده هزار لغت)  متداول است.(روشن شدن چشم  زبان فارسی اصطالح در کلمه عین بیاید.

 د بود.وانتاب شد، قبل که امر حضرت ب وانقرب رضی به ظهورجدید در ااشاره"روضه جدید:

 (572- 575 ص، ص5)کنز اسرار، ج  
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 (81) ای دوستان من

 عظما فردوس در که شجرۀ انیساظل   در که را روشنی صادق صبح آن دیاکرده فراموش ایآ
م هبی  ط کلمه به سه و ؟دیبود  حاضر من نزد مبارک قدس فضای آن در عیجم شده غرس  تکل 

 اندوست ای بود: نیا کلمات و آن دیگشت مدهوش و دهیشن کلماترا آن عیجم و فرمودم
 اب و دیمخواه هرگز نخواهم شما برای چهو آن دیمکن اریاخت من رضای بر را خود رضای

س را صدر اگر* دیائیم من نزد شده آلوده آرزو و به آمال که مرده دلهای  نآ حال دیکن مقد 
 شود* معلوم شما همۀ بر من انیب و دیدرآر  نظربه  را فضا و آن صحرا

 

 معانی کلمات:

 ی.و اخالقروحانی عمومی  و مطالبنفوس مؤمنه همراه با نصائح  همۀ آن و امثالای دوستان من ای دوست: 

 (4 ، ص2)کنز اسرار، ج  

 (49 ، ص2)کنز اسرار، ج   "...فجر میثاق است " آن صبح صادق روشن فرمایند:می و نیز

 
ّ

   سایه: ظل

 خیمه و سایه درخت و منزل و شهر و و آشیانه ملل خانه و فرهنگهای در آثار ادیان مختلفه و :شجرۀ انیسا

شدن است. وصول به این اطمینان برخوردار  راحتی و از نعمت استراحت و جایگاه محل امن و اشاره به خرگاه

 قایو ل حقیقت وصول به معرفت و امکان مشاهدهاز  ی استو رمزدر عین حال تعبیر  علیا و مرتبۀاعلی  جایگاه

 حضرت احدیت.

مونس  و دهندهانیس به معنی انس نامندرو مییا زیزه که آنرا بادیان داندرا گیاهی خوشبو می انیسون در المنجد

هحضرت ولّی امر  استآمده 
ّ
از  انیسا " آمده اسراراآلثاراند و در نموده ترجمه Tree of life انیسا را به کلمه الل

خصوص م الهّیهایق و حق بر معانی و در آثار به تشبیه که بوی خوشی دارد نام بوته رازیانه اصل عربی یا یونانی

  (44ص  ،2کنز اسرار، ج )  اطالق گردید.

هحضرت  مظهر الهی به ذات مبارک شجرۀ انیسا
ّ
 )نوزده هزار لغت(  است. اطالق شده بهاءالل
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کلمات مکنونه یعنی  فقرۀ" اما مراد از آن عبارت : قوله األعلی فرمایندهاء میحضرت عبدالب صبح صادق:

یفجر ظهور است که حضرت اعلی  صبح صادق روشن
ّ
و  جمال قدم است شجرۀ مبارکهاز  و مراد فرمودند تجل

 و ندای خلق عبارت از حضور روحانی است نه حضور جسمانی و حضوراست  و جاناز آن فضا، فضای دل  مراد

  لذا مدهوش گشتند." خلق هوشیار نشدند و چونبلند شد  و جانالهی در فضای دل 

 (49-44 ص، ص2کنز اسرار، ج ) 

 ، بهشت، بوستانباغ فردوس:  نهال، درخت نشاندن کاشتن غرس:

 پاک و پاکیزه، خوب، خوشبو :طّیبه  کالم و بیان و آیات الهی است ،عاممقصود از کلمه به معنای کلمه: 

فس ن پراهمیّتی است که سه مطلب مبارک و دارند مقصد سه حقیقت وصحبت می "سه کلمه طّیبه"وقتی از

 از آن سه مطلب دقیق و بعد کلمات این بود" و آنفرمایند "مقدس جمال مبارک بال فاصله به آن اشاره نموده می

  :گرددیمعمیق زیر بیان  و

 طلب رضای الهی است. که عبارت از مکنید""رضای خود را بر رضای من اختیار کلمه اّول:

 ه کهچ است مقامی است که باالتر از شهادت کلمه اول در مقام رضاست. مقام رضا اختیار، پسند کردن... رضا:

ق نشده باشد ولی شخص شهید شهادت واقع گردد چه بسا
ّ
 ...به رضای کامل موف

 نیا باشد.می است آنچه خدا نخواستهه احتراز از ک خواهید"ماز برای شما نخواهم هرگز  آنچه "کلمه دّوم: 

 دارد ولی در مقایسه با رضای یرضائ وانسان از خود نیز اراده  رضا مرتبۀچه که در  باالتر از رضا مقام مقامی است

 دّوم دهد... یعنی در مقام کلمۀضایت میشود ر می و به آنچه از خداوند برای او مقّدر گذردیمالهی از اراده خود 

امور را به ید قدرت  و همۀخواهش خود گذشته است  انسان از اراده و میل و حکم الهی وز اراده وو بر قبل از ظهور 

 الهی واگذار کرده است.

 خواهشی از خود نداشتن است.که  آلوده شده نزد من میائید" و آرزوبا دلهای مرده که به آمال  " کلمه سّوم:

دیس تق هارت وو توّکل و طمقام ایقان و نهایت درجۀ ایمان حقیقی  و اساسقع پایه سه حقیقت روحانی در وا نیا

ای است که اگر فوز به و مرتبهرسید  وانهای عشق به آن تو شهر مراتب  همۀاست. مقامی است که بعد از سیر 

 .است شدهمطّهر  و و مقّدسملکوتی  حقیقت انسان حقیقی روحانی و آن ممکن شود

در تمام مراتب سیر و سلوک شرط اصلی و مایه نجاح  و هویشهوت  و و آرزوآمال  ۀبئاز هر گونه شا...پاکی قلب 

ّوم را سکلمۀ  تفویض مبارک در این فقره بعد از مقام رضای کامل و مقام توّکل و است. جمال روح انسانی و فالح

همبادا که آن خواهش  اشدخواهش در آن نب به خواست وئتا ادنی شا اندریا اختصاص دادهبه قلب بی
ّ
ه ی بالک

 چه که اگر در ته دل انسان کوچکترین خواست و کند و تارآب صاف زالل را تیره  و آنآب صافی قلب بیندازد 
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سیر روحانی در عالم وجود است  مرتبۀتقدیس که باالترین  میل غیر از رضای الهی موجود باشد مقام طهارت و

 (74-44 صص ،2)کنز اسرار، ج   حاصل نشود...

 شدهشده، شناختهدانستهمعلوم:    پاک و پاکیزه شده، مبارکمقّدس:   سینهصدر:   آرزوها آمال:

خلق عبارت از حضور روحانی است نه حضور  و حضوراست  و جانفضای دل  مراد از آن فضا: و صحرافضا 

 )حضرت عبدالبهاء( بلند شد..." و جانالهی در فضای دل  و ندای جسمانی

تشبیهی است لطیف از معانی  و ادیان سابقه دارد آن همگی در عالم عرفان و و امثال و صحراندا  فضا و ذکر

برای  و روحانید ت مجرّ و حاال فهم آن مراتب و مقامات  و چوناّتفاقات معنوی در عالم عقول و ارواح  روحانی و

 وروحانی را به مثال  و مراتبفضل خود آن حقایق  اساس رحمت و نوع بشر به آسانی ممکن نیست خداوند بر

 حراارتفاع ندا در ص تا فهمش برای نوع انسان آسان گردد. بلند شدن صدا و دینمایمی جسمانی تشبیه صورت

 فضای روح و و چوناست  اانتهیبو  عیوسی فضائبشارت دادن در  و دعوت کردن همیشه اشاره به آگاه نمودن و

دای رسای ن تشبیه شده که در آن فضا و صحرافضای عالم است به فضا  تهاترینانو بی نیترعیوس قلب انسانی

بشارت یوحنای معمدانی به ارتفاع ندا در  در انجیل مقّدس زند و به اوج قدرت رسد و موجالهی طنین اندازد 

 (4یه آ ،باب سوم ،انجیل متی)  "صدای ندا کننده در بیابان..." فرمایند:صحرا تعبیر شده می

ستروح انسانی به "عهد  و جوابعرفای شهیر این ندای الهی  و اشعار یبهائدر آثار اسالمی و در امر 
َ
ل
َ
" نیز ا

"بلی" در وفای به عهد  جواباست و از او  موسوم و این همان عهدی است که در روز ازل خداوند با نوع بشر بسته

ست است و از آن به "لبیک در روز گرفته
َ
ل
َ
ستامروز نیز همان روز  ...شودیم" نیز یاد ا

َ
ل
َ
ست کلمه است. ا

َ
ل
َ
ربی ع ا

ستبه سؤال خداوند از فرشتگان است که فرمود " و اشارهاست 
َ
ل
َ
 باشم و از بینکم" آیا من خدای شما میبربّ  ا

 ایمان ور معرفت فرمود و از آن روز انسان که به زیو جواب و بلی را لّبیک گفت انسان این "ندای الهی" ،فرشتگان

 الهی در بین موجودات شد. و صورتمثال  است اشرف مخلوقات و آراسته شده

 (77 –70 صص، 2)کنز اسرار، ج 

آن  و فهموند در هر زمان به اندازه درک و خداتدریجی است  اسرار الهّیه ظهور حقایق و مدهوش گشتید: 

ینماید و اگر آفتاب حقیقت به تمامه می الهّیه و مطالبئل زمان بیان مسا
ّ
کجا ی و همۀ اسرار و آیات نماید تجل

گردد. خاک افتاده نابود میو برشود بیهوش می طاقت تحّمل آن را نداشته منصعق و حقیقت انسان بیان شود

 میاحادیث اسال از جمله در آثار و است تشبیه شده مثالهای متعّددی و صورت بهن حقیقت ایمختلفه در ادیان 

م می ای"است که در یوم قیامت قائمصحبت از "کلمه
ّ
جمیع نقبای ارض از آن فرار اختیار  کند وبه آن تکل

 (46ص ، 2کنز اسرار، ج ) است. طاقتی مردم به "فرار" تشبیه شده. در این بیان مبارک بیکنندیم

این آثار رحمت رّبانی منوط به پاکی قلب  و مشاهده اسرار الهی جمیع این درک اگر صدر را مقدس کنید:

و  او ریریب  ۀئباز شا و قلبپاک شود  و گلدل از آلودگی خاک  نهیآئ و فقط است ت خاطرغو طهارت صدر و فرا
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یبر حقیقت انسانی  الهی و جمال صاف بتابد نهیآئ بر اینمبّری گردد پرتو عنایت  و حسدز آ
ّ
ندای  و آند نمای تجل

 رۀفقاست که در آخر  نیا را به اهتزاز آرد. و جانفضای دل  جانفزای الهی چنانکه در مثنوی مبارک مذکور است

ستشرط به یاد آوردن آن عهد  54
َ
ل
َ
 آن ندای جانفزای الهی  و شنیدن ا

ً
کی پا در و فهمیدن مقصود الهی را صریحا

ن بر م و بیان درآرید نظر بهفضا را  و آنل آن صحرا اگر صدر را مقّدس کنید حا " فرمایند:قلب دانسته می

 (76 ، ص2)کنز اسرار، ج   شما معلوم شود. همۀ
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 :دیفرمایم است فردوس از پنجم لوح در که قدس اسطر از هشتم سطر در

 (02ای مردگان فراش غفلت )

 ما دسق ساحت به شما از پاکی َنَفس و دیارسانده به انتها را هیگرانما عمر و گذشت هاقرن
 خود بوبمح مرا مبغوض*  دیرانیم زبان بر دیتوح ۀکلم و دیمستغرق شرک ابحر در*  امدین

 یمش سرور و خرمی کمال به من ارض در و دیاگرفته خود دوست مرا دشمن و دیادانسته
 فی گرا*  زیگر  در تو از ارض یایاش و است زاریب تو از من نیزم آنکه از غافل و دینمائیم

  نیا از را فنا و دانی خوشتر سرور نیا از را حزن هزار صد بگشائی بصر الجمله
 شمری* کوترین اتیح

 

 معانی کلمات:

 جمع: فرادیس()، بوستان، بهشت، باغ فردوس:

وت الواح ملک " این قوله األحلی: فرمایندحضرت عبدالبهاء می در تشریح این اشارهلوح پنجم از فردوس: 

غیبّیه  ئنالواحی از عالم ناسوت نازل نگشته بلکه در خزا نیچن مرقوم است. اعلی در لوح محفوظاست که از قلم 

ا ی نسبتش به حق دهد که این لوح یاقوتست چنین الواحی ابراز نماید و اگر وقتی نفسی است و مصونمحفوظ 

 (562 ص ،2( )کنز اسرار، ج 04، ص 2)مائده آسمانی، ج   اصل ندارد. لوح پنجم از فردوس است

 ایمانی است. و حیاتموت  که در کتب مذکور است و حیاتمقصود از موت مردگان: 

  (554ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ) 

 فرش( –جمع: افرشه ) ، هر چیز گستردنی، خانه،خواببستر، رختفراش: 

 از یاد بردن، قصور ورزیدن، ترک کردن، اهمال کردن غفلت:

ای است که در فقرات حضرت رحمن نیز مسأله و پیمانعدم توجه آنان به عهد  "غفلت نفوس از درک روح زمان و 

مرده ش بزرگترین مانع اقبال نفوس به دین الهی غفلت ایم...متعّددی از کلمات مکنونه فارسی آن را زیارت نموده

و  و رسائلابات خط با وجودحّتی  خلق در بینارتفاع ندای الهی  با وجوداست که  حّدی بهغفلت  نیا .شودیم

  بشارات
ً
 ازل ن جمال قدم از قلم ای هر دیارو علمسالطین  رؤسای قوم و به نفوس مهّمه و و انذاراتی که مستقیما



06 

 

 



04 

 

ب تابش آفتا تنها خود را از دریای معرفت ونه  ؛نشدند غفلت بیدار خوابباز هم نفوس مهّمه از  صادر گردیده و

ت را ۀحقیقت محروم نمودند بلکه عاّم 
ّ
 (00 ، ص2)کنز اسرار، ج   از اقبال به امر حضرت پروردگار باز داشتند. مل

 مفرد: بحر() دریاها، ابحر:  عالی ۀمرتبدارای گرانمایه: 

 شدن ئلشریک برای خدا قاشرک:  

 (أبصار ، )جمع:بینائیچشم، حّس بصر: 

نکه آ آن که دید و صاحب گوش بخشش رحمانی نمودار. صاحب چشم و آفتابکرم یزدانی آشکار  بحر "ای رستم

 (206ص مجموعه الواح چاپ مصر، )  شنید."

 شد." زئبصیرت حقیقّیه است. مقصد این است که کور باطن بود به بصیرت روحانی فا یئ"مقصد از بینا

 (74ص  مفاوضات،) 

 خدا را واحد دانستن، ایمان به وحدانّیت الهیتوحید: 

ی زمان وظاهری  مقام وحدت حقیقی آنهاست که نظر به تفاوتهای عنصری و مقام توحید پیامبرانمقام توحید: 

یکه در جمیع آنها  حقیقت واحدیبلکه نظر شود به  نگردد هاآن
ّ
مقام واحد دارند که  و در این مورد کرده تجل

 .هاستآنودات بشریه حد و رتبهکه مقام  مقابل تفصیلدر  گویندنیز می مقام جمع به آن

دشمن  و از پس به یاد دوست بیامیزید یاد یزدان، پژمرده. و دل بی ، مرده استروانتن بی  ای بندگان!دشمن: 

ه را ب و جان ایدنگاه داشته اید ودشمن شما چیزهای شماست که به خواهش خود آن را یافته بپرهیزید.

زبان برای گواهی یزدان است آن را به یاد  پاکیزه دارید،جان برای یاد جانان است آن را  اید.آن آلوده

 (44ص  دریای دانش،)  ید.ئگمراهان میاال

 شدهمورد بغض و کینه، دشمن داشتهمبغوض: 

 راه رفتن، قدم برداشتنمشی:   زمین، خاک، کره خاک رض:ا

  شدن، نابود شدن نیستفناء:     ، اندوهغم حزن:

 خوب، زیبا، خوشنیکو:    زندگی، زیستنحیات:  
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  (08)ای خاک متحرّک

 حال عیجم در و*  دهیبر  ترا دیام شجره انیعص فیس*  وسیمأ من از تو و مأنوسم تو به من
ت من و*  دور من از احوال عیجم در تو و کمینزد  تو به   تو برای زوالیب عز 

ت  تو و نمودم اریاخت   وقت تا آخر*  یدخود پسندی برای منتهیبیذل 
 *مگذار را فرصت و کن رجوع مانده، باقی

 

 معانی کلمات:

 و خود نفسانی مستغرقند هایو آرزومادی  و عوالم و هوی خطاب به نفوسی که در غفلت ای خاک متحرک:

 (55 ، ص2کنز اسرار، ج )  .اندساختهمحروم  حضرت دوست و لقایرا از قرب 

 یأنس( –أنس )مألوف  آشنا و -خوگرفته  –نس گرفته شده ا مأنوس: 

: أیس منه إیاس -أو میؤوس: ناامید و دلسرد شد میئوس –یئس: قطع شد امیدش )دچار یأس  -ناامید  مأیوس:
ٌ
ا

 (ناامید شد

 (جمع: سیوف) شمشیرسیف: 

 (اطاعت نکردن به شمشیر تشبیه) اطاعت نکردن –سرپیچی : عصیان

 (تشبیه امید به درخت)درخت واحد  –یک درخت : شجره

ه ک هر نفسی غفلت از او. مثالٌ ، و بعد بوده او بهتوجه  در این مقام حقبه" باری قرب  :بعدو قرب  -نزدیک

 دهفصال بوو اندر أسفل درک بعد  من دون آن و وصال مرتقی قرب و ۀبهی نوشید بأعلی ذرواطهر االیوم از رحیق 

ملل مختلفه که در ارضند چون از  چنانچه الیوم وامرش عامل باشدو بارحمن ناطق  ذکر بهاگر چه در کل احیان 

عد و قرب ئرعد ساتیه ب   کل در صهبای احدیه محرومند معلوم و مشهود. هر نفسیکه  الهّیهدر ظهور مظاهر  و ب 

  بود... و خواهدعراض نمود بعید بوده او هر نفسیکه  او از اهل قرب محسوب ایقان توجه نمود بحرم

 (04، ص 5مائده آسمانی، ج ) 

ت  احترام -غلبه قوت و :عّزت
ّ

 شدن حقیر و ضعیف :ذل
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 نرفتنی بین از - همیشگی: بیزوال

تصور  و امر موهومیست در عالم عنصری بزرگواری ،حقیقی در جهان الهی واریو بزرگ عّزتای طالب  هواالبهی

 هبآنکه چون  و حال یاریستو شهر شوکت و جهانبانیست سلطنت و این جهان عّزتنهایت مراتب  ،چه ؛مذمومی

ه سرابست ن ؛مآلبی لظال و اساس استبی انعکاس و وجدان؛ روحنقش بی و جسم بیجانست نگری قتیحق

دخول  رحمانی وئون محصور در ش قدیمه عّزت پس بزرگی و خلب است نه سحاب. ؛نمایش است نه آب ؛شراب

 کلمۀ در
ّ

یل و در سب یزدان بنوش صافی و از این معین خوض کن پایانبیدر این بحر  یوانالهیست. تا ت ظل

و از افق امکان چون  یر عظمت ابدی جالس شویو بر سر سرمدی نهی عّزتتاج  بر سرحضرت جلیل بکوش تا 

 (525ص  ،6ج  ،مکاتیب)  ع عبدالبهاء... ئینما طلوع صبح نورانی
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  (00)ای پسر هوی

 و دندیدو  عمرها و نگشتند فائز الجاللذی وصال به و دندیکوش سالها نشیب و دانش اهل
 اصلو  مطلب به دهیناطلب و دهیرس منزل به دهینادو  تو و*  دندینرس الجمالذی یلقا به

 که ماندی محتجب چنان خود نفس حجاب به رتبه و مقام نیا عیجم از بعد و*  شدی
 *  دینرس اری دامن به دستت و فتادین دوست جمالب چشمت

بوا  األبصار *اولی ای ذلک من فتعج 
 

 معانی کلمات:

را از  و خودمادی و آرزوهای نفسانی مستغرقند  و عوالم و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  ای پسر هوی:

 (55 ، ص2کنز اسرار، ج )  .اندساختهحضرت دوست محروم  و لقایقرب 

 ) خواهش نفس عشق، میل و :هوی
ً
رجوع شود ) مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (55 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
 مانی را مغلوب نمایدظلو جنود  که انسان بر نفس و هوی غالب گردد رشادت اینست ای شخص رشید الل

 (524یاران پارسی، ص )  ع"ع و الّثناء. بنیاد نهد... و علیک  یدانائو ایوان  براندازد بنیان نادانی

ههو"
ّ
 و حق دل بستی و به جهان دیگر از جهان آب و گل بیزار شدی زیرا دلو پاک جانیپاک ای بنده یزدان الل

 درخشید و بینا و گویا. چون پرتو آفتاب یار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند یزدان پیوستی ارانی بهو  پرستی

اد ش یزدان پریدیو در اوج مهر  خاکدان بریدی نیا بهو دل از تعلق  و سرود سروش شنیدی نور حقیقت دیدی

 (74 یاران پارسی، ص)  "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و با نفس و هوی شاد باش باش

 محّبت مبادله و و محبوبرسیدن حبیب  هم به :وصال 

 ."از کردار دور ننمود او را و گفتاراز بینش باز نداشت  او را" امروز مرد دانش کسی است که آفرینش  :هل دانشا

 (00 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، )( 204ص  مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 مالقات -دیدار :لقاء

ه" ای موقن ب 
ّ
 (52ص  ،4مائده آسمانی، ج )  است." الهّیهایمان به آیات  اصل لقاء الل
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هلقاءالاو به  شد و فائزدر هر ظهور موفق ئحه موس مشرقه الو ش ممتنعه " هر نفسی که به این انوار مضیئه
ّ
ز فائ ل

 و این لقاء میسر نشود برای احدی  حیات ابدیه باقیه وارد ۀاست و در مدین
ّ

هالکه قیام نفس  در قیامت اال
ّ
 است ل

 (555ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ( )505-ش ،ایقان)  به مظهر کلیه خود."

 زیباییدارای  -صاحب زیبایی :ذی الجمال ( )خداوند یو بزرگدارای جالل  :ذی الجالل

هحضرت بهاء جمال مبارک در مقامی مقصود":  " ذی الجمال ذی الجالل " و" 
ّ
 است. الل

 قتصبح حقی نسائموزیدن  و با وجودعرش ظهور  که با وجود استوای جمال قدم بر اندداشته" ...درین حال بیان 

 (04 ، ص2کنز اسرار، ج )  ..." اندگشتههمه از این نعمت محروم 

ه ب گذشتینمدر حینی که از عمر مبارکش بیش از نه سال  ن وجود مبارک بود که در صغر سن"... همچنین آ

جمال ذی آن  بارحال رقت الطفش از مشاهدۀ رّق ا و قلب در سیاه چال طهران بشتافت زیارت والد بزرگوارش

 (970ص  قرن بدیع،کتاب ) متأثر گردید ..."  غاللا در زیر سالسل و الجالل

 رسیده مقصود به: فائز

 معرفت از و محروم غافل -پوشیده و پنهان: محتجب 

 هببلبل بر آن نسراید پس تا بلبل بوستان معنوی  و و هر شاخی گل نیارد هر بحری لوءلوء ندارد " ای برادر یار: 

 انیسعی کنید که شاید در این گلخن ف به شمس حقیقی راجع نشد صبح معانی و انوار نگشتباز  الهی گلستان

  باقی بشنوید و در از گلشن یئبو
ّ

 ینبا وبه این رتبه بلند اعلی رسیدی  و چون اهل این مدینه جاوید بمانیدظل

یدر  و دیوار پرده از دربی یار .فراموش کنی اغیار و یار بینی عظمی فائز شدیدرجۀ 
ّ
 ألبصار."ااولی است یا تجل

 (22ص  ،هفت وادی) 

 آن ذلک:   ب کنیدپس تعّج  :فتعجبوا

 (بصاراجمع: ) بینائی حس – چشم: بصر   صاحبان چشمها بصار:اال اولی 

 گوش صاحب و دید که آن چشم صاحب. نمودار رحمانی بخشش و آفتاب آشکار یزدانی کرم بحر ،رستم ای"  

 (206 ص مجموعه الواح چاپ مصر،( )90 ص ،اصطالحات هنگ فر) " .شنید آنکه

 ."ئزشدفا روحانی بصیرت به بود باطن کور که است این مقصد... است حقیقیه بصیرت بینائی از " مقصد 

 (74 ص مفاوضات،) 
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  (02)عشق اریای اهل د

 رمستو  مانیظل رهیت غبار در روحانی غالم جمال و نموده احاطه فانی احیار  را باقی شمع
 دست در قدسی حمامه و ومظلم مظل یایرعا دست در عشق نیسالط سلطان*  مانده
 مالک در شما و ندینمایم ندبه و نوحه اعلی مأل و ابهی سرادق اهل عیجم*  گرفتار جغدان
 دیاداشته محسوب خالص دوستان از هم را خود و دیانموده اقامت غفلت ارض در راحت

ون * أنتم ما فباطل*   تظن 
 

 معانی کلمات:

 (09 ص ،2کنز اسرار، ج )  آن زمان و مؤمنینمقصود اهل بیان  ای اهل دیار عشق:

 ""سلطان سالطین عشق و" "جمال غالم روحانی و" شمع باقیواضح است که مقصد از "شمع باقی: 

جمال اقدس  یعنی کسی جز نفس مظهر ظهور الهی که در دست جغدان گرفتار شده است ""حمامه قدسیو

عناوینی که  و الحاتدر اصط و دقتدر ادرنه  و سپس ی در آثار نازله در بغدادامطالعهاندک  .باشدینمابهی 

اره به اش نشین نیزو دلکه این تعابیر زیبا  سازدیمروشن  وضوح به اندفرمودهجمال مبارک خود را به آن ملقب 

 (00 ، ص2کنز اسرار، ج )  است. افتتانرده به جمال مبارک در آن ایام پر بالیای وا

امور از  دیگر چاره از دست رود و گیردمنزل  تراب مقر و بستر فرقها بر و گذردیم"... عمرها چون برق 

  حجبات فانی را سوخته ..." و تماممنیر گشته  بی فانوس روشن و شمع باقی شصت.

 (444ص  ،مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر) 

 ناپایدار -نیست شونده :فانی ( مفرد: ریح) -بادها :اریاح 

هدر اینجا منظور حضرت ، اطالق شده و اولیاء به انبیاء در قرآن غالم روحانی:
ّ
 است. بهاءالل

 هب عصمت ربانی مستور بود غالم روحانی که در کنائز» که کنندیمبه صریح بیان به اصحاب خود اعالم  ..." 

تصریح  و «قدمی طالع شد و روح سبحانی از مشرق صمدانی چون شمس حقیقی و جمالیزدانی  طراز

  وزیدن گرفت ..." ناتئبر جمیع کا نسیم حیات که با ظهور مبارکشان ندیفرمایم

ه، ) 
ّ
 (245نفحات ظهور حضرت بهاءالل
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  ..." را در سرادق امکانی نبینی ای مریم قدر این ایام را دانسته که عنقریب غالم روحانی " ...

 (444، ص 9مائده آسمانی، ج ) 

 خاک گرد و :غبار

 هانگهبان -هاسرپرست رعایا: 

 ستمدیده وم:ظلم 

هحضرت بهاء نکهیا به دادندیممخلصینش همه شهادت  أعداء و " ...سالطین:سلطان 
ّ
 الحقیقهفی الل

ه و عصر جدید،)  بود ..." سلطان سالطین بلکه مسجون نبود
ّ
 (97ص  بهاءالل

ای نیز مسأله حضرت رحمان و پیمانعدم توجه آنان به عهد  غفلت نفوس از درک روح زمان و ض غفلت:را

ر بیش از ه "و حالت "غفلت. صفت میانمودهفارسی آن را زیارت  از کلمات مکنونۀ متعددی راتقاست که در ف

از  و راا حقیقت انسانی را مخاطب داشته لسان الهی به تکرار و در کلمات مکنونه نازل شده دیگری صفت منفی

بزرگترین مانع اقبال نفوس به دین غفلت  تا به امروز الواقع از زمان نزول این کتابو فی اندنمودهمنع  غفلت

ال مانع مهم دیگری برای اقب آئینه قلب صفا یابد و . اگر دلهای مردم از زنگ غفلت پاک شودشودیمالهی شمرده 

 (00 ، ص2کنز اسرار، ج )  نفوس به امر الهی وجود ندارد.

 وانرواج فرا یکی از اهداف اصلی زندگی وانعن بهه ز که امرو طلبیآسایش و یجوئراحت در کمال راحت:

 و برای فرد و روحانیضررهای جسمانی  مقصد زندگی تبدیل گردد و به هدف و چون از حد اعتدال بگذرد، دارد

  بدون کار و در پی خواهد داشت. اوج آن میل به آرزوی زندگی اجتماع
ً
لت بطا به کسالت و فعالیت است که مآال

 (04 ، ص2کنز اسرار، ج )  .شودیمبیکاری منتهی  و

 خیمه بزرگ -سراپرده سرادق: ( حمامه: کبوتر) منظور مظهر الهی است. :قدسی حمامۀ

 نیکوی او و صفات هایخوبشمردن  و بر مرده شیون کردن و گریستن دبه:و ن نوحه 

 قصور ورزیدن -از یاد بردن غفلت:

 نسانا که است ضروری بسیار نیز نکته این به توجه :دیاداشته محسوب خالص دوستان از هم را خود

 یعنی. ندارد آگاهی خود روحانی موقعیت و مقام از مناسبت مینه و به است خبربی خود حال از غفلت عالم در

 ار  ایمان اهل که است خطری و این باشدینم مقام آن در واقع در که ندیبیم کیفیتی و موقع و مقام در خود را

  باید نیز انسانو  کندیم دنبال همیشه
ً
 خبریبی مدا و به نبرد بسر غفلت حال در که باشد مترصد و مواظبدائما

 ندهست" عشق دیار اهل"  و دوستان و این دشمنان از نه است دوستان از صحبت فقره این در ...نگردد گرفتار
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 فتارگر " غفلت ارض" در راحتی کمال در همهاین با هستند عشق دیار اهل اینکه و با اندشده واقع خطاب مورد که

  .شوندیم شمرده" خالص دوستان" از که کنندیم خیال نیستند آگاه خود حال به خود چون ولی باشندیم

 (07 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

 تضادم گمان و ظّن  کلمه که دانیممی. است باطل دیکنیم گمان شما آنچه یعنی: تظنون أنتم ما فباطل

 ستهدان صحیح را آن خود گمان و به خود عالم در انسان که است خیاالتی و افکار آن ظن. است یقین و حق کلمه

 (07 ، ص2کنز اسرار، ج ) . سازدیم محروم حقیقت شمس دیدار از را خود آن بواسطۀ و دیجویم تمسک آن به
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  (02)ای جهالی معروف به علم

 رهستا مثل شما لمث*  دیاشده من اغنام ذئب باطن در و دیکن شبانی دعوی ظاهر در چرا
 هالکت و اضالل سبب باطن در و است روشن و یدر   ظاهر در که است صبح از قبل

 * است من ارید  و نهیمد هایروانکا
 

 معانی کلمات:

 خاص طورو به ندینمایمقیام  الهّیهآندسته از علماء دین که بر ضد مظاهر  "ای جهالی معروف به علم: 

چنانچه جمال مبارک در لوح سلطان ایران  بر احباء قیام نمودند و ظلمعلماء معرض در ایران که به مخالفت امر 

 (4 ، ص2کنز اسرار، ج )  ."ندیفرمایمبه آن اشاره 

 مراهیگ که سبب ندیفرمایمکاذبه را به ستارگان قبل از صبح تشبیه  " علماء کلمات مکنونهفقرۀ این  در

ر د چه که این علماء بخصوص قابل درک است مفهوم نیهم بهوصال الهی هستند نیز  مدینه عشق وهای روانکا

 و تعبیرات ناروا و با اهل ایمان دارند سهم عظیم در گمراهی ،زدن شمس حقیقتزمان سپیده در یعنی سحرگاه

  " .کشانندیمدینی بی ی وگمراه بهاز کتب مقدسه، جمهور ناس را  ی غلطرهایتفسو  اوهام تشاران

 (525 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

 (مفرد: جاهل) نادانان :جهال

 چوپانی :شبانی  ادعای خواستن یا داشتن چیزیدعوی: 

 (جمع: ذئاب) گرگ :ئبذ   ناپیدای هر چیز –درون  :باطن

 (یاتجمع: دّر ) تابنده –و درخشنده  روشن :یدّر 

و  وند را به شبانو خدا غناماوم و مؤمن را به ظلاشخاص م و ادب در اصطالح - (غنم مفرد:) گوسفندان غنام:ا

 .کنندیمان را به گرگان تشبیه ظالم

 گمراه کردن اضالل:
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 موت -مرگ -فنا هالکت: 

 قافله -مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند گروه :روانکا

 و محل حرکت خود را بر اساس موقعجهت  بودند در حرکتدر صحراهای وسیع شبانگاه  هارواندر سابق که کا "

اهر ظ با نوری بسیار زیاد ی است که در سحراستاره از صبح تاره قبلو س کردندیممعین  ی مخصوصستارگان

 گمراه دیگر تصور کرده یاستارهبجای  راو آن گرددیم هاروانکا اشتباه اسباب و محلو از نظر موقع  شودیم

 اصلی نیست. این ستارۀ بدانند که شتهدا مگر آنکه بصیرت کافی شدندیم

زمام اختیار مردم را در  یوم الهی سحرگاه از آن یعنی در و قبل الهّیهظهور مظاهر  حال علمای کاذبه که همزمان

 ندینمایممنع  بدیع و امر اقبال به ظهور جدید مردم را از عقاید باطله و ویالتو اوهام و تأ افکار و با دست دارند

ولی  اشندمردم ب ی و هدایترهنمائ سبب بایستی ظاهربهکه اگر چه  اندشده قبل از صبح تشبیه ستاره به این

 (559 ، ص2)کنز اسرار، ج   " .شوندیمبه شریعه الهی  در باطن مانع وصول ناس

 (مدائن – مدن: جمع) شهر: مدینه 

 (دار: مفرد) مساکن -هاخانه :دیار 
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  (52)ظاهر آراسته و به باطن کاستهای ب

ِدشِوِمشهودِظاهرِدرِآنِازِصفاِوِلطافتِکمالِکهِاستِصافیِتلخِآبِمثلِشماَِمَثل ِ
ِدرِفتابآِتجّلیِبلی*ِِدینفرماِقبولِراِآنِازِیاقطرهِافتدِهیِّاحدِۀذائقِصّرافِدستِبهِچون
ِ*ِانیمِردِمنتهیبیِفرقِبلکهِدانِفرقِارضِتاَِفْرَقدانِازِولکنِموجودِدوِهرِمرآتِوِتراب

 

 :معانی کلمات

 طورو به ندینمایم قیام الهّیه مظاهر ضد بر که دین علماء از دسته آن"  :بباطن کاسته آراسته و ظاهربای 

 سلطان لوح در مبارک جمال چنانچه نمودند قیام احباء بر و ظلم امر مخالفت به که ایران در معرض علماء خاص

 (9 ، ص7کنز اسرار، ج )  ."ندیفرمایم اشاره آن به ایران

 کم شده کاسته:   داده شده زینت -آرایش شده :آراسته

هحضرت بهاء "
ّ
ستم نسبت به مؤمنین حضرت کردگار  و مظل بهدر لوح سلطان ایران در شرح علماء ایران که  الل

له قو فرمایند که...می باشندیمی هو ومطیع نفس  و در باطن معروف و تقویبه علم  و در ظاهر اندنمودهقیام 

 که دقومی هستن الیوم معروفست مکنونه کلمات بهدر صحیفۀ مذکوره که  مخاطب این بیانات»األحلی: 

 .«و هوی مطیع نفس و در باطن معروفند و تقوی علم به در ظاهر

...بنابراین واضح است که  انددانستهبنفسه این قطعات رادر باره علمای ایران  جمال مبارک در لوح سلطان 

 خطابات وارده در این دو فقره 
 
صوصا در وصف حال علمای دینی ایران و خ شامل حال علماء سوء در ادیان عموما

 و رحمیو بی و شقاوت و عداوت و ظلم آلوده نمودند که دست خود را به خون هزاران مؤمن بیگناه است

خ عالم در تاری و دشمندوست  و به مدارک مثبت تاریخی قلم اعلی شهادت بهکه  رساندند حّدی بهرا  انصافیبی

فشار نسبت به  و خونریزی و و ستمم ظلایران این  نوز هم در دوران حکومت اسالمیو ه سابقه نداشته است

 (111 – 111صص  ،7کنز اسرار، ج )  جامعه مؤمنین حضرت پروردگار خاتمه نیافته است..."

 عیار شناس -کندیمکسیکه پول خوب را از بد جدا  :صّراف  بودنلطیف  -نرمی :لطافت

را از  خوب و ناخالص و از سکه بدلی کسی است که سکه حقیقی را صّراف کلی طوربه احدیه: صّراف ذائقۀ

و  دیچشیمرا اول  یغذائ که هر خوار را داشتپیش نقش شخصی تشخیص دهد. در دستگاه سالطین هم بد

 .کردیمخوردنش را به سلطان توصیه  بعد
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 ردفدر صیغۀ  اّوال که چون نازل گردیده ئقه احدیه"ذا "صّراف و بدیعاصطالح جدید  مبارکه فقرۀحال در این  

  آمده است
 
 و ممتحن و مقامی الهی صحبت از واضح است که متصف شده است ""احدیت نیز به صفتو بعدا

 و است و واضحروشن  علم الهی در بارگاه سوء ات این علماینیّ  اعمال و که است ایو اشاره ربانی است یصّراف

 و واضحروشن  نیت نفوس در پیشگاه حضرت معبود قلوب واسرار  در نیاید. ...حال چون قبول مقام رضا وه ب

ستور م هییاحذائقه  صّراف از نظر فاسد باشد تلخ و چون در باطن و روشنصاف  ظاهربه که آب معلوم گردد است

از  و نگذرند از پل صراط باشند کارو ریاولی در دل فاسد و آلوده  تظاهر به ایمان نمایند اهل علم و چون نماند

 (112 ، ص7)کنز اسرار، ج   در امان نمانند. ناخالص چون زر بوته امتحان

 آینه :مرآت   زمین -خاک تراب:

ی
ّ

 فرمایندیم یسائل جواب در عبدالبهاء حضرت وپنجمبیست فقرۀ تشریح در :مرآت آفتاب در تراب و تجل

 :العزیز قوله

مادون هر قدر  ۀرتب مراتب است که در عالم وجود مقصود این است کلمات مکنونه 71در آیه  ثانی مسأله و اّما"  

هر  جماد ال  مث ترقی کند باید در آن کماالت نامتناهی است خویش ۀبلکه در رتب مافوق نرسد رتبۀ به ترقی کند

 به ستا ذغال سنگ مثال   ترقی نامتناهی دارد جمادی رتبۀدر  بصر بیابد که سمع و ممکن نیست قدر ترقی کند

 ،قدیم و قدیم نگردد، حادث و همچنین ترقی دارد خویش رتبۀدر  ،بصر نیابد ولی سمع و رسد الماسدرجۀ 

 ب راآفتا مقابل به آفتاب شود و گردد صافی این است که چون آینه خواهی یافت را در خود و معنی حادث نشود

دیس در ذروه تق بلکه آفتاب گرددیمداخل آینه  نه اینکه آفتاب در خود مشاهده کند یعنی فیوضات آفتاب را

 (111 - 112صص  ،7کنز اسرار، ج )  " صعودی ندارد. نزول و باقی خود

 
 

 فرقدین هر یک از دو ستاره -فرقد"  :دانفرق

دب ) النعش کوچکاز صورت بنات پیشین ستاره دو و آن شمال قطب نزدیک دو ستاره( تثنیه فرقد –ع )فرقدان 

 (1777اعالم ص  – 1ج  ،فرهنگ معین)  باشند. (اصغر

مال نزدیک به قطب ش " نام دو ستاره فرقدان آمده است: در معنی ریاض قدیمی لغات منتخبه از دکتر در فرهنگ

 است." (فرقد)از آن  هر یک. نام باشدیم دو برادران()

 جدی –صغری  بنات نعش ستارگان یکی از -ستاره قطبی

  " .شودیمدیده  در قطب شمال محور زمین در انتهای گویند که همیشه آنرا ستاره قطبی از آن جهت

 (Joday - Jady) (111 ، ص7)کنز اسرار، ج ( 277اعالم ص  – 1ج  فرهنگ معین،) 
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  (52)ای دوست لسانی من

ِتاِبرانِراِاریاغِپسِبگنجد؟ِقلبیِدرِاریاغِوِاریِکهِیادهیشنِهرگزِکنِاریاختِتأّملِقدری
ِ*ِدیآدِرِخودِمنزلِبهِجانان

 

 معانی کلمات:

روحانی  همراه با نصایح و مطالب همۀ نفوس مؤمنه و امثال آن ای دوستان من لسانی من: ای دوست

 (9 ، ص7کنز اسرار، ج )  عمومی و اخالقی.

 انتخاب کردن -و برگزیدن پسندیدن اختیار:   اندیشه کردن -دقت کردن تأمل:

 (فرهنگ عمید)  معشوق –محبوب  -همدم  –رفیق  -دوست یار:

 (نوزده هزار لغت) ( مفرد: غیر)سایرین  –دیگران  اغیار:

 تانبوس بلبل تا پس نسراید آن بر و بلبل نیارد گل شاخی و هر ندارد لوءلوء بحری هر برادر ای"  یار و اغیار:

 این در ایدش که کنید سعی نشد راجع حقیقی شمس به معانی صبح و انوار بازنگشت الهی گلستان به معنوی

  و در بشنوید باقی گلشن از بوئی فانی گلخن
ّ

 اعلی لندب رتبۀ این به و چون بمانید جاوید مدینه این اهلظل

ی در - دیوار در و از پردهبی یار. کنی فراموش و اغیار بینی یار شدی فائز عظمیدرجۀ  و باین رسیدی
ّ
 است تجل

 (77 ص وادی،هفت) ." األبصار یا اولی

هحضرت بهاء
ّ
 فرمایند که اگر ما بیان می الل

 
طالب ترقی روحانی باشیم، باید خود را آماده سازیم که از اشیاء  واقعا

هاحضرت بهاء جستجوی روحانی است،در ذکر نکات مهم و اصلی که الزمه  این دنیای فانی منقطع گردیم.
ّ
 لل

سلطان قدم گذارد،  معرفت در سبیل قدم طلب و سلوک که اراده نمود شخص مجاهد ای برادر من " فرمایند:می

ی اسرار غیبی الهی است باید در بدایت امر
ّ
 ابیتیره علوم اکتس غبارات از جمیع قلب را که محل ظهور و بروز تجل

اک و منّزه فرماید و صدر را که سریر ورود و جلوس محّبت محبوب ازلی است لطیف و و اشارات مظاهر شیطانی پ

 هب مقدس گرداند یهظلبصور  یعنی از جمیع نقوش شبحیه و و گلنظیف نماید و همچنین دل را از عالقه آب 

 او را از بغض و یا میل دهد دلیلبی یجهت به او را قلب نماند که مبادا آن حّب  در و بغضی که آثار حب قسم

تراب  عالمو از  کند و از خلق اعراض نماید حقبهحین توکل و باید در کل  جهتی منع نماید ...

  " .دربندد اراربابو برب بگسلد و منقطع شود

نگارش موژان  / 17شماره  ،روحانّیت بهائی / donyayebahai.orgسایت)نقل از  (171ص  ایقان، کتاب)

 (نیاایزدیترجمۀ فاروق  /مؤمن
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 (97 ص فرهنگ اصطالحات عرفانی،)  " ی.اله حّب  استوای برای از است عرش قلب " :قلب

 قّوۀ اگر شده، عطا او به حق معرفت و امکان است الهی و علم حّب  خزینۀ که ایستانسانیه حقیقت آن " ...قلب

 و  گردد آسمانی الهامات و مرکز روحانی قلب نماید انسانی نفس بر غلبه رحمانی روح
ّ

 هوای در و تار تیره اال

 نماید. " خاموش"  و هوی نفس مخالف"  بادهای به را"  دل شمع"  و بماند نفسانی

 در سعی یک هر. است قلب تصاحب سر بر نفس و روح و ستیز جدال میدان الواقعفی انسان روحانی حیات

 لتضال و و غفلت و هوس و هوی دنیوی شهوات مرکز قلب نماید، غلبه قلب بر نفس اگر. کنندیم او مالکیت

 و قلب ندک رحمانی نفس به تبدیل قلب در را نفس نماید تصاحب را قلب روح اگر ولی بماند، و سرد و تاریک شود

  ". گردد آشکار الهی" سر" و شود روشن الهی و معرفت عشق مصباح آن در که نماید"  مشکاتی"  را

 (11 – 12صص  ،7کنز اسرار، ج ) 

 و  را خالص نمود و نّیت قلب را صاف چیزاز همهباید بهر نحوی که ممکن است قبل  "
ّ

یجه امری نت چیه بهاقدام  اال

ه)حضرت ولی امر  ثمری نبخشد. " و
ّ
 (1 ص، 1مائده آسمانی، ج ) ( الل

 دور کن :بران

 داشتنی استدوست آن که همچون جان –معشوق  -محبوب :جانان

  با اوست." " آن صفت قیومی است که قیام جمله موجودات که اندگفتهدر معنی جانان 

 (79 ، ص7کنز اسرار، ج ( )111ص  ،فرهنگ سجادی) 

ت  از خارستان "...ای بلبالن الهی
ّ
 دیرمائفقصد آشیان روحانی  ای یاران ترابی به گلستان معنوی بشتابید وذل

ه،) "...تاج ظهور بر سر نهاده  مژده به جان دهید که جانان
ّ
 (701ص  منتخباتی از آثار حضرت بهاءالل

 خانه -محل سکونت :منزل

و  منزل و این ردیگیم را خود و محل منزل سراغ شودیم ظاهر عالم در الهی قدس ظهور وقت هر "... بنابراین

 (177 ، ص7کنز اسرار، ج ) ." نیست انسان قلب جز جایی او محل
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  (52)ای پسر خاک

ِنزولِمحّلِِکهِراِقلوبِمگرِداشتمِمقّررِتوِبرایِاستِنیزمِوِآسمانهاِدرِآنچهِعیجم
ِگذاشتیِمنِریغِبهِمراِمحّلِِوِمنزلِتوِو*ِِفرمودمِنیِّمعِخودِاجاللِوِجمالِتجّلی
ِدیِدِاریاغِافتیِراِخودِریغِنمودِخودِمکانِآهنگِمنِقدسِظهورِکهِزمانِهرِدرِچنانچه
ِتراِخجلتِوِنگشودمِسّرِِوِنمودمِسترِذلکِمعِو*ِِشتافتِجانانِبحرمِمکانِالِو

ِ*ِدمینپسند
 

 معانی کلمات:

 را از و خود مادی و آرزوهای نفسانی مستغرقند و عوالم و هویدر غفلت  خطاب به نفوسی که ای پسر خاک:

 (10 ، ص7کنز اسرار، ج )  .اندساختهمحروم  حضرت دوست و لقایقرب 

 تقریر شده -شده قرارو بر ثابت  مقرر:

 (مفرد: قلب) – هاقلب :قلوب 

هت... "
ّ
لکوت م بذلک یشهد انها لمنظر البهاء بل جئنا لتصرف القلوب فی ممالککم ال نرید أن نتصرف الل

 (17کتاب مستطاب اقدس، آیه )  تم تفقهون ..."و انل األسماء

ت حکم خزائن علم و انیه وربّ  و محّبتکه کنائز ذکر  قلوب عباد است از برای خود خواسته آنچه حق جل ذکره "

یتطاهر نماید تا قابل  هایفما لم یزل اراده سلطان الیزال این بوده که قلوب عباد را از اشارات دنیا و اندالهّیه
ّ
ات جل

 خود آید." مقر بهتا دوست یگانه  بیگانه راه نیابد مدینه قلب پس باید در شوند و صفاتملیک اسماء 

 (71لوح سلطان ایران، ص ) 

 (727 ص، 7آیات الهی، ج ) " .یاله حّب  استوای برای از است عرش قلب" قلب 

 ّوۀق اگر. شده عطا او به حق معرفت و امکان است الهی و علم حّب  خزینۀ که ایستانسانیه حقیقت آن قلب"

  گردد آسمانی الهامات و مرکز روحانی قلب نماید انسانی نفس بر غلبه رحمانی روح
ّ

 هوای در و تار تیرهواال

 نماید. خاموش" و هوی نفس مخالف" بادهای به را" دل شمع" و بماند نفسانی
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 در سعی یک هر. است قلب تصاحب سر بر نفس و روح و ستیز جدال میدان الواقعفی انسان روحانی حیات

 شود تضالل و و غفلت و هوس و هوی دنیوی شهوات مرکز قلب نماید، غلبه قلب بر نفس اگر کنندیم او مالکیت

 را قلب و کند رحمانی نفس به تبدیل قلب در را نفس نماید تصاحب را قلب روح اگر ولی. بماند و سرد تاریک و

 " .گردد آشکار الهی" سر" و شود روشن الهی و معرفت عشق مصباح آن در که نماید" مشکاتی"

 (11 – 12 ص، ص7کنز اسرار، ج ) 

 و  را خالص نمود و نّیت قلب را صاف چیزاز همهباید بهر نحوی که ممکن است قبل  "
ّ

یجه امری نت چیه بهاقدام  اال

ه)حضرت ولی امر  "و ثمری نبخشد.
ّ
 (1 ص، 1مائده آسمانی، ج ) ( الل

 است و زمین آنچه در آسمانها " که دیفرمایم وندو خدا "... صحبت از اهمیت قلب و حقیقت انسان است

ی جمال و اجالل محل قلب را خداوندچه که این  "برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را
ّ
 خود قرار داده" "تجل

این  جمال مبارک در این آیۀ نکته جالب آنکه "گ مقام خود نمود غیر خود را یافتآهن" ولی هر وقت خداوند

 "" ظهور قدس که "در هر زمان چنانچه" فرمایندمی نموده مختص زمانهایی مخصوص توجه به محل خود را

ان که ظهور قدس من هر زم چنانچه " مبارکه . دقت در جملۀابدییمغیر را  دینمایمتوجه به محل خود  الهی

مواهب روح القدس  و ظهور زمان ظهور الهی که در اینجا صحبت از رساندیم وضوحبهنمود" آهنگ مکان خود 

 و این آیه  امان استاو جایگاه راهزنان بی و قلبو در همین ایام است که بشر غافل  رحمانی است
 
 ایگوی ضمنا

  و که هر روز اتفاق بیفتد ایمسأله به قلوب انسانی این توجه الهی هاین مطلب است ک
 
 لتمربوط به غف واقعا

 هر روز الهی و این ظهور در صبح چه که صحبت ظهور قدس الهی است نیست باشد روزمره بشر در بستر راحت

 ...هددیمباشد روی  یا کمتر که هزار سال یا بیشتر

 اندهفرمودبیان  ندا را ارتفاع ندا در فضای قلب و ارتفاع فضای مورد بحث را فضای روحانی حضرت عبدالبهاء

 و محلو این منزل  ردیگیمخود را  و محلمنزل  سراغ شودیمدر عالم ظاهر  هر وقت ظهور قدس الهی بنابراین

 (177 – 171 ص، ص7کنز اسرار، ج )  او جایی جز قلب انسان نیست."

 فرود آمدننزول: 

ی
ّ

جمع: )حق است.(  آشکاری و نموداری در اصطالح عرفانی)شدن  گرجلوه –رخ نمودن  -نمودار شدن :تجل

ی
ّ
 (اتتجل

ی" ... 
ّ
ی در عالم خلق حق تجل

ّ
ه نه آنک اندگشتهاز حق صادر اشیاء  جمیع صدوری است نه ظهوری. یعنی تجل

این ظهور به نسبت  صحبت از عالم ملک است کلمات مبارکه مکنونه در این آیۀ و اگر از او ظاهر شده است

 حضرت چنانچه است. و در این عالم ظاهرگردیده از حق صادراشیاء  یعنی جمیع پیدایش در این عالم است

 فرمایند:می مبارک در مفاوضات عبدالبهاء
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 تالوهی جزئی از حقیقت یعنینه این است که از حق ظاهر شده.  حق صادر گشته این روح انسانی از "...

ظاهر  و در جسد آدم نطق از ناطق صادر شده بلکه روح مانند و در جسد داخل نشده نیافته انفکاک

 (177- 171 صص، 7کنز اسرار، ج ) (171مفاوضات، ص )  "گشته

 احترام گذاشتن -بزرگ شمردن جالل:ا  یخوب ،یبائیز جمال:

 عالم الهی -و مکانبدون جا  رامکان:

ی و ظهور"... آن روح قدسی 
ّ
که  خود را خانه و چون دینمایم در بین بشر جستجو مکان خود را جمال الهی تجل

 اک پروردگاربه جهان پ یااشارهکه  . این المکانگرددیمبه المکان باز  ندیبینم آماده پذیرایی قلوب بندگان باشد

نامیده  "مکامن قربو " "غمام عّز سلطانیبه " 71 در آیه" و جانان"حرم  به 72 فقرۀدر  قدس الهی است و عوالم

 (177 ، ص7کنز اسرار، ج )  است." شده

 راز :سّر    پنهان کردن -پوشاندن  ستر: 

 پیدا شدن -آشکار گردیدنظهور: 

 قصد کردن برای رفتن به آنجا :آهنگ مکان خود نمودن 

 مکان مقدس –جای امن  حرم:   سایرین -دیگران :غیارا 
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 (52ی )هو جوهر ای

ِخودِریغِبهِراحتِبسترِدرِتراِوِآمدمِتوِمکانِبهِالمکانِمشرقِازِکهِسحرگاهانِبسا
ِخودِقربِمکامنِدرِوِنمودمِرجوعِسلطانیِعّزِِبغمامِروحانیِبرقِچونِوِافتمیِمشغول

ِ*ِنداشتمِاظهارِقدسِجنودِنزد
 

 معانی کلمات:

را  و خود مستغرقند های نفسانیو آرزو مادی عوالمو  و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  هوی: جوهرای 

 (10 ، ص7کنز اسرار، ج )  .اندساختهمحروم  حضرت دوست و لقایاز قرب 

 ذات –هر چیز  صۀخال اصل و :جوهر

 ) خواهش نفس عشق، میل و :هوی
 
رجوع شود ) مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (10 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلجنود  و غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

  ع"ع .و الثناء التحيةو علیک بنیاد نهد...  یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (177یاران پارسی، ص ) 

 خاور -محل طلوع خورشید مشرق:   چه بسیار :بسا

 ای از زماننشانه رمز و صبحگاهی و مناجات حتی در ارتباط با دعا گاهانسحر  سحر و اصطالح :سحرگاهان

بل ای مق " هوارابهی قوله العزیز: فرمایندچنانکه حضرت عبدالبهاء می است رستاخیز و روزظهور پیامبران 

هالی 
ّ
وم ی نشانۀ تالوت آیات و لیکن مناجات اسحار انگیز استو غفلتچند شدید  مت شب هرظل الل

 (چاپ کراچی ،صفحه اول کتابچه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء)  ع "رستاخیز...ع

شما  که شما را داللت کند انبیاء را فرستاد صبحهای زود : " خداونددیگویم 7آیه  71 ارمیاء نبی در باب و 

 نشنیدید."

 صرو ع از دوره و نشانه  رمزو شب  روزاز و ساعتی  که هر وقت دانندیم آگاهند یاران عزیزی که به لحن آیات نازله

 دور بهایی در ابتدای اعلی در آثار این امر به ظهور حضرت طلوع صبح چنانچه مخصوصی از یک دیانت است
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هیومبه  ران جمال مبارکو دو شودیمتعبیر  و یومبه روز  هر دیانتی رانو دو گرددیمتشبیه 
ّ
 شدت و نامیده شده الل

 تشبیه مبارک به غروب شمس حقیقت و صعود اطالق گردیده النهاروسطدر  اق شمسبه اشر  اشراق هر ظهور

 در مورد 22 فقرۀنص مبارکی که در تشریح ) انددهوانخرا شب  ی نزول امر الهیو انتهاغیبت وحی  و ایام شده

 اوایل یاو  فجر ظهور مقدمه واضح است که مقصد از سحرگاه بنابراین( شاهد این ادعاست آمده است"لیل" 

هی گویی طالیع صبح ال و اندخفتهدر بستر راحت  که افراد انسانی در نهایت غفلت شمس حقیقت است طلوع

 و محل توجه به قلوب کند خود و محل منزل نماید و در جستجوی بشری آهنگ قلوب از سر لطف از چندی هر

ر د... انسان را نپسندد  و خجلتنگشاید سّر  ولی قدس رجوع نماید و به حرم اغیار بیند در دست نزول خود را

 :داردیممعروض  در جدول زیر با ایام ظهور راو شب  روز اوقات خاتمه بار دیگر مطابقت

 بال فاصله قبل از ظهور مظاهر مبارکه. و ایامفجر ظهور  سحر:

شمس  از طلوعقبل  از جمله اشاره به ظهور حضرت رب اعلی و در این دور مبارک ابتدای دوران ظهور صبح:

هحقیقت حضرت بهاء
ّ
 .الل

 ران نزول وحی.و دو و زمان هر ظهور و ادامهاعتبار  دوران یوم:

 غروب شمس حقیقت. و الهّیهصعود مظاهر مقدسه  غروب:

  .شودیم نیز نامیده ران فترتو دو که به ایام بطون الهی و امردوران غیبت وحی  شب:

 (177 – 170صص  ،7کنز اسرار، ج ) 

ح سه بار حضرت مسی تا ندای خروس سحر پرتو همین حقایق بعضی از یاران این داستان را که پطرس حواریدر 

و اینکه  نندکیم بیان اسالم و شریعت   یعنی به دو دیانت بعد ملت مسیح عدم اقبال تعبیر به را انکار کرد

هظهور حضرت بهاء ندای خروس را این بار سوم پطرس هوشیار گردید که خروس ندا کرد بار سوم
ّ
 الل

بیدار گردند. میدانیم که جمال  "دیک العرشی "ندا بهمسیح در این صبح نورانی  که ملت امیدوارند دانندیم

ی استنباط شخص اگر چه و این تعبیر انددهینام یا خروس الهی "دیک العرش" در بسیاری از آثار خود را مبارک

 (177 ، ص7کنز اسرار، ج )  ذکر گردید. مطالب این فقره با مناسبت و است ولی از نظر اهمیت یاران

 عالم الهی -و مکانبدون جا  رامکان: 

 انسان استراحت و خوابجای  :بستر 

ههیکل انسانی مظهر امر  -ابرها  :غمام
ّ
 الل

 بازگشت رجوع:
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 (مکمن مفرد:) -محلهای پناه بردن و پنهان شدن :مکامن 

 (مفرد: جند) ناورای -یاران – هاسپاه –لشکرها  :جنود

 انیی قلوب انسیوفابی در شرح فقرات متعددی از کلمات مکنونه فارسی :نزد جنود قدس اظهار نداشتم

االن ن نوع بشر تأسف خورده و غفلت ییوفایب وشکنی بر این عهد لسان قدم و در اکثر مواقع به عهد ابدی است

نوع  و نادانی و غفلت مشاهده این وضع سکوت نموده وجود و با دینمایمرجوع  رحمانیعّز  به عوالم گریان و

بشر غفلت زده را  "و"خجلت داردینماظهار  ""جنود قدس آن را نزد ی نگهداری نمودهسّر  بشر را چون

مانطور ه به مقام وفا و وصول وفای به عهداثبات این نکته است که  بیانات مبارکه از طرفی نیا ".پسنددینم"

 مقامی بس مشکل است ... فرمایندعبدالبهاء میکه حضرت 

د وانبرای هر مؤمن مخلصی ت نه عملیو نموسرمشق  مظهر امر الهی نگهداریرّ و س پوشیچشماز طرف دیگر  

و  کند گذشت را رعایت و پوشیچشمت و حالنظر استتار  گناهان بندگان و یاران نسبت به خطایای او نیزکه  بود

و در این دور  که در کلمات حضرت مسیح و به این اصل سرمشق قرار دهد ندگی خوداین صفت الهی را در ز 

خداوند  دنمای پوشیو چشمعامل باشد که اگر او در این دنیا از گناه دیگران بگذرد  معتقد و مبارک نازل شده است

  به اعمال او نظر خواهد کرد. استتار با نظر ستر و در آن عالم نیز و رحیم رحمان

 (91 – 90، صص 7ج  ،اسرار کنز) 
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 )52( جود ای پسر

ِذّراتِعیجمِوِنمودمِظاهرِملکِعالمِدرِامرِترابِمددِبهِتراِوِبودیِعدمِیهاهیباِدِدر
ِدوِاّمِِبطنِازِخروجِازِقبلِچنانچهِگماشتمِتوِتیتربِبرِراِکائناتِحقائقِوِممکنات

ِقلوبِردِتراِحّبِِوِگماشتمِتوِحفظِبرایِچشمهاِوِداشتمِمقّررِتوِبرایِریمنِریشِۀچشم
ِحفظِتراِرحمتِوِفضلِجوهرِازِوِپروردمِرحمتمظّلِِدرِتراِجودِبصرفِوِنمودمِالقا

ِقابلِوِدرآئیِماِباقیِجبروتِبهِکهِبودِآنِمراتبِنیاِعیجمِازِمقصودِو*ِِفرمودم
ِوِدینمِوِغفلتِممینعِتمامیِازِآمدیِثمرِبهِچونِغافلِتوِو*ِِشویِماِیبیغِبخششهای

ِوانیاِهبِدوستِبابِازِوِنمودیِفراموشِبالمّرهِکهِیقسمِبهِپرداختیِخودِباطلِگمانِبه
ِ*ِنمودیِمسکنِوِیافتیِمقّرِِدشمن

 

 معانی کلمات:

ارسی در ف قطعات کلمات مکنونه ترینپرمطلب و یکی از مهمترین مبارکه ۀاین قطع تشریح کلی این فقره:

ر روحانی و خلقهویت انسان 
ّ
نتیجه  نیا بهاز جمله  مبارکه دیگر و زیارت نصوص تعمق الزم و اوست. پس از تفک

مادی  اعم از سنت الهی در خلق عوالم مختلفه ناموس خلقت و تهفقرۀ مبارکه نازل گشآنچه در این  که میرسیم

ه نظر ب و چون مبارکه بیان گردیده است فقرۀدر این  و حفظ تربیت –خلقت  سه اصل است. چه که و روحانی

 به همان نحو که در عالم گل و مالحظه گردد که این سه اصل اساسی ر نماییمدر عالم کون و امکان تدبّ  دقیق

 "مشیت و به کلمه "امر صرف هخداوند ب -1 یعنی: باشدیمنیز معتبر  ادیان در عالم انسان و صادق است گیاه

 تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم." مدد بهترا  و ی عدم بودیهاهیباددر " .دیفرمایمخود خلق 

و نات جمیع ذرات ممک و " .دینمایمبشریه را تربیت و نفوس  به کلمه ربوبیت خود حقایق انسانیه و سپس – 5

 تو گماشتم." تیبرتربئنات را ایق کاحق

 جوهرو از " :دیفرمایمظ فمختلفه ح اتو بلی از آفات او را" "رحمانیت کلمه صرف رحمت خود و به قوته ب – 3

 ".حفظ فرمودمو رحمت تو را فضل 
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" او درآید. ولی چه سود فرمودۀ مبارک "مقصود از جمیع این مراتب" آن است که این انسان به "جبروت باقی به

 اثمار رسند و ظهور ادیان به مراحل تکامل و یا گردد و عالمعاقل  عارف و انسان و یا رسد ثمر بهکه چون درخت 

 هحق را بالمرّ  و عنایت و فضل طل گردندبا که بسیاری ساقط و احاطه نماید احتجاب هبوط و خطر سقوط و

مسکن گزینند. در این مقام است که تجدید  یابند ووان دشمن مقر در ای گریخته دوست و از باب نمایند فراموش

  واجب آید. الزم و سبحانی بدیعه رحمت و نزولفیض رحمانی  و ظهور عهد الهی

 (172 – 171صص  ،7اسرار، ج کنز ) 

  امور نسبی هستندو عدم  وجود عدم: وجود و
ّ

مقصود از عدم در  ...دیآینمچیزی از عدم صرف به وجود واال

 الوجود که در ساحت قدس ذاتشو یا ذات واجبه ازلیّ  حقیقت با آن این بیانات مبارکه در مقایسه موجودات است

 یو نیستعدم صرف  جمیع ممکنات به میان آید صحبت از این نسبیت و چون موجود استهر وجودی غیر

  شوندیممحض محسوب 
ّ

محسوب  معدوم منتهی نسبت به حق، یشه خواهد بودو همخلق همیشه بوده واال

هدر مقایسه با حقیقت کلمه  امری است نسبی در عالم ملک ی عدمهاهیبادپس ظهور انسان از  است.
ّ
ذات  و الل

 (179 ، ص7کنز اسرار، ج ) ... الیباری تع مطلق

 بخشش کردن بذل و –سخاء  –بخشش  -کرمجود: 

 نابودی -نیستی عدم:   سکونتبیابان قابل :بادیه 

 زمین -خاکتراب:     یاری -کمک مدد:

 حمایت حفظ و -سایه :ظل 

وت یعنی ملک خلقو واسطه بین حق  امر منظور و عالم است و دیانتی شریعت معنا به در اصطالح دیانتیمر: ا

 است. الهّیهمظاهر مقدسه 

از آن به تراب امر یاد  معنوی است به میان آید د روحانی و" که مفهومی مجرّ "امر وقتی صحبت از تراب امر:

دأ مب تراب آنکه "و "امر ""تراب مشابهت وجه .گرددیمیاد  و تراب خاک در قمیص و از آن حقیقت معنویه شودیم

انسان از خاک است. از طرف  جسمانی و حیات و نبات و حیوان است چه که جماد مصدر حیات جسمانی و

 .باشدیم" او "امر و کلمۀ الهّیه منبع حیات روحانی انسان از برکت مصدر و مبدأ و دیگر

آن را برای  و فهم تصور و درک بیان شود ""تراب امر د امر چون در قمیص محسوسمجرّ  مفهوم معنوی و بنابراین 

 مایۀ و دیگری أ حیات جسمانیو مبد  پایه یکی حیاتند و مایهأ و مبد مادر  چه که هر دو سازدیمن آسان همگا

 (171 ، ص7کنز اسرار، ج )  ت روحانی.و خلقخلق و مبدأ حیات 
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 تاس که عبارت از مشیت اولیه ""امر -" "حق اندنمودهبیان  مرتبه وجود را در سه ولی اهل حقیقت " عالم امر:

ر است نه مظاه الهّیهمظاهر مشیت  و جمیع کائنات استاشیاء  باطن مشیت اولیه که عالم امر است و ""خلق و

  "الخلق االمر و االله " الهّیهت و هوی حقیقت

 (171 ، ص7کنز اسرار، ج ( )711، ص 7مکاتیب، ج ) 

 مبارک نازل: در مفاوضات از حضرت عبدالبهاء :ملکوت

 لکوتم زیرا واقعی و است نه حقیقی و تشبیهاما این تعبیر  شودیمآسمان گفته  ظاهری اصطالحبه" ملکوت 

 است سلطنت یزدانی و مرکز رحمانی و عالم جهان روحانی است و مکانمقدس از زمان  موقع جسمانی نیست

 (19ص  ،1ج  و خلق،امر )  از اوهام انسانی. " و مقدسپاک  است و جسمانیمجرد از جسم 

یدر شرح مقام  ملکوت در لوح مبارکی از حضرت عبدالبهاء در معنی ناسوت و و نیز
ّ
 شو ظهورحضرت علم  تجل

یاز اسماء  به اسمی علم در هر دوری ... و آن" در هر دوری از ادوار از جمله نازل قوله االحلی:
ّ
که  بخشد تجل

 و تمام جمعند او مستور استحول این اسمی که حضرت علم در  ئفطا اسماءو جمیع  جمیع اسماست سلطان

ام ثانی مق که تعلق به جسم دارد ناسوت است یکی مقام موجود شدند و هر یک را دو جنبه باشد از مرتبه علم

 روو نسلطان نار  الیوم و ملکوت ظهور نور است که تعلق به عالم روح دارد. ناسوت ظهور نار است ملکوت است

  شد."اکه حضرت علم ب سلطان ظهور است اراده به گرددآنچه در این دو مرتبه ظاهر  موجود

 (171 – 170صص  ،7کنز اسرار، ج ) (19، ص 9مائده آسمانی، ج ) 

هاز ایادی امر 
ّ
 این اصطالحات :آمده است مربوط به کلمات مکنونه در حاشیه یادداشتهای حقیر جناب فیضی الل

 ناسوت از انسان." و جبروت از جبر -ملکملکوت از  از این کلمات مشتقند ناسوت جبروت و و ملکوت

یا ایها  " قوله االعلی: در لوح ورقای شهید از قلم جمال قدم نازلو ناسوت  جبروت در معنای عوالم ملکوت

هعلیک  الناظر الی ارافق اراعلی
ّ
ر منظ و مقام اول اولی رتبۀمقصود از ملکوت در  مولی الوری بهاء الل

مثالی از  است و زمینآنچه در آسمان و ناسوت  مابین جبروت م مثال استعال مقام آخر رو د اکبر بوده

 و و این اول مقام تقیید است شودیمبه جبروت نامیده  بیان مستور و مکنون قّوۀتا در  آن موجود آن در

مادونش عطا ه ب و دینمایماز مقام اول  کسب قوت و قدرت شودیمنامیده  ملکوت به آید ظهور به چون

مکرر در بعضی از  و زمان و دهر و سرمدو ازل  و قضا و قدر و ارادهمشیت  و عوالم. این عوالم کندیم

 (170 ، ص7کنز اسرار، ج ( )11، ص 1مائده آسمانی، ج )  طوبی للفائزین." الواح از قلم اعلی نازل

  
 

 شکم مادر :مبطن ا

دیان قبل از ظهور ا و ایام از جمله به زمان غیبت و روحانی که از نظر تعبیرات عرفانی "و ایام بطون بطناصطالح "

رکن رکین آن از قبل ظهورش مقرر  و دو ی باشد به اینکه این نظم بدیعااشاره دوانتیمو این  گرددیماطالق 
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و  انددادهبشارت به ظهور این نظم  در آثار خودشاننقطۀ اولی  چنانکه حضرت که در واقع نیز چنین است بوده

 پس داد به کثرت وارد شده است. و عدل و ظهور ملکوت الهی در روی زمین بل نیز بشارت استقراردر ادیان ق

فظ امم و تربیت عالم ظهورش قبل از خروج از بطن ام برای ح "و چشمه شیر منیردو این " رکن مقدس این دو

 واسعه خداوندی را فراموش و رحمتاین مراتب فضل  همۀ نفوس غافله " بوده است. با وجود اینمقدر و "مقرر

 که برای آنان مقدر شده بود "و خود را از ورود به "جبروت باقیثمره غافل ماندند  و کرده و در وقت ظهور میوه

 (111 ، ص7کنز اسرار، ج )  محروم ساختند.

که  غیبی وانحمد خدا را که عیون حی "... قوله الجلیل: از جمال قدم در لوحی نازل شیر منیر: و چشمۀد

 لیو ساری گشت از حقایق کلمات جاری و روح القدس علوی ییداتابه ت در حجبات ستر الهی مستور بوده

 یاتح و این چشمۀ حیات ظاهری عنصری بخشید اندشتافتهمشهور که بعضی از عباد در طلب او  حیات چشمۀ

 قدسی بخشد ..." و روححیات باقی  مستور است سبحانی جاری و که در کلمات

رفی هان از طو بر رحمت، مراتب نزول تبیان  و الهّیهکلمات  و چشمه، چشمۀ تربیت معرفت و –شیر رحمت  ،شیر 

د بود به دو مظهر ظهور الهی که مقارن یکدیگر وانی تااشارهاین آیه  ...و اوامر از طرفی دیگر استصدور احکام  و

 و رحمتیا دو مظهر فضل  ""دو چشمه شیر منیر یعنی خداوند است ظاهر و از قبل ظهورشان معین و "مقرر" بوده

 توسایل حفظ تربی مقدمات و و تماممقرر داشته  الهی را از قبل برای هدایت نوع بشر مقدر و و معرفتتربیت  و

 و کردندو اعتراض  نفوس غافله اعراض نمودند ثمره رسید و ظهورچون وقت امتحان  اینهمه و بامعین کرده  او را

سالهای بعد از ظهور  چون به زمان نزول کلمات مکنونه و به مظاهر ظهور وارد نمودند. یو ستمم ظلهر  وفایانبی

ی بارز از این نحوه رفتار انمونه او رادستان و همراهان و هماعمال یحیی ازل  وانتیم نظر افکنیم جمال مبارک

میوه شجره  در زمان ظهور ثمره و چه که این نفوس درست مصداق خطاب مبارک در این فقره دانست و و کردار

هکه حضرت بهاء بیان
ّ
وفایی یب نهایت ومظلکردند و به آن جمال مو اعراض  نمودندوفایی بی شروع به باشند الل

الهی را فراموش  و فضل لطف و محّبت مراتب و تمام رفتند به خانه دشمن دوست وانروا داشتند و در واقع از ای

 کردند.

 ه الهیاما چون هر کلم د بودوانت "تعبیر فوق یکی از تعابیر "دو چشمه شیر منیر رکن نظم بدیع و دو و چشمهد

ر "دو چشمه شی بنابراین خاصی دارد و مفهوممعنی  مرتبه و آن بسته به اقتضای آن عالم یو عالم در هر مرتبه

 عتو شریدر عالم دیانت  وانتیم نمود وانی به دو مظهر امر الهی تعبیر تااشاره وانعنبه" را که در عالم امر منیر

ینیز گویای  چه که این دو رکن نظم بدیع ی به دو رکن نظم الهی دانستااشاره
ّ
رحمت  ۀمرتب و دو دو جنبه تجل

 آیات مستتر نتبیی با وظیفه والیت که در رکن عرفان اهل عالم برای هانو بر  اظهار تبیان مرتبۀیکی  باشدیم الهّیه

  .باشدیمکه وظیفه مقدسه بیت العدل اعظم  و احکاماوامر  صدور رتبۀ دیگریو  است

 (111 – 171صص  ،7کنز اسرار، ج ) 
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 القو اخبه طراز علم  الحقیقهفیی که علمائدر لوح ابن ذئب نازل: "... برای حفظ تو گماشتم: هاچشم

دسه هدایت عباد به آن نفوس مق الزال برای امماز  بصرند و مانندرأسند از برای هیکل عالم  مثابهبهایشان  مزینند

. از برای هیکل عالم بینا دو بصرند و عالممقصود نازل قوله العزیز: "...حکیم دانا  در لوح و نیز هست." بوده و

هانشاء
ّ
 (1ص  ،از کتاب انسان در آیین بهایی)  عطیه کبری محروم نماند." از این دو ارض الل

و سایر  مادر عیون مترصده پدر و و را مقرر فرموده وسیله تغذیه طبیعی "بطن ام "قبل از خروج از خداوند...

این نورسیده را در قلوب آنان القاء نموده  و محّبت گماشته به خدمت را برای حفظ نوزاد ستدارانو دو نزدیکان

یر بیر "دو چشمه شتعاز طرفی دیگر اگر  بیان داشته است را به جمالتی بدیع الهّیهو این مجموعه مواهب  است

تو  برای حفظا "و چشمه عبارت وانشاید بت بپذیریم الهی دو رکن رکین نظم بدیع وانعنبه" را از جمله منیر

هایادی امر  حضرات ی به وظیفه حیاتی و اساسیااشاره وانعنبهرا نیز  "گماشتم
ّ
ه از جمله ک اء فی البهاءو علم الل

لماء ع بخصوص که در آثار امریه چنانچه بعضی از فقرات آن زیارت شد دنمو قبول امر بهاء است صیانت حفظ و

 (117 – 117 ، ص7کنز اسرار، ج )  .اندشدهبصر عالم تشبیه  راشدین به چشم و

 یکبارگی -یکباره :هبالمّر   عالقه داشتن -دوست داشتن :حّب 

 حمایت حفظ و –سایه  فضل: 

 توجهبی – خبربی غافل:  آمرزیدن –مهربانی کردن  :رحمت

 حق است. و عظمتعالم جبروت عالم قدرت  -قدرت  –سلطه  –قهر  -جالل عظمت و :جبروت

 مرتبۀدر  که این عقول مجرده وحدت است و صورتجبروت عالم عقول مجرد از ماده  متقدم حکمادر اصطالح 

ذات خداوندی  و عالم جبروت. متصوفه عالم الهوت را فوق عالم کنندیمنواقص جهان مادون را  و جبران کمالند

ور مست بیان قّوۀدر  فرموده حق مضمون بهکه  عالم صفات و اسماء الهی است عالم جبروت آنکه . اصّح دانندیم

 ناسوت است. عالم بهاعطاء  و الهی و صفاتکه عالم ظهور اسماء  باشدیم عالم ملکوت و فوق است و مکنون

 (نوزده هزار لغت) 
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  (03)ایای بنده دن

  بر و افتی خفته غفلت فراش در ترا و نمود مرور تو بر من تیعنا مینس سحرگاهان در
 بازگشت * و ستیگر  تو حال

 

 معانی کلمات:

 از را و خودهای نفسانی مستغرقند و آرزو مادی و عوالم و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  ای بنده دنیا:

 (09 ، ص2کنز اسرار، ج )  .اندساختهحضرت دوست محروم  و لقایقرب 

ل الی ای مقب " هواالبهی قوله العزیز: فرمایندحضرت عبدالبهاء می چنانکه رستاخیز است و روزظهور پیامبران  

ه
ّ
 "عت آیات نشانه یوم رستاخیز ... عتالو لیکن مناجات اسحار و انگیز استشدید و غفلت مت شب هرچندظل الل

شما  انبیاء فرستاد که شما را داللت کند صبحهای زود " خداوند :دیگویم 4آیه  22رمیاء نبی در باب ا و

 (029 ، ص2کنز اسرار، ج )  نشنیدید."

 صرو عدوره  از و نشانه  رمزو شب  از روزو ساعتی  که هر وقت دانندیم نازله آگاهند یاران عزیزی که به لحن آیات 

دور بهایی  چنانچه طلوع صبح در آثار این امر به ظهور حضرت اعلی در ابتدای مخصوصی از یک دیانت است

هیومبه  جمال مبارک رانو دو شودیمتعبیر  و یومبه روز  هر دیانتی رانو دو گرددیمتشبیه 
ّ
 شدت و نامیده شده الل

 تشبیه مبارک به غروب شمس حقیقت و صعود اطالق گردیده النهاربه اشراق شمس در وسط اشراق هر ظهور

 واضح است که مقصد از مقدمه بنابراین ...انددهوانخشب  ی نزول امر الهی راو انتهاوحی  غیبت و ایام شده

 اندفتهخدر بستر راحت  در نهایت غفلت اوایل طلوع شمس حقیقت است که افراد انسانی و یا فجر ظهور سحرگاه

 خود و محلمنزل  و در جستجوی از سر لطف آهنگ قلوب بشری نماید ندیهر از چ طالیع صبح الهی ییو گو

 لتو خج نگشایدسّر  ولی قدس رجوع نماید و به حرم نزول خود را در دست اغیار بیند و محل توجه به قلوب کند

 (022 ، ص2کنز اسرار، ج )  انسان را نپسندد.

 با ایام ظهور: اوقات شب و روز مطابقت

 بالفاصله قبل از ظهور مظاهر مبارکه ایامو  ظهورفجر  -سحر

از جمله اشاره به ظهور حضرت رب اعلی قبل از طلوع شمس  و در این دور مبارک ابتدای دوران ظهور -صبح

هحضرت بهاء حقیقت
ّ
 .الل
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 ران نزول وحی.و دو و زمانهر ظهور  و ادامه دوران اعتبار -یوم

 حقیقت. غروب شمس و الهّیهصعود مظاهر مقدسه  -غروب

  .شودیمران فطرت نیز نامیده و دوکه به ایام بطون  الهی و امردوران غیبت وحی  -شب

 (021 – 022 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

متذکر  -از یاد بردن غفلت: بساط – خوابرخت –بستر  فراش: رفتن -گذشتن مرور: حفظ –توجه  عنایت:

 زاری نمود گریه و: گریست یدهخواب :خفته نبودن

نی به عهد قلوب انساوفایی بی در شرح فقرات متعددی از کلمات مکنونه فارسی زگشت:و باتو گریست  بر حال

 و گریانناالن  نوع بشر تأسف خورده و غفلت وفاییبی و عهدشکنیبر این  لسان قدم و در اکثر مواقع ابدی است

نوع بشر را چون  و نادانی و غفلتسکوت نموده  وجود مشاهده این وضع و با دینمایمرجوع  رحمانیعّز  به عوالم

 ... پسنددینم"  بشر غفلت زده را و" خجلت " داردینماظهار  " جنود قدس " آن را نزد نگهداری نموده سری

که او نیز  د بودوانبرای هر مؤمن مخلصی ت نه عملیو نمومظهر امر الهی سرمشق  نگهداریسرّ  و پوشیچشم

صفت  و این کند را رعایت و گذشت پوشیچشمنظر استتار و حالت  بندگان گناهان ونسبت به خطایای یاران 

و در این دور مبارک نازل  که در کلمات حضرت مسیح و به این اصل الهی را در زندگی خود سرمشق قرار دهد

و  نخداوند رحما نماید پوشیو چشم از گناه دیگران بگذرد باشد که اگر او در این دنیا و عاملشده است معتقد 

 (00 – 09 ، ص2کنز اسرار، ج )  به اعمال او نظر خواهد کرد. و استتارنیز در آن عالم با نظر ستر  رحیم
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 (03) ای پسر ارض

  که رایز  بردار انیعالم از چشم داری جمالم اراده اگر و مخواه مرا جز خواهی مرا اگر
 نگنجد * قلب و دل کی در آتش و آب چون من ریغ و من ارادۀ

 

 معانی کلمات:

 کره خاک -خاک  –زمین  :ارض

 طلب کردن –خواستن  اراده: 

 صاحب و دید آنکه چشم صاحب. نمودار رحمانی بخشش و آفتاب آشکار یزدانی کرم بحر ،رستم ای" : چشم

 (222 ص مجموعه الواح چاپ مصر،) . " شنید آنکه گوش

 فائز روحانی بصیرت به بود باطن کور که است این مقصد... است حقیقیه بصیرت بینائی از مقصد" : بینائی

 (90 ص مفاوضات،) . " شد

 وشگ دارای نشنید را سروش آواز فیروز روز این در که هر. گوش به و شنیدن بوده دیده به دیدن بندگان " ...ای

 و گوش بینی یزدانی آتش تا کن باز نهان چشم نگرانی، آن از بدیده که است گوشی نه گوش. و نیست نبوده

 (1ص یاران پارسی، ) ..."  بشنوی جانان خوش گفتار تا فرادار هوش

 دل چنین آمده است: گانههفت رازی در شرح اطوار الدیناز شیخ نجم مرصادالعباددر  دل:

 یضوئ و و طبیعتی و هر یک کوکبی نوری سیار است و در آسمان هفت کوکب آسمان است مثابهبهبدان که دل " 

 و" قسمت کرده شد وادی و هفتکه در دیگری نیست ..."سپس دل را هفت طور  دارند و خاصیتی ایهیو اضا

 قد خلقکم اطوارا"

هافمن شرح  ":معدن گوهر اسالم است و آنگویند  صدر را طور اول دل 
ّ
صدره االسالم فهو علی نور من ربه  الل

 ز(ة الرمسور )" 

 و صدر( سوره النحل) " من شرح بالکفر صدرا " :است و کفرمت ظلمعدن  و هر وقت که از نور اسالم محروم ماند

 پوست دل است.

 نور عقل است ... و محلمعدن ایمان است ... و آن  ندوانخ قلبرا  دوم و طور 
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 بر خلق.است  و شفقت محّبت معدنو آن  استطور سوم شغاف 

 رؤیت است. و محلگویند که معدن مشاهده طور چهارم را فؤاد 

 حضرت الوهیت است. محّبت گویند که معدنالقلوب ةحبرا  طور پنجم

و لهی او گنجینه اسرار حکمت  و منبعلدنی است  و علمگویند که معدن مکاشفات غیبی طور ششم را سویدا 

 علم اسماء. محل

یمعدن ظهور انوار و آن  گویندالقلب ةمهجرا  طور هفتم
ّ
 ویوب الغغیب و ظهور است های صفات الوهیتتجل

ست که این اطوار که برشمردیم هر یک به حق و آنصحت ا و نشانه  (لسوره اسرائی)"  آدمبنی" لقد کرمنا  سّر 

  "گردند.مودوع است مخصوص  و به خاصیت معانی که در ایشان عبودیت خویش قیام نمایند

 (22 – 24 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

 گرا معرفت حق به او عطا شده. و امکانالهی است  علمو حب  خزینۀ ایست کهقلب آن حقیقت انسانیه :قلب

  الهامات آسمانی گردد و مرکز روحانی قلب انسانی نمایدبر نفس  روح رحمانی غلبه قّوۀ
ّ

هوای  در و تارتیره واال

 (02 – 09 ، ص2کنز اسرار، ج )  خاموش نماید. "و هویمخالف نفس ی "بادهابه  را "شمع دل" و نفسانی بماند

  را خالص نمود و نّیت قلب را صاف چیزاز همه"باید بهر نحوی که ممکن است قبل 
ّ

جه امری نتی چیه بهاقدام واال

ه)حضرت ولی امر  "و ثمری نبخشد.
ّ
 (29 فقرۀرجوع شود به کلمات مکنونه ( )2 ص، 6مائده آسمانی، ج ( )الل

 نا من الماءزل: "و اندیفرمایمچنانچه در قرآن  گشتهآب  تشبیه به الهّیه و نصائحوصایا  "... در کتب سماویه آب:

الهی داخل نشود. پس واضح  نیابد در ملکوت و روحتا نفسی تعمید به آب " :دیفرمایم و در انجیل طهورا" ماء

  قلوب انسانی." ران رحمت الهی و سبب طهارتو بافیض آسمانی است  الهّیهشد که تعالیم 

 (020، ص 0مکاتیب، ج  منتخبات) 

 جای نگیرد :نگنجد 
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  (03) گانهیبا  گانةیای ب

 خاموش هوی و نفس مخالف یبادها به را آن منست قدرت دست برافروخته دلت شمع
 و نک خود هیسرما مرا حّب *  منما فراموشش منست ذکر تو عّلتهای عیجم بیطب و مکن

 دار * زشیعز  جان و بصر چون
 

 معانی کلمات:

 خود و های نفسانی مستغرقندو آرزومادی  و عوالم و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  ای بیگانه با یگانه:

 (09ص  ،2ج  ر،کنز اسرا)  .اندساختهمحروم  حضرت دوست و لقایقرب  را از

 ست کهای االهی به نفوس بشریه و خطاب مطرح است ""یگانه با "بیگانگی" صحبت از حالت در این فقره نیز

 (046 ، ص0کنز اسرار، ج )  .اندبردهدشمن پناه  وانو به ای " گشته"بیگانه او و باده " را رها نمو"یگانه

 خدای یکتا -نظیربی –همتا بی یگانه:   ناآشنا -ناشناس -غریبه :بیگانه

 ومشاعل باقیه هدایت در قلب  ..." از جمله: آمده کثرت به و در کلمات مکنونه قلب دل به عربی شمع دل:

 (042 ، ص0کنز اسرار، ج ) ( 21 فقرۀ) برافروزید ..." دل

یعرش  قلب
ّ
 (040 ، ص0کنز اسرار، ج )  .الهی استو مرکز اسرار رحمانی  تجل

مراتب عشق  و خالصهعرفان  جوهررحمن است.  محّبت مرکز انسان و قلب قلب عالم انسان عرفان آنکه جوهر 

از بین  و عالم را خلق ازلی خود محّبت به است که خداوند پیرایهبی فهم این نکته ساده و در جمیع ادیان و ایمان

ی و ظهور محل نزول او راقلب  انسان و در وجود انسان را برای خود انتخاب نمود جمیع ممکنات
ّ
 و محّبت اتتجل

 گوشه دلید قدرت در ه ب را و شمع محّبت نهاد عهیود به در آن ویرانه خود راو گنجینه اسرار  فرمود خود معرفت

دهای و با اتو بلیاز آفات  و این شمع روشن را را بدهد و محّبتاین عشق  جواب روشن نمود. حال اگر انسان

مقصد  و این خود رسیده است و روحانی زندگی واقعی و هدف حیات مقصد به حفظ نماید و هوینفس  مخالف

ه ک ی دل باعث شودو پاکنماید تا صافی و منّزه پاک  غباری مگر آنکه آیینه قلب را از هر گرد و حاصل نشود

 بماند تهو افروخروشن  الهّیه محّبت در این آیینه انعکاس یابد. در اثر این انعکاس شمع تشعشع آفتاب حقیقت

ی یابد که آفتاب حقیقت است در این آیینه انعکاس کلمۀ الهّیهچه که 
ّ
ات قلب و حی مایۀ انوار این آفتاب و تجل

ام و دو روحانی  همگی سبب بقای حیات آیات و تالوت و مناجات و دعادر ذکر الهی  و استمرار ستروشنی دل ا

 (029 – 040 ، ص0کنز اسرار، ج ) ... زندگانی دل است 
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 هوی ومخالف نفس  به بادهای خاموشی آن و مسئلهدر قلب مطرح  الهّیه محّبت در فقره مبارکه که روشنی شمع

از "یگانه" دوری جسته، با او  صفات کسی است که پیروی از هوی دوری از خدا ودر میان است، این مقامات 

 به خطاب مبارکه فقرۀدر ابتدای این  و به این مناسبت را فراموش کرده است و عشقحب  و مراتب گشته ""بیگانه

حی مبارک در لو، جمال به قلب واحد و قریباسم بعید  در بیان اطالق مخاطب شده است. ""ای بیگانه با یگانه

 نسانا به که من فرموده حق... " فرمایند:از جمله می "است من بهدوست نزدیکتر از من " که تشریح شعر شاعر

قر قلب که م یعنی من از او دورم ،رتبه نیا بهمن  و اقرار مقام نیا بهایقان من  مع ،او بهم از رگ گردن او نزدیکتر 

ی و عرش استواء رحمن است
ّ
ن آ و آالی و بدنیا از او محجوب ،غیر مشغول و بذکر از ذکر او غافل است ربانی تجل

یمقر  و که محل ظهور ربانی و قلب ندارد و بعدقرب  بنفسه و حق متوجه
ّ
از  هک شودیمرحمانی است بسا  تجل

 
ّ
 و نزدیک حق به و در حین تذکر، بر او صادق اسم بعید و از حق بعید است ،در حین غفلت ی غافل استمجل

 و و نزدیکخطاب دور  واحد و قلب به انسان واحد که طبق بیان فوق شودیممالحظه  "اسم قریب بر او جاری.

  در موارد مختلفه. گویای حال قلب انسان است و این خطابهای مختلفه شودیمهر دو اطالق  و قرب بعد

 (049 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 در مقابله با شمس ظهور است: امروز روشنی قلب

چون  امر حق را الیوم ای حسین " ... قوله االحلی: فرمایندمقابله دل با شمس ظهور می جمال قدم در شرح

انوار وجه در او ظاهر  با جمال ابهی قلبی که مقابل شد و الیومموجودات را مرایا ... و جمیع  شمس مالحظه نما

هعند جواهر وجود ایشانند و مگر معدودی مقابل نشده و الیوممحروم بل مفقود.  دون ذلک و من و مشهود
ّ
 ."الل

 (020 ، ص0کنز اسرار، ج ) (094ص  ،4مائده آسمانی، ج ) 

 ی بدهاخواسته -جسم و جسد :و هوینفس 

 قل الروح من امر ربی"" از امر الهی و صادر ی است ربانیافهیلط" را که روح" ،و عرفانگروهی از اهل تصوف  

نفس را مظهر عوالم شخصی  در مقابل آن .ندینمایمی عمودی ااشعهتشبیه به  (22آیه  09قرآن کریم سوره )

نقطه  .ندیمانیمی افقی تشبیه اصفحهو این نفس را به  است و تکامل و تغییرکه شامل تطور  انسانی دانسته

 آن حقیقت انسانیه ایست قلب .شودیمنامیده  قلب " " نفس و این صفحه افقی " روح" آن اشعه عمودی تقاطع

غلبه بر نفس انسانی  روح رحمانی قّوۀاگر  معرفت حق به او عطا شده. و امکان الهی است و علمحب  خزینۀ که

  الهامات آسمانی گردد و مرکزروحانی  ،قلب نماید
ّ

 ادهایرا به ب و" شمع دل " در هوای نفسانی بماند و تارتیره واال

 بر سر و نفسروح  و ستیز میدان جدال الواقعحیات روحانی انسان فی ماید.خاموش ن " و هوی" مخالف نفس 

 نیویقلب مرکز شهوات د، غلبه نماید بر قلب. اگر نفس کنندیممالکیت او  سعی در هر یک تصاحب قلب است.

 لبق نفس را در قلب را تصاحب نماید، روح ی اگرول بماند. و سرد و تاریک شود و ضاللت و غفلت و هوس و هوی

" سّر " و الهی روشن شود و معرفتکه در آن مصباح عشق  " نمایدو قلب را "مشکاتی تبدیل به نفس رحمانی کند

 (02 – 09 ، ص2کنز اسرار، ج )  الهی آشکار گردد.
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 حفظ ثمره: و لزوم و هویبادهای مخالف نفس 

ین فقره ا وانکه در عن گونههمانانسان است.  بحث طبیعت دوگانه و تعمقتوجه قابل نکته مبارکه فقرۀدر این 

در  عنیی او بیگانه شده است و بای است که از یگانه دوری جسته اگانهیبخطاب به  فقره نیا، شودیممشاهده 

 ت کهین طبیعت انسان اسو همر گشته ... و دو و غریبهباشد بیگانه  و انیسنزدیک  و یار دوانتیمکه  حالیعین

 ین خطرا برافروخته است و از طرف دیگر الهّیه بید قدرت یعنی از جهتی شمع دلش سازدیممشکل  او راتربیت 

 سازد خاموشخود  دست به این شمع افروخته را و هویمخالف نفس  یبادها به که کندیم تهدید او راهمیشه 

ز ا موشیو فراو از طرف دیگر در مقام غفلت  در اختیار اوست طبیب جمیع علتهای او ذکر الهی است از طرفی

نزدیک  کهو همین رسدیم چون این انسان به مقام ثمر دردها روگردانی نماید. جالب آنکه همیشه همۀدوای 

. و این .. گرددیم و شدیدتراو بیشتر  و انحراف و هبوطخطر سقوط  او منتج به نتیجه گردد و کوششاست جهد 

عنی تا ی نفس انسانی است که در طبیعت نیز به همین منوال است و تزکیهنکته یکی از نکات دقیقه در تکامل 

ه بوت صورتبهاین تخم  و چون خطری متوجه او نیست ابدییمو در دل خاک پرورش تخم در زمین مستور است 

 بارآورینزدیک به  کههمینولی  است و خطرنابودی  باز هم کمتر در معرض گ ظاهر گرددو بر  و شاخهو درخت 

 و سرمای و تگرگران و باهمچون باد ، خطر گونههمهدر معرض  شودیمپدیدار  و ثمرش کندیم شکوفه و شودیم

یدا پ و حفاظپوست ، گرفته و قدرتبه سالمت برد، قوت  و جان و اگر از این مرحله خطیر بگذرد است موقعبی

مؤمنه همیشه در خطرند و هر چه که چگونه نفوس  روشن گردد پذیریش کمتر شود. از این مثالو آسیب نموده

یشتر نیز ب و سقوط و لغزش و افتتانخطرات امتحان  بیشتر بارور گردد اثمار بدیعه منیعهه ب درخت وجودشان

و  انو جاست که مراتب غفلت را رفع ذکر الهی" " قطعی برای جلوگیری از این خطرات و سبیلشود. راه اصلی 

  انی بخشد.ربّ  و آرامشیزدانی آسایش  و حراستحفظ  در پناه حضرت رحمن دییتأ بهرا  روان

 (021 – 020 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 دنواندعا خ -ی حق گفتنو ثناحمد  :ذکر  دردها -هایماریب :علتها   پزشک :طبیب

 اغیره و رفو ش ءو ثناصیت  و بر گفتن است زبان به و یا لتفت شدنو م داشتن خاطر به یمعن به اصالا ذکر  "

  خدا و کتابپیغمبر  شخص به که در قرآن شدهاطالق 
ا
و آثار  ارخبو ا و در تفاسیر قرار گرفت رآنو ق تورات خصوصا

و  شتگ ت باب أعظمو شهرلقب  امر جدیدو در أوائل  گردید تفسیر ئمهو ا لیو ع سولو ر  برقرآن کثرت به شیعه

هبهاء حضرت
ّ
ه" ذکر  از جمله لقب الل

ّ
 انتخاب فرمودند ... که خود را  " را األعظم الل

ا
 " رّب " ذکر اسم  اکثرا

هاز آثار حضرت بهاء تکبیر در بسیاری اهیو گ دند...وانخ
ّ
 اتو در ادبی اطالق گردید تحبیب در مقام إلقاء الل

هة فی مدین ا کل من سکنر من لدنّ " ثم ذکّ  حمدالوح  متداول گشت از جمله در بهایی
ّ
 "...الل

 (292ص ، 1اسراراآلثار، ج ) (021 ص ،0کنز اسرار، ج ) 

 " طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است فراموشش منما " :ذکر اهل بهاء
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ه معانی ذکر ب روشن گردد که در این بیان مبارک یمئأمل نماو ت دقت در آن تعمقزیارت و به چون آیه مبارکه فوق را

هذکر الهی و ذکر  فی المثل آن مومیو ع عام
ّ
لمات نزل کم   که منسوب به نازل گشته" ذکر من "  بلکه نیامده الل

 مینمائجو ره جستئسا و الواحدر آثار  این نکته لطیف با در نظر گرفتن چون است. یعنی جمال اقدس ابهی مکنونه

هلوح مبارک زیر از حضرت عبدالبهاء مبین آیات 
ّ
 نام مبارک چه که به صراحت بخصوص حائز اهمیت است الل

 " یا بهاءاألبهی " بایستی نعره که یاران انددادهور و دست ذکر فرموده لسم اکرمو ط دریاق اعظم جمال ابهی را

 قوله األ حلی: برآرند.

ه" هو 
ّ
 لهو و جمال أبهی را در منتهای جذب همتابی نام مبارک محبوب ماء رحمانیو ا ای یاران الهی الل

ه جلو ت کبریو روحانیشود  و مقدسمنّزه  و گلاز اندوه آب  تا ساحت دل بان بگشائیدو ز آرید ادی به

 حاصل شود. نام او درمان هر دردی أیید شدیدو ت نازل گردد فیض جدید نماید. آیات توحید إشراق کند و

دهنده و نجات جهان است دو زندگی لسم أکرم.و ط دریاق أعظم است رارت بخش هر سردیو ح است

رنه رحمانی. پس  نغمه الهی است و ناه آدمیان.و پ حرز عالمیان است الیوم این اسم مقدس مراهان.گ

 دیاسائیم. دمی دینمائبأفق اعلی توجه  ی طالبان جمال کبریاءو ا برآرید االبهییا بهاء نعره ای یاران باوفا

 أییدتاین است مغناطیس  ثبات بینات او.و ا آیات او رویجو ت او و موهبت بت اوحمگر بم نفسی برنیارید و

 (022 – 029 ، ص0کنز اسرار، ج )  "عع جاذبه توفیق. قّوۀاین است 

 قوله االحلی: فرمایندجمال قدم جل ذکره االعظم در لوحی چنین می دوست داشتن :حب 

حببت فا کنت کنزا مخفیا" دیفرمایممذکور که  در حدیث مشهور چنانچه علت آفرینش ممکنات حب بوده هو "

 هبقسمیکه بهیچوج شوند بر شریعت حب الهی مجتمع لهذا باید جمیع لکی اعرف" أن اعرف فخلقت الخلق

در کمال اتحاد حرکت نمایند چنانچه  حب" بودهنوزد. کل ناظر بر " صحابو ا در میان احباب را ئحه اختالف

  "...جمیع شریک باشند  او رخ و شدت و ضرر و نفعشر  مابین احدی ملحوظ نشود و در خیر و خالفی

 (490ص  ،عیه محبوباد) 

ر د ظیم است.و ع مقامی بس واال در جمیع ادیان سالکین سبیل سلوک و در نزد و ایمانرا در عالم عرفان  حّب 

 در سبیل عمر خود را سامان دیرهای آن اکنینو س عرفان ین سبیلو سالک نامندیم محّبت را خدا مسیحیت

 سلوک و سبیل ارشاد را در طریق جوهرنیز  سالمدر ا تصوفاهل  نمایند. صرف " محّبت " از طریق عرفان الهی

 بیلدر س و فنا نیستی در مقامات از یکدیگر اندنمودهسعی  دل دانسته مکنونه حق به قوای ناختو ش محّبت

 ست؟درویشی چی گفتند "" گنج دل در آثار اهل تصوف است که: سبقت گیرند... حضرت باریتعالی محّبت

" تمحّب  یابد. آن را " گوهری و در آن گنج به گنجی فرو شود پای کنج دل خویش کسی را در آنکه گفت

درویش کسی است  عارف شهیر نزد این که شودیممالحظه  "او درویش است. یافت گوهر  گویند. هر که آن

 (060 ، ص0کنز اسرار، ج )  دست یابد. در دل خود الهی محّبت به گنج که
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 و فایده استو بی مرده "محّبت" او بدون عامل روحانی و نمو و رشد و تکامل رقیت و عوالم تمامی وجود انسانی

قوله جل  در بیانی از حضرت مولی الوری است ...حیات و حرکت بخشد است که به وجود انسانی محّبت این

 بیانه:

همحّبت حق نور عرفان به" 
ّ
انسان را  و وجود نمایدروشن  آفاق رااش ساطعه و اشعه قلب برافروزد در زجاجه الل

همحّبت نتیجه وجود انسانی الحقیقهیو ف حیات ملکوتی بخشد
ّ
هو محّبت است الل

ّ
یض ف و حیات است روح الل

همحّبت ابدی است. اگر
ّ
همحّبت اگر مانی بودظل عالم امکان نبود الل

ّ
 از و محروممرده  قلوب انسان نبود الل

همحّبت اگر احساسات وجدانی بود.
ّ
همحّبت اگر ابود بود.و ن محو کماالت انسانی بودن الل

ّ
 حقیقی ارتباط نبود الل

همحّبت در نشاء انسانی نبود. اگر
ّ
همحّبت اگر مخمود بود. نور وحدت عالم انسانی نبود الل

ّ
 غرب شرق و نبود الل

همحّبت اگر .نمودندینم دست در آغوش یکدیگر مانند دو دلبر
ّ
 گشتینم ئتالفابدل ب شقاقو ان اختالف نبود الل

همحّبت اشراقی از عالم انسانی و محّبت
ّ
هاز فیض موهبت ایلوهج و الل

ّ
  " است. الل

 (062 – 064 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 ی معنویئدارا :سرمایه

 گردید، و پاینده زنده و حضرت رحمن محّبت چون قلب انسان به تأثیرش در عالم امکان: و محّبت سرمایه

و  هرو باارکان ظاهر  در جمیع آثارش احاطه نمود، وجود روحانی انسان را بدیع و حیاتچون آثار خلق جدید 

ه عجیب اثرات ثمرات و شود پایدارتر و ترمیمستق الهی و عشق محّبت که در این و به هر نسبت دا استهوی

توح مف باب معرفتی در مقابل دیده وجودش هر ساعتو  آشکار بیند یسّر  مشاهده نماید. هر روز از آن نامتناهیه

 گردد.

 الهیو آثار  در الواح است ئرو در وادی عشق او سا مزین "کسی که به سرمایۀ "حب الهی سکنات و شرح حاالت

 ..." فرمایند:الهی می محّبت ی ازاذرهدرک  قدم در نتائج جمال... آمده است بخصوص در رساله هفت وادی

هو الهی را ذوق نموده بودند محّبت رشحی از عباد اگر
ّ
اله ن بلکه در کوهها گرفتندینممقر  هاتیبدر  الل

. اگر دشویم اّمارهحفظ نفس  به آنچه سبب یعنی اندشدهبه حکمت  مشغول که کل . اینستنمودندیم

همحّبت ی از کأساقطره
ّ
  ..." سوختندیم نار بهصدهزار حکمت را  البته دندیآشامیم الل

 (060 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 ( 29 فقرۀرجوع شود به کلمات مکنونه ( )جمع: أبصار) – بینائیحس  –چشم  بصر: 

 شوند. ئلاحترام قا ارزش و شایو بر  بسیار دوست بدارند او را آنکه عزیز:
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  (00)ای برادر من

 یعنی*  اشامیب معنوی قدس لیسلسب نمینمک لب از و شنو نمینازن کلمات نمیشکر  لسان از
 التسنب تا ده آبش نیقی آب به و فشانیب قلب طاهر ارض در را میلدنّ  حکمت تخمهای

 * دینما انبات بهیّ ط بلده از سرسبز من حکمت و علم
 

 معانی کلمات:

 خوش آیند -دل نشین نمکین:   سخن –زبان  :لسان

 شدنو منّزه  پاک قدس:  واراو گ آب شیرین سلسبیل:

 گیاه دنیروئ انبات:    بنوش :بیاشام

 بردباری –اشیاء  علم به حقایق حکمت: 

 به وطن کشاند." و هر غریبی را هر بعیدی را به مقر قرب جذب نماید جذاب ی استجوهر" حکمت 

 (129ص  ،2ج  ،آیات) 

هالهی را ذوق نموده بودند و محّبت د رشحی از" اگر عبا
ّ
 بلکه در کوهها گرفتندینممقر  هاتیبدر  الل

، شودیم اّمارهیعنی به آنچه سبب حفظ نفس  اندشدهبه حکمت  که کل مشغول این است نمودندیمناله 

همحّبت ی از کأساقطرهاگر 
ّ
  ."سوختندیمحکمت را به نار  البته صد هزار دندیآشامیم الل

 (122، ص 1)امر و خلق، ج  

 انی. این قوتیربّ لمه و ک است حکمت الهیآن  " امری که به تمامه تعلق به خیر عموم دارد حکمت الهی:

دید ج و خلق جدید کندو ت ایجاد نماید موجده است و قّوۀبدیل کلی دهد و ت است که عالم وجود را تغییر

 (29ص  فرهنگ اصطالحات عرفانی،) (12، ص 2منتخبات مکاتیب، ج )  نماید. "

 ذاتی -فطری :لدنی 

 است." و علمارض معرفت ، " مقصود از ارض( آراض –اروض  –جمع: ارضون )کره خاک  -خاک -زمین :رضا 

 (0ش  ،ایقان) 
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إلستواء   األعظم العرش ألن القلب لسماءو ا أوسع من األرض انها ارض القلوب من االرض لمقصودو ا "

ی
ّ

هآودع  ه أرضنو ا صور الرممو م خالق األمم کربّ  تجل
ّ

بالت منها سن لتنبت هو حبّ  فیها حبوب معرفته الل

 (09ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ) (01 ص مجموعه الواح چاپ مصر،)  إلیقان."و ا العلم

 یزهو پاکپاک  :طاهر

 قلوب( )جمع: -حساساتو ا _ مرکز عواطف دل قلب: 

همعرفت روح قلب ،باری "
ّ
هو ثوب آن تقوی یحکم ما یرید و بأنه یفعل ما یشاء قرارازینت او  و است الل

ّ
 الل

 (129ص ، 1امر و خلق، ج )  استقامت..."کمال آن  و

ه ک " نیز نازل " صدر " و" فؤاد به غیر از کلمه " قلب " کلمات، و در کلمات مبارکه مکنونه الهّیه و الواحدر آثار 

 
ا
 (24 – 21 ص، ص2کنز اسرار، ج )  .گرددیماستنباط  از آنها قلب مفهوم مشابه و مفهوممعنی  معموال

دل  گانههفتدر شرح اطوار  از شیخ نجم الدین رازی در مرصاد العباد عرفاء: قلب در آثار گانههفتطوار ا

وری ن و هر یک کوکبی هفت کوکب سیار است آسمان است و در آسمان مثابهبهچنین آمده است: " بدان که دل 

 که در دیگری نیست ..." دارند ای و خاصیتیهضایو ا یضوئو  و طبیعتی

و آن  گویندصدر  دل را طور اول و" قد خلقکم أطوارا " طور و هفت وادی قسمت کرده شدهسپس دل را هفت 

هفمن شرح ا)اسالم است.  گوهر  معدن
ّ
 (الرمزةسور ( )هربّ فهو علی نور من  صدره االسالم الل

و صدر  (النحلةسور )" من شرح بالکفر صدرا "  است و کفرمت ظلو هر وقت که از نور اسالم محروم ماند معدن 

. (المجادلهةسور ) بهم االیمانکتب فی قلو است.معدن ایمان و آن  ندوانخقلب را دوم  ... و طورپوست دل است 

 (24 ، ص2کنز اسرار، ج ) ( الحجةسور ) یعقلون بها " لهم قلوب که " فتکون نور عقل است و محل

 سنبل و گلگیاه  :سنبالت 

 پی بردن -را نمودناشیاء  درک حقیقت -و شناختن دانستن علم: 

 و این از تخیالت ظاهر سلطان حقیقی آن از الهامات شیطانی. و علمعلم الهی  به دو قسم منقسم است و علم "

هاتقو)بیان آن ، وساوس نفسانی علم اینو م . معلم آن حضرت باریاهر بهمانی ظلانفس 
ّ
 یعلمکم  الل

ّ
 و بیان( هالل

 ."و نخوت و غرورکبر ، این شجر و اثمار و محّبت و عرفان و شوقصبر  ،شجر ثمار آنا( العلم حجاب اکبر) این

 (96ش  ،)ایقان 

کثرها  العلم نقطة) علم همان است شودیمخازن علم صمدانی ظاهر و م "هر چه از آن معادن حکمت الهی  

هوالعلم نور یقذفه ). بر آندلیل  (الجاهلون
ّ
 (290ش  ،یقانا)  مثبت این بیان." (فی قلب من یشاء الل
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جاب آن علم ح ز نشدئبعد از آنکه نفسی به آن فا کند آن بوده که ناس را به حق هدایت " علمی که محبوب است

 (21ص  فرهنگ اصطالحات عرفانی،( )66ص  مجموعه الواح چاپ مصر،)  بود. " و خواهداکبر بوده 

 پاک و پاکیزه :طیبه  شهر کوچک -قسمت وسیعی از زمین :بلده
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 (03) اهل رضوان من ای

 سانین به و نمودم غرس مالطفت دیب وانرض قدس روضه در را شما دوستی و محّبت نهال
 و لام نار به و ماند محفوظ تا دینمائ جهدی دهیرس ثمر به کینزد  حال دادم آبش مرحمت

 نسوزد * شهوت
 

 معانی کلمات:

زوم ل و از طرف دیگر باشدیمبه نوع بشر  خداوند ستیو دو محّبت این فقره گویای رابطه من: وانای اهل رض

 (22 ، ص2کنز اسرار، ج )  .کندیممر بیان و ث را بخصوص در زمان نزدیکی میوه انسانی و کوششجهد 

وارد  الهی وانی مخاطبین نفوسی هستند که به رضعنی من " است. وانمبارکه خطابش به " اهل رض فقرۀاین  

  ... انددهیگردبرخوردار  سبحانی و محّبتو از نعمت معرفت  اخل شدهرحمانی د و به مدینه حّب  گشته

 (099 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 باغ بهشت -بهشت :وانرض 

.. .متداول و شایع گردیده ی جنتمعنا بهو در عرف اسالمی  بولو ق سندو پ به معنای خوشنودی اصالا  وانرض 

 (092 ، ص0)کنز اسرار، ج  

 در آنجا لهئبا عا که جمال ابهی بوده علم خارج بغداد برای باغ معروفا این امر ر  در اصطالح واننام رض ... و

 رتبطم شرق عکا واقع در دو کیلومتری وانباغ رض و نیز نیز نام گردید ... " روزه دوازدهعید  و بر آن مکان داشتند

 (091 ، ص0کنز اسرار، ج ) " در لوحی نام برده شده. امر معروف است که در ضمن نام رئیس نیا به

 وانضو ر  مبین وانرض الهی را و امرهمان کتاب  و سپس الهی نامیده و شهرمدینه  ... کتاب الهی را در هر دوری

الهی در هر دوری است که  و دین و عهد و اوامر، کتاب وانیکی از معانی رض . بنابرایناندنمودهنیز بیان  وصال

 ت فوقنیز نامیده شده. با توجه به توضیحا و مدینهبه شهر  کتاب مستطاب ایقانمنیعه  در تعابیر بدیعه لطیفه

 الهی و مدینهبه نفوسی که به شهر  عام خطاب است طوربه " من وانای اهل رض " که خطاب گرددیمروشن 

ر آن د هالهیّ ستی و دوآنان به ید مالطفت  ستیو دو محّبت هالو ن قا واصل شدهو ل قرب وانو به رض وارد گشته

که ظهور ثمر  گرددیم آن ایام شامل جامعه بابیه خاص این خطاب طورو بهغرس شده است  رحمانیه وانرض

هیعنی ظهور من یظهره  شجر دیانت بابیه
ّ
  ست کها انذار نفوس مؤمنه کلمات مکنونه فقرۀو این  نزدیک بوده الل



092 

 

  



096 

 

 سکن گزینند.و م و در آن مقرشتافته  دشمن وانبه ای از باب دوست مبادا حین ظهور ثمر

 (092 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 ی که تازه نشانده شده است.ادرختچهدرخت یا  :نهال 

ت نهال شته است. حال این نهال است که هنوز عمری از آن نگذ و تازهنهال عبارت از درخت نورس  :محبّ

 انوضو ر  روضه ماند. دیدیم که اصطالحتا محفوظ  ید جهدی نمودو با به ثمر رسیده و نزدیک کرده و نمورشد 

 یدانیم که طبقو م هر دوره است و کتابین و د تعبیری از ظهور امر الهی " قدس " بخصوص در ارتباط با کلمه

 " و از اول ظهور فرمایندچنانچه می صدیق دیانت بعد استو ت ایمان " ثمره " هر دیانتی اعلی رّب آیات حضرت 

هدر ظهور من یظهره  بیانو قیامت ،شودیمآنچه هست ظاهر  اسالماثمار شجره  تا حین غروب
ّ
... و است  الل

به  و چون( 96ص نقطۀ اولی  منتخبات آثار حضرت) "... او بهصدیق و ت او بهإال ایمان  اسالم نیست ثمرۀاخذ 

 هک شودیم روشن دقت نماییم بسیاری از آثار امر تأیید شده است رمحکم آن که دو تعبیر  این دو اصطالح

هور " ظ که همه اشاره به نزدیکی مستور است ی کلمات این فقرههاپردهدر پس  مکنونه و معانیبسیاری حقایق 

همنیعنی نزدیکی ظهور  بیان " ثمرۀ
ّ
هحضرت بهاء ... دینمایم یظهرالل

ّ
" اهل  فلطی یو تشبیهبه تعبیر  الل

یعنی در دیانت  وانشما را در روضه قدس رض ستیو دو محّبت نهال فرمایند:می خود را مخاطب داشته "وانرض

حال این امر و این ظهور و این نهال  نمودم مرحمت آبیاری و به باران کاشتم و عنایتلطف  دست به حضرت باب

و عی س است یوه دادنو م تیجه ظهور قبلم نزدیک به آشکار شدنو ن یعنی مقصد نزدیک به ثمر رسیده ایمان

 (22 ، ص2کنز اسرار، ج )  تیجه آن محفوظ ماند.و ن تا میوه شهوت و عمل نسوزد ه آتشکه ب نمایید کوشش

 محّبت و این از جمله گویای است وانالهی در باغ قدس رض محّبت در این فقره صحبت از غرس نهال دوستی و 

است به رابطه ازلیه الهی به نوع  ایو اشارهاست  آنان در جنت المکان محّبت رس شجرهو غ به نوع انسان الهّیه

از نگرانی مظهر امر الهی در عاقبت کار این  الهّیه محّبت در آخر باز هم آثار ... وخالق به مخلوق و محّبت بشر

 (099 ، ص0کنز اسرار، ج )  مل بسوزد.و ا قبل از ظهور ثمر به آتش شهوت این درخت نهال است تا مبادا

 کار ۀنتیج -میوه :ثمر

 (090 ، ص0کنز اسرار، ج )  .اندفرمودههر ظهوری را اعتقاد به ظهور بعد بیان  ثمرۀحضرت اعلی 

  میوه، ، فارسیثمارا آنو جمع  ثمر عربی
ا
ر و د شودیمگفته و گیاه و اشجار  از گل ر نباتاتو بابه ثمره  ظاهرا

 و واردختلفه به تعابیر م ر الواح و آثار مبارکه. دگرددیماطالق اشیاء  و آثارو منفعت  رو بابه نتیجه و تعبیر  تشبیه

انسان به کرات وارد آمده است. در ارتباط با  اثمار شجره وانعنبه انسانیه کماالت و بخصوص در اشاره به اخالق

موافق حال است. در بیانی از  مناسب و شجره ادیان ثمرۀ به الهّیهمظاهر  بخصوص تشبیه مبارکه فقرۀاین 

هدر بیانی دیگر از حضرت ولی امر  .باشدیمقبلیه  مظاهر ثمرۀ که هر ظهور واردنقطۀ اولی  حضرت
ّ
و ر سی الل

 جرهاین ش ثمرۀ موعود ئمقا و ظهور که در عصر آدم غرس شده اندفرمودهرا به شجری تشبیه  الهّیهادیان  تکامل
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 ثمر بهک " حال نزدی فرمایند:که می نماییمچون دقت در بیان فوق  حقیقت است. در پرتو اینو الغربیه  الشرقیه

 ظهردر اقبال به م مؤمنین و ایقانایمان  ثمرۀظهور  یمعنا بههم  که این آیه مبارکه بیان داشت وانتیم " رسیده

 ر بغدادد که پنجسال بعد از نزول کلمات مکنونه دیانت بابیه ثمرۀ نزدیکی ظهور اشاره به و هم استالعالمین رّب 

  و درخت دیانت بابی به ثمر رسید. ظاهر شد به اظهار امر علنی جمال مبارک ثمانیندر سنه 

 (022 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 دیگران با و محّبتتوجه  -رفتار همراه با لطف مالطفت:   دست :ید

 (مجاز) باران بهاری :نیسان   و گیاه درخت اشتنو ک نشاندن :غرس

 آرزو –امید  مل:ا     هربانی داشتنو م لطف :مرحمت

و احکام  و نزولبرهان  و اتیان الهّیهاول به ظهور مظاهر درجۀ  در الهّیه و رحمتآثار جود  نیسان مرحمت:

و  ابیعنی کت الهی وانکه در این فقره صحبت از رض گرددیممشاهده  . در پرتو این حقیقتشودیمثابت  اوامر

ر امر علنی جمال مبارک در میان است. بدین مناسبت یعنی اظها زدیکی ظهور ثمرهو ن دیانت حضرت باب ظهور

انیه برای آمادگی ربّ ریزش باران کلمات  و الهّیهگویای الطاف  نیسان مرحمت مرحمت و اصطالحات کلمات و

 (090 ، ص0کنز اسرار، ج )  د بود.وانت مظهر کلی الهی و ظهور حزب بابی در یوم قیام قیوم

ئق ز حقاا و تشبیهبصورت تعبیر  و معانی مختلفه دیگری دارد از معنای ظاهر به غیر کلمه آب، عربی آن ماء. آب:

آتش در اکثری از الواح به تکرار در  و آب... وارد آمده است  و الواح کیفیات معنویه به کثرت در آثار روحانیه و

 ...و به صفات متضاد آمده است یکدیگر مقابل

 فرمایند:آتش می یر تعمید به آب ودر مفاوضات مبارک در تفس عبدالبهاء و حضرت

وم و از این آتش معل فرمایندآتش می زیرا در جای دیگر تصریح به روح و، مقصود از آب در اینجا آب عنصری نه..."

اء، م و فیض الهی است روح، زیرا تعمید به آتش محال است. پس گردد که آتش عنصری و آب عنصری نیست

همحّبت ،و نار و حیاتعلم 
ّ
 بلکه آب عنصری جسم انسان را ب عنصری سبب پاکی قلب انسان نشودآ یعنی الل

 "...قلب انسان را طیب و طاهر کند  ستو حیاتکه علم  و روح ولی آب آسمانی پاک نماید

شجار کوثر بیان ا این ... آب" مراتب آن در لوحی از جمال مبارک آمده است: توصیف و در تشریح شجره انسان و

آب حیات از کوثر جمال سبحان  "... قوله الحق:  و در لوح مالح القدس فارسی نازل است. " محبوب امکان

 (020 - 029 ، ص0کنز اسرار، ج )  نه از مظاهر شیطان." جوئید

 جدیت کردن کوشیدن و جهد:
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دخول در  و الهّیهئق نفوس مؤمنه را به جهد برای وصول به حقا جمال اقدس ابهی نه تنها در اکثری از الواح

بلکه بسیاری از فقرات کلمات مکنونه فارسی شاهد  فرمایند،امر می احدیه وانبه رض و وصولمقامات روحانیه 

  واجب است. رحمانی الزم وعّز  این حقیقت است که جهد انسانی برای وصول به مدارج

 (024 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 ... وارد "سبلنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم" زلنا لیس لإلنسان إال ما سعی"" و در قرآن مجید نیز آیه 

 (022 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

در مواضیع مختلفه وارد آمده  و ایقانمعرفت  و روحط حفظ ایمان ئوسا طرق و و الواحدر آثار  محفوظ ماند:

 از جمله طرق حفظ ایمان مراتب ذیل است: است

 طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است فراموشش منما."" مؤانست به ذکر الهی برای مقابله با غفلت اول:

 که ذکر او درمان هر دردی است. چه جمال قدم. ذکر مکرر اسم اعظمدوم: 

 قلب را بیفسرد." و حیات غیبت سراج منیر قلب را خاموش نماید" چه که: غیبت اجتناب از ذم و دوری و سوم:

حسبان تبدیل  نار بهنور جان را  اشرارمعاشرت " چه که اشراربا  الستمجو عدم  رارو ابمعاشرت با احرار چهارم: 

 نماید."

 زد."مل نسوا بنار شهوت و و جهدی نمایید تا محفوظ ماند" فرمایند:. چه که میو هویغلبه بر نار شهوت پنجم: 

ل مااع" بفرموده مبارک چه که اگر قصور در امانت گردد آن بهتمسک شدید  و و دیانتامانت ه قیام ب ششم:

 آتش جانسوز." قصور،و آن  خیریه، مانند سپند گردد

رت قد دست بهاستقامت زرهی است که  تمسک به صفت استقامت. چه که بفرموده مبارک جمال قدم هفتم:

 نعاق ناعقین و که صاحب خود را از اشارات ملحدین و وساوس شیاطین عطیه کبری "اوست الهی بافته شده

 حفظ فرماید."

یعنی  الزم "یفعل إنه ال یسأل عما" اعتراف کامل به کلمه مبارکه اقرار و وصول به این استقامت کبریبرای هشتم: 

 لمهک نیا به. اعتقاد شودینم واقع مورد سؤال کندیمو از آنچه  کندیم خداوند آنچه خواهد امر که نیا بهایقان 

این  و ز استئفا باشد به استقامت کبری ملو عا معترفبه این کلمه مقر  کسی که مانع از تزلزل در امر است

 سبب نجات او در دو عالم است.

 .و خودبینیگذشتن از خود  و الهی و رحمت بحر نورانی معرفت غرقه شدن درنهم: 

  .شودیملکن به همین مقدار اکتفا  ، آیات مبارکه بسیار استاگر چه در مراتب حفظ

 (022 – 029 ، ص0کنز اسرار، ج ) 
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از لسان عظمت نازل. چه که درخت نورسیده  هوت"و ش ملانار " تعبیر مبارکه فقرۀدر این  :شهوت مل ونار ا

و این  و از ظهور ثمره محروم ماند رص و آز بسوزدو ح ملا و نار و هویشهوت  به آتش چه بسیار و ایقانایمان 

 (020 ، ص0نز اسرار، ج ک)  تمسک خاموش نمود. و و تقویتوجه  و به آب ذکر مل را بایستیو ا آتش شهوت

ه این است ک مقصد... " آمده: که طبیعت جسمانیه انسان است ملشهوت و ا و از حضرت عبدالبهاء در تعریف

 غضب صفات قبیحه است، . اوساخ عالم طبیعتگردد و مقدساز اوساخ عالم طبیعت، پاک  حقیقت انسان

 لک."ذ  و امثال است، تزویر است، خودپرستینفاق  کذب است، تکبر است، ،استیدن حّب  شهوت است، است،

که سعی انسان باید بر آن باشد که حقیقت انسانیه از اوساخ عالم طبیعت پاک گردد تا به مقام  گرددیممالحظه 

 ادعیه آمده است که انسان چون از آثار و در مواقع مختلفه های انسانیو آرزو آمال اما در مورد موعود خود برسد.

هش خوا خالی از هر نوع شائبه و نمایدو منّزه پاک  قلب خود را از غبار آمال بایستی ملکوت الهی خواهدتوجه به 

آلوده شده  و آرزو آمال بهی مرده که هادل و با... " ی او توجه کند. از جمله در کلمات مکنونه نازل:سوبهمل او 

 تهاخواس ، از جملهجناب خوروش نازل شده افتخار بهکه  انیربّ از حضرت شوقی  در لوح دیگر ..."دیائیمنزد من 

 سبب بقای سرور ذاتی الهّیهفویض امور را به ید قدرت و ت دانسته غم و کدورتانسانی را یکی از دالئل  و آمال

 (001 ، ص0کنز اسرار، ج )  ند.وانخ قلب مبارک انسان
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  (53)ای پسر تراب

 نبخشد ساغر ندینب طلب تا ساقی چنانچه ندینگشا لب ابندین سمع تا که آنانند عباد حکمای
 علم و حکمت یهاحّبه دیبا پس*  نخروشد جان از نشود فائز معشوق جمال به تا عاشق و

  الهی حکمت سنبالت تا دینمائ مستور و دیدار  مبذول قلب بهیّ ط ارض در را
 ِگل * از نه دیبرآ ِدل از

 

 معانی کلمات:

 زمین -خاک: تراب

 انیروحغیر و عوالم جسمانی و مادی یهاجنبه با ارتباط در و تراب خاک و آثار الواح از اکثری در :تراب پسر ای

 (131 ، ص1کنز اسرار، ج ) . است آمده

 وحانیر  خلقت یکی. رسدیم نظر به مقام و دو مرتبه دو انسان خلق با ارتباط در آید میان به خلق از سخن چون " 

 (112 ، ص1کنز اسرار، ج ) ." او و دیگرخلقت جسمانی انسان

قوله جل  بیان شده است. که در آن چگونگی خلق از تراب شودیمحال به بیانی مبارک از جمال قدم اشاره 

 بیانه:

ه انی اعلموا یا اهل البهاء بسمی البهاء "
ّ
 تراب و من لقد خلقتمکم انی خالقکم و اشکرونی اتقونی و االبهی الل

فخت ن من بعد اخرجتکم منها و و آبائکماالصالب  و ی جعلتها فی التراب امهاتکملتا دلت التراب بالماء الدافق

 کم بهذه الصور."و صورتفیکم من روحی 

 تمشما هس خالق من شکر کنید مرا. و ی منسوبهباشید  زگاریپره بهای شما هستم.اخداوند  من مضمون آنکه

الب پدرهای صا ی که آن را در تراب مادرها واجهندهتبدیل کردم خاک را به آب  و شما را از تراب خلق نمودم و

 انتهی "صورت در آوردم. نیا بهشما را  و دمیدم در شما از روح خود و خارج کردم شما را از آن و بعد قرار دادمشما 

من است. در حالی  رّب بگو روح از امر  ئوال شد، فرمودندباره روح سدقت شود که چون از حضرت رسول اکرم در 

تمعن  دقت و "فرمایند "دمیدم در شما از روح خودیان آمده میکه در این بیان مبارک چون صحبت از روح به م

 .سازدیمآشکار  را روشن واسرار  در فهم مقام مالکاسرار  بسیاری از کافی در این دو بیان مبارک
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 قوله دفرماینمی شهید بدیع حضرت جدید خلق شرح در ابهی اقدس جمال این حقیقت بیانی دیگر از تأییددر 

 ضمونم." لدنا من روحا فیه نفخنا و طمیناناال  و  بمیاه عجناه و التراب من قبضنا إنا قل ": الجلی

 سوی از روحی آن در دمیدیم و اطمینان و قدرت آبهای به را آن کردیم عجین و را خاک مشتی گرفتیم ما آنکه

 (113 ، ص1کنز اسرار، ج ) ." خود

 (مفرد: حکیم) اطباء –خردمندان  –فالسفه  –دانشمندان  -دانایان :حکما

 (مفرد: عبد) بندگان عباد:

 گوش سمع:

 دیدهب که است گوشی نه گوش. و نیست نبوده گوش دارای نشنید را سروش آواز فیروز روز این در که هر": گوش

"  .بشنوی جانان خوش گفتار تا دار فرا هوش و گوش بینی یزدان آتش تا کن باز نهان چشم. نگرانی آن از

 (252 ص مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 نوشندیمظرفی که در آن شراب  ساغر:  آب یا شراب دهنده ساقی:

 غان کردنو ف فریاد ،یا شادی اندوه –ریاد زدن از روی خشم و ف بانگ خروشیدن:

 بردباری -اشیاء  ئقعلم به حقا حکمت:    دانه حبه:

 ." کشاند وطن به را غریبی و هر نماید جذب قرب مقر به را بعیدی هر جذاب است یجوهر حکمت

 (381 ص 2 ج آیات) 

هو  بودند نموده ذوق را الهی محّبت از رشحی عباد "اگر
ّ
 ناله کوهها در بلکه گرفتندینم مقر هاتیب در الل

 اگر ،شودیم اّماره نفس حفظ سبب آنچه به یعنی اندشده حکمت به مشغول کل که است این نمودندیم

همحّبت کأس از یاقطره
ّ
 ." سوختندیم نار به را حکمت هزار صد البته دندیآشامیم الل

 (385 ص، 3امر و خلق، ج ) 

 تاس قوتی این. انیربّ  لمۀو ک است الهی حکمت آن دارد عموم خیر به تعلق تمامه به که امری: " الهی حکمت

"  .نماید جدید و خلق کند جدیدو ت نماید ایجاد است موجده و قّوۀ دهد کلی بدیلو ت تغییر را وجود عالم که

 (51 ص ،بهایی آثار در عرفانی راتیعبتو فرهنگ اصطالحات ( )35 ص ،2مکاتیب، ج  منتخبات) 

 بردن پی -نمودن رااشیاء  حقیقت درک -شناختن و دانستن: علم

 تتخیال از و این ظاهر حقیقی سلطان الهامات از آن. شیطانی و علم الهی علم است منقسم قسم دو به و علم"

هاتقو) آن بیان نفسانی، وساوس این معلم و باری حضرت آن معلم. اهر به مانیظل انفس
ّ
  یعلمکم الل

ّ
 و بیان( هالل
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." و نخوت و غرور کبر شجر، این و اثمار محّبت و و عرفان و شوق صبر شجر، آن ثمارا( اکبر حجاب العلم) این

 (67 ش ایقان،) 

 کثرها نقطة العلم) است همان علم شودیم ظاهر صمدانی علم خازنو م الهی حکمت معادن آن از چه "هر

ه یقذفه نور والعلم. )بر آن دلیل( الجاهلون
ّ
 (211 ش ،ایقان) ." بیان این مثبت( یشاء من قلب فی الل

 جابح علم آن نشد فائز آن به نفسی آنکه از بعد کند هدایت حق به را ناس که بوده آن است محبوب که "علمی

 . " بود و خواهد بوده اکبر

 (83 ص ،عرفانی راتیعبفرهنگ اصطالحات و ت( )77 ص مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 (آراض – اروض – ارضون: جمع) خاک کره -خاک -زمین: رضا :رضا

 (1ش  ،ایقان) ." است و علم معرفت ارض ارض، از مقصود"  

ی إلستواء األعظم العرش القلب ألن لسماءو ا األرض من أوسع انها القلوب ارض االرض من "والمقصود
ّ
 کبّ ر تجل

ه ودعا أرض هنو ا الرمم صورو م األمم خالق
ّ
." قانإلیو ا العلم سنبالت منها لتنبت ةو حبّ  معرفته حبوب فیها الل

 (16 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، ( )13 ص مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 پاک و پاکیزه به:طی   

 (مفرد: سنبله) سنبل و گلگیاه : سنبالت

 بخشیده شده :مبذول 
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 مستور اللّهحفظ سرادق در و مسطورست و مذکور لوح اوّل سطر در

 (53) ای بنده من

 * مده دست از یشهوت به را فردوس شاهنشهی و منه دست از یانزال به را بیزوال ملک
 * نیللّشارب طوبی گشته ساری رحمن قلم نیمع از که وانیح کوثر نستیا

 

 معانی کلمات:

 خیمه بزرگ -سراپرده :سرادق   نوشته شده :مسطور

 کشور -سرزمین ملک:  پوشیده -پنهان :مستور

 برای نوشندگان للشاربین:  ابدی -همیشگی بیزوال:

 است.ئات خطی رتکابو ا کنایه از اتباع شهوات انزال: 

 بهشت فردوس: 

  118 نام سورۀ –نام چشمه یا نهریست در بهشت  -یرینو ش آب گوارا کوثر:
ّ
 و فقط باشدیمیه قرآنست که مک

 وچکترین سوره است.و ک سه آیه دارد

 یا .گرددیماست که سبب حیات ابدی  الهّیهدر مقامی کنایه از آیات 
 
است  آمده در تشیبه با کلمات دیگر ضا

 (نوزده هزار لغت)  کوثر معانی ... –کوثر وصال  -مانند کوثر بقا

هد بیناتش. ج و همچنین بیان الهی است : " آب زندگانیدیفرمایمقلم اعلی  –آب زندگانی  :وانکوثر حی

و از  ."امکان را منور دارند و بیانکمت نور حو ب ز شوندئابدی فا اتیح بهاز این کوثر باقی  شاید اهل عالم نمایید

 (نوزده هزار لغت)  الیوم نفحات قدس است که محیی ارواح است." کوثر الهی حضرت عبدالبهاء: "

ل گ بأناالمشهود ناطق. و مکنونهو در قمیص أنا ظاهر  مکلم طور به این کلمه ناطق امروز" کوثر زندگانی:

 و مبارکه کوثر زندگانی است از برای اهل استقامت کلمۀ نیا ز شوند.ئفامشکل است به این مقام  ی عالمهاپاره

 (275، ص 1آیات، ج )  "...م قاتل است از برای نفوس معرضه غافله و س یقتحق

 ( کبیر صالت) "...سلطنتک  دوام بهلیبقی به ذاتی  وانکوثر الحی فاجعل صلوتی رّب " ای 
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هلعمر  "
ّ
سبب حیات مأل اعلی است تا چه رسد به أهل أرض.  از آنای هکه قظر از قلم اعلی جاری شده آنچه  الل

  اری است."و س که بین اصبعی رحمن جاری وانکوثر حی اوست

 (1 صفرهنگ اصطالحات عرفانی، ( )311ص  ،2 ج ،آیات) 

 زالل –روشن  –آب چشمه  معین:   و حیاتزندگی  :وانحی

 سیر کننده –جاری  ساری: و مهربان  بسیار بخشنده :رحمن

 حال بهخوشا  –خوشا  :طوبی 
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  (53)ای پسر روح

 َنَفس با و بگذر َنْفس از و کن پرواز قدس یهوا به عشق همای چون و بشکن قفس
 * ارامیب رّبانی قدس فضای در رحمانی

 

 معانی کلمات:

  وارد شده است. الهی به اهل ایمان در آن آمیزنصیحت و مطالبخطاباتی که مراتب مثبت  ای پسر روح:

 (11 ، ص2)کنز اسرار، ج  

 ات زنده از آنوانآهن با دیوارهای مشبک که برای نگهداری یا جابجایی حی جعبه یا اطاقکی از چوب و قفس:

 . کنندیماستفاده 
 
 به معنای زندان مجازا

وات یروی از شهپ و ندان چیزی نیست مگر انهماک انسان در آلودگیهای این جهانو ز  این غالف تیره و این قفس

 و مقام جاه و حّب ی و خودپرست و خودپسندیحصر نظر در منافع شخصیه  و امور مادیه علق شدید بهو ت نفسانی

که اهل عالم بخصوص اهل بهاء در اکثری از الواح و آثار از اشتغال  هاآن و امثالدر امور  طلبیزیاده ز وآرص و و ح

تا  میینمایمطلب قدرت  نیازبی همیشه از خداوند و نیاز در حال راز مناجاتو و در ادعیه  اندشدهنهی  آن به

  به جهان پاک آماده سازیم. پروازخود را برای  و وجودغلبه نموده  یم بر این قوای جسمانیهوانبت

 (211 ، ص1کنز اسرار، ج ) 

 آزادی از قفس این عالم در مورد چگونگی 261در سفرنامه مبارک صفحه  چگونگی آزادی از قفس این عالم:

زیرا  دروح محض شو نماید پروازانسان باید از قفس تن  ی فرمودندگرید به... " قوله األحلی: فرماینداز جمله می

 و به هر دردی مبتال نماید. اما چون اسیر طبیعت کند که انسان را به مشکالت عظیمه اندازد جسم قفسی است

د بای لهذا جاذب طبیعت است چه که قوای جسمانیه از هر قیدی آزاد شودانسان عادات جسمانی را خرق نماید 

قوای طبیعیه همیشه انسان را جذب  ،این مقام حاصل نشود به مجرد فکر روحانی این زنجیر را بگسلد. قّوۀ

هوات. و ش دئبه لذا متوجه و قلب است. گوش منجذب نغمات است نماخوشمناظر  چشم منجذب .کندیم

 اید. پس بطلبدیمباز هم  معیشت دارد اسبابعالم طبیعت است.  زیرا منجذب ،خواهدیمباز  دارد ثروت انسان

 محض دانستن اینکه مثل مرغی که در قفس است یابد و نجاتروحانی قالب گردد تا از این قیود آزاد شود  قّوۀ

 دیاب یاقّوهمگر  ات نیابدهای گوارا است نج و چشمهباغهای باصفا  ی رحیب استو فضا در خارج هوای لطیف

( 211 ، ص1کنز اسرار، ج ( )11، ص 5)مائده آسمانی، ج  نماید." پرواز فزاجانکه قفس را بشکند و در فضای 
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 اشهیسا پنداشتندیماست. قدما  وانوراکش استخو خ ارای جثه بزرگو د مرغی نظیر شاهین -مرغ خوب هما:

  .زنندیممثل  در میمنت و سعادت به او بر سر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید.

 (فرهنگ فارسی عمید) 

 فرمایند:می ای از اماءالرحمنامه افتخاربه حضرت عبدالبهاء 

تهمای اوج  ای ورقه طیبه"    (77، ص 3مائده آسمانی، ج ) "...بر سر اماء الرحمن سایه افکنده قدیمه عز 

هم وقتی از این عشق مایه گرفت و به همان  هاعشقو سایر  عشق حقیقی، عشق به خداست میگویند :عشق

برای اینکه وحدت اصلیه همان است که در خداست. عرض کردم ، عشق باشد دوانتیم نسبتی که مایه گرفت

است و هر چیزی به همان  یقی در ذات الهیو حقوحدت اصلی ، وحدت است، توجه به مبدأ مشترک است عشق

ی وسبهیا توجه  در واقع هر عشقی که نشان از توجه به خدا نشان از وحدت دارد نسبت که به خدا نزدیک است

 (251 – 251ص ص ،دکتر علیمراد داوودی –ظهریت و م الوهیت) ... عشق است  مظهر امر او دارد،

 شدنو منّزه پاک  :قدس

تعبیر فرموده...یعنی ندای الهی در فضای  قلب انسان مبارک را به فضای قدس " هوای قدس: -فضای قدس

ه،)  قدس نفوس انسانی مرتفع شد ...
ّ
 (11ص  نفحات ظهور حضرت بهاءالل

: نفس بسیار امر اّمارهنفس  – (انفس –)جمع: نفوس  –سد و ج جسم -شخص انسان  –جان  –روح  نفس:

ه هوی به بدی است که انسان را ب ء کنندهو اغوا یا فریب دهندهیا نفس امارة بالسوء منظور نفس شیطانی  کننده

 (نوزده هزار لغت)  .کندیمارهای ناشایسته وسوسه و هوس و ک

 :ندیفرمایمجمال مبارک در لوح نصیر 

 نیترسختکی از و ی حجابها نیتررهیتاین حجاب نفس نیز یکی از  به حجاب نفس خود را محتجب مسازید." " 

 به حقیقت است.ع وصول وانم

ه فرمودند ک در احادیث اسالمی آمده است که چون حضرت رسول اکرم از فتح در یکی از غزوات خالصی یافتند

جنگ با نفس است. در  هاد اکبرو ج قصد از این جنگو م پردازیم حال باید به جهاد اکبر تمام شد جهاد کوچک

 میان برخیزحافظ از  تو خود حجاب خویشتنی این مورد شاعر فرمود:

وب از وصول به محب او راهیچ مانع دیگری  تعلقات به آن را فراموش کندو م الواقع اگر انسان نفس خودچه که فی

 (231 ، ص1کنز اسرار، ج )  د نمود.وانمنع نت

ن ا جناحین ان للنفس علمو ا قوله األحلی: " نازل نیویو د در باره امکان توجه نفس به جهات مختلفه الهی

هاعاذنا  شیطان تنسب الی الهوی فی هواء طارت و ان الی الرحمن الرضا تنسب فی هواء الحب و طارت
ّ
 و الل
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همحّبت نار بهاذا اشتعلت  هاو انّ  منها یا مالء العارفین ایاکم
ّ
 نار به لتاشتع و ان المرضیة و  تسمی الل

 (222ص ، 1امر و خلق، ج )  ."ّمارهالهوی تسمی باال

ر و اگ نفس رحمانی است کند پروازرضای الهی  و محّبت اگر در آسمان بدان که نفس دو بال دارد آنکهمضمون 

 و اگر نفس از آن در پناه آرد ما را ای گروه عارفینو ش که خدا ما را نفس شیطانی است کند پروازهوی  در آسمان

 ارهاّم نفس  شود ورشعلهو اگر به آتش هوی  یه استو مرض ئنهنفس مطم شود ورشعلهخداوند  محّبت به آتش

 (21 ، ص2کنز اسرار، ج )  .شودیمنامیده 

س:
 

ف  یا – گرددیمدر تنفس وارد ریه  که ییهوا -دم ن 
 
ّنّفس ( جمع: انفاس) –ریقه و ط روش –بازدم  ضا

 (نوزده هزار لغت)  قامی کنایه از کالم شفابخش روحانی است.در م ی:حائیمس

 قرآن کریم 55نام سوره  –از اسماء خاص باریتعالی  -هربانو م بخشنده بسیار رحمان:

 الهی -رّب منسوب به  انی:رب  

 آرامش یاب – خوابب -خاطر شوآسوده بیارام: 
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 (53د )اای پسر رمّ

 بهرا  جاودان شیعمگذر و گلشن باقی  هیباق زوالیبقانع مشو و از راحت  یومی راحت به
خوش جان عروج کن و از قفس  یصحراها بهمنما * از زندان  لیتبدفانی ترابی  گلخن

 بخرام *المکان  دلکش وانرض بهامکان 
 

 معانی کلمات:

 خاک -خاکستر: ادم  ر

دارد، چون از  وانیکی از اهداف اصلی زندگی رواج فرا وانعنبهطلبی که امروزه آسایش جوئی وراحتراحت: 

ماع جتو ا برای فرد و روحانیقصد اصلی زندگی تبدیل گردد ضررهای جسمانی و م حد اعتدال بگذرد و به هدف

 و ف در پی خواهد داشت. اوج آن میل به آرزوی زندگی بدون کار
 
یکاری و ب طالتو ب به کسالت عالیت است که مآال

 (57، ص 2)کنز اسرار، ج  . شودیممنتهی 

 عصر حاضر )جمع: ایام( – و زمانعصر  -روز )یک شبانه روز( –روز )از طلوع تا غروب( : یوم

ّنع(– قسمت بهراضی  –کسب گردیده  آنچه بهراضی  -موجود بهراضی قانع: 
ُ
 )جمع: ق

 ابدی –همیشگی : بیزوال

 .شودیمشرت گفته و ع خوشی یمعنا بهدر فارسی  – و حالحالت  –طعام  –معیشت  –زندگانی : عیش

 ابدی –همیشگی  -جاویدانجاودان: 

 خانه ) -گلستان: گلشن 
 
 (مجازا

 .ختندیریمکه زباله در آن  جایی -تون حمام  –آتشخانه حمام : گلخن

 ناپایدار –نابود شدنی  –نیست شونده فانی: 
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 زمین  -خاک تراب:

شبیه شده ت صحرا و انتهاترین فضای عالم است به فضاو بی نیترعیوسچون فضای روح و قلب انسانی : صحرا

 (67، ص 2)کنز اسرار، ج  که در آن فضا ندای رسای الهی طنین اندازد و به اوج قدرت رسد ... 

 صعود کردن -باال رفتن : عروج

 ات زنده از آنوانآهن با دیوارهای مشبک که برای نگهداری یا جابجایی حی جعبه یا اطاقکی از چوب و: قفس

 . کنندیماستفاده 
 
 ای زندانبه معن مجازا

وات یروی از شهو پ ندان چیزی نیست مگر انهماک انسان در آلودگیهای این جهانو ز  این غالف تیره و این قفس

 و مقام جاه و حّب ی و خودپرست و خودپسندیصر نظر در منافع شخصیه و ح علق شدید به امور مادیهو ت نفسانی

که اهل عالم بخصوص اهل بهاء در اکثری از الواح و آثار از اشتغال  هاآن و امثالدر امور  طلبیو زیاده زآو حرص و 

تا  میینمایمطلب قدرت  نیازبی همیشه از خداوند راز و نیازدر حال  و مناجاتو در ادعیه  اندشدهنهی  آن به

 به جهان پاک آماده سازیم.  پروازخود را برای  و وجودیم بر این قوای جسمانیه غلبه نموده وانبت

 (211، ص 1)کنز اسرار، ج  

در مورد چگونگی آزادی از قفس این عالم  261در سفرنامه مبارک صفحه چگونگی آزادی از قفس این عالم: 

یرا نماید روح محض شود ز پروازفرمودند انسان باید از قفس تن  یگرید بهفرمایند قوله األحلی: "... از جمله می

عظیمه اندازد اسیر طبیعت کند و به هر دردی مبتال نماید. اما چون جسم قفسی است که انسان را به مشکالت 

انسان عادات جسمانی را خرق نماید از هر قیدی آزاد شود چه که قوای جسمانیه جاذب طبیعت است لهذا باید 

روحانی این زنجیر را بگسلد. به مجرد فکر این مقام حاصل نشود، قوای طبیعیه همیشه انسان را جذب  قّوۀ

هوات. و ش متوجه به لذائد و قلباست. گوش منجذب نغمات است  نماخوش. چشم منجذب مناظر کندیم

اید . پس بطلبدیممعیشت دارد باز هم  اسباب، زیرا منجذب عالم طبیعت است. خواهدیمانسان ثروت دارد باز 

فس است محض دانستن اینکه یابد مثل مرغی که در ق و نجاتروحانی قالب گردد تا از این قیود آزاد شود  قّوۀ

د یاب یاقّوههای گوارا است نجات نیابد مگر  و چشمهی رحیب است باغهای باصفا و فضادر خارج هوای لطیف 

 (211، ص 1( )کنز اسرار، ج 11، ص 5)مائده آسمانی، ج  نماید. "  پرواز فزاجانکه قفس را بشکند و در فضای 

 دنیا این -عالم جسمانی  - عالم وجودامکان: 

ی  "...مثل دنیا مثلدنیا: 
ّ
فقود است بر چنین چیزی عاقل دل نبندد بلکه می و حیناست که حینی موجود ظل

 (2ص  ،8)مائده آسمانی، ج  باطل انگارد..." 
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هستی آراسته دل به او مبندید و از پروردگار خود  صورتبهحقیقت و نیستی است "...دنیا نمایشی است بی

و آب نماید  صورتبم که مثل دنیا مثل سرابی است که میگوی یراستبهکنندگان، و مباشید از غفلت مگسلید

 نصیب مانند. " و بی بهرهبی به او رسند و چوننمایند  غان عطش در طلبش جهد بلیصاحب

 (321ص مجموعه الواح چاپ مصر، ) 

اگر دنیا را قدری بود جمال قدم سنین معدودات در سجن اعظم ساکن نبود.  یائوانت" ...قسم به آفتاب افق 

اظرند." ناشیاء  مگر قلوب فارغه که به بصر الهی درو هست  در سکرات بوده الحقیقهفیانسان تا در دنیاست 

 (117، ص 8)مائده آسمانی، ج  

وه نمایند. اول راهزن سالکان است، و در لباس هستی جل اندمحضظاهری، هر دو نیست  و عالم" عالم مجازی 

 " سبحانی بگذرد. قّوۀنفسانی به  عقبۀو ثانی فتنه واصالن. پس جهد منیع باید تا روح رحمانی از این دو 

 (21ص  ،8)مائده آسمانی، ج  

  -بول استو ق سندو پ رضا یمعنا بهیرضی  –یکی از مصادر رضی : وانرض 
 
غ بهشت با -بهشت  یمعنا به ایضا

 .باشدیمو دربان بهشت نیز مصطلح 

امر  و ظهور، مدینه، دیار جانان، وادی ایمن و امثال آن همه اشاراتی است که گویای مفهوم دین الهی وان)رض

 (11، ص 2)کنز اسرار، ج  .( باشدیمهای خوش روحانی و فضاانی ربّ 

  غیب و در مقامی عالم الهی است. منظور عالم – و مکان" بدون جا  المکان: 

د به آن داخل گردد. لقب حضرت اعلی که وانورود به هر باغی مستلزم آن است که در آن باغ باز شود تا انسان بت

مظهر ظهور کلی  و معرفتظهور آن وجود مکرم باب علم  واسطهبهاست که  یااشاره انددهینامخود را باب اعظم 

 وغ بهشت و باتشبیه به باغ  یادورهالهی در هر  و ظهورچون دین  یباره است. یعنی جمال قدم مفتوح گشت

 و عوالمپس باز شدن درها آن هم درهای المکان که اشاره به باز شدن درهای عالم غیب آن شده است،  امثال

 ت.دخول مؤمنین به باغ بهشت الهی اس و امکانصریح به افتتاح دور جدید  یااشارهروحانی الهی است 

 (18، ص 2)کنز اسرار، ج  

 (123، ص 2)کنز اسرار، ج  قدس الهی است ...  و عوالمبه جهان پاک پروردگار  یااشاره...این المکان 

 ناز بیا و باآهستگی به بخرام: 
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 (53) ای بنده من 

 شمر متیغن را وقت کن آزاد را خود نفس حبس از و بخش رهائی را خود ملک بند از
 ی *ابین هرگز را زمان نیا و ینینب گرید  را وقت نیا که رایز 

 

 معانی کلمات:

س که حکایت از لزوم مبارزه با نف دیآیم نظر به و روحانیی عرفانی ئلمسا اول در برخورد مبارکه فقرۀاین  مطلب 

ود را خمر و ع قدر وقت را بداند أ کید در اینکه انسانو ت باشدیم هائی از قفس نفسو ر  یخودپرستو جنگ با 

یات فقط یکبار در این ح هر انسانی ...چه که این وقت را دیگر نیابد و این زمان را هرگز نبیند  هدر نکند بیهوده

جوع نبوده و هر وقتی را که انسان و ر قابل برگشت ی که بگذرداقهیدقو هر  و هر روز و هر ساعت کندیمزندگی 

مبارکه غیر از  فقرۀ...در این ... و اّماندارد  از دست رفته راسپری نماید دیگر امکان دیدن و داشتن آن لحظه 

جمال  یعنی ظهور اعظم جمال مبارک آمده است. عظیم و یوممعنی ظاهره، اشاراتی صریح در باره موقع خطیر 

 یقات ظهور مبارک خود متوجه ساختهو ساعت و م اهل عالم را به اهمیت وقت الواح و آثار در بسیاری از مبارک

گاهی به  گاهی به ساعت گاهی به روز و این وقت را گاهی به یوم اندفرمودهنازل  در این مورد بیانات عدیده

 به همین اصطالحات یاد شده نیز از زمان ظهور موعود در قرآن کریم .اندفرموده وانعن ی به وقتو زمان قیامت

 و نیز (186آیه  ،االعراف 6 سوره) ی"ربّ عند  هاعلم انما عن الساعة ...قل فرمایند: "یسئلونکمی از جمله

 (38آیه  الحجر 15سوره ) المعلوم " الی یوم الوقت من المنظرین فانک قال " فرمایند:می

 حال کلمات مکنونه بوده است. نزول که همزمان خفی جمال مبارک است زمان ظهور ...مقصد از این وقت

 العزیز: قوله .گرددیمبعضی آیات مشابه زیارت 

 وجوه ادیان ظاهر بحر بیان و امواج و الئحامروز آفتاب کرم از افق عالم مشرق  قدر یوم را بدانید " بگو ای قوم

هلعمر  خود را محروم منمایید
ّ
بر عرش  چه که امروز مکلم طور جلسی برپاو م جشنی ظاهر مالء اعلی مابین الل

 (216ص  ،1آیات الهی، ج )  "...مستوی 

ا ب این مسأله قدر دانستن ""قدر یوم را بدانید ذکر آیه بعد از چگونه بالفاصله که شودیمروشن  تبا کمی دق

ت این اهمی و سپس ..." و الئحآفتاب کرم از افق عالم مشرق  " امروز فرمایندمی و بعد ارتباط یافته ظهور مبارک

 .ندینمایمرا با ظهور مکلم طور بر عرش ظهور تأکید  و زمانیوم 

 قوله العزیز: دینمایم" برطرف ر مورد معنی "قدر وقت را بدانیدد هر نوع شکی را بعدلوح مبارک 
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ر وقت قد مأمور العالمین رّب ل به بشارت یوم یقوم الناس در حصن متین فرقان فداه روح ماسواه " ...خاتم انبیاء

هلعمر  را بدانید
ّ
 یا و لونی را به لونی چه که اکسیر از قرار مذکور تر استو محبوب ترمرغوباز اکسیر احمر  الل

ه قیامت و ب و این حین که در فرقان به ساعت تعبیر شده تبدیل نماید ولکن این وقت جسدی را به جسد دیگر

 لوح جناب ورقاء( ،177، ص 1مائده آسمانی، ج )  مذکور عالم را جان بخشد ..."

ر دو نص مبارک دیگ باشندیم تعابیری از ظهور مبارک جمالقدمو ساعت و قیامت  که معلوم گردید که وقت حال

کدام و ساعت  همترین عامل اهمیت این وقتو م تا روشن شود که صفت مشخص کننده شودیمنیز زیارت 

شخص و م های دیگر را معینو وقتفرق بین این وقت که وقت ظهور جمال مبارک باشد  ایمسأله و چهاست؟ 

هاین سؤال را در دو نص زیر یکی از حضرت باب و دیگری از حضرت  جواب ؟سازدیم
ّ
وط حث مربو ب یافته بهاءالل

 .میرسانیم" را به پایان "وقت به

"یوم قیامت یومی  فرمایند:میساعت و قیامت  در شرح اعلی در بیان فارسی باب نهم واحد هشتم رّب حضرت 

ی نی که لم یزل نطق او اناشجره بسیار عظیم یومی استآن ... و ارب و غ گرددیمشمس طالع  مثل امروز است

هأنا 
ّ
  اعظم از هر یومی گفتند ...از این جهت است که یوم قیامت را شودیمال إله إال أنا بوده ظاهر  الل

ّ
می یوواال

هإال آنکه ظهور  مثل کل ایام است
ّ
 در آن ظاهر." الل

هانی انا  کلمۀظهوری است که به  یوم قیامت پس عالمت مشخصۀ
ّ
ه ناطق خواهد بود  الل

ّ
و حضرت بهاءالل

 لمۀکاین مقام یعنی نطق به  و اظهارالمقدس در کتاب مستطاب اقدس به تکرار به این مقام اشاره فرموده بنفسه

هانی انا 
ّ
دیگری  در بیان اندفرمودهدر باره ظهور ایشان وعده  که حضرت مبشر باب اعظم انددانستهرا بشارتی  الل

 اطق،ن بأنا المشهود و مکنونهو در قمیص أنا ظاهر  کلمه ناطق نیا بهامروز مکلم طور  " فرمایند:فارسی میبه 

 تقامت،از برای اهل اس مبارکه کوثر زندگانی است کلمۀاین  فائز شوند مقام نیا بهگلپاره های عالم مشکل است 

 (275ص  ،1ات الهی، ج آی)  از برای نفوس معرضه غافله ..." م قاتل استو س یقتو حق

الحظه م در مورد وقت انطور کهو هم ذکر شده است ""این زمان زمان با اشاره به نزدیک یعنی در این آیه مبارکه نیز

 حال متوجه ساخته و زمانخود را به زمان موجود  بندگان ست که مظهر ظهور الهیبر این این اشاره داللتی شد

 این زمان را هرگز نیابی".که "چه  فرمایند، قدر آن را بدانیدمی

 دقت نماییم اندفرمودهکه جمال مبارک در آن برهه از زمان کلمات مکنونه را نازل  حال اگر اندکی به زمانی

مدن ت و که این زمان، زمان بسیار کوتاهی در تاریخ بشریت بوده که با مقایسه با طول تاریخ میشویمملتفت 

رتبه و  واز تاریخ بشریت چنان مقام  این لحظه و این ثانیه همهبا این دیآینم بیشترای هانیو ث یالحظهبشری، 

 آرزوی درک ینو مقدس و مرسلین انبیاء و تمام مشغول ذکرش به حف مقدسهو ص همیتی دارد که تمام کتبا

در  تکه بشری قطه شروع کور عظیم پانصد هزار ساله بهایی استو ن این زمان ابتدا .اندداشتهی از آنرا الحظه

 نهبراو ر  پیامبران الهی و همۀبرای استقبال آن آماده گردید  تا حضرت خاتم از حضرت آدم هزار سالهدوره شش

غربیه و ال  درخت الشرقیه و در این لحظه حساس بود که روز مبارک را داشتند نیا بهآرزوی وصول  روحانی بشریت
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ک ساله خود نزدیهزار دوران شش پس از گذشت غرس شده بودمشیت الهی در عصر آدم  دست بهکه  الهّیهدیانت 

 (173 – 171 ، ص2کنز اسرار، ج )  ظهور جمال مبارک بود. الهّیهآن شجره  و ثمرۀ رسیده ثمر به

 رابطه او با خداوند انسان به اعتبار -مخلوق -آفریده  :بنده

 .رودیمآن که برای بستن چیزی به کار  و مانند تسمه -ریسمان  :بند

 کشور -سرزمین ُملک:

 در زندان ماندن -زندان :حبس

 امر بسیار نفس: اّماره نفس –( انفس – نفوس: جمع) – سدو ج جسم - انسان شخص – جان – روح فس:ن  

 هوی به را نانسا که است بدی به کننده ءو اغوا دهنده فریب یا شیطانی نفس منظور بالسوء ارةاّم  نفس یا کننده

 لغت( هزار نوزده) . کندیم وسوسه ناشایسته ارهایو ک و هوس

 از یکی نیز نفس حجاب این." مسازید محتجب را خود نفس حجاب "به: ندیفرمایم نصیر لوح در مبارک جمال

 است. حقیقت به وصول عوانم نیترسخت از کیو ی حجابها نیتررهیت

 هک فرمودند یافتند خالصی غزوات از یکی در فتح از اکرم رسول حضرت چون که است آمده اسالمی احادیث در

 در .است نفس با جنگ اکبر هادو ج جنگ این از قصدو م پردازیم اکبر جهاد به باید حال شد تمام کوچک جهاد

و  ودخ نفس انسان اگر الواقعفی که چه. برخیز میان از حافظ خویشتنی حجاب خود تو: فرمود شاعر مورد این

 . نمود دواننت منع محبوب به وصول از او را دیگری مانع هیچ کند فراموش را آن به تعلقاتم

 (231 ، ص1کنز اسرار، ج ) 

 األحلی: قوله نازل نیویو د الهی مختلفه جهات به نفس توجه امکان باره در

 الهوی هواء فی طارت و ان الرحمن الی تنسب لرضاو ا الحب هواء فی طارت ان جناحین للنفس ان اعلم "و

ه اعاذنا شیطان الی تنسب
ّ
همحّبت نار به اشتعلت اذا هاو انّ  العارفین مالء یا منها ایاکم و الل

ّ
  تسمی الل

 (222 ص، 1امر و خلق، ج ) ." ّمارةباال تسمی الهوی نار به اشتعلت و ان المرضیة و

 رو اگ است رحمانی نفس کند پرواز الهی ضایمحّبت و ر  آسمان در اگر دارد بال دو نفس که بدان آنکه مضمون

 سنف و اگر آرد پناه در آن از عارفین گروه ای را ماو ش را ما خدا که است شیطانی نفس کند پرواز هوی آسمان در

 ارهاّم  نفس شود ورشعله هوی آتش به و اگر است یهو مرض مطمئنه نفس شود ورشعله خداوند محّبت آتش به

 (21 ، ص2کنز اسرار، ج ) . شودیم نامیده

 (نوزده هزار لغت)  زمان -دوره -هنگام -موقع  -(اوقات جمع:)مقداری از زمان که معین شده باشد  :وقت
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از موقعیت یا کار  -فرصت را از دست نگذارد  چیه هر دقیقه و لحظه را غنیمت دانسته، غنیمت شمردن:

 (حسن انوری –گ بزرگ سخن نفره)  سود جستن و بهره بردن پیش آمده

 آزادی:

هبها حضرت
 
اس فی فانظروا : "فرمایندمی چنین آزادی باره در الل

 
ة و الن

 
 و همضر  ی ما طلبونی عقولهم قل

هم اال نفعهمی ما ترکونی
 
 نیدک نظر عقلشان کمی و مردم در: " است چنین مضمونش که" نیالهآئم من ان

" .کنندیم ترک رساندیم نفع شانیا به که را چهو آن کنندیم طلب رساندیم ضرر شانیا به که را آنچه که

 (122 هیآ ،اقدس مستطاب کتاب) 

من العارفین. لو اتبع الناس ما نزلناه لهم من سماء الوحی لیجدن  لو انتم"...قل الحریة فی اتباع اوامری 

هطوبی لمن عرف مراد ة بحتة انفسهم فی حری
 
. قل نیالعالمی عل منةیالمهة فیما نزل من سماء مشی الل

 لسمواتملک ا ملکوت بهلذی وجد حالوتها الیبدلها و ا لله الحق ةدیی العبوفانها  تنفعکمی لتاالحریة 

 (125کتاب مستطاب اقدس، آیه )  "و األرضین.

، بهترین راهش این است که شودیممند بهره واقعبهاز آن  و انسان حریت مفیدی که به حال انسان نافع است

  در
ّ

الهی مانند چوپان مهربانی است که گله عالم انسانی را از جمیع ضررها  نیوانق حاصل آید. ین الهیوانقظل

 و ی اینکه در شریعت الهی حدودیبرا .کندیمظالمین حفظ  و ضّر  کر ماکرینو م ادانیهاو ن هل هاو ج و زیانها

خاصی  دستور به اغنیاء ،دهدیمدستور خاصی  ی را معین کرده است. به فقرااطبقهتکلیف هر  ننی هست کهس

ای هر کدام و بر  دهدیمرمانهای مخصوصی و ف به رعایا دستورها ،دهدیمبه دولت دستور خاصی  ،دهدیم

  وارد شدن در .کندیممعین  وظیفه خاصی
ّ

 جمیع طبقات مردم و هر فردی، که شودیماحکام الهی سبب ظل

" لو إتبع  فرمایندلهذا می م ظالمینظلاز  و هم نددر هر رتبه و مقامی که هست، هم از جهت خود محفوظ بما

در کتابش نازل شده  از آسمان وحی خداوند منان اگر مردم آنچه را که لهم من سماء الوحی" نزلناه ما الناس

 یحق"  " لیجدن انفسهم فی حریة بحتة اطاعت کنند
 
 نو مصوخود را در آزادی کاملی که از هر جهت محفوظ  قتا

هطوبی لمن عرف مراد  هستند، مشاهده خواهند کرد. "
ّ
 "ینالعالمی عل منتةیالمهفیما نزل من سماء المشیة  الل

چه که از آسمان مشیتش که براهل عالم نداند که خداوند در آو ب پی ببرد کسی که به مقصود الهی حال بهخوشا 

ل "ق فرمایندرغوب است میو م تی که مطلوبدر شرح حری باز غلبه دارد نازل فرموده، مقصودش چه چیز است.

ست که عبارت از این ا است زادی که به حال بشر نافعآحریت و  لله الحق" فی  انها تنفعکم یلتا 

 متمسک بشود. اوامر حق جل جالله و اطاعت و بندگیعبودیت  لیذ به

 (266 – 267ص صتقریرات کتاب مستطاب اقدس، ) 

ههو" فرمایند:می تعریف نوع سه به را آزادی عبدالبهاء حضرت
ّ
 تاس الهی آزادی یک: است قسم سه آزادی الل

 مودن دوانتینم مجبور را او کسی شئون از یشان چیه در. مطلق آزاد اوست که چه باریست ذات مخصوص آن که
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 اینمقام و دش تبدیل زمانی هر یاقتضا به متفرعه احکام و یافت تجدید مقدسه شرایع عصری هر او مطلقه ۀاراد به

هبه حضرت) قدم جمال چنانچه شودیم ظاهر امکان عالم در او اراده و علم مظهر و امر مطلع ظهور به
ّ
 ( الل

ّ
 جل

 بارکم بیان مضمون) " بم. و لم یقول ان الحد   لیس الخمر حکم الماء علی یحکم لو اّنه " فرماید:می االعظم اسمه

 و چون ازهاج را کسی است شراب آب، بگوید یعنی بکند را شراب حکم آب بر اگرخداوند بدرستیکه که: اینست

 نیست.( گفتن چرا

 ضرری یگرید به اینکه شرطبه کندیم خواهدیم چه هر انسان که اروپائیهاست سیاسی آزادی یک( )دوم 

 طیور این است وانحی شأن این. است وانحی عالم در آن ۀدرج اعظم و است طبیعی( آزادی) تیّ حّر  این نرساند

 نظام رازی باشد آزاد وانحی قدربه دوانتینم بکند چه هر انسان ندینمایم زندگانی آزادی چهه ب که بینیدمی را

 ونچ که انسانیست عالم حّرّیت این است الهّیه احکام و سنن تحت در سّوم آزادی اما است تمام تاّم  آزادی مانع

  در
ّ

ه کلمةظل
ّ
 و روتث نه آسوده احزان و مشّقات جمیع از کندیم اشیا جمیع از قلبی عالقه قطع شود تربیت الل

 بیشتر وجدانش انسان قدر هر دارد باز سکون و سرور از فاقه و فقر نه و شود مانع اعتدال از را او ظاهره قدرت

هدین در. مستبشرتر روحش و شودیم آزادتر قلبش کندمی ترقی
ّ
 بر کمحا کسهیچ زیرا است افکار تحری الل

ه دین در اما نباشد آداب از خارج که یادرجه به ولی خدا، از غیر نیست وجدان
ّ
 قانون از. نیست اعمال حّرّیت الل

 و ودخ وجود تربیت الهی قانون از مقصود که چه نرساند ریغ به ضرری لو و نماید تجاوز دوانتنمی انسان الهی

هعند زیرا است خود غیر
ّ
هخشیة قلوب در باید است مذموم دو هر یکسانست خود و غیر ضرر الل

ّ
 سانان باشد الل

هعند را آنچه باید
ّ
 یستن الهّیه دیانت در اروپاست قانون در اعمالیکه حّرّیت آن لذا نشود مرتکب است مذموم الل

هخشیة به مقرون اعمال و نکند تجاوز آداب از باید افکار حّرّیت اما و
ّ
 ببس شماها امیدوارم باشد الهی رضای و الل

 (211 - 213 صص ،دوم جلد اآلثار،بدایع)  ".شوید نفوس اخالق تعدیل وسیله و گردید ممالک این روشنائی
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 (04) من زیای فرزند کن

 نراآ ستر ولکن درگذری فانی ملک از جّد  کمال به البّته ینیب باقی سلطنت اگر
 * دیننما ادراک پاک افئده جز رمزها را نیا جلوه و هاستحکمت

 

 معانی کلمات:

 زن -دختر  :کنیز

 فرمانروایی -پادشاهی :سلطنت 

خواه در عالم ظاهر به استیالی  و ممکنات همۀبر  آن حضرت احدیت است و قدرتمقصود از سلطنت، احاطه  "

 سلطنتی است سلطنت مراد از ...خود آن حضرت است مشیت اراده و و این بسته به شودیا ن ظاهری ظاهر شود

احاطه باطنیه است که به آن احاطه شودیمکه در ایام ظهور هر یک از شموس حقیقت بنفسه لنفسه ظاهر 

 دیآیمدر عالم ظاهر به ظهور  و خلق و زمانبه استعداد کون  و بعدالرض را، و ا کل من فی السموات دینمایم

 (111ش  ،ایقان)  داست."و هویظاهر  حال در میان ناس چنانچه سلطنت حضرت رسول

ی نو آیشه با ایشان است و همطایف حول ایشان است  و الیزال لم یزل که مقصود است " ولیکن آن سلطنت

 (116ایقان ش ) الرض را."و ا کل من فی السموات سلطنت باطنیه است که احاطه نمودهانفکاک نیابد

 انداکنسبرعرش اعظم  عظمت اگر چه بر نقطه تراب جالس باشند "...پس به یقین باید دانست که این شموس

 ین قدرتبریم و در حینی که در دست دشمنان مبتالیند بر رفرف غنا طایرند نزدشان موجود نباشد و اگر فلسی

ت  لبه ساکن و در کمالو غ
ّ
رسی بر ک و در نهایت عجز ظاهری جالس و متکا صمدانی عّزتبرعرش  ظاهرهذل

 (111ش  ،ایقان)  ئم."قا قتدارو ا سلطنت

 نهایت -حد چیزی آخرین :کمال همیشگی -پایدار باقی:

 کشور -سرزمین ملک: کوشش -سعی جد:

 ظاهر است. و عالماشاره به این دنیا  ملک فانی: نیست شونده -ناپایدار فانی:

ی  دنیا مثل مثل... "
ّ
باطل  بلکه دل نبندد چیزی عاقل بر چنین ی مفقود استو حینکه حینی موجود  استظل

ه چه ک متلونه در آن است یهانتیز و یادر او  ی مقدرههانعمت از اوو مقصود  که دنیا گمان مکن و چنین انگارد

 (21ص  ،8مائده آسمانی، ج )  "...ظاهر صنع اویند و م مصنوع حقنداشیاء  این
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به او مبندید و از پروردگار خود دل  هستی آراسته صورتبه ی استو نیست دنیا نمایشی است بی حقیقت "

و  نماید بکه به صورت آ سرابی است که مثل دنیا مثل ی میگویمراستبه کنندگان،فلتغباشید از و م مگسلید

  نصیب مانند. "و بی بهرهبی به او رسند و چون جهد بلیغ نمایند در طلبش ان عطشصاحب

 (321 – 328 صص مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 پنهان کردن -پوشاندن ستر: 

 علم به حقایق اشیاء -و سبب  علت حکمت:

  " کشاند. هر بعیدی را به مقر قرب جذب نماید و هر غریبی را به وطن ی است جذاب،جوهر" حکمت  

 (381ص  ،2 ج ،آیات) 

هو  الهی را ذوق نموده بودند محّبت اگر عباد رشحی از " 
ّ
ناله  هاکوهبلکه در  گرفتندینممقر  هاتیبدر  الل

 اگر ،شودیم اّمارهنفس  یعنی به آنچه سبب حفظ اندشدهاین است که کل مشغول به حکمت  نمودندیم

همحّبت ی از کأساقطره
ّ
  " .سوختندیمالبته صد هزار حکمت را به نار  دندیآشامیم الل

 (51ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ( )385ص ، 3امر و خلق، ج ) 

انی. این قوتی ربّ  کلمۀو  تعلق به خیر عموم دارد آن حکمت الهی است که به تمامه امری " حکمت الهی:

جدید  و خلق جدید کندو ت ایجاد نماید موجده است و قّوۀبدیل کلی دهد و ت است که عالم وجود را تغییر

 (51ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ( )35، ش 2منتخبات مکاتیب، ج )  "نماید...

هحضرت بهاء والم الهی از انسان:حکمت مستور بودن ع
ّ
 :قوله تعالی فرمایندمی الل

ن " 
ُ

  از انیاح عیجم در مقّدسه طاهره هیواع أذ
ّ

ه ِاّنا مبارکه کلمۀ اشطار کل
ّ
 .دینمایم اصغاء راجعون هیال انو ا ِلل

ه لعمر. هست و بوده مستور رجوع و موتاسرار 
ّ
 بعضی و شوند هالک حزن و خوف از بعضی شود، ظاهر اگر الل

  حّق  از آنی هر در که گردند مسرور یشأن به
ّ

 (117ص  ،1آیات الهی، ج )  " .ندینما طلب را موت جالله جل

 آشکار واضح و جلوه:

 هاوجدان -عقول -هاقلب :دهئأف 

 ( 363 ص، 2)آیات الهی، ج  " .الهی" قلب عرش است از برای استوای حب  قلب:

روح  ۀقوّ معرفت حق به او عطا شده. اگر  و امکانالهی است  و علمحب  خزینۀقلب آن حقیقت انسانیه ایست که 

  الهامات آسمانی گردد و مرکزرحمانی غلبه بر نفس انسانی نماید قلب روحانی 
ّ

انی در هوای نفس و تارتیره واال

 ش نماید." خامو و هویبماند و " شمع دل " را به بادهای " مخالف نفس 
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روح و نفس بر سر تصاحب قلب است. هر یک سعی در  و ستیزالواقع میدان جدال حیات روحانی انسان فی

ت شود و ضالل و غفلت و هوس و هویاگر نفس بر قلب غلبه نماید، قلب مرکز شهوات دنیوی  کنندمیمالکیت او 

را  قلب ور قلب تبدیل به نفس رحمانی کند بماند. ولی اگر روح قلب را تصاحب نماید نفس را د و سرد و تاریک

 " " الهی آشکار گردد.سّر  الهی روشن شود و " و معرفت" نماید که در آن مصباح عشق مشکاتی"

 (26 فقرۀرجوع شود به ()18 – 16، ص 2)کنز اسرار، ج  

هشاءان انیهاد" ای 
ّ
دس مه فانیه مقظلم نفوستا قلب از  فجر سرمدی مهتدی شده و ظهور به انوار صبح ازلی الل

 کل رآت حاکیه.و م تامه کلمۀو  چه که اوست کتاب جامعه آن را در او مکتوب بینیو اسرار علوم و جمیع  شود

 (318 ص مجموعه الواح چاپ مصر،)  تعملون." إن أنتم شیء احصینا کتابا

 فهمیدن –درک کردن  :ادراک
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  (04)ای بنده من

 *دل را از غّل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام 
 

 معانی کلمات:

 انسان –مخلوق  -آفریده بنده:

  
 

 حقد –یانت و خ ئیدورو -بغض -کینه  :غل

 ناراحت شود دیگران شخص از موفقیت یا خوشبختی شودیمحالتی که سبب  -حسادت :حسد 

ه’حضرت بها
ّ
نبون کما تجت إجتنبوا منهما یحرق الکبد لغیظو ا الجسدیأکل  قل الحسد " :ندیفرمایم الل

 (221ص مجموعه الواح چاپ مصر، _  طب لوح مبارک) " من األسد.

ت ریشه که است سمی چون حسادت" : األحلی قوله فرمایندمی عبدالبهاء حضرت " .دینمایم فاسد را محب 

 (16 ص فضائل اخالق، – مبارک شفاهی فرمایشات از) 

 فرمایند:می و نیز

هالی  أقبلوا کم من نفوس " 
ّ
  فی خلواو د الل

ّ
ه ةکلمظل

ّ
م عندما ث سخر یوطیی اآلفاق کیهوذا األ فشتهروا و ا الل

و  من الحب رتدواو ا الی اإلنکار جعوا من اإلقرارو ر ت أقدامهم عن الصراطظل ظم اإلفتتانو ع اإلمتحان اشتد

 منه األرکان. الذی یتزعزع حانمتقوة اإل فظهرت الی أشد النفاق لوفاقا

عواطفه علی پطرس  أن المسیح زادت فظن یدعو الی المسیح و الحواریین عظماکان  یهوذا األسخر یوطیإن 

 التخصیص لپطرس و فأثر هذا الخطاب کنیستی علی هذا الصخرة ابنی پطرس و أنت قال له لما الحواری و

 
 
  أورثتأثیرا

 
هذا  و غض بعد ما أحبو اب کر بعد ما أقرو ان أقبل بعد ما أعرض ألجل هذا و فی قلب یهوذا حسدا

ظهور ل ألنه هو السبب ولکن ال بأس فی هذا العظیم عن الصراط هو أعظم سبب إلرتداد البشر الذی الحسد عاقبة

  النور المبین. " علی حّب  الراسیات کالجبالة الراسخة الثابت قیام النفوس ثبوت اآلخرین و

 (171 – 151ص ص ،1ج  ،حضرت عبدالبهاء مکاتیب از منتخباتی) 

 محروم وقف خویشو م ، خود را از مقامدهندیمی نشان ابندهنسبت به  آنرا و امثال و حسدکسانی که حقد  ..."

را که ارزش آن کنندیمخود ثابت  و افعالاز مقام خود، چه که آنها نه تنها با اعمال  نه شخص دیگری را کنندیم

 که در اولین گذارندیمنکته نیز صحه  ده شوند، بلکه بر اینوانندارند که برای مقامی که برایشان مقدر شده فرا خ

 ندانوتینممسرت خداوند را نیز در پی داشته،  که ، یعنی از موفقیت همسایه خودشوندیمامتحان دچار لغزش 
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 بر قلبی پاک نازل شود. دوانتیمموهبت الهی  یقی است کهو حقتنها با چنین مسرتی قلبی  مسرور شوند

 .داردیمممنوع  شخص را از وصول به ملکوت ابهی دو حق، سازدیمفیض الهی را مسدود  فضل و ابوابحسادت 

همعاذ
ّ
این مقام تنها در صورت  محروم سازد، به او تعلق دارد حقبهنفسی را از مقامی که  دوانتینماحدی  !الل

 یطلبیا جاه رضایت در اجرای اراده الهی، یا با استفاده از امر الهی در جهت تأمین یا قصور تمایل شخصعدم 

 . با اعانتردیگینمی از خداوند جواب، و پاکاحدی به جز نفسی منقطع یا قلبی خالص  .رودیمخود از دست 

اجابت آمالش را  موفقیت و ساسا الحقیقهفیدیگر برای حصول موفقیت در امر الهی، شخص  یابندهبه 

در  منسوب به حضرت عبدالبهاء)(ترجمه)بیزاری است. طلبی در ساحت الهی موجب نفرت وجاه .گذاردیم

 (25ص  ،2شماره  ،8دکتر ادوارد گتسینگر، نجم باختر، مجلد  سؤ االت جواب

 بهشت –مکان مقدس  –حرم  –شدن یا بودن و منّزه  پاک :قدس 

، گرفت در نظر وانتیم برای عالم بعد و هم هم برای این دنیا معنای ورود در بهشت معنوی را ورود به بهشت:

هحضرت بهاء و ارادهمیل  چه که
ّ
س و نفو ی از عالم باال شودانهییآ عالم ادنی اینست که در این دور نورانی الل

 (161 ، ص2ج کنز اسرار، ) چون فرشتگان آسمان گردند. و صفات و روحانیدر لطافت  مؤمنه

 (مؤنث: احدی –آحاد  جمع:) یک -از اسماء الهی است -یکتا حد:ا 

 سفره –فرش  –گستردنی  بساط:

 ناز بیا و بابه آهستگی  بخرام: 
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  (24)ای دوستان من

 یعنی*  بود خواهد و بوده او خلق در او رضای و دینمائ مشی دوست رضای لیسب در
 رضای و دیننما تصّرف او اموال در و نشود وارد او تیب در خود دوست رضایبی دوست

 *  نشمارد مقّدم امری چیه در را خود و ندهد حیترج او رضای بر را خود
 االفکار * اولی ای ذلک فی واتفّکر ف

 

 معانی کلمات:

 ی.و اخالقو مطالب روحانی عمومی  همراه با نصائح نفوس مؤمنه همۀ آن و امثال ای دوستان من ای دوست:

 (9 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

 پسند -قبول  -راضی شدن :رضا   طریق -راه سبیل:

ستخداوند در عهدی که روز  :ضای خلقو ر  رضای حق
َ
ل
َ
 تکلم نمود به سه کلمه طیبهاز نوع بشر گرفت  ا

جز این  اساس چیزیو آن  است خداوند بهایمان  و اساس اساس ادیان در واقع سه اصلو آن  که آن سه کلمه

هحضرت بهاء ...رجیح ندهیم و ت اختیار نکنیم ی خود را بر آن رضای الهیرأنیست که 
ّ
 رمز " رضای الهی " را الل

 مهم مرد در فارسی خلق " " از کلمه .گذارندیمدوستان  ادت را در دستکلید باب سع دانسته او " " خلق رضای

 و حضرت گرددیممفهوم  آنچه آفرینش خداوند ست مجموعه یعنی " خلق " و هم شودیممستفاد  وده ملتو ت

هولی امر 
ّ
 تنهاکلمه خلق را نه  حال اگر مفهوم .اندفرموده ترجمهدر انگلیسی  Creatures این کلمه را به الل

بشری  که با دانش شودیم از این آیه مستفاد عمیقتری معنای وسیعتر و آفرینش خداوند بدانیم بلکه انسان،

یعنی  نیز مطابقت دارد کندیمحفظ محیط زیست بسیار تأکید  و را با طبیعت که اهمیت هماهنگی انسان امروز

نیز  دماو که مر  در رضای تمامی آفرینش بلکه نه تنها بایستی رضای خدا را در رضای مردم جستجو نماید انسان

ح شخصی ترجی منافع مصالح عمومی را بر آمال و و منافع و مراتب مراحل و در جمیع بکوشند ی از آن هستندئجز 

 (561 – 561 ، ص2کنز اسرار، ج )  دهد.

ط روابکه با او  دوست خود منزل بهچون انسان  در ابتدا دستور عدم ورود به منزل دوست بدون اجازه اوست،

اجازه داخل نخواهد بی اولی قیطر بهدیگران  منزل به بدیهی است که بدون اجازه او وارد نشود صمیمی دارد

یستی او بکسی را غیر دانند  شده که احبا نباید عمومیه جمال مبارک به کثرت وارد از طرف دیگر در تعالیم شد.
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ت به نسب پس این حکم اگر چه اعتدال رفتار نمایند رأفت و و محّبت در نهایتو اغیار  رو یا و دشمنبا دوست 

 .گرددیمشامل حال همه  عمالا دوست صادر شده ولی 

 اموال بهاحترام  حفظ و رواج امانت و که آن نیز باعث عدم تصرف در اموال دوست بدون اجازه اوست مرحله دوم

و ان بین دوست مطلوبروابط نامأنوس و نااز بسیاری دستور باعث جلوگیری  در عین حال این هر دو نفوس است

 خواهد بود.و اغیار  حتی بین یار ط اجتماعیهروابدر  لطافت معیار حفظ نزاکت و اقوام است و و رانیا

رضای  خواهش و اینکه انسان میل وو آن  افتادگی است مدارا و و و گذشتفروتنی  درس تواضع و مرحله سوم

رضای دوست ترجیح ندهد. اگر این دستور مبارک توسط نیمی از مردم اجرا گردد  تمایل و و خواهشبر  خود را

 فردوس اعلی شود. گذشتن نهیآئ ادنی و عالم نفاق از جهان برافتد ی وو دشمنالق و ط اختالف و و ستیزجنگ 

 تیم کار آسانی نیسرضای دوستان ترجیح نده که رضای خود را بر رسیدن به این مرحله و یا اقالا از رضای خود 

در خارج  و چهچه در داخل  المللیط بینروابتا  ملی اجتماع محلی و و از واحد خانواده به زندگی روزمره و چون

سالم  ح وی صلهاهیپایکی از  بده اگر این حکم در بین خلق رواج یاک میکنیممالحظه  نظر کنیم یبهائاز جامعه 

 آید. وجودبه و روحانیپایه اولیه مشورت صحیح  و استوار گردد آسایش و و آرامش

یعنی خود را باالتر و بهتر از  چهارم آنست که انسان خود را در هیچ امری بر دیگری مقدم نشمارد و مرحلهمرتبه 

ی آن است فروش"تفاخر" است. فخر  صفت این صفت نقطه مقابل و در امور از دیگران پیشی نجوید دیگران نبیند

ی و به آن افتخار نماید یعن افکار بقیه داند و و رفتار افکار خود را بهتر از اعمال و و رفتار و اعمال راخود  که انسان

اشاره  "اصلی این "حالت در واقع به ریشه ""نشمرد با استفاده از کلمه تری طلبد. جمال مبارکو بر  بفروشد فخر

 یعنی انسان انددادهمورد خطاب قرار  انسان است و وجدان و روانفکر  ۀی را که مرحلامرحلهیعنی  اندفرموده

و  افکار و ما از خواستها اعمال همۀ ۀمیدانیم که ریش در باطن خود نباید خود را در هیچ امری مقدم نشمارد

 ردیگیمنظرهای باطنی سرچشمه نقطه و قایدع
ٌ
 وجدانا

ٌ
 و روح. حال اگر خود را باطنا

ٌ
نفسی مقدم  هیچ بر ا

چون وقتی دیگری را  رضای او ترجیح ندهیم که رضای خود را بر مرحله سوم بسیار آسانستاجرای  نشماریم

جرای حکم ا برسیم چون به این درجه میریپذیمنیز  او را خواهش میل و رضا و البد برتر و بهتر از خود دانستیم

اطاعت  و دلبه جان  راو آن  دخول در منزل او دیگر مشکلی نخواهد بودو عدم  دوست عدم تصرف در اموال

 (569 – 561 ص، ص2کنز اسرار، ج )  یم کرد.وانت

 قدم برداشتن -راه رفتن مشی:

 مخلوق -مردم خلق: 

 (جمع: بیوت)منزل  -مسکن –خانه  :بیت

  تصاحب –در اختیار گرفتن چیزی  :تصرف 
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 برتری دادن چیزی یا کسی بر دیگری :ترجیح

 ترمهم –دارای اولویت  مقدم: 

ر ف 
ّ

 پس فکر کنید :واتفک

 در آن :فی ذلک 

 ای صاحبان فکرها :یا اولی األفکار

هچه حضرت بهاء بسیار مهم است آخر این فقره جمله عربی
ّ
أکید ت فقط در آخر بعضی از فقرات کلمات مکنونه الل

ردر 
ّ
ر و تاهل  فرموده تفک

ّ
بشری  که نفوس است انتهای این فقره یکی از آن موارد و اندساختهعقل را مخاطب تفک

ر دقت ودانش را به فکر و و اهل
ّ
ر ف" فرماینددر مضامین این فقره دعوت می تفک

ّ
" فکاریا اولی األ وا فی ذلکتفک

ردر این باره  پس ای صاحبان افکار) مضمون آنکه
ّ
 (56 ، ص2کنز اسرار، ج )  .(دینمائ تفک
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  (24)یعرش قیای رف

 بیع و نشنوی تا مگو بد یعنی*  اریبرم لیعو  و مکن لیذل را خود و نیمب بد و مشنو بد
*  دینگشا هچهر  توذّلت  تا مپسند نفسیذّلت  و دیننما بزرگ تو بیع تا مدان بزرگ را مردم
 آنی از اقّل  که خود عمر امیّ ا درمنّزه  خاطر و مقّدس صدر و طاهر قلب و پاک دل با پس

 در و شوی راجع معانی فردوس به فانی جسد نیا از فراغت به تا باش فارغ محسوبست
 * یابی مقّر  باقی ملکوت

 

 کلمات:معانی 

 در آن وارد شده است. الهی به اهل ایمان آمیزنصیحت و مطالبمثبت  که مراتب خطاباتی ی رفیق عرشی:ا

 (55 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

در مقامی  بهاییو در معارف  مقام الهی است و منظور جایگاه خدا در معارف اسالمی -تخت شاهی :عرش

ه"امر  و در مقامی است "الهّیههیکل مقدس مظاهر "
ّ
 است. و"نفس ظهور" "الل

 فغان و فریاد –زاری  گریه و :عویل  یرو حق ضعیف ذلیل:

 ضمیر –نفس  –قلب  خاطر: جمع: صدور –سینه  :صدر

 نیازبی –آسوده  :فارغ    یک لحظه آن: 

 یسفراد جمع: -بهشت –بوستان  –باغ  :فردوس

هطبق بیان حضرت بهاء و مدینه وانفردوس، رض
ّ
در  جمال مبارک الهی است. و ظهوردین  در ایقان مبارک الل

  "راجع گشته. انی استربّ که یمین عرش  فردوس اعظمعّز  مقر به" فرمایند:می لوح نصیر

 (12 ، ص2کنز اسرار، ج ( )443ص  اسراراآلثار،) 

 و حیات راحتی در این دنیا یعنی دو آرزوی قدیم نوع بشر رسیدن به شرط رمز و ورود در بهشت معنوی:

 ط این است که:ئشراو آن  دینمایم و بیانتشریح  در عالم بعد را جاودانی

 تا بد نشنویم. بد نگوئیم
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 تا عیب خودمان بزرگ جلوه ننماید. و عیب مردم را بزرگ ندانیم

ت 
ّ
 بیچارگی ما، چهره نگشاید. تا افتادگی و پسندیمو ن کس را نخواهیمبیچارگی هیچ وو ذل

 زندگی "و صدر مقدس و خاطر منزهطاهر  و قلببا دل پاک " آنوقت رایط عمل نماییمو ش اگر به این صفات

سکن خواهیم داشت. معنای و م و در ملکوت باقی محل در بهشت معانی وارد شده روزه دنیا را سپری نمودهدو

راده حضرت ا چه که میل و در نظر گرفت وانتیمبری عالم بعد  و هم این دنیادر بهشت معنوی را هم برای  ورود

هبهاء
ّ
و ت نیو روحادر لطافت  مؤمنهو نفوس  از عالم باال شودای هنیآئ عالم ادنی در این دور نورانی اینست که الل

در همین  حقیقت در مبارکه عامل شوند فقرۀط این ئچون فرشتگان آسمان گردند...پس نفوسی که به شرا صفا

بعد  ابهی به جنت برای ورود شانو راه و بهشتی گردد حیاتی ملکوتی شانو حیات که آسمان یابندئحکم مال دنیا

و  دهپسندی و اخالق طیشرا بهکه انسان اگر  داردیمبیان  صراحتبهرانی شود ...یعنی و نواز صعود ارواح آماده 

و  سکنو م جایش در بهشت برین برای افراد بشر زندگی نمایدخیر  و نّیت بینیو خوش پوشیچشمبه صفات 

 (515 – 511 ص، ص2کنز اسرار، ج )  ملکوت جاودانی است. نزلشم

 و قدرتعظمت  –سلطنت عظمی  -سلطنت :ملکوت

صائص عالم و خ از شئون و مقدس عالم الهی است که محیط بر عالم ملک ملکوت در علوم الهی و در فلسفه، 

 چهار عالم وجود دارد: فلسفه اولی در اصطالح -است الهّیهعالم خاص هر یک از مظاهر مقدسه  -ملکی است 

هم خارج از و آن که عالم صفات الهی است دوم عالم جبروت -که عالم ذات اقدس الهی است اول عالم الهوت

 که عالم طبیعت وتعالم ناس مظهر کلی الهی، چهارم و عالم که عالم مثال است عالم ملکوت سوم فهم بشری،

اولی و مقام اول،  رتبۀملکوت در  " مقصود از فرمایند:می حضرت عبدالبهاء حسوس.و م هان مشهودو ج است

مثالی از آن  است و زمینآنچه در آسمان  اسوت،و ن مابین جبروت عالم مثال است و در مقام آخر منظر اکبر بوده

 (نوزده هزار لغت( )141ص  ،2رحیق مختوم، ج ) "...در آن موجود 

 غیب ابدی عالم –ملکوت بقای الهی  :ملکوت باقی

  



541 

 

 



545 

 

  (22)وای وای ای عاشقان هوای نفسانی 

 اجدس*  دیابسته محکم دل یطانیش الیخ به و دیاگذشته برق چون روحانی معشوق از
 َنَفس نه*  دیاگذارده گل را آن نام و دیخار  ناظر و دیاگذاشته حّق  را آن اسم و دیالیخ

  حبوبرام مشفقه حینصا*  دیوز  قلوبتان اضیر  از انقطاعی مینس نه و برآمد شما از فارغی
 زار سبزه در بهآئم چون و دیانموده محو دل صفحه از و دیاداده باد به

 * دینمائیم شیّ تع امل و شهوت 
 

 معانی کلمات:

 سجده کننده ساجد:

 نیازبی -آسوده فارغ:  تماشاچی -بیننده ناظر: 

 وجه به خدا در جمیع احوالو ت گسستن از خلق انقطاع: 

هماسوی از نفس انقطاع انقطاع، از " مقصود فرمایند:در لوح هادی می جمالقدم
ّ
 قامیم به ارتقاء یعنی است، الل

 حّب  یعنی. ننماید منع حّق  از را او است مشهود ارض و سماوات مابین در آنچه ازاشیاء  از شیئی هیچ که جوید

  چنانچه ننماید، محجوب او ذکر به اشتغال و الهی حّب  از را او آن، به اشتغال و شیء
ا
 شودمی مالحظه مشهودا

شجرۀ  ماراث و باقیه نعیم از و جسته باطله اسباب به تشّبث و فانیه زخارف به تمّسک الیوم ناس، از اکثری که

ه یال توّجه بلکه بود، نخواهد و نبوده اموال اتالف و اسراف انقطاع، از مقصود باری... اندگشته محروم مبارکه
ّ
 الل

 و مبدأ و انقطاع اوست گردد، مشهود و ظاهر شیء هر از و شود حاصل ِقسم هر به رتبه این و بوده او به توّسل و

 (26، ص 4مائده آسمانی، ج )  آن. " منتهای

 فرمایند قوله االحلی:میچنانچه جمالقدم  به تعبیری" مظهر امر الهی" است. گل:

س مقدار. پبی جمال نزدش جوهر" ای بلبالن فانی در گلزار باقی گلی شکفته که همه گلها نزدش چون خار و 

 از گل و که شاید به بوستان وصال در آیید و از تن بکوشید بنوشید روانو از  دیسروش بهاز جان بخروشید و از دل 

  و از این نسیم خوش صبای معنوی غافل نشوید ..." حصه برید زوالبیو از لقای  مثال ببوئیدبی

 (99ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ()41، ص 5آیات، ج ) 
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  از بین رفتن :محو  ( روضه مفرد:) _ گلزارها هاباغ :ریاض

 (مهیه بهمفرد: ) -اتوانحی -چهار پایان ئم:بها

 آرزو -امید أمل: 

 ذیل به لذائو م خواهش نفسانی شهوت:

 رکت و زندگی جسمانی کردنو ح تغذیه :تعیش 
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  (24)قیای برادران طر

 در جمال ِصْرف ؟دیامانده دور اری حضرت قرب از و دیاگشته غافل نگار ذکر از چرا
*  دیاگشته مشغول جدال به خود یهوا به شما و مستوی جالل عرش بر مثالیب سرادق

  عیجم از و دیاشده مبتلی زکام به کّل  و هبوب در جود نسائم و وزدیم قدس حیروا
  و أعقابکم علی مشونی هم نیاّلذ علی و شما بر حسرت زهی*  دیامانده محروم

 * مّرونی هم أقدامکم أثر علی
 

 معانی کلمات:

 (9 ، ص2کنز اسرار، ج )  در سراسر عالم. عرفان و اهل صوفو ت اهل سلوک :ای برادران طریق

ا طلوع شمس حقیقت ر  باراتی کاماٌل عرفانیو ع صطالحاتو ا مبارکه نیز در کمال وضوح با کلمات فقرۀدر این 

با که  اندداشته و درین حال بیان انددادهشهادت  "عرش جاللبر " "صرف جمالو به ظهور " اعالن فرموده

 اندگشتههمه از این نعمت محروم  صبح حقیقت،ئم وجود وزیدن نسا و با استوای جمال قدم بر عرش ظهور وجود

هدر این فقره حضرت بهاء .اندشدهمبتال  زکام بهچه که 
ّ
ی هافرقه ینو سالکیعنی عرفا  بخصوص اهل طریقت الل

 غفلت و مراتب " برادران طریق " نامیده براساس اصطالحات عرفا آنانرا متعدد تصوف را مورد خطاب قرار داده

  فرمایند.ال الهی که بر عرش جالل مستوی است ذکر میآنان را از توجه به ظهور جم

 (61 – 19 ص، ص2)کنز اسرار، ج  

 معشوق زیبا روی :نگار  ی حق گفتنو ثناحمد  -یاد کردن :ذکر

 دارای سابقه طوالنی در ادبیات عرفان شرق است. مبارکه وارد شده فقرۀهر یک از کلماتی که در این  ذکر نگار:

 عالم دارد و غربفرق عرفانی در شرق  همۀبین  که مقامی مخصوص وارد شده " ذکر " اصطالحدر ابتدای فقره 

ه نیز در اشعار عرفای اسالمی ب مقام محبوب عالمیان برای اشاره به " نگار " تخاب کلمهنو ا "ذکر نگار " رکیبو ت

 ت نیستو آخراین دنیا  اداشو پ اجر عرفای حقیقی از طرف دیگر میدانیم که آرزوی قلبی تکرار آمده است.

 و به همین علت است دانندیمیبایی او و ز جمال و مشاهده کمال را در نزدیکی به خداونددرجۀ  منتهی آنها بلکه

یکه اهل تصوف زیبایی ظاهری را یک 
ّ
یاز  تجل

ّ
تایش و س و در اشعار خود آن را مدح ندیستایمات جمال ابهی تجل

 (61 ص، 2کنز اسرار، ج )  .کنندیم
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 نزدیکی :قرب   خبربی – توجهبی -سهل انگار :غافل

 سریر سلطنت -تخت شاهی عرش:   خیمه بزرگ -سراپرده :سرادق

 حسن صورت یا سیرت -خوبی –زیبایی  جمال:   عظمت قدر و مقام -بزرگی جالل:

فرمایند چرا از نزدیکی می عرفا را به اصطالحات خودشان مخاطب ساخته جمال مبارک :و جمالجالل 

 نیا دا گشته است.و هویرسی جالل ظاهر بر ک و جمالزیبایی  جوهردر حالی که  دیاماندهحضرت دوست دور 

ن را نعت بیاو ص زیبایی کالمجنبۀ در این آیه مبارکه فقط  نکته مسلم است که نزول دو کلمه جمال وجالل

هل بدین نحو که ا ل دو اصطالح بسیار مهم در عالم عرفان استالو ج جمال بلکه این دو مفهوم یعنی رساندینم

ی عرفان شرق
ّ
ی یکی :دانندیم صفات خداوندی را در این عالم از دو طریق تجل

ّ
که ظهور آن به  جمالی تجل

 دیگر .شودیمآن آشکار  و امثال یباییو ز ، کرم، بخشش، لطف، عطوفتمحّبت فضل، الهی مثل و اسماءصفات 

ی
ّ
 بروت است.و ج قدرت، سطوت، عدالت، قهر، عظمت چون الهّیه و اسماءصفات  که گویای جاللی است تجل

 (65 – 61 ص، ص2کنز اسرار، ج ) 

 بویهای خوش روائح:  جالس –برقرار  :مستوی

 مفرد: نسیم –بادهای خوش مالیم  :ئمنسا شدنو منّزه پاک  قدس:

 وزش -وزیدن هبوب: سخاء –بخشش  -کرم :جود 

وشترین نسیم و خ نفحات عطر زیبایی است برای درک این نکته که اگر بهترین بینهایت تشبیه ابتالی به زکام:

ز آن ا مبتال شده باشد کام بینیو ز  شخصی که به سرماخوردگی شدید بوزد وستان بهاریو ب روح بخش در باغ

وستان محروم و ب باغ راوتو ط زیبایی ، مثل کوری که از مشاهدهبردینمخوش گلزار نصیبی  و بویهمه عطر 

که این حالت زکام نوع بشر را به سختی مبتال نموده  مینیبیمبشر امروز نگاه کنیم  وضع بهچون  حال است.

  است.

عرش  نیز صرف جمال بر معنای ظاهر ظاهر به هزاره سوم میالدی و شروعچنانکه امروز در اواخر قرن بیستم 

ار امروز به یک نوع دیگر آشک در عالم روحانی مستور بود که در کلمات مکنونهای هطفو ن جالل مستوی شده است

ی خداوند یعن انی، در نهایت جمال بر عرش جالل برکوهربّ  امر عروس زیبای الهی، بناهای مرکز یعنی شده است

 است اهل عالم درساری  سفینه اوامر الهی جاری و انی وربّ  وجود اینکه کشتی هدایت و با شده است کرمل بنا

  طن به جدال مشغولند.و باو در ظاهر  مبتال زکام به و جنوب و شمال و غربشرق 

 (62 – 65 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

 شودیمهنگام نکوهش گفته  -چه بیهوده –چه بد  زهی: 
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 فرزندان -بازماندگان أعقاب: 

 قدم برمیدارند -روندیمراه  :یمشون هم

 شماجای پاهای  أثر أقدامکم: 

 هاآن –ایشان  هم: 

 گذرندیم – کنندیمعبور  ون:یمّر  

 هستند خطاب مورد جمال مبارک زمانو هم بغداد دوره مردم تنها نه که رساندیم ...فقره آخر در عربی جمله

و  دباشنیم خطاب مورد برمیدارند قدم غافله نفوس همان اقدام و بر اثر پویا راه همان در که کسانی همۀ بلکه

 عهشری به راو نفوس  بلرزاند داده تکان را و عالم برسد الهی میقات که زمان آن تا داشت خواهد ادامه وضع این

 (62 ، ص2کنز اسرار، ج ) . نماید راهنمایی الهّیه
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  (24)ای پسران آمال

 * دینداز یب بدن از تکّبر ثوب و دیآر بر  تن از را غرور جامه
 

 معانی کلمات:

ا ر  و خود های نفسانی مستغرقندو آرزومادی  و عوالم و هوی خطاب به نفوسی که در غفلت ای پسران آمال:

 (51 ، ص2کنز اسرار، ج )  .اندساختهحضرت دوست محروم  و لقایاز قرب 

 (أمل مفرد:) -آرزوها :آمال 

می مبتالی غکس  هر داو گ سلطان نیست و آرزوبی آمال  نفسی " قوله اآلحلی: فرمایندحضرت عبدالبهاء می

 محنت و مالل نه من دون و هیچ آرزوئی آرزو نیستبی دلی نگری قتیحق بهچار مشکلی، چون و د است

 دل بجهان الهی بندند مگر نفوسیکه سرت بالو م انع سرورو م است و وبالسبب زحمت  پس هر گونه آمالی

 آزاد." هایت ابتال،در ن و ندشاد در عین بال، آن نفوس مسرت وجدانی حاصل نمایند سرور روحانی یابند

 (32 ص، 2اآلثار، ج بدایع) 

خالصه بیان  ؟شودینم و بعضی شودیمدر عالم مجری  یکی از حضار سئوال نمود که چرا آمال بعضی 

 این بود که: جوابدر ( حضرت عبدالبهاء) مبارک

 ّماا جاذب تائید است تدبیرنّیت خیر و حسن  الوهو ع ابدییمتحقق  " آنچه با تقدیرات موافقت نماید

ز و هرگ حمت باشدو ز باید در حسرت لذا همیشه مافوق دارد ی برسدادرجهانسان بهر  آمال انسان پایانی ندارد

 نه از حصول مسرور گردد و فارغ قلب انسان که با وجود کوشش در امور وکلو ت یسع بهمگر  راحت نیابد

 ایمان حاصل شود."  قّوۀو این مقام ب ،محزون ه از فقدان آنو ن روتی مغرور شودو ث شأن

 (33 ص، 2مائده آسمانی، ج ) 

 لباس جامه: 

 و جمال و غیرهمثل ثروت و مقام  انیهو ف عرضیهئون افتخار به ش :غرور

هحضرت بهاء
ّ
مع ج نه در حسنه بوده و اخالققل و ع حکمت انسان در فخر ... " قوله تعالی: فرمایندمی الل

فان بلکه عر  دنیا نبوده اسبابزینت انسان ب ای اهل بها ،و راجعو با کل از تراب مخلوق غرور و و کبرزخارف 

 (15ص  ،2ج  ،لی ئال)  "...آداب بوده  نایع وو ص لومو ع إعزازهعّز  حق
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 گناهبی پاک دامن، بدون عیب، طاهر الثوب: -(وابثجامه )جمع: ثیاب، ا -لباس :ثوب

 ردنکشیو گ خودبینی :تکبر 

در این دور نورانی چنین است که نباید  الهّیهتعالیم  ای محترمه " قوله اللطیف: فرمایندحضرت عبدالبهاء می

ر باید به جمیع نفوس به نظر احترام نظ بلکه من دانم که تو ندانی و نسبت داد نفوس را توهین نمود و به جهالت

حقیقت  تا تحری ئلی چند در میان استکه بیایید مسا نمود تحری حقیقت مکالمه طرز به لتو دالو در بیان  کرد

 کبر گردداین فکر سبب ت نباید خویش را دانا و دیگران را نادان شمرد مبلغ چسان است، بینیم چگونه وو ب نماییم

صحبت  وعشو خ ضوعو خ مهربانی تینها بهدیگران  و با امتیازی درخود نبیند بلکه باید کبر سبب عدم تأثر،و ت

 (492 - 495ص ، ص3امر و خلق، ج )  "تربیت شود. و سبب این نوع بیان تأثیر کند بدارد
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 :است نیا شده ثبت خفی قلم از یاقوتی لوح در که قدس اسطر از مّی س سطر در

 (24ای برادران )

*  دیمدار  ننگذّلت  از و دیمنمائ افتخار عّزتب دیبردار  دل ایدن از و دینمائ مدارا گریکدی با
 * میفرما راجع خاک به البّته و نمودم خلق تراب از را کّل  که جمالم به قسم

 

 :کلماتی معان

  به اهل ایمان در آن وارد شده است. الهی آمیزو نصیحت خطاباتی که مراتب مثبت ی برادران:ا

 (55 ، ص2کنز اسرار، ج ) 

 الواح ملکوت است که از قلم اعلی این فرمایند:حضرت عبدالبهاء می: لوح یاقوتی، لوح پنجم از فردوس

 یهغیب ئنبلکه در خزا چنین الواحی از عالم ملکوت در عالم ناسوت نازل نگشته مرقوم است در لوح محفوظ،

 (نوزده هزار لغت( )2مائده آسمانی، ج )  محفوظ و مصون است.

 الطفت نمودنو م مالیمت :مدارا

 ارجمندی و احترام -قوت و غلبه :عّزت

ت
ّ

 یر شدنو حقضعیف  :ذل

و  امر موهومیست بزرگواری در عالم عنصری واری حقیقی در جهان الهیو بزرگ عّزت ای طالب هواالبهی "

 و حال یاریستو شهروکت و ش هانبانیستو ج سلطنت این جهان عّزتنهایت مراتب  چه صور مذمومیت

 آلمبی لالو ظ اساس استبی انعکاس و وجدانروح بی قشو ن جانستبی جسم نگری قتیحق بهآنکه چون 

محصور در شئون  قدیمه و عّزت پس بزرگی خلب است نه سحاب نمایش است نه آب سرابست نه شراب

  خول درو د رحمانی
ّ

 و از این معین صافی یزدان خوض کن پایانبیی در این بحر وانتا ت کلمه الهیستظل

سریر عظمت ابدی جالس شوی  و بر ی نهیسرمد عّزتبر سر تاج و در سبیل حضرت جلیل بکوش تا  بنوش

ه و معلی عهد  لی کل من ثبتو ع لبهاء علیکو ا و از افق امکان چون صبح نورانی طلوع نمائی
ّ
 یثاقه.الل

 (521ص  ،1مکاتیب عبدالبهاء، ج )  " ع عبدالبهاء
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ههو "
ّ
الی اش زیرا نتیجه عظیمه است الیا در سبیل الهی موهبت نامتناهیو ب مصا ئب ای یار قدیم عبدالبهاء الل

و عّزت و  او رخثمره از راحت  و چهمالحظه نما که یزید چه نتیجه از سلطنت عظیمه حاصل نمود  األبد حاصل

ت  ،عّزتو آن  عاقبت آن سلطنت عین نقمت گشت شمت دنیا بردح
ّ
در حال حضرت  و همچنین کبریذل

ت اعداء  تمو ش ّب و س عنو ل که آن طعن روحی له الفداء مالحظه نما سیدالشهداء
ّ
 فک خون مطهرو س کبریو ذل

 اتو حی لطنت سرمدیهو س ابدیه بود عّزتچگونه  چه نتیجه مبارکی داشت والدو ا سیری اهلو ا لب اموالو س

نیز از رقت قلب  آن جناب ۀیوو م اگر چه گریه دلگیر مشو آن قوم ومو ل از شتم لهذا جاودان و علویت پایانبی

  ربو ض از طعن شکوهنه  است
ّ
 "عبدالبهاء عباس البهاء االبهی. ... و علیک شودیمی مرقوم ولی محض تسل

 (231ص  ،النوربشارة) 

 سرافرازی فخر کردن، نازیدن، افتخار:

هحضرت بهاء
ّ
نه در جمع  حسنه بوده و اخالققل و ع حکمت انسان در فخر...  " قوله تعالی: فرمایندمی الل

 قبلکه عرفان ح دنیا نبوده اسبابزینت انسان ب بهاءای اهل  و راجع،و با کل از تراب مخلوق غرورو  و کبرزخارف 

 (15ص  ،2ج  ، لئالی)  "...آداب بوده  نایع وو ص لومو ع إعزازهعّز 

 زمین -خاک :تراب 

ال م ، این خاکنه در خاک انسان باید در قلوب توطن کند ..." قوله تعالی: فرمایندحضرت عبدالبهاء می

دیگری از بعد موت ). قلوب است وطن حقیقیلکن  اوهام است رودیمدست همه بیرون  از کس نیستهیچ

هر چه  رودیمو به آنجا  از آنجا آمده رودیمجسد در زیر خاک ( فرمودند شودیمانسان چه  روح بهپرسید که 

 اما روح رودیم خاک به از خاک آمده جسم انسان چون رودیمبهمان جا  ی از کجا پیدا شدهنیبیم

 (552 - 555، ص 2خطابات مبارکه، ج )  "...خدامیرود  نزد به نسان از نزد خدا آمدها

 واگذار کردن -برگرداندن  :راجع
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  (24)ای پسران تراب

 سدره از و افتند هالکت به غفلت از مبادا که دیکن اخبار فقرا سحرگاهی ناله از را ایاغن
 ی *خصال به نیّ تز  لمن ئا  یفهن خصالی من الجود و الکرم*  مانند بینصبی دولت

 

 معانی کلمات:

 زمین –خاک  :تراب

ال م ، این خاکنه در خاک انسان باید در قلوب توطن کند ..." قوله تعالی: فرمایندحضرت عبدالبهاء می 

دیگری از بعد موت ). استقلوب  وطن حقیقیلکن  اوهام است رودیمدست همه بیرون  از کس نیستهیچ

هر چه  رودیمو به آنجا  از آنجا آمده رودیمجسد در زیر خاک ( فرمودند شودیمانسان چه  روح بهپرسید که 

 اما روح رودیم خاک به از خاک آمده جسم انسان چون رودیمبهمان جا  ی از کجا پیدا شدهنیبیم

 (552 - 555، ص 2خطابات مبارکه، ج )  "...خدامیرود  نزد به نسان از نزد خدا آمدها

 مفرد: غنی() -نیازانبی -ثروتمندانغنیاء: ا 

ت تیّ جمع ئتیه اگر ممدوح اریبس غنا و "...ثروت
ّ
 تهداش فاحش غنای معدوده اشخاص اگر ولکن باشد غنی مل

 یول است نیمب خسران غنی آن برای از غنا نیا نشود حاصل ثمری و اثر غنا آن از و مفتقر و محتاج نیسائر و

 منافع در خالصه نیمساک و تامیا تیترب و عیصنا و مدارس و هیّ ابتدائ مکاتب سیتأس و معارف جیترو در اگر

  اعلی اهل از و نیزم سکان نیبزرگوارتر الخلق و الحّق  عند شخص آن دینما صرف هیّ عموم
ّ
 "... محسوب نییّ عل

 (32)رساله مدنیه ص 

ه" ...از تعالیم بهاء
ّ
مواسات  ولکن و این اعظم از مساوات است. مساوات امریست مجبوری مواسات است الل

قراء بر ف فاقو ان کنند فقراء بهمواسات  خیر اختیاری است ...اغنیاء عمل بهامریست اختیاری، کمال انسان 

  نه آنکه فقراء اغنیاء را اجبار نمایند." ختیار خویشو ا لیم بهنمایند ولی 

 (295گلزار تعالیم بهایی، ص ( )211 ص، 2امر و خلق، ج ) 

هعند ذلیل هستند ولی "...فقراء هرچند در پیش خلق 
ّ
 مک به آنها خیلیو ک فقراء امانت خداوندند عزیزند الل

  اعظم به علیل بخشد." یداروئآنکه  و یا زمین تشنه را سیراب کند که انسان ماندیممثل آن  مقبول.

 (313ص  حدود و احکام،گنجینۀ  -)از خطابه مبارک  
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که از  و بهتر از همه غنی منفق است فقیر صابر است بهتر از شاکرفقیر  " فقیر صابر بهتر از غنی شاکر است اما 

 به نعمت است ولی کمال شکر و سبب آسایش نوع انسان گشته. با آنکه شکر سبب ازدیاد خالص مانده امتحان

  حتی تنفقوا مما تحبون. " البّر  لن تنالو دیفرمایمنست که اعظم مقامات، ای و مقام انفاق است انفاق

 (سوره آل عمران 92آیه  – 511ص  ،5اآلثار، ج بدایع) 

ر امور و د گنج از آستین بیفشاند گری که در امور خیریهوانمگر ت حسرت اندر حسرت است " عاقبت اهل ثروت 

  ابدیه بدرخشند." عّزتاز افق  کواکب المعهچون  آن نفوس مبارکه مبروره ثروت خویش را مبذول دارد.

 (231گلزار تعالیم بهایی، ص ) 

 قصور ورزیدن –متذکر نبودن  –از یاد بردن  :غفلت

 فنا –موت  –مرگ  هالکت:

ن و با رسدیممرش تا سه هزار سال و ع متر 41تا  که ارتفاعش شبیه سرو و و بلنددرختی است محکم  سدره:

ین درخت را و آخر اندکاشتهیمدرخت  هاجادهکنار  برای راهنمائی اعراب قدیم میگویند.درخت سلیمان نیز 

 درخت سدری است که در آسمان هفتم عقاید اسالمی در .دندینامیم که نشانه انتهای جاده بود 

 ضیا – گذردینمو از آن  شودیمین بدانجا منتهی و آخریا در اقصای بهشت واقع است که گویند علم اولین 
ا
به  اا

 (نوزده هزار لغت)  که جبرئیل از آنجا فراتر نرود. اندگفتهحّد عروج جبرئیل نیز 

 غلبه -یارائو د مال :دولت 

 و گذشتفو پوشی و عچشم –خشش و ب جود :کرم 

 سخاء –بخشش  -کرم :جود 

 :
ً

 گوارا باد هنیئا

 آراسته شد ن:تزیّ  

 (مفرد: خصلت) –صفات پسندیده من  :خصال + ی ی:خصال 
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  (24)ای ساذج هوی

 عقان و بوده محروم صیحر  الزال که رایز *  شد قانع قناعت به و گذاشت دیبا را حرص
 مقبول * و محبوب

 

 معانی کلمات:

را  و خود مستغرقند های نفسانیو آرزومادی  و عوالم و هویکه در غفلت  خطاب به نفوسی :ای ساذج هوی

 (51 ، ص2کنز اسرار، ج )  .اندساختهحضرت دوست محروم  لقای واز قرب 

 جوهر -خالص :ساذج

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
ا
رجوع شود ) مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (51 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

   ع"ع الثناء. و ةالتحي و علیکبنیاد نهد...  یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (523یاران پارسی، ص ) 

ههو"
ّ
 دل بستی و به جهان دیگر بیزار شدی و گلاز جهان آب  زیرا دل و پاک پاک جانی ای بنده یزدان الل

ا. چون پرتو ویو بینا و گ یار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند یزدان پیوستی ارانی بهو  پرستی و حق

وج و در ا خاکدان بریدی نیا بهاز تعلق  و دل رود سروش شنیدیو س نور حقیقت دیدی آفتاب درخشید

 "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و هوینفس  و با شاد باش شاد باش مهر یزدان پریدی

 (16 پارسی، ص یاران) 

 طمع –زیاده خواهی  حرص:

 که نصیب وی گردیده است. آنچه بهرضای انسان  -ی ئصرفه جو قناعت: 

 یتوانیح یکمقام یض ربوبیت استو ف باال دارد عالم بهکه تعلق  یک مقام انسانیت دو مقام است " ...در انسان

ص ئاز خصا هانیا و جفا و ظلمرص و ح هوتو ش مثاٌل غضب یوانحیجنبۀ یعنی  ناسوت دارد عالم بهکه تعلق 

لب انسانی غاجنبۀ اگر  از فضائل عالم انسانی است و عدل و سخاء و جود لم و وفاو ح علم یست. همینطوروانحی

  (91ص  ،5ج  ،خطابات مبارکه)  "...سبب علویت فطرت گردد ی مغلوب شودوانحی و اخالق گردد
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تجارت، مقصد سهولت  حتی در قناعت در هر موردی محبوب است " الجمیل:قوله فرمایندمی حضرت عبدالبهاء

  اقبت ندارد."و ع سبب پریشانی حال ره تجارتئوسیع داو ت زیرا ثروت موقت است معیشت است

 (249گلزار تعالیم بهایی، ص ) (229، ص 1مائده آسمانی، ج ) 

جمیع  مینمایممخارجات  بعضی تعارفات و دینیبیمسرگردان نماید. من اگر  و "...اسراف همیشه انسان را ملول

هامر  الحظاتو م محض اداء وظائف دینیه
ّ
 من درنهو ا در ایام بغداد معلوم خواهد شد. هاآنبعد نتائج  است الل

  ودش از هم گسسته بود داشتمو پ ی که تاراسالهکاله ولباس چند 
ا
 گرحال هم ا شدمینم قرض بهراضی  و ابدا

ع . هر چیزی برای رفگرفتمیممحلی از محالت این شهر  رزانترو ا الحظات نبود، مختصرترو م امورنظر به بعض 

 "و علت گردد. مرض بهنتهی و م سالتو ک ولی زیاده از احتیاج سبب افسردگی احتیاج است حتی خوراک،

 (221 – 224ص ، 2اآلثار، ج بدایع) 

 (14ص  ،4مکاتیب عبدالبهاء، ج )  "...ایمان  قّوۀشود مگر بقناعت حاصل  ممکن نیست که از برای اهل عالم "

 رامیو گ عزیز -عالقهمورد -دوست داشته شده محبوب:
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  (45)من زیای پسر کن

 از افن را غنا هر و پی در غنا را فقری هر*  دینبا نانیاطم غنا در و دینشا اضطراب فقر در
 غنای آن تیغا در که رایز  دیمشمار  ریحق بزرگ است نعمتی الّلهماسوی از فقر ولکن عقب

 چون( ّی الغن وه الّله و) مبارکه کلمه و مستور( الفقرآء أنتم) مقام نیا در و*  دیبگشا رخ الّلهب
  بر و شود آشکار و دایهو  و باهر و ظاهر عاشق قلب افق از صادق صبح

 * ابدی مقّر  و گردد متمّکن غنا عرش
 

 کلمات:معانی 

 شدنپریشان -غمگین شدن :اضطراب

 نیازیبی -ثروتمندی غنا: 

ت تیّ جمع ئتیه اگر ممدوح اریبس غنا و ثروت... "
ّ
 تهداش فاحش غنای معدوده اشخاص اگر ولکن باشد غنی مل

 یول است نیمب خسران غنی آن برای از غنا نیا نشود حاصل ثمری و اثر غنا آن از و مفتقر و محتاج نیسائر و

 منافع در خالصه نیمساک و تامیا تیترب و عیصنا و مدارس و هیّ ابتدائ مکاتب سیتأس و معارف جیترو در اگر

  اعلی اهل از و نیزم سکان نیبزرگوارتر الخلق و عندالحّق  شخص آن دینما صرف هیّ عموم
ّ
." .. محسوب نییّ عل

 (32ص  مدنیه رسالۀ) 

هبهاء تعالیم "...از
ّ
 مواسات ولکن مجبوری امریست مساوات. است مساوات از اعظم و این است مواسات الل

 قراءف بر فاقو ان کنند فقراء به مواسات اغنیاء... است اختیاری خیر عمل به انسان کمال اختیاری، امریست

 ." نمایند اجبار را اغنیاء فقراء آنکه نه خویش ختیارو ا لیم به ولی نمایند

 (295 ص گلزار تعالیم بهایی،( )211 ص، 2امر و خلق، ج ) 

هعند ولی هستند ذلیل خلق پیش در هرچند فقراء "... 
ّ
 یلیخ آنها به مکو ک خداوندند امانت فقراء عزیزند الل

 ." بخشد علیل به اعظم یداروئ آنکه و یا کند سیراب را تشنه زمین انسان که ماندیم آن مثل. مقبول

 (313 ص گنجینۀ حدود و احکام،) 
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 که است قمنف غنی همه از و بهتر است صابر فقیر از بهتر شاکر فقیر اما است شاکر غنی از بهتر صابر "... فقیر

 شکر لکما ولی است نعمت ازدیاد سبب شکر آنکه با. گشته انسان نوع آسایش و سبب مانده خالص امتحان از

" .تحبون مما تنفقوا حتی البّر  تنالو لن دیفرمایم که اینست مقامات، اعظم انفاق و مقام است انفاق به

 مگر است حسرت اندر حسرت ثروت اهل "... عاقبت عمران( آل سوره 92 آیه – 511 ص ،5اآلثار، ج بدایع)

 بارکهم نفوس آن. دارد مبذول را خویش ثروت مبروره امور و در بیفشاند آستین از گنج خیریه امور در که گریوانت

 (231 ص تعالیم بهایی،گلزار ) ." بدرخشند ابدیه عّزت افق از المعه کواکب چون

هماسوی آرامش خیال آسودگی و –اعتماد  :طمینانا
ّ

 آنچه که غیر از خد ا است. :الل

 پایان -نهایت :غایت  خوار و زبون -ذلیل -کوچک حقیر:

 مخفی –پنهان  –پوشیده  مستور:  ضمیر جمع مذکر مخاطب –شما  :أنتم 

 نیازبی :یالغن

هو –انتم الفقراء 
ّ
 گر.واننیاز و تبی شما فقیر و نیازمندید در حالی که خداوند هو الغنی: الل

ه ِبْسِم 
ّ
ْحَمِن  الل حیم الرَّ   ایَ  الرَّ

َ
اس   َهای  أ م   النَّ ْنت 

َ
َقَراء   أ ف 

ْ
  ال

َ
ه یِإل

ّ
هوَ  الل

ّ
وَ  الل َغنِ  ه 

ْ
َحِم  ی  ال

ْ
ه صدق (51) د  یال

ّ
قرآن . )میالعظ الل

 (فاطر ۀسور  -کریم

 واضح -روشن هویدا:   آشکار –واضح  –روشن  :باهر

 ستقر شوندهو م جای گیرنده :متمکن تخت شاهی -و مقام الهیجایگاه خدا  عرش:

 قامتو ا محل قرار -جایگاه :مقر 
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  (45)ای پسران غفلت و هوی

 در مرا ریغ حّب  چنانچه دیارانده خود از مرا دوست و دیاداده راه من خانه در مرا دشمن
 به نظر رظاه دوستان*  دینمائ اقبال شوانرض به و را دوست انیب دیبشنو *  دیاداده منزل دل

 شما الجل را شما معنوی دوست ولکن دارند و داشته دوست را گریکدی خود مصلحت
 نیچن هب*  فرموده قبول التحصی یایبال شما تیهدا مخصوص بلکه دارد و داشته دوست

 اصبع افق زا که وفا و صدق کلمه شمس نستیا*  دیبشتاب شیبکو  و دیمکن جفا دوست
 * ومیّ الق منیالمه الّله کلمة الصغاء آذانکم افتحوا*  فرموده اشراق اسماء مالک

 

 معانی کلمات:

 متذکر نبودن -از یاد بردن غفلت:

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
ا
رجوع شود ) مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (51 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

  ع"ع لثناء.و ا ةيالتح و علیکبنیاد نهد...  یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (523یاران پارسی، ص ) 

ههو"
ّ
 دل بستی و به جهان دیگر بیزار شدی گل واز جهان آب  زیرا دل و پاک پاک جانی ای بنده یزدان الل

ا. چون پرتو ویو بینا و گ یار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند یزدان پیوستی ارانی بهو  پرستی و حق

وج و در ا خاکدان بریدی نیا بهاز تعلق  و دل رود سروش شنیدیو س نور حقیقت دیدی آفتاب درخشید

 "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و هوینفس  باو  شاد باش شاد باش مهر یزدان پریدی

 (16 یاران پارسی، ص) 

 شمند از و دیزیامیب دوست ادی به پس. پژمرده زدانی ادی یب دل و است مرده روان بی بندگان، تن ای دشمن:

 .دیالودهآ آن به را جان و دیاداشته نگاه و دیاافتهی آنرا خود بخواهش که است شما یزهایچ شما دشمن. دیزیبپره
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 گمراهان ادی به را آن است، زدانی گواهی برای زبان. دیدار زهیپاک آنرا است، جانان ادی برای جان

 (531، ص 5آیات الهی، ج ) . دیاالئیم

. دیزیرهبپ دشمن از و دیزیامیب دوست ادی به پس. پژمرده زدانی ادی یب دل و است مرده روان بی بندگان، تن ای

 جان. دیاآلوده آن به را جان و دیاداشته نگاه و دیاافتهی آنرا خود بخواهش که است شما یزهایچ شما دشمن

 . دیاالئیم گمراهان ادی به را آن است، زدانی گواهی برای زبان. دیدار زهیپاک آنرا است، جانان ادی برای

 ( 531ص  ،5آیات الهی، ج ) 

 است کوین بشنود؟ که گوشی کجاست ؟ابدیب که کسی کو. است نیریش دوست سخن بندگان، ای :دوست

 ینویم به و ندیب تازه جهان تا پوشد چشم و بگذرد رهش در اوست جز چه هر از و ونددیپ دوست با امروز که کسی

 (536ص  ،5آیات الهی، ج ) . ابدی راه ندهیپا

 که سیک است کوین بشنود؟ که گوشی کجاست ؟ابدیب که کسی کو. است نیریش دوست سخن بندگان، ای

 ندهیپا ینویم به و ندیب تازه جهان تا پوشد چشم و بگذرد رهش در اوست جز چه هر از و ونددیپ دوست با امروز

 (536ص  ،5آیات الهی، ج ) . ابدی راه

ی إال أن یقربک إل ا أرادو م لغالم یحبک لنفسکو ا یحبونک ألنفسهم قل یا سلطان ... إن الذین فی حولک "

 (51 ص ،لوح مبارک سلطان ایران)  "...مقرالفضل

ف کسانی که در اطرا همانا... بگو ای سلطان }ناصرالدین شاه{  مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:) 

خودت دوست  خاطر به{ تو را جمال مبارکدر حالی که غالم } خودشان دوست دارند خاطر بهتو را  تو هستند،

 (...هدفی ندارد{ مگر اینکه تو را به مقر فضل الهی نزدیک کند } خواهدینمو هیچ چیزی  دارد

 سندو پ رضا –بهشت  باغ :وانرض    دوست داشتن :حّب 

 آفتاب -خورشید :شمس  نشدنیشماره -بیشمار :التحصی

 درستی –راستی  :صدق

د نمای چنان تزیین از صدق و راستی نه. حقیقت انسانیه را این موهبت ترروشندر جهان الهی نوری  "

عضاء ا و جمیع ارکان قلب چون شمع راستی برافروخت ۀکاشان. در که جمیع خطایای انسانی را مستور نماید

  ع "ع و الثناء و علیک  روشن و درخشنده گردید از این سراج مانند زجاج و اخالقو قوی 

 (511ص ، 2امر و خلق، ج ) 

 از  اگر نفسی از آن محروم ماند انسانی است ئلفضا اساس جمیع صدق و راستی" 
ّ

 یۀدر کلو تعالی  یترق

 ماالت قدسیه بالطبعو ک سایر صفات در نفسی رسوخ نماید این صفت مقدس و چون عوالم الهی ممنوع گردد

 (11ظهور عدل الهی، ص )  رد، کامل گردد."و ف حاصل شود
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 (مفرد: بلیه) -ختیهاو س هارنج :بالیا  بجهت -برای خاطر :ألجل

 و نفعسود  مصلحت:  مؤمن -روی آوردن :قبالا

  بدرفتاری کردن –روی برگرداندن  –نامهربانی کردن  مهری وبی جفا:

 حفظ کردن پیمان –ثبوت در دوستی  وفا: 

نشود. مالحظه  محّبت در اخالل سبب فراموشی و که طول مدت امری اعظم از وفا نیست "در عالم وجود

و  تمس و هیچ جمال مبارک را یاد نمودند که در زیر شمشیر چقدر باوفا بودند ایران آن نفوس مبارکهدر  نمایید

اآلثار، دایعب) "شأن وفا. اینست برآوردند و جانبهاءاالبهی از دل منع نکرد. در قربانگاه فریاد یا را از وفا هاآن یالئب

 (216ص ، 5ج 

 (325گلزار تعالیم بهایی، ص )  بود."و مهربان  پرورباید وفا نوع انسان عیجم به"

 روشن شدن -درخشیدن :شراقا  ( صابعجمع: ا) –انگشت  :صبعا

 (أذن )مفرد: -را گوشهایتان :آذانکم    باز کنید :إفتحوا

 حارس حافظ و –حاکم  –مسلط  المهیمن:   گوش دادن صغاء:ا 
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 (25) هیای مغروران به اموال فان

 مقر   رب غنی هرگز*  معشوق و عاشق و مطلوب و طالب انیم محکم ستیسد   غنا که دیبدان
 غنی آن الح کوستین پس*  یلیقل مگر دیایندر  میتسل و رضا نهیمد به و نشود وارد قرب

 *  نگرداند محرومش ابدی دولت از و دیننما منعش جاودانی ملکوت از غنا که
  بخشد روشنی را آسمان اهل غنی آن نور که اعظم اسم به قسم

 را * نیزم اهل شمس چنانچه
 

 معانی کلمات:

 ( 21 ، ص1کنز اسرار، ج )  اه و مقام.و ج کنتو م اهل ثروت ای مغروران به اموال فانیه:

 (مفرد: مال) -هایدارائ :موالا   خواه و متکبرخود -خوردهگول مغرور:

 نیازیبی –توانگری  –ثروتمندی  :غنا    ناپایدار –شدنی نابود  :فانیه

 طلب کننده -جوینده -خواهان طالب:    انع بین دو چیزو م ئلحا :سد

 نیازبی -ثروتمندغنی:   مورد میل و رغبت –خواسته شده  مطلوب:

ت تی  جمع ئتیه اگر ممدوح اریبس غنا و "...ثروت
 
 تهداش فاحش غنای معدوده اشخاص اگر ولکن باشد غنی مل

 یول است نیمب خسران غنی آن برای از غنا نیا نشود حاصل ثمری و اثر غنا آن از و مفتقر و محتاج نیسائر و

 منافع در خالصه نیمساک و تامیا تیترب و عیصنا و مدارس و هی  ابتدائ مکاتب سیتأس و معارف جیترو در اگر

  نیبزرگوارتر والخلق عندالحق   شخص آن دینما صرف هی  عموم
 
  اعلی اهل از و نیزم انسک

 
." .. محسوب نیی  عل

 (21 ص ،مدنیه رساله) 

هبهاء تعالیم "...از
 
 مواسات ولکن مجبوری امریست مساوات. است مساوات از اعظم و این است مواسات الل

 قراءف بر فاقو ان کنند فقراء به مواسات اغنیاء... است اختیاری خیر عمل به انسان کمال اختیاری، امریست

  ."نمایند اجبار را اغنیاء فقراء آنکه نه خویش ختیارو ا لیم به ولی نمایند

 (192 ص گلزار تعالیم بهایی،( )152 ص، 1امر و خلق، ج ) 

 



262 

 

 

 

  



261 

 

هعند ولی هستند ذلیل خلق پیش در هرچند "... فقراء  
 
 یلیخ آنها به مکو ک خداوندند امانت فقراء عزیزند الل

 ." بخشد علیل به اعظم یداروئ آنکه و یا کند سیراب را تشنه زمین انسان که ماندیم آن مثل. مقبول

 (252 ص گنجینۀ حدود و احکام، - مبارک خطابه از) 

 که است قمنف غنی همه از و بهتر است صابر فقیر از بهتر شاکر فقیر اما است شاکر غنی از بهتر صابر "...فقیر

 شکر لکما ولی است نعمت ازدیاد سبب شکر آنکه با. گشته انسان نوع آسایش و سبب مانده خالص امتحان از

" .تحبون مما تنفقوا حتی البر   تنالو لن دیفرمایم که اینست مقامات، اعظم انفاق و مقام است انفاق به

 (عمران آل سوره 91 آیه – 225 ص ،2اآلثار، ج بدایع) 

 امور در و بیفشاند آستین از گنج خیریه امور در که گریوانت مگر است حسرت اندر حسرت ثروت اهل "...عاقبت

ت افق از المعه کواکب چون مبارکه نفوس آن. دارد مبذول را خویش ثروت مبروره  ." بدرخشند ابدیه عز 

 (122 ص گلزار تعالیم بهایی،) 

یعنی همچنانکه غنی در قصر خویش  زندگانی کنند راحت بهین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر وانباید ق ..."

نسان گرسنه نماند تا جمیع نوع ا شیانه داشته باشدو آ او مزین است فقیر نیز النه ۀسفر  نواع موائدو باراحت دارد 

سعادت برای عالم بشر ممکن  قق نیابدتح ا این مسألهو ت راحت یابند. امر تعدیل معیشت بسیار مهم است

 (211ص ، 1امر و خلق، ج   نیست."

 نزدیکی :قرب   جایگاه –ر امحل استقر  :مقر

 بودن یا راضی شدن رضا:     شهر مدینه:

 غلبه همیشگی :دولت ابدی   غلبه -یارائو د مال :دولت

بعد شرحی از بدایت ) کندیمرد  زور بهولی او  دیآیمدر خانه شخصی ه که دولت ابدی ب شودیم "...چه بسیار

 هبطولی نکشید که  نمودندیمالمت و م حضرت را اذیت همان اشخاصی که در بدو امراوالد ( اسالم فرمودند که

 هبکه خدا چه احسانی  علم افتخار برافراشتند، حال هم قدر این الطاف معلوم نیست عزیز شدند اسالم اسم

فخر و  یرانیو ا ایراننام و ب دنیا افتخار نمایند و غربدر شرق  مبارک اسم بهعنقریب آن نفوس  فرموده انیرانیا

 (155 ص، 1اآلثار، ج بدایع)  انتهی" مباهات کنند.

 جلوگیری کردن -داشتنباز  :منع 

 آفتاب -خورشید شمس:
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  (25)ضار یایای اغن  

و به راحت نفس خود  دیشما * پس امانت مرا درست حفظ نمائ انیفقرا امانت منند در م
 * دیتمام نپرداز 

 

 معانی کلمات:

 (2 ، ص1کنز اسرار، ج )  اه و مقام.و ج کنتو م آن، اهل ثروت و امثالرض ای اغنیای ا رض:ا اغنیایای 

 (غنی )مفرد: –نیازان بی -ثروتمندان :غنیاا

ت تی  جمع ئتیه اگر ممدوح اریبس غنا و "...ثروت
 
 تهداش فاحش غنای معدوده اشخاص اگر ولکن باشد غنی مل

 یول است نیمب خسران غنی آن برای از غنا نیا نشود حاصل ثمری و اثر غنا آن از و مفتقر و محتاج نیسائر و

 منافع در خالصه نیمساک و تامیا تیترب و عیصنا و مدارس و هی  ابتدائ مکاتب سیتأس و معارف جیترو در اگر

  اعلی اهل از و نیزم سکان نیبزرگوارتر والخلق عندالحق   شخص آن دینما صرف هی  عموم
 
." .. محسوب نیی  عل

 (21 ص مدنیه رسالۀ) 

هبهاء تعالیم از... "
 
 مواسات ولکن مجبوری امریست مساوات. است مساوات از اعظم و این است مواسات الل

 قراءف بر فاقو ان کنند فقراء به مواسات اغنیاء... است اختیاری خیر عمل به انسان کمال اختیاری، امریست

 ." نمایند اجبار را اغنیاء فقراء آنکه نه خویش ختیارو ا لیم به ولی نمایند

 (192 ص گلزار تعالیم بهایی،( )152 ص، 1امر و خلق، ج ) 

هعند ولی هستند ذلیل خلق پیش در هرچند "... فقراء 
 
 یلیخ آنها به مکو ک خداوندند امانت فقراء عزیزند الل

 ." بخشد علیل به اعظم یداروئ آنکه و یا کند سیراب را تشنه زمین انسان که ماندیم آن مثل. مقبول

 (252 ص گنجینۀ حدود و احکام، - مبارک خطابه از) 

 که است قمنف غنی همه از و بهتر است صابر فقیر از بهتر شاکر فقیر اما است شاکر غنی از بهتر صابر فقیر "...

 شکر لکما ولی است نعمت ازدیاد سبب شکر آنکه با. گشته انسان نوع آسایش و سبب مانده خالص امتحان از

" .تحبون امم   تنفقوا حتی البر   تنالو لن دیفرمایم که اینست مقامات، اعظم انفاق و مقام است انفاق به

 (عمران آل سوره 91 آیه – 225 ص ،2اآلثار، ج بدایع) 
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 امور در و بیفشاند آستین از گنج خیریه امور در که گریوانت مگر است حسرت اندر حسرت ثروت اهل عاقبت "...

ت افق از المعه کواکب چون مبارکه نفوس آن. دارد مبذول را خویش ثروت مبروره  ." بدرخشند ابدیه عز 

 (122 ص گلزار تعالیم بهایی،) 

 خویش رقص در غنی همچنانکه یعنی کنند زندگانی راحت به بشر جمیع که گذارد نظاماتی و ینوانق باید ... "

 انسان نوع جمیع تا نماند گرسنه باشد داشته آشیانه و النه نیز فقیر است مزین او سفره موائد نواعو با دارد راحت

 مکنم بشر عالم برای سعادت نیابد قتحق مسأله این او ت است مهم بسیار معیشت تعدیل امر. یابند راحت

 (211 ص، 1امر و خلق، ج ) ." نیست

 فقیر( مفرد:) –ادی و م مالی نیازمندان –محتاجان  :فقرا  کره خاک –خاک  -زمین رض:ا

 تا از آن نگهداری کند، یا آنرا به دیگری برساند. سپارندیمکسی  آنچه به مانت:ا

هعند ز شودئفا امانت طراز به"... اگر امروز نفسی 
 
 از عمل نفسیکه پیاده بشطر اقدس توجه نماید احب است الل

کل هی و از برای حصن است ۀمثاببه از برای مدینه انسانیت امانتز گردد. ئمعبود در مقام محمود فا لقایو ب

اگر چه در حدت  سطور استو م در ساحت عرش نابینا مذکور از او محروم ماند اگر نفسی عین منزلهبه انسانی

 (15، ص 1مائده آسمانی، ج )  مانند زرقاء یمامه باشد." بصر

 ناس راجعو جمیع  آن نفوس خود بهش ضر   استی مزین نباشنددق و ر و ص امانت طراز به " ...اگر احبای الهی

ال  محل امانت  او 
ٌ
هآن نفوس ابدا  ناس و اعراض سبب ضاللت و ثانی انیه نخواهند شدرب   مکنونهو اسرار  کلمۀ الهی 

 (262ص  ،مجموعه اقتدارات)  بود..."و خواهند  بوده

 وانحی سما به و اگر نفسی از این دو محروم شد، بصر است مثابهبهو راستی  سر منزلهبه " شخص انسانی را امانت

 (51ص  فضائل اخالق،)  مذکور خواهد شد."

ر، ی قاصاهذر   و دیانتولی در امانت  ئمقا اعمال خیریه عیجم به"...اگر نفسی  فرمایند:حضرت عبدالبهاء می

 (12ص  ،بهایی اخالق)  "...قصور آتش جانسوز شود  و آناعمال خیریه مانند سپند گردد 

 رمایند:فحاج آقا عالقبند می جناب بهدر همین لوح مبارک خطاب  و بعد

میع از ج اگر نفسی از آن محروم ماند ناقب استو م ئلجمیع فضا نیادو ب اساس دین الهیست عند الحق " امانت

  ای."و چه فائدهه نتیجه و چ اثری و چهچه ثمری  و دیانتاز ایمان  ئون محروم. با وجود قصور در امانتش

 (56 – 55ص صگلزار تعالیم بهایی، ) (12ص  ،اخالق بهایی) 

 محافظت نمودن -نگاهداری کردن :حفظ

 جان –روح  –شخص انسان  –جسم و جسد  نفس:
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  (25)ای فرزند هوی

  بقا خمر تا گذار قدم فقر افالک در شیآسا کمال با و شو پاک غنا شیآل  از
 * یاشامیب فنا نیع از

 

 معانی کلمات:

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
ً
رجوع شود ) مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (21 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

  ع"و الثناء. ع التحية و علیکبنیاد نهد...  یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (212یاران پارسی، ص ) 

ههو"
ّ
 دل بستی و به جهان دیگر از جهان آب و گل بیزار شدی زیرا دل و پاک جانیپاک ای بنده یزدان الل

چون پرتو ا. ویو بینا و گ یار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند تییزدان پیوس ارانی بهو  و حق پرستی

وج و در ا خاکدان بریدی نیا بهاز تعلق  و دل رود سروش شنیدیو س نور حقیقت دیدی آفتاب درخشید

 "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و هوینفس  و با شاد باش شاد باش مهر یزدان پریدی

 (16 یاران پارسی، ص) 

 نیازیبی –گری وانت -ثروتمندی غنا:  ناپاکی -آلودگی :آالیش 

ت تی  جمع ئتیه اگر ممدوح اریبس غنا و "...ثروت
 
 تهداش فاحش غنای معدوده اشخاص اگر ولکن باشد غنی مل

 یول است نیمب خسران غنی آن برای از غنا نیا نشود حاصل ثمری و اثر غنا آن از و مفتقر و محتاج نیسائر و

 منافع در خالصه نیمساک و تامیا تیترب و عیصنا و مدارس و هی  ابتدائ مکاتب سیتأس و معارف جیترو در اگر

  اعلی اهل از و نیزم سکان نیبزرگوارتر والخلق عندالحق   شخص آن دینما صرف هی  عموم
 
." .. محسوب نیی  عل

 (21 ص ،مدنیه رساله) 

هبهاء تعالیم "...از
 
 مواسات ولکن مجبوری امریست مساوات. است مساوات از اعظم و این است مواسات الل

 قراءف بر فاقو ان کنند فقراء به مواسات اغنیاء... است اختیاری خیر عمل به انسان کمال اختیاری، امریست

 ." نمایند اجبار را اغنیاء فقراء آنکه نه خویش اختیار و لیم به ولی نمایند

 (192 ص گلزار تعالیم بهایی،( )152 ص، 1امر و خلق، ج ) 
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هعند ولی هستند ذلیل خلق پیش در هرچند "...فقراء
 
 لیخی آنها به مکو ک خداوندند امانت فقراء عزیزند الل

 ." بخشد علیل به اعظم یداروئ آنکه و یا کند سیراب را تشنه زمین انسان که ماندیم آن مثل. مقبول

  (252 ص گنجینۀ حدود و احکام، - مبارک خطابه از) 

 که است قمنف غنی همه از و بهتر است صابر فقیر از بهتر شاکر فقیر اما است شاکر غنی از بهتر صابر فقیر "...

 شکر لکما ولی است نعمت ازدیاد سبب شکر آنکه با. گشته انسان نوع آسایش و سبب مانده خالص امتحان از

 ".تحبون امم   تنفقوا حتی البر تنالو لن دیفرمایم که اینست مقامات، اعظم انفاق و مقام است انفاق به

 عمران( آل سوره 91 آیه – 225 ص ،2اآلثار، ج بدایع) 

 امور در و بیفشاند آستین از گنج خیریه امور در که گریوانت مگر است حسرت اندر حسرت ثروت اهل "...عاقبت 

ت افق از المعه کواکب چون مبارکه نفوس آن. دارد مبذول را خویش ثروت مبروره  ." بدرخشند ابدیه عز 

 (122 ص بهایی،گلزار تعالیم ) 

 ویشخ قصر در غنی همچنانکه یعنی کنند زندگانی راحت به بشر جمیع که گذارد نظاماتی و ینوانق "...باید

 انسان نوع جمیع تا نماند گرسنه باشد داشته شیانهآو  النه نیز فقیر است مزین او سفره موائد نواعو با دارد راحت

 مکنم بشر عالم برای سعادت نیابد قتحق مسأله این او ت است مهم بسیار معیشت تعدیل امر. یابند راحت

 (211 ص، 1امر و خلق، ج ) ." نیست

  هالک -نیستی: فنا   عالی هر امر مطلوبدرجۀ  -تمام :کمال 

 زندگی بدون زحمت و دردسر :آسایش

   (مفرد: فلک) -هافلک -هاآسمان :فالکا 

 مندیو نیاز احتیاج -چیزیبی :فقر

ضرت ح ی برهنه داشتند و به ترویج تعالیمیاو پ عریان حضرات حواریون"... :ندیفرمایمحضرت عبدالبهاء 

 ند نفوس تأثیر ک در باشد بیان چنین و چون اینست صفت مقربان درگاه کبریاء مشغول بودند مسیح
 

گر ا واال

 و بهدایت ناس پردازد خواهد و انقطاعانجذاب  رویجو ت رایش طلبدو آ خوشی و سایش جویدو آ نفسی راحت

 انیهوای نفس ریشانیو پ مجموعی سامانی و ی سرو ب کامرانی فشانی،و جانراحت  زیرا جمع نشود با هم این دو

و  سر یب و پریشان گردد ابهی جوید و جمال هر نفسی در این سبیل پوید البته جمع نگردد با انجذابات وجدانی

 (212 ، ص9مائده آسمانی، ج )  "...امرانی سرمدی و ک شادمانی ابدی است این پریشانی لکن امان شودس
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 سکرو م هر نوع شراب خمر:

 چشمه: عین   همیشگی -ثبات -دوام بقاء:

هحضرت بهاء
 
وفق م ایمان جوهر به"...ای بسا عاصی که در حین موت  فرمایند:اب ایقان میطدر کتاب مست الل

ل درکات سفو باؤمن که در وقت ارتقای روح تقلیب شود و م سا مطیعو ب اعلی شتابد مألو ب چشد خمر بقاشود و 

 (125گلزار تعالیم بهایی، ص )  نیران مقر یابد."

 فرمایند:حضرت عبدالبهاء در لوح " جناب آقا میرزا حسین زنجانی " چنین می

از  نو ای شدی و سامان ی سرب خانمان گذاشتی کشیدی و مشقتزحمت  هرچند در ایام خویش ثابت پیمانا "

از لعل نوشین  خمر بقا کی چشی _ از وصف وجود ای مرد راه فانیتا نگردی  شروط سلوک در راه یزدان است.

 (222ص ، 1مآخذ اشعار در آثار بهایی، ج )  "...، حقیقت راحت و مشقت لهذا زحمت عین رحمت است. نگار

هحقوق ) تطهیر اموال با بخشیدن ثروت
ّ
 و تبرعات و...(: الل

هقنین قانون حقوق و ت تشریح در... "
 
صالح م و که احاطه پیدا نکرده است به حکم صالحی استو م حکمتها الل

 ل" قو این مصالح کدام است. این حکم چیست داندیمبیر است که و خ فقط خداوند علیم کس.آن علم، هیچ

هخداوند که حقوق  ای مردم، بگو بذلک أراد تطهیر أموالکم"
 
اموال شما را  خواهدیم را مقرر کرده است الل

مگر کسی که خدا خواسته باشد،  کندینمبه مقاماتی که این مقامات را درک  ما را نزدیک کندو ش طاهر کند

نزل ی" اگر کسی عمل کرد به آنچه که مأمور است، لذی عمل بما أمر"و ا" ... و عزیز است بخشنده الخداوند فض  

 ب و خشندهو ب پروردگاری که فیاض از آسمان عطا، دیفرمایمخود را نازل  برکتبر او  داوندخ "البرکةعلیه 
 

 الذ

دا به مال خ غیر از برکت ظاهری که إنه أراد لکم ما التعرفونه الیوم"" ،دیم است، یعنی محتاج کسی نیستو ق

هشما خواهد داد، پرداخت حقوق
 
ولی آن اجر اخروی را که در عالم بعد ظاهر خواهد  یک اجر اخروی هم دارد الل

ل که چه اجر عظیمی در مقاب دیفهمیمبفهمید، وقتی که از این دنیا رفتید، آن وقت  دیوانتینمشد، شما حاال 

هحقوق پرداخت
 
وز امر  " تعرفونه الیومال" برای شما مقامی را که خداوند اراده کرده است به شما داده است الل

 "..عنقریب مردم به این مقام پی خواهند برد . ""سوف یعرفه القوم آنرا بفهمید. دیوانتینمن دنیا هستید که در ای

 (112 – 111 صص تقریرات کتاب مستطاب اقدس،) 
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  (22)ای پسر من

هال مع أنسی ان أراد من*  دیبزدا دل زنگ ابرار مصاحبت و دیفزایب غم اشرار صحبت  ل 
ائهأ مع أنسیفل ه کالم سمعی نأ أراد من و حب   *ائهیصفأ کلمات سمعیفل الل 

 

 معانی کلمات:

 (مفرد: شریر) –ها بدکردار  –بدکاران  :اشرار

 (مفرد: بر) –خوبان  –نیکان  :برارا فاقت نمودن و ر  با یکدیگر دوستی :مصاحبت

 است. و اندوهزنگ دل کنایه از غم  - ندینشیمغباری که بر چیزی  و یاچرک  :زنگ

 (از میان ببرد بزداید:)پاک کردن، محو کردن، از میان بردن  :زدودن

هکالم   کسیکه من: 
ّ

 کالم خدا :الل

 ۀلمک این است که و آن ندیفرمایمدر باره آن تأکید  "بیان" در کتابنقطۀ اولی  است که حضرت یاجنبه..."

 است، مثل خود و خلقمظهر امر است، مظهر امری که واسطه حق  ۀیعنی چون کلمه، کلم الهی خالق است

 مینیبیمو در همین جا ما تعبیری  که خالقیت باشد نشان از آفریدگاری او دارد حق که خالق است، کلمه او هم

، خلق بدیع دهدیمخالق است، تبدیل روحیه  شودیم ادای وقت کلمه دخوی عنی خالقیت کلمه"" به نام

 داردیم، نگاه ردیگیم، کندیم، دل را شیفته رسدیمو به دل  کاودیمو این اثر جان را  گذاردیمری ، اثکندیم

 (169ص  ،دکتر علیمراد داوودی، ظهریتو م الوهیت)  "...کندیمنقلب و م

 اینکه، که أن:   اراده کند -بخواهد أراد:

همع   أنس بگیرد یأنس:
ّ

 با خداوند :الل

 دوستانش ئه:أحبا  بگیرد أنس پس باید فلیأنس:

 پس باید بشنود :فلیسمع   بشنود اینکه أن یسمع:

 (یصف مفرد:) -برگزیدگانش :أصفیائه
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 :ندیآفریممصاحبت ابرار شادی  

 یی جز خدمت به امر مبارک در دل نداشتو آرزوبودیت بود و ع انقطاع، تواضع نمونه کامل تقیحاجی میرزامحمد

هبه  ایالعادهفوقعشق  و
 
هبا حضرت بهاء و مناجاتدعا  غلب از طریقو ا داشت امرالل

 
 ارۀدر ب نمودیم راز و نیاز الل

طاق ی در اتنهائچند ساعت به  و مدت کردیمدر بر  در خانه خود بهترین لباسش را که هر روز اندگفته او چنین

می با تما خالصو ا صمیمیت در نهایت باشد نشسته مبارک جمالدر محضر  اینکه و مانند می نشست خلوت

 .نمودیماقدس توجه  ساحت به وجود

غم را از  تقیمالقات با حاجی میرزامحمد شدندیمدوه و اندچار غم  که هر وقت فرمودندیمحضرت عبدالبهاء 

ه، ج )  .نمودیمرور رخ و س ادیو ش زدودیمقلب مبارک 
 
 (126ص  ،2نفحات ظهور حضرت بهاءالل

 و از جمله بیانات مبارکه این بود که: پس از آنکه جمعی از از احباء تشریف فرما شدند 

ت لهذا من در نهای این بهترین اوقاتست مینمایماوقات وقتی است که با احبای الهی مالقات  نیترمبارک"...

 و نفوس مستبشر و ارواحلوب ق و رویهای شماها منور است لله. الحمد نمیبیمشماها  سرورم که خود را در میان

هو از آستان حضرت بهاء ابهی متوجه و این نهایت سرور من است ملکوت به
 
 که جمیع شماها را سرور طلبمیم الل

 (211ص ، 2اآلثار، ج بدایع)  و در ملکوتش عزیز فرماید ..." ابدی بخشد

هحضرت ولی امر 
 
 از تمام اهل عالم ابرار و مجالست لفتو ا که معاشرت حکم محکم اگر این دو " فرمایند:می الل

  جانبتو م
ً
هر مستمع  چندی نگذرد که ندای جانفزای امر بها معمول گردد اشرار و اغیار است کاماًل متمادیا

 (111ص  گلزار تعالیم بهایی،)  جذب نموده، هدایت نماید." کناف اهل عالمو ا هوشمند را از تمام طبقات
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  (25)ای پسر خاک نهاریز

 را  جان نور اشرار مجالست که مجو مؤانست و ریمگ الفت اشرار با
 *دینما لیتبد حسبان بنار

 

 معانی کلمات:

 (در مقام تأکید) مبادا زینهار:

 (ها )مفرد: شریربدکردار  -بدکاران :اشرار

، سبب اندشدهبه پریشانی فکر مبتال  به کلی و حال اندپرداختهو به هدایت  اندنمودهی که تصدیق نفوس... " 

الفت  اشراربا  ،نمودهعمل و مخالف نص صریح الهی  اندگشتهمعاشر  این است که این اشخاص با نفوس غافله

یرا ممکن ز نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید اشرار مجالست دیفرمایماین است که  ؤانست جستندو م گرفته

جمعی  لت، سرایت نکند. امروزو ع فت نمایدمجذومی ال و یا نیست که شخص سالمی با شخص مسلولی

قاء ال با هر نفسی الفت کنند رنداو از جهان الهی خبری ند اسیر عالم طبیعتند ،وانخردان که مانند حیبی

س این ایام را میزان ادراک، ح زیرا غافلین کم کم این سم مهلک در نفوس مستمعین تأثیر کند شبهات نمایند

ر د عالم است که اعظم دارالفنون آکسفورددر مدرسه عالیه  در سفر اروپا در لندرهو  ناقص، یزان حسو م است

 و پ فتادو ه صد مقابل
 
 "...دیاهدوانخئد لبته در جراو ا که میزان حس ناقص است اقامه شد قاطعه هنج میلیون ادل

 (221ص یاران پارسی، ) 

ناقضان عهد حضرت  مجالست و معاشرتاحبای صادق ثابت را از  و رسائلدر جمیع الواح  مبارک جمال "... و

  ماندیم زیرا َنَفسشان مانند سم ثعبان منع فرمودند که نفسی نزدیکی به آنان نکند باب
ً
 "... کندیمهالک  فورا

 (29ص فرهنگ اصطالحات عرفانی، ()121، ص 2مکاتیب، ج ) 

 خوگرفتن -دمیو هم دوستی لفت:اا

 با یکدیگر دوستی کردن مؤانست:

 خاست کردن با یکدیگرو برنشست  -همنشینی کردن  :مجالست 

هماسویاز  و انقطاعحب  قلیص بهاست آن را  نهیآئ منزلهبه قلب لطیف، ی برادر منا... " :جان نور
 
 اک کنپ الل

عنی قلب ولکن یس یسمائال  و یسعنی أرضی ال" معنی لع شودو صبح ازلی طا حقیقی در آن جلوه نماید تا آفتاب
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و چون انوار  ینمائنثار یار تازه  و به هزار حسرت در دست گیری و جان بینیشکار و هویدا عبدی المؤمن" را آ

ی
 
  ..."شودیمارکان ظاهر  نور او در جمیع اعضاء و جلوس نمود و دلقلب  بر عرش سلطان احدیه تجل

 (21ص  ،هفت وادی) 

 آتش نار:

 شر –حساب  -عذاب  -جهنم حسبان:

 روز قیامت –روز حساب  :یوم حسبان 

 آتش جهنم -آتش دوزخ :نار حسبان

م علمای مثل. است تی  معروف و شهرت و علو   مناسبت به علماء آن بر شمس "... اطالق 
 
 مشهور که عصر مسل

م و بالد
 
  محسوبند هیعال شموس از باشند الهی شمس از حاکی اگر و. عباد نیب اندمسل

 
 نیسج   شموس از واال

مس  : "دیفرمایم چنانچه
 

ه هست مذکوره هیآ در که هم قمر و شمس معنی و." حسبان به لقَمر  و ا الش  البت 

 و باطل به اقبال در یعنی باشد قمر و شمس نیا عنصر از که هم نفسی هر و. ستین ذکر به اجیاحت ،دیادهیشن

، از اعراض ه حق   شد. خواهد راجع حسبان به و ظاهر حسبان از البت 

ک الوثقی به دیبا سائل، ای پس   از و میگرد راجع تیهدا نور به ضاللت شام از دیشا که میشو متمس 
 

ظل

  در نموده فرار نفی
 

ان حضرت جمال نور به شده آزاد حسبان نار از و میدرآئ اثباتظل ر من  الم میگرد منو   ..".والس 

 (5 الرحمن آیهةسور  -حسبانبلقمر و ا الشمس()15 - 11ایقان، صص  کتاب) 
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  (25)من زیای پسر کن

 ساقی کف از باقی جام ابرار که رایز *  شو مصاحب احرار با طلبی القدس روح ضیف اگر
 * ندینما روشن و ریمن و زنده صادق صبح چون را مردگان قلب و انددهینوش خلد

 

 کلمات: معانی

 حمتو ز کتسابا بدون قلب به است امری لقاءا و خطور صوفیه اصطالح ریختن، در شدن، منتشر :فیض

 تحصیل

 "ورهظ مظهر از ساطعه اشعه ؛است الهی فیض القدس روح" عبدالبهاء حضرت مبارک ۀفرموده ب: القدس روح

 همنب زرتشتیان زدو ن است وحی رشتهو ف لیجبرئ مسلمین نزد القدس روح" .است و خلق حق بین واسطه" و

 .دانندیم عقل جوهر آنرا السفهو ف است ثالثه قانیما از یکی مسیحیان زدو ن سروش

 حر(: مفرد) -آزادگان :حرارا

 من لو انتم اوامری باعإت   فی الحریة قل ..." فرمایند:می اقدس مستطاب کتاب در جمال مبارک :آزادی

 تنفعکم یلتا  قل...  بحتة  فی انفسهم لیجدن الوحی سماء من نزلناهم ما الناس اتبع لو. العارفین

 "...الرضینو ا السموات ملک ملکوت به لهاالیبد   حالوتها وجد الحق لله  فی انها

هکلمات نمبی   عبدالبهاء حضرت
 
هبهاء حضرت تعالیم جمله از ... و: "اندفرموده بیانی در الهی میثاق و مرکز الل

 
 الل

ۀب که است انسان یتحر    ..."یابد و نجات خالص طبیعت عالم اسیری از معنویه قو 

: " اندفرموده( 2922 آوریل 21 ،بوداپست) مبارکه خطابه یک در آزادی انواع و بیان مفهوم تشریح در همچنین

 او را کسی. مطلق مختار وستو ا است مخصوص باری ذات به که است الهی آزادی یک. است قسم سه آزادی

 هب کندیم خواهدیم چه هر انسان که اروپائیهاست آزادی یک. شئون از شأنی هیچ در نمود دوانتینم مجبور

 وانحی شأن این ،وانحی عالم در آندرجۀ  عظمو ا است طبیعی تحری   این نرساند ضرر یگرید به که یشرط

 بلکه دشوینم آزاد وانحی قدربه بکند چه هر انسان ندینمایم زندگانی آزادی چه به ببینید را طیور این. است

ه و احکام سنن تحت در سوم آزادی اما. است آزادی مانع نظام،  عقط که است انسانی عالم یتحر   این است الهی 

 دکن ترقی وجدانش انسان قدر هر شودیم آسوده حزانو ا مشقات جمیع از کندیماشیاء  جمیع از قلبی عالقۀ

 (259 – 252 صص ،2پیام آسمانی، ج ) . " مستبشرتر و روحش شودیم قلبش آزادتر
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 صالحان و خوبان -نیکان :برارا  بهشت -بقاء -دوام: خلد

 نسانا برای از الیاو ب مصائب جمیع مباش رمکد   شده وارد تو بر که حنیو م بالیا از الهی ۀبند ای" : باقی جام

 قتو مش زحمت به چون دارد ایدن به تعلق نهایت که چه کند نفرت فانی جهان این از انسان تا است شده خلق

. مبراست الیاو ب مصائب جمیع از که طلبد باقی هانو ج نماید خدا به وجهو ت کند نفرت طبیعت شود گرفتار بسیار

رد نهایتش که جامی است چنین عاقل انسان  هب ممزوج که شهدی طلبد صافی جام همیشه ننوشد او است د 

 به وجهو ت باش کورو ش باش صبور افتادی، امتحان در چنین که خدارا کن شکر تو لهذا ننماید تناول است سم

 (251ص ،2پیام آسمانی، ج )  "...یابی رحمانی اخالق تا کوشو ب نما الهی ملکوت

 هامرده مردگان:

  ایمانی است." و حیاتموت  که در کتب مذکور است و حیاتمقصود از موت  :و حیاتموت 

 (222ص ، عرفانیفرهنگ اصطالحات ( )211ش  ،ایقان) 
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  (25)ای غافالن

 گشته مسطور یجل خط   به که دیبدان نیقه یب بلکه است مستور قلوباسرار  که دیمبر  گمان
 * مشهود حضور شگاهیپ در و

 

 معانی کلمات:

ا ر  و خود مستغرقند های نفسانیو آرزو مادی و عوالم و هویدر غفلت  به نفوسی است که خطاب :ای غافالن 

 (21 ، ص1کنز اسرار، ج )  .اندساختهمحروم  حضرت دوست و لقایاز قرب 

 وم ظلکه امکان  ان قدرتو صاحب به اهل عالم یعنی خطاباتی عمومی به صیغه جمع آمده ...(غافالن) وانعن

 اندمودهنافالن که از پیام الهی غفلت و غ میرانند و هوینفس  جسارت برمرکب اصیان که در نهایتو ع دارند ستم

 نازل شده است.

 که در خطابات به رؤسای عالم است ملوک و ئلمرکزی رساو هسته  اولیه خطابات مبارکه در واقع نطفۀاین 

کمرانان عالم ابالغ و ح الطینو س زرای دولو و و به رؤسای ادیان عکا به تفصیل نازل سالهای بعد در ادرنه و

 (212 ، ص1کنز اسرار، ج )  گردید.

 (غافل مفرد:) خبربی – توجهبی -نگارسهل ا :غافالن

 (سر مفرد:) امور پنهان –رازها  سرار:ا

 (91)فرهنگ اصطالحات عرفانی، ص   ".یاله قلب عرش است از برای استوای حب  " :قلب

ۀقاگر  معرفت حق به او عطا شده. و امکان الهی است و علم حب   خزینۀایست که " قلب آن حقیقت انسانیه  و 

  گردد آسمانی الهامات و مرکز قلب روحانی نماید غلبه بر نفس انسانی روح رحمانی
 

در هوای  و تارتیره واال

 " خاموش نماید.و هویمخالف نفس را به بادهای " "و "شمع دل بماند نفسانی

قلب است. هر یک سعی در  روح و نفس بر سر تصاحب و ستیز جدال میدان الواقعحیات روحانی انسان فی

لت و ضال و غفلت و هوس و هوی مرکز شهوات دنیوی قلبنفس بر قلب غلبه نماید،  اگر .کنندیممالکیت او 

قلب  ونفس را در قلب تبدیل به نفس رحمانی کند  قلب را تصاحب نماید بماند. ولی اگر روح و سرد و تاریک شود

  " الهی آشکار گردد.سر  الهی روشن شود و " و معرفت" نماید که در آن مصباح عشق را "مشکاتی

 (22 – 21صص  ،1کنز اسرار، ج ) 
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  مخفی -پنهان –پوشیده  مستور:

 و روشن خط واضح خط جلی:  روشن -_ آشکار واضح :جلی

هحضرت ولی عزیز امر  نمونه بیانات مبارکه:
 
 که مرحله اوالی نقشه تبلیغی "...قلوب از اختتام فرمایند:می الل

ور، غرق دریای بهجت و حب و از این توفیق عظیم رور استو س ماالمال ابتهاج ترسیم فرموده قدرت مرکز میثاق دی

ط خو در صفحات تاریخ قرن اول بهایی با  را منور نموده و غربجوامع بهایی شرق  انوار سرمدیش موفقیتی که

 (195ص قرن بدیع، کتاب )  مسرور خواهد گردید." مثبوت و کلمات زرین و جلی

 گواهی داده شده -دیده شده :مشهود  نوشته شده مسطور:
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  (25)ای دوستان

 و ظاهر و واضح روز چون ما نزد دیانموده مستور قلوب در آنچه عیجم که میگو یم یراستبه
  ماست فضل و جود سبب آنرا ستر ولکن داستیهو 

 نه استحقاق شما *
 

 معانی کلمات:

 ی.و اخالقروحانی عمومی  مطالبو ئح همراه با نصا نفوس مؤمنه همۀ آن و امثالای دوستان من  :ای دوست 

 (9 ، ص1کنز اسرار، ج ) 

 مخفی –پنهان  –پوشیده  مستور:

 نمایان –آشکار  -روشن هویدا:

 پنهان کردن –پوشاندن  :ستر

هحضرت بهاء
 
 ستر ما شهد منهو ی عصی من به لن یستهزء یا حبذا لمحسن " فرمایند:البیان میدر  الل

هلیستر 
 
  ه هو خیر الساترین. کونواانو  علیه جریراته الل

ً
 و غ فی األرض یا قوم ستارا

ً
هغفرکم لی فی البالد فارا

 
 به الل

هلیصفح  ثم اصفحوا فضله
 
رد الجمیل."و ی عنکم الل   لبسکم ب 

 (211گلزار تعالیم بهایی، ص ( )225ص  ،1آثار قلم اعلی، ج ) 

 ذکرش از قلم امر جاری  خطا مشاهده شودی غلبه نموده که اگر صد هزار بار از نفسی شأن به" ستاریت حق 
ً
ابدا

 (221 ص ،1ج  و خلق،امر )  ."اندنمودهمگر نفوسی که اعراض از حق  بلکه عفو فرموده نه

 فضله، اظهار عنایت ع علم به آنو م بوده آنچه را که منهی   " بسا از نفوس که ارتکاب نمودند
 

رمت کو م از حق جل

 سّتارم اسم کهاز آنغافل  اندکردهحمل بر عدم احاطه علمیه ین فقره را ، ااندنمودهبرحسب ظاهر مشاهده 

اسم غفارم سبب تعویق  ای علی حجبات خلق را ندریده. سابقه و رحمت ستار را دوست نداشتهاهتک 

  علت تأخیر عذاب. " و اسم وّهابم عقاب بوده

 (211گلزار تعالیم بهایی، ص ( )222 – 221، صص 1امر و خلق، ج ) 

 سخاء –بخشش  -کرم جود: 
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گر ا موقوف به تأیید حضرت یزدان است رکت انسانو ح سکون و همچنین... " :قوله العزیز در مفاوضات است

 اردهر دو د ر  و ش بر خیر یائوانت جود رسد رب  از  مدد و جود چون بلکه اواننه بر شر  ت مدد نرسد نه بر خیر مقتدر

  "و توفیق الهی است. این است که در کتب مقدسه ذکر تأیید ی عاجز ماندکلبه اما اگر مدد منقطع گردد

 (511ص  ،2ج  و خلق،امر ) 

 عطای فوق استحقاق -بخشش  –نیکی  –احسان  :فضل

  فرمودند: هدایت نفوس صرف فضل است یا استعداد خودشان؟ جناب حکیم موسی عرض کردند"

 عنایت کرده است را فضل الهی و گوش، مثاًل این چشم فضل است فضل است، سبب حیات سبب هدایت

ضل، لکن قبول ففضل است،  فرمودند: ؟شودیمعنایت  نیز که این فضل به بعض مردم دون ولی چگونه است

و  ی. پاککندینمفضل را قبول  زار باشدولی اگر زمین شوره مثاًل آمدن باران، فضل است ...استعداد الزم دارد

هخود اوست. طفل بر فطرت از  اپاکی خاکن کمت ، حشودیمولی بعد کثیف  پاک است ، خاکشودیمخلق  الهی 

معتاد  اکیتر بهکه خود را  رسدیمی ادرجه بهو از سم  متضرر، ولی انسان  شودیماینست که از شهد منتفع  الهی

محض  دهدیم هادرخت نیا بهآب را که  باغبان این عادت در او خلق نشده است. ردیمیم که اگر نخورد کندیم

  "...دهدیمه جنیه، ثمر زقوم و شجر  دهدیم طیبه ثمرۀ، شجرۀ مبارکهلکن  فضل است

 (219 -212، صص 2طراز الهی، ج ) 

 لیاقت –شایستگی  -سزاواری :استحقاق

به  رنظ صرف، و موهبت این است که خیر محض باشید مقصود... " قوله العزیز: فرمایندحضرت عبدالبهاء می

ت و م امر به وریو ک . در هر دوردیننمائ ستعداد خلقو ا لیاقت  و آن ی در میان بودابهانهولی  وارد دارامحب 

 و اگر عفوی در میان تنفرو م خونخوار الن مردو ف دبر استو م مبغض که فالن شخص استحقاقو عدم  استحقاق

ت جمیع این امور منسوخ این دورولی در  ؛همعنان ،ماحتو س المت نیز با عفوو م شماتت بود  و مهربانی و محب 

 (122 ص ،2مکاتیب عبدالبهاء، ج منتخباتی از )  با جمیع ملل، منصوص." و جاناز دل 
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  (06)ای پسر انسان

 رایز *  افتمینمبذول داشتم و احدی را مقبل  انیعالمرحمت خود بر  یایدر شبنمی از ژرف
ال باقی اند و از کأس جماقبال نموده دینب فیکث ماء به دیتوح فیلطکه کّل از خمر باقی 
 * قنعونیاند * فبئس ما ُهم به فانی قانع شده جام به

 

 معانی کلمات:

 رطوبت هوا که  :شبنم
 
شکل ه و ب شودیمهنگام شب در مجاورت اجسام سرد به مایع تبدیل  مخصوصا

 .ندینشیم هاآنکوچک آب بر سطح  یهاقطره

 گود -عمیق: ژرف

ت قلب، مهر  و احسانمهربانی کردن، دلسوزی کردن، بخشایش  رحمت:
َّ
 )فرهنگ فارسی عمید( و شفقتو ِرق

 نهیدم بهتوکل بیرون آمده  قّوۀالی: " ای بندگان من! از مدینه وهمیه ظنیه بفرمایند قوله تعمی جمال مبارک

 همۀمحیطه مأیوس مباشید که  و عنایترحمت واسعه محکمه مشّیده یقین وارد شوید و در جمیع احوال از 

ال ی سؤ و ب هستی آوردم. بی طلب عنایت فرمودم ملک بهم از نیستی محض و کر هیاکل موجودات را محض جود 

 هبقدس منید که  وانی استعداد منتهای فضل و جود را مبذول داشتم. جمیع شما اشجار رضو ب فرمودم اجابت

خود تربیت نمودم و از حوادث  زوالبیرحمت نیسان و ب در ارض مبارکه غرس فرمودممرحمت خود  دست

ید ئمربی خود غفلت منما فظ وحا حال از مغرس وحفظیه، حفظ فرمودم.  مالئکه بهطرات ملکیه، و خ کونیه

ق اورارا از و جمیع  مرور نماید بر شماکه مبادا اریاح سمومیه عقیمیه مرجح مدارید  بر او مقدم و او راو دون 

 (441 – 448دریای دانش، صص ) غصان لطیفه محروم نماید. " ا فنان منیعه وا ثمار جنّیه وا بدیعه و

سلطان آن در این ظهور أعظم از سماء مشیت مالک  هملل اولی از قبل ظاهر فی الحقیق قلم آنچه از لسان و" 

م الیق این اوقات." " امروز روزی است که بحر رحمت ر  ام است و این ک  قدم نازل." " این رحمت مخصوص این ایّ 

 (464)ظهور عدل الهی، ص  عنایت ُمشرق و سحاب جود مرتفع."  و آفتابظاهر است 

 آورندهروی –کننده قبالامقبل:   عطاشده -شدهخشیدهب: مبذول

 رسکو م هر نوع شرابخمر: 
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هحضرت بهاء: خمر باقی
ّ
 جوهر بهفرمایند: "...ای بسا عاصی که در حین موت در کتاب مستظاب ایقان می الل

 د وروح تقلیب شو مؤمن که در وقت ارتقای بسا مطیع و اعلی شتابد و مأل به ایمان موفق شود و خمر بقا چشد و

 (541)گلزار تعالیم بهایی، ص  بأسفل درکات نیران مقر یابد." 

 فرمایند:"جناب آقا میرزا حسین زنجانی" چنین می حضرت عبدالبهاء در لوح

و سامان شدی و این از  کشیدی خانمان گذاشتی بی سر و مشقتام خویش زحمت پیمانا هرچند در ایّ "... ثابت

کی چشی خمر بقا از لعل نوشین  -شروط سلوک در راه یزدان است، تا نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه 

 (334ص ، 5مآخذ اشعار در آثار بهایی، ج ) ، حقیقت راحت ..." و مشقتلهذا زحمت عین رحمت است . نگار

لطاف رحمانی صبوح ااین صباح روحانی از کأس " ای سرمستان خمر عرفان در خمر عرفان، خمر توحید: 

مارش را کیفیت دیگر. آن از شعور بکاهد و این برشعور و خ حقیقی بیاشامید این خمر توحید را خمار دیگر است

 بداع همراه. بگو ای خلِق امالک  بیفزاید. آن نیستی آورد و این هستی بخشد. آنرا صداع از عقب و این را حّب 

 (14ص ، 3امر و خلق، ج ) ..."  دیفرمایمعطای کوثر باقی و ا ستحق ساقی ا ،محجوب

ب فانی آ نیا بهمر الهی میّسر هیچ فطرت پاکی و خ که با وجود آنکه جام باقی دینمائ"جمیع نفوس را نصیحت 

ن میل  ه؟ ال و دینمایمُمنت 
ّ
 (451، ص 1)مائده آسمانی، ج  ." الل

نا را اقل داو ع دراک بیزار نماید بالغ رشید را مانند طفل رضیع کندو ا شراب انگوری هوشیاری ببرد و از عقل"

 (154ص  گنجینۀ حدود و احکام،) " جهال نماید. سیرئ

 فرحضرت عبدالبهاء می
ُ

ش مایند: "شراب به نص کتاب أقدس ش ربش سبب أمراض مزمنه رب 
ُ

 وممنوع زیرا ش

 (151ص  گنجینۀ حدود و احکام،) عقل است."  و زوالعصاب اضعف 

 شراب انگور یا خرما نبید:

 الهی تیوحدان بهیکتا نمودن، خدا را واحد دانستن، ایمان توحید: 

  
ّ

 و مقّدس از کل
ّ

ی بر کل
ّ
 مشاهده کن اوست مجل

ّ
که حّق  نستیا دیتوحاصل معنی  ."...حّق را مقّدس از کل

ی بر  منیمهوحده را 
ّ
 و مجل

ّ
 را قائم به او و مستمد از او  دینمائموجودات مشاهده  یایمرابر کل

ّ
 تنسیا دیدانکل

اند و مع ذلک حق نموده کیشررا اشیاء  عیجمخود  اوهام به نیمتوّهمو مقصود از آن بعضی از  دیتوحمعنی 

 دیحتوبوده و خواهند بود  دیتحدو  دییتقو  دیتقلاند ال و نفسه الحّق آن نفوس اهل شمرده دیتوحخود را اهل 

آنکه مطلع ظهور حّق  دیتوح جوهردانند و  کیدانند و مقّدس از اعداد شمرند نه آنکه دو را  کیرا  کیآنست که 

 فصل و ریغمعنی که افعال و اعمال و اوامر و نواهی او را از او دانی من  نیا بهدانی  کی درکیُ ال  عیمن بیغرا با 

 ... نیالّراسخبه و کان من  طوبی لمن فاز دیتوحمنتهی مقامات مراتب  نستای اشارهوصل و ذکر و 

ه،) 
ّ
 (444ص  منتخباتی از آثار حضرت بهاءالل
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ردد نگ هاآنی و زماناهری و ظ مقام توحید پیغمبران مقام وحدت حقیقی آنهاست که نظر به تفاوتهای عنصری

یبلکه نظر شود به حقیقت واحدی که در جمیع آنها 
ّ
مع مقام ج آن بهکرده و در این مورد مقام واحد دارند که  تجل

 )نوزده هزار لغت( . هاستآنحدودات بشریه  و رتبهدر مقابل مقام تفصیل که مقام  گویندمینیز 

 آبماء:  

 می )باده( -وانلی کأس:

 خوبی -زیبایی جمال: 

 )نوزده هزار لغت( قرار، زنده، جاوید، یکی از القاب الهی و بر پاینده، ثابت باقی:  

 چهو آنجه پروردگار باقی کل شیء هالک و و جمال بیمثال، عالم همه فانی نور به" ای متوجه  جمال باقی: 

از فنا در پس نجم آفل مرو  و فراریروی خدا  و طالب یبقائاز مهالک، تو که بنده  و فارغجاوید  ،حق بهمنسوب 

ا ندید، ت و مثلپایان و بیو بی ی است بخواه و هر چه جاویدو سرمدی ئمچه باقی داو آنمشئل شیء زا و طالب

نیر  و میثاق ی عهدو سرمدو ابدی  و صفاالجواهر بقا جوهر حضرت جاوید،  ۀو بند عبدالباقی باشی الحقیقهفی

ستآفاق است که از یوم 
 
ل
 
  ی نخواهد داشت و هر کس درو نهایتاست تا شام ابد بدایتی نداشته  ا

ّ
و اقی آن، بظل

 (61 – 63ص ص ،3ج  ،باتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء)منتخ " و ناپایدار. قرار و هر کس خارج، فانیبر 

 پس چه بد است. :فِبئس  

 هاآن -ایشان: مه   ه را چآنما: 

 شوندیمقانع  :یقنعون به آن  :به
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  (06)ای پسر خاک

 تدس از*  مگشا چشم هیفان کدره خمر به و مپوش چشم الیزال محبوب مثالبی خمر از
 بگو * شنوی معنوی بیغ سروش از و شوی هوش همه تا ریبرگ هیباق کأوس هیّ احد ساقی

 * دینمود  رجوع فانی آب به چرا قدسم باقی شراب از فطرتانپست ای
 

 معانی کلمات:

 سکرو م هر نوع شراب :خمر

 رامیو گ عزیز –عالقه مورد -دوست داشته شده محبوب:

 ابدی -همیشگی :الیزال

ِدره  تیرگی در رنگ -تیره :ک 

 ناپایدار –نابود شدنی  – شوندهنیست  فانیه:

کأس در این صباح روحانی از خمر عرفان " ای سرمستان  خمر کدره فانیه: و مثال محبوببی خمر 

مارش را کیفیت دیگر. آن از و خ را خمار دیگر است خمر توحیدصبوح حقیقی بیاشامید این  ألطاف رحمانی

ا صداع از عقب و این را حب مالک آورد و این هستی بخشد. آنر شعور بکاهد و این برشعور بیفزاید. آن نیستی 

 ..."  دیفرمایمعطای کوثر باقی و ا بداع همراه. بگو ای خلق محجوب حق ساقی استا

 (14ص ، 3امر و خلق، ج ) 

آب فانی  نیا بهمیّسر هیچ فطرت پاکی خمر الهی  و جام باقیکه با وجود آنکه  دینمائ"جمیع نفوس را نصیحت 

ه؟ ال و دینمایمن میل ُمنت  
ّ
 (451، ص 1)مائده آسمانی، ج  ." الل

همحبةر خملبهاء علی الذین سکروا من و ا نه ماء تلخ فانی را طلبید کوثر باقیپس باید " و در خطابی دیگر:
ّ
 ".الل

 (11 ص، 3امر و خلق، ج ) 

انا را اقل دو ع مانند طفل رضیع کنددراک بیزار نماید بالغ رشید را و ا هوشیاری ببرد و از عقلشراب انگوری "

 (154ص  گنجینۀ حدود و احکام،) " جهال نماید. سیرئ
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ش شراب فرمایند: " حضرت عبدالبهاء می رب 
ُ

ربش سبب  ممنوعبه نص کتاب أقدس ش
ُ

و  مراض مزمنهازیرا ش

 (151ص  گنجینۀ حدود و احکام،) عقل است."  و زوالعصاب ا ضعف

هحضرت بهاء شراب باقی:
ّ
 هبفرمایند: "...ای بسا عاصی که در حین موت در کتاب مستظاب ایقان می الل

ؤمن که در وقت ارتقای روح تقلیب و م سا مطیعو ب مأل اعلی شتابدو ب چشد خمر بقاموفق شود و ایمان  جوهر

 (541 ص گلزار تعالیم بهایی،) نیران مقر یابد."  سفل درکاتو باشود 

 فرمایند:" چنین میآقا میرزا حسین زنجانیدر لوح "جناب حضرت عبدالبهاء 

و سامان شدی و این از  کشیدی خانمان گذاشتی بی سر و مشقتپیمانا هرچند در ایام خویش زحمت "... ثابت

از لعل نوشین  خمر بقاکی چشی  -شروط سلوک در راه یزدان است، تا نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه 

 (334ص  ،5مآخذ اشعار در آثار بهایی، ج ) ، حقیقت راحت ..." و مشقتست لهذا زحمت عین رحمت ا. نگار

 دهندهشراب آب یا ساقی:

 (مفرد: کأس) هاجام :وسأک

 آورپیام –آور فرشته پیام :سروش

 یراستبه واریو بزرگ عّزتانسان را  " الجمیل: و قوله ندیفرمایمئه حضرت عبدالبهاء جل ثنا فطرت:پست

نمایان به  خدمتکه  گردد بر آناگر نفسی موفق  ثروت نه به زخارف و است و استقامت عفتو هی و خیرخوا

ران است الخصوص به ایران نمایدعلی عالم انسانی ر سرو  این  و غنای عظیمزیزترین بزرگان، این است و ع سرو 

  پایانبیو این است ثروت  رواناست گنج 
ّ

ولو در نهایت شادمانی است. چقدر  ننگ عالم انسانی است واال

ولت د خیانت که خود را به اوساخ ارتکاب و طینتپست و فطرتپست باشد ونادان  غافل وانسان باید که 

هو  بیاراید
ّ
 (581 ص، 3امر و خلق، ج )  رض ازو ترجیح دارند."احشرات  الل
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  (06)بگو ای اهل ارض

 مانگ*  عقب از یمیعظ عقاب و است پی در را شما ناگهانی بالی که دیبدان یراستبه
 از یزبرجد الواح در که جمالم به قسم*  شده محو نظر از دیشد مرتکب را آنچه که دیمبر 

 گشته * ثبت شما اعمال عیجم جلی قلم
 

 معانی کلمات:

 (44 ، ص5کنز اسرار، ج )  عرض از امر حقو م جمیع اهل عالم بخصوص نفوس غافله :رضاای اهل 

 کره خاک –خاک  –زمین  :رضا

و  امور احکام  ذیتنف به و شقاوتی مبین ی محیرالعقولقساوت بهملت ایران که  افراد... " بالی ناگهانی:

ن در هیچ تاریخی از قرو قلم میثاق شهادت بهکه  مرتکب گشتند یو اعتساف و ظلم ؤسای شرع اقدام نمودندر

و در  دشان رسیدناعمالی جزا به شنیده نشد برابره افریقاحتی  اءعصار وسطی از ستمکارترین اشقیو ا أولی

قحطی ز ا فات گوناگونآو  ه مقطوع گشتبالمرّ  ستمکار متعصب جاهل از آن ملت کتو بر آسایش  سنین متوالیه

  و وباء و
 
 ادفنا د باد بهچندین هزار نفس را  منتقم قهار دو ی نمود احاطه ریفو ش کل را از وضیع خریبلیات ا

 نصائحب و گوش دعوت الهی ننمود جابتو ا ورزید و غفلت از تعالیم جانپرور الهی رو بتافت انسانیعالم 

 ودصادره از فم مرکز میثاق اعتناء ننم تحذیرات صریحه متتابعهبو  مشفقانه و وصایای محکمه قلم اعلی نداد

ا زیر جهان ر  جدال جنگ و و مشتعل گشت نار جهانسوز ظمش پریشان شدو ن مرتعدئصش راو ف ارکانش متزلزل

و مدن محترق گشت  رج راه یافتو م بفرموده جمالقدم نازل گشت و هرج بالی ناگهانی و زبر نمود.

د ص القصصکه در احسن تقام کبیر اکبرو ان عقاب عظیم رخ بنمود شطار بوزیدنفحات عذاب از کل ا

  "...یافتتحقق  اخبار گشته بأصرح بیان از قلم مبشر امر رحمن سال قبل

هتوقیعات مبارکه حضرت ولی امر ) 
ّ
 (511ص  ،خطاب به احبای شرق الل

 کیفر -مجازات عمل بد ِعقاب:

 بزرگ عظیم:
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 لما صدر من  شوبو آ "...در این شور ِعقاب عظیم:
 
  األعلیالقلم و األولی مطابقا

ّ
 هو قلم مرکز عهدالل

 دول مقهوره بفرموده مرکز عالم را مرتعد نمودئص فرا ذاب کبیرو ع قاب عظیمو ع گرفتاری ناگهان األوفی

س را قدارض ا در سنین عدیده عظیمه مخاطرات قالب اکبر برپا گشتو ان آتش جنگ را مشتعل نمودند میثاق

  ملوک و محترق گشت بفرموده جمال ابهی مدن و احاطه نمود و شمال و جنوب از طرف غرب
 
 ارض مطابقا

که در عهد جمال قدم باعث  طابهای قهریهو خ إنذارات مبتال گشتند الیم عذاب به الکهمو م موالهملما أنذرهم 

ت سجونیت و م ناپلئون سلطنت انقراضو  سقوط ملک پاریس
ّ
و  خلعو  در مدینه رومیه حبر اعظمو ذل

در  ثانیخلیفه  فیو ن زلو ع ملک عجم قتلموجب  و در یوم میثاق تل خلیفه اعظم سلطان عثمانیانق

 تیجمهور بهتبدیل سلطنت  و حنین برلین و ارتفاع مسهو ن لمانآو  امپراطوری روس انقراضو  مدینه کبیره

  در این عصر نورانی اثراتش شور چین گردیدو ک الپرتغ در مملکت
 
سله سل دیدار گشت.و پ ظاهر متعاقبا

ت و خذ گشتخالفت عظمی ساقط  سرنگون شد لطنت آل عثمانو س قاجاریه منقرض گشت
ّ
 رؤسای النو ذل

رع اسالم ش و زائل االسالمتینو ز منهدم گشت البحرینفی شاطی م در نقطه واقعهظلسریر  نمودار شد شیعه

و  نیه گردیدمد محاکم بهمبدل  در مملکت ترکیه حاکم شرعیهو م در مدینه کبیره منفصل گشت سیاسیهئر از دوا

 در ممالک  و ریشان گشتندو پ قهورو م سیرو ا نکوبو م عزولگروهی از ملوک م اثر جنگ جهانسوزبر 

  لغار و رومانیاو ب یطالیاو ا جرستانو م آلبانیا رب وو س اسپانیا
 
 اساس سلطنت متزعزع گشت متعاقبا

 
و به  مترادفا

 دأخذ ش طایفهدو از  عّزت"  که وم عالمظلم السالطینسلطان صریح جمالقدم و بیان جمهوریت مبدل گردید

 (464 – 418صص  {4115 - 4111} توقیعات مبارکه)  "...تحقق یافت "  اءو علماز ملوک 

 اجراء کننده عملی زشت -گناه ورزنده :مرتکب

 بین بردن اثر و از برطرف کردن محو:

 نموده لوح محفوظ جدی ولوح زبر  " سؤال از قوله األحلی: فرمایندحضرت عبدالبهاء می :لواح زبرجدیا

 دآشکار گردی ظاهر و بود و مکنون که محفوظ بود لوح محفوظ است و است کتاب عهدجدی این لوح زبر بودی،

 (54 - 54صص  ،5مائده آسمانی، ج ) ندمج است. " و م لوح زبرجدی مندرج ،کتاب عهد و در بواطن

مراد لوحی از  فرمودند ت مکنونه بودادر کلم معنی الواح زبرجدی احباب سؤال کردند مطالبی که از جمله"

  نقش نمود." را باید بر سنگهای گرانبها الهّیهالواح  اینکه زنایه او ک مبارک است الواح

 (415 ص، 4اآلثار، ج بدایع) 
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  (06)ای ظالمان ارض

 عهدی نیا و نگذرم احدی مظل از امنموده ادی قسم که دینمائ کوتاه را خود دست مظل از
 مختوم * عّز  خاتم به و داشتم محتوم محفوظ لوح در که است

 

 معانی کلمات:

م ظلقدرت خود را در راه  نفوسی که همۀ عموم طورو به ظالم و فقها و نیز علما رؤسای ظالم رض:ا ای ظالمان

 (44 ، ص5کنز اسرار، ج )  .گمارندیمبکار 

 ستم –ایع کردن حق او و ض عمل ناروا در باره کسی :مظل

 کره خاک –زمین  -خاک رض:ا

 ستمگر -کنندهمظلظالم: 

 .شودیمپیمان یا قراردادی که بر سر امری بین دو یا چند طرف بسته : عهد

 من ذّر  هر آینه بودینمکمتهای أخری و ح اگر نظر به فضل "
ّ

 احبای الهی ّر و ض سبب اذیت نفوسیکه أقل

نفوس  و این در باره نمودینمحمل آن نفوس  ارض یو آن گشتندیمراجع  به اسفل درک جحیم اندشده

  بوده غافله جاهله ضعیفه
ّ

 کر اوطالع ذو م مشارق حب الهیو ب برخاستند عناد کمال بهنفوسی که  و هست واال

 لهو المنتقم . إن ربکشدو خواهند  قدرت أخذ شده بید قیام نمودندباعراض و اعتراض  در این ظهور اعظم

 (411، ص 8)مائده آسمانی، ج   القدیر." اآلخذ

ته این الب ابدی داشته باشد مکافات بهمید و ا اگر نفسی خوف عقوبت ابدی فرمایند: "حضرت عبدالبهاء می

عالم  در م کندظلاگر  زیرا انسانی که معتقد است مظلیزار از و ب در فکر اجراء عدل است همت تینها به نفس

 (411ص  ،4ج  ،خطابات)  " جتناب نماید.ا و اعتسافم ظلالبته از  شودیممعذب  الهی عذاب به باقی

هحضرت ولی امر 
ّ
  ."مجازات نماید هر ظالم ستمکار را حق علیم قهار " :ندیفرمایم الل

 (156ص  گلزار تعالیم بهایی،( )44ص  ،5توقیعات مبارکه، ج ) 

ار دمار از روزگ مقتدِر حقیقی اقتدار مجازات نداشته باشد قرار است، اگر حکومتو بر  ئرمیزان عدالت الهی دا "

 (44 ص ،5توقیعات مبارکه، ج )  را از ظالمان خواهد فرمود." احقاق حق مطلومان آورده ظالمین در
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 برای میرزا آقاخانبهر حال مظالم  "... یی از عاقبت حال ظالمین:هانمونه 
 
رفع  در واقعه رمی شاه که صرفا

رار شاه قوی شد، مورد غضب ناصرالدین گیرگریبانعاقبت  صدارت عظمی بود فظ مقامو ح بودنبابی تهمت

او به سال  مرگ گذشت.در  فالکت و ناامیدی تا در آنجا در نهایت نظر بودتحت ها در یزدو مدت بعید گشتو ت گرفت

 که شخصی سنگدل یامراغهالدوله حاجب خانعلی حاج ...واقع گشت میالدی 4861 هجری قمری 4584

هجری  4581سال  عاقبت در حدود دفاع بودبی و ومظلشهادت جمعی از اصحاب م مسؤول و نیز شرفیو ب

ر گشت،ئف طوا معرض خشم میالدی 4861 قمری
ُ
و  تراشیدند او راریش اش ائلهو ع پس از غارت اموال وی ل

در  و سوارش شدند افسار بسته دهانش و بر بر پشت او زین گذاشته ی را مجبور نمودند تا ریش خود را بخورد،و

 هجری قمری 4581 نمودند. نامبرده در سال آورشرم اعمال با زنان و کودکان او و در جلو چشمانش همان حال

 ولهالدحاجب خانحاج علی نیز که همراه خان کالنتر ظالممحمود ...با نهایت فالکت درگذشت میالدی 4868

 دستور به (میالدی 61 – 4863) هجری قمری 4584در سال  دهها تن از اصحاب بود شهادت مسؤول

 عطو ق در آن سال شدید رانو بانزول برف  علت به خالصه جریان اینست که مقتول گردید. ناصرالدین شاه

رگ نزدیک ا چند هزار تن از زنان شهر تحریک مالیانو ب کمیاب گشت نهایتبی در طهران راههای ارتباطی، نان

ن خشمگی این بود که شاه نمودند، به خود شاه نیز جراحتی وارد گشت راهان شاه را مصدومو هم اجتماع دولتی

ند. مقتول نمای تقصیر کرده بود در این باب نظرش بهکه  خان کالنتر طهران رامحمود دستور داد گردیده

ا کشیدند ت خان انداختهمحمود طناب بر گردن نیرومند دو تن میر غضب اجراء گردید. درنگبی فرمان شاه

 طهران هایو خیابان هاکوچه همۀدر  به اسب بسته او راسپس جسد  در پیش پای شاه افتاد، جانشبی جسد

هولی امر  حضرت... ان نمودندی شهر آویز هازهروادبر  بریده او را ها و پاهایو دستسر  پس از آن گردش دادند
ّ
 الل

 ایران مردم وحشیانه و اعمالی سنگدل...  اندفرمودهاشاره  و نیریزمسؤوالن حوادث تاکر  به عاقبت سوء همچنین

 سبب نزول قهر الهی بر آن دربار قاجار او و مأموران نوبانسو م اهو ش قلدان آنانو م روحانی اعم از پیشوایان

 نمودنیز رحم ن ایران یاهانو گ حتی به جانوران زلزله، خشکسالی، انواع بیماری، قحطی سرزمین گشت.

ه محمد –حضرت باب )  "...ی تبدیل نمودارانهیواقلیم را به  و آن
ّ
 (635 – 634صص  –حسینی نصرت الل

 ارض  لوکو م محترق گشت بفرموده جمال ابهی مدن "...
 
 عذاب به الکهمو م لما أنذرهم موالهم مطابقا

 انقراضو  سقوط ملک پاریسکه در عهد جمال قدم باعث  طابهای قهریهو خ نذاراتا مبتال گشتند الیم

ت سجونیت و م ناپلئون سلطنت
ّ
تل خلیفه اعظم سلطان و ق خلعو  در مدینه رومیه حبر اعظمو ذل

 انقراضو  در مدینه کبیره خلیفه ثانی فیو ن زلو ع ملک عجم قتلموجب  و در یوم میثاق عثمانیان

 الرتغپ در مملکت تیجمهور بهتبدیل سلطنت  و حنین برلین و ارتفاع مسهو ن آلمان و امپراطوری روس

  در این عصر نورانی اثراتش شور چین گردیدو ک
 
و  تسلسله قاجاریه منقرض گش دیدار گشت.و پ ظاهر متعاقبا

ت  خالفت عظمی ساقط گشت سرنگون شد عثمانلطنت آلس
ّ
ریر س نمودار شد رؤسای شیعه النذخ وو ذل

ئر اسالم از دوا شرعو  زائل االسالم تینو ز منهدم گشت البحرینفی شاطی نقطة واقعةم در ظل

و بر  ردیدمدنیه گ محاکم بهمبدل  مملکت ترکیه در حاکم شرعیهو م در مدینه کبیره منفصل گشت سیاسیه
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ک مر در ممالاالو  گشتند ریشانو پ قهورو م سیرو ا نکوبو م ملوک معزولگروهی از  جنگ جهانسوز اثر

  و رومانیا لغارو ب یطالیاو ا جرستانو م آلبانیا رب وو س اسپانیا
 
  متعاقبا

 
شت و گ اساس سلطنت متزعزعمترادفا

خذ أ دو طایفهاز  عّزت"  که وم عالمظلم السالطینسلطان صریح جمالقدم و بیان مبدل گردید جمهوریتبه 

 (464 - 418صص  {4115 - 4111} توقیعات مبارکه)  "...تحقق یافت "  اءو علماز ملوک  شد

 بهاسامی کل نفوس مؤمنه که  است علم الهی در این مقام الهی محفوظمقصود از لوح " :لوح محفوظ

سخن در بین  در باره لوح محفوظ .در دفتر علم خداوند ثبت شده است از علمای متقین اعلی حضرت

ار خبو ا اطهار ئمۀاز ا وارده احادیث استناد بهظاهر  ایو علممتشرعین  بسیار است حکما رفا وو ع اسالم علمای

 و ماکان ی است که جمیع وقایعاصفحه صورتبهکه  دانندیمرا در آسمان  لوح محفوظ از حضرت رسول مرویه

چه در آن و بدیلی استو ت حفوظ از هر گونه تغییرو م قلم ثبت شده است لهیوسبه در آن الی یوم ا یکونم

ر دقرار دارد که  ثباتو ا لوح محوو در مقابل آن  کندینمکه تغییر  قضای مبرم الهی استآن نوشته شده، 

ات ثبو ا بدیالت که در لوح محوو ت ولی جمیع تغییرات شودیمبدیل در آن حاصل و تغییر و ت آسمان است

و  ثباتو ا حوو م و قدرلوح قضا  در امر مبارک... قبال  در لوح محفوظ الهی ثبت شده است شودیمحاصل 

هکه عبارت از علم مظهر امر  مختلفه علم الهی است و مراتب از شئون همه آن امثال
ّ
و گاهی  است الل

 (481 ص قاموس مختصر ایقان،)  "...انسان اطالق شده و روح صفحه نفس به لوح محفوظ هم

کتاب جدی این لوح زبر نموده بودی، وح محفوظو ل جدیلوح زبر  سؤال از" :فرمایندحضرت عبدالبهاء می

کتاب عهد لوح  و در بواطن آشکار گردید ظاهر و بود و مکنون که محفوظ بود وح محفوظ استو ل است عهد

 (54 - 54صص  ،5مائده آسمانی، ج ) " و مندمج است. زبرجدی مندرج

مراد لوحی از  فرمودند ت مکنونه بودادر کلم معنی الواح زبرجدی احباب سؤال کردند مطالبی که از جمله"

  نقش نمود." را باید بر سنگهای گرانبها الهّیهالواح  اینکه زنایه او ک مبارک است الواح

 (415 ص، 4اآلثار، ج بدایع) 

 الوقوعحتمی -گردیدهواجب –شده حتم محتوم:

 و غیره ومو م شده با الکبسته –مهرشده  مختوم:

 عاقبت هر چیزی -انگشتر –مهر  خاتم:

 ارجمندی -عّزت :عّز  
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 دریا در کشتی در طریق که جناب حاجی مذکور نمودندیمقبال  حضرت عندلیب حکایت  چون... ":خاتم عّز 

  هیکل مبارک لهذا در آن روز آوردندبه میان  ذاکراتیو م بیان خود ملیاتو ع مکرر از اکسیر
ّ

در  هئو ثنا ذکره جل

 ین کلمه مبارک است کها کامال  مانده حجر و در خاطر آنچه نقش بر فرمودندیمبیاناتی  الواح اکسیریه ذکر

مقصد مبارک از این کلمه  است." مختوم به خاتم عّز  ولی (در آن روز پول سیاه آن حدود) پارهسرمایه آن ده"

ه مقصود و ب را به باد دادند مایهگران مرو ع کثیره خود را صرف نمودند یهاهیسرما نفوسی که البته این بود

قین نگرفته بود، ی هنوز برکشف آن تعلق الهّیه و ارادۀ پیمودندعلت این بوده که راه غلط  نشدندئل نا

ولی چون اشتغال به کشف آن بر خالف اراده الهی  موجود صنعت و که این حقیقت قطع حاصل نمودم

  کردمیممشاهده  فوسی را که مشغولو ن دانستمینمز ئحتی ذکرش را جا در این امور است
 
ان از آن قلبا

 (441، ص 4طراز الهی، ج ) ."داشتمیمتنبه و م شان را به بیانات حق متذکرو بیشتر  شدمیممکدر 
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  (06) انیای عاص

 مهلک یلهایسب در که آورد غفلت به را شما من صبر و نمود جری را شما من بردباری
 خبربی ای و دیاشمرده غافل مرا ایگو  دیرانیم باکبی نفس نار مراکب بر خطرناک

 *دیاانگاشته
 

 کلمات: معانی

 (44 ، ص5کنز اسرار، ج )  که صبر حق آنها را جسور نموده است. گناهکاران و عاصیان :ای عاصیان

 (مفرد: عاصی) مخالفان -نافرمانان: عاصیان

 به هر کار کنندهقدامو ا شجاع –گستاخ  :جری

 متذکر نبودن -از یاد بردن غفلت:

 طریق –راه  سبیل:

 (فاعل)اسم  کشنده –کننده هالک :مهلک

 (مفرد: مرکب) -کشتی –زورق  -یو برهر وسیله نقلیه بحری  مراکب:

ا یا حسد یا کینه ی یا خشم یا غضب و محّبتافروختن عشق و بر  دید شدنو ش سرکشیدن -جهنم –آتش  :نار

 (جمع: نیران)تشبیه گردیده است.  (آتش)به نار  آنئر ظاو ن بغضاء

هعندئ تا بر تبدیل کلشی شودیمکه چه  مالحظه کن و بعد یاقوت را در نار بگذار ..."
ّ
و  یموقن شو الل

 و محروم ماند ی خودو صفا ونو ل البته از لطافت مبتال شد و هوییاقوت قلب که در نار نفس  همچنین

ن م لو انتم بالعکس ذلکو ک شاعر نیستند و خود راجع شده حجر بهبسی از قطعات یاقوت که  الیوم

 (13، ص 1ه آسمانی، ج مائد)  العارفین."

 انسان شخص –جان  –روح  :نفس

هحضرت بهاء
ّ
و  ر اطهرقابل مق متوجهند هینفسان اتیمشتهبه  کهی نفوس" ئه:قوله جل ثنا فرمایندمی الل

 (81ص  ،1آثار قلم اعلی، ج )  ند."و نیستیق منظر اکبر نبوده ال 
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 زیرا ممکن غلبه بر نفس پر وحشت است جاعتو ش "رشادت قوله األحلی: اندفرموده حضرت عبدالبهاء 

ار بسی خودپرست و نفس و هوسولی غلبه بر هوی  به آسانی غالب آید و غرباست که انسان بر شرق 

 (416، ص 1مائده آسمانی، ج )  مشکل است."

هحضرت ولی امر 
ّ
نفس  یکی رودیمدر دو مفهوم بکار  و یا دارای دو مفهوم است نفس " :اندفرموده الل

ن م و این حقیقت در عباراتی نظیر آنگونه که خداوند او را آفریده است هویت شخص انسان وانعنبه

ی یوانو حم ظلم میراث و آن است اّمارهنفس  استعمال گردیده است. نفس دیگر هربّ عرف نفسه فقد عرف 

 ی،خودپرستبه دیو موحش  دوانتیمکه  دون بشری است ان طبیعتو هم ما آنرا داریم همۀکه  است

 (ترجمه) "بر ضد آن پیکار کنیم. ستیبایماست که  اّمارهاین نفس  یره تبدیل گردد.و غ خشونت، شهوت

 (36ص  نمونه حیات بهایی،) 

 شجاع -ناشایسته در ارتکاب اعمال پروایو ب گستاخ :باکبی

 خبربی – توجهبی -انگارسهل غافل:
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  (06)ای مهاجران

 وبیع کرذ  به دینما غلبه ناری نفس اگر و دیاالئیم بتیغ به منست ذکر مخصوص لسان
 و رَابَص  خود نفس به شما از کدام هر که رایز *  من خلق بتیغ به نه دیشو  مشغول خود

 * من عباد نفوس از دیاعرف
 

 معانی کلمات:

 ی برای اقامت برود.گریداز وطن خود به محل  کسیکه :مهاجر 

 و به زبان آوردنیاد کردن  :ذکر     زبان :لسان

 آلوده مکنید :دیاالئیم  پشت سر شخصی بد گفتن غیبت:

 نهی از غیبت در آثار مختلفه:

 : دیفرمایسوره حجرات م 45 هیخداوند متعال در آ -سوره حجرات 66 قرآن کریم آیه 

ْعض  "  نِّ إنَّ ب 
َّ

ن  الظ  مَّ
 
ِثْیرا وا ک  ِنب  ا اْجت  نو  ین  آم 

َّ
ا الذ ه  یُّ

 
م  یا ا

ْ
نَّ إث

َّ
واو  الظ س  سَّ ج 

 
 و  الت

 
ْعض ْم ب 

 
ک

 
ْعض ْب ب  ت 

ْ
غ ِحبُّ الی   أی 

 
ا

وه   م  ِرْهت 
 
ک

 
 ف

 
ْیتا ْحم  أِخیِه م 

 
 ل

 
ل أک  ْم أْن ی  ک  د  وا و  أح 

 
ق

َّ
هات

ّ
هإنَّ  الل

ّ
  الل

 
؛ ای کسانی که ب  اّو ت ِحیم  اید! هآورد مانیا رَّ

کار دیگران( تجسس نکنید و  ها گناه است. )و درها دوری کنید؛ زیرا بعضی گماناز بسیاری از گمان

رد! خود را بخو ۀبعضی از شما دیگری را غیبت نکند، آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد

 .پذیر مهربان استبهوت ، همانا خداونددیدانید و از خداوند پروا کنپس آن را ناپسند می

 قوله تعالی: فرماینددر ضمن اوصاف مجاهدین می و در کتاب ایقان

سلطان قدم  معرفت در سبیل و سلوکقدم طلب  که اراده نمود شخص مجاهد ای برادر من ولکن "... 

ی اسرار  وزو بر که محل ظهور  قلب را باید در بدایت امر گذارد
ّ
ه غبار تیر از جمیع  غیبی الهی استتجل

ز ن عرصه هرگو با فرماید... غیبت را ضاللت شمردو منّزه پاک  مظاهر شیطانی و اشارات علوم اکتسابی

 "و حیات دل را بمیراند.سراج منیر قلب را خاموش نماید  زیرا غیبت قدم نگذارد
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لق ان " قوله العزیز: فرمایندر اسگینر واشنگتن میدر لوح دکت ئهجل ثنا حضرت عبدالبهاء
 

سانی و بدترین خ

 که ابواب غیبت شدیماگر نوعی  غیبت نفوس است علی الخصوص صدورش از احبای الهی گناه عظیم

هت تعالیم حضرت بهاءآنوق نمودیمستایش دیگرانرا  و هر یک از احبای الهی شدیممسدود 
ّ
ر نش الل

. امیدم افتییمت ابدی عالم انسانی سعاد شدیمروحها رّبانی  گشتیمقلوب نورانی  افتییم

 بهچنانست که احبای الهی 
ّ
را سبب  غیبتو  و هر یک ستایش یکدیگر نمایند ی از غیبت بیزار شوندکل

 ودش در بین جمیع احباء رسوا غیبت نماید کلمهرسد که هر نفسی اگر  هبه درجتا  نقمت الهی بدانند

 قدرهب نه تجسس عیوب نفوس نفوس نمودئح باید تحری مدا ی استجوئعیب زیرا مبغوض ترین اخالق

 گویند حضرت مسیح .هاآناز کمال نفوس بحث کنید نه از نقائص  و  پوشید امکان باید از عیوب چشم

 این حیوان چقدر متعفن است یکی گفت گذشتندی ئروزی با حواریون بر حیوان مرده روحی له الفداء

 ودندفرم حضرت مسیح فت چقدر مکروه استدیگری گ دیگری گفت چگونه صورت قبیح یافته است

ح حضرت مسی مالحظه کنید که هیچ عیوب آن حیوان را چقدر سفید است دینمائ اومالحظه بدندانهای 

گر از دی همان سفیدی دندانرا دید که دندانش سفید است تفتیش فرمود تا مالحظه کرد بلکه ندید

این است روش و  سلوک  صفت ابناء ملکوت این است پوشید تعفن و قبح منظر او چشمو  پوسیدگی

 انتهی موفق گردند." به آنامیدوارم که احباء  حقیقی انیبهائ

 قوله العزیز: فرماینداحبای امریکا می و در لوح

یع در جم زیرا غیبت را اعظم خطا در عالم انسانی داندو  لب نگشاید دیگری به مذمتنفسی  ئی"از بها

هالواح بهاء
ّ
 وساوس شیطانی است و هادم بنیان انسانیمصرح است که غیبت و بدگویی از دسائس و  الل

به سد تا چه ر  غیبت دشمن ننمایدو  مذمت نفسی از بیگانگان نکند تا چه رسد از آشنایان شخص مؤمن

 تغیار اسائص خودپسندی از خصا و برارا نه فکار استاالسقیم صفت ی و غیبتئبدگو .دوست مذمت

 (346 - 341صص  گنجینۀ حدود و احکام،)  " نه یار.

 روش مواجهه با شخص غیبت کننده:

 قوله العزیز: فرمایندو در لوح مبارک دیگر می 

که ثمری جز خمودت و جمودت  این واضح و مشهود است غیبت نفسی نماید "ای یاران الهی اگر نفسی

معین باید مست غیبت دیگری کند اگر چنانچه نفسی اسباب تفریق است و اعظم وسیله تشتیت نیارد

آیا سبب رضایت جمال  که از این غیبت چه ثمر و چه فایده بشاشت او را منع کنندو  در کمال روحانیت

هآیا سبب ترویج دین احبای الهی یا علت عّزت ابدیه مبارک است
ّ
هو یا علت تثبیت میثاق است الل

ّ
 الل

هالو و یا شخصی مستفیض نفسی مستفید گردد
ّ
 بلکه چنان غبار بر قلوب نشیند که دیگر نه گوش الل

 دبمدح و ثنا لسان بگشایو  ولی اگر نفسی بستایش دیگری پردازد ه چشم حقیقت را بیندو ن شنود

هبه نفحاتو ریحان آیند و  به روحمستمعین 
ّ
 (348ص  گنجینۀ حدود و احکام،)  گردند." مهتّز  الل
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 چیره شدن –بیشتر بودن  -بودن برتر غلبه:

 (مفرد: عبد) بندگان -هاانسان :عباد

 شخص انسان –جان  –روح  نفس: 

زیرا ممکن  وحشت استغلبه بر نفس پر  "رشادت و شجاعت قوله األحلی: اندفرموده حضرت عبدالبهاء

ار بسی و نفس خودپرست ولی غلبه بر هوی و هوس به آسانی غالب آید است که انسان بر شرق و غرب

 (416، ص 1مائده آسمانی، ج )  مشکل است."

هامر  حضرت ولّی 
ّ
نفس  یکی رودیمو یا در دو مفهوم بکار  دارای دو مفهوم است "نفس :اندفرموده الل

ن م و این حقیقت در عباراتی نظیر آنگونه که خداوند او را آفریده است هویت شخص انسان عنوانبه

ی یوانو حم ظلم میراث و آن است اّمارهنفس  دیگراستعمال گردیده است. نفس  هربّ عرف نفسه فقد عرف 

 ی،خودپرستبه دیو موحش  دوانتیمکه  دون بشری است ان طبیعتو هم ما آنرا داریم همۀکه  است

 (ترجمه) "بر ضد آن پیکار کنیم. ستیبایماست که  اّمارهاین نفس  یره تبدیل گردد.و غ خشونت، شهوت

 (36ص  نمونه حیات بهایی،) 

 رتریبص -بیناتر :ابصر

 ترآگاه –داناتر  :عرفا 

 .کندیمغوا را به کارهای بد ا نفس یا محرکی است که انسان :نفس ناری
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  (00)ای پسران وهم

 در که یطانیش اعمال واسرار  البّته بردمد صمدانی قدس افق از نورانی صبح چون دیبدان
 * گردد دایهو  انیعالم بر و شود ظاهر شده معمول مانیظل لیل

 

 معانی کلمات:

های نفسانی و آرزومادی  و عوالم و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  :وهم ای پسران 

 (44 ، ص5کنز اسرار، ج )  .اندساختهحضرت دوست محروم  و لقایرا از قرب  و خود مستغرقند

 اقعیت ندارد.(و و  شودیمآنچه دیده یا شنیده ) خیال –پندار  :وهم

 صبح نورانی:

 ظهور مظهر امر الهی به طلوع صبح تشبیه شده است: - 6 

ههو " فرمایند قوله تعالی:حضرت عبدالبهاء می 
ّ
 لهذا جمیع شما را تبریک امروز چون مبعث حضرت اعلی بود الل

ظهور امر کردند. اظهار  الباببرای حضرت باب در شیراز حضرت باب بود که شبش . امروز روزیگویممی

 همین طور دهدیمآفتاب  ظهور بهبشارت  چنانکه طلوع صبح از طلوع صبح استعبارت  حضرت باب

کم مک انوار و آن کرد که آفاق را روشن یعنی صبحی بود نورانی بود ءعالمت طلوع شمس بها حضرت باب

هشمس بهاء طلوع بهمبشر  بابحضرت  مهر رخشان جلوه نمود تا عاقبت نمایان شد
ّ
ع و در جمی بود الل

هحضرت بهاء ظهور بهبشارت  کتب خویش
ّ
 (441ص  ،رساله ایام تسعه)  "...داد  الل

 دنیای آخرت به صبح نورانی تشبیه شده است: - 6

ت هالکت و ظلم منطفی گردد بسراید و سراج عافیتنغمه رحلت رغان چمن و م ایام به سر آید عنقریب "...

 میآئدر  رحمانی در ملکوت با رخی نورانی تاکوشیم و ب یمئسعی نما نورانی آخرت بدمد و صبح شود مستولی

 (11 ص ،1مکاتیب عبدالبهاء، ج منتخباتی از )  راسخان داخل گردیم ..." و ثابتان در حلقۀ و در مأل اعلی

 تشبیه شده است: الهی به صبح نورانی عهد و میثاق - 6

روحانیان به کمال  آفاق نمودچون اشراق بر  صبح میثاق ی دوستان حقیقیو ا ای یاران الهی هواالبهی " 

و  لو د آمدند و اهتزازو به وجد  و به پرتو عنایت روشن گشتند گشودند شکرانه بهدست  و ریحانروح 

 به جنود و سعی بلیغ نمودند کلمۀ الهّیهکوشیدند و در اعالی  و در نشر بوی گلستان حقیقت منور نمودند دیده
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و  پرستتو ظلمصفت ور حزبی ک و منصور شدند أل اعلیو به جیوش م مؤید گردیدند ملکوت ابهی

ه گوشه و ب ی خزیدنداحفرهژمرده گشتند و هر یک به و پ افسرده این صبح نورانی از پرتو بصیرتفاشخ

آفاق  ق،و این نوِر میثا صبح، اشراق ندارد اینکه  گشودندسّر  در و سر رمز گفتند یکدیگر و با متی دویدندظل

 ل آمدلیل الی افول کرد ر اعظمّی و ن غروب نمود آفتاب حقیقت بهتر، رقتو ف خوشتر استمت ظل نیاراید

 ومحیطه به دور  تو ظلم شب تاریک است دیگر تا هزار سال مت احاطه نمودظل شب پر تعب گشت و

 چون از هر مانی نمودظل و به قوت شبهات آفاق را برخاست نقض میثاق به باید پس شب و روز نزدیک

 بنکوو م مخذول کل اشراق نمودپرتوی پر کوکب عهد ترویج کردند و اوهامو ظنون  عربده نمودند جهت

 (454ص یاران پارسی، )  "عع میثاق در قطب آفاق بلند شد. و علم هزوم گشتندو م

 

 (آفاق جمع:)کنار  –کشور  –ناحیه  –کرانه  فق:ا

 الهی – یخدائ صمدانی:   بودن یا شدنو منّزه پاک  قدس:

 (مفرد: سر) امور پنهان –رازها  اسرار:

 و اعمال شیطانی: شیطان

 و از خلق جهان را فریب بدهند که میسر باشد وانبهر عن مردمی هستند که همواره مقصود از شیطان"

 مره آدو دو و از ابتدای خلقت مکرر آمده است آسمانی ذکر شیطان ۀدر کتب مقدس ...راه راست منحرف کنند

 عهده بهرا  نقش مهمیشیطان  اندبودهانسان  نوعبنی سلسلهمشهور بین ناس سر  عرف و اصطالحکه در  واو ح

 لظالانفوسی هستند که سبب  و در مقامی انسانی اّمارهنفس  در مقامی شیطان... مقصود اصلی از داشته

و  مکر در نهایت شیطانیهمظاهر  ..." قوله تعالی: ندیفرمایم یدر لوح جمالقدم ... شوندیممردم  ریبو ف

 (411ص  قاموس مختصر ایقان،)  "...ظاهر انسان صورتبه ناس و مابین شغولو م مشهود دعهخ

 قوله المتین: آباددر عشق سید مهدی گلپایگانیه از حضرت عبدالبهاء ب و نیز

 نازعۀم جملهاز  دینمایماخالق تشویق  ئلکه انسان را برذا عالم طبیعت بشری است مقصد از شیطان "

ه ک چون سباع ضاریه ونخواریو خ غیرتو عدم  زلیاتو ه جورو ف سقو ف فاسده و اخالق و درندگی بقاء

 نفس به عبارت از قوای طبیعت است که آن در عالم حقیقت یعنی شیطان از عالم طبیعت است منبعث

 (461ص ، 5امر و خلق، ج )  "...تعبیر شده  اّماره

 تا طلوع از غروب خورشید -شب لیل:   گردیده اجراء -عمل شده معمول: 

 جهان –خلق  عالمیان:  یا سیاه و تاریکبسیار تیره  -تاریک مانی:ظل

  



541 

 

  (06)خاک اهیای گ

 کثافت هب آلوده دل با و ننمائی خود جامه مباشرت شکر به آلوده دست با که است چگونه
  خواهی؟ راه قدسم ممالک به و جوئی را معاشرتم هوی و شهوت

 * دونیتر  أنتم عّما هاتیه هاتیه
 

 معانی کلمات:

 و لقایرا از قرب  و خود های نفسانی مستغرقندو آرزو و هویخطاب به نفوسی که در غفلت  ای گیاه خاک:

 (44 ، ص5کنز اسرار، ج )  .اندساختهحضرت دوست محروم 

هحضرت ولی امر  االمرکه حسب در توقیعی
ّ
ن مثال ذیل را بیا توجه به قبله در اهمیت روحانی صادر گشته الل

هم در احیان  ما متمایل است به طرف نور آفتاب خود و رشدجهت حیات  "همان طور که گیاه :اندفرموده

به  وجه ظاهری ...... و ت میسازیممتوجه  قلوبمان را به مظهر الهی، جمال اقدس ابهی و مناجاتدعا 

 (444ص  ،کتاب اقدس( )ترجمه) ".میشماریمرمزی از توجه باطنی خود  تربت مقدسش را در عالم خاک

  مباشرت:
 
 گرفتن عهده بهکاری را  –اقدام نمودن  شخصا

 نجاست –ناتمیزی  –پلیدی  :کثافت   پوشاک –لباس جامه:  

 لذائذ بهیل و م خواهش نفسانی شهوت: 

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
 
رجوع شود ) مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (44 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

  ع"ع .و الثناء التحيةو علیک بنیاد نهد...  یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (453یاران پارسی، ص ) 

 لفت داشتنو ا دوستی معاشرت: 
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ِلکی باشدهامملکت :ممالک  سلطان، و قدرت عّزت، و غیره ردمو م از سرزمینها ، آنچه در تحت حکومت م 

 (مفرد: مملکت)سلطان،  رعیت

 الهی عوالم غیبی :قدس ممالک  یا شدن بودنو منّزه پاک  قدس:

ه الوهیت چ بلکه چه ثمر داشت ایجاد دنیوی بود محصور در زندگانی و وجود روحانی اگر حیات انسانی"

هاستغفر  مهمل بود کل مکونات و عوالم مکناتو م بلکه موجودات دیبخشیم تیجهو ن آثار
ّ
و  ورعن هذا التص الل

ِحمی ئجتاو ن همچنانکه ثمرات لخطأ العظیم.ا عالم  نیا بهانتقال  و چون مفقود و تاریکعالم تنگ  در آن حیات ر 

و  حیمو ج عیمو ن قابثواب و ع نیهمچن به گرددیمواضح و مشهود  آن عالم ینما د نشو وئفوا وسیع نماید

و  گرددیمعلوم و م عالم بعد از این عالم، مشهود انسان در این نشأة أخرای و افعالاعمال  جازاتو م کافاتم

ِحمی و حیاتچنانکه اگر نشأة هم ِحم بود ر  امربوط و ن مهمل عالم رحمی، و وجودحیات  محصور در همان عالم ر 

معقول یرو غ ی مهملکلبه در عالم دیگر نشود ثمراتش ،و افعال و اعمال این عالم اگر حیات نیهمچن به گشتیم

 از قول بشریو ع عاجز است امکانی از ادراکش که افکار هست غیبی که حق را عوالم پس بداناست. 

حدائق  نفحات قدس یفرمائطهر و م پاک امکانی را از هر رطوبت مشام روحانی قاصر. چون تصورش

هاقدّسه  الذی االبهی الی الملکوت توجهو م ناظر کل لیو ع علیک لبهاءوا رسد مشام به آن عوالم رحمانیه
ّ
 لل

 (114 – 114صص  گلزار تعالیم بهایی،)  صار المنکرین."و اب عن ادراک الغافلین

 .شودیمفسوس گفته و ا در مقام حسرت -چه دور  -دریغا :هیهات 

هالیوم امر  "... مبارکه:در آثار  یی از ذکر هیهاتهانمونه
ّ
ولی برخی بیخردان را مقصد چنان  قوت در نهایت الل

هامر  این بنیه قویه که
ّ
یهات هیهات. ه مقاصد خویش رسندو ب بربایند ییگو تا از ضعف بنیه را ضعیف کنند الل

  را اضو امر که قوت بنیه جمیع علل  عنایت فرموده بنیه نیا به یاقّوهچنان  در زیر زنجیر آن طبیب الهی
 
 حکما

 (531ص  ،3مآخذ اشعار در آثار بهائی، ج )  "...المبین  الخسران یبقی لهم إالو ال  ندینمایم دفع

هایت نی در و ایام الل بگذردو م که زمان کالل گمان کنند امیدوار، و به مستقبل خلق از ماضی شاکی عیجم... " 

چگونه  و این نفس منهمک و ناپاک عالم خاک است . این جهانهیهات هیهات رخ نماید الوتو ح خوشی

نظر از  انسان غیر خدا را نسیان کند مگر آنکه هیهات هیهات حاصل آید ادمانی و کامرانیو ش مسرت و فرح

 (386 – 381صص  تعالیم بهایی،گلزار )  "...مشاهده نماید  چه در جهان باالستو آن این جهان پستی بردارد

  ضمیر جمع مذکر مخاطب –شما  :أنتم  از آنچه عّما: 

 دیخواهیم – دیکنیماراده  :تریدون
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  (86)ای پسران آدم

سه طاهرۀ اعمال و بهی  ط کلمۀ  زا اعمال تا دیکن جهد*  دینما صعود هی  احد عز   بسمآء مقد 
 بیعنقر  که چه*  دیدرآ قبول عز   ساحت به و شود پاک هوی و نفس کدورت و ایر  غبار

اف  بولق پاک عمل ریغ و رندینپذ خالص تقوای جز معبود حضور شگاهیپ در وجود انصر 
انی تی  مش فم افق از که معانی و حکمت آفتاب نستیا*  ندیننما   فرمود اشراق رب 

 * نیللمقبل طوبی
 

 معانی کلمات:

 نظیف -یزهو پاکپاک  :طاهره   خوشبو -یزه و پاکپاک  طیبه:

 :ۀ طیبهکلم

 َضرَب 
َ

َر َکیف
َ
ْم ت

َ
ل
َ
ه﴿ أ

ّ
  الل

ا
ًل

َ
 َمث

ا
َمة

َ
  کل

ا
َبة یِّ

َ
َجرة   ط

َ
یَبة    کش

َ
َها  ط

ُ
ْصل

َ
َماِء )أ اِبٌت و فْرُعَها ِفي السَّ

َ
 42ث

َّ
َها ُکل

َ
ُکل

ُ
ِتي أ

ْ
ؤ

ُ
( ت

ِرُب 
ْ

َها و يض ِن َربِّ
ْ

هِحین  ِبِإذ
ّ
ُروَن ) الل کَّ

َ
ُهْم يَتذ

َّ
َعل

َ
اِس ل

َّ
 ِللن

َ
ال

َ
ْمث

َ ْ
 42اْل

ُ
ل

َ
َمة  ( و مث

َ
ة   کل

َ
ِبیث

َ
َجَرة   خ

َ
ة   َکش

َ
ِبیث

َ
ْت  خ

َّ
اْجُتث

 
َ

َها ِمْن ق
َ
ْرِض َما ل

َ ْ
ْوِق اْل

َ
ُت 48رار  )ِمْن ف بِّ

َ
ه( يث

ّ
اِبِت ِفي  الل

َّ
ْوِل الث

َ
ق

ْ
وا ِبال

ُ
ِذيَن آََمن

َّ
َحیاِة ال

ْ
یا و في  ال

ْ
ن   اْلَِْخَرِة الدُّ

ُّ
و يِضل

ه
ّ
  الل

ُ
َعل

ْ
اِلِمیَن و يف

َّ
هالظ

ّ
اُء ﴾ ) الل

َ
 (02 -02)قرآن کريم، سورۀ ابراهیم آيه  ( 42َما يش

( نین )در زمآ شهيکرده که ر هیتشب یازهی( را به درخت پاکزهی)و گفتار پاک بهیچگونه خداوند کلمه ط یديند ايآ

 (02) آن در آسمان است؟! ۀثابت و شاخ

متذکر شوند، )و پند  ديشا زندیمردم مثلها م ی، و خداوند برادهدیخود را هر زمان به اذن پروردگارش م یهاوهیم

 (0۲) (.رندیگ

 (0۲) ارد.ند یبرکنده شده، و قرار و ثبات نیکرده که از زم هیتشب یرا به درخت ناپاک ثهی( کلمه خبنیو )همچن

ر جهان و هم د ني، هم در اداردیآوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم م مانيرا که ا یخداوند کسان

بخواهد )و صالح ( و خداوند هر کار را ردیگی)و لطف خود را از آنها بر م سازدی، و ستمگران را گمراه مگريد یسرا

 (02) .دهدیبداند( انجام م
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  جناب آقامیرزا ابراهیم "تبريز
ّ

هعلیه  اطخط
ّ
 بهاءالل

ههو
ّ

جمال ابهی  اسم بهمگر خطی که ناطق  خط خطاست ئناتکا در صفحۀ هر خطی ثباتای خّطاط با الل

ی منشور يابیم مینمائچون نظر به عالم امکان  ظهر موهبت نیر اشراقو م خطاط آفاق است ۀنگارند است
ّ
در  و رق

رعها و ف اصلها ثابت ايستشجره طیبه کلمۀ که هر روفی مسطور ببینیمو کلمات و حآيات  آن لوح محفوظ

 هال ام إجتثت من فوق األرض خبیثه است مانند شجرۀ خبیثه کلمۀ و هر ؤتی أکلها فی کل حینو ت فی السماء

 مۀلو ک کلمات طیباتند احبای باوفا روحی له الفداء جمال ابهی و موهبت فضل به الحمدلله .من قرار

ساده  فحهمانند ص آذربايجان پس قطعۀ آشکار گردد شانو رفتار از گفتار  طیبه ۀلمو ک بر زبان رانند طیبه

 بلکه روفات مقدسه شوندو ح کلمات طیبه گردند احبای الهی در آن لوح ممّرد امیدواريم که ماندیم

 (823حديقه عرفان، ص ) "...اسم اعظم  جت قاطعهو ح تا برهان ظهور جمال قدم شوند گردندآيات باهره 

 عالی هر چیزو فوق و ا باال -آسمان سماء:   یزه شدهو پاک پاک مقدسه:

 ئی خداونديکتا –يکی بودن  حديه:ا   ارجمندی -عّزت -احترام :عّز 

    رتقاء جستنا –باال رفتن  :صعود

 ديت کردنو ج کوشیدن :جهد

 ندینشیم روی اجسام و برمعلق در هوا است  صورتبهکه  ويژه خاکی بسیار ريز مواد بههاهرّ ذ غبار:

  وبیو خ تظاهر کردن به پاکدامنی ريا:

 تیرگی در رنگ، مناسبات، در معیشت :کدورت

 یقت هر چیزو حقسد، ذات و ج جسم شخص انسان، :نفس

را به  انکه انس (ارة بالسوءبه بدی است )نفس اّم  غواکنندهو ا دهندهفريبمنظور نفس شیطانی يا  :اّمارهنفس 

 .کندیموسوسه  ارهای ناشايستهو هوس و کهوی 

هحضرت ولی عزيز امر  در مورد کلمه نفس بايد دقت نمود که اين کلمه دارای دو مفهوم متفاوت است،
ّ
 در الل

 قوله العزيز: فرماينداين دو معنی می تشريح

هويت شخص انسان،  وانعنبهيکی نفس  رودیمدر دو مفهوم بکار  و يا است و مفهومدارای د" نفس  

 ه"ربّ فقد عرف  من عرف نفسهدر عبارتی نظیر " آفريده است و اين حقیقت او را آنگونه که خداوند

  است. استعمال گرديده



018 

 

ان طبیعت دون و هم ما آن را داريم همۀکه  ی استو حیوانم ظلمیراث م و آن است اّمارهنفس  نفس ديگر

تبديل گردد. اين نفس  و غیره ی، خشونت، شهوتخودپرستبه ديو موحش  دوانتیمکه  بشری است

 (010 ، ص1کنز اسرار، ج ( )0۲ص  ،بهايی حیاتنمونه )  آن پیکار کنیم." بر ضد ستيبایماست که  اّماره

 ) واهش نفسو خ عشق، میل هوی:
ً
 مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اينست ای شخص رشید الل

 ار  عهدشکنًلب و ک نقض را فرار دهد بهانرو بنیاد نهد یدانائ و ايوان براندازد بنیان نادانی نمايد

 (108ياران پارسی، ص )  ع"ع .و الثناءالتحية و علیک  یرو دل حقا که رشیدی گردد شکنصف

ههو"
ّ
 دل بستی و به جهان ديگر بیزار شدی و گلاز جهان آب  زيرا دل و پاک پاک جانی ای بنده يزدان الل

ا. چون پرتو ويو بینا و گ يار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند يزدان پیوستی اراني بهو  پرستی و حق

وج و در ا خاکدان بريدی نيا بهاز تعلق  و دل رود سروش شنیدیو س ديدی نور حقیقت آفتاب درخشید

 "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و هوینفس  و با شاد باش شاد باش مهر يزدان پريدی

 (2۲ ياران پارسی، ص) 

 زود باشد که -یزودبه عنقريب: پیشگاه – حضور: ساحت 

 کندیمکسیکه پول خوب را از بد جدا  –شناس عیار  :صّراف

هعزيز امر  ايادی :ان وجودصّراف
ّ
ان ّرافص در توضیح اصطالح روحی لخلوصه الفداء جناب ابوالقاسم فیضی الل

 :اندفرموده از جمله وجود

در صورتی که اصل معنی بدين  (Money Changer)کردند ترجمه را ايرانیها ان وجودصّراف اوايل اين کلمهدر  "

 معه، هر روز جشدیم دلو ب پول رد وانعنبه طال و ياسکه نقره  و فقط نبود که اسکناس در قديم ترتیب است:

 گذاردندیم هاآنرا که در برابر  هاسکهی از يهاودهو ت رفتندیمبه درگاه تجار عظیم  متخصصین برای شمردن پول

 ندفهمیدیمو  را لمس نموده هاسکه خود انگشتانحین با  و در همین نمودندیمآغاز شمردن  اين متخصصین

 و نقود تجار بودند صّراف متخصص، . اين مردمانداختندیمدور  سکه های بدل را و بدل اصل است يا که سکه

 کج است که پالون يارو کردندیمبه محض تماس، احساس  .روحانی (هاپول)نقود  صّراف به معنای روحانی

 الصو خ يا راستگو درستکار و امین زبان به اين معنی که شخص مذکورمردم فارسیاصطالحی است در بین )

 "(نیست.

 قوله األحلی: فرمايندچنین می ان وجود"صّراف" عبارت موردی در سائل جوابحضرت عبدالبهاء در  

ه" هو
ّ
اه در پیشگ وجودان صّراف عنقريب) ديفرمایمکه  آيه مبارکه نموده بودی سؤال از جمال ابهی ای بندۀ الل

 معنی اين آيه مبارکه مفصل، فرصت نه (یر عمل پاک قبول ننمايندو غ جز تقوای خالص نپذيرند حضور معبود
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ايمان مانند . مقبول نه در درگاه احديت مل پاکو ع ماعدای تقوی اينست که و آن شودیممختصر بیان 

مل و ع است و پیمان بر عهدتقوای الهی ثبوت اعظم  الیوم ثمر است مثابهبه مل پاکو تقوی و عشجر، 

  ."الهی است و نصائحکه مطابق وصايا  یان حقیقیئبها و گفتار و کرداررفتار يعنی  پاک

 (1۲2 ، ص0کنز اسرار، ج ( )82۲، ص 0مکاتیب، ج ) 

 واباجتناب و پرهیز از هر عمل ناص تقوی:

هو از ماسوی پیشه کن تقوای خالص"
ّ
 (112دريای دانش، ص  -لوح احمد فارسی )  انديشه منما." الل

هتقوی نصر بب اولیهو س "سًلح فتح
ّ
 و کندیمست. اوست درعی که هیکل امر را حفظ و ه بوده الل

هحزب
ّ
 نبها فتح المقربو محسوب أقوی جنود عالم و از مظفر بوده الزال رأيت تقوی دينمایمرا نصرت  الل

هبإذن  مدن القلوب
ّ
 (181ص  مجموعه اشراقات،)  الجنود." رّب  الل

هی تقو بهبايد  دوستان الهی"
ّ
 "ند.مقدس دار  سزاوار نیست دور را از آنچهو ص قلوب را تسخیر نمايند الل

 (18فضائل اخالق، ص ) 

 کالم موافق حق -عدل -فلسفه -اشیاء حقائق بهعلم  :حکمت

 عاِلم دينی -پروردگاری -الهی - رّب منسوب به  انی:ربّ   دهان :فم

 هر يک از ممکنات حکمادر اصطالح  -اراده الهی -خواسته –اراده  یمعنا به عربی است  همان مشّیت:

 مشیت اولی: وجوِد آن. "و"اراده خواستن ِ آنست قابلیت خواستِن  ""مشیت -"و "ماهیت ""وجود مرکب است از

یة االولی ماننِد  در مقامی منظور مظهر امر الهی است
ّ

  از لسان مظهر الهی.يعنی  من فم مش

 (نوزده هزار لغت) 

  -روشن کردن -روشن شدن -درخشیدن -برآمدن آفتاب :اشراق
ً
  ی الهاممعن بهمجازا

 شارت بادو ب مژده -وشی بادو خ خیر و سعادت -حال بهخوشا  -خوشا طوبی:

 تمؤمن اس در مقامی منظور -ی کسیسوبه (ديآیمکه  کسی) آينده -آورندهروی -اقبال کننده :مقبلین

 اوست. و شريعتالهی  مظهر به قبال کنندهو ا که روی آورنده

 مؤمنان حال بهخوشا  کنندگان،خوشا به حال اقبال :طوبی للمقبلین
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  (86)شیای پسر ع 

 از گرا باقی بساط است بساطی کوین و آئی اندر اگر هستی ساحت است ساحتی خوش
 الهی غالم دی از معانی ساغر اگر مستی نشاط است حیمل و خرامی برتر فانی ملک

 * دیگر  فارغ خطا و محنت و فنا و یستین از شوی فائز مراتب نیا به اگر* یاشامیب
 

 معانی کلمات:

 پیشگاه -حضور :ساحت  شرتو ع خوشی –زندگانی  عیش:

 دست :دي  پاحصیر زير  –فرش  بساط:

 يکی از القاب الهی است. –قرار و بر ثابت  –زنده  –پاينده  –بازمانده  باقی: 

 آنچه در تصرف انسان باشد. –مال  -ی ئدارا ملک:  نابود شدنی -نیست شونده  فانی:

 و غروريا با سرکشی  داو ا قار يا نازو و راه رفتن با زيبايی :خرامیدن

 (همؤنث: ملیح) – (مالحاجمع: مالح، ) -ريفو ظ زيبا -خوب صورت –نمکین  :ملیح

 ) شراب -جام شراب  :ساغر
ً
 (مجازا

 مضمون -قصودی که کلمه برای رساندن آن منظور ساخته شدهو م مفهوم –نظور و م مقصود -هایمعن معانی:

 کالم و مفهوم

 ساغر معانی:

ههو" 
ّ
 هباءص نامه مگو الهی و معانی اسرار محّبت کأس معانی بود لفاظا رسید اتنامه ای يادگار نیاکان الل

 ده وفابا و لبريز شدساغر عطا  که ستايش پاک يزدان را بود هدايت کبریدلیل بر  بود وفاگلهای حديقه  بود

روی دلبر  انو عاشق ئز ديدار گشتندمشتاقان فا ولوله انداخت و در جهان رستخیز برخاست انگیز گشتئه نش

 و بیان ید زدندتوحگلبانگ  بلبًلن رسیدند پايانبی یايدر به اهیانو م يافتند تشنگان آب گوارا مهربان ديدند

 ودنددفتر شقايق گش مرغان حدائق ...و گلزار تزيین جست بهشت برين شد گلشن نمودند و معانیاسرار 

 پروازطیور گلشن را  نیاز و اين آهنگ راز و ازو س غانهو چ و اين چنگ و آوازاين نغمه  حقايق بنمودندو اسرار 

از اين باغ الهی  نه معتکف ويران مطمور. ،جغدانو  ، محرومئومکه غراب مش و دريغ افسوس لکن دهد
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سانی اسیر شهوات نف ويرانی خزيده منزلگه بهمانی ظلدر گلخن  .یئبهره اين جنت نعیم ه ازو ن نصیبی

 (12 – 1۲صص  ،پارسی انیبهائ افتخار بهالواح مبارکه  مجموعه)  "عع... ماندند 

ههو" 
ّ
آن جام ساغر دل  ولی کل تابع اوهام، مهر تابان است مشهورتر از در جهان جام جم ای جمشید الل

مرصع  واهر زواهر هدايت کبریو ج شاهوار معانی گوهر  به اين جام که سرشار از باده پیمان است است

ه ی را سرمست بادو عالم تا جمشید ايام گردی گیر دست بهاين جام را  ن است. پس تو که جم نامیمزيّ  و

ع ت رشک گلستان، جمیو دل جانت شادمان باد سرمست کن مست شو و و نوشانو ب بنوش ئیپیمان نما

 (021ياران پارسی، ص )  ع"ع لبهاء علیک.و ا انجمن کن را سرچشمه زندگانی دوستان پارسی

هبهاء حضرت ، غالم اطالق شده است.و اولیاءبه انبیاء  در قرآن غًلم الهی: 
ّ
 نیز از حضرتشان به اين نام ياد الل

 .اندفرموده

با علمای عصر مجتمع  و اين غًلم الزم بود اين که مجلسی معین نمايند که اّوال مذکور داشتاين غًلم  ..."

ما را که  مأموری و بقول خودو ت امر ازين مقامات گذشته و حال جرم اين عباد چه بوده علوم شودو م شوند

 (۲۲ص  دريای دانش،)  "...یئنما حبس بأخرب بًلد

اء اشی و در جمیع بینینه مکاناغًلم روحانی را در سرادق  عنقريب که را دانسته قدر اين ايام ای مريم... "

 (888ص  ،2مائده آسمانی، ج )  ..."یئمًلحظه نما آثار حزن

 بلیه -ختیو س مصیبت محنت:   پیروز -رسیده مقصود به :فائز

 دست از کار کشیده –نیاز بی –رسیده  مقصود به فارغ:

 چگونه از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گرديم؟

  نسیم جانپرور و مانند جام لبريز گرديد وقت آنست که ای دو کنیز الهی "...
ّ

 ت ابهی در آن کشورجن

 هبید، شعاع چون ئنما و در هر رتبه آرزوی نیستی ون عالم هستی بیزار شويدئاز ش بیز شويد،مشک

 رسد معشوق بهچون  عاشق صادق رسد ناپديد شود، ايدر بهچون  طرهو ق گردد و فنامحو  رسد آفتاب

 مقام فنا و نیستی از هر موهبتی محروم گردد، و مقام فدا قدم ننهد فدا مقام بهمعدوم شود، انسان تا 

از خود  دیوانتا ت تا آيات بقا ترتیل گردد، میدان انقطاعست مشهد فدا جلوه نمايد و تا هستی الهی است

 ظ الوجود را درفیمن شويد باينمقام سجود فائز و چون آن روی پرانوارو گرفتار  بیزار شويدی کلبه
ّ

ل

 اقبتع مادون آن و منتهیبیاينست حیات  اينست سلطنت عظمی موهبت کبری اينست خويش يابید.

 (110 ص، 1مکاتیب عبدالبهاء، شماره  من)  "...زيان عظیم و خسران مبین است
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  (27)من دوستان ای  

 دیانموده من با شده واقع زمان مبارکه بقعه در که فاران جبل در که را عهدی آن دیآور  ادی
 قائم عهد آن بر رایاحد حال و گرفتم گواه عهد آن بر را بقا نیمد اصحاب و اعلی مأل و
ه نمیبینم  نمانده قیبا آن از اثری کهیبقسم نموده محو قلوب از را آن نافرمانی و غرور البت 

 * نداشتم اظهار و نمودم صبر دانسته من و
 

 معانی کلمات:

و مومی و ع روحانی و مطالبهمراه با نصائح  نفوس مؤمنه همۀ آن و امثالای دوستان من  ای دوستان من:

 (1 ، ص0کنز اسرار، ج )  ی.اخالق

 .شودیمبسته  يا چند نفر امری بین دو بر سرقراردادی که  –وصیت  -میثاق -پیمان عهد:

 کوه جبل:

ی موسی در اين کوه برحضرت نام کوه مقدسی است که خداوند :فاران
ّ
 فرمود. تجل

هحضرت بهاء
ّ
 فاران قدس صمدانی جمال قدس نورانی در " ای طالبان باده رحمانی قوله العزيز: فرمايندمی الل

و به محل ظهور انوار  دیننمائرا محروم  و جانچشم دل  ديفرمایمی ترانلنحجاب بی از شجره روحانی

 (882ص  مجموعه الواح چاپ مصر،)  جمالش بشتابید."

 الهی است.و میثاق  منظور عهد عهد جبل فاران:

آن سرزمینی است در شرق " از جمله آمده است که فاراندر مورد  (۲1۲صفحه ) فرهنگ لغات منتخبهدر 

 وبعقو ي سحقو ا حضرت ابراهیمو ذکر عبور  حدود اين بیابان از آنجا عبور کردند لیاسرائسینا که بنی

نام کوه مقدسی است  "و همچنین اود از اين صحرا در قاموس کتاب مقدس مسطور است."و د وسفو ي

یکه خداوند در اين کوه بر موسی 
ّ
  فرمود." تجل

یجايی است که محل  هانيا ساعیر سینا و " اما فاران و فرمايند:حضرت عبدالبهاء می
ّ
 بوده و در رّب  تجل

 که در استو میثاق  آن عهد مذکور "عهدی که در کلمات مکنونه فرمايند:می و نیز تورات مصرح است."
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همحّبت بقعه مبارکه فاران
ّ
فوسی نًلء اعلی و م مدين بقا و اهل الزمان بأثر قلم اعلی واقع گرديدقبة الل

 (2کلمات مکنونه، ص  بارۀدر مجموعه نصوص مبارکه )  "...هستند که ثابت بر میثاقند 

همحّبت و از از آن طلوع نمود جبلی است که نور حقیقت فاران " فرمايند:می و نیز 
ّ
هبط م فوران يافت الل

 بلد عنايتاين نام مبارک به آن  حال از لسان قدم طاف ابرارو م گشتاسرار  مشرق طلع آثارو م انوار شد

  "...رّب رحیم شودو اين اقلیم مطلع مواهب  گاه آن فاران گرددشده تا اين فاران جلوه

که شهر کوچکی در کنار کوير نمک در  فردوس -} خطاب به احبای تون( 2 ص ،21شماره  ،همان مجموعه)

 ايران است. {

 که جمال مبارک در ارض مقدس به قلم اعلی در استو میثاق  " اين عهد فرمايند:می 21 فقرۀو در تشريح 

 شجرۀ انیسا
ّ

 (32 – 21 صص، 0کنز اسرار، ج )  "عع إعًلن شد. از صعود و بعد اندگرفته ظل

 انقاهو خ صومعه -مکان -جا :بقعه

 است. ابديت کنايه از :زمان ۀمبارک ۀبقع

ی وقت، عصر، فصل، معن بهزمان " از دکتر رياض قديمی مذکور که(8۲3حه فص) فرهنگ لغات منتخبهدر 

ستشهاد به بیان و ا است ابديت یمعنا بهکلمات مکنونه فارسی  21 و در قطعۀ است و حیاتدوران، عمر 

هحضرت ولی امر 
ّ
ای تعبیر از ابديت استعمال و بر اصل اين کلمه عبری است  فرمايندکه می اندنموده الل

 (30 ، ص0کنز اسرار، ج )  ."شودیم

ما "ا ست:ی چنین افارس بهکه مضمون آن  نديفرمایمديگری که اصل آن به عربی است بیاناتی  و در بیان مبارک

 هنديآو  و حالگذشته  مقصد آن است که نسبت به حق معنی کلمات مکنونه در باره عهد جبل فاران

در هر ظهوری  خداوند خداوند آنکه و دينو از اساس شريعت  زمانی واحد است هازمانو اين  وجود ندارد

که به ظهور موعود  و اين عهد تا آخر آن دوره دينمایممحکم  ظهور بعد را و پیمانعهد  با اهل آن ديانت

نفوسی  از که حضرت موسی در کوه سینا دینمائمعتبر است. به دوران موسی کلیم نظر  رديپذیمپايان 

بعد از موسی  هاو عصر قرنها  و اگر چه آن نفوس عهد آن حضرت را گرفت که در زمان مسیح حاضر بودند

فلت غ ی که مقدس از زمان است حاضر بودند ولکن يهودو پیمانولی از نظر عهد  کردندیمکلیم زندگی 

 پايان نقل به مضمون از مجموعه نصوص) "...و به خسران مبین افتادند  تذکر نشدندو م از اين نکته نمودند

ان فور  است از یو تعبیر و رمز اشاره و زمانفاران که  شودیممجموع اين بیانات مبارکه واضح  از(... معهد اعلی

هنار محّبت
ّ
د ونو خدا بديع و خلقدوره جديد  و شروععث هیاکل مقدسه و ب الهّیهانوار مشیت  و ظهور الل

نفوس  ظاهر شوند الهّیهکه در هر زمان که اين مظاهر مشیت  بنددیم و پیماناهل ايمان عهد  با همه

  در بارگاه خدا حاضر شوند. برکف و جان ی جانان شتابندکو به نموده عهد بهبايد وفای 

 (30 – 31 ، ص0کنز اسرار، ج ) 
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 مالئکه -الهّیهارواح مقدسه در عوالم  مًلء اعلی:

اليلیق  او م او بغضغینه و ض ش از شبهاتو قلب به کتاب الهی عمل نمود هر نفسی الیوم " اهل مًلء اعلی

 (2۲، ص 3مائده آسمانی، ج )  "محسوب. اهل مًلء اعلی او از شد و مقدسطاهر  لإلنسان

ن  نزديک دريای سرخ در جنوب شرقی کوه سینا ی استو سرزمین نام شهر :َمديَ

هدر لوح طب از حضرت بهاء
ّ
 و و بیانحکمت  يکی طلوب استو م الیوم دو امر محبوب " قوله األبهی: نازل الل

هعند شد. هر نفسی به اين دو امر فائز کم الرحمانربّ علی أمر  اإلستقامة ثانی
ّ
 باز اهل مدينه بقا محسو الل

  "...نفوسی هستند که ثابت بر میثاقند ًلء اعلیو م " اهل مدين بقاء فرمايند:می و نیز ذکور."و م

 (کلمات مکنونه در بارۀمجموعه نصوص ) 

 و پیمانوفای به عهد و عدم  غفلت نوع انساناشاره به  :نمیبینمئم احدی را بر آن عهد قا حال

 آنچه که انسان را گول بزند – و جمال و غیرهت و و مقام و شهر مثل ثروت انیهو ف عرضیهئون افتخار به ش غرور:

هحضرت بهاء ...(نوزده هزار لغت)غرور سازد.و م
ّ
 و سلوکشرط اساسی در اين سیر که  نديفرمایمبیان  الل

پسندی، و خودغرور ئبه کوچکترين شاچه که  در برابر مؤمنین است ضوع کاملو خ افتادگی صرف

ه ک شودیمو سبب  داردیمرتقاء به معارج عالیه باز و ا دايق مذکورهو ح شخص سالک را از ورود به مداين

  ...نخستین مرحله از سلوک باز گردداول اين نردبان يعنی  وی به پله

ه،) 
ّ
 (120ص  نفحات ظهور حضرت بهاءالل

 و پیمانهد به ع انسان را نسبت وفايیو غفلت و بیعلت نسیان  در اين کلمات مکنونه افرمانی:و ن غرورئج نتا

که نهی از آن در اکثر الواح است  و خودبینی پسندیو خود و غرورکبر  از يک طرف و آن سازدیمآشکار  الهی

که سبب  الهی است و احکاماز تعالیم  نکردن و اطاعتنافرمانی  و از طرف ديگر و آثار وارد آمده است

 شجره امید ترا بريده "سیف عصیان قوله اْلعلی: الهی است و امرانسان از دين  و غفلت دوریو ناامیدی 

 (12 ، ص0کنز اسرار، ج ) ( 01 فقرۀ) "...و در جمیع احوال از من دور و ت و در جمیع حال به تو نزديکم

 و از بین بردن اثر برطرف کردن محو:

 ه عهدقلوب انسانی بوفايی بی در شرح مکنونه فارسیفقرات متعددی از کلمات  من دانسته صبر نمودم:

 و گريانن ناال نوع بشر تأسف خورده و غفلت وفايیو بی عهدشکنی بر اينلسان قدم  و در اکثر مواقع ابدی است

نوع بشر را  و نادانی و غفلتسکوت نموده  وجود مشاهده اين وضع و با دينمایمرجوع  به عوالم عّز رحمانی

زده را" "خجلت" بشر غفلتو داردینماظهار  ""جنود قدس نزدآن را  چون سّری نگهداری نموده

مانطور ه به مقام وفا و وصول وفای به عهداست که  از طرفی اثبات اين نکته اين بیانات مبارکه ."پسنددینم
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 بۀ"عقکه به است ای هقبو ع گردنههمان و اين  مقامی بس مشکل است فرمايندکه حضرت عبدالبهاء می

 به آن اشاره شده است. 22در شماره  "زمردی وفا

نه عملی برای هر مؤمن مخلصی و نموسرمشق  نگهداری مظهر امر الهیو سّر  پوشیچشماز طرف ديگر  

رعايت  را تو گذش پوشیچشمت و حالنظر استتار  بندگان و گناهانکه او نیز نسبت به خطايای ياران  د بودوانت

و در اين  و به اين اصل که در کلمات حضرت مسیح و اين صفت الهی را در زندگی خود سرمشق قرار دهد کند

 مايدن پوشیو چشم از گناه ديگران بگذرد اگر در اين دنیاکه  باشد و عاملنازل شده است معتقد  دور مبارک

  به اعمال او نظر خواهد کرد. و استتاربا نظر ستر  نیز در آن عالم و رحیمخداوند رحمان 

 (11 - 12 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 آشکار کردن -بیان کردن: اظهار
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  (27)من ۀای بند 

 بر آن درقَ  سبب نیا به و باشد پنهان رهیت غالف در که است یجوهر پر فیِس  ِمثل تو َمَثل
  انیعالم بر تو جوهر تا آی رونیب هوی و نفس غالف از پس*  ماند مستور انیجوهر 

 * دیآ روشن و دایهو 
 

 معانی کلمات:

ح انسانی مطر  مخاطب گشته "من ای بندۀ " که انسان به خطاب مبارک اين تصوير بديع در "من: ۀی بندا

دوش  بر پنهان است که در غالف تیره جوهرهمچون سیف پر است، وجودی استوجودش مثبت است که 

 وتا اين شمشیر آبدار از غالف نفس  هد الزمو ج سعی ، بلکهکندینمبار گناه ارثی سنگینی  چنین انسانی

 (022 ، ص1کنز اسرار، ج ) "..ايد خود روشن نم جوهرعالمیان را به  و چشم بیرون آيد هوی

ل
َ

 شبیه -نظیر -همانند :ِمثل   امری که بدان مثال زنند. -تشبیه :َمث

 (أسیاف –جمع: سیوف ) -شمشیر سیف:

 و زمرد. قوتو يا مانند الماس فیسو ن قیمتیهر سنگ  - گوهر :جوهر

 ن استپنها و هوینفس  غًلف تیرۀتشبیه شده است که در  یانسان به سیف پرجوهر مبارکه فقرۀدر اين "

 (022 ، ص1کنز اسرار، ج )  "...روشن گردد ارزش و بهای او بر عالمیاناز اين غالف تیره بیرون آيد،  و چون

در فرهنگ  جوهردر معنی  تیز -ندهو بر  دارجوهر  =( آن و مانندنجر و خ شمشیر در مورد)آبدار  :جوهرسیف پر 

 –ياقوت  هر سنگ گرانبها مانند -به ذات باشدئم آنچه قا -هر چیز و خالصهاصل  "جوهر معین نوشته است:

 فیروزه، هر يک از احجار کريمه." –الماس 

هحضرت ولی امر 
ّ
. از اين ترجمه اندفرمودهترجمه  A finely tempered swordسیف پرجوهر را به  الل

 هک دانندیم. اهل فن شمشیر آبديده است که مقصود از سیف پرجوهر گرددیمروشن  و تبیین مبارک

حال در اين فقرۀ  متازتر شود.و م بهتر و نوع آن ترسختتیغۀ آن  هر چه شمشیر بهتر آبديده شود

 یر ولی اين شمش تشبیه گرديده ديده شدهآب هارتو م دقتانسانی به شمشیری که در نهايت  مبارکه، وجود
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نشان است درست شمشیر جواهر ، ست. اين تصور که مقصود از سیف پرجوهرا در غًلف تیره پنهان

 دوانتیمنشمشیر  تیغۀ و که در غالف پنهان است، مورد تشبیه بوده شمشیر تیغۀ چه که در اين فقره باشدینم

 انسان... " قوله العزيز: فرمايندجمالقدم در لوح مقصود می (02۲ ، ص1کنز اسرار، ج ).مزين باشد گوهر  به

 مو عالشهود آيد  عرصه بهجواهر آن  تیترب به مشاهده نما معدن که دارای احجار کريمه است ۀمثاببهرا 

ه،مجموعه الواح حضرت بهاء)  انسانی از آن منتفع گردد."
ّ
 (1۲ص  الل

 جلد شمشیر جلد مثل پوشش و غًلف:

و  جوهر لوۀو ج وزو بر هستند که از ظهور  یيهاو حجاب هاپردهاشاره به  و هوینفس  و غالف تیرۀ غالف تیره

 الو ج یندگبر  دوانتینمکسی  پنهان باشد شمشیر تا در غالف . همچنانکهندينمایمیقت انسانی جلوگیری حق

از  و پاک نکند و هویی شهوت هایآلودگوجود خود را از  تا انسان گونهنیهم به یزی تیغه آن را ببیند،و ت

. بیرون آمدن از رزش او روشن نگرددو ا اصل و و جوهر نفسانی بیرون نیايد، حقیقت پس ابرهای تیرۀ

 (011 ، ص1کنز اسرار، ج ) .خود انسان دارد و کوششسعی در درجه اولی بستگی به  و هویغالف تیره نفس 

 مقام –ارزش  :قدر

 هاشناسجواهر  –شناسان گوهر يان:جوهر 

 چهو آن مرآت است مثابهبهاعمال  ..." در لوح ورقا از جمال اقدس ابهی نازل: بر عالمیان: جوهرظهور 

 "...و هويدا استدر او ظاهر  در انسان مستور

و  سقديو ت طافتو صفا و ل بیرون آيد و هویمستوره در واقعیت انسانی از غًلف تیره نفس ئق حقاچون 

شکار آ هاد انسان نهفته استو ن هويتآنچه را که در ای هنیآئ مثابهبهاين اعمال  ظهور رسد مال او به منصۀک

 .سازدیمعالمیان هويدا و بر  نموده

در آن آيات  که جمال مبارک متعددی زيارت گرديد آيات مبارکه (فارسی 20)هشتم  فقرۀدر تشريح همین  

ی هادهپر پس اگر  نهفته نشده است الهی و معرفتر و نو و محّبتعلم چیزی جز  انسان که در نهاد فرمايندمی

 وو از غالف تیره بیرون آيد، آثار اين علم  از قفس نفس آزاد شده یقت انسانیو حق مانعه از میان برداشته شوند

آراستن موجودات به خلعت  و سّر  دا گرددو هويبرعالمیان ظاهر  انسانی است جوهرکه  و معرفتو اين نور  محّبت

 هستی آشکار شود.

ت و هوي نهاددانیم که در می مثال اينکه: و آنبیش از پیش روشن نمايد  سّر اين حقیقت را مثالی از طبیعت

انع وولی تا اين نهال م نهان استو پ و میوه نهفته و گلشکوفه  و گو بر درخت کامل با شاخ  قّوهبال دانه

ای رمو گ ا اين نهال نورسته به قوت اشعهو ت بیرون نیاورد از خاک تیره و سر نداردموجوده را از میان بر 

داده ن و شکوفه و گل درختی نشود الخره تا اين نهالو با نکند و نمورشد  يزش باران بهاریو ر خورشید
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اعمال چون  منوالبر همین  براهل عالم آشکار نشود. اشو فائدهوز و آثار و بر یوه نیاورد، جلوه و م رو با

یرون ب و هویپس تا وقتی انسان از غًلف تیره نفس  میوه وجود انسانی است، ماالت روحانیهو ک حسنه

ت اين اسدا نشود. و هويظاهر  یانو عالمحقیقتش بر عالم  رددو اخًلق پاک آراسته نگو به اعمال  نیايد

.ددگر یمنمايان  نهیآئدر اين  پنهان است انچه در حقیقت انسو آن استای هئینمثل آ فرمايند اعمالکه می

 (01۲ ، ص1کنز اسرار، ج ) 

 مخفی –پنهان  –پوشیده : مستور

 جان –روح  –یقت هر چیز و حقسد، ذات و ج جسم شخص انسان، :نفس

هحضرت ولی عزيز امر  نفس بايد دقت نمود که اين کلمه دارای دو مفهوم متفاوت است، در مورد کلمۀ
ّ
 در الل

 قوله العزيز: فرماينداين دو معنی می تشريح

هويت شخص انسان،  وانعنبهيکی نفس  رودیمدر دو مفهوم بکار  و يا است و مفهومنفس دارای د " 

 ه"ربّ فقد عرف  در عبارتی نظیر " من عرف نفسه آفريده است و اين حقیقت او را آنگونه که خداوند

 است. استعمال گرديده

ان طبیعت دون و هم ما آن را داريم همۀکه  ی استو حیوانم ظلمیراث م و آن است اّمارهنفس  نفس ديگر

تبديل گردد. اين نفس  و غیره ی، خشونت، شهوتخودپرستبه ديو موحش  دوانتیمکه  بشری است

 (010 ، ص1کنز اسرار، ج ( )0۲بهايی ص  حیاتنمونه )  آن پیکار کنیم." بر ضد ستيبایماست که  اّماره

سانرا به که ان (ارة بالسوءبه بدی است )نفس اّم  کنندهو اغوا دهندهمنظور نفس شیطانی يا فريب :اّمارهنفس 

 .کندیموسوسه  ارهای ناشايستهو هوس و کهوی 

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
ً
 مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اينست ای شخص رشید الل

 ًلب عهدشکن راو ک نقض را فرار دهد بهانور  بنیاد نهد یدانائ و ايوان براندازد بنیان نادانی نمايد

 (108ياران پارسی، ص )  ع"ع .و الثناء التحيةو علیک  یرو دل حقا که رشیدی شکن گرددصف

ه"هو 
ّ
 دل بستی و به جهان ديگر از جهان آب و گل بیزار شدی زيرا دلو پاک جانیپاک ای بنده يزدان الل

ون پرتو و بینا و گويا. چ يار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند يزدان پیوستی اراني بهو  و حق پرستی

وج و در ا خاکدان بريدی نيا بهو دل از تعلق  رود سروش شنیدیو س نور حقیقت ديدی آفتاب درخشید

 ع"ع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و با نفس و هوی شاد باش شاد باش مهر يزدان پريدی

 (2۲ ياران پارسی، ص) 
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 يمانا قّوۀتقويت  همانا از شهوات نفسانیه و نجات اّمارهراه اصلی مبارزه با نفس  :و هویطرق مبارزه با نفس 

ر توسل به ذيل حضرت رحمن و
ّ
در ذکر  و استمرارداومت و م دار عقبی پايانبیدر باره جهان  و تفک

و  دغلبه ياب قوای روحانیه است تا رفته رفته الهّیه و کلمات آيات به آب دادن زمین قلبو آب حضرت يزدان

هماسویاز  و انقطاع مبدل شود به ايقان ايمان
ّ
 وشیمک و بیشتر و هر چه در اين راه پیشتر رويم میسر گردد الل

در  022صفحه  در سفرنامه مبارک شهوات دنیا آسانتر شود. بدسیرتيو و د و هویمحکم نفس  رنجات از زنجی

 انسان بايد از ی فرمودندگريد به" قوله األحلی: فرمايندمورد چگونگی آزادی از قفس اين عالم از جمله می

 عظیمه اندازد، اسیرزيرا جسم قفسی است که انسان را به مشکالت  روح محض شود، نمايد پروازقفس تن 

 چه از هر قیدی آزاد شود عادات جسمانی را خرق نمايد اما چون انسان طبیعت کند و به هر دردی مبتال نمايد.

قام اين م . به مجرد فکراين زنجیر را بگسلد روحانی قّوه لهذا بايد جاذب طبیعت است که قوای جسمانیه

است، گوش منجذب  نماخوشمنجذب مناظر  چشم کندیمانسان را جذب  همیشه حاصل نشود، قوای طبیعیه

 منجذب عالم طبیعت است زيرا خواهدیمباز هم  هوات. انسان ثروت داردو ش ذمتوجه به لذائ و قلب نغمات است

مثل  دياب و نجات تا از اين قیود آزاد شود روحانی غالب گردد قّوهپس بايد  .طلبدیمباز هم  معیشت دارد اسباب

و باغهای باصفا  ی رحیب استو فضاهوای لطیف  اينکه در خارج قفس است، محض دانستنمرغی که در 

 "پرواز نمايد.ا ز فو در فضای جان ی يابد که قفس را بشکنداقّوهمگر  های گوارا است نجات نیابدچشمه

 (021 – 022 ص، 1اآلثار، ج بدايع) 

ه عالی به درجات و وصول و هویخروج از غالف تیره نفس  و راههای بحث چگونگی نجات عالم طبیعت در خاتمۀ

 :گرددیملوح زير از حضرت عبدالبهاء زيارت  و صفا روحانیت

ههو "
ّ
 عشق الهی انقطاع در انقطاع و تنفر از جمیع زخارف دنیا. و تقوی در تقوی و علم در علم است سعادت الل

 خلق با و انصاف صدق در راه حق يعنی يب اخالق کندآيات تهذ ذبۀو ج خواهد و مناجاتتالوت آيات  عشق آرد

 و صیحت با دوستانو ن با کهتران و شفقت رمت مهترانو ح از جاهالن و دوری حبت با نیکانو ص هر با نفسو ق

 یۀطو ع سعادت عظمی اين است و هدايت گمگشتگان با اهل جهان و محّبت فقیران ذل برو ب حلم با دشمنان

 "عع التفنی. فطوبی للعاملین. و موهبت کبری

در سفرنامه  است ود مرزوق بودن به نعمت دنیاجبا و و هویرياضت واقعی که عبارت از ترک نفس  و در مفهوم
 شدن از نه ممنوع با وجود مرزوق بودن به نعماء و هویترک نفس  مقصود از رياضت پس... " مسطور است: اروپا

 قّوهبا وجود  را وسیله ظهور قوت روح قرار داده و جسم حت بنیهو ص را برای انسان آفريد هانعمتآالء. خدا اين 
 :ورنه و در حالت اقتدار عادل اين کمال است اگر نفس انسانی سالم باشد جسمانی

 آلتی افسـرده استاز غـم بی   کی مرده است او نفس اژدرها است

 (01۲ – 012 ، ص1کنز اسرار، ج ) 

 آشکار -روشن :هويدا
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  (24)ای دوست من

 ات کن خرق را غفلت حجاب*  یال یم ایدن کسوف به را خود منی قدس سمآء شمس تو
 ی*ائار یب هستی خلعت به را موجودات عیجم و آئی بدر سحاب خلف از حجاب و پردهبی
 

 معانی کلمات:

 ی.و اخالقروحانی عمومی  مطالبو همراه با نصايح  نفوس مؤمنه همۀ آن و امثالای دوستان من  ای دوست:

 (1 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 سی که به اينو ک نامدیمخود  و حبیبدوست  اين وجود با روح را که نشانی از حق دارد در اين مقام کالم الهی 

 " در حق او صادر شود"بنده من واالتر از نفسی است که خطاب ایو مرتبهمخاطب شود البته دارای مقام  خطاب

از  هر نسبتی کهه تا ب جانهای مشتاقان هزاران بار خود را فدا نمايند چه هر نسبتی به خداوند عظیم استاگر 

ت "ای دوس و بزرگلطیف  و عنوان ""ای بنده من فرق است بین خطاب همهاينولی با  حق صادر شود فائز گردند

 (022 ، ص1کنز اسرار، ج )  "من

 و در اکثری از موارد است وارد آمدهبه کثرت  دوست و دوستان صطالحو ا کلمه در الواح و آثار جمال مبارک

که اصطالح  حّدی به اندفرمودهی دوستان من مخاطب ی اعني "یاحبائيا " را به خطاب و مؤمنیناهل بهاء 

طه راب و رمز و محّبتدوستی  و لطیف نشانۀ بین اهل بهاء شده است. اين خطاب ملیح و متداولمعروف  ""احباء

ین ب و محّبتستی و دوس و اناين آشنايی ...در اين دور مبارک گرديده است.  خلق با خلق و رابطهحق با خلق 

وز در عالم امکان رسیده و بر ظهور  ۀبه نهايت درج بخصوص در اين قرن نورانی حضرت يزدان و انسانخداوند 

ان در ادي به نوع انسان و احسانهمه صمیمیت و اين مرتبه از نزول فضل گفت که اين وانتیماست. به جرأت 

ای " به نحوی که چون خداوند مؤمنین را به خطاب باشدیم نظیرو بی سابقهبیسالفه و در کتب و آثار گذشته 

چنانکه در شرح احوال  دانستندیمآن را فخری عظیم  و بینش، اهل دانش ديفرمایممخاطب " بندگان من

 "يا عبادی الذين اسرفوا د کهواناين آيه برخ قاری روزی در مجلس وعظ وی ..." که: اندنوشتهیخ احمد غزالی ش

 به شّرفهم بباء اإلضافه الی نفسه وی گفت خود. بر دیکنیميعنی ای بندگان من که اسراف  علی انفسهم"

ودش به نفس خ " اضافهآنها را به "ياء نامیدهای بندگان من" " يعنی با اين قول که آنها را ""يا عبادی. قوله

 دانستندیمفضل  را نهايت درجۀ "منای بندگان " يعنی عرفای پیشین ندایشرافت بخشید.  و نسبت داده

 (001 - 002 ، ص1کنز اسرار، ج ) .گردندیممفتخر  "يا احبائی"و "ای دوست من" ياران الهی به خطاب و حال
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 خورشید :شمس

و  دانسته خورشید آسمان پاکی خودخود يعنی شمس سماء قدس انسان را  مبارک خداونددر اين خطاب 

ی هر چیز است. حال و بلندمو و س جهت علو "سماء"از مقصود... اين مقام ممتاز را به او عنايت فرموده است 

 قاًل از دوا تشبیهو اين تعبیر  مقام انسان را به مقام خورشید در آسمان تقديس خود تشبیه نموده است خداوند

ر نظر شايان بسی توجه
ّ
 است: و تفک

مقامی  شمسی در منظومۀ چون موقع و مقام آفتاب در دستگاه آفرينش روحانی وقع انسانو م مقام اول آنکه

 ريد و وحید است.و ف يکتا

 ورشیدخ بلکه انسان نه تنها اهمیت و مقام ممتازش چون موقع و مقام شمس در آسمان است انسان دوم آنکه

 (000 – 001 ، ص1کنز اسرار، ج )  آسمان قدس الهی است.

 فلک –آسمان  سماء:

 ثابهمبه حقیقی انسان ..." فرمايند:در کتاب عهدی جمال مبارک می آسمان است: مثابهبهانسان حقیقی 

 (002 ، ص1کنز اسرار، ج )  "...مشهود لدی الرحمن آسمان

 بر معانی رمزيه و استعارهجهت علو به تشبیه  مناسبت به "سماء" کلمهدر آثار اين امر  وارد: اسراراآلثاردر 

نتهی مقام و م لسموو ا العلو جهةاال  " انا ما اردنا من السماء و در لوحی است نامحدودی اطالق گرديده

إن  نتهی مقامهو م موهو س علوه جهةسماء نعنی به  لکل شیء نذکرکم من العارفین. إنا إن أنتم اْلشیاء

 انتهی أنتم من البالغین."

همضمون بیان مبارک حضرت بهاء
ّ
 درجه و مقام و نهايتلو و ع چیزی جز جهت بلندی ما از سماء " آنکه الل

را ذکر  "سماء" آسمان در مورد هر چیزی اگر شما از عارفین باشید. ما برای شما اراده ننموديماشیاء 

  "است اگر شما از بالغین باشید.اشیاء  مقام آن و نهايتمو و س جهت علو قصودمانو م میکنیم

 (002 ، ص1کنز اسرار، ج ) 

 يا بودن شدنو منّزه پاک  قدس:

 ۀانداز  از ديدگاه علمی .خورشیدگرفتگی -تیره و گرفته شدن رنگ چهره -شدن و گرفتن خورشیدتیره کسوف:

ظاهری خورشید و ماه از زمین با هم برابر است. علت اين امر آن است که فاصله اين دو جسم از کره ما متفاوت 

کند قرص خورشید در پس آن پنهان قیما از جلوی خورشید عبور میتکه ماه مس است. در نتیجه در زمانهايی

 بيخورشید و ماه در يک خط يا تقر شود. شرط الزم و کافی برای وقوع پیوستن کسوف آن است که زمین،یم
ً
يک  ا

ايه که در سخط راست قرار بگیرند، به طوری که سايه ماه بر بخشی از زمین بیافتد کل اين سايه از دو قسمت نیم

 .درونی که تاريک و سیاه است تشکیل شده است ۀاست نیم قسمت بیرونی
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گويند. گرفتگی جزيی میماه تنها قسمتی از خورشید را پوشانده است که به آن خورشید ،سايهدر محدوده نیم

کند به اين سیر ماه، زمین را از غرب به شرق طی می ۀساي ،بر اثر حرکت ماه و چرخش زمیندر خالل گرفت 

ی خواهد لگويند. هر کسی که در اين مسیر باشد خورشید را در حالت گرفت کحرکتی سیر گرفتگی کلی می

 صد سطح زمین را میرسد و حدود نیم در کیلومتر می 802اين مسیر در بیشترين حالت به  .ديد
ً
پوشاند. معموال

ده اين پدي یدهد اما ما در طول عمرمان شايد يک بار شانس تماشادگرفتگی کلی روی مییسال خورش ۲/1هر 

 (اينترنت –شبکه فیزيک هوپا  مأخذ:) .را داشته باشیم

انع آن گردد که اشعه نورانی خورشید و م بر قرص خورشید افتد عبارت از حالتی است که سايه کره ماه کسوف

 به تمامه از کره ارض قابل ديدن باشد.

 وز کامل شمسو بر جابی که مانع ظهور و ح عبیری بديع است به هر پردهو ت ی لطیفااشارهکسوف دنیا نیز 

ن کلی همی در تشريح عالم وجود را به خلعت هستی بیارايد. ،شمس حقیقت و مانع آن شود که اشعۀ گرديده

ند تا از عی کو س در کسوف اين دنیا پنهان نمانده تا خطابی است به انسانفقره آمده که اين بیان از جمله 

 هو چذکر شد که اين تعبیر چه در عالم خلق  وهستی را آرايش بخشد  و عالمپس ابرهای مانعه خارج شده 

مله جکه جمال مبارک دنیا را از  حال چون به تعبیر دنیا دقت نمائیم و ببینیم د بود.وانمعتبر ت در عالم امر

ه به معنای دنیا مراجع) اندشمردهجتناب از اين نفوس را الزم و ا انددانستهمثال بی جمالنکرين و م معرضین

ظهر خطابی به نفس م اينکه اين خطاب الهی آنو  یم داشتواناستنباط دقیق ديگری نیز از اين فقره ت( شود

 يعنی جمال اقدس ابهی "شمس سماء قدس الهی" باشد، چه که در آن ايام دوانتیمظهور در ايام بغداد نیز 

 بسیاری و الواح غرضین پنهان بودندو م دشمنان و اغراض و اعمالحمًلت  يعنی "" کسوف دنیا در پس

خطاب  لسان حق گفت که وانتیم حال به يک اعتبار ظهور در آن ايام است که شاهد آالم و اوجاع مظهر موجود

و عهد  ناقضان وفايییو ب و اغراض واندو ع مظلی هاپردهفرمايند در پس می جمال مبارک خود "دوست" به آن

 یهستبه خلعت عالم وجود را " جبات مانعه را خرق کن تاو ح و از پس ابرهای حائله بیرون آی باقی نمان پیمان

ارج مانی خظلی هاپردهاز پس  "شمس سماء قدس" وانسعید رضدر ايام  بینیم که پس از چندییو م ."بیارائی

 عالم را به خلعت هستی بیاراست. بینات و اتیانآيات  و ظهوردر آمد و با خلق بديع  "کسوف دنیاو از "شد 

 (001 ، ص1کنز اسرار، ج ) 

ب اين در قرآن لقولی  ست ترو پ ترکينزد یمعن به مؤنث أدنی عربی، دنیا"  آمده است: اسراراآلثاردر  دنیا: 

 (082 ، ص1کنز اسرار، ج ) ... گرديده استجهان 

 َم  ..."
َ

ی  مثل ل دنیاث
ّ
 بر چنین چیزی عاقل دل نبندد ی مفقود استو حینکه حینی موجود  استظل

 نهّو ی متلهانتيز و يادر او  ی مقدرههانعمت از اوود و مقص گمان مکن که دنیا و چنین بلکه باطل انگارد

ظاهر و م اندالهّیهبلکه مرايای ظهور  ظاهر صنع اويندو م مصنوع حقنداشیاء  چه که اين در آن است

 
ّ
 که ستاين زوالبیعرضین از نعمت و م است مثالبی منکرين جمال مقصود از دنیا هبلکی قدرتیه، تحک
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 " فرمايند:جمال مبارک می( 01، ص 3مائده آسمانی، ج ) "و اعراض واجب. الزم تجنب از چنین اشخاص

راهزن سالکان  اول و در لباس هستی جلوه نمايند. نیست محضند هر دو و عالم ظاهری عالم مجازی

انی سبح قّوهب نفسانی عقبۀتا روح رحمانی از اين دو  فتنه واصًلن. پس جهد منیع بايد و ثانی است

 (01، ص 3مائده آسمانی، ج )  "...بگذرد 

دل به او مبنديد و از پروردگار  هستی آراسته صورتبهی است و نیست حقیقتبی نمايشی است "دنیا

 که َم  گويممیراستی به کنندگان،باشید از غفلتو م خود مگسلید
َ

ه صورت مثل سرابی است که ب ل دنیاث

 "نصیب مانند.یو ب بهرهبه او رسند بی چون و در طلبش جهد بلیغ نمايند ان عطشو صاحب آب نمايد

 (801 - 803 ص مجموعه الواح چاپ مصر،) 

 آلوده مکن میاالی:

 پوشش -مانع –پرده  :حجاب 

شاه در توقیع خطاب به محمد و هر حجابی. "ردهو پ ستر" یمعنا به حجاب عربی آمده است: اسراراآلثاردر  

 حجاب"...اذ کنا خلف سبعین الف  است: حکماو در لوح  "...محبوب کل منم  کشف حجاب شود اگر... " است:

ههذا امر " ما در پس هفتاد هزار حجاب نورانی بوديم. و در کتاب اقدس است: مضمون آنکه:. "...من النور 
ّ
 الل

 فی حجب الغیب ..."
ً
ی غیب پنهان هاحجاباين امر خداوند است که در پس  مضمون آنکه: قد کان مستورا

 بوده.

ت از هر چیزی اس و اشاره کنايه جابو ح اهل عرفان پرده و اشاراتگفت که در تعابیر امريه  وانتیمکلی  ورطبه

فوز  افهم موضوعی و ي او ي وصول به مقصدی و يا یقتیحق درک و يائی شی مانع ديدن ی از انحاءنحو بهکه 

ن مقام در اي بسیار وسیع است تشبیه و و رمزبردن اين اشاره وسعت بکار وئره دا .گرددی مرحمتبه  و رسیدن

لب ده مط گردد و اين امثله شامل ترروشن و تشبیهی چند، موارد مختلف اين رمز اامثلهبا آوردن  شودیمسعی 

 است:

 برای اهل عالم ظاهر شده است و کتابآيات  صورتبهتا وقتی  الهّیه و معانیحقايق  مثالً  :ی بیانهاپرده – 7

 پردهیب مثل عروسی که حجاب از رخ زيبا بردارد برای بشر نازل گرديد و چون بیان مستور استی هاپردهدر پس 

 .... گرددیمآشکار  جاب برای اهل عالم ظاهر وو ح

 "...نهان بود و پ ی بیان مستورهاپرده...عروس معانی بديعه که ورای " در کلمات مکنونه

 بو اسبا صوری که عاری از معرفت باطنی و درک روحانی باشد انشو د از جمله به علم :العلم حجاب اکبر – 4

 .گرددیم" اطالق "حجاب اکبر کبر گردد نیز اصطالحو ت غرور
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"به حجاب نفس خود را  :فرمايندقباًل اشاره گرديد که جمال مبارک در لوح نصیر می :حجاب نفس - 3

یقت وصول به حق عوانم نيترسختکی از و ي هاحجاب نيتررهیتاين حجاب نفس نیز يکی از  محتجب مسازيد"

خالصی يافتند فرمودند  در احاديث اسالمی آمده که چون حضرت رسول اکرم از فتح در يکی از غزوات است.

 جنگ با نفس است. هاد اکبرو ج قصد از اين جنگو م بايد به جهاد اکبر پردازيم حال که جهاد کوچک تمام شد

هحضرت بهاء اول اين بحث گفته شد همانگونه که در :حجاب نور - 2
ّ
در اکثری از مواقع در مناسبت با جلوه  الل

در ورای آن  که نفس مبارک حجاب من النور"" و از اندآوردهرا  ی نور"هاپرده"و تعبیر  اصطالح خود و ظهور

و  ندازدنظر ا تابنده مستقیم به خورشید طوربه دوانتینمکه چشم ظاهره  همچنان .اندفرمودهصحبت  پنهانند

انوار ظهور الهی  وجود انسانی قادر به مشاهده مستقیم همان نحوه ب ،ندیبیمچشم آسیب  اگر چنین کنیم

مستقیم به خورشید  گاه کردنو ن که مانع از ديدن حجابی است نورانی نیست. اين اشعه شديد خورشید

ی يهاو فقط اشعه پنهانند ی نورانیهاپرده هزار هزاران نیز در پس مظاهر ظهور حقیقت نحو نیهم به. گرددیم

  گرددیمظاهر  ابلیت بشرو ق استعداد قدربه از آن آفتاب حقیقت
ّ

اشعه آن آفتاب  همۀ اهل عالم از مشاهده واال

 .گرددیممشاهده  و مفقودبل معدوم  ابیناو ن کور حقیقت

و  تمحبّ  که حتی اشاره شده است لطیفبه اين معنی  اغلب تب عرفانیهو ک در آثار امريه محّبت: حجاب – 2

از جمله اين بیان  وادیدر هفت د شد.وانت و محبوبحبیب بین  و حق و معرفت خلقحجابی بین  ستیدو

ين ا سعی نمايند تا خلصه بايدو م نفوس مقدسه لمحبوب."و ا الحبیب حجاب بین المحبة ..." آمده است:

 مشاهده نمايند. پردهبی جمال يار را به کناری زده حجاب را نیز

بهترين شاهد چنین نقطۀ اولی  ،حضرت اعلی به محبوب خود حضرت انیس داستان شورانگیز عشق پاک

آن  و چون نشد و محبوباو مانعی بین حبیب  و عشق و محّبتدوستی  . چنانکهباشدیمی و انقطاعخلوص 

 انیس زنوزی ،نمايد، آن عاشق دلباخته فدای جانان يکی از دوستان، جان دست بهکه  اراده فرمود جمال الهی

تمام  وزانیدنو س و اطاعت و انقطاعو اين درجه عشق  اطاعت امر محبوب قلب خود شد و آماده خاستبرپا

ری صويو ت ريک در شهادت کبری نمودو ش او را انیس خود فرمود که حضرت باب اعظم باعث شد ی مانعههاپرده

 به آن را نخواهد ديد.و ش مثل آن را نديده تاريخ بشری بر جای نهاد که برای عالمیان داو ف از مقام خلوص

هذا امر "ه :حجاب غیب - 8
ّ
 فی حجب الغیب" دق الل

ا
چون عوالم غیبیه ( کتاب مستطاب اقدس) کان مستورا

 و ی هستند که دست ما به آن نرسداپردهخود  پس اين عوالم است، الهّیهشیت و م امر اسرار و محل محل الهّیه

 رون آيدغیب بی ولی وقتی از پس پردۀ آن برای ما آشکار نگردداسرار  غیب است که امر الهی در پس پردۀ ا وقتیت

 آشکار گردد. ظاهر و الهّیهکتب  و و آيات کلمات صورتبهاهل عالم  بر

 نیستدر کنه ذات تأثیری  ی کشفی راهاادراکزيرا که  یرت استو ح عمی عّزتحجاب " عّزت:حجاب  - 2

 (بخشفرهنگ نور)  ".شودینمپس عدم نفوذ ادراکات در کنه ذات حجابی است که برای غیر هرگز برداشته 
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 زمین و آسمان ی،و خدا"حجاب میان بنده  ابوسعید ابوالخیر گفت: شیخ و خودبینی:حجاب پنداشت  – 6

  "رسی.به خدا  نی تو حجاب است، از میان برگیرو م سی نیست، پنداشتو کر عرش  نیست،

 (3ص  ،۲ج  ،بخشفرهنگ نور) 

که  مانیظلاز حجبات  آن است کهاول  درجۀ " بدان که حّريت سه درجه دارد :سه درجه آزادی از حجاب – 6

 مانی آزاد شود.ظلو از بند حجاب  مانی را فراموش کندظلجاب و ح است بمیرد هوتو ش الو م جاه

و  جاب نورانی را فراموش کندو ح اعت است بمیردتقوی و طو که علم  از حجاب نورانی آن است که دوم درجۀو 

 .از بند حجاب نورانی آزاد شود

و  فراموش کند و از بند خود آزاد شود و اين حّريت اولیاء است. را و خود آن است که از خود بمیرد سوم درجۀ و

  قبل از اينکه بمیريد. بمیريديعنی  قبل أن تموتوا" "موتوا :رور علماء فرمودو س اولیاء اين است که مهتر

 (083 - 080 ص، ص1کنز اسرار، ج ) 

 تذکر نبودنو م بردناز ياد  غفلت:

 غافل است: کل عالم

 فرمايند:زير بیان می شرح بهیهوشی اهل عالم را و ب مقام غفلت جمال اقدس ابهی در لوحی

ا هر کتاب ر  ..." فرمايند:می مبارکه نازلدر مضمون اين کلمه  در يکی از الواح ... اندمردهناس خفته بل  ..."

ت ئکه مثاًل خط عبرانی را جز اهل آن قرا چه... چه که خطوط آن مختلف است ئت آن نهاقادر بر قر  جز اهلش

 چه که بر هر آن قادرئت بر قرا نفسی کتاب عالم را هر ولکن و ساير خطوط سريانی و همچنین نمود واننت

 و بديالتو ت غییراتو ت ندينمایمآن را مشاهده  مسطور است. جمیع و فناییر لوحی از الواح عالم کلمه تغ

و  افلغکل  ع ذلکو م جلی در کتاب عالم نوشته شده قلم بهاين امور و جمیع  نندیبیمدر هر حین  ختالفاتراا

هسبحان  .دهوشندم
ّ
ه جمیع را احاط و اين چه نوم است که منع نموده که عالم را از انتباه است سکراين چه  الل

ود را خ به شعور آيد اگر نفسی أقل از شعرکه  طالع است که از افق سجن قسم بإشراقات شمس معانی کرده

 انی"دنیا عنقريب ف فرمايند:می و سپس "منوع نگردد ...و از مقام محمود م ايام فانیه مشغول ننمايد نيا به

 لوجهه  که الیوم خدمتی است اينده استو پ حق باقی برای دوستان چه ازو آن عدوم خواهد شدو م
ا
خالصا

 (022 ص ،1ج  ر،کنز اسرا)  "...از ايشان ظاهر

 پشت سر -عقب خلف:   شکافتن -پاره کردن :خرق

 سحب جمع: -ابر :سحاب 
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 علماء ايرانند: ،سحاب تیره

 مشکل ظهور اين مقامفارغ نشود،  مظل ... ولکن تا افق عدل از سحاب تیرۀ" فرمايند:جمال قدم در لوحی می

 هبنگامی و ه شريعت لسان به گاهی يعنی علماء ايران. ندو اوهاممظاهر ظنون  ،حاب تیرهو س ديآیم نظر به

هی بفو ک بوده ظهور اين مقام بلند اعلی ايت قصویو غ قصد اقصیو م نطق نموديم ريقتو ط حقیقت لسان
ّ
 الل

 
ً
 " شهیدا

 آن و شودیمآشکار  عمق عرفانی خاصی ،حاب تیرهو س دنیا ون کلمۀچ در تشريح بعضی از کلمات اين فقره

 ودر لسان طريقت  بیعی هستندو ط موادی جسمانی و يامادی  یائیاش ظاهربهکه  اينکه بسیاری از کلمات

ن معرضی که مقصود از دنیا قدم بیان فرمودندجمال از جمله نفس مقدس ديگری دارندو مفاهیم  معانی عرفان

 (021 ، ص1کنز اسرار، ج )  اء ايران هستند.و علم علماء عصر ،سحاب تیره ازو مقصود  الهیجمال 

 جامه يا شال مزين خلعت:

یعت بو ط چه از جسمو آن و بهشت حقیقی انسان است هستی واقعی میدانیم آنچه از روح آيد خلعت هستی: 

 بیت آخر خود گويد:در  اين است که شیخ شبستر انسان است شکالتو م آيد مورث زحمت

 من و تو در میان، مانند برزخ   بود هستی بهشت، امکان چو دوزخ

 و دانسته بیعت را مثل دوزخو ط امکان و عالم تعبیر کرده و روح بهشت را به معنای هستیدر اين بیت 

 (028 ، ص1کنز اسرار، ج )  عالم برزخ نامیده است. یقت انسانی را که میان اين دو عالم گرفتاراستحق

 زينت دهی –آراسته کنی  بیارائی:
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  (37)ء غروراای ابن

 دیآرائمی سرخ و زرد اسباب به را خود و گذشته من باقی جبروت از یامی  ا هیفان سلطنت به
 درآورم رابت کرنگی مهیخ در را عیجم که جمالم به قسم*  دینمائیم افتخار سبب نیبد و

  آنو  ندیدرآ من رنگ به کهیکسان مگر بردارم انیم از را مختلفه رنگهای نیا همۀ و
 * است هارنگ ۀهم از سیتقد

 

 معانی کلمات:

 (مفرد: إبن) -پسران -فرزندان :ابناء

 و آنچه که انسان را گول بزند – و جمال و غیرهت و مقام و شهر مثل ثروت انیهو ف عرضیهئون افتخار به ش غرور:

  (نوزده هزار لغت)  غرور سازد.م

هحضرت بهاء ...
ّ
در  ملضوع کاو خ افتادگی صرف و سلوکشرط اساسی در این سیر که  ندیفرمایمبیان  الل

 و پسندی، شخص سالک را از ورود به مداینو خودئبه غرور کوچکترین شاکه چه  برابر مؤمنین است

یعنی  اول این نردبان که وی به پلۀ شودیمو سبب  داردیمرتقاء به معارج عالیه باز و ا دایق مذکورهح

ه،) ... باز گردد نخستین مرحله از سلوک
ّ
 (274ص  نفحات ظهور حضرت بهاءالل

 و پیمانهد به ع انسان را نسبت وفاییو غفلت و بیعلت نسیان  در این کلمات مکنونه افرمانی:و ن غرورئج نتا

که نهی از آن در اکثر الواح است  و خودبینی پسندیو خود و غرورکبر  از یک طرف و آن سازدیمآشکار  الهی

که سبب  الهی است و احکاماز تعالیم  نکردن و اطاعتنافرمانی  و از طرف دیگر آمده است و آثار وارد

 شجره امید ترا بریده "سیف عصیان قوله األعلی: الهی است و امرانسان از دین  و غفلت و دوریناامیدی 

 (09 ، ص4ج  کنز اسرار،) ( 42 فقرۀ) "...و تو در جمیع احوال از من دور و در جمیع حال به تو نزدیکم

 نیست شونده -ناپایدار فانیه:   یئپادشاهی و فرمانروا :سلطنت

 دبنیان سرور برافت سرتو ح و دریغ حالوت است ولی عاقبت نومیدیهرچند در مذاق بشر پر  سلطنت "...

آنان ّما ا سکنای اهل غرور شود نگنای گورو ت مانی گرددظلقبر  خاکدان فانی تور یابدو ف نیاد حبور وهنو ب

ا تاج ر  شمردند یهیم را عذاب الیمو د تخت را بند سخت دیدند جستند یرهائاز پادشاهی  که آزادی یافتند

 و افق احدیت جستند عّزت آرزو نمودند یاری سرمدیو شهر لهذا سلطنت ابدی خواستند مزاج یافتندسوء
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 دو پادشاهی آستان را و بندگی شمردند الهو ک عبودیت درگاه را تاج خواستند واری در جهان آسمانیبزرگ 

ا ت او جوی، راز او گویمسلک  ره او پوی، نگردی تا گمنام پیروی همنام نما یوانتو نیز تا ت شمردند جهان

 (239 صیاران پارسی، )  "عو علیک البهآء األبهی. ع و به آنچه آرزوی نیاکان است رسی پیرو حقیقی گردی

مرقوم نموده بودید مالحظه  منشادی جناب بهی که انامه جمال ابهی ای بندۀ " فرمایند:حضرت عبدالبهاء می

عبدالبهاء را بجهت حمل  خداوند عالمیان اظهار تأسف فرموده بودید آواره بر این وارده یزایاو ر  از بالیا شد

ن دیگرا از برای این دنیای فانی ذوشی و لذائو خ آسودگی فاه،و ر  صحت هو ن او رخنه راحت  آفریده بال

 ألرباب النعیمهنی به چه کار من آید احتو ر  ادیو ش افیتو ع خوشی .است نه من
ً
ال ب نعیم مرا در سبیل الهی ئا

و  کام دل موهبت کردگار. جمیع این خلق را آرزو یر و شمشیرو ت سزاوار نجیرو ز  حبس باید، تحمل جفا شاید،

 در راه خداوند لهذا هر نفسی را همت بلند میان چه فرقی در من نیز یکی از آنان نهایت احت جان استر 

یکل این ه شمار کندبی تحمل بالیای هوشیار و هر جانفشانی نماید و هر شخص نورانی ند جویدو ب قید

 و ل متواری گردد عنقریب تحت أطباق تراب الب ترابیو ق فانی
ً
 م یکن شیئا

ً
سبیل  بگذار در شود مذکورا

ر است این بهت ابناک فرمایدو ت خویش رنگین خون بهرا  و تراب نی کندجانفشا بر روی خاک افتد الهی

 یزید پلید یا آن
ً
 اّما آن نیزجهان خاکی را وداع فرمود حسین شهید و حضرت از این دار فانی رفت مثال

بب و س ولی جان بخشید آن جان داد کجا بهاز کجاست تا  ببین تفاوت ره رفتن کجا و این رفتن کجا،

أین  و األرباب رّب أین التراب من  مانی افتادظل چاه به کامرانی نمود ولی این روحانی جمعی گردیدحیات 

 (490 - 492ص ص ،4 ج ،مآخذ اشعار بهایی)  ..."م من نور األنوارظالال

 حق است. و عظمتعالم جبروت عالم قدرت  -قدرت  –سلطه  –قهر  -اللو ج عظمت جبروت:

 مرتبۀدر  که این عقول مجرده وحدت است و صورتجبروت عالم عقول مجرد از ماده  متقدم حکمادر اصطالح 

ذات خداوندی  و عالم عالم الهوت را فوق عالم جبروت ،. متصوفهکنندیمنواقص جهان مادون را  و جبران کمالند

تور مس بیان قّوهدر  فرموده حق مضمون بهکه  عالم صفات و اسماء الهی است ،عالم جبروت . اصح آنکهدانندیم

 ناسوت است. عالم بهعطاء و ا الهی و صفاتکه عالم ظهور اسماء  باشدیم عالم ملکوت و فوق است و مکنون

 (نوزده هزار لغت) 

 (مفرد: سبب) -وشیهاو خ هاقرابت – هاعلت -هاقهیطر -وسائل :اسباب

 علت سبب:

 نازیدن -فخر کردن :افتخار 

 اتانو"...جمیع حی قوله األحلی: فرمایندحضرت عبدالبهاء می باخبر باشد:فخر انسان در اینست که از خدا 

منکر خدا  احساسات روحانی ندارند احساسات جسمانی دارند اتوانطبیعی هستند جمیع مادیون مثل حی
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میع ج ندخبر بیات نیز از تعالیم الهی وانجمیع حی از جنت الهی خبر ندارند هیچ خبری از خدا ندارند هستند

از  ااز انبی از خدا اتند، چنانکه آنهاوانحی نظیر فالسفه این زمان الحقیقهفی ات اسیر محسوساتندوانحی

 بدون ی دارای این کماالتستوانحی و هر ندارند خبر راءالطبیعهاواز م از فیض روح القدس احساسات روحانی

 .الهامات الهی را انکار نمایند نیقوای روحا خدا را انکار کنند بعد از تحصیل بیست سال هالسوفیف زحمت.

 از خدا خبر ندارد که از هیچ چیز خبر ندارد مثل حضرت گاو فیلسوف کامل است بدون زحمت وانحی

این فیلسوفها نیز جز از  ندخبر بیاز روح  اتوانجمیع حی از روحانیات خبر ندارد از احساسات روحانی خبر ندارد

حال  مینداینمزیرا جز محسوسات  گویند ما فیلسوفیمبا وجود این می ات،واننظیر حی خبری ندارند محسوسات

 هاینست ک فخر شودینماین فخر  در کمال شخص را دارد این فضیلت بدون تحصیل علوم آنکه حضرت گاو

ت فخر انسان در اینس خبر گیرد ءالطبیعهاو رااز م احساسات روحانی داشته باشد انسان از خدا خبر یابد

 ر انساناینست فخ از تعالیم الهی خبر گیرد فخر انسان در اینست که ت روح القدس بهره یابداز نفثا که

 
ّ

 ( 322ص  ،پیام ملکوت)"...جهلست  نادانی جهل است فخر نیست یخبربی وال

هحضرت بهاء
ّ
و  وةالثر و نةالزي ل فی لکمالو ا الخدمة... فضل اإلنسان فی   قوله تعالی: فرمایندمی الل

 (32ص  ر،مجموعه الواح مبارکه چاپ مص)  " ...لمالا

 از تراب  فخر... "
ّ

انسان در حکمت و عقل و اخالق حسنه بوده نه در جمع زخارف و کبر و غرور. کل

 حّق عّز اعزازه و علوم عرفان بهنبوده بلکه  ایدن اسباب بهانسان  نتیزاهل بهاء . ای راجع او بهمخلوق و 

وده. اگر باو  نفس بهاو  عّزتصفا و که  دیکنمالحظه لؤلؤ . در دیتیّ احد. شما لئالی بحر و آداب بوده عیصناو 

او نفس  نتیزاو خواهد شد.  لطافت مانع ظهور طراوت و ریحربگذارند آن  فیلط اریبس یرهایحراو را در 

 (320ص  ،2آیات الهی، ج )  ..."دینباشظاهره محزون  اسباباز عدم و  دینمائ نتیز نیا. کسب اوست

 چادر خیمه:

 زمین -خاک تراب: 

 درویمدست همه بیرون  از کس نیستمال هیچ این خاک، نه در خاک انسان باید در قلوب توطن کند ..."

( دفرمودن شودیمانسان چه  روح بهدیگری از بعد موت پرسید که ). قلوب است وطن حقیقیلکن  اوهام است

 رودیمبهمان جا  ی از کجا پیدا شدهنیبیمهر چه  رودیمو به آنجا  از آنجا آمده رودیمجسد در زیر خاک 

 "...میرود  خدا نزد به نسان از نزد خدا آمدها اما روح رودیم خاک به از خاک آمده جسم انسان چون

 (224 - 222ص ص، 4خطابات مبارکه، ج ) 

 (یوم مفرد:) روزها ایام:

 قرارو بر ثابت  –جاوید  -پاینده :باقی 
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 کردنمنّزه  –پاکیزه ساختن  :تقدیس

  ."اهل بهاستئص از اعظم خصا قدیسو ت تنزیه " فرمایند:می حضرت عبدالبهاء

 ( 202ص  ،4ج ،آسمانی ئدهما) 

وصول درجات عالیه غیرمتناهی ... اصل  و اعظم وسیله دین الهی است ساسا از اس قدیسو ت طهارت"...

هیسواز جمیع ما و طهارت قلب است طافتو ل پاکی و تنزیه تقدیس
ّ
هنفحات بهشتعال و ا الل

ّ
  "...الل

 (292ص ، 3امر و خلق، ج ) 

 هایبعضاین یکی را  شاید رنگ خدا" سخن به میان آمده استی در "قرآن" هست که از "اهیآ ...:رنگ خدا

ه صبغة" "رنگ خدا" نیز در قرآن وارد شده است: صور نکنند کهو ت نشنیده باشند
ّ
 ن أحسو م الل

ّ
ه ن من الل

 اندردهکمفسرین چه غوغائی  حاال ببینید از خدا باشد؟ تررنگت که خوشکیسو  رنگ خدا"" یعنی " صبغًة

ه شده، ینجا گفتدر ا که رنگ خدا که اندگفته هایبعض. (خواهمیمعذر تعبیر ) ید، مزه داردوانچند تا تفسیر بخ

رد گویا ز  و این رنگ، دهندیماطفال را غسل  رنگینآب  با در موقع تعمید اهل کتاب کهمنظور این است 

نگ سرخ ر ، پسر مسلم باید بدان آغشته شود تا جزء مسلمین به حساب آید، نگی که در دیانت اسالمو ر ،باشد

ه ک کیستخداست یعنی که  آمیزیمنظور رنگ اندگفتهدیگر  و بعضی اندزده. یک همچو حرفهائی هم است

کردم که باز در  . این مطلب را برای این عرضآمیزی کندیعت به این صورت رنگبهتر از خدا در عالم طب

 که در ضمن آنها ، چند آیه از آیات جمال مبارک نقل شده استمیکنینمکه ما اعتناء  هاجزوهیکی از این 

ه :اندفرموده
ّ
ل از ، غافاندکردهبه استهزاء تلقی  دیآیمرا که به مشام اهل بهاء  بوی خدا نیا "."به شأن عرف الل

خدا  ین بویو هم اندفرموده بوی خداو اینجا  گفتهرنگ خدا اینکه رنگ از بو جسمانیتش بیشتر است. آنجا 

 حدیث "من قبل یمن الرحمنرائحة انی اجد  در احادیث هست، " نباشد اگر در قرآن هم در اسالم سابقه دارد،

اینها به مناسبت این است که  همۀ. شنومیماز جانب یمن  ت من بوی خدا رامعروفی است. پیغمبر فرموده اس

ضرت به بیان ح ابدییمتشار و انفوق ابه ما کنندیمعبیری که در انسان و ت شودیمکماالت خدا در انسان ظاهر 

 ی کهما الفاظ به همین سبب است که تعبیر کرد وانتینم جز در قمیص محسوسات معقولت را عبدالبهاء

 به معانی استعاری آنها این الفاظ همۀدر  منتهی میآوریمبرای دللت بر معانی  کندیمدللت بر اجسام 

  "... شودیمظاهر  فقط در مظهر امر الهی معانی هم و آن توجه داریم

 (327 – 322 صص ،ظهریتو م الوهیت) 
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  (37)ء غفلتاای ابن

مسرور مشوید * مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخه به پادشاهی فانی دل مبندید و 
اد اجل او را به خاک اندازد دیگر از نغمه و هیکل  ة  باغی در کمال اطمینان بسراید و بغت صی 

 و رنگ او اثری باقی نماند * پس پند گیرید ای بندگان هوی *
 

 معانی کلمات:

 (مفرد: إبن) _ پسران فرزندان :بناءا

 تذکر نبودنو م بردناز یاد  غفلت:

 (74رجوع شود به کلمات مکنونه شماره ) غافل است: کل عالم

 نیست شونده – ناپایدار فانی:

و  و دریغ حالوت است ولی عاقبت نومیدیهرچند در مذاق بشر پر  سلطنت "... :پادشاهی فانی

سکنای  ی گورنگناو ت مانی گرددظلقبر  خاکدان فانی تور یابدو ف نیاد حبور وهنو ب بنیان سرور برافتد سرتح

یهیم را عذاب و د تخت را بند سخت دیدند جستند یرهائاز پادشاهی  اّما آنان که آزادی یافتند اهل غرور شود

فق ا عّزت آرزو نمودند یاری سرمدیو شهر لهذا سلطنت ابدی خواستند تاج را سوء مزاج یافتند شمردند الیم

ستان آ و بندگی شمردند الهو ک عبودیت درگاه را تاج خواستند آسمانیواری در جهان و بزرگ احدیت جستند

جوی،  اومسلک  ره او پوی، نگردی تا گمنام پیروی همنام نما یوانتو نیز تا ت شمردند جهان پادشاهی دو را

  ”عو علیک البهآء األبهی. ع است رسی و به آنچه آرزوی نیاکان تا پیرو حقیقی گردی راز او گوی

 (239 صیاران پارسی، ) 

 خوشحال –شاد  مسرور:

 ما سرور جسمانیا که حزنی در پی ندارد رحمانی و اخالقروحانیت است  است یدائمآنچه مایه سرور ..." 

و  کردیمرا که در آینه نگاه  آن امپراطوری حکایت دیادهیشن. آیا بدیل استو ت هزار گونه تغییر در تحت

چه صورت  حال چه پژمرده گشته چه جسم لطیف پر طراوتی داشتم آه گفتمی و نمودیمدوه و انحزن  اظهار

شرح  ی راوانج حاالتیک یک  چه طور خمیده گردیده ئی داشتمچه قامت رعنا چگونه زشت شده ی داشتمئزیبا

 (239 - 240ص ، 2اآلثار، ج بدایع)  این است نتیجه سرور جسمانی ..." نمودیمکدورت  و اظهار دادیم
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 بهچون  چار مشکلیو د مبتالی غمی است هرکس داو گ سلطان نیست و آرزو" ... نفسی بی آمال 

 سبب زحمت و پس هر گونه آمالی الل نهو م ی من دون محنتو هیچ آرزوئآرزو نیست بی دلی نگری قتیحق

رت مس یابندسرور روحانی  آمال نفوسیکه دل بجهان الهی بندند مگر مسرت بال سرور و مانع و وبال است

 (34ص ، 4اآلثار، ج بدایع)  "...و در نهایت ابتال آزاد  شادند آن نفوس در عین بال وجدانی حاصل نمایند

و  یوشخ بهاگر  گذردیمایام  جمال مبارک باشید و عنایت فضل بهئن مطم این روزگار تلختر از زهر. ...بگذرد"

شاهی شوکت ناصرالدین اعظم از و سروریکه خوشی  دینمائمالحظه  ی ندارداجهینت رور بگذردس

ولی انسان در سبیل رحمن اگر به مشقتی  به چه منتهی شد رورو س مالحظه نمودی که خوشی گرددینم

 (429 ص ،4ج  ،آثار بهایی)مآخذ اشعار در   "...آن نتیجه دارد  حنتی کشدو م افتد

ل
َ

 امری که بدان مثل زنند – تشبیه :َمث

 شبیه –نظیر –همانند  :ِمثل

 (جمع: طیور) –پرنده :طیر

 سهل انگار –خبربی – توجهیب غافل:

 شغولم و سرگرم و ایامای پسر انسان روزگار  " ندیفرمایم مضمون آنکه "قد مضت علیک ایام... یا ابن اإلنسان"

جز که  ایل بودو م طالب وای توو ه آنچه را نفس و در حقیقت طالب آن بود به اموری بودی که هوای نفس تو

 توق و چه تا کی : "ندیفرمایم..." بعد ون فانیه چیز دیگری نبودئو ش ارزشبی ئلساو م و اوهامظنون 

آسمان  وسط به آفتاب زیرا دارخواب غفلت بر سر از  هستی؟ خوابخود در  و بیخبری در بستر غفلت

نوار شاید از ا برخیز غفلت و از بستر بیخبری خوابتو سر از  افشانی استو نور  اشراق در نهایت درجۀ رسیده

 شاهراه هبو  نجات یابی اللو ض مت بیخبریظلاز  مند گردیبهره ابش شمس معنویو ت حق جمال بیمثال

 (222ص  قاموس مختصر ایقان،)  "...شوی و سالک ایمان و هدایت راه یابی

 ناگهان :بغتًة   دوانبخ آواز بسراید:

 پایان زمان زندگی -مرگ :جلأ  کنندهصید  -شکارچی :صیاد

و اعمال  مطلع به افعال موت بعد ازکه کل  است و واضحاین بسی معلوم  ..."  یرمؤمن:و غ مؤمن تفاوت موت

ذکر آن ممکن  فرحی دست دهد که اهل حق را درآن حینکه  افق اقتدار آفتاب بهقسم  خود خواهند شد.

نیکوست حال  .آن متصور نه که فوق رونماید حشتیو و ضطرابو ا خوف را اصحاب ضالل و همچنین نه

  آشامید." مالک ادیان گرفت و لطافو ا از ید عنایت رحیق لطیف باقی ایمان را نفسیکه

 (229ص  گلزار تعالیم بهایی،) 
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 بر حیات موت را کل ظاهر شود اهل عالم بر أقل از سم إبره وقنینو م خلصینو م مراتب موحدیناگر ... "

لت و ع علیاست سبب ورود در جنت را این نقل مکان نیموقن ...قصد رفیق اعلی نمایند  و ترجیح دهند

ز برای ا انیربّ  ی مبرمو قضاحکم محکم الهی  ولکن و نیستآن نبوده  قادر بر إحصاء غیر از حق یکهحصول نعمائ

از شرح  مداد، حور عالمو ب لوح، رضو ا فالکو ا قلم شود اگر جمیع عالم .نور و از برای ابرار نار است اشرار

  برنیاید عماء مقدره مخصوص ایشانو ن مقام موحدین
ّ

  " .و عظمت نعماُءُه  جالله جل

 (222ص  گلزار تعالیم بهایی،) 

 یک آهنگ -دا و ص صوت خوبی :نغمه

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
ً
رجوع شود )مترادف با هوس  -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (29 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

  ع"ع لثناء.و ا ةيالتح و علیکبنیاد نهد...  یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (243یاران پارسی، ص ) 
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  (37) نم زیای فرزند کن

 از سیقد افعال عیجم دیبا یعنی*  گشته افعال به زمان نیا و بوده اقوال به تیهدا الزال
س و پاک افعال ولکن کندیشر  کل   اقوال در که چه شود ظاهر انسانی کلیه  مقد 

* دیو ش ممتاز ناس عیجم از افعال به تا دینمائ سعی جان به پس*  ماست دوستان مخصوص
 * ریمن قدس لوح فی نصحناکم کذلک

 

 معانی کلمات:

 بدون قطع و از بین رفتن – زوالبی -پیوسته  -همیشه لزال:

رای ب بهتر است از نفسی را هدایت نماید .اگر نفسی".. األحلی: قوله فرمایندمی اعلی رّب حضرت  :هدایت

 را ما علی األرض از اینکه مالک شود او
ً
  نفس درآن  تا آنکه هدایت نمود آن نفس را زیرا که اگر کال

ّ
 ظل

  رسدیمرحمت خداوند بهر دو  است شجره توحید
ّ

ک ما علی األرض واال
ّ
در حین موت از او منقطع  تمل

ههذا  طوتو س نه شّدت أفت بودهو ر  از روی حّب  سبیل هدایت ولی گرددیم
ّ
یدخل  ن بعدو م من قبل الل

تی و إّنه ولّی کریم فی رحمته من یشاء
ّ

ه هیچ نفسیاز برای  ترأعظم هیچ جن
ّ
 نیست که در حین ظهورالل

هلقاء او که و ب آورد و ایمان بشنود او را و آیات او راادراک نماید 
ّ
ر و در رضای او که بح ز گرددئاست فا لقاءالل

ذ گردد ..." الء جّنت فردانّیتو بآ  است سیر نماید وانمحیط بر رض
ّ

 متلذ

 (24ص  منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی،) 

 هدایت فرمایید که چقدر اهمیت دارد که مالحظه ..." قوله تعالی: فرماینددر لوحی می ت عبدالبهاءحضر 

ه و ن و نه ثمری نه اثری منتهی شود در ایامی چند زیرا سلطنت ظاهر اعظم از سلطنت است یک نفس

دایت که ه سلطنت اما این ه نشانی باقی ماندو ن ه نامیو ن ه اشارتیو ن ه بشارتیو ن ه فرحیو ن سروری

 یلهذا باید محفلهای روحان بر بالین سرمدی بیاساید و انسان دست در آغوش دلبر ابدی نماید نفوس است

 (29، ص 2مائده آسمانی، ج )  "...این باشد که نفوسی هدایت شوند  کرشانو ف فراهم آید در جمیع بالد

   (قول مفرد:) – هاسخن -گفتارها :قوالا

 (مفرد: فعل) کردارها –اعمال  -کارها :فعالا 
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 الحقیکه لد دیظاهر شو یبه آداب یعنی دیشو هیرّبان وضاتیکه مطلع ف دیینما یدوستان، سع ی"... ا 

 .ندیتا کل از اعمال و افعال و اخالق شما متنبه شوند و به شطر دوست توجه نمامحبوب و ممدوح است 

" و خواهد بود... هبود هیو افعال حسنه و اخالق مرض بهیط در اکثر الواح نازل که نصرت حق به اعمال

 (32ص  نات،یب اتی)آ 

. یو اخالق یعموم یو مطالب روحان حینفوس مؤمنه همراه با نصا ۀدوستان من و امثال آن هم یا :دوستان

 (74( )رجوع شود به کلمات مکنونه شماره 0، ص 4)کنز اسرار، ج  

از موارد  یبه کثرت وارد آمده است و در اکثر دوست و دوستانالواح و آثار جمال مبارک کلمه و اصطالح  در

که اصطالح  یحّد  اند بهدوستان من مخاطب فرموده یا یعنی"یائاحّب  ایرا به خطاب " نیاهل بهاء و مؤمن

 و محّبت و رمز رابطه ینشانه دوست فیو لط حیخطاب مل نیاهل بهاء شده است. ا نی" معروف و متداول باءحّب "ا

 نیو محّبت ب یو انس و دوست ییآشنا نیاست. ...ا دهیدور مبارک گرد نیحق با خلق و رابطه خلق با خلق در ا

 دهیدرجه ظهور و بروز در عالم امکان رس تیبه نها زدانیحضرت  یقرن نوران نیخداوند و انسان بخصوص در ا

 انیمرتبه از نزول فضل و احسان به نوع انسان در اد نیو ا تیمیصم همهنیگفت که ا توانیجرأت ماست. به

 یااب "را به خط نیکه چون خداوند مؤمن یبه نحو باشدیم رینظیو ب سابقهیسالفه و در کتب و آثار گذشته ب

 لچنانکه در شرح احوا دانستندیم میعظ یآن را فخر نشیاهل دانش و ب د،یفرمای" مخاطب مبندگان من

رفوا اس نیالذ یعباد ایبرخواند که " هیآ نیا یقار یدر مجلس وعظ و یاند که: "...روزنوشته یاحمد غزال خیش

نفسه به  یگفت شّرفهم بباء اإلضافه ال ی. وبر خود دیکنیبندگان من که اسراف م یا یعنیانفسهم"  یعل

 " اضافه به نفس خودشاءیآنها را به " دهیمبندگان من" نا یقول که آنها را "ا نیبا ا یعنی" یعباد ایقوله "

 انستنددیدرجه فضل م تیبندگان من" را نها ی"ا یندا نیشیپ یعرفا یعنی. دینسبت داده و شرافت بخش

 . گردندی" مفتخر میاحبائ ای" و "دوست من یابه خطاب " یاله ارانیو حال 

 (442 - 449، صص 2)کنز اسرار، ج  

 سیاسم مفعول از تقد ق،یو ناال  ستیاز هر ناشا یشده، بر زهیپاک و پاک :مقدس

 (ازیامت – متازی –داده شده، جدا شده، )اسم فاعل و مفعول از إمتاز  زییتم ن،یریاز سا نیبرتر و بهتر :ممتاز

ند نه باش انیاز قولشان باشد. به عمل رحمت عالم شیعملشان ب دیممتاز باشند با دیبا انی"... بهائ

را  یفضائل عالم انسان ندیکردار و اعمال خودشان اثبات صداقت کنند و اثبات امانت نما، به رفتار و بقول

 عالم یهستم تا سبب ترق یبهائبرآرد که من  ادیاعمالشان فر ندیرا واضح نما یآسمان تینورانآشکار کنند 

 داده یکه جهان را ترق اعمالستقول الزم ندارد  چیو رفتار کند ه امیق یشوند اگر انسان به اعمال بهائ یانسان

افات را اکتش نیاعمالست که ارا آشکار کرده  عیصنا نیکرده اعمالست که ا جیرا ترو تیمدن نیاعمالست که ا

 ودممکن ب ایاعمال نبود اقوال بود، آ نانچهرسانده، اگر چ ندرجهیرا با یظاهر کرده اعمالست که عالم ماد
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 ریهم نظ اتیکه روحان میاستدلل کن میتوانیبرهان م نیحاصل شود پس به ا یماد تیمدن نیا 

سبب مسرت وجدان  هیرینه اقوال. اعمال خ شودیقلوب م اتیاعمال اهل ملکوت سبب ح اتست،یماد

و دعا  دیکن یشب و روز تضرع و زار دیپس شماها با شودیبشر م تیسبب نوران هیفضائل عالم انسان شودیم

 دیکوشب دینماز کن دیمناجات کن دینه اقوال توجه به خدا کن دیکه موفق به اعمال شو دیو از خدا بخواه دینمائ

هر  دیگرد ریگدست رایئهر افتاده دیسبب غنا شو رایریاز شما ظاهر شود هر فق یریبلکه عمل خ

را  ارهچیهر ب دیگرد تیرا سبب امن یهر خائف دیسبب صحت شو رایمارید هر بیرا سبب سرور شو یمحزون

 یبهائ صفت نستیا. دیشو یرا منزل و مأو یسر و سامان یهر ب دیرا ملجأ و پناه باش یبیهر غر دیسبب چاره شو

 " .میستین یخدانکرده بهائ میاگر موفق نشو میهست یبهائ میاگر به آن موفق شو

 (239 - 242ص ص، 2)خطابات مبارکه، ج  

 میکرد حتیما شما را نص نصحناکم:  نینچنیا کذلک: 

ح در اصطال یول باشدیاز کتب و رساالت خاصه، لوح م ریغ ،یاز آثار قلم اعل کیهر  یی: در اصطالح امر بهالوح

ه ن یحضرت ول عاتیو به توق ثاقیو آثار نازله از مرکز م بیعرف به مکات
ّ
 "لوح" و در جمع "الواح" گفته زیامرالل

ر و لوح حروفات. د اکلیح اطالق شده است مثل لوح هلو  زین یاز آثار مبارکه حضرت رّب اعل ی. به بعضشودیم

 222 هیاست چنانکه در آ دهیلوح اطالق گرد یو احکام اله نیمقدس شامل قوان یهااصطالح قرآن به نوشته

. نوشت یپند یزیدر باره هر چ یحضرت موس یکه خداوند در الواح برا ندیفرمایمضمون م نیسوره اعراف به ا

 )نوزده هزار لغت( اند. کرده یبه تورات ترجمه و معن هیآ نی"الواح" را در ا یاسالم نیاز مفسر یبعض

 بودن ایپاک و منّزه شدن  :قدس

گشاده رو و با چهره روشن )اسم فاعل از  –خوشرنگ  –( یروشن کننده )امر -مشرق -تابان -نور دهنده :ریمن 

 إنارة( – رینی -أنار 
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  (37)ای پسر انصاف

دی عقبۀ از بقا کلیه جمال لیل در  یستنیر گ ستیگر  و نمود رجوع منتهی بسدره وفا زمر 
 شد ستفسارا ندبه و نوحه سبب از بعد و*  ستندیگر  او ناله از نیکروب و نیعال مأل عیجم که

 و مافتین ارض اهل از وفا رائحه و ماندم منتظر وفا عقبۀ در األمر حسب که داشت مذکور
 ارض کالب دست در چند قدسی حمامات که افتاد ملحوظ نمودم رجوع آهنگ بعد
 ؤالس و دیدو  حجاب و ستر بی روحانی قصر از الهی هی  حور  وقت نیا در*  اندشده مبتلی

 حرف رفت اصرار چون و*  اسمآء از اسمی اال   شد مذکور عیجم و نمود شانیا اسامی از
ل  حرف به چون و دندیدو  رونیب خود عز   مکامن از غرفات اهل شد جاری لسان از اسم او 
 *نه زیاج نیا بر ادهیز  دیرس قرب مکمن از ندا وقت آن در * ختندیر  تراب بر عیجم دیرس دوم

ا ا ان   * فعلونی کانوا نئذ  یح و فعلوا ما علی شهدآء کن 
 

 معانی کلمات:

 طابق اصول عدالتو م رفتار درست نصاف:ا

 کبریا فرمایندجمال مبارک می
ّ

 و انصاف است اول انسانیتکه  بگو به احبای الهی ای علی " :ئهقوله جل

 دو صافو انعدل " قوله األعلی: است اصفهانی و در لوح خطاب به شیخ نجفی "...امور منوط به آنجمیع 

است ظاهر  حفظ امم و عالم علت صالحکه  و از این دو کلمات محکمه مبارکه از برای حفظ عباد اندحارس

 (272ص ، 3ج امر و خلق، )  "گردد.

  است."لیق نار  اگر دارای این ثمر نباشد صاف بودهو انعدل  ثمر سدره انسانی" 

 ( 424، ص 2مائده آسمانی، ج ) 

 ".گشتندینملک قدم محروم ماو  از عرفان اسم اعظم شدندیممزین  انصاف طراز بهاگر جمیع خلق عالم  "

 (27ص  گلزار تعالیم بهایی،) 

 (27ص  گلزار تعالیم بهایی،)  ".ماندینم از هیچ امری محتجب متمسک شود انصاف حبل به "انسان اگر 
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 تا طلوع از غروب خورشید -شب :لیل

افول شمس  پس از سطوع انوار جمال است یوم الستیوم وص یوم اشراقست ایام ظهور مظاهر مقدسه ..."

لوع دیگر ...از یوم شهادت حضرت و ط تا ظهور ثانی لیل هجران است وقت غیاب است یوم فراق است حقیقت

 الهّیهافول مظاهر  و ایام یوم وصال است ایام ظهور مطلع حقیقت لیل بوده تا یوم ظهور جمال محمدی مسیح

 (22 - 23 ص، ص0مائده آسمانی، ج )  ."ایام هجران است

هحضرت ولی امر 
ّ
 ناهل عرفا اصطالحاتدر  شب...  اندفرموده بیینترجمه و ت ""وقت شب " را به کلمه"لیل الل

از طرف  هود.و ش ط میان عالم غیبو خ غیب و عالماز جمله تعبیری است از عالم جبروت  معانی مختلفه دارد

 رجوع شود به) اندنمودهتعبیر  اعلی رّب صبح صادق را به ظهور حضرت  که حضرت عبدالبهاء دانیممیدیگر 

ی هادورهاشارتی مربوط به  ی مختلف روز راهاوقت وانتیم بنابراین( از حضرت عبدالبهاء 20 فقرۀتبیین 

اشاره به ابتدای ظهور  طلوع شمس حقیقت"مثاًل " رون یک ظهور دانستو ق اعصار و یا ظهورات مقدسه مختلف

 ظهور را ران و دو است
ً
هو اسم اعظم را "یوم ظهور جمالقدم و زمان میوانخیمظهور  و یومروز مبارک  معموال

ّ
 "الل

ایام  او ی" شمس حقیقت بعد از "غروب نیز اشاره و تعبیری از ایام غیبت و هنگام شب...  مینامیمیعنی روز خدا 

  و پیمانحرکت ناقضان عهد  قبل از سحر است. در آثار امری تاریک
ً
بعد از غروب شمس حقیقت واقع  که معموال

ایام غیبت شمس حقیقت یعنی  یانفاوبی چه که این " تشبیه شده است"خفاشان شب به حرکت گرددیم

هر ولی ام حضرت... کنند.  پروازغفلت  ماتظلو در  قض برآرندو ن فریاد اعراض تاریکی شب را مغتنم شمرده
ّ
 الل

 واین تبیین  با در نظر گرفتن .اندفرمودهبیین ترجمه و ت،  night seasonشب و زمانفصل  شب را به ترجمهدر 

گفت  وانتیم " نمودهبه مقام خود "رجوع اهل امکان وفاییبی در اثر مشاهده "چون ظهور "جمال هیکل بقاء

  تد.افیعنی غیبت مظاهر مقدسه در عالم اتفاق می داستانی است که در ایام شب که تمام داستان این فقره

 (00 – 02 ص، ص4کنز اسرار، ج ) 

هحضرت بهاء
ّ
هحضرت ولی امر  دعوی ختمیت ندارند: الل

ّ
مالحظه فرمائید  "... قوله األحلی: فرمایندمی الل

هکه حضرت بهاء
ّ
ایشان بر  الهّیهبالغه  حکمت بهو به محدودیتی که  خود چگونه به تجدید شرایع آسمانی الل

 "...قا در لیل جمال هیکل ب "ای پسر انصاف :دیفرمایممثاّل در کلمات مکنونه  فرماینداشاره می تفویض گشته

هکه حضرت بهاء شودیمبه خوبی مستفاد  مبارکهاز این آیه 
ّ
هدعوی ختمیت امری را که خود من عند الل

ّ
مأمور  الل

هبفرموده حضرت بهاء .دیفرمایمبه اظهارش بوده از خویش سلب 
ّ
ظهورم مطابق قابلیت و استعداد روحانی " الل

  نفوس بوده
ّ

نیست  الل ظاهر فرمایمو ج ز مصدر قدرتچه را او آن مبّری است خمادو اناز اشتعال  انوار ذاتم واال

 (29ص  ،نظم جهانی بهایی) ( ترجمه) ی که خداوند متعال معین فرموده"مقدار به عّزتمگر حدود 

یدر عالم به دو نوع  میدانیم که خداوند :جمال هیکل بقاء
ّ
ییکی  دیفرمایم تجل

ّ
ی و دیگر جمالی تجل

ی
ّ
یو هر یک از این نوع ( مراجعه شود 22به تشریح فقره ) جاللی تجل

ّ
 بهمخصوص  و مراتبشامل صفات  اتتجل
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یجمله  ازو قدرت الهی را هر و عظمت و ق ظهور مراتب سلطنت فی المثل چنانکه باشدیم خود
ّ
ات تجل

یجمله  را از و عنایت و حزن و حّب  و رحمتمهر ی چون و صفات جاللی خداوند
ّ
جمالی خداوند  اتتجل

 و که از حد شمارش است مبارک جمال بهدر شرح بالیای وارده این فقره از جهتی  مطالب...  اندفرمودهذکر 

چه مناسب است این تبیین مبارک با شروع این  آنها را ندارد همۀع بشر طاقت شنیدن و نو حصاء بیشتر بوده ا

یکه  فقره
ّ
یتجاز جمله  الیاو ب چه که احزان داردیمبیان  و اشارهبه رمز  صفت جمال خودخداوند را به  تجل

ّ
ات ل

زمردی وفا به سدره منتهی رجوع  عقبۀاز  " هیکل بقا"جمال و در ابتدای فقره نازل که باشدیمجمالی 

 (299 ص، 4کنز اسرار، ج )  نمود.

 عالم قدر" است." حضرت اعلی و شریعت در اصطالح شیخیه زمردی وفا: عقبۀ

 تیعنی در حقیق " نازل گردیده"عقبۀ وفا در آیه بعد فقط و وفا" زمردی "عقبۀ مالحظه فرمایید که در آیه اول

 .باشدیممقام وفا به  ایو اشارهرنگ زمردی اصطالح 

 ومراتب خلقت  و باعنوی و م اطالق به مراتب روحانی اهل عرفان دانیم که رنگهای مختلفه در اصطالحاتمی

ح زبرجدی بعضی از این اصطالحات را بیان سؤالی در مورد الوا جوابدر  حضرت عبدالبهاء .شودیمآن  امثال

 هادتش و قضا بهرا  حمرا و تیمش بهرا  لون بیضاکه  اصطالحات شرق است اما... " قوله األحلی: فرمایندمی

 ."ندینمایمی امور تعبیر اجرا به صفرا را و تقدیر مقام به را ضراو خ

 قبۀع "مقام و قوله األحلی: ،انددانسته عالم قدررا تعبیری از  زمردی عقبۀ حضرت عبدالبهاء در بیانی دیگر

و این عقبه بسیار  عالم قدر است روحی له الفداء اعلی و حضرتحسائی اجلیل  شیخ اصطالح بهزمردی 

 (22، ص 4مائده آسمانی، ج )  العبور است."صعب

از  رودیمکار ب بسیار مشکل استاز آن  افراد که گذشتن یو ایماناز مراتب روحانی  کلمه عقبه به تعبیر و تشبیه

هجمله حضرت بهاء
ّ
 عقبۀ خی درو بر واقفند سؤال عقبۀبعضی در  " قوله الجلیل: فرماینددر لوح نصیر می الل

 (کلمه عقبه –اآلثار ر اسرا)  ."متعجب اسماءدر بعضی  و بعضی متوقف حیرت

ان بی باشدیمصفات روحانی  ترینرا که یکی از صعب الوصول  وفا و مرتبۀمقام  در اینجا جمال مبارک

در  روحانی و نمورشد  و میثاق و وسیله شرط اصلی ثبوت در عهد وفاداری"" یعنی قیام به وفا فرمایندمی

بارت ع عقبه یا گردنه .اندفرموده زمردی عقبۀ را جمال مبارک تعبیر به . این صفت ممتازجمیع عوالم است

جدید  مالتو مراتب و ک منظرهای بدیع آن بگذرد انسان از العبوری است که چونصعب و از راه سخت

راه  بعد از وصول ولی از آن سخت ذشتنو گ وفا" بسیار مشکل" مقام به رسیدن و چون جلوه نماید

یات کمالت
ّ

 است.ا انتهبی ارای معانیو د بسیار بجا و زیبا لطیف این تعبیر وار استو همباز  روحانی و ترق

 (293 – 294 صص ،4کنز اسرار، ج ) 
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 ویندکه گ واقع است یا در اقصای بهشت درختی است که در آسمان هفتم عقاید اسالمی رد :یالمنتهة سدر

 . شودیمین بدانجا منتهی و آخرعلم اولین 
ً
یدرختی که  ایضا

ّ
ظهر م مراد و در امر مبارک الهی بر آن واقع شد تجل

 الهی است.

یا آخرین مقصد یا آخرین حدی است که قابل  دهنده نهایت درجه امکاننشان  ی ظاهرمعن بهمنتهی که  سدرۀ) 

سدره منتهی،  . برای ما نوع بشرشودیمبیانگر مفهومی دیگر  آن عالم مناسبت بهدر هر عالمی  وصول است

 ، در عین حالدهدیمدرجه امکان معرفت و درک بشری را نشان  و نهایت جمال مبارک هستند که مظهر ظهور

" کسی چون واضح است که "جمال هیکل بقاء و در این بیان خود خداوند است برای مظاهر ظهور تهیسدره من

 که در آن مقام یعنی رجوع ایشان به بارگاه خداوندی منتهی به سدرۀپس رجوعشان  باشدینمجز جمال قدم 

نتهی که از آن به سدره م روحانیو رجوع ایشان به عوالمی بلند  و یا فرمایندنوع بشر را بازگو می وفاییبی مراتب

در ادیان  از جمله آمده است که این اصطالح اسراراآلثاردر  المنتهیو معنی سدره  در... یاد شده است 

 یدر بهشت اله بیان شده که حضرت محمد والنجم در سورۀ از جمله در قرآن کریم اشاره به مقام پیغمبران است

 رۀو شجر و سدوحی به درخت  و نزولکه رمزی از تشبیه مظاهر مقدسه  را دیدفرشته الهی  منتهی در کنار سدرۀ

 (294 – 292 ص، ص4کنز اسرار، ج ( )وارد آمده است. ثرتو ک و این اصطالح در آثار بهائی به وفور منتهی است

 مالئکه -الهّیهرواح مقدسه در عوالم ا: مالء عالین

 بسیار عالی دارند.ی از فرشتگان که مقامی ادسته :کروبین 

 ی اوهایخوبمردن و ش گریستن بر مرده :ندبه  بر مرده اریو ز  گریه :نوحه

 توضیح و تفسیر خواستن -پرسیدن :ستفسارا

 منظور مظهر الهی است. القدس: ةحمام ( همفرد: حمام و حمام) کبوتران حمامات:

 و در این بازگشت منتهی نمود به سدرۀ آهنگ رجوع وفا از اهل ارض نیافت رائحۀ چون جمال هیکل بقاء باری

و باین انگیز وقایع حزن نیا بهحال چون  وادث بیشماری دیدو ح روحانی از عالم خاک به افالک پاک وقایع

مامات "ح است کهای هسبیم که در اینجا صحبت از نفوس مقدایی در میزودبهانگیز نظر کنیم اتفاقات شرر 

 بتالو م سور گرفتارو ج باکبی ینو ظالم کالب ارض" یعنی سگهای درنده" و در دست اندشدهنامیده  "قدسی

 و در الواح جودمو به آنها در تمام کتب مقدسه وارده الیایو ب یگناهو ب ومظلم و ذکر گرفتاری این پرندگان اندگشته

ب خصوص در کتاو ب چون به تاریخ ایام بغداد مراجعه کنیم بخصوص ذکور استو م مسطور و آثار این امر مبارک

هحضرت بهاء امر علنی و اظهار اعلی رّب بین شهادت حضرت  وقایع ایام قرن بدیع
ّ
ه مالحظ را زیارت نمائیم الل

شمار در " بیو "حمامات قدسی از دست دادندجان خود را در آن ایام پربال  که هزاران نفس مقدس شودیم
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 اناین زندگی را به پای ندانو ز  کنجهو ش حماتو ز بالیا جانبا فدای  الخرهو با گرفتار شدند "کالب ارض دست "

ی و در مواقع آن برای مظاهر ظهور و امثال رقاء بقاءو و قدسی مقصد از اصطالحاتی شبیه حمامۀ اگرچه رساندند.

هامر ترجمۀ انگلیسی حضرت ولیولی چون در  اشاره به نفس جمال مبارک است خاص
ّ
کلمه حمامات قدسی  الل

 الهّیهفقط مظاهر  هیآبنابراین مقصد از این  اندآوردهرا باحرف کوچک  (دی)و  ترجمه doves of holiness را به

 . شدیمنوشته  (دی بزرگ)در آن صورت  نیستند

ه} از دستخط جناب علی 
ّ
 (292 – 293 ص، ص4کنز اسرار، ج ) ی {واننخج الل

 (حوریاتجمع: )آمده است.  بهشتی رشتهو ف که آسمانیی مالئمعنا بهدر آثار مبارکه  حوریه:

 حمامات" سؤال از اسامی باشدیمفرشته وحی  و سمبل ی به رمزااشارهدر این امر  که از جمله ""حوریه الهی

ذکر  و چون علوم شدنو م واضح شدن یعنی . ذکر نامشودیمیک نام ذکر  جزبه هاآن همۀ نام دینمایمقدسی" 

 معلوم اندبودهگهای درنده و س وانذیت اهل عدو ا که مورد ایذاء یامقدسهنفوس  همۀیعنی نام  اسمها شده همۀ

 که تا باشدیمعروف بودن مظاهر ظهور نیز و م ظهور از جمله معنی شده است، معلوم بودن و ذکر شدن اسم

 مۀهبعد از ظهور حضرت باب نازل شده، مفهوم این آیه اینست که  کلمات مکنونه و چون اندآمدهبحال در عالم 

یگر ک نام دو ی فقط یک اسم دیگر ود استو موجمعلوم  امهای ایشانو ن تا حال ظاهر شده بیاءو ان نفوس مقدسه

که همان اسم اعظم  که آن اسم دینمایماصرار  "و چون "حوریه قدسی است و مکنونمستور  فاو خ در عالم غیب

 گفته شود طالب وصول به آن بودند ادوار و همۀادیان  همۀدر  مشتاقان عالم همۀاست که  ان اسمیو هم تاس

 .شودیمیک حرف از آن اسم گفته  در اثر اصرار او آنوقت

 
ّ

    جزبه -مگر :ال
ّ

 مگر یک اسم از اسمها سماء:ا سمی ازا ال

حوریه الهی سؤال از  ست سگان درنده استدر د رفتاری این نفوس نفیسهو گ چون صحبت از بالیای وارده

 نساننوع اروحانی آن داستان مفصلی است،  و معانیدانیم که اسم می مگر یک اسم. شودیماسامی آنها گفته 

برای  صور حقیقت ذات الوهیتو ت تجسم و چون شناسدیماو  و صفاتخداوند را فقط از طریق اسماء 

 فقط از این راه ممکن آنچه به خداوند مربوط است ناسائیو ش نزدیکییگانه راه  بشر غیر ممکن است

 در عالم عرفان . از طرف دیگربشناسیم میدهیمنسبت  او بهسمائی که و ا صفات بهکه خداوند را  است

 و همۀ ادیان همۀی قلبی عرفای و آرزو گرددیمفصل بسیار مهمی را شامل  اسماء الهی و فهم دانستن و درک

این  رکبه د الواقعفی ن نفوس مقدسهو بعضی از آ و بشناسند دریابندین بوده که اسم اعظم الهی را ا ازمنه

 دباشیمکه چون دریافت که اسم اعظم خداوند بهاء  است از جمله شیخ بهائی .اندشدهفائز  اسم مبارک

هشاه نعمت . از عارف شهیرلقب شیخ بهائی گرفت
ّ
 هبکه او نیز در آن اشعار  موجود است اشعاری ولی الل

  (490محاضرات ص )  نموده است.اشاره به اسم جمال مبارک  رمز

نوزده  باشدیم السالمکه از حضرت صادق علیه در دعای سحر ایام رمضاندانیم که از طرف دیگر می ...

ه نیز در ما هنوزکه  در این دعای سحر اسم اعظم الهی وایت است کهو ر  ذکر شده بیترت به سم الهیو ا صفت
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اسم  مذکور است اولین اسمی که در اول این دعا .باشدیمموجود  شودیماز رادیو تالوت  رمضان در ایران

اضح است و  ندیفرمایم نموده را تأیید مبارک نیز در بیان مبارکی این حقیقت و جمال باشدیم بهاء مبارک

  .شودیمذکر  اسماء همۀتدای در اب رمتو ح از نظر اهمیت ذکر شود که چون اسم اعظم

 (292 - 292 صص، 4کنز اسرار، ج ( )43، ص 2ائده آسمانی، ج م –آبادی استر  لوح میرزا عباس) 

 دیان چه کردنوفابی که دینمائمی مالحظه چه بود آن اسمی که در آن زمان ذکر نشد دینمائ"... باری مالحظه 

وم را ظلهر دم جسد م سیف جفاو ب که نزدند نماندای هدمو ص اذیتی نبود که نکردند ئی روا داشتندجفا و چه

 و شدت و ستمم ظلبا وجود این  از این آنکه ترعجب و این نزد جمیع واضح و مشهود است نمودند قطعه قطعه

 (232ص یاران پارسی، )  "یا أولی األلباب. فاعتبروا فرمایندومیت نیز میظلاظهار م جفا

دلیل این مطلب  است الهّیهائق و حقبیان معارف  و سمبل از جمله رمز لمهکو  ، اسمحرف...  حرف اول اسم:

ردم م و آمده است که علم هفتاد معنی دارد صدیق شدهو ت که در این امر نیز تأیید در احادیث اسالمی معتبر آنکه

 . این حدیث(423ش  ،ایقان) .کندیمبقیه معانی را آشکار  قائم ظاهر شود و چون دانندیمرا  نآ فقط یک معنی

 .دینمایمروشن  در امر حضرت باب را به نسبت ظهورات قبل قدار حقایق نازلهو م که نسبت اشاره لطیفی است

از باغ  و معانیچه مقدار حقایق  دیگر معلوم است " از اسم اعظم استصحبت از ظهور "حرف اول حال چون

 (297 ، ص4ج کنز اسرار، )  .شودیمبهشت روحانی در عالم انسانی ظاهر 

 در این و دومحرف اول  نیز مؤید این مطلب است که مقصود از و دومتبیین حضرت عبدالبهاء در مورد حرف اول 

ی قیقاح بهاشاره  که الف باشد رف سومو ح در این امر مبارک ظاهر شده حال بهایقی است که تا و حقمعانی  فقره

جمال  مراد اسم اعظم است "آن اسم عظیم قوله األحلی: شدآشکار خواهد  ظاهر و جیتدر بهاست که در آتیه 

  و ه." بو آن  از اسم اعظم است حرف معانی دو چه الیوم در دست استو آن مبارک است

 ( کلمات مکنونه در بارۀ مجموعه نصوص) 

هحضرت ولی امر  و نیز
ّ
زون خو م مکنون قصد مبارک اینست که آنچه در هویت این سه حرفو م " فرمایند:می الل

یوز و بر ابلیت ظهور و ق کون هنوز استعداد و عالم ظاهر نگشته است
ّ
مجموعه )را بتمامها نیافته." الهّیهات تجل

 و صفحاتی از تاریخ نبیل در مورد ایام سلیمانیه ادی بهاین بیان مبارک انسان را ( کلمات مکنونه در بارۀ نصوص

جمال مبارک دستور  و بعد شدیمانی نازل ربّ ایامی که آیات الهی مثل سیل از آسمان مشیت  اندازدیمغداد ب

رجوع شود به )آنرا ندارد. و فهمائی درک وانکه مقدار زیادی از آنرا به دجله بریزند چه که بشر هنوز ت دادندیم

 ( وقایع ایام بغداد -قرن بدیع

سبت عارف به نو م حقایق و بیانادیان  یل بر تکامل تدریجیدر کتب مقدسه قبل نیز اشارات بیشمار که دل 

 شما به " خیلی چیزهای دیگر دارم وارد آمده از جمله در انجیل است: است اهل ایمان و فهممقتضیات زمان 

 راستی هدایت خواهد کرد." همۀ بهولی چون روح راستی آید شما را  لکن امروز طاقت تحمل آنرا ندارید بگویم
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دن شادز و آشدن حقایق از جمله رمزی از آشکار  پس دانستیم که بیرون دویدن از غرفات( 24آیه  22باب  -انجیل )

  ی علم الهی مخزون بوده است.هاغرفهحبوس و در و م است که تابحال مکنونای همعارف بدیع

 (229 – 290 صص، 4کنز اسرار، ج ) 

 به طور مکرر خواستن چیزی -پافشاری کردن  :صرارا

 (مفرد: مکمن) -نهان شدنو پ محلهای پناه بردن :مکامن

 مطابق حکم –برطبق دستور  :حسب المر  رفعت -بزرگی :عّز 

 (مفرد: کلب) -دخویو ب اشخاص پست و خسیس –درندگان  – هاسگ کالب:

 زمین -خاک تراب:

یبت و ه و به خاک افتادن در اثر قدرت زمین ریختن و برداستان بیهوش شدن  جمیع بر تراب ریختند:

 در داستان انصعاق حضرت موسی که از هیمنه کالم الهی ی طوالنی دارد.اسابقهکلمه الهی در عالم ادیان 

اقت سل طو ر  که حتی انبیاء یمنه کالم الهی استو قدرت و ه تعبیری از شدت نفوذ در آمد لرزه بهسدره سینا 

رده از پ و بتمامها ذکر شود الهّیهکه اگر حقایق  وارد آمده به تکرار این تشبیه تحمل آنرا ندارند. در آثار امر مبارک

نفوس  و طاقت شودبی هاو جانکور گردد  از شدت تابش آفتاب حقیقت چشم اهل عالم رود کنار بهرخ یار یکباره 

کر اگر ذ " قوله العزیز: جمله در لوح سلمان نازل از مشاهده شوند یتو م بل مرده بر خاک ریزند بیهوش گشته

  البته ناس را منصعق بل میت مشاهده خواهی نمود." حکمتهای مقنعه مغطئه نمایم

 (240ص مجموعه الواح چاپ مصر، ) (2ج  اسراراآلثار،) 

آن کلمات را شنیده و و جمیع  ..." فرمایند:که می یارت نمودیمز 20شماره  فارسی و در کلمات مبارکه مکنونه

ان در طی هزار  الهّیهایق و حق شامل حال بشر گشته الهی عنایت و و رحمتکه فضل  اینست " مدهوش گشتید

 نمو وکاماًل مطابق رشد  در طول تاریخ و تکاملو این ظهور تدریجی  دا شدهو هویظاهر  جیتدربهسال حیات بشر 

به  ردر اول سح چنانچه اگر خورشید شدینمتربیت نوع بشر ممکن  و اگر غیر از این بود روحانی بشریت است

و اگر به طفل  کشاند و مرض و ضررجمیع بشر را به زیان  ظاهر شود ری که در ظهر داردو نو رارتو ح تمام قدرت

وت دچار نماید. بر اساس همین حکمت ربانی و م مرض بهرا  طفل نوزاد داده شود غذای انسان بالغ شیر خوار

بیان خیلی  مسیح و حضرتردیده طاقت مردم آن زمان ذکر گ اندازهبه حقایق در تمام ادیانکه  است

طاقتی مردم زمان خود بی لت عدم بیان حقایق راو ع حقایق دیگر را موکول به آمدن روح راستی نموده

 طاقت تحمل آنرا ندارید ..." چه که الیوم " رمودهو ف ذکر کرده
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ت اهل عدم طاق نمودهعارفانه بیان  عبیریو ت ی زیباو تشبیهحال جمال مبارک همین معنی را به بیانی لطیف 

ان حکم الهی را بی و سپستشبیه  در حین شنیدن حقایق بدیعه زمین ریختن ناس و بر را به بیهوشی ارض

 (224 – 222 صص، 4کنز اسرار، ج )  " زیاده بر این جائز نه..." فرمایند کهمی

 
ّ

 میباشیم -مبودی -هستیم ا:کنّ       ی که مادرستبه :ناا

َعلوا:  (مفرد: شهید) -گواهان –شهادت دهندگان  :شهداء
َ

 کردند -انجام دادند ف

 اینک -در این وقت :حینئذ

 
ّ

به آن  الن نیزو ا چه شما عمل نمودیدبر آنما شاهد بودیم  قیتحق بهیعنی  ا شهداء علی ما فعلوا...:نا کنّ ا

 دهنده این حقیقت است که بار دیگر نشان این بیان مبارک عامل هستید.
ً
چه آن و محتوای کلمات مکنونه عموما

 
ً
گویای حال بشر  و هم ادق استو ص معتبر ادوار و ازمنه همۀبرای هم  در این فقره نازل گشته خصوصا

و در بین خلق به  ظاهر چون در این عالم مقدسهالهّیه و نفوس چنانچه همه انبیای  آتیه است امروزی و

و دشمنان امرالهی عرضین و م که اشاره به نفوس ظالمه " کالب أرض " در دست خدمت حق قائم گشتند

ورد جمال در م و ظلم و غفلتیی وفاو بی زایاو ر  و این بالیا مبتال شدند الو ب و به هزاران عذاب گرفتار شندبا

ه...چنانچه حضرت ولی امر  باشدیمحصاء و ا است که خارج از حد شمارش حّدی بهمبارک 
ّ
سؤال  جوابدر  الل

 که از مال مبارک استبر ج مقامی دیگر مقصود وصف بالیای وارده و در... "  فرمایند:می سائلی در این مورد

  "و مکشوف. معلوم مه ای از آن بر اهل عالمو ش خارج حصاءو ا حد

 (223 ، ص4کنز اسرار، ج ( )مجموعه آثار مبارکه در باره کلمات مکنونه) 

 (مفرد: غرفه) - هائتیه –اطاقهای طبقه باال  –طبقات فوقانی  –ی فوقانی هاحجره -هاباالخانه :غرفات

جمله  از مکاتب عرفانی ادیان است از اصطالحات بسیار قدیم همه رگاهو با و عرشیمه و خ رفاتو غ غرفه

و ورود به  رگاه هاو باصرها و ق خول در غرفاتو د آرزوی وصول به آسمان هفتم و سلوکدر سیر  متصوفین یهود

  ایق معنوی پی برند.اسرار و حق و به که در آن مقام مشاهده جمال حق بنمایند وطن الهی را داشتند

 (292 ، ص4کنز اسرار، ج ) 

روحانی  و معانیی آشکار شدن حقایق معن بهاز جمله  دوانتیم اهل غرفات مقصود از بیرون دویدن... 

  "حرف " از اسم اعظم مستور بوده باشد که حال با ذکر یک غیب الهی و که تابحال در " غرفات " سّر 

 .آشکار شده است ظاهر و

طلوع  از شدت و ایقانکه اهل ایمان  ی آنستمعن بهاهل غرفات  زمین ریختنو بر گفت که بیرون دویدن  وانتیم

 تگف وانتیم حال دهوش گشتند.و م یمنه ظهور حقایق بدیعه آن کلمات را شنیدهو ه وتو ق آفتاب حقیقت
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" بر تراب  و اشارهبه رمز  77افتد و این حالت در فقره زمین می طاقت شده بربی انسان چون مدهوش شود

 (290 – 292 ، ص4کنز اسرار، ج )  وارد آمده است. ریختند "

 دهندیمانجام  کانوا یفعلون:
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  (33)من زیای فرزند کن

 من انیتب شمس انوار اشراق سبحان انیب مشرق از و بنوش معانی لیسلسب رحمن لسان از
 و فشانیب قلب طاهر ارض در را میلدن   حکمت تخمهای*  نما مشاهده کتمان و ستر ریغ

 * دیانم انبات بهی  ط بلده از سرسبز من حکمت و علم سنبالت تا ده آبش نیقی آبب
 

 معانی کلمات:

آن در  مقتضایو ب بدان وانقدر این عن خطاب مخاطب شدی نیا بهببین چقدر عزیزی که  ای کنیز بها" کنیز:

 ممتاز از دیگران باشد نون عشقو فنون و جباید در جمیع شئون  زیرا کنیز جمال مبارک این میدان جوالن کن

  "ع ع البهاء األبهی. و علیک در جمیع آفاق منتشر گردد ولهت ذوق و تا شوق و البته چنین خواهی شد

 (229ص  ،7ج  ،مکاتیب) 

 (که در دهان است) زبان :لسان

 از اسماء خاص باریتعالی -و مهربان  بسیار بخشنده رحمن: 

 واراو گ آب شیرین :سلسبیل

 لوع خورشیدو ط اشراق محل مشرق: 

 بودن و مقدسپاک  سبحان:

 ساختن و روشنواضح  تبیان: 

 ()جمع: شموس -روز آفتابی –محل آفتاب  -آفتاب –خورشید  شمس:

هکنایه از مظهر امر  الحقیقة:شمس  
ّ
 ( نوزده هزار لغت) .باشدیمکه آفتاب حقیقت  است الل

بر خ هیکل ترابی را ترک فرمودند. حضرت عبدالبهاء طی تلگراف کوتاهی جمال اقدس ابهی 2204 می 40روز 

 "بهاء.قد أفل شمس ال " این ضایعه عظمی را چنین به اطالع عبدالحمید، سلطان جبار عثمانی رسانیدند

هبهاء)  }خورشید بهاء غروب نمود.{
ّ
 (232ص  ،شمس حقیقت الل

 (32ش  ،ایقان)  ."شوندیمکه از مشرق قدم طالع  اندقتیحقی هاشمس" یک معنی از شمس، 
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که از انوار  صحاب ایشانندو اولیاء و اانبیاء  جوم در مقام اولیهو ن مرو ق " پس معلوم شد که مقصود از شمس

 (33ش  ،ایقان)  نور است."و م روشن هودو ش عوالم غیب معارفشان

 پنهان کردن –پوشاندن  ستر:   بدون :من غیر

 مخفی داشتن –پنهان کردن  کتمان:

  را نمودناشیاء  درک حقیقت -ناختنو ش دانستن علم: 

  نیست مگر علم به ظهور او در هر ظهوری ..."و آن  علم علم به خداست "

  (22ص  حضرت نقطه اولی، منتخبات آیات از آثار) 

 ( 70 ص مفاوضات،)  " علم که عبارت از صورت حاصله عندالعقل است آن امری است معقول."

الت تخی و این از آن از الهامات سلطان حقیقی ظاهر شیطانی و علمعلم الهی  قسم منقسم است به دو و علم"... 

هاتقو) بیان آن نفسانیوساوس  علم اینو م معلم آن حضرت باری ،باهرمانی ظلانفس 
ّ
هیعلمکم  الل

ّ
 این و بیان (الل

کبر)   ."و نخوت و غرورکبر  این شجر و اثمار و محّبت و عرفان و شوقصبر  ثمار آن شجرا ،(العلم حجاب األ

 (72ش  ،ایقان) 

بعد از آنکه نفسی به آن فائز  آن بوده که ناس را به حق هدایت کند "...علمی که محبوب است علم محبوب:

 (22ص  ،مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر)  بود ..." و خواهدکبر بوده اآن علم حجاب  نشد

 حتیاطو ا حزم -علم به حقایق اشیاء حکمت:

 الهّیهمظاهر مقدسه  اتیو ذ علم الهی –علم لدنی  :حکمت لدنی 

هحضرت بهاء
ّ
بول نبوده مق العرشلدیآن کالم  حکمت تکلم نماید ریغ به"هر نفسی  قوله األحلی: فرمایندمی الل

 ندازها بهوسخن گفتن  مالحظه مقامات است " از حکمت :اندفرمودهو در تشریح حکمت در لوح دیگر  "و نیست.

 دو اگر تجاوز نمای رحمت الهی است گفته شود اندازهبهبیان اگر  " األحکم: و قوله "...حزم است و از حکمت شأن

ک کلمه ی رم شوندو خ سبز تا اشجار وجود ربیع باشد مثابهبه" گفتار باید  :اندفرموده و نیز لت هالک."و ع سبب

و  ار استن مثابهبهیک کلمه  دیفرمایمحضرت موجود  سموم. مثابهبه کلمه دیگر مانند اریاح ربیع است اثرش

خر
ُ
 ددر او باش خاصیت شیری که اکلمه به در اول لذا باید حکیم دانا الم، ظاهردر ع ثر هر دوو ا نور مثابهبهی ا

 ائز گردند."ی است فو بزرگکه مقام ادراک  قصوای وجود انسانی و بغایت تا اطفال روزگار تربیت شوند تکلم نماید

 (02 – 09 صص،2پیام آسمانی، ج ) 

 طالع در حد اطمینانو ا علم -و گمانامری بدون شک  دانستن یقین:
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 و آن تالیقین اسعلم که از آنجمله انددانستهاقسام یقین را بر سه یا چهار نوع  و یامراحل یقین  :علم الیقین

 .یا عالئم آن از مالحظه شعاع منبع نور وجود بهمثل پی بردن  روی مالحظه عالئم است دانستن امری از

 امرحساس خود آن و ا دانستن امریست از روی مالحظه و آن مرحله دیگری از یقین است :عین الیقین 

 رارت.و ح مثاّل مالحظه خود آتش یا منبع نور

زئی مثاّل جبیش از احساس است  تیقاطع بهدانستن امری  و آنمرحله باالتری از یقین است  حق الیقین:

جزئی از امری  و یا خود منبع و یامثاّل سوختن در خود آتش  امری را در عمق ذات دانستن و یا از امر گردیدن

 گشتن.

یرا و آن انددانستهعالی یقین بعضی نور الیقین را مرحله ا نور الیقین:
ّ
 جابو ح تربدون س لدر د نور حقیقت تجل

قین ی و عقل است نانیاطم بهعلم  -دل تیرؤ بهقین و ی علم به رؤیت بصر است فته اند کهو گ ذکر نموده

 (نوزده هزار لغت)  .به پذیرش دل

 یدن گیاهئرو :انبات      (مفرد: سنبله) گلهای سنبل :سنبالت

 خوشبو -یزهو پاکپاک  طّیبه: ( )جمع: بالد، بلدان -صدر –شهر کوچک  -قطعه وسیعی از زمین بلده:

 بهه همیشه قلبش متوج کندیموقتی زراعت  "...دهقان قوله العزیز: فرمایندحضرت عبدالبهاء می بلده طّیبه:

و  ردهافس ببیندولی اگر  شودیمبسیار مسرور  برکت خرمن است و مایۀ مّو استدر ن ببینداگر  زراعتست آن

عرفان  ماء بهمزارع قلوب را  شما دهقان معنوی باشید خواهمیممن  گرددیمخیلی محزون  ژمرده استپ

است، همه سی و بعضی صناعت و بعضی تجارتست زراعتشان ولی بعضی جمیع نفوس دهقانند آبیاری نمائید

که  تخمی مالحظه نمائید و هدایت آسمانی مگر زراعت روحانی ابدی ندارد و فائدهباقی ِ   اما برکت شودیمسبز 

 زارع دست بهکه  ی استهایمانند حّبه کالم من آن بود که فرمود دهدیمهنوز ثمر  افشاند حضرت مسیح

 اردای ندتیجه و ن هیچ ثمر شودیموی سنگ ریخته و ر  یان علفو م در راه که یتخمهای شودیمافشانده 

حال ما هم در  شودیمبرکت  و مایه دهدیمتیجه و ن ثمر و دیرویم اما آنچه در اراضی طیبه پاشیده گردد

 ."خشدب تائج عظیمهو ن مراتو ث چون تخم پاک است البته بروید اراضی طیبه چنین تخمی افشاندیم

 (422 – 423 صص، 4اآلثار، ج بدایع) 

 



062 

 

  (87)ای پسر هوی

 کنی وازپر  معانی قدس هوای در تا فرمودم تیعنا پر نمائی؟ رانیط نفسانی هوای در کی تا
  نمیمشک یسو یگ تا فرمودم مرحمت شانه*  یطانیش وهم فضای در نه

 * بخراشی میگلو  نه نمائی شانه
 

 معانی کلمات:

 ) واهش نفسو خ عشق، میل :هوی
ً
)رجوع شود  مترادف با هوس -(أهواء جمع:) – (ی بدهاخواستهمعموال

 (02 فقرۀبه کلمات مکنونه 

ههو"
ّ
مانی را مغلوب ظلنود و ج غالب گردد و هویکه انسان بر نفس  رشادت اینست ای شخص رشید الل

 شکن راالب عهدو ک نقض را فرار دهد رو بهان بنیاد نهد یدانائ و ایوان براندازد بنیان نادانی نماید

 (001یاران پارسی ص )  ع"ع لثناء.و ا ةيالتح و علیک یرو دل حقا که رشیدی شکن گرددصف

ههو"
ّ
 دل بستی و به جهان دیگر بیزار شدی و گلاز جهان آب  زیرا دل و پاک پاک جانی ای بنده یزدان الل

پرتو ا. چون ویو بینا و گ یار آشنا بودی بیگانگان رستی و از بند یزدان پیوستی ارانی بهو  پرستی و حق

وج و در ا خاکدان بریدی نیا بهاز تعلق  و دل رود سروش شنیدیو س نور حقیقت دیدی آفتاب درخشید

 "عع جانت خوش باد. همواره در پرخاش باش و هوینفس  و با شاد باش شاد باش مهر یزدان پریدی

 (66 یاران پارسی ص) 

 جان –روح  –یقت هر چیز و حقسد، ذات و ج جسم شخص انسان، نفس:

هحضرت ولی عزیز امر  در مورد کلمه نفس باید دقت نمود که این کلمه دارای دو مفهوم متفاوت است،
ّ
 در الل

 قوله العزیز: فرماینداین دو معنی می تشریح

هویت شخص انسان،  وانعنبهیکی نفس  رودیمدر دو مفهوم بکار  و یا است و مفهوم" نفس دارای د 

 " هربّ فقد عرف  در عبارتی نظیر " من عرف نفسه آفریده است و این حقیقت او را آنگونه که خداوند

ما آن را  همۀکه  ی استو حیوانم ظلمیراث م و آن است اّمارهنفس  نفس دیگر است. استعمال گردیده

 رهو غی ی، خشونت، شهوتخودپرستبه دیو موحش  دوانتیمکه  ان طبیعت دون بشری استو هم داریم

 ( 000 ، ص0کنز اسرار، ج )  آن پیکار کنیم." بر ضد ستیبایماست که  اّمارهن نفس تبدیل گردد. ای
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انرا به که انس (به بدی است )نفس امارة بالسوء کنندهو اغوا منظور نفس شیطانی یا فریب دهنده :اّمارهنفس 

 (60 فقرۀرجوع شود به کلمات مکنونه ( )نوزده هزار لغت)  .کندیموسوسه  ارهای ناشایستهو هوس و کهوی 

 تصور غلط -گمان -خیال :وهم پریدن -کردن پرواز طیران:

 روح خبیث –شریر  –متمرد  -یاغی :شیطان

 در مقامی ، لذاشیطان است دور سازد و یاانسانرا از حق بازدارد  هر چه یا هر که کلی طوربه الهّیهدر آثار 

 (نوزده هزار لغت) " .شوندیمریب مردم و ف نفوسی که سبب گمراهی"  است و در مقامی " اّماره"نفس 

 خوشبو -مشک آلود –معطر  مشکین:

ن آکه در کلمه مبارکه مکنونه مذکور،  شانه و پر و اّما... " العزیز: قوله فرمایندحضرت عبدالبهاء می و شانه: پر

لوی گ نه اینکه به عبدالبهاء نمایندکه وفا  از برای آن گرفته شدهو میثاق  این عهد میثاق الهی است

 " تند.پرداخ و اعتسافجفا  تینها به انصاف بسته زی چشم اکلبهولی  مبارک را بخراشند یعنی امر مبارک

 (092 ، ص0)کنز اسرار، ج  

 طوربه نگلیسیا زبان به"  نه گلویم بخراشی ی" تا گیسوی مشکینم شانه نمای در تفسیر حضرت ولی عزیز امرلله

 اندفرمودهجمال مبارک برای اصالح عالم مقرر  تا از آنچه انذار است که این آیه فرمایندواضح اشاره می

هاز جمله میدانیم که حضرت بهاء سوءاستفاده نشود.
ّ
و  آرای الهی را برای ایجاد وحدتنظم بدیع جهان الل

و  ی مؤسساتهاشاخهودند. حال که ر فرممقرّ  در این دور مکرم تحاد نوع بشرو ا احت وآسایشو ر  گانگیی

ه باید دقت نمود ک است و تکاملزبروز درحال توسعه ور  ین المللیو ب در جوامع محلی، ملی این نظم أسیساتت

 ستد بهبرای نظام عالم  انه ای را که خداوندو ش سبب اختالف ننمود برای ایجاد وحدت امم را اعظم این وسیلۀ

و هم جزئیات در ف تعصب و یااگر اجرای افراطی دستورات   مثالً  نظم را نخراشید.این  با آن گلوی لطیف ما داده

ات أسیسو ت را در امور تشکیالتی و قدرتسب شهرت و ک احساس مقام و یا انه نظریات شخصیإعمال مصرّ  یا

 واقع در گردیمو اغیار  ی یارو سرددورت و ک اختالف اسبابط اجتماعی دخالت دهیم و به این علت و رواب امری

یله فرع را وس و از اصل غافل شده میادهیخراشگلوی مبارک این نظم الهی را  ما داده شده دست بهی که اشانهبا 

 .میاکردهختالف و ا ضرر

ه در بیان حضرت ولی امر 
ّ
  فرمایند:معنی این فقره از جمله میالل

“…Is an allegorical, warning by Baha'u'llah against the misuse of anything 

bestowed by Him on the world.” 

 (مجموعه نصوص معهد اعلی)
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هانذارحضرت بهاء گویای این آیه ی آنکه:فارس بهمفهوم 
ّ
 مورد است تا آنچه برای اصالح آمده است الل

 باید سائلو م که در جمیع امور دهدیممبارک بیش از پیش نشان  سوءاستفاده واقع نشود و این تشریح

نه آنکه قوای  ایده آن توجه شودو ف تا آنچه را که خداوند در عالم خلق نموده بجهت مثبت دقت نمود

 صالحا اسبابباید  بآفتا تم وو ا آتش و و آببرق  قّوهیعنی  دبختی گرددو ب هالک اسباب عالم طبیعت

د البته نباید فراموش کرد که مقص نوع بشر شود. یو نیستالک و ه نه آنکه علت دمار فاه اهل عالم گرددو ر 

و  وفا به عهد در اول بحث زیارت شد همانطور که در تبیین حضرت عبدالبهاء اصلی این فقره مبارکه و مفهوم

 (090 – 090 صص، 0کنز اسرار، ج )  سوخ بر پیمان یزدانی است.و ر  بوتو ث الهیمیثاق 

 .ماندیمبر جا  هاآن و مانند کاغذ، پوستبر چوب،  اثری که از کشیده شدن یک جسم نوک تیز خراش:

 مجروح شدن -زخمی شدن خراش برداشتن: 
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  (87)ای بندگان من

 منتفع ماش از گرانید  و خود تا دیشو  ظاهر عهیمن عهیبد باثمار دیبا دیمن وانرض اشجار شما
 ای ناغ اسباب نستیا*  گردند مشغول اکتساب و عیصنا به که الزم کل   بر لذا*  شوند

ق األمور و ان األلباباولی ه لفض و هااسبابب ةمعل    رامثبی اشجار و*  بها کمیغنی الل 
 * بود خواهد و بوده نار قیال 

 

 معانی کلمات:

آن را  و بینش، اهل دانش دیفرمایممخاطب " "ای بندگان من چون خداوند مؤمنین را به خطاب بندگان:

 وی روزی در مجلس وعظ..." که: اندنوشتهچنانکه در شرح احوال شیخ احمد غزالی  دانستندیمفخری عظیم 

 دیکنیمیعنی ای بندگان من که اسراف  " یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم" د کهواناین آیه برخ قاری

بندگان  ای" رایعنی با این قول که آنها  یا عبادی"" قوله به شّرفهم بباء اإلضافه الی نفسه وی گفت خود. بر

 داییعنی عرفای پیشین نرافت بخشید. و ش به نفس خودش نسبت داده " اضافهآنها را به "یاء من" نامیده

  "...دانستندیمرا نهایت درجه فضل  ""ای بندگان من

 (60 فقرۀرجوع شود به کلمات مکنونه ( )000 - 002 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 (مفرد: شجر) -درختان :اشجار

 ثمرر بیو شج ثمر استبی شجر مثابهبه ثمر بفرموده حضرت روحبی انسان انسان باید ثمری پدید آیداز  "

 (16ص  گلزار تعالیم بهایی،) ( کلمات فردوسیه) ".الیق نار

 (: ثمردمفر ) جینتا -هاوهیم: ثمارا   باغ بهشت -بهشت :وانرض

 و بلندمرتبه عالیمقام :منیعه    و نوتازه  -وظهورن بدیعه:

 بنابراین لذا:   مندبهره –سود برنده  :منتفع

 و مانند خیاطی عمل سبب به شودیمعلمی است که حاصل  – هاشهیپ -هاشغل -هنرها  - هاحرفه :صنائع 

 (مفرد: َصناعة، ِصناعة) غیره
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  :صاحبان علوم و صنایع را حق عظیم است بر اهل عالم

هحضرت بهاء
ّ
... نایع است و فنون و صعلوم  ّو آنمو س علّو وجود سبب ..." قوله العزیز: فرمایندمی الل

  "...اهل عالم  است بر نایع را حق عظیمو ص علوم صاحبان

 (02ص وح خطاب به شیخ محمد تقی اصفهانی، چاپ مصر، ل) 

 اکتساب علوم و فنون از صغر سن و تاثیر آن در از بین رفتن جرائم عظیمه:

راهق م تا چون طفل هاتنداّم  زیرا اول مربی تربیت نمایند مهد اخالق خوار را درباید اّمهات اطفال شیر ابتدا... "

ر ه الهّیهاوامر  موجببه و همچنینشود  تخلقو م متصف ئل پسندیدهو فضاخصائل حمیده  عیجم به گردد

  همچنینو  نماید الزمه مفیده کتساب فنونو ا  تو کتابطفلی باید قرائت 
ّ
این امور  م صنعتی از صنائعتعل

و  جونو س چقدر زندانکه  مالحظه بفرمائید خصوص جائز نه. تور در اینو ف قصور را نهایت اهتمام باید

نفوس را از از ارتکاب جرائم  زجریه وسائط نیا بهتا  مهیا است حاضر و  از برای نوع بشر قابو ع عذاب محل

 مطلوب چنانچه باید و گرددیمسبب ازدیاد سوءاخالق  این زجر و این عذابآنکه  و حال عظیمه منع نمایند

لکه جمیع ب چنان تربیت نمود که اکتساب جرائم ننمایند نفوس را از صغر سن بایدپس  حاصل نشود ایدو ش

از  صیان را اعظمو ع خطا و نفس را اعظم عقوبت شمرند صورو ق جرم و نفس باشد فضائل کتسابهمتشان بر ا

هحضرت ولی امر ) "...ندان دانند و ز  حبس
ّ
 (26 2 22، ص 6مائده آسمانی، ج ) ( الل

 کار بمنزله عبادت است:

( 61ص  گنجینۀ حدود و احکام،) محسوب داشتیم ..." عبادتاز  و راو ا امر نمودیمو اقتراف  صنعت به" کل را  

 و طوبی از برای نفوسی که حمل نمودمشغول باشند.  ی از اشغالشغل بهامر فرمودیم که  " همچنین جمیع را

هفلسی از آن عند توجه نمایندو اقتراف  کسب بهمل نشد و ح
ّ
جمع  حق ریغ بهأحب است از کنزی که  الل

 (62ص  گنجینۀ حدود و احکام،)  گردد." و آمادهشود 

 لیتحص هب همت تمام بهگر شخصی ا عبارت از عبادتست تقان صناعتو ا تحصیل فنون تعالیم الهی موجببه"...

س تو پ دینمایمعبادت الهی  عابدو م مانند آنست که در کنائس بإتقان صناعتی کوشد و یاعلمی پردازد 

ولی مشغ عبادت بهشب و روز  هفی الحقیق تحصیل فنون نمائی کمال همتو ب چون در مدرسه زراعی داخل شوی

 نعت عبارت ازو ص از این که علم عبارت از عبادت باشدچه موهبتی اعظم  مقبول درگاه کبریا عبادت و این

هملکوت بهخدمت 
ّ
 (020 ص ،0ج  ،منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء)  باشد." الل

 حاصل کردن -کسب کردن :کتسابا 

 هاعلت –وسائل  :اسباب

 نیازیبی –ثروتمندی  :غنا
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 ردو خ ای صاحبان عقل –خرد مردم عاقل و با ای اولی األلباب: یا

 فل شدهو ق بسته (مثل عکس بر دیوار)نصوب و م آویخته -آویزان :ةمعلق

 حک – (از صفات الهی) عطای فوق استحقاق –عطای بال استحقاق  بخشش، –نیکی  -احسان :فضل
ً
مت ایضا

 و علم

 این فضلی است که نصیب اهل عالم شده.() رحمت کبری و موهبت عظمی است: صنایع در این دور بدیع

مالحظه فرما که چه  شمرده گشته از عبادات جامع المع جامع در این دور بدایع صنایع ای بنده حق"  

لکه ب غفلت است که صنعت نمودندیمپیشینیان گمان  عبادتست که صنعت موهبت و چه عنایتست

چگونه  عظمی و موهبتمالحظه فرما که رحمت کبری  حال انع از قرب حضرت احدیتو م آفت است

 هبصد هزار شکرانیت اهل صنعت باید در هر دم  گلشن نورانی نمود مانیراظلخن و گل را جنت نعیم کردجحیم 

 را مجری دارند تا ابدع صنعت در نهایت لطافت و دقتنهایت همت  و در صنایع خویش اظهار دارندمقدسه  عتبه

 (020 – 020 صص ،0، ج مکاتیب عبدالبهاءمنتخباتی از )  راوت در معرض عمومی عالم جلوه نماید.و ط

 هاوهیمبدون  ثمار:بی   شما را کندیم نیازبی :یغنیکم

 آتش: نار   برازنده –درخور  -سزاوار :ئقال
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  (78)ای بنده من

 محسوبند اموات از الحقیقهفی و ظاهرند ارض در ثمربی که هستند نفوسی ناس نیتر پست
له نفوس آن از اموات بلکه هعند ارجح مهمله معط   * مذکور الل 

 

 معانی کلمات:

 آدمیان –آدمی  –مردمان  -مردم :ناس

 شخص انسان –جان  –روح  – ()مفرد: نفس :نفوس

 نتیجه -میوه ثمر:

 ثمرر بیو شج ثمر استبی شجر مثابهبه ثمر بفرموده حضرت روحبی انسان از انسان باید ثمری پدید آید "

 (16ص  تعالیم بهایی،گلزار ) ( کلمات فردوسیه) . "الیق نار

 کره خاک –خاک  –زمین  :رضا

 خالف باطن –هویدا  -نمایان –آشکار  ظاهر: 

 (مفرد: میت) –مردگان  :مواتا

 مل نشد:و ح طوبی از برای نفوسی که حمل نمود

 و طوبی از برای نفوسی که حمل نمودمشغول باشند.  ی از اشغالشغل بهامر فرمودیم که  " همچنین جمیع را

هفلسی از آن عند توجه نمایندو اقتراف  کسب بهمل نشد و ح
ّ
جمع  حق ریغ بهأحب است از کنزی که  الل

 (62ص  گنجینۀ حدود و احکام،)  گردد." و آمادهشود 

 بدون سرپرست –ترک کرده شده  -تعطیل شده :معطله

 مصرفیو ب بیکار –بیهوده  :مهمله

 )ین( ترخوب – (بهتر )ین رجح:ا

هعند
ّ

  یاد شده -ذکر شده :مذکور  نزد خدا :الل
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  (78)ای بنده من

  ندینما القربیذوی و خود صرف و کنند لیتحص باقتراف که آنانند ناس نیبهتر 
ا   ه حب   *العالمین رب   لل 

 

 معانی کلمات:

 آدمیان –آدمی  -مردمان -مردم :ناس

 کار، کسب کردن فراهم نمودن مال از طریق قتراف:ا

 عبادت است:کار بمنزله 

ص  گنجینۀ حدود و احکام،) محسوب داشتیم ..." عبادتاز  و راو ا مر نمودیما و اقتراف صنعت به" کل را  

طوبی از برای نفوسی که حمل مشغول باشند.  ی از اشغالشغل بهامر فرمودیم که  " همچنین جمیع را( 61

هعندفلسی از آن  توجه نمایندو اقتراف  کسب بهمل نشد و و ح نمود
ّ
 ریغ بهأحب است از کنزی که  الل

 (62ص  گنجینۀ حدود و احکام،)  گردد." و آمادهحق جمع شود 

 صاحبان علوم و صنایع را حق عظیم است بر اهل عالم:

هحضرت بهاء 
ّ
 بانصاحنایع است ... و فنون و صعلوم  و آنمو س علّو وجود سبب... " قوله العزیز: فرمایندمی الل

  "...نایع را حق عظیم است براهل عالم و ص علوم

 (69 فقرۀرجوع شود به کلمات مکنونه ( )02ص  ،لوح خطاب به شیخ محمد تقی اصفهانی چاپ مصر) 

 کسب کردن –آوردن  دست به :تحصیل

 اقوام -نزدیکان -صاحبان قرابت ذوی القربی:

 لله:
ً

 نسبت به خداوند حّب  خاطر به حبا

 مردمانپروردگار  العالمین: رّب 
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 (78) ن منای دوستا

 ببرافروزید که عنقری و دلشاعل باقیه هدایت در قلب و م سراج ضاللت را خاموش کنید
اف بول یر از عمل پاک قو غ ان وجود در پیشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذیرندصر 

 و الهی تیعنا به بود پنهان و مستور انیب هایپرده ورای که عهیبد معانی عروس * ننمایند
انی الطاف  ای دهمیم شهادت*  شد دایهو  و ظاهر دوست جمال ریمن شعاع چون رب 

ت و تمام نعمت که دوستان ت تا گرید  آمد ثابت لیدل و ظاهر برهان و کامل حج   ماش هم 
ت * کذلکدینما ظاهر چه انقطاع مراتب از عمة تم  موات فی من علی و کمیعل الن   و الس 

ه الحمد و نیاألرض  *العالمین  رب   لل 
 

 معانی کلمات:

 ی.و اخالقعمومی  روحانی و مطالبهمراه با نصائح  ؤمنهنفوس م همۀ آن و امثالای دوستان من  :ای دوست

 (9ص  ،0ج  ،سراراکنز ) 

 چراغ :سراج

 خارج شدن و حقاز راه دین  -گمراه شدن :ضاللت

 ما بعد الحق 
ّ

الل: اال
ّ

 یقتو حقنقطه مقابل حق  دیفرمایممضمون آنست که  شدهدر سوره یونس نازل  الض

از راه  و بعد گرفتار شود و ضاللتالبته به گمراهی  گرداندو بر یقت ر و حقهر کس از حق  است و ضاللتگمراهی 

 (062 ص قاموس مختصر ایقان،)  الل وجود ندارد.و ض حقیقت فقط راه ضاللت است و راه دیگری بین حق

 هالیقند -هامشعل مشاعل:

 (یکی از القاب الهی)پاینده  –جاوید  –زنده  –قرار و بر ثابت  باقیه: 

 مطلوب به وصول بهراهنمائی  غیر از معانی مصدری -ارشاد کردن -راه راست نمودن  -راهنمائی کردن  هدایت:
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ئل ضاو ف صائلو خ در مراتب کماالت انسانی "...امید چنانست که آن یار مهربان فرمایند:حضرت عبدالبهاء می

یات روحانی
ّ
 یقانو ااز افق ایمان  مثابه ستاره درخشندهو ب شمع روشن شوی مانند کافی وافی نمایند ترق

 سبب هدایت کل شوی گردند آوازو هم آهنگو همهمراز شوند  تا نفوسی که همدمند تابنده و درخشان گردی

لت نمائی که هر یکی و دالچنان هدایت کنی  ی و در عالم ملکوت در آریوانرا بجهان الهی بخو جمیع 

 عّزتبب س و گفتار و رفتاربأطوار  بستان حقیقت را نور هدایت شوندو ش انجمن عالم را سراج منیر گردند

اینست زینت حقیقت  ابدیه عّزتاینست  فرشته آسمانی شوند و کردارخالق و با عالم انسانی گردند

 (026ص ،0پیام آسمانی، ج )  .."انسانیه .

 زیرا سلطنت ظاهراعظم از سلطنت است  هدایت یک نفسکه مالحظه فرمائید که چقدر اهمیت دارد ... "

 و سلطنت که هدایت نفوس است دست در آغوش دلبر ابدی نماید ...اما ایندر ایامی چند منتهی شود 

 (02ص ،0، ج پیام آسمانی)  بر بالین سرمدی بیاساید ..." انسان

 زود باشد که -یزودبه :عنقریب

 کندیمپول خوب را از بد جدا  کسیکه -شناسعیار  :صّراف

هامر  عزیز ایادی: وجود صّرافان
ّ
 انّرافص اصطالح توضیح در الفداء لخلوصه روحی فیضی ابوالقاسم جناب الل

 ردندک ترجمه ایرانیها را وجود انصّراف کلمه این اوایل :"دراندفرموده جمله از کتاب این اولیه اوراق کنار در وجود

(Money Changer) و  نقره سکه و فقط نبود اسکناس که قدیم در است: ترتیب بدین معنی اصل که صورتی در

 تندرفیم عظیم تجار درگاه به پول شمردن برای متخصصین جمعه روز هر ،شدیم دلو ب رّد  پول وانعنبه طال یا

 حین همین و در نمودندیم شمردن آغاز متخصصین این گذاردندیم هاآن برابر در که را هاسکه از هائیودهو ت

 دور را بدل های کهو س بدل یا است اصل سکه که فهمیدندیو م نموده لمس را هاسکه خود انگشتان با

 هب روحانی( هاپول) نقود صّراف روحانی معنای و به بودند تجار نقود صّراف متخصص، مردم این. انداختندیم

 عنیم این به زبانفارسی مردم بین در است اصطالحی) است کج یارو پالون که کردندیم احساس تماس، محض

 نیست.( الصو خ راستگو یا امین و درستکار مذکور شخص که

 األحلی: قوله فرمایندمی چنین"  وجود انصّراف " عبارت مورد در یسائل جواب در عبدالبهاء حضرت 

ههو "
ّ
 گاهپیش در وجود انصّراف عنقریب) دیفرمایم که بودی نموده مبارکه آیه از سؤال ابهی جمال بنده ای -الل

 نه صتفر  مفصل، مبارکه آیه این معنی( ننمایند قبول پاک عمل یرو غ نپذیرند خالص تقوای جز معبود حضور

 ر،شج مانند ایمان. نه مقبول احدیت درگاه در پاک ملو ع تقوی ماعدای که اینست و آن شودیم بیان مختصر

 رفتار ییعن پاک ملو ع است و پیمان بر عهد ثبوت الهی تقوای اعظم الیوم است ثمر مثابهبه پاک ملو ع و تقوی

 ." است الهی و نصائح وصایا مطابق که حقیقی بهائیان و گفتار و کردار

 (022 ، ص0کنز اسرار، ج ( )122 ص ،0مکاتیب، ج ) 
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بیشتری در حقایق پوشیده بعضی از این  و دقتتعمق  :العدل اعظم الهیصّرافان وجود و اعضای بیت 

 طورهبکه مفهوم این آیه مبارکه ... دهدیمامر در عالم نشان  رقی تدریجیو ت طباق آن با پیشرفتو ان کلمات

ا یایمان  ینهائ بولو ق رد شخیص وو ت طرد روحانی در اعالن بیت العدل اعظم الهی خاص مطابقت با وظیفۀ

 طبق)و در سنین مخصوص  باشدیم ی که مخصوص اعضاء بیت عدل عمومیافهیوظ عدم ایمان نفوس دارد

هوظیفه حضرات ایادی امر  (نص صریح الواح وصایای حضرت عبدالبهاء
ّ
الهی بوده و میثاق  حارسین عهد الل

 است.

 مطالب ذیل است: دینمایماط را تقویت آنچه صحت این استنب

بهاء انتخاب شده است  عدد بهکه  یئتیه براست پس شمول آن  ان به صیغه جمع آمدهصّراف کلمه آنکه اول

 معتبر باشد. دوانتیم

عدل یتو تشکیل ب خواهد پیوست وقوع بهآنکه عنقریب در ابتدای آیه ذکر شده است یعنی امری که در آتیه  دوم

 عمومی یکصد سال پس از ظهور جمال مبارک عملی گردید.

ان مشغولند بندگ و افعالنپذیرفتن اعمال  و یابه پذیرفتن  ان وجود در پیشگاه حضور معبودصّراف این آنکه سوم

حافل مقدسه روحانیه به فرموده حضرت عبدالبهاء و م بیت العدل اعظم مالحظه کنیم که دقت نماییم و چون

در کتاب  معبود قرار دارندو در مجمع محفل حاضر شوند و در پیشگاه حضور  چون به شرائط روحانی انتخاب

شوند خود را در محضر خداوند  که چون وارد محل محفل فرمایندمستطاب اقدس در باره اعضاء بیوت عدل می

ر این نفوس مبارکه در محضپس عماًل  ببینند که دیدنی نیست و او را مالحظه نمایند (پیشگاه حضور معبود)

 به مشورت مشغول گردند اتحاد بهنموده  به حق توجه و چون حضرت مقصود و در پیشگاه حضور معبود جالسند

 و در آن مجلس حضرت عبدالبهاء حضور دارند ... هستند أیید الهیو ت شامل عنایت

ز جمله ا را بیان نمودهو میثاق  این آیه مسأله عهد آنکه حضرت عبدالبهاء در آخر بیانات مبارکه در تشریح چهارم

ثبوت  رهیزگاری را درو پ تقوی مرتبۀ ترینو بزرگ است آن تقوی ثمرۀختی است که فرمایند که ایمان مثل درمی

ور وجودی که در پیشگاه حض انصّراف کاماٌل روشن است که بنابراین توضیح اندفرمودهمعین و میثاق  عهد بر

ه که چ کامل قبول ننمایندو میثاق  جز عهد در واقع کسانی هستند که معبود جز تقوای خالص نپذیرند

 است. و پیمان بر عهدسوخ و ر  تقوی ثبوت مرتبۀباالترین 

ده ئما) حسن ادیب مألخطاب به  در تأیید استنباط فوق آنکه حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک پنجمین مطلب

 فرمایند:از جمله می( 002ص  جلد نهم ،آسمانی

بر  استعهد  آفتابز وجود نزد اهل بهاء ا وز مصطلحو امر است وجود مرادف با  کهعهد اگر اشراق آفتاب  ..."

  فتعالی عن ذلک هرگز بقمیص هستی عارضی موجود نبود شدینمفی و ن قصو ن لفظ عدم
ً
 کبیرا

ً
 ".علوا
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ون . حال چاندفرمودهصدیق و ت تأکیدعهد را با  وجوددو بار ترادف کلمه  که حضرت عبدالبهاء شودیممالحظه 

مترادف آن یعنی  "وجود" بجای کلمه "ان وجود ...صّراف عنقریب" مبارکهدر آیه  بیان مبارک فوق اساس بر

و  ان عهدصّراف " همان دان وجوصّراف مقصود از که شودیمرا قرار دهیم اطمینان خاطر حاصل  ""عهد کلمه

اقضین ن و ین مؤمنین ثابت قدمو ب مأمورند و ایمانبول عهد و ق به رد که در پیشگاه حضور معبود هستند "میثاق 

مناء أ و این نکته نیز مؤید این استنباط است که این نفوس در درجه اول دهندیمشخیص و ت سست عنصر تمییز

 ند بود.وانتعظم الهی بیت عدل ا

ر د ی بدانیم که بعد از صعود در عالم بعداواقعه را آنکه اگر این تشخیص عمل خالص از غیر آن مطلب ششم

 که میکنیمباز به این مشکل برخورد  گرددیمیعنی به حساب بندگان رسیدگی  شودیمبه آن عمل  پیشگاه حق

در ابتدای آن مناسب این جریان مداوم که  و ذکر کلمه عنقریب شامل حال بشر بوده این عمل از اول ال اول اّوال

 تصور بهه ک بندگانو ثانی آنکه رسیدن به حساب اعمال  باشد دوانتینم همیشه در گذشته نیز صادق بوده است

 ان وجود" بهصّراف" در حالی که در آیه کلمات مکنونه کار خداوند یگانه است شودیمقبل از موت انجام  ادیان

اسرار  چه داندیمدیگر خدا  و به این عمل مأمورند ی به این وظیفه منصوباعدهصیغه جمع آمده است یعنی 

  ان خود واضح اعیان خواهد شد.که در زم در این آیه مبارکه پنهان است دیگری

 (029 - 026 ، ص0کنز اسرار، ج ) 

 پرستش شده –خداوند متعال  معبود:

 پرهیزکاری –و مخالف رضای خدا  وابناص عملاجتناب و پرهیز از هر  تقوی:

 :عروس معانی بدیعه

 خود دازهو ان قدر به اناتیب نیا از ادانی و اعالی از نفسی هر دیشا که مینمود مکّرر مطلب هر در را انیب"... 

َم یَ لِ  .دینما ادراک را خود مقصود گرید انیب از باشد، عاجز یانیب ادراک از نفسی اگر و بردارد بینص و قسمت
َ
 ْعل

 
 

ناس   ُکل
ُ
 هک رموزها اناتیب نیا جز و هاستنغمه نغمات نیا ریغ را ترابی حمامه نیا که خدا به قسم َمشَرَبُهم. ا

 که ردیگ قرار وقت چه الهی تیّ مش تا. گشت جاری قلم از و شد انیب آنچه از است مقّدس آن از یانکته هر

 (006ص  ،ایقان)  ".گذارند قدم عرصه به ظهور قدم روحانی قصر از حجاب بی معانی یهاعروس

 مخفی -پنهان –پوشیده  :مستور   عقب –سر  پشت :وراء

  هاهیپا -هامقام :مراتب   تابان -دهندهنور  :منیر
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 احسان – و غیره زقو ر  از مال آنچه عطا شده باشد نعمت: 

رک دنیا نبوده و ت فقر در امر الهی منظور از انقطاع وجه به خدا در جمیع احوال،و ت از خلق گسستن إنقطاع:

 انسان را از حق باز ندارد. از امور، هیچ شیئ یا امری آن است که بلکه

      ستایش ألحمد:
ّ

 خداوندی کهبرای  :لهل

 برهان –دلیل  حجت:   نمایان –آشکار  –روشن  هویدا:

 عزم قوی –شتکار و پ عیو س کوشش همت:   حجت –دلیل قاطع : برهان

 کامل گردید –تمام شد  ت:تّم     اینچنین :کذلک

 کسی که –کسانیکه  :من   بر شما –برای شما  علیکم:

  هستند زمینها و در واألرضین:  در آسمانها هستند فی السموات:
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 بدیع / نشر اول 012آلمان /  –/ النگنهاین  فارسی

ه/ صاحب اثر: حضرت بهاء 0مائدۀ آسمانی، ج  – 66
ّ
 ناشر: مؤسسۀ / تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری / الل

 20بدیع / صفحات:  002ملی مطبوعات امری / 

 ناشر: مؤسسۀ بدالبهاء / تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری // صاحب اثر: حضرت ع 0مائدۀ آسمانی، ج  – 66

 002بدیع / صفحات:  009 ایران –ملی مطبوعات امری 

ه/ صاحب اثر: حضرت ولی امر  1مائدۀ آسمانی، ج  – 62
ّ
 ۀمؤسسناشر:  / تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری / الل

 20بدیع/ صفحات: 009ایران /  –ّملی مطبوعات امری 

ه/ صاحب اثر: حضرت بهاء 2مائدۀ آسمانی، ج  – 69
ّ
ۀ مؤسسناشر:  تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری/ /الل

ی مطبوعات امری 
ّ
 160 بدیع / صفحات: 009ایران  –مل

 ۀمؤسس/ صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری/ ناشر:  2مائدۀ آسمانی، ج  -62

ی مطبوعات امری 
ّ
 092/ صفحات:  عیبد 009 -ایران –مل

هصاحب اثر: حضرت ولی امر  / 6مائدۀ آسمانی، ج  – 60
ّ
 الحمید اشراق خاوری / ناشر: مؤسسۀ/ تألیف: عبد الل

 26بدیع / صفحات:  002 ایران –ملی مطبوعات امری 

ه/ صاحب اثر: حضرت بهاء 6مائدۀ آسمانی، ج  – 60
ّ
 ۀمؤسسناشر:  تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری / /الل

ی مطبوعات امری 
ّ
 022بدیع / صفحات:  009 ایران –مل

 ناشر: مؤسسۀ تألیف: عبدالحمید اشراق خاوری / صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / / 2مائدۀ آسمانی، ج  – 61

 026ایران/ صفحات:  –ملی مطبوعات امری 

 ۀمؤسسشراق خاوری/ ناشر: تألیف: عبدالحمید ا صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / – 9مائدۀ آسمانی، ج  – 62

ی مطبوعات امری 
ّ
 022بدیع / صفحات  000 ایران –مل

صفحات:  کانادا / –معارف بهائی  مؤسسۀر وحید رأفتی / ناشر: دکت / 0مآخذ اشعار در آثار بهائی، ج  – 62

206 

 کانادا / –معارف بهائی  مؤسسۀر وحید رأفتی/ ناشر: صاحب اثر: دکت / 1مآخذ اشعار در آثار بهائی، ج  – 66

 219صفحات: 

هصاحب اثر: حضرت بهاء اشراقات / مجموعه –66
ّ
 092/ صفحات:  الل

هلوح دیگر / صاحب اثر: حضرت بهاء و چنداقتدارات  مجموعه – 62
ّ
 109/ صفحات  الل



020 

 

هالواح مبارکه حضرت بهاء مجموعۀ – 69
ّ
 - Baha’i Publishing Trustناشر: / 200چاپ مصر / صفحات:  الل

Wilmette, Illinois 0962 

ی مطبوعات  های حضرت عبدالبهاء / صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء /مناجات مجموعۀ – 22
ّ
ناشر: مؤسسه مل

 226 صفحات: / رانیا امری،

 0920 ،ارض اقدس –نصوص مبارکه در باره کلمات مکنونه  مجموعۀ – 20

 122 :میالدی/ صفحات 0902ناشر: مرآت  مفاوضات عبدالبهاء / صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / – 20 

هناشر: فرج  / صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء/ 1مکاتیب عبدالبهاء، ج  – 21 
ّ
صفحات  / 0900زکّی الکردی  الل

266 

ی مطبوعات امری مؤسسۀ/ صاحب اثر حضرت عبدالبهاء / ناشر:  2مکاتیب عبدالبهاء، ج  – 22 
ّ
ایران/  مل

 022صفحات: 

ی مطبوعات امری / مؤسسۀ/ صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / ناشر:  6مکاتیب عبدالبهاء، ج  – 22
ّ
 مل

 026بدیع / صفحات:  012 

ی مطبوعات امری  مؤسسۀ/ صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / ناشر:  2مکاتیب عبدالبهاء، ج  – 26
ّ
ایران/  –مل

 066صفحات 

همنتخباتی از آثار حضرت بهاء – 26
ّ
هصاحب اثر: حضرت بهاء – الل

ّ
 000/ صفحات:  الل

 ناشر: / 129/ صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء/ صفحات  0منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج  – 22

 Baha’i Publishing Trust - Wilmette, Illinois 0969 

 / ناشر: 022صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / صفحات:  / 0منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ، ج  – 29

 Baha’i World Centre Publications 0922 

 آلمان –/ صاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / ناشر: النگنهاین  1منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ، ج  – 92

 021میالدی / صفحات:  0990

هصاحب اثر: حضرت بهاء / 2تخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج من – 90
ّ
مطبوعات  مؤسسۀ/ ناشر:  الل

 100میالدی / صفحات:  0222بهائی آلمان 

ی مطبوعات امری  مؤسسۀآثار حضرت نقطه اولی/ صاحب اثر: حضرت باب / ناشر:  آیات از منتخبات – 90
ّ
مل

 026میالدی / صفحات  0962 ایران –



021 

 

 فی البرازیل / البهائیهصاحب اثر: حضرت عبدالبهاء / ناشر: دارالنشر  / 0شماره  ،مکاتیب عبدالبهاءمن  – 91

 102صفحات: 

 سؤاالت دکتر ادوارد گتسینگر وابمنسوب به حضرت عبدالبهاء در ج – 0شماره  – 2مجلد  –نجم باختر  – 92

ه، ج  – 92
ّ
معارف بهائی، دانداس،  مؤسسۀصاحب اثر: ادیب طاهر زاده / ناشر: /  0نفحات ظهور حضرت بهاءالل

 122بدیع/ صفحات:  022انتاریو، کانادا/ 

هنظم جهانی بهائی / صاحب اثر: حضرت ولی امر  – 96 
ّ
میالدی  0992معارف بهائی، کانادا  مؤسسۀ/ ناشر:  الل

 092/ صفحات 

 جلدی دو مجموعۀنوزده هزار لغت / دکتر ریاض قدیمی /  –96

ی مطبوعات امری آلمان مؤسسۀمجموعه آثار / ناشر:  –یاران پارسی –92
ّ
 220میالدی / صفحات  0992 ،مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



022 

 

 

 

 

 


	0-1
	1-14
	15-30
	31-48
	49-71
	72-89
	90-109
	110-134
	135-161
	162-183
	184-209
	210-233
	234-259
	260-284

