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پيشگفتار

در بي شك هجرت جمال و قدم هشت سن سي
سالگي به كوههاي سليمانيه در كردستان عراق نشان از 

همه طرف احاطه شدت باليائي دارد كه آن حضرت را از
و. نموده بود و از مؤمنين به حضرت باب بستگان اقوام

و و گرفته تا دشمنان سرسختي چون علماء  عوانان
و سالط و درباريان كه اطرافيانشان و وزراء و حكام ين

و و هتك اذيت همگي كمر بر آزار و تحريك و تهديد
و پيروانشان را داشتند و ياران لذا آن جمال. حرمت ايشان

ب و از ميان قوم هجرته ازلي همه را خودشان واگذاشتند
و دور از و فرمودند و قيل  قال همگان در كنج خلوت يكه

ب مه تنها و مناجات ودعا و شغول شدند رفع براي بيداري
و و جهالت ناس با رب االرباب به راز .نياز پرداختند غفلت

و امر به بازگشتشان تا باآلخره درياي رحمت بجوش آمد
و. نازل گرديد و احاطه علمي و محبوبيت اما شهرت
و دو عرفاني سال معنوي آن حضرت در همان مدت كوتاه
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ش و بزرگان اهل تصوفسبب گرديد كه عده زيادي از  يوخ
و حتي بعد از نسبت به ايشان ارادت خاصي يافته
بازگشتشان به بغداد براي حل معضالت خود به آن حضرت 

و را روي آورند يا بوسيله عريضه اي سئواالت خود
. درخواست نمايند

و رساله چهار وادي يكي از همان الواح بي نظير
تخار جناب عرفاني است كه جمال اقدس ابهي به اف

 هيچ عبدالرحمن كركوكي نازل فرموده اند كه نظير آن در
يك از آثار انبياي قبل ديده نشده است زيرا تا قبل از نزول

و بزرگان بيشتر،اين رساله مبارك  تالششان براي عرفاء
و گذشتن از هفت وادي بوده كه با رسيدن به قرب الهي

و كوششي خستگي ناپذير واديهاي مختلف  را طي تالش
كرده اند اما هرگز وادي ديگري را بعد از رسيدن به مقصود

از. تصور نمي نمودند كه همان تقرب الهي است ولي بعد
ب ازه نزول رساله سلوك يا هفت وادي كه درخواست يكي

 آن حضرت فرمودند كه وادي،اقطاب صوفي نازل گرديد
ند دل راه نيست بلكه اول شهرب هفتم يا فناي في اهللا خاتمه

ب.است كهه در اين رساله از چهار طايفه سخن ميان آمده
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ب آن،قرب الهيه بعد از رسيدن  هر يك مشخصه اي از
و محبوب و به آن متمسك گشته كمال معنوي را دريافته

ب خود را بدان وه وسيله زيارت مي كنند يا با او نياز راز
او.مي نشينند ا گروهي با نفس ونديا شريعتش آشنا شده

و.به تعاليمش از اين طريق عمل مي نمايند  عده اي از عقل
و از درايتش مبهوت گشته به علم با بهره گيري لدنيش قيام

و برخي ديگر جذبات خدمت من علي االرض نموده اند
و عشق او و را مالك قرار داده بي پروا در رهش عاشقانه

و باآلخره گروهي قلب خود را  آينه جان نثار مي نمايند
و ساخته در مقابل شعاع شمس بي در مثالش قرارداده

و كامالً خود را در اختيار رضاي او قدم بر مي دارند
 با اين كه در رساله هفت وادي.مقدرات او قرار مي دهند

به بايد سالك هر وادي را به اتمام رساند تا اليق ورود
وادي ديگر شود اما بنظر مي رسد كه اين چهار طايفه 

باه رچند كه داراي خصوصيات متفاوتند اما مي توانند
و به مقدار الزم براي طوايف ديگر نيز سلوك نمايند

اين است. پيشرفت خود از طوايف ديگر هم بهره مند باشد
و و بضاعت علمي و توان عقلي خود كه هر كس با قدرت
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و از لذات معنوي كه برايش مقدر او را ستايش مي نمايد
.مي گرددمرزوق شده

القاب مباركه براي هفت وادي در لوح از آنجا كه
قرن مشخص شده اما براي چهار وادي القابي ذكر نگرديده 
و نيز شايد بتوان رساله چهار وادي را در حقيقت دنباله سير 

 نگارنده جهت اين لذاو سلوك هفت وادي محسوب داشت
ده انتخاب نمورا" مدينه قلب"همان نام رساله مبارك

اين رساله مبارك هم در بغداد قبل از اظهار امر علني. است
.آن حضرت نازل گرديده است

و الزم بذكر است كه اعداد در و اديان ميان اقوام
و مورد استفاده قرار فرق مختلفه  نقش بزرگي داشته

19و9 يا عدد7و عدد4و عدد3عدد گرفته اند مثل
–خدا(اقانيم ثالثه در مسيحيت كه براي مثال مي توان ...و

 طبع چهار،فصل چهار،چهار وادييا) روح القدس–مسيح
 هفت،هفت وادييا) هوا– خاك– آتش–آب(بشري

را، هفت آسمان،روز هفته و امثال ديگر  هفت طبقات زمين
.برد كه از موضوع بحث ما خارج است نام
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تهدر خاتمه از عزيزاني كه با يه اين هدايت خود در
و مجموعه  و مساعدت فرموده اند، قدرداني نموده مرا ياري

از ساحت حق جل جالله تأييدات النهايه برايشان آرزو 
. دارم

حق: ذره بي مقدار جو(مهري وحدت )حقيقت
 شمسي1392 آبان ماه– بديع 170شهر القدرت
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مقدمه

ن كركوكي رساله چهار وادي به افتخار شيخ عبدالرحم
و شيوخ. استشدهدر بغداد نازل او از جمله بزرگان

صوفي از فرقه قادريه است كه در زمان هجرت حضرت 
بهاءاهللا به كوههاي سليمانيه در كردستان عراق موفق به 

در آن زمان حضرت. زيارت آن حضرت گرديده است
بهاءاهللا را به نام درويش محمد ايراني مي شناختند اما بعد 

ا و از نشاء قصيده عز ورقائيه كه به خواهش يكي از علماء
عرفاي اهل تصوف به سبك قصيده تائيه ابن فارض نازل 
و  و احاطه علمي و عظمت و محبوبيت گرديد، شهرت
عرفاني آن حضرت نه تنها در بين فرقه قادريه بلكه در ميان 
و خالديه نيز زبانزد  فرقه هاي ديگر صوفي مانند نقشبنديه

گ و عموم و بر ارادت آنان بيافزود به طوري كه علماء رديد
و شيوخ هر فرقه حتي بعد از بازگشت آن حضرت  بزرگان
و  و سئواالت به بغداد هم به حضورشان مشرف مي شدند
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و عرفاني خود را از آن حضرت طلب مسائل پيچيده علمي
چنانكه رساله هفت وادي در پاسخ به سئواالت. مي نمودند

و رساله چهار وادي عرفاني شيخ  محي الدين قاضي خانقين
به افتخار شيخ عبدالرحمن كركوكي نازل گرديده كه هر دو 
و عرفاني است،  و بديع علمي رساله حاوي مطالب جديد
مخصوصاً در رساله هفت وادي اشاراتي به ظهور جديد نيز 
و معرفت حق را به شناخت مظاهر مقدسه در هر زمان  شده

و تبيين كه تجلي كليه اس و صفات الهي هستند تعبير ماء
و معرفت به  فرموده اند كه البته تا آن زمان معني توحيد
و در پايان رساله  و مالحت گفته نشده بود اين صراحت

: هفت وادي هم فرموده اند كه
و واصالن لجه تجريد اين ..." طايران هواي توحيد

ه منتهي وطن مقام را كه مقام بقاء باهللا است در اين مدين
و نزد اين فاني بحر معني اين مقام اول عاشقان شمرده اند

شهربند دل است يعني اول ورود انسان است به مدينه قلب 
و قلب را چهار رتبه مقرر است اگر اهلش يافت شد مذكور 

".آيد
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 بنظر مي رسد كه جناب شيخ عبدالرحمن كركوكي
رد الطاف يكي از همان اهل دل شناخته شده اند كه مو

و بدون درخواست قبلي از  بيكران آن حضرت قرار گرفته
. جانب شيخ، اين رساله به افتخارش نازل گرديده است

: چنانچه در همين رساله چهار وادي مي فرمايند
و چون ..." اين نوشته را به ياد شما شروع نمودم

و شكايت رفت  كاغذ قبل مالحظه نشد قدري ابتدا گله
ت و سبب شدكه رقعه را ارسال وليكن توقيع ازه رفع نمود

"...نمايم
و عرفاء فرقه هاي و بزرگان بنابراين ارتباط شيوخ

و به خاطر  مختلف با آن حضرت همچنان ادامه داشته
و عرفاني حضرت بهاءاهللا  و منزلت علمي  شناخت مقام
و غوامض آيات را سئوال مي نموده اند . جل ثنائه مشكالت

آ ن كه بخواهيم به شرح رساله چهار وادي اما قبل از
و عرفان بپردازيم بهتر است اشاره اي مختصر به مقصد علم

.و تفاوت آنها را با يكديگر داشته باشيم
و صوفيه معرفت قلبي" عرفان در اصطالح حكماء

و استدالل حاصل  و شهود نه بحث است كه از طريق كشف
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و آن را علم وجداني هم مي نامن كه.دمي شود دانشي
نزد حكماء. مبتني بر عرفان است معرفت خوانده مي شود

و نهايت آن كمال علم  عرفان هم مثل علم درجات دارد
و عرفان مي گويند كه علم ...است در بيان تفاوت بين علم

فقط نشان حقيقت را مي دهد در صورتي كه عرفان حقيقت 
و درك مي كند و شهيدرحكيم عاليقد... را عيناً مي بيند

فقيد استاد عليمراد داوودي اعلي اهللا مقامه، عرفان را مختص
به شناختن مجردات يعني موجودات غيرمادي قائم بذات 
و در مقابل علم را  خصوصاً مبدأ المبادي تعالي شأنه دانسته
و مجرد ذكر نموده اند  شامل دانستن كل اشياء اعم از مادي

ا . ين قاعده كلي نيستدر عين حال اشاره مي فرمايند كه
و عرفان در كثيري از موارد به معناي زيرا هر دو كلمه علم

)1("...يكديگر استعمال شده اند
در امر مبارك اصل كل علوم معرفت حق است چنانكه

اصل كل العلوم هو عرفان اهللا جل جالله وهذا":مي فرمايند
و ريشه)2("نفسه لن يحقق اال بعرفان مظهر يعني اصل

و خالق كل است كه بدون  تمام علمها شناخت خداوند
شناخت مظهر امر او امكان پذير نخواهد بود يعني معرفت 
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و و مظهر امر او هم از طريق استدالالت عقلي مشرق وحي
و معنوي  و مكاشفه روحاني و هم از طريق مشاهده نقلي

و ممكن خواهد شد بنابراين شناخت مظهر ظهور اگر. ميسر
از طرف. طريق ميسر گردد نور علي نور استاز هر دو

ديگر رهروان صوفيه را عقيده برآن است كه براي رسيدن 
و مقصود، از عالم يا شيخي  كه او را مرشد يا به محبوب

و در حقيقت قطب مي نامند،  كه قبالً اين مسير را طي نموده
و تبعيت نمود زيرا انسان. راه را مي داند بايد پيروي كرد

دي خود نمي تواند بدون پيروي از مراد يا عالمي كه به خو
لذا هر گروه. از او در امور ديني تقليد كند، به جائي برسد

از معتقدان به اديان به كمك يك روحاني كه او را مؤبد يا 
ياحاخام يا كش مي خوانند، ... يش يا عالم يا قطب يا مراد

 كه همان اين واديها را طي مي كنند تا به سر منزل مقصود
اما در ديانت بهائي. معرفت مظهر ظهور است موفق گردند

و هر كس  و پيشوا نيست و مراد يا عالم  خبري از پير
و احكام و در پرتو تعاليم و بايد با تحري حقيقت مي تواند

هر. الهي به سوي مظهر ظهور هدايت شود ما به حال قصد
و كوتاهي از چه ار وادي در اين مرحله توضيح مختصر
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است به اين معني كه در رساله هفت وادي سالك به دنبال
و تالش مي كند  و مقصود به جستجو مي پردازد محبوب
و با انقطاعي كه از   كه با گذشتن از هفت وادي مذكور
و اليق معرفت ما سوي اهللا بدست مي آورد خود را شايسته

و آنگاه وارد مدينه قلب شود كه به نام  چهار حق سازد
يعني سالك بعد از اين معرفت. وادي خوانده مي شود

و ايقان او شده، مسيري  و معنوي كه منجر به ايمان روحاني
را براي تقرب به بارگاه الهي طي مي كند كه اين مسير از 
ديدگاه هر طايفه متفاوت به نظر مي رسد اما در نهايت به 
و آن قلب مؤمن است كه عرش  يك جا ختم مي شود

حضرت بهاءاهللا جل كبريائه اين گروه. رت رحمان استحض
و مي فرمايند از: را به چهار طايفه تقسيم نموده گروهي

و روحانيون(اهل نفس هستند  يعني متشرعين يا علماء
يعني دانشمندان(گروه ديگري اهل عقل هستند) مذهبي

و عشق هستند) علوم يا حكماء و گروه سوم اهل جذبه
و( و گروه چهارم اهل فؤاد هستند) اهل تصوفيعني عرفاء
و گروهي)3).(يعني واصالن طلعت محبوب( حال هر طايفه
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و نياز خود مي خواهند مظهر حق را و فهم به اندازه درك
و بشناسانند . بشناسند

در اين مقاله كوتاه به معرفي هر طايفه كه به عنوان
ك و اميدوار است ه اين يك وادي معرفي شده، مي پردازد

و نورسيدگان مجموعه مختصر بتواند مورد استفاده جوانان
نويسنده سعي نموده در هر وادي. گلشن ايمان قرارگيرد

مثالي از بزرگان اين ديانت را به عنوان نمونه ذكر نمايد تا 
با.شايد از اين طريق درك بهتري از مطالب حاصل شود

در هر فرد توجه به اين مهم كه برجسته نمودن اين اوصاف
دليل بر فقدان صفات ديگر نيست بلكه فقط جهت نشان 

اميد آن كه به قصور ننگرند. دادن مطلب ذكر گرديده است
و راهنمائي محروم نسازند .و از هدايت
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 المحبوب العزيز هو
حسـاي ضياء الح الـق ن رادـديـام

و اركان چه تو شاهي نزاد  كه فلك
و نمي دانم چرا يك مرتبه  رشـته محبـت را گـسيختيد

عهد محكم مودت را شكستيد مگر خدا نكـرده قـصوري در
و يا فتوري در خلوص نيت پيدا گشت كه  ارادت بهم رسيد

و سهو آمدم .از نظر محو شدم
 چه مخالفت بديدي كـه مالطفت بريدي
و تو احتشام داري  مگر آنكه ما ضعيفيم
نيده ايدو يا به يك تير از كارزار برگشتي مگر نش

و دليل ورود بارگاه ان الذين" استقامت شرط راه است
و ديگر"قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة

لهذا مستقرين بساط"فاستقم كما امرت" مي فرمايد
و واجب است . وصول را اين سلوك الزم

 من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم
و خـواه ماللتـو خواه از سخنم پند گي ر
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اگر چه زيارت جواب نامه ننموده ذكر ارادت نزد عقال
و قواعد قويم را  و بيجاست ولكن محبت بديع، ذكر خطا

و معدوم كرد .منسوخ نمود
و غصه مجنون  قصه ليلي مخوان
 عشق تـو منسوخ كرد ذكر اوائل

 نـام تـو مي رفت عـاشقان بشنيدند
و قائـل  هر دو به رقص آمدند سامع

و تنبيه الربانية  في حكمة االلهية
 من سر هر مـاه سه روز اي صنـم
 بي گمان بايد كـه ديـوانـه شـوم
 هان كه امروز اول سه روزه است
 روز فيـروزست نـه فيـروزه است

و تفليس حركت و تدريس به تبريز شنيدم براي تبحيث
و يا براي عروج معارج به سنندج تشريف   فرموده ايد

ا من.يدبرده  متصاعدان سموات سلوك از چهار،اي سيد
آن. طايفه بيش نيستند مختصري ذكر مي شود كه در

و مبرهن گردد كه هر طايفه را چه عالمت  خدمت معلوم
و چه مرتبت . است
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لغات
و محبوب است...: العزيز هو  به نام او كه عزيز

و رفيع، مقام: فلك  سپهر، گردون، در فارسي به معناي بلند
و: اركان و مهم، بزرگان ستون ها، پايه ها، اعضاي عمده

 رؤساي قوم
 محبت، دوستي: مودت

از: قصوري كوتاهي كردن، فتور، تقصير، واگذاشتن كاري
و درماندگي  روي عجز

و اخالق بكار: ارادت و دوستي در فارسي به معني محبت
 مي رود 

و سستي،: فتور و خفيف شدن، ضعف ، كوتاهي در عمل آرام
 سست شدن

غفلت كردن، فراموش كردن، ترك كردن، در فارسي: سهو
 به معني اشتباه 

و: مالطفت مرافقت كردن، خوشرفتاري كردن، نرم گرفتن
 نرمي كردن 
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غضب كردن، حيا كردن، خجالت كشيدن، در فارسي: احتشام
و شوكت بكار  و شكوه و شأن و بزرگي به معناي حشمت

 مي رود
 جنگجنگ، ميدان: كارزار

به درستي كه كساني كه گفتند پروردگار ما ...: ان الذين
و استقامت كردند خداوند مالئكه تأييد را بر آنان خدا است

(نازل مي فرمايد )30 آيه41قرآن كريم، سوره.
(پس استقامت كن چنانكه مأمور شدي...: فاستقم قرآن.

)114 آيه11كريم، سوره 
و محل استقرار، جاي قرار: مستقر ، سكونت يافته، غايت
 نهايت
پا: بساط  فرش، سفره، حصير زير
 رسيدن،منتهي شدن: وصول
روشها، رفتارها، پيمودن راه، مراحلي كه طالب: سلوك

 حقيقت بايد طي نمايد 
ب: بالغ و اعالم، كفايت، رسيدن و مقصوده ابالغ  غايت
و متين،: قويم و درست، خوش قامت، محكم استوار، راست
لمعتد
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 باطل گرديده از بين برده شده،: منسوخ
و نابود، مفقود: معدوم  غير موجود، نيست
 نخستينيان، پيشينيان: اوائل
 شنونده، شنوا: سامع
 گوينده، اقرار كننده، مجازاً معتقد: قائل

و آگاهي ربانيه ...: في حكمة براي آگاه(در حكمت الهيه
)شدن از حكمتهاي الهي

 مبارك: فيروز
 سنگ سبز رنگ قيمتي: فيروزه
 بحث كردن، جستجو كردن، تفحص كردن: تبحيث
و مرتفع شدن: عروج  باال رفتن، صعود كردن، بلند
پله ها، نردبانها، مجازأ مراتب عاليه، مقامات بلند،: معارج

 درجات بلند
 روندگان باال: متصاعدان

و برهان،: مبرهن شَده با حجت و برهان، مدلل، ثابت با دليل
و آشكاردر  فارسي به معني واضح
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توضيحات
در مقدمه اين رساله يك بيت از دفتر سوم مثنوي

و محبت آن  موالنا را آورده اند تا شاهدي باشد بر عالقه
زيرا گفته شده كه موالنا مريد. حضرت به جناب شيخ

و نديم او  محبوبي به نام حسام الدين چلبي داشته كه منشي
و عال قه موالنا را نسبت به شمس بوده وي كه عشق

و خود نيز از پيروان او بوده است از  تبريزي مي دانسته
و  موالنا درخواست مي نمايد كه اشعاري در وصف پير
و هم  و گدازش در تاريخ بماند مراد خود بسرايد تا هم سوز

و قلب خود را آرامش بخشد از. روح موالنا چند قطعه
 او مي دهد اما اين افتخار مثنوي را كه قبالً سروده بود به

براي حسام الدين چلبي باقي مي ماند كه موالنا مثنوي را
حضرت بهاءاهللا جل كبريائه. به درخواست او سروده است

هم خواسته اند كه جناب شيخ عبدالرحمن كركوكي را كه 
و مكرمت خود قرار  و مطلع است مورد لطف عارفي كامل

و به او يادآور شوند كه ال طاف عنايت محبوب شامل دهند
حالش شده، زيرا با وجود نرسيدن پاسخ نامه قبل، باز هم 
و لوح مباركي را برايش نازل  مورد عنايت قرار گرفته
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فرموده اند كه بعدها به رساله چهار وادي شهرت يافته
در ابتداي لوح حضرت بهاءاهللا جل كبريائه، از جناب. است

قبل با بياني شيرين گله شيخ به خاطر تأخير در پاسخ نامه 
و مي فرمايند مگر مخالفتي ديده اي كه ترك دوستي: نموده

و تو  كردي يا شايد خيال كرده اي كه ما ضعيف هستيم
و به اين علت پاسخ نداده اي؟ اين! صاحب قدرت هستي

و شيرين از آن حضرت، حقيقتاً شرط   نوع بيانات لطيف
د كه شرط سالك بعد اضافه مي فرماين. بنده نوازي است

راه حقيقت، استقامت است نه اين كه با كوچكترين اختالف
و مودت  و عهد دوستي نظري، در خلوص نيت ترديد كند

و فراموش نمايد البته چندي بعد نامه شيخ به !!. را بشكند
حضور مبارك مي رسد اما آن حضرت بدون تغييري در 

 شيخ مقدمه، رساله چهار وادي را به همان صورت براي 
مي فرستند در عين حال به جناب شيخ يادآور مي شوند كه

و يا اين  و پند بگيري اختيار با خودت است كه قبول كني
و مالل آوري، ولي من به دليل  و آزرده شوي كه رد كني
و عشقي كه نسبت به تو يافته ام، اين اسرار الهيه را  محبت

و محبت من نسبت  به برايت فاش مي كنم زيرا كه عشق
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و البته زمان و مجنون را منسوخ نموده تو، قصه عشق ليلي
و سپس  و دوستي ايام مباركي است  چنين آشنائي

و باال: مي فرمايند و تدريس و تفحص شنيده ام براي بحث
و سنندج تشريف  و تفليس رفتن از معارج علمي، به تبريز

مختلف سفر يعني نيازي نيست كه انسان به نقاط !!. برده ايد
عرفاني خود را باال ببرد زيرا كسب- نمايد تا مقامات علمي 

و  اين علوم ظاهره براي رسيدن به مطلوب كافي نيست
كشف مظهر ظهور با اين علوم ميسر نخواهد شد سپس با 

و فوق العاده او را من" محبتي خاص و"سيد خطاب نموده
: مي فرمايند

فه بيشتر متصاعدان سماوات سلوك چهار طاي"
و. نيستند مختصري ذكر مي شود كه در آن خدمت معلوم

و چه  مبرهن گردد كه هر طايفه را چه عالمت است
".مرتبت

و تشريح موقعيت اين چهار طايفه بعد به توضيح
پرداخته اند، در حقيقت هر طايفه نشانگر يكي از مراتب 
مظهر ظهور است كه آن حضرت توصيف فرموده اند اما 

 مظهر ظهور نيز كه جزء طايفه او محسوب مي شوند پيروان
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 مي توانند مورد بررسي قرار گيرند تا معلوم شود كه هر
و دستورات مظهر ظهور تا چه اندازه كس نسبت به تعاليم

و تالش  و محلي واقف است و در چه رتبه پيشرفت داشته
كند تا خود را به مقامي كه شايسته مراتب او در آن گروه 

. انداست برس
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وادي اول

اول اگر سالكان از طالبان كعبه مقصودند اين رتبه
متعلق به نفس است ولكن نفس اهللا القائمة فيه بالسنن مراد 
و مقبول نه  و در اين مقام نفس محبوب است نه مردود است
مقهور اگرچه در اول اين رتبه محل جدال است وليكن آخر 

: چنانچه مي فرمايدآن جلوس بر عرش جالل
و ابـراهيم هش  اي خليل وقت
 اين چهار اطيار رهزن را بكش

و اين مقام نفس تا بعد از ممات سرّ حيات ظاهر شود
و ادخلي":مرضيه است كه مي فرمايد فادخلي في عبادي

و دالالت بي شمار"جنتي اين مقام را اشارات بسيار است
و في سنريهم آياتن":اين است كه مي فرمايد ا في اآلفاق

ال اله اال هو پس معلوم"انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق
مي شود كه كتاب نفس را بايد مطالعه نمود نه رساله نحو 
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و كفي بنفسك اليوم":را چنانچه مي فرمايد اقرء كتابك
".حسيبا

حكايت آورده اند كه عارف الهي با عالم نحوي همراه
و همراز گشتند تا رس يدند به شاطي بحر العظمه، شدند

و عالم نحوي  و بر آب راند عارف بي تأمل توسل فرموده
بانگ زد عارف. چون نقش بر آب محو گشته مبهوت ماند

؟: كه  چون عنان پيچيدي
سر: گفت اي برادر چه كنم چون پاي رفتنم نيست

. نهادن اولي بود
و از مطالب: گفت و قولويه اخذ نموده  آنچه از سيبويه

و از آب بگذر و ابن مالك حمل فرموده، بريز  ابن حاجب
 محو مي بايد نه نحو اينجا بدان
 گر تو محوي بي خطر بر آب ران

اهللا":و ديگر مي فرمايد التكونوا كالذين نسوا
".فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون
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لغات
گان، پيروان، در اصطالح عرفاء كساني كه از روند: سالكان
و در مقامات سلوك الي اهللا قدم نفس  و هوي بگذرند
.گذارند
، خواهان، در اصطالح متصوفه يعني گانطلب كنند: طالبان
 راه عبوديتگانجويند

نفس خداوند كه قائم بالذات است يعني مظهر ..: نفس اهللا
 امراهللا
 رد شده، بازگردانيده شده، قبول نشده، غيرمقبول: مردود
دهمغلوب، شكست خور: مقهور
 نشستن:جلوس
 هشدار، باهوش باش، مراقب باش: هش
:اشاره به شعر مولوي است پرنده ها،: اطيار

و خروس آن شهوتست  بط حرص است
و زاغ امنيت است  جـاه چـون طاووس

 دزد: رهزن
 مرگ، زمان مرگ، محل مرگ: ممات

 پسنديده، مورد رضايت: مرضيه
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تا داخل شوي پس داخل شو در بين بندگانم ...: فادخلي في
(در بهشتم )30، آيه89سوره.
 راهنمائيها، داللتها: دالالت

و انفس به ...: سنريهم آياتنا بزودي آيتهاي خود را در آفاق
ايشان مي نمايانيم تا ايشان را آشكار گردد كه او حق است 

(و خدائي جز او نيست )52،آيه42قرآن كريم، سوره.
و كافي است كه نامه اعمالت را ...: اقرء كتابك بخوان

قرآن كريم،(امروز خودت بنفسه خودت را محاسبه نمائي 
)15، آيه17سوره 
 كناره رود، ساحل دريا: شاطي

 درياي بزرگ، درياي عظيم: بحر العظمه
دقت كردن، انديشه كردن، تحقيق كردن، در فارسي: تأمل

 به معني صبر كردن، درنگ كردن
 جستن به حق، در فارسي دست به دامان شدن، تقرب: توسل

 به معني تشبث قرار دادن
و از بين بردن اثر، از بين رفتن: محو  برطرف كردن

 بهت زده، حيرت زده: مبهوت
 افسار، لگام، مهار: عنان
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از اعاظم علماي عربي در علم نحو كه در قرن دوم:سيبويه
 هجري زندگي مي كرده است

ع: قولويه  ربييكي از دانشمندان علم نحو در
 گرفتن، مالك شدن، اسير كردن، مجازات كردن: اخذ

نباشيد از جمله كساني كه خدا را ...: التكونوا كالذين
فراموش كردند پس خدا ايشان را از خودشان فراموش 

و ايشان از فاسقين هستند (گردانيد 59قرآن كريم، سوره.
)19آيه
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توضيحات
مقصودند كه اين سالكان اين وادي از طالبان كعبه

كه مقصود اوالً نفس مظهر ظهور. رتبه متعلق به نفس است
و ثانياً نفس ناطقه انساني است حضرت. در هر زمان

:عبدالبهاء مي فرمايند
مظاهر كليه الهيه مطلع بر حقائق اسرار كائناتند ..."

و موافق حال عالم  لهذا شرايعي تأسيس نمايند كه مطابق
و عالم انبياء ... انسانست الهي مظاهر كليه، اطباء حاذقند

و عالج و شرايع الهيه دوا تا ...امكان مانند هيكل بشري
و دوا گردد پس. تشخيص مرض نشود چگونه ترتيب عالج

و احوال مريض و اجزاء و اعضاء بايد طبيب به طبيعت
و به كافه  و به جميع امراض واقف نهايت اطالع داشته باشد

پس شريعت. كه دواي موافقي ترتيب دهدادويه مطلع، تا آن
و  روابط ضروريه اي است كه منبعث از حقيقت كائناتست
مظاهر كليه الهيه چون مطلع به اسرار كائناتند لهذا واقف به 

و آن را شريعت اهللا قرار دهند )4(".آن روابط ضروريه
بنابراين پيامبران يا مظاهر مقدسه مربي عالم انساني

ا و مظهر و واضع هستند و صفات الهي در عالم بشري سماء
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و شريعت الهي براي مردمان در هر زمان ايشانند ...".دين
فـنفس اهللا بي و مظهره بيـن عباده و آيته نـي خلقه

يعني مظاهر مقدسه نفس خداوند در بين)5("...بريته
و نشانه او در بين  و محل ظهور او در بين خلق بندگان

ياء پزشكان دانائي هستند كه درد اين انب. مردم هستند
و براي درمان آن  مردمان را در هر زمان تشخيص مي دهند

مطمئناً داروي امروز. داروي مناسب تجويز مي كنند
و اگر شخصي  مناسب براي درمان درد اين زمان است
بخواهد از داروي قبل استفاده نمايد نمي تواند منتظر عالج 

. آن روز تجويز شده بودزيرا آن دارو براي درد. باشد
و تعاليم خود را به نسبت نياز بنابراين مظاهر مقدسه احكام

و انسان  و آينده به عالميان هديه مي كنند جامعه در حال
و  و جانش سالم اگر از اين تعاليم پيروي كند مسلماً روح

از آنجا كه مظاهر مقدسه از لحاظ. تندرست خواهد شد
ن فوس هستند الجرم بعد از مدتي هيكل عنصري مانند ساير

و تعاليم آنان  و در آن زمان كتاب از بين مردم خواهند رفت
به. راهنماي بندگان خواهد بود در گذشته گروهي از علماء

و به قول خودشان  و حفظ دين كمك مي كردند ترويج
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و و سواد خواندن كتاب الهي عوام را يعني كساني كه علم
و درك آن را نداشتند به سو ي دين هدايت مي كردند

اين گروه از علماء. اشكاالت ديني آنان را رفع مي نمودند
را عالمين به شريعت مي گويند كه بعد از انبياء پيشواي 

و كارشان هدايت نفوس است اما متأسفانه. مردم مي شوند
و وظيفه  و دانش خود مغرور مي شوند بعد از مدتي به علم

و آماده ساختن آنان براي اصلي خود را كه هدايت نفو س
و چه بسا كه گرفتار شناخت موعود است فراموش مي كنند

و هوي شده از وظيفه اصلي خود نه تنها دور   نفس
 مي شوند بلكه در زمان ظهور سبب گمراهي نفوس هم

به. مي شوند و توسل البته علمائي هم هستند كه با تقوي
و احكام نفس مظ و احاديث هر ظهور را در زمان آيات

و آيات او  و بعد از آن هم به كتاب حياتش مي شناسند
و در كليه امور طبق كتاب شريعت عمل نموده  توجه دارند

وو در و جستجو مي نمايند و كلمات او تفحص آيات
و  و از طريق دعا و رسوم دين را دقيقاً عمل كرده آداب

و تمسك به احكام و زيارت اماكن مقدسه  نازله، قصد نماز
و رتبه اي را دارند كه اليق اين طايفه است رسيدن به مقام
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و و پرهيز از كليه محرمات و ذكر گفتن كارشان عبادت
و هوي است بنابراين چون خود را از هر نوع رفتار. نفس

و از نفس اماره پرهيز مي نمايند  سوئي محفوظ مي دارند
ق بول درگاه الجرم نفوس مرضيه اي مي شوند كه مورد

اينان دائماً براي رسيدن به اين مقام با نفس. الهي هستند
زيرا از طرفي نفس اماره. دروني خود دست به گريبانند

و  و تكبر و به غرور آنان را به سوي خود مي كشاند
و از  و ثروت تشويق مي نمايد و جمع مال خودخواهي
 طرف ديگر نفس رحماني آنان را از رفتار شيطاني منع

و كشمكش هاي دروني، سالك اين. مي كند اين نزاع
وادي را تربيت مي كند تا بتواند از اوامر مظهر ظهور 

يعني سالك كعبه. پيروي نمايد نه از اميال شخصي خود
مقصود شايسته است كه فقط از احكام كتاب آسماني خود 
كه به وسيله مظهر ظهور در زمان خودش نازل گرديده 

و و پيروي نمايد و تعصبات  غير آن را كه از توهمات
. تخيالت نفوس غيرمرضيه است مورد توجه قرار ندهد
 حضرت بهاءاهللا جل كبريائه اشاره به شعري از مولوي

را":مي نمايند كه مي فرمايد اين چهار اطيار رهزن
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يك"بكش كه اشاره اي است به چهار پرنده اي كه هر
. سان استسمبل يكي از هواهاي نفساني ان

و طمع است: بط يا مرغابي . كه سمبل حرص
و هوس است: خـروس . كه سمبل شهوت
و تكبر است: طاووس و سمبل غرور .كه نشانه

و فتنه است: زاغ . كه سمبل نفاق
و و غرور و شهوت و مقصود اين است كه از حرص
و اين چهار عنصر نامطلوب را در فساد بايد دوري جست

و فضائل انساني را وجود خود بايد  و نابود كرد كشت
و  جايگزين آنها نمود تا نفس مرضيه قدرت وجود يابد

و هوشيار باقي بماند با. وجدان انسان بيدار در حقيقت
و زنده نگهداشتن فضائل مرضيه در درون  كشتن نفس اماره
و برون خود، انسان موفق مي شود كه يكي از اعضاء اين 

م كه. قصود گرددطايفه يعني طالب كعبه و پر واضح است
و استعداد نفوس معقوالت خداوند در هر زمان باندازه درك

را در قالب محسوسات ذكر مي فرمايد تا انسان بتواند به 
و استعداد خود مطالب را بفهمد و به اين وسيله. ميزان درك

و جناب شيخ را متذكر مي دارند كه بعد از مردن از نفس
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به حيات تازه كه همان زندگي روحاني هوي است كه انسان
و همان نفس مرضيه اي  و معنوي است دست مي يابد
و به او مي فرمايند در مي شود كه مورد رضاي حق است
بين عباد من داخل شو تا به بهشت رضاي من نائل گردي 
و  يعني رسماً مقام خود را با اشاره به او معرفي مي نمايند

ر قرآن را ذكر مي كنند كه بالفاصله اين آيه ديگ
هم: مي فرمايد و و انفس يعني هم در جهان بزودي در آفاق

در وجود مردمان نشانه هاي خودمان را ظاهرمي كنيم تا 
و به جناب شيخ تلويحاً. روشن شود كه جز او خدائي نيست

مي فرمايند كه بايد در كتاب نفس كه همان وجود خودش
تا او را به چشم بصيرت ببيند نه در است مراجعه نمايد 

و در مكانهاي مختلف زيرا علمهاي معمولي. كتاب نحو
و  كافي براي شناخت مظهر ظهور نيست بلكه قلب پاك
روح منقطع مي تواند او را بشناسد يعني بايد محو شدن را 

زيرا آنان كه بيشتر به قواعد صرف. آموخت نه علم نحو را
ج ائي نرسيدند اما آنان كه به نفسو نحو توجه داشتند به

علماء مغرور به علم،. آيات توجه نمودند به مقصد رسيدند
و افكار عقب مانده خود را  اصل شريعت را فراموش نموده
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جايگزين كتاب الهي نمودند چنانكه مالحظه شد كه در
مجلس وليعهد كه به اصطالح خودشان براي محاكمه 

ايشان كه خود را مظهر حضرت باب ترتيب داده بودند از 
و طبيب آن زمان معرفي مي كردند، به  و قائم موعود امر
جاي طلب داروئي كه الزمه حيات روحاني مردمان در آن 

را"اشترتن" زمان باشد از ايشان مي خواستند كه فعل
اين علماء اهل شرع آنقدر درك نكرده بودند. صرف نمايند

و علوم ديگر را براي چه آمو هدف آن !!. خته اندكه قرآن
و پرهيزكاري براي شناخت موعود  و زهد و دعا همه نماز

آنقدر نفهميده بودند كه خداوند بايد. بود نه براي امتحان او
آن هم كساني كه مرباي. خلق را امتحان كند نه خلق او را

و تباهي اخالقي هستند و فساد و خودخواهي . غرور
و داستان اين دو عالم كه يكي عارف يعني اهل دل

 است براي نشان دادن عالم به علم نحوديگري نحوي يعني 
و با تمام همين منظور ذكر گرديده، آن كه عارف است

و  وجود به تأييدات حق متكي است از مرگ پروائي ندارد
و خود را فراموش مي كند  متوكالً علي اهللا به آب مي زند

و تعصبات عبور . مي نمايدو از درياي پر تالطم خرافات
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و خبر است و يا مبتدا و فاعل . اما عالم نحوي به دنبال فعل
و با و مابعد آن مي نگرد هر چيزي را با توجه به ماقبل

و با چشم ظاهري خود  و ترديد موازنه مي نمايد  شك
و البته كه با كوله و با عقل جزئي خود مي انديشد مي بيند

و موهومات نمي توان د به آساني از باري از تعصبات
و مردن نيز و چون ازغرق شدن  صراط عبور كند

در اين. مي هراسد لذا سرگردان در ساحل مقصود مي ماند
مي گويد كه آنچه از علماي علم نحو حالت عارف به او

و ديگران خوانده اي از خود دور كن  و قولويه مانند سيبويه
ا و با توكل به حق وارد درياي باو سبكبال مر الهي شو تا

و به ساحل مقصود برسي و. تأييد او از امواج عبور نمائي
 آيه اي از قرآن كريم اين مطلب را اثبات دوباره با

مثل كساني كه خدا را فراموش: مي فرمايند كه مي فرمايد
 خداوند شما را به خودتان كردند نباشيد زيرا در آن صورت

ا واگذار و كسي كه ز تأييدات الهي محروم شود مي نمايد
و از جمله حتي نفس خودش را هم فراموش مي كند

. گناهكاران محسوب خواهدشد
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 را از بنظر مي رسد كه حضرت بهاءاهللا جل ثنائه شيخ
ب اوفهآنچه كه بايد و دقيقاً به مد مطلع مي سازند

مي فرمايند كه فقط توجه به علوم زمان نداشته باشد بلكه 
ق رابا و روحاني حق و عيان لب پاك  كه هم اكنون ظاهر

ب و نگذارد كه علوم ظاهره مانع او است و درك كند شناسد
از رسيدن به مقصود شود زيرا اين زمان شريعت الهي نفس 
و بايد  و آثار نازله از قلم اعلي است و الواح جمال قدم

و از او پيروي نمود . امروز او را شناخت
ك ه در حال حاضر ما نيز كه پيرو شايان ذكر است

شريعت حضرت بهاءاهللا هستيم بايد تالش نمائيم كه خودمان
را شايسته همراهي با اين طايفه كه طالب كعبه مقصود 

بهست راند و تصور نكنيم كه چون نام بهائي داريم نمائيم
و. براي ما كافي است تفحص بلكه بايد درنفس خود سير

از. نمائيم و يا سير. خود به نفس خود سفري روحاني
سلوكي در عوالم نفس در جهان خويشتن خويش داشته

زيرا انسان مايل به داشتن كليه مواهب الهيه براي. باشيم
و هميشه در طلب آن كوشش مي كند قدرت،. خود است

و رسيدن به آنها حق هر  ثروت، شهرت همه مطلوب است
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و ؟ انساننهچگوانسان آزاده اي است اما به چه قيمتي
و يا آرزو دارد به هميشه قادر نيست كه آنچه را ديده

در اين وقت است كه در درون انسان انقالبي. دست آورد
به. ايجاد مي شود و انسان را نفس اماره دستور مي دهد

به داشتن هر و يا ميل نموده تشويق مي كند كه چه ديده
و يا ناصحيح آن را تصاحب كن اما.دهرترتيب خواه صحيح

و يا به  از طرف ديگر نفس مرضيه يا همان وجدان دروني
و او را  زبان ساده تر، شريعت يا ايمان انسان مانع مي شود
و جدالي سخت  متذكر مي دارد كه اين كار درست نيست
و كشمكش عجيبي بين اين  در درون انسان برپا مي شود

ربحال كداميك از اين دو نفس. دو نفس شعله ورمي گردد
اين بستگي به خودمان دارد.؟غالب مي شودوجود انسان

و. كه كداميك را انتخاب كنيم آيا به سوي ظلمات هوي
و يا در  و از نفس اماره پيروي نمائيم هوس حركت نموده

و ايقان كه همان نفس مرضيه  است گام مسير نورانيت ايمان
: حضرت عبدالبهاء مي فرمايند.؟برداريم
و انسان دارا" ي دو جنبه است يك جنبه جسماني

از. يك جنبه روحاني اگر جنبه حيواني غالب بر نفس شود
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اگر جنبه روحاني غلبه بر نفس كند ... حيوان پست تر است
... نفس قدسيه شود، ملكوتيه شود، سماويه شود، ربانيه شود

و پس واضح شد كه نفس واسطه است ميانه روح
)6("...جسد

:ندو همچنين مي فرماي
تا تواني به خود مشغول شو زيرا حقيقت بشريه ..."

اگر چه مستغرق در ظلمات كونيه است لكن مقتبس از انوار 
چون به خود مشغول شود نورانيت ...و اسرار مبدأ حقيقي

و سرّ حقيقت و همه انوار گردد )7("...تزايد نمايد
ر و هر لحظه به حساب نفس خود پس بايد هر وز

وب و پردازيم  كتاب نفس خود را با دقت مالحظه نمائيم
سعي كنيم كه اشتباهات گذشته تكرار نشود كه مبادا گرفتار

و هوي  و در ظلمات نفس وسوسه هاي نفس اماره شويم
گرفتار گرديم بلكه بايد خود را نجات دهيم به نداي وجدان 
و طلب تأييد  و مناجات و با نيروي دعا و ايمان توجه كنيم

 متعال خود را از شرّ اين نفس اماره حفظ نمائيم تا از قادر
از طرفي ديگر مالحظه. اليق اقامت در كعبه مقصود شويم

مي شود كه در زمانهاي گذشته كساني كه مي خواستند 
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و گوشه نشيني جنبه جسماني نفس را مهار نمايند، عزلت
اختيار مي كردند يعني با محبوس ساختن خود در غارها يا 

كه انزواو كليساهامساجد  و تالش مي كردند  مي گزيدند
و بر احساسات نفساني خود غلبه نمايند، با كسي مراوده

و نياز با  و راز و اوقات خود را به دعا مكالمه نداشتند
و به اين طريق ظاهراً به حفظ نفس  خداوند مي گذراندند
و هوس موفق مي شدند اما محكي براي  خود از هوي

و امت حان آنان وجود نداشت كه معلوم شود تا چه آزمايش
اندازه بر نفس خود غلبه نموده اند آيا مي توانند در زندگي 

و فداكاري داشته باشند؟ آيا با بودن. با ديگران هم گذشت
و اال اميال خود غلبه نماينددر اجتماع هم مي توانند بر  ؟

و ادعا و صحبت نكند اگر انسان با مردم در تماس نباشد
بهن و يا چشم و يا غيبت نكرده مايد كه مثالً دروغ نگفته

و يا افترائي را به كسي وارد نساخته  اموال ديگران نداشته
كه. كه هنري نكرده است ...و يا زماني مي تواند ادعا نمايد

بر نفس خود غالب شده است كه در ميان مردم زندگي كند 
و از من و ستد نمايد و داد راو با آنان معاشرت اهي خود

و عزلت. محفوظ بدارد لذا در اين دور مبارك گوشه نشيني
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و محروم كردن خود از نعمت هاي و كناره گيري از خلق
 الهي نهي شده به همين جهت حفظ نفس از قبل بسيار

و مشكلتراست و. سخت تر در بين مردم زندگي كردن
و  و ستد داشتن، تعصبات و با آنان داد معاشرت نمودن

و شنيدن، اما در عين موه و خرافات آنان را ديدن ومات
و آلوده نشدن به خياالت  و پاك زيستن حال پاك بودن
و از عهده هركس بر  و نفساني، كار آساني نيست واهي

و درك كردن آنگاه سب. نمي آيد و شنيدن حقيقت را ديدن
و تحمل  و آزار مردمان را شنيدن و اذيت و توهين و لعن

و است حضرت. قامت نمودن كار هر كسي نيستكردن
: بهاءاهللا جل كبريائه مي فرمايند

و مقدس نما تا تجليات انوار ..." ديده را پاك
و گوش را از  النهايات از جميع جهات مالحظه نمائي
و توحيد را  آاليش تقليد منزه كن تا نغمات عندليب وحدت

من اي احمد، چشم وديعه. از افنان باقي انساني بشنوي
و گوش مظهر  و هوي تيره مكن است او را به غبار نفس
وجود من است او را به اعراض مشتهيه نفسيه از اصغاي 
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آن. كلمه جامعه باز مدار قلب خزينه من است لئالي مكنونه
و هوس خائن مسپار )8("...را به نفس سارقه

و هوي فقط در اين امور هم خالصه پيروي از نفس
ان. نمي شود سان گرفتار نفوسي مي شود كه نه تنها گاهي

و  و جسماني او اثر مي گذارند بلكه به روح در امور مادي
و چه بسا كه  و اعتقادات انسان هم لطمه وارد مي كنند قلب

آنوقت است. او را مبتال به نقض عهد الهي هم مي نمايند
و  و اگر فضل كه اين جدال بي نهايت شديدتر مي شود

ن و قوه نفساني لطف الهي شامل شود روح انسان مي ميرد
و  و انسان تمام زندگي دنيا بر قوه رحماني غلبه مي نمايد

اينجاست كه اهميت اين. عوالم ديگر را از دست مي دهد
مجادله با نفس اماره بيشتر آشكار مي شود كه چطور در 
و حيات روحاني  يك لحظه انسان فريب نفس را مي خورد

ه را. ميشه از دست مي دهدخود را گاهي براي عهد الهي
و از خداوند خالق خود نيز چشم   فراموش مي كند

و دشوار. مي پوشد در اين حالت كار انسان بسيار سخت
و پناهي  و تاريكي راهنما است زيرا در آن لحظات ظلمت

. هم ندارد
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اغلب كساني كه به درد نقض عهد گرفتار شدند تنها
مغرور به توانائيهاي خود. نفس بودهگناهشان پيروي از

و خداوند خود را  و هوي گشتند و گرفتار نفس شدند
از جمله اين نفوس جناب احمد سهراب. فراموش كردند

حضرت امة البهاء روحيه خانم در كتاب گوهر يكتا. است
او در خدمت حضرت":در اين باره مي نويسند كه

و منشي هيكل مبارك و به شرف عبدالبهاء بزرگ شد  بود
. مصاحبت آن وجود مقدس در سفرهاي امريكا فائز گرديد
و خود را مؤسس جمعيت و جاه طلبي وي را گرفت غرور
و  و رفته رفته از احباء دوري جست تاريخ جديد خواند
و رفتار سيئه خود پافشاري نمود كه حتي  آنقدر در اعمال

و آيات مباركه را در ضمن نطق هاي خود مي گنجانيد 
هرگز اعالن نمي كرد كه اين اقوال از آثار ظهور اعظم

آنقدر فساد به راه انداخت كه ممكن است كتابها. است
و مكاتيب بسياري موجود. درباره مفاسد او نوشت تلگرافها

است كه نشان مي دهد چقدر هيكل مبارك كوشيدند شايد 
وي را نجات دهند ولي ثمري نبخشيد بعد ناگزير براي حفظ 

و كل را اح باي الهي، ياران را از مطالب نادرست وي انذار
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چه. به نيات دنيه او اخبار فرمودند و چه دروغها كه گفت
و مخالفتهاي زيادي كه با  تفاسير سخيفه اي كه نمود
و همه را بر حسب الواح وصايا  تشكيالت امريه ابراز كرد

جا. سالها اين رويه او ادامه داشت. معرفي مي نمود ي ولي
و دخترش بالمره از و عبرت است كه زن بهائي او سرور

و از اعمال وي  و آنقدر از اسم او بيزار وي دوري جستند
)9.("رنجور شدند كه اسم خود را عوض كردند

اين است كه مي فرمايند كتاب نفس را بايد خواند نه
زيرا خواندن كتاب نفس، الزمه اش معرفت. كتاب نحو را

و توكل داش و اين توكل به دست نمي آيد مگر حق تن است
و با پيروي از  اين كه با تمام وجود از خدا ياري بخواهد
تعاليم الهي اين قدرت را در خود بوجود آورد كه بر 
و نفس خود را از هر آلودگي  تمايالت نابجاي خود فائق آيد

از. مقدس دارد و اين پيروي و اال گرفتار غرور مي شود
ر ا به ورطه نيستي مي كشاند كه حتي نفس چنان او

عزيزترين كسانش هم از او بيزار مي شوند تا چه رسد به
و به همين جهت است كه حضرت بهاءاهللا. ديگران

 جل كبريائه در پايان اين وادي به آيه مباركه قرآن اشاره
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از كساني نباشيد كه خدا را فراموش: مي فرمايند كه فرمود
را در اين صورت خدا هم شما را فراموش مي كندزي. كردند

و در اين حالت است  يعني خودتان را به خودتان مي گذارد
و گناهكار مي شود . كه انسان فاسق
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وادي دوم

و اگر سالكان از ساكنان حجره محمودند اين مقام
و ركن راجع به عقل مي شود كه او را پيغمبر مي نامند

د انند ليكن عقل كلي رباني مقصود است كه در اين اعظم
و اكوان به سلطنت اوست نه هر عقل  رتبه تربيت امكان

:ناقص بي معني چنانچه حكيم سنائي مي گويد
 عقل جزئي كي تواند گشت بر قرآن محيط
 عنكبوتي كـي تواند كـرد سيمرغي شكار
 عقل اگر خواهي كه ناگه در عقيلت نفكند

 رستان الـرحمن درآرگـوش گيرش در دبي
و طماطم بي شمار، و در اين مقام تالطم بسيار است
و گاهي متنازل اين است گاهي سالك را متصاعد مي نمايد

و مرة":كه مي فرمايد مرة تجذبني الي عرش العمĤء
چنانچه سرّ مكنونه از آيه مباركه" تهلكني بنار االغماء

و تري":يدكهف در اين مقام معلوم مي شود كه مي فرما
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و اذا غربت الشمس اذاطلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
و هم في فجوة منه ذلك من آيات اهللا  نقرضهم ذات الشمال
و من يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً "من يهداهللا فهو المهتد

اگر كسي اشارات همين يك آيه را مطلع شود او را كافي
ف رجال":رمايداست اين است كه در وصف اين رجال مي

و البيع عن ذكر اهللا و"التلهيهم تجارة اين مقام ميزان است
و در  و در اين رتبه هم استفاده ضرور ندارد پايان امتحان

اهللا":تعليم سالكين اين لجه مي فرمايد و"اتقوا اهللا يعلمكم
من":همچنين مي فرمايد العلم نور يقذفه اهللا علي قلب

آ"يشاء و مستعد نزول عنايت پس بايد محل را ماده نمود
شد تا كه ساقي كفايت خمر مكرمت از زجاجه رحمت 

و حينئذ اقول"اال ان بذلك فليتنافس المتنافسون".بنوشاند
و انا اليه راجعون" ."اناهللا
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لغات
 غرفه، ناحيه، اطاق: حجره
از حمد شده، ستوده،: محمود و مورد رضايت، پسنديده

)ص(القاب حضرت محمد
ا: عقيل و نام برادر بزرگتر لغزش، دب، معقول، داراي عقل

)ع(حضرت علي
و خروشيدن دريا، بهم خوردن امواج: تالطم بهم خوردن
 دريا

و خروشان شدن دريا: طماطم بهم خوردن شديد. ناآرام
 امواج

 باال رونده، صعود كننده: متصاعد
 پائين رونده، نزول كننده: متنازل

بار مرا به سوي حضرت احديت جذبيك: ...مرة تجذبني
و يك بار مرا در آتش بيهوشي هالك مي كني . مي كني

و خورشيد را هنگام طلوع مي بيني كه به ...: تري الشمسو
و هنگام غروب از سمت راست غارشان منحرف مي شود

و ايشان در فراخناي از آن  جانب چپ غار قطع مي شود
 كه هر كس را بخواهد اين از آيات الهي است. هستند
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و هر كس را بخواهد گمراه مي نمايد و. هدايت مي كند
و ارشاد كننده اي نيست (هرگز براي خدا ياور قرآن كريم،.

)16سوره كهف، آيه 
ال و فروش از ...: رجال و خريد مرداني كه ايشان را تجارت

(ذكر الهي باز نمي دارد )37قرآن كريم، سورة النور، آيه.
و عدل، هر وسيله:ميزان  ترازو، اندازه، مقدار، مقياس، طراز

 اندازه گيري
پر: لجه آب آب زياد، جماعت زياد، وسيع مانند دريا، عمق
 دريا

 تقواي الهي پيشه كنيد خداوند شما را تعليم ...: اتقوااهللا
)282قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه(. مي دهد
د بر قلب هر كس بخواهد علم نور است خداون...: العلم نور
(مي تاباند )از احاديث اسالمي.
و نيكوكار: مكرمت و كرم، كريم  كرامت، بزرگي
اي شيشه،: زجاجه قسمت شيشه اي چراغ، حباب شيشه
 چراغ
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هان، به درستي كه بايد بĤن رغبت كنند ...: اال ان بذلك
(كساني كه تمايل داشته باشند (رغبت كننده هستند. قرآن ).

)26، آيه83 سوره كريم،
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توضيحات
ساكنان اين وادي يعني حجره محمود، صاحبان عقل

در. يعني مظاهر مقدسه الهيه كه عقل كل هستند. هستند
و وادي اول از نفس مظهر ظهور به عنوان تجديد شريعت
و در اين وادي از عقل  دين در هر زمان سخن به ميان آمد

و دانائي او در كائنات سخن مظهر ظهور يعني ظهور  علم
يعني مظاهر ظهور كه شمس حقيقت هستند. خواهد رفت

و  و عالميان طلوع مي كنند بركات نور وقتي بر عالم
و چه  حرارتشان به كليه موجودات خواهد رسيد چه بخواهند

: حضرت عبدالبهاء روحي له الفداء مي فرمايند. نخواهند
ء طبيعت است، آن فيض اما عقل كلي الهي كه ماورا"

و عقل كلي الهي است محيط بر حقائق. قوه قديمه است
و اسرار الهيه است و مقتبس از انوار و اين قوه ... كونيه

و مطالع نبوت است عقليه الهيه مخصوص به مظاهر مقدسه
و پرتوي از اين انوار بر مراياي قلوب ابرار زند كه نصيب 

)10("...مظاهر مقدسه برندو بهره اي از اين قوه به واسطه
بنابراين مظاهر مقدسه در زماني كه ظاهر مي شوند

و شعاع ساطعه از آن مظاهر  مانند خورشيد طلوع مي كنند
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و در هر يك به جلوه اي الهيه به مرور بر كائنات مي تابد
در قرن نوزدهم با ظهور حضرت: مثالً. جديد ظاهر مي شود

و حضرت بهاءاهللا ناگهان  و باب عالم بشري دگرگون شد
و شريعت كه خود پديده اي كامالً  عالوه بر تجديد دين
و مكتشفيني  و مخترعين و متفاوت بود، دانشمندان جديد

در. قدم به عرصه گيتي نهادند كه حيرت انگيز بود پس
مرحله اول، مقصود عقل كلي الهي است يعني مظاهر مقدسه 

و فالسفه هستن بهو در رتبه ثاني حكماء د حتي اگر موفق
ايمان نشوند اما همانطور كه شعاع آفتاب بر همه كائنات

 مي تابد انوار ساطعه از مظهر ظهور نيز بر همه كائنات 
و هر كس به اندازه استعداد خود از آن بهره  مي تابد

و. مي برد و كبر در قرن نوزدهم كه فساد علماي دين
و  و نخوتشان نسبت به مردم از طرفي استبداد سالطين

و  و ناداني پادشاهان از طرف ديگر دنيا را به كام جهل
و مسكنت انداخته بود، ظهور  و فقر و خرافات تعصبات
و  و جمال اقدس ابهي با آن تعاليم جديد حضرت رب اعلي
بديع چنان تغييراتي در عالم امكان پديد آورد كه حقيقتاً 

 مبني بر وحدت عالم تعاليم حضرت بهاءاهللا. محيرالعقول بود
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و عقل، تساوي انساني، ترك تعصبات، مطابقت دين با علم
و نساء، صلح عمومي، تشكيل محكمه   حقوق رجال
و دهها تعاليم ديگر كه حتي براي برخي از بين المللي

اما همين عقل كلي الهي كه چنين. مؤمنين هم غير باور بود
را هم به وسيله فراميني را صادر نمود البته وسائلش 

و اكتشافاتي مانند تلفن. دانشمندان فراهم ساخت اختراعات
و  و قطار و نقل مانند اتومبيل و وسائل حمل و تلگراف
و هواپيما سبب گرديد كه عالم انساني كامالً به كشتي

و وسائط مورد نياز براي  و وسائل يكديگر نزديك شوند
و هر ساعت گستر .ش يابداجراي اين تعاليم هر روز

بنابراين مظاهر مقدسه عقل كلي هستند كه وجودشان در
و  و ترقيات عظيمه در عقول عالم انساني سبب پيشرفت

و. افكار مي شود آنان سرنوشت عالم را از قبل مي دانند
و برنامه ارائه مي دهند در. براي آينده او نقشه متأسفانه

 اقدام زمان ظهورشان سالطين جبار با همكاري علماء دين
و و پيروان آنان نموده و آزار اين هياكل مقدسه به اذيت

و تالش مي كنند كه مانع پيشرفت آن دين  مي نمايند
گردند اما نه تنها موفق نمي شوند بلكه سبب انتشار سريعتر 
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و خواري را براي خود و نهايتاً ذلت آن دين هم مي گردند
جل.و ملتشان فراهم مي سازند  كبريائه حضرت بهاءاهللا

: مي فرمايند
و" و جرأت سستي اركان دين سبب قوت جهال

جسارت شده، به راستي مي گويم آنچه از مقام بلند دين 
و مرج  و نتيجه باآلخره هرج كاست بر غفلت اشرار افزود

)11("...است
بنابراين مالحظه مي شود كه انحطاط دين كه به وسيله

 مي گرددكه عده اي علماي شريعت به وجود مي آيد سبب
و با غرور از از دانشمندان هم به بيرا هه كشانده شوند

و دست و شريعت را انكار و دين Ĥوردهاي علمي خود، خدا
و قدرت  و با تجمل گرائي در نتيجه روحانيت را طرد نمايند
و استثمار آنان را  و تفوق طلبي راه بردگي مردمان طلبي

و انسان را در قفس زرين  زندگي بدون دين بگشايند
و دانشمنداني مانند. محبوس سازند "نيچه" فالسفه

و  فيلسوف آلماني مفهوم خدا را زاده دست علماء دين،
و"ماركس" را"فرويد" دين را افيون جامعه قبول دين

و حقارت قلمداد نمودند اين دانشمندان، دين. نشانه جهالت
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و پيشوايان هر مذهب تصو ر را عبارت از روحانيون
و حركات آنان حقيقتاً به انحطاط و چون اعمال مي كردند

و شايسته عالم انساني مشاهده نمي شد لذا در  كامل رسيده
صدد انكار دين برآمدند غافل از اين كه چون زمان آن 
و احكام قبل قادر به برآورده شدن نياز  اديان منقضي شده

و معنوي مردم در اين زمان نيست لذا  علماء اديان روحاني
و ناقص خود مي خواستند همچنان رهبري  با عقل جزئي
مردمان را به دست گيرند ولي خداوند بندگان خود را 
و مقتضيات زمان مظاهر  و مطابق با استعداد دوست دارد
و قدرت  مقدسه را در اين عالم ظاهر مي فرمايد تا عظمت

و انسان را به درجات عاليه علم و او را منعكس نمايند ي
و و روحاني هدايت نمايند لذا در تاريكي جهل اخالقي

و  و ناتواني در قرن نوزدهم با ظهور طلعت اعلي ناداني
و عرفان منور  و علم جمال اقدس ابهي جهانيان به نور ايمان
و معنوي  و توانائي در علوم مادي و نفوس مقدسه گشتند

 كه طولي نكشيد. ظاهر شدند كه حقيقتاً بي نظير بودند
كم كم با پيشرفت انوار ساطعه ديانت بهائي، بطالن قوانين

و ما و فرويد و تراوشات عقلرنيچه كس آشكار گرديد
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جزئي آنان براي انسان امروزي راه به جائي نبرد اما تعاليم
و دستورات ديانت بهائي كه به وسيله حضرت بهاءاهللا به 

ي و و مربي عالم انساني ا همان عقل عنوان مظهر كلي ظهور
كلي نازل شده بود، امروز عالم بشري را ناچار به پذيرش

و راهي جز استفاده از اين داروي شفابخش براي  نموده
داستان اصحاب كهف مثال زيبائي. نجات عالم وجود ندارد

و او را  است كه جمال اقدس ابهي براي شيخ نقل فرموده
ا ما فاصله متوجه مي سازند كه مردم اكنون متوجه نيستند

اين مرحله غفلت تا رسيدن به درك مطلب، مي تواند به 
اندازه يك خواب بيشتر نباشد همچنان كه براي اصحاب 
و خداوند آن را براي مثال در قرآن كريم  كهف اتفاق افتاد

. ذكر فرمود
داستان بطور مختصر چنين است كه هفت نفر از مؤمنين

و آزار دشم نان قرار گرفته به حضرت مسيح كه مورد اذيت
و  و ضمن دعا بودند از ترس به غاري پناهنده شدند
مناجات به درگاه الهي از او خواستند كه عظمت وعده داده 

در. شده به حضرت مسيح را به آنان نشان دهد شب هنگام
و به خواب رفتند وقتي از خواب بيدارشدند. غار خوابيده
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 شهر را يكي از آنان براي تهيه غذا به شهر رفت اما
و جفا به مسيحيان خبري نبود بلكه. دگرگون يافت از ظلم

و مردم به عبادت مشغول  در همه جا كليسا ساخته شده
كه. همه چيز عوض شده بود. بودند بعد از تحقيق دريافت

آنان به امر الهي مدت سيصد سال در خواب بوده اند پس 
و همگ و دوستان خود را با خبر ساخت ي با به غار بازگشت

و شادي به شهر بازگشتند اين داستان نشان مي دهد. سرور
و آنچه را او براي آينده  كه زمان نزد خدا مطرح نيست
 بندگانش رقم مي زند غير از آن است كه ما تصور 
و مقايسه آن با مي كنيم زيرا ما با عقل جزئي مي سنجيم

و طنيدن تار عنكبوت است  عقل كلي الهي مثل همان افكار
و به همين جهت مي فرمايند اگر كسي. براي شكار سيمرغ

همين يك اشاره را كه در سوره كهف نازل شده متوجه
به. شود برايش كافي است و و پرهيزكار بود فقط بايد متقي

در حقيقت علم الهي مانند. چه او فرموده يقين داشتآن
 نوري است كه خداوند به قلب هركس كه بخواهد 

و البته خداوند مي خواهد كه به قلب همه تابيده. مي تاباند
شود اما اين خود انسان است كه با مشتهيات نفساني مانع
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فقط":به جناب شيخ مي فرمايند. اين نور شده است
ي كه راغب اين شراب معنوي از دست ساقي الهي كسان

و".هستند از آن بهره مند مي شوند  يعني شما بايد راغب
مايل به شناخت مظهر ظهور باشيد تا خداوند شما را هدايت

كند در اينجا واضحاً به جناب شيخ مي فرمايند كه خدا 
و به دست مبارك خود از اين  خواسته تو را هدايت كند

و شراب معنوي  به تو بنوشاند اما خودت هم بايد مايل
بي مثال يعني معرفت مظهر يافت اين خمر راغب به در

يعني صريحاً. ظهور باشي تا بتواني آن را دريافت نمائي
و تلويحاً به او  مي فرمايند كه اشاره به مقام خود مي نمايند

كه. بشناس شما پرهيزكار باشيد: مي فرمايداين است
و نور ايمان را در خداوند خودش  به شما تعليم مي دهد

. قلب شما شعله ور مي سازد
و آقا محمد رحيم شايد بتواند داستان قنسول روس

كه. مثال جالبي باشد كه بطور خالصه نقل مي شود هنگامي
حضرت بهاءاهللا در ادرنه تشريف داشتند براي چندتن از 
سالطين لوح مخصوصي نازل فرمودند از جمله براي 

در اين لوح مبارك بياني به اين. لكساندر دوم تزار روسيها
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و از مضمون مي فرمايند كه تو در قلب خودت دعا كردي
و آنچه خواستي. خدا كمك خواستي دعاي تو را شنيديم

و ابداً توضيحي داده نشده كه او در قلبش. انجام مي شود
يكي از احباي الهي به نام. چه آرزوئي نموده است

و همه حتي آقامحم درحيم كه در اصفهان ايمان آورده
پدرش با او مخالفت مي نمودند با وجودي كه شخص 
و مرفهي بود اما همه چيزش را در راه امر مبارك  ثروتمند
و به  و مجبور شد كه از اصفهان فرار كند از دست داد

و در يك معدن كار كند در همان ايام قنسول. سبزوار برود
وار اقامت داشت به شخصي گفته بود روس كه نزديك سبز

كه اگر يك نفر بهائي را در سبزوار مي شناسي خواهش 
چ اين. وردند جلد از كتابهاي بهائيان را بياكن كه براي من

و آنها آقامحمدرحيم  خبر توسط همان شخص به احباء رسيد
و از او خواستند كه كتابها  را براي اين كار انتخاب نمودند

.و او هم قبول كرد. روس به منزلش ببردرا براي قنسول
و مي گويد كه شبها با قنسول آقامحمدرحيم تعريف كرده

درباره امر مبارك صحبت مي كرديم تا اين كه يك شب 
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من: گفت هدف از آوردن تو به اينجا اين بود كه براي
. بگوئي معناي اين قسمت چيست؟

بعد از لوح تزار همان قسمت را خواند كه حضرت
چه. بهاءاهللا فرموده اند دعاي تو را شنيديم بعد پرسيد تزار

 چيزي در قلبش خواسته بود؟ 
. خدا مي داند: آقا محمد رحيم مي گويد كه من گفتم

البته كه خدا مي داند اما من مي خواهم: قنسول گفت
؟ . بدانم تو كه يك بهائي هستي از آن چه مي فهمي

 فكر كردم كه رحيم مي گويد كه با خودمآقامحمد
و اين چيزها كه و لباس و غذا  پادشاه از خدا پول
 نمي خواهد چون اينها را دارد اما پيروزي در جنگ را
مي خواهد چون تزار در جنگ با تركها نتوانسته بود پيروز

ا اين فكر.و را پيروز كندشود حتماً در قلبش دعا كرده خدا
و بعد پيشنهرا به قن كردم كه نامه اي به تزارادسول گفتم

و . به او بگويد كه در جنگ پيروز مي شود بنويسد
و من به خانه برگشتم از. قنسول تشكر كرد بعد

به تو چه مربوط: با خودگفتم. رسيدن به خانه نگران شدم
و بگو در  جنگ پيروز بود كه بگوئي به تزار نامه بنويس
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را!.؟مي شوي قاصالً چرا اين حرفها .؟نسول گفتمبه
خالصه اين افكار خيلي مرا مشغول كرده بود تا اين كه

همان روز اول كاتب حضرت. براي زيارت به عكا رفتم
و بعد از كمي صحبت پرسيد راستي: بهاءاهللا به ديدنم آمد

 آقامحمدرحيم به قنسول روس چه گفتي؟ 
من خيلي تعجب كردم كه او از كجا مي داند من با

 !!.ه ام قنسول صحبت كرد
و او هم بعد از قدري صحبت بعد يك نفر ديگر آمد

 خيلي نگران شدم كه اينها از كجا. همين سئوال را كرد
فرداي آن روز حضرت عبدالبهاء تشريف. مي دانند؟

آوردند من كه خيلي نگران بودم داستان قنسول را براي 
ناراحت: ايشان تعريف كردم حضرت عبدالبهاء فرمودند

. حرفهائي كه تو به قنسول گفتي صحيح بوده استنباش،
همين اآلن يك نفر: چون يك روز حضرت بهاءاهللا فرمودند

و قنسول روس از يكي از  در حال خواندن لوح تزار است
؟ جوابي كه چه بوده استاحباي من پرسيده كه دعاي تزار 

و. داده درست است بعد حضرت بهاءاهللا اسم تو را آوردند
. اين شخص آقارحيم اصفهاني است: فرمودند
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و خيلي وقتي من اين حرف را شنيدم خيالم راحت شد
:حضرت بهاءاهللا جل جالله مي فرمايند... خوشحال شدم

و حق منيع در قطب اقتدار" عجز الزال شأن خلق بوده
 قائم به حرفي قادر است كه جميع من علي االرض را 

و به حرفي كل را به قطعه اي از ياقوت رطبه حمراء فرما يد
)12(".حجر راجع نمايد

مقصود اين است كه مظهر ظهور از اسرار قلوب آگـاه
و  و بعضي اوقات نفوسـي هـم كـه داراي قلـب پـاك است
مطهر باشند، شعاعي بر قلب آنان نيز مـي تابـد تـا عظمـت 

ــردد  ــان گ ــل نماي ــر ك ــور ب ــن وادي. ظه ــه اي و در خاتم
هللا: مي فرمايند ما از سوي او آمده ايم.و انا اليه راجعون انا

.و به سوي او باز خواهيم گشت
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وادي سوم

و اگر عاشقان از عاكفان بيت مجذوبند اين سرير
را. سلطنت را جز طلعت عشق جالس نتواند شد اين مقام

و وصف ندانم   شرح نتوانم
 بـا دو عالم عشق را بيگانگي

و دو ديوانگيو  ندر او هفتاد
 مطرب عشق اين زند وقت سماع
و خداونـدي صـداع  بندگي بنـد

و زالل مودت  اين رتبه صرف محبت مي طلبد
و در وصف اين اصحاب مي فرمايد الذين":مي جويد

و هم بامره يعملون اين مقام نه سلطنت"اليسبقونه بالقول
و نه حكومت  نفس را چنانچه نبيي عقل را كفايت مي نمايد

الهي كيف الوصول اليك قال الق":از انبياءاهللا عرض نمود
با."نفسك ثم تعال ايشان قومي هستند كه صف نعال را

و ايوان جمال را با ميدان جدال در  صدر جالل يك دانند
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و معتكفين اين بيت مطلب ندانند سبيل محبوب يك شمرند
د كلو مركب برانند جز نفس دوست از وست هيچ نبينند

و جميع مهمالت را مستعمل دارند سر  الفاظ را مهمل دانند
و دست از پا فرق نيابند سراب را نفس آب  از پا نشناسند

و ذهاب را سرّ اياب خوانند اين است كه مي گويند :گويند
ز  حسن روي تو درخانقه فتاد وصفي
ط خمـصوفي  ار برگرفتـريق خانـه

 خراب كردر بكليـعشقت بناي صب
ب ه يك بار برگرفتـجورت در اميد

و باطل گردد و تعلم البته عاطل ماند  در اين مقام تعليم
 عاشقان را شد مدرس حسن دوست

و سبقشان روي اوستـدفت ر درس
و ولـولـه و شـور  درسشــان آشـوب

و بــاب سلسلــهـن  ـي زيـادات است
 سلســله ايــن قــوم جعـد مشكبـــار

 ـــله دور است امــا دور يــــارمسئــ
و تعالي :في المناجات للله تبارك
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 اي خـدا اي لطف تـو حاجت روا
 بـا تـويــاد هيچكـس نبــود روا
 ذره علمي كـه در جان من است
و خاك پست  وارهـانش از هـوا
ز پيش  قطره دانش كـه بخشيدي
 متصل گردان به درياهاي خويش

ال قوة و  اال باهللا المهيمن القيوماذاً اقول الحول
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لغات
در: عاكفان  يك محل ساكنان، مقيمان، متوقفين

 خانه، منزل: بيت
جذب شده، كشيده شده، در فارسي به معناي: مجذوب

 شيفته، فريفته، دلداده
و: سرير عرش، تخت، تخت سلطنت، تختخواب، نعمت

 فراواني در معيشت
 در بعضي آثار منظور جلوه جلوه، ظهور، چهره، وجه،: طلعت

 الهي است
و طرب: سماع آواز خوش، تغني، در تصوف به معني وجد

و پايكوبي  و رقص
 سردرد: صداع
 خالص، بي غش، بي شائبه، بدون كدورت: صِرف
و دوستي، دوست داشتن: مودت  محبت

ال كساني كه به گفتار پيشي نمي گيرند بلكه به ...: الذين
ع (مل مي كنندآنچه او امر نموده ،21قرآن كريم،سوره.

)27آيه
 پيامبري از پيامبران ...:نبيي از
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؟ فرمود...: الهي كيف نفست: خدايا چگونه به تو مي رسم
)از احاديث اسالمي(را رها كن پس تعالي پيدا مي كني 

كفش كن، محل بيرون آوردن كفش، پائين: صف نعال
 مجلس، منظور مقام پست 

و جالل بلندي: صدر جالل  مرتبه
و مالزم شونده در محلي، كسي كه در مسجد: معتكف مقيم

و رياضت مقيم مي شود  براي عبادت
هر: مركب و بري، چه زورق، كشتي، هر وسيله نقليه بحري

 آن سوار شوند بر
و: مهمل و بي مصرف گذاشته شده، بيهوده، بيكار  كنار

 بي مصرف
ش: مستعمل  ده، معمولاستعمال شده، كهنه، عمل
 گذشتن، رفتن، مردن، ترك كردن، منقضي شدن: ذهاب
 برگشتن، مراجعت نمودن: اياب
و محل تجمع دراويش: خانقه  عبادتگاه
 مي فروش: خمار
و محمل، بيفايده، فاقد مال، عاري از ادب: عاطل  بيهوده
 درس دهنده، استاد، معلم: مدرس
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آ: سبق موزشي، در فارسي به معناي درس، قسمتي از كتاب
 پيش افتادن 

و:زيادات و افزون شدن، اضافه بخشيدن، زيادي زياد
 اضافي 

و بخيل، در فارسي: جعد زلف پيچيده، زلف تابدار، خسيس
 به معني گيسو
و تعالي...: في المناجات  در مناجات به سوي خداوند تبارك
 آزادش كن، او را رهائي بخش: وا رهانش
مي...: اذا اقول جز به وسيله خداوند: گويمدر اين هنگام

و قوتي نيست و قيوم، قدرت  مهيمن
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توضيحات
رـذكي ابه اقدس جمالهـكرايافهيطانيسوم
جزكهيافهيطا. هستند مجذوبتيبنيساكن اند فرموده
نياو ندارنديگريد حالت خود معبودبه نسبتديشد عشق
 استيهال مقدسه مظاهر مخصوص نخستهم جذبهو عشق
. هستندانيعالم پروردگار اقدس ذاتي نما تمامنهيآ كه
 خودي زاليال معبودبا مبارك جمالكهي ازهائينو راز

:دهديم نشانرااقياشتنياازيا نمونه اند نموده
 شطركوي حرم جمالكوي كعبت وجهكمناي"
ي موجد عشقكوي مونس حبكوي رجائ ذكركوي مطلب

وي رجائةيغا وصلكوي امل قربكويسيان ذكركو
 عبادكرةيلخ قدرته عمايبنيالتخ بان اسألكي مطلبي منته
الةيالبر سلطان انت انكو اآلخرةوايالدنريخي ارزقن ثم
 كعبهتو وجهكهيكسياي يعن".ميالكر الغفور انتاال اله
تو ذكرومن مطلبتويسوومن امن محلتو جمالو من
 آورنده بوجودتو عشقومن مونستويستدوومنديام
ومني آرزوتوهب شدنكينزدومن همدمتو يادو من
تواز.استمن خواسته منتهاو آرزوتينهاتوهبدنيرس
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 مقدر بندگانت پاداشي براكه آنچهازمينمايم تمنا
 آخرتوايدنيهايكينازوي نساز محروم مرا،يا فرموده
ستينو مردمان سلطاني توئكهيتدرسهب.يدهي روز
(يهستميكرو گناهان بخشندهكهتو مگري خدائ .13(

و نياز لوح مبارك احتراق نيز نمونه ديگري از اين راز
و يا گفتگوي عاشقانه اي بين  و انجذاب روحاني و شور
و مليك من في االمكان است كه ترجمه جمال جانان

د كتر سيروس روشني به فارسي آن را شهيد واالمقام جناب
بهكهنظم كشيده  :ند بيت آن اشاره مي شودچ فقط

 مخلصـون در آتـش فـرقـت، سراپـا محتـرق
 پرتو شمس لقايت، اي كه محبوبي كجاست؟
 عـاشـقـان مـبـتـال، در ظـلمـت هـجـران تـو
 پس طلوع صبح وصلت، مقصد عالم كجاست؟
 هـيـكـل پـاك عـزيـزانـت فـتـاده بـر تـراب

 ران تو، اي جذاب عالم پس كجاست؟بحر غف
 بـر سماء فضل تـو دست رجـا در ارتفـاع
 ريزش باران رحمت، ناجي عالم كجاست؟
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 در فنـاي امـر يزدان مشركـون قـائـم شده
 اي مسخر بر جهان، تقدير تسخيرت كجاست؟

و نياز دارد در اكثر دعاهاي آن حضرت كه جنبه راز
ا و و شوق و آشكار اين حالت جذب شتياق كامالً ظاهر

و شوق مخصوص مؤمنين. است و در مرحله دوم اين جذبه
يعني كساني. اوست كه معرفت ظهور او را پيدا كرده اند

كه عمل آنان بر گفتارشان پيشي گرفته است كساني كه 
و كالم خالصه نمي شود بلكه به عمل  عشقشان به حرف

ا در.و جذب شده اندثابت مي نمايند كه مانند ذره به سوي
و نفس را تدبيري نيست اين نفوس در راه. اين مقام عقل

و  و خانواده گذشته و مال  محبوب اليزالي خود از جان
و و در ميدان جانبازي چنان عاشقانه جان باخته مي گذرند

 حضرت بهاءاهللا. مي بازند كه باعث حيرت همگان است
ف رمايند كه يك جل كبريائه براي جناب شيخ بيان مي

تو پيامبري از پيامبران از خداوند سئوال نمود كه چگونه به 
؟ نزديك شوم
.نفست را رها كن تا ارتقاء يابي: فرمود
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 اگر در گذشته پيامبران الهي آرزوي چنين مقامي
مي نمودند از فضل جمال ابهي در اين دور مبارك نفوس

 احباي نازنين اين. زيادي به اين درجه از تعالي رسيده اند
 چنان جذب طلعات قدس الهي شده اند كه سر از پا

از جمله اين نفوس حضرت طاهره يا قرة العين. نمي شناسند
خانمي كه در ابتداي امر مبارك بدون اين كه حضرت. است

و روح مقدسي كه داشت  باب را زيارت كند با قلب پاك
و و به او ايمان آورد  از جمله حروف قائم موعود را شناخت

با. حي محسوب گرديد و عاشقانه اي كه اشعار عارفانه
و گداز سروده نشانگر آن است كه تا چه اندازه قلب  سوز

:او مشتاق زيارت جمال جانان بوده است از جمله
 طلعات قـدس بشارتي كـه جمال حـق شده بـر مال

گروه غم زدگان صال بزن اي صبا تو به ساحتش به
)14(

ط اهره بعد از ايمان به حضرت باب قيامي حضرت
و به تبليغ امرمبارك پرداخت اشعار زيبائي  عاشقانه نمود
و وله  و سبب شور و در جمع دوستان مي خواند مي سرود

از جمله اين شعر زيبا ست كه در بين. ياران مي گشت
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و هنوز هم و اغيار از شهرت خاصي برخوردار است احباب
و گرمي بخش قلوب مؤمنان و نشاط جان و مايه شور

.روان
ب گر به تو روـافتدم نظر چهره به چهره رو ه

م مـشرح دهم غم تـرا نكته بـه نكته وـو بـه
ام همـچـو صبـا، پـي ديـدن رخـت از  فتـاده

كوبه خانه  خانه در به در كوچه به كوچه كو به
... 

 مهـر تـرا دل حـزيـن بافتـه بـر قمـاش جـان
پورشته به و پو به  رشته نخ به نخ تار به تار

و نديـد جـز ترا  در دل خويش طاهـره گشت
ال پرده به پرده تو به تو ال به  صفحه به صفحه

حضرت طاهره بعد از ايمان در راه محبوب خود بالياي
و موقعيت خود. فراوان تحمل نمود و مقام و جان از خاندان

و همه را نثار راه معبود خود كر او نه تنها حضرت.دگذشت
باب را نديده شناخت بلكه مقام حضرت بهاءاهللا را هم قبل 
و  و به معرفت مظهريتشان پي برد از اظهار امرشان شناخت

:در وصف ايشان چنين سرود
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و جـان عاشقان  شمس ابهي جلـوه گر گرديد
)15(در هواي طلعتش چون ذره رقصان آمده

: مي فرمايندحضرت عبدالبهاء درباره جناب طاهره
روزي جناب آقاسيديحياي وحيد شخص فريد روح المقربين
و در بيرون نشسته جناب طاهره وراي  له الفداء حاضر شدند
و در دامن او نشسته بودم و من طفل بودم . پرده نشسته
و احاديثي نظير در فريد از دهان  جناب وحيد آيات

و احاديث بسيار در اثب. مي افشاند ات اين امر روايت آيات
يا يحيي فأت": بغتتاً طاهره به هيجان آمد، گفت. فرمود

اي يحيي اگر صاحب قدرت( بعمل ان كنت ذا علم رشيد 
حاال وقت نقل) علمي هستي آن را به عمل نشان بده

روايات نيست وقت بينات است، وقت استقامت است، وقت 
 وقت هتك استار اوهام است، وقت اعالء كلمة اهللا است،

)16("...جانفشاني در سبيل اهللا است عمل الزم است عمل
حضرت طاهره نفس مقدسي بود كه در زمان تيره جهل

و بزرگان قيام نمود او طبق قوانين  و ناداني به هدايت علماء
و به سئواالت علماء اسالمي در پشت پرده مي نشست

همچنين او اولين زني است كه رسوم. پاسخ مي گفت
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و در واقعه بدشت نقاب از رخ گذشته  را ناديده گرفت
و در كنارحضرت قدوس نشست و اين امر براي. برداشت

بسياري از مؤمنين امتحان سختي بود زيرا تا آن زمان هرگز
و  و هميشه در بين زنان زني در جمع مردان ننشسته بود

بعد از واقعه بدشت حضرت. مردان پرده اي كشيده مي شد
 حبس گرديد اما در حبس هم دست از تبليغ طاهره گرفتار

و شوري كه داشت و شوق و باالخره آن جذبه برنمي داشت
و فهم نبود با اين كه بر علم  و حكماء قابل درك براي علماء
و معرفتش همگي اعتراف مي نمودند اما درك مظهر ظهور 
و باالخره هم دستور قتلش را و ناگوار بود برايشان سخت

و او را با دستمالي كه در دهانش فرو كردند، صادر نمودند
و و با سنگ و جسد مباركش را در چاه انداخته خفه نموده

خاك پر نمودند اما روح بزرگ او را نتوانستند به زنجير 
و شور او همچنان در عالم امكان  و اثرات شوق بكشند

اگر چه حضرت طاهره از اين جهان چشم. طنين انداز است
ظ فرو و المان تحمل اين برگزيده روزگاررا نداشتند بست

و اشتياق او به حضرت  و خاطرات جذبه اما حيات كوتاه او
و هرگز فراموش  و عام گرديد رب اعلي زبانزد خاص
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به. نخواهد شد زيرا به حقيقت او اهل حال بود نه اهل قال
: فرموده حضرت عبدالبهاء روح العالمين له الفداء

نف" وسي هستند كه از حالوت كلمه اليوم اهل حال
الهيه مجذوب شده اند به شأني كه من علي االرض آن 
و به ما نزل في  نفوس را از توجه به وجه قدم منع ننموده

و عالمند و من غير. الكتاب موقن اين است شأن اهل حال
و خواهند بود  )17(اين از اهل قال بوده

و بنابراين نفوسي كه مجذوب جمال الهي هستند مقام
و يا حقارت  و از باالنشيني مرتبه برايشان مهم نيست
و پيمانه به دست بزم  پروائي ندارند مست جمال جانانند

ره. كيهان و محنتي را در و هر رنج هر بالئي را وال دانند
به. جانان غنيمت شمرند و در ره دوست سر از پا نشناسند

و تعلم البته غير از دوست مطلبي نخواهند در اين مقام تعلي م
و به كار نمي آيد عشق الهي چنان. مورد نياز نيست

و در خاتمه. مجذوبشان مي نمايد كه سر از پا نمي شناسند
: اين وادي است كه حضرت بهاءاهللا جل ثنائه مي فرمايند
و و القوة اال باهللا المهيمن القيوم يعني هيچ قوه الحول

و قدرت خداوند مهي . من قيومقدرتي نيست مگر قوت
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وادي چهارم

و اگر عارفان از واصالن طلعت محبوبند اين مقام
و سرّ رشاد و. عرش فوأد است اين محل رمز يفعل ما يشاء

و االرض  يحكم مايريد است كه اگر كل من في السموات
و سرّ لطيف  الي يوم ينفخ في الصور شرح اين رمز شريف

و احصاء نتوانند البته از عهده حرفي برنيĤي. را فرمايند ند
و سرّ مقدر اين است كه سئوال  زيرا كه اين مقام قدر است

باز"بحر ذخار التلجه ابداً":نمودند از اين مسئله فرمودند
و":ند، فرمودندسئوال فرمود هر"امس التسلكه ليل و

و اگر رشحي كس ادراك اين رتبه نمود البته ستر نمايد
و يا ابراز نماي د البته سر او بردار مرتفع خواهد اظهار دارد

 شد با وجود اين، قسم به خدا كه اگر طالب مشهود
الحب":مي گشت مذكور مي آمد زيرا كه مي فرمايد

و ان السالك الي اهللا  شرف لم يكن في قلب الخائف الراهب
و الركن الحمرآء لن يصل الي مقام وطنه  في منهج البيضاء
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و من لم يخف اهللا اخافه اال بكف الصفر عما في ايدي الناس
و من خاف اهللا يخاف منه كل شيئ   اهللا من كل شيئ
 پارسي گو گرچه تازي خوشتر است
 عشق را خـود صد زبان ديگر است

:چه مليح است اين فرد در اين مقام
 گر در عطا بخشد اينك صدفش دلهـا
 ور تيـر بـال آيـد اينك هـدفش جانها

ازو اگر مخالف حكم كت اب نمي بود البته قاتل خود را
و منتش  و ارث مي بخشيدم  مال خود قسمت مي دادم
و دستش بر چشم مي ماليدم وليكن چكنم نه مال مي بردم

حينئذ اجد رائحة. دارم نه سلطان قضا چنين امضاء فرموده
المسك من قمص الهاء عن يوسف البهاء كأني وجدتها قريباً 

اًان انتم تجدونها بعيد
 بـوي جـانـي سـوي جـانـم مـي رسـد
 بـــوي يــار مهـربــانــم مي رســد
 از بـــراي حــق صحبــت سـالهــا

 گـو حـالي از آن خوش حـالهــا باز
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و آسمـان خنـدان شــود  تـا زميـن
و ديده صد چندان شود و روح  عقل

و محو بات است در. اين محل صحو بحت محبت را
ن و مودت را مقامي نه چنانچه اين رتبه راهي  يست

و المحبوب":مي فرمايد محبت"المحبة حجاب بين المحب
و آنچه غير از او است  و حجاب مي شود در اين مقام قمص

:غطا مي گردد اين است كه حكيم سنائي مي گويد
 سوي آن دلبـر نپويد هيچ دل بـا آرزو
 با چنان گلرخ نخسبد هيچ تن با پيرهن

و منزه از اشارات خلقزيرا . كه اين عالم امر است
و انبساط رجال اين بيت بر بساط نشاط با كمال فرح

و بر نمارق عدل  و ربوبيت مي فرمايند الوهيت مي نمايند
و  و هر ذي حقي را بقدر و حكم مي رانند متمكن شده اند
و شاربان اين كأس در قباب عزت  اندازه عطا مي فرمايند

س و در خيام رفعت بر كرسي عظمت فوق عرش قدم اكنند
و الزمهريراً" جالس در اين رتبه"الذين اليرون فيها شمساً

و تفاوت نجويد  سموات علي با ارض ادني تعارض ندارد
آن. زيرا كه مقام الطاف است نه بيان اضداد اگر چه در هر
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در شأن بديع جلوه نمايند يك شأن بيش نيست اين است
م در"اليشغله شأن عن شأن":ي فرمايدكه در اين مقام و

لم"كل يوم هو في شان"مقام ديگر ذلك من طعام الذي
و لن يتغير لونه اگر قدري ميل فرمائي، البته  يتسنه طعمه

وجهت وجهي للذي فطر" اين آيه را تالوت مي نمائي
و ما انا من المشركين و االرض حنيفاً مسلماً "السموات

و االرض ليكونو كذلك نري ابراهي" م ملكوت السموات
اذا فادخل يدك في جيبك ثم اخرجها بالقوة""من الموقنين

 چه لطيف است اين ماء عذب ازيد".لتشهدها نوراً للعالمين
و چه رقيق است اين خمر طهور از دست ساقي محبور

و چه نيكوست اين طعام سرور از كؤ سوطلعت مخمور
و.كافور و بلغ الي مقام هنيئاً لمن شرب منها عرف لذتها
.معرفتها

 بيش از اين گفتن مرا در خوي نيست
 بحـر را گنجايش انـدر جـوي نيست

و زيرا كه سرّ اين بيان در كنائز عصمت مكنون است
و مقدس  در خزائن قدرت مخزون منزه از جواهر بيان است
و  از لطائف تبيان حيرت در اين مقام بسيار محبوب است
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الفقر":ر مطلوب اين است كه مي فرمايدفقر بحت بسيا
:و ديگر ذكر شده"فخري

تحلل ت قبـاب العـز طائفةـله
 اخفاهم في ردآء الفقر اجالالً

و از گوش او آنها هستند كه از چشم او مالحظه نمايند
و  گوش دارند چنانچه در حديث مشهور مذكور است اخبار

و انفسي در اين رتبه بسيار ولكن  به دو حديث آيات آفاقي
و سروري اكتفاء مي رود تا نوري باشد از براي مطالعين

. باشد براي مشتاقين
عبدي اطعني حتي":اول اين است كه مي فرمايد

و انت تقول كن فيكون و"اجعلك مثلي انا اقول كن فيكون
ما":ثاني اين است كه مي فرمايد يا ابن آدم التأنس باحد
و متي اردتني وجدتن ."ي باراً قريباًوجدتني

آنچه مذكور شد از اشارات بديعه ودالالت منيعه راجع
و نقطه واحده ذلك من سنة اهللا ولن تجد  است بحرف واحد
و التحويال مدتي است كه اين نوشته را به  لسنة اهللا تبديالً
و چون كاغذ قبل مالحظه نشد قدري  ياد شما شروع نمودم

و شكايت رفت وليكن تو و ابتدا گله قيع تازه رفع نمود
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سبب شد كه رقعه را ارسال نمايم ذكر حب بنده در آن
و در خدمت  و كفي باهللا شهيدا حضرت احتياج اظهار ندارد
جناب شيخ محمد سلمه اهللا تعالي به اين دو فرد اكتفاء 

 نمودم معروض دارند
 من كوي تو جويم كه به از عرش برين است

غ جنان استمن روي تـو بينم كـه بـه از بـا
اذا عرضت امانة العشق علي القلم ابي ان يحملها فصار
و انا اول  منصعقاً فلما افاق قال سبحانك اني تبت اليك

و  الحمداهللا رب العالمين المستغفرين
و اين سوز جگر  شرح ايـن هجران
 اين زمـان بگـذار تـا وقـت دگـر
 خوشتــر آن باشـد كه سـرّ دلبـران

د ر حـديـث ديـگـرانگفتـه آيـــد
و آشـوب خونـريـزي مجــو  فتنـه
 بيش ازيـن از شمس تبريـزي مگـو

و فاز بلقائكم و علي من طاف حولكم .و السالم عليكم
آنچه بنده از پيش عرض نمودم مگس ميل فرمود اين از
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خوبي مركب مي شود اگر چه سعدي در اين مقام فردي ذكر
:نموده

 ويسم كـه مگسمـن دگـر چيـز نخواهـم بن
 زحمتم مي دهد از بس كه سخن شيرين است

ديگر دست از تحرير عاجز شد التماس مي نمايد كه
و رب العزة عما. بس است لهذا مي گويم سبحان ربي

 يصفون 
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لغات
 قلب: فؤاد
راستي، ايستادگي، پيروزي، از گمراهي بيرون آمدن،: رشاد

 رستگاري
 راز، سرّ: رمز

و به آنچه اراده ...: يفعل ما آنچه مي خواهد انجام مي دهد
.فرمايد حكم مي دهد

و آسمانها ...: كل من في تمام كساني كه در روي زمين
،37قرآن، سوره(هستند تا روزي كه در صور دميده شود 

)89آيه
 شمردن: احصاء
و آنچه كه خداوند براي بندگان:قَدر فرمان الهي، سرنوشت

 خود مقرر فرموده
و سرنوشت: مقدر  تقدير شده، تعيين شده، قسمت

و خروش كه عمقي بر آن ...: بحر ذخار دريائي پر جوش
)از احاديث اسالمي(نيست 

و امس و روزي كه ...: ليل  از حركت باز نمي ايستدشب
)از احاديث اسالمي(
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پس: رشح تراويدن، ترشح كردن، در فارسي به معني نم
 دادن 

حبت شرفي است كه در قلب شخصم...: الحب شرف لم
شخصي كه مي خواهد در مسير. ترسوي گوشه نشين نيست

و آماده شهادت است بايد  نوراني معرفت الهي قدم بردارد
آن(با انقطاع صرف يعني، با دست خالي از آنچه كه مردم به

. حركت نمايد واال هرگز به اين مقام نمي رسد) تعلق دارند
را( از همه چيز مي ترسد كسي كه از خدا نمي ترسد خدا او

و كسي كه از خدا مي ترسد همه) از همه چيز مي ترساند
(چيز از او مي ترسند )مضمون بيان مبارك.

 عربي: تازي
و ظريف: مليح  زيبا
لؤلؤ، مرواريد درشت: در 

 صدف، محفظه مرواريد، ناحيه، طرف، جانب: صدف
را از پيراهن در اين هنگام بوي خوش مشك ...: حينئذ اجد

هاء از يوسف بهاء استشمام نمودم مثل اين كه خيلي نزديك 
 است اگر چه شما آن را خيلي دور احساس مي كنيد 
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بيداري، هوشياري، بي ابر بودن آسمان، آفتابي بودن: صحو
 روز
غش: بحت  خالص، قطعي، يقين، بدون آاليش، محض، بي
و بدون ترديد: بات  قاطع، برنده، قطعي

 دوستي، محبت:مودت
و محبوب حجاب است...: المحبة حجاب .محبت بين حبيب

 پيراهن: قميص
و مستور كردن، حائل شدن، مانع شدن،: حجاب باز پنهان
 داشتن
 پوشش پرده،: غطاء

 نخوابد: نخسبد
 مردان، بزرگان، اشخاص كامل: رجال

و سرور: انبساط  شكفتگي، نشاط
بش:الوهيت ر استرتبه خداوندي كه معبود
مالك بودن، صاحب بودن، رتبه خداوندي، سازنده: ربوبيت

و برپاكننده 
ب: نمارق ي كوچك كه  آنها تكيه كننده متكاها، پشتي ها
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و شأن افزون: متمكن و مستقر شونده، بر قدر جاي گيرنده
 شونده، داراي شأن ومقام

 صاحب، دارنده: ذي
 نوشندگان: شاربان
 ظرف: كأس
 گنبدها: قباب
و مقام:شعر در معارف اسالمي منظور جايگاه خداوند

در معارف بهائي در مقامي هيكل مقدس مظاهر. الهي است
و در مقامي  و نفس ظهور و كلمة اهللا و در مقامي امراهللا امر

و در مقامي ديگر قلب انسان است   اول من آمن
ها: خيام  سراپرده ها، خيمه
و ارتفاع، علو منزلت بلند قدري، بلند مقامي، بلندي: رفعت
 نشسته: جالس

و سرما را در آن ...: الذين اليرون  كساني كه گرما
)13، آيه76قرآن، سوره(نمي بينند

علي  آسمانهاي بلند، مقامات عاليه: سموات
يعني عالم) عالم ادني(پست ترين، نزديك ترين،: ادني

 خاك، عالم جسماني 
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 يكديگر شدن، مخالف بودن اختالف داشتن، مزاحم: تعارض
 دو موضوع با يكديگر

 چيزهاي مخالف يكديگر، اشخاص ناموافق، جمع ضد: اضداد
و شأن ديگر باز ...: اليشغله و مقامي او را از كار  شأن
 نمي دارد

قرآن،(او در مقامي است) ايامي(هر روزي ...: كل يوم هو
)29، آيه55سوره 

طعم آن دگرگون نمي شود آن غذائي است كه ...: ذلك من
و هرگز رنگش تغيير نمي كند 

چهره ات را به سوي كسي كه پيچاننده ...: وجهت وجهي
و من  و مسلمان است بگردان و خداپرست و آسمان زمين

. از مشركان نيستم
و هر آينه حضرت ابراهيم را در ملكوت ...: وكذلك ابراهيم

و زمين مي بينيم كه از يقين كنندگان . مي باشدآسمان
)75، آيه6قرآن، سوره(

در اين هنگام دستت را در يقه ات فرو ...: اذا فادخل يدك
و سپس با قدرت آن را بيرون بيĤور تا آن را مشاهده  ببر



87 

(نمائي كه نوري است بر عالميان اشاره به معجزه حضرت.
(موسي )12، آيه27قرآن، سوره)

گ: ماء و عصاره هم  فته شدهآب، به معناي شيره
و خوب: عذب  خوشگوار، گوارا، آب شيرين، پاكيزه

 دست: يد
 ساقي مسرور: ساقي محبور
و طاهر، شراب پاك كننده: خمر طهور  شراب پاك

و از خود بي خود شده: مخمور  سكران، مست، باده نوشيده
 جامهاي شراب بهشتي:س كافوروكؤ

و ...: هنيئاً لمن لذت آن خوشا به حال كسي كه از آن نوشيد
و به معرفت آن پي برد .را دريافت

كه،هاگنج: كنائز و با ارزشمحلي آن اشياء قيمتي  در
 نگهداري مي شود

پوشيده، مستور، پنهان داشته شده، محفوظ در قلب: مكنون
و درون 
در: مخزون و مستور، محفوظ پنهان شده، پوشيده شده
 خزينه 
و پاكيزه، بي آاليش: منزه  پاك
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و تفسير،ظ: تبيان اهر نمودن، آشكار ساختن معني، توضيح
 روشن ساختن معني

(فقر براي من افتخار است: الفقر فخري )حديث نبوي.
قسم به خدا كساني كه اطراف خيمه هر آينه ...: له تحتلل

دنعزت طواف مي كن
 آنان لباس فقرشان را مي پوشاندبزرگواري ...: اخفاهم في
م: مطالعين ي كنند، در مقامي منظور كساني كه مطالعه

 مؤمنين است
بنده من، مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم ...: عبدي اطعني

. پس به وجود مي آيد"باش" من مي گويم. قرار دهم
 پس مي شود"باش" تو بگوئيوقتي

ا...: يا ابن آدم  با ديگران مرا انستؤمز اي پسر آدم،
و هر وقت خودت اراده كني مر ا در نزديك نمي يابي

(خودت مي يابي )مضمون.
 شده ذكر شده، ياد: مذكور
و: اشارات و توصيفاتي كه به حدود وهمي مقيد تعريفات

 به حدود بشري محدود باشد
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از: بديعه و بوجود آمده، ه و نو، ابداع شده نو ظهور، تازه
 اسماء الهي

ها: دالالت  راهنمائيها، هدايت كردنها، ارشاد كردن
و مقتدرانه، محلهاي دستاس: منيعه و بلند، قوي توار

 مرتبه نيافتني، اصطالحاً بلند
هريك از حروف الفباء، در اصطالح بيان منظور: حرف

 مؤمنين است 
با: حرف واحده  نفر ديگر18منظور حضرت باب است كه

 حروف حي را تشكيل دادند
منظور حضرت رب اعلي، حضرت نقطه اولي: نقطه واحده

.است
م و هرگز در روش الهي ...:نذلك اين روش الهي است

و تبديلي نيست  )42، آيه35قرآن، سوره(تغيير
يا: توقيع امضاء كردن نامه يا فرمان، فرمان، دستخط، كتاب

 نوشته امضاء شده
و جوهر، قطعه: رقعه نوشته مختصر، مكتوب، نامه، اصل

)زمين(
.و شهادت خداوند كفايت مي كند...: كفي باهللا
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.خداوند ايشان را سالمت بدارد...: سلمه اهللا
 عرض شده، عرضه داشته: معروض

بر قلم امانت عشق را عرضه كردم از تحمل ...: اذا عرضت
و چون بهتر شد گفت و مدهوش گشت منزهي: آن ابا نمود

و من اولين  تو، به درستي كه من به سوي تو توبه مي كنم
و شكر پروردگا .ر عالميان را سزاستاستغفار كننده هستم

و بر كساني كه ...:و السالم عليكم و درود بر شما و سالم
و از زيارت شما برخوردار هستند  اطراف شما هستند

 نوشتن، از قيد بندگي آزاد كردن: تحرير
و رب العزت از هر ...: سبحان ربي منزه است پروردگار من

 وصفي
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توضيحات
ت محبوبند يعني آنان كه چهارمين طايفه واصالن طلع
مقدسه در حقيقت مظاهر. به جمال بي مثال حق رسيده اند

الهيه واصالن اين مقام عرش فؤاد هستند كه قلب هدايت 
و جهت  و مهربان آنان براي تمام مخلوقات مي طپد كننده
و از هر  و بالئي را تحمل مي كنند ارشاد آنان هر رنج

و مرارتي روگردان نيستند وع. سختي و حكماء لماء
 سالطين همگي با نهايت شقاوت بر عليه آنان قيام 
و به هر چه و با آن كه آنان يفعل مايشاء هستند مي نمايند

و عطوفت  و توانايند اما اين مظاهر لطف اراده فرمايند قادر
و رأفت با بندگان خود رفتار نمي نمايند،  جز با محبت

 اول تا آخر ايام حياتشان بطوري كه اگر تمام مردمان از
. بخواهند رمز اين بنده نوازي را بيĤبند قادر نخواهند بود

و به مقام. بنابراين عرش فؤاد مخصوص مظاهر مقدسه است
قدر تعبير شده است مقامي است كه مانند درياي وسيع

و مانند  عميقي است كه هيچكس قادر به شناخت آن نيست
و روزي است كه از حركت باز و مسلماً. نمي ماندشب

 گشودن اين اسرار الهي جز به وسيله مظاهر مقدسه
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به. امكان پذير نخواهد بود حضرت بهاءاهللا جل كبريائه
صراحت مي فرمايند كه كسي قادر به ادراك اين مقام 
و اسرارآن را  و آن كسي كه به اين مقام پي ببرد نيست

ا. فاش نمايد سرش بردار خواهد شد ين مي فرمايند با وجود
اگر طالب پيدا شود اين رمز براي او گشوده خواهد شد كه 

حب. مقصودشان سرّ مقام ظهورخودشان است و مي فرمايند
الهي شرفي است كه در قلب هر ترسوي محافظه كاري

و شهادت قدم بر مي دارد  و كسي كه در راه هدايت نيست
ش و جز با انقطاع صرف به اين مقام نمي تواند واصل ود

و كسي  كسي كه از خدا بترسد همه چيز از او مي ترسند
و وحشتي در درون او ايجاد كه از خدا  نمي ترسد رعب

لذا به وضوح. مي شود كه خودش از همه چيز مي ترسد
و   اشاره مي كنند كه مقام خودشان را بدون هيچ ترس
و واهمه اي مي توانند اظهار نمايند اما هنوز زمانش نرسيده

و به قاتل خود هم طا و اال اظهار مي كردم لبش پيدا نشده
و دستش را بر چشم مي گذاشتم اما هنوز  ارث مي دادم

اين زمان سلطان قضا اين حكم را مقتضي نمي داند زيرا در 
از پيراهن يوسف بهاء استشمام مي شود،]ها[رائحه حرف 
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يافت خواهي نمود در حالي كه بطوري كه بزودي آن را در
كه. مي كني هنوز خيلي دور استن گما بنظر مي رسد

به حروف ابجد عدد پنج است كه معادل]ه[مقصود از حرف 
هم] باب[با كلمه  و مقصود از بوي پيراهن يوسف بهاء است

يعني در حال حاضر ديانت حضرت. جمال اقدس ابهي است
باب منتشر است اما زمان ظهور يوسف بهاء هم خيلي 

ن كه همه خيال مي كنند كه در آينده دور نزديك است با اي
و بعد اين شعر مولوي را ذكر. اتفاق خواهد افتاد

مي فرمايند كه بوي جاني كه سالها انتظارش را داشتند،
و آسمان از آن خشنود اكنون به مشام  و زمين مي رسد

و محويت. خواهند شد و اين مقام جز با هوشياري كامل
و خالص درك نخو اهد شد اين مقامي است كه از بين حبيب

و هر دو يكي شده اند كه  محبوب هر حجابي را برداشته
اشاره كامل به مظهريت حق در مظهر ظهور است كه 

اين مظاهر مقدسه كه از عالم امر. مخصوص عالم امر است
در عالم خلق ظاهر مي شوند اگر چه به ظاهر مانند ما انسان 

با روح انساني ما متفاوت است آنان هستند اما روح آنان 
آنان در خيمه هاي عزت. صاحب روح قدسي الهي هستند
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و بر كرسي عظمت نشسته الهي در فوق عرش قدم گذاشته
و  و باال و سرما و مي نشينند در حالي كه براي آنان گرما

مقامشان لطف بي منتهي به جميع. پائين تفاوتي ندارد
د و مقامي كه مخلوقات است در هر زماني اراي شأن

و هيچ كاري آنان را  شايسته همان ايام است ظاهر مي شوند
تعاليمشان مانند مائده. از انجام امور ديگر بازنمي دارد

و  و رنگش تغيير نمي كند آسماني است كه هرگز طعم
عنايتاً به جناب شيخ مي فرمايند كه اگر قدري از اين مائده 

گ فت كه اي شكافنده آسمانها آسماني را ميل نمائي خواهي
و از  و به تو ايمان مي آورم از تو روي بر نمي گردانم
مشركين نخواهم بود، همچنان كه حضرت ابراهيم چون 
ملكوت آسمان را ديد به يقين رسيد تو هم به اين يقين 

 با اين اظهار علني كه به جناب شيخ. خواهي رسيد
ءاهللا جل كبريائه فرموده اند به نظر مي رسد كه حضرت بها

اكنون دستت: براي اتمام حجت به جناب شيخ مي فرمايند
و قدرت الهي آن را  و با قوه را در يقه لباست فرو كن
خارج نما تا آن را مانند نوري براي عالميان مشاهده كني 
و قوت تمام مي خواهند به او به فهمانند كه  يعني با قدرت
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ند اين معجزه را همانطور كه حضرت موسي به امر خداو
و   انجام داد اكنون تو هم به امر من اين كار را بكن

كه)8(نتيجه اش را به چشم خود ببين و مجدداً مي فرمايند
و شراب خالص الهي است كه هر كس اين طعام سرور
و به معرفت حق خواهد رسيد . نوشيد از آن لذت خواهد برد

ني گوارائي است كه يعني اين تعاليم امر جديد مانند نوشيد
و لذت چشيدبايد آن را  و دقت كرد تا به توان درك نمود

 بعد از اين توضيحات حضرت بهاءاهللا به جناب شيخ. برد
مي فرمايند كه در اين موقعيت بيش از اين نمي توانم

و راز نهفته را اظهار نمايم زيرا اين اسرار هنوز بايد  بگويم
و هنوز  وقت اظهار امر علني در گنج عصمت مخفي باشد

و محبت به صورت ايما نرسيده است اين است كه به لطف
و اين مقامي است كه مي فرمايند الفقر  و اشاره بيان شد
فخري يعني اين فقر از ما سوي اهللا مايه افتخار است زيرا
و  قسم به خداوند بزرگ كساني كه اطراف خيمه عزت

را در لباس بزرگي الهي طواف مي كنند عظمت خودشان 
و. فقر مي پوشانند آنان به چشم خداوندي مالحظه مي كنند

و مي فرمايند كه در اين مقام به دو  با گوش او مي شنوند
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من: اول اين كه مي فرمايد. حديث اكتفاء مي نمايم اي بنده
من به هر چيزي. مرا اطاعت كن تا ترا مثل خودم قرار دهم

و بگويم تو. ود مي آيدبوج"باش":كه اراده كنم حال اگر
هم مرا اطاعت كني اين قدرت را به تو نيز عنايت خواهم 
كرد به طوري كه تو هم آنچه را اراده كني، مي تواني به 

. دست آوري
با:و حديث دوم اين است كه مي فرمايد اي پسر آدم

هر كسي كه مأنوس شوي نمي تواني مرا پيدا كني اما 
و نزديك اگرخودت اراده كردي، مي توا ني مرا صالح

و تحقيق. خودت بيĤبي يعني اي شيخ خودت بايد اراده كني
و اال اگر نزد ديگران به بحث  كني تا ظهور جديد را بيĤبي
و  و از آنان كه با تو دوست و مشورت بنشيني و فحص

.د ياري بخواهي البته به مقصود نخواهي رسيدنمعاشر هست
و سپس خاطرنشان مي فرمايند كه مقصود ساير عرفا هستند

و هدايتهاي بزرگي است  كه آنچه ذكر شد از اشارات جديد
و نقطه واحده است يعني اين  كه مخصوص حرف واحد
مطالبي كه ذكر شد همه از مظهر قدس الهي است كه اين 

.عنايت مخصوص، شامل حال تو شده است
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 ذكراگر چه اين وادي هم مانند سه وادي ديگر ابتدا به
م ظاهر الهي يعني آن شموس حقيقت مي پردازد اوصاف

و  و عشق آنان و جذبه و حكمتشان يعني شريعت آنان، عقل
و هدايت كننده شان اما در مرحله ثاني،  باآلخره قلب مهربان
و بروز علوم  اشعه حاصله از آن شمس حقيقت سبب ظهور
و انفس مي گردد يعني تجديد دين  و باطنه در آفاق ظاهره

و اثر آن بر عالم انساني مخصوصاً بر علمايو احكام جد يد
و حكمت  و همچنين اثرات علم شرايع قبل نمودار مي شود
و جذبه  و عشق و دانشمندان ظاهر مي شود الهي بر عقالء
و  و عاشقان جمالش هويدا مي سازد، الهيه را بر عارفان
 قلب هدايت كننده آن مظاهر مقدسه نيز خلق بديع 

 حضرت بهاءاهللا. يد مخصوصاً در ايام ظهورمي فرما
: جل ثنائه مي فرمايند

و مجاهده در تلطيف اين مرآت ارفع ..." هر قدر سعي
و آيات  و شئونات علم و صفات امنع شود ظهورات اسماء

و مرتسم گردد ولكن ايام ظهور را ...در آن مرآت منطبع
اگر جميع مقامي فوق ادراك مدركين مقرر داشته، چنانچه 

و االرض در آن ايام خوش صمداني  قلوب من في السموات
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و توجه نمايند، جميع به آن شمس عز رباني مقابل شوند
و صافي مشاهده نمايند و منير اين است ... خود را مقدس

و نخواهد  ودبكه در آن ايام احدي محتاج به احدي نبوده
 در آن چنانچه مالحظه شد كه اكثري از قاصدين حرم رباني

و حكمتي ناطق شدند كه به حرفي از آن يوم الهي به علوم
و نخواهد يافت اگر چه  دون آن نفوس مقدسه اطالع نيافته
و تعلم مشغول شوند اين است كه  به الف سنه به تعليم
احباي الهي در ايام ظهور شمس رباني از كل علوم مستغني 

و حكمت از وو بي نياز بوده اند بلكه ينابيع علم  قلوب
و ساري و تأخير جاري فطرتشان من غير تعطيل

)19(".است
 ديگري مي توانند نابراين بعد از مظاهر مقدسه نفوسب

و قلب از اشعه ساطعه از آن شمس حقيقت بهره مند شوند
و  و صاف چون آينه خود را در مقابل او قرار دهند پاك

و حرارت عيناً دريافت خواهند نمو از.دالبته از آن نور
و جمله اين نفوس مي توان جناب آقابزرگ ملقب به بديع

فخرالشهداء را نام برد كه خالصه اي از زندگي او ذيالً نقل 
.مي شود
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ميرزا آقابزرگ فرزند جناب حاج عبدالمجيد نيشابوري
و پدرش صاحب معدن. بود حاج عبدالمجيد تاجري ثروتمند

 در زمان فيروزه نيشابور بوده است حاجي عبدالمجيد
و همه ثروت خود را در حضرت اعلي موفق به ايمان گشت

و در قلعه شيخ طبرسي همراه با  راه امر مبارك از دست داد
و  و جناب باب الباب جنگيد ولي شهيد نشد جناب قدوس

به محض اظهار امر حضرت. دوباره به نيشابور بازگشت
اي. بهاءاهللا ايمان آورد مان به اما پسرش آقابزرگ نه تنها

و حضرت بهاءاهللا نداشت بلكه از پدرش كه  حضرت اعلي
و وقتي  ترك ديانت اسالم نموده بود بي نهايت ناراحت بود
بهائيان براي ديدار پدرش به خانه آنان مي آمدند با آنان 

و به اطاق نمي رفت تا اين كه جناب نبيل. روبرو نمي شد
و چون از قديم با حاجي  دوست زرندي به نيشابور رفت

و توانست با ميرزابزرگ صحبت بودند به خانه آنان رفت
و او را تبليغ نمايد و. كند ميرزابزرگ بعد از ايمان عاشق

و با هزاران  و پياده شيفته زيارت حضرت بهاءاهللا گرديد
مدتي در آنجا به شغل. زحمت خود را به بغداد رساند

م وصل تبعيد سقائي پرداخت تا دولت بهائيان را از بغداد به
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او نيز به موصل رفت ولي عشق جمال مبارك باعث. نمود
و در آنجا موفق به  شد كه او با پاي پياده به عكا برود

و قلب. زيارت حضرت بهاءاهللا شد از آنجا كه روح پاك
و صادقي داشت، حضرت بهاءاهللا او را شايسته مقامي  صاف
و روح بديعي در او دميدند كه خلق  مخصوص نمودند
جديد شد، سپس او را مأموريت دادند كه لوح سلطان 

جناب بديع. ناصرالدين شاه را به دست خود به شاه برساند
و عارفانه بالفاصله آن مسير طوالني را پياده پيمود  عاشقانه

و در محل مخصوصي به انتظار روز تا به طهران رسيد
و روزه  و نماز و تمام مدت را به دعا موعود نشست

تا بعد از سه روز شاه كه به عزم شكار آمده بود او گذراند 
و او را فرا خواند آن. را ديد ومقصود او را از ماندن در

: محل جويا شد گفت
اي سلطان من حامل پيام مهمي از سباي جانان"
".هستم

و لوح مبارك حضرت بهاءاهللا را به او داد سلطان بعد
و شكن جه او را صادر از خواندن لوح مبارك، دستور حبس

و لوح را براي علماء فرستاد تا جوابي مناسب بدهند  نمود
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جناب بديع با سخت ترين. اما آنان قادر به پاسخ نشدند
و آن جوان دلير كه قلبش به نور الهي  شكنجه ها روبرو شد
و  منور شده بود جز لبخند پاسخي نداد تا حيات مظلومانه

اين قلب نوراني،. معصومانه اش به شهادتش منتهي گشت
و مسلماً تأثيرگذار از كجا آمدپر استقام ؟ جواني كه حتيت

؟ اين حول گرديدمخالف ايمان پدرش بود چگونه چنين مت
همان مقابل شدن قلب با اشعه ساطعه از آن شمس الهي

و مانند همان  و حرارت را منعكس مي سازد است كه نور
ح. شعاع عمل مي نمايد ضرت به همين جهت است كه

: بهاءاهللا به نفسه المقدس مي فرمايند
در بديع تفكر نما با يك پيراهن حامل لوح سلطان"

و قدرتي ظاهر كه قلم از وصفش عاجز  و به قوت شد
)20("است

: حضرت ولي عزيز امراهللا مي فرمايند
پس از شهادت بديع مدت سه سال جمال اقدس ..."

و توقيعات نازله مراتب  و فداكاري ابهي در الواح جانبازي
و آنچه را كه از قلم  آن فارس مضمار استقامت را ستودند
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ملح" اعلي در شأن اين شهادت عظمي نازل گشته به
و موصوف فرمودند"الواح )21(".موسوم

خوشبختانه در امر مبارك مؤمنين زيادي از تمام هستي
و هنوز هم مي گذرند بو وجود خود گذشته توانند تا شايد

نثار جان خود اين پيام محبت الهي را به ساير نفوس با 
و البته تنها راه رسيدن به اين مقصود،  انساني ابالغ نمايند

بهنگذشتد روحاني شدن است، معنوي بودن است، از خو و
 حضرت عبدالبهاء روحي له الفداء. او پيوستن است

: مي فرمايند
ي..." ك سر سيم اي منجذب ملكوت الهي، بكوش تا

و سر ديگر را در مركز را در مركز صدور منصوب كني
و واسطه فيض  اعلي، تا مصدر اسرار ملكوت ابهي گردي
و  و معاني جبروت اعلي شوي اين سيم توجه تام حقائق
و سياله برقيه اش  ارتباط معنوي روحاني به جهان باال است

اهللاتقوه محب و ميثاق و شدت تمسك به عهد )22("... اهللا
حضرت بهاءاهللا جل كبريائه در همين رساله چهار وادي
و سنّت الهي است كه هر وقت  مي فرمايند اين روش

و البته از اثر ظهور. بخواهد انبياي خود را ظاهر مي نمايد
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و نفوس و تعالي مي يابند و انفس ترقي آنان است كه آفاق
و ما و در راه او از جان و مقدسه اي اقبال مي نمايند ل

و غيره مي گذرند تا هم به و شهرت و نام و مقام فرزند
و هم سبب تعالي  درجات عاليه بهشت قرب او واصل گردند

و ايمان نفوس ديگر شوند و در خاتمه دوباره.و ترقي
و پسرش شيخ و محبت خود را نسبت به شيخ اظهار لطف

و  و پيروان او ابراز فرموده و همه بستگان  محمد
:مي فرمايند

 من كوي تو جويم كه به از عرش برين است
 مـن روي تـو بينم كـه بـه از باغ جنان است

و محبت خود را نسبت و با اين بيت شعر نهايت عالقه
و آنگاه مي فرمايند به: به شيخ ابراز نموده امانت عشق را

و وقتي كه  و مدهوش شد قلم عرضه نمودم از آن ابا كرد
كه:تبه هوش آمد گف منزهي تو اي پروردگار به درستي

و من اولين چيزي هستم كه از تو  من توبه مي كنم نزد تو
و سپاس  و خداوند عالميان را شكر طلب بخشش مي نمايم

. مي گويم
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 در پايان اين وادي به اشعاري از مولوي اشاره
شرح اين دوري براي: مي فرمايند كه مضمون آن اين است

 گذاشته مي شود چه بهتر كه داستان عشق حبيب وقت ديگر
و نيازي نيست و محبوب در نوشته هاي ديگران ذكر شود
كه ديگر از عشق شمس تبريزي سخن بگوئي كه اشاره به
اين محبت اليزالي خودشان نسبت به شيخ است كه سبب 

در. نزول چنين رساله اي با اين عظمت گرديده است و
و شيريني بيانشان مثالي از خاتمه جهت نشان دادن حال وت

و بعد از آن ذكر   سعدي عليه الرحمه را بيان فرموده
و التماس  مي كنند كه ديگر دست از نوشتن خسته شده

و: مي نمايد كه نامه را تمام كنم بنابراين مي گويم منزه
و  مقدس است پروردگار بزرگ من از هر توصيف

.انتهي...تعريفي
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هخاتم

رساله چهار وادي يكي ديگر از گنجينه هاي عرفاني
و در امر مبارك است كه به عموم اهل عالم عنا يت شده

و مرتبه اي آن كه باشد هركس در هر مقام  مي تواند از
بهره مند گردد مخصوصاً جهت جوانان عزيز بهائي كه به

و در ظل تعاليم او پرورش  شناخت مظهر امر موفق شده
ا و يافته ند موقعيت بسيار مناسبي است كه خود را بشناسند

و بيروني خود  با اين چهار طايفه همراه شده حالت دروني
و اوامر را نسبت به  و كنندمظهر ظهور آزمايش تعاليم

سعي نمايند خود را به مراتب كمال رسانند يعني در اين
و معنوي خود با دقت نظر به تماشاي خويشتن  سفر روحاني

بهخويش  و فقط و عقايد ديگران بسنده پردازند  آراء
و فؤادنيننما و عشق و عقل و سياحتي در نفس د بلكه سير

و در خلوت درون خود  يا قلب خود هم داشته باشند
و مطالعه نمايند كه تا چه اندازه  به جستجو پردازند
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و نشانه اي از توانسته اند خود را به حق نزديك سازند
از. تعاليم او باشندنورانيت  در اين مسير البته الزم است كه

و حكماء بهره مند  و استدالالت علماء نظرات علماي دين
و آثار  و شوري از تالوت الواح و مانند عرفاء عشق شوند
و به  مباركه بدست آورند تا قلبشان عرش رحمان گردد

و مقامي برسند كه مي فرمايد اودعت فيك ...":همان رتبه
بهجو تو)23("...هر نوري فاستغن يعني نور خودم را در

بنابراين جوانان عزيز. وديعه گذاشتم پس به آن بي نياز شو
و طاقت فرسائي را كه  و سالها بهائي مسير سخت علماء
طي،عرفاء جهت يافتن مظهر امر پيموده اند  يك شبه

و اين نور در قلبشان موجود است فقط براي كرده اند
و با رسيدن  به تعالي بايد اين نور را روشن نگه دارند

و الواح آن را مشتعل سازند و مناجات به. تالوت دعا
: فرموده حضرت عبدالبهاء روحي له الفداء

اگر مخابر ماهر مي تواند يك سر سيم را در ..."
و سر ديگر به ملكوت ابهي رساند،  مركز دل محكم نمايد

كه آن و انواروقت افواج الهام بيند تأييد بيند هجوم آرند
 موفق باشيد)24("...كه از جميع جهات درخشد
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