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  م به:يتقد

زدان و استقرار عدالت ي بهن دوران كه در راه عشق يفداكاران پاكباز ا
ر از يوستند. و تقديجانان پ ن جهان، از جان گذشتند و  بهيدر ا

مطالعه و اظهار نظر  ن نوشته را بهيسخن سنج كه ا بانياد دوستان و
 منوهر د، ويفر اهلل عيبد ،دموحّ  دمحمّ  بخصوص نمودند. خود مفتخر

 ىار آسمانيرا نثار  ىزندگان گوهر گران تاج سرانجام كه ىمقام قائم
  نمودند.

    
 ىنظران صاحب و دانشمندان، دوستان، از ىبعض از است الزم
اند  داشته ىسزائ به سهم كتاب نيا ليتكم و حيتصح در كه گريد

، ىاربّص  طلعت دكتر افنان، حسن مهندس جمله: از كنم، ريتقد
 خانم راسخ، شاپور دكتر ،ىارجبّ  بهروز مهندس توانگر، ىعل دكتر
 محمود، ،ىميصم تيهدا ،ىروحان زيپرو دكتر ،ىرضائ شكوه
  هالكوئى. فرهنگ دكتر و مهرآسا، هوشنگ دكتر مطلق، زيپرو و احمد،



 



  چند نمونه از آثار آسمانى بهائى
  

  بنام خداوند جهان
دوست  ىد ندايست. بشنويامروز روز گفتار ن د:يفرما ىزدان ميدوستان!  ىا
ش يبخشد...ك ىد آنچه را كه بندگان را آ گاه سازد و آزاديريكتا را و به پذي

 ۀننديد. بيبندگان، راه نما آمد بشتاب ىدا. بگو ايدار و كردارش هويپد ىاله
زبان جان  د بهين ندا را شنيكتا آمده و راه راست نموده. سزاوار آنكه هركه اي

 ىبسو ميد. رويبخش ىت جهان را تازه نمود و زندگيپروردگار ندا ىد: ايبگو
ها و  راه جهان آمد، راهش دونِ  ىدار تو...دارايد ىتوست و جانم در آرزو

ست. يروز را مانند نبوده و نين روز پيد. ايائيد و بيگفتارها. بشنو گفتارش دونِ 
  نست گفتار پروردگار.يا

    

چ نه. از هرچه هست يه ىمن نباشد دارا ىهركه داراد: يگو ىزبان خرد م
م يدانش. پژمردگان را تازه نما ىاينش و دريد. منم آفتاب بيابيد و مرا بيبگذر



 

 م و منم شاهبازِ يده بنمايكه راه د ىو مردگان را زنده كنم. منم آن روشنائ
  اموزم...يم و پرواز بياز. پر بستگان را بگشاين ىب دسِت 

    

 ىافسرده را تازگ را روشن نموده و روزگارِ  ىتير گيجهانگ دِ يخورشپرتو 
از بخواه تا راز روزش ين ىد و شناخت. از بيكه د ىكوست چشمين ده.يبخش
 اوست دانا. و توانا اوست د.ينما تازه تازه ىزندگ به د و ترايرا بنما
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  پيشگفتار

با آنكه بيش از يك قرن از پيدايش آئين بهائى در سرزمين باستانى ما ميگذرد، 
زاى اين نهضت آسمانى،  مردم ميهن ما هنوز از پيام جهانى و داستان حيرت

آن است كه از ياران يا منتقدان و  آگاهى درست ندارند. و آنچه دانند متكى به
 همكيشان، يا پندار و گفتار نكته ۀاند. باين گمان كه انديش خبران آموخته بى

كاوش و  داورى را نيازى بهنماى راستى است، و دانش و  تمام ۀگيران، آئين
  جستجو نيست.
 شنوند، و نيكوترين آنرا پيروى مى ها را مى بندگانى ده كه گفته پس مژده به

  قرآن مجيد  ١كنند. پروردگار چنين افراد را راهنماست، و ايشان از خردمندانند.

و ن پرشكوه ايران زمين، متباهى مآثر و مفاخر روزگار كهن، و تمدّ  ما كه همواره به
كنيم، شايسته است نظرى  مفتخريم، و پيوسته از دانايان و بزرگان پيشين ياد مى
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خيز ما، زادگاه آزادگان و  حال افكنيم و ببينيم كه كشور پرفروغ و دانش به
مردم جهان عرضه  ما و به پارسايان پارسى، چه ارمغان بزرگى در اين روزگار به

يزدان، بار دگر  ۀبزرگ برگزيدداشته. چگونه قرنها پس از پيدايش زرتشت، 
گهر از زادگان ساسانيان، از مرز و بوم ايران عزيز ما  پيمبرى بلندپايه و پاك

برخاسته، رستخيزى شورانگيز بپا كرده، و پرچم شكوه و بزرگوارى در سراسر 
روح  ۀت ايران و غلبجهان برافراشته. چگونه پس از غروب آفتاب عظمت و ابهّ 

 سستى و سردى بر مردمان، بار دگر بهارى تازه رسيده، و بامدادى دلكش و روح
آرا، از كشور بلند اختر كيانيان، بر پيكر  افزا دميده، و مهرى پرتابش و جهان

  باختر در سراسر گيتى برانگيخته. آفرينش تابيده، و جنبشى جديد از خاور به
جهانيان بوديد اكنون چگونه افسرده اى اهل ايران...منشأ معارف و مبدأ تمدن 

  حضرت عبدالبهاء  ٢ايد؟ و مخمود و پژمرده گشته
فضل پروردگار بمردمان بسيار است. ولكن بيشترشان قدر نشناسند و شكر 

  قرآن مجيد  ٣بجاى نياورند.

  حضرت عبدالبهاء  ٤ايران عنايت فرمود. ولكن قدر ندانستند. خدا چه نعمتى به

ايران باستانيم، ما كه از ديرباز، پرچمدار راه آزادى و ما كه زادگان پارسيان 
ايم،  بنيانگذار فرهنگ و تمدنى عظيم در روزگاران دراز بوده و آزادگى

هاى آئينى كه هزارها از  نيكوست از خويشتن بپرسيم: آيا رواست كه هدف
 مىخاطر آن ايران و ايرانيان را بس عزيز  بالند، و به نام آن مى ساكنان عالم به

ايم، روشن و آشكار نگردد؟ آيا  شمرند، بر ما كه در زادگاه اين رستخيز آرميده
آرا كه از سرزمين ما برخاسته و  افزاى ديانتى جهان بجاست كه داستان حيرت

پرچم صلح و يگانگى در صدها كشور برافراشته، بر ما پوشيده و پنهان ماند؟ آيا 
بيانى شيوا  الهام آسمانى گشته، و به م بهرواست كه از پيام پيامبرى ايرانى كه مله



 
 ١٩ پيشگفتار

 

شمار  هاى انسانى سخن گفته، و آثارى بى ها و هدف افزا از جميع آرمان و روح
گفتار اين و آن كه دانش خود را در  از خود بيادگار نهاده، ناآگاه بمانيم، و به

  اند، اكتفا كنيم؟ م و تقليد آموختهب و توهّ مكتب تعّص 
اى  ” ٥“اين مظلوم [بهاءاهلل] چيست. ۀاند كه اراد ندانستهاكثرى الى حين  ”

عجب كه يار چون شمس آشكار و اغيار در طلب زخارف و دينار. بلى از 
  حضرت بهاءاهلل  ٦“ت ظهور پنهان مانده و از كثرت بروز مخفى گشته.شدّ 

ايران وقتى بهشت برين بود و آئينى نازنين داشت. اهالى ايران سر دفتر علم و 
تش پايدار بود و ى و معلّم نوع انسان. عزّ ان بودند و دانايان ايران مربّ عرف

تاريكى نهاد...خاك  صيت عظمتش جهانگير...ولى افسوس كه روشنائى رو به
ايران جوالنگاه بيگانگان شد...آن بهشت برين گلخن غمگين گشت و آن افق 

  ابرهاى تيره متوارى شد... روشن به

پروردگار...پرتو عنايت بر آن كشور انداخت...اميد چنان است حال حضرت 
ايران را فضاى آسمان نمايد يعنى نفوسى تربيت  ۀكه پرتو اين آفتاب خطّ 

  حضرت عبدالبهاء  ٧هاى روشن در اوج آن كشور بدرخشند... شوند كه مانند ستاره

ن و همگنان بهائيان و آئين آنان از همكيشا البد تا كنون شايعات بسيار راجع به
كنيم كه حقيقت ديانت جديد را از  ايد. حال ما شما را دعوت مى شنيده

ها را از خاطر بزدائيد، و با  ها و دانسته ها و شنيده معتقدانش جويا شويد. گفته
هائى  چه ارزش بينيد كه به را بنگريد، و به آئين اين پيروان بين، باطن و تازه ديدى

چه  هاى آنان چيست؟ و به اند؟ افكار و انديشه پيوستهاين كيش  معتقدند؟ چرا به
  بندند؟ ها و آرزوهائى خرسند و پاى آرمان
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هيچ چيز تعلّق نشايد و دلبستگى نبايد مگر حقيقت كه آن  در عالم وجود به
دلبريست در نهايت جمال و كمال. بايد در طلبش جانفشانى نمود و فانى 

  حضرت عبدالبهاء  ٨شد.
مثابه بلبل  حقيقت باشد...مانند پروانه عاشق نور باشد...و به بايد انسان طالب

  حضرت عبدالبهاء  ٩مفتون گل باشد در هر گلشنى برويد.
بنا بر حكم خرد و اقتضاى انصاف و عدالت، اگر خواستار شناسائى عقائدى 
باشيم، بايد نخست از معتقدان مدد خواهيم، نه آنكه ديگران را داور شمريم، و 

خبران جوياى خبر گرديم. آيا بجاست كه براى درك افكار و عقايد  از بى
مسلمانان، از عيسويان مدد جوئيم، يا اسرار و رموز قرآن را از موسويان پرسيم؟ 

آداب و اخالق  يا و خواهيم؟ هندوان را از آيا رواست كه حقيقت سخنان زرتشت
ر مسيحيان را هدْف و رسوم ايرانيان را از تركان و تازيان خواستار شويم؟ اگ

آگاهى از مبانى آئين اسالم است، گفتار چه كسانى را بايد معيارحقيقت 
كيشان خويش اكتفا كنند؟ پس  شمرند؟ آيا شايسته است كه بقول پيشوايان و هم

اگر نيت درك حقيقت اين آئين و نهضت جهانى است، بايد نخست از 
ر و پندار و ◌ّ ششان بر تصومعتقدان و پيروان جويا شويم، نه از آنان كه دان

  ب و تخيل پايدار و استوار گشته.عقيدتشان بر تعّص 
اى مؤمنين، حتى اگر گناهكارى خبرى آورد تحقيق كنيد. مبادا قومى را نادان 

  قرآن مجيد  ١٠شمريد و بعدًا سخت پشيمان گرديد.
  قرآن مجيد  ١١او [موعود] از كسى بپرس كه با خبر است. ۀدر بار

  قرآن مجيد  ١٢نياز نكند. و گمان انسان را از حقيقت بى ظنّ 
  ١٣ديار. و مقر به نه بشناسيد من به مرا مباشيد. ناظر نگار منظر بر اغيار نظر به

  حضرت بهاءاهلل  



 
 ٢١ پيشگفتار

 

  مضمون گفتار:
 آنچه پروردگار از خدا بترسيد و از اوهامى كه نزد خود داريد پيروى نكنيد. به ”

را بگذاريد.  اوهام بگو ” ١٤“شويد. عامل كند مى حكم شما حكيم و قادر
  حضرت بهاءاهلل  ١٥“خدا آفتاب يقين و اطمينان طالع شده. قسم به

انكار در خاطر  راه راستى را شايسته و سزاوار چنان است كه نه ميل به ۀجويند
اقبال تمايل جويد. بلكه آرزويش كشف حقيقت باشد، و آرمانش  بپرورد، و نه به

حكمت و معرفت. و نيت از نگاشتن اين كتاب هم آگاهى  درك اسرار و مبانى
پايه كه در خاطر  هاى بى دادن و بيدار كردن است، شايد برخى افكار و انديشه

كم از بن برافتد، فروغ  آئين بهائى ريشه گرفته، كم بسيارى از ايرانيان نسبت به
هست بر  دانش ابرهاى اوهام را در هم شكند، و پيام پيامبر پارسى آنطور كه

  جويندگان راه راستى جلوه كند.
دانند يكسانند؟ تنها صاحبان خرد پند  دانند و آنانكه نمى آيا آنانكه مى

  قرآن مجيد  ١٦گيرند.
آفريننده بوده و  ۀهر آنچه از نادانى بكاهد و بر دانائى بيفزايد، او پسنديد ”

بايد هر نفسى امروز در آنچه ظاهر شده تفّكر كند و بعقل و ” ١٧“هست.
بگو اى دوستان امروز را مثل و نظيرى نبوده و  ” ١٨“ص نمايد.درايت خود تفحّ 

دست بخشش يزدانى آب زندگانى ميدهد بشتابيد و بنوشيد. هر ” ١٩“نيست.
اى   ”٢٠“كه امروز زنده شد هرگز نميرد و هر كه امروز مرد هرگز زندگى نيابد.

ايد؟...مطلع عدل آمده...و كل  دوستان، دوست حقيقى ظاهر...چرا غافل شده
فرمايد...چرا متوقفيد؟...آن دوست يكتا  ملكوت قرب و لقا دعوت مى را به

آمده...بشتابيد. وقت حضور است. بيائيد، بيائيد، كنز مكنون ظاهر و گنج 
حضرت بهاءاهلل   ٢١“مگردانيد.نصيب  مستور باهر...خود را محروم منمائيد و بى





 

  

  

آيات عربى ذكر شده. لطفًا  فارسِى  در طى كتاب فقط مضمونِ 
  ضميمه مراجعه نمائيد. آنها به براى يافتن اصل عربِى 

عربى نازل شده، دو زبان فارسى و  چون آثار آسمانى بهائى به
ترجمه شده با دو  براى تميز دادن بين ترجمه و اصل، جمالِت 

  معرفى شده. “مضمون گفتار   ”يا  “مضمون بيان   ” ۀكلم
 آيات الهى از عربى به ۀكلم كلمه به ۀتا حد امكان بجاى ترجم

 .ذكر مضمون و مفهوم آنها اكتفا شده فارسى، تنها به

 



 

      



 

 
 

  
  

 

  اى از آثار آسمانى بهائى گزيده

  

  سىرافــ به ا هلل ءبـهــا آثار حضرت از اى نمونه

  نام آنكه بيم از اوست و اميد از او به
نخستين گفتار كردگار اين است: با سينۀ پاك از خواهش و 

و توانا آاليش، و دل پاكيزه از رنگهاى آفرينش، پيش دانا و بينا 
 است، ديدار روز امروز بياريد. بيائيد، و آنچه سزاوار روز اوست

 بشتابيد، شايدجان پاكبهآشكار.وپديدارپردهبىيزدانكهچه
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آنچه سزاوار است پى بريد. از آب پرهيزكارى، خود  و به ،برسيد
را از آز و كردارهاى ناشايسته پاك نمائيد، تا راِز روِز بى نياز را 

سه چيز ديدار  بيابيد. روشنى نخستين، در روز پسين، پديدار. به
دست دهد، و رستگارى پديدار شود: پاكى دل و ديده، و پاكى 

  گوش از آنچه شنيده.
نما آمد، گفتارش از گفتارها پديدار، و  بگو اى دوستان! راه

نمودار. راه، راه اوست بيابيد، و گفتار، گفتار  ها راه راهش ميان
بارد، و خورشيد  بشنويد. امروز ابر بخشش يزدان مىاوست، 

نمايد. جوانمرد آن كه  خود راه مى بخشد، و به دانائى روشنى مى
  هاى گمان را گذاشت، و راه خدا گرفت. راه

هاى گمان را دريد، تا  اى دوستان! دست تواناى يزدان، پرده
 شنيدن روز امروز نماند. باز شنيدن از گوش و چشم ببيند

 رفتار است آنچه سزاوار به و را، دوست يكتا بشنويد گفتار است،
  ١نمائيد.

اند. چنانكه او را  خردمندان گيتى را چون كالبد مردمان دانسته
داد و دانش شايد. پس  را هم پوششِ  پوشش بايد، كالبد گيتى

تازه او را  جامۀ اوست. هرگاه كهنه شود به كيش يزدان جامۀ
جداگانه سزاوار. هميشه كيش يزدانى بيارايد. هر گاهى را روش 

  ۲آنچه شايستۀ آن روز است هويدا و آشكار. به
 نياز را به بىهوش گرائيد. آواز  از خواب برخيزيد و از بيهوشى به

آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار  گوش جان بشنويد و به
كسى  نمائيد. امروز مهتر كسى است كه ديد و آگاه شد، و كهتر

 ۳انا را نيافت و دوست تازه را در جامۀ تازه نشناخت.كه گفتار د
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اوست صاحب گفتار. اى دوستان، درياى دانائى پيدا و آفتاب 
منع  هويدا. نيكوست حال نفسى كه سراب او را از آب بينائى

از نسيم  كه گفتارى از را گوش كه نفوسى از است ننمايد. عجب
اند...بگو اى  تر است منع نموده لطيفتر و از روح  سحرى رقيق

داراى بصر ناديده مگو و نارسيده گواهى مده. راه پيدا و روشن 
  ۴است ببين و برو.

امروز روز ستايش است نه زمان آاليش. بگو اى دوستان روان را از 
ستايش دوست يكتا بپردازيد. روِز زبان  آاليش دنيا پاك سازيد و به

نا خلق شده. روِز ديدار امروز امروز است، چه كه مخصوص ث
است، چه كه محبوب پديدار گشته...اى دوستان از هجران محزون 

  ۵مباشيد، روز شادى است وقت اندوه نه.
فرمايد، جهان خوشى آمده غمگين مباشيد.  آواز بلند مى بى نياز به

پيروزى اين روز پى  اندوهگين مشويد. اگر به شده راز نهان پديدار
 ۶كوى يزدان شتابى. آنچه در اوست بگذرى و به برى از جهان و

آفتاب و ماه شبه اين يوم را   ” ۷“امروز را مانندى نبوده و نيست. ”
   ۸“نديده.

  عربى ى از آثار حضرت باب بها نمونه
مس عليها الشّ  اهلل ظاهرون تلك ايام ما اشرقت ا يومئذ فى اياما كنّ انّ 

فكيف انتم  من قبل يومئذٍ بمثلها من قبل و تلك ايام تنتظرهااالمم 
الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون  اهلل شمس راقدون فتلك ايام اظهر

العدل ان اشكروااهلل يا  فتلك ايام انتظر تموها من قبل و تلك ايام
 ۹ايهاالمؤمنون.
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 اهلل الحّق  ا تأخذون من غير كتابمعشرالعلماء...واعرضوا عمّ يا 
  ۱۰مسئوال. كان قد الحّق  على موقفًا راطالّص  على القيمة فى لكم فانّ 

اهلل  الّذين اوتواالعلم من قبل و استكبروا به على و التكونوا من
  ۱۱القيوم. المهيمن
الّذين كفروا انّهم وكلّوا على اجسادكم و ما  بكم عملفال يحجّ 

اهلل عليهم من سلطان على انفسكم و ارواحكم و افئدتكم و  جعل
  ۱۲اهلل لّعلكم تفلحون.اتّقوا

  عربى اى از آثار حضرت بهاءاهلل به نمونه

 من جبروت بل بما يعلّمنى شديدالقوىٰ  الهوىٰ  يا قوم ما انطق عن
اهلل على هيكل بشر  االعلى...أتعجبون بان جائكم غالم العلى اهلل

العلم والعرفان  كم و يعلّمكم سبلمثلكم و يلقيكم من آيات ربّ 
س المنير كذلك فاذكر اهلل المشعشع المقدّ  جمالبكم الى ليقرّ 

  ه...تحدث فى قلوبهم ناراهلل و حبّ  للعباد لعلّ 
بيننا و بينكم انّكم ان لن تنصروا  قل يا قوم تعالوا الى كلمة عدلً 

حمن لن تؤذوه و ان لن تعززوه لن تخذلوه و كونوا منصفًا الرّ  كمربّ 
 ه يعلم غيبانّ المعرضين قل  من كم و التكوننّ فى امر ربّ 

ك به اياديكم و يخطر فى موات واالرض و يعلم مايحرّ السّ 
نفس  يقين و يجزى كلّ  هذالحّق  السنكم و انّ  قلوبكم و يتكلّم به

  ۱۳الجحيم. بما كسبت فما جزاءالّظالمين اّال فى اصل
وح ينطق فى صدرى و الرّ  بل الهوىٰ  قل يا قوم تاهلل ما انطق عن

  تنصفون.تلك برهانى ان انتم 
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 ل من اجرم بين يدىو يا قوم ان كان هذا جرمى فلست انا اوّ 
 انظروا بطرف بافواهكم ثمّ  اهلل و ال تدحضواالحّق  اهلل...خافوا عن

القيوم  اهلل المقتدرالمهيمن من جبروت االنصاف فيما نزل بالحّق 
  االيمان... حكم عليكم يصدق لن تاهلل الكلمات بتلك تجادلوا ان و

و يا قوم فارحموا على انفسكم و التقاسوا هذااالمر بما عندكم و 
هم يهتّز انفسهم شوقًا الّذين اذا تتلى عليهم من آيات ربّ  كونوا من
  ۱۴ون...على وجوههم يخرّ  للقائه ثمّ 

فعة واالجالل قد جئت عن منبع العظمة والجالل و مخزن الرّ 
الملك و هذااللّوح برهانى  فىبآيات الّتى ما ظهرت حرف منها 

  بينكم و لكم و عليكم ان انتم تعقلون.
االلحان و  البيت و صامتًا عن كلّ  و يا قوم تاهلل كنت ساكنًا فى

و ظهرت آثاره فى وجهى ان  وح اهتزنى و انطقنى بالحّق الرّ  لكنّ 
  ۱۵سون...انتم فى جمالى تتفرّ 
ن حيث هى هى موطئى نيا اّال اهلها و انها مانّا ما اردنا من الدّ 

قدمى...و منظر اوليائى و مطلع ظهورات قدرتى و مظهر اسمائى 
  ١۶ك هوالمبين العليم.ربّ  الحسنى و صفاتى العليا انّ 

قل يا قوم تاهلل يفنى ما عندكم و يمحواالقضاء آثاركم ان ادخلوا 
  ۱۷كم العلى االعلى االبهى.ملكوت البقا كذلك يعظكم ربّ 

ملئكة االمر لموقوفون على اسمى الحافظ  ضوانعلى باب هذاالرّ 
ا ظهر بين نيا و عمّ ميع العليم و ان يجدن من احد روائح الدّ السّ 
 ضوان و عنخول فى هذاالرّ موات واالرض يمنعنه عن الدّ السّ 

  ۱۸ان القديم.الوقوف بين يدى ربّك المّن 
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موات السّ  فىا عمّ الّذين كانت قلوبهم متعلّقة بشيئى  اعلموا بانّ 
س هذاالمقام اهلل قدّ  ملكوتى النّ  ان يدخلنّ  واالرض لن يقدرنّ 

  ۱۹عن دونه و جعله موطن االبرار.
منكم اّال روائح اهلل و لن  اصلحوا ذات بينكم بحيث لن يهّب  ثمّ 

ى ن من الّذينهم فيشهد فى وجوهكم اّال نضرة الفردوس و تكونّ 
ما  راء فى كلّ هم الّذلة والبأساء والّض امر يفرحون و اذا يمسّ  كلّ 

كان من الباليا و يكون هم يصبرون فى سبيل بارئهم و يتوكلون 
  ۲۰الى مرضاته هم متوجهون. اهلل ثمّ  على

 من فى قل لن يغنيكم اليوم شيئى اّال بان تنقطعوا عن كلّ 
 كنزاهلل الى ارواحكم و بانفسكم تسرعنّ  و موات واالرضالسّ 

العزيز المشهود...قل قوالّذى نفسى بيده من يكون  المهيمن
موات واالرض لن يقدر ان ا خلق بين السّ كًا بشيئى عمّ متمسّ 
ا معلوم و من شرب قطرة عمّ  هذالحّق  ى وانّ ك بحبل حبّ يتمسّ 

ب الى بحرى موات واالرض لن يقدر ان يتقرّ جرت بين السّ 
 لن وجه الى هتوجّ  وب و منج العزيزالمحبس المتموّ المقدّ 

  ۲۱المقتدر. العزيز اهلل جمال الى ينظر ان يستطيع
 ى و خربت بيوت لنفيه نسائم حبّ  قل قد انعدم رضوان لن يهّب 

 اسمى يرتفع فيها بدايع ذكرى و كسرت اقالم لن يحرّك علىٰ 
 الكبرى اهلل بينكم و آية ى غالمالمهيمن العزيز القيوم. قل يا قوم انّ 

ة انتم اهلل و دينه فبأى حجّ  آمنت بما عندكم من شرايعفيكم و 
  تكفرون.



   

  

٣١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...تاهلل ان هى من تلقاء اهلل نزلت على بالحّق  و يا قوم تلك آيات
ى لعبد آمنت باهلل و آياته و نفسى بل من لدن عزيز محبوب و انّ 

البيت و  فى ال املك لنفسى حركة و السكونًا...و كلّما اسكن
االمر و ينطقنى بين  اصمت عن الّذكر روح القدس يقومنى على

موات واالرض و هذا لم يكن من عندى بل من عنده ان السّ 
  ۲۲انتم تعرفون.

قل تاهلل قد فزتم بكأس ما ال فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون 
ابرين...قل تاهلل من شرب من هذاالكأس لن الّص  من ان تكوننّ 
  ۲۳يظمأ ابدًا.

اصرين النّ  انصروه و كونوا من قل يا قوم قوموا على امراهلل و دينه ثمّ 
اس هذا من فضله النّ  ا سويه و ما يأمر بهى عمّ ه لغنّ اعلموا بانّ  ثمّ 

  الى مقرّالقرب فى فردوس االعلى... بذلك يصعدنّ  عليهم النّ 
اذًا سكن قلم االمر عن حركته لحكمة الّتى ما اّطلع بها احد 

 ه ما من الهٍ االحوال انّ  العزيز الجميل و الحمد له فى كلّ  اّالاهلل
  ۲۴اجعين.اليه لرّ  اّال هو له الخلق واالمر و كلّ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 مضمون آيات عربى 

  حضرت باب
كنيم. اين روز پرشكوهى است كه آفتاب  يقينًا ما اكنون در روز خدا زندگى مى

كمال شوق انتظار  بر مثل آن هرگز نتابيده. اين روزى است كه پيشينيان به
اند. چه شده كه سخت در خوابيد؟ اين روزى است  طلوع و ظهورش را كشيده

. اين روز ظهور ايد كه در اعصار پيشين با عشقى سرشار منتظر ورودش بوده
  عدل الهى است. شكر خدا را بجاى آوريد.

 —آن حكم ننموده و كتاب الهى به— اى گروه علما...از آنچه در دست داريد
 است) به قضاوت محلّ  (كه “صراط ” در رستاخيز روز در زيرا بتابيد. روى

  خاطر مقامى كه داريد مسئوليد.
زيور علم آراسته بودند،  كه بهمواظب باشيد مثل پيشينيان عمل نكنيد: كسانى 

  ر نمودند.همان سبب در برابر خداى بزرگ فخر و تكبّ  و به
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اى بر بينائى شما گردد. اين  اند، پرده مگذاريد اعمال كسانى كه منكر حقيقت
ند. خداوند قدرت تسلّط بر ارواح و نفوس و  مردمان فقط بر جسم شما مسلّط

  ترسيد تا نيك فرجام گرديد.آنها نداده. از خدا ب قلوب شما را به

 مضمون آيات عربى
  حضرت بهاءاهلل

آنچه از ملكوت خدا آمده ناطقم...از  اى مردمان از هوٰى سخن نگويم. به
ايد؟ كسى كه آيات  بهيكل انسان بين شما آمده متعجّ  يزدان به ۀاينكه بند

مثال  بى خالق به تا آموزد مى شما به عرفان و علم راهِ  و خواند مى شما بر را الهى
ب جوئيد؟ اين چنين با مردمان سخن گوى شايد در دلشان آتش عشق تقرّ 

  هاى غفلت بسوزد. برافروزد و پرده
 يارى پروردگارتان بر نمى اين سخن عدل گوش فرا داريد. اگر به اى مردمان به
 در خواريش تن داريد، به آزارش نپردازيد. و اگر او را عزيز نمى خيزيد، به

او از اسرار  بگو برمتابيد. رو و بنگريد انصاف به آفريدگارتان امر در ندهيد.
آيد  گذرد يا بر زبانتان مى كنيد و در دلتان مى زمين و آسمان و آنچه شما مى

كردارش پاداش و جزا  به بنا كس را آگاه است. اين حقيقتى است هويدا. هر
  اصل دوزخ نيست. دهد. ظالمان را جزائى جز پيوستن به

خدا سوگند از ميل و هوٰى سخن نگويم. روح الهى در قلبم  و اى مردمان بهبگ
  انصاف بنگريد. گوياست. اين برهان من است اگر به

كار در درگاه آفريدگار نيستم...از  اى قوم اگر اين گناه است، من نخستين گنه
آنچه از  انصاف به ۀديد گفتار خود باطل مسازيد. به خدا بترسيد و حقيقت را به
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 مقتدر و مهيمن و قيوم آمده نظر افكنيد. اگر با اين آيات به ملكوت يزدانِ 
  خدا سوگند حكم ايمان هرگز بر شما صادق نيايد... مجادله پردازيد، به

اى مردم بر خود رحم آريد و اين آئين را با ميزان خويش مسنجيد. از آنان 
 ان از شوق ديدارش بهباشيد كه چون آيات پروردگارشان را بشنوند، روحش

  خاك رسد... پرواز و اهتزاز آيد و رويشان از بندگى به
ام، با آياتى كه  من از منبع عظمت و جالل و مخزن رفعت و اجالل آمده

  چشم عالم شبهش را نديده. اين لوح برهان من است، اگر تعقل كنيد.
 به رام “روح”خود ساكن و ساكت بودم.  ۀخدا سوگند در خان اى مردمان به
  ام نمودار نمود... حقيقت ناطق ساخت، و آثارش را در چهره اهتزاز آورد و به
من است...و منظِر  چيزى نخواهيم. دنيا براستى قدمگاهِ  ها دلما از دنيا جز 

ها و صفات نيك و  دوستان من. طلوعگاه قدرت من است و مظهر اسم
  من. پروردگارت مبين و آگاه است. ۀبلندپاي

فنا گرايد و قضا اثرى از  خدا سوگند آنچه نزد شماست به مردمان بهبگو اى 
 ملكوت بقا درآئيد. اين چنين پروردگاِر بزرگ و پرجاللِ  شما نگذارد. پس به

  دهد. شما، شما را اندرز مى
دنيا را  حّب  بوى كسى از اگر و اند، ايستاده هاى امر اين بهشت، فرشته درِ  بر

  دارند. و پراحسان باز قديم جنان و ديداِر پروردگارِ  را از ورود به بيابند...او
 ملكوتم نتوانند. زيرا پروردگار دنياست، هرگز ورود به آنان كه قلبشان متعلّق به

  ساخته. نيكان ديار و مسكن تنها آنرا و داشته باز مقام اين از را اغيار
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نوزد و  اصالح نفس خود پردازيد تا از گلزار روحتان جز نسيم خوش جانان به
 زيور شادى آراسته سيمايتان جز رونق نعيم ننمايد. از آنان باشيد كه همواره به

  او كنند. بينند، صابر و شاكرند. رضاى او طلبند و توّكل به اند و اگر هر بالئى به
سوى  نياز نكند مگر از هستى بگسليد و به بگو چيزى شما را خرسند و بى

خالقى كه روحم در  بشتابيد...بگو قسم بهپروردگاِر مهيمن و عزيز و مشهود 
 چيزى در عالم هستى دل بندد، هرگز به قدرت اوست، اگر نفسى به ۀقبض

 م راه نيابد و شميم عشقم نبويد. اين حقيقتى است هويدا. و اگر قطرهگلزار حبّ 
 و نجويد. بتقرّ  محبوبم و اجموّ  پاكِ  درياى به بنوشد، جهان اين از اى

مقتدر چشم  عزيز و آفريدگارِ  جمالِ  ديدارِ  بنگرد، هرگز بهاى  چهره اگر به
  نگشايد.

اى كه  بگو نابود باد گلشنى كه نسيم عشقم بر آن نوزد، و خراب باد خانه
اسم مهيمن و عزيز و  م نيايد، و شكسته باد قلمى كه بهترنّ  ام در آن به اذكار تازه

هاى اويم و  آئين خدايم. مصّدِق  ۀقيومم رقم نزند. بگو اى مردمان، من بند
  كنيد؟ چه برهانى تكفير مى بزرگى او بين شما. پس به ۀنشان

خدا  حقيقت بر من نازل شده...به بگو اى مردمان اين آيات الهى است كه به
 اى هستم كه به سوگند از من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بنده

دارم و نه سكونى. و هرگاه در خانه  خدا و آياتش مؤمنم...نه حركتى از خود
اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا كند. اين  القدس مرا به ساكت نشينم، روح

  از من نيست، از اوست، اگر بشناسيد.
آن فائز  ايد كه احدى از پيشينيان به جامى دست يافته خدا سوگند به بگو به

خدا، هر كه از  و سوگند بهصبر بگرويد...بگ نگشته. زود است بدانيد، اگر به
  اين جام بنوشد، هرگز تشنگى نداند.
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يارى امِر پروردگار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد كه  بگو اى مردمان به
نياز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زيرا  يزدان از غيرش بى

  بان راه يابند...پاكان و مقرّ  جنان، مقرّ  ۀعرص آن به به
حكمتى كه احدى جز خدا آگاه نيست از حركت باز  امر به اين هنگام قلِم در 

ماند. در هر حال سپاس او راست. خدائى جز او نيست. امر و خلق از اوست 
  او. و همه راجع به



 



 

  
  

  لبخش اوّ 

  
  تعاليم و تاريخ آئين بهائى

بايد هر نفسى امروز در آنچه ظاهر شده تفّكر كند و بعقل و درايت خود ”
چشم خود در امراهلل نظر كن و بگوش خود نغماتش را ” ١“ص نمايد.تفحّ 

بصيرت نظر  ۀديد چشم بگشائيد و به” ٢“حق بشناس. ادراك نما و حق را به
 حضرت بهاءاهلل  ٣“ر كنيد شايد از انوار آفتاب بيان محروم نمانيد.نمائيد و تفكّ 
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  هدف و مقصد آئين بهائى

 ايجاد دنيائى است يكرنگ و هم ١نخستين و برترين هدف و مقصد آئين بهائى
دوستى و آشنائى استوار باشد، نه پيكار و جدائى. دنيائى كه  ۀآهنگ كه بر پاي

ساكنانش يكديگر را آشناى يگانه شمارند، نه بدانديش بيگانه، همدم و 
مقدار.  همنشين پندارند، نه دشمن پركين، يار وفادار انگارند، نه رقيب بى

فروغ دانش و داد  ب از دلها بزدايد، و جانها بهتقليد و تعّص دنيائى كه نادانى و 
 ۀبيارايد. جهانى كه بر اهريمن آشوب و فقر چيرگى جويد، و ساكنانش در ساي

يك آفريدگار، در كمال آرامش و صلح و صفا، بياسايند و  يك آئين، و ايمان به
ويش را بياميزند، و بجاى جنگ و جفا و برانداختن بنيان بشر، نيروهاى خ

  صرف آسايش و رستگارى يكديگر كنند.

 



      آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى ٤٢

 

روشنى خورشيد يگانگى روى  اى پسران خاك، از تاريكى بيگانگى، به
چيزها بكار آيد. اى  ۀنمائيد. اينست آن چيز كه مردمان جهان را بيشتر از هم

تر از  درياى آگاهى را دلكش از اين برگى نه، و را خوشتر خت گفتاردر دوست،
  حضرت بهاءاهلل  ٢و نخواهد بود.اين گوهر نبوده 

عالم انسانى، يعنى ترويج و  آئين بهائى از مردم جهان ميخواهد كه وحدت
آهنگى بين نوع بشر را بعنوان نخستين و برترين هدف  تأسيس يگانگى و هم

  آن با بهائيان همگام شوند: بپذيرند، و در راه رسيدن به
دانائى  ۀبشتابيد، و چشمفرمايد، راه آزادى باز شده،  دوست يكتا مى” 

چشم  يگانگى بلند شد، به ۀجوشيده، از او بياشاميد. بگو اى دوستان، سراپرد
بيگانگان يكديگر را نبينيد. همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار ...بگو اى 

 ٣“ يكتائى در آئيد. ۀداد و راستى راه رويد، و در سراپرد ۀمردمان، در ساي
  حضرت بهاءاهلل   ٤“خودبين.عالم بين باشيد نه ”
 ۀخيم ۀحركت و اهتزاز آئيد، و شادمانى نمائيد، و در ساي ى اهل عالم، بها ” 

جميع دست بهم داده در خير عالم انسانى ” ٥“وحدت عالم انسانى درآئيد.
شرف و منقبتى و ميمنت و سعادتى اعظم از خدمت بندگان ” ٦“ بكوشيد.
  ٨حضرت عبدالبهاء  ٧“الهى نه.

لزوم اشاعه و گسترش اين نهضت وجدانى،  اين مقصد بزرگ، و اقرار به پذيرش
و نيل باين سرنوشت آسمانى، نخستين شرط كاميابى در راه صلح و آزادى، و 

  تأسيس وحدت و مدنيتى جهانى است.
جهاتى چند  احداث چنين دنيائى هماهنگ و يگانه، در روزگاران پيشين، به

تحوالت علمى، وسائل ارتباط و نزديكى بين امكان نداشت. از جمله، هنوز 
هاى مختلف گيتى را فراهم نكرده بود. مردم عالم از يكديگر چندان  گروه
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 ۀكى نبودند. گذشته از اين، شعلآگاهى نداشتند، و ملل دنيا چنين بهم متّ 
  كرد. نيستى و فنا نمى جنگ جهانگير، هستى بشر را تهديد به

عصر ما و روشنى آن است. بدون اين روح و جهان بينى و جهان دوستى، روح 
  اين روشنى، پيكر بشر را ياراى قرار و دوام نيست.

    ٩توان نمود مگر اقتضاى زمان را. هر امرى را منع و مقاومت مى
  حضرت عبدالبهاء  

شايسته است كه مردمان، از اين تابش و بخشش بزرگ الهى آگاهى يابند، و 
گاه بهشت برين سازند.  رايند، و زمين را جلوهفروغش بيا بكوشند تا گيتى را به

اهمال و قصور در پذيرش و گسترش اين منشور جهانى و اين دستور آسمانى، 
  ن پرشكوه و جالل انسانى شود.جنگ و جدال و اضمحالل تمدّ  منجر به

روى زمين  ۀخواه هم آسايش هنگامى دست دهد كه هر كس خود را نيك
  حضرت بهاءاهلل  ١٠نمايد.

عالم انسانى در وحدت و يگانگى نوع بشر است. و ترقيات  سعادت
ت عمومى بين افراد جسمانى و روحانى هر دو مشروط و منوط بالفت و محبّ 

  حضرت عبدالبهاء  ١١انسانى.

  دين تنها پرتو يگانگى است
گيتى را  ۀهاى گوناگون و پراكند اى كه گروه بهائيان برآنند كه تنها عامل و انگيزه

بين كه نوع  دين و آئينى است جهان يكرنگى در آورد، ايمان عالميان به ۀدر ساي
بشر را برادر و برابر شمرد، گيتى را يك كشور داند و زمين را يك وطن خواند. 
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فروغ فرمان و حكمت  آئينى كه از آاليش نابخردان پاك و پيراسته باشد، و به
  يزدان روشن و آراسته.

يك  ۀيك كيش بگروند، در ساي مردم عالم به خواست ايزد دانا چنان است كه
اين راستى گواهى  آئين گرد آيند، و از گفتار و پيام يك پيامبر پيروى كنند، و به

آهنگى و دوستى پاينده و  حمايت و عنايت پروردگار، ايجاد هم دهند كه جز به
  پذير نيست. پايدار، بين بشر امكان

فكار و قلوب را بهم نزديك كند و ايست كه قادر است ا هدين بزرگترين قوّ ”
حادى ابدى تلفيق و ملل و اقوام و نژادها و مذاهب مختلف دنيا را در پرتو اتّ 

قواء ماديه  ۀوحدت عالم انسانى و صلح عمومى بواسط” ١٢“تركيب نمايد...
ملل  ۀقواء سياسى تأسيس نگردد. چه كه فوائد سياسي ۀترويج نشود، بواسط

  عبدالبهاءحضرت   ١٣“مختلف است.
ا اگر آنچه در زمين است صرف كنى دلهايشان را الفت نتوانى داد. امّ 

  قرآن مجيد  ١٤پروردگار آنها را الفت بخشيد. او قادر و حكيم است.

  نقش آئين بهائى در تأسيس صلح و يگانگى
براى رسيدن باين مقصد بزرگ، يعنى ساختن بناى صلح و آزادى و برافراختن 

اند. از جمله  جهانى، بهائيان از چند راه كوشا و ساعىپرچم آرامش و آسايش 
باين راستى گواهى دهند و مردمان را از اين حقيقت آگاهى بخشند كه ما همه 

ب و بندگان يك آفريدگاريم و بار و برگ يك شاخسار. اختالف و جدائى و تعّص 
باز مقصود  خودخواهى، بنيان انسانى را از بن براندازد و ما را از رسيدن به

يارى يكديگر، جهان بهترى بنا كنيم، و  داور مهرپرور و به ۀاراد دارد. پس بايد به
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هاى جدائى و خودخواهى  يك آئين، پرده يك يزدان و به نيروى عشق به به
  بسوزيم، و در راه رفاه و اصالح عالم همگام شويم.

و در  ت محكم نمائيدعمر گرانمايه را بقول اين و آن تمام مكنيد. كمر همّ ”
ه كنيد...بكمال روح و ريحان [شادى و فرح] با اهل تربيت اهل عالم توجّ 

امروز انسان كسى  ”١٥“حاد مأمورند.داد و اتّ  به عالم معاشرت نمائيد...كلّ 
صالح عالم را  ” ١٦“االرض قيام نمايد. است كه بخدمت جميع من على

  حضرت بهاءاهلل  ١٧“ مالحظه نمائيد نه هواى نفس را.
عالم انسانى يعنى جميع بشر...بندگان يك خداوند...و تاج انسانى وحدت 

زينت هر سرى. لهذا بايد جميع طوائف و ملل، خود را برادر يكديگر دانند، و 
واحده شمرند...نهايت اينست كه محتاج  ۀشاخ و برگ و شكوفه و ثمر شجر

معالجه كرد. تربيتند، نادانانند، جاهالنند، بايد هدايت نمود. مريضانند، بايد 
بلوغ و رشد رسند، و جال  طفالنند، بايد در آغوش مهربانى پرورش داد، تا به

  حضرت عبدالبهاء  ١٨الزم، تا درخشنده و روشن گردند.
با اهل جهان، خواه دوستان خواه دشمنان، مهربان باشيد و خيرخواه گرديد. 

خدا  ر بهپرستى كنيد. راستى جوئيد و آشتى طلبيد...نظ دوستى نمائيد و حق
جهان آفرين نمائيد نه جهان...اگر زهر دهند شهد  ه بهخلق و توجّ  نمائيد نه به

بخشيد. اگر تلخ گردند شكر شويد...آئين دوستى و راستى با جميع اقوام عالم 
  حضرت عبدالبهاء  ١٩تأسيس نمائيد...

ن جديدى كه كوشند كه مردم جهان را از نظم نوين و تمدّ  چنين مى بهائيان هم
ارمغان آورده آگاه كنند. زيرا  حضرت بهاءاهلل از يك قرن پيش براى آنان به

احداث بناى آزادگى و يگانگى، بدون موجبات و وسائل ظاهرى و بدون 
  همكارى مردم عالم، ممكن نيست.
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دنياى صلح و سالم و بنيان رستگارى بشر، بر دو ستون پايدار و استوار است: 
م از فرمان محكم عدالت. عدالت، عارى از حقيقت، و بي عشق و ايمان به

ت عارى از فرمان تيرگى و كدورت وجدان گردد، و محبّ  ت، منجر بهفروغ محبّ 
  ط خودخواهان و مغروران جاه طلب.چيرگى و تسلّ  عدالت، منتهى به

كشورها و لزوم  ۀرابط حضرت بهاءاهلل در آثار آسمانى خويش گفتار بسيار راجع به
شهادت  د و عدالت در بين آنها عرضه داشته، كه بهو چگونگى اجراى دا

اين آثار و فرمانها، بشر را راهى  اتّكاء به بسيارى از بزرگان نامدار جهان، جز به
  برستگارى و كامكارى و برقرارى صلح پاينده و پايدار نبوده و نيست.

  نقش آئين بهائى در تربيت و سعادت بشر
كوشند  آزادى و عدالت، بهائيان مى ۀشاعت و امحبّ  گسترش يگانگى و عالوه بر

كه مردمان را از سرشت و سرنوشت آسمانى خويش آگاهى بخشند. رويدادهاى 
آئين يزدان،  پيشين روزگار شاهدى است گويا برآنكه پيروان، پس از پيدايش

هاى  ها و آلودگى تيرگى اندك اندك گفتار پاك پيام آوران را فراموش كنند و به
امور ناپايدار  هاى آسمانى را از ياد ببرند و به گيرند. آرمانجهان خاك خو 

هاى خود جويند، و  دلخوش و اميدوار شوند. كامكارى و رستگارى را از آفريده
سجده كنند، و بجاى جهان  هاى ناپايدار پديده بجاى پرستش پروردگار، به

ر شمرند، و دنياى دون دل بندند. خويش را شهريار و زمامدار روزگا جاودان، به
  ها و هداياى آفريدگار را افسانه انگارند. بخشش

هاى ناروا در دلها استوار شود، مردمان را  ها و انديشه خبرى هرگاه چنين بى
آرامش جان و روان و كامرانى و شادمانى آسمانى نماند. در چنين شبانگاه تيره 
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ارزش  هاى بى ها و هوس خواست ها، آلودگى به ها و ناكامى و جانكاه، دشوارى
ها و عقائد ناروا، چون اهريمنان بر آدميان چيره شوند. و  انديشه دنيا، و اتّكاء به

نظم  ل انسانى چندى بپايد،اگر اين آشوب و تالطم وجدانى و انحطاط و تنزّ 
ن و رفاه و امنيت و عالم در هم ريزد و مردمان از درندگان پيشى جسته، آثار تمدّ 

  براندازند. گيتى ۀآزادى را از صفح
ا هنگاميكه تاريكى نادانى دنيا را فرا گيرد، و غرائز حيوانى بر عواطف انسانى امّ 

پروردگار، برگزيدگان خويش را چون خورشيد  ۀدست بخشايند غالب آيد،
ها بزدايند و بشر را از  ها طالع كند، تا اندك اندك تاريكى بامدادى بر فراز وجدان

آسايش و آرامش و شادمانى و  آگاه نموده بهسرشت و سرنوشت آسمانى خويش 
  كامرانى پاينده رسانند:

چون جهان را تاريكى فرا گرفت، درياى بخشش بجوش آمد و روشنائى ”
هاى آسمانى بآن مژده  هويدا گشت...و اين همان روشنى است كه در نامه

نياز را بگوش جان  اى دوستان يزدان، آواز يكتا خداوند بى ” ٢٠“ اند. داده
ها آزاد فرمايد و بروشنائى  بشنويد تا شما را از بند گرفتاريها و تيرگى تاريكى

دوست يكتا پديدار، ميگويد آنچه را كه رستگارى در ” ٢١“پاينده رساند.
 جهان بى اين كيش زندگى پاينده بخشد، و اين آئين مردمانرا به” ٢٢“آنست.

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣“ نيازى رساند.
لطف و  راستى و اميدوارى به سبب عشق به ئين يزدان، و بهآ خاطر ايمان به و به

شادمانى جاودانى رسند.  بخشش بارى، مردمان از غم و اندوه برهند، و به
سرشار از عشق و  روحشان سرمست از ايمان و آسايش و وفا شود، و جانشان

  آرامش و صفا گردد.
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مباشيد، راز نهان آواز بلند ميفرمايد، جهان خوشى آمده غمگين  نياز به بى ”
 و پيروزى اين روز پى برى، از جهان پديدار شده، اندوهگين مشويد. اگر به

هاى شما  تن ،بندگان اى ” ٢٤“شتابى. يزدان بكوى و بگذرى اوست در آنچه
آبى نزديك بخشكى است. پس بآب  مانند نهالهاى باغستان است و از بى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥“مائيدآسمانى كه از ابر بخشش يزدانى روان است تازه ن

سرنوشت آسمانى و جاودانى خود پى  انسان تا مقام بلند انسانى را نشناسد، و به
نبرد، و از طلوع و تابش آفتاب بخشش يزدانى برخوردار نشود، چگونه در برابر 

بندگان ببخشايد؟  نهاد خود به ۀبرافرازد، و از گنجين ها قد ها و ناكامى ناروائى
 جنگ و ستيز است، چگونه با دگران از در صلح و صفا و هم آنكه با خود در
  سخنى در آيد؟

  حضرت عبدالبهاء  ٢٦هاى ديگر روشن نكند. شمِع خاموش، شمع
  كى تواند كه شود هستى بخش  هسـتى  بـخش از نايافـته ذات

  از  وى  صفـت  آب  دهى نـايد   خشـك ابرى كه بود زآب تهى

  آئينى جديد تاريكى عصر ما و نياز بشر به
متغاير مقابل گشته.  ۀن دنيا گواه است كه بشر بارها با اين دو پديدتاريخ تمدّ 

يعنى هر چندگاه يكبار، از خدادوستى و دانائى دورى جسته، و هدف اصلى از 
زيستن را از ياد برده است. در كشاكش چنين آشوب وجدانى و چيرگى اهريمن 

زى آسمانى برخاسته، و پيامبرى جديد، نادانى بر مردم روزگار، ناگهان رستاخي
چون خورشيد بامدادى، پرده از رخ برافكنده، و نوع انسان را از تاريكى 

روشنائى آزادى و ايمان و آرامش و اميد و  خودپرستى و تشويش و ناكامى، به
  رستگارى رهنمون گشته.
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كه  رسالت برانگيخت همتا و مهربان زمانى پيامبر اسالم را به آفريدگار بى
آلود و آرزوهاى دور و دراز و  هاى گناه آدميان...جملگى در آغوش خواهش

غرور و نخوت و چنگ كينه و نفرت، دل و  ۀناهنجار، گرفتار بودند و پنج
گريبانشان را سخت ميفشرد...پريشانحالى و افسردگى، كار را بر آنان زار 

  امير مؤمنان  ٢٧بود.بار آورده  مغز كرده و جهل و بالهت، آنان را سبكسر و تهى
بهائيان معتقدند كه سير تاريخ بار ديگر در عصر ما با دورانى مبهم و تاريك 
تالقى نموده، و مردمان مقصود از زيستن و سرانجام و سرنوشت جاودانى 

هاى ناپايدار و ناروا،  آرزوها و هدف اند. و در تالش نيل به خويش را از ياد برده
اند كه آنان را از آرامش جان و شادى  ئى برگزيدهها روشهائى پيش گرفته و راه

  نصيب ساخته است. وجدان، بى
دست  ۀآن درمان كه ساخت مردمان را بيمارى فرا گرفته. بكوشيد تا آنها را به”

مرض عالم بمقامى رسيده كه ” ٢٨“ تواناى پزشك يزدان است، رهائى دهيد.
نما] مقبول و  ب [طبيبيأس است. چه كه طبيب ممنوع و مطبّ  نزديك به

شود در حينى كه يأس كلّى حاصل  عالم مستعد مشاهده مى” ٢٩“مشغول.
آثار  باشند. حدشود كه در ظاهر و باطن متّ  دو نفس ديده نمى” ٣٠“است.

 ٣١“اند. شده خلق فاقاتّ  و حاداتّ  براى از آنكه كلّ  مشهود، مع در آفاق موجود و
دانشان مستور و پنهان مانده. در  آفتاِب انصاف از ابرهاى اوهاِم بى ۀچهر ”

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢“پره جلوه نمايد بعيد نيست. اين صورت اگر حركات شب
زمين و زمان بزير بار خون و خونريزى و فرياد جنگ، سخت بلرزه 

خوشرو اندك گردند. مردمان اين  انديشانِ  زشترو فراوان و نيك درآيد...بددالنِ 
 روزگار، همچون گرگان، و شاهان اين ايام بسان درندگان شوند. مردمان بى

هيئت  دندان حريص ستمگران گردند، و بينوايان از فرط نياز، به ۀآزار، طعم
دروغ و پستى  ۀپاك راستى، بخشكى نشيند و رودخان ۀمردگان درآيند. چشم
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اهر كنند و بدل، يكديگر را دشمن دارند. همگان طغيان كند. مردم بزبان، تظ
زناكارى افتخار نمايند و از پاكدامنى و پرهيزكارى، نفرتى عجيب بدل  به

پوستين واژگون ناموزون  “اسالم” ۀگيرند و سرانجام بر تن پاك و آراست
  امير مؤمنان  ٣٣بپوشانند.

بار دگر نور ايمان  يارى بارى، كوشند كه به پيروان آئين بهائى در سراسر گيتى مى
كم  خبرى را از جانها بزدايند. تا كم دانشى و بى را در دلها برافروزند و تاريكى بى

دولت جاودان است نه  مردمان آگه شوند كه بشر جان است نه جسم، و از آِن 
اميد  عشق و خاكدان، و كاميابى و شادمانى و رستگارى پايدار، از ايمان و ۀخّط 
زراندوختن و بدنيا دل باختن و گرد نام و مقام گشتن.  نه از يزدان حاصل شود، به

بختى و ناكامى  اين حقيقت آشكار اقرار نكند، هرگز از تار و پود تيره و تا بشر به
  فروغ شادى و شادكامى نيفروزد. نرهد، و ديده و دل به

 ها انداز گشته، و در ده نداى اين آئين در سراسر گيتى طنين طى قرن پيشين، در
بهائيان براى  هزار شهر و روستا و بيش از دويست كشور مستقل و غير مستقل،

ها،  تالش اين ۀنتيج در و هستند. آرا كوشا بوده و هاى جهان اين آرمان رسيدن به
اند. اين دنياى نمونه،  اى ساخته در دنياى بزرگ امروز، دنياى كوچك نمونه

مبنى بر وهم و گمان نيست.  هاى بهائيان اى است گويا بر اينكه هدف نشانه
 آفريدگار و گفتار برگزيدگانش، پيروان اين آئين توانسته نيروى ايمان به چنانكه به
  هستى بپوشانند. ۀتى كوتاه، جاماين اهداف بزرگ، در مدّ  اند، به

  جهان ۀنظم نوين و آيند
  حضرت بهاءاهلل  ٣٤.زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد
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اند كه زمانى رسد كه نظم عالم درهم ريزد و  كتابهاى آسمانى پيش مژده داده
نظمى آسمانى و نوين جايگزين آن گردد. از جمله در اوستا، كتاب آسمانى 

كه  “ايزدى ◌ّ  فرِ ”يعنى  “اهورامزدا ◌ّ  فرِ ”روزگار پسين  در شده كه بينى پيش زردشتيان،
  هستى در آورد: ۀمردمانى را بعرص “بهاءاهلل  ”در معنى عينًا مطابق است با 

تا آنان گيتى را [دگرگون كنند و] از نو بسازند، [گيتى]...جاودان بالنده و 
آرزوى خويش  بدر آيد و جهان را به ٣٥]“سوشيانت”كامروا. بدان هنگام كه...[

  يكم ۀاوستا، كرد  ٣٦ديگرگون سازد.
 حضرت زردشت بههاى  اين شعر معروف از فردوسى شاهد بر آگاهى او از مژده

  جهان را بگيرد: “چهار سوى  ”او و بهاء او  ◌ّ  ظهور موعودى است كه فرِ 
  گــذار نـيـزه ســـواران دشــت ز  نامـدار يكى پـس اين از بيـايد
  بدو دين يزدان رود چارسوى  خـوى نـيــک ۀپـاكيـزد مـر يـكى
ز بــــتــــابـــــــد  بدى     از    ايمن جـهان   گردد كزو   ايــــــزدى  ۀفــــرّ          او ا

گيتى را دگرگون كردن و از نو ساختن، مستلزم كوشش و صبر و فداكارى بسيار 
عالم انسان و زمان عالمگير شدن و رشد و گسترش  ۀاست. در آثار بهائى، آيند

  بينى شده: آئين يزدان، اينطور پيش ۀسابق بى
 جنگ كوشند، و ملل جهان دچار سياستمداران در ازدياد وسائل جنگ مى •

  ايم.) شوند. (ما هنوز در گير و دار اين مرحله ها و كشتارهاى بسيار مى
را بفهمند. پس  ها و انقالبات آيند تا علّت خونريزى مى هم عالم گرد عقالى •

ه خاّص  ب است،سبب اصلى جنگ و جدال، تعّص  كه يابند مى از جستجو
ب را نيز ز ميان بردارند، تا تعّص كوشند دين را ا ب مذهبى. پس مىتعّص 

  محو كنند.
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دين و آئين است و صلح و صالح  يابند كه بشر نيازمند به پس از چندى مى •
  بدون ايمان امكان پذير نيست.

بينند كداميك با  پردازند تا به اديان جهان مى ۀمطالع عقالى عالم به •
آئين بهائى روح يابند كه  آهنگ است. آنگاه در مى هاى زمان هم نيازمندى

عالم انسان است و روشنى آن. در آن زمان مردمان گروه گروه باين آئين روى 
  ٣٧آرند و حكومت يزدان را در جهان برپا كنند.

بينى مردمان گروه گروه  رسد و مى الهى فرا مى ۀاراد ۀكه يارى و غلب هنگامى
  آن مجيدقر  ٣٨شوند، شكر و ستايش پروردگارت را بجاى آر. وارد دين خدا مى

ه ساحل نجات توجّ  عنقريب مالحظه خواهيد نمود كه فوج فوج مانند موج به
  حضرت عبدالبهاء  ٣٩نمايند.

آن روزى است كه مردم جهان گرد هم جمع شوند و شاهد آن شوند. در زمان 
  قرآن مجيد  ٤٠معين بدون تأخير فرا خواهد رسيد.

ظنون و اوهام نزديك. تا  بهه...از ايمان...بعيد و المذهبى متوجّ  وجه عالم به ”
اين نحو خواهد بود. چنانچه ميقات آن در كتاب الهى نازل و ثبت  تى بهمدّ 

ت مذكوره در كتاب، بغتًة امراهلل مرتفع و جميع شده...بعد از انقضاء مدّ 
هر امرى ” ٤١“ ك لهوالصادق المتكلّم الناطق االمين.ربّ  ه. انّ او متوجّ  نفوس به

ن اهل گردد. در تمدّ  ب. چون تجاوز نمايد، سبب ضرّ از امور اعتدالش محبو
غرب مالحظه نمائيد كه سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده...اسباب 
عجيبه غريبه در ارض موجود و لكن از...عقول مستور. و آن اسبابى است كه 

ظهور  ”٤٢“ يت آن سبب هالكت.قادر است بر تبديل هواء ارض كلّها و سمّ 
اين كنِز مستور [نيروى اتمى]...عالمت بلوغ دنياست و بعد از بلوغ، خطر 
عظيم و بالى عقيم عالم و اهل آن را از عقب. مگر آنكه در رضوان الهى 
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نظر بعصيان اهل عالم و خطاهاى واقعه در آن...جميع ” ٤٣“وارد شوند.
 اسباب از ىسبب الهيه به ۀهالكت بوده و هستند و لكن الطاف مكنون مستحّق 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٤“فرمايد. مى و فرموده حفظ باطنه و ظاهره

    ٤٥اعالن شريعت پروردگار. ۀيد غيبى در كار است و انقالبات ارضى مقدم

  مضمون گفتار:  حضرت عبدالبهاء  
عاى ايمان كنند و مردمان ادّ  ۀكه روز يارى و پيروزى فرا رسد، هم بگو هنگامى

   حضرت بهاءاهلل  ٤٦ وارد آئين يزدان شوند.

  هائى از آثار حضرت بهاءاهلل نمونه
ت و اى اهل عالم، همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار. بكمال محبّ 

فاق، آفاق فاق سلوك نمائيد. قسم بآفتاب حقيقت، نور اتّ ت و اتّ حاد و مودّ اتّ 
  ٤٧ر سازد.را روشن و منوّ 

بكمال  در اصالح عالم بكوشند. عالم يك وطن است...بايد كلّ  بايد كلّ ”
هاى يك  اى اهل عالم شما قطره” ٤٨“ ت گمارند.فاق بتعمير آن همّ حاد و اتّ اتّ 

فاق حاد و اتّ اتّ  بحر و اوراق يك شجريد. اختالف و نفاق را بگذاريد و به
رفتار ت اى دوستان...با جميع اهل عالم بكمال محبّ ” ٤٩“ ك نمائيد.تمسّ 

  ٥١“چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد. به ” ٥٠“ كنيد.
انقالب و اختالفات عالم  ” ٥٢“عالم منقلب است و افكار عباد مختلف.”

شود تا آنكه باالخره آنچه  ت بال زياد مىهر يوم شدّ ” ٥٣“ يومًا فيومًا در تزايد.
بآن ك شوند و از لسان عظمت [بهاءاهلل] در مراتب صلح نازل شده بآن متمسّ 

ت را محكم نمائيد، شايد بندگان از اسيرى فارغ كمر همّ  ” ٥٤“عمل نمايند.
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 ۀعدل بلند و حنين انصاف مرتفع. دود تير ۀآزادى رسند. امروز نال شوند و به
  ٥٥“ستم عالم و امم را احاطه نموده.

ك جوئيد. اين باسبابى كه سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسّ 
ن...است. از افتخار كه سبب اختالف است بگذريد و بر عالم يك وطيك شِ 

ه نمائيد. نزد اهل بها افتخار بعلم و عمل و فاق است توجّ بآنچه علّت اتّ 
آسمانى  ۀاخالق و دانش است، نه بوطن و مقام. اى اهل زمين قدر اين كلم

  ٥٦را بدانيد، چه كه...آفتاب است از براى جهان بينائى.
ت را در سايش خلق است مشغول باشيد. همّ در جميع احوال بآنچه سبب آ

تربيت اهل عالم مصروف داريد كه شايد نفاق و اختالف از مابين امم باسم 
ايد. نيكوست  اهل يك عالميد و از يك كلمه خلق شده اعظم محو شود...كلّ 

  ٥٧محّبت تمام با عموم انام [مردم] معاشرت نمايد. حاِل نفسى كه به
ت و اند...شأن انسان رحمت و محبّ  خلق شده جميع از براى اصالح عالم”

جميع بايد در ” ٥٨“ شفقت و بردبارى با جميع اهل عالم بوده و خواهد بود.
صدد اصالح عالم باشند. اين است حكم محكم كه در اين ظهور 

بخود مشغول نباشيد، در فكر اصالح عالم و تهذيب ” ٥٩“ اعظم...نازل گشته.
  ٦٠“امم باشيد.

مثابه دفترى قرار فرموده تا گفتار و كردار پسران آدم در  گيتى را بهداناى توانا  ”
آن ثبت شود و چون چنين است، گفتار پاكيزه بايد و كردار پسنديده شايد. 

صبحگاهى از افق سماء دانائى ظاهر و مشرق  ۀجهد نمائيد تا مانند ستار
مروز روزى ا” ٦١“ شود. ثمر مشاهده مى اثر مانند درخت بى باشيد. انسان بى

شود.  است بزرگ و مبارك. آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و مى
نسان عزيز ا” ٦٢“ك نمايد.و راستى تمسّ  حّق  مقام انسان بزرگ است اگر به

عنقريب است كه اعالم قدرت ” ٦٣ “ موجود. آيت حّق  است چه كه در كلّ 
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او را در جميع ديار  بالد مرتفع بينى و آثار غلبه و سلطنت ۀالهى را در هم
  ٦٤“ظاهر مشاهده فرمائى.

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
بعالم انسانى مهربانى كنيد و بنوع بشر مهرپرور گرديد. بيگانگان را مانند آشنا 
معامله نمائيد و اغيار را بمثابه يار نوازش فرمائيد. دشمن را دوست بينيد و 

را ملجأ و پناه گرديد و مضطربان را سبب اهرمن را مالئكه شماريد...خائفان 
نوايان را نوا بخشيد و فقيران را كنز غنا شويد. دردمندان  راحت دل و جان. بى

را درمان گرديد و مريضان را طبيب و پرستار. بصلح و سالم خدمت نمائيد و 
  ٦٥پرستى و آشتى در جهان نيستى تأسيس نمائيد. دوستى و راستى و حّق 

ت برافروزيد و هر دلى را بنهايت رأفت محفلى شمع محبّ  تا توانيد در هر
يار  ممنون و مسرور نمائيد. بيگانگان را مانند خويش بنوازيد و اغيار را بمثابه

وفادار مهربان گرديد. اگر نفسى جنگ جويد شما آشتى طلبيد. و اگر ضربتى 
 ت نمائيد.بر جگرگاه زند شما مرهم بر زخم او بنهيد. شماتت كند محبّ 

قاتل دهد شهد فائق بخشيد. بهالكت اندازد  مالمت كند ستايش فرمائيد. سمّ 
شفاى ابدى دهيد. درد گردد درمان بشويد. خار شود گل و ريحان گرديد. 
شايد بسبب اين رفتار و گفتار اين جهان ظلمانى نورانى گردد و اين عالم 

گ و جدال خاكى آسمانى شود و اين زندان شيطانى ايوان رحمانى گردد. جن
ت و وفا در قطب عالم خيمه افرازد. اينست نتائج وصايا و برافتد و محبّ 

  ٦٦تعاليم دور بهائى. ۀنصائح الهى و خالص
جز خير عموم بشر ” ٦٧“ شب و روز بكوشيد تا امر خيرى از شما سر زند.”

فاق حاد و اتّ وقت اتّ  ” ٦٨“ نينديشيد و بغير از صالح عالم انسان مپسنديد.
است و زمان يگانگى و آزادى. بيكديگر مهربان باشيد و بخدمت همديگر 
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اختالف بدو قسم است. يك اختالف  ” ٦٩“ ل خادم شما منم...پردازيد. اوّ 
ع است، آن عـين سبب انعـدام است...و اختـالف ديــگر كه عبارت از تنـوّ 

سبب زينت كمال...اختالف آداب و رسوم و عادات و افكار و آراء و طبايع 
  ٧٠“ عالم انسانى گردد.

وقت را غنيمت شمريد. بجان بكوشيد و بخروشيد تا اين جهان ظلمانى ”
نورانى گردد و اين عالم تنگ و تاريك گشايش يابد...بنياد عناد برافتد و 

ت و لَم محبّ اساس بيگانگى ويران گردد و بنيان يگانگى مرتفع شود...تا عَ 
اى ياران ” ٧١“اين است وصاياى عبدالبهاء.الفت در جميع آفاق موج زند...

پر برگ و ” ٧٢“جهان ملكوت شود. ۀجان و دل بكوشيد كه اين جهان آئين به
شكوفه شويد. مانند درخت خشك نباشيد كه هر قدر باران بهارى بارد، نسيم 

جميع دست بهم داده در  ” ٧٣“ پرور وزد، ابدًا در آن اثرى ظاهر نشود. جان
هر يك عالم انسانى را شمعى نورانى گرديد ” ٧٤“بكوشيد.خير عالم انسانى 

و در خدمت عموم بشر جانفشانى نمائيد. از راحت و آسايش خويش بگذريد 
  ٧٥“تا سبب آسايش عالم آفرينش گرديد.

در تأليف قلوب ساير اديان بيكديگر جانفشانى كنيد. نفسى را بيگانه نخوانيد 
ائيد كه اين جهان فانى نورانى و شخصى را بدخواه مشمريد. چنان سلوك نم

گردد و اين گلخن ظلمانى گلشن رحمانى شود. اين است وصيت عبدالبهاء، 
  ٧٦نوا. اين است نصيحت اين عبد بى

اى اهل عالم بيدار شويد بيدار. اى احزاب و امم هشيار گرديد هشيار. بنيان  ”
گذريد، تا ب كه سبب درندگيست بنزاع و جدال را براندازيد. از تقليد و تعّص 

حقيقت پى بريد و انوار وحدت عالم انسانى مانند آفتاب ظاهر و عيان  به
حاد كامل بين اجناس و اديان و گردد. علم صلح عمومى بلند شود. الفت و اتّ 

اوطان حاصل گردد. عالم انسانى آسايش جويد و صورت و مثال الهى يابد. 
آنچه شايد و بايد  گر بهچقدر انسان عزيز و شريف است ا ”٧٧“اينست پيام من.

  ٧٨“قيام نمايد.
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  پارسيان اى از ابوالفضائل به نامه
پارسيان است. ابوالفضائل از  هاى ابوالفضائل به اى از نامه زير گزيده ۀنمون

عربى و فارسى است.  علماى بزرگ اسالم و صاحب آثار مهم علمى و ادبى به
 آئين بهائى گرويد و كتاب اين دانشمند بلند پايه پس از كاوش و كوشش بسيار به

پارسى  زير كه به ۀيادگار نهاد. نمون هائى پرارزش در اثبات اين آئين از خود به
  سره نگاشته شده شاهدى است گويا بر مهارت و مالحت گفتارش:

خودى خود زنده و پاينده  يزدان را سزاوار كه به نام يزدان مهربان. ستايش پاك به
پديدار شده و هر نيستى از هستى او نمودار گشته.  بوده. هر نابودى از بود او

بخِش  پارسى گويد و آئينْ  ۀآشكار...زباِن آسمانى تران اى پارسيان...دادرْس 
ديرين، سروِد نوآئين خواند. جشن بهروزى است و هنگام فيروزى. پيراهن 

آسمانى گيريد و  ۀنو در بر كنيد. از دست يزدانى باد ۀكهنه را بركنيد و جام
نو خواهد و جشن نو را آرايش نو شايد.  دگانى جاودانى يابيد...روِز نو، روانِ زن

نو  ۀبنگريد كه جهان تازگى يافته است و گيتى آئين نو گرفته. زبان روزگار، تران
زيور نو آرايد. كيخسرو دادگر،  سرايد و دست پروردگار، اندام هستى را به
آسمانى نواخته...بامداد يزدان از  ۀدرفش كيانى افراخته و باربد يزدانى، زمزم

ها  ها بردند و اندوه اميد اين روز پيروز خوارى رفته به ايران دميده. نياكانِ  ۀكران
ها كشيدند...باشد كه چون مژده خدائى فرا رسد بهروز شوند و  خوردند. و ستم

 ديرين را ۀچون روز جهانسوز درآيد بر جهانيان پيروز گردند، داوِر دادگر...مژد
انباز  خداى بى هوش آئيد...روى نياز به در روزگار شما آشكار ساخت...به

نمائيد و او را همى ستائيد و بسرائيد: پاك پروردگارا مهربانا دادرسا يزدانا... 
 تاريكى را از ها دل دربند. تو مهر ها به ياد تو خورسند است و جان ها به دل

ها را از بند  دانش آراسته دار و روانزيور  ها را به فرما و جان نادانى پيراسته
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زمين و آسمان. زبان  ۀاختران و فرماند بخشِ  گمراهى رهائى بخش. توئى فروغ
ياد تو گوياست و دل از خواست تو جويا. بجز تو پناه از كه جوئيم و  به

بهره مساز، رو بسوى  رستگارى از كه خواهيم. در اين بامداد روشن...ما را بى
افزايش از بخشش تو خواهيم...توئى جهاندار دانا و توئى دستگير تو داريم، 

  توانا.
بهره مسازيد و  پيغمبران يكسره هويدا گشته، خود را بى ۀاى ياران پارسى مژد

ابر بخشش يزدانى در اين نوبهار سايه گسترده، خود را در تاب آتش نادانى 
ر مهر نبارد و همواره دست نيايد...پيوسته اب مگدازيد. بار ديگر اين بخشش به

هاى آسمانى  ها كه در نامه نشان ۀزندگى جاويد نيارد. هم ۀاميد ميو ۀشاخ
يزدانى پرآوازه. گيتى  نگاشته بودند آشكار شد...روِز تازه است و جهان از فرّ 
گوى و دست يزدانى  جوانى گرفته و جهان آراسته گشته...رامشگر بهشتى ترانه

اميد  ۀپايان آيد و در بسته گردد و رشت بادا روز...بههوش آئيد، م باده بخش...به
  گسسته شود.

ياد آريد كه...آئين تازى فزون از هزار  اى ياران پارسى، اين گفتار آسمانى به
سال چيرگى نيابد و خورشيد يزدانى بيش از هزار و دويست و اند سال پنهان 

خشد و ابر بخشش بر انجام رسد اختر ايرانيان بدر نماند. چون...اين هزاره به
ها فرا رسيد و بامداد ايزدى بدميد و آن  خاورسو ببارد...اكنون اين مژده

خورشيد روشن آشكار گرديد. در پيشگاه يزدانى سپس براى شما بهانه نماند. 
داور دادگر پس از گذشتن روز، پوزش نپذيرد. تا اين خورشيِد روشن تابنده 

ام نرفته تازگى يابيد. چون گلبن بشكفيد و انج است برخيزيد...تا بهار ايزدى به
  ٧٩پروردگار بسرائيد. پيمانِ  چون هزار بر شاخسارِ 

 ۀتازى. بند ۱۳۱۵م سنه محرّ  ۲۸پارسى،  ۱۲۶۶در روز هيجده بهمن ماه سنه 
 يزدانى ابوالفضل گلپايگانى.



 

٢  

  
  هاى الهى يكى است حقيقت آئين

 ۀها و گفتار گوناگون عرص نام اند و به ظاهر متفاوت آسمانى، اگر چه بههاى  آئين
بخش آنان يكى  ا حقيقت كالم و پيام آراماند، امّ  فروغ ايزدى آراسته گيتى به

 است. پيمبران، مهرهاى فروزان آسمان آئين پروردگارند. اگر چه اين نور
افق و نظرگاهى نوين گاهى و هر بهارى  بخشندگان الهى را هر بامدادى طلوع

  است، ولكن پرتو همان پرتو پيشين است و نوربخشنده همان آفتاب ديرين.
ميان پيمبران جدائى ننهيم، چون خواست همه يكى است و راز همگى 

  حضرت بهاءاهلل  ١يكسان. جدائى و برترى ميان ايشان روا نه.

  قرآن مجيد  ٢امر و آئين ما يكى است.
  قرآن مجيد  ٣نوح داد. شما داده كه به ه[خداوند] همان دينى را ب 
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ى شما هستم. پس بر حذر ت است و يك آئين، و من خالق و مربّ اين يك امّ 
آنچه نزد  ا مردمان امر و آئينشان را تقسيم كردند و هر گروهى بهباشيد. امّ 

  قرآن مجيد  ٤اوست راضى و شادمان است.
 بينند كه جميع مىرى اختالفشان بر سر اسم است. اگر اسم را از ميان بردا

  حضرت عبدالبهاء  ٥مقصدشان مقصد واحد بوده.
فروزان  و تابان آفريدگار ۀدر روزگاران پيشينيان، برگزيدگان بسيار از آسمان اراد

مسيح، و  بودا، زرتشت، موسى، اين برگزيدگان، ابراهيم، نوح، ۀگشتند. از جمل
 پيام آئين و مرام يكى بود ويزدان را رسم و  محمد بودند. اين فرستادگان پاك

  گفتند. جستند و از يك آفريننده سخن مى يكى. همه از يك بخشاينده مدد مى
ظهور مكرر راهنمايان الهى بكار  ۀآثار آئين بهائى، تشبيهاتى چند در بار در

 برگشت شكوفه جهان، به ۀرفته. گاهى تكرار حقيقت اين برگزيدگان، در عرص
 ها، شكل جلوه بوستان، دامان در را زيبا هاى شده. گلآفرينش تشبيه  هاى گلزار
ا در هر ديار كه برويند، و در هر هاى گوناگون است. امّ  ها، و طرح ها، رنگ

هر نام كه شهره شوند، آنها را سرشت يكسان  گلشن كه چهره گشايند، و به
احسان و حكمت يزدان. همه از يك آفتاب  است، و حقيقت و هويت، نمودارِ 

  ورند و از بخشش يك آفريدگار برخوردار. بهره
تجلّيات نور در آئينه  گاهى ديگر، تكرار حقيقت پيمبران يزدان در اين جهان، به

هاى گوناگون در برابر خورشيد  ها و شكل طرح تشبيه گشته. اگر چند آينه را به
معين است. و اگر چه اين  نهيم، هر يك را از پرتو فروزان آن، سهمى و نصيبى

  ورند و از يك فروغ برخوردار. ا همه از يك نور بهرهما متفاوتند، امّ  ۀها بديد نهآئي
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ما متفاوتند، ولى آنها را پيام و مرام و مقصد و  ۀفرستادگان الهى نيز اگر چه بديد
ها بشر را بخداپرستى و راستى و دانائى دعوت  آرمان يكى است. همه كيش

هستى روح است نه پيكر، و  آدمى را حقيقِت اند كه  ها گواه اند. همه آئين نموده
سيرت  هدف از زيستن پاكى و آزادگى است نه آز و آلودگى. آراستگى به

انسانى است و بهره بردن از احسان و بخشش يزدانى، نه مقام جستن و خود 
  دامگاه هستى دل بستن. آراستن و به

بشر از گفتار و آثار  ا و آرمان، رستگارى بشر است. و تاآوران را غايت تمنّ  پيام
الهى آگاهى نيابد، و زندگانى آسمانى آنها  هاى حكمت و معرفِت  اين گنجينه

 حقيقى شادى ۀبختى پايدار و سرچشم را پيام و الهام يزدانى نداند، هرگز از نيك
  ها برخوردار نشود.

  هاى گوناگون رمز پيدايش آئين
ها  ها و كيش دايش آئيناگر گيتى را يزدان يكيست و كيش يكى، پس رمز پي ”

كه جهان و  ”بينيم  نگريم، مى بينا مى ء ديده آفرينش را به ۀوقتى عرص “ چه بوده؟
چرخ  ٦“آنچه در اوست هردم دگرگون گردد و در هر َنَفس تغيير و تبديل جويد.

انسانى در تكاپو و جنبش. هر بهارى  ۀروزگار پيوسته در سير و گردش است و قافل
است و هر دردى را  را خزانى است و هر آغازى را پايانى. هر گفتارى را زمانى

  درمانى:
اند تا بدرمان  پيمبران چون پزشكانند كه بپرورش گيتى و كسان آن پرداخته

يگانگى بيمارى بيگانگى را چاره نمايند. در كردار و رفتار پزشك جاى گفتار 
را كه او بر چگونگى كالبد و بيماريهاى آن آگاه است و هرگز مرغ بينش نه زي

مردمان زمين بفراز آسمان دانش او نرسد. پس اگر رفتار امروز پزشك را با 
گذشته يكسان نبينيد جاى گفتار نه چه كه هر روز بيمار را روش جداگانه 
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تابان دانش خورشيد  سزاوار و همچنين پيمبران يزدان هرگاه كه جهان را به
هر چه سزاوار آن روز بود مردم را بسوى خداوند يكتا  درخشان نمودند به

 ۀخواندند و آنها را از تيرگى نادانى بروشنائى دانائى راه نمودند. پس بايد ديد
مردم دانا بر راز درون ايشان نگران باشد چه كه همگى را خواست يكى بوده 

  حضرت بهاءاهلل  ٧ندگان است.و آن راهنمائى گمگشتگان و آسودگى درما

ه پيامبرانى پيش از تو فرستاديم...براى هر عصر و زمانى كتابى است. البتّ 
خداوند هر چه را [هر حكمى يا قانونى را] بخواهد تغيير دهد يا تأييد كند. 

  قرآن مجيد  ٨ها نزد اوست. كتاب ۀسرچشم
جاودانى، يعنى اى مردم، بزودى زمانى خواهد رسيد كه ساغر آب حيات 

  امير مؤمنان  ٩اسالم، واژگون شود و ديگر چيزى از آن باقى نماند.
كند.  مى درمان دانائى به و بيند مى را درد است. دانا پزشك دست در جهان رگ
امروز  از سخن و باشيد نگران را امروز ديگر. درمان را فردا و را درمانى امروز

  حضرت بهاءاهلل  ١٠رانيد...
  قرآن مجيد  ١١ى است.وضع خاّص هر روزى را 

 تربيت به آسمانى معلّمى زمانى، و عصر هر در مهربان، يزدان كه است اين
نياز و ميزان فهم و  گمارد تا كودكان دبستان عرفان و ايمان را بنا به مردمان مى

آگاهى آنها، در دامان دانش و بخشش الهى، پرورش بخشد. كودك خردسال، 
  و طفل دبستان، درك حقائق كيهان ننمايد:فهم مبانى حكمت نتواند، 

بگو اى مردمان، سخن باندازه گفته ميشود تا نورسيدگان بمانند و نورستگان 
برسند. شير باندازه بايد داد تا كودكان جهان بجهان بزرگى درآيند و در بارگاه 

  حضرت بهاءاهلل  ١٢يگانگى جاى گزينند.
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  قرآن مجيد  ١٣.كنيم ينى نازل نمىهر چيزى نزد ماست و از آن جز سهم مع ۀگنجين
ل شنيدن آنها را من سخنان بسيار دارم كه بشما بگويم. سخنانى كه حال تحمّ 

جميع حقائق  آيد، شما را به مى “روح راستى”ا روزيكه او يعنى نداريد. امّ 
  حضرت مسيح  ١٤هدايت خواهد نمود.

 دستورها است. و بهل و تكامل زندگى بشر، مستلزم تغيير برخى از احكام و تحوّ 
اند. واّال  بگاه دگرگون ساخته جهت پيمبران يزدان، فرمان پيشينيان را گاه اين

حقيقت و منشأ پيام و مرام آنها يكى است. همه از يك آفريننده پديد آيند و از 
  يك بخشاينده مدد جويند.

...از نزد او و احكام مختلف شده و لكن كلّ  عصر، اوامر مقتضيات به نظر
  حضرت بهاءاهلل  ١٥نازل شده.

  انكار پيامبران يزدان
ها  نشانه به هاى يزدان را نشناخته، آهنگى كيش مردمان يگانگى و هم كه افسوس

و نمودارهاى ناپايدار دل بندند، و از تخيالت خام خويش، خدايانى فريبنده و 
انكار بر ديده نهند و پرچم  ۀپرستش و نيايش آنان پردازند. پرد دلپذير آفريده، به

يك از  آگاهى، هيچ و آزادى پرتو طلوع منتظران چنانكه برافرازند. نفاق
آسانى نشناختند، و سالها و گاهى قرنها بسر آمد، تا براه  فرستادگان الهى را به

  راستى راه يافتند و روح و روان بنور دانائى و رستگارى آراستند.
 به آنكه مگر نرسد آنها به پروردگار جانب از تازه تذكرى و امرى هيچگاه

  قرآن مجيد  ١٦تمسخرش پردازند.



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ٦٤
 

 

اى [دليلى] از آيات پروردگار آشكار نشد، مگر اينكه از آن روى  هيچگاه آيه
  قرآن مجيد  ١٧گردان شدند.

    ١٨تمسخرش پردازند. به آنكه مگر نيايد پيامبرى را آنان مردمان! بر واى اى
  قرآن مجيد  

دشت و صحرا كردند...سرور كل خاتم  ۀ[مسيح] را سرگشتحضرت روح ”
نهايت  رسل را لب و دندان شكستند و شاه شهيدان [امام حسين] را به

ت بيختند. مظلوميت خون مطهر ريختند و بر اهل بيت رسالت خاك مذمّ 
حضرت امير را زخم شمشير روا داشتند و هفتاد سال در مجالس...و منابر 

اند و  انيان را آئين ديرين چنين است كه دشمن راستىجه” ١٩“لعن...نمودند.
  حضرت عبدالبهاء  ٢٠“پرستى. بدخواه حق

ا تمنّ  و دعا هاى دست پسين، پيمبر هنگام پيدايش شگفت اينجاست كه مردمان تا
داشتند كه اى خداى پرعطا موعود و راهنماى آسمانى ما را نمودار كن،  بلند مى

 ا همينو از گفتارش رسم رستگارى آموزيم. امّ  تا از نورش ديده و دل برافروزيم
 آراست، منتظراِن  سخن مى داشت و زبان به خدا نقاب از چهره بر مى ۀكه فرستاد

خاستند كه ترا با  برمى انكار به گداختند و مى خشم و دشمنى آتش ناگهان به ،ناآگاه
سحِر برگزيدگان يزدان قرابت و شباهتى نيست. گر چه گفتارت شيرين است و 

بارگاه الهى راهى نيست. پيامبر خدا در ناصره يا مّكه پرورده  ا ترا بهمبين، امّ 
ما نيست، در افالك است نه  ۀاى، در عالم آلود شود. زادگاه چنين برگزيده نمى
  خاك. ۀتود

 موعود ما بر فراز ابرها نشيند، و از دامان سپهر چون فرشتگان آسمانى، با فرّ 
نوائى بلند و پيكرى زيبنده و برومند، و در غايت شكوه و يزدانى، و با صيحه و 
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مأواى خاكيان نهد. مهدى ما را سيمائى پرتابش و درخشش  حشمت، پاى به
جمال پرفروغش نيست. خونريز  است، و ديدگان كسى را ياراى نگريستن به

انگيز، شررخيز است و شورانگيز. شهرياران قلمرو قدرت و شوكت،  است و فتنه
طلب،  اران جاهگاهش آرزوى بندگى و سرافكندگى كنند، و سركشان و جبّ در بار

اى نجويند.  در برابر شكوه و سطوت و صولتش، جز تسليم و تكريم چاره
  مردمان:

مهدئى خواهند كه با سهم و سنان و شمشيرى بران سيلى از خون بيچارگان 
.منتظر چنين جارى و سارى سازد...آفت جانها گردد. بنيان انسان براندازد..

  حضرت عبدالبهاء  ٢١موعودند.
و  كنند. آرزو اى دهنده نجات چنين و خواهند پيمبرى چنين روزگار مردم

 خبران، ارمغانى را كه پس از روزگارى دراز، به گيران و بى سرانجام، اين نكته
ستانند، با افتخار و  ا و راز و نياز و استغاثه و زارى، از بارگاه الهى مىدعا و تمنّ 

سپارند. آرى اين اختران آسمان حكمت  سربلندى بسيار، بدست طوفان بال مى
نصيبى نه. همواره  و دانائى را هرگز جز اذيت و آزار پاداشى نبود و جز رنج و بال

بان. گاهى بفراز ى و تمسخر متعّص هدف نكوهش ناسپاسان بودند و مورد تعدّ 
ان ظلم گذراندند، و دار رفتند، و وقتى زينت صليب شدند. زمانى در زند

روزگارى اسير زنجير گشتند. و پس از سير سالها و گذشت زمانها، منكرين راه 
ندامت برخاستند كه اين چه غفلت  كم از پرتو الهى آگاهى يافتند و به راستى كم

بود و اين چه نادانى كه نور خدا را خاموشى خواستيم و بامداد روشنش را 
آسمانى را پذيرفتند و پرستيدند. بناها  ۀاين، برگزيدتاريكى آرزو كرديم. پس از 



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ٦٦
 

 

ها سرودند و در  نامش آراستند. در نعتش ترانه يادش ساختند و معبدها به به
  ديگر فرا رسيد. ها پرداختند، تا زمان ظهور پيمبر بزرِگ  وصفش سخن

آنچه از سرگذشت پيمبران براى تو نقل كنيم از اين روست كه...مؤمنان را پند 
  قرآن مجيد  ٢٢ذّكرى باشد.و ت

آينده است، ببينيد و آگاه شويد، شايد پس  ۀبگو اى داراى چشم، گذشته آين
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣از آگاهى، دوست را بشناسيد و نرنجانيد.

  قرآن مجيد  ٢٤عبرت است. ۀداستان آنها براى خردمندان ماي

 دريغا كه سرنوشت پيمبران پيشين، در عصر ما هم آئينه
عبرت نشد، چنانكه  ء

ها  نشينش خرده هاى شيرين و دل جديد خدا را نيز نپذيرفتند. بر گفته ۀفرستاد
گرفتند و از درياى دانش و حكمت بيكرانش روگردان شدند. و سرانجام او را 
آويخته، هدف صدها تير نمودند. اين است روش و منش مردمان و اين است 

  ستارگان تابان راه راستى و آگاهى.آوران الهى و  افزاى پيام داستان غم

  بهاءاهللهائى از آثار حضرت  نمونه
هميشه فرمانهاى يزدانى مردم را براه دوستى و مهربانى خوانده، ولى مردمان 

خود پرداخته  پندار و بهاند  برخى از آن را پيروى نموده و برخى را بكنار نهاده
ست كه راز گفتارهاى يزدانى پنهان . از اينرواند بهره مانده از گفتار پروردگار بى

بيننده در  ۀديد مانده و از گوش هوش مردم دور شده. اگر دانايان زمين به
آفرين بنگرند و بهوش و دانش انديشه نمايند، ناچار بنهان آن  گفتارهاى جهان
  ٢٥هاى پريشان ديگران بگذرند. پى برده، از گفته

ر است و بقدر و اندازه افاضه هر زمان و عصر را رزقى معلوم و نعمتى مقدّ ”
 ۀگنجين[ ٢٦“شود. و ان من شيئ اّال عندنا خزائنه و ما ننزله اّال بقدر معلوم. مى
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معنى همان ”] كنيم از آن مگر بقدر معين. هر چيزى نزد ماست و آشكار نمى
است كه بود، لفظ تغيير نموده. رسم همان است، ولكن اسم تبديل شده. و 

مقتضيات  نظر به” ٢٧“تغيير عالم و اقتضاى وقت ظاهر. اين تغيير و تبديل از
عصر، اوامر و احكام مختلف شده ولكن كل...از نزد او نازل شده...اصنام 

  ٢٨“ك نمائيد.فاق تمسّ حاد و اتّ اتّ  اوهام و اختالف را بشكنيد و به

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
اگر سوء  ” ٢٩“است.اساس اديان الهى يكى است و آن فضائل انسانى  ”

اند و  نمائيد كه جميع حامى صلح تفاهم بين اديان از ميان برود مالحظه مى
يكى است و آن حقيقت  ج وحدت عالم انسانى. زيرا اساس كلّ مروّ 

دين بايد ” ٣١“حد شوند.بايد اديان يك دين گردند. مذاهب متّ  ” ٣٠“است.
ك ماند، افسرده گردد و تحرّ ك باشد و روز بروز نشو و نما نمايد. اگر غير ممتحرّ 

اديان بخواهيم عالم انسان را  ۀاگر بموجب تقاليد حاضر ” ٣٢“پژمرده شود.
  ٣٣“نظم و ترتيب دهيم و سعادت عالم انسانى را تأسيس نمائيم ممكن نه.

هر جوانى پير و هر نهالى درخت  اند. و تبديلجميع موجودات در تحت تغيير 
گردد. اديان عالم نيز هر يك در هر  مىاى متالشى  شود و هر كهنه كهن مى

 ثمر مانده هاى كهن گشته و بى عصرى سبب ترقى بود. ولى حال مانند درخت
مى حاصل نمايند ها باز شكوفه و خرّ  اند. ملل موجوده متوقعند كه اين درخت

  و اين محالست...
اخالق دارد...و  دو قسم منقسم است قسمى اصل است و تعلق به هر دينى به

تغيير ندارد حقيقت است. حقيقت تغيير و تبديل ندارد. و  يكى است. ابدًاآن 
اقتضاى آن  زمانى به هر معامالت دارد. اين در تعلق به فرع است و قسمى ديگر



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ٦٨
 

 

در زمان حضرت موسى اساس و اصل دين الهى كه تعلق  زمان تغيير يابد. مثالً 
قسم ثانى اختالف اخالق داشت، در زمان مسيح تغيير نيافت ولى در  به

شد.  حاصل شد. زيرا در زمان موسى براى مبلغ جزئى سرقت دست بريده مى
كردند.  كرد چشمش را كور مى حكم تورات هر كس چشمى را كور مى به

اقتضاى زمان موسى بود.  شكستند. اين به شكست دندانش را مى دندانى مى
ين طالق از كثرت چن ا در زمان مسيح مقتضى نبود، مسيح نسخ فرمود. همامّ 

اى رسيد كه حضرت مسيح منع فرمود... اختالف در اين قسم  درجه وقوع به
ا اساس دين الهى معامالت است. امّ  فرع است، اهميتى ندارد و متعلّق به

 ٣٤يكى است. لهذا حضرت بهاءاهلل همان اساس را تجديد فرمود.



 

  

٣  

  
  تحرى حقيقت

ى حقيقت يعنى جويا ى يعنى جستن، درست جستن، و طلب نمودن. َتَحرّ َتَحرّ 
و خواستار راه راستى شدن و در پى آن گام برداشتن. از هر بندى آزاد بودن و 

انكار و اقرار، هردو بركنار بودن و  چيز نگريستن. از ميل به بحريت تمام در هر
  ١بان را معيار راستى نشمردن.گفتار و رفتار متعّص 

ر زندگانى خويش است و بايد حقيقت را خود جويد، نه هر انسانى مدير و مدبّ 
كيشان  هم آنكه ناآگاهانه نام و مرام نياكان برگزيند و از روش و مسلك همگنان و

اگر از تعاليم پيامبر جديد، مردم روزگار، همين يك پيام را  كند.پيروى 
گرفت. زيرا اجراى اين منشور و  بهشت برين مى ۀپذيرفتند، روى زمين، جلو  مى

  مشكالت انسانى است. ۀو رفع هم دستور آسمانى، موجب حلّ 
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بايد هر نفسى امروز در آنچه ظاهر شده تفّكر كند و بعقل و درايت خود ”
بچشم خود در امراهلل نظر كن و بگوش خود نغماتش را  ” ٢“مايد.ص نتفحّ 

بصيرت نظر  ۀديد چشم بگشائيد و به ” ٣“حق بشناس. ادراك نما و حق را به
  حضرت بهاءاهلل  ٤“ر كنيد شايد از انوار آفتاب بيان محروم نمانيد.نمائيد و تفكّ 

در هر ” ٥“ى حقيقت است.ل چيزى كه از براى انسان الزم است تحرّ اوّ  ”
منازعه و مخاصمه  ى حقيقت كنيد نه اصرار در رأى، زيرا...منجر بهمسئله تحرّ 

ى حقيقت هميشه در امور منصف باشيد. تحرّ  ”٦“گردد و حقيقت مستور ماند.
  حضرت عبدالبهاء  ٧“نمائيد.

 ها و شنيده اگر انسان با ذهنى باز و روحى آزاد و خاطرى پاك و پيراسته از گفته
ت و كمال همّ  هر چيز بنگرد و به عدل و انصاف، به وجدانى آراسته بهها، و 

م قدم ننهد، هر مشكلى مجاهدت در پى حقيقت پويد، و در وادى تقليد و توهّ 
در نظرش سهل آيد و هر نامالئمى در ديدگانش چون درسى از حكمت و 

  معرفت جلوه كند.
ين آن را پيروى كنند. ها را شنيده، نيكوتر بندگانى كه گفته پس مژده ده به

  قرآن مجيد  ٨پروردگار چنين كسان را راهنماست، و ايشان از خردمندانند.

  آزادى عقيده و وجدان
پروردگار مهربان همواره مردمان را دعوت فرموده تا از روى ميل و رغبت و 
بكمال آزادى راه حقيقت جويند. اجبار و تحميل ايمان و افكار، هرگز با 

سازگار نبوده و نيست. در قرآن مجيد آيات بسيار در اين باره حكمت يزدان 
  نازل شده:
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  قرآن مجيد  ٩در دين اجبارى نيست.
  قرآن مجيد  ١٠اى جز ابالغ پيام پروردگار دارند؟ آيا پيامبران وظيفه

پرستم. آنچه هم من  پرستيد من نمى بگو اى منکرين راستى، آنچه شما مى
دين خود را داشته باشيد، من هم دين خود پرستيد...شما  پرستم شما نمى مى
  قرآن مجيد  ١١را.

  قرآن مجيد  ١٢شدند. مردمان مؤمن مى ۀيزدان بود، هم ۀاگر اراد
تو تنها تذّكر دادن است. تو مدير و فرمانرواى آنها  ۀپس پند و تذّكر ده. وظيف

  قرآن مجيد  ١٣نيستى.
  أكيد شده:آزادى عقيده و وجدان در آثار آسمانى بهائى نيز تأييد و ت

يا اهل بها...آنچه را دارائيد بنمائيد، اگر مقبول افتاد، مطلوب حاصل، واّال 
  حضرت بهاءاهلل  ١٤ض باطل.تعرّ 

جهالت نسبت داد كه تو ندانى و من دانم.  نبايد نفوس را توهين نمود و به
  حضرت عبدالبهاء  ١٥جميع نفوس بنظر احترام نظر كرد. بلكه بايد به

  نياكانتبعيت و تقليد از 
آفرين، بر تقليد و تصادف استوار  دين و آئين جهان مردم جهان به ۀايمان عامّ 

كالم كليم خو  اسالم گروند. اگر به گشته. اگر فرزندان، نياى مسلمان دارند، به
گفتار بودا يا زردشت پرورش يابند، همدين  آئين كليم پيوندند. اگر به گيرند، به

كيش و  مسلك و مرام مسيحيان بار آيند، هم گر بهبودائيان يا زردشتيان شوند. ا
آئين مسيحيان گردند. و آنچنان كه نام نياكان نيك نهاد را بارث برند، كيش  هم

و آئين پدران خويش را بدون كمترين كاوش و كوشش، بر ديده نهند و راه 
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اين گمان كه انديشه و ايمان موروثى است و  راستى و رستگارى انگارند. به
دين  نياكان نامدار آنهاست. و هر كس به يكتاى حقيقت، تنها از آِن گوهر 

ديگران پيوندد، و مسلكى جز مسلك نياكان و آئينى جز آئين مبين آنان خواهد، 
  مقدار. راه است و بى كار، بى گمراه است و تبه

گويند  شود، آنچه خداوند نازل فرموده اطاعت كنيد، مى آنها گفته مى وقتى به
  قرآن مجيد  ١٦پدرانمان را دنبال خواهيم كرد.ما روش 

كنند و ما هم از آنها پيروى  گويند ما ديديم پدران ما از دينى پيروى مى مى
ى اگر من آئينى بياورم كه از آنچه داريد راهنماى بهترى حتّ  !كرديم. بگو: چه

  قرآن مجيد  ١٧باشد؟

  حضرت بهاءاهلل  ١٨دانا و بينا چون كيميا نايابست.

هاى پاك جهاندار،  آوران پروردگار، و جدائى و نفاق بين دين پيام رِ رد و انكا
مايه ناشى شده. پيروان كيش پيشين، در دوران  ر خام و بىپيوسته از اين تصوّ 

آنان جاودان است، تا پايان  ۀپيدايش كيش پسين، يقين كنند كه آئين و انديش
اى  آن نقطه اى بر برگزيده زمان پايدار ماند و تا فرجام روزگار رستگار كند، و هر

اى بكاهد، او را از احسان آفريننده و بخشش بخشاينده،  بيفزايد يا از آن نكته
  اى نيست. بهره

ملّت نصارٰى چون از مظهر امر الهى روى برتافتند و پيشوايان و ُرهبان خود را 
  قرآن مجيد  ١٩مشركين داخل گشتند. ۀمطيع شدند لذا در زمر

فاق حاصل نگردد...آسايش و راحت حاد و اتّ زائل نشود، اتّ تا اين تقاليد ”
عالم انسانى جلوه ننمايد. پس حقيقت اديان الهى دوباره بايد تجديد 
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اختالف در تقاليد است و چون تقاليد مختلف است، لهذا سبب ” ٢٠“گردد.
  حضرت عبدالبهاء  ٢١“اختالف و جدال گردد.

  نقش پيشوايان
آوران آسمانى، گواه بر آن  افزاى پيام سرنوشت غمهاى الهى، و  داستان آئين

 است كه پيشوايان، پيوسته پيشرو انكار، و منشأ رد و اذيت و آزار، نسبت به
اند. جمال پرجالل عيسى را، علما و رؤساى يهود باز  برگزيدگان پروردگار بوده

 هىظلم و زجر و شكنجه پرداختند. اما ما نشناختند، و بجاى ايمان و اذعان به
 بهره و برى بودند، گيران و رنگرزانى چند، كه از دانش ظاهربينان و رياكاران بى

مظهر خدا چنان  آن در راستى را جز نيت پاك سهمى نداشتند، پرتو متاع روزگار از و
  جمالش بسوختند. ۀوار گرد شعل تابناك و فروزان يافتند، كه پروانه

َبى ونامدار عرب چون عبداهلل ادى را، علماى خورشيد پرتابش و درخشش محمّ 
مخالفت و دشمنى  و ابوعامر راهب و كعب بن اشرف، ناديده انگاشتند، و به

برخاستند. اما بالل و ابوذر كه از دانش رياكاران و متظاهران وارسته و آزاد 
زيور عدالت و پاكى نيت، مزين و آراسته، در سپهر ايمان، اخترانى  بودند، و به

  ان گشتند.تابنده و نورافش
راه راستى و آگاهى،  پيوسته چنين بوده. اول منكر برگزيدكان الهى، و اول سدّ 

سبب عدم اطمينان  آنها انبوه مردم مقلّد، كه به پس در و اند، بوده دينى پيشوايان
كف پيشوايان  به خويش را آسمانى سرمدى و سرنوشت عنان آزادى و زمام خود، به

  .سپرند دنياپرست و خودستا مى
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  هاى وهم و گمان پرده
شكست و ناكامى در هر امرى غفلت و ناآگاهى است، از جستجو دست  ۀريش

كشيدن است و از پرتو دانائى و بينائى روى برتافتن. هرگاه نيروهاى كاوش و 
 ۀو گمان عرص ر و ظنّ م و تصوّ جستجو دست از كار بركشند، لشگريان توهّ 

تمام آزادى و  تطاول و طغيان زنند. و به وجدان را خالى و عريان يافته، دست به
و  انصاف بناى غنيمت برند. حقيقت به قدرت هر چه هست از عقل و حكمت و

 كج را راست بسازند. اعتساف و ظلم هاى كلبه و كوبند درهم عدالت
  ظلم را عدالت شمرند. چنين مردمانى: و انگارند

  قرآن مجيد  ٢٢اند. دروغ متّكى از چيزى جز گمان پيروى نكنند. تنها به

را  وجه جاى حّق  بيشترشان از چيزى جز گمان پيروى نكنند. اّما گمان بهچ
  قرآن مجيد  ٢٣نگيرد.

اى است  لشگريان نفس و هوٰى و پرستندگان وهم و گمان را چنان قدرت و سلطه
  گناهان را در نظر معقول و مقبول جلوه دهند. ٰى قتل بىكه حتّ 

  مضمون گفتار:
روند و خويش را هم از  مسجد مى كشند، به ا را مىفرزندان رسول خد

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤شمرند. نيكوكاران مى

پرستى، پرستش خيالى است كه كسوت حقيقت پوشد و نقاب  بت پرخطرترينْ 
عدالت بر چهره افكند. برخى بر هواى نفسانى و خيال شيطانى خويش نام علم 

  ستايش و پرستش آن پردازند: و دانش نهند و به
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آيا ديدى كسى را كه ميل وهواى نفس خويش را خداى خود نمود؟ خدا هم 
  قرآن مجيد  ٢٥علم او را باعث گمراهى او كرد و بر گوش و قلبش ُمهر نهاد.

[بندگان] اوهامند. نبينند و ندانند و در عالم عقل و فكر خويش  ۀدبَ مردم عَ 
  حضرت عبدالبهاء  ٢٦ر را بپرستند.رى نمايند و آن تصوّ تصوّ 

  اند: داشته برحذر همواره نفسانى تمايالت و ماتتوهّ  پرستش از را ما آسمانى، آثار
توّهمات اين و آن  اى دوستان قدر و مقام خود را بدانيد. زحمات خود را به”

ايد اكثرى از آن  بگو اى عباد آنچه از قبل اصغا نموده ”٢٧“ضايع منمائيد.
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨“مجعول و موهوم بوده.

  بيان: مضمون
گاه آيات پروردگار قادر و محبوب  هاى اوهام را رها كنيد. اين طلوع بگو بت

  حضرت بهاءاهلل   ٢٩شماست.
 ۀر و گمان مردمان را پيوسته از آئين يزدان باز داشته. پردتقليد و تصوّ  ۀپرد

 نازكى چشم را از ديدن جهان باز دارد. پس چشم معنوى چگونه از پس پرده
  ٣٠پرتو الهى يابد؟ ونفس و هوٰى راهى بههاى وهم و تقليد 

  مجادله
آز و رشك و ريا و خودپرستى و بدانديشى آلوده است، چگونه از  نهادى كه به

پرتو پروردگار روشنى يابد، و از باران بخشش بخشاينده تازگى جويد؟ روحى كه 
مقال  مجادله در گفتار و پيروزى در ق و تظاهر و نياز بهطلبى و تملّ  از غرور و جاه

يكتا را از  ۀهمتاى دانند بى سرشته است، چگونه تواند كه گوهر گرانبها و درّ 
  ها تميز دهد؟ گلپاره
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  قرآن مجيد  ٣١انسان در اكثر امور اهل جدل است.
  قرآن مجيد  ٣٢چون پيش تو آيند مجادله كنند.

مردم بيشتر است كه بيشتر از همه گفتگوى  ۀبروز رستاخيز گناه آن كس از هم
  حضرت محمد  ٣٣كرده باشد. بيهوده

  حضرت عبدالبهاء  ٣٤نفسى با نفسى مجادله ننمايد.
گويم. غافلترين عباد كسى است كه در قول مجادله  اى پسر خاك! براستى مى
اعمال خود را بيارائيد نه  ق جويد. بگو اى برادران بهنمايد و بر برادر خود تفوّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٥اقوال. به
  مضمون بيان:

عنف و اجبار. پروردگار بزرگ و حكيم چنين امر  گفتار است نه به بهتبليغ  ”
بيان نيك و اندرز  جنگ و جدال پردازيد. او را به فرموده. مبادا با كسى به

 حكيمانه متذّكر داريد. اگر آگاه شد مقصود حاصل واّال از او رو بگردانيد و به
با احدى مجادله مكنيد.  بان بنگريد. در امور دنياپاكان و مقرّ  سوى قدس، مقرّ 
 هاى بندگان چيزى نخواسته. به اهلش داده و از آن جز دل دنيا را ايزد دانا به

دست  ر كنيد. چنين از نزد حكيم دانا بهها را مسخّ  لشگرهاى وحى و بيان دل
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧“مبادا با كسى مجادله كنيد.    ” ٣٦“بها بر لوح قضا رقم رفت.

كرده،  خو دوروئى و تزوير و نيرنگ و انصافى بى و بيدادگرى اهريمن به كه وجدانى
 درستى از نادرستى، روش و منش ديرين رها كند، و هم چگونه در هنگام تميزِ 

  داد و عدالت گردد؟ ۀنشين فرشت
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨آن. انسانيت انصاف است و جميع امور منوط به اّولِ 



 ٧٧ : تحّرى حقيقت۳ فصل 

 

  از دل بسوى ديده شد صد حجاب  چون غرض آمد هنر پوشيده شد
 ٣٩“بصِر اهل غرض جز بدى نبيند و گوش اهل هوٰى بغير از ذمائم نشنود. ”
متابعت هوٰى صد هزار حجاب از دل بر ديده افكند و بصر و بصيرت هر دو ”

  حضرت عبدالبهاء  ٤٠“نابينا گردد.
ها پاك و  تجلّى پرتو يزدان است، بايد از پليدى ۀخدا و آئين ۀپس دل را كه خان

مبّرا نمود تا سزاوار روشنى آفريننده شود. زيرا نور الهى و گوهر يكتاى آگاهى، در 
  نجويد. و مستقرّ  دلهاى ناپاك و آلوده هرگز مقرّ 



 

 



 

٤  

  
  شرائط شناختن حقيقت

آئين پاك پروردگار چون يافتن و شناختن گوهر يكتاست در بين يافتن و شناختن 
و گهر بايد در ابتدا با  بها. طالب درّ  خوشرنگ و بى ۀهاى فريبند پاره سنگ

كوشش و صبر هر چه فزونتر، هنر گوهرشناسى را بياموزد. واّال طال را از مطالّ و 
پايان، جز  د، و بهها تميز نتوان پاره صدف را از خزف و گوهر پربها را از سنگ

ل بايد و سعى و ضرر و زيان حاصلى نبرد. در كشف حقيقت، تفّكر و تأمّ 
  كوشش شايد.

سير سالكان از مسكن  ”بينيم  شرائط شناختن گوهر گرانقدر هدايت چيست؟ به
  بر چه منوال است. “وطن الهى خاكى به
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  وادى طلب
  نخستين شرط كشف حقيقت تشنه و طالب بودن است.

تى بايد تا در طلبش كوشيم و جهدى بايد تا همّ ” ١“وادى طلب است.ْل اوّ  ”
 ٢“از شهد وصلش نوشيم. اگر از اين جام نوش كنيم عالمى فراموش كنيم.

طلب  سالك در اين سفر...از هر وجهى طلِب جمال دوست كند و در هر ديارْ ”
ر يار نمايد. با هر جمعى مجتمع شود و با هر سرى همسرى نمايد كه شايد د

هيچ  ”٣“محبوب بيند و يا از صورتى جمال محبوب مشاهده كند. سرى سرّ 
تا چون  ” ٤“نكند. بندى ايشان [سالكان] را منع ننمايد و هيچ پندى سدّ 

يعقوب از چشم ظاهرى نگذرى چشم باطن نگشائى. و تا بنار عشق نيفروزى 
اشد مركب اين وادى [عشق] درد است و اگر درد نب ”٥“بيار شوق نياميزى.

هرگز اين سفر تمام نشود. و عاشق در اين رتبه جز معشوق خيالى ندارد و جز 
 هر در محبوب پناهى نجويد. و در هر آن صد جان رايگان در ره جانان دهد. و

  حضرت بهاءاهلل  ٦“.در پاى دوست اندازد سر هزار قدمى
  ٧بايد كوشيد و جوشيد و خروشيد تا صبح اميد بتابد و نور توحيد بدرخشد.

  حضرت عبدالبهاء  

  صفاى نيت
مقام و نام شهره گشتن، منجر  لباس علم و دانش آراستن، و به تنها خويش را به

آداب و  راه طلب، عشق به ۀپرستش راستى و آگاهى از پرتو الهى نگردد. توش به
سرشت و سيرت انسانى است. و براستى، در  مناقب آسمانى و آراستگى به

اى صفا و پاكى نيت، بر دريائى از دانش برترى دارد.  شناسائى حقيقت، قطره
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سرشتان منزل و جايگاهى نيست.  هاى پاكان و نيك زيرا نور الهى را جز در دل
خودپرست، اگر چه داناى دهر باشد و در علم و هنر شهير و نامور، درك راستى 

  خداپرستى نگرايد. نتواند، و به
پاك از خواهش و آاليش و دل پاكيزه  ۀنخستين گفتار كردگار اينست: با سين

از رنگهاى آفرينش پيش دانا و بينا و توانا بيائيد و آنچه سزاوار روز اوست 
پرده پديدار و آشكار. بجان پاك  بياريد. امروز روز ديدار است چه كه يزدان بى

را از  خود پرهيزكارى آب از بريد. پى است سزاوار آنچه به و برسيد شايد بشتابيد
  حضرت بهاءاهلل  ٨نياز را بيابيد. و كردارهاى ناشايسته پاك نمائيد تا راز روز بىآز 

رفتار نيك عامل شود. و جز  هر كس انتظار ديدار پروردگارش را دارد، به
  قرآن مجيد  ٩خداى واحد نپرستد.

ا خاك اراده و حكمت پروردگارش پرورش بخشد. امّ  سرزمين پاك گياهش را به
  قرآن مجيد  ١٠حاصلى نپرورد.ناپاك جز خاشاك 

    ١١مردم مؤمن و خوش رفتار را خداوند بخاطر ايمان پاكشان راهنماست.
  قرآن مجيد  

  قرآن مجيد  ١٢پروردگار متجاوزين و دروغگويان را رهبرى نكند.
...لطيف و هاى نفس شيطانى سوخته شود تا روحْ  نار عشق حجاب بايد به ”

يگانه پى برى و از  ه شو تا بهاى دوست از نفس بيگان” ١٣“پاكيزه گردد.
نيستى بايد تا...مقبول راه  ى.خاكدان فانى بگذر تا در آشيان الهى جاى گير

  ١٥“بلند غنا وارد شوى. ۀنفس را فقير نما تا در عرص” ١٤“عشق شوى.
  حضرت بهاءاهلل  

تر شويد. ارجمندى  تر شويد و آنچه فقيرتر گرديد غنى تر گرديد باقى آنچه فانى
  حضرت عبدالبهاء  ١٦خاكسارى. ۀمستمندى است و بزرگوارى باندازبقدر 
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  مضمون گفتار:
آنها  اند اظهار كن و به ها آراسته زيور نيكى مردمى كه به پس پيام پروردگار را به

  باب حضرت  ١٧رسند. حقيقت و به بفهمند شايد بياموز، را يگانه خداى راست راه

  ماترات و توهّ وارستگى از تصوّ 
 ايد. و ناظر خاريد و نام آنرا گل گذارده گذاشته خياليد و اسم آنرا حّق ساجد 

  حضرت بهاءاهلل  ١٨ايد.
طالب راه راستى را اگر آرزو كشف حقيقت است، و آرمان آگاهى از اسرار علم 
و حكمت، بايد گفتار و پندار دوستان و دشمنان و منتقدان و مقلّدان را هر چه 

ا سازد، تا نه نقشى از سينه را چون آئينه مصفّ هست از لوح دل بزدايد، و 
حمايت و دوستى بجاى ماند و نه نشانه و نمودارى از خصومت و دشمنى. نه 

اى رد و انكار در وجدان استوار قبول و اقرار در خاطر خطور كند و نه تمنّ  تمايل به
اپايدار. ن ۀفريبند ۀشود. نه نيْت تسلّط در گفتار باشد و نه مقصْد پذيرش هر پديد

وجدانى حاصل نشود، شاهد راستى  ۀو تا اين تلطيف روانى و تزكيه و تصفي
  حجاب چهره ننمايد. نقاب از رخ نيفكند و دلبر مقصود بى

سه چيز ديدار دست دهد و رستگارى پديدار شود: پاكى دل و ديده و  به ”
طالب صادق جز وصال مطلوب چيزى  ” ١٩“پاكى گوش از آنچه شنيده.

حبيب را جز وصال محبوب مقصودى نباشد. و اين طلب طالب را  نجويد و
 ٢٠“نثار آنچه هست يعنى آنچه ديده و شنيده و فهميده... حاصل نشود مگر به

اعراض و اعتراض و  بوده و خواهد بود. و سبِب  هر نفسى طالب عرفان حّق ”
وهام اند و خرق اين ا غفلت و جهالت، اوهامى بوده كه از قبل بآن تربيت يافته

  حضرت بهاءاهلل  ٢١“بسيار مشكل است.
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ى حقيقت ى حقيقت است. در تحرّ ل چيزى كه از براى انسان الزم، تحرّ اوّ 
بايد انسان آنچه را شنيده...فراموش كند، و جميع اديان روى زمين را بايد 

ر داشته باشد، تا تواند تميز يكى تعلّق و نه از ديگرى تنفّ  يكسان بداند. نه به
  حضرت عبدالبهاء  ٢٢حقيقت مقرون... كدام دين بهدهد كه 

  بوارستگى از تقليد و تعّص 
فكر ديگران فهميدن،  گوش ديگران شنيدن، و به چشم ديگران نگريستن، به به

  حقيقت نرساند: جوينده را به
ر كنيد شايد از انوار آفتاب بصيرت نظر نمائيد و تفكّ  ۀچشم بگشائيد و بديد ”

را بچشم او مالحظه كنيد. چه  بگو اى دوستان حّق  ” ٢٣“بيان محروم نمانيد.
نظر اغيار بر  به ” ٢٤“كه بغير چشِم او او را نخواهيد ديد و نخواهيد شناخت.

اگر مردمان ” ٢٥“و ديار. مقرّ  من بشناسيد نه به منظر نگار ناظر مباشيد. مرا به
برادر اى  ” ٢٦“بچشم خود بنگرند، امروز جهان را بروشنائى تازه روشن بينند.

[طالبان  ” ٢٧“من، در اين مراتب از روى تحقيق سير نما، نه از روى تقليد.
الهيه است از هر نقشى پاك كنند و از تقليد كه  ۀحقيقت] دل را كه منبع خزين

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨“از اثر آباء و اجداد است اعراض نمايند.
فالن مقلّد گويد فالن شخصى ديده است و فالن گوشى شنيده است و 

وجدان كشف كرده است. يعنى اعتماد بچشم و گوش و وجدان ديگران كند. 
  حضرت عبدالبهاء  ٢٩اى ندارد. از خود اراده

ب يعنى قضاوت قبلى نمودن، پيش از تحقيق دقيق حكمى كردن، و يا تعّص 
ع و جستجو، ميزان راستى انگاشتن. آنانكه از قيد گفتار ديگران را، بدون تتبّ 

گفتار احدى را معيار حقيقت نشمارند. از عداوت و حسادت ب آزادند، تعّص 
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عقل و عدالت خويش  دشمنان بيزارند، و از حمايت و رعايت دوستان بركنار. به
عيان و قضاوت قاضيان. نداى وجدان را بر هر ميزانى رأى مدّ  اند، نه به متّكى

  رجحان دهند، و حكم خرد را از هر حكمى برتر شمرند.

  تش دنياوارستگى از پرس
بات و ها، و ستردن دل از زنگ تعّص  پس از پيراستن خاطر از شايعات و شنيده

ت بر آن گمارد تا روح و روان را مات، طالب راه آگاهى و آزادى، بايد همّ توهّ 
ارزش روزگار رهائى بخشد. و چنان اين بند  مقدار و بى هاى بى از دنيا و پديده

نيت ديدار دوست بگذرد و راحت و  اوست بهرا بگسلد، كه از گيتى و آنچه در 
اى از مالمت پيوستگان و  جوينده چنين كند. جانان ت جهان را فداى روىلذّ 

 ت دنيا را با عشق بهمت همكيشان نهراسد، و دولت و رفاه و عزّ دوستان و مذّ 
  خدا مبادله نكند.

  حضرت بهاءاهلل٣٠گرديد.از آاليش امكان [جهان] خود را طاهر نمائيد تا بآسايش جاودان فائز 
خاطر ذهب از مذهب  اند؟ سوداگرانى كه به گوهر حقيقت ۀچه كسانى شايست

بگذرند، يا فداكارانى كه تاج پربهاى زندگانى را نثار يار آسمانى كنند؟ 
بازانى كه با طرب و شادمانى  دينارى فروشند، يا جان خودپرستانى كه دين به

  قصد عوالم جاودانى كنند؟
  حضرت بهاءاهلل  ٣١از هيچ چيز پروا نيست. عاشق را

ع نشوى. تا نسوزى جانان نرسى. تا منقطع نگردى متمتّ  تا جان ندهى به ”
خون است و مشتاق ديدار  عاشق مفتون همواره آغشته به” ٣٢“نيفروزى.

در عالم وجود بهيچ چيز تعلّق نشايد و دلبستگى نبايد  ” ٣٣“ديار. ۀهميشه آوار
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دلبريست در نهايت جمال و كمال. بايد در طلبش مگر حقيقت كه آن 
  حضرت عبدالبهاء  ٣٤“جانفشانى نمود و فانى شد.

  كوشش و مجاهدت
پس از وارستگى از دنيا، سالك راه آگاهى بايد كوشش و مجاهدت را كه از 

يارى خود گيرد. زيرا كامكارى و  ها و هداياى بزرگ الهى است، به بخشش
كسانى كه  با بندگان، يزدان پيمان به بنا نيست. ررستگارى، بدون شكيبائى ميسّ 

 رهنمون بينش و دانش ۀعرص به سرانجام نهند قدم كاوش و كوشش وادى در
  گردند.

ه براه خود هدايت مردمانى را كه در يافتن ما كوشش و مجاهدت كنند، البتّ 
  قرآن مجيد  ٣٥كنيم.

 ورزيدند، فرشتهكه گفتند پروردگار ما خداست و پس از آن استقامت  كسانى
  قرآن مجيد  ٣٦مدد آنها آيند. هاى آسمانى به

تقاضا كنيد كه بشما داده خواهد شد. جستجو كنيد كه خواهيد يافت. در بزنيد 
  ۷، آيه ۷انجيل مّتى، فصل   كه باز خواهد شد.

بدون استقامت موفقيت ممتنع و محال. خدا چنين قرار داده و چنين امر ”
سكندر  امرى نمايد، سدّ  ه بهصميم دل و جان توجّ  چون انسان به” ٣٧“فرموده.

  حضرت عبدالبهاء  ٣٨“حائل نگردد.

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩استقامت شرط راه است و دليل ورود بارگاه.
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  حضرت عبدالبهاء  ٤٠ت بيشتر مبذول شود فيض بيشتر رسد.هر چه همّ 

  صبر و شكيبائى
بيارايد. آنكه با يك صبر و شكيبائى روان  راه راستى بايد همواره به ۀجويند

پرسش پاى از ميدان كوشش برون نهد، و با يك مشكل دل از دلدار بركند و 
ديدار مقصود كامكار شود؟ گاهى سالها بايد  روى از يار و ديار بتابد، چگونه به

اى بندها بگسلد، و رهروى در خور ارمغان آزادى و آگاهى گردد.  بسر آيد تا بنده
زندگانى را در راه  دمى آن است كه هر دم و هر آن ازمقام آ ۀو براستى شايست

  ابدى سپرى كند: ۀكسب دانائى و بينائى و كشف اسرار عرص
طلب  ” ٤١“مسافر در اين سفر بى صبر بجائى نرسد و بمقصود واصل نشود. ”

را بايد از مجنون عشق اندازه گرفت. حكايت كنند كه روزى مجنون را ديدند 
جويم.  گفت ليلى را مى يخت. گفتند چه ميكنى؟ر بيخت و اشك مى خاك مى

كنى؟ گفت همه جا  گفتند واى بر تو، ليلى از روح پاك و تو از خاك طلب مى
  حضرت بهاءاهلل  ٤٢“كوشم، شايد در جائى بجويم. در طلبش مى

  قرآن مجيد  ٤٣آنها اعطا كند. حساب به پروردگار اجر مردم شكيبا را بى

  خدا توّكل و توّسل به
داور دانا  خدا كند و سرنوشت خود به گوهِر هدايت بايد همواره توّكل به ۀجويند

آفرين مدد جويد. زيرا بدون اعانت و حمايت  سپرد و با صدق مبين از جهان
  ى آشكار نشود.پروردگار، هيچ رمزى نمودار نگردد، و هيچ سرّ 



 
 ٨٧ شرائط شناختن حقيقت : 4فصل

 

  قرآن مجيد  ٤٤بهره است. هر كس خدا از نور خود عطا نكند، از نور بى به
  قرآن مجيد  ٤٥تى دست خداست.ت است بداند كه هر عزّ هر كه طالب عزّ 
طرف  تواند نزد من بيايد مگر اينكه پدرى كه مرا فرستاده او را به هيچ كس نمى

  ٤٦من جذب نمايد و من او را در روز بازپسين زنده خواهم ساخت.
  ۴۴، آيه ۶انجيل يوحنا، فصل   

.بلكه شب و روز آنى مهمل سعى و كوشش، جهد و ورزش الزم و واجب.. ”
اى نبايد از دست داد...ولى بايد...اتّكاء و اتّكال بر فيوضات  نبايد بود و دقيقه

 ٤٧“نرسد...زحمت ثمر نبخشد، كوشش فايده ندهد. كرد. زيرا اگر فيض حّق 
  حضرت عبدالبهاء  ٤٨“ت بيشتر مبذول شود فيض بيشتر رسد.هرچه همّ ”

را شامل شود و جوش طلبش زياده در هر قدمى اعانت غيبى او [سالك] 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٩گردد.

شناسائى گوهر يكتا و  ۀها و مراحل پيشين، شايست اگر طالب، پس از طى وادى
ه داراى جهان و داناى مهربان، از روى فضل و همتاى هدايت گشت، البتّ  بى

عنايت بيكران، راه راست باو بنمايد. وگر نه شاهد حقيقت روى از نامحرمان 
  بپوشاند، و خورشيد دانش و بينش، در پس ابرهاى نفس و هوٰى ناپيدا شود.
عاشق صادق...چون بلقاى محبوب و معشوق رسيد...نارى مشتعل شود و 

ى مغز و پوست، محترق جميع...حجباترا بسوزاند. بلكه آنچه با اوست حتّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٥٠گردد و جز دوست چيزى نماند.
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  ئىهائى از آثار بها نمونه
نيت خير و حسن تدبير جاذب تأييد  ” ٥١“اساس ديانت خلوص است. اّس ”

  حضرت عبدالبهاء  ٥٢“است.
بايد بهر نحوى كه ممكن است قبل از همه چيز قلب را صاف و نيت را 

  حضرت ولى امراهلل  ٥٣هيچ امرى نتيجه و ثمرى نبخشد. خالص نمود واّال اقدام به
  مضمون گفتار:

ه توجّ  از ديدشان و دلشان ۀآئين كه آنان مگر را [موعود] ما نشناسند امروز ”
هاى ابر  سايه آگاه بر ۀبگو اوهام را رها كنيد. دانند ” ٥٤“غير خدا صفا يافته. به

 حضرت بهاءاهلل  ٥٦“مبادا امور مردمان تو را از يزدان باز دارد. ” ٥٥“آمده.



 

۵  

  
  مقصد از ايمان و آئين

  يكرنگى و يگانگى است
ت و ايجاد يكرنگى و محبّ  از جمله تعاليم بهائى آنكه، آئين الهى را هدْف 

 نفرت و نفاق و بيگانگى. و اگر دين موجب جدائى و نه است، يگانگى
  است.دينى برتر  ه بىب و خودخواهى شود، البتّ اختالف و تعّص 

ت فاق و محبّ حاد و اتّ اهلل از براى حفظ و اتّ  اهلل و مذهب اى پسران انسان! دين
و الفت عالم است. او را سبب و علّت نفاق و اختالف و ضغينه و بغضاء 

محكم متين. آنچه بر اين اساس گذاشته  منمائيد. اينست راه مستقيم و اّس 
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  ١را از هم نريزاند.شود حوادث دنيا او را حركت ندهد و طول زمان او 
  حضرت بهاءاهلل  

حاد گردد. سبب ارتباط بين قلوب بشر شود. اگر دين بايد سبب الفت و اتّ  ”
 دينى بهتر است. زيرا عدم شيئى مضرّ  ه بىدين سبب نزاع و جدال گردد، البتّ 

بهتر از وجود آنست. دين عالج الهى است، درمان هر درد نوع انسانى 
دينى به  بى هشود...البتّ  استعمال سوء است، مرهم هر زخمى است. ولى اگر

 اامّ  نيست. اختالف حقيقت در يكيست. الهى اديان حقيقت ” ٢“است. دين از
  عبدالبهاءحضرت   ٣“جدال گشته. و اختالف سبب است، مختلف چون تقاليد

برترى كيش يا  هاى مختلف جهان، اعتقاد به شايسته است كه پيروان اديان و مرام
يك نظام و مرام  ۀمسلك و مذهب خويش را از خاطر بشويند، و با هم در ساي

 ۀمهربانى، بياميزند. عرص و الفت نهايت در پيام آسمانى، و الهام جهانى و يك
فروغ مهر  ين يكرنگى بپوشانند، و بهزرّ  ۀت، جامآفرينش را از تابش انس و محبّ 

  و مالطفت آسايش و آرايش بخشند.

  جدائى بين پيروان اديان
ت بين بشر بوده. دوستى و محبّ  ۀبرگزيدگان يزدان را همواره نيت و هدف، اشاع

 خويش را نثار نموده هستى گذشته، گيتى از بزرگ، مقصد اين قتحقّ  براى و
جدائى و بيگانگى پرداخته پرچم پيكار  پيروان بها پس از چندى، اند. امّ 
اند. چنين منش و مرامى را با پيام و فرمان الهى سازگارى نيست. اگر  برافراشته

صفاى جهان و نوشداروى امراض عالم انسان است،  ۀدين پاك پروردگار كه ماي
  آلودگى گرايد و بر بيمارى بيفزايد، عقل و خرد قبول آن نتواند. به



 
 ٩١ مقصد از ايمان و آئين يكرنگى و يگانگى است :۵ فصل

 

 بشر هنوز به هاى بسيار، ل رنجهاى دراز و تحمّ  ت كه پس از سير قرنعجب اس
هاى پاك پروردگار و هدف از پيدايش پيمبران پى نبرده. هر روز  هويت آئين

اى آتش نفرت و نفاق برافروزد. هنوز  بهانه طغيان و طوفانى برپا كند و هر دم به
خبران در  برخى از بى هاى بات خانمانسوز در دلديرينه و تعّص  ۀهاى كين ريشه

  حال رشد و گسترش است.
حد باشند. آثار نفاق الحقيقه در ظاهر و باطن متّ  شود كه فى دو نفس ديده نمى

 شده خلق فاقاتّ  و حاداتّ  براى از كلّ  آنكه مع مشهود، و موجود آفاق در
  حضرت بهاءاهلل  ٤اند.

ت بين بشر محبّ شما درست مالحظه نمائيد كه خدا دين را تأسيس فرمود تا ”
زياد شود، سبب الفت و مؤانست گردد. ما چنين موهبت الهى را سبب 

ايم. دين كه بايد سبب ارتباط باشد، سبب خونريزى  جنگ و جدال نموده
پايان گرديد. پس  شد. دين كه بايد سبب عدل و انصاف باشد، سبب ظلم بى

را مقصد از دينى بهتر است، زي ه بىاگر دين سبب جنگ و جدال شود البتّ 
يكديگر ارتباط دهد. ولى اگر دين سبب شود  ت است تا قلوب را بهدين محبّ 

ه اين ر نمايد و سبب اين ظلم و عدوان گردد البتّ كه قلوب را از يكديگر متنفّ 
 شش ” ٥“.دينى خوشتر دين نيست بل عين ضاللت و گمراهى است و بى

عدم راحتش اين هزار سال است كه عالم انسانى راحت نيافته و سبب 
  حضرت عبدالبهاء  ٦“بات است.تعّص 

بات و افروز، گروهى سرگرم اشاعه و گسترش تعّص  هنوز در اين عصر جهان
دين بر  ۀجام آفرين، حمايت از آئين جهان ۀبهان نظران به اند. اين كوته ماتتوهّ 

برحذر موعودشان  تن كنند و آتش نفاق و كين برافروزند تا آزادگان را از ايمان به
هاى پاك  ها بر خاك ريخته، و چه جان خبرى خاطر اين بى دارند. چه خونها كه به

  خاطر اين رفتار نابخردانه، نثار گشته. كه به
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ها  ا چرا در حيرت نباشم از كجروىآميز است اين حقايق! امّ  وه كه چه شگفت
ئين راه آ هائى كه اين مردم در دين با يكديگر دارند! نه پا در و دوگونگى

 بندند. نه به اش مى خليفه سفارش رسول خدا مينهند، و نه پس از او، دل به
مشكوك و  امور پوشند. دل به عالم نهان اعتقاد دارند و نه از زشتى چشم مى

بازند. هرچه را  هاى نفس مى سپارند و سر و جان در راه خواهش نامعلوم مى
آن را بد و ناميمون  كه دوست دارند، خوب است و از هرچه خوششان نيايد،

  امير مؤمنان  ٧ميدانند.

  يگانگى بين اديان ۀنقش بهائيان در اشاع
هاى روزگار  ديرين و كينه ۀپاي هاى بى كوشند تا انديشه بهائيان در سراسر عالم مى

آوران يزدان پى برند و با  هويت پيام پيشين را از خاطرها بزدايند، تا مردمان به
  ت و مرافقت پردازند.محبّ  اديان به ۀپيروان عامّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٨يگانگى و خوشدلى رفتار كنيد. داران به آئين ۀبا هم

اشاعه و  در الهى ۀبارز و نمايانى است از قدرت و اراد ۀآئين جهانى بهائى نشان
تأسيس وحدت عالم انسانى. مردمانى كه پيش از پذيرفتن اين آئين، با هم 

 نگريستند، حال به يكديگر مى حقد و حقارت به ۀديد ديرينه داشتند و به ۀكين
ذكر و ثناى آفريدگار  آهنگى و انس و صفا گرد هم آمده، به كمال يكرنگى و هم

نور راستى را  گشايند كه اى پاك پروردگار، ستايش و نيايش تو را كه زبان مى
  يافتيم و از تاريكى بيگانگى جدائى خواستيم.

اى  از قدرت و حكمت يزدان، و نشانه ت، نمودارى استاين وحدت و محبّ 
  است نمايان از الطاف و مراحم خالق مهربان.



 
 ٩٣ مقصد از ايمان و آئين يكرنگى و يگانگى است :۵ فصل

 

مذاهب مختلفه و سبل متعّدده را سبب و علّت بغضا ننمايند. اين اصول و  ”
هاى محكم متين، از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق. و  قوانين و راه

و اعصار بوده. اى اهل بها، مصالح وقت و زمان و قرون  اين اختالفات نظر به
ت را محكم نمائيد كه شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهل عالم كمر همّ 

مرتفع شود و محو گردد...ضغينه و بغضاى مذهبى ناريست عالم سوز و اطفاء 
آن بسيار صعب، مگر يد قدرت الهى ناس را از اين بالى عقيم نجات 

حاد است او را ت و اتّ براى محبّ اى اهل عالم مذهب الهى از  ” ٩“بخشد.
سبب عداوت و اختالف منمائيد...بگو اى عباد اسباب نظم را سبب پريشانى 

  حضرت بهاءاهلل  ١٠“منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختالف مسازيد.

  هائى از خطابات حضرت عبدالبهاء نمونه
زيرا  يكديگر باشيم. يكديگرند، ما نيز بايد محّب  همين قسم كه انبيا محّب 

بندگان يك خدائيم. و الطاف الهى شامل عموم است. خدا با جميع صلح 
است. ما چرا با يكديگر جنگ كنيم؟ خدا با همه مهربانست. ما چرا با 

ت است و الفت و يگانگى. يكديگر ظلم كنيم؟ اساس اديان الهى محبّ 
 الحمداهلل اين عصر عصر نورانى است، عقول ترّقى نموده و ادراكات شديد

ت بين بشر محكم حاد مهيا گشته، روابط محبّ شده. اسباب الفت و اتّ 
گرديده. وقت آن آمده كه جميع با همديگر صلح نمائيم و بدوستى و راستى 

ب وطنى نماند. با ب جنسى نماند. تعّص ب مذهبى نماند. تعّص پردازيم. تعّص 
انوار يك درگاهيم و مستفيض از  ۀت كنيم. بنديكديگر در نهايت الفت محبّ 

جميع كتب آسمانى موقن  جميع انبياء بايد مؤمن باشيم و به يك آفتاب. به
خدا كنيم. وحدت عالم  بات بيزار شويم و خدمت بهشويم. از جميع تعّص 

انسانى ترويج نمائيم. فضائل عالم انسانى را آشكار كنيم. مانند حيوانات 
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س دانيم. اين چنين خونريزى راضى نگرديم. خون بشر را مقدّ  درنده نباشيم. به
س را از براى خاك نريزيم. جميع در يك نقطه اجتماع كنيم. و آن خون مقدّ 

  ١١نقطه وحدت عالم انسانيست.
بخشد...او  جميع فيض مى كند، به خدا مهربان است، جميع را تربيت مى

همه مهربان است. پس چرا ما نامهربان  ى ما است، او رازق ما است، او بهمربّ 
دى بگوئيم: اين موسوى است، او عيسوى است، اين محمّ  باشيم؟ چرا

ما را خلق كرده  ۀاست، او بودائى است؟ اينها دخلى بما ندارد. خداوند هم
خدا  ا مسائل عقائد راجع بهمهربان باشيم. امّ  كلّ  و تكليف ما است كه به

است. او در روز قيامت مكافات و مجازات دهد. خداوند ما را محتسب آنها 
  ١٢نداده.قرار 

 



 

٦  

  
  بين دانش و دين جدائى نيست

بنا بر تعاليم آئين بهائى، بين دانش و دين نفاق و جدائى نيست. اين دو اختر 
اشكال و اطوار  كه بهاند  پيوسته و يار يگانه ۀحكمت و حقيقت، دو پديد آسماِن 

ى است، گيتى طالعند. هدف دانش، كشف حقائق مادّ  ۀگوناگون بر عرص
هدف دين، درك حقائق معنوى. دانشوران اسرار طبيعت جويند، پيغمبران اطوار 

ت گويند. دانشوران از آثار جاذبه گفتگو كنند، پيغمبران از تجلّيات جذب محبّ 
  و عشق دم زنند.

برين. نور را  ۀاند و دو نمودار از عرص آفرين خشان از جهانعقل و دين دو پرتو در
وهم و گمان در ميان آيد و فروغ يكتائى  از نور جدائى نيست، مگر آنكه ابرهاى

  را بپوشاند.
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هر چيزى را بميزان علم و عقل بايد موازنه كرد. زيرا دين و عقل يكى  ”
تقليدى. اساس اديان ا مقصد از دين دين تحقيقى است، نه امّ  ” ١“است.

دينى كه مخالف علم صحيح و  ۀهر مسئل ” ٢“الهى است، نه تقاليد بشرى.
عقل كامل باشد شايان اعتماد نه. پس تقاليد و رسوماتى كه منافى علم و 

تا توانيد از عقل و حكمت تجاوز ننمائيد. زيرا  ” ٣“ترّقى است بايد زائل نمود.
  دالبهاءحضرت عب  ٤“حكمت ميزان امراهلل است.

بهائيان معتقدند كه ديانت راستى و حقيقت است، زيرا بر الهام پروردگار استوار 
گشته. دانش نيز جوياى حقيقت است و در پى كشف رموز و تجلّيات طبيعت. 
اين دو پديده، دو يار همرازند و دو نمودار از اسرار آفريدگار. و اگر چه هر يك را 

است و منشأ و مقصدشان  و هويتشان يكى هدف ولى است، تجلّياتى و تمايالت
ظهور و بروِز استعدادات و نيروهاى نهانى  يكى. و آنها را در صورتى امكاِن 

يارى يكدگر پردازند، نه آنكه هر يك خود را برتر شمرد و راه نفاق و  است كه به
  جدائى و كبر و خودنمائى سپرد.

پرتو صفا و شادمانى  انسانى بهاگر اين دو شاهد آسمانى، يار و همراز نشوند، بزم 
از فروغ آزادى و رستگارى برخوردار نگردد. زيرا سستى دين  و نيفروزد چهره

خودخواهى گرايند و  سبب شود كه مردمان راه و رسم آدمى از ياد ببرند و به
  دست فنا سپرند. و شكوه بشر را به ن پر فرّ تمدّ 

مردمان  ن دين و دانش را بهآهنگى بي كوشند تا راز يگانگى و هم بهائيان مى
بزرگ را  نيروى جدائى بين اين دو نفاق و با اثبات اين راستى، سدّ  بياموزند، و

ن تمدّ  ى و تكامل عالم انسانى و خدمت بهبن برانداخته، آنها را در راه ترقّ  از
  جديد جهانى بكار گيرند.
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  ماتبات و توهّ تعّص  آلودگى دين به
را  الهى افكار و پندار خود بيااليند، و آئين يكتاى به گفتار پاك پيمبران را پيروان

ت آشكار شده، بتدريج دگرگون سازند، جهت دانش و آگاهى و مهر و محبّ  كه به
 كيش آوران برآيند. از تخيالت خام خويش، و در پى آرايش و پيرايش پيام پيام

پيشين را گفتار  ۀپاي هاى بى افسانه هاى گوناگون بيافرينند، و مرام ها و مكتب ها و
  آفرين پندارند. جهان

ابرهاى وهم و گمان سخت  هاى پيشين در پس در عصر ما پرتو پرشكوه كيش
پيروان  بار اسف ايمان و وضع آسمانى انحطاط دين و گفتار و آثار گشته. در پنهان
  اند: فرموده چنين مؤمنان جمله امير بينى شده. از زمان بروشنى پيش اين در اديان
مردم، بزودى زمانى خواهد رسيد كه ساغر آب حيات جاودانى، يعنى اى  ”

زمين و زمان بزير بار  ” ٥“اسالم، واژگون شود و ديگر چيزى از آن باقى نماند.
پاك راستى،  ۀخون و خونريزى و فرياد جنگ سخت بلرزه درآيد...چشم

دروغ و پستى طغيان كند...و سرانجام بر تن پاك و  ۀبخشكى نشيند و رودخان
  ٦“آراسته [اسالم] پوستين واژگون ناموزون بپوشانند.

  بينى امير مؤمنان در آثار آسمانى زردشتيان نيز تأييد شده: پيش
چون هزار و دويست و اند سال تازى آئين [اسالم] را گذرد، چنان شود آن 

  ٧مايند نداندش.آئينگر ن آئين از جدائيها كه اگر به
 افتخارش پرچم پيكار برافرازند و جان بى دين يزدان نه آن است كه مردمان به

  گناهان گيرند.
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مقصد از دين نه اين تقاليدى است كه در دست ناس است. اينها سبب 
عداوت است، سبب نفرت است، سبب جنگ و جدالست، سبب خونريزى 

  حضرت عبدالبهاء  ٨است.
ا دردهاى بيكران فرا گرفته و او را بر بستر ناكامى شود گيتى ر ديده مى ”

اند، پزشك دانا را از او  خودبينى سرمست شده ۀكه از باد انداخته. مردمانى
اند. نه درد  مردمان را گرفتار نموده ۀاند. اينست كه خود و هم باز داشته

اند، و دوست را دشمن  شناسند. راست را كژ انگاشته ميدانند، نه درمان مى
اند، آگاه  گاهان ايستاده بگو اى مردمان...اهريمنان در كمين ” ٩“اند. شمرده

  ١٠“گيها آزاد نمائيد. باشيد، و بروشنى نام خداوند يكتا، خود را از تيره
  حضرت بهاءاهلل  

  نقش پيشوايان نادان
اند كه  طلب مات، گروهى از پيشوايان خودنما و جاهبات و توهّ ج تعّص ل مروّ اوّ 

  كنند و تخيالت خام خويش را كالم و الهام آسمانى انگارند. دين را دام
راهنمايان گمراهانند، و راه  از نما را نپذيريد. بسيارى اى بندگان...گفتار هر راه

اند. راهنما كسى است كه از بند روزگار آزاد است و هيچ چيز  راست را نيافته
  حضرت بهاءاهلل  ١١او را از گفتار راست باز ندارد.

  اند: و انكار پيامبران پيشقدم بوده پيشوايان دين همواره در ردّ 
العالمين  بيين، روحالنّ  ريم...از خاتمعلماء از قول بها بگو، ما بزعم شما مقّص  به
 الفدا، چه تقصيرى باهر، كه بر قتلش مجلس شورٰى ترتيب داديد. خاتم له
كه صليبش زديد.  ر، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا هويدابيين مقّص النّ 

حضرت مسيح بزعم باطل شما كاذب، از حضرت كليم چه كذبى و افترائى 
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آشكار كه بر كذبش گواهى داديد. حضرت كليم بزعم باطل شما كاذب و 
ر، از حضرت خليل چه تقصيرى هويدا كه در آتش انداختيد. اگر بگوئيد مقّص 

عال شما همان ما آن نفوس نيستيم ميگوئيم اقوال شما همان اقوال و اف
  حضرت بهاءاهلل  ١٢افعال.

  نظر دانشمندان كوتاه
حقيقت  به باز هميشه با فكر و امان نيستند، خودبينى در خطا و از دانشمندان نيز
  نگرند. هر چيز نمى

حضرت بهاءاهلل  ١٣مرد دانش كسى است كه آفرينش او را از بينش باز نداشت.
  

ا از دانش و دانائى علم و آگاهى نمودارند، امّ  ۀجام چه بسا از متظاهرانى كه به
تشان همواره بر آن است كه گيتى را از ديدگاه درون تهى دارند، و جهد و همّ 

ها، در دوران پيدايش اسالم  نظرى ناآگاه خويش بنگرند. يك نمونه از اين كوته
روى نمود. در آن زمان، دانشوران بگردش آفتاب و ثبوت زمين يقين داشتند. 

  خدا در قرآن بخالف رأى آنان زبان گشود. ۀلكن فرستادو
خورشيد در جاى خود در حركت و جريان است. اين حكم و تقديِر پروردگاِر 

  قرآن مجيد  ١٤توانا و آگاه است.
 اتمى در آثار بهائى پيش بينى اِت حركت موجودات از آفتاب تا كوچكترين ذرّ 

  شده است:
يان نه، زيرا حركت از لوازم وجود ك است. ساكن در مجميع كائنات متحرّ 

است و سكون از خصائص عدم. يعنى وجودى نيست كه حركت نداشته 
  حضرت عبدالبهاء  ١٥ك است.ات كائنات متحرّ ى ذرّ باشد...حتّ 
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داشتند اين  مى و انكار پيامبر اسالم اظهار هائى كه گذشتگان بر ردّ  از جمله نشانه
باختر ناتوان  سير خورشيد از خاور به اى آشكار چون كسى كه از درك پديده بود:

ى جمعى از مسلمين وفادار، از الهام است، درخور كرنش و پذيرش نيست. حتّ 
تعبير و  هام، بهاتّ  نيت ردّ  پيامبر اسالم چنان بدام حيرت و ابهام درافتادند كه به

انگاشتند. آرى  “لها ال مستقرّ  ”را  “لها لمستقرّ  ”تغيير كالم يزدان بپرداختند. 
ت گفتار برافكند. و صحّ  چهره از اسرار ۀقرنها سپرى گشت تا دست روزگار پرد
  پيامبر يزدان را آشكار و عيان نمود.

داران و دانشوران است.  بنابراين، جدائى بين دين و دانش نيست، بين دين
ت كسانى نسب ر نشماريم. خطا را بهيابيم، علم را مقّص  هرگاه در علم نقصى مى

ند. و ا بهره بى ثمر و بر از اامّ  اند، پوشانده هنر و دانش ۀجام به پيكر چه اگر كه دهيم
ا درون از خرد و آگاهى تهى دارند. اند، امّ  اگر چه برون چون سرو سهى آراسته

  عالم بينش راهى نيست. تنها با دانش ظاهرى، بشر را به
بعضى  ” ١٦“غيب راه نبوده و نيست. ۀخلوتخان از مجلس علم و دانش به ”

ك بعقل جسته و آنچه بعقل نيايد انكار نمايند. و حال آنكه هرگز عقول تمسّ 
خود  از براى خلق تجاوز از حدّ  ” ١٧“ضعيفه...مراتب مذكوره را ادراك نكند.

  حضرت بهاءاهلل  ١٨“ممكن نه.
از اكنون آغاز تكامل دانش است و موسم رشد و پرورش. دانشوران هنوز 

ى عالم مادّ  خبرند. دانش بشر تا كنون به بسيارى از رموز و اسرار كيهان بى
  هاى معنوى ننموده. پرداخته و چندان پژوهشى در پديده
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  مقام عقل و علم در آئين بهائى
  در آئين بهائى علم و عقل را بغايت مرتبتى بلند است.

و مقصود از او  هيكل انسانى عنايت شد خرد بوده و هست ل نعمتى كه بهاوّ  ”
 ٢٠“دانائى از نعمتهاى بزرگ الهى است. ” ١٩“جالله بوده. جلّ  عرفان حّق 

خرد پيك رحمن است و مظهر اسم عّالم. باو مقام انسان ظاهر و مشهود...از ”
علم  ” ٢١“يمن تربيت او عنصر خاك داراى گوهر پاك شد و از افالك گذشت.

الزم. ولكن علومى كه  جناح است از براى وجود...تحصيلش بر كلّ  ۀبمنزل
حرف ابتدا شود و بحرف منتهى  اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومى كه به

حكيم ” ٢٢“عظيم است بر اهل عالم. گردد. صاحبان علوم و صنايع را حّق 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣“دانا و عالم بينا دو بصرند از براى هيكل عالم.

 ٢٤“اكتساب علوم و فنون بعد از ايمان و ايقان از اعظم فضائل عالم انسان. ”
ت عالم انسانى اعظم منقبت عالم انسانى علم است...علم سبب عزّ ”

علم فتح  خونريزى تسخير كنند، لكن شخص عالم به ممالك را به است...ملوكْ 
ظم در عالم انسانى موهبتى اع ”٢٥“كند...از اين جهت سلطنتش ابدى است.

ميزان عقل  اى را به از عقل نيست...عقل ميزان ادراك است. لهذا هر مسئله
ايست از تجلّيات  هعقل اشرف كائنات است...قوّ ” ٢٦“موازنه نمائيد.

علم و عمل و  افتخار به ” ٢٨“الهى است. ۀعقل انسان...اعظم جلو ” ٢٧“الهى.
  حضرت عبدالبهاء  ٢٩“وطن و مقام. اخالق و دانش است نه به

گويد، هر كه داراى من نباشد، داراى هيچ نه. از هرچه هست  زبان خرد مى ”
بگذريد، ومرا بيابيد. منم آفتاب بينش و درياى دانش. پژمردگان را تازه نمايم 

درخت دانائى چيزى است كه  ۀو مردگان را زنده كنم...امروز بهترين ميو
براى انسان علم  کنز حقيقى از” ٣٠“مردمان را بكار آيد و نگاهدارى نمايد.
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اهل بها بايد اجر احدى را انكار ننمايند و ارباب هنر را محترم  ” ٣١“اوست.
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢“دارند.

  ٣٣اى از زالل معارف و بيان برابرى نكند. قطره خسروان به بادآورِ  گنِج 
  حضرت عبدالبهاء  

  جو و حقيقت مقام علماى با تقوىٰ 
پيرو نفس و هوٰى، در درگاه الهى مرتبتى  پيشوايانى را كه تابع حكم خدايند نه

  بس بلند و ارجمند است.
الحقيقه بطراز علم و اخالق مزينند ايشان بمثابه...بصرند از  علمائى كه فى ”

علماى راشدين كه بهدايت عباد مشغولند و از وساوس نفس  ” ٣٤“براى امم.
عالميان اره مصون و محفوظ، ايشان از انجم سماء عرفان نزد مقصود امّ 

معلوم [مظهر  اصل عالم و جوهر آن عرفانِ  ” ٣٥“محسوب. احترام ايشان الزم.
  حضرت بهاءاهلل  ٣٦“الهى] بوده.
دل...هر يك رحمت يزدانند و موهبت رحمن. شمع هدايتند...و  دانايان پاك

حافظ شريعت. ميزان عدالتند و سلطان امانت...از هستى خاكدان فانى 
ركينند و  عالم انسانى دركنار...بنيان الهى را ركنبيزارند و از هوٰى و هوس 

دين مبين را حصن حصين. تشنگان را عذب فراتند و گمگشتگان را سبيل 
  حضرت عبدالبهاء  ٣٧نجات.

تربيت و تعليم نفوس پردازند و ترويج حسن اخالق نمايند.  رؤساى دين بايد به
  حضرت عبدالبهاء  ٣٨ولى در امور سياسى مداخله ننمايند.
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  مضمون گفتار:
پروردگاِر بزرگ بخواند. قسم بخدا زمين  خوشا بحال عالمى كه مردمان را به ”

باو متباهى است و آسمان بوجودش مفتخر. و جميع اشياء در جميع اوقات 
 او رسيد به علم شناسائى اوست و هر كس به لِ اوّ  ” ٣٩“تكبيرش پردازند. به

معلوم رسيده ترك موهوم  بهجميع علوم نائل شده. خوشا بحال عالمى كه 
  حضرت بهاءاهلل   ٤٠“كند.

 در نظر پروردگار دانش علما و فقها را در صورتى ارج و ارزشى است كه منجر به
  راحت و آسايش بشر شود، نه منشأ غرور و غفلت:

مقصود از علم علمى است كه منفعت آن عايد خلق شود، نه علمى كه سبب  ”
چه مقدار از علماء و  ” ٤١“و غارت گردد.كبر و غرور و نهب و ظلم و ستم 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٢“حكما كه بعد از طلب و انتظار بمقصود فائز نشدند.

  هائى از خطابات حضرت عبدالبهاء نمونه
رات و تقاليد آباء و اجداد عارى و برى باشد. پس انسان بايد از جميع تصوّ 

ين و عقل يكى است، هر چيزى را بميزان علم و عقل بايد موازنه كرد. زيرا د
آنوقت قصور  شود. لكن شايد عقل ضعيف ادراك نتواند، ابدًا از هم جدا نمى

از دين نيست، از نقصان عقل است...خدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان 
ق اى را كه موهبت الهى است، معّطل و معوّ  هفهم باشد. نبايد اين چنين قوّ 

كنيم. جميع امور را بايد بآن موازنه نمائيم. زيرا دين را عقل ادراك ميكند. اگر 
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فهمد؟ اين مشهود و واضحست  انسان عقل نداشته باشد، دين را چگونه مى
  ٤٣كه عقل و علم الزمست.

اى مخالف عقل باشد، ممكن نيست از براى انسان اطمينان  اگر مسئله ”
اى از مسائل ديْن بحقيقت  اگر مسئله ” ٤٤“حاصل گردد. هميشه متزلزل است.

علم جهل است. اگر دين  مطابق عقل و علم نباشد، آن وهم است. زيرا ضدّ 
 ٤٥“علم باشد، جهل است. ضدّ 

 



 

٧  

  
  تعليم و تربيت عمومى و اجبارى

  ١صيقل تربيت ظاهر شود. شخص انسان مستور. بايد بهجوهر انسانيت در 
  حضرت بهاءاهلل  

در انسان دو مقام موجود...زيرا خط فاصل بين نور و ظلمت است...تا كدام 
  حضرت عبدالبهاء  ٢غلبه نمايد.

از جمله تعاليم بهائى، تعليم و تربيت عمومى و اجبارى است. اطفال را بايد از 
انسانى آموخت، و در دبستان ادب و هنر تعليم آغاز زندگانى آداب و رفتار 

برانگيزانند.  دانش و دانائى داد، تا نيروهاى نهفته بپرورند و استعدادات خفته
خاك، پرتو جهان افالك نگيرد، و باغستان الهى جز خس و خار و  ۀواّال خط

  بر و بار نروياند. هاى بى  نهال
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علم و هنر  ائيد...انسان بىدر تحصيل كماالت ظاهره و باطنه جهد بليغ نم ”
امروز تربيت اطفال و  ” ٣“ثمر بوده و خواهد بود. محبوب نه. مثل اشجار بى

حفظ ايشان از سيد اعمال نزد غنى متعال مذكور. اگر چه در ظاهر زحمت 
ل هر امرى بايد اوّ  ” ٤“است، ولكن سبب ظهور راحت ابدى بوده و هست.

آنچه سبب منفعت و ترّقى و ارتفاع  آخر آن مالحظه شود و از علوم و فنون
هاى بزرگ الهى  دانائى از نعمت ” ٥“مقام انسان است اطفال بآن مشغول...

  حضرت بهاءاهلل  ٦“الزم است. است. تحصيل آن بر كلّ 
اگر انسان  ” ٧“در نزد يزدان اعظم پرستش و عبادت، تربيت كودكان است. ”

را آرزو چنان كه هر يك از شما  عبدالبهاء ”٨“تربيت نيابد ازحيوان بدتر است.
ل شمرده شويد و در دبستان حقائق و معانى سردفتر در مدارس علوم، معلّم اوّ 

  حضرت عبدالبهاء  ٩“دانائى گرديد.
 ا اگر آنها بهمسئوليت تربيت نوباوگان بر دوش مادران و پدران نهاده شده. امّ 

دار تربيت  اجتماع عهدهيا امتناع كنند،  باشند موجبى از اجراى اين مهم معذور
  آنان است.

از جمله تعاليم بهاءاهلل تعميم معارف است. بايد هر طفلى را بقدر لزوم تعليم 
علوم نمود. اگر ابوين مقتدر بر مصارف اين تعليم فبها، واّال بايد هيئت 

  حضرت عبدالبهاء  ١٠اجتماعيه آن طفل را وسائط تعليم مهيا نمايد.
 ليم و تربيت دختران و پسران، تبعيض و تمايز ابدًا جائزبهائيان معتقدند كه در تع

آداب و  به بايد دو هر يكسانند. يزدان نظر در انسانى بوستان نونهاالن نيست.
سرشتان پرورده شوند، و از درخت  رفتار راستان و آزادگان و سيرت و طينت پاك

عالم بشر، راستى دختران را، در سرنوشت  چين گردند. و به دانش و هنر خوشه
يان فردايند كه بنا بر تربيت سهم افزونترى است. زيرا دختران امروز، مادران و مربّ 
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و آگاهى و بصيرت خويش، نسل جديد را در دامان دانش و معرفت پرورش 
  بخشند.

  تعليم آداب و اخالق
آداب و اخالق آسمانى تربيت شوند و رفتار انسانى  كودكان بايد نخست به

 آموختن و اندوختن دانش و هنر پردازند. زيرا طفل خوش بهبياموزند، سپس 
سيرت كه خواندن و نوشتن نتواند، برتر از طفل بداخالق و  اخالق و خوش

  بدسيرتى است كه دامن از خرمن دانش و هنر انباشته دارد.
ثمرى  تمضرّ  به...شهوات را جز آلوده و بداخالق و بدخو پردانش [طفل]

  ١١موجود. اثرى و ثمر باز الق خوش اطوار رانه. ولى بيسواد خوش اخ
  حضرت عبدالبهاء  

ب و تعّص  شرائط دين تعليم دهند...ولكن بقدرى كه به بايد در ابتدا اوالد را به
  حضرت بهاءاهلل  ١٢جاهليه منجر و منتهى نگردد. ۀحمي

اهلل تعليم  تاطفال...را رسم و آئين محبّ  ” ١٣“تربيت اعظم از تعليم است.”
بايد ” ١٤“توانى بكوش كه...در نهايت طراوت و لطافت...جلوه نمايند.نما...تا 

در تحصيل علوم و عرفان بكوشيد و در  ” ١٥“تربيت پردازيد. بيشتر از تعليم به
 به اكتساب كماالت صورى و معنوى جهد بليغ نمائيد. اطفال را از صغر سنّ 

تا قلب  تحصيل هر علمى تشويق كنيد و باكتساب هر صنعتى تحريص نمائيد
حقيقت  مانند آئينه كاشف اسرار كائنات گردد و به عون و عنايت حّق  هر يك به

ه صد هر شيئى پى برد و در علوم و معارف و صنايع مشهور آفاق شود. البتّ 
  حضرت عبدالبهاء  ١٦“ه در تربيت اطفال قصور و فتور مفرمائيد.البتّ 
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يم و تربيت ظهور و مقصد از عقل و خرد شناسائى يزدان است و مقصد از تعل
  بروز صفات و فضائل انسان:

هيكل انسانى عنايت شد خرد بوده و هست و مقصود از او  ل نعمتى كه بهاوّ  ”
جوهر انسانيت در شخص انسان مستور.  ” ١٧“جالله بوده. جلّ  عرفان حّق 

  حضرت بهاءاهلل  ١٨“صيقل تربيت ظاهر شود. به

  نمودار نشود:بدون تربيت روحانى جوهر انسانى هرگز 
ل انسان را نشناسد از شناسائى خود نيز محرومست زيرا بايد اوّ  انسان تا حّق 

  حضرت بهاءاهلل  ١٩نور هيچ چيز مشاهده نشود. نور آفتاب را ادراك نمايد...بى

اثر چون  ى و معنوى است. علم بىمقصد از كسب علم ظهور كماالت مادّ 
  ثمر است: درخت بى

چيز  چه قبل از تحصيل مالحظه نمايد كه فوائد اين فنّ ى انسان بايد در هر فنّ 
  حضرت عبدالبهاء  ٢٠است و چه ثمره و نتائجى از او حاصل.

درس حكمت مشغولند و عاقبت حاصل آن  اكثرى از حكماى ايران عمرها به
  حضرت بهاءاهلل  ٢١جز الفاظى نبوده و نيست.

بينائى. دانائى دانستن تعليم و تربيت را دو جنبه است: كسب دانائى و پرورش 
چشم درون. روح  نيروى فكر. بينائى ديدن و شناختن آنهاست به هاست به پديده

كسى كه از بينش برخوردار است، مقصد از دانش را درك كند. شخص محروم 
معلوم يا  از بينش، تنها حامل علم است نه عامل آن. بجاى اينكه علم او را به

  را از ديدار باز دارد.اى او  مقصود رساند، چون پرده
 ه نمايند.تربيت محتاجند، بايد صاحبان بينش باين امر خطير توجّ  عموم ناس به

شوند، دانائى و  مى تربيت و آشامند مى آب نهر دو از جهان گلستان گلهاى
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 ٢٢بينائى. اگر نفسى باين دو فائز نشود صاحب وجود نبوده و نيست.
  حضرت بهاءاهلل 

  خودشناختن است (مضمون گفتار):از جمله عوامل بينش، 
 ٢٣مردمان را گوناگون آفريديم. خجسته نفسى كه حال خود بشناسد.

  حضرت بهاءاهلل 

  تعليم و تربيت در خدمت صلح و آزادى
بينى  جهان و بشردوستى ۀاز جمله اهداف تعليم و تربيت در آئين بهائى، اشاع

اين راستى  يابند و بهاست، تا اطفال از همان آغاز از اين حقيقت آگاهى 
اهل عالم همه بار يك دارند و برگ يك شاخسار، جهان يك ”گواهى دهند كه 

نه  است، خدمت و بشر دوستى برترى انسان به “ كشور است و گيتى يك وطن.
هنر  علم و مقام و قدرت، به به رفتار و پندار نيك است، نه نژاد و مليت، به به

زا،  چون ابرهاى طوفان مات،بات و توهّ مكنت. تعّص  شهرت و است، نه به
حقيقت سرشت انسانى را بپوشانند، و خورشيد يكرنگى را از تابش و درخشش 

  باز دارند.
تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد يكسان باشد. اصول و آداب، يك 

 ٢٤صغر سن در قلوب جاى گيرد. از بشر عالم تا...وحدت گردد و آداب اصول
  عبدالبهاءحضرت  
مقام انسانى. بدون  تنها راه احداث دنياى صلح و صفا، ترفيع مردمان است به

  ب و عناد از بن برنيفتد.تربيت فردفرد مردم جهان، ظلم و فساد و تعّص 
از علوم و فنون آنچه سبب منفعت و ترّقى و ارتفاع مقام انسان است اطفال 

    حضرت بهاءاهلل  ٢٥ود.فساد از عالم قطع ش ۀبآن مشغول گردند تا رائح
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بنابراين، در آئين بهائى، تعليم و تربيت نيز نيروئى است در خدمت بشر، براى 
  صلح و آزادى و احداث دنيائى يگانه و هماهنگ. ۀاشاع

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
اى باشد. بهر قسم  ى اطفال مادرانند زيرا طفل...چون شاخ ترو تازهل مربّ اوّ  ”

ى است و مؤسس ل مربّ ربيت توانى...اين واضح است مادر اوّ بخواهى ت
اخالق و آداب فرزند. پس اى مادران مهربان اين را بدانيد كه در نزد يزدان 

اعظم  ...انسانيت و ثوابىاعظم پرستش و عبادت تربيت كودكان است بآداِب 
اطفال را در سن شيرخوارى...در مهد فضائل ” ٢٦“ر نتوان نمود.از اين تصوّ 

ت ل مشقّ ت نمائيد و متحمّ مند نمائيد...پرهمّ  بپروريد...از هر علم مفيدى بهره
 ٢٧“ه بياموزيد و تشويق بر تحصيل امور مفيده بنمائيد.كنيد. اقدام در امور مهمّ 

 ٢٨“زحمت و تعب پرورش يابند...بهتر است. هرقدر اطفال از بدايت عمر به”
بلوغ رسند مانند  ون بهت اطفال بسيار كوشش نمائيد كه چدر بلندى همّ ”

حيوان نادان است آلوده نگردند،  ۀشمع برافروزند و بهوٰى و هوس كه شيو
ترين ِحَرف و  اشرف ” ٢٩“بلكه در فكر...تحصيل فضائل عالم انسانى باشند.

 ٣٠“صنايع و اشغال، معلّمى اطفال است.
 



 

۸  

  
  ايجاد صلح جهانى و پايدار

و پايدار  پاينده صلحى است، هاى آئين بهائى ايجاد صلح جهانى جمله هدف از
كه  صلحى باشد، امان در ماجراجويان و مغروران هوسهاى و روزگار گردش كه از گزندِ 

  نظران. كوته باترات و تعّص مبنى بر حكمت و هدايت يزدان است نه تصوّ 
    ١جميع را بصلح اكبر كه سبب اعظم است از براى حفظ بشر امر نموديم.

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت عبدالبهاء  ٢اليوم در عالم انسانى امرى اعظم از صلح عمومى نيست.

از آغاز تاريخ تا كنون، بشر پيوسته گرفتار جنگ و پيكار بوده، و نيروهاى سرشار 
نوعان بكار بسته. و حال آنكه اگر اين قوٰى را  همخويش را در راه براندازى 

  شد. كرد، روى زمين بهشت برين مى صرف رفاه و اصالح عالميان مى
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انسان بنيان الهى است، بنيان بشر نيست. اگر بنيان بشرى را خراب كنى 
شود. پس چگونه انسان را كه بنيان الهى است  ر مىالبد صاحب بنا مكدّ 

  حضرت عبدالبهاء  ٣ت كه سبب غضب الهى است.اى نيس خراب كند؟ شبهه
كوشند كه افكار مردم جهان را  بهائيان از هر نژاد و ملّتى كه باشند پيوسته مى

  لزوم تأسيس صلح منعطف سازند. هرچه بيشتر به
انسان  است جائز ماست...آيا ارض...قبور ۀكر كنيم نظر حقيقت به چون

  حضرت عبدالبهاء  ٤جدال كند؟قبرستان را بپرستد، براى قبر نزاع و 

خواهى را با خوى و سرشت اصلى انسان،  جوئى و رزم بهائيان برآنند كه جنگ
ناصواب و افكار نارواست كه در  ۀانديش ۀجوئى زائيد سازگارى نيست. جنگ

دانائى  و راستى مردمان به طى روزگاران پيشين، اندك اندك گسترش يافته. اگر
و  دوستى آسمانى خويش آگاهى يابند، هرگز روشنائىتربيت شوند و از سرشت 

  تاريكى نفاق و دشمنى، مبادله نكنند. صفا را به
هاى ارض بوده و هست. اعمال پسنديده شأن  نزاع و جدال شأن درنده

  حضرت بهاءاهلل  ٥انسان.
اگر حيوانى درندگى نمايد بجهت طعمه است...لكن انسان چون درندگى ”

گرگ روزى يك گوسفند  ” ٦“بجهت طمع است. نمايد بجهت طعمه نيست،
خاك وخون  ۀانصاف در يك روز صدهزار نفر را آغشت ا انسان بىميدرد. امّ 

نمايد و فخر كند كه من بهادرى كردم...و مملكتى را بباد فنا دادم. مالحظه 
اى است كه اگر شخص يك نفر را  كنيد كه جهالت و غفلت انسان بدرجه

ا و قصاص نمايند يا بكشند يا حبس ابدى نمايند. امّ  بكشد او را قاتل گويند
ل ل گويند و اوّ اگر انسانى صدهزار نفر را در روزى هالك كند او را جنرال اوّ 
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شجاع دهر نامند. اگر شخصى از مال ديگرى يك ريال بدزدد او را خائن و 
قدر  ا اگر مملكتى را غارت كند او را جهانگير نام نهند. اين چهظالم گويند. امّ 

  حضرت عبدالبهاء  ٧“قدر غفلت است. جهالت است چه

  ها تربيت وجدان
ها  بيدارى و آگاهى وجدان براى استقرار صلح پاينده و پايدار، بايد نخست به

جهان را در دلها برافروخت،  ۀآفرينند پرداخت. بايد در ابتدا نور اميد و ايمان به
نيروى وجدان و ايمان،  خويش پى برند، و به ۀسرشت پاك و گرانماي تا مردمان به
مات بات و توهّ تعّص  اطاعت از فرمان و حكمت يزدان، دست از و عشق به
  ت پردازند.يگانگى و محبّ  بردارند و به

ل بايد صلح و سالم بين افراد انسانى تأسيس شود تا منتهى بصلح اوّ ”
ر عظيمى تحّقق حاد حاصل نكند هيچ امتا عقول بشرى اتّ  ” ٨“عمومى گردد.

نيابد. حال صلح عمومى امريست عظيم ولى وحدت وجدان الزم است كه 
حاد عالم انسانى الزم است كه بجهت اتّ ” ٩“اساس اين امِر عظيم گردد

جميع بشر يك تربيت شوند...چون تربيت در جميع مدارس يك نوع گردد... 
و جدال  بنيان جنگ و جدال برافتد...زيرا اختالف در تربيت مورث جنگ

  حضرت عبدالبهاء  ١٠“[است].

  تأسيس نظام جهانى
اصالح  ها، بايد نيروى قانون و عدالت را نيز به همراه و همگام با تربيت وجدان
اى  آدم، برگماشت. و نظامى آسمانى و نقشه عالم، و حمايت و خدمت بنى

ران بات انسانى، بكار بست. تا زمامداجهانى، پاك و پيراسته از تمايالت و تعّص 
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حقوق ديگران تجاوز نتوانند، و اگر مشكلى پيش آمد،  حدود خود بشناسند و به
براى رفع آن از راه صلح و آشتى بكوشند، نه آنكه پرچم پيكار برافرازند، و با 

  نوايان، نام و مقام جويند. گناهان و بى خون بى
اى كبرٰى تأسيس شود و  بايد از جميع دول و ملل بانتخاب عمومى محكمه

كبرٰى فيصل يابد تا منتهى بجنگ  ۀاختالف و نزاع دول و ملل در آن محكم
  حضرت عبدالبهاء  ١١نگردد.

سبب بيم از عواقب جنگ و كشتار، سرانجام زمامداران  بهائيان معتقدند كه به
 “صلح اصغر”صلح را بنا نهند. بهائيان اين صلح را  ۀعالم گرد هم آمده، پاي

ايم. در عصر ما، نظم  اين رستاخيز بزرگ ايستاده ۀنامند. ما اكنون در آستان
 جهان چنان پريشان گشته، و وسائل جنگ چنان توسعه يافته كه اگر در رسيدن به

ن پرفروغ اى حاصل شود، نوع انسان دچار فنا گردد، و از بنيان تمدّ  صلح وقفه
ى، ديگِر اين رستاخيز جهان ۀمرحل “صلح اصغر”بشر چندان آثارى نماند. پس از 

صبحى روشن، و صلحى  ۀكم طليع فرا رسد، و كم “صلح اعظم”يعنى زمان 
  آرا از افق گيتى نمودار شود. جديد و جهان

  دين نيرومندترين عامل صلح است
آگاهى و تربيت و ايمان مردم جهان  دوام و پايدارى صلح جهانى وابسته به

ر نيست. الهى ميسّ امداد و الهام  است، و تربيت و تقويت وجدان و ايمان جز به
آن  ۀگذشته گواه بر آن است كه هرگاه رستاخيزى وجدانى بپا گشته، منشأ و ماي

  اند. پيامبران پروردگار بوده
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ايست كه قادر است افكار و قلوب را بهم نزديك كند و ملل  هدين بزرگترين قوّ 
حادى ابدى تلفيق و و اقوام و نژادها و مذاهب مختلف دنيا را در پرتو اتّ 

  حضرت عبدالبهاء  ١٢ركيب نمايد.ت
ا توانستى داد. امّ  كردى، دلهايشان را الفت نمى اگر ثروت جهان را صرف مى

  قرآن مجيد  ١٣ت بخشيد.خداوند آنها را الفت و محبّ 
ب، ضعف وجدان، و ب است. موجب اصلى تعّص موجب اصلى جنگ تعّص 

ها  نيكىمنشأ  خدا موجب اصلى ضعف وجدان، دورى از خالق مهربان. عشق به
ها. بهائيان با  بالها و ناكامى ۀخود و دنيا سرچشم هاست، و عشق به و شادى

خدا و بندگانش در ميدان صلح و  سپاه آسمانى و نيروى وجدانى يعنى عشق به
ها  خودبينى و ماتتوهّ  و باتتعّص  تاريكى تا مشغولند، دلها و تغيير تسخير صفا به

  گيتى رخت بربندد. ۀاز عرص بينى پرتو آگاهى و دانائى و جهان به

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
ب سياسى و ب جنسى و تعّص ب دينى و تعّص و از جمله تعاليم بهاءاهلل: تعّص 

ها  بب وطنى، هادم بنيان انسانى است. تا اين تعّص ب اقتصادى و تعّص تعّص 
دين ب و عداوت از جهت موجود، عالم انسانى راحت ننمايد...اگر اين تعّص 

ب است، دين بايد سبب الفت گردد، واّال ثمرى ندارد. و اگر اين تعّص 
آدمى  ۀاست، جميع نوع بشر ملّت واحده است، جميع از شجر ب ملّىتعّص 

ده تشكيل كردن، و بدين سبب خونريزى نمودن، و روئيده...ديگر ملل متعدّ 
ا امّ  بنيان انسانى برانداختن، اين از جهل انسانيست، و غرض نفسانى. و

ب وطنى، اين نيز جهل محض است، زيرا روى زمين وطن واحد است. تعّص 
ارض،  ۀتواند. پس جميع كر ارض زندگى مى ۀاى از كر هر انسان در هر نقطه
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وطن انسان است. اين حدود و ثغور را انسان ايجاد كرده. در خلقت، حدود و 
  ١٤ثغورى تعيين نشده.

يد. وحدت عالم انسانى ترويج آتش جنگ بنشانيد و علم صلح بلند نمائ
ت بجميع بشر شمريد...بجان بكوشيد و ت و مودّ محبّ  ۀدهيد و دين را وسيل

بخروشيد تا اين جهان ظلمانى نورانى گردد و اين عالم تنگ و تاريك 
گلشن باقى شود...بنياد عناد برافتد و  ۀگشايش يابد و اين گلخن فانى آئين
  ١٥يگانگى مرتفع شود.اساس بيگانگى ويران گردد و بنيان 

 



 

۹  

  
  ثروت ۀتوزيع عادالن

از جمله مشكالت بزرگ بشر فقر و نيازمندى است. در عصر ما هر روز هزارها 
شوند. علل فقر متعدد  نفر از مردم جهان از گرسنگى و فقر تسليم مرگ مى

حكومت و قدرت. در  جمع ثروت و مكنت و عشق به است، از جمله: حرص به
دو ميليون دالر از ثروت جهان صرف جنگ يا  عصر ما هر دقيقه نزديك به

شود. نظام نوين آئين بهائى موجبات فقر را كه بر كالبد  آمادگى براى جنگ مى
 ۀوزيع عادالنيعنى ت ١تعديل معيشت ۀجهان مستولى است، از بن بركند. تا مسئل
  ثروت حل نشود، جهان آرامش نيابد:

ق نيابد سعادت براى امر تعديل معيشت بسيار مهم است و تا اين مسئله تحقّ 
  حضرت عبدالبهاء  ٢عالم بشر ممكن نيست.
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  ثروت طبق قانون و ايمان   ۀتوزيع عادالن
اى  عادالنه طرز ثروت عالم به دارد، مى عرضه كه آئين بهائى نظامى و نقشه بر بنا

  شود. اصول زير در اقتصاد بهائى تأكيد شده: بين مردم جهان توزيع مى
  زراعت ۀحمايت از زارع و توسع •
  “ماليات تصاعدى   ”اجراى اصل  •
  شركت كارگران در منافع كارخانه •
  تقسيم خاص ارث •

ثروت عالم خواهد  ۀهر يك از اصول فوق نقش مهمى در تقسيم عادالن
مراجع ديگر است.  ق آنها محتاج بهت و طرز تحقّ داشت. تحقيق در جزئيا

  عالوه بر اصول فوق دو عامل ديگر نيز در اقتصاد بهائى تأكيد شده:
  مقام پرستش پروردگار. باال بردن ارزش كار به •
  ترين مقام. پست پائين آوردن بيكارى و تنبلى به •

كسبى مشغول شود و عمل نمايد آن عمل نفس  صنعتى يا به هر نفسى به
  حضرت بهاءاهلل  ٣عبادت عنداهلل محسوب.

 ثمر در ارض ظاهرند و فى ترين ناس نفوسى هستند كه بى من. پست ۀاى بند
مهمله ارجح  ۀالحقيقه از اموات محسوبند، بلكه اموات از آن نفوس معطل

  حضرت بهاءاهلل  ٤عنداهلل مذكور.

ان، آثار بهائى قانون و فرم ل بهثروت جهان، عالوه بر توسّ  ۀبراى توزيع عادالن
تنهائى  كند. زيرا قانون و فرمان به ها نيز مى تربيت و تقويت وجدان ه بسيار بهتوجّ 
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اخطار الهى،  ضامن و نگاهدار راحت و رستگارى بشر نيست. طبق گفتار و
هاى  ها و نعمت نيازمندان را از بخشش صاحبان ثروت بايد از روى ميل و رغبت

آنها ارزانى داشته برخوردار كنند، و از فرجام  هايزدى ب ۀروزگار كه دست بخشند
دولت و مكنت بسيار، در پيشگاه عدل  يابى به غفلت و غرور بهراسند. زيرا دست

  آفريدگار، با مسئوليتى بزرگ همراه است.
يست محكم ميان طالب و مطلوب اى مغروران باموال فانيه! بدانيد كه غنا سدّ 

رضا و تسليم  ۀقرب وارد نشود، و بمدين و عاشق و معشوق. هرگز غنى بر مقرّ 
در نيايد مگر قليلى. پس نيكوست حال آن غنى كه غنا از ملكوت جاودانى 
منعش ننمايد، و از دولت ابدى محرومش نگرداند. قسم باسم اعظم، كه نور 

    ٥آن غنى اهل آسمان را روشنى بخشد، چنانچه شمس اهل زمين را.
  حضرت بهاءاهلل  

شاهراه  اندرزهاى الهى توانگران را از وادى غفلت و خودخواهى بهدستورات و 
حساب خود  رساند، تا پيش از مقابله با روز حساب، به آگاهى و دانائى مى

مقدار و ناپايدار را در راه  برسند، و از خويشتن بپرسند: آيا رواست كه دولت بى
، و از مواهب و يزدان نثار نكنيم ۀرفاه و اصالح عالم انسان و اجراى اراد

مقام بلند و ارجمند  ۀنصيب مانيم؟ آيا شايست هاى بيكران الهى بى بخشش
وديعه داريم، براى احتياج و  امانت، چند روزى به ماست كه ثروتى را كه به

  آسايش نيازمندان بذل نكنيم؟
اى اغنياى ارض! فقرا امانت منند در ميان شما. پس امانت مرا درست  ”

سحرگاهى  ۀاغنيا را از نال ” ٦“براحت نفس خود تمام نپردازيد.حفظ نمائيد و 
حضرت بهاءاهلل  ٧“هالكت افتند. فقرا اخبار كنيد كه مبادا از غفلت به
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مواهب آسمانى دارد، نه مقاصد و منافع  رهرو راه دانائى و بينائى همواره نظر به
م و فرجام انجا فانى. نظرگاهش ابديت است، و رهنمايش نور حقيقت. ديده به

هاى  ها و  نعمت دارد، نه هوسهاى ناپايدار اين جهان. كدام خردمندى، توشه
دنيا مبادله نمايد؟ اگر فروغ  ۀهاى دو روز تها و لذّ  خوشى جاودان عالم باال را به

ه آنانكه در راه عشق ايمان در دلها بتابد، انجام هر مشكلى آسان شود، و البتّ 
شويند،  دست از جان مى بندگى در درگاه الهى،حقيقت و آگاهى، و اظهار  به

  دست شستن از مال و منال را آسانتر شمرند.
نوع آموزد،  هم ت و فداكارى بپرورد و عشق بهنيروئى كه مردمان را در دامان محبّ 

خود ترجيح  جائى رساند كه ديگران را بر انسان را به خداست. ايمانْ  ايمان به
  دهد:

باشند و در اعانت همديگر كوتاهى ننمايند. و معنى  بايد جميع با كمال وداد
مواسات كه در كتاب الهى نازل شده اين است كه هر يك از مؤمنين سايرين 

  حضرت بهاءاهلل  ٨را مثل خود مشاهده نمايند. يعنى خود را اعلى نشناسند.

  مضمون بيان:
  حضرت بهاءاهلل  ٩خوشا بحال كسى كه برادر خود را بر خود ترجيح دهد.

  هائى از آثار حضرت بهاءاهلل نمونه
انفاق است، و مقام انفاق  شكر سبب ازدياد نعمت است. ولى كمال شكر به

  ١٠اعظم مقامات.
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منيعه ظاهر شويد،  ۀاى بندگان من! شما اشجار رضوان منيد. بايد باثمار بديع
صنايع و اكتساب  الزم كه به تا خود و ديگران از شما منتفع شوند. لذا بر كلّ 

  ١١شغول گردند.م
  ١٢بايد در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده باشند.

ثروت عالم را وفائى نه. آنچه را فنا اخذ نمايد و تغيير پذيرد، اليق اعتنا نبوده 
  ١٣و نيست مگر على قدر معلوم.

  مضمون بيان:
 ۀخدا كه فراهم كنند ل جوئيد و بهاى توسّ  وسيله هدفى به هر براى رسيدن به

  ١٤ل كنيد.وسائل است توكّ 

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
بين بشر است، و اين مواسات اعظم از  ١٥از جمله تعاليم بهاءاهلل مواسات

مساواتست. و آن اينست كه انسان خود را بر ديگرى ترجيح ندهد. بلكه جان 
بعنف و جبر...بلكه بايد بصرافت طبع و طيب  ا نهو مال فداى ديگران كند، امّ 

  ١٦خاطر...بر فقرا انفاق نمايد.
فقرا مهربان  نمايم كه به شما نصيحت مى دارم و به من جميع را دوست مى

  ١٧اند. ت نمائيد، آنها را دستگيرى كنيد. زيرا فقرا دل شكستهباشيد، محبّ 
مزيِد حسرت و مالل آنان  آرايْش  حق دانند...نه آنكه به فقرا و ضعفا را امانِت 

ترّقى شايسته نهد كه رؤساى دنيا در نهايت  گردند. وقتى عالم انسانى رو به
  ١٨سادگى زندگى نمايند...
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اى نبايد از دست داد...ولى بايد اعتماد...بر  سعى و كوشش...الزم...دقيقه
فيوضات كرد. زيرا اگر فيض حق نرسد...زحمت ثمر نبخشد و كوشش فايده 

  ١٩ك نشود...ثمرى حاصل نشود.اسباب تمسّ  همچنين تا بهندهد و 



 

۱۰  

  
  تساوى حقوق زن و مرد

يك  ۀزنان و مردان بايد داراى حقوق و مزاياى متساوى باشند. زيرا هر دو بند
ِر كيهان تبعيض و امتيازى مدبّ  در خلقِت اند و برخوردار از يك آفريدگار.  آفريننده

بال  نقص يك بال، سبب وباِل ”نيست. زنان و مردان، دو بال عالم انسانند، 
جنس و نژاد و مليت نيست. هر كس  مزيت و برترى بشر به “ ديگر است.

پروردگار بيشتر، مرتبتش برتر و در نزد  نهادش پاكتر و كردارش خوشتر و عشقش به
  يزتر.ايزد مهربان عز

 خدا جميع را يكسان خلق كرده...مرد و زن هر دو بندگان خدا هستند و كلْ 
بشر و در حقوق متساوى. نزد خدا مردى و زنى نيست. هر كس اعمالش بهتر 

  حضرت عبدالبهاء  ١تر است. بو ايمانش بهتر در درگاه الهى مقرّ 
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رسند...خدا  مردها مى ۀدرج ه بهبايد زنها هم مثل مردها تربيت شوند. البتّ ”
راضى نيست كه اين عضو مهم در نهايت كمال نباشد و عدل نيز چنين اقتضا 

تا  ” ٢“نمايد كه زنان و مردان مساوى باشند...نزد خدا زنى و مردى نيست. مى
اند. اگر آن قسم تربيت شوند مثل مردان  حال زنان مثل مردان تربيت نشده

  حضرت عبدالبهاء  ٣“شوند.  مى
دو بال است، يك بال رجال و يك بال نساء. تا دو بال عالم انسانى را 

متساوى نگردند، مرغ پرواز ننمايد. اگر يك بال ضعيف باشد، پرواز ممكن 
نيست. تا عالم نساء متساوى با عالم رجال در تحصيل فضائل و كماالت 

  حضرت عبدالبهاء  ٤نشود، فالح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال.
  گفتار:مضمون 

 و محكمتر خدا به عشق در كه آنانند يزدان نزد مردمان ترين محبوب
  حضرت بهاءاهلل  ٥پيشترند.

البته منظور از تساوى حقوق، تساوى وظائف نيست. داناى آسمانى، بهر يك از 
ى بخشيده تا گلستان جهان را دو نمونه گل گلزار انسانى، استعدادات خاّص 

  بيارايند.هاى گوناگون  ها و رنگ طرح  به

  نتائج تساوى حقوق زنان و مردان
ترّقى و تكامل عالم انسان شود. زيرا اطفال را  تربيت و دانائى زنان، منجر به
ى آگاه و دانا، كودك كامكار ببار آرد و بوستان مادران نخستين آموزگارند. مربّ 

اثمار دانش و بينش آرايش بخشد. واّال كوشش و جويش حاصلى  آفرينش را به
ى از نادانى تلخ ثمرى نيارد. اگر نهاد مربّ  اميد و انتظار جز بار ۀخشد، و غنچنب
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مات آلوده، چگونه آگاهى و بينائى بياموزد، بات و توهّ تعّص  آكنده باشد و به
  استعدادات خفته برانگيزد، و نيروهاى نهفته بپرورد؟

معلّم  كند. اّول اين دختران روزى مادران شوند و اطفال را مادر تربيت مى
    ٦اطفال مادرانند. لهذا بايد در نهايت كمال و علم و فضل باشند...

  
حضرت عبدالبهاء

  
  مضمون گفتار:

دين  در اكثر موارد اگر مادران مؤمن باشند اطفال نيز مؤمن شوند، ولو پدران بى
دين شوند، ولو پدران  دين باشند، اطفال نيز بى باشند. همچنين اگر مادران بى

  حضرت عبدالبهاء  ٧مان و اطمينان باشند.در نهايت اي
جوئى را از  تكامل و ترّقى زنان و همكارى آنان با مردان، سرانجام رسم جنگ

عمرى اميد و انتظار، نورسيدگانى آزاده و  ميان براندازد. زيرا مادرانى كه به
 نيستى آنان تن درندهند، و فرزندان عزيزتر از جان را اند، هرگز به برومند پرورده

خاطر تفاوت نژاد و  خون نخواهند، و نگذارند تا به پيكار آغشته به ۀدر پهن
مقدار، آئين انسانيت بركنار نهند، و زمين  مذهب، يا چيرگى بر مشتى خاك بى

  گناه رنگين كنند. خون جوانان بى به

  رشد و تكامل قوانين الهى
عالم وجود آن است كه شاهد كمال هرگز  ۀهاى زيبائى و جلو از جمله نشانه

حجاب رخ ننمايد. رشد و  ناگهان نقاب از چهره نيفكند و دلبر مقصود بى
ر جهان. پيامبران هاى مدبّ  عالم انسان است و از اسرار و حكمت ۀتكامل الزم

اند. برابرى  الهى همواره بنا بر استعداد مردمان و نياز زمان و مكان سخن گفته
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مردان در روزگار پيشين امكان نداشت. ولى عصر ما عصر برابرى و بين زنان و 
آهنگى بين جميع نوع انسان است. خواست يزدان اين است كه در اين  هم

 هاى رنگارنگ در بوستان روزگار، نژادها و اقوام و ملل گوناگون جهان چون گل
 سخن لطف و صفا انس و يگانگى برويند و چون بلبالن گلشن عشق و وفا جز به

  نگويند.
از آغاز پيدايش آئين بهائى و گسترش پيام آن، آثار و عالئم ظهور عصرى جديد 

تدريج در جهان نمودار گشته. در بامداد طلوع اين آئين از  در تكامل بشر به
ترين كشورها، زنان از حقوق انسانى خود چندان آگاهى  نى در متمدّ ايران، حتّ 

انتشار تعاليم بهائى، نداى برابرى در اقطار نداشتند. ولى همراه و همزمان با 
  انداز گشت. جهان طنين

است  گامى خود دختران، تربيت بر تأكيد و اجراى تساوى حقوق زنان و مردان،
  هماهنگ. و روشن دنيائى ظهور و طلوع و پيشين بندهاى از بلند در راه آزادى بشر

 



 

۱۱  

  
  زبانى جهانى برگزيدن خّط و

هاست. آيا  د زبانبزرگ در راه يگانگى و مؤانست بين مردم جهان تعدّ  يك سدّ 
 اى كه با هم سخن نتوانند گفت، امكان ت بين افراد خانوادهمحبّ  و الفت ايجاد

بدون كمك آن، پذير است؟ بديهى است كه زبان كليد تفاهم و آگاهى است. 
  ممكن نيست. گيتى متباين هاى گوناگون و ايجاد بنيان دوستى و آشتى بين گروه
بنيان وحدت جهانى انتخاب زبانى است  ۀبنا بر تعاليم حضرت بهاءاهلل يك پاي

  آن سخن گويند. مردم عالم به ۀمشترك كه هم
 ت لغات اهل عالم از...معاشرت و كسب معارف واكثرى از امم از تشتّ ”

اند باينكه  مأمور شده حكمت يكديكر محرومند. لذا محض فضل و جود كلّ 
 ۀلغتى از لغات را اختيار نمايند، چه جديدًا اختراع و چه از لغات موجود

واحده  ۀبآن متكلّم شوند. در اين صورت جميع ارض مدين ارض، و كلّ 
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 شوند و مقصود از لسان يكديگر مّطلع مى شود زيرا كه كلّ  مالحظه مى
نمايند. اينست سبب ارتقاى عالم و ارتفاع آن. و اگر  يكديگر را ادراك مى

نفسى از وطن خود هجرت نمايد و بهر يك از مدن وارد شود مثل آنست كه 
محبوب آنكه جميع عالم را يك وطن مشاهده ” ١“خود وارد شده. در محلّ 

فاق نور اتّ ت گمارند تا جميع آفاق بنمايند و در ترويج يك لسان يا دو...همّ 
ت ك نمايند بامورى كه از زحمت و مشقّ تمسّ  مقصود آنكه كلّ ” ٢“فائز شود.

  حضرت بهاءاهلل  ٣“بكاهد و ايام در آنچه سزاوار است صرف شود و بانتها رسد.
آيند و  هم گرد كشورها ۀهدف بزرگ بايد نمايندگانى از هم اين براى حصول

  تدريس شود.يك زبان برگزينند تا در عموم مدارس عالم 
بايد جميع ملل نفوسى معين نمايند از اهل ادراك و كمال تا مجتمع شوند و 

موجوده و چه  ۀمشاورت يكديگر يك لسان اختيار كنند. چه از السن مختلف به
لسان جديد تازه اختراع نمايند و در جميع مدارس عالم اطفال را بآن تعليم 

  هللاحضرت بهاء  ٤دهند.

آغاز، زبان جهانى را همراه با زبان مادرى فرا گيرند و عمر نوآموزان از همان 
هاى گوناگون، صرف دانش و ادب كنند.  آموزش زبان جاى گرانمايه را به

نتايج و فوائد مهم ديگر چون ترويج علم و هنر و  برگزيدن زبان عمومى، منجر به
  تجارت و صنعت نيز خواهد گشت. ۀتوسع

ترين مزايا و خصائص  ان كردن، از پرارجسخن گفتن و منويات درونى را بي
صولت و  به و برخيزند ستيز جنگ و انسانى است. جانوران، هنگام قهر و كين، به

 انسان كه به ۀا شايستو از اصل تنازع بقا پيروى كنند. امّ  جويند، لتوسّ  قدرت
زيور خرد و زبان از ديگر موجودات ممتاز گشته، چنان است كه مشكالت و سوء 

پيكار  ۀتفاهمات را از راه بيان و دليل و برهان رفع و فصل كند، نه آنكه آماد
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جنگ و ستيز برخيزد. حال اگر مردمان زبان يكديگر را نشناسند و روان  شود و به
  انس و دوستى گرايند؟ بزيور بيان نيارايند، چگونه به

م بدتر تفهّ م نيست و هيچ چيز از عدم تفهيم و هيچ چيز بهتر از تفهيم و تفهّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٥نه.
ه دانستند، سكّ  خوبى نمى اند كه سه همسفر و همراه كه زبان يكديگر به آورده

كنار  پولى يافته و مصلحت چنان دانستند كه آن را صرف طعامى كنند، و به
تناول طعام و تبادل كالم دمى چند  كمال لطف و صفا، به جويبارى نشسته، به

خوراكى راغب و  وگوى مختصر دريافتند كه هر يك به از گفتا پس بگذرانند. امّ 
 هاى مصفاى آن كم اختالف در انتخاب غذا، دل طعامى متمايل است. كم به

ها را تيره و تار نمود، و اصرار در گفتار، آتش نفاق را بيش از پيش بگسترد. هر 
ائى. تمنّ  يك را بظاهر هوسى بود و آوائى و در ميدان مجادله و گفتگو تمايلى و

كرد، و همراه پارسى،  همسفر ترك، خواستار ازوم بود، يار تازى، عنب طلب مى
اى انگور داشت. در اين گيرودار كه طوفان نفاق بين اين سه همسفر اندك تمنّ 

جست، رهگذرى بايستاد و از ماجرا جويا شد. و همينكه از  اندك گسترش مى
حيرت افتاد و بيدرنگ فرياد  بهداستان و احوال آنان آگاه گشت، بسيار  سرّ 

است، زيرا همه طالب يك بر  ا و آرمان يكىخبران شما را تمنّ  بركشيد كه اى بى
  شيرين و خوشگوار. ۀو باريد، و خواستار يك ميو

اين داستان پرمايه، وصف حال و احوال مردم روزگار ماست. زيرا ايزد دانا، 
فريده، و مردم گيتى را آرزوها و سرشت آدميان و نيازهاى اصلى آنان را يكسان آ

آهنگ عطا فرموده. همه دوستدار صلح و صفا و  هاى مشترك و هم آرمان
ا آن است كه اند. همه را ميل و تمنّ  ت و مرحمتخواستار عدالت و محبّ 

سخن و همنشين شوند، و آشنايان را يار وفادار ديرين گردند.  همسايگان را هم
ان و نعمت يزدان قسمت برند، و در پناه امن و همه آرزوى آن دارند كه از احس
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امان و آزادى و آسودگى و عدل و داد بياسايند. آنچه الزم است، نيروى جامع و 
فق كننده و پزشك شفا دهنده و حاذقى است كه از درد دل مردمان و نياز و متّ 

بندگان يزدان سخن گويد، تا گفتار  ۀزبان هم راز درونشان آگاه باشد و به
  پذيرند. ويش بشنوند و پيام و الهام آسمانيش بهنيك

شاهراه  پيوندد و به ها را از ميان براندازد، و مردمان را بهم به آنچه دورنگى
 آگاهى و دانائى رساند، انقالبى روحانى و رستاخيزى وجدانى است كه جز به

 كمك و امداد زبانى جهانى و كيش يكتاى يزدان حاصل نشود، و جز به ايمان به
زبان  نهائى و كمال خود نرسد. آئين بهائى، در جهان امروز، به ۀمرحل مشترك، به
آدميان آگاه است. و  ۀگويد و از راز و نياز هم مردم گيتى سخن مى ۀدرونى هم

ها و  ها و كيش ملّت و نژادها از در يك قرن گذشته، صدها هزار از مردم عالم را
و آزادگى، از تاريكى جدائى رهائى  پرتو آفتاب انس هاى گوناگون، به قبيله

سخنى و آشتى گرد آورده. برگزيدن زبان عمومى و  هم ۀبخشيده و بر سفر
هاى مختلف و  گروه بين هماهنگى و تفاهم ۀتوسع راه مشترك، خود گامى ديگر در

  متباين گيتى است.
يك  چقدر پايدار و استوار است بنيان يكرنگى و يگانگى ميان مردمانى كه به

كنند.  گويند، و از يك فرمان پيروى مى يك زبان سخن مى اند، به كيش معترف
هاى الهى  زنند، نه از جنگ و جدائى، ترانه مردمانى كه از صلح و آشتى دم مى

آموزند، نه رذائل  هاى خودخواهى، فضائل انسانى مى سرايند، نه افسانه مى
نفرت و نادانى. همگان دل نفاق و  بالند، نه به دوستى و راستى مى شيطانى، به

پايه و  هاى بى انديشه و باتتعّص  از و دارند و جان از پرتو دانش و دانائى روشن
آسائى كه بهائيان در  ناصواب در امانند. اين چنين است دنياى يگانه و بهشت

  اند. ها نثار نموده آن جان كوشند و در راه رسيدن به بناى آن مى



 

١٢  

  
  ايمان و آئين نياز است بشر را به

پوشش بايد،  را او اند. چنانكه مردمان دانسته خردمندان گيتى را چون كالبدِ ”
اوست،  ۀگيتى را هم پوشش داد و دانش شايد. پس كيش يزدان جام كالبدِ 

تازه او را بيارايد. هر گاهى را روش جداگانه سزاوار.  ۀجام هرگاه كهنه شود به
آن  ”١“آن روز است هويدا و آشكار. ۀآنچه شايست هميشه كيش يزدانى به

هاى آسمانى و  قصود از كتابم” ٢“است سبب بزرگ از براى نظم جهان.
و  حّق  ظهور” ٣“دانائى تربيت شوند. و آنكه مردمان براستى آيات الهى

ع از براى تربيت انسان و ترّقى او و حفظ اهل عالم...بوده احكام الهى، جمي
  حضرت بهاءاهلل  ٤“و خواهد بود.
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 ٥“اهلل هر امر مشكلى آسان گردد. قّوه دين ايمان حّالل هر مشكلى است...به ”
    ٦“دين نباشد...بكلّى انتظام امور مختل شود. عالم انسانى اگر متمّسك به”

  حضرت عبدالبهاء  
 يزدان چون كيميا انسان را دگرگون سازد. خوددوست را جهان ايمان و عشق به

  دوست كند و خودنما را فارغ از عالئق دنيا.
ر، و ممكن نيست بدون اميدوارى خود مخمّ  ۀذاتي ِت انسانيه، محبّ  در طينِت 

  حضرت عبدالبهاء  ٧بگذرد. خود ۀجسماني ۀموّقت فوائدِ  از جميل، و ثواِب  جزيل اجرِ 
     ٨مصلحت خود يكديگر را دوست داشته و دارند. ظاهر، نظر به دوستانِ 

  
  حضرت بهاءاهلل

در انسان دو مقام موجود...زيرا خط فاصل بين نور و ظلمت است...تا كدام ”
ش توأم و همعنان است. مگر آنكه مدنيت مدنيت با توحّ ” ٩“غلبه نمايد.

  حضرت عبدالبهاء  ١٠“هدايت ربانيه و...اخالق الهيه گردد. جسمانيه مؤيد به
    ١١حيوانى معدوم كنيم تا معنى انسانى ظاهر شود. ۀپس جهدى بايد كه رتب

  حضرت بهاءاهلل  

  دينى در عصر ما بى ۀاشاع
سبب تكامل دانش و تنّزل مقام دين، بسيارى از مردم روزگار ما چنين انگارند  به

آئين و ايمان  به نيازى آن را است و انسان كه علم تنها تاجدار دانا و تواناى عالم
بين  نامعلوم، مرام مردم كوته اند كه اقرار و اعتقاد به عىنيست. اين منكران مدّ 

گاه كسانى  گمان ايشان، دين مأوٰى و تكيه عالمان روشن بين. به ۀاست نه شيو
 اند تا غم و مالل اين عالم را به انگيز دل بسته اوهام و آمال خيال است كه به

  نويد عصر واپسين از خاطر بشويند.اميد بهشت برين و 
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ر پررنگ و نگار، در انظار ظاهربينان، بسيار پرارج فريبنده و اين تصوّ  ۀاين انديش
توزى و نفاق بوده،  اند، كين و اعتبار آيد. زيرا آنچه مردم روزگار ما از دين ديده

 آگاهى بشر، نه سازگارى و بردبارى، دشمنى با دانش و هنر بوده، نه يارى به
اعتبار برخى از زاهدان  ارزش و پندارهاى بى مجادله و مباحثه در مسائل بى

ايمان بوده، نه بهره بردن از گفتار  رياكار و رندان خودستا و متظاهران بى
اند، و چه  ديده دين از ثمرى و برگزيدگان يزدان. آخر مردم چه خوشى و چه اثر

پرستى گرايند. جز جدال در مباحث  يزدان اند كه به بار و برى از نهال ايمان چيده
 اداء سالم به نبودِن  و دفن مردگان، جائز بودن يا كفن آداب چون مايه، بى

از دين و دينداران چه  و روان، ساكن آبهاى طهارت و پاكى يا دشمنان و منافقان،
  اند؟ ديده

هميشه فرمانهاى يزدانى مردم را براه دوستى و مهربانى خوانده، ولى مردمان 
پندار خود پرداخته  به اند. و كنار نهاده از آن را پيروى نموده و برخى را به برخى

اند. از اينروست كه راز گفتارهاى يزدانى پنهان  بهره مانده از گفتار پروردگار بى
بيننده در  ۀمردم دور شده. اگر دانايان زمين بديد هوشِ  مانده و از گوشِ 
 نهانِ  و دانش انديشه نمايند، ناچار به آفرين بنگرند و بهوش گفتارهاى جهان

  حضرت بهاءاهلل  ١٢هاى پريشان ديگران بگذرند. آن پى برده، از گفته
اختالف و نزاع اهل اديان سبب شده است كه احساسات ماديه غالب بر 
قلوب بشر گشته و احساسات الهيه از ميان رفته. اكثر بشر در عالم طبيعت 

از عالم الهى، خبر ندارند...و حّق دارند. زيرا اند...ابدًا از خدا،  غرق شده
  حضرت عبدالبهاء  ١٣آنچه در دست است تقاليد است و مخالف قوانين عقل...



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ١٣٤
 

 

آنچه نزد اوست راضى و  اى به مردمان امر و آئينشان را تقسيم كردند و هر فرقه
  قرآن مجيد  ١٤شادمان است!

  هدف و حقيقت دين
اند. مقصود از دين تقليد  مان پنداشتهچنان است كه مرد هدف و حقيقت دين نه

ايمان و  متظاهران به ۀهاى فريبند ها و انديشه و تبعيت ناآگاهانه از افسانه
  خودخواهان نيست.

  مضمون بيان:

اند و حال آنكه وجودشان  لباس ابريشم آراسته چه بسا مردمانى كه خود را به
  حضرت باب  ١٥اند. بهره در آتش نهفته است. زيرا از تقوٰى و هدايت خدا بى

آهنگى است و سازگارى و وفادارى. صبر و  هدف و حقيقت دين همرنگى و هم
ت. پاكى و آزادگى است و خضوع و افتادگى. راستى ثبات است و امانت و عفّ 

دوست پيوستن.  به و است گذشتن خود از پرستى. و درستى است و دانائى و حّق 
ا روى برتافتن. دشمن را دوست داشتن دني خدا دل باختن است و از عشق به به

روش و  جان به است و حقير را عزيز شمردن. روان از رشك و ريا پيراستن است و
تبهكاران. از  م بهتهيدستان است و ترحّ  منش نيكان و پاكان آراستن. بخشش به

ب رستن است و عدل گرويدن. از بند تقليد و تعّص  ظلم دورى جستن است و به
دل بستن. پرچم صلح و يگانگى افراشتن است و زنجير استبداد لطف يزدان  به

هنر عشق ورزيدن. ملّت را  دانش گستردن است و به ۀو دوگانگى گسستن. دامن
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است و بهر  آزاد خواستن است و مملكت را آباد نمودن. از هر بدى گريختن
  نيكى خوى گرفتن.

 اين پاكبازان. ان وراست ايمان ۀپاي هاست اين دين و آئين. هاست مبانى اين
  هاست هدف و مقصد برگزيدگان يزدان.

خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود. نخستين رهانيدن مردمان ”
م آسايش ايشان و شناختن و از تيرگى نادانى و رهنمائى بروشنائى دانائى. دوّ 

دين نورى است مبين و حصنى است متين از براى ” ١٦“دانستن راههاى آن.
آنست سبب بزرگ از براى نظم جهان و  ” ١٧“حفظ و آسايش اهل عالم.

  حضرت بهاءاهلل  ١٨“االمكان. فىاطمينان من 
الهى و طلوع انوار غيب غير متناهى تربيت نفوس است و  ۀمقصود از جلو
  حضرت عبدالبهاء  ١٩تهذيب اخالق.

تبار شده. قدر و اع افسوس كه آئين پروردگار در انظار بسيارى از مردم عصر ما بى
زندگانى پاينده و شادمانى جاودانى است، در  ۀافسوس كه نور يزدان كه ماي

اى از آن  ى نشانهپس ابرهاى اوهام و نادانى و ريا چنان پنهان گشته كه حتّ 
  نمودار نيست.

  سعادت بشر است ۀدين و ايمان پاي
  حضرت عبدالبهاء  ٢٠سرور دائمى است روحانيت است. ۀآنچه ماي
انسان جسم است يا جان؟ آيا هدف از زيستن آسايش و آرايش تن آيا هويت 

است يا پرورش روح و وجدان؟ اگر هويت انسان جسم است و هدفش راحت و 
ها را  نوا و مرغان صحرا و ساكنان بيشه ت تن، پس بلبالن شيدا و خوشلذّ 



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ١٣٦
 

 

طبيعت و  ۀتازان عرص هاست. زيرا اين يّكه شادمانى و كامرانى بيش از انسان
جسم از  ۀجنب خسروان كشور راحت و نعمت، در پرورش پيكر بر آدميان سرند. از

  آزاد. و ها آسوده انسان هاى نگرانى ها و ترند، و از بسيارى از ناكامى بشر پيش
 راه كمال و اعتال سپرد و در راحت و آسايشِ  آدمى هرچند در تنگناى طبيعْت 

تن كوشد، با دام و دد برابرى نتواند. آيا رواست كه انسان كه روح و جان جهان 
رقابت با جانوران سپرى كند، و از  صفات يزدان، عمر گرانمايه را به ۀاست و آئين

مال و  دام و دد سرمشق زندگى جويد؟ آيا برترى انسان در زراندوختن است و به
  منال باليدن؟

  مضمون گفتار:
هاى  سنگ به آراستن خود و اندوختن مال و خوردن و نوشيدن شما به آيا افتخار

سفيد گرانبهاست؟ اگر افتخار در اين چيزهاى ناپايدار است،  قرمز و زرد و درّ 
ِر اينها را از جانب پروردگار مقدّ  ۀرواست كه خاك بر شما فخر فروشد. زيرا هم

  حضرت بهاءاهلل   ٢١بخشد. شما مى توانا به
آرزوى هر انسانى كسب سعادت و راحت است. اين سعادت و  برترين هدف و

راحت در چيست؟ در جمع مال و مكنت است و جلب عيش و عشرت؟ انگار 
ها و گوهرها اندوختيم، ها ساختيم، درّ  ها و ايوان ما روزگارى دراز زيستيم، كاخ

ان اين برترين زيورها آراستيم، و در بستر پرند و پرنيان آرميديم. پاي پيكر را به
ها  تدلنشينى از اين لذّ  ۀرسد؟ چه ميو كجا مى هاى فريبنده و ناپايدار به خوشى

ها رسيدند چه كردند؟ كجايند؟ كشور  اين آرمان گردد؟ آنانكه به عايد ما مى
هاى آراسته  ها و خانه ها و گنج گشايانى كه دنيا را در قلمرو خود داشتند، از رنج

خود، چه طرفى بربستند؟ آيا سرانجام آرامگاه دائمى آنها  ۀهاى گسترد و خوان
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 زر و زيور مى پيكر به تر از اعماق تاريك و ترسناك زمين بود؟ توانگرانى كه روشن
ها و  ها و سرمستى انباشتند، آيا از ثروت ها مى لذيذترين طعام آراستند و شكم به

  د؟ها، بقدر آهى و نگاهى با خود بردن خبرى ها و بى خوشى
ر روَ سَ  درهمى نيرزد...سِر بى جانان به جانان فائز شو...جان بى از جان بگذر و به

    حضرت بهاءاهلل  ٢٢درد سوخته به. بى در خاك به و دلِ 
مرگ  پيش عمر آدمى چون باد درگذر است، و هر روزى، با شتاب بيشتر ما را به

 جسمى را كه بهسپرد.  پايان در اعماق خاك تيره و سرد مى كشاند، و به مى
كشيم، سرانجام  كنيم و دست از دين و ايمان و وجدان مى خاطرش جان فدا مى

 و شاهان ۀآيا كسى قادر است بين جمجم ”سپريم.  دست يغماگر زمين مى به
پادشاهان پرقدرت و شوكتى كه  ۀهاى پوسيد استخوان آيا ٢٣“گذارد؟ تميز گدايان

  بردگانشان زيباتر است؟ ۀهاى پوسيد عالم را زير قلمرو خود داشتند از استخوان
آسايش و پرستش آن پردازيم. اّما  جسم ماست كه تمام عمر به اين فرجامِ 

روح ما نه چنين است. روح ما ابدى است، دائمى است، سرمدى  سرنوشِت 
آسمانى و جاودانى. هدفش بلند است و بال،  اى است سبك است. فرشته
مانند. تن او را قفس است و جهان جايگاهى تاريك و تنگ.  داور بى عشقش به

نوا. كبوتر قصرنشين است نه غراب  بى ۀشهباز بلندپرواز گلشن بقاست نه پش
قدر.  و گوهر است نه خاك بى خاكى. درّ  ۀقبرنشين. پرتو الهى است نه پديد

تاب. همانند روح الهى است نه عنصر فساد و تباهى.  بىآفتاب است نه شمع 
نفس و هوٰى. شاهكار دست پروردگار است نه  ۀداور داناست نه بند از آِن 
آفرين است نه  جهان ۀمقدار. جلو بى ۀاين ديار. گوهر شاهوار است نه ذرّ  ۀساخت
ؤلؤ نوا. شهد بقاست نه زهر بال. ل اين زمين. مخزن غناست نه فقير بى ۀپرورد

اين دنيا. ساكن  ۀصفات خداست نه خراب ۀبها. خزين بى ۀپار الالست نه سنگ
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 نيستى و فنا. بلبل بهشت برين است نه جغد خرابه ۀملكوت بقاست نه ساي
نشين. شميم گلشن جانان است نه نسيم اين خاكدان. گلشن الهى است نه 

خالق  ۀختمقدار. سا بى ۀگلخن تباهى. مظهر اسرار آفريدگار است نه الش
همتاست نه اسير نفس و ريا. اهل  حوادث دنيا. سرير ايزد بى ۀبيناست نه آفريد

زار  سامان. گلزار ملك جاودان است نه شوره بى ۀجنان است نه سرگشت ۀعرص
نفرت. درياى گوهرافشان معرفت است  ۀمحبت است نه پديد ۀاين جهان. پروان

اين ديار. بزم  ۀخزند پروردگار است نه ۀزيبند ۀعيش و عشرت. پرند ۀنه ميكد
افزاى ظلمانى. عقاب اوج اثير است نه ذباب  پرجالى شادمانى است نه قبر غم

  نشين. حقير. طاوس باغ برين است نه زاغ خانه
و مرغ بلندپروازى را در قفس هوٰى و هوس  سرشت پاك ۀفرشت چنين كه رواست آيا
ارمغان پرارزش خدا را فداى تنگناى بند كشيم؟ آيا سزاست كه اين بخشش و  به

ارزش دنيا بفروشيم و  متاع بى فناپذير خاك كنيم؟ آيا رواست كه عمر گرانبها را به
  از دهش و بخشش خالق مهربان ديده بربنديم؟

 ك نمودهباقى منع نموده. باشياى فانيه بشأنى تمسّ  فانى عباد را از مآلِ  مالِ ”
اى عجب كه يار چون  ”٢٤“الهى ممنوع شدند. ۀهاى باقي اند كه از نعمت

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥“شمس آشكار و اغيار در طلب زخارف و دينار.
بارى  مرحمت و لطف به اميدوارى و الهى عشق ها شادى سرمنشأ كه برآنند بهائيان

  آرد. بروز ظهور و افروز، نيروهاى نهانى را به است. اين عشق، چون مهر جهان
اى الزم كه آنرا ظاهر كند...در  ها قوّ اشياء موجود است. امّ حرارت در جميع 

مستوره  ۀاهلل يعنى قوّ  ته حضرت بهاءاهلل است كه حرارت محبّ عالِم ديانت قوّ 
  حضرت عبدالبهاء  ٢٦كند. در قلوب را ظاهر مى
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انسانى بتابد.  ۀهاى افسرده و آزرد اين عشق آسمانى، نور شادمانى در دل
  عواطف روحانى را برانگيزاند و بزم زندگانى را صفاى جاودانى بخشد.

شود.  مى پاك بشر طينت آن به است. انسانى عالم فضائل حقيقِت  اهلل محبت
 در ترقى اهلل محبت به يابد. مى نجات انسانى عالم نقائص از اهلل محبت به

اهلل از  شود. محبت عالم مىاهلل سبب نورانيت  تكند. محبّ  عالم فضائل مى
اهلل درمان هر دردى است و  شود. محبت براى جميع بشر سبب وحدت مى

 به شود. مى بشر عالم سعادت سبب اهلل محبت زخمى. هر مرهم اهلل محبت
يابد.  مى سرمديه سعادت اهلل محبت به يابد. اهلل انسان حيات ابدى مى محبت

اهلل باشيم.  باشد كه مظاهر محبتپس بايد ما جميع كوشش و جهدمان اين 
اهلل اساس تعاليم عالم انسانى  جميع اديانست. محبت اهلل حقيقِت  زيرا محبت

  حضرت عبدالبهاء  ٢٧است.
راحت و آسايش مردمان بوده، شايد  پيامبران يزدان را همواره هدف و آرمانْ 

خوى ناآگاهان از تنگناى نفس و هوٰى و تاريكى آز و ريا برهند و شايستگان 
فرشتگان گيرند. كسب اين مناقب و مواهب آسمانى بدون مدد و يارى 

اند و  پذير نيست. زيرا آنها رابط بين آفريننده و بنده برگزيدگان يزدان، امكان
 طبيعت از آگاه و اند آسمانى ىپروردگار. مربّ  دانش برخوردار از حكمت و

  انسانى.
پرتو يزدان كوشش و جويش خدا روح جهان است و روشنى آن. بدون  عشق به

ن رستگارى نشود، و تمدّ  ۀثمرى ندارد. دانش عارى از ايمان و آئين، سرماي
هاى  هدف زندگانى، عارى از و اخالق انسانى نياموزد. آداب ظاهرى،

بار كه هر دم با حركت  جاودانى و پايدار، چون دريائى است متالطم و موج
عشق و  ۀسو گرايد. آنكه از باد سو و آن اين ش آيد، و بهجنبش و غرّ  ها به طوفان



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ١٤٠
 

 

نويد مهر و مرحمتش اميدوار، هرگز  عنايت آفريدگار سرمست و سرشار است و به
يزدان مهربان دارد، نه  اعتبار روزگار نيست. زيرا نظر به هاى بى پديده نگراِن 

  عوارض ناپايدار اين جهان. ديدگاهش ابديت است، و منظرش نور حقيقت.
عالم انسانى سعادت بدون حصول احساسات روحانى ممكن نه... از براى 

  ٢٨نيست. ممكن ملكوتى احساسات به جز روحانى فرح و سرور حقيقى
  حضرت عبدالبهاء  

بارى هدف و آرمان ما در اين دنيا، پروراندن و پير كردن جسم نيست. جاى 
را نثار  پرستش تن پردازيم، عمر گرانبها جاى پرورش روان، به اسف است كه به

ها  ل رنجتالش و كوشش بسيار و تحمّ  از پس و كنيم، روزگار ارزش بى هاى هدف
ايم.  ايم و راه فنا پيموده خطا زيسته ناگاه دريابيم كه به شمار، به هاى بى و ناكامى

جان است، و هم جان افسرده و آلوده و ناتوان. آيا زيانى از اين  هم تن بى
  ر است؟بيشتر براى بشر متصوّ 

 



 

۱۳  

  
  جهان ۀآفرينند بهائيان به ۀعقيد

آورده،  هستى به نيستى از را گيتى كه توانا و دانا آفريدگارى به معتقدند بهائيان
  صفا بخشيده. ۀبقا پوشانده، و تاريك را جلو ۀنابود را جام

يزدان را سزاست كه بخودى خود زنده و پاينده بوده. هر نابودى از  ستايش پاك
  حضرت بهاءاهلل  ١بود او پديدار شده. و هر هستى از هستى او نمودار گشته.

    ٢ه معدوم گردد.اگر در يك آن عنايت و فيض او از عالم منقطع شود، البتّ 
  حضرت باب  

  مضمون گفتار:
يكتائى پروردگار معتقدند و  كسانى است كه بهبگو قدرت الهى در قلب ”

پروردگار پرتو زمين و آسمان ” ٣“دهند كه خدائى جز او نيست. گواهى مى
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 ٤“كند. هايتان را محكم مى هاى شما را روشن و قدم پرتوش قلب است. تابشِ 
يكتائى و پاكيش گواهى دهيد، و قدرت  خداى را بپرستيد و تمجيد كنيد، به”

  حضرت باب  ٥“بيانى زيبا بستائيد. و عظمتش را با

  قدرت و عظمت خداست ۀجهان نشان
 ۀآفرينش، از تود اتوجود يزدان است و كيهان پرتو تابان كردگار. ذرّ  ۀجهان آئين

اند، و هر آن بر  مانند و سحرآسا در سير و جنبش خاك تا افالك، همه با نظم بى
 كمال و جمالش را مىآگاهى و دانائى جهاندار داد سخن داده، بزبان حال 

  آرايند. تابش حكمت و معرفتش مى ستايند، و گيتى را به
پاكيزه در او بنگريد  ۀديد هاى بزرگى من است، به ها نشان اى بندگان...آسمان

  حضرت بهاءاهلل  ٦اند، باين راستى گواهى دهيد. ها گواه راستى من و ستاره

در عين سكوت و  انگيزش را هاى قدرت و توانائى شگفت آيات و نشانه
 زبان حال مى صدا، آفريدگان به ما نشان داد. و يك خاموشى، عيان و گويا به

 ۀهم مانندش بساط اين جهان گسترده را با قدرت بى گويند: اوست كه به
وجودش  رحمت و معرفِت  دارد تا ما را به هايش استوار و بپا نگاه مى شگفتى

هر  راهنمائى كند. تنها اوست كه نقش دلپذير و خدائيش در صورت و سيرِت 
  امير مؤمنان  ٧انگيزى از آفرينش، هويدا و پيداست. نقش دل

 از كه تابشى ا آثار زيبا و سحرآساى آفرينشبارگاه الهى راهى نيست. امّ  بشر را به
 نظرى مى صاحب هرحيرت آورند. و  اعجاب به را آگاهى اند، ارباب آفريننده

بزرگى و دانائى  تواند از پرتو پروردگار كه در سراسر گيتى آشكار و هويداست، به
و يكتائيش پى برد. مگر آنكه ابرهاى اوهام و خودستائى در ميان آيد و زيبائى و 

  شكوه هستى را بپوشاند.
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اگر بگويم  ”٨“ه آثار تجلّى آن شمس حقيقى ظاهر و هويداست.در هر ذرّ ”
درآئى، بصر خود را نبيند چگونه تو را ببيند...و اگر بگويم غيرمعروفى، تو  ببصر

  حضرت بهاءاهلل  ٩“مشهودتر از آنى كه مستور و غيرمعروف مانى.

  ١٠االبصار در تجلّى است يا اولى  پرده از در و ديوار يار بى
  هاتف اصفهانى  

  درك هويت خدا مافوق فهم بشر است
آفرين يقين  وجود جهان بينائى را توانائى است كه به ۀدل آگاه و هر بند هر روشن

را ياراى  نفسى ولى بيند، تابان و رخشنده افقى هر از را ايزدى شكوه كند و فروغ و
  نيست: ارجمندش و بلند بارگاه درك هويت و حقيقت يزدان و باريافتن به

بينائى و اوست داننده و بخشنده و اوست پاك و پاكيزه از هر گفته و شنيده. 
دانائى...را دست از دامن شناسائى او كوتاه. هستى و آنچه از او هويدا اين 

  حضرت بهاءاهلل  ١١گفتار را گواه.
حضرت يزدانى كسى است كه آگاهى او را ادراك نكند و عموم عالم او را 

يك  محدود نسازد...هست از هستى او ظاهر و هويدا. و اگر يزدان نباشد هيچ
  حضرت زردشت  ١٢تى نه.از آفرينش را هس

پاك و صفات عاليش متحير و ناتوان است و  ادراك آدمى، از شناخت ذاِت 
چشم و  كيفيت و كميتى هرگز قياس نكنند...در حدّ  هاى آگاه، او را به دل

  امير مؤمنان  ١٣چيز احاطه دارد. وسعت هيچ عقلى نگنجد، چونكه بر همه

  حضرت باب  ١٤س او.نشناخته است خداوند را غير از ذات مقدّ 
بگو اى قوم...خلق با ” ١٥“اعتراف بر عجز...منتهى مقام عرفان عبد است.”

منتهايش كه جميع  قدر محيط است بدايع فضل بى چه ” ١٦“حق چه مشابهت.
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اى در ملك مشهود نه مگر آنكه  هكه ذرّ  آفرينش را احاطه نموده، بر مقامى
ل ثناى نفس او و مدّ  احديت او و ناطق است به حاكى است از ظهورات عزّ 

شأنى صنع خود را جامع و كامل خلق  است بر انوار شمس وحدت او. و به
او  ترين خلقِ  معرفت پست ۀفرموده كه اگر جميع صاحبان عقول و افئده، اراد

را على ما هو عليه نمايند، جميع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمايند تا چه 
  حضرت بهاءاهلل  ١٧“ن ذات غيب اليدرك.حقيقت و آ معرفت آن آفتاب عزّ  رسد به

  مضمون گفتار:
شهادت خدا، خدائى جز او نيست. مالك ملكوت زمين و آسمان است.  به

درگاه يگانگى و هستى و شناسائيش راه  هرگز چيزى او را درك نتواند و به
نيابد. او را شبه و مثلى نبوده و نيست. پس خدا را درود فرستيد و بزرگ 

ت و عظمتش با كمال عجز و فنا و با زبانى و وحدت و عزّ  پاكى داريد. به
جنان رساند. اى  ۀعرص گويا، شهادت دهيد. اين اقرار و ايمان، شما را به

  حضرت باب   ١٨آيات يزدان اطمينان داشتيد. كاش به

  مضمون گفتار:
بندگانش بشناساند، از هر چيز جدا  اگر پروردگار آنطور كه هست خود را به

غيرش رو  وى آرند. پس چون خود را از آنان مخفى داشت، بهاو ر شده به
  حضرت بهاءاهلل   ١٩نمودند.

  اند پيامبران رابط بين خالق و بنده
ميزان دانش و بينش  يزدان را به ۀاند و اراد پيامبران رابط بين آفريننده و بنده

كنند. اين رهسپران راه راستى و مناديان آزادى و رستگارى  مردمان نمودار مى
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 تابند، و پرتو يزدان مى اى پاك و نورافشان بر پيكر جهان مى بشر، چون آئينه
فروغش برافروزد و هستى تابش جهان باال گيرد. آفرينش  گسترانند، تا گيتى به

اب، ياراى نق گاه، بى افالك جويد. ما را هيچ ۀخاك جلو ۀآرايش يابد و تود
افروزش را  مثال و پرتو پاك و دل بى ۀآفتاب نيست. بايد جمال و جلو نگريستن به

  از رخ آئينه بجوئيم.
  مضمون گفتار:

ساحت قدسش هيچ صفتى راه نيابد...و تمام آن  صفاتش واحد است و به
  حضرت بهاءاهلل   ٢٠ها، انبياء و رسوالنش را وصف كنند. ها و صفت اسم

  هستى ما شناسائى خدا و ظهور كماالت اوست: مقصود از وجود و
ل اوّ  ” ٢١“اند. شأنه و سلطانه خلق شده جميع اهل عالم از براى معرفت حّق ”

هيكل انسانى عنايت شد خرد بوده و هست. و مقصود از او  نعمتى كه به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢“جالله بوده. جلّ  عرفان حّق 

ت و مهربانى جميع خلق محبّ مقصود از حيات انسانى عرفان الهى و با ”
اگر انسان نباشد عالم وجود نتيجه ندارد. چه كه مقصد از وجود،  ” ٢٣“است.

 حضرت عبدالبهاء  ٢٤“ظهور كماالت الهيه است.



 



 

۱۴  

  
  خدا و عشق بهايمان 

  دورى مردم عصر ما از خدا
نمايد كه حيات جسمانيش  خدا كم شده است...هر كس آرزو مى ه بهتوجّ 

  حضرت عبدالبهاء  ١ترقى كند و ثروت دنيوى بيابد.
دينى رهسپر است و با  جانب بى در آثار بهائى چنان آمده كه در عصر ما بشر به

انسانى، چنان  ۀام كاروان سرگشتشتابد. و سرانج سو مى سرعت روزافزون، بدان
ر آن نتواند. در آن تاريكى گرايد كه عقل ما تصوّ  از پرتو ايزدى روى برتافته به

جوش آيد و لطف آفريدگار يار  رحمت و بخشش خداوندى به ۀحال، مگر چشم
 كم آشكار كم گفتار اين حقيقت بهائى، آئين پيدايش و مددكار شود. از آغاز
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يزدان سست  به ما روزگار مردم ايمان حدّ  چه تا كه بينيم مى اكنون هم چنانكه شده،
  مقدار گشته. و بى

اميد  ۀك. من بتو مأنوسم و تو از من مأيوس. سيف عصيان شجراى خاك متحرّ 
ترا بريده و در جميع حال بتو نزديكم و تو در جميع احوال از من دور و من 

براى خود پسنديدى.  منتهىٰ  ذلّت بىت بيزوال براى تو اختيار نمودم و تو عزّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢آخر تا وقت باقى مانده رجوع كن و فرصت را مگذار.

گفتار آفريدگار را بستايند و از داد و دهش و درياى بخشش  اگر چه بسيارى، به
كردار و رفتار چنين نمايند كه اقرارشان را  ع خواهند، ولكن بهكرانش، تمتّ  بى

ان را دوام و قرارى نيست. زيرا معيار افتخار، وميزان فضل و اعتبارى و عقيدتش
خود پرداختن، از راحت و  باختن است نه به فضيلت، كردار است نه گفتار، جان

ر و تخيل بافتن. آنكه جز زر و دينار مكنت درگذشتن است نه تار تصوّ 
؟ عى عشق خدا شودخداوندگارى نشناسد، چگونه دم از ايمان و وفا زند و مدّ 

پرستى  يزدان ب و ريا مبتالست، چگونه بهآنكه پيوسته در دام پرستش دنيا و تعّص 
  گرايد و حامى صفا و راستى شود؟ خودپرست هرگز خداپرستى نتواند.

مرآت [آئينه] است و  مثابه اعمال به ”٣“گواه راستى گفتار، كردار است. ”
  بهاءاهللحضرت   ٤“آنچه در انسان مستور در او ظاهر و هويدا.

يزدان، دورى از هويت و حقيقت دين است.  سستى ايمان مردمان به ۀمنشأ و ماي
پندار مردمان ناآگاه و خودبين آلوده شود، آن را  آفرين به هرگاه گفتار پاك جهان

آلودگى گرايد، عقل قبول آن  ارج و منزلتى و قدر و قيمتى نماند. آئين كه به
اند. از آن پس، اهريمن ترديد در دلها راه جويد، معارج يقين نتو ننمايد و سير به

  يغما برد. و هرچه هست از اميد و عشق و عرفان همه را به



 
 ١٤٩ ايمان و عشق به خدا :۱۴ فصل

 

  دنيا پرستى
اى كه يار و اغيار در قلبى بگنجد؟ پس  قدرى تأّمل اختيار كن. هرگز شنيده ”

اگر مرا خواهى جز مرا مخواه و ” ٥“منزل خود درآيد. اغيار را بران تا جانان به
من و غير من چون  ۀان بردار زيرا كه ارادجمالم دارى چشم از عالمي ۀاگر اراد

  حضرت بهاءاهلل  ٦“آب و آتش در يك دل و قلب نگنجد.
بسيارى از مردم روزگار ما چنان پندارند كه كار خدا تأمين آمال و اميال 

 طلبان. ايزد دانا را پاسدار خويش آرزومندان است و رعايت و حمايت از راحت
انگارند و حامى رفاه خودپرستان خوانند. خدا را خالقى شمرند قادر و بخشنده 

اى  هرگاه بنده و رحمت و رّقت آيد، و آگاه كه در موارد ابتالى بندگان به
منتهايش  بى سطوت به و بدرخشد لطفش بندى درافتد، پرتو خودخواه و سركش به

بزدايد، و اّال آفريدگارى و صولت و قدرت سحرآسايش، بندها بگشايد و بالها 
كرنش و پرستش  ۀها را از قيد غم نرهاند، شايست درد مردمان نرسد، و دل كه به
  نيست.

ا وقتى مشكل شود...امّ  دعا مشغول مى رسد، به انسان مى وقتى ضرر و زيانى به
  قرآن مجيد  ٧او را رفع كرديم، انگار براى رفع بال بما دعا نكرده بود.

پاسدارى و اطاعت از خويش انگارند، ولى  يزدان را مكلّف بهاين خودبينان، 
 مايه و كودكانه پيروى از او نشمارند. و با ابراز چنين پندار بى خويش را موّظف به

بندگى گيرند. حال، چگونه چنين  خدائى رسانند و داور دانا را به اى، خود را به
 ۀيا هرگز چنين رفتار و رويمقدار، پسند خاطر پروردگار افتد؟ آ ايمانى سست و بى

  ناروا را از دوستان خود روا دانيم؟
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از برهنگى  خود توانائى سپاس و ستايش خداوندى را سزاوار كه آفرينش را به”
پوشش زندگى سرافرازى بخشيد. پس گوهر پاك مردم  نابودى رهائى داد و به

ش فرمود. هر پوشش دانش و بزرگى آراي را از ميان آفريدگان برگزيد و او را به
 خود و شد يزدانى دل زدود سزاوار اين پوشش ۀها را از آبگين كه زنگ خواهش

فرمايد، اى بندگان از  وردگار جهان مىپر” ٨“داد. رهائى نادانى برهنگى را از
اى ” ٩“ام آن را بخواهيد. هاى خود بگذريد و آنچه من خواسته خواهش

را او برگزيد، اوست رضاى دوست راضى شويد چه كه آنچه  مردمان به
آمال و آرزو آلوده شده، نزد من  هاى مرده كه به با دل ”١٠“پسنديده.
  حضرت بهاءاهلل  ١١“ميائيد...

  خدا ايمان به ۀنشان
 كاء مطلق بهآفريننده است و اتّ  ۀاراد و فرمان پذيرش ريا بى و پاك ايمان

بخت را ابرهاى تيره بپوشاند  ۀى كه اگر ستارحدّ  بخشنده، به ۀخواستهاى دانند
هم  در و از سپهر سرنوشت باران بال ريزد، و طوفان غم كشتى آرام زندگى را

 ۀشكوه و شكايت نگشايد. بلكه بال را ماي شكند، مؤمن دلباخته هرگز لب به
  ت و كامكارى انگارد.عزّ  ۀاعتالء شمرد و خوارى را سرماي

تا راحت دل و جان يابى و آنچه خدا خواهد بآن مسرور و راضى باش  ”
ت قلب و وجدان جوئى. عنقريب اين زحمت و مشّقت بگذرد و راحت مسرّ 

در اين جهان فانى كسى را بقائى ” ١٢“ت وجدان حاصل شود.جان و مسرّ 
نه...نه مستمند ماند نه ارجمند. نه امير ماند نه فقير...خوشا بحال كسى كه 

احوال  از خدا بخواه كه در كلّ ” ١٣“رضاى الهى جويد و راه هدايت پويد...
قضا عبارت از اينست كه  رضاى به ”١٤“رضا باشى و راضى به قضا. ق بهموفّ 
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جان و دل بجوئى و هر مصيبتى را بكمال سرور  در راه خدا هر بالئى را به
  حضرت عبدالبهاء  ١٥“ل نمائى.تحمّ 
حكم او، و خدا، پذيرش  ها اعتماد به نيكى ۀبيانات حضرت بهاءاهلل، ريش بنا به

از هيچ امرى و هيچ ”اين مقام فائز شود  رضاى اوست. هر كس به راضى بودن به
  ١٦“اى نلغزد و مضطرب نشود. كلمه

نظرش  شود انسان امرى را كه به انسان خود بر خير و نفع خود آگاه نه...بسا مى
از او  نمايد و بعد كمال ضرّ  جالله مسئلت مى پسنديده است از حق جلّ 

اگر كسى تفويض نمايد و توّكل كند آنچه مصلحت اوست ظاهر حاصل...و 
  حضرت بهاءاهلل  ١٧اسباب تمّسك نمود. شود. بايد به

ر فرموده خشنود گرد. همچون قضا باش و بآنچه او مقدّ  حق، راضى به ۀاى بند
گمان مدار آنچه آرزوى انسان است خير انسان است. چه بسيار آرزو كه عدو 

تسليم نما و ازخود خواهش مدار.  يد قدرت حّق  بهجان است. پس امور را 
  ١٨شامل گردد و آنچه خير و صالح است حاصل شود. البته فضل حّق 

  حضرت عبدالبهاء  
  مضمون بيان:

اصالح نفس خود پردازيد تا از گلزار روحتان جز نسيم خوش جانان نوزد و  به
 زيور شادى آراسته سيمايتان جز رونق نعيم ننمايد. از آنان باشيد كه همواره به

او  بينند، صابر و شاكرند. رضاى او طلبند و توّكل به اند و اگر هر بالئى به
  حضرت بهاءاهلل   ١٩كنند.

ر آسانى ميسّ  چنين ايمانى آسمانى و وجدانى پاك و مصّفا، هر نوهوسى را به
آفريدگار اطمينان كنند و عنايت و  به اين حدّ  اند آنان كه به نشود. و چه كمياب

از كمال  اين حدّ  دالتش را در منتهاى رنج و بال بستايند. و اگر نهال ايمان، بهع
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و صفا نرسد، هرگز پرورش قوٰى و نيروهاى نهفته نتواند، و بار و بر شيرين و 
 از چگونه ننشاند، زمين در لتوكّ  و كاءاتّ  هاى دست كه درختى دلنشين نپرورد.

ل ع جويد؟ پس توكّ تابناك آفتاب تمتّ در دل خاك و تجلّيات  نهفتههاى  نعمت
 ۀداناى توانا داشتن، نخستين نشان آفريدگار نمودن و اتّكاء مطلق به كامل به

  نيارد. برى و بار ايمان نهال نشود، حاصل لتوكّ  و اطمينان اين تا است. خداشناسى
مقام اطمينان  ه قليل و كمياب...تا نفس بهنفوس بسيارند ولى نفس مطمئنّ ”

قلب انسان تا اعتماد بر حضرت يزدان ” ٢٠“سزاوار درگه كبريا نگردد.نرسد 
  حضرت عبدالبهاء  ٢١“ننمايد راحت و آسايش نيابد.

  آفرين اجراى احكام و فرامين اوست: ديگر بر شناسائى جهان ۀنشان
شود مگر  تمام و كامل نمى اهلل بوده...معرفت حّق  سبب اعظم آفرينش عرفان”
 شود مگر به ق نمىرضاى او و ايمان باو محقّ  ”٢٢“فرموده.متابعت آنچه امر  به

اعمال فرع عرفان بوده و خواهد بود و  ”٢٣“شئون. اطاعت امر او در كلّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤“عرفان مظهر نفس اوست. اهلل هم منوط به عرفان

  هاست شادى ۀخدا سرچشم عشق به
  يزدان است: عشق بههاى پايدار، ايمان و  ها و نعمت شادى ۀهم ۀپايه و ماي

    ٢٥ت...تبديل نمايد.صحّ  م بوده...علّت را بهها حبّ  طبيب جمله علّت

  
  حضرت بهاءاهلل

نهند، كسى را  خالق مهربان در پى رستگارى گام مى آنان كه عارى از عشق به
 ى گرانقدر و يكتا پويا شود، بهمانند كه در تيرگى شبانگاه در جست و جوى درّ 

گرانبها پديدار. و حال آنكه  ناگاه درّ  فرجام بختش يار گردد و به اين گمان كه به
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ت است و منشأ عشق و شناسد. پروردگار پرتو لطف و محبّ  نه راه داند و نه درّ 
 دل هاى افسرده را تازگى دهد. هاى تيره را روشنى بخشد و روان رأفت. جان

افكار خفته را هاى آلوده را صفا بخشد.  هاى آزرده را بنوازد، و وجدان
ظهور آرد. آنان كه از عشق پاك پروردگار  برانگيزاند، و نيروهاى نهفته را به

اند، از درك چنين عواطف وجدانى و شادمانى آسمانى عاجزند.  برخوردار نشده
جاى انكار، با ذهنى باز و روانى بيدار و وجدانى وارسته و  شايسته است كه به

جان  ۀديد به را آفرينش درخشش تا تابش و گيتى نظر افكنند ۀعرص آزاد، به
اند و از چه  نصيب زيسته فرجام دريابند كه از چه دهش و بخششى بى بيابند و به

  اند. نعمت و احسانى روى برتافته
كشند باز در تعب و مشّقتند و دائمًا  كوشند زحمت مى يه مىهرچند اقوام مادّ 

اهلل است. بشارت روح  محبت در غموم و هموم، زيرا سرور قلب انسان به
چه چيز خوش  خدا تعلّق نيابد به اهلل است. اگر قلب انسان به معرفت انسان به

دنيا دل  ۀچه چيز اين حيات دو روز خدا نداشته باشد به گردد؟ اگر اميد به
شود.  بندد؟ و حال آنكه ميداند چند روز است، محدود است و منتهى مى

منتهاست. الطاف او قديم  او بى فضل اشد. زيراب خدا به انسان اميد بايد پس
درخشد. ابر رحمت او  است. مواهب او عظيم است. خورشيد او هميشه مى

خدائى  چنين از است هميشه ميوزد. آيا سزاوار او عنايت نسيم بارد. مى هميشه
  حضرت عبدالبهاء  ٢٦طبيعت شويم؟ ۀغافل باشيم و اسير طبيعت شويم؟ بند



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ١٥٤
 

 

  آثار حضرت بهاءاهللهائى از  نمونه
 ت حّق ت و مودّ ر شد و از ذكر و ثنا و محبّ بعد از آنكه قلبى بانوار معرفت منوّ ”

 در آن نازله كدورات و عالم احزان تا نه باقى محلّ  ديگر گشت، جل جالله پر
  ٢٨“دار. عزيزش جان و بصر چون و كن خود ۀسرماي مرا حّب  ” ٢٧“شود. وارد

شود بر نفسى من عنداهلل  نباشيد...چه كه وارد نمىر از مصائب وارده مكدّ ”
شود من عنداهلل  آنچه وارد مى” ٢٩“اّال آنچه از براى آن نفس بهتر است...

  ٣٠“است.
اى دوستان، رضاى خود را بر رضاى من اختيار مكنيد و آنچه براى شما ”

هاى مرده كه بآمال و آرزو آلوده شده نزد من  نخواهم هرگز مخواهيد و با دل
آنچه را او  مگر نخواه يعنى نما فانى او ۀ...ارادررا د خود ۀاراد” ٣١“ميائيد.

حقيقت  بصر شأن عباد تسليم بوده و هست. اگر انسان به ”٣٢“خواسته.
  ٣٣“دهد كه آنچه وارد شود خير محض است. مالحظه نمايد شهادت مى

  مضمون بيان:
ف ديگران در آن تصرّ سزاوار است كه هر نفسى براى خود چيزى برگزيند كه 
پروردگار كه آن عشق  نتوانند كرد، چيزى كه در جميع احوال با اوست. قسم به

  ٣٤خداست، اگر بشناسيد. به

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
تى، هر شرفى، هر اعظم موهبت در عالم انسانى قربيت الهيه است. هر عزّ  ”

 ر مىقربيت الهى ميسّ  گردد به ىر مفضيلتى، هر موهبتى كه از براى انسان ميسّ 
صفاى قلب است...مالحظه نمائيد كه آئينه چون صاف  گردد...قربيت الهيه به
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طور قلوب چون  و از زنگ آاليش آزاد است بآفتاب نزديك است...همين
انسان دانا و توانا حشمت ” ٣٥“خدا نزديك گردد. صاف و لطيف شود به

قربيت درگاه يزدانى طلبد...دمى  آسمانى طلبد...و حيات جاودانى خواهد و
ت روحانى عشق الهى و محبّ  ”٣٦“تعلّق دنيا نيااليد. نياسايد و خود را به

هرچند انسان را خداوند پاك، از مشتى  ”٣٧“انسان را طيب و طاهر نمايد.
ى در نهايت درخشندگى و روشنى خاك خلق فرمود ولى در اين صدف درّ 

نورانى نمايد. و آن گوهر مهر حضرت يزدانى آفريد كه پرتوش خاور و باختر را 
  ٣٨“است.

 خلق را از براى خدا دوست داريد نه براى خود. چون براى خدا دوست مى
شويد. زيرا انسان كامل نيست. البد هر انسانى  ر نمىداريد، هيچوقت مكدّ 
خدا  ا اگر نظر بهشويد. امّ  ر مىنفوس نمائيد هميشه مكدّ  نقصى دارد. اگر نظر به

 عالم كمال است...لذا براى او همه را دوست مى ئيد چون عالم حّق نما
  ٣٩كنيد. همه مهربانى مى داريد، به

قضايند كه  قسمى راضى به عاشقان آرزوى جفاى دلبر مهربان نمايند. يعنى به
  ٤٠ابتال را شهد بقا دانند. جام بال را عسل مصّفٰى شمرند و زهر

خوش است. اضطراب جائز نه. دنيا خدا كن، هرچه پيش آيد همان  توّكل به
تماشاگاه انقالب است. انسان نبايد از چيزى متأثّر شود، بلكه در نهايت 

  ٤١گشايش و سرور وجدان و اطمينان خاطر و متانت و استقرار رفتار كند.
الهى درياى پرجوش و خروش  در ذكر الهى هاتف و سروش باشيد و در حّب 

  ٤٢وش.و در بزم عرفان، ساقى سرمست و مده



 

 



 

۱۵  

  
  پرستش پروردگار

بگو ” ١“ آغاز گفتار، پرستش پروردگار است، و اين پس از شناسائى است.”
    ٢“ اى مردمان...روز ستايش است، بآسايش تن و آاليش جان مپردازيد.

  حضرت بهاءاهلل  
يكتائى و  ايمان به آوران همه از خداى يگانه سخن گفته و مردمان را به پيام

ا مقصد از پرستش و نيايش، نه آن اند. امّ  دانائى و پرستش او دعوت نموده
ر و پندارى را ستايش و كرنش بنده است. چنين تصوّ  است كه آفريننده نيازمند به

ستش پروردگار پرورش جان و آرامش با خرد سازگارى نيست. هدف از پر
  هاى يزدان. وجدان است، نه تأمين خواست

  حضرت عبدالبهاء  ٣عبادت مغناطيس موهبت است.
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نزديك —راستى او را بخوانند به— تمام كسانى كه او را بخوانند خدا به
  ۱۸، آيه ۱۴۵مزاميرداود، فصل   ٤است.

پرستش  رستن. هوىٰ  و نفس تنگناى از و پيوستن هستى منشأ به پرستش يعنى
شنيدن.  يعنى با محبوب مهربان نجوا نمودن و الهام آسمانيش را بگوش هوش

  رستن. دون جهان هاى رنج و آشفتگى از و بستن دل ها شادى منشأ به يعنى پرستش
دل و  است. زيرا انسان در آن ساعت به نماز عبارت از ارتباط بين عبد و حّق 

ت و الفت نمايد. عاشق را لّذتى كند...و محبّ حضرت يزدان  ه بهجان توجّ 
  حضرت عبدالبهاء  ٥اعظم از مكالمه با معشوق نيست.

  مضمون بيان:
م كنيد تا ساكنان زمين بگو اى مردمان گفتار پروردگار را با خوشترين صدا ترنّ 

خدا سوگند اگر كسى آنچه را كه از  جذب و طرب آيند...به و آسمان از آن به
چنان زيبائى و  به جنان ۀعرص در را آن م كند...يزدان مهربانبقا آمده ترنّ  ۀعرص

قدس و  ۀجمال بيارايد كه اهل ملكوت از پرتوش بهره برند، و ساكنان سراپرد
زيارتش پردازند... اين چنين پروردگار  خفا كه چشم كافران آنان را نديده، به

  حضرت بهاءاهلل  ٦جه ادا فرمايد.بهترين و ذكرش پردازند به پاداش آنان را كه به

  هاست ذكر خدا نوشداروى رنج
هاى دنياى فانيه را مبّدل فرمايد و  هاى آن تلخى ت بيان رحمن و حالوتلذّ ”

    ٨“ .بزدايد غفلت زنگ و سرور تبديل نمايد ذكرش...غم را به” ٧“ زائل نمايد.
  حضرت بهاءاهلل  

  قرآن مجيد  ٩اطمينان يابد.ها آرامش و  ياد يزدان دل بدانيد كه به
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 فراموشش من است، ها] تو ذكر ها، رنج طبيب جميع علتهاى [بيمارى
  ١٠منما.

  حضرت بهاءاهلل  
ممكن نيست انسان بغير از ذكر الهى در حالتى از حاالت راضى شود. تذّكر ”

ذكر الهى چون باران و شبنم است ” ١١“ است كه سبب اطمينان قلوب است.
ذكر  م كند...پس شب و روز بهرا...لطافت دهد و سبز و خرّ كه گل و رياحين 

نفوسى كه غافل از ” ١٢“پايان حاصل كنى. الهى مشغول گرد تا...لطافت بى
    ١٣“ هستند، غبار غفلت و هوٰى از وجوه آنان ظاهر و آشكار. ذكر حّق 

  حضرت عبدالبهاء  
ن بيارايد، از آفري عشق جهان ايزد مهربان يقين كند و جبين به انسان هرگاه به

نهادش چنان آتشى برافروزد كه خورشيد تابان در برابر آن جلوه ننمايد، و از 
  نتواند. مقابلى آن با ستارگان و ماه فروغ كه بدرخشد پرتوى چنان دلفـريبش ديدگان

ياد  ياد يزدان پژمرده. پس به روان مرده است، و دل بى اى بندگان، تن بى
  بهاءاهللحضرت   ١٤دوست بياميزيد.

فروغش برافروزد،  ياد دوست بياميزد و به داور مهربان كند و به ل بهكسى كه توكّ 
سر نينديشد و خويش را بر هر كارى غالب و مقتدر  هرگز از مردمان خودآرا و خيره

نمود كه با  فرمود و راه راستى مى يابد. چنانچه عيسى پيروان را چنين اندرز مى
حركت و جنبش  ها را به داور دانا، كوه كاء بهل و اتّ ريا و توكّ  ايمان پاك و بى

  آوريد.
ها پروا ننمايد، و از رويدادهاى روزگار ناپايدار  خدا، از سختى ۀعاشق دلباخت

حاْل بسته نيست. نظرگاهش ابديت است، و همدم و  نهراسد. زيرا ديدگانش به
ان، همراهش پرتو حقيقت، مونسش ذكر يزدان است، و پناهش ايزد مهرب
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مانند. چون كوهى است  داور بى اش عشق خداوند است، و اتّكائش به سرمايه
پرشكوه كه از طوفان بال بر خود نلرزد، و آرامش و سكون از دست ندهد. آن كه 

چگونه از گزند گيتى بيفسرد و  جان جهان پيوسته و از تنگناى عالم دون رسته، به
  آشفتگى گرايد؟ به

ه و تعلّق قلب. هرگز و خلق است و سبب توجّ  حّق  ۀارتباط ميان ۀدعا واسط
فيض از اعلٰى به ادنٰى بدون واسطه...حاصل نگردد. اين است كه بنده بايد 

  حضرت عبدالبهاء  ١٥ع و ابتهال نمايد و نماز و نياز آرد.بدرگاه احديت تضرّ 
  مضمون گفتار:

  حضرت بهاءاهلل   ١٦ذكر من هر چيزى پاك و پاكيزه شود. به

  صفاى باطن است منوط بهتأثير دعا 
  حضرت بهاءاهلل  ١٧چشم پاك بايد تا بشناسد و زبان پاك بايد تا بستايد.

ى چه معنوى، تابع قوانينى است ثابت و پايدار. از جهان آفرينش، چه مادّ 
سبب  بى ناپاك اى. انگيزه را جنبشى هر و است، سببى كه هر سكونى را جمله آن

 ، وتابناك نشود. آئينه تا جال نيابد، چهره نيفروزدعلت  صفا نيابد، و آلوده بى
وجدان و ايمان نيز  ۀعرص دل نپذيرد. در در خورشيد نشود، پرتو شيشه تا صيقل

چنين روابط و قوانينى برپا و حكمفرماست. تا جان پاكيزه نشود، جانان در آن 
  پاى ننهد و تا دل صفا نيابد، كوشش و جويش حاصلى نبخشد.

  قرآن مجيد  ١٨پذيرد. از پرهيزكاران مى — دعا و قربانى را ۀهدي —خداوند
جان براى ياد جانان است، آن را پاكيزه داريد. زبان براى گواهى يزدان 

  حضرت بهاءاهلل  ١٩است، آن را بياد گمراهان مياالئيد.
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  حضرت عبدالبهاء  ٢٠تا قلب صافى نگردد پرتو شمس حقيقت در آن نتابد.

  مقصد از پرستش پروردگار
  حضرت عبدالبهاء  ٢١بغيراز رضايش مجو. خدا جز خدا مطلب و از حّق  از

يافتن  دست نيايش، و پرستش از بسيارى از مردم روزگار چنان انگارند كه هدف
ظاهر خداپرست،  به هاى فريباى دنيوى است. اين دنياپرستاِن  آرزوها و هوس به

زبان آرند. هدف  ت و راحت دنيا بردعا را تنها براى دور كردن بال و كسب عزّ 
نياز كمك خواستن براى حصول  درگاه بى اصلى از دعا و نماز و راز و نياز به

هاى دنيوى. زدودن دل است از آز و  هوس هاى معنوى است، نه وصول به آرمان
ت و اين دنيا. ابراز محبّ  ۀهاى فريبند ريا و رهائى روح از مظاهر زيبا و پديده

  خالق مهربان. اظهار عشق و بندگى بهنوع انسان است، و  مرحمت به
هاى روزگار  هوس هاى ناپايدار دل بندد و به آرمان پيش از آنكه آرزومندى به

دانا  ۀدارند ۀخاطر بيااليد، شايسته چنان است كه رهسپِر راه خدا گردد، و دلداد
ا هاى دنيا نيست. زير خواست بيند كه او را ديگر نيازى به بينا به ۀديد شود، تا به

ل و تسليم، تدبير خويش را با وادى توكّ  راه راستى، پس از وصول به ۀجويند
آفريننده هرگز انديشه و پندارى در سر  ۀتقدير پروردگار سازگار بيند، و جز اراد

 ۀمقدار يابد، و رويدادهاى روزگار را آئين اعتبار و بى هاى دل را بى نپرورد. هوس
ها شكوه ننمايد. زيرا  ها دلگير نشود، و از رنج آفريدگار انگارد. از ناروائى ۀاراد

فرمان يزدان را از عقل ناتوان برتر شمرد و خواست الهى را بر ناآگاهى خود 
  رجحان دهد.

بارگاه الهى  بهائيان بايد هر بامداد و شبانگاه در خلوتگاهى ياد خدا كنند، و به
هاى ملكوتى بسرايند، ومجامع خويش را پيوسته  دست راز و نياز برافرازند، ترانه
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 ٢٢ياد داناى يگانه بيارايند. همچنين بايد در هر شهر و روستائى، پرستشگاهى به
جهت راحت و رفاه ساكنان برپا  ساتى بهبنام خدا بنا كنند، و در اطراف آن مؤسّ 

يد ابتدا اند. با ى و معنوى با هم توأمسازند، تا مردمان دريابند كه زندگانى مادّ 
دعا پرداخت و از درگاه بارى يارى جست، و سپس استعداد و نيروهاى  به

  آدم نمود. بنى خداداد را صرف بهبود عالم و خدمت به
  قرآن مجيد  ٢٣ياد آورم. ياد آوريد تا شما را به مرا به

  مضمون بيان:
  حضرت بهاءاهلل   ٢٤ياد آورم. ياد آر تا تو را در آسمانم به مرا در زمينم به

  مؤمنان يك مناجات از حضرت امير
خداوندا، تنها توئى كه سزاوار نيكوترين اوصافى و تنها توئى كه صاحب اين 

پايانى. اگر عبدى عاشق وصل تو شود، تو بهترين معبود و  همه نعمات بى
درگاه كبريائى تو  اى چشم اميد به معشوق آرزومندانى، و اگر نيازمند شوريده

پذيراى اميدمندانى. تو برترى، تو اميدى، تو كريمى، تو  داشته باشد، تو برترين
  خدائى.

آفريدگارا، تو براى من خوان نعمتى فزون از شمار گستردى تا جز تو را ستايش 
نكنم، و جز تو كسى را مدح و ثنا نگويم. توئى آن درياى كرانه ناپيداى 

 از را بانمتوئى كه ل نشوم. كسى رحمت، كه بغير تو نبينم و بجز تو سپاسگوى
  يكتائى. معبود يار مرا تو تنها كه زيرا بربستى، بهم آدميان ستودن

ا من تنها چشم پروردگارا، هر درودگوى ستايشگر را اميد پاداشى است، امّ 
هاى پر  گنج تو دارم و جز ترا نستايم. روى نيازم بدرگاه تست تا مرا به اميد به
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بسيار و ستايش  اين اميدِ بهاى رحمت و حكمتت رهنمون سازى. خداوندا، 
ام، و  تو دانسته همتائى را تنها از آنِ  مقدار من نشان آنست كه يكتائى و بى بى

  ام. جز تو غيرى را سزاوار اين مدح و ثنا نديده
كسى نيازى  عجز و زارى، نيازمند تو هستم، زيرا كه جز تو مرا به نيازا، به بى

اين فقير را جز جود و بخشش تو احسانت فقيرانه محتاجم زيرا كه  نيست. به
لطف و كرمت بنواز، و از  نوا را به بى ۀغنى نكند. آفريدگارا، پس دل اين بند
  ٢٥درياى رضايت و رحمتت سيراب كن.

  هاى هائى از مناجات نمونه
  حضرت عبدالبهاء

  هواهلل
ر و اوهام، عجز اى خداوند مهربان، ما اسير دام هوائيم و حقير در دست تصوّ 

 سامان، مستمنديم و بى فقر بحت، ناتوانيم و نادان، پريشانيم و بى صرفيم و
ايم، توئى يزدان مهربان. رحمى كن، فضلى بنما،  ايم، بيچاره پيوند، افتاده

ت جودى كن، عفوى بفرما، تأييدى مبذول دار، و توفيقى احسان كن، تا بقوّ 
نار  دل بهخدمت پردازيم، مطيع امرت شويم، و منقاد حكمت گرديم،  تو به
موهبت بال و پر سوزيم، ديده از  شمع حول تت افروزيم، و چون پروانهمحبّ 

 ءست اندازيم، تا آنكه در انجمن ماله بآستان مقدّ غير تو دوزيم، و توجّ 
اعاليت با رخى تابان و جبينى مبين و قلبى تابناك و روحى مستبشر مبعوث 

  ٢٦گرديم. توئى قادر و توانا و توئى عالم و دانا.
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  هواهلل
 آتش عشقت بسوز، و در آن جهان به اى پروردگار عالميان، در اين جهان به

عالم چون شمع بگداز، و در آن روى مهرويت كامران فرما. در اين  ۀمشاهد
جمالت پرواز ده. توئى خجسته دلبر من و توئى  ۀعالم چون پروانه گرد شعل

  ٢٧پرور من. فرخنده يار جان

  هواالبهى
ع در هر صبحگهيم. اى ن، سراپا گنهيم و خاك رهيم و متضرّ اى يزدان مهربا

بزرگوار، خطا بپوش، عطا ببخش، وفا بفرما، صفا عنايت كن، تا نور هدايت 
عصيان بسوزد، صبح  ۀتابد و پرتو موهبت بيفزايد، شمع غفران برافروزد و پرد

اميد دمد و ظلمت نوميد زائل گردد، نسيم الطاف بوزد و شميم احسان مرور 
ر شود. توئى بخشنده و مهربان و نمايد، مشامها معّطر گردد و رويها منوّ 

  ٢٨درخشنده و تابان.

  هواهلل
خدايا ما ضعيفيم تو قوى كن، ما نادانيم تو دانا فرما، خدايا فقيريم غناى 

ايم حيات سرمدى بخش، خدايا ذلّت محضيم در  ، خدايا مردهملكوتى ده
 ۀملكوت عزيز فرما. اگر تأييدات آسمانى شامل گردد، هر يك از ما ستار

 تر شود. خدايا تأييد كن، نصرت فرما، ما درخشنده گردد، واّال از خاك پست
 به ده. خدايا نجات طبيعت عالم از و كن، هوىٰ  و نفس بر غالب را

عبادت تو  خدمت تو قيام نمائيم، و به القدس زنده فرما تا به روح ٢٩نفثات
توئى  ملكوتت پردازيم. انتشار آثار با نهايت صدق و صفا به و گرديم، مشغول

  ٣٠مقتدر و توانا و توئى بخشنده و مهربان.
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يزدانا...دردمندم درمانم توئى. مستمندم گنج روانم توئى. در  خدايا پاك
مبتاليم، خورشيد تابانم توئى. در انجمن توحيد حاضرم، ظلمات گرفتارى 

شمع درخشانم توئى. اسير زندان خاكدانم، ايوان بلندكيوانم توئى...اى 
پروردگار اين دل را از قيد آب و گل برهان...تا گرفتار تو گردم و گفتار تو خوانم 

  ٣١شوم. قيدى آزاد هر از و گيرم آغوش در و رفتار تو جويم و خيال تو



 



 

۱٦۶  

  
  گفتارى در تاريخ آئين بهائى

  رسالت حضرت باب
ظلم و  ۀهستى نهاد كه ايران در زير پنج ۀعرص آئين بهائى هنگامى پاى به

 حدّ  قاجار گرفتار بود. در طى روزگاران پيشين، كمتر ملّتى به ۀاستبداد سلسل
انحطاط و تنّزل اخالقى ايرانيان در عصر قاجار رسيده است. فساد و استبداد، 

خبرى، تعّصب و ريا، راه و رسم مردمان، بخصوص حاكمان زمان  نادانى و بى
كرمان در برابر مقاومت مردم  سبب قاجار به ۀشده بود. در تاريخ آمده كه سرسلسل

گناه آن ديار  او، پس از گشودن شهر فرمان داد تا هزارها چشم از مردم بى
ارش فرو جو و جبّ  انتقام در دل كينه ۀبركنند، شايد از خون ديدگان مظلومان، شعل
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ظالم روزگار بيفسرد. آئين بهائى، در ديارى  ۀنشيند، و آتش غضب در سين
 ۀعرص سامان،پاى به ن آشفته و آلوده و بىچنين درهم و پريشان، و دورانى چني

  جهان نهاد.
نورانى از افق  بامداد پرماجرا و سحرآساى اين آئين آسمانى، با ظهور جوانى

تابان صبحگاهى بود كه پيش از طلوع و  ۀگردد. باب چون ستار شيراز آغاز مى
تابش آفتاب نقاب از رخ برافكنده، مردمان را مژده و نويد بخشيد كه اى 

فراق سپرى گشته، و بامداد ديدار از  ۀفتگان خوابگاه غفلت، شامگاه تيرخ
آفريدگار طالع شده. شاهد جهانتاب گيتى را عزم طلوع و تابش  ۀآسمان اراد

خبران، از بستر غفلت  است و پروردگار هستى را قصد دهش و بخشش. اى بى
ديدگاه  گمگشتگان،اى  و گشته، بپا شورانگيز رستخيزى كه برخيزيد دانشى و بى
  اسرار از جبين برگرفته. ۀروز واپسين پرد پرتو نور مبين بيارائيد كه دلبرِ  به

اگر چه باب خود پيامبرى مستقل بود، اما او را هدف غائى، آماده نمودن 
اى بود كه پيشينيان همه  منتظران براى ظهور و پيدايش پيمبر بلنداختر و برگزيده

ها  ها سفته و سخنرّ ووصف روز بزرگ و پيروزش، د طلوعش نويد داده، و در به
  گفته بودند.

شيراز تولّد يافت و دوران  بنامِ  اين جوان نورانى، در خاندان يكى از تاجراِن 
ت و امن و امان سپرى نمود. اما در اين زمان، راحت در مهد محبّ  به كودكى را

دست دائى  پدر واالگهرش چشم از جهان فرو بست، و سرپرستى اين طفل، به
هاى دوران كودكى باب، مقام و منزلت بلند  بزرگوارش سيد على افتاد. داستان

و ارجمندش را گواهى گويا و صادق است. از جمله حوادث اين دوران، 
رسم آن  داستان مكتب رفتن ايشان است كه در تاريخ نبيل نگاشته شده. بنا به
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مكتب  خواندن و نوشتن بهروزگار، سيد على خواهرزاده را براى تحصيل 
فراست  فرستاد. ولى شيخ عابد، معلّم مكتب، كه مردى آزاده و روشندل بود، به

درس مكتب و استاد نيست. زيرا  دريافت كه اين كودك دانا و زيرك را نيازى به
اج و اى است پرمايه. دريائى است موّ  خود دانشورى است بلندپايه و گنجينه

چنين  محضر در ش و پر انوار. شيخ را ياراى اوستادىبخ گهربار، و آفتابى جان
خ نامى بهائى، داستان سنجى دانا و سخنورى توانا نيست. نبيل، مورّ  نكته

  كند: دوران مكتب رفتن باب از قول شيخ عابد، نقل مى شيرينى راجع به
اهلل الرحمن الرحيم) را  ل قرآن (بسمروز از باب تقاضا كردم كلمات اوّ  يك

او گفته  او مكث كرد، و بعد اظهار داشت كه اگر معنى اين كلمات بهبخواند. 
وجه آنها را نخواهد خواند. من اينطور وانمود كردم كه معنى آنها  نشود، بهيچ

شما آنها را  ۀدانم، باجاز من معنى اين كلمات را مى”را نميدانم. باب گفت: 
ن پرداخت كه سخ سپس با چنان علم و بيانى فصيح به “بيان خواهم كرد.

را با  “رحيم”و  “رحمن” “اهلل”باعث اعجاب من گشت. معانى كلمات 
چنان لغاتى تفسير كرد كه من هرگز نخوانده و نشنيده بودم. شيرينى گفتارش 
هنوز در خاطرم باقى است. من مجبور شدم او را پيش دائيش برگردانم، و 

او بگويم كه  گرفتم به او بسپارم. تصميم امانتى را كه نزد من گذارده بود به
 اى را به العاده بينم كه معلّمى چنين كودك فوق چقدر من خود را ناقابل مى

من اين  ”ايشان گفتم:  عهده بگيرم. دائى باب را در اطاق كارش تنها يافتم. به
سپارم. نبايد مثل يك بچه  حفاظت شما مى ام و به طفل را براى شما پس آورده

بينم كه تنها شريعت  من در او آثار آن نيروى غيبى را مى با او رفتار كرد. زيرا
اظهار آن است. بر شما واجب است كه او را غرق  مان قادر بهالزّ  صاحب

 راستى به محبت و مرحمت كنيد و در منزل خود نگاهداريد، زيرا او را به
  “ معلّمينى چون من نياز نيست.
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آيا دستورات  ”ايشان گفت:  حاجى سيد على، شديدًا باب را مالمت كرد و به
كالسانت  اى؟ آيا من بشما نصيحت نكردم كه مثل ساير هم مرا فراموش كرده

گويد بكمال دّقت  اى كه معلّم مى رفتار كنى، كه سكوت كنى، كه بهر كلمه
بعد از اينكه سيد على از باب قول گرفت كه دستوراتش را با  “ گوش كنى؟

اض آن طفل، با مدرسه برگردد. اّما روح نبّ  هوفادارى دنبال كند، باو گفت كه ب
گرفت. هيچ نيروئى مانع ظهور و بروز  هاى شديد دائيش، آرام نمى نصيحت

شد. روز بروز چنان عالئمى از حكمت مافوق بشرى نشان  علم جبلّى او نمى
داد كه من از ذكرش عاجزم. سيد على سرانجام وادار شد كه باب را از  مى

همكارى برگزيند. آنجا نيز  شيخ عابد خارج كند و در شغل خود به ۀمدرس
او  ۀرتب به توانستند مى كسانى كمتر كه داد نشان عظمتى و چنان عالئم قدرت

  ١نزديك شوند، و هيچكس را ياراى همسرى با او نبود.
تجارت و عبادت سپرى نمود، و در راستى و  حضرت باب عنفوان جوانى را به

هجرى قمرى،  ١٢٦٠، شهرتى بسزا يافت. تا آنكه در سال درستى و تقوىٰ 
ميالدى، در سن بيست و پنج سالگى، پيام آسمانى خويش را  ١٨٤٤مطابق 

الباب، كه در جستجوى  باب مالّ حسين بشروئى، ملّقب به براى نخستين بار به
شيراز آمده بود، ابراز داشت. پس از اين، هفده نفر ديگر از  قائم موعود به

يك  يندگان حقيقت، بدون آنكه دعوى پيامبر جوان را از كسى بشنوند، يكجو
سحرآفرين،  ۀشاعر، العين ةقرّ  ،طاهره گرويدند. آئينش برده به مقام آسمانيش پى به

تى، اين اصحاب و حاميان را ليه بود. پس از مدّ از همين گروه مؤمنين اوّ 
اطراف و اكناف عالم  حضرت باب براى ابالغ و اعالن نداى آسمانى خويش به

  اعزام داشت.
انداز  طنين ايران سراسر در آورى، سرعت روزافزون و شگفت نداى آئين جديد، به

بيم و هراس آورد. در  شده، ملت را متحير نمود، و دولت و رؤساى مذهب را به
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د شاه، برآن شد گيرودار گسترش و انتشار اين نداى سحرآسا، شهريار زمان، محمّ 
سرآمد همگان باشد و در پاكى  آگاه و دانا كه در دانش و درايْت قى كه محقّ 

نيت كشف حقيقت و كاوش در اين  زمان، برگزيده به ۀيكتا و يگان نهاد و سيرْت 
پيشگاه حضرت باب اعزام دارد. بعد از جستجو و  رستاخيز شورانگيز، به

  ٢وحيد افتاد. ب بهنام سيد يحيٰى دارابى ملقّ  فال به ۀمشورت، قرع
سرشت و سيرت آسمانى آراسته. از دنيا وارسته  وحيد رادمردى بود آزاده و به

نمود، و از ابراز حقيقت و راستى  نام و مقام نظرى نمى دين دلبسته. به بود، و به
زمان بود، و در  ۀبيم و باكى نداشت. در قلمرو حكمت و معرفت، يكتا و يگان

 پيمبر يزدان را سراسر از بر مىادب و سخن، سرآمد همگنان. قرآن، كالم  ۀعرص
خاطر داشت. هرگاه  ۀهزار حديث از گفتار گهربار امامان در گنجين خواند، و سى

ساخت. دريائى  وار محو جمالش مى نهاد، حاضران را پروانه محفلى قدم مى به
اج از دانش، و اخترى پرتابش و درخشش. سخنش سحر مبين بود، و بود موّ 

  و دلنشين.بخش  گفتار شيوايش جان
د شاه، براى برگزيدن چنين دانشورى گرانقدر، از جانب شهريار زمان، محمّ 

مانند  نظير و بى سبب جمع اين همه مناقب بى انجام چنين مسئوليتى خطير، به
ت گرد آمده، او را محبوب همگنان، بود كه يكجا در اين رادمرد بلندهمّ 

  نمود. عارفان، و سرآمد همگان مى ۀسرحلق
فتگوى اين سخنور نامدار و يگانه و اين دانشور بلندپايه، با جوانى بيست بارى گ

تجارت و عبادت گذرانده و از خرمن دانش  و پنج ساله كه سراسر روزگار را به
  نمود. آسا مى اى نچيده، در انظار بسيار شگرف و شگفت عالمان خوشه

يارى  به ، وكردشيراز  عزم سيد يحيى پس از فراهم كردن وسائل سفر، از طهران
گفت و گو پرداخت.  حضور حضرت باب بار يافته، به بار به يكى از دوستان، سه
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حضور تاجر جوان عرضه داشت و در هر  در نخستين مالقاتش، سؤاالتى چند به
ى كه موجب شگفتى بسيارش حدّ  هاى مقنع و مختصر شنيد، به مورد پاسخ

هيجانى غالب گشته بود كه م، او را چنان اضطراب و گشت. در مالقات دوّ 
ناچار سؤاالتى ديگر عرضه  يك از خاطرش محو و ناپيدا شد، و به ها يك پرسش

هاى  داشت. سپس در غايت تحير و اعجاب دريافت كه حضرت باب پرسش
اين بار،  گويد. تجربيات و مشاهداِت  يك پاسخ مى او را يك ۀفراموش شد

م، سيد يحيى بر . در مالقات سوّ هيجان قلبى او را بيش از پيش زيادت بخشيد
اين صورت كه قلبًا و باطنًا از حضرت باب  آن شد كه كار را يكسره كند، به

كوثر بنگارد. اگر حضرت باب از نيتش آگاه شود،  ۀبخواهد كه تفسيرى بر سور
سبكى شيوا و  نظير به و بدون تقاضا يا پرسش و اشارتى از جانب او، تفسيرى بى

درنگ سخنش را پذيرا گردد، و  بى بنگارد، آسمانى ۀورپذير بر اين س دل
مقامش را اذعان كند، واّال پى كار خود گيرد، و دست از دامن اين جوان 

م را، از قول خود سحرآفرين بردارد. بجاست داستان پرماجراى مالقات سوّ 
  وحيد، آنچنان كه در تاريخ نبيل آمده بشنويم:

يدم، احساس ترسى كه علّت آنرا حضور حضرت باب رس محض اينكه به به
كه چشمانم بر صورت او افتاد،  دانستم، ناگهان بر من غالب شد. همين نمى

حضور  ترس به از اثرى كمترين بدون اعضاء بدنم لرزيدن گرفت. من كه بارها
حيرت و لرزش افتادم كه بر پاهايم  شاه رسيده بودم، دراين زمان چنان به

وقتى كه حضرت باب وضع مرا مشاهده كرد، از ياراى ايستادن نداشتم. 
جانب من آمد، و دستم را گرفته پهلوى خود نشانيد. بعد  جايش بلند شده به

هرچه آرزوى قلبت هست از من بخواه. من آنرا ”من چنين فرمود:  خطاب به
من از حيرت، قدرت تكلّم نداشتم. مانند كودكى “ تو نشان خواهم داد. به
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ند درك كند و نه سخن گويد. احساس كردم، توانائى جواب توا بودم كه نه مى
اگر  ”كرد، لبخندى زد و گفت  من نگاه مى طورى كه به دادن ندارم. او همان

كنى كه كلماتم از روح  كوثر را براى تو نازل كنم، اقرار مى ۀمن تفسير سور
هيچ وجه سحر و جادو  الهى سرچشمه گرفته؟ آيا خواهى فهميد كه بيانم به

هايم جارى شد. تنها  اشك شنيدم، مى را او كلمات در حالى كه اين “نيست؟
نا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر ربّ ”قرآن بود:  ۀچيزى كه قادر بودم بيان كنم اين آي

اى پروردگار، ما  ”).۲۳(سوره اعراف، آيه  “الخاسرين من لنا و ترحمنا لنكوننّ 
فنا مبتال  نبخشائى و بما رحم نكنى، بهايم. اگر تو ما را  خود ظلم كرده به

  “ خواهيم شد.
بعد از ظهر بود كه حضرت باب از حاجى ميرزا سيد على  لِ ساعات اوّ 

تفسير  خواستند كه قلمدان ايشان را با مقدارى كاغذ بياورد. و بعد شروع به
وصف  ت و جاللِ كوثر نمودند. من چگونه قادرم كه اين منظره و اين ابهّ  ۀسور

آميزى در  را بيان كنم؟ آيات و كلمات از قلمشان با سرعت اعجاب نشدنى
ماليم و لطيف او، و  ۀجريان بود. سرعت غيرقابل تصور نگارش او، زمزم

 حيرت و اعجاب آورد. او همينطور ادامه داد بيان او، مرا به ۀالعاد قدرت فوق
  ٣نكرد. توّقفى بود نشده انجام سوره تفسير تمام تا آفتاب. غروب نزديك تا

يارى يكى از اصحاب حضرت  آميز، وحيد به پس از پايان اين حوادث اعجاب
نوشتن و نگاشتن پرداخته، از روى تفسير جديد بر  شبانه روز به ت سهباب، مدّ 

 ۀسابق بى و اى آماده نمود. و آنگاه داستان بديع كوثر، براى خويش نسخه ۀسور
دشاه پيشگاه محمّ  بدون خوف و بيم، بهحضور تاجر جوان،  ف خود را بهتشرّ 

يزدان، روى از نام و  ۀعرضه داشت، و براى اشاعه و ابالغ كالم و پيام برگزيد
ت در راه نشر آئين مقام و منزلت برتافته، با شهامت و جانفشانى تمام، كمر همّ 

  آسمانى بربست.
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آسايش جان پرداخت. چشم از دنياى  دست از آاليش جسم بركشيده، به
پروا شد، آرزوى  بى ۀپايدار بربسته، بروى يار برگشاد. آرام و متين بود، پرواننا

مثال دوست بيفروخت. هوس نام و مقام  جمال بى ۀشعل سوختن كرد و دل را به
  آراى معبود بياراست. از جان بزدود، و خاطر بياد دل

همين  است. بيرون گفتار اين رويدادهاى زندگى اين رادمرد نامدار بسيار و از حدّ 
گرانقدر  قدر كافى است بدانيم كه سرانجام، با شهامت و خرسندى تمام گوهر

  زندگانى را نثار يار آسمانى نمود.
همتا نيست.  آئين حضرت باب، يكتا و بى ۀداستان وحيد، در دوران شش سال

 اى بى جان شيرين را چون هديه صدها نفر از دانشوران و دانايان و بزرگانى كه
اقابل در راه نداى جديد، با شوقى وافر و عشقى سرشار و شرربار، نثار قدر و ن

يك  وصف يك نمودند، هر يك حكايتى بس شگرف و شورانگيز دارند كه اگر به
ل ل مبدّ دفترى مفّص  مختصر به ۀآنها پردازيم، سخن بطول انجامد، و اين رسال

  گردد.
اذيت و  حضرت باب، يا بهجاى تحقيق در گفتار  مردم، به ۀبارى اگر چه عامّ 

ا جمعى از جويندگان تحقير پرداختند و يا پيامش را ناشنيده انگاشتند، امّ 
ت حقيقت كه ديده و دل بنور عدل و انصاف روشن داشتند، كمر جهد و همّ 

  هاى بيكران خداداد، روى برنتافتند. ها و بخشش بربستند و از نعمت
راستى  به كه كسانى نخستين پيشين، نروزگارا در كه اينجاست هتوجّ  شايان ۀنكت

كردند، مردمى بودند عامى و عارى از  دادند و پيروى از پيمبران مى گواهى مى
ا در عصر تابش و پيدايش آئين باب و بهاءاهلل از افق حكمت و دانش زمان. امّ 

ترين علما و محّققين  ايران، عالوه بر ايمان مردم عادى، چهارصد تن از زبده
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اين  مؤمنين اين آئين پيوستند. و چه بسا بزرگانى كه پيش از اقرار به ۀزمر زمان، به
 كمتر فداكارى تن در نمى گذشتند و به از دينارى نمى ىٰ پروردگار، حتّ  ۀدو برگزيد

ا پس زيستند. امّ  مى امان و امن و شوكت و جاه و راحت و رفاه دادند، و در نهايت
فرجام جان  بالهاى گوناگون مبتال گشتند، و به از عرفان و ايمان، اين مؤمنان، به

در ره دوست يگانه فدا نمودند. چنين گذشت و فداكارى، و چنين حمايت و 
جان نثارى، از جانب بزرگان و ناموران و دانشوران و دانايان زمان، در هيچ 

  دورى و روزگارى سابقه و نظير نداشته است.
سال و چندى دوام يافت، بارى رسالت پرشوكت و صولت حضرت باب، شش 

 ٤شهادت اين پيامبر جوان منتهى گشت. و سرانجام اين دوران كوتاه پرماجرا به
حضرت باب  اىتمنّ  يكتا ،نثار نمودن هستى ر شد كه جان باختن وبايد متذكّ 

فرمود كه آرزوئى جز فدا شدن در راه پيمبر  بود، چنانچه از آغاِز دعوت خود مى
  دارم.پسين (حضرت بهاءاهلل) ن

 — “اهلل يظهره من” نام به فرمودند پيمبرى ظهور به اشاره خود آثار حضرت باب در
كسى كه خدا او را ظاهر كند. اين پيامبر بزرگ، حضرت بهاءاهلل بود كه وصفش 

  در آثار حضرت باب بارها تكرار شده.
  مضمون گفتار:

نيست، جميِع بگو از ابتدائى كه آنرا ابتدائى تا انتهائى كه آنرا انتهائى 
  اهلل را ساجد و عابدند. عالميان من يظهره

وديعه  هائى كه در آن به او اهدا كن تا ميوه اى پروردگار، اين درخت را به
ت تو سوگند، آرزومندم كه اين شجر را عزّ  ظهور آيد. به اش به اراده اى به گذارده

.اگر در شاخه و برگ و ثمرى نباشد، مگر در روز ظهورش او را ساجد شود..
  وجودم جز اين يافتى، جدايش كن، زيرا از من نيست.
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شمار در  هاى بى َمَثل آفتاب است. اگر آئينه — بزرگ باد ذكرش —بگو َمَثل او
اى  استعداد، جاللش را بنمايد. و اگر هم آئينه برابرش گذارند، هريك بنا به

رتو جمالش باز ها از پ اى نيفتد. تنها آئينه نگذارند، در ظهور و بروزش وقفه
  مانند.

يزدان، پروردگار و خالقشان، قصور  مردمان و هدايت آنان به من از نصيحت به
شادى  او روى آرند، روحم به نورزيدم. اگر روز ظهورش جميع ساكنان زمين به

جمال معبود واصل.  كمال خود فائزند و به و طرب آيد. زيرا در آن حال همه به
شود. هر چيزى را بخاطر اين مقصد بزرگ پروردم. واّال غم بر وجودم غالب 

  پس چگونه نفسى از ادراك ظهورش باز ماند؟
اى است. جاللش برتر از هر جاللى است  اهلل ما فوق هر جلوه من يظهره ۀجلو

و جمالش برتر از هر جمالى. عظمتش فوق هر عظمتى است و نورش فوق هر 
تش فوق هر كمالى. عزّ نورى. رحمتش فوق هر رحمتى است و كمالش فوق 

 تى است و نامش فوق هر نامى. رضايش فوق هر رضائى است و علوّ هر عزّ 
ى. ظهورش فوق هر ظهورى است و پنهانش فوق هر مقامش فوق هر علوّ 

پنهانى. بلنديش فوق هر بلندى است و فضلش فوق هر فضلى. نيرويش فوق 
حكومتى  هر نيروئى است و سلطنتش فوق هر سلطنتى. حكومتش فوق هر

  ٥است و علمش نافذ در جميع اشياء و قدرتش غالب بر آنها.
 مضمون گفتار:

خداست. فوق اين پرده جز خدا نيابيد، زير  ۀاهلل، نخستين پرد من يظهره !بگو
محبوب  و ،متعالى ،پنهان، ممتنع ،پروردگار .هاى خدا اين پرده جز آفريده

  ٦است.
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دعوى حضرت باب را اوراق اين كتاب آساى قيام و  داستان پرماجرا و شگفت
راستى در هيچ دورى از ادوار روزگار، حدوث رستاخيزى  كفايت نكند، و به

چنين شگرف و شورانگيز، و جنبش و نهضتى چنين پرشكوه و شوكت، سابقه و 
  نظير نداشته.

هيجده  برخى از سخنان حضرت باب، خطاب به در پايان اين فصل، مضمون
اند، براى نمونه  اش كه حروف حى خوانده شده يان اوليهنفر از اصحاب و حام

  شود: ذكر مى
اسرار  ۀاى ياران عزيز من. شما در اين زمان، منادى نام خدا هستيد، و گنجين

صفات پروردگار بيارائيد، و در رفتار  شما چنان است كه خود را به ۀاو. شايست
 جسم شما بايد بهتقوى و قدرت و جالل او باشيد. اجزاء  ۀو گفتار، نشان

بلندى مقصد و پاكى اعمال و صدق ايمان و برترى خلوص شما شهادت 
آن اشاره  به قرآن، خود كتاب در خداوند، دهند. زيرا امروز روزى است كه

اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا ”فرموده: 
خواهيم گذاشت، با اين حال دستهاى در آن روز بر دهان آنها مهر ” “ يعملون.

اعمال آنها شهادت خواهند  آنها با ما گفتكو خواهند كرد و پاهاى آنها به
  “داد.

جهت گسترش آئين  پيروانش، هنگام اعزام آنها به كلمات مسيح به ۀدر بار
قيام و انجام وظيفه تشويق فرمود:  الهى، تفّكر كنيد. با چنين كلماتى آنها را به

كوهى افروخته شده.  ۀند آتشى هستيد كه در تاريكى شب بر قلّ شما مان”
بگذاريد نور شما در برابر ديدگان مردمان تابان و درخشان باشد. پاكى سيرت 

 ۀى باشد كه مردم جهان بوسيلحدّ  و صفاى اعمال و وارستگى شما بايد به
او  پاكى و لطف و صفاست، بشناسند و به ۀشما پدر آسمانى را، كه گنجين

ب جويند. هيچكس پدر آسمانى را نديده. شما كه اطفال روحانى او تقرّ 
شكوه و جاللش  هستيد، بايد با اعمال خود فضائل او را بنمائيد، و به

شهادت دهيد. شما نمك زمين هستيد. اگر نمك فاسد شود و طعم خود را از 
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ى حدّ  دست بدهد، با چه چيز قابل اصالح است؟ وارستگى شما بايد به
 شويد، بهيچ د كه بهر شهرى كه براى اشاعه و گسترش امر الهى وارد مىباش

وجه توّقع خوراك يا پاداشى از مردم آن نداشته باشيد. وقتى از آن شهر خارج 
ى َگردهاى پايتان را بايد بتكانيد و از خود جدا كنيد. همانطور شويد، حتّ  مى

ن خارج شويد. براستى كه پاك و طاهر وارد آن شهر شديد، همانطور بايد از آ
او وفادار  گويم: پدر آسمانى، هميشه با شماست، و مراقب شما. اگر به مى

 دست شما خواهد سپرد. شما را به هاى زمين را به گنج ۀباشيد، او يقينًا هم
  “ مقامى بلندتر از آنچه فرمانراوايان و پادشاهان دارند خواهد رسانيد.

هاى گذشته برترى  روز بر جميع زمانگويم، اين  اى حروف من! براستى مى
حساب در ميان است. شما شاهدان طلوع سحرگاه روز  دارد، بلكه تفاوت بى

ت بربنديد، و موعود خدا هستيد. شما از جام اسرار آئين او سرشاريد. كمر همّ 
و جاء ربك والملك ” گفتار پروردگار كه در كتاب اوست [قرآن] توجه كنيد: به

گر كه پروردگار خداى تو آمده، همراه با گروهى فرشتگان كه بن” “ صفًا صفًا.
هايتان را از آرزوهاى دنيوى پاك كنيد، و  دل “ اند. در برابر او صف كشيده

حقيقت  خود به مناقب فرشتگان بيارائيد. بكوشيد تا با اعمالِ  ارواحتان را به
گرداندن رو ” اين كلمات الهى شهادت دهيد، و آگاه باشيد كه مبادا بخاطر

 “شما را با مردمى ديگر معاوضه كند خداوند”(فان تولّوا)  “ از حقيقت
(ثم اليكونوا  “مردمى كه مثل شما نخواهند بود”(يستبدل قومًا غيركم)، 

  مثالكم) و سلطنت الهى را از دست شما خواهند گرفت.
زمانى كردند، پايان يافته.  عبادت بيهوده اكتفا مى روزگارى كه مردمان، تنها به

بارگاه الهى  ترين نيت، به پاك كى بهترين اعمال، متّ  چيز بجز پاك رسيده كه هيچ
اليه يصعدالكلم ”برنخواهد خاست، و در درگاه او پذيرفته نخواهد شد. 

شود، و  نيك بسوى [خدا] بلند مى ۀكلم ” “الطيب والعمل الصالح يرفعه.
كه خداوند، در  هستيد كسانى شما همان ٧“بخشد. آن ارج مى رفتار شايسته به

الّذين  على و نريد ان نمنّ ” خوانده: “مستضعفين”كتاب خود قرآن، آنها را 
 ما ميل داريم به” “ االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين. استضعفوا فى
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پيشوائى  مردمانى كه از ضعفا هستند لطف و مرحمتى كنيم، آنها را به
  “ .برگزينيم، و وارث خود نمائيم

آن خواهيد رسيد كه تمام  ايد، و در صورتى به اين مقام دعوت شده شما به
آرزوهاى دنيوى خود را در زير پاى بر خاك ريزيد و بكوشيد كه از اين گروه 

بندگان محترم ” “عباد مكرمون اليسبقونه بالقول و هم بامره يعلمون”شويد: 
لين حروفى شما اوّ “ اند. گويند و حكم او را تابع او كه پيش او سخن نمى

هائى كه از منبع آئين  لين چشمهبوجود آمده ايد، اوّ  ٨اولىٰ  ۀهستيد كه از نقط
ايد. از پروردگار خود بخواهيد كه هيچ يك از قيود و عالئق  او منشعب شده

تلخى نيااليد، و پاكى شما  دنيا، هيچ يك از امور ناپايدار، شيرينى شما را به
كنم.  ز ندارد. من شما را براى آن روز بزرگ آماده مىرا از جلوه و جال با

دهم،  شما تعليم مى اكنون به نهايت كوشش خود را ابراز داريد، تا من كه هم
در عالم بعد، در برابر كرسى فضل الهى، از اعمال شما شادمانى كنم، و بر 

  هاى شما ببالم. پيروزى
كردن آن است، و نه امكان موعود، هنوز پنهان است. نه امكان فاش  روزِ  رمزِ 

ترين مردم امروز،  ترين و محترم حدس زدن آن. كودكان نوزاد آنروز، از عاقل
ترين  ترين افراد آن زمان، از نظر فهم، بر زبده ىتراند، و حقيرترين و امّ  پيش

  پيشوايان اين عصر برترى دارند.
قلبى پاك، راه را در سراسر اين خّطه و ديار منتشر شويد، و با قدمى پايدار و 

قدرت  به ننگريد، خود عجز و ضعف به براى ظهور موعود خدا آماده كنيد.
شكست ناپذير خداى خود، قادر آسمانى، ناظر باشيد. آيا او باعث نشد كه 
ابراهيم، با وجود ضعف ظاهرى، بر نيروهاى نمرود غالب شود؟ آيا موسى را 

و لشگريانش پيروز نساخت؟ كه تنها يار و همراهش عصايش بود، بر فرعون 
نمود، در برابر  آيا او قدرت و برترى مسيح را، كه در نظر مردم فقير و حقير مى

 هاى وحشى و جنگ اثبات نرسانيد؟ آيا او قبيله نيروهاى متّحد قوم كليم، به
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د پيامبر خود ننمود؟ بنام جوى عربستان را مغلوب نيروهاى پاك و خّالق محمّ 
  ٩توّكل كنيد، و از پيروزى نهائى مطمئن باشيد.او  او برخيزيد، به

پيام الهى آنى راحت  ۀاين بود مختصرى از داستان پيامبر جوانى كه در اشاع
  باختن در راه معبود آرزوئى در دل نپرورد. نجست و جز جان

  هائى از آثار عربى حضرت باب نمونه
مادونى خلقى قل ان يا خلقى اياى فاعبدون قد  نى انااهلل ال اله اّال انا و انّ انّ 

خلقتك و رزقتك و امنتك و احببتك و بعثتك و جعلتك مظهر نفسى لتتلون من 
منيع و خلقت  من خلقته الى دينى هذا صراط عزّ  عندى آياتى و لتدعون كلّ 

  ا سلطانًا على العالمين...شيئى لك و جعلتك من لدنّ  كلّ 
ا قادرين و جعلتك ا كنّ ا انّ قولك امرًا من لدنّ شيئى ب كلّ  قد خلقتك بك ثمّ 

  ا عالمين.ا كنّ ل واالٓخر والّظاهر والباطن انّ االوّ 
ل من كتاب اّال عليك...ذلك تقدير المهيمن و ما بعث على دين اّال اياك و مانزّ 

  ١٠المحبوب.
  مضمون گفتار:

م مرا منند. بگو اى بندگان ۀمن خدايم. خدائى جز من نيست. غير من همه آفريد
ام و تو را حاكم بر جميع مردمان  پرستش كنيد. من تو [حضرت باب] را آفريده

  نمودم...
وجود آوردم.  ۀعرص خّالقيت تو به ۀكلم تو آفريدم. سپس همه چيز را به تو را به

چيز توانائيم. تو اّول و آخر و ظاهر و باطنى. ما  همه ر شد. ما بهاين چنين امر مقدّ 
  آگاهيم.از همه چيز 

تو كتابى نيامده و نيايد. اين تقديِر  جز تو كسى رسالت نيافته و نيابد و جز به
  خالِق مهيمن و محبوب است.
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جاء  انّه بلى ة يومئذٍ بوّ يختم النّ  بان علمه فى قضى قد نبيه دا اتى اهلل بمحمّ لمّ 
  اهلل امره كيف شاء. و اقضى بالحّق 

مس عليها بمثلها ظاهرون تلك ايام ما اشرقت الشّ ا يومئذ فى ايام اهلل ا كنّ و انّ 
فكيف انتم راقدون فتلك ايام  من قبل و تلك ايام تنتظرها االمم من قبل يومئذٍ 

اظهراهلل شمس الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون فتلك ايام انتظر تموها من 
  قبل و تلك ايام العدل ان اشكروااهلل يا ايهاالمؤمنون.

اهلل عليهم  هم وكلّوا على اجسادكم و ما جعلذين كفروا انّ فال يحجبكم عمل الّ 
  قوااهلل لعلّكم تفلحون.من سلطان على انفسكم و ارواحكم و افئدتكم و اتّ 

قواهلل و ال تحجبكم كم انتم ما خلقتم لشيئى اتّ شيئى فانّ  ما خلق اهلل لكم كلّ انّ 
ه و يقضى عنكم ور وااللباس و اشكروااهلل لعلّكم ترحمون تلك حيوة فانيالّص 

ا قليل تستنبهون ا قليل تندمون و انتم عمّ اهلل و انتم عمّ  الى لذائذها و ستر جعنّ 
  ا كنتم تعملون.اهلل تحضرون و ستسئلون عمّ  و لسوف انتم بين يدى

اهلل من قبل تقرئون و كيف  و انتم كتاب قل كيف تكفرون بآيات العدل جهرةً 
ال  واعدتم به من قبل و انّكم انتم يومئذٍ كم تومئٍذ و انتم تحمدون بلقاء ربّ 

  بعتم اهواء انفسكم...كم و اتّ ور عن رضاء ربّ ذكرون فقد حجبتكم الّص تتّ 
لعلّهم  و كذلك علّمهم سبل الحّق  كذلك نباءالّذين ترى فيهم خيرًا يومئذٍ 

ك و هدى للعالمين من آمن بها فله يفقهون...فتلك آيات بينات رحمًة من ربّ 
  ١١رض و كفر فله نار من رجز اليم.نور و من اع
  مضمون بيان:

د را فرستاد، همان روز در علم الهى، عصر زمانى كه پروردگار، رسولش محمّ 
 ت پايان يافت. بلى، آن وعده اكنون مجرى شده و علم و امر خدا بنا بهنبوّ 

  تقديراتش تحّقق يافته.
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مثلش  بر نديده و يقين اين روِز خداست. اين ايامى است كه آفتاب شبهش را به
چگونه  اند. بوده ديدارش انتظار در پيشين هاى تامّ  كه است روزهائى اين نتابيده.

حقيقت در آن طالع شده. چرا ساكت و  در خوابيد؟ اين ايامى است كه آفتاِب 
ايد.  ايد؟ اين روزهائى است كه با كمال اشتياق طالب طلوعش بوده صامت

  خدا سپاس آوريد. اى مؤمنين به الهى است. عدِل  اين اياِم ظهورِ 
ار شما را از حقيقت باز دارد. اين مردمان تنها بر اى مؤمنين نگذاريد رفتار كفّ 

روح شما و نفس شما و  يابى به دست ۀجسم شما دست دارند. خداوند اجاز
  آنها نداده. از خدا بترسيد تا رستگار شويد. قلب شما را به

 نه به—خاطر خود آفريده، و تنها شما را به خاطر شما پروردگار هر چيزى را به
هستى بخشيده. پس از خدا بترسيد تا آداب و رسوم ظاهرى  —خاطر چيز ديگر

او سپاس آوريد تا مورد رحمتش باشيد. اين  شما را از شناسائيش باز ندارد و به
اتمام آيد. ديرى نپايد كه با پشيمانى  اعتبارش به زندگى ناپايدار و لذائذ بى

خالقتان روى آريد و از خواب برخاسته خود را در محضر الهى يابيد تا  به
  اعمالتان را توجيه كنيد.

خوانيد و اين آيات را كه از آسمان عدل  بگو چگونه آثار پيمبران پيشين را مى
كتاب  ۀديدن خدا را كه وعد ۀكنيد؟ چگونه مژد پروردگار آمده انكار مى
امور ظاهر و پيروى  ه بهشويد؟ توجّ  ر نمىمتذكّ گيريد، و  آسمانى است نديده مى

  از نفس و هوٰى شما را از رضاى خدا باز داشته...
آنان بنما. شايد بفهمند و  نيكان برسان و راه راست را به پس نداى يزدان را به

رحمت پروردگار توست و راه هدايت  ۀروشن و متقن، نشان بيابند...اين آياِت 
ايمان آرد در نور است و هر كه منكر شود در نار و حسرت آنها  عالميان. هر كه به

  آتشبار.
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ه ال اله اّال هو و من يشرك باهلل الّذين وحداهلل و قالوا انّ  اهلل فى قلوب ةقوّ  قل انّ 
  االرض فانّهم اموات. فانّه هو ميت فى قلبه فال ترونهم احياء على

اهلل من احد اّال  يكن فى علم راهلل االرض كلّها االّ و يطهّ  و سينصراهلل جنودالحّق 
  ه ليؤمن باهلل و ال يدعو آلهًا من دونه...و انّ 

  ١٢ظاهر فوق عباده و هوالمهيمن القيوم... اهلل لحّق  قل انّ 
  مضمون گفتار:

دين است: آنان كه خدائى جز خدا نشناسند. هر كه قدرت الهى در قلب موحّ 
  بهره. شرك ورزد، دل مرده است و از حيات بى

را رسد كه پروردگار لشگريان راستى را چنان چيره كند و زمين را چنان از روزى ف
  ناپاكان بپيرايد كه احدى از مشركين نماند...

بگو حقيقت از آفريدگار است كه بر عبادش ظاهر و غالب است. اوست مهيمن 
  و قيوم...



 

  
  
  



 

۱۷  

  
  گفتارى در تاريخ آئين بهائى

  رسالت حضرت بهاءاهلل
عهد قاجار، ميرزا  حضرت بهاءاهلل در خاندان يكى از اشراف و اعيان بزرگ

ساسانيان، تولّد  ۀميرزا بزرگ، از زادگان و نوادگان سلسل اس نورى، مشهور بهعبّ 
كمال راحت و نعمت و رفاه سپرى نمود.  يافت، و روزگار كودكى و جوانى را به

ت و آزاده و از تملّقات و تظاهرات همگنان پاك و ميرزا بزرگ مردى بود بلند همّ 
ظاهر اهل ثروت و جاه و مقام بود، ولى مال و مكنت را  پيراسته. اگر چه به

زيست. از افكار و  هرت و نام وارسته و آزاد مىنمود، و از دام ش بندگى نمى
رفتار چاپلوسان دربار، بيزار و بركنار بود، و در عدالت و امانت، مشهور هر 
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سرپرستى پدرى  ۀساي هاى كودكى و جوانى را، در سال حضرت بهاءاهلل، ١ديار.
  كمال نشاط و شادمانى سپرى نمود. چنين بلندقدر و آزاده، به

هاى زياد در  دكى و عنفوان زندگانى حضرت بهاءاهلل، داستاندوران كو ۀدر بار
قدر پيداست كه رفتار و كردار و حاالت و تمايالتش، از  دست نيست. همين

ى كه پدر و مادر نمود، بحدّ  انگيز جلوه مى همان آغاز، در انظار بسيار شگفت
اخالق و رفتار آسمانى و آگاهى و  ۀگهر، بكلّى شيفته و فريفت اين طفل پاك

فطانت فطرى فرزند ارجمند خويش شده، از امتياز او بر ديگر كودكان و 
اند. پدر بزرگزاده و آزاده، از همان  نورسيدگان، در حيرت و شگفتى بسيار بوده

اش برده، و در وصفش داد  مقام بلند و ارجمند فرزند يكتا و يگانه آغاز پى به
بهاءاهلل، مقدمات خواندن و نوشتن را نزد نزديكان فرا سخن داده. حضرت 

  گرفت، و هرگز در راه كسب دانش و هنر گامى فراتر ننهاد.
زندگى حضرت بهاءاهلل از همان آغاز از ديگران ممتاز بود. افكار و رفتار و 

ساخت،  ها و عقائد او، همه را متحير مى حركات او، دانش و درايت او، آرمان
نمود. هرگاه  انگيز مى نظران، بسيار شگرف و شگفت گاهان و روشنو در انظار آ

اش  حكيمانه اندرز و رأى و شتافتند، مى بارگاهش به داشتند، بزرگان زمان مشكلى
ماندند،  مى در اى نكته درك از دانايان و دانشوران هنگام هر پذيرفتند. مى جان به را

اش را چون  و كالم روح بخشنده جستند، و گفتار ارزنده از او يارى و ياورى مى
داد،  مى رخ بردند. هرگاه بين دوستان يا بستگان كدورتى غنيمت مى زر و گهر به

خواستند، تا بلطف سخن و مالحت گفتارش، غبار كدورت و  آستانش بار مى به
  بيگانگى از خاطر بزدايند.
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اءاهلل را حضرت به ۀاين صفات و سجاياى ملكوتى، ياران و ياوران، آيند نظر به
ديدند، و يقين داشتند كه آنكس كه چنين دانش و  بس تابان و درخشان مى

مقام و منزلتى  ۀامارت و سياست شايست ۀدرايت و عدالتى را داراست، در عرص
پذيرفتن مراتب مهم  شايان و ارجمند است. و چه بسا از اشراف و وزرا كه او را به

آنان پيش گيرد و نام و مقامى جويد، خواندند، كه شايد راه و رسم  حكومتى مى
 هاى او آسمانى بود، افكار او از آنِ  ولى او را نظرگاه جاى ديگر بود. آرمان

 نه پاك بود، نه عالم خاك، در آسمان تابان عشق و عرفان وطن داشت، ۀعرص
جست، نه با  نوايان همسرى مىبى دستان و  تهى با جهان، اين تاريك زواياى در

 فراست زمامداران. عاقبت ياران از اصرار و ابرام روى برتافتند، زيرا بهاشراف و 
  است. سر در ديگر هاى آرمان و ها هدف را او كه دريافتند

پروا  هنگامى كه نداى حضرت باب از افق شيراز برخاست، حضرت بهاءاهلل بى
آئينش، زبانزد بيگانه و آشنا گرديد.  ۀپيامش را بپذيرفت، و در گسترش و اشاع

مأواى ستمديدگان و  مرتبتش، و نفوذ ۀحلق و اش پناهگاه بابيان شد، خانه
اثبات و اعالن نداى  انديشه و بيم، به تهيدستان گشت. و با وجود خطر، بى

حبس  ستم گرفتار آمد، و به ۀپنج به مدتى اندك از يزدان بپرداخت، تا آنكه پس
  ر مبتال گشت.و شكنجه و آزا
 ۀيزدان، از خّط  ۀزاى صدمات و بليات اين بزرگ برگزيد داستان حيرت

چال، آغاز شده، و پس از گذشت چهل  مازندران، و چندى بعد از زندان سياه
چال، گودالى  انجام آمد. سياه ا واقع در فلسطين، بهعكّ  ۀسال، در ديار دورافتاد

اين منجالب مهيب و  ٢شده بود.بود كه زندان دزدان و قاتالن و راهزنان 
خارج  اى به جانكاه و جانفرسا را، جز محل ورود روزنه ۀخوفناك، واين دخم
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ن نبود، و جز تاريكى محض منظر و نظرگاهى نداشت. رطوبت شديد، بوى تعفّ 
هوا و تراكم كثافات گوناگون و حشرات گزنده، زندانيان گستاخ و خطرناك، و 

ترين وسائل راحت و نظافت، بنا بر شهادت  زمترين و ال فراهم نبودن عادى
زا را چنان سهمناك ساخته  روزنه و وحشت اين زندان بى ۀخان زمان، عرصمورّ 

آلوده و پليد، اميد نجات و  ۀتنگ و تاريك، و ورط ۀبود كه كسى را از آن دخم
  حيات نبود.
يده، اى چنان مخوف و جانفرسا كه شايد چشم روزگار شبهش را ند در ظلمتكده

عالوه بر آنهمه بار ظلم و ستم، بر پاهاى اين زندانى آسمانى ُکند، و بر گردن 
مباركش زنجيرى بستند بس وزين و سهمگين، كه حتى نيرومندان را با چنين 

بود. اثر زخم اين زنجير وزين، بر گردن آن  اى آهنين ياراى ايستادن نمى حلقه
روز و  بماند. گذشته از اينها، سهحضرت چنان عميق بود كه تا پايان عمر باقى 

نثارش نرسيد. تا  اين زندانى فداكار و حاميان جان ل، ابدًا طعامى بهشب اوّ  سه
داخل  يارى زندانبان به اى چند به آنكه دوستان و خويشان تدبيرى زدند، و لقمه

زندان رساندند، ولكن حضرت بهاءاهلل از قبول طعام امتناع ورزيدند، زيرا ياران 
  گرسنه بودند. نيز

-١٨٥٢سال ( ت نهين شاه، مدّ دكتر شليمر اطريشى، طبيب مخصوص ناصرالدّ 
چنين  “مشاهدات من در ايران”نام  ) در ايران ساكن بود. در كتابى به١٨٦١

  نويسد: مى
ين شاه تب كرده و در تختخواب خوابيده بود يك شب هنگامى كه ناصرالدّ 

گوش  اى به هجمعى عدّ  دسته ۀو نال من در بالينش بودم. ناگهان صداى فرياد
شاه فورًا مضطرب شده رئيس تشريفات را فرا خواند و  ينرسيد. ناصرالدّ 

شديدًا بازخواست نمود. رئيس تشريفات گفت كه اين صدا از زندانيان بابى 
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ب سؤال باشند. من با نهايت تعجّ  جمعى مى است كه مشغول اداى نماز دسته
گذارند پس قطعًا خداپرست  اشخاص نماز مى كردم كه اعليحضرتا اگر اين

اند.  باشند و مسلمان هم هستند. در اين صورت چرا ايشان را زندان كرده مى
عا كرده بود كه پيغمبر تازه است شاه گفت اينها پيروان باب هستند. باب ادّ 

باشد. من او را توقيف و در  كه مأمور تجديد دين و تازه كردن اوضاع جهان مى
اعدام نموده كشته شد و  ماء محاكمه نمودم و علماء او را محكوم بهحضور عل

  باشند. پيروانش از دشمنان سرسخت من مى
 “خواهى آنها را در زندان ببينى؟ مى”تى مكث نمود. بعدًا گفت: سپس مدّ 

شد  پسرش وارد پرسى گفتم مايلم. در اين هنگام ملكه، مادر شاه براى احوال
اّطالع يافت خود را وارد صحبت نموده گفت و چون از موضوع گفتگو 

نمايد و  مسئول اين جريانات...بهاءاهلل است كه پيوسته ديگران را تحريك مى
باشد و تا او از  اختيار گريه را سر داد و گفت كه اوست كه دشمن ما مى بى

خروج نمود.  بين نرود اطمينان باوضاع كشور نيست. شاه با دست اشاره به
رئيس تشريفات گفتم  من كه كارم تمام شده بود خارج شديم و بهملكه مادر و 

انبار  كه شاه امر كرده زندانيان را مالقات نمايم. فورًا شخصى را طلبيده مرا به
انبار باشد راهنمائى نمود. يك مترجم داشتم كه از  كه گويا مخّفف آب

  شاگردان دارالفنون بود.
شايد چهل متر در زير زمين بود سپس ما از يك داالن سراشيب عبور كرديم كه 

زيادى  ۀزندانبان در آهنى مقّفلى را باز كرد و چراغ خود را باال گرفت. من عدّ 
زندانى را ديدم كه همه نشسته بودند. از زندانبان سؤال كردم كه بهاءاهلل كه 

طرف راست نشسته بود  رئيس اينهاست كدام است؟ فورًا شخصى را كه
م او را از نزديك ببينم. نزديك شدم، مردى را با ريش نشان داد. من خواست

زنجير بسيار ضخيمى  ۀبزرگى ديدم كه عالوه بر زنجير پا، گردنش هم بوسيل
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زمين تكيه داده بود و مانند اين بود  هاى خود را به بسته بود. اين شخص دست
  خواست وزن زنجير را كمتر سازد. كه مى

ام تا از سالمتى شما  طبيب شاه هستم و آمدهاو گفتم كه  مترجم به ۀوسيل من به
خبر ببرم. فورًا يكى از دستهاى خود را كه تا مچ در لجن فرو رفته بود بيرون 

او بگوئيد. وضعيت ما  آورده با اشاره گفت خود شما وضع عموم را ببينيد و به
چنين  ايد كه به بهترين زبان گوياست. من سؤال كردم شما چه تقصيرى كرده

ايد. او سر خود را بلند كرد و نفس عميقى كشيده گفت:  ى گرفتار شدهعقوبت
عالم  ت و خدمت بهاو و محبّ  ۀخداى يگانه و فرستاد تقصير ما اعتقاد به

پرستان در كشورى كه يك روز  انسانى است. اين چنين است وضع خدا
نقل از عقائد دانشمندان ”نش گوش جهانيان را كر كرده بود. شهرت تمدّ 

  ٣“بامر بهائى. نسبت
افزا، آن بزرگ  در چنين جايگاهى جانكاه و در چنين تنگنائى آلوده و رنج

يزدان، مقام و پيام آسمانى خود را ابراز داشت، و اين نداى جانفزاى  ۀبرگزيد
  “.عالم رؤيا از جميع جهات اصغاء نمود ”در سروش ايزدى را 
  مضمون گفتار:

نمود. از آنچه بر تو حادث شده محزون مباش تو و قلم تو يارى خواهيم  ترا به”
و مترس، زيرا تو در امن و امانى. زود است كه پروردگار خزائن زمين را 

هاى عارفان  زندگانى دل ۀيارى تو و اسم تو، كه ماي برانگيزاند: مردانى كه به
پروردگارم، حرفى نميدانم جز آنچه خداوند از  قسم به” ٤“است، بپا خيزند.

  حضرت بهاءاهلل   ٥“من آموخته. مرحمت به روى فضل و
اندوهبار، تا پايان  ۀپاكباز يزدان، پس از اين حادث ۀبارى زندگانى اين برگزيد

عمر پيوسته با تبعيد و زندان و زجر و آزار همراه و همعنان بود. در تاريخ زندگانى 
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بال و طيب خاطر، با چنان  تى را، بهبشر، كمتر كسى چنان راحت و نعمت و عزّ 
  زحمت و عقوبتى معاوضه نموده.

  حضرت بهاءاهلل ٦“از ظلم اين ظالمان قامتم خم شده و مويم سفيد گشته. ”
چنان كه حضرت باب جز جان باختن و از هستى در راه دوست درگذشتن،  هم

پرورد، حضرت بهاءاهلل نيز رنج و بال را در راه خدا  آرزو و آرمانى در سر نمى
 ۀافزا آرزوئى جز اراد شمرد، و در اين دوران رنج رگ مىنعمت و عطائى بس بز

  يزدان در دل نداشت. مضمون بيان:
حقيقى تو  ل باليا در راه تو نبود، عاشقانِ اى خداى پر جالل من. اگر تحمّ 

شدند؟...چه شيرين است تلخى مرگ اگر در راه تو باشد، و  چطور شناخته مى
من اصابت  ر اعالن نداى تو بهخاط چه پرارزش است تيرهاى دشمنان كه به

توست، و در  ۀكرده. اى پروردگار من، بگذار تا بنوشم در راه امر تو آنچه اراد
جالل تو، آنچه خواست توست،  راه محبت تو آنچه تقدير توست. قسم به

 آنچه ميل توست، مايلم. اعتماد و اتّكائم تمامًا و هميشه به خواهانم، و به
  حضرت بهاءاهلل  ٧توست.

دادم  مى قسمت خود مال ه قاتل خود را ازبود البتّ  اگر مخالف حكم كتاب نمى
 ماليدم. وليكن چه بردم و دستش بر چشم مى تش مىبخشيدم و منّ  و ارث مى

  حضرت بهاءاهلل  ٨كنم، نه مال دارم، نه سلطان قضا چنين امضا فرموده.
ال پرماجرا را ها و بالهاى هر روزى از اين چهل س ها و محروميت داستان رنج

نهائى اين گفتار آن است كه آن  ۀاوراق اين كتاب، كفايت ننمايد. نتيج
سبب  فداكار را هرگز هدف كسب مال و مقام و منزلت نبود. زيرا به ۀبرگزيد

 اطاعت از فرمان الهى و دعوت مردمان براستى و آگاهى، دولت و مكنت را نثار
  كرد. عالم انسان وقف خدمت به راحت اين جهان ات و رعزّ ، و حقيقت نمود
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  مضمون بيان:
 “پاك ۀپرند”شهرهاى خدا رو و اگر پرندگان از  تو اى هدهد سبا با كتاب من به

پرسند بگو: من او را در حالى كه در چنگال انكار و منقار اشرار گرفتار بود 
ترك گفتم. او يارى جز خداى خود نداشت. آفريدگارى كه پرتو جمالش در 

  تى تابنده است.سراسر گي
شهر ”خدا سوگند از  مرا يافتى و از حال من پرسيد بگو: به اگر يكى از دوستانِ 

قصد  ش بود، بها ام. حسين را بر خاك يافتم. زانوى شمر بر سينه آمده “زندان
  اش در انتظار افراختنش... بريدن سرش، و سنان با نيزه

 نگرد، به سوى آسمان مى هاى او را در حركت يافتم كه به در اين حال لب
مهيمن و قيوم را. و من سرم را  خداوندِ  ٰى دلِ شكند، حتّ  نگاهى كه دلها را مى

هاى او نزديك نمودم و اين ندا را در زير شمشير از او شنيدم كه اى  لب به
مردمان به خدا سوگند از ميل و هوٰى سخن نگويم. ناطق به زبان طورم كه از 

چيزى  ى گويد. قسم به خدا آيات پروردگار هرگز بهايم سخن ممصفّ  پاكِ  قلِب 
  ديگر در دنيا و عقبٰى مشتبه نشود.

اسمها و صفات فرود آمده  مالِك  اى مردم مشرك، اين آيات را كه از ملكوِت 
  ببوئيد. اگر بوى خوشِ 

ِ
م كنيد و او عزيز را از آن يافتيد، بر او ترحّ  يوسِف  پيرهن
  را به شمشير بغض مكشيد...

ام، با آياتى كه  منبع عظمت و جالل و مخزن رفعت و اجالل آمدهمن از 
  چشم عالم شبهش را نديده. اين لوح برهان من است، اگر تعّقل كنيد.

 مرا به “وحر”خود ساكن و ساكت بودم.  ۀخدا سوگند در خان اى مردمان، به
  .ام نمودار نمود.. حقيقت ناطق ساخت، و آثارش را در چهره اهتزاز آورد و به
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موج آمد،  ها بلند شد، درياها به امرش آسمان كشيد كه به آيا كسى را مى
ثمر رسيد، و اسرار كردگار از پس پرده آشكار شد؟...و اگر مرا با  ها به درخت

تمام شمشيرها بكشيد و با تمام تيرها در هر دم هدف سازيد، در ملكوت 
ندارم. اين مذهب من ذكر خدا گويا شوم و از احدى بيم  زمين و آسمان به

ا من رسوالن است...امّ  ۀخدا سوگند اين مذهب هم است، اگر بفهميد. به
  ايد. چه آئينى متدين ندانم كه مذهب شما چيست و به

 جا رسيد، ضعف او را غالب گشت، به اين هاى پاك الهى به و چون نغمه
 آمد، چشمل باز حالت اوّ  سكوت گرائيد و مدتى در آن حال بماند. و چون به

چشم انس، نظر افكند و گفت: اى  سوى قدس، به هايش را گشود و به
پروردگار، سپاس تو را از قضاياى تازه و بالهاى جامع تو. يكبار مرا در دست 

فرعون اسير ساختى...يكبار مرا در زندان  ۀنمرود گذاشتى و بار ديگر در پنج
ن جدا كردى. يكبار بر دست كافرا مشركين انداختى...و بار ديگر سرم را به

صليبم برافراختى...و بار ديگر در سرزمين كربال مبتال ساختى. در آن ديار تنها 
ماندم. سرم را بريدند و بر سرنيزه نهاده در هر ديار گرداندند و در مجلس 

كينه  ۀمشركين و منكرين حاضر كردند. يكبار مرا در هوا آويختند و هرچه گلول
اختند و اركان وجودم را از هم جدا ساختند. تا اين روزها ام اند داشتند بر سينه

فق و همرازند و در هر دمى دل من متّ  توزان بر ضدّ  فرا رسيد، روزهائى كه كينه
قلبشان خطور  آاليند و در انجام هر مكرى كه به ل و بغضا مىغِ  مردمان را به

  كند قصور نورزند...
ام  كشيده تو رضاى راه در آنچه از كه ت تو اى محبوب منعزّ  با اينحال قسم به

 دهم به تو راضيم. تو را سوگند مى ۀآستانت سپاس آرم. از تو و بالياى تاز به
ت محبّ  هاى بندگانت را به ظاهِر مستورت...كه دل هاى پنهانت و جمالِ  اسم

درخت توحيد  ۀخود بيارائى و آنان را بر بساط رحمتت مستقر سازى و در ساي
وزد محروم مدارى.  سائم قدس كه از فردوس جمالت مىمسكن دهى و از ن

  ٩تو قادرى بر آنچه اراده كنى و تو مهيمن و قيومى.
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  مضمون گفتار:
خدا سوگند بال  از آنچه از بندگاِن سرپيچم بر من وارد شده محزون مباش. به”

مرا از نشاط باز ندارد و قضا از شوق و اشتياق منع نكند. هرچه باليم بيشتر، 
خدا باز دارد.  ۀمشركان گمان كردند بال بهاء را از اراد” ١٠“بيشتر.شوقم 

آسمان، چيزى او را از ذكر ايزِد حميد و عزيزش منع  ۀشكافند بگو نه. قسم به
  ١١“ننمايد.

چال، حضرت بهاءاهلل  بارى، پس از چهار ماه عقوبت و اسارت در زندان سياه
شود، و  غربت ندايش فراموش اين نيت كه در ترك وطن نمودند، به را مجبور به

ين فرمان پادشاه وقت، ناصرالدّ  خاموشى گرايد. بنا به آتش عشق پيروانش به
شاه، و موافقت سلطان عثمانى، حضرت بهاءاهلل همراه با گروهى از ياران 

شوق  ۀديارى تازه رسيد و شعل راستان، عزم عراق فرمود، و بدين ترتيب ندايش به
  ز پيش گسترده گشت.و اشتياق پيروانش بيش ا

دشمنان و بدانديشان، بار دگر از نفوذ نداى نوآئينان بيمناك و هراسان گشتند، و 
بهاءاهلل و  حضرت عثمان، و فرمان و همكارى دو دولت ايران آنان، و به ۀوسوس به

اين اميد و انتظار كه  اسالمبول روانه نمودند، به جمعى از ملتزمين را از بغداد به
اعتنائى ساكنان آن  علّت بى چنين به زبان، و هم ناآشنائى زندانيان بهسبب  به

 ۀدين و ايمان، بنيان كيش نوآئينان بناچار از بن برافتد و آنرا در عرص خّطه به
روزگار نامى و نشانى نماند. غافل از آنكه نوگل گلزار الهى، هرگز از تندبادهاى 

آتش حقد و  داناى آسمانى، به ب و خودخواهى، پژمرده نگردد، و نونهالتعّص 
  حسد نسوزد.

ديار  به را حاميانش و حضرت آن كه برآمدند صدد در بدخواهان بار دگر دشمنان و
خاك دور افتاده و  ديگر فرستند، و پس از راى زدن بر آن شدند كه آنان را به
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 نفوذ آئين تازه را وسيع ۀخاموش ادرنه رهسپار كنند. اما با اين رأى و تدبير، دائر
  تر نمودند و گروه گروندگان را بيشتر يافتند.

بيم و هراس  پس از چندى، دو دولت ايران و عثمان، باز از نفوذ نداى جديد به
جهت قلع و قمع بهائيان برآمدند. و  افتادند، و در صدد كشف عالجى عاجل به

آن فداكار  سرانجام، پس از گفتگو و مشورت، مصلحت چنان ديدند كه
را از ميان شهرها برگزيدند.  ١٢اديار ديگر فرستند. پس عكّ  آسمانى را بار ديگر به

شک بىاين نيت و انتظار كه نفى و حبس در شهرى چنان جانكاه و پرخطر،  به
ا از نظر كراهت هوا و تراكم زوال و اضمحالل زندانيان شود. زيرا عكّ  منجر به

ا، مثل و مانندى نداشت، و كمتر كسى را ه حشرات و كثافات و كثرت بيمارى
  همه ناسازگارى و ناماليمى، توانائى زيستن بود.  در برابر اين

هائى كه حضرت بهاءاهلل و ياران در اين شهر و محبس پربال بر  مصائب و رنج
  بيان نگنجد. افزا كه هرگز به دوش كشيدند، خود داستانى است اندوهبار و غم

سه پادشاه خودسر و  ۀاست كه كوشش چهل سال اين ماجرا آن ۀآموزند ۀنكت
ين شاه، سلطان عبدالعزيز، و سلطان عبدالحميد)، و هزاران بيدادگر (ناصرالدّ 
چين و دشمن ديگر، براى خاموش ساختن نداى يك زندانى  حسود و سخن

 پناه و پشتيبان، حاصلى نبخشيد. بلكه بال موجب بقا گرديد ظاهر بى مظلوم و به
ت جاودانى شد. در حالى كه استبداد و عزّ  ۀسامانى و پريشانى سرماي و بى

ى بود كه اگر صدها هزار از گروه حدّ  قدرت و قساوت هر يك از اين سه سلطان به
سپردند، نفسى را جرأت و قدرت دم  حكمشان بدم تيغ مى گناهان را به بى

  گشودن و شكوه نمودن نبود.
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آنكه از نتائج  كه دشمنان آئين جديد، بىجاى بهت و شگفتى بسيار است 
يك  هاى پيمبران پيشين يك تدابير خويش آگاه باشند، موجب شدند كه مژده

گفتارى روشن و رسا، از روز ما سخن گفته و  عمل پوشد. زيرا انبياء بارها به ۀجام
س فلسطين آفرين در روز واپسين از سرزمين مقدّ  اند كه نداى جهان نويد داده

قان، در آثار آسمانى مسيحيان و موسويان، قول برخى از محقّ  . و بنا بهبرخيزد
عالم ما شده است.  بار ذكر طلوع روز خدا و رجوع مسيح موعود به ١٨٤٥جمعًا 

صراحت حاكى است كه سرانجام رستاخيزى شورانگيز  ها به بسيارى از اين مژده
پيشين متبرك گشته، بپا قدوم پيمبران  در تاكستان يزدان (كرمل)، كه پيوسته به

ديار  ه اگر اجبارى در كار نبود، عزيمت آن موعود الهى بهخواهد گشت. البتّ 
  نمود. ا و كرمل، بس بعيد و عجيب مىعكّ 

ت ا، اندك اندك از شدّ شهر عكّ  بارى، چندى پس از ورود آن موعود الهى به
دان كه چن ها كاسته شد، و تبعيد شدگان كمى آزادى و آرامش يافتند، سختى

 ا آگاه مىزيارت پيمبر خود شتافته، از احوال زندانيان عكّ  دسته به بهائيان، دسته
 ارمغان مى اكناف و اقطار جهان به يزدان را به ۀشدند، و گفتار و آثار برگزيد

  بردند.
رنج و بال و محنت و ابتال، چون كوهى پرشكوه  حضرت بهاءاهلل، در برابر اينهمه

 پايدار بماند، و اگرچه قلبش آكنده از غم بود، ولى اميد بهو پرتمكين استوار و 
زدود، و از  مى را ها غم يزدانى، عنايت احسان و هاى آسمانى، و اتكاء به آرمان
  بخشيد. پيروان مى بالخيز رنج و ستم، پرتو شادى به ۀشعل

 داد و نويد مى از زندان ظلم و بال، ستمديدگان و مظلومان روزگار را دلگرمى مى
هاى عالم دو روزه  فرستاد كه از غم نهراسيد و از ماتم رو مگردانيد. از دگرگونى
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من افكنيد، كه اگرچه  فرساى، انديشه مكنيد. نظر به هاى تن ميفسريد، و از رنج
ها را  هستى شمرم، و ناروائى ۀها را سرماي ا سختىورم، امّ  در درياى غم غوطه

زگار بسر آيد، و ما همه در پيشگاه باران بهارى دانم. زود است كه اين رو
هاى دولت  هاى بيكران يزدانى و بخشش آفريدگار گرد هم آئيم، و از نعمت

 جاودانى، مرزوق شويم. مبادا سرنوشت آسمانى خويش را فراموش كنيد، و بال
هاى تنگناى خاك بياالئيد. مبادا از انصاف  پليدى اى روح را بههاى پاك و مصفّ 
عشق درهم و دينار، خويش را از  خودخواهى بگذريد، و بهنيت  و عدالت، به

  بهره كنيد. هاى پايدار بى تها و عزّ  نعمت
اند، در اين  آن مژده داده شما مأموريد كه ملكوت يزدان را كه پيمبران پيشين به

عشق و آگاهى بر اهريمن جهل و خودخواهى غالب  ۀجهان بنا كنيد، تا فرشت
يگانگى و صلح و صفا، عالم را  ۀگردد، شبانگاه بيگانگى پايان يابد، و سپيد

ين خود بپوشاند. اين جهان درخشش جهان باال گيرد، و اين گيتى زرّ  ۀدر پرد
  يابد. تابش ملكوت ابهىٰ 

جان  ردمان ظهورش را بهاين بود داستان پيامبرى كه از آغاز روزگار تا كنون، م
راز و  بارگاهش برافراشته، به ا بههاى تمنّ  مشتاق بودند، و هر گاه و بيگاه، دست

نادانى و ناكامى و  ۀانباز، دنيا را ابرهاى تير بى ۀپرداختند كه اى برگزيد نياز مى
پرفروغ از  ۀنيستى كشانده. چهر خودپرستى فرا گرفته، و هستى را تاريكى غم به

خاكيان نه، و ساكنان وادى انتظار و حرمان را  ۀخان اسرار برآر، قدمى به ۀپس پرد
ظهور جهان افروزت شادمان و كامران فرما. اين بود داستان رسولى كه جز  به

گفت، رسولى  لطف و صفا سخنى نمى اى نداشت، و جز به خدا توشه عشق به
وفايان نياسود،  بى كه از آغاز جوانى تا انجام زندگانى، آنى از دست دشمنان و

و تا دم واپسين، بندگان يزدان را ناصحى امين بود و دوستدارى وفادار و 
  دلنشين.
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  چند نمونه از آثار عربى حضرت بهاءاهلل
و  بين الناس حسنة قدوةً  كونوا خذواالفضائل. و ذائلدعوا الرّ  قوم يا قل

بالحكمة و يسعى صحيفًة يتذكر بها أالناس. من قام لخدمة االمر له ان يصدع 
فقوا فى رأيكم حدوا فى كلمتكم و اتّ فى ازالة الجهل عن بين البرية. قل ان اتّ 

و اجعلوا اشراقكم افضل من عشيكم و غدكم احسن من امسكم. فضل 
ينة والثّروة والمال. اجعلوا اقوالكم االنسان فى الخدمة والكمال ال فى الزّ 

ريا. قل التصرفوا نقود يب والّ هًة عن الرّ يغ والهوى و اعمالكم منزّ سًة عن الزّ مقدّ 
فسية و ال تقتصروا االمور على منافعكم المشتهيات النّ  فيسة فىاعماركم النّ 

ة رخاء و مع شدّ  بعد كلّ  خصية. انفقوا اذا وجدتم واصبروا اذا فقدتم انّ الشّ 
 العالم من كدر صفاء. اجتنبوا التّكاهل والتّكاسل و تمّسكوا بما ينتفع به كلّ 
يوخ واالرامل. قل اياكم ان تزرعوا زؤان الخصومة بين غير والكبير والشّ الّص 

افية المنيرة. قل يا احباءاهلل ال تعملوا ما البرية و شوك الّشكوك فى القلوب الّص 
ة و ينقطع به عرف المودة. لعمرى قد خلقتم ر به صافى سلسبيل المحبّ يتكدّ 

ابناء  لحبّكم انفسكم بل لحّب ينة والعناد. ليس الفخر للوداد ال للضغّ 
العالم. كونوا فى  الوطن بل لمن يحّب  جنسكم. و ليس الفضل لمن يحّب 

القلب متّذكرًا. ال  اللّسان صادقًا. و فى اليد امينًا. و فى رف عفيفًا و فىالطّ 
االمراء.  تسقطوا منزلة العلماء فى البهاء و ال تصغروا قدر من يعدل بينكم من

  ١٣عدل و سالحكم العقل و شيمكم العفو...اجعلوا جندكم ال

  مضمون بيان:
ها  نيكى ۀنمون كنيد سعى بگرويد. فضائل به ها را بگذاريد و بگو: اى مردمان بدى

 ى كنند. بهشما تأسّ  صفات خدا، تا ديگران از شما پند گيرند و به ۀباشيد و آئين
هاى غفلت و نادانى را از بن براندازيد، و در رأى  نيروى حكمت و دانائى ريشه
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حد باشيد. بكوشيد تا بامدادتان بهتر از شبانگاه و امروزتان بهتر از ديروز و فكر متّ 
باشد. برترى انسان در خدمت و كسب كمال است نه در زينت و ثروت و مال. 

ريا پاك و  مات و اميال دنيوى و رفتارتان را از بدگمانى وگفتارتان را از توهّ 
منافع  پاكيزه كنيد. بگو: عمر گرانمايه را صرف شهوات نفسانى نكنيد، و تنها به

صبر  ايد، به بهره خود نپردازيد. اگر از ثروت دنيا برخورداريد ايثار كنيد، و اگر بى
ر شده، و با هر آلودگى صفائى بگرويد. زيرا بعد از هر سختى، راحتى مقدّ 

انتفاع مردمان و ترّقى آنان است  ۀآنچه ماي ، و بهآميخته. از سستى بپرهيزيد
هاى  جدائى يا خارهاى ترديد در دل ۀهاى هرز ل جوئيد. بگو: مبادا گياهتوسّ 

ر كنيد، و ت را مكدّ محبّ  پاك ۀ، مبادا چشمپاك بكاريد. بگو: اى دوستان حّق 
ت خاطر محبّ  خدا سوگند به نسيم خوشبوى صلح و صفا را از وزش باز داريد. به

اين  خود دوستى. به است، نه به دوستى بشر به ايد، نه خصومت. افتخار خلق شده
اين افتخار كنيد كه  وطنان خود هستيد، به فخر مكنيد كه تنها دوستدار هم

امانت،  ت، دستهايتان را بهعفّ  هايتان را به دوستدار جميع مردم عالميد. چشم
ياد خدا، زينت بخشيد. مقام دانشوران  هايتان را به صداقت، و قلب زبانتان را به

با ايمان و حاكمان عادل را كوچك نشمريد. عدل را لشگر خود، عقل را سالح 
  خود، و عفو را سيرت خود نمائيد...

و كن متخلّقًا باخالقى بحيث لو يبسط عليك احد ايادى الّظلم انت ال تلتفت 
 القيوم كن فى كلّ  ك القادر العزيزض به دع حكمه الى ربّ اليه و ال تتعرّ 

 اعلم بانّ  االحوال مظلومًا تاهلل هذا من سجيتى و اليعرفها اّال المخلصون ثمّ 
  ١٤عمل لو انتم تعلمون. عنداهلل عن كلّ  تأّوه المظلوم حين اصطباره العزّ 

  مضمون گفتار:
ه و جانبت كشيد، توجّ  آنجا كه اگر نفسى دست ظلم به ُخلق من خو گير تا به به

پروردگارت که قادِر عزيز و قيوم است واگذار. در  نكنى. حكمش را بهاعتراضى 
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خدا سوگند اين از مناقب من است و جز  جميع احوال مظلوم باش. به
مظلوِم شكيبا نزد خدا از هر چيزى  آنرا نيابند و نشناسند. آهِ  مخلصان، مرتبِت 

  عزيزتر است، اگر بدانيد.

ة العزّ  تبقى و ستفنى هاانّ  لعمرى افيه يحدث ما و نياتحزنك الدّ  ان اياك
فات. ان اجعل رضوانك ذكرى و جنانك واالقتدار لربّك مالك االسماء والّص 

  ١٥ى و سراجك اسمى.حبّ 
  مضمون گفتار:

فنا انجامد. و تنها عّزت  خدا سوگند دنيا به مبادا حوادث روزگار غمناكت كند. به
ماند...يادم را و عشقم را بهشت خود و اقتدار كه در دست پروردگار است پايدار 

  نما و نامم را چراغ خود كن.

موات واالرض و السّ  من فى قل لن يغنيكم اليوم شيئى اّال بان تنقطعوا عن كلّ 
تسرعن بانفسكم و ارواحكم الى كنزاهلل المهيمن العزيز المشهود...قل فوالّذى 

موات واالرض لن السّ  ا خلق بينبشيئى عمّ  نفسى بيده من يكون متمّسكًا
ا جرت معلوم و من شرب قطرة عمّ  هذالحّق  و انّ  ىك بحبل حبّ يقدر ان يتمسّ 

ج العزيز س المتموّ المقدّ  ب الى بحرىموات واالرض لن يقدر ان يتقرّ السّ  بين
اهلل العزيز  ه الى وجه لن يستطيع ان ينظر الى جمالالمحبوب و من توجّ 

  المقتدر...
هلل عن انفسكم و ال نعمة الباقية عن ارواحكم و ال قل يا قوم ال تقطعوا آالءا

ى و حدوا فى حبّ اتّ  من الّذينهم كانوا ان يقطعون ان اصلحوا امركم ثمّ  تكوننّ 
  تعلمون. ا تقولون و تفعلون ثمّ ا بينكم و عمّ هذا خير لكم عمّ  انّ 
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س طرالمقدّ البهاء عن هذاالشّ  ه نسائمكذلك علّمكم قلم البقاء حين الّذى اهتزّ 
العزيز المحبوب اذًا ينادى منادى القدم عن ذروة االعلى بان يا قلم البقاء ال 

ح على رشّ  ك ثمّ مك ربّ ا علّ ف على شيئى و ال تمنع الممكنات عمّ توقّ 
  الّذى قدراهلل فى سرّك... الموجودات من طمطام يمّ 

ى و خربت بيوت لن يرتفع فيها فيه نسائم حبّ  قل قد انعدم رضوان لن يهّب 
ع ذكرى و كسرت اقالم لن يحرّك على اسمى المهيمن العزيز القيوم قل يا بداي

اهلل و  الكبرى فيكم و آمنت بما عندكم من شرايع اهلل بينكم و آيته ى غالمقوم انّ 
  ة انتم تكفرون.دينه فبأى حجّ 

اهلل نزلت على بالحق...تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل من  و يا قوم تلك آيات
ى لعبد آمنت باهلل و آياته و ال املك لنفسى حركة و ال ب و انّ لدن عزيز محبو

القدس يقومنى على  البيت و اصمت عن الّذكر روح سكونًا...و كلّما اسكن فى
موات واالرض و هذا لم يكن من عندى بل من عنده السّ  االمر و ينطقنى بين

  ١٦ان انتم تعرفون.
  مضمون بيان: 

سوى پروردگاِر  به و بگسليد هستى از مگر نكند نياز بى و خشنود را شما چيزى بگو
قدرت  ۀخالقى كه روحم در قبض مهيمن و عزيز و مشهود بشتابيد...بگو قسم به

م راه نيابد گلزار حبّ  به هرگز بندد، چيزى در عالم هستى دل اوست، اگر نفسى به
اى از اين جهان  و شميم عشقم نبويد. اين حقيقتى است هويدا. و اگر قطره

اى بنگرد،  چهره به اگر و نجويد. باج و محبوبم تقرّ درياى پاِک موّ  بنوشد، به
  ديدار جماِل آفريدگاِر عزيز و مقتدر چشم نگشايد. هرگز به
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هاى باقى محروم مداريد.  هاى الهى و نعمت بگو اى مردمان خود را از بخشش
از آنچه داريد  من همداستان شويد. اين اصالح امور خود پردازيد و در عشِق به به

  كنيد برتر است. گوئيد و مى و مى
دهد. در اين  اهتزاز آمده شما را پند مى بقا كه از نسائم بها به ۀاين چنين خام

َدم از ملكوِت اعلى ندا كرد كه اى قلِم بقا بر اظهار هيچ رمزى هنگام منادى قِ 
بخش و از تو آموخته سهمى  توّقف منما. موجودات را از آنچه آفريدگارت به

  دريائى كه يزدان در دلت نهاده بر جهانيان نثار كن.
اى كه اذكار  بگو نابود باد گلشنى كه نسيم عشقم بر آن نوزد، و خراب باد خانه

اسم مهيمن و عزيز و قيومم  م نيايد، و شكسته باد قلمى كه بهترنّ  ام در آن به تازه
 ۀهاى اويم و نشان آئينِق خدايم. مصدّ  ۀرقم نزند. بگو اى مردمان، من بند

  كنيد؟ چه برهانى تكفير مى بزرگى او بين شما. پس به
خدا  حقيقت بر من نازل شده...به بگو اى مردمان اين آيات الهى است كه به

خدا و  به كه هستم اى بنده من است. محبوب و سوگند از من نيست. از داناى عزيز
سكونى. و هرگاه در خانه ساكت آياتش مؤمنم...نه حركتى از خود دارم و نه 

اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا كند. اين از نزد  القدس مرا به نشينم، روح
  من نيست، از نزد اوست، اگر بشناسيد.



 

۱۸  

  
  بهائىاصول اخالقى 

  اخالق و اعمال: ۀچند نمونه از آثار حضرت بهاءاهلل در بار
انسانيت ظاهر شود از َملَك افضل است و دون آن از حيوان  اگر انسان به”

تر از  انسانيت مزين، واّال پست مقام انسان بلند است، اگر به” ١“تر. پست
عارف شود، قدر و مقام خود  اگر انسان به” ٢“شود. جميع مخلوق مشاهده مى

  ٣“جز اخالق حسنه و اعمال طيبه...از او ظاهر نشود.
هر امرى كه قلب را راحت نمايد و بر بزرگى انسان بيفزايد و ناس را راضى 

  ٤دارد، مقبول خواهد بود.
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دنيا را وفائى نبوده و نيست. جهد نمائيد تا در اين ايام فانيه كسب لئالى باقيه 
در كتاب حفظ الهى محفوظ خواهد ماند.  هس البتّ نمائيد. عمل پاك و مقدّ 

  ٥اين مقام فائز شد. از براى نفسى كه به طوبىٰ 
ساحت  جهد كنيد تا اعمال از غبار ريا و كدورت نفس و هوٰى پاك شود و به

  ٦عزّ قبول درآيد.
  مضمون گفتار:

خداوند چيزى از زمين و ” ٧“تعاليم پروردگار نيست. افتخار جز در اجراى”
هاى بندگانش را كه جايگاه تجلّى اوست.  نخواهد مگر دل آنچه بر اوست

خاطر آن خلق شده بر آن نقش  پس دل را از غير خدا پاك كنيد تا آنچه را كه به
كنيد بر ديگران تحميل نكنيد و آنچه را  آنچه را خود تحّمل نمى ” ٨“بندد.

  ٩“خواهيد براى ديگران نخواهيد. اين بهترين اندرز است. براى خود نمى
  مضمون گفتار:

متحرّك از آن  وادى طال رسند، چون ابرِ  بهائيان بندگانى هستند كه اگر به
منند...و اگر بر  آن نظر نيافكنند. اين چنين مؤمنينى متعلّق به بگذرند و ابدًا به

سوى  هوٰى و هوس به آنان، زيبارويان، با برترين زيور وارد شوند، ديدگانشان به
  ١٠اند. تقوٰى آفريده شدهآنها نگردد. آنها از 

  تعاليم اخالقى اديان ۀمقايس
ل منادى حقيقت و راستى. همواره مردمان ى اخالق بشرند و اوّ ل مربّ پيامبران اوّ 

ها پاك و مصّفا شود  ها برحذر دارند، تا دل ها رهنمون شوند، و از بدى نيكى را به
  تجلّى پرتو آفريدگار گردد. ها شايستۀ و جان



 
 ٢٠٥ اصول اخالقى بهائى :۱۸ فصل

 

 و سرشت انسانى هرگز دگرگون نشود. آئين راستى و دوستى و حّق  گفتار آسمانى
همين  نهادان بوده و تا انجام روزگار به پاكان و نيك ۀپرستى، از آغاز زمان، شيو

آهنگى است،  هم آدمى سرشت با را آزادگى زيرا ماند. خواهد برقرار و باقى منوال
اند.  رستگارى و آگاهى نخواندهراهى جز  هاى يزدان، هرگز مردمان را به و كيش

 اديان يكى است و روش و منش و مرام آزادگان و نيك ۀپس پيام اخالقى هم
هاى  تفاوت آئين سرشتان، از هر مسلك و مذهبى كه باشند، يكسان است.

ل مكان و تحوّ  و زمان اقتضاى بر بنا كه هاست يزدان در بعضى از احكام و فرمان
  دد:نيازهاى مردمان، دگرگون گر

عالم آب و گل دارد، و قسم  آئين يزدانى بر دو قسم است: قسمى تعلّق به
ايجاد...و تا  جهان جان و دل. اساس آئين روحانى...از آغازِ  ديگر تعلّق به

و  روش انسانيست...و عالم فضائل آن و ابداالٓباد بر يك منوال بوده و هست،
دارد. آن  جسم به تعلّق آئين، از قسمى ابدى خداوند آفرينش است. و فرمايشِ 

  حضرت عبدالبهاء  ١١مقتضاى هر زمانى و هر موسمى...تبديل و تغيير يابد. به

ازدواج و طالق،  از جمله احكام متغير عبارتند از روش عبادت، قوانين مربوط به
مجازات مجرمين، روزهاى تعطيل،  مجاز و غير مجاز، دفن اموات، ۀاغذي

  و اداى زكاة. اجراى حجّ 
پيام آسمانى  ۀبر اين، هر آئينى اصلى از اصول و مبانى انسانى را پايعالوه 

خداى يكتا و  خويش ساخته است. جوهر و محور گفتار پيامبر اسالم، ايمان به
تعاليم عيسٰى، مدارا و  ۀخالق تواناست، و پايه و ماي ۀاراد تسليم و رضا به

نان. حكم محكم ت با مردمان، و عدم انتقام از دشمماليمت و مهر و محبّ 
موسٰى، اطاعت از احكام يزدان است، و هدف بهاءاهلل، پرورش قواى معنوى 

  انسان.نوع مردمان و ايجاد وحدت و يگانگى بين 
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احتراز از مناهى اكتفا  ها اين بوده كه تنها به از جمله مراحل رشد و تكامل انسان
آنها  ۀچنين انگيز ماجراى مناقب معنوى متباهى و مفتخر باشند. ه نكنند بلكه به

  پروردگار باشد نه ترس و بيم از دوزخ آتشبار. در اجراى احكام الهى عشق به
بر نهى از منكرات و ترس از مجازات  موسىٰ  محكم احكام آنكه مقال اين شاهد

ها كم و بيش همين راه را پيموده و همين  چنين ديگر كيش استوار گشته. و هم
نهائى خود رسيده،  حدّ  تكاملى، در عصر ما بهاند. اين سير  روش را آموخته

ها و  لغزش از ها انسان داشتن باز تنها نهائى، مقصد چنانچه آئين بهائى را هدف و
خطايا و رفتار ناروا نيست، بلكه رشد و پرورش قوا و نيروهاى نهانى انسانى و 

  ترين مدارج معنوى است. عالى ارتقاء مردمان به
جالله از  جلّ  حّق ” ١٢“ى حدودات ظاهره نيامده...اين ظهور از براى اجرا”

  حضرت بهاءاهلل  ١٣“معانى از معدن انسانى آمده. جواهرِ  براى ظهورِ 
سوى ترّقى و تكامل سوق دهد،  اى كه ما را به طبق تعاليم بهائى برترين انگيزه

احسان و عطوفت  فضيلت و آگاهى، و اميد به پروردگار، عشق به ت بهمهر و محبّ 
عشق  است. چنين تكامل اخالقى و معنوى، يعنى از ترس رستن و بهالهى 

دوران  رشد اجتماعى انسان است. زندگانى افراد نيز از ۀپيوستن، الزم
  خردسالى تا كمال تابع همين روش و آئين است.

  ميزان بهائى بودن
در آثار بهائى، لزوم رفتار نيك، مورد تحسين بسيار قرار گرفته است. هر برگى از 

كردار است، نه  كه بهائى بودن به هاى اين آئين گواهى است گويا بر آن نامه
پرستى است، نه خودخواهى و خودنمائى.  دادپرورى و حقيقت گفتار و پندار، به

 ۀكيش يزدان را نشايد. شايست و هر كه را قول بر عمل غالب آيد، بستگى به
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فنا مسكن  ۀپيوندد، و در عرصجهان نيستى  خودنمائى آن است كه به ۀچنين بند
عيانى، نام پاك آئين خدا را جويد. زيرا دوروئى و مكر و ريا از چنين مدّ  و مأوىٰ 

آداب و سيرت  نام است، نه به مردمان چنين آموزد كه بهائى بودن به تيره كند و به
  آسمانى. سرشت و اخالق به نه قول است انسانى، به

گفتار پروردگار رفتار كنيد. اين است  د، و بهاى بندگان، از كردار بد پاك باشي
  حضرت بهاءاهلل  ١٤سخن خداوند يكتا.

رفتارى كه  اشخاص نيكوكار خوش فضل است، لهذا ظهورِ  ظهورْ  اين چون
نصيب نخواهند بود. يقين است  مؤمن نيستند از فيض و فضل الهى بى

عى كسى است كه مدّ  شخص غيرمؤمن كه داراى عمل صالح است بهتر از آن
ت و ايمان است و اعمالش حاكى از وساوس شيطان. ولى كمال وقتى محبّ 

  حضرت عبدالبهاء  ١٥حاصل شود كه عمل و ايمان توأم باشد.
    ١٦اى از عصمت اعظم از صدهزار سال عبادت و درياى معرفت است. هذرّ 

  حضرت عبدالبهاء  

، نه اعمال شويد پس شماها بايد شب و روز...از خدا بخواهيد كه موّفق به
خدا كنيد، مناجات كنيد، نماز كنيد، بكوشيد بلكه عمل خيرى  ه بهاقوال. توجّ 

گير  اى را دست از شما ظاهر شود. هر فقيرى را سبب غنا شويد، هر افتاده
ت شويد، گرديد، هر محزونى را سبب سرور شويد، هر بيمارى را سبب صحّ 

شويد، هر غريبى  هر خائفى را سبب امنيت گرديد، هر بيچاره را سبب چاره
سر و سامانى را منزل و مأوٰى شويد. اين است  را ملجأ و پناه باشيد، هر بى

صفت بهائى. اگر بآن موّفق شويم بهائى هستيم، اگر موّفق نشويم، خدا 
  حضرت عبدالبهاء  ١٧نكرده، بهائى نيستيم.

زاريد، زينهار زينهار از اينكه قلبى را برنجانيد، زينهار زينهار كه نفسى را بيا
ت حركت و سلوك كنيد، زنهار خالف محبّ  زنهار زنهار از اينكه با نفسى به
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زنهار از اينكه انسانى را مأيوس كنيد. هر نفسى كه سبب حزن جانى و 
نوميدى دلى گردد، اگر در طبقات زمين مأوٰى جويد، بهتر از آن است كه بر 

لّت نوع خويش ذ به راضى كه انسانى هر روى زمين سير و حركت نمايد. و
شود، البتّه نابود شود بهتر است. زيرا عدم او بهتر از وجود است، و موت بهتر 

نمايم، تا توانيد در خير عموم كوشيد و  از حيات. پس من شما را نصيحت مى
  حضرت عبدالبهاء  ١٨جميع افراد بشر نمائيد. ت و الفت در كمال خلوص بهمحبّ 

جهت  به چشم خوشتر. بميرد بهره، بى پس انسانى كه از فضائل عالم انسانى
جهت شنيدن است اگر نشنود چه فائده.  ديدن است اگر نبيند چه ثمر. گوش به

جهت  طور انسان به جهت نطق است اگر گنگ باشد چه ثمر. همين زبان به
عرفان و ايمان و موهبت رحمن و حسن اعمال و اخالق و  اين خلق شده كه به

را روشن كند. اگر از اين موهبت محروم بماند، البتّه جهان  اين افكار، نورانيِت 
  حضرت عبدالبهاء  ١٩.تر است. زيرا حيوان از عقل محروم است از حيوان پست

و رفتار  گفتار بين هماهنگى لزوم بر تأكيد بهائى، آئين اخالقى خصائص جمله از
 كيش پروردگار با عواطف وجدانى و رفتار نيكوى انسانى است. اگر اقرار به

همراه نشود، آنرا در درگاه الهى ارج و اعتبارى و قدر و منزلتى نيست. معيار 
كه  ريا است، نه اقرار و اّدعا. آنان يزدان و برگزيدگانش، رفتار پاك و بى ايمان به

عى عرفان و ايمان گردند، مورد قبول با وجدانى آلوده و آكنده از عصيان، مدّ 
ياران راى  ۀكه همواره خالف رضا و اراد پروردگار نيفتند. كدام خودخواهى را

عى مّكارى وفادارى چنين مدّ  به دوستى پذيرند؟ و كدام يارانى، زند، مردمان به
عمل نپوشد، مبنى بر مكر و ريا است، و  ۀيقين كنند؟ گفتار و اقرار، اگر جام
  خود خطائى مزيد بر ديگر خطاها.

ستى گفتار كردار است و آن بى اى مردمان گفتار را كردار بايد چه كه گواه را”
اى ” ٢٠“اين تشنگان را سيراب ننمايد و كوران را درهاى بينائى نگشايد.
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كردار اوست، وگر نه  بندگان...گفتار را كردار بايد. هركه گفتار را پذيرفت مردِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢١“ُمردار به از اوست.

  حضرت عبدالبهاء  ٢٢الزم. گفتار ثمرى ندارد و نهال آمال برى نيارد. رفتار و كردار

  ر است و كفرگو بهتر از دروغگو.ر برتر از ماكِ بنابر تعاليم بهائى كافِ 
    ٢٣تزوير مرو. ۀكافر باش و ماكر مباش. در ميخانه ساكن شو و در كوچ

  حضرت بهاءاهلل  
ايمان بر زبان رانى و دروغ  ۀراست گو و كفر بگو، بهتر از آن است كه كلم

  ءحضرت عبدالبها  ٢٤گوئى.

  هر كه بيشتر كوشد، پيشتر رود
كرانى است كه پروردگار در  مقصد و هدف نهائى از زندگانى پرورش ذخائر بى

ر نشود. كوشش و جويش ميسّ  وديعه نهاده. و اين جز به نهاد هر انسانى به ۀگنجين
هر چه كوشش بيشتر، فضل و بخشش يزدان بيشتر. جز اين، يعنى با شوق و 

  نيست. انتظارى بندگان كوشيدن، داور مهربان را ازعشق در طلب كمال 
يكتا مردم را يكسان آفريده...پس بلندى و پستى و بيشى و كمى  ۀآفرينند
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥كوشش است. هر كه بيشتر كوشد، پيشتر رود. بسته به

زندگى انسان در اين جهان، ميدان مسابقه را ماند، با اين تفاوت كه ورزشگاه، 
ورش جسم است، و جهان جايگاه پرورش جان. چطور ورزشكاران پايگاه پر

فداكار، با شوقى سرشار و عزمى راسخ و پايدار، بكوشند و بجوشند؟ دمى 
راحت نكشند؟ چطور قواى خويش را هر چه هست در راه  نياسايند و نفسى به

اميد كسب نشان افتخار، از هر آسايشى در  هدف وقف كنند؟ چطور به رسيدن به
هر سختى خو پذيرند تا در روز آزمايش پيشتر باشند؟ آنان كه خويش  ند و بهگذر
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كيش يزدان دانند، چون قهرمانان قلمرو عشق و ايمان،  دل و جان وابسته به را به
از آغاز زندگى تا انجام آن با شوقى سرشار و عشقى شرربار، در هر آن بكوشند و 

فداكارى و  ۀبپرورند. در مسابق كمال حدّ  بجوشند، تا نيروهاى خداداد را به
نشان عّزت  درگاه داور مهربان از ديگران سبقت گيرند و به ت و وصول بههمّ 

  ابدى متباهى و مفتخر گردند.
  قرآن مجيد  ٢٦در اعمال نيك از يكديگر پيشى گيريد.

  امير مؤمنان  ٢٧در اين كار [نيكى] از يكديگر پيشى گيريد.
با يكديگر رفتار نمائيد...و سبقت بگيريد ت و دوستى در كمال الفت و محبّ ”

فخر انسان در حكمت و عقل و ” ٢٨“ از يكديگر در امور حسنه و اظهار رضا.
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩“اخالق حسنه بوده، نه در جمع زخارف و كبر و غرور

اى است بزرگ و  كشيم، هديه كنيم و هر دمى كه بر مى هر روزى كه سپرى مى
پيشگاه پروردگار ما. بايد قدر آن بشناسيم و دقائق گرانقدر را ارمغانى پر بها از 

  بيهوده هدر ندهيم، زيرا اين فرصت را ديگر نيابيم.
خر تا وقت باقى آ ” ٣٠“فرصت را از دست مدهيد و وقت را ضايع مگذاريد.”

وقت را غنيمت شمر، زيرا كه اين ” ٣١“مانده رجوع كن و فرصت را مگذار.
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢“اين زمان را هرگز نيابى.وقت را ديگر نبينى و 

  ها نيكى ها و تمايل به تنّفر از بدى
نگشتن است و  بسيارى از مردمان چنان پندارند كه انسان بودن تنها گرد گناه

مقدار.  پايه و گمانى است بى رى است بىها را از خاطر زدودن. اين تصوّ  بدى
 ها. نيكى به آن آراستن هم و ها، انسان بودن، هم پيراستن جان است از پليدى
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 راه هم پرهيزكارى و دورى گزيدن از كردار نارواست، هم گام برداشتن در
نكوكارى  ۀجام رستگارى خود و ديگران. وجدان شخص پارسا و پرهيزكار كه به

 زندگانى، نديده. آفتاب پرتو كه پاكيزه و پاك اى است آراسته نيست، چون آئينه
 رخ پرتو خدا هرگز انسان را نشايد، و شاهد شادمانى بىعارى از فروغ عشق، 

  و حيات و هستى جاودانى نبخشد. ننمايد
 ۀها، بايد روان را در چشم نيكى آراستن جان به رهرو راه كمال، عالوه بر

ا شود. از غيبت و بدانديشى و ها نيز مبرّ  ها و لغزش پرهيزكارى بشويد تا از پليدى
روغ و بهتان بگريزد. از راه داد و انصاف دور نگردد، و رشك و آز بپرهيزد، و از د

خاطر  زيور امانت و عّفت و عصمت ديده و دل بيارايد. پندار ناستوده به به
آسائى  سستى و تن آنچه نارواست برحذر دارد. به از نسپارد، و چشم و گوش را

  تن در ندهد، و از ناشكيبائى روگردان شود.
پرورد و بيارايد و اينسان پاك و مصّفا سازد،  چنين بههر كس كه جان و وجدان را 

 و ميزان ايمان اند. كمال منبع عا همهادّ  و گفتار بارگاه يزدان شود، واّال به ۀشايست
بلندتر، و  ايمان تر، مرتبت پاك نيت و نيكوتر عمل چه هر است. عمل فضيلت

  يزدان بيشتر. ب بهتقرّ 
  عبدالبهاءحضرت   ٣٣بهتر. تر هر كس قلبش پاك

  حساب خود رسيدن به
  مضمون گفتار:

حساب خود برس.  حسابت برسند، هر روز به هستى! پيش از آنكه به اى پسرِ 
  ٣٤.روبرو شوى زيرا ناگهان مرگ بر تو وارد شود، و تو با توجيه اعمال خود

  حضرت بهاءاهلل  
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  مضمون گفتار:
مردمان جان تسليم كرده  ۀيابد و هم بگو زندگى اين دنياى خاكى خاتمه مى

هاى  هديه برترين با او نمود. خواهند من، رجوع پروردگار، خداى سوى به
اراده و  خود پاداش اعمال افراد صابر و شكيبا را ادا خواهد فرمود. خداوند به

 كند. آنان كه رضاى الهى را كسب مى حكم خود، قدر هر چيزى را معين مى
  بابحضرت   ٣٥اند. فرجام كنند، نيك

ل پردازد و از وجدان تفّكر و تأمّ  آگاه و بيدار بايد هر صبحگاه يا شبانگاه به ۀبند
خويش جويا شود كه آيا در طى اين روز پر ارزش و گذشت اوقات و دقائق 

اى درخشان  شمار آفريدگار اندوختم؟ صفحه سهمى سرشار از ذخائر بى گرانقدر،
ى افروختم؟ قلبى از درد غم و رنج پرتو شاد سرنوشت خود افزودم؟ خاطرى به به

انصاف و داد  دوستى و صفا سخن گفتم؟ در داورى به رهانيدم؟ با مردمان به
نوايان لطف و احسان روا داشتم؟ از دل و جان، خيرخواه دوستان  بى گرائيدم؟ به

و بستگان و خواستار ترّقى آنان بودم؟ دانش يا هنرى اندوختم؟ در گفتگو با 
و راز و نياز با خداى خود پرداختم،  مناجات به آراستم؟ فروتنى به نزبا زيردستان،

آدم و اصالح عالم  و از درگاهش يارى و ياورى خواستم؟ گامى در راه خير بنى
 ستايش يزدان گشودم، و وجدان به ها زبان به سختى ۀبرداشتم؟ در بحبوح
  شكيبائى آراستم؟

اى از  كرده، چه گفته، چه نتيجهانسان...بايد هر روز فكر كند كه امروز چه 
  حضرت عبدالبهاء  ٣٦حيات حاصل نموده؟

نكوكاران،  رفتار از آثارى اينهاست بودن، انسان از نمودارهائى و ها نشانه اينهاست
گهر، اين چنين است ميزان بهائى بودن.  اينهاست عالئمى از وجود مؤمنان پاك

دورى از اين فضائل انسانى و قصور در ابراز و اظهار اين مناقب آسمانى، 
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زا سيماى  طوفان ابرهاى چون موجب فرسودگى و سكون جان و وجدان گردد و
  تابناك دل را بپوشاند.

پرهيز ها  آيا در دفتر زندگى رفتگانتان، حرف و كالمى نيست تا شما را از بدى
 ۀو قص حكايت شده، پدرانتان نصيب دريغى كه دهد، آيا در چنان مرگ بى

  . باشيد بينا و خردمند اگر اامّ  هست، كه البتّه ندارد؟ آموزى وجود عبرت
كنيد كه بازماندگانتان  نمى گردند؟ آيا حّس  بينيد كه مردگانتان باز نمى آيا نمى

نشينان،  نگريد كه چگونه گيتى نمىمانند؟ آيا  هم كه زنده هستند، جاويد نمى
صبح و بامدادشان را به  با چه بيم و اميدى و حاالت عجيبى، شبشان را به

آلود  هاى گريه ميرد و جملگى در غمش سوز ناله رسانند؟ يكى مى شامگاه مى
شكيبائى  دهند، و گروهى بازماندگانش را تسليت و دلدارى داده و به سر مى

 پيچد و ديگرى به ر دردآلود بيمارى بر خود مىخوانند. يكى در بست مى
كشد و رفته رفته  رود. آن ديگرى، مرگ پيكرش را در آغوش مى ديدارش مى

 و خّط  خوش عروس سخت همانگونه كه گيرد، و يكى ديگر ديده از دنيا بر مى
فشارد، مرگ در كمينش نشسته، و آن كس ديگر،  مى آغوش در را دنيا خال

اوست. بنگريد كه ديگران  ۀا خدا در انديشرستاخيز غافل مانده، امّ از ياد روز 
  چگونه دنيا را گذاشتند و رفتند، شما هم، چون آنان دير يا زود خواهيد رفت.

ياد آوريد  پردازيد، به كارهاى ناپسند مى پس هنگامى كه شتابزده و چابك به
وها و خواب آرز ۀهاست، و رشت ها و عيش و عشرت كه مرگ، ويرانگر خوشى

خدا روى آوريد و از او يارى طلبيد. تا شما را  گسلد. به ها را از هم مى و خيال
دليل احسانش  كه به—در اداى وظائف پاك و پسنديده و شكر نعمت و كرمش

  امير مؤمنان  ٣٧يارى كند. — از شماره و حساب بيرون است
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ها براى نگارش  قلماى كه شما درآنيد، دفتر كردارها باز است و  در اين خانه
ها آزاد و گويا، و درهاى توبه و  ها سالم و زبان ها در كار. بدن ها و بدى نيكى

  امير مؤمنان  ٣٨مغفرت گشوده است.



 

١٩  

  
  تعاليم اخالقى بهائى

خدا خواهد. زيرا هر عزّتى دست ت است بايد آنرا از هر كس خواستار عزّ 
رفعت  جانب پروردگار صعود كند و كردار نيك انسان را به اوست. گفتار پاك به

  قرآن مجيد  ١و بلندى رساند.
  حضرت بهاءاهلل  ٢تو راجع. مثابه نور به هر عمل پاكى به

احديه صعود  عزّ  ءسما سه بهمقدّ  ۀطيبه و اعمال طاهر ۀاى پسران آدم! كلم
 نمايد. جهد كنيد تا اعمال از غبار ريا و كدورت نفس و هوٰى پاك شود و به

افان وجود در پيشگاه حضور معبود قبول در آيد چه كه عنقريب صرّ  ساحت عزّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٣جز تقواى خالص نپذيرند و غير عمل پاك قبول ننمايند.
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اخالقى آن است. پس شايسته است بهترين راه شناختن هر دينى بررسى تعاليم 
  دسته گلى ديگر از اين بوستان تقديم خوانندگان شود.

  هائى از آثار حضرت بهاءاهلل نمونه
نمايد. زود است كه آنچه را لسان حكايت  يك عمل پاك معادله نمى عالم به”

دنيا قابل آن نه كه انسان مرتكب امورات ” ٤“كند، چشم ادراك نمايد. مى
تأثيرات اعمال و  اگر نفسى به” ٥“از مالك احديه بعيد ماند. قبيحه شود و

هيچ مكروهى التفات ننمايد و جز خير  اقوال طيبه و خبيثه مّطلع شود ابدًا به
  ٦“محض...از او ظاهر نشود.

انسانى عدل و انصاف بوده. اگر داراى اين ثمر نباشد اليق نار  ۀثمر سدر ”
دل خيرخواه عموم باش.  نكوئى كن...بهبا دشمن و دوست هر دو ” ٧“است.

را دعا نما. با جميع در صلح و صالح باش...و  از افكار سابقه بگذر و كلّ 
علم و عمل و اخالق و دانش  نزد اهل بها افتخار به” ٨“همه را ستايش نما.

الحقيقه در رضايت  جالله فى جلّ  رضايت حّق ” ٩“وطن و مقام. است نه به
  ١٠“خلقش مستور.

 باقى را به ِت بيت محبّ ” ١١“ت نيست. امرى اعظم از عصمت و عفّ عنداهلل”
شهوتى از  وس را بهدشاهنشهى فر” ١٢“ظلم شهوت، فانى و خراب مكن.

ت و صفا و وفا امر امانت و عفّ  جميع را در ليالى و ايام به” ١٣“دست مده.
  ١٤“نموديم.

كتب...اخذ جواهر  كه از شفقت و رحمت محض نمايم مى القا تو بر حرف يك
حيات ابدى و زندگانى سرمدى فائز گردى و آن اين است: فاملكوا  شده...تا به

قلبا جيدا حسنا منيرا لتملكوا ملكا باقيا دائما ابدا قديما. اين است كنزى كه 
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شود...و  ميرد و فانى نمى شماست و اگر زنده و قائم شود هرگز نمى متعلّق به
تر از  نمودم. نصيحتى اعظم و اّال القا مىمحكمتر از اين كلمه چيزى نيافتم 

  ١٥العرش سبيال. مذكوره نه. فاحفظوا ان تريدون ان تجدون الى ذى ۀاين كلم
  مضمون گفتار:

حال كسى كه برادرش را بر خود ترجيح دهد. او از پيروان بهاء  خوشا به
  ١٦است.

  مضمون بيان:
ا خود نيكى خوانند امّ  بهاى مردمان مبادا از گروه دورويان باشيد كه ديگران را 

موجودات، و  ۀهم را از خاطر ببرند. آنچه از دهانشان بتراود، سپس حقيقِت 
تكذيبشان پردازند. و اگر سخن آنان در  ب خدا، بهاز پس آنها فرشتگان مقرّ 

نفسى اثر گذاشت، اين اثر از آنها نيست، از قدرت گفتار مقتدر و حكيم 
ا خود را ديگران روشنى بخشد امّ  است كه بهاست. َمَثل آنها َمَثل چراغى 

  بسوزاند و تباه كند.
پرهيزيد و از  بگو اى مردمان از آنچه حرمت شما و رونق امر خدا را بكاهد به

فساد بگريزيد. از هرچه عقل شما ناروا داند، دورى گزينيد و از عصيان كناره 
لت از رفتار شما بين گيريد. خود و ديگران را با ميزان عدل بسنجيد تا آثار عدا

بندگان مخلص ما هويدا گردد. مبادا در اموال مردمان خيانت ورزيد. از آنچه 
  ١٧فقرا انفاق كنيد... ايد به از فضل خدا مالك

  مضمون بيان:
خوارى يافتيد بر  ۀم آوريد. اگر بندبر خود و خويشان و بندگان مخلص خدا ترحّ 
يز و دانا همواره چون نسيم مشكبار او غرور و استكبار مورزيد، زيرا سلطان عز

پروردگار  ۀاش اراد اراده مگر نيابد الهى آگاهى وزد. نفسى از اين سرِّ  بر او مى
  عزيز و حكيم باشد.
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اى صاحبان غنا اگر فقير ذليلى يافتيد از او مگريزيد. با او همنشين شويد و از 
در آن حال، خدا سوگند كه  آنچه درياى قضا بر او ريخته جويا گرديد. به

 بينند، درود بر شما فرستند، عفو گناه طلبند، و به ساكنان عالم بقا شما را به
  ١٨ذكر شما و تمجيد شما پردازند. زبانى پاك و گويا به

  مضمون گفتار:
علمش فخر نفروشد و چه خوش مآل است  چه نيكوست حال دانشورى كه به

را نديده گيرد تا خدا هم كاران نپردازد. ديده  استهزاء گنه نيكوكارى كه به
  گناهش را ستر كند. او برترين پنهان كننده است.

پوش و بخشنده باشيد تا از دهش و بخشش الهى بهره بريد.  اى مردمان، پرده
كسوت زيبا بيارايد. اگر  گذشت كنيد تا خدا نيز از شما بگذرد و شما را به

ش دهيد و از آنچه شما پناه آورد، و در استطاعت شما بود، پناه مؤمنى به
 مبذول رحمتش ۀخواست محرومش مداريد. پروردگار اجر شما را در ساي

  دارد...
راستى خود را بيارائيد. صداقت روح شما را زينت بخشد،  بگو اى مردمان به

نام شما را برافرازد، و بر مرتبت شما بيفزايد. از اين خصلت و فضيلت، شما 
  .ر است..را در آخرت اجرى عظيم مقدّ 

چيزى در زمين و آسمان مبادله نكنيد.  اگر لّذت خضوع را بيابيد، هرگز آنرا به
هايتان صفا گيرد، و آثارتان بر عالميان هويدا  آن سيمايتان جال يابد، دل به

  ١٩ترين شماست. شود. نزد خدا عزيزترين شما پرهيزكارترين و خاضع
  مضمون گفتار:
تبليغ امرم زينت بخش...بين  زبانت را بهيادم، و  عشقم، دلت را به جانت را به

پروردگار گام بردار تا آثارش را بر آنان هويدا كنى. از  مردمان، با وقار و سكونِ 
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 جهان ور شو تا از گرمى امرِ  آتشى كه يزدان در قطب جنان برافروخته شعله
راستى سخن مگو  اهتزاز آيد. رهرو راه من شو و جز به هاى مؤمنين به آفرين دل

دهد. امر الهى  امر چنين تو را پند مى خدا سر فرود آر. زبانِ  دِ موحّ  نزد بندگانِ  و
  را بشنو و عامل شو تا از فائزين شوى.

شمار  آنان كه آثار پروردگار از صورت و سيرتشان آشكار نيست، مؤمن به
هايتان را از  كارانند...دل نروند. غالب بندگان از امر يزدان روگردان و از زيان

دنيا، زبانتان را از ذكِر غيِر خدا، و اركان وجودتان را از زنگ نفس و  علّق بهت
پرهيزكاران باشيد. بگو اى  ۀهوٰى بزدائيد. اى مردمان از خدا بترسيد و از زمر

پروردگار  اقرار به قوم اگر بگوئيد و عمل نكنيد، پس فرق شما با آنان كه زبان به
س ظاهر شد، كفران ورزيدند و منكر هاى قد ا وقتى در سايهگشودند، امّ 

  ٢٠شدند، چيست؟

  هائى از آثار حضرت عبدالبهاء نمونه
وقت آن است كه شكوفه نمائيد و ميوه دهيد و در اين گلشن جلوه نمائيد...و ”

كمال ترّقى نمائيد. هر دم بهتر شويد و  روز بروز در مراتِب ” ٢١“سايه گستريد.
ثمرى ندارد و نهال آمال برى نيارد. رفتار گفتار  ” ٢٢“تر گرديد. هر نفس شيرين

  ٢٣“و كردار الزم.
 ٢٤“بر نفس و هوٰى است نه بر مردمان دشت و صحرا. ۀغلب شجاعْت ”
رشادت و شجاعت غلبه بر نفس پر وحشت است. زيرا ممكن است كه ”

آسانى غالب آيد ولى غلبه بر هوٰى و هوس و نفس  انسان بر شرق و غرب به
  ٢٥“است.خودپرست بسيار مشكل 
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ت حاصل نشود هيچ فيضى حصول ت است...تا محبّ اعظم فيض الهى محبّ ”
ت داشته باشيد. ديدن همديگر يكديگر خيلى محبّ  شماها به” ٢٦“نيابد.

قول قناعت ننمائيد...اينست صفت  باشيد...فقط به خوار كلّ  نمائيد. غم
نظر را از اى ياران...” ٢٧“لفظ چه فائده دارد. بهائيان. واّال بهائى بودن به

غير پاك نمائيد. بيگانه نبينيد، بلكه جميع را آشنا دانيد. زيرا با وجود  ۀمشاهد
ت و يگانگى مشكل است...پس ياران بايد در نهايت بيگانگى، محبّ  ۀمالحظ

ت نمايند. و ابدًا نظر ت با دوست و بيگانه هر دو الفت و محبّ مهربانى و محبّ 
ت صورت نهايت مهربانى فرمايند. از شدّ  استحقاق و استعداد نكنند. در هر به

عناد و جدال و بغضا و عدوان خلق شكست نخورند. اگر آنان تير زنند اينان 
شهد و شير بخشند. اگر زهر دهند قند بخشند. اگر درد دهند درمان بياموزند. 

  ٢٨“اگر زخم زنند مرهم بنهند. اگر نيش زنند نوش روا دارند.
نيازاريد چه جاى انسان و تا ممكن سر مارى مكوبيد تا تا توانيد خاطر مورى 

ت بر آن بگماريد كه سبب حيات و بقا و سرور و فرح و مردمان. همّ  چه رسد به
راحت و آسايش جهانيان گرديد. خواه آشنا و خواه بيگانه. خواه مخالف و 

ه عامّ رحمت  پاكى گهر و يا ناپاكى بشر ننمائيد. بلكه نظر به خواه موافق. نظر به
خداوند اكبر فرمائيد كه پرتو عنايتش جهان و جهانيان را احاطه نموده و فيض 
نعمتش عارفان و جاهالن را مستغرق فرموده. بيگانه مانند آشناى يگانه بر 

  ٢٩ر مانند مقبل از درياى الطافش مغترف.خوان انعامش حاضر و منكر و مدبِ 
د. نفسى را بيگانه نخوانيد و با هر فردى از افراد انسانى نهايت مهربانى كني

شخصى را بدخواه مشمريد. چنان رفتار نمائيد كه جميع خلق خويش و 
پيوندند و آشنا و ارجمند. چنان سلوك نمائيد كه اين جهان فانى نورانى گردد و 
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اين گلخن ظلمانى گلشن رحمانى شود. اين است وصيت عبدالبهاء. اين 
  ٣٠نوا. است نصيحت اين عبد بى

دست آرد و خاطرى نيازارد و بدترين  انسان كسى است كه قلوب را بهبهترين 
ر نمايد و سبب حزن مردمان شود. هميشه نفوس نفسى است كه قلوب را مكدّ 

  ٣١بكوشيد كه نفوس را مسرور نمائيد و قلوب را شادمان كنيد.
ديگرى نمايد، بايد ديده خطاپوش باشد و قصور  اگر نفسى تقصيرى نسبت به

دامن عفو ستر نمايد و در مقابل آن قصور نهايت  خويش به در حّق ر را مقّص 
  ٣٢ر خجل و شرمسار نشود.ت و مهربانى مجرى دارد تا مقّص محبّ 

دريا رسد ناپديد  آفتاب رسد محو و فنا گردد و قطره چون به شعاع چون به”
مقام فدا قدم  معشوق رسد معدوم شود. انسان تا به شود. عاشق صادق چون به

در ” ٣٣“از هر موهبتى محروم گردد و مقام فدا مقام فنا و نيستى است.ننهد 
تنگ آهنگ جهان پر  ۀعالم پاك بربند و در اين عرص اين كشور خاك دل به

آمال هدر مده. فداى جمال جانان  زارِ  گشايش نما...جان در اين خرابه
منهم فرمايد و  مى قرآن گيرند...در پيشى و سبقت عبوديت ميدان در” ٣٤“كن.

  ٣٥“الخيرات. سابق الى
نوع بشر مهرپرور گرديد. بيگانگان را مانند  عالم انسانى مهربانى كنيد و به به

يار نوازش فرمائيد. دشمن را دوست بينيد  ۀمثاب آشنا معامله نمائيد و اغيار را به
ت رفتار كنيد نهايت محبّ  و اهرمن را مالئكه شماريد. جفاكار را مانند وفادار به

مشام رسانيد.  ان خونخوار را مانند غزاالن ختن و ختا مسك معّطر بهو گرگ
نوايان  خائفان را ملجأ و پناه گرديد و مضطربان را سبب راحت دل و جان. بى

را نوا بخشيد و فقيران را كنز غنا شويد. دردمندان را درمان گرديد و مريضان را 
 و راستى و حّق  صلح و سالم خدمت نمائيد و دوستى طبيب و پرستار. به

  پرستى و آشتى در جهان نيستى تأسيس نمائيد...



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ٢٢٢
 

 

ظلمت احاطه نموده است و خلق و خوى وحشيانه مستولى گرديده. عالم بشر 
جوالنگاه وحشيان درنده گرديده و ميدان جاهالن نادان. نفوس يا گرگ 

ندكى قاتلند و يا گياه عاطل و باطل مگر ا ادراك. يا سمّ  خونخوار و يا حيوان بى
از نفوس كه...مقاصد خيريه دارند و در فكر راحت و آسايش عالم انسانى 

  هستند...
شخصى چه يار و چه  مبادا خاطرى بيازاريد و نفسى را محزون كنيد و در حّق 

دعا كنيد و از  كلّ  طعنه گشائيد. در حّق  اغيار، چه دوست و چه دشمن زبان به
از ديگرى انتقام  نفسى اينكه از زنهار زنهار طلبيد. غفران موهبت و براى كلّ 

خونخوار باشد. زنهار زنهار از اينكه نفسى خاطرى بيازارد ولو كشد ولو دشمن 
خالق كنيد. قوم عنود را  ه بهخلق ننمائيد. توجّ  بدخواه و بدكردار باشد. نظر به

كه الجنود را مالحظه كنيد. خاك را نبينيد، پرتو آفتاب تابناك بينيد  مبينيد، رّب 
  ٣٦هر خاك سياه را روشن و پديدار كرده.

خواهد تا هر فردى از افراد در نهايت سعادت  خدا جميع قلوب را مسرور مى
بات جنسى و بات دينى و مذهبى و تعّص زندگى نمايد و از اختالفات و تعّص 

سياسى و وطنى بيزار و در كنار گردد. شما كه الحمداهلل چشمتان بينا شد و 
بات و اختالفات اين تعّص  و قلبتان آگاه. ديگر نبايد نظر به گوشتان شنوا گشت

جميع  الطاف الهى كنيد كه او شبان حقيقى است و به نمائيد بلكه بايد نظر به
جميع مهربان است آيا جائز است ما كه  اغنام خود مهربان. با آنكه خدا به

شكرانه  بايد بهبندگان او هستيم با يكديگر جنگ و جدال نمائيم الواهلل. بلكه 
ت و الطاف الهيه الفت و التيام با يكديگر است و محبّ  ۀقيام كنيم. و شكران

يكديگر غيبت  ۀعموم. خالصه مبادا قلبى آزرده نمائيد يا دربار مهربانى به
 هميشه شمريد. خود كنيد. با جميع خلق يگانه باشيد. جميع را خويشان

 برهنه نمائيد، اطعام را اى گرسنهمسرور كنيد،  را دلى كه باشد اين مقصدتان
اى را چاره ساز گرديد و  كنيد، بيچاره عزيز را ذليلى پوشانيد، به را اى
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پريشانى را سر و سامان بخشيد. اين است رضاى الهى، اين است سعادت 
  ابدى...

صلح  دل و جان بكوشيد بلكه نورانيِت  ت را بلند نمائيد. بهپس شما بايد همّ 
عمومى بدرخشد. اين ظلمت بيگانگى زائل گردد. جميع بشر يك خاندان 

شرق  غرب معاونت كند. غرب به شوند و هر فردى خير عموم خواهد. شرق به
ارض يك وطن است و نوع انسان در تحت فيض و  ۀاعانت نمايد. زيرا كر

حمايت يك شبان. مالحظه نمائيد كه انبياى الهى چه صدمات و باليائى 
فاق حبل الفت و اتّ  يكديگر گردند و به جهت اين كه نوع بشر محّب  ديدند به

قدر  بينيد چه به كردند. فدا را خود جان ىٰ حتّ  سهمقدّ  ث نمايند و آن نفوستشبّ 
اند و با وجود اين  خلق غافلند كه با وجود اين زحمات هنوز در جنگ و جدال

ظلمتند.  و قدر در غفلت چه قدر نادانند و نصايح باز خون يكديگر ريزند. چه
فرمايد. با وجود  مى يكسان معامله جميع با كه دارند مهربانى اين به خداى

جميع رئوف و مهربان است، اينها  اين مخالف رضاى او حركت نمايند او به
  ٣٧در نهايت عداوت و طغيان.

بينيم آنرا از قصور خود دانيم زيرا اگر ما قاصر  هر قصورى كه در نفسى مى
  ٣٨.ديديم نبوديم آن قصور را نمى

قدر جميل است  قدر بزرگوار است اگر در ره پروردگار بپويد. و چه انسان چه
قدر داناست اگر از عالم ملكوت خبر گيرد. و  اگر نور الهى در جبين بتابد. و چه

قدر بيناست اگر  قدر تواناست اگر در سبيل الهى استقامت نمايد. و چه چه
بشنود. پس  قدر شنواست اگر نداى حّق  ل فرمايد. و چهانوار جما ۀمشاهد

جوش و  گوش هوش رسيد و جان و دل به شكر كن خدا را كه نداى الهى به
روز اين موهبت  خروش آمد. پس قدم استقامت ثابت و راسخ دار تا روز به

  ٣٩بيفزايد و عالم وجود بيارايد.



 

 



 

۲۰  

  
  نظام ادارى آئين بهائى

ايجاد  جهت به اى تازه طرح انسانى، عالم تاريخ در بار نخستين براى بهائى، آئين
 بانى و سمؤسّ  ۀخام ارمغان آورده. طرحى كه به ن جهانى براى بشر بهكاخ تمدّ 

  نپذيرد. زوال ،بيشتر يا سال هزار تا ،پروردگار پيمان به بنا و گشته، ترسيم آئين اين
 پيشين، از عالم پنهان به ۀبسيارى از اجزاء و اركان اين نظم نوين، در طى سد

سرعت در حال رشد و گسترش  اكنون به عيان نهاده، و هم ۀعرص تدريج پاى به
سعه يافته، و بيش از دويست كشور تو اش در عصر ما به ى كه دامنهحدّ  است. به

حد و مرتبط ساخته پيكر متّ  مردم دنيا را در هزارها شهر و روستا، چون اركان يك
آرا چنان گسترش يابد كه سراسر گيتى را  اين نظام جهان ۀاست. سرانجام، دامن

اند، نوع  هاى آسمانى پيشين نويد داده پرتو خود بيارايد. و آنچنان كه در نامه به
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آهنگ  حد و همحكم و فرمان، يعنى حكومت يزدان، متّ انسان را در پناه يك 
  سازد.

 هاى ديگر شباهتى نيست، زيرا طرح آن به اين بنيان نوين آسمانى را با بنيان
فكر بشر  ۀهاى ديگر، زائيد دست تواناى پروردگار ترسيم يافته، و حال آنكه طرح

يگر جهان هاى د است. نظام بهائى را منشاء، الهاِم حضرت يزدان است، نظام
 ق و تمايز بىه آن را بر اين رجحان است، بلكه تفوّ مردمان. البتّ  ۀرا مبدأ، انديش

پسين خود  ۀى از دقيقكه حتّ  گيتى آگاه است، و آن ۀكه از آيند كران. آيا بين آن
  ناآگاه، فرقى نيست؟

 در اديان ديگر، شبيه چنين بنيانى هرگز برپا نگشته. زيرا پيامبران پيشين، نظر به
جهان و وحدت عالم انسان ترسيم  ۀعدم اقتضاى زمان، طرحى براى ادار

  يادگار نگذاشتند. ننمودند، و آثارى از خود به
دست تواناى پروردگار بر  جديد به جهاِن  ِن بهائيان بر آنند كه چون نقش تمدّ 

ق يافته، سرانجام ر تحقّ ى نيست كه در موعد مقدّ تقدير ترسيم يافته، شكّ  ۀصفح
گيتى نمودار گردد، و چون بناهاى ناپايدار ديگر، بر اثر تندبادهاى  ۀپهن بر آثارش

الهام الهى استوار گشته،  ۀالت و انقالبات متالشى نشود. نظامى كه بر پايتحوّ 
  نيستى و سستى گرايد؟ چگونه در هم ريزد و به

  سات ادارى بهائىمؤسّ 
هر شهر و روستا كه  سات آئين بهائى، بر محافل محلّى استوار گشته. درمؤسّ 

 “محفل روحانى”نام  جمعيت بهائى به نه نفر يا بيشتر بالغ شود، انجمنى به
شود. اين محافل، زير نظر  امور محلّى بهائيان آن ديار برقرار مى ۀبراى ادار

كنند.  كه مرجع نهائى ادارى در هر كشور است، ايفاى وظيفه مى “محفل ملّى”
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 “العدل اعظم بيت”نام  عضويت در انجمنى به جهت عالوه بر اينها، جمعى به
شوند. اين انجمن بديع و  نمايندگى از طرف عموم بهائيان عالم برگزيده مى به
  جهانى بهائى است. ۀر جامعسابقه، مدير و مدبّ  بى

بيت عدل  چونكه هر روز را امرى و هر حين را حكمتى مقتضى، لذا امور به”
آنچه از حدودات در  ” ١“معمول دارند. راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند

كتاب بر حسب ظاهر نازل نشده، بايد امناى بيت عدل مشورت نمايند، 
  حضرت بهاءاهلل  ٢“آنچه را پسنديدند مجرٰى دارند.

العدل] بايد مظاهر تقواى الهى و مطالع علم و دانائى و ثابت بر  اعضاء [بيت
امور  باشند...اين مجمع مرجع كلّ دين الهى و خيرخواه جميع نوع انسان 

  حضرت بهاءاهلل  ٣است.
پيشواى مذهبى نيست.  بهائيان معتقدند كه در عصر ما بشر را ديگر نيازى به

امور روحانى و  ۀپيروان در ادار ۀبايد هم كه رسيده ىحدّ  به انسان بلوغ عالم
  نسپارند. معدود گروهى دست به را خود سرنوشت و كنند، شركت خويش اجتماعى

ى نيستند. آنها بهائى حائز حقوق و امتيازات خاّص  ۀران جامعمديران و مدبّ 
 بهائيان بياميزند، و از كبر و غرور به مأمورند كه در نهايت لطف و صفا با ديگرِ 

آگاهى و  پرهيزند، و يقين كنند كه در آستان الهى، سرورى و برترى بندگان به
نام و مقام و مرتبت.  ت است، نه بهمحبّ صفاى خاطر و بشردوستى و خدمت و 

 هرگز و باشند، وفا و پاكى و صفا و خلوص و بندگى ۀاين نمايندگان، بايد نمون
  هاى شخصى نشمارند. ها و هدف آرمان به وصول ۀوسيل را منصب و جاه

الحقيقه  فى رياست نداشته باشد. در بايد شخصى رئيس باشد كه خود اصرار
در خيال شهرت و برترى نباشد. بلكه بگويد من خود را سزاوار و اليق اين 
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 گونه نفوس مستحّق  ل اين ثقل عظيم ندارم. ايندانم و طاقت تحمّ  مقام نمى
عموم مراد است كه رئيس بايد خيرخواه باشد نه  ۀرياستند. زيرا اگر خير و فائد

عالم انسانى و  به مضرّ  خودخواه و اگر غرض شخصى منظور باشد كه اين
  حضرت عبدالبهاء  ٤منفعت عمومى است.

شوند.  تى معين برگزيده مىرأى بهائيان براى مدّ  ران عالم بهائى بهمديران و مدبّ 
س اين آئين نگاشته شده، اين نمايندگان قلم مؤسّ  بنا بر دستورهاى روشنى كه به

هر مشكلى در نهايت مهر و مالطفت و رعايت عدالت  اند كه براى حلّ  موّظف
 شور و مشورت پردازند، و آنچه با رأى اكثريت اعضاء موافق افتد، الزم به

  االجراء شمرند.
دو نير روشن و منير: مشورت و شفقت. در جميع  آسمان حكمت الهى به ”

بر مشورت ” ٥“ك شويد...راه نمايد و آگاهى عطا كند.مشورت متمسّ  امور به
يقين تبديل نمايد...از براى هر امرى مقام  وگمان را به آگاهى بيفزايد و ظنّ 

مشورت ظاهر و  كمال و بلوغ بوده و خواهد بود. و بلوغ و ظهور خرد به
  حضرت بهاءاهلل  ٦“هويدا.

مشورت قرار دهيد. براى خويش بدون مشاورت، در  امور را جزئى و كلّى به ”
و از اعظم  مشورت در امور بسيار مهمّ  ۀقضي” ٧“ى مباشرت ننمائيد.امر مهمّ 

 ٨“بريه است. رّب  ۀوسائط راحت و سعادت نفوس...مشورت از اوامر قطعي
منازعه و  ى حقيقت كنيد نه اصرار در رأى زيرا...منجر بهدر هر مسئله تحرّ ”

جزئى و كلّى خويش  در جميع امورِ ” ٩“مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند.
  ١٠“.ه شور از اوامر الهيه...است و جاذب عون و عنايت حّق شور نمائيد...چ

  حضرت عبدالبهاء  
كمال آزادى بيان دارند تا از تصادم افكار آنان نور  مشاورين بايد رأى خود را به

  حقيقت آشكار شود. مجادله و اصرار در رأى ابدًا جائز نيست.
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برهان كمال حريت رأى خويش را بيان و كشف  حين عقد مجلس هر يك به
ر نشود. زيرا تا بحث در مسائل كند ابدًا او مكدّ  نمايد. اگر ديگرى مقاومت مى

حقيقت شعاع ساطع از تصادم افكار  ۀنگردد رأى موافق معلوم نشود و بارق
  حضرت عبدالبهاء  ١١است.

  پذيرفتن رأى اكثريت از وظائف روحانى بهائيان است:
در نهايت صداقت و روشنى و  اى بايد رأى خود را در هر امرى و در هر جلسه

خيرخواهى و خضوع و خلوص ابداء و اظهار دارند و آنچه را بعد از مشورت 
دل و جان بدون ادنى  كامل و مذاكره تام رأى اكثريت بر آن قرار گرفت به

كدورت و رنجش اجرا نمايند ولو آنكه رأى اكثريت مخالف واقع و عارى از 
  انىحضرت شوقى ربّ   ١٢صواب باشد.

  اند نه هدف: واره بايد در نظر داشت كه تشكيالت ادارى بهائى وسيلههم
ب و فرع از اصل پيشى گيرد. يعنى ادارات و تشكيالت مبادا اسباب از مسبّ 

  انىحضرت شوقى ربّ   ١٣ايمان و آتش خلوص را خللى وارد آرد. ۀامر شعل
نهائى سات بهائى بر رأى يكايك بهائيان استوار است، و آنها را هدف مؤسّ 

اين  ۀترويج هماهنگى و يگانگى بين پيروان اين آئين جهانى، و گسترش و توسع
  جميع عالم انسانى است. نيروى آسمانى به

انتخابات بهائى را با انتخابات متداول جهان شباهت و قرابتى نيست. بنا بر 
دهندگان هرگز در رأى يكديگر مداخله نكنند. آنها  دستورهاى اين آئين، رأى

درگاه الهى كسانى را برگزينند  ه بهنظرى و توجّ  كمال آزادى و بى ورند كه بهمأم
ها بركنار، و از  مردمان فداكار، از ناپاكى كه از نام و مقام بيزار، در خدمت به
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تجربه و خرد و عقل كافى برخوردار باشند. كانديد كردن يا توصيه و تبليغ، در 
  انتخابات بهائى ابدًا راه ندارد.

  ات نوزده روزهضياف
سابقه و نوين در آئين بهائى، ضيافاتى است كه هر نوزده  سات بىاز جمله مؤسّ 

خدا كرده،  به هتوجّ  شود. در اين محافل انس، بهائيان ابتدا روز يكبار برگذار مى
دعا و مناجات پردازند، و از گفتار برگزيدگان يزدان برخوردار شوند، سپس  به
 و اخبار آئين خود كنند، و در مهام امور جامعه به تى وقف آگاهى از اوضاعمدّ 

گفتگو پرداخته از  به پايان با دوستان و آشنايان و در تبادل نظر و مشاوره پردازند،
  حال هم جويا شوند.

ى پس از آور است. زيرا همسايگان، حتّ  راستى زندگى بشر امروز بسى شگفت به
تى و مرافقت نگرايند. آئين دوس ها همسايگى، يكديگر را نشناسند و به سال

 آهنين بيگانگى و بى نيروى معجزآساى نظم نوينش، سدّ  حضرت بهاءاهلل به
ى كه همسايگان هرگز با هم ناآشنا حدّ  اعتمادى را از ميان مردمان براندازد، به

  نمانند، و در بين جمعيت، قرين غربت نگردند.

  خدمات اجتماعى
ى و رفاه عالم هاى ديگرى نيز براى ترقّ  انجمنسات فوق، بهائيان عالوه بر مؤسّ 

بهداشت، زراعت، تعليم و  ۀها توسع اند. هدف اين انجمن انسان داير نموده
تربيت، و بهبود امور اجتماعى كشورها و اجتماعات فقير است. چنانچه پيروان 

بهداشتى و كشاورزى و تربيتى در سراسر جهان  ۀايجاد هزارها برنام اين آئين به
  اند. پرداخته
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  هدف اجتماعى دين در عصر ما
ديانت در نظر بهائيان، تنها عبارت از افكار پاك و عقائد و عواطف روحانى 
نيست. پيروان اين آئين را محور زندگانى، پيام و نظام يزدانى است كه همواره 

تار و رفتار و پندارشان، پيوسته در حول اين كوشند تا گف از آن الهام گرفته و مى
  محور اصلى در دوران و جوالن باشد.

كيشان و  پيوستگان و هم دوستى و آشنائى بين بهائيان، تنها محدود به ۀداير
را  همه مرتبت، و مقام و ملّيت و ميهن و نزديكان نيست. آئين جديد، موانع نژاد

هائى با صدها و هزارها نمونه از نهاالن طورى كه هر فرد ب از ميان براندازد، به
  بيفزايد. سخنى هم و دوستى ۀداير به را آنها شده، آشنا يزدان بر و بار باغستان پر

روح و ريحان [لطف و صفا، فرح و نشاط] معاشرت  با جميع اهل عالم به”
فاق حاد و اتّ فاق بوده و هست. و اتّ حاد و اتّ نمايند. چه كه معاشرت سبب اتّ 

كمال روح و ريحان با  اهل بها...به” ١٤“نظام عالم و حيات امم است.سبب 
 كلّ  آنچه كه نفع آن به اهل عالم معاشرت نمايند و ايشان را متذّكر دارند به

    ١٥“حاد مأمورند.وداد و اتّ  به ت خلق شده، وكلّ محبّ  راجع است...عالم به
  حضرت بهاءاهلل  

وفادار است كه خاطر از رشك و  بندگان، ياران هاى بزرگ يزدان به از بخشش
پروردگار  ۀهر ديار كه سفر كنند، از اين خوان گسترد ا دارند. بهائيان بهريا مبرّ 

دورترين اقطار و اقاليم عالم  پهناور دوستى كه به ۀاين حلق برخوردارند. زيرا به
جويان  پيوندند و از صفا و وفاى ياران، و دانش و معرفت حقيقت رسيده، به

  جويند.ع تمتّ 
حالوت صحبت دوستان حقيقى چون انگبين كام دل و جان را شكرين و 

  حضرت عبدالبهاء  ١٦نمايد. شيرين مى
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ديانت، در نظر بهائيان، عبارت از رعايت رسوم و آداب ظاهرى نيست. ديانت 
نوع انسان مهر ورزيدن. ديانت  شادى زيستن، با مردمان در آميختن، و به يعنى به

ت مردمان دل بستن، و از محبّ  غريبان پيوستن، به گسستن، به يعنى بند بيگانگى
آدم  بندگان خدا دوست شدن، بنى ۀتاريكى آز و ريا رستن. ديانت يعنى با هم

را اعضاء يكديگر و اجزاى يك پيكر شمردن، بيگانه را آشنا انگاشتن، و 
چيز  هر دشمنان و بدانديشان را يار مهربان بودن. ديانت يعنى با ذهن باز به

نگريستن، در برابر حقيقت سر تسليم فرود آوردن، حكمت و معرفت اندوختن، و 
  ب گريختن.م و تعّص از تقليد و توهّ 

هاى آشفته نيارامد، و خاطرهاى  شادى مردمان نيفزايد، روان اگر كيش يزدان، به
كيش يزدان، بايد آذرسان و شررانگيز  چه كار آيد؟ ايمان به خسته ننوازد، پس به

هاى خسته  ت بسوزاند، و روانآتش مهر و محبّ  هاى سرد و افسرده را به شد. دلبا
تابش عشق الهى و رستاخيز دانش و آگاهى برانگيزاند. اين چنين است  را به

  آوران يزدان. نيازهاى مردمان، و مقصود از ظهور و پيدايش پيام
 اين هدف اى را، به بهائيان برآنند كه آئين حضرت بهاءاهلل، هر جوينده و پژوهنده

اين  تدريج به و همين سبب بنيان شده، ها رهنمون گردد. زيرا نظام ادارى آن به
 ۀعمل پوشانده، و از عرص ۀهاى بلند آسمانى را در سراسر گيتى، جام آرمان

  آورده. در يقين و قتحقّ  عالم به اندك، اندك گفتار و پندار،



 

۲۱  

  
  وضع كنونى نظر بهائيان به

  آن ۀجهان و آيند
  حضرت بهاءاهلل  ١زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد.

رود.  مى پيش به تحّول و تغيير مسير در آورى شگفت و روزافزون شتاب با زندگى ما
دهد، و از جانبى،  بشر مى بهترى بهن جديد، نويد دنياى از جهتى، تمدّ 
آورد. در طى روزگاران گذشته، هيچگاه  ارمغان مى اى براى او به مشكالت تازه

عالم انسان با اينهمه انقالب و دگرگونى روبرو نگشته. تغييرات و تحّوالت 
بقدرى پى در پى و متواتر است كه كسى را فرصت تأّمل و تفّكر نيست كه فرجام 

  كجا خواهد كشيد. ن سحرآسا بهماجرا و تمدّ اين حكايت پر



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ٢٣٤
 

 

انقالب عالم هر يوم در ازدياد است و لكن اهل آن سبب و علّت را ادراك ”
عالم منقلب است و نفسى سبب و علّت آن را ادراك ننموده. ” ٢“اند. ننموده

دانند و نه  اند، وخود نه درد مى امراض منع نموده ۀطبيب حقيقى را از معالج
  ت بهاءاهللحضر  ٣“دوا.

 طوفانى اى را ماند كه در تالطم و كشاكش كشتى گمشده ن اين عصر،تمدّ 
 سركش و پرخوف و خطر گرفتار گشته. طوفانى كه با شتاب روزافزون و شگفت

هولناك  پيش راند، و هر دم در امواج سنگين و سهمگين خويش را به آسائى، بارِ 
اند،  ساكنان اين كشتى گمگشتهو پر هراس دريا در هم كوبد. مردم عصر ما كه 

چنان پندارند كه آنان را اختيارى در برگزيدن و شناختن هدف و سرنوشت 
كمال ترس و بيم، حركات هولناك كشتى و  خويش نيست. اين ناظران ناآگاه، به

سرنوشت تاريك و  نگرند، بدون آنكه به زاى دريا را مى امواج مهيب و وحشت
اينجاست كه طوفان ابدًا  مشكل مهمّ  رند.ب خويش پى پرماجراى سرانجام
ها همه حاكى از آن است كه  بينى آرامش و سكون ندارد، و پيش تمايلى به

  ت آشوب و انقالب درياى پر بال دمبدم در افزايش است.وسعت و شدّ 
آثار نفاق  باشند. متّحد باطن و ظاهر در الحقيقه فى كه شود دو نفس ديده نمى”

 ٤“اند. از براى اتّحاد و اتّفاق خلق شده مشهود مع آنكه كلّ در آفاق موجود و 
آزادى  ت را محكم نمائيد شايد بندگان از اسيرى فارغ شوند و بهكمر همّ ”

 امم را و عالم ستم ۀعدل بلند و حنين انصاف مرتفع. دود تير ۀرسند. امروز نال
وجه آن  و تزايد. در فيومًا يومًا او انقالب و است منقلب عالم” ٥“نموده. احاطه

ت خواهد نمود و زياد خواهد شد. ه. و اين فقره شدّ بر غفلت و المذهبى متوجّ 
 ٦“رود. تى بر اين نهج ايام مىبشأنى كه ذكر آن حال مقتضى نه و مدّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٧“انقالبات و اختالفات عالم يومًا فيومًا در تزايد.”
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ى بشر را چندان تغيير و مادّ ن از ابتداى تاريخ تا حدود قرن هجدهم، تمدّ 
كمك حيوانات و  لى نبود. هنوز بعد از هزارها سال رشد و تكامل، مردم بهتحوّ 

ى بكلّى دگرگون ن مادّ كردند. ولى از آن پس، تمدّ  هاى بادى سفر مى كشتى
ى كه بسيارى از علما و محّققين يقين كردند كه پس از هزارها حدّ  گشت، به

آفرينش، بشر براى نخستين  ۀعجز و بندگى در آستان ِل سال رنج و كوشش و تحمّ 
گيتى  ۀها را از عرص ها و دشوارى نيروى خرد و دانش، بدى بار قدرت يافته كه به

  خود سازد. ۀبراندازد، و جهان را مسّخر اراد
اين وهم و گمان بيهوده و اين رؤياى پررنگ و نگار، در انظار مردم آن روزگار 

هاى تازه و بديع،  نمود. زيرا دانستنى ارج و اعتبار جلوه مىانگيز و پر  بسيار دل
قرن  منظرى بس سحرآميز آفريده بود. جمعى از طليعه داران عصر علم، در آغاز

انجام  داشتند كه دور ايمان و آئين به كمال اميد و اطمينان بيان مى نوزدهم به
ندارى و خداشناسى دي آمد و موسم دانش و هنر فرا رسيد. بشر را ديگر نيازى به

نيست. علم داورى است يكتا و خداوندگارى غالب و توانا. ايمان ما دانش 
 آشكار مى ع و كوشش. پس از گذشت يك قرن، ما بهاست، و آئين و مرام ما تتبّ 

ر طالئى، انگيز و سحرآسا، و اين تصوّ  بينيم كه اين نويد و اميد و آمال خيال
عصر  هاى بيدادگرى و پيكارها و هولناك حوادث اينهمه از بعد نبود. بيش رؤيائى

تر  تر و مبهم نشده بلكه پيچيده بينيم كه نه فقط مشكالت بشر حلّ  جديد، مى
افزاى  رنج اهريمن و ن،تمدّ  و دانش فريباى و پرفروغ ۀفرشت راستى به و گشته،
  اند. ها، همواره با هم همراه و همگام بوده ها و ناهموارى ناكامى
گويم هر امرى از امور اعتدالش محبوب، چون تجاوز نمايد سبب  مىراستى  به

ن اهل غرب مالحظه نمائيد كه سبب اضطراب و وحشت گردد. در تمدّ  ضرّ 
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ميان آمده و در قتل وجود شقاوتى ظاهر شده  اهل عالم شده. آلت جهنميه به
 ۀيكه شبه آن را چشم عالم و آذان امم نديده و نشنيده. اصالح اين مفاسد قو

اتّحاد احزاب عالم در امور و يا در مذهبى از مذاهب.  قاهره ممكن نه مگر به
  حضرت بهاءاهلل  ٨صلح اكبر تمّسك نمائيد. بشنويد نداى مظلوم را و به

 ش توأم و همعنان است، مگر آنكه مدنيت جسمانيه مؤيد...بهمدنيت با توحّ 
  حضرت عبدالبهاء  ٩اخالق الهيه گردد.

اند كه تنها  اين حقيقت رسيده كم به و دانشوران عصر ما كم بسيارى از دانايان
هائى  ها و ارزش راه رهائى بشر از جنگ و جدائى، پذيرفتن و برگزيدن آرمان

  روحانى و آئين و مرامى است جهانى.
هر مشكل يا دفع هر  آفرينش آن است كه براى حلّ  از جمله قوانين جهاِن 

نامالئمى، بايد علّت اصلى را كشف كرده، برفع آن پرداخت. واّال مداوا دفع 
مرض نكند، و عالج شفاى دائم نبخشد. بهائيان برآنند كه ريشه و سبب اصلى 

دين پاك پروردگار و  ۀدينى است. اگر پاي هاى بشر بى ها و ناكامى نابسامانى ۀهم
ها  ها و رنج ناروائى ۀها محكم و استوار شود، هم دليزدان در  عشق و ايمان به
ايمان  نيروى به ها جان كه هنگامى تا اامّ  گيتى رخت بربندد. ۀخودبخود از عرص

 و خودپرستى و ريا دام بند پاى مردمان و نگشته، مصّفا و پاك ها پليدى از
تر و  تر و مبهم خودخواهى و رشك و آزند، مشكالت موجود دمبدم پيچيده

  تر خواهد گشت. تر و اسفناك سرنوشت دنيا تاريك
خود مشغول نباشيد، در فكر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد. اصالح  به

  حضرت بهاءاهلل  ١٠مرضيه بوده... ۀطاهره و اخالق راضي ۀعالم از اعمال طيب
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هاى خيرخواهان ديگر جهان، براى اصالح عالم انسان، اگر  ها و تالش كوشش
ها و  سرچشمه و سرمنشأ نابسامانى سزاوار تحسين است، ولى بهچه ستوده و 

 است متّكى ت و نيت آنان بر اين گمانهاى بشر راهى ندارد. زيرا همّ  ناكامى
كه جوهر و سرشت اصلى انسان جسم است نه جان، و آدمى عنصر خاكى 

ر. و حال آنكه، اين پندارى آسمانى، پيكر است، نه روح مصوّ  ۀاست، نه پديد
نين عصر بينيم كه متمدّ  عيان مى اعتبار، و ما خود به مقدار و گمانى بى ت بىاس

ها و جنايات و  خودكشى ۀها روشن ندارند. شمار ما، خاطر از پرتو شادى
اختالالت روانى و در هم گسيختن روابط انسانى در اين كشورها، خود شاهدى 

  عا.است گويا بر اين مدّ 
هاى فرد فرد مردم  وجدان ۀن انسانى، بر پايتمدّ  شادمانى و كامرانى و تكامِل 

جهان جاى دارد، و هر قدر اين پايه پايدارتر گردد، رفاه و رستگارى عالميان 
بنا شود،  سستى گرايد، هرچه ا اگر بنيان وجدان و ايمان مردمان بهافزونتر شود. امّ 

وبال گردد. بر پاى نايستد و قرار و دوام نيابد. ثروت مالل آرد و دانش موجب 
هاى روزگار، جز نوميدى و  آشوب و اضطراب انجامد و پيروى از هوس آزادى به

  يأس ثمرى نبخشد.
هاى جهان، بر همين اعتقاد استوار گشته. زيرا بهائيان  بهائيان با حكومت ۀرابط

از طرفى اطاعت از حكومت را الزم شمرند، و از جهتى از دخالت در سياست 
هاى كنونى  حكومت نقص نيست، زيرا لت و حكومتى بىامتناع ورزند. هيچ دو

حال بهائيان، عدم كمال را  گشته. با اين عالم همه بر پندار و افكار بشر مستقرّ 
علّت نقص قانون، از قانون  اطاعت نشمرند. روا نيست كه انسان به دليل بر عدم

آموزد كه پا كرده، چنين انديشد و چنين  پيروى ننمايد، و انقالب و اغتشاش به
خرد و دانائى ناگهان بر اهريمن جهل و  ۀطغيان جهان بهشت برين گردد و فرشت به

  خودخواهى چيره شود.
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ر است كه افراد اجتماع هر يك تكامل و ترّقى حقيقى و پايدار، در صورتى ميسّ 
گامى بلند در راه اصالح و تكامل خويش بردارند و پيوسته بكوشند تا با رفتار 

و با راستى و درستى و مهر و صفا، رسم بدى از جهان براندازند و  ريا پاك و بى
رشد و ترّقى هر ملّتى،  ۀها را روشنى بخشند. از اين گذشته، نخستين الزم تيرگى

نظم و امنيت است. اگر بناى نظم و امنيت استوار نباشد، اصالح امور ابدًا 
  ممكن نشود.

ن، بر اين عقيده استوار گشته كه ا عدم دخالت بهائيان در سياست كنونى جهاامّ 
شود، نه از  تغيير و بهبود حقيقى و پايدار، از روح و وجدان مردم فداكار آغاز مى

يان قانون و فرمان بسيارند، ولى ساكنان قلمرو سياست و صولت حاكمان. متصدّ 
عشق و عرفان و حاميان كشور مهر و ايمان، انگشت شمار. بنابراين بهائيان، 

يك افراد اجتماع كرده، بنائى  را صرف اصالح و اعتالء يكقواى خويش 
نهند. بنائى كه  نى جديد و پايدار، بر وجدان مردم فداكار پايه مىآسمانى و تمدّ 

پذير بشرى. وانگاه  و استوار است، نه تدبير خلل بر نظم و سياست الهى مستقرّ 
 ۀت، نظام و نقشها اتمام ياف كه بناى اخالق و آگاهى و تربيت و عدالت انسان

ارمغان آورده، خودبخود برقرار خواهد  جهانى كه آئين بهائى براى عالميان به
  گشت.

    ١١نه. تكلّم جائز آن ۀابدًا در امور دنيا و مايتعلق بها و رؤساى ظاهر
  حضرت بهاءاهلل  

حكومت معامله نمائيد.  صداقت به در امور سياسى قطعيًا مكالمه ننمائيد و به”
انسان ” ١٢“كارى نداشته باشيد و با هيچ حزبى همداستان نگرديد. كارى به

اى گردد و  بايد در امور وقتى اوقات عزيز را صرف نمايد كه منتج نتيجه
عالم انسانى نمايد و سبب ترّقى و اتّحاد ملّت شود نه باعث  خدمتى به
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ارند امور سياسيه تعلّقى ند بهائيان به” ١٣“اختالل امور و ترويج اغراض نفوس.
عالم انسانى كند در جدال و نزاع  ...كسى كه صلح عمومى جويد و خدمت به

اى با  اقليمى مداخله ننمايد و آنكه در احياء كشورى كوشد در شئون مزرعه
بايد متابعت سياست الهيه نمود. زيرا بشر هر قدر ” ١٤“دهقان و روستا نستيزد.

ما ” ١٥“الهيه تأسيس نمايد.تواند سياستى بهتر از سياست  كوشش نمايد نمى
 بايد از سياست الهيه اقتباس كنيم. هر نوعى كه خدا با بندگان خود معامله مى

  حضرت عبدالبهاء  ١٦“خدا كنيم. كند همان نوع رفتار نمائيم. اقتدا به

ها  سيل ۀپذير است كه در آستان و متالطم امروز، چون شهرى آسيب منقلب دنياى
 اپى بنا شده. مردم گيتى را روش چنان است كه بههاى پي و تندبادها و طوفان

گناه را در پرتگاه مهيب  انتظار هجوم طوفان و طغيان نشينند، و هرگاه جمعى بى
فنا يابند، با قدرت هرچه فزونتر بشتابند و  و غرقاب پرهراس و هيبتش محكوم به

د. البتّه بكوشند تا آنان را از چنگال طبيعت و دست يغماگر قضا و قدر باز ستانن
ا موجب تحسين و ستايش، امّ  ۀاين كارى است بس نيكو و كردارى است شايست

 غم و اضطراب چنين شهرى بايد پيوسته در غرقاب اصلى را مانع نشود. مردماِن 
  افتند. هراس و بيم در بارانى هر نم نم از حتّىٰ  و خورند غوطه

نيروهاى خويش را بر خالف ديگران، بهائيان را نيت و آرمان چنان است كه 
ى هاى بالخيز سدّ  صرف رفع علّت اصلى كنند، و اندك اندك در برابر اين سيل

هاى حوادث و تندبادهاى  بنا نهند كه از گزند روزگار در امان ماند و طوفان
 مستلزم ىسدّ  چنين احداث چه اگر نكوبد. هم در آنرا تغييرات و تحّوالت

مردم عالم را عالجى است كامل. ا درد گذشت و فداكارى بسيار است، امّ 
 سير زمان، از بن نيفتد، و سيل تهاجم ناماليمات و دشوارى ى است كه بهسدّ 

  هاى روزگار آنرا از پاى در نياورد.
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داروى سياسى و  وجود مانند شخص عليل است...اين مرض به امروز جهانِ 
ق و وجدان اخال درمان آزادى مداوا نگردد و عالج نپذيرد. زيرا مرض تعلّق به

    ١٧پرورد. دارد...عالجى خواهيم كه جان را زنده نمايد و وجدان به
  حضرت عبدالبهاء  

اين هيكل بنفسه صحيح و  و كن مالحظه انسانى هيكل مثابه به را عالم
كامل خلق شده ولكن باسباب متغايره مريض گشته و الزال مرض او رفع 

اگر در عصرى از اعصار اى غيرحاذقه افتاده و دست اطبّ  نشده چه كه به
ت يافت عضوهاى ديگرش طبيبى حاذق صحّ  ۀعضوى از اعضاى او بواسط

امراض مختلفه مبتال بوده و حال در دست نفوسى افتاده كه از خمر غرور  به
  حضرت بهاءاهلل  ١٨اند. تربيت يافته

چه انجامد؟ بهائيان برآنند كه بشر چندى در مسير  بينيم پايان عصر ما به حال به
جائى كه از  پيش رود تا به ن معنوى بهتمدّ  ن ظاهرى و انحطاِط تكامل تمدّ 

 ديندارى و خداپرستى چندان آثارى در دفتر روزگار نماند. و سرانجام رسم بى
دينى چنان بر جهانيان چيره شود و تاريكى غفلت چنان غالب آيد كه مردمان 

بحران و تدنّى وجدانى  خوى درندگان گيرند. در گيرودار چنين اهريمنان شوند و
آگاهى روى بنمايد، نسيم سحرگاهى  ۀناگهان روزن و انحطاط فضائل انسانى،

 دريابند هاى خفته بتابد. در آن زمان مردمان بوزد، و آفتاب بامداد الهى بر دل
 و صفا و صلح به راهى الهى، پيامبر پذيرش و آسمانى تعاليم به اتّكاء به جز كه

بارگاه داناى  به ريا بى ايمان و عشق و پاك وجدان نيست. آسايش و آرامش
  سعادت سرمدى شود. ۀتواناست كه شادمانى جاودانى بخشد و سرماي

پايگاه بلند و ارجمند آئين  در روزگارى چنين در هم و آشفته، مردم گيتى به
دل و  به را بهاءاهلل آن بگروند و تعاليم حضرت آفرين پى برده، دسته دسته به جهان
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اند، براى نخستين  چنان كه پيمبران پيشين نويد داده خواهان شوند. و آن جان
 ۀبار، فرمان يزدان بر عالم و عالميان چيره شود و حكم و حكومت الهى بر اريك

 ۀساي در هستى استقرار يابد. از آن پس، مردمان در نهايت آسايش و آرامش،
آفرين  ستايش و نيايش جهان به و بياميزند و بياسايند آئين، و دستور يك و منشور يك

  پردازند.
اطراف و اكناف  خود دانند كه به ۀبهائيان در هر خّطه و ديار كه ساكنند، وظيف

گيتى منتشر شوند و مردمان را آگاهى بخشند. تاريخ شاهدى است گويا بر آنكه، 
ترّقيات عالم، همواره مرهون همم و مساعى گروهى معدود از مردم فداكار بوده 

نور اميد جان و روان روشن  هاى آسمانى خويش دل محكم بسته و به آرمان به كه
  اند. داشته

  هائى از آثار حضرت بهاءاهلل نمونه
ظلمانى اخذ نموده و احاطه كرده. بساط معنى و عمل  ۀعالم را غبار تير”

عالم منقلب است و ” ١٩“پيچيده شده و بساط قول و لفظ گسترده گشته.
 شود گيتى را دردهاى بيكران فرا گرفته و او ديده مى” ٢٠“مختلف.افكار عباد 

اند پزشك  سرمست شده خودبينى ۀباد از كه مردمانى انداخته. ناكامى بستر را بر
اند. نه  مردمان را گرفتار نموده ۀاند. اينست كه خود و هم دانا را از او باز داشته

  ٢١“شناسند. دانند نه درمان مى درد مى
ت و اّتحاد را بيابند در محبّ  ۀاالرض رائح عصر بگذارند و من علىاگر علماى 

يت حقيقى آگاه شوند و راحت اندر راحت آن حين نفوس عارفه بر حرّ 
  ٢٢مشاهده نمايند و آسايش اندر آسايش.
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اعتدال ناظر باشند، چه هر امرى كه از اعتدال  در جميع امور بايد رؤساء به
ن و امثال آن يت و تمدّ مشاهده شود. مثًال حرّ تجاوز نمايد از طراز اثر محروم 

اعتدال تجاوز نمايد سبب و  قبول اهل معرفت فائز است اگر از حدّ  مع آنكه به
  ٢٣گردد. علّت ضرّ 

اسبابى  به باشيد و يگانگى ناظر اى دانايان امم از بيگانگى چشم برداريد و به
ن يك شبر ك جوئيد. ايكه سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسّ 

عالم يك وطن و يك مقام است. از افتخار كه سبب اختالف است بگذريد و 
  ٢٤ه نمائيد.آنچه علّت اتّفاق است توجّ  به
ى عالم عدل است چه كه داراى دو ركن است: مجازات و مكافات. و مربّ ”

دو چيز  عالم به” ٢٥“اند از براى حيات اهل عالم. اين دو ركن دو چشمه
دو ستون قائم و برپا: مكافات و  نظم عالم به ۀخيم” ٢٦“محتاج: نظم و عدل.

 ٢٧“مجازات.



 

٢٢  

  
  زندگى پس از مرگ

ثواب  و عذاب و واپسين روز از هاى آسمانى خود، همه فرستادگان الهى، در نامه
اند كه پاكان و نيكان را مسكن  ميزان سخن گفته، پيروان را آگاه نموده و معاد و

  كاران و بدسرشتان را جايگاه دوزخ آتشين. و مأوٰى بهشت برين است، و تبه
 از آغاز تاريخ تا عصر ما، آگاهى بشر از جهان ديگر بسيار محدود بود، تا آنكه

هاى ناگفته  نكته و هفتهن اسرار پروردگار، پيك و بدميد، واپسين روز بامداد
  هويدا فرمود.

نيستى  به عناصر تحليل به و پيوندد، هستى به تركيب عناصر از جمله آنكه، تن به
ا گرايد. از اين نظر، بشر را با جانوران، سرشت و سرنوشت يكسان است. امّ 

هستى نيافته،  عناصر تركيب از يگانه. است هويتى و روح را حقيقتى است يكتا
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ا و مصفّ  ۀعالم خاك نيست. روان چون پرتو آفتاب است، و تن چون آئين و از آِن 
نيستى نگرايد، بلكه ديدگان را  تابناك. هرگاه آئينه در هم شكند، پرتو آفتاب به

  توانائى ديدن نماند.
    ١يابد كه روح انسان فنائى نداشته و ندارد. انسانى كه بصيرت دارد...مى

  حضرت عبدالبهاء  

حقيقت و سرشت روح و  متناهى، آگاهى به ۀگيتى و در اين عرصما را در اين 
بگاه فروغ يا تابشى، از تجلّيات اين خورشيد پر  گاه نيست. ممكن روان،

بخشش و درخشش، در عالم رؤيا بر ما بدرخشد، و ما را از اين رمز سحرانگيز و 
  افزا آگهى بخشد. حيرت

  حضرت بهاءاهلل  ٢درك عالم ارواح در اين عالم اجساد ممكن نشود.
 پرواز آيد، و بى بال به گوش بشنود، بى چشم بنگرد، بى اين چه چيز است كه بى

 ۀبگاه از پس پرد اى است سحرآسا كه گاه زبان سخن گويد؟ اين چه پديده
رؤياها  چه بنمايد؟ مردمان به ها ناديده و بخرامد، برين ۀروزگار بدر آيد، در عرص

 ۀعرص به پاى ر،يابد، و از تنگناى ناپيداى ابهام و تصوّ ها تحّقق  كه پس از سال
است و  برتر پيكر از اى پنهان شده، هستى نهد. حقيقتى كه در نهاد چنين پديده

  تر. زيرا تن ناتوان را، بر قلمرو زمان و مكان، چيرگى نيست. از تن لطيف
  مضمون گفتار:

  ٣اقى يقين كنند.جهان برين و زندگى ب خدا خواب را آفريد تا مردمان به
  حضرت باب  

 ۀبگاه در افكار انسانى هويدا شده، پرد آسمانى و رمز نهانى گاه ۀآثار اين پديد
 و همفكران پندار از گفتار بى كه مردمان از چهره بر افكند. چه بسيار از اسرار
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اى است  زبان پنهان دل سخن گويند. اينها نشانه شده، با آنان به آگه همگنان
آسمانى و جاودانى كه هرگز در پيكر نحيف و ناتوان  ۀيك پديد هستىروشن بر 

  عنصر جسمانى نپذيرد. نگنجد، و حدودِ 
روزگار،  بند از رهائى و تن قيد از آزادى از پس آدمى، روان كه آنند بر بهائيان
پيشين  خطاهاى و ها نيكى و ندهد، دست از را خويش آگاهى و شخصيت و فرديت

منتقل  گلزارى گلزارى به از باغبانى آگاه دست به كه نهالى چون را از خاطر نبرد.
رشد و پرورش پردازد، و نيروهاى  گشته، بعد از رهائى از تنگناى تن، همچنان به

روزگار پيشين،  هاى رنج و ها كوشش و ها اندوخته از و بنمايد، اندك نهفته اندك
ياند، و در دامان بوستان هاى بهشتى برو ثمراتى شيرين و دلنشين ببار آرد. ميوه

  ها و عطاياى حضرت يزدان، بيارامد و بخرامد. بخشش
نيروهائى  است. جنين حيات چون ملك برين، زندگى در اين جهان، بالنسبه به

را  آنها بلكه نيايد، كار به تنگنا آن در را ما شود، ما اعطا مى كه در عالم جنين به
پاى  خاكى مأواى اين به تا و است. نيت آسايش در اين جهان رشد و پرورش، به

 روش و هاى پروردگار نتوانيم. بنا به ها و نعمت ننهيم، درك مقام و ارزش بخشش
شود. و  پسين جهان در محروميت به منجر پيشين، جهان در نقص آفرينش، آئين

بسيارى  از بناچار آرند، روى جاودان جهان به شرمسار و آنانكه با روحى آلوده
ها  بديهى است كه محدوديت مندى نتوانند. هاى الهى بهره نعمتها و  بخشش

  نيست. هر چه محدوديت شديدتر، محروميت بيشتر. يك حدّ  همواره به
    ٤تر است. تر و گمراه هر كه در اين عالم كوردل باشد در جهان ديگر كوردل

  قرآن مجيد  

آن آستان بلند و  توانائى ما بيرون است، و تا به درك رموز ملك واپسين، از حدّ 
اسرار آميز، هرگز آگه و با خبر نشويم.  ۀكران رهسپر نگرديم، از اسرار آن عرص بى
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دلربا نشنوده،  هاى ترانه و نگشوده، افزا روح و جهان زيبا كودك نازاده كه ديده به
عالم ما ننهد، هرگز  چگونه درك بينائى و زيبائى تواند؟ تا پيكر نپرورد، و قدم به

  هاى هستى نتواند. فهم پديده
مشعر ادراك آن عالم در اين عالم گذارده نشده تا ادراك نمايد و بر حقيقت 

  حضرت بهاءاهلل  ٥عارف شود.
جهان رحمانى پرواز نمايد پرده  روح انسانى چون از اين خاكدان فانى به

برافتد و حقايق آشكار گردد. جميع امور مجهوله معلوم شود و حقايق مستوره 
گردد. مالحظه نما كه انسان در عالم رحم از گوش كر بود و از محسوس 

چشم نابينا و از زبان الل و از جميع احساسات محروم و چون از آن جهان 
اين عالم روشن و نورانى انتقال نمود ديده بينا شد و گوش شنوا  ظلمانى به

  حضرت عبدالبهاء  ٦گشت و زبان گويا گرديد.
ِم حجاب بر آن صادق. چون از ميان حيات ظاهره در يك مقام، حك

  حضرت بهاءاهلل  ٧برخاست، يد عنايت، رايت قرب و لقا برافراشت.
    ٨آن عالم عالم كشف و شهود است. زيرا حجاب از ميان برخيزد.
  حضرت عبدالبهاء  

يزدان،  عالم پاك كنيم. از ايمان و عشق به ۀخاك، روان را آماد ۀبايد در عرص
آسمانى مهيا  ۀريا، توش م، و از رفتار و گفتار و پندار بىجاودانى اندوزي ۀسرماي

هاى خالق مهرپرور شود، و دل را  كنيم. جان را صيقل دهيم، تا اليق بخشش
  صفا بخشيم، تا منزل الطاف داور دادگستر گردد.

كارهاى  آنچه از پيش براى خويش فرستيد، نزد خدا خواهيد يافت. پروردگار به
  مجيدقرآن   ٩شما بيناست.
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هاى  خوشى صرف را گرانمايه عمر چه بسيارند مردمانى كه در اين سراى سپنج،
آسايش و آاليش و  مقدار و ناپايدار تن كنند. به هاى بى مايه و نيازها و هوس بى

 پليدى پرورش جان و روان، تن در ندهند. روح را به به و پردازند، پيكر آرايش
ى و بدانديشى و ريا بيااليند، و با هاى گوناگون، چون رشك و آز و خودپرست

روانى فرسوده و شرمسار، و وجدانى آزرده و آلوده و گرفتار، عزم عالم اسرار 
جاست، و روان را  خبران، چنان انگارند كه زندگى را انجام اين كنند. اين بى

فرجام جز نوميدى و  مقدار، به ر بىمأواى آخرين، اين سرزمين. اين پندار و تصوّ 
  حاصلى نبخشد و جز يأس و حسرت، بر و بارى نيارد.ندامت 

نيكى از اين گيتى  ۀشكيب، بر شما پنجه افكند، توش بى پيش از آنكه مرِگ 
  امير مؤمنان  ١٠براى آخرت بيندوزيد، و در اين كار از يكديگر پيشى گيريد.

 است، نه سراى آسايش، “آزمايش سنگ” پرآاليش، جهاِن  و زيبا زميِن  اين
عشرت.  و عيش ۀميكد نه است حقيقت كشف مكتب بقا. نه سرير حصير فناست

معارف الهى است  ۀمعبد بندگى و ستايش است نه بزم راحت و آاليش. مدرس
  جهل و تباهى. ۀنه ظلمتكد

ما آنچه را در روى زمين است زيبا و درخشان جلوه داديم تا مردمان را 
  قرآن مجيد  ١١تر است. بينيم رفتار كدام يك از آنها نيك آزمايش كنيم و به

 بيند چه مى جهان شيرين و سبز است و خدا شما را در آن جاى داده تا به
  دحضرت محمّ   ١٢كنيد.

ز و زيبا مشهود كه هر كه ديد پايش لغزيد و صورتى مزين و مطرّ  دنيا در ظاهر به
  حضرت بهاءاهلل  ١٣سر بنهاد.
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بد ارزيابى شويد، شما اى بندگان خدا، پيش از آنكه در ترازوى كردار نيك و 
  امير مؤمنان  ١٤در اين گيتى خود را بيازمائيد.

  دنيا هم آموزشگاه است و هم آزمايشگاه:
او پروردگارى است كه بر كردار و رفتار شما آگاه است و نيكى را از چشم 

مّنت  بى اجر و نعمت پر خوان گويد. كند و بدى را با خشم پاسخ نمى دور نمى
راه  با داليل روشن شما را از كارهاى بد بيم داده و بهر كرده و براى شما مقرّ 

ر و وقتى معين كرده، تا در راست كشانده، و براى هر يك از شما زمانى مقرّ 
آزمايش اين دنيا پرورش يابيد و در آن دنيا سرافراز آئيد.  ۀحيات خود در بوت

اين سرا، جاى امتحان است، و آن جاودانه مكان، جاى حساب و كتاب و 
  امير مؤمنان  ١٥باقى شما. ۀانخ

 خود باز مى كنيم و شما را به دچار مى خير و شرّ  شما را براى آزمايش به
  قرآن مجيد  ١٦گردانيم.

  قرآن مجيد  ١٧بينيم عمل كداميك از شما بهتر است. كنيم به شما را آزمايش مى
هايتان و فرزندانتان فقط آزمايش است و نزد خدا پاداشى  بدانيد كه مال

  قرآن مجيد  ١٨هست.بزرگ 
  قرآن مجيد  ١٩ايم. امتحان گروهى ديگر قرار داده ۀگروهى از شما را وسيل

در ايام خوشى و آسايش هر نفسى خود را مظهر بخشش خداوند آفرينش ”
امتحان...حصاد [درو كردن] ” ٢٠“بيند. ولى روز آزمايش معلوم و واضح گردد.

نات الهيه نبود ابدًا نفوس اشرار و سبب ظهور كماالت ابرار است...اگر امتحا
در موسم زمستان آنچه طغيان طوفان شديدتر و باران ” ٢١“شدند. تربيت نمى
تر، در فصل نوبهار گلشن و گلزار طراوت و لطافتش بيشتر گردد و  بوران عظيم

گل گردد و  ۀابر سبب خند ۀزار زيادتر شود. گري حالوت و زينت چمن و الله
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بلبل شود... سفيدى برف سبزى چمن شود و  ۀاش زمزم رعد نتيجه ۀدمدم
افسردگى خاك شكفتگى نسرين و نسترن گردد...سرو ببالد، فاخته بنالد، بلبل 
بخواند، گل چهره برافروزد، الله ساغر گيرد، نرگس مخمور گردد، بنفشه 
مدهوش شود...جميع اين فيوضات و تجلّيات بهار اثر مصيبات زمستان 

  حضرت عبدالبهاء  ٢٢“است.
زخارف ” ٢٣“دنيا اهل ملكوت اسماء را مشغول نموده. ۀالوان مختلف”

ها را از ديدن منع نموده. اينهمه غفلت در صورتى است كه در هر  دنيا...چشم
گويد:  مى بيان افصح به دهد. مى اخبار خود فناى دنيا ناس را از حين خودِ 

    ٢٤“شود.فنا راجع  شود تغيير يابد و به عنقريب آنچه در من مشاهده مى

  
حضرت بهاءاهلل

  
  برين از مردم زمين پنهان است زيرا: ۀبنا بر حكمت الهى، اسرار عرص

ر شده اگر از عوالم الهيه و جهان معنوى الهى كه بعد از عروج اين ارواح...مقدّ 
كمال  اهلل به تمحبّ  سبيل در قربانگاه در يك البتّه هر رسد مشام جهانيان بوئى به

  حضرت عبدالبهاء  ٢٥بشتابد.شوق و اشتياق 
جسم است نه  ۀروح ما در اين عالم آشكار نيست. زيرا اين عرص ۀجال و جلو

  تن آواز و پرواز ديگر است. جان. مرغ روح را پس از رهائى از قفسِ 
كماالت مكتسبه در عالم مادون ظهورش در عالم فوق است. زيرا آن عالِم 

  حضرت عبدالبهاء  ٢٦.مادون استعداد...ظهور آن مواهب را ندارد

ت. ما اين عالم عالم آزادى و خدمت است، و اين زمان زمان كوشش و همّ 
دهقانيم و اين جهان كشتزار. تا شادمانى بهار نگذشته، و اندوه خزان نرسيده، 

هاى ايمان  تا گلزار زندگانى خارزار نشده، و روزگار فانى بسر نيامده، بايد دانه
پاك و رفتار نيك را هر چه بيشتر در اين كشتزار بكاريم، تا ما را در عالم پسين، 
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خاك ترك گفته، در مدارج افالك  ۀخرمنى انبوه فراهم گردد. آنان كه عرص
 پرورند، تا اگر شود چند صباحى به اند، آرزوى رجوع در جان مى مسكن گزيده

مرحمتى شوند،  ۀتى گردند، و شايستخدم ما روى آرند، شايد موّفق به ۀعرص
  آرند. روى برين عوالم به برتر ۀتوش با و آسمانى اندوزند، ۀسرماي

عالم پيشين باز  گويد پروردگارا مرا به و چون يكى از آنها تسليم مرگ شود، مى
رفتار نيكى عامل شوم. هرگز چنين چيزى ممكن  جبران گذشته به گردان تا به

  قرآن مجيد  ٢٧نيست.
گشتيم تا آيات  دنيا بر مى گويند ايكاش به يابند، مى خود را در آتش مى وقتى

  قرآن مجيد  ٢٨شمار آئيم. الهى را تكذيب نكنيم و جزو مؤمنين به
ت مدّ  به ديگرى فرصت را ما پروردگار اى گفت: خواهند كاران ستم عذاب روز

 يروى مىپذيريم و از فرستادگانت پ كوتاه عطا كن. [اين بار] دعوت تو را مى
  قرآن مجيد  ٢٩كنيم.
 جسم بپوشند، از ۀجام كه طالبند الهى بارگاه از بانمقرّ  و پاكان ارواح جميع
  شوند: مرحمتى ۀشايست و پردازند خدمتى به تا كنند، خاك عالم عزم افالك ۀعرص

بين كه طائف حولند مسئلت جميع حقايق عالين و ارواح مقرّ  الحّق  و نفسى
نصرت  به ظاهر ظاهر در و شوند ظاهر انسانيه ۀهيكلي ظاهرِ  قميصِ  به كه نموده

امراهلل قيام نمايند. از براى احدى سزاوار نيست كه طلب خروج از اين 
عالم...نمايد بلكه بايد...از خدا بخواهد كه خدمتى از او...ظاهر شود ولو بذكر 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠اى از كلمات او باشد... كلمه

بندگان راستان، و جويندگان شادمانى و كامرانى و طالبان ملكوت  ۀپس شايست
فرموده،  ارزانى آنان به يزدانى ۀبخشايند دست كه كه ارمغانى آن است جاودانى
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 ۀبندگان، در اين عرص بزرگ آفريدگار به ۀقدر شناسند و غنيمت شمرند. هدي
شدن براى جهان تكامل و ترّقى است، پروردن روان و آماده  هستى، تمايل به

شرط  سپنج، سراى به جاودان، و حضور در بارگاه خالق مهربان است. دل بستن
 اعتبار به بى ديار خرد و حكمت نيست. بايد دير يا زود، بار سفر بربست و از اين

  اسرار پرواز نمود. دنيا دار غرور است و جاى عبور و قبور. ۀعرص
بهتر است. آيا  آخرت ۀخان نيست. سرگرمى و بازيچه بجز دنيا اين زندگى

  قرآن مجيد  ٣١انديشيد؟ خردمندانه نمى
  قرآن مجيد  ٣٢آنچه نزد شماست فانى شود. و آنچه نزد خداست باقى ماند.

قبور راجع شوند...اين  االرض به دنيا را شأنى نبوده و نيست عنقريب من على
كلمات  اى از يك كلمه دنيا و آنچه در او مشهود است، نزد صاحب بصر به

نمايد. چه كه او زائل و فانى بوده و خواهد بود، و اين...دائم  الهى معادله نمى
الهيه را  ۀيوم او يومين، نعمت باقي ۀمالحظ و باقى خواهد ماند. هيچ عاقلى به

گويم، جان لم يزل و اليزال، آهنگ گلشن  دهد. براستى مى از دست نمى
و آمال التغنى او را از ملكوت قرب مكاشفه و لقا داشته و دارد، ولكن اوهام 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٣منع نموده.
دنيا مكن تا اين پيراهن  ۀايام دو روز اهلش واگذار. هيچ اعتنا به روزگار را به

  حضرت بهاءاهلل  ٣٤دنيا از بدن فرو افتد و بر سرير باقى جاويد مسكن گيرى. ۀكهن

دنياى دنيه، از اشياء... به نار امل و هوٰى نسوزيد، و درست تفّكر كنيد، شايد به
در مرور  ت و ذلّت، فقر و غنا، زحمت و راحت، كلّ ممنوع نگرديد. عزّ  حّق 

فريب  قبور راجع...اگر چه دنيا محلّ  االرض به است، و عنقريب جميع من على
  ٣٥.نمايد فنا اخبار مى حين به و خدعه است، ولكن جميع ناس را در كلّ 

  حضرت بهاءاهلل  
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خبرى بيدار شويد، و اين چند روزه باقى عمر را  خواب بىپس اينك، از ”
دريابيد. و آنرا با پرهيزكارى سپرى كنيد و در رفتار و اعمال خوب بر يكديگر 

 ٣٦“باقى عمر...بس كوتاه و اندك است. ۀپيشى گيريد. زيرا كه اين چند روز
سالمت بدر نبرد، مگر  اين ويرانه، سرائى است كه هيچكس از آن جان به”

اينكه راه رستگارى بياموزد و فرامين خداوندى را از جان و دل بپذيرد. با اين 
هاى خاكى، در اين گيتى، رستگارى  دستاويزهاى فانى و دلخواستنى

نصيبشان نشود. در اين عالم بايد آموخته شد! بايد آزموده شد! بايد تربيت 
  ؤمنانامير م  ٣٧“شد! تا در آزمونگاه ازلى و ابدى سرفراز بدر آمد.

  مضمون گفتار:
ب جوئيد. زيرا دنيا تقرّ  فنا بستريد. مبادا به ديارِ  زخارِف  خود را از زنگارِ  نفوسِ 

راست. دنيا غفلت شماست از  راهِ  ظلم و فحشاست و مانع وصول به حاكم به
آفريدگار مقتدر  ب شماست بهغيرش. و آخرت تقرّ  ه شما بهشما و توجّ  ۀآفرينند

شما را از عشق خدا باز دارد، دنيا است. از آن بپرهيزيد و جميل شما. هر چه 
  تا رستگار شويد.

زيورهاى روزگار بيارايد بر او بأسى  پروردگار اگر خود را به ل بهمؤمن متوسّ 
دين ها و زمين است براى موحّ  آفرين هرچه در آسمان نيست. زيرا جهان

  حضرت بهاءاهلل  ٣٨آفريده.
  مضمون گفتار:

دنيا تار و غبارانگيز است. زحمتش از راحتش پيشتر و باليش از شاديش 
اوست محبوب غافلين و مبغوض عارفين. راحت و وفا در او چون ”بيشتر. 

چيزهائى در او بايد ديد و با كسانى “ احصا. كيميا و بالى او خارج از حدّ 
  معاشر شد كه ديدنشان مكروه است و مصاحبتشان نامطلوب.
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ديدى و اگر قدر و منزلتى  مى را مقامى بود، مرا بر بساطش مستقرّ اگر دنيا 
اهلش واگذار.  تافت. دنيا را به داشت سازنده و سلطانش از آن رو بر نمى

مبادا غمش غمگينت كند، يا زخارفش دلخوش و شاد. عزّتش ذلّت است، 
ثروتش فقر، و بقايش فنا. كجاست شوكت پرويز و زر ابريزش؟ چه شد جالل 

هاى  صف جاليشان؟ كجا رفت ثروت جابران و ها و قصرهاى پر عونفر
و جغدان  عنكبوتان مسكن را آن روى، كسرىٰ  قصر ديدار به اگر لشگرهايشان؟

  يابى. پس پند گيريد اى صاحبان عقل.
 كنيم به مى توصيه و بخشيم مى تسليت را تو ما مخور. غم شده وارد تو بر آنچه از

  پروردگارت حاكم و مختار است.صبر و شكيبائى. 
من است...و منظِر  ما از دنيا جز مردمش چيزى نخواهيم. دنيا براستى قدمگاهِ 
ها و صفات نيك و  دوستان من. طلوعگاه قدرت من است و مظهر اسم

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩من. پروردگارت مبين و آگاه است. ۀبلندپاي
  مضمون بيان:

فنا گرايد و قضا اثرى از  نزد شماست بهخدا سوگند آنچه  بگو اى مردمان به
 بزرگ و پر جاللِ  ملكوت بقا درآئيد. اين چنين پروردگارِ  شما نگذارد. پس به

  حضرت بهاءاهلل  ٤٠دهد. شما، شما را اندرز مى

پشيمانى و پريشانى و رنج جاودانى آنان راست كه در بزم زندگانى خاموش 
عانى ننوشند، محفل شادمانى هاى آسمانى نسرايند و ساغر م نشينند، ترانه
جانسوز  ۀافروز نشوند، و پروان ملكوتى نشنوند، شمع شب ۀنيارايند، ونغم

يار نشوند. اين ساكتان، سرانجام چون  ۀنگردند، شاهد عشق نبينند و شيفت
و  آشفته، و افسرده خاطرى دنيا آغشته، با ِل گِ  پرندگانى بال و پر شكسته، و به

  كنند: پرواز عزم افكنده، ابديت كران بى هاى كرانه به نظر پريشان، و پژمرده روانى
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منيعه در كمال روح و ريحان در  ۀاجنح َثل طيرى است كه بهَثل شما مَ مَ ”
دانه  گمان اطمينان طيران نمايد، و بعد به نهايت با سبحان خوش هواهاى

آب و تراب  را به خود تمام حرص به و نمايد، ميل ارض ِگل و آب به
صعود نمايد، خود را عاجز و مقهور مشاهده نمايد،  ۀبيااليد، و بعد كه اراد

اى ” ٤١“آب و ِگل قادر بر طيران نبوده و نخواهد بود. آلوده به ۀچه كه اجنح
پسِر روح، هر طيرى را نظر بر آشيان است و هر بلبلى را مقصود جمال ُگل، 

شده، از آشيان باقى دور  تراب فانى قانع قلوب] عباد كه به [ ۀمگر طيور افئد
  حضرت بهاءاهلل  ٤٢“اند. مانده

عوالم  ۀتى بايد نمود و روان را آمادپس تا زمان باقى است و فرصت مهيا، همّ 
همال انسانى جز يأس و تأثّر بارى نيارد، و گلزار  افزا كرد، واّال نهال بى روح

  پرطراوت و لطافت زندگانى، جز حسرت و اسف حاصلى نروياند.
هر يك از شما، از اين گيتى، قطعه خاكى بقدر درازا و پهناى قامت  ۀبهر

مرگ گريبانتان را  ۀشماست. پس...مهلت را غنيمت شمريد. اينك كه پنج
نگرفته و مرغ روح از قفس تنتان پر نكشيده، زمان براى رستگارى و پيروزى 

ر ها سالم و فرصت مغتنم است. مهلت باقى و اراده و اختيا مهيا است. تن
جلب رضاى خدا و حاجت  ۀشمارست و لحظ برقرار. زمان براى توبه بى

نجات جان بسيار. پيش از آنكه فرصت از دست برود و در تنگناى گور، كار 
از كار بگذرد و بيم نابودى در دلتان راه يابد، و مرگ بر سر شما سايه گسترد 

عدالت گريبانتان را بگيرد آماده شويد، و پيش از اينكه رخت از سراى  ۀو پنج
راه كنيد، زيرا كه چون فرصت گذشت و هنگام  ۀگيتى بربنديد، كار نيكى توش

  امير مؤمنان  ٤٣مغتنم از دست رفت، ديگر دريغ و افسوس سودى ندارد.



 
 ٢٥٥ زندگى پس از مرگ :۲۲ فصل

 

بوده و دنيا را وفائى ن” ٤٤“آنچه در دنيا موجود عنقريب مفقود خواهد شد. ”
نيست. جهد نمائيد تا در اين ايام فانيه كسب لئالى باقيه نمائيد. عمل پاك و 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٥“س البتّه در كتاب حفظ الهى محفوظ خواهد ماند.مقدّ 
زائل است عنقريب بسر آيد.  اين چند روز ايام حيات دنيويه كه چون ظلْ  ”

ايام بسر آيد  ” ٤٦“جهد نمائيد تا مشمول الطاف و عنايت رّب احديت گرديد.
بساط اين خاكدان فانى عنقريب ” ٤٧“و جز پشيمانى از براى اهل دنيا نماند.

    ٤٨“برچيده گردد. پس بايد در فكر عزّت و حشمت جاودانى بود.
  حضرت عبدالبهاء  

جهان  به دل انسان آنكه مگر ممتنع، و محال ادمانىش گل آب و در اين جهانِ 
ديگر بندد و سير در عالم ديگر كند و مقصدش بلند و مرادش ارجمند باشد. 
چون خود را موّفق بيند درهاى شادمانى گشوده شود و دلبر آمال و آرزو جلوه 
نمايد. اين سرور ابديست و فرح سرمدى واّال هر شادمانى را ناكامى در پى و 

 كامرانى را پشيمانى در عقب. اينست كه لذائذ اين عالم ظلمانى را به هر
  حضرت عبدالبهاء  ٤٩اند. سراب فانى تشبيه فرموده

  مضمون گفتار:
دنيا را  اند، و اگر از كسى بوى حّب  هاى امر ايستاده بر دِر اين بهشت، فرشته”

 ٥٠“قديم و پر احسان باز دارند. پروردگارِ  جنان و ديدارِ  بيابند...او را از ورود به
ملكوتم نتوانند. زيرا  دنياست، هرگز ورود به آنان كه قلبشان متعلّق به ”

پروردگار، اغيار را از اين مقام باز داشته و آنرا تنها مسكن و ديار نيكان 
حضرت بهاءاهلل  ٥١“ساخته.



 

 



 

۲۳  

  
  بهشت و دوزخ

هاى آسمانى پيشين، مؤمنين و نكوسرشتان را با بهشت برين و حوريان و  نامه
دوزخ  و عذاب و عتاب بدكاران را با و منكرين و اند، قرين دانسته و فرشتگان يار
آنان  كه اند انگاشته چنان مردمان از بسيارى آسمانى، گفتارهاى اين آتشين. بنابر

سرنوشت.  در دائم شادى كيشان آنان را جاى در بهشت است، و خوشى و و هم
راستى سر باز زدند، در دوزخ آتشبار تا انجام  آئين از پيروى از چون ديگران

  عذاب و عقاب گرفتار شوند. روزگار در تب و تاب افتند، و به
مسيحيان با ايمان بر آنند كه تنها منجى جهان هستى و تنها فروغ  ۀاز جمله، عام

غير او گرود و  همتاست، و آنكه به و تابش راستى، يگانه فرزند خدا، مسيح بى
نجات و حيات راه نيابد، و از آب  ۀسرچشم سرورى جز او جويد، هرگز به
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 وزگار پاىكارى، تا انجام ر تبه ۀزندگانى جاودانى سيراب نشود. چنين گمگشت
  گيرنده. عتاب و خطاب جان بند عذاب آفريننده شود،و مخاطب و معّذب به

بهائيان برآنند كه اگر چه در اين پندارها پرتوى از نور حقيقت و راستى تابان 
چنان است كه مردمان  است، ولى آنچه مقصد و نيت پيمبران يزدان بوده، نه

آستان  بهائى، بهشت، نزديك شدن بههاى آسمانى آئين  اند. بنابر نامه پنداشته
  كران. بى آستان آن از گرفتن كناره و جستن دورى دوزخ، و است، يزدان حضرت

هر ” ١“درحيات اولٰى مقصود از جّنت رضاى او و دخول در امر او بوده.”
  ٢“جنّت رضا فائز...شد. بلى موّفق شد از صراط گذشت و به ۀكلم نفسى كه به

  گفتار:مضمون   حضرت بهاءاهلل  
 ۀابدى دوزخ، داورى عادالن رضاى الهى است، و آتشِ  بهشت رسيدن به

  حضرت باب  ٣پروردگار.
تر،  پاك ايمان و برتر عمل چه هر نزديكى و دورى امرى است نسبى، نه مطلق.

پرستان، و صفا و وفاى راستان و  حقيقت پاِك  ع بيشتر. سيرت و طينِت ب و تمتّ تقرّ 
بهره جستن از مينوى جاودان،  و كوشش آنان، منجر بهسعى  آزادگان، بالنسبه به
 و ناپاكان ۀبارگاه حضرت يزدان شود. و نيت و رفتار نكوهيد و نزديكى آنان به
هاى  ها و شادى و بخشش ها نعمت آنهمه از آنان محروميت بدسرشتان، موجب

  بيكران گردد.
زيرا هر كس را در سير كار تقسيم نتوان نمود،  دو گروه نيكوكار و تبه مردمان را به

اى، با  رويه چنين و مرتبتى است معين. تكامل روحانى، مقامى است مختّص 
  عدل داور دادگستر و خالق مهرپرور، هرگز سازگار نيفتد.
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كسب هنر  تكامل وجدانى، و رشد و پرورش حقيقت انسانى را شباهت بسيار به
شش گوناگون و دانش است. در هر مدرسه، جويندگان دانش را روش و كو

دانائى  كسب علم و حكمت بربندند، و از ت بهاست. گروهى، از آغاز كمر همّ 
كوشش تن در ندهند، و از  وافر جويند. برخى ديگر، به ۀو آگاهى استاد بهر

 بيم و هراس افتند، و با شتاب آزمايش نهراسند، تا روز موعود فرا رسد. وانگاه به
 خاطر سپرده، با دلى پر تشويش و به اى چند هرچه فزونتر، نكته اضطراب و

 و مقام بلند ۀانقالب نزد استاد روند. گروهى ديگر، دانش آموختن را شايست
هاى  هدف و آنى هاى هوس صرف را گرانقدر عمر و نشناسند، خود ارجمند

اين اميد كه روز آزمايش هرگز فرا نرسد، و چرخ  زندگانى جسمانى كنند، به
  شود. سير و سفر سيرروزگار هرچه زودتر از 

اى  ت و كوشش، از درخت دانش خوشههمّ  بارى هر دانشجوئى را نسبت به
اى. آنانكه در دبستان اين جهان، روح و  است، و از نهال آگاهى و دانائى توشه

پرورند، و گفتار برگزيدگان يزدان بپذيرند، چون نوآموزان گلستان دانش و  روان به
 هاى پر ثمر چينند، و توشه و كاوش خويش خوشهفرجام از خرمن كوشش  هنر، به

  هاى پر بار و بر انبازند.
در عالم هستى، چيزى پر اجرتر و برتر از اين نيست كه انسان با دلى پاك و 

عشق و ايمان، و خاطرى  پرفروغ، و روانى روشن و تابناك، و روحى مفتخر به
مهر و وفا و  آراسته بهيزدان، و عمرى  وارسته از اين جهان، و اميدى پيوسته به

و  ندامت هستى، ۀعرص در چنين بهم و كند. باال عوالم عزم صفا، و لطف
پشيمانى و حسرت و زيانى، براى بشر افزونتر از اين نه، كه در دم واپسين، با 

اى  وجدانى تيره و آلوده و شرمسار و خاطرى فرسوده و آزرده و اسفبار، و گذشته
هاى ناپايدار  ها و سرمستى و ريا و هوس رشك و ستىخودپر و خودخواهى از آكنده

اين دنيا، بار سفر بربندد، و از اين آشيان خاكى قصد جهان پنهان كند. براستى 
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بات و آتشين. آگاه شدن از تعّص  اين است نخستين تابش آگاهى از دوزِخ 
ها  ها و ظلم رها و تزويرها و نادرستىها و تكبّ  ها و حسادت تقصيرها و خودخواهى

ترين آتشى است كه بر روح و نفس آدمى چيره  هاى پيشين، سوزنده و بدانديشى
  شررانگيز و جانسوز نيست. ۀشود. چنين آگاهى جانكاهى را اثر كمتر از شعل

پارسا،  و سرشت ستوده و نكوكار مؤمنين هست. در عالم ما نيز بهشت و دوزخى
، در اين روزگار نيز از نتائج نه تنها پاداش رفتار خويش را در ديار پسين بيابند

سعادت هنگامى  رياى خود برخوردار شوند. زيرا كردار و نيت و سيرت پاك و بى
ت جاودانى هنگامى رخ بنمايد دست دهد، و شاهد شادمانى و كامرانى و عزّ 

 استعدادات خداداد خويش پى برده، نيروهاى خفته و نهفته را به كه آدمى به
عشق  هاى عالم باال دل خوش كنند، و به خوشى ه بهپرورد و بروياند. آنانك

 و بپرهيزند ها هستى، از بدى ۀآفرينند پرستى و تسليم و توّكل به راستى و حقيقت
  يابند. گشاده عالم دو هر در را شادى درهاى گرايند، ها نيكى به

بهشت و جهنّم هم در اين عالم هست و هم در آن عالم. نفوسى كه در اين 
رات خود بر مقدّ  و رضا حال در الزال و تسليم آمدى پيش هر به عالم

خشنود و قانع باشند و ابدًا چون و چرا نكنند و صابر باشند، اين نفوس در 
  حضرت بهاءاهلل  ٤اند. جنّت نعيم

سرنوشت ما در اين دنيا انعكاسى از درون ماست. هر پندار و گفتار و كردارى كه 
دهد.  ما جلوه مى زندگى نقش بسته، تصويرى از دنيا به ۀتراود، در آئين از ما مى

  اهتزاز نيائيم. ممكن نيست گلى نثار كنيم و خود از بوى مشكبارش به
 خوشى بسرايد، خود بيشتر از ساير مرغان به ۀآواز چون نغم هر مرغ خوش

  حضرت عبدالبهاء  ٥هيجان و حركت آيد.
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 هدف انسان در اين جهان براى رسيدن بهبنا بر تعاليم آئين بهائى، بهر ميزان كه 
ريا گام برداشته،  هاى آسمانى، از روى صفاى خاطر ونيت و سيرت پاك و بى

 منتهاى انسانيت مراتب بلند و بى ناپيداى غفلت، به خويش را از تنگناى
جاودانش، از پرتو  هويت و حقيقت و وجدانش، و جان اندازه همان به برساند،

جهاندار  هاى نعمت و ها بخشش بهشت ى يافته، ازها روشن خدا و شادى
روزگار و  اين در چه برخوردار شود. اين چنين است معناى راستين بهشت برين،

  چه در روزگار واپسين.
عيش  باقيه مگذر، و گلشن باقى زوال بى راحت از و مشو، قانع يومى راحت به

  جاودان را به
ِ
صحراهاى خوش جان  فانى ترابى تبديل منما. از زندان به گلخن

  حضرت بهاءاهلل  ٦رضوان دلكش المكان بخرام. عروج كن و از قفس امكان به

  قرآن مجيد  ٧آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم؟

  هائى از آثار حضرت بهاءاهلل نمونه
تا  مياالئيد، بغضا و غلّ  تراب و اى عباد، پرهاى خود را بطين غفلت و ظنون”

نمايشى  دنيا” ٨“هاى قدس عرفان محروم و ممنوع نمانيد. از طيران در آسمان
مبنديد، و  صورت هستى آراسته. دل باو حقيقت، و نيستى است به است بى

گويم كه  از پروردگار خود مگسليد، و مباشيد از غفلت كنندگان. براستى مى
آب نمايد، و صاحبان عطش در  صورت َثل سرابى است كه بهَثل دنيا مَ مَ 

  ٩“نصيب مانند. بهره و بى طلبش جهد بليغ نمايند، و چون باو رسند بى
اند  نموده تمّسك بشأنى فانيه اشياى به نموده. منع باقى مآلِ  از را عباد فانى مالِ 

الهى ممنوع شدند. بگو اى عباد ايام در مرور و اشياء  ۀهاى باقي كه از نعمت
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رجوع بر حسب ظاهر تاريك و  د شايد فائز شويد...مقرّ فانى. جهد نمائي
اهلل باز  شود. سراج الزم و تنهائى را رفيق واجب. سبحان ظلمانى مشاهده مى

چندين اسباب خود را محتاج  ب در دنيا بهاهلل انسان از براى تكسّ  هم سبحان
و تغيير  ه و حال آنكه بهتحصيل آن متوجّ  ش بهنمايد و جميع همّ  مشاهده مى

دوام ملك و ملكوت بايد در آن  فنايش موقن است و حال از براى عالمى كه به
االجل  ساكن شود تداركى ننموده. بگو يا قوم خذالعمل قبل ان يأتى

الوقت يأتى بغتة  اغتنمواالفرصة قبل ان تفوت والمهلة قبل ان تموت. انّ 
المظلوم اّنه  داءلعمراهلل اذًا ال تحفظكم الحصون و التحرسكم الجنود اسمعوا ن

  ١٠اهلل و ينصيحكم فضًال من عنده. يذكركم لوجه
دهند بر  گواهى مى گذارد. كلّ  جهت فانى باقى را از دست نمى هيچ عاقلى به

 مع راجعند تراب به نمايند مى مشاهده و اند متمّسك باو ذلك مع عالم، فناى
  ١١ذلك از او غافل.

ها كه  فانيه قانع نشويد...چه شباشياى  هاى باقيه را نگذاريد، و به نعمت
 آخر رسيد، و چه ساعت ها كه به رفت، و چه روزها كه در گذشت، و چه وقت

 تا سعى نمائيد نيامد. بر سىفَ نَ  فانى دنياى اشتغال انتها آمده، و جز به ها كه به
گذرد، و  برق مى چون عمرها نشود. باطل مانده، باقى كه سىفَ نَ  چند اين
و منزل گيرد. ديگر چاره از دست رود، و امور از  تراب مقرّ ها بر بستر  فرق

  ١٢شست.
از آنى  پس با دل پاك و قلب طاهر و خاطر منزّه، در ايام عمر خود كه اقلّ 

فردوس معانى راجع  فراغت از اين جسد فانى به محسوبست فارغ باش، تا به
  ١٣يابى. شوى و در ملكوت باقى مقرّ 
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اند، و مقصود  صراط مستقيم حّق آمده ق بهانبياء و مرسلين محض هدايت خل
آنكه عباد تربيت شوند، تا در حين صعود [رحلت] با كمال تقديس و تنزيه و 

  ١٤انقطاع قصد رفيق اعلٰى [بهشت برين] نمايند.
  از زحمت ايام معدوده دل

ِ
ظاهر در سبيل محبوب  تنگ مباشيد و از خرابى تن

ى منظور گشته و در هر زحمتى هر خرابى عمارت محزون مشويد، چه كه بعدِ 
  ١٥نعيِم راحت مستور.

الجمله امور بر خالف رضاء  اى عباد اگر در اين اياِم مشهود و عالِم موجود فى
از جبروت قضاء واقع شود، دلتنگ مشويد كه ايام خوش رحمانى آيد، و 

هاى قدس روحانى جلوه نمايد، و شما را در جميع اين ايام و عوالم  عالم
جميع آنها رسيده فائز  ر است. البتّه بهر و عيشى معين و رزقى مقرّ قسمتى مقدّ 

  ١٦گرديد.
اى برادر هر بحرى لؤلؤ ندارد و هر شاخى گل نيارد و بلبل بر آن نسرايد. پس 

گلستان الهى باز نگشته...سعى كنيد كه شايد در اين  تا بلبل بوستان معنوى به
  ١٧گلخن فانى بوئى از گلشن باقى بشنويد...

اجر هيچ ” ١٨“آنچه سزاوار است تمّسك نمائيد. قدر وقت را بدانيد و به”
  ١٩“عملى ضايع نخواهد شد.

  مضمون گفتار:
گويد: آيا  آنها مى صداى بلند خطاب به خندد و به طالبان خود مى دنيا به

 خاك بر مى ايد؟ بزودى شما را به هيچيك از شما خير و وفائى از من ديده
  ٢٠طور كه پيشينيان را برگرداندم. كار. همان نگردانم، نا اميد و زيا



 

 



 

۲۴  

  
  جهان پسين

  دارد. مى عرضه جهان پسين ۀديگر از آثار بهائى را در بار ۀاين فصل چند نمون
در حول اين عالم طائف  ماالنهايه...بوده و هست. ولى كلّ از براى خدا عوالم 

عوالم در جنّت است واّال در دون  است. اگر در اين عالم مؤمن شود در كلّ 
  حضرت باب  ١آن.
  حضرت بهاءاهلل  ٢عوالم الهى طائف حول اين عالم بوده و خواهد بود. كلّ 

خبر. مانند جماد و  آن جهان در اين جهان است ولى اهل اين جهان از آن بى ”
چون روح انسانى ” ٣“خبرند. نبات كه از جهان حيوانى و جهان انسانى بى

حجاب از ميان ” ٤“نمايد. جلوه حقيقت و برافتد جهان الهى شتابد...پرده به
  ٥“نمايد. رتبه را مى نفوس مافوق و مادون و هم ۀبرخيزد و روح انسانى مشاهد

  حضرت عبدالبهاء  
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وصلت جسمانى را فرقت  و پى از ملكوت عديتـوـببسا  را ناسوت قربيت
  حضرت عبدالبهاء  ٦روحانى از عقب.

دائمى.  عشرت و عيش آن و سرمدى اجتماع آن و است ابدى مالقات آن
در آن جهان وسيع بال و  الهيه جمع گرديم و كلّ  ۀعنقريب جميع در آن صومع

  حضرت عبدالبهاء  ٧پر گشائيم.
را در آن  اعمال و افعال خود خواهند شد...اهل حّق  بعد از موت مّطلع به كلّ  ”

چنين اصحاب ضالل را  حين فرحى دست دهد كه ذكر آن ممكن نه و هم
اسرار [” ٨“ر نه.خوف و اضطراب و وحشتى رو نمايد كه فوق آن متصوّ 

شأنى  موت] اگر ظاهر شود بعضى از خوف و حزن هالك شوند و بعضى به
ارواح  ” ٩“نمايند. طلب را موت جالله جلّ  حّق  از آنى هر ردند كه درمسرور گ

    ١٠“بود. و خواهند بوده انبساط و قدرت كمال به سهمقدّ  ۀطيب ۀلطيف
  حضرت بهاءاهلل  

اگر اليوم مقامات نفوس موقنه [مؤمنين] ذكر شود بيم آن است كه از فرط ”
خلق شده فوق آنچه از براى مؤمن مقاماتى  ” ١١“سرور بعضى هالك شوند.

  حضرت بهاءاهلل  ١٢“استماع شده.
 او مى شود و داد و دهش در راه خدا به روان از كردار پسنديده خوشنود مى

  حضرت بهاءاهلل  ١٣رسد.

آفتاب صبح حقيقت در مقامى  اى مادر از فراق پسر منال بلكه ببال...قسم به
نپذيرد...اين جاى  بيان اتمام قلم نيايد و ذكر آن به ساكن است كه وصف آن به

شكر است نه شكايت. اگر فرح از تو مشاهده كند بر سرورش بيفزايد. و اگر 
ثنايش ناطق  فرح تمام به ذكراهلل مشغول باش و به حزن بيند محزون شود. به

  حضرت بهاءاهلل  ١٤شو.
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شوند  عامل شده جارى ] بهاءاهلل حضرت[آنچه از قلم اعلٰى  الحقيقه به اگر فى ”
امروز روز زرع  ” ١٥“آسايش و راحت تمام فائز گردند. جميع عوالم بهجميع در 

  حضرت بهاءاهلل  ١٦“و اخذ ثمر است.
هر كتاب را جز اهلش قادر بر قرائت آن نه چه كه خطوط آن مختلف است. 

چنين سريانى و ساير  مثًال خّط عبرانى را جز اهل آن قرائت نتواند نمود و هم
فسى بر قرائت آن قادر چه كه بر هر لوحى از خطوط ولكن كتاب عالم را هر ن

نمايند و  تغيير و فنا مرقوم و مسطور. جميع آنرا مشاهده مى ۀالواح عالم كلم
 بينند و جميع اين امور به تغييرات و تبديالت و اختالفات را در هر حين مى
 غافل و مدهوشند. سبحان قلم جلى در كتاب عالم نوشته شده و مع ذلك كلّ 

ن چه سكر است كه عالم را از انتباه منع نموده و اين چه نوم است كه اهلل اي
 اشراقات انوار شمس معانى...كه اگر نفسى اقلّ  جميع را احاطه كرده. قسم به

اين ايام فانيه مشغول ننمايد و از مقام محمود  شعور آيد خود را به از شعر به
فنا و  و معترفند به محروم نكند. در پستى نفوس مشاهده كنيد كه جميع مقرّ 

شيئى مبتلٰى  شيئى اسير و به نيستى آنچه باو مشغولند. مع ذلك هر يك به
  حضرت بهاءاهلل  ١٧شوند... مشاهده مى

هر مرغى چون پر بروياند در زمين استقرار نيابد...مگر مرغانى پا بسته و يا ”
ماند در اين جهان فانى كسى را بقائى نه...نه مستمند ” ١٨“بال و پر شكسته.

نه ارجمند، نه امير ماند نه فقير، نه وزير ماند و نه اسير. بينايان كور گردند و 
حال كسى كه رضاى الهى جويد و راه  زندگان اسير گور گردند. خوشا به
  حضرت عبدالبهاء  ١٩“هدايت پويد و اسرار حقيقت گويد.

اند  دل بسته وذلك با مرقوم و مسطور...مع فنا دنيا...اسرار اوراق از بر هر ورقى”
دست  اگر دنيا قابل بود انبياء...خود را به ” ٢٠“و باو مشغولند و باو مسرورند.

 اسرار باقيه است محلّ  اى دوست، دل كه محلّ  ” ٢١“دادند. مشركين نمى
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اشتغال دنياى فانيه از دست  عمر گرانمايه را به ۀافكار فانيه مكن، و سرماي
مبند، و اهل بساط انسى، وطن خاكى تراب دل  مده. از عالم قدسى، به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢“مپسند.
اى نما. تا  پيرهن چاك كن و چون گل صد برگ خندان در اين گلستان جلوه”

نفس باقى است وقت را غنيمت شمر و جان در راه جانان بسپر. عمرها بسر 
 بسيار ايام اين ” ٢٣“نماند. چيزى لب آيد. جز زيان و خسران ها به آيد و جان

 عزيز است. فرصت را غنيمت دان. شمعى روشن كن كه خاموش نشود و الى
تا زمان از دست نرفته است اين ” ٢٤“عالم انسانى دهد. االبد روشنائى به

سر آيد و با  عمر فانى به فرصت را غنيمت شمريد...عنقريب اين چند روزه
  حضرت عبدالبهاء  ٢٥“خاموشى درآئيم. ۀحفر دست تهى به

َثل َثل شما مَ پادشاهى فانى دل مبنديد و مسرور مشويد. مَ  غفلت! بهاى ابناء 
باغى در كمال اطمينان بسرايد و بغتًة صياد اجل  ۀطير غافلى است كه بر شاخ

خاك اندازد. ديگر از نغمه و هيكل و رنگ او اثرى باقى نماند. پس  او را به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٦پند گيريد اى بندگان هوٰى.

دهد...و  مى است مبين. در هر حين بر زوال خود گواهى داده وعالم كتابى ”
ظلمت  گويد: اى عباد در تغييرات من نظر نمائيد. گاهى به افصح بيان مى به

كمال سبزى و  نور فجر. اشجارم وقتى به شوم و هنگامى به شب ظاهر مى
 طراوت مشهود و گاهى زرد و سبك و خشك منظور...پيرى و جوانى و موت و

امور. نيكوست حال  ۀخاتم بر نمايند مى آگاه و او جانب از اند منادى حيات
بگو اى دوستان امروز را مثل ” ٢٧“پيوست. حّق  نفسى كه از او بگسست و به

و نظير نبوده و نيست. در اين روز مبارك هر عمل خالصى كه ظاهر شود او از 
نخواهد شد. سلطان اعمال محسوب است...بزرگى اين ايام محدود نشده و 

جهد نمائيد تا صاحب مقامى شويد كه باقى باشد و هيچ صاحب قدرتى قادر 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨“بر اخذ آن نباشد.
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خاطر آر چه بود و چه شد و چه نتيجه حاصل گشت. آينده  ايام گذشته را به
مستقبل. هرچه در او بينى در اين خواهى ديد.  ۀمثل سابق است و ماضى آئين

يك نسق و يك وتيره است. ولى  هرچه در آن يافتى در اين خواهى يافت. به
مستقبل اميدوار. گمان كنند كه زمان كالل و  جميع خلق از ماضى شاكى و به

مالل بگذرد و ايامى در نهايت خوشى و حالوت رخ نمايد. هيهات هيهات 
ت و فرح ك است و اين نفس منهمك و ناپاك. چگونه مسرّ اين جهان عالم خا

مگر آنكه انسان غير خدا  هيهات، هيهات آيد؟ حاصل كامرانى و شادمانى و
را نسيان كند. نظر از اين جهان پستى بردارد و آنچه در جهان باالست 

  ٢٩جاودان شود. ۀمشاهده نمايد...آنوقت مسرور دو جهان گردد و درخشند
  ءحضرت عبدالبها  

  مضمون گفتار:
 پروردگار را عالم ها و خلق هاى بسيار است. مخلوقات او در هر عالمى به”

شمارش آنها نيست مگر نفس او كه حسابگر و  ى است كه احدى قادر بهحدّ 
آن آنچه از  مرگ درى است از درهاى رحمت پروردگار تو. به” ٣٠“دانا است.

روح از مقامى  تقاءجز ارها پنهان است آشكار شود. مردن چيزى نيست  چشم
پروردگار ” ٣١“آن بساط شادى و نشاط گسترده شود. مقامى بلند. به پائين به

 هاى قدرت پنهان كرده...تا بندگان به اسرار عالم پسين را همواره در گنجينه
ابدى است جان را فدا نكنند و آنان كه  ۀعرص ۀخاطر اين مقام بزرگ كه هدي
بعد از رفع حجاب از ” ٣٢“آن واصل نشوند. بهنهند  در تاريكى محض گام مى

وديعه  روح، باقى نماند از آن مگر آيت يا حقيقتى كه پروردگار در آن به
  حضرت بهاءاهلل  ٣٣“نهاده.

  مضمون گفتار:
اتمام آيد. ديرى نپايد كه با  اعتبارش به بى اين زندگى ناپايدار و لذائذِ  ”

الهى  برخاسته خود را در محضرخالقتان روى آريد و از خواب  پشيمانى به
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 مى رجوع او به و پروردگارند مصنوع همه” ٣٤“يابيد تا اعمالتان را توجيه كنيد.
و روز  زايستاد. او پروردگار روز رستاخي خواهند او داورى برابر در همه كنند.

  حضرت باب  ٣٥“حساب است.
  مضمون بيان:

حرير بقا و ابريشم مصّفا هاى قدس بيرون آى،  فردوس بگو، از غرفه ۀحوري به
برين در  هاى تازه و شيرين را كه از سوى عرشِ  اسم ابهاى من بپوش، و نغمه به

نقاب با زيبائى حوراء بتاب و مردمان را از  زمزمه است بشنو. سپس از افقِ 
اسِم صاحب  نيكوترين نواها در ذكرِ  پرتو روى پر انوارت محروم مدار...سپس به

  پرداز...ها به تغنّى  اسم
مبادا هيكل اطهرت را از پيرهن انور باز دارى. هر دم از زيورهاى بقا از 
ملكوت انشاء بر آن بيفزا تا زيبائى الهى را بنمائى و فضل پروردگارت را بر 

يزدانت را يافتى، جان  ِت محبّ  ۀاتمام آرى. اگر در نفسى رائح عالميان به
بين از تو عهد بقا نزد مقرّ  ۀو در عرصفدايش كن. زيرا ما تو را براى او آفريديم 

  گرفتيم.
خود واگذار...بين زمين و  م و گمان ناله سر مده. آنان را بهتوهّ  از تيرهاى تابعانِ 

 بهاءام. از قصرِ  ۀآفريد ۀخدا سوگند، من فرشت حقيقِت  آسمان ندا كن كه به
 هاى پردهها آراسته است. در پس  زيور اسم ام. او مرا به اسِم ابهايش آمده

ساحت رحمان  از را الحان ترين تازه بودم. مردمان انظار از پنهان عصمت،
اهتزاز آمد...بگو او  شنيدم. ديدم بهشت از شوق شنيدنش و شعف ديدنش به

  حكيم است. حاكِم مختار و قادرِ 
آنان كه آيات الهى و سلطنتش را منكرند، مغلوبان نفس و هوايند و ساكنان 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٦بد است مأواى منكرين. نار. پس چه ديارِ 



 

۲۵  

  
  امتيازات و نتائج ايمان

  آئين پروردگار به
ناكامى  ت و عطوفت آفريده، هرگز بهآفريدگار جهان كه انسان را از روى محبّ 

و حيرت بسيار است كه  راستى جاى شگفتى بندگان خود راضى نيست. و به
را مشمول  ا آنانمهربانى خواند، امّ  داور مهرپرور و داناى دادگستر، بندگان را به

  ت و مرحمت خود ننمايد.محبّ 
مردمان بسيار است. ولى اكثرشان قدر نشناسند و شكر  فضل پروردگار به

  قرآن مجيد  ١بجاى نياورند.
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قدر ندانستند. اگر كفران ايرانيان عنايت فرمود، ولكن  خدا چه نعمتى به
  حضرت عبدالبهاء  ٢شد. ننموده بودند، دولت ايران اّول دولت مى

يزدانى  ۀنافرمانى از حكم و اراد ۀهاى بشر، نتيج بهائيان بر آنند كه ناكامى
مهر و عطوفت نيست. بلكه از  بندگان بى گيتى هرگز نسبت به ۀاست، واّال سازند

نهاد مردمان نهاده، و در  ۀكران در گنجين روى فضل و احسان، استعدادات بى
هاى حكمت و معرفت در پيكر پيمبران برافروخته، شايد  ر، چراغموعد مقرّ 

 آب زندگانى رسند، و گمگشتگان وادى وهم و گمان به تشنگان بيابان نادانى به
هاى جاودانى اميدوار گردند، و از  نعمت شاهراه آگاهى و كامرانى راه يابند، به

  نسانى برخوردار شوند.سرشت ا
  مضمون گفتار

آسمانى تو، وصال من.  ۀ! بهشت تو دوستى من است، و خان اى پسر وجود
شكوه ما براى  پس در آن وارد شو و صبر مكن. اين است آنچه در ملكوت پر

  حضرت بهاءاهلل  ٣ر شده.تو مقدّ 

افزاى راستى نشنوند و  حقيقت نگرايند، و نداى روح حال اگر مردمان به
ه نبايد از مقابله با اندوه و ناكامى دچار حيرت گردند، زيرا فرمان نشناسند، البتّ 

راه نگردد،  ۀت بدرقعدالت را اقتضا چنان است كه تا كوشش يار نشود و تا همّ 
نهال آمال حاصلى نپرورد، و گلشن اميد و آرزو بار و برى نيارد. و اگر بناى عالم 

آشوب و اغتشاش  و بگشايد رخ اضطراب و بانقال گيرد، جز اين جاى بر بنيانى
  بر جهان چيره شود.

  قرآن مجيد  ٤ايم، مردمان را مجازات نكنيم. تا پيامبرى را نفرستاده
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ايشان بصور بالياى مختلفه ظاهر شده و ارض را  ۀغفلت عباد و اعمال باطل
احاطه كرده...آن شعله [جنگ] در بالد ايران مستور است و البتّه اين ستر را 

  حضرت بهاءاهلل  ٥ظهور و بروزى از پى.
جهت امتحان است و ديگرى سزاى اعمال.  دو قسم است. قسمى به باليا به
آنچه سزاى اعمال است  جهت امتحان است تربيت و تأديب است و آنچه به

  حضرت عبدالبهاء  ٦انتقام شديد است.
قومى عوض نكند مگر آنكه آنها نفوس خود  خداوند فضل و نعمت خود را به

  قرآن مجيد  ٧را عوض كنند.

  قرآن مجيد  ٨كنند. ظلم خود به مردمان نكند. ظلم مردمان به مورد هيچ در خداوند
    ٩اعمال و افعال بوده و هست. سبب چيست كه محروم و ممنوعند؟...سبْب 

  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ١٠دو ستون قائم و برپا: مجازات و مكافات. نظم عالم به ۀخيم
بينند سرنوشت مردم پيشين چه شد؟...آنان را  كنند كه به آيا در زمين سير نمى

ظلم آنها  به خداوند برخاستند] پس انكار به [ولى آمد برهان و پيمبرانى با دليل
 خود ظلم كردند. بدى است فرجام كسانى كه بدى كنند، نكرد. آنها به

  ١١تمسخر پردازند! مردمانى كه آيات و كلمات الهى را دروغ پندارند و به
  قرآن مجيد  

استعداد و نيروهاى  بندگان، تا حدّ  پس شادمانى و كامرانى و سعادت جاودانى
است  آزادى را مردمان آنهاست. خود خواست و كوشش و سعى به بسته خداداد،
رستگارى  به و آموزند، آسمانى اسرار گفتارش از و پذيرند، به يزدان را ۀكه برگزيد

  شوند. رهسپر گمان و پندار بيابان در و ب پويند،پاينده رسند، و يا آنكه راه تعّص 
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تو ابالغ كالم  ۀاگر مردمان از حقيقت روى بتابند بر تو بحثى نيست. وظيف
  قرآن مجيد  ١٢يزدان است.

شگفتا كه جويندگان راه راستى، در هنگام تابش و پيدايش برگزيدگان الهى و 
راستى  جاى آنكه جام سعادت جويند و به مهرهاى تابان آسمان آگاهى، به

جاودانى،  هاى نعمت و آسمانى آئين از را خويش و گرايند، ناسپاسى به پيوندند،
آزار و  هم قدم فراتر نهاده، به ٰى گروهى از اين حدّ نصيب كنند. حتّ بهره و  بى

پرستان پردازند، كه شما هم همره و همراى ما شويد، و از پندار  اذيت حقيقت
  نياكان دور مگرديد.

  مضمون گفتار:
جوئى. چرا از آنچه ما  خوانم، و تو فنا مى بقا مى اى پسر بلندپايه! من تو را به ”

اى پسر  ” ١٣“مايلى؟ دارى دوست خود آنچه به و وگردانى،دوست داريم ر
ام.  ر داشتههاى مصّفا مقدّ  و پر فروغ، ميوه انسان! براى تو از درخت پر فرّ 

آنچه  اى؟ پس به ارزش است راضى شده آنچه كم چطور از آنها رو گردانده، به
جامى  خدا سوگند به بگو به” ١٤“در عالم باال براى تو برتر است رجوع كن.

آن فائز نگشته. زود است بدانيد، اگر  ايد كه احدى از پيشينيان به دست يافته
خدا، هركه از اين جام بنوشد، هرگز تشنه  صبر بگرويد...بگو سوگند به به

  حضرت بهاءاهلل  ١٥“نشود.
يزدان و برگزيدگان پاكباز  پاك بارى، برومندترين نهال زندگانى آدمى، ايمان به

همال، آگاهى از اسرار رستگارى و  اين نهال بى ۀگواراترين ميواوست و برترين و 
 ۀهاى الهى است كه در هر عصرى و روزگارى بواسط ورى از بخشش بهره

  بندگان اعطاء شود. اى به فرستنده
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فرمايد، جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد، راز نهان  آواز بلند مى نياز به بى
  بهاءاهللحضرت   ١٦پديدار شده، اندوهگين مشويد.

كيش يزدان تنها بر انديشه و پندار استوار است، و  ا گمان نرود كه ايمان بهامّ 
ناگاه پرتو بختش بدرخشد، و  آفرين را بستايد، به گفتار آئين جهان آنكه به

وى گردد. هر كس بنا بر استعداد و  شادمانى جاودانى و بخشش يزدانى، از آِن 
يابد  هائى نعمت شود. برخوردار پروردگار ۀگسترد خوان از كه تواند خويش سعى

خبران خطور نكند.  وصف در نيايد، و در دل بى هائى جويد كه هرگز به و خوشى
مهر فروزان راستى است. تا  ولى نخستين شرط بهره گرفتن، اقرار و اعتراف به

اند،  كسى پيمبر زمان را نپذيرد و با جويندگان حقيقت كه رموز رستگارى يافته
ترّقى و تكامل  به و برد پى يزدان خواست به ت و همنشين نشود، چگونهصحب هم

  جان پردازد؟
 رشد و پرورش آن است كه از پرتو آفتاب تمتّع جويد، و به گياه را نخستين شرِط 

گفتار آفريدگار  را انتظار كشد. اقرار به طلوعش و ظهور شور، و شوق كمال
افروز  تابش و درخشش مهر جهان افروختن به نمودن، چون ديده گشودن و رخ

فروغ ايمان و عرفان بيفروزد، كوشش و كاوش مثمر  است. هرگاه روان آدمى به
سرمنزل آرزو رساند، واّال در تاريكى جستن،  فرجام جوينده را به ثمر گردد، و به به

  از مقصود باز ماندن است.
اهتمام و  فروغ مهر فروزان راستى روشن گشت، هنگام وانگاه كه ديدگان به

تنهائى كفايت ننمايد. تا دريا  كوشش فرا رسد، زيرا رشد و كمال را نور به
  شاهوار بر ساحل نريزد. نجوشد و امواج بر نخيزد، درّ 
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يكتا مردم را يكسان آفريده...پس بلندى و پستى و بيشى و كمى  ۀآفرينند
  حضرت بهاءاهلل  ١٧كوشش است. هر كه بيشتر كوشد، پيشتر رود. بسته به

 حصول هر شيئى مشروط به” ١٨“هر نفسى قدم پيش نهد نصيب بيش برد.”
  حضرت عبدالبهاء  ١٩“م عمل.م اراده، سوّ سه چيز است: اّول دانستن، دوّ 

لطف و احسانش يقين كنند،  گياهان در آغاز، از پرتو خورشيد رخ برافروزند، و به
 ۀسين رى بسيار، بهت و بردباهاى نياز و تمنّا را، با شكيبائى و همّ  وانگاه دست

هاى بكر زمين سهمى برند، و از  سخت و تاريك خاك فرو برند، تا از گنجينه
كران خداداد قسمتى جويند. زان پس از فرط شادمانى بر خود ببالند،  ذخائر بى
شكر و نيايش  فراز آسمان برافرازند، و زبان به بار و بر بيارايند و سر به و پيكر به

رينش چنان بخشش و درخششى نمود، و چنان احسان و گشايند كه خداوند آف
  عنايتى فرمود.

گياه پاك و برومند، هرگز از موانع سنگين و سخت انديشه نكند، و از  ۀريش
ها روى  ها نهراسد، و از سختى تنگناى تاريك و تنگ دلتنگ نشود، از دشوارى

زمين  قلب در فرجام ها مدارا كند، تا به ها بياميزد، و با صخره برنتابد، با سنگ
هاى نهفته در دل خاك، و نيروهاى تابناك آفتاب، بار  جا گيرد. وانگاه از نعمت

  و بر شيرين و خوشگوار ببار آرد.
ها  شادى ۀكوشش، موجب تكامل و پرورش است، و تكامل و پرورش، سرچشم

ز ناچيزى كه در زير خاك تيره پنهان بود، ناگهان سر بر فرا ۀها. دان و كامرانى
آسمان كشد، خودآرائى كند، و زيبائى بنمايد، و با فخر و مباهات، در دامان 

ها  بوستان ببالد و بخرامد. چنين نهالى برومند را، در برابر تندبادها و طوفان
هاى  ياراى پايدارى بسيار است. زيرا او را با زمين و آسمان پيوند است. دست
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س و ستايش و شكر و نيايش، بر فراز خاك پيوسته، و سر سپا نياز و تمنّا را به
  آسمان برافراشته.

فرصت را از ” ٢٠“را جان بخشد. وقت...عالم بدانيد...اين را وقت قدر”
اين  از آنى كه لدنّى علم درياى به قسم مگذاريد. ضايع را وقت و مدهيد، دست
  حضرت بهاءاهلل  ٢١“المختار. ربّكم بذلك يشهد اعصار. و قرون از است افضل ايام

افروز شو تا ايام را همه نوروز يابى. آرام  سوز گرد و شمع شب تا توانى جهان ”
بالين راحت منه و در بستر پرند و پرنيان  مجو، سكون و قرار مطلب. سر به

مخسب. روز و شب شور و وله طلب و ذوق و طرب نما و شوق و جذب 
ر اين ايام قد” ٢٢“جوش آ و مانند نهنگ الهى خروش نما. خواه. چون دريا به

را بدانيد و مگذاريد كه بيهوده بگذرد. تا توانيد بكوشيد و بخروشيد تا جامى 
واّال ايام معدود مفقود ” ٢٣“شورانگيز از دست يار عزيز بنوشيد. ۀلبريز از باد

  حضرت عبدالبهاء  ٢٤“وفات ابدى انجامد. گردد و حيات موّقت به

 راه در گام نخستين سپردن، دل به را مهرش و پذيرفتن، را يزدان جديد آور پيام پس
واّال  شود، توأم كوشش و عتتبّ  با پيوسته بايد پذيرش اامّ  است. كامكارى و كاميابى

دانشى، با تحّوالت  اقرار مبنى بر تقليد، پايدار نماند، و ايمان متّكى بر بى
  آزمايش مداومت و مقاومت ننمايد. ۀجانكاه روزگار، مقابله نتواند، و در بوت

جويان است، و نخستين شرط كاميابى در راه راستى و  حقيقت ۀآنچه شايست
آزادى، انصاف و عدالت است. اگر اين فضيلت آسمانى، آئين ديرين مردمان 
شود، شاهد حقيقت، چون آفتاب جهانتاب در غايت روشنى، نقاب از چهره 

 نظرگاه را ىكس كه نيست ممكن زيرا بنمايد. رخ جلوه و جمال كمال در و برافكند،
  نرساند. راستى ۀسرچشم به را او سرنوشت، دست و باشد، عدالت و انصاف
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  بهاءاهلل حضرت  ٢٥آن. انسانيت انصاف است، و جميع امور منوط به اّولِ 
  گفتار: مضمون

ترين چيزها نزد من انصاف است. اگر مرا خواهى، از آن  اى پسر روح! محبوب
 مورز، تا مورد اعتماد من باشى. و تو درروى بر متاب، و در اجراى آن غفلت 

 چشم به نه بينى، خود چشم به را چيزى هر كه شوى موّفق آن به صورتى
تقليد از مردمان. در اين باره فكر كن كه  ديگران، و خود آنرا بشناسى، نه به

 در تو. آنرا من، و لطف من است به ۀتوست. براستى، انصاف هدي ۀچه شايست
  بهاءاهلل حضرت  ٢٦نگاهدار. نظر مدّ 

 مردمان بختى نيك ها، دشوارى و ها رنج لتحمّ  از هدف و نيت را، يزدان فرستادگان
 است، واّال آنها را از دست روزگار، جز آزار پاداشى، و جز بال نصيبى نيست.

 حاصل از و آرند، روى ايمان باغسـتان به كه راسـت كاميـابى و كامـرانى آنان
 برخوردار شوند، روان هاى نامتناهى باغبان الهى، بخششها و  رنج ها و كوشش

 بند از و آميزند، دوست به گشته، نيست خويشتن از كنند، جانان نثار جان و پرورند، به
  پيوندند. يار به شده، رها روزگار

  گفتار: مضمون
 اى پسر انسان! اگر مرا دوست دارى، از نفس خود روى برتاب، و اگر رضاى

 باقى تو در من و شوى، فانى من در تو تا بربند. چشم خود رضاى از جوئى مرا
  بهاءاهلل حضرت  ٢٧گردم.
 به آزادى درهاى برهاند. جهان اين قيود و حدود از را مردمان يزدان، آئين به ايمان
 راه رهرو بنمايد. راستان جويندگان به جاودانى شادمانى و بگشايد، طالبان روى

 ديدگاهش يزدانى، ۀفرستاد به ايمان و الهى، كيش از آگاهى از پس راستى،
 به نظر ولى است، پيوسته گيتى به چه اگر شود. آسمانى نظرگاهش و گردد، دگرگون
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 نيست. دنيا دام اسير ولى ورست، غوطه هستى درياى در چه اگر و دارد، باال جهان
 خداوند ستايش و شكر به زبان هرآن آزاده، و شيدا شاهدى و دلداده عاشقى چون

 را احسانش و عنايت پرتو بستايد، معرفتش و دانش درياى دم هر و گشايد، آفرينش
 شمع بيابد، چون افقى هر از را كرانش بى بخشش تابش و بجويد، چيز هر در

 از ريزد، فرو چهره از شعف و شوق اشك و بسوزد، ها بستگى و ها هستى افروز، شب
 از “نكند، پروا بال از و دهد رضا قضا به” برافرازد، تسليم علم و بگدازد، عشق آتش

 و” شمرد نعمت دوست راه در را رنج نيانديشد، تن تباهى از و نهراسد، تنگدستى
 از بگريزد، ريا و بخل از و بپرهيزد، آز و رشك از “يابد، جان و دل درمان را درد

 و آزرده بدانديشان و نظران كوته مالمت از و نيفسرد، ناپايدار دنياى ناگوار حوادث
 مرغان چون و بخرامد، و ببالد هستى بوستان در روان سرو چون نگردد، پريشان

  آيد. پرواز و نغمه به شعف و شادى فرط از شور، و شوق چمنستان
 از را حقيقى مؤمن آسمانى، ايمانى و اعتقاد چنين و آزادگى، و آزادى چنين

در  را بختى نيك زيرا دارد. امان در روزگار گزند ها برهاند، و از آسيب و ناكامى
عنايت  و احسان به نظر منتقدان. و متملّقان پندار و گفتار در نه يابد، خود نهاد ۀگنجين

سرمست  مساعدت و حمايت اين و آن. از مهر و مرحمت الهى يزدان دارد، نه به
ت محبّ ها را از منبع  الطاف نامتناهيش اميدوار. شادى و سرشار است و به

هاى ناپايدار روزگار. نظرگاهش ابديت است، و  پروردگار جويد، نه از پديده
 حقيقت. نور همراهش و همدم

  گفتار: مضمون
اى پسر بيان! به من ناظر باش و از غيرم روى برتاب. زيرا سلطنتم باقى  ”

است، هرگز ناپديد نشود، دائمى است، هرگز تغيير نيابد. و اگر جز مرا طلب 
اى پسر  ” ٢٨“كنى. جستجو ابد تا را اگر سراسر عالم هرگز نيابى. حتّىٰ كنى، 
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فقر ميگرائى؟ و عزيز ساختم، چرا دم از خوارى  روح! ترا غنى آفريدم، چرا به
كنى؟ و  زنى؟ و از جوهر دانش ظاهر نمودم، چرا از غير من طلب علم مى مى

انداز تا مرا در خود نظر  غير من مشغولى؟ به ت سرشتم، چرا بهل محبّ از گِ 
  بهاءاهلل حضرت  ٢٩“وجودت قائم و قادر و مقتدر يابى.

ر پايگاه بلند و جائى رساند كه خرد هرگز تصوّ  بارى، ايمان حقيقى آدمى را به
اند، هرگز آنى از  چنين مدارج آسمانى نائل شده ارجمند آن نتواند. آنان كه به

هاى دالويز و  گهر و خواسته هاى زر و خرمن هاى جاودان آنرا به ها و خوشى شادى
راستى داناى نخسـتين چه لطف و  پر رنگ و نـگار روزگار، مبـادلـه نكنند. به
بندگان بخشيده، و مردمان چگونه از  مرحمتى نموده، و چه مقام و منزلتى به

  اند. آنهمه فضل و فضيلت روى برتافته
ر است؟ آيا ر متصوّ ت پروردگار، ارمغانى براى بشتر از مهر و محبّ  آيا ارزنده

ر است؟ آيا دولت و آرمانى برتر از كامرانى و شادمانى جاودانى براى آدميان ميسّ 
 مرتبتى و شكوه و حشمتى پايدارتر از سرورى و سلطنت در عالم اسرار، در ظلّ 

يزدان كسى  آوران ر است؟ و آيا بجز پيامر و مقرّ جهت مردمان مقدّ  آفريدگار، به
  عمل پوشاند؟ ۀهاى بلند آسمانى جام آرمانچنين  تواناست كه به

هاى  ما نموده، خوان بخشش و دهش گسترده، و طعام يزدان پاك راه را به
 بينا بنگريم و بيابيم، و به ۀديد آسمانى از هر گونه فراهم آورده. بر ماست كه به

ستايش و نيايش خداوند آفرينش زبان گشائيم، و يا آنكه چشم بينش بربنديم، و 
بات نياكان و پيشينيان رهسپر شويم. بر ماست كه گوش هوش فرا اه تعّص در ر

كم و بيش روزگار دل بنديم، و  داريم و گفتار سروش ايزدى بشنويم، و يا آنكه به
پرستش تن پردازيم. بر ماست كه در انجمن انس گرد  جاى پرورش روان، به به
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خاك و گل تمايل جوئيم،  بههاى آشتى و دوستى بسرائيم، و يا آنكه  آئيم، و ترانه
  حاصل كنيم. هاى بى و جان و دل وقف شادى

هاى  بخشش از يزدان، آئين پذيرش و شناسائى مسئوليت و وجدان، و عقيده آزادى
 اى، و جـز نـمـودن راه بـنـدگان. ما را جـز گـفتـن وظيـفه بـزرگ پـروردگار اسـت به
  مقصودى و آرمانى نيست.

را داريد بنمائيد، اگر مقبول افتاد مطلوب حاصل، واّال يا اهل بها...آنچه ”
آفتاب افق ابهٰى كه آنچه ذكر شده هلل بوده و  قسم به” ٣٠“ض باطل.تعرّ 

سلطان امكان  آن مأمورم. واّال از ايمان اهل اكوان، نفعى به خواهد بود، و به
  حضرت بهاءاهلل  ٣١“راجع نه...انّه لهوالغنى عما سويه.

  قرآن مجيد  ٣٢حساب رسيدن. ما به ۀتو تبليغ و تعليم است و وظيف ۀوظيف

  هائى از آثار نمونه
  حضرت بهاءاهلل

فزا از باران نيسان يزدانى تازه و  اى بندگان، سزاوار اينكه در اين بهار جان
م شويد. خورشيد بزرگى پرتو افكنده، و ابر بخشش سايه گسترده. با بهره خرّ 

بشناخت. بگو اى  نساخت، و دوست را در اين جامهبهره  كسى كه خود را بى
بادهاى نافرمانى خاموش منمائيد.  مردمان، چراغ يزدان روشن است، آن را به

 كمين در اهريمنان مپردازيد. جان آاليش و تن آسايش به است، ستايش روز
 گى تيره از را خود يكتا، خداوند نام روشنى به و باشيد، آگاه اند، گاهان ايستاده

  ٣٣آزاد نمائيد. ها
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بگو اى دوستان، خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد، چه كه او 
بسيار نزديك آمده. آنكه پنهان بود، آمده و خوب آمده. بر يك دستش آب 
زندگانى، و بر دست ديگر فرمان آزادى. بگذاريد و بگيريد: بگذاريد آنچه در 

بخشد. آمده  ست بخشش مىشود، و بگيريد آنچه را كه د جهان ديده مى
  ٣٤آنچه چشم روزگار مانند آن نديده.

من. از بند ملك خود را رهائى بخش و از حبس نفس خود را آزاد  ۀاى بند
كن. وقت را غنيمت شمر زيرا كه اين وقت را ديگر نبينى و اين زمان را هرگز 

  ٣٥نيابى.

ظاهر شود امروز روز ظهور مقامات انسانى است. جهد نمائيد تا از شما ”
ذكر دوست مشغول  اين ايام را غنيمت شمريد و به” ٣٦“آنچه اليق هست.

 ه نمائيد. از دنياى فانيه فارغ شويد و بهتوجّ  حّق  گرديد...از خلق بگذريد و به
ه نمود ه كنيد. اين است وصيت دوست يكتا. هر كه توجّ الهيه توجّ  ۀباقي ۀمدين

 ٣٧“محروم و بعيد ماند.قسمت برد و نصيب برداشت و هر كه غافل شد 
هاى اليحصٰى  قرن اليوم يومى است كه اگر از نفسى امرى فوت شود، به”

  ٣٨“تدارك آن ممكن نه.

  مضمون گفتار:
ها از نسيم خوش جانان در اهتزاز.  ها از آيات يزدان در پروازند و درخت كوه

يزدان در  ۀغفلت در خواب. اركان جهان از واهم ۀا مردمان در پس پردامّ 
ا بندگان در بند وهم و گمان. جميع موجودات از نفخ صور در لرزش است. امّ 
  جذب و شورند.
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چه نيكوست حال كسى كه شنيد و رو آورد و چه تلخ است مآل كسى كه رو 
پرتو اسِم قيوم و  فرجام است كسى كه در اين روز فيروز به برتافت. چه خوش

پا  اهتزاز آمد و بين مردگان به خوش وحى بهنياِز ما روشنى يافت و از نسيم  بى
 —مالك مردمان—خاست...چه نيكوست حال كسى كه از آيات پروردگارش

  ٣٩پرواز آمد. فزا به ديگر يافت و در اين فضاى جان تولّدِ 
  مضمون گفتار:
ها  م لوحهكفران برخاستند و در ردّ  قلبم هستى يافتند به ۀاراد كسانى كه به

انتها رسيد،  ن عاطل گشت...بدين سبب فضل خدا بهآراستند تا اعمالشا
قدس ساكت  ۀرحمت خشك شد، ابر كرم از ريزش باز ماند، و رائح ۀچشم

  گشت...
 ۀآنان كه روح خود را در راه پروردگار ايثار نمودند، با امن و امان در عرص

 بها با شعف و شادى مشغولند. خدمتكارانِ  جنان آسودند و در بهشت برين به
خدمتشان  به روز و شب عزّت هاى حوريه و كنند طواف دورشان بقا هاى جام

پردازند. اين چنين پروردگار، شهيدان راهش و بالديدگان امرش را اجر دهد و 
  اند مجاهدان يزدان. فرجام عزيز كند. پس چه نيك

يارى امر پروردگار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد كه  بگو اى مردمان به
نياز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زيرا  ز غيرش بىيزدان ا

  بان، راه يابند...پاكان و مقرّ  جنان، مقرّ  ۀعرص آن به به
حكمتى كه احدى جز خدا آگاه نيست از حركت باز  در اين هنگام قلِم امر به

ماند. در هر حال سپاس او راست. خدائى جز او نيست. امر و خلق از اوست 
  ٤٠او. راجع بهو همه 
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  مضمون گفتار:
اى مردمان از آنچه امروز داريد سودى نياريد. دنيا و زخارفش را بگذاريد و  ”

زمين  آمده برگيريد. مبادا زخارِف  — خالق عالميان —آنچه از سوى پروردگار
نظر عدل و  رضاى الهى بشتابيد و به بين باز دارد. بهشما را از طوافگاه مقرّ 

بگو اى بنده، ” ٤١“بنگريد. تابيده پروردگار قدرت افق از كه را انصاف مظهرى
م نما و با آيات الهى مجادله مكن و از مشركين مباش. بگو بر نفس خود ترحّ 

اسرار را از اين امر بردارم، از وحشت و اضطراب و  ۀخدا اگر پرد سوگند به
ها  طور كه در لوحه پاره كنيد. از اين رو، امر خدا را آن عذاب خود را پاره ترسِ 

  ٤٢“ر و آگاه رقم رفته بود پنهان كرديم.از قلِم مقـدِ 
  مضمون بيان:

قدرت اوست. هر كه را  ۀكسى نيست. نصرت تمامًا در پنج بگو او نيازمند به”
حكم خود يارى كند. او عزيز و مقتدر و حكيم است. و هرگاه  بخواهد به

خواست الهى  آنها تا به يارى خواند، اين از فضل اوست بر مردمان را به
اين جوان الهى...  ِت اى اهل جهان، آيا گمان داريد كه بى محبّ  ” ٤٣“رسند.

 ٤٤“نفس شما. جنان راه توانيد يافت؟...پس چه خطاست گمانِ  به

ّ



 

  

  بخش دوم

  
  اى از آثار آسمانى بهائى گزيده
گوئيد، از نزد پروردگار كتابى بياوريد كه راهنماى بهترى از  بگو اگر راست مى

هاى  اينهاست تا از آن پيروى كنم. اگر نپذيرفتند، پس بدان كه اميال و هوس
  قرآن مجيد  ١كنند. خود را دنبال مى

اثبات است و اى اهل انصاف اگر اين امر انكار شود كدام امر در ارض قابل 
  بهاءاهلل حضرت  ٢يا اليق اقرار.
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٢٦  

  
  هائى از آثار قلمى نمونه

  هلل احضرت بهاء
  فارسى سره

شبنمى از درياى  اى را سزاست كه به پاينده ۀنام خداوند يكتا. ستايش بينند به
هاى دانائى بياراست. و  ستاره بخشش خود آسمان هستى را بلند نمود، و به

بارگاه بلند بينش و دانش راه داد. و اين شبنم كه نخستين گفتار  را بهمردمان 
شود، چه كه مردگان بيابان  آب زندگانى ناميده مى كردگار است، گاهى به

روشنائى نخستين. و اين روشنى كه از  نادانى را زنده نمايد، و هنگامى به
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شكار شد. آفتاب دانش هويدا گشت، چون بتابيد، جنبش نخستين نمودار و آ
و اين نمودارها از بخشش داناى يكتا بوده. اوست داننده و بخشنده، و 

  اوست پاك و پاكيزه از هر گفته و شنيده...
او  ۀپس دانسته شد، نخستين بخشش كردگار، گفتار است، و پاينده و پذيرند

خرد. اوست داناى نخستين در دبستان جهان، و اوست نمودار يزدان. آنچه 
ها نام  نام ۀرتو بينائى اوست، و هرچه آشكار، نمودار دانائى او. همهويدا، از پ

  او، و آغاز و انجام كارها باو...
 مى درمان دانائى به بيند، و رگ جهان در دست پزشك داناست. درد را مى

كند. هر روز را رازى است، و هر سر را آوازى. درد امروز را درمانى، و فردا را 
  نگران باشيد، و سخن از امروز رانيد.درمان ديگر. امروز را 

شود، گيتى را دردهاى بيكران فرا گرفته، و او را بر بستر ناكامى  ديده مى
اند، پزشك دانا را از او  خودبينى سرمست شده ۀانداخته. مردمانى كه از باد

 اند. نه درد مى مردمان را گرفتار نموده ۀاند. اينست كه خود و هم باز داشته
دشمن  را دوست اند، و شناسند. راست را كژ انگاشته درمان مىدانند، نه 

دهد،  اند...بگو اى مردگان، دست بخشش يزدانى آب زندگانى مى شمرده
بشتابيد و بنوشيد. هر كه امروز زنده شد، هرگز نميرد، و هر كه امروز مرد هرگز 

  ٣زندگى نيابد.
    
پيروز شما را از  در اين روزِ فرمايد، آنچه  بگو اى پسران خاك، يزدان پاك مى

آسايش رساند، همان راه راه من است. پاكى از  آاليش پاك نمايد و به
آاليش، پاكى از چيزهائى است كه زيان آرد، و از بزرگى مردمان بكاهد. و آن 
پسنديدن گفتار و كردار خود است، اگر چه نيك باشد. و آسايش هنگامى 

  ين نمايد...روى زم ۀه همدست دهد، كه هر كس خود را نيك خوا
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روشنى  نخستين گفتار دانا آنكه، اى پسران خاك، از تاريكى بيگانگى، به
خورشيد يگانگى روى نمائيد. اينست آن چيز كه مردمان جهان را بيشتر از 

چيزها بكار آيد. اى دوست، درخت گفتار را خوشتر از اين برگى نه، و  ۀهم
  گوهر نبوده و نخواهد بود.تر از اين  درياى آگاهى را دلكش

آن نازكى، از جهان و آنچه در اوست  اى پسران دانش، چشم سر را، پلك به
آز اگر بر چشم دل فرود آيد، چه خواهد نمود. بگو  ۀبهره نمايد، ديگر پرد بى

پوشاند، چنانكه ابر  اى مردمان، تاريكى آز و رشك، روشنائى جان را به
گوش هوش اين گفتار را بشنود، پر آزادى  روشنائى آفتاب را. اگر كسى به

  آسانى در آسمان دانائى پرواز نمايد. برآرد، و به
جوش آمد، و روشنائى  چون جهان را تاريكى فرا گرفت، درياى بخشش به

هاى  نامه در كه است روشنى همان اين و هويدا گشت، تا كردارها ديده شود.
  آن مژده داده شد... آسمانى به

تار را كردار بايد، چه كه گواه راستى گفتار، كردار است، و آن اى مردمان، گف
بى اين تشنگان را سيراب ننمايد، و كوران را درهاى بينائى نگشايد. داناى 

شود، و نرم آن  فرمايد، گفتار درشت بجاى شمشير ديده مى آسمانى مى
  دانائى رسند و برترى جويند. بجاى شير. كودكان جهان، از اين به

گويد، هر كه داراى من نباشد داراى هيچ نه، از هر چه هست  رد مىزبان خ
بگذريد و مرا بيابيد. منم آفتاب بينش و درياى دانش. پژمردگان را تازه نمايم، 
 و مردگان را زنده كنم. منم آن روشنائى كه راه ديده بنمايم، و منم شاهبازِ 

  .نياز، كه پربستگان را بگشايم، و پرواز بياموزم دست بى
جوشيده،  دانائى ۀچشم و بشتابيد، شده، باز آزادى راه فرمايد، مى يكتا دوست

چشم بيگانگان  به شد، بلند يگانگى ۀسراپرد دوستان، اى بگو بياشاميد. او از
گويم،  مى راستى به همه بار يك داريد، و برگ يك شاخسار. نبينيد. را يكديگر
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آفريننده بوده و  ۀبيفزايد، او پسنديداز نادانى بكاهد و بر دانائى  هر آنچه
يكتائى  ۀداد و راستى راه رويد، و در سراپرد ۀهست. بگو اى مردمان، در ساي

  درآئيد.
آينده است، ببينيد و آگاه شويد، شايد پس  ۀبگو اى داراى چشم، گذشته آين

درخت دانائى  ۀاز آگاهى دوست را بشناسيد و نرنجانيد. امروز بهترين ميو
  ت كه مردمان را بكار آيد و نگاهدارى نمايد.چيزى اس

راز من  ۀدروغ مياالئيد، و جان گنجين بگو زبان گواه راستى من است، او را به
 دست آز مسپاريد. اميد چنان است كه در اين بامداد، كه جهان است او را به

پى بريم، و  دوست خواست به است، روشن دانش خورشيد هاى روشنى از
  شناسائى بياشاميم.از درياى 

خود  ۀاى دوست، چون گوش كمياب است، چندى است كه خامه در كاشان
جائى رسيده كه خاموشى از گفتار پيشى گرفته، و  خاموش مانده. كار به

  تر آمده. پسنديده
شود، تا نورسيدگان بمانند، و  اندازه گفته مى بگو اى مردمان، سخن به
جهان بزرگى  د داد، تا كودكان جهان بهاندازه باي نورستگان برسند. شير به

درآيند، و در بارگاه يگانگى جاى گزينند. اى دوست، زمين پاك ديديم، تخم 
دانش كشتيم، ديگر تا پرتو آفتاب چه نمايد، بسوزاند يا بروياند. بگو، امروز 

جان برآمد...نيكوست كسى  ۀپيروزى داناى يكتا، آفتاب دانائى از پس پرد به
  ٤بيابد.كه بيايد و 
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هاى بخشش يزدانى  آغاز گفتار، ستايش پروردگار است. اى بندگان، چشمه
يارى دوست يكتا از خاك تيره پاك شويد و  در جوش است، از آن بنوشيد، تا به

  كوى دوست يگانه درآئيد، از جهان بگذريد، و آهنگ شهر جانان نمائيد. به
نادانى  آب به را او است، دست من ۀاى بندگان، آتش پرده سوز، برافروخت

پاكيزه در او بنگريد. و  ۀديد هاى بزرگى من است، به ها نشان ميفسريد. آسمان
  اين راستى گواهى دهيد. ها، گواه راستى منند، به ستاره

گوش. هر كه در اين روز فيروز،  ديده بوده، و شنيدن به اى بندگان، ديدن به
نيست. گوش نه گوشى است كه  آواز سروش را نشنيد، داراى گوش نبوده و

ديده از آن نگرانى. چشم نهان باز كن تا آتش يزدان بينى، و گوش هوش  به
  فرا دار، تا گفتار خوش جانان بشنوى.

ايد،  بيننده ۀديد داراى اگر پديدار. درمان داريد، دوست درد اى بندگان، اگر
د، و از نـادان بـگريـزيـد. روى يـار در بازار نـمـودار. آتـش دانائى بـرافـروزيـ ُگلِ 

  اينست گفتار پروردگار جهان.
ياد  ياد يزدان پژمرده. پس به روان مرده است، و دل بى اى بندگان، تن بى

 پرهيزيد. دشمن شما چيزهاى شماست كه به دوست بياميزيد، و از دشمن به
ايد. جان  آن آلوده ايد، و جان را به ايد، و نگاه داشته خواهش خود آن را يافته

براى ياد جانان است، آن را پاكيزه داريد. زبان براى گواهى يزدان است، آن 
  ياد گمراهان مياالئيد. را به

گويم، راستگو كسى است كه راه راست را ديده. و  راستى مى اى بندگان، به
آن راه يكى است، و خداوند آن را پسنديده، و آماده نموده. و اين راه در 

اين راه  تاب است در ميان ستارگان. هر كس به انند آفتاب جهانها، م ميان راه
  مانند. راه بوده. اينست سخن يكتا خداوند بى نرسيده، آگاه نه، و بى
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اى بندگان، روزگار بنگاه ديوان است. خود را از نزديكى او نگاه داريد. 
واب اند. خ ديوان، گمراهانند كه در خوابگاه فراموشى، با كردار تباه آرميده

  از زندگى. از بيدارى است، و مردن آنها دلكشتر آنها خوشتر
اى بندگان، نه هر تن داراى روان است و نه هر كالبد داراى جان. امروز، 

امروز  آغاز هر انجام نموده. جانان كوى آهنگ جان به كه است تنى داراى روان
  منمائيد.است، خود را كور مكنيد. دوست يكتا نزديك است، خود را دور 

آبى نزديك  هاى باغستان است، و از بى هاى شما مانند نهال اى بندگان، تن
آب آسمانى كه از ابر بخشش يزدانى روان است،  خشكى است. پس به به

تازه نمائيد. گفتار را كردار بايد. هر كه گفتار را پذيرفت، مرد كردار اوست، 
  وگر نه مردار به از اوست.

شيرين است كو كسى كه بيابد، كجاست گوشى اى بندگان، سخن دوست 
 كه بشنود. نيكوست كسى كه امروز با دوست پيوندد، و از هر چه جز اوست

  مينوى پاينده راه يابد. در رهش بگذرد و چشم پوشد، تا جهان تازه بيند، و به
هاى خود بگذريد، و آنچه  فرمايد، اى بندگان، از خواهش پروردگار جهان مى

راه نما را  هر راهنما نرويد، و گفتار آن را بخواهيد. راه بىام  من خواسته
اند. راهنما  نپذيريد. بسيارى از راهنمايان، گمراهانند، و راه راست را نيافته

كسى است كه از بند روزگار آزاد است، و هيچ چيز او را از گفتار راست باز 
  ندارد.

مگردانيد، و نزد بزرگان اى بندگان، راستى پيشه كنيد، و از بيچارگان رو بر 
  مرا ياد نمائيد و مترسيد.

گفتار پروردگار رفتار كنيد. اين است  اى بندگان، از كردار بد پاك باشيد، و به
  ٥سخن خداوند يكتا.



 

۲۷  

  
  آثار هائى از گفتار و نمونه

  حضرت عبدالبهاء
  حضرت عبدالبهاء ۀقسمتى از خطاب

  در پاريس
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر،  ۲۱

ه و مالل هستند. انسانى نيست كه از براى حال جميع بشر معرض غم و غّص 
او حزن و الم و مشّقت و زحمت و تعب و خسارت حاصل نشود. چون اين 

روحانيات  رجوع به شود، چاره نيست جز اينكه احزان از ماديات حاصل مى
ه بكنيم. وقتيكه از ماديات نهايت تنگدلى حاصل گردد، انسان توجّ 
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شود. انسان وقتى در نهايت مشّقت، نهايت  كند، زائل مى روحانيات مى  به
 شود. اگر به مى مسرور دارد، خاطر آيد خداى مهربان افتد، چون به يأس مى

خود را از كنز ملكوت غنى  احساسات روحانى آيد، ى افتد، بهت فقر مادّ شدّ 
عالم روح  به پرواز فكر به شود، بيند....وقتى كه در حبس عالم طبيعت دلتنگ

فكر حيات  شود. وقتى كه حيات جسمانى مختل باشد، به افتد، مسرور مى مى
  شود. ابديه افتد، ممنون مى

عالم ماديات است...در وقت بال و  رف بههشان صِ ا اين نفوسى كه توجّ امّ 
اين باشد كه حيات انسان  چه تسلّى خاطر دارند؟ نفسى كه معتقد به محن

ى است، چون ناتوان گردد و در بال و مصيبتى گرفتار محصور در حيات مادّ 
حى قدير  كه معتقد به كسى يابد؟ تسلّى چيز چه چه چيز اميد دارد؟ و به شود...به

ين است كه در مهربان نيست، چگونه روح و ريحان [شادى و نشاط] يابد؟ يق
  عذاب ابدى و نوميدى سرمدى است.

انجذابات قلبى.  و داريد، روحانى احساسات كه كنيد شكر را خدا شماها پس
اهلل. در  از محبت بينا داريد، و گوش شنوا. جانى زنده داريد، و دلى مملوّ  ۀديد

هر مصيبتى گرفتار شويد، تسلّى خاطر داريد. اگر زندگانى دنيوى مختل شود، 
 حيات آسمانى مستبشر هستيد. اگر در ظلمت طبيعت گرفتار شويد، به به

نورانيت ملكوت مسروريد. هر انسانى كه احساس روحانى دارد، تسلّى خاطر 
  دارد.

ل يكسال ممكن نبود. هر نفسى را من چهل سال در حبس بودم، با آنكه تحمّ 
ه هالك غّص كرد. از غم و  آوردند يكسال بيشتر زندگانى نمى آن حبس مى به
شد. لكن من الحمداهلل در اين چهل سال در نهايت سرور بودم. هر صبح  مى

رسيد. هر شب تاريك  من مى خواستم، مثل اينكه يك بشارتى جديد به بر مى
خدا نبود، احساسات  ه بهافزود...اگر توجّ  شد، نوِر سرور در قلب مى مى

  كردم؟ روحانى نبود، چهل سال در حبس چه مى
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شد، اعظم موهبت عالم انسانى، احساسات روحانى است، و  پس معلوم
خدا زياد شود،  هتان بهروز توجّ  خدا. اميدوارم روز به ه بهابدى انسان توجّ  حياِت 

و تسلّى خاطر بيشتر گردد...و قواى ملكوتى بيشتر ظاهر شود. اينست منتهٰى 
  ١خواهم. آمال و آرزوى ما، از خدا چنين مى

  عبدالبهاء حضرت ۀقسمتى از خطاب
  در پاريس

  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر،  ۲۷
كنند كه دين عبارت از تقليد آباء و اجداد است.  رؤساى اديان امروز گمان مى

دانند. و اين تقاليد چون  مى تقاليد نموده، آن را حّق  ث بهلهذا هر قومى تشبّ 
حقيقت نيست، لهذا مخالف با يكديگر است. و از اين سبب اختالف و 

كنند كه دين مخالف  بشر حاصل شده. زيرا همچنين گمان مى عداوت بين
عقل و  قى الزم نيست، و تطبيق بهعلم است، و عقائد دينيه را تفّكر و تعمّ 

علم جائز نه...و حال آنكه علم و عقل نور است، دين بايد مطابق علم و عقل 
  باشد. دين كه مطابق عقل كلّى نباشد جهل است...

عقل و  انسان علم است. و امتياز انسان از حيوان به اعظم موهبت الهى براى
عقل الهى و علم كند.  را تطبيق به شنود بايد آن علم است...انسان آنچه مى

  ٢است. اگر علم و عقل قبول كند، آن حّق 

  در پاريس حضرت عبدالبهاء ۀقسمتى از خطاب
  ميالدى ۱۹۱۱اكتوبر،  ۲۷

ى وحى شده. و يك شخص امّ  د قرآن است كه بهبرهان حضرت محمّ  ۀاز جمل
معجزه از معجزات قرآن اينست كه قرآن حكمت بالغه است...و از اين گذشته 
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آن  ۀنمايد كه مخالف قواعد فلكي مسائل تاريخيه و مسائل رياضيه بيان مى
  بود. زمان بود، بعد ثابت شد كه منطوق قرآن حّق 

حركت ارض  قرآن اين است كه تصريح به ۀمثًال يك مسأله از مسائل رياضي
نموده ولى در قواعد بطلميوس ارض ساكن است. رياضيون قديم آفتاب را 
حركت فلكيه قائل، ولى قرآن حركت شمس را محوريه بيان فرموده، و جميع 
اجسام فلكيه و ارضيه را متحرّك دانسته. لهذا چون رياضيون اخير نهايت 

ه نمودند، و آالت و ادوات اختراع كردند، و تحقيق و تدقيق در مسائل فلكي
كشف اسرار نمودند، ثابت و محّقق شد كه منطوق صريح قرآن صحيح 

  است، و جميع فالسفه و رياضيون سلف بر خطا رفته بودند.
نه با حال بايد انصاف داد كه هزاران حكما و فالسفه و رياضيون از امم متمدّ 

ى، از قبائل خطا نمايند و شخص امّ  س و تدريس در مسائل فلكيه،وجود تدرّ 
رياضى نشنيده بود، با وجود آنكه در صحرا در  العرب كه اسم فنّ  بادية ۀجاهل

فلكيه پى برد،  ۀحقيقت مسائل غامض وادى غير ذى زرع نشو و نما نموده، به
فرمود. پس هيچ شبهه نيست كه اين قضيه  و چنين مشاكل رياضيه را حلّ 

تر و  اين شافى گشته. برهانى از وحى حاصل تقوّ  هب و بوده هالعادّ  خارق
  ٣تر ممكن نيست. و اين قابل انكار نه. كافى

  در پاريس حضرت عبدالبهاء ۀقسمتى از خطاب
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر،  ۱۰

ى حقيقت است. يعنى بايد نفوس از تقاليدى كه از ل اساس بهاءاهلل تحرّ اوّ 
گردند. زيرا موسويان تقاليدى  سه و مقدّ آباء و اجداد موروث مانده، منزّ 

ها تقاليدى  دارند، زردشتيان تقاليدى دارند، مسيحيان تقاليدى دارند، بودائى
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است، و  كند كه تقاليد خودش حّق  دارند، هر ملّتى تقاليدى دارد. گمان مى
ظاهر شود؟ پس بايد موسوى ترك  شود حّق  تقاليد ديگران باطل...چگونه مى

ب بكند...تا اين قسم نشود، ممكن نيست تعّص  ب بكند، مسيحى تركتعّص 
  حقيقت ظاهر شود...

شود؟ نتيجه اينست كه جميع ملل عالم بايد آنچه  اين بحث چه مى ۀنتيج
ك باشند، و نه از هيچ ملّتى هيچ ملّتى متمسّ  اند بگذارند. نه به شنيده

شود كه جميع بشر  مى سبب حقيقت ىتحرّ  متنّفر...اختالف در تقاليد است.
  ٤شوند. اين يك اساس از اساس بهاءاهلل است. متّفق مى

  در پاريس حضرت عبدالبهاء ۀقسمتى از خطاب
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر،  ۲۵

 حقيقت موسٰى ترويج حضرت فرمودند. حقيقت به خدمت سهمقدّ  مظاهر جميع
حقيقت  به تبشير رسول حضرت مسيح تصريح حقيقت كرد...حضرت فرمود.

  تأسيس حقيقت فرمود...داد...حضرت بهاءاهلل 
خداوند با كّل در نهايت صلح است، ما چرا با يكديگر جنگ نمائيم؟ 

و رازق  مهربانست، ما چرا نامهربان باشيم؟ خداوند خالق كلّ  خداوند با كلّ 
  است، ما چرا از يكديگر جدا هستيم؟ و حافظ كلّ  ى كلّ و مربّ  كلّ 

 ث بهفراموش شده، و تشبّ سبب اينست كه اساس اديان الهى از ميان رفته و 
تقاليد موهومه گشته. و چون تقاليد مختلف است، سبب بغض و عداوت بين 

يكى است. و اگر  اساس اديان الهى نظر كنيم، كلّ  ا اگر بهبشر گرديده. امّ 
لَم وحدت عالم انسانى شويم. و عَ  متّحد و متّفق مى آن نمائيم، كلّ  رجوع به

ين است كه بعضى جاهلند بايد تعليم در جميع آفاق موج زند. نهايت ا
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نهايت  بلوغ رسند، مريضند بايد به نمائيم، اطفالند بايد تربيت شوند، تا به
  مهربانى معالجه گردند...

اختالف و نزاع اهل اديان سبب شده است كه احساسات ماديه غالب بر 
  قلوب بشر گشته و احساسات الهيه از ميان رفته...

اساس اديان  ه شويد، و بهيد تا از تقاليد اوهام منزّ پس اى اهل اديان، بيائ
ث نمائيد، تا متّفق و متّحد شويد، و پرستش حقيقت كنيد، و در الهى تشبّ 

  ٥توحيد راحت و آسايش نمائيد. ۀخيم نهايت الفت و يگانگى در ظلّ 

  در پاريس حضرت عبدالبهاء ۀقسمتى از خطاب
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر،  ۲٦

َخلَف خويش داد. هر َخلَفى تصديق َسلَف نمود. موسٰى  بههر پيغمبرى مژده 
د خبر از مسيح داد. مسيح تصديق موسٰى كرد. حضرت مسيح خبر از محمّ 

نمود. جميع با يكديگر متّحد  د تصديق مسيح و موسىٰ داد. حضرت محمّ 
سه هستيم. همين قسم كه ت آن نفوس مقدّ بودند. ما چرا اختالف كنيم؟ ما امّ 

يكديگر باشيم. زيرا بندگان يك  يكديگرند، ما نيز بايد محّب  انبيا محّب 
خدائيم. و الطاف الهى شامل عموم است. خدا با جميع صلح است. ما چرا 
با يكديگر جنگ كنيم؟ خدا با همه مهربانست. ما چرا با يكديگر ظلم كنيم؟ 

  ...ت است و الفت و يگانگىاساس اديان الهى محبّ 
دوستى و راستى پردازيم.  همديگر صلح نمائيم و به وقت آن آمده كه جميع با

ب وطنى نماند. با يكديگر ب جنسى نماند. تعّص ب مذهبى نماند. تعّص تعّص 
يك درگاهيم و مستفيض از انوار يك  ۀت كنيم. بنددر نهايت الفت محبّ 

جميع كتب آسمانى موقن شويم.  جميع انبياء بايد مؤمن باشيم و به آفتاب. به
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خدا كنيم. وحدت عالم انسانى  بات بيزار شويم و خدمت بهاز جميع تعّص 
ترويج نمائيم. فضائل عالم انسانى را آشكار كنيم. مانند حيوانات درنده 

س دانيم. اين چنين خون خونريزى راضى نگرديم. خون بشر را مقدّ  نباشيم. به
  س را از براى خاك نريزيم...مقدّ 

پسر  پدرانى بى شود. چه بسيار االٓن در طرابلس غرب چه مى كنيد مالحظه
قدر مادران مهربان در  گردند. چه پدر مى شوند. چه بسيار اطفال صغير بى مى

قدر زنان در مصيبت شوهران فغان و ناله  گريند. چه مصيبت فرزندان خود مى
شود. حيوانات درنده از  كنند. اين خون انسانى از براى خاك ريخته مى مى

 ۀالن نمايد. گرگ به خود قناعت مى محلّ  هر يك به كنند. نمى براى خاك جنگ
خود  ۀبيش نمايد. شير به خود اكتفا مى ۀمغار كند. پلنگ به خود قناعت مى

كه انسان  ديگرى نيفتد. ولى افسوس در حّق  ىتعدّ  فكر به يك هيچ كند. قناعت
ديگر است. و  ۀف آرد باز در فكر آشيانتصرّ  ها را به آشيانه ۀرحم اگر هم بى

حال آنكه خدا بشر را انسان خلق كرده، ولى از حيوانات درنده بدتر شده. 
درند. گرگ هرقدر درنده باشد در  حيوانات درنده ابناء جنس خويش را نمى

درد. ولكن يك انسان...صدهزار بشر را در  يك شب نهايت ده گوسفند مى
  آيد؟ چه قانون درست مى نمايد. حال انصاف دهيد اين به يك روز قتل مى

ا اگر خون صدهزار نفس انسانى را بكشد، او را قاتل گويند. امّ  اگر يك نفْس 
را بريزد، او را سرور دليران گويند. اگر نفسى ده درم از كسى بدزدد، او را 

ا اگر يك مملكت را غارت كند، او را فاتح نامند. اگر سارق مجرم گويند. امّ 
آتش توپ و  ن اگر مملكتى را بهيك خانه را آتش زند، او را مجرم شمرند. لك

  تفنگ بسوزاند، او را جهانگير گويند.
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عدالت الهى باشد،  اينها جميعًا...از عدم ايمان است. زيرا اگر انسان معتقد به
اى از خون راضى نگردد.  ريختن قطره شود خاطرى بيازارد. و به راضى نمى

  كوشد تا خاطرى را مسرور كند... بلكه شب و روز مى

ما چنانست كه وحدت عالم انسانى انتشار يابد. بغض و عداوت بين اميد 
بشر برافتد. صلح اكبر آشكار گردد. و جميع ملل با يكديگر الفت كنند و 

پرور  محفل صلح تشكيل نمايند و...اين مشروط و موكول بر اين است كه صلح
 عطف بهعالم انسانى تزايد يابد. افكار عمومى من در دنيا بسيار گردند. محّب 

 صلح شود. تا از كثرت محبّ 
ِ
صلح و صالح، ملل و دول مجبور بر اتّحاد  ين

  شوند.
ت سبب حيات ت نورانيت است، بغض و عداوت ظلمت است. محبّ محبّ 

است، عداوت سبب ممات. البتّه عقال حيات را بر ممات ترجيح دهند. 
ابرهاى  كه اين بكوشند دل و جان به و ح شمرند.اتّحاد را بر اختالف مرجّ 

 ۀظلمانى زائل شود. شمس حقيقت اشراق كند. عالم عالم ديگر شود. كر
 آغوش در دست غرب و شرق ارض جنّتى در نهايت طراوت و لطافت گردد.

ت حقيقى دست يكديگر دهند. تا محبّ  به دست شمال و جنوب كنند. يكديگر
است. خد ت بهخلق محبّ  ت بهالهى در عالم انسانى جلوه نمايد. زيرا محبّ 

  خدا. خلق خدمتى به مهربانى به
ت بين بشر شويد. تا سبب جان و دل بكوشيد تاسبب محبّ  دعا كنيد، به

ب عدالت شويد. تا سبب اتّحاد شرق و غرب گرديد. بلكه انشاءاهلل تعّص 
ب وطنى نماند. عالم آسايش ب سياسى، تعّص ب جنسى، تعّص مذهبى، تعّص 

قدر عزيزند. اين  دانيد چه داريد. مىو راحت يابد. جميع شماها اوالد 
شوند آنها هم مثل شما هستند.  بيچارگان كه االٓن اوالدشان شرحه شرحه مى
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خون آغشته بيند چه حالت  مالحظه كنيد اگر پدر و مادرى طفل عزيز خود را به
  كند... پيدا مى

يكديگر  ت كنيم، الفت كنيم، نه بهخدا ما را خلق كرده كه با يكديگر محبّ 
ت ترتيب دهيم. انجمن عدل تأسيس شمشير كشيم. بل محفل الفت و محبّ 
اهلل نظر  تمحبّ  ما داده كه يكديگر را به كنيم نه صف حرب بيارائيم. چشم به

يكديگر داشته باشيم، نه اينكه با يكديگر بغض و  كنيم. دل داده كه تعلّق به
  عداوت داشته باشيم...

فضائل عالم انسانى موّفق نمايد.  د و بهاز خدا بخواهيد كه شما را مؤيد كن
چراغى را كه ايزد برافروخت خاموش نكنيم. باران رحمت پروردگار را قطع 

آن شويم كه عالم انسانى را  ننمائيم. بركت آسمانى را مانع نشويم. موّفق به
تزيين دهيم. شرق و غرب را روشن كنيم. جميع امم را با هم ارتباط دهيم. 

راندازيم و سبب الفت قلوب شويم. اينست منتها آمال ما. بنيان جنگ را ب
  ٦آن موّفق گرديم. اينست رجاى ما. از خدا اميدواريم كه به

    
عنايت پناه ده. نادانان را بر اسرار حقيقت آگاه  خداوندا بندگان را در ظلّ 

هاى  كن. بيچارگان را ملجئى بخش، و آوارگان را سر و سامانى ده. دل
مسرور كن، و مرغان بال شكسته را پرواز ده. تشنگان را از شكسته را 

سلسبيل عنايت بنوشان، و فقيران را از گنج ملكوت مستغنى فرما. طفالن را 
درمان آسمانى درمان  بلوغ رسند. مريضان را به در مهد عنايت پرورش ده تا به

نوا نما. ت و عافيت يابند. خداوندا كوران را بينا كن وكران را شفرما تا صحّ 
مردگان را زنده كن و پژمردگان را تر و تازه فرما. نوميدان را اميدوار كن و 

  اى عطا فرما. توئى بخشنده، توئى دهنده، و توئى مهربان. محرومان را بهره
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اى پروردگار، هرچند ضعيفيم ولى تو قوى هستى، و هرچند فقيريم تو غنى 
فقر و ضعف مفرما. بلكه  به هستى، و هرچند ذليليم تو عزيز هستى. پس نظر

ت و قدرت توست ارزانى كن. توئى رحيم، آنچه مقتضاى غناى مطلق و قوّ 
  ٧توئى رحمن، توئى بخشنده، توئى مهربان.

  هاى حضرت عبدالبهاء هائى از نامه نمونه
  هواهلل

آستان يزدان  قلم مشكين نگاشتى خوانديم و به اى سرور هوشمندان، آنچه به
هاى  كه در دل چنان درخشيد، آسمانى خورشيد پرتو كه م،گشادي ستايش زبان

اميد دميد، و مژده رسيد، كه اى ياران ديرين، بجوشيد و  ۀياران سپيد
پيشينيان را برافراخت، و پرچم  ۀبخروشيد و بگوئيد و بشنويد كه يزدان سراپرد

 بسر دى و گذشت فارسيان را بلند نمود، و اختر ايرانيان را روشن كرد. خزان
نوايان  و بى تا اسيران سرور گردند دميد. مشكبار گلشن و رسيد، بهار باد آمد.

ويران ايوان كيوان گردد.  ۀسر و سامان سر و سامان جويد، و الن رهبر. هر بى
دودمان ديرين بهشت برين گردد، و آشيان مرغان اندوهگين گلگشت  كلبه و

 ۀآفرينش، كوشش نمود تا هماين بخشش خداوند  پاداش به بايد پس دلنشين.
يزدان در آيند، و بزرگوارى جهان آسمان رخ بگشايد.  ۀسراپرد ۀياران در ساي

  چرخ برين گردد، و جهان پستى پرتو جهان باال گيرد. ۀتا روى زمين آئين
ديرين را اندوهگين مخواه. شادمانى آسمانى بخش  ۀاى يزدان پاك، اين بند

و افسر  نما راستان سرور كن. گلشن نما و گل روشن ۀيزدانى بده. ستار و فرّ 
جانش را  جهان باال بر سر نه. رويش را بدرخشان و گوهرش را بيفشان.

پرور گردد و پرتو  مشكبار كن و دلش را گلزار نما. تا بوى خوى خوشش جان
  رويش افزون از ماه و اختر. توئى مهربان و توئى بخشنده و توانا.
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نموده بودى. پرسش نخست اين بود كه چرا آئين اى يار ديرين، پرسش چند 
پيغمبران ديگرگون گردد...زيرا بايد فرمايش يزدان بر يك روش باشد تا 

  بخشش آسمان رخ بگشايد، انتهى.
بدان كه جهان و آنچه در اوست هر دم دگرگون گردد، و در هر َنَفس تغيير و 

.تبديل جويد . كه در طبيعت واحده َثل هيكل انسان است َثل عالم امكان مَ مَ .
مزاجى ديگر انتقال  طبيعتى ديگر و از مزاجى به مداوم نه. بلكه از طبيعتى به

ع شود. لهذا پزشك دانا و حكيم نمايد و عوارض مختلف گردد و امراض متنوّ 
بينا مالحظه كنيد كه  ۀديد حاذق درمان را تغيير دهد و عالج را تبديل نمايد. به

ر است و در مهد و گهواره شيرخوار و چون نشو و انسان در رحم مادر خونخوا
نما نمايد بر خوان نعمت پروردگار نشيند و از هر گونه طعام تناول نمايد. زمان 

بلوغ را اقتضائى، و  طفوليت را حكمى، و دم شيرخوارى را رزقى، و سنّ 
ت و قدرتى، و ضعف و پيرى را فتور و رخاوتى. و در هر درجه جوانى را قوّ 

چنين موسم صيف را اقتضائى، و  ا اقتضائى، و دردش را درمانى. همانسان ر
فصل خزان را خصوصيتى، و موسم دى را برودتى، و وقت بهار را نسيم 

  معّطرى و شميم معنبرى.
تغيير احوال تغيير احكام حاصل  نمايد كه به حكمت كليه اقتضاى اين مى

ا هيكل انسان را در هر تبديل امراض، تغيير عالج شود. پزشك دان گردد. و به
مرضى دوائى و در هر دردى درمانى نمايد. و اين تغيير و تبديل عين حكمت 

ت و عافيت است. و چون عالج را تغيير دهد است. زيرا مقصد اصلى صحّ 
ل موافق بود، چرا نادان گويد اين دليل بر نادانى حكيم است. اگر داروى اوّ 

آغاز تجويز كرد. ولى رنجور دانا اذعان تغيير داد و اگر ناموافق بود چرا در 
  نمايد، و بر وجدان بيفزايد.
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عالم آب و گل  و اين را بدان كه آئين يزدانى بر دو قسم است: قسمى تعلّق به
جهان جان و دل. اساس آئين روحانى لم يتغير و لم  دارد و قسم ديگر تعلّق به

باد، بر يك منوال بوده و ل است. از آغاز ايجاد تا يوم ميعاد، و تا ابدااليتبدّ 
هست. و آن فضائل عالم انسانى است، و آئين حقيقى دائمى سرمدى 
يزدانى، و روش و فرمايش ابدى خداوند آفرينش است. و قسمى از آئين تعلّق 

 اى از سنّ  مقتضاى هر زمانى و هر موسمى و هر درجه جسم دارد. آن به به
  تبديل و تغيير يابد...

اساس آئين يزدان را تغيير و تبديلى نبوده و نيست. مثًال خصائل  ا اّس امّ 
حميده و فضائل پسنديده و روش پاكان و كردار بزرگواران و رفتار نيكوكاران، 

ا احكام از لوازم آئين يزدان است، و اين ابدًا تغيير ننموده و نخواهد نمود. امّ 
بصر  غيير نمايد. شما بهاقتضاى زمان در هر كورى و دورى ت جسمانى البتّه به

انصاف مالحظه نمائيد. در اين عهد و عصر كه جهان جهانى تازه گشته و 
اندازه يافته، آيا ممكن است كه احكام و  جسم امكان لطافت و مالحتى بى

تمامه مجرٰى گردد؟ الواهلل. و از اين گذشته، اگر در ظهور  آئين پيشينيان به
ردد، جهان تجديد نشود، و هيكل عالم در سه آئين تازه تأسيس نگمظاهر مقدّ 

  ٨قميص تازه جلوه ننمايد.
    

قرارى. ايام اين عالم درگذر  وقت بيدارى است و هنگام هوشيارى و دم بى
ر. تا وقت هست فرصت غنيمت است و فناى ابدى از براى نفوس غافله مقرّ 

 عبدالبهاء. بهلَم تقديس برافرازيد...اينست نصيحت دانيد شمعى برافروزيد عَ 
عالم باشيد. خادم صلح و صالح شويد و كافل فوز و  جان بكوشيد و محّب 

  ٩كنيد. انسانى عالم هيئت به خدمت فالح گرديد. خيرخواه عموم عالم باشيد و
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اى الهى بايد...نظر را پاك نمايند و نوع بشر را برگ و شكوفه و ثمر پس احبّ 
 نفسى رسانند اين فكر باشند كه خيرى به شجر ايجاد مشاهده كنند. هميشه به

دشمنى نبينند، و  نمايند. نفسى به اعانتى و تمودّ  و رعايتى و تمحبّ  و
االرض را دوست انگارند، و اغيار را يار  بدخواهى نشمرند. جميع من على
قيدى مقيد نباشند، بلكه از هر بندى آزاد  دانند، و بيگانه را آشنا شمرند، و به

 ب درگاه كبريا نفسى است كه جام وفا بخشد، و اعدا را درّ م مقرّ گردند. اليو
عطا مبذول دارد، حتّى ستمگر بيچاره را دستگير شود، و هر خصم لدود را 

  يار ودود...
اى ياران عزيز، جهان در جنگ و جدال است، و نوع انسان در نهايت 

ته. جميع خصومت و وبال. ظلمت جفا احاطه نموده، و نورانيت وفا پنهان گش
نمايند. بنيان  مى ستيز و جنگ يكديگر با و نموده، تيز چنگ ملل و اقوام عالم

سر و سامانست. در  بشر است كه زير و زبر است. هزاران خانمان است كه بى
خاك و خونست  هر سالى هزاران هزار نفوس در ميدان حرب و جدال آغشته به

  سعادت و حيات منكوس و سرنگون. ۀو خيم
انگيزى مباهات  فتنه خونريزى افتخار كنند و به سردارى نمايند و به سروران

تى آختم. و ديگرى گويد مملكتى نمايند. يكى گويد كه من شمشير بر رقاب امّ 
با خاك يكسان ساختم. و يكى گويد من بنياد دولتى برانداختم. اينست مدار 

موم، و فخر و مباهات بين نوع بشر. در جميع جهات دوستى و راستى مذ
  پرستى مقدوح... آشتى و حّق 

ت و ثروت و اين زندگانى عالم فانى در اندك زمانى منتهى گردد و اين عزّ 
  راحت و خوشى خاكدانى عنقريب زائل و فانى شود...
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يتيمان را پدر مهربان گرديد، و بيچارگان را ملجأ و پناه شويد. فقيران را كنز 
معين هر مظلومى باشيد، و مجير هر غنا گرديد، و مريضان را درمان و شفا. 
 هر نفسى از نوع بشر نمائيد، و به محروم. در فكر آن باشيد كه خدمت به

اعراض و انكار و استكبار و ظلم و عدوان اهميت ندهيد، و اعتنا نكنيد. 
  ظاهر و صورت. حقيقت مهربان باشيد، نه به بالعكس معامله نمائيد. و به

ين حصر نمايد كه رحمت پروردگار باشد، و هر نفسى...بايد فكر را در ا
موهبت آمرزگار. بهر نفسى برسد خيرى بنمايد و نفعى برساند، و سبب 

و  ت نور است در هر خانه بتابد،تحسين اخالق گردد و تعديل افكار...محّب 
اى الهى هّمتى بنمائيد عداوت ظلمت است در هر كاشانه النه نمايد. اى احبّ 

پنهان آشكار شود، و حقائق اشياء  ئل گردد، تا سرّ كه اين ظلمت بكلّى زا
  ١٠عيان گردد. مشهود و

    
اى قرار مجوئيد و دمى نياسائيد. مانند دريا پر جوش  آنى سكون نيابيد و دقيقه

خروش آئيد. صمت و سكون و قرار و  نهنگ بحر بقا به ۀمثاب گرديد و به
است نه طيور گلشن سكوت شأن اموات است نه احياء و از خصائص جماد 

مالء اعلٰى. عنقريب اين بساط حيات منطوى شود و اين لذائذ و نعماء منتهى 
گردد. از براى نفوس يأس حاصل شود و هر مقصد و آرزوئى باطل گردد. پس 

تى كرد و بنيانى بنياد نهاد كه تا جان در جسد است بايد حركتى نمود و همّ 
احقاب و ادهار سبب انهدام نشود، اركان نرساند و  قرون و اعصار فتور به

ابدى باشد، و سرمدى تا سلطنت جان و وجدان در دو جهان ثابت و برقرار 
  ١١گردد. اين است وصيت عبدالبهاء.

    
بخش گلزار و  اى بندگان...چراغ يزدان روشن است و پرتو مهر آسمان، روشنى

كه  پرجوش و خروش است ۀگلشن. بانك سروش است كه بلند است و مژد
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بخش هر ارجمند و مستمند. بخشش يار مهربانست كه نمودار است و  جان
ريزش ابر بهار است كه گوهربار است. درياى دانش و هوش است كه 

آسمان  ۀاش تا دامن گوهرفشان است و آتش جهان دل و جان است كه زبانه
  است.

ايران  يزدان را كه از كشور پس اى ياران يزدانى و دوستان جانى، ستايش پاك
پاك پارسيان چنين دار پربارى نمودار فرمود.  خاك از و نمود آشكار آفتابى چنين

انباز دراز كنيد كه اى پروردگاِر آمرزگاِر  درگاه خداوند بى دست نياز به
نيكوكار، ستايش و نيايش تو را سزاوار كه اين كشور خاموش را پر آتش 

خروش آوردى. نااميدان را نويد جوش و  هوش را به نمودى و اين افسردگان بى
نمودى... و بيچارگان را سر و سامان  راه گنج روان اميد دادى و مستمندان را به

  بخشيدى.
 هاى آسمانى نويد فرمودى آشكار كن و آنچه به اى پروردگار، آنچه در نامه

زبان پيغمبران گفتى نمودار فرما. نيروى يزدانيت بنما و بخشش آسمانيت 
ين كشور را بهشت برين ساز و اين خاور و باختر را پرتوبخش آشكار كن. ا

 اختران را چون ها نشان بى و نام بى اين و كن آسمانيان را پارسيان روى زمين. اين
  ١٢پشتيبان. توئى شنوا، توئى بينا، توئى توانا، توئى افشان. پرتو

    
كنم.  روز آخر است. من فردا عازم رفتن هستم و شماها را نصيحت مى

تتان را بلند كنيد و مقصدتان را عالى فرمائيد. اين عالم جسمانى حيات همّ 
شود. حيات و لذائذ اين عالم فانى است،  موّقت است البد منتهى مى

ممات،  ذلّت، حياتش منتهى به تش منتهى بهزحمت، عزّ  راحتش منتهى به
جلوه ندارد.  شود. هرچيزى كه بقا ندارد در نزد عاقل فنا مى بقايش منتهى به

 كند، به عالم باقى مى ه بهكند، توجّ  عالم فانى نمى ه بهزيرا انسان عاقل توجّ 
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 طلبد. در ظلمت طبيعت نمى كند، حيات ابدى مى حيات موّقت قناعت نمى
اين حيات فانيه نكنيد. يك  كند. لهذا قناعت به ماند، آرزوى ملكوت انوار مى

طلبيد كه ابدى و سرمدى است، يك تى حياتى طلبيد كه نهايت ندارد. عزّ 
  راحتى طلبيد كه آسمانى است، روحانيتى طلبيد كه ربّانى است...

اند،  گذشته پيش كه از اند، دانايانى مالحظه كنيد عقالئى كه از پيش گذشته
اند. آنها خود را از ظلمات عالم طبيعت نجات  انبيائى كه از پيش گذشته

حيات موّقتى  ه و نصيب گرفتند. اعتنائى بهدادند و از انوار عالم ملكوت بهر
طلبيدند. هرچند در زمين بودند لكن در  اين دنيا ننمودند. حيات ابدى مى

نمودند. هرچند ارواحشان اسير اين جسد بود لكن  ملكوت ابهى سير مى
ملكوت ابهى صعود  آنها به ۀسجستند. تا آنكه ارواح مقدّ  آزادى عالم بقا مى
  يافتند.نمود و حيات ابدى 

معدوم شدند. اثرى از آنها باقى  مالحظه كنيد كه جميع اعاظم دنيا كلّ 
االبد آثارشان باقى است. شمع جميع  سه الىنيست. ولكن آن نفوس مقدّ 

قدر در اين  تر گشت. چه ملوك خاموش شد ولكن شمع آنان روزبروز روشن
معدوم شدند، اثرى ها آمدند كه در نهايت اقتدار بودند. جميع آنها  عالم ملكه

از آنها نمانده است، مگر آنكه در بعضى كتب تاريخ اسمى از آنان مذكور. 
انوار ملكوت روشن شد نجم  ولكن مريم مجدليه يك زن دهاتى بود، چون به

درخشد. از اينجا قياس كنيد  ت ابديه مىاالبد از افق عزّ  ساطع گشت و الى
يابند. صيت  ت ابدى مىچه عزّ شوند  ملكوت ابهى داخل مى كه در كه نفوسى
  درخشند. االبد باقى است و از افق ملكوت مانند ستاره مى آنان الى

حيات آنها ابدى است، نام آنها ابدى است، ذكر آنها ابدى است، آثار آنها 
فضل الهى زنده  ابدى است. پس بكوشيد تا انوار ملكوت ابهى بيابيد، تا به

پايان  كنم كه خدا الطاف بى شما دعا مىشويد...اين است وصيت من. در حق 
  ١٣خود را بر شما نازل كند.



 

۲۸  

  
  اى از آثار عربى نمونه

  هللاحضرت بهاء
  اى از لوح سلطان گزيده

  ين شاهناصرالدّ  خطاب به
اهلل  التّقرب الى ما منعهم عن اردت الفساد بل تطهيرالعباد عن كلّ  تاهلل انّى ما
حمن و الرّ  ىت على نفحات ربّ التّناد كنت نائمًا على مضجعى مرّ  مالك يوم

ماء ما كان هذا من عندى بل االرض والسّ  النّوم و امرنى بالنداء بين ايقظتنى من
  ه.مدائن عزّ من عنده و يشهد بذلك سّكان جبروته و ملكوته و اهل 
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ه و رضائه قد زايا فى حبّ الرّ  الباليا فى سبيله و ال عن الاجزع من الحّق  فو نفسه
اهلل البالء غادية لهذه الدسكرة الخضراء و ذبالًة لمصباحه الّذى به  جعل

  ماء.اشرقت االرض والسّ 
ما عنده من ثروته او يغنيه غدًا عن مالك ناصيته لو ينظر احد  هل يبقى الحدٍ 

غام هل يقدر ان يميز رمم جماجم ضام و جاورواالرّ الرّ  لّذين ناموا تحتا فى
عاة و الرّ  من الوالة يعرف هل و الملوك المملوك ال فو مالك المالك عن براجم

الفرق اّال  الّذى كان بال حذاء و وطاء تاهلل قد رفع الّثروة والغنا من هل يميز اولى
العلماء والفضالء واالمراء اين دّقة انظارهم  اين و قضى بالحّق  الحّق  لمن قضى

المستورة و  و حّدة ابصارهم و رّقة افكارهم و سالمة اذكارهم و اين خزائنهم
الموضوعة هيهات قد  الموضونة و فرشهم المشهودة و سررهم زخارفهم
منشورًا قد نثل ما كنزوا و تشتّت ما  بورًا و جعلهم قضاءاهلل هباًء صارالكلّ 
الخاوية و  الخالية و سقوفهم د ما كتموا اصبحوا ال يرى اّال اماكنهمبدّ جمعوا و ت
المآل  النظر الى المال عن البصير ال يشغله البالية انّ  المنقعرة و قشيبهم جذوعهم

التّوجه الى الغّنى المتعال اين من حكم على ما  االموال عن والخبير ال تمسكه
 نيا و ما خلق فيها اين صاحبالدّ  الّشمس عليها و اسرف و استطرف فى طلعت

 وراء و اين من ظلم فىالزّ  الصفراء اين من حكم فى مراء والرايةالكتيبة السّ 
البحر عند بسط اكفهم و  الّذين ارتعد الكنوز من كرمهم و قبض الفيحاء و اين

الّذى  حمن اينالرّ  العصيان و مال ذرعه عن هممهم و اين من طال ذراعه فى
 الكمال و ذوات اتللّذات و يجتنى اثمارالّشهوات اين ربّ ا كان ان يجتبى

العالية و  المتطاولة و قصورهم المتمايلة و افنانهم الجمال اين اغصانهم
المعروشة و اين دّقة اديمها و رّقة نسيمها و خرير مائها و هزيز ارياحها  بساتينهم

المبتسمة  ثغورهمالمفترة و  و هدير ورقائها و حفيف اشجارها و اين سحورهم
فواهًا لهم قد هبطواالحضيض و جاورواالقضيض اليسمع اليوم منهم ذكر و 

يشهدون اينكرون و هم  القوم و هم الركز و اليعرف منهم امر و الرمز ايمارون
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يهيمون اما يرون يذهبون و اليرجعون الى متى يغيرون و  يعلمون لم ادر باى وادٍ 
  ينجذون يهبطون و يصعدون.

ن للّذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكراهلل طوبٰى لمن قال او يقول بلى يا الم يا
االمكان هيهات  االكوان و مليك ا كان الى مالكآن و حان و ينقطع عمّ  رّب 

 اهلل و كرمه هل حملت اليحصد اّال ما زرع و اليؤخذ اّال ما وضع اّال بفضل
العزيز  هكوت ربّ الصعود الى مل الجالل عن االرض بالّذى التمنعه سبحات

اهلل  العلل نسئل بنا الى مالكالعلل و يقرّ  العمل ما يزول به المتعال و هل لنا من
  ه اليه و انقطع عما سوئه.ن توجّ بان يعاملنا بفضله ال بعدله و يجعلنا ممّ 

 اهلل ماالرئت عين و السمعت اذن قد انكرنى يا ملك قد رايت فى سبيل
المة و اصّفر السّ  ب ضحضاحنّص المخارف قد  المعارف و ضاق على

 الباليا نزلت و كم منها سوف تنزل امشى مقبًال الى احة كم منالرّ  ضحضاح
 الحباب قد استهل مدمعى الى ان بلّ  العزيزالوهاب و عن ورائى تنساب

موليه و ما  ماح فى حّب الرّ  مضجعى و ليس حزنى لنفسى تاهلل رأسى يشتاق
مررت على شجر اّال وقد خاطبه فؤادى يا ليت قطعت السمى و صلب عليك 

النّاس فى سكرتهم يعمهون و اليعرفون  ى بل بما ارىجسدى فى سبيل ربّ 
رفعوا اهوائهم و وضعوا الههم كانّهم اتخذوا امراهلل هزوًا و لهوًا و لعبًا و 

االمر كما يظنّون  نون ليساالمان هم محّص  يحسبون انّهم محسنون و فى حصن
  غدًا يرون ما ينكرون.

االرض الّتى سميت بادرنه الى  فسوف يخرجوننا اولوالحكم والغناء من هذه
و اردئها هوًا و  نيا و اقبحها صورةً الدّ  ا يحكون انّها اخرب مدنمدينة عّكا و ممّ 

يعه و كانّها دار حكومةالصدى ال يسمع من ارجائها اّال صوت ترج انتنها ماًء
وا عنّا خاء و يصدّ الرّ  وا على وجوهنا ابوابارادوا ان يحبسواالغالم فيها و يسدّ 

غب السّ  نيا فيما غبر من ايامنا تاهلل لو ينهكنى اللّغب و يهلكنىالحيوة الدّ  عرض
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العراء الاجزع واصبر كما  ماء و مؤانسى وحوشخرةالّص الّص  و يجعل فراشى من
االمم و اشكراهلل  القدم و خالق اهلل مالك بحولالعزم  صبر اولوالحزم و اصحاب

السل السّ  الرّقاب من االحوال و نرجو من كرمه تعالى بهذاالحبس يعتق على كلّ 
الوجوه خالصة لوجهه العزيزالوهاب انّه مجيب لمن دعاه و  واالطناب و يجعل

قريب لمن ناجاه و نسئله بان يجعل هذاالبالءاالدهم درعا لهيكل امره و به 
يحفظه من سيوف شاحذة و قضب نافذة لم يزل بالبالء عال امره و سنا ذكره 

 القرون الخالية واالعصارالماضية فسوف يعلمون هذا من سنّته قد خلت فى
القوم ما اليفقهونه اليوم اذا عثر جوادهم و طوى مهادهم و كلّت اسيافهم و 

  زلّت اقدامهم.
فى هيماءالغفلة والغوى ايبقى عزّة  لم ادرالى متى يركبون مطيةالهوى و يهيمون

الى  العزّة فى الوسادة العليا و بلغ و ذلّة من ذل ام يبقى من اتّكا على من عزّ 
العزيز المنّان  ىمن عليها فان و يبقى وجه ربّ  حمن كلّ الرّ  ىالقصوى ال و ربّ  الغاية

عنه  ته يدالقضا و اى حصن منعدى و اى فود ما عرّ اى درع ما اصابها سهم الرّ 
النّاس  الموت اذا اتى و اى سرير ما كسر و اى سدير ما قفر لو علم رسول

 العزيز العّالم لنبذواالمالم و استرضوا عن همماوراءالختام من رحيق رحمة ربّ 
الّظنون  ا االن حجبونى بحجاب الّظالم الّذى نسجوه بايدىالغالم و امّ 

  واالوهام.
اهلل لمدينة بابًا رتاجًا يومئذ  الليلةالدلماء و يفتحسوف تشّق يدالبيضاء جيبًا لهذه 

الغايات  الالئمات من قبل ليظهر فى يدخلون فيهاالنّاس افواجا و يقولون ما قالته
الرّكاب و هل يرون لذهابهم من  البدايات ايريدون االقامة و رجلهم فى ما بدافى

االجداث و يسئلون  النّاس من المآب يومئذ يقوم االرباب اّال فى اياب الورّب 
اليوم الّذى فيه تمرالجبال و  التراث طوبى لمن التسومه االثقال فى ذلك عن

  وال فى محضراهلل المتعال انّه شديدالّنكال.يحضر الكل للسّ 



 
 ٣١٣ حضرت بهاءاهلل نمونه اى از آثار عربى: ۲۸ فصل

 

الضغينة والبغضاء لينظروااالشياء  العلماء من اهلل بان يقدس قلوب بعض نسئل
النّظر  نيا و رياستها عنتقلّبهم الدّ بعين ال يغلبهااالغضاء و يصعدهم الى مقام ال

الّذى فيه  الفراش عن اليوم المعاش و اسباب االفق االعلى و اليشغلهم الى
البالء فسوف يأتى  الجبال كالفراش و لو انّهم يفرحون بما ورد علينا من يجعل

  يوم فيه ينوحون و يبكون.
خاء ة والعالء والرّاحة والرّ ة والغناء والثّروالعزّ  عليه من هم فيما ى لو خيرتفو ربّ 

 دل ذرة من هذهالّشدة والبالء الخترت ما انافيه اليوم واالن ال ابّ  و ما انافيه من
اهلل ما لذلى بقائى و  االنشاء لوالالبالء فى سبيل الباليا بما خلق فى ملكوت

المنظر االكبر بانى  البصر والنّاظرين الى مانفعنى حيوتى و اليخفى على اهل
ثر ايامى كنت كعبد يكون جالسًا تحت سيف علّق بشعرة واحدة و لم فى اك

 ذلك نشكراهلل رّب  الحين او بعد حين و فى كلّ  يدرمتى ينزل عليه اينزل فى
  شيئى شهيد. االحوال انّه على كلّ  العالمين و نحمده فى كلّ 

 اهلل بان يبسط ظلّه ليسرعن اليه الموحدون و يأدين فيه المخلصون و يرزق نسئل
و يرضى و  العباد من روض عناية زهرًا و من افق الطافه زهرًا ويويده فيما يحّب 

 ا يرى منالّطرف ممّ  الحسنى ليغّض  يوفقه على ما يقربه الى مطلع اسمائه
االلطاف و يحفظهم من االعتساف و نسئله  عية بعينالرّ  الى االحجاف و ينظر
قطرة منه تنادى انّه  على خليج البحراالعظم الّذى كلّ  الكلّ  تعالى بان يجمع

الّدين و نسئله تعالى بان  العالمين و الحمداهلل مالك يوم مبشرالعالمين و محيى
ذوى  على تحكم كما العباد على لتحكم عدله الى ناظرًا يجعلك ناصرًا المره و

القيوم. قرابتك و تختارلهم ما تختاره لنفسك انّه لهوالمقتدرالمتعالى المهين



 

 



 

  ضميمه

  

  اصل آيات عربى كه در اين كتاب
  بكار رفته

  پيشگفتار
هم فبّشر عبادالّذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك الّذين هديهم اهلل و اولئك   .١

  ١٨-١٧سوره زمر، آيه هاى   اولواااللباب.
  ٧٣سوره نمل، آيه   واّن ربّك لذو فضل على النّاس ولكن اكثرهم اليشكرون.  .٣
يا ايهاالّذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا. ان تصيبوا قومًا بجهلة فتصبحوا على ما   .١٠

  ٦سوره حجرات، آيه   فعلتم نادمين.
  ٥٩ره فرقان، آيه سو  فسئل به خبيرًا.  .١١
  ٣٦سوره يونس، آيه   .شيئًا الّظن ال يغنى من الحّق  انّ   .١٢
 كم العزيز الحكيم.بعوا ما يأمركم به ربّ االوهام اتّ  بعوا ما عندكم منخافوااهلل و ال تتّ   .١٤

  حضرت بهاءاهلل  
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  حضرت بهاءاهلل  قل ضعوااالوهام تاهلل قد اشرق نيرااليقان.  .١۵
  ٩زمر، آيه  سوره  ما يتذّكر اولوااللباب.ذين اليعلمون انّ يعلمون والّ  ذينالّ  يستوى هل  .١٦

  ۱فصل 
ولو انفقت ما فى االرض جميعًا ماالّفت بين قلوبهم و لكن اهلل الّف بينهم انّه عزيز   .١٤

  ٦٢سوره انفال، آيه   حكيم.
   بحمد ربّك.اذا جاء نصراهلل والفتـح و رايت النّاس يدخلون فى دين اهلل افواجًا فسبح   .٣٨

  ٣-١سوره نصر، آيه هاى   
    ذلك يوم مجموع له النّاس و ذلك يوم مشهود و مانؤخره اّال الجل معدود.  .٤٠

  ١٠٤-١٠٣سوره هود، آيه هاى   
  حضرت بهاءاهلل  قل اذا جاء النصر كل يدعون االيمان و يدخلون فى امراهلل.  .٤٦

  ۲فصل 
  ٥٠سوره قمر، آيه   واحد. و ما امرنا االّ   .٢
  ١٣سوره شورى، آيه   ين ماوصى به نوحا.الدّ  شرع لكم من  .٣
حزب  كلّ  زبرًا بينهم امرهم قون. فتقّطعوافاتّ  كمربّ  و انا واحدةً  تكم امةً امّ  هذه و انّ   .٤

  ٥٤-٥٢هاى  سوره مؤمنون، آيه  بمالديهم فرحون.
 من قبلك...لكل اجل كتاب يمحوااهلل ما يشاء و يثبت و عنده ام و لقد ارسلنا رسالً   .٨

  ٣٩-٣٨هاى  سوره رعد، آيه  الكتب.
  ٢٩سوره رحمن، آيه   يوم هو فى شأن. كلّ   .١١
  ٢١سوره حجر، آيه   بقدر معلوم. له االّ عندنا خزاينه و ما ننزّ  وان شيئى االّ   .١٣
  ٢سوره انبياء، آيه   استمعوه و هم يلعبون. االّ  ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدٍث   .١٦
  ٤سوره انعام، آيه   هم اّال كانوا عنها معرضين.آيات ربّ  من و ما تأتيهم من آيةٍ   .١٧
  ٣٠سوره يس، آيه   يستهزؤن. العباد ما يأتيهم من رسول اّال كانوا به على يا حسرةً   .١٨



 ٣١٧ ضميمه 

 

  ١٢٠سوره هود، آيه   عليك من ابناءالرسل...موعظة و ذكرى للمؤمنين. نقّص  و كالً   .٢٢
  ١١١سوره يوسف، آيه   االلباب. لقد كان فى قصصهم عبرة الولى  .٢٤

  ۳فصل 
اهلل و اولئك هم  الذين هديهم بعون احسنه اولئكالقول فيتّ  ذين يستمعونر عبادالّ فبشّ   .٨

  ١٨-١٧هاى  سوره زمر، آيه  اواااللباب.
  ٢٥٦سوره بقره، آيه   ين.الدّ  اكراه فىال   .٩
  ٣٥سوره نحل، آيه   البالغ المبين؟سل االّ الرّ  فهل على  .١٠
انتم عابدون ما اعبد...لكم دينكم ولى  ااعبد ما تعبدون و ل اقل يا ايهاالكافرون ل  .١١

  ٦و ١هاى  سوره كافرون، آيه  دين.
  ٩٩يونس، آيه  سوره  ...االرض كلّهم جميعًا ك ال من فىولو شاء ربّ   .١٢
  ٢٢-٢١هاى  سوره غاشيه، آيه  ر. لست عليهم بمصيطر.ما انت مذكّ ر انّ فذكّ   .١٣
  ١٧٠سوره بقره، آيه   آبائنا. عليه ماالفينا بعنتّ  بل قالوا اهلل انزل ما بعوااتّ  لهم قيل اذا و  .١٦

 ا وجدتم.ممّ  ا على آثارهم مقتدون. قل اولوجئتكم باهدىو انّ  ةٍ ا وجدنا آبائنا على امّ انّ   .١٧
  ٢٤-٢٣هاى  سوره زخرف، آيه 

  ٣١سوره توبه، آيه   اهلل والمسيح... من دون خذوا احبارهم و رهبانهم اربابًااتّ   .١٩
  ٦٦سوره يونس، آيه   يخرصون. الّظن و ان هم االّ  ◌ّ بعون االان يتّ   .٢٢
  ٣٦يونس، آيه سوره   .شيئًا الحّق  ال يغنى من الّظنّ  انّ  ظنًا بع اكثرهم االّ و مايتّ   .٢٣
  حضرت بهاءاهلل  المحسنين. المساجد و يحسبون انّهم من سول و يدخلونيقتلون ابناءالرّ   .٢٤
  اهلل على علم و ختم على سمعه و قلبه... خذ الهه هويه و اضلّهافرايت من اتّ   .٢۵

  ٢٣سوره جاثيه، آيه   
  حضرت بهاءاهلل  العزيزالمحبوب. كماالوهام ان هذا مطلع آيات ربّ  قل ضعوا اصنام  .٢٧
  ٥٤سوره كهف، آيه   .االنسان اكثر شيئى جدالً  و كان  .٣١
  ٢٥سوره انعام، آيه   اذا جاؤك يجادلونك.  .٣٢
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  الفصاحه) حضرت محمد (نهج  الباطل. فى القيامة اكثرهم خوضًا اس خطايا يومالنّ  ان اعظم  .٣٣

العلى الحكيم اياكم ان ال اهلل  من جبروت االمر قدرالتبليغ بالبيان ال بدونه كذلك نزل  .٣٦
 الحسنة والموعظة البالغة ان كانت متّذكرة فلها واالّ  تـحاربوا مع نفس بل ذّكروها بالبيان

ر فيها نيا و ما قدّ س منير و ال تجادلواللدّ مقدّ  اقبلوا الى شطرالقدس مقرّ  فاعرضوا عنها ثمّ 
ر بجنودالوحى يسخّ  هاو انّ  بادالع قلوب ما اراد منها االّ  اهلل تركها الهلها و النّ  باحدٍ 

 القضاء من لدن مقضى عليم. راالمر من انامل البهاء على لوحوالبيان كذلك قدّ 
  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  .اياكم ان تجادلوا مع احدٍ   .٣٧

  ۴فصل 
    .ه احدًا. و ال يشرك بعبادة ربّ صالحًا ه فليعمل عمالً فمن كان يرجوالقاء ربّ   .٩

  ١١٠آيه سوره كهف،   
  ۵٨سوره اعراف، آيه   .نكدًا ذى خبث اليخرج االّ ه والّ والبلدالطيب يخرج نباته باذن ربّ   .١٠

  ٩سوره يونس، آيه   هم بايمانهم.الحات يهديهم ربّ الّذين آمنوا و عملواالّص  انّ   .١١
  ٢٨سوره غافر، آيه   اب.اهلل اليهدى من هو مسرف كذّ  انّ   .١٢
 لعلّهم يفقهون. الحّق  و كذلك علّمهم سبل يومئذٍ  خيرًا كذلك نبأالّذين ترٰى فيهم  .١٧

  حضرت باب  
  ٦٩سوره عنكبوت، آيه   هم سبلنا.ذين جاهدوافينا لنهدينّ والّ   .٣۵
  ٣٠سوره فصلّت، آيه   المالئكه. ل عليهماستقاموا تتنزّ  نااهلل ثمّ الّذين قالوا ربّ  انّ   .٣٦
  ١٣زمر، آيه  سوره  ابرين اجرهم بغير حساب.ى الّص ما يوفّ انّ   .٤٣
  ٤٠سوره نور، آيه   فماله من نور. اهلل له نورًا من لم يجعل  .٤٤
  ١٠سوره فاطر، آيه   .ة جميعًاالعزّ  ة فلللّهمن كان يريدالعزّ   .٤۵
 ظر الى غيراهلل.النّ  ذين صفت مرآت قلوبهم و طهرت انظارهم عنالّ  لن يعرفنا اليوم االّ   .۵٤

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  الغمام. م على ظللالعالّ  قد اتىقل ضعوااالوهام   .۵۵
  حضرت بهاءاهلل  .الحّق  الخلق عن اياك ان تمنعك شئونات  .۵٦



 ٣١٩ ضميمه 

 

  ٦ فصل
  ٣٧سوره يس، آيه   لها ذلك تقديرالعزيزالعليم. مس تجرى لمستقرّ والشّ   .١٤
 االرض تباهى به اهلل الملك العزيز العظيم. تاهلل ان اس الىطوبٰى لعالم...يدعوالنّ   .٣٩

  حضرت بهاءاهلل  حين. االشياء فى كلّ  ماء تفتخر بوجوده و يكبرن عليه كلوالسّ 
 بالمعلوم و ترك العلوم...طوبى لعالم فاز به فاز بكل ذى فازالعلم هو عرفانه والّ  لان اوّ   .٤٠

  حضرت بهاءاهلل  الموهوم.

  ۷فصل 
  حضرت بهاءاهلل  فطوبى لمن يعرف اطوارها. خلقناالنفوس اطوارًا  .٢٣

  ۸ فصل
    ف بينهم.اهلل الّ  ف بين قلوبهم و لكنّ ما الّ  االرض جميعًا لو انفقت ما فى  .١٣

  ٦٣سوره انفال، آيه   

  ۹فصل 
  حضرت بهاءاهلل  طوبى لمن اختار اخاه على نفسه.  .٩
  حضرت بهاءاهلل  االسباب.  اهلل مسبب االسباب متوكلين على تمّسكوا بحبل  .١٤

  ۱۰فصل 
  حضرت بهاءاهلل  اهلل... ارسخهم و اسبقهم فى حّب  الخلق عندالحّق  احّب   .۵
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  ۱۲فصل 
  ٥٣-٥٢هاى  سوره مؤمنون، آيه  .حزب بمالديهم فرحون كلّ  فتقّطعوا امرهم بينهم زبرًا  .١٤
ار يلبسون بما اليلبسون و كم من عباد يلبسون الحرير فى كل عمرهم و هم لباس النّ   .١۵

  حضرت باب  قى.لباس الهدٰى والتّ 
 ين باحجارافتخاركم بان تأكلوا و تشربوا و تجتمعواالزخارف فى خزائنكم اوالتزّ ايكون   .٢١

راب فرا و لؤلؤ بيض ثمين. ولو كان االفتخار بهذه االشياءالفانيه فينبغى للتّ الحمر و الّص 
  حضرت بهاءاهلل  ر قدير.ذلك من مقدّ  ه يبذل و ينفق عليكم كلّ بان يفتخر عليكم النّ 

  ۱۳فصل 
 حضرت باب  هو. ه الاله االّ الّذين وحداهلل و قالوا انّ  اهلل فى قلوب ةقوّ  قل انّ   .٣
راهلل قلوبكم و يثبت اقدامكم موات واالرض و ما بينهما ينوّ ور فى ملكوت السّ ه هوالنّ انّ   .٤

  حضرت باب  بنوره.
 .عظيمًا زوه و لتعّظموه تعظيمًادوه و لتعزّ سوه و لتوحّ موه و لتقدّ روااهلل و لتعظّ فلتكبّ    .۵

  حضرت باب  
موات واالرض و ما بينهما لن يدركه من شيئى و شهداهلل انّه الاله اّال هو له ملك السّ   .١٨

ده من شيئى فال يوجده لم يكن له من مثل و الشبه و المن كفو و اليعرفه و اليوحّ 
 ظيمًاع موه تعظيمًازوه و لتعظّ دوه و لتعزّ سوه و لتوحّ موه و لتقدّ روااهلل و لتعظّ العدل فلتكبّ 

  حضرت باب  اهلل توقنون. ذلك ما يدخلنكم فى الجنة ان انتم بآيات
شيئى و يسكنن فى  لو يعرف نفسه عباده على ما هو عليه لينقطعن به كل عن كلّ   .١٩

  حضرت بهاءاهلل  ا ستر منهم لذاالتفتوا بدونه.جواره...فلمّ 
قدسه...و يرجع كل ذلك الصفات عن ساحة  فى صفاته و انقطعت كل ه كان واحدًاانّ   .٢٠

  حضرت بهاءاهلل  فات الى انبيائه و رسله...االسماء والّص 



 ٣٢١ ضميمه 

 

  ۱۴فصل 
 ه.مسّ  كان لم يدعنا الى ضرّ ه مرّ ا كشفنا عنه ضرّ دعانا...فلمّ  رّ و اذامس االنسان الّض   .٧

  ١٢سوره يونس، آيه   
 وجوهكم االّ  اهلل و لن يشهد فى روائح منكم االّ  اصلحوا ذات بينكم بحيث لن يهّب  ثمّ   .١٩

الذلة والبأساء  هميمسّ  اذا و يفرحون امر كلّ  فى ذينهمالّ  من نتكونّ  و الفردوس نضرة
 لون علىما كان من الباليا و يكون هم يصبرون فى سبيل بارئهم و يتوكّ  راء فى كلّ والّض 

  حضرت بهاءاهلل  الى مرضاته هم متوجهون. اهلل ثمّ 
مااليتصرف فيه غيره و يكون معه فى كل االحوال تاهلل لكل نفس ينبغى ان يختار لنفسه   .٣٤

  حضرت بهاءاهلل  العارفين. انه لحب اهلل لو انتم من

  ۱۵فصل 
االرضين  اهل اهلل على احسن النغمات ليستجذب منها قل يا قوم فاقرئوا كلمات  .٦

الخلد  ةجنّ اهلل فى  فقد يبعثه...ل من جبروت البقاءلواحد يتلو ما نزّ  موات تاهلل الحّق والسّ 
 اهل سرادق يزورنه االعلى و الّذى يستضيئى من انوار وجهه اهل مالٔ  على جمال
 حمنبآيات الرّ  كفروا ذينهمالّ  اعين وجوهم على وقعت ما الّذين خباءالخفا اهل القدس و
  حضرت بهاءاهلل  عنده. من الجزاء احسن يذكرونه ذينالّ  عباده اهلل يجزى ...كذلك

  ٢٨سوره رعد، آيه   القلوب. تطمئنّ اال بذكراهلل   .٩
  حضرت بهاءاهلل  شئى. ر كلّ بذكرى يطهّ   .١٦
  ٢٧سوره مائده، آيه   قين.المتّ  اهلل من لما يتقبّ انّ   .١٨
  ١٥٢سوره بقره، آيه   فاذكرونى اذكركم.  .٢٣
  حضرت بهاءاهلل  اذكرنى فى ارضى الذكرك فى سمائى.  .٢٤
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  ۱٦فصل 
  اهلل يسجدون... آخر له بمن يظهره ذى الالى آخرالّ  ل لهاوّ  ذى الل الّ من اوّ  قل كلّ   .۵

اهلل فيها لمن قد  منها ثمرات ما قد خلق ها له ليظهرنّ جرة كلّ هم تلك الشّ واجعل اللّ 
جرة من تك ما اردت ان يكون على تلك الشّ نى انا و عزّ اراداهلل ان يظهر به ما اراد فانّ 

 
ٍ
لن يسجد له يوم ظهوره...و ان شهدت يا الهى على من  و ال ثمرٍ  و ال ورٍق  غصن

  لم يسجد له يوم ظهوره فاقطعه... او ثمرٍ  غصن او ورٍق 
من  مس لو يقابلنه الى ما النهاية مرايا كلهن ليستعكسنّ الشّ  ذكره كمثل مثله جلّ  فانّ 
فيطلع الشمس و يغرب والحجاب  هم و ان لم يقابلها من احدٍ مس فى حدّ الشّ  ىتجلّ 

  للمرايا.
هم و ايمانهم باهلل اهلل ربّ  رت عن نصحى ذلك الخلق و تدبيرى القبالهم الىى ماقّص وانّ 

 قد بلغوا يسر كينونتى حيث كلّ  االرض فاذًا ما على ن به يوم ظهوره كلّ بارئهم و ان يؤمنّ 
ى قدربيت فؤادى و انّ  يحزن االّ  محبوبهم...و طلعة الى وصلوا و وجودهم ذروة الى
  شيئى لذلك فكيف يحتجب احد... كلّ 

 جماله فوق كلّ  جالل و انّ  جالله فوق كلّ  بهاء و انّ  اهلل فوق كلّ  بهاء من يظهره و انّ 
 رحمة و رحمته فوق كلّ  نور و انّ  نوره فوق كلّ  عظمة و انّ  عظمته فوق كلّ  جمال و انّ 

رضائه  اسماء و انّ  كلّ  فوق اسمائه انّ  و ةعزّ  كلّ  فوق تهعزّ  انّ  و كمال كلّ  فوق كماله انّ 
 بطونه فوق كلّ  ظهور و انّ  ظهوره فوق كلّ  و انّ  علوّ  ه فوق كلّ علوّ  رضاء و انّ  فوق كلّ 

سلطنته  ة و انّ قوّ  ته فوق كلّ قوّ  و انّ  منّ  ه فوق كلّ منّ  عالء و انّ  عالئه فوق كلّ  بطون و انّ 
قدرته  شيئى و انّ  علمه نافذ فى كلّ  انّ  و ملك كلّ  ملكه فوق سلطنة و انّ  فوق كلّ 

 حضرت باب  شيئى. مستطيلة على كلّ 
الحجاب غيراهلل التدركون و  ل انتم من وراء ذلكاهلل حجاب اهلل االوّ  من يظهره قل انّ   .٦

من عنداهلل تدركون واهلل غيب ممتنع متعالى  ما يظهر الحجاب كلّ  من دون ذلك
  حضرت باب   محبوب.



 ٣٢٣ ضميمه 

 

  ۱۷فصل 
ك من االٓمنين. سوف ا ورد عليك و ال تخف انّ ا ننصرك بك و بقلمك. ال تـحزن عمّ انّ   .٤

ذى به احياءاهلل افئدة يبعث اهلل كنوزاالرض و هم رجال ينصرونك بك و باسمك الّ 
  حضرت بهاءاهلل  العارفين.

  حضرت بهاءاهلل  اّال ما علمنى اهلل بجوده. ى ال اعلم حرفًاقل اى و ربّ   .۵
يور عن با اذهب بكتابى الى مداين اهلل و ان يسئلك الطّ انت يا هدهدالسّ ك و انّ   .١٠

تى كانت تـحت مخاليب االنكار و منسراالشرار و ما ى تركتها حين الّ طيرالقدس قل انّ 
موات اه و جعله سراج جماله بين السّ ذى خلقه و سوّ اهلل الّ  كان عنده من ناصٍر االّ 

  واالرض...
جن حين ى خرجت عن مدينة السّ ى قل تاهلل انّ ائى و يسئل منّ من احبّ  و ان وجدت احدًا  

ين على صدره و يريدان يقطع على االرض و كان ركبة الشّ  ذى كان الحسين مطروحًاالّ 
نان...فى تلك الحالة تلقاءالرّأس و ينتظر بان يرفعه على السّ  نان واقفًارأسه و كان السّ 

تقطع عنه القلوب و عن ورائها  ماء بلحاٍظ ك و ينظر بطرفه الى السّ رايت شفتاه يتـحرّ 
  قلب اهلل المهيمن العزيز القيوم.

يف يقول يا قوم تاهلل مانطقت ه تـحت السّ بت رأسى الى شفتاه سمعت بانّ ى تقرّ و انّ   
 لن تشتبه س االصفٰى تاهللور فى صدرى المقدّ بينكم عن الهوٰى بل بما نطق منطق الطّ 

  فى االٓخرة و االولى. كان اعمّ  و جبروت القضاء ر فىقدّ  اعمّ  بشيئى آيات اهلل

ات من مالك االٓيات الّتى نزلت من جبروت الذّ  رك فاستنشقوا هذهالشّ ءو انتم يا مال  
وا عليه و رحمفا فات ان وجدتم منها رائحة القميص عن يوسف العزيز اذًااالسماء والّص 

  ...ال تقتلوه باسياف الغلّ 
تى ما ظهرت فعة واالجالل بآيات الّ والجالل و مخزن الرّ قد جئت عن منبع العظمة   

  وح برهانى بينكم و لكم و عليكم ان انتم تعقلون.حرف منها فى الملك و هذااللّ 
وح اهتزنى و الرّ  االلحان و لكنّ  عن كلّ  فى البيت و صامتًا و يا قوم تاهلل كنت ساكنًا  

  سون...الى تتفرّ و ظهرت آثاره فى وجهى ان انتم فى جم انطقنى بالحّق 
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موات و موجت البحار و اثمرت االشجار و كشفت اتقتلون الّذى بامره رفعت السّ   
االسياف او  االسرار و ظهر جمال المختار عن خلف االستار...ولو انتم تقتلوننى بكلّ 

موات واالرض و لن اخاف حين تضربون و انطق فى ملكوت السّ  هام فى كلّ السّ  بكلّ 
سل...و لم ادرانتم باى الرّ  ى ان انتم تشعرون تاهلل هذا مذهب كلّ من احد و هذا مذهب
  مذهب تذهبون.

ذى اخذه و كان فى تلك و اذا بلغت نغمات القدس الى ذلك المقام سكت لضعف الّ   
 قال االنس و بلحاظ شطرالقدس الى التفت ثمّ  عينتاه فتـح افاق افلمّ  ةمدّ  فى الحالة
 ثمّ  مرودبيد النّ  ًة اودعتنىمرّ  رزاياك جوامع و قضاياك بدايع على لك الحمد رّب  اى

بايدى  رأسى قطعت ةً مرّ  المشركين ...و سجن فى اودعتنى ةً مرّ  بيدالفرعون...و
ف بحيث كنت ارض الطّ  فى ًة ابتليتنىمرّ  ليب...والّص  الى ًة ارفعتنىمرّ  و الكافرين
نان و ارفعوه على السّ  بين عبادك و فريدا فى مملكتك الى ان قطعوا رأسى ثمّ  وحيدًا

قونى ًة علّ يار و حضروه على مقاعدالمشركين و مواضع المنكرين و مرّ الدّ  داروه فى كلّ 
والبغضاء الى ان قطعوا اركانى و  ضربونى بما عندهم من رصاص الغلّ  فى الهواء ثمّ 

ون على نفسى و تى اجتمعواالمغلّ مان الى هذه االيام الّ لوا جوارحى الى ان بلغ الزّ فّص 
حين بان يدخلوا فى قلوب العباد ضغنى و بغضى و يمكرون فى ذلك  يتدبرون فى كلّ 

  ما هم عليه لمقتدرون... بكلّ 
ما ورد على فى سبيل  فى تلك الحالة و على كلّ  تك يا محبوبى اشكرك حينئذٍ فو عزّ   

من بدايع بالياك و لكن يا الهى اقسمك باسمائك منك و  رضائك و اكون راضيًا
هم يا استقرّ  ك ثمّ المكنونة و جمالك الّظاهر المستور...بان تدخل فى قلوب عبادك حبّ 

مهم عن شجرة فردانيتك و التـحرّ  استظلهم فى ظلّ  الهى على بساط رحمانيتك ثمّ 
ك انت نّ عن رضوان جمالك و تفوح عن شطر افضالك و ا تى تهّب الّ  نسمات قدسك

  حضرت بهاءاهلل  ك انت المهيمن القيوم.المقتدر على ما تشاء و انّ 
ا ورد على جمالى من طغاة خلقى و عصاة بريتى تاهلل ال يمنعنى البال عن ال تـحزنى عمّ   .١١

 سرورى و ال القضا عن بهجتى و جذبى و اشتياقى و كلّما ازداد بالئى ازداد شوقى.
  حضرت بهاءاهلل   



 ٣٢٥ ضميمه 

 

ه اليمنعه ماء انّ ا اراداهلل...قل ال و فاطرالسّ البالء يمنع البهاء عمّ  المشركون بانّ  قد ظنّ   .١٢
  حضرت بهاءاهلل  ه العزيزالحميد. شيئى عن ذكر ربّ 

  ۱۸فصل 
  حضرت بهاءاهلل  اهلل فى انفسكم. بعوا سننبان تتّ  لم يكن الفخر لكم االّ   .٧
 لظهور تجلياته. اذًا ه و جعلها عرشًاقلوب عباد ما اراداهلل من االرض و ما عليها االّ   .٨

  حضرت بهاءاهلل  سوها عن دونها ليرتسم عليها ما خلقت لها.قدّ 
اس ما التـحملوه على انفسكم و لن ترضواالحد ما الترضونه لكم و النّ  ال تـحملوا على  .٩

  حضرت بهاءاهلل  صح.هذا خيرالنّ 
حاب و اليلتفتون اليه السّ ون عنه كمرّ هب يمرّ من الذّ  البهاء هم عباد لو يردون واديًا اهل  .١٠

د اليهن ابصارهم راز الترتّ الطّ  يردن عليهم ذوات الجمال باحسن لو و...ىهم منّ اال انّ  ابدًا
  حضرت بهاءاهلل  قوٰى.التّ  بالهوٰى. اولئك خلقوا من

  ١٤٨سوره بقره، آيه   فاستبقوا الخيرات.  .٢٦
يوم من قبل ان تـحاسب الن الموت يأتيك بغتة و  الوجود حاسب نفسك فى كلّ  يا ابن  .٣٤

  حضرت بهاءاهلل  الحساب فى نفسك. تقوم على
 احسنا ذين صبرواجورالّ  ه ليوفىى و انّ اهلل ربّ  الى نفس تنصرم كلّ  حيوة تفنى و قل تلك  .٣۵

ذين الّ  شيئى كيف يشاء بامره و انّ  ك يجرى مقادير كلّ اهلل ربّ  ذى كانوا يصنعون و انّ الّ 
  حضرت باب  الفائزون. ك اولئك هميعملون فى مرضات ربّ 

  ۱۹فصل 
    الح يرفعه.اليه يصعدالكلم الطيب والعمل الّص  ة فللّه جميعًامن كان يريدالعزّ   .١

  ١٠سوره فاطر، آيه   

  حضرت بهاءاهلل  البهاء. ه من اهلطوبى لمن اختار اخاه على نفسه. انّ   .١٦
ذبهم ر و ينسون انفسهم اولئك يكّ اس بالبّ يأمرون النّ  ذينمن الّ  اياكم يا قوم التكوننّ   .١٧

ر قول هؤالء فى بين. و ان يؤثّ ملئكة المقرّ  حقايق االشياء ثمّ  ما يخرج من افواههم ثمّ كلّ 
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ر فى الكلمات من لدن مقتدر حكيم و مثلهم عنداهلل هذا لم يكن منهم بل بما قدّ  احدٍ 
  المحترقين. ى نفسه و يكون منالعباد و هو يحترق ف راج يستضى منهكمثل السّ 

من المفسدين  العباد و تكوننّ  االمر بين قل يا قوم الترتكبوا ما يضيع به حرمتكم و حرمة  
اس النّ  على و ال تقربوا ما ينكره عقولكم ان اجتنبوااالثم...ان اعدلوا على انفسكم ثمّ 

اس النّ  التخانوا فى اموالليظهر آثارالعدل من افعالكم بين عبادناالمخلصين اياكم ان 
  حضرت بهاءاهلل  اهلل من فضله... اتاكم اكونوا امناء بينهم و التـحرمواالفقراء عمّ 

المخلصين و ان وجدتم من  عباداهلل القربى ثمّ  على ذوى على انفسكم ثمّ  ان ارحموا  .١٨
ذلك احد  ر عليه فى مدااليام و اليعلم كيفيمّ  سلطان العزّ  التستكبروا عليه النّ  ذليلٍ 

  كم العزيزالحكيم.من كان مشيته مشية ربّ  االّ 
اقعدوا معه و استفسروا منه  وا عنه ثمّ التفرّ  ان يا مٔال االغنياء ان رأيتم من فقير ذى متربةٍ   

ا رشح عليه من رشحات ابحرالقضاء تاهلل فى تلك الحالة يشهدنّكم اهل مٔال االعلى عمّ 
 لكم و يذكرنّكم و يمجّ  و يصلين عليكم و يستغفرنّ 

ٍ
 فصيح. طاهرٍ  سٍ مقدّ  دنّكم بالسن

  حضرت بهاءاهلل  
 لعالم لن يفتخر على دونه بعلمه و يا حبّ  فيا طوبىٰ   .١٩

ٍ
و  لن يستهزء بمن عصىٰ  ذالمحسن

  اترين.ه هو خيرالسّ يستر ما شهد منه ليستراهلل عليه جريراته و انّ 
اصفحوا ليصفح  اهلل بفضله ثمّ  فى البالد ليغفركم ارًافى االرض و غفّ  ارًاكونوا يا قوم ستّ   

 المؤمنين و كنتم مستطيعًا اهلل عنكم و يلبسكم بردالجميل. و ان استجاركم احد من
  رحمته... اهلل فى ظلّ  ا اراد ليجركمفآجروه و التـحرموه عمّ 

به يزين انفسكم و يرفع اسمائكم و يعلو  دق الخالص النّ قل يا قوم عليكم بالّص   
 الحّق  على كان لكم اجر فى االٓخرة و االرض مالٔ  بين مراتبكم يزداد و داركممق

  عظيم.
موات واالرضين و بها بين السّ  خلق اعمّ  بشيئى لهايبدّ  حالوتها و ة العبوديةلذّ  وجد من  

 س انفسكم و تعلوا آثاركم بين العالمين. ثمّ ر صدوركم و تقدّ تستضيئى وجوهكم و تطهّ 
  حضرت بهاءاهلل  اكرمكم عنداهلل اخضعكم و اتقاكم... اعلموا بانّ 



 ٣٢٧ ضميمه 

 

اس امش بين النّ  ثمّ ...لسانك بتبليغ امرى قلبك بذكرى ثمّ  ى ثمّ ك زين نفسك بحبّ و انّ   .٢٠
 ارالنّ  هذه بوقاراهلل و سكينته ليظهر منك آثاره بين العالمين ان اشتعل فى نفسك من

ذينهم آمنوا باهلل و افئدة الّ  فى االمر حرارة منك ليحدث الجنان قطب فى اوقدهااهلل تىالّ 
اخضع  دق الخالص ثمّ على الّص  م االّ كانوا من المؤمنين. ان امش على اثرى و ال تكلّ 

اعمل به لتكون  حدين. كذلك يعظك لسان االمر ان استمع بما امرت ثمّ لعباداهلل الموّ 
  من الفائزين.

 اولئك لن يصدق عليهم حكم االيقان و لكنّ  ذين لن يظهر منهم اثاراهلل فى اوامرهالّ  انّ   
سوا قلوبكم عن اخسرين... قدّ  اس اكثرهم احتـجبوا عن امراهلل و كانوا من قوم سوٍءالنّ 

قا و ما يمنعكم عن اللّ  اركانكم عن كلّ  السنكم عن ذكر ما سويه ثمّ  نيا ثمّ الدّ  حّب 
قين قل يا قوم انتم ان كونوا من المتّ قوااهلل يا قوم و الهوٰى اتّ  بكم الى ما يأمركم بهيقرّ 

القدس  جائهم على ظلل مافلّ  ناربّ  قالوااهلل ذينهمالّ  بين تقولوا ما التفعلوا فماالفرق بينكم و
  حضرت بهاءاهلل  المنكرين. كفروا به و كانوا من اذًا

  ۲۲فصل 
  حضرت باب  الباقيه. االخرة والنشأة العباد ليوقنون بعوالم النوم فى اهلل قد خلق و انّ   .٣
  ٧٢سوره بنى اسرائيل، آيه   .سبيالً  و من كان فى هذه اعمى فهو فى االخرة اعمى و اضلّ   .٤
  ١١٥سوره بقره، آيه   اهلل بما تعلمون بصير. ما تقدموا النفسكم من خير تجدوه عنداهلل. ان  .٩
  ٧كهف، آيه سوره   .لها لنبلوهم ايهم احسن عمالً  ا جعلنا ما على االرض زينةً انّ   .١١
  حضرت محّمد  اهلل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعلمون.نيا حلوة خضرة و انّ الدّ  انّ   .١٢
  ٣٦سوره انبياء، آيه   والينا ترجعون. ر والخير فتنةً و نبلوكم بالشّ   .١٦
  ٧سوره هود، آيه   .ليبلوكم ايكم احسن عمالً   .١٧
  ٢٨سوره انفال، آيه   عظيم. اجر عنده اهلل انّ  و فتنة اوالدكم و اموالكم ماانّ  اعلموا و  .١٨

  ٢٠سوره فرقان، آيه   .و جعلنا بعضكم لبعض فتنةً   .١٩
 .فيما تركت كالّ  ى اعمل صالحًاارجعون لعلّ  ى اذا جاء احدهم الموت قال رّب حتّ   .٢٧

  ١٠٠-٩٩هاى  سوره مؤمنون، آيه  
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نا و نكون من بآيات ربّ ب ار فقالوا يا ليتنا نرد و ال نكذّ و لو ترى اذ وقفوا على النّ   .٢٨
  ٢٧سوره انعام، آيه   المؤمنون.

رنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع نا اخّ ذين ظلموا ربّ يوم يأتيهم العذاب فيقول الّ   .٢٩
  ٤٤سوره ابراهيم، آيه   سل.الرّ 

    ذين يتقون افالتعقلون.اراالخرة خير للّ لعب و لهو و للدّ  نيا االّ و ماالحيوة الدّ   .٣١
  ٣٢ام، آيه سوره انع  

  ٩٦سوره نحل، آيه   ما عندكم ينفد و ما عنداهلل باق.  .٣٢
ها يأمركم بالبغى والفحشاء نيا و زخرفها اياكم ان التقربوا بها النّ صوا انفسكم عن الدّ خلّ   .٣٨

 و موجدكم نيا هى غفلتكم عنالدّ  اعلموا بانّ  مستقيم ثمّ  و يمنعكم عن صراط عزّ 
 عن اليوم يمنعكم ماو كلّ  الجميل العزيز اهلل الى بكميقرّ  ما واالخرة سويه بما اشتغالكم

  المفلحين. من لتكوننّ  منها اجتنبوا ان نياالدّ  لهى هاانّ  اهلل حّب 
ين نفسه بحلل االرض و زينتها و ما ذى لن يمنعه شيئى عن اهلل ال بأس عليه لو يزّ الّ  انّ   

  حضرت بهاءاهلل  دين.الموحّ  لعباده واالرض مواتالسّ  فى ما كلّ  خلق اهلل النّ  خلق فيها
طربها.  تعبها زاد و نعمتها نقمتها سبق و راحتها محنتها قدم رةمغبّ  رةمكدّ  نياالدّ  انّ   .٣٩

اوست محبوب غافلين و مبغوض عارفين. راحت و وفا در او چون كيميا و بالى او 
ان يراه و يعاشر مع من ال يريد لقائه  احصا. يرى فيها االنسان ما اليحّب  خارج از حدّ 

على عروشها و لو كان لها قدر ما اعرض عنها موجدها و  لو كان لها مقام لترانى مستويًا
و ثروتها فقر و  ها ذلّ رك زخرفها عزّ سلطانها دعها الهلها اياك ان يحزنك حزنها او يسّ 

 اين و العاليه قصورهم و اعنهالفر اين شوكة و بقائها فناء اين شوكة پرويز و ذهبه االبريز
للعنكبوت  جنودهم المصفوفه لو تنظر اليوم فى قصر كسرى لتراه محالً  و الجبابره ثروة

نعزيك و نسليك و  هى ال تـحزن بما ورد عليك اذًادى ان اعتبروا يا اولى النّ والّص 
 انها و اهلها االّ  ا ما اردنا من الدنياك هواالمر المختار انّ ربّ  بر واالصطبار انّ نوصيك بالّص 

ظهورات قدرتى و مظهر اسمائى  مطلع و اوليائى منظر و...قدمى موطئى هى هى حيث من
  حضرت بهاءاهلل  ك هوالمبين العليم.ربّ  العليا انّ  الحسنى و صفاتى

قل يا قوم تاهلل يفنى ما عندكم و يمحواالقضاء آثاركم ان ادخلوا ملكوت البقا كذلك   .٤٠
  حضرت بهاءاهلل  االعلى االبهى. كم العلىيعظلكم ربّ 



 ٣٢٩ ضميمه 

 

ميع العليم و ان ضوان ملئكة االمر لموقوفون على اسمى الحافظ السّ على باب هذاالرّ   .۵٠
خول فى موات واالرض يمنعنه عن الدّ ا ظهر بين السّ نيا و عمّ يجدن من احد روائح الدّ 

  حضرت بهاءاهلل  ان القديم.ك المنّ ضوان و عن الوقوف بين يدى ربّ هذاالرّ 
ان  موات واالرض لن يقدرنّ السّ  ا فىقة بشيئى عمّ ذين كانت قلوبهم متعلّ الّ  اعلموا بانّ   .۵١

  حضرت بهاءاهلل  س هذاالمقام عن دونه و جعله موطن االبرار.اهلل قدّ  ملكوتى النّ  يدخلنّ 

  ۲۳فصل 
  حضرت باب  قر عدله.ار ايام السّ ة رضاه والنّ والجنّ   .٣
  ١١٥سوره مؤمنون، آيه   .ما خلقناكم عبثًاافحسبتم انّ   .٧
نيا تضحك على مريديها و تقول باعلى النداء مخاطبا اياهم هل راى احد مثلكم الدّ  انّ   .٢٠

 لين.راب خائبين خاسرين كما رجعنا االوّ او وفاء سوف نرجعكم الى التّ  ى خيرًامنّ 
  حضرت بهاءاهلل  

  ۲۴فصل 
 نفسه عالم مااليحصيه احد االّ  و ان هلل عالم بعد عالم و خلق بعد خلق و قدر فى كلّ   .٣٠

  حضرت بهاءاهلل  المحصى العليم.
ك به يظهر ما هوالمستور عن االبصار و ما الموت الموت باب من ابواب رحمة ربّ  انّ   .٣١

 شاط.وح من مقامه االدنى الى المقام االعلى و به يبسط بساط النّ صعود الرّ  االّ 
  حضرت بهاءاهلل  

رجاء لهذا  انفسهم العباد يهلكونا لفى كنوزالقدرة...لئّ  محزونًا رهذاالسّ  كان يزل لم  .٣٢
 ذين يمشون فى ظلمات الصيلم المظلم.المقام االعظم فى ممالك القدم و لن يصله الّ 

  حضرت بهاءاهلل  
 تى اودعهااهلل فيها.آية اهلل الّ  بعد از كشف حجبات عن وجهها لن يبقى منها االّ   .٣٣

  حضرت بهاءاهلل  
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ا قليل تندمون و عمّ  و انتم الى اهلل لذائذها و ستر جعنّ  و يقضى عنكم فانيه حيوة تلك  .٣٤
ا كنتم ا قليل تستنبهون و لسوف انتم بين يدى اهلل تـحضرون و ستسئلون عمّ انتم عمّ 
  حضرت باب  تعملون.

والحساب  شر اليه والبعث اليهماالنّ ماالعرض عليه انّ جع اليه انّ ماالرّ ما البدء من اهلل انّ انّ   .٣۵
  حضرت باب  بيده.

البسى من حررالبقاء كيف تشاء  ية الفردوس ان اخرجى من غرف القدس ثمّ قل للحورّ   .٣٦
ا ارتفع عن عمّ  اسمعى نغمات االبدع االحلىٰ  ناء باسمى االبهٰى ثمّ من سندس السّ 

قاب بطرازالحوراء و التـحرمى اطلعى عن افق النّ  ك العلى االعلٰى ثمّ جهة عرش ربّ 
غمات بين االرضين ى على احسن النّ غنّ  باد من انوار وجهك البيضاء...ثمّ الع

ا ا كنّ رنا لك االمر و انّ فات و كذلك قدّ موات فى ذكر اسم مليك االسماء والّص والسّ 
  قادرين.

حين من حلل  زدى عليه فى كلّ  اياك ان ال تخلعى عن هيكلك االطهر قميص االنور ثمّ   
ك على فضل ربّ  ما سواه و يتمّ  ظهر منك طرازاهلل فى كلّ البقاء فى جبروت االنشاء لي

ا خلقناك ك ان افدى نفسك فى سبيله النّ ربّ  رائحة حّب  العالمين و ان وجدت من احدٍ 
  بين.البقاء و عند معشرالمقرّ له و لذا اخذنا عنك العهد فى ذرّ 

صحى بين  نونات من اهل االشارات دعيهم بانفسهم...ثمّ و التجزعى عن رمى الظّ   
ى لحورية خلقنى البهاء فى قصر اسمه االبهى و زين انّ  ماء تاهلل الحّق االرض و السّ 

ى لقد كنت محفوظة خلف حجبات العصمة االعلى و انّ ء نفسى بطرازاالسماء فى المال
 حمن شهدت بانّ عن انظرالبرية اذا سمعت ابدع االلحان عن شطر ايمن الرّ  و مستورةً 

ه لهوالحاكم فيما للقائها...قل انّ  الستماعها و طلبًا فسها شوقًاكت فى نالجنان تـحرّ 
  يشاء...

هم فس والهوٰى و رجعوا الى مقرّ الذينهم كفروا باهلل و سلطانه اولئك غلبت عليهم النّ  انّ   
  حضرت بهاءاهلل  المنكرين.ار فبئس مقرّ فى النّ 



 ٣٣١ ضميمه 

 

  ۲۵فصل 
  ٧٣سوره نمل، آيه   اليشكرون.اس ولكن اكثرهم ك لذو فضل على النّ ربّ  و انّ   .١
ر لك فى ماقدّ  تك وصلى فادخل فيها و التصبر هذاى و جنّ يا ابن الوجود رضوانك حبّ   .٣

  حضرت بهاءاهلل  ملكوتنااالعلى و جبروتنااالسنى.
  ١٥سوره بنى اسرائيل، آيه   .ى نبعث رسوالً بين حتّ ا معذّ و ما كنّ   .٤
  ٥٤سوره انفال، آيه   ى يغيروا ما بانفسهم.انعمها على قول حتّ  نعمةً  اهلل لم يك مغيرًا ان  .٧

  ٤٤سوره يونس، آيه   اس انفسهم يظلمون.النّ  و لكنّ  اس شيئًااهلل ال يظلم النّ  انّ   .٨
ذين من قبلهم...و جائتهم رسلهم اولم يسيروا فى االرض فينظروا كيف كان عاقبة الّ   .١١

ذين كان عاقبة الّ  نوا انفسهم يظلمون ثمّ بالبينات فما كان اهلل ليظلمهم ولكن كا
  ١٠-٩ هاى آيه روم، سوره  يستهزؤن. بها كانوا و اهلل بايات بواكذّ  ان وىٰ اساؤاالسّ 

  ٨٢سوره نحل، آيه   ما عليك البالغ المبين.وا فانّ فان تولّ   .١٢
و اقبلت الى  ا نحّب يا ابن العماء ادعوك الى البقاء و انت تبتغى الفناء بم اعرضت عمّ   .١٣

  حضرت بهاءاهلل  .ما تـحّب 
جراالبهى الفواكه االصفى كيف اعرضت عنه و رضيت رت لك من الشّ يا ابن البشر قدّ   .١٤

  حضرت بهاءاهلل  ذى هو ادنى فارجع الى ما هو خير لك فى االفق االعلى.بالّ 
من  قل تاهلل قد فزتم بكأس ما ال فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون ان تكوننّ   .١۵

  حضرت بهاءاهلل  .ابرين...قل تاهلل من شرب من هذاالكأس لن يظمأ ابدًاالّص 
 منه و التغفل راغبًا االشياء عندى االنصاف الترغب عنه ان تكن الى وح احّب يا ابن الرّ   .٢٦

العباد و تعرفها بمعرفتك  البعين بعينك تشاهداالشياء ان بذلك قتوفّ  انت و امينًا لى لتكون
ر فى ذلك كيف ينبغى ان يكون ذلك من عطيتى عليك و فى البالد فكّ  احدٍ البمعرفة 

  حضرت بهاءاهلل  عنايتى لك فاجعله امام عينيك.
نفسى فاعرض عن نفسك و ان ترد رضائى فاغمض عن رضائك  يا ابن البشر ان تـحّب   .٢٧

  حضرت بهاءاهلل  .و اكون فيك باقيًا لتكون فى فانيًا
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و ملكى  سلطانى باق اليزول ابدًا وجهى و اعرض عن غيرى النّ ه بيا ابن البيان وجّ   .٢٨
 ازال. و ان تطلب سوائى لن تجدلو تفحص فى الوجود سرمدًا دائم اليحول ابدًا

  حضرت بهاءاهلل  
جوهرالعلم اظهر تك  من و تستذل بم عزيزًا صنعتك و تفتقر كيف غنيًا خلقتك وحابن الرّ  يا  .٢٩

عجنتك كيف تشتغل بغيرى فارجع البصر اليك  الحّب لم تستعلم عن دونى و من طين 
  حضرت بهاءاهلل  .قيومًا مقتدرًا قادرًا لتجدنى فيك قائمًا

  ٤٠سوره رعد، آيه   ما عليك البالغ و عليناالحساب.فانّ   .٣٢
القوم فى  هاالمتعال واالشجار تتـحرك من نفحات اهلل و لكنّ الجبال تطير من آيات ربّ   .٣٩

القوم اكثرهم  ارتعدت اركان العالم من خشية اهلل مولى االمم و لكنّ غفلة و حجاب قد 
  االشياء من نداء مالك االسماء. فى مرية و شقاق قد انجذب كلّ 

 ار...طوبى لمن فاز اليوم بانوار اسمناالقيوممنكر كفّ  طوبى لمن سمع و اقبل و ويل لكلّ   
ة اخرى من مرّ  ولد لمن طوبى و بين االموات عن قام و نفحات الوحى من اهتزّ  و

  حضرت بهاءاهلل  ه مالك الورى و طار فى هذاالهواء.آيات ربّ 
بها بطل  ى الواحًاذينهم خلقوا بارادة قلبى قد كفروا بنفسى و كتبوا فى ردّ الّ  . انّ ٤٠

حمة و منعت سحاب الجود و اعمالهم...و بذلك محت آثارالفضل و انقطعت مياه الرّ 
  القدس عن العالمين... حانقطعت هبوب اريا

حمن و كانوا فيها لمن ة الرّ ذينهم انفقوا ارواحهم فى سبيل اهلل بارئهم...دخلوا جنّ الّ   
عليهم غلمان االبهٰى بكاوس البقاء و يخد  ة االعلى و يطوفنّ فى جنّ  يحبرنّ  االمنين اذًا

وا فى سبيله ذينهم استشهدبكور و اصيل كذلك يجزى اهلل الّ  فى كلّ  هم حوريات العزّ منّ 
  دائد فى امره فنعم اجر المجاهدين...ذين اصابتهم الشّ ى اجورالّ و يوفّ 

ه لغنى اعلموا بانّ  اصرين ثمّ انصروه و كونوا من النّ  قول يا قوم قوموا على امراهلل و دينه ثمّ   
القرب فى بذلك يصعدن الى مقرّ  اس هذا من فضله عليهم النّ ا سويه و ما يأمر به النّ عمّ 

  االعلى...فردوس 
اهلل العزيزالجميل لع بها احد االّ تى ما اطّ سكن قلم االمر عن حركته لحكمة الّ  اذًا  

 اجعين.اليه لرّ  هو له الخلق واالمر و كلّ  االّ  ه ما من الهٍ االحوال انّ  والحمد له فى كلّ 
  حضرت بهاءاهلل  



 ٣٣٣ ضميمه 

 

امرتم به من لدى اهلل نيا و زخارفها خذوا ما يا قوم الينفعكم اليوم ما عندكم ضعواالدّ   .٤١
بين سارعوا الى مرضاة العالمين اياكم ان تمنعكم زخارف االرض عن مطاف المقرّ  رّب 

  حضرت بهاءاهلل  انظروا بطرف العدل واالنصاف الى من اتى من افق االقتدار. اهلل ثمّ 
لو قل يا عبد فارحم علٰى نفسك و التجادل بآيات اهلل و ال تكن من المشركين قل تاهلل   .٤٢

ر فى االلواح من نكشف القناع عن وجه االمر لتقطعوا ابدانكم و لكن سترناأالمر بما قدّ 
  حضرت بهاءاهلل  ر العليم.قلم اهلل المقدّ 

ه ه فى قبضته ينصر من يشاء بامر من عنده و انّ صر كلّ النّ  ه لن يحتاج باحده و انّ قل انّ   .٤٣
غهم الى ما صر هذا من فضله عليهم ليبلّ بالنّ اس ه لو يأمرالنّ لهوالعزيزالمقتدرالحكيم و انّ 

  حضرت بهاءاهلل  اراد.
هذاالغالم... االلهى فبئس  ة...من غير حّب ان يا اهل االرض أحسبتم ان تدخلواالجنّ   .٤٤

  حضرت بهاءاهلل  ما ظننتم فى انفسكم.

  ۲٦فصل 
بعه ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك عنداهلل هو اهدى منهما اتّ قل فاتوا بكتاب من   .١

٥٠-٤٩سوره قصص، آيه   بعون اهوائهم.ما يتّ فاعلم انّ 
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  .٥٩سوره فرقان، آيه   .١١
  .٣٦وره يونس، آيه س  .١٢
  .٣٣٨-٣٣٧، صفحه ٤، جلد ىٰ آثار قلم اعل  .١٣
  .٢٢٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٤
  .٦٦- ٦٥، صفحه ٧، جلد آثار قلم اعلىٰ   .١٥
  .٩سوره زمر، آيه   .١٦
  .٢٦٥مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٧
  .٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٨
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  .١٨، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .١٩
  .١٣٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٠
  .٧٦- ٧٥، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٢١

  ١فصل 
  .٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١
  .٣١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢
  . ٧٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣
 ” گذار آئين بهائى و بنيانس مؤسّ  لقب از كلمه (جالل). اين نور يا فرّ  يعنى “بهاء ”  .١

يزدان  گرفته شده. بنابراين، بهائى، يعنى پيرو بهاءاهلل و بهاءاهلل، يعنى نور يا فرّ   “بهاءاهلل
فروغى است ايزدى،  فرّ  ”چنين تعريف شده:  “ فرّ  ”ايزدى). بنا بر مندرجات اوستا،  (فرّ 

بدل هر كه بتابد از همگنان برترى يابد...و نيز از نيروى اين نور است كه كسى در 
 “شود برگزيده پيامبرى كماالت نفسانى و روحانى كامل گردد و از سوى خداوند به

 ” ديگر معانى زيبائى. حسن، شوكت، از: عبارتند   “فرّ  ” ديگر معانى معين). (فرهنگ
  معين). (فرهنگ كمال عظمت، نيكوئى، زيبائى، رونق، :از ندعبارت “بهاء

  .٢٦٣الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .٢
  . ٢٦٥الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .٣
  .٢٨٩الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .٤
(از  ٢١٣ميالدى، صفحه  ١٩٢١حضرت عبدالبهاء، چاپ مصر، سال  ء خطابات مباركه  .٥

  ميالدى). ١٩١١نطقهاى حضرت عبدالبهاء در پاريس، سال 
(از نطقهاى حضرت عبدالبهاء  ٤٥، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦

  ميالدى). ١٩١٢در آمريكا، سال 
  .١١١، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد   .٧
  حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءاهلل و بيان كنندۀ تعاليم اوست.  .٨
  .١٣٩پيام ملكوت، صفحه   .٩



 ٣٣٧ مأخذ 

 

 

  .٢٦٣مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٠
مقصود [بهاء] اصالح عالم و ”. ٣١١، صفحه ١مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١١

(حضرت “ ق.امم بوده. اين اصالح و راحت ظاهر نشود مگر باتّحاد و اتّفا راحت
  . ٢٧٩اشراقات، صفحه - بهاءاهلل) 

  .١٠ديانت بهائى باختصار، صفحه   .١٢
  . ١٨-١٧، صفحه ٢حضرت عبدالبهاء، جلد  ء خطابات مباركه  .١٣
  .٦٢سوره انفال، آيه   .١٤
  .٢٧٣اقتدارات، صفحه   .١٥
  .١٣اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٦
  .٤٦اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٧
  . ٣١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٨
  .٤٨٤، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .١٩
  .٢٦٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢٠
  .٢٤٧مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢١
  .٢٤١مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢٢
  .٢٥٠مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢٣
  .٢٥٠مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢٤
  .٢٥٤مباركه، صفحه  مجموعۀ الواح  .٢٥
  .٢٠٧، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد   .٢٦
  .٢٥٤البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه  نهج  .٢٧
  .٥٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٨
  .٣٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٩
  .٢١، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٠
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  .١٤٢ر حضرت بهاءاهلل، صفحه منتخباتى از آثا  .٣١
  .١٤٥، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٣٢
. براى مطالعۀ ٢٨٠-٢٧٩البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه  نهج  .٣٣

اى بر شيعه اسالم"  كنند، به "مقدمه بينى مى احاديثى كه وضع تاريك زمان ما را پيش
  مراجعه كنيد. ١٦٨-١٦٧ت (انگليسى) تأليف موژان مؤمن، صفحا

  .١٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣٤
ر از سوشيانتهائى نام برده شده كه در نجات دهنده. در اوستا مكرّ  “ سوشيانت ”  .٣٥

مان ظهور كنند و غالبًا از آخرين سوشيانت كه پس از ظهور او قيامت خواهد بود آخرالزّ 
  اسامى ديگر اين موعودان است. از “هوشيدر ”(فرهنگ معين). 

-٢٩٠اوستا، نامه مينوى آئين زردشت، چاپ دوم، باهتمام جليل دوستخواه، صفحه   .٣٦
٢٩١.  

  .٢٦٣، صفحه ١مصابيح هدايت، جلد   .٣٧
  .٢سوره نصر، آيه   .٣٨
  .٦٧، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٩
  .١٠٤- ١٠٣سوره هود، آيه   .٤٠
  .١٩حه ، صف٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٤١
  .٣٨اى از الواح جمال اقدس ابهى، صفحه  مجموعه  .٤٢
  .١٣٠٦قاموس ايقان، صفحه   .٤٣
  .٧٨، صفحه ١مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٤
  .٦٠، صفحه ٦مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٥
  .٢٠٥منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٦
  .١٣٤اشراقات، صفحه   .٤٧
  .٢٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٤٨
  .٣٠عقائد بهائيان، صفحه اصول   .٤٩



 ٣٣٩ مأخذ 

 

 

  .٥٧اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٥٠
  .١٤٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥١
  .٧٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥٢
  .١٤١منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥٣
  .١٢٥، صفحه ٧، جلد آثار قلم اعلىٰ   .٥٤
  .٦٧هلل، صفحه منتخباتى از آثار حضرت بهاءا  .٥٥
  .٣٧، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٥٦
  .٢١٤منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥٧
  .١٤٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥٨
  .٢٧٧، صفحه ٧، جلد آثار قلم اعلىٰ   .٥٩
  .٦٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٦٠
  .١، صفحه ١٠٠شماره ، ٩پيام بديع، سال   .٦١
  .١٣٥، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٦٢
  .٩٥، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٦٣
  .٦٠كتاب مستطاب ايقان، صفحه   .٦٤
  .٦٩منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٦٥
  .٣٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٦٦
  .٥١، صفحه ٢هاء، جلد منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالب  .٦٧
  .١٨٩، صفحه ٨مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد   .٦٨
  .١٥٢-١٥١، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٦٩
  .٢٨٠-٢٧٩منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٧٠
  .٣٥- ٣٤منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٧١
  .٢١٥منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٧٢
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  . ١٢، صفحه ٢حضرت عبدالبهاء، جلد  ء خطابات مباركه  .٧٣
  .٤٥، صفحه ٢حضرت عبدالبهاء، جلد  ء خطابات مباركه  .٧٤
  .١٣٨منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٧٥
  .٣٠، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٧٦
  .١٨٣پيام ملكوت، صفحه   .٧٧
  .٤رسالۀ مدنيه، صفحه   .٧٨
هنر، نشريۀ انجمن ادب و هنر، آكادمى لندگ، سويس،  هائى از خرمن ادب و خوشه  .٧٩

  .١٦٣-١٦١شمسى، صفحه  ١٣٦٩، سال ١جلد 
  ٢فصل 

  .١٨اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١
  .٥٠سوره قمر، آيه   .٢
  . ١٣سوره شورى، آيه   .٣
  . ٥٤-٥٢سوره مؤمنون، آيه   .٤
  .١٦٧-١٦٦پيام ملكوت، صفحه   .٥
  .٦٦صفحه  ،٢مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد   .٦
  .١٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٧
    .٣٩-٣٨سوره رعد، آيه   .٨
  .٢٦٧البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه  نهج  .٩
  .٢٦١مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٠
  .٢٩سوره رحمن، آيه   .١١
  .٢٦٦مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٢
  .٢١سوره حجر، آيه   .١٣
  (ترجمه از انگليسى). ١٣- ١٢آيه  ،١٦ا، فصل انجيل يوحنّ   .١٤



 ٣٤١ مأخذ 

 

 

  .٣٦-٣٥اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٥
  .٢سوره انبياء، آيه   .١٦
  .٤سوره انعام، آيه   .١٧
  .٣٠سوره يس، آيه   .١٨
  .١٢٣، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٩
  .١٦١ور، صفحه النّ  بشارة  .٢٠
  .٣٨، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٢١
  .١٢٠سوره هود، آيه   .٢٢
  .٢٦٥مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢٣
  .١١١سوره يوسف، آيه   .٢٤
  .٢٥١- ٢٥٠، صفحه ١٩٨٣هاى اميد، چاپ آلمان، سال  روزنه  .٢٥
  . ١٣١، صفحه ٣، جلد آثار قلم اعلىٰ   .٢٦
  . ٧٧، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٧
  . ٤٠٨ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٢٨
  . ٢١٩(سفر آمريكا)، صفحه  ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٩
  . ٧٠(سفر آمريكا)، صفحه  ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٠
  . ٩٠(سفر آمريكا)، صفحه  ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣١
  . ٧٢(سفر آمريكا)، صفحه  ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٢
  . ٢٩٥خباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه منت  .٣٣
  . ١٨٦-١٨٤پيام ملكوت، صفحه   .٣٤
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  ٣فصل 
جوئى (فرهنگ معين)، در  حقيقت: حقيقت تحّرى: جستن، درست جستن. تحّرى  .١

طلب امر بهتر و سزاوارتر بودن (فرهنگ عميد)، رأى صواب و درست را جستجو كردن، 
  طلب نمودن و خواستن (فرهنگ قديمى). 

  .٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢
  .٣١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٣
  . ٧٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤
  .١٥٢- ١٥١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، چاپ مصر، صفحه   .٥
  . ٤٠٩، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٦
  . ٥٧اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٧
  .١٨-١٧سوره زمر، آيه    .٨
  .٢٥٦سوره بقره، آيه    .٩
  .٣٥سوره نحل، آيه   .١٠
  .٦-١سوره كافرون، آيه  .١١
  .٩٩سوره يونس، آيه   .١٢
  .٢٢- ٢١سوره غاشيه، آيه   .١٣
  . ٥٧اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٤
  . ٢٨، صفحه ١منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٥
  .١٧٠سوره بقره، آيه   .١٦
  .٢٤- ٢٣سوره زخرف، آيه   .١٧
  . ١، صفحه ١٠١، شماره ٩پيام بديع، سال   .١٨
  .٣١سوره توبه، آيه   .١٩
  .٧٤، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٠



 ٣٤٣ مأخذ 

 

 

  .٦٢، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢١
  .٦٦سوره يونس، آيه   .٢٢
  .٣٦سوره يونس، آيه   .٢٣
  . ٢١٣، صفحه ٧، جلد ١١١١آثار قلم اعلى  .٢٤
  .٢٣آيه  سوره جاثيه،  .٢٥
  . ١٠٣، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٦
  . ١٢٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٧
  . ١٩٢-١٩١، صفحه ٧، جلد ١١١١آثار قلم اعلى  .٢٨
  . ٣٠٤، صفحه ٧، جلد ١١١١آثار قلم اعلى  .٢٩
  اقتباس از آثار آسمانى بهائى.   .٣٠
  .٥٤سوره كهف، آيه   .٣١
  .٢٥سوره انعام، آيه   .٣٢
 الفصاحة (مجموعۀ كلمات قصار حضرت رسول اكرم)، مترجم و فراهم آورنده نهج  .٣٣

  .١٢٠ابوالقاسم پاينده، صفحه 
  . ٢٣٧، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٤
  . ٤٢٤ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٣٥
  . ١١٤، صفحه ٤، جلد ١١١١آثار قلم اعلى  .٣٦
  . ٤٦٨، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٣٧
  .٢٩٣صفحه اقتدارات،   .٣٨
  .١٢١، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٩
  

  ٤فصل 
  . ٩٦، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١
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  . ٩٨، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢
  . ٩٩- ٩٨، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣
  . ٩٦، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤
  . ١٠٠، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥
  . ١٠٠- ٩٩، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٦
  .٧٥، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٧
  . ١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٨
  .١١٠سوره كهف، آيه    .٩
  .٥٨سوره اعراف، آيه   .١٠
  .٩سوره يونس، آيه   .١١
  .٢٨سوره مؤمن، آيه   .١٢
  . ١٠٢، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٣
  . ١٠١، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٤
  . ١٢١، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٥
  .٢٤٠النّور، صفحه  بشارة  .١٦
  . ١١٤، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .١٧
  . ٤٥٠ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .١٨
  . ٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٩
  . ٩٨، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٠
  . ١٢٤-١٢٣، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٢١
  .١٥٢- ١٥١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢٢
  . ٧٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٣
  . ٣١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٤



 ٣٤٥ مأخذ 

 

 

  . ٣، صفحه ١٠٠پيام بديع، شماره   .٢٥
  .٣٤اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٦
  . ١١٦، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٧
  . ٩٦ه ، صفح٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٨
  . ٢٧منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢٩
  . ١٩٠، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٠
  . ١٠٠، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣١
  . ١٢٥، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٢
  . ١٢٨، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٣
  .١٤٨، صفحه ٢لد منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  .٣٤
  .٦٩سوره عنكبوت، آيه   .٣٥
  .٣٠سوره فصلّت، آيه   .٣٦
  .٢١، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٧
  .٨٧، صفحه ٨مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٨
  . ١٤١، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٩
  .١٩، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٠
  .٩٦، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤١
  . ٩٨- ٩٧، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤٢
  .١٣سوره زمر، آيه   .٤٣
  .٤٠سوره نور، آيه   .٤٤
  .١٠سوره فاطر، آيه   .٤٥
  .١٩٧٦انجيل شريف از انتشارات انجمن كتاب مقّدس،   .٤٦
  .١٠٢، صفحه ٩مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٧
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  .١٩، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٨
  .٩٧ ، صفحه٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤٩
  . ١٢٩، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥٠
  .٧٨رسالۀ مدنيه، صفحه   .٥١
  .٣٣، صفحه ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .٥٢
  .٥، صفحه ٦مائدۀ آسمانى، جلد   .٥٣
  .٤٤، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥٤
  .٨، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥٥
  .١٦٧، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥٦

  ٥فصل 
  .٢٤بهائيان، صفحه  اصول عقائد  .١
  . ٢٧٦، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢
  . ٥٥، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣
  . ٢٦اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٤
  . ٢٦٣- ٢٦٢، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٥
  . ١٤٧، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦
  . ٢٢٨نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٧
  . ٢٥٠، صفحه ١٩٨٣هاى اميد، چاپ آلمان، سال  روزنه  .٨
  . ١٣٤- ١٣٣اشراقات، صفحه   .٩
  . ١٣٦-١٣٥، صفحه ىٰ اى از الواح جمال اقدس ابه مجموعه  .١٠
  . ٢١٥- ٢١٤، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١١
  .٢٨٥- ٢٨٤، صفحه ٢مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد خطابات   .١٢



 ٣٤٧ مأخذ 

 

 

  ٦فصل 
  . ٢٢٧خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١
  . ٢٩٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢
  .٥٦، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣
  .٦٧، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤
  . ٢٦٨نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٥
  . ٢٨٠-٢٧٩نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٦
  . ٦١بشارات كتب آسمانى، تأليف حسام نقبائى، نشر دّوم، صفحه   .٧
  . ٦٦خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٨
  . ٢٦١مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٩
  . ٢٥٦-٢٥٥وعۀ الواح مباركه، صفحه مجم  .١٠
  . ٢٥٥-٢٥٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١١
  . ٥٢-٥١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٢
  .٢٥٦مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٣
  .٣٧سوره يس، آيه   .١٤
  .١٠-٩، صفحه ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .١٥
  . ١٧٢، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١٦
  . ١٢٦، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٧
  . ٢٠٤منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٨
  . ١٢٨- ١٢٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٩
  . ٢٢، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٢٠
  . ٣٦، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٢١
  . ٤٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٢
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  .٥١اصول عقائد بهائيان، صفحه    .٢٣
  . ٩٠، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٤
  . ٢٦٨- ٢٦٧، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٥
  . ٢٤٥، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٦
  . ٢٧١، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٧
  . ٢٧٢، صفحه ٢د خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جل  .٢٨
  . ٩٨پيام ملكوت، صفحه   .٢٩
  .٢٦٥-٢٦٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٣٠
  .٢٠٣اشراقات، صفحه   .٣١
  .٢٠، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٣٢
  . ٢٨رسالۀ مدنيه، صفحه   .٣٣
  . ١٣لوح ابن ذئب، صفحه   .٣٤
  . ٥١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٣٥
  . ١٧١، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٦
  .٣٥- ٣٤رسالۀ سياسيه، صفحه   .٣٧
  . ٣١- ٣٠پيام ملكوت، صفحه   .٣٨
  .٢٦، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٩
  . ٢٦، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٠
  . ٣٣اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٤١
  . ٣٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٤٢
  .٢٢٧فحه خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، ص  .٤٣
  . ١٤٧، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٤
  . ١٥٥خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٤٥



 ٣٤٩ مأخذ 

 

 

  ٧فصل 
  . ١٢٩، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١
  . ٨٣، صفحه ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .٢
  . ٤٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٣
  . ٧٧، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٤
  . ١٥منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٥
  . ١٧منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٦
  . ٤٧٠، صفحه ١مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد   .٧
  . ٢١٣، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٨
  .٧٤تربيت، صفحه منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و   .٩
  . ٢٩٤-٢٩٣منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٠
  .٧٩منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .١١
  .٣٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٢
  . ١٣٤منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .١٣
  . ٧٨منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .١٤
  . ٢٥، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٥
  . ٢٢٨، صفحه ٨مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٦
  . ٥١، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٧
  . ١٢٩، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٨
  . ٥٧، صفحه ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .١٩
  . ٨٦رار مدنيه، صفحه اس  .٢٠
  .١٤منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٢١
  . ٣٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٢
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  . ١٤، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٣
  .٨٣منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٢٤
  . ٤٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٥
  . ٨٩- ٨٨، صفحه ٥، جلد مائدۀ آسمانى  .٢٦
  .٧٢منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٢٧
  . ١٠٠منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٢٨
  . ٨١-٨٠منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٢٩
  . ٣٦٣، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٣٠

  ٨فصل 
  . ٣٧اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١
  . ٢٨٦منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢
  . ٢٧٣، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣
  . ٢٥٢، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤
  . ١٤١اشراقات، صفحه   .٥
  . ٢٧٣، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦
  . ٦٦-٦٥، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٧
  . ٢٣٨منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٨
  . ٢٨٦منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٩
  .٨٤-٨٣منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .١٠
  . ٣٣ ، صفحه١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١١
  . ٣٣، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٢
  .٦٣سوره انفال، آيه   .١٣
  . ٢٨٩-٢٨٨منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٤



 ٣٥١ مأخذ 

 

 

  . ٣٤منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٥
  ٩فصل 

  تعديل: برابر و ميزان كردن، معتدل كردن.  .١
  زق الزم براى زندگى (فرهنگ قديمى). معيشت: مايۀ زندگى جسمانى، ر  
  . ١٤٨، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢
  .٣٢ئى از تعاليم حضرت بهاءاهلل، صفحه  نبذه  .٣
  . ٤٧٤ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٤
  . ٣٨٩كلمات مكنونه، مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٥
  .٣٨٩كلمات مكنونه، مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٦
  . ٤٥٣ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٧
  . ٤٨اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٨
  . ٤٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٩
  . ٢٢٧، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .١٠
  . ٣٩٧كلمات مكنونه، مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١١
  . ٢٩٨مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٢
  .١٣٤، صفحه ابهىٰ اى از الواح جمال اقدس  مجموعه  .١٣
  . ٣٢ئى از تعاليم حضرت بهاءاهلل، صفحه  نبذه  .١٤
ديگرى دادن، عدل و  مواسات: ديگرى را شريك معاش خود نمودن، از مال خويش به  .١٥

  همطرازى برقرار كردن (فرهنگ قديمى). 
  . ٢٩٢-٢٩١منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٦
  . ٢٦٦، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .١٧
  .١٣، صفحه ٦مائدۀ آسمانى، جلد   .١٨
  . ٤٠٣، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .١٩



 جهانى آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت ٣٥٢
 

 

 

  ١٠فصل 
  . ٢٢٠-٢١٩،صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١
  . ٨٩منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٢
  . ٢٤٨، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٣
  . ٢٩١ميالدى، صفحه  ١٩٧٩منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، چاپ آمريكا،   .٤
  . ٣٨اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٥
  . ١٣٥،صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦
  . ٨٧منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ تعليم و تربيت، صفحه   .٧

  ١١فصل 
  . ٤١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١
  . ١١٧، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٢
  . ١٠٢لوح ابن ذئب، صفحه   .٣
  . ٤١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٤
  . ٤١پيام ملكوت، صفحه   .٥

  ١٢فصل 
  . ٢٠-١٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١
  . ١٥٩پيام ملكوت، صفحه   .٢
  . ٢٣اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٣
  . ٢٨٠اقتدارات، صفحه   .٤
  .٥٤، صفحه ٤حضرت عبدالبهاء، جلد مكاتيب   .٥
  . ١٥٤پيام ملكوت، صفحه   .٦
  . ٧٨اسرار مدنيه، صفحه   .٧



 ٣٥٣ مأخذ 

 

 

  . ٤٥٥ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٨
  . ٨٣، صفحه ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .٩
  .٢٧٣منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٠
  .١٢٧، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١١
  .٢٥١- ٢٥٠ميالدى، صفحه  ١٩٨٣آلمان، سال  هاى اميد، چاپ روزنه  .١٢
  .٢١٢- ٢١١، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٣
  .٥٣-٥٢سوره مؤمنون، آيه   .١٤
  .١٠٦، صفحه ىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اول  .١٥
  .١٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٦
  .٢٤اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٧
  .٥٣، صفحه اصول عقائد بهائيان  .١٨
  . ٨٩، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٩
  .١٣٦، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٢٠
  .١٦٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢١
  .٢٩٩، صفحه ٢الحكمة، جلد  لئالى  .٢٢
  ناصرالّدينشاه. ترجمه و اقتباس از لوح حضرت بهاءاهلل به  .٢٣
  .٣٦٤، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٤
  .١٣٢، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٥
  .٤١، صفحه ٢سفرنامه، جلد   .٢٦
  .١٢٦، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٧
  .١٩٢- ١٩١، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٨

  ١٣فصل 
  . ٢٥٧مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١
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  . ٣١٩امر و خلق، صفحه   .٢
  .١٠٨، صفحه ىٰ آثار حضرت نقطۀ اولمنتخبات آيات از   .٣
  . ١٠٩، صفحه ىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اول  .٤
  . ١٠٩، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .٥
  . ٢٥٢مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٦
  . ٢٣٦نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٧
  . ١١٧هلل، صفحه منتخباتى از آثار حضرت بهاءا  .٨
  . ٤٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٩
  .١٣٢، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٠
  .٢٦٠مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١١
  .٣٤٥- ٣٤٤امر و خلق، صفحه   .١٢
  .٢١٩نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .١٣
  .٢٣امر و خلق، صفحه   .١٤
  .١١٠حضرت بهاءاهلل، صفحه منتخباتى از آثار   .١٥
  .١٢٤منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٦
  .٣٠٩-٣٠٨مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٧
  .١٠٩، صفحه ىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اول  .١٨
  .١٦٢-١٦١، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١٩
  .٣٢١، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٠
  .٣٤صفحه اصول عقائد بهائيان،   .٢١
  .٣٣اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٢
  .٦٠، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد   .٢٣
  .١٩١امر و خلق، صفحه   .٢٤



 ٣٥٥ مأخذ 

 

 

  ١٤فصل 
  . ١٩١- ١٩٠، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١
  . ٤٣٤حضرت محبوب، صفحه  ء ادعيه  .٢
  . ٢٦٤الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .٣
  . ٣٣- ٣٢، صفحه ٤آسمانى، جلد  ء مائده  .٤
  .٤٣٨حضرت محبوب، صفحه  ء ادعيه  .٥
  . ٤٤٢حضرت محبوب، صفحه  ء ادعيه  .٦
  .١٢سوره يونس، آيه   .٧
  . ١٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٨
  . ٢٥٤الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .٩
  . ٢٥٩الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .١٠
  .٣٧٨الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .١١
  .١٢٤- ١٢٣، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٢
  .١٢٧، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٣
  .١٥٤، صفحه ٨مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٤
  .٢٦٢، صفحه ٥آسمانى، جلد  ء مائده  .١٥
  .١٨٥اشراقات، صفحه   .١٦
  .٤٠٥، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .١٧
  .٣١، صفحه ١٩٩٥، ١٤٥- ١٤٤پيام بديع، شماره   .١٨
  .٣٣، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٩
  .١٢٦، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٠
  .٤٠٣، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٢١
  .١٨٨، صفحه ٨آسمانى، جلد  ء مائده  .٢٢
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  .١٤٧، صفحه ٤آسمانى، جلد  ء مائده  .٢٣
  .٣٤، صفحه ٨ آسمانى، جلد ء مائده  .٢٤
  .١٠٥، صفحه ٤آسمانى، جلد  ء مائده  .٢٥
  .١٩٥، صفحه ١حضرت عبدالبهاء، جلد  ء خطابات مباركه  .٢٦
  .١٩٥، صفحه ٦، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٧
  .٣٨٣الواح مباركه، صفحه  ء مجموعه  .٢٨
  .١٠٩، صفحه ٨آسمانى، جلد  ء مائده  .٢٩
  .١١١، صفحه ٨آسمانى، جلد  ء مائده  .٣٠
  .٤٣٢حضرت محبوب، صفحه  ء ادعيه  .٣١
  .٥٨، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٢
  .٢١٤-٢١٣، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٣
  .٣٨٧، صفحه ١، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٤
  .٩٣-٩١، صفحه ٢حضرت عبدالبهاء، جلد  ء خطابات مباركه  .٣٥
  .٢١٥منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٣٦
  .١٩٧ب حضرت عبدالبهاء، صفحه منتخباتى از مكاتي  .٣٧
  .٩٨، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٨
  .٢٦٨، صفحه ٥آسمانى، جلد  ء مائده  .٣٩
  .١٢٦، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٠
  .٤١٧، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٤١
  .١٢٠- ١١٩، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٢

  ١٥فصل 
  .٢٤١مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١
  .٥٨اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢



 ٣٥٧ مأخذ 

 

 

  .١٠٢، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣
  ترجمه از انگليسى.   .٤
  . ١٠٠- ٩٩، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٥
  . ٥٧- ٥٦، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٦
  . ٩٦، صفحه ٤نى، جلد مائدۀ آسما  .٧
  . ١٠٤، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٨
  . ٢٨سوره رعد، آيه   .٩
  . ٤٤٣ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .١٠
  .٩٨، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١١
  .١٠١- ١٠٠، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٢
  .١٦٠صفحه ، ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٣
  .٢٥٢مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٤
  .٢٧، صفحه ٩مائدۀ آسمانى، جلد   .١٥
  .١٨٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٦
  .٢٤١مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٧
  .٢٧سوره مائده، آيه   .١٨
  .٢٧٨الواح جناب زين، صفحه   .١٩
  .٨٣ه ، صفح٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٠
  .١٢٨، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢١
آن عبارتند از  سات تابعۀخوانند. از جمله مؤسّ  االذكار مى اين پرستشگاه را بهائيان مشرق  .٢٢

  سات مشابه ديگر.دانشگاه، بيمارستان، محل پرستارى پيران، پرورشگاه يتيمان، و مؤسّ 
  .١٥٢سوره بقره، آيه   .٢٣
  .٢٦عۀ الواح مباركه، صفحه مجمو  .٢٤
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  .٢٤٨-٢٤٧نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٢٥
  .٥٧- ٥٦، صفحه ٢اذكارالمقربين، جلد   .٢٦
  .١٣١، صفحه ٢اذكارالمقربين، جلد   .٢٧
  .٥٦- ٥٥، صفحه ٢اذكارالمقربين، جلد   .٢٨
  نفثات: القاآت و الهامات الهى.  .٢٩
  .٥١- ٥٠، صفحه ٢اذكارالمقربين، جلد   .٣٠
  .١٣، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣١

  ١٦فصل 
  ، ترجمه و اقتباس از انگليسى. ٧٦- ٧٥تاريخ نبيل، صفحه   .١
راستى  لقب وحيد (تنها و يكتا) از جانب حضرت باب به سيد يحيى بخشيده شد، و به  .٢

همتا و گوهرى در حد  و بى ّرى بود فريدبود، زيرا در عصر خود دُ  ىٰ او را نامى با مسمّ 
  كمال و صفا.

  ، ترجمه و اقتباس از انگليسى. ١٧٥-١٧٤تاريخ نبيل، صفحه   .٣
تشويق و  حكم اميركبير، و به شهادت حضرت باب در دوران سلطنت ناصرالّدين شاه، به  .٤

  تحريك و تأييد پيشوايان معروف زمان، انجام شد. 
  .١١١- ١٠٩، صفحه ىٰ اول منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ  .٥
  . ٩٣، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٦
سماء عّز احديه صعود نمايد. جهد كنيد تا اعمال از  كلمۀ طيبه و اعمال طاهرۀ مقدسه به  .٧

  حضرت بهاءاهلل  پاك شود.  ىٰ غبار ريا و كدورت نفس و هو
  (نقطۀ اوليه) از القاب حضرت باب است. “ نقطۀ اولىٰ  ”  .٨
  ، ترجمه و اقتباس از انگليسى. ٩٤- ٩٢تاريخ نبيل، صفحه   .٩
  .١١٢- ١١١، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .١٠
  .١١٤- ١١٣، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .١١
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  .١٠٩- ١٠٨، صفحه اولىٰ  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ  .١٢
  ١٧فصل 

 ميرزا بزرگ از خّطاطان بنام زمان خود بود و با قائم مقام فراهانى وزير دادگستر و نويسندۀ  .١
   دانشور همعصر صميميتى خاص داشت.

  هاى طهران بود. چال در ابتدا محل ذخيرۀ آب براى يكى از حّمام سياه  .٢
  . ١٩- ١٨، صفحه ٩، سال ١٠١پيام بديع، شماره   .٣
  . ١٧- ١٦ميالدى، صفحه  ١٩٢٠چاپ مصر، سال  لوح ابن ذئب،  .٤
  . ٨٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥
  . ٣٧، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٦
  از مناجاتهاى حضرت بهاءاهلل، ترجمه و اقتباس از  .٧

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh ١٥٦- ١٥٥، صفحه.  
  . ١٥١-١٥٠، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٨
  .٦٥- ٦٢، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٩
  . ٢٨- ٢٧، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٠
  .٥٤، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١١
عّكا شهرى است در جمهورى اسرائيل، در ساحل فلسطين غربى و ساحل شرقى بحرالّروم   .١٢

  (فرهنگ معين).
  .٣٩- ٣٧لوح حكمت، مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٣
  .٦١، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٤
  .٥، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٥
  .٨٠- ٧٨، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٦

  ١٨فصل 
  .٢٢٨، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١
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  .٣٠٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢
  .١٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٣
  .٣٠٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٤
  .١٠٠، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥
  .٤٦٥- ٤٦٤ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٦
  .١٦٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٧
  .١٩٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٨
  .٨٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٩
  .٨٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٠
  .٦٨، صفحه ٢حضرت عبدالبهاء، جلد مكاتيب   .١١
  .١٦٧اقتدارات، صفحه   .١٢
  .١٣٣اشراقات، صفحه   .١٣
  .٢٥٥مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٤
  .٣٩٢-٣٩١، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .١٥
  .٤٢٩-٤٢٨، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .١٦
  .١٣٠- ١٢٩، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٧
  .٢٤٩- ٢٤٨، صفحه ٧هاء، جلد مكاتيب حضرت عبدالب  .١٨
  .٢٠٣- ٢٠٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، صفحه   .١٩
  .٢٦٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢٠
  .٢٥٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٢١
  .٥٤رسالۀ سياسيه، چاپ هندوستان، صفحه   .٢٢
  .٣٧٦ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٢٣
  .٨١، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٤



 ٣٦١ مأخذ 

 

 

  .٢٥١، صفحه ١٩٨٣هاى اميد، چاپ آلمان، سال  روزنه  .٢٥
  .١٤٨سوره بقره، آيه   .٢٦
  نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين.  .٢٧
  .٢١٨اقتدارات، صفحه   .٢٨
  .١١اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٩
  .٢٧١اقتدارات، صفحه   .٣٠
  .٣٧٩مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٣١
  .٣٨٥مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٣٢
  .٤٠، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٣
  .٢٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٣٤
  .١١٣، صفحه ىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اول  .٣٥
  .٢٨٦- ٢٨٥، صفحه ٢سفرنامۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٦
  .٢٦٢-٢٦١نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٣٧
  .٢٥٤غه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه نهج البال  .٣٨

  ١٩فصل 
  .١٠سوره فاطر، آيه   .١
  .٣٥٥ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٢
  .٣٩٣، صفحه ٢مجموعۀ الواح مباركه، جلد   .٣
  .٦٦، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤
  .٣٠١اقتدارات، صفحه   .٥
  .٤٩، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٦
  .٢١٢، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٧
  ٢٦٧، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٨
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  .٣٧، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .٩
  .٥٢پيام آسمانى، صفحه   .١٠
  .١١ازدواج بهائى، صفحه   .١١
  .٣١٦مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٢
  .٣٨٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٣
  .١٤٠اشراقات، صفحه   .١٤
  .١٤٩-١٤٨، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١٥
  .٣٩، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .١٦
  .١١٤-١١٣، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٧
  .١١٥-١١٤، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٨
  .١١٨-١١٥، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٩
  .١١٢-١١١، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٠
  .١١٨، صفحه ٢لبهاء، جلد منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدا  .٢١
  .١١١، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٢
  .٥٤رسالۀ سياسيه، صفحه   .٢٣
  .١٢٢، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٤
  .١٥٦، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٥
  .٢٢، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٦
  .٢٦٦، صفحه ٥نى، جلد مائدۀ آسما  .٢٧
  .٢٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢٨
  .٢٤٨منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢٩
  .٢٦٩منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٣٠
  .١٣٧-١٣٦، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٣١



 ٣٦٣ مأخذ 

 

 

  .٩٨، صفحه ٢مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٢
  .٧٤رت عبدالبهاء، صفحه منتخباتى از مكاتيب حض  .٣٣
  .٨٦- ٨٥، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٤
  .١١٦، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٥
  .٧١- ٦٩منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٣٦
  .٣٤٥- ٣٤٤، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٧
  .١٣٧، صفحه ٥جلد مائدۀ آسمانى،   .٣٨
  .٨٩، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٩

  ٢٠فصل 
  .٤٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١
  .٤٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢
  .١٣٢پيام ملكوت، صفحه   .٣
  .١٢٥، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .٤
  .٣٤٩، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٥
  .٦٠، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٦
  .٧٣-٧٢تعليم و تربيت، صفحه  منتخباتى از آثار مباركه در بارۀ  .٧
  .٤١٢-٤١١، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٨
  .٤٠٩، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .٩
  .٤١٣، صفحه ٣امر و خلق، جلد   .١٠
  .١٥٣- ١٥٢، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١١
  .٧٥، صفحه ٦مائدۀ آسمانى، جلد   .١٢
  .٤٣، صفحه ٦ئدۀ آسمانى، جلد ما  .١٣
  .١٨، صفحه اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .١٤
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  .٢٧٣اقتدارات، صفحه   .١٥
  .١٤٤- ١٤٣، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٦

  ٢١فصل 
  .١٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١
  .٧٧، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢
  .٢٦فحه اصول عقائد بهائيان، ص  .٣
  .١٤٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤
  .٦٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٥
  .٨٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٦
  .١٤١منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٧
  .٣٧-٣٦اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٨
  .٢٧٣عبدالبهاء، صفحه منتخباتى از مكاتيب حضرت   .٩
  .٢٨٩-٢٨٨مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٠
  .١١٥منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١١
  .٢٠٤، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٢
  .٣٧٠، صفحه ٢سفرنامۀ مباركه، جلد   .١٣
  .٦٥، صفحه ٥مائدۀ آسمانى، جلد   .١٤
  .٤، صفحه ٢هاء، جلد خطابات مباركۀ حضرت عبدالب  .١٥
  .٩٠، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٦
  .٧٨، صفحه ٢منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٧
  .١٢٦، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٨
  .٢٧اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٩
  .٧٠منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٠



 ٣٦٥ مأخذ 

 

 

  .٢٧، صفحه اصول عقائد بهائيان  .٢١
  .٥٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٢
  .٥٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٣
  .٥١-٥٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٤
  .٤٢اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٢٥
  .٢١٢، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٦
  .١٠٩، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٧

  ٢٢فصل 
  .٢١١صفحه  ،٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١
  .٢٥٥- ٢٥٤امر و خلق، صفحه   .٢
  .٢٦٧امر و خلق، صفحه   .٣
  .٧٢سوره بنى اسرائيل، آيه   .٤
  .٢٠، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٥
  .١٧٣منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٦
  .١٤٢، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٧
  .٢٤٠امر و خلق، صفحه   .٨
  .١١٥سوره بقره، آيه   .٩
  نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين.   .١٠
  .٧سوره كهف، آيه   .١١
الفصاحه، مجموعۀ كلمات قصار حضرت رسول اكرم، مترجم و فراهم آورنده  نهج  .١٢

  .١٢٣ابوالقاسم پاينده، صفحه 
  .٣٥، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .١٣
  .٢٣١نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .١٤
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  .٢٠٦-٢٠٥ج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه نه  .١٥
  .٣٦سوره انبياء، آيه   .١٦
  .٧سوره هود، آيه   .١٧
  .٢٨سوره انفال، آيه   .١٨
  .٢٠سوره فرقان، آيه   .١٩
  .٢٣٨، صفحه ٨مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٠
  .٤٨پيام آسمانى، صفحه   .٢١
  .٤٩پيام آسمانى، صفحه   .٢٢
  .١٢٨حضرت بهاءاهلل، صفحه منتخباتى از آثار   .٢٣
  .٥٦، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٤
  .٥٧، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٥
  .٥٨، صفحه ٤مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢٦
  .١٠٠-٩٩سوره مؤمنون، آيه   .٢٧
  .٢٧سوره انعام، آيه   .٢٨
  .٤٤سوره ابراهيم، آيه   .٢٩
  .٢١٣، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٣٠
  .٣٢سوره انعام، آيه   .٣١
  .٩٦سوره نحل، آيه   .٣٢
  .٢٧٦- ٢٧٥اقتدارات، صفحه   .٣٣
  .٣، صفحه ٨٠پيام بديع، شماره   .٣٤
  .٣١٣اقتدارات، صفحه   .٣٥
  .٢٢١نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٣٦
  .١٧٦نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٣٧



 ٣٦٧ مأخذ 

 

 

  .١١٣-١١٢صفحه  ،٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٨
  .١٤٠-١٣٩، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٣٩
  .٣١، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤٠
  .٣٢٦-٣٢٥مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٤١
  .٣٧٣مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٤٢
  .٢١٦-٢١٥نهج البالغه، ترجمه و نگارش داريوش شاهين، صفحه   .٤٣
  .٢٢٤، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤٤
  .١٠٠، صفحه ٥، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤٥
  .٩٤اسرار مدنيه، صفحه   .٤٦
  .١٢٠، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٧
  .١٥٣، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٨
  .٢٠٨- ٢٠٧، صفحه ٨مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٤٩
  .٥٥، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥٠
  .٤٦فحه ، ص٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٥١

  ٢٣فصل 
  .١٤، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .١
  .١٣، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٢
  . ١١١، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٣
  .٥١پيام آسمانى، صفحه   .٤
  .١٠٣، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٥
  .٣٨٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٦
  .١١٥سوره مؤمنون، آيه   .٧
  .٣٢٦مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٨
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  .٣٢٩-٣٢٨مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٩
  .٣٦٥-٣٦٤، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٠
  .٦٧، صفحه ٦، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١١
  .٣٣٦-٣٣٥مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٢
  .٣٨٦مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٣
  .٢١٦اشراقات، صفحه   .١٤
  .٣٢٩الواح مباركه، صفحه مجموعۀ   .١٥
  .٣٢٩مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٦
  .١٣٢-١٣١، صفحه ٣، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٧
  .٧٨منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٨
  .٧١، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .١٩
  .٣٠١اقتدارات، صفحه   .٢٠

  ٢٤فصل 
  .٩٣امر و خلق، صفحه   .١
  .٢٠ ، صفحه٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٢
  .١٨٩منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٣
  .٨٩، صفحه ٩مائدۀ آسمانى، جلد   .٤
  .١٦٧منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٥
  .٢٢، صفحه ٥مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦
  .٥٣، صفحه ٦مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٧
  .٧٤- ٧٣، صفحه ١مائدۀ آسمانى، جلد   .٨
  .٢٢٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٩
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  .٧، صفحه ٩مائدۀ آسمانى، جلد   .١٨
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  .٤٤٧ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .٣٥
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  .٤٨، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤٣
  .٣٦، صفحه ٤جلد ، اعلىٰ آثار قلم   .٤٤
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  .٨٢اشراقات، صفحه   .٢
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  .٢٢٠- ٢١٤، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٦
  .٢٢٤، صفحه ١خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .٧
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  .٢٠٦- ٢٠٤، صفحه ٢خطابات مباركۀ حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٣


