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  ص ه
  ۀ ناشرّمقدم

  در اختيار دوستان" تقريرات در بارۀ کتاب مستطاب اقدس " کتابى که تحت عنوان 
  .حميد اشراق خاورى استلگرامى قرار مى گيرد يکى از آثار فاضل ارجمند جناب عبدا

   ايشان در تابستان،اند ق خاورى در پيش گفتار خود توضيح داده   چنان که جناب اشرا
  تاب مستطابک ،اى از جوانان بهائى طهران در کالس عده ) م١٩٦٩(  هجرى شمسى ١٣٤٨سال 

  اقدس را به تدريج در جلسات هفتگى آن جمع قرائت نموده و در بارۀ مندرجات آن
  د و پس از اتمام کالس مزبورتوضيحاتى بيان فرمودند که در نوار صوتى ضبط گردي



  .بيانات شفاهى ايشان کلمه به کلمه از روى نوار به روى کاغذ منتقل شد
   ميالدى ترجمۀ انگليسى کتاب مستطاب اقدس با توضيحات و ضمائم١٩٩٣   وقتى در سال 

   اصل آن سفر جليل بهٰى منتشر شد و بشارت انتشار نسخۀّآن بوسيلۀ معهد مقدس اعل
   اين لجنه در صدد برآمد که تقريرات جناب اشراق خاورى،اى فارسى زبان رسيدّحبسمع ا

  اى ايرانى با مندرجات اين کتاب منيع آماده نمايد و بهّحبرا براى آشنائى بيشتر ا
ّ کتابى مدون و منظم منتشر سازدصورت ّاين نيت به همت جناب دکتر وحيد رأفتى. ّ ّ،  

 حال با نهايت  ، عملى شد و بعهده گرفتندان اين اثر رويکه به درخواست اين هيئت تنظيم و تد

  .اختيار ياران الهى ميگذارد ظه مى فرمائيد درح مالهيرات آن فاضل جليل را به صورتى کّمسرت تقر
   

  ص و
  چنانچه اشاره شد، کتاب حاضر مبتنى بر سخنان شفاهى جناب اشراق خاورى در جمع عده

   آن جناب در روز وهسم در اين کالسها چنان بود کر. اى از جوانان بهائى طهران است
  ّساعتى معين در کالس جوانان که در منزل يکى از دوستان تشکيل مى شد حاضر مى شدند

   جناب اشراق خاورى از روى کتاب،ّو بعد از مناجاتى که يکى از حضار تالوت مى نمود
  قرائت شده بود بهمستطاب اقدس آياتى را قرائت مينمودند و بعد در اطراف آنچه 

  ّاتکاء حافظه به شرح و بيان مطالب مى پرداختند و پس از اتمام و اکمال مطلب آيات
  .ٰى خواندند تا کتاب به انتهى رسدبعدى را به تدريج م

  ، جنابتا يکساعت و نيم بطول مى انجاميدّ  در مدت کالس که هر جلسۀ آن تقريبًا 
   سوابق مطلب را در اديان،توضيح ميدادنداشراق خاورى معانى و مفاهيم آيات را 

  ديگر خاطرنشان مى ساختند، با استشهاد به آثار و الواح مبارکۀ ديگر در صدد
  تشريح آيۀ مورد مطالعه بر مى آمدند و نکات دستورى و نحوۀ قرائت کلمات را نيز
  رات ودر صورت لزوم توضيح ميدادند و به تناسب مطلب و مقام، کالم  خود را به اشا

  کنايات ادبى و اجتماعى مى آراستند و گاهى نيز محض تسرير خاطر شرکت کنندگان لطائف
  و ظرائفى را به مناسبت مقام تعريف مى نمودند تا هم اطراف و جوانب مطالب روشن

  .ّمع حضار انبساط خاطرى فراهم آيدشود و هم در ج
  ّ اشراق خاورى از نظر کمىيحات جنابض  بديهى است که به تناسب مقتضيات هر جلسه تو

  .و اجمال برگزار ميشد ّ گاهى توضيح مطلب مفصل و مشروح و گاهى شرح قضايا به اختصار،و کيفى متفاوت بود
  ١٣٤٨ّ  به اين ترتيب قرائت آيات و توضيحات جناب اشراق خاورى در اول مهر ماه سال 

)  ود از روى نوار بهبه پايان رسيد و بعدًا هر چه ضبط شده ب) م١٩٦٩سپتامبر  
  .ّ، مبناى تهيۀ اين کتاب شدکاغذ منتقل گرديد و آن تقريرات

    در بارۀ کيفيت تنظيم و تدوين تقريرات جناب اشراق خاورى و اقداماتى که
   



  ص ز
  ّ نکات مهمى مطرح است که آنها،هتبراى آماده ساختن آن به صورت اين کتاب انجام گرف

  .نمايد ب مىلنندگان گرامى را به اين نکات جاخوّجه دقيق ًرا ذيال  مندرج ميسازد و تو
   جرح و تعديل، براى آن که سخنان جناب اشراق خاورى براى طبع آماده شود-ّ  اول 

  ّ اما سعى وفير بعمل آمد تا لحن و کيفيت طرح و توضيح مطالب که،مطالب ضرورت يافت
  اى به اصالت افکار و مطالبى محفوظ بماند و از طرف ديگر لطمه ،به صورت شفاهى بود

  . وارد نيايد،اند که جناب اشراق خاورى مطرح فرموده
   نظر به آن که جناب اشراق خاورى کتاب اقدس را براى جوانان تدريس مى- ّ   دوم 

  نمودند مقتضاى مجلس درس چنان بود که مفاهيم و مطالب واحد را در جمل و عبارات
   کتاب حاضر غالب جمالت و عبارات تکرارى حذف در.مترادف به دفعات تکرار نمايند

  .اى وارد نشده است جام مطالب صدمه اما به توالى و انس.گرديد
   اشعارى از،نان خود به نصوصى از آثار مبارکه جناب اشراق خاورى در سخ- ّ   سوم 

  شعراى عرب و عجم و آياتى از قرآن کريم و احاديث اسالمى از روى حافظه استشهاد و
   در کتاب حاضر غالب اين قبيل منقوالت و.اند  مضامين آنها اشاره نمودهيا به

  .ارائه گرديده است صات مراجع نيزّق آنها نقل شده و مشخّثه عين عبارات از مراجع و مآخذ مواشارات ب
  ششى وفير صورتوت کامل سخنان جناب اشراق خاورى ک هرچند براى حفظ اصال-   چهارم 

 و هواى جمع  ى معدود بعضى از مطايبات ايشان که نظر به موقعيت روز و حال اما در موارد،گرفته

  .کتاب حاضر حذف گرديده است اى مستقيم با مطالب مورد بحث نداشته در شنونده بيان شده بود و رابطه
 توضيح مسائل   جناب اشراق خاورى گاهى به، در حين شرح و بحث مندرجات کتاب مستطاب اقدس-  پنجم 

   جنبه هاى مختلفۀ قضاياى مربوط بهًمثالو  اند ّنۀ احکام در کتب مقدسۀ اديان مختلفه پرداختهرلى و مقااستدال
   

  ص ح
   چون شرح.اند نا و يا تساوى حقوق زن و مرد را در سخنان خود مطرح فرمودهزمجازات 

  ،نمودّو بسط کامل و مشبع و منظم اين مطالب را در آثار کتبى ايشان ميتوان مالحظه 
  اين گونه مباحث در مواردى معدود در اين کتاب حذف گرديد و براى مطالعۀ شرح

  .نندۀ گرامى به آثار ديگر ايشان ارجاع گرديده استاجامع اين قضايا خو
   پس از،گان گرامى در بارۀ مندرجات کتاب اقدسدنناّ براى مزيد اطالع خو-  ششم 
  خذى کهآ منابع و م،ل بسيارى از فقراتتوضيحات جناب اشراق خاورى در ذي اتمام

   به صورت پاورقى ارائه گرديده و،ميتواند مورد رجوع و مطالعۀ دوستان قرار گيرد
   با انتشار کتاب مستطاب.در متن تقريرات مطلبى به توضيحات ايشان اضافه نشده است

ٰاقدس بوسيلۀ معهد مقدس اعلى   صريحات به توضيحات و تّالبته خوانندگان گرامى ،ّ
  .منتشره در ضمائم آن سفر جليل نيز مراجعه خواهند فرمود



  ٰ چون کتاب مستطاب اقدس بنا به تصويب معهد اعلى به صد و نود فقره تقسيم-   هفتم 
   در اين کتاب نيز تقريرات جناب اشراق خاورى در ذيل همان صد و،و انتشار يافته

  آياتى که در ذيل هر شماره در اين شمارۀ هر فقره و .ّدون گرديده استمنود فقره 
  ّ با نسخۀ کتاب مستطاب اقدس که تحت اشراف معهد مقدس اعلىًا شده عينکتاب مندرج

  . مطابق است،طبع و حال در جامعۀ اهل بهاء به صورت مالک در آمده
   جناب اشراق خاورى نکاتى در بارۀ شأن نزول کتاب،ّ در جلسۀ اول کالس-   هشتم 

  .اند که آن نکات به صورت پيش گفتار در اين کتاب عرضه گرديده است فرمودهاقدس مطرح 
  در آخرين مجلس مطالعۀ کتاب اقدس نيز جناب اشراق خاورى نکاتى را به مناسبت

  .اند که آن نکات نيز در پيش گفتار اين کتاب مندرج شده است  شدهّتذکراختتام کالس م
ّ مطلب بسيار مهمى که بايد توج-  نهم    ه خوانندگان گرامى را به آن جلب نمايد آنّ

  ،امراعزيز ار عديدۀ صادره از قلم حضرت ولى ثدت آااست که به شه
   

  ص ط
   بنا بر اين اصل.ترجمۀ کتاب مستطاب اقدس از زبان عربى به فارسى جايز نيست

  د به توضيحات و تشريحات جناب اشراق خاورى در بارۀ کتاب مستطاب اقدس نباي،اساسى
  ّمنزلۀ ترجمۀ آن سفر منيع تلقى شود و يا حتى به عنوان ارائۀ دقيق مفاهيم آيات

   زيرا چنانچه مالحظه خواهند فرمود در شرح و،عربى به زبان فارسى محسوب گردد
   جناب اشراق خاورى به ارائۀ عصارۀ مفاهيم آيات،توضيح بسيارى از آيات مبارکه

  اند که به صورت ند و به هيچ وجه در صدد آن نبودها بزبان فارسى اکتفاء نموده
  . معانى و مفاهيم همۀ آيات را کلمه به کلمه بيان دارند،يکنواخت و کامل

    مطلب اساسى ديگر آن که تقريرات جناب اشراق خاورى در بارۀ کتاب مستطاب اقدس
ّحاکى از نظريات و آراء خصوصى ايشان در کيفيت قرائت و ارائۀ مفاهي   م مودوعه درّ

  ّمندرجات اين سفر کريم است که ممکن است با ترجمۀ مصوب معهد اعلى به زبان
  ضيحات منتشره در ضمن ضمائم کتاب مستطاب اقدس که بوسيلۀ آن معهد انگليسى و با تو

   بنا براين ارزش و اعتبار اين.جليل انتشار يافته در مواردى مطابقت نداشته باشد
  ّصرًا در حد آراء شخصيۀ يکى از افراد دانشمند بهائى در نظرتقريرات را بايد منح

  گرفت و ميزان و مالک معانى و مفاهيم قطعى آيات را در نصوص مبارکه و تصريحات
  .ّطلعات مقدسه و توضيحات معهد اعلى دانست

  ّ فهرست مفصل مطالب و اعالم و کتاب شناسى بوسيلۀ ناشر به انتهاى اين-   دهم 
   خانم، اردالنۀح در خاتمه از همکارى و مساعدت خانم ملي. شده استکتاب افزوده

  .نمايد  صميمانه قدر دانى مىثاراد در انتشار اين آژلح مولوى ن حجازى و جناب صافرشتۀ
    اميد اين لجنه آن است که انتشار تقريرات جناب اشراق خاورى در بارۀ کتاب



  خصوصًا جوانان گرامى قرار گيرد و در درکاى عزيز مّحب مورد استفادۀ اسمستطاب اقد
  . مساعد باشد و  آنان را يار،ات اين سفر عظيمبهتر مطالب و مندرج

   
  ص ى

  عديده چاپ     شک نيست که در بارۀ مندرجات کتاب مستطاب اقدس به تدريج مقاالت و رسائل و کتب
  .ّمساعى مجدانه مبذول خواهد گرديد ب مبينر و جواهر مکنونه در اين کتاَرُۀ دضو منتشر خواهد گشت و در عر

  ى نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربىّل                 لجنۀ م
   ميالدى١٩٩٧ -  بديع ١٥٤        آلمان–                                         هوفهايم 

   
  ص يا

    پيش گفتار
   آيات کتاب مستطاب اقدسجناب اشراق خاورى قبل از آن که به مطالعه و تشريح

   در بارۀ شرايط نزول و،ّ در اولين جلسۀ کالس مطالعۀ اين سفر منيع،بپردازند
  :ًذيال نقل مى نمائيم اند که آنها را تحت عنوان پيش گفتار مندرجات آن به طور کلى مطالبى بيان داشته

   بديع و١٢٦ۀ مة سنحّاکنون که ساعت هشت بعد از ظهر روز دوشنبه هفتم شهرالر  " 
  ، اين بنده، اشراق خاورى،است)  ميالدى ١٩٦٩(  شمسى ١٣٤٨مطابق با نهم تير ماه 

ّن احباء و نفوس مقدسه در اين انجمن روحانى و محفل بهائىادر محضر جمعى از جوان ّ  
  ّايم و در نظر است که به تدريج کتاب مستطاب اقدس را مورد مطالعه و دقت مجتمع شده
  .به معانى و مقاصدى که از قلم اعلى در اين آيات مبارکه مندرج شده است، تا حدود امکان پى بريمقرار دهيم و 

    ابتدا بايد دانست که کتاب اقدس در کجا و در چه سالى نازل شده و چه مقامى در
  .بين آثار مبارکه دارد و چه مطالبى را حاوى و شامل است

   .جمال قدم نازل شده است از قلم مبارک)  م ١٨٧٠ (  .ق. هـ ١٢٨٦ر سال   کتاب اقدس در سجن اعظم در عکا در اواخ
  .ّظم مشهود و معين استعا در بيت عبود بوده و اين محل االن در سجناقدس محل نزول کتاب 

  .که در نفس کتاب مندرج است  مطالبى است،  از جمله مسائلى که دليل بر آغاز نزول کتاب اقدس در سال مزبور است
   نازل شده،وزفژ فرانسوا ، کتاب اقدس ذکر مسافرت ملک نمسه  در

   
  ص يب
   براى شرکت در جشن،ّ اين مرد که در آن ايام از جمله سالطين معروف بود.است

  با ساير مشاهير عالم به مصر رفت و)  م ١٨٦٩ (  .ق. هـ ١٢٨٦افتتاح کانال سوئز در سال 
  ۀ اورشليم عازمّتبرک زيارت مقامات منکه افتتاح کانال خاتمه يافت براىايبعد از 

   در کتاب مستطاب اقدس خطاب به ملک نمسه چنين.ارض اقدس شد
   بيت را زيارت،ّه در اراضى مقدسه آمدىّتبرکمى فرمايند که تو به زيارت مقامات م



   اين مسئله دليل بر آن است که کتاب.کردى ولى از عرفان صاحب بيت محروم ماندى
  .نازل شده است)  م ١٨٧٠ (  .ق. هـ ١٢٨٦دود اواخر سال مستطاب اقدس در ح

   مسئلۀ سقوط ناپلئون،  از جمله مطالب ديگرى که در کتاب مستطاب اقدس ذکر شده
ّسوم امپراطور فرانسه است که با کمال ذلت و بدبختى از سرير سلطنت و حکمرانى ّ  

  .ّساقط شد و بعد از مدتها که زجر و مشقت کشيد وفات کرد
   نداى،ّ و متنبه باشّتذکرر کتاب اقدس خطاب به قيصر آلمان ميفرمايند که تو م  د

  الهى را بشنو و از امر الهى اعراض مکن و مغرور به جاه و جالل و سلطنت و حکمرانى
  اند که با همۀ عظمت و جالل امر  زيرا قبل از تو سالطين بسيارى بوده،خود مشو

  ، مى فرمايند عين بيان مبارک چنين است.ه خاک فنا راجع شدندّالهى را نشنيدند و با کمال ذلت ب
   )٨٦فقرۀ (   "نًا و اکبر منک مقامًا اين هو و ما عنده أاذکر من کان اعظم منک ش    " 

   سقوط امپراطورى.ّ ناپلئون سوم امپراطور فرانسه است،  مقصود از اين بيان مبارک
  مستطاب اقدس   چون در کتاب. هجرى قمرى است١٢٨٧سال  م بود که مطابق با ١٨٧٠اين شخص در سال 

  . باشد .ق. هـ ١٢٨٧ و ١٢٨٦حدود سال   بنابر اين بايد نزول اين کتاب مستطاب در،ذکر سقوط ناپلئون شده
    يک مطلب ديگر هم در کتاب مستطاب اقدس ذکر شده است که سال نزول آن

   
  ص يج
  ميفرمايند ه در ضمن خطاب قلم اعلى به يحيى ازلين مى کند و آن عبارت از اين است کيرا تع

  "يا مطلع االعراض دع االغماض                         " 
   )١٨٤فقرۀ (    "قد اخذ ا من اغواک     " : او ميفرماينده بّتذکرو بعد براى 

  . خداوند هالک کرد آن کسى را که تو را گمراه کرده بود، شوّمتنبه ،يعنى اى يحيى
ّسيد محمد اصفهانى است که از اول امر براى يحيى و امثال" من اغواک " مقصود از  ّ ّ  

   اين شخص با چند نفر ديگر از پيروان.او مايۀ فتنه و فساد و بال و اعراض بود
   م١٨٧١ (  .ق. هـ ١٢٨٨يحيى که نهايت عناد و دشمنى را نسبت به امر مبارک داشتند در سال 

  ّ در عکا بپاىا کشته شدند و اين قتل سر و صدائّ از احبّدر عکا به دست جمعى
  کرد و کار منجر به اين شد که جمال مبارک را به دارالحکومه احضار کردند و مورد

  ضرت عبدالبهاء را در محبس ليمان قريب شصت ساعت محبوسحاستنطاق قرار دادند و 
   چون ذکر کشته شدن. شدل و صدمات عظيمهک اسباب بروز مشاّالبتهکردند و اين وقايع 

ّسيد محمد و هالک او در کتاب اقدس نازل شده    معلوم است تا سال حدوث اين واقعه،ّ
  .هنوز نزول کتاب مستطاب اقدس تمام نشده بوده است)  م ١٨٧١ (  .ق. هـ يعنى 

    اين شرحى بود در بارۀ سالهائى که کتاب مستطاب اقدس از قلم مبارک در بيت
  .ّن عکا به تدريج نازل شده استعبود در سج

   در الواح عديدۀ.  حال ببينيم که مقام و رتبۀ کتاب اقدس چيست و چگونه است



   راجع به کتاب اقدس بيانات،ّجمال مبارک که بافتخار و اعزاز احباء نازل شده
  کتاب اقدس بنفسه شاهد و.. . ": ميفرمايندح در يک لوًمثال .ّمفصله موجود است

   به انبساطى نازل شده که ذکر آن ممکن.ّالهيه بر رحمت گواه است
   

  ص يد
  ."ّانه لهو المقتدر القدير  ظهرا فى االرض سلطانهي سوف . عالمنه و اوست مغناطيس اعظم از براى جذب افئدۀ

   در بعضى از.  از اين قبيل مطالب در خصوص کتاب اقدس در الواح مبارکه بسيار است
   در يک.ه وصف شده استدّتطاب اقدس با القاب عظيمۀ متعداب مس کت،الواح مبارکه

  "الکتاب ّام "،"قسطاس االعظم " ،است"  حمةّالرفرات " مقام ميفرمايند که کتاب اقدس 
   به هيچ يک از الواح و.و از اين قبيل القاب در آثار مبارکه فراوان است

ّام" آثار مبارکه کلمۀ     اصطالح اختصاصًا از قلم جمالاطالق نشده و اين" الکتاب  ُ
   کتاب اقدس است که سرچشمه و منبع.قدم در بارۀ کتاب مستطاب اقدس نازل شده است

  : زيرا در نفس اين کتاب مى فرمايند،اصلى نظم بديع الهى است
   )١٨١فقرۀ (    "ظم االعظمّظم من هذا النّنقد اضطرب ال                  "     

  ونى که در عالم باشد متزلزل و سقيم و ناقص است مگر نظم الهى کهيعنى هر نظم و قان
   بعد ميفرمايند تمام انظمۀ سقيمۀ عالم.در کتاب مستطاب اقدس اساسش ذکر شده است

  .شد  سبب حيات عالم خواهد،از بين خواهد رفت و نظم بديع الهى که احکام کتاب اقدس است
   مندرجات کتاب اقدس.ه مطالبى ذکر شده است  حال ببينيم که در کتاب مستطاب اقدس چ

ًاوال عبارت از يک سلسله مواعظ و نصايح اخالقى است    در اين قبيل آيات جامعۀ.ّ
  ّ محبت عمومى و اجتناب، مراعات حال مردم، صفات پسنديده،بشر را به اخالق نيکو

  .اند موده و از اين قبيل تعاليم امر فر،ئىو کينه ج، بدگوئى، غيبت، فساد،از فتنه
  ، صيام، احکام است از قبيل صالت،  مطلب ديگرى که در کتاب اقدس نازل شده

  ّاعم ،مراعات لطافت و نظافت و قيام به تبليغ امر و وجوب تعليم و تربيت فرزندان
  از دختر و پسر و مسئلۀ آيات و وظائف اعضاى بيت العدل اعظم

   
  ص يه
  .کام ازدواج و طالق و از اين قبيلو اح

  .تفصيل بيشتر ذکر شده است  مجمل است و شرحش در الواح ديگر نازل شده و بعضى هم بهّالبته  بعضى از احکام 
  ، آياتى است خطاب به معرضين اهل بيان،  مطلب ديگرى که در کتاب اقدس ذکر شده

  يعنى نفوسى که بعد از اظهار امر جمال قدم به عرفان حق فائز نشدند و راه اعراض و
   اين نفوس شبهاتى ايجاد کرده بودند و به وسيلۀ آن شبهات مانع. پيمودنداعتراض

  ّعرفان اهل بيان به وجود مقدس من يظهره ا مى شدند مثل مسئلۀ مکتب من يظهره



   در.ا که اگر خدا بخواهد در ضمن زيارت آيات کتاب اقدس به آن خواهيم رسيد
   قبيل اعتراضات و شبهات بيانى ها را مطرحکتاب اقدس در ضمن آيات عديده جواب اين

   بر عظمتهّاند که داللت تام اند و آياتى را از آثار حضرت اعلى نقل فرموده فرموده
  .ميکند باع و پيروى بالشرط اوامر آن حضرت داللتّتاا دارد و بر وجوب ه ر من يظهرظهو

   که دست از مخالفت ميرزا يحيى را نصيحت مى کنند،  در خاتمۀ طرح اين مسائل
  ّبردارد و همانطورى که عرض کردم به او متذکر مى شوند که خداوند آن کسى را که تو

ّيعنى سيد محمد اصفهانى را( را گمراه کرده بود     تو مواظب باش. از بين برده است)ّ
  . ابدى نيفتى و از عذاب ابدى برهى و به عرفان الهى مفتخر شوىتکه به هالک

   از جمله خطابى است به قيصر آلمان.به آياتى که جنبۀ انذار دارد  بعد ميرسيم 
ّکه مورد خطاب آيات مبارکه قرار گرفت و او را دعوت فرمودند که به حق توجه کند و ّ  

   به اعراض اقدام،تحقيق کند و مثل سالطين معرض ر رام ا،به عرفان الهى فائز شود
ّتذکر و تنبه پيدا کند و بلکه از بالهائى که بر سر آنها آمده ،نکند    حقيقت امر را بشناسد، يکى ّ
  .بارۀ او عرض کردم  مختصرى درار به ملک نمسه، فرانسوا ژوزف است کهذهم ان

    رؤساى جمهور امريکا را در کتاب مستطاب اقدس طرف خطاب
   

  ص يو
  اند ودهم نصايح مشفقانه فر،اند ّاند و آنها را دعوت به حق و حقيقت کرده قرار داده

  .ّکه هميشه راه عدالت و رعيت پرورى را در نظر داشته باشند
  ّ اين مرد سى و سومين.  همچنين انذار به سلطان عبدالعزيز خليفۀ عثمانى است

  ّمسجونيت جمال فرمان ار بود و کسى بود کهجين شاه قاّدناصرال ليفۀ آل عثمان و معاصر باخ
  .خالفت کرد) م  ١٨٧٦ (  .ق. هـ ١٢٩٣تا سال )  م ١٨٦٠ (  .ق. هـ ١٢٧٧ عبدالعزيز از سال .قدم را امضاء کرد

  :  از انذارات کتاب اقدس يکى هم راجع به اسالمبول است که مى فرمايند
   )٨٩فقرۀ (    "قطة الواقعة فى شاطئ البحرين ّنّيا ايتها ال                 "  

   مقصود اسالمبول است که در.اى اى که در کنار دو دريا قرار گرفته   يعنى اى نقطه
  ّآن ايام پايتخت خلفاى عثمانى بود و صريحًا انذار ميفرمايند که عنقريب به ذلت و

  اند همه به نوحه و ندبه خواهند خوارى گرفتار خواهى شد و نفوسى که در تو ساکن
  :فرمايندى  م.ت تو از تو سلب خواهد گرديدّپرداخت و تو خراب خواهى شد و عز

     )٨٩فقرۀ (    "اهرة ّالظّاغرتک زينتک               "              
  ّ يقين بدان که عنقريب اين عزت؟ّآيا اين زينت و عزت ظاهره تو را مغرور کرده است

  :ّ بعد راجع به سلطان عبدالحميد نبوت و پيشگوئى ميفرمايند که.از تو سلب خواهد شد
   )٨٩فقرۀ (   "وم بم نسمع بينکم صوت الوّالريا معشر                      " 

  "روم "  مملکت ، در جغرافيا در اصطالح و عرف مردم به خاک مملکت عثمانىًا  سابق



   حال.مى گفتند" وم ّالربحر "  کما اين که درياى مديترانه را ،مى گفتند
  يعنى اى مردم" وم ّالريا معشر  " : مى فرمايند.اصطالحات عوض شده است

   
  ص يز

  "نسمع بينکم صوت البوم  " ،مملکت عثمانى
  سلطان عبدالحميد است که" بوم "  مقصود از .صداى بوم را در بين شما مى شنويم

   مقصود اين است که از.ّمقرر بود بعد از کشته شدن سلطان عبدالعزيز به خالفت برسد
  .اين قبيل انذارات در کتاب مستطاب اقدس موجود است

   بشارات ارض طاء که همانًمثال ،م در اين کتاب مندرج است  يک سلسله بشارات ه
   جمال قدم خطاب به ارض طاء مى فرمايند که لحظات عنايت الهى از تو.طهران است

   تو اى طهران.اسم اعظم هستى ّهيچوقت دور نخواهد شد زيرا تو محل تولد جمال قدم و
   از انقالب و، بعد. استّاى هستى که حضرت من يظهره ا در تو متولد شده نقطه

  ى ادامه خواهد داشت تا وقتىّمدتاضطراب ايران خبر ميدهند که اين انقالب و اضطراب 
  : ميفرمايند.غاز شودآّوقع معين برسد و دورۀ اطمينان که م

   )٩٣فقره (     "سوف يأخذک االطمينان بعد االضطراب                        " 
  .است در آينده خواهيم رسيدبشرح اين آيات اگر خدا خو

  : ميفرمايند.ين خراسان استم  همچنين بشاراتى راجع به سرز
   )٩٤فقرۀ (    "يا ارض الخاء                               " 

   عنقريب رجالى مبعوث. ما صداى رجال الهى را در تو ميشنويم، اى سرزمين خراسان
  . کردخواهند شد که به امر الهى خدمت ها خواهند

   تو سرزمين،  راجع به سرزمين کرمان نيز انذار ميفرمايند که اى سرزمين کرمان
   يعنى نفوسى فاسد و،خوبى نيستى براى اينکه در باطن تو سرو صداهائى بلند است
  مفسد از تو بروز خواهند کرد که سبب تضييع امرا خواهند شد

   
  حص ي

  عد ميفرمايند مطمئن باش اى ارض کرمان که ب.و خود را رادع امرالهى خواهند پنداشت
   عالقمند و جانفشان، قوى، نيرومند،يعنى شجاع" اولى بأس شديد " عنقريب نفوسى 

  .در راه امرا از تو ظاهر خواهند شد و امر الهى را نصرت خواهند کرد
  ن يکى ذکر حاجى کريم خا.  نام يکى دو نفر از علماء هم در کتاب اقدس ذکر شده است

  ّ ميفرمايند اين مرد مدعى مقامى بود و مظهر امر الهى او را براه.کرمانى شده است
  ّ لوح برايش فرستاد ولى ميفرمايند او اعراض کرد و بحق.ّحق و حقيقت دعوت کرد

ّ يکى هم شيخ محمد حسن پيشواى شيعيان است که در آن ايام در نجف ساکن.مؤمن نشد ّ  



   شيخ،يندواست ميگ" کالم الصاحب جواهر "ت اين شخص  شهر.و معروف به شيخ نجفى بود
  ّ کتابى است بسيار مفصل در فقه شيعه،کالمالجواهر يا جواهر .ّمحمد حسن صاحب جواهر

  نجفى اين کتاب را در شش جلد بسيار قطور تأليف کرده و اين کتاب که شيخ محمد حسن
ّکالم در شرح کتاب شرايع االسالم محقق حلى استالجواهر     کتاب شرايع االسالم از.ّ

  هارة تا کتابّکتب معروفۀ فقه شيعه است که جامع تمام ابواب فقه از کتاب الط
   شرح، که خود خيلى بزرگ است،تاب شرايع راکّ شيخ محمد حسن اين .يات استّالد

ّ طالب علوم دينيه که،تا اين کتاب بچاپ رسيده و هنوز در عتبات عالي.کرده است ّ  
  . بايد آن را مطالعه کنند،ل مى خواننددرس فقه و اصو

   از شيخ حسن صاحب جواهر بکن که خيالى  جمال مبارک در کتاب اقدس ميفرمايند که ياد
   ولى، عمرش را تضييع کرد به تأليف کتاب فقه و اصول.مى کرد عالم و دانشمند است

ّوقتى که حق ظاهر شد نداى حق را نشنيد   .هدر رفت ماتش به موفق به ايمان نشد و همۀ زح،ّ
ّرى هم از جناب مال محمد جعفر گ  در ضمن آيات کتاب اقدس ذک   ندم پاک کن اصفهانىّ

  نش محروم علم و دا  ميفرمايند مالحظه کنيد که شيخ محمد حسن با آن عظمت و کبرياء و فقه و.اند فرموده
   و به امر مبارک در دورۀّتوجه کرد ّ اصفهانى که خالص و مخلص بود به حقنماند ولى يک گندم پاک ک

   
  ص يط

ّ اين مال محمد جعفر که به گندم پاک کن معروف است در کتاب.حضرت باب مؤمن شد ّ  
  اعلى نازل شده و اين همان شخصى است که در ّمبارک بيان هم ذکرش از قلم حضرت رب

  .قلعۀ طبرسى در خدمت جناب قدوس به شهادت رسيد
  م و آن اين است که اين کتاب اقدس با لوح االقدس  يک نکتۀ ديگر را هم عرض ميکن

   از قلم جمال مبارک نازل شده و در کتاب مبينّالبته لوح االقدس .نبايد اشتباه شود
  را به اجمال در کتاب گنج شايگانبه طبع رسيده و شرح نزولش  ) ١٤٤ - ١٣٨صفحۀ ( 
 مقصود آن است که.کنيد اگر خواستيد به آنجا مراجعه ،ام نوشته ) ١٦٨ -  ١٦٤صفحۀ   

  .لوح االقدس با کتاب اقدس اشتباه نشود
   حال با تأييد الهى مطالعۀ کتاب اقدس را آغاز،اى که ذکر کرديم هّمقدم  بعد از 

  ّمى کنيم و آيات را به تدريج مورد دقت و نظر قرار ميدهيم تا ببينيم که خداوند
  .است فرموده و چه وظائفى تعيين کردهتبارک و تعالى در اين کتاب مستطاب چه دستوراتى 

    بعد از شرح و بررسى مندرجات کتاب اقدس که چهار ماه به طول انجاميده در آخرين
   جناب اشراق خاورى توضيحات خود را با،ِجلسۀ کالس مطالعۀ اين کتاب مستطاب

  :اند که زيب انتهاى اين پيش گفتار مى گردد جمالت ذيل به پايان رسانده
  ٔر اينجا کتاب اقدس باالخره تمام شد و آنچه که مناسب بود از الواح ياد.. ."

  مطالب ديگر که در بارۀ هر آيه لزوم داشت و در نظر بود همه را عرض کردم و شما هم



   ولى اين را.اى داشته باشد  اميدواريم که اين اقدام نتيجه.استماع فرموديد
  ،سطى که در بارۀ کتاب اقدس داده شدبدانيد که اقدام کنندۀ واقعى براى شرح و ب

   مرهون اقدام ايشان،بط و ساير زحماتضّنراقى است که تهيۀ وسائل ) سيروس ( آقاىجناب
   اين يادگارى است که از ايشان باقى خواهد ماند و اقدام ايشان سبب شد که.است

  بنده هم به موهبت زيارت کتاب اقدس فائز
   

  ص ک
   کند که کتابّمؤيد ، سالم بدارد،ۀ شما را موفق کند اميدواريم که خدا هم،شوم

   را هم مطالعهّالهيه احکامش را بفهميد و عمل کنيد و ساير الواح ،اقدس را بخوانيد
   خدا. به تدريج واقف شويد،هى مستور استلکنيد و به حقايق اسرارى که در آيات ا

  ّت از روز سه شنبه اولحافظ شما باشد و امروز که کتاب اقدس خاتمه يافت عبارت اس
  .) " م ١٩٦٩( از تاريخ بديع ١٢٦ مطابق سنۀ ، هجرى شمسى١٣٤٨مهر ماه سال 

   
  ص

                                      تقريرات در بارۀ کتاب مستطاب اقدس
   

  ١ص 
                          بسمه الحاکم على ماکان و مايکون

  ّول ما کتب ا على العباد عرفانّ ان ا- ١                    
  ّ                   مشرق وحيه و مطلع امره الذى کان مقام نفسه فى
  ّ                   عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکل الخير

ّ     و الذى منع انه من اهل ال                 ّالل ولو يأتى بکلّضّ
   اذا فزتم بهذا المقام االسنى و االفق.                   االعمال

ّينبغى لکل نفس ان يتبع ما امر به من لدىاالعلى                     ّ  
  .ما حکم به مطلع االلهام ّ                   المقصود النهما معًا اليقبل احدهما دون االخر هذا
  واى جميع موجوداتىبنام خداوندى که فرمانرواى جميع موجودات در گذشته بود و فرمانر

  .است که پس از اين بوجود خواهند آمد
  ّ آنست که محل تابش،ن چيزى که خداوند بر بندگان خود فرض و واجب فرمودهيلّ  او

   اين مشرق وحى و مطلع.ّانوار وحى او را بشناسند و عارف شوند به محل طلوع امر او
  . عالم خلقامر کسى است که قائم مقام ذات خداست در عالم امر و در

    کسى که به اين موهبت فائز شد و مشرق وحى و مطلع امر الهى را که قائم مقام ذات
   چنين،ّ بکل خير فائز شده است و کسى که از اين موهبت محروم ماند،ّحق است شناخت



  . باشد اگرچه به جميع اعمال نيک عامل،کسى از گمراهان است
   

  ٢ص 
  ورد بحث و تدقيق است که بايد در اطرافش قدرى بحث  در اين آيۀ مبارکه چند مطلب م

   مطلع امر الهىوندگان اين است که مشرق وحى خدا بّ مى فرمايند اول فريضۀ .شود
   مقصود از مسئلۀ وحى که در اينجا ذکر شده عبارت از نحوۀ ارتباط.را بشناسند

  ّت که مظهر مقدس وحى عبارت از ارتباطى اس.ّمظهر مقدس امرا با عالم غيب است
ّامرا که عبارت از مشيت اوليه است ّ    حقايق.الهى دارداقدس  با عالم غيب و ذات ،ّ

  اى که براى ارتفاع مقام و ّرا از او دريافت مى کند و مسائل الزمه و پيامهاى مقدسه
   از حضرت غيب به او مى رسد،هدايت و راهنمائى و فوز و فالح جامعۀ بشر الزم است

  .به وسيلۀ وحى مطالبى را که دريافت مى کند به بندگان خدا ابالغ مى نمايدو او 
   يعنى وحى الهى مانند آفتاب درخشانى است که از مشرق وجود،پس او مى شود مشرق وحى

و مظهر امرا صادر مى شود و انوارش به خلق مى تابدّمشيت ا .  
  و مخصوصًا در قرآن مجيد اين کلمه در لغت عرب .  کلمۀ وحى معانى ديگر هم دارد

  قرآن براى وحى ذکر شده  يکى از معانى که در.به چند مفهوم مختلف تعبير شده است
  اى حيران مى ماند و دچار  انسان وقتى که در مسئله.است معنى و مفهوم الهام است

  ّ توجه به عالم، گرفتار ابهام مى شود و يا نمى داند چه بکند،ّشک و ريب مى شود
  اى در ذهنش باال مى کند و از حضرت غيب استمداد مى نمايد و غفلتًا مى بيند بارقه

   در لغت عرب. مثل اينکه درى باز مى شود و مطلبى به فکر او مى رسد،پيدا مى شود
  اوحينا و " : در قرآن مى فرمايدًمثال .از اين حاالت گاهى بوحى تعبير مى شود

  حزنىتخافى و ال َ و ال تّم عليه فالقيه فى اليِتْفِيه فاذا خعّالى ام موسى ان ارض
   )٧ آيۀ ،سورۀ قصص " ( .ّدوه اليک و جاعلوه من المرسلينآّانا ر

  ّ وقتى او بچۀ خود را سر دست گرفته.  اين آيه در بارۀ حاالت مادر موسى است
  بود و از خوف لشکريان فرعون که پسران بنى اسرائيل را به قتل

   
  ٣ص 

   خداوند در قرآن،ندند بهر گوشه و کنار پناه مى برد و نمى دانست چه بکندمى رسا
   اين راه را ما پيش پاى مادر موسى گذاشتيم و به او الهام کرديم و از،مى فرمايد

   پسرت را شير بده و او را در دريا،خاطرش اين مطلب را گذرانديم که اى مادر موسى
   ما پسرت را به تو بر خواهيم. بيمناک نباش دورى فرزند محزون مشو وزبيانداز و ا
  فرمائيد  ىم مالحظه .العزم قرار خواهيم داد پيغمبران اولو و او را از جملۀ،گرداند

   اين الهام و يا خطور کردن فکر عالج به،که در اينجا از اين راهنمائى



  . به وحى تعبير شده است،خاطر مادر موسى
  اى که هادى و راهنماى  غريزه.ى غريزه است  گاهى در قرآن کلمۀ وحى به معن

   مى دانيد که غريزه در حيوانات همان حکمى را دارد که عقل در وجود.حيوانات است
  خذى من الجبال بيوتًاّتحل ان اّنّ ء و اوحى ربک الى ال:ى فرمايد م،انسان دارد

   برو در يعنى خداوند به زنبور عسل چنين وحى کرد که. )٦٨ آيۀ ،سورۀ نحل" ( 
   در اينجا مقصود اين است که از.شکافهاى کوه خانه خود را بساز و توليد عسل کن

  دانيد که  راه غريزه ما به زنبور عسل چنين دستور داديم که چنين کارى را بکند و شما مى
  ديگرى از اين قبيل   تعبيرات.راهنماى حيوانات در انجام اعمال مخصوصه همان غريزۀ فطرى است

  .خواهم زياد تفصيل بدهم غت عرب و در آيات قرآن براى وحى شده است که در اينجا نمىدر ل
  ّ  اما از جمله مسائلى که در قرآن و در آيات الهى راجع به معنى کلمۀ وحى ذکر

   در قرآن راجع به حضرت رسول. همين ارتباط مظهر امرا است با عالم غيب،شده
   از،ّ محمد بن عبدا، يعنى پيغمبر ما."ى ما ينطق عن الهو " :مى فرمايند

  ّاال وحى ان هو " ،روى هوى و هوس و فکر شخصى خود هيچوقت چيزى را به کسى نمى گويد
   آنچه را مى گويد پيامهائى است که از عالم غيب، )٤-٣ آيۀ ،سورۀ نجم" ( يوحى 

  مى کند و به  ّ غيبيه را دريافت به او مى رسد و او آن امواج.که از انظار ساير مردم پنهان است
  تا " : مى فرمايدًمثال .است  در آيات جمال مبارک هم اين معنى نازل شده.خلق جهان ابالغ مى نمايد

   
  ٤ص 
   يعنى قسم به خدا که جمال. ".ّاال وحى يوحى  البهاء ما ينطق عن الهوى ان هوّان

  ى را نمى گويد بلکه آنچه را مىقدم و اسم اعظم از روى فکر و سليقۀ شخصى خود چيز
  ّ پيام خالق کائنات و رازق و صانع موجودات است.فرمايد پيام حضرت غيب الغيوب است

  ى کند و به اهل عالم مىفکه از عالم غيب به او مى رسد و او آن پيام را دريافت 
   يعنى از عالم، مشرق وحى الهى هستندّالهيهّ پس بنابر اين مظاهر مقدسه .رساند

  ّ آن پيغام دريافت مى شود و به وسيلۀ مشيت،ّذات که مقدس از هر گونه عرفانى است
ّاوليه به عباد ا در روى زمين ابالغ مى گردد    مطلع امر هم همين معنى را.ّ

   حکم و فرمان ذات غيب که خالق عالم امکان. امر به معنى حکم و فرمان است.دارد
ّ بوسيلۀ مشيت اوليه که م.است ّ    او. به بندگان مى رسد،ظهر امرا استّ

  اوامر و احکام الهى را از عالم غيب دريافت مى کند و از جنبۀ شهودى به اهل عالم
   اينست که مشرق وحى،ّ بنابر اين اول چيزى که خدا بر عباد واجب فرموده.مى دهد

  .او را بشناسند و مطلع امر او را عارف شوند
   مثل.ّن آيه مشرق وحى و مطلع امر را معرفى مى فرمايندئله در ايس  بعد از اين م

  ّ که اگر کسى بپرسد چرا اول،ّال مقدر را بدهندسؤاينکه مى خواهند جواب يک 



  فريضۀ بندگان خدا شناسائى مشرق وحى و مطلع امر است و مگر مشرق وحى الهى چه
  ب آن است که مى جوا،مقامى دارد که بايد همه او را بشناسند و از او اطاعت کنند

   يعنى مشرق وحى و،"ّالذى کان مقام نفسه فى عالم االمر و الخلق  " :فرمايند
  .خلق  نماينده و جانشين ذات غيب است در عالم امر و در عالم،مطلع امر الهى قائم مقام

  اى که از قلم جمالقدم و حضرت عبدالبهاء نازل شده بر   عوالم بر حسب الواح مبارکه
  .ّ عالم حق عالم امر و عالم خلق:سه قسم است

ّ يعنى ذات مقدس الهى که خالق جميع.ّ  عالم حق عبارت از رتبۀ غيب الغيوبى است ّ  
   کمال صرف است و ابدًا نقص و ضعف و فقر و احتياج بساحت قدس او راه،ممکنات است

  ّ جميع صفات کماليه را بطور اليتناهى داراست و.ندارد
   

  ٥ص 
   هرچه در مراتب ادراک و، که نتيجۀ قدرت و صنع اوست،لم امکانبندگان او در عا

  ّ کنند ممکن نيست بتوانند به عالم حق که ذات غيب منيع اليدرک است پىّترقىّتعقل 
   خالق ممکنات است و ممکنات محاط او. زيرا خداوند محيط به ممکنات است.ببرند

  جود محاط به موجود محيط بر خودهستند و مخلوق او هستند و به حکم عقل هيچوقت يک مو
  ّنمى تواند احاطه پيدا کند و به عرفان او فائز بشود و اال انقالب ذات الزم مى

   محاط باشد و اين اجتماع، يعنى الزم مى آيد که محيط در حالى که محيط است،آيد
  .نقيضين است و اجنماع نقيضين مطابق حکم عقلى باطل است

  ، عظمت، قدرت. جمال و جالل محض است.تى مطلق است هس،  خداوند کمال صرف است
  ّ نقطۀ مقابل عالم حق که کمال.ّسلطنت و نورانيت او اليتناهى و غير محدود است

  ،ا ممکن الوجود يعنى نقص صرفي عالم خلق .ت عالم خلق اس،صرف و عظمت محض است
  ،باشد يعنى چيزى که در هستى خود محتاج بغير . فقر بحت و بات،احتياج محض

  ّاشد به اينکه ديگرى او را وجود دهد و هستى بخشد و اگر چنانچه فيض فياضبنيازمند 
  ، او به خودى خود نمى تواند خود خود را ايجاد کند،مطلق و علة العلل باو نرسد

   استعبدالبهاء در لوح حضرت . نيستى محض و فقر و احتياج صرف است،زيرا معدوم صرف
  ،اين نقص صرف و نيستى محض"  نقص صرف است و نيستى محض امکان " :که مى فرمايند

   اگر خواسته باشد از اين نقص بيرون آيد و رو به درجۀ،يعنى وجود اکوان و عالم
   و خلق،اهى است  در کمالتن اليوّ اما ا. کامل مطلق است محتاج بفيض،کمال گذارد

  اى الزم است که اين ه لذا واسط،اليتناهى است در ضعف و عجز و احتياج و بيچارگى
  . نقص صرف را با کمال بحت مطلق مربوط سازد.عدم صرف را با وجود محض ارتباط دهد

  ّ از يک جنبه با عالم الوهيت رابطه داشته.اين واسطه بايد داراى دو جنبه باشد
  ّ بنابراين عالم حق عالم غيب الغيوب و عالم ذات،باشد و از يک جنبه با عالم خلق



  نقص يدرک است که در دسترس کسى نيست و عرفانش براى هيچکس ممکن نيست و عالمغيب منيع ال
   

  ٦ص 
  .صرف و نيستى محض و فقر صرف است

ّ  بين عالم حق و عالم خلق عالمى است مسمى به عالم امر    عالم امر فيض را از.ّ
   بنابراين آنچه حضرت غيب الغيوب در.ّعالم حق مى گيرد و به عالم خلق مى دهد

  ّالم حق براى وصول بندگانش به درجۀ کمال الزم مى داند به عالم امر ابالغ مى کندع
ّو سلطان عالم امر که مشيت اوليه يعنى مظهر امرا است ّ    آن پيامها را دريافت،ّ

   پس مشرق وحى و مطلع امر در عالم امر نمايندۀ.مى کند و به خلق خدا مى رساند
ّهرچه مشيت اوليه بگويد . استّکه در عالم حق. ّذات حق است ّ   . از او نيست بلکه به وحى الهى است،ّ

   آن حقايق را مى گيرد و به ما که بندگان،يعنى با ارتباطى که باعالم غيب دارد
  ّ  پس مشرق وحى قائم مقام حق است هم در عالم.محتاج و فقير او هستيم مى رساند

   زيرا عالم شهود آنچه.الم شهود باشدامر که عالم غيب باشد و هم در عالم خلق که ع
   مثال.ّرا بخواهد از عالم حق بگيرد بوسيلۀ عالم امر مى گيرد که واسطۀ فيض است

  اى ممکن است سبب  اين مثالها گرچه دور است ولى تا اندازه.در اين خصوص بسيار است
  ه آب ندارداى است که دسترسى ب  عالم خلق مثل تشنه.تقريب افهام به بعضى مسائل شود

   آب در مرتبۀ خود در نهايت صفا.ديب کجاست و از چه راه بايد بدست آ، نمى داند آ
  خود نمى تواند به آن ّ اما اين تشنه بخودى،و لطافت و حالوت و شيرينى نبعان دارد

  اف و گوارا پى برده باشد و از آنص راهنمائى الزم دارد که به آن چشمۀ .آب برسد
   دست او را بگيرد و بسر چشمۀ زالل،ذارش به اين تشنه بيفتدنوشيده باشد و گ

   عالم امکان را از قيود.ّ مظاهر مقدسه کارشان اين است.برساند تا رفع تشنگى کند
   و ضالل و گمراهى نجات مى دهند و در هر دورى براى اهل عالم آنچه الزمۀ وصولصنق

  .ن خداوند جارى مى شودّ از لسان اين نفوس مقدسه باذ،به درجات کمال است
   يک،ّ يک عالم حق مطلق که اليتناهى است در کمال،  پس بنابراين سه عالم بود

  ّعالم خلق که اليتناهى است در ضعف و نيستى و احتياج و يک عالم متوسط بين خلق و
   يعنى عالم، عالم مشرق وحى و مطلع امر است.ّحق که عالم امر است

   
  ٧ص 

ّمشيت اوليه يا مق ّ ّعوالم ثالثه معتقد باشند  اين عقيدۀ اهل بهاء است که بايد به اين.ام مظهر امرا  
  ّ قيام ممکنات به حق،مطابق عقيدۀ اهل بهاء که در الواح الهى ذکر شده است. 

ّتعالى قيام صدورى است يعنى حق جل جالله ممکنات را به واسطۀ فيض ازلى و ابدى ّ  
   که نور از شمس ظاهرى صادر مى شود و به ممکنات مى همانطورى.خود خلق کرده است



   فيض وجود هم از حضرت غيب الغيوب به عالم،رسد و ظلمت را تبديل به نور مى کند
  .است ّ پس خلق صادر از حق.امکان مى رسد و عالم امکان را به نور وجود هستى مى بخشد

ّ سلسله از عرفا و صوفيه عقيدۀ خاصى هسک  اما در ميان ي   ت و آن اين که آنها بهّ
   عالم،ّ عالم حق است و يک عالم، مى گويند يک عالم،دو عالم بيشتر معتقد نيستند

ّ عالم امر را اعتقاد ندارند و به وساطت فيض عالم امر و مشيت اوليه بين.خلق ّ ّ  
ّ آنها قيام موجودات را به حق جل جالله قيام صدورى نمى.ّحق و خلق قائل نيستند ّ  

   به اين معنى که مى گويند ذات غيب منيع اليدرک.که قيام ظهورى مى داننددانند بل
  ، حقيقتى واحده است، دريا تا ساکن و آرام است. مثل دريا است،ّکه عالم حق است

   شما مى توانيد لب دريا که.ّ امواج تعدد پيدا مى کند،ّاما همينکه بموج مى آيد
  غيراين موج  يعنى ،ه بر نفس درياستضواج صور عاراين ام.  موج بشماريد هزاران،ايد ايستاده

   تا اين امواج. خود درياست که بصورت اين امواج در مى آيد، دريا چيزى نيستاز
  . نه اينکه حقيقتى داشته باشد،ّ ولى اين تعدد ظاهر است،ّهست اين تعدد هم هست

   خودنمائى وقتى دريا ساکن شد و امواج از.نمود است نه اينکه بودى داشته باشد
   آنها مى گويند اين ممکناتى که.ّ جز حق چيزى در عالم باقى نمى ماند،افتاد

   يعنى خداست که به اين.ّهمه مظاهر حقند)  جماد و نبات ، حيوان،انسان( هستند 
   مادامى که اين صور، مثل درياست که به صورت امواج در مى آيد.صورتها در آمده

  .ماند ّ صور از بين رفتند آن وقت جز حق چيزى باقى نمى وقتى اين،هستند عالم خلق است
  ّ  اين عقيدۀ آنهاست که معتقد به دو عالم حق و خلق هستند و منکر عالم

   
  ٨ص 
  د اعتناء نيست و در لوح مبارکرّ ولى اين عقيدۀ صوفيه در امر مبارک مو.امرند

  .شده است  از قلم مبارک جارىًشرح آن مفصال ) ٣٥٨ -  ٣٥٤ ص ،٣ ج ،مکاتيب( حضرت عبدالبهاء 
  ّ بهائى بايد معتقد باشد به عالم حق که  پس بنا به دستور الواح مبارکه

   و فانىر فقي،در دسترس کسى نيست و عرفان او از حيطۀ افکار و عقول بشر بيچاره
   مأمور به،ّر در عين حال که دسترسى به ذات حق نداردگبيرون است و از طرف دي

   شما درست است که ذات غيب منيع اليدرک را.سيلۀ شناختن مشرق وحىعرفان است بو
  فانر ولى براى شناسائى او راهى قرار داده شده و آن راه ع،نمى توانيد بشناسيد

   در. هرکس جمال مبارک را بشناسد خدا را شناخته است.مشرق وحى و مطلع امر اوست
  عرف ا و من فاز بلقائک فقد من عرفک فقد ّاشهد بان " :زيارت نامه مى خوانيم

  ّمظاهر امر چون نمايندۀ حقند هم در عالم امر و هم در عالم خلق" ا ءفاز بلقا
   اين سالطين سرير معدلت و حقيقت در.، لهذا عرفان آنها عين عرفان ذات غيب است

  م عالز با کمال قدرت احکام و شرايع الهى را که ا،قلمرو خودشان که عالم امر است



  ّ به خلق عالم مى رسانند و در ظل کلمه و قيام و دعوت،غيب به آنها پيغام مى شود
  ، پيدا مى شود که اوامر او را اطاعت مى کنند و هرچه را مى فرمايدىآنها خلق جديد
   بنام خدا قيام کند، قبل از اينکه محمدبن عبدا پيغمبر اسالم.انجام مى دهند

  ، اين پادشاه اقليم عالم امر.تى به نام اسالم نبود، خلقى بنام مسلمان و شريع
   احکام الهى را به خلق رساند و افرادى بوجود آمدند که کلمۀ او،به حکم ذات غيب

   خلقّالبته ، يعنى قوۀ قادرۀ او نفوسى را خلق کرد.را شنيدند و استماع کردند
  . که کلمات او را شنيدند و احکام او را عمل کردند،روحانى

ّ پس اسالم مخلوق کلمۀ مشيت اوليه است که سلطان عالم امر است  ّ    يعنى حضرت،ّ
  او است که.ّمحمد بن عبدا که زمام قدرت عالم خلق و عالم امر در دست او است

ّخود مشيت اوليه و نماينده يا جانشين و قائم مقام ذات غيب و نفس الهى است در ّ ّ  
   عالم خلق که عالم خلقتعالم امر که عالم وضع شريعت است و
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   يعنى.ّ خلقت روحانى در ظل کلمۀ الهى است، مقصود از اين عالم خلق.روحانى است
   سر تا پا، پا روحانيندا ايجاد مى شوند که سر ت،اى مخلوق مى شوند ّنفوس مقدسه

  اى که خود را فداى اهل  به اندازه. سر تا پا بزرگوارى و عظمت هستند،فضائلند
  .دريغ نمى نمايند  از هرگونه جانفشانى،که بينوائى را به نوائى برسانند مى کنند و براى آنعالم

  اى که خدا براى بندگان قرار داده اين است که مشرق وحى و ّ  بنا بر اين اول وظيفه
   زيرا شناسائى،مطلع امر را که قائم مقام ذات خدا در عالم امر و خلق است بشناسند

   بايد،دس اگر بخواهد ذات غيب را بشنا وراد بشر محال و ممتنع استذات غيب براى اف
  عۀ الواحو لوحى هست از جمال مبارک به فارسى که در مجم.نمايندۀ او را بشناسد

   اين لوح معروف است به لوح حمد.حضرت بهاءا که در مصر چاپ شده موجود است
   نسبت به ذات غيب منيع اليدرکّ در اول اين لوح شرح امتناع عرفان ممکنات.ّمقدس

ًمفصال نازل شده و بعد در باب طرز عرفان و شناسائى افراد بشر که از چه راه مى ّ  
  .حى در آن لوح مبارک ذکر شده استوتوانند خداى خود را بشناسند مطالب مشر

   هر يک از افراد بندگان که به اين نعمت."ّمن فاز به فقد فاز بکل الخير   " 
  ّ بکل خير،ّ به عرفان مشرق وحى و مطلع امر در اين عالم موفق و فائز شدعظمى يعنى

   يعنى جميع فضائل،اش يعنى تمام خوبيها ترجمۀ ظاهرى" ّکل الخير " فائز شده است 
  ّعالم انسانى در وجود شخصى جمع است که موفق شود به شناسائى مشرق وحى و مطلع

  اى ّيکى از القاب مقدسه" ّکل الخير " ه  ضمنًا اين نکته را هم بدانيد ک.امرالهى
  .اند داده اعلى در الواح مبارکۀ خود آن را اختصاص به حضرت من يظهره اّرب است که حضرت 
  قونزّسع انتم بکل الخير ترّتفى سنة ال و"  حضرت اعلى است که   در بيانات مبارکۀ



  در اينجا" الخير  ّکل " اين کلمۀ. " سع انتم بلقاءا ترزقونّتو فى سنة ال
ّدر صلوة کبير هم اشاره به اين قضيه شده است که. معنيش يعنى حضرت من يظهره ا  

  بنا اليک وّهنا بما انزلت لنا ما يقرللک الحمد يا ا " :مى فرمايند
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  ّ  خدايا شکر ترا که ما را موفق کردى به عرفان."ّيرزقنا کل خير انزلته فى کتبک 

  .شده است ّل الخيرى که بشارت ظهور او از قلم حضرت اعلى در الواح و آيات مبارکه دادهحضرت ک
  ،ّرا مى توان به معنى وجود مقدس من يظهره ا گرفت" ّکل الخير "   بهر حال 

  براى اينکه عرفان او سبب مى شود که انسان بر اثر انجام تعاليم او به درجات
   را مى توان عبارت از جميع فضائل و کماالت عالم"ّکل الخير "  يا ، برسدعاليه

ّ نفوسى که موفق شدند به عرفان مظهر امرا بکل الخير رسيده،انسانى دانست   .اند ّ
  ، اگر کسى از اين عرفان ممنوع شد و مظهر امر الهى را نشناخت،"ّالذى منع  و  " 

  ولو يأتى"است چنين شخصى در زمرۀ گمراهان محسوب " اللّضّانه من اهل ال"
  ّ اما چون اين.ّاگرچه جميع اعمال خيريه از او سر بزند" .ّبکل االعمال

   شرح اين مسأله را حضرت عبدالبهاء. ارزشى ندارد،ت ا نيستّاعمال از روى محب
   ناشى از،ّ اساسًا عمل خيرى که ناشى از محبت نباشد.اند در مفاوضات بيان فرموده
   شما اگر چنانچه تشنه باشيد و جام آبى در.زش ندارد ار،عطوفت و وجدان نباشد

   بدون آنکه ابدًا از، جام آب را سر مى کشيد و رفع تشنگى مى کنيد،اينجا ببينيد
  ّ اما اگر شما تشنه باشيد و در حينى که دنبال آب مى.ّاين جام آب تشکرى بکنيد

  ّز محبت آن طفل چون اين ناشى ا، طفل کوچکى بيايد و جام آبى بشما بدهد،گرديد
ّ شما طفل را مورد تفقد و محبت قرار مى دهيد،است   تش مى کشيد ور دست به سر و صو،ّ

  نهمه روح و حيات و رزق وآ آفتاب با اين عظمت که .ّحقيقتًا از او تشکر مى کنيد
   براى،ّ هيچوقت مورد تشکر قرار نمى گيرد،اينهمه منافع به من و شما مى رساند

  .ّروى خواسته وجدان و محبت حاصل نشده است،امر طبيعى و فطرى استاينکه عمل آفتاب 
   بر اثر کلمۀ مظهر امرا است که نسبت به خلق،ّ  نفوسى که حق را مى شناسند

   به همۀ خلق مهربان باشيد و در اثر، او مى فرمايد.ّمحبت پيدا مى کنند
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  وست مى دارند و لهذا عمل نيکى کهکلمۀ او است که بندگان او همۀ مردم جهان را د

   اما کسى.ّ مستند به سرچشمۀ محبت و وجدان و حقيقت قلبى است،از آنها سر ميزند
   مثل يک سنگ مى ماند يا، شناختن مظهر امرا غافل باشدزکه خدا را نشناسد و ا

  ّ چون مستند به محبت،مثل ماه و آفتاب مى ماند که اگر عمل خيرى از او سر بزند



   لهذا بهيچوجه قابل اعتنا،ن و فيض ابدى نيستا به وجدان و سرچشمۀ ايم،ايمانى
   مثل."الل ّضّانه من اهل ال " :ا مى فرمايند لهذ.نيست و هيچ جا حساب نمى شود

ّهمين است که آفتاب نورپاشى مى کند اما کسى از او تشکر نمى کند    آنچه سرچشمۀ.ّ
  ،ّ محبت ا حاصل نمى شود.ّبت ا است مح،هدايت و زندگانى جاودانى است

  ّ وقتى يکى در ظل کلمۀ او وارد شد کلمۀ.مگر در اثر معرفت مشرق وحى و مطلع امر
  ، آن وقت عملى که از او صادر مى شود چون مستند به وجدان است،او را اطاعت کرد

  عمل کسى که آن وقت اين عمل قيمت دارد و بر عکس ،يعنى مبتنى بر عرفان الهى است
  . هيچ ارزشى عندا نخواهد داشت،از عرفان محروم باشد

ّى ينبغى لکل نفس ان يتلعاذا فزتم بهذاالمقام االسنى و االفق اال  "    ع ما امر بهبّ
  ّمن لدى المقصود النهما معًا ال يقبل احدهما دون االخر هذا ما حکم به مطلع

  ۀ بلند روشن و باال رفتيد به طرف اين وقتى که فائز شديد به اين مرتب،"االلهام 
   سزاوار است براى هر فردى که پيروى کند آنچه را که مأمور شده،آسمان بلند مرتبه

ّ زيرا شناسائى حق و عمل به احکام حق هر دو با هم.است به آن از طرف خداوند ّ  
   نمىهستند و هرگز از هم جدا نمى شوند و هيچ يک بدون ديگرى در درگاه الهى قبول

  . اينست آن فرمانى که مطلع الهام آن را به اهل عالم رسانده است.شود
  ّ اولين مطلبى که بر بندگان خدا واجب،ّ  در آيۀ اول بحث از اين بود که فرمودند

   زيرا شناسائى ذات غيب منيع،است اينست که سعى کنند مظهر امر او را بشناسند
  لهذا واسطۀ فيضى الزم بود که داراى دومتعال و اليدرک براى بشر مقدور نبود و 

  .اين اولين فريضه بود . فيض را از عالم غيب بگيرد و به عالم امکان برساند،جنبۀ الهى و بشرى باشد
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   تنها.ل اين عرفان يک نکتۀ ديگر هم مراعاتش بر بندگان خدا واجب استوبعد از حص

  اند و وظيفۀ آنها ع امرالهى را شناختهنبايد اکتفا بکنند به اينکه مشرق وحى و مطل
ّ بعالوۀ اين وظيفه که فريضۀ اوليه بود.تمام شده است    يک فريضۀ ثانويۀ،ّ

   اين نکته را مراعات کنند و،ديگرى هم در کار است که بايد بعد از عرفان مظهر امر
  مى تواند انسان عارف وقتى عرفانش تکميل مى شود و .آن عبارت از عمل به احکام است

ّمدعى باشد که خدا را شناخته است که آنچه را حق جل   جالله امر مى فرمايد از دل و ّّ
   عمل به احکام عالمت،ّ کلىّمهم چه حکم ، چه حکم جزئى باشد،جان اطاعت کند

   عالمت عرفان خدا هم عمل کردن به. هر چيزى در عالم عالمتى دارد.عرفان است
   به احکام و،ر کسى که مدعى عرفان است بنابراين اگ.الهى است احکام

   ": مى فرمايند. جزء عارفين در درگاه الهى شمرده نمى شود،اوامر الهى عمل نکند
   يعنى عرفان خدا و عمل به احکام خدا."هما معًا اليقبل احدهما دون االخر ّالن



   درگاههردو هميشه با هم هستند و از هم جدا نمى شوند و هيچ کدام بدون ديگرى مقبول
   واسطۀ، که او مظهر امرا است-  اگر کسى جمالقدم را شناخته باشد .الهى نيست
   به. داراى فيض اعظم و داراى احسان و افضال کامل است، شمس حقيقت است،فيض است

   وليکن اوامرى را که- اگر همه اينها را عقيده داشته باشد ،خلقش مهربان است
   چنين،ّ مادى را عمل نکندشئون چه اوامر راجع به ، چه اوامر روحانى،اند فرموده

   بالعکس اگر. او ناقص استندگى درگاه قبول نمى کند و عرفانفردى را جمالقدم به ب
ّ ولى حق را در دور معين نشناخته باشد،کسى احکام را عمل کند    در اينًمثال ،ّ

  احکام اسالمى را نماز و روزه و -دور که ظهورجمالقدم است معتقد به اسالم باشد 
   اعمال و،ّ اما چون از عرفان شمس حقيقت در اين ظهور غافل است-ًکامال عمل کند 

  ،ام ّ اگر کسى بگويد حق را شناخته.افعال او به هيچ وجه مقبول درگاه الهى نيست
  ّعالمت صدق گفتارش اين است که اوامر و احکام را مو به مو انجام دهد و اال عرفان

  ا صرفي اسم مؤمن .ّايمان به صرف ادعا هيچ فايده و نتيجه اى نداردبه صرف اسم و 
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  .واهد کردخن او را به نجاح و فالح هيچ وقت داللت ،ام اينکه من به عرفان رسيده

  : مولوى فرمود،اسم به کسى چيزى نمى دهد
  ل به باغگنام فروردين نيارد                 شب نگردد روشن از اسم چراغ

   مستى کى کند،تا ننوشد باده     مى مى کندر      تا قيامت زاهد ا      
  بهائى را به صفت شناسند نه به اسم و به خلق پى " :  در الواح مبارکه است که

  :و در لوح ديگر مى فرمايند" برند نه به جسم 
  ياران الهى بايد به موجب وصايا و نصايح نور حقيقت جمال قدم روحى لعتبته.. ."

  ّ نه اينکه مجرد بخوانند و. قيام کنند و يک يک را به موقع اجرا گذارندالفدا
ّ بايد اوامر روحانيه و جسمانيۀ اسم اعظم روحى.مودوع اوراق و الواح گذارند ّ  

ّلتربته الفداء در حيز شهود جلوه نمايد و در احوال و اطوار ياران الهى مجسم و ّ  
ّمصور گردد و اال چه ثمرى و چه اثرى   ارى عبدالبهاء را نهايت آمال اينکه ب.ّ

  ى از وصايا و نصايح مبارک موفق شود و يقين است ياران نيز چنين آرزو دارند  ابکلمه
   اگر چنين است نسبتش حقيقى.بهائى بايد شمع آفاق باشد و نجم ساطع از افق اشراق. 

  امش الماس مانند شخصى سياهست که ن.ّاست و اال نسبت مجازى است و بى ثمر و بى پا
   از انتساب اسمى چه فايده و.غراب است ولى اسمش بلبل خوش آوازو و به حقيقت زاغ 

  ...".ّۀ مقدسۀ حضرت نا متناهىبلفظ بهائى چه ثمر بحقيقت بايد بهائى بود و ملتجى بعت
   )٢٨٠ - ٢٧٩ ص ٢ ، ج،مکاتيب( 

----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------  



     ٥ص  ،٣ ج ، امر و خلق  ٥ – ٣ ص ، گنجينه-     : منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوقساير
ج ،ٓ بدايع االثار  ، ٣٥ -  ٢٤ و ٣١ - ٢٦ ص ، پيام آسمانى-         ٣٣٨ – ٣٣٧ص  
   

  ١٤ص 
ّ ان الذين اوتوا بصا- ٢           بب االعظمّسا يرون حدود ا الئر من ّ

ّ        لنظم العالم و حفظ االمم و الذى غفل انه من همج رعاع   ّ انا امرناکم.ّ
  ّفس و الهوى ال ما رقم من القلم االعلى انه لروحّن        بکسر حدودات ال
   قد ماجت بحور الحکمة و البيان بماهاجت نسمة.ى االمکان        الحيوان لمن ف

ّ ان الذين نکثوا عهدا فى اوامره.ابلبحمن اغتنموا يا اولى االّالر         ّ  
  . المتعالّىالل لدى الغنّضصوا على اعقابهم اولئک من اهل ال        و نک

  ، چشم باطن و بصيرت عطا فرموده است،         مردمانى که خداوند به آنها چشم دل
  گترين سبب مى دانند براى نظم عالم و براى        اين مردم احکام الهى را بزر

  کسى که از بصيرت الهى بهره مند. ّوظ ماندن امم از مشقات و باليا        محف
  ز چنين شخصى ا،        نباشد و از عرفان الهى غافل باشد و عمل به احکام نکند

  شمّ همج پشه ها و مگس هاى کوچکى را مى گويند که بر چ.        همج رعاع است
   ذليل ترين مخلوقات،ها پست ترين حشرات هستندن اي.هارپايان مى نشينندچ        

   از خودشان به هيچوجه قدرى و قيمتى ندارند و لهذا اشخاص پست را،        هستند
   کلمۀ رعاع هم به معنى مردمان لئيم و پست.        در مقام تشبيه همج مى گويند

  .رافت و اصالت و نجابت نيستند        فطرت است که داراى ش
   

  ١٥ص 
  :الم به کميل بن زياد نخعى در بارۀ مراتب نفوس مى فرمايندّس  حضرت امير عليه ال

   يک،"ّعالم ربانى  " ."اس ثالثة انواع ّالن" اند،  يل مردم بر سه قسممکيا  " 
  ّ روحانيت و مقام داراى،اند الهى بهره مند شدهو دانش دسته دانشمندانى هستند که از علم 

  ّو متعلم " ، خودشان عالمند و به ديگران هم انوار علمشان مى درخشد،کامل هستند
   يک دسته هم هستند که جزو علماء نيستند ولى در پى تحصيل علم."على سبيل الرشاد 

  ، از ضاللت روبگردانند، هميشه در صدد هستند بر معلومات خود بيفزايند،روانند
  اقىبال و. " دسته هستنديک  اين هم .ّارى و علم و دانش توجه کنندبه هدايت و رستگ

  ّ نه متعلم جزو حشرات بى قيمت و، باقى مردم که نه عالم باشند، "عهمج رعا
   "عهمج رعا"  مالحظه مى فرمائيد که حضرت امير کلمۀ .مردمان ذليل و پست هستند

   مىعس هم جمال مبارک همج رعا در آيۀ کتاب اقد.اند را در حديث کميل بيان فرموده
  . يعنى نفوسى که از ديدۀ بصيرت بى بهره و نصيب هستند،فرمايند



   وقتى؟  چطور ممکن است که احکام و اوامر الهى سبب حيات عالم و حفظ امم باشد
   آنچه را مصالح مردم در او نهفته است به مردم تعليم،مظهر امرا قيام مى کند

   حال اگر ملل و. است از او نهى مى کندّمضرافراد و جامعه مى دهد و آنچه براى 
   در عالم نه جنگى خواهد بود، افراد و جماعات دستورات الهى را عمل کنند،طوايف

   سراسر عالم مثل فردوس برين مى شود، نه عداوتى و نه ساير امور منکره،نه جدالى
  ،کس دست به دزدى نمى زند هيچ.، زيرا همۀ مردم مطابق دستور الهى رفتار مى کنند

   به نواميس و، به مال مردم دست درازى نمى کند، دروغ نمى گويد،خيانت نمى کند
   براى اينکه خدا اينطور؟ چرا.اعراض مردم به چشم شهوت و هوى و هوس نگاه نمى کند

   وقتى.اند که قبول کنند  عرفان ملتزم شدهزگفته و اهل بصيرت احکام الهى را بعد ا
  کام اجراء شد آنوقت دنيا داراى حيات معنوى و سرور جاودانى است و مردم هماين اح

  ّ ديگر ملتى بر عليه.ّاز همۀ بليات و موانع و مشاکل محفوظ و مصون خواهند ماند
  يک  بلکه دنيا حکم،ّ در صدد تصرف ممالک ديگر بر نمى آيند،ّملت ديگر شمشير نمى کشد

   
  ١٦ص 

  م جهان حکم يک خانه خواهد داشت و همه با هم درا تمخانواده را پيدا مى کند و
   لهذا مى فرمايند که احکام.ّنهايت درجۀ مهربانى و محبت زندگانى خواهند کرد

  .الهى اعظم اسباب است از براى نظم عالم و حفظ امم
ّانا امرناکم بکسر حدودات الن " :  در آيۀ بعد مى فرمايند   فس و الهوى ال ماّ

   در آغاز ظهور حضرت."ّ االعلى انه لروح الحيوان لمن فى االمکان رقم من القلم
  اعلى که نداى استقالل شريعت بيان مرتفع شد و کم کم مردم فهميدند که شريعت اسالم

   در آثار حضرت اعلى،اى به اسم شريعت بيان در عالم تشريع شده منسوخ و شريعت جديده
   منظور.د يعنى شکستن احکام و اوامر کسر حدو،به مؤمنين بيان حکم کسر حدود شد

   نفس،ّ شما که از حق غافل هستيد،حضرت اعلى از اين کسر حدود اين بود که اى مردم
  ،ّايد و اسير حدود و سالسل و اغالل نفس اماره هستيد پرستيد و خدا را فراموش کرده

ّ از ظل اطاعت و پيروى احکام نفس ام،بيائيد و حدود نفس و هوى را بشکنيد   ارهّ
   اما، مقصود از کسر حدود اين بود.بيرون بيائيد و به آنچه خدا مى گويد گوش کنيد

  .ب را طور ديگر فهميدند و در فهم مطلب اشتباه کردندلپيروان بيان بعضى ها مط
  ّ يعنى عدم توجه به،خيال کردند کسر حدود يعنى بى اعتنائى به حدود و قوانين الهى

ّاء مشيت حق و لهذا شروع کردند به اعمال ناشايسته وّاحکام مقدسۀ نازله از سم ّ  
ّ اعمال حزب بابى در آن ايام که به بهانۀ توجه به کلمۀ .قبيح   "کسر حدود " ّ

  مرتکب اعمال شنيعه مى شدند در الواح جمال قدم مندرج است و نالۀ جمال مبارک از
  ا که حضرت اعلى اينها معنى کسر حدود ر، مى فرمايند.دست آن نفوس بلند است



   لهذا باعمال.کسر حدود الهى بايد بکنندکه  نفهميدند و خيال کردند فرموده بود
   کسر، با آنکه مقصود حضرت اعلى از کسر حدود،ّسيئه و کارهاى شنيع و بد دست زدند

   ."امرناکم  ّانا " :ّ در اين آيه هم اين قضيه را تکرار مى فرمايند.حدود نفس و هوى بود
  يعنى آنچه  ، شما را امر کرديم بوسيلۀ حضرت اعلى بکسر حدود نفس و هوىاى مردم

  ال ما " .کنيد و از بين ببريد  آنها را کسر،ّ آنچه نفس اماره به شما حکم مى کند،دل شما مى خواهد
   

  ١٧ص 
   ما نگفتيم حدودى الهى را که از قلم اعلى نازل مى شود."رقم من القلم االعلى 

  شما بر عکس فهميديد و خيال کرديد که کسر حدود يعنى کسر احکامى که اما .کسر کنيد
  روح"  با اينکه احکامى که از قلم اعلى نازل مى شود .از قلم اعلى نازل شده است

   يعنى روح زندگانى ابدى و موجب بقاى جاودانى است.است" الحيوان لمن فى االمکان 
   از،ون شما اسير نفس و هوى بوديد منتهى چ.براى مردمى که در عالم امکان هستند

   استفاده کرديد و به عوض اينکه احکام الهى را عمل کنيد به بهانۀءکسر حدود سو
   با اينکه ثمر احکام،ّتمسک به کسر حدود بر خالف اوامر و احکام الهى رفتار کرديد

  .و اوامر الهى حيات ابدى است براى جميع خلق امکان
  ،"حمن اغتنموا يا اولى االلبابّالر البيان بما هاجت نسمة قد ماجت بحورالحکمة و  " 

  ّ متوجه باشيد،دو مرتبه تأکيد مى فرمايند به اهل عالم که اى اهل عالم
   وسائل صالح و،ّ نهر حيات ابديه جارى شده است، باز شده استىابواب رحمت اله

  راسته و آراستهّفالح شما از هر جهت به يد فضل و عنايت مظهر امرا مهيا و پي
  هاى حکمت و بيانيا موج زد در.ّ لذا اين ايام را غنيمت بدانيد،جلوه گر شده است
   مى. هر وقت نسيم ميوزد دريا در ظاهر به موج مى آيد.زيرا نسيم الهى وزيد

   بحور حکمت، يعنى مظهر امرا که ظاهر شد. نسيم رحمت الهى که وزيد،فرمايند
   اى،"اغتنموا يا اولى االباب " . او براى شما نازل شدو بيان در الواح و آيات

  ّ اين ايام را غنيمت،ّ اگر صاحب تفکرات عاليه هستيد، اگر صاحب عقل هستيد،مردم
  . رايگان در اختيار شما قرار داده شده است، استفاده کنيد کهبدانيد و از اين حکمت و بيان حضرت رحمن

ّان الذين نکثوا عهدا فى اوام"   ره و نکصوا على اعقابهم اولئک من اهلّ
   اشخاصى که شکستند عهدى را که با خدا بسته بودند،" المتعال ّىالل لدى الغنّضال

   اينطور اشخاص گمراهند در نزد خداوند بى نياز و،در اوامر خدا و برگشتند به عقب
  ،"اوامرهنکثوا عهدا فى : " يند مى فرما،اى هست  در اين آيه نکته.بلند مرتبه

   يعنى کسى که پيمانى را با خدا ببندد و، عهد و ناکث عهدضناق
   

  ١٨ص 



  . چنين کسى ناقض عهد است،بر خالف آن عهد و پيمان عمل کند
   نقض عهد محدود.ّ  نقض عهد تجليات مختلفه و نمايشهاى متعدده و طرق مختلفه دارد

   از جمله نکته.ر هم دارد بلکه نقض عهد راههاى ديگ،به مسألۀ عهد و ميثاق نيست
ّان الذين نکثوا عهدا فى اوامره  " :اى است که اينجا مى فرمايند    آنهائى،"ّ

   با جمال مبارک عهد و پيمان مى بندند که،ّکه مدعى ايمان هستند به علت مؤمن شدن
ّبتو مؤمن شدم به عبوديت درگاه تو قيام مى کنم اما اينطور اشخاص عهد خود راچون من  ّ  

  ، براى اينکه اوامر الهى را انجام نمى دهند؟ چرا،اند مى شکنند که با خدا بسته
  ّ اظهار عبوديت مى کنند ولى در مقابل احکام و اوامرى که خدا،عهد ايمان مى بندند

   چنين شخصى چون احکام الهى را عمل نمى کند و به اوامر،مى فرمايد عمل نمى کنند
  مله نفوسى است که نکث عهدا و نقض عهدا از ج،الهى بى اعتنائى مى کند

  ّ پس آنهائى که مدعى ايمانند ولى احکام الهى را عمل نمى کنند هم از.کرده است
   عهد خدا، مى فرمايد نفوسى که اوامر را عمل نمى کنند.جملۀ ناقضين عهد هستند
   و به،"ابهم وا على اعقصو نک " .وامر و احکامش مى شکنندّرا به علت عدم رعايت ا

   به عوض اينکه به طرف، يعنى از امرا دور مى شوند.اعقاب خودشان بر مى گردند
  جهل و خرافات و تقاليد  به عقب برمى گردند و به،علم و دانش الهى رو بياورند
  ها ران خداوند اي،ّ اينها ولو مدعى ايمان باشند.ّسابقۀ خودشان توجه مى کنند

   در،" المتعالّغنىالل لدى الّضاولئک من اهل ال " .ن نمى شماردجزو مؤمني
   اينگونه نفوس که نقض عهد مى کنند و احکام او،درگاه خداوند بى نياز بلند مرتبه

  .اند گمراهان  بلکه در زمرۀ، اينها در زمرۀ مؤمنين محسوب نمى شوند،را عمل نمى کنند
 ------------------------------------------------------------------------------  

  ٧- ٥ ص ، گنجينه-    :ساير منبع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ١٩ص 
  ّموا ان اوامرى سرج عنايتى بين عبادى و مفاتيح رحمتىلٔ يا مال االرض اع- ٣     

ّ     لبريتى کذلک نزل االمر من سم ّء مشية ربکم مالک االديانآّ    لو يجد احد.ّ
ّيان الذى ظهر من فم مشية      حالوة الب   ئنآحمن لينفق ما عنده ولو يکون خزّالرّ

  .ّ     االرض کلها ليثبت امرًا من اوامره المشرقة من افق العناية و االلطاف
  ّ بدانيد که اوامر و احکام من مانند چراغهاى عنايت و توجه من، اى مردم روى زمين

   .براى خلق من من مانند کليدهاى رحمت من هستندهستند در بين بندگان من و نيز اوامر و احکام 
  ،.شما که صاحب اديان است ّاينطور نازل شده است امر الهى از آسمان مشيت و خواست پروردگار

ّ حق جل جالله در بيان فوايد و نتايج احکام و.فهوم اين آيه معلوم استم ّ  
  ايد که احکام و اينطور بيان مى فرم،اوامرى که در شريعت ا تنصيص فرموده



  اوامر من شبيه به چراغهائى هستند که در اثر نور آنها بندگان من در روى زمين راه
  هدايت و فالح را پيدا مى کنند و نيز احکام و اوامر من مانند کليدهائى هستند که

  بوسيلۀ اين کليدها خزانۀ رحمت و مهربانى من به روى خلق عالم باز مى شود و آنها
  .ضات من استفاده مى کنندو فيم وحاز مرا

ِّکذلک نز"   در اينجا کلمۀ    .را ميتوانيم به صيغۀ مجهول بخوانيم" َل االمر ُ
   

  ٢٠ص 
ِّنز" بر اين در  بنا ِّنز" ميشود نايب فاعل " امر " لمۀ ک" َل االمر ُ   و" َل ُ

   که"َل االمر َزَکذلک ن"  طورى ديگر هم ميشود اين کلمه را خواند .مرفوع است
  .خواهد بود در اين مقام، فعل الزم" َل َزَن" است " امر " فعل ماضى است و فاعلش " َل َزَن

  .ّ  از لسان مظهر امر الهى بياناتى که نازل ميشود در نهايت حالوت و جذابيت است
  ، بعضى ذائقه دارند. دو قسمند،منتهى بندگان خدا که اين کلمات را مى شنوند

   بعضى،و ميتوانند شيرينى و حالوت بيان الهى را ادراک کننداستعداد فطرى دارند 
   اگر کسى حالوت و شيرينى بيان، مى فرمايند.داراى اين فطرت و استعداد نيستند

   عالمت اينکه،ّالهى را که از لسان مشيت رحمن و مظهر امر جارى شده است درک کند
ًشيرينى بيان الهى را درک کرده اين است که اوال آنچه    را دارد ولو گنجهاى تمامّ

   همه را در راه خدا انفاق ميکند تا بتواند يکى از احکام الهى را،روى زمين باشد
  وامرى از همان احکام و ا،ّالاقل در روى زمين در بين بندگان ثابت و مقرر بدارد

   يعنى کسى که حقيقتًا.که از افق عنايت و لطف و موهبت پروردگار درخشيده است
  الهى را بشناسد و به عظمت احکام و اوامر پى ببرد و شيرينى بيان الهى رامظهر امر 

  ّ عالمتى دارد که بصرف ادعا نيست و آن نشانه اين است که حاضر است براى،درک بکند
  ، هرچه را دارد،اثبات و استقرار اوامر و احکام و ترويج شريعت الهى در بين مردم

  خدا خرج کند تا بتواند شريعت ا را در در راه ،ولو گنجهاى تمام دنيا باشد
   معلوم ميشود که به شرينى بيان الهى پى،عالم منتشر کند اگر چنين اقدامى کرد

  .برده است و به عظمت احکام الهى آگاه شده است
------------------------------------------------------------------------------  

   ص ،ى اخالق بهائ-    :ر بارۀ مبحث فوق ساير منابع مطالعه د
   

  ٢١ص 
  صر على القنن وّن عرف قميصى و بهاتنصب اعالم الّمرحدودى يِمن  قل - ٤        

ّ قد تکلم لسان قدرتى فى جبروت عظمتى مخاطبًا لبريتى ان.        االتالل ّ  
   من هذه الکلمةّ        اعملوا حدودى حبًا لجمالى طوبى لحبيب وجد عرف المحبوب



   لعمرى من شرب.ذکارّ        التى فاحت منها نفحات الفضل على شأن ال توصف باال
  .االبداع ّ        رحيق االنصاف من ايادى االلطاف انه يطوف حول اوامرى المشرقة من افق

      احکام و اوامر الهى از حيث آثار و نتايج با ساير قواعد و قوانينى که در بين
   قوانين و احکام بشرى. هيچ وقت اشتباه نمى شود،تشر است و مراعات مى شودبشر من

   که، زائل و فانى است ولى حدود و احکام الهى است، بقا و دوامى ندارد.ناقص است
ّ از نفس تعمق و تفکر در بارۀ، مى فرمايند.باقى است و باعث نجات مى شود ّ  

   يعنى اگر کسى در. منتشر مى شود بوى پيراهن من،دستورات و اوامر و احکام من
   مى داند،ّام تفکر کند نتيجه و خالصۀ دستورات و احکامى که من از طرف خدا داده

   جز از طرف خداوند نمى شود صادر،هّ با اين نتيجه و اين فايدۀ مهمکه اين حکم
  ،اند و فالسفۀ عالم دهش  خود احکام و اوامر داللت مى کند که اينها از ناحيۀ علم الهى صادر.شده باشد

   
  ٢٢ص 

  .کنند  مثل اين احکام و اوامر نمى توانند وضع،عقالى جهان هرچه بنشينند و فکر بکنند
   نصرت امر من منوط به اجراى."صر على القنن و االتالل ّنو بها تنصب اعالم ال  " 

   کنيد وعت ا را در عالم منتشري اگر خواسته باشيد شر.اين تعاليم و احکام است
   بلکه اگر قيام کنيد و اين، نصرت به امور ظاهرى نيست،دين الهى را نصرت کنيد

   بزرگترينّالهيه نفس انتشار دستورات ،احکام و اوامر را در بين مردم منتشر کنيد
  ّسبب و مهمترين علت براى پيشرفت شريعت ا است و پرچمهاى شريعت الهى بوسيله

  .ّکوهها و قله ها و بلندى هاى زمين نصب خواهد شدانتشار اوامر و احکام بر 
ّقد تکلم لسان قدرتى فى جبروت عظمتى مخاطبًا لبريتى ان اعملوا حدودى   "    ًّاحبّ

   عمل،مانا گويا شده است زبان قدرت من در جبروت من که اى اهل عالمه ".لجمالى
   لطيفه اىه نکتۀيآ در اين .مال مرا دوست مى داريدکنيد احکام مرا براى اينکه ج

  ده و به جهاتّهست و آن اين که بندگان خدا احکام و اوامر الهى را به علل متعد
   يکى فرض مى کنيم احکام الهى را عمل مى کند براى.ممکن است اجرا کننداى مختلفه 

   يکى احکام الهى را.اينکه خدا او را به بهشت ببرد و حيات جاودانى به او بدهد
  يکى به.  اينکه خدا در بهشت به او حور و قصور و نعم باقيه بدهدعمل مى کند براى

  درگاه خدا دعا مى کند و احکام الهى را انجام مى دهد براى آنکه خدا او را در اين
  ، اين قبيل افکار اگر باشد.دنيا ثروتمند و متمول بکند و از اين قبيل چيزها
  اينکه خدا در مقابل به آنها براى ،يعنى بندگان خدا احکام الهى را عمل بکنند

   مى-ّ حاال چه مال دنيا باشد چه بهشت چه حوريه چه ساير چيزها -چيزى بدهد 
  . خودپرستى است، اين در حقيقت خداپرستى نيست.ّ اين شرط عبوديت نيست،فرمايند

   انجام و اجراى، حور و قصور را دوست مى دارد،مى  دارد چون اين شخص بهشت را دوست



   احکام الهى را بهانه مى کند و در حقيقت به خدا مى گويد که من اينتعاليم و
   

  ٢٣ص 
   بشرط اينکه تو، اين روزه را مى گيرم، اين نماز را مى خوانم،را عمل مى کنم

   خودش را مى پرستد خداپرستى واقعى، پس اين خدا را نمى پرستد.به من بهشت بدهى
  ايند لسان عظمت من در جبروت قدرت و در اين جا جمال مبارک مى فرم.اينها نيست

   ارادت واقعى و بندگى،توانائى من به بندگان چنين خطاب کرده است که اى بندگان
  حقيقى در درگاه من اينست که احکام مرا بدون هيچ شائبه و شبهه و بدون هيچ اميد و

   شما مخلوق و، من آفريدگار شما هستم، من خالق شما هستم.آرزوئى انجام بدهيد
   بندۀ درگاه خدا وظيفۀ.مصنوع و بندگان من هستيد و بندگى داراى عالئمى است

   او،ّخاصى دارد و آن اين است که چون خداى او چنين گفته و چنين امرى کرده است
   معامله با خدا.ّ خواه خدا او را به بهشت يا به جهنم ببرد،آنرا انجام بدهد

   اين.هم در عوض اينطور با من رفتار کن تو ،نکند که من اين نماز را مى خوانم
  ّ بهشت و بدون خوف از جهنم بدون سايراميد شما بدون ، مى فرمايند.درست نيست

   بنده آنست که خداى. احکام مرا عمل کنيد زيرا مرا دوست مى داريد،ّ نفسانيهشئون
  ،ىخود را دوست بدارد و آنچه را که خدا فرموده عمل کند زيرا عالمت دوستى واقع

  .عمل به احکام الهى است
  هت بنده پرورى داندجکه خواجه خود                 تو بندگى چو گدايان بشرط مزد مکن

  .ّ ما بايد امورمان را به حق واگذار بکنيم
  ، بايد بگوئيم،  وقتى مى خواهيم نماز يا حکمى از احکام الهى را انجام بدهيم

  ّون هيچ توقع نفسانى در محضر تو ايستاده بد، هيچ آرزو،خدايه من بدون هيچ شائبه
   بدون،ام و چون تو خداى من هستى و من بندۀ تو و وظيفۀ بنده اطاعت اوامر است

   پاداش من.چون و چرا من احکام تو را عمل مى کم و هيچ پاداشى هم از تو نمى خواهم
  اگر کسى بتواند  .دارممى وست  چون تو را د، من اين عمل را انجام مى دهم.فقط انجام وظيفه است و بس

  ّخداست و اال اگر قضيۀ درگاهّمقرب و مخلص  او از بندگان ،احکام الهى را روى اين فلسفه انجام بدهد
   

  ٢٤ص 
   اين معامله است و خدا با کسى معامله،ّحور و قصور و بهشت و جهنم در کار بيايد

   بخلق من اينطور خطاب کرد لسان قدرت من در جبروت عظمت من، مى فرمايند.نمى کند
  .دوست مى داريد  براى آنکه مرا، احکام مرا عمل بکنيد، اعمال و حدود مرا انجام بدهيد،و گفت

  ّطوبى لحبيب وجد عرف المحبوب من هذه الکلمة التى فاحت منها نفحات الفضل على  " 
  حبوب رااى که عالئم و آثار حضرت م  خوشا بحال آن بنده."شأن ال توصف باالذکار 



  اى که جارى شده است در اين بيان مبارک مشاهده کند و لطف خداوندى را از اين کلمه
ّاز لسان حق جل   جالله درک کند و نفحات فضل را که جميع ممکنات را بطورى گرفته که ّ

  .بيرون از وصف واصفين و اذکار ذاکرين است احساس بکند
  ف حول اوامرى المشرقةوّلطاف انه يطالنصاف من ايادى االلعمرى من شرب رحيق ا  " 

   کسى که بياشامد بادۀ انصاف را از دستهاى، قسم بجان خودم."من افق االبداع 
   چنين شخصى طواف مى کند در پيرامون اوامر من که تابيده است از،لطف خداوندى

   يعنى بندگان واقعى و عارفين معنوى خدا نفوسى هستند.آسمان ابداع و ايجاد الهى
   به عظمت خداوند از احکام و اوامر او پى مى برند و مى دانند که اين حکم محکم وکه

ّاين دستور متين جز از ناحيۀ حق جل جالله نمى تواند از مشرق ديگر و     ديگرمبدأّ
   نفس اين تعاليم و احکام داللت مى کند بر اينکه منزل اين احکام و امر.اشراق کند

  . و بسّ اين دستورات حق استۀدکنن
------------------------------------------------------------------------------  

  ١٠ - ٧ گنجينه، ص -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٢٥ص 
ّسبن انا نزلنا لکم االحکام بل فتحنا ختم حال ت - ٥         ّ   حيق المختومّالرّ

ّار يشهد بذلک ما نزل من قلم الوحى تفکروا يا اولى االفکار        باصابع القدرة و االقتد ّ.  
  اى را که مهر  بلکه گشوديم مهر باده.   گمان مبريد که براى شما احکام نازل کرديم

   شهادت مى دهد به اين مسأله آنچه که.شده بود به انگشتان قدرت و اقتدار الهى
  حبان فکر و اى عقال و دانشمندانّ تفکر کنيد اى صا.نازل شده است از قلم وحى الهى

  ّ  اين آيۀ مبارکه داللت مى کند بر مطلب بسيار مهمى و آن اينست که در اين ظهور
  مبارک مقصود واقعى و منظور اصلى از قيام مظهرامرا و ظهور مطلع وحى و الهام
   آنهافقط وضع شريعت و احکام نماز و روزه و غيره نبوده است زيرا وضع احکام و فروع

ّظور اصلى و مقصود واقعى حق جل جالله در آنچه من.ّۀ ثانى از اهميت استدر رتب ّ  
  ّ برداشتن مهر از اسرار و رموز کتب مقدسۀ سابقه بوده است،اين ظهور مبارک بوده

ّبراى تشريح اين قضيه مقدمه.     وقتى به کتب آسمانى قبل از قبيل.اى الزم است ّ
   دست استررت موسى و کتب ساير انبياء که د تورات حضّ انجيل مقدس و،قرآن مجيد
   يک قسم.اى ذکر شده است  مى بينيم در اين کتب آسمانى مطالب مختلفه،مراجعه کنيم

  ّعفت و با  درستکار باشيد با، راستگو باشيد.اند  در همۀ اين کتب گفته،نصايح و مواعظ است
   

  ٢٦ص 
  ک سلسله از مطالبى است که يک قسمت از اين ي.عصمت باشيد و از اين قبيل تعاليم



   قسمت ديگر از کتب.قرآن و انجيل و تورات و ساير کتب آسمانى را فراگرفته است
   چگونه،ّ تاريخ زمان گذشته است که در گذشتۀ ايام چه طوايفى بودند،آسمانى قبل

  ان خدا براى آنها پيغمبران فرستاد و آنها پيغمبرانش،در دنيا زندگانى مى کردند
   قسمت ديگر. به قتل رساندند و باالخره به جزاى عمل خود رسيدند،ّرا اذيت کردند

ّاز کتب مقدسۀ قبل که از آسمان مشيت الهى نازل شده است   . احکام و اوامر است،ّ
  مثل قضاياى نماز و روزه و احکام طالق و نکاح و ساير قسمت هائى که همه آشنا هستيد

  از قرآان ياّاعم  ،البى که ذکر شد در جميع کتب قبل غير از اين مط.و مى دانيد
  ّا انجيل يا ساير کتب مطالب خاص ديگرى هم موجود است که وقتى به آنهايتورات 

   ": شما وقتى در قرآن مى خوانيد. مى بينيم درست منظور آشکار نيست،مراجعه کنيم
   نماز،يعنى اى مردم ،ًمعنايش را کامال مى فهميد" کوة ّلوة و اتوا الزّالص اقيموا

   اين مطلب غامض و.گو باشيدت راس، يا اينکه مى فرمايد.بخوانيد و زکوة بدهيد
   مقصود را زود درک مى کنيد و همچنين شرح انبياء قبل را که مى،پيچيده نيست

  ّ است خيلى آشکار و واضح که در فهم مقصود دچار شک و ريب و ابهامى مطالب،خوانيد
  ۀ اين کتابها که بر حسب ظاهر وقتى مىملسله مطالبى هست در ه ولى يک س.نمى شويد

  ، در انجيل مى فرمايدًمثال . معنى و مقصود اصليش براى ما روشن نيست،خوانيم
   آفتاب تاريک، ستاره ها مى ريزد. قواى آسمانى از هم مى پاشد،زمين تنگ مى شود

  اقع مى شود و بعد مالئکهبى در تمام دنيا وي زلزلۀ غر، ماه سياه مى شود،مى شود
   پائين مى آيد و مالئکه بوق،از آسمان پائين مى آيند و حضرت مسيح روى ابر نشسته

  ، در اطراف او مى نوازند و خلق عالم را اضطراب عجيبى فرا مى گيرد،و شيپور دارند
ّقحطى و شدت در همه جا مسلط مى شود و از اين قبيل   ، اينها را وقتى مى خوانيم.ّ

  خود فکر مى کنيم که اينها داللت بر چه مى کند و براى چه اين قبيل آيات درپيش 
   اين آيات براى آن است، در جواب مى گويند.اين کتاب ذکر شده است

   
  ٢٧ص 

   وقتى که مسيح بر مى، بسيار خوب.که نشانه باشد براى وقتى که مسيح بر مى گردد
   يعنى آفتاب.اين عالمات ظاهر شدّ اما وقتى که . بايد اين انقالبات بشود،گردد

   ولوله شد و مردم دست، زلزله شد، ستاره ها ريختند، ماه سياه شد،تاريک شد
   دنيا خراب.اى که ببيند مسيح آمده است ندارد  ديگر کسى حال و حوصله،پاچه شدند

   ديگر.مى شود و قواى زمين و آسمان همه به لرزه در بيايد و از هم پراکنده بشود
  ؟ پس مسيح براى که مى آيد، که مسيح بيايد آنها را راهنمائى کندندنمى ما بشرى ى نمى مانددنيائ

   مى بينيد اينها به ظاهر هيچ جور، شما وقتى اين آيات را مى خوانيد؟براى مردگان
   ايليا از آسمانًمثال .ات هم همين حرفها هست  در تور،نمى آيد اين در انجيل بود



   فرياد مى، در کوچه و بازار داد مى کند،بۀ آتشين مى آيد سوار بر ارا،مى آيد
   زمين و، ماه بدل به خون مى شود، ستاره ها ميريزند، آفتاب تاريک مى شود،کند

   خوب اين موعود تورات.آسمان به لرزه مى آيند زيرا موعود تورات مى خواهد بيايد
   جان، همه از ترس.انداگر با اينهمه هياهو بيايد ديگر کسى در عالم باقى نمى م

   قرآن مجيد قسمت؟از بدنشان بيرون مى رود پس ديگر موعود تورات براى کى مى آيد
   پوست، آسمان پاره پاره مى شود، آسمان شکافته مى شود.اعظمش از همين حرفهاست

  ّآسمانها با دست قدرت حق لوله مى شود و دور زمين گذاشته ،آسمان کنده مى شود
  اغى شدهّ آسمانها مثل چرم دب، مثل قلع گداخته مى شودآسمانها .شود مى

   آفتاب و ماه پهلوى هم. ماه تاريک مى شود، ستاره ها همه تيره مى شوند.مى شود
   انسان بقدرى بيچاره و مضطرب مى شود که راه را گم مى کند و مى گويد،جمع مى شوند

  د که يک مرتبه تمام روزى مى آي، در مقام ديگر مى فرمايد؟من از کجا فرار کنم
  ّ زنهائى که بچه شير مى،اى است که مى فرمايد زمين مى لرزد و اين لرزش به اندازه

  ّ از خوف و ترس بچه هايشان را مى اندازند و ميروند يعنى غفلت مى کنند که،دهند
  اى شديد خواهد بود که زنهاى آبستن اى داشته اند و اين هياهوى دنيا به اندازه ّبچه

  ه هايشان را سقط مى کنند و مردمّهمه بچ
   

  ٢٨ص 
   نيستند بلکهت اما مردم مس. کجا بروند،را مى بينيد که مثل اشخاص مست نمى دانند

  .طور اينها را بيچاره کرده استنعذاب الهى به آنها نازل شده است و اي
  ّ اما اين. براى اينکه موعود اسالم بيايد؟  اينهمه هياهو براى چه واقع مى شود

   چگونه، وانگهى اين آسمان که شکلهاى مختلف بخودش مى گيرد؟موعود براى که مى آيد
   آسمان شکافته مى شود چيست، اگر خدا آنرا لوله مى کند پس اينکه مى فرمايد؟است

   آخر قلع گداخته را نمى شود لوله کرد و دور؟ چيست،؟ يا مثل قلع گداخته مى شود
   مى بينيد خيلى عجيب و، را که مطالعه مى کنيد اين قبيل آيات.و بر زمين گذاشت

  و اخبار و روايات هم از اين قبيل چيزها هستاحاديث ّ از کتب مقدسۀ گذشته در .غريب است
   صلح مىم در کتاب اشعيا هست که شير و آهو با هًمثال .که اين وقايع رخ مى دهد

  ّ حيوانات درنده و.ّ با مار بازى مى کند و مار به او اذيت نمى کند بچه،کنند
   آفتاب هم تاريک مى،چرنده با هم رفيق مى شوند و از اين قبيل چيزها و در عين حال

  .اى مى شود  ستاره ها هم مى ريزند حاال ببينيد دنيا چه وحشتکده- ماه هم سياه مى شود ،شود
  . درست نمى آيد، مى بينيم اگر بظاهرش معنى کنيم،  اين آيات را که مى خوانيم

   که اين حرف غلط است براى اينکه،ً يا اصال معنى ندارد، ناچار مجبوريم بگوئيمپس
  ه گون اين؟ت معنى آن چيس.به وحى الهى اين کلمات نازل شده و اگر بگوئيم معنى دارد



   و. آيات متشابهات است،ّآياتى که معنى آن معلوم نيست و اسباب شک و شبهه مى شود
  .گويند آيات محکمات  آنها را مى،ى واضح و آشکار بود مثل نماز و روزهّاما آن مسائل و آياتى که خيل

  ّ  در جميع اين کتب آسمانى آمده است که ظهور معنى اين آيات متشابهه وقت معينى
  ، موسى گفت.ّدارد که بايد خدا در روز معين معنى اين آيات را براى خلق دنيا بگويد

  ، عيسى شرحى نداد فقط گفت.مى گويدها را ن معانى آ، من مى آيدزآنکه بعد ا
   رسول ا هم. مى گويد،آنکه بعد از من مى آيد

   
  ٢٩ص 

   خدا به من گفت اين کتاب، دانيال مى گويد. بعد از من مى آيد،چيزى نگفت فرمود
   اين است که معنى اين آيات در تورات معلوم نيست حضرت مسيح.را مهر کن تا روز آخر

َزه ايشان فرمودند من به مثلها را گفت و تا همين حرف،هم که آمد    با شماَ
  ّ اما حقيقت را آنکه بعد از من،ّ براى شما قصه و حکايت مى گويم،گفتگو مى کنم

   حضرت رسول که، در قرآن.ّ يعنى فارقليط يا روح تسلى دهنده. مى گويد،مى آيد
   ": مى گويد خدا، اى مردم، مى فرمايند،ّ ايشان هم محول کردند به بعد.آمدند

َان علينا ج    تو اين آيات قرآن،اى محمد"  قرانه ْبعّه و قرانه فاذا قرأناه فاتَعْمّ
  ّنٕا ثم " . حاال کار به معنى آن نداشته باشند،را به مردم بگو بخوانند و بروند

   ).١٩ - ١٧ آيۀ ،قيامت سورۀ ( .در آينده بيان و تفسير اين آيات را ما خواهيم فرستاد" علينا بيانه 
  ّ  مى بينيد که هم مسيح مى گويد و هم رسول ا و هم موسى و در کتب انبياء مصرح

ّاست که معنى اين آيات مهر شده و مستور است تا وقت معين ُ.  
ّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمبل کذ " :  در قرآن مى فرمايد   "ا يأتهم تأويله َ

  اين مردم که آيات الهى را تکذيب مى کنند ،ّ اى محمد. )٣٩ آيۀ ،سورۀ يونس( 
ّلم " .و آنها را دروغ مى پندارند براى اين است که معنى اين آيات را نمى فهمند   اَ

  هنوز تأويل و معنى اصلى و مقصود واقعى از اين آيات نازل نشده" يأتهم تأويله 
  بيخود اين آنوقت مردم خواهند فهميد که .وقتى که اين آيات تأويلش نازل شد. تاس

ّآيات را تکذيب کرده اند و علت تکذيبشان جهل آنها به معانى اصليه است ّ.  
   خيال نکنيد که جمال قدم آمده است،ّ اى احباى الهى،  جمال مبارک مى فرمايند

   بلکه مقصود اصلى اين،ّبراى اينکه به شما نماز و روزه و حج و فالن و بهمان بدهد
ّآن موعود کل و آن وجود مقدسى  که حضرت موسى و ،است که مى خواهند بفرمايند ّ  

  ظاهر شده و اسرار  .اند که در يوم آخر ظاهر خواهد شد ّمسيح و محمد و ساير انبياى الهى وعده داده
   آن، اى اهل عالم،مى خواهند بفرمايند .ّکتب مقدسه را آشکار و معانى آيات متشابهه را ذکر نموده است

   
  ٣٠ص 



  ن هستم که به اسمم ،آن نفس مقدسى که اين کار را انجام مى دهدرسيده و اروز فر
  ام براى اينکه رموز و اسرار کتب قبل را براى شما  من آمده.بهاءا ظاهر شده ام
   براى شما واضح و،ستور بودم را که در آيات متشابهه مکنون و آشکار کنم و حقايقى

  يام مهيمن من در عصر نورانى نتيجۀ ق،ى منعقّ مأموريت وا.آشکار بيان کنم
  ،"حيق المختومّرفتحنا ختم ال " .سه قبل را آشکار کنمّداينست که اسرار و رموز کتب مق

  باز کرديم مهرى را که بر سربادۀ روحانى و شراب آيات الهى در ظهورات قبل
   همان رحيق مختومى که در قرآن مژدۀ. آن مهر را ما برداشتيم،قرار داده شده بود

   روز آخر خداوند مهر را از سر اين شيشۀ شراب آيات الهى بر مىکه را داده بود آن
   آن روز فرارسيده است و ما در ضمن الواح و آيات تمام مهرهاى، مى فرمايند.دارد
  ّ حقايق کتب مقدسه را براى شما آشکار کرديم و ما،ار و رموز را برداشتيمراس

   اگر چنانچه مى خواهيد به حقيقت اينها.تداراينکار را کرديم با اصابع قدرت و اق
   بنابراين. مراجعه کنيد، به الواحى که از قلم وحى نازل شده است،واقف بشويد

   به لوح جواهراالسرار و به ساير،وقتى شما مراجعه مى فرمائيد به کتاب ايقان
  قبل و کتب ر مشاهده مى فرمائيد که تمام اسرا،ّالواح مقدسۀ جمالقدم و اسم اعظم

  يع قبل نازل شده و معنى واقعى و منظور حقيقيش مستورااى که در شر جميع آيات متشابهه
  . در اين ظهور مبارک واضح و آشکار شده است،بوده

  اند  معنى عالمات را بيان فرموده،اند   در کتاب ايقان معنى قيامت را بيان فرموده
   زمين ميلرزد و زلزله،چيز است آفتاب چه ،ود از اينکه آفتاب تاريک ميشودصکه مق

   يعنى، قواى زمين و آسمان از هم مى پاشد. مقصود از زلزله چه چيز است،مى شود
   مقصود از- يعنى چه ، مسيح روى ابر مى نشيند و از آسمان به زمين مى آيد،چه

   و مقصود از رستاخيز عظيم،ّ جنت چه چيز است-  بهشت کدام است -مالئکه چه هستند 
  - يعنى چه ، مقصود از اينکه ايليا از آسمان مى آيد.ّ مطلب مهمى استوقوع چه

   که،ظهور اعظم آمد مسيح و در دورۀ رسول ا و در اين  ايليائى که در دورۀ-معنى رجعت يعنى چه 
   

  ٣١ص 
   در الواح، تمام اين رموز را از آيات متشابهه که در کتب قبل ذکر شده است-بود 

   شما کمتر لوحى.اند  جواهراالسرار و ساير الواح مهمه ذکر فرمودهمبارکۀ ايقان و
ّ مگر آنکه سرى از اسرار راجع به کتب مقدسه قبل در آن،ه بفرمائيدعاست که مطال ّ  

   لهذا مقصود اصلى و مطلوب واقعى جمالقدم و اسم اعظم که.واضح و آشکار شده باشد
  ّعنى برداشتن مهر از سر معانى ي، فتح رحيق مختوم بود،به امر الهى قيام کرد

  .ّآياتى که در کتب مقدسه بود و معانيش بر همۀ مردم پوشيده و مکتوم بود
------------------------------------------------------------------------------  



  ١١١ ص ،٣ ج ، الحکمةلئالئ -    :ه در بارۀ مبحث فوقعبع مطالا ساير من
   

  ٣٢ص 
  وال و فىّلوة تسع رکعات  منزل االيات حين الزّص قد کتب عليکم ال- ٦        

ّ و عفونا عدة اخرى امرًا فى کتاب ا انه لهو.        البکور و االصال ّ  
  جوهکم شطرى االقدسوّلوة ولوا ّص و اذا اردتم ال.لمقتدر المختار        االمر ا

المقام المقدس الذى جعله ا        ّ   ٔ مطاف المال االعلى و مقبل اهل مدائنّ
   و عند غروب شمس.مواتّس مصدر االمر لمن فى االرضين و ال        البقاء و

ّبيان المقر الذى قدرناه لکم انه لهو العزيز العالمّت        الحقيقة و ال ّّ ّّ.  
  .آيات است  کننده واجب شده است بر شما نه رکعت نماز که آنرا بخوانيد براى خداوندى که نازل

   ساير رکعاتى. هنگام زوال و هنگام بکور و اصيل،  موقع خواندن نماز سه وقت است
   خداوند امر کننده و مقتدر و، بر شما بخشيديم،که در شريعت بيان نازل شده بود

   در اين آيه ذکر نماز نه رکعتى شده ولکن امروز صورت اين صالت در دست.مختار است
  امى که در سجن اعظم اعدا و دشمنان از اطراف مهاجم بودند و اسباب در آن آي.نيست

   قسمتى از آيات و آثار الهى را جمال مبارک براى اينکه محفوظ بماند.زحمت مى شدند
   .رکعتى بود ، در زمرۀ آنها يکى همين صورت صالت نه.اى از نقاط ارسال فرمودند ، به نقطه

  داشت و بعدها آنرا و اوراقى بود که در چمدان مخصوصى جاىالواح ساير صورت اين صالت در ضمن 
   

  ٣٣ص 
  چمدان تعلق   اين، اين آيات را نگهداريد،جمال مبارک به حضرت عبدالبهاء سپردند و فرمودند

   ،بدست ناقضين افتاد هاء در شرح اين قضيه که چگونه آثار مزبوربضرت عبدالح .به شما دارد
  .اند که بايد به آن لوح مبارک رجوع نمود ور به لوح هزار بيتى بيان فرمودهمطالبى به تفصيل در لوح مشه

   که از جمله صورت صالت نه رکعتى،  حضرت عبدالبهاء در لوحى ديگر نيز مى فرمايند
  ، که بعد از نزول صالت جديد،ودند و نيز در همين لوح مى فرمايندمرا ناقضين تصاحب ن

  صالت نه رکعتى نسخ شده و بنا براين بديهى است ،يعنى صالت کبير و وسطى و صغير
   ديگر نبايد آنرا اجرا کرد زيرا صالت بعدى که،که اگر آن صالت روزى هم پيدا شود

ّ ناسخ صالت نه رکعتى اوليه است،امروز متداول است    به هر حال صالت نه رکعتى.ّ
ّاوليه امروز در دست نيست و آن موقعى نازل شده بود که هنوز صالت   .نشده بود  جديد بعدى نازلّ

  براى،  بارى ميفرمايند بر شما نه رکعت نماز واجب شده است که آن را انجام دهيد
   يکى در وقت زوال است که آفتاب بوسط.اطاعت امر خداوندى که نازل کننده آيات است

   يکى هم، يکى وقت بکور است و بکور در لغت صبح بسيار زود مى باشد،السماء مى رسد
  ّسد هر نمازى  و ّ حد، يعنى وقتى که آفتاب غروب مى کند و جهان رو به تاريکى مى رود،ل استاصي



  .است که اينجا مورد بحث ما نيست ال و جواب و ساير جاها نقل شدهسؤدر الواح مبارکه و در رسالۀ 
   جمال مبارک در، که نماز نوزده رکعت است،  در شريعت بيان حضرت اعلى مى فرمايند

  ن وقتى که نمازآ يعنى ، فقط نه رکعت آنرا بخوانيد، ظهور مبارک مى فرماينداين
   صالت تسع رکعات که نسخ شد و حاال اين صالت.تسع رکعات قرار بود خوانده شود

   بارى مى.ثالثه جديده هست که در لوحى بعدًا نازل شده و همه با آن آشنا هستيم
  .کننده و مقتدر و مختار است ن امرى است در کتاب الهى و خداوند امر اي، بخشيديم آن ده رکعت ديگر را،فرمايند

   در،اى داشته يع هم شايد قبلها قبله داشت و در ساير شرم  نماز همانطور که در اسال
  اذا اردتم " .اند  کردهناى برايش تعيي اين ظهور مبارک هم قبله

   
  ٣٤ص 
  نيدي بب،"ى االقدس روجوهکم شطّولوا "  نماز بخوانيد  وقتى خواستيد،"لوة الص

  .ّ بهمان طرف متوجه بشويد، اعظم در کدام طرف هستندمجمال قدم و اس
  ،"ّانما القبلة من يظهره ا "   حضرت اعلى هم در کتاب بيان مى فرمايند که 

   هر جا برود،"متى ينقلب تنقلب  " ،يعنى قبلۀ بيان حضرت من يظهره ا است
   تا وقتى که، "ّالى ان يستقر " ،هت سير و سفر او تغيير مى کندجهت قبله هم به ج

ّخود من يظهره ا نقطۀ خاصى را براى استقرار قبله معين نمايند    حال در.ّ
  ّ صورتتان را بطرف من متوجه،استيد نماز بخوانيدوقت خو هر ،اينجا مى فرمايند

  ،"ّالمقام المقدس  " .سّ يعنى به جهت پاک و پاکيزه و مقد، شطر اقدس من.کنيد
  ّالذى جعله ا مطاف " .قرار جمال مبارک استتّيعنى همان منظر اکبر که محل اس

ّآن مقام مقدسى که خدا آن را قرار داده است محل طواف "  االعلى ٔمالال    اعلىٔمالّ
  ّاست آن مقام مقدس را و قرار داده" مقبل اهل مدائن البقاء " ّو ارواح مقدسه و 

   باز آن،"مصدر االمر "  و .اقبال مردمانى که ساکن شهرهاى جاودانى هستندّمحل 
ّمقام مقدسى که محل صدور امر است    و امر الهى،"موات ّسلمن فى االرضين و ال " ،ّ

  .را به خلق عالم در زمين و آسمان مى رساند
   آنجاز صعود جمال مبارک قبلۀ اهل بهاء طرفى بوده است که جمال مبارک در ا  قبل

   وقتى که شمس حقيقت،"بيان ّ و التةحقيقالعند غروب شمس "  و .تشريف داشته اند
ّ الذى قدرناه لکم ّمقرال " ،جمال قدم از اين عالم غروب کرد   اى  آن نقطه  براى قبله به،"ّ
ّتوجه کنيد که براى شما مقدر کرده ّانه لهو العزيز العال " .ايم ّ   م خداوند هم عزيز است و ه ،"م ّ

  .ّمبارکه در بهجى در خارج مدينۀ عکا است ّ آن نقطۀ مقدره به تصريح حضرت عبدالبهاء روضۀ.دانا
------------------------------------------------------------------------------  

  :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  . مندرج است٤٣٥ - ٤٢٨ ص ،هّ قسمتى از لوح هزار بيتى که در کتاب ايام تسع-



  ٩٨ - ٩٦ و ٩٢ -  ٩٠ ص ،٤ ج ، امر و خلق-      ٣٣ – ٣٠ و ٢٠ -  ١٩ ص ،گنجينه
   

  ٣٥ص 
ّتحقق بامره المبرم اذا اشرقت من افق البيان شمس االحکام لکلشىء ّ  کل - ٧    ّ  

  ّل عما شاء يسئ ء و الآيش ّبعوها ولو بامر تنفطر عنه سموات افئدة االديان انه يفعل ماّان يت
ّ ان الذى وجد عرف. و مالک االختراعّ انه لمحبوبو ما حکم به المحبوب   حمن و عرف مطلع ّالر ّ

  .االنام طوبى لمن اقبل و فاز بفصل الخطاب هام الثبات االحکام بينّسّذا البيان انه يستقبل بعينيه اله
  ى آفتاب احکام هر زمان که از افق عنايت اله.ّ هر چيزى تحققش به امر الهى است

  ولو بامر تنفطر عنه سموات"  بر همه واجب است که آن حکم را پيروى کنند ،تابيد
   اگر حکمى باشد که با نزول. ولو حکم بر خالف شرايع سابقه باشد،"افئدة االديان 

   يعنى حکمى بشود بر خالف احکام شرايع،ّآن شکافته بشود آسمان هاى شرايع قبليه
   قبلهًمثال . بايد همه اطاعت کنند،ّه حق آن حکم را فرمود به محض اينک،سابقه

  ّول وجهک شطرالمسجد" در اسالم کعبه بود که در قرآن صريحا به حضرت رسول امر شد 
   هر جا که. )١٤٥ آيه ،سوره بقره" ( وا وجوهکم شطره ّالحرام و حيث ما کنتم فول

  کردند اين امرى بود که در اثر آن مال مبارک قبله را عوض ج.ّ توجه کنيد، بطرف کعبه که قبلۀ اسالم است،بوديد
   

  ٣٦ص 
   به امر،ّ آن روزى که کعبۀ مکرمه قبله بود.يکى از احکام اسالم منفطر و نسخ شد

   باز به امر الهى بود و امروز، قبل از آن اگر نقطۀ ديگرى قبله بود،الهى بود
   شما نگاه کنيد و ببينيد که آمر . اينهم حکم خداست،تّهم روضۀ مبارکه قبلۀ مقدسۀ اهل عالم شده اس

   نه اينکه اعتراض، به محض اينکه فرمانى داد آن را گوش بدهيد،حقيقى چه مى گويد
  رددگّاعتراض در مقابل حق نبايد باز  باب ،يير دادغکنيد که چرا قبلۀ سابق را ت

   اى بندگان،" مايشاء ّانه يفعل " .ولو امرى بفرمايد بر خالف شريعت سابقه باشد
  ، اگر شما خداپرستيد، يعنى هرکار بخواهد مى کند، خدا يفعل مايشاء است،خدا

  ال و" . در آن دور همان را انجام دهيد خدا در هر دورى چه گفته و،بايد ببينيد
  ه کند و مورد ايراد قرار بدهد کهذخا کسى نمى تواند او را مؤ،"ّيسئل عما شاء

  و ماحکم به." دخدا از خواست خودش هيچوقت مسئول کسى نخواهد بو .چرا چنين خواستى
   به احکام الهى اعتراض، اى بندگان خدا، اى مردم عالم،"ّالمحبوب انه لمحبوب 

  ان محبوب و پسنديدۀم ه،نکنيد زيرا آنچه را خداوند که محبوب عالميان است حکم کند
  ، آنچه را که خدا امر مى کند."ّانه لمحبوب و مالک االختراع  " .اهل جهان است

  م محبوب است، قسم به خداوندى که همه است، آن حکخداوندى که محبوب 
   قسم که مى خورد براى تأکيد مطلب است و اين از.عالم وجود استمالک و صاحب 



   حال اگر مقتضى تأکيد است. يعنى به مقتضاى هر حالى سخن گفتن. بالغت استشئون
   اگر مقتضى اجمال است به اجمال.اطناب است اطناب کند اگر مقتضى .تأکيد کند
   لذا جمالقدم در اينجا قسم،ّ محل تأکيد بود،ّ در اين جا چون محل.برگزار کند

  .ّ قسم به مالک جهان که آنچه من مى گويم حق است،مى خورد و مى فرمايد
ّان الذى وجد عرف   "    هام الثباتّنيه الس يستقبل بعيّ البيان انهحمن و عرف مطلع هذاّالرّ

   يعنى عارف به احکام، همانا کسى که بيابد بوى رحمن را."االحکام بين االنام 
   يعنى پى به مقام، الهى بشود و بشناسد مطلع بيان را

   
  ٣٧ص 

   چنين شخصى حاضر است تيرهاى بال را به چشم خود خريدار،ّمقدس مظهر امرا ببرد
   يعنى مؤمن واقعى و عارف.در بين مردم انجام دهدشود تا بتواند يکى از احکام را 

  طوبى " .ّحقيقى کسى است که براى اثبات حق از بذل جان و مال بهيچوجه دريغ نکند
   و خوشا."فاز بفصل الخطاب " ّخوشا بحال کسى که به حق اقبال کند و " لمن اقبل 

  .است  و باطلّ بين حقاى که فاصل  يعنى به کلمه.بحال کسى که فائز بشود به فصل الخطاب
   دو.  فصل الخطاب چيزى را مى گويند که نزاع و جدال بين دو نفر را از بين ببرد

َ باالخره يک نفر را حکم قرار مى دهند و مى،زعه دارندانفر فرض کنيد با هم من َ  
   وقتى رفتند. هر دو قبول مى کنيم، هرچه او گفت، پيش فالن کس مى رويم،گويند

َ شخص حکم و قاضى مطلبى را گآن شخص و پيش آن    قبول،اند قبول کنند  چون هر دو قول داده،تفَ
  ، کالم آن شخص را مى گويند فصل الخطاب.مى کنند و نزاع و جدال از بين مى رود

  .طرف کرد يعنى شخصى که کلمۀ او فاصل شد و جدائى انداخت بين اين منازعات و اختالفات را بر
   

  ٣٨ص 
  ّ الصلوة فى ورقة اخرى طوبى لمن عمل بما امر به من لدن مالکّ قد فصلنا- ٨   

ّ قد نزلت فى صلوة الميت ست تکبيرات من ا منزل االيات.ّالرقاب ّ   ّ و الذى.ّ
ّ ما نزل قبلها و اال عفا ا عنه انه لهوءئة له ان يقرعنده علم القرا ّ   .ّالعزيز الغفار ّ

   ديگرى که در ورقۀ ديگر نازل شده است به لوح.   اگر خواستيد نماز بخوانيد
   خوشا بحال کسى که عمل کند به آنچه مأمور شده است به آن چيز از.مراجعه کنيد

   ولکن. رقاب جمع رقبه و رقبه به معنى گردن است.طرف خداوندى که مالک مردم است
  .ّدر زبان عرب اصطالحى هست که جزء را مى گويد و از جزء ارادۀ کل مى کند

  ب است از اعضاء و اجزاء چشم وّک و انسان مرتگردن جزئى از اجزاء بدن انسان اس  
  .ّ عرب مى گويد رقبه و مقصودش از اين جزء کل است.گوش و سر و فالن و بهمان

  تحرير"  يعنى مالک جميع افراد بشر و در قرآن هم هست ،"قاب ّالرمالک " بنابراين 



ّم بدهند که مستحق کفاره باشد  انجاى مسلمين وقتى که عملى رانعي" رقبه    فىّ
   جزء.اى گفته شده است رقبه يعنى گردن  به چنين بنده،المى آزاد کنندغالمثل بايد 

  .مردم روى زمين  يعنى جميع،يعنى مالک گردن ها" قاب ّالرمالک  " .ّگفته شده و مقصود کل است
ٰقد نزلت فى صل  "    نازل شده"  االيات ّت ست تکبيرات من ا منزلّمي الةوّ

   
  ٣٩ص 

  .خداوندى که نازل کننده آيات است ّاست در نماز ميت شش تکبير که بايد اين تکبيرات گفته بشود براى اطاعت امر
  .ّ  در شرايع سابقه تا جائى که بدست آمده است مراسمى براى ميت بر قرار شده است

   تکبير مى گويندرهاچّ ميت ّ اهل سنت و جماعت در صالت.ّت ميت هستدر اسالم هم صال
  و لهذا کلمۀ چهار تکبير در گفتار شعرا و غيره اشاره به انقطاع کامل و اشاره به

  ا چهار تکبير زدميدنه من ب " . فالنى مى گويدًمثال . دنيوى است شئونّعدم توجه به 
  .اند خوانده ازاى فرض کردم که بر او نم ا را مثل مردهي يعنى دن.ا ندارميدنه يعنى اعتناء ب" 

  چه که هست ره بر هريکسر تکبير زدم اچه     عشقام از چشمۀ من از آندم که رجوع کرده
  اى فرض نزلۀ مردهبه م دنيا را ، يعنى از وقتى که عاشق شدم.اند  حافظ شيرازى فرموده

  .ظر کردمنى بر او نماز مرده خواندم و قطع  يعن.کردم و بر او چهار تکبير زدم
  ّان در صالت ميت پنج تکبير گفتند و اين بر حسب احاديثى است که از ائمۀّاما شيعي

  ّاطهار روايت شده و در کتب اربعۀ مهمه شيعه مثل اصول کافى و من اليحضره الفقيه
   اين احاديث،ّو تهذيب االحکام و استبصار که چهار کتاب از کتب مهمۀ شيعه است

  " که شش ، براى مرده شش تکبير است،مايندّ اما در اين ظهور مبارک ميفر.ذکر شده
  ّ ميت هست و در کتاب اقدسصالت که در لوح ،ويند و شش ذکر استگمى " ا ابهى 

  . نازل شده است،ّ ميت استصالتاند ولى در لوحى که مخصوص  طرزش را ذکر نکرده
  اجات قبل از تکبيرات من،ّ ميت که از قلم جمال مبارک نازل شدهصالت  در آن لوح 

  صالت وقتى که مى خواهد ، اگر کسى سواد داشته باشد و بتواند بخواند.کوچکى هست
  ّ اول آن مناجات را بخواند و بعد شروع کند به تکبيرات و ذکرى که،ّميت را بخواند

   ،مناجات را بخواند  الزم نيست آن، و اگر سواد ندارد و نمى تواند بخواند،در پس هر تکبيرى بايد گفت
  ّ ميت شش تکبيرصالتاست در   نازل شده، مى فرمايند.شش تکبير را بگويد کافى استهمان 

   
  ٤٠ص 

  ،اگر کسى مى تواند" ّالذى عنده علم القرائة  و " .ى که منزل آيات استدبامر خداون
  بر شخص با سواد الزم است که قبل از"  ّله ان يقرء ما نزل قبلها  " .بخواند

  . بخواند،ّل از تکبيرات در لوح صالت ميت نازل شده استتکبيرات مناجاتى را که قب
   کافى است همان،اگر سواد نداشت خدا بر او مى بخشد" ّو اال عفا ا عنه " 



  .هم آمرزنده  است وز خداوند هم عزي،"ّالعزيز الغفار  ّانه لهو " ،تکبيرات و اذکار را بگويد
------------------------------------------------------------------------------  

  ١٤١ و ١٣٦ و ٢١ ص ،هن گنجي-   :بع مطالعه در بارۀ مبحث فوقاساير من
  ١٠٤ - ١٠٢ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٤١ص 
  وح مثل العظام و غيرهاّالرعر صلوتکم و ال ما منع عن ّش ال يبطل ال- ٩        

  ّدونهما انه ما نهى فى نجاب و ماّسّون الخز و ال تلبساور کمّمّس    البسوا ال
  .ّالعزيز العالم ّ    الفرقان ولکن اشتبه على العلماء انه لهو

   در کتب فقها آمده است که پوست.     موى حيوانات نماز شما را باطل نمى کند
   نماز را باطل مى کند و، مثل گربه و سمور و از اين چيزها،ات حرام گوشتنحيوا

   بايد بکند و،سى لباس پوست سمور و از اين قبيل در برداشتلهذا در نماز اگر ک
  ،ّحتى اگر موى حيوان حرام گوشت به آن لباس چسبيده باشد و با آن نماز بخواند

  باس موئىل اگر ."عر صلوتکم ّال يبطل الش " : در اينجا مى فرمايند.جايز نيست
   چيزهائى هم،"وح ّرالو ال ما منع عن  " ، نماز را باطل نمى کند،پوشيده بوديد
   اينطور چيزها،از قبيل استخوان و ناخن" يرها غام و ظمثل الع " ،که فاقد روحند

   کسى ناخنًمثالّ اما در فقه شيعه و غيره هست که اگر .هم نماز را باطل نمى کند
  ،اش از استخوان حيوانات باشد گربه با او باشد يا چاقوئى داشته باشد که دسته

   آن، اگر با اين قبيل چيزها نماز بخواند.در آورد و نماز بخوانداينها را بايد 
   ًمثالاست که  براى اين" وح ّالرما منع عن  " : اينکه مى گويند.نمازش مقبول درگاه الهى نيست

   قيچى را که،ناخنتان را بگيريد  يعنى وقتى شما مى خواهيد؟ يعنى چه،مى گوئيم ناخن روح ندارد
   

  ٤٢ص 
  دردتان نمى آيد ولى اگر قيچى را به گوشت و پوست يک قدرى پائين تر از ،مى گذاريد

   چون ناخن. فى الفور فريادتان بلند مى شود و خون جارى مى شود،ناخن بکار ببريد
   خون از آن جارى نمى شود و همچنين استخوان را اگر بشکنند،وقتى مى خواهند ببرند

  يعنى خون از آن جارى" وح ّالرمنع عن ما "  لهذا اينها را مى گويند ،خون ندارد
   بنابراين اگر کسى در اين امر. روح حيوانى است، مقصود از روحّالبته ،نمى شود

  .نمازش باطل نمى شود ّ اهميت ندارد و،مبارک خواست نماز بخواند و موى حيوان يا استخوان با او بود
ّون الخز و السکما تلبس"  بپوشيد پوست سمور را ،"ور ّمّسالبسوا ال  "    ،"نجابّ

   و، يعنى پوشيدن اينها هيچ عيب ندارد.ّهمانطورى که مى پوشيد خز و سنجاب را
  ّانه ما نهى. " بپوشيد، هر نوع پوستى که خواستيد. و جز اينها،"ما دونهما"



  اشتبه على" قرآن نهى نشده است ولکن آيات پوشيدن پوست حيوانات در نفس " فى الفرقان 
  .ى حرام استّلها براى مصاين چيز  که،اند باه شده است و گفته امر به ايشان اشت،قها از راه احتياط ف،"العلماء

ّانه لهو العزيز العالم   "    .ّ فقط خداست که عزيز و بلند مقام و عالم است،"ّ
   در اين،بنابراين پوست و استخوان که علماى اسالم آنها را مبطل صالت مى دانستند

  ّ توجه،از بخوانيدم با کمال روح و ريحان شما ن.ّهيچوجه محلى نداردامر مبارک به 
  .ّبه حق بکنيد و انشاءا خدا نماز شما را قبول خواهد کرد

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٩٣ -  ١٩٠ و ٢٧ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٧١ - ٦ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٤٣ص 
  ّوم من اول البلوغ امرًا من لدى اّصّ قد فرض عليکم الصلوة و ال- ١٠        

ّ        ربکم و رب ابائکم االولين   الهرم  من کان فى نفسه ضعف من المرض او.ّّ
ّ        عفاا عنه فضال من عنده انه لهو   د اذن ا لکم ق.الکريم الغفور ً

ّطاهر و رفعنا عنه حکم الحد فى الکتاب ان اشىء ّجود على کل ّس        ال ّ  
  ّء يذکر خمس مرات بسم اآ من لم يجد الم. انتم اليعلمون        يعلم و

   و.ّ        االطهر االطهر ثم يشرع فى العمل هذا ما حکم به مولى العالمين
ّالت فيها الليالى و االيام فليصلوا بالساعات وّ        البلدان التى ط ّّ ّ  

ّت االوقات انه لهو المبين الحکيمدّمنها تحدّ        المشاخص التى  ّ.  
  ّ سن بلوغ در رسالۀ.ّ واجب شده است بر شما نماز و روزه از اول بلوغ

  هال و جواب براى دختر و پسر پانزده سالگى است به اين معنى که دختر يا پسرى کسؤ
  . هم نماز بر او واجب است و هم گرفتن روزه،پانزده سالش تمام شد

   در.  دختر و پسر در اين قسمت مساوى هستند ولکن در شريعت اسالم اينطور نبود
   است و براى پسر پانزده سال و در پيشل نه ساّشريعت اسالم سن بلوغ براى دختر

  است بر شما نماز و روزه از بارى واجب . هر دو يکى استهّعلماى اهل سنت و شيع
   اين امرى است از طرف خداوندى که پروردگار شماست و،ّاول بلوغ

   
  ٤٤ص 

  .پروردگار پدران گذشتۀ شماست
ّالهرم عفاا عنه فضال من عنده انه من کان فى نفسه ضعف من المرض او  "  ً  
  تىّقون ضعف و بى تى بشود و ايّضعف و بى قوه  اگر کسى مبتال ب،"الکريم  الغفور لهو

   خداوند حکم صالت و صوم را تا وقتى که ضعف و بيمارى او بر طرف،ناشى از مرض باشد



   روزه را که مطلقًا بخشيده است و نماز را هم اگر حالى. به او بخشيده است،بشود
  ار است و خدا عفو فرمودهم و اگر نخواند اشکالى ندارد چون بي،دنپيدا کرد مى خوا

   هرم در.ّهمچنين کسى که داراى سن هرم باشد" لهرم  ااو " : فرمايند بعد مى.است
   ولکن در اصطالح امرى به فرمودۀ جمال مبارک هرم.لغت عرب به معنى عمر زياد است

  ،ل شدّ اگر در نمازتان تعل،ّ وقتى سنتان به هفتاد رسيد.فتاد استهتجاوز از 
   در. زيرا خدا بخشيده است،يريد روزه نگ،ّاشکال ندارد و اگر ايام صيام هم آمد
   که بالغين به،تواقيع خود مى فرماينداز اين باره حضرت ولى امرا در يکى 

  از اينکه ضعفى داشته باشند يا نداشتهّاعم  ،ّسن هرم مطلقًا از صوم و صالت معافند
   نماز و روزه را خدا بر او، سبعين تجاوز کردزّه سنش ا پس بنابراين کسى ک.باشند

  ّانه " . اين صرف فضلى است از خدا به بندگانش،"ًفضال من عنده  " .بخشيده است
  . است و هم بخشندهر خداوند هم آمرزگا،"الکريم  الغفور لهو

  ّ که سن بلوغ يازده، حضرت اعلى مى فرمايند.عت بيان حکم آسانتر بودي  در شر
  ام را انجام بدهند و بايد احک،سالگى است يعنى دختر وپسر که يازده ساله شدند

  .ّسنى که خدا نماز را بر بندگان بخشيده چهل و دوسالگى است
  ّطاهر و رفعنا عنه حکم الحد فى الکتابشىء ّجود على کل ّسقد اذن ا لکم ال  " 

  ر خداوند اجازه فرموده است که در موقع نماز ب،"ّان ا يعلم و انتم ال يعلمون 
  ّ حکم سجده محدوديتى را که در کتاب بيانرسجده کنيد و د ،هر چيزى که پاکيزه باشد

  . خداوند مى داند و شما نمى دانيد. برداشتيم،بود
  ُ بلور که.ُ که بايد به بلور سجده کنيد،   حضرت اعلى در شريعت بيان مى فرمايند

ّمى گويند صحيحش بل    همّ زيرا بلور هم داراى طين اول است و.ّلور استِور يا بَ
   

  ٤٥ص 
  .داراى طين ثانى و اين اصطالح است

   هر فردى داراى،ّ  طين اول و طين ثانى اصطالح شيخ احمد احسائى است که مى گويد
  ّانى که طين اول به آن مى گويند يعنى همينم يک عنصر جس.دو طينت و يا دو عنصر است

  عادت وبدن عنصرى که از عناصر مختلفه ترکيب شده يکى هم طين ثانى است که تحصيل س
   آن همان طينت.شقاوت و رسيدن به مقام ايمان يا کفر بسته به حکم آن طينت است

   در عالم،ّواقعى است که به اصطالح شيخ بعد از وفات طين اول و از هم پاشيدگى بدن
  . نورانى است و جالب نور است،ّ آن شفاف است،ملکوت باقى مى ماند و مى گويد
  ّ از عناصر و موادّمرکب هم ،داراى هر دو طين است  حضرت اعلى مى فرمايند بلور 

ّاست که طين اول است و هم خاصيت طين ثانى را دارد که شفاف و جالب نور است ّ ّ.  
  لهذا چون اين موهبت در بلور است و در ساير اجسام نيست شما به بلور سجده کنيد تا



  .دو باشيد ّدر حين سجده متوجۀ عالم غيب و عالم شهادت هر
  ّ ما اين حد را،ّ اما در اينجا جمال مبارک مى فرمايند.ين حکم بيان است  ا

  .توانيد سجده کنيد  مى. اگر سجده گاه شما پاکيزه باشد، يعنى وقتى خواستيد سجده کنيد،برداشتيم
ّ يذکر خمس مرات بسم ا االطهر االطهر ثم يشرع فى العملَءمن لم يجد الما  "  ّ  

  ، وقت نماز رسيده و شخص مى خواهد وضو بگيرد،"لعالمين هذا ما حکم به مولى ا
  السؤ يا اينکه مطابق بيان مبارک در رسالۀ ،ّاما آب پيدا نمى کند که وضو بگيرد

   در اين. استّو جواب آب دارد ولى دستش زخم است يا مرضى دارد که آب برايش مضر
  و بعد در" ر االطهر بسم ا االطه " :موارد بجاى وضو بايد پنج مرتبه بگويد

   خداوندى کهمک اين است ح. بخواند، يعنى نمازى را که در نظر دارد،عمل شروع کند
  :م بود زيرا در قرآن مى فرمايندّم در شريعت اسالم حکم تي.يان استموالى عالم

ّفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طي"    ، بودّرا آب براى شما مضپيدا نکرديد ي  يعنى اگر آب. )٤٣ آيه ،سورۀ نساء" بًا ّ
   

  ٤٦ص 
  .ّبجاى وضو تيمم کنيد با خاک پاک

  بسم ا االطهر" ّ  در اين ظهور مبارک حضرت اعلى در کتاب بيان بجاى تيمم 
  .را تشريع فرمودند و جمالقدم همان حکم بيان را تثبيت فرمودند" االطهر 

ّوالبلدان التى طالت فيها الل  "    اعات و المشاخصّالسّلوا بّيالى و االيام فليصّ
ّالتى منها تحددت االوقات انه لهو ّ    براى صالت در شريعت بهائى،"ّالمبين الحکيم  ّ
  . يعنى حين زوال و بکور و اصيل.وقت معينى در نظر گرفته شده است

   مى.  در آفاق معتدله در نيمکره شمالى صبح و ظهر و شب تميزش خيلى آسان است
   ولى بعضى جاها مثل نقاط. کى شب مى شود، کى ظهر مى شود،فهميم کى صبح مى شود

   شهرها و، لذا مى فرمايند،ا شب طوالنى استيقطبى تاريکى و روشنائى يعنى روز 
   بايد نماز بخوانند از روى تشخيص،هائى که شبها و روزها در آنها بلند است اقليم

  بر کرد با اوقات معتدلهّا مشاخص معينى که از روى آنها بشود اوقات را برايساعات 
  .خداوند هر چيزى را از روى حکمت بيان مى کند. 

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٩ -  ١٧ و  – ١١ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٠٨ -  ١٠٤ و ١٠٢ - ٩٨ و ٩٦ - ٧٩ و ٥٨ - ٤٤ و ٢٧ - ٢١ ، ص  ج، امر و خلق-
  ١٤٤ -  ١٤١ ص ، پيام آسمانى-
   

  ٤٧ص 
  لعظمة وا قد عفونا عنکم صلوة االيات اذا ظهرت اذکروا ا ب- ١١        



ّ قولوا العظمة  رب ما يرى و ما اليرى رب العالمين.ميع البصيرّالس ّ        االقتدار انه هو ّ.  
   مثل،ثل زلزله که يکى از آيات و عالمات طبيعت است م،آيات به معنى عالمات است

   مثل وزيدن بادهاى، مثل خسوف يعنى تاريک شدن ماه،کسوف يعنى تاريک شدن آفتاب
  طور عالمات زمينىن  در اسالم حکم بود به اينکه وقتى اي.هاى بنيان کن شديد و طوفان
  از آيات شامل دو رکعت نم. مسلمين بايد صالت آيات بخوانند،دا مى شودييا آسمانى پ

  .و ده رکوع بود که شرح آن در کتب فقهى آمده است
   آن،"قد عفونا عنکم صلوة االيات  " :  ولى خداوند در اين ظهور مبارک مى فرمايد

  هروقت ظاهر شد يکى" اذا ظهرت  " . ما بشما بخشيديم.نماز آياتى که در اسالم بود
  ،"اذکرواا بالعظمة و االقتدار  " ، کسوف يا طوفان،از اين آيات يعنى زلزله

  خدا را به ياد بياوريد با عظمت و اقتدارش زيرا خدا سميع و بصير است و اين آيه را
ّالعظمة  رب ما يرى و ما ال يرى رب العالمين  " :بگوئيد ّ".  

  مرتبه مى خوانيد و اين بجاىچند   اين آيات را،ا ماه گرفته است يا در جريان زلزله يا طوفانيه آفتاب   مادامى ک
   

  ٤٨ص 
  .صالت آيات است

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٧٣ ص ،٤ ج ، امر و خلق-    ١٥٥ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٤٩ص 

ّلوة فرادى قد رفع حکم الجماعة اال فى صلوة الميت انه لهواالمرالحکيمّصتب عليکم ال ک- ١٢         ّ ّ.  
   واجب شده است بر شما، مى فرمايند.         در شريعت بهائى نماز جماعت نداريم

  . خودتان انجام بدهيد و ما حکم نماز جماعت را نسخ کرديم،که نماز را به تنهائى
  ّ احبا مى توانند بطور دسته جمعى آن نماز را انجام بدهندّفقط در نماز ميت است که

  را مى خواند وت ّ همه مى ايستند و شخصى صالت مي،ّوقتى نماز ميت مى خوانند. 
ّ در صالت ميت توجه به قبله واجب نيست و کسى کهّالبته .ديگران گوش مى دهند ّ  

  . حکم پيش نماز ندارد،ّصالت ميت را مى خواند
 ------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٠ ص ، گنجينه-     :ه در بارۀ مبحث فوقعساير منابع مطال
   

  ٥٠ص 
  ّلوة و لهن انّوم و الصّم الصّن الديجد ساء حين ماّن قد عفا ا عن ال١٣ -  

   زوال سبحان ا ذىّن خمسًا و تسعين مرة من زوال الىّبحّ    يتوضأن و يس



  .ينلمّلعة و الجمال هذا ما قدر فى الکتاب ان انتم من العاّ    الط
ّ خداوند از زنها در ايام معينۀ محدوده    صوم و صالت را مرتفع کرده است که نه،ّ

  ّروزه بگيرند نه نماز بخوانند و بر زنها واجب است که در آن ايام بجاى نماز وضو
   از زوال تا،ّ نود و پنج مرتبه از اول ظهر.ّق بپردازندبگيرند و به تسبيح ح

  :زوال يعنى بيست و چهار ساعت يک مرتبه اين ذکر را نود و پنج مرتبه بگويند
  ّ اين است آنچه معين شده در کتاب الهى اگر."سبحان ا ذى الطلعة و الجمال 

   صالت بر ايشان واجبحمن صوم وّرال ّ در اين ايام که اماء.شما هستيد از دانشمندان
   ديگر قضا ندارد که بعدًا اين نمازها را بخوانند يا،نيست و برايشان بخشيده شده

ّ در اسالم هم همينطور است بر زنان در اين ايام معينه صوم و.را بگيرند ها روزه ّ  
   ولى اگر در. قضاى نماز را نبايد بخوانند، منتهى چيزى که هست.صالت حرام است

  ّ اما در. بگيرند،وقت فرصت کردند  روزه ها را بايد بعدًا هر، بودّايام روزه
  .است يده شدهشحمن بخّالر ّم معينه بر اماءّاامر مبارک اين مسائل نيست و صوم و صالت در اي

   
  ٥١ص 
ّ ولکم و لهن فى االسفار اذا نزلتم و استرحتم المقام االمن مکان کل- ١٤     ّ  

  وا فيها سبحان ا ذى العظمة و االجالل و الموهبة و    صلوة سجدة واحدة و اذکر
ّى عجز يقول سبحان ا انه يکفيه بالحق انه لهو الکافىّالذ    االفضال و  ّ ّ  

  ّجود لکم و لهن ان تقعدوا على هيکلّس و بعد اتمام ال.حيمّالر    الباقى الغفور 
  الملکوت کذلک  الملک وّوحيد و تقولوا ثمانى عشرة مرة سبحان ا ذىّت    ال

ّ    يبين ا سبل الحق و الهدى و انها انتهت الى سبيل واحد و هو هذا ّ ّ  
   احمدوا ا بهذه.الفضل العظيم  اشکروا ا بهذا.راط المستقيمّص    ال
  .سبقت العالمين ّحمة التىّالر اذکروا ا بهذه .موات و االرضينّالسّموهبة التى احاطت     ال

  ّ  در امر مبارک چنين معين شده است که اگر کسى چه در سفر يا در حضر موفق نشد
ّنمازى را در وقت معينش بخواند و وقت نماز رد    وقتى که به منزل رسيد و،شد ّ

   بايد يک سجده، چه زن و چه مرد، آن وقت بجاى نمازى که فوت شده،استراحت کرد
  ،سجده سر برآوردبکند و در سجده ذکرى را بگويد و بعد از 

   
  ٥٢ص 
   و اگر کسى چندين نمازش فوت. زانو بنشيند و هجده مرتبه يک ذکر ديگر را بگويدرچها
   شش نمازًمثال شما در سفر بوديد و دو روز نتوانستيد نماز بخوانيد و ًمثال ،شد
   پشت سرهم سجده مى کنيد و در هر سجدهر در اين صورت شش با،ط از شما فوت شدّسمتو
  را تکرار مى کنيد و بعد يک بار به هيکل.. " .سبحان ا ذى العظمة " :ذکر



  را هجده مرتبه مى خوانيد و.. " .سبحان ا ذى الملک " :توحيد نشسته و آيۀ
  سبحان ا ذى العظمة و االجالل و الموهبة و " :اگر کسى نتوانست اين ذکر

  همين گفتن سبحان ا برايش،" سبحان ا " :را بگويد فقط مى گويد" االفضال 
   بارى وقتى که سجده تمام شد. خداوند کافى و باقى و غفور و رحيم است،کافى است

   هجده مرتبه اين،نو مى نشينيداشما مردها و شما زنها به هيکل توحيد يعنى چهار ز
  يان و بن اينطور تعيي. را تکرار مى کنيد"سبحان ا ذى الملک و الملکوت " :کرذ

  ّاى حق و هدايت را و همۀ آن راه ها منتهى مى شود بيک راه و آنهمى کند خداوند راه
  .همين شريعت الهى است که راه راست است

   شکر کنيد خدا را به اين موهبت بزرگى که."اشکروا ا بهذا الفضل العظيم   " 
  موات وّالست ّاحمدوا ا بهذه الموهبة التى احاط " .به شما عنايت شده است

   و مواهبى که آسمان و زميناه سپاس بگوئيد خداوند را براى اين عطايمه ،"االرضين
   هميشه."ّة التى سبقت العالمين محّالراذکروا ا بهذه  " .را احاطه کرده است

  .بياد خدا باشيد براى رحمتش که بر اهل عالم پيشى گرفته است
------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٠ - ٢٧ ص ، گنجينه-     :ه در بارۀ مبحث فوقعبع مطالاساير من
   

  ٥٣ص 
   لوال.ّ قل قد جعل ا مفتاح الکنز حبى المکنون لوانتم تعرفون-  ١٥         

  ع الوحى وطل قل هذا لم.        المفتاح لکان مکنونًا فى ازل االزال لوانتم توقنون
  ّ ان هذا لهو.ّ        مشرق االشراق الذى به اشرقت االفاق لوانتم تعلمون

  .حتوممء آّء المثبت و به ثبت کل قضآ        القض
  ىث حدي.ت مکنون من اگر شما بدانيدّ بگو خداوند قرار داده است کليد گنج را محب

   ":به بندگان بگويم خداوند به من فرمود که ،است از حضرت رسول که مى فرمايند
  ،"فاحببت ان اعرف  " ، من که خدا هستم گنج پنهانى بودم،"ًّاخفيمکنت کنزًا 

   بندگان را آفريدم تا،" الخلق لکى اعرف تخلقف " ،خواستم مردم مرا بشناسند
   دوست داشتم که مردم مرا،"احببت ان اعرف":  در اين حديث مى فرمايند.شناسندب

   چون خدا دوست داشت مردم او.ّ خلقت مردم محبت بوده استّ پس علت اصلى،بشناسند
   بگو. آيۀ کتاب اقدس اشاره به همين حديث است. خلق را خلق کرد،را بشناسند

  .ّب مکنون و پوشيدهُرا حقرار داده است خداوند مفتاح گنج 
  ،"ال المفتاح و  ل،ّجعل ا مفتاح الکنز حبى المکنون لوانتم تعرفونقد قل   " 

  لکان مکنونًا فى ازل " ،ّاگر کليد نبود و اگر محبت الهى نسبت به بندگان نبود
   اگر، اين گنج براى هميشه مکنون و مستور و مخفى باقى مى ماند،"االزال 



   
  ٥٤ص 

   در عالم آشکار نمىّالهيهّ يعنى اگر چنانچه مظاهر مقدسۀ .شما يقين داشته باشيد
  قل هذا لمطلع الوحى و مشرق االشراق " .ى شدّ کسى به عرفان حق فائز نم،شدند

   مظهر امر الهى،ّ بگو اين وجود مقدس،"ّالذى به اشرقت االفاق لو انتم تعلمون 
ّاست که محل طلوع وحى است و محل تابش انوار الهى است که به واسطۀ اين انوار ّ  

  . اگر شما بدانيد،الهى روشن و نورانى شده است تمام آفاق دنيا
   ظهور جمال قدم و اسم،"ّ هذا لهوالقضاء المثبت و به ثبت کل قضاء محتوم ّان  "

   يعنى قضائى است که سبب ثبوت عالم، قضاى مثبت است،اعظم قضاى محتوم الهى است
  کائنات است و به واسطۀ همين قضاى الهى است که ثبت شده است هر قضا و هر حکم

ّ مشيت اوليه است در هيکل بشرى قضا در اصطالح امر مبارک مقصود ظهور.واجبى ّ ّ  
  ل عالم و چون جمالقدم و اسم اعظم مرسل مظاهر الهى و منزل کتب وهبراى هدايت ا

   من قضاى مثبت هستم يعنى، لهذا مى فرمايند،مبعوث کنندۀ ساير شموس حقيقت بود
  .ر هر دورى در عالم مبعوث شدندد ّالهيهّ يعنى هر يک از مظاهر مقدسه ،کسى هستم که به ارادۀ من هر قضاى محتومى

   
  ٥٥ص 

  ّيام ايامًاّالصء قد کتبنا عليکم آٔ يا قلم االعلى قل يا مال االنش- ١٦        
  ئت شمسآلک اض لکم بعد اکمالها کذًايروز عيدّا النن   معدودات و جعل    

  ّ و اجعلوا االيام. و المأبمبدء       البيان من افق الکتاب من لدن مالک ال
  ء بينآّيام انا جعلناها مظاهر الهّالصهور قبل شهر ّائدة عن الشّز      ال 

ّلذا ما تحددت بحدود الس .ّيالى و االيامّ       الل   هور ينبغى الهلّشنة و الّ
  ء و المساکين وآّوى القربى ثم الفقرذ انفسهم و ء ان يطعموا فيهاآ       البه

ّ       يهللن ّ و يسبحن وّنّر و يکبّ ّدن ربهم بّ يمجّ    و اذا.لفرح و االنبساطاّ
ّ       تمت ايام    يام کذلک حکم مولىّالصّء قبل االمساک فليدخلن فى آالعطاّ

  ضع من حرج عفااريض و الحامل و الم ليس على المسافر و المر.       االنام
  .ابّالوه ّ من عنده انه لهو العزيزً       عنهم فضال

   واجب کرديم بر شما روزه گرفتن را در چند، بگو اى اهل عالم،  اى مظهر امر الهى
   قرار داديم،"يروز عيدًا لکم بعد اکمالها ّنو جعلنا ال " .ّوز معين و محدودر

  ّ بعد از تمام شدن ايام صيام،"مالها کبعدا ا" عيد نوروز را براى شما عيد صيام 
   درخشيد آفتاب بيان الهى از اينطور."کذلک اضائت شمس البيان من افق الکتاب " ، 

   يعنى.ّآسمان کتاب از طرف خداوند که صاحب اول و آخر است
   



  ٥٦ص 
   براى شما، آنوقت روز بعدى که عيد نوروز مى شود،وقتى نوزده روز روزه تمام شد

  ً معموال مطابق.ّ يعنى براى احباء هم عيد صيام است هم عيد نوروز،عيد صيام است
   روز است و هر چهار سال يک مرتبه٦٥ّاى فلک عدد ايام سال مين و علمّجاقوال من

   روز که تمام مى شود٣٦٥ زيرا هر سال . روز٣٦٦ّکبيسه مى شود و ايام سال مى شود 
   ساعت و کسرى باز هنوز از گردش زمين بدور آفتاب باقى مانده٦به اندازۀ تقريبًا 

  يک)  ساعت ٢٤ شش ساعت ٤ (  سال مى شود٤ هر . ساعت را جمع مى کنند٦ اين .است
  .ّدد ايام سال مى افزايندعروز و اين يک روز را به 

  ّ اما در اصطالح امر. روز را اينطور حساب مى کنند٣٦٦ا ي روز ٣٦٥   بنابراين سال 
   پس سال بهائى با سال. روز٣٦١مى شود  جمعًا ، روز است١٩ ماه است و هر ماهى ١٩هر سالى 

   است، روز٣٦١ّ اما سال بهائى ، بود٣٦٦ يا ٣٦٥ى ّ سال عاد.اردمعمولى چند روز فرق د
  ّ اين ايام، مى فرمايند. روز فرق داردريعنى پنج روز و در بعضى سالها چها

  ّ يعنى عالوه بر ايام. بلکه در خود سال مستهلک کنيد،زائده را جزو سال نياوريد
   بلکه،د سال بهائى نشماري اين پنج روز را فوق العاده بگيريد و در جزو ماه و،سال

ّاين ايام را به اسم ايام هاء يا ايام عطا قرار بدهيد ّ    که تمام١٨ يعنى ماه .ّ
  ، باشد وارد بشويدم پيش از آنکه وارد شهر العالء که ماه صيام و ماه نوزده،بشود
ّ روز را که ايام زائده است به اسم ايام عطا يا ايام هاء حساب کنيد٥ يا ٤اين  ّ ّ  

   بعد،ّ اول خودتان بخوريد، مهمانى بدهيد،ّر اين ايام يک ديگر را دعوت کنيدد. 
   بعد به فقراء و مساکين بدهيد و به ذکر خدا بپردازيد و،به خويشاوندانتان بدهيد

ّبعد با کمال قدرت و قوت و روحانيت و نشاط وارد ايام صيام بشويد و روزه بگيريد ّ ّ  
   آن چند روزى را که،"يامّالصهور قبل شهر ّ عن الشةائدّزّو اجعلوا االيام ال.  " 

   آنها را، يعنى فرق ميان سال معمولى و سال بهائى است.زائد بر سال معمولى است
  ١٩ و پيش از شروع ماه ١٨ يعنى بعد از خاتمۀ ماه ،قبل از شهر صيام

   
  ٥٧ص 

  ،شود  روز مىج گاهى پنمّ چون اين ايا،"ّانا جعلناها مظاهر الهاء  " .قرار بدهيد
  در حساب ابجد برابر عدد پنج) ه (  چون .قرار داديم" هاء " ما اينها را مظاهر 

ّ اين ايام مستقلند،ّ در بين ليالى و ايام.است   ّما تحددت بحدود"  لهذا ،ّ
  ّ چون اينها مظاهر هاء هستند و مستقلند و نه جزو ايام ماه."هور ّالش نة وّالس

  العاده در اصطالح امر حساب مى شوند  اينها بطور فوق،سالهستند و نه جزو ماههاى 
  ّ اما براى بهائى،ّولکن اين کبيسه در حساب معمولى نجومى جزو ايام سال است.

   روز است و آن پنج روز اضافه و از اين جهت٣٦١ّمطابق دستور مبارک ايام سال فقط 



  .محدود به حدود سنه و شهور نشده است
ّ  در اين ايام احب   واعميط" زم است بر اهل بهاء اينکه  ال؟اء چکار بايد بکنندّ

   بعد هم به  اقوامتان،"و ذوى القربى  " ،ّاول خودتان بخوريد" فيها انفسهم 
   در. و سپس به ياد فقرا و مساکين باشيد،"ّثم الفقراء و المساکين  " ،انيدربخو

  تمجيد خدا بکنيد با کمال ،يح و تهليل و تکبير الهى را بجا بياوريدبّاين ايام تس
   آن وقت وارد،" فى الصيام ّفليدخلن " ،ّو وقتى که ايام عطا تمام شد .فرح و سرور

  . اينطور خدا حکم کرده است،"کذلک حکم مولى االنام  " .روزه گرفتن بشويد
  و المريض و الحامل و المرضع من ليس على المسافر " ؟  چه کسانى نبايد روزه بگيرند

  ال و جواب و درسؤ جزئيات اين مسأله در .خص مسافر نبايد روزه بگيرد ش،"حرج 
   حامل يا، شخص مريض هم نبايد روزه بگيرد.بيانات مبارکه و در الواح ذکر شده است

   خدا اين نفوس را بخشيده است به فضل.مرضع يعنى زن شير ده نيز نبايد روزه بگيرد
  .ّ خداوند عزيز است و وهاب،خودش

   به اين معنى که اختصاص به زن،ات است که آنها را صفات الزم مى گويند  بعضى صف
  شيردادن که  ّيعنى بچه) مرضع  ( .يعنى آبستن شدن که اختصاص به زن دارد) حمل ( دارد مثل 

   .الزم است و محدود در زنها است  در اينطور صفاتى که.اختصاص به زن دارد و اينکار از مرد بر نمى آيد
  ًمثال . چون نمى شود.تأنيث نمى آورد  عالمت،که اسم فاعل درست مى کندعرب وقتى 

   
  ٥٨ص 

  در مدرد عالمت تأنيث نمى" امرٴته مرضعة " يا "  حاملة ةأامر " :نمى گويند
   اگر جمع ببندندّالبته ."امرٴته مرضع " و "  حامل أةامر " : مى گويند.آورند

  ّ اما در مفرد چون صفت الزم."رضعات م " ،"حامالت " ، جمعش به مؤنث است يعنى 
  ."الحامل و المرضع ": لهذا اينجاهم مى فرمايند. عالمت تأنيث نمى خواهد،است

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  : در بارۀ مبحث فوقمطالعه ساير منابع 

     و ٦   امر و خلق، ص ٥  ٦ و    ص ، گنجينه- 
   

  ٥٩ص 
  .بر و االلواحّزّلتى رقمت من القلم االعلى فى ال هذه حدود ا ا- ١٧        

ّ        تمسکوا باوامرا و احکامه و التکونوا من الذين اخذوا اصول انفسهم و ّ  
  ب رّ عن االکل و الشوا انفسکمّهام کفوو االنون ّالظّئهم بما اتبعوا آا اصول ا ورذو        نب
ّکم ان يمنعکم الهوى عن هذا الفضل الذى قدر فى الکتابّوع الى االفول ايالّمن الط ّ.  

   ".   اين است احکام الهى که بوسيلۀ قلم اعلى در کاغذها و لوح ها نوشته شده است



  به اوامر و احکاميد وّ متمسک بش، چنگ بزنيد،"ّتمسکوا باوامرا و احکامه 
  ّو ال تکونوا من الذين اخذوا اصول انفسهم و نبذوا اصول ا ورآئهم " ،الهى
   نباشيد از کسانى که پيروى مى کنند نفس و هواى،"نون و االوهام ّالظبعوا ّبما ات
   اخذ مى کنند اصول و احکام انفس خود را و رها مى کنند و دور مى اندازند،خود را

   شما از اين قبيل اشخاص نباشيد زيرا. اندازند اصول و احکام الهى رايا پشت سر مى
  .اين اشخاص تابع ظنون و اوهام خود هستند
  م عن االکلکوا انفسّکف " ؟ چکار بايد بکند،  حال يک بهائى مى خواهد روزه بگيرد

  دن ور و ممانعت کنيد خود را از خود بازداري،"لوع الى االفول ّطرب من الّشو ال
   پس. تا غروب آفتاب)صبحطلوع نه ( يعنى از طلوع آفتاب ،شاميدن از طلوع تا افولآ

  .بنابراين آنچه که روزه را باطل مى کند اکل است و شرب
   

  ٦٠ص 
  هائى را که انسان در دهان قرار مى دهد و مى خواهد بخورد و احتياج بهزعرب چي
  اي نان را ًمثال .ى گويدم" اکل "  ،ا به اصطالح فصيح تر خائيدن دارديجويدن 

  ّ اما آب را نمى،"اکل "  اين را مى گويند .ارد در دهانش و مى جودذمى گرا گردو 
   مشروب است، بنابراين هرچه احتياج به جويدن نداشته باشد."شرب " جود مى گويند 

  ، حضرت عبدالبهاء مى فرمايند. مأکول است.و هرچه احتياج به جويدن داشته باشد
   دودش وارد حلق مى شود و احتياج به جويدن، چپق و قليان، نظير سيگارچون دخان

  زيرا احتياج" يجارّالساکل  "، نمى گويد."يجارّالسشرب " عرب مى گويد ،ندارد
   روزه را باطل، دخان هم چون مشمول کلمۀ شرب است، مى فرمايند.به جويدن ندارد

   آن هم از، و آشاميدن نداريمبطل ديگرى غير از خوردنُ ما براى روزه م.مى کند
   مبادا منع کند شما را هواى نفس از اين فضلى که در.طلوع آفتاب تا غروب آفتاب
  ّ يعنى نبادا امر روزه را بى اهميت بينگاريد و در فصل،ّکتاب الهى معين شده است

  .روزه خداى نکرده روزه نگيريد و خود را از اين موهبت محروم کنيد
------------------------------------------------------------------------------  

  ٤٥ ص ،هن گنجي-    : ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ١٠٨ - ١٠٤ ص ،٤ ج ، امر وخلق-
   

  ٦١ص 
        ١٨ - ّيان ان يغسل فى کل يوم يديه ثم وجههّالد قد کتب لمن دان با ّّ  

  ّ ا و يذکر خمسًا و تسعين مرة ا ابهى کذلک حکمً        و يقعد مقبال الى
   کذلک.ء بالعظمة و االقتدارآَماء اذ استوى على اعراش االسمّالس        فاطر



  .لوة امرًا من ا الواحد المختارّوا للصأّ      توض
   اين که بشويد در،   واجب شده است بر هر کسى که معتقد به خداوند جزا دهنده است

  " مرتبه ٩٥ و ، روبروى قبله،ر روز صورتش را و دو دستش را و بنشيند بطرف خداه
   اين يکى از احکام واجبه است و وجوبش در حدود نماز و روزه.بگويد" ا ابهى 

   وقتى، "ءى على اعراش االسماواذ است " ، اينطور حکم کرده است خالق آسمان.است
  .دار و توانائىکه نشست بر عرشهاى اسماء عظمت و اقت

  ا"  مرتبه ٩٥ صورت را بشوئيد و ،  اين حکم مستقلى است که دستها را بشوئيد
   هر وقت هم،"ّأوا للصلوة کذلک توض " : بعد مى فرمايند.بگوئيد" ابهى 

   يعنى دو دست را بشوئيد و، وضو را اينطور بگيريد،خواستيد براى نماز وضو بگيريد
  . آنرا بخوانيد،رى که از قلم اعلى در بارۀ وضو نازل شدهبعد صورت را بشوئيد وذک

   اين،"المختار  حدا من ا الوامرًا" 
   

  ٦٢ص 
  .امرى است از طرف خداوند يکتاى با اختيار

------------------------------------------------------------------------------  
  ٥٦ - ٥٥ و ١٦ - ١٤ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٨٠ - ٧٩ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٦٣ص 
  .حائف و االلواحّالصنهيتم عنه فى  ّ و االفتراء اجتنبوا عماةّنا ثم الغيبّزّ قد حرم عليکم القتل و ال- ١٩        

     حرام است بر شما کشتن کسى و حرام است بر شما دست درازى به ناموس کسى و حرام
   يعنى چيزى،ت بر شما غيبت کردن  در پشت سر ديگران و حرام است بر شما افتراءاس

َ اين کلمۀ غيبت غير از.که در کسى نيست به او نسبت بدهيد و تهمت بزنيد ْ َ  
َغيبت است ْ َ غيبت يعنى نبودن در جائى.ِ ْ َيبَ مى گويند فالنى از خانه غًمثال َ   تْ
َر کسى غيبت بخواند درست نيست اينجا اگ. يعنى رفته بيرون،کرده است ْ   ّ اما.ِ

َغيبت يعنى بد گوئى پ ْ    دورى کنيد از،"تم عنه يهنّاجتنبوا عما  " .شت سر اشخاصِ
   يعنى.لواحو ا در صحيفه ها ،"حائف و االلواح ّالصفى  " ،ايد آنچه که نهى شده

  .کنيد بر کنار باشيد و آنچه را امر کرده است اطاعت ،از آنچه خدا نهى کرده است
------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٠٨ - ٢٩٦ ص ، گنجينه- :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
       ١٢٣ – ١٢٢ ص ، پيام آسمانى-     ١٩٦ – ١٧٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
  ١٠٦ - ٩٦ ص ، اخالق بهائى-



   
  ٦٤ص 
ّ لذرياترّ منها قدّالزآءقسمنا المواريث على عدد  قد -  ٢٠        ءآّالطم من کتاب کّ

  ء وآء و الفّآتء على عدد الآالحزواج من کتاب      على عدد المقت و لال
  ّء و الکاف و لالمهات من کتاب الواوّآت على عدد الّالزآءء من کتاب آ     لالب

  ين و لالخوات من کتابّالشى عدد ء علآفيع و لالخوان من کتاب الهّالر     على عدد 
  ءآّء و الميم و للمعلمين من کتاب الجيم عدد القاف و الفآّالرال عدد ّالد     

ّ     کذلک حکم مبشرى الذى يذکرنى فى ا ّ انا لما سمعنا.يالى و االسحارّللّ ّ  
ّيات فى االصالب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن االخرى انه لهوّرّالذ     ضجيج  ّ  

  .ء يفعل بسلطانه کيف ارادآ   المقتدر على مايش  
     قانون تقسيم ارث در شرايع قبل مخصوصًا در اسالم بسيار مشکل و پيچيده است و فکر

  .ّو دقت بسيار مى خواهد تا انسان بتواند حکم اسالم را در بارۀ تقسيم ارث بفهمد
  که در کتاب اقدس بيان حکمى را .ّاما در اين ظهور مبارک اين امر بسيار آسان است

   يعنى.اند  عين همان حکمى است که حضرت اعلى در کتاب بيان ذکر فرموده،اند فرموده
  حضرت اعلى در  عبارتهائى که در اينجا ذکر شده تقريبًا همان آيات و کلماتى است که از قلم مبارک

   هر،ت که مى فرماينداين اس  شرح و بيان تقسيم ارث بطور خالصه.کتاب بيان عربى نازل شده است
   

  ٦٥ص 
   در. هفت طبقه مى توانند از او ارث ببرند،نفسى که وفات يافت و از دنيا رفت

ّ هر کدام حق معين خود را که در کتاب،صورتيکه تمام اين هفت طبقه موجود باشند ّ  
  ّ حکم مستقلى براىّالبته ، مى برد و آن طبقاتى که نيستند،الهى تعيين شده است

   شده است که حقوق آنها به کجا بايد راجع بشود و بين چه طبقات ديگرى قسمتآن تعيين
  ،"اءّالزعلى عدد "  يعنى ،ّ حضرت اعلى طبقات وراث را هفت طبقه قرار دادند.بشود
ّ اين هفت طبقه عبارت است از ذريات.هفت در حساب جمل است) ز ( عدد     يعنى،ّ

   يعنى اگر، عبارت از زن يا شوهر است طبقۀ ديگر،از دختر يا پسرّاعم فرزندان 
   شوهرش از او، زن از او ارث مى برد و يا اگر زن به ملکوت ابهى رفت،شوهر مرد

   بعدًا مى رسد به طبقۀ پدر و مادر و سپس برادر و در رتبۀ ششم،ارث مى برد
  ،ات را از سه تا نه اگر حساب کنيد بهرۀ اين طبق.ّخواهر و در رتبۀ هفتم معلم

   هفت و، سه و چهار هفت: با سه شروع مى شود، مالحظه بفرمائيد. مى شود٤٢معًا ج
  يعنى بايد. ٤٢ همينطور حساب مى کند تا آخر مى رسد بعدد ، و شش هجده دوازده،پنج دوازده

ّ نه قسمت مال ذريه، قسمت٤٢ از اين . قسمت منقسم بشود٤٢ّترکۀ شخص متوفى به  ّ  
   پنج، شش قسمت مال مادر، هفت قسمت مال پدر، زوج هشت قسمت مال زوجه يا،است



  ّ تا مى رسد به سه قسمت که مال معلم است، چهار قسمت مال خواهر،قسمت مال برادر
   واحد مقياس را هيکل مبارک عددى قرار داده اند که.حال ببينيم واحد مقياس چيست. 

  و باقيمانده نداشته قابل قسمت باشد ،بر جميع اين سلسله اعدادى که ما الزم داريم
   در،هاى طبقات هفت گانه هست  را که جمع بهره٤٢ ما عدد .باشد که اسباب زحمت بشود

   سلسلۀ اعداد از سهه که آن قابل قسمت بم حاال بايد عددى را پيدا کني.يمدست دار
   واحد مقياس، خارج قسمت هر چه باشد،٤٢ آنوقت آنرا قسمت کنيم به ،تا نه باشد
   عدد،اند ّاند و حضرت اعلى مقرر فرموده  را که در اين خصوص پيدا کرده عددى.ماست
   بر هفت و شش و پنج وم اين عدد هم بر نه قابل قسمت است هم بر هشت و ه.است٢٥٢٠

  چهار و سه که ما در تقسيم ارث به طبقات
   

  ٦٦ص 
  به هشت باقيمانده ندارد ، را به نه قسمت کنيد٢٥٢٠ شما اگر .هفتگانه الزم داريم

   يعنى، کسر نخواهد داشت،و هفت و هر عدد ديگرى که الزم داريم اگر قسمت کنيم
   در اينجا خارج قست،٤٢ را قسمت مى کنيم به ٢٥٢٠ حال عدد .باقيمانده اش صفر است

   ترکۀ او را، به اين معنى که اگر کسى مرد، واحد مقياس است٦٠ است و ٦٠ما عدد 
   بنابراين نه.مى خواهيد در بين هفت طبقه قسمت کنيد تومان است و ٢٥٢٠فرض کنيد 

ّ را بر ميداريم مى دهيم به ذريات٢٥٢٠تا شصت تا از     هشت تا شصت تا را بر مى.ّ
  اى عدد خود را به آن مى دهيم تا  همينطور هر طبقه.داريم مى دهيم به طبقۀ ديگر
   يعنى.ُدان نه بدهيد به فرزن، مى فرمايند.الزم دارد ّمى رسد به معلم که شصت تا

   پانصدًمثالاين   بنا بر.٥٤٠ُ نه را در شصت ضرب مى کنيم مى شود ،ُنه تا شصت تا
ّ تومان را بر مى داريم و در قسمت ذريات مى گذاريم٢٥٢٠و چهل تومان از اين     بعد.ّ

  مان بر ر صد و هشتاد توا بنابراين چه.٤٨٠ هشت شصت تا مى شود ،نوبت به هشت مى رسد
   تومان بر مى داريم مى٤٢٠ هفت تا شصت تا يعنى ، مال زوج يا زوجهًمثالاريم مى د

   پنج شصت تا يعنى سى صد، شش شصت تا يعنى سيصد و شصت تومان.دهيم به طبقۀ ديگر
  ه مىک تومان ١٨٠ تومان و باالخره سه شصت تا يعنى ٢٤٠ چهار شصت تا يعنى .انمتو

   يا. از طرفى ديگر هم مى شود حساب کنيم.ت ببينيد چقدر آسان اس،ّدهيم به معلم
  مان نه تومان را مى دهيم تو٤٢ از اين ،ان داردم تو٤٢ فرض کنيد يکى مرده و ًمثال

ّبه ذريه    شش تومان به مادر، هفت تومان به پدر،ت تومان را به زن يا شوهرش ه،ّ
  لقدم در جما.ن توما٤٢ّ جمع کل مى شود .ّهمينطور سه تومان هم ميدهيم به معلم

  قد قسمنا المواريث على عدد"  که ،اند اينجا بيان مبارک حضرت اعلى را نقل فرموده
   بايد بين هفت طبقه يعنى،ّاى که از شخص متوفى بجا مى ماند همانا ترکه" اء ّالز

  ّمنها قدر" ب جمل هفت است ادر حس) ز (  حرف .اء تقسيم بشودّالزعلى عدد 



ّلذرياتکم من کتاب    از اين هفت طبقه يکى از آنها" على عدد المقت ء آّالطّ
ّذريات است که مى فرمايند   ّ معين شده است براى اين،ّ

   
  ٦٧ص 

ّذريات    ملفوظ را" طاء " در اينجا حرف " ( ط "  از کتاب ،"اء ّالطمن کتاب " ّ
  ، الفش،مى شود نه) ط (ملفوظ را حساب کنيم خود " طاء "  چون اگر ،حساب نکنيد

  يعنى از.) مقصود عدد يازده نيست ّالبته همزۀ آن مى شود يازده و ،همى شود د
  يمج يعنى ،"من کتاب الجيم "  يا ،طائى که کتبى مى نويسيد که عددش مى شود نه

   چون اگر جيم لفظى را حساب، جيم لفظىهن( کتبى که مى نويسيد و عددش مى شود سه 
  .)٥٣ جمعًا مى شود ، تا٤٠" ميم  " ،ده تا" ى  " ،سه تا" يم ج" کنيد 

   بدهيد به،٥٤٠ يعنى ، نه شصت تا که مى شود برابر عدد مقت، تومان٢٥٢٠  پس از 
ّذريات    اء و الفاءّالتو لالزواج من کتاب الحاء على عدد  " .از دختر و پسرّاعم ّ

ّ يعنى اگر متوفى زن بود شوهرش و اگر متوفى مرد بود زنش، براى ازواج،"    از،ّ
   آنوقت،کتبى را که عددش هشت است حساب مى کنيد) ح (  يعنى ،بدهيد) ح ( کتاب 

  اء است و ف٤٠٠تاء  ( ،"التاء و الفاء "  تا و جمعش مى شود ٤٨هشت شش تا مى شود 
  .شوهر  تومان از ماترک را بدهيد به زن يا به٤٨٠ يعنى ، )٤٨٠ جمعش مى شود ، است٨٠
  تعيين شده است از  ّ براى پدر شخص متوفى،"اء و الکاف ّالتاء على عدد ّالزو لالبآء من کتاب  " 

  .٤٢٠ يعنى ،"التاء و الکاف " يا  ٤٢٠ در هفت که مى شود ٦٠ که هفت باشد حاصل ضرب ،)زا ( کتاب 
   قسمت،"ّلالمهات من کتاب الواو على عدد الرفيع "  مى رسد و ر  بعد نوبت ماد

   ".٣٦٠که مى شود " رفيع " ندازۀ عدد کتبى که عددش شش است به ا) واو ( مادر از 
   براى برادران تعيين شده است در ميراث،"ين ّالشو لالخوان من کتاب الهاء عدد 

  و لالخوات " . باشد٣٠٠نى عدد شين که ع ي،کتبى که مى شود پنج شصت تا) ه ( عدد 
   مى٢٤٠ بخواهرها از کتاب دال کتبى عدد ،"اء و الميم ّالرال عدد ّالدمن کتاب 

  )ميم (  است ٢٠٠) را (  حرف . قسمت٢٤٠ يعنى ، تا٢٤٠رسد که مى شود چهار شصت تا 
  ّبراى معلم تعيين شده است از ،"ّللمعلمين من کتاب الجيم عدد القاف و الفاء "  و .٢٤٠ است جمعًا مى شود ٤٠

   
  ٦٨ص 

  .١٨٠مى شود   جمعًا٨٠ است فا هم برابر ١٠٠" قاف  " .١٨٠کتاب جيم يعنى سه شصت تا که مى شود 
   اين حکمى که ذکر شد و،"ّيالى و االيام ّلّى الذى يذکرنى فى الّمبشرکذلک حکم   " 

   من يعنى حضرت اعلى در کتاب بيانّمبشراين نحوۀ تقسيم ارث مطابق آن چيزى است که 
   همان کسى است که در هر شب و هر صبح بياد من است وّمبشراند و اين  ، بيان فرموده

  .مرا فراموش نمى کند و هميشه به ذکر و ثناى من مشغول است



ّ  مالحظه فرموديد که قسمت ذريه     يعنى جمال.نه شصت تا شد" اء ّالطمن کتاب " ّ
ّ يعنى حقوق ذريه نه تا، اين حکم بيان در جاى خود درست است،مبارک مى فرمايند ّ  

  مى فرمايند فرزندان مردم ولى . حقوق سايرين هم هشت تا و هفت و شش الى آخر،است
   حضور جمال قدم شکايت کردند و.که هنوز در پشت پدرها و در شکم مادر ها بودند

  .نيست  قسمت ما از سهم ارث کم است و نه شصت تا براى ما کافى،ال مبارکم يا ج،گفتند
   وقتى ديديم که فرزندانى که در آينده به دنيا خواهند آمد، جمال مبارک مى فرمايند

  شش طبقۀاز  يعنى .برابر کرديم  ما هم آمديم و حقوق آنها را دو،ه و شکايت کردندّضج
  ّديگر در خواست شد يا به آنها امر شد که شما بيائيد هر کدام از حق خود يک شصت و

ّنيم گذشت کنيد و روى هم بگذاريد و بدهيد به ذريات    ازواج حقوقشان هشت شصتًمثال .ّ
   از هر کدام، و الى آخر،ّ امهات شش شصت تا بود،ا بود آباء هفت شصت ت.تا بود

   به.٥/٦ مى شود ، هشت که يک نيم از آن برداريم. قسمت کم کم شد١ / ٥از اينها 
  .١ / ٥که سه تابود مى شود   يعنى معلم١ / ٥ - ٢ / ٥ -  ٣ / ٥ - ٤ / ٥ - ٥/ ٥اين ترتيب بقيۀ طبقات مى شود 

ّانا لم " :  بارى مى فرمايند ّريات فى اّالذا سمعنا ضجيج ّ   صالب زدنا ضعف مالهمالّ
   ما،"ّصنا عن االخرى انه لهو المقتدر على مايشاء يفعل بسلطانه کيف اراد قو ن

ّ ذريات را در پشت پدرهاّچونکه شنيديم صداى ضجۀ    برابرو د،ّ
   

  ٦٩ص 
   از،کرديم آنچه را که مال آنها بود و اين قسمت اخير را که به آنها افزوديم

   خداوند مقتدر است بر هر چيزى که بخواهد و به،ساير طبقات شش گانه کسر کرديم
  .سلطنت و پادشاهى خود آنچه را که مى خواهد انجام مى دهد

  ّ پس در حقيقت حکم ارث در کتاب اقدس براى فرزندان همان نه سهم است اما سهم اضافى
  ّال حکم قطعى و اساسى همان نهًرا جمال مبارک فضال به آنها عطا فرموده اند و ا

  اند و اين حکم تغيير نمى پذيرد زيرا شروع با سهمى است که حضرت اعلى تعيين فرموده
  .باشد" بهاء " نه دليل بر اسم الهى است که کلمۀ و عدد عدد نه شده 

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٣٤ - ١١٤ ص ، گنجينه-   :منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوقساير 

  ٢٤ - ١٧ ص ٢ ج ، اقداح الفالح-   ٢٢٥ – ٢١٢ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٧٠ص 
ّ من مات و لم يکن له ذري- ٢١            ترجع حقوقهم الى بيت العدل ليصرفوهاةّ

  .ّالغفارز ّربهم العزي اس ليشکرواّالنجمهور حمن فى االيتام و االرامل و ما ينتفع به ّالر        امناء 
  ّ وراث را ذکر   بعد از اينکه تقسيم ارث را بيان فرمودند و طبقات هفت گانۀ



  اند و مى  حاال به بعضى از اقسام فروع پرداخته،نموده سهم هر يکى را بيان فرمودند
ّ حقوق ذريه به بيت، اگر کسى بميرد و فرزند نداشته باشد،فرمايند   يعنى آن مقدارى که .  العدل مى رسدّ

  .کنند و به بيت العدل اعظم مى دهند ّ آنها را از مال ميت استخراج مى،سهم االرث فرزندان بود
   يعنى اطفال بى پدر و مادر و آنهائى که،گان خدا براى ايتامد  اين وجوه را برگزي

   ."ارمله " است و  "ارمل " جمع " ل ارام"  کلمۀ .پرستارى ندارند و نيز براى ارامل خرج مى کنند
  .مى گويند که بيوه يعنى بى شوهر باشد به زنى" ارمله " به مردى مى گويند که بى زن باشد و " ارمل " 

   يک قسمت از اين وجوهات را هم بيت العدل اعظم،"اس ّالن و ما ينتفع به جمهور   " 
  ، مثل تأسيس مدرسه،ايد استخرج مى کند در بارۀ امورى که نفعش به همۀ مردم ع

  ّ خدا اين احکام را معين کرده تا خلق به.عجزه و از اين قبيلل دارا،مريض خانه
   

  ٧١ص 
  .ّ شکرانۀ پروردگارشان که عزيز و غفار است بپردازند
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  

  ٢٢٥ - ٢٢١ ص ،٤ ج ، امر و خلق-    ١٢٣ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٧٢ص 
ّى له ذرية و لم يکن ما دونها عما حدد فى الکتاب يرجعّو الذ -  ٢٢          ّ ّ ّ  
ّلثان مما ترکه الى ذرية و ّالث          ّ   .عظمة و االجالللبالمتعال  اّغنىلث الى بيت العدل کذلک حکم الّالثّ

     کسيکه بميرد و داراى فرزند باشد و ساير طبقاتى را که در کتاب اقدس ذکر آنها
  ترک آن شخص ثلث از ما  بر مى گردد دو،طبقۀ ديگر را نداشته باشدشش  يعنى .است شده

ّمتوفى به ذريه و ثلث ديگر بر مى گردد به بيت العدل ّ ّ اوال حقوق ذريه را.ّ ّ ًّ  
  ّ يعنى هجده شصت تا را و بقيه را،از ترکۀ اين شخص جدا مى کنند و به او مى دهند

  ّ سهميۀ آن طبقات، چون آن طبقات نيستند،که بايد بين طبقات شش گانه تقسيم بشود
ّ دو قسمت را مى دهند به ذريه و يک قسمت را مى دهند به،را به سه قسم مى کنند    .بيت العدل اعظم الهى ّ

  .با کمال عظمت و بزرگوارى  حکم کرده است خداوندى که بى نياز و بلند مرتبه استاينطور
------------------------------------------------------------------------------  

  ١٢٤ - ١٢٣ ص ، گنجينه-   :نابع مطالعه در بارۀ مبحث فوقمساير 
   

  ٧٣ص 
  يرثه و کان له ذوالقربى من ابناء االخ و االخت ون م يکن له مى لّو الذ - ٢٣        

  ّ و العمات و الخاالت ولّلثان و اال لالعمام و االخواّالث        بناتهما فلهم 
ّ البنائهم و ابنائهن و بناتهم و بناتهن و ّ        من بعدهم و بعدهن ّ   لثّالثٔ



  .قابّالرالک ًا فى الکتاب من لدى ا مر العدل امّمقر        يرجع الى 
   کسى را،   اگر کسى به ملکوت ابهى صعود کند و از هفت طبقه که به آنها ارث مى رسد

   حکم اين،ّنداشته باشد ولى اقوام و بستگان ديگرى نظير عمه و خاله داشته باشد
   کسى که بميرد و هيچيک،"ى لم يکن له من يرثه ّو الذ " :؟ مى فرمايندتشخص چيس

  ،"و کان له ذوى القربى  " ، نداشته باشد،که از او ارث مى برنداز طبقات سبعه را 
  "واالخت  " ، پسران برادران،"ابناء االخ " ّ، اما اقوامى داشته باشد از قبيل 

   پسر، يعنى ابناء اخ و ابناء اخت، دخترهاى اينها،"بناتهما " ، خواهرزاده و 
   دو ثلث،"لثانّالث فلهم  "، يا دختر برادر و دختر خواهر،برادر و پسر خواهر

   اين پسر برادر ياهو ثلث از تمام ترکه را مى دهند ب يعنى د،به اينها بر مى گردد
  دختر برادر و  در و پسر خواهر واخواهر و اگر پسر بردختر ۀ ثانى دختر برادر يا جپسر خواهر و در در

  ،عمه ها" ّعمات  " ،دائيها"  والاخ"  عمو ها ،"اعمام "  بدهيد مالشان را به ،اهر نبودندودختر خ
   

  ٧٤ص 
  اگر عمو و دائى و" ّو من بعده و بعد هن" اگر اينها نبودند ،خاله ها" خاالت"

   در،"ّنالبنائهم و ابنائه "، آن وقت چکار بايد بکنند،ّعمه و خاله هم نبود
  "يعنى به پسر عمو و به پسر دائى و " ابنائهم " ّدرجۀ اول بايد بدهند به 

   يعنى،"ّبناتهم و بناتهن " ّ پسر عمه و پسر خاله و بعد از اينها ،"ّنائهن اب
  " دو ثلث را مى دهند به اينها .ّدختر عمو و دختر دائى و دختر عمه و دختر خاله

  امرًا " العدل اعظم   مى دهند به بيت، يک قسمت ديگر که باقى مى ماند،" العدلّمقرلث يرجع الى ّالث و
   امرى است که خداوند در کتاب اقدس،"قابّالرلدى ا مالک  من فى الکتاب

  .ّمقرر فرموده است از طرف خداوندى که صاحب جميع مردم است
------------------------------------------------------------------------------  

  ١٢٥ - ١٢٤ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٧٥ص 
ّ من مات و لم يکن له احد من الذين نزلت اسم- ٢٤           ئهم من القلم االعلىآّ

  .ّاالمار المقتدر لهو ّا امرا به انهمّمقر المذکور لتصرف فيّ        ترجع االموال کلها الى ال
  و بستگان را که ذکر    حال اگر کسى به ملکوت ابهى صعود کند و هيچيک از اين طبقات

  تمام"  المذکور ّمقرّترجع االموال کلها الى ال"  در اين مورد ،م نداشته باشدکردي
  ،"لتصرف "، يعنى به بيت العدل اعظم الهى، مذکورّمقرثروتش يک قلم مى رسد به 

   بيت،در امورى که خداوند به انجام آن امور" فى ما امرا به"تا خرج شود 
  . امر کننده استوخداوند مقتدر . العدل را امر کرده است



------------------------------------------------------------------------------  
  ١٢٥ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٧٦ص 

ّ للذرةبسة المخصوصلار المسکونة و االّالد و جعلنا - ٢٥               ّية منّ
ّوراث انه لهولناث و اکران دون االّالذ              .ّالمعطى الفياض ّ
   ولى دو.ش به شرحى که گفتيم قسمت مى شودثّ بميرد دارائى او بين طبقات ورا کسى که

   يکى،چيز هست که بايد از اصل ترکه جدا شود و بين تمام هفت طبقه قسمت نمى شود
  هائى که مىّاى که متوفى در آن سکونت داشته و ديگرى لباس دار مسکونى يعنى خانه

   معنى اين آيه اين است. اينها را بدهيد به پسر بزرگتر، مى فرمايند.پوشيده است
ّاسهاى مخصوص متوفى مى رسد به ذريۀ ذکور ب دارمسکونه و ل،که مى فرمايند ّ   دون" ّ

   حضرت عبدالبهاء در لوحى اين مسأله را.ّنه به دخترها و ساير وراث" االناث 
ّرية من الذّلذل " :تبيين فرموده اند ّ    ولد بکر است،مقصود پسر بزرگتر است" کران ّ
  ّ بارى خانۀ مسکونى و لباسهاى مخصوص متوفى بايد اختصاصًا به.نه همۀ پسرها

ّ ساير وراث حق ندارند،پسر بزرگتر داده بشود که ولد بکر است    حاال خواهيد گفت.ّ
ّرية من الذّللذ " ،فرموده اندچرا  ّ    حضرت.ر استَکَجمع ذ" ران ْکُذ" زيرا " کران ّ

ًاند اينست که اوال  به صيغۀ جمع فرمودهه معنى اين آيه ک،عبدالبهاء مى فرمايند ّ  
   پسر بزرگتر تا زنده هست.دار مسکون و البسه مخصوص را مى دهند به پسر بزرگتر

   بعد از مردن پسر بزرگتر اين دار.خانه را نگه مى دارد و لباسها را مى پوشد
   مى رسد به برادر ديگر که نسبت به،نه و البسۀ مخصوصه که مال پدر بوده استمسکو
  ّ برادر دومى هم.ّى اول حال حکم فرزند ارشد را داردّامتوف

   
  ٧٧ص 

  :ايند که در اينجا جمال مبارک فرموده اندمّ ميرسد بسومى و لهذا مى فر،اگر بميرد
ّرية من الذکران ّللذ"    سۀ مخصوصه مال پسر بزرگتر است وپس دار مسکونه و الب" ّ

  ّاين براى اين است که جانشين پدر بشود و ياد آن پدر را که مدتى در اين دنيا بوده
   در اذهان اهل خانه و خويشاوندان نگاه بدارد و،و حاال به ملکوت ابهى رفته

  رزشمّبستگان متوفى در اين خانه جمع بشوند و بياد او باشند و در بارۀ او طلب آ
  ّ اين خانه نبايد بين طبقات ديگر قسمت بشود زيرا اگر قسمت شد از اهميت مى.کنند

  اش استغفار ّافتد و ديگر نمى توان بياد آن مرحوم اولى در آن جا جمع شد و در باره
   هر سال اينکار را مى، ولى وقتى اين خانه اختصاصًا در دست پسر بزرگتر بود.کرد

   مال اوست، تا اين پسر بزرگتر زنده است.اتى مى دهدّکند و بياد او خيرات و مبر



ّوقتى که مرد به ساير ذريه    فرزند حکمّاش نمى رسد بلکه مى رسد به برادر دومى که حاال ّ
   قرار داديم خانۀ مسکونى و، بارى مى فرمايند.ّى اول را داردّاارشد متوف

ّلباسهاى مخصوص متوفى را مخصوص ذريۀ ذکور ّ ّ نه ذريۀ،ّ   .ّ اناث و ساير وراثّ
  .آنوقت بايد بين تمام طبقات سبعه قسمت بشود ،ّولى اگر متوفى پسر نداشت

    اين موهبتى است که جمال قدم به پسر بزرگتر يعنى ولد بکر داشته است و در لوح
  ّمبارک مى فرمايند که در جميع شرايع ولد بکر هميشه مورد نظر و اهميت بوده و

   خداوند بخشنده است و.ّاث نبوتشان به پسر بزرگتر مى رسيدانبياء قبل هميشه مير
  داراى فيضى است که به بندگان خود عطا کند

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٣١ - ١٢٥ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٢٢١ - ٢١٥ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٧٨ص 
ّان الذى مات فى ايام والده و له ذرية اولئک يرثون ما البيهم فى- ٢٦         ّ ّ ّ ّ  

  . االحکام من لدن مالک االنامئ        کتاب ا اقسموا بينهم بالعدل الخالص کذلک ماج بحر الکالم و قذف لئال
  ّ يعنى جد است و پدر،   فرض کنيم پدرى است و پسرى دارد و پسرش هم فرزندانى دارد

  . حال پسر صعود مى کند. فرزندان هم زنده هستند، پدر زنده است.است و اوالد
  . سهمى از مال پدرش را مى بردّالبته ،اين پسر اگر زنده بود و پدرش مى مرد

   آن سهمى که بعد از مرگ پدرش به اين پسر.حاال که خودش مرده و پدرش زنده است
   يعنى به بچه هاى،ً مستقالبرسد به نوه هاى اين پدر بزرگ بايد،ّمتوفى مى رسيد

  .پسرش که مرده و بين ساير طبقات تقسيم نمى شود
ّ  بارى کسى که بميرد در ايام پدرش و براى اين کسى که مرده ذريه باشد ّ    اين،ّ
  .کر شدهّفرزندان به ارث مى برند حقى که مال پدرشان است و در کتاب الهى ذ

   آن سهمى که، ببينيد چند تا نوه است،مت کنيد بين آنها بعدل خالصاين سهم را قس
ّمى رسيد به پسر متوفى همان سهم را قسمت کنيد بين فرزندان پسر متوفى   به موج آمد درياى   اينطور.ّ

  .مالک مردم و صاحب نفوس است کالم الهى و بيرون ريخت مرواريدهاى احکام را به اذن خداوندى که
------------- --------------------------------------------------------- ----------------------------------  

  ١٣١ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٧٩ص 
ّى ترک ذرية ضعاّو الذ - ٢٧         ّفًا سلموا ما لهم الى امين ليتّ   ر لهم الىجّ

ّراکة ثم عينوا لالمين حقا مما حصلّالشّو الى محل  ام        ان يبلغوا رشده ّ   .جارة و االقترافّالتمن  ّّ



ّ   يک مردى مى ميرد و ذريه دارد ولى ذريه ّ ّ   اش کوچکند و هنوز به مرحلۀ رشد و ّ
  .اينکه هنوز کوچکند  نمى شود به آنان داد براى، سهمى که از پدرشان به اينها مى رسد،اند بلوغ نرسيده

  ّ کسى که فرزندان صغير از خود به جا گذارد حق آنها را،ن حالت مى فرمايند  در اي
   تا تجارت کند براى آنها تا زمانى که،پاريدسکه از پدرشان مى رسد به شخص امينى ب

ّ اين ذريۀ صغير به سن بلوغ برسند،"يبلغوا رشدهم "  ّ    يا به شرکتى بسپاريد.ّ
ّعين کنيد براى شخص امين حقىکه آنها برايشان معامله کنند و سپس م    يعنى مزدى،ّ

   قرار دهيد،اى که صغيرند تجارت مى کند هم به آن شخص امينى که براى اينها در دوره
  از منافع آن پول" جارة و االقتراف ّالتّمما حصل من " ّاين حق را از کجا بدهيد . 

ّق اين ذريۀ صغير که ده هزار تومان استو از حقًمثال .بدهيد   اين ده هزار ،ّ
   آنوقت از.تومان را مى دهيد به شخص تاجرى يا به شرکتى که براى اينها کار مى کند

  منافع اين ده هزار تومان مزدى هم بايد به آن شخص امين که براى آنها تجارت مى کرد
  يا براى آن شرکتى که براى آنها معامله مى کرد

   
  ٨٠ص 

  . که از تجارت يا کسب حاصل مى شود نه از اصل پول بلکه از منافعش،بپردازيد
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ١٩٧ ص ،٤ ج ، اسرار االثار-     ١٣٢ – ١٣١ ص ، گنجينه-   :ه در بارۀ مبحث فوقعابع مطالنساير م
   

  ٨١ص 
  يون لوتکون عليه و تجهيز االسبابّالدو  اّ ک بعد اداء حقّ کل ذل-  ٢٨         

  .ّلعزة و االعتزاز کذلک حکم مالک المبدء و المأباّفن و حمل الميت بّالد         للکفن و 
  ّ بايد از ماترک او قبل از اينکه بين طبقات مختلفه وراث،    شخصى که مى ميرد

  يد و سپس ببينيد آيا حقوق ا مقروضّ اول خرج کفن و دفنش را بده،قسمت بشود
   حقوق ا را هم بدهيد و بعد ببينيد آيا بکسى، اگر مقروض هست.هست يا نه

   آنوقت ببينيد، طلب آنها را هم بدهيد، اگر مردم طلبکار هستند.مقروض هست يا نه
  .ّ بين طبقات وراث قسمت کنيد،اگر چيزى باقيماند

  ،"ا ّ بعد اداء حق " ،همۀ اينها که گفتيم ،"ّکل ذلک  " :  مى فرمايند
ًاوال حقوق ا را بايد بدهيد     قرضهايش را بايد،"يون لوتکون عليه ّلد او" ّ

   وسائل کفن و،"فن ّالد تجهيز االسباب للکفن و"  اگر قرض داشته باشد و ،بدهيد
ّدفن را هم فراهم کنيد و مخارج حمل ميت را با کمال عزت و بزرگوا   .رى بپردازيدّ

   اگر چه،ال و جواب مى فرمايندسؤ در .چه ماند مى دهيد به بندگان خدا ّبقيه هر
ّحقوق ا مقدم بر ساير امور است ولکن حق رأفتًا و فضال مقرر مى فرمايد که ًّ ّ  ّمقدم بر حقوق ا  



  . بدهيد،دم را اگر هستا باز قرض مر ّرا فراهم کنيد و بعد مقدم بر حقوقت ّوسائل کفن و دفن مي
   

  ٨٢ص 
  .چيزى هم براى خدا نماند که نمانده  اگر. حقوق ا را بدهيد،پس از اينها اگر چيزى ماند و حقوق ا مقروض بود

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٠٥ ١٩٩ ص ،٤ ج ، امر و خلق-   ١٣٤ – ١٣٢ ص ، گنجينه-   :عه در بارۀ مبحث فوقابع مطالنساير م

   
  ٨٣ص 

ّعلم المکنون الذى لن يتغير ال قل هذا لهوال- ٢٩           ءآّالطه بدء بّنّ
  ناهصّ و ما خص.اهر الممتنع المنيعّالظة على االسم المخزون ّ        المدل
ّ        للذر    تلک.حيمّالرحمن ّالرّوا ربهم رم ليشکه عليّيات هذا من فضل اّ

  ن مطلع البيانمّء انفسکم اتبعوا ما امرتم به آ        حدودا ال تعتدوها باهو
  ء الحيوان الهل االديان و مصباحآون حدودا م و المخلصون ير.      

  .مواتّالس       الحکمة و الفالح لمن فى االرضين و 
ّ حضرت اعلى قسمت ذريات را نه شصت قرار دادند و جمال مبارک اين کهم   عرض کردي ّ  

   ما، فرمايندىدند و عرض کرديم که جمال مبارک مرا به هجده شصت تا افزايش داشصت نه 
ّحق ذريه را که در بيان نه شصت تا نازل شده تغيير نداديم ّ    يعنى حکم حضرت اعلى،ّ

  ّ زيرا قسمت اول به. هرگز تغيير نمى کنداست يعنى" ّلن يتغير " سرجاى خود هست و 
  ه داللتّلء است که طاء هم نه است و طاء مدنه شروع شده و نه عددش مطابق با عدد طا
  .مى کند بر اسم اعظم که کلمۀ بهاء باشد

   اين حکم هيچوقت تغيير نمى کند و قسمت، نه با اسم اعظم مطابق استد  لهذا چون عد
ّذريه همان نه شصت تاست    آن يک،ّ اما آن نه تاى ثانى را که اضافه کرديم.ّ

  اضافۀ فضلى است نه اينکه حقوق باشد زيرا اصل حقوق هجده شصت
   

  ٨٤ص 
  .تا نيست بلکه همان نه شصت تاست

ّقل هذا لهو العلم المکنون الذى لن يتغير  " :  مى فرمايند    بگو اين تقسيم،"ّ
ّالنه بدء بالط " ،ارث در بيان حضرت اعلى تغيير نمى کند    زيرا ابتداء اين،"اء ّ

ِتقسيم ارث نه است و نه داللت مى کند براسم مخزون ظاهر ممتنع منيع که کلمۀ ِ ِ  
ّديم به ذرياتا آنچه را که اختصاص د.بهاء باشد   ن نه تاى ثانى را که بهآ يعنى ،ّ

  شش و اين بخ،"هذا من فضل ا عليهم  " ،آنها داديم که مجموعًا شد هجده تا
   قسمت اصلى همان. کرده باشدر نه آن است که قسمت اصلى آنها تغيي،فضلى به آنهاست



  .مهربان بزرگوار خود را نه شصت تا است و اين بخشش بصرف فضل به آنها عنايت شده است تا شکر کنند پروردگار
  تلک حدودا ال " :  حاال اين بيانات را فرمودند سفارش مى کنند و مى فرمايند

   احکام الهى اين است که ذکر شد تجاوز نکنيد، اى مردم،"تعتدوها باهواء انفسکم 
   هميشه،"ّاتبعوا ما امرتم به من مطلع البيان " ،از اين احکام به هواى نفس خود

  در صدد باشيد که پيروى کنيد آنچه را که از طرف مطلع بيان و مظهر امر الهى به شما
   نفوسى که داراى ايمان،"رون حدودا ماء الحيوانلصون يالمخ و. " امر شده است

   احکام الهى را به منزلۀ آب زندگانى مى دانند براى،خالص و اطمينان کامل هستند
  پيروان اديان و به منزلۀ چراغ حکمت و رستگارى مى دانند براى جميع نفوسى که در

   الهى آب زندگانى و بنابراين چون حدود الهى و احکام.زمين ها و آسمانها هستند
   لهذا مخلصين هميشه احکام الهى را عمل مى کنند و هيچوقت،چراغ حکمت و فالح است

  .سليقۀ خود را در مقابل احکام الهى ابراز نمى دارند
   

  ٨٥ص 
  ّ قد کتب ا على کل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمع فيه- ٣٠        
  ّء و ان ازداد البأس و يرون کانهم يدخلونآهفوس على عدد البّالن        

  ءآ االعلى و يرون من اليرى و ينبغى لهم ان يکونوا امنّ        محضرا العلى
  ّء ا لمن على االرض کلها و يشاوروا فىٓحمن بين االمکان و وکالّالر        

  کذلک حکم  ما هو المختار  يشاورون فى امورهم و يختارواا        مصالح العباد لوجه ا کم
ّربکم العزيز الغفار   .ّوح اتقوا ا يا اولى االنظارّللّ اياکم ان تدعوا ما هو المنصوص فى ا.ّ

   بيوت،اى تأسيس شود    مقصود از بيت العدلى که در اينجا مى فرمايند در هر مدينه
  أس تشکيالت بيت العدل اعظم الهى در ر.عدل خصوصى است نه بيت العدل اعظم الهى

  ّ ولى اين بيوت عدل خصوصى حکم محفل ملى و.است و به انتخاب جميع اهل عالم است
   يک بيت العدل اعظم الهى داريم که مهيمن است بر عالم.محافل روحانى حاال را دارد

   در مرکزهاى هر.و بايد حکمش در شرق و غرب و جنوب و شمال جهان جارى و سارى باشد
   اين محفلًمثال .ّبيت العدل مرکزى داريم مثل محفل ملى حاالمملکت و اقليمى يک 

ّملى ايران که االن مى گوئيم محفل مقدس روحانى ملى بهائيان ايران ٔ   خواهد شد  اسمش عوض.ّّ
   

  ٨٦ص 
  ، اصفهانًمثال در شهرها هم .ّو به بيت العدل خصوصى ايران مسمى خواهد گرديد

  ّال محافل محلى هستند بيوت عدلى تشکيلکرمانشاه و سنندج و فالن و بهمان که ح
  ّقد کتب ا على کل مدينة ان يجعلوا " .ّخواهد شد که بيوت عدل محلى خواهد بود

   خداوند واجب کرده است که در هر شهرى يک بيت العدل قرار بدهند،"فيها بيت العدل 



  ّحد اقل ،"فوس على عدد البهاء ّالنو يجتمع فيه  " .ّکه از احبا انتخاب بشود
  ،"و ان ازداد البأس  " .اعضاى بيت العدل بايد به عدد بهاء باشد يعنى نه نفر

   ولى در کجا و در چه بيت العدلى در آينده بايد.ّاگر هم زيادتر شد اهميتى ندارد
  .يندکه بعدًا ابالغ مى فرما  اينها تشخيصش با بيت العدل اعظم الهى است،ّعده زياد بشود و چه تعداد بايد بشود

  ّيرون کانهم يدخلون و "،  وقتى که اين اشخاص جمع شدند چکار بايد بکنند
  ّ اينها وقتى در محلى که مى خواهند بيت العدل تشکيل،" االعلى ّعلىمحضرا ال

   بايد،ّ از درکه وارد آن محل مى شوند،بشود و دور هم جمع بشوند و شور بکنند
  ّ اين محفل حاضرند و به حضور او مشرف مىٔاينطور فرض کنند که االن جمال قدم در

   يعنى.ّد ذات مقدس او را که ديده نمى شودن مى بين. "ٰىيرالو يرون من  " .شوند
  ّخود را بايد در حضور حق فرض کنند و بعد الزم است بر آنها که برگزيدگان خدا و

   آنهاور افرادى که در بارۀم يعنى نسبت به ا.در بين خلقامين هاى خدا باشند 
   بايد در نهايت بى طرفى و از روى،اى مى کنند حکمى صادر مى کنند يا تعيين وظيفه

   و آنها بايد خود. شئونکمال لطف و مرحمت و عنايت باشد نه روى غرض و مرض و ساير 
  را وکالء و نمايندگان خدا بدانند در مقابل مردم زمين و مشورت کنند در بارۀ

  ّ يعنى نيتشان در مشاورت خالص،گان خداست براى خاطر خداامورى که نافع به حال بند
  ،ّ اعضاى بيت العدل بايد براى هر يک از افراد احباء که مشکلى پيش مى آيد.باشد

   همان طور که در بارۀ امور خود مشورت مى،کنندّهمانطور جانفشانى و جديت 
   و،"مختار لا ا هوو يختاروا م " . بايد در بارۀ امور مردم هم مشورت کنند،کنند

  .آنچه پسنديده است در عاقبت اختيار بکنند
   

  ٨٧ص 
  ،"ّاياکم ان تدعوا ما هوالمنصوص  " .ّاينطور حکم کرده است پروردگار عزيز غفار
  ّ آنچه را که در الواح الهى به نص صريحدمبادا اى اهل بهاء رها کنيد و کنار بگذاري

  .فکر و عقل بترسيد از خدا اى صاحبان .ذکر شده است
------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

  ١٢٦ -  ٤٦ ص ، منتخبات توقيعات-     ٢٢٩ – ٢١٣ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٤١٦ -  ٤١١ و   – ٣٧٤ و ٣٧١ - ٣٥٤ و ٢٧٤ - ٢٦١ص  ،٤ و ج ٤١٣ - ٤٠٩ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
  

  ٨٨ص 
  تًا باکمل ما يمکن فى االمکان باسم مالکوّ االنشاء عمروا بئمال يا - ٣١        

  ّ ثم.ور و االمثالّالصّ        االديان فى البلدان و زينوها بما ينبغى لها ال ب
  .االبصار ّدور و تقرّالصيحان اال بذکره تستنير ّالروح و ّالرحمن بّالرّ        اذکروا فيها ربکم 



  " اى مردم روى زمين .ّ   اين حکم راجع به ساختن مشرق االذکار است در هر محلى
  کن است موجهى که م  به بهترين،"باکمل ما يمکن فى االمکان  " ، بسازيد محلهائى،"روا بيوتًا ّعم

   .را به آنچه که سزاوار آنهاست زينت بدهيد آنهابه نام خداوندى که صاحب اديان است در شهرها و 
  .ّ نه به تصاوير و مجسمه ها،چيزها ّ سخنان حق و از اين، با نگارش آيات الهىًمثال

  ّسمه هاى عيسى و پطرس و پولس راج مى بينيد م،  در کليساهاى مسيحى که مى رويد
  .ه و نقش و نگار نيستمّمجس نيد که خالى از مى بي،رديف کرده اند و همچنين در مساجد ساير ملل که مى رويد

   وقتى که اين.ّ  در مشرق االذکار نقش و نگار و مجسمه و صور نقاشى شده جايز نيست
   در اين،"حمن ّالرّاذکروا فيها ربکم  " ، و به آنجا رفتيد،وت را ساختيدبي

  به" حان يّالروح و ّالرب" ّمحل جمع شويد و ذکر کنيد خداوند بخشندۀ مهربان را 
   زيرا به ذکر الهى روشن مى شود دلها و.کمال خلوص و اخالص

   
  ٨٩ص 

  .نورانى مى شود چشمها
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ١٤٦ -  ١٤٥ ص ، پيام آسمانى-   ٢٤٠ – ٢٣٠ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٣٠٣ -  ٢٩٢ ص ، منتخبات توقيعات-     ٥ – ١٤٧ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
  

  ٩٠ص 
  ء عفااآّسالنّ ا لمن استطاع منکم حج البيت دون م قد حک- ٣٢        

ّ انه لهوالمعطى الوهابهّ        عنهن رحمة من عند ّ.  
  ّه مى توانند و استطاعت مالى دارند به حج بيت شيرازاشخاصى ککه    خدا حکم کرده است 

   اين فقط بر مردها واجب است و بر زنها واجب."ساء ّالندون " يا بغداد بروند 
  ّ ميتوانند بروند اماّالبته آنها ،نان نمى توانند بروندز نه اين است که ،نيست

   پيش خداّالبتهاو  ولى اگر مردى استطاعت داشت و نرفت .ناهى ندارندگاگر نرفتند 
  ّخدا حکم وجوب حج را بر زنان عفو"  رحمة من عنده ّعفاا عنهن " .مسئول است

  .است ابّ خداوند عطا کننده و وه،کرده است به سبب رحمت و مهرى که به بندگان خود دارد
------------------------- --------------------- --------- ------------- -------------- -----------------------  

  ١٣٧ -  ١٠٩ ص ،٤ ج ، امر و خلق-    ٧١ – ٦ ص ، گنجينه-  : ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  

  ٩١ص 
  ّء قد وجب على کل واحد منکم االشتغال بامر من االمورآ يا اهل البه- ٤٣        

  ها نفس العبادةئع و االقتراف و امثالها و جعلنا اشتغالکم بآنّالص        من 



ّ         الحق تفک ّروا يا قوم فى رحمة ا و الطافه ثم اشکروه فى العشىّ ّ  
  وا بما ينتفعلّ ال تضيعوا اوقاتم بالبطالة و الکسالة و اشتغ.        و االشراق

  ّوح الذى الحت منّلل        به انفسکم و انفس غيرکم کذلک قضى االمر فى هذا ا
  ّيقعد و يطلب تمسکوامن اس عندا ّالن ابغض .بيانّالتشمس الحکمة و         افقه 

ّ        بحبل االسباب متوکلين على ا مسبب االسباب ّ.  
   واجب شده است بر هر يک از شما که مشغول شويد بکارى از،   اى پيروان جمال قدم

   ما.مثال اينها يعنى مشغول شويد به صنعت و به کسب و اقتراف و ا.کارهاى دنيوى
   يعنى اگر کسى بکارى مشغول شود و کار.قرار داديم اشتغال شما را بکار عين عبادت

ّخود را از روى خلوص نيت و به کمال محبت بنوع بشر انجام دهد   عندا عبادت   اين عمل او،ّ
  يد خدا  سپس شکر کن،خدا ردم در رحمت خدا و لطفها و مرحمت هاىم فکر کنيد اى .شمرده مى شود

  و ساعات عمر خود را به بيکارى و  بيهوده به هدر ندهيد اوقات.را در شامگاهان و بامدادان
   

  ٩٢ص 
   يعنى به. مشغول شويد به آنچه که نفع مى برد از آن خود شما و ساير مردم.تنبلى

   و هم به حال،کارهائى بپردازيد که هم به حال خود شما نافع باشد از حيث درآمد
   اينطور جارى شده. از حيث اينکه از کارهاى مفيد شما استفاده مى کنند،سساير نفو

   مبغوض. و تبيانتآن آفتاب حکمآسمان است امر در اين لوح مبارکى که آشکار شده است از 
  ترين مردم نزد خدا کسى است که بيکار بنشيند و از مردم مطالبۀ وجوهات و ساير

   يعنى هر کدام.بزنيد اى مردم به ريسمان اسباب چنگ . براى زندگانى خود بکند شئون
  اى براى جلب رحمت از شما بايد به کارى مشغول شود و آن کار را به منزلۀ وسيله

  ّ ولى در عين حال نبايد متوجه بسبب صرف شد و اسباب ظاهره را.الهى انتخاب کند
ّعلت اصليۀ حيات دانست    را انتخاب کسب و کار، بلکه بايد سبب را انتخاب کرد،ّ

  ّکرد و در عين حال توکل کرد به خداوندى که مسبب اسباب و فراهم آورندۀ سبب ها و
  اى که بنام خداوند  آن حقيقت مطلقه.ّ زيرا توجه به نفس سبب شرک است.کارهاست

   هميشه رحمتش شامل،ندگان خود عنايت فرمودهبآفريدگار جهان رحمت و فضل خود را به 
   اسباب يکّالبته .ّبه او توجه داشت نه به اسباب ظاهرهمستقيمًا  بايد  بنابراين.نفوس است

  وسيلۀ ظاهرى است ولى بکار بردن اين اسباب و نافع شدن اين اسباب بسته به ارادۀ
ّحضرت الوهيت است که بنام مسب   .ب االسباب ناميده مى شودّ

 ------------------------------------------------------------------------------  
  ٧٦ - ٧٢ ص ، گنجينه- : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 

  ١٩٩ - ١٩٥ ص ، حيوة بهائى-    ٦٧ – ٦٣ ص ، اخالق بهائى-
   



  ٩٣ص 
  ّ قد حرم عليکم تقبيل االيادى فى الکتاب هذا ما نهيتم عنه من لدن- ٣٤        

  يستغفر عند احد توبوا الى ا ليس الحد ان .امّکّ        ربکم العزيز الح
  ّوابّالت الغافر المعطى العزيز ّء انفسکم انه لهوآ        تلق

   پيشوايان دينى و علماى اغلب اديان.   حرام شده است بر شما بوسيدن دستها
   که دست خود را، آنها اين است شئون يکى از ،اى که امروزه در عالم هستند مختلفه

  ان خود قرار مى دهند و منتظرند که مريدهاى آنها بيايند و دستدر معرض بوسيدن مريد
   ،الهى حرام شده است  دست بوسى قدغن است و در کتاب، در اين امر مبارک مى فرمايند.آنها را ببوسند

  .پروردگار عزيز و حکم کننده است  اين نهى از طرف.بوسيدن دست نفوس به هر عنوانى که باشد
   در شريعت مسيحيان و آئين نصارى اين مسأله،"فر عند احد ليس الحد ان يستغ  " 

  مورد اجرا و قبول مسيحيان است که مى روند نزد کشيشان و پيشوايان مذهبى و گناهانى
  . اقرار مى کنند و بعد او با گرفتن وجهى گناهان خاطى را مى بخشد،اند را که کرده

  لبطبراى هيچکس اينکه نيست ايز  ج، مى فرمايند.منوع استماين امر در شريعت بهائى 
  همۀ شما شخصًا پيش خود" ء انفسکم آتوبوا الى ا تلق " .آمرزش بکند از ديگرى

  .ّبه خدا توجه کنيد و از او طلب آمرزش نمائيد
   

  ٩٤ص 
  .  خداوند است که آمرزگار و بخشنده و عزيز و توبه پذير است

 ------------------------------------------------------------------------------  
  ٣١٢ - ٣٠٩ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٤٣٠ - ٤٢٩ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٩٥ص 
  حمن قوموا على خدمة االمر على شأن التأخذکم االحزانّالر يا عباد - ٣٥        

   الوعد و ظهر الموعود اختلفءاج ّ لما.ّ        من الذين کفروا بمطلع االيات
ّاس و تمسک کل حزب بما عنده من ّالن           .نون و االوهامّالظّ

   قيام کنيد بر خدمت امر الهى بطورى که به هيچ وجه از رفتار.   اى بندگان خدا
  ّ بطورى قيام کنيد که مسلط نشود بر شما غمها و.حزون نشويدممعاندين و مخالفين 
  .اند ّشخاصى که به مظهر امرالهى و به مطلع امر ربانى کافر شدهّغصه ها از رفتار ا

   بشارت ظهور الهى را به،شما به خدمت امر قيام کنيد و به تبليغ امر اقدام کنيد
  . ديگر در صدد نباشيد که مردم چه مى گويند و چگونه رفتار مى کنند،مردم برسانيد

   اين مسائل سبب حزن و اندوه،ندّ اگر سب و لعنى کرد،اگر رفتار ناهنجارى داشتند



  ّلما جاء الوعد و " . شما به انجام وظيفۀ خود مشغول باشيد.شما نشود
  ّر رسيد و موعود مقدس کهس وقتى که وعدۀ الهى ب،"اس ّالنظهرالموعود اختلف 

   "، آشکار شد و خود را معرفى کرد،ّمژدۀ ظهور او در کتاب مقدس داده شده بود
   يعنى هرکدام عقيدۀ، مختلف شدند، مردم دعوت او را شنيدند،"اس ّالناختلف 

ّو تمسک کل حزب  " ،ّخاصى پيش گرفتند   بما" ّ هر طايفه و حزبى متمسک شدند ،"ّ
   وقتى که نداى الهى در،است  بديهى. به آنچه از ظنون و اوهام نزد آنان بود،"نون و االوهام ّالظعنده من 

   
  ٩٦ص 

  ّ را از مسئوليت ايند هر کسى به عنوانى مى خواست خو، شد  اين ظهور مبارک بلند
  اى پيدا کند تا بتواند ّندا برهاند و حتى االمکان در صدد بر مى آمد که راه چاره

   پيشوايان دينى هم افراد را به اين کار.به آن وسيله از امر مبارک اعراض کند
  .حروم مى داشتندمايمان به مظهر امر   مردم را از،مى دادندوادار ميکردند و با اوهام و تقاليدى که براى آنها شرح 

   
  ٩٧ص 

  عال طلبًا لصدرالجالل قل من انت ياّالنّاس من يقعد صف ّالن من - ٣٦        
ّ        ايها الغافل الغرار   ّ و منهم من يدعى الباطن و باطن الباطن قل يا.ّ

ّ        ايها الکذاب تا ما عندک انه من ال   تترک قشور ترکناها لکم کماّّ
  ا علىدّ تا الحق لو يغسل احد ارجل العالم و يعب.        العظام للکالب

  ّناخيب و عند کل حجر و شجر وّالشواجن و الجبال و القنان و ّالشدغال و ال        ا
  امئى لن يقبل ابدًا هذا ما حکم به مولى االنآّ        مدر و ال يتضوع منه عرف رض

  ّ کم من عبد اعتزل فى جزائر الهند و منع عن نفسه ما احله ا له و.       
   التجعلوا.ّياضات و المشقات و لم يذکر عندا منزل االياتّالر        حمل 

  ّ        االعمال شرک االمال و ال تحرموا انفسکم عن هذا المأل الذى کان امل
ّح االعمال هو رضائى و علق کل ش قل رو.ّ        المقربين فى ازل االزال   ىءّ

          بقبولى اقرئوا االلواح لتعرفوا ما هو المقصود فى کتب ا العزيز
ّ من فاز بحبى حق له ان يقعد على سرير العقيان فى صدر االمکان.ّ        الوهاب ّ  

  .االديان  مالکّراب انه يستعيذ منه الى اّالتّ        و الذى منع عنه لو يقعد على 
   

  ٩٨ص 
   بعضى از مردم علما و پيشوايان دينى هستند که وقتى وارد،مردم چند قسم هستند

   به اين اميد که مريدان.مجلس مى شوند در رديف کفش کن مجلس يعنى دم در مى نشينند
  الى مجلساو پيروان آنها به آنها اصرار کنند که از پائين مجلس تشريف ببرند به ب



  ، مى فرمايند.ّ اين صرف براى اين است که حب رياست خود را ارضاء کنند.دبنشينن
   "، در رديف کفش کن مجلس،"عال ّالنّصف " بعضى اشخاص هستند که مى نشينند در 

  لبا چون ط، براى اينکه مردم آنها را بکشند به باالى مجلس،"الجالل  طلبًا لصدر
  طور اشخاص بگو اى مظهرنبه اي" ّافل الغرار ّقل من انت يا ايها الغ " . هستند جاللصدر
   اگر بى خبر و مغرور نبودى چنين اقدامى نمى،بر مغرورخ تو کيستى اى بى ،امر

  . رياست و جلب نفوس بر نمى آمدىدکردى و در صد
  و منهم " : مى فرمايند،ّ  دستۀ ديگر صوفيه و دراويش هستند که مدعى باطن هستند

  ّ يک دستۀ ديگر از مردم اشخاصى هستند که مدعى،" الباطن ّمن يدعى الباطن و باطن
   ما به ظواهر آيات قرآن و ظواهر شريعت، آنها مى گويند.باطن و باطن باطن هستند

   ظاهر مال علماء و فقهاست.الهى کارى نداريم زيرا شريعت داراى ظاهرى است و باطنى
  اطن و حقيقت مقصود خدا که در مائيم که به باطن آيات و باطن ب.و باطن مخصوص ماست

  ّ اينها خود را اهل باطن مى شمارند و مدعى. آگاه هستيم،ضمن آيات الهى نازل شده
ّهستند که بر حقايق و اسرار و رموز خلقت کامال مطلع هستند   ّقل يا ايها " .ً

ّالکذاب تا ما عندک انه من القشور     اى، به اينها بگو اى مظهر امر."ّ
   آنچه را که تو باطن يا اسرار باطن؟ّکيستى که مدعى باطن باطن مى شوىدروغگو تو 

  ،ايم باطن مى شمارى به منزلۀ پوست است که ما آن پوستها را پيش شما ريخته
  ، پس شما چه افتخارى داريد.همانطورى که مردم استخوانها را پيش سگها مى اندازند

  سم باطن باطن به مردم تحويل مى دهيديک سلسله اراجيف و اوهام بهم مى بافيد و به ا
   شما نيستيد مگر يک مشت مردمان.ّو آنها را در دام ريا و مکر خود مسخر مى کنيد

  دروغگو و آنچه را به اسم باطن يا به اسم
   

  ٩٩ص 
  .مغز ميوه  نه، از مطالب مجازى و به منزلۀ پوست ميوه است،اسرار به مردم تحويل مى دهيد

   مقصود صوفيه و،ض کردمرطور که ع مان ه،ايندمر اينجا ذکر مى فر  اين نفوسى که د
  ّرؤساى دراويش هستند که خودشان را از اقطاب و پيشوايان و راهنماى مردم به جادۀ

  . با اينکه در حقيقت داراى ثمرى و اثرى و اسرار و رموزى نيستند،واقعى مى دانند
  .ذکر شده است ز اين نفوس و از مکر و حيلۀ آنهاداستانها در کتب تواريخ و کتب اخالق و حکمت ا

 "  در اين آيه جمال قدم حقيقتى را مى،"ل احد ارجل العالم غسّ الحق لو يتا   
  .ّخواهند بفرمايند که عالمت عبوديت کامله و ايمان حقيقى چيست

   اگر کسى بشويد پاهاى جميع اهل عالم را و پرستش کند، قسم به خدا،مى فرمايند
  کوه و در ّرا در ميان جنگلها و در ميان راهها و باالى کوهها و بر سر قله هاى داخ

   يعنى اگر کسى تمام عمرش،ميان سنگالخها و پهلوى هر سنگى و هر درختى و هر کلوخى



   ولى،"ّو ال يتضوع منه عرف رضائى  " ،را در اين جاهاى مختلف به عبادت بگذراند
   هيچوقت عبادت،"ًا دلن يقبل اب " ،رضاى الهى نباشدعبادت او مطابق دستور الهى و 

  . اين است آنچه حکم کرده است به او خداوند مردم.او قبول نخواهد شد
   چه،"کم من عبد اعتزل فى جزائرالهند  " ، تشريح مطلب باز مى فرمايندىبرا

  فسهومنع عن ن" اند در جزيره هاى هندوستان  بسيار از بندگان خدا که گوشه گير شده
  اند بر خود آنچه را که خدا براى آنان حالل  و حرام کرده،"ّما احله ا له 

  اند و  مقصود رياضت کشهائى هستند که از جميع لذائذ دنيوى چشم پوشيده.کرده است
   کهاميد اينها بر خود روا نمى دارند به اين ،هرچه را خدا به بندگانش حالل کرده

  ياضات وّالرو حمل  " .خودشان را اهل کمال بشمارندمى خواهند به حقيقت برسند و 
  ّاما بقدر يک  ،"و لم يذکر عندا  " ،ّ چه بسيار رياضتهاى سخت را متحمل مى شوند،"ّالمشقات 

  .رياضتها پاداشى و قيمتى نداردها و   اينگونه زحمت،سر سوزن هم پيش خداوندى که نازل کنندۀ آيات است
   

  ١٠٠ص 
   اعمال خود را دام و، قرار مدهيد اى مردم،"ا االعمال شرک االمال ال تجعلو   " 

   نه براى اينکه، يعنى اگر نماز مى خوانيد براى خدا باشد.تله براى آرزوهايتان
  ، اگر يکى از احکام الهى را انجام مى دهيد.مردم ببينند و به شما احترام کنند

   نه براى اينکه، را انجام دهيدّ نيت شما براى اين باشد که امر الهى،خالص باشد
   قرار ندهيد اعمال خود. چه آدم خوبى است، به به،جلب قلوب کنيد و مردم بگويند

  ّرا دام و تله براى آمال و محروم نکنيد خود را از مآل و مقصدى که جميع مقربين و
   اگر خدا. روح اعمال نيک رضاى الهى است، بگو.بندگان نزديک بخدا آرزو داشته اند

  قل روح االعمال هو " .از عملى راضى نباشد، آن عمل به منزلۀ جسد بى روح است
ّرضائى و علق کل شى ّ هر امرى بسته است به اينکه خداوند آن را قبول،" بقبولى   

   اگر، ببينيد آيا مورد قبول خدا و رضاى خدا هست،ا عملى که مى کنيدم پس ش.کند
  .ايد  زحمت بيهوده کشيده،تيسنن  خوشا بحالتان و اگر چني،چنين است

   الواح الهى رابخوانيد تا بشناسيد و بدانيد که مقصود اصلى،"واح لاقرئوا اال  " 
   يعنى،ّ کسى که فائز بشود به محبت من.ّدر کتب خداوند عزيز وهاب چه چيز است

   سزاوار است که بر روى تخت طال در باالترين،مظهر امرالهى را بشناسد و مؤمن شود
   يعنى مقام مؤمنين اينقدر بلند است که تمام دنيا،مکان و جاى عالم امکان بنشيند

  ّ اما کسى که از رضاى الهى و ايمان،"ى منع ّو الذ " .بايد زير پاى آنها باشد
  ،ّ خاک از شر او به خداوند که مالک اديان است،دنالهى محروم شد اگر روى خاک بنشي

   خاک مى،نشيندمى  خدانشناس است وقتى روى خاک هم  بنابراين شخصى که.پناه مى برد
  .ّ خدايا اين شر را از من بگردان،گويد



  ّقه باز و اشخاصى کهُين شد که نبايد به گفتار اشخاص حآيات اهمه    پس نتيجۀ اين 
  اند گوش ّمدعى مقامات مختلفه هستند و بى حقيقت

   
  ١٠١ص 
  .او را انجام داد ّاخت و به رضاى او موفق گشت و اوامرّ حق را شن،ّ هميشه بايد دنبال حق رفت.داد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٤٥ - ٤٣٧ -  ٣٧٧ - ٣٧٥ ص ،٣ ج ، امر و خلق-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٠٩ -  ١٠٥ ص ، حيوة بهائى-    ١٢٧ – ١٢٠ ص ، اخالق بهائى-    ١٩٥ ص  ج ، اسرار االثار-
   

  ١٠٢ص 
ٍم الف سنة کاملة انه کذاب مفترّ من يدعى امرًا قبل اتما- ٣٧         ّ    نسئلّ

ّواب و ان اصر علىّالتّجوع ان تاب انه هو ّالرّ        ا بان يؤيده على  ّ  
  ّ من يأول هذه االية او.ّمه انه شديد العقاب        ما قال يبعث عليه من اليرح

ّ        يفسرها بغير مانزل فى    ّ التىتهّاهر انه محروم من روح ا و رحمّالظّ
ّ خافوا ا و ال تتبعوا ما عندکم من االوهام اتبعوا.        سبقت العالمين ّ  

  من اکثر البلدانعاق ّالن سوف يرتفع .ّ        ما يأمرکم به ربکم العزيز الحکيم
ّ        اجتنبوا يا قوم و ال تتبعوا کل فاجر لئيم    هذا ما اخبرناکم به اذ.ّ

  .المنظر المنير ّر و فى هذاّالسّ        کنا فى العراق و فى ارض 
ّ   اگر کسى مدعى شود مظهريتى را   ، طرف خدا هستمز من ا، يعنى کسى بيايد بگويد،ّ
   از. چنين شخصى دروغگو است و بخدا افترا مى زند،لپيش از تمام شدن هزار سال کام

   کند که از گفتۀ خود برگردد و از گناه خود توبه کندّمؤيدخدا مى طلبيم که او را 
  ." على ماقالّو ان اصر ".پذير است  ّدعى باطلى توبه کرد خداوند توبهاگر چنين م. 

   بر او برانگيخته مى،شتّو اگر برآنچه گفته بود اصرار کرد و از ادعاى خود برنگ
  . خداوند عذابش بسيار شديد است.نخواهد کردرحم  ّالبتهشود از طرف خدا شخصى که به او 

   
  ١٠٣ص 
   يعنى براى اين آيه معنى،هرکس تأويل کند اين آيه را" ّمن يأول هذه االية   " 

   در يا آن را تفسير کند بغير آنچه،ديگرى غير از آنچه در ظاهر است قرار بدهد
   چنين شخصى از روح رحمت خدا محروم است و از عنايت خدا،ظاهر ظاهر نازل شده است

   اين تأکيد براى اين. نصيبى نخواهد داشت،که تمام اهل عالم را فراگرفته است
ّاست که تا قبل از هزار سال احدى نمى تواند بيايد و مدعى مظهريت بشود ّ،  

  ّ البته.ديد بشودجشريعت جديد و کتاب خود را من عند ا معرفى کند و واضع 



   تازه بعد از هزار سال،اين وعده هست که مظهرى خواهد آمد ولى بعد از هزار سال
   کسى. سه هزار سال طول بکشد،ّمسلم نيست که فورًا بيايد شايد دوهزار سال

ّواقعيت اين قضايا را نمى داند جز خداوند منان ّ.  
  جلد(  در اين خصوص هست که در کتاب مائدۀ آسمانى   لوح مبارکى از حضرت عبدالبهاء

   با حقيقت اين آيه،ذکر شده است اگر آن را مطالعه بفرمائيد ) ٨٤ و ٧٧ صفحۀ ،٢
  هزار سال نگذشته هر کستا  خالصه . آشنا خواهيد شد،و رموزى که در آن مستور است

  اى الهى نبايد بهّ احب،ّ هر ادعائى بکند و هر مقامى را به خود نسبت بدهد،بيايد
  .ّاو توجه کنند و بايد بدانند که او دروغگو است و به خدا افترا زده است

 "   ّو ال تتبعوا ما عندکم من االوهام " ،اى مردم از خدا بترسيد" خافوا ا  
  ّما يأمرکم به ربکم العزيز بعواّتا " . و اوهامى را که اسير او هستيد پيروى نکنيد،"

   شما را به آن امر،روى کنيد آنچه را که پروردگار عزيز و حکيم شما پي،"الحکيم 
  :ّ براى اينکه اين مسأله را مؤکد کنند اين آيه را مى فرمايند.ميکند

  ه شما گفتيم که هرب ما ، مى فرمايند."عاق من اکثر البلدان ّالنسوف يرتفع   " 
ّکس قبل از هزار سال ادعاى مظهريت بکند   نابراين اين را هم به ب. دروغگو است،ّ

  ّ که عنقريب صداى مردمان فريب دهنده و مدعيان کاذب از بسيارى از،شما مى گوئيم
  ّگونه مدعيان کاذب و پيروى نکنيدن اجتناب کنيد اى مردم از اي.شهرها بلند مى شود

  ّ يعنى ظهور اهل نعاق و مدعيان باطل مطلبى، اين مطلب.ص زشت کار و پستى راخهر ش
   وقتى،"ّاخبرناکم به اذ کنا فى العراق " بود که 

   
  ١٠٤ص 

  ز در ادرنه هم که بوديم با،"ّر ّالسو فى ارض  " .در بغداد بوديم بشما خبر داديم
  ن هم که مظهر امرٓ اال،"و فى هذاالمنظر المنير  " .در ضمن الواح بشما خبر داديم
  ر مى دهد که مواظبّ باز به شما اين مسأله را تذک،ّالهى در سجن اعظم عکا است

  .ادا فريب آنها را بخوريدب م،ّ عنقريب مدعيان باطل آشکار خوهند شد مبادا.باشيد
   مقصود از منظر منير سجن اعظم.ّ ارض سر ادرنه است. مقصود بغداد است،  عراق

  .ّعکا است که کتاب اقدس در آنجا نازل شده است
------------- ------------------------------------------------------------------------------  

  ٤٢٨ - ٤٢٠ و ٢٥٩ - ٢٥٧ ص ،٤ جلد ، امر و خلق- :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ١٠٥ص 
  ء هيکلى التضطربواآرض اذا غربت شمس جمالى و سترت سم يا اهل اال- ٣٨        

ّ انا معکم فى کل.لعالمينمتى بين ال        قوموا على نصرة امرى و ارتفاع ک ّ  



ّلحق انا کنا قادرينا        االحوال و ننصرکم ب ّ    من عرفنى يقوم على خدمتى.ّ
  .وات و االرضينٰمّالس        بقيام التقعده جنود 

   زمانى که غروب کرد آفتاب جمال من و پوشيده شد آسمان هيکل،   اى مردم روى زمين
   مضطرب و پريشان احوال مشويد،" ال تضطربوا  "، يعنى وقتى که صعود واقع شد،من

  قيام کنيد بر نصرت و يارى امر من و اقدام کنيد براى ارتفاع کلمه و شريعت من در. 
ّانا معکم فى کل االحوال و ننصرکم بالحق انا کنا قادرين  " .بين اهل دنيا ّ ّ ّّ"  

   همانا ما. راستى، ما با شما هستيم در جميع احوال و يارى مى کنيم شمارا به حق و
  .هستيم بر نصرت بندگان خودو توانا قادر 
   هر کس،"موات و االرضين ّسلى خدمتى بقيام التقعده جنود المن عرفنى يقوم ع  " 

   عالمت شناسائى من در او اين است که قيام بکند بر خدمت امر به قيامى،مرا بشناسد
  کامل به نصرت   يعنى اگر کسى از روى معرفت.که نتواند او را بنشاند لشکرهاى آسمانها و زمينها

  .از اين عمل باز بدارد  هيچکس در عالم نمى تواند مانع او بشود و او را،امر من قيام بکند
   

  ١٠٦ص 
  اس نيام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب الى ا العليم الحکيمّالنّ ان - ٣٩        
  ّنيا کلها ليذکرهم موالهم بکلمةّالد و نبذوا ما عندهم و لو کان کنوز .       

  ّاالمکان و ما اطلع بهما ظهر فى ّ        من عنده کذلک ينبئکم من عنده علم الغيب فى لوح 
   قد اخذهم سکر الهوى على شأن اليرون.ّ        اال نفسه المهيمنة على العالمين

ّئه من کل الجهات ال اله اال اآّ        مولى الورى الذى ارتفع ند   .نا العزيز الحکيمّ
   اگر بيدار بودند و اگر. يعنى به خواب غفلت گرفتارند،اند بيدها   مردم همه خو

  الى ا العليم"  مى شتابند با دلهاى خود ،"لقلوب اسرعوا ب" ه شوند ّبمتن
   و آنچه،"و نبذوا ما عندهم  " . به جانب خداوند داناى پر از حکمت،"الحکيم 

  نياّالدو لو کان کنوز  " . همه را رها مى کنند شئونال و ساير را که دارند از امو
   تمام دارائى و گنجهاى دنيا را حاضرند،"يذکرهم موالهم بکلمة من عنده لّکلها 

  . تا ذکر بکند نام آنها را مولى و خداوند آنها بيک کلمه از طرف خودش،نثار بکنند
  ّر فى االمکان و ما اطلع بهّکذلک ينبئکم من عنده علم الغيب فى لوح ما ظه" 

   اين چنين خبر مى دهد بشما کسى که در نزد او،" العالمين ىّاال نفسه المهيمنة عل
  علم غيب است و آن علم غيب در لوحى نوشته شده است که آن لوح ظاهر نشده است در

  ّ مگر ذات مقدس،عالم امکان و کسى از او اطالع ندارد
   

  ١٠٧ص 
  قد اخذهم سکرالهوى على شأن " .ّسلط است بر جميع اهل عالممظهر موعود الهى که م



  ّ مسلط شده است بر مردم مستى هوى و هوس بطورى که نمى،"اليرون مولى الورى 
ّالذى ارتفع ندائه من کل الجهات  " .گار مردم رادتوانند ببينند خداوند آفري   آن خداوندى  ،"ّ

   :است که مى فرمايد ن کلمه از لسان مبارکش جارىاست صداى او از جميع اطراف و ايشده که بلند 
  .ّداراى عزت و داراى حکمت هستم  نيست خدائى مگر من که،"ّال اله اال انا العزيز الحکيم " 
   

  ١٠٨ص 
   و فى االشراق يملکه غيرکم کذلکّىقل التفرحوا بما ملکتموه فى العش -  ٤٠         

  َ وأيتم لما عندکم من قرار او وفاء ال قل هل ر.         يخبرکم العليم الخبير
   االرياحّمرت ّ ايام حيوتکم کماّمر ت.حمن لو انتم من المنصفينّالر         نفسى 

ّ تفکروا يا قوم اين ايامکم.ّا طوى بساط االولينمکّ         و يطوى بساط عزکم  ّ  
و الوقاتّ         الماضية و اين اعصارکم الخالية طوبى اليام مضت بذکر ا   

ّ لعمرى التبقى عزة االعز. فى ذکره الحکيمت         صرف   ءآء و الزخارف االغنيآّ
ّء سيفنى الکل بکلمة من عنده انه لهو المقتدرآ         و الشوکة االشقي ّ  

  اس ما عندهم من االثاث و ما ينفعهم غفلواّالن الينفع .         العزيز القدير
ّ و اليجدون مافات عنهم فى ايام ربهم العزي         عنه سوف ينتبهون   . الحميدزّ

ّئهم لدى العرش اال انهم من الميتينآ         لو يعرفون ينفقون ما عندهم لتذکر اسم ّ.  
   مسرور نشويد به اموالى که مالک آن هستيد در شبانگاه و صبح روز،   بگو اى مردم

  ،"کذلک يخبرکم العليم الخبير "  .بعد مالک آن اموال مى شود کسى که غير از شماست
   بسا اشخاصى. مى دهد خداوندى که داناستراينطور به شما خب

   
  ١٠٩ص 
   شب را با سرور و خوبى و خوشحالى بسر، امروز داراى ثروت و مکنت هستندًمثالکه 

  ّ وراث مى.د که به حياتشان خاتمه داده شده استيمى برند و صبح روز بعد مى بين
  قل هل " .ًا غارت مى کنند و ابدًا و اصال بياد او هم نخواهند بودريزند اموال ر

  ."حمن لو انتم من المنصفين ّالررأيتم لما عندکم من قرار او وفاء ال و نفسى 
   در اموالى که پيش شما جمع شده است قرارى و ثباتى هست و اطمينانى،بگو اى مردم

  ّ نه قسم به ذات مقدس؟ مى ماندداريد به اين که ثروت دنيا براى شما هميشه باقى
  . اگر شما از اشخاص منصف باشيد بقول شاعر،خدا

  و يوم عند بيطار    ارّفيوم عند عط
   جام سعادت و خوشبختى دنيا بنام کسى مخصوص پر و و هر روز  هر روز دنيا دور سر کسى مى چرخد

ٰتمر ايام حيو " .خالى مى شود ّ   ّسرعت ايام زندگى  ه تندى و به مى گذرد ب،"ّتکم کما تمر االرياح ّ
   ،"ّکما طوى بساط االولين کمّو يطوى بساط عز " .شما به همان سرعتى که بادهاى شديد مى وزد



   همانطورى ،داده خواهد شد  به حيات شما خاتمه،ّبرچيده خواهد شد بساط عزت شما
  .بل از شما بودندبساط نفوسى که ق که پيچيده شد و از هم گسيخت دوران زندگانى گذشتگان و

ّتفکروا يا قوم اين ايامکم الم  "    ، اى مردم دنيا،"يةلضية و اين اعصارکم الخااّ
   سالها و قرون سابقه و خاليه،ّ ببينيد ايام گذشتۀ شما کجاست،درست فکر کنيد

   ،ساعات  آن،ّ آن ايام،ّ يعنى ايام عمر شما يا نفوسى که قبل از شما بودند،جا رفتندک
  ّايامى که به ذکر الهى بگذرد و   خوشا به حال،"ّطوبى اليام مضت بذکرا  " . کجا رفتندآن دقايق

  ى که صرف بشود  و ساعاتاوقات  و خوشا به حال،" فى ذکره الحکيم تالوقات صرف" 
  ّانسان آن ايامى است  زندگانى ّ يعنى پربهاترين ايام.به ذکر خداوندى که داراى حکمت است

   جز ضرر و ،به هر کارى اقدام کند ّهى و خدمت امر الهى مشغول باشد و بقيۀ عمر اوکه به ذکر ال
ّال تبقى عزة االعزاء  لعمرى " .زيان و خسران چيزى به او نخواهد رسيد    خودمبه جانقسم  ،"ّ

   
  ١١٠ص 

ّکه باقى نمى ماند عزت اشخاصى که داراى عزتند و    الزخارف االغنياء و ال شوکة" ّ
  ّسيفنى الکل بکلمة من " .باقى نخواهد ماند قدرت و عظمت اشخاص ستمکار " االشقياء

  ّانه " . طرف خداوندز بزودى فانى خواهند شد همه به يک کلمه ا،"عنده 
  .ّ خداوند توانا و با عزت و قدرت است،"القدير  العزيز المقتدر لهو
   ندارد آنچه را که نفعى به حال مردم،"اس ما عندهم من االثاث ّالنال ينفع   " 

  ،"ما ينفعهم غفلوا عنه  " .از ثروت و مکنت و اسباب و اثاثيۀ دنيا دارا هستند
   يعنى دنيا که به درد،فانه غافلندّفع است متأسامردم از آنچه که به حال آنها ن

  ،دربه درد آنها مى خوکه آنها نمى خورد آنرا مى گيرند و کلمۀ الهى و نصرت امرالهى را 
ّسوف ينتبهون و ال يجدون مافات عنهم فى ايام ربهم " . غافل هستنداز آن ّ  

  ّ عنقريب بيدار مى شوند از اين خواب غفلت اما در آن روز نمى،"العزيز الحميد 
  توانند بيابند آنچه را که از دست آنها رفته است در روزگار پروردگار آنها که

  ون ينفقون ما عندهم لتذکرلو يعرف " .ّداراى عزت و داراى حمد و ستايش است
ّئهم لدى العرش اال انهم من الميتين آاسم    اگر مردم بى خبر مى دانستند که چه،"ّ

  نام آنها از قلم الهى   همانا انفاق مى کردند آنچه را که دارا هستند در راه خدا براى اينکه،خبر است
  .که در زمرۀ مردگان محسوبندنيستند بل  در نزد مظهر امر اينگونه نفوس داراى حيات.ذکر بشود

   
  ١١١ص 

  وم و اذا سمع صوتّالقيّ من الناس من غرته العلوم و بها منع عن اسمى - ٤١        
  مردودلّعال عن خلفه يرى نفسه اکبر من نمرود قل اين هو يا ايها اّالن        

  ريرا تسمعون صمأء آ قل يا معشر العلم.ّ        تا انه لفى اسفل الجحيم



ٰالشمس المشرقة من االفق االبهى الى م اعتکفتمما ترون هذه أ        قلمى االعلى و  ٰ ّ  
  .موالکم القديم ّئکم دعوا االوهام و توجهوا الى اآاهو على اصنام        

  عن اسمىمنع و بها  " .رورندغاند م    بعضى از مردم به علوم ظاهرى که تحصيل کرده
  او محروم  ّالهى در ايام ظهور اند از شناسائى مظهر امر مى که کسب کردهول و بعلت ع،"وم ّالقي

ّحق جل جالله توجه نکنند  يعنى علم و دانش آنها سبب مى شود که غرور پيدا کنند و به،مى مانند ّّ.  
  ن خلفهععال ّالنو اذا سمع صوت  " .  اين نفوس عبارت از پيشوايان دينى هستند

   وقتى که اين نفوس و پيشوايان که مغرور به علوم هستند،"د يرى نفسه اکبر من نمرو
   باد مى کنند،و از خدا غافلند صداى کفش مريدان خود را از پشت سر خود مى شنوند

   بگو،"ّ هو يا ايهاالمردود نقل اي " .و خيال مى کنند که از نمرود هم باالترند
  تا " .د سابق کجا رفت آن نمرو،ى مغرورى و خيال مى کنى نمرود هستاى کسى که

   قسم به خدا نمرود سابق،"ّانه لفى اسفل الجحيم 
   

  ١١٢ص 
   اين طرز رفتار.م اسير است و توهم همان مقام و رتبه را دارا هستىّدر اعماق جهن

  زاهدان ريائى و پيشوايان دينى است، براى اينکه مردم را گمراه کنند و از آنها
  ر به تقوى مى شوند و خود را از اشخاص صالح و عالم واستفاده بکنند در ظاهر متظاه

  ّ و منظمّمرتب ظاهرشان خيلى شئون .ّبزرگوار در پيش مردم معرفى مى کنند
  است و بطورى جلوه مى کنند که مردم خيال مى کنند اينها هميشه به ذکر و ثناى الهى

  .ّحيات دل و معنويت است ّد روحانيت و با اينکه در حقيقت از خدا غافلند و آنچه را که ندارن،اند مشغول
  اند از شعرا و عرفا و   در بارۀ اينها خيلى از نفوسى که داراى  فضل و کمال بوده

  اند و حقيقت حال اند و سخنانى در بارۀ آنها گفته فالسفه و بزرگان صحبت ها کرده
  ين شاهّالد از جمله يکى از شعراى معاصر با ناصر.اند آنها را واضح و آشکار کرده

   به قاآنىّتخلصکه بسيار فصيح و بليغ و دانشمند بوده ميرزا حبيب ا شيرازى م
  اند در ضمن  در بارۀ اين نفوس که پيشوا و متظاهر و رياکار بودهشخص اين .است

  اى  به مناسبت آيه  در اينجا.قصايد و اشعار خود اشارات و کناياتى دارد که بسيار مليح و بانمک است
  :بسيار فصيح او را مى خوانم ّهاى مشهور و مفصل و  ابياتى از يکى از قصيده،ه مورد بحث استک

  از حال يکى واعظ محتال فسونگر    اى دوست حديثى عجبت باز نمايم  
   همه جامه سفيد از پا تا سر،چون برف     در مسجد جامع،دى واعظکى آمد  
  ضطرُممش کند از منعم و تا خود که سال  چشميش بسوى چپ و چشمى بسوى راست  
  ّموقرآهسته خراميدى و موزون و      مرد رسن باز،رسنه نسان که خرامد باز  

   
  ١١٣ص 



  زانسان که بود قاعده در مذهب جعفر    در محضر عام آمد و تجديد وضو کرد  
   دراز آيد دفتر،م شرح دهمى به گر      وز آب به بينى زدن و مضمضۀ او  
  بنشست و قرآن خواند و بجنباند همى سر    نخستينبارى بشبستان شد و در صف   
  برجست چو بوزينه و بنشست به منبر      ّفارغ نشده خلق ز تسليم و تشهد  
  بس عشوه بياورد و چنين کرد سخن سر    وانگه بسر و گردن و ريش و لب و بينى  
  عرْبَوان بعرۀ بز را که کند گرد به م      يزتکاى قوم سر خار بيابان که کند   
  وان قامت موزون ز کجا يافت صنوبر     گرز گران را که سپردست بخشخاشوان  
  عفرَزُبر تارک نرگس که نهد قاب م    بر جيب شقايق که نهد تکمۀ ياقوت  
  رسيد ز هنگامۀ محشرپفى الجمله ب      ّوالقصه بترسيد ز غوغاى قيامت  
   خنجر وخَنيش و دمشان تيزتر از ناچ    وان کژدم و ماران که چنينند و چنانند  
  آن لحظه که در قبر نکير آيد و منکر      وآن گرزۀ آتش که زند بر سر عاصى  
  گريان و من از خنده چو گل با رخ احمر     همه از هول قيامتمزان موعظه مرد  

   
  ١١٤ص 

  ّ آن موعظه مکذوب و مزوردُزيرا که ب      خنديدم و خنديدنم از بهر خدا بود  
  عال عن خلفه يرى نفسهّالناذا سمع صوت " رمايند  اين بيان مبارک که مى ف،  بارى

ْمن اکبر  ّ کامال مبين احوال رياکارى و طاعات فروشى اينگونه نفوس است،"نمرودِ ً.  
ّ باز حق جل جالله به مردم تذکر مى دهد و بخود،چون اينها مردم رياکارى بودند ّ ّ  
  ماألماء الع قل يا معشر " ميفرمايد به اين بيانّهم تذکر اين علماء و پيشوايان متظاهر 

  فق االبهى الى مالمس المشرقة من اّالشما ترون هذه ألى و عتسمعون صرير قلمى اال
  ،"ّائکم دعوا االوهام و توجهوا الى ا موالکم القديم واعتکفتم على اصنام اه

  اى گروه علماء آيا نمى شنويد صدائى را که از اين قلم الهى مرتفع است و آيا نمى
   تا کى در پاى بت هاى نفس و هواى؟ّنيد آفتابى را که از افق مشيت الهى مى تابدبي

  ذريد و بهگ از نفس و هوى ب، دست از اين بت پرستى ها برداريد؟خود معتکف هستيد
  ّتوجهوا"  و ، اوهام را رها کنيد،"دعوا االوهام  " .ّمظهر امر الهى توجه کنيد

  ّاوندى توجه کنيد که موالى شما و آفريدگار به خد،"الى ا موالکم القديم 
  .شماست و به تمام معنى از همه کس بى نياز است

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٢٠ - ٣٠٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ١١٥ص 

   للخيرات الى ا مظهر االيات ليس الحدةّ قد رجعت االوقاف المختص- ٤٢        



َ       ان يتصرف فيها اال بعد اذن مطلع الوحى و من ب ّ   عده يرجع الحکم الىّ
  ّ       االغصان و من بعدهم الى بيت العدل ان تحقق امره فى البالد ليصرفوها فى

   و.مر و فيما امروا به من لدن مقتدر قدير       البقاع المرتفعة فى هذا اال
ّ       اال ترجع الى اهل البهاء الذين اليتکلمون اال بعد اذنه و اليحکمون ّ ّ ّ  

  موات وّالسصر بين ّالن ئک اولياءٓوح اولّللا ّ       اال بما حکم ا فى هذا
  .ّحدد فى الکتاب من لدن عزيز کريمفيما ها  ليصرفو.       االرضين

   زمام امور اين اوقاف،ّ  اگر کسى در عالم بهائى ملکى را براى امر خاصى وقف کند 
   به بيان ديگر اوقاف.جع به مظهر امر است تا وقتى که صعود واقع نشده استرا

  .ندى که ظاهر کنندۀ آيات استو زمام امورش بر مى گردد بطرف خدا،ّمختصه به خيرات
ّ حق ندارد در اين اوقاف تصرف کند  هيچکس"ّليس الحد ان يتصرف فيها"    ّاال بعد" ّ

  و " .مگر اينکه از جمال مبارک اجازه داشته باشد، " اذن مطلع الوحى
   بر،"يرجع الحکم الى االغصان  " ، يعنى پس از اينکه صعود واقع شد،"من بعده 

   بدست، يعنى زمام اين امور،مى گردد حکم اين اوقاف
   

  ١١٦ص 
  ّ عبدالبهاء مبين، مقصود از اغصان در اينجا حضرت غصن اعظم.اغصان سپرده مى شود

  و من بعدهم الى بيت " . که بعد از جمال مبارک زمامدار امور بودنددآيات الهى هستن
   زمام،ّ يعنى پس از مبين آيات، پس از اغصان،"ّالعدل ان تحقق امره فى البالد 

  .ّمحقق شده باشد  اگر تشکيل و امرش در بالدّامور اوقاف مختصه راجع مى شود به بيت العدل اعظم
  ،"فى البقاع المرتفعة فى هذا االمر" ّ  منافع اين اوقاف مختصه را بايد صرف بکنند 

   يعنى،اى که در اين امر مبارک موجود هست هّتبرکدر بارۀ بقعه ها و اماکن م
  .آنها را نگذارند خراب بشود و آنها را تعمير بکنند

   و نيز درآمد و منافع اين اوقاف،"وا به من لدن مقتدر قدير و فيما امر  " 
  ّمختصه را اعضاى بيت العدل صرف بکنند در ساير امورى که خداوند به آنها امر کرده

  ،"ّو اال ترجع الى اهل البهاء " ،ل هنوز تشکيل نشده بودد العت اما چنانچه بي.است
   حضرت عبدالبهاء در.اء استّزمام اوقاف مختصه و مخارج آن به عهدۀ اهل به

  ّمحافل روحانيه هستند که" اهل بهاء "  که مقصود از اين ،لوحى صريح مى فرمايند
  . قبل  از تشکيل بيت العدل اعظم زمامدار امور روحانى جامعۀ بهائى هستند،در بالد

  مونّاليتکل"  کسانى هستند که ، يعنى اعضاى محافل روحانى،"اهل البهاء " اين 
   و بندگى جز مطابق اوامر الهى به چيز ديگرى در نهايت خلوص،" بعد اذنه ّاال

   حکمى نمى کنند مگر مطابق،" بما حکم ا ّوال يحکمون اال " .ّتکلم نمى کنند
  اولئک " . در اين کتاب اقدس،"وح ّفى هذا الل " ،آنچه خداوند حکم کرده است



  اى هستند که   مخلصهل البهاء نفوس خالصۀ اه،"موات و االرضين ّالسصر بين ّالناولياء 
  .ّپيشوايان امت هستند در بين سموات و ارضين

  اهل البهاء" ّ منافع اين اوقاف مختصه را ،"ّليصرفوها فيما حدد فى الکتاب    " 
  .شده است بايد صرف بکنند در مسائلى که در کتاب الهى از طرف خداوند عزيز و کريم تعيين"  

  لعدل اعظم الهى در عالم تشکيل شده و اين مرجع منصوص و  امروز بيت ا
   

  ١١٧ص 
   داستان اوقافّالبته ،ّمعصوم به عصمت موهوبه زمامدار امور روحانيه اهل بهاء است

   اين. همه راجع به بيت العدل اعظم الهى است، مربوط به آنشئونّمختصه و ساير 
   در جميع موارد و در مسألۀّنفوس مقدسه امروز مى کوشند که مطابق دستور الهى

ّاوقاف مختصه نيز آنطور که حق فرموده است   . رفتار کنند،ّ
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٢٢ - ٢٢١ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٢٦٩ - ٢٦٨ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

١١٨  
  ئب و التفرحوا ابتغوا امرًا بين االمرينآ التجزعوا فى المص- ٤٣        

  .ّينبئکم العليم الخبير ّنبه على مايرد عليکم فى العاقبة کذلکّالتّذکر فى تلک الحالة و ّالت         هو
   يکى از بين شما صعود مى کند نه جزع وًمثال ،يدآ    وقتى مصيبتى براى شما پيش مى

  ، يعنى در موقع وقوع مصائب نبايد بى تابى کنيد.کنيد و نه خوشحال شويدبى تابى 
   ".داد و فرياد کنيد خراش بصورت بدهيد و نه خوشحال بشويد و اظهار سرور کنيد

   يعنى بين، حالتى و امرى را که بين اين دو امر است،"غوا امرًا بين االمرين تبا
  ن نزول مصائب انتخاب کنيد و آن حالت آن را بايد براى خود در حي،جزع و فرح است

   بايد، در آن حال که مى بينيد کسى از ميان شما صعود کرده.ّعبارت از تذکر است
ّمتذکر و متنبه بشويد که اين روز براى شما هم هست و اين حالت براى شما هم پيش ّ  

   روزى مى آيد که شما هم از اين جهان خواهيد رفت و به جزاى اعمال،خواهد آمد
  ّ اين حالت تذکر بهترين.از خوب يا بد در عالم ديگر خواهيد رسيدّاعم خودتان 

  .حالتى است که از صعود دوستان و بندگان خدا در اين عالم براى انسان حاصل مى شود
   در اصطالح، الى ا گرفته مى شوديناز اين جهت است که محافلى که بنام متصاعد

  بياد متصاعدين الى ا   يعنى نفوسى که در اين انجمن ها.اميده مى شودن" ّمحافل تذکر " امرى به نام 
  .اين هنگام براى آنها هم پيش خواهد آمد ّمجتمع مى شوند در آن حالت متذکر مى شوند که اين روز و

   



  ١١٩ص 
  ،"ّنبه على ما يرد عليکم فى العاقبة ّالتّذکر فى تلک الحالة و ّالت هو  " 

   ".ّنبه شويد که اين حالت براى شما در عاقبت کار پيش خواهد آمدّمتذکر شويد و مت
  . اينطور به شما خبر مى دهد خداوندى که عالم و داناست،"الخبير العليم ّکذلک ينبئکم 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  ١٤٦ - ١٤٥ ص ، گنجينه-   :ارۀ مبحث فوقساير منابع مطالعه در ب

  ١٣٨ - ١٢٩ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٢٠ص 
  عر و فى ذلک اليات لمن ينظرّالشّ التحلقوا رؤسکم قد زينها ا ب- ٤٤        

ّبيعة من لدن مالک البرية انه لهو العزيز الحکيمّالط        الى مقتضيات     و.ّ
  .به مولى العالمين ّ حد االذان هذا ما حکم        ال ينبغى ان يتجاوز عن

     سرهاى خود را نتراشيد زيرا خداوند زينت داده است سرهاى شما را به مو و در
   براى کسانى که،خلقت مو و زينت دادن سرها به مو نشانه ها و اسرار و رموزى است

  شده است اين موهبت از طرف خداوندى به خلق داده .اى طبيعتنظر مى کنند به مقتض
  . صاحب مردم است و نيست خدائى به جز او که عزيز و حکيم است،ّکه مالک بريه است

  ّبعضى از مردم هستند که سرشان را بکلى مى تراشند و هيچ اثرى از مو در آن باقى
   طبيعت که، اينکار را نکنيد زيرا اگر مو زائد بود، مى فرمايند.نمى گذارند

   اين يک رمزى.سر انسان اين مو را ايجاد نمى کرد در ،نمايندۀ قدرت الهى است
ّاست و داراى محسنات بسيارى است که از جمله حفظ حرارت غريزيه و طبيعيه مغز ّ ّ  

  ثل درويشها که موهايشان را مى گذارند خيلىم ضمنًا يک دسته هم هستند .انسان است
  ريط کنيد که نه تف، اينطور هم نباشد، مى فرمايند.بلند مى شود و گيسو دارند

  . موها مثل قلندرها بلند بشوددّبکلى موى سر را بتراشيد و نه افراط کنيد که بگذاري
  ّ موها را نگذاريد از حد اللۀ گوش،"ّو ال ينبغى ان يتجاوز عن حد االذان " 

   اين است امرى،"هذا ما حکم به مولى العالمين " . يعنى گيسوان بلند نداشته باشيد،پائين تر برود
   

  ١٢١ص 
  زيرا مردان بودند   اين حکم مال مردان است.  که خداوندى که پيشواى اهل عالم است به آن حکم مى کند
  .ّ اين حکم متوجه به نسوان نيست.گذاشتند که در عالم اسالم سر مى تراشيدند و هم آنها بودند که گيسو مى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٧١ - ٦٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-       ٣١٤ – ٣١٣ ص ، گنجينه-     :ساير منابع مطالع در بارۀ مبحث فوق

   



  ١٢٢ص 
  علوا فى جبينهجالث فاّالثفى و الحبس و فى ّالنارق ّالس قد کتب على - ٤٥        

ّال تقبله مدن ا و دياره اياکم ان تأخذکم        عالمة يعرف بها لئ ّ  
  ّ انا.أفة فى دين ا اعملوا ما امرتم به من لدن مشفق رحيمّالر        

  ّ        ربيناکم بسياط الحکمة و االحکام حفظًا النفسکم و ارتفاعًا لمقاماتکم
   اوامرنائهم لعمرى لو تعرفون ما اردناه لکم منآّ        کما يربى االبآء ابن

ّ        المقدسة لتفدون ارواحکم لهذا االمر المقدس العزيز المنيع ّ.  
   در زندان،   اگر کسى دزدى کند جزايش اين است که او را از شهر بيرون کنند

   قرار بدهيد در،"فاجعلوا فى جبينه  " ،بيندازند و اگر مرتبۀ سوم دزدى کرد
   همه او را بشناسند که، که به آن نشانهاى  نشانه،"عالمة يعرف بها " پيشانى او 

   تا اينکه شهرها و آبادى هاى،"ن ا و دياره مد تقبله ّلئال " .او دزد است
   صاحب اين داغ پيشانى، به محض اينکه صاحب اين نشانه.خداوند او را قبول نکنند

  أفةّالرّاياکم ان تأخذکم  " . مردم بدانند که او دزد است،وارد هر آبادى بشود
 مبادا نسبت به کسى که دست به دزدى زد رأفت و محبتى به خرج،"فى دين ا ّ  

  اعملوا ما امرتم به من لدن " .نشود که حکم الهى مجرى نشودسبب ّ محبت و لطف ،بدهيد
  ،ّچه را خداوند مهربان و پر از محبت و دوستى به شما امر مى کند  هر،"مشفق رحيم 

ّ انا ربيناکم بسياط الحکمة ".ًآنرا کامال عمل کنيد ّ  
   

  ١٢٣ص 
   فروعى که براى شمااحکام وهاى حکمت و  ما شما را تربيت مى کنيم به تازيانه،"و االحکام 

   نتيجۀ اين احکام اين است که شما از باليا و،"حفظًا النفسکم  " .قرار مى دهيم
  از حيث روح و و مقامات شما ،"قاماتکم و ارتفاعًا لم " .آفات محفوظ مى مانيد

  ّکما يربى " ، ما شما را تربيت مى کنيم.ّجسم ترقى ميکند و کمال مى يابد
  . همانطورى که پدران مهربان پسران خودشان را تربيت مى کنند،"ئهم آٓاالباء ابن

  ّلعمرى لو تعرفون ما اردناه لکم من اوامرنا المقدسة لتفدون ارواحکم لهذا االمر" 
  ر بدانيد که ما از نشر اين احکام وگ ا، قسم بجان خودم،"ّالمقدس العزيز المنيع 

   همانا فدا مى کنيد،وضع اين اوامرى که براى شما تشريح مى کنيم چه مقصودى داريم
  .ّامرى که مقدس و عزيز و بلند مرتبه استر راه اين جانهاى خود را د

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٣٨ - ٣١٥ ص ، گنجينه-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٥٣ - ١٤٨ ص ، حيوة بهائى-     ٥٠٧ – ٥٠٤ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   



  ١٢٤ص 
ّهب و الفضة البأس عليه اياکم انّالذ من اراد ان يستعمل اوانى - ٤٦         ّ  

  فةطاّللحان خذوا ما يکون اقرب الى اّلصاحاف و ّالص        تنغمس اياديکم فى 
  ّ تمسکوا.المنيعته المتنع ضوان فى ملکوّالرّ        انه اراد ان يراکم على اداب اهل 

   تقع العيون على ماتکرهه انفسکم و اهلّال لئالّطافة فى کل االحوّلل        با
  .ّا عنه انه لهو العزيز الکريم ان له عذر يعفو و ان ک.ط عمله فى الحينبّو الذى تجاوز عنها يح         الفردوس
  .گويند که در ظروف طال و نقره نمى شود اکل و شرب کرد  مى   علماى اسالم

  هب وّالذين يکنزون ّو الذ " :استنادشان به اين آيۀ قرآن است که مى فرمايند
   .)٣٤به آيۀ سورۀ تو" (ّيل ا فبشرهم بعذاب اليم ّالفضة و ال ينفقونها فى سب

  نهائى که طال و نقره را احتکار مى کنند و در راه خدا خرج نمىآ ،مى فرمايند
   بر. روز قيامت که مى شود خداوند آنها را به عذاب اليم مجازات خواهد نمود،کنند

  اساس اين آيه مسلمين ظرف طال و نقره نمى ساختند زيرا مى گفتند به منزلۀ احتکار
   پس، يعنى نگهدارى و خرج نکردن طال و نقره را نهى فرموده،کاراست و چون خدا احت

  .حرام است ساختن ظروف براى اکل و شرب از طال و نقره حرامست و در آنها خوردن و آشاميدن هم
   

  ١٢٥ص 
  من اراد ان يستعمل" اند   يعنى اجازه فرموده،  در اينجا اين حکم رفع شده است

   اگر کسى خواسته باشد استعمال کند ظرفهاى،"عليه ّهب و الفضة ال بأس ّالذاوانى 
  .نقره غذا بخورد  پس بهائى مى تواند در ظرف طال و. هيچ حرج و گناهى بر او نيست،طال و نقره را

  ديکماّاياکم ان تنغمس اي " :ّ  اما در بارۀ خوردن غذا جمال مبارک مى فرمايند
  رو بکنيد در بشقابها يا در قدحها مبادا دستهايتان را ف،"حان ّالصحاف و ّالصفى 

  رفتار کنيد به آن نحوى که به" افة ّطلالخذوا مايکون اقرب الى  " .و کاسه ها
  ،"ضوان ّالراکم على آداب اهل يرّانه اراد ان  " .لطافت و پاکيزگى نزديکتر است

   لطيف، ببيند يعنى نظيف،خدا مى خواهد رفتار شما را که مانند مردمان بهشتى است
   بارى خدا مى خواهد شما را مشاهده کند به آداب اهل رضوان در ملکوت. پاکيزهو

   در جميع احوال به،"ّطافة فى کل االحوال ّللّتمسکوا با " .بلند و رفيع خودش
   تقع العيون على ما تکرهه انفسکم و اهلّلئال " .ّلطافت و پاکيزگى متمسک باشيد

   چشمهاى شما نيفتد بر چيزهائى که مکروه هميشه نظيف باشيد تا اينکه،"الفردوس 
  ى تجاوزّو الذ " .صهلّ يعنى در نظر ارواح مجرده و نفوس مخ،اهل فردوسشما و در نظر است در نظر 

   ،"يحبط عمله فى الحين " ، اگر کسى از لطافت و پاکيزگى و ظرافت چشم بپوشد،"عنها 
   اين حکم.ل قبول نيستهر عملى را انجام بدهد در نزد خدا مردود ميشود و قاب

  وان کان له عذر يعفو " . براى اشخاصى است که بتوانند از عهده برآيندّالبته



   اگر کسى عذرى داشت و نتوانست بطور کامل مراعات نظافت و لطافت را،"ا عنه 
  .کريم  خدا هم عزيز است و هم،"الکريم  العزيز ّانه لهو " . خدا از او در مى گذرد،بکند
----- -----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ١٧٣ - ١٦٧ ص ، حيوة بهائى-    ٨٥ – ٧٧ ص ،گنجينه -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ١٧٣ - ١٦٧ ص ، و حيوة بهائى٧٤ - ٧١ ، ص،٣ ج ، امر و خلق-
  
   

  ١٢٦ص 
  ء فىآّ ليس لمطلع االمر شريک فى العصمة الکبرى انه لمظهر يفعل مايش- ٤٧        

ّ        ملکوت االنشاء قد خص ا هذاالمقام لنفسه و ما قدر الحد نصيب من ّ  
   هذا امر ا قد کان مستورًا فى حجب الغيب.أن العظيم المنيعّالش         هذا

  .ّرقنا حجاب الذين ماعرفوا حکم الکتاب و کانوا من الغافلينهور و به خّالظ فى هذا ه        اظهرنا
   مقصود از عصمت کبرى اين است که.   براى مظهر امرا شريکى در عصمت کبرى نيست

   در همۀ،مظهر امرا هرچه بفرمايد و هر عملى انجام دهد و هر دستورى بدهد
  ّ هيچکس حق اينکه در.استاحوال مصون از اشتباه و خطا و اضطراب در قول و فعل 

   يعنى،ّ عصمت کبرى عصمت ذاتى حق است. چون و چرا کند نداردّالهيهبارۀ اوامر 
  ّبه هيچوجه از ذات حق انفکاک ندارد و اوامر و احکامى را که مى فرمايد عين حقيقت

   ناشى از نقص ذاتى آن شخص،و مصون از خطا است و اگر کسى چون و چرا کندمحض و صدق 
   اين عصمت کبرى اختصاص به مظهر امرا دارد و بهيچوجه من الوجوه در.ض استمعتر

   داراى عصمت موهوبى، سايرين داراى عصمت هم اگر باشند.ساير نفوس پيدا نمى شود
   عصمت کبرى عبارت. يعنى عصمت آنها عصمت ذاتى نيست.هستند

   
  ١٢٧ص 

ّاز اين است که حق جل جالله ّ،مظهر يفعل مايشاء است در، يعنى مظهر امرا   
   مى، مى گويد هر دستورى را که اراده بفرمايد، هرچه مى خواهد.ملکوت انشاء

   انجام مى دهد و جميع اهل عالم محکوم هستند به اينکه،فرمايد و هرچه را بخواهد
  ّ هيچکس در مسألۀ عصمت کبرى با ذات حق شريک و.اوامر و احکام او را قبول کنند

   جمال قدم در الواح مختلفه از جمله در آيات و بياناتى که در لوح.سهيم نيست
   براى اينکه مطلب خوب واضح.اند  اين مطلب را تشريح فرموده،معروف اشراقات است

  .مى نمائيم نقل ) ١٣٢ -  ١٢٩ص (  در اين مقام بيان حضرت عبدالبهاء را از کتاب مفاوضات ،بشود
ّصمت ذاتيه و عصمت صفاتيه و همچنين سائر اسماءبدانکه عصمت بر دو قسم است ع   "  ّ  

ّ عصمت ذاتيه مختص به مظهر کلى است زيرا عصمت.و صفات مثل علم ذاتى و علم صفاتى ّ ّ  



   شعاع لزوم ذاتى شمس است و. انفکاک نجويدءىزوم ذاتى اوست و لزوم ذاتى از شل
ّانفکاک از شمس نکند علم لزوم ذاتى حق است از حق انفکاک ننما   يد قدرت لزوم ذاتىّ

ّحق است از حق انفکاک نکند اگر قابل انفکاک باشد حق نيست اگر شعاع از آفتاب ّ ّ  
ّ لهذا اگر تصور انفکاک در عصمت کبرى از مظاهر کليه.انفکاک کند آفتاب نيست ّ  

  نهشىء ّ اما عصمت صفاتى لزوم ذاتى .ّگردد آن مظهر کلى نيست و از کمال ذاتى ساقط
  بت عصمت است که از شمس حقيقت بر قلوب بتابد و آن نفوس را نصيب وبلکه پرتو موه
   اين نفوس هر چند عصمت ذاتى ندارند ولى در تحت حفظ و حمايت و عصمت.بهره بخشد

ّحقند يعنى حق آنان را حفظ از خطا فرمايد   ّ بسيارى از نفوس مقدسه مطلعًمثال .ّ
   از خطا محفوظ و مصون بودند زيراّهالهيّعصمت کبرى نبودند ولى در ظل حفظ و حمايت 

ّواسطۀ فيض بين حق و خلق بودند اگر حق آنان را از خطا حفظ نفرمايد خطاى آنان ّ  
ّسبب گردد که کل نفوس مؤمنه به خطا افتند و بکلى اساس دين الهى بهم خورد و اين   اليق و سزاوار  ّ

ّکليه و عصمت صفاتيه ظاهرّ ماحصل کالم اينکه عصمت ذاتيه محصور در م.ّحضرت احديت نه ّ  
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  ّملتجميع  بيت العدل عمومى اگر به شرائط الزمه يعنى انتخاب ًمثال .ّهوب هر نفس مقدسهوم

  ّتشکيل شود آن عدل در تحت عصمت و حمايت حق است آنچه منصوص کتاب نه و بيت العدل
   حال.ز خطاستّبه اتفاق آراء يا اکثريت در آن قرارى دهد آن قرار و حکم محفوظ ا

  اعضاى بيت عدل را فردًا فرد عصمت ذاتى نه ولکن هيأت بيت عدل در تحت حمايت و
   بارى مى فرمايد که مطلع امر مظهر يفعل.ّعصمت حق است اين را عصمت موهوب نامند

ّتص بذات مقدس است و مادون را نصيبى از اين کمال ذاتى نهخمايشاست و اين مقام م ّ  
ّيعنى مظاهر کليه  ّرا چون عصمت ذاتيه محقق لهذا آنچه از ايشان صادر عين حقيقتّ ّ  

  ّ آنچه گويند قول حق است و.ّاست و مطابق واقع آنان در ظل شريعت سابق نيستند
   بايد در اين مقام تسليم.ّآنچه مجرى دارند عمل صدق هيچ مؤمنى را حق اعتراض نه

  ّعقول از ادراک حکمت خفيه درمحض بود زيرا مظهر ظهور به حکمت بالغه قائم و شايد 
  ّبعضى امور عاجز لهذا مظهر ظهور کلى آنچه فرمايد و آنچه کند محض حکمت است و

   حکمى از احکام و يا عملى از اعمالّفيۀخمطابق واقع ولکن اگر بعضى نفوس به اسرار 
ّحق پى نبرند نبايد اعتراض کنند چه که مظهر کلى يفعل مايشاء است   ع چه بسيار واق.ّ

  که از شخص عاقل کامل دانائى امرى صادر و چون سائرين از ادراک حکمت آن عاجز
  اعتراض نمايند و استيحاش کنند که اين شخص حکيم چرا چنين گفت و يا چنين نمود اين
ّاعتراض از جهل آنان صادر و حکمت حکيم از خطا مقدس و مبرا و همچنين طبيب حاذق ّ  

  ّست و مريض را حق اعتراض نه آنچه طبيب گويد و آنچهدر معالجۀ مريض يفعل مايشاء ا
  .ّمجرى دارد همان صحيح است بايد کل او را مظهر يفعل مايشاء و يحکم مايريد شمرند



  ّ طبيب به معالجاتى منافى تصور سائرين پردازد حال از نفوس بى بهره از حکمتّالبته
  حاذق گويد مجرى  ليم نهند و آنچه طبيبّ ال وا بلکه بايد کل سر تس؟ّو طب اعتراض جائز است

   بايد حذاقت طبيب .مقام نه دارند پس طبيب حاذق يفعل مايشاء است و مربضان را نصيبى در اين
  همچنين سردار جنود چون در فنون ثابت شود چون حذاقت طبيب ثابت شد يفعل مايشاء است و
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  ست و ناخداى کشتى چون در فنونحرب فريد است آنچه گويد و فرمايد يفعل مايشاء ا
ّبحريه مسلم کل آنچه گويد و فرمايد يفعل مايشاء است و مربى حقيقى چون شخص ّّ ّ  

  مقصد از يفعل مايشاء اينست  بارى.کامل است آنچه گويد و فرمايد يفعل مايشاء است
  که شايد مظهر ظهورامرى فرمايد و حکمى اجرا دارد يا عملى فرمايد و نفوس مؤمنه از

  ادراک حکمت آن عاجز نبايد اعتراض بخاطر احدى خطور نمايد که چرا چنين فرمود و يا
ّچنين مجرى داشت اما نفوس ديگر که در ظل مظهر کلى هستند آنان در تحت حکم شريعة ّ  

  نان را تجاوز از شريعت جائز نه و بايد جميع اعمال وآا هستند بقدر سر موئى 
مسئول و مؤافعال را تطبيق به شريعت ا خذا کنند و اگر تجاوز نمايند عندا  

   آنان را از يفعل مايشاء بهره و نصيبى نه زيرا اين مقام تخصيص بهّالبته .گردند
  ّحواريون را نصيبى   حضرت مسيح روحى له الفداء مظهر يفعل مايشاء بود ولکنًمثال . داردّىمظهر کل

  "م الّسلا  و. تجاوز ننمايندو اارادۀ يح بودند بايد از امر وّاز اين مقام نبود چه که در ظل حضرت مس
    بيانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء را در مفاوضات مالحظه نموديد و به معنى عصمت

ّکبرى و اختصاص آن به ذات حق توجه فرموديد    استنباطّالبته از بيانات مبارکه ،ّ
   عصمت، و عصمت موهوبى يا صفتى عصمت کبرى يا ذاتى.کرديد که عصمت بر دو قسم است

  ّخصوص به ذات حق و مظهر امرا و عصمت موهوبى راجع به مؤمنين ومکبرى يا ذاتى 
  ليس لمطلع االمر " : مى فرمايند.ّساير مراتبى است که در ظل الهى محشور هستند

   براى مظهر امرا در عصمت کبرى هيچ شريک و سهيمى،"شريک فى العصمة الکبرى 
ّ يعنى هيچکس نمى تواند غير از ذات حق جل جالله مدعى شود که داراى عصمت.ستني ّ ّ  

   مطلع،"ّانه لمظهر يفعل مايشاء فى ملکوت االنشاء  " .کبرى يا عصمت ذاتى است
  ّقد خص ا " .امر و مظهر امرالهى مظهر يفعل مايشاء است در اين عالم امکان

  ى ذاتى را به ذاتاده است مقام عصمت کبر خداوند اختصاص دا،"هذاالمقام لنفسه 
  ّن معي،"ر الحد نصيب ّو ما قد " .ّمقدس خود
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   از،"أن العظيم المنيع ّالش من هذا " ،اى نشده است براى هيچکس ديگر نصيب و بهره
  ،"امرا قد کان مستورًا فى حجب الغيب  هذا " .نيعمو اين رتبۀ عظيم و بلند 



  ى يا کبرى که مخصوص مظاهر امر است تا کنون در پردۀ اسرار الهىمسألۀ عصمت ذات
   ".مستور بود و در کتب آسمانى قبل صريحًا در اين باره چيزى نازل نشده بود

  ّ اين نکتۀ مهمه را که عصمت کبرى مخصوص مظهر امرا،"هور ّالظ اظهرناه فى هذا
  ا حکم الکتاب ّا حجاب الذين ما عرفوخرقنبه و  " .است در اين ظهور مبارک آشکار کرديم

  هاى اعتراض اشخاصى که حکم الهى را در  پردهّمهم با اين اظهار و کشف اين راز ،"
  . پاره کرديم،بودند  و در زمرۀ غافلين و بى خبران،"و کانوا من الغافلين  " ،کتاب نفهميده بودند
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ّة ابنه و بنته بالعلم و الخط و دونهما عماّ کتب على کل اب تربي- ٤٨         ّ  
  ء ان يأخذوا منه مايکونآ ما امر به فلالمنى ترکّو الذوح ّللّ        حدد فى ا

ّا ان کان غنيًا و اال يمهتلتربي        الزمًا    ّجع الى بيت العدل انا جعلناهرّ
ّ ان الذى رب.ء و المساکينآ        مأوى الفقر ّ   ءآ ابنه او ابنًا من االبنىّ

ّ        کانه ربى احد ابن   .بقت العالمينّئى و عنايتى و رحمتى التى سآئى عليه بهآّ
  ّ کماليه شئونّپسر خود را به علم و خط و ساير     بر پدر و مادر واجب است دختر و

ّاحوال مورد دقت و توجه است آراسته کنند زيرا در اين ظهور مبارک مسألۀ تساوى حقوق رجال و نساء در جميع ّ.  
  ختر ود و تربيت لهى راجع به لزوم تعليم  در شرايع سابقه در ضمن تعاليم و احکام ا
  الم روايتّالس از حضرت رسول عليه ّالبته .پسر حکمى در کتاب الهى نازل نشده است

   يعنى جستجوى علم و."ّ کل مسلم ىطلب العلم فريضة عل " :اند که مى فرمايند کرده
  ّ اين حديث را عالمۀ بخارى در کتاب صحيح بخارى.دانش واجب است بر هر مرد مسلمان

  ّمحمدبن يعقوب کلينى هم در کتاب اصول کافى در باب وجوب تحصيل علم نقلنقل کرده و 
   در اين اواخر بعضى از علماء به ميل و هواى نفس خود و براى اينکه.فرموده است

  بر اين را" مسلمه " نشان بدهند که تساوى حقوق رجال و نساء در عالم اسالم هم هست کلمۀ 
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  طلب العلم فريضة على " :اند که پيغمبر فرموده است روايت کردهاند و چنين  افزودهحديث 

  با اينکه در کتاب صحيح بخارى و کتاب اصول کافى اختصار دارد" ّکل مسلم و مسلمة 
  .در اين حديث ذکر نشده است" مسلمه " و کلمۀ " مسلم " به ذکر 

   چه رسد به زنانّ حتى براى مردان ذکرى نشده تا،  در انجيل هم راجع به تحصيل علم
  زهو شريعت زردشت و ساير شرايعى که امر،همچنين در کتاب عهد عتيق و شريعت موسى. 

  اطفال خود را  در عالم موجود است چنين تعليمى وجود ندارد و اينکه بر پدر و مادر فرض عين است که



  براى زن ومرد بطور   مختلفهاز دختر و پسر وادار به تحصيل کنند و اين که تحصيل علوم و فنونّاعم 
  .ّفريضه مختص به امر بهائى است ّ فقط در نص کتاب مبارک اقدس قيد شده و اين،متساوى تجويز شده

   زنها با، طريق کمال و تحصيل فضائل و اخالقّ  پس در مسأله تحصيل علم و دانش و طى
  يةّکتب على کل اب ترب " : بارى مى فرمايند.مردها در امر بهائى مساوى هستند

ّابنه و بنته بالعلم و الخط و دونهما عما حدد فى ا ّ    واجب است بر هر،"وح ّللّ
  ، در الواح مبارکه مى فرمايندّالبته .پدر و مادرى تربيت پسر و دخترش بعلم

  .علومى را به آنها ياد بدهيد که هم به حال خودشان نافع باشد و هم به حال ديگران
ّو دونهما عما حدد فى ا " ،ياد بدهيد خط و نوشتن به آنها ،"ّوالخط "    "وح ّللّ
   صنايع و، مثل هنرها،و جز علم و خط ساير امورى که در لوح الهى ذکر شده است. 

   مقصود آن که بايد دختر و پسر.ّى که در رديف علم و خط قرار داردشئونساير 
   و هندسهّ از علوم نافعه مثل طب، سواد خواندن و نوشتن بدانند،بهائى عالم باشند

  .بر پدر و مادر فرض و واجب است  اين مسأله.مند باشند  بهره، که در الواح اشاره به آنها شده استشئونو ساير 
   اگر پدر و مادرى به اين امر الهى اعتناء نکردند و،"ى ترک ما امر به ّو الذ  " 

  ختر و يعنى در صدد تربيت و تعليم د،ترک کردند آنچه را که مأمور به آن هستند
   بايد اعضاى بيت العدل و امناى الهى رسيدگى کنند و،پسر خود برنيامدند
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   اگر وسيلۀ.ّببينند که علت غفلت پدر و مادر از تعليم و تربيت فرزندشان چيست
  پسر را بدهند ويا يد از صندوق امر مخارج آن دختر  بيت العدل با،ّمادى ندارند

   وادار کنند و اگر چنانچه پدر و مادرى داراى ثروتآنها را به تحصيل علوم نافعه
   بايد بيت العدل آن پدر و مادر را مجبور کنند تا، ولى غفلت مى کنند،هستند

  ء ان يأخذوا منهنافلالم " .مخارج و مصارف تحصيل دختر و پسر خود را بپردازند
  ل الزم استبر امنا و اعضاى بيت العد" ًا ّون الزمًا لتربيتهما ان کان غنيمايک

  بگيرند از پدر و مادر آنچه را که الزم است براى تربيت دختر و پسر و اين بشرطى
   اگر پدر و،"ّواال يرجع الى بيت العدل  " .است که پدر و مادر داراى ثروت باشند

   آنوقت اين،مادر فقير بودند و نتوانستند از عهدۀ مخارج تحصيل فرزندشان برآيند
   يعنى بايد بيت العدل مخارج آنها را بپردازند.ه بيت العدلمسأله بر مى گردد ب

   ما قرار داديم،"ّانا جعلناه مأوى الفقراء و المساکين  " .تا تحصيل کمال کنند
  .بيت العدل را مأوى و پناهگاه فقراء و بيچارگان

ّان الذى ربى ابنه او ابنًا من " :  بعد در تأکيد اين مسأله مى فرمايند ّ ّ  
  کرده است   هرکس تربيت کند پسر خودرا يا فرزند ديگرى را مثل اينست که تربيت،"االبناء 

  .و اهل عالم سبقت گرفته است  بر اوست بهاء و عنايت و رحمت من که بر همۀ ممکنات.يکى از پسران مرا



    مالحظه فرموديد که چقدر تأکيد در اين قسمت است که پدر و مادر از تعليم و
  ّ ضمنًا خطابۀ مفصلى از حضرت. مختلفه کوتاهى نکنندشئونود در تربيت فرزندان خ

   اگر چنانچه،عبدالبهاء در اين خصوص هست و لوحى هم هست که در آنجا مى فرمايند
   تعليم و تربيت او پدر و مادرى طفل خود را زنده به گور کنند بهتر از آن است که در

  از ّاعم خود  تعليم فرزندانادرى در اگر پدر و م فرمايند، کوتاهى نمايند و نيز مى
  مرتکب  يعنى گناهى را،دختر و پسر غفلت و کوتاهى بکنند اين ذنب اليغفر است

   
  ١٣٤ص 
  .اند که خدا آن را نمى آمرزد شده

------------------------------------------------------------------------------  
  ٩٢ - ٨٦ ، گنجينه-   : فوقساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث

  ٣٨٣ - ٣٧٧ ص ،١ ج ، اقداح الفالح-   ٣٣٠ – ٣٥٢ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٣٥ص 
ٍ قد حکم ا لکل زان- ٤٩           ّ و زانية دية مسلمة الى بيت العدل و هىّ

ٰهب و ان عادا مرة اخرىّالذ        تسعة مثاقيل من    ء هذا ما حکمآعودوا بضعف الجز ّ
   من ابتلى.ر لهما عذاب مهينّ قدٰ و فى االخرىٰ     به مالک االسماء فى االولى   

  .ّواب العزيز الحميدّالتّء انه لهو آّء و ال يسئل عما شآّيرجع الى ا انه يغفر لمن يش        بمعصية فله ان يتوب و 
   بدهد به بيتاى    خداوند حکم کرده است در اين ظهور که هر مرد و زن زناکارى جريمه

  العدل و آن ديه يا جريمه نه مثقال طالست و اگر آن زن و مرد مرتبۀ ديگرى مرتکب
  . شما که اعضاى بيت العدل هستيد جريمۀ آنها را دو برابر کنيد،اين عمل شوند

   دفعۀ سوم سى و، دفعه دوم هجده مثقال،ّيعنى در دفعه اول اگر نه مثقال دادند
  ّ اين يک جريمه و حدى است."م به مالک االسماء فى االولى هذا ماحک " .شش مثقال

  . دنيا قرار داده استّکه خداوند منان براى آنها در اين نشئۀ
  و فى " ،ّ مجازات اخروى هم براى آنها مقدر شده است،  بعالوۀ اين جريمۀ دنيوى

  زناکار و در آخرت و در نشئۀ ديگر هم براى مرد ،"ّاالخرة قدر لهما عذاب مهين 
ّزن زناکار معين شده است عذابى که شخص معذب را به ادنى درجۀ ذلت و پستى ّ ّ  

   حضرت عبدالبهاء در اين خصوص بيانى.سرنگون مى کند
   

  ١٣٦ص 
  .ّمى فرمايند که تذکر آن الزم است

ِ اول و ض يعنى نه مثقال طال در دفعۀ،ّ  اول اينکه اين حکم   ،عف آن در دفعات بعدّ



   زانى محصن يعنى مرد زناکارى که.حصن باشدُاى که غير م  به زانى و زانيهراجع است
   غير محصن.زن داشته باشد و زانيۀ محصنه يعنى زن زناکارى که شوهر داشته باشد

  ّاول بيت العدل  ر مرتبۀد ،يعنى پسر بى زن و دختر بى شوهر که اگر چنين عمل زشتى را انجام دادند
  . دو برابر جزاى قبلى را،تکرار شد  و در دفعات ثانيه و ثالثه اگر.طال مى گيرد هر کدام نه مثقال زا

   اين جريمۀ مالى که براى آنها تعيين شده،  نکتۀ ديگر اين است که مى فرمايند
  ،ّ نه از باب اين است که نه مثقال طال اهميتى دارد يا به جائى ضرر مى زند،است

  .ّ نهصد مثقال هم برايشان اهميت ندارد،ه هيچزيرا اشخاصى هستند که نه مثقال ک
   وقتى دختر و پسرى چنين عمل زشتى انجام،بلکه اين جريمه از نقطه نظر تشهير است

   بيت العدل از آنها اين جريمه را،دادند و بر مال شد و بر بيت العدل ثابت گرديد
   را انجام دادهمردم مى فهمند که چنين دختر و پسرى چنين عمل زشتى مى گيرد و همۀ

   مالحظه مى کنيد تشهير و رسوائى چقدر.اند و چنين مبلغى از آنها گرفته شده است
  از دختر و پسر دانست کهّاعم  وقتى که جوان بهائى ّالبته .بدبختى و بيچارگى دارد

   مسلمًا بدانيد به چنين عملى براى،چنين عمل زشتى چنين عاقبت رسوائى انگيزى دارد
  ، محصن و محصنه اما جزاى زانى و زانيۀ.کند ىمد هيچ وقت اقدام نحفظ آبروى خو

   چنين عمل زشتى را انجام دادند.يعنى اگر زن شوهر دارى و مردى که داراى زن است
  .حکم آن مخصوص به بيت العدل اعظم است و بايد مجازات آنها را تعيين کند

 " گر کسى مبتال به معصيتى شد ا،"من ابتلى بمعصية فله ان يتوب و يرجع الى ا.  
   الزم است بر او که توبه کند و برگردد بطرف،گناهى از او سر زد يا غفلتى کرد

   مقصود از توبه اين است که در محضر خدا عجز و نياز کند و اقرار به خطاى خود.خدا
   از تو، اسير نفس و هوى شدم، بى خبر بودم، خدايا من غافل بودم،کند و بگويد
   خدايا، و اين عمل ناشايسته از من سر زد،دمغفلت کر

   
  ١٣٧ص 

   بشرطى که اين توبه اش توبۀ قطعى باشد يعنى حقيقتًا.من پشيمانم مرا ببخش
  پشيمان شده باشد و بر عهده بگيرد که تا عمر دارد به چنين گناه و امثال آن رو

  ا بخواهد مى خدا هرکس ر،"ّانه يغفر لمن يشاء  " ، اگر چنين کارى کرد.نياورد
   کسى واقع نمى خدا از آنچه بخواهد مورد مؤاخذۀ،"ّوال يسئل عما شاء  " .آمرزد

   خدا هم توبه پذير،"ّواب العزيز الحميد ّالتّانه لهو  " .شود و مسئول کسى نيست
  .ّ هم داراى عزت و جالل است و هم رفتار و اعمالش پسنديده است،است

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٠٢ - ٢٩٨ ص ، گنجينه-     : فوقث در بارۀ مبحمطالعهساير منابع 

  ٤٦٦ - ٣٩٧ ، ص،١ ج ، اقداح الفالح-   ٥١٢ – ٥٠٨ و ٤٣٧ - ٤٣٠ ص ،٣ ج ، امر و خلق-



   
  ١٣٨ص 

  لسال خذوا اقداحّالس ات الجالل عن زالل هذاّ اياکم ان تمنعکم سبح- ٥٠        
  .ره العزيز البديعکّباح باسم فالق االصباح ثم اشربوا بذّالص        الفالح فى هذا 

  هاى ضخيم و محکمى که بين بندگان خدا    سبحات جالل يعنى ايرادها و اعتراضها و پرده
  مجيد هست يکى از  که در قرآن" ين ّبيّالنخاتم "  قضيۀ ًمثال .و عرفان مظهر امر هميشه آويخته است

  اسالم آخرين شريعت است   اينکه قرآن آخرين کتاب آسمانى است و شريعت.اين سبحات جالل است
  بر حسب ظاهر واقع شود و چون بر حسب   اينکه منتظرند عالمات ظهور موعود.ل استيکى از سبحات جال

   . اين خود يکى از سبحات جالل است،کنند ىظاهر واقع نمى شود مردم ظهور بعد را قبول نم
  .و عرفان مظهر امر هميشه آويخته است بين بشرکه هاى ضخيم و محکمى است  يعنى از پرده
   مبادا شما را منع کند سبحات جالل از آب صاف اين سرچشمۀ زاللى که،  مى فرمايند

  رستگارى را در بگيريد قدحهاى ،"خذوا اقداح الفالح  " .از قلم رحمن جارى است
   يعنى به اسم کسى که صبح ها را،اين صبح ظهور به اسم کسى که شکافندۀ صبح هاست

  خداوندى که عزيز   بنوشيد به ذکر، وقتى اين قدحها را گرفتيد،"ّثم اشربوا  " .آشکار مى کند
   در اين،ر امر استکه ساقى الهى که مظه اند به قدح بادۀ ناب  تعاليم الهى را تشبيه فرموده.است و منيع

   
  ١٣٩ص 

  . هستندّمترنماو  ح را مى آشامند و به ذکراقداصبح نورانى ظهور بدست بندگان خود مى دهد و آنها اين 
   

  ١٤٠ص 
ّ انا حللنا لکم اصغ- ٥١           ّغمات اياکم ان يخرجکمّالنء االصوات و آّ

  ّالعظم الذى بهء عن شأن االدب و الوقار افرحوا بفرح اسمى اآ        االصغ
ّ        تولهت االفئدة و انجذبت عقول المقربين   ّ انا جعلناه مرقاة لعروج.ّ

  .ّفس و الهوى انى اعوذ ان تکونوا من الجاهلينّالن التجعلوه جناح ٰ        االرواح الى االفق االعلى
  " مسلمين .   در شريعت بهائى شنيدن صداى خوب و آواز و الحان موسيقى جايز است

  اند يعنى ترجيع دادن صدا را که ايجاد طرب را حرام شمرده" رب ّالطوت مع ّالصترجيع 
   ولى.است ۀ مسلمين اين قضايا ذکر شدهّاند و در کتب فقهي مه شمردهّکند از مسائل محر

  .ى خوب و نغمات يعنى الحان موسيقى براى شما حالل استهاصداشنيدن در اين ظهور مى فرمايند 
   اين است. مخمود نباشند، با شوق باشند،خواهد بندگانش با ذوق باشندخداوند مى 

  .که براى آنها شنيدن صداهاى خوب و الحان موسيقى را حالل فرموده است
   مبادا شنيدن الحان موسيقى بيرون بياورد شما را از حدود ادب و،  بعد مى فرمايد

  ، و تنبورى مى شنوند بعضى از نفوس کم ظرفيتند به محض اينکه صداى تار.وقار



  کارهائى از ايشان سر مى زند که خارج از وقار و فضيلت عالم انسانى است و تا حدود
   من نمى خواهم شما اينطور باشيد، مى فرمايندک جمال مبار. مى کنندّتدنىحيوانيت 

  مبادا خارج کند شما را شنيدن صداهاى خوب و. 
   

  ١٤١ص 
  خوشحالى بکنيد و مسرور باشيد بفرح اسم اعظم .الحان موسيقى از شأن ادب و وقار

   آن کسى که به ظهور او شيفته و،الهى که بر اهل عالم خود را ظاهر کرده است
   ما قرار داديم.ّفريفته شده است دلها و منجذب شده است عقول مقربين درگاه خدا

  رواح از به منزله نردبانى که ا،"مرقاة لعروج االرواح " شنيدن اصوات و انغام را 
  ال تجعلوه جناح " . عروج مى کنند، به آسمان فضل الهى،ّآن به عالم روحانيت

   آن را تبديل به بال و پر، اين پلکانى که سبب عروج ارواح است،"فس و الهوى ّالن
  نفس و هوى نکنيد و در مراتب مادون انسانيت در اثر شنيدن انغام و اصوات زيبا

   من پناه بخدا مى برم از،"تکونوا من الجاهلين ّانى اعوذ ان  " . نکنيدّتدنى
  .اينکه شما از اشخاص جاهل و نادان باشيد

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  ١٩٧ - ١٩٣ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٩١ -  ١٨٨ ص ، حيوة بهائى-     ٣٦٥ – ٣٦٣ و ١٣٧ - ١٢٩ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٤٢ص 
ّيات کلها الى مقر العدل و نوصى رجاله بالعدلّالد قد ارجعنا ثلث - ٥٢         ّ  

   يا.        الخالص ليصرفوا ما اجتمع عندهم فيما امروا به من لدن عليم حکيم
  ئابّالذکته و احفظوهم عن         رجال العدل کونوا رعاة اغنام ا فى ممل
  .اصح االمينّالنئکم کذلک ينصحکم آّ        الذين ظهروا باالثواب کما تحفظون ابن

  ّ ديه عبارت از جريمۀ شرعى است که بر اعمال مختلفۀ منهيه.   ديات جمع ديه است
   از، مى فرمايند. مثل نه مثقال طالئى که بر زانى تعلق مى گيرد.ق مى گيردّتعل
  ّ ثلث آن راجع است به بيت العدل و وصيت،م ديه هائى  که از نفوس گرفته مى شودتما

  .مى کنيم رجال بيت العدل را به عدل خالص
   در امورى که از طرف،  بيت العدل مأمورند آنچه را که پيش آنها جمع مى شود

   اين اعضاى، صرف کنند بعد مى فرمايند،خداوند دانا و حکيم مأمور به آن هستند
   مى،بيت العدل به منزلۀ شبان هائى که گوسفندان خدا را در مملکتش رعايت مى کنند

   بعضى. بيت العدل به شبانلاند و رجا يه به اغنام ا شده مؤمنين تشب.باشند
   ظاهرشان گوسفند است ولى در باطن،اشخاص هستند که بصورت اهل ايمان در مى آيند



  ولى در حقيقت  ر و فريب دادن افراد به شکل مؤمنين ظاهر مى شوندّگرگ درنده هستند و براى استثما
  افراد جامعه بشر را از اين نفوس  شما اغنام الهى  و، به اعضاى بيت العدل مى فرمايند.رياکارند

   
  ١٤٣ص 

   همانطورى که بچه هاى خود را،  ظالم و ستمکار که به لباس ميش هستند حفظ کنيد
  العدل بايد خود را به منزلۀ پدر و جميع افراد بشر را  بيت يعنى اعضاى.حفظ مى کنيد

   اينطور،"اصح االمين ّالنکذلک ينصحکم  " .به منزلۀ فرزندان خود حساب کنند
  .نصيحت مى کند شما را نصيحت کنندۀ درستکار

------------------------------------------------------------------------------  
    – ٢١٣ ص ، گنجينه-   :نابع مطالعه در بارۀ مبحث فوقساير م

  ٢٧٤ - ٢٦٢ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ١٤٤ص 
  مس مشرقة من افقّالش اذا اختلفتم فى امر فارجعوه الى ا مادامت - ٥٣        

  ّن عنده انه ليکفى العالمينمّنزل  ء و اذا غربت ارجعوا الى ماآمّالس        هذه 
   قل يا قوم اليأخذکم االضطراب اذا غاب ملکوت ظهورى و سکنت امواج بحر.       

ّة اخرى ما اطلع بها اال امّ        بيانى ان فى ظهورى لحکمة و فى غيبتى حک ّ  
   و نراکم من افقى االبهى و ننصر من قام على نصرة امرى.        الفرد الخبير

  .ّالمالئکة المقربينٔ        بجنود من المال اعلى و قبيل من 
   به،اى اختالف نظر پيدا کرديد بايد رجوع کنيد به مظهر امر    اگر در بارۀ مسأله

   مادامى که شمس وجود او مشرق است از، مادامى که صعود واقع نشده است،جمال مبارک
  الفت براى رفع اخ، يعنى وقتى صعود واقع شد، و وقتى که غروب کرد،افق اين دنيا
   يعنى به آيات و الواحى که از قلم جمال مبارک،"ّبما نزل من عنده " نيد مراجعه ک

   آثار الهى که در اين ظهور نازل شده،"ّانه ليکفى العالمين  " .نازل شده است
  قل يا قوم ال يأخذکم االضطراب اذا غاب ملکوت ظهورى " .براى اهل عالم کافى است

  ، اى مردم،"مة و فى غيبتى حکمة اخرى ّو سکنت امواج بحر بيانى ان فى ظهورى لحک
   مضطرب،وقتى که غايب شد ملکوت ظهور من و آرامش پيدا کرد موجهاى درياى بيان من

  از  در غايب شدن و صعود من،رموزى بودو  اسرار ، در ظاهر شدن من حکمت ها بود.نشويد
   

  ١٤٥ص 
  .اين جهان به جهان ديگر نيز حکمت ديگرى است

  ،"فى غيبتى حکمة اخرى "  که مقصود از ، در يک مقام مى فرمايند  حضرت عبدالبهاء



  ، شايد مى گفتند،يکى اين است که مردم وقتى قبل از صعود هيکل مبارک را مى ديدند
   ولى.ّاينهم مانند ما بشرى است و از کجا داراى چنين مقامى باشد که ادعا مى کند

  م به ممالک اخرى صعود فرمود و جسموقتى که جنبۀ جسمانى حياتش سپرى شد و جمال قد
   آنوقت خلق که آثار قدرت جمال قدم،و جسمانيات از حيث ظاهر از ابصار مستور ماند

  .ّرا مالحظه مى نمايند زودتر توجه و اقبال مى کنند
  ع نيست به آن مگر خداوند فرد خبيرّ در غيبت من حکمتى است که مطل،  مى فرمايند

  " ما شما را از آسمان بلند روشن خود مى بينيم و ،"ٰبهى االىو نراکم من افق. " 
   و يارى مى کنيم کسانى را که قيام مى کنند بر نصرت،"ننصر من قام على نصرة امرى 

  بشارت است براى   اين وعده و.ّهائى از مالئکۀ مقربين  اعلى و دستهٔمالامر من به لشکرهائى از 
  . خواهند بودّمؤيدمنصور و   از هر طرف،بارک قيام کنندبندگان جمال قدم که اگر به خدمت امر م

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٦٠ ص ،٤ ج ، امر و خلق-   ٤٤٦ – ٤٤٤ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ١٤٦ص 
ّ يا مال االرض تا الحق قد انفجرت من االحجار االنهار العذبة- ٥٤         ٔ  

  .ّئغة بما اخذتها حالوة بيان ربکم المختار و انتم من الغافلينآّالس        
  ّ        دعوا ما عندکم ثم طيروا بقوادم االنقطاع فوق االبداع کذلک يأمرکم مالک

ّ        االختراع الذى بحرکة قلمه قل   .ب العالمينّ
   به خداوندى که به راستى ظاهر شده همانا جارى شده،   اى بندگان خدا در روى زمين

   زيرا اثر کرده است در آنها حالوت و شيرينى،است از سنگها نهرهاى شيرين گوارا
  ّالبته .ّ اما شما از عرفان الهى غافل هستيد،بيان پروردگار شما که مختار است

  "دعوا ما عندکم  " .ّکيد براى جلب توجه نفوس به عرفان الهىاين تشبيه است و تأ
   يعنى از اوهام و خرافات و تقاليد دست، آنچه را که داريد رها کنيد،، اى مردم

   يعنى از حدود جسم و،برداريد و پرواز کنيد با پر و بال انقطاع باالى عالم امکان
ّجسمانيات و امور دنيوى بکلى منسلخ و منقطع شويد     اينطور.ّو به حق ناظر باشيدّ

   خداوندى که به، يعنى خداوندى که صاحب عالم است،امر مى کند شما را مالک اختراع
  . يعنى خلقت جديد به اهل عالم بخشيد،حرکت قلمش تغيير داد اهل عالم را

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٠٢ - ٣٩٦ ص ،٣ ج ، امر و خلق-   :نابع مطالعه در بارۀ مبحث فوقساير م

   
  ١٤٧ص 

ّ هل تعرفون من اى افق يناديکم ربکم االبهى و هل علمتم من اى قلم- ٥٥         ّّ  



  نيا مقبلينّالدء ال و عمرى لو عرفتم لترکتم آّ        يأمرکم ربکم مالک االسم
  ّز منهت شأن يهٰکم اهتزاز الکلمة علىذ اخلقلوب الى شطر المحبوب و        با

ّاالکبر و کيف هذا العالم الصغيرالعالم             کذلک هطلت من سمآء.ٰ
  .اکرينّالش من عندى لتکونوا من ًتى فضالعنايتى امطار مکرم        

   شمار را صدا مى کند و آيا مى دانيد،   آيا مى دانيد از چه آسمانى پروردگار شما
   نه قسم به جان؟قلم امر مى کند شما را پروردگار شما که صاحب اسماء استاز کدام 
  ها مى کرديد و با دلهاى خود بطرف خداوند محبوبر اگر مى دانستيد دنيا را ،خودم

  ّتوجه مى کرديد و سراپاى شما را سرور و نشاط کلمۀ الهى بطورى فرا مى گرفت که از
  د به افراد انسانسو حرکت در مى آمد تا چه رسرور و نشاط شما دنياى بزرگ به جنبش 

   افراد،ّ کل عالم آفرينش است و مقصود از عالم صغير،مقصود از عالم کبير. 
   اينطور ريزش کرد و باريد از آسمان عنايت من بارانهاى مکرمت و فضل من و.انسانند

  .اين بصرف فضل و عنايت از طرف من بود تا شما خدا را شکر کنيد
   

  ١٤٨ص 
  تالف مقاديرهما و حکمخرب تختلف احکامهما باّالضجاع و ّالشّ و اما - ٥٦        
ّيان لکل مقدار دية معينة انه لهو الحاکم العزيز المنيعّالد         ّ ّّ.  

ّلها بالحق وعدًا من عندنا انه لهو الموفى العليمّء نفصآنش         لو ّ.  
  ."تختلف احکامهما  " ،ا کتک بزند کسى ر،   اگر کسى سر کسى را بشکند يا کسى

  ّ خداوند ديان و.ّاحکام سر شکستن و کتک زدن مختلف است به علت اختالف مقدارش
   خدا حاکم و عزيز است و منيع،ّ معينى تعيين کرده استدهنده براى هر مقدار ديۀ جزا

   مقاديربه شما که اين  ّاگر بخواهيم تفصيل مى دهيم آنها را به حق و وعده مى دهيم. 
  . خداوند وفا کننده و دانشمند است.شجاج و ضرب را براى شما ذکر خواهيم کرد

------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٢٣ - ٣١٩ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٥١٦ - ٥١٤ ص ،٣ ج ،امر و خلق-
   

  ١٤٩ص 
ّيافة فى کل شهر مرة واحدة ولو بالمّالض قد رقم عليکم - ٥٧           ّء انآّ

  .موات و االرضينّالسّ        ا اراد ان يؤلف بين القلوب ولو باسباب 
  . يعنى ضيافات نوزده روزه، واجب شده است برشما ضيافت در هر ماه بيانى يک مرتبه

   در هر.ال و جواب هم هستسؤ است که در  وجوب تنزيهى، اين وجوب شرعى نيستّالبته
   ولو، ضيافتى بگيريد و از هم پذيرائى کنيد،ماه بيانى يک مرتبه دور هم جمع شويد



   .معنوى است ّ مقصود صرف اطعمۀ روحانى و تلذذ،ّ يعنى مقصود تلذذ جسمانى نيست،به آب باشد
  .اسبابهاى زمين و آسمان باشد ولو به ،ّخداوند دوست دارد که الفت دهد و ايجاد محبت کند بين قلوب

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    ١٥٨ – ١٥٦ ص ،گنجينه -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٧١ - ١٧٠ ص ، پيام آسمانى-     ١٤٠ – ١٣٨ ص ،٣ ج ،امرو خلق-
   

   ١٥٠ص 
ّ اياکم ان تفرقکم - ٥٨           فس و الهوى کونوا کاالصابع فى اليد وّالنات شئونّ

  .        االرکان للبدن کذلک يعظکم قلم الوحى ان انتم من الموقنين
   مانند انگشتان در دست باشيد و.ّ   مبادا شما را متفرق کند خواهشهاى نفس و هوى

   اگر شما از اشخاص با،ينطور پند ميدهد شما را قلم وحى ا.مانند دست و پا در بدن
   يعنى همانطور که انگشتان در دست وقتى که دست مى خواهد کارى را.يقين باشيد

   و دست و پا وقتى بدن به مقصدى روان استانجام بدهد همه با هم کمک مى کنند
  لم شما هم بمنزلۀ انگشتان و دست و پاى عا،کنند  همه به هم کمک مى

  . لذا همه با هم کمک کنيد،بشر هستيد
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٤٤٦ -   و ٣٢٣ - ٣١٩ ص ، گنجينه-   : در بارۀ مبحث فوقهساير منابع مطالع
  ٤٢ - ٣٦ ص ، حيوة بهائى-  ٨٧ – ٧٩ ص ، اخالق بهائى-   ٢٥٤ – ٢٣٤ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٥١ص 
  د اذ کانعّ فانظروا فى رحمة ا و الطافه انه يأمرکم بما ينفعکم ب- ٥٩        

ّ لن تضرنا سي.ّ        غنيًا عن العالمين   ّئاتکم کما التنفعنا حسناتکم انماّ
  .ّ        ندعوکم لوجه ا يشهد بذلک کل عالم بصير

   خداوند امر مى کند شما را به آنچه که نافع.رحمت و الطاف خدا   نگاه کنيد به 
   در عين حال که ذات الهى از همۀ شما و از همۀ جهانيان بى نياز،است به حال شما

   ما شما .خوب شما  همانطور که منفعتى بحال ما ندارد کارهاى، ضررى بحال ما ندارد گناهان شما.است
  .ِاين هر شخص دانشمند با بصيرت و بينائى  دعوت مى کنيم و شهادت مى دهد بهرا براى خاطر خدا به راه راست

   
  ١٥٢ص 

  ّيد اذکروا ا اذًا يحل ما امسکنّالص اذا ارسلتم الجوارح الى - ٦٠        
  ّ اياکم ان تسرفوا فى ذلک.ّ        لکم ولو تجدونه ميتًا انه لهوالعليم الخبير

  .هور ان انتم من العارفينّالظّدل و االنصاف فى کل االمور کذلک يأمرکم مطلع         کونوا على صراط الع



   که براى صيد به را مى فرمايند هر وقت فرستاديد حيواناتى، اين آيه در بارۀ صيد است
   وقتى.نام خدا را ببريد ،)ل تازى و يوز و باز و ازاين قبيلمث(کار مى روند 

  ين حيوانات براى شما بگيرند و بياورند حالل مى آنچه را که ا،نام خدا را برديد
  ، خداوند عليم و خبير است. مرده باشد،شود ولو اينکه آن صيدى که مى آورند

  ه نيست زيرا داراىبناص" اذا " در اينجا " اذا "  در نظر داشته باشيد که ّالبته
  در هر چيزى . مبادا اسراف کنيد در امر شکار.شرط و جزا نيست و فقط ظرف زمان است

   اينطور.رعايت عدل و انصاف را بکنيد و در جميع امور ناظر به عدل و انصاف باشيد
  .امر مى کند شما را مطلع ظهور اگر شما از اشخاص عارف باشيد

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٩٩ - ١٨٩ ص ، گنجينه-   :وقساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث ف

  ١٧٧ - ١٧١ و ٣٦ - ٣٤ ص ،٣ ج ،امر و خلق-
   

  ١٥٣ص 
ٰا قد امرکم بالمودة فى ذوى القربى ّ ان– ٦١         ّ و ما قدر لهم حقًا فىّ ّ  

  . عن العالمينّغنىّاس انه لهو الّالن        اموال 
  القربى و منتسبين به جمال   خداوند امر مى کند شما را در اين ظهور مبارک که ذوى 

ّنها معين نشده است حق در اموال مردمآ ولى براى .مبارک را دوست بداريد    زيرا،ّ
   اين آيه در مقابل حکمى است که در اسالم.خداوند بى نياز از همۀ اهل جهان است

   و سادات، خمس مى گويند قسمتى از آن به سادات مى رسد در مسألۀ.جارى است
   ما اوالد پيغمبريم و از سهم خمس بايد، زيرا مى گويند،اند ى اخذ خمسّامروزه مدع

   شما ذوى، اين حکم در اينجا نيست، ولکن جمال مبارک مى فرمايند،به ما هم بدهيد
  القربى و منتسبين به مظهر امر الهى را دوست بداريد ولى خداوند چيزى براى آنها از

  .از همۀ اهل عالم بى نياز استّقبيل خمس معين نکرده است زيرا خداوند 
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٤٢ - ٢٤١ ص ،گنجينه -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٢٣٥ ص ،٤   جو  ٦٧ -  ٦٥ ص ،٣ امر و خلق ج -
   

  ١٥٤ص 
  فاحرقوه و من قتل نفسًا عامدًا فاقتلوه خذوادًا ّ من احرق بيتًا متعم- ٦٢        

   و ان.ّ        سنن ا بايادى القدرة و االقتدار ثم اترکوا سنن الجاهلين
ّديًا البأس عليکم فى الکتاب انه لهو الحاکم علىب        تحکموا لهما حبسًا ا   .مايريد ّ

   عامل جرم را، روى عمداى را از وزاند خانهسآيه اين است که کسى که ب   مضمون اين 



  و دستورات  بگيريد احکام الهى . او را بکشيد،وزانيد و کسى که بکشد کسى را از روى عمدسب
   اگر چنانچه در.با دستهاى قدرت و اقتدار و رها کنيد راه و رسم مردم نادان را راالهى 

  ،ميکشدبارۀ کسى که به عمد خانۀ کسى را آتش مى زند يا کسى که کسى را به عمد 
   بکشيد يا هر بسوزانيد يا يا.ناهى نداردگ آنهم ،به جاى سوزاندن و کشتن حبس ابد قائل بشويد

  ّبته تبيينل ا. خداوند حکم مى کند برآنچه که مى خواهد.دو را براى ابد حبس کنيد
  اين مسأله و شرح و بسط مبهمات مربوط به اين حکم راجع به بيت العدل اعظم الهى

  . ابالغ خواهند کرد،نده در اين خصوص هرچه را که تصويب فرمودنداست که در آي
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٩٧ - ٢٩٦ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ١٥٥ص 
  ّن تجاوزوا عن االثنتين و الذىّکاح اياکم اّالن قد کتب ا عليکم - ٦٣        

  ّحت نفسه و نفسها و من اتخذ بکرًا لخدمتهاء استرآ        اقتنع بواحدة من االم
  مجوا يا قوّ تزو.ّ        البأس عليه کذلک کان االمر من قلم الوحى بالحق مرقومًا

  .ًام معينذوه النفسکّ من امرى عليکم اتخاذٰ        ليظهر منکم من يذکرنى بين عبادى ه
   يعنى واجب است بر شما که زن بگيريد و،   خداوند واجب کرده است بر شما نکاح را

ّخودتان را از قيد نفس و هوى و از شر نفس اماره مصون و محفوظ بداريد    اين وجوب.ّ
   تنزيهى، وجوب که اين وجوب،ال و جواب جمال مبارک مى فرمايندسؤمفروض نيست زيرا در 

  . يعنى بهتر است که اهل بهاء اينکار را بکنند،است نه تشريعى
  لبهاءا حضرت عبد. مبادا بيشتر از دو زن بگيريد،"ين تتجاوزوا عن االثنان ّاياکم   " 

  اند به يک فرد بهائى که دو زن بگيرد ولکن  جمال مبارک اجازه فرموده،مى فرمايند
  ين دو زن بعدالت رفتار با اشئون به شرط عدالت است به اين معنى که در جميع طمشرو

  کند و مقصد از عدالت نه تنها مراعات امور ظاهره از قبيل لباس و نفقه و منزل و
   بلکه بعالوۀ اينها بايد، استشئونمسکن و ساير 

   
  ١٥٦ص 

  در بين اين دو زن من جميع الجهات عدالت را مراعات کند و هيچکدام را بر ديگرى
  ّ محال است زيرا هيچکس نمى تواند مدعى بشود که عملى کردن اين مسأله.ترجيح ندهد

  ّ بسر حد. اين محال است.دارم مىمن دو زن را بدون کم و زياد در يک رتبه دوست 
   چون شرط جواز گرفتن دو زن عدالت من جميع الجهات، بعد مى فرمايند.امتناع است

ّاست و رعايت عدالت مخصوصًا در مسألۀ محبت بسرحد امتناع است    با امتناع پس،ّ
   از بين مى رود و لهذا شخص بهائى بيش از يک،جواز دو زن گرفتن باشدکه شرط مشروط هم 



  عل حرام کرده است و مشمول مجازاتفزن نمى تواند بگيرد و اگر بيش از يک زن گرفت 
   اگر فردى به يک زن در عمرش اکتفا،"ى اقتنع بواحدة من االماء ّو الذ " .است
  .حت است و هم آن زن راحت است هم خودش را،بکند

   محتاج به کسى،  گاهى مشکالتى پيش مى آيد و زن و مردى که با هم زندگى مى کنند
   براى رعايت اين مسأله جمال مبارک.مى شوند که امور زندگانى آنها را تمشيت بدهد

   با، زن و مردى هستند،"ّو من اتخذ بکرًا لخدمته ال بأس عليه  " :مى فرمايند
  اند ولى زن فى المثل مريض است يا نمى تواند به کارهاى خانه از هر زدواج کردههم ا

   حقوقى، دخترى را استخدام کند، در اين صورت جمال مبارک مى فرمايند.جهت برسد
   منتهى هر وقت که شوهرى براى آن.به او بدهد و به زندگانيشان او را داخل کند

  تگارش ازدواج کند و اين بيانسبرود و با خوا آن دختر را رها کند که ،دختر پيدا شد
  .مبارک در رسالۀ سؤال و جواب است

   اين از اين.ّ اهميتى ندارد،اى براى خدمت خود   اگر کسى استخدام کند دوشيزه
  ّنقطه نظر است که تسهيلى در امور بندگان حاصل بشود زيرا تعدد زوجات حرام است از

  اى از حيث  بنا براين براى آنکه خانواده.است هم حرام ّموقت و ازدواج ،يک طرف
  اى را بياورند بعنوان  اجازه دارند دوشيزه،ت امور داخلى در مضيقه نباشدتمشي

  کذلک کان االمر من " . برود،کارگر يا دستيار و هروقتى هم برايش شوهر پيدا شد
  قلم وحىّ اينطور امر الهى از روى حق و راستى از ،"ّقلم الوحى بالحق مرقومًا 

  ظهر منکم منيا قوم ليجوا ّوتز " .نوشته شده است
   

  ١٥٧ص 
  ذکر الهى بپردازد   تا اينکه از شما نسلى ظاهر شود که به، زن بگيريد اى مردم،"يذکرنى بين عبادى 

   اين از اوامر الهى است ،"عليکم  ىذا من امرٰه " ،و نام با عظمت مرا در بين بندگان من بگويد
  .را براى خود معين و يار و ياور بگيريد  اين امر،"خذوه النفسکم معينًاّات " .بر شما

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٩٣-  ٩٢ ص ، پيام آسمانى-  ٢٠١ و ١٨٧ - ١٥٩ ، گنجينه ص-   : در بارۀ مبحث فوقهساير منابع مطالع

  ٢٥٥ ٢٤٣ ص ، منتخبات توقيعات-     ١٨٣ – ١٥٧ ص ،٤ امر و خلق ج -
  خاورى به   جناب اشراق،ديان مختلفۀ عالما در شرح قضاياى مربوط به سابقۀ ازدواج در -

  بديع  اند که به قلم آقاى حسام نقبائى در مجلۀ آهنگ اى استشهاد نموده مقاله
  .طبع رسيده است به ) ٢٢ - ١٨ ص ، ه ش١٣٤٨ ارديبهشت  فروردين و،٢ و ١ شمارۀ ،٢٤سال ( 
   

  ١٥٨ص 
ّ االنشاء ال تتبعوا انفسکم انها المارة بالبٔمال يا - ٦٤         ّ   ى و الفحشاءغّ



ّ        اتبعوا مالک االشياء الذى يأمرکم بالبر و    ّقوى انه کان عنّالتّّ
   بعد اصالحها و من افسدّ اياکم ان تفسدوا فى االرض.ًّايغن        العالمين 

ّنه ليس منا و نحن برءآء         ا   .مشهودًا ّء الوحى بالحقآه کذلک کان االمر من سمنمّ
ّ متابعت نکنيد نفسهاى امارۀ خود را زيرا اين نفسهاى اماره،   اى مردم دنيا ّ  

   بيائيد و متابعت کنيد. به کارهاى زشت،امر مى کند شما را به ظلم و فحشاء
   آن خداوندى که شما را امر مى کند بخوبى و،دى را که مالک جميع چيزهاستخداون
  . خداوندى که از جميع اهل عالم بى نياز است،تقوى

   بعد از اينکه خداوند بوسيلۀ قوانين نازله در،مينزمبادا فساد کنيد اى مردم در 
   ديگر شما به،اش فسادهاى زمين را از بين برده و زمين را اصالح کرده ّشريعت مقدسه

   کسى که،"و من افسد  " .واسطۀ متابعت نفس و هوى دومرتبه زمين را فاسد نکنيد
ّانه ليس منا و نحن برءآء منه " سبب فساد بشود در زمين     او از ما نيست و ما،"ّ

  ّ اينطور امر الهى از آسمان وحى الهى به حق و راستى.هم از او بيزاريم
   

  ١٥٩ص 
  .آشکار شده است

------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٨٣ -  ٢٨٢ ص ،٣ ج ، امر و خلق-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ١٦٠ص 

ّ انه قد حدد فى البيان برضاء - ٦٥         ّرفين انا لما اردنا المحبةّالطّ ّ ّ  
ّباد لذا علقناه باذن االبوين بعد هما لئال تقعّ        والوداد و اتحاد الع ّ  

  .ّ و کذلک کان االمر مقضيًاٰغينة و البغضاء و لنا فيه مأرب اخرىّالض        بينهم 
   يا زن و، يعنى دختر و پسرى.   نکاح در کتاب بيان محدود شده است به رضاء طرفين

  بهائى مى فرمايند   اما در امر.افى است اگر راضى بشوند ک،مردى که مى خواهند با هم ازدواج کنند
  .و داماد هم رضايت بدهند  بايد پدر و مادر عروس،بعالوۀ رضايت دختر و پسر يا زن و مرد

ّانا لما اردنا المحبة والوداد   "  ّ    چونکه مقصود ما اين است که محبت و،"ّ
   داديم نکاح لهذا مشروط قرار،دوستى از هر حيث در بين طوايف مختلفه ايجاد بشود

   به اذن پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد بعد،"باذن االبوين بعد هما " را 
  ، اضطراب و آشوب، تا اينکه واقع نشود بين آنها غم و غصه،از اذن عروس و داماد
  ۀمسأل يعنى در ، ما در اين حکم،"و لنا فيه مأرب اخرى  " ،عداوت و بدخواهى

  لبهاءا حضرت عبد. مقاصد ديگرى هم داشتيم، و مادر طرفينشرط قرار دادن رضايت پدر
  ً که از جملۀ اين مقاصد اين است که معموال در ازدواجهائى،در مقامى مى فرمايند



  ّ ميانۀ عروس با مادر شوهر بهم مى خورد و اغلب علت اين است که،که واقع مى شود
  ،مادر شوهر رضايت به اين عروسى نداشته

   
  ١٦١ص 

  ّ اما وقتى. روى کراهت و براى رعايت خاطر فرزندش اينکار را کرده استز اًمثاليا 
  که به حکم جمال قدم مادر عروس و پدر عروس از طرفى و مادر داماد و پدر داماد از

   متفقًا از روى صرافت طبع و کمال آزادى،طرفى و خود عروس و داماد از طرفى متحدًا
   ديگر بعد از آن بين مادر شوهر و عروس،ردندرضايت خود را براى ازدواج اظهار ک

  طور امر الهى در اينناي" ّ مقضيًا  االمرکذلک کان " .دشمنى و نفاقى پيدا نخواهد شد
  .ّشريعت مقدسۀ بهائى جارى شده است

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٦٧ ١٦٣ ص ، گنجينه-     :بارۀ مبحث فوقساير منابع مطالعه در 

  ١٦٩ - ١٦٧ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
  

  ٦ص 
ّ ال يحقق الصهار اال-  ٦٦          ّ ً باالمهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقاال منّ ّ  
  ّيادة حرم عليه انّالز و من اراد ةّ من الفضٰهب االبريز و للقرىّالذ        

ّعين مثقاال کذلک کان االمر بالعز مسطورًا        يتجاوز عن خمسة و تس   ىّو الذ .ً
  ء باسبابآشّ خير له فى الکتاب انه يغنى من يٰجة االولىرّدال        اقتنع ب

  .قديرًا شىّموات و االرض و کان ا على کل ّالس        
  رّقد قد" ّريه همگر به پرداختن م" ّاال باالمهار " ّ   محقق نمى شود داماد شدن 

  ين شده است براى شهريه تعّ مهري،"هب االبريز ّالذًللمدن تسعة عشر مثقاال من 
   و براى ده نشينان نوزده،"ّللقرى من الفضة " ال طالى خالص و قنشينان نوزده مث

   حرام است بر،ّسته باشد از اين مقدار زيادتر مهريه بدهدا کسى که خو.مثقال نقره
  .نوشته شد ّمر به عزت به قلم الهىا اينطور .ج مثقال طالاو که تجاوز بکند از نود و پن

  مثقال نقره   اقتناع به درجۀ اولى که نوزده،"جة االولى خير له رّى اقتنع بالدّو الذ  " 
  خداوند بى نياز  . بهتر است براى شخصى که مى خواهد نکاح بکند در کتاب الهى،باشد

  .خداوند بر هر چيزى توانا ست مانها و زمينها و به اسباب آس،مى کند هر کسى را که بخواهد
   

  ٦ ص
  ّ و هم دهاتى و اين نص،ال نقره قناعت کندق هم شهرى مى تواند به نوزده مثّالبته  

  .شده است صريح حضرت ولى امرا است در توقيعى که از قلم مبارک در تبيين اين آيه صادر



 ----------------------------------------- -------------- --------------- ------------------------------------  
  ١٨٣ - ١٨١ ص ،٤ امر و خلق ج -     ١٧٣ – ١٦٧ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  
  ١٦٤ص 

  ّ قد کتب ا لکل عبد اراد الخروج من وطنه ان يجعل ميقاتًا- ٦٧        
ٰة مدة اراد ان اتىيَ ا        لصاحبته فى ّ بالوعد انه اتبع امر مواله ٰ و وفىّ   منو کان ّ

ّ و اال ان اعتذر بعذر حقيقى.ًا    المحسنين من قلم االمر مکتوب        فله انّ
  ان فلهاجوع اليها وان فات االمرّجهد للر        يخبر قرينته و يکون فى غاية ال

  وج وّالزاکمالها البأس عليها فى اختيار  تسعة اشهر معدودات و بعد ّتربص        
ّ        ان صبرت انه يحب  ّ اعملوا اوامرى و ال تتبعوا کل مشرک کانّات و الصابرينابرّالصّ ّ  

  ّها لها ان تأخذ المعروف انهّتربصالخبر حين اتى  و ان .وح اثيمًاّلل        فى ا
  ترتکبوا مايحدث به العنادّء اياکم ان آ        اراد االصالح بين العباد و االم

   و ان اتاها خبرالموت او.ّتيًا أر و کان الوعد مم        بينکم کذلک قضى اال
  ت اشهرضياع او بالعدلين لها ان تلبث فى البيت اذا مّالش        القتل و ثبت ب

  .ّقويًا         معدودات لها االختيار فيما تختار هذا ما حکم به من کان على االمر
   
  ١٦٥ ص  

   اين که، وطن خود خارج بشودزاى که مى خواهد ا   خداوند واجب کرده است بر هر بنده
ّمدت معينى براى زنش قرار بدهد و به او بگويد که    ، دوماهه، من يک ماههًمثالّ

  ّ يعنى قرار بدهد ميقاتى براى زن خود که به چه مدتى.تر برمى گردممبيشتر يا ک
   اگر سر موقعى که تعيين،"ان اتى و وفى بالوعد  " .شداراده دارد که در سفر با

ّانه اتبع امر مواله  " ، شوهر بر گشت و به عهدش وفا کرد،کرده است    چنين،"ّ
   و از اشخاص،"کان من المحسنين " کسى امر موالى خود را متابعت کرده است و 

  . نوشته شده استنيکوکار عندا محسوب است که نامش از قلم امر در جزو نيکوکاران
ّاال ان اعتذر بعذر حقيقى و"   ، حاال اگر عذرى داشت و گرفتارى برايش پيش آمد،"ّ

  ّپس اولين .بايد به زنش خبر بدهد و نهايت جهد و کوشش کند که سر موعد برگردد
   اگر سرّحکم اين است که ميقات معين قرار بدهد، و حکم ثانى اين است که 

  . به زنش خبر بدهد،ددن نتوانست برگرّميقات معي
   يعنى شوهر نه، اگر اين دو مطلبى که گفته شد رعايت نشد،"مرانو ان فات اال"

  ّوقتى که مى خواست به سفر برود ميقاتى براى زنش معين کرد و نه وقتى عذرى برايش
  . بر زن الزم است که نه ماه در خانه بنشيند و صبر کند،پيش آمد خبرى به زنش داد

  البأس عليها فى" د فبها و اگر نيامد بعد از گذشتن نه ماه بيانى اگر شوهر آم



  ،"و ان صبرت  " . زن مى تواند برود شوهر ديگرى اختيار کند،"وج ّالزاختيار 
   خداوند زنهاى صبور و مردهاى پر شکيبا را،اگر زن صبورى بود و شکيبائى پيشه گرفت

  يد هر شخص مشرکى را که در لوح عمل کنيد اوامر مرا و متابعت نکن.دوست مى دارد
  .الهى جزو گناهکاران محسوب شده است

   زنش هم نه ماه شروع کرد به،  حاال شوهرى رفت و رعايت اين دو مطلب را نکرد
ّ اگر در ضمن مدت تربص نه ماهه خبر،"صها ّربتو ان اتى الخبر حين  " ،اصطبار ّ  

   الزم است که مطابق معروف بر زن،"أخذ المعروف تلها ان " شوهر براى زن آمد 
   يعنى با، رفتار کند،يعنى خلق و خوى انسانى که از اخالق فاضله است

   
  ١٦٦ص 

  ّانه اراد االصالح بين " .شوهرش دو مرتبه آشتى کند و با او ادامۀ زندگى بدهد
  . خدا هميشه مقصودش اينست که زنها و مردها بينشان اصالح باشد،"العباد 

   مبادا کارى کنيد که بين شما دشمنى و،"بوا ما يحدث به العناد ّاياکم ان ترتک" 
  . اينطور امر الهى نوشته شده و وعدۀ الهى آشکار شده است.عناد ايجاد شود

   حال اگر زنى شوهرش برود و از او خبرى نيايد،"القتل  و ان اتاها خبرالموت او  " 
  ياع اوّالشو ثبت ب"  برسد و بعد از چندى خبر فوت يا کشته شدن شوهر به اين زن

  ،ردن يا کشته شدن شوهر به شيوعى که ديگر نمى شود تکذيبش کرد و م،"بالعدلين 
  ثابت بشود و يا دو شاهد عادل شهادت بدهند که ما ديديم که اين شخص مرده يا کشته

  . در خانه سکونت کند، زن بايد به خانه بنشيند،"لها ان تلبث فى البيت  " ،شده
  لها"  گذشت ،ًو وقتى آن چند ماهى که قبال ذکر شد" ضت اشهر معدودات اذا م" 

   يا شوهر مى کند يا همينطور. که دلش مى خواهد بکندرا ک هر،"االختيار فيما تختار 
   اين حکمى است،"ّهذا ما حکم به من کان على االمر قويًا  " .ّمجرد باقى مى ماند

  .ن به انجام آن مى دهد فرما،که خداوندى که بهر کارى قادر است
------------------------------------------------------------------------------  

  ١٨٣ - ١٧٨ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ١٦٧ص 
  ّ وان حدث بينهما کدورة او کره ليس له ان يطلقها وله ان يصبر سنة-  ٦٨         

ّملة لعل تسطع بينهما رائحة المحبة و ان کملت و ما فاحت فال بأس فى         کا ّ  
ّ        الطالق انه کان على کل  ّ   ّ قد نها کم ا عما عملتم بعد.حکيمًاشىء ّ

  اکرين فى لوح کان من قلم االمرّالشً        طلقات ثالث فضال من عنده لتکونوا من 
  ّجوع بعد انقضاء کل شهرّالرختيار فى ّى طلق له االّو الذ .        مسطورًا



  ّضاء مالم تستحصن و اذا استحصنت تحقق الفصل بوصل اخر وّالرّ        بالمودة و 
  .الجالل باالجالل مرقومًا ّ        قضى االمر اال بعد امر مبين کذلک کان االمر من مطلع الجمال فى لوح

  ليس له " ، هم قهر کردندزشد که ا   اگر بين زن و شوهرى کدورتى حاصل شد يا موجبى 
   بلکه بايد يک سال کامل صبر، مرد نمى تواند فورًا زن را طالق بدهد،"ّان يطلقها

  .ّ شايد رائحۀ محبت بين آنها بوزد، دور از هم بايد زندگانى کنندّالبته .کند
  ون پشيمان بشوند و کدورت و کرۀ حاصله برطرف شود و دو مرتبه بيايند زيا مرد و 

  ال کاملس اگر چنانچه اين يک ،"و ان کملت و ما فاحت  " .با هم زندگانى کنند
   هم کراهتزّگذشت و نسيم محبت و وداد و صلح و آشتى در بين اين زن و مردى که ا

   آن وقت،"ّلطالق افال بأس فى  " ،پيدا کرده اند نوزيد
   

  ١٦٨ص 
  "حکيمًا  شى ّ کلّ انه کان على ".ن را طالق بدهد نيستز گناهى در اينکه مرد ،بأسى

  ّقد نهاکم ا عما " .، خدا هر چيزى را که مى فرمايد از روى حکمت مى فرمايد
  ."اکرين ّالشًعملتم بعد طلقات ثالث فضال من عنده لتکونوا من 

  ،  در اسالم رسم است وقتى بنا هست زن و مردى از هم جدا بشوند و حکم انجام بگيرد
   چون طالق در عرف اسالم انواع.ود کدام قسم از اقسام طالق استبايد تعيين بش
   در. طالق مبارات و از اين قبيل، طالق خلعى، نظير طالق رجعى،مختلفه دارد

   طالق دو مرتبه، )٣٣١سورۀ بقره آيۀ " ( ّق مرتان الّالط " :قرآن مى فرمايند
   ولى يکوقت.زنش رجوع کندمى تواند اجرا بشود و مرد بعد از دو طالق مى تواند به 

   به اين معنى که مرد زنش را سه مرتبه طالق مى دهد و يا.هست سه طالقه پيش مى آيد
   در. تو سه طالقه هستى، مرد به زن مى گويد،اينکه بينشان کدورتى حاصل مى شود

   يعنى نمى،ّاين شرايط به عقيدۀ علماى سنى و شيعه اين زن به شوهرش حرام مى شود
  ّ مگر اينکه يک نفر را معين کنند به،مثل طالق رجعى باز گردد و رجوع کندتواند 

  يعنى شخصى اجنبى را وادار کنند که آن زن را به عقد دائمى خود در" ّمحلل " نام 
  ّ شوهر اولى مى تواند، بعد آن زن را طالق بدهد بعد از انجام مراسم طالق،بياورد

   اين بطور اجمال حکم قرآن است.ازدواج کندبه آن زن رجوع کند و با آن زن از نو 
ّفان طلقها فال تحل له " :که مى فرمايند   "ّ من بعد حتى تنکح زوجًا غيرهّ

  ،ّ يعنى اگر مردى براى مرتبۀ سوم زن خود را طالق داد،)٢٣٠ آيۀ ،سورۀ بقره(
  .را حالل سازد وع اين رج،ّ مگر آنکه کس ديگرى که محلل نام دارد،ديگر آن زن به شوهر حرام است

    در اين امر مبارک يک طالق و دو طالق و سه طالق نيست و اگر چنانچه زن و مردى
  . مى توانند باز دو مرتبه تجديد زندگانى کنند،کرارًا هم يکدگر را طالق دادند

   نهى کرده است خدا شما را از آن کارى که مى کرديد بعد از سه،بارى مى فرمايند



   تا شکر کنيد.فضلى است از طرف خدا که اين عمل را نهى کرد اين .طالقه کردن
   قلم امر نوشتهزدا را و اين امر مبارک در لوحى اخ
   

  ١٦٩ص 
  .شده است

  د اين مر، اگر مردى زنش را طالق داد،"جوعّق له االختيار فى الرّى طلّو الذ  "
  در دوران اصطبار که ّالبته هر ماه بيانى به آن زن رجوع کند بعد از انقضاىتواند  مى

   مادامى که آن زن،"مالم تستحصن "  ممکن است ّالبته اين رجوع .طول آن يکسال است
  ل بوصلصّتحقق الف " ، اگر آن زن شوهر کرد،"اذا استحصنت "  و .شوهر نکرده است

  ّ جدائى محقق مى شود بين آن زن،ّ به علت ازدواج ثانوى آن زن با مرد ديگر،"آخر 
  ّ شوهر اول. در اين مرحله کار از کار مى گذرد،"و قضى االمر  " .ّو شوهر اول
   ". ديگر نمى تواند به او رجوع کند،م اختيار کردهّت که زنش شوهر دوّبه اين عل

   يعنى يا شوهر ثانى بميرد. مگر اينکه امرى آشکار واقع شود،"ّاال بعد امر مبين 
  ّشوهر اول مى تواند   دومرتبه آن،قوع اين امر مبين بعد از و.و يا شوهر ثانى آن زن را طالق بدهد

  .با کمال عظمت نوشته شده است  اينطور امر از مطلع جمال در لوح جالل الهى.به زنش برگردد
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٨٧ - ٢٨٠ ص ،ينهگنج -    :ساير منابع مطالعه دربارۀ مبحث فوق
  ١٩٨ – ١٩٧ و ١٩٣ - ١٨٣ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
  ٩٥ ص ، پيام آسمانى-    ٢٧٠ – ٢٦٧ ص ، منتخبات توقيعات-
   

  ١٧٠ص 
  ّى سافر و سافرت معه ثم حدث بينهما االختالف فله ان يؤتيهاّو الذ - ٦٩        

ّ        نفقة سنة کاملة و يرجعها الى المقر الذى خرجت عنه ا   فى ين و ماتحتاج به مّويسلمها بيد اّ
ّالى محلها ان ربک يحکم کيف يشّبيل ليبلغها ّالس ّ   .ء بسلطان کان على العالمين محيطًاآّ

   و در بين،"ّثم حدث بينهما االختالف  " ،   اگر زن و شوهرى با هم مسافرت کردند
   بر،" کاملة فله ان يؤتيها نفقة سنة"  هم قهر کردند اراه بينشان بهم خورد و ب

  مرد واجب است که به زن در همان جريان سفر مخارج يک سال او را بدهد و او را
   يا خودش برگرداند آن زن را.برگرداند به شهرى که از آنجا او را بيرون آورده است

  و مخارج يک سال را به او بدهد و يا اينکه آن زن را بسپارد به دست شخص امينى و به
   بدهد تا اينکه آن شخص امين آن،ّ را که آن زن در طى راه الزم داردمخارجىهم آن شخص 

   خداوند حکم ميکند هر طور که مى خواهد به.ّزن را برساند به محل و وطن خودش
  .اى که به اهل عالم احاطه دارد سلطان و غلبه



------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٨٧ - ٢٨٦ ص ،هن گنجي-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٩٦ - ١٩٣ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ١٧١ص 
ّ و التى طلقت بما ثبت عليها منکر ال نفقة لها ايام - ٧٠         ّ   ها کذلکّتربصّ

  ّ ا احب الوصل و الوفاق وّ ان.ّ        کان نير االمر من افق العدل مشهودًا
  يحان لعمرى سيفنى منّالروح و ّالراشروا يا قوم بعّل و الطالق ص       ابغض الف 

  .ّيب و کان ا على ما اقول شهيدًاّالطالعمل   هوٰىق        فى االمکان و ما يب
ّال تتبعوا جبارًا و ّ        يا عبادى اصلحوا ذات بينکم ثم استمعوا ما ينصحکم به القلم االعلى    .ّشقيًاّ

  ّ به اين علت که ثابت شد که آن،"بما ثبت عليها منکر "نى طالق داده شد زاگر 
   چنين زنى که به،"ها ّتربصّال نفقة لها ايام  " ،زن بشوهرش خيانت کرده است

  ّ حق نفقه به شوهر را، يعنى در طول يک سال،ّتربصّ در ايام ،شوهر خيانت کرده
   امر الهى از آسمان امر اينطور.ردازد يعنى شوهر نبايد به او مخارجى بپ.ندارد

   خداوند دوست مى دارد وصل و وفاق و دوستى و آشتى را و دشمن مى.آشکار شده است
  .دارد جدائى و طالق و از هم گسيختگى را

   بين خودتان را بهم، با کمال خوبى و خوشى با يکديگر،  معاشرت کنيد اى مردم
   عنقريب تمام، قسم بجان خودم.يجاد نکنيد زنتان را طالق ندهيد و کدورت ا،نزنيد

  اهل دنيا از بين مى روند و آنچه باقى مى ماند عمل خوبى است که
   

  ١٧٢ص 
   هر وقت، اى بندگان من. خداوند بر آنچه مى گويم شاهد است.از کسى سرمى زند

  ما"  بشنويد . بين آنها را اصالح کنيد،ديديد زن و شوهرى بينشان بهم خورده است
  و " ، نصيحت هائى را که مظهر امر الهى به شما مى کند،"حکم به القلم االعلى نصي

ّال تتبعوا جب   . و پيروى نکنيد اشخاص ستمکار بدبخت را،"ّرًا شقيًا اّ
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

   – ٣١٩ و ٢٩١ - ٢٧٦ ، ص، گنجينه-   : مبحث فوق منابع مطالعه در بارۀساير
  ١٩٨ - ١٨٣ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ١٧٣ص 
ّ اياکم ان تغرنکم - ٧١         ّ ّنيا کما غرت قومًا قبلکم اتبعوا حدودّالدّ ّ  

ّراط الذى کان بالحق ممدودًاّالص اذٰکوا هلّ     ا و سننه ثم اس      ّ ان.ّ



  ئک من خيرة الخلق لدىٓلقوى اوّالتّ و اتخذوا ٰوىغ البغى و الّ        الذين نبذوا
ّ        الحق يذکرهم المال االعلى و اهل هذا المقام الذى کان باسم ا مرفوعًا ٔ ّ.  

   همانطور که مغرور،"ت قومًا قبلکم ّغرکما  " ،   مبادا مغرور کند شما را دنيا
  ،"ّاتبعوا حدود ا و سننه  " .دند بواکرده است طوايف و اممى را که قبل از شم

   بعد به راه،"راط ّالصّثم اسلکوا هذا  " ،متابعت کنيد احکام و اوامر الهى را
  ّلحقاّالذى کان ب " . يعنى شريعت جمال مبارک را عمل کنيد،بيفتيد در اين راه

  ّ زيرا شريعت جمال قدم به منزلۀ راهى است که به حق و راستى کشيده،"ممدودًا 
ٰان الذين نبذوا البغى و الغوى " .شده است و شما را به سرحد مقصود مى رساند ّ ّ"،  

  يعنى " ٰغوى" يعنى ظلم را و " غى ب" اشخاصى که رها کردند و دور انداختند 
  ئکٓاول "، و پيشۀ خود گرفتند پرهيزکارى را،"قوى ّالتّو اتخذوا  " ،گمراهى را
  اند از ما بين تمام مردم ى هستند که انتخاب شده نفوسز اين نفوس ا."قللخمن خيرة ا

  ه و ذکر مى دّمجر  اعلى و نفوسٔمال ذکر مى کنند آنها را اهل .و نفوس منتخبه هستند در نزد خداوند
  .که باسم خدا مرتفع شده است  مقامى،کنند به نيکى نام آنها را مردمى که ساکن اين مقام هستند

   
  ١٧٤ص 

  ء و الغلمان ليس لعبد ان يشترى عبدًاآليکم بيع االمّ قد حرم ع- ٧٢        
   و ليس.        نهيًا فى لوح ا کذلک کان االمر من قلم العدل بالفضل مسطورًا

ٰء له و ادالء علىّآقّ الحد ان يفتخر على احد کل ار        ّ انه ال اله اال هو انه کان على کل ّ ّ ّّحکيمًا شى.  
  ليس لعبد ان يشترى" مهاکنيزها و غالخريدن بر شما اى اهل بهاء حرام شده است         
  .جايز نيست براى کسى که خود بندۀ خداست خريدارى کند بندۀ ديگر خدا را" عبدًا 

 " نهى شديدى نازل شده است در بارۀ حرمت خريد و فروش،"نهيًا فى لوح ا   
  .شده است  قلم عدل بصرف فضل نوشتهزا ا اين چنين امر و حکم خد.غالم و کنيز در لوح الهى

ّ   در عالم اسالم خريد و فروش غالم و کنيز آزاد است و حتى کفارۀ بعضى از ّ  
ّسيئات را هم در قرآن مجيد عبارت از اين قرار داده اند که براى کفارۀ گناهى که ّ  

  شرايع در ساير . فى المثل بنده يا کنيزى را بخريد و آزاد کنيد،مرتکب شده ايد
  مثل شريعت انجيل و شريعت تورات نيز مسألۀ آزاد بودن خريد غالم و کنيز تشريع

  ريحًاص حرمت اين مسأله  فقط در شريعت جمال قدم و کتاب اقدس است که.شده است
  نازل شده و در لوح ملکۀ انگلستان هم که در دورۀ خود براى از بين بردن مسألۀ

   جمال قدم به او اظهار عنايت فرمودند و مى فرمايند،خريد غالم و کنيز اقدام نمود
  چون تو اين حکم الهى را که از قلم الهى در اين. 
   

  ١٧٥ص 



  .شد  لهذا اجر اين عمل براى تو در لوح الهى ثبت خواهد،ظهور نازل شده است انجام دادى
  تکبار جايز نيست بر هيچکس اينکه افتخار و اس،"و ليس الحد ان يفتخر على احد   " 

   لهّارقآءّکل "  يعنى هيچکس نبايد خودش را از ديگرى باالتر بداند ،بکند بر کسى
ّ على انه ال اله اال هو ّادالءو  " ، همه بندگان حلقه به گوش خدا هستند،" ّ"،  

  .آفريدگار جهان همۀ افراد بشر دليل ها و نشانه هائى هستند بر اينکه نيست خدائى بجز خداوند
  .امر مى کند  خدا در بارۀ هر چيزى از روى حکمت و دانش،" حکيمًاشىءّن على کل ّانه کا  " 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٢٧ - ٣٢٤ گنجينه ص -      : در بارۀ مبحث فوقعه ساير منابع مطال

  ١١٩ - ١١٥ ص ، اخالق بهائى-    ٢٦٤ و ١٠٠ - ٩٣ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٧٦ص 
ّنوا انفسکم بطراز االعمال و الذى فاز بالعمل فى رضاه انه منّ زي- ٧٣         ّ  

  الّ انصروا مالک البرية باالعم.ء قد کان لدى العرش مذکورًاآ        اهل البه
  حمنّالرم فى اکثر االلواح من لدى ّ        الحسنة ثم بالحکمة و البيان کذلک امرت

ٰ        انه کان على   رض احد على احد و اليقتل نفس نفسًاتيع  ال. ما اقول عليمًاّ
  تقلتون منأ  .ّ        هذا ما نهيتم عنه فى کتاب کان فى سرادق العز مستورًا

  . قد کان لدى العرش کبيرًاأّ ا بروح من عنده ان هذا خط        احياه
  ّغيان ثمّالطلم و ّالظّ      اتقواا و ال تخربوا مابناه ا بايادى   

ً        اتخذوا الى الحق سبيال ّ   ّ لما ظهرت جنودالعرفان برايات البيان انهزمت.ّ
  .جودًاوبحان مّالسّ        قبائل االديان اال من اراد ان يشرب کوثرالحيوان فى رضوان کان من نفس 

  اى که خدا از انسان راضى باشد به وسيلۀ امور ه خدا و وصول به درجه   قرب به درگا
   بلکه عامل اصلى،ّروت و عزت و مکنت و دولت و جاه و جالل نيستثظاهره از قبيل 

   هرکه.ّتقرب در درگاه خدا اين است که زينت بدهيد خودتان را بطراز و زينت اعمال
  ى فازّ الذو " .ّعملش بهتر است در نزد خدا مقربتر است

   
  ١٧٧ص 

   بهائى حقيقى کسى است که در اين دار دنيا،"ّبالعمل فى رضاه انه من اهل البهاء 
   يعنى عملى را انجام دهد که آن عمل مطابق رضاى،ق شود به تحصيل رضاى الهىّموف

   اگر کسى به چنين عملى.الهى باشد و دستور اجراى آن در لوح مبارک داده شده باشد
  .او ذکر مى شود او در نزد خدا از اهل بهاء شمرده مى شود و در پيرامون عرش الهى نامّموفق بشود 

   اگر خواستيد امر،"ّانصروا مالک البرية باالعمال الحسنة "   بعد مى فرمايند 
   تمام،به اعمال حسنهاز نصرت  نصرت امر در اين دوره عبارت است .الهى را نصرت کنيد



   و سپس در،"ة و البيان مّثم بالحک " .ّحق قرار بدهيداعمالتان را مطابق دستور 
   يعنى به، بايد رعايت حکمت و بيان را هم بکنيد،هر اقدامى که مى خواهيد بکنيد

   ".مقتضاى وقت و زمان و اشخاص و مطابق فهم و ادراک نفوس مطلب خود را بيان کنيد
  يارى از الواح از طرفايددر بس  اينطور مأمور شده،"کذلک امرتم فى اکثر االلواح 

  .خداوندى که مهربان است و خداوندى که رحمن است بر آنچه من مى گويم شاهد است
   يعنى اگر کسى، نبايد هيچکس بر کس ديگرى اعتراض کند،" احد ٰعلىرض احد تال يع"

   نبايد به او،مطابق رأى و عقيده خود عملى را انجام داد و اقدام به کارى کرد
  هذا ما نهيتم " . کسى را بکشد، نبايد کسى،"يقتل نفس نفسًا و ال " " .اعتراض کرد

   "، اين امورى است که نهى شده ايد از ارتکاب آن در کتاب الهى،"عنه فى کتاب 
  ّهاى غيب و عزت پنهان  در کتابى که در سراپرده،"ّفى سرادق العز مستورًا کان 

   آيا مى،" بروح من عنده اه ايحاتقتلون من ا " .بود و حاال آشکار شده است
   کشتن نفوسى،"أّان هذا خط " ؟ روح خود زنده کرده استهکشيد کسى را که خدا ب

  ،"قد کان لدى العرش کبيرًا "  خطا و گناهى است که ،اند که به روح الهى زنده شده
  .ّدر نزد خداوند منان بسيار گناه بزرگى است

 "   رسيد و با دستهاى ظلم و طغيان خود خراب اى مردم از خدا بت،"ّاتقوا ا  
   انتخاب کنيد راه راستى را که.نکنيد بنائى را که خدا تعمير و بنا کرده است

   
  ١٧٨ص 

  .ّشما را به حق و حقيقت برساند
  ،ّآشکار شد لشکرهاى شناسائى حق برايات بيانکه  وقتى ،"ّلما ظهرت جنود العرفان   " 

ّحق جل جالله بوقتى  يعنى      انهزمت قبائل " ،ّه اتکاى آيات و عظمت ظهور خود ظاهر شدّ
   ". پيروان اديان عتيقه در مقابل قدرت و سلطنت الهى همه منهزم شدند،"االديان   

  آب زندگانى را در  ، بياشامند"يشرب کوثرالحيوان  " ، مگر آن اشخاصى که مى خواستند،"ّاال من اراد 
  .خداوندى بوجود آمده است ّم مقدس و در رضوانى که از د جلوۀ الهى يعنى در دورۀ،رضوان

 ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------  
  ٣٥ -  ٣٤ ، ص، پيام آسمانى-       :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٠٧ - ١٠٥ ص ، ج ، امر و خلق-    ٣٢٩ – ٣٢٨ و ٢٩٧ -  ٢٩٦ و ٢٦٦ -  ٢٦٢ ص ، گنجينه-
  

  ١٧٩ص 
  ّطفة رحمة من عنده على البريةّالنء آّ قد حکم ا بالطهارة على م- ٧٥        

  .ًابعوا من کان عن مطلع القرب بعيدّيحان و ال تتّالروح و ّالر        اشکروه ب
ّ خدمة االمر فى کل االحوال انٰ        قوموا على   دکم بسلطان کان علىّه يؤيّ



   من ثيابکم آثارٰافة على شأن اليرىّطلالّ تمسکوا بحبل .ًا        العالمين محيط
  ّ و الذى له عذر البأس.ّ        االوساخ هذا ما حکم به من کان الطف من کل لطيف

  ّرغيتّء الذى لم يآّروا کل مکروه بالمّ طه.ّ        عليه انه لهو الغفور الرحيم
ّ        بالثلث اياکم ان تستع ّلوا الماء الذى تغير بالهومّ   اخر کونواشىء ب ء اوآّ

  .ّطافة بين البرية هذا ما اراد لکم موالکم العزيز الحکيمّ        عنصر الل
     خداوند در اين ظهور مبارک حکم کرده است به طهارت ماء نطفه و اين همان حکمى است

   اين حکم به،"رحمة من عنده  " .لى جارى شده استعاکه در کتاب بيان هم از قلم 
  نشود و کسى  طهارت ماء نطفه رحمتى بود از طرف خداوند تا ديگر اطالق نجاست ماء نطفه بر کسى

  ، شکر کنيد اى مردم.حکم را کرد  خداوند از راه رحمت بر مردم اين.را به اين نسبت ناهنجار نيازارند
   

  ١٨٠ص 
  .هستند  و نشاط و پيروى نکنيد کسانى را که از درگاه قرب الهى دورخدا را با کمال سرور

   امر قيام کنيد اى بندگان خدا بر خدمت،"ّموا على خدمة االمر فى کل االحوال وق  " 
ّانه يؤيدکم " ، وقتى که به خدمت او قيام کرديد.الهى در هر حالى که هستيد   بسلطان کان  ّ

  .احاطه به همۀ اهل عالم دارد کمک مى کند شما را بقدرت خود که خدا هم ،"على العالمين محيطًا 
  ّ متمسک شويد به رشته و،ّ بسيار اهميت بدهيد،"طافة ّللّتمسکوا بحبل ا  " 

  اليرى من ثيابکم آثار"  بطورى که ،"على شأن  " .ريسمان پاکيزگى و لطافت
  هذا ما حکم " .شود در سراسر لباسهاى شما بهيچ وجه آثار چرک ديده ن،"االوساخ 

  ، خداوندى که مهربان تر از هر فرد مهربانى است،"ّبه من کان الطف من کل لطيف 
   اين درّالبته ،"ى له عذر البأس عليه ّو الذ " .اين حکم را به شما کرده است

   اگر کسى عذرى داشته باشد و نتواند آنطورى که بايد و شايد،حدود استطاعت است
  .مهربان  خداوند آمرزگار است و. خدا بر او نمى گيرد،ت را بکندرعايت لطافت و نظاف

ّهروا کل مکروه بالماط  "  ّ الذى لم يتغير بالثلث ءّ ّ    هر چيز کثيفى را مى،"ّ
  ّ اما آبى که. يعنى با آب بشوئيد،ه کنيد با آبزتوانيد شستشو بدهيد و پاکي

  ش تغيير کرده باشد و نه يعنى آبى که نه رنگ. نکرده باشدرحاالت ثالثه آن تغيي
   آن، اگر چنانچه آبى رنگ يا طعم يا بويش تغيير کرده بود.ۀ آنرائحه و نه مز

  .آب کثيف است و نبايد آن را استعمال کرد
ّتستعملوا الماء الذى تغير بالهوآء او بان ّاياکم   "  ّمبادا استعمال،" آخر شى   

  ًمثال . ديگر تغيير حال داده استکنيد آبى را که به واسطۀ هواء و يا به چيزى
  ّآبى که زياد در آن شستشو کرده اند و کثيف شده يا آبى که يک جا مانده و به علت

   قابل مصرف،تابش آفتاب و در مجاورت هوا بويش بد شده باشد يا رنگش تغيير کرده
  ۀ اصلىّ بايد اساس و عنصر و ماد،"ّافة بين البرية ّطلالکونوا عنصر  " .نيست



   يعنى سرچشمۀ لطافت و پاکيزگى،لطافت و پاکيزگى باشيد در بين مردم
   

  ١٨١ص 
  .به طورى که مردم به شما اقتداء کنند

   اين است آنچه که خداوند که موالى شماست براى شما،"هذا ما اراد لکم موالکم  "
  . موالى شما عزيز است و عليم.در نظر گرفته و از شما انتظار دارد

------------------------------------------------------------------------------  
  ٨٥ - ٧٧ گنجينه ص -     :ث فوقحب در بارۀ ممطالعهساير منابع 

  ٣٠٢ -  ٣٠١ و ٢٩٧ - ٢٩٤ ، ص،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٨٢ص 
ّ و کذلک رفع ا حکم دون الطهارة عن کل االشي- ٧٥           ٰء و عن ملل اخرىآّ

  ء فىآ قد انغمست االشي.الغفور الکريم ّ       موهبة من ا انه لهو 
ّالطهارة فى اول          بحر ٰ تجلينا علىضوان اذّالرّ   ئناآ من فى االمکان باسمّ

   لتعاشروا مع.ّ و صفاتنا العليا هذا من فضلى الذى احاط العالمينٰ        الحسنى
ّ        االديان و تبلغوا امر ربکم   .العارفين حمن هذا الکليل االعمال لو انتم منّالر ّ

     خداوند برداشته است در اين ظهور مبارک حکم نجاست را از جميع اشياء و از ملل
  ّ در شرايع سابقه و به شهادت کتب مقدسۀ قرآن و انجيل و تورات بسيارى از.ديگر

  ه نجس بودند و پيروان آن دينسابقاديان چيزها و بسيارى از قبايل و طوايف در نزد پيروان 
   در شريعت اسالم سگ و خوکًمثال .بايد از آن اشياء و يا از آن اشخاص دورى کنند

  چنين به عقيدۀ بعضى ازمه. چنين خون و شراب همه نجسندم ه.ذاتًا نجس و پليدند
   عقيدۀ فقهاىّالبته . مسلمين نجسند،يهود و نصارى که اسالم را قبول ندارند

  ً بعضى اهل کتاب را کامال نجس و مردود.ر بارۀ نجاست اهل کتاب مختلف استاسالم د
   ،در نجاست مشرک  ولى، بعضى هم آنها را پاک مى دانند.مى دانند و ذاتًا آنها را پليد مى شمارند

   در قرآن.پيروان نيست  اختالفى در ميان،يعنى بت پرست ها که خدا را قبول ندارند
   

  ١٨٣ص 
   يعنى بت پرست ها،"ّ نجس و فال يدخلن المسجد الحرام ونّانما المشرک"  :مى فرمايد

  .کنند  زيرا مسجد را نجس مى، نگذاريد که وارد مسجدالحرام بشوند،ذاتًا نجس و پليدند
   در انجيل پولس نوشته است که اشخاصى که مسيح را قبول.  در انجيل هم همينطور است

   ،ى خبر ندارندهخالف هستند و از شريعت الين مّ و اشخاصى که با مسيحيندارند
  ،اتى که از دهن آنها بيرون مى آيدلماينها نه تنها خودشان نجسند بلکه ک



   در انجيل بعضى از اطعمه را جايز و. بهيچوجه به آنها نزديکى نبايد کرد.نجس است
  ريعتهائى که مشرکين براى بت ها مى کردند در ش  قربانىًمثال ،بعضى را نجس دانسته

   ولى بعد پولس.انجيل نجس هستند و نبايد به آنها دست زد و از آنها استفاده کرد
  . که همه چيز براى پاکان پاک است،اجازه داد و در يکى از نامه هايش مى گويد

   به شرحى که در تورات،حضرت موسى بعضى از غذاها را حالل کردند و بعضى را حرام
  ،يره که از اسفار خمسۀ تورات شمرده مى شودتثنيه و سفر اعداد و الويان و غ

   همچنين مللى که با حضرت موسى و اسرائيل مخالف بودند به.ه شده استاينها تسمي
   اطالق نجس بر اشياء و، در اين ظهور مبارک مى فرمايند.حکم تورات نجس هستند

  . محو شده استّالهيهًاشخاص اصال از دفتر شريعت 
   اشتباه.ه چيزى نجس است و نه کسى نجس استنم جمال قدم   در نظر بهائى به تعلي

   يعنى شسته شده، مى گوئيم فالن لباس پاکيزه است. هستّالبتهنشود پاکيزگى و کثيف 
  . يعنى آلوده به چيزهاى مکروه است،و آثار چرک در آن نيست و فالن لباس کثيف است

   در اين ظهور مبارک، جمال مبارک مى فرمايند.ولى حکايت نجس و طاهر در کار نيست
ّ ديگر آن حد و سد نجاستى که با فالن طايفه.بر همۀ ممکنات اطالق طهارت شد ّ  

   يا فالن گروه داخل در معابد شما نبايد بشوند يا اينکه شما با،معاشرت نکنيد
   مرتفعّ اين احکام بکلى در اين ظهور مبارک،آنها معاشرت و اختالط نداشته باشيد

  . خداوند آمرزگار است و بخشنده. اين موهبتى است از طرف خداوند.شده است
   

  ١٨٤ص 
   فرو رفته اند جميع اشياء در درياى،"ّقد انغمست االشيآء فى بحر الطهارة 

  ّ از اول،ّ از اول رضوان،ّ ديگر استعمال کلمۀ نجس بکلى قدغن شد.طهارت و پاکى
  ّ وقتى که تجلى. رضوان در بغداد اظهار امر فرمودنداى که جمال مبارک در باغ دوره

  کرديم بر اهل عالم به اسماء حسنى و صفات عليا از آن دوره استعمال کلمۀ نجس و
   اين از فضل الهى،"ّهذا من فضلى الذى احاط العالمين  " .ّطاهر بکلى برداشته شد

   و در نتيجه از قيداست که بر اهل عالم احاطه کرد و ملل سابقه را از قيد نجاست
  ، حاال بهائى مى تواند با يهودى.عدم معاشرت و عدم اختالط با اهل عالم رها نمود

ّ مشرک و غير مشرک از هر ملتى با کمال محبت معاشرت و آميزش، ترسا، گبر،يحىسم ّ  
  ليغ کند وبکند و به آنها در موارد الزم کمک کند تا بتواند آنها را به امر الهى ت

  ّ باب معاشرت بکلى بسته مى شد و، آنها را نجس و مردود و مطرود مى دانستّاال اگر
   خود هيکل مبارک مى.ديگر نمى توانست فرد بهائى کسى را به شريعت ا داللت کند

   براى اينکه شما،"لتعاشروا مع االديان "  که ما اين کار را کرديم ،فرمايند
ّ و تبلغوا امر ربکم  "،بتوانيد با پيروان اديان معاشرت کنيد    و،"حمن ّالرّ



   اين تاج،"هذا الکليل االعمال  " .بتوانيد امر الهى را به آنها تبليغ کنيد
  لو انتم من " . يعنى تبليغ نفوس به منزلۀ تاج اعمال است.اعمال پسنديده است

  . اگر شما بتوانيد اين نکته را بشناسيد و پى ببريد،"العارفين 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٠٢ -  ٣٠١ ص ،٣ ج ، امر و خلق-   : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 
   

  ١٨٥ص 
  ّسيل ما تغبر من الغبار و کيف االوساخغّو حکم باللطافة الکبرى و ت- ٧٦        

  ى يرى فىّو الذ .رينّوا ا و کونوا من المطهّ        المنجمدة و دونها اتق
  .ٔئه الى ا و يجتنب عنه مال عالونآّئه وسخ انه ال يصعد دعآ        کس

ٰ الورد ثم العطر الخالص هء        استعملوا مآ ّذا ما احبه ا من االولّ ّ  
ّ        الذى ال اول له ليتضوع منکم ما اراد ربکم العزيز ّ ّ   .الحکيم ّ

  ّطافت کبرى يعنى اهميت دادن به درجۀل .   و نيز حکم کرده است خدا به لطافت کبرى
   و حکم کرده است به شستن آنچه که آلوده مى شود به گرد،کمال به نظافت و پاکيزگى

  کسى که لباسش   خدا از،و خاک يا ساير چيزها تا چه برسد به چرکهائى که روى هم انباشته مى شود
  .ش پر از چرک باشدسلبا  داشته باشد راضى نيست تا چه رسد به کسى که سراپاىمختصر آلودگى

   لطافت کبرى امر شده است و شستن آنچه آلوده مى،  بارى جمال مبارک مى فرمايند
   تا چه رسد به،"و کيف االوساخ المنجمدة  " .شود به غبار يا ساير اشياء

  ّاتقوا " . غير از اين آلودگيها،"و دونها  " ،چرکهائى که روى هم انباشته شده
  . از خدا بترسيد و باشيد از اشخاص پاک و پاکيزه،"ين ّمطهرا و کونوا من ال

   کسى که در،"فى کسآئه وسخ ٰيرى ى ّو الذ " :باز در تأکيد اين مسأله مى فرمايند
   در چنان،"ّانه اليصعد دعآئه الى ا  " ، بشودهلباسش چرکى ديد

   
  ١٨٦ص 
   دعايش به طرف،ى اگر عذرى نداشته باشد و تنبلى کرده و اين چرک را نشسته باشدحال

  ّ جميع ارواح مجرده و نفوس،"ٔو يجتنب عنه مال عالون  " .خدا باال نمى رود
   بکار، باز در تأکيد لطافت و نظافت مى فرمايند.ّمقدسه از او دورى مى کنند

   .و عطر خالص ،"الخالصّثم العطر  " .يعنى گالب" الورد ماء"ببريد 
ّهذا ما احبه ا من االول الذى ال اول له" ّّ   استعمال عطر و گالب از ."ِّ

ّاند از اولى که ال اول است مسائلى است که مظاهر امر الهى آنرا دوست داشته    چرا.ّ
   براى اينکه منتشر شود از شما؟امر شده است که شما گالب و عطر استعمال کنيد

   سبب رضايت الهى است و اطرافيان شما هم وقتى بوى خوشى استشمام کنندبوهاى خوشى که



ّ لذت مى برند و بر محبتشان مى افزايدّالبته ّ.  
------------------------------------------------------------------------------  

  ٨٥ - ٧٧ گنجينه ص -   :مبحث فوق  ساير منابع مطالعه در بارۀ
  ٢٩٦ - ٢٩٤ ص ،٣ ج ،خلق امر و -
   

  ١٨٧ص 
ّ قد عفا ا عنکم ما نزل فى البيان من محو الکتب و اذناکم بان- ٧٧         ّ  

  .        تقرئوا من العلوم ما ينفعکم ال ما ينتهى الى المجادلة فى الکالم هذا خيرلکم ان انتم من العارفين
   که پيروان شريعت بيان بايد،د   حضرت اعلى در يکى از ابواب کتاب بيان مى فرماين

  بجز کتاب مبارک بيان و آيات حضرت اعلى از قرائت ساير کتب خوددارى کنند و تمام
  فرمايند که مقصود از محو کتابها مى ذکر ّالبته در کتاب بيان فارسى .کتابها را محو نمايند

  کتابهائى است که علماء و مقصودشان .چه نوع کتابهائى است
  ّ کتابهائى که متکلمين اسالم در مسائل علمًمثال .اند  مختلفه نوشتهفقها در فنون
   تمامش ايراد و اشکال و اعتراض بر يکديگر و جنگ و جدال و ساير.اند کالم نوشته

   غالب کتب فالسفه که در مسائل.ى است که نه بدرد دنيا مى خورد نه بدرد عقبىشئون
   اينکه براى خوانندگان اضطراب فکر و کسى نمى خورد جزد به در،اند مختلفه نوشته

  کامحاند و آن همه ا  کتبى که فقها در فقه اسالم نوشته.ّتشتت حواس ايجاد مى کنند
  عجيبه و حدود غريبه از خود ابداع و اختراع کرده اند و به نام حکم ا منتشر

  .اند اسباب گمراهى و بدبختى و ضاللت است نموده
  حال که مظهر امر الهى ظاهر شده و کتاب بيان از آسمان ،  حضرت اعلى مى فرمايند

ّعزت حق جل جالله نزول يافته ّ    اسرار و، حقايق شرايع در اين کتاب ذکر شده است،ّ
   شما اين.ّرموز کتب مقدسه در اين کتاب الهى کشف شده است

   
  ١٨٨ص 

  ودوعه در کتب الهى را بخوانيد تا از يک طرف به اسرار و رموز م،کتاب را بخوانيد
  ّکتب قبل آگاه شويد و از طرف ديگر خود را مهيا کنيد براى ايمان به حضرت من يظهره

  ّ اما اگر خواسته باشيد.ا که مژدۀ ظهورش در همين کتاب بيان داده شده است
   .نمى رسيد  بهيچ جا،اند بکنيد ّعمرتان را صرف کتابهائى که شيعه و سنى و فالن و بهمان نوشته

  .اى ندارد فايده اى است که هيچ ه و مسائل فارغهو مطالب واهيّسله مجادالت لفظيه يک سل
  . محو قرآن يا تورات يا انجيل نبوده است،  ابدًا منظور حضرت اعلى از محو کتب

ّخود حضرت اعلى در کتاب بيان و ساير آيات مقدسه به آيات قرآن براى اثبات حقانيت ّ  
  هاى ضرت اعلى در دورۀ ظهور خود چندين مرتبه سوره خود ح،اند خود استدالل کرده



  به دروغو معترضين  اين که معرضين .اند اند و حقايق قرآن را ذکر کرده قرآنى را تفسير فرموده
   ابدًا،انيدز قرآن و تورات و انجيل را بسو،اند نسبت مى دهند که حضرت اعلى گفته

   وقتى که حضرت اعلى ظاهر.نيستچنين حکمى در کتاب بيان و ساير کتب حضرت اعلى 
ّ به علت اتکاى به همين علوم موهوم بود که علماى شيعه و سنى از ايمان به،شدند ّ ّ  

  ّ به سبب همان اتکاء و معتقد بودن به آن تقاليد واهيه بود.آن حضرت محروم ماندند
  يحىها به حضرت اعلى اشکال و ايراد کردند و سخنان عجيب گفتند و اقدامات قبنکه اي

  ، اى مردم. بارى در کتاب اقدس مى فرمايند.بر عليه مظهر امرا انجام دادند
  ى بود و درّموقت ،حکمى که حضرت اعلى راجع به محو کتب در کتاب بيان فرموده بودند

  ،ا قرائت کتب مختلفه را بشما اجازه داده استره اين ظهور مبارک حضرت من يظه
   نه اينکه تمامش محدود،که نفعى به حال شما داشته باشدّاما کتابهائى را بخوانيد 

  . از لفظ شروع شود و به لفظ خاتمه پيدا کند،ّو محصور باشد به مجادالت لفظيه
   مى فرمايند حکمى را که در بيان نازل شده بود که کتب را محو کنيد آن حکم،  بلى

  ان تقرئوا من العلومب " ، بشما اجازه داديم،"اکم ّنذا" را از شما برداشتيم و 
   نه علومى که، بخوانيد از علوم آنچه را که به حال شما نافع است،"ما ينفعکم 

   
  ١٨٩ص 

  ّ اگر اين سفارش حق را انجام،"هذا خيرلکم  " .به مجادلۀ لفظى منتهى مى شوند
  . اگر اهل عرفان باشيد،"ان انتم من العارفين  " ،بدهيد براى شما بهتر است

------------------------------------------------------------------------------  
  ٢١٢ - ٢١١ ، گنجينه ص-   : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 

  ٣٠٨ - ٣٠٣ و ١٠٧- ١٠٥ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ١٩٠ص 
  ّ اال.ّ يا معشر الملوک قد اتى المالک و الملک  المهيمن القيوم-  ٧٨         

 ء هذاآّ وجه ربکم مالک االسمٰء الىآوا بقلوب نورّتوجهّ        تعبدوا اال ا  
  .        امر اليعادله ما عندکم لو انتم تعرفون

  لملک  او " ، مالک حقيقى يعنى مظهر امرالهى آمد،   اى گروه پادشاهان روى زمين
  لوب و تسخير مدائن دلهاى سلطنت واقعى و حقيقى که سلطنت بر ق،"وم ّالمهيمن القي
ّاال تعبدوا اال ا  " . مخصوص است به خداوند غالب بى نياز،مردم است    اى،"ّ
ّو توجهوا بقلوب نوراء الى وجه ربکم مالک " ، خدا راز نپرستيد ج،سالطين ّ  
   يعنى مظهر امر، با دلهاى نورانى بشتابيد بسوى رخسارۀ پروردگارتان،"االسماء 

   اين اگر به،"عادله ما عندکم يهذا امر ال  " .از صورت او آشکار استکه نور الهى 



  داريد با اين موهبت   تمام سلطنت و ارزش شما و مقامات ظاهرى که،موهبت فائز بشويد و او را بشناسيد
  .شما بتوانيد اين مسأله را درک کنيد  شرطش اينست که،"لو انتم تعرفون  " ،برابرى نمى تواند بکند

   
  ١٩١ص 

  ّ انا نراکم تفرحون بما جمعتموه لغيرکم و تمنعون انفسکم عن العوالم- ٧٩        
ّ        التى لم يحصها اال لوحى المحفوظ    قد شغلتکم االموال عن المآل هذا ال.ّ

  نيا مسرعين الىّالدّ طهروا قلوبکم عن ذفر .        ينبغى لکم لو انتم تعلمون
  الزل و ناحتّالزّماء الذى به ظهرت ّالسالرض و ّ        ملکوت ربکم فاطر ا

  .ّئل اال من نبذ الورى و اخذ ما امر به فى لوح مکنونآ        القب
  .داي    ما شما را مى بينيم اى گروه سالطين که خوشحاليد از ثروتهائى که جمع کرده

  مى کنيد شما خيال .ّاما بدانيد که اينها براى خودتان نيست بلکه بغير شما مى رسد
  ّ اما در حقيقت اين ثروتهاى شما مى ماند و،که اين ثروتها بدرد شما مى خورد

   مى بينيم شما را که خود را.گان شما مى آيند و از آنها استفاده مى کننددبازمان
  اى که احصاء آن ّممانعت ميکنيد و بى بهره و نصيب قرار مى دهيد از عوالم روحانيه

  ند بکند و فقط در لوح محفوظ الهى احصاء آن عوالم ذکر شدهعوالم را هيچ کس نمى توا
   مال دنيا شما را از. اى گروه سالطين،"ل آقد شغلتکم االموال عن الم " .است

ّتوجه به حق جل جالله مانع شده و از توجه به م ّ   ل و مقصود حقيقى که عرفان الهىآّّ
  بى خبر و بى بهره   اين،"لو انتم تعلمون هذا ال ينبغى لکم  " . شما را بى بهره گذاشته است،است

   اگر بتوانيد،سزاوار شما نيست ،ماندن شما از عرفان الهى که مآل اصلى و مقصود واقعى است
   

  ١٩٢ص 
  .بدانيد

   ". از آلودگى دنيا دلهاى خود را پاک کنيد، "ّالدنياّطهروا قلوبکم عن ذفر   " 
  "شتابيد بطرف ملکوت پروردگارتان که  در حالى که مى ،"ّرعين الى ملکوت ربکم سم

  "الزل ّالزّالذى به ظهرت  " ، خالق زمين و آسمان است،"مآء ّالسفاطر االرض و 
  و " ،ّ به علت ظهور او زلزله در عالم افتاد،، آن خداوندى که وقتى آشکار شد

   بيان مبارک. و قبيله ها و طوايف روى زمين همه به نوحه درآمدند،"ناحت القبائل 
ّاشاره است به يک قسمت از عالماتى که حضرت مسيح به نص انجيل متى براى ظهور پدر ّ  

   که در دورۀ ظهور موعود آسمانى، در آنجا مسيح مى فرمايد.آسمانى ذکر کرده است
  هاى روى زمين گريه و  و تمام قبيله،"تنوح القبآئل " ها مى شود و  در زمين زلزله
   که،کتاب اقدس مى خواهند به ملوک و سالطين بفرمايند جمال قدم در .البه مى کنند

   قبائل همه به،"ّاال من نبذالورى  " .عالمات مذکوره در انجيل آشکار شده است



  وند مگر کسى که مردم را رها کند و بطرف خداوند رو کند وش نوحه مى آيند و مضطرب مى
  . بپذيرد،آنچه را در لوح مکنون الهى ذکر شده است

 ------------------------------------------------------------------------------  
  ١٨٠ -  ١٧٦ ص ، اخالق بهائى-    : مبحث فوقساير منابع مطالعه دربارۀ

   
  ١٩٣ص 

   هذا يوم فيه فاز الکليم بانوار القديم و شرب زالل الوصال من- ٨٠        
ّقل تا الحق ان  .ت البحوررّجّ        هذاالقدح الذى به س   ور يطوف حولّالطّ

  ءآّ الملکوت هلموا و تعالوا يا ابن ينادى منحوّالرهور و ّالظ        مطلع 
  هيون قدّالص و صاح هئاق يوم فيه سرع کوم ا شوقًا لل هذا.        الغرور

  .ب        اتى الوعد و ظهر ما هو المکتوب فى الواح ا المتعالى العزيز المحبو
     امروز روزى است که فائز شد موسى کليم به مشاهدۀ انوار خداوند بى نياز و

   به،"رت البحور ّبه سج" آشاميد زالل آب صاف وصال الهى را از اين قدحى که 
   يعنى درياهاى علوم و حقايق از قدح امر.واسطۀ اين قدح جارى مى شوند درياها

   که حضرت موسى کليم با مشايخ،ت مى خوانيم در قرآن و تورا.الهى سرچشمه مى گيرند
  اسرائيل به کوه طور رفتند و از خدا درخواست کردند که خدا را ببينند و به زيارت

   مرا هرگز،"لن ترانى "  به قومت بگو که ، اى موسى،او برسند ولکن خداوند فرمود
   صورتت،يا خدا،"ّرب ارنى انظر اليک "  وقتى موسى اصرار کرد و گفت .نخواهى ديد

  ، هرگز مرا نخواهى ديد،"لن ترانى  " : خدا فرمود،را به من بنما تا ترا ببينم
ّ اول من به اين کوه تجلى مى کنم، خدا فرمود بسيار خوب.ى اصرار کردسمو   اين کوه توانست   اگر،ّ

  ّا تجلىّفلم. . ":ايدمرفقرآن مى   بعد از آن در.ّدر مقابل تجلى من پايدارى کند توهم مى توانى
   

  ١٩٤ص 
ّربه للجبل جعله دکًا و خر موسى صعقًا     خداوند، )١٤٣ آيه ،سورۀ اعراف( ،"ّّ

   کوه از هم پاشيد و حضرت موسى بيهوش روى زمين افتاد و،ّوقتى که به کوه تجلى کرد
  ّ اما در اينجا.به فوز لقاى الهى فائز نشد و از شراب وصال خداوندى نياشاميد

   امروز روزى است که جمال مبارک ظاهر شده، اى گروه سالطين،يندجمال قدم مى فرما
  و موسى کليم به انوار قديم فائز گشته و زالل وصال را از اين قدحى که به نام الهى

   بگو،"ّقل تا الحق " .، نوشيده است،ّامروز تهيه و به اهل عالم تقديم شده
   يعنى،کند در حول مطلع ظهور کوه طور امروز طواف مى ، قسم به خدا،اى سالطين

  جالل واقعى امروز به اين ظهور مبارک داده شده و از ساير مقامات سلب شده استو عظمت 
   حضرت عيسى از ملکوت الهى، اى سالطين دنيا،"وح ينادى من الملکوت ّرال و" 



  بيائيد و بشتابيد ، "وا و تعالوا يا ابنآء الغرورّمهل " :امروز ندا مى کند و به اهل عالم مى فرمايد
  حضر جمال قدم وم بيائيد در ،ّ حقيد اگر طالب ديدار.ّ حق هستيداى کسانيکه طالب ديدار

   جز غفلت و،به ديدار الهى فائز بشويد و اگر از ابناء غرور و مردم بى خبر هستيد
  ،"هذا يوم فيه سرع کوم ا شوقًا للقآئه  " .بيچارگى براى شما چيزى نيست

   که اشاره به کوه کرمل،ّى است که مى شتابد تپۀ خدا براى شوق لقاى اوامروز روز
  ،"هيون ّالصح صا" و .ّاست که مشرف شد به اقدام مبارک جمال مبارک و اسم اعظم

   وعدۀ الهى،"قد اتى الوعد " شليم است ندا مى کند که رکوه صهيون که نزديک او
  لواح خداوندى که متعالى و عزيز وظاهر و آشکار شد آنچه که نوشته شده بود در ا

   آشکار شد و بشاراتى هم که، يعنى بشارتى که در انجيل داده شده بود.محبوب است
  .يافت ّ همه تحقق،الجنود در تورات و ساير کتب انبياء داده شده بود ّدر بارۀ ظهور رب

   
  ١٩٥ص 

  ّ االنور و ظهر کلاموس االکبر فى المنظرّالنّيا معشر الملوک قد نزل - ٨١        
ّاعة و انشق القمر و فصل کل امر محتومّالسّ        امر مستتر من لدن مالک القدر الذى به اتت  ّ ّ.  

  فى " .بر باشيد که فرود آمد شريعت بزرگ الهىخ هشيار و با ،   اى گروه پادشاهان
  ا يعنى شريعت ، بواسطه مظهر انوار الهى که جمال قدم باشد،"المنظر االنور 

   هر امر پنهانى،"ّو ظهر کل امر مستتر  " . شما آشکار شده استهبوسيلۀ جمالقدم ب
   همۀ آنها امروز آشکار شده، رموزى که در آيات کتب شما بود،که در کتب شما بود

   آن،"اعة ّالسّالذى به اتت  " . از طرف خداوند،"من لدن مالک القدر  " .است
  . در عالم ظاهر شد،"القمر ّقاعة و انشّالست باقتر" فرموده که صداق آيۀ قرآن  م،خداوندى که وقتى ظاهر شد

   "، بعضى مى گويند.اند   مسلمين در بارۀ معنى اين آيۀ قرآن مطالب مختلفى گفته
   يعنى پيغمبر بدست،"ّانشق القمر "ّ يعنى ساعت قيام محمد و ،"اعة ّالست باقتر

   به دو قسمت،ين ماه ظاهرى را که در فلک استّمبارک خود در نيمه شب در مکه ا
   يک قسمت اين طرف کوه ابوقبيس و يک قسمت آن طرف کوه ابوقبيس افتاد و.تقسيم کرد

   بهم وصل شدند ولى، دو قسمت به آسمان رفتند وبعد هم پيغمبر دو مرتبه اشاره کرد
   همر آسمانّحمد بقدرى شديد است که د که سحر م،ّهيچکس مؤمن نشد و کفار گفتند

  مى توانيد براى ّ بهر حال براى اين شق القمر داستانهاى عجيب و غريب ذکر شده است که.اثر مى کند
   

  ١٩٦ص 
ّلعۀ آنها به کتب تفاسير شيعه و سنى در ذيل آيۀ اول سورۀ قمر مراجعه کنيدامط ّ  
  بريغمپ که ،"اعة ّالست باقتر " ،جمال مبارک در اينجا صريحًا مى فرمايند. 

   وقتى که مظهرامرا قيام کند و ساعت قيامت،راام يعنى ساعت قيام ،فرمود



   مثل، يعنى امر عظيمى اتفاق خواهد افتاد،فرا برسد انشقاق قمر حاصل خواهد شد
  اى که  اين وعده، در اينجا جمال مبارک مى فرمايند.اينکه کسى ماه را منشق کند

  "اعة ّالساتت " ّ تحقق يافت و ،"اعة ّالس بتاقتر" رسول در قرآن داد که حضرت 
   آن ساعت،ساعتى که رسول ا فرموده بود که مظهر امرا قيام مى کند يعنى آن

   حقيقت امر بسيار عجيبى با قيام مظهر،"ّو انشق القمر  " .فرا رسيده است
  ردرى که  هر ام،"ّ کل امر محتوم لّو فص " .فاق افتاده استّامرا در عالم ات

  .و آشکار گشت  همۀ اينها در اين ظهور تفصيل داده شد،ّکتب مقدسه از امور و عالمات محتومه بود
   

  ١٩٧ص 
  راز و يدعوکمّالطک قد ظهر المالک باحسن ي يا معشر الملوک انتم الممال- ٨٢        

  هور اوّالظّ اياکم ان يمنعکم الغرور عن مشرق .ّ        الى نفسه المهيمن القيوم
  ّماء قوموا على خدمة المقصود الذى خلقکمّالس نيا عن فاطرّالد        تحجبکم 

  .        بکلمة من عنده و جعلکم مظاهر القدرة لما کان و مايکون
   به. شما ولو در ظاهر پادشاه هستيد در باطن بندگان خدا هستيد، اى گروه پادشاهان

   مالک حقيقى و مولى و صاحب شما آشکار،"قد اتى المالک " شما اعالن مى کنم که 
  و يدعوکم الى نفسه " . با بهترين زينت و آرايش، "زراّالطباحسن  " .شده است

  . و شما را بطرف خود مى خواند،"ّالمهيمن القيوم 
   حال که مشرق ظهور، سالطينى ا،"هور ّالظّاياکم ان يمنعکم الغرور عن مشرق   " 

ّ غرور و بى خبرى و تجمالت ظاهرى شما را از توجه به مبادا،الهى آشکار شده است ّ  
   يا اينکه ثروت دنيا شما،"ماء ّالسنيا عن فاطر ّالداو تحجبکم  " .او محروم کند

   اى،"قوموا على خدمة المقصود  " .را از خالق زمين و آسمان محروم نمايد
  ّالذى " ،است قيام کنيد به خدمت آن حضرت مقصودى که موعود جميع کتب ،پادشاهان

  و " ، يعنى آن خداوندى که شما را به يک کلمه خلق کرد،"خلقکم بکلمة من عنده 
  .داده است  و زمام سلطنت و قدرت دنيا را به شما،"جعلکم مظاهر القدرة لما کان و مايکون 

   
  ١٩٨ص 

ّ تا ال نريد ان نتصرف فى ممالککم بل جئنا لتصرف القلوب- ٨٣         ّ.  
  ّ و الذى.ء لو انتم تفقهونآء يشهد بذلک ملکوت االسمآّ  انها لمنظر البه      

ّ        اتبع مواله انه اعرض عن    .ّنيا کلها و کيف هذا المقام المحمودّالدّ
  ّ        دعوا البيوت ثم اقبلوا الى الملکوت هذا ما ينفعکم فى االخرة و االولى

  . تعلمون        يشهد بذلک مالک الجبروت لو انتم
     شايد سالطين خيال کنند که جمال مبارک آمده است و مى خواهد تخت سلطنت و جاه و



   بشودّتوهم براى اينکه رفع اين .جالل را از آنها بگيرد و خود بجاى آنها بنشيند
  ّتا ال نريد ان نتصرف فى " : مى فرمايند،ّالى مقدر جواب داده شودسؤو به 

   ما نيامديم شما را از روى تخت برداريم و خود بجاى شما، سالطينى ا،"ممالککم 
  ايم   ما آمده،"ّبل جئنا لتصرف القلوب  " ،ا دست شما باشدي زمام امور دن،بنشينيم

  ايم  ّ ما به محبت قلوب احتياج داريم و آمده،که مدائن قلوب نفوس را تسخير کنيم
ّدلهاى مردم را به حق جل جالله متوجه کنيم   ،به سلطنت شما نداريم کار .ّّ

ّ قلوبتان را بدهيد به حق و به او توجه کنيد،صاحب قلب هستيدهم شما    ّانها " .ّ
   که نظرگاه جمال مبارک و اسم اعظم در حقيقت قلوب مردم است،"لمنظر البهاء 

   لو انتمءاالسماملکوت يشهد بذلک  " .است
   

  ١٩٩ص 
  ين در اين عالم که هر کدام مظهر يعنى وجود سالط، ملکوت اسماء الهى،"تفقهون 

  رزه بان حال است که ما هيچوقت خيال مبا شاهد براي،قدرت و اسماء و صفات هستند
   نفوسى که به اين، اى گروه سالطين،"اله وّى اتبع مّو الذ " .سلطنت ظاهرى نداريم

  ه اين نفوس اعتنائى ب،اند ّاند و حق را در اين دوره شناخته من شدهؤامر مبارک م
   مقصود از اين آيه.سلطنت شما ندارند تا چه رسد به خود من که آفريدگار جهان هستم

  اند اعتنائى  مادامى که بندگان من و نفوسى که به من مؤمن شده،اينکه مى فرمايند
   چطور شما مى گوئيد که خود بهاءا،به دنيا ندارند و از دنيا منقطع هستند
  ى وقتى بندگان من اعتنائى به تخت و تاج ظاهرىطالب تخت و تاج ظاهرى است يعن

  ّى اتبعّو الذ " : بارى مى فرمايند.ّندارند ديگر کيفيت حال خود من معلوم است
   اشخاصى که موالى خود را در اين ظهور مبارک پيروى،"نيا ّالدّمواله انه اعرض عن 

  و کيف هذاالمقام " ،اند اند از جميع دنيا اعراض کرده  به او مؤمن شدهواند  کرده
  ً تا چه برسد به خود مظهر امر الهى که ابدًا و اصال اعتنائى به شما و،"المحمود 

   اى گروه پادشاهان که به زيارت خانه،"دعوا البيوت  " . ظاهرۀ شما ندارد شئون
   "، رها کنيد اين خانه ها را،ّ زيارت بيت المقدس و ساير مقامات مى رويد،کعبه
   ".ّ و توجه کنيد به ملکوت الهى و مظهر امر الهى،" الملکوت وا الىلبّثم اق

ٰهذا ما ينفعکم فى االخرة و االولى   ّ توجه به ملکوت است که در اين دنيا و در،"ٓ
  ،"يشهد بذلک مالک الجبروت لو انتم تعلمون  " . ديگر به درد شما مى خوردنشئۀ

  . اگر شما دانا باشيد،خدا به اين مسئله شهادت مى دهد
------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٣٧ - ٣٣٣ ص ، گنجينه-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   



  ٢٠٠ص 
  ّئى انه منآ طوبى لملک قام على نصرة امرى فى مملکتى و انقطع عن سو- ٨٤        

  ّء ينبغى لکل انآّء التى جعلهاا الهل البهفينة الحمراّالس        اصحاب 
ٰ        يعزروه و يوقروه و ينصروه ليفتح المدن بمفاتيح اسمى المهيمن على ّ    من فىّ

ّ انه بمنزلة البصر للبشر و الغرة ا.هودّالش        ممالک الغيب و    ءآّلغرّ
  .فوسّالنء باالموال و آلبهکرم لجسدالعالم انصروه يا اهل اء و رأس الآ        لجبين االنش

   در روى زمين به،"قام على نصرة امرى فى مملکتى "    خوشا بحال آن پادشاهى که 
   يعنى. و از سواى من منقطع باشد،"و انقطع عن سوائى  " ، بکندمنصرت امر من قيا

  خالصًا مخلصًا به نصرت امر قيام کند و قدرتش را براى نصرت امر الهى به کار ببرد
   چنين پادشاهى از اصحاب سفينۀ حمراء است،"فينة الحمراء ّالسّ انه من اصحاب . "

   اين اشاره به بيان حضرت.که اين سفينه را خداوند اختصاص داده است به  اهل بهاء
   که سفينۀ حمراء در بحر الهى جارى،اعلى است که در تفسير سورۀ يوسف مى فرمايند

   رندارد مگ ّکسى حق سوار شدن به اين سفينۀ حمراء را" بهاء  اهل الّال يرکبها اال" شده و 
  اينجا جمال قدم . يعنى نفوسى که به جمال قدم و اسم اعظم مؤمن خواهند شد،اهل البهاء

   
  ٢٠١ص 

  همان مطلب را مى فرمايند که شما هم اقبال کنيد به امر الهى و وارد سفينۀ حمراء
ّغى لکل ان يعزينب " .شويد که مخصوص اهل بهاء است    اگر چنين پادشاهى در،"روه ّ

   بر همه واجب است که او را اعزاز،عالم آشکار شد که به نصرت امر الهى قيام کرد
   راهاو او را کمک کنند تا شهر" و ينصروه  " ، احترام کنند،"ّو يوقروه  " ،کنند

  ّنه بمنزلةا " .مالک غيب و شهود فتح کندمبه کليدهاى اسم من که غلبه دارد بر 
   بشريت و به منزلۀ چنين پادشاهى به منزلۀ چشم است براى جامعۀ،"البصر للبشر 

  ّنورانيت واضحى است براى پيشانى عالم امکان و به منزلۀ سر کرم و بخشش است از
  ،ان خودج کمک کنيد چنين پادشاهى را اى اهل بهاء به اموال و به ،براى جسد عالم

  .ا در راه چنين پادشاهى صرف کنيديعنى مال و جانتان ر
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٨٤ -   ص،٤ ج ، امر و خلق-   : در بارۀ مبحث فوقهساير منابع مطالع
  ٤٠٨ ص ،٤ ج ، اسرار االثار-
   

  ٢٠٢ص 
ّاالحدية فى سجن عکاء اذ قصدت المسة کان مطلع نور ّالن يا ملک - ٨٥           سجدمّ

ّ        االقصى مررت و ماسئلت عنه بعد اذ رفع به کل بيت و فتح کل باب منيف ّ.  



قد جعلناه مقبل العالم لذکرى و انت نبذت المذکور اذ ظهر بملکوت ا          
ّ        ربک و رب العالمين ّ کنا معک فى کل االح.ّ   ّال و وجدناک متمسکًاوّ

ّ        بالفرع غافال عن االصل ان ربک على ما اقول شهيد ّ    قد اخذتنا االحزان.ً
          بما رأيناک تدور السمنا و ال تعرفنا امام وجهک افتح البصر لتنظر

  ورّالنم و ترى ّيايالى و االّللالکريم و تعرف من تدعوه فى ا المنظر         هذا
  .ميعّلل        المشرق من هذا االفق ا

   از قلم اعلى،   خطاب به ملوک و سالطينى که معاصر با دورۀ ظهور جمالقدم بودند
   در ادرنه که تشريف داشتند لوح سلطانًمثال ،به نام هر يک لوحى صادر شده است

   همچنين براى خليفۀ عثمانى به واسطۀ عالى. نازل شد،ين شاهّالد ناصر،ايران
   لوح رئيس نازل شد و همچنين براى،عبدالعزيز بود دربار ّمهمپاشا که از وزراى 

   از جمله .ارسال فرمودند  لوح مخصوصى، ملکۀ ويکتوريا،سلطان روس و امپراطور فرانسه و ملکۀ انگلستان
  خطاب مبارک در کتاب اقدس .سالطينى که معاصر با دورۀ جمال قدم بود ملک نمسه است

   
  ٢٠٣ص 

   اى،"مسة ّالنيا ملک  " :ده است که مى فرمايند  مستقيمًا به اين شخص نازل ش
  ّ يعنى مظهر امر الهى در سجن عکا محبوس بود وقتى،ّ مطلع نور احديت،پادشاه نمسه

   يعنى،"مررت  " ،ّکه تو به قصد زيارت مقام مقدس مسجد اقصى وارد ارض اقدس شدى
  مر و از ظهورّ اما از ا،"و ما سئلت  " .ّب سجن عکا گذشتىياز آن حدود و از قر

  اى مرتفع مى ّال نکردى در حاليکه به نام مقدس الهى است که هر خانهسؤمبارک هيچ 
   بلى به زيارت خانه آمدى ولى در حقيقت از زيارت.ّشود و هر مقامى متبرک مى گردد

   آن عظمت و جالل راّالهيه فى المثل مسجد اقصى به کلمۀ .صاحب خانه محروم ماندى
   الهى داراى آن مقام عظيم شد و همچنين ساير بيوت کلمۀاسطۀه وب کعبه ،يافت
  ّاما از زيارت   ولى تو بقدرى غافل بودى که به زيارت خانه آمدى، منسوبه به مظاهر الهىکۀّرمتب

  . محروم ماندى،داده شده کسى که صاحب خانه بود و به نام او اين عظمت و جالل به آن خانه
   فرانسوا ژوزف است که، خطاب ملک نمسه مخاطب شده است  اين شخص که در اينجا به

   يعنى چهار١٨٤٨ّ متولد شد و در سال ١٨٣٠ اين شخص در سال .امپراطور اطريش بود
   وفات کرد١٩١٥منصوب شد و در سال  ز قيام حضرت اعلى به امپراطورى آوستريااسال بعد 

  يامد و خطاب الهى راّاين شخص متوجه به امر مبارک نشد و در صدد تحقيق بر ن. 
  ١٩١٨ شروع شد و تا ١٩١٤ّنشنيد تا آنکه در نيمۀ جنگ بين المللى اول که در سال 

   از. چند مملکت تجزيه شدند و دول چندى از نو تأسيس شدند،ميالدى ادامه داشت
  .جمله دولتهائى که تجزيه شد يکى همين دولت اطريش بود که به چند قطعه تقسيم شد

   قسمت ديگرش. يک قسمتش به رومانى واگذار شد.به ايتاليا واگذار شديک جزء از آن 



  اى از آن که بوهم نام اى به وجود آمد و قطعه به صربستان رسيد و از اينها دول تازه
ّداشت با اسم چکسلواکى دولت مستقلى شد و دولت مجارستان نيز که با آن متصل بود ّ،  

  ّۀ اطريش بکلى خارج شد و امپراطورى اطريشاز آن جدا شد و بعالوه سلطنت از خانواد
  ّبه جمهورى مبدل گشت و اثرى از حکومت و سلطنت

   
  ٢٠٤ص 

  قد جعلنا " : خطاب به او مى فرمايند.و عظمت و جالل فرانسوا ژوزف باقى نماند
  ، ما مسجد اقصى و بيت المقدس را محل اقبال عالم قرار داديم،"مقبل العالم لذکرى 

   ". مرا بشناسند و به ذکر من مشغول شوند،دم که به آنجا مى روندبراى اينکه مر
   تو صاحب خانه را رها کردى و کسى را که بايد به ذکر او،"و انت نبذت المذکور 

  ّمشغول شوى از نظر دور ساختى در حالى که آن وجود مقدس ظاهر شده بود با ملکوت
  ر عالميان است او را آشکار کردهقدرت و عظمتش و خداوندى که پروردگار تو و پروردگا

ّکنا معک فى کل االحوال " .بود    در جميع احوال ما با تو، اى پادشاه نمسه،"ّ
   ديديم تو به امور فرعى که زيارت خانه باشد،"ّناک متمسکًا بالفرع دوج " ،بوديم

  ، ولى از عرفان صاحب خانه که اصل مقصود است،"ًغافال عن االصل  " ،ّاهميت مى دهى
ّان ربک على ما اقول شهيد  " ،برکنار هستى    پروردگار تو به آنچه که من مى،"ّ

  ، اى پادشاه نمسه ما خيلى غمگين شديم،"قد اخذتنا االحزان  " .گويم شهادت مى دهد
  ، زيرا ديديم تو اطراف اسم ما مى گردى،"بما رأيناک تدور السمنا و التعرفنا "

   در،صاحب خانه را که ما باشيم نمى شناسىّ اما ،يعنى به زيارت خانه مى آئى
  افتح " .ّاشتيم و در سجن عکا محبوس بوديمدحالى که ما در مقابل چشم تو قرار 

   اين،"هذا المنظرالکريم "  تا ببينى ، چشمهايت را باز کن اى ملک نمسه،"البصر 
  ،"ام ّيالى و االيّللو تعرف من تدعوه فى ا " . عظمت و جالل امر الهى راامظهر ب

  .ّچشمت را باز کن تا بشناسى آن وجود مقدسى را که شب و روز به درگاه او دعا مى کنى
   و ببينى آن نورى را که تابيده،"ميع ّللور المشرق من هذا االفق اّالنو ترى " 

  . از آسمان درخشان،است از اين افق لميع
   

  ٢٠٥ص 
  ّلهيکل المبين انه ال الهداء من هذااّالن قل يا ملک برلين اسمع - ٨٦        

  هورّالظّ اياک ان يمنعک الغرور عن مطلع .ّ        اال انا الباقى الفرد القديم
  ّرى کذلک ينصحک القلم االعلى انهّالث        او يحجبک الهوى عن مالک العرش و 

   اذکر من کان اعظم منک شأنًا و اکبر منک مقامًا اين.ّالفضال الکريم         لهو
  ئهآّ انه نبذ لوح ا ور.اقدينّالر     هو و ما عنده انتبه و ال تکن من    



  ّة من کلّلّالذ لذا اخذته .المينّالظ        اذ اخبرناه بما ورد علينا من جنود 
  ّ يا ملک تفکر فيه و فى.راب بخسران عظيمّالت        الجهات الى ان رجع الى 

ّ        امثالک الذين سخروا    حمن منّالرلهم زد و حکموا على العباد قد انالبالّ
  .ّ        القصور الى القبور اعتبر و کن من المتذکرين

   بشنو، يعنى اى پادشاه مملکت آلمان که برلين پايتختش بود،   اى پادشاه برلين
  .ّنداى الهى را از اين هيکل مبين و از اين مظهر مقدس الهى که آشکار شده است

   مبادا منع، اى پادشاه برلين.او که باقى و يگانه و بى نياز استنيست خدائى مگر 
   يعنى بقدرى بى خبر بمانى و مغرور شوى،کند تو را غرور و بى خبرى از مطلع ظهور

  ّکه مطلع ظهور را نشناسى و مبادا که محجوب بسازد ترا هواى نفس از توجه به مالک
   ينصحککذلک "، خداوند آسمان و زمين،عرش و ثرى

   
  ٢٠٦ص 

ّانه لهو الفضال " .د ترا مظهر امر الهىنک  اينطور نصيحت مى،"القلم االعلى  ّ  
  . مظهر امر الهى بخشنده است و داراى کرم،"الکريم 

   بياد بياور آن سلطانى را که،"نًا أاذکر من کان اعظم منک ش " ،  اى ملک برلين
   عظمت و جاللش از توجۀ و در،"و اکبر منک مقامًا  " ،تر بوداز تو مقامش باال

  ،"اين هو و ماعنده  " ،ّ که مقصود امپراطور فرانسه ناپلئون سوم است،بيشتر بود
  ، شوّمتنبه ،"انتبه  " .جا رفتک آنکه از تو از هر جهت باالتر و عظيم تر بود

   نباش از اشخاصى که،"اقدين ّالرو ال تکن من  " .ّمتذکر شو اى قيصر آلمان
  ّ ناپلئون سوم انداخت لوح الهى را،"ّانه نبذ لوح ا ورائه  " .اند خوابيده

  ."المين ّالظاذ اخبرناه بما ورد علينا من جنود  " . يعنى اعتنا نکرد،پشت سرش
  بر داديم از مصيبت هائى که از جنود ظالمين و ستمکاران بما واردخه به او وقتى ک
  ّ مسلط شد بر،"ّن کل الجهات ّلة مّلذا اخذته الذ " ، چون اعتنا نکرد.شده بود

   تا،"راب بخسران عظيم ّالتالى ان رجع الى  " .ّاو ذلت و خوارى از جميع اطراف
  ّيا ملک تفکر فيه و " .وقتى که به خاک راجع شد با کمال بدبختى و با زيان بزرگ

  ّ فکر کن در ناپلئون سوم و در امثال خودت از، اى پادشاه برلين،"فى امثالک 
ّالذين سخ " .طينساير سال   "اند و   سالطينى که شهرها را گشوده،"روا البالد ّ

  حمن من القصورّالرقد انزلهم  " . و به مردم حکم کرده اند،"حکمواعلى العباد 
   خدا همۀ آنها را از قصرهاى بلند سرنگون کرد و در اعماق قبرهاى،"الى القبور 

  ،"ّو کن من المتذکرين " پند بگير  ،، اى پادشاه آلمان"اعتبر  " .تاريک جا داد
ّو باش از اشخاصى که هميشه متذکرند و قلبشان متوجه به حق است ّ ّ.  

  ّ  خطاب به ناپلئون سوم که در اين آيات به او اشاره شده جمال قدم دو لوح جداگانه



  ّ لهذا لوح دوم را.ّ لوح اولى را اعتناء نکرد و جواب نداد.اند ارسال فرموده
  .فرمايند  مىنل او را بياآّ در آن لوح صريحًا خبر ذلت و نکبت احوال و شقاوت مفرستادند و

  ّمنصوب شد امافرانسه  م به رياست جمهوى ّ  ناپلئون سوم در سال 
   

  ٢٠٧ص 
   م١٨٧٠ امپراطور فرانسه ناميد و باالخره در جنگى که در سال  را م خود١٨٥٣در سال 

   در اين جنگ شکست ناپلئون از بيسمارک.شکست خوردبين فرانسه و پروس اتفاق افتاد 
ّمنجر به اسارت و ذلت و حبس ناپلئون سوم گرديد و باالخره در حبس بود تا با کمال ّ  

  ّ عنقريب ذلت از جميع جهات،حقارت مرد و وعدۀ الهى در بارۀ او که مى فرمايند
ّ تحقق يافت و ناپلئون سوم نتوانست خود،به تو رو خواهد کرد   .دهد  را از مهلکه نجاتّ

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٦٨ - ٤٥٩ ص ،٤ ج ، امر و خلق-   : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 

   
  ٢٠٨ص 

ّ انا ما اردنا منکم شيئًا انا ننصحکم لوجه ا و نصبر کما صبرنا- ٨٧         ّ  
  .الطينّالس        بما ورد علينا منکم يا معشر 

  ،"ّانما ننصحکم لوجه ا  " ، ما از شما چيزى نمى خواهيم،   اى گروه سالطين
   صبر مى،"و نصبر  " .فقط براى رضاى خاطر الهى است که شما را نصيحت مى کنيم

  ، صبر کرديم همانطورى که،"کما صبرنا  " ،ّکنيم در مقابل اذيتها و ظلمهاى شما
  ّ در مقابل مصائب و بلياتى که بر ما،"الطين ّالسبما ورد علينا منکم يا معشر " 

  . اى گروه پادشاهان روى زمين،وارد شده بود از شما
   

  ٢٠٩ص 
  ءآّء الجمهور فيها اسمعوا ما تغن به الورقآ يا ملوک امريقا و رؤس- ٨٨        

ّء انه ال اله االآ        على غصن البق   ّ زينوا. انا الباقى الغفورالکريمّ
ٰ        هيکل الملک بطراز العدل و التقى   ءآمّالسّ و رأسه باکليل ذکر ربکم فاطرّ

   قد ظهرالموعود فى.ء من لدن عليم حکيمآ        کذلک يأمرکم مطلع االسم
  هودّالشّ        هذاالمقام المحمود الذى به ابتسم ثغر الوجود من الغيب و 

  مس عليها ان انتم منّالشّئه خير لکم عما تطلع آّ   اغتنموا يوم ا ان لق     
  ّء انه الآء اسمعوا ما ارتفع من مطلع الکبريآ يا معشر االمر.        العارفين

  رواّ اجبروا الکسير بايادى العدل و کس.اطق العليمّالنّ        اله اال انا 
  .ّ ربکم االمرالحکيمالم بسياط اوامرّالظحيح ّالص        



   بهّناسمعوا ما تغ " ،کا واى رؤساى جمهور در آن ممالکي   اى پادشاهان آمر
  ر را که بر شاخۀم يعنى مظهر ا، بشنويد ورقاء الهى،"ء آالورقاء على غصن البق

   نيست خدائى مگر من که باقى و غفور،شجرۀ جاودانى نغمه سرائى ميکند و مى فرمايد
   زينت بدهيد اى،"قى ّالتّ زينوا هيکل الملک بطراز العدل و  ".و کريم هستم

  ّو رأسه باکليل ذکر ربکم فاطر " .سالطين هيکل سلطنت را به زينت عدالت و تقوى
  ّ سر مملکت را زينت بدهيد به تاج توجه قلبى خود،"ء آمّالس

   
  ٢١٠ص 

  اين چنين امر مى کند  ،" لدن عليم حکيم ء منآکذلک يأمرکم مطلع االسم " . است آسمانبطرف خداوندى که خالق
  .خداوندى که عالم و با حکمت است  از طرف،شما را مظهر امر الهى که مطلع اسماء خداوندى است

   به تحقيق ظاهر شده است حضرت موعود،"المقام المحمود هذا قد ظهر الموعود فى   " 
   آن،"تسم ثغرالوجود من الغيب و الشهود ّالذى به اب " .ّمظهريتمقام با محمود، يعنى در اين مقام 

  زاّاعم  ،اى آشکار شده است که به ظهور او خندان و مسرور شده است دنيا حقيقت مطلقه
  ،"الوجود ابتسم ثغر"  ثغر به معنى دندان است و عرب مى گويد .عالم غيب و دنياى شهود

  ود و دندانش ازًبراى اينکه انسان معموال وقتى مى خندد لبهايش از هم باز مى ش
   ": لذا حال ابتسام و خنده را عرب مجازًا مى گويد.پشت لبها به نظر مى رسد

  .ّ يعنى تبسم کرد دندان عالم هستى،فظى آنّ که معنى تحت الل،"الوجود  ابتسم ثغر
ّوا يوم ا ان لقائه خيرلکم عما تطلع ماغتن"    مس عليها ان انتم منّالشّ

   بسوى، يعنى تا مظهر امر در عالم است،ّد ايام خدا را غنيمت بداني،"العارفين 
   براى شماف شدن به لقاء حضرت موعودّ زيرا مشر،او بشتابيد و از حضرتش استفاده کنيد

  ّ مشرف مقصود آنکه اگر به لقاى الهى.تابد بهتر است از جميع آنچه که آفتاب بر آن مى
  ّ اما اين در صورتى است که.هندبشويد بهتر است از اينکه تمام دنيا را به شما بد

  .شما بتوانيد به اين نکته پى ببريد و از عارفين باشيد
  از  اى گروه امرکنندگان بشنويد ندائى را که بلند شده است،"يا معشر االمرآء   " 

  اطقّالنّال اله اال انا  " :مطلع حضرت کبريا که چنين ندا مى کند و مى فرمايد
   همين مطلع امر کبريا مى. جز من که گوينده هستم و دانا نيست خدائى به،"العليم 
   درست کنيد هر چه را که،امور مردم در دست شماست  زمام که اى گروه امرا،فرمايد

  ّ يعنى به داد مظلومان برسيد و دست ظالمين را از اذيت،دستهاى ظلم و ستم مى شکند
   يعنى چون خدا.اى عدل اين کار را بکنيد با دسته.و آزار مظلومين کوتاه کنيد

   به عدالت، قدرت او در روى زمين هستيد مى خواهد شما هم که نمايندۀ،عادل است
  رفتار کنيد و عدالت چنين اقتضا مى کند که مظلومين

   



  ٢١١ص 
  حيحّالصوا رّو کس " .  را کمک کنيد و جلوى ظالمين را بگيريد که ظلم بکسى نکنند

  ديد که از هر جهت صحيح و سالم است و وسائل زندگانىاگر ظالم ستمکارى دي" الم ّالظ
  او را در هم  ، جلوى او را بگيريد،براى او فراهم است و روى اين اصل به مظلومين ظلم مى کند

  .او مستند به حکمت است  و هم اوامر،امر مى کندهم بشکنيد با تازيانه هاى اوامر پروردگار شما که 
---------------------------- ---------------------------------------------------------------  

  ٤٢٣ ص ،٤ ج ،ٓاالثار  اسرار-     :بع مطالعه در بارۀ مبحث فوقاساير من
  

   ص
  الهوى ام کنتم من خذکم سکرء اوم نسمع بينکم صوت البوم ّالر يا معشر -  ٨٩         

  ّ البحرين قد استقر عليکشاطئواقعة فى قطة الّالنّ يا ايتها .        الغافلين
ٰ ناح بها المال اعلىشأنء على آعلت فيک نار البغضتلم و اشّالظ ّ        کرسى    ؤ

ّ        الذين يطوفون حول کرسى رفيع    فيک الجاهل يحکم على العاقل وٰ نرى.ّ
  اهرةّالظّغرتک زينتک أ .ّور و انک فى غرور مبينّالنّ        الظالم يفتخر على 

ّتفنى و رب البرية و تنوح ال        سوف    .ّئل کذلک ينبئک العليم الخبيرآنات و االرامل و ما فيک من القببّ
   در جغرافياى قديم اين سرزمين عثمانى را.   اين خطاب به اهالى مملکت عثمانى است

  م بود و بهرو قياصرۀروم مى گفتند زيرا قبل از غلبۀ اسالم تمام اين مناطق جزء حکومت 
  ّ بعد از آن هم که به تصرف اسالم در آمد باز هم اين. مملکت روم اطالق مى شدهمۀ

  ساکنين مملکت  لهذا در اين آيۀ مبارکه خطاب به.منطقه معروف بود به مملکت روم
   ،روم ساکن هستيد  اى مردمى که در سرزمين،ّعثمانى که ترکيۀ امروز باشد جمال مبارک مى فرمايند

   ما در."بينکم صوت البوم  معنس " .انيد که آيندۀ پراضطراب و تشويشى در انتظار شماستبد
   

  ٢١٣ص 
   صداى بوم اغلب از جاهاى خرابه و بدون سکنه شنيده،بين شما صداى بوم را مى شنويم

   على المشهود به خرابه پناه مى برد و اين بيان،مى شود زيرا بوم که همان جغد است
  برهم مى شود و کسى که برو هم در به اين است که عنقريب اوضاع مملکت شما مبارک اشاره 

  . حکم بوم شوم را دارد،شما حکومت مى کند
   که مقصود از بوم در اين آيۀ،ح مبارکۀ حضرت عبدالبهاء چنين آمده استالوا  در 
  ضرت سلطان عبدالحميد است که بعد از سلطان عبدالعزيز به خالفت رسيد و ح،مبارکه

  ّعبدالبهاء را بسيار اذيت و آزار کرد و سجن آن حضرت را تجديد نمود و بر تشديد
   اين دو خليفه يعنى عبدالعزيز و عبدالحميد هر دو نسبت به امر بهائى.احوال افزود

   جمال مبارک را عبدالعزيز از بغداد به اسالمبول خواست ولى.معارض و معاند بودند



   فريب اطرافيان خود را خورد و تهمت هائى را.تار نکردآنطورى که بايد و شايد رف
   جمال قدم چهار ماه در اسالمبول ماندند و.ردک باور ،مر مبارک زده بودنداکه به 

  ش لوح مبارکى به نام لوح عبدالعزيز و وکال صادريانعزيز و دربارلا براى تنبيه عبد
  شود و با امر الهى به عدالتّفرمودند و براى او فرستادند و او در عوض آنکه متنبه 

   در. امر کرد که جمال مبارک را از اسالمبول به ادرنه تبعيد نمايند،رفتار کند
  فصل زمستان سختى که همه جا را برف و يخ فرا گرفته بود جمال قدم و اصحاب و ياران

   اين ادامه داشت تا جمال مبارک در. باليا و مصائب شروع شد،وارد ادرنه شدند
  عزيز از سلطنت و خالفتلّحبوس شدند مدتها بر اين نهج ايام رفت تا اينکه عبداّعکا م

  که در کتاب مبين مندرج" ک ظ " ً خبر سقوط او را قبال جمال قدم در لوح .ساقط شد
  ّسوف نعزل الذى کان مثله و " : در آن لوح مى فرمايند. بيان فرموده بودند،است

  ."ار ّا العزيز الجب و انّيرهم الذى يحکم على العبادأخذ امن
    بعد از او عبدالحميد خليفه شد و او هم بناى ظلم  و جور و مخالفت با جمال قدم

   او را مشروطه طلبان گرفتند و حبسش.را گذاشت و عاقبت به جزاى عمل خود رسيد
  .ّ مدتها در حبس بود عاقبت با کمال ذلت و خوارى در همان زندان وفات يافت،کردند

   
  ٢١٤ص 

  بين شما   مى شنويم در، اى مردمى که در قلمرو حکومت عثمانى ساکن هستيد،بارى مى فرمايند
  ب شده لبر شما غا  يا اينکه غفلت، شده است بر شما مستى هوى و هوسّسلط آيا م.صداى بوم را

  .شما نداى الهى را نشنيديد ، يعنى با اينکه نداى الهى مرتفع است،و از جمله غافلين هستيد
   اى شهرى که قرار دارى در،"ين البحر شاطئقطة الواقعة فى ّالنّيا ايتها  "  

   مقصود شهر اسالمبول است،و درياى مرمره) بحر اسود (  درياى سياه ،کنار دو دريا
   اى شهر، خطاب به اسالمبول مى فرمايند.ّکه در آن ايام پايتخت خلفاى عثمانى بود

  تو تخت ظلم و  بدان و آگاه باش که در،اى  شدهاسالمبول که در کنار دو دريا واقع
   و مشتعل شده،ستم استقرار دارد که همان تخت خالفت عبدالعزيز و عبدالحميد باشد

  ٔمال است در تو آتش عداوت و دشمنى بطورى که بر اثر اين آتش نوحه و صداى گريۀ
  ى همه از ظلم يعن،اعلى بلند است و آن اشخاصى که در دور عرش  الهى طواف مى کنند

   اى. گريان هستند،و ستمى که از تو به آل ا و شريعت ا رسيده است
   يعنى رسوم عدل و. مى بينيم در تو نادان را که حکم مى کند بر دانا،اسالمبول

  بر ميکند رم که در تو تاريکى افتخاداد از ميان تو برداشته شده است و مى بيني
  ، اى اسالمبول. خبرى عجيب و غرور مبينى بسر مى برىبى روشنائى و در عين حال تو در

  عنقريب  قسم به پروردگار مردم جهان، که  زينت ظاهرۀ تو؟آيا مغرور کرده است تو را
  نوحه و گريه و ناله  اى که تو به آن افتخار مى کنى و عنقريب به  زينت ظاهرهفانى خواهد شد آن



  عنقريب به نوحه خواهند افتاد  وهر و مردان بى زن وتران و زنان بى شخخواهند افتاد در تو د
  .بتو خداوندى که عالم است و دانا  اينطور جزا مى دهد،جميع قبائلى که در تو هستند

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٥٨ - ٤٥٣ ص ،٤ ج ، امر و خلق-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٢١٥ص 

  ّء بما سل عليکآمّالدّين قد رأيناک مغطاة بّالر يا شواطى نهر - ٩٠        
ٰء و لک مرة اخرىآ        سيوف الجز ّ و نسمع حنين البرلين ولو انها اليوم على عزّ   .مبين ّ

  واحل در س. بين آلمان و فرانسه جارى استّاى است که در سرحد  روخانه،   رود رين
   م جنگى بين پروس که در آن ايام صدر اعظمش بيسمارک بود و١٨٧٠اين نهر در سال 

   در آن جنگ خون زيادى. اتفاق افتاد،ّفرانسه که امپراطورش ناپلئون سوم بود
  ّ ناپلئون سوم شکست خورد و او را در يکى از،ريخته شد و عاقبت امپراطور فرانسه

  رهاى وحشتناکى از قبيل کشته شدن پسرش به دست وحشىحبس خب قالع محکم حبس کردند و در
  .هاى زلوس و ساير اخبار موحشه به او رسيد و او در حبس زجر مى کشيد تا مرد

   ما ديديم ترا که پوشيده شده، اى ساحل رودخانۀ رين،  در کتاب اقدس مى فرمايند
  ده شد شمشيرهاى زيرا به روى تو کشي،"ّبما سل عليک سيوف الجزآء  " .بودى با خون

   به غير از آن خونريزى که در سابق، اى سواحل نهر رين،"ّولک مرة اخرى  " .جزا
   در آن هنگامه.اى ديگر هم در سواحل تو همين هنگامه به پا خواهد شد  مرتبه،شد

   که پايتخت آلمان باشد، مى شنويم صداى نالۀ برلين را،ثانى که به پا خواهد شد
  .ّنهايت عزت و جالل استدر  امروز، هر چند که برلين 

   
  ٢١٦ص 

  جنگ قيصر   م طول کشيد و در اين١٩١٨ تا ١٩١٤ّاين اشاره به جنگ بين المللى اول است که از 
  . گوش تمام اهل عالم رسيد بهآلمان شکست خورد و آلمان سقوط کرد و صداى ناله و فرياد برلين

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٥٩ - ٤٥٨ ص ،٤ ج ، امر و خلق-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٢١٧ص 

  .قد جعلک ا مطلع فرح العالمين شىء ال تحزنى من آّالطيا ارض - ٩١        
ّبالعدل و يجمع اغنام ا التى تفرقت منّيبارک سريرک بالذى يحکم يشآء         لو  ّ  

  ّساط اال انه من جوهربء بالفرح و االنآّئاب انه يواجه اهل البهّالذ        
  .ّء من فى ملکوت االمر فى کل حينآّق لدى الحق عليه بهاءا و به        الخل



  . مى فرمايند   در اين آيات جمال مبارک بشاراتى راجع به ارض طاء يعنى طهران بيان
  ًال نسبت به طهران اظهار عنايت مى کنند و مى فرمايند چون مظهر امر الهى در توّوا

  .گاه عالم خواهى شد  آيندۀ بسيار درخشان و مشعشعى خواهى داشت و قبله،ظاهر شده
  در همۀ جهان معروف و مشهور خواهى شد و از همۀ جهان رو به تو مى آورند تا به

  .جهانيان قرار داده است  سرور تمام يعنى سرچشمۀ،"مطلع فرح العالمين "  و خداوند تو را زيارت تو برسند
  ّ  بعد مى فرمايند که ملک عادل در تو ظاهر خواهد شد و احباى الهى را که به

  ّ يعنى در کمال خلوص نيت و سالمت نفس هستند و به خدا معتقد،منزلۀ اغنام هستند
   زيرا اين اغنام الهى قبل از استقرار او بر کرسى. کردآورى خواهد  جمع،اند شده

ّسلطنت بوسيلۀ هجوم گرگهاى درنده و معاندين امر در اطراف متفرق مى شوند و او ّ  
  .ّاحباء رفتار ميکند آورى نموده و با کمال روح و ريحان با ّمى آيد و اغنام الهى و احباى الهى را جمع

   
  ٢١٨ص 

  مدى محزونآ از هيچ پيش، اى سرزمين طهران،" شىى من آء ال تحزنّالطيا ارض " 
  ،"مطلع فرح العالمين "  خدا تو را قرار داده است ،"قد جعلک ا  " .مباش
   مفتخر."يبارک سريرک  " ،اگر خدا بخواهد" لو يشآء  " .گاه سرور اهل عالم جلوه

   کسى که با عدل به،"ّبالذى يحکم بالعدل " و متبارک مى کند تخت سلطنت تو را 
ّو يجتمع اغنام ا التى تفرقت من  " .کومت کندحخالص در تو     اين،"ئاب ّالذّ

ّ يعنى احباى الهى را که از شر گرگان،سفندان الهى راوملک عادل جمع خواهد کرد گ ّ  
ّدرنده معاندين و منافقين به اطراف و اکناف متفرق و پراکنده شده   ّانه " .اند ّ

   اين ملک عادل وقتى که بر کرسى سلطنت."آء بالفرح و االنبساط يواجه اهل البه
   روبرو خواهد شد با اهل بهاء با کمال فرح و نشاط و سرور و دست،ايران جالس شود

  ّاال انه من " .ظلم ظالمين و معاندين را از سر اهل بهاء مظلوم کوتاه خواهد نمود
   اين سلطان عادل که ظاهر مى شود آگاه باشيد اى مردم که،"ّجوهر الخلق لدى الحق 

   ،"ّاالمر فى کل حين عليه بهآءا و بهآء من فى ملکوت " .، از برگزيدگان خلق است در نزد خداوند
  .نفوسى است که در ملکوت امر هستند اى شامل عنايت و رحمت جميع چنين سلطانى در هر حين و دقيقه

------------------------------------------ -------------------------------------------------  
  ٤٥٣- ٤٣٥ ص ،٤ ج ، امر و خلق-     : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 

   
  ٢١٩ص 

  يتّهور و سمّالظور بما ولد فيک مطلع ّالن افرحى بما جعلک ا افق - ٩٢        
ّ        بهذا االسم الذى به الح نير   .موات و االرضونّالس الفضل و اشرقت ّ

   زيرا خداوند تو را افق،"ور ّالنبما جعلک ا افق  " ،   اى طهران خوشحال باش



  زيرا جمال قدم و" هور ّالظبما ولد فيک مطلع  " ؟ چرا،نور و روشنائى قرار داده
  . در تو متولد شدند،اسم اعظم که مطلع ظهور الهى هستند

  " تو ارض طاء ، اى طهران،"الفضل  ّ الح نيرّاالسم الذى بههذا يت بّو سم  " 
  ّاى و به اين اسم نير فضل و عنايت الهى آشکار شده و تمام زمينها و ناميده شده

  .ّآسمانها روشن و منور گرديده است
   

  ٢٢٠ص 
ّاس ان ربک لهوالعليمّالنقلب فيک االمور و يحکم عليک جمهور نسوف ت- ٩٣         ّ  

ّى بفضل ربک انه ال تنقطع عنک لحظات االلطاف سوف يأخذکّ اطمئن.        المحيط ّ  
  .        االطمينان بعد االضطراب کذلک قضى االمر فى کتاب بديع

  و يحکم عليک " ، عنقريب در تو امور منقلب خواهد شد،   اى سرزمين طهران
  ب به واسطه انتخاّالبته ،هند کردات خوم و جمهور ناس در تو حکو،"اس ّالن جمهور

  .نمايندگان که به مجلس شورا مى فرستند
ّان ربک لهو العليم المحيط   "     همانا پروردگا تو هم دانا است و هم احاطه به،"ّ

ّاطمئنى بفضل ربک  " .جميع امور گذشته و آينده دارد    به، اى سرزمين طهران،"ّ
  ،"اف ّانه ال تنقطع عنک لحظات االلط " .فضل و عنايت پروردگار خود مطمئن باش

  االطمينان بعد  سوف يأخذک " . هيچوقت نظر عنايات الهى از تو قطع نخواهد شدّالبته
   ،جريان خواهد بود ّ عنقريب پس از آنکه مدتى در تو اضطراب و تشويش در،"االضطراب 

  ّ اين امر مسلم است ،"کتاب بديع  کذلک قضى االمر فى " .ّاطمينان و آرامش کلى حاصل خواهد شد
  .يعنى در علم الهى مندرج است ضاى الهى و حکم الهى است که در کتاب بديعزيرا ق

   
  ٢٢١ص 

   المتعالّغنىّجال فى ذکر ربک الّالر يا ارض الخآء نسمع فيک صوت - ٩٤        
  ء باسمى االبهىآ        طوبى ليوم فيه تنصب رايات االسمآء فى ملکوت االنش

  . و ينوح المشرکوننصراب يفرح المخلصون ٍ        يومئذ
  سرزمين خراسان است و به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء مقصود" ارض الخآء "    مقصود از 

   بلکه خراسان قديم است که تمام،خراسان محدود امروز نيست" ارض الخآء " از اين 
   "، اى سرزمين خراسان.ترکمنستان و کنار رود جيحون و افغانستان را شامل است

   مى شنويم در تو صداى مردان خدا را که بلند خواهد بود،"ّوت الرجال نسمع فيک ص
  .بلند مرتبه است در ذکر پروردگار تو که بى نياز و

  ّ  جمال قدم بشارت مى دهند که از سرزمين خراسان رجالى صاحب قدرت و قوت و بأس
  ى راشديد ظاهر خواهند شد و به نصرت امر الهى قيام خواهند کرد و پرچم امر اله



  .بلند خواهند نمود و ذکرا را در روى زمين منتشر خواهند کرد
  تنصب رايات االسمآء فى ملکوت االنشآء"  خوشا به حال روزى که ،"طوبى ليوم   " 

   در آن روز نصب شود پرچمهاى اسماء الهى در روى زمين که در اين پرچمها منقوش،"
  " خوشا آن روز که بيايد و .ل قدمّ نام مقدس جما،"اسمى االبهى  " ،شده باشد

 نفوس مخلص خداپرست که نصرت امرالهى را مى بينند،"يفرح المخلصون بنصرا   
  مسرور مى شوند و مشرکون و بدخواهان و معاندين امر که

   
  ٢٢٢ص 

  . از غصه به گريه و ناله خواهند افتاد،ّعزت و اقتدار و پيشرفت امر را مى بينند
  .بود راجع به سرزمينهاى مختلف که از قلم الهى جارى شده است  اينها بشاراتى 

  .ظاهر و آشکار خواهد شد ّبعضى از آنها ظاهر شده و بعضى هم مطابق نص صريح حضرت ولى امرا به تدريج
------------------------------------------------------------------------------  

  ٤٣٥ -  ٤٣٣ ص ،٤ ج ، امر و خلق- :قرۀ مبحث فوساير منابع مطالعه در با
   

  ٢٢٣ص 
ّرض على الذين يحکمون على العباد دعوا لهم ما عندهم و توجهوا الى القلوبت ليس الحد ان يع- ٩٥         ّ.  

  اى که جمال قدم به اهل بهاء مۀ امر مبارک و از اوامر اکيدهّ   يکى از اصول مسل
  .ّهاء حق دخالت در امور سياسى ندارنداند اين است که اهل ب فرموده

   اگر مى خواهيد بهائى واقعى را بشناسيد و از بهائى،  حضرت عبدالبهاء مى فرمايند
  به هيچ عنوان درو اش اين است که بهائى واقعى هيچوقت   نشانه،مجازى تميز بدهيد

  ّضيه بس هر کس در سياست دخالت کرد همين ق، بعد مى فرمايند.سياست دخالت نمى کند
   جمال مبارک هم در اين آيه. که آشکار و ثابت کند که چنين شخصى بهائى نيست،است

  "ّليس الحد ان يعترض على الذين يحکمون على العباد  " .همين مطلب را مى فرمايند
  مت و نفوسىو، بر هيچ فردى از افراد بندگان جايز نيست که اعتراض کند بر عليه حک

   يعنى شما کارى به کار پادشاهان و.دا در دستشان هستکه زمام امور بندگان خ
   سلطنت و حکومت،"دعوا لهم ما عندهم  " .سالطين و امور سياسى نداشته باشيد

   شما که بندگان خدا،"ّو توجهوا الى القلوب  " ،ظاهره را به آنها واگذاريد
  ّ قلوب عباد را تصرف کنيد و مردم را به طرف،هستيد

   
  ٢٢٤ص 

  افتيدت داشته باشيد و نه با سالطين در نه در امور سياسى دخال.ايت کنيد  خدا هد
  .اين يکى از اوامر محکمۀ الهى است. 



------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٣٧ - ٣٣٣ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٧٢ -  ٦٤ ، حيوة بهائى-   ٢٨١ – ٢٦٥ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٢٥ص 
ّ يا بحر االعظم رش على االمم ما امرت به من لدن مالک القدم و زين- ٩٦         ّ  

ّز االحکام التى بها تفرح القلوب و تقرا        هياکل االنام بطر   .العيون ّ
   آن حکمى را که بپاش بر مردم دنيا، اى جمال قدم و اسم اعظم،   اى بحر اعظم

   يعنى دارندۀ غناى.اى به انتشار آن از طرف خداوندى که مالک قدم است مأمور شده
   آن احکامى، زينت بده هياکل مردم را به زينت احکام، و اى مظهر امر،ذاتى است

  .که به واسطۀ آن مسرور مى شود دلها و روشن مى شود چشمها
   

  ٢٢٦ص 
  ًهب فتسعة عشر مثقاال  فاطرّالذئة مثقال من ّى تملک ماّو الذ - ٩٧        

  .الفضل العظيم اذکم يا قوم ان تمنعوا انفسکم عن هّء اياآمّالس        االرض و 
ّ        قد امرناکم بهذا بعد اذ کنا غنيًا عنکم و عن کل من  ّ   موات وّالسفى ّ

  ّاال ا العالمّ ان فى ذلک لحکم و مصالح لم يحط بها علم احد .       االرضين
ّ قل بذلک اراد تطهير اموالکم و تقربکم الى مقامات اليدرکها اال.       الخبير ّ  
ّء ا انه لهوالفضال العزيز الکريمآ       من ش    يا قوم التخونوا فى حقوق.ّ

ّ       ا و ال تصرفوا فيها اال بعد اذنه کذلک قضى االمر فى ا   لواح و فىالّ
  ّا يخان بالعدل و الذى عمل بما امر ينزل عليه من خان .المنيعّ اللوح        هذا

  ّ انه اراد.ياض المعطى الباذل القديمّالفّ ربه ءء عطآآسم       البرکة من 
  ّى طارت االرواح و طويت زرابا       لکم ماال تعرفونه اليوم سوف يعرفه القوم اذ

  .لوح حفيظنده عّراح کذلک يذکرکم من ف       اال
   

  ٢٢٧ص 
   مثقال طال بايد او١٩ميزان حقوق ا عبارت از اين است که اگر کسى مالک شود 

   مثقال بنا بر اين نصاب حقوق ا .قرار صدى نوزده حقوق ا را بپردازداز 
   اگرًمثال .اين محض مثل است" مأة مثقال "  در اينجا که مى فرمايند .طال است

   نه اينکه خيال کنيم تا به صد مثقال، مثقال آن را بدهد١٩ ،داشتکسى صد مثقال 
   اصل نصاب حقوق ا مطابق الواح مبارکه که.نرسيم نبايد حقوق ا بپردازيم

  ال و جوابسؤ در . مثقال طال است١٩ ،در کتاب گنجينۀ حدود و احکام مندرج است



   پس در.وزده حساب کند و بدهد مثقال داشت از قرار صدى ن١٩ اگر کسى ،مى فرمايند
   شرايط پرداخت حقوق ا اينست که بعد از وضع. مثقال طال است١٩همان  نصاب اصلى قتحقي

   اگر،ّمخارج ساليانه و خريد لوازم و مصارف روزمره و بعد از اينکه سال تمام شد
  و يک آنوقت حقوقش را بايد بدهد ، مثقال طال باقى مانده باشد١٩براى کسى معادل 

  ّمرتبه که حقوق ا داد ديگر به اين پول معين حقوق ا تا آخر عمر تعلق نمى
  .ا پرداخت  مى شود باز بايد از قرار صدى نوزده حقوقلفعى که از آن حاصا ولى به من،گيرد

   مثقال بدهد در راه خداوندى١٩ بايد ،  بارى کسى که مالک شود  صد مثقال طال را
  ّاياکم يا قوم ان تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل " .و آسمان استکه خالق ارض 

  قد امرناکم " . خود را منع کنيد از اين فضل عظيم، مبادا اى مردم،"العظيم 
   ما به شما امر کرديم که حقوق ا بدهيد ولى خيال نکنيد که حقوق ا،"بهذا 

ّبعد اذ کنا غني " ،را براى شخص خود مى خواهيم   ما که اين حکم را به" نکم ًا عّ
   يعنى در عين، ابدًا نيازى به شما و به جميع عالم آفرينش نداريم،شما مى کنيم

  . شما را به اين حکم محکم امر کرديم،حال که بى نياز هستيم براى نفع شخصى شما
   در تشريح و تقنين قانون،"کم و مصالح ِحَلّان فى ذلک  " ؟چرا اين امر را کرديم

   .هيچکس م و مصالح آن علمَکِى است که احاطه پيدا نکرده است به حح مصال حکمتها وحقوق ا
  قل بذلک اراد"   . حکم چيست و اين مصالح کدام است اينفقط خداوند عليم و خبير است که مى داند

   
  ٢٢٨ص 

  ّ خداوند که حقوق ا را مقرر کرده است مى، بگو اى مردم،"تطهير اموالکم 
  اموال شما را طاهر کند و شما را نزديک کند به مقاماتى که اين مقامات راخواهد 

  . بخشنده و عزيز است،الّ خداوند فض،درک نمى کند مگر کسى که خدا خواسته باشد
  يعنى حقوق ا. ، اى مردم خيانت نکنيد در حقوق الهى،"يا قوم ال تخونوا   " 

   اگر مى. و هوس خود آن را خرج نکنيدرا بايد به مظهر امرا بدهيد و به هوى
   اگر اجازه.ّ اول بايد از مظهر امر اجازه بگيريد،ّخواهيد تصرف در حقوق بکنيد

ّو التصرفوا فيها اال بعد اذنه  " .ف کنيدّ بعد در آن تصر،داد   ّ تصرف نکنيد،"ّ
  واح اينطور جارى شده است امر در ال.در حقوق الهى مگر بعد از تحصيل اذن و اجازه

  .الهى و در اين لوح منيع که عبارت از کتاب اقدس باشد
   هر کس خيانت به خدا،"من خان ا يخان بالعدل  " :  بعد از تحذير مى فرمايند

   اگر کسى عمل،"ى عمل بما امر ّو الذ " .بکند از روى عدالت با او خيانت خواهد شد
   ،نازل مى فرمايد از آسمان عطاء اوند بر او برکت خود را خد،"ينزل عليه البرکة "،کرد به آنچه که مأمور است

ّپروردگارى که فياض و بخشنده و بذال و قديم   . يعنى محتاج به کسى نيست،است ّ
   غير از برکت ظاهرى که خدا به مال شما،"ّانه اراد لکم ما ال تعرفونه اليوم   " 



  ى آن اجر اخروى را که ول، پرداخت حقوق ا يک اجر اخروى هم دارد،خواهد داد
   وقتى که از اين دنيا. شما حاال نمى توانيد بفهميد،در عالم بعد ظاهر خواهد شد

   آن وقت مى فهميد که چه اجر عظيمى در مقابل پرداخت حقوق ا خدا به شما،رفتيد
  ،"ال تعرفونه اليوم "  خداوند اراده کرده است براى شما مقامى را که .داده است
  ،"سوف يعرفه القوم  " . نمى توانيد آنرا بفهميد، در اين دنيا هستيدامروز که

   وقتى که از اين،"اذا طارت االرواح  " ،عنقريب مردم به اين مقام پى خواهند برد
   و،" االفراح ّىو طويت زراب " .دنيا بروند و جان آنها به ملکوت ابهى طيران کند
  د و فرشهاى فرح وزمانى که دورۀ حيات جسمانى آنها سپرى شو

   
  ٢٢٩ص 

  ، يعنى مردم تا در اين دنيا هستند،ّ سرور مادى و جسمانى آنها به هم پيچيده شود
  ّ اما وقتى از اين دنيا رفتند،ق ا پى ببرندونمى توانند به اجر اخروى حق

   ".ّآنوقت مى فهمند چه مقامى به علت پرداخت حقوق ا به آنها داده شده است
   آن خداوندى که لوح،ّ اينطور شما را آگاه مى کند خداوند منان،"رکم ّکذکذلک ي

  .محفوظ الهى يعنى خزينۀ علم الهى در نزد اوست
------------------------------------------------------------------------------  

  ١١٣ - ٩٢ ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   حقوق ا-   ٢٣٤ – ٢٢٦ ص ،٤ ج ،خلق امر و -
   

  ٢٣٠ص 
ّئض شتى من الذين امنوا و سئلوا فيها اآ قد حضرت لدى العرش عر- ٩٨         ّ  

ّ        رب مايرى و ما اليرى رب العالمين ّ لذا نزلنا اللوح و زين.ّ ّ ّ   اه بطرازّ
  ا من قبل فى سنينّاس باحکام ربهم يعملون و کذلک سئلنّالنّ        االمر لعل 

  ّ        متواليات و امسکنا القلم حکمة من لدنا الى ان حضرت کتب من انفس معدودات
ٰ        فى تلک االيام لذا اجبناهم بالحق بما تحيى ّ   .قلوبال به ّ

  ّ   به ساحت اقدس جمال قدم از احباى الهى عريضه هائى رسيد و در اين عريضه ها از
ّحق جل جالله   ،ب و پروردگار عالميان استردگار عالم شهود و عالم غي که پرو،ّ

ّلذا نزلنا اللوح  " .ال کرده بودند که براى آنها احکام و اوامرى نازل شودسؤ ّ"،  
ّو زين " . يعنى کتاب اقدس،لهذا لوح مبارک نازل شد    و در،"اه بطراز االمر ّ

   ". نازل شد، بوداين کتاب اقدس اوامر الهى که به منزلۀ زينت اين لوح مبارک
   شايد مردم به اوامر و دستورات الهى رفتار،"لون مّاس باحکام ربهم يعّالنّلعل 
  ،ّ و همينطور پيش از اين ايام،"و کذلک سئلنا من قبل فى سنين متواليات  " .کنند



  و" ال کردند سؤ از ساحت اقدس در بارۀ احکام ،در سالهاى پى در پى گذشته
   و، جلو قلم را گرفتيم، احکام را نازل نکرديم،"ّن لدنا امسکنا القلم حکمة م

  لم الهىدر اين مسئله حکمتى بود که در ع
   

  ٢٣١ص 
   اين مسئله ادامه داشت تا،"الى ان حضرت کتب من انفس معدودات  " ،موجود بود

ّاينکه نامه هائى از چند نفر معين در آن ايام رسيد   ،"ّلذا اجبنا هم بالحق  " .ّ
  ّا را جواب داديم از روى حق و راستى به آنچه که زنده مى شود به آن قلوبلهذا آنه

 .  
  ٢٣٢ص 

  ء التزنوا کتاب ا بما عندکم من القواعد وآ قل يا معشر العلم-  ٩٩         
ّ        العلوم انه لقسطاس الحق بين الخلق قد يوزن ما عند االمم بهذا القسطاس ّ  

  .لو انتم تعلمونه بنفسّ        االعظم و انه 
  ،"ال تزنوا کتاب ا بما عندکم من القواعد و العلوم " ،  بگو اى گروه دانشمندان

  قياس نکنيد و نسنجيد آيات الهى و کتاب خداوند را با قواعد و علومى که در نزد
   زيرا مظهر امرالهى آياتش بالفطره نازل مى شود و رعايت قواعد مجعوله و.شمااست
  ّ خلق بايد تابع حق باشند نه.لوم علماء ملل و دول را در نظر نداردقوانين و ع

  ّ آيات الهى که بالفطره نازل مى شود مقدس از.ّاينکه حق تابع قوانين قوم باشد
   بارى در اينجا.اند جميع ظنون و اوهامى است که علماء آنها را در کتب خود نوشته

  شماست از قواعد  يد کتاب الهى را با آنچه که در نزد شما نسنجيد و قياس نکن،به علماء مى فرمايند
ّانه لقسطاس الحق بين الخلق  " .و علوم   .ّميزان حق است در بين مردم  کتاب الهى است که،"ّ

  ،استي آنچه در نزد امم و ملل دن،"القسطاس االعظم هذا قد يوزن ما عند االمم ب  " 
  ،"ّو انه بنفسه ". تطبيق شود،تّبايد با اين لوح مقدس الهى که قسطاس اعظم اس

  ًکتاب الهى بنفس خود مقايسه مى شود و ابدًا و اصال پابند رعايت هيچ قانون و
   اگر شما اين را بدانيد،"لو انتم تعلمون  " .اى که منسوب به خلق است نيست قاعده

 .  
  ٢٣٣ص 

   وّىى العشّ ما عرفتم الذى دعوتموه فّ تبکى عليکم عين عنايتى النکم- ١٠٠        
  ء و قلوبآّ توجهوا يا قوم بوجوه بيض.ّ        االشراق و فى کل اصيل و بکور

ٰء التى فيها تنادى سدرة المنتهىآء الى البقعة المبارکة الحمرآ        نور ّ  
ّ        انه ال اله اال انا المهيمن القيوم ّّ.  
   شما،ور مخالفت مى کنيدايد و با مظهر ظه    اى علمائى که بر امر الهى قيام کرده



  ّالنکم ما عرفتم " .ت من براى شما گريه ميکندّحبغافليد و چشم عنايت و مهر و م
   زيرا آن حقيقت مطلقه و مظهر امر الهى را،" و االشراق ّعشىّالذى دعوتموه فى ال

  که شب و روز منتظر او بوديد و صبح و شام در دعا و مناجات ظهور او را مى خواستيد
   شما،"ّالنکم ما عرفتم  " .آمد و ظاهر شد ولى شما او را نشناختيد، او 

   آن وجود مبارکى را که براى،" و االشراق ّعشىلّالذى دعوتموه فى ا " ،نشناختيد
  ،"ّو فى کل اصيل و بکور  " ،گاهان و شامگاهان دعا مى کرديدحفوز بلقاى او در صب

  .بکند ّکه تشرف به حضور او را نصيب شماّو در آغاز شب و اول صبح از خدا مى خواستيد 
   اى مردم با صورت هاى نورانى و قلوب پر نور،"ء آّتوجهوا يا قوم بوجوه بيض  " 

   ،"تنادى سدرة المنتهى ّالتى فيها " ، يعنى به ارض اقدس،ّو درخشان توجه کنيد به بقعۀ مبارکۀ حمراء
  :  مظهر امرا و مى فرمايد،"المنتهى  سدرة" آن بقعۀ مبارکۀ حمراء که در آنجا ندا ميکند 

   
  ٢٣٤ص 

ّال اله اال انا المهيمن القيوم "    .مردم و بى نياز از همۀ مردم هستم  نيست خدائى به جز من که غالب بر همۀ،"ّ
   

  ٢٣٥ص 
  ّء هل يقدر احد منکم ان يستن معى فى ميدانآ يا معشر العلم-  ١٠١         

  ّبيان ال و ربىّالتالعرفان او يجول فى مضمار الحکمة و         المکاشفة و 
ّحمن کل من عليها فان و هذا وجه ربکم العزيز المحبوبّالر         ّ.  

   آيا مى تواند يکى از شما در،ّ   اى گروه علماء که مدعى مقام علم و عرفان هستيد
  ؟ان جوالنى بکندميدان مکاشفه و عرفان با من مسابقه بدهد يا در ميدان حکمت و تبي

   نه قسم به پروردگار،"حمن ّالرّال و ربى  " ؟آيا چنين کسى در ميان شما هست
  ّ زيرا همۀ شما در مقابل حق و قدرت و ارادۀ او عجز صرفيد و نيستى محض.مهربان

ٍکل من عليها فان. "    ّ همه شما که در روى زمين هستيد در مقابل حق فانى، "ّ
  ّوجه ربکم العزيز"  باقى است و آن حقيقت عبارت است از هستيد و فقط يک حقيقت

   اين اشاره به آيۀ قرآن است که مى. صورت پروردگار عزيز محبوب شما،"المحبوب 
ّکل من عليها فان و يبقى وجه ربک ذوالجالل و االکرام  " :فرمايند    )٢٧ -  ٢٦ آيۀ ،سورۀ رحمن  (   ."ّ

   
  ٢٣٦ص 

  ّا قدرنا العلوم لعرفان المعلوم و انتم احتجبتم بها عنّ يا قوم ان- ١٠٢        
ّ        مشرقها الذى به ظهر کل امر مکنون   ّ لو عرفتم االفق الذى منه اشرقت.ّ

  .        شمس الکالم لنبذتم االنام و ما عندهم و اقبلتم الى المقام المحمود
ّيا قوم انا قدرنا العلو " :   خطاب به علماء مى فرمايند   ،"م لعرفان المعلوم ّ



   برويد تحصيل علم بکنيد براى اين نبود که وقتى حضرت،ما که در عالم سفارش کرديم
   بلکه براى اين گفتيم،ّ مقصود اصلى در عالم آشکار مى شود او را رد کنيدومعلوم 

  و " . فائز بشويد،ّبرويد تحصيل علم کنيد که به نتيجۀ اصلى که عرفان حق است
ّ اما شما با علومى که تحصيل کرديد از محل تابش،"م بها عن مشرقها انتم احتجبت ّ  

   علم تحصيل کرديد و وقتى مظهر امر. محجوب مانديد،آن علوم که مظهر امر الهى است
   اين تحصيل نکرده است و، اين بى سواد است، اين مظهر امر نيست،الهى آمد گفتيد

   شما. زير بار يک شخص بى سواد برويمما داراى علم و فضل هستيم و ما علماء نبايد
  ّ در حالى که مظهر امر الهى در حقيقت محل اشراق،از راه غرور اين حرف را مى زديد

ّالذى به ظهر کل " .جميع علوم و فنون و صنايعى است که در عالم ظاهر شده است ّ  
  اى در عالم  مشرق علمى که به واسطۀ ظهور او هر امر پوشيده،"امر مکنون 

   
  ٢٣٧ص 

   نه، اگر ظهور مظهر امرالهى نبود نه علمى بود.طبيعت ظاهر و آشکار شده است
   همۀ. به هيچوجه من الوجوه روح حيات در عالم نبود.صنعتى بود و نه اختراعى بود

   از تأثير تابش انوار شمس حقيقت و،اين فضائل و مقامات که نصيب انسان شده
  ّلو عرفتم االفق الذى منه اشرقت شمس " .استبوسيلۀ ظهور مظهر امرا بوده 

   اى علماء اگر بدانيد آن آسمانى که از آن آفتاب کالم الهى درخشيده است،"الکالم 
   مردم و آنچه را دارا هستند همه،"لنبذتم االنام و ماعندهم  " ،چه آسمانى است
  خضوع و خشوع و همه با کمال ،"و اقبلتم الى المقام المحمود  " ،را رها مى کنيد

  . يعنى به طرف مظهر امرا،ّتوجه مى کنيد به طرف مقام محمود
   

  ٢٣٨ص 
  ّ هذا لهو الذى به صاحت .ّيها کنز ام الکتاب لو انتم تعقلونف ءآ لسمهذٰ قل ه- ١٠٣        
  .ودالملک  الملک العزيز الود ور المرتفع على االرض المبارکةّالطدرة على ّالسخرة و نادت ّالص

  مبارکش نازل مى شود   اين مظهر امرا که با شما گفتگو مى کند و آيات از قلم،   بگو اى علماء
   اگر شما بتوانيد ،يعنى علم الهى، "ّام الکتاب"ر آن پنهان شده است در حقيقت آسمانى است که د

ّالذى به صاحت الصخ"کند،  امروز ندا مى بگو اين مظهر امرى است که .بفهميد   ، همان مظهر "رةّ
   يعنى مظاهر امر،و ندا مى کند سدره" درة ّالسو نادت  " ،فرياد مى کند صخره به نام اوامرى است که 

  ّمقدسه مرتفع شده اين ندا مى آيد که   از سدره که بر کوه طور در ارض مبارکۀ.اند الهى از قبل به ظهور او بشارت داده
  .مخصوص خداوندى است که عزيز و ودود است ، سلطنت،"الملک  الملک العزيز الودود "
   

  ٢٣٩ص 



  ّ انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوکم به- ١٠٤        
ّ        هذا االمى ّ الى ا االبدى انه خيرلکم عما کنز فى االرض لو انتم تفقهونّ ّ ّ.  

  مى را که در آيات و الواح ذکر مى کنيم خيال نکنيد ما اين حقايق و علو،ء اى علما   
   علم و دانش بشرى ابدًا لياقت.ايم اى آموخته ايم يا در مدرسه پيش کسى تحصيل کرده

   ما داخل.اين را ندارد که سبب حصول علم و قدرت و احاطۀ مظهر امرا بشود
  نده و و بحث هاى علمى را که شما خوا،"و ما طالعنا المباحث " نشديم مدارس را 

   بشنويد آنچه را که دعوت مى کند شما را به آن اين.ايم  ما نديده،ايد مطالعه کرده
   آيات و احکامى. خداوندى که ابدى و هميشگى استى او مى خواند شما را بسو.ّامى

  گنجهاى زمين   از جميع،"ّخير لکم عما کنز فى االرض  " ،ّکه اين نفس مقدس به شما مى دهد
  ."تحصيل نکرده " به ظاهر يعنى  که اينجا ذکر شده است" ّامى "  کلمۀ .شما بدانيد اگر ،بهتر است

  اند يا نه در بين  داراى معلومات بودهّالهيهّ  در بارۀ اينکه مظاهر مقدسۀ 
  ّ اين است که جميع مظاهر مقدسه خواندن و،ّ ولى آنچه مسلم است،علماء اختالف است

  ، حضرت مسيح خواندن و نوشتن بلد بود. مى کردندنوشتن  را در اوائل حال تحصيل
  براى اينکه ما در انجيل مى خوانيم که حضرت مسيح مى رفتند در ميان معبد و مسجد

  سليمان و در آنجا با علماى يهود مذاکره مى کردند و
   

  ٢٤٠ص 
   همچنين حضرت.تاب را براى آنها مى خواندندککتاب تورات را باز مى کردند و آيات 

   زردشت.ى الواح را در کوه سينا به امر الهى براى قوم نوشت و آنها را آوردموس
  ّ محمد رسول ا نيز داراى. نوشته شده بود،کتابى را که براى گشتاسب شاه برد

  ّ در کتب احاديث و اخبار سنى و شيعه اين مسئله ذکر.سواد خواندن و نوشتن بودند
ْ اله بيمينک اذًاطُله من کتاب و ال تخْبَمن قلوا ْتَ تَو ما کنت" شده است و آيۀ    َرتابَ

  دليل بر اين است که خواندن و نوشتن مى ) ٤٨ آيه ،سورۀ عنکبوت ( ،"طلون ْبُالم
   مخصوصًا به روايت علماى شيعه در بحاراالنوار و در کتاب صحيح بخارى.دانسته است

   دستور،ل مبارک شد حضرت رسول در هنگام مرضى که منجر به وفات هيک،و مسلم
  ّال کتب لکم کتابًا لن تضلوا بعدى " : فرمودند.فرمودند قلم و کاغذى بياورند

   ": مى فرمايد.راه نشويدماى که بعد از من گ من مى نويسم براى شما نامه" ابدًا 
  .نوشتن  و اين دليل بر اين است که هم خواندن مى دانسته است هم،من بنويسم" ال کتب 
  دليل بر اين نيست که خواندن و نوشتن را هم" ّامى " ن است که کلمۀ   منظور اي

   يا پيغمبر در قرآن،هستم" ّامى "  من ،ّ اما اينکه مى فرمايند.اند نمى دانسته
ّالنبى " :مى فرمايند ّ االمىّ   ،"ّ الذى يجدونه مکتوبًا عندهم فى التوراة و االنجيلّ

   ،اند نکرده جا يعنى حقايق عاليه را پيش کسى تحصيلّ امى در اين)"١٥٧ آيه ،سورۀ اعراف( 



  .اند نياموخته  از کسى،اند حکم و معارفى را که به خلق داده اند و سبب هدايت آنها شده
------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٣٩ ص ،٣ ج ، الحکمةلئالئ -    :وق فثلعه در بارۀ مبحا ساير منابع مط
   

  ٢٤١ص 
ّ ان الذى يأول ما نزل من سم- ١٠٥         ّ ّ   ّاهر انهّالظء الوحى و يخرجه عن آّ

ّ        ممن حرف کلمة ا العليا و کان من االخسرين فى کتاب مبين ّ.  
   تأويل   اگر کسى پيدا بشود و آياتى را که از آسمان وحى بر جمال مبارک ظاهر شده

   چنين کسى از جمله اشخاصى است که کلمۀ،کند و خارج کند آن آيات را از معنى ظاهر
  الهى را تحريف کرده و در پيش خدا از زيانکاران است و نام او جزء زيانکاران در

  .کتاب مبين و علم الهى ثبت خواهد شد
  ، مى گفتند  بسيارى بودند در عالم اسالم که احکام قرآن را تأويل مى کردند و

  اقيموا " : وقتى که مى فرمايندًمثال . باطنش مقصود است،ظاهرش مقصود نيست
  ّ صلوة ظاهرى نيست بلکه توجه قلبى است،ها مى گفتند مقصود از صلوةن اي،"لوة ّالص

  ، مى گفتند مقصود شستن بدن ظاهرى نيست، که غسل کنيد، وقتى مى فرمايند.به خدا
  . و غبار اهواء نفسانيه واز اين قبيل تأويالتبلکه شستن قلب است از گرد

  استعمال شده است    در اين ظهور مبارک آيات الهى را هر کس تأويل کند و معنى کلمه را که در ظاهر
   چنين شخصى سبب تحريف کلمة ا مى شود، شما را گمراه مى کند و،برگرداند به چيز ديگرى

   
  ٢٤٢ص 

  .جمله زيانکاران محسوب استهم در کتاب الهى از  ود اوخ  
------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٤١ - ٣٤٠ ص ، گنجينه-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٢٤٣ص 
  ء يحيط هياکلکم فىآخول فى مّالد قد کتب عليکم تقليم االظفار و - ١٠٦        
  ّوه من قبل اياکم ان تمنعکم الغفلةماسبوع و تنظيف ابدانکم بما استعملتّ  کل       

  ء بکرًا و المستعمل منهآ ادخلوا م.ّ        عما امرتم به من لدن عزيز عظيم
  ّئن حمامات العجم من قصدها وجدآّخول فيه اياکم ان تقربوا خزّالد        اليجوز 

ّفيها تجنبوا يا قوم و التکوننئحتها المنتنة قبل وروده آ        ر    منّ
   و کذلک.ديد و الغسلين ان انتم من العارفينّالصّ انه يشبه ب.رينغاّالص        

  ّ انا اردنا ان نريکم.ّ        حياضهم المنتنة اترکوها و کونوا من المقدسين



ّ        مظاهر الفردوس فى االرض ليتضوع منکم ما تفرح به افئدة المقربين    و.ّ
ّ        الذى يصب عليه الم   ّخول انهّالدء و يغسل به بدنه خير له و يکفيه عن آّ

ّ عليکم االمور فضال من عنده لتکونوا من الشلّ        اراد ان يسه   .اکرينً
     واجب شده است بر شما اينکه ناخنهايتان را بگيريد و واجب است که داخل بشويد در

  را در هر هفته يک مرتبه و نيزبى که احاطه مى کند هياکل شما آ
   

  ٢٤٤ص 
  اى که پيش از اين ّواجب شده است بر شما که پاک کنيد بدنهاى خود را با ماده

   مقصود استفاده از مادۀ شيميائى مخصوص براى ازاله مو است که.استعمال مى کرديد
  در اسالم معروف بود و در کتاب بيان هم صريحًا حضرت اعلى به اين مسأله حکم

  ، مبادا غفلت کنيد و بى خبر باشيد،"ّاياکم ان تمنعکم الغفلة  " .فرمودند
  .و عظيم  از اوامر و احکامى که به شما رسيده است از طرف خداوند عزيز،"ّعما امرتم به " 

   داخل شويد، يعنى که استعمال نشده باشد، در ماء بکر،" بکرًا آادخلوا م  " 
   آبى که ديگرى،"خول فيه ّالدعمل منه ال يجوز تو المس " ،در آب دست نخورده. 

  ، مبادا. جايز نيست که در آن وارد شويد و بدن خود را بشوئيد،استعمال کرده باشد
  زينه هاخ هر کس بطرف اين .ّمبادا اينکه نزديک شويد به خزينۀ حمام هاى ايران

  .مى رسدّ بوى متعفن آنها پيش از اينکه وارد حمام بشود به مشام او ،برود
   منّننو ال تکو " ، اى مردمها  ّ دورى کنيد از اين حمام،"ّتجنبوا يا قوم"

  ّانه " . و نباشيد از اشخاصى که حقيرند و خود را ذليل مى کنند،"اغرين ّالص
   يعنى،"صديد " هت دارد به اّ آب حمام هاى خزانه شب،"ديد و الغسلين ّصليشبه با

   آب چرکى که با آن ظرف يا لباس،"و الغسلين  " ،آب چرکى که از زخم بيرون مى آيد
  کذلکو  " . اگر شما بتوانيد بفهميد،"ان انتم من العارفين  " .چرک را شسته اند

  .هاست ّ همينطور در حکم خزانه هاى حمام است حوضهاى آبى که در خانه،"نة تحياضهم المن
   آبش مثل،مى فرمايند .اند   حضرت اعلى در کتاب بيان شرح اين حوضها را فرموده

   که مبادا به اين، سياه است و تمام سربسر کثافت است و امر مى فرمايندّمرکب
   صرفنظر کنيد از،"ا هاترکو " .حوضها دست بزنيد و به اين خزانه ها نزديک بشويد

   باشيد از اشخاص پاک و،"ّو کونوا من المقدسين  " ،اين خزانه ها و اين حوضها
   ما مقصودمان اين است که شما،"ردنا ان نريکم مظاهر الفردوس ّانا ا " .پاکيزه

   يعنى هرکدام نمونۀ اهل بهشت باشيد در روى،را در نهايت نظافت و لطافت ببينيم
   تا،"ّ تفرح به افئدة المقربين اّتضوع منکم ميل " .زمين

   
  ٢٤٥ص 



  ن بوى عطر وآين ّ مخلصين و مقربزى که هرکس ا  اينکه منتشر شود از شما بوهاى خوش
  . خوشحال بشود،گالب را بشنود

ّ  در اول آيه فرمودند که وارد محلى بشويد که آب داشته باشد و آن آب اطراف هيکل ّ  
  ّ اگر چنانچه اينطور محلى نداشتيد يا، بعد مى فرمايند.شما را فرا بگيرد

  .ود بريزيد زير دوش بايستيد يا اينکه با ظرفى آب روى خ،نخواستيد وارد آب بشويد
  و يغسل به بدنه"  کسى که آب بريزد بر روى بدن خود ،"ء آّى يصب عليه المّو الذ" 
   بهتر و،"خير له  " ، و خود را با آن آبى که بر روى بدنش مى ريزد بشويد،"

  . و ديگر الزم نيست که وارد بشود،"خول ّالديکفيه عن " نظيف تر است براى او و 
   خدا هميشه مى خواهد که کارها را بر شما،"ليکم االمور ل عّهّانه اراد ان يس" 

  .شکرگزار باشيد  تا اينکه،"اکرين ّالشلتکونوا من  " ،آسان کند و اين فضلى است از طرف او
 -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------  

  ٣٠٠ - ٢٩٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-    ٨٥ – ٧٧ ص ، گنجينه-   : در بارۀ مبحث فوقطالعهمساير منابع 
   

  ٢٤٦ص 
  لمانغّئکم انا نستحيى ان نذکر حکم الابآّ قد حرمت عليکم ازواج - ١٠٧        

  وح وّللٔحمن يا مال االمکان و ال ترتکبوا ما نهيتم عنه فى اّالرّ        اتقوا 
  .ئمينآهوات من الهّالشء آ هيم        ال تکونوا فى

  ّانا نستحيى ان نذکر حکم " . يعنى نامادرى،نهاى پدرهاى شماز   حرام است بر شما 
   ما شرمسار هستيم و حيا مى کنيم از اينکه نام ببريم از مسئلۀ حومت،"الغلمان 

  و ال " ، از خدا بترسيد اى مردم عالم،"حمن ّالر ّاتقوا " .آميزش با غلمان
  و ال " ، امورى را مرتکب نشويد که خدا آنها را نهى کرده است در لوح،"بوا ترتک

  .رگردانسنفوس سرگشته و   نباشيد در بيابان بى سر و ته شهوات حيوانى از،"هوات ّالشتکونوا فى هيمآء 
  ّحرم " :  بعضى از نفوس اشکال مى کنند که در اين آيه جمال مبارک فقط فرموده است

   و اين دليل است بر اينکه ساير طبقات منتسبين همه حالل،"بآئکم عليکم ازواج ا
   در اين خصوص حضرت عبدالبهاء در لوحى مى فرمايند که ذکر نشدن يک مطلب در يک.است

   درًمثال ، بعد مى فرمايند.آيه دليل آن نيست که در آيات ديگر ذکر نشده باشد
  يعنى" ميته و لحم خنزير  "  که حرام است بر شما،قرآن در يک آيه مى فرمايند

   آيا اين دليل.ّ از شراب و ساير محرمات در آيه اسم نمى برند،مردار و گوشت خوک
  . بديهى است که اينطور نيست؟ّاست بر اينکه ساير محرمات حالل است

   
  ٢٤٧ص 

   جمال مبارک در اينجا مخصوصًا براى اينکه.ء هم همينطور استا ازواج آب مسئلۀ



  .اى مستقل اين بيان را مى فرمايند  در ضمن آيه،ا بطور قطع نهى کننداين مطلب ر
اين عمل در ميان اعراب متداول بود که هر،ّدر دوران جاهليت قبل از رسول ا   

  مردى داراى تعداد زيادى زن بود و وقتى مى مرد اوالد او آن زنهائى را که مال
   بخود مى دادند و با آنها همان اختصاص،پدرشان بود و مادر آنها محسوب نمى شد

   در.ّ اين عادت جاهليت بود.معامالتى را مى کردند که با زنهاى ديگر مى کردند
  کحوا مانو الت " :مى فرمايند ) ٢٢ آيۀ ، نساءسورۀ( قرآن مجيد در ضمن يک آيه 

  هاى شما بارايد ازدواج کنيد با زنهائى که پد شما نب،"ساء ّالننکح آبائکم من 
  ّ در نفس اين آيه هم ذکر ساير طبقات و محرمات نيست ولى در.اند ا آميزش کردهآنه

  . که حرام است بر شما خواهر و مادر و فالن و بهمان،آيۀ بعدى مى فرمايند
    در اين ظهور مبارک هم در ساير الواح و آيات صريح است که با نفوسى که انتساب

   اين عمل ناّالبته خاله و فالن و بهمان ّ مثل مادر و خواهر و عمه و،نزديک دارند
   يعنى، هرچه دورتر ازدواج کنيد بهتر است،ّشايسته و حرام است و حتى مى فرمايند

ّاى با طايفه ديگر و ملتى با ملت ديگر طائفه    براى اينکه هم سبب خوبى نسل مى،ّ
  .ى مى گرددثموروامراض شود و هم سبب دفع 

  ّدائت و پستى و از شدت قباحت جمال مبارک مى فرمايندّ  اما مسئلۀ غلمان از شدت ر
  ، من شرم مى کنم اسم اين مسئله را ببرم زيرا چنين عملى از اشخاصى سر ميزند که در

  .بيابانهاى شهوات سرگردانند و از فضائل الهى بى خبرند
  ّاند که براى مباشرت با غلمان در کتاب اقدس حدى و ّ  مخالفين در کتب رديه نوشته

   در حاليکه در الواح مبارکه مى فرمايند که حکم جزاى اين،اى ذکر نشده است جريمه
  ًو اصال حکمى   از آن گذشته در قرآن هم براى آميزش با غلمان ابدًا.عمل با بيت العدل اعظم است

  ناشايسته است ولى ّ فقط در قصۀ داستان قوم لوط اشارۀ مختصرى است که اين عمل،نيست
   

  ٢٤٨ص 
  . براى آن ذکر نشده استىّاى به حرمت آن و حد  در شريعت اسالم به هيچوجه اشاره 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٣٩ -  ٣٣٨ و ١٨٧ - ١٨٦ ص ، گنجينه-     : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 

  ٤٢١ ص ،٤ ج ، اسراراالثار-   ١٥٧ – ١٥٤ ص ،٤ و ج ٥١٤ -  ٥١٣ ص ،٣ ة ،امر و خلق -
   

  ٢٤٩ص 
  رق ّالطاس اذ يمشى فى ّالنّ ليس الحد ان يحرک لسانه امام - ١٠٨        

   لذکرا ىّ        و االسواق بل ينبغى لمن اراد الذکر ان يذکر فى مقام بن
  . کذلک اشرقت شمس الحکم من افق البيان طوبى للعاملينٰقوىّالتخلوص و         او فى بيته هذا اقرب بال



     بعضى از مردم هستند که براى عوام فريبى و براى جلب انظار نفوس از خانه که
   تسبيحى بدست مى گيرند و لبها را حرکت مى دهند و بلند بلند ذکرى،بيرون مى آيند

   با اينکه اين عمل،ول ذکر خدا هستندمى گويند تا مردم بفهمند که اين اشخاص مشغ
   جمال مبارک مى فرمايند  بر.رياکارى و اين رفتار از جملۀ صفات ناپسند است

  هيچيک از بندگان خدا جايز نيست که در جلوى مردم وقتى که توى راهها و بازارها راه
  بل"  . لبها را حرکت بدهند به اين عنوان که من به ذکر الهى مشغول هستم،مى روند

  ، بلکه سزاوار است براى کسى که مى خواهد ذکر الهى را بکند،"کر ّالذ ينبغى لمن اراد
" راى ذکربّ خدا را ذکر کند در محلى که ،"ان يذکر فى مقام بنى لذکر ا  

  يا در خانۀ خود" او فى بيته  " ، يعنى در مشرق االذکار،الهى بنا شده است
  ،"قوى ّالتهذا اقرب بالخلوص و  " .کر الهى نمايدّبنشيند و به خدا توجه کند و ذ

  ،"کذلک اشرقت شمس الحکم من افق البيان " .اين مسأله به خلوص و تقوى نزديکتر است
  .مبارک عمل کنند  خوشا به حال اشخاصى که به اين بيان،تابيد آفتاب حکم از آسمان بيانطور اين 

   
  ٢٥٠ص 

ّالوصية وله ان يزين رأسه باالسم االعظم وّ قد فرض لکل نفس کتاب - ١٠٩         ّ  
  ّنية ا فى مظهر ظهوره و يذکر فيه ما اراد من المعروفا        يعترف فيه بوحد

  .ّ        ليشهد له فى عوالم االمر و الخلق و يکون له کنزًا عند ربه الحافظ االمين
  ّاست که زينت بدهد اولّ   واجب است بر هر کسى که وصيت نامه بنويسد و بر او الزم 

ّآن ورقۀ وصيت نامه را به نام مقدس مظهر امرا   بسم " : بنويسدًمثال .ّ
  .ّنيت الهى و مظهر ظهورشا و بعد از آن اقرار کند به وحد،" االبهى ّا البهى

  اين اشاره به اين است که چون عرفان ذات غيب الهى ممکن نيست و عرفان حقيقى براى
  ّاقرار بکند به حقانيت و  ّ بنابراين بايد در وصيت نامه،صل مى شود که مظهر امر او را بشناسدبشر وقتى حا

ّنيت مظهر امر و اين بجاى اقرار به وحدانيت وادحو ّفردانيت ذات حق جل جالله است ّ ّ ّ.  
   تا اينکه،ند آنچه را که مى خواهد از کارهاى خوبکّ  بعد در اين وصيت نامه ذکر 

   زيرا هم پيش خلق باز مى،ّ اين وصيت نامه براى او در عوالم امر و خلقشهادت بدهد
  شود و خوانده مى شود و مردم مى فهمند که اين شخص چکار کرده و هم در غيب خداوند

  ّبه او عنايت خواهد کرد و اين وصيت نامه به منزلۀ گنجى خواهد بود براى او در
   

  ٢٥١ص 
  .پيش پروردگار حافظ امينش

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٣٤ - ١١٤ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق



  ٢١١  ٢٠٥ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٥٢ص 
ّ قد انتهت االعياد الى العيدين االعظمين اما االول ايام فيها- ١١٠         ّ ّ  
  ئه الحسنى و صفاته العليا وآ من فى االمکان باسمٰحمن علىّالرّجلى         ت

  ّاالسم الذى به قامت االموات وذا ٰهاس بّالنّ        االخر يوم فيه بعثنا من بشر 
  .عليم مرآ قضى االمر من لدن  کذلکيومينفى  و االخرين .وات و االرضينٰمّالس        حشر من فى 

   اولين عيد اعظم.اعياد در شريعت بهائى به دو عيد اعظم   همانا منتهى شده است 
ّايامى است که در آن تجلى کرد    ال قدم و اسم اعظم بر تمام مردمى که در اينجمّ

  ّ يعنى دوازده روز ايام رضوان که.دنيا هستند به اسماء حسنى و صفات علياى خود
ّانتظار جميع ملل و امم در آن ايام بسر آمد و منزل کل ُ   ب و منتظر جميع ملل و کتّ

   عيد اعظم ديگر بعد از،"نا ثٓواالخر يوم فيه بع. " ّطوايف در آن ايام آشکار شد
   روزى که در آن روز ما مبعوث کرديم کسى را.ّايام رضوان عيد بعثت حضرت اعلى است

  که بشارت داد مردم را به اين اسم اعظمى که به واسطۀ او مرده ها زنده شدند و
  . جميع مردمى که در آسمان و زمين بودندمحشور شدند

   در دو روز يعنى، دو عيد ديگر هم در امر بهائى هست،"خرين فى يومين ٓالا و  " 
  ّ تولد جمال اقدس ابهى در.ّتولد حضرت اعلى و جمال اقدس ابهى استکه ّ محرم  و دومّاولدر 

ّدوم محرم    ّ هجرى قمرى و تولد حضرت اعلى١٢٣٣ّ
   

  ٢٥٣ص 
  سال بعد  ّ بنا براين روز تولد حضرت اعلى دو. هجرى قمرى اتفاق افتاد١٢٣٥ّ محرم ّدر اول
  .کننده و دانا است  اينطور جارى شده است امر از طرف خدائى که امر.ّلد جمال قدم است از تو

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------  
  ٤٠٤ - ٣٥٦ ، ص، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٣٩٨ - ٣٩٦ ص ، منتخبات توقيعات-         ١٠ – ٦ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٥٤ص 
  ّء الذى جعله ا لهذاآّ طوبى لمن فاز باليوم االول من شهرالبه- ١١١        

ّظهر فيه نعمة ا على نفسه انه ممن اظهر طوبى لمن ي.        االسم العظيم ّ  
ّ        شکرا بفعله المدل على فضله الذى ا   ّ قل انه لصدر.اط العالمينحّ

  ّهور و مبدئها و فيه تمر نفحة الحيوة على الممکنات طوبى لمن ادرکهّالش        
  .ئزينآّيحان نشهد انه من الفّالروح و ّالر        ب



  ، يعنى عيد نوروز و عيد صيام،ّ روز اول از شهرالبهاءه بدسى که برس   خوشا بحال ک
 " حضرت اعلى که در کتاب بيان شرح ماهها و."االسم العظيم لهذا ّالذى جعله ا   

  ّو ماه اول" يوم البهاء " ّ روز اول سال را به ،ّايام سنه را بيان مى فرمايند
   اين شهر مخصوص به حضرت،رمايندتسميه نموده و مى ف" شهرالبهاء " سال را 

  ا بهره  اين اشاره به اين است که من يظه.ا استه بهاءا و حضرت من يظهر
   اين روز را خدا قرار داده است براى، مى فرمايند.اسم بهاءا ظاهر خواهد شد

  شا خو،"طوبى لمن يظهر فيه نعمة ا  " . يعنى براى جمال مبارک،اين اسم عظيم
   يعنى مردم،بحال کسى که در عيد نوروز آشکار کند نعمتى را که خدا به او داده است

  ، و اگر چنين کارى بکند، به مردم غذا و عيدى بدهد،چيند سفره ب،را دعوت کند
  از کسانى خواهد بود که آشکار کرده است شکر

   
  ٢٥٥ص 

   خدايا،ويد الحمد مى نشيند و مى گ، يک وقت شکر به زبان است.الهى را بالفعل
   مساکين و دوستان مى، يک وقت ثروتى را که خدا به او داده است خرج فقرا.ترا شکر

   اگر کسى در، مى فرمايند. شکر عملى انجام مى دهد، چنين فردى با اين عمل.کند
   از جمله اشخاصى است که آشکار کرده است شکر الهى را،روز نوروز چنين کارى بکند

  .است بر اهل عالم  آن فضلى که احاطه کرده،که داللت ميکند بر فضل خداوند نسبت به اوبا عمل خود 
   بگو که روز،"هور ّالش ّقل انه لصدر " :  باز در تعريف عيد نوروز مى فرمايند

   جميع ماهها است و در اين فصل است که مرور مى کند نسيم حيات وأ مبدونوروز صدر 
   فصل بهار است و در اين فصل است که موجودات از خوابزندگانى برهمۀ ممکنات زيرا

  .عميق زمستانى بيرون مى آيند و به نفحۀ بهارى زندگانى را از سر مى گيرند
    آدمى نيست که عاشق نشود فصل بهار          هر گياهى که به نوروز نجنبد حطب است

  يحانّالروح وّالر ب "، روز نوروزه خوشا بحال کسى که برسد ب،"طوبى لمن ادرکه " 
  .شده است مت الهى فائزنع چنين شخصى به ،"ّنشهد انه من الفائزين  " . با کمال سرور،"

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٤١٢ - ٤٠٤ ، گنجينه ص-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٢٥٦ ص

        ١١٢ -قل ان العيد االعظم لسلطان االعياد اذکروا يا قوم نعمة ا ّ  
  .المستقيم ّء ايقظکم من نسمات الوحى و عرفکم سبيله الواضحآ        عليکم اذ کنتم رقد

   بگو که.اند ّ   در اين آيه جمال قدم باز به شرح و بيان منقبت ايام رضوان بر گشته
   زمانى که، بياد بياوريد اى مردم نعمت خدا را.لطان اعياد استعيد اعظم رضوان س



  .و راست خود را خوابيده بوديد بيدار کرد شما را از نسيم هاى وحى خود و به شما نماياند راه آشکار
   

  ٢٥٧ص 
ّتم ارجعوا الى الحذاق من االطبض اذا مر- ١١٣           ّء انا مارفعنا االسبابآّ

  .ّالقلم الذى جعله ا مطلع امره المشرق المنيرهذا من         بل اثبتناها 
   خدا براى هر چيزى سببى.ّ رجوع کنيد به اطباء حاذق و ماهر،   هر وقت مريض شديد

  ّ مراجعه به اطباء و،ّمعين کرده و براى دفع امراض و بيماريهاى مختلف هم سبب
   ما اسباب ظاهره را،"اب ّانا ما رفعنا االسب " .تعيين مرض و داروئى براى شفاست

  ايم اسباب را از اين قلمى که  بلکه ثابت کرده،"بل اثبتناها  " ،ايم از بين نبرده
  .خدا آن را قرار داده است مطلع امر خود که مشرق است و منير

------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٤٥ - ٢٤٣ گنجينه ص -     :در بارۀ مبحث فوقساير منابع مطالعه 

  ٣١ - ٢١ و ١١ -  ٤ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٥٨ص 
ّ قد کتب ا على کل نفس ان يحضر لدى العرش بما عنده مما العدل-  ١١٤          ّ  

ّ         له انا عفونا عن ذلک فضال من لدنا انه هو المعطى الکريم ّ ًّ.  
   که هر کس چيز گرانبهاى بى مثل و نظيرى،على فرموده بودند   در کتاب بيان حضرت ا

   جمال مبارک در اينجا مى. بايد پيش مظهر امر ببرد و به او تقديم کند،دارد
  . لذا هر کس هرچه دارد مال خودش، ما اين حکم را بخشيديم،فرمايند

  نچه را که  بارى خدا واجب کرده بود بر هرکسى اينکه ببرد به محضر مظهر امر الهى آ
  ّانا " . از چيزى که شبيه و نظيرى نداشته باشد،"ّمما ال عدل له " داراست از 

ّفضال من لدنا  " ، ما شما را از اين عمل بخشيديم."عفونا عن ذلک     عنايتى،"ً
  . مى بخشد، خداوند هر چه را بخواهد،"ّانه هوالمعطى الکريم  " ،است از طرف ما

   
  ٢٥٩ص 

  ًاّتذکرّى لمن توجه الى مشرق االذکار فى االسحار ذاکرًا م طوب- ١١٥        
  عزيز الحميدلء آيات ا الملک اآ        مستغفرًا و اذا دخل يقعد صامتًا الصغ

ّ قل مشرق االذکار انه کل بيت بنى لذکرى فى المدن و القرى کذلک سمى.        ّّ  
  .        لدى العرش ان انتم من العارفين

   سحرگاهان وقتى است.االذکار در سحرگاهان ّحال کسى که توجه کند به مشرق   خوشا ب
  "ًا مستغفرًا ّتذکرذاکرًا م " . نه طلوع آفتاب،که صبح صادق از افق طالع مى شود



   باشد و در حالى که از خدا طلب آمرزشّتذکر قلبش م،، در حاليکه زبانش ذاکر باشد
   ساکت، که وارد مشرق االذکار مى شود وقتى،"و اذا دخل يقعد صامتًا  " .کند

  . خداوند پادشاه و حميد است.بنشيند براى اينکه بشنود آيات الهى را
ّمشرق االذکار انه کل بيت بنى لذکرى   "    ّ هر محلى که براى ذکر الهى ساخته،"ّ

   عبارت از مشرق االذکار است و اين بنا را بايد بسازند در قراء و شهرها،شده باشد
  ،ّ اينگونه ناميده شده است محل ذکر در نزد صاحب امر،"ّذلک سمى لدى العرش ک. " 

ّيعنى حق جل جالله اينطور مکانها را مشرق االذکار ناميده است   طلوع گاه  اينها به منزلۀ.ّ
   

  ٢٦٠ص 
   هستند که ملل مختلفه مى توانند هرکدام در آن معبد حاضر بشوند واى   اذکار مختلفه
  .م خود به ذکر الهى مشغول گردندهرکدام به رس

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٨٩ - ١٨٨ ، گنجينه ص-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٥٣ -  ١٤٧ و ٢٧ - ٢٦ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٦١ص 
  ن اولئک يدرکون منها مااللحان باحسن االٰحمّالرين يتلون آيات ّو الذ - ١١٦        

  ّ و بها يجدون عرف عوالمى التى.موات و االرضينّالس ُ ملک        يعادله ملکوت
  ّ قل انها تجذب.المنظرالکريمهذا ّ        اليعرفها اليوم االمن اوتى البصر من 

ّوحانية التى ال تعبرّالرافية الى العوالم ّالص        القلوب    .امعينّسبارة و ال تشار باالشارة طوبى لل بالعّّ
  ئک يدرکون منها ما الٓاول " ،   اشخاصى که آيات الهى را با بهترين لحن مى خوانند

  ّ اينطور اشخاص درک مى کنند لذتى را که،"موات و االرضين ّالسلک ُيعادله ملکوت م
  و بها " . نمى کند و زمين و غيب و شهود برابرىّين لذت جميع دارائى آسمانبا ا

   اشخاصى که الواح را با لحن خوب و زيبا و صداى خوش مى،"يجدون عرف عوالمى 
   نظرها پنهان است و شنوندگان درز شنوندگان را به عوالمى مى برند که ا،خوانند

  امروز نمى توانند   مردم،"ال يعرفها اليوم " اثر الحان خوش بوى عوالم پنهانى را مى يابند که 
   . يعنى صاحب امر،طرف منظر کريم  مگر اشخاصى که داراى چشم باطن هستند از،آن عوالم پى ببرندبه 

   جذب مى کند دلهاى پاک و ،"افية ّالص جذب القلوبت " ،بگو تالوت آيات به لحن خوش
   آن عوالمى که نمى شود از آنها به،ّصاف را و مى برد آنها را به عوالم روحانيه

   
  ٢٦٢ص 

   ،اى کرد ، و نه مى شود به آنها اشاره"و ال تشار باالشارة ".شرح داد تعبير کرد و نه به بيان مى شود آنها را  عبارت 



  .بتوانند به آن عوالم پى ببرند و اين الحان خوش را بشنوند  خوشا به حال کسانى که،"امعين ّطوبى للس" 
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------  

  ٢٤ - ٢١ ص ،٤ ج ، امر و خلق-     ٢٣٣ – ٢٣٢ ، گنجينه ص-    : ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٢٦٣ص 
  ّئى الذين قاموا على ذکرى بين خلقى و ارتفاعآ انصروا يا قوم اصفي- ١١٧        

  ئقٓء عنايتى و مصابيح هدايتى للخالآانجم سمئک ٓ        کلمتى فى مملکتى اول
ّى يتکلم بغير ما نزل فى الواحى انه ليس منى اياکم انّو الذ .        اجمعين ّ ّ ّ ّ  

ٍ        تتبعوا کل مدع ّ ّ   ّ قد زينت االلواح بطراز ختم فالق االصباح. اثيمّ
  .المحکم المتين  و حبل امرىّ تمسکوا بالعروة الوثقى.موات و االرضينّالسّ        الذى ينطق بين 

  ّ   اى اهل بهاء نصرت کنيد نفوسى را که برگزيدۀ حق هستند و قيام مى کنند به ذکر
   ناشرين.الهى در بين خلق و سبب ارتفاع کلمة ا مى شوند در مملکت خداوند

   ستارگان آسمان عنايت من و چراغهاى هدايت من هستند،.نفحات ا و امناء امر
ّى يتکلم بغير ما نزل فى الواحى ّو الذ " .تمام مردم دنيابراى     اگر کسى پيدا،"ّ

ّانه ليس منى  " ،بشود و بر خالف آنچه در الواح الهى نازل شده حرفى بزند   بدانيد که  ،"ّ
  . گنهکارىکنندۀ ّ گوش کنيد به گفتار هر شخص ادعا، مبادا اى قوم.چنين کسى از من نيست

ُ مزين شده است الواح الهى به زينت مهر خداوندى که،"اح ّقد زينت االلو  "  ّ  
  . آن خداوندى که نطق مى کند در بين آسمانها و زمينها،شکافندۀ صبحها است

   
  ٢٦٤ص 
   اى مردم به دستگيرۀ محکم خدا چنگ بزنيد و،"ّتمسکوا بالعروة الوثقى   "  

  .ّمتمسک شويد به ريسمان امر محکم و متين الهى
 ------------------------------------------------------------------------------  

  ٣٤٣ و ٢٥٣ - ٢٤٨ گنجينه ص -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٤٩٩ -  ٤٩٨ و  ٥ – ٤٤٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٦٥ص 
  غ امراّ ليبلةّن اراد ان يتعلم االلسن المختلف قد اذن ا لم- ١١٨        

  ول و الملل على شأن تنجذب بهّالد        شرق االرض و غربها و يذکره بين 
  .ّ        االفئدة و يحيى به کل عظم رميم

  .   خداوند اذن و اجازه داده است به بندگان خود که تحصيل کنند زبانهاى مختلف را
   در عالم منتشر بشود اين است که زبان واحد و خط واحدّالهيه يکى از تعاليم ّالبته



   هر کس مى تواند زبانهاى مختلف را،ّ، اما قبل از اينکه اين عمل انجام بيابد
  را در بين دول و تحصيل کند تا تبليغ کند امر خدا را به شرق و غرب و ذکر کند خدا

  ،ّ اگر کسى زبان ملتى را بداند و با زبان خود آنها راجع به امر گفتگو کند.ملل
   اينطور اشخاص امر الهى را بطورى.ه اثرش بيشتر است تا بوسيلۀ مترجمبديهى است ک

  .اى زنده مى گردد تبليغ مى کنند که در اثر گفتار آنها تمام دلها جذب مى شود و هر استخوان پوسيده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٢١٠ - ٢٠٥ ص ، گنجينه-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٢٦٦ص 
  .ّال ما يرتکبه کل غافل مريب بغى لالنساننله ان يعمل ماي  ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل و- ١١٩        

  سکرات شراب و ساير م،"ما يذهب به العقل "    جايز نيست بر شخص عاقل که بياشامد 
  م استز براى انسان ال،"له ان يعمل  و " .را که سبب از بين بردن عقل مى شود

   نه کارهائى که هر غافل مريب و هر،کارهائى را انجام دهد که سزاوار انسان است
   اين آيه صريح است به اينکه شرب شراب و.ّنادان شکاکى آنها را انجام مى دهد

  نيست و مخصوصًا در لوح ديگرى که به اسم لوح راممسکرات به هيچوجه من الوجوه جايز 
  متّرحّالنها  " : مى فرمايند،اند  جمال قدم کلمۀ حرمت را ذکر کرده،معروف است

  . بر شما حرام است. مسکرات از هر قبيل باشد،"عليکم 
   که در کتاب اقدس کلمۀ حرام استعمال نشده و فقط،بعضى از معارضين مى گويند

   در قرآن مجيد نيز راجع به،"ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل " است  فرموده
  ،"يطانّرجس من عمل الش " : مى فرمايندّالبته .شرب خمر کلمۀ حرمت وارد نشده است

  .استعمال نشده است  قرآن راجع به شرابتيعنى بد است و کار شيطان است ولکن کلمۀ حرمت در سراسر آيا
   

  ٢٦٧ص 
  .شرب مسکرات حرام هست ّ اما در لوح رام صريحا مذکور است که،اگرچه کلمۀ حرمت ذکر نشدهدر کتاب اقدس 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٥ -  ٤٠ ص ،٣ ج ، امر و خلق-     ٤٣١ – ٤٢٨ ص ، گنجينه-    : ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٢٦٨ص 

  ٰقوىّالتء آء و قلوبکم بردآّ زينوا رؤسکم باکليل االمانة و الوف- ١٢٠        
ّدق الخالص و هياکلکم بطراز االداب کل ذلک من سجيةّالص        و السنکم ب ّ  

  ّل العبوديةّء تمسکوا بحبآا اهل البهي .رينّ        االنسان لوانتم من المتبص
   مراتبکم و اذکارکمفع اسمائکم و ترتتبثّق بها تظهر مقاماتکم و تح         ال



  المقام العزيزهذا کم من على االرض عن نعّ اياکم ان يم.        فى لوح حفيظ
ّ قد وصيناکم بها فى اکثر االلواح و فى هذا اللوح الذى الح.فيعّالر         ّ ّ  

  .ّر احکام ربکم المقتدر الحکيمّ        من افقه ني
   يعنى اگر کسى، سرهاى خود را به تاج امانت و وفا زينت بدهيد،ّ   اى احباى الهى

   به وعده،اى به کسى داديد  اگر وعده. خيانت نکنيد و امين باشيد،يزى بشما سپردچ
   هيچوقت فکر معاصى و گناهان،ّ دلهايتان را مزين کنيد به لباس تقوى.وفا کنيد

  ،"دق الخالص ّالصو السنکم ب " .غيره يا کبيره به فکر شما خطور نکندص
  ،"ب آدو هياکلکم بطراز اال " ،زبانهايتان را هميشه زينت بدهيد به راستى خالص
ّسراپاى خود را به طراز آداب انسانيت مزين کنيد ّکل ذلک من سجية االنسان  " .ّ ّ"،  

   همۀ،فق انسان کامل نزديک بشويد يا به ا،اگر مى خواهيد انسان کامل باشيد
ّاين اصول را که سجيه و رويۀ انسان است    مراعات،ّ

   
  ٢٦٩ص 
  . اگر شما از اشخاص بينا هستيد،"ّلو انتم من المتبصرين  " .  کنيد

ّتمسکوا بحبل العبودية  الحق  " ،  اى اهل بهاء ّ   ، هميشه در صدد باشيد،"ّ
   زيرا وسيلۀ. عمل کنيد،وند بشما امر کرده است يعنى آنچه خدا،بندۀ خدا باشيد

  ، مقامات شما آشکار مى شود و اسماء شما در لوح مبارک الهى ثبت مى گردد،ّعبوديت
  مراتب شما در ميان خلق بلند مى شود و نام نيک شما در لوح محفوظ الهى ثبت خواهد

   مبادا،"فيع ّرالالمقام العزيز هذا ّاياکم ان يمنعکم من على االرض عن  " .شد
  ّ مقام عبوديت که مقام عزيزز بتوانند شما را ا،تمام مردم زمين هم اگر جمع بشوند

   ما،"االلواح  اکم بها فى اکثرنيّقد وص " .و بلندى است منصرف کنند و منحرف سازند
ّشما را در اکثر الواح به رعايت عبوديت و بندگى درگاه خدا وصيت کرديم   و فى " .ّ

ّ و در اين کتاب اقدس هم شما را به عبوديت و وجوب اتباع از،"ّ الذى ّاللوحهذا     ،ّآن وصيت مى کنيم ّ
  .پروردگار شما که مقتدر و حکيم است در اين لوحى که آشکار شده است از آسمان آن آفتاب احکام
----------------------------------------------------------------------------------- -----------------  

   – ٣٣٠ گنجينه ص -     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  صداقت و امانت     پيام آسمانى، ص -     ١٥٩ – ١٤٥ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ص 
  ّ فى المأل توجهوا الى منمبدء اذا غيض بحرالوصال وقضى کتاب ال- ١٢١        

  .االصل القديمهذا ى انشعب من ّا الذ        اراده
  ، يعنى وقتى که صعود جمال مبارک واقع شد،مانى که خشکيد و فرونشست درياى وصالز   



   و بهم پيچيده شد و خاتمه يافت کتاب آغاز،" فى المأل مبدءو قضى کتاب ال"
   از جميع جهات رو،ّ توجه کنيد،"ا  ّتوجهوا الى من اراده " ،در دوران انجام

  ،"االصل القديمهذا ّالذى انشعب من  " ،ا وريد و اقبال کنيد به حضرت من ارادهبيا
   يعنى فرع شجرۀ،شۀ قديم الهىيّاللهى که منشعب است از اين ر  دهاآن حضرت من ار

    در لوح عهدى جمال مبارک صريحًا مى فرمايند که مقصود از فرع منشعب از.الهى است
  . غصن اعظم است،کتاب اقدس نازل شدهاصل قديم که در اين آيۀ 

-------------------------------------------------------------------------- -----------------  
   عهد و ميثاق-    ٢٦١ ص ،٤ج ، امر و خلق-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ص 

  اّ يطلبون ما يضرهم و يترکون مّاس و قلة عقولهمّالن فانظروا فى - ١٢٢        
ّريةالحاس ارادوا ّنّ انا نرى بعض ال.ّ        ينفعهم اال انهم من الهآئمين ّ  

  .        و يفتخرون بها اولئک فى جهل مبين
   آنچه به حال آنها،"ّيطلبون ما يضرهم  " .   نگاه کنيد در مردم و کم عقلى آنها

   و آنچه به درد آنها مى خورد،"ما ينفعهم و يترکون  " ،ضرر دارد طالب آن هستند
   آگاه،"ّ انهم من الهآئمين الَا " . از دست مى دهند،و به حال آنها نافع است

   "،باشيد که اين قبيل مردم از مردمانى هستند که هميشه سرگشته و حيران هستند
ّاس ارادوا الحرية ّالنّانا نرى بعض    را ما مى بينيم بعضى از مردم آزادى ،"ّ

  اولئک" .ّ و به حريت و آزادى افتخار مى کنند،"و يفتخرون بها " اراده مى کنند 
  ،طور اشخاصى که طالب آزادى هستند در نادانى آشکارى بسر مى برندن اي،"فى جهل مبين 

  ّالهيهمردمى هستند که مى گويند دين و آئين به کار کسى نمى آيد و پيروى شرايع 
  . انجام بدهد، آزاد باشد و هر عملى را که مى خواهد انسان بايد.بى فايده است

   آزادى افراطى را. اين نوعى از آزادى است که بسيار بطرف افراط رفته استّالبته
ّحق جل جالله دوست ندارد و نهى مى کند و اينکه در اينجا مى فرمايند    بعضى از،ّ

ّ همان آزادى در حد،مردم مقصودشان اينست که به آزادى برسند   خود را از هر حيث فردى   افراط است که انسانِ
  کنم ولو به ضرر ديگران تمام  مى، من هر کار دلم مى خواهد بکنم،آزاد بداند و بگويد

   
  ص 
   باعث هرج و مرج و انقالب و اضطراب عالم انسانى، افراطى است، آزادى اين آزادى.  شود

  . مى دهدّتدنىنيت است و از طرف ديگر مقام انسان را تا درجۀ حيوا
------------------------------------------------------------------------------  

  ١٥٩ ١٥٨ پيام آسمانى ص -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق



   
  ص 

ّ ان الحرية تنتهى عواقبها الى ال- ١٢٣         ّ   ّتنة التى ال تخمد نارها کذلکفّ
ّ فاعلموا ان مطالع الحرية و مظاهر.رکم المحصى العليم        يخب ّ      هىهاّ

  ّنسان ينبغى ان يکون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه و ضرالل        الحيوان و 
ّ ان الحرية تخرج االنسان عن .        المالکرين ّ   .من االرذلين  االدب و الوقار و تجعله شئونّ

  اى مى شود و آشوبى بر ب آنند عاقبت منجر به فتنه   آزادى افراطى که مردم نادان طال
  کذلک يخبرکم المحصى " .پا مى کند که هرگز آتش آن فتنه و آشوب خاموش نخواهد شد

   خداوندى که احصاء و شمارۀ هر چيزى را دارد و بهر چيزى عالم و دانا،"العليم 
ّفاعلموا ان مطالع الحري " . اين چنين به شما خبر مى دهد،است ّ   ة و مظاهرها هىّ

ّمصداق کامل و مظهر آشکار حريت افراطى عبارت از حيوان است  بدانيد که،"الحيوان  ّ  
   اراده و شعورى در، قيد و بندى ندارد. مى کند،حيوان هر کار مى خواهد. 

   دست مى زند ولو به ضرر ديگران تمام،کارهايش نيست و به هر عملى که مى خواهد
   که هميشه،"ان يکون تحت سنن "  انسان سزاوار است ،"غى نسان ينباللو  " .بشود

   از يک طرف آن قوانين او،"تحفظه عن جهل نفسه " ّدر ظل قوانين و قواعدى باشد که 
  ّاشخاص مکار و ّاش حفظ کند و از طرف ديگر او را از اذيت و آزار ّرا از نادانى هاى نفس اماره

   
  ٢٧٤ص 

  .خدانشناس محافظه نمايد
   انسان ممکن است از راه جهل و نادانى و به علت،قانون در عالم بشرى نباشد  اگر 

   ديگران از او سوء، خود را به عذاب بياندازد و از طرف ديگر،آزادى افراطى
    نه کارى از اشخاص استثمار، ولى اگر قانونى در کار باشد.استفاده خواهند کرد

  ّبه اذيت و آزار و بدبختىکننده ساخته است و نه انسان از جهل نفس خود 
  ّان " : افراطى است که مى فرمايند اينها همه نتيجۀ آزادى،مبتال مى شود

ّالحرية     االدب و شئونتخرج االنسان عن  " ،ّ آزادى که به حد افراط رسيد،"ّ
  و تجعله من " ، و مراتب ادب و وقار شئون بيرون مى آورد انسان را از ،"الوقار 

  بنا براين براى   پس. ترين درجۀ رذالت و حقارت پائين مى اندازدتنسان را تا پس و ا،"االرذلين 
  .ّکند و هم شر ستمکاران را بر طرف سازد عالم انسانى قانونى الزم است که هم خود او را حفظ

   
  ٢٧٥ص 

ّالغنام ال بدلها من راع ليحفظها ان ا فانظروا الخلق ک- ١٢٤           ّلحقهذا ِّ
ّ انا نصدقها فى بعض المقامات دون االخر انا کنا عالمين.ين        يق ّ ّّ.  



  ٍعلها من را ّالبد ".طور نگاه کنيد که مثل گوسفندان هستندن   مردم را اي
ّ گلۀ گوسفند احتياج به چوپان مهربان قادر مقتدرى دارد که آن گله،"ليحفظها  ّ  

   حرفى که ما زديم و اين تشبيهى اين،"ينيقّلحق هذا ّان  " .فظ کندحّرا از بليات و آفات 
  ّ اگر چنانچه گلۀ گوسفندى.يقينى است واضح و آشکار و تکه ما فرموديم حقيق

  ، ما احتياجى به شبان مهربان نداريم،بخودى خود واگذار شود و گوسفندان بگويند
ّطولى نمى کشد که گوسفندان خود را در ظل آن حريت افراطى به هالکت مى اندازند و ّ ّ  

  ّاز طرفى گرگهاى درنده و حيوانات مفترس به آنها هجوم مى کنند و همه را از بين
  . در آن حال کارى از آنها ساخته نيست.خواهند برد

ّ  بعد براى اينکه کسى خيال نکند که حق جل جالله بکلى آزادى را از بشر سلب ّ ّ  
ّ مقصود ما از حريتى که مى گوئيم ،کرده است مى فرمايند ّ حريت عالم،ست اّمضرّ ّ  

ّانا نصدقها فى بعض المقامات دون االخر  " .حيوانى است    ما تصديق مى کنيم،"ّ
ّحريت و آزادى را براى انسان در بعضى جاها ولى نه در همه جا ّانا کنا " .ّ ّ  

  . ما داراى علم هستيم و مى دانيم که چه مى گوئيم،"عالمين 
   

  ٢٧٦ص 
ّ قل الحرية فى ات- ١٢٥         ّ   ّ لو اتبع. العارفيننباع اوامرى لو انتم مّ
ّفسهم فى حرية بحتّء الوحى ليجدن انآّاس ما نزلناه لهم من سمّالن           ةّ

   المهيمنة علىتهّء مشيآّ        طوبى لمن عرف مراد ا فيما نزل من سم
ّ قل الحرية التى تنفعکم انها فى العبودية  الحق.        العالمين ّ ّ ّ    وّّ

ّ        الذى وجد حالوتها اليبدلها بملکوت    .موات و االرضينّالسّ
ّ   حريت مفيدى که بحال انسان نافع است و انسان از آن بواقع بهره   ،مند مى شود ّ

   قوانين الهى مانند چوپان.ّبهترين راهش اين است که در ظل قوانين الهى حاصل آيد
  ز جميع ضررها و زيانها و جهل ها و نادانىّمهربانى است که گلۀ عالم انسانى را ا

   براى اينکه در شريعت الهى حدودى و.ّها و مکر ماکرين و ضر ظالمين حفظ مى کند
  ،ى مى دهدّخاص به فقرا دستور .ّاى را معين کرده است سننى هست که تکليف هر طبقه
  دستورها و به رعايا ،ّ به دولت دستور خاصى مى دهد،ّبه اغنيا دستور خاصى مى دهد

ّفرمانهاى مخصوصى مى دهد و براى هر کدام وظيفه خاصى معين مى کند    وارد شدن در.ّ
   در هر رتبه و مقامى،ّظل احکام الهى سبب مى شود که جميع طبقات مردم و هر فردى

  اسّالنع ّبات لو"  لهذا مى فرمايند .اند و هم از ظلم ظالمينم هم از جهت خود محفوظ ب،که هست
   

  ٢٧٧ص 
  ّ اگر مردم آنچه را که خداوند منان از آسمان وحى،"من سماء الوحى لهم ّ  ما نزلناه 



ّ انفسهم فى حرية بّليجدن " ،در کتابش نازل کرده است اطاعت کنند   ، "ةتحّ
  اهندو مشاهده خ،حقيقتًا خود را در آزادى کاملى که از هر جهت محفوظ و مصون هستند

ّ فيما نزل من سماء مشيطوبى لمن عرف مرادا " .کرد   ته المهيمنة على العالمينّ
  ه به مقصود الهى پى ببرد و بداند که خداوند در آنچه که از خوشا بحال کسى ک،"

  . مقصودش چه چيز است،ر اهل عالم غلبه دارد نازل فرمودهّآسمان مشيتش که ب
ّباز در شرح حريتى که مطلوب و مرغوب است مى فرمايند ّقل الحري " :ّ   ّة التىّ

 ّتنفعکم انها فى العبودية ّ حريت وآزادى که به حال بشر نافع است،"ّالحق   ّ ّ  
ّعبارت از اين است که بذيل عبوديت و بندگى و اطاعت اوامر حق جل جالله متمسک ّ ّّ  

ّات حريت مشاهده فرموديد که در ضمن يکى دو آيه در بارۀي قبل از اين آ.بشود ّ   ّعبوديت  
ّحريت افراطى و مضرات آن ّقضيۀ   بعد. است تأکيد شديد فرمودندّترتبو آثارى که بر آن مّالحق  ّ ّ  

ّحريت حقيقى را ذکر فرمودند و اينجا مطلب را خالصه مى کنند که حريتىرا ذکر نمودند و سپس  ّ ّ ّ  
  ّ عبارت از عبوديتى است که بشر نسبت به خدا، نافع استرکه از هر جهت به حال بش

  ال " ،ّ کسى که بيابد شيرينى عبوديت الهى را،"ى وجد حالوتها ّو الذ"  .دارد
  . حاضر نيست آن را معاوضه کند با ملکوت سلطنت آسمانها و زمينها،"ها ّيبدل

  اى بيشتر عايد بشود بيانى از حضرت عبدالبهاء را   براى اينکه در اين خصوص فايده
  .که در دست است در اينجا مندرج مى سازد

  : در بوداپست فرمودند١٩١٣ آوريل ١٧ّضرت عبدالبهاء جل ثنائه در روز   ح
  آزادى سه قسم است يک آزادى الهيست که آن مخصوص ذات باريست چه که اوست آزاد  " 

  او هر عصرى شرايع   به ارادۀ مطلقۀ. کسى او را مجبور نمى تواند نمود شئونمطلق در هيچ شأنى از 
  شد و اين مقام به ظهور مطلع امر  ّکام متفرعه به اقتضاى هر زمانى تبديلّمقدسه تجديد يافت و اح

  ّ چنانچه جمال قدم جل اسمه االعظم.شود رادۀ او در عالم امکان ظاهر مىاو مظهر علم و 
   

  ٢٧٨ص 
ٍکم على المآء حکم الخمر ليس الحدّ انه لو يح،مى فرمايد    يک.َمِ و بَمِ ان يقول لٔ

  هاست که انسان هرچه مى خواهد مى کند به شرطى که به ديگرىآزادى سياسى اروپائي
ّ حريت طبيعى است و اعظم درجۀ  اين.ضررى نرساند    اين،ن در عالم حيوان استآّ

   انسان.دن اين طيور را مى بينيد که به چه آزادى زندگانى مى نماي.شأن حيوان است
  .ّمانع آزادى تام تمامستچه بکند نمى تواند بقدر حيوان آزاد باشد زيرا نظام  هر

ّاما آزادى سوم در تحت سنن و احکام  ّ اين حريت عالم انسانيست که. استّالهيهّ ّ  
  ا تربيت شود قطع عالقه قلبى از جميع اشياء مى کند از جميع ّچون در ظل کلمة

   نه ثروت و قدرت ظاهره او را از اعتدال و عدل مانع شود و،ّمشقات و احزان آسوده
   مىّترقى هر قدر انسان وجدانش بيشتر .ر و فاقه از سرور و سکون باز داردنه فق



ّا حريت افکار هست زيرا  در دين.کند قلبش آزادتر مى شود و روحش مستبشر تر ّ  
  .اى که خارج از آداب نباشد  ولى به درجه، غير از خدا،هيچکس حاکم بر وجدان نيست

ّا حريت اعمال نيست ّاما در دين    از قانون الهى انسان نمى تواند تجاوز نمايدّ
  صود از قانون الهى تربيت وجود خود و غير خود استقولو ضررى بغير نرساند چه که م

  ا زيرا عندا ضرر غير و خود يکسانت هر دو مذموم است بايد در قلوب خشية
ّحريت اعمالى انسان بايد آنچه را عندا مذموم است مرتکب نشود لذا آن .باشد ّ  

ّ نيست و اما حريت افکار بايد از آدابّالهيهکه در قانون اروپاست در ديانت  ّ   تجاوز نکند و  ّ
  روشنائى اين ممالک   اميدوارم شماها سبب.ا و رضاى الهى باشد اعمال مقرون به خشية

  )٢٤٤ - ٢٤٣ ص ٢ ج ،بدايع االثار(   ."گرديد و وسيلۀ تعديل اخالق نفوس شويد انتهى 
   

  ٢٧٩ص 
  ال فى البيان عفاا عن ذلک لتسئلوا ماتحتاجؤّالسّ حرم عليکم - ١٢٦        

ّ به رجال قبلکم اتقوا ا و کونوا من المتقينّتکلم        به انفسکم ال ما  ّ.  
  .رضينموات و االّالس  من فىٰ        اسئلوا ما ينفعکم فى امرا و سلطانه قد فتح باب الفضل على

  ا ظاهر شد و خود  وقتى حضرت من يظهره،   حضرت اعلى در کتاب بيان مى فرمايند
  ،ال بکنيد و اسباب زحمت خاطر منير او بشويدسؤ شما نبايد از او ،ّرا معرفى کرد

  ال کنيد تا وقتى آن حضرتسؤ ، او هستمّمبشر از من که آنرا ،هرچه را مى خواهيد
  ، در اينجا مى فرمايند.ود اسباب زحمت او را فراهم نکنيداالت خسؤظاهر شد شما با 

   ولى حال که حضرت من،ا حرام شده است ال از من يظهرهسؤگرچه در کتاب بيان 
  ّ اين ممنوعيت را برداشته است و شما را آزاد گذاشته،ا ظاهر شده است يظهره

  .ال کنيدسؤا  يظهره من ک مورد احتياج شماست از محضر مباراست تا آنچه را که
   آنچه را مورد،"عفاا عن ذلک لتسئلوا ماتحتاج به انفسکم  " :  مى فرمايند

  السؤ چيزهائى را ، ولى مى فرمايند،ال کنيدسؤا  احتياج شماست از من يظهره
   مسائلى را که،"ّال ما تکلم به رجال قبلکم  " ،اى ببريد کنيد که از آن فايده

   شما از حضرت من يظهره،اند  پيشين از مظاهر الهى پرسيدهاقوام و ملل
   

  ٢٨٠ص 
  . خوارق عادات و امور غريبه از او مطالبه نکنيد، يعنى معجزات،ا نپرسيد

 "   اسئلوا " . از خدا بترسيد و باشيد از اشخاصى که پرهيزکارند،"ّاتقواا  
  ه را که بدرد شما مى خورد درال کنيد آنچسؤ ،"ما ينفعکم فى امرا و سلطانه 

  قد فتح باب الفضل على من فى " .بارۀ امرالهى در بارۀ سلطنت و قدرت الهى
  ا ابواب فضل و بخشايش بر روى  با ظهور حضرت من يظهره،"وات و االرضين ٰمّالس



  .سمانها و زمينها گشوده شده استآجميع مردم 
   

  ٢٨١ص 
ّ ان عدة - ١٢٧         ّ تسعة عشر شهرًا فى کتاب ا قد زين اولهاهورّالشّ   .بهذا االسم المهيمن على العالمين ّ

   در احاديث اسالمى از طرق. ماه است١٩   عدد ماهها در هر سال بهائى يا بيانى 
   در، امام مى فرمايدت که مندرج اساالنوار جلد ر شيعه روايت شده و در کتاب بحا
  ّ ايام سنه طوالنى،اه تغيير خواهد کرد و مى فرمايددورۀ ظهور قائم وضع سال و م

  بسم" تر خواهد شد و ماههاى سال هم طوالنى تر شده و تعداد آن مطابق حروف جملۀ 
 عبارت .حيم مى شودّالرحمن ّالرا  " تشکيل شده است  حرف١٩از " حيم ّالرحمن ّالربسم ا.   

  .آثار حضرت اعلى است  درى و اسم ماههاى بيان روز١٩ ماه و هر ماهى به ١٩تقسيم سال به 
  اند و مى البهاء ناميده ّ ماه اول سال را شهر،  بطورى که در آيات قبل اشاره شد

  را کهّماه اول ّا و همچنين نام روز اول   اين ماه مخصوص است به حضرت من يظهره،فرمايند
   اين روز اختصاص به من،اند و مى فرمايند  يوم البهاء ناميده،شهرالبهاء باشد

  ا اسمش بهاءا ا دارد و اين اشاره به اين است که حضرت من يظهره يظهره
   ولى در عالم اسالم اساس،هاى بيانى روى حساب شمسى است ّ رويۀ سال و ماه.است

  : ماه بود که در قرآن مى فرمايندّتقويم بر حساب قمرى بود و عدۀ ماههاى سال 
  ١٢ها در سال   تعداد ماه،فرمايند  مى.)٣٦  آيۀ، توبهسورۀ" (فى کتاب اثناعشر شهرًا اهور عندا ّالشّعدة ّان "
   

  ٢٨٢ص 
  ّ چهار ماه جنگ حرام است و در بقيۀ ماهها بايد به جهاد پرداخت و به،  ماه است

  ماه است  ١٩دد ماهها  ع، جمال قدم مى فرمايند.نشر اسالم و به عبادت خدا و از اين قبيل
  که جمعًا مى شود   روز١٩ ماه و هر ماهى ١٩ يعنى يک سال بيانى عبارت است از ،در کتاب الهى

ّ اسم ماه اول از سنۀ بهائى به اسم اعظم الهى مزين، روز٣٦١   . يعنى شهرالبهاء،شده است ّ
 ------------------------------------------------------------------------------  

  ٦ - ١ص  ،٤ ج ، امر و خلق-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٢٨٣ص 
             - دفن االموات فى االحجار الممتنعة او االخشاب اوورّلالب قد حکم ا   

  .العليم ّالمقدر ّطيفة و وضع الخواتيم المنقوشة فى اصابعهم انه لهوّلللبة اّالص        
   ".خداوند حکم فرموده است که مرده ها را در صندوقى از بلور دفن کنيد       

   صندوقهائى بسازيد از سنگهاى بسيار محکم يا ،"االحجار الممتنعةو ا      
ّاو االخشاب الصلبه اللطيفه       "   .ف باشديطيا از چوبهائى که بسيار سخت و در عين حال ل" ّ



   قرار دادن،زم است در بارۀ اموات در نظر داشته باشيد  عمل ديگرى که بر شما ال
  ،اى که خداوند فرموده است  آيه،ّانگشترى است در دست ميت که در نگين آن انگشتر

  . يعنى هر طور بخواهد حکم مى کند و عليم است،ّ خدا مقدر است.بايد نقش شده باشد
------------------------------------------------------------------------------  

  ٥ – ١٤١ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٤٢٧ - ٤٢٢ ص ، منتخبات توقيعات-   ٢٠٥ – ١٩٩ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٨٤ص 
  وات و االرض و ما بينهما و کانٰمّالسجال و  ما فى ّ يکتب للر- ١٢٩        

  وات و االرض و ماٰمّالس و للورقات و  ملک .عليمًا شىّ        ا بکل 
  ّ هذا ما نزل من قبل و ينادى.قديرًا شىّ        بينهما و کان ا على کل 

  ّالمقام بما تتضوع به نفحاتهذا نقطة البيان و يقول يا محبوب االمکان انطق فى 
ّ انا اخبرنا الکل بان ال يعادل .الطافک بين العالمين   ّبکلمة منک ما نزل فىّ

  ّء ال تمنع عبادک عن فيوضات بحر رحمتک انکآّالبيان انک انت المقتدر على ماتش
   لو ينقش.المحبوب المجيب ّ قد استجبنا ما اراد انه لهو.انت ذوالفضل العظيم

ّا انه خير لهم و لهن انا کنا حاکمين ّعليها ما نزل فى الحين من لدى ّ ّ    قد.ّ
و رجعت اليه منقطعًا عما سواه و متمسکًا باسمه بدئت من ا ّ   حيمّالرن ٰحمّالرّ

  .ّء بفضل من عنده انه لهو المقتدر القديرآا من يش ّکذلک يختص. 
   

  ٢٨٥ص 
  و ما " :اند که در نگين انگشترشان بنويسيد   براى مردها حضرت اعلى فرموده

  ى زنهاار و ب."عليما  شىّ بکل موات و االرض و ما بينهما و کان اّالسفى 
  و " :اند که در نگين انگشترى آنها بنويسيد حضرت اعلى در کتاب بيان فرموده

  ". قديرًا شىّموات و االرض و ما بينهما و کان ا على کل ّالسملک 
    اينها آياتى است که در دورۀ ظهور حضرت اعلى از قلم هيکل مبارک در کتاب بيان

   در اين حين که ذکر نقش نگين انگشتر مرده ها است، بعد مى فرمايند. شده استنازل
   حضرت اعلى پهلوى من حاضر،و من آيات بيان را براى شما در کتاب اقدس نقل کردم

  است و در خواست مى کند از ساحت اقدس که خوب است مجددًا از قلم الهى چيزى براى
  ينادى نقطة البيان و " :فرمايند  مى،ل بشوداز زن و مرد نازّاعم نقش نگين اموات 

   اى کسيکه محبوب، حضرت نقطه بيان خطاب به من يظهره ا مى فرمايند،"يقول 
  ، يعنى در بارۀ نقش نگين انگشترى اموات، نطق کن در اين مقام،همه عالم هستى

  لى به حضرت اع.حکمى بکن که منتشر بشود از آن نفحات الطاف تو در بين اهل عالم



   که ما خبر داديم تمام مردم را به اينکه برابرى نمى کند،حضور مبارک عرض مى کند
   زيرا تو توانا،با يک کلمه از آياتى که از قلم تو نازل مى شود تمام کتاب بيان

   و اينک از تو درخواست مى کنيم که بندگان خود را از.هستى بر هرچه که مى خواهى
   اين درخواست را.ميد نکنى زيرا تو هستى صاحب بخشش بزرگفيوضات درياى مرحمتت نا ا

  آنچه را که اوکرديم  ما هم قبول ،"ا ما اراد نبقد استج" ه حضرت اعلى از ما کرد ک
  . زيرا خداوند هم محبوب و هم اجابت کننده است.اراده فرمود

  راى انگشترى آيۀ ديگرى ب،حضرت اعلى از حضور جمال مبارک معنوى   لهذا بر حسب تقاضاى
   در نگين ،نازل ميشود ٓاى که االن  اگر اين آيه،"ّلو ينقش عليها ما نزل فى الحين  " ،اموات نازل شد

ّانا کنا حاکمين  " .بهتر است از زن و مردّاعم  براى آنها ،انگشتريهاى اموات نقش بشود    ما ،"ّ
  يد بر نگين انگشتر امواتآيۀ جديدى است که با  حال اين. فرمان مى دهيم،هر طور بخواهيم

   
  ٢٨٦ص 

  کًا باسمهّ سواه و متمس"اّقد بدئت من ا و رجعت اليه منقطعًا عم ":نقش بشود
  اى است که بايد بر نگين انگشترى اموات  بنا براين اين آيه،"حيم ّالرحمن ّالر

  ،" ا من يشاء بفضل من عنده ّکذلک يختص " ،از زن و مرد نقش بشودّاعم بهائى 
  .است اينطور اختصاص مى دهد خدا هر کس را که بخواهد به فضل مخصوص خود و خداوند توانا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٠٠ - ١٩٩ ص ،٤ج  ، امر و خلق-   ١٣٦ ص، گنجينه-   :ابع مطالعه در بارۀ مبحث فوقنساير م

   
  ٢٨٧ص 

   فى خمسة اثواب من الحرير او القطن من لم يستطع يکتفىه و ان تکفنو- ١٣٠        
ّ حرم عليکم نقل الميت.        بواحدة منهما کذلک قضى االمر من لدن عليم خبير ّ  

  .يحان فى مکان قريبّالر و حوّالر        ازيد من مسافة ساعة من المدينة ادفنوه ب
  .ّ   حکم ديگر در بارۀ اموات اين است که اموات را در پنج تکه پارچه کفن کنيد

  ّ اين پنج تکه را از ابريشم انتخاب مى، ثروتمند باشندّمتوفىاگر بازماندگان شخص 
  ّ اين پنج تکه را يکى.ّاى تهيه مى نمايند  پارچۀ پنبه،کنند و اگر نتوانستند

   ".ر و پا و دست مى پيچند و مرده را دفن ميکنندسرتاسرى و چهارتاى ديگر را به س
  ّ اگر کسى نتواند پنج تکه پارچۀ ابريشمى،"من لم يستطع يکتفى بواحدة منهما 

ّ يک تکه تهيه کند و همچنين اگر کسى نتواند پنج ،ّتهيه کند   ّاى تهيه پارچۀ پنبهّتکه ّ
ّکند يک تکه تهيه کند   يکتفى بواحدة " .کندّ هرکدام را که توانست آنرا تهيه ،ّ

  کذلک قضى االمر من " .ّ يعنى اکتفا کند به يک تکه از پنبه يا از حرير،"منهما 
  . اينطور جارى شده است امر از طرف خدائى که دانا است،"لدن عليم خبير 



ّ  حرام است بر شما که ميت را خيلى دور از محلى که فوت شده است دفن کنيد    يعنى.ّ
  دفن کنيد که از جائى که او در آنجا وفات کردها ر ّمتوفىّدر محلى 

   
  ٢٨٨ص 

   يک ساعت حرکت هواپيما يا يک ساعت.  به اندازه يک ساعت بيشتر فاصله نداشته باشد
   به هر حال بايد رعايت شود،يک ساعت حرکت بر سر دوش اي ،حرکت کشتى يا اتومبيل

   دفن کنيد،"يحان ّرو الوح ّالرادفنوه ب " .ولى زيادتر از يک ساعت نبايد باشد
ّمتوفى را با کمال روح و ريحان در جائى که نزديک به محل صعود اوست ّ.  

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٤٧ - ١٣٥ ص ، گنجينه- :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٢٠٥ - ٢٠٠ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٢٨٩ص 
  .ء و يحکم مايريدآيفعل مايش ّ قد رفع ا ما حکم به البيان فى تحديد االسفار انه لهوالمختار- ١٣١        

  ّ از محل خودتان زياد دور نرويد و،   حضرت اعلى در کتاب بيان مى فرمايند
   اين براى اين است که مبادا من يظهره ا ظاهر.مسافرتهاى دور و دراز نکنيد

  ّبشود و شما در محل نباشيد و آوازۀ ظهور را نشنويد و از ايمان به او محروم
  ّ در کتاب اقدس خدا اين محدوديت را بر طرف کرده و مى فرمايد حاال که من.بمانيد

   هر کس هر قدر مى،يظهره ا ظاهر شده و آوازۀ ظهور او به شرق و غرب رسيده
  بودن سفر   فرموده است حکمى را که در بيان راجع به محدود زيرا خداوند مرتفع.خواهد سفر کند

  .نمايد حکم مى فرمايد  هرکارى مى خواهد مى کند و هرطور اراده، خداوند مختار است.جارى بود
   

  ٢٩٠ص 
  ّء انه يناديکم من شطرآء مالک االسمآء اسمعوا ندآٔ يا مال االنش- ١٣٢        

ّال انا المقتدر المتکبر المتسخر المتعالىّ        سجنه االعظم انه ال اله ا ّ ّ  
ّ انه ال اله اال هو المقتدر على العالمين.        العليم الحکيم   ءآ لو يش.ّ

ٰ        يأخذ العالم بکلمة من عنده اياکم ان تتوقفوا فى ه ّ   ّذا االمر الذى خضعّ
   منّننکوّء اتقوا ا و ال تآٔ        له المال االعلى و اهل مدائن االسم

  .لميناالع ّسخرنا ّبحات بهذا االسم الذى بهّالسّ احرقوا الحجبات بنار حبى و .        المحتجبين
   اسماء. بشنويد نداى خداوندى را که صاحب اختيار مردم است،   اى مردم روى زمين

   يعنى،جمع اسم است و هر فردى از افراد بشر به منزلۀ اسمى از اسماءا است
   وجود هر فردى از افراد داللت مى کند بر، داللت مى کندٰىّسمُرى که اسم بر موهمانط



ّوجود و هستى خالق او که حق جل جالله باشد    لهذا مالک اسماء يعنى خداوند مردم.ّ
   خداوند شما را ندا مى کند از زندان، اى مردم،"ّانه يناديکم من شطر سجنه . " 

  ّر المتسخرّبمقتدر المتکالّ ال اله اال انا  ":ّاعظم که عکا باشد و مى فرمايد
  ،ّ متکبرم، توانا هستم، من خداوندى هستم که مقتدرم،"المتعالى العليم الحکيم 

   يعنى زمام امور همه در دست من است و،ّ متسخرم،يعنى بر همۀ ممکنات غلبه دارم
  اى که افکار و عقول بشر به ساحت متعالى هستم به درجه

   
  ٢٩١ص 

  ال " ، و باز مى فرمايد. دانا هستم و حکيم، عليم هستم. من راه ندارد  قدس
   نيست خدائى مگر او که مقتدر است بر اهل،"ّاله اال هوالمقتدر على العالمين 

  و در آيۀ.. " .ّانا المقتدر المتکبر " ، در اينجا در يک آيه فرمودند.عالم
   تفاوت اين دو لحن اشاره به آن،"هو المقتدر على العالمين  " :ّدوم مى فرمايند

  ،يعنى من" انا "  چه به او ضمير ،است که مظهر امرا جانشين ذات غيب است
  لو يشاء يأخذ " .ده راجع استحبه حقيقت واهر دو  ،يعنى او" هو " گفته بشود چه ضمير 

   جميع عالم را به يک کلمه تسخير مى، اگر خدا بخواهد،"العالم بکلمة من عنده 
  روىاز  يعنى خدا عاجز نيست از آنکه طورى جلوه کند که تمام مردم طوعًا يا ،ندک

   ولى خداوند نمى خواهد که مردم.ّکراهت و باالجبار همه به حق مؤمن بشوند
   لهذا مظاهر الهى مى آيند و خودشان را.ّايمانشان بحق از روى اکراه و اجبار باشد

   ايمان مى آورد و هر، داللت بر ايمان کرداش ّ هر کس فطرت اصليه.ّمعرفى مى کنند
ّاياکم ان تتوقفوا " : بعد مى فرمايند. مؤمن نمى شود،کس داللت نکرد    مبادا"ّ

  ٔمالّاى مردم توقف کنيد در ايمان به اين امرى که خاضع شده است در مقابل آن تمام 
   "،سيد از خدا بتر،"ّاتقوا ا  " .ءآّ ارواح مجرده و اهل مدائن اسم،اعلى

  . از اشخاصى نباشيد که در حجاب غفلت گرفتار شده اند،" من المحتجبين ّننوکال ت و
  ّپرده ها را اى مردم به آتش محبت من وتمام  بسوزانيد ،"ّاحرقوا الحجبات بنار حبى " 

ّبسوزانيد تمام موانع و مشکالتى را که در بين حق و خلق است به اين اسم مقدس ّ،  
  .م که به وسيلۀ او تسخير کرديم جميع اهل عالم رايعنى اسم جمال قد

   
  ٢٩٢ص 

   عرشّقرّتين فى المقامين و المقامات التى فيها استيّ و ارفعن الب-  ١٣٣         
  .حمن کذلک يأمرکم مولى العارفينّالرّ        ربکم 
  يت يعنى ب،اى را که در دو مقام است  بسازيد يا آباد کنيد دو خانه،   تعمير کنيد

ّ مبارک جمال قدم در بغداد که هر دو محل حجتى در شيراز و بيّمبارک حضرت رب اعل ّ  



   مرتفع کنيد و تعمير کنيد مقامات ديگرى را که در آن مقامات، و نيز بسازيد.است
ّاى که حق جل جالله هّتبرک يعنى مقامات م.استقرار يافته عرش پروردگار رحمن شما ّ  

  .موالى عارفين است  اينطور امر مى کند شما را خدائى که. آنجا رفته استدر آنجا سکونت داشته و از
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------    

  ١٣٧ - ١٣٥ ص ،٤ ج ، امر و خلق-  ٢٤٧ – ٢٤٦ ص ، گنجينه-       : در بارۀ مبحث فوقمطالعهساير منابع 
   

  ٢٩٣ص 
  . امينّقوىّات االرض عما امرتم به من لدن شئونّ اياکم ان تمنعکم - ١٣٤        

ّ        کونوا مظاهر االستقامة بين البرية على شأن التمنعکم شبهات الذين ّ  
ّ اياکم ان يمنعکم ما نزل فى الکتاب.        کفروا با اذ ظهر بسلطان عظيم ّ  

ّذى ينطق بالحق انه ال اله االّالکتاب الهذا   عن        ّ   . انا العزيز الحميدّ
ّء المشية و االقتدار و ال تکونن من آ        انظروا بعين االنصاف الى من اتى من سم   .المينّالظّ

  ّعما امرتم " ، امور دنيوى،ات روى زمينشئون منع کند شما را ،   مبادا اى مردم
  .امين است  از اينکه اطاعت کنيد اوامر پروردگارتان را که قوى و، " امينّقوىبه من لدن 
   هميشه مظاهر استقامت باشيد در بين اهل عالم و استقامت شما طورى باشد،  اى مردم

   اعتراضات و ايرادهاى منکرين و،"ّالتمنعکم شبهات الذين کفروا با " که 
  ّ حال که خدا ظاهر شده است با حجت.مخالفين نتواند شما را از امرا منحرف کند

   بايد در ايمان استقامت کنيد و متزلزل نشويد،ايد و برهان و شما مؤمن به او شده
  ما"  مبادا منع کند شما را .زيرا خداوند ظهورش مقرون با سلطنت و قدرت بزرگى است

  ى که آنچه در کتاب الهى نازل شده است از ايمان به اين کتاب،"ّنزل فى الکتاب 
   يعنى ايمان به جمال.ّنطق مى کند به حق

   
  ٢٩٤ص 

  ."ّال اله اال انا العزيز الحميد " قدم که کتاب ناطق الهى است و مى فرمايد 
   به مظهر جديد ايمان نمى،ّ  ملل و اقوام اغلب وقتى که مظاهر مقدسه ظاهر مى شوند

ّلنبيينّ مسلمين متشبث شدند به کلمۀ خاتم اًمثال .آورند      و از ايمان به حضرتّ
  ّ معرضين بيان هم به بعضى شبهات متمسک شدند و از.اعلى و جمال قدم محروم ماندند

   از قبيل مسئلۀ مستغاث و مسئلۀ تکوين بيان،ايمان به جمال مبارک محروم ماندند
   جواب همۀ اين،ا و از اين قبيل و طهارت ماء نطفه و مسئلۀ مکتب من يظهره

   مثل کتاب بديع و لوح. الواح مختلفه از قلم جمال مبارک نازل شده استشبهات در
  اکرين اصفهانى و ساير الواح که در کتب اشراقات وّالذّميرزا على محمد سراج 

   مبادا مطالبى که در کتاب، در اينجا مى فرمايند.اقتدارات و غيره مندرج شده است



  ،مانع شود از ايمان به کتاب ناطق شما را ، ذکر شده، يعنى در کتاب تدوين،صامت
به چشم انصاف به مظهر، اى مردم،"انظروا بعين االنصاف  " .يعنى مظهر امرا   

  ّامر الهى نگاه کنيد که آمده است از آسمان مشيت و اقتدار و نباشيد از اشخاص
   در اينجا تعبير فرموده است از ظهور مظهر امرا به آمدن از سماء.ستمکار

   يعنى از طرف ذات غيب الهى و از عالم غيب مأمور شده است به اينکه اين،ّتمشي
  . اين تعبيرى است که در کتب آسمانى ذکر شده است.حقايق را به اهل عالم برساند

  : در قرآن مجيد راجع به حضرت رسول کلمۀ نازل شدن از آسمان ذکر شده استًمثال
   . )١١ - ١٠  آيه، طالقسورۀ" ( ا عليکم آيات ا ًقد انزل ا اليکم ذکرًا رسوال يتلو" 

ّلنبيينکه مقصود حضرت خاتم ا    او را نازل، است که خدا مى فرمايدّ
  ام  در انجيل هم هست که حضرت مسيح مى فرمود من از آسمان آمده.کرديم از آسمان

  ى ناصرىان عيس مگر اين جوان هما،مى کردند و مى گفتندّتعجب و مخالفين و منافقين اظهار 
   از اين قبيل.ام  چگونه مى گويد من از آسمان آمده،نيست که از ناصره آمده است

  .تعبيرات در کتب آسمانى بسيار است
  ،ّ  در اينجا هم مى فرمايند جمال قدم و اسم اعظم از آسمان مشيت آمده است

   
  ٢٩٥ص 

  ه ها و اين سفارش ها بعد از اينکه اين توصي.او را بپذيريد و از ستمکاران نباشيد
  ّ جمال مبارک در مقام استدالل و اتيان حجت بر مى،را به معرضين بيان مى کنند

  آيند و براى اثبات امر خود به چند آيه از آيات حضرت اعلى که در الواح ايشان نازل
  . که شرح آن خواهد آمد،شده اشاره مى فرمايند

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٢١ - ٤١٧ ص ،    ج، امر و خلق-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٥٧ -  ٥٦ ص ، پيام آسمانى-            ١٩٥ – ١٩٣ ص ، حيوة بهائى-
   

  ٢٩٦ص 
ٰ ثم اذکروا ما جرى- ١٣٥           هور و ما ارتکبهّالظ ّ من قلم مبشرى فى ذکر هذاّ

ّغيان فى ايامه اال انهم من االخسرينّالط       اولو      قال ان ادرکتم ما.ّ
  ئرکمآئه على سرآّ        نظهره انتم من فضل ا تسئلون ليمن عليکم باستو

ّ        فان ذلک عز ممتنع منيع   ّبنء عندکم اعظم من ان تشرآ ان يشرب کأس م.ّ
  .يا عبادى تدرکونان شىء ّه بل کل دء وجوآّ        کل نفس م
  د آنچه را که جارى شده است از قلم حضرت نقطۀ اولىي بياد بياور،نا   اى معرضين بي

   آن حضرت مطالبى را در ذکر اين ظهور نوشته است ولى.که بشارت دهندۀ من بود



ّببينيد که اهل طغيان و ستمکاران و معرضين بيان در ايام ظهور مظهر امرا  
   آنهائى که با مظهر،"ّاال انهم من االخسرين  " .اند جورى شدهمرتکب چه ظلم و 

  ، يعنى حضرت من يظهره ا که حضرت اعلى بشارت به ظهور او داد،امر الهى
   حال استشهاد مى کنند به آيۀ حضرت اعلى و. از زيانکاران هستند،مخالفت کردند

   ": ا چنين فرمود يعنى حضرت اعلى در بارۀ من يظهره،"قال  " ،مى فرمايند
   ،"فضل ا تسئلون  انتم من " ، اگر زمان ظهور من يظهره ا را درک کرديد،"م ما نظهره تان ادرک

  ّ منت بر شما،"ّليمن عليکم  " ،بکنيد شما از فضل و عنايت جمال قدم و من يظهره ا در خواست
   

  ٢٩٧ص 
   اگر. روى صندلى هاى شما بنشيند و بيايد،"على سرائرکم  باستوآئه " ،بگذارد

  ّ بدانيد که اين عزتى است بسيار عالى مقام و بلند،چنين موهبتى نصيب شما شد
   اگر بنوشد من يظهره ا جام آبى در پيش شما و در منزل،"ان يشرب  " .مرتبه
   اين عمل اعظم است از اينکه بنوشد هر، يعنى يک جام آب به او بدهيد بخورد،شما

   يعنى اعظم از اين است که هر کسى به درجۀ کمال وجود خود.آب وجود خود رانفسى 
   نه تنها يک نفر بلکه به منزلۀ اينست و اعظم از آنست که،"شىء ّبل کل  " .برسد

   اى،"ان يا عبادى تدرکون  " .تمام مؤمنين به بيان به مقام کمال خود برسند
  .ى زنمبندگان من بفهميد اين حرفهائى را که من م

   
  ٢٩٨ص 

  ّى تفکرّو الذ .ّ هذا ما نزل من عنده ذکرًا لنفسى لو انتم تعلمون- ١٣٦        
ّ        فى هذه االيات و اطلع بما ستر فيهن من ا   ّ المخزونة تا انهئالئّللّ

  جن و يسرع بقلبه اليه باشتياق ال تمنعه جنودّالسحمن من شطر ّ        يجد عرف الر
  ّ قل هذا لظهور تطوف حوله الحجة والبرهان کذلک.موات و االرضينّسال        

   قل هذا روح الکتب قد نفخ به فى.حمن ان انتم من المنصفينّالر        انزله 
  ّء اال من اخذته نفحات رحمتى و فوحاتآ        القلم االعلى و انصعق من فى االنش

  .        الطافى المهيمنة على العالمين
  ،ۀ شرب کأس ماء از قلم حضرت اعلى نازل شدّ، اين قضي.ل مبارک مى فرمايند   جما

   اگر شما،"لو انتم تعلمون  " .وقتى که مى خواست مژدۀ ظهور مرا به شماها بدهد
   هرکس فکر کند،"ّى تفکر فى هذه االيات ّو الذ " .بتوانيد به اين نکته پى ببريد

ّو اطلع بما ستر فيهن من"  نازل شده در اين آيه هائى که از قلم حضرت اعلى ّ  
  ّ و مطلع شود بر گوهرهاى گرانبهائى که در اين آيات مستور،" المخزونة ئالئّللا

   قسم بخدا چنين کسى مى يابد،"جن ّالسحمن من شطر ّالرعرف يجد ّتا انه  " .است



   يعنى اقرار مى کند به،بوى الهى را از طرف سجن اعظم
   

  ٢٩٩ص 
   با قلب به،"و يسرع بقلبه اليه  " .رت من يظهره ا ظاهر شده استاينکه حض

  ساحت اقدس او مى شتابد و با شوق و شورى مى شتابد که لشکرهاى آسمان و زمين نمى
   ظهور جمال مبارک ظهورى است، بگو،"هور هذا لظقل  " .توانند جلوى او را بگيرند

  ّ و برهانى طائف حول امر مقدس الهىّ هر حجت،"ّتطوف حوله الحجة والبرهان " که 
  .ّ يعنى ظهور جمال مبارک بقدرى واضح است که احتياجى به حجت و برهان ندارد،است

  ينطور در بارۀ اين ظهور حکم کرده است حضرت خداوندا ،"حمن ّالرکذلک انزله " 
   اينست،"هذا روح الکتب  " ، بگو اى مردم. اگر شما از اهل انصاف باشيد،مهربان

  روح تمام کتب آسمانى که دميده شده است در قلم اعلى و جميع مردمى که در روى زمين
  اند مگر کسى که نفحات رحمت و نسيم هاى خوشبوى هستند از عظمت اين ظهور منصعق شده

  .الطاف جمال قدم و اسم اعظم شامل حالش شد که محيط است بر اهل عالم
------------------------------------------ -------------------------------------------------  
  ١٦ - ١٣ ص ،٢ ج ، الفالحح اقدا-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٣٠٠ص 

ّ يا مال البيان اتقوا - ١٣٧           خرٰاّمن ثم انظروا ما انزله فى مقام حّالرٔ
ٰ        قال انما القبلة من يظهره ا متى   ذلککّ ان يستقر ٰنقلب تنقلب الى يّ

ّ        نزل من لدن مالک القدر اذ اراد ذکر هذا المنظر االکبر تفک   وا يا قوم ورّ
  ّة قبلة تتوجهونّيا لو تنکرونه باهوائکم الى .ئمينآّ        ال تکونن من اله
  دونّفوا با لعل تجّذه االية ثم انصٰوا فى هرّ تفک.        يا معشر الغافلين

ّ االسرار من البحر الذى تموج لئالئ           .اسمى العزيز المنيعبّ
  نزله فىاّثم انظروا ما  " ، از خدا بترسيد،"حمن ّالرّاتقوا  " ن   اى معرضين بيا

   بعد نگاه کنيد در آيه ديگرى که حضرت اعلى در بشارت به اين ظهور،"مقام آخر 
   حضرت اعلى به،"القبلة من يظهره ا ّانما  " : مى فرمايد.مبارک فرموده است

  متى ينقلب " .اهل بيان مى فرمايند که قبلۀ عبادات شما حضرت من يظهره ا است
  الى ان " ، قبله به همان طرف است، هر جا برود و به هر طرف رو کند،"تنقلب 

  دنّکذلک نزل من ل " ،ّ تا وقتى که ساکن شود و محل قبله تثبيت گردد، "ّقريست
   زمانى که اراده، اينطور نازل شد از طرف خداوندى که مالک قدر است،"مالک القدر 

   در اين بيانات حضرت، اى مردم،"ّتفکروا يا قوم  " ،کرد ذکر اين ظهور بزرگ را
  ّاعلى که در بشارت به اين ظهور مبارک است تفکر



   
  ٣٠١ص 
  .ن و سرگردان نباشيد و از اشخاص حيرا،"ئمين آّو ال تکونن من اله " ،کنيد

  هواى نفس   با، اگر اين ظهور مبارک را که امروز ظاهر شده است،"ئکم آلو تنکرونه باهو" 
  . اى گروه بى خبران،کرد ّ به کدام قبله توجه خواهيد،ّخود رها کنيد و به اين قبله توجه نکنيد

  ت اعلى نازلاى که ذکر شد و از قلم حضر  در اين آيه،"ّتفکروا فى هذه االية   " 
  ّلعل " .ّ و انصاف بدهيد در مقابل حق،"ّثم انصفوا با  " .شده فکر کنيد

   شايد بيابيد گوهرهاى گرانبهاى رموز و اسرار را از اين،" االسرار لئالئتجدون 
  .دريائى که موج مى زند به نام من که عزيز و بديع هستم

   
  ٣٠٢ص 

  هور هذا حکمّالظهذا ّوم اال بما ظهر فى ّ ليس الحد ان يتمسک الي-  ١٣٨         
ّ        ا من قبل و من بعد و به زين صحف االولين    هذا ذکرا من قبل و.ّ

   هذا.اعرينّالشّ        من بعد قد طرز به ديباج کتاب الوجود ان انتم من 
  کم ال يغني.اغرينّالصّ        امرا من قبل و من بعد اياکم ان تکونوا من 

   من عرفنى قد عرف.ّو ليس الحد مهرب اال ا العليم الحکيمشىء         اليوم 
ّ        المقصود من توجه الى ّ قد توجه الى المعبود کذلک فصل فى الکتاب و قضىّ ّ  

   .رينّ من يقرء آية من آياتى لخير له من ان يقرء کتب االولين و االخ.ّ        االمر من لدى ا رب العالمين
  .ّقل هذا حق العلم لو انتم من العارفين.امعينّالسحمن ان انتم من ّالرهذا بيان 

   به،ّ اينکه متمسک شود به کتابى،"ّان يتمسک اليوم  " ،   جايز نيست براى کسى
   مگر به آيات و آثار و احکام اين ظهور،"هور ّالظهذا ّاال بما ظهر فى  " ،شريعتى

   اين است حکم الهى قبل از اين و بعد از،"ل و من بعد هذا حکم ا من قب. " 
  افته است کتبيّ يعنى هميشه بايد به حق راجع شد و به همين حکم و فرمان زينت .اين

   زيرا آيات و احکام هر رسولى در دورۀ خودش،انبياء قبل
   

  ٣٠٣ص 
ّمرجع و محل توجه جميع نفوس است و در اين دور مبارک هم همينطور است   هذا"  .ّ

  ه است بهت اينست ذکر الهى از قبل و بعد که زينت ياف،"ذکرا من قبل و من بعد 
  هذا امرا من قبل و  " . اگر شما از اشخاص دانا باشيد، کتاب هستىآن ديباچۀ

  ،"اغرين ّالصّاياکم ان تکونوا من "  اين است امرالهى از قبل و بعد ،"من بعد 
  ال يغنيکم اليوم " ،يد و از اشخاص ذليل و خوار بشويدمبادا امر الهى را بگذار

   و هيچ،"و ليس الحد مهرب  " ، امروز هيچ چيز شما را بى نياز نمى سازد،"شىء



  امر خود را به واسطۀ من يظهره  مگر خداوند عليم حکيم که،گاهى براى کسى نيستهپنا
  ،" عرف المقصود من عرفنى قد"  .ر کرده و او است مرجع و پناه همها ظاه

ّمن توجه الى " .هرکه مرا شناخت خدا را شناخته است   ،"ّ قد توجه الى المعبود ّ
   اينطور تفصيل داده شد در کتاب الهى و.هرکه به من رو کرد به خدا رو کرده است

   اگر کسى،"من يقرء آية من آياتى  " .جارى شد امر خدا از طرف پروردگار جهانيان
   کتبءمن ان يقر " ، براى او بهتر است،"لخير له  " ،آيات مرابخواند يک آيه از 
  .ّ از اينکه تمام کتاب هاى اولين و آخرين را بخواند،"ّاالولين و االخرين 

  اى که ذکر شد   اين جمله، حضرت بهاءا مى فرمايند."حمنّالرهذا بيان "
   بيان رحمن،")ين و آخرينلّخواندن يک آيۀ جمال قدم بهتر است از خواندن کتب او که"( 

   اگر شما گوش،"امعين ّالسان انتم من  " ، يعنى حضرت اعلى فرموده است،است
  حضرت معلوم بکنيد و  ّ حقيقت علم اينست که شما توجه به اين،"ّقل هذا حق العلم  " .شنوا داشته باشيد

  .معنى علم آگاه باشيدشما به حقيقت   اگر،"لو انتم من العارفين  " ،مؤمن به مظهر امر بشويد
   

  ٣٠٤ص 
        ١٣٩ثم انظروا ما نزل فى مقام آخر لعل تدعون ما عندکم مقبلين الى ّ ّ ّ  

  ّ قال ال يحل االقتران ان لم يکن فى البيان و ان.ّ        ا رب العالمين
ّ        يدخل من احد يحرم على االخر مايملک من عنده اال و    يرفعو انان يرجع ذلک  ٓ

ّقد ظهر بالعدل و قبل ذلک فلتقربن لعلکم بذلک ّ        امر من نظهره بالحق او ما ّ  
  .امعينّن طوبى للسٰحمّالرّء على االفنان فى ذکر ربها آّ کذلک تغردت الورق.        امرا ترفعون

ّ   در اين قسمت جمال قدم باز به يک آيۀ ديگر از آيات بيان براى حقانيت خود ّ  
ّثم انظروا ما نزل فى مقام آخر  " .د مى کننداستشها    بعد نگاه کنيد به آيه،"ّ

  ،"ّلعل تدعون ما عندکم  " .اى که در جاى ديگر از آثار حضرت اعلى نازل شده است
   و،"المين عّمقبلين الى ا رب ال " ،شايد اهواء و تقاليد خود را رها کنيد

   خالصۀ اين آيه چنين است که.و بياوريدبطرف خداوندى که پروردگار اهل عالم است ر
  ت بيان اين است که بايد زن و شوهرى کهع شرط ازدواج در شري،حضرت اعلى مى فرمايند

  بودند که يکى   هر دو مؤمن به امر بيان باشند و اگر زن و شوهرى،مى خواهند با هم ازدواج کنند
   مگر اينکه توبه،به او حرام است ن نشده تمام دارائى آن شخصى که مؤم،مؤمن شد و ديگرى مؤمن نشد

   
  ٣٠٥ص 

   زن و شوهرىًمثال . آن وقت اموال خودش به او حالل مى شود،کند و مؤمن شود
   تمام. و مرد نمى شددش  فرض کنيد زن مؤمن به بيان مى.بودند در عالم اسالم

  مؤمن  مگر اينکه آن شوهر هم.دارائى اين مرد به او حرام مى شد و به زن مى رسيد



  ، بعد مى فرمايند. اين حکم بيان است. آنوقت اموالش به او بر مى گرديد،مى شد
   يا من.کار در عالم رخ داده باشد موقع اجراى اين حکم وقتى است که يکى از دو

 لبه کرده باشد و يا شريعت بيانغ مآمده باشد و شريعت او بر اهل عاليظهره ا  
  ّاز وقوع اين دو قضيه شما مى توانيد با غير بابى قبل .در عالم منتشر شده باشد

   در اينجا. شايد به آن وسيله بتوانيد به تبليغ نفوس بپردازيد،هم ازدواج کنيد
   يا، مى فرمايند،ظه مى فرمائيد که حضرت اعلى وقتى دو امر را ذکر مى کنندمالح

  ن ارتفاع يافتهمن يظهره ا آمده باشد و شريعتش مرتفع شده باشد يا شريعت بيا
   شريعت من يظهره ا را قبل از ارتفاع شريعت خود بيان مى کنند و از اين.باشد

  ،ّتقدم ذکر مى خواهند بفرمايند که قبل از اينکه شريعت بيان در عالم مرتفع بشود
   نقطۀ. احکامى وضع مى کند و شريعتش عالم گير مى شود،من يظهره ا مى آيد

  ا پيش از ارتفاع ريح مى کند به اينکه ارتفاع امر من يظهرهبيان در اينجا تص
  . اين نکته مورد استدالل در اين فقره از آيات کتاب اقدس است.بيان است

  ّال يحل االقتران ان لم يکن " ، حضرت اعلى فرمود.  حال به شرح آيات مى پردازيم
  دو به شريعت بيان مؤمنر ه ازدواج مرد با زن جايز نيست مگر اينکه ،"فى البيان 

   و اگر يکى از زن و يا شوهر داخل در دين بيان،"و ان يدخل من احد  " .باشند
   تمام، بر ديگرى که مؤمن نشده است،"ٓيحرم على االخر مايملک من عنده  " ،بشود

   مگر اينکه آن غير مؤمن برگردد و،"ّاال و ان يرجع  " .دارائيش حرام مى شود
  ذلک بعد ان يرفع " ،يش که به او حرام بود حالل مى شودئ دارا آن وقت.مؤمن بشود

   انجام اين حکمى که گفتيم موکول است به زمانى که مرتفع،"ّظهره بالحق نامر من 
  ا به ارتفاعي ،ّ که ما او را به حق ظاهر خواهيم کرد،يظهره ا بشود امر من

  ،"ّن ب فلتقرو قبل ذلک " .شريعت بيان که بعدل الهى ظاهر شده است
   

  ٣٠٦ص 
   مى تواند، يا شريعت بيان،  پيش از اينکه شريعت من يظهره ا عالمگير شود

  " شايد به وسيلۀ اين ازدواج ،"ّلعلکم بذلک  " .غير بابى با بابى ازدواج کند
  . اين آيۀ بيان بود. امر الهى را تبليغ و منتشر کنيد،"ون عامرا ترف

  نندگى کردا اينطور خو."ّکذلک تغردت الورقآء  " ،فرمايند  جمال قدم حال مى 
   يعنى اينطور.هاى درخت ظهور در ذکر پروردگارش که رحمن است ورقاء الهى بر شاخه

طوبى " .بشارت داد حضرت اعلى در کتاب بيان از ظهور حضرت من يظهره ا  
  . خوشا بحال کسانى که بشنوند،"امعين ّسلل
   

  ٣٠٧ص 



ّ يا مالالبيان اقسمکم بربکم - ١٤٠         ّن بان تنظروا فيما نزل بالحقٰحمّالرٔ ّ  
ّ        بعين االنصاف و ال تکونن من الذين يرون برهان ا و ينکرونه اال ّ  

  ّ قد صرح نقطة البيان فى هذه االية بارتفاع امرى قبل.ّ        انهم من الهالکين
  ّ کما ترونه اليوم انه ارتفع على شأن ال.ّ        امره يشهد بذلک کل منصف عليم

ّ        ينکره اال الذين سکرت ابصارهم فى االولى و فى االخرى لهم عذاب مهين ّ ّ.  
  اقسمکم " ، اى گروه بيان،" البيان ٔماليا  " .   حال شرح برهان را مى فرمايند

  ّ بالحقّبان تنظروا فيما نزل " ، شما را به خدا قسم مى دهم،"حمن ّالرّبربکم 
  ّاى که ذکر کرديم و به حق از قلم حضرت اعلى جارى شده  به آن آيه،"بعين االنصاف 

ّو ال تکونن من الذين يرون برها " .با چشم انصاف بنگريد    و نباشيد از." ا نّ
  الَا " . و بعد منکر مى شوند،"و ينکرونه  " ،کسانى که برهان الهى را مى بينند

   اين گونه نفوسى که برهان را مى بينند و منکر مى شوند از،"ّانهم من الهالکين 
ٓقد صرح نقطة البيان فى هذه االية  " .اند اشخاصى هستند که در هالکت ابدى ّ"،  

   به مرتفع و،"بارتفاع امرى قبل امره " تصريح کرده است حضرت اعلى در اين آيه 
  . بيان باشدمنتشر شدن امر من يظهره ا قبل از امر خودش که شريعت

   
  ٣٠٨ص 

   هر شخص با انصاف دانائى به اين مسئله شهادت مى،"ّيشهد بذلک کل منصف عليم "  
   که من يظهره ا، ببينيد همينطور هم شد زيرا امر من، بعد مى فرمايند.دهد
  کما " ، پيش از آنکه امر حضرت اعلى در جهان منتشر بشود عالم را گرفته است،هستم

   بشأنى،"ّانه ارتفع على شأن  " . همانطورى که امروز مى بينيد،"ترونه اليوم 
ّاال الذين " ،يظهره ا مرتفع شده که منکر نمى توانند بشوند آنرا امر من ّ  

   در،"فى االولى  " ، مگر کسانى که چشم دل آنها کور شده است،"ّسکرت ابصارهم 
  در آخرت هم گرفتار عذاب سختى و ،"هين ُو فى االخرى لهم عذاب م " ،اين دار دنيا

   مى بيند که پيش از اينکه، بارى اگر کسى به چشم انصاف نگاه کند.د بودنهخوا
   حضرت من يظهره ا آمده و احکامش منتشر شده،شريعت بيان و احکامش منتشر بشود

  .و اين همان مطلبى است که حضرت نقطه اولى به آن بشارت داده بودند
   

  ٣٠٩ص 
ٰ قل تا انى لمحبوبه و اال- ١٤١           ء الوحى وآن يسمع ماينزل من سمّ

ّتم فى ايامه خافوا ا و ال تکونن من المعتدينکب        ينوح بما ارت    قل.ّ
  .المينّالظ        يا قوم ان لن تؤمنوا به ال تعترضوا عليه تا يکفى ما اجتمع عليه من جنود 

  ّبخدا که من هستم آن کسى که حضرت اعلى به او محبت قسم ، اى اهل بيان،   بگو



  ٓ و االن حضرت نقطۀ اولى مى،"ء الوحى آل من سمّن يسمع ما نزٰو اال " ،داشت
  بتمکو ينوح بما ارت " ،شنود آياتى را که از آسمان وحى بر جمال قدم نازل مى شود

  هائى که مرتکب از دست شما معرضين بيان و ظلم ، ناله مى کند، و گريه مى کند،"
ّشديد در ايام ظهور من يظهره ا. "  اى معرضين بيان بترسيد" خافوا ا،"   

  قل يا قوم ان لن " . از اشخاص متجاوز و ستمکار نباشيد،"ّوالتکونن من المعتدين 
  ، بگو،"المين ّالظتؤمنوا به ال تعترضوا عليه تا يکفى ما اجتمع عليه من جنود 

ً اقال، اگر مؤمن به او نمى شويد،عرضين بيانماى  ،اى قوم   قسم به .  ايرادى به او نکنيدّ
  .اند گرفته ّخدا کافى است براى او زحمت و اذيت همين دشمنان ستمکارى که اطراف او را

   
  ٣١٠ص 

ّ انه قد انزل بعض االحکام لئال- ١٤٢           هورّذا الظٰهّ يتحرک القلم االعلى فى ّ
ّ و انا لما اردنا الفضلٰى ذکر مقاماته العليا و منظره االسنىّ        اال عل ّ  
ّلناها بالحق و خففنا ما اردناه لکم انه لهوّ        فص   .ال الکريمّالفض ّّ

  ّ يتحرک القلم االعلى فىّلئال " ،   حضرت اعلى بعضى از احکام بيان را نازل فرمود
  اى اينکه من يظهره ا که ظاهر بر،"ّهور اال على ذکر مقاماته العليا ّهذا الظ
   از زحمت نزول احکام بر کنار باشد و تمام آياتى که از قلم او نازل مى،مى شود

  ّلما اردنا" ّ اما ما .شود در ذکر سلطنت و عظمت و قدرت و مقام عالى خودش باشد
ّفصلنا ها بالحق  " ، چونکه خواستيم به مردم بخشش کنيم،"الفضل     تفصيل،"ّ
  تخفيف داديم از   و،"ّو خففنا ما اردناه لکم  " ،ّ مطالب الزمه را در آيات الهى به حقداديم

  مبارک بعضى تصديق شده است   يعنى احکام بيان در اين ظهور.احکام بيان آنچه را که خواستيم
  .ال و بخشنده استّخداوند فض ،"ال الکريم ّالفض ّانه لهو " .و بعضى تصديق نشده است

   
  ٣١١ص 

  ّ قال و قوله الحق.کر الحکيمّالذ قد اخبرکم من قبل بما ينطق هذا - ١٤٣        
ّ        انه ينطق فى کل شأن انه ال اله اال انا الفرد الواحد العليم الخبير ّ ّّ  

   هذا من فضل ا.متنع البديعمهور الّالظّ هذا مقام خصه ا لهذا .       
   العليا و مطلعتهامره المبرم و اسمه االعظم و کلمهذا من  .        ان انتم من العارفين

   بل به تظهر المطالع والمشارق.        اسمائه الحسنى لو انتم من العالمين
ّ        تفکروا يا قوم فيما نزل بالحق و تدبروا فيه و ال تکونن من المعتدي ّ ّ ّ   .نّ

   حضرت نقطه،ن جارى مى کند   راجع به ذکرى که حضرت من يظهره ا آن را به لسا
  اولى پيش از اين به شما خبر داد و به حقيقت و راستى فرمود که من يظهره ا در

  ّال اله اال انا الفرد الواحد العليم " :هر مقامى نطق مى کند و مى فرمايد



  .اند  اين ذکر مخصوص من يظهره ا است که حضرت اعلى به آن بشارت داده،"الخبير 
  ،ّ يعنى مقام مظهريت ذات غيب در عالم شهود، اين مقام که ذکر شد،"مقامهذا "

   يعنى ظهور.مقامى است که آنرا خدا به اين ظهور ممتنع بديع اختصاص داده است
  خدا و اسم   اين است از امر محکم. اين است از فضل خدا اگر شما بتوانيد بشناسيد.جمال قدم

   او نه تنها.شما بتوانيد بدانيد  اگر،و مطلع اسماء حسنى و صفات او و علياى او ّاعظم او و کلمۀ اتم
   

  ٣١٢ص 
   بلکه به واسطۀ اين وجود،  خود اسم اعظم و مطلع اسماء حسنى و صفات عليا است

يعنى تمام مظاهر،اند تمام مطالع و مشارق  ظاهر شده،مبارک من يظهره ا   
ّمقدسه از قبل و مظاهر مقدسه    در اين، اى مردم.از اين ظاهر مى شونداى که بعد  ّ

  ّمقام و در آنچه که به حق از قلم حضرت اعلى در بشارت به اين ظهور نازل شده فکر
  ، و در آياتى که در ظهور مبارک ظاهر شده است،"روا فيه ّو تدب " ،کنيد

  .خاص متجاوز نباشيدش و از ا،"ّو ال تکونن من المعتدين  " ،ّدقت کنيد
   

  ٣١٣ص 
  حمنّالريحان ليجدوا منکم عرف ّالروح وّالر عاشروا مع االديان ب- ١٤٤        

ّ        اياکم ان تأخذکم حمية الجاهلية بين البرية کل بدء من ا و يعود ّ ّ ّ ّ  
  .ّ        اليه انه لمبدء الخلق و مرجع العالمين

   سرور معاشرت با کمال خوشى و، از هر دين و مذهب،   شما با مردم و اهل اديان
   مبادا بر.ّکنيد تا از شما دريافت کنند بوى خدا را و به طرف خدا متوجه بشوند

ّشما نادانى و جاهليت رايج در بين مردم مسلط شود    زيرا همۀ مردم از خدا خلق.ّ
   خلق است و خداوندمبدأ خداوند است که .ند کردهاند و بطرف خدا باز گشت خوا شده

  . تمام اهل عالم مى باشداست که منتهى و مرجع
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٧٥ - ٢٦٨ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ١٣٥ ١٢٧ ص ، حيوة بهائى-   ٢٢١ – ٢١٢ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٣١٤ص 
  ّاذنه تمسکوابعد ّوا بيتًا عند فقدان صاحبه اال ّ اياکم ان تدخل- ١٤٥        

ّ        بالمعروف فى کل االحوال و ال تکونن من الغافلين ّ.  
  ب خانهح مگر اينکه از صا،که صاحب آن خانه نيستوقتى اى داخل شويد     مبادا در خانه

  .شخاص بى خبراز او نباشيد ّ در همۀ احوال متمسک شويد به کارهاى خوب .اجازه داشته باشيد



 ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------  
  ٨٦ - ٨٢ ص ،٣ ج ، امر و خلق-     ٣٥٥ ص ، گنجينه-   :عه در بارۀ مبحث فوقلساير منابع مطا

   
  ٣١٥ص 

  ّونها بالزکوة هذا ما حکم به االقوات و ما دة قد کتب عليکم تزکي- ١٤٦        
  ءاآّ سوف نفصل لکم نصابها اذا ش. المنيعّقّالر        منزل االيات فى هذا 

ّد انه يفصل مايشاار         و ّء بعلم من عنده انه لهوالعالم الحکيمآّ ّ.  
   و ساير چيزهائى، يعنى خوراکى ها،   بر شما واجب شده است پرداختن زکوة از اقوات

   اينست حکم خداوندى که نازل کنندۀ آيات است در اين لوح.ا به شما داده استکه خد
   عنقريب براى شما تفصيل خواهيم داد نصاب زکات را اگر خدا بخواهد و اراده.مبارک
   خداوند تفصيل مى دهد آنچه را که مى خواهد به علمى از جانب خود و خداوند.کند

  حضرت عبدالبهاء مختصر بيانى در بارۀ زکات در بعضى از الواح .دانا است و حکيم
  .شده است ولى شرح و تفصيل اصلى آن با بيت العدل اعظم است

------------------------------------------------------------------------------  
  ١٤٩ - ١٤٨ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٢٣٩ - ٢٣٦ ، ص،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٣١٦ص 
  ّء قد کتب على الکل انآّال و من سئل حرم عليه العطؤّالسّ ال يحل - ١٤٧        

  وا له ما يکفيه اعملواّنء ان يعيآء و االغنيّ       يکسب و الذى عجز فللوکال 
ّ        حدود ا و سننه ثم احفظوها کما تحفظون اعينکم و ال تکونن من   .الخاسرين ّ

  . حرام است که به او چيزى ببخشند،ئز نيست گدائى کردن و اگر کسى گدائى کند   جا
   خداوند واجب کرده است که هر فردى به کسب و کارى.ى دادزنبايد به شخص گدا چي

   وکالء و امناء الهى و اغنياء و، کسى که از کسب و کار عاجز باشد.مشغول شود
  د که بتواند کفايت زندگانى او را بکندّثروتمندان بايد براى او مستمرى تعيين کنن

   همانطورى که چشم،عمل کنيد حدود الهى و احکام او را و حفظ کنيد اين احکام را. 
  .خود را حفظ مى کنيد و از اشخاص زيانکار نباشيد

------------------------------------------------------------------------------  
  ٣٥٤ - ٣٥١ ص ، گنجينه-     :در بارۀ مبحث فوقساير منابع مطالعه 

  ٦٢ -  ٥٢ ص ، اخالق بهائى-     ٣٧٩ – ٣٧٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٣١٧ص 



  ّرب و امثالها عماّالضزاع و ّالن قد منعتم فى الکتاب عن الجدال و - ١٤٨        
  ًر مثقاال منان ينفق تسعة عشفله  من يحزن احدًا .        تحزن به االفئدة و القلوب

  ّ انه قد عفا ذلک عنکم فى.هب هذا ما حکم به مولى العالمينّالذ        
  وحّللقوى امرًا من عنده فى هذا اّالتّهور و يوصيکم بالبر و ّهذا الظ        

ّ الترضوا الحد ما الترضونه النفسکم اتقوا ا و التکونن من.        المنير ّ  
  ّراب تفکروا فىّالتء و ترجعون الى آ خلقتم من المّ کلکم.ّ        المتکبرين

  درة عليکم منّالس اسمعوا ما تتلو .المينّالظّ        عواقبکم و ال تکونن من 
ّ        ايات ا انها لقسطاس الهدى من ا رب االخرة و االولى و بها تطير ّ  

  کم و تلک يتلک حدود ا قد فرضت عل . افئدة المقبلينءفوس الى مطلع الوحى و تستضىّالن        
  .حان هذا خيرلکم ان انتم من العارفينيّالر وح وّالروح اعملوا بّللاوامر ا قد امرتم بها فى ا       

   
  ٣١٨ص 

  ّحاشىفو کتک کارى و امثال آنها مثل و ضرب در کتاب الهى شما ممنوع شديد از جدال و نزاع 
   اگر کسى کسى.ب آن محزون بشود قلوب و دلهاى مردمو بدگوئى و از هر چه که به سب

   اين حکمى. مى بايست مطابق شريعت بيان نوزده مثقال طال بپردازد،را محزون کند
   ولى در اين ظهور،اعلى در کتاب بيان فرموده است ّاست که مولى العالمين و حضرت رب

  جه را به شما بخشيدخداوند پرداخت اين و" ّانه قد عفا ذلک  " :مبارک مى فرمايند
  ّ اما از طرفى شما را وصيت مى کند که با مردم به خوبى و تقوى رفتار.در اين ظهور

   مپسنديد براى هيچکس.کنيد و اين امرى است از او که ثبت شده است در اين لوح منير
  ّ بترسيد از خدا و نباشيد از اشخاص متکبر و خود.آنچه را که نمى پسنديد براى خود

   فکر کنيد در عاقبت کار.ايد از آب و بر مى گرديد به خاک همۀ شما خلق شده ،خواه
   بشنويد آنچه را که مظهر امر.خود که چه خواهيد شد و نباشيد از اشخاص ستمکار

   اين آيات الهى ميزان هدايت است از طرف.الهى براى شما از آيات خداوند مى خواند
   به وسيلۀ اين احکام و دستورات.دنيا استخدا که پروردگار آخرت و پروردگار اين 

  الهى است که نفوس و ارواح مردم پرواز مى کنند بطرف مظهر امر و مطلع وحى و روشن
  ّمى شوند به وسيلۀ آيات الهى قلبهاى اشخاصى که اقبال مى کنند به حق و ايمان مى

  هى که مأمور اينست احکام الهى که واجب شده است بر شما و اينست اوامر ال.آورند
   با کمال خوشى و سرور و شادمانى به احکام الهى.ايد به انجام آن در لوح الهى شده

  .ببريد عمل کنيد و اين عمل به احکام بهتر است براى شما اگر بتوانيد به اين نکته پى
------------------------------------------------------------------------------ -------------  

  ٣٢٣ - ٣١٩ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٢٠٩ -  ١٩٩ و ١٩٦ - ١٨٨ ص ،٣ ج ، امر و خلق-



  ١٦٣ - ١٥٨ ص ،حيوة بهائى-       ٨ – ٦ ص ،٢ ج ، اقداح الفالح-
   

  ٣١٩ص 
  ّلذى لم يتل لم يوف اّء انآّ ا فى کل صباح و مست        اتلوا ايا

ّ ا و ميثاقه و الذى اعرض عنها اليوم انه ممن اعرض عن ا فىده        بع ّ ّ  
ّ        ازل االزال اتقن ا يا عبادى کلکم اجمعون ّ ّ ال تغرنکم کث.ّ   رةّ

   لو يقرء احد اية من االياترهاّالنيل و ّللئة و االعمال فى اآ        القر
  الکسالة صحف ا المهيمنيحان خيرله من ان يتلو بّالروح و ّالر        ب
  ٔ اتلوا ايات ا على قدر ال تأخذکم الکسالة و االحزان ال.ّيومق        ال

  ّ        تحملوا على االرواح ما يکسلها و يثقلها بل ما يخفها لتطير باجنحة
  .لونعقات هذا اقرب الى ا لو انتم تّ        االيات الى مطلع البين

   اين مسئله از فرائض احکام الهى است.ت الهى را در هر صبح و شام   تالوت کنيد آيا
   به اين.ّ مقصود از آيات جميع مانزل من ملکوت البيان است.در لوحى مى فرمايند. 

  .نباشد  مناجات يا خواندن صلوةک محدود به خواندن ي،معنى که از الواح مختلفه بخوانيد
   مقصود از تالوت آيات،اى مى فرمايند ده  حضرت عبدالبهاء در لوح ميرزا قابل آبا

ّتفکر در معانى و تدبر در مطالب و مقاصدى است که حق جل جالله در ّّ ّ  
   

  ٣٢٠ص 
   از جمله کلمات مبارکۀ مکنونۀ، مى فرمايند.ضمن آيات مبارکه مندرج فرموده است

ّ دقت کنيد و به مقصود پى ببريد و حتى مى ف،فارسى و عربى را تالوت کنيد   ،رمايندّ
  ّان " .آن کلمات مکنونه را از حفظ کنيد و هميشه در مقابل نظر داشته باشيد

  ت الهى راا کسى که اين حکم را انجام ندهد و در صبح و شام آي،"ّالذى لم يتل 
   از جملۀ بى وفايان و از جملۀ،"لم يوف بعهدا و ميثاقه  " ،تالوت نکند

  ى اعرض عنهاّو الذ " .هى وفادارى نکرده استلاشخاصى است که به عهد و ميثاق ا
ّانه ممن اعرض عن ا فى " ، کسى که امروز اعراض کند از تالوت آيات،"اليوم  ّ  

  ّ به منزلۀ کسى است که از خدا اعراض کرده است از اول ايجاد تا،" االزال لاز
  مک ح،دهد يعنى اگر کسى آيات الهى را تالوت نکند و اين حکم را انجام ن،امروز

  .مؤمن نبوده است ّاصى است که از اول تا امروز بخداخايمان در باره او نمى شود و به منزلۀ اش
ّاتقن ا يا عبادى   "    ال " . همۀ شما از خدا بترسيد، اى بندگان من،"ّ

ّتغرنکم کثرة القرآئة و االعمال فى ا    از اشخاصى نباشيد که،"هار ّالنيل و ّللّ
   آيا،ز زياد آيات و مناجات مى خوانند و بعد مغرور مى شوند از خوددر شبانه رو

   منم که اينقدر؟ آيا فردى ايمانش بيشتر از من هست؟از من بهتر در عالم کسى هست



   از اين قبيل اشخاص نباشيد، مى فرمايند، اينقدر اعمال بجا آوردم،آيات خواندم
  .يد، زياد نخوانيد و زياد هم به خودتان مغرور نشو

   اگر کسى يک آيه از آيات،"يحان ّالروح و ّالرلو يقرء احد اية من االيات ب  " 
  ّالهى را با روح و ريحان و با کمال سرور و نشاط به دقت تالوت کند و به منظور

   بهتر است براى او از اين که از روى کسالت و از روى ثقل روح تمام،الهى پى ببرد
   وقتى که انسان کسل بود و روحش ثقيل بود.ّجه نشودتوواند و مهاى الهى را بخ کتاب

  ّ زبانش آن کلمات را ميگويد ولى قلبش توجه،، هرچه بخواند معنيش را درک نميکند
  اتلوا آيات ا " .نمى کند که چه گفته است و لهذا اينطور خواندن فايده ندارد

  رى بخوانيد که کسل آيات الهى را بقد،"على قدر ال تأخذکم الکسالة و االحزان 
   مى دانيم هر. افسردگى بر شما عارض نشود.نشويد

   
  ٣٢١ص 

   جمال مبارک مى. اسباب خستگى فکر و روح مى شود،چيزى را انسان زياد طولش داد
  اى بخوانيد که روح و فکر و قلب شما براى دريافت معانى آن فرمايند فقط به اندازه

   بار نکنيد بر روح،"مايکسلها و يثقلها ال تحملوا على االرواح  " .حاضر باشد
   هميشه،"ّبل ما يخفها  " .هاى خود امورى را که سبب کسالت و ثقل ارواح شما بشود

   دست از عمل،طورى رفتار کنيد که روح شما خفيف باشد و پيش از آنکه محزون بشويد
  رف پرواز ميکند روح شما به اجنحۀ آيات بط، اگر اينطور کارى بکنيد.بکشيد

   هميشه به، يعنى وقتى که افسرده و محزون نباشيد.ّخداوندى که مطلع بينات است
  . اگر شما بفهميد،خدا  اين عمل نزديکتر مى کند شما را به،"هذا اقرب الى ا  " .ّخدا توجه داريد

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------  
  ٥ – ١٥٠ ص ، گنجينه-           :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٢٤ - ٢١ص ،٤ و ج ٤٥٤ ص ،٣ ج، امر و خلق-
  ّ اهميت دعا و مناجات-    ١٤٢ – ١٤١ و ٨٥ -  ٨٤ ص ، پيام آسمانى-
   

  ٣٢٢ص 
ّ علموا ذرياتکم مانزل من سم- ١٥٠         ّ ّ   قتدار ليقرئواء العظمة و االآّ

  ّ ان.ّن باحسن االلحان فى الغرف المبنية فى مشارق االذکارٰحمّالر        الواح 
ّ        الذى اخذه جذب محبة اسمى    ّن انه يقرء آيات ا على شأن تنجذبٰحمّالرّ

  نٰحمّالرّ هنيئًا لمن شرب رحيق الحيوان من بيان ربه .اقدينّالر        به افئدة 
ّهذا االسم الذى به نسف کل جبل باذخ رفيع        ب ّ.  

     بعد از اينکه امر به تالوت آيات مى کنند و موجبات و شرايطش را هم ذکر مى



   به فرزندان خود هم ياد بدهيد که آيات الهى را صحيح و کامل،نمايند  مى فرمايند
ّعلموا ذرياتکم  " .و با صوت حسن بخوانند ّ   ما" خود  ياد بدهيد به فرزندان ،"ّ

  ّ آياتى را که از آسمان عظمت و اقتدار حق،"ّنزل من سمآء العظمة و االقتدار 
   تا اينکه فرزندان شما آيات الهى را،"حمن ّالرليقرئوا الواح  " .نازل شده است
   در مشرق االذکارها،ى که بنا شده استّ خاصهاىّ در غرفه ها و محل،با صداى خوب
   مخصوصى داشته باشد تا نفوسى که داراىّر ها بايد محل مشرق االذکا.تالوت نمايند

ّان الذى " . آنجا بروند و الواح الهى را بلند بخوانند،لحن و صداى خوب هستند    ،"نٰحمّالرّاخذه جذب محبة اسمى  ّ
  ّمحبت جمال قدمبه  يعنى ،اسم رحمن الهى ّکسى که آيات الهى را بشنود و جذب بشود به محبت

   
  ٣٢٣ص 

   اينطور شخصى آيات الهى را بطورى مى خواند که منجذب مى شود از او،ب بشود  مجذو
  ّ يعنى اگر کسى آيات را از روى خلوص نيت و با لحن.دل مردمان غافل و خواب زده

  هنيئًا " . اشخاص غافل آگاه مى شوند و خوابيده ها بيدار مى گردند،حسن بخواند
  ى که بياشامد شراب زندگانى را از بيان خوشا به حال کس،"لمن شرب رحيق الحيوان 

  ّپروردگار رحمن و بخشندۀ خود در ظل اين اسم مبارک حضرت بهاءا که از نام او
  جميع بزرگان   يعنى در مقابل مظهر امرا و عظمت او.از هم پاشيده است هر کوه بلند رفيعى

  .را فراموش مى کنند ّيت خود همه خاضع و خاشع مى شوند و اهم،عالم که حکم کوه را دارند
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٣٣ - ٢٣٢ ، گنجينه ص-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ١٥٣ -  و ص ٢٧ - ٢٦ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٣٢٤ص 
  ء تسع عشرة سنة کذلک قضىآتجديد اسباب البيت بعد انقضيکم  کتب عل- ١٥١        

ّ انه اراد تلطيفکم و ما عندکم اتقوا ا و.        االمر من لدن عليم خبير ّ  
ّ و الذى لم يستطع عفا ا عنه انه لهوالغفور الکريم.ّ        ال تکونن من الغافلين ّ.  

   خود را بعد از هر نوزده سال يک   واجب است بر شما که تجديد کنيد اسباب خانۀ
   اين حکم. اينطور جارى شده است امر از طرف خداوندى که عليم و خبير است.مرتبه

   خدا مى خواهد،"ّانه اراد تلطيفکم و عندکم  " . در بيان بوده استّالبتهمبارک 
  که هميشه داراى لطافت و نظافت باشيد و اثاث و ادوات زندگانى شما هم از هر جهت

ّاتقوا و ال تکونن من الغافلين  " .ميز و پاک باشدت    ّالهيهدر اجراى احکام   از خدا بترسيد و،"ّ
   ،" عنه اعفا " ،اينکار را بکند  اگر کسى نتواند،"ى لم يستطع ّو الذ " .غفلت نکنيد

  . خدا آمرزگار است و بخشنده،"الکريم  الغفور ّانه لهو " .خدا بر او بخشيده است



------------------------------------------------------------------------------  
  ١٥٤ - ١٥٣ ، گنجينه ص-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٣٢٥ص 

ّ اغسلوا ارجلکم کل يوم فى الص- ١٥٢         ٰء کل ثلآتّالشف و فى يّ ّثة ايام مرة واحدةّ ّ.  
  " و در فصل زمستان ،"ّو فى الشتآء  " . در تابستان بشوئيد پاهاى خود را هر روز

ٰکل ثل ّثة ايام مرة واحدة ّ   .ز يک مرتبهو هر سه ر،"ّ
   

  ٣٢٦ص 
  ى زجرکم التزجروه دعوهّو الذفق ّالر من اغتاظ عليکم قابلوه بو - ١٥٣        

  .لوا على ا المنتقم العادل القديرّ        بنفسه و توک
   شما معامله به مثل،"فق ّالروه بابلق"  شما به خشم و غضب برخورد کرد  اگر کسى با

ّ رفق و مدارا و با زبان محبت و با لحن لين و نرم با او گفتگوا بلکه ب،نکنيد ّ  
   از،ّ چه که لحن نرم و لين اثرها دارد و طرف مقابل را اگر دشمن هم باشد،کنيد

  تى که خداوند حضرت موسى و هارون را در قرآن مجيد وق.انجام عداوتش باز ميدارد
   مى، بروند براى دعوت فرعون مصر و او را به راه راست هدايت کنند،مأمور مى کند

ّنًا لعله يتذکر اوّيًال له قوال لفقو " :فرمايد   ،)٤٤ آيه ،سوره طه ( ،"يخشى ّ
   مبادا، اى موسى که مى رويد و فرعون را به خدا دعوت مى کنيد،يعنى اى هارون
   بلکه، مبادا به خشم و غضب القاء کلمه کنيد، مبادا صدا بلند کنيد،خشونت کنيد

  : مولوى فرمود،بترسد ّ شايد او متذکر شود يا از خدا،با زبان نرم و لحن مهربانى با او گفتگو کنيد
ّ           موسيا در نزد فرعون زمن         نرم بايد گفت قوال لي   نًاً

   هر کس با شما به خشونت و غيظ و غضب مقابله و،مى فرماينددر اينجا هم جمال قدم 
   ،، کسى که شما را بيازارد"ى زجرکم ال تزجروه ّو الذ " .ّ شما جواب او را به محبت و رفق بدهيد،رفتار کرد

  . شما معامله به مثل نکنيد،کدورت شما بشود  و اسباب زحمت و،چه آزردن جسمانى چه آزردن لسانى
   

  ٣٢٧ص 
   ،"دعوه بنفسه  " ؟کنيد  پس چکار،ّ شما او را نرنجانيد و اال شما هم مثل او خواهيد شد،" تزجروه ال" 

   ،خداوندى که انتقام شما را از ديگران مى گيرد ّاو را به خودش واگذاريد و توکل و اعتماد کنيد بر
  .خداوندى که داراى قدرت و توانائى است ،خداوندى که به عدل رفتار مى کند

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٣١ - ٢٢٦ ص ،٣ ج ، امر و خلق-     ٣٢٣ – ٣١٩ ، گنجينه ص-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   



  ص 
  د ان يتلو عليکم آياتء الى المنابر من اراآ قد منعتم عن االرتق- ١٥٤        

  العالمينّو رب ّر و يذکرا ربه يرّالس الموضوع على ّکرسىّ        ربه فليقعد على ال
ّ قد احب ا جلوسکم على الس.        ّ لعز ما عندکم من حب ا ّسىاکرر و الرّ   .امره المشرق المنيرو مطلع ّ

   منبر جاى. از باال رفتن به منبر خداوند منع کرده است شما را در اين ظهور مبارک
  روند  علما و پيشوايان روحانى مى.واعظين و ناصحين اسالم است و در مسجدها فراوان است

  نشستن روى منبر  .مردم سخنان خود را القاء مى کنندصدر اعالى منبر مى نشينند و از آنجا به 
  .ى مى شونديخود را سندى وّاسباب غفلتشان از حق مى شود و سبب مى شود که گرفتار خود پ

  صندلى را گذاشته باشند   بايد بنشيند بر روى صندلى که آن،  اگر کسى خواست آياتى را بر شما تالوت کند
  .پروردگار شما و پروردگار اهل عالم است  ذکر کند خداوند را که، وقتى روى صندلى نشست.روى تختى

  شما مؤمن چون که  ّ و روى صندلى ها و علتش هم اينست  خداوند دوست دارد که شما بنشينيد روى تخت ها
ّبه جمال قدم هستيد و محبت جمال قدم و محبت خدا در قلب شما هست و   اين گوهر گرانبهائى است که  ّ

   نه روى زمين زيرا عزيز است،بنشينيد  لهذا خدا مى خواهد که شما روى صندلى،در نزد شما است
   

  ٣٢٩ص 
ّاز محبت خدا و محبت مظهر امرشآنچه که در پيش شماست    .نور است  آن امرى که تابنده و پر،ّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٦ - ٢٤ ص ،٤ ج ، امر و خلق-    ٢٣٣ گنجينه ص -   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٣٣٠ص 

ّ حرم عليکم الميسر و االفيون اجتنبوا يا معشر الخلق و ال تکونن- ١٥٥         ّ  
  ّوا ما تکسل به هياکلکم و يضر ابدانکملّ اياکم ان تستعم.        من المتجاوزين

ّ        انا ما اردنا لکم اال ما ينفعکم يشهد بذلک کل االشي ّ   .ء لو انتم تسمعونآّ
   يعنى قمار که عبارت از بازى است که برد و باخت در آن،ميسر   حرام است بر شما 

   اجتناب کنيد اى مردم. همچنين بر شما حرام است کشيدن افيون يعنى ترياک،مى شود
  .دنيا و نباشيد از اشخاصى که از حدود اوامر الهى تجاوز مى کنند

  ، شما راهاى  کند بدنريد و استعمال کنيد چيزهائى را که کسل و افسرده مىبببکار   مبادا 
   و چيزهائى که سبب حصول امراض،"ّو يضر ابدانکم  " .يعنى جسم شما زيان مى بيند

   ،"ّانا ما اردنا لکم   "  . از قبيل ترياک و مسکرات و ساير چيزها،و ضرر براى بدن هاى شما مى شود
   ،رى که به شما مى دهيم هر دستو.شما باشد ما چيزى نمى خواهيم براى شما مگر آنکه نافع به حال

  مى دهد به اين گفتۀ ما تمام اشياء روى  شهادت.اين دستور بحال شما نافع است
   



  ٣٣١ص 
  .مين اگر شما بتوانيد صداى اشياء را بشنويدز

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٣٨ - ٤٣٢ ،٣٤٥ - ٣٤٤ ص ، گنجينه-   :ث فوقساير منابع مطالعه در بارۀ مبح

  ١٨٨ - ١٧٨ ص ، حيوة بهائى-     ٣٩ – ٣٦ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٣٣٢ص 
  بوا بالفرح و االنبساطيئم و العزائم اجٓال اذا دعيتم الى الو- ١٥٦        
ّ هذا يوم فيه فصل کل امر حکيم.ّ بالوعد انه امن من الوعيدٰى وفىّو الذ         ّ  

   به، يا عزائم، به جشن هاى عروسى،  هر وقت شما را دعوت کردند به وليمه ها 
  .ا با کمال خوبى و خوشىر قبول کنيد اين دعوت ،جشنها و ميهمانى هاى معمولى

   در کتب.کلمۀ عزائم به معنى مهمانى و دعوت به طعام است و مفردش عزيمه مى باشد
   در کتب. معانى ديگر داردّالبته ،ستلغت کلمۀ عزائم به اين معنى ذکر نشده ا

  . يعنى قصد چيزى داشتن،"العزيمة اوالقصد " لغت مى نويسند عزائم جمع عزيمه است و 
  ّمحلى است که در عراق عرب ودارجه يعنى لغت  معنى لغت ،ى که از اين لغت در کتاب اقدس آمدهئانمع

  .يا عزومه کلمۀ عزائم استمصر ميهمانى را عزيمه مى گويند و جمع اين کلمۀ عزيمه 
   هميشه سعى کنيد به کسى که وعده مى،"ّى وفى بالوعد انه امن من الوعيد ّو الذ.  " 
   از، نداريدهدعو اگر چنانچه استطاعت وفاى به . خودتان وفا کنيد به وعدۀ،دهيد

  ّ به وعده وفا کنيد و اال گرفتار،ّ اما وقتى که وعده داديد،ّاول وعده ندهيد
   يعنى عاقبت سختى براى شما خواهد بود و آن،د خواهيد شدوعي

   
  ٣٣٣ص 

   وقتى که خلف وعده کنيد،ايد اى داده عبارت از اين است که شخصى که شما به او وعده
  هذا يوم " .ّ، از شما خوشش نخواهد آمد و باالخره اذيتى به شما وارد خواهد کرد

ّفيه فصل کل امر حکيم     روزى است که جميع، جمال مبارک است امروز که روز ظهور،"ّ
  .است  همه آشکار شده،امورى که از روى حکمت و برمز و اشاره در ظهورات قبل گفته شده

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  ١٢٧ - ١٢٣ ص ، حيوة بهائى-      ٦  ص، گنجينه-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٣٣٤ص 

  ا على ّئيس طوبى لمن ايدهّالرنکيس لرمز ّالت ّ قد ظهر سر- ١٥٧        
ٰتة التى ارتفعت بهّالس        االقرار ب ّ   ّئمة اال انه من المخلصينآذه االلف القّ



  مقصود العالمين کم من ناسک اعرض و کم من تارک اقبل و قال لک الحمد يا .       
  ء ما ارادآّء و يمنع عمن يشآء مايشآّ ان االمر بيدا يعطى من يش.       

   کم من غافل اقبل.مزينّلالّ        يعلم خافية القلوب و ما يتحرک به اعين ا
  ًار عدالّالن        بالخلوص اقعدناه على سرير القبول و کم من عاقل رجعناه الى 

ّنا کنا حاکمين        من عندنا ا   .على عرش يحکم مايريد ّالمستقر ء وآّ انه لمظهر يفعل ا ما يش.ّ
   اسرار و رموزى که در بارۀ ظهور مبارک گفته شده و جنبۀ بشارت داشتهه جمل   از

  اى که جناب شيخ احمد احسائى در است يعنى وعده" ئيس ّالر نکيس لرمزّالت ّسر" کلمۀ 
  صورت رمز و  اى نوشته و به  شيخ احمد نامه.بارک داده استماجع به ظهور کى از نوشتجات خود ري

   .ّرا متوجه نمى شودآن مطالب   به سهولت،لغز مطالبى ذکر کرده که به ظاهر ظاهر اگر کسى بخواند
  مطالبى عنوان کرده که در کتاب رحيق ّدر اين نامه راجع به ظهور قائم و حتى سال ظهور او

   
  ٣٣٥ص 

   از جمله مطالبى که در آن.شرح آن نوشته شده است ) ٦٩٠ -  ٦٧٩ ص لّجلد او(مختوم 
  ( شيخ مى فرمايد حرف .است" ئيس ّالر نکيس لرمزّالت ّسر"  جملۀ ،نامه ذکر مى کند

  )الفى  (،)ّواو اول ( :فوظ آن متشکل از سه حرف استلرا در نظر بگيريد که م) واو 
  -يعنى آدم ( ّ واو اول شش ظهور قبل است ،مايد شيخ مى فر.)واو ثانى ( در وسط و 

  ف که بعد از واو ذکر شدهال ف حر.) رسول ا - عيسى - موسى - ابراهيم -نوح 
   تنکيس.ّ اشاره به ظهور قائم آل محمد است و واو ثانى داراى رمز تنکيس است،است

  ّر اول حرف گفتيم د.ّ يعنى آنچه در اول است در آخر هم باشد،يعنى وارونه کردن
   که عدد آنهم شش است و اين، بعد الف و در آخرش هم يک واو ديگر،واو يک واو بود

   مقصود،اشاره به ظهور جمال قدم است که شيخ احمد از آن تعبير مى کند به رمز رئيس
   ذکرخ شي،ّ جمال قدم جل جالله است و رمزى که براى رئيس، عالم امکان، رئيساز رئيس

  قبل از قائم   يعنى مثل اينکه شش ظهور،تنکيس است ّواو ثانى است که داراى سر همان ،کرده است
  .مبارک آشکار شده باشد م يافته و به ظهور جمالّدر هيکل جمال مبارک از حيث قدرت و عظمت تجس

  در الواح جمال مبارک و حضرت عبدالبهاء نقل" تنکيس  ّسر"   معناى ديگرى هم براى 
  تنکيس آشکار مى ّ در دورۀ ظهور مبارک سر، است که مى فرماينداند و آن اين فرموده
  ّ يعنى آنهائى که رؤسا و بزرگان بودند و قبل از ظهور مبارک در بين ملل عزت،شود

  ، چون به او مؤمن نشدند، وقتى که جمال مبارک ظاهر شد،و احترام داشتند
  ايشان سلب شد و آنهائىّ يعنى عزت و احترام و رياست از .ايشان تنکيس واقع شد بر

  ، وقتى که به ظهور جمالمبارک مؤمن شدند،که در ملل قبل نامى و نشانى نداشتند
  آنهائى که ، علماى اسالمًمثال .ّداراى عزت و عظمت و مقام و شأن شدند
   ولکن اشخاص.ّ فاقد آن عزت و عظمت شدند،مؤمن به جمال قدم و حضرت اعلى نشدند



  ،نيشابورى و از اين قبيل نفوس ديگرى که مؤمن به امر شدندگمنامى مثل ميرزا بزرگ 
  به سلطان ّملقبهداء و بديع يا ّالش  به فخرّملقب به مقامى رسيدند که ّالهيهّدر ظل کلمۀ 

   
  ٣٣٦ص 
  ّ پس در حقيقت سر بيان حضرت امير. و از اين قبيل شدندءهداّالشحبوب مهداء و ّالش

   يعنى آنهائى که درجات پست دارند،"اعالکم و اسفلکم فلکم يجعل اعالکم اس " :که مى فرمايد
   به درجات پست نزول مى،، درجات عالى پيدا مى کنند و آنهائى که درجات عالى دارند

   رسيد و هرکهعاليه هر که مؤمن شد به درجات . در ظهور مبارک آشکار شد،کنند
  "خ است که مى فرمايد  اين مقصود از بيان شي. سقوط کردعاليهمعرض شد از درجات 

  يعنى" قد ظهر  " ، جمال مبارک در اينجا مى فرمايند،"ئيس ّالر نکيس لرمزّالت ّسر
   ذکر،نکيس در دورۀ ظهور رئيس که رمزى از آن  بودّالت ّاى که شيخ راجع به سر وعده
  وشا بحال کسى کهخ ،"ّطوبى لمن ايده ا على االقرار  " . آشکار شد،کرده

  ،"ّة التى ارتفعتّتّالسب"  اقرار کند و اعتراف کند  که اينو را کمک کند بهخداوند ا
  بعد از الف" ذه االلف القآئمة ٰبه " ،ه يا واو ثانى که ظاهر شده استّبه ست

   کسى که به امر،"ّاال انه من المخلصين  " .ّقائمه که ظهور قائم آل محمد باشد
  . اين شخص از اشخاص با خلوص است، شدنکيس فائزّالت ّجمال مبارک مؤمن و به سر

   چه بسيار اشخاص زاهد و عابدى که از خدا اعراض کردند و،"کم من ناسک اعرض   " 
   شکر تو را اى خدا، اشخاص تارک و بى نام و نشانى که اقبال کردند و گفتندرايچه بس

   مردود شد و، يعنى آن زاهد و عابدى که قبول نکرد.که مقصود جهانيان هستى
  . مقبول شد، و سامان و گمنامى که قبول کردرآن شخص بى س

 "   مى بخشد به هرکس که بخواهد آنچه را. کار دست خداست،"ّان االمر بيدا   
   و مى گيرد از هر کس که بخواهد آنچه،"ّو يمنع عمن يشاء ما اراد  " ،که بخواهد

  ند اسرار نهان دلهاى خداوند مى دا،"يعلم خافية القلوب  " .را که اراده کند
   و خداوند مقصود اشخاص تمسخر کننده و،"مزين ّلال به اعين اّتحرکو ما ي" مردم را 

  .معرض را که با گوشه هاى چشم اشاره هائى مى کنند نيز مى داند
  .ن استآو مثالى براى " نکيس ّالت ّرس"  اين دنبالۀ همان ،"کم من غافل   " 

   
  ٣٣٧ص 

   با کمال خلوص به اين امر مبارک،"اقبل بالخلوص " و گمنامى که  شخص غافل رايچه بس
   ما او را بلند کرديم و روى تخت قبول،"قبول لا اقعدناه على سرير " ،اقبال کرد
  دانشمندى که برگردانديم آنها را به ل وعاق اشخاص راي و چه بس،"عاقل من و کم  " .نشانديم

ّانا کنا حاکمين  " . ما از روى عدالت کرديم و اين عمل را،" من عندنا ًعدال "آتش  ّ"،  



  امرا يفعل مايشاء است و   مظهر،"يشاء ّانه لمظهر يفعل ما ".مائيم که هر طور بخواهيم حکم مى کنيم
  .دهد ىمچه بخواهد انجام  درست است و هر  آن،چه بگويد  هر."يريد  يحکم ما" نشسته است بر تخت 

 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  
  ٢٠ ١٩ ص ،٢ و ج ١٧ -  ١٢ ص ،١ ج ، مائده آسمانى-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٢١٧ - ٢١٦ ص ،٣ ج ، الحکمةلئالئ -
   

  ٣٣٨ص 
  ّذا تحرک فاحتاّالقلم الذى  هذا طوبى لمن وجد عرف المعانى من اثر - ١٥٨        

  ّ        نسمة ا فيما سواه و اذا توقف ظهرت کينونة االطمينان فى االمکان
  العدل فيما لم ظهرّالظ قل بما حمل .الفضل العظيم اذٰحمن مظهر هّالر        تعالى 

ّلة الح عزا بين العالمينّالذ        سواه و بما قبل  ّ.  
  ّالذى اذا " ، که بيابد بوى معانى و حقايق را از اثر اين قلم  خوشا به حال کسى

   منتشر مى شود نسيم الهى در بين. اين قلمى که وقتى به حرکت مى آيد،"ّتحرک 
  نت و حقيقت اطمينان در عالموني ظاهر و آشکار مى شود ک،ّ توقف ميکند مردم و هر وقت

  حمن که ظاهر کنندۀ اين فضل بلند است مقام حضرت ر،"حمن ّالرتعالى  " .امکان
   وقتى که مظهر امرا ظاهر مى شود و قلمش براى نزول آيات به حرکت مى.عظيم است

   نسيم حيات بخش خداوندى در بين ممکنات مى وزد و وقتى که شريعت را وضع مى،آيد
  کند،  کند و از اين جهان صعود مى  مردم را هدايت مى آيات را نازل مى کند و،کند
   سبب مى شود که مردم به مقام اطمينان برسند و به وقت شريعت اآن

  امرا ظلم   بگو که حضرت مظهر،"لم ّالظقل بما حمل  " .ّتحصيل رضاى الهى موفق شوند
  ،ظالمين را قبول نمى کرد ظلماو  اگر . عدل آشکار شد،ظالمين را قبول کرد و در نتيجه در عالم

   
  ٣٣٩ص 

   آشکار نمى شد و مقصود از عدل شريعت الهى است که سبب استقرار عدل در بين مردم
   شرح اين مسأله در لوح رضوان العدل از.ّعرش عدل و حکم به حق در بين ممکنات است

  خوارى و سجن و اقسام  ّ چون مظهر امرا ذلت و،"ّلة ّالذبما قبل  " .قلم جمال مبارک جارى شده است
  .ّآشکار شد و مؤمنين به عزت رسيدند ت خداوند در بين اهل عالمّ عز،دّو انواع بليات را قبول کر

   
  ٣٤٠ص 

ّ حرم عليکم حمل االت الحرب اال حين - ١٥٩           ّرورة و احل لکم لبسّالضّ
  ً فضال من عندهٰحىّللا باس وّللّ        الحرير قد رفع ا عنکم حکم الحد فى ا

  عملوا ما ال تنکره العقول المستقيمة و ال ا.مر العليمٓاال ّ        انه لهو



  ّ لمن تزين بطراز االداب و االخالقٰ طوبى.عب الجاهلينل        تجعلوا انفسکم م
ّ        انه ممن نصر ربه بالعمل الواضح المبين ّ ّ.  

     حرام است بر شما اينکه با خود حمل کنيد شمشير و خنجر و ساير آالت جنگ را مگر
  لبس"  حالل شده است براى شما ،"ّو احل لکم  " .رت ايجاب کنددر وقتى که ضرو

   در اسالم پوشيدن لباس ابريشم خالص بر مردها. پوشيدن لباس ابريشم،"الحرير 
   در يک مورد به مردها در شريعت اسالم.حرام بود و فقط زنها مى توانستند بپوشند

  است که شخص مجاهد مى توانداجازه داده شده است که لباس حرير بپوشند و آن در جنگ 
  ّقد رفع ا عنکم حکم الحد " : اينکه مى فرمايند.لباس از ابريشم خالص بپوشد

  ّ مقصود حکم حدى است که در اسالم در بارۀ لباس جارى شده بود و،"باس ّللفى ا
   خداوند حدودى را که در بارۀ لباس و.خداوند آن را در اين ظهور مبارک مرتفع کرد

  بعضى  در قرآن حکم صريح در بارۀ مسألۀ ريش تراشيدن نيست و فقها.بود برداشتريش 
   

  ٣٤١ص 
   جمال قدم در اين ظهور.  قائلند به حرمت ريش تراشى و بعضى آنرا جايز مى دانند

  مى فرمايند هر طور لباس دلتان مى خواهد بپوشيد و هر جور مى خواهيد ريشتان را نگه
  رى درست نکنيد که مضحکه و ملعبه و مورد استهزاى مردم واقعّ اما خود را طو،داريد
   طورى رفتار کنيد که مردمى که،"اعملوا ماال تنکره العقول المستقيمة  " .بشويد

  و ال تجعلوا انفسکم ملعب " . به شما اعتراض نکنند،صاحب عقل مستقيم هستند
  اس شما ملعبۀ جاهلين طورى با ريش و لباس بيرون بيائيد که ريش و لب،"الجاهلين 

   مردم به هم اشاره کنند و بهم بگويند،نباشد که وقتى از کوچه و بازار رد مى شويد
  ّطوبى لمن تزين " . يا چه لباسى پوشيده،، اين آقا را ببين ريشش را چکار کرده

   آنچه سبب نصرت امر الهى است اينست که شما آداب را،"بطراز االداب و االخالق 
   خوشا بحال کسى که زينت بيابد. به اخالق خوب در بين مردم آشکار بشويدحفظ کنيد و

   اين چنين کسى است که نصرت مى کند پروردگار خود را به عمل.به زينت آداب و اخالق
  .است ّ آنچه که باعث نصرت حق است اعمال پسنديده و آداب راقيه و اخالق طاهره.آشکار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٦٦ -  ٢٦٢ و ١٩٣ - ١٩٠ ص ، گنجينه-    : ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٢٣ - ١١٩ ص ، حيوة بهائى-    ٢٣٤ – ٢٣١ و ٧١ - ٦ و ٥٣ - ٥٢ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٣٤٢ص 
  .ّات المقربينّترنمّيارا و بالده ثم اذکروه فيها بّ عمروا د- ١٦٠        

  يار باليد و اسباب آخرّالدسان کما تعمرالبيوت و ّللّ        انما تعمر القلوب با



ّ        قد قدرنا لکل  ّسببًا من عندنا تمسکوا به و توکلوا على الحکيم الخبيرشىء ّ ّ.  
   هاى خدا را هميشه آباد نگهداريد و شهرها و آبادى.   شهرها را نگذاريد خراب شود

   در هر شهر و،ّبعد نام خداوند را با آوازها و طرز لحن نفوس مقرب درگاه الهى
   دلهاى مردم آباد نمى شود،"سان ّللّانما تعمر القلوب با " .اى بلند کنيد قريه

  ّى که تعمير و آباد مى شود خانه ها و محلر همانطو،ّمگر با زبان خوش و لحن محبت
   شما،ّ ما براى هر چيزى معين کرديم سببى را از طرف خدا.سکونت ها با دست مردم

ّ متمسک بشويد به اسباب و توکل کنيد بر خداوند که حکيم،سبب را نديده نگيريد   .و خبير است ّ
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٩٢ - ٢٨٤ و ١٠٥ - ١٠١ ص ،٣ ج ، امر و خلق-   :بع مطالعه در بارۀ مبحث فوقاساير من
  ١٧٥ - ١٦٧ ص ، اخالق بهائى-
   

  ٣٤٣ص 
ّ طوبى لمن اقر با و آياته و اعترف بانه ال يسئل عما يفعل- ١٦١         ّ ّ  
  .لينمو بها يقبل عمل العاذه کلمة قد جعلها ا طراز العقائد و اصلها ٰ        ه

ّعلوا هذه الکلمة نصب عيونکم لئال تزلکم اشارات المعرضينجا         ّ.  
   و اعتراف،"ّو اعترف بانه  " .  خوشا بحال کسى که به خدا و آيات خدا اقرار کند

   يعنى به خدا نمى شود ايراد گرفت، است،"ّاليسئل عما يفعل" کند به اينکه خدا 
  اى که خداوند آن را زينت عقايد و  اين است کلمه.نين و چنان کردىکه خدايا چرا چ

  ن است که فردى که مى گويد بخدا مؤمنآ ايمان واقعى .اصل عقايد قرار داده است
   زيرا به وسيلۀ،يشاء بداند  که خدا را يفعل ما، اساس ايمانش اين باشد،هستم

   ":د تأکيد مى فرمايند بع.اين عقيده است که قبول مى شود عمل عمل کنندگان
  بودن مظهر" يريد  يفعل مايشاء و يحکم ما"  اين مسئلۀ ،"اجعلوا هذه الکلمة 
  ّ تزلکم اشاراتّلئال " . جلوى چشمتان،"نصب عيونکم " امرا را قرار بدهيد 

  ّلت و لغزشز تا ايرادها و اشکالهائى که اهل اعراض مطرح مى کنند سبب ،"المعرضين 
   هميشه در پرتگاه شبهات،ّاگر کسى به يفعل مايشاء بودن حق مؤمن نشود ،شما نشود

  گرفتار است ولى اگر جميع اهل عالم ايراد کنند که چرا مظهر امر الهى چنين گفته و
   مى گويد چون خدا، شخص مؤمن که خدا را يفعل مايشاء مى داند،چرا چنان نگفته
  انسان" يفعل مايشاء "  قلعۀ محکم  چنين فرموده و بنابراين همين،اينطور خواسته

  .را از شبهات اهل اعراض حفظ مى کند
   

  ٣٤٤ص 
           لو يحل ما حرم فى ازل االزال او بالعکس ليس الحد ان يعترض عليه-  ٦ ّ ّ  



ّى توقف فى اقل من ان انه من المعتدينّو الذ         ّ ّ.  
   کنون حرام بوده و يا اگر خداّ   اگر خدا حالل کند آنچه را که از اول دنيا تا

  ّ براى هيچکس حق نيست که،ّحرام کند آنچه را که از اول دنيا تا کنون حالل بوده
  اى و يا  امرى که تا حال حالل بوده چرا حرامش کرده،اعتراض بکند بر خدا و بگويد

   يعنى، استءيشا  خداوند يفعل ما.اى امرى که تا حال حرام بوده چرا حاللش کرده
ّى توقف فى اقل من ان ّو الذ " .استه است اينطور بکندخو   ّ هر کس توقف کند و،"ّ

   چنين شخصى از-  ولو از يک آن هم کمتر باشد -ّبرايش حالت شک و شبهه اى پيدا شود 
  .نفوسى محسوب مى شود که از راه راست منحرف شده و به ضاللت و گمراهى افتاده است

   
  ٣٤٥ص 

  ّ تحرکه ارياحٰ و المقام االعلىٰمافاز بهذا االصل االسنىى ّو الذ - ١٦٣        
   من فاز بهذا االصل قد فاز.ّبهات و تقلبه مقاالت المشرکينّالش        

ّ المقام االبهى الذى بذکره زين کل لوحٰهذاّ حبذا ٰ        باالستقامة الکبرى ّ ّ  
ّلک يعلمکم ا ما يخلصکم عن ٰ کذ.        منيع   کم فىيّ الحيرة و ينجيب وّالرّ

  سل و انزلّالرى ارسل ّو الذ ه.ّخرة انه هوالغفور الکريمٰيا و االّدنال        
ّ انه ال اله اال انا العزيز الحکيمٰ        الکتب على ّ.  

  ّ يعنى به يفعل مايشاء بودن حق مؤمن،   اگر کسى به اين اصل اسنى و مقام اعلى
  شبهات است و مقاالت مشرکين او را حيرت زده و هميشه گرفتار بادهاى تند ،نشود

   هر کس فائز،"االصل قد فاز باالستقامة الکبرى هذا من فاز ب " .سرگردان مى کند
   چنين شخصى داراى،ّ که يفعل مايشاء بودن حق است،ّشود به اين اصل مهم ايمان

   چه، "ٰالبهىالمقام اهذا ّحبذا  " .ّاستقامت کبرى است و هميشه در امر حق ثابت است
ّبذکره زين کل لوح منيع " خوش است اين مقام عظيمى که     تمام الواح الهى بذکر،"ّ

  " بنابراين اساس استقامت کبرى اقرار به .ّمزين شده است) استقامت کبرى ( آن 
  خدا به شما تعليم  اينطور،"ّکذلک يعلمکم ا  ،ّبودن حق است" يفعل مايشاء و يحکم مايريد 

   
  ٣٤٦ص 

   شما را خالص مى کند از،"يب و الحيرة ّالرّيخلصکم عن "   مى دهد امرى را که 
   و در دنيا و آخرت شما را،"نيا و االخرة ّالديکم فى ّجو ين " .ّشک و سرگردانى

   خدا هم آمرزگار است،"ّانه هوالغفور الکريم  " .از ضاللت و گمراهى نجات مى دهد
   خداوند است که تا کنون،"سل و انزل الکتب ّرالى ارسل ّو الذه " .و هم کريم

   روى اين اصل که،فرستاده است پيغمبران را و نازل کرده است کتابهاى آسمانى را
   ،حکيم هستم  نيست خدائى مگر من که عزيز و،"ّال اله اال انا العزيز الحکيم  " :خدا فرمود



   از روى حکمت است ومن نمى رسد و کارهاى منّعزت و جالل يعنى دست کسى بدامن 
  .يريد يشاء هستم و يحکم ما بنابراين هرکار که مى کنم يفعل ما

   
  ٣٤٧ص 

  ّيحبه ا و نرى منکال ّء انا نراک على ما آّالر يا ارض الکاف و - ١٦٤        
  ّ و نجد مايمر منک فى.ّلع به احد اال ا العليم الخبيرّال اط         ما
ّالسر ّ        سر    ال تحزنى بذلک سوف يظهره.فى لوح مبينشىء ّعندنا علم کل  ّ

  ءآ        ا فيک اولى بأس شديد يذکروننى باستقامة ال تمنعهم اشارات العلم
  .اسخينّالرّئک ينظرون ا باعينهم و ينصرونه بانفسهم اال انهم من ٓ اول.        و ال تحجبهم شبهات المريبين

  ميخدا آن حالت را دوست ندارد و مى بينکه م ترا به حالتى يمى بين ،   اى سرزمين کرمان
  ّمريو نجد ما  " .لع نيستّاز تو ظاهر مى شود چيزهائى که غير از خدا کسى به آن مط

   ". ما آگاهيم زيرا. ما آگاه هستيم از آنچه در تو در نهان مى گذرد،"منک 
  يزى هستيم و اساس علم ما لوحم بهر چِما عال، " فى لوح مبينشىءّعندنا علم کل 

   عنقريب خداوند. اى سرزمين کرمان محزون نباش از چيزهائى که گفتيم.الهى است
   نفوسى ظاهر مى شوند که ذکر مى کنند،ّظاهر مى کند در تو صاحبان قدرت و قوت را

  ّنام مقدس جمال قدم را به استقامتى که نمى تواند آنها را منع کند از ايمان و
   ايرادهاى علما ونمى تواند آنها را،داايقان خ

   
  ٣٤٨ص 

  ّ اين نفوس مقدسى که ظاهر مى.ّ شبهه هاى مردم شکاک،محجوب کند از عرفان الهى
  و ينصرونه"  خدا را به چشم خود مى بينند ،"ينظرون ا باعينهم " شوند 

  ّاال انهم من " ، و جان خود را در راه نصرت خدا فدا مى کنند،"بانفسهم 
  . اينها هستند از نفوسى که داراى رسوخ و ثبوتند،"اسخين ّالر

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٣٣ - ٤٢٨ ص ،٤ ج ، امر و خلق-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ١٣٩ ص ،٤ ج ،االثار  اسرار-
   

  ٣٤٩ص 
ّالعلماء لما نزلت االيات و ظهرت البينات رأيناکم خلف ا معشر ي- ١٦٥         ّّ  

   قد افتخرتم باسمى و غفلتم عن نفسى اذ.عجابشىء ّ        الحجبات ان هذا اال 
ّ انا خرقنا االحجاب اياکم ان تحجبوا .ّحمن بالحجة و البرهانّالر        اتى    اس ّالنّ

    اذا. من الخادعينّنن باسم مالک االنام و التکوّبحجاب آخر کسروا سالسل االوهام        



  ئکم آکتاب ا باهو  تقيسواٰ        اقبلتم الى ا و دخلتم هذا االمر ال تفسدوا فيه و ال
ّئه انا کل له شاهدونآاصفيو ء ا آهذا نصح ا من قبل و من بعد يشهد بذلک شهد         ّ.  

ّلما نزلت"    اى گروه علماء    ّوقتى که آيات نازل شد و بينات آشکار"  االيات ّ
  . شما را در پس پرده هاى غفلت ديديم و اين نيست مگر يک امر بسيار عجيبى.گرديد

   اى علما شما به اسم من افتخار مى کنيد،"قد افتخرتم باسمى و غفلتم عن نفسى " 
   وقتى حضرت. شما از عرفان او غافل شديد،ولى وقتى مظهر امر در عالم ظاهر شد
  نو مردم را به پردۀ   ما پاره کرديم پرده ها را مبادا اينکه شما از.ّرحمن با حجت و برهان آشکار شد
  اوهام را به اسم خداوندى   بشکنيد زنجيرهاى، اى علما.ّديگرى از عرفان حق محروم کنيد

  بال کرديد و وارد امر اگر اق،اى علما .ّکه صاحب مردم است و نباشيد از اشخاص مکار و فريبنده
   

  ٣٥٠ص 
  يعنى آيات الهى  ، مقايسه نکنيد کتاب الهى را به اهواء خود. نبايد در اين امر فساد بکنيد.شديد

   .نصيحت الهى از قبل و از بعد  اينست.را به ميل خود تفسير نکنيد و اسباب گمراهى مردم نشويد
  .در بارۀ آنها شهادت مى دهيمهم   شهداى خدا و اصفياى او و ما،شهادت مى دهد به اين

   
  ٣٥١ص 

ّيخ الذى سمى بمحمد قبل حسن و کان من اعلم العلمّالش اذکروا - ١٦٦         ّ   ءآّ
ّ        فى عصره لما ظهر الحق اعرض عنه هو و امثاله و اقبل الى ا من ينقى ّ ّ  

  هارّالنيل و ّلل و کان يکتب على زعمه احکام ا فى ا.ّ        القمح و الشعير
  ّ        و لما اتى المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه لم يعرض عن وجه به انارت

  اس و ماّالن لو امنتم با حين ظهوره ما اعرض عنه .ّ        وجوه المقربين
  . من الغافلينّننّ        ورد علينا ما ترونه اليوم اتقوا ا و ال تکو

   صاحب جواهرالکالم را که از اعلم،ّ شيخ محمد حسن،لماء   بياد بياوريد اى ع
  ، يعنى حضرت اعلى اظهار امر فرمودند،ّ وقتى که حق ظاهر شد.علماى عصر خود بود

ّمال على بسطامى را با آيات و الواح الهى براى دعوت و هدايت شيخ محمد حسن ّ  
   ".ا علم آنها بودّفرستادند ولکن شيخ و امثال او از حق اعراض کردند و مانع آنه

   از طرف ديگر اشخاص بى سواد مثل، "رعيّالشّو اقبل الى ا من ينقى القمح و 
ّمال محمد جعفر گندم پاک کن اصفهانى به خداوند مؤمن شدند   و کان يکتب على " .ّ

 شيخ محمد حسن به خيال خود شب و روز مشغول نوشتن احکام،"زعمه احکام ا ّ  
   شرايع االسالم دربشاره به کتاب جواهرالکالم اوست که در شرح کتاالهى بود و اين ا

  .ّشش مجلد در فقه شيعه نوشته است
   



  ٣٥٢ص 
  "ما نفعه حرف منها  " ، وقتى که حضرت مختار ظاهر شد،"ّو لما اتى المختار   " 

  ، اگر به دردش مى خورد. او به حال او ابدًا فايده نکردهاى ، اين نوشته ها و زحمت
ّز حق اعراض نمى کرد و از وجهى که به آن وجوه مقربين نورانى شده است رو بر نمىا ّ  

   به دردش مى خورد،حماتى که در راه نشر احکام شرع کشيده بودز يعنى اگر ،گرداند
   اى علماء اگر در.، مؤمن به حضرت اعلى مى شد و از آن وجود مبارک اعراض نمى کرد

   ساير مردم از مظهر امرالهى،"اس ّالناعرض عنه ما  " ،هر ظهورى مؤمن مى شديد
ّ مردم هم به تبعيت شما از حق، ولى چون شما مؤمن نشديد.اعراض نمى کردند ّ  

  ، بترسيد از خدا. بر ما وارد نمى شد،اعراض کردند و اين بالهائى که به سرما آمده
  .برخاء و نباشيد از اشخاص غافل و بى اى علم

   
  ٣٥٣ص 

  کرّالذء عن مالکها او يحجبکم ذکر عن هذا آّاياکم ان تمنعکم االسم - ١٦٧        
  ء و ال تجعلوا انفسکم حجابًاآوا با يا معشرالعلمذ استعي.        الحکيم

  ّ        بينى و بين خلقى کذلک يعظکم ا و يأمرکم بالعدل لئال تحبط اعمالکم
ّ ان الذى اعرض عن هذا.        و انتم غافلون   ّ االمر هل يقدر ان يثبت حقًا فىّ

   قل به اشرقت.اس فى حجاب مبينّالنّ        االبداع ال و مالک االختراع و لکن 
ّ        شمس الحجة و الح نير البرهان لمن فى االمکان اتقوا ا يا اولى ّ ّ  

ّ اياکم ان يمنعکم ذکر النب.        االبصار و ال تنکرون   بأّالن عن هذا ّىّ
  ّ قد خلق کل.الوالية عن والية ا المهيمنة على العالمين      االعظم او   

ّ        اسم بقوله و علق کل امر بامره المبرم العزيز البديع   ا ال يذکر فيه   قل هذا يوم.ّ
  .ماثيلّالتما عندکم من االوهام و   اضطرب منهر هذا ام.ّاال نفسه المهيمنة على العالمين

ّاسماء ظاهرى شما را از مالک اسماء که حق جل جالله باشد   مبادا     . منع کند،ّ
   هيچگونه ذکرى در کتاب الهى نبايد سبب غفلت،"کر الحکيم ّاويحجبکم ذکر عن هذا الذ"

   يعنى، بطورى که به اين حضرت ذکر حکيم،و حجاب شما بشود
   

  ٣٥٤ص 
  . ايمان نياوريد،حضرت جمال قدم و اسم اعظم

   و،" پناه ببريد بخدا اى گروه علماء ،"ذوا با يا معشرالعلماء ياستع  " 
  اى بين من و ار ندهيد خود را پردهرو ق" ال تجعلوا انفسکم حجابًا بينى و بين خلقى 

   اينطور خدا شما را موعظه مى کند و امر مى."عظکم ا يکذلک  " .بين خلق من
  ا مردود شود اعمال شما و شما غافل باشيدکند شما را که به عدل رفتار کنيد تا مباد



ّان الذى اعرض عن هذا االمر . "     اى علما اگر کسى از اين امر مبارک جمال قدم،"ّ
  ىد نه قسم به خداون؟ّ آيا مى تواند هيچ امر حقى را در عالم اثبات کند،اعراض کند

  . ولکن مردم در حجاب آشکارى هستند.که مالک جميع جهان است
  پيروان هر يک از مذاهب و اديان هر دليل و برهانى را براى اثبات نبى يا  امروز 

   پس. عين آن دليل و برهان در اين ظهور مبارک هم هست،رسول متبوع خود اقامه کنند
   منکر جميع ظهورات سابقه شده و اگر کسى،بنابراين اگر کسى منکر اين ظهور بشود

   بگو،"ّقل به اشرقت شمس الحجة  " .ست مثبت جميع ظهورات ا،مثبت اين ظهور بشود
  ّ آفتاب حجت و برهان تابيد و خورشيد دليل بر جميع اهل،به واسطۀ اين ظهور مبارک

   يعنى دليل و برهان هرچه باشد و اهل عالم هر مطلبى را دليل بر.عالم آشکار شد
ّحقانيت مظهر امر بدانند در اين ظهور هست    ،"ار ّاتقوا ا يا اولى االبص" ّ

  . بترسيد و منکر امر من نشويد از خدااى صاحبان بصر
ّ  در عالم اسالم دو کلمه بود که مورد توجه بود يکى کلمۀ نبوت و ديگرى کلمۀ ّ  

  ّ علماى ظاهر به کلمۀ نبوت محتجب ماندند و،الهى که ظاهر شد  مظهر امر.واليت
ّلنبييناخاتم " گفتند حضرت رسول    هّنبى نخواهد آمد و نبوت ب از او است و بعد " ّ

   علماى باطن که صوفيه و عرفا باشند. و لهذا منکر امر مبارک شدند،او ختم شد
  ّ صوفيه در مقابل.از مظهر امرا محجوب ماندند" واليت " آنها هم به مسئله 

  .ّفقهاء مى گويند که شما اهل ظاهريد و ما اهل باطن و واليت باطن نبوت است
   باطن درخت است و،يوههمانطورى که م

   
  ٣٥٥ص 

   قصد خداوند هم اگر ظهور، درخت را نمى کارد،  قصد باغبان اگر حصول ميوه نباشد
  .ّاى را به نام نبوت آشکار نمى کند  شخصى را به نام نبى و رتبه،واليت نباشد

   اين امرمبارک اعراض کردند و بعضى به ذکرز  خالصه اينکه بعضى ها به ذکر نبى ا
  ّ اما جمال قدم در کتاب مستطاب اقدس مى فرمايند مبادا منع کند شما را ذکر.توالي

   اعظم و مظهر امر الهى يا اينکه منع کند شما را ذکر واليتنبأ  ايننبى از ايمان به
  ّ از واليت اللهى که در هيکل جمال قدم، "نوالية ا المهيمنة على العالمي" از 

  ّ اين اسم واليت و نبوت،"ّقد خلق کل اسم بقوله  " .ّو اسم اعظم تجلى کرده است
   چنين،ّوه نمى فرمودتف اگر اينها را خلق نمى کرد و .مخلوق کلمة ا است

ّ علق کل امر بامره المبرم العزيز البديع و ".چيزهائى نبود    هر امرى در،"ّ
  ه به اسم کسى ک. آن امر محکم و عزيز و تازه است،عالم خلق شده است به امرالهى

ّلنبييناّ محمد خاتم ،نبى محتجب شده مى گويد    کسى. است و بعد از او نبى نمى آيدّ
  ّ اما صاحب اين ظهور، واليت ا هميشه هست،که به اسم ولى محتجب شده مى گويد



  ا ال يذکر  هذا يوم " .ّ و اين ايام يوم ظهور نبى يا ظهور ولى نيست،نه ولى است و نه نبى
  . مى گوئيم يوم ا،يوم واليت ّ نمى گوئيم يوم نبوت يا، امروز يوم ا است،" نفسه ّفيه اال

  ّ  روز ظهور جمال قدم روزى است که ذکر نمى شود در او مگر ذات مقدس او که غلبه
   يعنى بگوئيد امروز يوم ا است و اينکه ظهور جمال قدم يوم.دارد بر اهل عالم

   که از آن آنچه در پيش شما از اوهام و تماثيل موجود است امرى است،ا است
ّ جمال قدم باسم الوهيت ظاهر شد و روز ظهور مظهر الوهيت کبرى.مضطرب شده است ّ  

  .و از بين برد يوم ا است و او همۀ اوهام و تقاليد و اصنام امم مختلفۀ عالم را به باد داد
----------------------------------------------------------------------------- --------------  

  ٢٠٥ ص ،٤ ج ، اسرار االثار-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٣٥٦ص 
ّ قد نرى منکم من يأخذ الکتاب و يستدل به على ا کما استدلت- ١٦٨         ّ  

ّ        کل ملة بکتابها على ا المهيمن القي ّ   ّ قل تا الحق ال تغنيکم.ومّ
  ّالکتاب الذى ينطق فى ّحف اال بهذاّالص        اليوم کتب العالم و ال ما فيه من 

ّ        قطب االبداع انه ال اله اال انا العليم الحکيم ّ.  
   با کتاب نبى،   اى علماء بعضى از شما هستيد که وقتى مظهرامرا ظاهر مى شود

   مسلمين قرآن را در مقابل او، حضرت اعلى که ظاهر شدند.نيد مى کّقبل او را رد
ّلنبيينا گفتند در قرآن خاتم ، کردندّگذاشتند و به حکم قرآن او را رد    است و توّ

  . کردندّ همينطور علماى مسيحى از روى انجيل رسول ا را رد.ّحق ندارى بيائى
   آسمان و زمين ممکن است زائل،انجيل را در مقابل او گذاشتند و گفتند مسيح فرموده

  پسر انسان زائل نخواهد شد و تو آمدى و شريعت مسيحى را زائل کردى و ازکالم شود ولکن 
  قد نرى منکم من " : در اينجا هم جمالقدم همين مطلب را مى فرمايند.بين بردى

 ت مى بينيم بعضى از شما کتاب الهى را بدس،"ّيأخذ الکتاب و يستدل به على ا  
  تاب آسمانى قبلک از روى ،مى گيرد و بر عليه مظهر امرا که تازه ظاهر شده است

ّکما استدلت کل ملة بکتابها  " .استدالل مى کند   ّ ظهور هر ملتى به  همانطور که قبل از اين،"ّّ
   

  ٣٥٧ص 
  . استدالل مى کرد،ّمن قيوم بوديههر امر الهى که مظهر خداوند م  کتاب خود بر مظ

  ، هيچ شريعتى، امروز هيچ کتابى، قسم به خدا،"ّل تا الحق ال يغنيکم ق" 
   مگر اينکه،"ّالکتاب الذى ينطق هذا ّاال ب " ،هيچ قانونى بدرد شما نمى خورد

   يعنى به جمال قدم که نطق ميکند در مرکز جهان و،ّتوجه کنيد به اين کتاب ناطق
  ."عليم الحکيم ّال اله اال انا ال" صداى او بلند است که 



   
  ٣٥٨ص 

  ّء اياکم ان تکونوا سبب االختالف فى االطراف کماآ يا معشر العلم- ١٦٩        
ّ        کنتم علة االعراض فى اول االمر اجمعوا    ّاس على هذه الکلمة التىّالنّ

ّ        بها صاحت الحصاة الملک  مطلع االيات کذلک يعظکم ا فضال من عنده انه    .لهوالغفور الکريمً
ّهمانطورى که علت اعراض مردم در اولدر اطراف  مبادا سبب اختالف بشويد ،   اى گروه علماء ّ  

  ّاى که امروز در حقانيت آن ريگ  جمع کنيد مردم را بر اين کلمۀ واحده.امر بوديد
   مطلعِ مملکت و پادشاهى از آن،ريزه ها در کف صاحب امر نطق مى کنند و ميگويند

  .است  اينطور پند مى دهد شما را خداوند بصرف فضل و خداوند آمرزگار و بخشنده.يات استآ
   

  ٣٥٩ص 
ّالکريم اذ دعوناه الى ا انه استکبر بما اتبع هواه بعد  اذکروا– ١٧٠         ّ  

اذ ارسلنا اليه ما قرت به عين البرهان فى االمکان و تمت حجة ا        ّ ّ ّ  
ً انا امرناه باالقبال فضال من ال.موات و االرضينّالسن فى         على م   ّغنىّ

ّ        المتعال انه ولى مدبرًا الى ان اخذته زبانية العذاب عدال من ا انا کنا شاهدين ّ ًّ ّ.  
  م بياد بياوريد حاج کري،ه علماء مثال ديگر مى زنند و مى فرمايندّب   حال براى تن
  ما او را به خدا دعوت کرديم او استکبار کرد زيرا پيرو وقتى که ،خان کرمانى را

   که آن آياتّالهيه پس از آنکه فرستاديم براى او از آيات .هوى و هوس خود بود
  مايۀ روشنى چشم برهان و دليل بود در عالم امکان و به آنچه که براى او فرستاديم

  ى براى حاج کريم خان حضرت اعل.ّ، حجت الهى بر جميع اهل زمين و آسمان تمام شد
ّاى توسط مالصادق مقدس خراسانى فرستادند آيات مبارکه    ولى او استهزا و استکبار،ّ

  کرد و شرح استهزاء خود را هم در کتاب ارشاد العوام نوشته است که چگونه رسول باب
   بعد از آن جمال.آمد و چطور شاگردان من او را مسخره کردند و آياتى مثل او گفتند

  م براى او لوح قناع را فرستادند که در مجموعۀ بزرگ الواح جمالقدم مندرجقدم ه
  ًفضال " ،شو  ما حاجى کريم خان را امر کرديم که بيا و مؤمن،"ّانا امرناه باالقبال  " .است

   
  ٣٦٠ص 

   خداوند گناهان دورۀ حضرت اعلى را. و اين بصرف فضل بود،" المتعال ّغنى  من ال
   "، بود بخشيد و در اين لوح جمال مبارک دو مرتبه او را دعوت کردکه استکبار کرده

ّانه ولى مدبرًا    الى ان اخذته " .ولى او پشت کرد و رفت و اعتناء نکرد" ّ
   هجرى  تا اينکه به شعلۀ عذاب الهى مبتال شد و در سال،"بانية العذاب ز

   لذا او را.ل گرفتار شدقمرى وقتى که عازم کربال بود، در بين راه به مرض اسها



  در آنجا مرداو اى بنام لنگر که در نزديکى کرمان داشت برگرداندند و  مجبورًا به قريه
   اين شعلۀ عذاب را از روى عدل، مى فرمايند.ّو شعلۀ عذاب الهى به او مسلط شد

  .براى او فرستاديم و ما شاهد اعمال او بوديم
   

  ٣٦١ص 
  اب على شأن يسمع اهل الملکوت صوت خرقها هذا امراّ اخرقن االحج- ١٧١        

  .رکينّاتبما امر ويل للعمل         من قبل و من بعد طوبى لمن 
  هاى  پاره کنيد پرده،"ّاخرقن االحجاب  " ،   باز خطاب به علماء مى فرمايند که

  ،اشبهات و ايرادات را بطورى که بشنوند اهل ملکوت اعلى صداى پاره شدن آنها ر
  هذا امرا " .يعنى چنان اين شبهات را دور بريزيد که هيچوقت ديگر يادش نکنيد

   پيش از اين امرالهى چنين بوده و بعد از اين نيز امر الهى، امر الهى اينست،"
   خوشا بحال کسى که عمل کند به آنچه مأمور است و واى بحال.چنين خواهد بود

  .اشخاصى که اوامر الهى را ترک کنند
   

  ٣٦٢ص 
           -و سلطانه و کفى با انا ما اردنا فى الملک اال ظهور ا ّ ّ  
ّالملکوت اال علو امرا و ثنّ انا ما اردنا فى . شهيدًاّعلى            .ً وکيالّعلىئه و کفى با آّ

  .عينًاّ و ما نزل من عنده و کفى با مّبروت اال ذکراّانا ما اردنا فى الج
  ت ون مگر اينکه آشکار کنيم سلط،اى نداريم  در اين عالم ملک ما اراده،   اى علماء

  اى نداريم  در عالم ملکوت ما اراده.قدرت خدا را و خدا بر اين گفتۀ من شاهد است
  مگر اينکه امر الهى  را اعتال بخشيم و ثناى الهى را منتشر کنيم و خداوند وکيل و

  اى نداريم مگر  در عالم جبروت ما اراده.ين براى من کافى استشاهد من است  و هم
  .و ياور من باشد اينکه بلند کنيم ذکر الهى را و آيات الهى را منتشر کنيم و خداوند بس است که معين

   
  ٣٦٣ص 

  ء تا انتم امواج البحرآء فى البهآ طوبى لکم يا معشر العلم- ١٧٣        
   انتم.موات و االرضينّالسصر بين ّالنء الفضل و الوية آم        االعظم و انجم س

  ّ        مطالع االستقامة بين البرية و مشارق البيان لمن فى االمکان طوبى لمن
   ينبغى اليوم لمن شرب رحيق الحيوان من يد.        اقبل اليکم ويل للمعرضين

ّحمن ان يکون نباضًا کالشّالرّ        الطاف ربه  ّ جسد االمکان ليتحرک به العالم و کل عظم رميميان فىرّ ّ.  
  ّ اى دانشمندانى که امر مقدس بهائى را قبول مى کنيد و جزء،   خوشا بحال شما

   شما، شما هستيد موجهاى درياى اعظم الهى، قسم بخدا.علماء فى البهاء هستيد



   در بينمهاى نصرت شريعت اچهستيد ستارگان درخشان آسمان فضل و شما هستيد پر
   يعنى خود بر امر الهى مستقيميد و، شما هستيد مطالع استقامت،آسمانها و زمين ها

  سايرين به استقامت شما مستقيم مى شوند و عليهذا شما هستيد مطالع استقامت در بين
   خوشا. شما هستيد مشارق بيان الهى در ميان مردمى که در عالم امکان ساکنند.مردم

  که گفته هاى الهى است بشنودرا  کند به طرف شما و گفته هاى شما بحال کسى که اقبال
  لمن شرب   "، سزاوار است امروز،"ينبغى اليوم  " .و واى بحال کسى که از شما اعراض کند

   
  ٣٦٤ص 

  ّ براى اشخاصى که شراب زندگانى را از يد لطف و محبت پروردگار،"رحيق الحيوان 
  اشند مثل رگ در جسد عالم امکان تا اينکه عالم ازّ اينکه متحرک ب،اند رحمن نوشيده
  . اثر حيات آنان زنده شودزرکت بيايد و استخوانهاى پوسيده احرکت آنان بح

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٥٣ -  ٢٤٦ ص ، اخالق بهائى-     ٢٥٣ – ٢٥١ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

  ٢٨٥ -  ٢٨٤ ص ،٤ و ج ٤٩٧ -  ٤٥٤ و ٦٥ - ٦٣ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
  

  ٣٦٥ص 
  ناء و قصدت المقصدّالث کء عن ايآء اذا طارت الورقآ يا اهل االنش- ١٧٤        

  .ب من هذا االصل القويمع المنشى الفرعل        االقصى االخفى ارجعوا ما ال عرفتموه من الکتاب ا
   اى اهل انشاء يعنى اى مردم، مى فرمايند.   اين آيه در بارۀ حضرت غصن اعظم است

   يعنى صعود کند و قصد کند، وقتى که پرواز کند ورقاء الهى از درخت ثناء،دنيا
   رجوع کنيد در بارۀ آنچه که از کتاب،اى را که از انظار پنهان است دورترين نقطه

   در کتاب عهدى مى. به حضرت فرع منشعب از اين اصل قويم،الهى بر شما پوشيده است
  ًاّ مقصود از اين آيه غصن اعظم بوده و بر اغصان و افنان و منتسبين طر،فرمايند

  .ّالزم است که توجه به غصن اعظم نمايند
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٦١ ص ،٤ ج ، امر و خلق-     :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٣٦٦ص 
  ّماء ثم اذکرّالسّوح باذن ربک فاطر ّللّ يا قلم االعلى تحرک على ا- ١٧٥        

ٰلعن علىّيط االحرار  ّلعلجريد ّالتوحيد مکتب ّالت        اذ اراد مطلع    ّ قدر سمّ
ّما هو خلف االستار من اسرار ربک العزيز العالم بة        االبر   ّ قل انا.ّ

  ّ        دخلنا مکتب المعانى و التبيان حين غفلة من فى االمکان و شاهدنا ما



   و.ّحمن و قبلنا ما اهداه لى من آيات ا المهيمن القيومّالر        انزله 
ّوح انا کنا شاهدينّلل        سمعنا ما شهد به فى ا ّانا کنا امرين و اجبناه بامر من عندنا .ّ ّ.  

  لى لوحى مرقوم فرمودندع حضرت ا.   اين آيات در رفع يکى از شبهات معرضين بيان است
  . که حضرت من يظهره ا در مکتب مالحظه فرمايند،ن لوح مى فرمايندآو در 

  ى اين مى گويند که مقصود حضرت اعل،بيانى ها که از من يظهره ا معرض شدند
  بوده است که بايد من يظهره ا طفل و در مکتب باشد و اين لوح را در مکتب خانه

   .توانند باشند ظهره ا موعود نمىن ي آن م،زيارت کند و لهذا جمال قدم که طفل مکتبى نيستند
  بمکتب اطفال نيست بلکه مکت ، که مقصود از اين مکتب،جمال قدم در رفع اين شبهه مى فرمايند

   
  ٣٦٧ص 

   اعلى ازت  علم الهى است و بعد شرحى در آيات بعد مى فرمايند و مقصود اصلى حضر
  .مى خوانيم مکتب و زيارت لوح را در اين آيات مبارکه بيان مى فرمايند که يکايک اين آيات را

   با اجازۀ پروردگار خود که ايجاد کنندۀ آسمان،  اى مظهر امر الهى و قلم اعلى
  مانى را که مظهر امر الهىز کن و بعد بياد بياور و بيان کن لوح حرکت بر ،است

  لع شوندّ شايد آزادگان بقدر سوراخ سوزن مط.اراده کرد که وارد شود در مکتب تجريد
  ّانا " .ّ و عالم استزت که عزيربه آنچه که در پشت پرده ها است از اسرار پروردگا

  اخل شديم در آن مکتبى که حضرت اعلى ما د،"بيان ّالتدخلنا مکتب المعانى و 
   وقتى که بى خبر بودند تمام، که عبارت از مکتب معانى و تبيان باشد،اند فرموده

  مردم دنيا و مشاهده کرديم آياتى را که نازل کرده بود خداوند رحمن در آن مکتب و
   مهيمن ومن حضرت نقطه اولى از آيات خداونده قبول کرديم آنچه را که هديه کرده بود ب

   و ما.بى نياز و شنيديم آنچه را که شهادت داده بود به آن حضرت اعلى در آن لوح
  .کننده بوديم مشاهده کننده و جواب داديم حضرت اعلى را به امرى از طرف خود و مائيم امر

   
  ٣٦٨ص 

ّ يا مال البيان انا دخلنا مکتب ا اذ انتم راقدون- ١٧٦           حظنا و ال.ٔ
  ّ تا الحق قد قرئناه قبل نزوله و انتم.ئمونآوح اذا انتم نّلل  ا      

   هذا ذکرى على قدرکم ال على. قد احطنا الکتاب اذ کنتم فى االصالب.        غافلون
   و يشهد بذلک لسان.        قدر ا يشهد بذلک ما فى علم ا لو انتم تعرفون

  .ونقع لو نکشف الحجاب انتم تنص تا.        ا لو انتم تفقهون
   همان مکتبى که حضرت، ما داخل شديم به مکتب خداوند،   اى پيروان شريعت بيان
   ما مشاهده کرديم و از نظر. وقتى که شما خوابيده بوديد،اعلى اشاره فرموده بود

   ما آن لوح را، قسم به خدا.گذرانديم لوح مبارک را وقتى که شما در خواب بوديد



   ما احاطه.نديم قبل از اينکه از قلم حضرت اعلى نازل شود و شما بى خبر بوديدخوا
  پيدا کرديم به آن لوح زمانى که شما در پشت پدرهايتان بوديد و هنوز خلق نشده

  . اين مطالبى را که من ذکر مى کنم بقدر فهم شماست نه بقدر علم الهى.بوديد
   اگر شما بتوانيد به آن،ا موجود استشهادت مى دهد به اين مطلب آنچه در علم خد

   اگر شما لسان ا را، لسان الهى مطلب شهادت مى دهد به اين.عرفان پيدا کنيد
  . قسم به خدا اگر پرده را برداريم همۀ شما بيهوش مى شويد.بفهميد

   
  ٣٦٩ص 

ّ اياکم ان تجادلوا فى ا و امره انه ظهر على شأن احاط ماکان- ١٧٧         ّ  
  المقام بلسان اهل الملکوت لنقول قد خلقهذا ّ لو نتکلم فى .        و مايکون

  موات و االرض و دخلنا فيه قبل ان يقترنّالس        ا ذلک المکتب قبل خلق 
  ّ هذا لسان عبادى فى ملکوتى تفکروا فيما ينطق به.ونّالن        الکاف برکنها 

  ّناهم علمًا من لدنا و ماکان مستورًا فى علمّ        لسان اهل جبروتى بما علم
  .        ا و ما ينطق به لسان العظمة و االقتدار فى مقامه المحمود

   خداوند. مجادله کنيد در امرالهى و در بارۀ شريعت او،نا اى اهل بياد     مبا
  نچه پسّظاهر شده است در اين ايام بطورى که احاطه کرده است بر جميع آنچه هست و آ

   بايد بگوئيم، اگر در اين مقام به لسان اهل ملکوت گفتگو کنيم.از اين خواهد بود
   قبل از اينکه خلق،لى فرموده بودندع، که خداوند خلق کرد آن مکتبى را که حضرت ا

   قبل از اينکه بپيوندد کاف،کند آسمانها و زمين را و ما داخل شديم در آن مکتب
   اينست زبان بندگان من.يعنى قبل از ايجاد عالم آفرينش ،برکن ديگرش که نون است
  ّ تفکر کنيد در آنچه نطق مى کند در اين باره زبان اهل.که در ملکوت من هستند

  ايم به آنها آنچه که مستور ايم و آموخته  و ما باهل جبروت علمى ياد داده،جبروت من
  .ّمظهريت خود محمود و رتبۀدر مقام  و اقتدار  لسان عظمت،بود در علم خدا و آنچه که نطق مى کند به آن

   
  ٣٧٠ص 

    مکتب من يظهره ا همانطور که ذکر شد يکى از مطالبى است که معرضين بيان آن
   اين دليل است بر اينکه من يظهره ا در آن،اند و مى گويند را بهانه کرده
   کند و به مکتبّطى ّ بلکه بايد بعد متولد شود و دوران صباوت را،ّايام نبوده

   پس جمال اقدس ابهى نمى تواند مطابق اين.برود و در مکتب اين آيات را بخواند
   جواب.مطلب حضرت من يظهره ا موعود باشد زيرا ايشان از حضرت اعلى بزرگترند

   حضرت، مکتب روحانى و الهى است و فرمودند،جمالقدم را ديديد که مقصود از مکتب
   مطلبى است که عقول مردم معمولى به آن،ن مکتب بيانى فرمودنداعلى راجع به اي



   ما قبل از خلقت آسمان و زمين وارد اين مکتب،حقيقت نمى تواند پى ببرد و فرمودند
  .شديم و آن لوح را خوانديم و جواب آن را هم داديم

  ا نموده  ال از مسئلۀ مکتب من يظهرهسؤّ  حضرت عبدالبهاء هم در لوح يکى از احباء که 
  :ّدرج شده و نص آن چنين است) ٨٠ – ٧٩ ص ،٢ج (  اين لوح در کتاب مائده آسمانى .شرحى مى فرمايند

  ال نموده بوديد آن لوحى است که حضرت اعلى مرقومسؤدر خصوص لوح معهود .. .  "
حضرات بيانى ها اين. تقديم حضور مبارک شودنموده اند که در مکتب من يظهره ا   

  اند که من يظهره ا بايد طفل باشد تا اين عريضه  وسيلۀ تخديش اذهان نمودهرا
   من يظهره، پس چون جمال مبارک طفل نبودند،در مکتب خانه تقديم حضور مبارک گردد

   که مکتب من يظهره ا مکتب، جمال مبارک در کتاب مى فرمايند.ا نيستند
  ّ آن مکتب معانى و بيان است که مقدس از.هصبيان نيست و مدرسۀ اطفال نادان ن

   در آن مکتب لوح حضرت اعلى را که هديۀ بديعۀ، مى فرمايد.ادراک من فى االمکان
   که مکتب، بارى حضرات بيانى ها چنين اوهام فرمودند. مشاهده نمودم، بودّالهيه

  لجهل العظيماهذا هم من ل عسًاَ لهم تحقًاَلهم و س ًّابَمن يظهره ا مکتب صبيان نادانست ت
  صادف درّتلآن لوح مبارک حضرت اعلى روحى له الفداء را اين عبد روزى در عراق با. 

  ...". يعنى حامل آن هديه شدم،مکتب خانه تقديم حضور مبارک کردم
   

  ٣٧١ص 
  ّ ليس هذا امر تلعبون به باوهامکم و ليس هذا مقام يدخل فيه کل جبان- ١٧٨        

   تا هذا مضمار المکاشفة و االنقطاع و ميدان المشاهدة و.هوم        مو
ٓحمن الذين نبذوا االمکان اولّالرّ        االرتفاع اليجول فيه اال فوارس    ئکّ

  .        انصارا فى االرض و مشارق االقتدار بين العالمين
  ود با آن بازى اين امر الهى امرى نيست که با اوهام و تقاليد خ،   اى اهل بيان

  .کنيد و اين مقامى نيست که داخل شود در اين مقام هر فرد ترسوى گرفتار اوهامى
  . ميدان مکاشفه و انقطاع و مضمار مشاهده و ارتفاع است، اين مقام،قسم بخدا

   مگر سواران الهى يعنى آنهائى که تمام عالم وجود،جوالن نمى کنند در اين ميدان
   آنها هستند ياران و ياوران خدا.اند  از همه چيز منقطع شدهاند و را پشت سر گذاشته

  در روى زمين و آنها هستند نفوسى که اقتدار الهى از آنها و از افق آنها در بين
  .اهل عالم مى تابد و آشکار مى شود

   
  ٣٧٢ص 

  ّحمن تا انه قدّالرّاکم ان يمنعکم ما فى البيان عن ربکم ّ اي- ١٧٩        
ّ ال يجد منه المخلصون اال عرف حبى و اسمى.ّ نزل لذکرى لو انتم تعرفون        ّ  



ّ قل يا قوم توجهوا الى ما نزل من قلمى.ّ        المهيمن على کل شاهد و مشهود ّ  
          االعلى ان وجدتم منه عرف ا التعترضوا عليه و التمنعوا انفسکم عن فضل

  .اصح العليمّالنّم ا انه لهو         ا و الطافه کذلک ينصحک
   مبادا آنچه در کتاب بيان هست شما را منع کند از ايمان به،   اى اهل بيان
   قسم بخدا که کتاب بيان نازل شده است براى اينکه اسم من در آن.پروردگار رحمن

   مگر بوى دوستى و، از کتاب بيان مخلصون در نمى يابند. اگر شما بدانيد،ذکر شود
   بگو اى. مرا و اسم مرا که غلبه کرده است بر جميع آنچه آشکار و موجود استّتمحب
   اگر از آنها،ّ توجه کنيد به اين آياتى که نازل شده است از قلم اعالى من،مردم

   اعتراض نکنيد بر خدا و منع نکنيد خود را از فضل و الطاف،بوى الهى را يافتيد
  .دانش است  خداوند بهترين ناصح و داراى علم و.خداوند اينگونه نصيحت مى کند شما را .الهى

   
  ٣٧٣ص 

  ّبائکم االولينآّرب و ّ ما ال عرفتموه من البيان فاسئلوا ا ربکم - ١٨٠        
  لئالئ من تهّا نزل فيه و ما ستر فى بحر کلماّء يبين لکم مآّ انه لو يش.       

ّء ال اله اال هو المهيمن القيآلى االسمالمهيمن ع ّ        العلم و الحکمة انه لهو   .ومّ
  ال کنيد ازسؤ   آنچه را که از کتاب بيان نمى فهميد و به مقصود الهى پى نمى بريد 

   براى، اگر خدا بخواهد.خداوند که پروردگار شما و پروردگار پدران گذشتۀ شماست
  هد براى شماشما تشريح مى کند آنچه را که در کتاب بيان نازل شده و شرح مى د

  مستور است در درياى کلمات الهى و آشکار مى کند براى شما مرواريدهاى مطالبى را که
  ء است وآ خداوند غالب بر جميع اسم.الهى مستور است علم و حکمت را که در بحر علم

  .نيست خدائى مگر او که غالب و بى نياز است
   

  ٣٧٤ص 
  رتيبّالتظم االعظم و اختلف ّالنظم من هذا ّالن قد اضطرب - ١٨١        
  .ّالبديع الذى ما شهدت عين االبداع شبهههذا         ب

   شده است تمام ترتيبم   همانا مضطرب شده است تمام نظم ها به اين نظم اعظم و دره
  .است  که چشم روزگار مانند آن را نديدهىهائى که در جهان است به ظهور اين ترتيب بديع

  لى امرا در الواح و توقيعات خود اساس نظم بديع جهان آراى  اين آيه را حضرت و
   که اين نظم بديع امروزه در عالم منتشر است و،اند و مى فرمايند الهى قرار داده

   آنجا که،اند  بشارتش را حضرت اعلى در کتاب بيان داده،در حقيقت وليد ميثاق است
   يعنى خوشا بحال کسى که، "طوبى لمن ينظر الى نظم بهاءا " :مى فرمايند

  ، بعد مى فرمايند.اى که به چشم خود نظم بهاءا را ببيند منتظر شود تا دوره



  االعظم وّ من هذا النظم مّظنالقد اضطرب  " :اند جمال قدم راجع به همين نظم اين آيه را فرموده
  ست و بعد و اين اشاره به نظم جهان آراى الهى ا،"البديع هذا رتيب بّالتاختلف 

  ّنقشۀ اين نظم را حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکۀ وصايا و ساير آثار مقدسۀ
  ّخود کشيدند و منتشر کردند و مجرى اين نقشه حضرت ولى امرا بودند و مدت سى و

  .ّشش سال براى انجام اين نقشه تحمل زحمات فراوان فرمودند
   

  ٣٧٥ص 
ّنى لعل تطلعون بما فيه من  اغتمسوا فى بحر بيا- ١٨٢            الحکمة ولئالئّ

  ّاالمر الذى به ظهرت سلطنة ا وهذا ّکم ان توقفوا فى ّا اي.        االسرار
  دين ا من قبل و من بعد من ارادهذا ء آ        اقتداره اسرعوا اليه بوجوه بيض

  . عن العالمينّىّيقبل و من لم يرد فان ا لغن        فل
  لع شويد به آنچه که در اين دريا مستورّ شايد مط،فرو برويد در درياى بيان من   

ّاياکم ان توقفوا فى  " .است از مرواريدهاى حکمت و اسرار و رموز الهى   االمرهذا ّ
  ّ توقف کنيد در اين امرى که به واسطۀ جمال قدم آشکار، مبادا اى اهل بيان،"

   آن اين امرى که به واسطۀ،" و اقتداره  اةّالذى به ظهرت سلطن " .شده است
   بشتابيد بطرف،"اسرعوا بوجوه بيضآء " سلطنت و توانائى خداوند ظاهر شده است 

  ، هرکه بخواهد. اينست دين الهى از قبل و بعد.اين امر مبارک با صورتهاى نورانى
   يا،د و کسى که نخواهد اقبال کن، يا مى تواند قبول کند،مى تواند اقبال کند

  . خداوند بى نياز از تمام مردم عالم است،قبول کند
------------------------------------------------------------------------------  

  جاتاّ اهميت دعا و من-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٣٧٦ص 
  الرض و البرهان االعظم لوموات و اّالس لمن فى ٰ قل هذا لقسطاس الهدى- ١٨٣        

ّ قل به ثبت کل حجة فى االعصار لو انتم توقنون.        انتم تعرفون    قل به.ّ
ّ کل فقير و تعلم کل عالم و عرج من اراد ٰ        استغنى   عود الى اّالصّّ

  .ّواسخ فى امر ربکم العزيز الودودّالرّ        اياکم ان تختلفوا فيه کونوا کالجبال 
   اينست، اينست ميزان هدايت براى اشخاصى که در آسمانها و زمين هستند،بگو   

  ّ ثابت شده است هر حجتى درر به اين ام، بگو. بشناسيددبرهان اعظم اگر شما بتواني
   به اين امر مبارک است که هر فقيرى، بگو.هر عصرى از اعصار اگر شما يقين کنيد

   مىّترقى دانا مى شود و عروج و ،ش باشدبى نياز مى شود و هر شخصى که طالب دان
   مبادا اختالف کنيد در اين. بطرف خداوند،کند هر کس که اراده صعود داشته باشد



  . مانند کوههاى پابرجا باشيد در امر پروردگار عزيز و ودود خود.امر
   

  ٣٧٧ص 
ّ قل يا مطلع االعراض دع االغماض ثم انطق بالحق بين الخلق ت-  ١٨٤          ّا  

ٰ خدودى بما اراک مقبال الىٰ        قد جرت دموعى على   ّ هواک و معرضًا عمن خلقک وً
  ّيالى و االيام لخدمة االمرّللّ ربيناک فى اذّ        سواک اذکر فضل موالک ا

  نفسک ٰيشتبه على س امرک هل ّاالن هبنى اشتبه على .ئبينّآالتّ        اتق ا و کن من 
   العرش وّثم اذکر اذ کنت قائمًا لدى ن ا خف ع        

  ّ اياک ان تمنعک.        کتبت ماالقيناک من آيات ا المهيمن المقتدر القدير
ّشطر االحدية توجه اليه و ال تخّ        الحمية عن    ّف من اعمالک انه يغفر منّ

  ننصحک لوجهّ انما .مّء بفضل من عنده ال اله اال هو الغفور الکريآ        يش
ّت فلنفسک و ان اعرضت ان ربک غن        ا ان اقبل   ّ عنک و عن الذينّىّ

  ًا خاشعًاع قد اخذا من اغواک فارجع اليه خاض.ّ        اتبعوک بوهم مبين
ّ        متذلال انه يکفر عنک سيئاتک ان ربک لهو  ّ ّّ ّ ً   .حيمّالرّواب العزيز ّالتّ

  ، اى مظهر امر الهى، مى فرمايند.زا يحيى ازل است   اين آيات خطاب به مير
   

  ٣٧٨ص 
   يعنى رها کن چشم پوشى،"دع االغماض  " ،  به ميرزا يحيى که مطلع اعراض است بگو

ّز حق و حقيقت را و سپس به حق و راستى در بين مردم به حقانيت امر مبارک گويا ا ّ ّّ  
  ى من بر گونه هاى من زيرا جارى شده است اشکها، قسم بخدا اى ميرزا يحيى.شو

  اى و از خداوندى که ترا خلق و مشاهده مى کنم ترا که به هواى نفس خود اقبال کرده
   خود فضل مولى و خداوند، بياد بياور اى يحيى.اى  اعراض نموده،تربيت کرده است

   بترس از خدا و.را زمانى که ترا تربيت مى کرديم در شبها و روزها براى خدمت امر
   فرض مى کنم که اشتباه کارى کردى بر،"اس امرک ّالنهبنى اشتبه على  " . کنتوبه

   آيا بر،" نفسک ٰل يشتبه علىه" .مردم و مشتبه شد امر و حقيقت حال تو بر مردم
  ّثم " ، از خدا بترس،"خف عن ا " ؟خودت هم حقيقت امر اشتباه مى شود

   در محضر مبارک،"ًا لدى العرش کنت قائم"  و بياد بياور زمانى را که ،"اذکر 
  جمال قدم مى ايستادى و مى نوشتى آنچه را که ما به تو القا مى کرديم از آيات

ّاياک تمنعک الحمية  " .خداوند مهيمن مقتدر توانا   ّ مبادا منع کند ترا حميت،"ّ
  ًترس از اعمال زشت خود که قبالنّ توجه به سوى خدا کن و .ّجهالت از شطر احديت

  . به فضلى از طرف خودش، زيرا خداوند مى آمرزد هر کس را که بخواهد،اى ب شدهمرتک
   ما تو را،"ّانما ننصحک لوجه ا  " .نيست خدائى مگر او که غفور و کريم است



   اگر اين نصيحت را پذيرفتى،"ان اقبلت فلنفسک  " .براى خاطر خدا نصيحت مى کنيم
ّو ان اعرضت ان ربک غنى " .د استو بخدا اقبال کردى نفعش به خودت عاي    و،" عنک ّ

  ّو عن الذين " . خداوند از تو و امثال تو بى نياز است،ّاگر از حق اعراض کردى
   و بى نياز است از اشخاص نادانى که به صرف وهم تابع تو شده،"ّاتبعوک بوهم مبين 

   کرد کسى خداوند اخذ و هالک، اى ميرزا يحيى،"قد اخذا من اغواک  " .اند
ّ مقصود سيد محمد د.ّده و به اعراض از حق واداشته بودکرکه تو را گمراه    الّجّ

  اصفهانى است که در حقيقت ذهن ميرزا يحيى را در بغداد مغشوش کرد و او را وادار
   او هم فريب.نمود تا با جمال قدم و اسم اعظم مخالفت کند و راه اعراض بپيمايد

  رد و از بغداد ايناصفهانى را خوّمحمد ّسيد 
   

  ٣٧٩ص 
  اى که ميرزا   مخالفت شروع شد و بعدًا در ادرنه رو به تشديد گذاشت تا به اندازه

ّيحيى به اغواى سيد محمد اصفهانى جمال مبارک را مسموم کرد و مى خواست هيکل ّ  
  .مبارک را از بين ببرد ولکن خداوند حفظ کرد

ّ ميرزا يحيى با فريب سيد محمد ه  خالص ّبکلى از حق اعراض کرد و نهايت مخالفت وّ ّ  
  عناد را با جمال مبارک و امر مبارک انجام داد تا باالخره بعد از تمام شدن دوران

  ادرنه او را با چند نفر از پيروانش به قبرس فرستادند و او به مخالفتهاى خود
  .چکتر بود ميرزا يحيى از حيث سن تقريبًا سيزده سال از جمال مبارک کو.ادامه داد

   راه، علم و خط و سواد به او آموختند،جمال قدم بودند که او را تربيت کردند
  ّراست را به او نمودند و او را از مصائب و بليات محفوظ داشتند و در جميع اوقات
  ّمواظب او بودند ولى او قدر اين فضل و عنايت را ندانست و باالخره به اغواى سيد

  ذاشت و به طرف چاه رفت و باالخره وارد قبرس شد و تا آخرّمحمد اصفهانى راه را گ
   هجرى قمرى است و هشتاد سال تمام زندگى ّ تولد او در سال.عمرش در قبرس ماند

  .کرد و باالخره در قبرس مرد و در همانجا گمنام و بى نام و نشان از بين رفت
ّ  اما سيد محمد اصفهانى که در عکا از طرف دولت عثما ّ ّ   نى جاسوسى مى کرد وّ

  ّمأمور بود اعمال احباء و اقدامات جمال قدم را زير نظر بگيرد و به مرکز حکومت
   با چند نفر ديگر از همدستان خود مثل ميرزا آقاجان کج کاله و ميرزا،گزارش بدهد

   چند. اين اشخاص از دشمنان امر مبارک بودند.ّرضاقلى تفرشى در عکا کشته شدند
  جمع شدند و بدون اينکه از جمال مبارک اجازه بگيرند براى از بينّنفر از احبا 

   بعد اين مسأله.بردن آنان اقدام نمودند و اجسادشان را در پس ديوارى مخفى کردند
  ّ را مدت شصت ساعت در محبسعبدالبهاءّ حکومت احباء را گرفت و حضرت .بر مال شد

   بلوائى شد و.استنطاق حاضر کردندليمان حبس کرد و جمال قدم را بدارالحکومه براى 



  اى بر پا گشت و باالخره حقيقت کشف شد و همه فهميدند که جمال قدم به چنين هنگامه
  را کرده بودند پيش اند و حضرت عبدالبهاء دخالتى نداشته اند و خود آنهائى که اين کار امرى راضى نبوده

   
  ٣٨٠ص 

   بيان بوديم و حضرت اعلى دستور مى  حکومت اقرار کردند که ما چون مؤمن به کتاب
   هر کسى را که سبب حزن،دهد که وقتى من يظهره ا ظاهر شد مؤمنين به آن حضرت

   ما هم چون اين نفوس با حضرت من يظهره،ّو اذيتش بشود بايد بکشند و از بين ببرند
   باالخره. بحکم کتاب بيان آنها را کشتيم و از بين برديم،ا دشمن بودند

  ّ مدتىزا حکومت براى نفوسى که اقرار کرده بودند پانزده سال حبس تعيين نمود و بعد
   داستان.که در حبس بودند حضرت عبدالبهاء اقدام فرمودند و حبس آنها خاتمه يافت
   ذکر،ّاين مسئله در لوح استنطاق که از الواح مفصلۀ نازله از قلم جمال قدم است

   جمال قدم مى فرمايند، بارى. رحيق مختوم مندرج استشده لوح استنطاق در جلد ثانى
ّخداوند سيد محمد اصفهانى که تو را گمراه کرده بود" قد اخذا من اغواک "  ّ  

   به خدا تائب شو و با کمال خضوع و خشوع و بندگى به خدا، اى ميرزا يحيى.اخذ کرد
ّيکفر عنک سيئاتک  " ، خداوند،برگرد   مى بخشد اگر حقيقتًا گناهان تو را م تما،"ّ

  . زيرا خداوند توبه پذير و عزيز و مهربان است.توبه کنى
------------------------------------------------------------------------------  

  ٢٩٨ -  ٢٩١ ص ،١ ج ، اقداح الفالح-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
   

  ٣٨١ص 
        ١٨٥ -لو انت منٰ ه.امعينّالس لو انت من  هذا نصح ا ذا فضل ا  

  .العارفين  هذا کنزا لو انت من.اعرينّالش هذا ذکرا لو انت من .        المقبلين
  هذا فضل ا " . اگر بشنوى،"امعين ّالسلو انت من  " ،    اين نصيحت الهى است

  ،"هذا ذکرا  " .اقبال کنىاين فضل الهى نسبت به تو است اگر به اين فضل " 
   اين عنايت،"هذا کنزا  " .اين ذکر الهى است که به تو مى شود اگر بفهمى

  .را بشناسى الهى به منزلۀ گنجى است که خدا به تو مى دهد اگر تو قدر اين گنج را بدانى و آن
   

  ٣٨٢ص 
  .وم بين العالمين هذا کتاب اصبح مصباح القدم للعالم و صراطه االق- ١٨٦        

  .تعرفون  و مشرق اوامر ا لو انتم.ّ        قل انه لمطلع علم ا لو انتم تعلمون
     اين است کتاب الهى که به منزلۀ چراغ خداوند بى نياز است در ميان اهل عالم و

   بگو به خلق جهان که.به منزلۀ راه راست محکم و آشکار است در بين مردمان جهان



  علم او علم ا   يعنى. مطلع علم الهى است اگر شما بتوانيد به اين امر عالم شويد، امر الهىمظهر
  . اگر بتوانيد بشناسيد،ّ او مظهر صفات الهى و مظهر امر الهى و مشرق اوامر حق است،است

   
  ٣٨٣ص 

  ّ التحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله انا نهيناکم عن ذلک نهيًا- ١٨٧        
  .موات و االرضينّالس        عظيمًا فى الکتاب کونوا مظاهرالعدل و االنصاف بين 

  پايان را به اندازهرهاچ يعنى .   بار نکنيد بر حيوان بقدرى که عاجز شود از حمل آن
   نهى شديدى ناي ّ ما نهى کرديم شما را از اذيت حيوانات و.اى بار کنيد که بتوانند آن را بکشند

  .آسمانها و زمينها  در همۀ امور مظهر عدالت و انصاف باشيد در بين.ب الهىاست در کتا
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٤٤١ - ٤٣٩ ص ، گنجينه-     : مطالعه در بارۀ مبحث فوقعساير مناب
  ١٣٩ ١٣٦ ص ، حيوة بهائى-    ١٩٩ – ١٩٦ ص  و١٧٧ - ١٧١ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٣٨٤ص 
ٰ فله دية مسلمة الىا من قتل نفسًا خط- ١٨٨            اهلها و هى مائة مثقال منّ
  . من المتجاوزينّننوح و ال تکوّللهب اعملوا بما امرتم به فى اّالذ        

  اى به  ديه بايد،)اشتباهى و نه عمدى (    اگر کسى کسى را به اشتباه بکشد 
   عمل کنيد.بازماندگان شخص مقتول بپردازد و آن ديه عبارت از صد مثقال طالست

  احکامى را که در اين لوح مبارک به آن مأمور هستيد و از نفوسى که از احکام الهى
  .سرباز مى زنند و تجاوز مى کنند نباشيد

------------------------------------------------------------------------------  
  ٢٩٧ - ٢٩٦ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق

   
  ٣٨٥ص 

  ّغات ليتکلم بها منّلل يا اهل المجالس فى البالد اختاروا لغة من ا- ١٨٩        
  ّ ا يبين لکم ما ينفعکم و يغنيکم عنّلک من الخطوط انٰ        على االرض  و کذ

  ّذا سبب االتحاد لو انتمٰ ه.ال العليم الخبيرّضّکم انه لهو الف        دون
  ّ انا.ّمدن لو انتم تشعرونّالتّتفاق و ّ و العلة الکبرى لال.        تعلمون

ّ        جعلنا االمرين عالمتين لبلوغ العالم االول و هواالس االعظم نزلناه فى ّ ّ  
ٰانى نزل فى هّالث        الواح اخرى و    .وح البديعّللذا اّ

     اى نمايندگان ملل مختلفه که براى نظم و ترتيب مصالح عموم مردم در مجالس شور
   يک لغت از لغت ها را، خدا به همۀ شما خطاب مى کند و مى فرمايد.جمع مى شويد



  .ّانتخاب کنيد تا تمام اشخاصى که در روى زمين هستند بهمان لغت تکلم کنند
   آنوقت. کنيد تا همۀ اهل عالم به همان يک خط بنويسندهمينطور يک خط را انتخاب

ّحقيقت اتحاد و اتفاق در شرق و غرب عالم مج   .ى مى شودرّ
    خداوند تبيين مى کند و شرح مى دهد مطالبى را که نافع به حال شماست و مسائلى به

   خداوند. غير بى نياز مى کندزشما دستور مى دهد که شما را ا
   

  ٣٨٧ص 
  ّ وحدت  خط و لسان سبب اتحاد در بين اهل عالم است.و عليم و خبير استّ  فضال 

ّ مسأله وحدت خط و لسان بزرگترين علت براى اتفاق اهل.اگر شما بتوانيد بدانيد ّ ّ  
   دو مطلب. اگر شما بتوانيد بفهميد،ّجهان و براى ظهور تمدن عالى در بين بشر است

   بدانيد که عالم، دو مطلب که آشکار شدرا عالمت بلوغ عالم قرار داديم يعنى اين
ّاالول و هواالس االعظم  " .به درجۀ بلوغ رسيده است ّ ّ امر اولى که اس،"ٔ ّ  
   حضرت ولى امرا. آن را در الواح ديگرى نازل کرديم،اعظم و پايۀ محکم است

   عبارت، آن مطلبى که در الواح ديگر نازل شده عالمت بلوغ عالم است،مى فرمايند
  از جمله عالمت بلوغ دنيا آنست " :است از اينکه جمالقدم در لوح سلمان مى فرمايند

  ."آن نمايد  ّ سلطنت بماند و احدى اقبال نکند که وحده تحمل،ّکه نفسى تحمل امر سلطنت ننمايد
    يک مطلب ديگر هم هست که عالمت بلوغ عالم قرار داده شده و آن در بيان حضرت

   مى. درج است)٢٤ ص ،٢ج ( ر لوحى که در کتاب مائدۀ آسمانى هاء است که دبعبدال
  اکسير براى   يعنى راز."امر ديگر که در الواح مذکور ظهور صنعت مکتومه است  " :فرمايند

   :فرمايند  در اين باره در لوح اکسير جمال قدم مى.جميع اهل عالم کشف خواهد شد
  بلوغ خطر عظيم و بالى عقيم  لوغ دنيا است و بعد ازظهور اين کنز مستور بين هؤالء عالمت ب.. ."

   )٤٢ ص ،١ ج ،مائدۀ آسمانى.. " ( .وارد شوند ّعالم و اهل آن را از عقب مگر آن که کل در رضوان الهى
   همان مطلبى است که در کتاب اقدس،ن استآ ثانى که سبب بلوغ عالم و عالمت   امر

   پس هر وقت در دنيا زمامداران.دت لسان استّنازل شده و آن عبارت از وحدت خط و وح
  دّامور اقدام کردند تا يک خط و لسان براى تمام مردم دنيا درست کنند و يا پيشنها

   يعنى دورۀ جوانى و.ّ عالمت اين است که دنيا بسرحد بلوغ رسيده است،کنند
   است که مطلب ديگر هم اين.نادانى و صباوتش گذشته و دورۀ ظهور عقل در عالم است

  کسى قبول امر سلطنت نکند و صنعت
   

  ٣٨٧ص 
  .  مکتومه ظاهر شود

------------------------------------------------------------------------------  



  ٢١٠ - ٢٠٥ ص ، گنجينه-   :ساير منابع مطالعه در بارۀ مبحث فوق
  ٣٣٣ - ٣٣٢ و ص ٢٨٠ - ٢٧٧ ص ،٤ ج ، امر و خلق-
   

  ٣٨٨ص 
ّ قد حرم عليکم شرب االفيون انا نهيناکم عن ذلک نهيًا عظيمًا فى-  ١٩٠        ّ  

ّى شرب انه ليس منى اتقوا ا يا اولى االلبابّو الذ       الکتاب  ّ ّ.  
  ً اين مطلب در آيۀ ديگر هم قبال.   حرام است بر شما کشيدن يا استعمال ترياک

  ّ اما. )١٥٥فقرۀ  ( ،" و االفيون رلميسّحرم عليکم ا " :آمده بود که فرمودند
   ما شما را،" فى الکتاب ًا نهيناکم عن ذلک نهيًا عظيمّانا ":در اينجا مى فرمايند

   اگر،"ى شرب ّو الذ " .ّدر اين کتاب الهى از شرب افيون با نهايت شدت نهى کرديم
ّانه ليس منى  " ، الهى را اطاعت نکندرکسى استعمال کند و اين ام    او در درگاه،"ّ

   تقوى پيشه،"باب لا يا اولى اال ّاتقوا " .جمالقدم از اهل بهاء محسوب نيست
  . اى اشخاصى که داراى عقل و خرد هستيد، از خدا بترسيد،کنيد

------------------------------------------------------------------------------  
  ٤٣٨ - ٤٣٢ ص ، گنجينه-   :ث فوقساير منابع مطالعه در بارۀ مبح

  ٣٩ - ٣٦ ص ،٣ ج ، امر و خلق-
   

  ٣٨٩ص 
                                فهرست اعالم و مطالب  تقريرات در بارۀ کتاب اقدس

   
  ٣٩١ص 

                                 فهرست اعالم و مطالب تقريرات در بارۀ کتاب مستطاب اقدس
   توضيحات

ّين فهرست بر اساس دو حرف اول اسامى خاص و کلمات تنظيم شده است ا- ١     ّ.  
   همان است که در متن آيات،ّ حتى االمکان،ضوع  عنوان هر مطلب يا مو- ٢   

  ن نيز در رديف مناسبآل فارسى دّ اما معا،       مبارکۀ کتاب اقدس نازل شده است
  .ه است       خود درج شده و به اصل کلمه ارجاع داده شد

  ّ اما براى اينکه اگر،آمده" ن "  نکاح و احکام آن در رديف حرف ًمثال       
  ّ در رديف اول کلمۀ ازدواج را،اى احکام ازدواج را طالب شود        خواننده

  نکاح) .رک (:       خواهد يافت با عالمت ارجاع
  ست و از شهرت حرفه نام اصلى هر شخص در فهرست آمده ا، در ضبط اسامى اشخاص- ٣   

   مگر در، مثل اصفهانى يا شيرازى صرف نظر شده،      اى يا انتساب به زادگاه



  ّمال صادقًمثال .      مواردى که شهرت يا انتصاب به زادگاه شخص مشهورتر است
  -ّ در حاليکه محمد يعقوب کلينى ،ضبط شده" ص " ّ      مقدس خراسانى در رديف 

  ّآمده است به علت اينکه کلينى" ک "  در رديف حرف - کافى       مؤلف کتاب اصول
ّ      اشهر است از محمد يعقوب و يا نام مال جعفر گندم پاک کن در رديف حرف    گ" ّ

   در.تر استرّ چه که نام گندم پاک کن در ادبيات بهائى مشهو،ديده مى شود      " 
  .ن ديدنيز نام او را مى توا" م "       عين حال در رديف 

  پيش"و " ّمقدمۀ ناشر " الى آخر به  ج ، ب، الف: شماره هاى  ابجدى- ٤  
   

  ٣٩٢ص 
  .مربوط است"      گفتار 

   احکام نماز در ذيلًمثال . بعضى مطالب را مى توان در دو جا مالحظه نمود- ٥ 
  .جاى خود ثبت شده استّ اما بعضى واجبات نماز مثل قبله و امثالها نيز در .صلوة مندرج است      کلمۀ

   
  ٣٩٣ص 

  فهرست اعالم و مطالب کتاب
         آ

  ٢٦ -  ٣٠ :آيات متشابهات          بَا . رک:      آباء
  ٢٨ - ٢٥ :آيات محکمات                   آب

  ٩٣ :آئين نصارى      ٢٤٣ – ٢٤٤ :)پاک( آب بکر -        
  الف      ١٧٩ – ١٨ :ّ خواص سه گانه-        
  ،٦٤ : آباء حقوق و وظايف،بَا          ٢٤٣ : آب مستعمل-        
  ٢٤٦ ،١٣١ ،١٢٢      ١٨٥ : حکم به تغسيل در آب پاک-        
  ٣٣٥ : حضرت،ابراهيم    ١٧٩ – ١٨٠ : ناپاکيها را بايد با آب زدود-        

  ١٣١، ١٢٢ : ابناء،ابن                        
  ١٩٥ : کوه،ابو قبيس       احکام الهى. رک:       آب زندگى

  ١٩٥ - ١٩٦ :اعةّالساتت     بالد و ديار عمران ، رک:   آباد کردن شهرها    
   پرهيز از،، تفرقه. رک:ّاتحاد          ٣٣٥ : حضرت،       آدم

  ّ و خط واحد زبان، رک: وسيلۀ،ّاتحاد ملل          ّ حريت، رک:       آزادى
  ١٧٣ : لزوم اطاعت،احکام و سنن الهى      ٣٧٧ ،٤١ ، يا، ط، ح:ازل يحيى       

  ٢٥٥  :اند  سبب فرح قلوب و روشنائى عيون-        ٢٤١ ،١٥٨ :       آسمان وحى
  ٣٧٩ :       آقا جان کج کاله

   يب:ل عثمانآ       



  ٢١٥ ٢١٦ ،٢٠٥ : پادشاه،آلمان        
  ٣١٧ : نمودبايد آنها را با روح و ريحان اجرا          ٢٠٩ ، يا: رئيس جمهور،       آمريکا
   اطريش       . رک:ا       آوستري

  ٣١٦ : بايد آنها را مثل چشم محافظه نمود-         ١٥٧ :)ّهمجل(آهنگ بديع        
    آيات  تالوت. رک:وت تال،       آيات الهى

  .، رک٨٤ :است) آب زندگى( ماء حيوان -          :     رحيق حيوان است  
         رحمت الهى    ١٤٤ :کفايت ميکند       آيات و احکام الهى عالم را 

  ٣٣٤ ،٤٥ : شيخ،احمد احسائى                     
  ،٦ ، ،،  :)کتاب(اخالق بهائى     منزلۀ اعراض اعراض از آيات اين ظهور به -       
  ٣٦٤   ،٣١٦،٣٤٢ ،١٠٥،١٧٥          ٣٢٠ – ٣١٩ :از آيات قبل است          

  ٢٦٨ :ادب                                                   
  ٣٤٠ : ادب و اخالق ناصر امر الهى اند-

  ٣٧٩ ،٢٣١ ،٢٠٢ ،١٠١ -  ١٠٣ :ادرنه
   

  ٣٩٤ص 
   کرمان. رک:ارض کاف        ّادعاى امر جديد قبل از هزار سال

  ٢٣٨ . رک:ارض مبارکه        عى امرًاّ من يد. رک:باطل است
   مو. رک:لۀ موااز          ٣٦٥ :اذا طارت الورقاء

   نکاح. رک:دواجزا        ٢٧٠ : بحر الوصالضغي اذا
  ٣٤٦ : منع از،ازدواج با همسر پدر            ٦٤ – ٦٩ :ارث

  ٣٧٧  ٣٨٠ ، يا، ح، ط:ازل  ٨٣ – ٨٤ ،٦٦ - ٦٩ ،٦٤ : مضاعف شدن سهم فرزندان-
  اسباب بيت  تجديد. رک: تعويض،اسباب منزل              

  ١٣١ ،٣٩ :)کتاب(ار صاستب      ٧٠ :باشد  ارث متوفائى که فرزند نداشته-  
  ١٥٥ -  ١٥٦ :تاستخدام بکر براى خدم    ٧١ :باشد  ارث متوفائى که فقط فرزند داشته-  

   توبه. رک:استغفار از گناه
  ٦،٣٤٥ ،٣٤٧ ،٢٩٣ :استقامت  ٧٣ :نداشته باشد  ارث متوفائى که وارثين هفتگانه را-  

  ١٠١ ،٨٠ :)کتاب(ٓاسرار االثار 
  ٣٥٥ ،٣٤٨ ،٢٤٨ .٢١١ ،٢٠١       ارث متوفائى که وارثين هفتگانه و    -  

  ١٨٣ :اسرائيل      ٧٥ :    خويشاوند ديگر نداشته باشد
  ٢٨ ،٢٧ ،١٢ : شريعت اسالم،اسالم        ٧٦ – ٧٧ :    امتيازات پسر ارشد

  ،٤٧ ،٤٥ ،٤٣ ،٤٢ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٣    فوت شده ارث متوفائى که پسرش در حيات پدر -
  ،١٥٢ ،١٣١،١٣٨ ،١٢٣ ،٦٤ ،٥٠             ٧٨:باشد      



  ،٢٤٤ ،٢٤١ ،٢١٢ ،١٨٢ ،١٧٤ ،١٦٨        ٧٩ :  ارث فرزندان صغير- 
  ٣٥٤ ،٣٤٠ ،٢٨١ ،٢٤٨     ٨١ - ٨٢ :ارث  اداء حقوق ا پرداخت شده از - 

 ٣٣٥ ،١٨٧ :علماى اسالم  
  ١٨٧ :فقه اسالم      ٨١ :  اداء ديون متوفى- 
  ٢١٣ - ٢١٤ ،ب ي:اسالمبول    ٨١ :  اداء مخارج کفن و دفن- 
   حرب حرب و حمل آالت. رک:ِ حمل،اسلحه     ارتفاع امر من يظهره ا قبل از  - 

   من يظهره ا   . رک:    امر حضرت اعلى
  ٣١١ - ٣١٢ ،٢٥٢ :اسماء حسنى    ١٠٢ – ١٠٣ :اقع    ارتفاع ن

  ٣١١ - ٣١٢ ،٢٥٤ ،٢٥٠ ،١٤٠ -  ١٤١ :اسم اعظم    ٣٥٩ :)کتاب(    ارشاد العوام 
        ح:س    ارض اقد
  ١٣١ ،٩١ - ٩٢ : لزوم،اشتغال به کار     خراسان. رک:    ارض خاء
   ادرنه                   . رک:ّ    ارض سر

  ١٥٧ ،هي :اشراق خاورى                
  ٢٨  : کتاب،اشعيا                
   

  ٣٩٥ص 
  ٣٨٩ ،٣١٨ ،٢٩٩ ، ،١٣٤ ،٦٩ :اقداح الفالح کتاب    )به تربص نيز رجوع شود (١٦٥ - ١٦٧ :  اصطبار

        ٣٤٣ :  اصل ايمان به خدا و آيات او
   اقدس کتاب. رک:اقدس       نصرت اصفيا. رک:  اصفياى الهى
   نکاح. رک:اکتفا به زوجۀ واحده          ٢٧٠ :  اصل قديم
  ٣٦٨ :اکسير          ٣٦٥ :  اصل قويم

  ٣٣٦ ،٣٣٤ :ِالف قائمه        ١٣١ ،٣٩ :)کتاب(  اصول کافى 
  ٣٧٤ :الواح وصايا        ٢٥٢ :ا  اظهار امر حضرت بهاء

  ٣٥٩ ،٩ : مجموعه،الواح طبع مصر      ١٦٦  - ١٦٧ : منع از،اض بر ديگران  اعتر
  ٦١  بار در٩٥ تالوت آن ،ا ابهى        – ٣٢٤ : منع از،  اعتراض بر حاکمان

  ٢٢٨ :امانت       گوشه نشينى. رک: منع از،  اعتزال
   دوربهائى. رک:امتداد دور بهائى    بيت به عمد   قتل عمد و حرق. رک: حکم،  اعدام

   ملک نمسه. رک:امپراطور اطريش               
  ّ ناپلئون سوم:امپراطور فرانسه     همۀ اديان  اعراض از اين امر به منزلۀ اعراض از

  ٤٠ ،٣٤ ،١٣ :)کتاب ( امر و خلق             ٣٥٤ :است       
  ٦٣،٦٩ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٨ ،٤٨ ،٤٢         ٢٤٠ ،١٩٤ : سورۀ،  اعراف

  ٩٤ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٧ ،٨٢ ،٧١،٧٧          ١٩٩ :ّ  اعرض عن الدنيا



  ١٢١ ،١١٩ ،١١٧ ، ،١٠٤ ،١٠١      ّ ناپلئون سوم.رک:   اعظم منک شأنًا
  ،١٤٥ ، ،١٣٧،١٤١ ،١٣٤ ،١٢٥ ،١٢٣       ٢٢ – ٢٤ :لجمالى ّ  اعملوا حدودى حبًا

  ١٥٧ ،١٥٣ ،١٥٢ ،َ ، ،١٤٦        ٣٦٥ ،١١٥ -  ١١٦ :  اغصان
  ١٧١، ١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٣ ،١٦١ ،١٥٩      ١٧٤، ١٧٥ : منع از،  افتخار بر يکديگر

  ،١٨٩ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٧٨،١٨١ ،١٧٥          ٦٣ : حرمت،  افترا
  ٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٤ ،            ٢٢١ :  افغانستان
  ٢٦٠ ،٥ ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٨ ،٢٤٥ ،٢٢٩          ١٤٤ – ١٤٥ :  افق ابهى
  ٣١٥ ،٣١٣ ،٢٩٧ ،٢٦٩ ،٢٦٤ ،٢٦٢           ٢٤٩ :  افق البيان

  ٣٣١ ،٣٢٩ ،٣٢٧ ،٣٢١ ،٣١٨ ،٣١٦            ٣٦٥ :  افنان
  ٣٨٣ ،٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣٤٨ ،٣٤٢ ،٣٤١      ٣٨٨ ،٣٣ : حرمت استعمال،  افيون

  ٣٨٨ ،٣٨٧          ١٣٠ :)مجموعۀ الواح(  اقتدارات 
   عالم خلق. رک:امکان     :)احکام الهى در اينجا (  اقداح الفالح 

  ٢٣٨ :تابکّام ال                
   

  ٣٩٦ص 
  ٣٨٥ : خطاب به،اهل مجالس         دفن اموات. رک: دفن،  اموات
  ٣٩ :ّاهل سنت و جماعت        ١٣١ :)محافل روحانى(  امناء 
  ٣٤ :)کتاب(ّاهميت دعا و مناجات        مهريه،َمهر.  رک:)َجمع مهر(  امهار 

ّام     ها. رک:ّايام هاء          ٢٣٩ – ٢٤٠ :ىُ
  ٣٧٣ -  ٣٧٤ :ايد تحت قوانين الهى باشد  انسان ب

  ٣٤ :)کتاب(ّايام تسعه 
  ٢٠٣ :ايتاليا          ١٩٥ :  انشقاق قمر

   يج:ايران          ٣٨٣ ،١٥٢ :  انصاف
  ،٢٩٣ -٢٩٤ : بنگريد به آثار مظهر الهى به چشم انصاف-

٢٩٩- ٣٠١   
  ٣١ ،٣٠ :)کتاب(ايقان                   

  ٣٦٥ :ناثايک 
  ٣٠ : نبى،ايليا

  ١٤٦ :  انقطاع
  ب          ١٤٦ : سائقه   انهار عذبۀ

  ،١٦ ،١٠ ،٩ ، يد، يا: حضرت،باب        . رک:وح ا ورائهلّ   انه نبذ 
  ،٦٨ ،٦٤ ٦٦ ،٤٤ -  ٤٦ ،٣٤ ،٣٣            ّ  ناپلئون سوم



  ،٢٠٣ ،٢٠٠ ،١٨٨ ،١٧٨ ،٦٩،٨٣      ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٣٢ ،٢٦ ،٢٥ :  انجيل
      ٢٩٤ ،١٩٤،٢٤٠ ،١٨٨، ٢٨٤، ٢٥٨،٢٧٩،٢٨١ ،٢٥٢ - ٢٥٤، ٢٤٤      ،٥٦،  
  ،٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٩٤ ،٢٨٩،٢٩٦ ،٢٨٥        ١٧٣ – ١٧٤ : شريعت انجيل-   
  ،٣٣٥ ،٣١٨ ،٣٠٧ ،٣٠٤،٣١٠ ،٣٠١          ١٨٣ : انجيل پولس-   
   ٣٧٠ ،٣٦٠ ،٣٥٩ ،٣٥٦ ،٣٥٢ ،٣٥١          ١٩٢ : انجيل متى ،٦٦،  

  ٣٧٤،٣٨٠         زجر . رک: منع از،  انتقام
   اعياد، عيد. رک: بعثت حضرت باب-          ١٩٤ ، ح:  اور شليم

   اعياد، عيد. رک:د حضرت بابّ تول-         صلوة.رک:   اوقات صلوة
  ٢٨١ ،٢٤٠ :)کتاب(ار االنوار بح    .رک:   نمود  اوقات را نبايد به بطالت ضايع

   درياى سياه. رک:سودبحر ا               
  ٢٢٥ :) مظهر الهى (:بحر اعظم              اشتغال به کار

   مديترانه. رک:ومّالربحر           ١١٥ – ١١٧ :  اوقاف
   :بحر وصال          ٣٤٧ : شديدسأب  اولى 

  ١٣١ :ّ عالمه،بخارى           بيان. رک:  اهل بيان
  ٣٣٥ : ميرزا بزرگ نيشابورى،بديع      ٢١٧ ٢١٨ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،٧ :  اهل بهاء
  ١١٦ :)فل روحانىا اعضاء مح(  اهل بهاء 
  ّ صوفيه. رک:  اهل باطن

   
  ٣٩٧ص 

  ،٣٣٥، ٣٣٢ ،٦ ،٣٢٣ ، ،٣٢٠        ٢٨٧ ،١٣ :)کتاب(ٓ  بدايع االثار 
  ،٥٥ ،٣٤٧ ،٣٤١ ،٣٣٩ ،٣٣٦        ١٧٤ : منع از خريد و فروش،  برده

  ،٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٠ ،٣٦٦ ،٣٦٠ ،٣٥٩           تقوى. رک:ّ  بر و تقوى
  ٣٨٨ ،        ٢١٦ ،٢١٥ ،٢٠٥ :  برلين حنين

  :القاب و اوصاف        ٣٧٨ ،٢١٣ ،١٠٤ :  بغداد
  ١٤٠ ،٢٥ : اسم اعظم-          ١٦٨ ،٣٥ : سوره،  بقره

   :صل قديم ا-          ٢٣٣ :  بقعة الحمراء
  ٦٥ : اصل قويم-            ٤٥ّ  بلور 
  ٣٦٣ ،٢٢٥ :  بحر اعظم-          ٤٤ ،٤٣ :ّ سن،  بلوغ

  ٣٥٣ : ذکر حکيم-         ٤٤ :  بلوغ در شريعت بيان
  ٢٣٣ : سدرة المنتهى-        ٣٨٥ ،٨٧ : عالئم،  بلوغ عالم

  ٣٦٥ ،٣٩٣ : کتاب ناطق-            ٢ :  بنى اسرائيل
  ١٠، ٩ :ّ کل الخير-       سلطان، عبدالحميد، صوت بوم. رک:  بوم



- ٣٦٨ لسان ا  
  ٣٦٩ : لسان عظمت-        ٩٣ :ست  بوسيدن دست حرام ا

  ١٩٧ : مالک-            ٢٠٣ :  بوهم
  ٢٩٠ ،١٤٧ : مالک اسماء-            ٢٧٧ :  بوداپست
  ٦ : مالک اختراع-            ٣٤ :  بهجى
  ٣٨ :بقاّالر مالک -       ١٧٣ ،١٣٢ ،٩٣ : شريعت،  بهائى
٢٢٥ : مالک القدم-      ، يه،يد  ، يج، يا، ى، ط، ز:  بهاءا  

  ٤٣ :ّ مبين حکيم-
   ٢٩ ،٢٣، ٦، ٢٧٣ : محصى العليم-      ،٤٦ ،٤٥ ،٣٩  
  ٢٨٥ ،٢٨٤ :امکان محبوب -      ،٨٦ ،٨٤ ،٧٧ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٦ ،٥٤   
  ١٩٧ : مشرق ظهور-      ،١٢٧ ،١٢٥ ،١١٦ ،١١٥ ،٩٩ ،٩١   
  ٣ - ١ : مشرق وحى-     ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٣ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٠   
     ، ١٩٤ ،١٩٦ ،١٨٥ ،١٨٣، ،    -٢٥٧ ،٣ - ١ : مطلع امر  

    ٢١٢ ،٢٠٢، ، ١١ : مطلع الهام-      ،٢١٧ ،٢١٩  
  ١٣٧ ،١١٥ ،٥٤ ،٥٣ : مطلع وحى-     ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤١ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٢١   
   ٢٦٦ ،٢٥٨ ،٢٥٦ .٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٤٩،  
  ٣١٨  ،٣١٢ ،٣١١ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٧١  
   

  ص 
  ١٩٩ّبيت المقدس 

  و حرق بيت  قتل. رک: حرق بيت به عمد،بيت        ٢١٠ ،٢٠٩ : مطلع االسماء-  
  ٣٥٨:ٓ مطلع االيات-  
  بغداد و بيت حضرت ت بهاءا دربيت حضر( بيتين           ٢٠٥ :ظهورال مطلع -  
   :)شيرازاعلى در                ٢١٠ ،٢٠٩ :مطلع الکبريا-  
          ٢٠٣ ،٢٠٢ :ّ مطلع نور احديه-  
    ط، ز:بيت عبود   ٣٣٧ ،٣٣٦ ،٢١٠، ٢٠٩ ،١٩٩ ،١٩٧ : مقام محمود-  
ْ مق-     :بيت العدل           :َبل عالمَ
  ١٤٢ ،١٣٦ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٢، ٧٠ :)مطلقًا ( بيت العدل-          ٥ :ٓمنزل االيات -  
   ، ،٦ ، : منظر کريم، منظر اکبر-  

   وظايف و، صفات، تأسيس-
  ٨٦ ،٨٥ :اختيارات          ١٩٥ : منظر انور-  
  -٣٠٠ ،٢٩٤ ،٢٨٠ ٢٧٩ ،١٨٨ ،٩ ، يا:  من يظهره ا،  



  ١٣٣ ،١٣١   : فقرا و مساکين استأ ملج-       ٣٦٦ ،٣٧٠     
  ١٤٣ ،١٤٢ : حافظ مردم است-          ٢١٠ ،٢٠٩ : موعود-  
  ٦ ،٨٥ :ّبيت العدل محلى            ٣٦٥ : ورقاء-  

  ٨٦ ،٨٥ :)ّملى ( بيت العدل خصوصى           ٢٠٥ :    هيکل مبين
  ،٦٨ ،٦٤، ٤٦ ،٤٤ ،٣٤ ، يد:شريعت ، کتاب، بيان

٢٨٤ ،٢٧٩ ،٢٥٤،٢٥٨ ،٢٤٤ ،١٨٨ ،١٨٧،   
٣١٨ ،٢٨٩ ،٢٨٥، ، ٣٨٠  

  ،٨٦، ٥ ،٧٢ - ٧٥  ، ه، د، الف:يت العدل اعظمب
١٥٤ ،١١٧،١١٥، ، ٣١٥،  

  : داراى عصمت موهوبى است-            ٦٤ :بيان عربى 
  ١٢٨ ،١١٧          ١٨٨ ،١٨٧ : بيان فارسى

  ٢٠٧ :بيسمارک      ٣١٠ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،١٥٠ : احکام بيان-  
   ،٣٠٩ ،٣٠٧ ،٣٠٤  ،٣٠٠ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ، يا: اهل بيان-  

     ٣٧٥ ،٣٦٨ -  ٣٧٢  ،٣٦٦ ،٣١١  
    به کار اشتغال. رک:بيکارى مذموم است

  پ              
  ٣٢٥ : شستن،پاها

  ١٩٢ :)اصطالح انجيل ( پدر آسمانى 
  ٢١٥ ،٢٠٧ :پروس
  ٨٨ :پطرس

  ٤٢ : جواز پوشيدن،پوست خز و سنجاب                 
  

  ٣٩٩ص 
   بوسيدن دست. رک:تقبيل ايادى          ١٨٣ ،٨٨ :  پولس

  ،١٥٧ ،١٤٩ ،٨٩ ،٦٣  ،٤٦ ،١٣ :)تابک(  پيام آسمانى 
    ١٧٨ ،١٦٩،٦، ٣٢١ ،٢٩٥ ،٢٧٢  

   ارث. رک:تقسيم ارث
  ١٤٦ :تقليب عالم بر اثر قلم اعلى

   ناخن گرفتن. رک:تقليم اظفار                 
  ٢٧١ ،٥٦ :تقويم بهائى              ت
  ٢٨٨ ،٢٦٨ ،١٥٨ :تقوى      ٢٤١  ،١٠٢ : منع از، تأويل کالم الهى    

  ١٧٣ :اند بهترين نفوس اهل تقوى -



   دفن. رک:تکفين اموات    ٢٦٣   ،١٨٤ ،١٨٢ ،١٧٧ ،٩٥ : تبليغ امر    
  ٢٩٤ :تکوين بيان

  ٣١٩ :تالوت آيات در صبح و شام          ٢٦٣ :ّ مقام مبلغين-    
  ٦ : به لحن خوش-      هاى خارجى براىن اذن به آموختن زبا-    
  ٣٢٠ ،٣١٩ : انۀ وفا به عهد و ميثاق است نش-         السنه، لسان. رک:      تبليغ    
   :تحرير رقبه      
   منع از، تأويل کالم الهى. رک:تحريف کالم الهى      

     :)دختر و پسر(فرزندان تربيت       
  ٣٢٠ ،٣١٩ : با روح و ريحان انجام شود و   سبب خستگى نشود-

  ٣٢٨ :  نشست هنگام تالوت بايد بر صندلى-                  
  ثل آن است که يکىم  کسى که فرزند خود را تربيت کند،-  

   :تربيت کردهرا  قدم لاز فرزندان جما     
  ٣٢٢: آموخت تالوت آيات را بايد به فرزندان          ٦ ،٦ :ّ     تربص

  ٣١٩ :  اعلى است منظور از آيات همۀ آثار قلم-  ٦٦٦ : ماه به هنگام غيبت طوالنى شوهر٩ -    
               ١٦٧ : يکسال قبل از طالق-   

  ،٩٧ :  آيات است مقصود از تالوت درک مفاهيم-

    ٣٧٥  ،٣١٩ ،١٠٠  
    : ترسا

   ٣١٣ :ّ ترک تعصبات
   : تأثير تالوت-            ٢٢١ : ترکمنستان

  ّ سر تنکيس. رک:تنکيس            ٢١٢ :ّ  ترکيه
  ٢٨١ :رۀ سو،توبه        ١٥٦ : منع از،ّ  تعدد زوجات

  ١٣٥ ، ،٩٣ :توبه از گناهان در پيشگاه الهى          ١٥٠ : پرهيز از،  تفرقه
   ٢٠٠ :  تفسير سورۀ يوسف

  ٩٣  : توبه نزد اشخاص جايز نيست-
   

  ٤٠٠ص 
توجهوا الى من اراده ا  ّ:    

   عمد و قتل عمد حرق بيت به. رک:حبس ابد
  ،١٨٨ ،١٨٣ ،١٨٢   ،١٧٤ ،١٣٢ ، ،٢٦ ،٢٥ :   تورات
             ٢٤٠ ،٢٣٩ ،١٩٣               

  ٣٩ :حبيب ا شيرازى



  ٩٠ :ّحج
  ٢٩٢ :ّ محل حج-        ١٨٣ : اسفار خمسۀ تورات-    
  ١٧٣ : از اطاعت،)احکام(حدود الهى           ١٨٣ : سفر اعداد-   

   ١٨٣ : سفر الويان-    
  ٣٤٠  : منع از،حرب و حمل آالت حرب        ٣٩ :)کتاب( تهذيب االحکام 

  ٤٥ ،٤٥ :)بدل وضو(ّتيمم 
  ١٥٤ : حکم،حرق بيت به عمد

   لباس. رک: پوشيدن لباس،حرير                 ث
  ٢٧٥ - ٢٧٧ ،٢٧١ :ّحريت         دنيا. رک: ناپايدارى،َ ثروت دنيا

  ٢٧٢ ،٢٧١ :  استّ حريت مفرط به زيان انسان-          ٢٩ :علينا بيانهّان ّ ثم 
  ٢٧٣ :سد ر  مىتنهّ حريت مفرط نهايتًا به ف-

  ٢٧٣،٢٧٤ :  شأن ادب خارج ميکندّ حريت مفرط انسان را از-                ج 
  ٦ ،٣٦٢ ،٢١ - ٢٤ :  جبروت

  ٢٧٨ ،٢٧٣   :ّ مظهر حريت مفرط حيوان است-        ١٩٩ ،١٩٨ : مالک الجبروت-  
   ٣١٨ ،٣١٧ : منع از،  جدال و نزاع

  ٢٧٥ : مقامات تصديق ميکنديت را در بعضّ خداوند حر-        ٢١٦ ،٢٠٣ :ّ جنگ بين الملل اول
   ٢١ ،٣٠ : لوح، جواهر االسرار
ّ حريت حقيقى در اتباع امر-        ٣٥١ ، يو:)کتاب( جواهر الکالم    ٢٧٧ ،٢٧٦ :  الهى استّ

                                 ٢٢١ : رود، جيحون
  ٢٨٧ :ناّ حريت اروپائي-

  ٢٧٨ ،٢٧٧ :ّ انواع حريت-               چ
   منع از، جدال و نزاع. رک:حزن

  ٣٤٣ ،٣٤٦ :ّحق يفعل مايشاء است          ٢٠٣ : چکسلواکى
٢٢٨ :حقوق ا، ٦  

  ٢٢٧ : ميزان حقوق ا-               ح
  ٢٢٩ : سبب برکت است-

  ٨٢ ،٨١   : پرداخت حقوق ا از ارث-          ٣٩ : حافظ شيرازى
  ١١٩ ،١١٨  :نگام وقوع حوادثّ حالت تذکر به ه

   
  ٤٠١ص 

 رک: عدم،دخالت در سياست      ٢٢٩ :) نصوصمجموعۀ(  حقوق ا .  
  منع از.اعتراض بر حاکمان      ١٥١ :ّ  حق از حسنات خلق بى نياز است



  بيت .رک :اذن صاحب آن دخول در خانۀ کسى بى           لواط. رک:  حکم غلمان
  ٢١٤ :درياى سياه          ١٤٦ :  حالوت بيان الهى

  ٢١٤ :درياى مرمره         موى سر . رک:  حلق رأس
   دست بوسيدن. رک: حرمت:دست بوسى       آب پاک. رک:)امات ايرانىّحم(ّ  حمام 

ّ  حميت جاهليه   ات بّ تعص. رک:ّ
ّدعوت خلق به حق توسط مظهر      ٣٨٣ : اعتدال در،  حمل بار بر حيوان   ١٥١:  الهى به خاطر خداستّ

  ٣٣٢ :قبول ، به جشنها و ميهمانيهادعوت     راين برلين و شواطى نهر . رک:  حنين برلين
   آب پاک. رک:)حياض(  حوض 
  ٢٨٣ :دفن اموات       حيوانر حمل بار ب.ک ر: رعايت،  حيوان

  ٢٨٣ ،٢٨٦ : انگشترى متوفى-      ١٢٣ ،١٠١ ، :)کتاب(حيوة بهائى    
  ٢٨٧ : تکفين-     ٣١٣، ٢٩٥ ،٢٢٤ ،١٥٠ ،١٤١ ،١٢٥     
     ٣٨٣ ،٣٤١ ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٢١٨  

  ٢٨٨ ،٢٨٧ :ّ از محل فوته فاصلۀ مسافت يک ساعت ب-
  ١٧١ ، – ١١٠ :  ناپايدارى،دنيا و ثروت دنيا              خ

ّلنبيينا  خاتم    ١٠٣ ،١٠٢ : امتداد،دور بهائى      ٣٥٤ ،٣٥٦ ،٢٩٤ ،١٣٨ :ّ
   ١٧٩ ،١٤٥ ،١٠٥ ،٩٥ :  خدمت امر
  ١٤٢ :)ديات(ديه           ٢٢١ ،ز ي:  خراسان

١٤٨  : شکستن سر و کتک زدن-          ٢٧٨ :  خشيت ا  
     عالم تقليب. رک،٩ ،٨ : خلقت روحانى،  خلق

  ذ     عبدالحميد عبدالعزيز و. رک:  خليفۀ عثمانى
  ١٠٩ :ذکر الهى              
  ٢٤٩ :   در کوچه و بازار منع از آن در حين راه رفتن-        ١٥٣ : حکم آن در اسالم،  خمس

  ٢٤٩ : انجام شود بايد در مشرق االذکار-
  ١٥٣ :ذوى القربى              د
  :  قدمّ مودت به ذوى القرباى جمال-  پسر ارشد در ذيل  امتياز. رک:دار مسکونى و البسۀ متوفى  
       ارث    
  ٢٩ :دانيال نبى  
   

  ٤٠٢ص 
  ١٠٠  ،٩٩ ،٩٧ :ّروح اعمال رضاى حق است  ١٥٣ :مردم ندارند ّ ذوى القرباى جمال قدم حقى در اموال-  

   صوم. رک:م آنروزه و احکا
   آمريکا. رک:رؤساى جمهور آمريکا



  ٣٦ ،٣٤ :روضۀ مبارکه
  ر

  ز          ٢٢١ :رايات اسماء
  ٣٨٦ ،٣٨٥ ،٢٦٥ :ّزبان و خط واحد      : حضرت اعلى و القاب ديگر،ّ  رب اعلى
  ٣٦٠ ،٣٥٩ :زبانية العذاب           حضرت، باب.      رک

  ه به شما زجر دهد به کسى را ک،زجر       :)اصطالح تورات(ّ  رب الجنود 
  ٣٢٦ :خدا واگذار کنيد        ٥  : حاذقب  رجوع به طبي

  ٢٤٠ ،١٣٢ : حضرت،زردشت          ٢٣٥ : سورۀ،  رحمن
   ، :  رحيق انصاف
  ٣١٥ :)اتکز(زکوة        ٣٦٤ ،٣٦٣ ،٣٢٢ :  رحيق الحيوان
  ٦٣ : حرمت،زنا        ٣١ ،٣٠ ،٢٥ :  رحيق مختوم
  ١٤٢ ،١٣٦، ١٣٥ : جزاء، زناى غير محصن-      ٣٨٠ ،٣٣٤ :)کتاب(  رحيق مختوم 
  ٥ ، :  رحمت الهى

  ١٣٦ :بيت العدل است  تعيين جزاى آن با، زناى محصن-    ١٥٠ :خلق است ّ آيات الهى نشانۀ رحمت حق به-
  ٢١٥ :)قوم( زولوس ،زولو      جواب ال وسؤ . رک:ال و جوابسؤ  رسالۀ 

  ٨ :)رت اعلىحض مخصوص حضرت بهاءا و(ه مزيارتنا
حضرت رضاقلى خان تفرشى،ّ محمد. رک:  رسول ا ،   

  ٣٧٩ :ميرزا         
  ، ١٧٦ :ّ  رضاى حق در اجراى احکام است

  س
  ١٢٢ :اتزجا م،سارق        ٣٣٩ : لوح،  رضوان العدل

   :ّکارى معلق است به سبب و وسيلۀ هر        ٣١٥ :)کتاب اقدس(ّ  رق منيع 
  ٣٣٤ :  رمز رئيس

  ٢٠ :ّرموز کتب مقدسه  
  ١٣٨ :سبحات جالل         حضرت، مسيح. رک:  روح

  ٤٣ - ٤٥ :پاکشىء  سجده بر هر                
  ٢٠٢ -  ١٠٤ ،٣٢ :سجن اعظم               

   سجن اعظم. رک:ّسجن عکا
   

  ٤٠٣ص 
  ٢٦٦ : حرمت آشاميدن،شراب          ٣٦٨ :ّ  سجيۀ انسان

  ٢٦٧ :ر نوع مسکر حرمت شرب ه-       ٢٣٣ :)مظهر الهى(  سدرة المنتهى 



  ٣٥١ ، يد:)کتاب(شرايع االسالم         ٢٣٧ ،٢١٧ :)مظهر الهى(  سدره 
   ٣٣٤ :ّ  سر تنکيس

  ٢٤٩ :شمس الحکم        ٢٠١ ،٢٠٠ :  سفينة الحمراء
  ٢١٥ :شواطى نهر راين         عيد رضوان. رک:  سلطان اعياد

  ٢٨١ ،٢٥٤ :ّ يوم اول،البهاء شهر          ٣٣٥ :هداّالش  سلطان 
  ٢٨١ ،٢٤٠ ،١٩٦ ،١٨٨ ،٣٩ : شيعيان،شيعه           ٣٧٥ :ا  سلطنة 

   معشر ،ملوک.  رک:  سلطنت حقيقى
  ٣٥١ ،٤ ، يد: فقه،شيعه          ٢٠٢ :  سلطان روس
  ٥٠ :  سماء اديان
  ٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٧٧ ،٦ :ّ  سماء مشيت
  ، ٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٤١ ،١٥٨ :  سماء وحى

  ص              
  ٣٥٩ :ّ مال:انىصادق خراس           بلوغ. رک:ّ  سن بلوغ
  ٢٤٠ ،١٣١ :)کتاب(صحيح بخارى            هرم. رک:ّ  سن هرم
  ٦  :)منتخبات الواح(صداقت و امانت               
  ٩٨ ،٩٧ :صدر نشينان مغرور            ٩ :  سنۀ تسع
  عيد نوروز البهاء و  شهر. رک:هورّالشصدر            ١٧٣ :  سنن الهى

   ٢٤٠ ،١٩٦ ،١٨٨ : مذهب،ّ  سنى
  ٢٦٨ :صدق  ،١٥٥ ،١٤٩ ،٨١ ،٥ ،٤٣ ،٣٣ : رساله،ال و جوابسؤ  
          ١٥٦،           ٢٠٣ :صربستان  
ّسيئات خلق به حق ،)ّتکدى(السؤ     ٧٥  :)اصطالح فقهى( صفات الزم   ٥ :رساند  نمىزيان ّ

  ٣٣ - ٥٢ :)صالت(صلوة                         
  ٤٣ :ّوجوب آن از اول بلوغ

  ٤٣ :وغّ سن بل-           ٢٤٠ : کوه،  سينا
  ٤٤ : بلوغ در دور بيانّ سن-

  : صلوة ثالثه-                 ش
  ٢٣ ،٩ : صلوة کبير-

  ٣٣ : صلوة وسطى-      ... نقطۀ واقعه. رک: البحرينشاطئ   
  ٣٣ :ر صلوة صغي-     ديات،ديه . رک: ديه،)شکستن سر کسى (ج  شجا

  ٣٢ : اوقات صلوة-
   

  ٤٠٤ص 



   اکسير. رک:هصنعت مکنون          ٣٢ ،٣٦ :ّ توجه به قبله-  
   ، ، يب:صوت بوم    ٤٦ ،٤٣ : اوقات صلوة در آفاق غير معتدل-  
  ٦٥٥ ،٤٣ :صوم               

  ٥٦، ٥٥ :ّ مدت صوم-      ٦، ٤٥ ،٤٣ : وضو براى صلوة سه گانه-  
  ٥ :ّ حد صوم-

  ٥٧ ،٥٥ ،٤٤ ،٤٣ :معافين از صوم      ٤٥ : بدل وضو در صورت نبودن آب-  
   ،٤٣ : پاک مجاز استءى سجده بر هر ش-  

  ٦٠ ،٥٩ : مبطالت صوم-
  ّ معافيت بانوان در ايام-  ٤٢ ،٤١ : پوست خز و امثال آن مبطل صلوة نيست-  

  ٥٠ :ّمعينه
  ٥٦ ،٥٥ : عيد صيام-    ٤٤ ،٤٣ : کسانى که از اداى صلوة معافند-  
   نکاح. رک:صهار               

  ١٥٢ : حيواناتصيد    ٥   : صلوة در سفر نا امن بخشيده شده است-  
  ١٩٣ :)کوه ( ون يصه

  ٥ :ل صلوة فوت شده در سفر نا امند ذکر ب-  
ّ معافيت بانوان در ايام معي-     ض        ٥٠ :هنّ

  ٥ :ّينهعّ  ذکر بدل صلوة فوت شده در ايام م
  ١٤٨ :)کتک زدن (  ضرب 

  ١٤٩ :ضيافت ماهانه و هدف آن        ٤٩ :)فردى (   صلوة فرادى 
  :وخه صلوة هاى منس-  
  ٣٣ ،٢٣ : رکعتى٩ صلوة -  
  ط          ٤٨ ،٤٧ : صلوة آيات-  
  ٨٣ :)اسم اعظم ( ه ّلطاء مد        ٣٣ : رکعتى دور بيان١٩ صلوة -  
  ٢١٧ ،٢١ ، يج: ارض،طاء        ٤٧ : صلوة آيات در اسالم-  

   يه: قلعۀ،طبرسى        ٤٩ ،٣٨ - ٤٠ :ّ  صلوة ميت
  ّ تربص. و نيز رک٦ :طالق      ٤٩ : اجراى آن بصورت جماعت-  
   : استّطالق نزد حق مذموم و مبغوض        ٤٩ :ّ توجه بقبله الزم نيست-  
  ٣٩ :ّ صلوة ميت در اسالم-  
  ١٧١ :صورت بروز اختالفدر  لزوم اصالح بين زن و شوهر -                 

  ١٧١ : طالق در صورت خيانت زن به شوهر-
  شوهرطوالنى  طالق در صورت غيبت -

   



  ٤٠٥ص 
  ١٧٧ ،١٧٦ :شد        ١٦٤ – ١٦٦ :  و بى خبرى از او

   قائم. رک: عالئم،ظهور قائم  ١٦٧: ناپذير  طالق در صورت حدوث کدورت اصالح-  
  سفر زن و  کدورت در حينث طالق در صورت حدو-  

  ١٧٠ : شوهر      
   ع

  ٥ ،٥، ٦ ،٤ ،١ :عالم امر  ١٦٩ ،٦ :جايز است  در دورۀ اصطبار رجوع زن و شوهر- 
  ٤٥ ،٥  ٨ ،٤ ،١ :ّعالم حق

  ٢٥٠، ٤٥ ،٥ -  ،٤ ،١ :عالم خلق  ١٦٨ ،١٦٧  : دفعات طالق محدود به سه دفعه نيست- 
   عالم خلق. رک:عالم شهود        ١٦٨ : اقسام طالق در اسالم-  

  ّ عالم حق. رک:عالم غيب          ٢٩٤ : سورۀ، طالق
  ١٤٧ :کبر عالم ا،عالم اصغر        ٢٣٨ ،١٩٤ ،١٩٣ : کوه، طور
  ١٧١ :يحانّالروح و ّالرعاشروا ب            ٣٢٦ : سورۀ، طه

  ٣١٣ ،١٨٢ :عاشروا مع االديان         ماء نطفه. رک: طهارت ماء نطفه
  ٢٠٢ :عالى پاشا          ١٨٠ ،١٧٩ : طهارت

   ،٦٠ ،٣٣ ،١٣ ،١٠ ،٨ ،٥ ،٤ ، ط: حضرت،عبدالبهاء    ١٨٢ ،١٨٤   : همۀ اشياء و ملل ديگر طاهرند-   
  ،١٦٠ ،١٥٥ ،١٣٣،١٣٥ ،،  ،١١٦ ،١٠٣ ،٧٦     بحر طهارتّر يوم اول رضوان همۀ اشياء در د-   

  ،٣٣٥ ،٣١٩ ،٥ ،٢٧٧ ،٦ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٣        ١٨٣ ،١٨٢ :منغمس شدند         
  ٣٨٦ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٠  ٤٥ ،٤٤ :)ّشيخيه  اصطالح( ّ طين اول و طين ثانى ، طين

  ور ّ بل.     و نيز رک
   ٢١٤، ٢١٣ ، يب: سلطان،عبدالحميد                ظ

   ٢١٤، ٢١٣ ،٢٠٢ ، يج، يب: سلطان،عبدالعزيز    ١٢٥ ،١٢٤  : اجازۀ استعمال، ظروف طال و نقره
  ٢٦٩ ،٢٦٨ :ّعبوديت الهى   که کسى ظهور و غروب شمس مظهر الهى حکمتى دارد

   يد:عتبات عاليات      ١٤٥ ،١٤٤ :لع نيستّبر آن مط       
   : حکومت،انىعثم                

  ٢١٤ : خلفاى،عثمانى    عتيقه  و اديانل ظهور جديد سبب انهزام قباي
  ٢١٢ ، يب: مملکت،عثمانى

  ، ١٥٢ : رعايت،عدل در امور
  ٣٣٩ : مقصود از آن شريعت الهى است-

   
  ٤٠٦ص 

   ، ، :   عراق



  ٢٣٦ :باشد          ّ صوفيه.رک :فار   ع
  ٣٣٦ ،١٥ : حضرت،على    ٣٠٣ ،٩ ،٨ ،٤ ،١ : لزوم،  عرفان مظهر الهى

  ٣٥١ :ّ مال،على بسطامى                
ّعلى محمد سراج الذ    : غيب است  عرفان مظهر الهى به منزلۀ عرفان ذات   ٢٩٤ : ميرزا،اکرينّ

          ٣١١ ،٢٥٠                           
  ٣٤٢ :عمران ديار و بالد      دنيا   دنيا و ثروت. رک:)ّاعزاء ( ّ  عزت 

   و نيز١٧٦ ،١١ ١٣ ،١ :عمل به اوامر و احکام الهى    ١٢٦ –  :)عصمت کبرى=(  عصمت ذاتى 
   نصرت امر.رک        ١٢٦ –١٢٩، ١١٧ :)عصمت صفاتى=(عصمت موهوبه   

  ١٧١ :ّعمل طيب هميشه باقى است              
  ٢٤٠ : سورۀ،عنکبوت         ماء ورد. رک:  عطر خالص

   ٢٦٢ ،٢٦١ :است ّعوالم روحانيه توصيف ناپذير     ٢٩٨،٣٧٩ ،٢٩٠ ،٢١٣ ،٣٤ ، ط، ز:ّ  عکا
   تورات. رک:عهد عتيق          ١٢ :  عالمت عرفان

  ٦٥ ،٢٧٠ ،١٨ ،١٤ :عهد و ميثاق          ٣٠٣ : معنى،  علم
   ٣٨٢ ،٣٦٩ ،٦ ،٢١ :  علم الهى
   : )منتخبات آثار ( عهد و ميثاق            ١٢٧ :  علم ذاتى

   ١٢٧ :  علم صفاتى
  ٢٥٢ - ٢٥٦ اعياد ، عيدين،عيد      ١٠٦ :)علم مظهر الهى=( علم غيب  

   ١١١ :ّ گاه سبب غفلت از حق است،  علم
  ٢٥٦ ،٢٥٢ :)عيد رضوان( عيد اعظم -          ٣٦٣ :  علماء فى البهاء

   معشر علماء. رک: خطاب به،  علماء دين
   ، :  علماء ظاهرى
  ٥ :رت اعلىبعثت حض -        ّ صوفيه. رک:  علماء باطن
  ٢٥٢:ّ  تولد حضرت اعلى-        ١٨٧ : لزوم کسب،  علوم نافع

  ٢٥٢ :ّ تولد حضرت بهاءا-  :مطلوب نيست   علومى که منجر به مجادلۀ لفظى شود
  ٢٥٤ : نوروز-             ١٨٨ ،١٨٧      

  ٢٥٤ : صيام-         هدف بايد معرفت مظهر الهى-  
   غ 

  ١١١ : منع از،غرور از علوم
  ١٧٣ : منع از،غرور از دنيا               
  ِ حضرت، عبدالبهاء. و نيز رک٣٦٥ ،٢٧٠ :غصن اعظم               

  ٦٣ :ِ حرمت،غيبت
   



  ٤٠٧ص 
  ٣٨٤ :عمدغير  -        ٣٢٦ :ِ را با رفق تالفى کنيدظ  غي

   هه: جناب،ّقدوس                
  ،٤٥ ، ،٤١ ،٣٩ ، ،٢٩،٣٠،  ،٢٦ ،٣ ،٢ ، ج:قرآن               ف

  ،١٩٥ ،١٩٣ ، ،١٨٢ ،١٦٨،١٧٤ ،،  ،٩٨                 ٢٩ :   فارقليط
  ٣٥٦ ،٢٤١،٢٤٦ ،٢٤٠ ،٢٣٥              ٢٦٣ :   فالق االصباح

   بديع. رک:هداّالش  فخر 
   ى :)کتاب اقدس=(حمه ّالر  فرات 

   ملک نمسه . رک:   فرانسوا ژزف
  ٢٣٢  ى،:)اقدس کتاب(ّ قسطاس حق ،قسطاس اعظم        ٢١٥ ،٢٠٧ ،٢٠٦ :  فرانسه

  ١٢٤ : منع از،  فرو بردن دست در غذا
  ٣٧٦، ٣١٧ :)کتاب اقدس(قسطاس هدى            قرآن. رک:  فرقان
   ٢٢٦ ،٢ :  فرعون
  ٢ : سورۀ،قصص          ١٥٨ : نهى از،  فساد

   ٥٤، ٥٣ :)قضاء مثبت=(قضاء محتوم     ٥ : استّ کسى که فساد کند حق از او برى-   
  ١٩٨ ،١٤٩،١٩٠ ،١٤٧ ،١٠٦ : قلوب،قلب          ٣٧ :  فصل الخطاب

َ  فصل ّ   ٢٠٢ ،١٧١ ،١١٤ ،١١١ ،٥٩ ،٥٥ ،١٦ ، ح، ز:قلم اعلى        ١٩٥ :امر محتومّ کل  ُ
  ٣٦٨ ،٣٦٦ ،٢٩٨،٣١٠ ،٢٢٢ ،٢٠٦ ،٢٠٥                شيعه. رک:  فقه شيعه

  ق                                               
  ١٦٧ ،١٦٤ :رقلم ام         حبيب ا شيرازى. رک:  قاآنى
  ١٧٤ :قلم عدل          ٢٨١ : ظهور،  قائم

  ١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٠ ،٣٠ :قلم وحى    :)احمد احسائى  به روايت شيخ(  عالئم ظهور -    
  ٣٣ :ِ حرمت،قمار          ٣٣٤ – ٣٣٦         

  ٣٣٠ : سورۀ،قمر        ٣١٩ : ميرزا،اى   قابل آباده
  ٣٥٩ : لوح،عقنا            ٣٧٩ :  قبرس
  ١٤٦ :قوادم انقطاع     صلوة.رک  و نيز ،٦١ - ٣٣ -  ٣٦ :  قبله

   امر خدمت به. رک:قيام به خدمت               
  ٢٩ : سورۀ،قيامت        ١٧٧ ،١٧٦ ،٦٣ : حرمت، قتل
عمد  : ٥            اعةّالس  اقتربت. و نيز رک١٦٩ :قيامت   

  ٧ : قيام ظهورى،قيام صدورى              
   ملک برلن. رک:قيصر آلمان

   



  ٤٠٨ص 
   ط: مغناطيس اعظم براى جذب قلوب-       ک
  ٢٣٢ :ّ ميزان حق در بين خلق-         اشتغال به کار. رک: لزوم،  کار

  ١٩٥ : ناموس اکبر-          ٣٦٩ : اقتران،  کاف و نون
  کتاب الهى را نبايد با قواعد و علوم           ح ، ز:  کانال سوئز

   معشر علماء. رک: نمودانسانى قياس  ، يا، ى، ط، ح،ز ، ه، د، ج، ب، الف:  کتاب اقدس
   بيان. رک:کتاب بيان  ،٦٩،١٠٤،١١٦ ،٦٤ ،٣٩ ،١٥ ، يو،يه ، يد،     يج  

   :)علم الهى (  کتاب بديع   ،٢٤٧ ،٢٢٨  ،٢١٥ ،٢٠٢ ،١٨٨،١٩٢ ،١٧٤ ،١٣٢       
  ٢٩٤ :)لوح ( کتاب بديع     ٣٨٨ ،٣٥٥،٣٨٦ ،٣٠٥ ،٢٨٥ ،٢٦٦ ،٢٧٠       

  ٢٩٤ :صامت کتاب ،کتاب تدوين                  
  ٣٦٥ ،٢٧٠ :کتاب عهدى
  ٢١٣ :)الواحمجموعۀ (کتاب مبين 

  ٢٩٤ ، :)مظهر الهى ( کتاب ناطق           ٢٣٠ : سبب نزول-    
   ط، ح، ز: دورۀ نزول-    
  ٣٩ : شيعهکتب اربعۀ           ى، ط: مقام و رتبه-    
   آقاجان. رک:کج کاله        ، يد، يب، يا، ى: مندرجات-    

  ٣٦٠ :کربال            :    اوصاف
  ٣٦٠ ،٣٤٧ ، يج:کرمان          ٢٣٨ : الکتابّ ام-     
   کوم ا. رک: کوه،کرمل          ٥ : رق منيع-     
  ٣٥٩ ، يد: حاج،کريم خان کرمانى         ى: سرچشمۀ نظم بديع-     
  ١٧ ،١٦ :)نفس و هوى ( کسر حدود            ى:حمةّالر فرات -     
  ٢٠٣ ،١٩٩ ،٣٦ ،٣٥ : خانۀ،کعبه        ٢٣٣ ، ى: قسطاس اعظم-     
  ٨١ : هزينۀ،ّکفن و دفن ميت        ٢٣٣ :ّ قسطاس حق بين خلق-     
  ٣٢٠ :کلمات مکنونه        ٣١٧ : قسطاس الهدى-     
  ١٠ ،٩ :) ااز القاب من يظهره(ّکل الخير           ٣٨٥ : لوح بديع-     
   ٣١٨ ،٣١٧ : لوح منير، لوح-     
  ّالهيه کلمۀ ، کلمة ا،کلمه          ٢٢٦ : لوح منيع-     
  ٣٥٨ ،٣٥٥ ،٣١١ ،٢٠٣ :کلمۀ عليا        ٣٨٢ : مشرق اوامر الهى-     
   ٣٨٢ : مصباح قدم-     
  ِ حضرت، موسى. رک:کليم        ٣٨٢ : مطلع علم الهى-     

  ١٥ :کميل بن زياد نخعى                
  ١٣١ :ّ محمد بن يعقوب،کلينى                  



   
  ٤٠٩ص 
  ٣٣٧، ٢٤٠ ،١٣٠ ،٣١ :) الواحمجموعۀ(حکمة ال لئالئ          ٥٣ :ًّات کنزًا مخفي  کن

پوشيدن،لباس حرير          ١٩٤ ،١٩٣ : کوم ا :   
   نظافت لباس. رک:لباس، نظافت              

   اشتغال به کار . رک:لزوم اشتغال به کار                گ
   ريش. رک:لحى            ١٨٤ :  گبر

  ٢٦٥ :آموختن  اذن به، السن خارجى،لسان             السؤ . رک: حرمت،  گدائى کردن
            ٢٤٠ :  گشتاسب شاه

  ٢٤٣ ،١٨٥ ،١٨١ ، :لطافت        ورد  ماء. رک: استعمال:  گالب
  ١٢٥ ،١٢٤ :احوال ّ تمسک به لطافت در همۀ-      ٩٩ ،٩٧ : منع از،)عزلت(  گوشه نشينى 
ّ مال محمد جعفر،  گندم پاک کن   ١٩٣ :)عبارت قرآن(رانى لن ت    ٣٥١ ،يد :ّ

  ٣٦٠ : قريه،لنگر
  ٢٤٧ ،٢٤٦ : حرمت،لواط        :)کتاب(  گنجينۀ حدود و احکام 

  ٢٣٠ :)کتاب اقدس=(لوح   ،٥٨ ،٥٢ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٢،٤٦ ،٤٠ ،٣٤ ،٢٤، ١٨ ،١٣     
  ٣٨٠ :لوح استنطاق  ،٨٠ ،٧٨ ،٧٥،٧٧ ،٧٤ ،٧١ ،٦٩ ،٦٣ ،٦٢  ،٦٠     
  ١٢٧ :لوح اشراقات  ،١٢١،١٢٥ ،١١٩ ،١١٧ ،٩٤ ،٩٢  ،٩٠ ،٨٩ ،٨٢    
    ١٣٤، ، يه:لوح اقدس      ،١٤٨ - ١٥٠، ١٤٥ ،١٤٣ ،١٤١   

    ١٦٣ ،١٦١ ،١٥٢،١٥٧ - ١٥٤، ٣٨٦ :لوح اکسير  ،١٦٩ -١٧١ ،٦٦  
  ٩ :ّلوح حمد مقدس    ،٢٢٤ ،١٩٠، ١٨٦،١٨٩ ،١٨١ ،١٧٨ ،١٧٥    
   ٢٤٢ ،٢٢٩ ،٢٢٧، ٢٦٧ ،٢٦٦ :لوح رام    ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٨ ،٥  
  ٢٠٢ :لوح رئيس     ،٢٦٧ ،٢٦٤،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٧ ،٢٥٥   

  العدل  رضوان. رک:ان العدلولوح رض   ،٣١٨ ،٣١٣ ،٣١٦ ،٢٩٢ ،٢٨٦،٢٨٨ ،٢٨٣ ،٢٦٩ 
   :لوح سلطان ايران  ،٣٤١ ،٣٣٢ ،٣٢٩،٣٣١ ،٣٢٧ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٣٢١  
  ٣٨٦ :لوح سلمان        ٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٨٣،٣٨٤ ،٣٦٤ 

  ٣٩ :ّلوح صلوة ميت              
  ٢١٣ :لوح عبدالعزيز و وکال               ل

   کتاب عهدى. رک:لوح عهدى              
   قناع. رک:لوح قناع              
  ٢١٣ : ظ-لوح ک               

   
  ٤١٠ص 



   ٢٨٥، ٢٨٤ :)من يظهره ا(محبوب امکان   ٢٦٨ ،٢٢٩، ٢٢٦ ،١٩١ : لوح حفيظ،  لوح محفوظ 
  ٣٣٦ :هداّالشمحبوب         ١٧٤ :  لوح ملکۀ انگلستان

   :محصى العليم      ١٩١ :)لوح محفوظ(=وح مکنون   ل
  ١١٨ :ّ محافل تذکر،محفل

   العدل خصوصى  بيت. رک:ّمحفل روحانى محلى  ٣٨٥ ،٣٨٤ ،٣١٧ :)کتاب اقدس(= لوح بديع ،  لوح منير
   ّالعدل ملى  بيت. رک:ّمحفل روحانى ملى    ٢٩٤ :اکرينّالذّ  لوح ميرزا على محمد سراج 

ّمحقق حلى          ٢٠٦ :مّ  لوح ناپلئون سو    يد:ّ
  ١٦٨ :ّمحلل در فقه اسالم           ٢٤٧ : قوم،  لوط
   ،١٣١ ،٥٣، ٣٥ ،٢٩ ،٢٨ ،٨ ،٣ : حضرت،ّمحمد بن عبدا        ٣٧٩ ، ط: محبس،  ليمان

   ٣٥٦ ،٣٥٥ ،٣٣٥، ٢٩٤ ،٢٤٧ ،٢٤٠ ،٥،١٩٦ ،١٣٢                م
   گندم پاک کن.ک ر:ّ مال،ّمحمد جعفر گندم پاک کن           آب پاک. رک:  ماء

  ٣٧٧ - ٣٨٠ ،يا ، ط:ّ سيد،ّمحمد اصفهانى         احکام الهى. رک:  ماء الحيوان
  ٣٥١ ، يد: شيخ،ّمحمد حسن        ٢٩٤ ،١٧٩ : طهارت،  ماء نطفه
  ١٨٨ ،١٨٧ : نسخ حکم،محو کتب  ٢٤٥ ،٢٤٤ ،٥ : امر به استعمال:)گالب(  ماء ورد 

  ٣٨٦ ،٣٧٠، ٣٣٧ ،١٠٣ :)کتاب(  مائدۀ آسمانى 
  ٩٧ :ّمدعيان بواطن کالم الهى          ٣٠٢ :  مادر موسى

  ١٠٣ :ّمدعيان کاذب          ١٤٦ :  مالک اختراع
   يب: دريا،مديترانه        ٢٩٠ ،:  مالک اسماء

  ٢٩٤ :مستغاث           ٣٨ :قابّالر  مالک 
  ٢٠٢ -  ٢٠٤ :مسجد االقصى          ٥ :  مالک القدم
  ١٨٣ ،٣٥ :د الحراممسج         تقويم بهائى. رک:  ماههاى بهائى

   حرمت، شراب. رک:مسکرات           ٢٢٥ :  مجارستان
  ٢٤٠ :)کتاب( مسلم          سارق. رک:  مجازات سارق

ّ  محبت علت آفرينش است   ،١٩٢ ،١٨٣،١٩٤ ، ،٨٨ ،٢٦ - ٣٠ : حضرت،مسيح    ٣٥٦ ،٣٥٥، ٥٣ :ّ
                ٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٥٩، ٣٥٧ ،٣٥٦ ،٢٥١ - ٢٩٤،٢٥٤ ،٢٣٩   
   

   ٤١١ص 
     علوم انسانى سنجيد  کتاب الهى را نبايد با قواعد و-    ٢٤٩ ،٨٨ : حکم تأسيس،مشرق االذکار:  
    مشرق ظهور:                ٣٤٩،٣٥٠ ،٢٣٢  
                 ٢٥٩ :ّ توجه به-  
  ١٢٩ ،١٢٧ ،١٠ :)کتاب ( مفاوضات   آن تالوت  الهى را در  اطفال را بايد تعليم داد که آيات- 

   ٣٢٢ :کنند      



  ًّا کنت کنزًا مخفي. رک:مفتاح کنز          ٨٥ : لزوم و روش،مشورت
ّمشيت اوليه ّ   ،٢١٠ ،٢٠٩ ،١٩٩ ،١٩٨ :)مظهر الهى ( مقام محمود     ٥٤ ،٢٠ ،١٩ ،٨ ،٧، ٦ ،٤ ،٢ :ّ

  ٢٣٧ ،٢٣٦                     ١١٤ :ّالهيهّمشيت 
  ٩٧ :مقام مؤمن به جمال قدم            ٣٢٦ ، ح:مصر

  ّ مال، صادق. رک:ّمقدس خراسانى           ازل. رک:مطلع اعراض
  ١٣ ،٨  :)کتاب( مکاتيب حضرت عبدالبهاء            ٣٥٨ :مطلع آيات

   ٣٦٦ :)حضرت اعلى(=مطلع توحيد 
  ا  مکتب من يظهره. رک:مکتب تجريد          ٢١٠ ٢٠٩ :مطلع اسماء
  ا مکتب من يظهره. رک:مکتب المعانى             ٢٧٥ :مطلع امر

  ٦٦ ،٢٩٤ :مکتب من يظهره ا        ٢١٩ ،٢٠٥ ،١٥٢ :مطلع ظهور
   ارض طا             ، رک: مطلع فرح عالمين

  ١٩٥ :ّمکه        ٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٥ :مطلع کبريا
  ٢١٤، ٢١٢ ،١٧٣ ،١٤٥ ،١٤٤ : اعلىٔمال        ٢٠٣ ،٢٠٢ :ّهمطلع نور احدي

   ١١٧ ،١١٥ :مطلع وحى
  بسطامى على . رک:ّمال على بسطامى          ٢٢٤ :مظاهر فردوس

َملک          ٣١١ :ّمظهريت ذات غيب   ١٤٥ ،١٤٤ : مالئکه، مالئک،َ
  ٢٠٠ :امر قيام کند  خوشا به حال ملکى که به نصرت،کِلَم           :معبد سليمان
   اهل ، بيان. رک:معرضين بيان
  ٢٠٦ ،٢٠٥ ، يا، ح:ملک برلن       ملوک. رک: خطاب به،معشر ملوک
  ٢٠٢، ٢٠٤ ، يا، ز:)ش اطري( ملک نمسه             ٢١٢ :معشر روم

   ٣٦٢ ،٢٦١ ،١٩٨ ،١٩١ :ملکوت   ،٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،١١١ :معشر علماء
   ١٩٩ ،١٩٨ ،١٤٩ :ملکوت اسماء           ٢٤٩ ،٢٣٩        

   ٣٦١ ،٢١٤، ٢١٢ ،١٧٣ ،١٤٥ ،١٤٤ :ملکوت اعلى
  ٢١٨ ،٢١٧ :ملکوت امر
٢٠٢ :ملکوت ا  

    
  ٤١٢ص 

  ٢٤٤ ،٢٤٣ :زالۀ ا،مو          ٢٠٤ :ملکوت قدرت  
    -  ١٢١ :موى سر        ٢٩٠ ،٢٢١ :ملکوت انشاء  
  ١٢٠ : زينت سر است-  ،١٩٠،١٩٢ :) معشر سالطين،امراء معشر( معشر ،ملوک  

        ٥،  ،        -١٢٠ :ّ نبايد از حد گوش تجاوز کند  
  ١٩٨ :ّ مظاهر قدرت حقند-   



  ١٢١ : اين حکم مخصوص مردان است-      ١٩٨ :ّ دعوت ايشان به اقبال به حق-  
  ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٨٣ ،١٣٢ ،٢٩ ،٢٨ : حضرت،موسى    ١٩٨ :ّ حق ارادۀ تصرف ممالک را ندارد-  

     ٣٣٥ ،٣٢٦ ،٢٤٠  
  ١٤٠ - ١٤١ :ّ حليت اصغاء،موسيقى  ٢١٠ ،٢٠٩ :دهند  بايد مملکت را به عدل و تقى زينت-  
  ١٤١ ،١٤٠ : سبب ارتقاء روح است-               
  ١٤١، ١٤٠ :ّ  نبايد سبب خروج از حد ادب شود-         آمريکا. رک:لوک آمريکام

   ويکتوريا . رک:انگلستان  ملکۀ
  ٣٢٦ ،١٣ :ّين محمدّالد جالل ، مولوى      ّ سيد،ّ محمد اصفهانى. رک:من اغواک

 ١٦٣ ،١٦٢ : مهريه،َمهر        ) حضرت عبدالبهاء ( من اراده ا  
   بديع. رک: بزرگ نيشابورى ميرزا            ٢٧٠ :ّتوجه به

   قمار. رک:ميسر        ٣٢٨ : منع از صعود بر، منابر،منبر
   تالوت آيات.     و نيز رک

    ،٢٥٣ ،١٦٩ ،٨٩،١٥٧ ،٨٧ :)کتاب ( منتخبات توقيعات 
     ٢٨٣    

  ن            ٣١٥ :منزل آيات
   ٢١٥ ،٢٠٥ ،٢٠٧ ،٢٠٢ ، ح:ّناپلئون سوم    ٣٠٠ ،٢٦١ ،٢٠٤ ،٢٠٢ : منظر اکبر،منظر کريم
  ٢٤٣ : گرفتن، ناخن            ١٩٥ :منظر انور
  ٢٠٢ ،١١٢ :ين شاهّالدناصر      ١٠٤ ،١٠٢ :)ّسجن عکا ( = منظر منير 

  ٢٩٤ :ناصره        ٣٩ :)کتاب(  الفقيه همن ال يحضر
  ٣٣ :ناقضين    پاک کن  گندم. رک:عيرّالش و حى القمّمن ينق

  ٥) کتاب اقدس ( ناموس اکبر 
١٨٨ :من يظهره ا، ، ٣٥٥ ،٣٥٣ : عظيمنبأ       و،٢٨٠  
  ٣٥٣ ،٣٥٥ :ّ نبوت و واليت         حضرت، بهاءا.     نيز رک

    شيخ،ّ محمد حسن نجفى. رک:شيخ،نجفى        ١٠٣ ،١٠٢ :عى امرًاّمن يد
  ٣ : سورۀ،نجم
  ٣ : سورۀ،نحل

  هي : سيروس، نراقى               
    

  ٤١٣ص 
  ٦ : رضايت طرفين کافى بوددر شريعت بيان           جدال. رک: نهى از،نزاع
  ٢٤٧ ،٤٥ : سورۀ،نساء

  ، در امر عالوه بر رضايت طرفين-          ٢٥٦ :نسمات وحى



   ١٦١ ،٦ :رضايت والدين نيز الزم است    معرضين بيان  . رک:نصايح قلم اعلى به اهل بيان
   هدف ازدواج توليد و تربيت فرزندان-        ٢٠٠ ،١٤٤ ،١٠٥ ،٢٢ :نصرت امر

  ١٥٧ ،١٥٥ :مؤمن است         :خالق و آداب به ا-   
  ١٥٦ ،١٥٥ : اکتفا به زوجۀ واحده-  ،٣٤٠ ،١٧٧ ،١٧٦ : با عمل نيک و تبليغ با حکمت-   

   نقض عهد. رک:نکث عهد              ٣٤١     
  ١١٤ ،١١٢ ،١١١ :نمرود      ٣٦٣ :   علماء فى البهاء ناصرين امراند

  ٥٦ ،٥٥ : عيد صيام،نوروز                
  ١٠٦ : نيام،نوم          ٢٦٣ :صفياءنصرت ا

   ماء نطفه. رک:نطفۀ طهارت
  و          ٢٤٤ ،٢٤٣ :نظافت

  ٣٣٥ حرف ،واو        ١٩١ ،١٨٦ ،١٨٥ :نظافت لباس
   تربيت. رک:وجوب تربيت فرزندان          ٣٧٤  ى،:نظم بديع

  ١٥٥ :وجوب تشريعى           ارتفاع نعاق. رک:نعاق
  ١٥٥ ،١٤٩ :وجوب تنزيهى            ١٧٠ :نفقه

  ١٤٩ :وجوب شرعى    ١٧١ :است  صورت خيانت زن نفقه مرتفع در- 
  ١٥٥ :وجوب مفروض

  ّ خط و زبان واحد. رک:وحدت لسان            ١٥٨ :ّمارهانفس 
  ٢٨ ،٣ ،٢ : وحى الهى،وحى          ١٥٧ :ينّالد حسام :نقبائى

  ٣٦٥ ،٣٠٦ ،٢٠٩ : ورقاء الهى،ورقاء      ٢٨٥ ،٢٨٤ :)حضرت اعلى(نقطۀ بيان 
  ٢٥٠ : وجوب،ّ وصيت کردن،ّوصيت نامه         حضرت،ب با.    و نيز رک
  ٤٣ :وضو  ٢١٤ ،٢١٢ :)اسالمبول( البحرينشاطئ فى ةنقطة الواقع

  ٤٥ ،٤٣ : بدل وضو در صورت نبودن آب-                  
   ١٨ ،١٧ :نقض عهد

  ٦١ : دعاى بدل وضو-          ١٥٧ ،١٨٨ :نکاح
  ٦١ : ترتيب وضو-      ١٧١ : خداوند وصلت را دوست دارد-  
  ١٥٥ : از واجبات نيست-   
   

  ٤١٤ص 
  ٣٣٢ : لزوم،وفاى بعهد

  ٣١٦ :)اعضاء محافل روحانى(وکالء 
  ٣٧٤ ،٢٢٢ ،١٦٣ ،٤٤ ، د: حضرت، امراّولى

  ٢٠٢ : ملکه،  ويکتوريا



   
    ه
  ٥٦ ،٥ :ّ ايام،هاء

  ٣٢٦ :هارون
  ٤٤ ،٤٣ :ّ سن،هرم

  ٣٤ ،٣٣ : لوح،هزار بيتى
  ٩٩ ،٩٧ : جزائر،هند

  ٥٢ ،٥١ :هيکل توحيد
  ٢٠٥ :)مظهر الهى(هيکل المبين 

   
     ى

  ٣٣٦ :)حديث(يجعل اعالکم اسفلکم 
   ازل. رک: يحياى ازل،يحيى
٣٥٥ ،٣٥٣ ،٢٠٩ :يوم ا  

  ٥ :يوم البهاء
  ٢٩ : سورۀ،يونس
  ٢٣٩ ،١٨٤ ،١٨٢ : يهودى،يهود

    
  ٤١٥ص 

                                     کتاب شناسى
   

  ٤١٦ص 
                       صفحه سفيد است           

   
  ٤١٧ص 

  کتاب شناسى
   اخالق بهائى،ّمحمد على فيضى     اخالق بهائى

  ) بديع١٢٠ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(        
  ثارٓ اسرار اال،اسدا فاضل مازندرانى      ثارٓاالر اسرا

   جلد٥  ) بديع١٢٩ -  ١٢٤ ،سۀ مطبوعاتّ مؤس،طهران(               
  ) بى تاريخ،بى ناشر( اقتدارات  ،حضرت بهاءا(        اقتدارات

   الفالحح اقدا،عبدالحميد اشراق خاورى          اقداح الفالح



   جلد٢)   بديع١٣٢ - ١٣٠ ،ّسۀ ملى مطبوعاتّ مؤس،طهران(        
   امر و خلق،اسدا فاضل مازندرانى         امر و خلق

  ّ جلد در دو مجلد٤)  بديع١٤٢ -  ١٤١ ، لجنۀ نشر آثار،النگنهاين(
  ّاهميت دعا و مناجات      ّ اهميت دعا و مناجات

  ) بديع١٤٥ ،ّ محفل روحانى ملى،بحرين(
    

  ٤١٨ص 
  ) بديع١٢١ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(ّ ايام تسعه ،عبدالحميد اشراق خاورى        ّايام تسعه

  ٓاالثار بدايع ،محمود زرقانى        ٓاالثار بدايع 
   جلد٢) م١٩٨٢ ،ۀ انتشارات بهائىّمؤسس ،نالنگنهاي(

  پيام آسمانى          پيام آسمانى
  ) م١٩٨٨ ،بهائى   پيام،فرانسه(           

حقوق ا         حقوق ا  
  ) بى تاريخ،ّ محفل روحانى ملى،بحرين(           

   حيوة بهائى،عنايت ا سهراب         حيوة بهائى
  ) بديع١٢٢ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(

   رحيق مختوم،عبدالحميد اشراق خاورى         رحيق مختوم
   جلد٢ )  بديع١٣١ - ١٣٠ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(           
  قت و امانتااى از نصوص مبارکه در بارۀ صد مجموعه      صداقت و امانت 

  ) بى تاريخ،ّ محفل روحانى ملى،بحرين(
   

  ٤١٩ص 
  که در بارۀ عهد و ميثاقاى از نصوص مبار مجموعه        عهد و ميثاق

  ) م١٩٨٨ ، معارف بهائى،ۀّمؤسس ،دانداس(
   آثار قلم اعلى- کتاب مبين ،حضرت بهاءا         کتاب مبين

  ) بديع ١٢٠ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(            
   گنج شايگان،عبدالحميد اشراق خاورى         گنج شايگان

  )ديع ب١٢٤ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسسطهران (           
   گنجينۀ حدود و احکام،عبدالحميد اشراق خاورى           گنجينه

  ) بديع١٢٨ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(
  ،ةمک الحلئالئ ،حضرت بهاءا        ةحکمال لئالئ 
   جلد٣  )١٩٩١ – ١٩٨٦ ،ّهشر البهائيّالن دار،ريودوژانيرو(           



   آسمانى مائدۀ،عبدالحميد اشراق خاورى         مائدۀ آسمانى
   جلد٩)   بديع١٢٩ - ١٢٨ ،ّۀ ملى مطبوعاتّمؤسس ،طهران(

  ) م١٩٠٨ ،يلر ب،ليدن(  مفاوضات،حضرت عبدالبهاء         مفاوضات
   

  ٤٢٠ص 
   عبدالبهاء مکاتيب،حضرت عبدالبهاء          مکاتيب

   جلد٣ )   .ق.  هـ١٣٤٠ -  ١٣٢٨ ،ّ کردستان علميه،قاهره( 
   منتخبات توقيعات مبارکۀ حضرت ولى امرا،حضرت ولى امرا      تخبات توقيعاتنم

  ) بديع١٠٥ ،آثارنشر ّ لجنۀ ملى ،طهران(
   

  ص
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