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 حضرت هباءاهلل: 
 قل الباطن وابطن الباطن يّدعي من ومنهم الغرّار  الغافل أيها اي أنت من قل اجلالل لصدر طلًبا الّنعال صفّ  يقعد من النّاس من"   - 1
 على هللا ويعبد العامل أرجل أحد يغسل لو احلقّ  هللات للكالب  العظام تُ ت َْرك كما لكم تركناها القشور من إنّه عندك ما اتهلل الكّذاب أيّها اي

 به حكم ما هذا أبدا يقبل لن رضآئي عرف منه يتضوّع وال َوَمَدر   وشجر حجر كلّ  وعند والّشناخیب والِقنان واجلبال والّشواجن األدغال
"  اآلايت  منزل هللا عند يذكر ومل واملشّقات لّرايضاتا ومحل له هللا أحّله ما نفسه عن ومنع اهلند جزآئر يف اعتزل عبد من كم األانم  موىل

  (36بند  –)كتاب اقدس 
 
 أيمرکم کذلک العباد وأنفس أنفسکم تنتفع به مبا اشتغلوا ثّ  إبدين اخرجوا واملعابد أن الکنائس يف تعتکفوا ال الّرهبان مأل اي " قل - 2

 لإلنسان ينبغي کاملّیت البیت إنّه جاور من * العارفني من أنتم لو عتکافحّق اإل هذا حّب  حصن يف اعتکفوا أن * يوم الّدين مالک
    " العزيز الکرمي هلو إنّه رّبکم يعظکم کذلک ينبغي للّنار مثر له لیس واّلذي األکوان به ما ينتفع منه يظهر أن
 (مبلوک خطاب انزله الواح ٩٩ -1٠٠ ص انپلئون به خطاب لوح در)
  

 إنّه لدنه من فضال معدودات أاّيم يف أکلها إاّل  لکم اللّ  أذن قد الّلحوم وال جتنبوا أحّله اللّ  ما کلوا والّرهبان ّسیسالق مأل اي قل"  - 3
 (مبلوک خطاب انزله الواح 113-٤ ص)    " الکرمي هلو العزيز

  
 خرد و بصر صاحبان.  نه فائز قبول عزّ  به شاّقه رايضات و ارض انزواء اهل اعلی اي فردوس از دهم ورق در اللّ کلمة "  - ٤

 دانش اصحاب اليق متوّلد و ظاهر اوهام و بطن ظنون صلب از امور اين امثال.  است رحيان و روح سبب که انظرند ابسبابی
 مظلوم نصح بشنويد بگو.  بقبور متوّجه لیالی در بعضی و ساکن جبال مغارهای در بعد و قبل از از عباد بعضی.  نیست و نبوده

 "   ...لکم  خلق عّما أنفسکم ال حترموا جوئید متّسک میفرمايد انصح امني آبنچه و بگذريد عندکم ما از.  را
 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 3٩ ص - فردوسیه مبارکه کلمات)
  

 مذکور ولکن الیوم ابيد " بشارت هشتم: اعمال حضرات رهبه و خوريهای مّلت حضرت روح علیه سالم الل وهباؤه عند الل  - 5
از انزوا قصد فضا منايند و مبا ينفعهم و ينتفع به العباد مشغول گردند و کّل را أذن تزويج عنايت فرمودمي لیظهر منهم من يذکر الل 

  بشارات(لوح )رب ما يری و ما ال يری رّب الکرسّی الرفیع "  
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 حضرت عبدالبهاء: 
 حتصیل و رمحانی اخالق و اجنذاب و ابنقطاع بلکه نه و عزلت خلوت و برايضت منوط دور ينا در نفس تکمیل اّما"  - 1

 بکّلی بود پیش از که رايضت اصول و آداب . بود خواهد و بوده االسرار ربّ  بنفحات قلب تزيني و اطوار حتسني راّبنی و معارف
   "  الثّناء و علیک الّتحّیة و املبني الّضالل ااّل  احلقّ  بعد ما هو احلّق و هذا.  گشت منسوخ

 (عبدالبهاء حضرت مکاتیب 3 ج 2٥٥ ص)
 
اين  حتلیل هلذا میگردد بر اولّیه حالت آن دوابره خبورد خوب که غذاهای يکروز ولی مريود بتحلیل حیوانّیه قوای رايضت از"  - 2

 مدح اين بکشد آدم منیتواند که طفلی مثال . نفس از قدرت نه است ضعف از آهنا ظهور عدم زيرا نیست ممدوح شهوانّیه قوای
 از اگر ولی اوست قّوت عدم و از ضعف زيرا نیست مدح اين دارد عصمت و عّفت طفل آنکه اي.  است از ضعف زيرا نیست

 پوشاک و خبوراک ابشد تعّلق دنیا در منهمک نبايد هم انسان ولی نیست انبیا طريق رايضات اين . ممدوحست آن ابشد عقل روی
 اشربوا کلوا و فرموده خوب رسول حضرت.  شود صرف کردن ومتاشا خوردن وخوابیدن در  فکرش مهه که ای ابندازه ابشد داشته

 (اعراف سوره 31 آيه - حماضرات ٧٨٠ ص)    " . است سرمشق اين تسرفوا ال و
 
 از چون بلی. شهوت و غضب منع و منايند نفسانی ترک لذائذ که میشدند مشغول برايضت مالحظه ابين بعضی سابق"  - 3

 و غضب سکون نوع اين ولی میگردد غضب کمرت و شهوت ظهورات میشود حاصل ضعف جسم در شرب و قّلت اکل و رايضت
 تقديس کمال اگر.  عودت منايد اّولّیه حبالت پردازد شرب و اکل به ابز گاه هر که زيرا ذاتی نه عارضی است ، شهوت در ختفیف
 نفس ترک از رايضت مقصود پس. ابشد تر کامل تر ضعیف شخص هر ابيد در اينصورت شود حاصل جسمانی ضعف از انسان

 را بنیه جسم و صّحت و آفريده انسان برای را نعمتها اين خدا.  آالء از ممنوع شدن نه نعماء به بودن مرزوق وجود اب است هوی و
 است کمال اين ، ،عادل اقتدار حالت در و ابشد سامل نفس انسانی اگر جسمانی قّوه وجود اب.  داده قرار روح قّوت ظهور وسیله

 ( اآلاثر بديع 2 ج 323 ص)    " است افسرده آلتی بی غم است از مرده کيّ  او اژدرهاست نه نفس ور
 
 وتعالیم بیاءان مسلک اما.  میشود حاصل اللّ  الی تقّرب و تعديل اخالق نشینی گوشه و رايضت بواسطه که برآنند بعضی"  - ٤

 ، وبیکاری بنیه ضعف از اگر.  منايد انسانی خدمت بعامل بتواند ات ابشد مشغول و ابشد داشته صّحت ابيد انسان آهنا اينستکه
. نکند ظلم و ابشد داشته و مشغولّیت قدرت که اينست در کمال بلکه.  نیست کمالی او برای از اين بکسی ننمايد ظلم انسان

 و معلوم او نقص کمال و غنا اين و ثروت حالت در اّما. نگردد معلوم او خبل و کرم موجود نباشد او نزد فلسی کسی اگر مثال
 (اآلاثر بدائع 2 ج 1٥1 ص)"     شود ظاهر

 
 از میتواند منايد خويش نوع به خدمت و امراللّ  تبلیغ در حصر اوقات را میخواهد که انسانی لکن نیست رهبانّیت امر دراين"  - ٥
 در حیات وقف ابيد نّیت.  رهبانّیت نه اّما هبرت است منودن اللّ  ملکوت خدمت صرف را اوقات البّته. ابشد کنار در یع شوونمج

 کرده امراللّ  وقف را خود حیات (علیا ورقه حضرت) من مهشريه.  میتواند منايد ازدواج خبواهد وقت ولی هر ابشد امراللّ  خدمت
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 است آزاد که انسان اينست مقصد.  منوده وقف را خود حیات اهبی مجال آستان حمض خدمات بلکه انزوا و رهبانّیت خبیال امانه
    ..."  میپردازد امراللّ  خبدمت سائره ابمور اشتغال ضمن اي در و میکند اللّ  ملکوت وقف را خود حیات خبواهد اگر

 (بدائع اآلاثر 2ج  21٩ص )
 

 
 

  بیت العدل: 
ی آوردند . دورترين نقطه از چنني مرسوم بوده که مردم قبل از ورود در جمامع کفشهای خود را از اپ بريون م " در شرق - 1

، يعنی صدر جملس ، حمّل جلوس حمرتمرتين نفوس قرار می گرفت . اشخاص به اقتضای شأن و مقام به ترتیب از صدر جملس مدخل
 ( 6٠شرح  –)كتاب اقدس مهه بود جايش نزديک کفش کن بود . "   ات در ورودی می نشستند . آن کس که مقامش کمرت از

 
" اين آيه اشاره است به کسانی که مّدعی علم ابطن هستند و تعّلق شديدشان به چنني علومی آهنا را از شناسائی مظهر اهلی  - 2

اند اند و اسم آن را ابطن گذاشتهدهممنوع می سازد . در جای ديگر مجال مبارک می فرمايند : نفوسی که به اوهام خود معتکف ش
  (٥٩شرح  –)كتاب اقدس فی احلقیقه عبده اصنامند . "  

 
-2٥-3" اين آايت بر حترمي رهبانّیت و رايضت داللت دارد . به جزوه *)تلخیص و تدوين حدود و احکام(* ، قسمت د ،  - 3
ر توضیح اين مطلب چنني می فرمايند : انزوا و رجوع شود . در کلمات فردوسّیه مجال اقدس اهبی د٤-2٥-1-٤ و  ٤-1

رايضات شاّقه به عّز قبول فائز نه. صاحبان بصر و خرد انظرند به اسبابی که سبب روح و رحيان است . هیکل اقدس به کسانی که 
را از مواهبی که حّق در  در مغارهای جبال ساکن و آانن که در لیالی به قبور متوّجه امر می فرمايند که اين امور را بگذارند و خود

اين جهان برای ايشان خلق فرموده حمروم نسازند. و در لوح مبارک بشارات می فرمايند : اعمال حضرات رهبه و خوريهای مّلت 
شغول  حضرت روح علیه سالم الّل و هبائه عندالّل مذکور ولکن الیوم ابيد از انزوا قصد فضا منايند و مبا ينفعهم و ينتفع به العباد م

  (61شرح  –)كتاب اقدس گردند و کل را اذن تزويج عنايت فرمودمي لیظهر منهم من يذکر الّل "  
 

 


