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 .َوُمْنِصفاا َعاِدلا  ويكون
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 العارفني "  من أنتم إن الظ هور مطلع أيمركم كذلك األمور كل   يف واإلنصاف العدل صراط على " كونوا – 1
 ( 60 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
حكيم  عليم لدن من األمسآء مطلع أيمركم كذلك الس مآء فاطر رب كم ذكر إبكليل ورأسه والت قى العدل بطراز لكـ  امل هيكل " زي نوا – 2
  (88 الفقرة –قدس الكتاب اال)" 
 
 ( 187 الفقرة –قدس الكتاب اال)واألرضني "  الس موات بني واإلنصاف العدل مظاهر " كونوا – 3
 
نصاف وأمران هبما يف أكثر ب واإلوكذلك األد العارفني من نتمأ لو فوسالن   کل   يوافق ن هإو  العدل برداء هياکلکم قوم اي زي نوا"  - 4

   " حق ه حق   ذي کل   عطاءإ العدل ومن... لتكونن  من العاملني  األلوح
 (بديع 159، 2آاثر قلم اعلى، جلد  رضوان العدل، لوح)
 
 " كن يف الن عمة منفقا ويف فقدها شاكرا ... ويف األمور م ْنِصًفا ويف اجلمع صامتا ويف القضاء َعاِداًل "  - 5
 بديع(  159، 2لوح عندليب، آاثر قلم اعلى، جلد )
 
 "  املخلصني عبادان بني فعالکمأ من العدل آاثر ليظهر الن اس علی ث   نفسکمأ علی اعدلوا نأ"  - 6
 (اعلی قلم آاثر 4 ج114 ص - البيان سورة)
 
 "  اجلزاء شيةخَ  من نفسه زمام طاغ کل   خذأو  العامل يف الن ظم باءخِ  ارتفع هبما ومکافاهتا عمالألا جمازات وهي جند للعدل"  - 7
 (173 ص - 3 ج - وخلق امر كتاب)
 
ب وَعاِن ِِلََياةِ َواْلم َكاَفاةِ  اْلم َجازَاةِ  لِلرُّْكنَـنْيِ  َحائِز   ألَن ه   اْلَعْدل   ه وَ  اْلَعاملَِ  م َربِ   ِإن   للاِ  ِحْزبَ  ايَ "  - 8 َا اْليَـنـْ . .  َوَهَذاِن الرُّْكَناِن ُه   " َأْهِل اْلَعاملَِ
 (معر ب -لوح البشارات )
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 اْلم َخاَلَفةِ  َواالْعِتَسافِ  الظُّْلمِ  ِِبَْراَيحِ  ت ْطِفئ وه   َفلَ  اْلِعَبادِ  ِسرَاج   أَْلَعْدل   - اأَلْعَلى اْلِفْرَدْوسِ  ِمنَ  السَّاِدسِ  الِوْرقِ  يف - َكِلَمُة للاِ "  - 9
ْفِسريََها.  ِإَذا تـََزي َن .  َويف َهِذِه اْلَكِلَمِة اْلع ْلَيا ََتَو َج ََبْر  اِلِْْكَمِة اإِلََلِي ِة َوِإن  َدَفاتَِر اْلَعاملَِ اَل َتْكِفي تَـ اْلِعَبادِ  بـَنْيَ  االّتِ َادِ  ظ ه ور   ِمْنه   َواْلَمْقص ود  

نـَْيا.  اْعَرف وا َمَقاَم َهَذا اْلبَـَياِن ألَن ه  ََثََرة  آطَاِلَعًة َوم ْشرَِقًة ِمْن أ ف ِق َسمَ  َعِتهِ  ُك ًِم ِمْن  َ يَ ْوَم يُ ْغِِن للاُ اْلَعاملَ  هِبََذا الطِ َراِز ت َشاَهد  ََشْس  َكِلَمِة  ِء الدُّ
َعْت َوَفاَزْت.  َحق اً أَق ول  ِإن  َما نـ ز ِ  ه َو الس َبب  لَِنْظِم اْلَعاملَِ  اإِلَلِي ةِ  ِء اْلَمِشي ةِ آَل ِمْن َسمَ ع ْلَيا ِمْن أََْثَاِر َشَجَرِة اْلَقَلِم اأَلْعَلى.  ط وََب لِنَـْفٍس مسَِ

 (معر ب -الكلمات الفردوسية )" َكَذِلَك َنَطَق ِلَساُن اْلَمْظُلوِم يف ِ ْجِنِه اْلَعِظيِم.ْم.  هِ الّتِ َاِد األ َمِم َوات َِفاقِ  َواْلِعل ة  
 

 ق  ف  وَ تـ   تَ نْ أَ وَ  اينً مِ أَ  ِل  ونَ ک  تَ لِ  ه  نْ مِ  لْ فَ غْ تَـ  اَل وَ  ابً اغِ رَ  َل  إِ  نْ ک  تَ  نْ إِ  ه  نْ عَ  بْ غَ رْ تَـ  اَل  .اف  صَ نْ اإلِ  يدِ نْ عِ  اءِ يَ شْ ألَ ا بُّ حَ أَ  حِ وْ الرُّ  نَ ابْ  ايَ "  - 10
 کَ لِ ذَ . ونَ ک  تَ  نْ أَ  يْ غِ بَ نْـ يَـ  فَ يْ کَ  کَ لِ ذَ  يف  رْ ک ِ فَ  دِ َل البِ  يف  دٍ حَ أَ  ةِ فَ رِ عْ بَِ  اَل  کَ تِ فَ رِ عْ بَِ  اهَ فَـ رِ عْ تَـ وَ  ادِ بَ العِ  نْيِ عَ بِ  اَل  کَ نِ يْ عَ بِ  اءَ يَ شْ األَ  دَ اهِ شَ ت   نْ إِ  کَ لِ ذَ بِ 
 ( 2، ةعربيال املكنونةكلمات ال)"  کَ يْ نَـ يْـ عَ  امَ مَ أَ  ه  لْ عَ اجْ فَ  کَ لَ  ِت ايَ نَ عِ وَ  کَ يْ لَ عَ  ِت ي  طِ عَ  نْ مِ 
 

 واملشاهدة الت وحيد بنظر نعالص   مظاهر يف والت فر س الت قليدو  الوهم عن العبد خروج وهو نصافاإل هو لك ذکرانه ما کل   رأس"  - 11
 (اخلري کل   اصل لوح) "  اِلديد ابلبصر موراأل کل   يف
 

 


