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       تعاليم و احکام اجرای و اللّ  اطاعة
 
 

 حضرت هباءالل: 
ما املقصود لدى من به أمر ما يتهبع أن نفس لكله  ينبغي األعلى واألفق األسىن املقام هبذا فزمت إذا"  - 1  دون أحدمها يقبل ال معا ألّنه

 ( 1بند  –)كتاب اقدس  "  اإلهلام مطلع به حكم ما هذا اآلخر
  

 إنه   رعاع مهج من إنهه غفل والهذي األمم وحفظ العامل لنظم األعظم السهبب هللا حدود يرون هللا من بصآئر أوتوا الهذين إنه "  - 2
 احلكمة حبور ماجت قد  اإلمكان يف ملن احليوان لروح إنهه األعلى القلم من رقم ما ال واهلوى النهفس حدودات بكسر أمرنكم
 أهل من أولئك أعقاهبم على ونكصوا أوامره يف هللا عهد نكثوا الهذين إن  األلباب أويل اي اغتنموا محنالره  نسمة هاجت مبا والبيان

  (2بند  –)كتاب اقدس   " املتعال الغنه  لدى الضهالل
 
 مالك ربهكم ةمشيه  مسآء من األمر نزهل كذلك لربيهيت رمحيت ومفاتيح عبادي بني عناييت سرج أوامري أن اعلموا األرض مأل اي"  - 3

 من أمرا ليثبت كلهها األرض خزآئن يكون ولو عنده ما لينفق الرهمحن مشيهة فم من ظهر الهذي البيان حالوة أحد جيد لو  األداين
 ( 3بند  –)كتاب اقدس  واأللطاف "  العناية أفق من املشرقة أوامره

 
 لربيهيت خماطبا عظميت جربوت يف قدريت لسان تكلهم قد  واألتالل القنن على النهصر أعالم تنصب وهبا قميصي عرف ميره  حدودي من قل"  - 4
 ابألذكار توصف ال شأن على الفضل نفحات منها فاحت الهيت الكلمة هذه من احملبوب عرف وجد طوىب حلبيب جلمايل حبها حدودي اعملوا أن
 اإلبداع أفق من ملشرقةا أوامري حول يطوف إنهه األلطاف أايدي من اإلنصاف رحيق شرب من لعمري   " 

 ( 4بند  –)كتاب اقدس 
 
 الوحي قلم من نزهل ما بذلك يشهد واالقتدار القدرة أبصابع املختوم الرهحيق ختم فتحنا بل األحكام لكم نزهلنا أنه  حتسبه  ال"  - 5

  ( 5بند  –)كتاب اقدس  األفكار "  أويل اي تفكهروا
 
 أخذوا الهذين من تكونوا وال وأحكامه هللا أبوامر متسهكوا  واأللواح الزهبر يف األعلى القلم من رقمت الهيت هللا حدود هذه"  – 6

 ( 17بند  –)كتاب اقدس   "  واألوهام الظهنون اتهبعوا مبا ورآئهم هللا أصول ونبذوا أنفسهم أصول
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 لدن من نزهل مبا يعملوا نأب فرض الکله  وعلی فيه يبر  ال حقه  الکتاب يف حدهد کلهما نه أب فأعلم اّلله  وامرأ يف سألت ما مهاأو "  - 7
 " بعيد غافل کله  اله إ عنه يتجاوز ولن وامرهأ هي الشهجرة مثارأ نه أل منه برآء وحنن عنه بريء اّلله  نه إ به علمه بعد يرتکه ومن عليم منزل

 (اهبی اقدس مجال الواح از ایجمموعه 117 ص)
  

 (اخلري کله  اصل لوح)     "  کتابه حمکم يف شرع ما واتهباع اّلله  عند من زهلن مبا االقرار هو الدهين رأس"  - 8
 
 ناءهوف   وجودده من خري عدمه نه أ فاعلموا عمالهأ من زيدأ قوالهأ کان ومن العمل يف والتهکثهر القول يف التهقلهل هو مياناإل رأس"  - 9
 (اخلري کله  اصل لوح)   "  بقائه من حسنأ

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 و جتليات و کلمات و طرازات الواح.  منائيد عمل آن مبوجب و کنيد دقهت مبضمون و منائيد تالوت مکنونه کلمات"  - 1
 اجنمن شاهد و گرديد روشن مشعی يک هر آنکه ات منائيد قيام اهليهه تعاليم آن مبوجب و خبوانيد نظر ابمعان را بشارات و اشراقات

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب 3 ج 93 ص)".         منائيد منتشر طيهبه رائحه گلشن گل مانند و شويد
 
 کسی حقيقی هبائی. مينمايند فراموش عمل موقع در امها ميخوانند را اهليهه تعاليم بسياری. کنيد عمل هباءاّلله  تعامي مبوجب"  - 2

 (اآلاثر بدائع 2 ج 258 ص)".         منايد عمل مبارکه تعاليم مبوجب که  است
 
 االه  اله ال الهذی اّلله  فو کنيم عمل اهلی تعاليم مبوجب اگر...  خبوانيد فقط آنکه نه منائيد عمل هباءاّلله  حضرت تعاليم مبوجب"  - 3

 اتجن سبب که بدانند و شوند مطلع هباءاّلله  تعاليم بر که نفوسی چنان برحال وای نکنيم عمل اگر اما شومي روشن سراج مانند هو
 تعاليم مبوجب ات بکوشيم روز و شب ابيد پس است اسف جای بسيار.  نکنند عمل اين وجود اب و ، اهلی تقرهب و است ابدی
" .                                   سرمدی حيات اينست. انسانی عامل شرف اينست.  اهلی موهبت اينست.  ابدی عزهت اينست. منائيم عمل اهليهه

 (اآلاثر دائعب 1 ج 267 ص)
 
 مهه ابيد حال مشا نشده اجرا صديکی از هنوز. آيد اجرا و عمل مبوقع که ميشود معلوم وقتی هباءاّلله  حضرت تعاليم عظمت"  - 4

 (اآلاثر بدائع 1 ج 226 ص)   ".داريد اجرا را مبارکه تعاليم اين که ابشد اين فکراتن
 
.  هباءاّلله  حضرت حقوق حمافظه اينست. شويد ،طالع المع کوکب  مانند نیانسا عامل افق از و ابشيد حقه  منادی هريک"  - 5

 مبلکوت زندان و حبس در و فرمود حتمهل را متاعب و مصائب مجيع. اعظم سجن قبول و بالاي محل از مبارک مجال مقصود اينست
 نداء ، منائيم عمل او وصاايی و نصايح ،به کنيم قيام وفاست مقتضای ،آبنچه شومي عامل او تعاليم به ما ات منود صعود يزدان
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 شود، ملکوت آئينه نسوت عامل رسد، ابوج موجش اعظم حبر ات سازمي منتشر را حقيقت فيوضات انوار ، کنيم بلند را اهبی ملکوت
 (اآلاثر بدائع 1 ج 4٠٠ ص) ".                 گريد اهبی جنهت آئني خاکدان واين گردد گلستان خارزار اين
 

 


