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       مؤمن مقام و انسان مقام
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 انسان در آنچه مبارک و بزرگ روزيست امروز. ظاهر اهبی قلم خمزن از عليا کلمه اين قبل چندی است بزرگ انسان مقام"  - 1

. ابشد راسخ و تاثب امر بر و منايد متس ک راستی و حبق   اگر است بزرگ انسان مقام.  ميشود و شده ظاهر امروز بوده مستور
 آاثرش و املقام اعلی مقامش مضيئه منريه اخالق او اجنم و بصر و مسع قمر و مشس مشهود الر محن لدی آمسان مبثابه حقيقی انسان
  )كتاب عهدي(  " امکان مرب ی

 
 (اعلی قلم اثرآ ٧ ج ٣٧ ص)  " هست اليق آنچه شود ظاهر مشا از ات منائيد جهد انسانيست مقامات ظهور روز امروز"  - 2
 
 (دانش درايی 1 ص)"        ميشود مشاهده خملوق مجيع از تر پست واال   مزي ن ابنساني ت اگر است بلند انسان مقام"  - ٣
 
 اخری بکلمه و فرمود خلق کلمه بيک.  منوده حمروم اوست اب آنچه از را او تربيت عدم ولکن است اعظم طلسم انسان"  - 4

 دارای که معدن مبثابه را انسان ميفرمايد موجود حضرت .فرمود حفظ را مقاماتش و مراتب ديگر بکلمه و ودمن هدايت تعليم مبقام
   " گردد منتفع آن از انسانی عامل و آيد شهود بعرصه آن جواهر تربيت به منا مشاهده است کرميه احجار

 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه ٩٦ ص مقصود مبارک لوح)
 
 (اعلی قلم آاثر ٧ ج 22٨ ص)"   تر پست حيوان از آن دون و است افضل ملک از شود ظاهر ابنسانيت انسان گرا "  - 5
 
 قلب مگر نيست و نبوده بديعه رايحني انبات اليق ارضی هر چنانچه بود خنواهد و نبوده اهلی حب   وديعه قابل قلبی هر"  - ٦

 که هر ولکن.  واالحسان الفضل ذو الر محن فتبارک.  بوده تبيان و حکمت سنبالت منبت و رمحن امانت حامل زال ال که انسان
 هبائم از ماند عاری عرفان خلع از نفسی هر که چه بود خنواهد حمسوب الل   يدی بني انسان از و اکربنه منظر ،اليق بشر بصورت

 ( آمسانی مائده٨ ج ٣٣ ص)" مذکور الل   عند
 
 شود ظاهر ارض براهل مقام آن از برةإ سم   من قل  أ اگر که شده مقد ر مقامی مقبل برای از که ذواجلالل مجال حبزن قسم"  - ٧

 "            شده مستور مؤمنني خود از مؤمنني مقامات ظاهره حيات در که اينست.  شوند هالک شوق از مجيع
  (هباءهللا حضرت مبارکه الواح جمموعه 155 ص)
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  ...." نواراأل شرقتأو  العامل ثغر ابتسم وبکم الر محن عرفان بطراز مکاناإل زي نا بکم اآلفاق يف الر بيع منسائ نتمأ البهاء هلأ اي"  - ٨
 (اهلی عدل ظهور 15٨ ص)
 
 کل   حيات که جاريه مياه مشائيد.  سحرگاهان نسائم و عرفان مساء اجنم مشائيد... بدانيد را خود مقام و قدر دوستان ای"  - ٩

 (اهلی عدل ظهور 15٨ ص) " کتاب احرف مشائيد و است آبن معل ق
 

  " دايناأل مالک ابلل   کفروا  لل ذين رغما ابمسي منه اشربوا نأ نفسکمأل احليوان کوثر جری قد البهاء هلأ اي"  - 10
  (اهلی عدل ظهور 15٩ ص)
  

 اهلی عوامل آانن بوجود.  فطرت و ابداع ديده نور و خلقتند عني قر ة مجع اين که گواه و شاهد حق   البهاء الهل طوبی"  - 11
 (مصو ب ترمجه - اهلی عدل ظهور 15٩ ص)  " است گرديده مطر ز بديع بطراز سبحانی حمفوظ لوح و ايفته زينت

 
 "      العاملني عن حب ه يف وانقطعوا الل   لیإ توج هوا ال ذين مقامات من مکاناإل يف من لينصعق الغطاء کشف لو"  - 12

 (اهلی عدل هورظ 1٦0 ص)
  

 اهلوی ات بع مم ن ن هإ نساناإل اسم عليه يصدق لن الز مان هذا يف الر محن رب ه ذکر قميص نفحات منه تنتشر مل ال ذي ن  إ قل"  - 1٣
 (مبلوک خطاب انزله الواح 10٨ ص - سوم انپلئون لوح)  " عظيم خسران يف نفسه حيد سوف

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 تعل ق که حيواني ت مقام يک.  است ربوبي ت فيض و دارد ابال بعامل تعل ق که انساني ت مقام يک است مقام دو انسان در"  - 1
 و علم مهينطور حيوانيست خصائص از اينها جفا و ظلم و حرص و شهوت و غضب مثال.  حيوانی جنبه يعنی دارد انسوت بعامل
 (عبدالبهاء حضرت خطاابت جمموعه اول قسمت ٩٧ ص)"  است نیانسا عامل فضائل از عدل و سخاء و جود و وفا و حلم

  
 صعود قوس هنايت ات بدايت از ديگر است اعلی مرکز مقابل که است صعود قوس بدايت و نزول قوس هنايت انسان مقام"  - 2

  قوس و گردد منتهی تجبسماني ا نزول قوس. انمند اخرتاع را صعود قوس و خوانند ابداع را نزول قوس.  است روحاني ه مراتب
 (مبارکه مفاوضات در" تناسخ مسأله" ٨1 قطعه از)   " بروحاني ات صعود

 
 در و است ظلمت و نور بني فاصل خط   زيرا شيطانی و رمحانی طبيعی و اهلی ، ظلمانی و نورانی موجود مقام دو انسان در"  - ٣

 ضاللت و ظلمت و نور است اجلهتني جائز هلذا است صعود بدايت ولی است نزول هنايت که واقع ادنی حضيض در وجود دائره
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 ظلمانی گردد مسل ط طبيعت و کند  غلبه نفس اگر و عل ي ني اعلی از و است نورانی کند غلبه عقل اگر منايد غلبه کدام ات وهدايت
 ".گردد مظف ر اتکدام جنگند در انسان در حيوانی طبيعی قو ه و ملکوتی قو ه زيرا سج ني اسفل از و است

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب از منتخباتی ٣ ج 10٧ ص) 
 
 هر از تر اندان بلکه است هبائم از حبقيقت نفس آن گردد غافل رمحانی شؤون از ولکن آيد در انسانی بصورت نفسی اگر"  - 4

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب ٧ ج 24٣ ص)   " صامت حيوان
 

 


