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 اّول مقاله

 

 



2 
 

 فصل اول

” 
ٰ
 بسم اهلل الأقدس الأبهی

 و

 
ٰ
 “باذنه الرفع الأمنع الأقدس الأعلی

 )لوح نصیر(

 

 در نعت وثنای َملیك مقتدر

جمال کبریائی جمال ِقَدم َجلَّ جالله را ( “1مطاُف الرُُّسل )”تحیت و ثنا بآستان اقدس 

بر ُسُرِر  تمکین و عرش ظهور جالس. انوار ُمضیئه طلعات شمس ظهور و اشراق   سزاست که

جمال بیمثالش عالم َکْون را منور نموده و در هر نقطه ای از قارات خمسه  عالم ندای 

 بمدد تعالیم َسنیّه اش قمیص 
ٰ
ملکوتی و حیات بخشش ِعظام رمیم را با ظهور امر اسنی

حضرت نقطه ( “2ُقرَُّة َعیْن النَّبیّین )”ثنا به ذات اقدس حیات بخشیده است. و ؛ تحیت و 

 
ٰ
ٰ جلَّ ذکره العلی

 ُهَو النقطة و تدور فی حولها ارواح ”اولی
ّ
الّذی جائکم باسم علی

 ( “  3المرسلین)
ٰ
که ابواب فیض الهی را با انوار ظهورش مفتوح و عالم را ببشارت عظمی

ُعُهود و ُدُهْور سابقه را از لوح افکار پوسیده و  وعده فرمود و با نزول آیات بیّنات خرافات

ضمیر قلوب ِکِدره محو فرمود تا عالم انسانی مستعد فوز آیات من یُظِهُرُه اهلل گردند. و نیز؛ 

 غلیظ و ل یَُفْوت که با تعالیم 
ِّ
تحیّت و ثنا بآستان حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و میثاق َحی

 جامعه بهائی را تحّقق بخشیده و ارکان بیت العدل نُصحیّه در بیانات تبیینیش وحدت

اعظم را در الواح محکمه وصایایش بدون تأویل و  تفسیر  بر ارض َغبراء مستحکم فرمود. 
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 امراهلل حضرت شوقی افندی ربّانی که بفرموده مرکز عهد 
ّ
و نیز ؛ تحیت و ثنا به آستان ولی

رٌّ َمصُوٌن ِفی َصدَ ”و میثاق  ِف اْلَْمِر الَْمْحتُوم َکالْلُؤلُِؤ الَْمْکنُوِن َو َسیَلُوُح اَنْٰواَرُه َو ِانَّ ٰهَذا لَسِّ

سیکون له من امره عجٌب تسمعین به فی الستقبال و تشاهدینه بَاکمل ( “ ”4یَْظَهُر اَْسٰراَرُه )

ٍة َو اشّد قدرٍة یتلئاُل وجهه تالألؤا یتنوّ  به آفاق  رصورة و اعظِم موهبٍة و اتم کمال و اعظِم قوَّ

 ممرّ الُدهور و العصار)
ٰ
 هذه الکیفیّة ما دمِت حیًّا ِلأن لها آثاٌر علی

ٰ
؛ و تعظیم ( “5فال تنسی

که ( “ 6َمْصَدِر ُکّل َخیر )”و تکریم و اطاعت بَْحِت بات به ساحت رفیع دیوان عدل الهی 

ب و کمال یقصر مشید بیت عدل عمومی در نهایت نظام و ترت”بفرموده حضرت ولی امراهلل 

و جالل من دون تعویق و تأخیر مرتفع شود و چون بیت عدل عمومی از َحیِّز آمال ِبَحیِِّز 

شهود و عمل قدم نهد و صیتش در کّل اکناف و اقالیم مرتفع و ُمْشتََهْر گردد آنوقت این 

دازد ربوضع و اجرای مشروعاتی ُمتِْقِنه و اقداماتی کلیّه و تأسیساتی باهره پ… هیئت مجلّله 

 ( “.7و باین واسطه امراهلل صیتش جهانگیر و نورش عالم افروز شود )
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 فصل دوم

 مقصد از تحریر

در مراحلی که در سالهای گذشته تألیف کتاب نافه تبیین در شرف اتمام بود در یکی از 

فصول این کتاب در خصوص بیانات مبارکه حضرت َمْن طاَف َحْولَُه اْلَسٰماء  در مقامات 

ناطقه و نیز در بیان مراتب استکمال نفس ناطقه و  تسلیم و رضا مجملی درج گردید  نفس

)رجوع کنید به نافه دهم در نافه تبیین تألیف نگارنده(. و نیز با اعانت از صاحب الرضین 

و الّسموات جمال ِقدم جّل جالله. بکّرات و مرّات زیارت لوح مبارک شکر شکن تأثیری 

 عمیق بر جان و دل گ
ٰ
مکتوب آنجناب بر مکمن فنا و بر مخزن تسلیم و ”ذارد. قوله تعالی

در بر رسی لوحی در مکاتیب  -، این مجموعه را "نافۀ تسلیم و رضا" نام نهاد “ رضا وارد

ق اصلی و علت تحریر این رساله است. وِّ شَ جلد اول بیانات مبارکه در جواب به سائل، مُ 

( 
ٰ
یِة الْمبارکة فی القرآِن العظیم و الفرقان المبین ل  لَت ِمَن او اّما ٰما َسئ(: ”8قوله الحلی

 
ٰ
 َمْن اَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن ) ﴿ قوله تعالی

ٰ
 ﴾  الی آخر ال یة اعلم ایّدك اهلل انّ (9بَلَی

لمن  ّل هذا السالم و التسلیم لهو الصراط المستقیم و المنهج القویم یستحیل حصوله ا

لیمان التسلیم فرع ا القی السمع و هو شهید و هذا هو الیمان الصحیح برّب العالمین لنّ 

 بعد الیقان ثّم اردف هذا البیان بامر آخر و قال و هو محسن فال یکاد النسان ان یسلم اّل 

 و اطلق فی الحسان و لم یقیّده بشیء فی حیّز المکان فوجود هذا النسان رحمة للعباد

ح و الفال فی کّل آن و حیث الحال علی هذا المنوال عرفنا انّ  لأنّه یزداد لطفًا و احسانًا

أموره الی  ضلمن أسلم وجهه هلل و بلغ مقام التسلیم و الرضا و فَوِّ  ةالنجاح و الفوز و النجا

ه   اثذی فطر الأرض و السماء و أحسن الی الوری و أعان الضعفاء و أغللّ وجهه اهلل و َوجِّ

الفقراء و ضمد جریح الفؤاد و قریح الحشاء و داوی کّل طریح الفراش سقیم النتعاش بل 

ًا باهلل لراحة عباد اهلل و اّما الحسان الحقیقی و العطاء الموفور هو الهدی من فدٰی حیاته حبّ 

 و العطیّة الّتی سجد ر و یخشی انّ أهل التقی لکّل من یتذکّ 
ٰ
لها  تهذا لهو الموهبة العظمی
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اِنَّ ﴿مالئکة السماء و هذا المعنی قد نزل فی القرآن فی مواقع شتّی بعبارة أخرٰی منها 

اِبئِیَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْیَْوِم اْل ِخِر َوَعِمَل َصالِ   اح  الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰی َوالصَّ

اِلَحاِت )﴿َوالَْعْصِر  اِنَّ اْلِ و منها(﴾  10) (﴾ 11نَْساَن لَِفي ُخْسٍر  اِلَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

مان و من الی فبالختصار السالم الطوعی الختیاری و مقام الرضاء و التسلیم أخّص 

الیمان فی هذا المقام التصدیق بالخبر الصادر من  الیقان من حیث علم الیقین لنّ 

ة مصباحه فی زجاج یءین الیقین و حّق الیقین ل یکاد ان یضالصادق المین و اّما ع

 بعد السالم الطوعی و التسلیم لرّب العالمین و اّما السالم الجباری کما قال القلوب اّل 

 
ٰ
 لسنا بصدده ال ن و بالجمله انّ ﴾  (12)َولَِٰكْن ُقولُوا اَْسَلْمنَا ا تقولوا آمنّ  و ل﴿اهلل تعالی

تسلیم الوجه أمر عظیم من أیّده اهلل به أدخله فی جنّة النعیم و وقاه من عذاب الجحیم و 

 
ٰ
و ( ﴾ 13) ُیِریُدوَن َوْجَههُ  ﴿الوجه له عدة معان منها بمعنی الرضاء کما قال اهلل تعالی

ّذات قال اهلل ای رضائه و منها الوجه بمعنی ال( ﴾ 14)اِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه  ﴿کذلك 

ٍء َهاِلٌك اِلَّ َوْجَهُه  تعالی ﴿
ْ
 15)ُكلُّ َشي

ٰ
 ﴿(﴾ و منها الوجه بمعنی الجلوة قال اهلل تعالی

و الوجه له معان شتّی تفسیرًا و تأویال  و تصریحًا غیر ما   (﴾16َفاَیَْنَما تَُولُّوا َفثَمَّ َوْجُه اللَِّه )

 نّ سهاب فبناء علی ذلك اطناب و الرف عن الا و لکن لعدم المجال قد غضضنا الطبیّنّ 

علی  قفضائل البرار و أعظم منقبة الحرار من أیّد بذلك وفّ  تسلیم الوجه أمر من أخّص 

 اسالم  الیمان التامّ 
ٰ
 درجة الیقان و الطمئنان ثّم أردف اهلل سبحانه و تعالی

ٰ
فی أعلی

 الوجه و الیمان الحقیقی اّل  الوجه بالحسان و قال و هو محسن أی ل یکمل اسالم

بالحسان و صالح العمال ثّم الحسان الحقیقی ان تدعو الی الهدی و تحرض علی 

 بقّوة برهان  ئ الصمّ التوّجه الی الفق الأعلی و تبرّ 
ّ
و العمی و تهدی الی الصراط الَسِوی

 فضیلة  النجاة الأبهی و ل شّك انّ  ك ربّ 
ّ
أعظم من هذا ان تحوم حول هذا الحمی و أي

یسلم النسان وجهه هلل و یحسن الی الورٰی و کذلك الحسان الحقیقی ان تکون آیة رحمة 

الکبری شفاء کّل علیل و رواء کّل غلیل و مالذ کّل وضیع و معاذ کّل رفیع و ملجأ کّل  ربّك

ّن ربّی امر المبرور و الفیض الموفور و السعی المشکور لأ و مرجع کّل مقتر هذا هو ا مضطرّ 

 “. لعزیز غفور
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نقل جزء بجزء بیانات مبارکه و مضمون آن و ترجمه آیه قرآن در کشف ال یات و خالصه 

م و یة المبارکة فی القرآن العظیل  و امّا ما سئلت من ا”تفسیر مبارک بشرح ذیل است: 

در  ه)مضمون بیانات مبارکه: و  اّما آنچه که سؤال نمودی از آیه مبارک“ الفرقان المبین

 ” –قرآن عظیم و فرقان روشن و آشکار( 
ٰ
 َمْن اَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسنٌ  ﴿ قوله تعالی

ٰ
 بَلَی

ٰ آخر ال یة﴾ 
)ترجمه آیه در کشف ال یات :آری آنکه تسلیم گردانید وجهش را از *“الی

هذا السالم و التسلیم لهو الصراط  اعلم ایّدك اهلل انّ ” -برای خدا و او نیکو کار است( 

لمن القی السمع و هو شهید * و هذا هو  ّل المستقیم و المنهج القویم یستحیل حصوله ا

)مضمون بیان مبارک: بدانکه خدا تأیید فرماید تو را “ الیمان الصحیح برّب العالمین

صول بآن ت و حاین اسالم و تسلیم آن صراط مستقیم و راه قویم اسمقصود از بدرستیکه 

ممکن نیست مگر از برای کسیکه  دور اندازد آنچه را که شنیده است و این ایمان صحیح 

بعد  التسلیم فرع الیمان فال یکاد النسان ان یسلم اّل  لنّ ”است بخدای عالمیان( 

 )مضمون بیان مبارک: بدرستیکه تسلیم فرع بر“ الیقان* ثّم اردف هذا البیان بامر آخر

است . این تسلیم حاصل نمیشود مگر بعد از ایمانی که به مرحله یقین رسیده است ایمان 

و قال و هو مُحسن و اطلق فی الحسان و لم یقیّده بشیء فی ”پس تابع این بیان باش( 

)مضمون بیان مبارک: و  خدا گفت چنین “ حیّز المکان فوجود هذا النسان رحمة للعباد

و اطالق شده است با احسان  خدا و هرگز مقیّد نمیگردد شخصی ُمحِسن و نیکوکار است 

یزداد  لأنّه”به شیئی در حیّز امکان. و وجود چنین انسانی رحمت خدا است بر بندگان( 

مضمون بیان مبارک: بدرستیکه فزونی داده است خدا “) فی کّل آن* لطفًا و احسانًا

الفالح و  المنوال عرفنا انّ  و حیث الحال علی هذا”لطف و احسانش را در تمام اوقات( 

أموره الی  ضلمن أسلم وجهه هلل و بلغ مقام التسلیم و الرضا و فوّ  ةالنجاح و الفوز و النجا

ذی فطر الأرض و السماء و أحسن الی الوری و أعان الضعفاء و أغاث للّ وجهه اهلل و وّجه 

الفقراء و ضمد جریح الفؤاد و ِقریح  الحشاء و داوی کّل طریح الفراش سقیم النتعاش 

 ّ مضمون بیان مبارک: و در هر جا در چنین “)ًا باهلل لراحة عباد اهلل *بل فدی حیاته حب

ستیکه میشناسیم و عارف میشویم که فالح و نجاح و حالتی بر این ِمنوال و روش ، بدر
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فوز و نجات از برای کسی است که تسلیم کند وجهش را بسوی خدا و برسد به مقام تسلیم 

و رضا و واگذار کند امورش را بسوی پروردگار و روی خود را بگرداند بسوی پروردگاری که 

 فریادرس فقیران باشد و مرحمآفرینندۀ زمین و آسمان است. و اعانت کند ضعیفانرا، و 

گذارد قلب شکسته ای را و هر دلشکسته ای را و درمان کند هر افتاده و دور افتاده مریض 

رای گار از بدافتاده ای را و حتی فدا کند زندگی خودش را در محبت و دوستی با پرور

 أهل التق و اّما الحسان الحقیقی و العطاء الموفور هو الهدی من” -راحت بندگان خدا( 
ٰ
ی

هذا لهو الموهبة العظمی و العطیّة الّتی سجدت لها مالئکة  ر و یخشی انّ لکّل من یتذکّ 

ان )مضمون بی“ السماء و هذا المعنی قد نزل فی القرآن فی مواقع شتّی بعبارة أخری*

ت هدایت کننده اس مبارک این است: ولی احسان و نیکوئی حقیقی و بخشش فراوان

مه کسانی را که متذکرند و ترس از خدا دارند. بدرستیکه این موهبتی است پرهیزکارانرا و ه

بزرگ و عطیه ایست که سجده میکنند مالئکه آسمان و این بیانات معنی آنچه در قرآن 

اِبئِیَن َمْن آَمَن ِباللَّ  ﴿منها ( ”نازل شده است  هِ اِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰی َوالصَّ

ا  )ترجمه در کشف ال یات: )بدرستیکه آنان که ایمان “ ﴾…َوالْیَْوِم اْل ِخِر َوَعِمَل َصاِلح 

آوردند و آنان که یهود شدند و ترسایان و صابئین یعنی ستاره پرستان هر که ایمان آورد بخدا 

یست نو  روز باز پسین و کردگار شایسته پس از برای ایشانست مزدشان نزد پروردگارشان و 

نَْساَن لَِفي ﴿ و منها”بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک خواهند شوند(  َوالَْعْصِر  اِنَّ اْلِ

اِلَحاِت  )ترجمه در کشف ال یات:) قسم بعصر  “ ﴾ُخْسٍر  اِلَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

رهای و کردند کابدرستیکه انسان هر آینه در زیانکاریست  . مگر آنانکه ایمان آوردند 

فبالختصار ”شایسته و وصیّت بیکدیگر نمودند براستی  و وصیّت نمودند بشکیبائی(  

ث من الیمان و الیقان من حی السالم الطوعی الختیاری و مقام الرضاء و التسلیم أخّص 

 الیمان فی هذا المقام التصدیق بالخبر الصادر من الصادق المین و امّا علم الیقین لنّ 

عد السالم  بمصباحه فی زجاجة القلوب اّل  یءعین الیقین و حّق الیقین ل یکاد ان یض

)مضمون بیان مبارک این است: پس باختصار ، اسالم “ الطوعی و التسلیم لرّب العالمین

اطاعتی است اختیاری از جانب انسان و مقام رضا و تسلیم حالت خاّص از ایمان و یقین 
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اینکه بدرستی ایمان در این مقام تصدیق نمودن خبری است که  از برای –داشتن است 

ولی رسیدن به مرحلۀ عین الیقین و حّق الیقین در حالتی  -از صادق المین بانسان میرسد

الم و اّما الس”است که انسان با اختیار و رغبت تسلیم گردد به پروردگار عالمیان( 

 
ٰ
قل به ]بنظر میرسد ن“ َولَِٰكْن ُقولُوا اَْسلَْمَنا(ا ولوا آَمن  تَقُ  َو لٰ ) الجباری کما قال اهلل تعالی

﴿ٰقالَِت اْلَعراُب ٰاَمن ا  سورۀ الحجرات است49/  14معنی کلمات و نیز نقل جزئی از آیۀ 

[ )ترجمه در کشف ال یات: گفتند آن باده نشینان که ﴾ َولَِٰكْن ُقولُوا اَْسلَْمَنا ُقْل لَْم تُؤِمنُوا

دده ال ن و لسنا بص”و لکن بگوئید که اسالم آورده ایم( اید و ر د ه م بگو ایمان نیاگرویدی

تسلیم الوجه أمر عظیم من أیّده اهلل به أدخله فی جنّة النعیم و وقاه من عذاب  بالجمله انّ 

)مضمون بیان مبارک این است: و “ الجحیم و الوجه له عدة معان منها بمعنی الرضاء

امریست عظیم و چنین کسی را خدا تأیید میفرماید برای دخول در جنّت و  او تسلیم وجه 

وجه را معانی عدیده است یکی از آنها بمعنی رضا  –را حفظ میکند از عذاب جحیم 

 ”است( 
ٰ
 -(6سوره انعام )6/  52جزئی از آیه  “.﴾ ُیِریُدوَن َوْجَههُ  ﴿ کما قال اهلل تعالی

  و کذلك”ه در کشف ال یات: میخواهند رضای او را( ( )ترجم18/  28سوره کهف آیه 

. ) ترجمه در کشف ال یات: 76/ 9جزئی از آیه سوره الدهر  “اِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه﴾﴿

جز این نیست که اطعام میکنیم شما را برای رضای خدا نمیخواهیم از شما پاداشی و نه 

و از آن جمله وجه “ و منها الوجه بمعنی الذات”)یا رضای او را( “ ای رضائه” -( شکری

 ”بمعنی ذات است باستناد آیه قرآن  
ٰ
ٍء َهاِلٌك اِلَّ َوْجَهُه ﴾  و قال اهلل تعالی

ْ
سوره )﴿ُكلُّ َشي

)ترجمه: و مخوان با خدا الهی دیگر  را نیست الهی مگر او همه چیز  . 28/  88قصص 

منها  و”ت حکم و بسوی او برگردانیده میشوید( هالك و زوال پذیرد مگر وجه او  مر او راس

ال ق”مضمون بیان مبارک: و از آنجمله وجه بمعنی جلوه است( “)الوجه بمعنی الجلوة

 
ٰ
: 2/ 115جزئی از آیه سوره بقره  –نقل  -( 16) َفاَیَْنَما تَُولُّوا َفثَمَّ َوْجُه اللَِّه﴾ ﴿ اهلل تعالی

 (داست  بدرستیکه خدا فراخ رحمت داناستپس هر کجا  روی آورید پس آنجا وجه خ

- ” ّ ال قد ا و لکن لعدم المجو الوجه له معان شتّی تفسیرًا و تأویال  و تصریحًا غیر ما بیّن

)مضون بیان مبارک این است: و لغت و کلمه “ سهابطناب و اِل غضضنا الطرف عن ال
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ما  لزم بغیر آنچه که "وجه" دارای معانی عدیده ایست با تفسیر و تأویل و روشن نمودن

بیان نمودیم . و لکن بعلت  کم بودن و ضیق وقت آنرا کوتاه نموده و باختصار بیان داشتیم( 

فضائل البرار و أعظم منقبة الحرار من  تسلیم الوجه أمر من أخّص  فبناء علی ذلك انّ ”  -

یان مضون ب“ )فی أعلی درجة الیقان و الطمئنان* ق علی الیمان التامّ أیّد بذلک وفّ 

مبارک این است: بنا بر این بدرستیکه "تسلیم وجه در آیه از فضائل نیکوکاران و بزرگترین 

خصلت آزادگان است و کسی که مؤیّد شد باین خصلت موفق میشود به فوز ایمان کامل 

 اسالم الوجه ثّم أردف اهلل ”  -( در بالترین درجۀ یقین و اطمینان
ٰ
سبحانه و تعالی

مضون بیان مبارک این است: پس چنین شخصی پیروی میکند برای کسب “ )بالحسان

 ) 
ٰ
و قال وَ ُهوَ مُْحِسن أی ل یکمل اسالم الوجه و الیمان الحقیقی ” –رضای خدای تعالی

مضون بیان مبارک این است: و در معنی حقیقت “ ) بالحسان و صالح العمال*اّل 

کسی که "محسن" است چنین مرتبه ای کامل نمیشود مگر با داشتن "احسان" و اعمال 

ثّم الحسان الحقیقی ان تدعو الی الهدی و تحرض علی التوّجه الی الفق ”  -( صالحه 

ّ  ئ الصمّ الأعلی و تبرّ    ک و العمی و تهدی الی الصراط السوی بقوّة برهان رب
ٰ
“ الأبهی

ست: پس چنانچه  احسان حقیقی شخص را هدایت نماید و  مضون بیان مبارک این ا)

 و شنوا و بینا گردد و هدایت شود بسوی راستی بقوۀ برهان 
ٰ
دعوت کند او را بسوی افق اعلی

 ) 
ٰ
تحوم حول هذا الحمی و أيّ فضیلة أعظم من هذا ان  النجاة و ل شّك انّ ” –رّب ابهی

مضمون بیان مبارک این است: و شکی ) “یسلم النسان وجهه هلل و یحسن الی الوری

 و کذلک”–نداشته باش که نجات انسان در تسلیم نمودن وجهش بسوی خداست( 

 الکبری شفاء کّل علیل و رواء کّل غلیل و مالذ الحسان الحقیقی ان تکون آیة رحمة ربّك

ر و الفیض ومر المبرلأ و مرجع کّل مقتر هذا هو ا کّل وضیع و معاذ کّل رفیع و ملجأ کّل مضطرّ 

ن مضون بیان مبارک این است: و این چنی)“ الموفور و السعی المشکور اّن ربّی العزیز غفور

احسان حقیقی اگر نشانه ای از رحمت بزرگ الهی باشد شفا بخش هر علیلی و رفع کننده 

هر تشنگی است ، و  محل پناه هر رفیعی و ملجاء هر حاجتمند و بیچاره ای و مرجع هر 

 نگدستی است(.فقیر و ت
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متون لوح مبارک فوق و تبیین و تفسیر بیانات کالمی مبارکه، این حقیر در فکری عمیق فرو 

رفت که حضرت من اراده اهلل برای انسان چه نصایح  عالیه و عظیمی در حصول به کمال 

 و فوز معرفت بیان فرموده و راه و سبیل نجات را نشان داده تا از منهج قویم و صراط مستقیم

 اب آسمانی بزرگوارش خارج نشویم.

“ یانرشحات بحر ب”به بیانات نزولی چشم اندوختم و صریر این کلمات عالیات که از 

(17  
ٰ
( همچنان در گوش صدا میکند و طنین انداز است، تا از این رحیق مختوم ابهی

جمال  (. چنانچه19“ )انّه ینطق بالحق( ”18نمائیم)“صعود  مرقاة اسماء”بیاشامیم و از 

( 
ٰ
امروز هر نفسی اراده نماید بآفتاب حقیقت که (: ”20ِقَدم جّل عظمة فرموده . قوله تعالی

 مقّدس نماید 
ٰ
از افق سمآء سجن اشراق نموده توّجه کند باید قوّۀ مدرکه را از قصص اولی

ر دو رأس عرفانرا بتاج انقطاع و هیکل وجود را بطراز تقوٰی مزیّن دارد و بعد ارادۀ تغمُّس 

اگر طالب بآنچه ذکر شد فائز شود او لئق تقرّب و حضور و قابل … لُّجۀ بحر احدیّه کند 

 “طیران در این هواء مقّدس است

در تعمق و  تتبع درآیات فوق مشاهده میشود که مقام تسلیم و کسب رضا و ورود به لُّجۀ 

بییات ع قدیر و تاحدیه رضای معبودالعالمین را مراتبی است که در بیانات مبارکه شار

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه دقیقًا بیان گردیده و طالب را با تعالیم نُصحیّه در این راه مخیّر 

فرموده اند. در مقالت بعدی مبحث رضا و تسلیم بر اساس نصوص مبارکه بر رسی 

 اجمالی خواهد گردید.

 و 
ٰ
 از آیات نام این مجموعه را با تأثیر از الواح نزولی جمال اقدس ابهی

ٰ
 اعلی

ّ
جمال علی

ُْد ِاّل ِرضائََک )” صالت کبیر "نافه تسلیم و رضا" نام گذارد  ؛ تا در همه ( “20ما ُاری 

 ِرَمم
ّ
 ” احوال تسلیم محض گردیم برضای آن محی

َ
لََك ٱْلَْمُر فی   ُکلِّ ٱْلَْحواِل یا َمْولي

 یا فاِطَر 
ُ
 ٱلتَْسلِیُم َو ٱلرِّضاء

َ
ماِء )ٱْلَْسماِء َوِلي بمیمنت و مبارکی این رجا و تمّسك ( “. 21ٱلسَّ

 که حصول 
ٰ
بآستان کبریائیش همواره مساعی و مجهودات در حصول باین موهبت عظمی

 منوط برضایت 
ٰ
رضایت مالك النام، صاحب الرضین و الّسموات جمال اقدس ابهی

د. تا کسب شودیوان عدل الهی است که لزم است در زندگی با تأییدات لریبیّه اش 



11 
 

اینکه انسانرا از حجبات معرضین محفوظ دارد تا نوری بجز معرفت آیات بیّناتش بر وجه 

 فی  َمْعِرَفِة آٰیاِتَك )”نتابد 
تا ساجد آستانش باشد و آمل برحمتش که سبقت (“  22ٰل ُنْورًا اّلٰ

 ( “23آِملُْوَن) ِان ا ُکلٌّ لََك ٰساِجُدْوَن َو ِمْن َرْحَمِتَك ”گرفته است ممکنات را 
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 فصل سوم

 ایمان و عرفان علّت قبول تسلیم و کسب رضای الهی است

 و آن حاصل نشود مگر  با اعتقاد به  

 “یفعل و مایشآء و یحکم ما یرید”

( 
ٰ
 یا ایّها النّاظر الی الوجه (: ”25در لوحی از قلم جمال ِقَدم جّل جالله نازل. قوله العلی

اّول امر معرفة اهلل بوده و هست  و بعد استقامت بر امر این استقامت حاصل نشود مگر 

 از برای نفسیکه از کوثر بیان رحٰمن آشامید و بانچه مقصود از آفرینش 
ٰ
بمعرفت   طوبی

  بکلمه مبارکه یفعل ما یشآء و یحکم 
ٰ
است فائز گشت  و معرفة اهلل در مقام اّول و رتبه اولی

( هر نفسی بعرفان این کلمه علیا فائز شد خود را بر سریر 26معلّق و منوط است )ما یرید 

اطمینان مستوی مشاهده نماید و از هیچ امری و هیچ کلمه نلغزد و مضطرب نشود و از برای 

او سزاوار است باین کلمه علیا نطق نماید یا ربّی الّرحمن و المهیمن علی المکان اشهد 

علك و مطاع فی امرك طوبی از برای عبادیکه باین کلمات عالیات انّك انت محمود فی ف

 اند. اند و از بحر معانی که در آن مستور است آشامیدهتمّسك جسته
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 مضامین و معانی بعضی از لغات و اصطالحات و الواح مبارکه

 فصل اّول

مالک. ("ملیك" در لغت بمعنی صاحب ُملك. پادشاه حکمفرما و 1)َملیِك مقتدر: 

 بکار رفته است. در 2)
ٰ
 و حضرت نقطه اولی

ٰ
( ملیك ُمقتدر: در آثار جمال اقدس ابهی

 
ٰ
جانها از تو و اقتدارها در قبضۀ قدرت ”مناجاتی است در ادعیه محبوب. قوله العلی

پروردگارا با تباه کاری و گناهکاری و عدم پرهیزکاری مقعد صدق میطلبیم و لقای …تو

ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد : ﴿53/ 55؛ مأخذ در قرآن سوره القمر “…ملیك مقتدر میجوئیم

 )ترجمه در کشف ال یات: در مجلسی پسندیده نزد پادشاهی توانا( َمِلیٍك ُمْقتَِدٍر ﴾

 َمطاف: اسم مکان. محّل طواف. ُرُسل: جمع رسول. مطاُف الّرسل:

 پوسیده.  کهنه استخوانهایِعظام َرمیم: 

الواح الهی رجوع کنید به بیتی از ابیات قصیده عّز ورقائیّه در آثار قلم برای تفصیل در 

 
ٰ
 :197ص  3ج  در شرح بیتی  اعلی

َماِل تَنَفََّحْت طِ  َشْعِرَهاَعْن و  (1)  َتَقرَِّت  َعیُْن الَجَمالِ  ْرِفَهاَط َوْعن  یُب الشَّ

 .یعنی روشن شده-1

 انام 
ّ
 رح:باین ش«عظام رمیم»اشاراتی است مبین به در شرح بیت نازله از قلم محیی

از انفاس طیّبه شعر ا و طیب بهجت و سنا و مسک مرحمت و بهاء از شمال جنّت هویّه ”

که از یمین حدیقۀ صمدیّه مبسوط شده مرتوح و متهیّج است که شاید عظام رمیم جوهریّات 

د زوال و خمر جدیممکنات از نفحات دلکش آن و فوحات دلنشین آن از کؤب بدیع بی 

بی مثال بزندگانی ابدی و حیات سرمدی مفتخر شود و بر مفخر وجود فخر نماید و همچنین 

 آیۀ اوست از مشاهدۀ آن با 
ٰ
از منظر او چشم جمال حقیقی که شمس سماء وجود ادنی

 “ضیاء و روشن و منور گشت فسبحان اهلل موجدها عما انتم تذکرون
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 َخلَْقُه َقاَل َمْن ُیْحِیي » :36/ 78س آیه و نیز رجوع کنید به سوره ی
َ
َوَضَرَب لَنَا َمثاَل  َونَِسي

 َرِمیمٌ 
َ
ترجمه در کشف ال یات: و زد برای ما َمثَلی و فراموش کرد آفرینشش  «الِْعَظاَم َوِهي

 را گفت که زنده میگرداند استخوانها را و آنها است پوسیده.

: مؤنّث آن: سَ 
ّ
ص  2بلند مرتبه. عالی رتبه )ف م ج  –نیّه: رفیع تعالیم َسنیِّه: َسِنی

1492). 

 .موعود بیان –کسیکه آشکار میکند او را خدا َمْن یُْظِهُرُه اهلل: 

 غلیظ: 
ِّ
در الواح مبارکه تبیینی اشاره مستقیم به عهد و میثاق در کتاُب عهدی میثاق َحی

 است.

 2ج   - 308ص  1َغبراء: مؤنّث َاْغبَر: خاک رنگ. کرۀ زمین. )ف م ج  اَرِض َغبراء:

 .(2388و  2387صص 

رٌّ َمصُوٌن ِفی َصَدِف اْلَْمِر الَْمْحتُوم َکا لْلُؤلُِؤ الَْمْکنُوِن َو ”بیان مبارک. ِانَّ ٰهَذا َلسِّ

: ارک باختصار این استبنظر میرسد مضمون بیان مب “َسَیلُوُح اَنْٰواَرُه َو یَْظَهُر اَْسٰراَرهُ 

بدرستیکه این ِسّر حفظ کرده شده و محفوظ است در صدف امر الهی بمانند مرواریدی 

 در صدف است و در آینده انوارش تابان و آثار وجودیش ظاهر خواهد شد.

سیکون له من امره عجٌب تسمعین به فی الستقبال و تشاهدینه بَاکمل ”بیان مبارک.

ٍة َو اشّد قدرٍة یتلئاُل وجهه تالألؤا یتنّور  صورة و اعظِم موهبٍة و اتم کمال و اعظِم قوَّ

 ممرّ الُدهور و العصار 
ٰ
 هذه الکیفیّة ما دمِت حیًّا ِلأن لها آثاٌر علی

ٰ
به آفاق فال تنسی

بیان مبارک  نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار این است: از او  بنظر میرسد مضمون “

)حضرت ولی امراهلل( امر عجیبی بوجود خواهد آمد و خواهید شنید در مستقبل ایّام و 

مشاهده خواهید نمود آن امر عجیب را به اکمل صورت و اعظم موهبت و درخشیدن 

یفیّت را در زمان حیاتش وجهش آفاق را منور خواهد نمود و  فراموش نکنید همین ک

 بدرستیکه آثار ونتایج امر او زنده و جاوید است در دهور و اعصار آینده.



15 
 

بحت: خالص؛ بات : قطعی و بدون تردید.  بنظر میرسد که تکرار دو کلمه َبحِت بات: 

 مشابه حالت تأکیدیّه را میرساند.

ظیم لبهاء در مقام عرجوع کنید به الواح مبارکۀ وصایای حضرت عبدامصدر کّل َخیر: 

بیت العدل اعظم. "اَلَّذی َجَعَل اهللُ َمْصَدِر ُکلِّ َخیٍْر" بنظر میرسد مضمون بیان مبارک 

 اینست: آنچه خیر است از بیت العدل صادر میشود.

 .عالم آرزوهاَحیِِّز آمال: 

 .عالم مشاهده و خلقَحیِّز ُشهود: 

 صیتش:  آوازه اش. 

 َکنَف.اطراف. مفرد آن: َاکناف: 

ریِر قلم ص”صدای قلم در هنگام تحریر بر روی صفحه کاغذ. در آیات نازله جمله َصریر : 

 
ٰ
یه فی اول یوم ف”در لوح برهان است. قوله العزیز:  -بکثرت استعمال شده است“ اعلی

 
ٰ
تك بمصیب”سیّد الشهداء:  حضرت امام حسین ع ؛ و در زیارتنامه“ارتفع صریر القلم العلی

 عن صریره
ٰ
فریاد کردن. بانگ سخت بر آوردن.  –( 2)اسرار ال ثار ج “  منع قلم العلی

 (.2147ص 2آواز قلم بوقت نوشتن. آواز آب. )ف م ج 

 فصل دوم

 در لوح َمْن ٰطاَف َحْوله الَْسماء: 
ٰ
از القاب مهیمنۀ حضرت عبدالبهاء است که قلم اعلی

: ارض باء در بار
ٰ
حمدًا ِلَمن تَشرََّف ارض الباء بقدوم  ”ۀ ایشان نازل شده است. قوله العلی

بنظر میرسد مفهوم آن این است.کسی که اسماء بدورش  – “…َمْن ٰطاَف َحْولُُه الَْسماء

 و نامهای نیکو است که در 
ٰ
طواف میکنند. اَسماء : جمع اسم و مقصود اسماء ُحْسنی

 زل شده است و نشان دهندۀ عظمتاالهی و قرآن بکثرت ن کتاب مستطاب اقدس و معارف

 مقام مبارک حضرت عبدالبهاء است.
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 لوح معروف به  شکر شکن : 
ٰ
ا را است که مراتب تسلیم و رض از الواح نازله از قلم اعلی

 بیان فرموده اند. 

 تأیید کند خدا تو را.اَیَِّدَك اهللُ: بیان مبارک.

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک اینست: پیروی نما از اَرِدف ٰهَذ البیان: بیان مبارک. 

 پیروی و تبعیّت کردن. جمع َارداف.  َردف: – این بیان

 فریاد رس و اعانت کردِن فقیران.َاغاَث الُفَقراء: بیان مبارک. 

دارو بر جراحت کردن، مدارا  –دارو بر جراحت بستن  -بستن ضماد برجراحت َضمد: 

 .(64ص  28برابری کردن در چیزی )ل. دهخدا ج   -ن کرد

 .(1226ص  2َجریح: خسته، زخمدار، مجروح )ف م ج َجریِح الُفؤاد: بیان مبارک. 

ِقریح: خسته و مجروح. اَحشاء:  اعضاء درون بدن. مفرد: ِقریُح اَلحٰشاء: بیان مبارک. 

؛ ِفراش: بخاک افتاده. ترک شده. دور انداخته شده. الِفراش: َطریح: َطریح  -َحشاء 

 رختخواب.هر چیز گستردنی.  :َبسترمتروک؛ ِفراش: 

 انداختن و پرتاب کردن. دور کردن. َطرح:

َسقیم: بیمار. نا امن. غیر مطمئن )مکان( ؛ ِانتعاش: به سقیم النتعاش: بیان مبارک. 

 ادن.نشاط آمدن. برخاستن و سر بلند کردن بعد از افت

در قرآن نازل. سوره   -2دانستن علمی که انسان را به یقین رهبری کند. -1علم الیقین: 

َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعلَْم الْیَِقیِن )ترجمه در کشف ال یات: نچنانست اگر :  102/  5التکاثُر آیه 

  .بدانید دانستنی بیقین(

ثُمَّ َلَتَرُونََّها َعیَْن :   102/  7سوره التکاثُر آیه  -2چشم حقیقت بین.  -1یُن الَیقین: عَ 

 الَْیِقیِن )ترجمه در کشف ال یات: پس هر آینه خواهید دید آنرا بمشاهدۀ یقین(. 

تاب مستطاب بک بهائی برای تفصیل رجوع فرمائید به کتب تفسیر قرآن و در معارف امر

در خصو ص این  9مید اشراق خاوری علیه حایقان و نیز شرحی مستند که جناب عبدال
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موضوع بنقل از  کتب معتبره شیعه و کتاب علم الیقین مالمحسن فیض کاشانی و سایر 

تحریر فرموده اند. و نیز رجوع کنید به قاموس ایقان جلد دوم صفحات   معتبر منابع

1158 – 1146. 

 مقام اطمینان قلب.الَیقین:  َحقُّ 

 "صادق المین" در دو موضع بکار بهائی بنظر میرسد در آثار مبارکهالصادُق اَلمین: 

 ما 1است. ) تهرف
ٰ
( در لوحی از قلم جمال ِقَدم جّل جالله با مطلع ))بسمه المقتدر علی

 :
ٰ
 هو أنصف یا عبد هل اهلل”یشاء(( اشاره به نفس مقّدس خویش میفرمایند. قوله العلی

ٰ ما یشاء أو ما سواه َتبَیَّن و ل تکن من الّصامتین. لو تقول ما سواه أنصفت فی 
الفاعل علی

لواح امجموعه “ بذلك کّل الذّرات و عن ورائها ربّك المتکلّم الّصادق الأمینالأمر یشهد 

است که ملسو هيلع هللا ىلص (  از نامها و صفات حضرت رسول اکرم 2؛ )232مبارکه چاپ مصر ص 

حضرت عبدالبهاء نیز در لوح مبارک بدان اشاره فرموده اند. مراجع عدیده ای در 

ریش از بعثت در بین طایفه قاینخصوص  اطالعاتی موجود است صفتی است که قبل 

ند و اشاره ای در قرآن باین صفت نیست ولی در بعضی از درا مینامیص  حضرت محّمد 

سور قرآن و کتب تفسیر باین صفت تعبیر شده است. مطالبی کوتاه در اینخصوص باین 

وهي من صفات محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم عرف ووصف بهما قبل شرح است: 

ین قریش في الجاهلیة. لم یُذكر لقب "الصادق الأمین" في القرآن الكریم ولكن البعثة ب

(، )الزمر 17(، )الأنعام 3/4هنالك عّدة آیات مباركة یُفهم منها هذه الصفات )النجم، 

( شرح مشكل 1(، وهنالك عّدة مراجع في كتب الأحادیث والتفسیر. )17(، )النجم 33

مام الطحاوي، الجزء  َثَنا َسِعیُد ،  "240، الصفحة 14ال ثار، الإ َثَنا ابُْن اَِبي َداُوَد، َحدَّ َحدَّ

ثَ  ثَِني ُمَجاِهٌد، َحدَّ اٍم، َعْن ِهاَلِل بِْن َخبَّاٍب، َحدَّ َثنَا َعبَّاُد بُْن َعوَّ ، َحدَّ
ُّ
ا نَ بُْن ُسَلیَْمـاَن الَْواِسِطي

ائِِب َقاَل: ُكنُْت ِفیمَ  َ َعبُْد اهللِ بُْن السَّ
 اَْعبُُدُه، َفُكنُْت  ْن بَنَی الْبَیَْت، َفاََخْذُت َحَجر ا،َمْوَلي
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یِّ  ، َفاَبَْعُث ِبِه َفیَُصبُّ َعلَیِْه، َولََقْد َكاَن یُْؤتَی ِباللََّبِن الطَّ
ُ
ء
ْ
ي ِب َفِاْن َكاَن َلیَُكوُن ِفي الْبَیِْت الشَّ

ا اْخَتلَُفوا َكاَد  َوتََشاَجُروا ِفي الَْحَجِر اَیَْن یََضُعونَُه، َحتَّی َفاَبَْعُث ِبِه َفیَُصبُّ َعلَیِْه، َواِنَّ ُقَریْش 

یُوِف، َفَقاَل: انُْظُروا اَوََّل َرُجٍل یَْدُخُل ِمْن بَاِب الَْمْسِجِد، َفَدَخَل َرُسوُل  َیُكوُن َبیْنَُهْم ِقَتاٌل ِبالسُّ

مام أحمد بن حنبل، 2.  )…"اهللِ َصلَّی اللَُّه َعلَیِْه َوَسلََّم، َفَقالُوا: َهَذا اَِمیٌن،  ( مسند الإ

، "َفَقالُوا: اْجَعلُوا َبیْنَُكْم َحَكمـ ا، َقالُوا: اَوََّل َرُجٍل یَْطلُُع ِمَن الَْفجِّ 262، الصفحة 24الجزء 

 َصلَّی اهللُ َعلَیِْه َوَسلََّم َفَقالُوا: اَتَاُكُم اْلَِمینُ 
ُّ
شام، (السیرة النبویة، ابن ه3…" )، َفَجاَء النَِّبي

حدیث بنیان الكعبة وحكم رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بین قریش في وضع الحجر، 

 ( صحیح البخاری. 4"فلّما رأوه قالوا: هذا الأمین رضینا، هذا محمد". )

چراغ.  ای شیشهِزجاج. ُزجاج. َزجاج: َزجاَجة: قسمت   زجاجة الُقلوب:بیان مبارک. 

 (.1724ص  2شیشه ، آبگینه.  پیالۀ بلور )ف م ج ُزجاج:  –گری  ِزجاَجة: حرفه شیشه

یانة َوقاة:  .وقي: الِحفظ، الصِّ

: بیان مبارک. 
ٰ
 معنی های بسیار. دارای معانی متعدد.معان َشتّی

بیان کردن. شرح دادن. بیان و معنی و للفظ آیات قرآن. علمی است که حققیت  -1تفسیر: 

بمقتضای قواعد لَُغوی و صرفی و نحوی و معانی ایات قرآن را بر حسب طاقت انسان و 

 .(1113ص  1)ف م ج … بالغی عرب بیان کند، و مراد خدا را از قرآن آشکار سازد

شرح و بیان کلمه یا کالم بطوریکه  -3تفسیر کردن، بیان کردن.  -2باز گردانیدن.  -1 َتأویل:

تأویل مشتق از اول  – 1018ص  1غیر از ظاهر آن باشد؛ تعبیر و جمع. تأویالت. )ف م ج 

است و در لغت رجوع است و نزد اصولیان ُمرادف تفسیر است و فرق بین  تأویل و تفسیر 

باین است که تفسیر توجیه و توضیح مفردات جمله است و تأویل بیان مفاد کالم است بر 

خالف ظاهر و تأویل در ظواهر است یا نُصوص بنا بر این تأویل صرف کالم است از ظاهر 

در شرع بازگرداندن لفظ از معنی ظاهر بمعنی  –1سیر بیان کالم مجمل است )ف م ج و تف
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ص  13اهتمالی آنست بشرط آنکه محتمل را موافق کتاب و سنّت باشد )ل. دهخدا ج 

278.) 

در معنی آیات متشابهات و  3/ 7برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به سورۀ آل عمران آیۀ 

 ک: ایقان شریف و قاموس ایقان.محکمات. و در معارف امر مبار

 اَیْنَٰما: هرجا. هر کجا. -پس هر جا  َفاَیَْنما:

مضمون بیان مبارک سهاب: غضضنا الطرف عن اِلطناب و الِ بیان مبارک. 

َغَضض: نقصان کردن )ل. دهخدا ج  - اینست: کوتاه میکنیم کالم را از طولنی شدن

در وصف مبالغه کردن. درازا کشیدن عبارت لفظ را خالف  ِاطناب:   242ص  32

ِاسهاب:بسیار گوئی. ِاطناب. برای فایده  یا بدون  -( 2906ص  7ایجاز )ل. دهخدا ج 

ه اند )ل. انستفایده سخن را بدرازا کشانند. برخی اسهاب و اطناب را مترادف یکدیگر د

 .(2598ص  6دهخدا ج 

ه شدن از اندوه عشق.  َحِرض. َحَرض: مرد عاجز و َحَرض: هالک. موت. گداخت َتحرض:

ا:  12/ 86درمانده و ُمشرف به مرگ. قرآن سوره یوسف آیه  ٰ َتُكوَن َحَرض 
: )ترجمه در َحتَّی

 .(441ص  17کشف ال یات: تا شوی بیمار یا از هالک شدگان( )ل دهخدا. ج 

پاک و منّزه شدن  – 3)غم( شفا یافتن بیمار  – 2دوری کردن. بیزاری جستن. تبرئ: َتبرا: 

. 1بیزاری.  )ف م ج –َتَبُرء: بیزار شدن.  –بیزاری . پاکی. تنزیه  – 4از تهمت گناه. 

 .(1021ص

 َکّر . ناشنوا. اَلصم:

:
ٰ
 نا بینا )جاهل نادان(. –کور  أعمی

َسواء. ِسوٰی. ُسوٰی: وسط. میانه. مگر. جزء. یکسان. ِصراِط الَسوی: بیان مبارک. 

 برابر. )جمع: اَسٰواء. َسٰواء الّصراط: راه راست. ِصراط مستقیم. 

 برتری. هر صفت عالی اخالقی. َفِضیلَة:
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  –مضمون جمله این است: آب گوا را برای همه تشنگان َرواء کّل غلیل: بیان مبارک. 

َرواء: آب گوارا و شیرین. آب فراوان.  – جاری آب گوارا و شیرین. آب فراوان و

 ُحزن. –َغلیل:تشنه. شّدت عطش. ِحقد و کینه. َغَضب 

ضیع: وَ  –َمالذ: پناهگاه  –پناهگاه همه حقیران و عامی َمالذ کّل وضیع: بیان مبارک. 

 .)خالف شریف( حقیر. عامی

 پناه بردن. ملجاء و پناه. پناهگاه.َمعاذ: 

 اره.مجبور. بیچ ُمضطّر:

 (898و  897ص  41َقتر: مرد تنگ. )ل. دهخدا ج  ُمقتر:

 است که میفرماید. قوله العزیز:  رشحات بحر بیان: 
ٰ
این ”اشاره به بیان مبارک قلم اعلی

. لوح با  7)ا. ق. ا. ج …“ ایّامی است که َرَشحات بحربیان اهل امکان را تازه نموده 

 ” مطلع 
ٰ
 .(228ص “هوالقدس العظم العلّی البهی

ح کردن. َرشح:   تراویدن. ترشُّ

نُصحیَّه: ( 1026ص 1جستجو کردن. تحقیق کردن. تالش. جمع. َتتَبُّعات. )ف م ج  :َتَتبُّع

 نَصح: پند و اندرز دادن. –پند و اندرز آمیز 
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 خذأمراجع و م

 فصل اول

ه سن –ایران  –طهران بدیع. لجنه ملّی نشر آثار امری.  105لوح سنه “ : لسُ الرُّ  طاُف مَ ” – 1

)اسرار ربّانی(. تألیف جناب عبدالحمید اشراق  105بدیع. ؛ قاموس لوح سنه  105

 بدیع. 118. م. م. م. امری. سنه 35شماره  217. ص 2خاوری. ج 

)توقیع منیع لوح قرن. سنه “ قرة عین النّبیّین”   -2
ٰ
 101در شرح مقام حضرت نقطه اولی

 بدیع(.

 .4. مائده آسمانی ج  496وحید . ص لوح مدینة التّ   -3

 .450ایّام تسعه تألیف جناب عبدالحمید اشراق خاوری. ص -4

 . 454ایّام تسعه تألیف جناب عبدالحمید اشراق خاوری.  ص  -5

  الواح وصایای مبارکه حضرت عبدالبهاء. -6

 -1922. توقیعات مبارکه حضرت ولی امراهلل  191ص  1924توقیع منیع مبارک   – 7 

 بدیع. 129م. امری سنه  م. م.  - 1926

 فصل دوم

 …“هواهلل اناجیك في غدوي و آصالي ”. لوح مبارک با مطلع 1مکاتیب عبدالبهاء ج -8

  394و  392صص 
ٰ
 .397الی

 َمْن اَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفلَُه اَْجُرُه ): 112سوره بقره جزئی از  آیه  - 9
ٰ
ِعنَْد َربِِّه بَلَی

)ترجمه در کشف ال یات: آری آنکه خالص گردانید  (َوَل َخْوٌف َعَلیِْهْم َوَل ُهْم یَْحَزنُون

وجهش را از برای خدا و نیکوکار است مر او را است مزدش نزد پروردگارش و نه بیمی 

 است بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند. 
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اِبئِیَن َمْن آَمَن ِباللَِّه اِنَّ الَّذِ ) :2/ 62سوره بقره  - 10 یَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰی َوالصَّ

ا َفلَُهْم اَْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعلَ   .(یِْهْم َوَل ُهْم یَْحَزنُونَ َوالْیَْوِم اْل ِخِر َوَعِمَل َصاِلح 

نَْساَن لَِفي ُخْسٍر ) (2)لَْعْصِر َوا( 1)) :103/   3 و 2و  1سوره العصر: آیه  - 11 ( اِلَّ 3اِنَّ اْلِ

بْرِ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ   .(الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َقالَِت اْلَْعَراُب ) :14/49سوره الحجرات نقل جزئی از آیه آیه َولَِٰكْن ُقولُوا اَْسلَْمنَا :  - 12

یَماُن ِفي ُقلُوِبُكْم  َواِْن تُِطیُعوا اللََّه وَ   آَمنَّا ا یَْدُخِل اْلِ ُسولَُه رَ ُقْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِٰكْن ُقولُوا اَْسلَْمَنا َولَمَّ

ا
ً
 .(اِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیمٌ   َل یَِلتُْكْم ِمْن اَْعَماِلُكْم َشیْئ

 . 18/ 28سوره کهف آیه  .6/ 52انعام  ُیِریُدوَن َوْجَهُه:نقل جزئی از آیه سوره - 13

اِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َل نُِریُد ِمنُْكْم َجَزاًء ): 76/  9سوره الدهر .نقل جزئی از آیه  - 14

 .(َوَل ُشُكور ا

ا آَخَر  َل ): 28/  88سورۀ القصص: نقل جزئی از آیه  - 15 اِلََٰه اِلَّ َوَل تَْدُع َمَع اللَِّه اِلَٰه 

ٍء َهاِلٌك اِلَّ َوْجَهُه  لَُه الُْحْكُم َواِلَیِْه ُتْرَجُعونَ 
ْ
 .(ُهَو  ُكلُّ َشي

َوِللَِّه الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب  َفاَیْنََما تَُولُّوا َفثَمَّ َوْجُه ) :2/ 115جزئی از آیه نقل  سوره بقره: - 16

  .(اللَِّه  اِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِلیمٌ 

این ایّامی است که رشحات بحر بیان اهل امکان را تازه و “: ”رشحات بحر بیان” - 17

ا.  “زنده نموده و لکن انسان که خود را افضل مخلوقات میداند اکثری از او دور مانده اند

  الحمد هلل الّذی  228ص  7ق. ا. ج 
ٰ
 البهی

ّ
لوح با مطلع "هو القدس العظم العلی

 و نیز در سایر آثار مبارکه.  - تفّرد ..."

اشراقات. برای مزید اطالع در مقصود از بیان مبارک رجوع “ : رقاة اسماء صعودمِ ”  - 18

 ."7لوح با مطلع "هوالّظاهر النّاطق المقتدر العلیم الحکیم  صفحه کنید به 
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 هو الّظاهر النّاطق المقتدر العلیم“)اشراقات لوح با مطلع“ انّه ینطق بالحق” - 19

وح ل (. برای مزید اطالع در مقصود از بیان مبارک رجوع کنید به اصل 8ص “ الحکیم

. بنظر میرسد اشاره به جزئی 
ٰ
مبارک. و نیز رجوع کنید به سایر آیات الهی نازله از قلم اعلی

 )ترجمه در کشف (َولََدیْنَا ِكتَاٌب یَنِْطُق ِبالَْحقِّ ): 62از آیه : قرآن کریم سوره مؤمنون آیه 

ا اِلَّ ُوْسَعَها  َولََدیْ )ال یات: و نزد ما کتابی است که سخن میکند بحق:  نَا َوَل نَُكلُِّف َنْفس 

َوَما یَنِْطُق َعِن الَْهَوٰی. ): 4/53و  3و نیز سوره نجم آیه  (ِكتَاٌب یَنِْطُق ِبالَْحقِّ  َوُهْم َل یُْظلَُمونَ 

 
ٰ
 ُیوحی

ٌ
کشف ال یات: و سخن نمیکند از خواهش نفس. )ترجمه در (“ِان ُهَو ِال  َوْحی

  .نیست آن مگر وحی که وحی کرده میشود(

 .(7و  6صص اشراقات )  - 20

 صالة کبیر : قنوت اّول. - 21

 صالة کبیر: قنوت دوم. - 22

ی اُِحبُّ ٱُسبْٰحانََك ”مناجات با مطلع   44ص  1بین ج رِّ قَ المُ  ذکارُ اَ    - 23 لِّ ِبکُ لل همَّ ٰیا ِاٰله 

 …“ِلٰساٍن اَْدُعْوَك 

  .46ص  قبلهمان مأخذ  -1ج بین رِّ قَ المُ  ذکارُ اَ  - 24

 فصل سوم

و نیز رجوع  – 185 – 184صص …" اشراقات. لوح با مطلع "صحیفة اهلل المهیمن   - 25

 فرمائید به لوح مقدس تجلیات. تجلّی اول و تجلّی دوم با مضامین مشابه.

  کتاب مستطاب اقدس. و نیز در لوح مبارک اشراقات. 47رجوع کنید به بند  - 26
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 مقاله دوم 

 مقامات نفس ناطقه
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 فصل اول

 ها فرهنگنامهتعاریف عمومی نفس ناطقه در معارف ادیان سلف و 

 اندر می در خصوص حقیقت "نفس ناطقه". و کلمۀ آشنایش که "روح انسانی" است

متفکرین و متعقلین ، فالسفه الهیّون و علمای ادیان از روزگاران گذشتۀ دور تا بامروز 

صحبتهای گوناگونی شده است و مورد  بحث این تحقیق و تتبع نیست و وارد شدن آن از 

حوصله و مقصد از این رساله خارج است. بر مبنای اینکه انسان معتقد به وجود روح است 

و در    العات و تعاریفی عمومی است که در معارف امر  بهائیمندرجات این قسمت اط

کتب کالمی اهل ادیان قبل که مندرجات بعضی از آنها در آثار بهائی وجود دارد.  برای 

شناسائی مراتب نفس ناطقه و روح انسانی است درج میگردد. در قرآن کریم لغت روح در 

 ۸۵ه آینازل شد: ملسو هيلع هللا ىلص ضرت رسول اکرم سورۀ بنی اسرائیل در جواب به سؤال یهودان از ح

رجمه )ت (َویَْساَلُونََك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن اَْمِر َربِّي َوَما اُوِتیتُم مِّن الِْعلِْم ااِلَّ َقِلیالا ) :۱۷ /

در کشف االآیات: و میپرسند ترا از روح بگو روح از امر پروردگار من است و داده نشدید از 

نظر باینکه بحث در ماهیت روح و اثبات آن موضوع نگارش این رساله . دانش مگر اندك(

نیست باین مختصر قناعت میگردد که با اعتقاد به وجود نفس ناطقه )روح انسانی( در 

 خصوص تعاریف و شروح موجوده در معارف بهائی میپردازد.

الرُّوُح: و بینهما فرق لیس من غرض هذا  .نفس (:1لسان العرب ) .تعریف نفس

الکتاب ، قال أبو ا سحق : النَّفس فی کالم العرب یجری علی ضربین: أحدهما قولك 

َخَرَجْت نَْفس فالن اَي ُروُحه ، و في نفس فالن أن یفعل کذا و کذا اَي في ر ُوِعه ، و 

ْرب االآخر معنی النَّْفس فیه معنی جمله الشي ِء و حقیقته  ، ... والجمع من کل ذلکالضَّ

 ء: ذاته.اَنُْفس و نُُفوس ... و نَْفس الشي
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جان. روح )از منتهی االرب(. )غیاث اللغات(  :(2تعریف نفس در لغتنامه دهخدا )

قوه ایست که بدان جسم زنده زنده است. جوهریست مجرد متعلق به تعلق تدبیر و  -

 حقیقت شیئی و هستی –طباء( ذات )ناظم اال -… تصرف ، او جسم و جسمانی نیست 

 تن . جسد. –و عین هر چیز )از غیاث اللغات( 

مأخذ آن در معارف اسالمی که مشابه آن در بیانات نزولی نیز زیارت میشود اقسام نفس: 

سورۀ "والّشمس" در قرآن کریم است. حضرت بهاءاهلل جّل جالله نیز تفسیر و تأویلی بر این 

 ند و در محموعه الواح مبارکه چاپ مصر  نیز درج گردیده است. سورۀ مبارکه نازل فرموده ا

. الهیون تعاریف و اقسام روح را طبقه بندی نموده اند . در آثار اقسام نفس: قول حکما

و الواح سراهلل االعظم حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه نیز این تقسیم بندیها مشاهده میشود و 

س ی : نفس نامیه نباتیه ؛ نفس حّساِسه حیوانیه . نفعبارتند از:  نفس َفلَکی . نفس اَْرض

 . ناطقه انسانیه

در بر رسی کتب لغت دیده میشود که لغت "نفس" به  .فرق میان روح و عقل و نفس

روح انسانی )نفس ناطقه( و نفس جسمانی هر دو اطالق گردیده. بعنوان مثال در لغت 

ُت َانَا نَْفسی”میگوید: 
ْ
جاُؤا ُهم أنُْفُسُهم )ایشان خودشان آمدند که  – .من خودم آمدم “ِجئ

 در دو جملۀ تأکیدیّه بکار رفته است.

النّفس االّمارة؛  النّفس؛ :(3التعریفات جرجانی)در کتاب : و اقسام نفس تعریف نفس

نّة؛ النفس النباتی؛النفس الحیوانی؛ النفس االنسانی؛ ئالنّفس اللوامة؛ النفس المطم

النفس القدسیة؛ النفس الّرحمانی؛ نفس االمر. شرح مبسوط آن در النفس الناطقة ؛ 

هی الجوهر البخاری اللطیف الحامل : همان مأخذ )التعریفات جرجانی(: تعریف نفس

لقوة الحیاة و الحس و الحرکة االرادیة و سّماها الحکیم الروح الحیوانیة فهو جوهر مشرق 

ن ن و باطنه و أما فی الوقت النوم فینقطع عللبدن فعندالموت ینقطع َضْوؤه عن ظاهر البد

ظاهر البدن دون باطنه فثبت ان النوم و الموت من جنس واحد الن الموت هو االنقطاع 
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الکلی و النوم هواالنقطاع الناقص فثبت ان القادر الحکیم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن 

هو دن ظاهره و باطنه فعلی ثالثة أضرب االّول ان بلغ ضوء النفس الی جمیع اجزاء الب

الیقظة و ان انقطع ضوؤها عن ظاهره دون باطنه فهوالنوم أو بالکلیة فهوالموت. )حکیم، 

 اشاره به شیخ الّرئیس ابوعلی سینا است(

هی التی تمیل الی الطبیعة البدنیة و تأمر باللذات و الشهوات الحسیة و  :النفُس ااَلّماَرة

 مأوی الشرور و منبع االخالق الذمیمة. تجذب القلب الی جهة السفلیة فهی 

الذی هی تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة کما صدرت : النفُس اللَّواَمة

 عنها سیئة بحکم جبلتها الظلمانیة أخذت تلوم نفسها و تتوب عنها.

میمة و ذهی التی تم تنورها بنور القلب حتی انخلعت عن صفاتها ال: النفُس الُمْطَمئِنَّة

 تخلقت باالخالق الحمیدة.

هو کمال أول لجسم الطبیعی آلی من جهة ما یتولد و یزید و یغتذی و النفُس النباتی: 

المراد بالکمال ما یکمل به انوع فی ذاته و یسمی کماالا أّوالا کهئیة السیف للحدیدة أو في 

 صفاته لالنسان. 

من جهة ما یدرك االمور الکلیات و هو کمال أول لجسم طبیعی آلی النفُس االنسانی: 

 یفعل االفعال الفکریة.

هی الجوهر المجّرد عن المادة فی ذواتها مقارنة لها فی افعالها و کذا : النفُس الناطقة

النفوس الفلکیة فاذا سکنت النفس تحت االمر و زایلها االضطراب بسبب معارضة 

یة و ارت موافقة للنفس الشهوانالشهوات سمیت مطمئنة و اذا لم یتم سکونها و لکنها ص

متعرضة لها سمیت لوامة النها تلوم صاحبهاعن تقصیرها فی عبادة  موالها و ان ترکت 

 االعتراض و أذعنت و أطاعت لمقتضی الشهوات و دواعی الشیطان سمیت أمارة.
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هی التی لها ملکة استحضار جمیع ما یمکن للنوع أو قریبًا من ذلك النفُس الُقدِسیَّة: 

 لی وجه یقینی و هذا نهایة الحدس.ع

 :
ّ
 النفُس الّرحمانی

ٰ
عبارت عن الوجود العام المنبسط علی االعیان عینا و عن الهیولی

الحاملة لصور الموجودات و  االول  مرتب علی الثانی سمی به تشبیها النفس االنسان 

ند الحکاء و ع المختلف بصور الحروف مع کونه هواء  ساذجًا فی نفسه و عبر عنه بالطبیعة

سمیت االعیان کلمات تشبیها بالکلمات اللفظیة الواقعة علی النفس االنسانی بحسب 

المخارج و أیضا کما تدل الکلمات علی المعانی العقلیة کذلك تدل اعیان الموجودات 

علی موجدها و أسمائه و صفاته و جمیع کماالته الثابة له بحسب ذاته و مراتبه و أیضًا کل 

 ود بکلمة ُکن فأطلق الکلمة علیٰها اطالق اسم السبب علی المسبب.منها موج

و آن ی ( کیف نفسان1در شرح کیفیات نفسانیه چنین آمده است )(: 4کیفیّات نفسانیّه )

("کیفیات نفسانیه علوم و ادراکات 2کیفیات و حاالت عارضه بر نفس ناطقه است". )

از: غریزه و وجدان؛ لذت و اَلَْم )حّسی و ( از جمله کیفیات نفسانیه عبارتند 3) نفسند".

( حکماء الهی ادراکات نفس 4خیالی و وهمی و عقلی(؛ قدرت و اراده؛ و نظایر آن. )

( 1را از طریق علوم بدیهی و نظری دانسته اند و موضوع علوم بدیهی را به اقسامی مانند: 

رات تقسیم بندی ( متوات٦( حدسیات ٥( تجربیات 4( ِفطریات 3( مشاهدات 2اّولیات 

 اند. ای نفس از فکر و استدالل بی نیازنموده اند که درک آنها بر

 فصل دوم

 تبیینی مقامات و مراتب نفس ناطقه در الواح

مقامات و مراتب نفس در آثار نزولی و تبیینی به تفصیل نازل گردیده و  مأخذ آنها اکثرًا در 

آن کریم است که بعد از نزول آن معارف اسالمی موجود است.  مأخذ اصلی آن آیات قر
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علما و فالسفۀ اسالم در معنی و مقصود آن مجهودات و مساعی بسیاری بکار بردند که در 

کتب فلسفه و کالم یافت میشود. تحقیق در این مسائل خارج از حدود و حوصلۀ این رساله 

 است و به مآخذ در قرآن اکتفا میگردد.

 « فاعلم"»(: ٥ء)مراتب نفس در الواح حضرت عبدالبها
ٰ
بان النفس لٰها مراتب َشتّی

. لکن کلیاتها في مراتب الوجود معدودة و محدودة بنفس جمادیة 
ٰ
و درجات ال تُحصی

معدنیة. و نفس نامیة نباتیة و نفس حیوانیة حساسیة. و نفس ناسوتیة انسانیة و نفس اّمارة 

امله و یه و نفس کو نفس لّوامة و نفس ملهمة و نفس مطمئنّه و نفس راضیه و نفس مرض

 نفس ملکوتیة و نفس جبروتیة و نفس الهوتیة قدسیة". 

 نفس انسانی استعداد صعود و نزول دارد. مراتب و درجات نفس انسانی

ند که چه ا حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه مراتب و استعداد نفس ناطقه را تشریح فرموده

 
ٰ
"و لها استعداد أن تکون مرآة لظهور   (٦)عواملی سبب تکامل آن میگردد. قوله االحلی

حقائق الهوتیة و مجلی لبروز  صفات کاملیة ربانیة. در ادامه همان لوح منیع در علل تنزل 

و احتجاب آن میفرماید: و لها تنزالت في ظلمات کونیة و احتجابات بحجب کثیفة ناشئة 

عنها آیات موجدها  من حدودها و تعینها مانعة لوصولها الی مبدئها و مرجعها و ساترة

المودعة فیها بفضل بارئها و الجل ترقیاتها الی مراتب القرب و الوصال و تنزالتها في 

مهالك البعد و الضالل تتقمص في کل مرتبة و مقام بثیاب أخری غیر االأولی. لذا تعبر في 

 کل مرتبة بعبارة". 

ند. ین شرح بیان میفرمایدر شرح هر یک از این مراتب نزول و صعود در همان لوح مبارک با

 قوله الکریم:

"مثال في مقام تنزالتها في أسفل مراتب الشهوات الحیوانیة و اشتغالها (: 7نفس أّماره )

بزخارف الدنیا الدنیة و شغفها في مشتهیاتها الخبیثة الفانیة. و انجمادها من برودة االمکان 
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و هبوطها في ورطة الضالل و  و انخمادها عن حرارة حب ربها العزیز الوهاب. و سقوطها

اِنَّ » ق کما قال و قوله الح« فاعتبرت بنفس أمارة»غلوها و انهماکها في المنکر و الطغیان 

وِء ااِلَّ َما َرِحَم َربِّي  اَرٌة ِبالسُّ  «بنظر میرسد اشاره مبارک است به )سوره یوسف«.". النَّْفَس اَلَمَّ

وِء ااِلَّ َما َرِحَم َربِّي  اِنَّ َربِّي َغُفوٌر َرِحیٌم(. َوَما اُبَرُِّی نَْفِسي  اِنَّ ): ٥3/12 اَرٌة ِبالسُّ  النَّْفَس اَلَمَّ

"ثم تترقی من هذا المقام الهائل و الدرك السافل الی مقام یأتیها أحیانا (: 8نفس لَّواَمة )

 و نبأ خوضها في ورطة المهالك. و انغماسها في لجج الغفلة و سلوکها في تلك المسالك.

انحجابها عن اهلل ربها و غفلتها عن بارئها و حیرتها في تیه الضاللة و الهوی. و نسیانها ذکر 

. تارة تمر علیها نسیم التبصر في أمرها و تتیقظ أقل من الشئ فتلوم 
ٰ
اهلل الملك العزیز االعلی

راها( تذاتها بما تراها خائضة في غمرات الغفلة و الغی. و تشمتها بما تشهدها ) في نسخة 

هائمة في بیداء المنکر و البغی. و تتأسف لدنوها و سقوطها و هبوطها في أسفل درجات 

الذل و الشهوات المهلکة و انحجابها خلف حجبات متراکمة التي تمنعها عن الصعود الی 

الدرجات العالیة الروحانیة. و تشغلها عن ذکر اهلل بهذه الوساوس الباطلة الشیطانیة. فالسفها 

اَل اُقِْسُم وَ » ّل ِاسَمُه کما قال جَ « تعتبر بنفس لوامیة»ها في هذا المقام و لومها ذاتها و ندم

اَمِة  َواَل اُقِْسُم ):2/7٥بنظر میرسد  اشاره مبارک است به )سوره قیامت  "«ِبالنَّْفِس اللَّوَّ

اَمِة(  ِبالنَّْفِس اللَّوَّ

نی االأذل االأوحش. و صعدت الی "و لما ارتقت من هذا المقام االد(: 9نفس ُملهمه )

مکمن االعز االقرب االوفر . و أیدت بتأیید اهلل و ألهمت مضمون کتابها کما قال )اقَْراْ 

 ِبنَْفِسَك الْیَْوَم َعلَیَْك َحِسیباا( ]بنظر میرسد بیان مبارک اشاره به  سوره 
ٰ
: 17ِكَتابََك َكَفی

و أتتها آیات االلهام و ظهرت لهاحقیقة اللیل من  [(14بنی اسرائیل )االسرٰی آیهسوره 

النهار و دعیت الی شاطئ بحر العرفان. و رزقت بموائد القدس من جنة الرضوان.  و جنت 

من أثمار شجرة االحسان و سیقت من أنهر الفضل و االکرام. و تنعمت بنعم البقاء و ذاقت 

طها و طلوعها و أفولها کما هو حقه حالوة االآالء . و عرفت علوها و دنوها و صعودها و هبو
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و تبصرت في أمرها و تیسر لها عسرها و صارت تمیل من الفانیات الی الباقیات . و تغمض 

النظر عن الموجودات و تقلبه الی ساحة العزیز الجبار. و ترتقب النداء من المالأ االعلی و 

متنان. فتصیر سي االتلتفت الی شؤن التي ترقیها حتی توصلها الی عرش االطمئنان و کر

مهبطا لموارد االلهام بین االنام. و تجد من سعیها و مجاهدتها الفوائد التي توصلها الی 

النها  ألهمت بفجور ها و تقواها. کما قال « اذًا تعتبر بنفس الملهمة»مقصدها و مطلبها. 

اَها )  ) َونَْفٍس َوَما َسوَّ
ٰ
 8 -7(" )سوره الشمس  َوتَْقَواَهاَفاَلَْهَمَها ُفُجوَرَها ( 7تبارك و تعالی

/91) 

تنبهها بذکر ربها و تیقظها بنداء بارئها عن الرقد « و في مقام"»  (:10نفس ُمطَمئِنه)

االوهام و تذکرها بذکر اهلل العزیز العالم. و صعودها و عروجها الی مقامات الحب و 

من مشارق االمکان و  االطمینان. و انغماسها في طمطام االیقان و مشاهدتها آیات اهلل

آفاق االکوان و أنفس الرحمن. و ظهور آیة التوحید من مطلع الجنان و دخولها و خلودها 

في بحبوحة الجنان و فورانها من حرارة حب ربه العزیز المنان. وسیر ها و سلوکها الی اهلل 

وس أالمقتدر الملك الحنان.  و جلوسها علی عرش السکینة و االستقرار و شربها من ک

 «"تعتبر بنفس مطمئنة»االستقامة و الثبوت في کل االحیان

"النها اطمئنت في االیمان و سکن اضطرابها و قلقها و رویت غلتها (: 11) نفس راضیه

و بردت لوعتها و رقت و انکشفت حجباتها و تبدلت بالنور ظلمتها و زالت بطالتها و کمل 

رت أسرارها و زلزلت أرضها و أخرجت نقصانها و خرقت أستارها و هتکت أسبالها و ظه

 ۹۹  / ۵و ۴و ۲و ۱]بنظر میرسد اشاره به آیات"أثقالها و حدثت أخبارها بأن ربك أوحی لها

 و المورد االعذب  …سوره الزلزال است[
ٰ
و اذا وصلت الی هذا المقام االعز االوفی

 و شربت من هذا المنهل االرق من الصبا تفوز بمقام 
ٰ
لرضی و التسلیم و ااالصفی االحلی

ترك الطلب و االقتضاء و تفوض االمور الی اهلل الملك العزیز القیوم و تتوکل علیه و تتکأ 

علی وسادة فضله و احسانه. و ال تری في هذا المقام ما یخالف رضاها و ال تختار الراحة 
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 بل انها راضیة بکل ما قضی اهلل لها فتراها فر بریٰ الکُ 
ٰ
 المصیبة العظمی

ٰ
ة مسرورة عند حعلی

نزول البلیات و شاکرة ممنونة لدی تموج أبحر المصیبات و الرزیات و لو یأتیها من سحاب 

القضاء سهام الشدائد و البأساء  و تنزل علیه أمطار البث و الضراء لتراها رطب اللسان بشکر 

لی اربها المستعان و فصیح البیان في ذکر الملك المنان. و هذا مقام لو فزت به لتصل 

السرور ال یتبعه االحزان و فرح ال یتلوه االکدار و فرج و سعة ال ینتهي الی الضنك و الشدة 

و یسر ال یعاقبه عسر و محنة الن أزمة االمور في قبضة قدرة ربك و االرض جمیعًا قبضته 

یوم  القیامة و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشکرون]نگارنده. بنظر میرسد 

ا ) :۳۹/ ۶۷سوره زمر است  ۶۷ل جزئی از  آیه نق َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه َوااْلَْرُض َجِمیعا

ا یُْشِرُكونَ  ٰ َعمَّ
َماَواُت َمْطِویَّاٌت ِبیَِمیِنِه  ُسبَْحانَُه َوتََعالَی [...فمتی (َقبَْضُتُه یَْوَم الِْقیَاَمِة َوالسَّ

ق فصارت ارادته عین ارادته و رضائه عین رضائه و فنت و اضمحلت ارادته في ارادة الح

ارتفع الحجاب و زال النقاب و اضمحل الشرك في حقیقة الفؤادظهرت في النفس آیة 

 " «اعتبرت بنفس راضیة»الرضاء اذًا لرضائها بقضاء بارئها و تسلیمها المر خالقها 

الء و النعمة و "فبما ادرکها سوابق الفضل و الرحمة احاطتها االآ (: 12) نفس مرضیه

شملتها ثیاب الجود و االحسان و أقمصها اهلل قمیص االنقیاد و الرضوان یخاطب من المالأ 

االعلی طوبی لك بما قطعت السبیل و طویت الطریق حتی وردت شریعة الوفاء و شربت 

زالل التسلیم و الرضاء و ترکت هواك و رضیت بقضاء موالك و انفقت مالك و علیك و 

و قلبك و فؤادك في سبیل موالك و هذا قرة عینك. و بذلك تنال الی المقام فدیت روحك 

 و تصیر مرضیة مقبولة عند اهلل ربك و مستظال في ظل فضل موالك 
ٰ
 و الرفیق االبهی

ٰ
االأعلی

مستبشرة مسرورة مهتزة بمنه و احسانه ان فضله بعباده المخلصین عظیم. فالأجل صعودها 

اعتبرت بنفس »ضیة عنداهلل ربها و مقبولیتها في فناء موجدها بوسائط الرضا الی معارج المر

 «"مرضیة
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جنحة القدس فی فضاء هذا الفردوس و ذاقت حالوة أا طارت بو لمّ  ”(: 13نفس کامله )

و   یة النورانیّة مقامات االنس فی حدیقة االفریدوس و اجتمع فیها هذه المقامات العلّ 

کم ت من شواهق حقیقتها ینابیع حتصاعدت الی هذه المراتب الرفیعة الروحانیّة و تفجرّ 

 تالصمدانیّة و صارت مهبطًا لموارد االلهام و مطلعًا لسطوع أنوار هذا االشراق و اطمأنّ 

بنفس  تبذکر اهلل المهیمن المنّان و صارت راضیة بقضائه و مرضیّة فی فناء بابه لذا عبرّ 

  “.کاملة

حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در ادامه لوح منیع فوق بیانات مبسوطی در شرح مراتب نفس 

( 
ٰ
صافها بهذه الکماالت الروحیّة الرحمانیّة و التّ ”(: 14بیان میفرمایند. قوله االحلی

یقة ت للدخول فی حدت و استعدّ اشتمالها لهذه الصفات الجوهریّة الربّانیّة اذًا استحقّ 

لّتی کانت جنّة االبرار و مأوی االحرار الّذین استنارت وجوههم ببشارات اهلل ملکوت اهلل ا

یَا  "و ظهرت فیها نضرة الرحمن و آیة المنّان و الی هذه المقامات أشار بقوله عّز کبریائه 

ٰ َربِِّك َراِضیَةا َمْرِضیَّةا  َفاْدُخِلي
" َجنَِّتي ِفي ِعَباِدي  َواْدُخِلي اَیَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة  اْرِجِعي اِلَی

الّن جنّة المأوٰی و حدیقة  ( 89سوره الفجر  30الی  27)بنظر میرسد. اشاره به آیه های 

 هی ریاض ملکوت اهلل الّتی فتحت الیوم أبوابها 
ٰ
الکبریا و الروضة العلیا و الفردوس االأعلی

فتحت أزهارها و جرت أنهارها و ت أشجارها و تو انبسطت أرضها و أشرقت أنوارها و أثمرّ 

ورقائها و تبّسمت  نسیمها و دّق أدیمها و غنّت  رت ینابیعها و رّق تمّوجت بحارها و تفجّ 

ثغورها و تبلّج سحورها و سطع بروقها و أنار شروقها و سجعت طیورها و تزینّت قصورها و آن 

 ایّها المشتاقون الحبورها اذًا قم بقّوة من اهلل و قل باعلی النداء فاسرعوا یا 
ٰ
لع هذا النیّر مط ی

و النفس اذا دخلت هذه . الساطع الالمع القدیم و أقصدوا هذا المالذ الشامخ المنیع

الجنّة العالیة و الحدیقة الباقیة و استهدت الی فجر هذا الیوم االنور و وردت هذا المورد 

فات هر االسماء و الصاالعذب االصفی االطهر و اکتسبت الکماالت و اقتبست أنوار جوا

و شربت من هذه الکأس الّتی کانت مزاجها کافورا و ساحت خالل هذه الدیار و خاضت 

عمق هذه البحار و اهتدت الی هذه النار الموقدة المشتعلة فی فاران الحّب تثبت فی 

ذ تتلذّ  وفی ذاتها آیة التجرید و تفوز بحیاة أبدیّة و عیشة سرمدیّة  ها کلمة التوحید و تستقرّ حقّ 
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ی تمن النعماء الّتی لم تر عین مثلها و ما سمعت اذن شبهها و تشرب من الینابیع الصافیة الّ 

وس ة فی بحبوحة الفردتجری عن یمین عرش الحقیقة و تذوق من اثمار الشجرة المنبتّ 

ة من نفحات الّتی تأتی من شطر الجمال و یحیی بها قلوب الموّحدین و تهتّز منها المهتزّ 

 أورا
ٰ
ق أفنان أفئدة المخلصین و تفوز و تصل الی مرکز البقاء فی ظّل وجه ربّها  االأعلی

تواریها شائبة الفناء و ال یطرق علیها طوارق االنعدام و االضمحالل کما قال و  بحیث ال

ْكَرامِ  "قوله الحّق  ٰ َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجاَلِل َوااْلِ
اره ) بنظر میرسد اش “ُكلُّ َمْن َعلَیَْها َفاٍن  َویَبَْقی

و النفس اذا نشرت أجنحة الروح و انجذبت من ” (٥٥سوره الرَّحٰمن  27و  2٦به آیتین 

 ترتقی الی مقام الجبروتیّة 
ٰ
 و قصدت رفیق االأبهی

ٰ
جذبات اهلل و طارت الی االفق االأعلی

ّرم العظیم قدیم و الرمز المکالُمَنْمنَم ال الرحمانیّة و تؤیّد بالقّوة القاهرة و القدرة الباهرة و السرّ 

لع علی خفیات الحقائق المکنونة المستورة الغیبیّة الّتی احترقت فی حسرتها قلوب و تّط 

العارفین و تنطبع من االشّعة الساطعة من شمس الحّق و آثارها و تحکی عن ظهورها و 

 مقام جعله اهلل منزّ 
ٰ
 عن ادراك المدرکین هًاأنوارها فی کّل الشؤون و االطوار و تتعارج الی

ة و السطوة و السلطنة و االقتدار و الّن هذا المقام خلق من أرکان القدرة و القّوة و العزّ 

الهیمنة و االستقالل ال یشوبه شیء من الحدود و الکثرات بل هو جوهر التوحید و ساذج 

 و الدرجة  التفرید و التجرید و نور االنوار و سرّ 
ٰ
 العلیا و المراالسرار و ِسدرُة المنتهی

ٰ
کز االأعلی

 و غایة القصوٰی فی عالم الخلق ولو اّن الکماالت ال بدایة لها و ال 
ٰ
و المسجد االقصی

 “.المقّدس المکّرم العظیم فهنیئا لمن دخل هذا المقرّ  بحدّ  نهایة و لن تحدّ 

ا النفس االلهیّة هی عبارة عن الحقیقة الکلّیّة الجامعة للحقائق فامّ ”(: 1٥نفس الهیّه )

الالهوتیّة الربّانیّة و الدقائق الصمدانیّة الظاهرة بالنور القدیم و الباطنة بالسرّ االعظم العظیم 

النقطة االأحدیّة الّتی منها ظهرت االشیاء و الیها أعیدت و منها بدئت و الیها رجعت فکانت 

نت ت و تفنّ لبت و تفّص رت بالظهور و االآثار و تشعّ حدیّة الصفات ثّم تکثّ او وأحدیّة الذات 

و تالأالأت فامتالأت و تنوّرت منها االنفس و االآفاق فی یوم المیثاق و اهتّزت بها هیاکل 

نّور االکمل صت بالطراز االأّول و الکت و نشئت منها أفنان سدرة التفرید و تقمّ التوحید و تحرّ 

نها کّل االسماء المدرکة للحقائق االنسانیّة و نشئت من سمة منها کّل و ظهرت من آیة م
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لك البقاء  اهلل و قطب فالصفات الحقیقة الغیبیّة فهی مرکز دائرة الوجود بظهور ال اله ااّل 

علیه کوکب التفرید و التوحید بحیث یدور کّل الحقائق الغیبیّة حول هذه النقطة  الّذی یدور 

هبة ة و تقتبس کّل الکینونات اللطیفة النورانیّة من هذه النار المشتعلة الملتالالهوتیّ  حدیّةالأ ا

ن  هو العزیز المقتدر القیّوم و هذه النفس عبارة عه ال اله ااّل الناطقة فی ِسدرِة االنسانیّة بانّ 

ی ال تقدر ان تجول فوارس عقول البشریة ف یّةحقیقة الهیاکل المقّدسة و االعراش الحقیق

تطرق طیور ادراکات البریّة هذه الدیار انّما للمخلصین منهم الحّظ االوفر  مضمار و الهذا ال

و سحقًا  اتبّ  .ة هذا النور االنور عند مسارعتهم و وفودهم الی فناء باب ملیک مقتدرمن أشعّ 

هم لم یحوموا حول حماهم کیف یقتدر ذباب الفناء ون انّهم ادرکوا عالهم مع انّ لقوم یظنّ 

نْتَنَّة الِملح ااُلجاج ان تقتحم بحر العذب م عنقاء مشرق البقاء و انّی للقطرة المُ ان یزاح

 أعلَی مقامات العرفان أو یتصاعد الموّحدون  .اجالصافی الموّ 
ٰ
کلّما یتعارج المتعارجون الی

 اسمی مشاعر مراتب االیقان انّما یقر
ٰ
أحرف کتاب انفسهم و یصلون الی االآیة  ءونالی

لمودعة المندمجة المکنونة فی حقائق کینوناتهم و یدورون حول مراکز دوائر المتجلّیة ا

ا مراتب الّتی فوق عوالمهم و مدارکهم لن یقتدروا ان یستنبؤا منها و ال یستطیعوا ذاتیّاتهم و أمّ 

نات الخارجیّة تشهد کّل مادون لن یقدر ان فانظر بعین الحقیقة الی المکوّ  .ان یدرکوها

 ذروة االیجاد کما تشهد انّ لو یترقّ یدرک ما فوقه و
ٰ
لّما الجماد ک ی فی مقامه الی أعلی

یرتقی و یتعارج الی سمّو  الکمال لن یقتدر أن یعرف و یدرک مقام النبات و کذلك کّل 

 حقیقة الحیوان و بمثل ذلك الحال یستطیع ان یطّ  ًاما یزداد النبات بهجة و نموّ 
ٰ
یوان لع علی

 الزهو و االعتدال لن یتمکّن له معرفة هویّة االنسان و حقائقه و شؤونهکلّما یستکثر الحسن و 

النفوس علی اختال ف مراتبهم و شئونهم و درجاتهم یجری علیهم  و صفاته اذًا فاعلم بانّ 

وق ه و شأنه و ال الطیر یقتدر ان یطیر فهذا الحکم بحیث لن یستطیع أحد ان یتجاوز حدّ 

ة نة الممکنلحال علی هذا المنوال بین االشیاء المکوّ فاذا کان ا .منتهی أوج طیرانه

الخارجة الّتی تشتمل علی المناسبات و المشابهات فکیف اذًا بین مقامات االمکان و 

 مقامات الحقائق الالهوتیّة الّتی ذهلت العقول عن ادراکها و تحیّرت النفوس فی عرفانها 

وب و االفکار عن الطیران فی سماء ت أجنحة طیور القلو عجزت االلسن عن بیانها و کلّ 
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 هاا و ُسموّ هتبیانها فلنرجع الی ما کنّا فیه من مقامات النفس و مراتبها و شؤونها و علّوها و ُدنوّ 

 مرتبة و  بةتبها من مرفقلنا هذه االآیة الکبری فی مقام تدّل  علی النفس و مراتبها و تقلّ 
ٰ
الی

ك حدودها و شئونها و تغلب من سطوات آیات من مقام الی مقام النّها فی کّل مرتبة تتر

هها عّما ها و تنزّ رفها و تطهّ من صدمات شؤون الّتی تزکیها و تلطّ  مرتبة الّتی فوقها و تضمحلّ 

ال یلیق بها فی سبیل بارئها و اذا خلصت و نجت من کّل مرتبة دانیة و صعدت باعانة 

قائق اتب السافلة و تغلب جنود حرها الی مرتبة عالیة تنتصر علی قوی المرموجدها و مصوّ 

نت ت و فأی غلبت و اضمحلّ  "غلبت الروم"فاعرف ما قال جّل ذکره  الشؤون الدانیة اذًا

ارة بالسوء من الصواعق النازلة علیها من عوالم الملك و الملکوت و الشهب نفس االمّ 

صرت و الهدی و ن یّدت بجنود النّصراو الجبروت اذا  الثاقبة الواردة علیها من مکامن العزّ 

خوضها و هبوطها و  بمالئکة الروح و التقی و انتبهت من نومها و غفلتها و انتهت من 

ت بصرها و صفت نظرها حتّی رت فی أمرها و دقّ ها ثّم تذکّ سقوطها و شهدت نزولها و دنوّ 

 .بها و منعها و صار سببا لبعدها و نکرها و غفلتها و سکرهاعرفت ما هی علیها و الّذی حجّ 

صعدت و  یتمّسکت باذیال الفضل و الرحمة و ابتهلت الی اهلل و الذت بحضرته حتّ  اذًا

 و کذلك تتقلّ 
ٰ
و  ب فی المقاماتنجت من ذلك المقام و المرتبة و دخلت المقام االأعلی

رداء کمالها و ی بی تعود الی مبدئها و ترجع الی مرکزها و تتردّ المراتب و تغلب و تغلب حتّ 

 “ربّها مقعد صدق عند ملیك مقتدر.تدخل فی ظّل 

فّسر هذه لو یرید ان ی هذا العبد ان یا ایّها المشتعل الملتهب من نار محبّة اهلل فاعلم بأنّ ”

االآیة الالهوتیّة بکّل المقامات الغیبیّة و الحقائق االلهیّة و المراتب الجبروتیّة و الملکوتیّة و 

الحقائق الکونیّة و العوالم الغیبیّة و الشهودیّة و الظهورات االأحدیّة و الّشئونات الواحدیّة و 

احقها بأتّم الحقیقیّة و النفسیّة و توابعها و لوالکینونات الروحیّة و االرکان القلبیّة و المشاعر 

ن یقتدروا و لن النفوس ل ته و فضله و تأییده ولکنّ کمل تبیان الأقدر بعون اهلل و قوّ أبیان و 

یستطیعوا ان یسمعوها و یدرکوها لذا أمسکنا القلم عن البیان و الجریان و اعطیتك مفاتیح 

لغیبیّة المسدودة علی الوجوه لتّطلع علی اسرار اهلل االتبیان فافتح بقّوة موالك کّل االبواب 

المستورة المکنونة المخفیّة و تشهد و تجتلی مواقع السّر ِالُمْستََسّر المصون و تسیح و تسیر 
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فی هذا الملکوت الواسع العظیم و تخوض فی هذا البحر الزاخر المّواج و هذا الطمطام 

شکور رّب غفور و جمال م فو .بفضل مالک الظهور اج و تلتقط من دراری النورالعظیم الثجّ 

ه الی اهلل فی هذا الیوم االکبر و ینظر بالبصر االطهر مشهور لو أحد من المخلصین یتوجّ 

لیعرف کّل الحقائق و المعانی من کّل کلمة من آیات اهلل المهیمن القیّوم بل فی کّل حرف 

نهارها ساریة جاریة فی باطنها و تتفجر منها أالحقائق و المعانی بتمامها  و فی کّل نقطة النّ 

ذه و هذه المعانی الّتی أوردناها تظهر و تنجلی من ه .و تتمّوج فیها بحورها فهنیئا للواصلین

م أی بصیغة المجهول و لکن اذا قرأناها بصیغة المعلو "غلبت الروم"االآیة المبارکة اذا قرئنا

و اظهارها و کشف رموزها و اسرارها و ترکناها لوقت  خر ال یسعنا الیوم بیانهاایظهر منها معان 

فی کّل االمور و بحبل رحمته و فضله نتوّسل انّه معطی السائلین و  معلوم و علی اهلل نتوکّل 

 “مغنی المفتقرین

 فصل سوم

 
ٰ
 مقامات و مراتب نفس ناطقه در آثار نزولی قلم اعلی

و مأخذ  ح نزولی تقسیم بندی گردیدهنفس انسانی را مراتبی است که بنظر میرسد در الوا

 آن در قرآن است بشرح ذیل:

یا مالأ  االنشآء ال تتّبعوا انفسکم انّها الّمارة بالبغی و الفحشآء ” (:1٦الف ،نفس اّماره  )

 “اتّبعوا مالك االشیآء الّذی یأمرکم بالبّر و التّقوٰی انّه کان عن العالمین غنیًّا

اشاره به نفس مظهر الهی است و حصول بآن برای انسان (: 17ب، نفس مطمئنّه )

قل یا أهل المالأ، ا ّن شجرة الحیوة قد ُغِرست في وسط فردوس اهلل ویُعطی ”راهی نیست: 

 یّدك في كّل ما ألقیناك منؤأنتم ال تشعرون وال تعرفون؟  وی الحیوة عن كّل الجهات، كیف

تََغنِّي حمامة القدس في فردوس البقاء، وأذكُر جواهر أسرار الهّویة من هذه النّفس المطمئنّة 
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لك لتلبس قمیص الجدید من ُزبُر الحدید لیحفظك عن َرْمِي الّشبهات في تلك 

  “اال شارات

 

 فصل چهارم

 ی نفس انسان میشود: نار نفسعواملی که سبب تدنّ 

 ای عاصیان()(: ”18در کلمات مکنونه در خصوص  نار نفس نازل قوله عّز کبریائه ) 

بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را بغفلت آورد که در سبیلهای مهلک 

بر اید و یا بی خخطرناک بر مراکب نار نفس بی باک میرانید گویا مرا غافل شمرده

ای مهاجران   لسان مخصوص ذکر من است بغیبت میاالئید و اگر نَفس *“ ”اید انگاشته

مشغول شوید نه بغیبت خلق من. زیرا که هر کدام از شما ناری غلبه نماید بذکر عیوب خود 

 “بنَْفس خود َابَْصر و اَْعَرفید از نفوس عباد من.

 فصل پنجم

 عواملی که سبب ارتفاع در جهت استکمال نفس انسان میشود

ٍء َعالَمٌة؛  َوَعالَمُة الُْحبِّ الصَّ ”(: 19صبر و اصطبار ) (1
ْ
 بُْر ِفيَیا ابَْن ااِلنْساِن  ِلُكلِّ َشي

 “َقَضائِي َواالْصِطباُر ِفي باَلئِي.

َیا ابَْن  ”کلمات مکنونه عربی(: 20تفریق نفس از ظنون و حجاب. غناء نفس) (2

َهَب َواَنا اُریُد َتنْزیَهَك َعنُْه، َواَنَْت َعَرفَْت َغنَاَء َنْفِسَك ِفیِه، َواَنَا َعَرفُْت   ااِلنْساِن اَنَْت ُتریُد الذَّ

 “الَْغناَء ِفي َتْقِدیِسَك َعنُْه.  َوَعْمري َهذا ِعلِْمي َوذِلَك َظنَُّك؛  َكیَْف یَْجتَِمُع اَْمِري َمَع اَْمِركَ 

  مقصود از این مالئکه آن نفوسی”:(21سوختن صفات بشریه بنار محبت الهی ) (3

الهی سوختند و به صفات عالین  هستند که به قّوه روحانیّه، صفات بشریّه را به نار محبّت 

 “ و کّروبیّین متّصف گشتند.
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  ( امتناع نفس در تعدی بدیگران4
ٰ
هیچ ناری ”: (22)است  از حضرت نقطه اولی

 “فسی نبوده اگرچه بقدر خردلی باشدتجاوز از حدود اهلل و تعدی نفسی بر ن اشّد از

تمّسکوا ” (:23( اجرای اوامر و احکام و ممانعت از تسلّط هوای نفس بر انسان )٥

اصول اهلل ورآئهم   الّذین اخذوا اصول انفسهم و نبذوا   باوامراهلل و احکامه و ال تکونوا من

 ال تعتدوها باهوآء انفسکم اتّبعوا ما امرتم تلك حدود اهلل *“ ” و االوهام  بما اتّبعوا الّظنون

 *“به من مطلع البیان 

ولکن تا حجبات علمیّه را که مصطلح بین عباد است بنار انقطاع ” (:24( نار انقطاع)٦

 “ نسوزانی بصبح نورانی علم حقیقی فائز نگردی

باید صدر را از ” (:2٥ات وارده )( پاک نمودن صدر و قلب از شنیده ها و تعلق7

جمیع آنچه شنیده شده پاک نمود. تا محّل ادراک الهامات غیبی شود. و خزینۀ اسرار 

 “علوم ربّانی گردد

کمال علو انسان ایمان بخدا است در هر ظهور و بآنچه از ِقبَِل  ” (:2٦( کمال نفس )8

  “آن نازل میگردد نه بعلم

تَْجَعَل َصالتۭی نارًا (: ”27آیات صالت کبیر )م: ( حجابهای نفس. ظنون و اوها9

 ِالي بَْحِر ِوصاِلَك.
ْ
 َعْن ُمشاَهَدِة َجماِلَك َو نُورًا یَُدلُِّني

ْ
 ٱلّتۭی ْ َمنََعتْۭني

َ
  ”  “ِلتُْحِرَق ُحُجباِتي

ْ
اَي

نُْوِن َو ٱاْلَْوهامِ   .“َربِّ نَْساَلَُك ِباَْن تَْحَفَظنا ِمْن ُجنُْوِد ٱلظُّ

 فصل ششم

 حرکتهای نفس انسانی درجهت  فوز استکمال نفس



40 
 

ب جمال کبریائی در تفسیر سوره "والّشمس" قرآن مراتلوح مبارك تفسیر سوره والّشمس: 

سلوك و حرکتهای ارادی و غیر ارادی انسانرا در جهت فوز بمراتب عالیه نفس ناطقه بیان 

ٰ و عزَّ کبریائه
 (:28) فرموده اند. قوله تعالی

: (اذا قصدَت حظیرَة القدس  و سیناَء القرب برای حصول به قرب الهی: )حرکت اول : 

ْر قلبَ  پاک نمودن قلب است از غیر او : )  (عن کّل ما سواه  كَطهِّ

 (ثُمَّ اْخلَْع نَْعلَِی الّظنوِن و االأوهامحرکت دوم: بیرون آوردن شك و اوهام از نفس است ) 

در این مرحله از مجاهده دوری از مظهر الهی دیگر وجود ندارد و  نتیجه این مرحله   

 (قد مضی الفصل و أتی الوصل مراتب بُعد و دوری کنار رفته  و مرحلۀ  فوز وصل است )

حرکت سوم: دوری و پرهیز نمودن از سؤال و جواب است که آنها را برای خاکیان "اهل 

( و باجناح انقطاع صعود به لّسؤاَل و الجواَب الأهل التّراب دع ا تراب" باید گذاشت: )

ك )اصعد بجناَحی االنقطاع الی هواء قرب رحمة ربّ  قرب خداوند و  مظهر الهی نمود 

 (الّرحمن الّرحیم

و الَّذی أعرَض لن یجَد لنفسه نصیبًا ”حرکت چهارم: برداشتن حجاب نفس و هوٰی است : 

تی لّ حجاُب النَّفس و الهوی لذا َبُعَد عن تجلّی شمس الحقیقة ا منها الأنّه حال بینه و بینها

 “أشرقت عن اُفق سماء االأسماء

 فصل هفتم

 مراتب و مقامات نفس در تفسیر سوره والّشمس

:
ٰ
: و نفس و ما سوَّاها﴿”قوله االعلی

ٰ
للنّفس  و﴾ در شرح و تفسیر آیه میفرمایند. قوله االعلی

و منها نفس ملکوتیّة* و نفس جبروتیّة* و نفس الهوتیّة *  مراتُب کثیرٌة و مقامات شتَّی*

*  و و نفس ا لهیّة* و نفس قدسیّة* و نفس مطمئنّة* و نفس راضیة* و نفس
ّ
نفس  مرضي

المقصود فیما نزل هی النّفس الّتی جعلها اهلل   ملهمة* و نفس لّوامة* و نفس أّمارة* و

و ما ﴿الّضاللة و الهدایة و االیمان و الکفر  االقبال و االعراض و جامعةا لکّل االأعمال من

أی علّمها و أخبرها  ﴾فألهمها فجورها و تقواها ﴿أی و الّذی خلقها و أقامها  ﴾ سّواها
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 أی ﴾و تقواها  ﴿فجورها* أی االأعمال الّتی ال تنفعها و تبعدها عن مالکها و موجدها 

یَل الهدایة و الّضاللة و الحّق و ألهمها ما یقّدسها عّما نهیت عنه أی خلقها و عّرفها سب

قد أفلح ﴿ها بترکها ما نُِهیْت عنه و اقبالها الی ما أِمرْت به رَ الباطل و النُّور و الّظلمة * ثّم أم

هذا جواب القسم أی فاز من زّکاها أی طّهرها عن النّقائص و الهوی و عن کّل  ﴾من زکَّاها

وا أنفَسهم فی هذه االأیام لعمری انّهم هم ما نهی عنه فی الکتاب * فانظر فی الّذین زکُّ 

نیا و ما فیها عن التوّجه الی الّسبیل الواضح المستقیم  المفلحون * انّهم رجال ما منعتهم الدُّ

ربّهم  ابیلهم و تشبّثوا بذیل عنایة * انّهم مصادیق هذه االآیة المبارکة و جعلوا التّقوی سر

* نشهد بما شهد اهلل و نعترف بما نّزل من عنده انّه  فی هذه االأیَّام التی فیها زلّت االأقدام

سبحانك اللّهّم یا ا لهی أسألك باسمك …  …“”هو الحّق و ما بعد الحّق ااّل الّضالل 

الّذی به ینطق کّل شئ بثناء نفسك أن تفتح أبصار بریّتك ِلَیروا آثاَر عّز أحدیّتك و تجلّیات 

سبحانك  ”ن مبارک اشاره میفرمایند به توضیح: در قسمتی از بیا …“* شمس عنایتك

نظر میرسد از ظاهر آیه ب“ اللّهّم یا ا لهی أسألك باسمک الّذی به ینطق کّل شئ بثناء نفسك 

 که مقصود از "نفسك" نفس مظهر الهی است.

(: ال أشکوا ِالَیَك. 29حرکت پنجم: پرهیز از شکوه و شکایت است. کلمات عالیات )
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بعضی از لغات و اصطالحات مضامین الواح و معانی  

 مقاله دوم

 فصل اول

 .(3819ص  3)تعّقل(: بهوش و عقل آینده؛ خردمند. ج. متعّقلین )ف م ج  ُمَتَعقِّل:

 .نور آن َضْوؤُه:

فلیّه:  ستی، فرودی؛ ِسفل.ُسفل: پ -منسوب به ِسفل  ِسفلیّه )عربی(. مؤنّث ُسفلی:جهة السُّ

 .(1890ص  2مقابل ُعلُو )ف م ج 

  .(1٦11ص  2مؤنّث ذمیم: نکوهیده، ناستوده، زشت. اخالق الّذمیَمه )ف م ج ه: میمذَ 

خواهشهای نفسانی که  -2بسیار امر کنند، ِاغوا کننده به َشّر برانگیزاننده ببدی.  -1 ّماره:اَ 

 .(34٦ص  1آمر اعمال شیطانی است )ف م ج 

ارتکاب گناهی مالمت کند  لوامة )عربی(. مؤنّث لَوام. نفسی که آدمی را پس ازلّوامه: 

 .(3٦39ص  3)ف م ج 

اشد ب مؤنّث ُمطمئن: نفس ناطقه را باعتبار آنکه متحلّی بفضایل و خالی از رذایلُمطَمئنّه: 

 .(4774ص  4و با مقتضیات شهوات معارضه کند، نفس مطمئنّه گویند )ف م ج 

است  بر  وی ممکن نفس را در مرتبۀ ملکۀ استحضار جمیع آنچه برایالنّفس الُقدسیّه: 

ولیا و است. نفوس انبیا و ا وجه یقین، نفس ُقدسی گویند، و آن آخرین مرتبۀ کمال حدس
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وس یابند نف که قبل از آموختن، همۀ اشیا و حقایق را بقوۀ حدس در می –نوابغ روزگار 

 .(3774ص  4قدسیه نامند )ف م ج 

اند ات مراتب تعینات فیضالنّفس الّرحمانی: فیض وجودی حق تعالی است و همۀ ممکن

ا را که آنه  رحمانی اندکه بالواسطه صادر از نفس  اند عالیهو جواهر عالیه عبارت از حروف 

 .(3774ص  4اهلل التامات هم گویند )ف م ج  کلمات

خیالی، تخیلی ؛ مقابل حقیقی  -1وهمی: منسوب به َوهم:  ؛نفس خیالی.  نفس َوهمی

ناشی  -2یا غیر جسمانی، وهمی باشد یا غیر جسمانی.  : اول لذت ، و آن جسمانی باشد

 .(٥0٦4ص  4از تصور غلط، پنداری  )ف م ج 

 ؛جسمی که دارای آالت متعدده باشد مانند حیوانات و نباتات – 1منسوب به آلت: آلی: 

ضو ع –مقابل غیر آلی. جسم. جسمی مرکب از آالت که هر یک را وظیفه ای جدا باشد 

 .(8٦ص  1ُکّل بر اسم جزو آن صدق نکند )ف م  ج ، هر عضو که اسم 

 :
ٰ
  .(1080ماده و اصل وجود هر کائن ) ف. ل. م. ص  –ماده اولیه  –اصل هر چیز َهیولی

؛ یونانی. مادۀ اولیۀ عالم را که همواره متصور بصور و متقلب باحوال و اشکال و هیأت 

 
ٰ
 .(٥233ص  4گویند )ف م ج  مختلف است هیولی

 فصل دوم

 مقامات و مراتب نفس ناطقه در الواح تبیینی
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: بیان مبارک. 
ٰ
 و درجات ال تُحصی

ٰ
مار. مرتبه های گوناگون و درجات بیشمراتب َشتّی

 در لغت بمعنی گوناگون  –2
ٰ
  .(2029ص  2)ف م ج  جمع شتیت؛ پراکنده ها  -3شتّی

عالم اجسام  « :ت»و  « و»مشتق از ناس ؛ ناس +   -1نفس ناسوتیة انسانیة: ناسوت:

که دنیا و این جهان باشد. عالم طبیعت و اجسام جسمانیات و زمان و زمانیاترا را عالم 

. عالم خلق. عالم 
ٰ
ناسوت می نامند و عالم ملک و شهادت هم گویند. عالم ُسفلی

ناسوتی : دنیوی انسانی. ارضی. مقابل الهوتی )ل. دهخدا ج  –شهادت. جهان ماده 

. عالم طبیعت و اجسام، عالم مادی در مقابل ملکوت، عبری  -2(  141ص  43

                                                         .(4٥82ص  4الهوت، جبروت )ف م ج 

حقیقت هر شیء.  -4شخص انسان، ذات.  -3تن، جسد، کالبد.  -2خون.  -1 َنفس:

 ل نیاز بماده دارد و متعلّق بهجوهریست که ذاتًا مستقّل است و در فع -٦روح، روان.  -٥

اجساد و اجسام است بعبارت دیگر جوهریست که ذاتًا مستقل  قائم بذات خود که تعلّق 

 .(4772ص  4)ف م ج …  تدبیری به ابدان دارد

 .)مؤنّث(. صار )مذُکر(: ُشد و گردید. از افعال ناقصه. صاَر صارت 

دل،   -1َجنان:  -ها، بوستانها باغ -2بهشتها، فردوسها.  -1ج. جنت مطلع ِجنان: 

ص  1شب، تاریکی شب )غم( ج. اجنان )ف م ج  -3یزی، باطن. چدرون  -2قلب. 

1244).   

: بیان مبارک. 
ٰ
صیلی(: اَِعز )صفت تف –مقام گرامی تر و وفاکننده تر مقام ااَلعّز ِاالوفی

(  304ص  1)ف م ج نایاب تر، دشوار یاب تر  -2ارجمند تر ، گرانمایه تر، بزرگوارتر.  -1

 )صفت تفصیلی( : پیماندارتر، باوفاتر، وفادارتر )ف م ج  –
ٰ
:   -( 404ص  1اوفی

ٰ
اوفی

 وفا کننده تر.
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: بیان مبارک. 
ٰ
 االحلی

ٰ
:   عذب: گوارااعذب: گوارا تر؛  االعذب االصفی

ٰ
؛ اَصفی

: شیرین تر 
ٰ
. 193صص. 1. ج  228٥ص 2)ف م ج صافی تر،  روشن تر ، ناب تر. اَحلی

1٦1). 

منهل: َمنَْهْل: جای نوشیدن آب؛ آبخور، آبشخور؛ جمع. مناهل )ف م منهل االرق: 

 .(204ص  1اَِرق: رقیق تر تنگ تر، شفاف تر، باریکتر )ف م ج   -( 441ص  4ج

 .(221ص  1)ف م ج َاِزمَّه: جمع زمام ؛ مهارها ، افسارها أزمة االمور:  

زیان کار شدن. زیان و هالکی ؛ َتبًّا لَُه:هالکی باد او را تَّب : هالک شدن. تبًّا و َسحقًا: 

بیخودی  -2کوبیدن، کوفتن، نرم کردن.  -1َسحْق:  --( 282ص  13)ل. دهخدا ج 

 –(. در اصطالح تصوف بمعنای محو 1841ص  2بنده در مقابل قهاریت حق )ف م ج 

ِعیِر )ترجمه : َفاْعتََرُفوا ِبَذنِبِهْم فَ ٦7/ 11دور شدن ؛ قرآن سوره ملك  َْصَحاِب السَّ ا الِّ ُسْحقا

در کشف االآیات: پس اقرار کردند بگناهانشان پس دور گرداند خدا رحمت خود را از 

 .(341ص  2٦اهل آتش(  )ل.دهخدا ج 

بنظر میرسد بیان مبارک در  —اُجاج: تلخ – 2ِملح: نمک.   -نمک تلخ ِملِح ااُلجاج: 

 در سورۀ فرقان است. ٥3سوره فاطر و آیه  12اشاره به آیه “ ملح ُاجاج”خصوص 

 .(4388ص  1داخل شونده، در آینده در چیزی  )ف م ج  ُمنَْدِمْج:

 -4باال رفتند، صعود کردن.  -3گردانیدن.  بلند -2غلبه کردن، مقهور ساختن.  -1 ُعُلّو:

بلندترین چیز .  -1بزرگی َقدر. باال رفتن، استعالء ؛ ِعلو:  -7بلندی.  -٦بلند گردیدن. 

 .(234٦ - 234٥صص  2باالتر  )ف م ج  -3بهترین چیز.  -2

 .(1٥٦٦ص  2نزدیک شدن، نزدیک بودن. )ف م ج  ُدُنو:
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از جائی  -3ار شدن. وخ -2فرود آمدن از باال، نازل شدن؛ مقابل ُصعود.  -1ُبوط: هُ 

 .(٥099ص  4نزول؛ مقابل صعود )ف م ج  -4بجایی دیگر منتقل شدن. 

جای امن، پناهگاه، پنهان جای ؛  -2پوشیده، پنهان شده.  -1؛ ُمْستَتَر: الُمْستتر:  السرّ 

 .(4082ص  4ُمْستَِتر: پوشیده شونده، پنهان گردنده )ف م ج 

زخر: دریای بسیار  آب و پُر ، وادی که آب در  –زاخر بحرالزاخُر الَمّواج: بیان مبارک. 

دریا. گویند فالن بحر زاخر و بدر ظاهر  –ا ُپر کند آن موج میزند، وادی پهناور که سیل آنر

 .(20ص  2٥است )ل. دهخدا ج 

 .(1922ص  2بلندی، رفعت )ف م ج  -2بلند شدن.  -1 ُسُمّو:

روگردانیدن از حّق، عدول از  -3زناکردن.  -2بر انگیخته گردیدن بر گناه.  -1ُفُجور: 

 .(2489ص  2تبهکاری، فسق )ف م ج  -4حق. 

اِنَّ ااْلَبَْراَر یَْشَربُوَن است:  7٦/  ٥بنظر میرسد اشاره به سوره الّدهر آیه مزاجها کافورا: 

ا . ترجمه در کشف االآیات: بدرستیکه نیکان میآشامند.   ِمْن َكاٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورا

نقطه  تاز  که باشد امتزاج آن با کافور بهشت. برای مزید اطالع رجوع کنید به آثار حضر

. ایقان شریف. لوح مبارک جمال قدم در کتاب لئالی حکمت جلد سوم. الواح 
ٰ
اولی

تبیینی حضرت عبدالبهاء. قاموس ایقان تألیف جناب عبدالحمید اشراق خاوری. اسرار 

 االآثار تألیف فاضل مازندرانی. کتاب صریرات. تألیف صادق عرفانیان و غیره.

ْكَرامِ  ”بیان مبارک. ٰ َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجاَلِل َوااْلِ
ر )بنظ “ُكلُّ َمْن َعَلیَْها َفاٍن  َوَیبَْقی

. ترجمه در کشف االآیات: هرکس که ( ٥٥سوره الرَّحٰمن  27و  2٦میرسد اشاره به آیتین 

بر آنست در معرض فناست. و پاینده است ذات پروردگار تو صاحب جالل و گرامی 

 داشتن است.
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 و غایُة الُقصوٰی فی عالم الخلق: بیان مبارک. 
ٰ
د در بنظر میرسالمسجد االقصی

معارف بهائی اشاره به نفس کامله است که آن مظاهر الهیّه اند عمومًا و نفس  مقّدس 

در 17/  1اشاره به آیه  بنظر میرسد جمال ِقَدم باالخص در معارف امر مبارک. و نیز

 ست.ا )بنی اسرائیل( سوره االسراء

و  عقل انسان از ادراک و عرفان نفس و ذات نفس الهیّه :  مقصود مظاهر الهیّه اند 

مقامات الحقائق الالهوتیّة الّتی ”الهی حیران و عاجز است و بیان مبارک اینست: 

  “ذهلت العقول عن ادراکها و تحیّرت النفوس فی 

هر چیز )ل.دهخدا ج میانۀ دریا، معظم دریا، معظم  -1َطمطام: الطمطام العظیم: 

مال و منال  –وسط دریا؛  َطّم: آب زیاد ؛ ِطّم: آب و خاک زیاد   -2(. 31٥ص  29

 .(483)ف ل م ص 

:  78/ 14آب ریزان؛ بنظر میرسد مأخذ لغت اشاره است به سوره النباء آیه اج: الَثجّ 

ا )ترجمه: و از ابرهای  اجا  متراكم آبی ریزان فرود آوردیم(َواَنَزلْنَا ِمَن الُْمْعِصراِت َماء َثجَّ

آنچه بی  -2گوارا.  -1َفَهِنیئا للواصلین: پس گوارا باد از برای واصلین؛ َهنیء. َهنی: 

 –( ؛ َهنِیئًا : گوارا باد ٥212ص  4رنج و زحمت بدست آید؛ بی رنج )ف م ج 

( ؛ در قرآن در چهار سوره نازل شده است. سوره 1073براحتی و خوشی)ف ل م ص 

ا ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن. ترجمه در کشف االآیات: : 77/ 43الت مرس
ً
ُكلُوا َواْشَربُوا َهِنیئ

 بخورید و بیاشامید گوارا بسبب آنچه بودید که میکردید.

 فصل سوم

 
ٰ
 مقامات و مراتب نفس ناطقه در آثار نزولی قلم اعلی

 -3فزونی جستن ،  -2ستم کردن، تَعدی کردن، تجاوز کردن،  -1بَغی: بغی و فحشآء: 

ستم ، ظلم ، ِضاللت )ف م  -٥نافرمانی، سرکشی، گردنکشی،  - 4از حّد درگذشتن، 

ِزنا.  -2معصیت، عمل زشت، بدی که از حد در گذرد.   -1( ؛  َفحشآء: ٥٥4ص  1ج 
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ع در تعالیم و آیات مبارکه رجوع برای مزید اطال –( 2490ص  1نابکاری )ف م ج  -3

 و سایر تعالیم مبارکه.کنید به کتاُب عهدی 

 فعل ماضی مجهول. غرس شد. َغرس: نشاندن درخت. ُغِرست:

 -2نقض عهد کردن، پیمان شکستن.  -1فعل ماضی از فعل. َنبذ )نَبََذ. َینِبُذ(:  نبذوا:

از دست  -٥نبیذ ساختن، شراب افکندن.  -4نبیذ شدن.  -3اهمال کردن در کاری. 

آسان؛ جمع. انباذ ؛ نبیذ: آب افشرده که از حبوب چیز اندک و  -٦انداختن، افکندن. 

 .(4٦٦9و  4٦٦3صص  4و جز آن گیرند. شراب خرما. )ف م ج 

مضمون بیان مبارک اینست که درخت حیاط روحانی …“ ا ّن شجرة الحیوة قد ُغِرست”

)دین و شارع امر الهی بدرخت تشبیه شده است( بوسیله این مظهر الهی که غرس شده 

تعبیر  نیز استعمال و« آب زندگانی»ر آثار مبارکه زندگی روحانی و ایمان به است. و نیز د

 گردیده است.

 .(1332ص  42ُمَنمنَم: جامۀ آراسته )ل. دهخدا ج  - ِسرُّالُمَنمنَم:

؛ نعمتها، نیکیها، نیکوئیها. )ف م ج آالء: 
ٰ
 .(80ص  1جمع ِالی و ِالی

وقار . آنچه دل را قوی  –آرام، آرامش سکینه: معرّب عبری  سکینا،  -1عرش سکینة: 

تخت  -1َعرش:   -2 -(  1902ص  2گرداند و اطمینان بخشد ؛ روح القدس )ف م ج 

تخت ،  --(  2288ص  2پادشاه ، َسریر، خیمه ، چادر ، ج. اَعراش، عروش )ف م ج 

(  392ص  2ج 10٥)قاموس لوح  قرارگاه مظهر مقدس الهی –جسم مقدس مظهر امراهلل 

ّق و گویند یاقوت سرخ است که از نور ح… خت رّب العالمین که تعریفش کرده نشود ؛ ت

 می درخشد 
ٰ
َوالَْملَُك َعلَی اَْرَجائَِها َویَْحِمُل :  ٦9/  17عرش در قرآن سوره الحاقّه  –تعالی

ی خود بباال َعْرَش َربَِّك َفْوقَُهْم یَْوَمئٍِذ ثََماِنیٌَة )و در آنروز هشت فرشته عرش پروردگار ترا
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( و نیز رجوع کنید به خاطرات ایادی امراهلل جناب 1٦0ص  30)ل دهخدا ج   بردارند(

 
ٰ
 -یوگو جیاگری در بارۀ بیانات حضرت ولی امراهلل در ارتباط آیۀ فوق و مقام مقّدس اعلی

 . 327ص  4برای تفصیل بیشتر در معارف امر و قرآن رجوع کنید به اسرار االآثار ج 

 (2300ص  2تنگدستی، فقر ، تهیدستی)ف م ج  -2تنگی، سختی، دشواری   -1 ُعْسر:

 تعبیر گردیده. ُعبَِّرت:

 .(102٥ص  1تبلج سحورها: تَبَلُّج:  دمیدن، روشن شدن )ف م ج 

 -4دزد.  -3هر چیز که بشب ظاهر شود.  -2آنکه بشب راه رود.  طوارق االنعدام: طاِرق:

 .(219٥ص  1ف م ج ستارۀ صبح. ) -٥فالگیر؛ جمع طراق. 

 :
ٰ
ِعنَد ِسْدَرِة الُْمنْتََهی )ترجمه: نزدیک :  14/٥3اشاره به سوره نجم آیه ِسدرُة الُمنتَهی

)
ٰ
و در معارف امر الهی بکثرت نازل و استعمال گردیده است. و در معارف  سدرة المنتهی

 این سایر آیه های –بهائی مراد مظهر الهی است که محل عرفان و شناخت حّق است. 

ِسدر. ِسْدَرة در قرآن و آثار اسالمیّه  –سوره در ادعیه و مناجاتهای نازله نیز زیارت میشود 

 با تجلیل بسیار مذکور است. و در سورۀ 
ٰ
بعنوان درخت بهشتی و مخصوصًا ِسدرُة الُمنتَهی

﴾ 14﴿َهیِعنَد ِسْدَرِة الُْمنْتَ والنجم در توصیف بسیار بلیغ و جلیل رؤیت فرشته وحی است )

ْدَرَة َما َیْغَشی ﴿۱۵ِعنَدَها َجنَُّة الَْماَْوی ﴿ مفاد آنکه پیغمبر باری   (﴾۱۶﴾ اِْذ یَْغَشی السِّ

دیگر نیز نزد آخرین سدر که باغ و مأوی و مسکن آنجاست و آندرخت را فرا گرفتنی ها فرا 

گرفته بودند فرشته را دید. و این در نظر تفسیر و تأویل معنوی و رمزی مستقّر بر بناء تشبیه 

عرفان ایران  ر ا ومظاهر مقّدسه الهیّه باشجار میباشد چنانکه در اصطالح رمزی تشبیهی شع
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 در آثار جدیدة بکثرت و 
ٰ
تعبیر به سرو میگردد و بالجمله اصطالح سدرة و سدرة المنتهی

النّار  و انّها لهی”: وفرت استعمال رسید از آنجمله در لوح رئیس در وصف نفس است قوله

 ؛ و نیز رجوع کنید به130ص  2)اسرا االآثار ج “ المشتهلة الملتهبة فی سدرة االنسان

 
ٰ
 که دو آیه در سورۀ نجم در متن زیارتنامه حو  زیارتنامه جمال اقدس ابهی

ٰ
ضرت نقطه اولی

کتاب مستطاب اقدس و یاد داشتهای  (100) نازل شده است. ایضًا رجوع کنید به بند

 .1٦4و  128شماره 

گشتن متحرّک بودن. چردیدن و ساکن   -  َجْول )جاَل یَُجوُل(  –َجَوالن   تجوُل َفواِرس:

 –آورد در عربی حرکت می، َجَوالن –دن( زنگشتن )در فارسی بیشتر بمعنای تاخت و تاز 

سوارکار.  فاِرس:  -َجوالن: خاک و غباری که باد آورد   –گرد و خاک باد بمعنای طواف 

آن.  صاحب اسب. درنده و کشنده. مطلع و دانا در زبان فارسی مصطلح است. جمع

 َفواِرس.

شهابهای گذرنده. هر یک از اجرام فضا که وارد َجّو زمین میگردد؛ در حین ُشُهب الثّاقبه: 

عبور اثر شعله مانندی مثل عبور یک تیر فروزان برای چند ثانیه بوجود میآورد که بآن شهاب 

ه و زنی –ثاقب میگویند ؛ ُشَهب: جمع. شهاب. تیری در حال عبور دیده میشود . اَخگر 

 .(432َسنان )ف ل م ص 

 .(٥271ص  4جوی بسیار آب. )ف م ج  –2چشمۀ بزرگ.  –1جمع َینبوع:  ینابیع:

 فصل چهارم

 رجوع کنید به ایقان شریف و قاموس ایقان. –َنفِس ناری 
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 فصل پنجم

 عالین: عالیرتبه ها . فرشتگان بلند مرتبه. ؛ َکّروبین: جمعصفات عالیین و َکّروبین: 

بی عبری. در تورات کروب )جمع کروبیم( بفرشتگانی اطالق شده که از کروبی. کرو

حضور خدا فرستاده میشوند، یا آنکه همواره در نزد حاضرند و گفته شده است که ایشان 

و ” شرحی در شرح هاء است قوله  —( 29٥8ص   3دارای دو بال هستند )ف م ج 

ذی قال الّصادق فی شأّنهم انّهم قوم من ِانَِّهم )انبیاء و اوصیاء و مؤمنین( الکّروبین الّ 

قان و در کتاب ای…“ شیعتنا من الخلق االول جعلهم اهلل خلف العرش لو قّسم نور واحد 

چنانچه حضرت صادق در وصف کّروبین میفرماید قومی از شیعیان ما ”است قوله : 

ف یهود جهت تفصیل بیشتر در معار –( 28ص  ٥اسرار االآثار . ج ) ” هستند خلف عرش

 .727. و نیز قاموس کتاب مقّدس ص  34شماره  3رجوع کنید به سفر پیدایش باب 

: بنظر میرسد مضمون بیان مبارک اینستال تعتدوها باهواء انفسکم: بیان مبارک. 

 دور مکنید  آنها را با هواهای نفس خودها تان.

 فصل ششم

اموس حّق است )اقتباس از قبنظر میرسد مقامی است که نزدیک شدن به سیناء الُقرب: 

ص  2ایقان در شرحی که در بارۀ سیناء نور نوشته شده است. م.م.م.امری سنه  جلد 

899 – 897) 

 سؤال را از خودت دور کن و کنار بگذار.بیان مبارک. َدع الّسؤال: 
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ترجمه فقراتی از آیه های سوره "والشَّمس در کشف االآیات قرآن که در لوح مبارک  

 نفس ناطقه نقل گردیده است :در باره 

اَها. ( 7) ( َفاَلَْهَمَها ُفُجوَرَها 8]ترجمه: و نفس و آنکه درست کرد آنرا[  )َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

( َقْد اَفْلََح َمْن َزكَّاَها. 9َوَتْقَواَها. ]ترجمه: پس الهام کردش بدکاریش را و پرهیز کاریشرا[ )

اَها. ]ترجمه: و 10کرد آنرا[ )]ترجمه: بتحقیق رستگار شد آنکه پاک  ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

بَْت ثَُموُد ِبَطْغَواَها. ]ترجمه:تکذیب نمود 11بتحقیق بی بهره شد آنکه تباه کرد آنرا[ ) ( َكذَّ

بُوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلیِْهْم َربُُّهْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّ 14قوم ثمود بسبب طغیان خود[  ) َها. ا( َفَكذَّ

]ترجمه: پس تکذیب نمودند او را پس پی کردندش پس غضب کرد بر ایشان پروردگارشان 

 بسبب گناه ایشان پس یکسان کرد آنرا[. برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به : تبیین حضرت

عبدالبهاء  جّل ثنائه در مائده آسمانی جلد دوم. قاموس ایقان. فصل الخطاب جناب 

 یفات محّققین ارجمند بهائی.ابوالفضائل و سایر تأل
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 مراجع و مأخذ

 .233صفحه ٦لسان العرب  جلد  –1

 . ٦٦1 – ٦٦2صص  44ل. دهخدا ج  .تعریف نفس   –2

.(107 - 108التعریفات جرجانی  )صص   –2
 

 الّدین مهدی الهی قمشۀ.9٦ص  1حکمت الهی جلد   –  4
ّ
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 “هلل الحّق بها تظهر مقاماتکم تمّسکوا بحبل العبودیة”

 (119)کتاب مستطاب اقدس بند 
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 اول فصل

 طرق عملی در راه حصول به استکمال نفس

ر این گردید دچون بمراتب مقامات نفس ناطقه در معارف بهائی آشنائی اجمالی حاصل 

بخش راههای عملی در راه حصول به استکمال نفس را در معارف امر بهائی الزم است 

تحقیق نمود تا بفوز آن حصول یافت. بنظر میرسد در آثار مبارکه دو نوع عبودیت و خضوع 

نظم  اداری بهائی  زیارت میشود. در رتبه اول در مقابل مظهر الهی و جانشینان و تشکیالت

ی در مقابل بندگان خدا. بسی واضح است که در مقابل مظهر الهی هر مؤمنی و  دیگر

خاضع و خاشع است و ااّل بر او  مؤمن اطالق نمیگردد. در رتبه دوم،  آنچه که مساعی و 

مجاهده و تمرین متداوم روزانه الزم دارد مراتب خضوع و خشوع و افتادگی در مقابل 

بمفهوم کلّی و عمومی خاّص و عام که غالبًا  ور  اعممردم بطمؤّسسات نظم اداری بهائی و 

بدون رفع استکبار بسیار سخت و گاهی اوقات بعلت عدم اطالع از نصوص مبارکه و یا 

ترک نشدن انّانیّت در وجود شخص ممکن الحصول نیست. در این مقاله توجه به رتبه 

تفرقه و  اددوم است که اساس ایجاد اختالف و بی محبتی بدیگران میشود و مقدمۀ ایج

 بی مهری است. 

مثل اعالی امراهلل حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه مظهر عبودیّت و رقّیّت است که باید بآن 

موالی بی همتا اقتدا نمود. آن جمال نورانی و ینبوع همه کماالت و  فضائل و خصائل 

اء" م  ساال   ه  ول  ح   ن طاف  القاب عالیه مبارکش "حضرت م   از جمله، است نیکوی انسانی

دقتی بیش از اندازه و در حد مقدور عقول قاصره خود  اش مبارکهالزم است ببیانات که 

که  موالی حنون بما نشان داده است و گرچه بصورت مطلق  رویم نمائیم تا بهمان راهی

یکی از بیانات مبارکه این چنین درس عبودیّت و در دست نیافتنی است مشی نمائیم. 

ّریّات چون انوار حیات بخش محویت و فنا به پرورد گان ید عنایتش میآموزند این کلمات د 

 ) ظاهر و در مقابل چشمان
 
جمال قدم و اسم اعظم (: ”1باطن میدرخشند. قوله االحلی
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روحی لتربته الفداء این عبد را از کودکی رضیع ث دِی عبودیت فرمود و در آغوش خضوع 

ندگی درگاه احدیّت الهیّه این هیکل محویت را ب ِت ع  ل  و خشوع و ِرِقیَّت پرورش داد و بخِ 

ل ِم میثاق بنسیم عبودیّت کبری  مواج گردد و سراج عهد  زینت بخشید تا در قطب امکان ع 

 وهّ 
 
اج شود عبودیّتی در ابداع ظاهر گردد که در جمیع در زجاج رقیّت بمحویّت عظمی

لطنت ته باشد لهذا این عبد سعوالم تحّقق یابد و شبیه  و مثیل و نظیری در این عهد نداش

  را باوج ا  
 ععزت ابدیه را باین عبودیت صمیمیّه تبدیل ننمایم و این حضیض ادنی

 
لی

تحویل نجویم راه بندگی پویم و اسرار عبودیّت گویم در دامن کبریاء در آویزم و اشک 

تی بخش رحسرت بریزم و عجز و نیاز آرم که ای دلبر یکتایم و خداوند بیهمتایم قّوت و قد

 
 
 بخش و اعضا را تأیید ملکوت ابهی

 
و تاب و توانی عطا فرما ق وی  را نیروی مالء اعلی

جوارح را سوانح غیبی ده و ارکان را لوائح ملکوتی فرما تا بر عبودیت جمال احدیّت 

چنانکه الئق و سزاوار است مؤیّد گردم  و بر بندگی آستان مقدست چنانکه باید و شاید 

با مسکن  موفق شوم ای هیمن در خلوتکدۀ محو و ه  محیط در بسیِط فقر و فنا راه ده  ای م 

بخش خاک رِه دوستانت کن و غبار آستانت فرما عبودیت ملکوتی بخش که فوق توانائی 

 “ بشریست  و ِرقیِّت ناسوتی ده که انزل مراتب بندگیست

 مطلب اول: نمونه هائی از مراتب عبودیت حضرت سّراهلل االعظم

  ”  (:2نمونه اول: مناجات لقا )
 
و االبهی ط  ِال یك  ا ک فَّ التَّ ا  لهی ا  ه  ر  لهی ِانّی ا بس   و   ِع ض 

ت  الِ ا التَّب ت ِل و   س  دَّ ت ب ٍة ت ق  ر  و جهی ِبت راِب ع  فِّ قا بِتهاِل  و  ا ع   وِت ِمن  ع و  الن  ِیقِ ع ن ِادراِك ا هِل الح 

ر    اِ  ا وِلی اال لباِب ا ن ت نظ 
 
بِدك  الخاِضِع الخاِشِع  لی ظاِت ا عی نِ  ع  دیَِّتك  ِبل ح   ِبباِب ا ح 

ره فی بِ  مِّ دانیَِّتك   ا ی ر   ةِ م  حاِر ر ح  ر حماِنیَِّتك  و   ت غ  م  قیر  و   بِّ ص  ك  البائِس  الف  بد   ك  قیق  ر   ِانَّه  ع 

رِّ ت  الم   ل  الّسائِ  بت هِ  ع  ض  ت   ل  االَسیر  م  ل یك  م  ّکل  و  ِال یك   م  رِّ ت  ع  یك   ع  ض  ِدیك  و  ی ناجیك   و ی نا ب ین  ی د 

 
 
لی ول  ر بِّ ا یِّدنی ع  ةِ  ی ق  بینی  ا حبّائِك  و   ِخدم  دیَِّتك  و  ن وِّر ج  ضر ِت ا ح  بودیَِّة  ح  لی ع  ق وِّنی ع 

ب   ِبا نوارِ  ِتك  و   دِ التَّع  ل ک وِت ع ظم  التَّب ت ل ِالی م  ِة  ق دِسك  و  قِّ  ِفی ساح  نق  ح  ناِء باِب  اِء فی فِ نی بالف 

لییَِّتك  و  ا عِ ا ل وهِ  و نّی ع  لی  ةِ ب  اظ  ال م  ب وِبیَِّتك   ا ی ر بِّ اسِقنی ب ةِ نِعداِم فی ر ح  االِ ع  أس  ک   ر 
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ن ناِء و  ا لِبسنی ث وب  الف  ناِءِء و  ا غرِ آالف  بارًا فی م  و   قنی فی ب حِر الف  لنی غ  اِء و  اال حبّ  رِ مَّ اجع 

لنی ِفداًء ِلال رِض الَّتی َ و طِ  اجع 
بیِلك  یا ر بَّ قدام  اال صِفیاء فِ اها ت  ئ  و  اِة الِعزَّ  ی س 

 
لی ِانَّك   لع 

ت  الرَّحیم  ا نت  الک ریم   بد  فیالم  بِّ الب ک وِر و  االصاِل  ا ی ر   عاِل هذا ما ی نادیك  ِبه ذِلك  الع 

قِّق آمال ه  و   ن وِّر ا سرار   ه  فی ِخدم  ح  ر  ش  اه و  ح  ه  و  ا وِقد ِمصباح  در   ا نت   ك  ا مِرك  و  ِعباِدك   ِانَّ  ةِ ص 

هّ  الک ریم  الرَّحیم   ن ك  اب  و  ِانَّ الو  زیز  الرَّؤف  الرَّحم   “ع ع .ا نت  الع 

"و ببندگي عتبة مقدسه چون عبدالبهاء  (3) در مراتب عبودیّتنمونه دوم: بیان مبارک 

در کمال محویّت و فنا قیام کنید. تا روی را بر خاك عجز و نیاز نهاده ) ما عبدناك حق 

ل مزیّن ل  ذعبادتك گوئید. و ما عرفناك حق معرفتك ( بر زبان رانید. هیکل این عبد برداء ت  

ل مفتخر است نه ناز و امتیاز. کل. و هامة این حقیر بتاج عجز و نیاز لّ د  است نه قمیص ت  

بندگان آستانیم و چاکران جانفشان. عزت و بزرگواری و عظمت و کبریائی سزاوار پروردگار 

ت مرکز عهدعبودیّت درگاه احدیّت است و بندگی ر  خِ ف  است و آنچه منقبت عبد است و م  

ن الیوم بنور اآستان ربوبیّت. این تاج اکلیل جلیل است و این سراج روشنی عبد منیب. جه

عبودیّت روشن است و بگلهای رقیّت گلشن تا توانید شریک عبدالبهاء شوید. و ندیم این 

 "  .مستغرق بحر محو و فنا

 )نمونه سوم: 
 
(: "تاهلل الحق ان مالأ التقدیس و جواهر التوحید من هیاکل 4قوله االحلی

 التفرید یشتاقون الیکم و باالخص هذا العبد البائس االآبق الخاضع المنکسر المسکین" 

 )«. عبدالبهاء»نمونه چهارم:لقب  
 
یا من خاطبني بعبدالبهاء في "» (:5قوله االحلی

 یا حبذا هذا العنو« عنوان کتابه
 
عناه . م ان الالئح المشرق البلیغ فی ظهر کتابك و ما أحلی

خ لك یا علي. بشری لی و لك یا حبیبی و نعم المخاطب بهذا خ ب  .. احسنت احسنت ب  

  الخطاب"

جستجو و تحقیق در اوامر مبارکه در اکتساب خضوع و خشوع نسبت بانسانها مطلب دوم: 

 عمومًا و احبّای الهی باالخّص 
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 )نمونه اول:  
 
(: "باید که جمیع یاران الآهی در نهایت خضوع و خشوع و 6قوله االحلی

تذلّل و انکسار بعبودیّت یکدیگر قیام نمایند ... الیوم هر خاضع خاشعی که بهیچوجه 

رائحه وجود در او نیست و به بندگی جمیع دوستان قائم در ملکوت ابهی رویش چون مه 

 هدایت بخشنده" تابان تابنده و درخشنده و

 ) نمونه دوم:
 
د نه مریدیم نه مراد نه مدعی رشِ ت  س  (: "ما نه مرشدیم نه م  7قوله االحلی

علمیم و نه مدعی کمال. آوارگانیم بی سر و سامان و بی نوایانیم بی برگ و مستمند و 

پریشان. نهایت آشفتۀ جمال دلبریم و دلدادۀ کوی مهوشیم. دردمند طبیب الهی هستیم و 

 تمند توانگر معنوی".مس

 )ت اعظم حجابست ، انیّ انّ  نمونه سوم:
 
ت را از آئینۀ دل انیّ (: "زنگ انّ 8قوله االحلی

یست و ت نانیّ زائل نماید تا آفتاب حقیقت در آن بدرخشد. زیرا هیچ حجابی اعظم از انّ 

هر چند آن حجاب رقیق باشد عاقبت انسان را بکلی محتجب و از فیض ابدی بی نصیب 

 ید".نما

ٍة ِمن  ِعن دِ ”… (:  9پرهیز از استکبار )   ِبک ِلم 
 یا ِالۭهي

 
ت ۭني ق  بَّت   ك  و  ا ن ط  ی فًا ذا ظ  ل ت ها س  ع  ی ِن و  ج 

تِ  ر  د  ل ت  و  ف رَّق ت  ِعباد   ك  و  ٱق ِتدارِ  ك  ِبق  بٍَّة ِمن ها ف صَّ ل ق   ك  ِبظ  ت ک ب ر وا   ك  و  خ  م  ٱس  ل ی  ٱلَّۭذی ن ه  و    ك   ع 

رِ   ا م 
 
ا ۭفي و  قَّف  ل ت  و  ب لَّغ ت  و    ك  ت و  ع ت  و  و ص  م  ري ج  بٍَّة ا خ  م  ِمن ه  و  ِبظ  رًا ا ع ظ  ر ت  ا م  ه    ما ا ظ 

ٱلَّۭذي

هِ  ت  و  ا لَّف ت  ب ی ن  ٱلَّۭذی ن  ا ق ب ل وا  ِالي و ج  ب ط  ن وا  ِبآیاتِ  ك  ر  لِ  ك  و  آم  ّما خ  وا  ع  ع  ط  ق  ِفی ٱل ک ب ري و  ٱن ق 

ماِء   …“ ٱال  ر ِض و   ٱل سَّ

ر از قلم در لوحی دیگ پرهیز از استکبار و خضوع به احبّای الهی راجع میشود به حّق:

 ا  م  
ّ
مثاًل اگر نفسی هلل خاضع شود از برای دوستان الهی : ”(10) نام نازل قوله عّز بیانهحی

این خضوع فی الحقیقه بحق راجعست  چه که ناظر بایمان اوست باهلل  در اینصورت اگر 

نفس مقابل بمثل او حرکت ننماید و یا استکبار از او ظاهر شود شخص بصیر بعلّو عمل 
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بخود او راجعست. و همچنین اگر  عمل نفس مقابل رِّ خود و جزای آن رسیده و میرسد و ض  

 “ نفسی بر نفسی استکبار نماید آن استکبار بحق راجعست

 مطلب سوم: تأکیدات حضرت عبدالبهاء در پرهیز از کسب مقام در عالم اسماء

(
 
هو اهلل   ای بنده حّق نامه مفّصل رسید و از روایات (: ” 11در لوحی نازل. قوله االحلی

اند اصل گردید و معلوم شد که بعضی  ملتفت بیانات الهی نشدهمذکوره نهایت استغراب ح

لهذا گمان چنان گشته که نفوس موقنه را جز در عالم اسما مقامی نه و مکافات و فوز  و 

فالحی نیست سبحان اهلل این چه تصّور است و چه تفکّر اگر چنین باشد جمیع در خسران 

بینیم و ذلّ  بالیا و محن و رزایا بجهت مقامی در عالم اسما وان عظیم آیا جمیع این و ه   م 

است استغفر اهلل عن ذلك بلکه در نزد اهل حقیقت عالم اسماء را مقامی نه و شأنی نیست 

یّت دهند اّما در نزد اهل حقیقت از قبیل ا را اهمّ اسمر مقام سائرین از عدم تفکّر و تبّص 

ح چهار وادی و هفت وادی "فنای چگونه نفس خود را که در الوا - “اوهام شمرده شود 

حاصل نمود.  یقتوففی اهلل" برای ما بندگان خواسته شده است میتوان فنا نمود و به قربش 

از  جمله نزدیکترین مجاهده تسلیم بی چون و چرای  بیانات حضرت من طاف حوله 

کلمات  واالسماء در مناجات لقا است که قباًل بآن اشاره گردید و در اینجا به چند جمله 

. ک أس   : ِفن اِء ب اِب ا ل وهیَِّتك 
 
ن اِء . ٱمبارکه با دقت عمیقتری نگاه میکنیم قوله االحلی لف 

نۭی ث وب   ِرق ِنی فۭی ب حر ِ ٱا ل ِبس  ن اِء. ا غ  ن اِء. بجای اینکه خود راه  را پیدا کنیم به ساٱل ف  حت ل ف 

 ت.صوابترین راه بدون خطاسکبریائی متوسل میشویم و از او استعانت میجوئیم که 

پسران  ای”اول،  بیرون آوردن جامه و لباس کبر و غرور در کلمات مکنونه نازل قوله العزیز:

 “آمال جامۀ غرور را از تن بر آرید و ثوب تکبّر از بدن بیندازید

 و فی”آنچه در  صالت در اینخصوص نازل شده و الزم است که جهد بلیغ نمود:  دوم،

ِن  ه  ع  ظ  ف  ِهك  ث مَّ ٱح  هۭی ِال ی ك  ن وِّر ه  ِبا ن واِر و ج  ه ت  و ج    ر بِّ و جَّ
حین غسل الوجه یقول: ا ي

. ی ِرك  ِه ِالي غ  ع ل  ِبا ن  ت  ”و در صالت کبیر مندرجات آن آویزۀ گوش و هوش باشد: “  ٱلتَّو ج  ج 

ِر    ِالي ب ح 
ل ِني ماِلك  و  ن ورًا ی د  ِة ج  د  شاه  ن  م    ع 

ت ۭني ن ع   ٱلّتۭی م 
 
باِتي ج  ِرق  ح  التۭی نارًا ِلت ح  ص 
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ّما ِسواك  “”ِوصاِلك   ِطعًا ع  ن ق  ِبالً ِال ی ك  م  ق  ِتك  “” ت رانۭی م  م  ِر ر ح  اَل ك  ِبب ح  ما ا رۭی د  ِااّل ِرضائَك  ا س 

ب ِدك  ما ت ِحب  و  ت ر ضي  و   ع ل  ِبع  ِلك  ِبا ن  ت ف  ِس ف ض  م  ت ه  و  ال ا ِحب  “ ” ش  د  ما ا ر د ت  ِااّل ما ا ر 

 “ ”   ِااّلما ت ِحب  
 
ث ر  ٱل ب قاِء ِمن  ا یادۭی   ی ۭری د  ک و 

ِلك  و  ٱل فانۭی ر ع  باب  ف ض  کین  ی ق    ر بِّ ت ر ی ٱل ِمس 
ي

و ِدك   ِة ٱج  “” ج  و ِد فۭی  ساح  ر  ِن ٱل و    ع 
ت نۭی ن ع    م 

ۭری راتۭی ر ِب ِال ی ك  و  ج  ِن ٱل تَّق   ع 
 
ت نۭی د   ا ب ع 

 
ِتراحاتۭی

ِسك    “”ق د 
 
ق نۭی ر  ك  ا ح    و  ب ع د 

ل ک نۭی ر ك  ا ه    و  ِهج 
نانۭی ب ك  ا ض    ر بِّ ح 

در این آیات الهی  –“ ا ي

تماس مستمر هستیم ما را هدایت مینماید و  ن در آچند راه مستقیم که روزانه با 

باختصارعبارتند از: منقطع شدن از آنچه غیر حّق است؛ اراده ای جز رضای الهی نداشته 

 باشیم ؛ خواسته ای را اراده نکنیم بجز ارادۀ خدا و جمال قدم جّل جالله.

د  ِبا نَّ ( و  12”) آنچه در الواح صیام در تزکیه نفس ناطقه نازل شده:، سوم ه  ِمن  ا وَِّل  ا ش 

ع   ت  ِمن  ف ِمِه و  ا وَِّل ِنداٍء ٱر ت ف  ر ج  ٍة خ    ک ل ها و    ک ِلم 
یاء ل ب ِت ٱال  ش  ِتك  ٱن ق  ۭشیَِّتك  و  ِاراد  ِمن ه  ِبم 

ِد و   و  قاِیق  ٱل و ج  ل ب ت  ح  ا ٱن ق  ل ی ها و  ِبه  ن  ع    و  ما ۭفی ها و  ٱال  ر ض  و  م 
ماء رَّق   ٱلسَّ ت ل ف ت  و  ت ف  ت  و  ٱخ 

ل ک و ِت  ل ِك و  ٱل م   عال ِم ٱل م 
 
ر ِت ٱل ک ِلمات  ٱل تَّک ۭوی ۭنیَّة  فۭی ه  ع ت  و  ظ  ت م  ل ت  و  ٱئْت ل ف ت  و  ٱج  صَّ  “ت ف 

ا13”) ر  ِبك  و  ِبآیاِتك  فۭی هذ  ر ض  و  ک ف  ن  ا ع  ی ل  ِلم  ن  ا ق ب ل  ِال ی ك  ف و  و بي ِلم  و   ( ط  ه   ٱل ظ 
 
ِر ٱلَّۭذي

ماِء ل ی نا ِمن  س  ث باِت ... ف ا ن ِزل  ع  ِ طاِلِع ٱال  ه  م  و  ت  و ج  ِي و  ٱب ی ضَّ ظاِهِر ٱل نَّف  ه  م  و  دَّت  و ج  و   ۭفی ِه ٱس 

  م  
رِّب نا ِالی وي و  ت ق  ن  شائِب ِة ٱل نَّف ِس و  ٱل ه  ر نا ع  هِّ حاِب ِاف ضاِلك  ما ی ط  ِتك  و  س  م  ه  ر ح  ِر ن ف ِسك  ظ 

 
 
ِّ ٱال  ب هی

لي ه  ع نِ 15” ) “ٱل ع  س  ك  ن ف  ه  ِرضاك  و  ا م س  ن  ک لِّ ما ی ک ر ه  ن  صام  ع  ِه ِالي ما  ( م  ٱل تَّو ج 

 “ِسواك  

آنچه که در سایر الواح در پرهیز از مناهی و اجتناب از تخلف در اوامر الهی نازل ، چهارم

جوهر عبودیت و فنا و کسب رضا خواستۀ  است. ذکره شده: در دعائی از حضرت نقطه جلّ 

(
 
ر بِّي و  (: ”16هر مؤمنی است. قوله االعلی بِّك   ی ا ا ل ِهي و  ی ِر ح  ٍة ِبغ  ِفر ك  ِمن  ک لِّ ِلذَّ ت غ  ي اَس  و ال  م 

ِمن  ک لِّ ب ق اك  و  ی ِر ِرض  ر وٍر ِبغ  ی ِر ق ر ِبك  و ِمن  ک لِّ س  ٍة ِبغ  ِمن  ک لِّ ر اح  ی ِر اُن ِسك  و   “اٍء ِبغ 
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 در تاریخ امراهلل  مستند شواهدی  پنجم،
 
و  آیاتی  درج گردیدهدر حصول باین مرتبه اسنی

  :که فوز به این موهبت را به واصلین به این مقام ذکر فرموده اند

خضوع در مقابل جناب  “ :جوهر کّل وجود”( 17) یئ بشرویهاّول من آمن جناب مال حسین 

جمله  نمر را نپوشید ؛ بدیع ؛ مریان جک ؛ فاتحین نقشه دهساله ب  ک  ه ت  قدوس که جام

شهدای امر  .ایادی امراهلل رحمت اهلل مهاجر ؛ و شرایط مهاجرین در آن ایّام سخت و شداد

  .و امتناع از تقیّه و  توبه و نظایر آن

 رایطی است:چه شتکلیف انسان در فوز باین مقام بعد از  دوره مرکز میثاق منوط به  ششم،

 بات در  تمّسک به الواح وصایا حضرت عبدالبهاء است. حِت شرط اول، عبودیت ب  

 شرط دوم، تمکین و اطاعت از اوامر  حضرت ولی امراهلل جّل سلطانه و بیت العدل اعظم.

 نظم اداری.  هو اطاعت از اوامر   مؤّسسات بهیّ شرط سوم، تمکین 
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و اصطالحاتمعانی بعضی از لغات مضامین و   

 فصل اول

 شیرخوار پستان عبودیت. اشاره تشبیهی با محسوسات است. رضیع ثدی عبودیّت: 

. )ف م ج  ِخل ع ت:  .(1435ص  1جامۀ دوخته که بزرگی بکسی بخشد. جمع: ِخل ع 

 .(1668ص  2بندگی، غالمی، عبودیّت مأخذ از عربی )ف م ج  ِرقیَّت:

ّهاج:  4روزنده.خاطر )ذهن( فروزنده و درخشنده )ف م ج فروزان، ف -درخشنده و تابان و 

 .(5063ص 

 
 
ضیِض ا دنی  2نشیب، پستی.  -1حضیض:  --اشاره به پست ترین درجات است  :ح 

ص  1جای پست در پائین کوه یا در زمین، دامنه کوه ، نقطه مقابل اوج. )ف م ج  –

1361). 

آبستن شدگان،  -2آبست کنندگان )باد ها و جز آنها(  -1جمع الِقح و القحه:  ل واِقح:

 .(3639ص  3آبستنان. )ف م ج 

با: باء: گرد و غبار هوا که از روز در آفتاب پیدا آید و شبیه به دود است )ف م ج  -1 ه  ه 

ل و ناز و در قرآن –( در آثار مبارکه این کلمه بکثرت استعمال گرددیه است 5096ص  4

ا )25/  23در الواح الهی نیز بکثرت استعمال گردیده است. سوره فرقان آیه  ن ا ا ل ی م  ق ِدم  و 

نث وًرا( ب اء مَّ ل ن اه  ه  ع  ٍل ف ج  م  ِمل وا ِمن  ع  ترجمه در کشف االآیات: و متوجه شدیم بسوی آنچه  ع 

   کردند از کردار  پس گردانیدیم او را ذّره در ها پراکنده.
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ب ِتهال: ا ک ف   ِ اال  التَّب ت ِل و  ر ِع و  م بحال مضمون بیان مبارک اینست: دستها و انگشتانالتَّض 

ر ع بسوی تو است.  ت ض 

فروتنی.  – 4التماس کردن.  -3زاری کردن.  -2خواری کردن، فروتنی کردن.  -1تضّرع:

 .(1093ص  1التماس. جمع تضرعات )ف م ج  - 5

انقطاع،  -3مطلق بریدن، انقطاع یافتن.  -2از جهان بریدن.  با خدای پناهیدن، -1تب ت ل:

 .(1020ص  1انفصال. )ف م ج 

زاری، دعا و  -2دعا کردن، زاری کردن، اخالص ورزیدن در دعا، تضرع.  -1ا بِتهال:  

 .(118ص  1زاری )ف م ج 

ت ب ة:  ر  و جهی ِبت راِب ع  فِّ جهم را و بنظر میرسد مضمون بیان مبارک اینست: میمالما ع 

فر: در خاک غلطانیدن و خاک آلوده کردن. در خاک مالیدن.  –بخاک درگاه و آستان  ع 

 .(334. ص 30روی خاک. ت راب. جمع. ا عفار )ل. دهخدا ج 

(. 406ص  1صاحبان ِخر د ؛ اولی: سزاوارتر. طریق اولی )ف م ج ا وِلی اال ل باب: 

  .(335 ص  1ا ل باب )جمع لب( ِخر دها، مغزها )ف م ج 

 .(470ص  1بینوا. سختی رسیده. ناتوان )ف م ج  بائِس:

 .(1669ص  2سیّال )ف م ج  3نرم، لین مقابل خشن.  -2نازک، باریک.  رقیق:

َت ه  
ِطئ : ا  اَقدام ٱالَصفی  ِلال  رِض الَّتی و  بیِلك  مبارک  بنظر میرسد مضمون بیاناِء ِفی س 

 برگزیدگان است.اینست: زمینی که جای پای و راه اصفیا و 
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 4ِوطاء. و طاء: گستردنی )ف م ج  -2زمین نشیب و پست میان زمینهای بلند.  -1 و طاء:

 .(5037ص 

اَة:  .(142عابرین عبور کنندگان از راهی )ف ل م ص  و ط 

ء:  اَة:و ط    -قدم نهادن، قدم زدن، راه رفتن، قدم گذاشتن، بزمینی وارد و داخل شدن  و ط 

 .(1042ف ل م ص جای قدم. جای پا )

ب ة:  -2( 1641ص  2زمین وسیع و پر گیاه، ساحت خانه، وسط سرای )ف م ج  ر ح 

 .(332پیشگاه. ساحت. زمین وسیع )ف ل م ص 

: بِد آِبق: بنده گریخته یا گریزپا )ل. دهخدا ج  -گریخته. گریزنده  آِبق   (29ص  2ع 

ِة:  ر ه  فی ِبحاِر ر حم  مِّ  ی رحمت خودت.فرو بر او را در دریاهات غ 

مر: زیاده روی کردن در  –فرو گرفتن آب چیزی را از بسیاری  –پوشیدن آب چیزی را  غ 

دریای بسیار آب )ل. دهخدا ج  –آب بسیار  –زیاده روی در احسان بر کسی  -مهربانی

 .(313ص 31

 : ر ه  د  ِرح  ص   فراخ و گسترده نما سینه اش را.و ش 

 : ه  ِقد  ِمصباح   .را بیفروز چراغشا و 

 عبادت نکردم تو را بآن صورتی که حّق عبادت تو است.ما عبدناك  حِق عبادتك: 

ِرف ِتك  ) ع  قَّ م  ف ن اك  ح  ر  ا ع  م  ِتك  و  قَّ ِعب اد  ن اك  ح  ب د  ا ع  : مضمون بیان م  قِّ معرف تك  ر فناك  ح  ( ما ع 

 اینست: نشناختم تو را بآن صورتی که حّق شناختن تو است.
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ل   ِرداء: جامه ای که روی جامه دیگر پوشند؛ جبه،   -1لباس فروتنی و خواری؛ ل: ِرداِء ت ذ 

 .(1645ص  2شب. )ف. م ج  -3آسمان.  -2باالپوش؛ جمع. اردیه. 

ل ل:    .لباس فروتنی و خواریقمیِص ت ذ 

 -4باالی پیشانی.  -4کاسۀ سر.  -3سر هر چیز.  -2سر حیوان یا انسان.  -1هامة:

 .(5094ص  4سر، تارک. )ف م ج فرِق  -6پیشانی. 

ب ت: ن ق  ص  4آنچه مایه ستایش دیگران و فخر و مباهات شخصی باشد .)ف م ج  م 

1645). 

ب وِبیَّت:   .(1637ص  2خدائی، خداوندی، پروردگاری، الوهیّت )ف م ج ر 

ن ک ِسر:   .(4406ص  4شکسته شونده، شکسته .)ف م ج  -1م 

 : ب خ: کلمه ایست که   -2مسرت یا مدح و تمجید گویند. برای مبالغه در اظهار ب خ  ب خ 

 .(475ص  1خشنودی و مدح و تمجید را رساند، ز ه، خوشا.)ف م ج 

 .(387ص  1فروتنی. )ف م ج  -2شکسته شدن، شکستن. ِانِکسار: 

 : رِشد   .(4016ص  3پیشوای صوفیه. )ف م ج  -2هدایت کننده، راه نماینده، راهنما. م 

ت شِرد:  س   .ارشاد کنندهم 

 .(359ص  1خود بینی، خودستائی، خویشتن بینی، ِکبر، غرور. )ف م  ج ا نّانیَّت: 

بزرگی نمودن از خود، بزرگ منشی کردن،  -2بزرگ دیدن کسی یا چیزی را. ِاسِتکبار: 

 .(257ص  1تکبّر کردن. گردنکشی کردن )ف م  ج 
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ی فًا ذ   بَّتین: س  مِ  --شمشیری که دارای دو لبه است ا ظ  بَّه: د  و تهلیل  شمشیر. )تسبیح ظ 

 (.305ص 

ني یا ِال  و ا… : پ رهیز از ِاسِتکبار ل ت ه  ن ِطق  ع  ِة ِمن  ِعن ِدك  و  ج  ی فًا  ذ  ا هی ِبک ِلم  : بنظر …بَّتینا ظ  س 

میرسد مضمون بیان مبارک اینست: زبانم را گویائی ده با کلماتی که در نزد تو است و با 

اقتدارت  قرار ده آن کلمه را که دارای دو لبه شمشیر است  که از آن برتری دادی قدرت و 

و فرق گذاشتی با آن کلمه بندگان  و مخلوقات خودت را کسانی که استکبار و گردنکشی 

کردند بر تو و در امر تو توقف کردند و ایمان نیاوردند و با لبه دیگر آن سیف جمع نمودی و 

و سبب الفت آنانی شدی که بتو اقبال نمودند و ایمان آوردند  متصل و پیوسته نمودی

 …بآیات بزرگ تو  و منقطع شدند از دیگران

ِتغراب:  غریب شمردن، عجیب دانستن چیزی را ، بشگفت آمدن از امری. )ف م  ج ِاس 

 .(253ص  1

 .(286گناههای من. )تسبیح و تهلیل. ص  –تقصیرهای من ِاجتراحاتی: 

ن انی:    .(288جور کرده مرا ، بیمار و الغر ساخته مرا. )رساله تسبیح و تهلیل. ص رناَض 

 

 

 

 خذأمراجع و م
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 .430  -429ایام تسعه . ص رساله  – 1

بدیع. لجنه نشر  104و اذکار المقّربین مجلد ثانی . سنه  529ایام تسعه . ص رساله   – 2

 .116آثار امری .ص

ی از حضرت رسول ثدر بیان مبارک نقل حدی. ۳۶۸ص   3جلد مکاتیب عبدالبهاء   – 3

 در تفسیر  ملسو هيلع هللا ىلص اکرم
 
قره و وره بساست. جهت اطالع رجوع کنید به آثار حضرت رّب اعلی

ن نات مبارکه و نیز به تفسیر صافی قرآن تألیف ماّل محسن فیض کاشانی و شرح گلشاسایر بی

 راز و سایر منابع مشابه.

 .184ص  1ج  مکاتیب عبدالبهاء  - 4

 .242ص  2 جمکاتیب عبدالبهاء   – 5

 .10ص  2 جمکاتیب عبدالبهاء  – 6

 .189ص  2 جمکاتیب عبدالبهاء   – 7

 .270ص  2 جمکاتیب عبدالبهاء   – 8

 .48رساله تسبیح و تهلیل  لوح مبارک صیام ص  – 9

 .216 -213 صص …لوح با مطلع بسمه الّذی یذکره یحیی  اقتدارات.  –10

 .۳۳۸-۳۳۷ صصلوح با مطلع "هواهلل ای بندۀ حق..."   1 جلبهاء مکاتیب عبدا – 11

 .23لوح اول صیام رساله تسبیح و تهلیل ص  – 12

 .27و  24 صلوح اول صیام رساله تسبیح و تهلیل ص  - 13

 .65 لوح ششم صیام رساله تسبیح و تهلیل صفحه  –15
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. از ادعیه و مناجات ص  - 16
 
 .155منتخباتی از آثار حضرت نقطه اولی

  .کتاب مستطاب بیان فارسی – 17
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 مقاله چهارم

 مراتب

 مقامات رضا

 تسلیممقامات 
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 ِضع ِسوآئى َو ُخذ ِکتابى َکٰذِلَك َيأُمرَك  ِلسان عظمتى

 “ِمن ٰهذا الَْمقرِّ الّذى ٰٰل يرٰى ِفیه اّٰل اهّللِ مالِك الُْوجود

 جلد دوم صفحه 
ٰ
 . چاپ هند(22)لوح عندلیب آثار قلم اعلى
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 فصل اول

 نبذه اى از بیانات مبارکه

جمال قدم جّل جالله در لوحى خطاب به میرزا ضیاءاهّلل يکى از اغصان نازل. قوله العزيز  

يا ضیاء کن فى البأساء صابرًا و فى اٰلمور راضیًا و فى الحق موقنًا و فى الخیر سارعًا (: ”1)

ابًا و حو فى اهّلل قانتًا و على النّاس ساترًا و عن الهوٰى معرضًا و الى الحّق راکضًا و للعباد س

عند الخطا عطوفًا و لدى العصیان غفورًا و فى العهد قائمًا و على اٰلمر مستقیمًا کذلك 

 “ يوصیك المظلوم ثم بتقوى اهّلل ثم يوصیك باٰلمانة و الصدق 

وله ق .و در لوح منیع ديگرى دعاى مخصوصى براى حصول به کسب رضاى الهى نازل

( 
ٰ
ى محبوب بان تجعلناسألك باسمك الّذى به سخّرت القلوب ياهىالٰ قل يا (: ”2اٰلعلى

 “ برضائك و فانیًا فى ارادتكفى کّل اٰلحوال راضیًا

 : از کسب رضاى الهى منوط به رضاى مظهر امراهّلل است
ٰ
وله قاست.  حضرت نقطه اولى

باو  دشبهه نیست که رضاء اهّلل  ظاهر نمیشود اٰل برضاى آنکسى که خداون” (: 3العزيز )

 “ حجت خود را عطا فرموده باشد

ِانَّ الْبَۭصیَر ٰل ”بصیرت:  لزوم داشتن(: 4لوح سلطان مى آموزد که چگونه تسلیم شويم )

 اْلَغنِ 
َ
ِه ِالى  يُْشِغلُُه الْٰماُل َعِن الْنََّظِر ِالَى الَْمٰئاِل َواْلَخۭبیُر ٰٰل تُْمِسُکُه اَْٰلْمٰواُل َعِن التََّوجُّ

ِّ
 ى

و چون همواره توجه داشت باين نصیحت مالك انام آنوقت بعد از بیدار شدن  –“ الِ اْلُمتَعٰ 

اُْولئَِك ِعباٌد اََخَذُهْم ُسْکُر َخْمِر  (: ”5بود که میفرمايد ) داز خواب از جمله کسانى خواه

 َشاٍْن يَْهُربُْوَن ِمَن ٱلَْمضاِجِع َشْوقًا ِلِذْکِرَك َو َثنائَِك َو يَ 
ٰ
ُقْرِبَك ِفرُّْوَن ِمَن ٱلْنَّْوِم َطَلبًا لِ َمعاِرِفَك َعلى

در چنین حاٰلت روحى و ايمانى است که انسان حواسش و افکارش متمرکز در “َو ِعنايَِتَك 

(: 6جهت آن نصیحت الهى بحرکت در میآيد و از ذات اقدسش چنین خواهد خواست )
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 َاَنا َعبُْدَك َو ٱبُْن َعبِْدَك َقدْ  ”
ْ
 َو َسیِّۭدي

ْ
 ۭفیِْه  ِالۭهي

ْ
 هَذا ٱلَْفْجِر ٱلَّۭذي

ْ
ُقْمُت َعِن  ٱلِْفراِش ۭفي

 َصحائِِف 
ْ
َر ۭفي اَْشَرَقْت َشْمُس اََحۭديَِّتَك َعْن ُاُفِق َسماِء َمۭشیَِّتَك َو ٱْستَضاَء ِمنْها ٱْٰلآفاُق ِبما ُقدِّ

 َعلي ما اَْصبَْحنا ُمْستَۭضیْئًا ِبنُْوِر 
ْ
 َربِّ َفَانِْزْل َعَلیْ َقضائَِك لََك ٱلَْحْمُد يا ِالۭهي

ْ
نا ما ِعْرفاِنَك اَي

 ِمْن کُ 
ْ
 َقرابَۭتي

ْ
 َو َذۭوي

ْ
 َو ِٰلَِحبَّۭتي

ْ
لِّ يَْجَعُلنا َغۭنیًْا َعّما ِسواَك َو ُمنَْقِطعًا َعْن ُدْوِنَك ثُمَّ ٱْکتُْب ۭلي

ْخِتراِ  َذَکٍر َو ُانْثي َخیَْر ٱْٰلآِخَرِة َو ٱْٰلُْولي ثُمَّ ٱْعِصْمنا يا َمْحبُْوَب ٱْٰلِ  بْداِ  َو َمْقُصْوَد ٱْٰلِ

 ُصُدْوِر ٱلْنّاِس ِانََّك 
ْ
ِبِعْصَمِتَك ٱلُْکبْرٰى ِمَن ٱلَّۭذيَْن َجَعلْتَُهْم َمظاِهَر ٱلَْخنّاِس َو يَُوْسِوُسْوَن ۭفي

ُ َو ِانََّك اَنَْت ٱلُْمْقَتِدُر  ٱلُْمَهیِْمُن ٱلَْقیُّْومُ 
  “ اَنَْت ٱلُْمْقَتِدُر َعلي ما تَشاء

 فصل دوم

 . شناخت  و معانى تسلیم
ٰ
رضا در فرهنگ لغات. و مقصود از آن در معارف امر ابد  اسنى

حّد نفس. کسب رضاى الهى. مقامات مؤمنین. مراتب سلوك در کسب رضا با عبور از عقبه 

 اطاعت احکام.

اصطالح فقهى، اخالقى، عرفانى( ) (:7مطلب اول: معنى تسلیم و رضا. الف : تسلیم )

تسلیم شدن و در اختیار کسى قرار گرفتن . در اخالق مقام توکّل و رضا است و اين مقام 

 مرتبت  نمى شودحاصل 
ٰ
مگر براى کسیکه مراتب و درجات تکامل را مرتبًا پیموده و باعلى

را که سالک ييقین رسیده باشد و مرتبت رضا فوق مرتبت توکّل است زيرا که در توکل کار

بخدا میسپارد مثل آنست که او را وکیل کند و تعلّق خاطر خود را بدان باقى میدارد لکن 

در مقام تسلیم سالک قطع تعلّق میکند. و نیز از لحاظ اخالقى تسلیم آن بود که بفعلى که 

 ۀتعلّق ببارى )خداى متعال( دارد  يا بکسانى که اعتراض بر ايشان جائز نبود )مظاهر مقدس

شى و تازه روئى آنرا تلّقى نمايد اگرچه او را ناخوش آيد. بنزد نِ الهیّه( رضا دهد و بخوش مَ 

عارفان تسلیم عبارت از استقبال قضا و تسلیم بمقّدرات الهى است، مقام تسلیم فوق 
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مرتبت توکل و رضا است. و نیز گفته اند "التسلیم هو الثبوت عند  نزول البالء من غیر تغیر 

 الظاهر و الباطن".  منه فى

( : گردن نهادن . به رضا به پیشواز قضا رفتن. و گويند تسلیم پايدارى و عدم 8ب: تسلیم )

 و ترك اعتراض فیما 
ٰ
دگرگونى ظاهرى و باطنى است هنگام نزول بال. اٰلنقیاد ٰلمراهّلل تعالى

 .685 -686ص  13دهخدا ج  .( ل8يالئم. )

. دحّد خود را بشناسانسان  که ودجهد نمٰلزم است مطلب دوم: شناخت حّد نفس انسان: 

  “لتعرفّن حدود انفسکم ( : ”9از حضرت نقطه است. قوله عّز اعزازه )

 نقل حديثى است از امیرالمؤنین على علیه الّسالم  "َمْن 
ٰ
و نیز در آثار جمال اقدس ابهى

 يزِ زِ عَ لْ ا اهّللُ وَ هُ ”مبارک در لوح با مطلع  (: رجو  کنید به بیان10َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه". )

 ِث يْ دِ حَ لْ ٱى َت فِ لْ ا  سَ  ام  ا   وَ … میل  توحید بديع مقّدس از تحديد و عرفان جَ زيز الْ عَ الْ 

شتر براى تفصیل بی –…“ "َمْن َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه"  معلوم آنجناب بوده ورِ هُ شْ مَ لْ ٱ

و بیان مبارک در لوح مبارک  4مستطاب ايقان و قاموس ايقان جلد رجو  کنید به : کتاب 

خطاب به  شیخ نجفى و نیز  قاموس شیخ نجفى ؛ و نیز به شرح قصیده سیّد کاظم رشتى 

 و شرح الّزياره شیخ احمد احسائى جلد سوم.

بنظر میرسد سالک در اين سبیل نصايح ذيل را همواره   کسب رضاى الهى: مطلب سوم:

 در جلوى چشمانش و در  افکار و اعمال روزانه خود در مّد نظر داشت.

( 
ٰ
ان ارض برضى اهّلل و ” (:11اول، کسب رضاء مظهر امراهّلل. در لوحى نازل. قوله اٰلعلى

  …“عالمینر بالحق بین الاّن رضائه فى تلك اٰليّام ٰل تحقق اّٰل برضاء مظهر نفسه الّذى ظه
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نسیان چگونه فرامو ش کنیم و ب:  داده نشوددوم، حیات باقى بحیات فانى دنیوى ترجیح 

(
ٰ
هل رضیت بالحیوة الفانیة و ترکت الحیوة (:” 12سپاريم اين بیان مبارک را قوله اٰلعلى

 “الباقیة لعمرى هذا ٰل ينبغى لك لو کنت من العارفین 

الهى ”طول عمر موقت که سرانجام بپايان میرسد بدون کسب رضاى که در  ودسوم، کوشا ب 

(
ٰ
بگو يا قوم ”(: 13و عمل بآنچه که فرموده است عمر انسان هباء منثور نگردد. قوله اٰلعلى

ُخذ العمل قبل ان يأتى اٰلجل اغتنموا الفرصة قبل ان تفوت و المهله قبل ان تموت اّن 

تحفظکم الحصون و ٰل تحرسکم الجنود اسمعوا نداء  الوقت يأتى بغتًة لعمر اهّلل اذًا ٰل

المظلوم انّه يذّکر کم لوجه اهّلل و ينصحکم فضاًل من عنده خذوا ما نطق به لسان العظمة و 

ضعوا ما سمعتموه من الّذين کفروا بالنّعمة نشهد انّهم من الّظالمین فى کتاب اهّلل رّب 

 “العالمین

رضاى حق نموده و  دورى و پرهیز از وسوسه کنندگان چهارم،  همواره دعا نمود و  طلب  

و امور وسوسه آمیز شود . براى حصول باين مرتبه از رضاى موجد اشیاء در حق خود دعا 

نمود. در يکى از ادعیه مخصوص تالوت در صبحها که حرکت و فعالیت در زندگى شرو  

لوح  رار میگیرد تالوت اينمیشود و بنا چار انسان در  معرض معاشرت و ارتباط با جامعه ق

مبارک در تمام مدت روز  انسان با بیاد آوردن آنچه در متون لوح مبارک است از وساوس 

( 
ٰ
 (: ” 14شیطانى محفوظ میماند.  میفرمايند قوله اٰلعلى

ْ
 َو َذۭوي

ْ
 َو ِٰلَِحبَّۭتي

ْ
ثُمَّ ٱْکتُْب ۭلي

 ِمْن ُکلِّ َذَکٍر َو ُانْثي َخیَْر ٱْٰلآِخرَ 
ْ
 ِة َو ٱْٰلُْولَقرابَۭتي

ٰ
بْداِ  َو َمْقُصْوَد  ى ثُمَّ ٱْعِصْمنا يا َمْحبُْوَب ٱْٰلِ

 ُصُدْوِر ٱلْنّاِس  ىٰ ْخِتراِ  ِبِعْصَمِتَك ٱلُْکبْرٱْٰلِ 
ْ
ِمَن ٱلَّۭذيَْن َجَعلْتَُهْم َمظاِهرَ ٱلَْخنّاِس َو يَُوْسِوُسْوَن ۭفي

ُ َو ِانََّك اَنَْت ٱلُْمْقتَِدُر  ٱلُْمَهیِْمُن ٱلَْقیُّْوُم َصلِّ الْلُّهمَّ يا اِ 
 ِانََّك اَنَْت ٱلُْمْقَتِدُر َعلي ما تَشاء

ْ
لۭهي

لَْت بَیَْن ٱْٰلَتْۭقیاِء َو ٱْٰلَْشۭقیاِء ِباَْن ُتَوفِّ َعلي َمْن َجَعلَْتُه َقیُّْومًا عَ  نا قَ لي اَْسمائَِك ٱلُْحْسني َو ِبۭه َفصَّ

 َعلي ما تُِحبُّ َو تَْرض
ٰ
و در لوح امنع ديگرى در فناى اراده شخصى در ارادۀ ملیك  – “ ى
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: 15مقتدر نازل )
ٰ
القلوب  اسألك باسمك الّذى به سخّرتالهى قل يا ”(. قوله اٰلعلى

سر انجام  و“. برضائك و فانیًا فى ارادتكمحبوب بان تجعلنى فى کّل اٰلحوال راضیًايا

 ارادۀ خود را فداى ارادة اهّلل نمود.

( 
ٰ
. در لوح نصیر نازل. قوله اٰلعلى

ٰ
اى نصیر *  ” :(16مطلب چهارم، نوشیدن رحیق ابهى

 در فو
ٰ
ق کّل رؤس الیوم ناظر و واقف که اى عبد من تاهّلل الحّق غالم روحى با رحیق ابهى

کرا نظر بر او افتد و من غیر اشاره از کف بیضايش اخذ نموده بیاشامد و لکن هنوز احدى 

 فوق 
ٰ
فايز باين سلسال بى مثال سلطان ٰليزال نشده اّٰل معدودى وُهْم فى جنّة اٰلأعلى

 
ٰ
 “ سرر التّمکین هم مستقّرون  الِجنان على

( کتاب مستطاب ۵بند ) -رحیق است که بايد ٰلجرعه نوشید اى رفیق عرشى، اين کدام 

 :
ٰ
ٰل تحسبّن انّا نّزلنا لکم اٰلحکام بل فتحنا ختم الّرحیق المختوم ”اقدس. قوله تعالى

“ . *باصابع القدرة و اٰلقتدار يشهد بذلك ما نّزل من قلم الوحى تفکّروا يا اولى اٰلفکار 

 ُسکر
ٰ
ياى راضى بقضا انسان محبتش دست داد آنوقت و چون قطره اى از  آن رحیق ابهى

وله . قدبود و خود را از جمیع رنگها پاک  نموده و بشاطئ بحر ِقَدم وارد میشو دالهى خواه

ى ا“”در هر امور اقتدا بحق کن و بقضاياى الهى راضى باش  *اى سلمان (: ”17العزيز )

و  داز جمیع رنگها مقّدس گرديبگو بعباد که در شاطئ  بحِر ِقَدم وارد شويد تا  * سلمان

 “دس أطهر و منظر أکبر وارد شويدبمقّر أق

قسم بحزن جمال ( :”18مطلب پنجم: مقامات مؤمنین در حیات دنیوى مستور است )

ِمْن َسِم ِابَره از آن مقام بر اهل  قلِّ ذوالجالل که از براى مقبل مقامى مقّدر شده که اگر اَ 

اينست که در حیات ظاهره مقامات مؤمنین  .شوند ارض ظاهر شود جمیع از شوق هالک

 جّل ذکره اٰل .توکل بآن مبدء کنیم –“ شده  رْ تَ تَ سْ از خود مؤمنین مُ 
ٰ
 از حضرت نقطه اولى

ٰ
على

ّل اگر ک“”اگر نظر بمبدء امر نمايند محتجب از او نمیمانند ” :(19است. قوله جّل بیانه )
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شوند هیچ نفسى بر روى ارض نمیماند مگر انکه در ظهور من يظهره اهّلل بر نصرت او جمع 

داخل جنّت میگردد بل هیچ شیئ   مراقب نفوس خود بوده که کّل دين نصرت او است 

نه اعمالى که در بیان نازل شده در حین ظهور او ولى قبل از ظهور هر کس قدر جوى 

و  بدء امر دور کندتخلّف جويد از امر او تخلّف جسته پناه برده بخدا از آنچه شما را از م

اعتصام جسته بحبل او که هر کس اعتصام ورزد بطاعت او در کّل عوالم نجات يافته و 

توسل باو  و نیز“ . خواهد يافت ذلك من فضل اهّلل يؤتیه من يشاء و اهّلل ذوالفضل العظیم

  نمائیم و  ذکر او کنیم. حتى در وقت رفتن بفراش آيات الهى انسان را متذکر  میسازد  که

وله ق” م : شويعهد و میثاقش متشبّت  بِل و به حَ  چگونه بیادش در بستر فراش بخواب رويم

( 
ٰ
 َاراَد َعبُْدَك اَْن َيناَم 20تعالى

ْ
 َو َمْقُصْوۭدي

ْ
 َو َسیِّۭدي

ْ
(: اَنَْت ٱلّْذاِکُر َو اَنَْت ٱلَْمْذُکْوُر يا ِالۭهي

 ِظلِّ 
ْ
 ُجواِر َرْحَمِتَك َو يَْستَۭريَْح ۭفي

ْ
 َربِّ ۭفي

ْ
ِقباِب فَْضِلَك ُمْستَۭعیْنًا ِبِحْفِظَك َو َحراَسِتَك اَي

 َعِن ٱلْنََّظِر ِالي ُدْوِنَك ثُمَّ ِزْد نُْوَرها ِلُمشا
ْ
 ٰل َتناُم اَْن تَْحَفَظ َعیْۭني

ْ
َدِة هَ َاْسا لَُك ِبَعیِْنَك ٱلَّۭتي

 آثاِرَك َو ٱلنََّظِر ِال
ٰ
 َض  ى

ْ
 “ …ُعَفْت َکیُْنْونَُة ٱلُْقْدَرِة ِعنَْد ُظُهْوراِت ُقْدَرِتَك ُاُفِق ُظُهْوِرَك اَنَْت ٱلَّۭذي
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 فصل سوم

مراتب سلوک در  کسب رضا با عبور از َعَقِبه اطاعت احکام است و تخلف از آن به 

 الل" انذار گرديده است.ِض  هِل "اَ 

با  اجراى احکام و ارتباط آن با در اين قسمت آيات بیّناتى بر رسى میگردد در ارتباط

هواهاى نفس اّماره و ٰلزم است براى پرهیز و اجتناب از لذتهاى فناپذير .  چگونه میتوان 

صدها اوامر الهیّه در  احکام را حتّى يک حکم و دستور را باندازه خردلى ناديده گرفت

بدالبهاء ضرت عتخلّق به اخالق بهائى و اطاعت از احکام نازل گرديده و تأکیدات مکرر ح

جّل ثنائه در الواح مکاتیب و توقیعات حضرت ولى امراهّلل جّل سلطانه  بندگان جمال 

کبريائى را ارشاد فرموده اند. چگونگى حال متخلّفین را باينشرح بیان فرموده اند. مضمون 

ان مبارک اين است: کسى که تجاوز از حدود کتاب کند و عملى مرتکب شود بآنچه که یب

ازه نداده است از جمله خائنین بوده و آنکسى که مرتکب مناهى شود از غافلین خدا اج

:   21است. )
ٰ
فى الکتاب و يعلمون بغیر ما اذن  دَ دِّ ا حُ م  اّن الّذين تجاوزوا عَ ” ( قوله اٰلعلى

د در ادامه و بع“ اهّلل لهم اولئك من الخائنین  والّذين ارتکبوا ما نهوا عنه انّهم من الغافلین

متخلق باشید بآنچه به شما امر شده است در  :ح مبارک راه صحیح را نشان میدهند. کهلو

:  ٰلالواح که از شما ظاهر شود تقديس امر رّب شما در بین مردم. قوله ا
ٰ
ا بما تخلّقو ”على

 “امرناکم به فى اٰللواح لیظهر تقديس امر ربّکم بین العباد بذلك تستضیئ وجوه المقّربین

در اين مرحله  .وهر اعمال انسان نتیجه اش فوز رضاى صاحب امر  استمطلب اول، ج

از وفاى بعهد ٰلزم است دعا نمود که بطراز عزّ قبول ساحت کبريائیش مشرف شده و تغّمس 

ن بندگانش گردد. در کتاب مستطاب  اقدس نازل: بند یْ عَ الْ  ُب ْص در بحر رضايش همواره نُ 

اح ربقبولى ؛ و در لوحى بآن اشاراتى َص  ىٍءشَ  لُّ کُ  َق لِّ اٰلعمال هو رضائى و عُ  : قل روحُ 36
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: 22میفرمايند )
ٰ
 د عبادك عَ يِّ الهى الهى اَ ” ( . قوله تعالى

ٰ
اعماٍل يتضّو  منها عرف قبولك  لى

 و عَ 
ٰ
 “رضآئك اقوال تکون مزيّنة بعزِّ  لى

 فصل چهارم

 نمونه هائى ازبیانات مبارکه

 )س در بحر رضا  قوله نمونه اول، تغمُّ 
ٰ
اسئلك يا مالك الوجود و مربّى الغیب ” (:23تعالى

و الّشهود ان تغمسنى فى کّل اٰلحوال فى بحر رضآئك ٰل کون مريدًا بارادتك و متحّرکًا 

 “بمشیّتك و ناظرًا بما اردت لى من بدآئع افضالك

( 
ٰ
نیکوست حال کسیکه از اراده و  ( :”24نمونه دوم، جواهر خلق نزد حّق. قوله اٰلعلى

ضا و مشیّت خود بکلمه الهیّه طاهر شد و باراده مراد عالمیان پیوست  اوست از جواهر ر

 “خلق نزد حّق متعال

( 
ٰ
امرى از حّق پوشیده  ( : ”25نمونه سوم، حرکت بامر  رضاى حق: میفرمايد  قوله اٰلعلى

ت سنبوده و نیست اگر برضاى حّق حرکت نمايند بفیوضات ٰل يتناهى فائز خواهند شد  اين

 “کتاب مبین که از قلم امر رّب العالمین جارى و ظاهر شد

( : 26نمونه چهارم،  مقام انسان در تمسك برضاى حق است. در لوحى نازل قوله العزيز )

” 
ٰ
 مَّ م ثُ هُ لَ  از براى نفوسیکه فى الحقیقه برضايش متمّسکند مقامى ديگر مقّدر است  طوبى

 
ٰ
 “مهُ لَ  طوبى

بکمال ” (:27طرَّز برضاى حق بودن است. در لوحى نازل )نمونه پنجم، زينت انسان مُ 

 قدير مسئلت کنید تا شما را مؤيّد فرمايد بر امريکه بطراز رضا مزيّن 
ّ
عجز و ابتهال از قوي

 “ است
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نمونه ششم، بیان مبارک در حفظ انسان در مقام تسلیم و رضا در عهد و میثاق و پرهیز از 

 )اعراض نازل گرديده است. قوله 
ٰ
از حق میطلبیم کّل را مؤيّد فرمايد بر تسلیم (: ”28اٰلعلى

 “و رضا

( 
ٰ
 ( :  ”29نمونه هفتم، در تمّسک اهل بهاء بعدل و انصاف و محبّت  است. قوله اٰلعلى

کّل را وصیّت مینمائیم بعدل و انصاف و محبّت و رضا انّهم اهل البهآء و اصحاب الّسفینة 

 “ ى اٰلسمآءالحمرآء علیهم سالم اهّلل مول

نمونه هشتم، دعا و مناجات بدرگاه حضرت احديّت براى  رها شدن از نار بَغى و سرپیچى 

و تخلف و ارتکاب معاصى، حجاب میشود بین رضاى الهى و قرب باو. میفرمايد. قوله 

(
ٰ
ن صنى موٰى و خلِّ هَ الْ  فس وَ النَّ الهى الهى انقذنى بذراعى قدرتك من بئر ِ (:  ”30اٰلعلى

 وجه اتوّجه الیك بعد علمى  نار ا
ّ
 لم ادر يا الهى باى

ٰ
یئآتى باّن جريراتى و خطلبغى و الّطغى

 عدلك
ّ
 “ حالت بینى و بین رضآئك و قربك و منعتنى عن الحضور امام کرسي

 نمودند و تسلیم من 
ٰ
نمونه نهم، مرضاة اهّلل.  در  خطاب باهل بیان که نقض عهد اعلى

 « اهّلل  يُظِهُرهُ  نْ مَ  »کسب انوار  يظهره اهّلل نشدند و خود را از
ٰ
محروم نمودند. قوله اٰلعلى

 “ اهّلل قل ضعوا ما عند القوم و سارعوا الى مرضاة(:  ”31)

( 
ٰ
 (: ”32نمونه دهم، بهشت رضاى حق است.  قوله اٰلعلى

ٰ
بهشت  در مقام اّول و رتبه اولى

  “رضاى حّقست  هر نفسى برضاى او فائز شد او از اهل جنّت علیا مذکور و محسوب

 نیز در  حضرت ربِّ  ،نمونه يازدهم، ايضًا در حقیقت معنى و مقصود از جنّت
ٰ
اعلى

( 33خصوص اين حقیقت تأکیدات متتابعه فرموده و در بیانى  میفرمايند. قوله عّز کبريائه )

 “ وند اعالى از بودن در رضاى او نیستهیچ جنّتى نزد خدا: ”
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نار محرومیّت از او.  واهّلل است  يُظِهُرهُ  نْ نمونه دوازدهم،  جنّت و رضا منوط به معرفت مَ 

 است. قوله العزيز)
ٰ
يقین اهّلل  يُظِهُرهُ جنّت را معرفت من (: ”34در آيات حضرت نقطه اولى

 “  کن و طاعت او  و نار را وجود من لم يسجد له و رضاى او

نمونه سیزدهم، در مراتب توحید و خدا شناسى عبد و کسب رضاى الهى در آثار حضرت 

 جّل ذکره . قوله العزيز
ٰ
شبهه نیست که شرف عبد بتوحید خداوند و (: ”35) رّب اعلى

شبهه نیست که رضاء اهّلل ظاهر  …رضاى او   معرفت او است و اقرار بعدل و طاعت و

 “ نمیشود اٰل برضاى آنکسى که خداوند باو حجت خود را عطا فرموده باشد

 

 فصل پنجم

 مجاهده در مراتب استکمال نفس

مطلب اول:  نشانه ها و آيتهاى استکمال نفس  در لذِت پوشیدن قمیص ُحّب او و کسب 

 جّل اسمه  رضا و سرور و قرب او ست. رجو  کنید به بیان مبارک
ٰ
حضرت نقطه اولى

 در مقاله سوم.
ٰ
 اٰلعلى

مطلب دوم، طرق حصول به تسلیم و رضا: در بر رسى آيات الهى بسهولت مستفاد میشود 

 که بظاهر مشهود نیست ولى در باطن چون لؤلؤ 
ٰ
که ابتغاء و رسیدن به اين مقام بلند اعلى

ان در الواح الهى بصراحت بیٰلٰل میدرخشد، منوط به سلوک در مناهجى است که دقیقًا 

گرديده و نمونه هائى در اين مقاله تنظیم گرديده است و نیز  آثار تبیینى طرق عملى آنرا 

 نیز  در الواح مبارکه تشريح فرموده اند.

 “ِرْضوانَُك ُحبِّي َوَجنَّتَُك َوْصلي َفاْدُخْل ِفیها َوٰل تَْصِبرْ ”اول، نصايح در کلمات مکنونه: 
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 :. ايضًا در کلمات مکنونه استاز  آنچه حجاب نفس میشود و اعراض از آنپرهیز دوم، 

اى پسر هوى ( اهل دانش و بینش سالها کوشیدند و بوصال ذى الجالل فائز نگشتند و ”)

عمرها دويدند و بلقاى ذى الجمال نرسیدند * و تو نا دويده بمنزل رسیده و ناطلبیده 

مقام و رتبه بحجاب نفس خود چنان محتجب بمطلب واصل شدى * و بعد از جمیع اين 

يا  لَك ذٰ  نماندى که چشمت بجمال دوست نیفتاد و دستت بدامن يار نرسید * فتعّجبوا مِ 

َيا ابَْن البََشِر اِْن تُِحبَّ نَْفسي َفا ْعِرْض َعْن نَْفِسَك، َواِْن ُتِرْد ِرضائِي *“ ”بصار ى اٰل  ولِ اُ 

 فاِنیًا َوا ُكوَن ِفیَْك باِقیًا.َفا ْغِمْض َعْن ِرضائَِك، 
َّ
 ِلتَُكوَن ِفي

:
ٰ
َمْل يَا ابَْن الُوُجوِد اعْ ” سوم، طلب رضا بايد نمود : در کلمات مکنونه است. قوله اٰلعلى

 يَا ابَْن الُوُجوِد  اْستَْشِهْد ِفي“ ”ُحُدوِدي ُحبًّا ِلي، ثُمَّ انِْه نَْفَسَك َعّما تَْهوى َطَلبًا ِلِرضائِي.

 “یلي َراِضیًا َعنّي َوشاِكرًا ِلَقضائِي، ِلتَْستَريَح َمِعي ِفي ِقباِب الَعَظَمِة َخلَْف ُسراِدِق الِْعزَِّة.َسبِ 

. معزيز. جز کسب رضا ى او اراده اى نداشته باشیلايضًا در کلمات مکنونه است. قوله ا

ادۀ او و ردر قنوت اول صالت کبیر است که حاضر و قائم باشیم در بین ايادى مشیّت ا

 
ٰ
 ِرٰضائ َك ”بگوئیم. قوله تعالى

 “ٰما ُاۭريُْد ِاّٰلٰ

 فصل ششم

 مقامات سیر و مراتب ادراك

مطلب اول، انقطا  از ما سوٰى. مقصود از انقطا  و ما سوى اهّلل و آن از چه مقوله ايست 

رجو  فرمائید به بیانات   .و پرهیز از  تداعى معانى با درويشى و عزلت و بى اعتنائى به دنیا

 .در لوح مقدس بشاراتمبارکه 
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(
ٰ
ر د ”(  : 36مطلب دوم، تفکر و تدبّر در الواح الهى. در ايقان شريف است. قوله اٰلعلى

بايد از واقفین مخازن علم   کلمات شموس حقیقت بايد تفّکر نمود و اگر ادراک نشد

نکه به عقل ناقص خود کلمات قدسیّه اشکال نمايند نه آ سؤال شود تا بیان فرمايند و رفع

بر  “.تفسیر نمايند و چون مطابق نفس و هواى خود نیابند بناى رّد و اعتراض گذارند  را 

 و بعد از آن قْ اساس نصوص مبارکه مخازن علم در ُص 
ٰ
 آيات نازله از قلم اعلى

ٰ
ع اولى

دالبهاء بجستجو در کلمات تبیینى است که در کتاب عهدى و الواح وصاياى حضرت ع

  بآن تأکید گرديده است. نیز تصريح و

 همبشارت ن ممطلب سوم، توّجه به ِخباِء مجد : اگر خواهى به خباء مجدش مشرف شوي

( 
ٰ
آٍه آٍه ( :  ”37در لوح مبارک بشارات را بگوش جان بشنويم و عمل نمائیم. قوله اٰلعلى

 
ْ
 ِبساِط قُْدِسَك . َو َجِريَراِتۭى ا بَْعَدتْنۭى َعِن التَّوَ  خطیئاِتى

ٰ
ِه اِلَى ِخٰباء جُّ َمنََعتْنۭى َعِن  التََّقرُِّب ا لى

 .“َمْجِدكَ 

مطلب چهارم، طلب رضا و اعراض از نفس: )کلمات مکنونه عربى( بیانات مبارکۀ ذيل 

ل نمائیم: اعراض از نشان میدهد که در مراتب کسب رضا چگونه در زندگى روزانه عم

نفس خود؛ فرو رفتن در رضاى حضرت دوست؛ فراموش ننمودن بیان مبارکى که همواره 

 :
ٰ
يَا ابَْن البََشِر  اِْن تُِحبَّ نَْفسي َفا ْعِرْض َعْن نَْفِسَك، ”در جلوى چشمان باشد. قوله اٰلعلى

 
َّ
َن اِٰلنْساِن  يَا ابْ  ”“فاِنیًا َوا ُكوَن ِفیَْك باِقیًا. َواِْن تُِرْد ِرضائِي َفا ْغِمْض َعْن ِرضائَِك، ِلتَُكوَن ِفي

 ابِْتغاًء ِلِرضائِي.
َ
 “ٰل تَتُْرْك ا واِمِري ُحبًّا ِلَجَماِلي، َوٰل تَنَْس َوصاياي

 ؛ ست برضاى مظهر امراهّللا بیانات و تعالیم مبارکه اين است: رضاى مؤمن منوط ملخص

پرهیز از اينکه افکار انسان منحصر بجمع مال نباشد و  – رضاى مؤمن رضاى خلق اوست

اى دوستان ( رضاى خود را بر رضاى من اختیار مکنید و ”) غناى حقیقى را آرزو کند؛ 

آنچه براى شما نخواهم هرگز مخواهید و با دلهاى مرده که بآمال و آرزو آلوده شده نزد من 
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ن فضا را بنظر در آريد و بیان من بر میائید* اگر صدر را مقّدس کنید حال آن صحرا و آ

اى دوستان من ( در سبیل رضاى دوست مشى نمائید و رضاى او )همه شما معلوم شود* 

يعنى دوست بى رضاى دوست خود در بیت او وارد نشود * در خلق او بوده و خواهد بود

در هیچ و در اموال او تصرّف ننمايد و رضاى خود را بر رضاى او ترجیح ندهد و خود را 

انید اى مغروران باموال فانیه( بد)امرى مقّدم نشمارد* فتفّکروا فى ذلك يا اولى اٰلفکار * 

 هرگز غنى بر مقّر قرب* که غنا سّديست محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق

وارد نشود و بمدينه رضا و تسلیم در نیايد مگر قلیلى* پس نیکوست حال آن غنى که غنا 

اودانى منعش ننمايد و از دولت ابدى محرومش نگرداند * قسم باسم اعظم از ملکوت ج

 “زمین را* که نور آن غنى اهل آسمان را روشنى بخشد چنانچه شمس اهل

 است. قوله  ینمحل و کوى رضا قلوب مؤمن ،مطلب پنجم
ٰ
است . از حضرت نقطه اولى

 « قلوب مؤمنین است محّل رضاى حّق (  »39العزيز )

بررسى اجمالى لوح مدينة الرّضا که محور تحقیق در اين قسمت براى   ،مطلب ششم

فهمیدن کسب رضاى الهى است ناچار به دو مأخذ ديگر نیازمنديم تا بتوان به فهم متون 

 لوح مبارك واقف گرديد. 

تحقیقى باختصار در کلمه يا لفظ "مدينه" در کتب لغت و قرآن کريم که در معارف بهائى 

 ه ممکن است تا حدودى در اين کوشش میتواند مددکار گردد.بکثرت نازل شد

در کتب لغت: بمعنى عام که با آن شهرى مشخص میشود. در اين تعاريف « مدينه»اول: 

 معانى و مقصودى که قريب به الواح الهى است آورده شده است:

 اى که ساکنان آن کوشش کنند که سعادت حقیقى را (:  شهر، بلد ، مدينه40الف، )

  …اى بدست حکیمان و فاضالن باشد بدست آورند. ادارۀ چنین مدينه
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الّسالم   ةُ (:  مدينه. شهر. شهر بزرگ. جمع، مداين، مدائن، ُمُدن. مدينَ 41دهخدا ) .ب، ل

. نام ديگر بغداد است. لقبى است که منصور خلیفه به بغداد داده است بدان مناسبت که 

 دجله را وادى السالم مى گفته اند.

( 2ٰل اُقِْسُم ِبٰهَذالْبَلَِد )” 90/  1در قرآن: بمعنى شهر مکّه: سوره البلد « َبَلدْ « »مدينه» دوم:

)ترجمه در کشف اٰلآيات:قسم میخورم باين شهر )مکّه ( و چگونه “ َو اَنَْت ِحلٌّ ِبٰهَذا الْبَلَدِ 

و البَلَُد : ”58يۀ و نیز در سوره اعراف آ –قسم نخورم و حال آنکه تو مقیمى در اين شهر( 

یُِّب يَْخُرُج َنَباتُُه  بِ   يات:)ترجمه در کشف اٰلآ “ ْذِن َربِِّه َو الَّذى َخبَُث ٰل يَخُرُج ا ّٰل نَِکدًا.إالطَّ

یرون نمیآيد مگر ب و بلد پاکیزه بیرون میآيد رستنیهايش باذن پروردگارش و آنچه پلید شد

اين "(: 42در تفسیر منهج الصادقین در بارۀ آيه چنین نوشته شده است ) –اندک بیفايده( 

 ايجاد و ايراد فرموده در باب مؤمن و کافر چه تشبیه رَ 
ٰ
اٰلرباب  بُّ مثلى است که حقتعالى

بر دل مؤمن بارد انوا  طاعات و عبادات بر جوارح او ظاهر گردد و چون کافر استما  آن 

  ..". ل نکند و از او صفتى که بکار آيد بظهور نیايدکند زمین دلش تخم نصیحت قبو

سوم: مدينه در معارف بهائى: مدينه در الواح نزولى و تبیینى بنظر میرسد که با معانى 

 مختلفى نازل شده است.

اول: بصورت اسم خاّص  که براى عاّمه معلوم است از جمله : مدينة اهّلل بغداد. مدينه 

ه میثاق )شهر نیويورک(. شهر مدينه محل هجرت حضرت کبیره )شهر اسالمبول(. مدين

 رسول اکرم.

دينه م  عارض میگردد:دوم: بمعنى مجازى: قلب انسان. شريعت. وهمیّاتى که به انسان 

رضا. مدينه وهمیّه. مدينه يقین.  مدينه تدبیر و انشاء در الواح نزولى. نام يکى از الواح 

ام در و باين ن گرديدهوحید که در متن لوح نازل مهمه در معرفت خدا بنام لوح مدينة الت

 آثار مبارکه معروف است و غیره. بشرح ذيل:
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تعريف اول:بمعنى قلب صاف و مستعد رسیدن پیام الهى. در ايقان شريف  نازل «  مدينه»

ربّانى جز از معدن الهى بدست  بارى اى برادر من، لئالى علم (: ))43قوله عّز کبريائه )

جز از گلزار حقیقى استشمام نشود و گل هاى علوم احديّه   حه ريحان معنوىنیايد و رائ

یُِّب يَْخُرُج َنَباتُُه بِ   جز بَُث ٰل ْذِن َربِِّه َو الَّذى خَ إاز مدينه قلوب صافیه نرويد. "و البَلَُد الطَّ

سوره جمال قدم جّل جالله نقل آيۀ در  سورۀ اعراف را فرموده اند.) "َيخُرُج ا ّٰل نَِکدًا

( . )ترجمه در کشف اٰلآيات: و بلد پاکیزه بیرون میآيد رستنیهايش باذن 7/ 58اعراف آيه  

 …( پروردگارش و آنچه پلید شد بیرون نمیآيد  مگر اندک بیفايده 

ترفیع به ِذروۀ ُعلیا   م: خروج از مدينه وهمیّه . ورود بمدينه يقین و مدينه رضاهفتمطلب 

نخواستن. در لوحى جمال احديّه حضرت بهاءاهّلل میفرمايند. قوله ذلّت نفس را براى خود 

( 
ٰ
بحق متمّسک شو   و بحبل عنايت او متوّسل باش. چه که دون او احدى (: ”44تعالى

  “رساند و از ذلّت نفس نجات نبخشدرا از فقر بغنا ن

فسیّه از نگوش مظهر جود من است او را باَعراض مشتهیّۀ ”گوش و اعراض مشتهیّۀ نفسیّه:

د و و تقلید هوا خود را مقیّ  اى بنده گان من بتحديد نفس” “اصغاى کلمۀ جامعه باز مدار

که از  جمال قدم میفرمايد”“ تقلید مثل سراب بقیعه در وادى مهلکه است“”مقلّد مسازيد

يد تا أرض تسلیم شو و ُبعد و غفلت بظّل بقا و قرب و رحمت بشتابید و چون  ظلِّ هوىٰ 

ويد ش عرفانم از ارض وجود انبات نمايد * و چون نار مشتعل معّطرۀ ملوَّنۀ مقّدسۀرياحین 

تا حجبات غلیظه را محترق نمائید و أجساد مبرودۀ محجوبه را از حرارت حّب الهى زنده 

ین توکّل بیرون آمده بمدينۀ محکمۀ ُمَشیّدۀ يق بقّوۀ از مدينۀ وهمیّۀ ظنّیه “” و باقى داريد*

متون آيات مبارکه نشان میدهد که در حصول به مراتب تسلیم ٰلزم است که: “يد شو وارد

حصول قرب و رحمت صاحب اٰلرضین و الّسموات منوط به اجراى روزانه تعالیم اخالقى 

و ايمانیست تا وهمیّات و ظنونات و اَعراضى که مستمّرًا در زندگى روزمّره با آن مواجه 
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را حجاب غفلت و بُعد از قرب ما را از مبداء دور نسازد. در  میگرديم. انوار عنايات الهیّه

تعريف اَعراض )مفرد آن َعَرض( در اصطالح اهل منطق و حکما اين است: هرچه قائم 

آنچه  …بچیز ديگر باشد . چیزى است که بدان تمیز دهند چیزى را از چیزى نه فى ذاته 

و  جوهر باشد مثل رنگ بر جامه چیزى که مقابل… قائم بغیر باشد چون الوان و صفات 

 بطور اختصار عوارضى که از خارج بر انسان وارد میشود و حجاب حقیقت نفس او میگردد.

 ”( : 45و متذکر ماندن انسان ) ى الهى استمرار در کسب رضا ،تمشمطلب ه
ٰ
َايِّْدنْۭى َعلى

ُ  ِبۭه َعْرُف ِرٰض   َو اٰما يَتََضوَّ
ْ
 “لُْمَقرَّۭبینَ ٱَاَملُ ئَِك ٰهٰذا اََملۭى

مراتب سلوک و کسب رضاى حق در الواح عديده اى نازل گرديده و  در لوح مطلب نهم، 

 لوح منیع  منتخباتى از آن (  نیز بتفصیل بیان گرديده است.46مبارک مدينة الّرضا )

 تحقیقى اجمالى میگردد. 

 ه مدينة الّرضاذِ هٰ 

 
ِّ
 اٰلَ  بسم اهّللِ العلى

ٰ
 على

 

اهّلل عبده بالحّق لیفتخر بذلك فى مالء العالین و يشکر ربّه فى کّل حین بما ذکر رحمة ”

( هذا من کتاب يذکر فیه ما يقرّب 1تّمت نعمته علیه و على اهل الّسموات و اٰلرضین و )

النّاس الى ساحة قدس مبین  و يشهد بانّه ٰل اله اّٰل هو و کّل عباد له و کّل الیه لراجعین  

يسمعون نغمات اهّلل ثّم يتّبعوها کمثل نور يستضیى من نور اهّلل العزيز القدير  ( مثل الّذين2)

( و ان 3…)( فاشهد من بلّور الّذى يشتعل منه النّارحین الّذى يقابل الّشمس 2کذلك )

تقابلوها باهّلل بارئکم لتنطبع فیها من کلمة اهّلل المهیمن القديم و تحدث فیها نار القرب و 

انکم و اجسادکم و کلّما لکم و علیکم بحیث توقد فى شجرات انفسکم بها تستضیئ ابد

مشاعل الحّب و بها تحترق حجبات الّتى حالت بینکم و بین انوار الوجه و کذلك نعلّمکم 
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( قل لو يبقى فى قلوبکم رائحة الفنا فیما يکون متعلّقًا 4سبل النّفوس لتکونّن من العارفین )

( فاتّبعوا يا مالء اٰلرض 5ا روائح البقاء عن قمیص قدس منیر )نیا و زخارفها لن تجدوkبالدّ 

ما امرکم اهّلل و ٰل تختلفوا فیما حّدد فى الکتاب ثّم تمّسکوا  بعروة اهّلل المقتدر العزيز 

 “ الحمید

( 1بیانات و تعالیم مبارکه در لوح را میتوان باينصورت طبقه بندى نمود: ) مضمون ملخص

ر لوح  را میفرمايند  کتابى است که  در آن ذکر شده است آنچه مندرجات آيات نازله د” 

 نزديک میکند انسان را بسوى مظهر امراهّلل. که را

( مثال کسانى که میشنوند نغمات الهى را و بعد از آن تبعیت میکنند آن کلمات و 2)

ت دنغمات الهى را مثل نوريست که روشن گرديده از نور خداى بلند مرتبه توانا؛ پس شها

میدهد از بلورى کسى که مشتعل شده است از آن نارى که در مقابل خورشید قرار  داده 

 شده است.

( و اگر مقابل آن شمس  الهى قرار دادى در آن منطبع میشود کلمات خداى مهیمن 3) 

قديم و ايجاد میکند در آن نار نزديکى و قرب را و منور و روشن میکند بدنهاى شما و کّل 

د شما است را به قسمى که شعله ور میکند و میافروزد در وجود هستى شجرۀ آنچه در نز

وجود شما ها شمعهاى محبت را و بآن میسوزاند پرده هاى حجاب میان شما و انوار وجه 

 مظهر امراهّلل.

( آگاه باشید که کسب رضاى الهى را  مراتب بیشمارى است. و ما بتحقیق میآموزيم 4) 

فرموده است از قلم ما و اين شما را کفايت میکند براى ملک  شما را بآنچه خدا جارى

اولین و آخرين، و کسیکه اراده نمود و خواست که سلوک کند در  راه کسب رضاى الهى 

 ئى که خالق اوست  دراشايسته و سزاوار است  بر  سالک رضا  که راضى باشد از خد

ر نموده است براى او  آنچه که جارى شده  است  از قلمى بر تو  بحقیقت و بکلِّ آنچه ُمَقدَّ

از ")"حفیظ  .آنچه که حکم و دستور داده است از جانبش در الواح پاک خداى حفیظ

 اسماء و صفات خدا است(  



89 
 

( رضايت  الهى حاصل نمیشود براى احدى مگر انکه منقطع شود از آنچه در آسمانها 5)

 و زمین است.

مال ند آنست که استکبار کرده است بر خدا و ج( کسى که استکبار کند به مؤمنین مان6)

  .
ٰ
 اقدس ابهى

آيات  امراهّلل وظهر ِ مَ ه ( کسب رضايت براى انسان منوط به رضايت مردمى است که ب7)

 او ايمان آورده اند.

  ( رضاى  عبد از خدايش ثابت نمیشود مگر برضايت  احباى الهى.8)
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 فصل هفتم

 مراتب حصول تسلیم

 . قلب. َصدر. ِدل. در الواح الهى :، الفاظمطلب اول
ٰ
در ايقان شريف نازل. قوله اٰلعلى

ظهور و بروز تجلّى اسرار غیبى الهى است از  در بدايت امر قلب را که محّل (: ”47)

فرمايد و صدر   تیره علوم اکتسابى و اشارات مظاهر شیطانى پاک و منّزه   جمیع غبارات

ازلى است لطیف و نظیف نمايد.  و همچنین   را که سرير ورود و جلوس محبّت محبوب

به    ه مقّدس گرداندلّیَّ ه و ُصَوِر ظِ یَّ حِ بَ و گل يعنى از جمیع نقوش شَ  ِدل را از عالقه آب

قسمى که آثار حّب و بغض در قلب نماند که مبادا آن حّب او را به جهتى بى دلیل میل 

 “دهد و يا بغض او را از جهتى منع نمايد.

ارتباط نفحات الهى و قلب و صدر نازل شده  ،ادعیۀ حضرت مولى الورىٰ  از جمله در

( 
ٰ
 … يِتٰکالٱَو َسیَّدۭى َو َسنَدۭى َعلَیَْك اْعِتٰمادى َو  ياَلَُّهمَّ ٰيا ِاٰله( : ”48است. قوله اٰلحلى

 اِٰلهى اِٰلهى…  يَو ِبَجَذٰباِت َجٰماِل َوحدانیَِّتَك َولَُه ُفؤاد يَوِبَنفحاِت قُْدِسَك َحٰیاُت َقلْب

آٰياِتَك ٱوَ … لُْقلُوُب َمنْتَِظَرٌة ِلُظُهوِر َانواِر َعواِطِفَك ٱ  ِبٰ
ْ
لْٰباِهَرِة ِمْن َمٰطاِلِع ٱْشِرْح َصدَرى

ِسِة الّناِطَقِة ِفى ٱ لُظهوراِت  َو َقوِّ ُجنْدى ِبراٰياِتَك الُمْرتَِفَعة َعلَى اَتاْٰلِل ا فئَِدة اْلَحٰقائِِق الُمَقدَّ

ٰمواِت ٱَرْضِن وَ ٰلَ ٱ  “ لسَّ

 در ايمان و ذکر  و 
ٰ
 مقصد از "شرح صدر" بنظر میرسد اين بیان مبارک حضرت رّب اعلى

قّل اّن اهّلل (: ”49جمال ِقَدم جّل جالله است. قوله العزيز )« اهّلل َمْن يُْظِهُره»ثناى حمد و 

ن ثّم ثنائه افال تحبّون ان تنشرحون اّن الّذينهم يؤمنو اهّلل هيظهرنَّ صدورکم بذکر من لیَْشِرحُ 

بمن يظهره اهّلل قلوبهم اوسع عّما فى الّسموات و اٰلرض و ما بینهما جعل اهّلل فى صدور 

هم قدر خردل من الحجب و يشرح افئدتهم و ارواحهم و انفسهم و اجسادهم و کّل ما لهم 

ئًا اهّلل ٰل تجعلّن شی ها اٰلآخرة ايّام من يظهرقل انّم  …و علیهم من ارتفا  ذکر حّجة ربّهم 
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 …من اوامر اهّلل موهومًا عند انفسکم و لترون کّل شیئ ما قد خلقه اهّلل بامره باعین افئدتکم 

“ 

در اول، صدر: کلمه َص  قلب. ِدل:در. لغت شناسى و معانى الفاظ: َص  ،مطلب دوم

َربِّ اْشَرْح :”… 20/ 25آيه قرآن. سوره  طه جزئى از آيه  در آثار مبارکه اشاره ايست به 

 .را( ما سینهترجمه در کشف اٰلآيات: گفت پروردگارا گشاده کن براى من )ِلي َصْدِري. 

 و گفتگو با خدا است. رجو  کنید به تفاسیر در 
ٰ
داستان حکايت ظهور حضرت موسى

 گرديده است.  خصوص آيات  نازله که بکثرت در الواح الهى نیز اشاره

( روح انسان را باعتبار وجه 1(: )50در در اصطالحات عرفا )دوم، معنى و مقصود از َص 

اَل قٰ »و از آن جهت که مصدر انوار آن است و از آن انوار بدن صادر میشود، صدر گويند… 

اصل غلبة الهوى مقارنة الشهوات فاذا غلب الهوٰى اظلم ( »2) .«َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري 

ادق الصدر و اذا ضاق الصدر، ساعا خلق و اذا سا  الخلق صالقلب و اذا اظلم القلب 

گفت "اْشَرْح ِلي َصْدِري"و نگفت "قلبى" از آنکه »( انصارى گويد 3؛ )«ابغضه الخلق

 است  و قلب ديگر. صدر در خبر؛ صدر ديگر « حرج و ضیق به صدر رسد و بقلب نرسد

است و قلب در نظر ، صدر در هیبت است و قلب در سرور مشاهدت، جرح و ضیق در 

 در مقام مناجات مست شراب شوق گشته بود ، درياى مهر در باطن  
ٰ
قلب کجا کند ، موسى

وى بموج آمد ، همى ترسید که مناجات بسرايد، و سخن بريده گردد، همى در سخن و 

 يخته بود از هر سؤالى، سؤالى ديگر میکرد. سؤال آو

موهوم و بى اصل. بنظر میرسد که عوارضى نفسانى است : َشبَِحیَّة سوم، نقوش شبحیّه: 

 که بر انسان از موهومات و ُخرافات باو میرسد و آنرا باور دارد. 

نسان اچهارم،  ُصَوِر ظلّیّه: اَشکالى و نقشهائى و يا صفاتى که سبب ظاللت و گمراهى 

 میشود. 

در لوحى دعاى مخصوص طلب غفران در جمیع امورى که انسانرا بگمراهى و يا تخلف 

سان عارض شده است دقیقًا اشاراتى مستقیم گرديده که ممکن ناز اوامر و نواهى الهى بر ا

( 
ٰ
هى لٰ اِ ”(: 51است  روزانه انسان را دانسته و يا ندانسته از حق دور نمايد. قوله اٰلعلى
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 بِ حْ ٰل  ٱ انَُك یٰ بَ  مْ هُ بَ ذَ ْجتَ ٱ نَ ذيْ لَّ ٱ َك قیْ اشِ اِء عٰ مٰ دِ بِ  َك لُ ا  سْ هى ا  لٰ اِ 
ٰ
ا یٰ لْ عٰ لْ ٱَة وَ رْ ذَّ الْ  اْ وْ قََصدُ  ُث یْ حَ لى

هٰ لْ ٱرَّ َمقَ   كَ ائِ ٰط عَ  رِ حْ فى بَ  ةِ نَ وْ زُ خْ مَ لْ ٱ ِى الْ ئٰ لَّ لْ ٱبِ  وَ  َك مِ لْ ى عِ فِ  ةِ نَ وْ نُ کْ مَ لْ ٱاِر رٰ سْ ْٰل  ٱبِ  رٰى وَ بْ کُ لْ ِة اْ ادَ شَّ

 * ا   …
ْ
 َل اِ بَ قْ اِء ا  ٰط خَ لْ ٱَر هَ وْ جَ  رىٰ بِّ تَ رَ  ى

ٰ
 وَ  كَ ارِ دٰ تِ قْ ٱ َت وْ کُ لَ َف مَ عیْ َض لْ ٱ وَ  َك ائِ ٰط عَ  رِ حْ بَ  لى

 * ا   َك ائِ نٰ غَ  َس مْ َر شَ قیْ فَ لْ ٱ
ْ
 َك امِ ي  ا   ٰضاِت وْ یُ فُ  نْ  تَْمنَْعُه عَ ٰٰل  وَ  َك مِ رَ کَ  وَ  كَ دِ وْ جُ بِ  هُ بْ یِّ خَ تُ  ٰلٰ  بِّ رَ  ى

 لَّ ٱ َك ابِ بٰ  نْ ْدُه عَ رُ ْط  تَ ٰٰل  * وَ 
ْ
ٰ َمْن فى ا  عَ  َتهُ حْ َفتَ  ذى

 ئٰ طیْ خَ  آهٍ  آهٍ  َك ائِ مٰ سَ  وَ  َك ِض رْ لى
ْ
َعتْنى نَ مَ  اتى

 اِ  ِب رُّ قَ تَّ لْ ٱ نِ عَ 
ٰ
 رٰ ريْ جَ  * وَ  َك سِ دْ قُ  اِط سٰ بِ  لى

ْ
 اِ  هِ جُّ وَ تَّ لْ ٱ نِ َدتْنى عَ عَ بْ ا   اتى

ٰ
 دْ * قَ  كَ دِ جْ مَ  اِءبٰ خِ  لى

 یْ هَ ا نَ ُت مٰ لْ مِ عَ 
ْ
 رْ مَ ا ا  ُت مٰ کْ رَ تَ  وَ  هُ نْ عَ  تَنى

ْ
 نْ مِ  يَب لتُ کْ تَ  نْ ا   اِءمٰ سْ ْٰلَ ٱ انِ ٰط لْ سُ بِ  َك لُ ا  سْ * ا   هِ بِ  تَنى

ُرنى عَ  وَ  َك یْ لَ ا يَُقرِّبُنى اِ اِء مٰ ٰط عَ لْ ٱ وَ  لِ ْض فَ لْ ٱ مِ لَ قَ   اتِ رٰ ريْ جَ  نْ يَُطهِّ
َ
 لَّ ٱ ى

ْ
 كَ وِ فْ عَ  نِ یْ بَ  ى وَ نیْ الَْت بَ حٰ  تى

 “الُ ض  فَ لْ ٱ زُ زيْ عَ لْ ٱ َت نْ ا   ه اِّٰلٰ  اِلٰ * ٰٰل  اُض ی  فَ لْ ٱ رُ دِ تَ قْ مُ لْ ٱ َت نْ ا   َك نَّ اِ *  َك انِ رٰ فْ غُ  وَ 

 ،فصل هشتم

 مراتب رضا و مقامات ُقرب و ُبعد

يا ” (:52در لوحى است. قوله العزيز ). «اهل تابوت». «اهل ملکوت» ،مطلب اول

 و اهل مدآئن 
ٰ
رضا تاهّلل من فاز برضائى انّه من اهل ملکوتى يصلّى علیه المالء اٰلعلى

اٰلسمآء يشهد بذلك فاطر الّسمآء فى هذا الکتاب المکتوم. من فاز بکّل الخیر و الّذى منع 

 بحر القرب و لعلیل توّجه “”انّه من اهل التّابوت
ٰ
طوبى لغريب قصد الوطن و لبعیٍد سر  الى

 کوثر الّشفآء فى يوم فیه نطقت اٰلشیآء الملک هّلل ربۀ اٰلربابال
ٰ
 “ ى

ُقرب و بُعد و رگ گردن انسان و ارتباط آن با نفس ناطقه و مظهر  ،مطلب دوم

 16از لوح را که در شرح يک بیت از گلستان سعدى است اشاره به آيه  فقراتى –الهى

 سورۀ ق در قرآن مجید است تحقیق مختصرى میگردد.

شأن نزول اين لوح مبارک با اصل مرجع آن که شرحى در مقصود از  بیتى  در گلستان 

سعدى است باختصار درج میگردد. اين يک واقعیّت تاريخى و بديهى است که مؤمنین 

اولیّه بامر بابى و بهائى از مسلمانان ايرانى و آشنا به آيات قرآن و احاديث و ادبیات ايران 
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لوح مبارک جمال قدم جّل جالله مستفاد میگردد که يکى از مؤمنین بوده اند و از  متون 

سؤالى در خصوص يک بیت شعر  در باب دوم از گلستان سعدى )در باب اخالق 

در گلستان سعدى درج گرديده است  ودرويشان( شیخ اجل سعدى علیه الّرحمه  نموده 

ى وعظ با جماعتهمى گفتم بطريق  اى کلمهدر جامع بعلبک وقتى  –(: حکايت 53)

شم م در نمیگیرد و آتسَ فَ افسردۀ دل ُمردۀ َره از عالم صورت بعالم معنى نبرده ديدم که نَ 

در هیزم تَر اثر نمیکند دريغ آمدم تربیت ستوران و آينه دارى در محلّت کوران و لٰیکن َدِر 

 َوِريدِ یِْه ِمْن َحبِْل الْ َونَْحُن ا قَْرُب اِلَ معنى باز بود و سلسلۀ سخن دراز  در معنى اين آيت که 

 سخن بجائى رساندم که گفتم:

 ونیست مشگل که من از وى دورم دوست نزديکتر از من بمن است

 در کنار من و َمن مهجورم  چکنم با که توان گفت که او

فقراتى از لوح فوق که منتخباتى از اصل لوح است و مورد سؤال و اعجاب انگیزى با 

است. جواب به سؤال سائل در اينمورد به يک فرد مؤمن  بهائى معانى ظاهرى آن شده 

و آيات در الواح الهى نازله از سماء مشیّت قلم  حضرت بهاءاهّلل جّل جالله که مظهر الهى 

میداند و آنچه که از فم مقدسش نازل میشود وحى ُمنَزل است  را داراى عصمت کبرىٰ 

اعراض   در مرتبۀ تحقیق و يا انتقاد و يا سبببسیار ساده و آسان است. براى غیر مؤمنین که 

و يا فهمیدن صحیح و مقصود از انزال آياتى نظیر فوق است، ٰلزم است که توضیحات 

و مرکز میثاق  رقدي بسیار دقیق با استفاده از ساير الواحى که در اينخصوص توسط شار  امر

 جّل سلطانه ى حضرت ولى امراهّللو مبیّن آيات اهّلل حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و الواح تبیین

هم و ادراک و تفا خطا درصادر شده مطالعه و بر رسى کامل شود  تا خداى ناکرده تولید 

از آثار حضرت  منتخباتى" تعبیر به غلط نشود. باين منظور لوح مبارکى که فقراتى از آن در

درج گرديده است در  در مجلد اول مائده آسمانى  و نیز  ")گلینینگز(  93بهاءاهّلل بشماره 

 معانى ُقرْب و بُْعد را نیز تشريح 
ٰ
متون آن تحقیقى باختصار میگردد. در اين لوح امنع اعلى

، آيۀ اول کتاب مستطاب اقدس در معرفت مظهر الهى از اصول اعتقادى مسلّمۀ اند فرموده

ظهر ن مَ ابنا بر اين حکم الهى عرفان و شناسائى ذات بارى منوط به عرف  .اهل بهاء است 
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 از جمله 
ٰ
امراهّلل است و از اصول و مبانى ايمانى است که در الواح عديده اى از قلم اعلى

در مجموعه الواح مبارکه « حمد مقدس از ادراک ممکنات»لوح سلمان و لوح  مبارک 

چاپ مصر و نیز تجلّى اول در لوح مقدس تجلیّات  نازل گرديده است و لى طبیعى است 

ْن ٰشاَء َو مَ … َفَمْن ٰشاَء َفلْیُْعِرْض )”یر مؤمن مخیّر به قبول و َردِّ آن است که انسان محقق غ

 “(.َفلَْیتَِّخذْ 

قبل از تحقیق باختصار بیانى از جمال قَدم جّل جالله ٰلزم بنظر میرسد. در لوحى در 

جواب سائلى در خصوص ادراکات انسان در کلمات الهیّه نصیحتى میفرمايند که در 

 روزب ن بیان مبارک تأکید امريّه است تا استنباطات شخصى انسان سببحقیقت شأ

 130ت موافق ياد داشت شماره قبدعتهائى در جهت فهم آيات الهى نشود و اين حقی

 يا ايّها الموسوم (: ”54کتاب مستطاب اقدس نیز میباشد . قوله العزير )
ٰ
اٰلقدس اٰلبهى

ادراک نموديد و اظهار داشتید مطابق  آنچه در فقره مکنونه… برکن اٰلول من اسمى 

نبوده و نیست و اصل امر همانست که از قبل از سماء مشیّت نازل بايد تفکر نمائید تا 

اصل را بیابید کذلك قصى فى اللّوح من لدن ربك العزيز الحکیم اوضح از آنچه که ذکر 

َدم جارى همان آنچه از قلم قِ … شده جايز نه و در الواح اصرح از آنچه شده محبوب نه 

 «مصلحت شما و عباداهّلل بوده اّن ربّك لهوالعلیم الخبیر.

در اين قسمت مندرجات لوح مبارک در شرح مطلب را که مستخرج از مائدۀ آسمانى جلد 

منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهّلل )گلینینگز( است  93است و نیز در شماره  57اول صفحه 

 بنظر میرسد نقل مینمايد. ٰلزم با توضیحاتى که

اعر در بیان مقصود ش”  قسمت اّول: نقل بیانات مبارکه در مائده آسمانى جلد اول:

جمال قدم جّل جالله در جواب  -دوست نزديکتر از من بمن است" "  : از مصر  بیت

( 
ٰ
ولکن مقصود شاعر ”(: 55سائلى در خصوص سؤال از بیت فوق میفرمايند. قوله تعالى

از اين بیت که دوست نزديکتر از من بمن است  وين عجب تر که من از وى دورم  ترجمه 
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و فى الحقیقه بلسان  َونَْحُن ا قَْرُب اِلَیِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريدِ ( 56آيه مبارکه بوده که میفرمايد )

ارب چه که از لسان پارسى خوب ذکر نموده و در اين حین از خمر رحمت رّب العالمین ش

او باو لذا  قدم ذکرش جارى شد چون حّق فرموده که من بانسان نزديکترم از رگ گردن 

میگويد با وجود آنکه تجلى حضرت محبوب از رگ گردن من بمن نزديکتر است مع ايقان 

باين مقام و اقرار باين رتبه من از او دورم يعنى قلب که مقر استواء رحمانى است و عرش 

ربّانى از ذکر او غافل است و بذکر غیر مشغول از او محجوب و بدنیا و آٰلى آن  تجلى

متوجه و حّق بنفسه قرب و بعد ندارد مقدس است از اين مقامات و نسبت او با کّل على 

د از مظاهر ظاهر اين مسلم است که قلب عرش تجلى رحمانى عْ و بُ  رْب حد سواء بوده اين قُ 

 وَ ايم سیه قبلیه اين مقام را بیان نمودهاست چنانچه در احاديث قد
ْ
 ا ْرِضي

ْ
ٰل ٰل يَِسُعِني

 َقلُْب َعبِْدي الُْمْؤِمن 
ْ
 َوَلِکْن يَِسُعِني

ْ
و قلب که محل ظهور ربّانى و مقرّ تجلى رحمانى َسمائِي

غافل است در حین غفلت از حّق بعید است و اسم بعید بر  يلّ جِ است بسا میشود که از مُ 

حین تذکر بحّق نزديک است و اسم قريب بر او جارى و ديگر  مالحظه نما او صادق و در 

که بسا میشود که انسان از خود غافل است و لکن احاطه علمیه حّق ٰلزال محیط و اشراق 

لّى ظاهر و مشهود لذا حّق البته اقرب بوده و خواهد بود چه که او عالم و جِ تجلى شمس مُ 

اسرار ما خلق فیه محجوب و هر ذى بصرى بعین الیقین ناظر و محیط و انسان غافل و از 

رب و بعد بنسبتها الى الظاهر ذکر شده و میشود و آن سلطان قدم مشاهده مینمايد که قُ 

بود. بارى قرب بحّق در  مقدس از قرب و بعد و اذکار و اسماء و صفات بوده و خواهد 

 نوشاين مقام توجه باو بوده و بعد غفلت از او مثال هر 
ٰ
ید نفسیکه الیوم از رحیق اطهر ابهى

 ِذروه قرب و وصال مرتقى و مِ 
ٰ
آن در اسفل درک بُعد و انفصال بوده اگر چه  دونِ  نْ باعلى

در کّل احیان بذکر رحمن ناطق و باوامرش عامل باشد چنانچه الیوم ملل مختلفه که در 

ر عْد در ظهور مظاهرْب و بُ ارضند چون از صهباى احديه محرومند کّل در تیه بعد سائر و قُ 
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الهیه معلوم و مشهود هر نفسیکه بحرم ايقان توجه نمود او از اهل قرب محسوب و هر 

نفسیکه اعراض نمود بعید بوده و خواهد بود ُقرب حّق ُبعد ندارد اگر ناس بعید نمانند 

اصل شجره ُقرب در ارض اين بیان که از سماء رحمن نازل شده ثابت و فرعها احاط 

لعالمین وقتیکه شمس اسم قريب ازمشرق لقا اشراق فرمود جمیع آفاق را احاطه نموده و ا

چناچه مشاهده میشود بسا از نفوس که با  .ُقرب معنوى از ُقرب ظاهر اقدم و اقرب است

 و اشراق در ظاهر مشرف ولکن حّق تصديق ُقرب در حّق آن نفوس حّق بوده
ّ
اند و در عشي

اند حّق عالم و ساتر و اگر نفسى در اقصى بالد معنوى محروم بوده نفرموده چه که از ُقرب

 
ٰ
راى نفسى از ب ساکن و بحّق ناظر باشد در حّق او کلمه ُقرب نازل ولکن يا حبّذا و يا طوبى

که اگر  مِ الَ عٰ ال ِل هْ اَ  تْقِ ِلعِ  وناَ جُ سْ مَ  وَ  مینَ الَ عٰ الْ  عزِّ لِ  الً لیْ نى ذَ لَ عَ ذى جَ الَّ  وَ که بهر دو مرزوق شود فَ 

نات اّولین و سَ از روى خلوص وجه رحمانى را زيارت نمايد مقابل است با حَ  نفسى يکبار 

چه که بذکر و بیان اينمقام محدود نشود بر فضل اين مقام  َك لِ ذٰ  نْ عَ  اهّللَ  رُ فِ غْ تَ سْ اِ  لْ آخرين بَ 

ر است قاحدى مطلع نه مگر حّق جّل کبريائه و اگر نفسى در شطريکه عرش ظهور در آن مست

وارد شود در جمیع عوالم ٰل نهايه فیض و اجر اين عمل او را مدد نمايد تا چه رسد بنفسى 

که بلقاء فائز شود و مقصود از آنچه از سماء عنايت نازل و در کتب الهیه مذکور و مسطور 

 لمن فاز به و ورد شطر الّذى من افقه اضاء شمس جمال رحمة 57لقاءاهّلل )
ٰ
(  بوده طوبى

 العظیم و مّس ترابه واستنشق هوائه انّه فاز بخیر الّذى لیس فوقه خیر و ٰل فضل و  ربّه
ّ
العلي

 “عناية تاهّلل يزورنّه اهل الفردوس و يجدّن منه عرف اهّلل المقتدر المهیمن العزيز القدير

قسمت دوم: در اينجا لوح مبارک که در گلینینگز  درج گرديده و نیز فقراتى و يا کلماتى 

به بعد زيارت میشود و در لوح   57ر نقل لوح فوق در مائده آسمانى جلد اول صفحه که د

ت به لوح باينصورت اضافه گرديده اس»« مندرجه در گلینینگز نقل نگرديده با عالمت 

کّل اشیاء در مقامى آيات الهى بوده و خواهند بود  (:58باين  شرح. قوله عّز کبريائه )
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 قدر مراتبها در 
ٰ
مقام تجلّى سلطان مجلّى در ملکوت اسمآء و صفات از براى کّل على

اثبات آيتیّت میشود در اين صورت غیر آيات چیزى مشهود نه تا قرب و بُعد تصّور شود 

 و اگر دست قدرت الهیّه آيتیّت اشیاء را اخذ نمايد ٰل ترٰى فى الملك من شىء چقدر    ...

یم است سلطنت و غلبه او آيات تکوينیّه و پاک و مقّدس است پروردگار تو و چقدر عظ

 شأنه هستند در يک مقام مقّدسند از قُ 59آفاقیّه  )
ٰ
ب ر( که مظاهر اسمآء و صفات او تعالى

 ... عد تا چه رسدو بُ 
ٰ
دوست نزديکتر  مقصود شاعر از اين بیت که :  «و لکن» بذاته تعالى

وده که من بانسان نزديکترم از از من بمن است    وين عجبتر که من از وى دورم حق فرم

رگ گردن او باو لذا میگويد با وجود آنکه تجلّى حضرت محبوب از رگ گردن من بمن 

يه ترجمه آ»نزديکتر است مع ايقان من باين مقام و اقرار من باين رتبه من از وى دورم 

سى خوب فى الحقیقه بلسان فار مبارکه بوده که میفرمايد َونَْحُن ا ْقَرُب اِلَیِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريدِ 

َدم ذکرش المین شارب چه که از لسان قِ عذکر نموده و در اين حین از خمر رحمت رّب ال

يعنى قلب که مقّر استواء رحمانى و عرش تجلّى ربّانى از ذکر او غافل است « جارى شد 

ندارد  و بُعدو بذکر غیر مشغول از او محجوب و بدنیا و آٰلى آن متوّجه و حّق بنفسه ُقرب 

 مقّدس است از اين مقامات و نسبت او بکّل عَ 
ٰ
سواء بوده اين ُقرب و بُعد از مظاهر  دِّ حَ  لى

یّه چنانچه در احاديث قدسیّه قبل استظاهر اين مسلّم است که قلب عرش تجلّى رحمانى 

 “[ بیان نموديم”اين مقام را بیان فرموديم ]در مائده آسمانى جلد اول : 
ْ
 ا   َٰليَِسُعِنى

ْ
ْرِضى

 َقلُْب َعبِْدِى الُْمْؤِمِن  و قلب که محّل ظهور ربّانى و مقّر تجلّى 
ْ
 َو لَِکْن يَِسُعِنى

ْ
َو َٰل َسمائِى

رحمانى است بسا میشود که از ُمجلّى غافل است در حین غفلت از حق بعید است و اسم 

ر رى و ديگبعید بر او صادق و در حین تذکّر بحق نزديک است و اسم قريب بر او جا

مالحظه نما که بسا میشود که انسان از خود غافل  است ولکن احاطه علمیّه حق ٰلزال 

 ب بوده و خواهد بود چهرَ قْ محیط و اشراق تجلّى شمس مجلّى ظاهر و مشهود لذا البتّه او اَ 

و هر ذى بصرى »و از اسرار ما خلق فیه محجوب  که او عالم و ناظر و محیط و انسان غافل 

و از  « ودى الظاهر ذکر شده و میشلَ عد بنسبتها اِ رب و بُ الیقین مشاهده مینمايد که قُ  بعین

ذکر اينکه کّل اشیاء آيات الهى بوده توّهم نرود که نعوذ باهّلل خلق از سعید و شقى و مشرک 
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و موّحد در يک مقامند و يا آنکه حق جّل و عزّ را با خلق نسبت و ربط بوده چنانچه بعضى 

د من ناند که کّل آيات حقّ وات اوهام خود توحید را آن دانستهجّهال بعد از ارتقاء بسمٰ از 

اند سبحان اند و آيات را شريک و شبیه نمودهغیر فرق و از اين رتبه هم بعضى تجاوز نموده

ند تجلّى اسم من اسمائه و ذکر عِ  اهّلل انّه واِحٌد فى ذاته و واحٌد فى صفاته ما سواه معدومٌ 

 از ذکر اين کلمات مضطرب و م
ٰ
ن اذکاره و کیف نفسه فو اسمى الّرحمن که قلم اعلى

متزلزلست از براى قطره فانیه نزد تمّوجات بحر اعظم باقى چه شأن مشاهده میشود حدوث 

م چه ذکرى بوده استغفر اهّلل العظیم از اين چنین عقايد و اذکار بگو اى و عدم را تلقاء ِقدَ 

اند یّوم چه مناسبت و خلق را با حق چه مشابهت که باثر قلم او خلق شدهقوم موهوم را با ق

و اين اثر هم از کّل مقّدس و منّزه و مبّرا و از اين مقام گذشته در مقام آيات مالحظه کن 

که شمس يکى از آيات الهى است آيا میشود او را با ظلمت در يک مقام مالحظه نمود 

احد بذلك اّٰل من ضاق قلبه و زاغ بصره بگو در خود مالحظه  ه الحق ٰل يتکلّمفسِ نَ  وَ ٰل فَ 

کنید اظفار و چشم هر دو از شماست آيا اين دو نزد شما در يک رتبه و يک شأن بوده اگر 

 گفته شود بلى قل کذّ 
ٰ
زيز داريد چه که آنرا قطع میکنید و اين را مثل جان ع بتم بربّى اٰلأبهى

ود ش ى در مقام خود مشاهدهیئمراتب ٰلزم يعنى هر شتجاوز از رتبه و مقام جائز نه حفظ 

که شمس اسم مؤثّرم بر کّل اشیاء تجلّى فرمود در هر شىء اثر و ثمرى على قدر  بلى وقتى 

ّم با اينکه مهلک است معذلک در مقام خود مقدور ظاهر چنانچه مالحظه میشود که سَ 

ن اسم مبارک است سبحان خالق اثرى و نفعى از او مشهود و اين اثر در اشیاء از اثر اي

د و طبیّه را در ظلّش مأوى گیرنريّه رَ اٰلسماء و الّصفات شجر يابس را بسوزانند و شجره َط 

از اثمارش متنّعم شوند در احیان مظاهر الهیّه اکثرى از بريّه بامثال اين کلمات ناٰليقه ناطق 

جلّى نست که در کّل آيه تچنانچه در کتب الهیّه و صحف ُمنزله تفصیل آن نازل توحید آ

حق مشاهده کنند نه آنکه خلق را حق دانند مثالً تجلّى شمس اسم رّب را در کّل مالحظه 

نمائید چه که در کّل آثار تجلّى اين اسم مشهود است و تربیت کّل منوط باو و تربیت هم 

د هدو قسم است يک قسم آن محیط بر کّل است و کّل را تربیت میفرمايد و  رزق مید

چنانچه خود را رّب العالمین فرموده و قسم ديگر مخصوص بنفوسى است که در ظّل اين 
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اند ولکن نفوس خارجه از اين مقام محروم و از مائده اسم در اين ظهور اعظم وارد شده

احديّه که از سماء فضل اين اسم اعظم نازل ممنوعند چه نسبت است آن نفوس را مع 

ینصعق من فى اٰلکوان من مقامات الّذين توّجهوا الى اهّلل و اين نفوس لو کشف الغطاء ل

انقطعوا فى حبّه عن العالمین و موّحد در اين دو طايفه تجلّى اين دو اسم را مالحظه 

مینمايد بقسمى که مذکور شد چه که اگر اخذ تجلّى شود کّل هالک خواهند بود و همچنین 

اشراق فرموده يعنى در کّل آيه توحید  در تجلّى شمس ِاسِم احد مالحظه کن که بر کلّ 

الهى ظاهر چنانچه کّل ُمِدلَّند بر حق و سلطنت او و وحدت او و قدرت او و اين تجلّى 

گرفته کّل را ولکن نفوس مشرکه از اين تجلّى غافل و از شريعه  اوست که سبقت  رحمت

ردانیّت او مقّر و بف رب و لقا محروم چنانچه مشاهده میشود جمیع ملل مختلفه بوحدانیّتقُ 

 وَ  هُ ٰل  اِ  لهَ اِ  ٰلٰ  توحید الهى در آن نفوس نمیبود هرگز ُمقّر باين کلمه مبارکۀ او معترف اگر آيۀ

لّى را جِ نبودند معذلک غافل و بعیدند و عند اهّلل از موّحدين محسوب نه چه که سلطان مُ 

اثر اشراق موّحدين است ٰل  اند و در مقامى اين تجلّى که در مشرکین ظاهرادراک ننموده

يعرف ذلك اّٰل اولو اٰللباب ولکن موّحدين مظاهر اين اسمند در رتبه اّولیّه و ايشانند که 

ن اند کجا است نسبت ايه نمودهخمر احديّه را از کأس الوهیّه نوشیدند و بشطر اهّلل توجّ 

لّى سلطان اء آيه تجنفوس مقّدسه با آن نفوس بعیده. انشاءاهّلل ببصر حديد در جمیع اشی

ِقدم مشاهده نمائى و آن ذات اطهر اقدس را از کّل مقّدس و مبّرا بینى اينست اصل توحید 

و جوهر تفريد کان اهّلل و لم يکن معه من شىء و اٰلآن يکون بمثل ما قد کان ٰل اله اّٰل هو 

 العظیم الفرد الواحد المقتدر
ّ
 “العلي

 خالصه بیانات مبارکه در قسمت اول: 

سعدى علیه الّرحمه است که  استاد سخن اول: اظهار عنايت در حّق شاعر بزرگ ايران

متجاوز از شش قرن قبل از ظهور امراهّلل آيۀ قرآن را براى فهم عاّمه  بصورت شعر در آورده 

و فى  ”است و نشان دهندۀ ذوق سلیم و قدرت و خاّلقیّت استاد سخن سعدى است.

نموده و در اين حین از خمر رحمت رّب العالمین شارب  الحقیقه بلسان پارسى خوب ذکر

 “چه که از لسان قدم ذکرش جارى شد
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  نظرات مفّسرين قرآن سورۀ ق  16شرح آيۀ  ،وممطلب س

نَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس ِبِه نَْفُسُه َونَْحُن ا ْقَرُب اِلَیِْه ِمْن : ”۵۰/ ۱6سورۀ ق آيه  َولََقْد َخلَْقَنا اْٰلِ

درج  ر قرآندر کتب تفسی نظرات مفسرين قرآن در خصوص آيه فوق بکثرت - “َحبِْل الَْوِريد

شده است . جهت اطال  به درج يک تفسیر  قناعت میگردد تا مقايسه اى تطبیقى باشد 

 ِرَمم  جمال قدم جّل جالله  تا انوار شمس بیانات حِ ه الهیّه نازله از قلم مُ نِ تقِ با بیانات مُ 
ّ
ى

 . که روشنى بخش وجود است را قدر بدانیم الهیّه

نَسانَ ) که میفرمايد "...  (:60تفسیر منهج الصادقین تألیف فتح اهّلل کاشانى )  (َولََقْد َخلَْقَنا اْٰلِ

زى را که آنچی (َما تَُوْسِوُس ِبه)و میدانیم ما  (َونَْعلَمُ )و بدرستیکه ما آفريديم جنس آدمى را 

« به»ر ماء مصدريّه باشد و ضمی (ما)نفس او، و میتواند بود که ـ (نَْفُسهُ )وسوسه میکند بآن 

باء تعديه يعنى میدانیم آنچیزى را که نزد نفس  حاضر است از « باء »راجع بانسان و 

مکنونات ضماير و سراير قلوب و خواطر صدور پس همه را بر وفق اعتقاد جزاء خواهیم 

 (اِلَیْهِ )و ما نزديکتريم « َوَنْحُن ا ْقَرُب »که  داد، آنگه بجهت تسجیل اين کالم میفرمايد 

از رگ جان وى بوى و اين اقربیت نسبت بعلم است نه بمکان ( ِمْن َحبِْل الَْوِريدِ )بانسان 

يد آن دو رپس اسناد آن بذات سبحانه بر سبیل تجويز باشد از قبیل اهّلل فى کّل مکان، و وَ 

ست نابت تین و آن عرقیاز جانب ُقّدام و متصلند بوَ  نْق ند که مکتنفند بهر دو صفحۀ عُ رقَ عِ 

ز ا در بدن اند صاحب آنست و جمیع آورده که متفرقموت از قلب که انقطا  آن موجب 

، و نزد بعضى وريد اسم جنس است و مراد جمیع أورده و تسمیۀ آن منشعب اند  اين عرق 

و  مل است در فرط ُقرببوريد بجهت ورود روح است در آن حبل الوريد مثلى است مستع

ت، و میتواند بود که اضافۀ ٰلمیه باشد و مراد وريد عاتق بجهت اجتما  ساضافۀ آن بیانی

اين هر دو است در عضو واحد، و حقیقت معنى بآن راجع است که علم سبحانه بر وجهى 

محیط است باحوال انسان که هیچ چیز را از خفاياى صدور و سرائر قلوب بر او مخفى 

گى که حامل روح است، و بعضى علماء نیست، فکأن ذات او سبحانه اقربست باو از ر

گفته اند که حبل الوريد اقرب اجزاى نفس انسانیست بجهت قیام روح باو بخالف ساير 

اعضاء پس در اين کالم ايمائست بآنکه حق سبحانه از آن اقرب اقربست بوى پس 
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ان محقق و… همچنانکه انسان هرگاه که خود را طلب يابد هرگاه که حق را جويد نیز يابد 

را در اين آيه کريمه کالمى بلند و سخنى ارجمند است و آن اينست که هرگاه که کیفیت 

قرب جان را که پیوسته است بتن در نتوان يافت ُقرب حق را که از جمیع کیفیات مقدس 

و منزه است چگونه ادراک  توان کرد، و بدانکه ُقرِب حق ببنده بر دو قسم است يکى عام 

از آيه  )سوره الحديد جزئى مْ تُ نْ ا کُ مٰ نَ يْ اَ  مْ کُ عَ هو مَ  وَ )ات باشد و نکتۀ که شامل جمیع مخلوق

رمزى  (َونَْحُن ا ْقَرُب )ايمائیست بآن و ديگرى خاص که خواص عباد را باشد و سرّ ( (4/57

است از آن و نزد بعضى معنى آيه آنست که ما داناتريم بحال انسان از کسیکه در قرب 

الوريد باشد يا آنکه ما املک و أقدريم بوى از حبل الويد با وجود نسبت باو بمنزلۀ حبل 

استیالى آن بر او و قرب او بآن يا آنکه ما اقربیم بوى بمدرکیت از حبل الوريد  و اگر 

بالفرض مدرک وى باشد ، خالصۀ اقوال آنست که ما بعلم و قدر و حفظ نزديکتريم 

جهت  -“  قربیت ما بآدمیان محقق استبآدمیان از حبل الوريد نسبت بايشان و اين ا

رجو  فرمائید به معانى لقاءاهّلل در کتاب ايقان که شرح مفّصلى در اينخصوص از  تفصیل 

 بیان مبارک نازل شده است.

 (:61اشاره به رگ گردن و آيه شريفۀ قرآن در مثنوى مولوى )  ،مطلب چهارم

 نبنددکزو درويش خود صورت  خنک جانى که او يارى پسندد

 کس نخندد که بى شادى دهان            تو باشى خنده و يار تو شادى

 دْ بَ نْ خُ بى تعظیم هرگز سر نَ         که تو باشى سجده و ار تو تعظیم

 چو آوازى بنزد کوه و گنبد تو باشى چون صدا و يار غارت

 نه زادينه  جدا چون روز شنبد  تو آدينه بوى  او وقت خطبه

 نظر را تا نجنباند نجنبد ونَْحُن ا ْقَرُب نگر آخر دمى در 

 خیالى زشت آرد دل بتندد خیالى خوش دهد دل زان بنازد
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 فصل نهم

 مقامات تسلیم و رضا

رديد گت مطلب اول، بنظر میرسد با توجه به متون الواح و آيات نازله که اجماًٰل زيار

د به يفعل اعتقا ؛هواى نفسغلبه بر  اصلیه در مراتب تسلیم و رضا عبارتند از:مجاهدات 

برٰى مظهر الهى؛ حّب اهّلل ؛ قضاء و قدر ؛ حّب ما يشاء و اعتقاد ايمانى به عصمت کُ 

ع راد يانس ما  من َمْن ا َراَد ]ا ْن[ َياْنََس َمَع اهّللِ َفلَْیاْنَس َمَع ا ِحبَّائِِه » احبّاى الهى خصوصا 

 ر اينخصوص نازل گرديده و نمونه هائىو دعا و مناجاتهائى که د« اهّلل فلیانس مع احبائه

عالم عمومًا و باٰلخص اطاعت و دوستى  از آن در اين مجموعه درج گرديده است؛ و حّب 

 محض از بیت العدل اعظم و اوامر صادره. 

در لوح رئیس فارسى  ،: در خصوص غلبهنْفس هوىٰ خواهشهاى   بر غلبه ،مطلب دوم

:  62خطاب به عالى پاشا صدر اعظم سلطان عبدالعزيز میفرمايند )
ٰ
مغلوب »(. قوله اٰلعلى

يکى از عبادى و لکن شاعر نیستى پست ترين و ذلیلترين مخلوق بر تو حکم مینمايد و آن 

  «س و هوٰى است که ٰلزال مردود بودهفْ نَ 

 حصول به مقام کسب رضاى الهى،  ،مطلب سوم
ٰ
زمه ٰل آيا حصول باين مقام بلند اسنى

عین رفة الاش صرف وقت طوٰلنى از عمر است و  يا اينکه در بعضى موارد حصول بآن ُط 

آمن  ، ثانى مننمونه از شواهد تاريخى: جناب مال حسین چندو کمتر از لَمِح بصراست؟ 

 زنجانىجناب قدوس، قرة العین و جناب حّجت  جناب ماّل على بسطامى، نقطه اخرىٰ 

 و مهاجران و 
ٰ
 و  جناب بديع فخر الّشهداء در عهد جمال اقدس ابهى

ٰ
 اعلى

ّ
در عهد على

 حضرت ولى امراهّلل جّل 
ٰ
فاتحان نقشه دهساله جهاد کبیر اکبر در  دوره وٰليت عظمى

 شواهد تاريخى نام برد. نسلطانه را میتوان از میان هزارا
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نسان: ه اجیَّ سِ “ . بُعد“ . ”ُقرب”نفس.  بر رسى کلّى در حصول  استکمال ،مطلب چهارم

در   “بُعد”و “ در بر رسى و تحقیق بمنظور مجاهدت در استکمال نفس و مرتبه "ُقرب

مجاهده  کسب رضاى الهى دو مسئله اساسى بنظر میرسد بر اساس نصوص و نصايح الهیّه 

رموده حتًا بیان فٰلزم است در نظر داشت. اول،  زيارت الواح و طرقى که شار  امراهّلل صرا

ر الواح همان آيات بیّنات د یدنفهم ارتباط با ؛ ثانیًا نصوص تبیینى چه مطالبى را در

 تشريح فرموده اند که جوهر فهم کالم الهى در رسیدن به آن بیانات تبیینى است.

 عمومًا و ايقان شريف  ،مطلب پنجم
ٰ
ُشؤنات َعَرضیّه )پرهیز از(: در آثار مبارکه قلم اعلى

ضیّه که همواره حجاب ايمان است را که بصورتهاى ُشبُهات رَ شئونات عَ  ،صوصبخ

 لیداوهامات سنّتهاى قبل و تق  و نفسانى و میراث فرهنگهاى کهنه و بناهاى ذهنى مطموره

قوم در انسان بارث میرسد سبب غفلت میگردد که در سطور  رسوم و از علماى و تبعیّت

 قبل بآن اشاراتى باختصار رفت.
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 معانى بعضى از لغات و اصطالحاتمضامین و 

لّذى ِمن ٰهذا الَْمقرِّ ا ِضع ِسوآئى َو ُخذ ِکتابى َکٰذِلَك يَأُمرَك  ِلسان عظمتى”بیان مبارک: 

 جلد دوم صفحه  “ٰٰل يرٰى ِفیه اّٰل اهّللِ مالِك الُْوجود
ٰ
. چاپ 22)لوح عندلیب آثار قلم اعلى

لمه به کلمه اينست: غیر مرا کنار بگذار و بچسب مضمون بیان مبارک  نه ترجمه ک هند(

به کتاب من اين چنین امر میکند تو را لسان عظمت من از محل و موضعى که نمیبینى در 

آن مگر خداى مالک ايجاد. جهت اطال  بیشتر رجو  کنید به بند اول کتاب مستطاب 

 مال او.هر  جمال و کاقدس و ساير الواح نزولى و تبیینى در خصوص معرفت پروردگار و مظ

 فصل اول

 .(965زندگى و غیره( )ف. ل. م. ص  َنبذة: قسمتى يا قطعه اى يا بخشى از هر چیز )کتاب.

يا ضیاء کن فى البأساء صابرًا و فى اٰلمور راضیًا و فى الحق موقنًا و فى الخیر ”بیان مبارک:

اد ضًا و الى الحّق راکضًا و للعبسارعًا و فى اهّلل قانتًا و على النّاس ساترًا و عن الهوٰى معر

سحابًا و عند الخطا عطوفًا و لدى العصیان غفورًا و فى العهد قائمًا و على اٰلمر مستقیمًا 

ن بیان . مضمو“ کذلك يوصیك المظلوم ثم بتقوى اهّلل ثم يوصیك باٰلمانة و الصدق 

ن داشته قیمبارک اينست: اى ضیاء در سختى صبور باش و در امور راضى باش و بحق ي

باش و فرمانبردار و مطیع حق باش. و بر اعمال مردم ستاريت داشته باش و از هواى نفس 

اعراض کن و رو ى بگردان و بسوى حق شتابان باش و بر بندگان خدا چون ابر باش و در 

خطاى مردم مهربانى داشته باش و در عصیان مردم بخشنده و در عهد و پیمان قائم و بر 

صیحت ن قیم باش اين چنین تورا اين مظلوم نصیحت مینمايد و همچنین تو راامر الهى مست

 میکنم به پرهیزکارى و ترس از خدا و تو را نصیحت میکنم به امانت دارى و صداقت.
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جعلنى محبوب بان تاسألك باسمك الّذى به سخرّت القلوب ياهىالٰ قل يا ” بیان مبارک:

مه مضمون بیان مبارک نه ترجمه کل“ برضائك و فانیًا فى ارادتكفى کّل اٰلحوال راضیًا

به کلمه اينست: اى خداى من از تو سؤال مینمايم بنام کسى که با او تسخیر نمودى قلوب 

و  و فانى تتم قرار دهى راضى باشم برضايمردم را اى محبوب من که مرا در تمام حاٰل

 محو شوم در ارادۀ تو.

ِانَّ الْبَۭصیَر ٰل يُْشِغلُُه الْٰماُل َعِن الْنََّظِر ِالَى الَْمٰئاِل َواْلَخۭبیُر ٰٰل تُْمِسُکُه اَْٰلْمٰواُل ” بیان مبارک:

ِّ اْلُمتَٰعاِل 
 اْلَغِنى

َ
ِه ِالى : ترجمه کلمه به کلمه اينستمضمون بیان مبارک نه “َعِن التََّوجُّ

بدرستیکه انسان بصیر و بینا به مال دنیا براى عاقبت و سرانجام خود نمى انديشد  و انسان 

 آگاه امساک در مالش نمیکند براى توجه نمودن خود بسوى خداى غنى.

ٰ َشاٍْن يَْهُربُ بیان مبارک: 
ًا ْوَن ِمَن ٱلَْمضاِجِع َشْوقُاْولئَِك ِعباٌد اََخَذُهْم ُسْکُر َخْمِر َمعاِرِفَك َعلى

جمه مضمون بیان مبارک نه تر“ِلِذْکِرَك َو ثَنائَِك َو يَِفرُّْوَن ِمَن ٱلْنَّْوِم َطلَبًا ِلُقْرِبَك َو ِعنايَِتَك 

کلمه به کلمه اينست: بندگانى که خمر معارف تو آنها را آنچنان اخذ کرده است که فرار 

ى و و تناى تو و از خواب فرار میکنند براى طلب نزديکمیکنند از بسترهايشان با شوق ذکر 

 عنايت تو.

 (322َيهُربُْوَن: پناهنده میشوند. )رسالۀ تسبیح و تهلیل ص 

 (5116ص  4گريز، فرار )ف م ج  -2گريختن، فرار کردن.  -1َهَرب: 

 (4187ص  3َمضَجع : خوابگاه، قبر، آرامگاه )ف م ج  –َمضاِجع: خوابگاه ها 

 هَذا ٱلَْفْجِر  ”مبارک:بیان 
ْ
 َاَنا َعبُْدَك َو ٱبُْن َعبِْدَك َقْد قُْمُت َعِن  ٱلِْفراِش ۭفي

ْ
 َو َسیِّۭدي

ْ
ِالۭهي

 
ْ
َر ۭفي  ۭفیِْه اَْشَرقَْت َشْمُس اََحۭديَِّتَك َعْن ُاُفِق َسماِء َمۭشیَِّتَك َو ٱْستَضاَء ِمنْها ٱْٰلآفاُق ِبما ُقدِّ

ْ
 ٱلَّۭذي

 َعلَصحائِِف َقضائَِك لَ 
ْ
 َك ٱلَْحْمُد يا ِالۭهي

ٰ
 َربِّ َفَانِْزْل  ى

ْ
ما اَْصبَْحنا ُمْستَۭضیْئًا ِبُنْوِر ِعْرفاِنَك اَي
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 َقرابَ 
ْ
 َو َذۭوي

ْ
 َو ِٰلَِحبَّۭتي

ْ
 َعَلیْنا ما يَْجَعلُنا َغۭنیًْا َعّما ِسواَك َو ُمنَْقِطعًا َعْن ُدْوِنَك ثُمَّ ٱْکتُْب ۭلي

ْ
ۭتي

ْخِتراِ  ِمْن ُکلِّ َذَکٍر َو ُانْ  بْداِ  َو َمْقُصْوَد ٱْٰلِ ثي َخیَْر ٱْٰلآِخَرِة َو ٱْٰلُْولي ثُمَّ ٱْعِصْمنا يا َمْحبُْوَب ٱْٰلِ

 ُصُدْوِر ٱلْنّاِس ِانََّك 
ْ
ِبِعْصَمِتَك ٱلُْکبْرٰى ِمَن ٱلَّۭذيَْن َجَعلْتَُهْم َمظاِهَر ٱلَْخنّاِس َو يَُوْسِوُسْوَن ۭفي

ُ َو ِانََّك اَنَْت ٱلُْمْقتَِدُر  ٱلُْمَهیِْمُن ٱلَْقیُّْومُ اَنَْت ٱلُْمْقَتدِ بیان مبارک: 
مون بیان مض“ُر َعلي ما َتشاء

مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: اى خداى من و آقاى من، من عبد تو و پسر عبد 

تو ام. بیدار شدم از فراش در اين سحرگاهى سفیده صبح که در آن خورشید يگانگى تو 

ات اشراق نموده است، و روشن و منیر گشته آفاق بآنچه که مقّدر شده  از آسمان اراده

است در آيات قضاى تو  حمد و ستايش بر تو اى خداى من که نورانى  کردى ما را  بنور 

شناسائى و معرفت تو .  فرو ريز بر ما اى خداى آنچه را که قرار میدهد ما را بى نیاز  از غیر 

غیر تو. پس مقدر فرما بر من و  دوستان و نزديکان من از زن و  تو و گسسته میسازد ما را از

مرد خیر اول و آخر. همچنین اى محبوب آفرينش بعصمت کبراى خودت  حفظ کن و 

نگاه دار ما را از کسانیکه بدکارند و قرار داده شده اند مظاهر شیطان، و وسوسه مى اندازند 

احب آنچه که اراده میفرمائى و مقتدرى و صدر سینه هاى انسانها بدرستیکه تو مقتدرى بر 

 
ٰ
و قرآن کريم  اختیار و حاکمى بر همه. )ُمهیمن از اسماء اهّلل است و در الواح قلم اعلى

 .بکثرت نازل شده است(

 47د لوح مقدس اشراقات و بند به  عصمت ذاتى مظاهر الهیّه. رجو  کنى :ِعْصَمة ُکبْرىٰ 

 .45ينخصوص و مفاوضات بخش کتاب مستطاب اقدس و يادداشتهاى در ا

( رجو  کنید 1442ص  1)ف م ج بدکار، شیطان صفت  -2شیطان، اهريمن.  -1َخنّاس: 

 .114به سوره النّاس 

 ُصُدْوِر ٱلن   يَُوْسِوُسْونَ بیان مبارک و نقل آيه قرآن: 
ْ
ر سینه : کسانى که وسوسه میکنند داسِفى

 النّاس است. 114هاى مردمان. بنظر میرسد اشاره مبارک به سوره 
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ٰ
رجمه مضمون بیان مبارک نه ت“مکُ سِ نفُ حدود اَ  لتعرفنَّ ” :بیان مبارک حضرت نقطه اولى

 کلمه به کلمه اينست: بر شما است که بشناسید حدود نفسهايتان را.

 :بنظر میرسد  مضمون حديث "َمْن َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه"بیان مبارک و نقل حديث: 

به فارسى اينست: کسى که نفس خود را شناخت پس میشناسد پروردگارش را. در معارف 

امر اسنى مقصود از )نفسه( نفس مظهر الهى است و موافق بند اول کتاب مستطاب اقدس 

 نیز میباشد.

 
ٰ
مجموعه  در بکثرت نقل گرديده است. از جمله در لوح مبارک اين حديث در آثار امر ابهى

و اّما  …در لوح مبارک با مطلع "هواهّلل العزيز الجمیل   351الواح چاپ مصر صفحه 

( و در  …( معلوم آنجناب بوده َمْن َعَرَف نَْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّهُ سئلت فى الحديث المشهور )

کتاب تفسیر قرآن  کشف اٰلسرار میبدى جلد پنجم و نیز در کتب اهل تصوف از قبیل 

تهمیدات عین القضاة همدانى و کتاب قدسیّه )کلمات بهاءالدين نقشبند( تألیف خواجه 

و نیز در کتاب ينبو  اٰلسرار فى نصائح اٰلبرار صفحه  62محمد پارساى بخارائى صفحه 

. تألیف کمال الدين حسین خوارزمى شارح مثنوى موٰلنا نقل گرديده. و نیز در کتاب 26

محّمد غزالى و غیره درج گرديده. در کتب معارف اسالمى  کیمیاى سعادت تألیف امام

. براى دداده اناين حديث را به حضرت رسول اکرم و نیز حضرت على علیه الّسالم نسبت 

تفصیل بیشتر رجو  فرمائید به قاموس ايقان و نیز  کتاب صريرات تألیف صادق عرفانیان 

 . 340صفحه 

 فصل دوم

 .
ٰ
 معانى تسلیم. رضا در فرهنگ لغات. و مقصود از آن در معارف امر ابد  اسنى
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ان ارض برضى اهّلل و اّن رضائه فى تلك اٰليّام ٰل تحقق اّٰل برضاء مظهر ” بیان مبارک:

به  بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه“ نفسه الّذى ظهر بالحق بین العالمین

ام کسب رضاى الهى منوط به رضاى مظهر امر خدا است که بحق کلمه اينست: در اين ايّ 

 ظاهر شده است در میان عالمیان.

هل رضیت بالحیوة الفانیة و ترکت الحیوة الباقیة لعمرى هذا ٰل ينبغى لك ”بیان مبارک: 

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: آيا “لو کنت من العارفین 

بزندگى فانى اين دنیا شده اى و حیات ابدى را ترک نموده اى قسم بجانم که راضى 

 و سزاوار تو نیست اگر که از عارفین به حق باشى.  رضايت بزندگى فانى شايسته

بگو يا قوم ُخذ العمل قبل ان يأتى اٰلجل اغتنموا الفرصة قبل ان تفوت و  ” بیان مبارک:

م بغتًة لعمر اهّلل اذًا ٰل تحفظکم الحصون و ٰل تحرسک المهله قبل ان تموت اّن الوقت يأتى

الجنود اسمعوا نداء المظلوم انّه يذّکر کم لوجه اهّلل و ينصحکم فضاًل من عنده خذوا ما 

نطق به لسان العظمة و ضعوا ما سمعتموه من الّذين کفروا بالنّعمة نشهد انّهم من الّظالمین 

لمه سد بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کبنظر میر“فى کتاب اهّلل رّب العالمین

به کلمه اينست:  اى مردم فرصت را مغتنم بدانید قبل از اينکه اجل عمر برسد که پايان 

عمر به ناگهان میرسد. نداى اين مظلوم را بشنويد که با فضلش شما را نصیحت و اندرز 

نیده بدور اندازيد آنچه را ش میدهد. بگیريد آنچه را که لسان عظمت بآن نطق کرده است و

هى کافر شدند . شهادت میدهم که آنها در کتاب خداى عالمیان ايد از آنهائى که به نعمة الٰ 

 از ظالمین اند.

 ِمْن ُکلِّ َذَکٍر َو اُنْثي َخیَْر ٱْٰلآِخَرِة َو ٱْٰلُْولي ”بیان مبارک: 
ْ
 َقراَبۭتي

ْ
 َو َذۭوي

ْ
 وَ ِٰلَِحبَّۭتي

ْ
ثُمَّ ٱْکتُْب ۭلي

ْخِتراِ  ِبِعْصَمِتَك ٱلُْکبْري ِمَن ٱلَّۭذيَْن َجَعلْتَُهْم  بْداِ  َو َمْقُصْوَد ٱْٰلِ ُثمَّ ٱْعِصْمنا يا َمْحبُْوَب ٱْٰلِ

ُ َو ِانََّك اَنَْت 
 ُصُدْوِر ٱلْنّاِس ِانََّك اَنَْت ٱلُْمْقتَِدُر َعلي ما تَشاء

ْ
َمظاِهَر ٱلَْخنّاِس َو يَُوْسِوُسْوَن ۭفي
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 َعلي َمْن َجَعلَْتُه َقیُّْومًا َعلي اَْسمائَِك ٱلُْحْسني َو ٱلُْمْقتَدِ 
ْ
ُر  ٱلُْمَهیِْمُن ٱلَْقیُّْوُم َصلِّ الْلُّهمَّ يا ِالۭهي

لَْت َبیَْن ٱْٰلَتْۭقیاِء َو ٱْٰلَْشۭقیاِء ِباَْن ُتَوفَِّقنا َعلي ما تُِحبُّ َو َترْضي ظر میرسد مضمون بن“ِبۭه فَصَّ

قرار ده بر من و دوستان و نزديکان من از مرد   لمه به کلمه اينستبیان مبارک نه ترجمه ک

و زن خیر اول و  آخرت و محفوظ بدار ما را از کسانى که در سینه ها وسوسه مى اندازند و 

مظاهر شیطانند بدرستیکه تو مقتدرى بر هر چه اراده فرمائى خدايا رحمت خود را نازل 

اسماء نیکوى خودت و با او  فصل و جدائى فرمودى کن بر کسى که قرار دادى او را مظهر 

 میان پرهیزکاران و گمراهان و ظالمان. موفق کن ما را به بدوستیت و کسب رضاى تو.

جعلنى محبوب بان تاسألك باسمك الّذى به سخّرت القلوب ياالهى قل يا ”بیان مبارک: 

ک میرسد مضمون بیان مباربنظر “برضائك و فانیًا فى ارادتك فى کّل اٰلحوال راضیًا

باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: خدايا از تو میطلبم باسم کسى که تسخیر نمودى 

قلبها را اى محبوب من. قرار ده مرا در همه احووال راضى برضاى خودت و فانى در اراده 

 ات. 

 بیان مبارک،
ٰ
 فوق الِجنان على  … ” :در لوح نصیر نازل. قوله اٰلعلى

ٰ
وُهْم فى جنّة اٰلأعلى

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه  “قّرون *تَ سْ م مُ مکین هُ التَّ  رِ رُ سُ 

 
ٰ
 در فوق بهشتهاى بلند بر تختهاى قادر قرار و استقرار به کلمه اينست: و آنها در جنة اعلى

 دهى .

 خ سوزن. کوچکتر از سورا : ِمْن َسِم ِابَره قلِّ اَ 

ظر میرسد :بن“ذلك من فضل اهّلل يؤتیه من يشاء و اهّلل ذوالفضل العظیم”بیان مبارک.

مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: آن از فضل و بخشش 

 خداست میدهد بهر کسى که اراده میکند. خدا صاحب بخشش بزرگ است.
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ها )مفرد  ُسُرر: تختها . عرش --ُسُرِرالتمکین: کسانیکه از آنها اطاعت و فرمانبردارى  میشود  

خدا. جاه و جالل )ل.ده –شوکت و وقار  –تَمِکین:  توانا و قادر گردانیدن بر چیزى  –سرير( 

 .(954ص  14ج 

:  بیان مبارک.
ٰ
 َاراَد اَنَْت ٱلّْذاِکُر َو اَنَْت ٱلَْمْذُکْوُر ي”قوله تعالى

ْ
 َو َمْقُصْوۭدي

ْ
 َو َسیِّۭدي

ْ
ا ِالۭهي

 ِظلِّ ِقباِب فَْضِلَك ُمْستَۭعیْنًا ِبِحْفِظَك وَ َحراَسِتَك 
ْ
 ُجواِر َرْحَمِتَك وَ يَْستَۭريَْح ۭفي

ْ
 َعبُْدَك اَْن َيناَم ۭفي

 َعِن ٱلْنَّ 
ْ
 ٰل تَناُم اَْن تَْحَفَظ َعیْۭني

ْ
 َربِّ اَْسا لَُك ِبَعیِْنَك ٱلَّۭتي

ْ
َظِر ِالي ُدْوِنَك ثُمَّ ِزْد ُنْوَرها اَي

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه “ …ِلُمشاَهَدِة آثاِرَك َو ٱلنََّظِر ِالي ُاُفِق ُظُهْوِرَك 

من  . اى خداى من و آقاى شده اىترجمه کلمه به کلمه اينست:  تو حمد و ثنا گوينده و ياد 

ه بخواب رود در جوار رحمت تو و استراحت کند و مقصود من، عبدت اراده کرده است ک

در سايه فضل و بخشش تو . کمک میخواهد از تو براى حفظ و حراست خود. اى رب من 

حفظ فرما چشمهاى مرا از ديدار غیر تو و زياد فرما چشمهايم را از براى مشاهده آثار تو  و 

 اد شده.ي –ذکور: ذکر شده م –ذاکر: حمد و ثنا گوينده  --چشمهايم بسوى ظهور تو باشد. 

 فصل سوم

 لِ همراتب سلوک در  کسب رضا با عبور از َعَقِبه اطاعت احکام است و تخلف از آن به "اَ 

:  الل" انذار گرديده است.ِض 
ٰ
اّن الّذين تجاوزوا عّما حّدد فى الکتاب و ” قوله اٰلعلى

يعلمون بغیر ما اذن اهّلل لهم اولئك من الخائنین  والّذين ارتکبوا ما نهوا عنه انّهم من 

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه اينست:  “الغافلین

ّق کتاب الهى  است و عاملند به آنچه که ح بدرستیکه آنانیکه تجاوز میکنند از آنچه در

اجازه نداده است آنها از خائنینند و کسانى که مرتکب میشوند از آنچه که خدا نهى فرموده 

 است از غافلینند. 
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کسى که با ديگرى خوشخوئى  -2آنکه خوبى بپذيرد )متخلّق باخالق حسنه(.  -1: قلِّ خَ تَ مُ 

 کند؛ جمع. متخلّقین. 

:بیان مبارک. 
ٰ
" تخلّقوا بما امرناکم به فى اٰللواح لیظهر تقديس امر ربّکم بین  قوله اعلى

ه ترجمه بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار ن “العباد بذلك تستضیئ وجوه المقّربین

کلمه به کلمه اينست:  آراسته کنید خودتان را بآنچه در الواح نازل شده است تا ظاهر شود 

 یان عباد خدا. باين آراستگى رويهاى مقربین نورانى میشود.امر رّب از شما در م

 4نُصْب: چیزى که در محلى بر پا داشته باشند )ف م ج  -: در مقابل چشم.  نیْ عَ الْ  ُب ْص نُ 

 .(4741ص 

: بیان مبارک. 
ٰ
الهى الهى ايّد عبادك على اعماٍل يتضّو  منها عرف قبولك و ” قوله تعالى

 عَ 
ٰ
 بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه “ّز رضآئكاقوال تکون مزيّنة بع لى

کلمه به کلمه اينست:  خداى من خداى من تأيید فرما بندگان خودت را بر اعمالى که از 

 آنها بوى و رائحۀ قبول تو منتشر و پراکنده شود و گفتارهاشان مزيّن شود برضاى تو.

 فصل چهارم

 نمونه هائى ازبیانات مبارکه

(. براى ارتباط 191در آب فرورفتن. غوطه ور شدن. در آب فرو بردن )ف ل م ص  :ستغمُّ 

اغتمسوا فى بحر  ” کتاب مستطاب اقدس  182با استعمال کلمه رجو  کنید به بند 

 “…بیانى
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اصحاب الّسفینة الحمراء: سفینه عربى . کشتى فارسى در اصطالح عرفا باقتباس از قّصۀ 

نام و لقب طريقۀهدايت و آئین گرديد و در ادبیات عربى و نوح مفّصل در تورات و قرآن 

فارسى به تشبیه و استعاره با تلويح بقّصۀ مذکوره همى اطالق بر امورى مانند آن شد و 

 »روايت مأثورۀ نبويّه 
ٰ
« رکها غرقو من ت مثل اهل بیتى کمثل سفینة نوح من رکبها نجى

لت بر محّل خصوصًا سفینۀ حمراء بدٰلبمنزلۀ ضرب المثل گشت و بدينطريق ذکر سفینه و 

توّجه و درخشندگى بودن و طريق انقطا  و فداکارى پیمودن در آثار اين امر بغايت کثرت 

 ”صورت زيارت براى امام حسین است:  …گرديد از آنجمله در 
ٰ
 .من أهل ُسرادق اٰلأبهى

 .(148ص  4) اسرار اٰلآثار ج  “و أصحاب الّسفینة الحمراء

 .(671درخشش )ف ل م ص  –واريد درخشان. ٰلٰلء نور چراغ لؤلؤ ٰلٰل: مر

سقف برجسته و مدور، گنبد. جمع َقباب.  -2بارگاهى که بر فراز آن گنبدى باشد.  -1ِقباب: 

ِقباب بتشبیه و اعتبار خرگاه و سراپردۀ جاللت شاهانه  – 3 –( 2637ص  2)ف م ج 

 ”کنند.  در صالت کبیر نازل محض افادۀ تجلیل و تعظیم در جمالت ادبیّه استعمال 
ْ
اَى

 
ٰ
 ٱلَْغريَْب َسُرَ  ِالى

َ
  َربِّ تَرى

ٰ
 .(465ص  4)اسرار اٰلآثار ج  “ِب َعَظَمِتَك ِظلِّ ِقباٰ  َوَطِنِه ٱْٰلَعلى

اسئلك يا مالك الوجود و مربّى الغیب و الّشهود ان تغمسنى فى کّل اٰلحوال ”بیان مبارک.

متحّرکًا بمشیّتك و ناظرًا بما اردت لى من بدآئع فى بحر رضآئك ٰل کون مريدًا بارادتك و 

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: از تو “افضالك

میخواهم اى صاحب موجودات که باشم بارادۀ تو و حرکت کنم با مشیّت تو و ناظر باشم 

 بآنچه اراده فرمودى براى من از تازگیهاى فضل و بخششت. 

 ”بیان مبارک.
ٰ
 طوُ  مَّ م ثُ هُ لَ  طوبى

ٰ
ار : خوشا بر آنها خوشا بر آنها. بنظر میرسد که تکر“مهُ لَ  بى

 جمله حالت تأکیديّه دارد.
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الهى الهى انقذنى بذراعى قدرتك من بئر النّفس و الهوٰى و خلّصنى من نار ”بیان مبارک.

 وجه اتوّجه الیك بعد عل
ّ
 لم ادر يا الهى باى

ٰ
آتى باّن جريراتى و خطیئمى  البغى و الّطغى

 عدلك
ّ
ظر میرسد بن “حالت بینى و بین رضآئك و قربك و منعتنى عن الحضور امام کرسي

مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: اى خداى من نجات ده 

. خالص کن مرا از آتش سرپیچى و  مرا با دستهاى قدرت خودت از چاه نفس و هوىٰ 

طغیان و گردنکشى. نمیدانم بکدام وجه توجه بسوى تو نمايم بعد از آنکه دانستم  تجاوز از

که گناهان و خطايايم قرار گرفته است میان من و رضاى تو و نزيک شدن به تو و مرا مانع 

 شده است قرار بگیرم در مقابل کرسى عدل تو.

و نار را وجود من لم جنّت را معرفت من يظهره اهّلل يقین کن و طاعت او  ”بیان مبارک.

بنظر میرسد خالصه مضمون بیان فارسى و عربى باختصار نه ترجمه “  يسجد له و رضاى او

کلمه بیان مبارک اينست: بهشت شناخت و اطاعت من يُظهُره اهّلل است و نار از براى کسى 

 است که بر من يظهره اهّلل سجده نمیکند.

 فصل پنجم

 مجاهده در مراتب استکمال نفس

 .صاحبان بصیرت و بینائى“: اولى اٰلأبصار ”مبارک. بیان

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به “ َفا ْغِمْض َعْن ِرضائَِك ”بیان مبارک.

 .کلمه اينست: پس چشم پوشى از رضاى خودت

 ِرٰضائ َك ”بیان مبارک.
بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه :“ٰما ُاۭريُْد ِاّٰلٰ

 ندارم اراده و خواسته اى مگر رضاى تو.لمه به کلمه اينست:  ک



114 
 

 فصل ششم

: مظهر الهى جمال قدم و دو مرجع منصوص تبیین و “واقفین مخازن علم”بیان مبارک.

تأويل آيات الهى. حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهّلل است. رجو  کنید به کتاب 

 ساير الواح الهى. مستطاب اقدس و الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء و

 
ٰ
عربى جهت و جانب و ناحیه و محل، اقلیم. اصقا  جمع. )اسرار  -1: ُصقع: ُصقِع اولى

 .(258ص  4اٰلآثار ج 

 ”بیان مبارک.
ْ
 ِبساِط ُقْدِسَك . َو َجِريَراِتۭى ا بَْعَدتْنۭى  آٍه آٍه خطیئاِتى

ٰ
َمنََعتْنۭى َعِن  التََّقرُِّب ا لى

ِه اِلَى ِخبٰ  : بنظر میرسد مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به “اء َمْجِدكَ َعِن التََّوجُّ

کلمه اينست:  خطاهاى من مانع از نزديکى به ساحت پاک و مقّدس تو گشت و گناهانم 

 دور کرد مرا از توجه و نزديک شدن به سراپردۀ بزرگوارى و عزت تو.

ص  1دوه گويند )ف . م . ا . ج آه: کلمه ايست که براى نشان دادن درد، رنج، اََسف و ان

 .(1430ص   1خطیئات: گناهها. خطايا؛ مفرد: خطیئه )ف م ج  -( 104

 جريرات : گناه . بزه.  جريراتى: گناهانم .جريرات: جريره جمع

ج دهخدا .ل)خرگاهى که از موى يا پشم سازند  و داراى دو يا سه ستون باشد.  -1 ِخباء:

 .(299یح و تهلیل ص سراپرده )رساله تسب -2 -( 236ص  18

ُحجب: الحجب و الِحجاُب الَمنُع ِمَن الوصوِل، و ِحجاُب الَجوِف ما يَحُجُب  -1ِحجاب: 

 
ٰ
: َو َبینَُهما ِحجاٌب )قرآن سوره ( )المفردات فى غريب القرآن ص عِن الُفؤاِد، و قوله تعالى

ا. هر ه بدنیپر، هواى نفسانده، ستر. غشاء، کدورت دل، هواى نفسانى، عالق -2 –( 108

الحجاب:  -3(.  1340ص  1يک از ُصور و اسباب مانع از تجلى افاضات الهى )ف م ج 
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عند اهل الحق انطبا  صور الکونیه فى القلب المانعة لقبول تجلى الحق )التعريفات 

در عرفان و در اصطالح مانع میان عاشق و معشوق را گويندو انطبا  ُصَور را  -4جرجانى(. 

در حديث است که ان هّلل سبعین حجابًا من  …که مانع تجلى حقايق بود گويند در دل 

براى تفصیل رجو  کنید به ايقان شريف و قاموس  ( .689ص  2ج  .ا.م  .)ف …نور 

ايقان. و نیز به کتاب نافه مکنون تألیف نگارنده بخش دوم . فصل چهارم آيات نازله در 

. بیان گاد پاسز باى . و نیز در کتاباشاره به حديث "اّن هّلل سبعین الف حجاب من نور" 

 خلف الف»هور از  سلطان ظ”حضرت ولى امراهّلل جل سلطانه در خصوص حديث فوق 

قدم بیرون نهاد و بقدر َسم ِابَره از انوار وجه منیر بر عالم و عالمیان « لف حجاب من النور

 .طبع طهران.( 172ص  2)گاد پاسز باى ترجمه نصراهّلل مودت  ج  “مکشوف ساخت

ُ  ِبۭه َعْرُف ِرٰض ” بیان مبارک. ٰ ٰما َيتََضوَّ
 اَايِّْدنْۭى َعلى

ْ
نظر میرسد ب “لُْمَقرَّۭبینَ ٱَو اََملُ ئَِك ٰهٰذا اََملۭى

مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه اينست: تأيید کن مرا بر آنچه که از 

 آن رائحۀ رضاى تو بمشام میرسد. اين آرزوى من و مقّربان الهى است.

 فصل هفتم

سايه  حقیقت ندارد و سبب:بنظر میرسد نقشهائى در ذهن که هلّیَّ ه و ُصَوِر ظِ یَّ حِ بَ نقوش شَ 

 انداختن بر حقیقت میشود.

َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي )است  20/  25بنظر میرسد اشاه به سوره طه آيه  “َصدرى َرحْ َوٱشْ ”

 ترجمه در کشف اٰلآيات: گفت پروردگارا گشاده کن براى من سینه ام را( ) َصْدِري

که بر روى هم ريخته خرمن کرده باشند هر چیزى   -2پشته، تپه بلند.  -1َاتالل: جمع َتّل. 

 .(1130ص  1)ف م ج 
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 فصل هشتم

 مراتب رضا و مقامات ُقرب و ُبعد

 : خالق آسمانفاطر الّسمآء

ك: اشاره به مسجد نماز جمعه در شهر بعلبک در نزديکیهاى شهر دمشق است جامع بعلب

 .(1208ص  1جامع: مسجدى که در آن نماز جمعه گذارند )ف م ج   -

 (4461ص  4متروک )ف م ج  -2جدا کرده شده، دور افتاده.  -1 :مهجور

بنظر مضمون بیان مبارک .:“َو َمْن ٰشاَء َفلْیَتَِّخذْ … َفَمْن ٰشاَء َفلْیُْعِرْض ”بیان مبارک.

و هر کس بخواهد آنرا اخذ  …اينست: پس هر کس بخواهد روى گرداند و پیروى نکند 

 نموده و بگیرد.

 عَ 
ٰ
بیک اندازه )ف. ل. م ص  -بدون فرق –بى اختالف  –: مانند هم سواء  دٍ حَ  لى

399). 

  -: ديدار خدا لقاءاهّلل
ٰ
ت بکثرت در شناخ در قرآن در ُسَوِر عديده اى نازل و در آثار امر ابهى

مظهر الهى نازل گرديده است. در ترجمه تحت اللفظى يعنى رؤيت خدا. در ايقان شريف 

 
ٰ
بمفوم شناخت و عرفان مظهر الهى در هر دورى از ادوار مظاهر الهیّه  و معارف امر اسنى

 
ٰ
ناظر بايّام قبل شويد که چه قدر مردم از ”: اند. از آنجمله در ايقان شريف نازل قوله تعالى

اعالى و ادانى که همیشه منتظر ظهورات احديّه در هیاکل قدسیّه بوده اند بقسمیکه در 

نتظر بودند و دعاها و تضرُّعها مینمودند که شايد نسیم رحمت  جمیع اوقات و اوان مترصّد و

الهیّه بوزيدن آيد. و جمال موعود از سرادق غیب بعرصۀ ظهور قدم گذارد. و چون أبواب 

عنايت مفتوح میگرديد. و غمام مکرمت مرتفع.و شمس غیب از افق قدرت ظاهر میشد 
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لقاءاهّلل  -“ است احتراز میجستندجمیع تکذيب مینمودند. و از لقاى او که عین لقاءاهّلل

بُواْ ِبِلَقاء اهّللِ َحتَّى اَِذا »: 6/  31در قرآن. براى نمونه در سورۀ انعام آيه  َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

اَعُة بَْغتًَة َقالُواْ يَا َحْسَرتَنَا َعلَى َما َفرَّْطنَا ِفیَها َوُهْم يَْحِملُوَن ا ْوَزاَرهُ  ُظُهوِرِهْم  ْم َعلَىَجاءتُْهُم السَّ

 مسلمین به لقاءاهّلل با مفهوم ظاهرى ديدار خدا در قیامت قائلند. - “ا َٰل َساء َما َيِزُرونَ 

براى تفصیل رجو  کنید به تألیف جامع و وزين با عنوان لقاءاهّلل تألیف عاّلمه محّمد 

 ل جلیلحمدى آل محمد از فحول علماى بهائى اهل عراق و ترجمه آن توسط عالمه فاض

القدر جناب عبدالحمید اشراق خاورى. و نیز براى تفصیل و تحقیق رجو  کنید به تعلیقه 

 "لقاءاهّلل" در کتاب نافۀ مکنون تألیف صادق عرفانیان.

: بنظر میرسد مضمون بیان مبارک بفارسى رٰى فى الملك من شىء ٰل تَ بیان مبارک.

 و خلقت. كاينست: نمى بینى شیئى در عالم مل

 قَلُْب َعبْدِ ”مبارک.بیان 
ْ
 وَ لَِکْن يَِسُعِنى

ْ
 وَ َٰل َسمائِى

ْ
 ا ْرِضى

ْ
بنظر میرسد  “:الُْمْؤِمنِ  يَٰليَِسُعِنى

مضمون بیان مبارک بلسان فارسى اينست: زمین و آسمان من گنجايش مرا ندارد ولى 

 قلب بندۀ مؤمن من گنجايش مرا دارد.

ه آن دسى است که در لوح مبارک نیز بقبنظر میرسد در بیان مبارک مضمون نقل حديثى 

 اشاره فرموده اند.  مأخذ آن بشرح ذيل است:

الفیض محسن تألیف  – 5المحجة البیضاء في تهذيب اٰل حیاء جلد مأخذ اول: 

 –هجري  1403. الطبعة الثانیة . لبنان  –بیروت . منشورات مؤسسة اٰلأعلمي. الكاشاني

 میالدي  1983

بیان مثال القلب باٰلضافة الى العلوم الخاصة  ب القلب كتاب شرح عجائمأخذ دوم: 

وا لیه اٰل شارة " . متن حديث در دو روايت در اين مأخذ باين صورت است:  26الصفحة 
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قیل لرسول اهّلل )صلى اهّلل علیه وآله(: أين  بما روي عن ابن عمر رضي اهّلل عنهما قال:.

 المؤمنین " وفي الخبر: " قال اهّلل اهّلل، في اٰلأرض أو في السماء؟ قال: في قلوب عباده

 
ٰ
 وسعني قلب عبدي المؤمن اللین الواد  ". : لم يسعني أرضي وٰل سمائي وتعالى

 .دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع . أبو حامد الغزالي . ا حیاء علوم الدينمأخذ سوم: 

 میالدي  2005 –هجري  1426. الطبعة اٰلأولى . لبنان  –بیروت 

: بنظر (ه الحق ٰل يتکلّم احد بذلك اّٰل من ضاق قلبه و زاغ بصرهفسِ نَ  وَ ٰل فَ : )كمباربیان 

میرسد مضمون باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه بیان مبارک اينست: نه قسم به حق کسى 

اين چنین تکلم نمیکند مگر کسى که سینه اش تنگ است و چشمانش روشنى ندارد. 

ام پرنده است بعلت سیاهى رنگ پرهايش چشم غیر حقیقت زاغ در لغت عالوه بر اينکه ن

 بین به آن تشبیه شده است.

ر و )درخت تَ  طبیّهرا بسوزانند و شجره طريّه رَ  )درخت خشک( شجر يابس: كبیان مبار

تازه(. جمال ِقَدم جّل جالله درلوحى مقصود از "َرطب". و "يابس" را بیان فرموده اند. 

ز َرطب و يابس در يک مقام اوامر و نواهى الهى بوده و در يک مقصود ا”قوله عّز اعزازه:

 
ٰ
لوح با مطلع هوالمبیّن   7)مأخذ: ا. ق. ا ج “ مقام ما ينفعهم و يضرّهم فى الحیاة اٰلولى

و نیز رجو  کنید به ايقان شريف و رسالۀ نبّوت خاّصه و ساير  -( 301و   300العلیم ص 

َوِعنَدُه َمَفاِتُح )6/ 59سوره انعام جزئى از آيه  است مراجع معتبر و  نیز اصل آن در قرآن

َٰل َحبٍَّة ِفي وَ الَْغیِْب َٰل يَْعلَُمَها اِٰلَّ ُهَو َويَْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالْبَْحِر َوَما تَْسُقُط ِمن َوَرَقٍة اِٰلَّ يَْعلَُمَها 

ِبینٍ ُظلَُماِت اٰل ْرِض َوَٰل َرْطٍب َوَٰل َياِبٍس اِٰلَّ ِفي ِكتَ  ( ترجمه در کشف اٰلآيات:  و نزد اٍب مُّ

اوست کلیدهاى غیب نمیداند آنرا مگر او  و میداند آنچه در بیابان و دريا است و ساقط 

نمیشود هیچ برگى مگر که میداند آنرا و نه دانۀ در تاريکیهاى زمین و نه ترى و نه خشکى 

 مگر که در کتابى باشد روشن.
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ُهوا اِلَى اهّللِ لَْو ُکِشَف .)كبیان مبار ُ َلیَنَْصِعُق َمْن ِفي اٰل ْکَواِن ِمْن َمَقاَماِت الَِّذيَْن تََوجَّ
الِغَطاء

(: بنظر میرسد مضمون بیان مبارک بفارسى نه ترجمه کلمه َوانَْقَطُعوا ِفي ُحبِِّه َعن الَعالَِمینَ 

وند از شبه کلمه اينست:اگر پرده  و حجاب برداشته شود محققًا منصعق و بیهوش می

 مقامات کسانیکه بخدا توجه دارند و منقطع شده اند از عالم بخاطر ُحّب او.

 .(: ُکل  دٰللت میکنند بر کّل ُمِدلَّند . )كبیان مبار

کسى که در شرف و منزلت بديگران پیشى و برترى داشته باشد  –: جلو پیش روى ُقّدام

 .(611)ف. ل. م ص 

  .(119ص  4)ف م ج : رگى که دل بدان آويخته است تینوَ 

بنظر میرد اشاره به جزئى از آيه سوره الحديد است. “. متُ نْ ا کُ مٰ نَ يْ م اَ کُ عَ مَ  وَ هُ  وَ ”بیان مبارک.

َماَواِت َواْٰل ْرَض ِفي ِستَِّة ا يَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى الَْعْرِش يَْعلَُم َما ”: 57/  4 ُهَو الَِّذي َخلََق السَّ

َماء َوَما يَْعُرُج ِفیَها َوُهَو َمَعُكْم ا يَْن َما ُكنتُْم َيِلُج ِفي اْٰل ْرِض وَ  َما يَْخُرُج ِمنَْها َوَما يَنِزُل ِمَن السَّ

 ..)ترجمه در کشف اٰلآيات: و اوست با شما هرجا باشید(“َواللَُّه ِبَما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ 

 فصل نهم

 مقامات تسلیم و رضا

 .نفس ناطقه بکمال مطلوب  : مجاهدت و کوشش براى رسیدناستکمال نفس

مرتبه، منزلت )ف م  – 4خويشى، خويشاوندى.  -3نزديکى.  -2نزديک شدن.  -1: ُقرْب  

  –( 2655ص 2ج 
ٰ
 القرب: قیام بالطاعات و القرب المصطلح هو قرب العبد من اهّلل تعالى

وب و فى اٰلصطالح أمر يشیر الى المطل …بکل ما تعطیه السعادة ٰلقرب الحق من العبد 

 (75)التعريفات ص 
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 (549ص  1جدايى. )ف م ج  -2دورى مقابل ُقرب، نزديکى  -1: ُبعد

ص  2. ِسجیِّه: خلق، خوى، عادت، طبیعت؛ جمع سجايا، سجیات )ف م ج جیّهسَ 

اصطالح عرفانى. قرب يعنى نزديکى و در اصطالح عبارت از ارتفا  است  -1  –( 1840

بعضى گويند: قرب عبارت از اطاعت است که طاعت موجب  -2 …میان عبد و موجد آن

بعضى  -3تقرب مطیع بمطا  میشود و قرب را اطاعت دانند که مسبب طاعت است. 

عربى خوى  –( 1475ص  3گويند: قرب عبارت از انقطا  از ما سوى اهّلل است )ف م ا ج 

را بچشم خود  کّل سجاياى حق”و سرشت انسانى. سجايا جمع. در لوح اتّحاد است: 

  .(132ص  4)اسرار اٰلآثار ج  “ديده ايد

نْشآء  مخلوق: اى مردم ٰيا َماَل  ٱْٰلِ

د( مضمون آيه )بنظر میرس“ ا ن ا ا َمْرٰناُکْم ِبَکْسِر ُحدوٰداٍت ٱلْنَّْفِس َوٱلَْهوىٰ ”آيه کتاب اقدس.

  اينست: بتحقیق امر میکنیم شما را به شکستن حدود نفس و هواى خودهاتان. 

بیان  مضمونبنظر میرسد “َمْن ا َراَد ا ْن َياْنََس َمَع اهّللِ َفلَْیاْنَس َمَع ا ِحبَّائِهِ  ”بیان مبارک. 

مبارک باختصار نه ترجمه کلمه به کلمه  اينست: کسى که میخواهد مؤانست و الفت با 

 خدا داشته باشد چنین شخصى ٰلزم است که الفت و مؤانست کند با دوستان خدا. 

 : يک چشم بهم زدن است .  مقصود کوتاهى زمان و چیزيست.بصراست لَمِح 

: حاٰلت و وارداتى بر نفس ناطقه گه عارض بر نفس است و جوهر و ُشؤنات َعَرضیّه

غات: معانى ل –حقیقت نیست و در کسب حقیقت سبب گمراهى و دورى از حق میشود 

عربى حال و کار  -2(. 2002ص  2شأن: جمع شئون شئونات: قدر و مرتبه )ف م ج  -1

َعَرض: در  -3  (؛186ص  4و ما يحتاج و منزلت و اهمیّت. جمع شؤون )اسرار اٰلآثار ج 

که نزد حکما و متکلّمان و غیره موجوديست -اصطالح منطق هرچه قائم به چیز ديگرى باشد
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یر غبراى وجود داشتن، احتیاج موضع و محلّى دارد که در آن بپاى ايستد. آنچه قائم ب

َعَرض آن بود که هستى وى اندر چیز ديگرى ايستاده بود که »شیخ الّرئیس گويد:  -باشد 

د وبنا بر اين َعَرض موجوديست که هر گاه در خارج موج« آن چیز بى وى هستیش تمام بود

(. 168ص  30شود ناچار وجودش در موضوعى از موضوعات خواهد بود )ل.دهخدا ج 

معارف  براى مفهوم حقیقى در —و لقب حکیم ابوعلى سینا( )توضیح: شیخ الّرئیس. نام

 
ٰ
نهان در پ :َمْطُمْور: مطمورة، تحرى و کسب حقیقت رجو  کنید به ايقان شريف. امر ابهى

در ُعرف عاّمه  -جمع:َمطاِمیْر()زندان زير زمینى  -ِسجن  -سرداب زير زمینى  .زير زمین

  )ف. ل. م( مخروبه نیز مصطلح است.  بمعناى خرابه و ويرانه و
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 فصل اول

 نبذه ای از بیانات الهیّه در جهت قیام بخدمت امراهلل

در حقیقت در امتحان قرار دادن نفس و ایمان انسان در کسب   ، بنظر میرسدخدمت امراهلل

مجاهدات قبل است که مقامات تسلیم و رضا و ُقرب و بُعد و بلوغ مراتب عبودیت انسان 

را در عمل در بوته آزمایش و در محک امتحان قرار میدهد. دراهمیّت باین موضوع و قوای 

 باین بیانات عالیات ناطق مکنونه در وجود مؤمنین امر اسنایش در لوح نص
ٰ
یر قلم اعلی

(1 :
ٰ
 بآن ناطق شده * ”(. قوله االعلی

ٰ
 أعلی

ّ
 که لسان علي

ٰ
حال اینست کلمات ُمنِزله أحلی

پس خوشا بحال انکه کلمات اهلل را اصغا نماید و از کّل من فی االأرض و الّسماء و از 

ای قدس اعّز ابهی است وارد آنچه در او خلق شده خود را مطّهر نموده بمدینه بقا که ِفن

 شود * 
ٰ
ا ِللُْموِقِنیَْن َوالَواِرِدیَْن * َوُطْوبَی

ً
تَِفُت اللَی اهللِ ِببََصِرِه َواَل َیلْ  ِلَمْن یَنُْظُر َکِلَمات َفَهِنیْئ

الم ایم چنانچه در عچه که هر نفسیرا الیوم بمثل این عالم خلق فرمودهالْعَراِض الَعاَلِمیَن 

و قراء متغایره و هم چنین از اشجار و اثمار و اوراق و اغصان و افنان و بحار و ُمدن مختلفه 

جبال و کّل انچه در او مشهود است همین قسم در انسان کّل این اشیاء مختلفه موجود 

است * پس یکنفس حکم عالم بر او اطالق میشود و لکن در مؤمنین شؤنات قدسیَّه 

سکون و اشجار توحید و افنان تفرید و اغصان تجرید مشهود است * مثال سماء علم و ارض 

عّز صمدیّه  ئو اوراق ایقان و ازهار حّب جمال رحمن و بحور علمیَّه و انهار ِحَکمیَّه و الآل

موجود * و مؤمنین هم دو قسم مشاهده میشوند از بعضی این عنایت الهیّه مستور چه که 

نایت اند و بعضی بعسطه محروم داشتهخود را بحجبات ناالیقه از مشاهده این رحمت منب

رحمن بصرشان مفتوح شده و بلحظات اهلل در انچه در انفس ایشان ودیعه گذاشته شده 

َتَفرُّس می نمایند و آثار قدرت الهیَّه و بدایع ظهورات صنع ربانیَّه را در خود ببصر ظاهر و 

َم ُیغِني اهللُ ُکاّلً ِمْن َسَعِتِه فایز مقام فایز شد ِبَیوْ  باطن مشاهده مینمایند و هر نفسیکه باین 

شده و ادراک آن یوم را نموده و بشأنی خود را در ظّل غنای رّب خود مشاهده مینماید که 

جمیع اشیا را از انچه در آسمانها و زمین مخلوق شده در خود مالحظه مینماید بلکه خود 
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ت راسخ ر نفسی از این نفوس بثبورا محیط بر کّل مشاهده کند لو ینظر ببصر اهلل * و اگ

متین در امر اهلل قیام نماید هر آینه غلبه مینماید بر کّل اهل این عالم * و یشهد بذلك ما 

حّرك علیه لسان اهلل بسلطان القّوة و القدرة و الغلبة بان تاهلل الحّق لو یقوم احٌد علی حّب 

ارًا ض و الّسماء لیغلبه اهللُ علیهم اظهالبهاء فی أرض االنشاء و یحارب معه کّل من فی االأر

لقدرته و ابرازًا لسلطنته و کذلك کانت قدرة ربّك محیطًا علی العالمین * و چون در هر 

شئ حکم کّل شئ مشاهده میشود اینست که بر واحد حکم کّل جاری شده و اینست سّر 

 ﴾(2النّاس جمیعا  ) َمْن أحیا نفسًا فکأنّما أحیا﴿ انچه بمظهر نفسم من قبل الهام شده

میفرماید * اگر نفسی نفسی را  چون در یک نفس جمیع آنچه در عالم است موجود لذا 

حیات دهد مثل آنست که جمیع ناس را حیات بخشیده و اگر نفسی نفسی را قتل نماید 

مثل آنست که جمیع عالم را قتل نموده اذًا تفّکروا فی ذلك یا اولی الفکر * و هم چنین 

کین بهمین بصر مالحظه نمائید و لکن در این نفوس ضّد انچه مذکور شده مشهود در مشر

آید * مثال سماء ا عراض و أرض ِغّل و اشجار بغضاء و افنان حسد و اغصان کبر و أوراق 

ر بحور د بغی و أوراد فحشاء این چنین تفصیل دادیم از برای شما بلسان مختار که شاید

 که بر بحر کبریاء الیوم جاریست حکمیَّه و معارف الهیَّه  تغ
ٰ
ّمس نمائید و بر ُفلْك أبهی

تمّسک جسته از واردین او محسوب شوید * پس خوشا حال شما اگر از محرومان نباشید 

“…* 

تمسک به ارادۀ الهی ، بعد از اینکه آیات بیّنات سکر وجود را مّسخر نمود مطلب اّول، 

قطع ارادۀ شخصی و تمسک  بارادۀ جمالمبارک است. احبّای دورۀ جماقدم  آننتیجه 

 فائز 
ٰ
اطب لوح . در لوحی مخدرگاه پیوستندمقربین  به وجّل جالله که باین فیض عظمی

: 3را خطاب میفرمایند. متن لوح گویای این حقیقت است )
ٰ
و نذکر  … ”( . قوله االعلی

ر یقّربه الی اهلل الفرد الواحد الّسمیع البصیر. اشکمن سّمی بحیدر من شطر منظری االنور ل

ربّك بما ذکرك بآیات یجد منها المقّربون عرف العنایة و االلطاف بدوام ملکوت اهلل العزیز 

العظیم. اذا اخذك سکر رحیق بیانی قل الهی الهی ایّدنی علی ما تحّب و ترضی ثّم 

 …“اجعلنی منقطعًا عن ارادتی متمّسکًا بارادتك 
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قیام بخدمت و تسخیر مدائن قلوب .عاشق متحرک در مقابل عاقل نشسته.  مطلب دوم،

 فقراتی در لوح االحباب )
ٰ
: 4بیانات قلم اعلی

ٰ
هذا لوح االحباب قد ”( نازل قوله االعلی

  هذا کتاب من لدنّا الی الّذی   نّزل من لدی اهلل العزیز الوّهاب
ٰ
بسم اهلل االأقدس االبهی

 اذا سمع النّ 
ٰ
در قل یا قوم قد اتی الیوم و الملك هلل المقت… داء من شطر ربّه االأبهی قال بلی

العزیز الجبّار. لیس الیوم یوم القعود قوموا بقیام تقومّن به الممکنات هذا ینبغی لمن اقبل 

بقلبه الی قبلة االآفاق کم من قآئم انّه من القاعدین عند ربّك و کم من ذی حیوة انّه من 

اّن الّذی شرب رحیق الحیوان من ایادی فضل ربّه الّرحمن انّه کان قآئمًا و  ربّك  االموات.

العزیز الوّهاب. هذا قیام ال یتبعه القعود لو یکون ثابتًا فی امر اهلل مالك الّرقاب لعمری ال 

کم من ناطق انّه صامت و کم من … یأخذه النّوم و لو ینام و لکّن القوم فی غفلة و حجاب

انّه مّمن نطق بالحّق کذلك شهد الّرحمن انّه لهو العزیز العاّلم. من نطق بهذا الّذکر  صامٍت 

االعظم انّه لهو النّاطق بین االمم و الّذی انکره انّه ناعق و لو یکون من افصح الفصحآء 

کذلك قضی االمر من لدن ربّك مالك االسمآء و الّصفات. ایّاك ان یمنعك البالآء عن ذکر 

االرض و الّسمآء ان اتّبع مولیك فی کّل شأٍن کذلك امرت فی الّزبر و االلواح  ربّك فاطر

طوبی لك یا اسمنا االصدق بما وفیت میثاق اهلل و  عهده فی یوم فیه اضائت الوجوه …

من انوار وجه ربّك و قّرت ابصار الّذین اقبلوا الی اهلل بخضوع و اناب. سّخر مدائن القلوب 

م و کن منادیًا بین االمم بهذا االسم الّذی به اخذت الّزالزل کّل القبآئل بهذا الّذکر االعظ

و نادت الّصخرة باعلی الّصیحة قد اتی المختار بسلطان العظمة و االقتدار. لعمری لو 

یتوّجه احد بقلبه الی قبلة الوجود لیجد رائحة التّقدیس من هذا القمیص الّذی به فاحت 

توکّل علیه فی کّل االمور ینبغی ان یکون مرادك ما اراده اهلل نفحات الّرحمن فی الّدیار 

انّا قّدرنا لك ما ال ادرکته الیوم لعمری لو تعرف تخّر علی التّراب و تقول لك الحمد یا …

من احاط فضلك الکائنات و یاخذك الّشوق علی شان یاخذ عنك زمام االصطبار و نفسی 

آء أٍن لو یجتمع علیك المشرکون باسیاف البغضالمهیمنة علی الممکنات ان استقم علی ش
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ان اخذك سکر خمر العرفان قم باسمی الّرحمن بین االمکان …کونوا انصارًا المر اهلل …

 قوموا علی نصرة امر اهلل علی شان ال… ثّم ادع النّاس بالحکمة و البیان الی مقام محمود 

علی االمر علی شأٍن ال تمنعکم  یا احبّا الّرحمن ان استقیموا… یخّوفکم جنود االرض 

سطوة الملوك و ال غضب الَمْملوك هذا ینبغی لکّل من اقبل الی الوجه منقطعا عن الجهات 

بلّغوا العباد ما عرفتم من امر ربّکم الّرحمن کذلك وّصیناکم فی الّزبر و االلواح. تمّسکوا 

  “انفی التّبلیغ بحبل الحکمة و البیان کذلك یعلّمکم مالك االدی

قیام احبای الهی در اجرای فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و مطلب سوم،  

که در الواح مبارکۀ  توقیعات حضرت ولی امراهلل جّل سلطانه: و این قیام همان قیامی است

بارکه بکرآت و مرّات در سایر الواح م وصایا و فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه

 امراهلل جّل سلطانه خطاب به 
ّ
تأکیدات عدیده فرموده و در توقیعات منیعۀ حضرت ولی

احبّای امریک و احبّای شرق ستایندگان اسم اعظم را در جهت اجرای نوایای مقّدسۀ مرکز 

ت که انی اساین بیان احالی حضرت شوقی افندی ربّ  ،میثاق تشویق فرموده و جوهر آن

جهاد کبیر اکبر بافصح بیان و اتّم کالم خطاب به عالم بهائی  110در توقیع منیع سنۀ 

( 
ٰ
ایها المتمسکون بالعروة الوثقی و المضطهدون فی سبیل (: ” 5فرموده اند. قوله االحلی

 و الم
ٰ
 و المجاهدون لنصرة امره االرفع االعز االعلی

ٰ
ّسسون ؤربّنا البهی الغالب القاهر االبهی

 
ٰ
وقت قیام و خروج و هجوم و جوش و … الرکان نظمه االبدع االعظم االمتن االسنی

خروش و کفاح و تسخیر ُمُدْن و فتح اقطار و غلبه بر جهان و جهانیان است اهل بها کما 

امرهم موالهم و محبوبهم باید چون هوا لطیف شوند و چون نار مشتعل گردند و از ثقل ما 

 
َ
ف شوند و چون اریاح بر اقطار و اشطار مرور نمایند و از تلّونات و تطّورات و ٱهلل خفی ِسَوی

انقالبات عالم افسرده نگردند بقّوه توکل بیرون آیند و بردای تقوٰی مرتدی گردند و بر جبل 

استقامت قدم بمیدان گذارند و بانقطائی بینظیر و با توّجهی تام و قلبی پر فتوح و عزمی 

نند اولیاء و اصفیا از پیشینیان در ممالک و بلدان متشتت شوند و عالم چون کوه آهنین ما

کون را بحرکت آورند و در جبال و اودیه و براری و صحاری و جزائر ندای جانفزای یا بهاء 
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 را بسمع وضیع و شریف از طوائف و قبائل و عشائر و مذاهب و ادیان و طبقات و 
ٰ
االبهی

 …“ طالع االنوار در عصر رسولی نمایند تأسی بم… اجناس مختلفه رسانند 

مشارکت کامل در فعالیتها و خدمات تشکیالتی در نظم اداری است و  ،مطلب چهارم

اینکه عضویت در تشکیالت اداری در هر  مرتبه و  موقعیتی خصیصه و صفت  تسلیم و 

ریت و  اکثرضا را به مرحله آزمایش و بوته امتحان قرار میدهد. قبول با جان و دل به رأی 

تخلیه درون و افکار از عواملی که سبب امتناع بباطن در قبول رأی اکثریت میشود. و  بنظر 

میرسد این امتناع باطنی و در درون نفس از قبول رأی اکثریت نشانه ای دیگر از عدم 

 «وحدت آراء و افکار»ادراک بیان مبارک حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در حصول به 

رسیدن وحدت عالم انسانی است )اطاعت از رأی اکثریت مطابق نظامات است که منافی 

 بهائی(.

 النهایة  امروزمطلب پنجم، 
ٰ
  الی

ٰ
اجابت و وفاداری به فرامین  در صالی عام کلمه بلی

است که سفینۀ حمراء را بسوی وحدت عالم بآن “ مصدر کّل خیر” بیت العدل اعظم

 و در متون الواح وصایای حضرت عبدالبهاء است 
ٰ
وجهی که ارادۀ جمال اقدس ابهی

هدایت میفرماید. و بر ما بندگان اسم اعظم است که ارادۀ خود را در ارادۀ دیوان عدل 

ه هلل است. در لوحی از الواح مبارکالهی محصور بدانیم که کمال فوز به عهد و میثاق امرا

( 
ٰ
َاَنا ٱلّسائُِل َو ِانََّك اَنَْت (: ”… 6صیام در خصوص مشیّت الهی میفرمایند. قوله االعلی

 ما َاَرْدَت َو َمْقُص 
ْ
ي یُْب َو ِااّل َفَو ِعزَِّتَك ُمرادّۭ  َو ِانََّك اَنَْت ٱلُْمجّۭ

ْ
ي ْ َانَا ٱلّداعّۭ

ُْوُل َو ِانّّۭي
 ٱلَْمْسئ

ْ
ي  ْودّۭ

یْ م یَِّتَك ِانَُّه َکَفَر ِبَك َو ٱتََّخَذ لََك َشرّۭ ْ َو َمشّۭ
یَّتّۭي  ما قََضیَْت َمْن َفرََّق َبیَْن َمشّۭ

ْ
ًا کا قََصْدَت َو اََملّۭي

 …“فّۭی ُملِْکَك 

 فصل دوم

 قیام و اقدام بامر تبلیغ و نشر نفحات اهلل



133 
 

اینصورت بنظر میرسد بطبقه بندی و بر رسی بیانات الهیه در خصوص امر تبلیغ: 

مطلب: مطلب اول: بیانات الهیّه در امر  به  ششنمود شامل  خالصهمیتوان طبقه بندی و 

دوم: بیانات  مطلب –تبلیغ و نشر نفحات اهلل، و آن بوجه امریّه و تکلیفی نازل شده است 

الهیّه در اقدام و روش تبلیغ و معّرفی امر الهی به اهل عالم و آن بنظر میرسد بوجه امریّه در 

مطلب  –روش تبلیغ نازل گردیده است اقدام به تبلیغ و نیز  بوجه نصیحت در چگونگی 

 –مطلب چهارم: بیانات مبارکه در شرایط مبلّغین –سوم: بیانات مبارکه در مقام مبلّغ

مطلب ششم: بیانات   –مطلب پنجم: شماتت و مخالفت اعداء را باید تحّمل نمود 

 حضرت عبدالبهاء در امر تبلیغ.

 .باختصار اینک میپردازد به درج مطالب فوق 

   بیانات الهیّه در امر به تبلیغ و نشر نفحات اهلل. ،اول مطلب

( 
ٰ
این است وصیِّت (: ”… 7نمونه اول: حضرت بهاءاهلل جّل جالله میفرمایند قوله االعلی

یُْؤِمن و َمن شاَء َفلُْیعِرض. و اگر بآنچه ذکر شده جمال ِقَدم احبّای الهی خود را . َمْن شاء َفلْ 

نغمۀ ب حمن مفتخر گشتید بایست بامر و صیحه زن میان عباد وفایز شدی و بلقای جمال ر

موات و االرض بان یا مالء البیان.  تاهلل الحق قد اشرق شمس احالیم فانِْطْق بین السَّ

 وجهه نضرة المنّان 
ٰ
العرفان عن افق الّسبحان و طلع عن َغَرِف الرّضوان هذا الغالم و علی

 هذا رحیق الحمراء ِلیظهَر علیکم و بیده خمر الحیوان و یسقی الممکنات 
ٰ
باسمی االأبهی

 هیکل اللّوح و استسقوا من أهل 
ٰ
الآلی المکنون من هذا الکوب المخزون الّذی ظهر علی

 فی مواقع القصوٰی و اذًا شربوا أَخَذتْهم جذباُت الّرحمن و نفحاُت الّسبحان 
ٰ
مالأ االأعلی

 “… 

ایند میفرم“ بنام خداوند بینندۀ دانا”طلع نمونه دوم: جمال ِقَدم جّل جالله در لوحی با م

باید الیوم کل بعنایات الهیّه مطمئن باشند و بکمال حکمت …  (: ”8قوله جّل کبریائه )

 “ در تبلیغ أمر جهد نمایند تا جمیع بأنوار فجر معانی منّور شوند



134 
 

( 
ٰ
 باین بیانات دریّات ناطق قوله تعالی

ٰ
أی ”… (: 9نمونه سوم: در لوح نصیر قلم اعلی

ْر لی ما تختاُرُه لنفسی ثّم انزل عَ   لرّب َقدِّ
َّ
من سماء فضلك من بدایع جودك و عنایتك  ی

ر ُمقضی و خیرٌ  خیرٌ من لدنك حوائجی و انّك انت  ثّم أقْضِ  و انّك انت  حاکم و خیر ُمقدِّ

 خدمة اهلل و أمره ثّم انُصْره الفّضال القدیم* ثّم بعد ذلك َفاْشُدْد ظهَرَك عَ 
ٰ
ت بما أنلی

مستطیع علیه و ال تْجَحْد فی نفسك و ال تستر کلمات اهلل عن أعیُِن العباد فانشرها بین یدی 

 “ …المؤمنین* ایّاَك أن ال یمنَعك اسُم أحد و ال رسم نفس 

در لوحی  —تبلیغ و استقامت بر امراهلل اقرب ُقُربات در نزد جمال قدم است : چهارم نمونه

و  بر امراهلل مستقیم: "بایست (10قوله العزیز )نازل “ادونش فانیدوست باقی و م”با مطلع

که الیوم اَقَْرب ُقُربات در نزد سلطان اسماء و صفات این  نما در تبلیغ امرش جهدبقدر وسع

 است". 
ٰ
 رتبه بلند اعلی

اید در ب(: ”11: چشاندن رحیق َحیَوان َسِجیَّۀ دوستان حّق است . قوله العزیز )پنجمنمونه 

لیالی و ایام دوستان حق جهد بلیغ نمایند که شاید گمگشتگانرا از این رحیق حیوان 

 “  مذکوراهلل  لدی جود و جواهر از شد فائزباینمقام نفسی هر بچشانند  

ر اهل عالم. دبیانات مبارکه در اقدام و روش تبلیغ و  معرفی امر الهی به ،مطلب دوم

 الواح مبارکه در امر خطیر تبلیغ ، بنظر میرسد که اساس تبلیغ در امر بهائی بهمتون رسی بر

 سه روش بنا نهاده شده است: تبلیغ باعمال ، تبلیغ به بیان ، و تبلیغ به نوشتن. 

  .اهمیت در اقدام به امر خطیر تبلیغ.  در لوحی نازل
ٰ
یا اسمی الجمال : ”(12)قوله تعالی

شرق زمین باشد و آنجناب در مغرب و اراده نماید بعرفان اهلل فائز گردد بر اگر نفسی در م

وان را بقدر یَ آنجناب حتم است مع استطاعت که بآن ارض توّجه نماید و رحیق حَ 

استطاعت و قابلیّت او بر او مبذول دارد ای جمال اگر در آیات منزله از سماء فضل تفّکر 

بآنچه امر فرموده و میفرماید همان مصلحت عباد  نمائی شهادت میدهی که حق جّل و عزّ 

بوده و خواهد بود البته باید تبلیغ امر نمائی و بخدمت مشغول گردی طالبان بحر هدایت 
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را محروم ننمائید و لکن باندازه عطا نمائید بهترین ثمری که بشجره بیان منسوب است این 

ندازه و مقدار مبذول دارید کلمه مبارکه است تخمهای حکمت را در اراضی طیّبه با

انشاءاهلل بحرارت نار کلمه الهیّه جمیع را مشتعل نمائی و بشطر اقدس دعوت کنی از قبل 

 فرموده و 
ٰ
 وصایای ال تحصی

ٰ
یفرماید ای جمال بشفقت پدری با جمیع حالهم مقلم اعلی

 دی حکمت جمیع را تربیت نما در هیچ حالی ازاهل ارض معاشر باش و همچنین از ثَ 

احوال از حکمت چشم بر مدار اوست سبب اعالی امر و او علّت سکون اضطراب و قّوه 

 …“ قلوب و اطمینان نفوس بوده و خواهد بود 

ینخصوص بیانات مبارکه در ا.روش اّول، تبلیغ به اعمال و تسخیر قلوب به تقوی اهلل

معروف  موافق بیاناز حّد احصاء خارج است و اصواًل مبلغ ابتدا خود را تبیلغ میکند تا 

 " در آید.ذات نایافته از هستی بخش   کی تواند که شود هستی بخش"

مت بیانات مبارکه در اینکه تبلیغ باید با حکروش دّوم ، تبلیغ به حکمت و بیان.  

را اصل روش و راه جذب  عملباشد، بکثرت در الواح مبارکه نازل شده است و این 

قلوب بیان فرموده اند. ) توضیح و یاد آوری این نکته ضروری است که در الواح مبارکه  

حضرت عبدالبهاء مقصود و منظور از حکمت و بیان کاماًل و مبسوطًا تبیین گردیده که بآن 

اردی وبیانات مبارکه ضروریست رجوع نمود تا رعایت حکمت در تبلیغ تعبیر به سکون در م

 نگردد( نمونه هائی از این نوع از الواح مبارکه را زیب این قسمت مینماید: 

 
ٰ
بلّغوا (: ”13) نمونه اّول ، تبلیغ به بیان با حکمت: در لوح االحباب میفرمایند قوله تعالی

العباد ما عرفتم من امر ربّکم الّرحمن کذلك وّصیناُکم فی الّزبر وااللواح تمّسکوا فی التبلیغ 

 “بل الحکمة والبیان کذلك یعلّمکم مالك االدیانبح

(
ٰ
هذه سورة االعراب قد نّزل من (: ”14نمونه دّوم ، فتح قلوب با تبلیغ بلسان : قوله تعالی

 
ٰ
 ااَلبهی

ّ
ان افتحوا یا قوم مدائَن القلوب …  لدن منزل قدیم هو المقدس المتعالی العلی

 “نّانبسیِف الّلسان باسم ربّکم المقتدر العزیز الم
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(
ٰ
هذه سورة االعراب قد نّزل من (: ”14نمونه دّوم ، فتح قلوب با تبلیغ بلسان: قوله تعالی

 
ٰ
 ااَلبهی

ّ
ان افتحوا یا قوم مدائَن القلوب … لدن منزل قدیم هو المقدس المتعالی العلی

 “بسیِف الّلسان باسم ربّکم المقتدر العزیز المنّان

 هواهای نفسانی و .منقطع شدن از ارادۀ شخصیهائی ) نمونه سّوم، تخلّق به حیات ب

تمّسک به ارادۀ الهی و دارا بودن تقوی و انقطاع(  و لسان به تبلیغ با حکمت و بیان: در 

اسئلك یا محبوب افئدة العارفین و ”(: 15کلمات فردوسیّه میفرمایند قوله جّل و عّز )

 متمّسکین بارادتك ای رّب مقصود المقّربین ان تجعل اولیآئك منقطعین عن اراداتهم 

ء کلمتك  زیّنهم بطراز التقوی و نّورهم بنور االنقطاع ثّم ایّدهم بجنود الحکمة و البیان العالآ

  “بین خلقك و اظهار امرك بین عبادك

 انام نازل. قوله جّل بیانه 
ّ
نمونه چهارم ، در لوح برهان خطاب به احبّای الهی از قلم محی

َربُوا من عین الحکمة و سیروا فی ریاض الحکمة و طیروا فی هواء یا احباَءاهلل اش(: ”16)

 “  الحکمة و تکلّموا بالحکمة والبیان کذلك یامرکم ربُکم العزیُز العاّلم

در مثنوی مبارک اشارتی است به روش تبلیغ که  با مردم.  مدارا و سازش نمونه پنجم ،

ات الهیّه به انسان ها  است تعلیم در آن مدارا و سازش با مردم در الغای بتدریج کلم

میفرمایند. گرچه  بیان مبارک در مثنوی خطاب به ذات اقدس است ولی بنظر میرسد 

استنتاج به روش مبارک برای عباد او نیز در تبعیت از بیان مبارک در چگونگی گفتگو و 

 (:17مباحثات تبلیغی ضرورت دارد ، قوله جّل بیانه )

 رمز حق در نزد نادانان مگو﴾  نکو   ﴿گفت اهلل اهلل أی مرد 

 نرم نرمک گوی و با مردم بساز﴾      ﴿اهلل اهلل ای لسان اهلل راز

نمونه ششم ، در لوح شیخ محّمد تقی مجتهد اصفهانی معروف به آقا نجفی و ابن ذئب 

 :
ٰ
 یا أهلَ ”اهل بهاء را امر به تبلیغ با حکمت و تسخیر مدائن قلوب میفرمایند. قوله االعلی
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البهاء سّخروا مدائَن القلوب بسیوف الحکمة و البیان * اّن الّذین یجادلون باهواء أنفسهم 

أولئك في حجاب مبین * قل سیُف الحکمة أحّر من الّصیف وأحّد من سیف الحدید لو 

 “کنتم من العارفین

ن انمونه هفتم : در لوحی امر به تبلیغ فرموده و روش تبلیغ را به حکمت به اینصورت بی

بخدمت أمر قیام نمائید و گمگشتگان بادیۀ ضاللت را بأفق (: ”18میفرمایند. قوله العزیز )

هدایت داللت کنید ... أکثری از ناس رضیعند، باید ایشانرا اّواًل ِبِلَبن حکمت و بأغذیۀ 

 ٱلُْمَربِّي ٱلَْعِلیُم وَ لطیفه تربیت نمود و بعد بأغذیۀ قویّه،  َکٰذِلَك تَْقتَِضي ٱلِْحْکَمُة ا نَّ َربََّك لَهُ 

ْحیاِء ٱاَْن …  ْ َجَعلَُه ٱلْماِء ٱاْلَْمواِت ِبٰهذا ٱْجَهْد اِلل
 …“ لْعاَلِمیْنَ ٱهللُ ِعلََّة َحیٰوِة ٱلَِّذي

نمونه هشتم: در لوح خطاب به ناپلئون سوم. خطاب به اهل بهاء میفرمایند. قوله عزّ اعزازه 

مره و  الّذی اراد ما امر به ینبغی له ان یتّصف قد کتب اهلل لکّل نفس تبلیغ ا( ”19)

بالّصفات الحسنة اّوال ثم یبلّغ النّاس لتنجذب بقوله قلوب المقبلین و من دون ذلك ال 

د قّدرنا التبلیغ قل ق… یوثّر ذکره فی افئدة العباد کذلك یعلّمکم اهلل انه لهو الغفور الّرحیم

ذی اراد التّبلیغ خالصا لوجه ربّه یؤیّده روح القدس و بالبیان ایّاکم ان تجادلوا مع احد و الّ 

یلهمه ما یستنیر به صدر العالم و کیف صدور المریدین. یا اهل البهآء سخّروا مدائن القلوب 

بسیوف الحکمة و البیان. اّن الّذین یجادلون باهواء انفسهم اولئك فی حجاب مبین. قل 

 “ الحدید لو انتم من العارفینسیف الحکمة احّر من الّصیف و احّد من سیف 

(  نازل قوله العزیز: "تبلیغ 20در کتاب بدیع )پرهیز از مجادله در کالم.  روش سوم،

 امر به مواعظ حسنه و بیانات شافیه بوده و خواهد بود نه بمجادله و محاربه". 

( : 21در لوحی است قوله العزیز ) .تبلیغ به نوشتن رساله بر حقانیت امر روش چهارم،  

ای علی ندایت بسیار محبوبست بنویس و بگو و بخوان ناس را بشطر پروردگار عالمیان ”

  “بحرارت و جذبی که جمیع را مشتعل نماید
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 بنظر میرسد کلیّه روشهای فوق در یک تعلیم از قلم اع، روش پنجم، روش کلّی تبلیغ
ٰ
لی

باید احبّای الهی بحکمت ”(: 22مایند قوله جّل بیانه )نازل گردیده است: در لوحی میفر

و بیان براین امر خطیر اقدام کنند بعضی را باقوال و بعضی را بافعال و اعمال و بعضی را 

باخالق تبلیغ نمایند و بشطر احدیّه کشانند اعمال حسنه و اخالق روحانیّه بنفسها مبلّغ 

یستند و کسب علوم ظاهره ننموده اند ... هر امرند بعضی از این محزون نباشند که عالم ن

یک از احبّای الهی که بافق باقی فی الحقیقه اقبال نمود باو افاضه میشود انچه سبب 

هدایت بریّه باشد بگو ای احبّای من شما اطبّای معنوی بوده و هستید باید بحول و قّوۀٴ 

اهل عالم را مداوا نمائید و شفا الهیّه بدریاق اسم اعظم امراض باطنیّه امم و َرَمِد عیون 

بخشید تا کّل بشاطی بحر اعظم در ایّام مالک قدم توّجه نمایند و باید کل بقمیص امانت 

و رداء دیانت و شعار صدق و راستی ظاهر و باطن خود را مزیّن نمائید تا سبب علّو امر و 

م ه در بیان از قلتربیت خلق گردد این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده چناچ

س انسانیّه و ارتقاء ارواحهم الی المقامات رحمن جاری بلکه الجل ظهورات کمالیّه در انفُ 

الباقیة و ما یّصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده تا انکه کّل فوق ملک و ملکوت مشی 

  “نمایند

   بیانات مبارکه در مقام مبلّغ ،مطلب سوم

امروز (: ”23ت. در لوحی میفرمایند قوله عز بیانه )مقام مبلغ حقیقی اَعلَی الخلق اس 

  “اَْعلَی الْخلق در کتاب مذکور خادم امر الهی و مبلّغ آیاتش از

   شرایط مبلّغین ،مطلب چهارم

شرایط مبلّغین (: ”24نمونه اول، تنزیه و تقدیس: در لوحی میفرمایند قوله عّز بیانه )

 لمن تزیّن بطراز االنقطاع فی تتقدیس و تنزیه  است و همچنین توکّل و 
ٰ
بلیغ انقطاع طوبی

 از برای عبادیکه خالصًا لوجه اهلل قصد بالد نمایند الجل تبلیغ 
ٰ
امراهلل مالك االبداع طوبی

 “امر و انتشار آثار لعمراهلل ارض بقدوم آن نفوس افتخار نماید
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نمونه دوم، در پرهیز از جویای نام و نشان : در لوح دیگری در جواب عریضۀ که بحضور 

مبارک تقدیم گردید  در جواب لوحی نازل که در آن مبلغین را از اینکه تبلیغ را وسیلۀ ابراز 

وجود و کسب مقام و امثالهم ننمایند قویًّا منع فرموده و مقصود از تبلیغ را انحصارًا "نفس 

امر" بیان فرموده اند. قسمتی از این لوح منیع زیب این قسمت میگردد قوله العزیز ا عالء 

اینکه مذکور نمودی مبلّغین و قائمینرا مؤید فرماید بر تقدیس و تنزیه و أمانت و ”(: 25)

دیانت و تکلّم ِبٰما نُزَِّل ِفي ٱالألواح اینکلمۀ آنجناب لَدی ٱلعرش بطراز قبول و رضا مزیّن 

ز حق بطلب و میطلبیم أهل بها را موفّق دارد بر حفظ آیاتیکه سبب ا رتفاع و گشت ، ا

ا رتقاء عباد است ... جناب اسم اهلل ج هم در اینمقام کلمۀ عرض نمود که بإصغاء فائز  

و بنور قبول منّور قوله نوشته اند که حدود کردستان بسیار مستعد و مبلّغ الزم دارد اما بشرط 

را منظور دارد و برای خود بساطی پهن ننماید فی الحقیقه اینکلمه و  آنکه نفس ا عالء أمر

کلمۀ آنجنابرا باید بعضی از مبلّغین مالحظه نمایند و بآن ناظر باشند و بآن تمّسک جویند 

أمرًا ِمْن لَدی ٱهللِ ٱاْلآِمِر ٱلَْحْکِیِم ...  آنچه الیوم الزم باید أیادی أمر ا ٰلهی عباد را بمطلع 

د حقیقی راه نمایند و بأفق ظهور وحده ناظر باشند و بمثابۀ حزب قبل هر یوم نور توحی

 لَُهمْ  صنمی أخذ
ْ
  “ننمایند ٰهذا نُْصِحي

هذا یوم المیثاق … ی االمر و حّدث النّاس بهذا النّبأ العظیم لَ م عَ قُ ” (:26نمونه سوم: )

ا فی ذین کفروا قل تمتّعونّك فاستقم علی االمر و ال تخف من الّ  “”ان انتم من العارفین.

اّن ربّک ینصرك فی کّل االحوال و یؤیّدك بفضٍل من عنده و یلهمك ما  “”الحیوة الباطلة

تستنیر به قلوب المقبلین اّن الّصبر ممدوح ااّل فی تبلیغ امر ربّك کذلك تعظك لسان الوحی 

 “ فی هذا الّسجن المبین

ه دم را باین خبر عظیم )نباء عظیم اشاره بملخص لوح آنکه: قیام کن بر امر الهی و بگو مر

آیه اول سورۀ النباء است که در آیات نازله از قلم جمال قدم جّل جالله و حضرت نقطه 

 آیه قرآن را بظهور مبارکشان اخبار فرموده اند. 
ٰ
َعمَّ یَتَٰسآَء لُوَن . َعِن النَّبَال  78/  1-2اولی

 میپرسند. از خبر بزرگ.الَْعظیِم( ترجمه در کشف االآیات: از چه 
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 شماتت و مخالفت اعداء را باید تحمل نمود. ،مطلب پنجم

از شماتت اعداء و اقتدار ُاْوِلی (: ”…27نمونه اول، در لوحی میفرمایند. قوله العزیز )

 
ٰ
الْبغضاء محزون مباشید زود است که اول بمدح و ثنا و ثانی بضعف و فنا تبدیل شود طوبی

 “ لَُکم یا احبّائی ِان لُکم ُحْسٍن مآب 

ان د ننمائید و با حکمت و بیاعتراض بکسی که بشما اعتراض کر نمونه دوم، راه تبلیغ 

 نازل قوله ا“ هوالّشاهد الّسامع العلیم الحکیم”صحبت کنید :  در لوحی با مطلع 
ٰ
العلی

(: قل یا حزب اهلل قولوا بسم اهلل و باهلل ثّم اغترفوا غرفًة من بحر الحیوان و رّشوا منه 28)

مقّدس ظر االکبر هذا المقّر الیقّربها الی المن علی الکآئنات لیطّهرها من حجبات البشر و

المنیر. ان وجدت مقباًل الق علیه االآیات ثّم اظهر له لئالئ الحکمة و البیان من عّمان 

ان رایت معرضًا فاعرض عنه متوکاًّل علی اهلل رّب العالمین.  رحمة ربّك العزیز الحکیم  و

 “رد العلیملین الی الفیا حزب اهلل ال تعترضوا علی من اعترض علیکم ذروه فی خوضه مقب

از میان بحور نصایح و اوامر  .بیانات حضرت عبدالبهاء در خصوص تبلیغ ،مطلب ششم

حضرت من طاف حوله االسماء چند نمونه در خصوص اقدام بتبلیغ استخراج گردیده و 

 زیب این اوراق میگردد

 ت . قولهنمونه اول: تبلیغ و نشر نفحات اهلل از مواهب الهیه و سبب شادمانی  اس

(
ٰ
یاران باید مسرور و شادمان باشند و مجذوب و کامران گردند که چنین ” (:29االحلی

مواهبی رخ نمود و چنین رخ فرّخی جلوه کرد و در فکر نشر نفحات افتند و بکمال قّوت 

 “ن و ُکْره و طغیان از عالم انسان زائل گردد.وابهدایت امم پردازند تا بغض و عد

غ سبب رسیدن تأیید و ظهیر آن جمال قدم است. در لوحی صادر. قوله نمونه دوم: تبلی 

( 
ٰ
احبّای الهی را خبر کن که دریای بیکران فضل و موهبت ، ای بنده حّق ” (:30االحلی

رحمن در موج و هیجانست و غمام عنایت و رحمت یزدان در َفیَٰضان هر نفس الیوم بنشر 

ام نماید نفس مؤیّد و ذات موفّق ظهیرش جمال نفحات اهلل و سطوع انوار موهبت اهلل قی
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ٰ
 کینونتی له الفدا قسم بآن طلعت  ابهی

ٰ
روحی الأحبّائه فداست و دستگیرش طلعت اعلی

نوراء و اشّعه ساطعه غّراء که اگر پّشه ضعیف الیوم باعالء کلمة اهلل پردازد عالم ملك و 

ك  ج وسیع پرواز کند و البهآء علیقاب جلیل در این اوملکوت امکانرا متأثّر سازد و چون عُ 

  “عع

نمونه سوم: افکار را باید حصر در ارتفاع امراهلل نمود. در مکتوبی میفرمایند. قوله اللَّطیف  

در نهایت جذب و وله و شوق و اشتعال در ارتفاع امر اهلل و اعالء کلمة اهلل کوشند (: ”31)

 متّحدًا منقطعًا ِالَی اهلل باید در نشر نفحاتهر فکری و ذکری را باید فراموش نمود متّفقًا 

 “اهلل و تربیت نفوس کوشید

( 
ٰ
خدمت ” (:32نمونه چهارم: تبلیغ و نشر نفحات زیارت آستان است. قوله االحلی

بآستان مقّدس یعنی نشر نفحات عین زیارتست و عبودیّت دل و جان را طائف مطاف َمالأ 

ائِِري َرْوَضُة َیا زَ » شّرف روحانی حاصل شاعر عرب گفته اعلی نماید اگر ُقربیَّت مکانی نه ت

 “عو علیکما التّحیّة و الثّنآء  عالُمْخَتاِر ِمْن ُمَضٍر  * ُزْرتُم ُجُسوًما َوُزْرَنا نَْحُن اَْرَواًحا 

نمونه پنجم: قیام بخدمت امراهلل و  تبلیغ جاذب تأییدات روح القدس است. در لوحی 

 ) قلم مرکز میثاق باین
ٰ
هر نفسی الیوم بخدمت ” (:34بیانات ُدّریّه ناطق. قوله االحلی

  “امراهلل قیام نماید و به تبلیغ امراهلل زبان بگشاید نََفثاِت ُروُح الُْقُدس تأیید نماید

 فصل الخاتمه

 تسخیر مدائن قلوبتالوت دعا بجهت 

ینخصوص بسیاری در االزمۀ تبلیغ و تسخیر مدائن قلوب دعا بجهت مبتدیان است.ادعیه 

ست. تالوت آن سبب حبور و سرور ا که از قلم شارع قدیر و مرکز تبیین نازل گردیده است

 در بررسی متون ادعیه برای تبلیغ این بیانات را میتوان مالحظه نمود باین شرح:
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ٰ
اول: دعای قائم بودن به امر تبلیغ و طلب تأیید برای تبلیغ: در لوحی نازل قوله االعلی

لَُك باْسِمَك ٱُقْل ُسبْٰحانَك (: ”35)
َ
  اَْسئ

ْ
ی  ِبِه َسَطَع ُنْورُ ٱللُّٰهمَّ ٰیا ِاٰلهّۭ

ْ
ی  اَ … لِْحْکَمِة ٱلَّذّۭ

ْ
ی

ْهُت ِالَیَْك َمنَْقِطعًا َعْن ِسٰواَك وَ ُمتشَ  لُْعُقْوُل ٱبِّثًا ِبَذیِْل اَلْٰطاِفَك َفَانِْطْقنّۭی ِبٰما َتنَْجِذُب ِبِه َربِّ تََوجَّ

یُْر ِبِه   “ لْنُُفْوُس ٱاْلَْرٰواُح َو ٱَو تَطّۭ

 )بلِّ دوم: استقامت مُ 
ٰ
( : 36غ در امراهلل و زبانی گویا بذکر محبوب عالمیان. قوله االعلی

لَُك یا ِالَه ٱلُْوُجْوِد َو ماِلَک ٱلْغَ ”
َ
ُهْوِد ِبرایاِت آیاِتَك َو اَْعالِم ُقْدَرِتَك َو ُسلْطاِنَك اَْسئ یِْب َو ٱلْشُّ

 ِبِه ٱْرتََعَدْت َفرائُِص ٱلُْعلَماِء َو 
ْ
ي یْمًا َعلي اَْمِرَك ٱلَّذّۭ ْ ثاِبتًا راِسخًا قائِمًا ُمْسَتقّۭ

ِبَاْن تَْجَعلَنّۭي

 اَلْطاِفَك ٱْضَطَربَْت َافْئَِدُه ٱلُْفَقهاِء َو َزلَّْت اَقْداُم ٱلْ 
ْ
ي یَْن ٱنَْقَذتُْهْم اَیادّۭ   “ُحَکماِء ِاالَّ ٱلَّذّۭ

 َخْرِق ُحُجٰباِت ِعٰباِدَك (: ”37سوم: دعا برای خرق ُحُجبات عباد. )
ٰ
ْقنیّۭ َعلی

 َربِّ َوفِّ
ْ
اَی

یْمَ ٱفَُهْم ِکٰتابََك َو َخلِْقَك اِلَُعرِّ   “لَْعظّۭ

لَُك ِببَْحِر فَْضِلَك (: ”38مراهلل )چهارم: طلب تأیید برای معرضین و منکرین و غافلین ا
َ
اَْسئ

 … َو َسٰماِء ُجْوِدَك 
ْ
یْ ٱلثَّرٰی اَْن تَُؤیَِّد ٱلَْعْرِش َو ٱلَْورٰی َوٰماِلَك ٱَو ِبَانْٰواِر َوْجِهَك ٰیا َمْولَی َن لُْمْعِرضّۭ

 
ْ
ْقٰباِل وَ ٱَعلَی  ٱاْلِ

ْ
یَْن َعلَی  ٱاِلقْٰراِر وَ ٱلُْمنِْکرّۭ

ْ
یَْن َعلَی  َشْطِر َرْحَمِتَك ٱلْٰغاِفلّۭ

ٰ
“…لْرُُّجْوِع ِالی
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 بیانات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه: ختم الکالم

خدمت باحبّای الهی و عبودیّت آستان الهی نیست قوله منقبتی اعظم از  ،مطلب اول

 
ٰ
 ُهو اهلل(: ” 39)االحلی

 شکر کنید خدا را که بشرف و موهبت کبرٰی فائزید و بخدمت احبّاء ، نابتانای  ای ثابتان 

جود گردد ناصیه و خدود را بغبار نعال یاران  مظهر فضل و سیه وجود هر کصقائم در عر

غبار آلود نماید و این َسِجیَّه را باید مقام محمود دانست عّزت و منقبتی اعظم از خدمت 

 تی اتّم از عبودیّت آستان ربوبیّت نیست الحمدهللدوستان حضرت احدیّت نه و شرف و منزل

شما در این مقام مؤیّد و موفّقید تا ببینیم ما چه خواهیم کرد انشآء اهلل بعون و عنایت حّق 

این عبد نیز موفّق خواهد گشت فنعم ما قال  چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست که 

 “ع و الثنآء   ع خدمتی بسزا بر نیامد از دستم و علیکم التّحیّة

قیام بخدمت امراهلل در این روز مبارک قرن یزدان که الطاف جمال قَدم چون ، مطلب دوم

سیل سائل و ِجیِش صائل است و ابواب رحمت الهی بر وجه عالمیان گشوده. در لوحی 

( 
ٰ
 ُهو اهلل(: ” 40با کلماتی مشوقانه نازل قوله االحلی

 ل علی اسکوئی در نامه خویش بشفاعت زبان گشودهجناب حیدر قب ، ای ثابت بر پیمان

 ئیبا وجود عدم فرصت و مهلت نامه و از جناب آقا سیّد اسداهلل رجا نموده که عبدالبهآء 

بشما تحریر نماید این شفاعت تأثیر سریع بخشید جمیع امور را گذاشته بنگارش این نامه 

پرداختم تا بدانی که دل و جان این عبد بمحبّت یاران چون جام سرشار است علی 

الخصوص بآن خالصه ابرار مختصر اینست امروز روز مبارک است زیرا الطاف جمال 

 
ٰ
از جمیع جهات مهاجم است یاران خویش را چنان مانند سیل سائل و جیش صائل  ابهی

امر و تربیت فرموده که هر بیگانه خویش گشته و اغیار یار شده ابواب رحمت کبری بر وجه 

ده بر سر نهاده قطره را حکم دریا بخشی بریٰ عالمیان گشوده و دوستانرا تاجی از موهبت کُ 

لکوتی زیز کرده و افتادگان را قیام مو سبزه را شجر با ثمر نموده حقیرانرا در ملکوت خویش ع

بخشیده فقیران را بگنج روان داللت فرموده و گمگشتگانرا بشاهراه حقیقت رسانده پس 
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این الطاف و اَعطاف و اسعاف باید بر خدمت امرش قیام نمائیم و بموجب وصایا  بشکرانۀ

ردد پرتو من گچو و نصایحش عمل نمائیم تا جهان تاریک روشن شود و گلخن غبطه گلزار 

حقیقت چنان بتابد که عالم مجاز نسیًا منسیّا شود اینست صفت بهائیان و اینست سمت 

ربّانیان دوستانرا فردًا فردًا از قبل من نهایت اشتیاق ابالغ دارید و روی و موی ببوسید و 

 “عبهی  ععلیك البهآء االأ 

ن برداشتن یک َقَدم در نزدیک شدن و ُقرِب  به جمال قدم جّل جالله. و آ ،مطلب سوم

( 
ٰ
ُهو  (: ” 41راه حّق است. در لوحی مرکز میثاق باین کلمات دریّات ناطق. قوله االحلی

 
ٰ
 االأبهی

نوشته و ذکر شما را در نامه نموده لهذا من بیاد تو  ئیای منجذب ِالَی ٱهلل جناب زائر نامه

 مینگارم از ملکوت ابهی تو را تأیید بی نمیقهافتادم و این 
ٰ
ر جمیع شئون طلبم که د منتهی

َمْن ( 42»)موفّق بالطاف حضرت بیچون گردی انسان چون بخدا توّجه نماید می فرماید 

 ِشبًْرا اَتََقرُُّب اللَیِْه ِذَراًعا
َّ
یک  که یکوجب بمن نزدیک شود من ئییعنی هر بنده« َتَقرَُّب اللَي

 وّجهی از انسان سبب ُقرِبیَّت المکان ذراع باو نز
ٰ
دیک خواهم شد مقصد آنست که ادنی

گردد یک قدم چون در راه حّق بردارد تأییدات جمال قدم متتابعًا رسد پس مطمئن بفضل 

الهی باش و بر این صراط مستقیم سلوک نما تا فیض نامتناهی یابی و مظهر الطاف ربّانی 

 
ٰ
 “حیفاء عبدالبهآء عبّاس 1339ذی حّجه  4  گردی و علیك البهآء االأبهی

 مضامین و معانی بعضی از لغات و اصطالحات

 فصل اول

ا ِللُْموِقِنیَْن َوالَواِرِدیَْن * َوُطْوبَی ِلَمْن َینُْظُر َکِلَماَت اهللِ ِببََصِرِه َواَل ”بیان مبارک. 
ً
َفَهِنیْئ

ه کلمه مضمون بیان مبارک باختصار نه ترجم بنظر میرسد “َیلَْتِفُت اللَی الْعَراِض الَعاَلِمینَ 

بکلمه اینست: خوشا بحال ایمان آورندگان واردین بیقین. خوشا بحال کسی که نظر دارد 

 به کلمات الهی و اعتنا نمیکند به اعراض مردمان.
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َفرََّقا یُْغِن یَتَ َوالن مقام فایز شد ِبیَْوَم یُغِني اهللُ ُکاّلً ِمْن َسَعِتِه  هر نفسیکه باین ”بیان مبارک.

ترجمه در کشف االآیات : بی نیاز گرداند خدا  .“اهللُ ُكالًّ مِّن َسَعِتِه َوَكاَن اهللُ َواِسًعا َحِكیًما

اهللُ  یُغِني” بنظر میرسد. هر یک را از توانگریش و باشد خدا فراخ رحمت درست کردار

 در سوره نساء است.4/  31اشاره به آیه در بیان مبارک   “ُکاّلً ِمْن َسَعِتهِ 

 

اه کنی بنظر میرسد مضمون بیان مبارک اینست: اگر نگ: لَْو َینُْظُر ِببََصِر اهللِ بیان مبارک.

 با بصیرت الهی.

 لی اهللو نذکر من سّمی بحیدر من شطر منظری االنور لیقّربه اِ  …”بیان مبارک.

بون عرف یجد منها المقرّ الفرد الواحد الّسمیع البصیر. اشکر ربّك بما ذکرك بآیات 

العنایة و االلطاف بدوام ملکوت اهلل العزیز العظیم. اذا اخذك سکر رحیق بیانی قل 

الهی الهی ایّدنی علی ما تحّب و ترضی ثّم اجعلنی منقطعًا عن ارادتی متمّسکًا 

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار اینست:  …“بارادتك

میبرم کسی را که نامش حیدر است در این منظر نورانی )که اشاره به ذات اقدس و نام 

جمال قدم است( که نزدیک شد به مظهر الهی خدای واحد  شنوا و بینا. شکر کن َربِّ 

خودت را بآنچه که با آیات الهی ذکر تو گردید که بوجد و سرور می آورد بوی و رائحۀ 

تی گرفت تو را مستی و ُسکر رحیق بیان من بگو خدایا عنایت و الطاف او مقربین را . وق

خدایا تأیید کن مرا بر آنچه که سبب محبت و رضایت تو میشود و پس از آن بر انگیز مرا 

 که قطع کنم ارادۀ خود را و بچسبم بارادۀ تو. 

 ی الَّ لَ هذا کتاب من لدنّا اِ ” .بیان مبارک
ٰ
ذی اذا سمع النّداء من شطر ربّه االأبهی

  قال
ٰ
 بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار اینست: …“بلی
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 بکسی که 
ٰ
این کتابی است از جانب ما بسوی کسی که شنید نداء از جانب رّب ابهی

 ندای ما را اجابت کرد.

هذا قیام ال یتبعه القعود لو یکون ثمراجعابتًا فی امر اهلل مالك الّرقاب ”بیان مبارک.

د بنظر میرس …“لعمری ال یأخذه النّوم و لو ینام و لکّن القوم فی غفلة و حجاب

مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار اینست: این قیامی است )تبلیغ 

امراهلل( که در دنبال آن سکون و نشستن  برای کسی که ثابت است  در امر خدای مالک 

یام را خواب نخواهد گرفت و لو اینکه درخواب باشد گردنها نیست. قسم بجانم که این ق

 ولی مردم در غفلة و حجابند.

ْکِر ااْلَْعَظم َوُکْن ُمنَاِدًیا َبیَْن ااْلَُمِم.بیان مبارک. ْر َمَدائِن الُْقلُوب ِبَهَذا الْذِّ نظر ب َسخِّ

ن یر و فتح کتسخمیرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار اینست: 

 است و 
ٰ
مدینه های قلبهای انسانها را با این نام  بزرگ که مقصود جمال اقدس ابهی

 منادی این نام باش در میان اّمتهای عالم.

 (.2175ص  2بانگ. فریاد. نعره. )ف م ج  الّصیحة:

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه  …“کونوا انصارًا المر اهلل ”بیان مبارک.

 ختصار اینست: باشید یاری کنندگان از برای امراهلل.کلمه به کلمه با

تمّسکوا فی التّبلیغ بحبل الحکمة و البیان کذلك یعلّمکم مالك ”بیان مبارک.

بنظر میرسد مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار اینست: “االدیان

را صاحب  امتمسک شوید به ریسمان تبلیغ با بیان حکمت این چنین تعلیم میدهد شم

 ادیان.

: بیان مبارک حضرت ولی امراهلل.
ٰ
 وُ ال روةِ کون بالعُ ایها المتمسّ ” قوله االحلی

ٰ
و  ثقی

 و المجاهدون لنصرة امره االرفع 
ٰ
 الغالب القاهر االبهی

ُّ
المضطهدون فی سبیل ربّنا البهی
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ٰ
 و المؤّسسون الرکان نظمه االبدع االعظم االمتن االسنی

ٰ
یرسد م بنظر… “االعز االعلی

مضمون بیان مبارک نه ترجمه کلمه به کلمه باختصار اینست:ای کسانیکه متمسکید به 

ریسمان محکم و  ای ستمدیدگان در راه رّب نورانی غالب و قاهر ما جمال قدم و کوشش 

کنندگان در راه حق از برای نصرت امر الهی که بلند مرتبه و باالترین و عزیزترین است و 

 رکان و نظم اعظم و بدیع ترین و محکمترین و روشن ترین است.تأسیس کنندگان ا

دّره ها. فرجه های بین کوهها و پشته  -2رودها. رودخانه ها.  -1اودیه: جمع وادی: 

 (.399ص  1ف. م. ج )های که مجرای سیل شود. 

 .(492ص  1ریّه: صحراها، خشکیها. )ف. م. ج َبراری: جمع بَ 

. بیان مبارک موافق معنی مقهور است. مقهور و مغلوبُمْضَطَهد:  -1ُمْضَطَهدون: 

 .(606ص  41ُمضَطِهد: شیر بیشه چیره شونده و ستم کننده. )ل. دهخدا ج  -2

سی ُمکافحة: با ک –ِکفاح: با کسی روبروگردیدن. خود مرتکب کارها گردیدن 

 .(974ص  41رویاروی جنگ کردن. )ل. دهخدا ج 

نَِمیق: زینت کاری و زیبا   -1 طلب سوم(:مختم الکالم. َنِمیْق. َنمیَْقة. َنمیَْقه. )

نَمیَقة مؤنّث َنِمیْق با همان   -2 –شده )نوشته یا صفحه(. بطرز زیبا نوشته شده 

معانی. مجازًا به مکتوب و نامه  بمعنای نوشته ُمزیّن و زیبا نیز اطالق میشود.)ف. 

 .رساله. نامهنوشته شده. نقش شده. مکتوب.  -3. (1009ص  ل. م.

بنظر نگارنده در لوح مبارک حضرت عبدالبهاء  (.803ص  44هخدا ج )ل.د

 .“این نمیقه مینگارم”)نامه( است که در متن لوح میفرمایند لغت همان معنی 
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 مراجع و مأخذ

 184الی  181لوح نصیر.م ا. چ. م. صص   -1

ِمْن اَْجِل در قرآن است.  االمائدهدر سورۀ  32بنظر میرسد بیان مبارک اشاره به آیۀ   -2

ٰ بَِني الْسَرائِیَل اَنَُّه َمْن َقتََل نَْفًسا ِبَغیِْر نَْفٍس اَْو َفَساٍد ِفي ااْلَْرِض َفَكاَنَّمَ 
ِلَك َكَتبْنَا َعلَی ا َقتََل ذَٰ

نَّ اَءتُْهْم ُرُسلَُنا ِبالَْبیِّنَاِت ثُمَّ ال النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن اَْحیَاَها َفَكاَنََّما اَْحَیا النَّاَس َجِمیًعا  َولََقْد جَ 

ِلَك ِفي ااْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن )ترجمه در کشف االآیات: از برای آن نوشتیم بر  َكِثیًرا ِمنُْهْم بَْعَد ذَٰ

بنی اسرائیل که کسیکه ُکشت تنی را بدون انکه کشته باشد تنی را یا فسادی در زمین پس 

همه و کسیکه زنده گردانیدش پس گویا که زنده گردانیده همه گویا کشته است مردمان را 

 (مهمردمان را ه

هو الّسامع المقتدر العلیم الحکیم  یا صادق ”. لوح مبارك با مطلع  6ا. ق. ا. ج  -3

 
ٰ
صص  “…اسمع نداء انه یهدیك و یقّربك و یسمعك ما ارتفع من هذا المقام االعلی

 یع.بد 132. م. م. م. ا. سنه 322 - 323

صص   “…هذه لوح االحباب قد نُزَِّل من لََدی اهلل”کتاب مبین( با مطلع )  1ا. ق. ا. ج  -4

 بدیع. 120م. م. م. ا. سنه . 113الی  96

 امراهلل نوروز  - 5
ّ
 .110توقیع منیع مبارک حضرت ولی

 َیْجتَِمُعنَّ َعلَ فو ِعّزِتَك لَْو ”رسالۀ تسبیح و تهلیل الواح صیام . لوح دوم با آغاز  -6
ْ
 َمْن َعلَی

َّ
ی

 .49و  48و  37صص “ اْلَْرِض ٱ

 .194لوح نصیر . م. ا. چ . م. ص  -7

 .267ص  “بنام خداوند بینندۀ دانا”. لوح مبارک با مطلع 269م. ا. چ . م. ص  – 8

 .198لوح نصیر. م. ا. چ . م. ص  – 9
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دوست باقی و مادونش ”ع باب اول لوح با مطل - ذ  ردیف 4مائده آسمانی ج  – 10

 .295ص “ فانی

 ص“ بنام خداوند بیمانند”باب سوم لوح با مطلع « ت»ردیف  4مائده آسمانی ج  - 11

242. 

 الجمال ”باب سوم. لوح سوم لوح با آغاز « ت»ردیف  4مائده آسمانی ج  -12
َ
یا اسِمی

 .242ص “…اگر 

 .111و 96ص . کتاب مبین . لوح هذه لوح االحباب ص1ا. ق. ا. ج  -13

… . لوح با مطلع :هذه سورة االعراب قد ُنزِّلَت من لدن ُمنِزِل القدیم 4ا. ق. ا. ج  -14

 .65و  61صص 

 .114اشراقات. لوح مبارک کلمات فردوسیّه صفحه  -15

 .61و  53لوح برهان. م. ا. چ. م صص  – 16

 .169بدیع ص  121. م. م. م. ا. سنه  3ا. ق. ا. ج  -17

 .181 -178صص “ بنام مبیّن دانا.” 88لوح شماره  2حکمت ج لئالی  -18

 بدیع. 120. م. م. م. ا.سنه  54 - 55. صص 1کتاب مبین ا. ق. ا. ج  - 19

 .315کتاب بدیع ص  -20

 .301. ردیف ت. باب سوم ص  4مائده آسمانی ج  -21

 .166  - 164صص “بنام خداوند یکتا”اقتدارات. لوح با مطلع  -22

 “…یا اسمی الجمال اگر ”. ردیف ت. باب سوم لوح سوم  4آسمانی ج  مائده -23

 .243 – 242صص 
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 .244باب سوم ص  .4مائده آسمانی جلد . 177آیات الهی جلد اول. صفحه  -24

هو الّسامع بالفضل و المجیب ”. لوح با مطلع 151لوح شماره  3لئالی حکمت جلد  -25

 .262صفحه “ بالعدل

.  354ص  “بسم اهلل الباقی بال زٰوال”. لوح با مطلع  1ق. ا. ج کتاب مبین. ا.  - 26

 بدیع. 120م.م. م.ا. سنه  

 “بنام خداوند بیمانند”طلع . ردیف ت. باب سوم لوح دوم با م 4مائده آسمانی ج  -27

 .242ص 

 .44 -40صص …“ هو الّشاهد الّسامع العلیم ”لوح با مطلع  2ا. ق. ا. ج  – 28

 .4صفحه  8بهاء ج مکاتیب عبدال -29

 .33صفحه  8مکاتیب عبدالبهاء ج  -30

 .47ص  8مکاتیب عبدالبهاء ج  -31

 .82و  81صص  8مکاتیب عبدالبهاء ج  -32

بیت، نقل شعری از ابن العریف شاعر عرب است. رجوع کنید به کتاب وفیات  – 33

 االعیان تألیف ابن خلکان.

 .41ص  4مکاتیب عبدالبهاء ج  -34

المقّربین ج اول. فصل سّوم. مناجاتهائی که ناشرین نفحات مناسبست تالوت  اذکار – 35

 بدیع. اشراق خاوری. 104سنه  –. طهران  100ص  1نمایند شماره 

 .272( 1رساله تسبیح و تهلیل : مسک الختام لوح شماره ) – 36
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ت ساذکار المقّربین جلد اول. فصل سّوم. مناجاتهائی که ناشرین نفحات مناسب – 37

 بدیع. اشراق خاوری. 104سنه  –. طهران  104ص  4تالوت نمایند شماره 

اذکار المقّربین جلد اول. فصل سّوم. مناجاتهائی که ناشرین نفحات مناسبست  – 38

 بدیع. اشراق خاوری. 104سنه  –. طهران  108ص  8تالوت نمایند شماره 

 .45ص  8مکاتیب عبدالبهاء. ج  – 39

 .52و  51صفحه  8هاء. ج مکاتیب عبدالب –40

 .147ص  8مکاتیب عبدالبهاء. ج  –41

. حدیث قدسی از حضرت محّمد ص . در  اکثر 147ص  8مکاتیب عبدالبهاء. ج  –42

 کتب تحقیق نقل گردیده از جمله در کتاب ریاض الّصالحین. نقل از صحیح بخاری. 
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 عالمات اختصاری و مراجع کتب

 ت اختصاریاعالم

 کتاب جلد شماره   ج

 صفحه   ص

 صفحات   صص

 مؤّسسه ملّی مطبوعات امری  م.م.م. امری

 لجنه ملّی نشر آثار امری  ل. م. ن. ا. امری

 
ٰ
 نام کتاب یا مأخذ الواح نازله از قلم اعلی

 جلد اول. کتاب مبین 1ا.ق.ا. ج 
ٰ
 .بدیع 120م.م.م. ا. . آثار قلم اعلی

 جلد  2ا.ق.ا. ج 
ٰ
 .هجری 1340ری. بمبئی. مطبعه ناص. 2آثار قلم اعلی

 جلد  3ا.ق.ا. ج 
ٰ
 .بدیع 121سال  . م.م.م. ا. 3آثار قلم اعلی

 جلد  ا.ق.ا. ج 
ٰ
 .بدیع 125سال  . م.م.م. ا. 4آثار قلم اعلی

 جلد   ا.ق.ا. ج 
ٰ
 .بدیع 131سال . . م.م.م. ا5آثار قلم اعلی

 جلد  6ا.ق.ا. ج 
ٰ
 .بدیع 132سال . . م.م.م.ا6آثار قلم اعلی

 جلد  7ج  ا.ق.ا.
ٰ
 .بدیع 134سال   . م.م.م. ا.7آثار قلم اعلی

چاپ مصر. مطبعه جّل ذکره.  مجموعه الواح مبارکه حضرت بهاءاهلل م. ا. چ. م.

 .سعادت . در  قاهره مصر
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و چند لوح دیگر. بی ناشر. بی . الواح مبارکه حضرت بهاءاهلل. شامل اشراقات اشراقات

 .تاریخ

 و چند لوح دیگر. بخط مشکین حضرت بهاءاهلل. شامل اقتداراتالواح مبارکه  اقتدارات

 .هجری 1310قلم. 

. شهر السلطان  2لئالی حکمت ج 
ٰ
من منشورات دارالنّشر . بدیع 146الطبعة االولی

 .البهائیّه فی برزیل

. شهر السلطان   لئالی حکمت ج 
ٰ
من منشورات . بدیع 146الطبعة االولی

 .بدیع 148شهر المشیّة . لدارالنّشر البهائیّه فی برزی

 -النگهاین .منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل لجنه نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی

 .و نیز اصل کتاب بزبان انگلیسی –بدیع  141 نشر اول –آلمان 

 -104سنه  -طهران. مناجاتهای جمالقدم جّل جالله اذکار المقّربین جلد اول

 .اشراق خاوری -126

مطبوعات  تألیف عبدالحمید اشراق خاوری. مؤّسسه ملّی 1سمانی جلد مائده آ

 .بدیع 128امری. سنه 

مطبوعات  تألیف عبدالحمید اشراق خاوری. مؤّسسه ملّی  4مائده آسمانی جلد 

 .1326 – 104نه امری. س

 
ٰ
 آثار حضرت نقطه اولی

 
ٰ
 عّز اسمه االعلی

ٰ
 .بدیع 134سنه . منتخبات آیات  از آثار حضرت نقطه اولی

  .مؤّسسه ملّی  مطبوعات امری
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  .کتاب مستطاب بیان فارسی

 عبدالبهاء آثار حضرت

هجری.  1328سنه . طبع بمطبعۀ )کردستان العلمیّه( مصر 1مکاتیب عبدالبهاء جلد 

 .1910سنه 

 .هجری 1330مطبعه کردستان العلمیّه. سنه  2مکاتیب عبدالبهاء جلد 

 الکردی چاپخانه  3مکاتیب عبدالبهاء جلد 
ّ
 .فرج اهلل زکی

 .بدیع – 121مؤّسسه ملّی مطبوعات امری.   4مکاتیب عبدالبهاء جلد 

 .بدیع – 134مؤّسسه ملّی مطبوعات امری.   8مکاتیب عبدالبهاء جلد 

 -104ان شهر المشیّة طهر. مناجاتهای حضرت عبدالبهاء  اذکار المقّربین جلد دّوم

 .اشراق خاوری

خطاب به احبّای شرق. لجنه ملّی نشر آثار امری  ولی امراهللتوقیعات مبارکه حضرت 

 .بدیع 149آلمان  –النگهاین . بلسان فارسی و عربی

 کتب مؤلّفین بهائی

ی معارف بهائ تألیف دکتر وحید رأفتی. انتشارت مؤّسسه مأخذ اشعار بهائی جلد اول

 .بلسان فارسی

تألیف صادق عرفانیان. . االکرم  االعظم نافه مکنون فی مقامات بهاءاهلل االفخم

 .میالدی 2000بدیع.  157آلمان. سنه  مؤّسسه عصر جدید. دارمشتات انتشارات

 کتب لغت و فرهنگنامه ها
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 .لغتنامه دهخدا. انتشارات دانشگاه طهران  ل. دهخدا

 .دار صادر.بیروت. تألیف. ابن منظور االفریقی المصری  لسان العرب

تألیف. دکتر سیّد جعفر سجادی. انتشارات   سالمیف. م. ا. فرهنگ معارف ا

 .کومش

 .فرهنگ معین. مؤّسسه انتشارات امیر کبیر  ف. م

دکتر ریاض قدیمی. چاپ دوم.  فرهنگ لغات منتخبه. تألیف  ف. ل. م

 .کانادا

 .انتشارات ناصر خسرو. طهران تألیف سیّد علی بن محّمد الجرجانی. التعریفات

 کتب معارف اسالمی

 الّدین مهدی الهی قمشۀ  حکمت الهی عام و خاص
ّ
انتشارات . محی

 .1363اسالمی 

 تألیف بدیع .موالنا جالل الّدین محّمد مشهور به مولوی.دیوان کلّیات شمس جزء دوم

 .امیر کبیر.چاپ سوم الّزمان فروزانفر. انتشارات

 .اسالمیّهتألیف. فتح اهلل کاشانی. انتشارات  علمیّه   منهج الصادقین

  .بهمت حوزه علمیّه قم بسرمایه حاج محّمد علی علمی. طهران.کشف االآیات قرآن



آثار دیگری از مؤلف کتاب:

1- نافه مکنون: فی مقامات بهاءالله االفخم االعظم االکرم

2- صریرات: روشهای مقدماتی مطالعه و حتقیق الواح و آثار قلم اعلیٰ

3- نافه تبینی: سیری در مکاتیب حضرت عبدالبهاء. مجلدات 4-3-2-1

     بانضمام تعلیقه: اسماءالله و صفات خدا در معارف امر بهائی
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