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پیشگفتار
کلمات مکنونه ،یکی از آثار حضرت بهاءاهلل ،در سال  ۶۳۲۱شمسی ( ۶۵۸۱میالدی) در بغداد
نگاشته شده و شامل دو بخش فارسی و عربی در مورد ماهیت حیات روحانی و اجتماعی انسان است.

مهم
مفهوم اصلی در این اثر آن است که ما برای آرمانی واال پا به این جهان گذاشتهایم و دو هدف ّ
در زندگی داریم ،دو هدفی که دو جنبه از یک هدف واحد به شمار میآید :اول آنکه خصایل روحانی

ار در خود پرورش دهیم و آنها ار در زندگی فردی و جمعی خویش منعکس نماییم و دوم اینکه در
جهت بهبود اجتماع و استقرار وحدت نوع بشر بکوشیم و خدمت کنیم.

کلمات مکنونه
اثر حضرت بهاءهللا

کلمات مکنونه فارسی
بنام گوینده توانا
۶

ای صاحبان هوش و گوش

ّاول سروش دوست اینست ای بلبل معنوی جز در گلبن معانی جای مگزین و ای هدهد سلیمان عشق
جز در سبای جانان وطن مگیر و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر اینست مکان تو اگر
بالمکان بپر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمائی.

۳

ای پسر روح

هر طیری ار نظر بر آشیانست و هر بلبلی ار مقصود جمال گل مگر طیور افئدهٴ عباد که بتراب فانی

توجه نموده از گلهای قرب محروم گشتهاند زهی
قانع شده از آشیان باقی دور ماندهاند و بگلهای بعد ّ
حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که بابریقی از امواج رفیق اعلی گذشتهاند و از افق ابهی دور

ماندهاند.
۲

ای دوست

حب و شوق دست مدار مصاحبت ابرار ار غنیمت
در روضهٴ قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل ّ
دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.
۴

ای پسر انصاف

کدام عاشق جز در وطن معشوق محل گیرد و کدام طالب که بیمطلوب راحت جوید عاشق صادق ار

مقدس از
حیات در وصالست و موت در فراق صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار ّ
صدهزار جان درگذرند و بکوی جانان شتابند.
۸

ای پسر خاک

تفوق جوید بگو ای
براستی میگویم غافلترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود ّ
برادران باعمال خود ار بیارائید نه باقوال.
۱

ای پسران ارض

براستی بدانید قلبی که در آن شائبهٴ حسد باقی باشد البتّه بجبروت باقی من درنیاید و از ملکوت تقدیس
من روائح قدس نشنود.
۱

ای پسر حب

از تو تا رفرف امتناع قرب و سدرهٴ ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم ّاول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم
عز نزول یافت.
گذار و در سرادق خلد وارد شو پس بشنو آنچه از قلم ّ
۵

ای پسر عز

در سبیل قدس چاالک شو و بر افالک انس قدم گذار قلب ار بصیقل روح پاک کن و آهنگ ساحت

لوالک نما.
۹

ای سایهٴ نابود

حق بگشا تا جمال مبین بینی و تبارک اهلل احسن
عز یقین اندرآ چشم ّ
از مدارج ذ ّل وهم بگذر و بمعارج ّ
الخالقین گوئی.
۶۱

ای پسر هوی

براستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز بگل پژمرده مشغول نشود زی ار که هر قرینی

قرین خود ار جوید و بجنس خود انس گیرد.
۶۶

ای پسر تراب

کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم ار شنوی و جاهل شو تا از علمم نصیب بری
و فقیر شو تا از بحر غنای الیزالم قسمت بیزوال برداری کور شو یعنی از مشاهدهٴ غیر جمال من و

طیب
کر شو یعنی از استماع کالم غیر من و جاهل شو یعنی از سوای علم من تا با چشم پاک و دل ّ

و گوش لطیف بساحت قدسم درآئی.
۶۳

ای صاحب دو چشم

چشمی بربند و چشمی برگشا بربند یعنی از عالم و عالمیان برگشا یعنی بجمال قدس جانان.
۶۲

ای پسران من

ترسم که از نغمه ورقا فیض نبرده بدیار فنا راجع شوید و جمال گل ندیده بآب و گل بازگردید.
۶۴

ای دوستان

بجمال فانی از جمال باقی مگذرید و بخاکدان ترابی دل مبندید.
۶۸

ای پسر روح

وقتی آید که بلبل قدس معنوی از بیان اسرار معانی ممنوع شود و جمیع از نغمهٴ رحمانی و ندای
سبحانی ممنوع گردید.
۶۱

ای جوهر غفلت

دریغ که صدهزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صدهزار معانی غیبی در لحنی ظاهر ولکن گوشی
نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.

۶۱

ای همگنان

ابواب المکان باز گشته و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته و جمیع از این شهر روحانی محروم

مقدس مشهود نگشت ّاال اق ّل قلیلی.
ماندهاند ّاال قلیلی و از آن قلیل هم با قلب طاهر و نفس ّ
۶۵

ای اهل فردوس برین

اهل یقین ار اخبار نمائید که در فضای قدس قرب رضوان روضهٴ جدیدی ظاهر گشته و جمیع اهل

عالین و هیاکل خلد برین طائف حول آن گشتهاند پس جهدی نمائید تا بآن مقام درآئید و حقائق اسرار
قرت ابصار
عشق ار از شقائقش جوئید و جمیع حکمتهای بالغهٴ ّ
احدیه ار از اثمار باقیهاش بیابید ّ
الّذینهم دخلوا فیه آمنین.
۶۹

ای دوستان من

آیا فراموش کردهاید آن صبح صادق روشنی ار که در ظ ّل شجرهٴ انیسا که در فردوس اعظم غرس شده
طیبه تکلّم فرمودم و جمیع آن
جمیع در آن فضای قدس مبارک نزد من حاضر بودید و بسه کلمهٴ ّ

کلمات ار شنیده و مدهوش گشتید و آن کلمات این بود ای دوستان رضای خود ار بر رضای من اختیار
مکنید و آنچه برای شما نخواهم هرگز مخواهید و با دلهای مرده که بآمال و آرزو آلوده شده نزد من

مقدس کنید حال آن صح ار و آن فضا ار بنظر درآرید و بیان من بر همهٴ شما
میائید اگر صدر ار ّ
معلوم شود.

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است میفرماید
۳۱

ای مردگان فراش غفلت

قرنها گذشت و عمر گرانمایه ار بانتها رساندهاید و نفس پاکی از شما بساحت قدس ما نیامد در ابحر

شرک مستغرقید و کلمهٴ توحید بر زبان میرانید مبغوض م ار محبوب خود دانستهاید و دشمن م ار دوست

خرمی و سرور مشی مینمائید و غافل از آنکه زمین من از تو
خود گرفتهاید و در ارض من بکمال ّ
بیزار است و اشیای ارض از تو در گریز اگر فیالجمله بصر بگشائی صدهزار حزن ار از این سرور
خوشتر دانی و فنا ار از این حیات نیکوتر شمری.

۳۶

ای خاک متحرک

من بتو مأنوسم و تو از من مأیوس سیف عصیان شجره امید تو ار بریده و در جمیع حال بتو نزدیکم و
عزت بیزوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلّت بیمنتهی برای خود
تو در جمیع احوال از من دور و من ّ
پسندیدی آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت ار مگذار.
۳۳

ای پسر هوی

اهل دانش و بینش سالها کوشیدند و بوصال ذی الجالل فائز نگشتند و عمرها دویدند و بلقای ذی

الجمال نرسیدند و تو نادویده بمنزل رسیدهئی و ناطلبیده بمطلب واصل شدی و بعد از جمیع این مقام و
رتبه بحجاب نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت بجمال دوست نیفتاد و دستت بدامن یار نرسید

فتعجبوا من ذلک یا اولی األبصار.
ّ
۳۲

ای اهل دیار عشق

شمع باقی ار اریاح فانی احاطه نموده و جمال غالم روحانی در غبار تیرهٴ ظلمانی مستور مانده سلطان

سالطین عشق در دست رعایای ظلم مظلوم و حمامهٴ قدسی در دست جغدان گرفتار جمیع اهل سرادق
ابهی و مأل اعلی نوحه و ندبه مینمایند و شما در کمال راحت در ارض غفلت اقامت نمودهاید و خود
تظنون.
ار هم از دوستان خالص محسوب داشتهاید فباطل ما انتم ّ

۳۴

ای جهالی معروف بعلم

چ ار در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شدهاید مثل شما مثل ستارهٴ قبل از صبح

دری و روشن است و در باطن سبب اضالل و هالکت کاروانهای مدینه و دیار من
است که در ظاهر ّ
است.
۳۸

ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته

مثل شما مثل آب تلخ صافیست که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود چون بدست

احدیه افتد قطرهئی از آن ار قبول نفرماید بلی تجلّی آفتاب در تراب و مرآت هر دو
صراف ذائقهٴ ّ
ّ
موجود ولکن از فرقدان تا ارض فرق دان بلکه فرق بیمنتهی در میان.
۳۱

ای دوست لسانی من

تأمل اختیار کن هرگز شنیدهئی که یار و اغیار در قلبی بگنجد پس اغیار ار بران تا جانان بمنزل
قدری ّ
خود درآید.
۳۱

ای پسر خاک

مقرر داشتم مگر قلوب ار که مح ّل نزول تجلّی جمال و
جمیع آنچه در آسمانها و زمین است برای تو ّ
معین فرمودم و تو منزل و مح ّل م ار بغیر من گذاشتی چنانچه در هر زمان که ظهور قدس
اجالل خود ّ
من آهنگ مکان خود نمود غیر خود ار یافت اغیار دید و المکان بحرم جانان شتافت و معذلک ستر

سر نگشودم و خجلت ت ار نپسندیدم.
نمودم و ّ
۳۵

ای جوهر هوی

بسا سحرگاهان که از مشرق المکان بمکان تو آمدم و ت ار در بستر راحت بغیر خود مشغول یافتم و

عز سلطانی رجوع نمودم و در مکامن قرب خود نزد جنود قدس اظهار
چون برق روحانی بغمام ّ
نداشتم.
۳۹

ای پسر جود

ذرات ممکنات و
در بادیههای عدم بودی و ت ار بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ّ
حقائق کائنات ار بر تربیت تو گماشتم چنانچه قبل از خروج از بطن ّام دو چشمه شیر منیر برای تو
حب ت ار در قلوب القا نمودم و بصرف جود ت ار در ظ ّل
مقرر داشتم و چشمها برای حفظ تو گماشتم و ّ
ّ
رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت ت ار حفظ فرمودم و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که

بجبروت باقی ما درآئی و قابل بخششهای غیبی ما شوی و تو غافل چون بثمر آمدی از تمامی نعیمم

بالمره فراموش نمودی و از باب دوست بایوان
غفلت نمودی و بگمان باطل خود پرداختی بقسمی که ّ
مقر یافتی و مسکن نمودی.
دشمن ّ
۲۱

ای بندهٴ دنیا

در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و ت ار در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو

گریست و بازگشت.
۲۶

ای پسر ارض

اگر م ار خواهی جز م ار مخواه و اگر اراده جمالم داری چشم از عالمیان بردار زی ار که اراده من و غیر
من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد.

۲۳

ای بیگانهٴ بایگانه
شمع دلت برافروختهٴ دست قدرت منست آن ار ببادهای مخالف نفس و هوی خاموش مکن و طبیب

حب م ار سرمایهٴ خود کن و چون بصر و جان عزیزش
جمیع علّتهای تو ذکر من است فراموشش منما ّ
دار.
۲۲

ای برادر من

از لسان شکرینم کلمات نازنینم شنو و از لب نمکینم سلسبیل قدس معنوی بیاشام یعنی تخمهای حکمت

لدنیم ار در ارض طاهر قلب بیفشان و بآب یقین آبش ده تا سنبالت علم و حکمت من سرسبز از بلده
ّ
طیبه انبات نماید.
ّ
۲۴

ای اهل رضوان من

محبت و دوستی شما ار در روضه قدس رضوان بید مالطفت غرس نمودم و بنیسان مرحمت آبش
نهال ّ
دادم حال نزدیک بثمر رسیده جهدی نمائید تا محفوظ ماند و بنار امل و شهوت نسوزد.
۲۸

ای دوستان من

صرافان وجود
سراج ضاللت ار خاموش کنید و مشاعل باقیه هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب ّ
در پیشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند.
۲۱

ای پسر تراب

حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند چنانچه ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا
طیبه قلب
حبههای حکمت و علم ار در ارض ّ
بجمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد پس باید ّ
مبذول دارید و مستور نمائید تا سنبالت حکمت الهی از دل برآید نه از گل.

در سطر ّاول لوح مذکور و مسطور است و در سرادق حفظ اهلل مستور.
۲۱

ای بنده من

ملک بیزوال ار بانزالی از دست منه و شاهنشهی فردوس ار بشهوتی از دست مده اینست کوثر حیوان
که از معین قلم رحمن ساری گشته طوبی لل ّشاربین.

۲۵

ای پسر روح

قفس بشکن و چون همای عشق در هواء قدس پرواز کن و از نفس بگذر و با نفس رحمانی در فضای
قدس رّبانی بیارام.
۲۹

ای پسر رماد

براحت یومی قانع مشو و از راحت بیزوال باقیه مگذر و گلشن باقی عیش جاودان ار بگلخن فانی ترابی
تبدیل منما از زندان بصحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان برضوان دلکش المکان بخرام.
۴۱

ای بندهٴ من

از بند ملک خود ار رهائی بخش و از حبس نفس خود ار آزاد کن وقت ار غنیمت شمر زی ار که این وقت

ار دیگر نبینی و این زمان ار هرگز نیابی.
۴۶

ای فرزند کنیز من

جد از ملک فانی درگذری ولکن ستر آن ار حکمتهاست و جلوه این
اگر سلطنت باقی بینی البتّه بکمال ّ
ار رمزها جز افئده پاک ادراک ننماید.
۴۳

ای بنده من

دل ار از غل پاک کن و بی حسد ببساط قدس احد بخرام.
۴۲

ای دوستان من

در سبیل رضای دوست مشی نمائید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود یعنی دوست بی رضای

تصرف ننماید و رضای خود ار بر رضای او ترجیح
دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او ّ
مقدم نشمارد فتف ّکروا فی ذلک یا اولی األفکار.
ندهد و خود ار در هیچ امری ّ

۴۴

ای رفیق عرشی

بد مشنو و بد مبین و خود ار ذلیل مکن و عویل برمیار یعنی بد مگو تا نشنوی و عیب مردم ار بزرگ
مدان تا عیب تو بزرگ ننماید و ذلّت نفسی مپسند تا ذلّت تو چهره نگشاید پس با دل پاک و قلب

منزه در ّایام عمر خود که اق ّل از آنی محسوبست فارغ باش تا بفراغت
مقدس و خاطر ّ
طاهر و صدر ّ
مقر یابی.
از این جسد فانی بفردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی ّ
۴۸

وای وای ای عاشقان هوای نفسانی

از معشوق روحانی چون برق گذشتهاید و بخیال شیطانی دل محکم بستهاید ساجد خیالید و اسم آن ار
حق گذاشتهاید و ناظر خارید و نام آن ار گل گذاردهاید نه نفس فارغی از شما برآمد و نه نسیم انقطاعی
ّ
از ریاض قلوبتان وزید نصائح مشفقانه محبوب ار بباد دادهاید و از صفحهٴ دل محو نمودهاید و چون
تعیش مینمائید.
بهائم در سبزهزار شهوت و امل ّ
۴۱

ای برادران طریق

چ ار از ذکر نگار غافل گشتهاید و از قرب حضرت یار دور ماندهاید صرف جمال در سرادق بیمثال بر
عرش جالل مستوی و شما بهوای خود بجدال مشغول گشتهاید روائح قدس میوزد و نسائم جود در

هبوب و کل بزکام مبتال شدهاید و از جمیع محروم ماندهاید زهی حسرت بر شما و علی الّذینهم یمشون

یمرون.
علی اعقابکم و علی اثر اقدامکم هم ّ
۴۱

ای پسران آمال

تکبر از بدن بیندازید.
جامهٴ غرور ار از تن برآرید و ثوب ّ

خفی ثبت شده این است
در سطر ّ
سیم از اسطر قدس که در لوح یاقوتی از قلم ّ
۴۵

ای برادران

بعزت افتخار منمائید و از ذلّت ننگ مدارید قسم بجمالم که
با یکدیگر مدا ار نمائید و از دنیا دل بردارید ّ
کل ار از تراب خلق نمودم و البتّه بخاک راجع فرمایم.

۴۹

ای پسران تراب

اغنیا ار از نالهٴ سحرگاهی فق ار اخبار کنید که مبادا از غفلت بهالکت افتند و از سدرهٴ دولت بی
نصیب مانند الکرم و الجود من خصالی فهنیئاً لمن تزّین بخصالی.
۸۱

ای ساذج هوی

حرص ار باید گذاشت و بقناعت قانع شد زی ار که الزال حریص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول.
۸۶

ای پسر کنیز من

در فقر اضطراب نشاید و در غنا اطمینان نباید هر فقری ار غنا در پی و هر غنا ار فنا از عقب ولکن
فقر از ما سوی اهلل نعمتی است بزرگ حقیر مشمارید زی ار که در غایت آن غنای باهلل رخ بگشاید و در

الغنی چون صبح صادق از افق قلب عاشق
این مقام انتم الفقرآء مستور و کلمهٴ مبارکهٴ و اهلل هو
ّ
مقر یابد.
ظاهر و باهر و هویدا و آشکار شود و بر عرش غنا متم ّکن گردد و ّ
۸۳

ای پسران غفلت و هوی

حب غیر م ار در دل منزل
دشمن م ار در خانه من راه دادهاید و دوست م ار از خود راندهاید چناچه ّ
دادهاید بشنوید بیان دوست ار و برضوانش اقبال نمائید دوستان ظاهر نظر بمصلحت خود یکدیگر ار
دوست داشته و دارند ولکن دوست معنوی شما ار ألجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص

هدایت شما بالیای التحصی قبول فرموده بچنین دوست جفا مکنید و بکویش بشتابید اینست شمس
کلمهٴ صدق و وفا که از افق اصبع مالک اسماء اشراق فرموده افتحوا آذانکم الصغآء کلمة اهلل المهیمن

القیوم.
ّ
۸۲

ای مغروران باموال فانیه

مقر قرب وارد
بدانید که غنا ّ
سدیست محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق هرگز غنی بر ّ
نشود و بمدینهٴ رضا و تسلیم درنیاید مگر قلیلی پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی
منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند قسم باسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان ار

روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمین ار.

۸۴

ای اغنیای ارض

فق ار امانت منند در میان شما پس امانت م ار درست حفظ نمائید و براحت نفس خود تمام نپردازید.
۸۸

ای فرزند هوی

از آالیش غنا پاک شو و با کمال آسایش در افالک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی.
۸۱

ای پسر من

احبائه
صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید من اراد ان یأنس مع اهلل فلیأنس مع ّ

و من اراد ان یسمع کالم اهلل فلیسمع کلمات اصفیائه.
۸۱

زینهار ای پسر خاک

با اشرار الفت مگیر و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان ار بنار حسبان تبدیل نماید.
۸۵

ای پسر کنیز من

کف ساقی خلد نوشیدهاند
اگر فیض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو زی ار که ابرار جام باقی از ّ
و قلب مردگان ار چون صبح صادق زنده و منیر و روشن نمایند.
۸۹

ای غافالن

جلی مسطور گشته و در پیشگاه
گمان مبرید که اسرار قلوب مستور است بلکه بیقین بدانید که بخطّ ّ
حضور مشهود.
۱۱

ای دوستان

براستی میگویم که جمیع آنچه در قلوب مستور نمودهاید نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هویداست
ولکن ستر آن ار سبب جود و فضل ماست نه استحقاق شما.
۱۶

ای پسر انسان
شبنمی از ژرف دریای رحمت خود بر عالمیان مبذول داشتم و احدی ار مقبل نیافتم زی ار که کل از خمر
باقی لطیف توحید بماء کثیف نبید اقبال نمودهاند و از کأس جمال باقی بجام فانی قانع شدهاند فبئس ما

هم به یقنعون.
۱۳

ای پسر خاک

احدیه کؤوس
از خمر بیمثال محبوب الیزال چشم مپوش و بخمر کدره فانیه چشم مگشا از دست ساقی ّ
باقیه برگیر تا همه هوش شوی و از سروش غیب معنوی شنوی بگو ای پستفطرتان از شراب باقی
قدسم چ ار بآب فانی رجوع نمودید.

۱۲

بگو ای اهل ارض

براستی بدانید که بالی ناگهانی شما ار در پی است و عقاب عظیمی از عقب گمان مبرید که آنچه ار
جلی جمیع اعمال شما ثبت
مرتکب شدید از نظر محو شده قسم بجمالم که در الواح زبرجدی از قلم ّ
گشته.
۱۴

ای ظالمان ارض

از ظلم دست خود ار کوتاه نمائید که قسم یاد نمودهام از ظلم احدی نگذرم و این عهدیست که در لوح

عز مختوم.
محفوظ محتوم داشتم و بخاتم ّ
۱۸

ای عاصیان

بردباری من شما ار جری نمود و صبر من شما ار بغفلت آورد که در سبیلهای مهلک خطرناک بر

مراکب نار نفس بیباک میرانید گویا م ار غافل شمردهاید و یا بیخبر انگاشتهاید.
۱۱

ای مهاجران

لسان مخصوص ذکر من است بغیبت میاالئید و اگر نفس ناری غلبه نماید بذکر عیوب خود مشغول

شوید نه بغیبت خلق من زی ار که هر کدام از شما بنفس خود ابصر و اعرفید از نفوس عباد من.

۱۱

ای پسران وهم

بدانید چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد البتّه اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی
معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد.
۱۵

ای گیاه خاک

چگونه است که با دست آلوده بشکر مباشرت جامهٴ خود ننمائی و با دل آلوده بکثافت شهوت و هوی

عما انتم تریدون.
معاشرتم ار جوئی و بممالک قدسم راه خواهی هیهات هیهات ّ
۱۹

ای پسران آدم

احدیه صعود نماید جهد کنید تا اعمال از غبار ریا و
مقدسه بسماء ّ
طیبه و اعمال طاهرهٴ ّ
عز ّ
کلمهٴ ّ
صرافان وجود در پیشگاه
کدورت نفس و هوی پاک شود و بساحت ّ
عز قبول درآید چه که عنقریب ّ

حضور معبود جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند اینست آفتاب حکمت و معانی

مشیت رّبانی اشراق فرمود طوبی للمقبلین.
که از افق فم ّ
۱۱

ای پسر عیش

خوشی ساحتی است ساحت هستی اگر اندرآئی و نیکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی
برتر خرامی و ملیح است نشاط مستی اگر ساغر معانی از ید غالم الهی بیاشامی اگر باین مراتب

فائز شوی از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی.
۱۶

ای دوستان من

یاد آورید آن عهدی ار که در جبل فاران که در بقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نمودهاید و مأل
اعلی و اصحاب مدین بقا ار بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی ار بر آن عهد قائم نمیبینم البتّه
غرور و نافرمانی آن ار از قلوب محو نموده بقسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانسته صبر

نمودم و اظهار نداشتم.
۱۳

ای بندهٴ من

مثل تو مثل سیف پرجوهریست که در غالف تیره پنهان باشد و باین سبب قدر آن بر جوهریان مستور
ماند پس از غالف نفس و هوی بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید.

۱۲

ای دوست من

تو شمس سماء قدس منی خود ار بکسوف دنیا میاالی حجاب غفلت ار خرق کن تا بی پرده و حجاب
از خلف سحاب بدرآئی و جمیع موجودات ار بخلعت هستی بیارائی.
۱۴

ای ابناء غرور

بسلطنت فانیه ّایامی از جبروت باقی من گذشته و خود ار باسباب زرد و سرخ میارائید و بدین سبب
افتخار مینمائید قسم بجمالم که جمیع ار در خیمه یکرنگ تراب درآورم و همه این رنگهای مختلفه ار
از میان بردارم مگر کسانی که برنگ من درآیند و آن تقدیس از همهٴ رنگها است.

۱۸

ای ابناء غفلت

بپادشاهی فانی دل مبندید و مسرور مشوید مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخهٴ باغی در

صیاد اجل او ار بخاک اندازد دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری
کمال اطمینان بسراید و بغتةً ّ
باقی نماند پس پند گیرید ای بندگان هوی.
۱۱

ای فرزند کنیز من

الزال هدایت باقوال بوده و این زمان بافعال گشته یعنی باید جمیع افعال قدسی از هیکل انسانی ظاهر
مقدس مخصوص دوستان ماست پس بجان سعی
شود چه که در اقوال کل شریکند ولکن افعال پاک و ّ
نمائید تا بافعال از جمیع ناس ممتاز شوید کذلک نصحناکم فی لوح قدس منیر.
۱۱

ای پسر انصاف

زمردی وفا بسدرهٴ منتهی رجوع نمود و گریست گریستنی که جمیع مأل
در لیل جمال هیکل بقا از عقبهٴ ّ
کروبین از نالهٴ او گریستند و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد مذکور داشت که حسب
عالین و ّ
األمر در عقبهٴ وفا منتظر ماندم و رائحه وفا از اهل ارض نیافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم ملحوظ
افتاد که حمامات قدسی چند در دست کالب ارض مبتال شدهاند در این وقت حورّیه الهی از قصر

روحانی بی ستر و حجاب دوید و سؤال از اسامی ایشان نمود و جمیع مذکور شد ّاال اسمی از اسماء

عز خود بیرون دویدند و
و چون اصرار رفت حرف ّاول اسم از لسان جاری شد اهل غرفات از مکامن ّ
چون بحرف دوم رسید جمیع بر تراب ریختند در آن وقت ندا از مکمن قرب رسید زیاده بر این جایز نه

کنا شهدآء علی ما فعلوا و حینئذ کانوا یفعلون.
ّانا ّ
۱۵

ای فرزند کنیز من

از لسان رحمن سلسبیل معانی بنوش و از مشرق بیان سبحان اشراق انوار شمس تبیان من غیر ستر و

لدنیم ار در ارض طاهر قلب بیفشان و بآب یقین آبش ده تا سنبالت
کتمان مشاهده نما تخمهای حکمت ّ
طیبه انبات نماید.
علم و حکمت من سرسبز از بلده ّ
۱۹

ای پسر هوی

تا کی در هوای نفسانی طیران نمائی پر عنایت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در

فضای وهم شیطانی شانه مرحمت فرمودم تا گیسوی مشکینم شانه نمائی نه گلویم بخراشی.
۵۱

ای بندگان من

شما اشجار رضوان منید باید باثمار بدیعهٴ منیعه ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند لذا

ان األمور معلّقة
بر کل الزم که بصنایع و اکتساب مشغول گردند اینست اسباب غنا یا اولی األلباب و ّ
بأسبابها و فضل اهلل یغنیکم بها و اشجار بیثمار الیق نار بوده و خواهد بود.
۵۶

ای بندهٴ من

پستترین ناس نفوسی هستند که بیثمر در ارض ظاهرند و فیالحقیقه از اموات محسوبند بلکه اموات
از آن نفوس معطّلهٴ مهمله ارجح عنداهلل مذکور.
۵۳

ای بندهٴ من

رب العالمین.
حباً هلل ّ
بهترین ناس آنانند که باقتراف تحصیل کنند و صرف خود و ذوی القربی نمایند ّ

عروس معانی بدیعه که ورای پردههای بیان مستور و پنهان بود بعنایت الهی و الطاف رّبانی چون
حجت کامل و
شعاع منیر جمال دوست ظاهر و هویدا شد شهادت میدهم ای دوستان که نعمت تمام و ّ
النعمة
تمت ّ
همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید کذلک ّ
برهان ظاهر و دلیل ثابت آمد دیگر تا ّ
رب العالمین.
السموات و األرضین و الحمد هلل ّ
علیکم و علی من فی ّ

کلمات مکنونه عربی
الب ِه ُّي األ َْبهى
ُه َو َ
ِ
وت ِ
هذا ما ُنِّز َل ِمن جبر ِ
الع َّ ِزة بِلِ ِ
ِّین ِم ْن قَْب ُلَ .وِاَّنا َ
سان القُ ْد َ ِرة َواْلقُ َّوِة َعلَى النَّبِی َ
أخ ْذنا َج َواه َرهُ َوأ ْق َم ْ
صناهُ
ْ َ َُ
ِ
ِ
االختِ ِ
ون َّن بِ َج ْو َه ِر التُّقَى ِفي
یص ْ
أماناتِ ِه ِفي أ َْنفُ ِس ِه ْم َولَِی ُك ُ
َح َب ِار لُِیوفُوا بِ َع ْهِد اهلل َوُی َؤُّدوا َ
ضالً َعلَى األ ْ
صار فَ ْ
قَم َ
ِ
ض ُّ ِ
ْأر ِ
ین.
الرو ِح م َن الفائ ِز َ
۶

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
ِفي َّأو ِل القَو ِل املِ ْك َقْلباً جیِّداً حسناً منی اًر لِتَملِ َك مْلكاً دائِماً ِ
باقیاً َأزالً قَِدیماً.
ْ ْ
ْ ُ
َ ََ ُ

۳

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
اغباً وال تَ ْغ َف ْل ِم ْنه لِتَ ُكون لِي ِ
ِ
ب األَ ْشی ِ
ِ
ِ
َح ُّ
أمیناً
اإلن ُ
اء ِع ْنِدي ْ
صاف .ال تَْرَغ ْ
ُ
َ
أَ
َ
ب َع ْنهُ إ ْن تَ ُك ْن إلَ َّي ر َ
باد وتَع ِرفَها بِمع ِرفَتِ َك ال بِمع ِرفَ ِة أحٍد ِفي البِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
تُوفَّ ُ ِ
الد.
ق بِذل َك ْ
َ
َْ
َْ
یاء بِ َع ْین َك ال بِ َع ْی ِن الع َ ْ
أن تُ َشاه َد األَ ْش َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ذلِ َك َك ْی َ ِ
أمام َع ْی َن ْی َك.
نایتي لَ َك فَ ْ
ف َی ْن َبغي ْ
ون .ذل َك م ْن َعطیَّتي َعلَ ْی َك َو ِع َ
أن تَ ُك َ
اج َعْلهُ َ

۲

ت
َو ْأن َ
فَ ِّك ْر ِفي

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ت ِفي ِق َدِم ذاتِي و َأزلِی ِ
ت لَ َك َج َمالي.
ت َعلَْی َك ِمثالِي َوأَ ْ
ت ُحّبي ِف َ
ظهَ ْر ُ
یك َخلَ ْقتُ َكَ ،وأْلقَ ْی ُ
ونتِي؛ َع َرْف ُ
َّة َك ْیُن َ
ُك ْن ُ
َ

۴

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
َحبِْبني َكي أ ْذ ُكر َك ،وِفي رو ِح اْلح ِ
یاةُ أُثَبِّتُ َك.
ت َخْلقَ َك فَ َخلَ ْقتُ َك ،فَأ ْ
أح َب ْب ُ
ْ
َ
ْ َ َ ُ

۸

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
َّك .إِن لَم تُ ِحبَّنِي لَن أ ِ
ِ
أِْ
اع ِرف یا َع ْب ُد.
ُحب َ
َّك أ ََبداً فَ ْ
ْ
َحب ْبني ألُحب َ ْ ْ

۱

الو ِ
جود
َیا ْاب َن ُ

ِ
َعلَى َو َج َب ُروتَِنا
صبِ ْر .ه َذا ما قُ ِّد َر لَ َك ِفي َملَ ُكوتِنا األ ْ
ِر ْ
صلي فَ ْاد ُخ ْل فیها َوال تَ ْ
ضو ُان َك ُحبِّي َو َجنَّتُ َك َو ْ
َسنى.
األ ْ
۱

َیا ْاب َن
إِ ْن تُ ِح َّ
ض َع ْن َن ْف ِس َكَ ،وِا ْن تُِرْد ِرضائِي
أع ِر ْ
ب َن ْفسي فَ ْ
ِ
باقیاً.

ش ِر
الب َ
َ
ِ ِ
ون ِف َّي فانِیاً َوأَ ُكو َن ِف ْی َك
فَ ْ
أغ ِم ْ
ض َع ْن ِرضائ َك ،لتَ ُك َ

۵

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِمي ال
ما قُ ِّد َر لَ َك َّ
احةُ إِال بِِإ ْعراض َك َع ْن َن ْفس َك َوِا ْقبال َك بَِن ْفسي ،ألََّنهُ َی ْن َبغي ْ
الر َ
أن َی ُك َ
خار َك بِ ْ
ون ا ْفت ُ
بِاس ِم َك ،واتِّكالُ َك على و ْج ِهي ال على و ْج ِه َك ألَِّني و ْحدي أ ِ
ُح ُّ
ق ُك ِّل َش ْي ٍء.
ون َم ْحبوباً فَ ْو َ
ب ْ
أن أ ُك َ
ْ
َ
َ َ
َ َ
َ

۹

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
یه َنجا و ِ
حبِّي ِحصني من َد َخ َل ِف ِ
ض َغ َوى َو َهلَ َك.
أم َن َو َم ْن ْ
ْ َْ
أع َر َ
ُ
َ

۶۱

َیا ْاب َن ا ْل َب َی ِ
ان
ِِِ
ِ
اع ِرْفهُ ِم ْن َك لِتَ ِج َدني قَریباً.
ون سالِماًُ .حّبي ِف ْی َك فَ ْ
صنِي ْأن َ
ت فَ ْاد ُخ ْل فیه لتَ ُك َ
ح ْ

۶۶

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
باحي ِف ْی َك؛ فَ ِ ِ
ت و ِمص ِ
ِ ِ
ت ِّ
الن ْع َمةَ َعلَ ْی َك
ص َع ْن َغ ْیري ،ألَِّني َخلَ ْقتُ َك َغنِیَّاً َو َج َعْل ُ
استَن ْر بِه َوال تَ ْف َح ْ
ْ
م ْشكاتي ْأن َ َ ْ
بالِ َغةً.

۶۳

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ك جوهر ُنوري فَاستَ ْغ ِن بِ ِه عن ُك ِّل َش ٍ
أنام ِل اْلقُ ْد ِرة ،وأوَد ْع ُ ِ
ك بِ ِ
ص َنعتُ َك بِ ِ
يء ،أل َّ
َن
أیادي اْلقُ َّوِة َو َخلَ ْقتُ َ
َْ
ْ
َ ْ
ت ف ْی َ َ ْ َ َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْنعي كام ٌل و ُح ْكمي ناف ٌذ ال تَ ُش َّ
ك فیه َوال تَ ُك ْن فیه ُم ِریباً.
ُ
َ

۶۲

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ

ف تَ ْفتَِقر ،وص َنعتُ َك ع ِزی اًز بِم تَستَِذ ُّل ،و ِمن جوه ِر ِ
ظهَ ْرتُ َك لِ َم تَ ْستَ ْعلِ ُم َع ْن ُدونِيَ ،و ِم ْن
العْلِم أ ْ
َخلَ ْقتُ َك َغنِّیاً َك ْی َ
َ ْ َْ َ
ُ َ َ ْ َ
َ ْ
یك قائِماً ِ
ِ
ِ
طین اْل ُح ِّ
قاد اًر ُم ْقتَِد اًر قَیُّوماً.
ص َر إِلَ ْی َك لِتَ ِج َدني ِف َ
ب َع َج ْنتُ َك َك ْی َ
ف تَ ْشتَغ ُل بِ َغ ْیري؛ فَ ْأرِج ِع اْل َب َ
۶۴

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ب ِم ْن
ت ُنوري َوُنوري ال ُی ْ
طفىَ .ك ْی َ
ف تَ ُ
ت ُمْل ِكي َو ُمْل ِكي ال َی ْفنىَ .ك ْی َ
ف تَ ْ
خاف ِم ْن فَنائِ َكَ ،و ْأن َ
ْأن َ
ضطَ ِر ُ
ِ
ت بهائِي وبهائِي ال ی ْغشى ،و ْأن َ ِ
إِ ْ ِ
اي لِ َك ْي
استَِرح ِفي ُحب َ
ُ
ََ
طفائ َكَ ،و ْأن َ َ
ت قَمیصي َوقَمیصي ال َیْبلَى .فَ ْ
ِّك إِّی َ
َ
تَ ِج َدنِي ِفي األُفُ ِ
َعلى.
ق األ ْ

١۸

البیان
َیا ْاب َن َ
ق ال ی ُزو ُل أبداً وم ِ
ِ
ض َع ْن َغ ْی ِري ،أل َّ
ب
لكي دائِ ٌم ال َی ُحو ُل َأبداًَ .وِا ْن تَ ْ
طلُ ْ
أع ِر ْ
َو ِّج ْه بِ َو ْج ِهي َو ْ
َن ُسْلطاني با ٍ َ
َ َُ
ِ ِ
ص ِفي الو ُج ِ
ود َس ْرَمداً َأزالً.
سوائي لَ ْن تَ ِج َد لَ ْو تَ ْف َح ُ
ُ

۶۱

َیا ْاب َن ُّ
الن ِ
ور
ِ
ِ
ِ
أمري فَأ ْقبِ ْل إِلَ ْی ِه.
ْان َس ُدونِي َوآن ْس بُِروحي ،هذا م ْن َج ْو َه ِر ْ

۶۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ا ْك ِ
ب ُم ِعیناً ِسوائِي ،أل َّ
َن ما ُدونِي لَ ْن َی ْك ِف َی َك َأبداً.
ف بَِن ْف ِسي َع ْن ُدونِي َوال تَ ْ
طلُ ْ

۶۵

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
َن ما ی ْنفَع َك هذا إِن تَ ُكن بِ ِه ر ِ
ِ
ِ ِ ِ
طلُ ْ ِ
اضیاً.
ال تَ ْ
ْ ْ
ض بِما قَ َ
ب مِّني ما ال ُنحبُّهُ ل َن ْفس َك ،ثَُّم ْار َ
ض ْی َنا ل َو ْج ِه َك ،أل َّ َ ُ

۶۹

َعلى
الم ْن َ
ظ ِر األ ْ
َیا ْاب َن َ
ِ ِ
ت َم ْحُبوباً ِسوائِي.
ون َحبِیباً لِي؛ لِ َم تََرْكتَنِي َو َ
ت ِف َ
طلَْب َ
أ َْوَد ْع ُ
یك ُروحاً مِّني لتَ ُك َ

۳۱

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ

حقِّي علَْی َك َكبِیر ال ی ْنسى ،وفَ ْ ِ
ود
ظیم ال ُی ْغشىَ ،و ُحبِّي ِف َ
ود ال ُی َغطَّىَ ،وُنوري لَ َك َم ْشهُ ٌ
یك َم ْو ُج ٌ
َ
َ
ضلي بِ َك َع ٌ
ٌ ُ َ َ
ال َی ْخفى.
۳۶

ش ِر
الب َ
َیا ْاب َن َ
ت ع ْنه ور ِ
ِ
ض َ َّ
ت لَ َك ِم َن َّ
فارِج ْع إِلى
َصفىَ ،ك ْی َ
أع َر ْ
ف ْ
قَ َّد ْر ُ
الش َج ِر األ َْبهى اْلفَواكهَ األ ْ
یت بِالذي ُه َو ْأدنىْ ،
ض َ َ ُ ََ
ما ُهو َخ ْیٌر لَ َك ِفي األُفُ ِ
َعلَى.
ق األ ْ
َ

۳۳

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
ِ
ت لَهُ.
اص َع ْد إِلى ما ُخلِ ْق َ
َخلَ ْقتُ َك َعالِیاًَ ،ج َعْل َ
ت َن ْف َس َك دان َیةً؛ فَ ْ

۳۲

یا ْاب َن الع ِ
ماء
َ
َ
اء و ْأن َ ِ
ِ
ْأد ُع َ ِ
ت إِلى ما تُ ِح ُّ
ت َع َّما ُن ِح ُّ
ب.
ب َوأ ْقَبْل َ
ضَ
أع َر ْ
اء ،بِ َم ْ
ت تَْبتَغي اْلفََن َ
وك إلى اْل َبقَ َ

۳۴

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ ِ ِ
ِّك ِذي اْلقُ ْد َرِة َواال ْقتِ ِ
دار.
اس ُج ْد لِطَْل َع ِة َرب َ
ال تَتَ َع َّد َع ْن َح ِّد َك َوال تَ َّد ِع ما ال َی ْن َبغي ل َن ْفس َكْ ،

۳۸

َیا ْاب َن ال ُّرو ِح
ین بِا ْفتِ ِ ِ
ال تَ ْفتَ ِخ ْر َعلَى اْل ِم ْس ِك ِ
اك ِفي ُسوِء حالِ َك َوأْل َع ُن َعلَْی َك إِلَى األ ََبِد.
امهُ َوأر َ
خار َن ْفس َك ،ألَِّني ْ
أمشي قُ ّد َ

۳۱

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ت بِعی ِ ِ ِ
ِ
كان َعلى ذلِ َك فَ َعلَ ْی ِه لَ ْع َنةٌ ِمِّني.
َك ْی َ
ف َن ِس َ
یوب َن ْفس َك َوا ْشتَ َغْل َ ُ ُ
یت ُع َ
وب عباديَ .م ْن َ

۳۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ال تَنفَّس بِ َخ َِ
ت ،وأ ََنا ِ
ت ِ
ك.
شاه ٌد بِذلِ َ
خاطئاًَ ،وِا ْن تَ ْف َع ْل بِ َغ ْی ِر ذلِ َك َمْل ُع ٌ
أحٍد ما ُد ْم َ
طأ َ
َ ْ
ون ْأن َ َ

۳۵

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
ِ
ِِ
أن الَّذي یأْمر النَّاس بِاْلع ْد ِل ویرتَ ِكب اْلفَ ْح َش ِ
ْأی ِق ْن بِ َّ
اس ِمي.
َ َ َ َْ ُ
اء في َن ْفسه ،إَِّنهُ لَ ْی َس مِّني َولَ ْو َ
كان َعلى ْ
َ
َ ُُ
۳۹

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ِ ِ ِ
ب إِلى َن ْف ٍ
اع َمْلهُ.
أم ِري َعلَ ْی َك فَ ْ
ال تَْن ِس ْ
س ما ال تُحبُّهُ ل َن ْفس َكَ ،وال تَُق ْل ما ال تَ ْف َعل .هذا ْ

۲۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ال تَ ْح ِرْم َو ْجهَ َع ْبِدي إِذا َسألَ َك ِفي َش ْي ٍء؛ أل َّ
اخ َج ْل ِمِّني.
َن َو ْجهَهُ َو ْج ِهي فَ ْ

۲۶

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ِ
ِ
ِ
یك َب ْغتَةً وتَقُوم َعلَى اْل ِح ِ
ب ،أل َّ
ساب ِفي َن ْف ِس َك.
ت َیأْتِ َ
َن اْل َم ْو َ
حاس ْ
ب َن ْف َس َك في ُك ِّل َی ْوٍم م ْن قَْب ِل ْ
اس َ
أن تُ َح َ
َ ُ

٢٣

یا ْاب َن الع ِ
ماء
َ
َ
ِ
ب َع ْنهُ.
یاءَ ،ك ْی َ
ت بِ َش َارةًَ ،ك ْی َ
ف تَ ْح َزُن ِم ْنهَُ .و َج َعْل ُ
ت لَ َك اْل َم ْو َ
َج َعْل ُ
ف تَ ْحتَ ِج ُ
ور لَ َك ض ً
ت النُّ َ

٢٢

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
وك تَحص ِ ِ ِ
بِبِ ِ
استَْب ِش ْر بِ ِه ،وِالى َمقَِّر القُ ْد ِ
الن ِ
شارة ُّ
یح إِلى َأبِد األ ََبِد.
س ْأد ُع َ َ ْ
َّن فیه ،لتَ ْستَر َ
ور أ َُب ِّش ُر َك فَ ْ
َ
َ

۲۴

الرو ِح
َیا ْاب َن ُّ
س ُی َب ِّش ُر َك بِاأل ُْن ِ
ُرو ُح القُ ْد ِ
الو ْج ِه
ِّد َك َعلَى األ َْم ِرَ ،ك ْی َ
ف تَ ْح َزُنَ .وُرو ُح األ َْم ِر ُی َؤی ُ
سَ ،ك ْی َ
ف تَ ْحتَ ِج ُ
بَ .وُن ُ
ور َ
ف تَ ِ
ِ
ض ُّل.
ام َكَ ،ك ْی َ
َی ْمشي قُ َّد َ

۲۸

َیا ْاب َن ِ
اإل ْنسا ِن
الرُجوِع إِلَ ْینا.
ال تَ ْح َزْن إِالّ ِفي ُب ْعِد َك َعَّناَ ،وال تَ ْف َرْح إِالّ ِفي قُ ْربِ َك بِنا َو ُّ

۲۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ا ْف َرْح بِ ُس ُر ِ
ون قابِالً لِلِقائِي َو ِمرآةً لِ َجمالِي.
ور َقْلبِ َك ،لتَ ُك َ
۲۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ْخ َذ َك الظَّمأُ ِفي سرمِدی ِ
صیب َك ِمن بدی ِع ِح ِ
ِ
ال تُعِّر َن ْفس َك عن ج ِ ِ
َّة ذاتِي.
یاضي؛ لِ َئالَّ َیأ ُ
ْ َ
میل ِردائي َوال تَ ْح ِرْم َن َ
َ َْ َ
َ
َْ َ
َ

۲۵

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
اعم ْل ُح ُد ِ
طلَباً لِ ِرضائِي.
ودي ُحّباً لِي ،ثَُّم ْان ِه َن ْف َس َك َع ّما تَ ْهوى َ
َْ

۲۹

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ال تَتْر ْك أو ِ
غاء لِ ِرضائِي.
ام ِري ُحّباً لِ َج َمالِيَ ،وال تَْن َس َو
صایاي ْابت ً
َ
ُ

۴۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
دان الس ِ
ِ
ارُك ْ ِ
ع ِفي َم ْی ِ
اض ِع لِ َو ْج ِهنا.
َّمآء .لَ ْن تَ ِج َد َّ
أس ِر ْ
احةَ إِالَّ بِ ُ
ضوِع أل َْم ِرنا َوالتَّو ُ
الخ ُ
الر َ
ض في َبِّر اْل َعماء ثَُّم ْ
ْ

۴۶

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ظ ِهر علَْی َك ِمن أسرِار ِ
ِّ
ك بِ ْأنو ِار اْل ِق َدِم.
الع َ
ق َعلَ ْی َ
ظِمَ ،وأُ ْش ِر َ
أم ِري ألُ ْ َ َ
ْ ْ
َعظ ْم ْ

۴۳

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ناص اًر لِتَ ُك ِ
اضعاً ،و ُكن ألَمري ِ
خاضعاً ألَ ُكون لَ َك متَو ِ
ِ
صو اًر.
ُك ْن لِي
َ
َ
المْلك َم ْن ُ
َ ْ ْ
ون في ُ
ُ

۴۲

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ا ْذ ُكرنِي ِفي أر ِ
ضي ألَ ْذ ُك َر َك ِفي َسمائِي؛ لِتَقََّر بِ ِه َع ْیُن َك َوتَقََّر بِ ِه َع ْینِي.
ْ
ْ

۴۴

الع ْر ِ
ش
َیا ْاب َن َ

سمع َك سم ِعي فَاسمع بِ ِه ،وبصر َك بص ِري فَ ْأب ِ
ص ْر بِ ِه؛ لِتَ ْشهَ َد ِفي ِسِّر َك لِي تَ ْقِدیساً َعلِّیاً ،ألَ ْشهَ َد لَ َك ِفي
ََ َُ َ َ
َْ ْ
َْ ُ َْ
َن ْفسي َمقاماً َرِفیعاً.
۴۸

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
یح م ِعي ِفي ِق ِ
ِ
ف ُسرِاد ِ
ق اْل ِع َّ ِزة.
العظَ َم ِة َخْل َ
ْ
باب َ
استَ ْشه ْد في َسبیلي َراضیاً َعّني َوشاك اًر لقَضائي ،لتَ ْستَر َ َ

۴۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ِّ ِ
اش أَو تُ ْستَ ْشه َد ِفي َسبِیلِي َعلَى التُّر ِ
أم ِر َك َوتَ َدب َّْر ِفي ِف ْعلِ َك .أَتُ ِح ُّ
ون
أن تَ ُم َ
ب ْ
ابَ ،وتَ ُك َ
فَك ْر في ْ
َ
وت َعلَى اْلفر ِ ْ
س ،فَأ َْن ِ
م ِْ
أعلَى اْل ِف ْرَد ْو ِ
ف یا َع ْب ُد.
أم ِري َو َم ْ
ص ْ
ظهَ َر ُنوري ِفي ْ
طل َع ْ
َ

۴۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
اجهد ِف ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ
كان أ ْك َب َر ِع ْندي َع ْن َخْل ِ
یه یا َع ْب ُد.
َو َجمالي تَ َخض ُ
ُّب َش ْع ِر َك م ْن َدم َك لَ َ
ق ال َك ْوَن ْی ِن َوضیاء الث َقلَ ْی ِن ،فَ ْ َ

۴۵

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
َّبر ِفي قَ ِ
ٍ
ِ ِّ
المةُ اْل ُح ِّ
بار ِفي َبالئِي.
َ
ضائي َو ْ
االصط ُ
ب الص ْ ُ
المةٌ؛ َو َع َ
ل ُكل َش ْيء َع َ

۴۹

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ب الص ِ
ِِ
ِ ِ
اْل ُم ِح ُّ
الر ْح َم ِة.
الم ْذنِ ِب إِلَى َّ
َّاد ُ
ق َی ْر ُجو اْل َب َ
الء َك َرجاء اْلعاصي إلَى اْل َم ْغف َرة َو ُ

۸۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ك سب َل َّ ِ
الم َشقَّةُ َش ْوقاً لِلِقائِي
ین ِفي ِرضائِيَ ،وِا ْن ال تَ َمس َ
الء ِفي َسبِْیلِي َك ْی َ
ف تَ ْسلُ ُ ُ ُ
صیب َك َ
إِ ْن ال ُی ُ
الراض َ
الب ُ
ُّك َ
َك ْی َ ِ
ور ُحّباً لِ َجمالِي.
ف ُیص ُیب َك النُّ ُ

۸۶

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ُنو اًر َأزلِّیاً َوُروحاً ِق َد ِمّیاًَ ،و ُه َو
َبالَئي ع َ
فاستَبِ ْق إِلَ ْیه لتَ ُك َ
ور َوَر ْح َمةٌْ .
نار َونِ ْق َمةٌ َوباطُنهُ ُن ٌ
نایتي ،ظاه ُرهُ ٌ
اع ِرْفهُ.
أمري فَ ْ
ْ

۸۳

ش ِر
الب َ
َیا ْاب َن َ
الن ِفي ِحین َوتَبِ ِ
َن ِكْلتَْی ِهما تَُزو ِ
َّك ِذلَّةٌ ال تَ ْح َزْن ِم ْنهَا ،أل َّ
یدان ِفي
أص َابتْ َك نِ ْع َمةٌ ال تَ ْف َرْح بِهاَ ،وِا ْن تَ َمس َ
إِ ْن َ
َوْق ٍت.

۸۲

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
َن سْلطان ِ
الغنى ی ْن ِزُل علَْی َك ِفي م َدى األَی ِ
َّام .و ِمن ِّ
ف ،أل َّ
إِ ْن َی َمس َ
الذلَّ ِة ال تَ َخ ْ
َن اْل ِع َّزةَ
َ
َ
َ َ
َّك الفَ ْق ُر ال تَ ْح َزْن ،أل َّ ُ َ
َ
تُ ِ
ص ُیب َك ِفي َم َدى َّ
الز ِ
مان.

۸۴

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
هذ ِه اْلحیاةَ اْل ِق َد ِمَّیةَ األ ََزلَِّیةَ ،فَاتْر ْك ِ
الباقیةَ األَبِدَّیةَ و ِ
ِ
الد ْولَةَ اْلفانَِیةَ َّ
هذ ِه َّ
إِ ْن تُ ِح َّ ِ ِ َّ
الزائِلَةَ.
َ
ُ
ب هذه الد ْولَةَ َ َ َ

۸۸

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
الذه ِب َنمتَ ِحن ِ
َّ
ِ َّ
ال تَ ْشتَ ِغل بِ ُّ
َن بِ َّ
الد ْنیا؛ أل َّ
باد.
الع َ
الن ِار َن ْمتَح ُن الذ َه َ
بَ ،وبِ َ ْ ُ

۸۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ت اْل َغناء ِفي تَ ْقِد ِ
ت َغ َناء َن ْف ِس َك ِف ِ
ت تُر ُ َّ
یس َك َع ْنهُ.
ب َوأنا أُر ُ
یهَ ،و َأنا َع َرْف ُ
ت َع َرْف َ
ید تَْنزیهَ َك َع ْنهَُ ،و ْأن َ
أ َْن َ
ید الذ َه َ
َ
َ
ِ
أم ِر َك.
َو َع ْمري َهذا ِعْل ِمي َوذلِ َك َ
ظنُّ َك؛ َك ْی َ
أم ِري َم َع ْ
ف َی ْجتَمعُ ْ

۸۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
وز ِعِّز ال تَ ْفنى و َخزائِ ِن م ْجٍد ال تَْبلى؛ و ِ
ق ِفي الس ِ
َّمآء ِم ْن ُكُن ِ
فاق
لك ْن َو َع ْمري إِ ْن َ
أ َْن ِف ْق مالِي َعلى فُقَرائِي لِتُْن ِف َ
َ
َ
َ
أجم ُل لَو تُ ِ
شاه ْد بِ َع ْیني.
ُّ
الرو ِح ْ َ ْ

۸۵

ش ِر
الب َ
َیا ْاب َن َ
ٍ ِ ِ ِ ِ
ِّ
َه ْی َك ُل اْلو ُج ِ
استِ ْقرِاري َعلَ ْی ِه.
ود َع ْرشيَ ،نظ ْفهُ َع ْن ُك ِّل َش ْيء ال ْستوائي بِه َو ْ
ُ

۸۹

الو ُج ِ
ود
َیا ْاب َن ُ
ِ
طهِّ ْرها لِظُهُوري.
ظ ِري َ
وح َك َم ْن َ
فُؤ ُاد َك َم ْن ِزلِي قَ ِّد ْسهُ لُن ُزولِيَ ،وُر ُ
۱۱

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
أ َْد ِخ ْل ی َد َك ِفي ج ْیبِي ألَرفَع أرْسي عن ج ْیبِ َك م ْش ِرقاً م ِ
ضیئاً.
َْ َ
َ
َ
ْ ََ
ُ
ُ

۱۶

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ِ
ِ ِ
ب ِم ْن ُز ِ
ال.
ثال َو ُك ُؤ ِب َم ْجٍد ال َزو َ
الل َخ ْم ٍر ال ِم َ
اص َع ْد إِلى َسمائي ل َك ْي تَرى ِوصالي؛ لتَ ْش َر َ
ْ

۱۳

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
ت ِفیها بِ َما تَ ْهوى بِ ِه َن ْف ُس َك ِم َن الظُُّن ِ
ون رِاقداً َعلَى
َّامَ ،وا ْشتَ َغْل َ
ون َواأل َْو َهام .إِلى َمتى تَ ُك ُ
قَ ْد َمضى َعلَ ْی َك أی ٌ
ِ
ق َعلَْی َك بِ ْأنو ِار اْل َج ِ
الزو ِ
ْس َك َع ِن النَّوِم؛ إِ َّن َّ
ت ِفي و َس ِط َّ
مال.
ال ،لَ َع َّل تُ ْش ِر ُ
الش ْم َس ْارتَفَ َع ْ
بِساط َكْ .ارفَ ْع َأر َ
ْ
َ

۱۲

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ك ع ِن الحج ِ
َّناء في ِس ِ
ت روح الس ِ
ور ِم ْن أُفُ ِ
ق الطُّ ِ
ت َعلَ ْی َك ُّ
بات
یناء َقْلبِ َك؛ فَأ ْف ِر ْ
أَ ْش َرْق ُ
ُُ
غ َن ْف َس َ َ
ورَ ،وَنفَ ْخ َ ُ َ
الن َ
قاء والئِقاً لِلِّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُّ ِ
وب.
ْخ َذ َك َم ْو ٌ
قاءَ ،ك ْي ال َیأ ُ
ب َوال لَ ُغ ٌ
صٌ
َوالظُنونات ،ثَُّم ْاد ُخ ْل َعلَى البِساط لتَ ُك َ
ت َوال َن ْ
ون قابالً لْل َب َ

۱۴

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ِ
اجعْلها ِر ِ ِ
ِ
یص
أحِدیَّتي إِ ْحداثي ْ
َجلِ َك ،فَ ْ
اختََرْعتُها أل ْ
داء لهَ ْی َكل َكَ .و َ
اج َعْلها قَم َ
ً
أ ََزلِیَّتي إِ ْبداعي ْأب َد ْعتُها لَ َك ،فَ ْ َ
ِ ِ
ق قَیُّو ِمیَّتِي إِلى األ ََبِد.
ون َم ْش ِر َ
َن ْفس َك لتَ ُك َ

۱۸

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
ظمتِي ع ِطیَّتِي إِلَ ْی َك ،و ِك ْب ِریائِي ر ْحمتِي علَ ْی َك ،وما ی ْنب ِغي ِل َن ْف ِسي ال ی ْد ِرُكه أح ٌد ولَن تُ ْح ِ
ص َیهُ َن ْف ٌس؛ قَ ْد
ُ ُ َ َ ْ
َ ََ
َ َ َ
َع َ َ َ
َ
َخ َزْنتُه ِفي َخزائِ ِن ِسِّري و َكنائِ ِز أَم ِري تَلَطُّفاً لِ ِع ِ
بادي َوتََرحُّماً لِ َخْل ِقي.
أْ ُ
ْ
َ

۱۱

یا ْابناء ا ْله ِوی ِ
َّة ِفي ا ْل َغ ْی ِب
َ
َ ُ

ِ
ب ُّ
وس ِم ْن ِذ ْك ِري؛ أل َّ
وب لَ ْن تَ َس َعني.
ون َع ْن ُحبِّي َوتَ ْ
َن اْل ُعقُو َل لَ ْن تَطیقَني َواْل ُقلُ َ
ضطَ ِر ُ
َستُ ْم َن ُع َ
النفُ ُ
۱۱

َیا ْاب َن ا ْل َج ِ
مال
ِ
ت َعلَ ْی َك ِم ْن لِ ِ
سان اْلقُ ْد َرِة َو َكتَْبتُهُ بِ َقلَِم القُ َّوِة قَ ْد َن َّزْلناهُ َعلى
نایتِي ثَُّم َر ْح َمتِي َو َجمالِيُ ،ك ُّل ما َن َّزْل ُ
َوُروحي َو ِع َ
قَ ْد ِر َك َولَ ْحنِ َك ال َعلى َشأْنِي َولَ ْحني.

۱۵

ناء ِ
اإل ْن ِ
سان
َیا أ َْب َ
ه ْل عرْفتُم لِم َخلَ ْقنا ُكم ِمن تُر ٍ ِ ٍ ِ َّ ِ
ین ِفي َخْل ِ
أحٍدَ .وتَفَ َّك ُروا ِفي ُك ِّل ِح ٍ
ق ْأنفُ ِس ُكم؛
ْ ْ
أح ٌد َعلى َ
اب واحد؛ ل َئال َی ْفتَخ َر َ
َ ََ ْ َ
ِ ٍ
سوِ
ٍ ٍِ
ِ
ِ
ونوا َك َن ْف ٍ
ون
اح َد ٍة ،بِ َح ْی ُ
أن تَ ُك ُ
إِذاً َی ْن َبغي َكما َخلَ ْقنا ُكم م ْن َش ْيء واحد ْ
ون َعلى ِر ْج ٍل واح َدةَ ،وتَْأ ُكلُ َ
ث تَ ْم ُش َ
ضوِ
ِ ٍ ٍِ
ون ِفي ْأر ٍ
آیات التَّْو ِح ِید
اح َد ٍة؛ َحتَّى تَ ْ
أعمالِ ُك ْم َوأَ ْفعالِ ُك ْم ُ
ظهَ َر ِم ْن َك ْیُنوناتِ ُك ْم َو ْ
م ْن فَم واحدَ ،وتَ ْس ُكُن َ
صحوا ِم ْنه لِتَ ِج ُدوا ثَمر ِ
ِ
اهر التَّ ْج ِر ِید .هذا ُن ِ
ِ
ات القُ ْد ِ
س ِم ْن َش َج ِر ِعٍّز
ُ
صحي َعلَ ْی ُكم یا َمألَ األ َْنو ِار ،فَ ْانتَ ُ
ْ
َو َجو ُ
َ
نیع.
َم ٍ

۱۹

الرو ِح
ناء ُّ
َیا ْأب َ
أغیار ِع ِ
ِ َّ َِّ
ت آللِئ أَسرِاري وجو ِ
أ َْنتُ ْم َخزائِني ،أل َّ
بادي
اه َر ِعْل ِمي ،فَ ْ
َن ِفی ُكم َك َن ْز ُ
َ ْ
احفَظُوها ل َئال َیطل َع َعلَ ْیهَا ْ ُ
َ ََ
َوأَ ْشرُار َخْل ِقي.

۱۱

ذات ِه ِفي ملَ ُك ِ
یا ْاب َن م ْن قام ِب ِ
وت َن ْف ِس ِه
َ
َ
َ
َ
ك ور ِ
ِ
ت إِلَ ْی َك َروائِ َح اْلقُ ْد ِ
ت ِّ
یت لَ َك ما
ض ُ
ت اْلقَ ْو َل َعلَْی َك َوأ ْك َمْل ُ
س ُكلَّهاَ ،وأتْ َم ْم ُ
اعلَ ْم بِ ِّأني قَ ْد ْأر َسْل ُ
ْ
الن ْع َمةَ ب َ َ َ
ض ُ ِ ِ
رِ
ض َعِّني ثَُّم ا ْش ُك ْر لِي.
یت ل َن ْفسي ،فَ ْار َ
َ

۱۶

َیا ْاب َن ِ
اإل ْن ِ
سان
فاجع ِل ِ
ِ
ِ
اك ِمن ِم ِ
الن ِ
داد ُّ
داد ِم ْن َج ْو َه ِر
ور َعلَى لَ ْو ِح ُّ
الم َ
اكتُ ْ
ب ُك َّل ما أْلقَ ْی َن َ ْ
الرو ِحَ .وِا ْن لَ ْن تَ ْقد َر َعلَى ذل َك ْ َ
ب ِمن ِ
ِ
ِ
أحلَى ِع ْنِدي ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء،
َح َم ِر الَِّذي ُس ِف َك ِفي َسبیلي؛ إَِّنهُ ْ
الم َد ِاد األ ْ
یع فَا ْكتُ ْ َ
الفُؤادَ ،وِا ْن لَ ْن تَ ْستَط َ
ورهُ إِلَى األ ََبِد.
لِ َیثُْب َ
ت ُن ُ

حضرت بهاءهللا
میر از حسین علی نوری ،ملقب به بهاءاهلل ،در تاریخ  ۳۶آبان  ۶۶۹۱شمسی ( ۶۳نوامبر ۶۵۶۱
میالدی) در طهران در خانوادهٴ یکی از وزیران خوشنام و سرشناس قاجار به نام میر از بزرگ نوری که
َنسبشان به شهرستان نور در مازندران میرسید متولد شدند .حضرت بهاء اهلل هر چند هرگز از

هیچگونه آموزش رسمی برخوردار نبودند اما به داشتن شخصیتی ممتاز ،هوش ،دانایی و حکمت در

بین نزدیکان و دوستان و اطرافیان شناخته شده بودند .مطاب ِ
ق رسم آن زمان بعد از درگذشت پدرشان

مقام پدر در دربار پادشاهی به ایشان پیشنهاد شد ولی از پذیرش آن چشم پوشیدند.

در بیست و هفت سالگی ،امر حضرت باب ار پذیرفتند و از آن پس قوای خود ار در رِاه ترویج آن

صرف نمودند .در سال  ۶۳۲۶شمسی ( ۶۵۸۳میالدی) حضرت بهاءاهلل که در آن زمان یکی از
َ
سرشناسترین چهرههای بابی به شمار میرفتند دستگیرو در یکی از بدترین زندانهای ایران به نام
سیاه ِ
چال طهران زندانی شدند .حضرت بهاءاهلل سالها بعد در یکی از آثار خود دربارۀ اولین تجربۀ
روحانی مرتبط با رسالت خویش که در سیاهچال رخ داده بود به تفصیل مینویسند.

پس از چهار ماه رنج و سختی شدید زندان ،دولت وقت حضرت بهاءاهلل ار به خارج از ایران تبعید نمود

و در حالیکه به علت شرایط طاقتفرسای سیاهچال طهران از نظر جسمی بیمار و ضعیف شده بودند،
برای همیشه وطن عزیز ار ترک کرده راهی بغداد شدند.
در دوران بغداد بود که ایشان بعضی از شناختهشدهترین آثار خود ،از جمله «کلمات مکنونه»« ،هفت

وادی»« ،چهار وادی» ،و «کتاب ایقان» ار به رشتهٴ تحریر درآوردند .اگر چه این آثار اولیهٴ حضرت

بهاءاللّه از بزرگی مقام ایشان حکایت میکرد ولی هنوز زمان آن نرسیده بود که مقام خود ار به شکلی

آشکار اعالن نمایند .با گسترش شهرت حضرت بهاءاهلل ،پادشاه ایران و سلطان عثمانی تصمیم گرفتند
که حضرت بهاءاللّه ار به مکانی دورتر از مرزهای ایران تبعید کنند .در سال  ۶۳۴۳شمسی (۶۵۱۲

میالدی) قبل از ترک بغداد ،در باغ نجیب پاشا واقع در خارج شهر ،حضرت بهاءاهلل خود ار به عنوان

مقدس دینی گذشته به ظهورشان وعده
همان پیامآور الهی معرفی نمودند که تمامی کتب و متون ّ
دادهاند.

سرنجام حضرت بهاءاهلل ار به عکا که شهری دورافتاده و بد آب و هواترین
پس از سرگونیهای پیاپی ،ا
زندان امپراطوری عثمانی بود تبعید کردند تا اینکه در سال  ۶۳۱۶شمسی ( ۶۵۹۳میالدی) در سن

 ۱۸سالگی ،در همان شهر چشم از این عالم فروبستند .در طی دوران چهلسالهٴ رسالتشان ،ه ازران

آیه ،لوح ،کتاب و رساله از قلم ایشان صادر شد .حضرت بهاءاهلل هدف اصلی دین در این عصر
جدید ار پیشبرد فرایندی تشریح میکنند که مقصود نهایی آن استقرار وحدت نوع بشر و صلح جهانی

مرجح است .آن حضرت در
است و تأکید میفرمایند که اگر دین سبب اختالف و نزاع شود بیدینی ّ
آثار بیشمار خود اصول روحانی و اجتماعی مورد نیاز برای تحقّق وحدت عالم انسانی ار بیان نمودند
و همهٴ آحاد بشر ار از هر پیشینهای ف ار میخوانند که در راه اجرای این هدف تاریخی بکوشند .آئین

بهائی ،این نهضت سازندهٴ جهانی ،اکنون در بیش از دویست مملکت و سرزمین و در ه ازران ناحیه و
منطقه در سراسر جهان پایهگذاری شده و الهامبخش میلیونها نفر از فرهنگها و قبایل مختلف است.
آرامگاه حضرت بهاءاهلل در شهر عکا است و مقدسترین نقطه برای بهائیان عالم محسوب میشود.
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