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 :حضرت عبدالبهاء می فرمایند 

فرمودند که فارس چون ... قدم و اسم اعظم  ق روزی جمالادر ایام عر... 

که ، میل دارم اولی بود و منتسب به آن ذات مقدسموطن رب اعلی و نقطه 

مدتی جزئیه نگذشت که جناب خال . ه نار محبت اهلل مشتعل گرددب

حضرت افنان آمدند و مشرف شدند و سئواالتی نمودند و رساله خال که 

در والیت فارس  نازل شد و نار محبت اهلل ،مسمی به کتاب ایقان است

 ...  شعله زد

 



 
 
 

 پیشگفتار 

ولی قابلیت و .. .چند استعداد و قابلیت مفقود استیکتا خداوند مهربانا، هر
 ... خدایا استعداد بخش و قابلیت ده .استعداد امری است موهوب تو

 حضرت عبدالبهاء

افتخاری نصیب گردید که با تالشی مضاعف برای تهیه یکی دیگر از آثار 
اگر چه کمینه را نه  .دوستان اقدام نماید بنا به تشویق بهاءاهللمبارکه حضرت 

لیاقت است و نه سواد و معلومات، اما فضل الهی شامل است و دعای خیر 
ویق فرزندان و نوه های عزیزم دوستان بدرقه راه و کمک و یاری و تش

پاسخ به کتاب مستطاب ایقان مجموعه ای است که اوالً در . گشاراه
نازل گردیده اما در ( رگ حضرت بابدائی بز)سئواالت جناب خال اکبر 

حقیقت پاسخ به سئواالت کلیه مسلمین در مورد قیام قائم آل محمد و 
عالمات و مشکالت غیر قابل درک در قرآن کریم و احادیث اسالمی است 
ثانیاً حل مشکالت کلیه کتب آسمانی قبل برای رسیدن به حقیقت و ثالثاً 

نی طبیعیون که اصالً وجود خدائی راه گشای نفوس غیر مؤمن به ادیان یع
را با آن توصیف که در ادیان قبل ذکر گردیده نمی توانند بپذیرند و وجود 

در این  بهاءاهللحضرت  .ادیان را دخانی برای اجتماع بشری فرض کرده اند
اثر مبارک به معرفی دین و مظاهر مقدسه وعدم درک صحیح مردمان از 

ی خود پرداخته اند و تحری حقیقت را با خاطر پیروی از علماه اصل دین ب
قلب پاک و خالی از هر نوع تعصب و تقلید برای درک صحیح، الزم شمرده 

 .و نفوس را هدایت فرموده اند
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 بااز آنجا که برای بعضی از جوانان و یا محبان کوی دوست که  
داشته اند و همچنین درک برخی از مفاهیم  ییآشنااصطالحات امریه کمتر 

وجود لغات مشکل و غیر مصطلح در این دوران و نیز آیات قرآنی و  بعلت
احادیث که برای اثبات مطلب بکار رفته آسان نبود، لذا بنظر رسید که تهیه 

گهربار  جزوه ای که بتواند این مشکالت را جهت طالبان مطالعه این اثر
 در سالهای قبل استادانی بزرگ البته .آسان نماید الزم و ضروری است

چون جناب اشراق خاوری با تألیف چهار جلد قاموس بر کتاب مستطاب 
چهار این مشکل کوشیده اند اما در این زمان مطالعه همان ایقان در رفع 

هیئت های محترم معارف عالی و  .جلد هم سهل و آسان بنظر نمی رسد
کتابخوانی نیز در سنوات قبل برای رفع این مشکالت زحمات فراوان را 

اصل کتاب و معنی : رموده اند اما باز هم مجموعه ای که شاملتحمل ف
لغات و ترجمه آیات عربی و توضیح بعضی از قسمت ها به زبان ساده 

لذا با آرزو و امید به این که با تأییدات الهیه  .باشد، بنظرالزم و ضروری بود
زوه بتوان به این مهم دست یافت، این حقیره بقرار ذیل اقدام به تهیه این ج

 :نموده است
 سعی شده که تقسیم بندی هر مطلب طبق پاراگراف بندی حضرت -1

ولی عزیز امراهلل در ترجمه انگلیسی باشد تا درک مطلب آسانتر و رشته 
 .کالم نیز گسسته نگردد

در قسمت توضیحات شماره پاراگراف نیز ذکر گردیده تا دسترسی  -2
 .به اصل مطالب آسانتر باشد
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مربوط به موضوعی خاص انتخاب شود  تالش شده که هر قسمت -3
بنابراین تمام قسمت ها به یک اندازه نیستند و نسبت به طرح مطالب، 

  .پاراگرافهای بیشتر یا کمتری را شامل گردیده است
معنی لغات عربی در هر قسمت ذکر گردیده و سعی شده که در  -4

نیاز بنابراین دقت در یادگیری معنی لغات،  ،قسمتهای دیگر تکرار نشود
بازنگری مجدد را برای مطالعه قسمت های بعد برطرف می نماید ضمن این 

 .که تالوت و درک معنی سایر آثار مبارکه را نیز آسانتر می سازد

کدام از آیات قرآنی در قسمت معنی لغات  شماره سوره و آیه هر -5
همین  ذکر گردیده و نیز ترجمه آیاتی که در متن کتاب ذکر نشده در

 .رسی ترجمه شده استقسمت، بفا

سعی شده که کلیه القاب از اسامی مبارکه حذف شود تا وحدت   -6
  .بین پیامبران خدشه دار نگردد

چون قصد ساده نویسی مطالب در قسمت توضیحات بوده است لذا  -7
 . سعی شده حتی المقدور از توضیح بوسیله آثار دیگر استفاده نشود

یزم که در تهیه این مطالب مرا در خاتمه از کلیه فرزندان و نوه های عز
تشویق و راهنمائی فرموده اند مخصوصاً آقای ادیب حقیقت جو تشکر و 
قدردانی نموده از جمال اقدس ابهی اجر جزیل برای فرد فردشان آرزو 

 .دارم
 مقدار ذره بی

 (حقیقت جو)مهری وحدت حق 
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 ــدمــهمق

در دوران کودکی و . زندگی انبیای الهی سراسر خواندنی و آموختنی است 
نوجوانی و جوانی با دیگر همساالن خود متفاوت است و از هوش و 

که باالخره به تعریف می کنند و تمجید می نمایند تا آنفراست او همگان 
امر دستور حضرت پروردگار مأمور می شود که راز درون را ظاهر کند و 

از اینجاست که اختالفات ظاهر . جدید و دیانتی تازه را به مردم ارائه نماید 
از والدین تا فامیل و بستگان و در نهایت همشهریها و هموطنان . می شود 

  و سایر مردمانی که این پیام را دریافت می کنند به مقابله و معارضه بر 
ا تعالیم جدیدش بنیان دیانت می خیزند و بر علیه او قیام می کنند زیرا او ب

اعتقادات چند صد ساله مردم را تغییر می دهد . قبل را بکلی بهم می ریزد 
نهایتاً . و برای مردم بسیار سخت و مشکل است که بتوانند او را قبول کنند 

بعضی او را مجنون می خوانند و عده ای در صدد قتل او برمی آیند و 
     عدادی برای بررسی به او نزدیک نفوس اندکی از روی کنجکاوی و ت

 می شوند و اگر دارای قلب پاک و وجدان سالمی باشند پیام او را درک 
می کنند و مجذوب او و کالمش می شوند و حتی از جان و مال در راه 

بنابراین می توان گفت که علت اصلی . اثبات حقانیت او دریغ نمی نمایند 
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حضرت . و جهالت و تعصب است  مخالفتها دقت نکردن و گوش ندادن
 . هم از این امر مستثنی نبوده اند  بهاءاهللباب و حضرت 

معنوی و از خاندان  خاندانی تاجر پیشه اما روحانی و حضرت باب در
از همان کودکی آثار نبوغ و تفاوت با دیگر کودکان . سیادت بدنیا آمدند 
دند یکی از دائی های وقتی از وجود پدر محروم گردی. در ایشان ظاهر بود 

ایشان که به لهجه فارسی او را خال یا خالو می گفتند سرپرستی ایشان را 
شته اند که به ترتیب بنامهای آقامیرزا ایشان سه دائی دا. بعهده گرفت 

میرزا آقامیرزا سیدعلی یا خال اعظم و آقا –محمد یا خال اکبر سید
ستی ایشان را قبول خال اعظم سرپر. حسنعلی یا خال اصغر مشهورند 

فرمودند و همیشه آثار بزرگی و مقام واالی ایشان را احساس می کردند 
بطوری که اندکی بعد از اظهار امر به ایشان ایمان آوردند و در راه دیانت 
جدید تمام اموال و ثروت و باآلخره جان خود را فدا کردند و جزء شهدای 

وران تجارت و اقامت سبعه طهران محسوب شدند خال اکبر نیز در د
حضرت باب در بوشهر متوجه این نبوغ ذاتی و علم ربانی و ایمان ملکوتی 
ایشان بودند اما بعد از اظهار امر نمی توانستند قبول کنند که خواهر زاده 

شان همان قائم موعودی است که مردم هزار سال است در انتظار او ای
اآلخره ایمان آورده و تا آخر ولی به شرحی که بعداً خواهیم دید ب. هستند 

   خال اصغر هم . ایام حیات با خاندان خود ثابت و مستقیم باقی ماندند 
        که با وجود پذیرفتن ایمان و روحانیت آن حضرت ، ولی در ابتدا 
نمی توانست این موضوع را باور کند اما باالخره او هم ایمان آورد اما تا 

دانست و علناً مانند دو برادر دیگر دیانت خود  آخر ایام حیات تقیه را الزم
 . مال نساخت ررا ب
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کتاب مستطاب ایقان در پاسخ به سئواالت حضرت خال اکبر نازل گردیده 
و ایشان بعد از زیارت این اثر گرانبها ابتدا به دیانت حضرت باب ایمان 

لعه جهت تسهیل مطا. آورده و بعدها نیز در ظل دیانت بهائی قرار گرفتند 
این اثر مبارک این جزوه تهیه و تدوین گردیده تا عالوه بر معنی لغات و 
توضیح مطالب هر قسمت به زبان ساده ، شاید بتواند پیشکشی مناسب 
جهت نورسیدگان باغ معرفت باشد که با مطالعه آن اندکی به مفاهیم آن 

ماً مسل. آشنا گردیده و بعدها خودشان به تکمیل معلوماتشان بپردازند 
نویسنده به نقائص فراوان این جزوه بخوبی آگاه است و تالش نموده بدون 
هیچ اظهار نظری فقط به توضیح مطالب از دیدگاه خود بپردازد و البته 
منتظر راهنمائی و هدایت شما عزیزان برای رفع اشکاالت آن می باشد و 

مند  بسیار ممنون و سپاسگزار خواهد بود که از لطف و محبت شما بهره
 . گردد 
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 شرح نزول کتاب مستطاب ایقان

بعد از شهادت حضرت باب در تبریز، مادر حضرت باب دیگر طاقت و 
مخصوصاٌ در خانه ای که هر قسمت از . تحمل ماندن در شیراز را نداشتند 

از طرف دیگر این واقعه . آن یادگار خاطره ای از تنها فرزند دلبندشان بود 
شهادت خال اعظم یعنی برادر ارجمندشان در طهران اتفاق افتاده بود  بعد از

لذا تصمیم گرفتند که به کربال هجرت . که سبب پریشانی بیشتر ایشان گردید
نموده و در آنجا اقامت نمایند تا بتوانند هرروز بیاد عزیزان خود به حرم 

آالم خود  حضرت سید الشهداء رفته و با دعا و مناجات و گریه وزاری، بر
بعد از مدتی دو برادر دیگر والده حضرت باب یعنی خال اکبر  .غلبه نمایند

و خال اصغر نیز عازم کربال شدند تا عالوه بر زیارت اماکن متبرکه از 
 .خواهر خود هم دیدار و دلجوئی نموده و سبب تسکین خاطرشان گردند

حسنعلی زاو جناب حاج میر( خال اکبر)زرگ محمد دائی بلذا جناب سید
عازم  جری قمریه1471حضرت باب در سال ( خال اصغر)دائی کوچک 

زیارت نجف و کربال شدند و در مراجعت چندروزی را هم در بغداد توقف 
جناب سید محمد خال اکبر به اراده و اشاره جمال قدم بوسیله  .فرمودند

ایشان  .جناب حاجی سید جواد کربالئی به حضور مبارک مشرّف شدند 
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      معلومات قوی اسالمی و سیدی عالیقدر بودند و  ی تاجر و باشخص
زاده شان، همان قائم باور کنند که حضرت باب یا خواهر نمی توانستند

و از طرف دیگر . موعود اسالم هستند که مردم انتظارشان را می کشند
ایشان هم مانند سایر مسلمانان منتظر ظهوری بودند که با عالمات خاص 

در حالی که هیچکدام از عالمت های ذکر شده در باره . هر می شدباید ظا
و شنیدن بیانات  بهاءاهللاما بعد از زیارت حضرت . قائم ظاهر نشده بود 

ایشان مبنی بر تحقیق و تحرّی بیشتر و درک عظمت ظهور حضرت باب 
لذا حضرت . قدری قانع شدند ولی هنوز سئواالت زیادی در ذهنشان بود

را بنویسند تا  ز ایشان خواستند که سئواالت و ایرادهای خودا بهاءاهلل
جناب خال اکبر روز بعد به محضر  .اهلل جواب مناسب داده شودانشاء

عالمات ظهور  :مبارک مشرف شدند و یک یک سئواالت خود را مبنی بر
 و ائمه اطهار رجعت پیامبر –قیامت کبری  –مسئله خاتم النبیین  –موعود 

نشر در  حشر و –مسئله تحریف کتب آسمانی  -در قیامت لقاء اهلل  -
زنده شدن مردگان و سایر مسائلی که در ذهن داشتند، بر روی  –قیامت 

نیز  بهاءاهللحضرت  .کاغذی مرقوم نموده و به حضور مبارک تقدیم داشتند 
ساعت نازل و حضرت عبدالبهاء بیانات مبارک  21پاسخ ایشان را در مدت 

ساعت این  21خود در حین نزول نگاشتند و بعد از  ز آسایرا به قلم معج
 .رساله به حضرت خال اکبر که عازم بازگشت به شیراز بودند، تقدیم گردید

 1181هجری قمری مطابق با  1471تاریخ نزول آن رساله، در سال 
 بهاءاهللهجری شمسی و قبل از اظهار امر علنی حضرت  1421میالدی و 

معروف گردید و جناب خال  "رساله خالویه"دا بنام این رساله ابت .است
  .اکبر با زیارت آن اطمینان قلب یافته و ایمان آوردند
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نسخه اصلی این کتاب که بعدها بنام کتاب ایقان ملقب گردید و به خط 
 1147میالدی مطابق با  1321حضرت عبدالبهاء تحریر یافته بود در سال 

بوسیله سرکار خانم فاطمه افنان  سال بعد، 17هجری شمسی یعنی حدود 
نتیجه دختری جناب خال اکبر، به حضور حضرت ولی امراهلل تقدیم گردید 
که در داراآلثار بین المللی بهائی واقع در کوه کرمل که در جوار مقام اعلی 

       در .ساخته شده بود، گذاشته شد که البته تا ابد باقی خواهد ماند
هم اصالحاتی انجام گردیده  بهاءاهللط حضرت حاشیه های این کتاب به خ

   سال بیشتر  11حضرت عبدالبهاء در زمان نوشتن این کتاب،  .است
و البته از روی این کتاب در همان زمان نسخه برداری خطی هم  .نداشته اند

شده اما اولین چاپ این کتاب به خط جناب مشکین قلم در بمبئی به سال 
نسخه دیگری هم از کتاب ایقان . ته استهجری قمری صورت گرف 1111

به خط جناب زین المقربین از روی نسخه اصلی کتاب نوشته شده بود که 
هجری  1471دیماه  41هجری قمری برابر با  1112شعبان  11در تاریخ 
 .میالدی به چاپ رسیده است 1137ژانویه  13شمسی و 

 
 شأن و مقام کتاب مستطاب ایقان 

       ر کتاب قرن بدیع در توصیف این کتاب جلیل حضرت ولی امراهلل د
بین آثار منزله  کتاب مستطاب ایقان اقدم گنجینۀ ثمینه در.. .": می فرمایند

این منشور جلیل نمونۀ کامل از .. .است بهاءاهللاز بحر موّاج ظهور حضرت 
دارای سبکی بدیع و لحنی ادیبانه و بنحو شایان  .منشآت نثر فارسی است

مبرهن و مهیمن و منیع و از لحاظ استحکام بیان و قوت و برهان  واضح و
بی نظیر و مقنع و در فصاحت و بالغت بی عدیل و مثیل و کاشف نقشۀ 



 

 

11 

بین آثار بهیّه و صحف  و در .عظیمۀ الهیه جهت نجات عالم بشریه است
قیّمه بهائی پس از کتاب مستطاب اقدس اعظم و اشرف از کل محسوب 

 ."...است

ه این کتاب به جهت دائی بزرگ حضرت باب یعنی جناب خال اکبر اگر چ
نازل گردید اما این فیض عظیم نصیب عموم اهل عالم شد که بتوانند با 
مطالعه و زیارت آن مشکالت خود را در مورد عالماتی که بصورت رمز و 
اشاره در کتابهای مقدسه سایر ادیان هم ذکر شده، رفع نمایند و به معرفت 

   نیز در این باره  بهاءاهللحضرت  .و وحدت کل انبیاء دست یابند حقیقی
تشنگان صحراهای بعد را به بحر قرب داللت نماید و ..." :می فرمایند

 "...گمگشتگان بیابان های هجر و فراق را به خیام قرب و وصال رساند

در این  ..." :حضرت ولی امراهلل در کتاب قرن بدیع همچنین می فرمایند
ب مقدس، شرایط سالکین سبیل معرفت و طالبین حقیقت تشریح و کتا

حقانیت امر حضرت باب و عظمت ظهور مبارکش اثبات و مراتب انقطاع و 
و معانی کلمات رجعت و قیامت و  ...فداکاری و جانبازی تابعانش تقدیر

یوم الجزاء و غیره تبیین گردیده و مراحل ثالثه ظهورات ربانیه  خاتمیت و
توضیح و معانی دقیقه مدینه الهی و تجدید این مدینه مقدسه یعنی  تعلیم و

شریعت الهیه در میعاد مقرر برای هدایت نفوس و تربیت اهل عالم تقریر و 
می توان گفت که در بین کتب و آثاری که از قلم  تفصیل شده و بطور کلی

حل ملهم شارع امر بهائی نازل گردیده کتاب مستطاب ایقان بنفسه نظر به 
مشاکل و غوامض آیات الهیه که الزال عدم فهم آن سبب تخالف و تنافر 
احزاب و امم عظیمه بوده اساس متین و استواری جهت وحدت ملل و نحل 

 "...و ائتالف اقوام و مذاهب متنوعه برقرار نموده است
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 :کتاب مستطاب ایقان شامل دو باب است
رسیدن به مقصود و توجه  باب اول در مورد انقطاع سالک الی اهلل برای 

 .... کامل و عدم تقلید و هدایت عقل سلیم و
 .در سلطنت قائم و سایر مسائل متفرعه آن :باب دوم

در خاتمه کتاب نیز به بعضی از احادیث معتبر اسالمی که به منزله ادلّه 
 اشاره فرموده اند و توضیحات الزمه را برای سائل شرح  ،تأییدیه است

  .داده اند
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 بسم رّبنا العلّي االعلی
إّلا  الِعرفاِنرالباب الَمذُکوُر فی َبياِن َاَن العباد َلن َيِصُلوا إلی شاِطِئ َبح

َقِّدُسوا َانُفَسُکم . َمن ِفی الَسمواِت وااَلرِض ِباالنِقطاِع الِصرِف َعن ُکِّل
ی َقَّدر الّلُه َلُکم و َتّدُخُلَن فی اَلذ يا َاهَّل ااَلرِض َلَعَّل َتِصُلَن إلی المقاِم

 .الَبياِن َمرفوعًا ُسرادٍق َجَعلُه الّلُه فی َسماء
جوهر اين باب آنکه سالکين سبيّل ايمان و طالبين کؤوس ايقان بايّد  

مقّّدس نماينّد، يعنی  َرضّيه پاک ونفوس خود را از جميع شئونات َع
عّلقه به ُسُبحات گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات مت

جالل و روح را از تعّلق به اسباب ظاهره و چشم را از مالحظه 
کلمات فانيه و متوّکلين علی الّله و متوّسلين اليه سالک شونّد تا آنکه 
قابّل تجّليات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و محّّل ظهورات 

ل زيرا اگر عبّد بخواهّد اقوال و اعما فيوضات غيب نامتناهی گردنّد
 افعال عباد را از عاِلم و جاهّل ميزان معرفت حّق و اوليای او و

قرار دهّد هرگز به رضوان معرفت رّب العّزه داخّل نشود و به 
عيون علم و حکمت سلطان احّديت فائز نگردد و هرگز به سر منزل 

 .بقا نرسّد و از جام ُقرب و رضا مرزوق نگردد

 
 :معانی لغات

 مان که بزرگترین بزرگان است بنام پروردگار: ....بسم ربنا
بیان این است که  این بابی که ذکر می شود در :مرفوعا... الباب المذکور

بندگان هرگز به ساحل دریای عرفان نخواهند رسید مگر با دست کشیدن 
   پاک و مقدس نمائید  .کامل از تمام آنچه که در آسمانها و زمین است

شاید به مقامی که خداوند  .نفس های خود را ای مردمان روی زمین
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برایتان مقدر فرموده برسید و البته در سراپرده ای که خداوند آن را در 
  .برافراشته داخل شوید( شریعت بیان)آسمان بیان 

در اصطالح عرفا کسی را گویند که از نفس  –روندگان  –پیروان  :سالکین
ی از هفت هوی بگذرد و در مقامات سلوک قدم گذارد و به تأیید اله و

در امر مبارک منظور کسی است  –وادی بگذرد تا به سرمنزل مقصود برسد 
از  که برای شناختن حق که همان مظهر ظهور است خود را آماده نماید و

تقالید بگذرد و با تفکر و توکل به فضل الهی قدم در راه تحقیق  اوهام و
   .نهد

 دلیل –حجت  –طریق  –راه : سبیل
اصطالح صوفیه،  در –جویندگان  –خواهان  –دگان طلب کنن: طالبین

 جوینده راه عبودیت
 ها ظرف –ها  لیوان –جام ها  :کؤوس

بی گمان  –بی تردید باور کردن  –به یقین رسیدن  –محقق ساختن : ایقان
 دانستن 

 قصد نیت و –حقیقت هر چیز  –اشخاص  –جانها  –روحها  :نفوس
قدر و منزلت  –رفتارها  –طبع ها  –مهم  بزرگ و امر –حاالت : شئونات

 نیازها -حاجت ها  –
 هر آفت و –متاع دنیا –غیر قائم بذات –امر بی دوام و بی بقا : عرضیه

 بالئی که عارض گردد
 گوش کردن  –شنیدن   :استماع

 (جمع قول)عقائد و نظریات  –گفتارها  –سخن ها  :اقوال
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افترائات  تهمت ها و –ن مورد ظن و گما –افکار غیر قابل اطمینان  :ظنون
 عدم یقین  –

در فارسی،  –وابسته به او  –عالقمند به او  –درآویزنده به او  : متعلقه
 خویشاوند  –دارائی

مسائلی که مانع مردم از شناسائی  -یعنی پرده های با شکوه: سبحات جالل
 ( مثل کلمه خاتم النبیین) .مظهر ظهور و حقیقت می شود

 دلبستگی داشتن  –تگی یافتن دلبس –عالقه : تعلق
 ناپایدار -نابود شدنی  –نیست شونده : فانیه

کسانی که به او اعتماد می کنند و به آنچه موجب تقرب  :الیه... متوکلین
 الهی است عمل می کنند 

در اصطالح عرفانی،  –جلوه گر شدن  –رخ نمودن  –نمودار شدن  :تجلی
 جمع آن تجلیات  -آشکاری و نموداری حق 

مجازاً بمعنی الهام  –روشن شدن  -درخشیدن  –برآمدن آفتاب  :اشراق
  (جمع آن اشراقات)

 منظور انبیای الهی –مفرد آن شمس  –آفتابها  - خورشید ها :شموس
اقرار واعتراف کردن  –درک کردن  –دانستن  –شناختن و پی بردن  : عرفان

 شناسائی وبینش معنوی -خدا شناسی  –شناسائی حق  –
 در آمدن از خفا  –پیدا شدن  –آشکار گردیدن : ورظه

در اصطالح  –آب بسیار  –پر عطا و پر احسان  –بسیار زیاد  :فیض
 باران  -صوفیه القای امری است به قلب بدون اکتساب و زحمت تحصیل 

رتبه  –شک  –راز  –ناپدید  –آنچه بر انسان پوشیده و مخفی باشد : غیب
 احدیت 
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آنچه که آخر  –نهی کننده  منع و –واصل شونده  –ده بآخر رسن  :متناهی
  دارد

 (مفرد آن فعل) -کردارها  –اعمال  –کارها : افعال
 -همچنین به معنی علم  –ادراک حقیقت هر چیز  شناسائی و: معرفت
 دانائی

 حضرت پروردگار  –خداوند عزّت  :هرب العز
ل ظهور آب مح –چشمه ها  -مهتر  سرور و –بینائی  –چشم ها : عیون

 چاه یا قنات 
 نائل -به مقصود رسیده  –چیره وغالب  –پیروز  :فائز
 خلود -ثابت ماندن  –باقی ماندن  –دوام آوردن : بقاء

 نزدیکی : قرب
 به رزق رسیده  –برخوردار  بهره مند و –روزی داده شده : مرزوق

  
 :1-4توضیح آیات  

قدیس انسان از تمام خالصه و جوهر این باب انقطاع خالص است یعنی ت
از مقامات مختلفه یعنی ثروت و قدرت و شهرت و  .آنچه که موجود است

البته  .باآلخره هر چیزی که سبب دوری قلب انسان از خداوند می شود
منظور گوشه نشینی و ترک دنیا نیست بلکه دل نبستن به دنیا و ظواهر آن 

سالکین ایقان را مورد دو گروه یعنی طالبین ایمان و  بهاءاهللحضرت  .است
گروه اول یا طالبین ایمان به کسانی گفته می شود که  .خطاب قرار داده اند

خواهان ایمان هستند و آن را از دست هر کسی که عطا کند بدون تحقیق و 
اما گروه دوم  .بررسی و حتی از روی تقلید از آباء و اجداد خود می پذیرند
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در جستجوی حقیقت حرکت می کنند  یعنی سالکین ایقان کسانی هستند که
     و تا به یقین کامل نرسند امری را نمی پذیرند و از تحری حقیقت باز

کارشان جستجو و شناخت حقیقت است نه تقلید و پیروی  .نمی مانند
بنابراین هر دو گروه یعنی طالبین ایمان و سالکین ایقان باید  .کورکورانه

مقدس نمایند تا بتوانند در سراپرده  ابتدا خود را از هر آلودگی پاک و
یعنی دیانت حضرت ) دیانت جدیدی که خداوند برای این ایام نازل فرموده

درکتاب  بهاءاهللحضرت  .وارد شوند و حقایق الهیه را درک نمایند (باب
ای احمد چشم .. ." :دریای دانش در مورد چگونگی انقطاع می فرمایند

س و هوی تیره مکن و گوش مظهر وجود ودیعه من است او را به غبار نف
.. .مدار من است او را به اعراض مشتهیه نفسیه از اصغای کلمه جامعه باز

قلب خزینه من است لئالی مکنونه آن را به نفس سارقه و هوس خائن 
یعنی این چشم و گوش یک امانت الهی است برای دیدن و  "....مسپار

دیدن ظواهر زندگی و شنیدن  شنیدن حقیقت و درک کلمات الهی نه برای
قلب جایگاه عشق و محبت خداوندی است  .غیبت ها و تهمت های ناروا

نه محل امیال و آرزوهای بی ثمر و نفرت ها و کینه های بیفایده دنیای 
پس اولین قدم پاک کردن ومقدس نمودن وجود خودمان از هر نوع  .فانی

ه به انواع و اقسام زیرا با قلب و روح آلود .آالیش نفس و هوی است
بنابراین اگر  .خرافات و تعصبات و اوهام، البته معرفت حق غیر ممکن است

ه توانستیم این مرحله را بگذرانیم، آنگاه باید با کمک عقل و فکر و توکل ب
       طلب یاری از او، قدم در راه تحقیق گذاریم و به حقایقی که  خدا و

دم بعد، باید بتوانیم بر تمام روابط ق در .می خواهیم دسترسی پیدا کنیم
دوستی  دوستی و دشمنی با دیگران غلبه نمائیم زیرا ممکن است محبت و
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با کسی یا چیزی انسان را بطرف خود بکشاند و یا نفرت و دشمنی سبب 
در  بهاءاهللمین جهت است که حضرت ه به .دوری و منع او از تحقیق گردد

مالحظه کن پلک به این رقیقی که  ..." :می فرمایندکتاب آیات الهی 
مشاهده می شود اگر حجاب گردد چشم از مشاهده آسمان و زمین و آنچه 
در اوست از اشجار و انهار و بحار و جبال و اثمار و الوان و ماعندهم 

حال اگر حجاب غلیظ ظنون بر قلب وارد شود چه  .محروم و ممنوع ماند
ت مانعه مقدس فرماید که شاید از حق بطلب کل را از حجبا .خواهد نمود

 "...به مقصود از خلقت پی برند و به عرفان کنز مکنون محتوم فائز شوند

سپس علت این همه تأکید را هم توضیح داده و می فرمایند اگر بخواهیم 
گفتار و کردار و رفتار مردم را دلیل و میزان معرفت حق قرار بدهیم هرگز 

  زیرا هر کس برای خودش دین و  .به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید
عقیده ای را انتخاب نموده و یا با تقلید از اجداش آن را پذیرفته و برای هر 
کارش هم نوعی دلیل همراه باتعصب دارد که جز تقلید کورکورانه و تعصب 
جاهالنه چیز دیگری نیست و تنها کاری که می تواند انجام دهد انتخاب 

و از آنجا که تعداد . خواهد از او تقلید نمایدمی  عالم یا پیشوائی است که
این علماء بسیار زیاد است، لذا اوالً راه و روش هرکدام مختلف است و 

؟ ثانیاً عقل و را باید انتخاب کند که صحیح باشدانسان نمی داند کدامیک 
 .؟ن عنایت فرموده به چه کار می آیدشعور و فهمی را که خداوند به انسا

ید خودش کمر همت بربندد و از خداوند هم طلب تأیید این است که با
حضرت  .نماید و به تحقیق پردازد تا بتواند بسرمنزل مقصود واصل گردد

 ."باید از جمیع شئونات عَرَضیه پاک و مقدس گردد " :می فرمایند بهاءاهلل
عَرََض به چیزهائی گفته می شود که فطری نیست و بعداً به فطرت اصلی 
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ثالً فطرت و ذات گچ سفید است همیشه سفید است حال اگر اضافه شده م
کمی رنگ صورتی یا آبی و یا هر چیز دیگر به آن اضافه شود این اضافه 

یا انسان سالم خلق شده حال اگر به نوعی  .بر آن گچ عارض شده است
بنابراین باید ازهر چیزی که در  .بیماری مبتال شود این بیماری عارض شده

بدون تحقیق و بررسی پذیرفته ایم یعنی بر ما عارض شده، دوران زندگی 
خود را پاک و منزه نموده و با قلب پاک و روح مقدس شروع به تحقیق 

مبادا علم علماء، ثروت ثروتمندان، قدرت دولتمردان و یا شهرت  .نمائیم
سبب  شهرت خانوادگی، حتی ثروت و مردمان و یا ایمان آباء و اجدادی و

 .مانند پرده و حجابی مانع از شناخت ما گردد ا شده وترس و وحشت م
حال  .یک از این حجابها می تواند انسان را از حقیقت دور نماید زیرا هر

اگر توانستیم خود را از تمام این اوهام و خرافات و عوارض که ذکر گردید 
پاک و مقدس نمائیم، آنوقت الیق درک حقایق الهی خواهیم شد و نور 

واند قلب و روح ما را روشن سازد میزان و معیار تمام حقایق ایمان می ت
هم کتب مقدسه الهیه و تعالیم انبیاء است نه سخنان عالم و کشیش و یا 

شنیده های دیگران  زیرا اگر انسان بخواهد به گفته ها و .سایر مردمان
اهمیت بدهد هرگز به مقصود نخواهد رسید پس باید قلب و روح را از تمام 

ها و شنیده ها پاک نمود و فقط به اصل تعالیم که از مرکز وحی نازل  گفته
 .شده توجه داشت تا به مقصود حقیقی رسید
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هميشه  ناظر به اّيام قبّل شويّد که چقّدر مردم از اعالی و ادانی
قسمی که در  انّد به منتظر ظهورات احّدّيه در هياکّل قّدسّيه بوده

 بودنّد و دعاها و تضّرع ها  جميع اوقات و اوان مترّصّد و منتظر
وزيّدن آيّد و جمال موعود  می نمودنّد که شايّد نسيم رحمت الهّيه به

و چون ابواب عنايت  .قّدم گذارد از سرادق غيب به عرصه ظهور
مکرمت مرتفع و شمس غيب از افق قّدرت  مفتوح می گرديّد و غمام

لّله تکذيب می نمودنّد و از لقاء او که عين لقاءا ظاهر می شّد جميع
می جستنّد چنانچه تفصيّل آن در جميع کتب سماوّيه  است احتراز

حال قّدری تأّمّل نمائيّد که سبب اعتراض  .مسطور است مذکور و
  و به قسمی هم اعتراض .ناس بعّد از طلب و آمال ايشان چه بود

عاجز  می نمودنّد که زبان و بيان و تقرير و تحرير همه از ذکر آن
ظاهر نشّد  ظاهر قّدسّيه و مطالع احّدّيهو احّدی از م .و قاصر است

 چنانچه .گشت مگر آنکه به اعتراض و انکار و احتجاج ناس مبتال
َرُسوٍل إّلا َکاُنوا ِبِه  يا َحسَرًة َعَلی الِعباِد ما يأتيِهْم ِمن" :می فرمايّد
َو َهَمْت کُّل ُاّمٍة ِبَرسوِلِهم " :و در مقام ديگر می فرمايّد ".َيسَتهِزؤَن

و همچنين کلمات ." ِلُيّدِحضوا ِبِه الَحّق ذوُه َو جاَدُلوا ِبالباطّلِلَيأُخ
منزله که از غمام قّدرت صمّدانّيه و سماء عّزت رّبانّيه نازل شّده 

احصاء و احاطه عباد است و اولوا األفئّده و صاحبان  زياده از حّّد
 مبارکه تأّمّل قّدری در آن سوره .سوره هود کفايت می کنّد بصر را
انبياء  و به فطرت اصلّيه تّدّبر نمائيّد تا قّدری بر بّدائع امورفرمائيّد 

از موطن غفلت  و رّد و تکذيب کلمات نفی اّطالع يابيّد، شايّد ناس را
دهيّد و از زالل  نفسانّيه به آشيان وحّدت و معرفت الهّيه پرواز

بياشاميّد و مرزوق  حکمت اليزال و اثمار شجره علم ذی الجالل
اگر  .مائّده منزله قّدسّيه باقيه انفس مجّرده از اين است نصيب .گرديّد

سبب اعتراضات عباد بر آن شموس هوّيه  بر ابتالی انبياء و عّلت و
آگاه شويّد بر اکثری از امور اّطالع يابيّد و ديگر هر چه اعتراضات 

 مالحظه کنيّد در دين بيشتر بر مشارق شموس صفات احّدّيه مردم را
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حکايات  لهذا بعضی از .خ تر شويّدخود و امرالّله محکم تر و راس
شود و مبرهن آيّد  انبياء مجماًل در اين الواح ذکر می شود تا معلوم

و مطالع عّزت وارد  که در جميع اعصار و اقران بر مظاهر قّدرت
شايّد اين  .منفعّل است می آوردنّد آنچه را که قلم از ذکرش خجّل و

علماء و  اعراض و اعتراض اذکار سبب شود که بعضی از ناس از
 .بر ايقان و اطمينانشان بيفزايّد جّهال عصر مضطرب نشونّد و بلکه

 
 :معنی لغات

 مسئول مؤسسه  –سرپرست  مدیر و –تماشاچی  –بیننده  –نظرکننده  :ناظر

 اشخاص بلند مرتبه  –اشخاص بلند قدر : اعالی
 نزدیکان و نزدیکتران  –مردم زبون وپست  –مردم فرومایه : ادانی
 زمان  –حین  –ت وق: اوان

  مترقّب –منتظر  –چشم براه  :مترصّد
 ابتهال کردن  –خواری و فروتنی کردن  -زاری کردن  :تضرع
 غبار برخاسته و دخان و –خیمه بزرگ  –چادر بزرگ  –سراپرده : سرادق

 احاطه کرده 
در اصطالح متداول، زمین  –یا اطراف عمارت  فضای جلو –میدان  :هعرص

 آن  هر خانه یا ملک
 مفرد آن درب است  –دربها  –درها : ابواب
 حرفی که فتحه دارد –فتح شده  –شده  باز –گشوده شده : مفتوح
هیکل انسانی و جسم عنصری مظهر امراهلل و صفات و  –ابرها  :غمام

آنچه که مخالف امیال و انتظارات مردم باشد مثل  –شئونات بشری ایشان 
 ره تغییر احکام و تبدیل شرائع و غی
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 بزرگی وکرم –نیکوکار  کریم و –بزرگی  –کرامت  :مکرمت
فارسی، عالی  در –برطرف شونده  –پیشی گیرنده  – (شونده)عالی: مرتفِع

 باال –بلند  –
  زائل برطرف شده و –پیشی گرفته  -بلند  –عالی  :مرتفَع

 عرفان اوست که لقای او دیدار خدا که مقصود لقای مظهر الهی و  :لقاء اهلل
 عین لقاء اهلل است

 دوری جستن از کسی یا چیزی  –پرهیز کردن  :احتراز
  جدا کردن –بریدن  –شرح دادن  –از یکدیگر منفصل و جدا کردن  :تفصیل

 کتابهای آسمانی  :کتب سماویه
 نوشته شده : مسطور

در فارسی به معنی درنگ کردن و صبر  –اندیشه کردن  –دقت کردن  :تأمل
 نمودن

 گفتن و نوشتن  :حریرتقریر و ت
 ناتوان و گناهکار  :عاجز و قاصر
 تقدیس محل های ظهور پاکی و –پیامبران الهیه : مظاهر قدسیه
 محل های طلوع احدیت  -پیامبران الهیه  :مطالع احدیه

در )منع کردن  –عرضه کردن  –قبول نکردن  –ایراد گرفتن : اعتراض
  (تعرّض نمودن -ایراد گرفتن  –فارسی به معنای عیب گرفتن 

  (مفرد آن نکر است)ادراک ننمودن  –نفهمیدن  –نشناختن : انکار
 مجادله کردن  –حجت و دلیل آوردن  –ایراد گیری و انکار کردن : احتجاج

 مردم :ناس
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ای دریغ بر بندگان که نیامد ایشان را هیچ رسولی مگر آنکه او : ...هیا حسر
 11آیه  -( 18)یس سوره  -قرآن کریم  .را مسخره می کنند

هر امتی قصد کردند که رسولشان را بگیرند و به باطل با او : ...همت کل و
تا به آن وسیله ( جدل نمایند با سخنان بیهوده با او بحث و)مجادله کنند 

  1آیه  –( 21)سوره مؤمن  –قرآن کریم  .حق را ناچیز گردانند
 وحی شده  –نازل شده  :مُنزله

 منسوب به صمد که از اسماء الهی است  –لهی ا –خدائی  :صمدانیه
 باال و فوق و اعالی هر چیز  –فلک  –آسمان : سماء
 عالم دینی –پروردگاری  –خدائی  –الهی  –منسوب به ربّ  :ربانیه

 اندازه قابل شمارش : حد احصاء
اطالع  در امری مهارت و –درک کامل نمودن  –درمیان گرفتن  :احاطه
 داشتن 

 ن بندگا :عباد
 مردم صاحبدل –صاحبدالن  –صاحبان قلوب  :اولواالفئده

 حس بینائی  –بینائی  –چشم  :بصر
صفت  –طینت و نهاد اصلیه  –طبیعت اولیه  –سرشت اصلیه  :فطرت اصلیه

 و سرشت اولیه
به عواقب  –اندیشه در کار نمودن  –تفکر و از روی عقل کارکردن  :تدّبر

 نظر نمودن
 شگفتیها  –ازه و عجیب چیزهای نو و ت: بدائع

 –بازگردانیدن و دروغ پنداشتن  –قبول نکردن و رد نمودن  :رد و تکذیب
 منصرف کردن و انکار نمودن  –نادرست خواندن  منع کردن و
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 اهل کفر و انکار حق  –کسانی که حقیقت را انکار می کنند  :کلمات نفی
 هواهای شیطانیه  – هواهای نفسانی  :نفسانیه
 اتحاد و اتفاق کامل  –یگانه بودن  –ائی یکت: وحدت

 صافی وشفاف  –آب صاف وگوارا  :زالل
 ابدی -باقی  –دائم  –همیشه  –پیوسته  :الیزال
 نتیجه و ثمردادن  –فایده ها  –نتائج  –میوه ها  :اثمار

  درخت واحد –درخت  :شجره

 خداوند -دارای بزرگی  –صاحب جالل  :ذی الجالل
 زاً کالم و سخنان و تأثیرات بیان مجا –نفس ها  :انفس

 خالی از زوائد –فارغ از شئون دنیا ...( روح –عقل )منقطع از ماده  :مجرّده
    غذای  –رزق روحانی ومعنوی  –غذا و طعام نازل شده : مائده منزله

 فرو فرستاده شده 
 مقدسه –پاک و منزه شده  : قدسیه
 آزمایش -امتحان  –تعب  گرفتاری در رنج و –در بال افتادن  :ابتالء

  منع کردن  –عرضه کردن  –قبول نکردن  –ایراد گرفتن  :اعتراض
 –ماهیت  –هستی و وجود منسوب به هو  –حقیقت و ذات هرشیئ  :هویّه

   در آثار عرفانی، ذات مطلق باریتعالی است  –باطن 
 صفات خدائی  :صفات احدیه

 پابرجا  –استوار  –محکم  –ثابت  :راسخ
 کالمی که در معنی نیاز به بیان و تفسیر باشد  –مختصراً  : مجمالً
 آثار خطابیه طلعات الهیه  –کتابها  –صفحات : الواح
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در فارسی، واضح  –ثابت شده با حجت و برهان  –با دلیل وبرهان : مبرهن
 و آشکار

 روزگاران  -دوره ها  –زمانها  :اعصار
 قرن ها  :اقران

 پیغمبران الهی  –قدرت محلهای ظهور  :مظاهر قدرت
در وصف انبیای الهی آمده که محلهای  -محلهای طلوع عزّت  :مطالع عزت

 عزّت الهیه می باشند 
مورد وقوع فعل یا نتیجه  –خجل  –شرمنده  –متأثر  –اثر پذیرنده  :منفعل

 عمل هر
 دوری نمودن  –اجتناب و کناره گیری کردن  –رو برگردانیدن  :اعراض

 پریشان  آشفته و –پریشان  مختل و – و منقلب متغیّر –متحرک  :مضطرب
 

  :1 - 8توضیح آیات 
توجه انسان را به ادیان قبل در هنگام ظهور  بهاءاهللدر این قسمت حضرت 

موعودشان متوجه ساخته و می فرمایند که این مردمان در تمام دعاهای 
د اما خود با تضرع و زاری از حق می خواستند که موعودشان ظاهر شو

سلیقه خود نمی یافتند  وقتی موعودشان ظاهر می شد او را مطابق با میل و
و او را قبول نکرده و باور نمی نمودند که این شخص که مثالً از فامیل یا 
بستگان آنان است و یا همشهری و یا همکار و همسایه آنان است، همان 

ه همگی اقرار بر موعودی است که قرنها به انتظارش بوده اند و در حالی ک
بزرگی و صداقت و پاکی طینت او داشتند اما نه تنها او را نمی پذیرفتند 
بلکه آنقدر رفتارهای نا شایسته انجام می دادند که زبان از ذکرش قاصر 
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  بطوری که در قرآن کریم . است و قلم از نوشتن آن همه ظلم شرم دارد
یرا هر وقت پیامبری ز افسوس بر این مردمان، ای حسرت و :می فرماید

برای آنان فرستاده شد یا او را مسخره کردند و یا او را دروغگو خواندند و 
و در سوره مؤمن هم می فرمایند که هر وقت پیغمبری از . یا او را کشتند

طرف خدا برای هدایت مردم برگزیده شد او را گرفتند و اذیت و آزار 
مالحظه کنید که  .ع هدایت او شوندرساندند و با او به جدال پرداختند تا مان

سپس حضرت  .در قرآن کریم به چه صراحتی از این ظلمها نام برده اند
می فرمایند اگر این مسلمانان می خوانستند حقیقت را بفهمند و در  بهاءاهلل

زیرا دراین سوره . جستجوی آن بودند، سوره هود برایشان کافی بود
. پیامبران وارد شده ذکر گردیده است بالیائی که به هر کدام از مصائب و
این است نصیب انفس مجرده از مائده منزله  :می فرمایند بهاءاهللحضرت 

یعنی انبیای الهی و پیروان ایشان جز بالیا و مصائب نصیبی از  .قدسیه باقیه
ه اکثر مردم در نهایت غفلت، ب مین جهت است کهه به .این دنیا ندارند

فرمان دولت و فتوای علماء، علیه آن  همحض ظهور حضرت باب، ب
چه دروغها و افترائات که بر آن حضرت و پیروان  .حضرت قیام کردند

ایشان بستند بطوری که تمام ایام حیات مبارکشان را در زندان یا تبعید 
گذراندند و باآلخره هم به شهادت رسیدند و تعداد زیادی از پیروانشان نیز 

علت اعظم این رفتار،  .هنوز هم می برند از همین مائده نصیب برده و
تعصّب جاهالنه و بدون تحقیق و تقلید کورکورانه از علماء وقت است که 

بنابراین اگر کسی با دیده بصیرت و تفکر و  .بدبختانه هنوز هم ادامه دارد
بدون تعصب و خرافات و به فطرت اصلی خودش به این امور نگاه کند، 

م بعد از آن همه تضرع و زاری نتوانستند متوجه می شود که چرا مرد
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موعود خود را بشناسند و به او ایمان بیآورند در این صورت ممکن است 
که از خواب غفلت بیدار شوند و به معرفت و شناخت مظهر ظهور پی ببرند 
و از حکمت های الهی و ثمرات این معرفت حقیقی بهره مند شوند و وقتی 

 .د شدنایمان خود هم ثابت تر و استوارتر خواه حقیقت را یافتند، در دین و
لذا داستان ظهور بعضی از انبیای قبل را ذکر می فرمایند و بالهائی را که 
کفار و علمای زمان بر سر هر کدام از آنان وارد آوردند بصورت خالصه 

تا عبرتی باشد برای آیندگان و نشان دهند که در ادیان  بیان می فرمایند
لذا وقتی  .مور واقع شده و منحصر به زمان حضرت باب نیستقبل هم این ا

مردم متوجه شوند که این اعتراضات علماء و جاهالن زمان همیشه بوده و 
خواهد بود و نباید توجه به آن سبب دوری از شناخت مظهر امر شود و 
   آنان را مضطرب و ناراحت نماید، آن وقت نه تنها به عظمت این ظهور 

استوارتر گردد  رد بلکه سبب می شود که ایمانشان ثابت تر وپی خواهند ب
  .و به ایقان مبدل شود
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که نهصّد و پنجاه سال نوحه نمود و عباد  و از جمله انبياء نوح بود
و . دعوت فرمود و احّدی او را اجابت ننمود را به وادی ايمن روح

       وارد قّدری ايذاء و اذّيت بر آن وجود مبارک  در هر يوم به
و چه مراتب سخرّيه و . يقين بر هالکت او می نمودنّد می آوردنّد که

کنايه که بر آن حضرت وارد شّد چنانچه می فرمايّد استهزاء و
: "

و 
 َنا َنسَخُرإَف َقاَل ِان َتسَخُروا ِمَنا ِمنُه َسِخُروا ٌأ ِمن َقوِمِهَمَل َعَليِه َمَر ُکَلَما

مّّدت ها چنّد مرتبه  زو بعّد ا" َفَسوَف َتعَلُموَن ِمنُکْم َکَما َتسَخُروَن
فرمودنّد به وعّده معّين و در هر د وعّدۀ انزال نصر به اصحاب خو

و بعضی ازآن اصحاب معّدوده به عّلت ظهور بّدا . مرتبه بّدا شّد
تفصيّل آن در اکثر کتب مشهوره ثبت  هاعراض می نمودنّد چنانچ

تا آنکه باقی نمانّد از  .رسيّده يا می رسّد شّده و البّته بنظر عالی
برای آن حضرت مگرچهّل نفس و يا هفتاد و دو نفس چنانچه در 

َرِب ال َتَذر َعَلی "تا آنکه باالخره نّداء . مذکور استر کتب و اخبا
 حال قّدری تأّمّل بايّد. از جان بر کشيّد" ِمَن الکاِفريَن َدَيارًا ااَلرض

م اعتراض نمودنّد و که سبب چه بود در اين مّّدت آن عباد به اين قس
احتراز جستنّد و از قميص نفی به خلع اثبات مفتخر و فائز نشّدنّد؟ و 
ديگر چرا در وعّده های الهی بّدا شّد که سبب ادبار بعضی مقبلين 
شود؟ بسيار تأّمّل بايّد تا بر اسرار امور غيبی واقف شويّد و از طيب 

الهّيه  معنوی گلستان حقيقی بوئی بريّد و تصّديق نمائيّد که امتحانات
هميشه در ما بين عباد او بوده و خواهّد بود تا نور از ظلمت و 
صّدق از کذب و حّق از باطّل و هّدايت از ضاللت و سعادت از 

الم : "چنانچه فرمود. شقاوت و خار از گّل ممتاز و معلوم شود
 ." َاَحِسَب الَناُس َان ُيترُکوا َان َيُقوُلوا آَمَنا َو ُهم ال ُيفَتُنوَن
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 :عنی لغاتم
در فارسی به مرثیه و شعری که در  –فریاد و شیون  –گریه و زاری  :نوحه

 سوگواری می خوانند گفته می شود و نوحه خوانی به همین معناست 
سرزمین مقدسی که کوه طور در آن واقع  –سرزمین مقدس  :وادی ایمن

در اصطالح صوفیه  –شده و حضرت موسی از آنجا وحی الهی را شنید 
 و در مقامی وحدت مطلق الهی –یق تصفیه دل است طر

 قبول کردن  –پاسخ دادن  –پذیرفتن خواهش : اجابت
 اذیت کردن  –آزار رساندن : ایذاء

 تمسخر -استهزاء  –ریشخند   :سخریّه
 ریشخند زدن  –کسی را دست انداختن  –مسخره کردن : استهزاء

ائی غیر از معنای ظاهری کالم یا کلمه ای است که برای رساندن معن :کنایه
گردن کلفت که به معنائی غیر از درازی  –خودش بکار رود مثل زبان دراز 

 زبان و کلفتی گردن است
و هرگاه جماعتی از قومش بر او می گذشتند او را مسخره : تعلمون...کلّما و

اگر ما را مسخره می کنید بدرستی که ما نیز شما  :خداوند فرمود .می کردند
ه می کنیم همانطور که شما مسخره می کنید پس بزودی خواهید را مسخر

  13و  11آیه  –(11)سوره هود  –قرآن کریم  .دانست
گاهی کنایه از پیروی شهوات و ارتکاب  –فرود آوردن  –نازل کردن  :انزال

 گناهان 
 در فارسی بمعنی غلبه و پیروزی  –کمک و یاری  :نصر
در  –رأی جدید در مقابل رأی قدیم  پیدا شدن –تغییر یافتن حکم  :بدا

اصطالح بهائی عبارت است از تغییر شریعت قبلی و ظهور پیغمبر جدید با 
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در نظر شیعه،  .احکام و قوانین جدید که کل نشانه قدرت وفضل الهی است
عبارت است از وعده ای که خداوند بدهد اما به آن وفا نکند ولی اهل 

  423صفحه  – 1جلد  –ایقان  قاموس. سنت به بدا معتقد نیستند

در فارسی به معنی  –محسوب گردیده و تصور شده  -شمرده شده  :معدود
    اندک کم و
ای پروردگار من، هیچیک از کافران را بر روی زمین زنده  :دیّارا...رب

  48آیه  –( 71)سوره نوح  –قرآن کریم  .مگذار
 دوری جستن از کسی یا چیزی  -پرهیز کردن  :احتراز
 پیراهن  :قمیص

    جامه های مزیّن :خِلع
سیه  –نگون بختی  –روی گرداندن  –پشت کردن  –اعراض نمودن  :ادبار

 روزی
 روی آورندگان  –اقبال کنندگان  –مؤمنین  :مقبلین
 (مفرد سرّ)خالص هر چیز  قسمت خوب و –امور پنهان  –رازها  :اسرار

 بوی خوش معنوی  :طیب معنوی
 ازراه دین و حق خارج شدن  –گمراهی : ضاللت
 شدت سختی  –ضد سعادت  –بدبختی  :شقاوت

حال خودشان واگذاشته می شوند ه آیا فکر کردید که مردمان ب :یفتنون...الم
سوره  –قرآن کریم  .که بگویند ایمان آوردیم و ایشان امتحان کرده نشوند ؟

  4آیه  –( 43)عنکبوت 
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  :7 - 1توضیح آیات 
در قرآن کریم  .رانی را که ذکر فرموده اند حضرت نوح استاز جمله پیامب

در سوره هود داستان حضرت نوح ذکر شده است و خالصه آن این است 
سال مردم را به خدا پرستی دعوت کرد اما مردم  311که حضرت نوح 
     و دائماً او و پیروان اندکی را که داشت اذیت و آزار  قبول نمی کردند

لذا خداوند دستور داد که  .ی که دیگر تحمل نداشتندمی رساندند بقدر
حضرت نوح برای خود و پیروانش یک کشتی بسازد تا بتوانند از طوفان 

ولی باز هم کفاردست بر نداشتند و هنگامی که حضرت  .بالیا در امان باشند
 آن .نوح مشغول ساختن کشتی بود او و پیروانش را مسخره می کردند

می فرمودند که امروز شما ما را مسخره می کنید اما حضرت هم به دشمنان 
ما هم روزی شما را مسخره خواهیم کرد و این موضوعی است که بزودی 

چند مرتبه هم خداوند وعده پیروزی به حضرت نوح و  ...خواهید فهمید
سبب  پیروانش داد اما هربار این وعده ها انجام نشد و به تأخیر افتاد و

ان اندک هم از کنار او متفرق شدند بطوری که حدود گردید که همان پیرو
حضرت نوح از  و باآلخره .نفر باقی ماندند 74نفر یا بروایتی دیگر  21

شدت ناراحتی، از صمیم قلب فریاد کشید که خدایا همه این کفّار را از 
به دعای حضرت نوح پاسخ  این دفعه خداوند. روی زمین بردار و نابود کن

رخاست و همه را نابود کرد مگر کسانی که در کشتی داد و طوفانی ب
این خالصه آیات قرآن کریم بود که حضرت  .حضرت نوح پناه آورده بودند

عیناً در کتاب مستطاب ایقان جهت تذکّر و آگاهی ذکر فرموده و  بهاءاهلل
سپس به بررسی آن پرداخته اند که توجه کنید و ببینید که چرا وقتی 

       پسندیده پیامبری را  مردم به کارهای خوب و خداوند برای هدایت
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و از طرف دیگر  .؟همه اذیت و آزار به او می رسانندمی فرستد، مردم این 
با تمام این مشکالتی که پیامبر جدید در بین مردم دارد چرا خداوند همین 
پیروان اندک را امتحان می کند یعنی وعده ای را می دهد و به آن عمل 

مانی همین پیروان کم و ه این هم یک مسئله جدید برای نافرنمی کند ک
؟ اینها مسائلی است که انسان باید در باره آن فکر کند و بفهمد اندک بشود

که امتحانات الهی همیشه و در همه حال برای مؤمنین هم هست تا مغرور 
به ایمان خود نشوند و بر دیگران فخر نفروشند و بدانند که ممکن است با 

و این امتحانات الهی همیشه . تردید و دودلی در زمره کفار قرار گیرند یک
در بین مردمان بوده و هست تا تفاوت نور از ظلمت، حق از باطل، هدایت 

داستان حضرت نوح در . از ضاللت، گل از خار معلوم و مشخص شود
 جهت تذکّر و تنبّه مردم ذکر شده تا همان رفتار و اعمال راه قرآن کریم ب

آن را برای عبرت  بهاءاهللنسبت به موعود خود روا ندارند و حضرت 
همگان در کتاب ایقان ذکر کرده اند و اال هدف خداوند در قرآن کریم، 
داستان پردازی و قصه گوئی که نبوده و تکرار آن در این کتاب هم فقط 
بجهت حضرت خال اکبر نیست بلکه هدف بیداری تمام مردم در ادوار 

       متأسفانه علمای اسالم به معنی و مفهوم آیات مبارکه  .ستمختلف ا
سال عمر نمود و در  311تفسیر نمودند که اوالً آن حضرت  پی نبردند و

ثانیاً، به ساختن کشتی  .تمام این مدت مردم را بسوی خدا دعوت کرد
در حالی که این بیانات دارای تفاسیر مهمه ای است که فقط  .مشغول بود

ی الهی می توانند آن را توضیح دهند و اال سبب مشکالت متعددی انبیا
رحال باید گفت که آن حضرت از حین تولد به دعوت ه به. خواهد شد

سال دوران شریعت آن حضرت  311مقصود از  بلکه .ناس نپرداخته اند
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یکی سئوال از عمر طوالنی در  :در کتاب امر و خلق می نویسد. بوده است
آنچه در خصوص عمرهای ".. :.حضرت عبدالبهاء فرمودند. ایام قدیم نمود

طوالنی در بعضی کتب حکایات است به اصطالح و قواعد دیگر بوده مثل 
این که طول سلسله و عائله ای را به اسم شخص می نوشتند ولی بعد مردم 

      و در جای دیگر  ".دوام عائله ای را طول عمر شخص می فهمیدند
ای بنده جمال ابهی آنچه ذکر امتداد حیات سلف است .. ." :می فرمایند

زیرا در ازمنه  .امری است اعتباری نه به حسب اصطالحی در این ایام
قدیمه سنین مختلفه بوده بعضی یک دوره ماه را یک سال می شمردند و 

سال می نامند  بعضی دوره آفتاب را و همچنین دوره کواکب سیاره را یک
که عبارت از مدت دوره این کواکب است ... مسی ومثالً سنه قمری، سنه ش

و اال ایام همین است که واضح و پدید است نهایت آنکه اجسام پیشینیان از 
حال اگر بخواهیم به  "...جهت معیشت بسیطه، قویه بوده و بنیه شدید تر
سال بحساب آوریم  311علت ذکر آن در قرآن کریم عمر حضرت نوح را 

ممکن است مبدء تاریخ در زمانهای بسیار دور با  همی توان تصور نمود ک
زمان بعد از آن متفاوت بوده یعنی مثالً طلوع وغروب ماه را یک دوره 

طول کشیده  سال 311محسوب داشته اند و یا عمر شریعت آن حضرت 
مقصود از ساختن کشتی، ساختن  ثانیاً .ولی مردم به نام عمر نوح نوشته اند

نیز شریعت اهلل را به سفینه حمراء  بهاءاهللرت چنانکه حض .شریعت است
تشبیه نموده اند که اهل بهاء با ورود در این سفینه مورد حفظ وحمایت حق 

ر حال مسئله مورد توجه این است که هر پیامبری در ه به .خواهند بود
دوران نبوت خود گرفتار انواع رنجها و اذیت ها بوده و خواهد بود و این 

یک یا دو پیامبر نیست بلکه همه گرفتار مردم نادان و جاهل امر منحصر به 
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برای . هستند زیرا اگر این مردم کافر نبودند که نیازی به ارسال رسول نبود
همین است که انسانها مورد آزمایش قرار می گیرند و این امتحانات الهی 
همیشه بوده و خواهد بود تا تفاوت بین مؤمن و کافر آشکار شود و همه 

و البته در این راه با مشکالت . توانند خودشان را بشناسند و یا بشناسانندب
بسیار مواجه خواهند شد و نباید گمان کنندکه به راحتی می توانند ایمان 
جدید خود را حفظ کنند زیرا دشمنان هم آرام نخواهند نشست و همانطور 

البته مؤمنین  که مظاهر مقدسه در این راه با صدمات فراوان روبرو می شوند
شدم و یا ایمان  پس اگر فقط بگویند مؤمن. هم بی نصیب نخواهند بود

بلکه باید . آوردم کافی نیست و خداوند انسان را بحال خود رها نمی کند
بدانند که امتحانات الهی را در پیش دارند و در همه حال مراقب باشند که 

 .مردود نگردند
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از َمشرق ابّداع ُمشرق شّد و قريب هفتصّد و بعّد از نوح جمال هود 
 ازيّد به اختالف اقوال، مردم را به رضوان قرب ذی الجالل سنه َاو

حضرت  و چه مقّدار باليا که به مثّل غيث هاطّل بر آن .دعوت نمود
و شّّدت اهتمام  باريّد تا آنکه کثرت دعوت سبب کثرت اعراض شّد

و  ."ريَن ُکْفُرُهم إّلا َخَسارًاالَکاِف َو ال َيزيُّد" .عّلت شّّدت اغماض گرديّد
بعّد هيکّل صالحی از رضوان غيبی معنوی قّدم بيرون نهاد و عباد 

دعوت نمود و صّد سنه َاو ازيّد امر به اوامر  را به شريعه قرب باقيه
 .مناهی می فرمود، ثمری نبخشيّد و اثری ظاهر نيامّد الهی و نهی از

جمال ازلی ناس را جز با آنکه آن  .مرتبه غيبت اختيار فرمود و چنّد
چنانچه می فرمايّد .به مّدينه احّدّيه دعوت نمی نمود

: "
َثُموَد  و إلی

إلی آخر " إلٍه َغيُرُه  َاَخاُهم َصاِلحًا َقاَل يا َقوِم اعُبُّدوا الّله َما َلُکم ِمْن
:القول

 "
ُبَّد َما مرُجّوًا َقبَّل َهَذا َاَتنَهاَنا َان َنْع َقاُلوا َيا َصاِلُح َقّد ُکنَت فِيَنا

و هيچ فائّده ". و إّننا َلِفی َشٍک ِمّما َتّدُعونا إَليِه ُمريٍب  َيْعُبُّد آَباؤَنا
و بعّد جمال  .آنکه به صيحه ای جميع به نار راجع شّدنّد نبخشيّد تا

و َعَلم ُهّدی مرتفع شّد و اهّل ارض را به نور  خليّل کشف نقاب نمود
جز حسّد ثمری هر چه مبالغه در نصيحت فرمود  .فرمود تقی دعوت

 و غير غفلت حاصلی نبخشيّد إّلا اّلذيَن ُهم انَقطُعوا بُکِلِهم إلی نياورد
 الّله و َعَرُجوا ِبَجَناحی اإليقان إلی َمقاٍم َجَعلُه الّله عن ااِلدراِک

 و تفصيّل آن حضرت مشهور است که چه مقّدار اعّداء .َمرفوعًا
از  و بعّد .شّداحاطه نمودنّد تا آنکه نار حسّد و اعراض افروخته 

در همه  حکايت نار، آن سراج الهی را از بلّد اخراج نمودنّد چنانچه
  . رسائّل و کتب مذکور است

 
 :معنی لغات

محلی که خورشید بر آن  –خاور  –محل اشراق و طلوع خورشید : مَشرق
 بتابد 
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 تابان  –آشکار  –پرتو افشان  –اشراق کننده  :مُشرق
 یا زیادتر  :أو أزید
 باغ بهشت  –بهشت  –قبول  پسند و ضا ور: رضوان

 صاحب جالل  :ذی الجالل
 باران ریزان  :غیث هاطل

 بسیاری  –زیادی  :کثرت
 –غمخواری کردن  –همّت گماشتن  –کوشش در کاری نمودن : اهتمام

 محزون شدن
چشم پوشی کردن از  –بستن چشم  –چشم بر هم گذاشتن  :اغماض
 حقیقت 
یدن کافران چیزی را زیاد نمی کند جز زیان کفر ورز :خسارا...والیزید

  13آیه  – (11) سوره فاطر –قرآن کریم  .را رساندن بخودشان
 –آستانه  –مجموعه احکام و تعالیم الهی  –آئین الهی  –دیانت  :شریعه

 محل برداشت آب از نهر یا رودخانه
 ثابت و برقرار  –پاینده  –جاوید  :باقیه
 فرمانها -امر ها  –دستورات  :اوامر

اعمال خالف  –کارهائی که خداوند آنها را نهی کرده  –نهی شده ها : مناهی
 شرع

   مقصود مظهر امر الهی  –جمال همیشگی  :جمال ازلی
 آدمیان -آدمی  –مردمان  –مردم  :ناس

نام شهری بسیار مهم در شمال شرقی مکه که در  –خادمه  –شهر :مدینه
 قدیم یثرب نامیده می شده 
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او  .و برادرشان حضرت صالح را برای قوم هود فرستادیم :القول...یو إل
تا آخر  .برای شما غیر از او خدائی نیست .ای قوم، خدا را بپرستید :گفت

 8آیه  –( 11)سوره هود  –قرآن کریم  .بیان مبارک
آیا ما را از  .ای صالح، قبل از این ما بتو امیدوار بودیم :گفتند :مریب...قالوا

بپرستیم آنچه را که پدرانمان می پرستیدند نهی می کنی ؟ بدرستی  این که
سوره هود  .که ما از آنچه که تو از ما می خواهی در شک و تردید هستیم

  84آیه  –( 11)
 صدا و ندای بلند  –زجر وعذاب  –فریادی  :صیحه ای

 منصرف شدن -برگشتن  –بازگشت  :راجع
درتصوف، ظهور  –اهر نمودن ظ –آشکار کردن  –پرده برداشتن : کشف

 حقایق معنوی و اسرار غیبی در قلب سالک
 مرد محقق و دانشمند  –روی بند زنان  –آنچه که صورت را بپوشاند  :نقاب

 پرچم هدایت  :علم هدی
 کره خاک  –خاک  –زمین  :ارض

 تقوی و ترس از خدا –تقوا داشتن  –پرهیزگاری  :تقی 
وصفی زیاده بر واقع و  –از حقیقت گفتن بیش  –گزافه گوئی  :مبالغه

 حقیقت نمودن 
مگر کسانی که با تمام وجود منقطع گشتند بسوی خدا و  :مرفوعا...اال

پروازنمودند با دوبال یقین به مقامی که خداوند آنرا باالتر از ادراک عقول و 
 .است( برافراشته ) نفوس قرارداده 

فصل بندی نمودن  –دن جدا کر –شرح و بسط دادن  –بیان کردن  :تفصیل
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 دشمنان : اعداء
 خورشید  –چراغ : سراج

 –اقلیم  –شهر  –خاک  –زمین  –قطعه وسیعی از زمین مسکونی : بلد
 قبر -خانه 

 بیرون رفتن  –بیرون کردن : اخراج
 محفوظ -یاد شده  –ذکر شده : مذکور
 فانی شده  –نابود گردیده  –بسرآمده  –گذشته  –سپری شده  :منقضی

 
 :3 – 11توضیح آیات 

او نزدیک به  .بعد از حضرت نوح خداوند حضرت هود را ظاهر فرمود
با )سال یا کمی بیشتر بستگی به گفته مردم دارد که متفاوت گفته شده  711
سال مردم  711به هرحال حدود (. ه به بیان مبارک در باره عمر نوحتوج

 ورزید کمتر نتیجه  را بسوی خدا دعوت کرد اما هر چه بیشتر اصرار می
و هرچه . ..گردیدو مانند باران سیل آسا بر او بالیا نازل می  .می گرفت

      بیشتر تالش می کرد نتیجه کمتری حاصل می شد و مردم بیشتر از او دور 
می شدند بطوری که خداوند در قرآن می فرماید که کفر ورزیدن این 

      بخودشان ضرر و زیان کافران چیزی را اضافه نمی کند مگر این که 
لذا در دوران حضرت هود کسی به او ایمان نیآورد و باآلخره . می رسانند

حضرت صالح حدود  .خداوند به لطف و محبتش، حضرت صالح را فرستاد
سال یا بیشتر مردم را نصیحت و داللت می فرمود و آنان را به  111

و از کارهای بد و  کارهای خوب و اطاعت از دستورات الهی امر می کرد
نافرمانی از تعالیم الهی نهی می نمود اما هیچ ثمری حاصل نشد حتی چند 
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مرتبه از حضور در جمع مردم خودداری کرد یعنی غیبت نمود تا شاید 
در . اما ثمری نبخشید و فایده ای نداشت.مردم فکر کنند و به خود آیند

 ی کرد و به مردم حالی که او فقط مردم را بسوی خداوند واحد دعوت م
اما مردم در  .ای قوم، خدا را عبادت کنید و جز او را نپرستید: می گفت

ای صالح، ما قبالً امیدها به تو داشتیم و حاال تو ما را از  :جواب او گفتند
خدائی را که تو  آنچه که پدران ما می پرستیدند نهی می کنی و می گوئی

به  .!!ه می گوئی مشکوک هستیمما نسبت بتو و هرچ ؟ ومی گوئی بپرستیم
هرحال دعوت الهی را نپذیرفتند و هربار بهانه ای آوردند و هر چه 
توانستند بر آن حضرت روا کردند تا باآلخره به آتش غضب الهی گرفتار 

اما رحمت الهی در این است که بندگان خود را همانطور که حیات  .شدند
البته از مائده الهی و معنوی هم  بخشیده و رزق روزانه او را تآمین می کند،

لذا با تمام سرکشی ها و نافرمانیهائی  .روح و جانش را بهره مند می سازد
که نسبت به انبیای قبل یعنی حضرت هود و حضرت صالح انجام دادند اما 

بلکه دوباره حضرت خلیل . خداوند آنان را به حال خودشان رها نساخت
مردم جاهل باز هم  ولی افسوس که .را برای هدایت خلق مبعوث فرمود

سخنان او جز حسد و بغض  قدر نشناختند و نصیحت او را قبول نکردند و
مگر برای کسانی که بکلی منقطع شدند و از . و غفلت چیزی ببار نیآورد

همه بریدند و بسوی خدا رو آوردند و با بالهای یقین بسوی مقامی که 
درک سایرین خیلی باالتر بود پرواز  خداوند برایشان مقرر فرموده بود و از

یعنی فقط تعداد کمی از مردم توانستند از همه چیز خود چشم . کردند
بپوشند و سخنان پیامبر او را بشنوند و از او اطاعت کنند و بقیه بقدری به 
آن حضرت حسادت ورزیدند که باآلخره ایشان را در آتش بغض و کینه 
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شایان ذکر است که  .بیرون کردند سوزاندند و سپس ایشان را از شهر
داستان آتش نمرود که حضرت خلیل را در آن افکندند و آتش گلستان شد 
در تمام کتب تاریخی و احادیث و تفاسیر اسالمی ذکر گردیده و در ایقان 
 .مبارک مقصود از آتش نمرود را اعراض واعتراض مردم تأویل فرموده اند

ی نیست بلکه آتش کینه و بغض و حسد بنابراین مقصود از نار، آتش ظاهر
  .مردمان است که بسیار سوزاننده تر از آتش معمولی است
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و بعّد زمان او منقضی شّد تا نوبت به موسی رسيّد و آن حضرت به 
عصای امر و بيضای معرفت از فاران محّبت الهّيه با ثعبان قّدرت 

ور ظاهر شّد و و شوکت صمّدانّيه از سينای نور به عرصه ظه
جميع من فی الملک را به ملکوت بقا و اثمار شجره وفا دعوت 

و شنيّده شّد که فرعون و مأل او چه اعتراض ها نمودنّد و چه  .نمود
 .مقّدار احجار ظنونات از انفس مشرکه بر آن شجره طّيبه وارد آمّد

تا به حّّدی که فرعون و مأل او هّمت گماشتنّد که آن نار سّدره رّبانّيه 
و غافّل از  .از ماء تکذيب و اعراض افسرده و مخمود نماينّد را

اينکه نار حکمت الهّيه از آب عنصری افسرده نشود و سراج قّدرت 
بلکه در اين مقام ماء  .ربانّيه از بادهای مخالف خاموشی نپذيرد

سبب اشتعال شود و باد عّلت حفظ َلو َانُتم ِبالَبَصِر الَحّديِّد َتنُظُرون َو 
و چه بيانی خوش فرمود مؤمن آل فرعون  .الّلِه َتسُلکوَنفی ِرَضی 

و َقاَل " :چنانچه حکايت او را رّب العّزه برای حبيب خود می فرمايّد
َرُجٌّل ُمؤِمٌن ُمن آِل ُفرَعوَن َيکُتُم إيَماَنُه َآَتقُتُلوَن َرُجاًل َان َيُقوَل َرِبَی 

م و إن َيُک َکاذبًا َفَعَليِه َکذُبُه و إن الّلُه َو َقّد َجاَئُکم ِبالبِيَناِت ِمن َرِبُک
َيُک َصاِدقًا ُيِصبُکم َبعُض اّلذی َيِعُّدُکم إّن الّله ال َيهِّدی َمن ُهَو ُمسِرٌف 

و باالخره امر به جائی کشيّد که همين مؤمن را به نهايت " .کّذاٌب
  .َاال لعنُة الّله َعلی الَقوم الّظاِلميَن .عذاب شهيّد نمودنّد

 
 :تمعنی لغا

در اصطالح شیخ احمد احسائی و  –روشن و درخشان  –سفید  :بیضاء
 .علم مشیّت اطالق گردیده است حضرت باب به

  .حضرت موسی تجلی فرمود نام کوه مقدسی است که خداوند بر :فاران
 اژدها –مار بزرگ : ثعبان
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نام کوهی در اراضی مقدسه است که خداوند بر حضرت موسی  :سیناء
 .تجلی فرمود

 .همه کسانی که روی زمین هستند  :الملک... جمیع
 عالم غیب ابدی –عالم بقاء : ملکوت بقاء

 پادشاه مصر که ادعای خدائی داشت : فرعون
 بزرگان قوم  –گروه مردم  :مأل

 سنگها  :احجار
 حدس ها  –گمانها  :ظنونات

 کسانی که برای خدا شریک قائلند   –مردمان مشرک  :انفس مشرکه
 منظور مظاهر مقدسه  –درخت پاک  :بهشجره طیّ

 منظور مظاهر مقدسه   –شجره ربانی  –درخت الهی  :سدره ربانیّه
 به معنای شیره و عصاره نیز گفته می شود –آب  :مآء

دروغ  –اعالم دروغ کردن  –انکار کردن  –نسبت دروغ دادن  :تکذیب
  دانستن
 تکراه -نفرت  –احتراز نمودن  –روبرگرداندن  :اعراض
 پژمرده و افسرده  –خاموش  –ساکت  –از شعله افتاده  :مخمود
   افروخته شدن  –شعله ور شدن  :اشتعال

( با دیده بصیرت توجه نمائید)اگر شما با چشم تیزبین ببینید  :تسلکون.. .لو
 .و در رضای الهی حرکت کنید

 پروردگار صاحب عزت و بزرگی  :هربّ العزّ
 واده و فرزندان خان –خاندان  -دودمان  :آل
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یکی از القاب حضرت محمد  -محبوب  –معشوق  –یار  –دوست  :حبیب
 و در دور بیان لقب حضرت قدوس و مالحسین  (ص)
و مردی از خاندان فرعون که ایمان آورده ولی ایمانش را  :کذّاب... قال و

     آیا شما می خواهید مردی را بکشید که  :مخفی نگاه می داشت گفت
پروردگار من خدا است در حالی که دالئلی برای شما از جانب می گوید 

اگر دروغگو باشد، دروغش به خودش       ؟ ده استپروردگارش آور
می گردد و اگر در وعده هائی که می دهد راست گفته باشد نفعش به شما بر

    بدرستی که خداوند اسراف کننده و دروغگو را هدایت  .خواهد رسید
  41آیه  –( 21)مؤمن سوره  .نمی کند

 همانا لعنت خداوند بر گروه ظالمین باد: الظالمین...اال
مجدد و مکرر مالحظه کردن و تحقیق  –اندیشه کردن  –دقت کردن  :تأمل

 نمودن
 پیدا شدن  –ظاهر شدن  –شدن آشکار  :هویدا

در کتاب عهد عتیق و همچنین در قرآن کریم تصریح شده که  :عصای امر
رت موسی دو معجزه عطا نمود یکی عصای آن حضرت بود خداوند به حض

حضرت  .که چون آن را بر زمین می انداخت مار عظیمی مجسم می شد
عصای حضرت موسی را به عصای امر تفسیر نموده اند که همان  بهاءاهلل

   .شریعت و قانون حضرت موسی است
امی یعنی هنگ .دومین معجزه حضرت موسی ید بیضاء بود :بیضای معرفت

    که دست خود را در یقه لباس خود پنهان نموده و سپس آن را بیرون 
می آوردند دستشان بسیار سفید و درخشان می شد و از این جهت آن را 

   ید بیضاء را به معرفت اهلل تشبیه  بهاءاهللحضرت  .ید بیضاء گفته اند
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قیام فرموده اند یعنی آن حضرت با نور معرفت اهلل برای هدایت مردم 
 . فرمودند

فاران، نام سرزمینی است که انبیای بنی اسرائیل و حضرت  :فاران محبت
     آن را فاران محبت  بهاءاهللحضرت  .موسی از آن عبور فرموده اند

تعبیر محبت به این سرزمین از آن جهت است که محبت خداوند  .نامیده اند
سرزمین مقدس  به بندگان خود سبب شد که حضرت موسی را از فاران و

در سفر تثنیه اشاره به محل  .برای نجات قوم و هدایت بندگان خود فرستاد
خداوند از سیناء  :می فرماید .چهار ظهور در این سرزمین گردیده است

ز کوههای مقدس تجلی کرد و از فاران طلوع نمود و از ساعیر درخشید و ا
ضرت عیسی و که اشاره به ظهور حضرت موسی و حنیز ظاهر خواهد شد 

  .است بهاءاهللحضرت محمد و باآلخره حضرت 
در کتاب عهد عتیق و قرآن مجید مذکور است که خداوند به  :ثعبان قدرت

         حضرت موسی آیتی عطا فرمود که چون عصای خود را به زمین 
می انداخت تبدیل به اژدها می شد از این قبیل داستانها در تفاسیر و قصص 

جمال قدم در کتاب ایقان مار و ثعبان را به قدرت  .است انبیاء بسیار
 .خداوندی که همراه حضرت موسی بود تشبیه و تبیین فرموده اند

سیناء و طور محلی است که حضرت موسی در آنجا ندای الهی : سینای نور
مقصود از  :می فرمایند بهاءاهللحضرت  .را شنید و به پیامبری مبعوث شد

قامی است که نور الهی در آن مقام بر قلب مبارک سینای نور رتبه و م
حضرت موسی تجلی فرمود و او را به خلعت رسالت مزین فرمود و آن 

  .شجره همان شجره ال شرقیه و الغربیه که مصرّح در قرآن است می باشد
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 :14توضیح آیه 
حضرت موسی مبعوث به  بعد از اتمام دوران رسالت حضرت خلیل،

ستان حضرت موسی هم در قرآن ذکر گردیده که چگونه دا. پیغمبری گردید
آن حضرت در زمان تولد از مرگ حتمی نجات یافت و در خانه فرعون 
پادشاه مصر که خود را خدا هم می نامید بزرگ شد و جوانی برومند 

از اقوام بنی )روزی در هنگام عبور متوجه شد که یک نفر سبطی  .گردید
در حال ( قبطی از اهالی مصر)با یک نفر ( داسرائیل که در مصر اسیر بودن

موسی به طرفداری از سبطی پرداخت و در اثنای  .مشاجره و دعوا هستند
موسی از ترس فرعون از مصر . درگیری، آن مرد قبطی به زمین افتاد و مرد

اما سالها بعد بدستور خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل  .فرار کرد
ازگشت و خود را پیامبر الهی خواند و از فرعون مبعوث گردید و به مصر ب

خداوند دو معجزه به حضرت  .و مصریان خواست که او را اطاعت کنند
  .موسی جهت اثبات ادعایش عطا کرد

   وقتی عصایش را به زمین می انداخت بصورت اژدهائی ظاهر  -1
  .می شد

 وقتی دستش را در یقه لباسش فرو می کرد و بیرون می آورد بسیار -4
 .سفید و درخشان و نورانی بود

عصای او را به شریعت و احکام او تشبیه فرموده اند و ید  بهاءاهللحضرت  
  بیضاء را به معرفت اهلل تبیین فرموده اند یعنی حضرت موسی با نور 

و  .معرفت اهلل و احکام و شریعت جدید برای هدایت مردم قیام فرمودند
 ذکر کرده اند یعنی محبت خداوند به محل قیام ایشان را فاران محبت اهلل

بندگانش سبب شد که حضرت موسی از فاران و سرزمین مقدس برای 
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نجات قوم بنی اسرائیل که در اسارت فرعون و فرعونیان بودند مأمور 
در باره تبدیل عصا به ثعبان یا اژدها نیز جمالقدم در کتاب ایقان آن  .گردید

درباره  .اند که همراه حضرت موسی بودرا به قدرت خداوندی تفسیر کرده 
کوه سیناء که در اراضی مقدسه قرار دارد و گفته شده که خداوند در این 

مقصود از سینای  :کوه بر حضرت موسی تجلی فرمود، جمالقدم می فرمایند
نور، رتبه و مقامی است که نور الهی در آن مقام بر قلب آن حضرت تجلی 

ت بیآراست و آن شجره هم که نور از آن فرمود و او را به خلعت رسال
ظاهر شد همان شجره ال شرقیه و ال غربیه است که در قرآن کریم در سوره 

بطور خالصه می توان گفت که خداوند با قدرت و  .نور نازل گردیده است
توانائی خود شخصی را در خانه شخص فرعون بزرگ کرد تا روزی بتواند 

حالی که او بخیال خود هزاران نوزاد پسر را  بر علیه ظلم او قیام نماید در
ثانیاً شخصی را که غیرعمد مرتکب قتلی  .کشت تا مخالفی نداشته باشد

ناخواسته شده و از ترس فرار کرده بود با قدرتی ملکوتی در مقابله با 
فرعون فرستاد در حالی که از وسائل ظاهره چیزی جز عصا یا شریعت و 

حتی اگر کسی هم مخفیانه  .با خود نداشتقانون جدید و معرفت الهی 
ایمان می آورد و از او غیر مستقیم دفاع می نمود به دست فرعون و سپاه 

    حضرت موسی کاری جز دعوت به حق و حقیقت . او بقتل می رسید
نمی کرد اما فرعون و پیروانش چه ظلمها که به حضرت موسی نمودند و 

جود او وارد کردند تا آن که چه تهمت های ناروا که مثل سنگ بر و
باآلخره تصمیم گرفتند که با آتش حسد و بغض و کین آن شجره مبارکه را 
افسرده و پژمرده نمایند و نور الهی را که در شجره ربانیه او روشن شده بود 
با آب خاموش کنند اما غافل از این بودند که آب سبب شعله ور شدن 
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می کردند که هر طور شده این یعنی کفار مصری تالش . آتش می شود
آتش عشق الهی که در بین قوم بنی اسرائیل بوسیله حضرت موسی روشن 
 شده با انواع افتراء و دروغ و تهمت خاموش نمایند ولی چون خداوند بر

و آنها هم هرکس را که . این کار اراده فرموده بود نتیجه برعکس می شد
کریم هم ذکر شده است که  چنانچه در قرآن. ایمان می آورد می کشتند

شخصی از بستگان فرعون که به حضرت موسی ایمان آورده بود اما 
چرا می خواهید : ایمانش را مخفی نگه می داشت، به مأموران فرعون گفت

پروردگار من خدا است و من با دالئلی از : مردی را بکشید که می گوید
شما هم نفعی ه که باگر این سخنان او خوب بود .جانب خدا مأمور شده ام

می رسد و اگر هم دروغ گفته بود که دروغش به خودش برمی گردد خدا 
اما کافران این شخص را که همین  .افراد اسراف کننده را هدایت نمی کند

طرفداری لفظی را نموده بود، امان ندادند و با این که از اقوام فرعون بود او 
 بهاءاهللحضرت  .قوم ظالمان باد لعنت خداوند بر. را به بدترین وجه کشتند

را به این ( یا هر خواننده دیگر)بعد از بیان این مطالب توجه جناب خال 
؟ چرا هر وقت دین مایند که علت این همه ظلم چه بودنکته جلب می ن

؟ چرا این ولت و مردم این گونه رفتار کردندحقّی از جانب خدا نازل شد د
؟ باید به همه اینها فکر کرد الم پیدا شدات و دگرگونی ها در عهمه اختالف
 .تیجه مطلوب رسیدتا بتوان به ن
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حال قّدری در اين امورات تأمّل فرمائيّد که چه سبب اين گونه 
اختالفات بوده که هر ظهور حّقی که در امکان از افق المکان ظاهر 
می شّد اين گونه فساد و اغتشاش و ظلم و انقالب در اطراف عالم 

 با اينکه جميع انبياء در حين ظهور خود ؟ّدا می گشتو هوي ظاهر
بعّد  مردم را بشارت می دادنّد به نبّي بعّد و عالمتی از برای ظهور

وجود طلب  با .ذکر می فرمودنّد چنانچه در همه کتب مسطور است
کتب، چرا بايّد  و انتظار ناس به مظاهر قّدسّيه و ذکر عالمات در

و اصفياء را در هر  جميع انبياءاين گونه امور در عالم رو دهّد که 
         نماينّد؟ چنانچه  عهّد و عصر اين گونه ظلم و جبر و تعّّدی

َاَفُکَلما َجاَءُکم َرُسوٌل ِبَما الَتهوی َانُفُسُکم اسَتکَبرُتم َفَفريقًا " :می فرمايّد
می فرمايّد هر زمان و عهّد که آمّد به سوی ." کّذبُتم و َفريقًا َتقُتُلوَن

جانب پروردگار به غير هوای نفس شما، تکّبر  ی ازشما رسول
نشّديّد و گروهی از آن انبياء را تکذيب نموديّد و  نموديّد و موقن

آخر تأّمّل فرمائيّد که سبب اين افعال چه بود  .می کشتيّد گروهی را
که به اين قسم با طلعات جمال ذی الجالل سلوک می نمودنّد؟ هر چه 

هم سبب  اض آن عباد بود حالکه در آن ازمنه سبب اعراض و اغم
و تمام نبود لهذا  و اگر بگوئيم حجج الهّيه کامّل .اغفال اين عباد شّده

ألجّل آنکه اين به  .صراح سبب اعتراض عباد شّد، اين کفری است
رحمت منبسطه بعيّد که نفسی  غايت از فيض فّياض دور است و از

او حّجت  برای هّدايت خلق خود و به را از ميان جميع عباد برگزينّد
نفرمايّد و معذلک خلق را از عّدم اقبال به او معّذب  کافيۀ وافيه عطا

بلکه لم يزل جود سلطان وجود بر همه ممکنات به ظهور . فرمايّد
منقطع  نفس خود احاطه فرموده و آنی نيست که فيض او مظاهر

پس  .گردد ممنوع شود و يا آنکه امطار رحمت از غمام عنايت او
که در وادی کبر و  محَّدثه مگر از انفس محّدوده نيست اين امورات

سير می نماينّد و به  غرور حرکت می نماينّد و در صحراهای ُبعّد
    انّد همان را تأّسی  شنيّده ظنونات خود و هر چه از علمای خود
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نّدارنّد و جز اغماض حاصلی  لهذا غير از اعراض امری .می نماينّد
ری که اگر اين عباد در و اين معلوم است نزد هر ذی بص .نخواهنّد

شمس حقيقت چشم و گوش و قلب را از  ظهور هر يک از مظاهر
و ادراک نموده پاک و مقّّدس می نمودنّد البّته از  آنچه ديّده و شنيّده

محروم نمی مانّدنّد و از حرم قرب و وصال مطالع قّدسّيه  جمال الهی
و چون در هر زمان حّجت را به معرفت خود  .نمی گشتنّد ممنوع

 از علمای خود شنيّده بودنّد ميزان می نمودنّد و به عقول ضعيفهکه 
در  آنها موافق نمی آمّد لهذا از اين گونه امور غير مرضّيه از ايشان

 .عالم ظهور به ظهور می آمّد

 
 :معنی لغات

 مدت  –زمان  –وقت  :حِین
 برگزیدگان  :اصفیاء

  -مجبور بودن  –بزور بکاری واداشتن  –تحمیل کردن  :جبر
 از حدّ گذشتن  –ظلم نمودن  –ستم کردن  –دست اندازی کردن  :عدّیت

  17آیه  –( 4)سوره بقره : ...افکلما
   در بعضی از آثار –جلوه ها و ظهورات  –وجوه  –چهره ها  :طلعات

 مظاهر مقدسه  -جلوه های الهی 
 فصول سال  –عمرها  –اوقات  –روزگار ها  :ازمنه

چشم بر هم  –م بستن از حقیقت چش –چشم پوشی کردن  :اغماض
 گذاشتن 

 گول زدن  –غافل خواندن  –غافل کردن  –فریب دادن  :اغفال
 دلیل و برهان  –دالئل و براهین  :حجج
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 –خالص و صاف  –آشکار گفتن  –واضح ساختن  –ظاهرساختن  :صراح
 بدون کدورت و غلّ و غش  –ساده  –بدون شائبه 

   ای خاطربر –بجهت  –بخاطر  –برای  :ألجل
در اصطالح صوفیه، خطور و  –پر عطا و پر احسان  –بسیار و زیاد  :فیض

 القای امری است به قلب بدون اکتساب و زحمت تحصیل 
 بسیار بخشنده و عطا کننده  –پر آب  –بسیار فیض دهنده   :فیّاض

 پهن  –مسرور و خوشحال  –باز و پخش شده  –گسترده شده  :منبسطه
 نزدیک ضدّ –دور  :بعید

  کامل -تام و تمام  –وفا کننده به عهد و پیمان  :وافیه
 –مفقود کردن  –از دست دادن  –نبودن مطلق  –نابودی  –نیستی  :عدم

 نیست ونابود کردن 
دعوت حق را قبول  –مؤمن شدن  –قبول کردن  –روی آوردن  :اقبال

 کردن 
 شکنجه و عذاب شده –در رنج و عذاب  :معذّب
آزاد  –بدون دلبستگی بدنیا  –رفته و سپری شده  –و جدا  گسسته :منقطع

 محل قطع و پایان  –از شئون دنیا 
 بارانها  :امطار
هیکل انسانی و جسم عنصری مظهر امراهلل و صفات و  –ابرها  :غمام

آنچه مخالف امیال و انتظارات مردم باشد مثل  –شئونات بشری ایشان 
همه به ابر تشبیه شده زیرا این شئون تغییر احکام و تبدیل شرایع و غیره 

می تواند مانند ابر که مانع رسیدن نور خورشید می گردد این امور نیز مانع 
 شناخت مظهر امر شود
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   کسی که امر  –احداث کننده  –بوجود آورنده  -بوجود آمده  :محدّثه
 آورنده خبر و حدیث و روایت کننده آنها  –تازه ای بوجود آورد 

 مردم  –افراد  –اص اشخ :انفس
هدف و  در عربی، طرز فکر و –طریقه و مذهب  –سیل  –درّه  :وادی

 سلوک یک از مراحل سیر و هر –در فارسی، صحرا و بیابان  -مقصد 
 مردن و هالک شدن  –دور قرار دادن  –دورشدن  :بُعد
سوار  –سیر و سیاحت کردن  –جاری  –راه انداختن  –براه افتادن  :سیر

 تداول شدن کالم یا مطلبی بین مردمم –شدن 
 تقلید کردن  –اقتداء کردن  –پیروی کردن  :تأسّی
 سند و مدرک  –قباله  –برهان  –دلیل  :حجّت
در اخبار  –وسیله اندازه گیری  –مقیاس  –اندازه  –مقدار  –ترازو  :میزان

 مربوط به قیامت است
 رضایت نیست  چیزی که مورد –نا پسند  –غیر پسندیده  :غیر مرضیّه

 
  :11 - 12توضیح آیات 

با توجه به این که هر پیامبری بشارت به ظهور  :می فرمایند بهاءاهللحضرت 
بعد داده و عالمت هائی را هم ذکر کرده و با وجود این که همه مردم هم 
منتظر ظهوری بوده اند اما چگونه است که بعد از آمدن آن مظهر الهی 

بر خاسته اند و او را قبول نکرده اند؟ و طبق آیه همگی به انکار و اعتراض 
حال اگر بر  .؟قرآن عده ای را دروغگو خوانده اند و بعضی را هم کشته اند

 این امور که برای مظاهر مقدسه در گذشته اتفاق افتاده دقت شود معلوم 
چون اگر  .می شود که علت این اعتراض ها فقط غفلت مردمان بوده است
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   وند راهنمائی را می فرستد و دلیل و حجت کافی به او بگوئیم که خدا
نمی دهد که این کفری واضح و آشکار است زیرا خداوند اگر دلیل و 
حجت کافی برای هدایت خلق نفرستد چگونه می خواهد از او باز خواست 
نماید که چرا ایمان نیآوردی؟ و یا چرا عمل نکردی؟ که البته این کار دور 

که پیامبری را برای هدایت مردم  .پروردگار استاز بخشش حضرت 
بفرستد و به او احکام و دلیل و برهان کامل ندهد و از مردم بخواهد که به 
. او ایمان و اعتقاد بیآورند و در غیر اینصورت مورد عذاب واقع شوند؟

بلکه برعکس ، همیشه رحمت الهی شامل حال بندگانش بوده و خواهد بود 
فقط از کسانی که افکارشان محدود است و در مسیر تکبر  و این گونه امور

این اشخاص کوته  .و غرور وخود خواهی حرکت می کنند بوجود می آید
فکر در افکار محدود خودشان سیر می کنند و یا هر تعبیر و تفسیری را که 
علمای زمان خودشان می گویند ، بدون فکر و اندیشه می پذیرند در حالی 

ا فکر ودارای عقلی اگر چشم و گوش خود را باز کند و با که هر انسان ب
 دیده بصیرت برای یافتن حقیقت تالش نماید البته از فیض الهی محروم 
نمی شود و می تواند با تحقیق ، حقایق را بیآبد اما وقتی به دنبال خرافات 
و تعصبات و نگاه کردن به روش دیگران و پیروی کورکورانه و تقلید از 

زمان حرکت نماید ، البته از زیارت فیض الهی محروم می ماند زیرا علماء 
میزانی را که انتخاب کرده صحیح نبوده و آن اعمال و افعال علمائی است 
که دارای افکار ضعیفه و اخالق غیر مرضیه بوده اند که البته این اعمال و 

ه با گفتار و کردار با میزان الهی قابل سنجش نیست و بهمین علت است ک
     مظاهر مقدسه در هر زمان که ظاهر می شوند چنین رفتاری نموده و 

  .می نمایند
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و در همه اوقات سبب صّّد عباد و منع ايشان از شاطئ بحر احّدّيه 
و  .که زمام آن مردم در کف کفايت ايشان بود انّد علمای عصر بوده

بعضی نظر به حّب رياست و بعضی از عّدم علم و  ايشان هم
چنانچه همه انبياء به اذن و اجازه  .را منع می نمودنّد ، ناسمعرفت
عصر سلسبيّل شهادت را نوشيّدنّد و به اعلی افق عّزت  علمای
چه ظلم ها که از رؤسای عهّد و علمای عصر  .نمودنّد پرواز

محّدودۀ  و به اين اّيام .برسالطين وجود و جواهر مقصود وارد شّد
چشم را از  ز مانّدنّد چنانچهفانيه قانع شّدنّد و از ملک ال يفنی با

مشاهّدۀ انوار جمال محبوب بی نصيب نمودنّد وگوش را از بّدائع 
است که در جميع کتب  اين .نغمات ورقاء مقصود محروم ساختنّد
َيا " :شّده، چنانچه می فرمايّد سماوّيه ذکر احوال علمای هر عصر

     و همچنين ." وَنالّله َو َانُتم َتشَهُّد َاهَّل الِکتاِب ِلَم َتکُفُروَن بآياِت
ِلَم َتلِبُسوَن الَحَق ِبالباِطّل َو تکُتُموَن الَحَق  يا َاهَّل الِکتاِب: "می فرمايّد

ُقّل َيا َاهَّل الِکَتاِب ِلَم " :و در مقام ديگر می فرمايّد" َو َانُتم تعلُموَن
و اين معلوم است که اهّل کتابی که صّّد  ."َسِبيِّل الّلِه َتُصُّدوَن َعن

 انّد چنانچه مردم را از صراط مستقيم، علمای آن عهّد بوده انّد نموده
اسم و رسم جميع در کتب مذکور است و از اکثر آيات واخبار 

پس قّدری به ديّده  .مستفاد می شود َلو َانُتم ِبَطرِف الّله َتنُظُروَن
تاّمۀ صمّدانّيه تعّقّل  بصيرت الهّيه در آفاق علم رّبانی و انفس کلمات

بی سبحات جالل از خلف  ميع اسرار حکمت روحانيهفرمائيّد تا ج
و کّلّيۀ اعتراض مردم و  .سرادق فضّل و افضال ظاهر و هويّدا شود

مثاًل بياناتی  .ادراک و عرفان حاصّل شّده احتجاجات ايشان از عّدم
در عالمات ظهور بعّد فرمودنّد آن بيانات را  که طلعات جمال حّق

ّدنّد لهذا َعَلم فساد ادراک ننمودنّد و به حقيقت آن واصّل نش
و اين معلوم است که تأويّل  .رايات فتنه برپا نمودنّد برافراختنّد و

حمامات ازلّيه را جز هياکّل ازلّيه ادراک ننماينّد و نغمات  کلمات
هرگز قبطی ظلم  .معنوّيه را جز سامعۀ اهّل بقا نشنود ورقاء
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 ازشراب سبطی عّدل نصيب نّدارد و فرعون کفر از بيضای موسی
َوَما َيعَلُم تأويَلُه إّلا الّلُه و الّراِسُخوَن " :چنانچه می فرمايّد .ع نيابّداّطال

مستفسر شّدنّد و  مع ذلک تأويّل کتاب را از اهّل حجاب .ِفی الِعلِم
 .علم را از منبع او اخذ ننمودنّد

 
  :معنی لغات

 روی گردانیدن  –ممانعت کردن  –مانع شدن  :صدّ
 مهار  –عنان  –افسار  :زمام
 فرمان  –اجازه  –اجازه دادن  :اذن

مجازاً نام  –آشامیدنی های اهل بهشت  –آب شیرین و گوارا  :سلسبیل
 چشمه ای در بهشت 

 مظاهر مقدسه  –مقصود انبیای الهی  :سالطین وجود
 منظور مظاهر مقدسه   :جواهر مقصود

 محروم  –ممنوع  –دارای حد و مرز  –معین به حدود   :محدود
 ناپایدار -نابود شونده  –ونده نیست ش :فانیه

ثروتی که از بین رفتنی  .ملکی که فنا و نابودی در او نیست :ملک ال یفنی
 نیست 

 شگفتی ها  –چیزهای نو و تازه و عجیب  :بدائع
روح قدسی هریک از مظاهر مقدسه  –در تشبیه، روح  –کبوتر  :ورقاء
ورقاء االحزان و  –ورقاء معنوی  –ورقاء العز  –ورقاء البقاء  :مانند

 ترکیبات دیگر
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که آیات خدا کفر می ورزید در حالی  ای اهل کتاب، چرا به :تشهدون...یا
  71آیه  –( 1)سوره آل عمران .شما می بینید

ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل می پوشانید و حقیقت را  :تعلمون... یا
  71آیه  –( 1)سوره آل عمران .حالی که شما می دانید پنهان می کنید در

سوره آل  .بگو ای اهل کتاب، چرا مانع مردم از راه خدا می شوید :اهلل...قل
  33آیه  –( 1)عمران
در اصطالح عرفانی، امتحانی است که برای  –طریق  –راه  :صراط

در اصطالح اسالمی، پلی است از مو باریکتر و  –رستگاری باید طی نمود 
    ن صحرای محشر و بهشت کشیده از شمشیرتیزتر که در روز قیامت بی

 می شود و رستگاران براحتی از آن عبور می نمایند 
 معتدل -پا برجا  –استقامت  -راست : مستقیم 

 محفوظ -یاد شده  –ذکر شده  :مذکور
حاصل و مفهوم  –گرفته شده  –حاصل شده  –استفاده گردیده  :مستفاد

 استفاده  – کالم
اگر با بصیرت الهی نگاه  –ه خدائی بنگرید اگر شما به دید :تنظرون...لو

 کنید 
دراصطالح  –کناره ها  –کشورها  –افق ها  –ناحیه ها  –کرانه ها : آفاق

عرفانی و فلسفی، عالم محسوس است در مقابل، انفس که عالم غیر 
 محسوس است 

 انبیای الهی  –آیات الهیه  :کلمات تامّه
   خردمندی  –ن هوش و خرد پیدا کرد –اندیشیدن  :تعقّل
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از پشت  –عقب افتادن  –خلیفه شدن  –جانشین شدن  –پشت  :خلف
 ضربه زدن 

 خیمه بزرگ –چادر بزرگ  –سراپرده  :سرادق
افزون  –برتری داشتن  –بخشش کردن  - بخشش حق –نیکوئی  :افضال
 زیاد نمودن  –کردن 

 آوردن  حجت و دلیل –ایراد گرفتن و انکار کردن  –مجادله کردن  :احتجاج
اسم  –مهتر و بزرگتر  –نشان و عالمت و اثر  –درفش  –پرچم  :عَلَم

 مناره  –کوه  –خاص 
  عَلَمها –پرچم ها  :رایات
معنای باطنی آیات متشابهه کتب  –رموز و معانی غیر ظاهری لفظ   :تأویل

آسمانی که علم آن نزد حق و راسخین در علم یعنی مظاهر مقدسه الهیه و 
 –از معنای ظاهری خارج کردن  -م به الهامات غیبی است اولیای مله

 معانی باطنی و رموز کالم را روشن کردن 
 منظور انبیاء و رسل الهیه است  :حمامات ازلیه

 قوه شنوائی  –آلت شنوائی  –گوش  –شنوا  –شنونده  :سامعه
ه سور .جز خدا و ثابتان در دانش الهی، تأویل آن را نمی داند :العلم...و ما

  7آیه  –( 1)آل عمران
مانع  –حائل شدن و در میان قرار گرفتن  –پنهان و مستور کردن   :حجاب
 بازداشتن -شدن 

جویا  –کسی که در باره امری از دیگری توضیح و تفسیر بخواهد  :مستفسر
 سئوال کننده –شونده 
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 –مجازات کردن  –کشتن  –اسیر کردن  –مالک شدن  –گرفتن  :اخذ
 هالک کردن 

 
 :11 - 18توضیح آیات 

توضیح می دهند که علت نافرمانی مردم از پیامبران در همه  بهاءاهللحضرت 
دوران علمای زمان بوده اند زیرا کلیه انبیای الهی به دستور علمای زمان 
خودشان گرفتار بالها و مصیبت های فراوان شده اند و یا بفرمان آنها به 

تند به آن مظاهر وجود نمودند و ظلمی که توانس شهادت رسیده اند هر
خودشان را محدود به همین زندگی فانی و بیهوده کردند و از زندگی در 

بعضی  عالم الهی محروم شدند عده ای از علماء به خاطر حب ریاست و
بعلت نداشتن درک و معرفت از شناخت مظهر ظهور هم خودشان و هم 

ازه دیدن و یا شنیدن تعالیم پیروانشان را از ایمان محروم ساختند و حتی اج
و بیانات انبیاء را هم ندادند و لذا از جدیدترین پیامهای الهی محروم گشتند 

چنانکه در کتب الهی و مخصوصاً قرآن  .و دیگران را هم محروم ساختند
کریم که امّ الکتاب محسوب است این آیات نازل شده که ای اهل کتاب 

ی که خودتان به آن شهادت       حالچرا به آیات الهی کفرمی ورزید در 
ویا ای اهل کتاب، چرا حق را بوسیله باطل می پوشانید در . ؟می دهید

ل کتاب چرا مانع راه ای اه :و یا در آیه دیگر ؟ه آن آگاه هستیدحالی که ب
مسلماً منظور از اهل کتاب هم علماء هر زمان هستند که  .؟خدا شده اید

د و خودشان را برتراز دیگران می شناسند و خود را وارث انبیاء می دانن
اما کتاب خدا را هر طور دلشان بخواهد  .مرتباً با کتاب الهی سر وکار دارند

در حقیقت مردم را  .تعبیر و تفسیر می کنند و مانع درک دیگران می شوند
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چنانچه در تمام کتابهای الهی  .برای شناخت حق و حقیقت مانع می شوند
ر شده که مانع رسیدن مردم به معرفت الهی در هر زمان ، هم این موضوع ذک

حال اگر انسان با بصیرت و چشم حقیقت یاب  .علمای زمان ظهور هستند
به تعالیم انبیاء نگاه کند و دقت و بررسی نماید البته به حقیقت پی خواهد 

از طرف  .برد و تمام اسرار الهی را از پشت موانع و حجابها خواهد دید
یشتر اعتراض های مردم از نداشتن معرفت و علم و دانائی است دیگر، ب

اگر از . زیرا عالمت هائی را که پیامبر قبل فرموده نمی توانند درک نمایند
مظهر ظهور آن عالمات را سئوال می کردند مسلماً جوابهای صحیح و دقیق 
را بدست می آوردند اما چون خودشان متوجه نشدند و از مظاهر ظهور هم 

ئوال نکردند و معانی آن کلمات الهی را از علمای خود می پرسیدند و س
چون آنها هم به معانی کتاب واقف نبودند لذا به میل و هوس خود تعبیر و 
تفسیر می کردند و سبب انحراف مردم می شدند و حتی آنان را از پرسیدن 

دروغگو و پیوستن به مظهر ظهور هم منع می نمودند و پیامبران را گمراه و 
و دیوانه می خواندند در حالی که کلمات الهی را جز پیامبران و کسانی که 
در ایمان خود ثابت و راسخ و ملهم به الهامات الهی هستند شخص دیگری 

چنانچه در قرآن کریم هم فرموده است که تأویل  .نمی تواند درک نماید
متأسفانه علماء آیات الهی را فقط از خداوند و یا فرستادگان او بخواهید 

دنبال خود ه خودشان را راسخون در علم قلمداد کردند و مردم بیچاره را ب
کشاندند و اجازه ندادند که از معدن علم و منبع اسرار الهی سئوال کنند لذا 
هم خودشان و هم دیگران را در پشت پرده های غفلت و نادانی محبوس و 

  .انشان گردیدندزندانی نمودند و سبب گمراهی خودشان و پیرو
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 مثاًل چون اّيام موسی گذشت و انوار عيسی از فجر روح عالم را
احاطه نمود جميع يهود اعتراض نمودنّد که آن نفس که در تورات 

اين جوان  موعود است بايّد مرّوج و مکّمّل شرايع تورات باشّد و
َسبت را که از  ناصری که خود را مسيح الّله می نامّد حکم طالق و

ديگر آنکه عالئم ظهور  و .اعظم موسی است نسخ نموده حکم های
منتظر آن ظهورنّد که در  هنوز ظاهر نشّده چنانچه يهود هنوز

قّدس احّدّيه و مطالع نور ازلّيه  چقّدر از مظاهر .تورات مذکور است
ظاهر شّده و هنوز يهود به حجبات نفسّيۀ  که بعّد از موسی در ابّداع

ه محتجب بوده و هستنّد و منتظرنّد افکّيۀ نفسانّي شيطانّيه و ظنونات
انّد کی  مجعول با عالمات مذکوره که خود ادراک نموده که هيکّل

َو  الّله ِبَذنِبهم َو َاَخَذَعنُهم ُروح االيمان َکذِلَک َاَخَذُهم  .ظاهر خواهّد شّد
عرفان  و اين نبود مگر از عّدم .َعَذَبُهم ِبَناٍر کاَنت فی هاويِة الَجحيم

ظهور بعّد نوشته  سطوره در تورات را که در عالئميهود عبارات م
ظاهر هم چنين امور واقع  چون به حقيقت آن پی نبردنّد و به .شّده

 شّدنّد و به لقاءالّله فائز نگشتنّد َو نشّد لهذا از جمال عيسوی محروم
يزل و ال يزال جميع امم به همين جعلّيات  و لم .َکاُنوا ِمَن الُمنَتظريَن

جسته و از عيون های لطيفۀ رقيقۀ جاريه خود  کافکار ناالئقه تمّس
و در کشف اين اسرار بعضی از  .بی نصيب نمودنّد را بی بهره و

 عبارات انبياء، به بّدائع نغمات حجازی در الواح مسطورۀ قبّل که
به  برای يکی از احباب نوشته شّده بود مذکور گشت و حال هم

اوراق مجّّددًا  ينتغّنيات خوش عراقی نظر به خواهش آن جناب در ا
به بحر قرب  ذکر می نمائيم که شايّد تشنگان صحراهای بعّد را

فراق را به خيام قرب  داللت نمايّد و گمگشتگان بيابان های هجر و
شود و آفتاب جهانتاب  و وصال رسانّد، تا غمام ضاللت مرتفع

َّل و َعلی الّلِه َاَتِکُّل و به َاسَتعيُن َلَع .هّدايت از افق جان طالع گردد
َافِئَّدُة الّناِس ِلَيُقوَمَن الُکُّل َعن َمراِقّد  ما َيحيی به َيجری ِمن َهذا الَقَلم
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اطواَر َوَرقاِت الفردوِس ِمن َشَجٍرکاَن فی الَروَضِة  َغفَلِتِهم َو َيسَمَعَن
 . الُقّدَرِة بِإذِن الّلِه َمْغُروسًا ااَلَحّدَية ِمن َايِّدی

 
 :معنی لغات

مزین کننده کالم  –پیچیده کننده کالم  –ترویج کننده  –نده رواج ده :مروّج
   که خود سبب ابهام می شود 

 کامل کننده  :مکمّل
 منظور حضرت مسیح است  –مرد جوانی از اهل ناصره  :جوان ناصری

کسی که خدا او را انتخاب کرده و با  –مسح شده بوسیله خدا  :مسیح اهلل
نام مادرشان مریم  -ب حضرت عیسی لق –روغن مقدس او را مسح نموده 

ه و در سن سی سالگی به رسالت مبعوث شدند و پس از سه سال رسالت ب
دستور قیافا که رئیس قوه قضائی آن زمان و بزرگترین علمای یهود بود به 

 شهادت رسیدند
لقبی که یهود به  –نادان  –زشت روی و بد هیئت  –مسخ شده  :مسیخ

 حضرت مسیح دادند
این روز برای یهودیان مقدس است و به تأکید تورات،  -شنبه  روز :سبت

 –خواب  –اما معنی کلمه سبت، روزگار  .کار کردن در این روز حرام است
   آسایش و راحت و مرد زیرک ذکر گردیده است 

از میان برداشتن حکم و قانون قدیم و  –از بین بردن  –باطل کردن : نسخ
 گذاشتن حکم و قانون جدید 

جهان آفرینش  –قوس نزول  –ایجاد امور غیر عادی  –نو آوردن  :داع اب
 ابداع فعلی است که مسبوغ به ماده و زمان نباشد  :در اصطالح عرفا –
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  بی حقیقت -بی اصل  -معصیت  –گناه  –تهمت  –دروغ  :افکیه
به کنایه، مردم غافل و  –پنهان و پوشیده شونده  –در پرده شونده  :محتجب
 ز معرفت محروم ا
غیر  –در فارسی، ساختگی  -جعلی  –ساخته شده  –خلق شده   :مجعول
 تقلبی  –حقیقی 
کرد و  خداوند ایشان را به خاطر گناهانشان این چنین گرفتار :...کذلک

روح ایمان را از آنان گرفت و آنان را به آتشی که در پست ترین طبقات 
  .جهنم افروخته شده، معذّب ساخت

زیرا مظهر الهی، تجلی  .مقصود لقای مظهر الهی و عرفان اوست  :لقاء اهلل
  خاص خدا و مظهر اسماء و صفات الهی است

 هنوز منتظر هستند  .و از انتظار کشندگان هستند: ...و کانوا
 جمع آن جعلیات است -غیر حقیقی و تقلبی  –ساختگی  :جعلی

 معتقد بودن  –متوسّل شدن  –پناه بردن  –گرفتن  –چنگ زدن   :تمسّک
پرلطف و  –نازک و باریک  –نغز و نیکو  –نکته یا کالم نیکو  :لطیفه

 مهربان و بامحبت 
  بدون برازندگی –نا متناسب  –ناشایسته : ناالیقه
 در فارسی یعنی کم و اندک –دقیق  –سهل و آسان  –نازک و لطیف  :رقیقه

 در حال حرکت و جاری شدن  -روان  :جاریه
 زبان عربی  –نغمه و آهنگ عربی  :نغمات حجازی
 زبان فارسی –نغمه و آهنگ ایرانی  :تغنیات عراقی

 برگها  :اوراق 
 پراکندگی و اختالف –جدائی  –دوری  :فراق 
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 سراپرده ها –خیمه ها  :خیام
و بر خداوند توکل می کنم و از او یاری می جویم شاید از : ...و علی اهلل

ب آن دلهای مردم زنده شود تا همگان این قلم جاری شود آنچه که به سب
از بستر بی خبری و غفلتشان بپا خیزند و صدای برگهای بهشتی را از 
درختی که در گلستان احدیت با دستهای قدرت و به اجازه پروردگار 

یعنی ندای الهی را از مظهر ظهور جدید که بقدرت الهی ) .کاشته شده بشنوند
 (ظاهر گردیده بشنوند

 
 :17 - 11 توضیح آیات

جل ثنائه برای خال اعظم اشارات ظهور بعد و عدم درک  بهاءاهللحضرت 
طبق بشارات کتاب  :مؤمنین را از منظور حق بیان نموده و می فرمایند

تورات، یهودیان منتظر موعودی بودند که بیآید و احکام حضرت موسی را 
ند که ه بودعلماء یهود برای این موعود عالماتی را ذکر کرد وترویج دهد 

و چون این عالمات  .نسبت به درک خود از تورات در زمانهای گذشته بود
مثالً  .با ظهور حضرت مسیح مطابقت نداشت لذا ایشان را قبول نکردند

منتظر بودندکه شخصی با عالمت های مخصوص بیآید و تورات را ترویج 
 مسیح  نماید در حالی که اکنون یک جوان از اهل ناصره آمده و خود را

می نامد که مردم او را از قبل می شناخته اند و محل تولد و چگونگی 
از آن گذشته او دستورات کتاب تورات را نه تنها . زندگی او را می دانستند

ترویج نکرد بلکه حکم های محکم کتاب تورات را مثل حکم طالق و 
ها سبت که از مهمترین احکام شریعت یهود بود باطل نموده و بجای آن

به همین بهانه خود را از قبول دیانت جدید  .دستورات جدیدی آورده بود
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محروم نمودند و پیام الهی را که بوسیله پیامبر جدید برای هدایت آنان 
نسبت به زمان اخیرشان بود و زندگی بهتر و آرامش روحی بیشتری را 

صدها برایشان به ارمغان می آورد، نپذیرفتند و موعود خود را که پس از 
سال دعا و درخواست و التماس والتجاء آرزو کرده بودند به صلیب کشیدند 
و خود و آیندگانشان را به بالیای فراوان مبتال ساختند و هنوز هم منتظرند 
 که آن شخصی که با فکر و خیاالت جعلی علماء زمان، در مغز و افکار

موسی را  ملت یهود تجسم یافته و آفریده شده، بیآید و احکام شریعت
بطوری که علماء یهود می خواهند ترویج نماید که متأسفانه چنین امری 

آن حضرت ظاهر شد و هرکس که به او ایمان  .امکان پذیر نخواهد بود
آورد و تعالیمش را به اجرا گذاشت و عمل کرد خودش لذت برد و به 
آرامش رسید و مقرب درگاه خداوند بزرگ گردید و به بهشت موعود که 

مان زیارت مظهر ظهور در زمان خودش بود موفق شد و هرکس ایمان ه
به هرحال قوم یهود . نیآورد خودش محروم و به غضب الهی گرفتار گردید

بخاطر همین گناهان یعنی کفران به نعمت خاص الهی، خداوند روح ایمان 
را از آنان گرفت و آنان را متفرق و اسیر و آواره ساخت و حدود سه هزار 

آنان را سرگشته و پریشان نمود بطوری که با ذلت و خواری زندگی  سال
کردند و به علت آن هم پی نبردند و سبب عبرت خودشان و دیگران هم 

علت این طغیان و سرکشی را اوالً درک نکردن معنی  بهاءاهللحضرت . نشد
 عالئم ظهور بوسیله مؤمنین و پیروان دین و ثانیاً پیروی کورکورانه مردم را

از علمای زمان خود بیان کرده و می فرمایند چون خودشان از درک این 
معانی محروم بودند و علماء آنان هم بخاطر حفظ مقام و ریاست خود مانع 
آنان از قبول حق گردیدند و اجازه ندادند که مشکالتشان را از حضرت 
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دی مسیح سئوال کنند تا رفع شبهات نماید لذا آن حضرت را به عنوان موعو
که منتظرش بودند قبول نکردند و هنوز هم منتظرند و متأسفانه این امر برای 

به صرف فضل و موهبت خود به  بهاءاهللهمه امتها صادق است حضرت 
جناب خال و یا همه طالبان حقیقت می فرمایند که اگرچه چندی قبل 
پاسخ این گونه مسائل و مشکالت کتب مقدسه در یکی از الواح به زبان 

ربی نازل شده اما اکنون هم این اشارات را به زبان فارسی برای شما ع
شرح می دهم تا کسانی که مایل به درک این مسائل هستند و در بیابانهای 
فراق و دور از تعالیم الهی زندگی می کنند بتوانند به حقایق کتابهای الهی که 

مه الهی یعنی در هر زمان با رمز و اشاره ذکر گردیده آشنا شوند و در خی
 در ظل دیانت جدید وارد گردند و انشاء اهلل به این وسیله ابرهای جهل و

نادانی از بین خواهد رفت و آفتاب جهانتاب تعالیم و دستورات جدید سبب 
و سپس می فرمایند که من به خدا توکل می کنم و از او  .هدایت خواهد شد

سبب زنده شدن قلوب  یاری می طلبم که از قلم من مطالبی جاری شود که
مردمان گردد و آنان را از بستر غفلت و نادانی بلند نماید تا بتوانند احکام 
 و آیات جدیدی را که از جانب پروردگار بوسیله مظهر ظهور جدید

 .نازل گردیده بشنوند و بهره مند شوند( حضرت باب )

، "شدهدر یکی از الواح که به عربی نازل "شایان ذکر است که منظور از 
محمد اصفهانی ر است که به افتخار جناب آقاسیدلوح مبارک جواهر االسرا

البته این شخص غیر از محمد اصفهانی که همدست یحیی . نازل شده است
 .ازل و به دجال معروف است، می باشد

 
 



 

 

64 

محّبت عيسوی  چون نار بر اولی العلم معلوم و واضح بوده که 
الجمله جريان  حضرت فی وحکم آن حجبات حّدود يهود را سوخت

غيبی به بعضی از اصحاب  بر حسب ظاهر يافت، روزی آن جمال
فرمودنّد و نار اشتياق افروختنّد و فرمودنّد که  ذکر فراق روحانی

و در مقام ديگر فرمودنّد. "من می روم و بعّد می آيم"
: "

من می روم 
 که ديگری تا بگويّد آنچه من نگفته ام و تمام نمايّد آنچه را و می آيّد

َمظاهر  و اين دو عبارت فی الحقيقه يکی است َلو َانُتم ِفی ."گفته ام
معنوی مشاهّده  و اگر به ديّده بصيرت .الَتوحيّد ِبَعيِن الّله َتشَهُّدون

 .و امر او ثابت شّد شود فی الحقيقه در عهّد خاتم، هم کتاب عيسی
 و آثار و اخبار و." منم عيسی": در مقام اسم که خود حضرت فرمود

در اين مقام  .فرمود که ِمن عنّدالّله بوده عيسی را هم تصّديق کتاب
مشهود و نه در کتابشان غيرّيتی ملحوظ زيرا  نه در خودشان فرقی

به امرالّله بودنّد و هم ناطق به ذکر الّله و کتاب هر  که هر دو قائم
 از اين جهت است که خود عيسی .ُمشعر بر اوامر الّله بود دو هم
اگر  به مثّل شمس که ."می روم و مراجعت می کنم من" :فرمود

اگر بگويّد در  شمس اليوم بگويّد من شمس يوم قبلم صادق است و
در اّيام مالحظه  و همچنين .حّدود يومی که غير آنم صادق است

صحيح و صادق است و  نمائيّد که اگر گفته شود که کّّل يک شیءانّد
انّد آن هم صادق  رسمی غير هم اگر گفته شود که به حّدود اسمی و

اينکه يک شیءانّد با وجود اين در هر کّدام  چنانچه می بينی با .است
خواّصی ديگر و رسمی ديگر ملحوظ می شود که در  اسمی ديگر و

 و به همين بيان و قاعّده، مقامات تفصيّل و فرق و .غير آن نمی شود
ُمبّدع  اّتحاد مظاهر قّدسی را ادراک فرمائيّد تا تلويحات کلمات آن

واقف  سماء و صفات را در مقامات جمع و فرق عارف شوی وا
جمال ازلی در هر  گردی و جواب مسأله خود را در موسوم نمودن

 . بيابی مقام خود را به اسمی و رسمی بتمامه

 



 

 

65 

 :معنی لغات
  حضرت مسیح  :منظور مظهر ظهور :جمال غیبی

 شم خداوند بنگریدبا چ( انبیای الهی ) اگر شما در مظاهر توحید : ...لو انتم

  41آیه  – 12فصل  –انجیل یوحنا ...: من می روم
  7آیه  – 18فصل  –انجیل یوحنا ...: می آید دیگری

 دوران حضرت محمد  -زمان حضرت رسول  :عهد خاتم
صحت مطلبی را  – مطلبی را شهادت دادن یدرست –قبول کردن  :تصدیق

 تأیید کردن
 از جانب خدا  :من عند اهلل

 اختالف  –دوگانگی   :غیریتی
از  –دیده شده  –مورد مراقبت  –مورد توجه  –مالحظه شده  :ملحوظ

 .گوشه چشم دیده شده
 شعاردهنده  –معلوم دارنده  –آگاه کننده  :مشعر 

 فصل بندی نمودن –جدا کردن  –شرح و بسط دادن  –بیان کردن  :تفصیل
 کردناشاره  –معنای چیزی را به اشاره فهماندن  :تلویحات

 نیکو انجام دهنده  –انشاء کننده  –بدیع و نوآورنده  –ابداع کننده  :مبدع
بلند شده و  –برخاسته  –مستحضر و آگاه  –درک کننده و مطلع  :واقف

 ایستاده
 

  :13 – 41توضیح آیات 
بعد از آن که حضرت مسیح اظهار امر فرموده و تعدادی از نفوس به آن 

حضرت با بعضی از اصحاب روحانی و  حضرت ایمان آوردند، روزی آن
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من می روم و " :صحبت از فراق نموده و فرمودند( حواریون)خاصّ خود 
  من " :طولی نکشید که مجدداً به پیروان خود فرمودند "دوباره می آیم

. "می روم و دیگری می آید تا آنچه را که من نگفته ام بشما بگوید
رمایند که درحقیقت این دو بیان در توضیح این مطلب می ف بهاءاهللحضرت 

یکی است و مقصود این است که بعد از من پیامبری می آید تا آنچه را که 
امروز من بشما نگفته ام او برای شما بگوید و شما را برای آن روز هدایت 

حال اگر بدقت به این بیانات توجه شود مالحظه می گردد که بین  .نماید
را وقتی که حضرت رسول اکرم ظاهر شدند زی. این دو بیان تفاوتی نیست

را هم که از جانب خدا است  در قرآن کریم فرمودند منم عیسی و کتاب او
بنابراین نه در مقامشان فرقی مشاهده می شود و نه در  .تصدیق فرمودند

زیرا هر دو از جانب خدا مبعوث شده اند و دستورات او را هم . آیاتشان
پس نه در خودشان و . ور به تربیت ناس هستندبرای مردم آورده اند و مأم

اما البته از لحاظ ظاهری مانند اسم و . نه در کارشان تفاوتی وجود ندارد
بنابراین اگر نسبت به این امور . محل تولد و امثال آن با هم متفاوت هستند

پس در . بگوئیم که یکی نیستند باز هم درست است و اشتباهی نکرده ایم
قدسه همه یکی هستند زیرا همه به دستور خداوند برای حقیقت مظاهر م

و البته با هم فرق دارند، زیرا از لحاظ زمان . هدایت مردم ظاهر می شوند
برای  .تولد و محل تولد و سایر خصوصیات انسانی با هم متفاوت هستند

تمام معلمین از طرف رئیس آموزش وپرورش برای تعلیم شاگردان  :مثال
أموریت دارند که در زمان مشخص و در محلی معین به انتخاب شده و م

لفظ معلم یعنی تعلیم دهنده و آموزش دهنده  .شاگردان کالس درس بدهند
برای همه آنها بکار می رود اما در حقیقت هر کدام خودشان هم دارای اسم 



 

 

67 

که اگر چه نام . مثالً مانند آقای امید و یا آقای علی .و رسمی دیگر هستند
دو  اوت و کالس آنها هم در محلی دیگر است اما در معلم بودن هرآنان متف

مشترک و یکی هستند و از طرف یک مدیر انتخاب شده اند و کارشان 
حال اگر گفته شود که آقای امید و آقای علی با  .تدریس وآموزش است

هم متفاوتند صحیح است و اگر گفته شود که یکی هستند باز هم صحیح 
لهی هم از جهت محل تولد و نام و موقعیت زمانی و مکانی پیامبران ا .است

بنابراین اگر گفته شده  .اگر چه متفاوتند اما از نظر مربّی بودن یکی هستند
من میروم و بعد می آیم صحیح است چون آن مربی بعدی که می آید مثل 
مربی قبلی است و دستورات الهی را به مردم ارائه می دهد و اگر بگوید من 

روم و دیگری می آید آنهم صحیح است چون از لحاظ اسمی و می 
نام او عیسی و نام این یکی  .موقعیت زمانی ومکانی با او متفاوت است

 .او در ناصره و این در مکه متولد شده است و امثال آن .محمد است
بنابراین اکنون می توانیم مقام توحید و تفصیل انبیاء یا مظاهر مقدسه را 

پس از این نظر که همه از جانب خدا و برای هدایت نوع . کنیمبخوبی درک 
بشر ظاهر می شوند همه یکی هستند و از طرف دیگر از لحاظ این که هر 
کدام از والدینی دیگر و در شهر و مکان و با نام و مشخصاتی متفاوت 

با این بیان مبارک و توضیحی که داده . پس با هم متفاوتند متولد شده اند
ی از مسائل مشکل حضرت خال اکبر و یا در حقیقت کلیه ادیان با شد، یک

این پاسخ روشن و واضح حل می شود وقتی که می گویند و یا می گفتند 
که چرا حضرت محمد یا امروزه حضرت باب هر بار خود را به گونه ای 

مثالً حضرت محمد فرموده اند من عبداهلل هستم، یا بشری  .معرفی کرده اند
همینطور حضرت . هستم، یا رسول اهلل هستم و یا انی انااهلل هستم مثل شما
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باب گفته اند که من باب قائم هستم، بعداً گفته اند که من پسر امام حسن 
و یا گفته اند که من همان قائم موعودی هستم که سالها  .عسکری هستم

نگاه کنیم اگر بدقت  .انتظار ظهورش را داشتید ویا فرموده اند که انی انا اهلل
متوجه می شویم که از لحاظ اسمی حضرت باب فرمودند من همان قائم 
هستم که منتظرش بودید و از لحاظ رسمی هم که قرار بود قائم موعود 
بیآید و مانند جدّش به تربیت ناس مشغول گردد و دین خدا را ترویج نماید 

 پس موضوع متحد .که حضرت باب هم به همین خاطر بشهادت رسیدند
بودن و یکی بودن انبیاء در مقام مربی بودنشان و همچنین متفاوت بودن و 
فرق داشتن آنها در مورد مکان و محل ظهور یا اسم و رسم و خاندانشان 
با این بیان مبارک و مثالی که آورده بودند کامالً ظاهر و آشکار می شود و 

من می روم و : این است که می فرمایند. نمی ماند محلی برای شبهه باقی 
این مقام فرق و اتحاد است . بعد می آیم و یا من می روم و دیگری می آید

 . که در مورد تمام انبیاء صادق است
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

69 

 

عالمت  و بعّد اصحاب و تالميذ آن حضرت استّدعا نمودنّد که 
شّد؟ و در چنّد  رجعت و ظهور چيست و چه وقت اين ظاهر خواهّد

آن حضرت در هر  ت بی مثال نمودنّد ومقام اين سؤال را از آن طلع
و  .اناجيّل اربعه مسطور است مقام عالمتی ذکر فرمودنّد چنانچه در

می نمايم و نعمت های مکنونۀ سّدرۀ  اين مظلوم يک فقره آن را ذکر
عبادالّله مبذول می دارم تا هياکّل فانيه از  مخزونه را لوجه الّله بر

شحی از انهار بی زوال نماننّد که شايّد به ر اثمار باقيه محروم
که در دارالّسالم بغّداد جاری شّده فائز شونّد بی  حضرت ذی الجالل

 إَنما ُنطِعُمُکْم ِلَوْجِه الّلِه ال ُنِريُّد ِمْنُکْم" .مزدی طلب نمايم آنکه اجر و
منيره به  و اين طعامی است که ارواح و افئّده" .َجَزاًء و ال ُشُکورًا

َرَبنا " :می فرمايّد همان مائّده ای است کهاو حيات باقيه يابنّد و اين 
هرگز از اهلش مقطوع  و اين مائّده." َاْنزْل َعَليَنا َماِئّدًة ِمَن الَسماء

شجره فضّل می رويّد و از  نشود و نفاد نجويّد و در کّّل حين از
َمَثاًل " :چنانچه فرموده است .می شود سماوات رحمت و عّدل نازل

 َطِيَبٍة َاصُلَها َثاِبٌت و َفرُعَها ِفی الَسَماء ُتؤتی ُاُکَلها ٍةَکِلَمًة َطِيَبًة َکَشَجَر
لطيفه خود را منع نمايّد  حيف است که انسان از اين عطّيۀ." ُکَّل ِحيٍن

قّدر  پس .و از اين نعمت باقيه و حيات دائمه خود را محروم سازد
ی شمس حقيق اين مائّده معنوی را دانسته که بلکه از الطاف بّديعۀ آن

پژمرده به روح بی انّدازه  اجسادهای مرده حيات تازه يابنّد و ارواح
بايّد تا اّيام باقی است از اکواب  ای برادر من، جهّدی .فائز شونّد
جان از مصر جانان نوزد و هميشه نهرهای  هميشه نسيم .باقی چشيم

 آيّد وقتی که. و مّدام ابواب رضوان مفتوح نمانّد تبيان در جريان نه
نان از گلستان قّدسی به آشيان های الهی پرواز نماينّد، ج عنّدليبان

ازلی در  پس تا حمامۀ .نه نغمه بلبّل شنوی و نه جمال گّل بينی ديگر
غنيمت شمرده  شور و تغّنی است و بهار الهی در جلوه و تزيين

است نصيحت اين  اين .گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن
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 .َفْلُيْقِبّْل و َمن َشاَء َفلُيْعِرض َشاَء َفَمن .عبّد آن جناب و احّبای خّدا را
  .َعّما ُيشاَهُّد َو ُيَری إَن الّلَه کاَن َغنّيًا َعنُه و
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سوره  .ای پروردگار ما برایمان مائده ای از آسمان نازل فرما :...ربنا انزل

  112آیه  –(1)مائده 
 در فارسی بمعنای ثابت و حتمی  –بریده شده  –قطع شده  :مقطوع
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 فنا و زوال  –قطع شدن  –فانی شدن  –به انتهی رسیدن  –تمام شدن  :نفاد
مثال کلمه پاک چون درخت پاکیزه است که ریشه اش ثابت  :...مثالً کلمۀ

سوره  .است و شاخه هایش در آسمان است در هر حین میوه می دهد
  42 -41آیه  –( 12)ابراهیم 

 بخشش  –عطا  –آنچه که بخشیده شود  :عطیه
کوشیدن و جدیت  –کوشش و پی گیری  –کوششی و جدیتی  :جهدی
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 خداوند از او و از آنچه می بیند و مشاهده می کند بی نیاز است  .بگرداند

 
  :41 - 41توضیح آیات 

وقتی که حضرت مسیح چندین مرتبه در باره رفتن خودشان از این عالم 
بیاناتی فرمودند شاگردان آن حضرت یعنی مؤمنین اولیه یا حواریون از 
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ایشان در خواست نمودند که عالمتی یا نشانه ای بدهید تا بدانیم که چه 
م این وقت و چه زمانی این موضوع واقع خواهد شد ؟ و چندین مرتبه ه

بطوری  .خواهش را کردند و پرسیدند و آن حضرت هر بار پاسخی فرمودند
 .که در هر یک از چهار انجیل این موضوع نوشته شده و موجود است

حضرت بهاءاهلل به صرف فضل و موهبت می فرمایند که اکنون در این 
موقعیت من بخاطر رضای الهی یکی از آن پاسخ ها را برای شما تشریح 

یم تا از این نعمت الهی بهره مند گردید و البته نفوس دیگری هم که می نما
هستند از این دریای رحمت الهی بهره مند ( دارالسالم بغداد)در این شهر 

خواهند شد و شاید به نور ایمان فائز گردند بدون این که اجر و مزدی 
ود در البته این طعام الهی یعنی آیات و الواحی که نازل می ش .طلب نمایم

حقیقت همان مائده و غذای روحانی است که خداوند در قرآن فرموده که 
و خداوند مائده ای  .خدایا طعامی برای ما از آسمان نازل کن :بندگان گفتند

برایشان نازل کرد مائده ای که هیچ وقت کهنه و فاسد نمی شود و فنا و 
برای مردم از زوالی برایش نیست بلکه این مائده همیشه به مقدار زیاد 

البته این نوع مائده را خداوند همیشه برای  و .آسمان نازل می گردد
در این باره خداوند در  .بندگانش نازل می فرماید و هرگز نابود نمی شود

کلمه پاک هم مثل درخت باثمر و مفید  :قرآن مثالی آورده و می فرمایند
 و همیشه  است که ریشه اش در زمین و شاخ و برگش در آسمان است

 در .میوه های خوب و شاداب را می توان از آن چید و بهره مند شد
یعنی وقتی که  .حقیقت این اشاره به فیض الهی به وسیله مظهر ظهور است

در روی زمین ظاهر شد تعالیم او مانند شاخ و ( مظهر ظهور)آن شجره الهی 
فضل و موهبت برگ و میوه او ظاهر می شود و همه مردم می توانند از این 
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الهی بهره مند گردند و خدا کند که این طعام یا غذای الهی هرگز از خلقش 
بلکه از خدا بخواهیم که  .قطع نشود و هرگز فنا و زوالی نداشته باشد

همیشه درهای رحمت و بخشش خود را به روی بندگانش باز نگهدارد تا 
ه باشد و چقدر همیشه از این ثمرات روحانی و معنوی برای مردمان گسترد

باید متأسف بود بر کسانی که قدر این مائده را ندانسته و خودشان را از آن 
پس باید قدر این نعمت را بدانیم و از این الطاف الهی  .محروم ساخته اند

مسرور باشیم زیرا این مائده آسمانی، همان تعالیم الهی است که سبب زنده 
      را زنده می کند و حیات شدن روح انسانی می گردد و اجساد مرده 

مخاطب ساخته و جناب خال را  سپس با خطاب ای برادر من،. می بخشد
به او یادآور می شوند که همیشه و همه وقت امکان زیارت و یا هم نشینی 
و هم صحبتی با مظاهر ظهور میسر نیست چه بسا که ممکن است این 

فرصت از دست  عندلیب الهی از سخن گفتن ممنوع گردد آنوقت این
پس اکنون که این موقعیت بدست آمده سعی کن که نهایت  .خواهد رفت

استفاده را ببری و از این بیانات که گره گشای مشکالت شما است بهره مند 
با این بیانات نهایت لطف و مرحمت و کرم وبخشش  بهاءاهللشوی حضرت 

بهار روحانی است  عظمت این ایام که بنام .را به اهل عالم مبذول داشته اند
و بزرگی این مقام که نشستن و سخن گفتن در مقابل مظهر ظهور و پاسخ 

چنانکه امروز حتی . شنیدن از دهان مبارک اوست همیشه میسر نخواهد شد
آن حضرت با نهایت محبت مسائل  .برای ما تصورش هم امکان پذیر نیست

  تبیین و تشریح مشکل و غیر قابل فهم را برای ایشان و ما بطرز بدیعی 
 "ای برادر من"می فرمایند و با مهربانی این بندگان سرکش و جاهل را 

خطاب می نمایند و سپس می فرمایند که اکنون تو مختاری که قبول کنی یا 
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اگر  .رد نمائی زیرا خداوند بی نیاز از پذیرفتن یا قبول نکردن شما است
یرید خودتان ضرر می کنید قبول کنید خودتان بهره مند می شوید و اگر نپذ

پس خوشا  .خداوند بی نیاز است از آنچه می بینید و مشاهده می کنید
 بحال کسانی که بیانات مبارک را می شنوند و به تعالیم او دسترسی پیدا 

 .می کنند و با دقت مورد بررسی قرار داده و به آن عمل می نمایند
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يم که در رضوان انجيّل به الحان و اين است نغمات عيسی بن مر
که منسوب به مّتی  لدر سفر اّو. جليّل در عالئم ظهور بعّد فرموده

: ظهور بعّد جواب فرمود است در وقتی که سؤال نمودنّد از عالمات
و الَقَمُر الُيعطی  ُتظَلم الَشمُس و ِللَوقِت ِمن َبعِّد ضيِق تلَک ااَلّياِم"

حيَنِئٍذ . ااَلرِض َترتُج الَسماء َو ُقّواُة ِمَن َضوَءُه و الَکواِکُب َتَتساَقُط
فی الّسماء َو َيُنوُح ُکُّل َقباِئِّل ااَلرِض َو  ابِن االنساِن َتظَهُر َعالماُت

َعلی سحاِب الَسماء َمَع ُقّواٍة و َمجٍّد َکبيٍر و  اإلنسان آتيًا َيروَن ابَن
ترجمه آن به . انتهی." َصوِت الّساُفوِر الَعظيِم ُيرِسُّل َمالِئَکَتُه مَع

  است که بعّد از تنگی و ابتال که همه مردم را احاطه  فارسی اين
شمس از افاضه ممنوع می شود يعنی تاريک می گردد و  می نمايّد

 اعطای نور باز می مانّد و ستاره های سماء بر ارض نازل قمر از
     در اين وقت ظاهر. می شونّد و ارکان ارض متزلزل می شود

موعود و  ردد نشانه های پسر انسان در آسمان، يعنی جمالمی گ
عرصه غيب به عالم  ساذج وجود بعّد از ظهور اين عالمات از

و می فرمايّد. شهود می آيّد
" :

حين جميع قبيله ها که در ارض  در آن
می نماينّد و می بيننّد خاليق آن جمال احّدّيه  ساکن انّد نوحه و نّدبه

تی که سوار بر ابر است با قّوت و را که می آيّد ازآسمان در حال
بخششی بزرگ و می فرستّد مالئکه های خود را با  بزرگی و

 و در اسفار ثالثه ديگر که منسوب به. انتهی. سافور عظيم صّدای
لوقا و مرقس و يوحّنا است همين عبارات مذکور است و چون در 
 الواح عربّيه به تفصيّل مذکور شّد ديگر در اين اوراق متعّرض ذکر

و علمای انجيّل چون . آنها نشّديم و اکتفا به يکی از آنها نموديم
عارف به معانی اين بيانات و مقصود مودعه در اين کلمات نشّدنّد و 
به ظاهر آن متمّسک شّدنّد لهذا از شريعه فيض محّمّدّيه و از سحاب 

و جّهال آن طائفه هم تمّسک به علمای . فضّل احمّدّيه ممنوع گشتنّد
ارت جمال سلطان جالل محروم مانّدنّد زيرا که در خود جسته، از زي

 .ظهور شمس احمّدّيه چنين عالمات که مذکور شّد به ظهور نيامّد
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اين است که قرن ها گذشت و عهّدها به آخر رسيّد و آن جوهر روح 
س روحانی به مقّر بقای سلطنت خود راجع شّد و نفخۀ ديگر از َنْف

بور غفلت و ضاللت در صور الهی دميّده شّد و نفس های مرده از ق
به ارض هّدايت و محّّل عنايت محشور شّدنّد و هنوز آن گروه در 
انتظار که کی اين عالمات ظاهرشود و آن هيکّل معهود به وجود آيّد 

مال ها در راهش انفاق کننّد و جان ها در سبيلش  تا نصرت نماينّد و
امم ديگر هم به همين ظنونات از کوثر معانِي رحمت  چنانچه. ايثار

و از . انّد و به خيال خود مشغولنّد حضرت باری دور مانّده متناهِينا
: اين عبارت گذشته، بيان ديگر در انجيّل هست که می فرمايّد

آن به  که معنی" َتزوالِن َو لِکْن َکالمی ال يُزوُل َو االرُض َالَسماُء"
معّدوم  فارسی اين است که آسمان و زمين ممکن است که زائّل و

ثابت ميانه  من هرگز زائّل نمی شود و هميشه باقی وشونّد اّما کالم 
می گوينّد که حکم  و از اين راه است که اهّل انجيّل. ناس خواهّد بود

زمان که طلعت موعود  انجيّل هرگز منسوخ نمی شود و هروقت و
شريعت مرتفعۀ در انجيّل را  با همه عالمت ها ظاهر شود بايّد

و . اقی نمانّد مگر اين دينعالم دينی ب محکم و ثابت نمايّد تا در همۀ
و چنان اعتقاد . اين فقره از مطالب محّققۀ مسّلمه است نزد ايشان

اگر نفسی هم مبعوث شود به جميع عالمات موعوده و  انّد که کرده
قبول  بر خالف حکم ظاهر در انجيّل حکم نمايّد البّته اذعان نکننّد و

ظهور شمس  نّد چنانچه درننماينّد بلکه تکفير نماينّد و استهزاء کن
ُمنزله در کتب را که  حال اگر معانی اين کلمات. محّمّدّيه مشهود شّد

قصوی و سّدره منتهی  جميع ناس از عّدم بلوغ به آن، از غايت
انّد از ظهورات احّدّيه درهر ظهور به تمام خضوع  محجوب شّده

هّدايت مهتّدی می شّدنّد و به  سؤال می نمودنّد البّته به انوار شمس
 .می گشتنّد ت واقفاسرار علم و حکم
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 :معنی لغات
فصل های پنجگانه  –هر فصل از فصلهای پنجگانه تورات  –کتاب : سفر

 –سفر تثنیه  –سفر الویان  –سفر خروج  –سفر تکوین : تورات عبارتند از
 .سفر اعداد که هرکدام یک فصل از کتاب تورات است

  نسبت داده شده : منسوب
که از زمان اظهار امر حضرت مسیح یکی از حواریون حضرت مسیح : متی

انجیل متی . با ایشان بوده و برای خدمت به ایشان با قرعه انتخاب شده بود
 را او نوشته و ظاهراً اولین کسی است که انجیل را نوشته است 

  43 – 11آیه  – 42فصل  –انجیل متی ...: و للوقت
  رنج و سختی  –گرفتاری  –آزمایش  –امتحان  –در بال افتادن : ابتالء
فیض  –درسخن یا حدیث وارد شدن  –بهره دادن  –فیض رساندن : افاضه
 رسانی
 بزرگان و رؤسای قوم  –اعضای عمده و مهم  –پایه ها  –ستون ها : ارکان

 بی ثبات  –لرزان  –مضطرب  :متزلزل
درفارسی به  –بی نقش و نگار  –بی آالیش  –بسیط  –ساده : ساذج

 جوهر  –معنای خالص 
در اصطالح به زمین هر  –فضای جلو یا اطراف عمارت  –میدان  :عرصه

خانه یا ملک آن عرصه گویند و به ساختمان و تأسیسات موجود در آن 
 اعیانی گفته می شود 

عالم جسمانی و عرصه امکان است که به چشم ظاهری دیده : عالم شهود
 می شود در مقابل عالم غیب
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یه و زاری و در همان حال، خوبیها و گر –نوحه سرائی : نوحه و ندبه
 . صفات نیکوی کسی را شمردن

 کرنا –شیپور بزرگ : سافور و صافور
شیپوری که اسرافیل طبق اعتقادات اسالمی در روز قیامت : صور اسرافیل

در آن می دمد و مردگان را زنده می سازد که تعبیرش روشن است یعنی 
هور بلند می شود و کسانی که در ندای امر الهی که در هنگام قیام مظهر ظ

 خواب غفلت و بیدینی خفته اند بیدار شده ایمان می آورند 
انجیل لوقا و انجیل مرقس و انجیل  –کتابهای سه گانه انجیل : اسفار ثالثه

 یوحنا
لوقا کاتب و نویسنده یکی از چهار انجیل است که انجیل خود را با : لوقا

ا و پولس در سفرهای تبلیغی کمک و هدایت پولس نوشته است لوق
 . مصاحب یکدیگر بوده اند

مرقس از حواریون نبوده اما بعد از ایمان با کمک و تحت نظر  :مَرقُس
 . پطرس که اولین مؤمن به حضرت مسیح بوده، انجیل خود را نوشته است

از جمله حواریون حضرت مسیح که انجیل را نوشته است او : یوحنّا
کتاب مکاشفات یوحنا نیز اثر همین شخص  جوانترین حواری است و

 .است
السرار است که به افتخار حاج مقصود لوح مبارک جواهر ا: الواح عربیه

محمد اصفهانی که از شاگردان طراز اول شیخ مرتضی انصاری بوده و سید
نامبرده در بغداد . از محضر نامبرده مدرک اجتهاد گرفته، نازل گردیده است

مشرف شد و مؤمن گردید و به تبلیغ امراهلل قیام  هللبهاءابه حضور حضرت 
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این حاج آقا سید محمد اصفهانی با آن سید محمد اصفهانی که ناقض . نمود
 .و راهنمای یحیی ازل بوده و به دجّال معروف است، متفاوت است

هدف یا مورد  –طلب کننده امری یا شیئی  –پردازنده به امری : متعرض
 –مانع  –ایراد گیرنده  –ارسی اعتراض کننده در ف –امری واقع شدن 

 مزاحم 
 بس کردن  –بس دانستن  –کفایت کردن : اکتفاء

بمعنی قرار  –محفوظ  –بودیعه نهاده شده  –به امانت گذارده شده  :مودعه
 داده شده در کالم 

 متشبث -پناه برنده  –چنگ زننده : متمسک
تعالیم الهی که بوسیله یک  مجموعه احکام و –آئین الهی  –دیانت  : شریعه

محل برداشت آب از  –آستانه  –پیامبر به عالم انسانی عطا می گردد 
 آبشخور  -رودخانه 
 منظور حضرت محمد رسول اهلل است : نفس الهی
مقصود ندای الهی است که بگوش  –شیپور بزرگ خداوندی : صور الهی

 جهانیان می رسد 
 قبر ها : قبور

در فارسی به معنای معاشر  –برانگیخته شده  – گردهم جمع شده: محشور
 و همصحبت مصطلح است

شناخته  –حفظ و رعایت شده  –وصیت شده  –عهد کرده شده : معهود
 معروف -شده 
بخشیدن آنچه که مورد نیاز خود  –دیگری را برخود ترجیح دادن : ایثار

  اکرام نمودن –گرامی داشتن -برگزیدن –شخص است 
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 قدر و –شخص بزرگ و با سخاوت و عطا  –و شیرین آب گوارا : کوثر
   در مقامی کنایه از آیات الهی است که سبب حیات ابدی  –مقام عظیم 

کوثر وصال و کوثر  –در تشبیه با کلمات دیگر مانند کوثر بقاء . می گردد
 معانی نیز آمده است

 دارد آنچه که آخر ن –بی انتهی  –واصل نشده  –به آخر نرسیده : نامتناهی
 خداوند  :حضرت باری

فصل  -و در انجیل لوقا /  11آیه  - 42فصل  –انجیل متی ...: السماء و
  11آیه  – 41

 کج شونده  -متمایل  –رونده  –دور شونده  –از بین رونده : زائل
 مفقود  –نیست و نابود  –غیر وجود : معدوم
در  -ده بررسی گردی –اثبات شده  –تصدیق شده  –تحقیق شده  :محققه

 کالم بمعنی محکم و متین و منظم 
 -قطعی  :در فارسی -تفویض شده  –واگذار گردیده  –تسلیم شده  :مسلمه
 –گردن نهادن  –اقرار و اعتراف کردن  -اذعان  –ثابت  -یقین 

  فرمانبرداری و فروتنی کردن
 –عالیترین مقصود  –باالترین درجه  –باالترین مقصد  :غایت قصوی

در امر مبارک مراد مظهر الهی  :سدره منتهی آخرین نتیجه –و منتهی آرز
 –درختی که تجلی الهی بر آن واقع شد  -است که مقامی برتر از آن نیست 

در  .درختی است در اقصای بهشت –جائی که جبرئیل از آنجا فراتر نرود 
قدیم کنار جاده را درخت می کاشتند و آخرین درخت را سدرة المنتهی می 

 .ند یعنی آخرین درخت و جاده تمام شد نامید
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مجازاً با شرم وحیا  –ممنوع  –در پرده مانده  –پنهان و پوشیده  :محجوب
 غافل و بیخبر  –
 

 :42 - 48توضیح آیات 
بعد از این که چندین مرتبه شاگردان از حضرت مسیح عالمت ظهور بعد را 

هر چهار انجیل  پرسیدند، ایشان در پاسخ عالماتی را ذکر فرمودند که در
جل ثنائه به تشریح یکی از عالئم ظهور که  بهاءاهللحضرت . ثبت شده است

در کتاب انجیل متی نوشته شده می پردارند که خالصه آن به فارسی چنین 
  و در آن وقت بعد از تنگ شدن روزگار، خورشید و ماه تاریک ": است

زمین فرو می ریزند  ستارها از آسمان به. می شوند و دیگر نوری نمی دهند
و ارکان زمین به لرزه می افتد در چنین حالتی عالمات پسر انسان در 
     آسمان ظاهر می شود و همه مردم زمین به گریه و زاری می افتند و 
می بینند که پسر انسان در حالی که سوار بر ابر است و مالئکه ها در 

 . "داطرافش شیپور می زنند با قوت و جالل ظاهر می شو
حال اگر مردم منتظرند که این عالمات را بظاهر ظاهر مشاهده کنند هرگز  

امکان نخواهد داشت یعنی چگونه ممکن است که نور خورشید و ماه محو 
ر ببیند شود و انسان در آن تاریکی و ظلمت بتواند مظهر ظهور را سوار بر اب

که بعضی از  ؟ یا چطور ممکن است که ستارگانکه از آسمان فرود می آید
آنها چندین برابر زمین هستند فرو بریزند و هنوز کره زمینی باشد و مردمان 
زنده مانده باشند؟ پس معلوم می شود که معانی دیگری غیر از معنی 
ظاهری کلمه باید باشد و اال ظاهر این کلمات مبنی بر محو و نابودی 

جهت علماء  بهمین. کائنات است و آنوقت دیگر لزومی به موعود نیست
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دیانت حضرت مسیح یعنی اسقف ها، از درک مفاهیم این عالمات عاجز 
ماندند و هنوز منتظر ظهور این عالمات هستند و به همین دلیل ظهور 
حضرت محمد را انکار کردند و به آن حضرت ایمان نیآوردند و به خاطر 

ی کبر و غروری هم که علماء دارند حاضر نشدند که از حضرت محمد معن
این عالمات را بخواهند تا آن حضرت رفع شبهات نمایند، لذا مسیحیان 
حضرت محمد را به عنوان موعود منتظر خودشان نپذیرفتند و آن حضرت 
آمدند و مأموریت خود را به انتهی رساندند و به مقر اصلی خود بازگشتند 

هر اما علماء مسیحی هنوز منتظرند زیرا هیچکدام از این عالمت ها به ظا
نه : بنابراین وقتی کشیش ها آن حضرت را قبول نکرده و گفتند. دیده نشد

تنها عالمات ظاهر نشده بلکه ایشان مدعی دین جدیدی است و احکام 
و به همین بهانه پیروان خود را . حضرت مسیح را هم نسخ نموده است

ه دستور دادند که ابداً به مسلمانان نزدیک نشوند و آنان را کافر و گمرا
مردم هم که پیرو آن علماء بودند به دستور علمای زمان خود، . خواندند

سال از آن  1211حضرت محمد را انکار کردند و هنوز هم با وجود این که 
زمان گذشته و موعود بعدی یعنی حضرت باب هم که موعود دیانت اسالم 
است ظاهر شده اما مسیحیان همچنان منتظرند که چه وقت و چه زمان 

شان خواهد آمد تا در راهش فداکاری نمایند و قربانی کنند و خدمت ای
    بهاءاهللحضرت . نموده و اموالشان را برای پیشرفت امر او خرج نمایند

می فرمایند اگر این مردم بجای پیروی از علمای خود به حضور آن 
حضرت مشرف می شدند و اشکاالت خود را از ایشان می پرسیدند البته 

برای آنان توضیح می دادند و مشکالتشان حل می شد و ایمان  آن حضرت
همه ظلم و بال هم نسبت به حضرت رسول و پیروان  می آوردند و آن
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ان دیگری هم هست که از این گذشته در انجیل بی. ایشان روا نمی داشتند
زمین و آسمان از بین خواهد رفت اما کالم پسر انسان از بین ": می فرماید
یعنی کالم و بیان و فرمان حضرت مسیح همیشگی است و . "ت نخواهد رف

اگر موعود با تمام آن عالمت ها هم ظاهر شود و بخواهد یکی از تعالیم 
. ایشان را تغییر دهد باز هم علماء مسیحی و پیروانشان او را قبول نمی کنند

یعنی در حقیقت این علماء هستند که خود را تعیین کننده فرض کرده اند و 
حال اگر دقت کنیم می بینیم که حضرت . خدا را یفعل ما یشاء نمی دانند

   محمد اصل دیانت را که عبارت از توحید و نبوت و معاد است تغییر 
نداده اند بلکه تعالیمی از حضرت مسیح را که در آن زمان قابل اجراء 

ه نبوده، تجدید کرده اند و این از بزرگترین مشکالت برای هر امت است ک
می خواهد حضرت موعود بیآید و دین قبل را ترویج کند البته آن هم با 

زیرا اگر باز هم به خواسته و میل علماء نباشد . نظر و سلیقه علماء وقت
و متأسفانه هیچکس فکر نمی کند که اگر قرار . معلوم نیست که قبول کنند

نین بود موعود بیآید و دین قبل را ترویج کند پس چرا حضرت مسیح چ
تعالیم حضرت موسی را نکردند تا به صلیب کشیده نشوند و به چه علت 

و بدبختانه علمای مسیحی همین رفتار را با موعود خود . ؟تغییر دادند
در حقیقت، برای رسیدن به بلوغ و پیشرفت . کردند و ابداً هم متوجه نشدند

ه انسان کنونی و تکامل ادیان، نیاز به این تغییر احکام است و امکان ندارد ک
همانطور که مانند دو . بتواند احکام دو یا سه هزار سال قبل را اجراء نماید

این  بهاءاهللبهر حال، اگر چه حضرت . یا سه هزار سال قبل زندگی نمی کند
که به عربی نازل شده  "جواهر االسرار"عالئم را قبالً در لوح دیگری بنام 

و احترام جناب خال اکبر این عالئم ذکر فرموده اند ولی بنا به درخواست 
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حال اگر علماء زمان : زبان فارسی تشریح نموده و می فرماینده را مجدداً ب
با نهایت فروتنی معنی این عالمات را از مظهر ظهور یعنی حضرت محمد 
سئوال می کردند البته آن حضرت برایشان تفسیر می فرمودند و آنان 

علماء از طرفی و نادانی و جهالت مردم هدایت می شدند اما غرور و تکبر 
در پیروی کورکورانه از آنان سبب گردید که از عرفان آن مظهر ظهور 

 .محروم شدند
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حال اين بنّده رشحی از معانی اين کلمات را ذکر می نمايم تا 
تلويحات کلمات  اصحاب بصيرت و فطرت از معنی آن به جميع

شونّد تا از هيمنه کلمات  اهر قّدسی واقفالهی و اشارات بيانات مظ
نشونّد و از مصباح احّدّيه که محّّل  از بحر اسماء و صفات ممنوع

قوله. نگردنّد تجّلی ذات است محجوب
" :

، "ِمن َبعِّد ضيِق ِتلَک االّيام
يعنی وقتی که ناس در سختی و تنگی مبتال شونّد، و اين در وقتی 

م و حکمت از ميان آثار شمس حقيقت و اثمار سّدره عل است که
مردم زائّل شود و زمام ناس به دست جّهال افتّد وابواب توحيّد و 
معرفت که مقصود اصلی از خلق انسانی است مسّدود شود و علم به 

چنانچه اليوم مشاهّده . ظّن تبّديّل گردد و هّدايت به شقاوت راجع شود
می شود که زمام هر گروهی به دست جاهلی افتاده و به هر نحو که 

ده کننّد حرکت می دهنّد و در ميان ايشان از معبود جز اسمی و ارا
و به قسمی بادهای هوی و نفس غالب . از مقصود جز حرفی نمانّده

شّده که سراج های عقّل و فؤاد را در قلوب خاموش نموده، با اينکه 
ابواب علم الهی به مفاتيح قّدرت رّبانی مفتوح گشته و جواهر وجود 

يوضات قّدسی منَور و مهتّدی گشتنّد به ممکنات به نور علمی و ف
هر ذرّه آثاری از  رقسمی که در هر شیء بابی از علم باز گشته و د

علمی که عالم را احاطه  و با همه اين ظهورات. شمس مشهود شّده
انّد و امطار رحمت را مقطوع  دانسته نموده هنوز باب علم را مسّدود

قای محکم علم دور جسته، از عروة الوثک به ظّن تمّس. انّد گرفته
ايشان مفهوم می شود گويا به علم و باب آن  و آنچه از. انّد مانّده

نّدارنّد و در خيال ظهور آن هم نيستنّد زيرا که در  بالفطره رغبتی
 انّد و در ظهور مظهر علم، جز ظّن و گمان، ابوابی برای نان يافته

 به آنلهذا البّته از اين گريزاننّد و . انّد انفاق جان چيزی نيافته
 و با اينکه حکم الهی را يک می داننّد از هر گوشه ای. متمّسک

دو نفس بريک . حکمی صادر می شود و از هر محّلی امری ظاهر
حکم مالحظه نمی شود زيرا جز هوی الهی نجوينّد و به غيراز خطا 
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انّد و کبر  دانسته رياست را نهايت وصول به مطلوب. سبيلی نخواهنّد
تزويرات نفسانی را  .انّد به محبوب شمردهو غرور را غايت بلوغ 

انّد و به تّدبير و  و رضا گذشته از تسليم. مقّّدم بر تقّديرات رّبانی داننّد
  قّوت و قّدرت حفظ اين مراتب را  انّد و به تمام ريا اشتغال نموده

می نماينّد که مبادا نقصی درشوکت راه يابّد و يا خللی در عّزت بهم 
   ارف الهی روشن شود مالحظه از کحّل مع و اگر چشمی. رسّد

حال . انّد را که بر مردارهای نفوس عباد افتاده می کنّد َسُبعی چنّد
کّدام ضيق و تنگی است که ازيّد از مراتب مذکوره باشّد که اگر 

 طلب حّقی و يا معرفتی بخواهّد نمايّد نمی دانّد نزد کّدام رود و نفسی
متعّّدد  يلهااز که جويا شود، از غايت اينکه رأی ها مختلف و سب

و اين تنگی و ضيق از شرايط هر ظهور است تا واقع نشود . شّده
هّدايت بعّد از ليّل  ظهور شمس حقيقت نشود زيرا که صبح ظهور

روايات و احاديث جميع اين  اين است که در. ضاللت طالع می شود
     مضامين هست که ُکفر عالم را فرو می گيرد و ظلمت احاطه 

و اين عبّد بواسطه شهرت . مذکور شّد نها چنانچهمی نمايّد و امثال اي
. اختصار ديگر متعّرض ذکر عبارات حّديث نشّده ام اين احاديث و

حال اگرمقصود از اين ضيق را همچو ادراک نماينّد که عالم ضيق 
 رسانّد و يا امورات ديگر که به خيال خود توّهم نماينّد هرگز به هم

انّد  چنانچه گفته ظهور نيافته مشهود نگردد و البّته گوينّد که اين شرط
معارف الهّيه و  باری، مقصود از ضيق، ضيق از. و می گوينّد

شمس و مرايای او  ادراک کلمات رّبانّيه است که در اّيام غروب
که توّجه نماينّد چنانچه  عباد در تنگی و سختی افتنّد و نّداننّد به

ُنلقی َعَليَک ِمن  ااَلحاديِث َو َکذلَک ُنَعِلُمَک ِمن َتأويِّل. مذکور شّد
َاسراِر الِحکَمِة ِلَتَطِلَع ِبما ُهوالَمقصوُد َو َتُکوَن ِمَن اّلذيَن ُهم َشِرُبوا ِمن 

 . َکأِس العلِم و الِعرفان
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 :معنی لغات
  (نمی)یک نم  –قطره ای  –چکّه ای  –تراوشی  :رشحی
صفت بنیادی و  –ذات  –نهاد  –طینت  –طبیعت  –سرشت  :فطرت

 ذوق ذاتی  –نسان سرشتی ا
 –سطوت  –قدرت : در فارسی بمعنای –مراقبت و نظارت نمودن  :هیمنه

 ابهت و وقار 
 متمایل و کج شونده  –دور شونده  –از بین رونده : زائل
 مهار  –عنان  –افسار : زمام

 استوار  –بازداشته شده  –محکم شده  –بسته شده : مسدود
 گمراه بودن  –بودن ظالم  –شدت و سختی  –بدبختی : شقاوت

 ردّ کردن  –برگشتن  –بازگشت  –منصرف شدن : راجع
   مقدار  –شیوه  –راه  –قصد  –جانب  –جهت  –مثل : نحو

خداوند  –مورد پرستش و عبادت  –عبادت گردیده  –پرستش شده : معبود
 متعال

 کلید ها   :مفاتیح
 فتحه است حرفی که دارای  –فتح شده  –باز شده  –گشوده شده  :مفتوح
 پرعطا و بخشنده  –بسیار زیاد : فیض
 باران ها : امطار

 -قطعی  -معنای ثابت ه در فارسی، ب –بریده شده  –قطع شده  :مقطوع
 حتمی 
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کنایه از عقیده  –محکمترین دستگیره  –دستاویز محکم : الوثقاء هعرو
عهد و میثاق : بفرموده حضرت عبدالبهاء –درست و تمسک به دین الهی 

 ت و ایمان و پیمان مختار علی االطالق اس
 ذاتاً -فطرتاً   :بالفطره
 مقصود  –مقصد  –پایان  –نهایت  :غایت

در فارسی بمعنی فریب  –نسبت دروغ دادن  –دروغ پردازیها : تزویرات
 گول زدن و دوروئی  –دادن 

سرنوشتی که خداوند  –نصیب و قسمت  –قضا و فرمان الهی : تقدیرات
 –قادر کردن  –حکم نمودن  –مقدر کردن  –معین فرموده  برای بندگان

 اندازه گرفتن 
 عالِم دینی –پروردگاری  –الهی  –منسوب به ربّ : ربانی

تیزی  –در فارسی بمعنی فرّ و شکوه و جالل  –قوت و قدرت  :شوکت
 نیش عقرب  –سالح 
 ضعف  –شکاف  –فساد  –تباهی : خللی
 د مال زیا –مرهم چشم  –سرمه : کحل
 خوی حیوانی  –درندگی : سبعی
بخل و خساست کردن  –فقر  –تنگی در معیشت  -شدت و سختی : ضیق

 غم و درد  -آنچه سبب دلتنگی شود مثل حزن و اندوه  –تنگ بودن  –
 زیادترین  –بیشترین  –زیادتر  –بیشتر : ازید
 شب: لیل

 جمع مضمون  -معنی ها  –درونها  –محتوا ها : مضامین
 کوتاه کردن  –مختصر کردن : اختصار
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قوه ای که از محسوس ادراک غیر محسوس می نماید  –گمان بردن : توهم
 سهو  –تصور غلط  –خیال  –مثل تصور شجاعت در دیگری 

در اصطالح بیان مؤمنینی هستند که شمس حقیقت و نقطه  –آینه ها : مرایا
 در آنها نمایان باشد

به تو آموزش می دهیم و رازهای این چنین تأویل احادیث را ...: کذلک
حکمت را بر تو القاء می نمائیم تا از مقصود و حقیقت امر آگاهی یابی و 

 .نوشیدند در زمره کسانی قرار بگیری که از جام علم و معرفت 
 

 :47 – 11توضیح آیات 
می فرمایند که من  بهاءاهللدر انجیل، حضرت  بعد از بیان عالمات ذکر شده

یا هر شخص  ی از این معانی را ذکر می کنم تا شما وبرای شما مقدار
 دیگری که اهل بصیرت است خودش قضاوت کند و تشخیص بدهد و

بتواند به مقصود آیات پی ببرد و اگر کسی توانست به این حقیقت دست 
یابد البته به تمام مفاهیم که در کتب دیگر هم نازل شده، آگاهی خواهد 

امفهوم این کلمات او را از فیض پیام جدید یافت و ظاهر سخت و مبهم و ن
و عرفان موعود تازه در هر عصر و زمان محروم و ممنوع نخواهد ساخت 
و او را از درک مظاهر ظهور که مظهر جمیع اسماء و صفات الهیه هستند 

سپس آن حضرت آیه مبارکه انجیل را به قسمتهای . محروم نخواهد نمود
کجا هم  را کامالً توضیح می دهند و هرمختلف تقسیم نموده و هر قسمت 

که الزم دانستند این توضیحات و تبیینات را با احادیث و روایات اسالمی 
 . منطبق می سازند تا کامالً برای خواننده شک و تردیدی باقی نماند



 

 

91 

اولین قسمت بیان مبارک در انجیل راجع به عالئم ظهور موعود چنین  
یعنی بعد از این که مردم به سختی و بال  "الَیّاممِن بَعدِ ضیقِ تِلکَ ا": است

؟ آیا اشت که این سختی و بال چگونه استحال باید توجه د. مبتال شدند
منظور سختی در معیشت وزندگی روزمره مردم است یا خداوند منظور 

تاریخ نشان می دهد که در زمان ظهور هریک از . دیگری داشته است
غیرطبیعی نسبت به زمان خودشان وجود  مظاهر مقدسه، سختی و یا مشکل

اما آنچه حائز . نداشته بلکه مردم به کسب و کار خود مشغول بوده اند
اهمیت است این است که مثالً در کشورهای مسیحی نشین، کلیه امور حتی 
تعویض سالطین در دست پر قدرت کلیسا و فرمانروایان آن اداره می شده 

ودند که تمام دستور های مملکتی را و این کشیشها یا علمای مسیحی ب
به . صادر می کردند و زمام اختیار ناس کامالً در دست آنان بوده است

همین جهت آنها به جای تعالیم برادری و برابری و صلح و دوستی و 
محبتی که حضرت مسیح آورده بود، احکام قتل و غارت و جنگ و 

. نمونه از آنها استخونریزی را صادر می کردند که جنگهای صلیبی یک 
فرقه های مختلف یکی بعد از دیگری تشکیل می شد و هر کدام دستورات 
حضرت مسیح را به میل و هوی وهوس خود تعبیر و تفسیر می کردند و 
         مردمان جاهل و نادان هم به پیروی از دستورات آنان به جان هم 

کافر و مستحق هر  یک خود را برحق و دیگری را غافل و می افتادند و هر
آن همه احکام که به وسیله حضرت مسیح . نوع ظلم و ستم معرفی می نمود

برای محبت و از خود گذشتگی نازل شده بود به دست فراموشی سپرده شد 
و به جای آن کشیشها هر روز دستور جدیدی صادر می کردند و خلق 

لماء گوش داده بیچاره و نادان هم حکم کتاب را کنار گذاشته و به فرمان ع



 

 

91 

چه تعداد از نفوسی که به . و دست به هر نوع شقاوت و ظلمی می زدند
حال باید دید که . دستور آنان به قتل رسیدند و چه خاندانها که به باد رفت

و نادانی و بی ایمانی وجود  سختی و مشقت و بالئی بدتر از این جهالت
ثمرات علم و حکمت  کدام سختی و بدبختی بزرگتر از این است که. ؟دارد

چنانچه امروز هم مشاهده می شود که زمام مردم به دست . الهی نابود شود
عده ای از مردمان خود خواه و متکبر و سود جو افتاده که هرطور اراده 
کنند مردم را به آن سمت حرکت می دهند و مقصود اصلی از خلق انسان 

شده و نور عقل و که شناخت حق و خدمت به عالم انسانی است فراموش 
اراده از مردم گرفته شده است با وجودی که درهای علم به روی مردم 
گشوده شده و هر روز با یک اختراع جدید عالم انسانی رو به تکامل و 
پیشرفت است اما هنوز علمای اسالم منتظرند که باب علم به وسیله قائم 

را احاطه کرده  حضرت بهاءاهلل می فرمایند ظهورات علمی عالم. باز شود
ولی اینها می گویند باب علم تا زمان قائم مسدود و بسته است اینها ظن و 
گمان را بر حقیقت ترجیح می دهند زیرا در آن سخنان راههائی برای یافتن 
نان و یا در حقیقت راهی برای منافع خود پیدا کرده اند و به این وسیله 

وی و هوس خود بهره می برند مردم را درجهل نگه داشته واز آنان برای ه
بهمین جهت است که از حقیقت چشم پوشیده اند زیرا برای رسیدن به آن 

حال باید . باید جانشان را فدا کنند که البته برای آنها مقرون به صرفه نیست
. توجه داشت که دردوران قاجار همین کشور ایران دچار چه فالکتی بود

بی گناهان و غارت بی پناهان گرفته  از کشتن. ظلم ظالمان بیداد می کرد
پس منظور از ضیق و تنگی ایام، . تا انواع فساد هائی که در تاریخ ذکر شده

فقط سختی معیشت و زندگی ظاهره روزمره نیست بلکه سختی جهل و 
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نادانی و روی گرداندن از خدا و تعالیم اوست که منجر به عدم تدبیر و 
و سبب می شود که به جای خداوند  فراوانی تزویر و ریاکاری می گردد

عده ای اشخاص مهمل و بیفایده و بی فکر و خود خواه و متکبر فرمانروای 
خلق شوند و مردمان بیچاره و مقلد هم کورکورانه خود را بازیجه هوی و 
هوس این نفوس از خدا بیخبر سازند و زمام عقل و تدبیر خود را به آنان 

ه کسی امر نمایند که به عقیده ما فرزند شما بسپارند تا جائی که حتی اگر ب
کافر شده باید کشته شود، بدون ادنی تردید و درنگی به قتل فرزند خود 

 حال کدام تنگی و مضیقه ای از این افکار جاهالنه . رضایت می دهد
این گروه از علماء تزویرات نفسانی را بر تقدیرات الهی . ؟است سخت تر

          ر نیستند که تسلیم رضای الهی باشند بلکه مقدم شمرده اند یعنی حاض
می خواهند با ریاکاری به تمام آمال و آرزوهای خود که همان ریاست و 
عزت و شوکت ظاهره است، دست یابند و حاضر نیستند کمترین خللی در 

بطوری که اگر کسی دیده بصیرت داشته باشد . مقام و رتبه شان بوجود آید
شخورهائی می بیند که برای خوردن مردار نفوس باهم به آنان را مانند ال

حتی اگر کسی بخواهد حقی را طلب کند نمی داند . جنگ و جدال مشغولند
زیرا که رأی های آنان مختلف است در حالی که . که به کجا رجوع نماید
پس این تاریکی جهل و نادانی مردمان و سوء . حکم خدا یکی است
جمله شرایط هر ظهور است و نشان می دهد که نیاز استفاده علماء زمان از 

به احکام و پیامبری جدید است تا با ظهور خود، تاریکی این ایام را با 
شمس وجودش زائل نماید و ظلمت جهل و نادانی نابود شود و اال آن گونه 
سختی که علماء به خیال خود تصور کرده و مردم را به آن وعده داده اند، 

ذیر نخواهد بود و به همین جهت است که به مردم می گویند البته امکان پ
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که شرائط ظهور واقع نشده و لذا پیامبر جدید را نمی پذیرند و دستور نفی 
پس مقصود از ضیق ایام درک . و زندان و یا قتلش را صادر می کنند

نکردن معارف و تعالیم الهیه است که پس از غروب شمس حقیقت و 
اب خاص او پدیدار می شود و مردم قادر به درک مؤمنین اولیه و اصح

معنی بعضی از آیات که به رمز و اشاره ذکر گردیده نمی شوند و کسی هم 
قادر به پاسخ صحیح نیست و علماء هم چون نمی توانند حقیقت را درک 
کنند و در مقابل مردم هم نمی خواهند به ندانستن خود اقرار نمایند لذا 

رک می کنند به مردم می گویند و مردم هم که آنان خودشان آنچه را که د
را به نام علماء می شناسند گفته های آنان را می پذیرند و این بدترین 

و در خاتمه این قسمت . سختی است که در اواخر هر دینی ظاهر می شود
این چنین احادیث و روایات را برای تو تشریح می کنم و ": می فرمایند

به تو القاء می نمایم تا بتوانید از آنچه که مقصود  اسرار حکمت الهی را
انبیای قبل بوده آگاه و مطلع شوید و از جمله کسانی باشید که جامهای علم 

  ".و عرفان را از دست حق می نوشند
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َو الَقَمُر ال ُيعطی َضوَءُه َو الَکواکُب َتَتساَقُط  ُتظَلُم الَشمُس: "و قوله
در کلمات انبياء مذکور  قصود از شمس و قمر کهم." ِمَن الَسماء

     ظاهری نيست که مالحظه  است منحصر به اين شمس و قمر
انّد که در  معانی بسيار اراده فرموده بلکه از شمس و قمر. می شود

مثاًل يک معنی . مقام معنيی اراده می فرماينّد هر مقام به مناسبت آن
ق قّدم طالع می شونّد و از شمس، شمس های حقيقت انّد که از مشر

و اين شموس حقيقت، . جميع ممکنات ابالغ فيض می فرماينّد بر
وهمچنان که . مظاهر کّلّيه الهی هستنّد در عوالم صفات و اسمای او

اشجار و الوان و  شمس ظاهری تربيت اشيای ظاهره از اثمار و
ملک مشهود است، به  فواکه و معادن و دون ذلک از آنچه در عالم

مچنين اشجار توحيّد و اثمار ه تاوس بود حقيقی به اعانتامر مع
علم و ايقان و رياحين حکمت و  تفريّد و اوراق تجريّد و گّل های

اين است . شمس های معنوی ظاهر می شود بيان از عنايت و تربيت
اين شموس، عالم جّديّد می شود و انهار َحَيوان  که در حين اشراق

می آيّد و سحاب فضّل  می گردد و ابحر احسان به موج جاری
 می شود و نسمات جود بر هياکّل موجودات می وزد و از مرتفع

 حرارت اين شمس های الهی و نارهای معنوی است که حرارت
ارواح  محّبت الهی در ارکان عالم احّداث می شود و از عنايت اين

  فانيه مبذول  مجّرده است که روح حيوان باقيه بر اجساد مردگان
از تجّلی آن  الحقيقه اين شمس ظاهری يک آيه و فی. می گردد

شمس معنوی است و آن شمسی است که از برای او مقابلی و شبهی 
و مثلی و نّّدی مالحظه نمی شود و کّّل به وجود او قائمنّد و از فيض 

لی َخزاِئِن َامرها إَو  ِمنها َظَهرِت ااَلشياُء. او ظاهر و به او راجع
و اينکه . ُممِکناُت َو إلی َکناِئِز ُحکِمها عاَدتَرَجَعت َو ِمنها ُبِّدئِت ال

در مقام بيان و ذکر، تخصيص داده می شونّد به بعضی از اسماء و 
صفات چنانچه شنيّده ايّد و می شنويّد، نيست مگر برای ادراک 

انّد از هر  ضعيفه و إّلا لم يزل و اليزال مقّّدس بوده عقول ناقصه
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جواهر اسماء را به ساحت . اسمی و منّزه خواهنّد بود از هر وصفی
 .راهی نه و لطائف صفات را در ملکوت عّزشان سبيلی نه قّدسشان

َاوِلياؤُه  َفُسبحاَن الّله ِمن َان ُيعَرَف َاصفياُؤه ِبَغيِر ذواِتِهم َاو ُيوَصَف
و تعاَلی َعّما ُهم  َفَتعاَلی َعّما َيذُکُر الِعباُد فی َوصِفِهم. ِبَغيِر َانُفِسِهم

و اطالق شموس بر آن انوار مجّرده درکلمات اهّل عصمت . َنَيعِرُفو
می فرمايّد بسيار شّده، از آن جمله در دعای نّدبه

" :
َايَن الُشُموُس 

پس معلوم شّد که " اَلاْنُجُم الّزاِهَرُة؟ ااَلقمار الُمنيَرُة؟ َايَن ؟ َايَنالّطاِلعُة
ياء و نجوم در مقام اّولّيه انبياء و اول مقصود از شمس و قمر و

اصحاب ايشاننّد که از انوار معارفشان عوالم غيب و شهود روشن و 
 . منّور است

 
 :معنی لغات

از  –پیشینه  –سابقه  -ازلیت  –جاودانی  –گذشته بسیار قدیم : قدم
 صفات الهی 

 مخلوقات از جمله بشر : ممکنات
 رسانیدن : ابالغ
 رنگها : الوان
 میوه ها : فواکه

 وراء آن -غیر از آن : دون ذلک
 کمک کردن –یاری کردن : اعانت
مقام ذات  –برکناری از صفات ممکنات  –انقطاع  –تنهائی  :تجرید

 خداوندی 
 توحید و یکتا بودن –مقام وحدت و یگانگی خداوند : تفرید

 ریحان ها –خوشبو  گیاهان سبز و: ریاحین
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 نهرهای زندگانی : انهار حیوان
 دریاها : ابحر

 ابر  :سحاب
 نَفَس ها  -دَم ها  –نسیم ها  –باد های مالیم : نسمات
در اصطالح فلسفی،  –پدیدار ساختن  –ساختن  –بوجود آوردن   :احداث

مرحله  مرحله اول ابداع و مرحله دوم اختراع و)مرحله سوم از ایجاد است 
و آن فعلی است که مسبوق به ماده و زمان باشد به این ( سوم احداث

 می شود  مرحله تکوین هم گفته
 غیر مادی  –فارغ از شئون دنیا  –( مثل روح و عقل)منقطع از ماده  :مجرده

 همتا ئی  –ی نظیر –مانندی  –مثلی : ندّی
از او همه اشیاء به ظهور رسیدند و به گنجینه های امر او ...: منها ظهرت

بازگشتند و ممکنات از او بوجود آمدند و به کنزهای حکم او برگردانده 
 .شدند 

 ویژگی  –مخصوص ساختن  –اختصاص دادن : تخصیص
     افراد . کسانی که دارای عقل ناقص هستند –بی خردان : عقول ناقصه

 بی فکر و نادان 
خداوند پاک و منزه است از این که بوسیله اصفیایش یا کسی ...: فسبحان

. غیر از خودشان شناخته شود یا بوسیله دوستانش و دیگران توصیف شود
و واالتر است از آنچه که بندگان فکر می کنند و بلند مرتبه تر است از پس ا

 آنچه که آنها می شناسند 
آزاد کردن  –روان کردن  –گشودن  –رها کردن  -رهائی  –آزادی : اطالق

 محض  –مطلق  -
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  بری بودن از هر خطا  –پاکی و بی گناهی : عصمت
ول خودشان از طرف امام از دعاهای مشهور شیعیان است که بق: دعای ندبه

غائب به شیعیان عطا شده و شامل شِکوِه و شکایت به درگاه الهی و تأسف 
 . خوردن از فقدان ائمه اطهار و قائم موعود است

کجا هستند آن  ؟کجا هستند آن خورشید های طلوع کننده  ...:این الشموس
 .؟ن؟ کجا هستند آن ستارگان درخشانماههای درخشا

  ستارگان: نجوم
  

 :11 – 11توضیح آیات 
در انجیل می فرماید بعد از ضیق ایام، خورشید و ماه نور نخواهند داد و  

بعد از توضیح و  بهاءاهللحضرت . ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت
تشریح و معنی ضیق ایام، به توضیح قسمت دیگر یعنی تاریک شدن ماه و 

ی فرمایند که مقصود این ماه و خورشید و فرو ریختن ستارگان پرداخته و م
خورشید و ستارگان ظاهری نیست زیرا امروزه هم مشخص گردیده که 

بنابراین چطور  ،بعضی از ستارگان به تنهائی چندین برابر زمین حجم دارند
ممکن است که کلیه ستارگان روی کره زمین فرود آیند؟ و اگر ماه و 

ه می شود؟ پس هرکدام خورشید تاریک شوند در آن ظلمت چه چیزی دید
دارای معنی و مفهومی غیر از معنی ظاهری هستند و چون این امور به 
         صورت ظاهر آشکار نگردید، لذا موعود خود یعنی حضرت محمد 

 در حالی که اگر به معنی واقعی آن عالمات . را نشناختند و قبول نکردند
دند و جواب دقیق آن پی می بردند و یا اگر از حضرت محمد سئوال می کر

البته از فیض قبول آن حضرت محروم نمی شدند و سالها  ،را می شنیدند



 

 

98 

        بلکه قرنها ملت ها را در گمراهی و نفاق و جنگ با یکدیگر قرار 
حال به معنی شمس و قمر آنطور که حضرت بهاءاهلل تشریح . نمی دادند
می فرمایند که یکی . دمی پردازیم تا حقیقت بیشتر روشن شو ،فرموده اند

. از معنی های شمس، عبارت از شمس حقیقت است یعنی پیامبران الهی
زیرا همچنان که خورشید سبب تربیت و ترقی و پیشرفت کلیه موجودات 
اعم از خاک و گیاه و حیوان و انسان می شود، شمس حقیقت یعنی 

یات علمی و پیامبران الهی هم سبب ترقی و پیشرفت در کلیه امور مانند ترق
اختراعات و اکتشافات و روحانیات و معنویات می گردند چنانچه مالحظه 
می گردد که با ظهور هر یک از مظاهر مقدسه عالم وجود نسبت به قبل 

سبب کشف  13ظهور حضرت باب در قرن : برای مثال. ترقی نموده است
و معادن، ترقیات علمی در سطح بسیار وسیع در کلیه علوم، اختراعات 

و . اکتشافات گوناگون و بطور خالصه تمدن امروزی انسان شده است
همچنان که نور آفتاب سبب روشنائی و حرارت می شود یعنی در حقیقت 

های تبدیل می گردد، طلوع این خورشید ظلمت شب به روشنائی روز
حقیقت هم سبب نور ایمان و تجدید زندگی روحانی مردمان و بیدار 

    ت و خرافات و ثمرات عالیه معنوی و روحانی شدنشان از خواب غفل
بطوری که هرکدام از ادیان سبب بیداری ناس و ایجاد حرارت . می گردد

اما بعد از مدتی که از این عالم رفته اند و . محبت بین مؤمنین شده اند
تعالیم و دستوراتشان بوسیله علماء به تفسیر کشیده شده کم کم آن نور و 

غروب ایمان نزدیک و نزدیکتر شده و به تدریج  ته وحرارت از بین رف
حال اگر کسی بخواهد فردا با . مانند شب سیاه و تاریک گردیده است

 طلوع دوباره خورشید خود را در اطاقی محبوس نماید و با قرار دادن 
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پرده های ضخیم مانع رسیدن نور و حرارت خورشید به درون اطاق گردد 
روز قبل را قبول دارم و این نور از آن و بگوید من همان خورشید 

خورشید دیروزی نیست، فقط خودش را محروم کرده و البته بعد از مدتی 
که از نور خورشید محروم بود بکلی پژمرده گردیده و کم کم روح حیات 

حرارتی که  اما کسانی که خورشید امروز را به تناسب نور و. در او می میرد
ن بهره مند می شوند البته به حیات روحانی می بخشد می پذیرند و از آ

خود ادامه می دهند و موفق می شوند که همیشه و در همه حال با پیشرفت 
پس پیامبران الهی هم مانند همان خورشید هستند که با . زمان ترقی کنند

آمدن خود و آوردن تعالیم جدید مردم را به ترقیات روحانی و معنوی 
این مظاهر . تکامل ادیان قبلی کمک می کنند جدید آشنا می سازند و به

مقدسه دارای کلیه اسمها و صفت های الهی هستند که هیچ کس و هیچ 
چیزی مثل و مانند آنان نیست و انتقال دهنده نور الهی به همه کائنات 

از اینها کلیه آثار و گنجهای حکمت ظاهر می شود و کلیه کائنات . هستند
ره می یابند و بعد هم دوباره به سوی حق باز هم بوجود آنان زندگی دوبا

در حقیقت ما جز شناخت پیامبران که واسطه بین حق و خلق . می گردند
همانطور که فقط . هستند راه دیگری برای معرفت و شناخت خدا نداریم

بوسیله شعاع آفتاب به عظمت خورشید پی می بریم از طریق آثار و احکام 
فهم و استعداد خودمان می توانیم تا حدودی به  این پیامبران هم به اندازه

درک عظمت آنان پی ببریم و اال خداوند که ذات غیب منیع الیدرک است 
و شناخت و معرفت او از درک و فهم ما خارج است زیرا ما محاط هستیم 

پس تنها راه . و او محیط برما لذا هرگز محاط به محیط نمی تواند پی ببرد
     های حقیقت هستند که در هر زمان ظاهر  شناخت خدا همین شمس
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با . می شوند و نسبت به استعداد بشر، احکام الزم را به او هدیه می دهند
نور آنهاست که اشیاء ظاهر می شود و بعد دوباره به سوی او باز می گردد 
. و تمام ممکنات از ظهور آنان پدید می آیند و دوباره بسوی او برمی گردند

بار به اسمی و رسمی نامیده می شوند، برای درک و فهم  و این که هر
ناقص بشری ما است و اال آنان از هر اسمی و رسمی بی نیاز هستند و 

چون آنان از عالم امر . عقول و افکار به ساحت مقدس آنان راهی ندارد
رتبه پائین تر هرگز به رتبه باالتر پی نمی برد . هستند و ما از عالم خلق

پس خداوند منزه است . گیاه پی به عالم حیوان نمی تواند ببردهمچنان که 
از این که به وسیله غیر از اصفیای خودش شناخته شود و یا بغیر از اولیای 

آنان برتر از آن هستند که با توصیف و ذکر . خودش توصیف و تعریف شود
یعنی خورشید با نور و حرارتش که در . بندگان معرفی و شناخته شوند

گسترش می یابد شناخته می شود نه این که مردمان بتوانند با تعریف  عالم
و توصیف خود از نور و حرارت خورشید، حقیقت وذات خورشید را 

پس خورشید را ظاهراً ما بوسیله حرارت و نورش . تعریف و توصیف کنند
انبیای الهی هم در حقیقت . می شناسیم اما از معرفت حقیقی او ناتوانیم

ما فقط از تعالیم و اوامرشان پی به اهمیت ظهورآنان برای . هستندهمینطور 
و این اسامی . عالم وجود می بریم و اال از حقیقت ذات آنان هم بی خبریم

مختلف هم که به انبیاء داده می شود برای درک و فهم ما است و اال آنان از 
 پس این تشبیه که شمس و قمر. هر اسمی و هر صفتی بی نیاز هستند

تاریک می شوند به این معنی است که تعالیم آن پیامبر قبلی در دنیا بی اثر 
خورشید غروب کرده و  ،می شود یعنی دیگر آن نور حیات بخش را ندارد

یا بهتر بگوئیم بهار گذشته و تابستان و پائیز طی . شب تاریک آمده است
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ی دیگر را شده و زمستان دین فرا رسیده و این سردی و برف و بوران، بهار
این است که می فرماید ماه و خورشید نور نمی دهند و . نوید می دهد

تاریک می شوند یعنی نور ایمان از بین مردم می رود و همه جا را تاریکی 
و ظلمت بی دینی فرا می گیرد و نیاز به درخشیدن ماه و خورشید کامالً 

الشموس  این": چنانکه در دعای ندبه هم می خوانیم. احساس می شود
یعنی کجا هستند آن  " هاین االنجم الزاهر هاین االقمارالمنیر هالطالع

خورشید های طلوع کننده و کجا هستند آن ماههای نورانی و کجا هستند 
آن ستارگان درخشان؟ در حالی که خورشید و ماه و ستارگان همیشه طبق 

ائی برای چیست و چه معن "کجا هستند"پس این پرسش. معمول موجودند
بنابراین معلوم می شود که دارای معنی دیگری غیر از معنی خورشید . دارد؟

. و ماه و ستارگان ظاهری است که هر روز و شب به چشم دیده می شوند
  که البته یک معنی از آن را کامالً توضیح دادند که مقصود از شمس، 

هستند  شمس های حقیقت یعنی پیامبران الهی یا مظاهر مقدسه در هر زمان
که ماه  و مقصود از قمر، اولیاء اولیه یا جانشینان آنها هستند و همانطور

 مستقیماً نور خود را از خورشید می گیرد آنان هم تعالیم و دستورات را از
مظهر ظهور می گیرند و به بقیه مردم منتقل می سازند و مقصود از ستارگان 

اکاری و از خود اصحاب و پیروان اولیه آن حضرت هستند که با فد
و بطور کلی این شمس . گذشتگی سبب ترویج و انتشار آن آئین می شوند

و قمر و نجوم هستند که انوار معرفتشان سبب روشنائی عوالم غیب و شهود 
 . در هر زمان می گردد
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قبلنّد  مقام ديگر مقصود از شمس و قمر و نجوم، علمای ظهور و در
دست ايشان  ام دين مردم درکه در زمان ظهور بعّد موجودنّد و زم

منّور گشتنّد لهذا  و اگر در ظهور شمس ُاخری به ضيای او. است
حکم ظلمت در حّق آنها  مقبول و منير و روشن خواهنّد بود و اّلا

باشنّد زيرا که جميع اين مراتب  جاری است اگر چه به ظاهر هادی
ضاللت و سعادت و شقاوت و نور و  از کفر و ايمان و هّدايت و

بر هر نفسی از . آن شمس معنوی الهی است مت منوط به تصّديقظل
عرفان در يوم تغابن و احسان جاری شّد  از مبّدأ نعلماء حکم ايما

ّلا حکم ارضا و نور و ايمان درباره او صادق است و  حکم علم و
و اين بر هر ذی . نفی و کفر و ظلم در حّق او جريان يابّد جهّل و

می شود نزد  ه نور ستاره محوبصری مشهود است که همچنان ک
اشراق شمس ظاهره، همين قسم شمس علم وحکمت و عرفان ظاهره 

و . نزد طلوع شمس حقيقت و آفتاب معنوی محو و تاريک می شود
اطالق شمس بر آن علماء به مناسبت علو و شهرت و معروفيت 

 و. است مثّل علمای مسّلم عصر که مشهور بالد و مسّلم انّد بين عباد
اکی از شمس الهی باشنّد از شموس عاليه محسوبنّد و ِاّلا از اگر ح

الَشمُس َو الَقَمُر ِبُحسَباِن و معنی : شموس ِسّجين چنانچه می فرمايّد
شنيّده ايّد، احتياج به  شمس و قمر هم که در آيه مذکوره هست البّته

و هر نفسی هم که از عنصر اين شمس و قمر باشّد يعنی . ذکر نيست
حّق، البّته از حسبان ظاهر و به  باطّل و اعراض ازدر اقبال به 

پس ای سائّل، بايّد به عروة الوثقی متمّسک . حسبان راجع خواهّد شّد
شويم که شايّد از شام ضاللت به نور هّدايت راجع گرديم و از ظّّل 
نفی فرار نموده درظّّل اثبات درآئيم و از نار حسبان آزاد شّده به نور 

 . و الّسالم. يمجمال حضرت مّنان منّور گرد
فی رِضوانِ حِکمۀِ اللّه لَمِن  شَجَرةِ العِلمِ لِتَکُونُنَ نُعطیکُم مِن اَثمارِ کَذلِکَ

 . المُحبرینَ
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 :معنی لغات
 آخری -جدید  –پس  –بعد  –دیگر : اُخری
 نور -روشنائی : ضیاء
زیبا و  –مجازاً، خوب  –تصدیق شده  –پذیرفته شده  –قبول شده : مقبول
 ده پسندی
 متقدم  –راهنما  –هدایت کننده : هادی
 موکول  –معلّق : منوط
 –ابتداء  –در فارسی، آغاز  –قاعده و روش  –سبب  –اصل : مبدأ

 سرچشمه 
به زیان و خسران  –مغبون ساختن  –یکدیگر را فریب دادن : تغابن

 انداختن 
و ضرر در اصطالح قرآنی، یعنی روز قیامت که کافران به سختی : یوم تغابن

 و زیان گرفتار می شوند
 یعنی صاحب چشم باطنی  –صاحب چشمی : ذی بصری

عالی و  –شریف و بزرگوار گردیدن  –بلند قدر و عالی مقام شدن : علوّ
 رفعت  -عظمت–عالی  –بلند مرتبه 

کتاب بدکاران نیز تفسیر  –ثابت  –دائم  –شدید  –سخت  –زندان  :سجین
 شده است

سوره  -شید در سختی و شکنجه آتش دوزخ هستند ماه و خور...: الشمس
  1آیه  –( 11)رحمن
 جهنم  –شرّ  –عذاب  –حساب   :حسبان
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عزت و  –راحت و آسایش  –ابری که خورشید را بپوشاند  –سایه : ظلّ
 حفظ وحمایت –نعمت 

طرد  –رد کردن وتصدیق ننمودن  –انکار کردن  –تبعید و اخراج : نفی
زاً، انکار حق و کفر به خدا و مظاهر مقدسه که سرگون کردن مجا –کردن 

 در مقابل اثبات بکار می رود 
استوار و مستقر  –عارف شدن و شناختن  –ثابت و محقق کردن : اثبات
در اصطالح کنایه از ایمان به مظهر ظهور و عرفان به  -ثبت کردن  –کردن 

 او می باشد که در مقابل نفی بکار می رود
برافروختن عشق و یا خشم و غضب  –اثر  –عالمت  –جهنم  –آتش : نار

 به نار تشبیه شده
  تمام  -و درود  -پایان مطلب : والسالم
اینچنین به شما از ثمرات درخت دانش عطا می نمائیم تا در ...: کذلک

 گلستان دانش الهی از مسروران و نعمت یافتگان باشید 
 

 :12 - 17توضیح آیات 
می فرمایند که یک معنی دیگر از شمس و  بهاءاهللدر این قسمت حضرت 

قمر و نجوم، علمای ظهور قبل هستند که در زمان ظهور بعد موجودند و 
حال اگر این علماء به پیامبری که . اختیار کلیه مردم به دست آنان است

ظاهر می شود ایمان بیآورند همچنان نورانی و مفید هستند زیرا با علمی که 
دیانت جدید هم بهتر درک کنند و به تربیت مؤمنین دارند می توانند در 

    افرادی مثل جناب : برای مثال. جدید هم می توانند بهتر عمل نمایند
آیت اهلل ابوالفضل گلپایگانی که بعد از ایمان به ابوالفضائل ملقب گردید یا 
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آیت اهلل حاج میرزا احمد صدرالعلمای همدانی که ملقب به صدرالصدور شد 
امثال ایشان، چه مقدار خدماتی را که انجام دادند و چه بسیار  و صدها

مسائل مشکلی را که مورد ایراد مسلمانان بود توضیح و تشریح نمودند و 
اینها در قبل مانند شمس در آسمان دین اسالم بودند و اکنون . پاسخ دادند

لمائی هم که به دیانت جدید پیوسته اند همان نور و روشنائی را دارند اما ع
نور و حرارتشان از بین رفت و چه بسا . که ایمان نیآوردند خاموش شدند

که با فتوای خود باعث قتل و غارت بسیاری از مؤمنین هم شدند که البته 
تا ابد در آتش المذهبی و بی ایمانی خواهند سوخت حتی اگر خودشان 

فاوت پس ت. متوجه نباشند این نوع علماء همان شمس و قمر جهنم هستند
علمائی که چون شمس در عالم ظاهرند با علمائی که در جهنم و آتش 

می فرمایند که باید با  بهاءاهللحضرت . هستند از همین جا واضح می شود
تمام تالش به ریسمان محکم الهی یعنی به تعالیم و احکامی که در هر زمان 

تباط خود نازل می شود متصل شویم و محکم آن را نگهداریم تا بتوانیم ار
را با خدا حفظ کنیم و از بالیای روزگار در امان باشیم در اینصورت از نفی 

یعنی یک انسان بیهوده و مهمل و بی دین نخواهیم بود . به اثبات می رسیم
 بلکه با نور جدید روشن می شویم و در ظل این نور هدایت خواهیم شد و

ر از شمس و قمر و پس یک معنی دیگ. راه را از چاه تشخیص خواهیم داد
نجوم علمای دین قبل هستند که به دیانت جدید روشن و نورانی می شوند 
که البته به نسبت مقام و رتبه شان آنان را به خورشید و ماه و ستاره تشبیه 

. و آن علمائی که تصدیق دیانت جدید را ننمایند در جهنم هستند. کرده اند
ا انکار مشخص می شود و به پس تفاوت این علماء به همین اقبال و ی

         به پایان می رسانند و  "والسالم"همین جا سخن خود را با بیان 
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 می فرمایند که من از ثمرات علم یا میوه های آن به شما عطا می کنم و 
یعنی . می بخشم تا در بهشت حکمت الهی از خوشحاالن و مسروران باشید

البته از این نعمت ها  ،داخل بشویداگر شما به این گلستان مایل باشید و 
بهره  ،هم بهره مند می شوید و از این آیاتی که بمنزله میوه ایمان است

خواهید برد و البته راضی و خوشحال خواهید شد ولی کسانی که خود را 
بی بهره نمایند و مایل به داخل شدن در باغ معرفت الهی نباشند، البته از 

ه نخواهند داشت و در انتظار بیهوده خواهند بود گلها و میوه های آن هم بهر
 .و جز سرگردانی وگمراهی بهره ای نخواهند داشت
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و در مقامی هم مقصود از اطالقات شمس و قمر و نجوم، علوم و 
 احکام مرتفعه در هر شريعت است مثّل صالت و صوم که در

ام محکم تر شريعت فرقان بعّد از اخفای جمال محّمّدی از جميع احک
چنانچه احاديث و اخبار مشعر بر آن است و به . و اعظم تر است

بلکه در هرعصری حکم صالت . عّلت شهرت، احتياج ذکر نيست
چنانچه از انوارمشرقه از شمس محّمّدّيه مأثور .محکم و مجری بوده

است که بر جميع انبياء در هر عهّدی حکم صالت نازل شّده، نهايت 
اقتضای وقت به قسمی و آدابی جّديّد آنکه در هر عصر به 

چون در هر ظهور بعّد، آداب و عادات و علوم  و. مخصوص گشته
می شود  مرتفعۀ محکمۀ مشرقۀ واضحۀ ثابته در ظهور قبّل منسوخ

ِلَيْبُلَوُکم َاُيُکم َاحَسُن " .انّد لهذا تلويحًا به اسم شمس و قمر ذکر نموده
بر صوم و صالت شّده  شمس و قمر و در حّديث هم اطالق" َعَماًل

و لکن روزی در ." ياٌء َو الَصلوُة ُنوٌرِض الَصوُم: "چنانچه می فرمايّد
بودم شخصی از علمای معروف وارد شّد و به مناسبتی  محّلی نشسته

 چون صوم حرارت در مزاج: حّديث را ذکر نمود و فرمود ناي
ت صال احّداث می نمايّد لهذا به ضياء که شمس باشّد تعبير يافته و

. ليّل چون برودت می طلبّد لهذا به نور که قمر باشّد معّبر گشته
موّفق نشّده و  مالحظه نمودم که آن فقير به قطره ای از بحر معانی

بعّد از مّّدتی در . نگشته به جذوه ای از نار سّدره حکمت رّبانی فائز
نهايت ادب اظهار داشتم که جناب، آنچه فرموديّد در معنی حّديث، 

است و ليکن گويا مقصود ديگر هم از  ه ناس مذکوردر السن و افوا
ذکر شّد که خاتم . بيان آن را طلب نمود. می شود دحّديث مستفا

اصفياء دين مرتفع در فرقان را تشبيه به سماء  انبياء و سّيّد
عّلت علّو و رفعت و عظمت و احاطه آن بر جميع  انّد به فرموده

م مقّرر شّده است وچون در سماء ظاهره دو رکن اعظم اقو. اديان
هم  نّيرين باشّد و به شمس و قمر ناميّده، همچنين در سماء دين که

و الصوم  اإلسالُم َسماٌء. "دو نّير مقّّدر گشته که صوم و صالت باشّد
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باری، اين است مقصود از تلويحات " شمسها و الصلوة قمرها 
در اين مراتب بر اين  پس اطالق شمس و قمر. کلمات مظاهر الهی

اين . وارده محّقق و ثابت شّد ت مذکوره به آيات نازله و اخبارمقاما
شمس و قمر و سقوط انجم،  است که مقصود از ذکر تاريکی

احکام مرتفعه در شريعت است که مظهر  ضاللت علماء و نسخ شّدن
و جز ابرار را از اين . تلويحات اخبار می دهّد آن ظهور به اين

َن ااَلبَراَر َيشَرُبوَن إ. "نه نيست و جز اخيار را قسمتی کأس نصيبی
و اين مسّلم است که در هر ظهور ." َکاَن ِمَزاُجها کاُفورًا کأٍس ِمن

بعّد، شمس علوم و احکام و اوامر و نواهی که در ظهور قبّل مرتفع 
شّده و اهّل آن عصر در ظّّل آن شمس و قمر معارف و اوامر منّور 

   اثرش تمام  حکمش و و مهتّدی می شّدنّد تاريک می شود، يعنی
و حال مالحظه فرمائيّد که اگر اّمت انجيّل مقصود از . می گردد

شمس و قمر را ادراک می نمودنّد و يا از مظهر علم الهی مستفسر 
می شّدنّد بّدون اعتراض و لجاج، البّته معانی آن واضح می گشت و 

بلی، . اين گونه در ظلمت نفس و هوی مبتال و گرفتار نمی شّدنّد
ز مبّدأ و معّدنش اخذ ننمودنّد لهذا در وادی مهلک کفر چون علم را ا

انّد که عالمات کّّل  انّد و هنوز ُمشعر نشّده و ضاللت به هالکت رسيّده
 شّد و شمس موعود از افق ظهور اشراق نمود و شمس و قمر ظاهر

 حال به. علوم و احکام و معارف قبّل تاريک شّد و غروب نمود
گذار،  به صراط حّق اليقين قّدمچشم علم اليقين و جناَحی عين اليقين 

تا از اصحابی محسوب شوی " ُثَم َذرُهم ِفی َخوضِهم َيلَعُبوَن قّل الّلُه"
اْسَتَقاُموا َتَتَنَزُل َعَليِهُم  اَلذيَن َقاُلوا َرُبَناالّلُه ُثَم َنإ: "که می فرمايّد

 .َبَصر خود مشاهّده فرمائی هتا جميع اين اسرار را ب." الَمالِئَکُة

 
 :معنی لغات

آزادی و آزاد کردن  –رهائی  –روان کردن  –گشودن  –رها کردن  :اطالق
   محض -مطلق  –
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عالی شونده  –پیشی گرفته و متقدم  –باال برده شده  –بلند  –عالی  :مرتفعه
 بلند شونده  –

 نماز :صالت
 روزه: صوم

رق از اسماء کتاب اهلل یعنی قرآن مجید است بمعنی ف –قرآن : فرقان
 گذارنده بین حق و باطل

 مخفی ساختن –پوشاندن  -پنهان کردن  :اخفای
  شعار دهنده  –معلوم دارنده  –آگاه کننده  –اشعار دهنده : مشعر

 –انجام یافته  –جاری سازنده  –جریان دهنده  –اجرا کننده  :مجری
 اجراء شده –جریان یافته 

 ارث رسیده به  -نقل کرده و گفته شده  –روایت شده : مأثور
 درخور و مناسب  –مستوجب بودن  –مستلزم بودن  :اقتضاء
 –(87)سوره ملک . تا بیآزماید شما را که کدام در کردار برترید...: لیبلوکم

  4آیه 
 روزه مانند خورشید است و نماز مانند ماه ...: الصوم
ر کسی که خواب را تعبی –شرح داده شده  –بیان شده  –تعبیر کننده  :معبّر

 می کند
 اخگری –شعله آتشی  :جذوه ای

 مفرد آن، لسان  –زبان ها  :السن
 مفرد آن، فوه –دهان ها  :افواه
 مردم  :ناس
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 –گرفته شده  –حاصل شده  –استفاده گردیده  -حاصل و مفهوم :مستفاد
 کسب کرده شده 

   بهترین  –رفیع ترین  –باالترین  –باال  :علوّ
 علوّ منزلت  –بلندی و ارتفاع  –می بلند مقا –بلند قدری  :رفعت

واضح تر و  –محکمتر و محکم ترین  –و راست ترین راست تر  :اقوم
 واضح ترین 

 منظور ماه و خورشید است –دو نور  :نیرین
روزه مانند خورشید آن و نماز مثل ماه . اسالم چون آسمان است ..:.االسالم

 آن است 
 –بررسی شده  –یق گردیده تصد –تحقیق شده یا تحقیق کننده  :محقق

 کالم متین و منظم 
 –خطا کردن در کالم  –فرو شدن ماه یا ستاره  –فرود آمدن  :سقوط

تولد کودک قبل از  –ضایع شدن  –از چشم کسی افتادن  –برطرف شدن 
 (سقط جنین)موقع 
 مفرد آن نجم –ستاره ها  :انجم
 راستگویان  –صالحان  -خوبان  –نیکان  :ابرار

 مفرد آن خیر –برگزیدگان  –نیکو کاران  –نیکان  :اخیار
سوره  .ابرار از جامی که مزاج آن کافور است، می آشامند ...:ان االبرار

  1آیه  -( 78)دهر
 کسی که راه راست را یافته و هدایت شده  –هدایت شونده  :مهتدی

 .کسی که از دیگری توضیح بخواهد –سئوال کننده  :مستفسر
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کسی که در امری اصرار  –لجباز  –سرسختی نشان دادن در دشمنی : لجاج
 و پافشاری می کند

   ابتداء -آغاز  –در فارسی، شروع  –اصل : مبدأ
مثل دیدن . دانستن یا علمی که انسان را به یقین داللت می کند: علم الیقین

 دود که نشانه آتش است 
بیند و یقین  مرحله دیگری از یقین است که انسان با چشم می: عین الیقین

 مثل مشاهده آتش . می کند
مثل . مقام دیگری است که انسان را به اطمینان قلب می رساند: حق الیقین

 دست در آتش فرو بردن و درک سوختن که او را به یقین می رساند 
 پلی که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تراست  –طریق  –راه  :صراط
سوره . بگذار تا در غفلت خودشان بازی کنند بگو خدا و آنان را...: قل اهلل

  31آیه  -( 8)انعام
بدرستی که آنان که گفتند پروردگار ما خدا است و استقامت ... ان الذین

( 21)سوره فصلت . کردند خداوند برای آنان مالئکه تأییدش را می فرستد
  11آیه  –
 

  11 – 21توضیح آیات 
فریضه های محکم هر شریعت  یک معنی دیگر از شمس و قمر، احکام و

( حضرت محمد)روزه که بعد از غروب شمس حقیقت است مثل نماز و 
مهمترین و محکم ترین واجبات و ستون اصلی دین محسوب گردیده و در 
احادیث و اخبار از ائمه اطهار هم نقل شده است و این نماز و روزه هم به 

در دوران شریعتشان، دستور هریک از پیامبران الهی در زمان خودشان و 
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بصورتی و شکلی که دستور داشته اند به اجراء گذاشته می شدند و چون 
در زمان ظهور بعد آن احکام محکم تغییر می کرد لذا مؤمنین به اشتباه 

دلیل بر امتحانات الهی است تا معلوم شود که کدامشان  افتاده اند وهمین امر
را بدون چون و چرا انجام صاحب نیکوترین اعمال است و دستورات خدا 

بعد . روزه ماه است و نماز خورشید است: می دهند چنانکه می فرماید
این داستان را تعریف می نمایند که روزی در محلی نشسته  بهاءاهللحضرت 

 هالصوم ضیاء و الصلو)بودم و یکی از علمای بزرگ به مناسبتی این حدیث 
وقتی انسان روزه می گیرد در  کرد که چون ذکر نموده و چنین تفسیر( نور

بدنش حرارتی ایجاد می شود و احساس گرما می کند پس روزه را به 
خورشید که ضیاء باشد تعبیر کرده اند و چون نماز شب حالت سرما در 

           بهاءاهللحضرت . بدن ایجاد می نماید پس به قمر تعبیر شده است
اصطالح دانشمند ه بزرگ و بمی فرمایند که من متوجه شدم که این عالم 

و حقیقتاً انسان . حتی به یک قطره ای از دریای علم الهی آشنا نیست
تعجب می کند که این بنده خدا فکر نکرده که اگر در زمستان انسان روزه 
بگیرد و به خاطر ضعف و گرسنگی احساس سرما در بدن خود نماید 

و یا . حرارت می شودآنوقت چگونه می تواند بگوید که روزه همیشه سبب 
پس . در تابستان که هوا گرم است نماز ظهر چگونه سرما ایجاد می نماید

حتماً کالم الهی دارای معنی دیگری است که جز مظهر ظهور قادر به درک 
همانطوری که امروز ما در ظل تبیین آیات و الواح . و تشریح آن نیست

ولی امراهلل به راحتی  و حضرت عبدالبهاء و حضرت بهاءاهللبوسیله حضرت 
سال  1211قادر به درک این معانی شده ایم در حالی که علمای بزرگی که 

است قرآن را می خوانند و در باره احادیث تفکر و تعقل می کنند هنوز به 
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به هرحال آن حضرت به جناب عالم با . کوچکترین معنی پی نبرده اند
کردید در بین مردم عادی این معنی که شما : نهایت احترام می فرمایند

مصطلح است اما مقصود از این حدیث این است که خداوند دیانت اسالم را 
به آسمان تشبیه فرموده اند بخاطر رفعت و عظمت و مقامی که دارد و 
همانطور که در آسمان ظاهری دو رکن اصلی یعنی خورشید و ماه مقرر 

از و روزه باشد مقرر شده همانطور هم در آسمان دین دو رکن اعظم که نم
پس طبق احادیث و اخبار یک معنی دیگر از شمس و قمر، . گردیده است

و مقصود از تاریکی شمس و قمر و فرو ریختن . نماز و روزه است
ستارگان، منسوخ شدن نماز و روزه و سایر احکام آن شریعت است که 

بسیار  چون نماز و روزه از ارکان اصلی دین بشمار می روند، برای مردم
سخت و دشوار است و قابل قبول برایشان نیست و جز نیکان به درک آن 

برای همین است که در قرآن کریم می فرماید که ابرار یعنی . قادر نیستند
مردمان نیک صفت از جامهای نوشیدنی خنک که دارای طبع کافوری یعنی 

آن  خنک و معطر است می نوشند و نوشیدنی های کهنه را که طعم و مزه
هم تغییر کرده یعنی احکامی که دیگر در این زمان مورد استفاده نیست، به 

معنی ( مسیحیان)الحظه نمائید که اگر امت انجیل حال م. کناری می گذارند
شمس و قمر را درک می کردند و یا از حضرت محمد سئوال می نمودند و 

       مراه به معنی آن پی می بردند، دیگر اینهمه لجاجت نمی کردند و گ
اما چون معنی . نمی شدند و در بیابانهای کفر سرگردان و هالک نمی گشتند

آیات را خودشان نفهمیدند و فقط از علمای خودشان هم سئوال کردند 
متأسفانه به بیراهه رفتند و هنوز هم متوجه نشده اند که عالمات همگی 

. دیده استظاهر شده و شمس موعود ظاهر گشته و احکام قبل منسوخ گر
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پس یک معنی از تاریک شدن شمس و قمر هم منسوخ شدن احکام دیانت 
   سپس . قبل است که به غیر از ابرار یعنی دوستان آن را درک نمی کنند

می فرمایند با چشم علم الیقین و با جناح عین الیقین به صراط حق الیقین 
نی و آن را یعنی تالش کن تا حقیقت را با دانش خودت کسب ک .قدم گذار

با چشمان خودت ببینی و اگر اینچنین کنی می توانی به راه راست هدایت 
یعنی انسان باید برای یافتن حقیقت خودش تالش کند تا بتواند راه  .شوی

راست و صحیح را پیدا کند و اال اگر بخواهد از علماء وقت کورکورانه 
تیجه حاصله را در تقلید نماید و یا دیگران به جای او تصمیم بگیرند و ن

. اختیار او بگذارند سخت در اشتباه است و هرگز به مقصود نخواهد رسید
به جناب خال یا هرشخص دیگری که در جستجوی  بهاءاهللحضرت 

حقیفت است می فرمایند که کوشش کن که خودت به این حقیقت برسی و 
و  به این وسیله قلبت مطمئن شود و دیگران را به حال خودشان رها کن

بگذار در عالم وهم و خیال خودشان سرگرم باشند و به زندگی روزمره 
در این صورت . خودشان که به بازی اطفال بیشتر شبیه است مشغول باشند

است که تو از کسانی خواهی شد که طبق آیه قرآن کریم عمل می کنند و 
می گویند که خداوند پروردگار ماست و در راهش هم استقامت می کنند و 
در نتیجه خداوند هم مالئکه تأییدش را به کمک و یاری آنها می فرستد و 
به این جهت از نفوسی خواهند شد که جمیع اسرار و رمزهای کتاب 

 . آسمانی را با چشم دل می توانند مشاهده نمایند و به حقیقت آن پی ببرند
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به باديه های بعيّده ُبعّد و هجر را  ای برادر من، قّدم روح بردار تا
قرب و وصّل در آئی و در َنَفسی به  آنی طّي فرمائی و در رضوان

به قّدم جسّد هرگز اين مراحّل طّي نشود و  و. انفس الهّيه فائز شوی
 ِبالحِق َو کاَن َعلی الَحَق و الَسالُم َعَلی َمِن اَتَبَع. نيايّد مقصود حاصّل

معنی آيه  اين است. ًاالعرفاِن ِباسِم الّلِه موُقوفِئ ِصراِط ااَلمِر فِي شاط
زيرا ." الَمَغاِرب َفال ُاقِسُم ِبَرِب الَمشاِرِق و: "مبارکه که می فرمايّد

محّّل اشراق و غروب  که از برای هر شمسی از اين شموس مذکوره
اين شمس های مذکوره اّطالع  و چون علمای تفسير بر حقيقت. است

و بعضی ذکر . مبارکه معّطّل شّدنّد نيافتنّد لهذا در تفسير اين آيه
هر روز از نقطه ای طلوع می نمايّد غير  نمودنّد که چون آفتاب در

و بعضی ديگر . از نقطه يوم قبّل لهذا به لفظ جمع ذکر فرموده
انّد که مقصود فصول اربعه است که در هر فصلی چون شمس  نوشته

از محّلی طالع می شود و به محّلی غروب می نمايّد لهذا مشارق و 
و با وجود اين به . اين است مراتب علم عباد. مغارب ذکر شّده

   جواهر علم و لطائف حکمت چه جهّل ها و عيوب ها که نسبت 
و همچنين از اين بيانات واضحۀ محکمۀ متقنۀ غير . می دهنّد

متشابهه تفّطر سماء را که از عالئم ساعت و قيامت است ادراک 
 مقصود سماء." َطَرْتَذا الَسَماُء انَفإ: "اين است که می فرمايّد. نما

اديان است که در هر ظهور مرتفع می شود و به ظهور بعّد شکافته 
قسم به خّدا که اگر درست . می گردد، يعنی باطّل و منسوخ می شود

. مالحظه شود تفّطر اين سماء اعظم است از تفّطر سماء ظاهری
دينی که سال ها مرتفع شّده باشّد و جميع در . قّدری تأّمّل فرمائيّد

آن نشو و نما نموده باشنّد و به احکام مشرقه آن مّّدت ها تربيت ظّّل 
يافته و از آباء و اجّداد جز ذکر آن را نشنيّده، به قسمی که چشم ها 
 جز نفوذ امرش را ادراک نکرده و گوش ها جز احکامش را استماع

ننموده، بعّد نفسی ظاهر شود و جميع اينها را به قّوت و قّدرت الهی 
حال فکر نما که  .صّل کنّد بلکه همه را نفی فرمايّدتفريق نمايّد و ف
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انّد از تفّطر سماء؟  اين اعظم است يا آنچه اين همج رعاع گمان نموده
مالحظه نما که بی ناصر و  و ديگر زحمت و مرارت آن طلعات را

. ارض اقامۀ حّدود الّله می فرماينّد معين ظاهری در مقابّل جميع اهّل
     دهای مبارکۀ لطيفۀ رقيقه وارد با آن همه ايذاء که بر آن وجو

صبر می فرماينّد و با نهايت غلبه تحّمّل  می شود و با کمال قّدرت
 . می نماينّد

 
 :معنی لغات

 حس بینائی  –چشم : بصر
  بیابان قابل سکونت : بادیه
 (دور: بعید)دورشدن  –دور : بُعد

 حرف زشت و کالم قبیح  -شدت گرما : هجر
 ا منزله –دوره ها  :مراحل
پس درود بر کسانی که حق را به درستی پیروی کردند و در راه ...: والسالم

درود بر کسانی که در )امر الهی و عرفان او به اسم خداوند ایستاده اند 
 ( ار در مسیر امرش قرار گیرندساحل عرفان بنام پروردگ

سوره  -قسم نمی خورم به پروردگار مشرقها و مغربها ...: فال اقسم
  21آیه  –( 71)معارج
 ترک کننده  –اهمال کننده  –تعطیل کننده  –فرو گذارنده : معطل

 بهار، تابستان، پائیز و زمستان –چهار فصل سال : فصول اربعه
 انسانها  –بندگان : عباد

 منظور مظاهر مقدسه  –گوهرهای علم : جواهر علم
 منظور مظاهر مقدسه یا انبیای الهی است  :لطائف حکمت
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 استوار  –متین  –حکم م: متقنه
 شکافته شدن آسمان : تفطر سماء

 قیامت  :ساعت
  1آیه  –( 14)سوره انفطار -آنگاه که آسمان بشکافد : اذا السماء

 پیشینیان  –پدران و پدر بزرگان : آباء و اجداد
 غلبه  –سلطه  –تآثیر : نفوذ

 مقامات متفاوت –فرقه فرقه شدن  –فرق گذاشتن  –جدا کردن : تفریق
 (مثل اسم، محل تولد و امثال آن)انبیای الهی 

 عزل کردن –منصرف نمودن  –جدا کردن  –بریدن  –قطع کردن : فصل
 -سواد  مردم بی –افراد غافل  –مردمان پست و فرومایه : همج رعاع

 مگس های ریزی که اطراف فضوالت حیوانات پرواز می کنند
 کنایه از تلخی روزگار  –سختی  :مرارت

   کمک دهنده  –یاری کننده : ناصر
 اشاره به پیامبران الهی  –جلوه ها  –وجودها  –چهره ها  :طلعات

 یاری دهنده  –کمک کننده : مُعین
 برپا داشتن –دلیل آوردن  -دوام آوردن  –راست و معتدل کردن : اقامه

 احکام الهی –تعالیم الهی : حدود اهلل
 ن رنج داد –اذیت کردن  –آزار رساندن :ایذاء
 نکته یا کالم نغر و نیکو : لطیفه
   غالم  –بنده آستان  –نازک و لطیف  –کم و اندک : رقیقه
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 22 – 27توضیح آیات 
ای "در نهایت لطف و مرحمت و بنده نوازی، خواننده را  بهاءاهللحضرت 
 خطاب نموده و می فرمایند که انسان بصیر و دانا و روحانی  "برادر من

م و در یک لحظه تمام مسیر دور و سخت و طاقت می تواند با یک قد
فرسای قرب الهی را طی کند زیرا این فاصله در عالم روح مانند یک قدم 

اما اگر بخواهد . است و حتی مثل یک نفس است به همین سادگی و آسانی
با قدمهای جسمانی یعنی با تفسیرها و معنی های ظاهری و مفاهیم مادی 

ه مقصود نمی رسد و سپس درود می فرستند بر حرکت کند، البته هرگز ب
        کسانی که راه حق را به درستی و راستی پیروی کرده و ایستادگی 

       قسم ": بعد اشاره به این آیه قرآن کریم می فرمایند که. می نمایند
زیرا برای هر خورشید یا شمسی که قبالً  "نمی خورم به مشرقها و مغربها

د، البته یک محل برای طلوع و محلی برای غروب است توضیح آن داده ش
اما چون علماء معنی شمس و قمر را نفهمیده بودند و فقط به همین شمس 
و قمر ظاهری توجه داشتند لذا نتوانستند درک کنند که چرا مشرق و مغرب 
بصورت جمع بیان شده و مشارق و مغارب ذکر کرده اند وچون حاضر 

    دست بکشند و این نوع عالمت ها را که نشدند که از غرور خود 
نفهمیده اند از مظهر ظهور سئوال کنند، لذا بفکر ناقص خود تفسیر کردند و 
مثالً گفتند چون آفتاب هر روز از نقطه ای طلوع می کند که غیر از نقطه 
روز قبل است بنابراین مشارق ذکر شده در حالیکه هر چند نقطه هم که 

است و نمی تواند مشارق بشود یعنی نقطه یک باشد همگی از مشرق 
   بعضی دیگر . مشرق یا نقطه دو و یا نقطه سه، همه از مشرق است

خواسته اند که خود را داناتر نشان دهند و گفته اند مقصود چهار فصل 
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که البته باز هم . یعنی خورشید در هر فصلی از محلی طالع می شود. است
 بهاءاهللحضرت . در مغرب غروب می کند همیشه از مشرق طلوع می کند و

می فرمایند که این میزان درک علماء است و آنوقت جالب است که به 
  مظاهر مقدسه که دارای علم لدنی هستند چه عیب ها و جهل ها نسبت 

یعنی هنگامی که "اذا السماء انفطرت"همینطور نسبت به آیه . می دهند
گر مقصود شکافته شدن این آسمان دقت کنید که ا. آسمان شکافته می شود

؟ بلکه مقصود شکافته ثمر و اثر روحانی برای مردم داردظاهری باشد، چه 
یعنی دینی که صدها سال مردم به آن خو گرفته و . شدن آسمان ادیان است

       اجداد آنها به آن سبک و روش عادت کرده و عبادات خود را بجا 
د منسوخ می شود و دین جدیدی می آورده اند در هنگام ظهور موعو

بوسیله موعود با احکام جدید ارائه می شود که البته برای مردم که سالها به 
طرز دیگری عبادت کرده بودند و چشم و گوششان جز آن را ندیده و 
  نشنیده بود، بسیار سخت و مشکل است و پذیرفتن آن مخصوصاً برای 

کافته شدن این آسمان دین از بنابراین ش. عده ای از علماء دردناک است
و موعود . شکافته شدن آسمان ظاهری بسیار عظیمتر و دردناکتر است

جدید با تمام مخالفت ها و دشمنی هائی که نسبت به خودش و پیروانش 
می شود که اغلب بسیار کم و اندک هم هستند این احکام را نازل می کند و 

سبب تکامل تدریجی جامعه  دین آباء و اجدادی مردم را عوض می نماید و
که البته دوباره مظهر ظهور بعدی هم به همین منوال . انسانی می گردد

       حال سئوال . گرفتار نادانی و جهالت مردمان زمان خود خواهد شد
می فرمایند که کدام شکافته شدن سخت تر است؟ شکافته شدن آسمان دین 

بنابراین باید خیلی دقت کرد و  یا آنچه که این مردم نادان تصور کرده اند؟
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زحمت و مرارت این انبیاء را توجه نمود که با وجود تمام مخالفت ها این 
انبیای الهی بدون یاری و کمک مردمان یا دولت وقت و یا ثروتمندان زمان، 

این راه با تمام اذیتها و  موفق شده اند که تعالیم خود را ترویج نمایند و در
د ولی با کمال قدرت و صبر و تحمل و استقامت فرموده ئی که دیده انظلمها

 .و توانسته اند که برهمه مشکالت غلبه نمایند
ضمن این که آیه انجیل را که مربوط به  بهاءاهللشایان ذکر است که حضرت 

عالمت های ظهور موعود مسیحیان در کتاب آسمانیشان ذکر شده، تشریح 
استدالل می فرمایند در عین  و توضیح می دهند و ظهور حضرت محمد را

حال با آوردن شهودی از آیات قرآن و تفسیر و توضیح آن، ظهور حضرت 
باب و عالئم قرآنی را هم بیان می فرمایند که همین شکافته شدن آسمان و 

 . تبدیل شدن زمین از عالمات ظهور قائم موعود اسالم هم هست
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ما که غمام رحمت آن سماء و همچنين معنی تبّديّل ارض را ادراک ن
 قلوبی که نيسان مکرمت مبذول داشت، تبّديّل شّد اراضی آن بر

رياض  و چه رياحين توحيّد که در. قلوب به ارض معرفت و حکمت
حکمت که از  قلوبشان انبات شّده و چه شقايق های حقايق علم و

تبّديّل نمی شّد چگونه  و اگر ارض قلوبشان. صّدور منيرشان روئيّده
انّد و به هيچ  را نّديّده انّد و معّلم حرفی تعليم نگرفتهرجالی که 

معارفی تکّلم می نماينّد که احّدی  و انّد به کلمات دبستانی قّدم نگذاشته
انّد و از  تراب علم سرمّدی سرشته شّدهز ادراک نتوانّد نمود؟ گويا ا

ُنوٌر  َالِعلُم: "اين است که می فرمايّد. انّد عجين گشته آب حکمت لّدّنی
بوده  و اين نحو از علم است که ممّدوح." الّلُه فی َقلِب َمن َيشاء َيْقِذُفه

احّداث شّده و  نه علوم محّدوده که از افکار محجوبه کّدره. و هست
. افتخار می کننّد آن را گاهی از هم سرقت می نماينّد و بر ديگران

و کلمات مظلمه پاک  ای کاش صّدرهای عباد از نقوش اين تحّديّدات
شمس علم و معانی و جواهر  َعَّل به تجّلی انوارو مقّّدس می شّد که َل

حال مالحظه نما، اگر اين . می گشت اسرار حکمت لّدّنی فائز
نمی شّد چگونه محّّل ظهور اسرار احّدّيه  اراضی جرزه وجود تبّديّل

 ُتَبَّدُل َيوَم: "می شّد؟ اين است که می فرمايّد و بروز جواهر هوّيه
ت جود آن سلطان وجود ارض و از نسما." ااَلرِض ااَلرُض َغيَر

و ديگر . ظاهره هم تبّديّل يافته َلو َانُتم فی َاسراِر الُظهور َتَتَفَکرُون
َجميعًا َقبَضُتُه  و ااَلرُض: "معنی اين آيه را ادراک نما که می فرمايّد

 َو الَسمواُت َمطوَياٌت ِبَيمينِه ُسبَحاَنُه و َتَعاَلی َعَما ةالقياَم َيوَم
مضمون آن اين است که همه زمين اخذ شّده، در دست ." ُيشِرُکوَن

. راست اوست اوست روز قيامت و آسمان پيچيّده شّده، در دست
است که مردم  حال قّدری انصاف می خواهّد که اگر مقصود اين

وانگهی اين مسّلم  انّد چه حسن بر آن مرّتب می شود؟ ادراک نموده
اهر و مرتکب بصر ظ است که حّق منيع، دستی که مرئی شود به

بلکه کفری است محض و  اين امورات شود منسوب به ذات نيست



 

 

122 

و اگر بگوئی مظاهر امر . امری افکی است صرف اقرار بر چنين
امر مأمور می شونّد اين هم به غايت  او هستنّد که در قيامت به اين

بلکه مقصود از ارض، ارض معرفت و علم  .بعيّد است و بی فائّده
حال مالحظه فرما که چگونه . اوات ادياناست و از سماوات، سم

معرفت که از قبّل مبسوط شّده بود به قبضه قّدرت و م و ارض عل
 قبض نمود و ارض منيعه تازه در قلوب عباد مبسوط فرمود و اقتّدار

 رياحين جّديّده و گّل های بّديعه و اشجار منيعه از ُصّدور منيره
 . انبات نمود

 
 :معنی لغات

 بارانهای نافع بهاری  –ماه دوم بهار  –اری ماه بارانهای به :نیسان
 زمین سبز وخرم و پرگیاه –گلزار  –گلستان  –باغ  :ریاض
 روئیدن گیاه  -رویانیدن : انبات

 بظهور رسیدن  -حادث شدن  –حاصل شدن  –سینه ها : صدور
 دائمی -بدون آغاز  –همیشگی : سرمدی
 ن شدهعجی –بهم آمیخته شده  -کامالً درهم شده   :سرشته
 آمیخته  –سرشته شده  –خمیر: عجین

        علم نوری است که خداوند در قلب هر کس که بخواهد : العلم نور
 می اندازد 

 در فارسی بمعنی نیکو و پسندیده  –مدح شده  –ستوده شده : ممدوح 
 با حیا –پوشیده شده  –پنهان شده : محجوبه

 غیر شفاف  –تیره : کدره
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       -بوجود آوردن  –جدید  -چیزهای نو –ه چیزهای تاز  :احداث
 بدعت های جدید در دین 

 دزدی  :سرقت
 گفته های باطل و محدود و نارسا –سخنان ناقص : تحدیدات

 تاریک و ظلمانی –تاریک شده : مظلمه
 شاید : لعلَ
 نائل -چیره و غالب  –پیروز  –بمقصود رسیده : فائز

 ار شوره ز –زمین خشک و بی گیاه : جرزه
ذات  –باطن  –ماهیت  –هستی و وجود  –حقیقت و ذات هر چیز : هویه

 مطلق باریتعالی
سوره  -. روزی که زمین به غیر این زمین تبدیل می شود...: یوم تبدل

  21آیه  –( 12)ابراهیم
 اگر شما در اسرار ظهور تفکّر نمائید ...:لو انتم

 87آیه  -( 13)سوره زمر...: واالرض
  نمایان -نمایان و قابل رؤیت  –دیده شدنی  –ده دیده ش: مرئی

: به کنایه –وصف کرده شده  –نسبت داده شده  –دارای نسبت : منسوب
 قوم و خویش

 گناه  –تهمت  –معصیت  –دروغ : افک
 مقصود  –مقصد  –پایان  –نهایت : غایت

   دور : بعید
 –گسترده  –پخش شده  –باز شده  –شرح و بسط داده شده : مبسوط

 مسرور خوشحال و خوب و
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نهی کردن و  –تصرف کردن  –جمع کردن  –بدست گرفتن  –گرفتن : قبض
 پایان بخشیدن به عمر از طرف خدا  –تسلیم کردن  –باز داشتن 

جای بلند و استوار که دستیابی به  –مقتدر و قوی  –استوار و بلند : منیعه
 بلند مرتبه  –عالیمقام : اصطالحاً –آن مشکل باشد 

 
 21 – 11توضیح آیات 

بعد از آن که آسمان را معنی کردند و فرمودند که مقصود از آسمان، آسمان 
سپس به معنی ارض یا اراضی که در قرآن بسیار ذکر شده . ادیان است

یعنی وقتی . پرداخته اند و آن را به قلوب انسانها تشبیه و تفسیر فرموده اند
دگاری بر اراضی قلوب بارید، آن از آسمان ادیان الهی باران رحمت پرور

قلب ها دگرگون می شود و به گلهای علم و حکمت آراسته می گردد و 
چه گیاهان و شقایق علم و دانائی که از این قلبها روئیده می شود و اگر 
     این اراضی خشک و بی حاصل، یعنی قلبهای کافران، تبدیل و تغییر 

الهی بشود؟ و این است معنی نمی کرد چطور ممکن بود که محل اسرار 
یعنی روزی که زمین با نسیم . روزی که زمین تبدیل می شود به غیر زمین

یعنی قلوب دشمنان که پر از کینه و نفرت نسبت . رحمت الهی تغییر می کند
و امروز که . به یکدیگر بود، بعد از ایمان به الفت و مهربانی تبدیل می شود

اهری هم تغییر یافته، اگر انسان در اسرار از رحمت پروردگار حتی زمین ظ
در آیه دیگری از قرآن کریم . الهی کمی فکر کند و بتواند آن را درک نماید

می فرماید که زمین در روز قیامت در قبضه قدرت الهی است و آسمانها در 
حال باید انصاف داد که اوالً خداوند دستی . دست راست او پیچیده شده اند

هد با یکی آسمان و با دیگری زمین را بگیرد و ثانیاً این کار ندارد که بخوا
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؟ و البته این معنی های ظاهری که هرکس به اندازه سواد و چه حسنی دارد
درک خودش تعبیر و تفسیر می کند برای انسان امروزی قابل فهم و درک 

بعضی هم گفته اند که این . نیست لذا کل دین را باطل فرض می کند
ر روز قیامت و به وسیله انبیاء انجام می شود که البته این تغییرات د

اما اگر به تعبیر و . موضوع هم بیفایده است زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد
توجه نمایند هرکس چه عالم و  بهاءاهللتفسیر مظهر ظهور یعنی حضرت 

. سواد، برایشان قابل فهم و درک خواهد شد دانشمند و چه امی و بی
ین وقتی می فرمایند مقصود و منظور از زمین اراضی قلوب است، بنابرا

انسان بخوبی می فهمد و می بیند و درک می کند که در زمان ظهور افرادی 
که حتی کلمه ای از علم نیآموخته بودند مانند پطرس نبی در دیانت 
حضرت مسیح و یا بالل حبشی در اسالم و یا گندم پاک کن در دیانت 

 به به سخنانی قادر می شوند که سبب حیرت علمای زمان بابی، یک مرت
مروری بر تاریخ امر مبارک نشان می دهد که چطور یکمرتبه . می گردد

نفوسی منقلب شده اند که قبالً در هیچ مدرسه ای درس نخوانده بودند ولی 
. موفق به هدایت علمائی شده اند که به قول خودشان دانای زمان بوده اند

ا ظهور مظاهر مقدسه ونزول احکام و الواح و آیات جدیدکه مثل بنابراین ب
باران رحمت بر زمین دلها می بارد، نفوس زنده می شوند و به نور الهی 

مثالً چه . قلبشان چنان روشن می شود که دیگر آن شخص قبلی نیستند
    بسیار از نفوس که قبالً ترسو بوده اند وبعد از ایمان شجاع و قدرتمند 

گردند ویا نادان بودند اما دانا شده اند و انسان به چشم ظاهر می بیند می 
سواد مؤمن جدید خیلی بهتر از یک عالم پر مدعای قبل به  که یک نفر بی

معرفت مظهر ظهور پی برده و او را درک نموده است مثل بالل حبشی در 
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ن خود اسالم که از ابوالعلم پیشی گرفت و پطرس ماهیگیر که از علمای زما
و این نیست جز آن که قلبش به نور معرفت حق روشن شده . برترشد

چنانچه خداوند می فرماید که علم مانند نور است و خداوند به قلب 
و البته مقصود ازاین علم همان علم الهی یا . هرکس که بخواهد می تاباند

معرفت حق است که سبب مباهات می شود و مثل بعضی از علوم ظاهری 
که از افکار پوشیده به آمال و آرزو و هوسهای گوناگون به وجود نیست 

آمده باشد و حتی همین علم ظاهری و بی ارزش را هم گاهی عده ای از 
نفوس جاهل و نادان، از هم سرقت می کنند و به نام خود منتشر می نمایند 

        بهاءاهللبعد حضرت . و به این کارشان فخر و مباهات هم می نمایند
های مردمان از این کلمات تاریک و نقشهای  کاش که قلب می فرمایند ای

یعنی در . بیهوده پاک می شد تا شاید نور الهی قلبشان را روشن می کرد
حقیقت این خود ما هستیم که با پرده های جهل و نادانی و خودخواهی و 
غرور و نفس و هوی، قلب و روح خود را محبوس می کنیم و آن وقت 

حال . ه نور الهی و خورشید معنوی نمی تواند به قلب ما راه پیدا کنداست ک
اگر این قلوب پژمرده که سالها بعلت نباریدن باران علم و معرفت، به زمینی 
بی حاصل تبدیل شده تغییر نیآبد، چگونه ممکن است که گلهای حکمت و 

ست معرفت در آن به ثمر برسد؟ به همین جهت است که در قرآن فرموده ا
یعنی روزی که قلب . روزی که زمین به زمین دیگری تبدیل می شود

و انسان می تواند در رازهای این ظهور . انسانها با احکام جدید تبدیل شود
تفکر نماید و بیاندیشد پس مقصود از ارض، اوالً قلب انسان و ثانیاٌ ارض 

هم معرفت و علم است که با ظهور هریک از ادیان ظاهر می شود یعنی 
قلوب منقلب و به نور ایمان مزین می شود و هم در افکار مردم تحوالتی 
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و آآلن هم . ایجاد می گردد که سبب ترقیات علم و معرفت جدید می شود
اگر دقت شود تمام آنچه که از قبل بنام علم و دین در سطح زمین گسترده 
شده بود همگی به دست قدرت مظهر ظهور منسوخ شد و به جای آن 

 .ام و آیات و الواح جدید نازل گردیداحک
شایان ذکر است که در اینجا منظور از علم، درس حوزه های دینی و 

و . علمای دین است که در مسائل فقهی اظهار نظر شده و نوشته اند
همچنین رساله هائی که هر یک از علماء فقط برای مریدان خودشان قابل 

و البته در اینجا منظور علوم . شود استفاده است و بعد از حیاتشان نابود می
تجربی و ریاضی و غیره نیست زیرا که این علوم سبب اختراعات و 
اکتشافات عظیمه گردیده و برای عموم اهل عالم مفید است و همچنین این 
مخترعان و مکتشفان و دانشمندان که بنام علماء هم ذکر شده اند، مورد 

موضوعات کتاب مستطاب ایقان به هرحال در تما م . تقدیر هم هستند
منظور از علماء همین علماء دینی است و از علم نیز علم فقهی و حوزه ای 

 .منظور است
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در قبّل چگونه در  و همچنين مالحظه کن که سماوات اديان مرتفعه
امرالّله مرتفع گشت و به  يمين قّدرت پيچيّده شّد و سماء بيان به

اين است اسرار . جّديّده تزيين يافت بّديعه شمس و قمر و نجوم اوامر
کشف و ظاهر گشته تا ادراک صبح معانی  کلمات که بی حجاب
ظنون و وهم و شّک و ريب را به قّوت توّکّل  فرمائی و سراج های

نمائی و مصباح جّديّد علم و يقين در مشکات قلب  و انقطاع خاموش
ت ملغزه و از جميع اين کلمات مرموزه و اشارا. برافروزی و دل

مصادر امرّيه ظاهر می شود مقصود امتحان عباد است  که از
مذکور شّد تا معلوم شود اراضی قلوب جّيّده منيره از  چنانچه
 و هميشه اين از سّنت الهی در ميان عباد بوده. جرزه فانيه اراضی

 و همچنين آيۀ قبله را مالحظه. چنانچه در کتب مسطور است
بطحا به  نبّوت محّمّدی از مشرق فرمائيّد که بعّد از هجرت شمس

صالت، تا  يثرب، رو به بيت المقّّدس توّجه می فرمودنّد در وقت
رانّدنّد که ذکرش  آنکه يهود بعضی سخن های ناشايسته بر زبان

باری، آن . کالم می شود شايسته اين مقام نيست و سبب تطويّل
تفّکر و تحّير در سماء نظر  حضرت بسيار مکّّدر شّدنّد و به لحاظ

و اين آيه تالوت نمود بعّد جبرئيّل نازل شّد. ی فرمودنّدم
  ":

َقّد َنری 
تا آنکه در يومی ." َفَلُنَوِلَيَنَک ِقبَلًة َترَضاَها َتَقُلَب َوجِهَک ِفی الَسماء

جمعی اصحاب به فريضۀ ظهر مشغول شّدنّد و دو  آن حضرت با
نماز بجا آورده بودنّد که جبرئيّل نزول نمود و عرض  رکعت از

 در اثنای نماز حضرت از." الَمسِجِّد الَحراِم َفَوِل َوجَهَک َشطَر": ردک
تزلزل و  فی الحين. بيت المقّّدس انحراف جسته به کعبه مقابّل شّدنّد

اضطراب در ميان اصحاب افتاد به قسمی که جمعی نماز را بر هم 
اين فتنه نبود مگر برای امتحان عباد و إّلا آن . زده اعراض نمودنّد

حقيقی قادر بود که هيچ قبله را تغيير نّدهّد و در آن عصر هم  سلطان
بيت المقّّدس را قرار فرمايّد و اين خلعت قبول را از وی سلب 

چنانچه در عهّد اکثری انبياء که بعّد از موسی مبعوث به . ننمايّد
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رسالت شّدنّد مثّل داود و عيسی و دون آنها از انبيای اعظم که ما 
حکم قبله تغيير داده نشّد و همه اين  بين اين دو نبّي آمّدنّد هيچ

 مرسلين از جانب رّب العالمين مردم را به توّجه همان جهت امر 
و نسبت همه اراضی هم به آن سلطان حقيقی يکی . می فرمودنّد

است مگر هر ارضی را که در ظهور مظاهر خود تخصيص به 
َفَايَنما ُتَوُلوا  َوِلّلِه الَمشِرُق و الَمغِرُب: "چنانچه می فرمايّد. امری دهّد

جزع  با وجود تحّقق اين امور چرا تبّديّل شّد که سبب." َوجُه الّلِه َفَثم
گردد؟ بلی،  و فزع عباد شود و عّلت تزلزل و اضطراب اصحاب

است واقع نمی شود  اين گونه امور که سبب وحشت جميع نفوس
ب در آينّد تا صادق و کاذ مگر برای آنکه کّّل به محّک امتحان الّله

:بعّد از اختالف ناس می فرمايّد که اينست. از هم تميز و تفصيّل يابّد
 

"
ِلنْعَلَم َمن َيَتبُع الَرُسوَل ِمَمْن  ّلاإ َعَليَها َاَلتی ُکنَت َو َما َجَعلَنا الِقبلَة

ما نگردانيّديم و برهم : که مضمون آن اين است" َعِقَبيه ينَقِلُب َعلی
س باشّد مگر آنکه بّدانيم که متابعت تو که آن بيت المقّّد نزديم قبله را

و که راجع بر عقبيه می شود، يعنی اعراض می نمايّد و  می نمايّد
ُحُمٌر . "نمی کنّد و صالت را باطّل نموده فرار می نمايّد اطاعت
 " َفَرْت ِمْن َقْسَوَرٍة  ُمْسَتْنِفَرٌة

 
 : معنی لغات

یمن و برکت دارای  –سوگند  –قسم  –طرف راست  –سمت راست : یمین
 مقام و منزلت نیکو  –

 دیانت حضرت باب –آسمان دیانت بابی : سماء بیان
 دستور خداوند  –امر الهی : امراهلل
 خورشید  –چراغ : سراج
 حوادث و مصائب  –حاجت  –تهمت  –ظن و گمان  –شک و تردید : ریب
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 کالم پیچیده و مشکل  –سخن نا مفهوم و مبهم : ملغزه
انبیای الهی که مصدر و مطلع  –صادر شده ها  –صدور محل های : مَصادر

 امر الهی هستند 
 برگزیده  –خوب  –نیکو  –پاک : جیّده
 شریعت  -رویّه  –طریقه  –رفتار  –راه و روش  –سیرت : سنّت

رود یا مسیل یا محل جریان آب که در سنگالخ  –لقب شهر مکه : بطحاء
 باشد
 لقب شهر مدینه : یثرب

 طول دادن و دراز کردن  –طوالنی کردن  سخن را :تطویل
محزون  –تیره و تار  –غمگین  –محزون کننده  –تیره و تار کننده : مکدر

 اندوهگین  -
 سرگردانی  –خیره ماندن  –سرگشته شدن  –حیران گشتن : تحیّر

چهره ترا درآسمان در حال جستجو می بینم پس بتو قبله ای ...: قد نری
  122آیه  –( 4)سوره بقره. ی خواهیعطا می کنم که آن را م

 نماز ظهر : فریضه ظهر
 –(4)سوره بقره  -رویت را به طرف مسجد الحرام بگردان  ...:فول وجهک

  123آیه 
 –منحرف شدن  –مایل شدن از راست بطرف دیگر  –کج شدن : انحراف

 اعراض کردن
 بالفاصله  –فوراً : فی الحین

اضطراب و پریشانی  –و حرکت  جنبش –مضطرب شدن  –لرزیدن : تزلزل
 درونی 
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مختل و بی نظم  –غمگین شدن  –منقلب شدن  –پریشان شدن : اضطراب
 شدن

جامه یا شال مزیّنی که بعنوان جایزه در تقدیر و تشویق به کسی  :خلعت
 عطا می کردند 

در فارسی بمعنی  –بزورگرفتن  –اخذ کردن بر خالف میل طرف : سلب
 نفی کردن مصطلح است

 ویژگی  –مخصوص ساختن  –اختصاص دادن : صیصتخ
مشرق و مغرب از آن خداوند است پس به هر طرف که رویت را ...: وهلل

  111آیه  –(4)سوره بقره  -. بگردانی همانجا وجه خداست
 ناله و فریاد و بیقراری در مصائب : جزع و فزع

زمایش سنگی است که عیار طال و نقره را با آن آ –وسیله سائیدن : محک
 می کنند 

جدا کردن و تمیز دادن از  –ممتاز دانستن  –برسایرین ترجیح دادن : تمیز
 بقیه 

  121آیه  –( 4)سوره بقره...: وما جعلنا
 تبعیت کردن  –پیروی کردن   :متابعت

 اصطالحاً بازگشت از دین  -روی پاشنه پا چرخیدن : عقبیه
سوره  -یر فرار می کنند گویا آنان خرهای رمنده هستند که از ش ...:حمر
 11و  11آیه  –( 72)مدثر
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 14 – 11توضیح آیات 
حال اگر مالحظه شود معلوم می شود که چگونه آسمان ادیان قبل با دست 
قدرت حق پیچیده شده و آسمان جدیدی برپا گردیده و با خورشید و ماه 

و و ستارگان جدیدی مزین شده یعنی دیانت حضرت باب اکنون ظاهر شده 
با  بهاءاهللبا تعالیم و احکام و الواح جدید الهی تزیین یافته است و حضرت 

توضیح این عالمات، حجاب و پرده را از روی کلمات قبل برداشته اند تا 
ه تردید را ب گمان و شک و صبح معانی را ادراک کنید و چراغهای وهم و

لم و یقین قوت توکل و انقطاع خاموش نمائید و چراغهای جدید نورانی ع
را در قلب خود روشن نمائید و مقصود از تمام این کلمات سخت و مشکل 

تا انسانهای . و پر از رمز و اشاره، چیزی نیست مگر برای امتحان بندگان
و . پاک و مؤمن واقعی از کسانی که ادعای ایمان می کنند مشخص شوند

حسوب است این امتحانات همیشه بوده و خواهد بود و از روشهای الهی م
. چنانچه در کتابها نوشته شده و آیه قبله هم دلیل بر همین امتحان است

     زیرا بعد از هجرت حضرت محمد از مکه به مدینه، مسلمانان رو به 
حرفهای  بیت المقدس نماز می خواندند و یهویان مسخره می کردند و
یروانشان ناشایسته می زدند و بی ادبی می کردند و البته حضرت رسول و پ

ناراحت می شدند تا این که روزی جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و اظهار 
داشت که می بینم که چشمان تو در آسمان به دنبال چیزی می گردد؟، 
خداوند بزودی یک قبله ای که شما را راضی کند برای شما معین خواهد 

نازل  و بعد از چندی، یک روز در بین نماز، جبرئیل بر قلب مبارک. کرد
شد و گفت که خداوند امر فرموده که رو به خانه کعبه نماز بخوانید و 
حضرت رسول در بین نماز صورت خود را از بیت المقدس به طرف کعبه 
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برگرداندند و همین امر سبب اعتراض عده ای از مسلمانان شد که نماز را 
ان عباد برهم زدند و به رسولشان اعتراض کردند و این نبود مگر برای امتح

که تا چه اندازه به موالی خود معتقدند و ایمان دارند و البته خداوند از راز 
درون افراد آگاه است و این امتحانات برای شناخت خود افراد است به 

تا بفهمند که چقدر به ایمان خود پایبند هستند و تا چه حد از . خودشان
هی را بدون چون و چرا رسول خود اطاعت می کنند و آیا می توانند کالم ال

     و یا برای هر تعلیمی که باب میلشان نبود هزاران اما و اگر ! بپذیرند؟
ه نه خداوند نیازی ب گرین امتحانات برای بشر الزم است ومی تراشند؟ و ا

ما ندارد او می توانست قبله را تغییر ندهد و مسلمانان هم مثل ادیان قبل 
ند چنانچه از قبل هم در دوران حضرت به طرف بیت المقدس نماز بخوان

داوود تا حضرت عیسی و انبیای دیگری که دربین آنها ظاهر شدند همه به 
طرف بیت المقدس توجه داشتند و البته تمام زمین ها هم در مقابل خداوند 
یکی هستند و فرقی ندارند مگر زمینی را که در زمان ظهور مظاهر الهی 

ر آن صورت آن محل مقدس خواهد بود خود به امری اختصاص دهد و د
و اال خداوند در همه جا هست و همه زمین ها هم متعلق به خودش است 
برای او مشرق و مغرب فرقی ندارد و انسان به هر طرفی که توجه کند خدا 

با وجود این سئوال اینجاست که چرا خدا یک مرتبه . همان جا هست
تی و اعتراض و انکار مؤمنین تصمیم به تغییر قبله گرفت که سبب ناراح

ن تالوت چرا این تغییر را در حی. ؟د و باعث تزلزل در ایمانشان گرددشو
اینها همه برای امتحان عباد است که خودشان و میزان . ؟نماز بوجود آورد

بنابراین هیچوقت . معرفت خودشان را به حق یعنی مظهر ظهور او بشناسند
د که ایمان آورده اند به حال خودشان رها خداوند افرادی را که ادعا می کنن
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نمی کند بلکه آنان را با محک الهی آزمایش می نماید تا دروغگو و 
راستگو از یکدیگر جدا شوند چنانچه فرموده که ما قبله را تغییر ندادیم 
    مگر برای این که بدانیم چه کسی رسول را پیروی می کند و چه کسی 

و انکار می نماید و نماز را باطل می کند و به عقب برمی گردد و اعراض 
   پا بفرار می گذارد مثل خرهائی که با دیدن شیر رم می کنند و پا بفرار 

 . می گذارند
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بيان، ابواب های معانی و  اگر قّدری تأّمّل رود در همين مطلب و
اسرار آن را بی حجاب مشاهّده  تبيان مفتوح بينيّد و جميع علم و

مگر برای تربيت و خالصی نفوس از  و نيست اين امور. ائيّدفرم
آن سلطان حقيقی لم يزل به ذات خود غنّي  ّلااقفس نفس و هوی و 

موجودات و ال يزال به کينونت خود مستغنی خواهّد  بوده از معرفت
يک نسيم از غنای او جميع عالم را به خلع . عبادت ممکنات بود از

حيات  از بحر جود او همه هستی را به مفتخر نمايّد و يک قطره غنا
باطّل و  و ليکن چون مقصود امتياز حّق از. باقيه مشّرف فرمايّد

امتحان های ُمنزله از  شمس از ظّّل است، اين است که در کّّل حين
اگر قّدری در انبيای . است جانب رّب العّزه چون غيث هاطّل جاری

ار سهّل شود به بسيار بر اهّل دي قبّل و ظهور ايشان تعّقّل رود امر
که مخالف نفس و هوی است محتجب  قسمی که از افعال و اقوالی

حجبات را به نار سّدره عرفان محترق نماينّد و بر  نمی ماننّد و همه
 مثاًل موسی بن عمران که. سکون و اطمينان مستريح شونّد عرش

بعثت،  يکی از انبيای معّظم و صاحب کتاب بود در اّول امر، قبّل از
. می نمودنّد دو نفر با يکّديگر معارضه. وق می گذشتروزی در س

حضرت او را  آن. يکی از آن دو نفس از موسی استمّداد جست
اعانت نموده مّّدعی را بقتّل رسانيّد چنانچه درکتاب مسطور است و 

و اين خبر در . مقصود می شود ذکر تفصيّل، مايۀ تعويق و تعطيّل
ّد چنانچه نّص حضرت را خوف غالب ش مّدينه اشتهار يافت و آن

مخبر " إَن الَمأل َيأَتِمُروَن ِبَک ِلَيقُتُلوَک"به خبر  تا آنکه. کتاب است
شّد و از مّدينه بيرون تشريف بردنّد و در مّدين در خّدمت شعيب 

سينا باشّد  ءو در مراجعت، در وادی مبارکه که بّرّيه. اقامه فرمودنّد
و الغربّيه الشرقّيه  وارد شّد و تجّلی سلطان احّدّيه را از شجره

نار موقّدۀ رّبانی  مشاهّده نمود و نّدای جانفزای روحانی را از
فرعونی گشت تا مردم را از  استماع فرمود و مأمور به هّدايت انفس

صحراهای دلفزای روح و هّدی  وادی نفس و هوی نجات داده، به
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جميع من فی اإلبّداع را از حيرِت  وارد نمايّد و از سلسبيّل انقطاع
و چون در منزل فرعون وارد شّد و . رسانّد ّسالم قربُبعّد به دارال

مأمور بود فرعون زبان به بی ادبی گشود و  تبليغ نمود به آنچه
آيا تو نبودی که قتّل نفس نمودی و از کافران شّدی؟ مثّل اينکه : گفت

رّب العظمه خبر داد از لسان فرعون که به موسی عرض نمود
" :

َو 
َانا ِمَن  َت و َاْنَت ِمَن الَکاِفريَن َقاَل َفَعْلُتها اذًا َوَفَعْلت َفْعَلَتَک اَلتی َفَعْل

ُحْکمًا و َجَعَلَنی ِمَن  م َفَو َهَب ِلی َرّبیالَضاّلين َفَفَرْرُت ِمْنُکم َلَما ِخْفُتُک
بّدايع امتحان های او کن  حال تفّکر در فتنه های الهی و. الُمْرَسِليَن

   خود هم اقرار بر ظلم  وکه نفسی که معروف است به قتّل نفس 
می نمايّد چنانچه در آيه مذکور است وسی سنه َاو اقّّل هم بر حسب 

يافته و از طعام و غذای او بزرگ  ظاهر در بيت فرعون تربيت
عباد برگزيّده و به امر هّدايت  شّده، يک مرتبه او را از ما بين

 آنکه آن سلطان مقتّدر قادر بر آن بود و حال. کبری مأمور فرمود
ممنوع فرمايّد تا به اين اسم در بين عباد ّل که موسی را از قت

سبب وحشت قلوب شود و عّلت احتراز نفوس  معروف نباشّد که
 . گردد

 
 :معنی لغات

 –واضح و روشن ساختن  –آشکار ساختن معنی  –ظاهر نمودن : تبیان
 توضیح و تفسیر 

باطن  –ت حقیق -هستی : مجازاً بمعنی –حادث شدن و آفرینش : کینونت
 و سرشت 

 مسئلت کننده غناء  –اکتفاء کننده  –غنی  –بی نیاز : مستغنی
سلب  –از کار یا سمت یا مقام یا ثروت برکنار شدن  –برکنار شدن : خلع

 کندن لباس –درجه 
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 باران ریزان : غیث هاطل
 سوزنده -آتش گرفته و سوزان  :محترق

 مطمئن ساکن و  –راحت و آسوده  –راحت یافته : مستریح
 حضرت موسی پیامبر  –حضرت موسی پسر عمران : موسی بن عمران

 بازار : سوق
کناره گرفتن و دور  –کالم کسی را نقض کردن و مخالفت کردن : معارضه

 –انتقادها و مخالفت های حزب مقابل  –مقابله کردن  –شدن از کسی 
 مقابله کردن به مثل 

 کمک طلب کردن  –یاری خواستن : استمداد
 کمک کردن  –یاری کردن : عانتا

ادعای  –باطل گرفته ه حق و دیگری را به خود را ب –ادّعا کننده : مدّعی
 مالکیت کننده 

 باز داشتن –تأخیر و درنگ کردن  –عقب انداختن : تعویق
 نام شهری مذهبی و تاریخی در شمال شرقی مکه  –شهر : مدینه

 اموری ن –شهرت  –آشکار شدن  –شهرت یافتن  :اشتهار
 یقین کردن  –بیمناک شدن  –ترسیدن : خوف

 –کالم مستند  –کالم واضح و روشن  –معین و معلوم  –مستند کردن : نصّ
کالم صریح که نیاز به تأویل و تفسیر نداشته  –غایت و منتهای هر چیز 

 نوشته و بیان حق که بصورت الواح مقدسه است  –باشد 
سوره  -ره کشتن تو مشورت می کنند همانا جماعت مردم دربا: ان المالء

  41آیه  –( 41)قصص
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در  -خبر داده شده  –اخبار شده  –آگاه کننده  –اخبار کننده : مخبر
 فارسی بمعنی خبرنگار 

نام شهر و سرزمینی در جنوب شرقی کوه سینا که اعقاب مدین پسر : مدین
ه شهری که حضرت موسی ب. حضرت ابراهیم و قطوره در آن ساکن بودند

 آنجا نزد شعیب نبی رفت 
پدر زن حضرت موسی که نبی یا کاهنی در سرزمین مدین بوده  :شعیب
 است

 منظور مظهر ظهور . درختی که نه شرقی و نه غربی است...: شجره ال
 موضع و محل آتش –برافروخته شده  –شعله ور شده : موقده
ت نمودن دالل –ارشاد کردن  –راه راست نمودن  –راهنمائی کردن : هدی

 رسیدن بمطلوب –
و تو از گناهکاران ( قتلی کرده ای ) و عمل کردی عملی را ...: فعلت و

آن زمان که گمراه بودم آن عمل را انجام دادم و چون از شما : گفت. هستی
ترسیدم پس فرار کردم حال خداوند به من حکمی بخشید و مرا از پیامبران 

  13-41آیه  –( 48)سوره شعراء -قرار داد 
سختی  –رسوائی  –کفر  –گمراهی  –آشوب حاصله از اختالف آراء : فتنه

 امتحان و آزمایش –و عذاب 
 دوری جستن از کسی یا چیزی  –پرهیز کردن  :احتراز

 
  18 – 11توضیح آیات 

اگر انسان قدری بیشتر بر آثار و تعالیم الهی فکر کند بسیاری از مسائل را 
و این امور فقط برای خالصی انسان . ف کندبی پرده و حجاب می تواند کش
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از پیروی امیال و هواهای نفسانی است زیرا اگر انسان خدا را قادر و توانا 
و دانا می داند و فرستاده او را هم به عنوان مظهر کامل صفات و کماالتش 

اما گاهی معنی و . می شناسد، لزوماً اطاعت او باید بدون چون و چرا باشد
مر را درک نمی کند و به سئوال و پرسش می پردازد و در درون مفهوم این ا

خود آشفتگی ایجاد می کند و چون مغرور به علم خود نیز هست برایش 
سئوال کردن هم مشکل است و ای بسا که از درون افکارش فاسد می شود 

بهمین علت است که گاهی مورد امتحان . و بعدها ظاهر و هویدا می گردد
تا خودش متوجه خطاهایش بشود و اال خداوند نیازی به ما قرار می گیرد 

و عبادت ما و اطاعت ما ندارد و کامالً بی نیاز از همه چیز است و بر حال 
حال اگر قدری به امتحانات الهی در . ما و قلب و درون ما آگاهی دارد

مثالً به . زمانهای گذشته توجه نمائیم به حقیقت امور بیشتر آگاه خواهیم شد
ایشان یکی از انبیای بزرگ و صاحب . زندگی حضرت موسی توجه نمائیم

آن حضرت روزی در بازار . بودند( صاحب اراده)کتاب یا پیامبر اولوالعزم 
از )با یک نفر قبطی ( از قوم بنی اسرائیل)عبور می کردند یک نفر سبطی 

 آن شخص سبطی، از. با هم به مشاجره و دعوا مشغول بودند( اهالی مصر
حضرت موسی کمک خواست و ایشان به یاری او شتافتند و در حین 
. جداسازی آنها شخص قبطی به طرفی پرتاب شد، و در نتیجه به قتل رسید

اگر چه این قتل عمدی نبود اما به هرحال حضرت موسی به عنوان قاتل 
. معرفی شد و گروهی برای گرفتن قصاص و کشتن او همداستان شدند

حضرت موسی رسید ناچاراً فرار کرده و به محلی بنام  وقتی این خبر به
مدین پناه برد و در خدمت شعیب که یکی از بزرگان محل بود به چوپانی 

سالها گذشت و . مشغول شد و بعد از مدتی با دختر شعیب نیز ازدواج کرد
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حضرت موسی به اراده الهی قصد بازگشت به مصر را نمود لذا از مدین 
تجلی حق را مالحظه  "بریه سینا"راه در محلی بنام  حرکت کرده ودربین

فرمود که از درختی بصورت شعله نمایان گردید و به او فرمان داد که برای 
هدایت فرعون و قبیله او مأمور شده است و باید فرعونیان را هدایت 
فرماید و آنان را از نفس و هوی نجات دهد و به یکتا شناسی و قرب الهی 

ا طبق این فرمان الهی، حضرت موسی به خانه فرعون وارد لذ. دعوت کند
اما این امر برای . شد و فرمان خدا را به او و همراهانش ابالغ فرمود 

 فرعون و فرعونیان بسیار سخت و ناگوار بود بطوری که فرعون زبان به 
ای موسی، تو همان قاتلی نیستی که فرار کردی و : بی ادبی گشوده و گفت

شدی ؟ حضرت موسی جواب دادند که بله من همان شخص از کافران 
در آن روز ترسیدم و فرار . هستم که گناه کردم و از کافران به حساب آمدم

حال باید در . اما امروز خداوند به من فرمان داده و از پیامبران هستم. کردم
مگر خداوند نمی توانست در آن موقع از وقوع . کارهای خداوند تفکر نمود

جلوگیری کند تا آنحضرت به این اسم ورسم در بین مردم مشهور قتل 
نشود تا وقتی که اورا به پیامبری انتخاب می نماید سبب وحشت و 

و این نیست جز امتحان عباد و این که او یفعل ما . اضطراب مردم نگردد ؟
و هر کس که ادعا می کند که خدا و مظهر امر او را قبول کرده . یشاء است

 .ذیرد و چون و چرا در درگاه الهی مورد قبول نیستباید بپ
 
 
 
 



 

 

141 

عظمت  و همچنين در حالت مريم مشاهّده نما که آن طلعت کبری از
    مبارکه  امر و تحّير، آرزوی عّدم فرمود چنانچه مستفاد از آيۀ

کلمه زبان  می شود که بعّد از توّلّد عيسی، مريم ناله نمود و به اين
که ترجمه آن اين ." َقْبَّل َهَذا َو ُکْنُت َنْسَيًا َمْنسّيًا َيا َلْيَتِنی ِمُت: "گشود
ای کاش مرده بودم قبّل از ظهور اين امر و بودم از فراموش : است

 قسم به خّدا که کبّدها از استماع اين سخن می گّدازد و . شّدگان
و اين اضطراب و حزن نبود مگر از شماتت . روان ها می ريزد

آخر تفّکر نمائيّد که مريم چه . و شقااعّداء و اعتراض اهّل کفر 
     جواب با مردم می گفت؟ طفلی که پّدر او معّين نباشّد چگونه 
می توان به مردم معّين نمود که اين از روح القّدس است؟ اين بود 

تا . که آن مخّّدره بقا آن طفّل را برداشته به منزل مراجعت فرمود
ُروَن َما َکان َاُبوِک إمَرَا َسوٍء َيا ُاْخَت َها: "چشم قوم بر او افتاد گفتنّد

مضمون آن اين است که ای خواهر هارون، ." َو َما َکاَنْت ُاُمِک َبِغّيًا
حال ناظر به اين فتنه . نبود پّدر تو مرد بّدی و نبود مادر تو بّدکار

و از همه گذشته، همان جوهر روح که . کبری و امتحان اعظم شويّد
عروف بوده او را پيغمبری بخشيّد م در ميان قوم به نسبت بی پّدری

حال مشاهّده . اهّل سماوات و ارض و حّجت خود نمود بر کّّل
مظاهر ظهور مغاير نفس و هوای عباد از  فرمائيّد که چقّدر امور

و چون بر اين جواهر اسرار مّطلع . می شود سلطان ايجاد ظاهر
نگار اّطالع يابی و اقوال و افعال آن مليک با  شوی به مقصود آن

مالحظه نمائی به قسمی که آنچه در افعال او  قتّدار را مثّل هما
مشاهّده شود درکلمات او هم مالحظه گردد و هرچه در کلمات او 

اين است که اين افعال و . گردد در افعال او به نظر آيّد مالحظه
 انّد برای فّجار و در باطن رحمت انّد برای در ظاهر نقمت اقوال
مشّيت با  حظه رود کلمات ُمنَزله از سماءاگر به ديّدۀ قلب مال. ابرار

و بر يک قسم  امور ُمظهره از ملکوت قّدرت يک شیء مشاهّده شود
مالحظه نما اگر در  حال ای برادر. ادراک گردد چنانچه مذکور شّد
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حکايت بروز نمايّد چه  اين عهّد چنين اموری ظاهر شود و چنين
    ه در حين، ُمنِزل کلمات ک خواهنّد نمود؟ قسم به مرّبی وجود و

کجا گوش می دهنّد که . نماينّد بی تکّلم حکم بر کفر و امر بر قتّل
روح القّدس ظاهر شّده و يا موسی از ۀ گفته شود که عيسی از نفخ

اگر صّد هزار خروش بر آری به گوش  .امر مبرم مأمور گشته
مبعوث به رسالت گشته و يا قاتلی از  احّدی نرود که بی پّدری

چشم انصاف اگر باز شود از جميع . ا اهلل آوردهشجره نار، إّنی َاَن
می گردد که ُمظهر همه اين امور و نتيجۀ همه  اين بيانات مشهود

 با اينکه امثال اين امور در اين ظهور واقع نشّده با. است اليوم ظاهر
نسبت ها که  وجود اين متمّسک به ظنونات انفس مردوده شّده، چه

ابّداع شبه آن به ظهور  انّد که در ردهانّد و چه باليا که وارد آو داده
 الّله اکبر،. نيامّده

 
 :معنی لغات

 سرگردانی -خیره ماندن  –سرگشته شدن  –حیران گشتن : تحیّر
  41آیه  –( 13)سوره مریم...: یا لیتنی
 گوش دادن  –شنیدن   :استماع
در  –به غم دشمن مسرور شدن  –شادی کردن به مصیبت دیگران : شماتت

 مالمت نمودن  –نی سرزنش کردن فارسی بمع
 گمراهی  –بدبختی  –عسرت  –سختی  –شدت : شقا

 تعیین شده : معیّن
 مقصود حضرت مریم : مخدره بقا

زنی که در حجاب و پنهان از نظرها باشد  -زن با عفت و با تقوی : مخدره
 شاهد پرده نشین –
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  41آیه  –( 13)سوره مریم...: یا اخت
 ناجور  –مخالف : مغایر
در فارسی بمعنای رنج و سختی و  –کیفر بد  –مجازات  –عقوبت : نقمت

 بال 
 گناهکاران  –بدکاران : فجار
 وحی شده  -نازل شده : منزله

باصطالح حکماء هریک از  -اراده  –اراده الهی  –خواسته  –اراده : مشیت
 "ماهیت "ن خواست –ممکنات مرکب است از وجود و ماهیت و مشیت 

 آن  "وجود"اده آن است و ار
 غالب کننده  –مطلع سازنده  –ظاهر و آشکار کننده : مُظهره
 نَفَس  –دمیدن در شیپور  –هربار دمیدن  –یکبار دمیدن : نفخه
 قاطع  –متین  –محکم : مبرم

 بدرستی که من خدا هستم ...: انی انا
نفوسی که مورد قبول  –کافران  –نفوسی که رد شده اند : انفس مردوده

 ند نیستند خداو
 یکی از مراحل ایجاد  –بوجود آوردن : ابداع
 مانند  –مثل : شبه

 
  13 – 81توضیح آیات 

به داستان تولد حضرت  بهاءاهللبعد از ذکر داستان حضرت موسی، حضرت 
عیسی پرداخته و می فرمایند که طبق آیات قرآن به حضرت مریم نگاه 

حشت و اضطراب در قلوب کنید و ببینید که چطور امتحانات الهی سبب و
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زیرا وقتی حضرت عیسی می خواست که متولد شود، حضرت . می گردد
ها کامالً ای کاش مرده بودم و از خاطر: گفتمریم ناله نموده و می 

البته معلوم است که وقتی . فراموش شده بودم و این اتفاق هرگز نمی افتاد
ه سختی ها را دختری بدون ازدواج صاحب فرزند شود چه شماتت ها و چ

از سخنها و طعنه های مردم باید تحمل کند و چگونه در آن زمان که درک 
و فهم مردم آن همه پائین بوده می توانست بگوید که من از روح القدس 

حضرت مریم از ترس و و حشت به گوشه ای پناه برد و . حامله شده ام؟
. و به خانه برد کودک متولد شد بعد از تولد کودک، فرزند خود را برداشته

پدر تو خطاکار و مرد : ای مریم: تا چشم قوم و قبیله به مریم افتاد گفتند
پس چرا تو بدکاره شدی و این ننگ .مادرت هم که بدکاره نبود. بدی نبود

باید بسیار تفکر نمودکه با چه وضع دردناکی این کودک . را ببار آوردی؟
با این . مردم تحمل کرده اندبزرگ شده و چه طعنه ها که خود و مادرش از 

تفاصیل و مشکالت، خداوند همین طفل را به پیامبری بر می گزیند و او را 
. حقیقتاً مایه تعجب و تفکر است. برای هدایت قوم و قبیله مبعوث می نماید

        چه کسی می تواند بگوید که خداوند چرا این گونه کارها را انجام 
ن بی پدری مشهور است و بعد همین شخص کودکی که به عنوا. می دهد؟

. تمام این امور مخالف میل مردم است. را مأمور هدایت ناس می فرماید
ولی اگر بر اسرار الهی انسان آگاه شود به مقصود خداوند پی خواهد برد و 
متوجه می شود که خدا هرکاری را که می خواهد و می گوید همان را 

و دانا و توانا است این است که گفتار و انجام می دهد زیرا که او عالم 
کردار الهی یکی است و برای انسانها این امتحانات اگر چه به ظاهر سخت 

رحمت  و مشکل و سبب نگرانی و پریشانی است اما در حقیقت مانند نور و
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بنابراین وقتی خداوند می خواهد کاری را انجام دهد به . برای مؤمنین است
می شود و فرقی در میان نیست بلکه هردو یکی وسیله پیامبرش انجام 

      هستند اما ما انسانهای غافل وقتی بین کالم خدا و مظاهرش تفاوت 
حضرت . می بینیم، دچار دوگانگی فکری و پریشانی و درماندگی می شویم

یاد آور می شوند که اگر امروز چنین  "ای برادر"مجدداً با خطاب  بهاءاهلل
و یک نفر که به ظاهر پدرش معلوم نبود و می گفت که  اتفاقاتی می افتاد

من از روح القدس متولد شده ام، یا شخصی که بنام قاتل معروف بود، ادعا 
بری مبعوث شدم، می کرد که من از شجره نار، انی انا اهلل شنیدم و به پیام

؟ اضر بود حتی به حرف آنان گوش دهدمگر کسی ح!. ؟مردم چه می کردند
اما اکنون بعد از گذشت .. او را با زجر هر چه بیشتر می کشتند بلکه فوراً

هزاران سال از آن وقایع، همه چیز روشن شده و مردم آنان را بنام حضرت 
ولی . عیسی و حضرت موسی می شناسند و قبول دارند و احترام می کنند

اکنون حضرت باب را با وجودی که امثال آن امور هم در مورد ایشان 
 یفتاده باز با هزاران تهمت و افترا و ظن و گمان، تعالیمشان را رد اتفاق ن

چه نسبتها که به آن نفس جلیل بسته اند و چه دروغها که گفته و . می کنند
می گویند و آنقدر افترا و دروغ به آن حضرت و پیروانشان نسبت داده اند 

با یک و سپس . که از اول پیدایش جهان تا کنون نظیرش دیده نشده است
اهلل اکبر که نشان ازعظمت خداوند و تعجب شدید آن حضرت نسبت به این 

 .مردم است، مطلب را پایان می دهند
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بيان که به اين مقام رسيّد رائحه روحانی از صبح صمّدانی مرور 
صبحگاهی از مّدينۀ سبای اليزالی وزيّد و اشارتش  نمود و صبای

بساط . بی انّدازه جان را بشارت تازه بخشيّد و روح را فتوحی
       بی کران از آن يار  جّديّدی مبسوط نمود و ارمغان بی شمار

بی نشان آوردکه خلعت ذکر از قّّد لطيفش بسی قاصر است و رداء 
بی لفظ رمز معانی کشف می نمايّد . بيان از قامت منيرش بس کوتاه

و بی لسان اسرار تبيان می گويّد و بلبّل های شاخسار هجر و فراق 
له و افغان می آموزد و قاعّده و رسوم عشق و عاشقی و رمز را نا

دلّدادگی تعليم می نمايّد و گّل های بّديع رضوان قرب و وصال را 
رسم دلبری و آداب عشوه گری تلقين می نمايّد و اسرار حقايق بر 
شقايق بستان عشق می بخشّد و دقايق رموز و رقايق آن را در صّدر 

عنايت در اين ساعت فرموده که به قسمی . عّشاق وديعه می گذارد
قطره را امواج بحری داده و . روح القّدس به غايت حسرت می برد

الطاف به مقامی رسيّده که . ذّره را طراز خورشيّدی عنايت نموده
 . ُجعّل قصّد نافۀ مشک نموده و خّفاش در مقابّل آفتاب مقّر گزيّده

ن را مردگان را به نفخۀ حيات از قبور جسّد مبعوث نموده و جاهال
محّّل معّين  بر صّدر علم منزل داده و ظالمان را بر فراز عّدل

گشته، تا کی اثر اين  و عالم هستی به جميع اين عنايات حامله. نموده
عنايت غيبی در خاکّدان ترابی ظاهرشود و تشنگان از پا افتاده را 
به کوثر زالل محبوب رسانّد وگمگشتگان صحرای ُبعّد و نيستی را 

معشوق فائز گردانّد و در ارض قلوب که  و هستیبه سرادق قرب 
انبات نمايّد و از رياض نفوس که شقايق های  اين حّبه های قّدس

باری، نه چنان سّدرۀ عشق در سينای حّب . بشکفّد حقايق غيبی
 عطش. شّده که به آب های بيان افسرده گردد و يا اتمام پذيرد مشتعّل

يار  ز در نار رویاين حوت را بحور ننشانّد و اين سمنّدر ناری ج
قلب به ُدهن  پس ای برادر، سراج روح را در مشکات. مقّر نگزينّد

َنَفس های انفس  حکمت بر افروز و به زجاج عقّل حفظش نما تا
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َنَورنا ُاُفَق  َکذِلَک. نّداردباز مشرکه آن را خاموش نکنّد و از نور 
بها َقلُبَک َو  يطَمئَنالِحْکَمِة َو الِعرفاِن ِلموس َسماِء الَبياِن ِمن َانواِر ش

 . الَرحمن طاُروا ِبَاْجِنَحِة اإليقاِن ِفی َهواء َمَحّبِة َرِبِهم َتُکوَن ِمن اَلذين

 
 :معنی لغات

نسیم یا بوی خوشی که به مشام رسد مانند بوی عطر  –بوی خوش : رائحه
 گلها

 منسوب به خدا –خدائی  –الهی : صمدانی
 وزدنسیمی که از شرق  –باد : صبا

نام شهری باستانی در  -شهر سبای همیشگی و بدون زوال : سبای الیزالی
ملکه . قسمت جنوب غربی عربستان که نامش در تورات و قرآن آمده است

آن بلقیس بوده که حضرت سلیمان به او عشق می ورزیده و هدهد نامه 
یار مجازاً ، نام د –. رسان آنها بوده و باآلخره با هم ازدواج نموده اند

 جانان و شهر محبوبان است 
 گشایش ها  –پیروزیها  :فتوح

خوب و خوش و  –گسترده شده  –باز شده  –شرح داده شده : مبسوط
 مسرور

حسن و خوبی  –عقل  –شمشیر  –روپوش  –جبه  –باالپوش  -عبا : رداء
 نور خورشید –

وارد  –رساندن سخن  –مطلبی را به فکر و ذهن کسی انداختن : تلقین
 ختن سا

 لطایف و نکته های دقیق: رقایق
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 زین و زیور لباس  –طرز و طرح و اسلوب : طراز
 با حرف ربط که متفاوت است . چه کسی: که

حشره ای است که روی سرگین  -کنایه از افراد فرومایه و پست : جعل
 حیوانات می نشیند

کیسه ای قهوه ای رنگ در ناف آهو که بسیار  -مایه خوشبو : نافه مشک
 خوشبو و به مشک ختن معروف است 

 ماهی : حوت
 پرنده ای افسانه ای که در آتش جای دارد  –مرغ آتشخوار  :سمندر

 چراغ -محلی که چراغ را بر روی آن نهند  –چراغدان : مشکات
  ماده ای که در چراغ برای روشن شدن  –نفت  –چربی  –روغن : دهن

 می سوزاندند 
 شیشه فروش –یشه گر ش –شیشه یا کاسه چراغ : زجاج
را از انوار خورشید های ( دیانت بابی) این چنین افق سماء بیان ..: کذلک

حکمت و عرفان نورانی نمودیم تا بوسیله آن قلبت آرام بگیرد و از زمره 
کسانی باشی که با بالهای اطمینان و یقین در هوای محبت پروردگار 

 . رحمانشان پرواز نمودند
 

 82 - 81توضیح آیه 
سخن که به اینجا می رسد عشق . اهلل اکبر، واقعاً چقدر خدا بزرگ است

الهی مشتعل می گردد و زمام قلم از دنباله مطلب باز می ماند و به ذکر 
ظهور من یظهره اهلل بطور غیر مستقیم می پردازند و اینکه دوباره در آن 

ند که به جناب خال می فرمای. زمان مردم نادان و جاهل چه خواهند کرد
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هم اکنون نسیم خوش الهی از سوی حضرت پروردگار وزید و بشارت 
گوئی بساط عالم دیگری گسترده شد و هدیه های . جدیدی بخشید

چقدر عالم زیبائی . جدیدی از آن یار بی نشان به عالم انسانی هدیه گردید
و به تعریف این لحظه قرب و . است که زبان از وصف و بیانش قاصر است

لحظاتی که در حقیقت برای حضرت خال اکبر ظهور .پردازند لقاء می
 .خودشان و عالم جدید یعنی دیانت جدید بهائی را گوشزد می فرمایند

خاطر نشان می سازد که در دوران حضرت محمد می گفتند که هنگام  
نزول وحی جبرئیل در مقابل پیامبر ظاهر می شده و در آن لحظه سروری 

دست می داده که این حالت سرور را کسانی که در  بی اندازه به آن حضرت
حضور بوده اند مشاهده می کرده اند اما در این زمان با تبیینات حضرت 
عبدالبهاء روشن شده است که آن زمانی است که مظهر ظهور کامالً محل 

در حقیقت جبرئیل . تجلی انوار الهی واقع می شود و باحق یکی می گردد
است که بر قلب منیر انبیای الهی بصورت وحی همان فیض روح القدس 

ظاهر می شود و چون در قبل مردم قادر به درک این مفاهیم نبوده اند لذا 
اما امروزه . آن را بصورت مالئکه ای مجسم برای مردم تفسیر می کردند

عقل و شعور مردم قادر به فهم این مسائل هست لذا وقتی گفته شود که در 
از حالت جسمانی ومادی خود خارج شده  اهللبهاءاین لحظه حضرت 

در ایشان مصداق پیدا کرده، درک مطلب خارج  "انا هو و هو انا"وحالت 
در همین لحظات ملکوتی که  بهاءاهللو درست به حضرت . از انتظار نیست

کتاب ایقان نازل می شده این حالت دست داده بطوری که مالحظه می شود 
اگر چه در سیاهچال طهران بصورت . رداخته اندکه ناگهان به این بیانات پ

خفی و پوشیده و پنهان فقط این پیام الهی به قلب مبارکشان نازل گردید اما 
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در طی این سالها کم کم اثرات آن گاهگاهی برای دیگران نیز به ظهور 
کتاب )همین اثر معجز آسای مبارکشان . رسیده و نمایان گردیده است

ت و با این علودرجه وکمال کالم در حال نزول است که با این سرع( ایقان
قلب هرانسان متفکری را به لرزه در می آورد و هر بیننده یا شنونده را 
     مبهوت می سازد که چگونه کلمات گهر باری مانند لؤلؤ گرانبها نازل 
می شود و برای هزاران سال مائده بی مثیل و نظیری به عالم انسانی هدیه 

تابی که کالمش، بدون آن که سخنی گفته شود جذاب قلوب ک. می گردد
می فرمایند که در این لحظه در حالتی قرار گرفته ام که مانند آن . است

است که خداوند قطره ای را مانند امواج دریا پرجوش و خروش نموده و 
ذره ای را به اندازه خورشید درخشان و نمایان کرده درعین حال، جاهالن 

یعنی . حه ای قدرت بخشیده و ظالمان را هم بر صدر نشاندهرا هم به نف
دوباره مثل روز قیامت که خداوند همه مخلوقات را در حضور خود حاضر 
می نماید امروز هم خداوند کلیه نفوس مؤمن و منکر را به حضور پذیرفته 
و کالم خود را به آنان القاء می فرماید تا هرکس نسبت به مراتب کمال 

را انتخاب نماید یا به اوج اعالی ایمان برسد و یا به اسفل خود راهش 
و تمام این اشارات مبنی بر آن است که دور بیان رو به . درکات نزول نماید

یعنی همانطورکه هر سال دارای بهار و زمستانی است ادیان . انتهی است
ن هنگام ظهورشان مانند بهار است اما به مرور زما. الهی هم دوره ای دارند

و اکنون دوباره جاهالن و مردگان از قبور . زمستان دین نیز فرا می رسد
خود بپا خاسته اند تا در مقابل سلطان جالل که همان من یظهره اهلل است 
قد علم کنند که منظورشان ظهور یحیی و همفکرانش نیز هست که در زمان 

          فه اما اضا. اقامت در بغداد هریک زمزمه ای را آغاز نموده بودند
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می فرمایند که عطش اشتیاق این ماهی تشنه لب را مگر دریا بتواند عالج 
که با این بیان خبر از ظهور طوفان بالیا برای خودشان و پیروانشان . کند

به هرحال با اشتعال تمام از مقام خود و این که بزودی اظهار امر . می دهند
د شد به جناب خال اکبر علنی ایشان سبب ضوضاء و غوغای دیگری خواه

حقیقت را می رسانند و ایشان چه خوب درک می کنند و با چه قلب پاکی 
حقایق را احساس می نمایند که بعد از زیارت این کتاب، سبب ایمان و 

و چون مظاهر الهیه واقف بحال نفوس و قلوب . انجذاب ایشان می گردد
قلب و  اقی را که درهستند به همین جهت می فرمایند که این نور و اشتی

روحت ایجاد شده با دقت مواظبت و مراقبت نما مبادا که نفوس جاهل و 
نادان آن را ضعیف و خاموش کنند بلکه همچنان که برای حفظ روشنائی 
چراغ آن را با محافظ و یاکاسه چراغ از بادهای مخالف حفظ می کنند شما 

در قلبت باش و آن را هم با زجاج عقل و تدبیر مراقب این نور روشن شده 
حفظ نما زیرا من معانی اصلیه حقیقیه عالمات ظهور را به طرزی واضح و 
روشن برایت ذکر کردم که قلب تو مطمئن شود و با سایر بندگان مقرب 
خدا بتوانید مانند مرغان روحانی با بال و پر توکل و یقین در فضای محبت 

 . پروردگار بخشنده توانا پرواز نمائید
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بعّد : می فرمايّد." ابِن اإلنساِن ِفی الَسماء حيَنِئٍذ َتظَهُرَعالَمُة: "و قوله
شمس معارف الهّيه و سقوط نجوم احکام مثبته و خسوف  از کسوف

قمرعلم که مرّبی عباد است و انعّدام اعالم هّدايت و فالح وظلمت 
االنسان در  صبح صّدق و صالح، ظاهر می شود عالمت ابن

قريب ظهور آن  ود از سماء، سماء ظاهره است کهو مقص. آسمان
َفَلک سماوات معّدلت و جريان ُفلک هّدايت بربحر عظمت، در 

مبّشر است خلق  آسمان نجمی بر حسب ظاهر پيّدا می شود که
در آسمان معنی نجمی  و همچنين. سماوات را به ظهور آن نّير اعظم

و . وم اکرمرا به آن فجر اق ظاهر می شود که مبّشر است اهّل ارض
اين دو عالمت در سماء ظاهره وسماء باطنه قبّل از ظهور هر نبّي 

از جمله خليّل الّرحمن که قبّل از . انّد شنيّده ظاهر گشته چنانچه
اخبار . ظهور آن حضرت، نمرود خوابی ديّد و َکَهنه را خواست

و همچنين شخصی در ارض ظاهر . نجمی در سماء دادنّد بر طلوع
و بعّد از او . ت می داد به ظهور آن حضرترا بشار شّد که مردم

 حکايت کليم الّله بود که َکَهَنه آن زمان فرعون را خبر دادنّد که
هالک  کوکبی در سماء طالع شّده که داّل است بر انعقاد نطفه ای که

که شب ها  و همچنين عالمی پيّدا شّد. تو و قوم تو بر دست اوست
و اطمينان می داد چنانچه بنی اسرائيّل را بشارت و تسّلی می فرمود 

اين امور ذکر شود اين رساله  و اگر تفصيّل. در کتب مسطور است
دوست نّدارم حکايات واقعۀ قبّل را  و ديگر آنکه. کتابی می شود

حال است که اين بيان هم که می شود نيست  و خّدا شاهّد. ذکر نمايم
حّب به آن جناب که شايّد جمعی فقرای ارض بر  مگر از کمال

وارد شونّد و يا گروهی از جاهالن بر بحر علم وارد  اغنشاطی 
 و إاّل اين. يا تشنگان معرفت بر سلسبيّل حکمت واصّل آينّد گردنّد و

کبير  عبّد اشتغال به اين مقاالت را ذنبی عظيم می دانم و عصيان
و همچنين نزديک ظهور عيسی شّد، چنّد نفر از مجوس . می شمرم

اثر آن نجم آمّدنّد  سی در سماء، بهکه اّطالع يافتنّد بر ظهور نجم عي
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و در آن اّيام . هيرودس بود تا داخّل شّدنّد به شهری که مقّر سلطنت
 َايَن ُهَو: "و کانوا قائلين. او بود سلطنت آن ممالک در قبضۀ تصّرف

 ِفی الَمشِرِق َو واَفينا ِلَنسُجَّد َرَاينا َنجَمُه الَيهود؟ اَلّنا َقّد الموُلود َمِلُک
معلوم نمودنّد که در بيت الّلحم يهودا آن طفّل  از تفّحص و بعّد." َله

و عالمت در سماء باطنه که . عالمت در سماء ظاهره اين. متوّلّد شّد
 علم و معانی باشّد ظهور يحيی بن زکرّيا بود که مردم را سماء

چنانچه می فرمايّد. بشارت می داد به ظهور آن حضرت
" :

الّلَه  اَن
مقصود از ." َسِيّدًا و َحُصورًا ِّدقًا ِبَکِلَمٍة ِمَن الّله وُيَبِشُرَک ِبَيحيی ُمَص

و در . ظهور او بود کلمه، حضرت عيسی است که يحيی مبّشر به
الواح سماوی هم مسطور است

" :
ُيوَحّنا َيکرُز فی َبِرَيِة َيهودا قاِئاًل  کاَن

 . ا، يحيی استو مقصود از يوحّن." الّسمواِت َمَلُکوُت ُتوُبوا َفَقِّد اقَتَرَب

 
 :معنی لغات

در آسمان ظاهر ( حضرت مسیح)ت پسر انسان در این هنگام عالم...: حینئذ
 .می شود

افتادن سایه کره ماه برکره خورشید که  –گرفتگی خورشید : کسوف شمس
 .کسوف گفته می شود

 فرو ریختن ستارگان : سقوط نجوم
ثل نماز و روزه که از احکام مثبته م) -محقق شونده  –ثابت شونده : مثبته

  (دستورات ثابت است
 فتادن سایه زمین بر روی کره ماه ا –گرفتگی ماه : خسوف

 نابودی  –نیستی  –نیست شدن  –نابود شدن : انعدام
 در فارسی، به معنای بلند و رفیع  –گردون  –سپهر  –مدار ستارگان : فَلَک
 مژده دهنده  –بشارت دهنده : مبشّر
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واضحترین  -محکمترین کرامت ها  -ترین کرامت ها  راست: اقوم اکرم
 کرامت ها 

 .پادشاه بابل در زمان ظهور حضرت ابراهیم بوده است: نمرود
 بزرگان و علمای قوم یهود و نصاری و معابد غیر اسالمی –کاهنان : کَهَنه

 ستاره : کوکب
 هدایت کننده  –راهنمائی کننده  –داللت کننده : دالّ

 هی بزرگ گنا: ذنبی عظیم
 سرپیچی بزرگ  –گناهی بزرگ : عصیانی کبیر

یا آنتیباس از طرف امپراطور روم بر مناطق گالیله حکومت کرد : هیرودس
بفرمان او یحیی تعمید دهنده شهید . مردی خوشگذران و بی ایمان بود

 . گردید و شهادت حضرت مسیح در زمان او اجراء شد
 تصرف -مالکیت  –مشت  –پنجه : هقبض
 درحالی که می گفتند...: انواوک

ولد شده و پادشاه یهود خواهد کجاست آن فرزندی که تازه مت...: این هو
؟ به درستی که ما ستاره او را در مشرق مشاهده کردیم و اینک آمده ایم بود

  4آیه  - 4فصل  –انجیل متی . که اورا سجده کنیم
 کاوش و جستجو کردن –تحقیق کردن   :تفحص

قریه کوچک بسیار قدیمی است با  –محل تولد حضرت مسیح  :بیت اللحم
 چهارهزارسال سابقه در شش مایلی اورشلیم 

نام یکی از اسباط بنی اسرائیل  –نام چهارمین پسرحضرت یعقوب : یهودا
است که با سبط بنیامین بعد از وفات حضرت سلیمان با پسر او بنام رحبعام 

 ن حمله بخت النصر حکومت کردندحکومت یهود را تشکیل دادند و تا زما
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مبشر و بشارت دهنده به ظهور حضرت مسیح بود او در : یحیی بن زکریا
کنار رود اردن مردم را غسل تعمید و توبه می داد و برای شناختن حضرت 

 مسیح آماده می نمود 
به درستی که خدا ترا مژده می دهد به یحیی که تصدیق  :ان اهلل یبشرک

    سوره . مهتر و حصور و پیغمبری از شایستگان استکننده کلمه حق و 
  13آیه  –( 1)آل عمران

 مژده دهنده  –بشارت دهنده : مبشر
حضرت یوحنا در حالی که در وادی یهودا راه می رفت مردم ...: کان یوحنا

توبه کنید که به تحقیق ملکوت آسمان : را موعظه می کرد و می گفت
  4و  1آیه  – 4فصل  –در انجیل متی.نزدیک است

 
  88 – 71توضیح آیه 

مجدداً آن حضرت به ادامه بیان حضرت مسیح در باره عالئم ظهور موعود 
انجیل می پردازند که فرموده بعد از تنگی و ضیق ایام و تاریک شدن 
شمس و قمر و فرو ریختن ستارگان از آسمان به زمین، در این موقع عالئم 

و همانطور که قبالً . سمان ظاهر می گردددر آ( موعود ) ظهور پسر انسان 
ذکر فرموده اند منظور از تاریک شدن خورشید، معارف الهی و سقوط 

یعنی وقتی علم علماء منحصر به . احکام ثابته و تاریک شدن علم است
ارائه تفکرات خودشان به مردم بشود و هرکدام از علماء هم البته حرف 

        ن را به گروه های مختلف و دیگری را قبول نداشته و پیروان دی
دسته بندیهای متفاوت هدایت می کنند و هر گروهی، دسته دیگر را باطل 
دانسته و با هم به نزاع و خصومت می پردازند معلوم است که قمر علم الهی 
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دچار خسوف شده و تاریک گشته است و یا زمانی که احکام مثبته مانند 
دین محسوب است دچار اختالفات گوناگون نماز و روزه که ستون و ارکان 

. و یا تبدیل به امری ظاهری می گردد معلوم است که نیاز به تجدید دارد
این است که می فرمایند زمان ظهور موعود وقتی است که خورشید دیانت 
قبل تاریک شده و هرکس برای خودش ایده و انتظاراتی را که به نظرش 

فسیر می کند و مردم را به تعبیر و ت جالب می رسد به عنوان کالم خدا
می کشد آن وقت عالئم آمدن موعود، هم در آسمان دین و هم در  بیراهه

      یعنی منجمان ستاره ای را در آسمان . آسمان ظاهری دیده می شود
. می بینند و به مردم خبر می دهند که این نشانه یک ظهور جدید است

ره در آسمان دیده شده و در روی بطوری که قبل از هر ظهوری این ستا
زمین و بین مردم هم کسانی را خداوند مبعوث می فرماید که با قلب و 

حضرت . روح پاکشان از ظهور دیانتی جدید یا آمدن موعود خبر می دهند
برای مثال دوران حضرت ابراهیم خلیل اهلل را ذکر می فرمایند که  بهاءاهلل

ستاره ای در آسمان خبر دادند و شخصی  علماء یا کَهَنه آن زمان از طلوع
بعد از حضرت خلیل حکایت . هم پیدا شده بود که مردم را بشارت می داد

را ذکر می فرمایند که باز هم علماء زمان به فرعون ( موسی)حضرت کلیم 
خبر می دهد بر بسته شدن که خبر دادند که ستاره ای در آسمان ظاهر شده 

 خواهد شد و در مصر هم شخصی در بین نطفه طفلی که سبب هالک تو 
بنی اسرائیل پیدا شد که آن قوم را بشارت می داد بر آمدن موعودی که 
آنان را از اسارت فرعون خالص خواهد کرد و می فرمایند همه این امور 

و از طرف دیگر دوست . در کتابها ذکر شده و نیازی نیست که تکرار شود
اما به خاطر عالقه ای که به . ر نمایمندارم که سخنان گذشتگان را تکرا
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جناب خال و خاندان حضرت باب داشته اند این مثالها را ذکر می فرمایند 
شاید عده دیگری هم که دچار فقر علمی و روحانی هستند بتوانند به مقام 

همچنین شاید  درک و اقبال برسند و به این گنج معنوی دسترسی یابند و
و اال مشغول . ه فهم رموز بیانات الهیه شوندبعضی از جاهالن هم قادر ب

و صحیح  شدن به این موضوعات اصالً گناهی بزرگ و عصیانی کبیر است
باره پیامبران الهی و حتی زندگی جسمانی آنان نیست که انسان بخواهد در

سخن بگوید و اظهار نظر نماید بلکه فقط بخاطر این است که شاید مردم 
 .مه برای یک پیامبر جدید مشکالت ایجاد نکنندکمی به خود آیند و این ه

به همین ترتیب در دوران قبل از تولد حضرت مسیح هم چند نفر مجوس 
که از دیدن ستاره جدید در آسمان به آمدن موعود پی ( زرتشتی نژاد)

بردند، مسیر ستاره را پیگیری کردند تا به شهری رسیدند که محل و مکان 
روم بود و در آن ایام حکومت در دست قدرت  هیرودیس نماینده امپراطور

آنان اداره می شد و این منجمین وقتی به این شهر رسیدند در جستجوی 
کجااست آن مولودی که قرار است پادشاه یهود : موعود بوده و می گفتند

شود؟ ما ستاره او را در مشرق دیده ایم و به دنبال او آمده ایم که او را 
م شد که در بیت اللحم این مولود تولد شده در حالی سجده کنیم و بعد معلو

 .که مادرش مریم آن همه ناراحت و از جریان بی خبر بوده است
حال باید توجه داشت که این افراد با چه اطمینان و انجذابی این مسیر 

این یک نشان و . سخت و طوالنی را طی کرده و به این محل رسیده بودند
و در . ت که در انجیل متی هم ذکر شده استعالمت در آسمان ظاهری اس

آسمان علم و معنی هم حضرت یحیی بن زکریا در بین مردم ظاهر شد که 
      ناس را به آماده شدن برای زیارت موعود بشارت می داد و به همه 
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    می گفت که بیائید واز گناهان خود توبه نمائید و آنان را غسل تعمید 
در قرآن کریم در .دی آن کلمه ظاهر خواهد شدمی داد و می گفت که بزو

سوره آل عمران هم این موضوع ذکر شده که مقصود از کلمه، حضرت 
مسیح و از یوحنا، همان یحیی تعمید دهنده است که می گفت توبه کنید که 

 . ملکوت آسمانها نزدیک است و مردم را بسوی او دعوت می کرد
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. ور جمال محّمّدی آثار سماء ظاهره ظاهر شّدو همچنين قبّل از ظه
 باطنه که مردم را در ارض بشارت می دادنّد به ظهور آن و آثار

که  چنانچه روزبه. شمس هوّيه چهار نفر بودنّد واحّدًا بعّد واحّد
زمان وفات  موسوم به سلمان شّد به شرف خّدمتشان مشّرف بود و

نوبت به  هر يک می رسيّد روزبه را نزد ديگری می فرستاد تا
ای روزبه، بعّد از تکفين و : چهارم رسيّد و او در حين موت فرمود

اشراق می نمايّد و بشارت  تّدفين من برو به حجاز که شمس محّمّدی
و اکثر . تا رسيّد به اين امر بّديع منيع. باد تو را به لقای آن حضرت
و همچنين . انّد را در سماء ظاهره داده از منّجمان خبر ظهور نجم

پس، از . نّيرين، احمّدو کاظم، قّّدس الّله تربتهما هم نوريندر ارض 
اين معانی مبرهن شّد که قبّل از ظهور هر يک از مرايای احّدّيه 
عالمات آن ظهور در آسمان ظاهر و آسمان باطن که محّّل شمس 
علم و قمر حکمت و انجم معانی و بيان است ظاهر می شود و آن 

ور برای تربيت و استعّداد ظهوِر انسان کامّل است قبّل از هر ظه
و قوله. عباد از برای لقای آن شمس هوّيه و قمر احّدّيه

" :
َو َينوُح ُکُّل 
َقباِئّل ااَلرض َو َيَروَن ابن اإلنسان آتيًا َعلی َسحاِب الَسماء َمَع ُقّواٍة َو 

      يعنی در آن وقت نوحه : تلويح اين بيان اين است." مجٍّد کبيٍر
شمس جمال الهی و قمر علم و انجم  ت فقّدانمی کننّد عباد از جه

مشاهّده می شود که آن طلعت موعود و  حکمت لّدّنی و در آن اثنا
نازل می شود در حالتی که بر ابر سوار  جمال معبود از آسمان

الهی از سماوات مشّيت رّبانی در هيکّل بشری  است، يعنی آن جمال
 علّو و سموو مقصود از سماء نيست مگر جهت . می فرمايّد ظهور

و اين . که آن محّّل ظهور آن مشارق قّدسّيه و مطالع قّدمّيه است
       کينونات قّديمه اگر چه به حسب ظاهر از بطن اّمهات ظاهر
 می شونّد و ليکن فی الحقيقه از سماوات امر نازلنّد و اگر چه بر

ميان  ارض ساکن انّد و ليکن بر رفرف معانی مّتکأنّد و در حينی که
ِرجّل در  بی حرکت. ی نماينّد در هواهای قرب طائرنّدعباد مشی م
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در . فرماينّد ارض روح مشی نماينّد و بی پر به معارج احّدّيه پرواز
در هر آنی ملکوت  هر َنَفسی مشرق و مغرب ابّداع را طّي فرماينّد

" ال َيشَغُله َشأٌن َعن َشأٍن" بر عرش. غيب و شهاده را سير نماينّد
از علّو قّدرت . ساکن" فی َشأٍن َيوٍم ُهَو کُّل"واقف انّد و بر کرسّي 

اين است . مليک اعظم مبعوث می شونّد سلطان قّدم و سمّو مشّيت
 . آسمان نازل می شود از: که می فرمايّد

 
 :معنی لغات

   مقصود مظاهر مقدسه است  –خورشید هویت : شمس هویه
 پوشاندن مرده با پارچه  –مرده کفن کردن  :تکفین
 پوشاندن مرده با خاک -مرده  دفن کردن: تدفین
قسمت غربی عربستان که شهرهای مکه و  –شبه جزیره عربستان  :حجاز

 .مدینه و جده در آن واقع است
   مالقات  –دیدار : لقاء

 جدید و بلند مرتبه  –عالی  -نو ظهور : بدیع منیع
 علمای ستاره شناس –ستاره شناسان : منجمان

مقصود جناب شیخ احمد احسائی و  – دو خورشید نورانی: نورین نیرین
 . سید کاظم رشتی است

 خدا مقدسشان بدارد . خدا رحمتشان کند –مقدس باد خاکشان ...: قدس
درفارسی به معنی واضح و  –اثبات شده با دلیل  –با دلیل و برهان : مبرهن

 آشکار 
 آینه های احدیت  –مظاهر مقدسه  : مرایای احدیه

 ین یا بشارت دهندگان هستند مقصود مبشر: انسان کامل
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  مظاهر مقدسه : قمر احدیه
و نوحه می کنند همه قبائل روی زمین و می بینند پسر انسان را ...: و ینوح

که می آید از آسمان در حالی که سوار بر ابر است با شکوه و جالل و 
 .لشکریان

 خواسته خداوندی  –اراده الهی : مشیت ربانی
 عظمت مقام  –ندی مقام و رتبه ارتفاع و بل: علو و سمو

 مظاهر مقدسه  :مشارق قدسیه
 محلهای اولیه و ازلیه طلوع انبیاء  –مظاهر مقدسه : مطالع قدمیه

 مظاهر مقدسه  –حقایق قدیمه : کینونات قدیمه
 شکم مادران : بطن امهات

 طبقات بلند معنی ها  –جایگاه معنی ها : رفرف معانی
 تکیه زده اند : متکأ ند

 در حال پروازند  :رندطائ
 پا : رجل
   هدایت کردن  –حرکت کردن  –قدم زدن  –راه رفتن : مشی

 درجات عالیه الهیه : معارج احدیه
کاری او را از کار ) مشغول نمی کند کاری او را از کار دیگر ...: الیشغله

 (دیگر باز نمی دارد
 . مطلب را درک می کنند –ایستاده اند : واقف اند
  43آیه  –( 11)سوره رحمن. هر روز او را در مقامی است.: ..کل یوم
 مالک  –حکمفرما  –پادشاه  –صاحب ملک : ملیک
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  71 – 72توضیح آیه 
در زمان حضرت رسول اکرم هم همین امور واقع شد چنانکه در آسمان 
ظاهری ستاره ای را منجمان دیده بودند و در آسمان معنوی هم چهار نفر 

د از دیگری منتظر ظهوری بودند و شخصی بنام روزبه نزد بودند که یکی بع
آنان خدمت می کرد و هرکدام که زمان وفاتش را احساس می نمود، روزبه 
را نزد دیگری می فرستاد تا نفر چهارم که به روزبه دستور داد که بعد از 
مراسم خاکسپاری من به حجاز برو و در آنجا شمس محمدی را زیارت 

روزبه بعد از وفات ارباب خود به . بشارت به این ظهور داد و روزبه را. کن
عربستان رفت و در آنجا ندای حضرت محمد را شنید و ایمان آورد و به 

باز هم . بعد نوبت این دیانت شد یعنی دیانت بابی. سلمان ملقب گردید
مانند قبل منجمان ستاره ای را در آسمان مشاهده کردند و در زمین هم دو 

مشایخ بزرگ یعنی شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی به ظهور نفر از 
بنابراین مالحظه می شود که قبل از هر ظهوری در . موعود بشارت دادند

آسمان ظاهری منجمان ستاره جدیدی را مالحظه می نمایند و در آسمان 
باطنی هم انسان کاملی ظاهر می شود که مردم را به علم و حکمت و معانی 

 . دایت می نمایدو بیان ه
تمام : سپس به قسمت دیگری از عالمات انجیل می پردازند که می فرماید

قبیله های روی زمین نوحه و گریه و زاری می نمایند و می بینند پسر 
انسان یعنی حضرت مسیح را در حالی که سوار بر ابراست از آسمان با 

یند که جمال در تشریح این قسمت می فرما. قوت و جالل و شکوه می آید
   و این که . موعود با هیکل بشری از آسمان مشیت الهی ظاهر می شود

می فرمایند آسمان برای نشان دادن بلندی و ارتفاع مقام آن حضرت است 
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و اال از لحاظ جسمانی که همه انبیاء از مادر متولد می شوند ولی روح آنان 
   بر آنان نازل  از روح القدس است که در حقیقت از آسمان مشیت الهی

و همین تولد از مادر و ظاهرشدنشان با هیکل انسانی یکی از . می گردد
مثالً . موانع بزرگ است که پذیرفتن آن با عقل بشری مشکل است 

مسیحیان منتظر بوده اند که نفس مقدسی سوار بر ابر از آسمان بیآید در 
مسلماً قبول حالی که حضرت محمد در مکه از یک مادر زائیده شده است 

لذا به رد و انکار . آن سخت است و درک آن برای علمای مسیحی مشکل 
آن حضرت پرداختند و کتابها بر علیه آن حضرت و تعالیمشان انتشار دادند 

اما اگر همین مطلب را از حضرت محمد سئوال می کردند مطمئناً برای . 
در امور این  حال اگر با دقت و با دیده بصیرت. آنان توضیح می دادند

انبیاء بنگریم مالحظه می شود که آنان در عالم روح پرواز می کنند و 
در یک لحظه مثل این . مقامشان نه چنان است که ما بتوانیم به آن پی ببریم

که تمام جهان را سیر می نمایند و از هر گوشه جهان با خبرند و مشرق و 
لم غیب و شهود در مقابل مغرب و یا عالم ملک و ملکوت یا بهتر بگوئیم عا

در هر لحظه به امری مشغول . ایشان یکی است و برای آنان فرقی ندارد
با قدرت و . هستند و هیچ کاری آنان را از کار و فکر دیگر باز نمی دارد

عظمت الهی در روی زمین ظاهر می شوند در حالی که آنان از فیض روح 
می فرمایند از سماء نازل  و به همین علت است که. القدس متولد شده اند

یعنی از آسمان مشیت و اراده خداوندی ظاهر می گردند و تعالیم . می شوند
و دستوراتی را برای صدها سال بعد عرضه می کنند و به همین جهت است 

 .که مقامشان واالتر و باالتر از آن است که مردم تصور کرده و می کنند
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     مراتب کثيره اطالق  و لفظ سماء در بيانات شموس معانی بر
مثاًل سماء امر و سماء مشّيت و سماء اراده و سماء عرفان . می شود

. و سماء ايقان و سماء تبيان و سماء ظهور و سماء بطون و امثال آن
سماء معنيی اراده می فرمايّد که غير از  و در هر مقام از لفظ

مثاًل . ننمايّد واقفين اسرار احّدّيه و شاربين کؤوس ازلّيه احّدی ادراک
و حال آنکه رزق " ِفی الَسماِء ِرزُقُکم َو َما ُتوَعُّدوَن َو: "می فرمايّد
 با" ااَلسماُء ُتنَزُل ِمَن الَسماء،: "انبات می نمايّد و همچنين از ارض

اگر قّدری مرآت قلب را . اينکه از لسان عباد اسماء ظاهر می شود
ات کلمات کلمۀ از غبار غرض پاک و لطيف فرمائی جميع تلويح

جامعۀ ربوبّيه را در هر ظهوری ادراک می نمائی و بر اسرار علم 
ولکن تا حجبات علمّيه را که مصطلح بين عباد . واقف می شوی

علم حقيقی فائز  است به نار انقطاع نسوزانی به صبح نورانی
آن . علم الهی و علم شيطانی: و علم به دو قسم منقسم است. نگردی

طان حقيقی ظاهر و اين از تخّيالت انفس ظلمانی از الهامات سل
بيان آن . معّلم آن حضرت باری و معّلم اين وساوس نفسانی. باهر

اثمار آن ". العلُم حجاُب االکبر"و بيان اين " اّتقوا الّله ُيعِلمکم الّله"
عرفان و محّبت، و اثمار اين شجر، کبر و  شجر، صبر و شوق و

صاحبان بيان که در معنی علم و ازبيانات . غرور و نخوت
 انّد هيچ رائحه اين علوم ظلمانی که ظلمت آن همه بالد را  فرموده

اين شجر جز بغی و فحشاء ثمری . استشمام نمی شود هفرا گرفت
ثمرش سّم قاتّل است . نياورد و جز غّّل و بغضاء حاصلی نبخشّد

 : فنعم ما قال. وظّلش نار مهلک
 اْلَحياء واخَلِع الَهوی َتَمَسْک ِبَاذياِل "

 ."َو َخِّل َسبيَّل الّناِسکيَن و إن َجُلوا
از  پس بايّد صّدر را از جميع آنچه شنيّده شّده پاک نمود و قلب را

شود و خزينه  همه تعّلقات مقّّدس فرمود تا محّّل ادراک الهامات غيبی
الّسالُک ِفی : "می فرمايّد اين است که. اسرار علوم رّبانی گردد
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َوَطِنِه إّلا بالکِف  لی َمقاِمإ َيِصَّل يضاء والُرکِن الَحمراء َلنالَب الَنهِج
درست تفّکر و . اين است شرط سالک ."الِصفر َعّما فی ايّدی الّناِس

 . بی حجاب بر مقصود کتاب واقف شویا تعّقّل فرموده ت
 

 :معنی لغات
روان کردن  –رهائی  –آزاد کردن  -آزادی  –گشودن  –رها کردن : اطالق

 محض  –به معنای خاص کلمه، مطلق  –
 .واضح و روشن کردن –ظاهر و آشکار کردن  –توضیح و تفسیر : تبیان
 نهفتگی و نهانی –مخفی و پنهان کردن : بطون

 برخاسته و ایستادگان  –آگاهان  -مطلعان  –درک کنندگان : واقفین
 آشامندگان  –نوشندگان : شاربین
 ظرفها  –جامها  :کوؤس

 زمانی که ابتدا ندارد . آنچه اول و ابتدا نداشته باشد –یشگی هم: ازلیه
. روزی شما و آنچه بشما وعده داده شده در آسمان است: وفی السماء

  44آیه  –( 11)سوره ذاریات
 باران  –روزی رساندن  –روزی : رزق

 هر گیاهی که از زمین سبز می شود  –روئیده شده : انبات
 .ان نازل می شوداسم ها از آسم...: االسماء
 مقصود و منظور  :غرض

 مقصود مظهر ظهور و انبیای الهی : کلمه جامعه ربوبیه
هر کلمه ای که مورد قبول همه بوده و  –مورد اتفاق و قبول همه : مصطلح

 .اصطالح بین مردم باشد
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 واضح  –آشکار  –روشن : باهر
آیه  –( 4)ره بقرهسو. پرهیزکار باشید خداوند شما را تعلیم می دهد ...:اتقوا
414  
 علم بزرگترین حجاب است ...:العلم

 بوئیدن  –بو کردن : استشمام
 ضاللت –گمراهی  –فساد  –تجاوز و تعدی  –ظلم کردن : بغی

 .هر حرف و یا عمل زشت یا هر گناه –زنا  :فحشاء
 کینه و دشمنی  –حقد و حسد : غل

 بیزاری و کراهت  –کینه و دشمنی  –بغض و عداوت  –کینه شدید  : بغضاء
 آتش هالک کننده: نار مهلک
 .پس چه خوب گفته است: فنعم ماقال

و راه  –به آمال قلبیت چنگ بزن و حیا و شرم را کنار بگذار ...: تمسک
اسمشان بزرگ باشد عاقالن و اطاعت کنندگان را کنار بگذار اگر چه 

 ( جلیل باشند)
ت به اشیاء یا موجودات دنیا دلبستگی ها و عالقه های انسان نسب  :تعلقات

 وابستگی ها  –
و ستون قرمز ( عرفان)که پا گذارد بر روی جاده سفید  کسی...: السالک

هرگز بوطنش نخواهد رسید مگر آن که دستهایش از آنچه ( مقام جانبازی)
از گفتار مشایخ صوفیه از جمله در تألیفات . نزد مردم است خالی باشد

 شیخ عبدالقادر گیالنی 
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  71 – 77توضیح آیه 
مانند آسمان امر، آسمان مشیت، آسمان . آسمان دارای معانی بسیاراست

اراده، آسمان عرفان وآسمان ایقان، آسمان ظاهر و آسمان باطن و امثال آن 
که هرکدام در محل و موقعیت خود بکار گرفته می شوند و این مسائل را 

ده اند، درک نمی توانند غیر از کسانی که ایمان آورده و به یقین رسی
مثالً در قرآن کریم سوره ذاریات می فرماید که رزق و روزیِ شما . بنمایند

. در حالی که همه می بینند که روزی انسان در زمین است. در آسمان است
یعنی زمین محل کشت و زرع و معدن و انواع درختان و میوه هااست ولی 

ن است یا می فرماید که خدا می فرماید رزق و روزی شما در آسما
اسمهای شما از آسمان نازل می شود در حالی که هرکس نام فرزندش را 

حال اگر انسان با قلب پاک و روح متعالی به امور . خودش انتخاب می کند
یعنی در . نگاه کند منظور و مقصود کلیه این اشارات را درک می کند

فرموده و اوست که  حقیقت این خداوند است که روزی انسانها را مقدر
نامی را به قلب والدین الهام می کند و مقصود این است که خداوند صاحب 
عالیترین مقام و رفیع ترین مکان است و به همین جهت لفظ آسمان بکار 

و این مطالب فقط به وسیله علم . می رود یعنی بلند و غیر قابل دسترس
. م کامالً متفاوت استمعنوی درک می شود و اال علوم ظاهره با این علو

علم . همچنین می فرمایند که علم بر دو قسم است علم الهی و علم شیطانی
و تقوای الهی را . الهی به وسیله حضرت پرورگار تعلیم داده می شود

تدریس می کند که ثمره آن آموختن صبر و شکیبائی و شوق و عرفان و 
سرمنزل مقصود که  در حقیقت علم الهی انسان را به. بیانات الهی است

اما دیگری که علم شیطانی . همان عرفان مظهر امر است هدایت می کند
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و حتی تشویق به اذیت  سازداست انسان را از پرستش محبوب محروم می 
شیطان هم معلم این علم . کندو آزار مظهر ظهور و مؤمنین به او را هم می 

را در پوششی است و حجاب اکبر را تدریس می نماید یعنی هر چیزی 
ثمره این علم هم . سخت و سیاه مخفی می کند که مانع شناخت آن شود

تکبر و غرور وریا و خودخواهی است و جز سرکشی وکینه ودشمنی چیز 
شاعر عرب راه شیطانی را خیلی زیبا بیان نموده . دیگری را تعلیم نمی دهد

ن و بزرگ راه عاقالن و بزرگان را هرچند هم که روش: است که می گوید 
و به امیال نفسانی خودت چنگ بزن و حیاء را  -باشد تو آن را ترک کن

یعنی برای رسیدن به امیال نفسانی و هوی و هوس باید . هم کنار بگذار
حیاء را کنار گذاشت و انسان وقتی بی حیاء شد آنوقت به هر کار 

ره ناشایستی دست خواهد زد بدون این که زشتی آن را درک کند و این ثم
پس باید تمام قلب را از وجود این مطالب شیطانی پاک . علم شیطانی است

برای . نمود تا محل پاک و مقدسی شود که بتواند جایگاه علوم الهی گردد
    کسی که در راه مستقیم عرفان الهی حرکت : همین است که فرموده اند

 هرگز می کند و خود را برای رسیدن به مقصود آماده شهادت می نماید 
نمی تواند به مقصود برسد مگر این که انقطاع کامل پیدا کند یعنی دست 
خود را از کلیه امور دنیوی که مردم به آن مشغولند خالی نماید و این تنها 
شرط سالک برای رسیدن به حقیقت است که می تواند بی پرده و حجاب و 

 . با فکر و عقل به منظور کتابهای الهی پی ببرد
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مانّديم اگر چه همه ذکر مطلب است و ليکن  از مطلب دور باری،
    می خواهم اختصار نمايم و به اقّّل کفايت کنم  قسم به خّدا آنچه

دست رفته و با وجود اين چقّدر از لئالی بی  می بينم زمام قلم از
در صّدف قلب مانّده و چه مقّدار حورّيات معانی که  شمار که ناسفته

َلم "ته که احّدی مّس آنها ننموده، درغرف های حکمت مستور گش
گويا حرفی از  با همه اين بيانات." َلُهْم و ال جاٌنَيطِمثُهَن إنٌس َقْب

نيامّد، تا کی محرمی  مقصود ذکر نشّد و رمزی از مطلوب مذکور
به کعبه مقصود واصّل گردد  يافت شود و احرام حرم دوست بنّدد و

پس، از اين بيانات . ّدبشنود و بياب و بی گوش و لسان اسرار بيان
محکمه واضحه الئحه مقصود از سماء در آيه ُمنزله معلوم شّد و 

با ابر و غمام نازل می شود : و اينکه می فرمايّد. مفهوم گشت
. مقصود از ابر آن اموری است که مخالف نفس و هوای ناس است

هَوی َاَفُکَلما َجاَءُکْم َرسوٌل ِبما ال َت: "چنانچه ذکرشّد در آيه مذکوره
مثاًل از قبيّل تغيير ." َانُفُسُکم اسَتکَبرُتْم َفَفِريقًا َکَذبُتم َو َفرِيقًا َتقُتُلوَن

احکام و تبّديّل شرائع و ارتفاع قواعّد و رسوم عادّيه و تقّّدم مؤمنين 
و همچنين ظهور آن جمال ازلی بر . از عوام بر معرضين از علماء

و عّزت و ذّلت و نوم و  حّدودات بشرّيه از اکّل و شرب و فقر و غنا
يقظه و امثال آن، از آن چيزهائی که مردم را به شبهه می انّدازد و 

و اين است آن . همه اين حجبات به غمام تعبير شّده. منع می نمايّد
        غمامی که سماوات علم و عرفان کّّل من فی االرض به آن 

ُق الَسماُء َيوَم َتَشَق: "می شکافّد و شّق می گردد چنانچه می فرمايّد
که غمام، ابصار ناس را منع می نمايّد از  و همچنان. " ِبالَغَماِم

مشاهّدۀ شمس ظاهری، همين قسم هم اين شئونات مذکوره مردم را 
چنانچه مذکور است در . منع می نمايّد از ادراک آن شمس حقيقی

َيمشی  َو اَمالَطع َيأُکُّل و َقاُلوا َما ِلَهَذا الَرُسول: "کتاب از لسان کّفار
مثّل اينکه مالحظه ." َمَعُه َنذيرًا َفَيُکوَن َمَلٌک َليِهإ َلوالُانِزَل ااَلسواِق ِفی

ابتالی ظاهری و همچنين ملزومات  می شّد از انبياء فقر ظاهری و
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چون . جوع و امراض و حوادث امکانّيه عنصرِي جسّدی از قبيّل
ر صحراهای هياکّل قّدسّيه ظاهر می شّد مردم د اين مراتب از آن

بيابان های وهم و تحّير متحّير می مانّدنّد که چگونه  شّک و ريب و
 نفسی از جانب خّدا بيايّد و اظهار غلبه نمايّد بر کّّل من علی می شود

 االرض و عّلت خلق موجودات را به خود نسبت دهّد چنانچه
 و مع ذلک به اين قسم ها." ُت ااَلفالَکَلما َخَلْق َلو الَک: "فرموده

و  انّد از ابتالی هر نبّي  به امور جزئّيه شود؟ چنانچه شنيّدهمبتال
ايشان  اصحاب او از فقر و امراض و ذّلت، چنانچه سرهای اصحاب

می نمودنّد از  را در شهرها به هّديه می فرستادنّد و ايشان را منع
اعّدای دين مبتال بودنّد  آنچه به آن مأمور بودنّد و هر کّدام در دست

 . می آوردنّد آنچه اراده می نمودنّد ن واردبه قسمی که بر ايشا

 
 :معنی لغات

 اکتفاء کردن –بسنده کردن  –سخن را کوتاه کردن : اختصار
 از کم هم کمتر –کمترین : اقل

 عنان قلم  –دهانه قلم  –افسار قلم : زمام قلم
 دست نخورده –تراشیده نشده  :ناسفته

لواح ر مبارکه منظور ادر آثا –مالئکه های آسمانی  –حوریه ها : حوریات
 و حقایق عالیه اطالق شده است نازله و در مقامی به معارف 

 –یک مشت آب  –حجره فوقانی  –باالخانه  -طبقات فوقانی : غرف
 برداشتن آب با دست

 نیاز بردن –عارض شدن  -دست مالیدن  –لمس کردن : مسّ
ی لمس نکرده قبل از این ایشان را نه هیچ انسانی و نه جن...: لم یطمثهن

  18آیه  –( 11)سوره رحمن. است
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 مورد میل  –مورد رغبت  –خواسته شده : مطلوب
نوعی لباس مخصوص حج در  –قصد حج کردن  –احرام پوشیدن : احرام
 اسالم
هرگاه برای شما رسولی مخالف میل و خواسته تان آمد، سرکشی ...: افکلما
 –( 4)سوره بقره -کُشتید  پاره ای را تکذیب نمودید و پاره ای را. کردید

  17آیه 
 نزدیک بودن  –جلو افتادن از دیگران  –پیشی گرفتن : تقدم

 روی گرداننده  –اعراض کننده : معرضین
 خوردن و نوشیدن : اکل و شرب

 خواب : نوم
 آگاهی  –بیداری : یقظه

 همه مردم روی زمین ...: کل من
 متفرق ساختن  –شکافتن  –پاره کردن : شق

   روزی که آسمان به ابر شکافته می شود و مالئکه را فرو ...: ققیوم تش
  41آیه  –( 41)سوره فرقان -می فرستیم فرو فرستادنی 

 چشمان مردم : ابصار ناس
این چه رسولی است که خوردنی می خورد و در بازارها : گفتند...: و قالوا

بیم  ،ا بترساندچرا فرشته ای همراه او فرستاده نشد که مردم ر. راه می رود
  7آیه  –( 41)سوره فرقان ( دهنده باشد

 گرسنگی : جوع
حاصل شده و  –چیز هائی که مورد لزوم است  –الزم شده ها : ملزومات

 نتیجه
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 اتفاقات : حوادث
این حدیث در مورد . اگر تو نبودی جهان را خلق نمی کردم...: لوالک

اند و سید لوالک یعنی حضرت رسول نازل شده و لقب لوالک را به او داده 
 1214صفحه  -1جلد  –قاموس ایقان . حضرت محمد
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بیانات را نازل می فرمودند البته رشته کالم به  بهاءاهللوقتی حضرت 
توضیحات دیگری می پیوسته که الزم شده آن حضرت برای سئوال کننده 

سد که از مقصود توضیح مفصل تری عنایت فرمایند و لذا گاهی بنظر می ر
اصلی که فقط شرح آیه ای از انجیل در عالمات ظهور موعود مسیحیان 
است خارج گردیده اند اگر چه همه جزء مطالب الزمه است مثالً تشریح 
علم جزء آن آیه نیست اما به درک مطالب کمک می کند و لذا در باره 

می کنند که هر  تقسیمات علم و اثرات آن بیاناتی فرموده اند ایشان قسم یاد
چه می خواهم مطلب را خالصه کنم باز می بینم که زمام قلم از کف رفته و 
هنوز هم چه بسیار مطالب و نکات زیبا که مانند حوریه های بهشتی که 
      هیچکس نه به ظاهر و نه به باطن نتوانسته آنان را لمس نماید در 

قدار کلمات و بیاناتی محل های خود ساکن هستند و گفته نشده اند و چه م
. که مانند جواهرات گرانبهائی که هنوز تراشیده نشده اند باقی مانده است

البته . بیان خواهد شد  هماما اگر انشاء اهلل شخص محرمی یافت شد، آنها 
اگر کسی صاحبدل باشد بی آنکه کالمی گفته شود او مقصود را می فهمد و 

یانات الهیه را به جواهرات و در این قسمت ب.حقیقت را درک می کند 
گوهرهائی تشبیه می نمایند که هنوز تراشیده نشده و بعنوان نگین زیبا بر 
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روی قطعات طال نصب نگردیده و لذا ارزش و مقام آن نزد همه معلوم 
در حالی که وقتی همین قطعه سنگ تراشیده و شکل داده شد البته . نیست 

کلماتی هم که در . ا خیره می نمایدنگین زیبائی خواهد گردید که چشمها ر
کتابهای الهی به صورت رمز و اشاره بیان گردیده تا وقتی که بوسیله مظهر 
ظهور بعد و یا موعود بعدی توضیح و تشریح نشده اند برای مردمان قابل 

به آیه مذکور در انجیل باز گردیم که . به هرحال . درک و فهم نخواهند بود 
آسمان ظاهر می شود در حالی که سوار بر ابر  موعود در: می فرماید 

مقصود از آسمان که قبالً گفته شد و اما این که سوار بر ابر است . است
مقصود این است که مظاهر مقدسه با اموری که مخالف نفس و هوای مردم 

همانطور که در قرآن کریم هم ذکر شده که هر وقت . است ظاهر می شوند
ده شد که مخالف نفس و هوای شما بود تکبر رسولی به سوی شما فرستا

مطالبی مانند . بعضی را دروغگو خطاب کردید و برخی را کشتید. نمودید
تغییر قبله ، تغییر احکام و مقدم شمردن مؤمنینِ از عوام بر منکرینِ از 
علماء و همچنین زندگی جسمانی مظاهر مقدسه از قبیل خوردن و نوشیدن 

یا حتی فقر ظاهری یا شکست در زمان جنگ  و خوابیدن و مریض شدن و
و امثال آن همه از حجابهائی هستند که باعث می شوند افراد انسانی در 
شک و شبهه قرار گیرند و مظهر ظهور را مانند خودشان تصورکنند و از 

یعنی همانطور که ابرها در آسمان مانع دیدن خورشید . معرفت او باز مانند 
مانع شناخت شمس های حقیقت یا پیامبران الهی  می گردند این مسائل هم

چنانچه در زمان حضرت رسول کفار می گفتند که این چه رسولی . می شود
است که مثل ما غذا می خورد و در بازار راه می رود؟ چرا خداوند همراه 
او مالئکه ای نفرستاده که در هنگام اذیت و آزار دادن به رسول، به مردم 
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و اگریکی از انبیاء مریض می شد و یا برایش . ا بترساند؟بیم دهد و آنان ر
فقر و ناتوانی به وجود می آمد، همگی باعث شک و تردید مردم می گردید 
که چرا پیغمبر که قادر و تواناست و مثل خدا بر روی زمین است باید مثل 

؟ گویا مردم انتظار داشته اند که ردمان عادی دچار این مشکالت باشدم
ا حالتی غیر حاالت بشری بیآید و تمام کفار را بکشد و هالک کند موعود ب

و مؤمنین را عزیز نماید و دستورات و احکام دین را ترویج دهد در حالی 
که این انبیاء خودشان به دست مردم گرفتار می شوند و هر سختی و 

؟ مگر و به چه علت مردم عبرت نمی گیرندچرا . مصیبتی را تحمل می کنند
او هم به همین بالیا اولیه ظهور پیامبر خود را فراموش کرده اند که ایام 

؟ و این موضوعی است که فقط صاحبان عقل و تحری کنندگان گرفتار بوده
حقیقت می توانند درک کنند ولی آنان که صاحب دین تقلیدی هستند البته 

 مثالً خداوند در قرآن در وصف حضرت محمد . از این موهبت محرومند
و ببینید که یک چنین . اگر تو نبودی دنیا را خلق نمی کردم: فرمایدمی 

و بر پیامبران دیگر هم . شخصیتی در زمان حیاتش دچار چه بالها شد
همین امور وارد شده چنان که در همین ایام مالحظه شد که سرهای پیروان 

ال حضرت باب را به عنوان هدیه به شهرها فرستادند و پیروانشان به انواع ب
و زجر و حبس مبتال نمودند تا ایشان را از آنچه که مأمور هستند باز دارند 

 . اما موفق نشدند
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  و تبّديالت که در هر ظهور واقع  و اين معلوم است که تغييرات
تيره که حائّل می شود بصر عرفان عباد  می شود همان غمامی است

. فرمودهالهی که از مشرق هوّيه اشراق  را از معرفت آن شمس
بر تقليّد آباء و اجّداد باقی هستنّد و به آداب و  زيرا که سال ها عباد

انّد، يک مرتبه  طريقی که درآن شريعت مقّرر شّده تربيت يافته
مالحظه نماينّد شخصی که در ميان ايشان بوده و در  بشنونّد و يا

 حّدودات بشرّيه با ايشان يکسان است و مع ذلک جميع آن جميع
و  انّد که در قرن های متواتره به آن تربيت يافتهحّدودات شرعّيه 

از  مخالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسته انّد همه را
آنهائی که  ميان بردارد، البّته اين امور حجاب و غمام است از برای

و . قلوبشان از سلسبيّل انقطاع نچشيّده و از کوثر معرفت نياشاميّده
      ان محتجب از ادراک آن شمس به مجّرد استماع اين امور چن

می ماننّد که ديگر بی سؤال و جواب حکم بر کفرش می کننّد و 
انّد از قرون اولی و  انّد وشنيّده فتوی بر قتلش می دهنّد چنانچه ديّده

پس بايّد جهّدی نمود تا به اعانت غيبی از . اين زمان نيز مالحظه شّد
هّدۀ آن جمال اين حجبات ظلمانی و غمام امتحانات رّبانی از مشا

نورانی ممنوع نشويم و او را به نفس او بشناسيم و اگر هم حّجت 
بخواهيم به يک حّجت و برهان اکتفا نمائيم تا به منبع فيض نامتناهی 
که جميع فيوضات نزد او معّدوم صرف است فائز گرديم نه آنکه هر 

سبحان . روز به خيالی اعتراض نمائيم و به هوائی تمّسک جوئيم
با وجود اينکه از قبّل اين امورات را به تلويحات عجيبه  الّله،

انّد تا جميع ناس اّطالع يابنّد و در آن روز  واشارات غريبه خبر داده
خود را از بحر البحور فيوضات محروم نسازنّد مع ذلک امرچنين 

هم نازل  و اين مضمونات در قرآن. واقع می شود که مشهود است
 الّلُه ِفی ُظَلٍّل ِمَن ّلا َان يأِتَيُهُمإ َينُظُروَنَهّل : "شّده چنانچه می فرمايّد

عالئم قيامت موهوم که  و علمای ظاهر بعضی اين آيه را از." الَغماِم
   آيا انتظار : مضمون آن اين است انّد و انّد گرفته خود تعّقّل نموده
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آنها را خّدا در سايه ای از ابر؟ و حال  می کشنّد مگر اينکه بيايّد
ن دراکثر کتب سماوی مذکور است و در همۀ اماکن آنکه اين مضمو

 . انّد چنانچه از قبّل ذکر شّد عالمات ظهور بعّد ذکر فرموده در ذکر

 
 :معنی لغات

 تغییر دهنده  –مانع و حجاب بین دو چیز : حائل
 پشت سرهم گفته شده  -پی در پی : متواتره 

 زنا کار  –بدکار : فاسق
 زناکار -فاسق  –بدکار : فاجر
 حکم و رأی فقیه و حاکم شرع  –دستور فقهی : فتوی

 مدد خدائی  –یاری الهی  –کمکهای الهی  –کمکهای غیبی : اعانت غیبی
 مقصود مظهر الهی است  –دریای دریاها : بحرالبحور
 مضمون ها  –خالصه ها : مضمونات

 -هائی از ابرها بیآید؟ آیا منتظرند که خداوند در سایه بان...: هل یتظرون
  418آیه  –( 4)بقره سوره

چیزی که با تصور و وهم  –گمان شده  -وهم شده  –تصور شده  :موهوم
 بنظر آید 
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تغییرات و تبدیالتی مانند تغییر قبله و نماز و روزه و امثال آن همان ابرهای 
زیرا نفوسی که . تیره ای هستند که مانع شناخت مظهر ظهور می شوند

  بی را با عقیده کامل انجام داده و اجداد ایشان نیز چنین صدها سال آدا
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می کرده اند و اگرکسی خالف این احکام سخنی بر زبان می رانده او را 
کافر و فاسق می گفتند و به انواع بالیا دچار می ساختند ناگهان مالحظه 
می نمایند که شخصی از بین خودشان و مثل خودشان که او و خانواده اش 

شناسند، می گوید من از جانب خدا برای هدایت شما مأموریت  را می
بعد هم قوانین چند صد ساله آنان را نسخ می کند و به جای آن . یافته ام

. معلوم است که چه غوغائی بپا می شود. احکام تازه ای را ارائه می دهد
بعضی می آیند و برای کنجکاوی به مسائل نگاه می کنند و بدنبال سوژه ای 

ستند که بتوانند برای مسخره کردن مؤمنین بکار گیرند و برخی بدون هیچ ه
    سئوال و پرسشی حکم قتل را صادر می کنند بدون این که ترس و 
واهمه ای از آن همه خونریزی داشته باشند عده ای هم پیامبر جدید را 
دروغگو می خوانند و او و پیروانش را مستحق انواع بالیا و حبس و غیره 

است که نمی گذارد شمس حقیقت  پس این امور مانند ابری. می دانند
       در مقابل نفوسی هم هستند که با قلب پاک و دیده بینا . افشانی کندنور

همه ابرببینند و مشکالت را که به  می توانند برآمدن روز را با وجود این
صورت ابر حائل شده تشخیص دهند و خورشید را حتی از زیر ابر 
بشناسند و درک می کنند و می فهمند که برای همه پیامبران در ابتدا چنین 
وقایعی بوده و با خود می گویند که بهتر است قدری تحمل داشته و تحقیق 
نمائیم و از او جویا شویم و اگر معجزه ای را دلیل برای خود قرار داده ایم 

ور دستگاه تآتر ظه به یک معجزه اکتفاء کنیم نه این که خیال کنیم مظهر
در حقیقت این آیات . است و هر روزی بیائیم و چیزی بخواهیم برای ما

دوران انبیای قبل نیز این  که در اوست که بزرگترین دلیل است همانطور
عبارت  بهاءاهللحضرت . امور وجود داشته و قرآن کریم شاهد بر آن است
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ی با تأسف و همراه با سبحان اهلل را برای بیان این مطلب بکار می برند یعن
ا به اصطالح خودمان و ی "پاک و مقدس است خدا"می گویند  تعجب 

و بعد می فرمایند با وجود این که انبیای قبل هر کدام به  "پناه بر خدا"
ظهور پیامبر دیگری بعد از خود خبر داده اند و عالمات گوناگون چه به 

ند برای این که مردم صراحت و چه به صورت اشاره و تلویح بیان کرده ا
هنگام ظهور پیامبر بعدی، گرفتار توهمات قبل نشوند و مانند پیشینیان 
وحشت ننمایند و بتوانند حقایق را تجزیه و تحلیل کنند و موضوع را درک 
نموده و خود را محروم نسازند، ولی باز این خلق خدا گوش نداده و مانند 

متوسل و متمسکند و به همین  پیشینیان به گفته علماء و یا توهمات خود
: مثالً در قرآن کریم می فرماید. دلیل امور این گونه می شود که می بینید

و با وجود این که . "آیا منتظرند که خداوند در سایه هائی از ابرها بیآید؟"
در همه کتابها ذکر شده که این آیه مربوط به عالمات ظهور بعد است و به 

و گفتند این آیه مربوط به روز . تفسیرکردندمیل و خیال خود معنی و 
قیامت است اما آن قیامتی که خودشان با وهم و خیال خود ساخته و 
پرداخته اند و لذا از درک آن آیه عاجز ماندند و چون خود را عالم کامل 
هم می پنداشتند لذا از حضرت باب هم سئوال نکردند و همین امر سبب 

الها منتظرش بودند و برای آمدنش گریه و شد که از شناخت موعودی که س
زاری می نمودند، محروم گشتند و منتظرند که روز قیامت به آن ترتیبی که 

زهی افسوس و دریغ که مسلمانان هم مانند .ایشان ذکر می کنند ظاهر شود 
 .سایر ادیان قبل همچنان منتظر خواهند ماند
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الَناَس َهَذا  ِبُّدخاٍن ُمبيٍن َيْغَشی َيوَم َتأتِي الَسماُء: "و همچنين می فرمايّد
می آيّد آسمان به  روزی که: که مضمون آن اين است" َعَذاٌب َالِيٌم

و . است عذاب اليم دودی آشکار و فرو می گيرد مردم را و اين
مخالف هوای ناس است  همين امورات را که مغاير انفس خبيثه و

    به آنها امتحان حضرت رّب العّزه محّک و ميزان قرار داده و 
سعيّد را از شقّي و ُمعرض  می فرمايّد عباد خود را و تميز می دهّد

و اختالفات و َنسخ و هّدم رسومات . را از مقبّل چنانچه مذکور شّد
محّدوده را به دخان در آيۀ مذکوره تعبير  عادّيه و انعّدام اعالم

دخان است اعظم از اين دخان که فرو گرفته همۀ  فرموده و کّدام
اس را و عذابی است برای آنها که هرچه می خواهنّد رفع آن نماينّد ن

زيرا  نيستنّد؟ و به نار نفس در هر حين به عذابی جّديّد معّذبنّد قادر
صمّدانی در  که هرچه می شنونّد که اين امر بّديع الهی و حکم منيع

ناری جّديّد در  اطراف ارض ظاهر شّده وهر روز در علّو است
می نماينّد از قّدرت و  آنچه مالحظه قلوبشان مشتعّل می شود و

عنايت الهی محکم تر و  انقطاع و ثبوت اين اصحاب که هر روز به
در . راسخ تر می شونّد اضطراب تازه در نفوسشان ظاهر می گردد

اين اّيام که بحمّدالّله سطوت الهی چنان غلبه فرموده که جرئت تکّلم 
ان به دل و نّدارنّد و اگر يکی از اصحاب حّق را که صّد هزار ج

جان رايگان در ره دوست ايثار می نمايّد مالقات نماينّد از خوف 
اظهار ايمان می کننّد و چون خلوت می کننّد به سّب و لعن مشغول 

ذا َخَلوا إ َذا َلُقوُکم َقاُلوا آَمَنا َوإ َو: "چنانچه می فرمايّد. می شونّد
ِبَغيِظُکْم إَن الّله َعليٌم ِبَذاِت  واَعُضوا َعَلْيُکُم ااَلَناِمَّل ِمَن الَغْيِظ ُقّْل ُموُت

و عنقريب است که اعالم قّدرت الهی را در همه بالد  ".وِرالُصُّد
مرتفع بينی و آثار غلبه و سلطنت او را در جميع ديار ظاهر مشاهّده 

انّد و از  باری، اکثر علماء چون اين آيات را ادراک ننموده. فرمائی
ا جميع را به قيامت موهوم من َحيُث انّد لهذ مقصود قيامت واقف نشّده

خّدای واحّد شاهّد است که اگر قّدری  .ال َيشُعر تفسير می نماينّد
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همين دو آيه جميع مطالب که مقصود است  حبصيرت باشّد از تلوي
   صبح منير ايقان به عنايت رحمان واصّل  ادراک می شود و به

البهاء  ّدَرِةَعلی َافناِن ِس الَبقاِء َحماَمُة َعَليَک َتَغُن َکذِلَک. می گردنّد
 .ذِن الّله ساِلکًاإفی مناِهج الِعْلِم َو الِحکَمِة ب َنَلَعَّل تُکوَن

 
 :معنی لغات

  11 و 11آیه  –( 22)سوره دخان...: یوم تأتی
 ناجور  –مخالف : مغایر
 حرام -فاسد  –پلید  –نجس : خبیثه
 ظالم  –گمراه  –بدبخت : شقی
 ی آورندهرو –اقبال کننده : مقبل
 خونی را به ناحق ریختن  –ازبین بردن  –خراب و ویران کردن : هدم

 نابود کردن  –ازبین بردن  –نیستی و نابودی : انعدام
علمای تنگ نظر و  –بزرگانی که فکرشان محدود است : اعالم محدوده

 محدود الفکر و متحجر 
 دود: دخان

: فارسی به معنیدر = چیرگی  -خشم و غضب  –استیال  –غلبه : سطوت
 ابهت  –وقار 
 عَلَم ها  –پرچم ها : اعالم

و زمانی که شما را مالقات کردند گفتند ایمان آوردیم و زمانی ...: و اذا لقوا
بگو به سبب خشمتان . که خلوت کردند سرانگشتان را از خشم گزیدند
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 –( 1)سوره عمران. بدرستی که خداوند به اسرار قلوب آگاه است. بمیرید
  113 آیه

 از لحاظ نادانی . از حیث بی شعوری...: من حیث
این چنین کبوتر بقا بر شاخه های درخت بهاء برای تو نغمه ...: کذلک تغن

سرائی می کند شاید که در راههای علم و دانائی به اجازه پروردگار سالک 
 (رونده باشی ) شوی 

 
 12 – 11توضیح آیه 

که همه علماء آن را از عالئم و در قرآن کریم همچنین آیه دیگری است 
       نشانه های قیامت ذکر کرده اند این آیه در سوره دخان ذکر شده و 

     روزی که می آید آسمان به دودی آشکار و مردم را فرو : می فرماید
این دود یا دخان همان حجابی است . می گیرد و این عذابی دردناک است

زیرا با قیام . ع از شناخت حقیقت می شودکه مردم را فرا می گیرد یعنی مان
قائم، قیامت برپا می شود و تمام اموری که مخالف نفس و هوای مردم 
است سبب امتحان آنان می گردد و خداوند نفوس خوش رفتار و بدکردار 

اختالفاتی مانند منسوخ . را به وسیله همین محک از هم جدا می سازد
که مردم سخت به آنها دلبسته بودند  شدن احکام و از بین رفتن رسوم قبل

و زندگی پیامبران مانند مردم عادی از جمله دخانها و یا موانعی هستند که 
سبب شک و شبهه بین مردم می شوند و همین امر سبب عذابی سخت برای 

چنان که امروز مالحظه می شود که مردم دسته دسته به . مردم می گردد
و در این راه با نهایت شکنجه محکوم به دیانت حضرت باب اقبال می کنند 

و منکران رنج می کشند که با تمام قدرت نمی توانند مانع . اعدام می شوند
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آنان متوجه نیستند که . ایمان آنان شوند و این برایشان عذابی دردناک است
این افراد با خون خود شهادت بر حقانیت این دین می دهند و آنانکه باقی 

وقار و ابهت . ثابت تر و راسخ تر در ایمانشان می شوند می مانند هر روز
این مؤمنین چنان شده که دشمنان در مقابل آنان قدرت تکلم هم ندارند و 
اگر یکی از اصحاب را می بینند اظهار ایمان می کنند و چون دورمی شوند 

چنانچه این مطلب . انگشت خود را می گزند و به دشنام و لعن می پردازند
       ن حضرت رسول اکرم نیز بوقوع پیوست و این آیه در سوره در زما

  وقتی که شما را مالقات می کنند : آل عمران نازل گردید که می فرماید
می گویند که ایمان داریم و چون به خلوت می روند از روی خشم 

به آنها بگو که از خشم بمیرید خداوند . انگشتان خود را به دندان می گزند
می فرمایند بزودی  بهاءاهللسپس حضرت . ار قلوب واقف استبه اسر

پرچمهای نصر و پیروزی را که نشانه قدرت حضرت پروردگار است در 
به هرحال، چون علماء معنی این آیات را نتوانستند . شهرها خواهی دید

بفهمند لذا قیامت و عالئم آن را به شکلی که خودشان می خواستند تعبیر و 
و قیامت موهومی را از روی نادانی و جهالت به مردم ارائه تفسیر کردند 

، خدا را شاهد می گیرند که اگر اینها بهاءاهللدر این موقع حضرت .نمودند
انصاف داشتند همین دو آیه از سوره آل عمران که ذکر گردید برایشان کافی 

این چنین . قان برسندبود که مقصود را درک کنند و به درجه ایمان و ای
برای تو به نغمه سرائی می پردازد شاید به ( بهاءاهللحضرت )ظهر الهی م

 .اجازه پروردگار در راههای علم و دانائی حرکت کنی
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:و قوله
 "

مقصود از اين مالئکه آن . إلی آخر القول" مالئکته يرسّل
 هستنّد که به قّوه روحانّيه، صفات بشرّيه را به نار محّبت نفوسی

چنانچه . ات عالين و کّروبّيين مّتصف گشتنّدالهی سوختنّد و به صف
قومی از شيعيان ما : حضرت صادق در وصف کّروبيين می فرمايّد

معانی بسيار  و از ذکر خلف العرش اگر چه. هستنّد خلف عرش
باطن، و لکن در  منظور بوده، هم بر حسب ظاهر و هم برحسب

     چنانچه در مقام ديگر  يک مقام مّدّل است بر عّدم وجود شيعه
         مؤمن مثّل کبريت احمر است و بعّد به مستمع : می فرمايّد
ملتفت شويّد به اين تلويح که  آيا کبريت احمر ديّده ای؟: می فرمايّد

اين قول آن . می کنّد بر عّدم وجود مؤمن ابلغ از تصريح است داللت
مشاهّده کن چقّدر از اين خلق بی انصاف که رائحۀ  و حال. حضرت

   نّد مع ذلک کسانی را که به قول ايشان ايمان محّققا نشنيّده ايمان
قّدسّيه از  باری، چون اين وجودات. می شود نسبت به کفر می دهنّد

اخالق روحانّيين و  عوارض بشرّيه پاک و مقّّدس گشتنّد و متخّلق به
مالئکه بر آن نفوس  مّتصف به اوصاف مقّّدسين شّدنّد لهذا اسم

معنی اين کلمات که هر فقرۀ  باری، اين است. مقّّدسه اطالق گشته
و . متقنه و براهين الئحه اظهار شّد آن به آيات واضحه و دليّل های

چون امم عيسی به اين معانی نرسيّدنّد و اين عالمات بر حسب 
انّد ظاهر نشّد لهذا به  ظاهر چنانچه خود وعلمای ايشان ادراک نموده

جميع فيوضات مظاهر قّدسّيه از آن يوم تا به حال اقبال ننمودنّد و از 
اين . قّدسّيه محروم شّدنّد و از بّدايع کلمات صمّدانّيه محجوب گشتنّد

و اين قّدر ادراک ننمودنّد که اگر . است شأن اين عباد در يوم معاد
در هر عصری عالئم ظهور مطابق آنچه دراخبار است در عالِم 
ظاهر ظاهر شود ديگر که را يارای انکار و اعراض می مانّد و 

يّد و شقّي و مجرم و مّتقی تفصيّل می شود؟ مثاًل چگونه ميان سع
انصاف دهيّد اگر اين عبارات که درانجيّل مسطور است بر حسب 
ظاهر ظاهر شود و مالئکه با عيسی بن مريم از سماء ظاهره با 
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ابری نازل شونّد ديگر که يارای تکذيب دارد و يا که اليق انکار و 
ارض را اضطراب به  قابّل استکبار باشّد؟ بلکه فی الفور همه اهّل

قسمی احاطه می کنّد که قادر بر حرف و تکّلم نيستنّد تا چه رسّد به 
و نظر به عّدم ادراک اين معانی بود که جمعی از . رّد و قبول

 علمای نصاری به آن حضرت معارضه نمودنّد که اگر تو آن نبّي
موعودی چرا با تو نيستنّد آن مالئکه که در کتب ما مسطوراست که 

امر او و منذر  جمال موعود بياينّد تا او را اعانت نماينّد در بايّد با
:ايشان خبر داده باشنّد برای عباد؟ چنانچه رّب العّزه از لسان

 "
َلوال 

چرا فرو : مضمون آن اين است که" نذيرًا َمَعُه َفَيُکوَن َمَلٌک ُانِزَل إليِه
نّده پس باشّد با او بيم دهنّده و ترسان فرستاده نشّد با محّمّد ملکی

 . مردمان را

 
 :معنی لغات

 برترین ها  –عالی ها  –فرشتگان بلند مرتبه : عالین
 دسته ای از فرشتگان : کروبیین
 دارای صفت ها  –به صفتی معروف شونده  :متصف

در حقیقت یعنی  –در پشت جایگاه خداوندی  -پشت عرش : خلف عرش
 نبودن وجود شیعه 

 گوش دهنده  –شنونده  :مستمع
 قرمز رنگ  -رخ س: احمر
 واضح تر  –کاملتر : ابلغ

 متظاهر به خُلقی –اخالق پذیر  –متصف  :متخلق
 استدالل واضح –دلیل های آشکار  –برهانهای روشن : براهین الئحه

 روز رستاخیز  –روز بازگشت  –روز قیامت : یوم معاد
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 سعادتمند  –خوشبخت : سعید
 ظالم  –گمراه  –بدبخت : شقی
 کسی که مرتکب جرمی شده است  –گناهکار : مجرم
 کسی که از خدا ترس دارد –پارسا  –پرهیزکار  –با تقوا : متقی

 تکبر نمودن –گردنکشی کردن  –بزرگ دیدن کسی یا چیزی : استکبار
 بدون درنگ  –فوراً  –بدون تأخیر : فی الفور
 مخالفت کردن: معارضه

 مدد رساندن  –یاری کردن : اعانت
در مقامی انبیاء و مرسلین  –برحذر دارنده  –ترساننده  –بیم دهنده : منذر

 هستند که مردم را انذار می نمایند 
( بترساند)چرا همراه او مالئلکه ای فرستاده نشد که مردم رابیم دهد  ...:لو ال

  7آیه  –( 41)سوره فرقان
 

  18 – 11توضیح آیه 
تاریکی شمس و  –ضیق ایام : به اصل آیه انجیل بر گردیم که فرموده بود

پیدا  -زلزله در ارکان زمین  –قمر و نجوم و فرو ریختن ستارگان ازآسمان 
دیدن پسر  –نوحه کردن قبائل ارض  –شدن عالئم پسر انسان در آسمان 

و می آیند مالئکه ها در حالی که  –انسان سوار بر ابر با شکوه و جالل 
 . شیپور می زنند

توضیح داده شد و  بهاءاهللحضرت  تمام قسمت ها بطور مفصل به وسیله
برای هرقسمت مثالی هم از آیات قرآن آورده شد و با ظهور حضرت باب 
مطابقت داده شد تا شک و تردیدی نماند که در همه ادیان این گونه عالمتها 
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بوده و چون علمای زمان نتوانستند معنی آن را درک کنند و به رموز کتاب 
موعود خود سر باز زدند و او را نپذیرفتند و الهی پی نبردند لذا از قبول 

حتی او را دروغگو خواندند و یا او را کشتند و کلیه پیروانشان را به 
بطوری که در همین دیانت اسالم، چون علماء . بدترین عذاب دچار ساختند

قادر به درک و تشریح این عالمات که در انجیل نازل شده نبودند، لذا کل 
یف شده خواندند و هنوز هم می خوانند و اگر از آنان کتاب انجیل را تحر

سئوال شود که یک مسیحی به چه دلیلی باید حضرت محمد را موعود 
کتاب خود بداند هرگز پاسخی ندارند و حتی ممکن است سئوال کننده را 

این است شأن . هم به بی دینی متهم سازند و دستور قتلش را صادر نمایند
ورانه و یا بتقلید از آباء و اجداد خود از عقیده ای مردم و کسانی که کورک

    حال به توضیح آخرین قسمت بیان مبارک در انجیل . پیروی کرده اند
. "های بزرگمی فرستد مالئکه ها را با شیپور": می پردازند که می فرماید

می فرمایند این مالئکه ها نفوسی هستند که به صفات عالیه  بهاءاهللحضرت 
چنانچه از حضرت . ن فضائل و کماالت معروف و مشهور هستندو بهتری

  ایشان . امام جعفر صادق سئوال می کنند که کروبین چه کسانی هستند؟
و مقصود از عرش، . قومی از شیعیان ما هستند در خلف عرش: می فرمایند

و البته معانی ظاهری و باطنی . یعنی تختی که خداوند بر آن جالس است
اما در اینجا یعنی شیعه در پشت عرش خداوند است که چون  .بسیار دارد

و بعد در مقام . خدا و عرش او را کسی نمی بیند یعنی شیعه هم وجود ندارد
مؤمن مثل کبریت احمر است یعنی گوگرد سرخ که در : دیگری می فرمایند

بعد آن حضرت از سئوال کننده . زمان گذشته کمیاب بلکه نایاب بوده است
یعنی همانطور که کبریت احمر را . د که تو کبریت احمر دیده ای ؟می پرسن
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حاال . یعنی وجود ندارد که ببینی. ندیده ای، مسلمان شیعه را هم نمی بینی
چقدر این خلق بی انصاف هستند که در آن زمان شیعه وجود نداشت که 
بهار اسالم و ابتدای امر بود حاال که زمستان هم گذشت و بهار دیگری 

و این . یده و مظهر ظهور ظاهر شده که به کالم او ایمان ثابت می شودرس
مردم نادان بی ایمان، به او نسبت کفر می دهند و مؤمنین او را به انواع 

نفوسی که از جان و مال و همه هستی خود . شکنجه به شهادت می رسانند
مظهر  به خاطر ایمان گذشته اند و در حقیقت همان مالئکه ها هستند که با

ظهور در بین مردم ظاهر می شوند و وجود آنان و سر و صدای مردم که 
هجوم می کنند و به غارت و کشتن آنان قیام می نمایند مانند همان صدای 

و به این ترتیب . شیپور است که سبب مطلع شدن سایر خلق می شود
عالئم ظهور حضرت محمد را که تا آن روز هیچ یک از  بهاءاهللحضرت 

اء مسیحی و مسلمان درک نکرده بودند و به همین علت نتوانستند علم
ظهور حضرت محمد را به عنوان منجی و موعود خود بپذیرند برای جناب 
خال اکبر و همه کسانی که طالب حق و حقیقت هستند توضیح می دهند و 
در حقیقت تمام اسرار کتابهای آسمانی به وسیله نزول کتاب ایقان آشکار 

تمام معانی آنها مانند در و گوهر به همه اهل عالم هدیه شد و گردید و 
     این بیان مبارک نشان . هرکسی که الیق باشد البته بهره مند می گردد

می دهد که علماء از علم الهی و معنوی بی خبرند و چون نتوانستند معنی 
 این آیات را درک کنند سبب شدند که خودشان و تمام مردم را به گمراهی

این علماء نتوانستند درک کنند که اگر این عالمت ها به ظاهر در . بکشند
عالم واقع شود اوالً چه کسی قادر است که مظهر ظهور را قبول نکند و ثانیاً 
      اگر این عالئم بصورت ظاهر قرار بود که ظاهر شود، چه کسی زنده 
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ریختند که کره  می ماند که موعود را ببیند ؟ یعنی وقتی ستارگان فرو می
     زمین مانند یک ذره خردل در زیر انبار بزرگی از کوه و سنگ پنهان 
می شد آنوقت کجا مردمی بودند که چیزی ببینند تا چه رسد به اینکه قبول 

ثالثاً چگونه امتحانات الهی ظاهر می شد و فرق بین . کنند یا رد نمایند
پس این نیست مگر . یگرمؤمن و کافر معلوم می گردید و دهها موضوع د

. حکمت الهی که با این رموز و اشارات بندگان خود را امتحان می کند
برای همین است که وقتی حضرت محمد ظاهر شد علمای مسیحی ایراد 
گرفتند و گفتند که اگر تو همان موعود هستی پس چرا خداوند مالئکه ای 

یب زدن بتو برحذر با تو نفرستاد که از تو مراقبت کند و مردم را از آس
و درحقیقت ادراک مردم این است و البته اگر درک خودشان را . دارد؟

    باالتر ببرند و به تقلید کورکورانه نپردازند، البته از فیض کلمات الهی 
 .بهره مند خواهند گردید
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که در همه اعهاد و اعصار اين گونه اعتراضات و  اين است
 و هميشه اّيام مشغول به زخارف قول. م بودهدر ميان مرد اختالفات

و . نيامّد می شّدنّد که فالن عالمت ظاهر نشّد و فالن برهان باهر
عصر  اين مرض ها عارض نمی شّد مگر آنکه تمّسک به علمای

و . هياکّل الهّيه می جستنّد در تصّديق و تکذيب اين جواهر مجّرده و
شتغال به امورات نفسّيه و ا ايشان هم، نظر به استغراق در شئونات

مخالف علم و ادراک و معارض جهّد  دنّيۀ فانيه، اين شموس باقيه را
و معانی کلمات الهّيه و احاديث و اخبار  و اجتهاد خود می ديّدنّد

بر سبيّل ظاهر به ادراک خود معنی و بيان  حروفات احّدّيه را هم
می نمودنّد لهذا خود و جميع ناس را از نيسان فضّل و رحمت 

و مهجور نمودنّد با اينکه خود مذعن و مقّرنّد به  يوسايزدی مأ
مشهور که می فرمايّد حّديث

" :
 و در جای." ٌبَعَحّديُثنا َصعٌب ُمسَتْص

ديگر می فرمايّد
" :

َمَلٌک ُمَقَرٌب  إَن َاْمَرنا َصْعٌب ُمسَتْصَعٌب اليحَتِمُله إّلا
و مسّلم است نزد خود ." لاليمان َاو َنِبٌي ُمرَسٌّل َاو َعبٌّد امَتَحن الّلُه َقلَبه

دو قسم . ايشان صادق نيست ايشان که هيچ يک از اين ثالثه در حّق
ثالث، هرگز از امتحانات الهی سالم  اّول که واضح است و اّما

الهی جز ِغّش چيزی از ايشان به ظهور  نمانّدنّد و در ظهور محّک
ر سبحان الّله، با وجود اقرار به اين حّديث، علمائی که د. نرسيّد

هنوز در ظّن و شّک انّد چگونه در غوامض مسائّل  مسائّل شرعّيه
و جواهر اسرار کلمات قّدسّيه اظهار علم می نماينّد و  اصول الهّيه

فالن حّديث که از عالئم ظهور قائم است هنوز ظاهر نشّده  می گوينّد
از  انّد و غافّل اينکه رائحۀ معانی احاديث را ابّدًا ادراک ننموده با

مات ظاهر شّد و صراط امر کشيّده گشت و اينکه جميع عال
يا  ّْلَينَتِظرون، ُق الُمؤِمُنوَن َکالَبرِق َعَليه َيمُرون و ُهم ِلُظُهوِر العالَمِة

 . الُمنَتظريَن َلِمَن َقبِلُکم ْناّلذيَن ِم َمأل الُجّهاِل َفانَتِظُروا کما کاَن
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 :معنی لغات
 زمانها  –دوره ها  –ها عهد: اعهاد

 روزگار  –دوره ها  –مانها ز: اعصار
 مال و ثروت دنیا : زخارف
سخت در  –فرو رفتن در کاری  –غرق شدن در کار یا امری : استغراق

  کاری تعمق کردن
 خسیس  –فرومایه  –پست : دنیه

 مجتهد و کوشا بودن  –کوشش کردن  –جهد کردن  :اجتهاد
 دور شده  –جدا مانده  –ترک شده  :مهجور
 اعتراف کننده  –نده به حقی اقرار کن: مذعن

   اقرار کننده : مُقر
 حدیث ما سخت و دشوار و پیچیده است ...: حدیثنا

مالئکه  هیچکس جز. همانا امر ما دشوار و بسیار پیچیده است ...: ان امرنا
یا بنده ای که ( پیامبری که خدا فرستاده باشد)سل مقرب و یا نبی مر

 .طاقت و تحمل آن را ندارد را آزمایش کرده باشد ، خداوند او
 حقد و –خیانت  –دوروئی  –باطنی غیر از ظاهر داشتن  –کدورت   :غش

 خدعه و تزویر –حسد 
 امور غامض و مشکل  –مسائل مبهم و پیچیده : غوامض
مؤمنان مثل برق از روی آن عبور می کنند در حالی که اینها ...: المؤمنون

روه جاهالن منتظر بمانید همانطور که بگو ای گ. عالمات را انتظار می کشند
 پیشینیان شما در انتظار نشسته اند 
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  13-31توضیح آیه 
بنا بر آنچه که ذکر گردید، در تمام زمانها هر وقت پیامبری آمده مردم به 
همین ترتیب به او ایراد گرفته اند که مثالً چرا فالن عالمت ظاهر نشد و یا 

مام این گفته ها در نتیجه پیروی از علماء فالن برهان به نتیجه نرسید و ت
زمان بوده که اگر تصدیق می کردند و یا تکذیب می نمودند مردم بدون 

علماء هم چون مشغول به امور بی ارزش دنیا و . اراده قبول می کردند
پیشرفت مقاصد نفسانیه خودشان بودند و تعالیم و دستورات این مظاهر 

اک خودشان می دیدند و از قبول آن دانسته مقدسه را هم مخالف علم و ادر
لذا مردم بیچاره را به گمراهی می کشاندند و . یا ندانسته امتناع می نمودند

همانطور که می خواستند زمام امور مردم را به دست گرفته و آنچه را که 
مخالف میل وهوای نفس خودشان بود رد می کردند و نمی پذیرفتند با 

حدیث ما ": حدیث کامالً اعتراف دارند که می فرمایدوجود این که به این 
امر ما سخت و ": جای دیگر می فرماید و در "سخت و پیچیده است

دشوار است و کسی طاقت و تحمل آن را ندارد بجز مالئکه مقرب و یا نبی 
با . "مرسل و یا بنده ای که خداوند او را در راه ایمان امتحان کرده باشد

ت که علماء اوالً پیامبر و از جانب خداوند نیستند این حساب معلوم اس
ثانیاً مالئکه مقرب نیستند و ثالثاً ایمانشان هم مورد آزمایش قرار نگرفته تا 
برای خودشان و دیگران مشخص شود که چقدر حاضرند برای اثبات 

پس وقتی دارای این مشخصات نیستند چگونه به . دینشان فداکاری نمایند
ی دهند که احادیث را توضیح دهند و یا تفسیر کنند و خودشان اجازه م

متأسفانه این علماء در امور شرعی دین هنوز . مردم را به گمراهی بکشند؟
با هم اختالف دارند و هنوز در اجرای آن در شک و تردید هستند و هر 
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روز رساله ای برای شکیات می نویسند آنوقت چطور می خواهند احادیث 
معنی کنند و در باره آن اظهار نظر نمایند و بگویند که  سخت و پیچیده را

فالن حدیث که از عالئم ظهور است دارای فالن مفهوم و یا چنان معنی 
در حالی که ذره ای از معانی احادیث را درک . است و لذا ظاهر نشده است

و متوجه نشدند که تمام این عالمات ظاهر شد و کسانی که . نکرده اند
و از سئوال کردن و پرسیدن واهمه ای نداشتند به مقصود  تحقیق کردند

رسیدند و ایمان آوردند و از پل صراط مانند برق گذشتند ولی بقیه هنوز 
خداوند می فرماید که به آنها بگو ای . منتظرند که این عالمات ظاهر شود

گروه نادانان ، شما هم منتظر بمانید همانطور که پیروان ادیان قبل از شما 
 . م هنوز منتظر هستنده
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بعّد که در کتب  و اگر از ايشان سؤال شود از شرائط ظهور انبيای
اشراق شمس محّمّدی است  قبّل است، از جمله آنها عالمات ظهور و

چنانچه مذکور شّد و بر حسب ظاهر هيچ يک ظاهر نشّد، مع ذلک 
ّد و حکم به چه دليّل و برهان نصاری و امثال آنها را رّد می نمائي

بر کفر آنها نموده ايّد، چون عاجز از جواب می شونّد تمّسک به اين 
تحريف شّده و من عنّدالّله نبوده و نيست و حال  نماينّد که اين کتب

 و. عبارات آيه شهادت می دهّد بر اينکه من عنّدالّله است آنکه خود
 .مضمون همين آيه در قرآن هم موجود است، لو انتم تعرفون

 يم مقصود از تحريف را در اين مّّدت ادراکبراستی می گو
تحريف  بلی، در آيات ُمنزله و کلمات مرايای احمّديه ذکر. انّد ننموده

مخصوصه ذکر  عالين و تبّديّل مستکبرين هست، و لکن در مواضع
در وقتی که اهّل خيبر  و از آن جمله حکايت ابن صوريا است. شّده

ان سئوال از نقطه فرق در حکم قصاص زنای محصن و محصنه
رجم است، و ايشان انکار  نمودنّد و آن حضرت فرمود حکم خّدا

حضرت فرمود از علمای . نيست نمودنّد که در تورات چنين حکمی
را مصّّدقيّد؟ ابن صوريا را قبول نمودنّد  خود که را مسّلم و کالم او

لُکم  ُاقِسُمَک بالّله اَلذی َفَلَق: "نمود و فرمود و حضرت او را احضار
و َظَلّل َلُکم الَغمام و َنّجاکم ِمن فرعون و  َعَليُکم الَمَن َوانَزَل َرالَبح
ِ  ِبَان َتذُکَرَمأِل  َلنا ما َحَکم ِبه ُموسی فی ه و َفَضلُکم َعَلی الّناس

 که مضمون آن اين." ِقصاص الّزاِنی الُمْحَصن َو الّزاِنَية الُمْحَصنة
 م های مؤّکّد َقَسم دادنّداست که آن حضرت ابن صوريا را به اين َقَس

عرض  که در تورات حکم قصاص در زنای محصن چه نازل شّده؟
اين حکم  آن حضرت فرمود پس چرا. يا محّمّد، رجم است: نمود

     چون : نمود ميان يهود منسوخ شّده و مجری نيست؟ عرض
را بقتّل رسانّد،  بخت الّنصر بيت المقّّدس را بسوخت و جميع يهود

و علمای آن . قليّل ض باقی نمانّد اّلا معّدودیديگر يهودی در ار
عصر نظر به قّلت يهود و کثرت عمالقه به مشاوره جمع شّدنّد که 
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از دست بخت الّنصر نجات  اگر موافق حکم تورات عمّل شود آنچه
می شونّد و به اين مصالح حکم قتّل را از  يافتنّد به حکم کتاب مقتول

جبرئيّل بر قلب منيرش  باری، در اين بين. برداشتنّد ميان بالمّره
و اين آيه را عرض نمود نازل شّد

" :
." ُيَحِرُفوَن الَکِلَم َعن َمَواِضِعه

 و در اين مقام مقصود از تحريف. اين يک موضع بود که ذکر شّد
      انّد چنانچه بعضی نه چنان است که اين همج رعاع فهم نموده

طلعت  می گوينّد که علمای يهود و نصاری آياتی را که در وصف
اين . کردنّد محّمّدّيه بود از کتاب محو نمودنّد و مخالف آن را ثبت

آيا می شودکسی که معتقّد به . قول نهايت بی معنی و بی اصّل است
محو نمايّد؟ و از اين گذشته،  کتابی گشته و من عنّدالّله دانسته آن را

تورات در همۀ روی ارض بود، منحصر به مّکه و مّدينه نبود که 
بلکه مقصود از تحريف همين . تبّديّل نماينّد يير دهنّد و يابتواننّد تغ

جميع علمای فرقان به آن مشغولنّد، و آن تفسير و  است که اليوم
و چون يهود در زمان . کتاب است بر هوی و ميّل خود معنی نمودن

 حضرت آيات تورات را که مّدّل بر ظهور آن حضرت بود به نآ
لهذا  حضرت راضی نشّدنّدهوای خود تفسير نمودنّد و به بيان آن 

مشهود است که  چنانچه اليوم. حکم تحريف دربارۀ آنها صّدور يافت
را در عالمات ظهور،  چگونه تحريف نمودنّد اّمت فرقان آيات کتاب

 . چنانچه مشهود است به ميّل و هوای خود تفسير می نماينّد

 
 :معنی لغات

 مردم اهل ناصره –پیروان حضرت مسیح  –مسیحیان : نصاری
 پناه بردن  –محکم گرفتن  –چنگ زدن : مسکت

 –تغییر دادن و تبدیل کردن معنی کالم به غیر معنی واقعی خودش : تحریف
 منحرف کردن موضوع

 اگر شما بدانید  –اگر شما بشناسید ...: لو انتم
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تغییر و تبدیل کردن آیات  –منحرف کردن کلمات عالیه  :تحریف عالین
  الهی 

 محلهای وضع شده و مشخص شده  -ن ها مکا -محل ها  :مواضع
یکی از علمای یهود که معاصر دوران حضرت رسول بوده و او : ابن صوریا

 را شاهد و حَکَم قرار داده اند 
نام قریه ای در شمال مدینه که محل اقامت یهودیان بوده و بوسیله : خیبر

 حضرت علی فتح شد 
 مجازات گناه  –کیفر : قصاص

 عمل زنا با مرد زن دارانجام : زنای محصن
 انجام عمل زنا با زن شوهر دار: زنای محصنه

 سنگسار: رجم
ترا به خداوندی که دریا را برای شما شکافت و مائده از آسمان ...: اقسمک

برای شما نازل کرد و ابر را برایتان سایبان قرار داد و شما را از دست 
      قسم  ،برتری داد فرعون و گروه او نجات داد و بر سایر مردم شما را

می دهم که بگوئی حکم خدا در باره قصاص زنا با مردی که زن داشته 
 – 1جلد  –قاموس ایقان . باشد یا زنی که شوهر داشته باشد چیست؟

  141صفحه 
فتح  پادشاه مقتدر کلدانی در بابل که چندین بار اورشلیم را: بخت النصر

د آنان را خراب کرد و تا زمان گرفت و معبکرد و یهودیان را به اسارت 
 کورش کبیر این یهودیان اسیر بودند ولی او همه آنان را آزاد کرد 
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قومی بودند قوی و دلیر که با یهودیان بخاطر ورودشان به ساحل  :عمالقه
رود اردن مخالف بودند و به دستور حضرت موسی قوم یهود با آنان وارد 

 .جنگ شدند ولی بسختی شکست خوردند
 یکبارگی  -در فارسی یعنی یکباره  –یچوجه ه به –هرگز  –قطعاً : مرهبال

     تحریف )کالم را از موضع و محل خودش تغییر می دهند ...: یحرفون
  11آیه – ( 1)سوره مائده ( می کنند

 محل  –جا و مکان  :موضع
 راهنما  –مرشد  –داللت کننده : مدل

 
 31 – 31توضیح آیه 

ید که عالمات ظهور حضرت محمد همچنان که در وقتی به علماء بگوئ
؟ و چرا هیچیک از است چطور تعریف و تفسیر می کنید انجیل هم ذکر شده

این عالمات همانطور که ذکر گردیده ظاهر نشده و بنابراین به چه دلیل شما 
می گوئید که محمد رسول خدا و همان موعود انجیل است؟ چون از پاسخ 

گویند که این انجیل ها تحریف شده و از جانب خدا درمانده می شوند، می 
نیست و انجیل اصلی که عالئم ظهور در آن نوشته شده بود به آسمان رفته 
است در حالی که خداوند همین انجیل و تورات را که در دست مردم است 

 . تأیید فرموده اگر شما قرآن کریم را بشناسید
به آن متوسل شده اند مطلب بنابراین مقصود از تحریف که این علماء 

دیگری است که در قرآن کریم نیز ذکر شده ودر محل ها و مکانهای خاص 
مورد تأیید قرار گرفته است اما این به معنای کل کتاب آسمانی تورات و 

داستان ابن صوریا را  بهاءاهللحضرت . انجیل نمی تواند صحت داشته باشد
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. ال از تحریف تشریح می فرمایندتعریف می کنند و آن را به عنوان یک مث
و آن این است که حکم زنا کننده در دیانت حضرت موسی، سنگسار تعیین 
      شده است اما در زمان حضرت رسول این حکم در بین یهود اجراء 

لذا روزی عده ای از اهل خیبر که یهودی بودند نزد حضرت . نمی شد
نای محصن و محصنه که حکم خدا در مورد ز: رسول آمده و پرسیدند

چیست؟ یعنی اگر مردی که همسر دارد زنا کند و یا زنی که شوهر داشته 
باشد زنا کند خدا جزای این عمل ننگین آنان را چگونه تعیین فرموده 

که خداوند برای آنان حکم سنگسار را معین : آن حضرت فرمودند. است؟
نمودند و حتی آن  ولی اهالی خیبر قبول نکردند و آن را انکار. کرده است

. را دلیل بر بی اطالعی پیامبر العیاذ باهلل از احکام دین قبل محسوب داشتند
چون چنین تصوری نمودید، حاال به من بگوئید که : لذا آن حضرت فرمودند

از بین علمای یهود به کدامیک از آنان بیش از همه اطمینان دارید؟ آنان هم 
که او از همه علماء برجسته تراست و  ابن صوریا را معرفی کردند و گفتند

حضرت محمد شخصی را به . ما به او و گفته هایش کامالً مطمئن هستیم
دنبال ابن صوریا فرستادند و وقتی که او آمد آن حضرت او را به قسم های 

ترا قسم می دهم به خداوندی که دریا : سخت سوگند داده و چنین فرمودند
فت تا بتوانند از آن عبور نمایند و برای آنان را برای قوم بنی اسرائیل شکا

مائده آسمانی بنام منّ را در صحرای سینا نازل فرمود و برای حفظشان از 
گرما و آفتاب، ابر را برایشان سایبان قرار داد و از اسارت فرعون و 
فرعونیان نجاتشان داد و به آنان برتری بخشید، حکم حضرت موسی در 

ای محمد ، سنگسار : او گفت. محصنه چیست وباره قصاص زنای محصن 
: پس چرا این حکم اجراء نمی شود؟ گفت: آن حضرت فرمودند. است
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چون در آن زمان بخت النصر به بیت المقدس حمله نمود و آنجا را ویران 
کرد و تمام مردان را کشت و عده زیادی از زنان و دختران را هم یا کشت 

وم یهود کسی باقی نماند مگر تعداد بسیار و یا به اسارت گرفت، دیگر از ق
که اگر بنا بود حکم زنا هم در مورد آنان به اجراء در آید بقیه هم به . کمی

لذا علمای یهود جمع شدند و مشورت کردند و . این ترتیب کشته می شدند
و در همان . این بود جریان تحریف درکتاب تورات. این حکم را برداشتند

حکم خدا را در : ت رسول نازل شد و فرمودوقت جبرئیل بر حضر
یعنی در بعضی از مواقع بنا به حکمتی، علماء این . مواضعی تحریف کردند

کار را کرده اند و این یک موضع بود که گفته شد نه آنطور که علماء نادان 
مسلمان گفته اند که آیاتی را که در وصف حضرت رسول بوده از تورات و 

    این حرفی کامالً . و مخالف آن را ثبت نموده اندانجیل حذف کرده اند 
مگر می شود که کسی به دیانتی معتقد باشد و کالم الهی را . بی منطق است

که به پیامبرش نازل شده تغییر دهد و یا از بین ببرد؟ یا مگر این کتاب فقط 
یکی یا دوتا و فقط نزد عده خاصی بوده که چنین کاری را بکنند؟ این 

فقط . نزد همه مؤمنین و در همه نقاط دنیا وجود داشته و دارد کتابها
منحصر به مکه یا مدینه نبوده که یهودیان این شهرها بخواهند یا بتوانند آن 

بلکه در حقیقت تحریف همین کاری است که اآلن علماء . را تغییر بدهند
یعنی تعبیر و تفسیر آیات به میل و هوای . اسالم هم به آن مشغولند

همچنان که علماء یهود هم آیات تورات را که دلیل بر ظهور آن . فسشانن
حضرت بود به میل خود تفسیر کردند و به بیان حضرت رسول راضی 

امروز هم علماء اسالم . نشدند و لذا حکم تحریف در موردشان صادر شد
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آیات قرآن را که دلیل بر ظهور است به میل خود تعبیر و تفسیر می نمایند 
 . که کامالً آشکار استچنان
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و در مقام ديگر می فرمايّد
" :

 َيسَمُعوَن َکالَم الّلِه َفريٌق ِمنُهْم َو َقّد َکاَن
و اين آيه هم ُمّدّل است ." َلُموَنُهم َيْع و ُلوُهَقما َع ِّدْعَب ْنُثَم ُيَحّرُفوَنُه ِم

ه چنانچه از الهی نه بر محو کلمات ظاهرّي بر تحريف معانی کالم
و در . و عقول مستقيمه هم ادراک می نمايّد. می شود آيه مستفاد

ديگر می فرمايّد موضع
" :

ُثَم  َلذيَن َيکُتُبوَن الکَتاَب ِبَايّديِهْمَفَويٌّل ِل
و اين  .الی آخر اآليه ."َثَمنًا َقلياًل وا ِبِهَتُريْشِل الّلِه ِّدْنِع ْنَيُقوُلوَن َهذا ِم

آن علماء به  يهود و بزرگان ايشان نازل شّد کهآيه در شأن علمای 
زخارف دنيا و اظهار  واسطه استرضای خاطر اغنياء و استجالب

نوشتنّد و به دالئلی چنّد  غّّل و کفر، الواحی چنّد بر رّد حضرت
مستّدّل شّدنّد که ذکر آنها جائز نه، و نسبت دادنّد ادّله های خود را 

ليوم مشاهّده می شود که چنانچه ا. که از اسفار تورات مستفادگشته
انّد و گمان  چه مقّدار رّد بر اين امر بّديع، علمای جاهّل عصر نوشته

مفترّيات مطابق آيات کتاب و موافق کلمات اولی  انّد که اين نموده
باری، مقصود از اين اذکار اين بود که اگر بگوينّد اين . است االلباب

 ّد نماينّد وعالئم مذکوره که از انجيّل ذکر شّد تحريف يافته و ر
افترای  متمّسک به آيات و اخبار شونّد مّطلع باشيّد که کذب محض و

بلی، ذکر تحريف به اين معنی که ذکر شّد در اماکن . صرف است
مشّخصه هست چنانچه بعضی از آن را ذکر نموديم تا معلوم و 

هم نزد  مبرهن شود بر هر ذی بصری که احاطۀ علوم ظاهره
ت، ديگر معارضين به اين خيال نيفتنّد و بعضی از ُاّمّيين الهی هس

معارضه ننماينّد که فالن آيه دليّل بر تحريف است واين اصحاب از 
و ديگر آنکه اکثر . انّد عّدم اّطالع ذکر اين مراتب و مطالب را نموده

آيات که مشعر بر تحريف است درباره يهود نازل شّده، لو َانُتم ِفی 
چه از بعضی حمقای ارض شنيّده  اگر. َجزاِئر علِم الُفرقاِن تحبرون

شّد که انجيّل سماوی در دست نصاری نيست و به آسمان رفته، 
ديگر غافّل از اينکه از همين قول نسبت کمال ظلم و جبر برای 

زيرا بعّد از آنکه شمس . حضرت باری جّّل و عّز ثابت می شود
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جمال عيسی ازميان قوم غائب شّد و به فلک چهارم ارتقاء فرمود و 
ّق جّّل ذکره که اعظم برهان اوست ميان خلق او، آن هم کتاب ح

غائب شود ديگر آن خلق از زمان عيسی تا زمان اشراق شمس 
چگونه  محّمّدی به چه متمّسک انّد و به کّدام امر مأمور؟ و ديگر

و سياط  بمورد انتقام منتقم حقيقی می شونّد و محّّل نزول عذا
فّياض و  ضع فيسلطان معنوی می گردنّد؟ از همه گذشته انقطا

الّله َعّما َيُظُن ب َفَنُعوُذ. انسّداد باب رحمت سلطان ايجاد الزم می آيّد
 .العباُد فی َحِقه، َفَتعالی َعّما ُهم َيعرُفوَن

 
 :معنی لغات

و در حقیقت گروهی از ایشان کالم خدا را می شنیدند و سپس ...: و قدکان
           افته بودند و ایشان آن را تغییر می دادند بعد از آن که آن را دری

  71آیه  –( 4)سوره بقره . می دانستند
معنی آن مفهوم و درک : در کالم –استفاده شده  –حاصل شده : مستفاد

 شده 
 استوار  -راست : مستقیمه

     پس وای به حال کسانی که کتاب را خودشان می نویسند و ...: فویل
 -قیمت کمی دریافت نمایند { نندبتوا}می گویند این از نزد خدا است تا

  73آیه  –(4)سوره بقره
  تا آخر کالم ...: الی آخر

 خشنودی کسی را طلب کردن –راضی کردن : استرضای
 بسوی خود کشیدن  –جلب رضایت کسی را کردن : استجالب
 سخنان بی اصل –دروغها  –تهمت ها  –افترائات : مفتریات
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 ان خردمند –صاحبان خرد : اولی االلباب
 کسانی که سواد ندارند و علمی کسب  –کسانی که امی هستند : امیین

 مقصود مظاهر مقدسه الهیه است  –نکرده اند 
 اگر شما در جزائر علم قرآن جستجو کنید ...: لو انتم

 نادانان  –احمق ها : حمقای
در گذشته آسمان را به هفت فلک تقسیم کرده بودند و : فلک چهارم

ر فلک چهارم آسمان قرار داشت و چون حضرت مسیح جایگاه خورشید د
    هم شمس حقیقت هستند بنابراین جایگاه ایشان را فلک چهارم ذکر 

 کرده اند
 ترقی کردن –باال رفتن : ارتقاء
 مجازات کننده –عقوبت کننده  –انتقام گیرنده : منتقم
 نصیب ها  –سختی ها و شدائد  –تازیانه ها  –شالق ها : سیاط
 بسیار بخشنده  –فیض دهنده  :فیاض
 بسته شدن رگها  –بند آمدن  –مسدود شدن  –بسته شده  :انسداد
 پس بخدا پناه می برم از تصوراتی که مردم در حق او دارند ...: فنعوذ

 
  32 – 31معنی آیه 

گروهی دیگر بودند که کالم : و همچنین در آیه دیگری از قرآن می فرماید
به گونه دیگری به مردم القاء می نمودند در حالی که الهی را می شنیدند اما 

خودشان هم می دانستند که چه می کنند و چطور کالم الهی را بنحو دلخواه 
یعنی گاهی . خود تغییر می دهند لذا این هم نوع دیگری از تحریف است

   همانطور که قبالً هم توضیح داده شد از روی مصلحت آیه ای را تغییر 



 

 

213 

اما متأسفانه در این زمان از روی عقل و درایت وبرای نفع . می دادند 
و لذا خدا در قرآن می فرماید . خودشان آیه ای را تعبیر و تفسیر می کنند

   که وای بحال کسانی که چیزی را با میل خودشان و با دست خودشان 
می نویسند و آن را به خدا نسبت می دهند و می گویند که خدا چنین 

و . به خاطر این که بتوانند کتابشان را قدری گرانتر بفروشندفرموده است 
این آیه که در سوره بقره نازل شده خطاب به علمای یهود است که ردیّه بر 
علیه اسالم می نوشتند وآن نوشته را به خیال خود با آیات تورات استدالل 
می کردند و می گفتند که خدا در تورات چنین فرموده و به ثروتمندان 
یهودی می فروختند و البته پول خوبی هم می گرفتند که ذکر آنها در این 

همین کار را امروزه علمای اسالم هم می کنند . کتاب را صالح ندانسته اند
که هر آنچه مایلند برعلیه حضرت باب می گویند و می نویسند و آن را به 

صاحبان خدا و کتاب خدا یعنی قرآن نسبت می دهند و گمان می کنند که 
بهر حال آن حضرت دوست . بصیرت امروزه این اراجیف را می پذیرند

نداشته اند که این امور را ذکر بفرمایند اما بعلت ذکر تحریف و توضیح این 
بهر حال، اگر بگویند که این عالئم ظهور حضرت . مطلب بیان شده است

یله محمد که در انجیل ذکر شده تحریف شده است و بخواهند به این وس
. کتاب الهی را رد نمایند مسلماً این افتراء و دروغ محض و غیر ممکن است

پس ذکر تحریف در کتاب الهی شده اما در بعضی از مواقع و به دالئلی 
مخصوص که ذکر شد و همچنین مالحظه می فرمائید که علم الهی نزد 

 است و دیگر کسی خیال نکند که کتاب( مظاهر مقدسه)همین افراد امّی 
مسئله دیگر این است که . الهی تحریف شده و دوباره به اعتراض برخیزد

آیات تحریف در باره تورات و قوم یهود نازل شده اما در قرآن در باره 
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مسیحیان ذکری از تحریف نشده بنابراین نمی توانند کتاب انجیل را هم 
بگویند تحریف شده و عالئم ظهور از آن محو گردیده است و این در 

رتی است که شما از علم قرآن اطالع داشته باشید و در آن جستجو صو
البته بعضی از احمقهای روزگار هم گفته اند که این انجیل که در دست . کنید

مسیحیان است، آن انجیل آسمانی نیست و انجیل اصلی به آسمان رفته 
 است در حالی که اگر متوجه بودند هرگز چنین ظلمی را به خدا نسبت 

یعنی بعد از این که . دادند زیرا چگونه چنین چیزی ممکن است؟نمی 
حضرت مسیح به شهادت رسید و به فلک چهارم صعود نمود، اگر کتاب او 
هم در بین خلق نباشد و به آسمان رفته باشد، دیگر مردم تا ظهور بعد باید 
به چه چیزی متمسک و متوسل شوند و به کدام امر مأمور گردیده و از چه 

و اصالً خداوند چگونه می خواهد این ملت را . ی نهی شده اند؟چیز
محاکمه کند؟ وقتی مردم پیامبر خدا را ندیده و به او دسترسی نداشته اند و 
کتاب او هم در میان خلق نباشد پس چگونه باید ایمان بیآورند و به چه 

ی تعلیمی عمل نمایند؟ و این از فیض و رحمت الهی به دور است که پیغمبر
را برای هدایت بفرستد و بعد از اندکی او بدست مردم شهید شود و روحش 
به آسمانها عروج نماید و کتابی هم که برای هدایت ناس وجود داشته به 
آسمان برود واز دسترس مؤمنین خارج شود و بعد خداوند بخواهد این قوم 

بود انجام  را مورد مؤاخذه قرار دهد که مثالً چرا فالن عمل را که نهی شده
و  داده و یا فالن تعلیمی را که باید اطاعت می نموده انجام نداده است؟

وقتی که پیامبرش را ندیده . اصالً او از کجا می تواند تعالیم دینش را بداند 
و کتابش هم به آسمان رفته دیگر خداوند چگونه می تواند که از او برای 

می برم به خدا از آنچه که این پس پناه . آنچه ندانسته ، بازخواست نماید
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مردم در حق خداوند تعالی تصور کرده اند و خداوند خیلی بلند مرتبه تراز 
 . آن است که شناخته اند و یا تصور می کنند
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الّلُه ُنوُر الَسمواِت َو "ای عزيز، در اين صبح ازلی که انوار  
َو َيأَبی الّله "ادق عصمت و حفظ عالم را احاطه نموده و سر" األرض

" َمَلُکوُت ُکِّل َشْيٍء و بَيِّدِه"مرتفع گشته و يّد قّدرت " إّلا أن ُيِتَم ُنوَرُه
بايّد بست که شايّد به عنايت  ممبسوط و قائم شّده کمر هّمت را محک

وارد شويم تا به مواقع عّز " إّنا لّله"قّدسّيۀ  و مکرمت الهی در مّدينۀ
انشاءالّله بايّد چشم دل را از اشارات آب و . ّر يابيممق "اليه راجعون"

نمود تا ادراک مراتب ماالنهايۀ عرفان نمائيّد و حّق را  گّل پاک
 اظهر ازآن بينيّد که در اثبات وجودش به دليلی محتاج شويّد و يا به

روحانی  ای سائّل محّب، اگر در هوای روح. حّجتی تمّسک جوئيّد
جز او را  ء بينی به قسمی کهطائری حّق را ظاهر فوق کّّل شی

مقام مقّّدس از آن  و اين." الّلُه و َلم َيُکن َمَعُه من َشْيٍء کاَن. "نيابی
و اگر در . برهانی باهر آيّد است که به دليلی مّدّلّل شود و يا آنکه به

اشياء به معروفّيت او معروف انّد و  فضای قّدس حقيقت سائری کّّل
و اگر در ارض دليّل ساکنی . او بنفسه معروف بوده وخواهّد بود

َنا َانَزلَنا َعليَک َيکِفِهم َا ْمَاَوَل: "خود فرموده کفايت کن به آنچه
اين است حّجتی که خود قرار فرموده و اعظم از اين ." الِکَتاَب

در اين وقت از ." َدليُلُه آياُتُه و ُوُجوُدُه إثباُتُه: "حّجت نبوده و نيست
علماء و شهّدای آن استّدعا می نمايم اهّل بيان و عرفاء و حکماء و 

که وصايای الهی را که در کتاب فرموده فراموش ننماينّد و هميشه 
ناظر به اصّل امر باشنّد که مبادا حين ظهور آن جوهرالجواهر و 
حقيقة الحقائق و نور االنوار متمّسک به بعضی عبارات کتاب شونّد 

چه که آن . رد آمّدو بر او وارد بياورنّد آنچه را که در کور فرقان وا
سلطان هوّيه قادر است بر اينکه جميع بيان و خلق آن را به حرفی 
از بّدايع کلمات خود قبض روح فرمايّد و يا به حرفی جميع را حيات 

. بّديعۀ قّدمّيه بخشّد و ازقبور نفس و هوی محشور و مبعوث نمايّد
و  ملتفت و مراقب بوده که جميع منتهی به ايمان به او و ادراک اّيام

 َلْيَس الِبَر َاْن ُتَوُلوا ُوُجوَهُکم ِقَبَّل الَمشِرِق و. "لقای او می شود
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اسمعوا يا َاهَّل ." َمْن آَمَن ِبالّله و الَيوِم اآلخِر الَمغِرِب و َلِکَن اِلبَر
البيان ما َوَصيناُکم بالحِق َلَعَّل تسُکُنَن فی ِظٍّل کاَن فی َاّيام الّله 

 .َممّدودًا

 
 : لغاتمعنی 

 منظور مظهر ظهور است –همیشگی  –صبح پایدار : صبح ازلی
  11آیه  –( 42)سوره نور -خدا نور آسمانها و زمین است ...: اهلل

 خیمه بزرگ  –چادر  –سراپرده  :سرادق
 –( 3)خدا ابا دارد مگر آن که نور خدا را تمام کند سوره توبه ...: و یأبی

  14آیه 
آیه  –( 41)سوره مؤمنون  -یزی بدست اوست و ملکوت هر چ...: و بیده

11  
 ما از خدائیم : انا هلل
 محل های وصول  –زمانهای وقوع  –محلهای وقوع : مواقع

 بسوی او بر می گردیم : الیه راجعون
 عاقبت  –بی انتهی  –النهایت : ماالنهایه

 ظاهرتر –آشکارتر  –روشن تر  –واضح تر : اظهر
 که چیزی را می پرسدکسی  –سئوال کننده : سائل
 دوست دارنده –دوستدار : محب

 در حال پروازی  :طائری
 برتر از هر چیزی  –باالی هر چیزی : فوق کل شیئ

 خدا بود و هیچ چیزی با او نبود ...: کان اهلل
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 آشکار  –ثابت شده با دلیل : مدلل
 آشکار  –ظاهر  –روشن : باهر

 در سیر و حرکتی  -سیر کننده ای : سائری
سوره  -آیا برای ایشان کافی نبود که کتاب را بر تو فرستادیم ...: لماو

  11آیه  –( 43)عنکبوت
 دلیل او آیاتش است و وجود او دلیل اثباتش  ...:دلیله

 صفت دیگری از مظاهر الهیه است  –خالصه و برگزیده  :جوهر الجواهر
 ظهور صفت دیگری برای مظهر  –حقیقت تمام حقیقت ها  :حقیقۀ الحقائق

 صفت مظهر ظهور  –نور تمام نورها  – بهاءاهللاز القاب حضرت : نور االنوار
   از صفت های مظاهر مقدسه  –منسوب به هو : هویه

معاشر : در فارسی به معنی –برانگیخته شده  –گرد هم جمع شده : محشور
 و هم صحبت 

انید و نیکو نیست که چهره خود را بسوی مشرق و مغرب بگرد...: لیس البر
عقیده داشته باشد ( بازپسین)کسی است که به خدا و روز قیامت لیکن نیکو 

  177آیه  –( 4)سوره بقره -
ای اهل بیان آنچه را که براستی شما را به آن وصیت نمودیم ...: اسمعوا

بشنوید شاید در زیر سایه ای که خدا گسترده است ساکن شوید و قرار 
 . گیرید

 
  33 – 111توضیح آیه 

 خطاب  "ای عزیز"باز هم با نهایت مهربانی خواننده را  بهاءاهللحضرت 
می فرمایند و در پایان این قسمت با نهایت محبت می فرمایند که در این 
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که انوار الهی تمام آسمانها و زمین را ( طلوع دیانت بابی)صبح نورانی 
و روشن نموده و نور دیانت جدید همه جا را فراگرفته و خیمه عزت 

بزرگی خداوند برافراشته شده، لذا خداوند دین را کامل خواهد نمود و 
سراپرده یگانگی را در همه عالم می گستراند و خداوند از مردم ترس یا 
پروائی ندارد بلکه او نورش را کامل می کند زیرا همه چیز در ید قدرت 

مت اوست در چنین هنگامه ای که حقیقتاً زمان مخصوصی است باید کمر ه
را بست تا شاید به عنایت و بخشش او موفق گردید که همانطور که همه 

در . به امر او به وجود آمده ایم، با عزت و احترام هم به سوی او باز گردیم
حقیقت حقانیت ظهور حضرت باب را کامالً تشریح فرموده و بشارت به 

مظهر ظهور خودشان را هم می دهند و این بسیار مهم است که انسان از 
ظهور تشریح عالئم و بشارات ظهور را بشنود و بیآموزد زیرا همیشه این 

بعد می فرمایند . سعادت دست نمی دهد و برای همگان مقدور نخواهد بود
باید چشم را از امور دنیا پاک کرد و به دنیا و آنچه در آن می گذرد توجه 

ف کرد و به نداشت یعنی کامالً منقطع بود تا حقایق امور را بتوان کش
چیزهای بهتری رسید که منظور همان معنویات و روحانیات است که برای 
آنها هرگز پایانی نیست و اگر انسان بتواند به چنین مقامی برسد آنوقت به 
عرفان الهی رسیده و می تواند حق را کامالً ظاهر و آشکار ببیند و دیگر 

ده را مورد خطاب قرار سپس خوانن. نیازی به دلیل و برهان و اثبات ندارد
ای کسی که دوستدار پرسش هستی و مایلی که بدانی و : داده و می فرمایند

بفهمی، پس به دقت گوش بده وبدان که خدا بود و هیچ چیز یا هیچکس 
و اگر در هوای روح و . و این بیان مقدس از دلیل و برهان است. با او نبود

ضحتر از هر چیزی می توانی معنویات پرواز می کنی خدا را باالتر و وا
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زیرا او در همه جا . ببینی یعنی حتی به غیر از او چیز دیگری نخواهی دید
یعنی . در روح و قلب و جان و فکرت وجود دارد. و همه حال با تواست

یکی بود و یکی نبود غیر  "همان حالتی را احساس می کنی که می گوئی 
خدا بود و هیچکس با او نبود و البته همین مطلب  ".از خدا هیچکس نبود

مقامی است که برتر از آن است که دلیلی بخواهد و یا با برهانی اثبات 
 "غیر از خدا هیچکس نبود"بنظر می رسد که مفهوم این عبارت . )شود

منظور زمانی است که مظهر ظهور در بین مردم است اما هنوز کسی او را 
نی در حقیقت همین ایام نزول یع. نمی شناسد و به او ایمان نیآورده است

ظاهرند اما هیچکس با ایشان نیست و فقط  بهاءاهللکتاب ایقان که حضرت 
افراد بصیر می توانند با آگاهی خود شاید تصور کنند که او مظهر ظهور 

بنابراین اگر از اهل حقیقت .( است اما نیازی هم به دلیل و برهان ندارند
همانطور که نور به خودی خود . استهستی ، بدان که حقیقت مانند نور 

روشن است و برای دیدن آن حاجتی به دلیل و برهان نیست، حقیقت را هم 
ست می توانی ببینی و قبول کنی و برای اثباتش نیازی به که ههمانطور 

در عوض همه چیز بوسیله نور شناخته می شود و اگر نور . دلیل ندارد
بنابراین خداوند یا حقیقت  نباشد هیچ چیز و هیچکس دیده نمی شود

مظاهر مقدسه هم مانند نور است برای کسانی که اهل حقیقت هستند دیدن 
 اما اگر کسی نیاز به دلیل دارد و . نور کافی است و نیازی به استدالل ندارند

می خواهد که برای هر چیزی حجتی و دلیلی آورده شود، برای آنان هم به 
ما کتاب را نازل کردیم که ": ه می فرمایدهمین یک آیه قرآن اکتفاء کن ک

و از این بزرگتر و برتر . "دلیل و حجت باشد برای تمام دوران زندگی
دلیل مظاهر مقدسه اول وجود خودشان است و بعد هم . دلیلی وجود ندارد
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کتابشان است که بعد از حیاتشان در این عالم که حدود هزار سال یا بیشتر 
مردم می شود و وجود خودشان هم در زمان  یا کمتر است، سبب هدایت

حیاتشان بهترین دلیل برای حقانیتشان است زیرا همه می بینند و می فهمند 
که با وجود این که همه مردم همراه با علماء و سالطین بر علیه آنان قیام 
می کنند اما نمی توانند دین و احکامی را که می آورد از بین ببرند و با 

 .م و ستم قادر به جلو گیری از پیشرفت امر او نیستندوجود آنهمه ظل
به مؤمنین دیانت بابی اعم از  بهاءاهللدر خاتمه این قسمت حضرت 

دانشمندان و بزرگان و کسانی که شاهد بوده اند تقاضا می نمایند که خیلی 
مراقب باشند که مثل ملت های قبل نشوند و از مظهر ظهوری که برای 

می کنند به بهانه های مختلف خود را محروم  دیدارش لحظه شماری
مبادا که مثل مسلمانان به کلماتی لب بگشایند که سبب ناراحتی آن . نسازند

حقیقت الحقایق بشوند زیرا باید توجه داشته باشند که موعود کتاب بیان یا 
قادر است که به یک کلمه روح ایمانی آنان را بگیرد و آنان مَن یُظهِرُهُ الّله 

جزء کافران محسوب دارد و یا به حرفی آنان را به حیات جدید ایمان  را
باید متوجه باشند که ایمان . مزین کند و آنان را جزء مؤمنین محسوب دارد

کل بستگی به قبول یا رد او دارد کسانی که بتوانند مظهر ظهور خود را 
قرآن  بنا به فرموده خداوند در. بشناسند البته باقی و ابدی خواهند شد

نیکو نیست که انسان به طرف مشرق و یا مغرب توجه کند بلکه : کریم
بهترین و نیکو ترین کار آن است که به خداوند و روز آخرت همانطور که 

 و ای اهل بیان شما را هم به حق نصیحت . وعده داده شده ایمان بیآورد
 . یابید می کنم شاید که درسایه خداوند که دراین ایام گسترده شده آرامش
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 2مقدمه بخش 
 

همانطور که در بخش اول کتاب توضیح داده شد، عالمات ظهور موعود در 
کلیه ادیان دارای معانی و مفاهیمی هستند که فقط پیامبر بعد می تواند آنها 
را توضیح داده و تفسیر نماید زیرا که این عالمات در قالب رمز و اشاره 

شده اند وچون مردم زمان ظهور قادر به درک آنها نشده و از مظهر  گفته
ظهور هم سئوالی نکرده اند، لذا همچنان منتظر مانده و از پذیرفتن موعود 
خود در زمان ظهور محروم گشته اند و فقط کسانی که قلبشان مانند آینه 
، پاک و صاف بوده و از غبار مادیات و هوی و هوسهای دنیا تیره نبوده

توانسته اند که مظهر ظهور را بشناسند و بدون هیچ پرسش و پاسخی قلباً 
متأسفانه علماء زمان با . به او ایمان آورده و در راهش جان نثار نمایند

وجود داشتن علم ظاهری، از درک و فهم آیات الهی محروم ماندند و یا اگر 
به خاطر حفظ هم برای مثال بعضی از مطالب را فهمیدند و پی بردند اما 

مقام و موقعیت خود از اظهار حقایق امتناع ورزیدند و سبب محرومیت 
به تفصیل در باره  بهاءاهللحضرت . خود و گروه کثیری از پیروان خود شدند

اما . این موضوع بیاناتی فرموده اند که در باب اول مورد بررسی قرار گرفت
ان ظهورشان شده ، این مسئله دیگری که سبب نپذیرفتن انبیای الهی در زم
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بوده است که مؤمنین قبل منتظر بودند که موعودشان بعد از آمدن با آن 
عالئم عجیب و غریب، تأسیس سلطنت هم بنماید و بر مردم حکمرانی 
فرموده و با قدرت دین قبل را ترویج نموده و مؤمنین را به عزت برساند و 

نین نشده و موعود هر دیانتی و البته چون چ. از کافرین به شدت انتقام گیرد
بعد از اظهار امر با مظلومیت تمام مورد هجوم اعداء هم قرار گرفته، 

در ابتدای  بهاءاهللحضرت . بنابراین اکثر خلق از پذیرفتن آنان امتناع نمودند
بخش دوم کتاب ایقان به این موضوع پرداخته اند و اثبات این سلطنت و 

خداوند را که ذات غیب منیع الیدرک است  قدرت را نموده اند یعنی ابتدا
          اثبات نموده و سپس به مقام این مظاهر مقدسه پرداخته و اثبات 
می فرمایند که منظور از آن خدائی که ما در گفتار روزانه خود از آن نام 
می بریم و قدرت و علم و دانائی و یا هر چیز دیگری را که به او نسبت 

اهر مقدسه هستند که از طرفی بصورت انسان ولی با می دهیم ، همین مظ
روح قدسی الهی خود در بین مردمان ظاهر می شوند تا با ظهورشان تجلی 
آن نور الهی را بر کائنات متجلی سازند و هم مردم بتوانند مسائل و 
مشکالت روحانی و معنوی خود را از این طریق دریافت نمایند یعنی در 

اض الهی روح و جان خود را سیراب نمایند و اال حقیقت از این چشمه فی
آن ذات غیب منیع الیدرک برای ما انسانها که محاط هستیم و او محیط بر 
ما است قابل درک نمی تواند باشد تا چه رسد به اینکه درباره اسماء و 

 بهاءاهللاین است که حضرت . صفات او هم بخواهیم به اظهار نظر بپردازیم
عنایتاً للعالمین به معرفی مقام مظاهر مقدسه که تاکنون در  در این بخش نیز

ادیان قبل سابقه نداشته می پردازند و مردم را از این فیض الهی بهره مند 
می نمایند ضمن این که اشارات و بشارات کتب مقدسه قبل را در باره معنی 
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حقیقی سلطنت قائم موعود و اثبات حقیقت ظهور حضرت باب طبق 
عتبره اسالمی را تأویل و تفسیر نموده و به نیکوترین مثالها زینت احادیث م

بخشیده اند امید آن که در این بخش نیز بتوانیم به بهترین وجه از این اثر 
شایان ذکر است که چون فقط توضیح بیانات . مهیمن بهره مند گردیم

گیری  مبارک به زبان ساده مدّ نظر بوده است لذا از توضیحات بیشتر با بهره
 . از سایر بیانات مبارکه خودداری شده است
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الّلِه َلَيُکوَنَن  الباُب المذکوُر فی َبياِن َاَن شمَس الحقيقه َو مظَهَر نفِس
 من اهِّل ْن ُيطيَعُه َاحٌّدل ُسلطانًا َعلی َمن ِفی الَسمواِت و ااَلرِض و إن

. و إن َلم َيُکْن ِعنَّدُه دينار لِکااَلرِض و َغنّيًا عن ُکِّل َمْن ِفی الُم
َکذِلَک ُنظِهُر َلَک من اسراِر ااَلمِر و ُنلقی َعَليَک ِمن جواِهِر الحکَمه 

 .ِفی الَهواء اَلذی کاَن َعِن ااَلبصاِر َمستورًا ااِلنقطاِع طيَرَن ِبَجناَحیَتِل
مرايای  لطائف و جواهر اين باب آنکه بر صاحبان نفوس زکّيه و

مرايای احّدّيت در  مبرهن و واضح شود که شموس حقيقت و قّدسّيه
   عالم شهاده ظهور  هر عصر و زمان که از خيام غيب هوّيه به

فيض بر همۀ موجودات،  می فرماينّد برای تربيت ممکنات و ابالغ
چه که اين جواهر . ظاهر می شونّد با سلطنتی قاهر و سطوتی غالب

ظهور َيفَعُّل الّلُه ما َيشاُء َو َيحُکُم مکنونه محّّل  مخزونه و کنوز غيبّيه
بر اولی العلم و افئّدۀ منيره واضح است که غيب هوّيه  و. ما ُيريّد انّد

 و ذات احّدّيه مقّّدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و
 خروج بوده و متعالی است از وصف هر واصفی و ادراک هر

کينونت  اليزال به لم يزل در ذات خود غيب بوده و هست و. ُمّدرکی
ااَلبَصاُر و  ال ُتّدرُکُه. " خود مستور از ابصار و انظار خواهّد بود

و ممکنات،  چه ميان او" و ُهَو الَلطيُف الخبيُر ُهَو ُيّدِرُک ااَلبصاَر
جهت و اشاره به  نسبت و ربط و فصّل و وصّل و يا قرب و ُبعّد و

االرض به الّسموات و  هيچ وجه ممکن نه زيرا که جميع َمن فی
او که نفس مشّيت است از عّدم  کلمه امر او موجود شّدنّد و به ارادۀ

     . عرصۀ شهود و هستی قّدم گذاشتنّد و نيستی بحت بات به
سبحان الّله، بلکه ميانۀ ممکنات و کلمه او هم نسبت و ربطی نبوده و 

بر اين مطلب برهانی است " َو ُيَحّذُرُکم الّلُه َنفَسُه. "نخواهّد بود
. دليلی است الئح" َو کاَن الّلُه َو َلم َيُکن َمَعُه من َشْيٍء "اضح و

چنانچه جميع انبياء و اوصياء و علماء و عرفاء و حکماء بر عّدم 
بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و وصول آن 

 . حقيقة الحقائق مقّر و مذعن انّد



 

 

217 

 : معنی لغات
یان این است که همانا شمس حقیقت و مظهر این باب در ب...: الباب المذکور

نفس خدا ، البته بر تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند سلطان است 
و از همه کسانی که در . اگر چه احدی از اهل زمین او را اطاعت ننماید

عالم ملک هستند بی نیاز است اگر چه دیناری نزد او نباشد این چنین 
ظاهر می سازیم و گوهرهای حکمت را به تو الغاء  رازهای امر الهی را برتو

می نمائیم تا البته با دو بال انقطاع در هوائی که از دیده ها پنهان است 
 . پرواز نمائی

: ایضاً در فارسی -ثابت شده با حجّت و برهان  -با دلیل و برهان : مبرهن
 .واضح و آشکار

یده ها و منسوب به عالمی که پوشیده از د –عالم غیب الهی : غیب هویه
 حق است

در فارسی،  –خشم و غضب  –چیرگی  –استیال  –قهر  –غلبه : سطوت
  وقار و ابهت

 ذخیره شده  –محفوظ در خزینه  –پنهان شده  –پوشیده شده : مخزونه
   هر جمع شده و ذخیره قیمتی و با ارزش  –گنجها : کنوز
   اراده نمایند حکم  هر چه بخواهند انجام می دهند و به هر چه...: یفعل

 .می کنند
 دانشمندان  –صاحبان علم : اولی العلم

 وجدان -قلب ها  -عقول  –دلها : افئده
 تعریف کننده  -بیان کننده : واصف
 درک کننده : مدرک
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 همیشگی  –پاینده : لم یزل
 ابدی  –باقی  –دائم : الیزال

 –قیقت ح –هستی : مجازاً به معنی –حادث شدن و آفرینش : کینونت
 سرشت  –باطن 
 مخفی  –پنهان  –پوشیده : مستور
 چشمها  –دیده ها : ابصار
 اندیشه ها  –نگاهها  –نظر ها : انظار

چشمها او را در نمی یابند و اوست که دیدگان را در می یابد و ...: ال تدرکه
 111آیه  -( 8)سوره انعام . او لطیف آگاه است

 ون تردید بد –شدید  –قاطع  –خالص : بحت بات
خود می ترساند سوره آل ( عقوبت )و خداوند شما را از ...: و یحذرکم

  41آیه  –( 1)عمران 
 خدا بود و هیچکس با او نبود ...: کان اهلل

 اعتراف کننده  –اقرار کننده : مقرّ
 خاضع و مطیع –انقیاد کننده  –اقرارکننده : مذعن

 
 114 - 111توضیح آیات 

فرمایند که مظاهر مقدسه یا انبیای الهی سلطان و در مقدمه این بخش می 
قادر و مقتدر هستند حتی اگر یک نفر پیرو نداشته باشند و غنی و 

زیرا این مظاهر . ثروتمندند حتی اگر دیناری از مال دنیا همراهشان نباشد
مقدسه که از عالم غیب به عرصه شهود قدم می گذارند، از جانب خداوند با 

نتخاب می شوند یعنی در حقیقت آینه تمام نمای قدرت اختیارات کامل ا
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حق هستند که برای تربیت همه موجودات و ابالغ فیض الهی به تمام 
کائنات با عظمت و شوکتی ملکوتی برگزیده می شوند و نماینده کامل حق 
بر روی زمین و با تمام اختیارات از جانب خداوند آمده اند یعنی هر طور 

ه نمایند حکم می کنند و هرکاری را که الزم بدانند انجام که بخواهند و اراد
و البته بر همه دانایان واضح است که چون خداوند ذات غیب . می دهند

منیع الیدرک است لذا او مقدس است از این که بخواهد ظاهر شود یا 
. صعود نماید و یا نزول کند و یا داخل جائی و یا خارج از محلی گردد

نظرها و دیده ها مخفی و پوشیده بوده و خواهد بود چنانکه بلکه همیشه از 
در قرآن در سوره انعام هم فرموده که دیده ها نمی توانند او را درک کنند 

و البته میان . اما او همه را می بیند و درک می کند و او لطیف و آگاه است
 هرگز هیچکدام: برای مثال. خالق و مخلوق هیچگاه ارتباطی وجود ندارد

از تابلوهای نقاشی حتی هرقدر زیبا و طبیعی باشند، قادر به شناخت نقاش 
خود نیستند ولی مسلماً نقاش از جزئی ترین طرح و رنگ و خطوط تک 
تک آنها آگاه است و هر زمان اراده نماید قادر به تغییر و تبدیل و یا حذف 

 ق قرار بنابراین ما هم که در رتبه خل. و یا اضافه نمودن بر آنها هست
گرفته ایم هرگز به مقام و رتبه و چگونگی خالق خود پی نخواهیم برد زیرا 

ما هرگز پی به عظمت کارهای او . هیچ نسبتی بین خلق و خالق نیست
اما او از جزئیات کارهای ما مطلع و آگاه است زیرا همه به . نخواهیم برد

ما و انبیای او حتی بین .اراده و مشیت او از نیستی محض بوجود آمده است
زیرا این نمایندگان که آینه تمام نمای . هم هیچ نسبت و ربطی وجود ندارد

عالم )اسماء و صفات الهیه هستند هر گاه برای تربیت ناس از عالم غیب 
قدم می گذارند با قوت و شوکت و سلطنتی ( عالم ملک)به عالم شهود ( امر
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شاء و یحکم ما یرید یعنی قاهره مبعوث می شوند یعنی با قدرت یفعل ما ی
 هرکاری راکه بخواهند انجام می دهند و به هرچیزی که اراده کنند حکم 

 . می کنند و دستور می دهند
بنابراین واضح است که چون ما به خداوند که ذات غیب منیع الیدرک است 
     دسترسی نداریم بنابراین باید به مظاهر مقدسه او توجه کنیم و هرچه 

م از آنان بخواهیم در عین حال باید بدانیم که همانطور که ذات می خواهی
خداوند غیر قابل درک و فهم برای مخلوقات است، ذات نمایندگان او هم 
که مظهرنفس او و با مشیت و اراده او بوجود آمده اند برای ما غیر قابل 

یا شما را . چنانکه می فرماید خداوند شما را برحذر می دارد. درک است
ز خودش می ترساند که اشاره به همین مظاهر مقدسه است که در عالم ا

وجود با مردمان زمان خود بسر می برند و آنان که دیده بصیرت داشته اند 
      و یا وقتی که . حقیقتاً از عظمت و هیمنه کالمشان به خود لرزیده اند

ظاهر خدا بود و هیچکس با او نبود، باز هم منظور همین م: می فرماید
مقدسه اند در زمانی که ایشان در بین مردم هستند و هنوز خود را به مردم 
بعنوان مظهر ظهور معرفی نکرده اند و تنها هستند و هیچکس با ایشان 
نیست و اال اگر منظور آن غیب منیع الیدرک باشد که اوالً ما محیط بر او 

. لوق ممکن نیستنیستیم که بتوانیم او را درک کنیم ثانیاً خالق بدون مخ
پس منظور از این آیه مبارکه، . یعنی تا خلقی نباشد خالقی تصور نمی شود

بنابراین ما می توانیم بوسیله این . مظاهر مقدسه الهی یا پیامبران او هستند
طلعات مقدسه یا این مشیتهای اولیه الهیه که از عالم امر ظاهر می شوند با 

دا کنیم و آنچه که در وصف خداوند آن ذات غیب منیع الیدرک ارتباط پی
می گوئیم در حقیقت توصیف این مظاهر مقدسه است که رابط بین حق و 
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خلق هستند و اال هیچ راه دیگری برای شناخت یا معرفت آن حقیقت ازلیه 
وجود ندارد چنانکه همه انبیاء و اولیاء و عرفاء و علماء نیز بر عجز خود 

 . اعتراف کرده اند
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و چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسّدود شّد لهذا به 
و َوِسَعْت َرحَمتی " َسَبَقْت َرحَمُتُه ُکَّل َشیٍء "واسعۀ  تاقتضای رحم

جواهر قّدس نورانی را از عوالم روحانی به هياکّل عّز " َشْيٍء  ُکَّل
زلّيه انسانی در ميان خلق ظاهر فرمود تا حکايت نماينّد از آن ذات ا

بتمامهم از آن  و اين مرايای قّدسّيه و مطالع هوّيه. و ساذج قّدمّيه
شمس وجود و جوهر مقصود حکايت می نماينّد، مثاًل علم ايشان از 

سلطنت ايشان از سلطنت او و  علم او و قّدرت ايشان از قّدرت او و
و ايشاننّد . ظهور ايشان از ظهور او جمال ايشان از جمال او و

واقع حکمت صمّدانی و مظاهر فيض م انی ومخازن علوم رّب
ال َفرَق َبيَنَک : "اليزالی چنانچه می فرمايّد متناهی و مطالع شمسنا

َاَنا هو و هو "و اين است مقام ." و َبيَنُهم إّلا بِاُنُهم ِعباُدَک َو َخلُقَک
 بو احاديث و اخبار مّدّله بر اين مطل. که درحّديث مذکور است" َاَنا

بلکه . نشّدم ين بنّده نظر به اختصار متعّرض ذکر آنهابسيار است و ا
و اسمای الهی  آنچه در آسمان ها و زمين است محاّل بروز صفات

حقيقی ظاهر و هويّدا  هستنّد چنانچه در هر ذرّه آثار تجّلی آن شمس
است که گويا بّدون ظهور آن تجّلی درعالم ملکی هيچ شیء به 

چه آفتاب های . ف نشودمشّر خلعت هستی مفتخر نيايّد و به وجود
معارف که در ذّره مستور شّده وچه بحرهای حکمت که در قطره 

که از بين موجودات به اين خَلع تخصيص  خاّصه انسان. پنهان گشته
چنانچه جميع صفات و اسمای . شرافت ممتاز گشته يافته و به اين

 مظاهر انسانی به نحو اکمّل و اشرف ظاهر و هويّدا است و الهی از
: اين است که فرموده. اين اسماء و صفات راجع به اوست کّّل
و آيات متواتره که مّدّل و مشعر بر اين ." َاإلنساُن ِسّری و َاَنا ِسّرُه"

مطلب رقيق لطيف است در جميع کتب سماوّيه وصحف الهّيه 
َسُنريِهْم آَياِتَنا ِفی اآلَفاِق : چنانچه می فرمايّد. مسطور و مذکور است

:و در مقام ديگر می فرمايّد." ِسِهمَو ِفی َانُف
 "

ْنُفِسُکم َاَفال َو ِفی َا
و در مقام ديگر می فرمايّد. " ُتبِصرُوَن

" :
ال َتُکوُنوا َکاَلذيَن َنُسوا الّلَه 
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چنانچه سلطان بقا، روح من فی سرادق العماء فّداه . " َفَانَساُهم َانُفَسُهم
:می فرمايّد

 "
قسم به خّدا ای مخّدوم ." َرّبهَمن َعَرَف َنفَسُه َفَقّد َعَرَف 

من، اگر قّدری در اين عبارات تفّکر فرمائی ابواب حکمت الهّيه و 
 . مصاريع علم نامتناهی را بر وجه خود گشوده يابی

 
 : معنی لغات

 بابهای شناسائی خداوند  –دربهای شناخت حق : ابواب عرفان
 حضرت پروردگار : ذات ازل

 مقصود و منظور –نیت  قصد و –صورت  –چهره  –روی : وجه
 باز داشته شده  –بسته شده : مسدود
شایسته و  –لزوم  –تناسب  –مستوجب بودن  –مستلزم بودن : اقتضای
 سزاوار 

 بخشندگی  –وسعت دهنده : واسعه
 ( سبقت گرفته)و رحمت او از همه چیز برتری یافته ...: سبقت
 -(7)عراف سوره ا -و رحمت من بر همه چیز پیشی گرفته ...: وسعت

  111آیه
 منظور حضرت پروردگار است : ساذج قدمیه

فرقی بین تو و آنان نیست بجز این که آنان خلق تو و بندگان تو ...: ال فرق
 هستند 
 حدیث قدسی  –من او هستم و او من است ...: انا هو
 داللت کننده : مدلّه

 مزاحم - در فارسی بمعنی، مانع –ایراد گیرنده  –اعتراض کننده : متعرض
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 جاهای حلول و نزول  –محل های ظهور  –جاهای فرود آمدن : محالّ
 در تشبیه برای صفات حسنه و نیکو بکار برده  –جامه های مزین : خلع

 .می شود
 رساتر  –کاملتر : اکمل

 افراشته تر  –گرانمایه تر  –شریفتر  –بلند تر : اشرف
 نمایان  –آشکار : هویدا

 حدیث قدسی -من است و من راز و سرّ او انسان راز...: االنسان
 پی در پی –پشت سرهم : متواتره
 شعور -قوه ادراک : مشعر

و انفس ( عالم)ایشان در آفاق  بزودی نشانه های خود را به..: سنریهم
  11آیه  –( 21)سوره فصلت  -نشان خواهیم داد ( دلها)

آیه  –( 11)یات سوره ذار -و در نفس های خودتان آیا نمی بینید ...: و فی
41  

و چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم ..: وال تکونوا
  13آیه  –( 13)سوره حشر . آنان را دچار خود فراموشی کرد

 منظور مظهر ظهور است : سلطان بقاء
  روح کسانی که در خیمه های الهی ساکنند فدای او باد ...: روح من
از  –را شناخت پروردگارش را شناخته است کسی که خودش ...: من عرف

 (ع)احادیث منسوب به حضرت علی 
 درها  –دو مصرع شعر  –دو نیمه یا دو لنگه  -دربها : مصاریع
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 118 – 111توضیح آیات 
بنابراین وقتی که هیچگونه ارتباط با ذات غیب منیع الیدرک برای ممکنات 

ت خالق خودش است و وجود ندارد و در عین حال انسان نیازمند شناخ
البته خداوند هم که رحمتش همیشه شامل بوده و بندگانش را محروم 
نکرده و نمی کند لذا برای آنان جواهر مقدسه نورانیی می فرستد که همان 
 مظاهر مقدسه اند که به صورت انسانی ولی از عوالم روح روحانی خلق 

مردمان باشند یعنی  می شوند تا این هیاکل مقدسه نشانه ای از او در بین
علمشان از علم او و قدرت ایشان از قدرت او و سلطنت و جمال و 
کمالشان همگی حاکی از سلطنت و جمال و کمال اوست و این مظاهر 
    مقدسه همگی نشانه ای از آن ذات غیب منیع الیدرک هستند چنانکه 

یست جز این ن( مردمان)و بین آنها( پیامبر)ماید که هیچ فرقی بین تو می فر
که آنها بنده تو و خلق تو هستند و این همان مصداق بیان مبارک انا هو و 

بنابراین انبیای الهی یا همان . هو انا است یعنی من او هستم و او من است
مظاهر حق، انسان کامل و اول صادر از حق هستند و بقیه بوسیله این مظهر 

دسه مظهر کلیه اسماء و یعنی هم این مظاهر مق. ظهور بوجود آمده اند
صفات الهیه هستند و محل وحی او هستند و طرف مقابل با خداوند غیب 
هستند و هم ازطرف دیگر بصورت هیکل بشری در بین خلق آمده اند تا 

یعنی در حالتی که این . بتوانند با آنان گفتگو کنند و آنان را هدایت نمایند
مقام الهی و خدائی را دارند مظاهر مقدسه مثل خدا عمل می نمایند همان 

زیرا نماینده تام االختیار او هستند بنابراین هرچه بگویند و امر بفرمایند 
مثل این است که خداوند فرموده و دستور داده و بر همه بندگان اجرای آن 
الزم است و زمانی هم این مظاهر مقدسه در زندگی شخصی خود مانند 
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و حتی معالجه و درمان و دارو دارند  همه مردم نیاز به خوردن و پوشیدن
در این مرحله دارای شخصیت انسانی خود هستند و مثل همه مردم زندگی 

بنابراین آن شمس حقیقت بر همه کائنات تجلی می نماید و در . می کنند
همه جا آثار این تجلی کامالً واضح و آشکار است اما بر انسان که اشرف 

اص و بر مظاهر مقدسه که انسان مخلوقات است این تجلی بصورت خ
کامل هستند بطور اخص می تابد و البته این انسانهای کامل محل تجلی 
کلیه اسماء و صفات الهی بشمار می آیند و این تجلی الهی کامالً و به 

یعنی در .روشنی در آنان ظاهر و آشکار بلکه با آنان یکی شده است
ی متفاوت هستند اما محل حقیقت مظاهر مقدسه در ذات خود با حق تعال

مظاهر مقدسه مانند نور : برای مثال.تجلی اسماء و صفات او قرار گرفته اند 
یعنی بوسیله نور هر چیزی دیده می شود . هستند و نیازی به اثبات ندارند

و بدون نور چیزی دیده نمی شود برای همین است که می فرماید انسان راز 
و بسیاری از آیات که . یا راز او هستمیا سرّ نهان من است و من هم سر 

در کتب مقدسه دینی نوشته شده همگی از این مقام و منزلت مظاهر مقدسه 
: برای روشنتر شدن موضوع مثالً. یا انبیای الهی حکایت می نمایند 

شخصی را در نظر بگیریم که نماینده رئیس جمهور است این شخص در 
رئیس جمهور است ورود او به هر بین مردم دارای همان مقام و موقعیت 

مکانی مانند ورود رئیس جمهور و سخنان او همینطور و امضاء او در پائین 
اما در مقامی . هر قراردادی بمنزله امضای رئیس جمهور مورد اعتبار است

ی است که مانند همه به زندگی دیگر او عضوی از اعضاء خانواده بشر
انبیای . ر و فرزند و خانواده استمره خود ادامه می دهد دارای همسروز

الهی هم همین گونه هستند زمانی که بعنوان نماینده تام االختیار خداوند 
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عمل می کنند همه دستورات و احکام ایشان همان دستورات خداوند است 
و بر همه فرض و واجب است که اطاعت نمایند و کتاب و نوشته ایشان 

اما زمانی که در مقام بشری . ی شودبنام خدا است و کتاب الهی خوانده م
خود قرار می گیرند مانند یک انسان واالمقام هستند در این مقام هم اگر 
چه مانند خداوند عمل نمی کنند اما باز هم بزرگی و جالل و عظمت خود 

بنابراین وقتی می فرماید که بزودی آثار مرا در آفاق و انفس . را دارند
وقتی خداوند به فضل و موهبت خود بر یعنی . مالحظه خواهید نمود

کائنات تجلی فرمود آثار این تجلی را در تمام موجودت عالم و در نفوس 
   که البته هر زمان که مظهر ظهور او در عالم ظاهر . مردمان خواهید دید

می شود این تغییرات کلی در علوم و فنون و پیشرفت های عالم و همچنین 
 و یا وقتی که . ذهان مردمان ظاهر می گرددترقیات شگرف در افکار و ا

می فرماید آیا در نفس خودتان در وجود خودتان این اثرات را نمی بینید؟ 
   منظور این است که با ظهور آن انبیای الهی تدریجاً این تغییرات ظاهر 
       می شود اما مردمان به نسبت صفای قلب و باطن خود آن را درک 

ر همان لحظات اول از این نعمت برخوردار می شوند و می نمایند عده ای د
و این بستگی به نوع حجابی . گروهی بصورت تدریجی یعنی دیرتر و دیرتر

نفوسی که غرق در تعصبات و . است که برای خود انتخاب کرده اند
خرافات شده اند چگونه می توانند مظهر امر الهی را به محض اظهار 

آورند اما به مرور زمان آنها هم مؤمن می شوند و بشناسند؟ و به او ایمان بی
و یا وقتی که می فرماید که اگر شما خدا را فراموش کنید . قبول می کنند

خدا شما را بفراموشی گرفتار می کند بطوری که خودتان را هم فراموش 
این امر کامالً در هنگام ظهور مشخص می شود که عده ای با . می کنید
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نند کسانی را که ایمان آورده اند و با خون خود بر وجود این که می بی
حقیقت او شهادت می دهند اما باز باور نمی کنند مثل این که نوعی 
فراموشی یا بی هوشی به آنان دست داده که نمی توانند درک کنند و اوایل 
هر ظهوری این امر بیشتر ظاهر می شود برای همین است که به بالهای 

ند و در کار خود حیران و سرگردان می مانند ولی مختلف گرفتار می شو
و یا وقتی که می فرماید کسی که خودش را شناخت البته . متوجه نیستند

دلیل بر آن است که انسان باید مقام روحانی . پروردگارش را شناخته است
و معنوی خودش را بشناسد تا بتواند به معرفت مظهر ظهور دست یابد اگر 

روح او چقدر لطیف و پاک و مقدس به او تحویل داده توانست بفهمد که 
شده حتماً برای حفظ آن تالش می کند و کسی که مقام روح و روحانیت 
. خود را شناخت البته به عرفان حق در زمان ظهورش هم موفق خواهد شد

قسم یاد می کنند که اگر انسان در آیات الهی کمی  بهاءاهللسپس حضرت 
ای حکمت خداوندی را بر قلب خود گشوده خواهد تفکر نماید البته دره

 .یافت و می تواند به مفاهیمی که خداوند فرموده دسترسی پیدا کند
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باری، از اين بيانات معلوم شّد که جميع اشياء حاکی از اسماء و 
هر کّدام به قّدر استعّداد خودمّدّل و مشعرنّد بر . صفات الهّيه هستنّد

احاطه کرده است ظهورات صفاتّيه و معرفت الهّيه به قسمی که 
َاَيُکوُن : "اين است که می فرمايّد. اسمائّيه همه غيب و شهود را

 لَغيِرَک ِمن الّظُهوِر ما َليَس َلَک َحّتی َيُکوَن ُهَو الُمظِهُر َلَک َعِمَيْت
ّلا َو َقّد إما َرأيُت َشيئًا : "بقا می فرمايّد نو باز سلطا. " َعيٌن ال َتراک

نوٌر َاشَرَق ِمن " و در روايت ُکميّل . َقبَلُه َاو َبعَّده الّلَه فيِه َاوَرَايُت 
 و انسان که اشرف و." َفَيلوُح َعلی َهياِکّل الّتوحيِّد آثاُره ُصبح األَزِل

 اکمّل مخلوقات است َاَشُّد َدالَلًه َو َاعَظُم ِحکايًه است از سائر
. حقيقتنّد معلومات و اکمّل انسان و افضّل و الطف او مظاهر شمس

متحّرکنّد به افاضۀ  بلکه ما سوای ايشان موجودنّد به اراده ايشان و
بلکه کّّل در ساحت قّدس ايشان  ."َلو الَک َلما َخَلْقُت ااَلفالک. "ايشان

بلکه منّزه است ذکر ايشان از ذکر . بحت انّد معّدوم صرف و مفقود
و اين هياکّل . است وصف ايشان از وصف ما سوی غير و مقّّدس

الغيوب  انّد از غيب مرايای اّولّيه ازّليه هستنّد که حکايت نموده ّيهقّدس
و عظمت و  و از کّّل اسماء و صفات او از علم و قّدرت و سلطنت

اين صفات از  و جميع. رحمت و حکمت و عّزت و جود و کرم
اين صفات مختّص  و. ظهور اين جواهر احّدّيه ظاهر و هويّدا است

جميع انبيای مقّربين و  بلکه. يستبه بعضی، دون بعضی نبوده و ن
. و به اين اسماء موسوم انّد اصفيای مقّّدسين به اين صفات موصوف

   َاَشُّد ُظُهورًا َو َاعَظُم نورًا ظاهر  نهايت بعضی در بعضی مراتب
ِتلَک الُرُسُّل َفَضلَنا َبعَضُهم َعلی  ": چنانچه می فرمايّد. می شونّد

ه محّّل ظهور و بروز جميع اين شّد ک پس معلوم و محّقق." َبعٍض
غير متناهيه انبياء و اوليای او هستنّد، خواه  صفات عاليه و اسمای

صفات در آن هياکّل نورّيه بر حسب ظاهر، ظاهر  بعضی از اين
نه اين است که اگر صفتی بر حسب ظاهر از آن . نشود شود و خواه

ّيه و مجّرده ظاهر نشود نفی آن صفت از آن محاّل صفات اله ارواح
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لهذا بر همۀ اين وجودات منيره و طلعات . معادن اسماء ربوبّيه شود
بّديعه حکم جميع صفات الّله از سلطنت و عظمت و امثال آن جاری 
است اگر چه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره و غير آن ظاهر 

و اين فقره بر هر ذی بصری ثابت و محّقق است، ديگر . نشونّد
اين عباد چون از عيون صافيه منيره  بلی،. احتياج برهان نيست

انّد لهذا تشنه و افسرده  علوم الهّيه تفاسير کلمات قّدسّيه را اخذ ننموده
در وادی ظنون و غفلت سائرنّد و از بحر عذب فرات ُمعِرض شّده 

چنانچه در وصف ايشان ورقاء هوّيه . در حول ملح ُاجاج طائف انّد
ال َيَتِخُذوه َسبياًل َو إن َيَروا  شِّدالُر َو إن َيَروا َسِبيَّل": بيان فرموده

َعنها  َو کاُنوا الَغِي َيَتِخُذوه َسبياًل، ذِلَک َباَنُهم َکَذُبوا بآياتَنا َسبيَّل
رستگاری  اگر ببيننّد راه صالح و: که ترجمه آن اين است. َغاِفِليَن

اطّل اگر راه ب را، آن را اخذ نمی نماينّد و به آن اقبال نمی کننّد و اّما
خود راه وصول به  و طغيان و ضاللت را مشاهّده کننّد آن را برای

اعراض از حّق ظاهر نشّد،  و اين اقبال به باطّل و. حّق قرار دهنّد
مبتال نشّدنّد، مگر به جزای آنکه  يعنی به اين ضاللت و گمراهی

بودنّد از نزول آيات ما و ظهورات آن  تکذيب کردنّد آيات ما را و
مشاهّده شّد در اين ظهور بّديع منيع که  چهچنان. غفلت کننّدگان

سماء قّدرت و رحمت نازل شّد با وجود اين  کرورها آيات الهّيه از
انّد به اقوال عبادی که يک  اعراض نموده و تمّسک جسته جميع خلق
از اين جهت است که در امثال . آن را ادراک نمی نماينّد حرف از

 ان علم احّدّيه ومسائّل واضحه شبهه نموده و خود را از رضو اين
 . انّد رياض حکمت صمّدّيه محروم نموده

 
 : معنی لغات

 بیان کننده  –حکایت کننده : حاکی
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آیا کسی غیراز تو یافت می شود که بهره بیشتری از ظهور داشته ...: ایکون
دعای . باشد تا او بتواند ظاهر کننده تو باشد؟ کور باد چشمی که تو را نبیند

   287 صفحه –مفاتیح  –عرفه 
هیچ چیز را ندیدم مگر آنکه خدا را در او یا قبل از او یا بعد ..: و ما رأیت
منسوب به  (همه چیز و همه جا مشاهده می کنم خدا را در. )از او دیدم

  1241صفحه  – 1جلد –قاموس ایقان  –حضرت علی 
 شایعه -داستان  –حدیث  -نقل کردن داستان از کسی : روایت
اد نخعی یکی از صحابه و خواص حضرت علی بوده کمیل بن زی: کمیل

است و احادیث زیادی از ایشان نقل نموده و عاقبت هم بوسیله دشمنان آن 
 حضرت به شهادت رسیده است 

نوری که از ازل تابیده است آثارش بر هیاکل توحید ظاهر ...: نور اشرق
حقایق  اعماقاز صبح ازل نوری تابیده است که امواجش تا ) .گردیده است

  1214صفحه  – 1جلد –قاموس ایقان  –( وجود نفوذ نموده است
 شدید ترین دلیل ها و بزرگترین حکایت است ...: اشدّ داللۀ

با شدت ترین ظهور و )شدیدترین ظهور و بزرگترین نور : اشد ظهوراً
   (برترین نور

 کاملتر  –تمامتر : اکمل
 فاضلترین  – برترین –فاضل تر  –افزونتر  –باالتر : افضل
 گرانمایه تر  –شریف تر  –افراشته تر  –بلند تر : اشرف
 بهره دادن  –فیض دادن : افاضه
 .اگر تو نبودی هرگز افالک را خلق نمی کردم...: لوالک

 نابود  نیست و –مفقود  –غیر موجود : معدوم صرف
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 غیر قابل ذکر –مجازاً، بی اهمیت  –نیست صرف : مفقود بحت
 بی آالیش –پاکیزه  -پاک : منزه

 بجز آن  –بغیر آن : ماسوی
 یکی از صفت های خداوندی  –کامالً پوشیده و مخفی : غیب الغیوب

 اختصاص یافته  –خاص : مختصّ
برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم سوره ...: تلک الرسل

  411آیه  –( 4)بقره 
 –مجازات کردن  –کشتن  –اسیر کردن  –گرفتن  –مالک شدن : اخذ

 هالک کردن 
 هریک از روشهای سیر وسلوک به سوی خدا –بیابان  –صحرا : وادی
 اتهام ها –تهمت ها  –اعتقادها  –گمان ها : ظنون

حرکت در یکی  –درحال گردش و تماشا  –درحال سیر وحرکتند : سائرند
 از وادیها برای رسیدن به قرب الهی 

 عراض کنندها –از کسی روی برگردانده : معرض
نمک  –نمک شور که از شوری دارای طعم تلخ نیز هست : ملح اجاج
 بسیار شور

در اطراف محلی گردش کردن و دور  –کشیک شب  –طواف کننده : طائف
 زدن 
اگر نشانه ای از حق و راه صواب ببینند بدان ایمان نیآورند و اگر ...: و ان

این بدان سبب است که اینها  راه گمراهی را ببینند آن راه را بر می گزینند
آیه  –( 7)سوره اعراف . آیات ما را دروغ انگاشته و از آن غفلت ورزیدند

128  
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 مقدار بسیار که غیر قابل شمارش است : کرور
 منسوب به صمد که از اسماء اهلل است –الهی  –خدائی : صمدیه

 
  113 – 114توضیح آیات 

صفت خداوندی حکایت می کنند  پس معلوم شد که جمیع اشیاء از نام و یا
منتهی هر کدام به اندازه و مقداری که توانسته اند از فیض الهی بهره مند 

مثالً نور آفتاب به یک اندازه بر سطح زمین می تابد اما هریک از . شوند
 بهمین جهت است که . کائنات به اندازه استعداد خود از آن بهره می برند

در است که ظهور ترا ظاهر سازد تا او بتواند می فرماید آیا غیر از تو قا
در حقیقت باید گفت که . ظاهر کننده تو باشد کور باد چشمی که نمی بیند

. بدون نور هیچ شیئی دیده نمی شود. نور ظاهر کننده همه چیز است
پرسش این است که آیا چیزی هست که بتواند نور را ظاهر کند که بغیر از 

یچ چیزی بجز نور نشان دهنده نور نیست پس این خود نور باشد؟ مسلماً ه
مظاهر الهی هستند که نور خدا را نشان می دهند و غیر از آنان هیچکس 

    مثالً وقتی خورشید می تابد نور او به همه جا . قادر به این کار نیست
. می تابد اما فقط آینه است که می تواند آن نور را کامالً منعکس نماید

ایر اشیاء از آن نور بهره مند می شوند اما قادر به خاک و سنگ و س
به هر : بهمین جهت است که می فرماید. انعکاس نور خورشید نیستند

چیزی که نگاه کردم نشانه های خدا را یا در آن یا قبل از آن و یا بعد از 
این نور ازلی و . پس نشانه نور الهی در همه کائنات موجود است. آن دیدم

نگام خلقت پدید آمده و آثار او در همه جا موجود است و همیشگی از ه
انسان که شریفترین مخلوق خداوند است البته بزرگترین دلیل خلقت است 
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که حکایت از خالق می کند و مخصوصاً مظاهر مقدسه که کاملترین انسانها 
زیرا آینه تمام نمای خداوند و . هستند و از وجود خداوند حکایت دارند

برای همین است که می فرماید . اسماء و صفات الهی می باشند شامل کلیه
پس در حقیقت همه چیز در این عالم . اگر تو نبودی دنیا را نمی آفریدم

نشانه ای از مظاهر مقدسه الهیه هستند و یا اگر آنان نبودند بقیه معدوم و 
حتر باز هم مجبوریم برای واض. مفقود بودند یعنی اثری از آنان معلوم نبود

فرض کنیم که در . شدن موضوع از همان مثال آینه و خورشید استفاده کنیم
اطاقی بدون روزنه همه چیز در جای خودش گذاشته شده و ما هم در 
همان اطاق هستیم تا زمانی که در آن تاریکی مطلق قرار گرفته ایم هیچ 
 چیزی را نمی بینیم و حتی نمی توانیم بفهمیم که اشیای دیگری هم در

حاال اگر بوسیله یک روزنه یا سوراخی، اندکی نور به . اطاق موجود است
این اطاق بتابد چه خواهد شد؟ مسلماً بخاطر آن نور همه اشیاء مورد 
شناسائی قرار می گیرند در صورتی که تا قبل از آن همه چیز بود اما مفقود 

هر مقدسه مظا. و ناپیدا بود زیرا بدون نور امکان شناسائی غیر ممکن است
هم مانند همان نور هستند وقتی ظاهر می شوند ما معرفت پیدا می کنیم و 

نکته دیگر . تا قبل از ظهورشان این امکان روحانی و معنوی میسر نیست
مثالً . این است که این نور هم نسبت به زمان و مکان، کم و زیاد می شود 

ر و حرارت خورشید هنگام بهار یا تابستان و یا زمستان بهره زمین از نو
بهمین طریق . متفاوت است گاهی مالیمتر و زمانی شدید تر و بیشتر است

مظاهر مقدسه هم که منعکس کننده این نور و حرارت هستند با هم متفاوت 
بنظر می رسند زیرا آن یکی که در فصل بهار ظاهر شده با آن دیگری که 

است اما مسلماً از در فصل تابستان ظهور نموده اگر چه از یک خورشید 
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    برای همین است که . لحاظ شدت نور و حرارت بنظر ما تفاوت دارند
می فرماید بعضی از پیامبران را نسبت به بعضی دیگر برتری دادیم و این به 
دلیل ظهور آن مظاهر مقدسه در زمان و مکان خاص بوده است و اال 

اهر شود و چه همگی دارای اسماء و صفات الهیه اند چه این صفات ظ
مثالً . شاید مثال دیگری نشان دهنده بهتری از موضوع باشد. ظاهر نشود

تمام کسانی که در یک محل آموزشی کار می کنند دارای سواد و معلومات 
یعنی در یک مدرسه . و مدرک تحصیلی هستند و کارشان تدریس است

. لندیک نفر مدیر است و چندین معلم در این مدرسه بکار تدریس مشغو
هر معلمی در هر کالسی به نسبت سن و درک دانش آموز مشغول به 

البته این . معلم کالس اول باید حروف الفباء را درس بدهد. تدریس است
به آن معنی نیست که معلم کالس اول غیر از الفباء چیز دیگری نمی داند 
     بلکه این کار به خاطر شاگرد کالس است که قدرت و توانائی فهم 
جمله های سخت را ندارد و معلم مجبور است که نسبت به استعداد و 

البته هر چقدر که بزرگتر می شود به همان نسبت . توانائی او درس بدهد
. دروس او هم متفاوت و نسبت به سن و استعداد او کامل تر می شود

پیامبران الهی هم نسبت به استعداد مردمان در هر زمان و مکان تعالیم خود 
ارائه می دهند و اگر تعالیمی از قبل داده نشده بدلیل ندانستن آن پیامبر  را

نبوده بلکه مردمان آن زمان هنوز استعداد درک بیش از آن را نداشته اند و 
اال همه پیامبران الهی دارای کلیه صفات خداوندی مانند علم، عزت، قدرت، 

. ظاهر نشود سلطنت و عظمت هستند چه بظاهر از آنان ظاهر شود و چه
مثالً حضرت مسیح با مظلومیت و محبت ظاهر شد و حضرت محمد با 

ظهور هر صفتی بخاطر موقعیت زمانی و محل ظهور آن . قدرت قاهره
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هیاکل قدسیه بوده است و اال نه این که حضرت محمد فاقد مظلومیت و یا 
بنابراین چون مردم فقط به ظاهر چشم . حضرت مسیح فاقد قدرت بوده اند

دوخته و از معنی آیات و کلمات حق هم بی بهره و نصیب مانده اند لذا 
هریک به دنبال نفوسی که خود را علماء زمان خوانده بودند رفته و آنان 
هم به خیال خود از آیات الهی تفسیری کرده وهمه را به گمراهی و غفلت 

اری را اگر راه راست و استو: انداخته اند چنان که در قرآن هم می فرماید
       می بینند، این راه را انتخاب نمی کنند بلکه راه سرکشی و طغیان را 
می پسندند بهمین جهت است که آیات ما را دروغ پنداشتند و در نتیجه به 

یعنی بخاطر خطای خودشان است که دچار ضاللت و . غفلت افتادند
قدار چنانچه در همین ظهور حضرت باب با این که م. گمراهی می شوند

بسیار زیادی آیات و الواح نازل شده که همگی نشان از قدرت و عظمت 
      حق دارند و برای هدایت مردمان نازل شده است اما توجهی به آن 

می نمایند در عوض به حرف کسانی که حتی  نمی کنند و از آن اعراض 
به همین دلیل . یک حرف از کالم الهی را درک نکرده اند توجه می کنند

    است که در مسائل جزئی به شک و تردید می افتند و از حقیقت دور 
می شوند و البته محرومیت از فیض الهی بزرگترین مکافات برای غفلت 

بنابراین وقتی در مسائل . کننده است که محروم شدن از حق و حقیقت است
الهی شک و شبهه می کنند و آیات الهی را نمی پذیرند، خودشان هستند که 

 :وارد نمی گردند و اال بقول سعدی محروم می شوند و به رضوان قرب الهی
 بر دامن کبریاش ننشیند گرد  گر جمله کائنات کافر گردند 
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می شويم که سؤال از آن شّده بود که سلطنت  باری، راجع به مطلب
احاديث مأثوره از انجم مضيئه وارد شّده با وجود اين  قائم با آنکه در

 چنانچه. نت ظاهر نشّد بلکه خالف آن تحّقق يافتسلط اثری از
اصحاب و اوليای او در دست ناس مبتال و محصور بوده وهستنّد و 

بلی، سلطنتی که در کتب . در نهايت ذّلت و عجز در ملک ظاهرنّد
فيه و ليکن آن نه آن سلطنت  در حّق قائم مذکور است حٌق َو ال َريَب

و ديگر آنکه جميع . ّدادراک نماي و حکومتی است که هر نفسی
مردم را به ظهور بعّد، همه آن مظاهر  انّد انبيای قبّل که بشارت داده

بعّد را نموده چنانچه در کتب قبّل مسطور  قبّل ذکر سلطنت ظهور
به قائم نّدارد و در حّق جميع آن مظاهر قبّل و  است و آن تخصيص

سلطنت و جميع صفات و اسماء ثابت و محّقق است زيرا  بعّد حکم
. شّد مظاهر صفات غيبّيه و مطالع اسرار الهّيه انّد چنانچه مذکور که

و ديگر آنکه مقصود از سلطنت، احاطه و قّدرت آن حضرت است 
استيالی ظاهری ظاهر  بر همه ممکنات و خواه در عالم ظاهر به

و . مشّيت خود آن حضرت است و اين بسته به اراده و. شود يا نشود
که سلطنت و غنا وحيات و موت و  ليکن بر آن جناب معلوم بوده

قبّل مذکور است مقصود اين نيست که اليوم  حشر و نشر که در کتب
بلکه مراد از سلطنت سلطنتی . اين مردم احصاء و ادراک می نماينّد

است که در اّيام ظهور هر يک از شموس حقيقت بنفسه لنفسه ظاهر 
يّد کّّل من می شود و آن احاطۀ باطنّيه است که به آن احاطه می نما

فی الّسموات و االرض را، و بعّد به استعّداد کون و زمان و خلق در 
عالم ظاهر به ظهور می آيّد چنانچه سلطنت حضرت رسول حال در 

و در اّول، امر آن حضرت آن بود که . ميان ناس ظاهر و هويّداست
چه مقّدار اهّل کفر و ضالل که علمای آن عصر و اصحاب . شنيّديّد

چه . ن جوهر فطرت و ساذج طينت وارد آوردنّدايشان باشنّد بر آ
و . مقّدار خاشاک ها و خارها که بر محّّل عبور آن حضرت ريختنّد

اين معلوم است که آن اشخاص به ظنون خبيثۀ شيطانّيۀ خود اذّيت 
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جميع  آن هيکّل ازلی را سبب رستگاری خود می دانستنّد زيرا که به
بن  ر راهب و کعبعلمای عصر به مثّل عبّدالّله ُاَبّي و ابوعام

نمودنّد و  اشرف و نضر بن حارث، جميع آن حضرت را تکذيب
اّلله ِمن َان ب نسبت به جنون و افترا دادنّد و نسبت هائی که َنُعوذ

بلی، اين . ااَللواُح ُهَلو َيحِمَا  الَقلُم  َعَليه َاو َيَتَحّرَک الِمّداُد َيجری ِبِه
و اين . ن حضرت شّدبه آ نسبت ها بود که سبب ايذای مردم نسبت

اگر کسی را رّد و طرد نماينّد  معلوم و واضح است که علمای وقت
و از اهّل ايمان نّداننّد چه بر سرآن نفس می آيّد چنانچه بر سر اين 

ما ُاوِذَي َنِبٌي : "است که آن حضرت فرمود اين. بنّده آمّد و ديّده شّد
 ت ها که به آنو در فرقان نسبت ها که دادنّد و اذّي." اوذيُت ِبِمثِّل ما

ااَلمِر  َفارِجُعوا إَليِه َلَعّلُکم ِبَمواقِع. حضرت نمودنّد همه مذکور است
با آن  حّتی قسمی بر آن حضرت سخت شّد که احّدی. َتَطِلُعوَن

که  حضرت و اصحاب او چنّدی معاشرت نمی نمود و هر نفسی
 .می نمودنّد خّدمت آن حضرت می رسيّد کمال اذّيت را به او وارد

 
 : لغاتمعنی 

 به ارث رسیده  –گفته شده  –نقل کرده شده  –روایت شده : مأثوره
 روشنی بخش  –نوردهنده : مضیئه
 به حقیقت پیوستن  –ثابت شدن  –صحت یافتن : تحقق

سختی  در تنگی و –در حصار قرار گرفته  –از همه طرف محدود : محصور
 و مضیقه قرار گرفتن 

 .نیستحقیقت است و شکی در آن ...: حق ال
 مخصوص ساختن  –ویژگی  –اختصاص یافتن : تخصیص

 چیرگی و غلبه  –دست یافتن : استیال
   اراده الهی  –خواسته  –اراده : مشیّت



 

 

239 

منظور برخاستن مردگان در روز  –بر انگیختن و منتشر کردن : حشر و نشر
 قیامت 
 حساب کردن  –شمردن : احصاء

 ود خودشبه نفس خودش و از برای وج: بنفسه لنفسه
 عالم هستی : کون

 از راه حق خارج نمودن  –گمراه کردن : ضالل
 جوهر آفرینش: جوهر فطرت

 جوهر -درفارسی به معنی، خالص  –بی آالیش  –بسیط  –ساده : ساذج
 جوهر خلقت : ساذج طینت

 متعفن -فاسد  -حرام  -پلید  –نجس : خبیثه
م بود که بظاهر اسالم را عبداهلل ابی از منافقان سرسخت اسال: عبداهلل ابی

پذیرفته ولی در باطن برضد حضرت رسول مسلمین را تحریک می کرد و 
 موجب فتنه و فساد می شد 

عامر ابتدا مسیحی بود و بعد در آغاز بعثت حضرت رسول ابو: ابوعامر
ایمان آورد و بعدها از اسالم برگشت و سبب گمراهی عده ای از مسلمانان 

 گردید 
از کلیمیان متعصب و از دشمنان سرسخت حضرت رسول و : کعب بن اشرف

پیروان او بود و آزار شدید به آنان می رسانید و عاقبت بدست یکی از 
 . اصحاب به قتل رسید

یکی از دشمنان سرسخت و مخالفین شدید و متعصب : نضر بن حارث
 .حضرت رسول و پیروانشان بود

 بهتان  –تهمت زدن : افترا
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 آزار رسانیدن  –اذیت کردن : ایذاء
پناه می برم به خدا، هرگز مرکب به نوشتن آن جاری نشود و قلم بر ...: نعوذ

شرح و نگارش آن حرکت نکند و صفحات کتب و الواح طاقت و تحمل 
 . ثبت آن همه اذیت و آزار را ندارد

 بیرون راندن : طرد
هیچ . )به مانند آنچه که من اذیت شدمهیچ پیامبری اذیت نشد ...: ما اوذی

 (ت قوم خود آزار و اذیت ندیده استپیغمبری بیش از من از دس
به قرآن رجوع نمائید و مراجعه کنید شاید به حقیقت قضیه و ...: فارجعوا

 (است بهاءاهللاز بیانات حضرت ) .مواقع امر مطلع و آگاه شوید
 

 111 – 118توضیح آیات 
شده بود که طبق  رحال به مطلب برگردیم که سئوال ازسلطنت قائمه به

احادیث ائمه اطهار قراربود که قائم موعود وقتی ظاهر می شود بر مردم 
سلطنت نماید و دشمنان خود را از میان بردارد و دوستان را به عزت رساند 
اما این امور واقع نشد و دیدیم که درزمان حضرت باب چطور آن حضرت 

بالیا گرفتار گردیدند و و پیروانشان گرفتار حبس و زجر شدند و به انواع 
لذا نه تنها این سلطنت تحقق نیافت بلکه . باالخره به شهادت رسیدند

در پاسخ می فرمایند که البته این  بهاءاهللحضرت . برعکس هم نمودار شد
اما . حدیث درست و صحیح است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست

. ان کرده اندمنظور از سلطنت این سلطنت ظاهره ای نیست که مردم گم
بلکه آن سلطه و قدرت معنوی است بر همه ممکنات خواه در عالم 
بصورت ظاهر آشکار شود و خواه نشود و این بسته به میل و اراده 
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و البته معلوم است که برای سایر انبیاء هم چنین وعده هائی . خودشان است
دام داده شده بود ولی در زمان حیاتشان این امر واقع نگردید و هیچک

مثالً با این که مسیحیان منتظر بودند که موعودشان با . سلطنت نکردند
سلطنت ظاهره بر مردم حکومت نماید و دیانت مسیح را ترویج کند، اما 

بلکه چه لطمات و . وقتی حضرت رسول اکرم ظاهر شدند این چنین نشد
چقدر . صدماتی که مردم بدستور علماء دین بر آن حضرت وارد آوردند

و خاشاک که برسرراهشان ریختند و چه کارهای زشتی انجام دادند که  خار
پناه به خدا می برم از این که مرکب جاری شود و قلم برای نوشتن آن بالیا 
. بحرکت آید و حتی الواح بتوانند که تحمل آن همه اذیت و آزار را بنمایند

از نوشتن  قلم: یعنی چقدر این مصائب زشت و ناگوار بوده که می فرمایند
آن شرمسار است تا چه رسد به این که کسی بتواند همه آن بالیا را بنویسد 

البته در کتب تاریخی اغلب آنها ذکر شده است و ذکر . و یا دیگران بخوانند
نام نفوس کافری مانند عبداهلل ابی و یا ابوعامر راهب و همچنین کعب ابن 

ه اند که این افراد بصورت اشرف و نضربن حارث را برای نمونه ذکر فرمود
مؤمنین در جمع پیروان داخل می شدند و انواع و اقسام تهمتها و افترائات 
را وارد می ساختند و سبب تزلزل مؤمنین هم می شدند و چه مصیبت ها 
که برای آن حضرت و پیروانشان فراهم می ساختند و این امور را صواب و 

ینها غیر از دشمنانی بودند که به و البته ا. سبب رستگاری هم می دانستند
ظاهر و علنی دشمنی می کردند و یا با آن حضرت و پیروانشان جنگ و 

تا دنیا . پس این گونه امور منحصر به زمان قائم نیست. جدال می نمودند
بنابراین مقصود از . بوده همیشه کافران بوده اند و مؤمنین هم بوده اند

مثل سالطین چند روزی برمردم سلطنت این حکومت ظاهره نیست که 
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حکومت کنند و هرچه بتوانند ظلم نمایند و بعد هم بمیرند و خودشان و 
بلکه این مظاهر مقدسه با قدرت . حکومتشان و نام و یادشان فراموش شود

مثالً بر قلبهای . تمام بر کلیه ممکنات احاطه دارند و حکومت می کنند
   ستی حتی جان خود را نثار مؤمنین چنان حکومت می کنند که تمام ه

می نمایند والبته این قدرت و حکومت، بعدها بتدریج در بین ناس بیشتر 
ظاهر می شود تا زمانی که مثل امروز سالطین بزرگ بنام اسالم یا بنام 
      مسیح افتخار می کنند و مردم چگونه برای زیارت مراقد آنان خرج 

در حالی که در اوائل امر چنین . ندمی کنند و زحمت سفر را تحمل می نمای
نبود و ظلم بقدری بود که حضرت رسول در قرآن به آن اشاره فرموده و 

هیچ پیامبری به اندازه من از قوم خود صدمه ندیده است و در : می فرماید
قرآن ذکر این تهمت ها و افترائات گردیده است و حتی بقدری اوضاع برآن 

ی با او و یارانش معاشرت نمی کرد و حضرت و یارانش سخت شد که احد
       اگر کسی به حضور آن حضرت می رسید نهایت اذیت را به او روا 
می داشتند که اشاره به شِعب ابوطالب است که مدتی آن حضرت و مؤمنین 
به ایشان در آنجا محاصره شدند و حتی اجازه خرید و فروش و یا تهیه نان 

بنابراین می فرمایند که شما دوباره به . و آب هم به ایشان داده نمی شد
 .قرآن مراجعه کنید تا از این موارد بیشتر مطلع شوید
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بصيرت باز کنی تا  در اين موقع يک آيه ذکر می نمايم که اگر چشم
و آن آيه در . نّدبه نمائی زنّده هستی بر مظلومی آن حضرت نوحه و

راض ناس، به باليا و اع وقتی نازل شّد که آن حضرت از شّّدت
از سّدرة المنتهای قرب نازل شّد  غايت افسرده و دلتنگ بود، جبرئيّل

و اين آيه تالوت نمود
" :

َکاَن َکُبَر َعَليَک إعَراُضُهم َفِاِن اْستَطْعَت  َو إْن
که ترجمه آن اين . " ااَلرِض َاو ُسَلمًا فی الَسماء َان َتْبَتِغَي َنَفقًا فی

اعراض معرضين و سخت است بر  است بر تو است که اگر بزرگ
و ايذای ايشان، پس اگر مستطيعی و می توانی،  تو ادبار منافقين

در زير ارض يا نردبانی به سوی آسمان، که تلويح  طلب کن نقبی
است که چاره نيست و دست از تو بر نمی دارنّد مگر آنکه  بيان اين

امروز  و حال. زير زمين پنهان شوی و يا به آسمان فرار نمائی در
می نماينّد  مشاهّده نما که چقّدر از سالطين به اسم آن حضرت تعظيم

به نسبت به آن  و چقّدر از بالد و اهّل آن که در ظّّل او ساکن انّد و
حضرت افتخار دارنّد، چنانچه بر منابر و گلّدسته ها اين اسم مبارک 

و سالطينی هم که در . می نماينّد را به کمال تعظيم و تکريم ذکر
انّد  و قميص کفر را تجّديّد ننموده انّد حضرت داخّل نشّدهظّّل آن 

. عظمت آن شمس عنايت مقّر و معترف انّد ايشان هم به بزرگی و
و اين البّّد است از . ظاهره که مشاهّده می کنی اين است سلطنت

برای جميع انبياء که يا در حيات و يا بعّد از عروج ايشان به موطن 
و . اليوم مالحظه می گردد حقيقی ظاهر و ثابت می شود چنانچه

ليکن آن سلطنت که مقصود است لم يزل و اليزال طائف حول ايشان 
نيابّد و آن سلطنت باطنّيه  است و هميشه با ايشان است و آنی انفکاک

و از جملۀ . الّسموات و االرض را است که احاطه نموده کّّل من فی
ّدی که به آيا نشني. شمس احّدّيه ظاهر شّد سلطنت آن است که از آن

ميانۀ نور و ظلمت و سعيّد و شقّي و مؤمن و کافر  يک آيه چگونه
 فرمود؟ و جميع اشارات و دالالت قيامت که شنيّدی از حشر و فصّل

هويّدا شّد  نشر و حساب و کتاب و غيره کّّل به تنزيّل همان يک آيه
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رحمت بود برای  و همچنين آن آيه ُمنزله،. و به عرصۀ شهود آمّد
:گفتنّد فسی که در حين استماعابرار، يعنی ان

 "
و " رّبنا َسِمعنا َوَاَطْعنا 

َسِمعنا و : "آنهائی که بعّد از استماع گفتنّد نقمت شّد برای ُفّجار، يعنی
. سيف الّله بود برای فصّل مؤمن از کافر و پّدر از پسر و." َعَصينا
ديّده ايّد آنهائی که اقرار نمودنّد با آنهائی که انکار نمودنّد  چنانچه
 چه پّدرها که از پسرها اعراض. ّدد جان و مال هم بر آمّدنّددرص

حاّد  و چنان. نمودنّد و چه عاشق ها که از معشوق ها احتراز جستنّد
و . قطع نمود و برنّده بود اين سيف بّديع که همه نسبت ها را از هم

مثّل آنکه مالحظه  .از يک جهت مالحظه فرمائيّد چگونه وصّل نمود
نفس تخم کينه و عّدوان ما  ها شيطان شّد که جمعی از ناس که سال

به اين امر بّديع منيع چنان مّتحّد  بين ايشان کاشته بود به سبب ايمان
َکذِلَک ُيؤِلُف الّلُه . انّد يک صلب ظاهر شّده و موافق شّدنّد که گويا از

 کاُنوا ِمْن َکوَثر َو انَقطُعوا إَليِه َو آَمُنوا ِبآياِتِه ُهِم اَلذيَن َبيَن ُقلوِب
و ديگر آنکه چقّدر از مردم مختلف . العِز ِمَن الَشارِبين لَفضِّل بَايادیا

مختلف المذهب و مختلف المزاج که از اين نسيم رضوان  العقائّد و
وبهارستان قّدس معنوی قميص جّديّد توحيّد پوشيّدنّد و از کأس  الهی

اين است معنی حّديث مشهور که فرموده گرگ و . تفريّد نوشيّدنّد
حال نظر به عّدم  و. می خورنّد و می آشامنّد ميش از يک محّّل

هنوز منتظرنّد که کی  معرفت اين جّهال فرمائيّد، به مثّل امم سابقه
. اين است رتبه ناس. اين حيوانات بر يک خوان مجتمع می شونّد

انّد و هرگز در سبيّل عّدل قّدم  گويا هرگز از جام انصاف ننوشيّده
چه حسنی در عالم از همه گذشته اين امر وقوعش . انّد نگذاشته

:احّداث می نمايّد؟ َفِنْعَم َما ُنِزَل فی شأِنهم
 "

َلُهْم ُقُلوٌب ال َيفَقُهوَن بَها و 
 . ".َلُهْم َاْعُيٌن ال ُيبِصُروَن ِبَها
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 : معنی لغات
مرثیه خوانی در  –ناله و زاری  –فریاد و شیون  –گریه و زاری : نوحه

 سوگواری ها
برای مرده و شمردن خوبیها و صفات نیکوی  گریستن –نوحه سرائی : ندبه

 او
و اگر اعراض آنان بر تو گران است اگر می توانی نقبی در ...: و ان کان

( 8)سوره انعام . زمین و یا نردبانی برای باال رفتن به سوی آسمان پیدا کن
  11آیه  –

سیه  -نگون بختی  –روی گردانیدن  –پشت کردن  –اعراض کردن : ادبار
 روزی 
کسی که بظاهر ادعای ایمان یا دوستی می کند  -آدمهای دو رو : منافقین

 اما در باطن کافر و یا دشمن است 
 -دارای مال  –قادر و توانا  –دارای طاقت  –دارای استطاعت : مستطیع
 متمول

 راهی که از زیر زمین می کنند  –شکافی  –سوراخی : نقبی
 شاره کردنا –معنائی را به اشاره فهماندن : تلویح
 منبر ها : منابر

   ستونی که در کنار گنبد مساجد است و در قدیم از آنجا اذان : گلدسته
 می گفتند 

 پیراهن : قمیص
 باال رفتن  –صعود کردن : عروج

 از هم جدا شدن : انفکاک
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 بدبخت -گمراه  –ظالم : شقی
 نازل شدن وحی الهی –پائین آمدن  –فرود آمدن : تنزیل
 شده نازل : منزله
 پروردگارا شنیدیم و اطاعت می کنیم ...: ربنا

 در فارسی، رنج و سختی  –کیفر بد  –مجازات  –عقوبت : نقمت
 گناهکاران  –بدکاران : فجار
 (سرپیچی می کنیم)شنیدیم و عصیان می کنیم ...: سمعنا

 شمشیر خدا: سیف اهلل
 پرهیز کردن  –دوری جستن : احتراز

 تیز  –برنده : حادّ
 ظلم آشکار  –ستم و تعدی  –دشمنی : عدوان
 سخت و شدید  –ولد  –حسب و نسب : صلب
این چنین الفت می دهد بین قلوب کسانی که قطع کردند به سوی ...: کذلک

 او و ایمان آوردند به آیات او و از چشمه فضل از دستان عزت او نوشیدند 
 توحید و یکتا بودن  –مقاوم وحدت و یگانگی خداوند : تفرید
 سفره : خوان
 -واقع شدن  –رسیدن  –تحقق یافتن : وقوع
 چه خوب نازل شده در شأن آنها ...: فنعم
از برای آنان قلب هائی هست که با آن درک حقایق را نمی کنند واز ...: لهم

  173آیه  –( 7)سوره اعراف . برای آنان چشمانی هست اما با آن نمی بینند
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  117 – 113توضیح آیات 
این که در مورد مشکالت دوران حضرت رسول در اسالم صحبت  بعد از

کردند بیان مبارک را این گونه ادامه می دهند که می فرمایند من یک آیه از 
قرآن را برای شما ذکر می کنم که اگر چشم بصیرت داشته باشی تا وقتی که 
زنده هستی برای ظلمهائی که نسبت به آن حضرت روا داشتند گریه و 

واهی کرد و آن آیه در وقتی نازل شد که آنحضرت از شدت بالیا زاری خ
       حقیقتاً افسرده و دلتنگ بودند که جبرئیل این آیه را تالوت کرد که 
می فرماید اگر این اعتراضات مردم برای تو ای پیغمبر خیلی درشت و 
  سخت است و رفتار منافقین برایت غیر قابل تحمل و سنگین است، اگر 

وانی تقبی در زیرزمین درست کن و در آنجا مخفی شو و یا نردبانی می ت
حال مالحظه بفرمائید که وقتی خداوند . بساز و بسوی آسمان فرار کن

مأموریتی را به مظاهر خود عنایت می کند چاره ای جز اطاعت ندارند و 
و امروز را نگاه کن و ببین که . مجبورند که با تمام سختی ها تحمل نمایند

ه سالطینی به نام آن حضرت افتخار می کنند و بر باالی منبر ها درود به چ
ایشان و خاندانشان می فرستند و با کمال تعظیم و احترام نام آن حضرت را 
می برند و حتی پادشاهانی هم که متدین به دین اسالم نشده اند، نام ایشان 

. یشان اعتراف دارندرا به بزرگواری و احترام یاد می کنند و بر مقام رفیع ا
پس مالحظه می فرمائید که در ظاهر هم سلطنت می نمایند و این برای 
همه انبیاء و مرسلین اتفاق می افتد که در زمان حیاتشان در بین مردم به 
انواع ظلم و اذیت گرفتار می شوند ولی بعد از حیاتشان از چنین سلطنتی 

شان هم دارای سلطنت در حقیقت در زمان حیات. بر خوردار می گردند
باطنی و معنوی هستند و بر همه کسانی که در زمین و آسمان ساکنند 
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حکومت معنوی دارند و قدرتشان همه را احاطه نموده است بطوری که 
      وقتی امرشان را اظهار می کنند در همان لحظه بین نفوسی که ایمان 

یعنی . شود می آورند و نفوسی که ایمان نمی آورند تفاوت حاصل می
کسانی که کافر می شوند بر علیه مؤمنین قیام می نمایند و انواع و اقسام 

در حقیقت از . ظلم و ستم را نسبت به مظهر ظهور و پیروانش روا می دارند
همان لحظه خط صراط کشیده می شود و مؤمنین با گفتن یک عبارت 

ی شوند و مثل در امتحان الهی پیروز م "ایمان آوردیم و اطاعت می کنیم"
برق از خط بین ایمان و کفر عبور می نمایند و به بهشت موعود یعنی 
زیارت و اطاعت مظهر ظهور وارد می شوند و کسانی که ایمان نمی آورند 
به جدال و اذیت و آزار می پردازند و قادر به پیدا کردن راه صحیح یا همان 

ن و سرکشی باقی صراط مستقیم نمی شوند و الجرم در جهنم کفر و طغیا
بنابراین متوجه می شویم که به همان یک آیه که از لسان . می مانند

مبارکشان نازل می شود بین نور و ظلمت، سعید و شقی و مؤمن و کافر 
تفاوت ظاهر می گردد و تمام نشانه هائی که درکتاب راجع به قیامت گفته 

همان یک شده ظاهر می شود یعنی حشر ونشر و حساب و کتاب خلق با 
و در همین حال است که حساب همه تسویه می گردد . آیه ظاهر می شود

    مؤمنین به جزای عمل خود می رسند و کافرین هم در کفر خود باقی 
می مانند و به مکافات عمل خود که دوری از حق و کفران نعمت اوست 

کافر در این میان چه خانواده ها که متالشی می شود مثالً پدری . می رسند
   و پسری مؤمن می شود و یا بالعکس و بین آنان چنان جدائی حاصل 
می گردد که در مقابل هم به جدال می پردازند واین امتحان الهی برای 
جداسازی کفر از ایمان از هر شمشیری برنده تر عمل می نماید و در عین 
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حال بین مؤمنین چنان الفت و اتحادی بوجود می آورد که هیچ مرهمی 
چنین زخمها را نمی تواند بهبود بخشد بطوری که نفوسی که سالها با هم در 
جنگ و جدال و کینه ودشمنی بوده اند اکنون در ظل ایمان چنان با هم 
متحد و متفق و دوست و یکرنگ می شوند که گویا همگی فرزندان یک 

 مثالً وقتی یک کلیمی و یک مسیحی. پدر و مادر هستند بلکه هنوز هم بهتر
و یک بت پرست به حضرت محمد ایمان آوردند همگی مانند برادر شدند و 
با هم متحد و متفق گردیدند و از اسالم حمایت نمودند و در مقابل دشمنان 

کسانی که از همه چیز : چنانکه خداوند در قرآن می فرماید. ایستادند
 بریدند و به آیات او مؤمن شدند خداوند در قلوب آنان الفت و محبت

ایجاد می کند و آنان کسانی هستند که از چشمه ایمان با عزت تمام از 
  و از یک ایمان واحد بهره مند . دست مظهر ظهور آب حیات می نوشند

گرگ و : این همان معنی حدیث مشهوری است که می فرماید. می شوند
و حاال به این مردم جاهل نگاه کن و ببین . میش از یک چشمه می نوشند

        ز منتظرند که چه وقت این حیوانات بر سر یک سفره جمع که هنو
. در حقیقت اگر هم جمع شوند چه ثمر و اثری برای عالم دارد؟. می شوند

حاال انصاف باید داد که کدام . این درک و فهم مردم از کتاب الهی است
ه این که نفوس مختلفه که قبالً با هم کین. معنی به عقل و فهم نزدیکتر است

و دشمنی داشتند و حاال با هم متحد شده اند یا دوستی گرگ و میش؟ و 
چقدر آیه زیبائی در حق این نفوس نازل شده که می فرماید قلب دارند 
. ولی با آن درک و احساس نمی کنند و چشم دارند اما با آن نمی بینند

یعنی دیده بصیرت آنان کور شده و قلب حقیقی آنان که محل احساسات 
 .انیه است از بین رفته و قدرت فهم و درک خود را از دست داده استروح
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و ديگر آنکه مالحظه فرمائيّد به تنزيّل همين يک آيه منزله از سماء 
مشّيت چگونه حساب خاليق کشيّده شّد که هرکس اقرار نمود و اقبال 
جست حسنات او بر سّيئات زيادتی نمود و جميع خطايای او معفّو 

َکذِلَک ُيصَّدُق فی شأِنِه بَاّنُه َسريُع الحساِب، َو کذِلک . شّد و مغفورآمّد
ُل الّلُه الَسِيئاِت بالَحَسناِت َلو َانُتم فی آفاِق العلِم و انُقِس الِحکمِة ُيَبِّد

برداشت از بحر  بو همچنين هر کس از جام حّب نصي. َتَتَفَرُسوَن
ّيه ايمانّيه يافت فيوضات سرمّدّيه و غمام رحمت ابّدّيه، حيات باقيه ابّد

و مقصود از . موت دائمی مبتال شّد و هر نفسی که قبول ننمود به
و . مذکور است موت و حيات ايمانی است موت و حيات که در کتب

معنی است که عاّمه ناس در هر ظهور اعتراض  از عّدم ادراک اين
شمس هّدايت مهتّدی نشّدنّد و جمال ازلی را مقتّدی  نمودنّد و به

 چه وقتی که سراج محّمّدی در مشکات احمّدّيه مشتعّلچنان .نگشتنّد
بود که  اين. شّد بر مردم حکم بعث و حشر و حيات و موت فرمود

چنانچه از . گشت اعالم مخالفت مرتفع شّد و ابواب استهزاء مفتوح
من  َنُکم َمبُعوُثوَنإ وَلِئْن ُقلَت: "زبان مشرکين، روح االمين خبر داده

مضمون آن اين ." َکَفُروا إن َهَذا إّلا ِسحٌر ُمِبيٌن اَلِذيَن َلَيُقوَلَن َبعّدالموِت
بگوئی به اين مشرکين که شما مبعوث شّده ايّد بعّد از  است که اگر

انّد به خّدا و آيات او،  می گوينّد آنهائی که کافر شّده مردن، هر آينه
 و در جای ديگر. اين مگر سحری ظاهر و آشکار و هويّدا نيست

َاِئَنا َلفی َخْلٍق  َذا ُکَنا ُتَراباًًَء إ ن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهمإ َو: "می فرمايّد
عجب می داری  اگر: که ترجمه آن اين است که می فرمايّد "؟ َجّديٍّد

آيا ما تراب : می گوينّد پس عجب است قول کافران و معرضان که
آيا مائيم مبعوث شّدگان؟ اين  بوديم؟ و از روی استهزاء می گفتنّد که

َاَفَعييَنا ِبالَخلِق ااَلّول َبّْل : "می فرمايّد ست که در مقام ديگر قهرًا لهما
مضمون آن اين است که آيا ما عاجز و . " ُهْم فی َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجّديٍّد

مانّده شّديم از خلق اّول؟ بلکه اين مشرکين در شّک و شبهه هستنّد 
لمات الهّيه و علمای تفسير و اهّل ظاهر چون معانی ک. از خلق جّديّد
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قاعّده  را ادراک ننمودنّد و از مقصود اصلی محتجب مانّدنّد لهذا به
معنی مستقبّل  که بر سر ماضی در آيّد" اذا"نحو استّدالل نمودنّد 

نازل نگشته متحّير " اذا"و بعّد در کلماتی که کلمه. افاده می شود
عيِّد و وُنفَخ فی الُصوِر َذِلَک َيوُم الَو: "مانّدنّد مثّل اينکه می فرمايّد
: که معنی ظاهر آن اين است"  .و َشِهيٌّد َجاَءْت ُکُّل َنْفٍس َمَعها َسائٌق

است يوم وعيّد که به نظرها بسيار بعيّد بود  دميّده شّد در صور و آن
و در مثّل . برای حساب و با اوست راننّده و گواه و آمّد هر نفسی

 بر اينکهرا مقّّدر گرفتنّد و يا مستّدّل شّدنّد " اذا"کلمه  اين مواقع يا
گويا  چون قيامت محّقق الوقوع است لهذا به فعّل ماضی ادا شّد که

نفخه  .مالحظه فرمائيّد چقّدر بی ادراک و تميزنّد. گذشته است
از  محّمّدّيه را که به اين صريحی می فرمايّد ادراک نمی کننّد و

افاضه اين نقره الهی خود را محروم می نماينّد و منتظرصور 
وجود  د اوست می شونّد با اينکه تحققاسرافيّل که يکی از عبا

َاَتسَتبّدُلوَن اّلذی  ُقّل. اسرافيّل و امثال او به بيان خود آن حضرت شّده
 . ُهو َخيٌر لُکم َفِبئَس َما اْسَتْبَّدلُتم ِبغيِرحٍق وُکنُتم َقوَم ُسوٍء َاخَسريَن

 
 : معنی لغات

 اعمال زشت و ناپسند  –خطاها  –گناهان : سیئات
 بخشیده شده  -رده شده عفو ک: معفوّ

ن حقیقت ای)این چنین در شأن و مقام او مصداق پیدا می کند ...: کذلک
 بدرستی که او سریع الحساب است( کلمه راجع به او آشکار می گردد

 بدون آغاز  –دائمی  –همیشگی : سرمدیه
      همچنین هیکل جسمانی مظهر امر که مانع از معرفت او  –ابر : غمام

 . مثل ابر که مانع دیدن خورشید است. به غمام تشبیه شده استمی گردد 
 ساکن و آرام شدن هر چیز –مردن . مرگ: موت
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 همگانی -عمومی : عامّه
 کسی که مردم از او پیروی می کنند –مهتدی  –اقتداء کننده : مقتدی
 زبانه کشیدن آتش  –شعله ور : مشتعل

 جبرئیل که فرشته وحی است : روح االمین
و اگر بگوئی شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعاً کسانی ...: نلئ و

سوره هود . که کافر شده اند خواهند گفت که این جز سحری آشکار نیست
  7آیه  –( 11)

 جادو: سِحر
و اگر تعجب می کنی پس عجب است حرف کافران که می گویند ...: و ان

  1آیه  _( 11)ره رعد آیا ما خاک بودیم و آیا خلق جدید شده ایم؟ سو
 انتخاب شده  –برانگیخته شده : مبعوث
آیا ما مانده و عاجز شدیم از خلق اول؟ بلکه آنان از خلق جدید ...: افعیینا

  11آیه  –( 11)سوره ق. در شک و شبهه هستند
افراد غافل و محروم از  –در پرده پوشیده شده  –پنهان و پوشیده : محتجب
 معرفت 
 استقبال کننده  –ینده زمان آ: مستقبل

 بهره دادن  –فایده دادن  –مفهوم سخن : افاده
و در صور دمیده شد و این است روزی که وعده داده شده بود و ...: و نفخ

آیه  – (11)سوره ق -و راننده و گواه است هرنفسی برای حساب آمد و با ا
41 – 41  

 انذارکردن و بیم دادن  –وعده عذاب  –تهدید : وعید
 دور : یدبع
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   تعیین کننده  –معین کننده : مقدّر
 بهره دادن  –فیض رساندن : افاضه

 دهل –یکی از وسائل خبرکردن مردم در قدیم  –نقاره : نقره
 عوض کردن چیزی با چیز دیگر  –تعویض کردن : مبادله 

کسی را که خیر و نیکوئی برای ( مبادله می کنید)آیا انکار می کنید ...: قل
واهد؟ پس چه مبادله بدی انجام دادید که به غیر حقیقت و شما می خ

 . درستی است و شما از بدترین و زیانکارترین قوم هستید
 

  141-144توضیح آیات 
بنابراین خداوند انسانها را با یک آیه امتحان می کند و با همین یک آیه 
حساب تمام مردم مشخص می شود هرکس ایمان آورد تمام گناهان او 

   ده می شود و اعمال نیک و کارهای خوب او از گناهانش بیشتر بخشی
می شود و خداوند او را مورد عفو و غفران خود قرار می دهد و برای 
همین است که گفته شده در روز قیامت خدا سریع الحساب است یعنی به 

یعنی گناهان کسی که ایمان . سرعت حساب مخلوق را مشخص می کند
ن را تبدیل به حسنات می کند و این فقط از قدرت و آورده می بخشد و آ

توانائی الهی ممکن است اگر شما در افق های علم و دانائی و حکمت الهی 
    بنابراین کسی که ایمان می آورد به نور ایمان زنده . جستجو گر باشید

ولی کسی که ایمان نمی آورد روح ایمان در او نیست و از . می شود
 در زمستان تمام درختان خشک : برای مثال. شود مردگان محسوب می

. می شوند اما همین که نسیم بهاری وزید درختان سبز و خرم می گردند
وجود دارد . حال اگر درختی سبز نشد آن درخت خشک و بی روح است



 

 

254 

انسان بی ایمان هم مانند درخت خشک است . اما خشک و بیفایده است
ارد و باغبان بزودی او را بریده و از باغ وجود دارد اما ثمری و سایه ای ند

انسان بی ایمان هم . خارج ساخته و بصورت هیزم در اجاق می سوزاند
در موسم ظهور مظهر الهی هرکس با نسیم . همین حالت را پیدا می کند

و معنی موت و حیات که . روح افزای او زنده نشد در حقیقت مرده است
ی که ایمان می آورند از قبر ضاللت و کسان. در قیامت ذکر شده همین است

اما این مطلب برای . گمراهی بر می خیزند و با مؤمنین محشور می گردند
مثالً وقتی که حضرت محمد به مؤمنین . کافران غیر قابل درک است

     فرمودند که شما برانگیخته شده و یا شما زنده شده اید، کفار مسخره 
     ن یک نوع سحر و جادو است که ما حتماً ای: می کردند و می گفتند

و خداوند . شما چه وقت مرده بودید که حاال زنده شدید؟. نمی توانیم ببینیم
تعجب از کافران . این که تعجبی ندارد: در جواب این کافران می فرماید

و می گویند !. است که نمی توانند باور کنند که ما آنها را از خاک آفریدیم
خداوند در پاسخ به این . دیم و از خاک برخاستیم؟که ما خاک شده بو

زمانی که خلقی وجود نداشت آیا ما از خلق : کافران با شدت می فرماید
انسان یعنی حضرت آدم عاجز بودیم؟ پس این مشرکین و کافران هستند که 

در باره این آیه و تفسیری  بهاءاهللسپس حضرت . در شک و شبهه هستند
موده اند می فرمایند که علمای تفسیر چون معنی این که علماء از قیامت ن

بر سر فعل  "اذا"آیات را نفهمیدند لذا درمانده شدند و گفتند که وقتی 
و وقتی بعضی از جمالت را می دیدند . ماضی در آید معنی مضارع می دهد

بر سر جمله نیآمده اما آنها ناچارند که آیه را تفسیر کنند ولی  "اذا"که 
از . را باید مقدَر فرض کرد "اذا"ا هم نمی فهمند، لذا گفتند که معنی آن ر



 

 

255 

جمله این آیه بود که می فرماید در شیپور دمیده شد و روز موعود که بنظر 
خیلی دور بود، آمد و هر نفسی برای حساب آمد و با او راننده و گواه 

این آیه می گوید در صور دمیده شد یعنی ندای امر حضرت رسول . است
و روزی که به شما وعده داده شده بود با آمدن حضرت محمد، . لند شدب

ظاهر شد در حالی که مردم فکر می کردند که خیلی دور است و حاال مردم 
برای حساب و کتاب باید حاضر شوند که اشاره به همان آیه انجیل است 

ن اما چون علماء ای. که بنا بود موعود با شیپور مالئکه از آسمان بیآید 
معنی را نمی فهمیدند و اصالً نمی توانستند درک کنند می گفتند که آمدن 

هم که بر  "اذا"ولی. قیامت که حتمی است و در آینده اتفاق خواهد افتاد
در . را باید مقدر گرفت "اذا"پس گفتند که . سرفعل ماضی نیآمده بود

دمان حالی که وقتی پیامبری می آید همان وقت قیامت بپا می شود و مر
دوران آن پیامبر نمی توانند باور کنند که این شخصی که در بین آنان بزرگ 

بنابراین . شده حاال بگوید من همان موعود شما هستم که منتظر او بودید
برای همین است که . همیشه مردم منتظر یک چیز عجیب و غریب هستند

کتاب حتی علمای مسلمان هم نتوانستند معانی و مفاهیم قرآن را که 
خودشان بود درک کنند و بفهمند که منظور از دمیده شدن در صور و ظاهر 
شدن وعده یعنی بلند شدن ندای حضرت رسول و آمدن ایشان و امتحان 

      بلکه گفتند که اگر چه فعل ماضی یعنی گذشته . شدن خالیق است
 بهاءاهللچه زیبا حضرت !. بکار رفته اما منظور خدا در آینده بوده است 

   ندای محمدی را که به این صراحت فرموده اند درک : فرموده اند که
نکرده اند و منتظر هستند که یکی از مالئکه که در حقیقت از جانب او خلق 

 خداوند در قرآن . شده بیآید و ندا بدهد تا آنوقت مردم بتوانند باور کنند
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برای شما خیر  آنچه را که( انکار کردید)می فرماید آیا مبادله نمودید 
است؟ پس چه کار بدی کردید زیرا به ناحق این کار را کردید و برای شما 

بنابراین علماء معنی و مفهوم آیات الهی را نتوانستند . خیلی زیان آور است
درک کنند و غرورشان هم اجازه سئوال و پرسش به آنان نداد و به همین 

 .م شدندعلت در جهل باقی ماندند و سبب گمراهی مردم ه
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است که بر همه ممکنات ی بلکه مقصود از صور، صور محّمّد
و غافلين که . بود بر امر الهی دميّده شّد و قيامت، قيام آن حضرت

را به خلعت جّديّده ايمانّيه مخّلع  هدر قبور اجساد مرده بودنّد هم
ل اين است وقتی که آن جما. زنّده نمود فرمود و به حيات تازه بّديعه

رمزی از اسرار بعث و حشر و جّنت و نار و  احّدّيه اراده فرمود که
:فرمايّد جبرئيّل وحی اين آيه آورد قيامت اظهار

 "
 َفَسُينِغُضوَن إَليَک

يعنی زود ." ُلوَن َمَتی ُهَو ُقّل َعَسی َاْن َيُکوَن َقريبًاوَسُهْم و َيُقوُرؤ
استهزاء  است اين گمراهان وادی ضاللت سرهای خود را از روی

ظاهر شّد؟  حرکت می دهنّد و می گوينّد چه زمان خواهّد اين امور
تلويح همين يک آيه  .تو در جواب بگو که شايّد اينکه نزديک باشّد

سبحان الّله، . مالحظه نماينّد مردم را کافی است اگر به نظر دقيق
با اينکه قيامت به قيام آن . بودنّد چقّدر آن قوم از سبّل حّق دور

و انوار او همه ارض را احاطه نموده  د و عالماتحضرت قائم بو
می نمودنّد و معتکف بودنّد به تماثيلی که  بود مع ذلک سخرّيه

انّد و از شمس عنايت  افکار عاطّل باطّل جسته علمای عصر به
 بلی، ُجَعّل از روائح. انّد رّبانّيه وامطار رحمت سبحانّيه غافّل گشته
و . تاب جهانتاب درگريزقّدس ازل محروم است و خّفاش از تجّلی آف

چنانچه .اين مطلب در همه اعصار در حين ظهور مظاهر حّق بوده
و در مقام ديگر ." ُاخری البّّد لُکم ِبَان ُتوَلّدوا َمّرًة: "عيسی می فرمايّد

:می فرمايّد
 "

َمن َلم ُيوَلّد ِمَن الماء َوالُروح ال َيقّدُر َان َيّدُخَّل َمَلکوَت 
که ." َجَسٌّد ُهَو َو الَموُلوُد ِمن الُروِح ُهَو ُروٌح َسِّدالَمولوُد ِمَن الَج. الّله

نفسی که زنّده نشّده است از ماء معرفت الهی و : ترجمه آن اين است
 قّدسی عيسوی، قابّل ورود و دخول در ملکوت رّبانی نيست روح

زيرا هرچه از جسّد ظاهر شّد و توّلّد يافت پس اوست جسّد، و متوّلّد 
خالصه معنی . ی باشّد پس اوست روحشّده از روح که نفس عيسو

آنکه هر عبادی که از روح و نفخه مظاهر قّدسّيه در هر ظهور 
متوّلّد و زنّده شّدنّد بر آنها حکم حيات و بعث و ورود در جّنت 
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محّبت الهّيه می شود و من دون آن حکم غير آن که موت و غفلت و 
 و در جميع کتب و. ورود در نار کفر و غضب الهی است می شود

انّد  الواح و صحائف، مردمی که از جام های لطيف معارف نچشيّده
و به فيض روح القّدس وقت قلوب ايشان فائز نشّده، بر آنها حکم 

چنانچه از قبّل ذکر شّده. موت و نار و عّدم بصر و قلب و سمع شّده
 :

"
است  و در مقام ديگر در انجيّل مسطور." َلهم ُقُلوٌب ال َيفَقُهوَن ِبَها

خّدمت و از اصحاب عيسی والّدش وفات نمود و ا که روزی يکی
را دفن و  حضرت معروض داشت و اجازه خواست که برود و او

وه َدع الَموتی لَيّدِفُن: "آن جوهر انقطاع فرمود. کفن نموده راجع شود
و همچنين دو . دفن کننّد مرده ها يعنی واگذار مرده ها را تا." الَموتی

يکی را بيتی بود که . آمّدنّدحضرت امير  نفر از اهّل کوفه خّدمت
و قرار بر آن داده بودنّد . و ديگری مشتری بود اراده بيع آن داشت

. آن حضرت اين مبايعه وقوع يابّد و قباله مسطور گردد که به اّطالع
مظهر امر الهی به کاتب فرمودنّد که بنويس آن

" :
َمِيٌت َعن  َقِّد اْشتَری

َو َحٌّد  َحٌّد إَلی الَلْحِّد َو الَقْبِر عٍة، حٌّد إَلیَمِيٍت َبيتًا َمحُّدودًا ِبحّدوٍد َارَب
حال اگر اين دو  ".ّما إَلی الَجَنِة وإّما إلی الّناِرإ إلی الِصراط، و حٌّد

بودنّد و از قبر غفلت به محّبت  نفر از صور حيات علوی زنّده شّده
 . بودنّد البّته اطالق موت بر ايشان نمی شّد آن حضرت مبعوث گشته

 
 : ی لغاتمعن

 .تفکیک و جدا شده -خلعت یافته و مزین –خلعت گرفته : مخلّع
   حرکت )پس بزودی سرهایشان را بسوی تو می جنبانند ..: فسینغضون

سوره . و می گویند کی خواهد بود؟ بگو شاید که نزدیک باشد( می دهند
  11آیه  –( 17)اسراء 

 مالزم شونده در محلی  –مقیم : معتکف
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 پیکره ها  –عکسها  –ثالها تم: تماثیلی
 عاری از ادب  –مهمل و بیهوده  –بی فایده و بیهوده : عاطل باطل

 فرود آمدن باران  –باریدن باران  –بارانها : امطار
کنایه از آدم پست و  –حشره ای که اطراف زباله ها زندگی می کند : جعل

 فرومایه
 -(. تولد دوباره یابید)ر هستید که بار دیگر تولد شوید ناچا...: البد لکم

  - 1آیه  –انجیل یوحنا 
کسی که از آب و روح تولد نیافته قادرنیست که در ملکوت الهی ...: من لم

کسی که از جسد متولد شده او جسمانی است و کسی که از . وارد شود
مقصود از آب و روح، آب معرفت و . )روح متولد شده او روحانی است

  7آیه  –ل یوحنا انجی( روح قدسی الهی است 
روح القدس عبارت از فیوضات الهیه است و فیوضات الهیه به : روح القدس

 ( مفاوضات. )هر عصر و زمان به خلق می رسد توسط مظهر امراهلل در
 بیدار کردن  –نازل کردن  –زنده کردن  -برانگیختن : بعث

 بغیر از : من دون
سوره اعراف  .درک نمی کننددارای قلب هستند اما بوسیله آن ...: لهم قلوب

  171آیه  –( 7)
 3فصل  –انجیل لوقا . واگذار مرده ها را تا مرده ها دفن کنند...: دع الموتی

  81آیه  –
 خریدن -فروختن  –خرید و فروش : بیع

 قرار معامله  –خرید و فروش : مبایعه
 نازل شدن  –ساقط شدن  –تحقق یافتن  –ثابت شدن : وقوع
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 ده نوشته ش: مسطور
همانا خرید مرده ای از مرده ای خانه ای که محدود می شود ...: قداشتری

حدی بجانب قبر، حدی بجانب لحد، حدی بجانب . به حدود چهارگانه
 و حدی بجانب بهشت و یا به جانب دوزخ  –صراط 

 
  141 – 147توضیح آیات 

 با توجه به توضیحات قبل معلوم شد که مقصود از صور همان ندای الهی
است که بعد از پایان دوران شریعت مسیحی بوسیله حضرت محمد به مردم 
ابالغ شد و در زمان کوتاهی صدای آن تمام عربستان را فراگرفت حال 
کدام شیپور می توانست از آن قویتر باشد؟ و مقصود از قیامت هم قیام 
حضرت محمد بر امر جدید و دین جدید بود که سبب آن همه سروصدا بین 

نفوسی که در قبر های غفلت بودند به نسیم الهی زنده شده و . گردید مردم
ایمان آوردند وبه زندگی و حیات جدید راه یافتند و آنان که حاضر به قبول 
نشدند مانند درختان خشکی بودند که نتوانستند از نسیم بهار جدید الهی 

ان که این است که در هر زم. بیدار شوند و در بستر غفلت باقی ماندند
پیامبری ظاهر می شود معنی قیامت وحشر ونشر و موت وایمان ظاهر 

خوشبختانه در این زمان که مردم به نور علم و . گشته و به اثبات می رسد
عقل و درایت آراسته شده اند این مفاهیم را شاید بهتر و آسانتر بتوانند 

ن را درک نمایند ولی در دوران حضرت رسول اکرم وقتی که مردم ایشا
مورد ایذاء قرار می دادند و آیات الهی را به مسخره می گرفتند ، جبرئیل 

این گمراهان با تأسف سر خود را تکان : وحی بر ایشان نازل شد و فرمود
می دهند و مسخره می کنند و می گویند که چه وقت این امور انجام خواهد 
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جه به همین یک با تو. شد؟ به آنها جواب بده و بگو که شاید نزدیک باشد
آیه انسان می تواند میزان درک و فهم مردم آن زمان را دریابد که چقدر از 

آنان ندای ظهورآن حضرت را که در . راه حق و حقیقت دور بوده اند
سراسر عربستان پخش شده بود و دسته دسته مردمانی که به آن حضرت 

یدند و برای ایمان می آوردند و از مال و جان خود در دنیا چشم می پوش
هر نوع آزار و اذیت و شکنجه ای در راه ایمان جدید خود آماده شده 

اما به قول . بودند نمی دیدند و یا نمی توانستند به دیده بصیرت توجه کنند 
        و حرف علمای خود دلبسته و از افکار عاطل و باطل آنان پیروی 

. خورشید گریزان است درحقیقت مانند خفاشی بودند که از نور. می نمودند
هر حال در تمام زمانها چنین بوده و حضرت مسیح هم فرموده اند که ه ب

زیرا کسی که از جسم تولد شود جسمانی است و . باید تولد دوباره یافت
ایمان امری روحانی است و باید . کسی که از روح تولد شود روحانی است

ات و تعصبات و حرفهای روح انسان تولد دوباره یابد یعنی از تمام خراف
علماء و مردمان باید صرفنظر نمود و مانند طفل معصومی که تازه متولد 
شده و هیچ چیز از این عالم را نمی داند، پاک و مطهر گشت تا نغمه 
ملکوت را بگوش جان بشنود و آیات جدید الهی را با دیده بصیرت درک 

    حیات را درک آنوقت حکم موت و . کند و حیات تازه را لمس نماید
آنوقت است که تفاوت بین کسانی که مثالً می گویند قلب دارند اما . می کند

       نمی توانند درک کنند با آنان که می توانند احساس نمایند مشخص 
و در این حالت است که زندگی روحانی با زندگی جسمانی . می شود

کتب آسمانی ذکر  و این حیات و مماتی است که در. تفاوت پیدا می کند
گردیده و برای آن هم مثالهائی آورده شده تا درک مطلب شود اما متأسفانه 
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. آنان که روح حیات و زندگی معنوی ندارند چگونه می توانند درک نمایند
در انجیل می فرماید که وقتی جوانی از حضرت مسیح اجازه : برای مثال

  بگذار مرده را  :خواست که برای دفن پدرش برود، آن حضرت فرمود
     یعنی شخص بی ایمانی که از این دنیا رفته با افراد . مرده ها دفن کنند

بی ایمانی که بظاهر زنده اند در حقیقت فرقی ندارند زیرا آنان هم مرده 
بلکه شخص . ایمانی هستند که از مرده جسمانی بدتر محسوب می شوند

ناه مرتکب نمی شود اما مرده جسمانی دیگر اذیت و آزار و در نتیجه گ
مردگان غفلت و نادانی و بی ایمانی هر روز هزاران خطا و گناه هم مرتکب 

و یا حدیثی از حضرت علی در اسالم ذکر شده که باز هم همین . می شوند
گفته شده که دونفر شخص . مرگ و حیات را بنحو دیگری بیان فرموده اند
ود معامله نمایند، به حضور غیر مؤمن که می خواستند خانه ای را بین خ

حضرت علی آمدند و از ایشان در خواست کردندکه قباله خانه را برایشان 
مالحظه نمائید که آن حضرت با چه بینش و دانشی این مسئله . بنویسند

ایشان به کاتب فرمودند بنویس . موت و حیات را در این قباله گنجانده اند
یک . ر با این مشخصات فروختخانه ای را مرده ای به مرده دیگ"که 

طرف خانه به قبر و طرف دیگرش به لحد و طرف سوم به صراط وصل 
یعنی . طرف چهارم آن خانه هم یا به بهشت و یا به جهنم راه دارد. است

ثانیاً خانه . اوالً این دونفر را که بی ایمان هستند مرده خطاب فرموده اند
رده اند زیرا در آن به خواب ومحل زندگی ایشان را هم به قبر تشبیه ک

 غفلت فرو رفته اند و با این که سه طرف خانه را هم به کنایه مشخص 
کرده اند یعنی یک طرفش کنار قبر همسایه است یک طرفش به لحد وصل 

قسمت باالئی قبررا کمی گودتر می کنند و سر مرده را در آن فرو )است 
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قبر را به صراط تشبیه گر یک طرف دی( می نمایند و آن را لحد می گویند
راهی بسیار باریک و خطرناک که از مو باریکتر و از شمشیر )کرده اند 

در اصطالح اسالمی در . برنده تر است و در باالی جهنم کشیده شده است
روز قیامت باید همه مردم از این صراط عبور کنند هرکس عبور کند به 

اما در نهایت (. ب می شودبهشت می رسد و اگرنتواند، به قعر جهنم پرتا
یک راهی را برای این خانه خالی گذاشته اند تا بتوانند برای خود تصمیم 

یعنی اگر تا آخرین لحظه زندگی ایمان بیآورند راهی به بهشت . بگیرند
   رضای الهی دارند و اگر همچنان در بی ایمانی باشند راه خانه به جهنم 

توجه داشت که این دو نفر بظاهر زنده حال باید . بی ایمانی منتهی می شود
چرا آنان را مرده . بودند و برای معامله خانه نزد آن حضرت رفته بودند 

حال اگر این دونفر از نور ایمان بهره مند شده بودند . خطاب کرده اند؟ 
هرگز آنان را مرده خطاب نمی کردند و محل اقامت آنان را قبر غفلت تلقی 

  ی که به این صراحت موت و حیات را تفسیر نمی نمودند و با وجود
نموده اند باز هم مردم منتظرند که آن قیامتی را که توهّم نموده اند برپا شود 
و آن قائم با آن مشخصات نامفهوم ظاهر گردد و معلوم نیست که باز هم به 

این است شأن و مقام مردمان جاهل در ایام . او ایمان بیآورند یا انکار کنند
 . مظاهر مقدسه ظهور
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عهّد و عصر جز حيات و بعث و حشر حقيقی  چو هرگز در هي
و اگر قّدری تعّقّل شود در . اولياء نبوده و نيست مقصود انبياء و

آن حضرت، کشف جميع امور می شود که مقصود از  همين بيان
و ليکن چه چاره که جميع . وصراط و جّنت و نار چه بود لحّد و قبر

 خالصه اگر. محجوب و در قبر هوی مّدفوننّد ناس در لحّد نفس
حقيقی  قّدری از زالل معرفت الهی مرزوق شويّد می دانيّد که حيات

جسّد همه ناس و  زيرا که در حيات. حيات قلب است نه حيات جسّد
مخصوص است به صاحبان  حيوانات شريکنّد و ليکن اين حيات

و اين . رزوقشاربنّد و از ثمره ايقان م افئّده منيره که از بحر ايمان
چنانچه . نباشّد و اين بقا را فنا از پی نيايّد حيات را موت از عقب

اگر مقصود حيات ظاهره ." المؤِمُن َحٌي ِفی الّّداَريِن": انّد فرموده
و . باشّد که مشاهّده می شود موت آن را اخذ می نمايّد جسّدی

 همچنين بيانات ديگر که در همه کتب مذکور و ثبت شّده مّدّل است
در حّق  و همچنين آيه مبارکه که. ن مطلب عالی و کلمه متعالیبر اي

واضح و حّجتی  حمزه سّيّد الّشهّداء و ابو جهّل نازل شّد برهانی است
َفَا ْحَييَناُه و َجَعْلَنا َلُه ُنورًا  َاَو َمن َکاَن َمْيتًا: "است الئح که می فرمايّد
و اين ." اِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمنَهاَمَثُلُه ِفی الُظُلم َيمِشی ِبه ِفی الَناِس َکَمن

سماء مشّيت نازل شّد که حمزه به ردای مقّّدس ايمان  آيه در وقتی از
از . بود و ابوجهّل در کفر و اعراض ثابت و راسخ بود مترّدی شّده

 الوهّيت کبری و مکمن ربوبّيت عظمی حکم حيات بعّد از مصّدر
د که ين بوا. موت درباره حمزه شّد و بر خالف در حّق ابوجهّل

به حرکت  ائره کفر در قلوب مشرکين مشتعّل شّد و هوای اعراضن
مرد و کی زنّده شّد  چنانچه فرياد بر آوردنّد که حمزه چه زمان. آمّد

و چون اين بيانات شريفه  و چه وقت اين حيات بر او عرضه گشت؟
تمّسک نجستنّد تا رشحی از  را ادراک نمی نمودنّد و به اهّل ذکر هم

لهذا اين نوع فسادها در عالم  آنها مبذول فرماينّد کوثر معانی بر
چنانچه اليوم می بينی که با وجود شمس معانی، جميع . جريان يافت
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تمّسک به ُجَعّل های ظلمانی و مظاهر  ناس از اعالی و ادانی
مسائّل مشکله خود را از ايشان مستفسر  انّد و مّتصّل شيطانی جسته

يزی جواب می گوينّد که نظر به عّدم عرفان چ می شونّد و ايشان
و اين معلوم و واضح است . ظاهره ايشان نرسانّد ضرری بر اسباب

 خود قسمتی از نسيم مشک بقا نبرده و به رضوان رياحين که ُجَعّل
عطر به  معنوی قّدم نگذاشته، با وجود اين چگونه می توانّد رائحه

و  .و خواهّد بود مشام ديگران رسانّد؟ لم يزل شأن اين عباد اين بوده
َاقَبلوا إَليه و َاْعَرُضوا عن َمظاِهر  َلن َيُفوَز ِبآثار الّله إّلا اَلذيَنُهم

کاَن  الّلُه ُحْکَم الَيوم ِمْن َقَلم الِعَزِة َعلی َلوٍح َاثَبَت الَشيطان وَکذِلَک
تفّکر در  اگر ملتفت به اين بيانات شويّد و. َخلَف ُسراِدِق العِز مکُنونًا

شّده  بفرمائيّد جميع مسائّل مشکله را که اليوم سّّدیظاهر و باطن آن 
 ميان عباد و معرفت يوم الّتناد عارف شوی ديگر احتياج به سؤال

 انشاءالّله اميّدواريم که از شاطی بحر الهی لب تشنه. داشت نخواهی
 و محروم بر نگرديّد و از حرم مقصود اليزالی بی بهره راجع

 .ه کنّدديگر تا هّمت و مجاهّده شما چ. نشويّد

 
 : معنی لغات

     مسلمانان شکافی در قسمت باالی سر مرده حفر  –گور  –قبر : لحد
 می کنند و سر مرده را در آن قرار می دهند 

 در حال نوشیدن هستند  -می نوشند : شاربند
قاموس ایقان  -از احادیث نبوی. مؤمن در هر دو عالم زنده است...: المؤمن

 1جلد  –
ی که مرده بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آیا کس...: او من

آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود مثل کسی است که در ظلمات 
  144آیه  –( 8)است و راهی بخارج ندارد؟ سوره انعام 
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عموی حضرت رسول و فرزند عبدالمطلب است که در جنگ اُحُد : حمزه 
بشهادت رسید و به لقب سیدالشهداء از ( فیانزن ابوس)بوسیله غالم هنده 

 .لسان مبارک رسول اهلل ملقب گردید
نامش عمربن هشام است که در میان قوم عرب به ابوالحکم : ابوجهل 

معروف بود اما از دشمنان سرسخت اسالم و از معاندین متعصب و مخالفان 
اخت و دائما با ایشان به مجادله می پرد شدید حضرت رسول اکرم بود و

 .او در جنگ بَدرکشته شد . بهمین جهت به ابوجهل ملقب گردید 
 سقوط کرده  -عبا به تن کرده : متردی
 سرچشمه  –محل صدور : مصدر
 جا و مکان : مکمن

 تفسیر کننده  –کسی که از دیگران توضیح و تفسیر بخواهد : مستفسر
کسانی که به و هرگز به آثار خداوند فائز نخواهند شد مگر ...: ولن یفوز

اینچنین خداوند . سوی او روی آوردند و از مظاهر شیطان دوری جستند
حکم امروز را استحکام بخشید با قلم عزت و توانائی خود بر لوحی که در 

 پشت سراپرده عزت پوشیده شده است 
 –روز جدائی از یکدیگر  –روزی که از همدیگر متنفر هستند : یوم التناد

همچنین به  –است که همه از یکدیگر جدا می شوند  اشاره به روز قیامت
 معنی روزی که مؤمنین ندا می دهند و سایرین را به ایمان می خوانند 
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بنابراین در هیچ زمانی منظور انبیاء الهی از موت و حیات و زندگی بعد از 
گر کسی قدری مرگ آنطور که علماء برای مردم تفسیر کرده اند، نبوده و ا
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فکر کند و از معرفت الهی بهره مند شود متوجه می گردد که مقصود از 
حیات ، زندگی روح است یعنی زندگی روحانی و معنوی نه زندگی 

هر . زیرا در زندگی جسمانی انسان و حیوان با هم شریک هستند. جسمانی
نی دو می خورند، می خوابند، ازدواج می کنند و صاحب فرزند یا فرزندا

پس تفاوتی بین یک انسان و یک حیوان در . می شوند و بعد هم می میرند
این امور نیست اما تفاوت حقیقی در ایمان و معرفت الهی است که زندگی 
روحانی را تشکیل می دهد و حیوان فاقد آن است و این حیات روحانی 

ن است که فانی نمی شود و همیشه به بقای خود ادامه می دهد و برای همی
و اال اگر منظور حیات . است که گفته می شود مؤمن در دو عالم زنده است

پس مقصود از موت . جسمانی بود که مرگ انسان در این دنیا حتمی است
مثال دیگری از قرآن را . و حیات و بعث و حشر معنی ظاهری آن نیست

بیان می فرمایند تا قلب جناب خال یا هر شخص دیگری که طالب حقیقت 
ه و آن جریان ایمان حمزه عموی حضرت رسول ب.کامالً مطمئن شود است

دیانت اسالم و لجاجت و مخالفت عمر بن حشام ملقب به ابوالحکم با آن 
 حمزه پس از ایمان در راه اسالم به شهادت رسید و لقب . حضرت بود 

سید الشهداء از لسان مبارک نصیبش شد و برعکس ابوالحکم که هر روز 
. کفر و دشمنی خود می افزود تا لقب ابوجهل نصیبش گردید  بر لجاجت و

آیا کسی که : در قرآن کریم آیه ای در حق آنان نازل شده که می فرماید
مرده بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری قرار دادیم تا در پرتو آن 
در میان مردم راه برود، مثل کسی است که در ظلمات گرفتار است و راهی 

این مقایسه مربوط به زندگی روحانی این دو نفر است . به خارج ندارد؟هم 
اما کفار که معنی کالم حق را نمی فهمیدند فریاد . یعنی حمزه و ابوجهل
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. برآوردند که حمزه چه وقت مُرد و چه زمانی زنده شد که ما نفهمیدیم؟
انه بنابراین چنین گفتاری از کافران همیشه بوده و خواهد بود و متأسف

گوشی هم برای شنیدن پاسخ سئواالت خود ندارند و حاضر نیستند که از 
اهل ایمان سئوال کنند و دائماً در جستجوی پاسخ سئواالت خود از بین 
زباله ها هستند یعنی از مظاهر شیطانی تبعیت و پیروی می کنند و آنان هم 

ا اگر هم که از معرفت حق چیزی نمی دانند که به دیگران تقدیم کنند و ی
بوئی از معرفت به مشامشان رسیده باشد برای حفظ مقام و موقعیت خود 

بنابراین این نفوس غافل از . طوری جواب می دهند که ضرری به آنها نرسد
   خدا بی خبر نه تنها تا آخر عمر در ذلت و نکبت بی ایمانی دست و پا 

این بدیهی و واضح و . می زنند بلکه دیگران را هم با خود همراه می نمایند
است که حشراتی که در بین زباله ها روزی خود را بدست می آورند هرگز 
از بوی عطر و گالب بهره نبرده اند و حتی وقتی بوی عطر به مشامشان 
برسد حالشان دگر گون می شود آنان نمی توانند این عطر و گالب را درک 

: ست که می فرماینداین ا. کنند تا چه رسد که به دیگران معرفی نمایند
مگر این که بسوی او ( فائز شوند)وند نمی توانند برسند هرگز به آثار خدا

توجه کنند و از مظاهر شیطان دوری نمایند این چنین خداوند احکامش را 
امروز مجدداً استحکام بخشید و با قلم عزت بر لوحی نوشت و در سراپرده 

این اموری که در گذشته یعنی تمام . بزرگی او محفوظ و پوشیده است
اتفاق افتاده و خداوند آنها را با مثالهای مختلف برای آگاهی بندگان خود 
ذکر کرده بود، چون دوباره همان را تکرار کردند لذا دوباره احکام را نوشت 

اما : یندبعد با نهایت عنایت می فرما. و تجدید کرد و به آن استحکام بخشید
از بحر معانی بنوشید ( که طالب حقیقت است کسی)امیدوار هستیم که شما 
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و از این دریای علم و معرفت الهی بهره مند شوید و لب تشنه باز نگردید و 
اما دریافت این معرفت و نوشیدن از بحر علم الهی البته نیاز . محروم نمانید

   به تالش و کوشش طالب هم دارد یعنی بدون رنج و زحمت به دست 
دید که همت خود شما چقدر است و برای رسیدن به نمی آید حال باید 

 . حقیقت تا چه اندازه جدیت خواهید کرد
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 باری، مقصود از اين بيانات واضحه اثبات سلطنت آن سلطان
حرف و  حال انصاف دهيّد که اين سلطنت که به يک. الّسالطين بود

و اعظم است  ربيان اين همه تصّرف و غلبه و هيمنه داشته باشّد اکب
فقرا، ايشان را چنّد  يا سلطنت اين سالطين که بعّد از اعانت رعايا و

می نماينّد و ليکن به قلب همه  صباحی مردم به حسب ظاهر تمکين
سلطنت به حرفی عالم را مسّخر نموده و  معرض و مّدبرنّد؟ و اين

چه . و َرِب ااَلرباِب ما ِللُتراِب. وجود افاضه فرموده حيات بخشيّده و
ذکر نسبت نمود که همه نسبت ها منقطع است از ساحت  می توان

و اگر خوب مالحظه شود خّّدام درگه او سلطنت . قّدس سلطنت او
    چنانچه ظاهر شّده و . می نماينّد بر همه مخلوقات و موجودات

باری، اين است يک معنی از سلطنت باطنی که نظر به . می شود
و از برای آن نقطه وجود و طلعت . استعّداد و قابلّيت ناس ذکر شّد

محمود سلطنت هاست که اين مظلوم قادر بر اظهار آن رتبه نيست و 
 َو ی َسلَطَنِتِهِف الِعباُد َفُسبحاَن الّلِه َعّما َيِصُف. خلق اليق ادراک آن نه
سؤالی می نمائيم از آن جناب که اگر مقصود . َتَعالی َعّما ُهم َيذُکُروَن
غلبه و اقتّدار ظاهر ملکی باشّد که همه  ر واز سلطنت، حکم ظاه

به ظاهر مطيع و منقاد گردنّد تا دوستان مستريح  ناس مقهور شونّد و
دشمنان مخذول و منکوب شونّد، پس در حّق رّب العّزه  و معّزز و

       مسّلمًا سلطنت به اسم اوست و جميع به عظمت و شوکت  که
      چنانچه مشاهّده. ّدمعترفنّد اين نوع از سلطنت صادق نمی آي وا

می نمائی که اکثر ارض در تصّرف دشمنان اوست و جميع بر 
مّدبرنّد  خالف رضای او حرکت می نماينّد و همه کافر و معرض و

نهی نموده و  از آنچه به آن امر فرموده و مقبّل و فاعّل انّد آنچه را
چنانچه همه . مقهورنّد دوستان او هميشه در دست دشمنان مبتال و

پس بّدان ای سائّل طالب که  .اظهر من الّشمس واضح استاينها 
اوليای او معتبر نبوده و نخواهّد  هرگز سلطنت ظاهره نزد حّق و

از غلبه و قّدرت، قّدرت و غلبه  و ديگر آنکه اگر مقصود. بود
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   مثّل آنکه . جناب سخت می شود ظاهری باشّد کار بسيار بر آن
می فرمايّد

" :
: و در مقام ديگر می فرمايّد." اِلُبوَنالَغ َو إَن ُجنَّدنا َلُهُم

ُنوَرالّلِه ِبَا فَواِهِهم و َيأَبی الّلُه إّلا َاْن ُيِتَم ُنوَرُه ولو  ُيريُّدوَن َان ُيطِفئوا"
مثّل اينکه ." َفوَق ُکِّل َشْيء هو الغاِلُب: "و ديگر." َکِرَه الکاِفُروَن

اين باشّد و اگر مقصود . اکثری از فرقان صريح بر اين مطلب است
مگر انکار  که اين همج رعاع می گوينّد مفّری برای ايشان نمی مانّد

زيرا که ُجنّدی از  .جميع اين کلمات قّدسّيه و اشارات ازلّيه را نماينّد
الی الّله باشّد و آن  حسين بن علی اعلی در ارض نبوده که اقرب

َلوالُه َلم يُکن مثُلُه فی . نّداشت حضرت بر روی ارض مثلی و شبهی
َاال َلعنُة الّلِه َعَلی الَقوِم . با وجود اين شنيّديّدکه چه واقع شّد. الُملِک

 . الَظاِلميَن

 
 : معنی لغات

 زیر بال و پر گرفتن  –وقار  –ابهت  –سطوت  –قدرت : هیمنه
 کمک کردن  –یاری کردن  : اعانت
 با قدر و منزلت بودن  -قادر گردانیدن : تمکین
 روی برگرداننده  –ت کننده پش –ادبار کننده : مدبرند
 به قهر و جبر بدست آمده –به زور بدست آمده  –تسخیر شده  : مسخر

 خاک را چه نسبت به رب االرباب ...: ماللتراب
 بریده و قطع شده  –آزاد از شئون دنیا : منقطع
 چاکران  –خادمین : خدام

پس منزه است پروردگار از آنچه که بندگان در خصوص ...: فسبحان
 لطنت او توصیف کنند و متعالی و برتر است از ذکر کنندگانشس

 شکست خورده  –مغلوب : مقهور



 

 

272 

 مطیع  –فرمانبر  -اطاعت کننده : منقاد
 ساکن و مطمئن  –راحت و آسوده  –استراحت یافته : مستریح

 مکرم  –با عزت  –عزیز : معزز
 خوار وذلیل  –محروم و بی بهره : مخذول
سختی و  –بدبخت و ذلیل  –گرفتار نکبت و بال  –مصیبت زده : منکوب

  رنج کشیده 
 به مؤمن هم گفته می شود  –روی آورنده  –اقبال کننده : مقبل
 کننده کار  –انجام دهنده کار : فاعل
 شکست خورده  –مغلوب : مقهور
 روشن تر از نورخورشید است  –از خورشید ظاهر تر است ...: اظهر
سوره صافات ( پیروز هستند)ه ما غالب هستند و بدرستی که سپا ...: وان

  171آیه  –( 17)
( با دهان خود)ا را با سخنان خویش می خواهند نور خد...: یریدون

خاموش کنند ولی خدا نمی گذارد تا نور خود را کامل کند ولو کافران را 
  14آیه  –( 3)سوره توبه  .خوش نیاید

 ز است او غالب و پیروز بر همه چی...: هوالغالب
 سخنی را آشکار کردن  –روشن و آشکار : صریح
 محلی که بسوی آن فرار کنند  –گریز گاه : مفری
 سپاهی  –لشکری  : جندی
 نزدیکتر به خدا  ...قرب
 اگر او نبود در عالم ملک مثل ومانندی برای او نبود...: لواله

 همانا لعنت خداوند بر قوم ظالمین ...: اال لعنۀ
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دوباره به موضوع سلطنت اشاره می فرمایند که در حقیقت  بهاءاهللحضرت 
یعنی وقتی مظهر امر الهی . مقصود اصلی اثبات سلطنت آن شاه شاهان بود

می تواند با یک کلمه، سبب زندگی دوباره مردم یا حیات روحانی افراد 
آنوقت آیا شود و بر تمام زندگی دوجهان او تسلط معنوی داشته باشد، 

سلطنت ظاهره و دو روزه دنیا ارزشی دارد؟ آن هم سلطنتی که پادشاهانش 
بظاهر بر عده ای از مردم بنام رعایا حکومت می کنند و در حقیقت سلطنت 
آنان مدیون کار و تالش همین رعیت است، و از این رعایا هم بعضی 

چنین حکومتی با  آیا. فرمانبردار او هستند و برخی هم کامالً از او متنفرند
سلطنت انبیای الهی که قرنها بر قلوب مردمان حکومت می کنند و همه 
عاشقانه جان در راهش می دهند می تواند قابل مقایسه باشد؟ آیا بین 
خاک و رب االرباب نسبتی یافت می شود؟ البته که نه تنها نسبتی موجود 

    وشنی دیده چنانکه به ر. نیست، بلکه تمام نسبت ها هم قطع می شود
می شود که سالطین در مقابل بارگاه این مظاهر مقدسه تاج خود را کنار 
     می گذارند و با پای برهنه و سر برهنه بر محل اقدام مبارکشان بوسه 
. می زنند و حتی یکی از خادمان درگاه او هم بر این سالطین ارجح است

ن سلطنت باطنی و بنابراین مقصود از سلطنتی که وعده داده شده هما
معنوی است که نه من می توانم آن را اظهار کنم و نه مردم قادر به درک و 

خداوند مقدس است از آنچه که بندگان در باره سلطنت او . فهم آن هستند
. توصیف کنند و باالتر و متعالی تر از آن است که بندگان ذکر می کنند

. نت بیشتر مشخص شودسئوالی از مخاطب خود می فرمایند تا معنی سلط



 

 

274 

می فرمایند اگر مقصود همین سلطنت ظاهره و اقتدار ظاهری و ملکی باشد 
که همه مردم از خدا بترسند و مطیع و فرمانبردار او باشند تا دوستان حق 
راحت و در آسایش باشند و دشمنانش خوار و ذلیل گردند، ابداً در مورد 

ن می خوانند صدق نمی کند و خداوند که او را مَلک الملوک یا شاه شاها
زیرا با وجود این که تمام مردم بر قدرت و شوکت او . درست در نمی آید

اما به چشم خود می بینیم که همیشه . آگاه و معترف و مطمئن هستند
مؤمنین در رنج و زحمت هستند و تمام کره زمین هم بدست دشمنان او 

ر داده انجام نمی دهند اداره می شود و هر کاری را هم که خداوند دستو
بلکه برعکس رضای او عمل می کنند و همه کافر و معرض و از او 
رویگردانند و این مثل روز واضح و روشن است نیازی به دلیل و برهان 

پس ای سائل بدان که هرگز سلطنت ظاهره منظور نیست زیرا اگر . ندارد
شما خیلی  فکر کنید که منظور همین سلطنت ظاهری است آنوقت کار بر

مثالً خداوند در قرآن می فرماید که حقیقتاً لشکریان ما بر . سخت می شود
و یا می فرماید که این کافران می خواهند که با فوت . آنها غالب و پیروزند

نور خدا را خاموش کنند و ( هوائی که از دهانشان خارج می کنند)کردن 
ا در عالم بگستراند ولو این مگر آن که نور خود ر( ابا دارد)خدا نمی گذارد 

   و یا در جای دیگری . که بر کافران سخت باشد و کراهت داشته باشند
و اکثر آیات قرآن بر این . می فرماید که او غالب بر باالترین چیزها است

حال اگر مقصود چنین باشد . امر داللت دارد و به صراحت بیان شده است
ست جز این که تمام آیات قرآن را که علماء تفسیر می کنند که راهی نی

لشکری از سپاه : برای مثال. انکار نمایند زیرا بظاهر هرگز چنین نبوده است
امام حسین در دنیا برتر و نزدیکتر به خدا نبوده است و آن حضرت هم که 
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شبه و مثلی در دنیا نداشت زیرا در مقام و رتبه، امام حسین نوه پیامبر بود 
، یکی از رشیدترین و برجسته ترین فرماندهان و و در فرماندهی سپاه

فرزند حضرت علی سپهساالر تمام جنگهای دوران حضرت رسول بوده 
است و سپاهیانشان هم که همگی در سلحشوری و ایمان وایقان و فداکاری 

حال با چنین اوصافی و با در نظر گرفتن بیان . بی مثل و مانند بوده اند
ید حقیقتاً لشکریان ما غالب و پیروز هستند، آیا مبارک در قرآن که می فرما

چنین لشکری که در دنیا بی مثل و مانند بود و با آن سرداری که نظیرش 
در عالم یافت نمی شود، توانست ظاهراً غالب و پیروز گردد؟ آیا نشنیدید 
که چه واقع شد و با لشکریان او چه کردند؟ پس لعنت خداوند بر قوم ظالم 
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حال اگر بر حسب ظاهر تفسير کنيّد اين آيه هيچ در حّق اوليای خّدا 
 و جنود او بر حسب ظاهر صادق نمی آيّد چه که آن حضرت که

و  جنّدّيتش مثّل شمس الئح و واضح است در نهايت مغلوبّيت
و همچنين در آيه . مظلومّيت در ارض طّف کأس شهادت را نوشيّدنّد

مبارکه که می فرمايّد
" :

وَن َان ُيطِفئوا ُنوَرالّلِه ِبَافَواِهِهم و َيأَبی ُيريُّد
اگر بر ظاهر ملکی تفسير " َکِرَه الکاِفُروَن، الّلُه إّلا َان ُيِتَم ُنوَرُه ولو

شود هرگز موافق نيايّد زيرا که هميشه انوار الهی را بر حسب 
مع . اطفاء نمودنّد و سراج های صمّدانی را خاموش کردنّد ظاهر

کجا ظاهر می شود و منع در آيه شريفه که می فرمايّدذلک غلبه از 
 :

"
چه معنی دارد؟ چنانچه مالحظه شّد " َو َيأَبی الّلُه إّلا َان ُيِتَم ُنوَره 

جميع انوار از دست مشرکين در محّّل امنی نياسودنّد و شربت 
و مظلومّيت اين انوار به قسمی بود که هر نفسی . راحتی نياشاميّدنّد

چنانچه  وارد می آورد آنچه را اراده می نمود بر آن جواهر وجود
مردم از عهّده  مع ذلک چگونه اين. همه را احصاء و ادراک نمودنّد

معانی و بيان اين کلمات الهی و آيات عّز صمّدانی بر می آينّد؟ 
نمودنّد بلکه مقصود از غلبه  باری، مقصود نه چنان است که ادراک

مثاًل مالحظه . است امری ديگر و قّدرت و احاطه مقامی ديگر و
حضرت را که بر تراب ترّشح نموده و  فرمائيّد غلبه ترّشحات دم آن

دم، تراب چگونه غلبه و تصّرف در اجساد و  به شرافت و غلبه آن
چنانچه هر نفسی برای استشفاء به ذرّه ای از . فرموده ارواح ناس

آن  مرزوق شّد شفا يافت و هر وجود که برای حفظ مال قّدری از آن
بيت نگاه  رراب مقّّدس را به يقين کامّل و معرفت ثابته راسخه دت

تأثيرات آن است در  و اين مراتب. داشت جميع مالش محفوظ مانّد
البّته خواهنّد گفت تراب را  ظاهر و اگر تأثيرات باطنّيه را ذکر نمايم

و همچنين . بالمّره خارج گشته رّب االرباب دانسته و از دين خّدا
ذّلت آن حضرت شهيّد شّد و احّدی  اينکه به نهايتمالحظه نما، با 

نبود که آن حضرت را در ظاهر نصرت نمايّد و يا غسّل دهّد و کفن 
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چگونه از اطراف و اکناف بالد چقّدر از مردم  نمايّد مع ذلک حال
می نماينّد برای حضور در آن ارض که سر بر آن  که شّّد رحال
ت و عظمت اين است غلبه و قّدرت الهی و شوک .آستان بمالنّد

همچه تصّور ننمائی که اين امور بعّد از شهادت آن  و. رّبانی
واقع شّده و چه ثمری برای آن حضرت مترّتب است زيرا  حضرت

 آن حضرت هميشه حّي است به حيات الهی و در رفرف امتناع که
و اين جواهر وجود درمقام انفاق . قرب و سّدره ارتفاع وصّل ساکن

را در راه دوست  مال و نفس و روح همهکّّل قائم انّد، يعنی جان و 
نزدشان احّب از اين مقام  انفاق نموده و می نماينّد و هيچ رتبه ای

مطلبی نّدارنّد و جز لقای  عاشقان جز رضای معشوق. نيست
ديگر اگربخواهم رشحی از اسرار شهادت . محبوب منظوری نجوينّد

و به انتها البّته اين الواح کفايت نکنّد  و ثمرهای آن را ذکر نمايم
اميّدواريم که نسيم رحمتی بوزد و شجره وجود از  انشاءالّله. نرسانّد

 خلعت جّديّد پوشّد تا به اسرار حکمت رّبانی پی بريم و به ربيع الهی
مشهود  تا حال نفسی. عنايت او از عرفان کّّل شیء بی نياز گرديم

هيچ معروف  نگشت که به اين مقام فائز آيّد مگر معّدودی قليّل که
تنّد تا بعّد قضای الهی چه اقتضا نمايّد و ازخلف سرادق امضا چه نيس

امرالّله َو ُنلقی َعَليُکم من  َکذِلَک َنذُکُر َلُکم ِمن َبّدائِع. ظاهر شود
الِعلِم َتِصُلوَن و ِمن َثَمراِت الِعلِم  َنَغماِت الِفردوِس َلَعَلُکم ِبمواقع

عظمت اگر چه بر  دانست که اين شموس پس به يقين بايّد. ُترَزُقوَن
باشنّد بر عرش اعظم ساکن انّد و اگر فلسی  نقطه تراب جالس

 نباشّد بر رفرف غنا طائرانّد و در حينی که در دست نزدشان موجود
ذّلت ظاهره  دشمنان مبتالينّد بر يمين قّدرت و غلبه ساکن و در کمال

بر عرش عّزت صمّدانی جالس و مّتکأ و درنهايت عجز ظاهری بر 
 . و اقتّدار قائم کرسّي سلطنت
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 : معنی لغات
 هویدا -آشکار  –روشن : الئح

 کربال: ارض طف
 ظرف آبخوری  –جام : کأس
 –( 3)خدا نمی گذارد مگر این که نورش را کامل کند سوره توبه ...: یأبی
  14آیه 

 خاموش کردن  –فرو نشاندن : اطفاء
 شمردن : احصاء

 خون : دم
 ریض شفا خواستن برای م –طلب شفاء کردن : استشفاء
 به روزی رسیده  –به رزق رسیده : مرزوق
 بهیچوجه  –قطعاً  –یکبارگی  –یک باره : بالمرّه
 اطراف : اکناف

 بستن بار سفر : شدّ رحال
 زنده : حیّ

 جایگاه  –طبقه : رفرف
 منع کردن  –باز داشتن  -بلندی مقام  –بلندی و رفعت : امتناع
 ر الهی منظور مظه -درخت  –شجره : سدره

 بلندی -بلند شدن  –باال رفتن مقام : ارتفاع 
 بخشیدن  –خرج کردن مال : انفاق
 دوست داشتنی ترین  –گرامی ترین : احبّ
 نائل  –بمقصود رسیده : فائز



 

 

279 

اینچنین ذکر می کنیم برای شما از تازه های امر الهی و نغمه های ...: کذلک
م و دانائی واصل اههای علبهشتی را در گوشتان می نوازیم شاید به جایگ

و از ثمرات درخت دانش بهره مند ( به مقام علم حقیقی واقف شوید)گردید 
 گردید 
 سکه ناچیز –سکه پول خرد  : فلسی
 پشت به چیزی زدن  –تکیه دادن : متکاء

 
  118 – 121توضیح آیات 

حال اگر بر حسب ظاهر تفسیر کنیم که سپاهی برتر از این سپاه نبود پس 
غلبه و پیروزی را چگونه باید تعبیر و تفسیر نمود؟ بصورت ظاهر که این 

برهمه واضح است که آن حضرت در سرزمین کربال با چه مظلومیت و 
مقهوریتی جام شهادت نوشیدند و کلیه همراهان ایشان نیز بشهادت رسیدند 
بطوری که این موضوع از روز روشنتر و واضحتر است که بر سر این سپاه 

بنابراین اگر به معنی ظاهری . و با خاندان ایشان چگونه رفتار شد چه آمد
نگاه کنیم که این آیات صحیح بنظر نمی رسد اما اگر به چشم واقعی و دیده 
بصیرت توجه شود معلوم می گردد که آنان پیروز واقعی بودند زیرا مالحظه 
 می شود که اکنون بعد از هزار سال نام مبارک آن حضرت و شهامت و

شجاعت سپاهیان او را مردم با احترام یاد می کنند و در روز شهادتشان 
و . چقدر از گرسنگان که اطعام می شوند و چه قربانیها داده می شود

برعکس بر قوم به ظاهر پیروز آن زمان یعنی یزید واطرافیانش چقدر لعن 
. نندو نفرین فرستاده می شود و مردم نامشان را به نفرت و پستی یاد می ک

پس این سلطنت یزید و آن مغلوبیت امام حسین هریک دارای معنی و 
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مفهوم دیگری غیر از ظاهر آن دارد که جز اهل ذکر یعنی مؤمنین واقعی 
همچنین در آیه دیگر قرآن کریم که می فرماید . قادر به درک آن نیستند

وت یعنی با ف)ان خاموش کنند کافران می خواهند که نور خدا را با دهانش
حال (. ابا دارد= یأبی اهلل )ولی خداوند نمی گذارد که چنین شود ( کردن

چون همیشه . اگر معنی ظاهری را در نظر بگیریم که صحیح بنظر نمی رسد
یعنی هر پیامبری که آمده و . کافران نور خدا را در زمین خاموش کرده اند

کرفته و حتی  نور الهی را با خود آورده مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار
پس یأبی اهلل را چطور باید معنی کرد؟ پس چرا خدا . بعضی را کشته اند

جلوگیری نکرد؟ و همه پیامبران با نهایت مظلومیت هر بالئی را تحمل 
لذا باید . کردند و این کافران هر گونه که خواستند با آنان رفتار کردند؟

یر نمود؟ پس مقصود توجه داشت که این آیات را چگونه باید معنی و تفس
مثالً اکنون . از غلبه و قدرت و احاطه، بصورت معنوی است نه ظاهری

بیش از هزار سال از واقعه کربال که خون حضرت سید الشهداء در آنجا 
اما هنوز مردم قدری از خاک آن محل را به نیت . ریخته شد، گذشته است

از آن را در خانه یا قدری . شفاء می خورند و از بیماری نجات می یابند
و اینها اثرات ظاهری آن . نگه میدارند تا خانه و اموالشان محفوط ماند

خون مقدس است که بر خاک ریخته شده حال اثرات معنوی آن چقدر 
می فرمایند اگر بیشتردر باره این خاک  بهاءاهللاست خدا می داند و حضرت 

. خارج گشته استتعریف کنم مردم می گویند که خاکپرست شده و از دین 
مظلومیت ایشان در هنگام شهادت بقدری بود که هر کس هر کاری اراده 

حتی یک نفر باقی نماند . می نمود با جسد آن جواهر وجود الهی می نمود
که آن جسد نورانی را غسل و کفن و دفن نماید اما امروز همه این مطلب 



 

 

281 

ر و محترم را درک می کنند که چطور سالطین و چقدر از نفوس مقتد
بطرف کربال حرکت می کنند و چقدر خرج می نمایند تا بتوانند سر و روی 

با تمام اینها هنوز مردم از . خود را بر آن آستان گذارند و سجده نمایند 
پس این است قدرت . عهده درک معانی و بیان این کلمات الهی برنیآمده اند

ز انبیاء و اولیاء ذکر و شوکت و عظمت و سلطنت واقعی که برای هر کدام ا
 . شده است

شاید گفته شود که این احترام و عبودیت بعد از حیات آنان چه اثر و ثمری 
برای آن حضرت داشت؟ البته اینطور نیست و این فکر اشتباه است زیرا 

یه هستند و در مالء اعلی بر آنان همیشه زنده اند و دارای حیات باق
تواند تصور آن را بنماید حی و باقی ترین جایگاهی که هیچکس نمی بلند

هستند و این انفاق جان و مال و مقام برای آنان از دوست داشتنی ترین و 
زیرا این جان و مال را در راه معشوق حقیقی خود . بهترین کارها است

یعنی خداوند نثار می کنند و بغیر از رضای او آرزوئی ندارند و البته نفس 
مقام و رتبه ای مخصوص است که حال وقت شهادت و شهید شدن دارای 

انشاء اهلل که نسیم عنایت الهی بوزد و دنیا به خلعت جدید . گفتن آن نیست
مزین گردد تا اسرار الهی بیشتر آشکار شود و با عنایت او از معرفت هر 
چیز دیگری بی نیاز شویم و البته تا امروز کسی به این مقام نرسیده است 

فرادی که معروف نیستند تا بعداً رضای الهی چگونه مگر تعداد کمی از ا
که مقصود اظهار امر علنی خودشان . اقتضاء نماید و چطور مقدر فرماید

است سپس اضافه می فرمایند که من جدید ترین دستورات الهی را برای 
شما بیان می کنم و نغمه های بهشتی را در گوش شما زمزمه نموده و آنها 

ی نمایم که شاید شما به این محل ها و موقعیت های علم را به شما القاء م
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و دانائی واصل شوید و به مقامات عالی علم حقیقی واقف و آگاه گردید و 
پس به یقین باید دانست که این . از ثمره های این علم الهی بهره مند شوید

     انبیای الهی که نشانه عظمت او هستند، اگر چه بر روی زمین زندگی 
نند و حتی زندگی مرفه و خوبی هم ندارند اما در حقیقت آنان بر می ک

عرش الهی ساکن هستند و اگر دیناری پول نداشته باشند اما باز بر باالترین 
وزمانی که در دست دشمنان اسیر هستند اما . مقام غناء و ثروت ایستاده اند

ت در باالترین مقام قدرت و شوکت سبحانی ساکنند و اگردر کمال ذل
 . ظاهری دیده شوند، اما بر کرسی سلطنت و اقتدار جای دارند
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که عيسی بن مريم روزی بر کرسّي جالس شّدنّد و به  اين است
 ای: روح القّدس بياناتی فرمودنّد که مضمون آن اين است نغمات

و  مردم، غذای من از گياه ارض است که به آن سّّد جوع می نمايم
ماه است  ست و سراج من در شب ها روشنیفراش من سطح زمين ا

بر روی زمين؟  و مرکوب من پاهای منست و کيست از من غنی تر
فقر است و صّد هزار  قسم به خّدا که صّد هزار غنا طائف حول اين

رشحی از بحر اين معانی فائز  اگر به. ملکوت عّزت طالب اين ذّلت
حول در گذری و چون طير نار در  شوی از عالم ملک و هستی

مثّل اين از حضرت صادق ذکر شّده که  و. سراج بّهاج جان بازی
روزی شخصی از اصحاب در خّدمت آن حضرت شکايت از فقر 

ال يزالی فرمودنّد که تو غنی هستی و از شراب غنا  آن جمال. نمود
آن فقير از بيان طلعت منير متحّير شّد که چگونه غنّي  .آشاميّده ای

 آيا محّبت ما را: حضرت فرمودکه به فلسی محتاجم؟ آن  هستم
آيا به هزار : فرمود. بلی، يا ابن رسول الّله: نّداری؟ عرض نمود

دينار اين را مبايعه می نمائی؟ عرض نمود که به جميع دنيا و آنچه 
چيزی  آيا نفسی که چنين: حضرت فرمودنّد. در آن است نمی دهم

اين فقر و  و نزد او باشّد که او را به عالم نّدهّد چگونه فقير است؟
غنا و ذّلت و عّزت و سلطنت و قّدرت و مادون آن که نزد اين همج 

: چنانچه می فرمايّد. رعاع معتبر است در آن ساحت مذکور نيست
پس مقصود از ." الّله و الّلُه ُهَو الَغِنُي َيا َاُيَها الّناُس انُتُم الُفَقَراُء إَلی"

و ديگر آنکه . لّلهاست و از فقر، فقر با غنا، غنای از ما سوی
روزی عيسی بن مريم را يهود احاطه نمودنّد و خواستنّد که آن 

بر اينکه اّدعای مسيحی و پيغمبری نمودنّد تا  حضرت اقرار فرمايّد
تا . حضرت نماينّد و حّّد قتّل بر او جاری سازنّد حکم بر کفر آن

 خورشيّد سماء معانی را در مجلس فيالطس و قيافا که اعظم آنکه آن
و جميع علما در آن محضر . آن عصر بود حاضر نمودنّدعلمای 

حضور هم رسانّدنّد و جمع کثيری برای تماشا و استهزاء و اذّيت آن 
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استفسار نمودنّد که  و هرچه از آن حضرت. حضرت مجتمع شّدنّد
فرمودنّد و هيچ متعّرض جواب  شايّد اقرار بشنونّد حضرت سکوت

ّل آن حضرت و قسم برخاست و آمّد در مقاب تا آنکه ملعونی. نشّدنّد
داد آن حضرت را که آيا تو نگفتی که منم مسيح الّله و منم ملک 
الملوک و منم صاحب کتاب و منم مخّرب يوم سبت؟ آن حضرت 

رأس مبارک را بلنّد نموده فرمودنّد
" :

َاما َتری باَن اْبَن اإِلنساِن َقّد 
 که پسر انسانيعنی آيا نمی بينی " َعن َيميِن الُقّدَرِة َوالُقّوِة؟ َجَلَس

 جالس بر يمين قّدرت و قّوت الهی است؟ و حال آنکه بر حسب
قّدرت  ظاهر هيچ اسباب قّدرت نزد آن حضرت موجود نبود مگر

ديگر . االرض را باطنّيه که احاطه نموده بود کّّل من فی الّسموات و
حضرت چه وارد آمّد و  چه ذکر نمايم که بعّد از اين قول بر آن

چنان در صّدد ايذاء و قتّل آن  باالخره. ودنّدچگونه به او سلوک نم
 . چهارم فرار نمود حضرت افتادنّد که به فلک

 
 : معنی لغات

 جلوگیری از گرسنگی: سدّ جوع
 رختخواب  –بستر : فراش

 مانند اسب، شتر، اتومبیل –هرچه بر آن سوار شوند : مرکوب
خد تا پروانه ای که اطراف شمع و یا چراغ می چر –مرغ آتشی : طیر نار

 باآلخره بمیرد و بسوزد 
 روشن -شادی بخش  –مسرور : بهاج
 ای پسر رسول خدا...: یاابن

ای مردمان شما محتاج بسوی خداوند هستید و او بی نیاز ستوده ...: یا ایها
  11آیه  –( 11)سوره فاطر . شده است
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 بجز آن  –بغیر از آن : ماسوی
عنوان نایب الحکومت شهر میالدی ب 43از طرف رومیان در سال : فیالطس

یهودیه انتخاب شده بود او مردی بسیار ظالم و سخت دل بود و همواره به 
و با وجود آنکه اعتراف به بیگناهی . منافع شخصی خود توجه داشت

حضرت مسیح می نمود اما او را بدست یهودیان سپرد تا وی را به صلیب 
یح نایب الحکومت او تا چند سال بعد از مصلوب شدن حضرت مس. بکشند

 . بود
او در محاکمه حضرت مسیح حضور داشت . رئیس کاهنان یهودی بود: قیافا

و از آن حضرت سئوال نمود که آیا تو ابن اهلل هستی؟ و چون آن حضرت 
دیگر ما را چه : جواب مثبت داد هماندم روی در هم کشید و گفت

 .وداحتیاجی به شاهد است؟ و حکم شهادت آن حضرت را صادر نم
 کسی را دست انداختن  –ریشخند کردن  –مسخره کردن : استهزاء

 تفسیر و توضیح خواستن  –جویا شدن  –پرسیدن : استفسار
 مزاحم  –مانع  –ایراد گیرنده  –اعتراض کننده : متعرض
 لعنت شده  –لعن شده  –ملعون : ملعونی
 ویران کننده  –خراب کننده : مخرب

 باالترین نفطه هر چیز  –ه رئیس قوم یا قبیل –سر : رأس
آیا نمی بینی که پسر انسان برکرسی قدرت و قوت الهی نشسته ...: اما تری

  82آیه  –48فصل  –است؟ انجیل متی 
 نشسته : جالس
 همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند ...: کل من
 پیروی کردن  –رفتار  –روش : سلوک
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     اذیت کردن  –آزار رسانیدن : ایذاء
 گردون  -مدار ستارگان  –سپهر : فلک

 
  121 – 122توضیح آیات 

پس معلوم شد که پیامبران الهی با قدرت و سلطنت باطنی ظاهر می شوند 
و بر قلوب مردم حاکم هستند نه بر تخت ظاهری و البته به مرور زمان این 

برای مثال داستان حضرت مسیح را . سلطنت ظاهری هم میسر می گردد
ده اند که روزی حضرت مسیح بر یک کرسی نشسته و برای مردم بیان فرمو

از جمله بیانات ایشان این بود که ای مردم، غذای من از . صحبت می کردند
گیاهان روی زمین است آن هم بقدری که گرسنگی من رفع شود و شبها از 
روشنی ماه بجای چراغ استفاده می کنم و بجای سوار شدن بر اسب یا 

در عین حال چه کسی بر روی زمین . های خودم استفاده می کنماالغ، از پا
حال باید توجه نمود که منظور مبارک . از من ثروتمند تر وغنی تراست؟

کدام ثروت است؟ چه غناء و ثروتی موجود است در حالی که نه چیزی 
برای خوردن دارند نه چراغی برای روشن کردن و نه مرکبی برای سوار 

یقت تمام ثروت دنیا با آن روح قدسی الهی که نزد ایشان اما در حق. شدن؟
اصالً این ثروت معنوی با آن پول و اموال . است نمی تواند برابری نماید

ظاهری قابل مقایسه نیست بلکه صد هزار عزت و ثروت طالب این ذلت و 
بنابراین اگر کسی به ذره ای از این معانی پی ببرد آرزو می کند . فقر است

تمام ملک و هستی خود بگذرد و در قرب رضای حق به پرواز در که از 
این مظاهر مقدسه با تحمل آن همه . آید و جان خودش را فدا سازد

. مشکالت با چه صبر و متانتی با مردم رفتار کردند و آنان را تربیت نمودند
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هم اکنون هم اگر انسان بدیده بصیرت نگاه کند متحیر می شود که حضرت 
آن معدن فضل و کرامت چطور با حوصله این کلمات را با آیات  بهاءاهلل

قرآن و انجیل اثبات می فرمایند و برای هر کدام مثالهائی از قرآن و 
احادیث که مورد قبول و ستایش خواننده است ارائه می دهند تا جای هیچ 
  شک و شبهه ای باقی نماند و هرکس به اندازه فهم و درک خود از آن 

مثال دیگری از احادیث اسالمی می آورند که روزی شخصی . شود بهره مند
از اصحاب حضرت امام جعفر صادق نزد ایشان رفت واز فقر و نداری خود 

آن حضرت فرمودند که تو غنی هستی چرا اظهار فقر . شِکوِه و شکایت کرد
می کنی؟ آن شخص متحیر شد و با خود فکر کردکه من چطور ثروتمندی 

در این افکار بود که به او فرمودند که ! به نان شب محتاجم هستم که مثالً
آیا محبت ما را نداری؟ عرض کرد که ای پسر رسول خدا البته که محبت 

  آن محبت را با هزار دینار معامله : فرمودند. شما و خاندان شما را دارم
پس کسی : فرمودند. خیر با جمیع دنیا عوض نمی کنم: می کنی؟ عرض کرد

یزی دارد که آنقدر گران قیمت است که با دنیا عوض نمی کند چگونه که چ
بسیار تفکر الزم است تا بتوان به حقایق کلمات . می گوید که فقیر است؟

 . پی برد
پس معلوم شد که این ثروت و غناء و قدرت و سلطنت و امثال آن که نزد 

زش این مردم فرومایه با ارزش محسوب می شود در ساحت الهی بی ار
و خداوند هم فرموده که ای مردم شما همه فقیر هستید و غناء و . است

بنابراین منظور از غناء، غنای از ماسوی اهلل . ثروت مخصوص خدا است
است و از فقر، فقر باهلل یعنی هرچه غیر از خدا و اراده او باشد ثروت 
 محسوب نمی شود و دوری از خدا فقر به حساب می آید چنانچه در قرآن
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ای مردم، شما همگی در ساحت الهی فقیر هستید و به : کریم می فرماید
خدا نیاز دارید ولی خداوند غنی متعال است و به کسی هم نیاز ندارد برای 
همین است که روزی حضرت مسیح را یهودیان احاطه کردند و خواستند از 

غمبری آنان می گفتند که حضرت مسیح ادعای پی. او اعتراف و اقرار بگیرند
نموده تا به این وسیله علماء بتوانند حکم بر کفر او صادر کنند و آن 

لذا آن حضرت را در مجلسی که قیافا و . حضرت را به شهادت برسانند
فیالطیس که دو نفر از بزرگترین علمای یهود بودند حاضر نمودند و عده 

ره زیادی هم برای تماشا آمده، هر چه بر آن حضرت اذیت کردند و مسخ
نمودند که از ایشان بتوانند اقرار بگیرند موفق نشدند و آن حضرت سکوت 

تا این که یک نفر از میان جمع در مقابل آن حضرت نشست و . فرمودند
ایشان را قسم داد که آیا تو نگفتی که من مسیح اهلل هستم و مَلک الملوک و 

در این . را نسخ و خراب کردم؟( شنبه ) صاحب کتاب هستم و روز سبت 
: موقع آن حضرت به آرامی سر مبارک خود را بلند فرموده و به او گفتند

آیا نمی بینی که پسر انسان بر جایگاه قدرت و اقتدار الهی نشسته است؟ 
حال باید توجه نمود که در آن ایام آن حضرت که از مال دنیا چیزی 

ن و فرش نداشتند و خودشان فرموده بودند که چراغ من در شبها ماه آسما
اما در این . من زمین است و از گیاهان برای رفع گرسنگی استفاده می کنم 

مجلس می فرمایند مگر نمی بینی که بر جایگاه قوت و قدرت الهی تکیه 
زده ام؟ پس این کلمات دارای مفاهیم باطنی است که باید آن را درک 

ه رفتاری با و البته چون آن علماء هم درک نکردند معلوم است که چ. نمود
آن حضرت نمودند و باآلخره هم ایشان را به صلیب کشیدند و روح آن 

 .جمال ازلی به فلک چهارم شتافت و در مقر خود ساکن گردید
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شایان ذکر است که در زمان گذشته علماء معتقد به هفت افالک بوده اند  
و چون مظاهر مقدسه به . که فلک چهارم را جایگاه خورشید می دانستند

شمس تشبیه شده اند لذا گفته شده که به جایگاه اصلی خود یعنی فلک 
 . چهارم صعود نمود
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روزی ديگر آن حضرت  و همچنين در انجيّل لوقا مذکور است که
فلج مبتال شّده بود و بر سرير  بر يکی از يهود گذشت که به مرض

آن حضرت را و  به قرائن شناخت چون آن حضرت را ديّد. افتاده
ُقم َعن َسريِرَک فإَنَک َمغُفوَرٌة : "فرمودنّد استغاثه نمود و آن حضرت

چنّد يهودکه در آن مکان حضور داشتنّد اعتراض نمودنّد ." َخطاياَک
إَليهم َو  َفالَتَفَت الَمسيُح." اَلَحٍّد َان َيغِفَر الَخطايا إّلا الّله َهّل ُيمِکُن" که 
َسريَرَک َام َاُقول َله َمْغُفوَرٌة  َاُقوَل َلُه ُقْم َفاحِمّل َاّيما َاسَهُّل َاْن: "قاَل

ِلَمْغِفَرِة  اإلنسان ُسلطانًا َعلی ااَلرِض ِبَاَن البِن َخطاياَک ِلَتْعَلموا
حضرت به آن  چون آن: که ترجمه آن به فارسی اين است" الَخطايا

معاصی تو آمرزيّده  عاجز مسکين فرمودنّد که برخيز، بّدرستی که
شّد، جمعی از يهود اعتراض نمودنّد که آيا، جز پروردگار غالب 

حضرت ملتفت به ايشان  آن. قادر کسی قادر بر غفران عباد هست
است نزد شما از اينکه بگويم به اين  شّده فرمودنّد که آيا کّدام اسهّل

و يا آنکه بگويم آمرزيّده است گناهان تو،  عاجز فالج برخيز و برو
برای پسر انسان سلطانی است در ارض برای  از تا آنکه بّدانيّد که

 .اين است سلطنت حقيقی و اقتّدار اوليای الهی. آمرزش ذنوب مذنبان
جا،  همه اين تفاصيّل که مکّرر ذکر می شود از همه مقام و همه

مطلع شويّد که  مقصود اين است که بر تلويحات کلمات اصفيای الهی
ب نشود و به قّدم مضطر شايّد از بعضی عبارات قّدم نلغزد و قلب

يقين در صراط حّق اليقين قّدم گذاريم که لعّّل نسيم رضا از رياض 
قبول الهی بوزد و اين فانيان را به ملکوت جاودانی رسانّد و عارف 

و . شوی بر معانی سلطنت وامثال آن که در اخبار و آيات ذکر يافته
ديگر آنکه بر آن جناب محّقق و معلوم بوده آنچه را که يهود و 

      انّد و بر جمال محّمّدی اعتراض  نصاری به آن تمّسک جسته
می نمودنّد بعينه دراين زمان اصحاب فرقان به همان تشّبث نموده و 

. بر نقطه بيان، روح من فی ملکوت االمر فّداه اعتراض می نماينّد
اين بی خردان را مشاهّده فرما که حرف يهودان را اليوم می گوينّد 
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ما ُنّزل ِمن َقْبُّل فی شأنهم فنعم. و شاعر نيستنّد
" :

َذْرُهْم ِفی َخْوِضِهم 
چون غيب ازلی و ."َيْعَمُهوَن َلِفی َسکَرِتِهْمِإَنُهْم  َک َلَعْمُر." " َيلَعُبوَن

معانی مشرق فرمود از  ساذج هوّيه، شمس محّمّدی را از افق علم و
که بعّد از موسی نّبی مبعوث  جمله اعتراضات علمای يهود آن بود

مذکور است که بايّد ظاهر شود و  بلی، طلعتی در کتاب. شودن
نمايّد تا شريعۀ شريعت مذکوره در  ترويج مّلت و مذهب او را

اين است که از لسان آن مانّدگان . احاطه نمايّد تورات همه ارض را
َو َقاَلِت الَيُهوُد َيُّد : "وادی ُبعّد و ضاللت، سلطان احّدّيت می فرمايّد

ترجمه ." ُغَلْت َايّدِيِهْم َو ُلِعُنوا ِبما قاُلوا َبّْل َيّداُه َمْبُسوَطتاِن .َمغُلوَلٌة الّلِه
بسته باد دست  .آن اين است که گفتنّد يهودان دست خّدا بسته شّده

بلکه دست های . بستنّد های خود ايشان و ملعون شّدنّد به آنچه افترا
 است،  قّدرت الهی هميشه باز و مهيمن

 
 : معنی لغات

 تخت سلطنت  –تختخواب  –تخت  –عرش : سریر
 قرینه  –عالئم و نشانه و دالئلی که مطلب یا مقصد را برساند : قرائن

التماس  -طلب دادرس نمودن  –طلب یاری کردن  –پناه طلبیدن : استغاثه
 و درخواست کردن 

  11آیه  – 1فصل  –انجیل لوقا ...: قم عن
  48آیه  – 1فصل  –انجیل لوقا ..: هل یمکن

 گناهان  –خطاها  –تخلف ها  –نا فرمانی ها : معاصی
 آمرزش -بخشش گناه  : غفران
 نرمترین  –سهلترین  –آسان ترین : اسهل
 گناهان  : ذنوب
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 کسانی که بسیار گناه می کنند : مذنبان
 فصل بندی  –جدا کردن  -بیان کردن  -شرح و بسط دادن : تفاصیل

 کاش  –مگر  –شاید : لعل
 کالم متین و استوار  –تصدیق شده  –اثبات شده  –تحقیق شده : محقق
 متوسل شدن  –چنگ زدن : تشبث

 از قبل چه خوب و زیبا در شأن ایشان نازل شده ...: فنعم
آیه  –( 8)سوره انعام. بگذار تا در افکار باطل خود سرگرم باشند...: ذرهم

31  
سوره  .قسم به جان تو که آنان در مستی خود سرگردان بودند...: لعمرک
  74آیه  –( 11)حجر 

دستهای خودشان بسته باد . دست خدا بسته است: و یهود گفتند...: و قالت
سوره . لکه دستان خدا باز و گشاده استو لعنت خدا باد بر آنچه که گفتند ب

  82آیه  –( 1)مائده 
 .از اسماء الهی است -صاحب اختیار  –حاکم  –مسلط : مهیمن

 
  121 – 127توضیح آیات 

در کتاب انجیل لوقا که یکی از چهار انجیل مسیحیان است ذکر شده که 
روزی حضرت مسیح از محلی عبور می نمودند یک مرد یهودی که فلج 
شده بود آن حضرت را شناخت و درخواست نمود که او را شفا بخشند آن 

یعنی ایمان بیآور یا از . برخیز که گناهان تو بخشیده شد: حضرت فرمودند
چند نفر یهودی . فلت و بی ایمانی برخیز که گناهان تو بخشیده شدتخت غ

که آنجا بودند شروع به اعتراض کردند که مگر ممکن است کسی غیر از 
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خدا بخشنده گناهان باشد؟ حضرت مسیح متوجه اعتراضات آنها شده 
یعنی شفای )یز و برو برخ: آیا این آسانتر است که من به او بگویم: فرمودند
یعنی شفای روحانی )زیده شد یا به او بگویم گناهان تو آمر( یافتیظاهری 

تا بدانید که پسر انسان آمرزنده گناهان و مانند خدا بر روی زمین ( یافتی
در حقیقت معنی سلطنت و اقتدار همین است که آن حضرت آشکارا . است

نشان می دهند که نماینده مخصوص حضرت پروردگار بر روی زمین 
ال چه اقتداری از این بیشتر ممکن است کدام سلطان به چنین حا. هستند

    امری قادر است؟ آیا هیچ سلطانی قادر به بخشیده شدن گناه دیگران 
می تواند باشد؟ پس این پیامبران هستند که در روی زمین مانند خدا عمل 

 می فرمایند که من از هرمقام و بهاءاهللبعد از این مثالها، حضرت . می کنند
محلی و از هر دین و آئینی، نمونه و مثالی برای شما می آورم و مکرر ذکر 
می کنم تا شما بتوانید بر حقیقت کتابهای الهی پی ببرید و آگاه شوید و به 

مسئله دیگری را که آنحضرت تأکید می فرمایند این . حالت یقین برسید
ا که یهودیان است که خواننده متوجه این مطلب باشد که هر نوع اعتراضی ر

و مسیحیان بر حضرت محمد در آن زمانها وارد آوردند، عیناً همان 
اعتراضات را مسلمانان در این زمان به حضرت باب نموده اند و خودشان 

و چه زیبا است این . متوجه نیستند که درست حرف آنان را تکرار می کنند
رها کن آنان را  :آیه مبارکه قرآن که در شأن آنان نازل شده که می فرماید

قسم به جان خودت که اینها در . تا به افکار باطل خودشان سرگرم باشند
از جمله این اعتراضات این . حالت مستی و بیخبری از خودشان سرگردانند

است که یهودیان معتقدند که بعد از حضرت موسی هیچ پیامبری نخواهد 
وعود وقتی ظاهر شد البته در کتاب تورات ذکر موعود شده اما این م. آمد
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باید ترویج دیانت حضرت موسی را نماید بطوری که در تمام کره زمین 
بهمین جهت یهودیان به حضرت . غیر از یهودی شریعت دیگری نباشد

     محمد اعتراض کردند و این اعتراض آنان در قرآن کریم ذکر شده که 
بری نخواهد یهودیان گفتند دست خدا بسته است و دیگر پیغم: می فرماید

به آنها بگو که بسته باد دست خودشان و لعنت خدا برآنان که . فرستاد
. و دست خدا باالترین دستها است. چنین گفتند بلکه دست خدا باز است

یعنی یهودیان گفتند که خدا حضرت موسی را به پیامبری برگزید و دیگر 
ته است یعنی تمام شد و پیامبر دیگری نمی فرستند دستش برای این کار بس

خداوند در جواب این نفوس می فرماید که دست . دیگر قادر نیست
خودتان بسته باد ای کافران و لعنت خدا بر شما و این تهمت ها که نسبت 

خداوند قادر برکل و مهیمن بر کل است ما مردمان همه مخلوق . می دهید
یف کنیم و او هستیم چطور بخودمان اجازه می دهیم که برای خدا تعیین تکل
این فقط . یا در کار او اظهار نظر نمائیم و بگوئیم که می تواند یا نمی تواند؟

و اال دست خدا همیشه باز است و لعنت . از جهالت و نادانی خلق است
خدا بر کسانی که چنین نسبتی به خدا می دهند او قادر است و هروقت 

 . خواهد فرستاد بخواهد و الزم بداند پیامبری را برای هدایت مردمان
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اگر چه شرح نزول اين آيه راعلمای تفسير ." َيُّدالّلِه َفْوَق َاْيّديِهْم"
نه : شويّد که می فرمايّد انّد و لکن بر مقصود ناظر مختلف ذکر نموده

سلطان حقيقی طلعت موسوی را  چنين است يهود خيال نمودنّد که
ايش مغلول و بخشيّد و ديگر دست ه خلق نمود و خلعت پيغمبری

ملتفت اين . بر ارسال رسولی بعّد از موسی بسته شّد و قادر نيست
و . که چقّدر از شريعه علم و دانش دور است قول بی معنی شويّد

و هزار . مردم به امثال اين مزخرفات مشغول انّد اليوم جميع اين
می گذرد که اين آيه را تالوت می نماينّد و بر يهود من  سال بيش

ر اعتراض می نماينّد و ملتفت نشّدنّد و ادراک ننمودنّد ال َيشُع حيُث
. معتقّدنّد اينکه خود سّرًا و جهرًا می گوينّد آنچه را که يهود به آن به

شّده و ابواب  چنانچه شنيّده ايّد که می گوينّد جميع ظهورات منتهی
قّدس معنوی شمسی  رحمت الهی مسّدود گشته، ديگر از مشارق

امواجی ظاهر نگردد و از  انیطالع نمی شود و از بحر قّدم صمّد
اين است ادراک اين همج . نيايّد خيام غيب رّبانی هيکلی مشهود

منبسطه که به هيچ عقلی و ادراکی  فيض کّلّيه و رحمت. رعاع
جائز دانسته و از اطراف و جوانب، کمر ظلم  انقطاع آن جائز نيست

ود انّد که نار سّدره را به ماء ملح ظنون مخم گماشته بسته و هّمت
 نماينّد وغافّل از اينکه زجاج قّدرت، سراج احّدّيه را در حصن حفظ

و همين ذّلت کافی است اين گروه را که از . خود محفوظ می دارد
اصّل مقصود محروم مانّدنّد و از لطيفه و جوهر امر محجوب 

اَلجّل آنکه منتهی فيض الهی که برای عباد مقّّدر شّده لقاءالّله . گشتنّد
واين نهايت فيض . انّد به آن وعّده داده شّده و عرفان اوست که کّّل

فّياض قّدم است برای عباد او و کمال فضّل مطلق است برای خلق 
او که هيچ يک از اين عباد به آن مرزوق نشّدنّد و به اين شرافت 

چقّدر از آيات ُمنزله که صريح به  و با اينکه. کبری مشّرف نگشتنّد
انّد و به هوای  نموده اين مطلب عظيم و امر کبيراست مع ذلک انکار

َو اَلذيَن َکَفُروا ِبآَياِت الّله و : "چنانچه می فرمايّد .انّد خود تفسير کرده
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 و همچنين." َيِئُسوا ِمْن َرْحَمتی َو ُاوَلِئَک َلُهْم َعَذاٌب َاِليٌم ِلَقائِه ُاولِئَک
می فرمايّد

" :
و ." إَلْيِه َراِجُعوَن ْمَنُهاَلِذيَن َيُظُنوَن َاَنُهْم ُمالُقوا َرِبِهْم و َا

در مقام ديگر
" :

ُمالُقوا الّلِه َکْم ِمْن ِفَئٍة َقليَلٍة  اَلِذيَن َيُظُنوَن َاَنُهْم َقاَل
َفَمْن َکاَن َيرُجوا ِلَقاَء َرِبِه : "و درمقامی ديگر." َغَلَبْت ِفَئًة َکثيَرًة

و در مقامی ديگر." َصاِلحًا َمّْل َعَماًلَفْلَيْع
" :

 ااَلمَر ُيَفِصُّل اآلياِت ِبُرُيَّد
جميع اين آيات مّدّله بر لقاء را که حکمی ." َرِبُکْم ُتوِقُنوَن َلَعَلُکْم ِبِلَقاِء

انّد و از  محکم تراز آن در کتب سماوی ملحوظ نگشته انکار نموده
. انّد ساخته رتبۀ بلنّد اعلی و مرتبۀ ارجمنّد ابهی خود را محروم اين

است در  نّد که مقصود از لقاء، تجّلی الّلها و بعضی ذکر نموده
است اين در همۀ  و حال آنکه اگر گوينّد تجّلی عاّم مقصود. قيامت

شّد که همۀ اشياء محّّل و  چنانچه از قبّل ثابت. اشياء موجود است
هستنّد و آثار اشراِق شمِس مجّلی در  مظهر تجّلی آن سلطان حقيقی

اگر انسان را بصر  بلکه. موجود و الئح است مرايای موجودات
مفتوح شود مالحظه می نمايّد که هيچ شیء بی ظهور  معنوی الهی

 چنانچه همۀ ممکنات و مخلوقات را. پادشاه حقيقی موجود نه تجّلی
و  .مالحظه می نمائيّد که حاکی انّد از ظهور و بروز آن نور معنوی

مفتوح  ابواب رضوان الهی را مشاهّده می فرمائيّد که در همۀ اشياء
دخول  ته برای ورود طالبين در مّدائن معرفت و حکمت وگش

عروس معانی  و در هر حّديقه ای. واصلين در حّدائق علم و قّدرت
تزيين و تلطيف  مالحظه آيّد که در غرف های کلمات در نهايت

روحانی مّدّل و مشعر  و اکثر آيات فرقانی بر اين مطلب. جالس انّد
َو ُکَّل "شاهّدی است ناطق، ." ِبَحمِّدِه حا ُيَسِبَشْيٍء إّل ِمْن َو إْن. "است

حال اگر مقصود از لقاء . گواهی است صادق" شیٍء َاْحَصْيَناُه ِکَتابًا
الّله، لقاء اين تجّليات باشّد پس جميع ناس به لقاء طلعت اليزال آن 

 .بی مثال مشّرف انّد ديگر تخصيص به قيامت چرا؟ سلطان
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 : معنی لغات
 کسی که با غل و زنجیر بسته شده باشد –ل و زنجیر بسته شده با غ : مغلول

 از لحاظ این که درک نمی کنند  –ظ بی شعوری ااز لح...: من حیث
 خفا در –پنهانی  در: سراً

 درجلو چشم  –علنی  –آشکارا : جهراً
مسرور و  –پهن شده  –گسترده شونده  –باز و پخش شونده : منبسط

 خوشحال 
 تعهد  –ت غیب –عیب جوئی  –نمک : ملح

 مرده  –ساکت  –ساکن  –دلسرد و پژمرده  –از شعله افتاده : مخمود
 سالح  –پناهگاه  –قلعه : حصن
 برای خاطر  –بخاطر  –بسبب : الجل

و کسانی که آیات او و لقای او را منکر شدند، آنانند که از ...: والذین
کبوت سوره عن. رحمت من نومیدند و ایشان را عذابی پر درد خواهد بود

  41آیه  –( 43)
کسانی که می دانند که با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و ...: الذین

  28آیه  –( 4)بسوی او باز خواهند گشت سوره بقره 
بسا گروه اندک که : کسانی که بدیدار خداوند یقین داشتند گفتند...: قال

  423آیه  –( 4)سوره بقره . برگروه بسیار به اذن خدا پیروز شدند
پس هرکس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته ...: فمن

  111آیه  –( 11)سوره کهف . بپردازد
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کار خود تدبیر می کند و آیات خود را به روشنی بیان  خداوند در...: یدبر
سوره رعد . می نماید امید که شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید

  4آیه  –( 11)
   مرشد  –راهنما  –داللت کننده : مدلّ

 -تجلی کننده  –ظاهر و آشکار  -محل تجلی : مجلی
 شهرها : مدائن
 وارد شدن –درآمدن به جائی یا نزدکسی  –داخل شدن  : دخول
 بستانها  –باغها : حدائق
سوره اسرا .  هیچ چیز نیست مگر این که در حال ستایش اوست...: وان من

  22آیه  –( 17)
. و حال آنکه هر چیزی را بر شمرده بصورت کتابی در آورده ایم..: .و کل

  43آیه  –( 71)سوره نباء 
 ویژگی  –اختصاص  –مخصوص داشتن  –اختصاص دادن : تخصیص

 
 121 – 123توضیح آیات 

پس دست خدا نه تنها بسته نیست بلکه باالی تمام دستها است او مقتدر و 
یقی این آیات الهی پی نبردند و تعبیرات و اما علماء به معنی حق. توانا است

در حالی که سخن خداوند واضح بیان شده و . تفسیرات مختلفی نمودند
خداوند در قرآن می فرماید که یهودیان . نیازی به تفسیرات مختلف ندارد

گفتند که خداوند حضرت موسی را به پیامبری برگزید و دیگر دستهایش 
و . این حرف چقدر بی معنی است. لی نیستبسته شد و قادر بر ارسال رسو

چقدر از روی نادانی و جهالت گفته شده و متأسفانه امروز پس از هزارسال 
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دوباره همین سخنان بی معنی را مردم تکرار می کنند و می گویند حضرت 
و . محمد آخرین پیامبر است و خداوند بعد از او نمی تواند پیامبری بفرستد

هزارسال است که قرآن را می خوانند و جواب خدا این در حالی است که 
به یهودیان را می بینند و می شنوند و می دانند و می فهمند و به یهودیان 
     بخاطر این اعتراضاتشان لعنت می فرستند اما ملتفت نیستند و دقت 
نمی کنند که خودشان چه در خفا و چه آشکارا عیناً همان سخنان را تکرار 

می گویند که دین ما آخرین دین است و ظهور دیگری نخواهد و . می کنند
این است درک و فهم . شد و ابواب رحمت الهی بر مردمان مسدود گشت

    در حالی که هیچ عقل سلیمی این مطلب را . این مردم و علمای آنان
نمی پذیرد که بندگان در گمراهی و ضاللت باشند و خداوند آنان را بهمان 

اینها همه بخاطر نادانی و جهالت است و اال خداوند فیض  .حال رها کند
خود را قطع نمی کند چنانچه هم اکنون خداوند این رحمت الهی را برای 
بندگانش ارزانی داشته و برای تعلیم و تربیت خلق، او را ارسال نموده اما 
مالحظه می شود که همه از هر طرف عزم خود را جزم نموده و کمر ظلم و 

محکم بسته اند و هر کدام بنوعی تالش می کنند که این نور الهی را  ستم را
خاموش نمایند غافل از این که نور الهی در حفظ و حمایت خداوندی 

منتهی این ذلت و بدبختی . محفوظ و از هر باد و طوفانی در امان است
برای این نفوس کافی است که در ایام ظهور، خودشان را از لقاء اهلل که 

در حالی که . شناخت موعود و یا مظهر ظهور است، محروم ساختند همان
چقدر از آیات قرآن دلیل بر اهمیت این روز و این ایام است اما به میل 
خودشان تأویل و تفسیر کردند و به هوای نفس پرداختند و آن حضرت را 

چنانچه خداوند در قرآن فرموده بود که کسانی که به آیات . انکار نمودند
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ا و زیارت او کفر ورزیدند آنان از رحمت من مأیوس می باشند و برای خد
کسانی که گمان می کنند که : و یا می فرماید. آنها عذاب دردناکی است

        و باز . خداوندشان را مالقات می نمایند و بسوی او باز می گردند
ن خدا گفتند کسانی که آنها گمان می کردند که مالقات کنندگا: می فرماید

و یا در آیه دیگر، . هستند، چه بسا گروه کمی که بر تعداد زیاد پیروز گردند
پس کسانی که می خواهند خداوند را مالقات کنند باید عمل پاک و نیکو 

  خداوند درکار خود تدبیر : و یا در مقامی دیگر می فرماید. داشته باشند
ید شما به لقای می کند و آیاتش را به روشنی تفسیر می نماید تا شا

جمیع این آیات دلیل بر لقای خداوند در . پروردگارتان یقین حاصل کنید
ایام ظهور است که به این محکمی ذکر گردیده و در کتابهای آسمانی 

اما متأسفانه آنها همه این آیات را . حکمی محکمتر از این دیده نمی شود
بعضی از علماء . دانکار کردند و خود را از این فیض بزرگ محروم ساختن

حال . هم گفتند که مقصود از لقاء اهلل، تجلی خداوند در روز قیامت است
باید توجه نمود که منظورشان از تجلی ،کدام تجلی است؟ زیرا بنا به گفته 

تجلی عام یعنی . عرفاء، تجلی بر دو نوع است تجلی عام و تجلی خاص
. این مشخص استآثار اشراق شمس الهی در همه موجودات که البته 

بطوری که اگر بدیده بصیرت نگاه کنیم هیچ موجودی را نمی توان یافت که 
از این تجلی محروم باشد یعنی بدون تجلی آن سلطان وجود هیچ چیزی 

این امر دارد  نمی تواند وجود داشته باشد و آیات قرآن هم داللت بر
ستایش او هیچ چیزی نیست مگر این که به حمد و : چنانکه می فرماید

 همه اشیاء را شمارش : و یا در جای دیگری می فرماید. مشغول است
یعنی همه موجودات بر اثر این . کرده ایم و بصورت مکتوب در آورده ایم
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اهلل، مالقات این تجلیات باشد و اگر منظور از لقاء. وجود هستندتجلی عام م
د و مخصوصاً که نه فقط انسان بلکه همه موجودات از آن بهره مند هستن

انسان که از این تجلیات بنحو احسن بهره برده است دیگر چه نیازی است 
 . که به روز قیامت موکول شود؟
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و اگر گوينّد مقصود تجّلی خاّص است آن هم اگر در عين ذات است 
 درحضرت علم ازاًل، چنانچه جمعی از صوفّيه اين مقام را تعبير به

انّد، بر فرض تصّديق اين رتبه، صّدق لقاء برای  نموده فيض اقّدس
نفسی در اين مقام صادق نيايّد اَلجّل آنکه اين رتبه درغيب ذات 

َمسُّدوٌد َو الَطَلُب  الَسبيُّل. " محّقق است واحّدی به آن فائز نشود
ننمايّد تا چه رسّد به عقول  افئّده مقّربين به اين مقام طيران." َمرُدوٌد

و اگر گوينّد تجّلی ثانی است که معّبر به فيض . بينمحّدودين و محتج
مسّلمًا در عالم خلق است، يعنی در عالم ظهور اّولّيه  مقّدس شّده اين
 و اين مقام مختّص به انبياء و اوليای اوست چه که. و بروز بّدعّيه

جميع  چنانچه. اعظم و اکبر از ايشان در عوالم وجود موجود نگشته
مظاهر جميع  و ايشاننّد محاّل و. ن انّدبر اين مطلب مقّر و مذع

    که تمام حکايت  و ايشاننّد مرايائی. صفات ازلّيه و اسماء الهّيه
فی الحقيقه به حضرت  می نماينّد و جميع آنچه به ايشان راجع است

وصول به او حاصّل نمی شود  و معرفت مبّدأ و. ظاهر مستور راجع
. شمس حقيقتکينونات مشرقه از  مگر به معرفت و وصول اين

مقّّدسه لقاء الّله حاصّل می شود و از علمشان  پس، از لقاء اين انوار
وجهشان وجه الّله و از اّولّيت و آخرّيت و ظاهرّيت و  علم الّله و از

اين جواهر مجّرده ثابت می شود از برای آن شمس حقيقت  باطنيت
و همچنين سائراسماء " .ُهَو ااَلَوُل و اآلِخُر َو الّظاهُر و الَباِطُن " بَاّنه

لهذا هر نفسی که به اين انوارمضيئه ممتنعه . عاليه و صفات متعاليه
فائز شّد او به لقاءالّله  و شموس مشرقه الئحه در هر ظهور موّفق و

و اين لقاء ميّسر نشود . باقيه واردۀ فائز است و در مّدينه حيات ابّدّي
. ت به مظهر کّلّيه خودکه قيام نفس الّله اس برای احّدی اّلا در قيامت

قيامت که در کّّل کتب مسطور و مذکور است و  و اين است معنی
حال مالحظه فرمائيّد که آيا . انّد به آن يوم داده شّده جميع بشارت

 يومی ازاين يوم عزيزتر و بزرگ تر و معّظم تر تصّور می شود که
به  انسان چنين روز را از دست بگذارد و از فيوضات اين يوم که
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محروم  ثابه ابر نيسان از ِقَبّل رحمان در جريان است خود رام
اعظم از اين  نمايّد؟ و بعّد از آنکه به تمام دليّل مّدّلّل شّد که يومی

انسان به حرف  يوم و امری اعّز از اين امر نه، چگونه می شود که
گردد؟ و بعّد از همه  متوّهمين و ظاّنين از چنين فضّل اکبر مأيوس

تقنه که هيچ عاقلی را گريزی نه و هيچ عارفی اين دالئّل محکمه م
اذا قاَم : "را مفّری نه آيا روايت مشهور را نشنيّده انّد که می فرمايّد

َهّل "؟ و همچنين أئّمه هّدی و انوار التطفی "القاِئُم قاَمِت القياَمة
مورات َينُظُروَن إّلا َان َيأِتَيُهُم الّلُه ِفی ُظَلٍّل ِمَن الَغماِم را که مسّلمًا از ا

محّدثه درقيامت می داننّد به حضرت قائم و ظهور او تفسير 
پس ای برادر، معنی قيامت را ادراک نما و گوش را از . انّد نموده

اگر قّدری به عوالم انقطاع . حرف های اين مردم مردود پاک فرما
قّدم گذاری شهادت می دهيّد که يومی اعظم از اين يوم و قيامتی 

ر نيست و يک عمّل در اين يوم مقابّل است اکبر از اين قيامت متصّو
اين تحّديّد زيرا که  زبا اعمال صّد هزار سنه، بلکه استغفرالّله ا

و اين همج رعاع چون . محّدود مقّّدس است عمّل اين يوم از جزای
ادراک ننمودنّد لهذا از فيض او بالمّره  معنی قيامت و لقای الهی را

مات آن وصول و اينکه مقصود از علم و زح با. محجوب مانّدنّد
. انّد است، مع ذلک همه مشغول به علوم ظاهره شّده معرفت اين مقام

 .انّد آنی منفّک نيستنّد و از جوهر علم و معلوم چشم پوشيّده چنانچه
 گويا نمی از يّم علم الهی ننوشيّدنّد و به قطره ای از سحاب فيض

 . رحمانی فائز نگشتنّد

 
 : معنی لغات

منسوب به حضرت . لب کردن مردود استراه بسته است و ط...: السبیل
 علی

 هواپیمائی  –در حال پرواز : طیران
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محلی در کناره رود یا دریا که برای عبور  –گذرگاه  –محل عبور : معبر
 تعیین شده 

 جدید  –نوظهور  –تازه : بدعیه
 انقیاد کننده  –خاضع و مطیع  –اقرار کننده : مذعن
 جایگاه فرود آمدن  –محل ها : محالّ

 ذوات  –حقایق : کینونات
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 طلب عفو و بخشش کردن از خدا  –پناه می برم به خدا : استغفراهلل
تعریف کردن و  –حد و اندازه تعیین کردن  –دن محدود کر: تحدید

 شناساندن 
 بهیچوجه  –قطعاً  –هرگز : بالمره
 جدا : منفک

 
  111 - 114توضیح آیات 

و این واضح است . بنابراین تجلی عام یعنی تجلی خداوند بر کلیه کائنات
که این تجلی در همه اشیاء موجود است یعنی در هر چیزی اثری از نور 

که به زمان خاصی .کمت بالغه او نمودار است و دیگر نیازی نیستالهی و ح
اما اگرمقصود از تجلی، تجلی خاص . مثل روز قیامت تعلق داشته باشد

باشد که آنهم بر دو نوع است اول فیض اقدس است که غیر قابل دسترسی 
است زیرا آن تجلی مخصوص ذات اقدس الهی است و آن ذات اقدس، 

ست و این مقامی است که احدی نمی تواند به آن غیب منیع الیدرک ا
حتی . واصل شود زیرا راه ورود مسدود و طلب کردن آن مردود است

مقربترین مقربان یعنی مظاهر مقدسه هم به آن بارگاه راه ندارند تا چه رسد 
اما فیض ثانی که آن را . به انسانهای محدودی که خلق آنان بشمار می آیند

یعنی اول تجلی حق بر . مربوط به عالم امر است فیض مقدس می نامند
و جمیع . عالم امر است که حد فاصل بین عالم حق و عالم خلق است

اسماء و صفات الهی از عالم حق در عالم امر منعکس می گردد یعنی 
مشیت حق یا کلمه یا خلق اول که مظاهر مقدسه اند و در عالم وجود برتر 

بنابراین . جمیع بر این موضوع اعتراف دارند و اعظمتر از آن مقامی نیست و



 

 

316 

منظور از لقاء اهلل، اگر فیض ثانی و یا فیض مقدس تعبیر شود این لقاء در 
زیرا با قیام هر مظهر ظهوری این قیامت . یوم قیامت میسر و ممکن می شود

برپا می شود و تجلی این مظاهر مقدسه که حاکی از جمیع اسماء و صفات 
بنابراین مقصود از لقاء اهلل یعنی لقاء مظهر . ن پذیر می گرددالهیه اند امکا

که از علمشان علم اهلل و از وجهشان وجه اهلل ظاهر می گردد و .ظهور
مقصود از اولیت و آخریت وظاهریت و باطنیت و امثال آن مخصوص این 

پس . جواهر مجرده یعنی انبیای الهی است و بوسیله آنان ثابت می شود
قرآن کریم می فرماید اوست اول و اوست آخر و اوست ظاهر  وقتی که در

و اوست باطن همه مربوط به مظاهر مقدسه است و اال خداوند که ذات 
یعنی اصالً قابل درک نیست که بعد بتوان اظهار . غیب منیع الیدرک است

. نظر بر اولیت و آخریت یا علم یا حکمت یا هر چیز دیگر برای او نمود
این اسماء و صفات مظاهر مقدسه اند و هرکس در زمان پس مقصود از 

ظهور به شناخت این مظاهر مقدسه موفق شد او موفق به لقاء اهلل شده و 
بنابراین هیچ . این لقاء اهلل هم فقط در زمان ظهور میسر و ممکن می گردد

زمانی بهتر و واالتر از ایام ظهور یا قیامت نیست زیرا در حقیقت 
و . ام اسماء و صفات مستقیماً در عالم خلق ظاهر می شوندمظاهرخدا با تم

معنی قیامت که در کتابهای آسمانی بشارت داده شده همین ظهور مظاهر 
حال باید تفکر نمود که آیا ایامی عظیم تر و عزیزتر از این روز . امر است

که اینهمه در کتب مقدسه به آن وعده داده شده پیدا می شود؟ وآیا سزاوار 
که چنین ایامی را انسان از دست بدهد و از فیض عظیم لقای الهی و  است

آنهم . تعالیم و دستورات او که مانند ابر بهاری می بارد خود را محروم کند؟
. بخاطر نفوسی که در نهایت توهم و تعصب و نادانی و گمراهی هستند؟
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یامت وقتی قائم ظاهر شد ق: پس باید دقت کرد و قبول نمود که می فرماید
و باز هم طبق . برپا می شود یعنی با ظهور انبیای الهی قیامت بپا می شود

آیا غیر از این است که مردم : احادیث نقل شده از ائمه اطهار که می فرمایند
انتظار می کشند که خداوند در سایه هائی از ابرها ظاهر شود؟ که البته 

حجباتی که مانع از  خدا در سایه هائی از ابرها یعنی. غیراز این نیست
عرفان می شود ظاهر می گردد یعنی مظاهر مقدسه مثل یکی از افراد 
انسانی ظاهر می شوند که مردم به شک و شبهه می افتند و به آسانی نمی 
توانند باور کنند زیرا آنان به گفته علماء و یا مالیانشان منتظر یک روز 

ت چطور و کجا باید خاص و وحشتناک بنام قیامت هستند که معلوم نیس
اما قیامت واقعی که منظور نظر کتب مقدسه و انبیای قبل بوده با . بپا شود

قیام مظهر ظهور ظاهر می شود و تمام وعده های داده شده در آن ایام 
ای  "با نهایت فضل و مرحمت خواننده را  بهاءاهللحضرت . محقق می گردد

د که معنی قیامت را درک کن خطاب فرموده و عنایتاً می فرماین "برادر من
و گوش خود را از حرفهای بیهوده این مردم مردود پاک و مقدس نما و 

حال باید گفت که خوشا . متوجه باش که در چه زمانی زندگی می کنی
بحال جناب خال اکبر و سایر نفوسی که الیق چنین القاب و بیاناتی شدند 

حیاتشان موفق گردیدند و  در ایام بهاءاهللو به لقاء حضرت باب و حضرت 
توانستند قیامت و صراط و لقاء اهلل را با چشم دل و دیده بینا ببینند و درک 

سپس در باره مقام این روز قیامت یا یوم اهلل می فرمایند اگر شما . نمایند
بتوانید قدری در عوالم انقطاع قدم بگذارید آنوقت متوجه می شوید و 

ی از این روز برتر و قیامتی عظیم تر از این شهادت می دهید بر این که روز
قیامت قابل تصور نیست و البته هرکس موفق شود که یک عمل پاک و یا 
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بیشتر  یک خدمت شایسته در این ایام انجام دهد پاداش آن صد هزار برابر
از پاداشی است که در غیر از این ایام بدست می آورد و بعد می فرمایند که 

یش از صد هزار برابر بلکه اصالً نمی توان حدی برای آن استغفراهلل خیلی ب
بلکه اجر عمل خیر و . قائل شد و یا آن را محدود به حد و اندازه نمود

اما چون این مردم پست و . نیکو در این روز قیامت غیر محدود است
فرومایه و نادان معنی قیامت و لقاء اهلل را درک نکردند لذا از این فیض 

مخصوصاً علماء که هدف و مقصودشان از علم، . شدندبزرگ محروم 
رسیدن به این فیض و درک ایام ظهور بود اما متأسفانه نتوانستند درک 
نمایند و آنقدر مشغول علوم ظاهره شدند که بخاطر همان علم ظاهری از 
حق محروم و محجوب گردیدند و از معلوم چشم پوشیدند و حتی 

رفت را هم بچشند و به قطره ای از باران نتوانستند یک نمی از دریای مع
فیض الهی دسترسی یابند و در نتیجه خود و دیگران را در این ایام محروم 

 . ساختند
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ظهور حّق ادراک فيض لقاء  حال مالحظه فرمائيّد اگر کسی در يوم
صّدق عاِلم بر او می شود اگر  و معرفت مظاهر حّق را ننمايّد آيا

جميع علوم محّدوده ظاهرّيه را  ّل کرده باشّد وچه هزار سنه تحصي
بالبّديهه معلوم است که تصّديق علم در حّق  اخذ نموده باشّد؟ و اين

اگر نفسی حرفی از علم نّديّده باشّد و به اين  و لکن. او نمی شود
فائز شود البّته او از علمای رّبانی محسوب است زيرا  شرافت کبری

و اين رتبه . ی آن فائز گشتهقصوای علم و نهايت و منتها به غايت
َاْسَفَلکم َو  ُّل َاعالُکمَيْجَع: "از عالئم ظهور است چنانچه می فرمايّد هم

و ُنِريُّد َاْن َنُمَن ": می فرمايّد و همچنين در فرقان." م َاعالُکمَاْسَفَلُک
." الَواِرثِينَنْجَعَلُهْم َاِئَمًة و َنْجَعُلُهُم  َعَلی اَلِذيَن اسُتْضِعُفوا ِفی ااَلرِض و

مقّدار از علماء نظر به اعراض در  و اين مشاهّده شّد که اليوم چه
انّد و اساميشان از دفتر عالين و علماء  شّده اسفّل اراضی جهّل ساکن

مقّدار از جّهال، نظر به اقبال، به اعلی افق علم  و چه. محو شّده
. ارتفاع جستنّد و اسمشان در الواح علم و به قلم قّدرت ثبت گشته

که  اين است." ِبُت َو ِعْنَّدُه ُاُم الِکتاِبُحوا الّلُه َما َيَشاُء َو ُيْثَيْم" ککذل
انّد گفته

" :
الَّدليِّل ِعنَّد ُحُصوِل المّدلوِل قبيٌح واالشِتغاُل ِبالِعلِم َبعَّد  طلُب

ااَلرِض هذا َفتًی ناِرٌي  ُقّل يا َاهَّل ."َلی الَمعُلوِم َمْذُموٌمإ الُوُصوِل
ِبسراج الّله َو ُيَذِکُرُکْم ِبااَلمِر اّلذی  ِرَيِة الُروِح و ُيَبِشُرُکمَيرُکُض فی َب
َتحَت ُحُجباِت الّنور ِبالّستِر  العراِق َشطِر الُقّدِس فی کاَن َعن ُاُفِق

در سماوات معانی فرقان طيران  ای دوست من، اگر قّدری. َمشُهودًا
ته تفّرج نمائی الهی که در آن مبسوط گش فرمائی و در ارض معرفت

علوم بر وجه آن جناب مفتوح شود و خواهيّد يقين  بسيار از ابواب
نمود بر اينکه جميع اين امور که اليوم اين عباد را منع می نمايّد از 

 در شاطی بحر ازلی بعينها در ظهور نقطه فرقان هم مردم آن ورود
 وهمچنين. عصر را منع نموده از اقرار به آن شمس و اذعان به آن

يقين و  بر اسرار رجعت و بعثت مّطلع شوی و به اعلی ُغرف
از جمله اينکه روزی جمعی از مجاحّدان آن . اطمينان مقّر يابی
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استهزاء عرض  جمال بی مثال و محرومان از کعبه اليزال از روی
ُکُلُه ِلَرُسوٍل َحّتی َيأِتَيَنا بقرباٍن َتأ إَن الّلَه َعِهَّد إَليَنا أَلا ُنؤِمَن: "نمودنّد

است که پروردگار عهّد کرده است به ما که  مضمون آن اين." الَناُر
مگر آنکه معجزه هابيّل و قابيّل را ظاهر  ايمان نياوريم به رسولی

کنّد و آتشی از آسمان بيايّد و آن را بسوزانّد،  فرمايّد، يعنی قربانی
آن .انّد و در کتب مذکور است چنانچه در حکايت هابيّل شنيّده

اب فرمودنّددر جو حضرت
" :

َقّد َجاَءُکْم ُرُسٌّل ِمن َقْبِلی ِبالَبِيَناِت َوِباَلذی 
اين است که آن  ترجمه آن." ُقْلُتم َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم إْن ُکنُتْم َصاِدقيَن

رسول های  آمّد به سوی شما پيش از من: حضرت فرمودنّد
می طلبيّد، پس چرا  پروردگار با بّينات ظاهرات و به آنچه شما

راست گويان؟ حال انصاف  شتيّد آن رسّل پروردگار را اگر هستيّدُک
در عصر و عهّد آن حضرت  دهيّد، بر حسب ظاهر آن عباد که

ديگر بودنّد که چنّد هزار سال  انّد کجا در عهّد آدم يا انبيای بوده
زمان؟ مع ذلک چرا آن جوهر صّدق  فاصله بود از عهّد آدم تا آن

را به عباد زمان خود فرمود؟ انبيای ديگر  نسبت قتّل هابيّل و يا
اينکه نعوذ بالّله نسبت کذب و يا کالم لغو به آن  چاره نّداری يا

 بّدهی يا بگوئی آن اشقياء همان اشقياء بودنّد که در هر حضرت
همه  عصری با نبيّين و مرسلين معارضه می نمودنّد تا آنکه باالخره

خوش عرفان  درست در اين بيان تفّکر فرما تا نسيم. را شهيّد نمودنّد
جانان به حّديقه  از مصر رحمان بوزد و جان را از بيان خوش

معانی اين بيانات بالغه  اين بود که مردم غافّل چون. عرفان رسانّد
به گمان خود مطابق سؤال  کامله را ادراک نمی نمودنّد و جواب را

   نمی يافتنّد لهذا نسبت عّدم علم وجنون به آن جواهر علم و عقّل 
 .می دادنّد

 
 : معنی لغات

 اسیر کردن  –گرفتن : اخذ
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 بطور ناگهانی و بدون سابقه  –بدون تأمل و اندیشه قبلی : بالبدیهه
عالیترین مقصود و منظور  –باالترین درجه –باالترین مقصد : غایت قصوای

 منتهی آرزو  –آخرین نتیجه  –
ها را  قرار دادیم برترین های شما را در پائین ترین ها و پائینی...: یجعل

از ائمه اطهار نقل شده و اولین مرتبه از حضرت علی ذکر  –در باالترین ها 
 .گردیده است

و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده اند منت ...: ونرید
سوره . نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارثین قرار دهیم

  1آیه  –( 41)قصص 
 ضد اعلی  –پست ترین  –زیرترین  –ن پائین تری: اسفل
 فرشتگان بلند مرتبه  –بلند رتبه ها  –عالیها : عالین
خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد ...: کذلک
  13آیه  –( 11)سوره رعد . اوست
طلب نمودن دلیل در هنگام حاصل شدن مدلول ناپسند است و ...: طلب

این حدیث از علمای . از رسیدن به معلوم مذموم است پرداختن به علم بعد
 .اصولیون نقل گردیده است

سیر می کند در . بگو ای اهل ارض این جوانی است آتشین...: قل یا اهل
وادی روح و شما را به نور خدا بشارت می دهد و شما را متذکر می نماید 

پوشش به امری که بوده است از افق قدس در تحت پرده های نور به 
شما را به خبری خوش بشارت می دهد که )یعنی . آشکار در ساحل عراق

بنگرید چراغ الهی را که در حال درخشیدن است و شما را فرا می خواند 
که به امرش توجه نمائید امری که پنهان است اما در زیر این بستر جالل در 
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دم از جمالق –( الی سرچشمه قدس جاودانی می درخشدسرزمین عراق با
 در بشارت به نزدیکی ظهور علنی خودشان

 پخش شده  –باز شده  –گسترده شده  –شرح و بسط داده شده : مبسوط
 برطرف کردن غم و اندوه  –برطرف شدن هم و غم  –سیر وگردش : تفرج
 فروتنی کردن  –گردن نهادن  –اقرار و اعتراف کردن : اذعان
رسی به محل یا حجره نمایش درفا –اطاقهای طبقه باال  –باالخانه : غُرف

   کاال و محصول هم گفته می شود 
خدا با ما پیمان بسته است که به هیچ پیامبری ایمان نیآوریم تا ...: ان اهلل

آیه  –( 1)سوره آل عمران . برای ما قربانی بیآورد که آتش آن را بسوزاند
173  

ل آشکار را با قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند که دالی: بگو...: قد جاء
آنچه گفتید برای شما آوردند اگر راست می گوئید، پس چرا آنها را 

  111آیه  –( 1)سوره آل عمران . کشتید؟
 پناه می برم به خدا : نعوذ باهلل

 باطل و بیهوده : لغو
 اشخاص بدبخت  –گمراهان  –ظالمان : اشقیاء

 مخالفت: معارضه
 

  112 – 111توضیح آیات 
می فرمایند که اگر . کرد که اهل علم چه کسانی هستند اکنون باید دقت

کسی به معرفت و شناسائی مظهر ظهور در هر زمان موفق شد البته او 
صاحب خرد است یعنی علم و دانش او حقیقی و معنوی است و اگر کسی 
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کسی هزار  مثالً اگر. موفق به شناخت نگردید علم او بیفایده و بی ثمر است
ق در علوم اسالمی نماید به این مقصود که وقتی سال تحصیل و تحقی

موعود ظاهر شد بتواند او را بشناسد و به او ایمان بیآورد ولی وقتی موعود 
زیرا علم او . ظاهر شد نتوانست او را بشناسد، معلوم است که او عالِم نیست

ولی برعکس، اگر کسی یک کلمه از علم نیآموخته . مفید واقع نشده است
در : برای مثال. مظهر ظهور را بشناسد، او عالِم حقیقی استباشد ولی 

دیانت اسالم، بالل حبشی که یک غالم سیاه و بیسواد بود ایمان آورد ولی 
که صاحب علم و دانش و از بزرگان قریش بود   (عمربن حشام)حکم لابوا

و یا در دیانت بابی یا بهائی، گندم پاک کن که مردی . نتوانست ایمان بیآورد
بی سواد بود ایمان آورد ولی شیخ نجفی که اعلم علماء بود نتوانست ایمان 

    برای همین است که در احادیث ائمه اطهاردر باره ظهور قائم . بیآورد
که ما برترین های شما را در پائین ترین درجه قرار دادیم و : می فرماید

امتحان کسانی  یعنی در هنگام. پائین ترین گروه شما را در باالترین مکان
که فکر می کردند بعلت مقام و یا تحصیالتشان دارای مقامات عالی خواهند 
بود به پائین ترین درجات سقوط کردند و برعکس کسانی که گمنام و 
ضعیف بودند بعلت ثبوت و استقامتشان در موقع امتحان به درجات عالیه 

بر ضعیف ترین و رسیدند و یا در قرآن می فرماید که ما اراده کردیم که 
گمنام ترین مردمان روی زمین منت بگذاریم و آنان را پیشوا و وارث زمین 

و این کامالً در این دوران . قرار بدهیم و به درجات عالی ارتقاء بخشیم
عالم شدند اما  زیرا کسانی که صدها سال درس خواندند و بظاهر. ثابت شد

داندند و به او ایمان به مظهر ظهور غرض ورزیدند و از او روی برگر
نیآوردند، نامشان از دفتر حضرت کبریاء محو شد و برعکس کسانی که از 
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علم ظاهری بهره ای نبرده بودند اما توانستند مظهر حق را بشناسند و موفق 
و بهمین . به ایمان او گردیدند نامشان تا ابد در تاریخ جاودان خواهد بود

خداوند آنچه را بخواهد محو می کند دلیل است که در قرآن می فرماید که 
و همچنین .و هرچه را اراده کند اثبات می فرماید و امّ الکتاب نزد اوست

بعضی از حکماء گفته اند که انسان بعد از رسیدن به مطلبی که بدنبالش 
بوده اگردلیل طلب کند زشت و ناپسند است زیرا به خواسته اش رسیده و 

استه خود دلیل بیآورد مثالً کسی که تشنه دیگر نیازی ندارد که برای خو
بنابراین باید در صدد . است می گوید من نیاز به آب دارم و باید آب بخورم

اما وقتی کسی آب خورده و تشنه نیست مسلماً نیازی . پیدا کردن آب باشد
پس وقتی که معلوم پیدا شد دیگر نیازی به . به پیدا کردن آب هم ندارد

ای مردم روی زمین، این : تمه این قسمت می فرمایندو در خا. طلب نیست
جوان آتشینی که قلبش به شعله الهی افروخته شده، در وادی روح میدود و 
شما را بشارت می دهد به نور هدایت الهی و تذکر می دهد به امری که از 
افق عراق در زیر پرده هائی از نور، پوشیده و مستوراست در حالی که 

    یعنی اشاره به ظهور علنی خودشان . ن آشکار استبرای صاحب نظرا
می فرمایند که اگر چه اآلن در عراق ساکن هستند و تعدادی از صاحب 
نظران و انسانهای با بصیرت به مقام و رتبه معنوی ایشان پی برده اند اما 
گوئی که برای اکثر مردم در پشت پرده های نور حکمت الهی مخفی و 

ی برای بعضی از مردم این مقام واضح و آشکار شده با یعن. پوشیده هستند
    وجودی که اظهار امر علنی نکرده اند ولی بعضی هم هنوز به این مقام 

تاً خواننده و دوباره عنای. پی نبرده اند با این که خیلی ظاهر و آشکار است
مخاطب ساخته و می فرمایند که اگر در آیات  "ای دوست"را با بیان 
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تر دقیق شده و جستجو کنی و با شناخت صحیحی که قرآن قرآن بیش
عرضه می کند بدقت توجه نمائی آن وقت خیلی از مشکالت خود را حل 
شده می یابی و مطمئن می شوی که تمام این اموری که امروز مردم را از 
شناخت مظهر ظهور یعنی موعودشان محروم ساخته، در دوران حضرت 

ی مردم آن زمان بوده است و به همین علت رسول اکرم هم مشکل ساز برا
نمی توانستند به مقام حضرت رسول اکرم پی ببرند و آنهمه بالیا بر ایشان 

مثالً در قرآن کریم معانی بعث و اسرار رجعت یعنی برانگیخته . نازل نمودند
شدن و زنده شدن مردگان در روز قیامت و بازگشت آنان را بسوی خدا و 

از جمله روزی عده ای از بی خردان به . کر شده استامثال آن کامالً ذ
حضور حضرت رسول رسیدند و به مسخره اظهار داشتند که خداوند باما 
پیمان بسته که به هیچ رسولی ایمان نیآوریم مگر این که معجزه هابیل و 

یعنی قربانی کند و مثل همان زمان آتشی از آسمان . قابیل را ظاهر سازد 
بنابراین از آن حضرت می خواستند که همان . او را بسوزاندبیآید و قربانی 

آن حضرت در پاسخ آنان . معجزه هابیل و قابیل را دوباره تکرار نمایند
فرمودند که قبل از این خداوند پیامبرانی را با معجزه بسوی شما فرستاد و 
هرمعجزه ای که طلب می کردید پیامبران الهی برای شما انجام می دادند 

. اگر راست می گوئید، چرا به آنان ایمان نیآورید و آنان را کشتید؟پس 
زمان هابیل و قابیل کجا و زمان حضرت محمد . حال باید انصاف داشت

با وجود چندین هزار سال فاصله اما می فرمایند چرا شما آنان را . کجا
کشتید؟ یعنی منکران امروز ، بازگشت همان منکران چند هزار سال پیش 

د درحقیقت ذات آنان یکی است همانطور که حقیقت پیامبران هم یکی هستن
یعنی هر زمان که پیامبری ظاهر می شود گوئی همراه با او کافران و . است
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اشقیاء هم ظاهر می شوند که همان رفتار و همان گفتار راتکرار می کنند و 
نی و یعنی با مرسلین به عداوت و دشم. کامالً حرکاتشان شبیه به هم است

 بهاءاهللحضرت . مبارزه می پردازند و باآلخره آنان را به شهادت می رسانند
با دقت به این آیات الهی که در قرآن نازل شده توجه نمائید و : می فرمایند

نه این که به حرف کسانی گوش . تفکر کنید تا حقایق الهی را درک نمائید
س نکرده اند و معنی بدهید که خودشان بوئی از معنی این آیات را احسا

این کلمات محکم الهی را درک ننموده اند و چون جواب سئوال خود را هم 
مطابق با میل خود نیافته اند لذا تهمت جهل و جنون به آن انبیای الهی 

و این نادانی و جهالت و بی عقلی خودشان را به آن معادن اسرار . دادند
 . الهیه نسبت دادند
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َو َکاُنوا : "ر آيه ديگر می فرمايّد تعّرضًا به اهّل زمانو همچنين د
ِبِه  َيْسَتفِتُحوَن َعَلی اَلذيَن َکَفُروا َفَلّما جاءُهم ما َعَرُفوا َکَفروا ِمن َقْبُّل

کّفار  بودنّد اين گروه که با: می فرمايّد." َفَلْعَنُةالّلِه َعَلی الَکاِفريَن
می نمودنّد برای  طلب فتحمجاهّده و قتال می نمودنّد در راه خّدا و 

کسی که شناخته بودنّد  نصرت امرالّله، پس چون آمّد ايشان را آن
حال مالحظه فرمائيّد که . پس لعنت خّدا برکافران. کافر شّدنّد به او

از آيه چنين مستفاد می شودکه مردم زمان آن حضرت همان مردمی 
رالّله انبيای قبّل برای ترويج آن شريعت و ابالغ ام بودنّد که در عهّد

مجادله ومحاربه می نمودنّد و حال آنکه مردم عهّد عيسی و موسی 
 و ديگر آنکه آن کسی را که از. غيرمردم زمان آن حضرت بودنّد

صاحب  قبّل شناخته بودنّد موسی بود صاحب تورات و عيسی بود
بسوی ايشان  مع ذلک چرا آن حضرت می فرمايّد چون آمّد. انجيّل

باشّد يا موسی، به او کافر  که عيسی آن کسی که او را شناخته بودنّد
به ظاهر، موسوم به اسم ديگر  شّدنّد؟ و حال آنکه آن حضرت نظر

بودنّد که محّمّد باشّد و ازمّدينه ديگر ظاهر شّدنّد و به لسان ديگر و 
 مع ذلک چگونه حکم آيه ثابت می شود و ادراک. شرع ديگرآمّدنّد

حی می گردد؟ حال حکم رجوع را ادراک فرما که به چه صري
چه  حال. درخود فرقان نازل شّده و احّدی تا اليوم ادراک آن ننموده
قبّل بودنّد  می فرمائيّد؟ اگر می فرمائيّد که آن حضرت رجعت انبيای

او هم رجعت  چنانچه از آيه مستفاد ميشود، و همچنين اصحاب
مذکوره هم رجعت عباد  اصحاب قبّل خواهنّد بود، چنانچه از آيات

و اگر انکارکننّد بر خالف حکم کتاب که . قبّل واضح و الئح است
سم حکم رجع و بعث و پس همين ق .انّد حّجت اکبر است قائّل شّده

مظاهر هوّيه ادراک نما تا رجوع ارواح  حشر را در ايام ظهور
صافيه منيره به عين رأس مالحظه فرمائی و  مقّّدسه را در اجساد

پاک و نفس ظلمانی را به آب رحمت علم رحمانی  غبارهای جهّل و
که شايّد به قّوت يزدانی و هّدايت سبحانی و سراج  منّزه نمائی
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نورانی، سبيّل صبح هّدايت را از شام ضاللت تميز دهی و فرق 
و ديگر معلوم آن جناب بوده که حامالن امانت احّدّيه که  .گذاری

درعوالم ملکّيه به حکم جّديّد و امر بّديع ظاهر می شونّد چون اين 
ء مشّيت الهی نازل می گردنّد وجميع بر اطيار عرش باقی از سما

امر مبرم رّبانی قيام می فرماينّد لهذا حکم يک نفس ويک ذات را 
اثمار شجره توحيّد  دارنّد، چه جميع از کأس محّبت الهی شاربنّد و از

يکی مقام صرف . مقّرر است و اين مظاهر حّق را دو مقام. مرزوق
را به يک اسم و رسم  و در اين مقام اگر کّّل. تجريّد و جوهر تفريّد

ال ُنَفِرُق : "موسوم و موصوف نمائی بأسی نيست، چنانچه می فرمايّد
زيرا که جميع مردم را به توحيّد الهی دعوت ." َبيَن َاَحٍّد ِمْن ُرُسِلِه

کّّل  می فرماينّد و به کوثر فيض و فضّل نامتناهی بشارت می دهنّد و
ين است که نقطه ا. به خلع نبّوت فائزنّد و به رداء مکرمت مفتخر

منم آدم : و همچنين می فرمايّد." َاَما الَنبُيوَن َفَاَنا: "فرقان می فرمايّد
و همين مضمون را طلعت علوی هم . اّول و نوح و موسی و عيسی

مشعر بر توحيّد آن مواقع تجريّد  و امثال اين بيانات که. انّد فرموده
ظاهر شّده و در است از مجاری بيانات ازلّيه ومخازن لئالی علمّيه 

و اين طلعات مواقع حکم و مطالع امرنّد، و امر . کتب مذکور گشته
    اين است که . مقّّدس از حجبات کثرت و عوارضات تعّّدد است

می فرمايّد
" :

و چون امر واحّد شّد البّته مظاهر ." َو َما َامُرَنا إّلا َواِحَّدٌة
 ": رمودنّدو همچنين أئّمه دين و سراج های يقين ف. امر هم واحّدنّد

 .".َاّوُلنا ُمَحّمٌّد و آِخُرنا ُمَحّمٌّد َو َاوَسُطنا ُمَحّمٌّد

 
 : معنی لغات

ایراد  –هدف چیزی قرار گرفتن  –در حالت اعتراض و پرخاش : تعرضاً
 گرفتن 
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و از دیرباز بر کسانی که کافرشده بودند پیروزی می جستند ولی ...: و کانوا
پس لعنت خدا بر . ند، انکارش کردندهمین که آمد کسی که او را می شناخت

 13آیه  –( 4)سوره بقره . کافران باد
 بازگشت : رجوع

 آشکار  –واضحی  –روشنی : صریحی
 برهان بزرگ –بزرگترین دلیل : حجت اکبر

 اقرار کننده  –معتقد  –گوینده : قائل
 بار برندگان  –حمل کنندگان : حامالن

 قاطع  –متین  –محکم : مبرم
 منزه از صفات ممکنات  –انقطاع محض  :صرف تجرید
 جوهر یکتائی و وحدانیت : جوهر تفرید

   سختی و مشقت –خوف  –مسئولیت  –باک  –حرجی : بأسی
( 4)سوره بقره . میان هیچیک از فرستادگانش فرقی نمی گذاریم...: ال نفرق

  411آیه  –
 ( تمحقیقت همه انبیاء من هس. )من همه انبیاء هستم..: لنبیوناما ا

 عارضه ها  –آنچه که بر ذات وارد شود : عوارضات
  11آیه  –( 12)سوره قمر . و فرمان ما جز یک بار نیست...: و ما
 اول ما محمد و آخر ما محمد و وسط ما محمد است...: اولنا

 
  113 – 181توضیح آیات 

بودند : در آیه دیگری از قرآن کریم که بحالت تعرض ذکر شده می فرماید
       ی که در راه خدا با کفار جنگ می کردند و کشته می شدند یا کسان
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یک )می کشتند و از خدا برای نصرت امرش طلب پیروزی می کردند، 
ولی وقتی آن کسی را که از قبل می شناختند ( چنین نفوس مؤمنی بودند

یعنی این افراد همان . آمد به او کافر شدند پس لعنت خدا بر ایشان باد
ور یا پیامبری را که به او مؤمن شده بودند و در راهش جان نثار مظهر ظه

حال . می کردند وقتی دوباره بازگشت او را نشناختند و به او کفر ورزیدند
باید پرسید که چرا نشناختند؟ زیرا نام و محل اقامت و ظاهر انسانی او با 

مربی  آن پیامبر قبلی متفاوت بود درحالی که حقیقت هردو یکی بود یعنی
مثالً مردمانی که در زمان حضرت . عالم انسانی و یا پیامبر الهی بودند

موسی زندگی می کردند و به حضرت موسی ایمان آورده بودند و برای 
ترویج دیانت حضرت موسی از جان خودشان می گذشتند وقتی حضرت 
عیسی آمد او را نشناختند و دوباره همان رفتار را با او کردند که کفار 

حاال باید فکر کرد که مردمان زمان . رعون با حضرت موسی کرده بودندف
چند قرن فاصله . حضرت موسی کجا و مردمان زمان حضرت عیسی کجا

در میان این دو ظهور است و از لحاظ ظاهری هم البته که اسم آنان و شهر 
و ملیت و زبان و شریعت آنان با هم فرق می کرد پس چرا در قرآن که 

هی است می فرماید او را نشناختند؟ و تا امروز هم هیچیک از علماء کالم ال
هردو از . زیرا حقیقت هردو یکی است . معنی آن را ادراک نکرده اند؟

اما . جانب خداوند مأموریت یافته اند که نفوس بشری را تربیت نمایند 
 پس در حقیقت قرآن کریم رجعت انبیاء و. چون نفهمیدند اینهمه ظلم کردند

حال اگر رجعت حضرت مسیح همان رجعت . اولیاء را بیان نموده اند
حضرت موسی است پس رجعت اصحاب آن حضرت هم مثل قبل خواهد 

اگر این موضوع را انکار کنند که بر خالف حکم قرآن است که آن را . بود
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پس به همین قیاس حکم حشر ونشر و رجعت را در . حجت اکبر گفته اند
و حتی به چشم ظاهری می توان . مقدسه باید ادراک نمودایام ظهور مظاهر 

     برای خواننده مطالب آرزو  بهاءاهللآنگاه حضرت . دید و استنباط کرد
می نمایند که خداوند تأیید فرماید که غبار این جهل و نادانی از جلو 
دیدگان شما زائل گردد و بتوانید صبح هدایت را از شام ضاللت و گمراهی 

زیرا این پیامبران الهی که به مشیت خداوند . هید و فرق بگذاریدتشخیص د
به این عالم قدم می گذارند همگی دارای یک مقام هستند و برای تربیت 

در حقیقت این . بندگان مأموریت می یابند بنابراین حکم واحد را دارند
پیامبران دارای دو مقام هستند یکی مقام تجرید وتفرید و دیگری مقام 

در مقام تجرید مانند معلمی هستند که از طرف آموزش و پرورش . یلتفص
همگی . برای تربیت اطفال و جوانان برگزیده و انتخاب و استخدام شده اند

معلمان از همین مؤسسه مأمور می شوند و کارشان تدریس و آموزش 
پس همه یکی هستند نام همگی معلم است و هدف آنان تعلیم و . است

ر مقام تفصیل متفاوت هستند زیرا هر کدام دارای اسمی و اما د. تربیت
یعنی حضرت . شهری و خانواده ای هستند که با دیگری متفاوت است

 محمد و حضرت عیسی و حضرت موسی و غیره همگی از جانب خدا 
آمده اند و برای تعلیم و تربیت ناس مبعوث شده اند و بعنوان مربی عالم 

       برای همین است که . ن مقام تجرید استانسانی هستند این مقام آنا
زیرا همگی مردم را بتوحید . می فرماید ما بین انبیاء خود فرقی قائل نشدیم

دعوت می کنند و به کوثر فضل الهی وعده می دهند و همگی را نبی 
بنابراین وقتی می فرمایند همه انبیاء من هستم، یا من . خطاب می فرمایند

موسی و عیسی هستم دلیل بر توحید و مقام تجرید همان آدم و نوح و 
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ایشان است زیرا همگی مظهر اسماء و صفات الهی هستند و این مقام 
بهمین جهت می فرماید که ما بغیر از حکم . مقدس از کثرت و یا تعدد است

واحد حکم دیگری نمی کنیم و وقتی که حکم یکی بود پس آورنده حکم 
    نشینان آن حضرت هم همین ادعا را هم یکی است حتی اولیاء و جا

چنانچه می فرماید ما همه محمد هستیم اولین ما محمد است همه . کرده اند
 . آنها هم که بین ما قرار گرفته اند محمد هستند و آخرین ما هم محمد است
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باری، معلوم و محّقق آن جناب بوده که جميع انبياء هياکّل امرالّله 
 فو اگر به نظر لطي. در قمائص مختلفه ظاهر شّدنّد هستنّدکه

 مالحظه فرمائی همه را در يک رضوان ساکن بينی و در يک هوا
. آمر طائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم ناطق و بر يک امر

پس . معّدود اين است اّتحاد آن جواهر وجود و شموس غير محّدود و
کّّل انبياء هستم،  رجوع من: اگر يکی از اين مظاهر قّدسّيه بفرمايّد

ظهور بعّد، صّدق رجوع  و همچنين ثابت است در هر. صادق است
و مطابق آيات و اخبار ثابت  و چون رجوع انبياء موافق. ظهور قبّل

و اين رجوع اظهر از آن . شّد رجوع اولياء هم ثابت و محّقق است
 مثاًل مالحظه فرمائيّد از جمله. برهان محتاج شود است که به دليّل و

بود که چون مبعوث به نبّوت شّد و به قيام الهی بر امر  انبياء نوح
 فرمود هر نفسی که به او مؤمن و به امر او مذعن شّد او فی قيام

می آمّد  و در حّق او صادق. الحقيقه به حيات جّديّده مشّرف شّد
خّدا و اذعان به  حيات بّديع و روح جّديّد، زيرا که او قبّل از ايمان به

اسباب متعّلقه به دنيا از  ال عالئق را به اموال ومظهر نفس او کم
امثال ذلک داشته به قسمی که  قبيّل زن و فرزنّد و اطعمه و اشربه و

اخذ زخارف و اسباب تعّيش  راوقات ليّل و نهار را مصروف ب
و از اين مراتب . فانيه گماشته داشته و هّمت در تحصيّل اشيای

ّدودات آباء و اجّداد و اّتباع ايمان به ح گذشته، قبّل از ورود در لّجۀ
چنان راسخ و محکم بود که اگر حکم به قتّل او  آداب و شرائع ايشان

می شّد شايّدرضا می داد و راضی بر تغيير حرفی از امور تقليّدّيه 
 إَنا َوَجّْدَنا آباَءَنا"چنانچه همۀ قوم نّداء . که درميان قوم بود نمی شّد

و همين گروه، با همۀ  .برآوردنّد." ْم ُمْقَتُّدوَنَعَلی ُاَمٍة َو إَنا َعَلی آثاِرِه
به مجّرد اينکه صهبای ايمان  اين حجبات محّدوده و حّدودات مذکوره

سبحان می نوشيّدنّد بالمّره تقليب  را از کأس ايقان از ايادی مظاهر
و فرزنّد و اموال و اثقال و جان و  می شّدنّد به قسمی که از زن

شتنّد و به قسمی غلبات شوق الهی می گذ ايمان بلکه از کّّل ما سوی
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صمّدانی ايشان را اخذ می نمود که دنيا را و آنچه در  و جذبات ذوق
 آيا حکم خلق جّديّد و رجوع در اينها. به پر کاهی نّدانسته آن هست

 نمی شود؟ و همچنين مالحظه شّد که اين نفوس قبّل از فوز به
ّدبير از عنايت بّديع جّديّد الهی جان خود را به صّد هزار حيله و ت
     احتراز  موارد هالکت حفظ می نمودنّد به قسمی که از خاری

و بعّد از شرف . می جستنّد و از روباهی فی المثّل فرار می نمودنّد
        انفاق  به فوز اکبر و عنايت عظمی صّد هزار جان رايگان

يک نفر از و  می فرمودنّد، بلکه نفوس مقّّدسشان از قفس تن بيزار
      چگونه  مع ذلک. بّل گروهی مقاتله می نموداين جنود در مقا

گونه امورات  می شود که اگر اين نفوس همان نفوس قبّل باشنّد اين
است از ايشان  که مخالف عادات بشرّيه و منافی هوای جسمانّيه

بّدون تغيير و تبّديّل  ظاهر شود؟ باری، اين مطلب واضح است که
هيچ وجه شباهت به  به الهی محال است اين قسم آثار و افعال که

آثار و افعال قبّل نّدارد از ايشان ظاهر شود و در عرصۀ کون 
اطمينان تبّديّل می شّد و ظّن به  چنانچه اضطرابشان به. بوجود آيّد

اين است . جرئت مبادله می گشت يقين تغيير می يافت و خوف به
 . حين عباد را تقليب می فرمايّد شأن اکسير الهی که در يک

 
 : معنی لغات

 پیراهن ها : قمائص
 دستور دهنده  –امر کننده : آمر

 شمرده شده  –تعداد کم و اندک  : معدود
 نمایان تر  –ظاهر تر  –آشکارتر : اظهر

 در آویزنده  –آویخته : متعلقه
 عیش وعشرت –معیشت  –زندگانی : تعیش
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   وسیع مانند دریا –جمعیت زیاد  –آب زیاد : لجه
 احکام  -دستورات : حدودات

 اطاعت کردن  –پیروی کردن : اتباع
ما پدران خود را بر آئینی یافته ایم و ما از روش و آثار ایشان ...: انا وجدنا

  41آیه  –( 21) سوره زخرف . پیروی می کنیم
 خمر -شراب : صهبای
 دستها : ایادی
 فشاردادن  –سنگینی نمودن : اثقال

   تسلط  –برتری  –تفوق  –غلبه  –چیرگی : غلبات
 کشت و کشتار  : مقاتله
چیزی را با چیز دیگر عوض کردن  –بدل کردن  –عوض کردن : مبادله
جوهری گدازنده که ماهیت اجسام را تغییر می دهد مثالً مس را : اکسیر

 مبدل به طال می کند 
 

 184 – 182توضیحات 
پس محقق و واضح شد که کلیه انبیاء بنام مربیان الهی یکی هستند و فرقی 

نان نیست آنان مثل تصویری هستند که در آینه هائی با رنگهای بین آ
با وجود این که یک تصویر است اما یکی سبز و . مختلف دیده می شوند

یکی سفید و دیگری زرد و یاسرخ دیده می شود در حالی که همگی یک 
چون از یک مکان یعنی عالم . انبیای الهی هم همینطور هستند. تصویر است

 شوند و تعالیم الهی را می آورند و اصول آنچه را که تعلیم  امر ظاهر می
می دهند یکی است پس اتحاد بین آنان کامالً واضح است بنابران وقتی 
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یکی از این مظاهر مقدسه می گوید که همه آن پیامبران من هستم درست و 
صحیح است و هر کدام رجوع همان مظهر ظهور یا پیامبر قبلی است و این 

مثالً وقتی حضرت نوح ظاهر . گر نیازی به دلیل و برهان نداردمطلب دی
شد و برای اجرای امر الهی قیام کرد هرکس به او ایمان آورد در حقیقت 

مانند مرده ای که زنده شده . حیات تازه یافت وبه زندگی جدیدی رسید
زیرا او قبل از این هم زندگی می کرد و همسر واطفال و کار وزندگی . است

که تمام شبانه روز را برای حفظ آنها صرف می نمود و به عقاید آباء  داشت
و اجدادی خود دلبسته بود و برای ایمان خود حاضر بود که کشته شود اما 
راضی به تغییر دین خود نمی شد زیراکه به تقلید از اجداد خود آن را 

ادی چنانکه در قرآن هم ذکر شده که ما دین آباء و اجد.بدست آورده بود 
ولی وقتی به روح جدید ایمان مزین . خود را داریم و به آن عمل می کنیم

یعنی همسر و اوالد و مقام . شدند تمام این محدودات بشری را ترک کردند
و ثروت خود را رها کردند و به اندازه ای هم مشتاق و عالقمند به دین 

یعنی . داشتجدید گشتند که دنیا و هر چه در آن بود برای آنان مفهومی ن
شخصی که تا چندی قبل حاضر نبود نیش خاری را تحمل کند اکنون آرزو 

آیا . می کرد که ایکاش صدجان داشتم تا در راه ایمان جدید فدا می کردم 
کسی که تا چندی قبل با هزار حیله و . این امر نشان از خلق جدید نیست؟

د کوچکترین تدبیر از جان و مال و ناموسش دفاع می کرد و حاضر نبو
آسیبی به خود و یا خانواده اش برسد ناگهان بعد از ایمان همه را فدا و رها 
می کند و شخصی که تا دیروز مثالً از روباهی هم می ترسید امروز درمقابل 
گرگ هم واقع شود هراسی ندارد و یک نفر از این افراد مؤمن در مقابل 

بنابراین . چکترین هراسی ندارددهها تن از کفار به مبارزه قیام می کند و کو
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پس معلوم می شود که . نمی توان گفت که این شخص همان فرد قبلی است
چنانچه انسان به . این تغییر و تبدیل جز بوسیله خداوند حاصل نمی شود

چشم می بیند که چقدر تغییر حاصل می شود شخصی که ایمان می آورد 
لی تغییر می کند یعنی ترس حرکات و رفتار و اخالق ظاهری وباطنی او بک

توکل او صد چندان و ظن او به . و وحشت او به اطمینان بدل می گردد
یقین تبدیل می گردد و مانند قطعه مسی می شود که اکسیر به آن زده شده 

یعنی اکسیر ایمان سبب این . یک لحظه به طال تبدیل گردیده است در و
    بد گمان، بی اطمینان ،  همه تغییر در فرد می شود که هر چقدر ترسو،

  بوده کامالً در موقع ایمان تغییر می کند و شخص دیگری ... بی توکل و
این دگرگونی جز بوسیله اکسیر ایمان البته امکان پذیر نخواهد . می شود

 .بود 
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فرمائيّد که اگر در معّدن خود از غلبۀ  مثاًل در ماّده نحاسی مالحظه
اگر . در مّّدت هفتاد سنه به مقام ذهبی می رسّد يبوست محفوظ بمانّد

نحاس را ذهب می داننّد که به واسطۀ غلبۀ يبوست  چه، بعضی خود
 باری، در هر حال اکسير کامّل. شّده و به مقام خود نرسيّدهض مري

ساله  ماّده نحاسی را در آنی به مقام ذهبی می رسانّد و منازل هفتاد
نحاس  بعّد می توان گفت که آيا آن ذهب را. را به آنی طّي نمايّد

ميان است و  است و يا به عالم ذهبی نرسيّده و حال آنکه محک در
همچنين اين  .صفات ذهبی را از نحاسی معّين و واضح می نمايّد

نموده به عوالم  نفوس هم از اکسير الهی در آنی عالم ترابی را طّي
واصّل به المکان الهی  قّدسی قّدم گذارنّد و به قّدمی از مکان محّدود

جهّدی بايّد تا به اين اکسير فائزشوی، که در يک آن مغرب . شونّد
ظلمت ليّل ظلمانی را به صبح  جهّل را به مشرق علم رسانّد و

صحرای ظّن را به چشمۀ قرب و يقين  نورانی فائز گردانّد و بعيّد
حال . فانيه را به رضوان باقی مشّرف فرمايّد داللت کنّد و هياکّل

نحاسی صادق می آيّد در حّق اين عباد ذهب حکم  اگر در حّق اين
ای برادر، . قبّل از فوز به ايمان صادق و محّقق است هم حکم عباد

از اين بيانات شافيۀ کافيۀ وافيه اسرار خلق جّديّد و رجوع و بعث، 
انشاءالّله به تأييّدات غيبّيه . بی حجاب و نقاب ظاهر و هويّدا است

خلع جّديّدۀ باقيه مفتخر جامۀ کهنه را از جسم و جان دور کنی و به 
اين است که در هر ظهور بعّد، انفسی که سبقت يافتنّد به . گردی

ايمان از کّّل من علی االرض و شربت زالل معرفت را از جمال 
احّدّيت نوشيّدنّد و به اعلی معارج ايمان و ايقان و انقطاع ارتفاع 
جستنّد حکم رجوع انفس قبّل که در ظهور قبّل به اين مراتب فائز 

انّد بر اين اصحاب ظهور بعّد می شود اسمًا و رسمًا و فعاًل و  شّده
از عباد قبّل ظاهر شّد از اين عباد بعّد بعينه  زيرا آنچه. قواًل و امرًا

مثاًل اگر شاخسار گلی در مشرق ارض باشّد و . ظاهر و هويّداگشت
مغرب هم از شاخۀ ديگر، آن گّل ظاهر شود اطالق گّل بر او  در
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آن نيست  مقام نظر به حّدودات شاخه و هيئتديگر در اين . می شود
پس . ظاهر است بلکه نظر به رائحه و عطری است که در هر دو

تا همه را به يک اسم  نظر را از حّدودات ظاهره طاهر و منّزه کن
مشاهّده نمائی و اسرار رجوع  و يک رسم و يک ذات و يک حقيقت

فّکر در قّدری ت. مالحظه فرمائی کلمات را هم در حروفات نازله
اصحاب عهّد نقطۀ فرقان نماکه چگونه از جميع جهات بشرّيه و 

نفحات قّدسّيۀ آن حضرت، پاک و مقّّدس و منقطع  مشتهيات نفسّيه به
گشتنّد وقبّل از همه اهّل ارض به شرف لقاء که عين لقاءالّله بود 

در  ايّد که شّدنّد و از کّّل اهّل ارض منقطع گشتنّد چنانچه شنيّده فائز
حال  و. ر ذی الجالل چگونه جان نثار می فرمودنّدمقابّل آن مظه

اصحاب  همان ثبوت و رسوخ و انقطاع را بعينه مالحظه فرما در
چگونه اين  نقطۀ بيان راجع شّده چنانچه مالحظه فرموده ايّد که

رفرف امتناع  اصحاب از بّدايع جود رّب االرباب َعَلم انقطاع بر
انّد و اين  ظاهر شّده باری، اين انوار از يک مصباح. برافراشتنّد

فرقی ملحوظ نه و تغييری  فی الحقيقه. انّد اثمار از يک شجره روئيّده
. ِمن َفضِّل الّلِه، ُيؤتيِه َمن َيشاُء ِمن َخلِقِه ُکُّل ذِلَک. مشهود نه

و به بحر اثبات در آئيم تا  انشاءالّله از ارض نفی احتراز جوئيم
و تجريّد الهی را به و تحّديّد  عوالم جمع و فرق و توحيّد و تفريق

اضّداد است مشاهّده کنيم و به اعلی  بصری که مقّّدس از عناصر و
 . معانی پرواز نمائيم افق قرب و قّدس حضرت

 
 : معنی لغات

 دود بدون شعله  –سرشت و طبیعت  –آتش  –مس : نحاس
 خشکی : یبوست

 مال دنیا  –طال  –زر : ذهبی
 کنندسنگی است که طال را با آن آزمایش می : محک
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 قاطع و قانع کننده  –تندرستی دهنده  –شفابخش : شافیه
 کامل -تام و تمام  –وفا کننده به عهد و پیمان : وافیه

 مقامات عالیه  –نردبانها  –پله ها : معارج
 خالصی از قید و بند  –آزاد کردن  –گشودن  –رها کردن : اطالق
ر هم جمع شوند مثالً گروهی که دو –کیفیت  –صورت  –حالت : هیئت

 هیئت علماء
 خواهشها و تمنیات نفسانی –خواسته های نفسانی : مشتهیات

 سر باز زدن  –خودداری : امتناع
همه آن از فضل خدا است و آن را به هریک از خالیقش که ...: کل ذلک

 .بخواهد می دهد
 اشخاص مخالف هم –ضد هم  –چیزهای مخالف یکدیگر : اضداد

 
  181 – 171توضیحات 

برای روشن شدن موضوع تقلیب قلوب بوسیله ایمان، به  بهاءاهللحضرت 
فلز مس اشاره می فرمایند که به عقیده حکماء مس فلزی است که اگر در 
معدن محفوظ باقی بماند بعد از هفتاد سال تبدیل به طال می شود اما 
چنانچه در معدن دچار اختالل گردد یعنی دچار خشکی شود به همان 

حال اگر همین فلز مس را با اکسیر صیقل دهند . الت مس باقی می ماندح
یعنی کاری که بنا بود بمدت هفتاد سال در معدن و . تبدیل به طال می شود

   در موقعیت مساعد انجام شود اکنون در یک لحظه بوسیله اکسیر انجام 
و اگر کسی اعتراض کند و بگوید ممکن نیست مس به همین . می گردد
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عت بتواند راه هفتاد ساله را در یک لحظه طی کند و طال شود و در طال سر
شدن آن شک و تردید نماید، در جواب گفته می شود که سنگ محک 
. موجود است و می شود آن را امتحان کرد و از طال بودن آن مطمئن شد

پس این اتفاق در مورد انسانها هم صادق است زیرا چه بسا افرادی که 
ق ناشایسته و نا مرضیه بوده اند اما به محض این که ایمان دارای اخال

آورده اند بکلی منقلب گردیده و تغییر ماهیت داده اند و به نفوس مؤمن و 
سازگاری تبدیل شدند انسانی که تا دیروز همه را عاجز می کرد و مورد 
اذیت و آزار قرار می داد و از آسیب رساندن به دیگران لذت می برد 

بعد از ایمان تغییر ماهیت داده و نه تنها آزار و اذیتی نمی رساند  ناگهان
   بلکه در راه عقیده و ایمانش رنج بسیار و بالیای بیشمار را هم تحمل 

این اکسیر الهی می تواند عوالم ترابی را در لحظه ای طی نماید و . می کند
کتاب دعا  آن حضرت برای خوانندگان این. انسان را به عالم قدسی برساند

می فرمایند که بتوانند از این اکسیر الهی استفاده کنند تا از عالم غفلت به 
عالم دانائی پرواز نمایند و از ظلمت ظلمانی جهل و نادانی به صبح نورانی 

بنابراین اگر بعد از این که این مس بوسیله اکسیر به . هدایت واصل گردند
گوید که نه این همان فلز مس طال مبدل شد کسی باز شک کند و بخواهد ب

است، در مورد این افراد هم می تواند بگوید که اینها همان اشخاس قبل 
از این بیانات و مثالها می توان حکم اسرار خلق جدید و رجوع و . هستند

باز هم آن حضرت اظهار . بعث را بطور واضح و آشکار دریافت نمود
ر آن زمان دائی بزرگ حضرت امیدواری فرموده و از خواننده مطالب که د

باب بوده است می خواهند که جامه کهنه یعنی دیانت قدیم را از جسم و 
جان خود دور کند و لباس نو و تازه یعنی ایمان جدیدی را که به ید قدرت 
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برای همین است که هر وقت مظهر . الهی به او هدیه گردیده است بپوشد
  که در قبول آن پیشدستی ظهور جدیدی در عالم ظاهر می شود کسانی 

می کنند و از آب گوارای معرفت می نوشند به باالترین درجه ایمان و 
ایقان و انقطاع ارتقاء می جویند و حکم رجوع همان نفوس قبل در حق 

یعنی مؤمنین اولیه این دیانت در حقیقت همان مؤمنین . آنان صادق است
با همان اعمال و اخالق و  اولیه دیانت قبل هستند که در ظهور بعد دوباره

زیرا هر کاری که آن مؤمنین . صداقت و شجاعت موفق به ایمان شده اند
مثل گذشت، فداکاری، صبر، . کردند به عینه از اینها هم ظاهر می شود

برای مثال می توان ازیک بوته گل رُز استفاده . استقامت و حتی شهادت
دیگری از آن در مغرب  نمود که شاخه ای از آن بوته در مشرق و شاخه

وقتی این بوته به گل نشست به هردو گل رُز گفته می شود و . کاشته شود
توجهی به رنگ و یا محل وموقعیت زمانی آن نمی شود زیرا هر دو دارای 
یک عطر و بو هستند حتی اگر یکی چند سال قبل کاشته شده باشد و 

یعنی یک گل رز پس باید به حقیقت آن گل توجه داشت . دیگری امسال 
پس باید از توجه به . سایر موارد مهم نیست زیرا ظاهری است. خوشبو

محدودات و ظواهر امور چشم پوشید و به حقیقت آنها توجه نمود آنوقت 
است که همه را دارای یک ذات و یک حقیقت مشاهده می نمائی و راز 

ب عهد پس نظر به اصحا. بازگشت مؤمنین در قیامت را مشاهده می نمائی
رسول اهلل نما که چگونه از تمام امور نفسانی و آرزوهای بشری خود 
صرفنظر نمودند و پاک و مقدس و منقطع شدند و به زیارت آن حضرت که 

حاال . عین لقاء اهلل بود نائل گردیدند و چگونه جان در راه او نثار نمودند
نما که هم همان انقطاع و تقدیس را در مؤمنین به حضرت باب مالحظه 
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پس این اصحاب را می توان گفت که . چگونه فداکاری و جانبازی نمودند
. بازگشت همان اصحاب است ولو آن که هزار سال فاصله در میان باشد

پس در میان آنان فرقی مشاهده نمی شود زیرا همه از یک بحر نوشیده اند 
انب و همه این امور فقط فضلی از ج. و در حقیقت ثمره یک درخت هستند

امید آن که از ارض . پروردگار است که به هر کس که بخواهد عطاء می کند
نفی به بحر اثبات برسیم و با چشمی که حقیقت را بتواند ببیند نگاه کنیم نه 

یعنی در . دنبال اجزاء مخالف و بیگانگی هاسته با چشمی که فقط ب
الف و حقیقت بدیده بصیرت به وحدت و یگانگی ناظر باشیم نه به اخت

 . ضدیت تا انشاء اهلل بتوانیم بسوی قرب الهی پرواز نمائیم
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پس، از اين بيانات معلوم شّد که اگر در آخر ال آخر طلعتی بيايّد و 
قيام نمايّد بر امری که قيام نمود بر آن طلعت اّول ال اّول، هر آينه 

می شود زيرا که طلعت آخر ال  صّدق طلعت اّول بر طلعت آخر
. طلعت اّول ال اّول بر آن قيام نمود خر قيام نمود به همان امر کهآ

اين است که نقطۀ بيان، روح ما سواه فّداه، شموس احّدّيه را به 
اگر از اّول ال اّول الی آخر ال آخر طلوع نمايّد  انّد که شمس مثال زده

حال اگر گفته شود اين شمس . است که طالع می شود همان شمس
ه است صحيح است و اگر گفته شود که رجوع آن شمس اّولّي همان

و همچنين از اين بيان صادق می آيّد . شمس است ايضًا صحيح است
ذکر ختمّيت بر طلعت بّدء و بالعکس زيرا که آنچه طلعت ختم بر آن 

و . قيام می نمايّد بعينه همان است که جمال بّدء بر آن قيام فرموده
شاربان صهبای علم و اين مطلب با اينکه چقّدر واضح است نزد 

ايقان، مع ذلک چه مقّدار از نفوس که به سبب عّدم بلوغ به اين 
محتجب شّده از جميع فيوضات محجوب  مطلب به ذکر خاتم الّنبّيين

انّد با اينکه خود آن حضرت فرمود و ممنوع شّده
" :

و ." َاَما الَنبّيوَن َفَاَنا
. انچه ذکر شّدمنم آدم و نوح و موسی و عيسی چن: همچنين فرمودنّد

 ه بر آن جمال ازلی صادق کمع ذلک تفّکر نمی نماينّد بعّد از آن 
می آيّد که  منم آدم اّول، همين قسم صادق: می آيّد به اينکه فرمودنّد

که آدم باشّد به  و همچنان که بّدء انبياء را. منم آدم آخر: بفرماينّد
ت به آن جمال الهی نسب خود نسبت دادنّد همين قسم ختم انبياء هم

که بعّد از آنکه بّدء الّنبّيين بر  و اين بسی واضح است. داده می شود
و به اين . قسم ختم الّنبّيين صادق آيّد آن حضرت صادق است همان

انّد چنانچه اکثری  در اين ظهور ممتحن شّده مطلب جميع اهّل ارض
    و . انّد جسته از صاحب قول معرض شّده به همين قول تمّسک
اّولّيت و آخرّيت حّق جّّل ذکره چه ادراک  نمی دانم اين قوم از

از اّولّيت و آخرّيت، اّولّيت و آخرّيت ُملکی  انّد؟ اگر مقصود نموده
اسباب ُملکی به آخر نرسيّده، پس چگونه آخرّيت بر  باشّد هنوز که
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احّدّيت صادق می آيّد؟ بلکه در اين رتبه اّولّيت نفِس آخرّيت  تآن ذا
اّول  اری، همان قسمی که در اّول الب. و آخرّيت نفس اّولّيت باشّد

قسم هم بر  صّدق آخرّيت بر آن مرّبی غيب و شهود می آيّد همان
صادق است  و در حينی که اسم اّولّيت. مظاهر او صادق می آيّد

 و در حينی که بر سرير بّدئّيت . همان حين اسم آخرّيت صادق
ت واگر بصر حّديّد ياف. جالس انّد همان حين بر عرش ختمّيت ساکن

شود مشاهّده می نمايّد که مظهر اّولّيت وآخرّيت و ظاهرّيت و 
مقّّدسه و ارواح مجّرده و انفس  باطنّيت و بّدئّيت و ختمّيت، اين ذوات

َکاَن الّلُه َو َلم َيُکن َمَعُه ِمن "قّدس  و اگر در هوای. الهّيه هستنّد
اين اسماء را در آن ساحت معّدوم ِصرف و  طائر شوی جميع" َشیٍء
و ديگر هيچ به اين حجبات و اشارات و کلمات  َبحت بينی مفقود

 چه لطيف و بلنّد است اين مقام که جبرئيّل، بی دليّل. نشوی محتجب
حال قول . سبيّل نجويّد و طير قّدسی بی اعانت غيبی طيران نتوانّد

الَجالِل ِمن  َکشُف ُسُبحاِت: "حضرت امير را ادراک نما که فرموده
عصر و فقهای زمان  ه سبحات مجّلله علمایو از جمل." َغيِر إشاَرٍة

اشتغال و حّب به رياست  ظهورنّد که جميع، نظر به عّدم ادراک و
گوش نمی دهنّد تا نغمۀ الهی  ظاهره، تسليم امرالّله نمی نماينّد بلکه

و عباد هم چون ايشان ." َاَصاِبَعُهم ِفی آَذاِنِهم َيجَعُلوَن"بّل . را بشنونّد
    انّد منتظر رّد و قبول آن  خود اخذ نمودهولّي  را ِمن دون الّله

مسّنّده هستنّد زيرا از خود بصر و سمع و قلبی نّدارنّد که  خشب های
 . و تفصيّل دهنّد ميانۀ حّق و باطّل تميز

 
 : معنی لغات
 چشم تیزبین : بصر حدید

انبیاء و  –دارندگان مقامات پاک و مقدس  –بزرگان مقدس : ذوات مقدسه
 اولیاء
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 پیامبر اول  –حضرت آدم  –مال اول ج: جمال بدء
 آخرین پیامبر –پیامبر آخر : خاتم النبیین

 من همه پیامبرانم  –همه پیامبران من هستم ...: اما النبیون
 صحیح  -راستگو  –درست  –حقیقی و راست  : صادق
 خدا بود و هیچ چیز یا هیچکس با او نبود ...: کان اهلل

 نیست و نابود  –وجود غیر م –نیستی کامل  : معدوم صرف
 بی اهمیت و غیر قابل ذکر  –نابودی کامل : مفقود بحت

 یاری و کمک  : اعانت
نفوذ نمودن از پرده های ) –برداشتن پرده های جالل بدون اشاره ...: کشف

   غیر از خدا  –از غیر خدا : من دون اهلل( پرشکوه بدون کمک
 بلکه : بل

( 4)سوره بقره . شهایشان قرار می دهندانگشتان خود را در گو...: یجعلون
  13آیه 

چوبی که پیراهن  –چوب خشکی که به آن تکیه می زنند : خشب مسنده
 .پوشیده و در مزرعه برای ترساندن پرندگان نصب می کنند

 
  171-171توضیحات 

پس با تمام توضیحاتی که داده شد معلوم می شود که اگر در آخرین لحظه 
و ابدی است کسی ظاهر شود و بر امری که اول ال اول  زمان که نقطه پایان

می توان گفت که آن . یعنی کسی که قبل از او فرد دیگری نبوده قیام نماید
شخص آخر همان شخص اول است و یا آن شخص اولی همان فرد آخری 

برای . است زیرا هردو بر یک امر قیام می کنند و یک کار را انجام می دهند
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اول که کودک تازه به مدرسه می رود اولین معلم را می بیند در کالس : مثال
وقتی هم که این کودک بعد از سالها تحصیل که در . که به او درس می دهد

هر کالس هم معلمی داشته مثالً موفق به گرفتن دیپلم می گردد باز هم 
یک کلمه عام  "معلم"زیرا . برای استاد خود لفظ معلم را بکار می برد

برای معلم کالس اول و معلم کالس آخر بکار می رود اما البته هر است که 
و . محل تولدش متفاوت است. معلمی برای خودش نامی جداگانه دارد

      دروس کالسها هم متنوع و متفاوت است اما از اصول الفباء تجاوز 
اما نسبت . نمی نماید یعنی اصل تمام دروس الفباء است و استاد بنام معلم

ستعداد زمان و نیاز دانش آموز، دروس مختلف که از همان الفباء نسبت به ا
بنابراین انبیای الهی هم مربیان نوع . به نیاز او ترکیب شده، تدریس می شود

لفظ مربی برای همه آنها صادق است چه مربی اول و چه . انسان هستند
ن طور همانطور که لفظ اولیت در باره آنان گفته می شود هما. مربی آخر

  که از اول ال اول تا آخر . ویا مثل شمس. هم لفظ آخریت صدق می کند
ال آخر یک شمس بیشتر نیست حال اگر بگوئیم این شمس همان شمس 
اولی است درست است و اگر بگوئیم که بازگشت آن شمس است باز هم 

پس این مطلب خیلی واضح است اما در عین حال چقدر از . درست است
. خاطر کلمه خاتم النبیین از شناخت مظهر ظهور محروم شدندنفوس که به 

من همان . با این که خود حضرت رسول فرمودند همه انبیاء من هستم
حضرت آدم، همان حضرت نوح و همان حضرت موسی و همان حضرت 
عیسی هستم با وجود این فکر نمی کنند که همانطور که ایشان نسبت آدم 

ور هم می توانند نسبت آدم آخر را بخود اول را بخود می دهند همانط
پس خداوند به همین یک کلمه کلیه مسلمین را مورد امتحان قرار . بدهند
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داد و متأسفانه بسیاری از آنان نتوانستند از این امتحان خارج شوند و جزء 
بنابراین باید فکر نمود که اگر مقصود از اولیت و . مردودین قرار گرفتند

که هنوز دنیا به آخر نرسیده پس چگونه حکم آخریت  آخریت مُلکی باشد
پس مقصود همان معنی واقعی کلمه است . بر آن حضرت صادق است؟

یعنی همه مربی عالم انسانی هستند چه مربی اول و چه مربی آخر هردو 
مربی هستند و یک وظیفه را انجام می دهند و از جانب یک پروردگار 

خدا بود و هیچکس با او : کریم می فرمایدمبعوث شده اند چنانچه در قرآن 
در عالم . یعنی در مقام تجرید با مظاهر مقدسه هم هیچکس نیست. نبود

تجرید، حقیقت همه یکی است و این اسمائی را که برای آنان می شماریم 
چنانکه حضرت علی در معنی حقیقت . در مقام مظهریت آنان راهی ندارد

و از جمله . اشکوه بدون اشاره استبرداشتن پرده های ب: می فرماید
سبحات جالل، علماء هر زمان هستند که بخاطر عالقه به ریاست و مقام و 
موقعیت خود از امر الهی دور می شوند و ابداً حاضر به قبول دین جدید 

       اینها بفرموده قرآن دستهایشان را در گوشهای خود قرار. نمی شوند
البته . ند تا چه رسد که بخواهند بررسی نمایندمی دهند که ابداً کالمی نشنو

مردم هم که مقلد آنان شده و از خودشان هیچ اراده ای در امور دینی 
ندارند، منتظر هستند که این علمای بی سواد و نادان چیزی را قبول و یا رد 
نمایند تا آنان هم تقلید کنند مثل این که از خودشان چشم و گوش و قلب 

 . انند خودشان بین حق و باطل را تشخیص دهندندارند که بتو
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با اينکه همه انبياء واصفياء و اولياء من عنّدالّله امر فرمودنّد که به 
خود بشنونّد و مالحظه نماينّد مع ذلک معتنی به نصح  چشم و گوش

و  و اگر مسکينی. نگشته تابع علمای خود بوده و خواهنّد بود انبياء
اَتِبُعوا  َيا َقوِم: "لباس اهّل علم باشّد بگويّديا فقيری که عاری از 

با اين رياست  جواب گوينّد که اين همه علماء و فضالء" الُمرَسِليَن
انّد و حّق را از باطّل ادراک  ظاهره و البسۀ مقّطعۀ لطيفه نفهميّده

نموده ايّد و نهايت تعّجب می نماينّد  انّد و تو و امثال تو ادراک ننموده
سلف اکثر و اعظم و اکبرنّد و اگر کثرت  اينکه اممبا . از چنين قولی

و لباس علم سبب و عّلت علم و صّدق باشّد البّته امم سابقه اولی 
اينکه اين فقره هم معلوم و واضح است که در جميع  و با. واسبق انّد

 ظهور مظاهر قّدسّيه، علمای عهّد مردم را از سبيّل حّق منع احيان
 صحف سماوی مذکور و می نمودنّد چنانچه در جميع کتب و

بغض و  و احّدی از انبياء مبعوث نشّد مگر آنکه محّّل. مسطور است
ِمن َقبُّل َوِمن َبعُّد  قاَتَلُهم الّلُه ِبما َفَعلوا. انکار و رّد و سّب علماء گشت

اعظم از اين هياکّل ضالل  حال کّدام سبحات جالل. کاُنوا َيفَعُلون
َوَفَقَنا . قش اکبر اعمالاست و خر است؟ والّله کشف آن اعظم امور

ّفُقوَن و الّروِح َلَعَلُکم ِبذِلَک فی َزَمِن الُمسَتغاِث ُتَو الَلُه و إّياُکم يا َمْعَشَر
و همچنين ذکر خاتم الّنبّيين و امثال . فی اّياِمِه ال َتْحَتِجُبون الّلهمن ِلقاِء

 از سبحات مجّلله است که کشف آن از اعظم امور است نزد اين آن
عظيمه  و جميع به اين حجبات محّدوده و سبحات مجّللۀ. رعاع همج

انّدکه می فرمايّد آيا نغمۀ طير هوَيه را نشنيّده. انّد محتجب مانّده
" :

الف 
عبّدالّله خاتم الّنبّيين بودنّد؟  فاطمه نکاح نمودم که همه بنت محّمّد بن

اسرار در سرادق علم الهی مستور  حال مالحظه فرما که چقّدر از
و چه مقّدار جواهرعلم او در خزائن عصمت مکنون تا يقين  است

بّدايت و نهايتی نبوده و نخواهّد بود و فضای  نمائی که صنع او را
قضای او اعظم از آن است که به بيان تحّديّد شود و يا طير افئّده آن 

و تقّديرات قّدرّيۀ او اکبر از آن است که به ادراک  را طّي نمايّد
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 از اّول ال اّول بوده و آخری او را اخذ خلق او. منتهی شود نفسی
نکرده و مظاهر جمال او الی نهايت ال نهايه خواهنّد بود و ابتّدائی او 

چگونه حکم آن بر  حال در همين بيان مالحظه فرما که. را نّديّده
و همچنين نغمۀ جمال ازلی، . جميع اين طلعات صّدق می نمايّد

فرمايّد که مضمون آن  می حسين بن علّي را ادراک نما که به سلمان
فاصله هر آدم به آدم بعّد خمسين الف  بودم با الف آدم که: اين است

و تفصيلی ذکر . واليت پّدرم را عرض نمودم سنه بود و با هر يک
الف مّره جهاد نمودم در سبيّل الهی : می فرمايّد می فرمايّد تا آنکه

ار که اصغر و کوچک تر ازهمه مثّل غزوه خيبر بود که پّدرم با کّف
      حال اسرار ختم و رجع و ال اّولّيت و . و مجادله نمود محاربه

باری ای . صنع، همه را از اين دو روايت ادراک فرما ال آخرّيت
 حبيب من، مقّّدس است نغمه الهوت که به استماع و عقول ناسوت

گذارد؟ اگر  نمله وجود کجا توانّد به عرصه معبود قّدم. محّدود شود
را انکار نماينّد  ز عّدم ادراک، اين بيانات معضلهچه نفوس ضعيفه ا

. ّلا ُاولو ااَللباِبإ بلی، الَيعِرُف ذِلَک. و امثال اين احاديث را نفی کننّد
اإلبّداِع و ال َبّدٌء َلُه فی اإلخِتراِع إذًا  اَلذی َليس لُه َختٌم ِفی ُقّل ُهو الَختُم

 . تم َتشَهُّدوَنالبّدِء َتجّلياِت الَخ يا َمأل ااَلرِض فی ُظُهوراِت

 
 : معنی لغات

 مورد اعتناء و اهتمام  –قابل توجه  –مورد توجه  –اعتناء شده : معتنی
 وعظ -ارشاد  –اندرز  –پند  –نصیحت : نصح
آیه  -(18)سوره یس . پیامبران را پیروی نمائید( ای قوم) ای مردم...: یاقوم

41  
 متعدد و گرانبها اشاره به لباسهای  –قطعه قطعه  –جدا جدا : مقطعه
 آباء و اجداد  –گذشته : سلف
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 با سابقه تر  –پیشتر از این  –جلوتر : اسبق اند
 به سختی فحش دادن  –دشنام دادن : سبّ

خداوند بکشد آنان را بخاطر اعمالی که از قبل انجام دادند و پس ...: قاتلهم
 از آن در حال حاضر انجام می دهند 

 منهدم کردنش  -دریدنش  –پاره کردنش : خرقش
خداوند ما و شما را موفق بدارد ای جماعت روح شاید شما به آن ...: وفقنا
موفق گردید و از ( ظهور بعد)مستغاث  در زمان( کشف سبحات جالل)امر 

 . لقاء پروردگار در روزهای او در حجاب نمانید
 در الواح هیاکل که از قلم مبارک نازل گشته بصراحت ذکر : مستغاث

ه اند که مقصود از زمن مستغاث خاتمه سنه واحده بعد از ظهور نقطه فرمود
سال بعد از اظهار امر حضرت باب، من یظهره اهلل ظاهر  13یعنی . بیان است

  141صفحه  -4جلد  –قاموس ایقان . خواهد شد
منظور  -بشر ت جالل یا سُبُحات مجللّه یا سُبُحا سبحات: سبحات مجلله

به مظهر امراهلل و  اقبال نفوسنع ماه ی است کشُؤون و امور و حاالت
توجهشان بخدا گردد که در مقامی تقالید و مسموعات باطله و یا کلمات 
مانعه و یا سخنان رادعه علمای رسوم است و در مقامی اصطالحات و یا 

بر بعضی آیات و اصطالحات مثل خاتم النبیین و در مقامی  معانی متصوره
در حقیقت کلیه اموری که مانع از  .ل دنیاستجاه و جالل و عزت و ما

 .شناخت و ایمان به مظهر ظهور می شود
 منظور مظاهر مقدسه است  -پرنده منسوب به هو : طیر هویه

 کثیر  –زیاد  –هزار : الف
 ازدواج  –عروسی : نکاح
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 خلق کردن  –کار کردن  -عمل کردن  –ساختن: صنع
 اراده الهی  –حکم : قضای
 واضح ساختن معنی  –حدو اندازه تعیین کردن  –کردن  محدود: تحدید

 نصیب و قسمت تعیین شده  –قضاء و فرمان الهی : تقدیرات
 تعیین شده  –مقدر شده : قدریه
 نهایتی ندارد  –بدون انتهی : النهایه
امام سوم شیعیان ملقب به سید الشهداء فرزند حضرت علی و ...: حسین

ی زیارت نامه ای غرا و بی همتا به اعزاز از قلم اعل. حضرت فاطمه هستند
 آن حضرت نازل شده است 

نام او روزبه و یکی ازمشاهیر صحابه حضرت محمد بود در : سلمان
جستجوی حقیقت به حجاز رفت و اسیر شد بعد مسلمان گردیده و آزاد 
شد و ملقب به سلمان گردید مردی پرهیزگار و زیرک و کاردان و از ادیان 

هی داشت در مدائن در سن پیری وفات یافت و مزارش بنام و مذاهب آگا
نیز در مورد او  بهاءاهللحضرت . سلمان پاک در مدائن نزدیک بغداد است

 .اظهار عنایت فرموده اند
 پانصد هزار: خمسین الف

 یک دفعه  –یک بار  –یک مرتبه : مره
 جنگ خیبر : غزوه خیبر

 جنگ : محاربه
 فظی جنگ ل –جنگ و جدال : مجادله
 از عوالم الهی که مخصوص ذات باری تعالی است : الهوت
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عالم امکان یا  –عالم موجود  –جهان انسانی  –طبیعت بشری : ناسوت
 عالم اجسام یا عالم شهود

 مورچه: نمله
بگو او همان . درک نمی کند این مطلب را مگر صاحبان عقل...: الیعرف

قابل تصور نیست و در جهان پایانی است که هیچ پایانی در جهان برای او 
خلقت هم هیچ آغازی برای او نبوده و نیست بنابراین ای مردمان روی 

 . زمین در ظهورات اولیه شکوه و جالل ظهورات پایانی را بنگرید
 

  178- 111توضیحات 
همه انبیاء و برگزیدگان و دوستان حق از جانب خداوند امر فرموده اند که 

     گوش خود بشنوید اما مردم اعتناء نکرده و با چشم خود ببینید و با 
نمی کنند و تابع علمای خود هستند و اگر شخص مسکینی که لباس اهل 
علم برتن ندارد فقط به مردم بگوید که ای مردم از انبیای خود پیروی کنید 
فوراً جواب می دهند که این همه علمای بزرگ اهل علم با آن لباسهای 

تبه و ریاست ،دین را نفهمیده اند و تو و امثال تو این روحانیت و مقام و مر
مطالب را درک نموده اید؟ و برایشان خیلی عجیب است که چرا اصالً 

در حالی . شخصی که لباس غیر روحانی پوشیده باید چنین حرفی بگوید
که اگر درک و فهم با لباس و تعدد لباسهای فاخر باشد که علمای قبل 

الً اسقف ها و کشیش ها خیلی لباسهایشان پر زرق و مث. خیلی برتر هستند
در حقیقت این واضح است که در هر عصر و زمانی که مظاهر . برق تر است

مقدسه ظاهر شدند اولین گروه از مخالفان همین علماء زمان بودند که مردم 
را از نزدیک شدن به حقیقت منع می نمودند چنانکه در تمام کتابهای 
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هیچیک از انبیاء ظاهر نشد مگر این که مورد . ده استآسمانی هم ذکر ش
خداوند آنان را بخاطر کارهائی که . دشمنی و انکار علماء زمان واقع گردید

از قبل انجام دادند و اموری که بعد از این انجام خواهند داد نابود و هالک 
زیرا برداشتن و پاره کردن هیچ حجابی بزرگتر و عظیم تر از این . نماید

خداوند همه ما را موفق به ترک این حجاب یعنی پیروی . جاب نیستح
بنور ایمان  و شما، ای گروه کسانی که. کورکورانه از علمای دینی بفرماید

بر شماست که در زمان مستغاث محروم نشوید شاید ( بابیان)زنده شده اید 
. یدموفق به معرفت او گردید و از لقاء خداوند در ایام ظهورش محروم نشو

بعد از این که علماء را از جمله سبحات مجلله خوانده اند، خاتم النبیین را 
هم یکی دیگر از سبحات مجلله ذکر کرده اند که این هم یکی از امور بسیار 
سخت و دشوار در ادیان است که دین خود را آخرین دین می دانند و 

یثی که از در حد: برای مثال. جمیع علماء از درک آن عاجز مانده اند
حضرت علی نقل شده و در کتاب االلفین هم ذکر گردیده این است که 

   من با هزار فاطمه ازدواج کردم که همه دختر حضرت محمد : فرمود
حال باید توجه نمود که چقدر اسرار در این بیان نهفته . خاتم النبیین بودند

ا و انتهائی است تا مطمئن شوید و یقین حاصل نمائید که کارهای او ابتد
ندارد و قضای الهی محدود به حدودی نیست که قلب انسان بتواند به 
عظمت آن پی ببرد و تقدیرات الهی نا متناهی است و بزرگتر از آن است که 

در این حدیث حضرت علی خود را جای . به قوه فهم انسانی درک شود
دواجهای آنها را تمام کسانی که اولین مؤمن بوده اند قرار داده اند و کلیه از

یعنی اولیت و آخریت برای . هم مانند ازدواج خود بحساب آورده اند
و یا حضرت حسین بن علی به . اصحاب و پیروان ایشان هم صدق می کند
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سلمان می فرماید که با هزار آدم بودم که فاصله هر آدم با آدم دیگر پانصد 
و بعد از سخنان هزار سال بود و با هرکدام والیت پدرم را عرض کردم 

دیگری اضافه می کنند که هزار مرتبه جهاد در راه خدا انجام دادم که از 
اکنون کامالً . همه کوچکتر مثل جنگ خیبر بود که پدرم با کفار نمود

     رازهای رجعت و ختم و ال اولیت و ال آخریت را در این دو حدیث 
مام جانشینان یعنی بطور خالصه، بازگشت ت. می توان بخوبی درک کرد

پیامبران را هم بطوری که خودشان گفته اند و تمام ازدواجهایشان را به این 
ترتیبی که مثال زده اند و کلیه جنگهائی که در زمانهای گذشته بین حق و 
باطل انجام شده همه را بخودشان نسبت داده و بازگشت تمام آن لشکریان 

یقت یکی بودن جانشینان و را در لشکریان خود ذکر فرموده اند که در حق
و دوباره خواننده را به لقب ای حبیب . خدمات آنها را هم نشان داده اند

مخاطب ساخته و می فرمایند که بیانات عالم الهوت را نمی توان در عالم 
یعنی نغمه های ملکوتی برای مالئک است نه برای . ناسوت بیان نمود

است هرگز نمی تواند از  انسانی که محدود به حدودات. آدمیان خاکی
عوالم مافوق خود با خبر گردد و برای همین است که اغلب این بیانات 
بوسیله افرادی که ناتوان از درک آن هستند مورد قبول واقع نمی شود و 
آنها را انکار می نمایند و امثال این حدیث ها را که نمی توانند درک نمایند 

به این امور غیر از صاحبان عقل بله، هرگز . مورد نفی قرار می دهند
بگو او همان پایانی است که در . دیگران پی نخواهند برد( پیامبران الهی)

تمام جهان برای او پایانی نیست و در جهان خلقت هم هیچ آغازی برای او 
نبوده است بنابراین ای مردم روی زمین در ظهورات اول، تجلیات پایانی را 

تدائی شکوه و جلوه های ظهورات انتهائی را بنگرید و یا در ظهورات اب
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باز هم اگر بخواهیم به زبان ساده تر بیان کنیم باید بگوئیم . مشاهده نمائید
که تمام فصلهای بهار در سالیان مختلف از هزاران سال قبل تا کنون مثل 

و همگی . هم بوده و هستند یعنی زمان روئیدن و سبزشدن و حیات دوباره 
. نامیده می شوند و همچنین فصل زمستان و سایر فصلها هم بنام بهار 

همگی کردار . انبیای الهی و اصحاب و انثار آنان هم همین حالت را دارند 
. و گفتارشان شبیه به هم است و کافران هم در هر زمان همین گونه هستند 

    و این نشانه ها یکی بودن و در عین حال جدا بودن را بخوبی نمایان 
 .زدمی سا
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در بعضی از مراتب که مطابق ميّل و  بسيار تعّجب است که اين قوم
متمّسک به آيه منزله در فرقان و احاديث اولی  هوای ايشان است

می شونّد و از بعضی که مغاير هوای ايشان است بالمّره  االيقان
 ما." وَن ِبَبْعٍضَاَفُتؤِمُنوَن ِبَبعِض اِلکَتاب و َتکُفُر. "می نماينّد اعراض

َلُکم کيف َتحُکُموَن ما ال َتشُعُروَن؟ مثّل آنکه در کتاب مبين، رّب 
الّلِه َو  َو َلِکْن َرُسوَل: "العالمين بعّد از ذکر ختمّيت فی قوله تعالی

چنانچه آيات . فرموده ، جميع ناس را به لقای خود وعّده"َخاَتَم الّنبّييَن
مذکور است و بعضی از قبّل  ابمّدّله بر لقای آن مليک بقا در کت

مقال است که هيچ امری اعظم از لقا  و خّدای واحّد شاهّد. ذکر شّده
فی َيوٍم  ِبِه َفَهنيئًا ِلَمن فاَز. ذکر نيافته و اصرح از آن در فرقان

و مع ذلک به حکم اّول از . َکما َانُتم َتشَهُّدوَن َاْعَرَض َعنُه َاکَثُر الّناِس
، با اينکه حکم لقا در يوم قيام منصوص انّد گشته امر ثانی معرض

 و قيامت هم به دالئّل واضحه ثابت و محّقق شّد که. است درکتاب
جمال  مقصود، قيام مظهر اوست بر امر او و همچنين از لقا، لقای

ُهَو ُيّْدِرُک  ال ُتّدِرُکُه ااَلبصاُر َو"اوست در هيکّل ظهور او إذ إّنه 
واضحه، من حيُث  ابته و بياناتو با جميع اين مطالب ث." ااَلبصاَر

انّد و ازموجّد ختم و بّدء در يوم  َيشُعر به ذکر ختم تمّسک جستهال
َلْو ُيَؤاِخُذ الّلُه الّناَس ِبَما َکَسُبوا َما  َو." انّد لقای او بالمّره محتجب مانّده

از و ." َتَرَک َعلی َظهِرَها من داَبٍة َوَلِکْن ُيَؤِخُرُهْم إَلی َاَجٍّل ُمَسّمًی
چشم پوشيّده، اگر اين قوم به قطره ای از چشمه  همه اين مراتب

 می آشاميّدنّد هيچ اين گونه" َيفَعُّل ما َيشاُء َو َيحُکُم ما ُيريّد " لطيف
 امر و قول و فعّل. اعتراضات غير مرضّيه بر محّّل امر نمی نمودنّد

ذِلَک  ُکُّل َشیٍء فی َقبَضِة ُقّْدَرِتِه َاسيٌر َو إَن. در قبضه قّدرت اوست
است آنچه  فاعّل است آنچه را اراده نمايّد و عامّل. َعَليه َسْهٌّل َيسيٌر

عباد قّدری به شعور  و اگر اين. َمن قال ِلَم و ِبَم َفَقّد َکَفَر. ميّل فرمايّد
انّد هالک می شونّد و به دست های خود  بياينّد از آنچه مرتکب شّده

آيا . نماينّدخود را به نار که مقّر و مرجع ايشان است راجع می 
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انّد که می فرمايّد نشنيّده
" :

؟ و با اين بيانات چگونه "ال ُيسَئُّل َعّما َيفَعُّل
می توان جسارت نمود و به زخارف قول مشغول شّد؟ سبحان الّله، 
جهّل و نادانی عباد به مقام و حّّدی رسيّده که به علم و اراده خود 

حال . ّدان مقبّل شّده، از علم و اراده حّق جّّل و عّز معرض گشته
انصاف دهيّد اگر اين عباد موقن به اين کلمات دّرّيه و اشارات قّدسّيه 
شونّد و حّق را َيفَعُّل ما َيشاء بّداننّد، ديگر چگونه به اين مزخرفات 

بلکه آنچه بفرمايّد به جان  تشّبث می نماينّد و تمّسک می جوينّد؟
 به خّدا که اگر تقّديرات مقّّدره و قسم. اقرار نماينّد و مذعن شونّد

نيافته بود ارض جميع اين عباد را معّدوم  حکمت های قّدرّيه سبقت
باری هزار و . ذِلَک إلی ميقاِت يوٍم َمعُلوٍم می نمود و َلِکن ُيَؤِخُر

سنه از ظهور نقطه فرقان گذشت و جميع اين همج  دويست و هشتاد
انّد و هنوز به حرفی از  رعاع درهر صباح تالوت فرقان نموده

 نّد و خود قرائت می کننّد بعضی آيات را که صريحفائز نشّد مقصود
 بر مطالب قّدسّيه و مظاهر عّز صمّدّيه است مع ذلک هيچ ادراک

و اين مّّدت اين قّدر ادراک نشّده که مقصود ازتالوت کتب . انّد ننموده
بلوغ به  وو قرائت صحف در هر عصری، ادراک معانی آن 

فائّده کّلی  البّته معارج اسرار آن بوده و إّلا تالوت بی معرفت را
 .نباشّد

 
 : معنی لغات

 ناجور -مخالف : مغایر
آیا شما به پاره ای از کتاب ایمان می آورید و به پاره ای کفر ...: افتؤمنون

 11آیه  –( 4)می ورزید؟ سوره بقره 
شما را چه می شود، چگونه حکم می کنید به چیزی که آن را ...: مالکم

 درک نمی کنید؟
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     –( 11)سوره احزاب . رسول خدا و خاتم انبیاء است ولیکن...: ولکن
  21آیه 

پس گوارا باد بر آنکس که به آن فائز شد در روزی که اکثر ...: فهنیئاً
روزی که اکثر مردم . )مردمان از او اعراض کردند چنانچه شماها می بینید

 ( همانطور که می بینید از او روی گردانند
کالم نوشته شده یا دیکته  –احتیاج به تأویل کالم صریح و بدون : منصوص

 کالم مستند –شده 
 چون که بدرستی که اوست . زیرا بدرستی که اوست : اذ انه

چشمها او را در نمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد و : ...التدرکه
  111آیه  –( 8)سوره انعام . او لطیف آگاه است

 می کنند از لحاظ این که درک ن...: من حیث
 پدید آورنده  –بوجود آورنده : موجد

و اگر خداوند مردم را به سزای آنچه انجام داده اند مؤاخذه می کرد ...: ولو
هیچ جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذاشت ولی تا مدتی معین 

 21آیه  –( 11)سوره فاطر . مهلتشان می دهد
 چه که اراده کند حکم می دهد آنچه بخواهد انجام می دهد و به آن...: یفعل

 ناپسند  –غیر رضای الهی : غیرمرضیه
 تصرف  –مشت  –پنجه : قبضه

همه چیز در قبضه قدرت او اسیر ند و همانا این امر برای او : ...کل شیئ
 سهل و آسان است 

 .هرکس چون و چرا گوید به تحقیق کافر می گردد...: من قال
 محل و مکان رجوع : مقر و مرجع
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 –( 41)سوره انبیاء  . در آنچه انجام می دهد چون و چرا ندارد...: سئلالی
  41آیه 

 مؤمن  –روی آورنده  –اقبال کننده : مقبل
 کسی که روی برگرداند  –اعراض کننده : معرض

 مانند درّ و گوهر : دریه
تا زمان معینی از یک روزی ولکن آن را به عقب می اندازد ...: ولکن

 (ه مشخص شود آن را به عقب می اندازدتا زمانی ک)مشخص 
 

  111 – 111توضیحات 
انسان : حضرت بهاءاهلل بعد از توضیح کامل اتحاد و تفریق انبیاء می فرمایند

بسیار تعجب می کند که این علماء و حاکمان دین هر کجا که میل داشته 
    باشند مطابق قرآن و احادیث رفتار می کنند واز آیات کتاب استدالل 
می نمایند و هر جا مایل نباشند حکم خدا را ندیده می گیرند و به میل 

چنانچه در قرآن نیز نازل گردیده که می فرماید آیا . خود عمل می نمایند
و . شما به بعضی از آیات ایمان می آورید و به بعضی دیگر کفر می ورزید؟

در باره آن شما را چه شده چگونه حکم می کنید به آنچه که : یا می فرماید
و مثال می آورند که به یک کلمه که در قرآن ذکر شده که . اطالعی ندارید؟

رسول خدا است و خاتم النبیین است، محکم چسبیده اند اما آنهمه آیات را 
که به جمیع مردم وعده لقاء اهلل داده شده، نه می گویند و نه به مردم در باره 

شاهد می گیرم که امری مهمتر  در حالی که خدا را. آن توضیحی می دهند
قبالً هم ذکر شده مقصود از  و همانطور که. و برتر از این آیات نیست

اهلل، زیارت مظهر ظهور است در زمان قیام او که به صراحت در قرآن لقاء
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پس خوشا بحال نفوسی که موفق شدند به زیارت او در . ذکر شده است
. ا هم شاهد بر این امر هستیدروزی که همه از او روی گردان بودند و شم

اهلل در قیامت شده که با این که به روشنی ذکر لقاء بنابراین مالحظه می شود
اهلل در دیده و ثابت شد که مقصود از لقاءو در قرآن چندین مرتبه بیان گر

روز قیامت، قیام مظهر ظهور است و دیدار او که مظهر کلیه اسماء و صفات 
شمان خود را بسته اند گوئی که آنها را نه می الهی است با وجود این چ

غافل از آنکه خداوند هم می بیند و هم بصیرت . بینند ونه درک می کنند
آنها را درک می کند که تا چه اندازه قادر به درک مطلب نیستند و به لحاظ 
همین نادانی است که به کلمه ختم چسبیده اند و از بوجود آورنده اول و 

و اگر خدا می خواست که در همین عالم هرکس را . ه اندآخر محروم گشت
بخاطر گناهی که مرتکب می شود بازخواست نماید اکنون هیچ جنبنده ای 

   بهمین جهت آنان را تا زمان معینی مهلت . بر روی زمین وجود نداشت
  پس اگر خداوند از این نفوس با این همه خطاها چشم پوشی . می دهد

ست که از خطای آنان صرفنظر می فرماید بلکه در موقع می نماید نه این ا
معین آنان را به سزای اعمالشان خواهد رساند مگر آن که اعمال گذشته 

در عین حال اگر انسان به این مطلب معتقد باشد که . خود را جبران نمایند
خداوند یفعل ما یشاء و یحکم مایرید است یعنی او هر کاری که بخواهد 

   آنچه اراده نماید حکم می کند، چگونه این جرأت را پیدا  می کند و به
می کند که در کار خداوند عالِم و قادر و توانا و بینا ودانا، چون و چرا 

وقتی انسان پذیرفته است که او خالق است و همه چیز در دست . نماید؟
قدرت اوست و هرکاری برای او آسان است و او فاعل بر هر کار است و 

ر هر امر است و می فرماید که هرکس چون وچرا نماید کافر است عامل ب
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پس چطور این مخلوق به خود اجازه می دهند که در کار او تصرف 
مگر در قرآن نفرموده که از آنچه من انجام می دهم سئوال نکن؟ . نمایند؟

بنابراین چطور بخود اجازه می دهد که بگوید بنظر من باید این کار بشود یا 
پناه بر خدا، این ها همه از جهل و نادانی مردم است که به آن . نشود؟

. دلبسته اند و از اوامر الهی چشم پوشیده اند و از اراده او سرپیچی کرده اند
حال انصاف باید داد که اگر این مردم حق را قادر و یفعل مایشاء بدانند آیا 

ید با گوش جان به این مزخرفات آویزان می شوند؟ هرگز، بلکه آنچه بفرما
قسم بخدا که اگر . می شنوند و با تمام وجود اقرار و اعتراف می نمایند

تقدیرات الهیه حکم نمی کرد تمام این نفوس در یک لحظه نابود می شدند 
بهرحال مدت . ولکن خداوند آنان را برای زمان مشخصی مهلت داده است

و جمیع هزار و دویست و هشتاد سال از ظهور حضرت رسول گذشته 
علماء این آیات قرآن را در هر صبح و شب تالوت می نمایند اما هنوز به 
   حرفی از آن پی نبرده اند و کلمه ای از مقصود اصلی قرآن را درک 

وقتی خودشان هنوز بعضی آیات را که به صراحت بر ظهور . نکرده اند
 ی مطالب قدسیه و ظهور مظاهر صمدیه داللت دارد، درک نکرده اند حت

نمی دانند که چرا باید هر روز به تالوت آیات مشغول گردند؟، چرا این 
منظور از تالوت آیات و کتب الهی در هر عهد و . آری! . همه ادعا دارند؟

عصری ادراک معانی آن و رسیدن به مقامات عالیه اسرار الهی است و اال 
     اصل خواندن بی معرفت چه ثمری دارد و البته که فایده ای از آن ح

 . نمی شود
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معانی حاضر بود و  چنانچه شخصی در يومی نزد اين فقير بحر
حساب به ميان آمّد و  ذکری از عالئم قيامت و حشر و نشر و

اصرار می نمود که حساب خالئق در ظهور بّديع چگونه شّد که 
صور علمّيه و شئونات حکمّيه به  احّدی اّطالع نيافته؟ بعّد قّدری از

و بعّد ذکر شّد که اين مّّدت مگر . القاء شّد ک و فهم سامعقّدر ادرا
فرقان ننموده و آيه مبارکه را که می فرمايّد تالوت

" :
َفَيوَمِئٍذ الُيْسَاُل 

ملتفت نشّده ايّد که  را نّديّده ايّد و به مقصود" َعن َذْنِبِه إنٌس و الَجاٌن
نموده ايّد بلکه سؤال به لسان و  معنی سؤال چنان نيست که ادراک

     مشعر و مّدّل بر آن است؟ و بعّد  بيان نيست چنانچه همين آيه
می فرمايّد

" :
 ".اِمالُمجِرُموَن ِبسِيَماُهْم َفُيؤَخُذ ِبالَنواِصی َو ااَلقَّد ُيْعَرُف

اين است که از وجهه، حساب خاليق کشيّده می شود و کفر و ايمان 
به  هچنانچه اليوم مشهود است ک. و عصيان، جميع ظاهر می گردد

واگر اين . سيما اهّل ضاللت از اصحاب هّدايت معلوم و واضح انّد
مالحظه نماينّد جميع  عباد خالصًا لّله و طلبًا لرضائه در آيات کتاب
به قسمی که جميع  .آنچه را که می طلبنّد البّته ادراک می نماينّد
در آيات او ظاهر و  امور واقعه در اين ظهور را از کّلی و جزئی

مظاهر اسماء و صفات را از  می نماينّد حّتی خروج مکشوف ادراک
و دولت را، و سکون و استقرار  اوطان، و اعراض و اغماض مّلت

 ذلک إّلا  َولِکن الَيعِرُف. مخصوص مظهر کّلّيه در ارض معلوم
 َاْخِتُم الَقوَل ِبما ُنِزَل َعلی ُمَحَمٍّد ِمن َقْبُّل ِلَيُکوَن ِختاُمُه. ُاوُلو االلباب

: قال و قوله الحّق. َيهِّدی الّناَس إلی ِرضواِن ُقّدٍس ُمنيٍر ْسَک اَلذیالِم
." َيّدُعوا إَلی َداِرالّسالِم َوَيْهِّدی َمْن َيَشاُء إَلی ِصَراٍط ُمسَتقيٍم َو الّلُه"
ِلَيْسِبَق هَذا ." ِبما کانوا َيْعَملوَن َلُهْم َداُرالّسالِم ِعْنَّد َرِبِهْم َو هَو َوِلُيُهْم"
بيان را در هر مطلب . العاَلميَن لَفضُّل َعَلی العاَلِم َو الَحمُّدلّله رِبا

مکّرر نموديم که شايّد هر نفسی از اعالی و ادانی از اين بيانات به 
نصيب بردارد و اگر نفسی از ادراک  قّدر و انّدازه خود قسمت و

َم ِلَيْعَل. ديگر مقصود خود را ادراک نمايّد بيانی عاجز باشّد، از بيان
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قسم به خّدا که اين حمامه ترابی را غير اين  .ُکُّل ُاناٍس َمشَرَبُهم
 نغمه هاست و جز اين بيانات رموزها که هر نکته ای از آن نغمات

الهی  تا مشّيت. مقّّدس است از آنچه بيان شّد و از قلم جاری گشت
قصر  چه وقت قرار گيرد که عروس های معانی بی حجاب از

اّلا َبعَّد إْذِنِه و  َو ما ِمن َاْمٍر. عرصه ِقّدم گذارنّد روحانی َقّدم ظهور به
َلُه الَخلُق َو ااَلمُر و . إلٍه إّلا ُهَو ما ِمن ُقّْدَرٍة إّلا ِبَحوِلِه و ُقَوِتِه و ما ِمْن

 . ُمونَاسراِر الُروِح َيَتَکَل کٌّل ِبَامِره َينِطُقوَن و ِمْن

 
 : معنی لغات
 صورتهای علمی : صور علمیه

 کارهائی که دارای حکمت است  –دستورات حکمت آمیز : ئونات حکمیهش
سوره . در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نمی شود...: فیومئذ
  13آیه  –( 11)رحمن 
تبهکاران از سیمایشان شناخته می شوند ودر آن روزگناهانشان از ...: یعرف

سوره رحمن . می شود معلوم ( پاهایشان)و قدمهایشان ( پیشانی)چهره 
  21آیه ( 11)
در رضای او خالص و پاک و بی ریا هستند و رضای او را طلب ...: خالصاً 

 می کنند 
 وطن ها : اوطان

 چشم بر هم گذاشتن  –چشم پوشی از حقیقت : اغماض
 ولکن آن را نمی فهمد جز صاحبان عقل ...: ولکن
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که از قبل بر محمد نازل شد گفتار را به پایان می رسانم با کالمی ...: اختم
تا اختتام آن مشکی باشد که با نفحات قدسی که می افشاند مردم را به 

 : چنانکه گفت و گفته او حق است. بهشت مقدس نورانی راهنمائی کند
فرا می خواند و هر که را بخواهد به ( بغداد)خدا شما را به دارالسالم ...: واهلل

  41آیه  –( 11)نس راه راست هدایت می کند سوره یو
است که نزد پروردگارشان هستند و ( بغداد)برای آنان دارالسالم ...: م دارله

آیه  –( 8)سوره انعام . او در آنچه انجام می دهند آنان را سرپرستی می کند
147  

تا این که این فضل تمام جهان را در برگیرد و سپاس خداوند ...: لیسبق
  عالمیان را است 

تا هر انسانی دریابد که )انها محل آشامیدنشان را بدانند تا همه انس...: لیعلم
 (.کجا عطش خود را فرو نشاند

هیچ امری بدون اذن و اجازه او امکان پذیر نیست و هیچ قدرتی ...: وما من
از آن اوست امر و خلق . توان تحمل او را ندارد و هیچ خدائی نیست جز او

 از رازهای روح تکلم می نمایند و همه به امر او نطق می کنند و 
 

  118 –131توضیح آیا ت 
در موضوع ادراک معانی کتابهای آسمانی و  بهاءاهللبعد از آن که حضرت 

این که خداوند قادر مطلق است و مخلوق را حق چون و چرا به کارهای 
خالق نیست مفصالً توضیح عنایت کردند اکنون مثالی آورده اند که روزی 

شان رفته و سئوال می کند که چگونه قیامت برپا شد و شخصی نزد ای
حساب خالیق کشیده شد ومردم حساب و کتاب شدند ولی هیچکس 
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آن حضرت قدری . و خیلی اصرار داشت که این موضوع را بفهمد. نفهمید؟
از مسائل علمی و حکیمانه برایش توضیح دادند البته به اندازه ای که او 

مگر هر روز قرآن را : ت و بعد به او فرمودندقدرت درک و فهم آن را داش
روزی که از گناهان کسی : تالوت نمی کنی که در سوره رحمان می فرماید

آیا تا کنون معنی . چه انسان باشد وچه جن باشد سئوالی پرسیده نمی شود؟
. آن را درک نکرده ای که سئوال و جواب در آن روز بوسیله زبان نیست؟

ین سوره می فرماید که افراد را از روی چهره شان مگر نه این که در هم
        شناسائی می کنند و از روی موهای پیشانی و قدمهایشان شناخته 

     پس وقتی که با دیدن صورت انسانها و قدمهائی که بر !!. می شوند؟ 
می دارند، می توان به رازهای درون آنها پی برد دیگر چه نیازی است که 

زیرا رنگ . شود که آیا تو گناهی کرده ای یا نکرده ای؟ از آنان سئوال
و امروز به چهره آدمها نگاه کن و ببین . رخساره خبر می دهد از سرّ درون

که گناهکاران از چهره شان معلوم است و افراد خطاکار و افراد بی گناه از 
با اعمال  صورتشان پیدا هستند و از کارها و حرکاتی که انجام می دهند و

حال اگر این نفوس کالم خدا را با خلوص . ورفتارشان شناخته می شوند 
  و بدقت و برای رسیدن به رضای الهی می خواندند و در آیات آن فکر 
. می کردند همه رازهائی را که طلب می کردند، در آن کتاب مبین می یافتند

بطوری که در قرآن کریم حتی خروج آن مظاهر الهی را از وطنشان و 
شمنی و اعراض دولت و ملت را و محل اقامت آن مظهر الهی رادر د

ولی جز صاحبان درک و . سرزمین مخصوص، از قبل ذکر فرموده است
و به همین آیه مبارکه قرآن که بر حضرت . عقل آن را ادراک نکرده اند

محمد از قبل نازل گردیده این بیانات را خاتمه می دهم تا با بوی مشکبیز 
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ا بسوی بهشت موعود هدایت نماید و آن بیان که در سوره خود مردم ر
خداوند دعوت می کند به بغداد و : یونس ذکر شده این است که می فرماید

  و در سوره انعام . که را که بخواهد بسوی راه راست هدایت می کند هر
 است و او( بغداد)آنان پروردگارشان در دارالسالم از برای : می فرماید

و اضافه می فرمایند که این . است در کارهائی که می کنند سرپرستشان
مطالب برای این است که این فضل و بخشش الهی بر همه عالم پیشی 

مالحظه می شود که در . بگیرد و پروردگار عالمیان را شکر گذار باشیم
در بغداد و سرپرستی بابیان و  بهاءاهللقرآن کامالً اشاره به اقامت حضرت 

و مایه تعجب است که در قرآن به این . نان را ذکر فرموده اندحمایت از آ
صراحت ذکر شده و هر شب و هر روز قرآن را می خوانند اما متأسفانه 

سپس می فرمایند که اگر ما  بهاءاهللحضرت . درک نکرده و نمی کنند
مطالب را تکرار می کنیم برای این که هر کسی چه از افراد عالی مقام و چه 

 عمولی، چه عالِم و چه کم معلومات همه بتوانند آن را درک کنند وافراد م
هرکس به اندازه فهم و درک خود از آن بهره مند شود و اگر کسی مطلبی را 
. خوب متوجه نشد از قسمت دیگری آن را درک کند و رفع ابهام نماید

سپس می فرمایند که قسم به خدا که برای این طیر ملکوتی نغمه های 
غیر از اینها هم هست و رمزهای بی شماری وجود دارد که مقدس  بسیاری

یعنی هنوز قدرت درک آن برای این زمان کنونی فراهم . از این بیانات است
نشده و باید صبر کرد تا چه وقت زمانش برسد و مشیت الهی چه وقت 
. مقدر شود که این کلمات بدون حجاب از پشت پرده علم الهی بیرون آید

  امری بدون اجازه او و هیچ قدرتی بدون نیرو و قوه او ظاهر  زیرا هیچ
نمی شود و نیست خدائی مگر او که عالم امر و عالم خلق از آن اوست و 
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. همه به دستور او نطق می کنند و با رازهای روحانی او تکلم می نمایند
ی پرده از رازها( ایقان)مقصود این است که این ایام فقط با نزول این کتاب 

اما وقتی زمانش رسید آنگاه الواح و . کتب قبل برداشته شده و می شود
آثار دیگری ظاهر خواهد شد و این امور به اراده و مشیت او انجام خواهد 

 . گردید 
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. مشارق الهّيه بيان نموديم از قبّل دو مقام از برای شموس مشرقه از
:قبّل ذکر شّد چنانچه از يکی مقام توحيّد و رتبه تفريّد،

 "
ال ُنَفِرُق َبيَن 

تفصيّل و عالم خلق و رتبه حّدودات  و مقام ديگر مقام." َاَحٍّد ِمنُهم
هر کّدام را هيکلی معّين و امری مقّرر و  در اين مقام. بشرّيه است

ظهوری مقّّدر وحّدودی مخصوص است چنانچه هر کّدام به اسمی 
ع و شرعی جّديّد وصفی موصوف و به امری بّدي موسوم و به

چنانچه می فرمايّد .مأمورنّد
" :

ِتْلَک الُرُسُّل َفَضْلَنا َبْعَضُهم َعَلی َبعٍض 
َمْرَيَم  َمْن َکَلَم الّلُه و َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت و آَتْيَنا ِعيَسی اْبَن ِمنُهْم

قامات مراتب و م نظر به اختالف اين." البِيَناِت و َاَيّْدَناُه ِبُروِح الُقُّدِس
 سبحانی ظاهر  است که بيانات و کلمات مختلفه از آن ينابيع علوم

مسائّل الهّيه، جميع  می شود و إّلا فی الحقيقه نزد عارفين معضالت
چون اکثرناس اّطالع بر مقامات . در حکم يک کلمه مذکور است

انّد اين است که درکلمات مختلفه آن هياکّل مّتحّده  مذکوره نيافته
باری، معلوم بوده و خواهّد بود که  .ل می شونّدمضطرب و متزلز

اين است که . جميع اين اختالفات کلمات از اختالفات مقامات است
در مقام توحيّد و علّو تجريّد، اطالق ربوبّيت و الوهّيت و احّدّيت 
صرفه و هوّيه بحته بر آن جواهر وجود شّده و می شود زيرا که 

. سّي بطون الّله واقفجميع بر عرش ظهورالّله ساکن انّد و برکر
. يعنی ظهورالّله به ظهورشان ظاهر و جمال الّله ازجمالشان باهر

و در مقام ثانی . چنانچه نغمات ربوبّيه از اين هياکّل احّدّيه ظاهر شّد
که مقام تميز و تفصيّل و تحّديّد و اشارات و دالالت ملکّيه است 

چنانچه  .عبودّيت صرفه و فقر بحت وفنای باّت از ايشان ظاهر است
و از اين بيانات ." إّنی َعبُّد الّله و ما َاَنا إّلا َبَشٌر ِمثُلُکم: "می فرمايّد

محّققه مثبته ادراک فرما مسائّل خود را که سؤال نموده بودی، تا در 
 الهی راسخ شوی و از اختالفات بيانات انبياء و اصفياء متزلزل دين

و اگر شنيّده شود از مظاهر جامعه. نشوی
" :

، حّق است "َاَنا الّله إّنی 
که به ظهور و  چنانچه به کّرات مبرهن شّد. و ريبی در آن نيست
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صفات و اسمای ايشان ظهورالّله و اسم اهلل و صفة الّله در ارض 
اين است که می فرمايّد. ظاهر

" :
إذ َرَمْيَت َولِکَن الّلَه  َو َما َرَمْيَت

 و اگر نغمه." الّلَه ُيَباِيُعوَن إّنَما ُيَباِيُعوَنَک و همچنين إَن اَلذيَن." َرَمی
. نيز صحيح است و شّکی در آن نه ّنی رسول الّله برآرنّد، اينإ

چنانچه می فرمايّد
" :

ُمحّمٌّد َاَبا َاَحٍّد ِمْن ِرجاِلُکْم َولِکْن َرسوَل  َما َکاَن
در اين مقام همه مرسّل انّد از نزد آن سلطان حقيقی و  و." الّلِه

اگر جميع نّدای َاَنا خاَتُم الَنبيين بر آرنّد آن هم حّق  و. کينونت ازلی
را راهی نه و سبيلی نه زيرا که جميع حکم يک ذات و  است و شبهه

و يک روح و يک جسّد و يک امر دارنّد و همه مظهر  يک نفس
 ختمّيت و اّولّيت و آخرّيت و ظاهرّيت و باطنّيت آن روحو  بّدئّيت

: بفرماينّد و همچنين اگر. ازلی انّد االرواح حقيقی و ساذج الّسواذج
چنانچه به ظاهر در  .، اين نيز ثابت و ظاهر است"َنْحُن ِعباُد الّله"

را يارای آن نه که به آن  انّد، احّدی منتهی رتبه عبودّيت ظاهر شّده
اين است که از آن جواهر  .نحو از عبودّيت در امکان ظاهر شود

و ارتقاء به معارج  وجود در مقام استغراق در بحار قّدس صمّدی
اگر درست . معانی سلطان حقيقی، اذکار ربوبّيه و الوهّيه ظاهر شّد

رتبه منتهای نيستی و فنا در خود مشاهّده  مالحظه شود در همين
هستی مطلق و بقای صرف، که گويا خود را  انّد در مقابّل نموده

انّد و ذکر خود را در آن ساحت شرک  دانسته معّدوم صرف
ا که مطلق ذکر در اين مقام دليّل هستی و وجود است زير .انّد شمرده

قلب و  اين نزد واصالن بس خطا، چه جای آنکه ذکر غير شود و و
لسان و دل و جان به غير ذکر جانان مشغول گردد ويا چشم، غير 

شنود و يا رجّل در  جمال او مالحظه نمايّد و يا گوش، غير نغمه او
نسمة الّله وزيّده و روح الّله در اين زمان . غير سبيّل او مشی نمايّد

 . و لسان از بيان مقطوع گشته احاطه نموده، قلم از حرکت ممنوع
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 : معنی لغات
میان هیچیک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم ...: النفرق

    118آیه  –( 4)هستیم سوره بقره 
شیدیم از آنان برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخ...: تلک الرسل

کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را باال برد و به 
سوره . عیسی پسر مریم دالئل آشکار دادیم و به روح القدس تآیید کردیم

  411آیه ( 4)بقره 
 سر چشمه ها –چشمه های آب : ینابیع

  دشواریها -مشکالت : معضالت
 -ختل و پریشان در امور م -پریشان  –در حال تشویش : مضطرب
 تکان خورنده –متحرک 

 بی ثبات  –لرزان  –مضطرب : متزلزل
 روان کردن  –گشودن  –رها کردن : اطالق
 بی شائبه –بی غش  –خالص : صرفه
 شدید  –واضح  –قطعی  –خالص : بحته
     مخفی و نهان : بطون

 حقیقت خداوند : بطون اهلل
 مطلع -درک کننده  –آگاه : واقف

 نابودی بدون تردید  -نابودی قطعی  -نیستی بدون تردید : ای باتفن
 بدرستی که من بنده خدا هستم : انی عبداهلل

 و نیستم من مگر بشری مثل شما ...: و ما انا
 تصدیق گردیده  –اثبات شده  –بررسی شده  –تحقیق شده : محققه
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 ثابت شده : مثبته
 برگزیدگان : اصفیاء

 که من خدا هستم  بدرستی: انی انا اهلل
 تردیدی -شکی : ریبی

 به دفعات : بکرات
 واضح و آشکار  –با دلیل و برهان : مبرهن

 17آیه ( 1)سوره انفال  -تو نیفکندی بلکه خدا افکند ...: وما رمیت
در حقیقت کسانی که باتو بیعت می کنند جز این نیست که با ...: ان الذین

  11آیه  –سوره فتح  –خدا بیعت می کنند 
 در حقیقت من رسول خدا هستم ...: انی رسول

 -.محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا است...: ما کان
 21آیه -سوره احزاب 

 باطن و سرشت  –حقیقت  –هستی : کینونت
 همیشگی -قدیم  –بی آغاز و انجام : ازلی

 .من خاتم پیامبران هستم...: انا خاتم
 از هر چیزآغ –اولیت : بدئیت
 بسیط و بی آالیش –ساده  –جوهر  –خالص ...: ساذج
 .ما بندگان خدا هستیم...: نحن

 سخت مشغول شدن  –غرق شدن و فرو رفتن در کاری یا چیزی : استغراق
 (بی همتائی)دریای پاک و مقدس یکتائی ...: بحارقدس

 باال رفتن  –ترقی کردن : ارتقاء
 مقامات بلند  –اً، مراتب عالیه مجاز –نردبانها  –پله ها : معارج



 

 

363 

 وصول یافته  –متصل شونده  –رسیدگان : واصالن 
 پا : رجل
 نسیم الهی...: نسمه

 بریده شده  –قطع شده : مقطوع
  

  131 – 137توضیح آیات 
یکی مقام توحید و . قبالً گفته شد که مظاهر مقدسه دارای دو مقام هستند

م توحید وتفرید توضیح داده شد یعنی مقا. رتبه تفرید و دیگری مقام تفصیل
از این نظر باید گفت که خداوند مالک و . واحد بودن مظاهر ظهور

آفریدگار عالم آن ذات غیب منیع الیدرک، هر زمان که الزم بداند یک نفر 
را بعنوان نماینده کامل و صاحب اختیار خود و با اقتدارتمام، از جانب خود 

او درمیان بندگان دستورات خداوند را به  برای هدایت خلق می فرستد که
در این صورت تمام فرستادگان خداوند دارای یک اقتدار . اجراء می گذارد

به همین . و یک مأموریت هستند و آن هدایت خلق یا تربیت کائنات است
جهت در قرآن می فرماید که بین هیچکدام از پیامبران خود فرقی 

مقام دیگر آنان، . به این جهان آمده اند یعنی همگی برای تربیت. نگذاشتیم
. مقام تفصیل است یعنی در رتبه بشری که بعنوان یک انسان ظاهر می شوند

در این مقام البته با هم متفاوت هستند یعنی هریک در محلی متولد شده اند 
و دارای خانواده و نام و شخصیت خاص خود هستند و البته هر یک هم 

و مأموریت خاصی هم به آنان عنایت شده . دزندگی خاص خود را دارن
در این مقام است که در قرآن می فرماید که ما بعضی از این پیامبران . است

را بر برخی دیگر برتری داده ایم یعنی یکی حضرت موسی است که با او 
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. دیگری حضرت عیسی است که او را از روح القدس آفریدیم. سخن گفتیم
مراتب و مقامات است که در بیانات و کلمات  و نظر به این اختالف این

اما از نظر مردمی که عارف هستند و . آنان اختالف و تفاوت ظاهر می شود
حق را شناخته اند مشخص است که همه یکی هستند زیرا از یک منبع و 
معدن واحد کسب فیض می کنند و همگی مظاهر ظهور اسماء و صفات 

. ان همه چیز و همه کس با خبرهستندالهی هستند و همگی از ظاهر و پنه
     بنابراین در مقام توحید و یکی بودن، همگی اظهار ربوبیت و الوهیت 
می کنند زیرا همه مظهر تمام صفات و کماالت الهیه هستند و هر چه 
بگویند یا انجام بدهند مثل این است که خدا فرموده و او انجام داده است 

جمال الهی و کمال او . بین آنها هم نیستیعنی با خدا یکی هستند فرقی 
همانقدر از حضرت موسی ظاهر می شود که از حضرت عیسی یا حضرت 

بوسیله ظهور آنان در عالم ملک، . بهاءاهللمحمد و حضرت باب و حضرت 
ظهور الهی شناخته می شود و از جمال و کمال آنان، جمال الهی و کمال 

تفصیل که محدود به مقامات  اما در مقام. خداوندی آشکار می گردد
شخصی انسانی می شود باز هم آنان کاملترین نمونه هستند یعنی اگر اظهار 
بندگی می کنند حقیقتاً مظهر عبودیت و بندگی هستند به طوری که 

برای . هیچکس قادر نیست که حق بندگی خداوند را مانند آنان انجام دهد
بنده خدا و زمانی رسول  همین است که مثالً حضرت محمد گاهی خود را

بنابراین آنان در زمانی که در . خدا و وقتی بشری مثل همه معرفی می نماید
مقابل خدا و تجلی او هستند، آنقدر در عبودیت و بندگی خالص هستند که 

لذا در آن موقع ندای انی انا اهلل سر . خود را در مقابل او موجود نمی بینند
ا نور خدا یکی شده و حد فاصلی بین آنها می دهند یعنی تمام وجودشان ب



 

 

365 

یافت نمی شود برای همین است که خود را خدا می نامند زیرا هیچکس در 
اما زمانی که در مقابل خلق قرار . عبودیت خالص مثل آنان نمی تواند بشود

در این مقام اگر بگویند . می گیرند البته نماینده تام االختیار خداوند هستند
زیرا شکی نیست که نماینده تام االختیار . رست گفته اندمن خدا هستم د

یعنی قدرت آنان از . یعنی صاحب تمام اسماء و صفات الهیه و خداوندی
قدرت خدا و علم آنان از علم او و صبر آنان از صبر او حکایت می کند و 
همچنین کلیه صفات آنان و حرکات آنان در زمانی که محل تجلی او 

وقتی حضرت محمد تیری را از : برای مثال. وردگار داردهستند نشان از پر
کمان رها کرده و درست به هدف اصابت می نماید ، می فرماید من این تیر 

در حالی که همه بوده اند و دیده اند . را رها نکردم بلکه خدا آن را رها کرد
و یا وقتی که می خواستند از . که این تیر بوسیله آن حضرت رها شده است

ت خود بیعت بگیرند فرمودند که هرکس با من بیعت کند با خدا بیعت ام
     کرده است یعنی کامالً حاالت خدائی خود رانشان داده و آن را بیان 

 . می کنند
    شایان ذکر است که برای گرفتن بیعت مثل دست دادن امروزی عمل  

نی تا ابد یع. می شده یعنی وقتی قراری می گذاشتند با هم دست می دادند
این قرار را بهم نخواهیم زد و چون در آن زمان تعداد مؤمنین زیاد بوده لذا 

هم قرار می دادند و در آخر آن حضرت  همه مؤمنین دستان خود را روی
دستشان را باالی همه دستها می گذاشتند که این به معنی قبول بیعت همه 

که با تو ای پیامبر  در این بیعت همگانی می فرماید که کسانی. بوده است
در این دو حالت می بینیم که آن . بیعت می کنند با خدا بیعت کرده اند

زیرا دست ایشان تیر را رها کرد . حضرت خود را خدا محسوب داشته اند
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و دست ایشان باالی همه دستها برای بیعت بود اما گفته شد که تیر را خدا 
یعنی در اینجا خداوند ایشان را . انداخت و یا این نفوس با خدا بیعت کردند

نماینده کامل تام االختیار خود معرفی فرموده است یا به زبان ساده ، او 
   مثل کسی که ما به او وکالت . خود خدا است و این کامالً صحیح است

می دهیم و برای انجام کارهای خود او را می فرستیم البته او بجای خود ما 
در وقت دیگری . ا حرف او بجای خود ما استامضاء می کند و امضاء او ی

هم که می فرماید من رسول و فرستاده خدا هستم این هم درست است و 
محمد پدر : حقیقت دارد و شکی در آن نیست چنانکه در قرآن می فرماید

بنابراین در این مقام . هیچیک از مردان شما نیست او رسول خدا است
      لذا برای هر کالمی که . خدا فرستاده خدا محسوب می شود نه خود

می فرماید که خدا  یعنی بگو را اضافه می کند و "قل"می گوید ،کلمه 
زمان دیگری، ندای خاتم النبیین سر . چنین گفته و اینطور دستور داده است

می دهد این هم درست است و شکی در آن نیست زیرا تمام فرستادگان 
ند اول و آخر و ظاهر و باطن بودن خدا همگی یکی هستند و تفاوتی ندار

لفظ معلم : آنها در مقام تفرید و تجرید همیشگی و دائمی است برای مثال
در مقام . برای تمام معلمان از قدیم و جدید، گذشته و حال صدق می کند

معلم همگی یک کار انجام می دهند یعنی تعلیم و تربیت را بعهده دارند 
وند و به محل کارشان اعزام می گردند همگی از یک مؤسسه انتخاب می ش
معلم در تمام ادوار زندگی بوده و . یعنی از وزارت آموزش و پرورش

در مقام واحد بودن معلم شکی نیست اما از طرف . هستند و خواهند بود
دیگر هر معلمی در یک زمانی و در یک دوره تحصیلی و دارای یک نام و 

ست دراین صورت در مقام تحصیالت متفاوت و از شهرهای مختلف ا
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بنابراین اگر هریک از انبیای الهی بگویند بنده خدا هستم . تفصیل است
هریک در مقام . درست است اگر بگویند خود خدا هستم، درست است

   و اگر کامالً دقت شود معلوم . خود و در جای خود کامالً صحیح است
ه خود را قرار دهند می شود که این نفوس مقدسه در هر مقام و مرتبه ای ک

وقتی در مقام بندگی هستند از آنان خاضع تر و . کامالً دقیق و صحیح است
خاشع تر وجود ندارد و وقتی در مقابل تجلیات الهی واقع می شوند خود را 
نیست و نابود می پندارند بطوری که خودشان را فراموش می کنند در این 

آن موقع گوششان جز نغمه  در. حالت بین خودشان و خدا دوگانگی نیست
در  بهاءاهللحضرت . الهی و چشمشان جز جمال او را نمی شنود و نمی بیند

این حالت می فرمایند که اکنون نسیم الهی هم وزیده و خودشان در آن 
در این لحظه دیگر : لحظه در محل آن تجلی قرار گرفته اند لذا می فرمایند

حرکت ایستاده و اجازه صحبت  روح الهی احاطه کرده و قلم و زبان از
 . نیست

خاطر نشان می سازد که این مسئله در پاسخ کسانی است که می گویند )
و احتماالً یکی . چرا حضرت باب برای خود مقامات گوناگون قائل شده اند

     از سئواالت جناب خال هم بوده است که به تفصیل به شرح آن 
  (.پرداخته اند
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ن مقام، ذکر ربوبّيه و امثال ذلک از ايشان ظاهر باری، نظر به اي
شّده و در مقام رسالت اظهار رسالت فرمودنّد و همچنين در هر مقام 

انّد از  ذکری فرمودنّد و همه را نسبت به خود داده به اقتضای آن
اين . عالم امر الی عالم خلق و از عوالم ربوبّيه الی عوالم ملکّيه

ذکر نماينّد از الوهّيت و ربوبّيت و آنچه بفرماينّد و هرچه  است که
 و  نبّوت و رسالت و واليت و امامت و عبودّيت، همه حّق است

استّدالل شّده  هپس بايّد تفّکر در اين بيانات ک. شبهه ای در آن نيست
مطالع قّدسّيه احّدی  نمود تا ديگر از اختالفات اقوال مظاهر غيبّيه و

مات شموس حقيقت باری، در کل. را اضطراب و تزلزل دست نّدهّد
بايّد از واقفين مخازن علم سؤال  بايّد تفّکر نمود و اگر ادراک نشّد

اشکال نماينّد نه آنکه به عقّل ناقص خود  شود تا بيان فرماينّد و رفع
تفسير نماينّد و چون مطابق نفس و هوای خود نيابنّد  کلمات قّدسّيه را

عصر که چنانچه اليوم علماء و فقهای . و اعتراض گذارنّد بنای رّد
انّد و ظلم را  انّد و جهّل را علم نام گذاشته برمسنّد علم و فضّل نشسته

حقيقی سؤال  انّد اگر مجعوالت خاطر خود را از شمس عّدل ناميّده
مثّل خود ادراک  بنماينّد و جواب موافق آنچه فهميّده و يا از کتا

چنانچه . منبع علم نماينّد انّد نشنونّد البّته نفی علم از آن معّدن و نموده
مثّل اينکه مذکور شّد در سؤال از اهّله . در هر زمانی اين واقع شّد

حضرت به امر الهی جواب فرمود که  که از سّيّد وجود نمودنّد و آن
بعّد از استماع، نفی علم از آن حضرت ." ِهَي َمَواِقيُت للّناِس"

و همچنين درآيه روح که می فرمايّد. نمودنّد
" :

َو َيْسَئلوَنَک َعِن الُروح 
 و چون اين جواب مذکور شّد کّّل فرياد." ِمن َاْمِر َرِبی الُروُح ُقِّل

خود را  واويال بر آوردنّد که جاهلی که نمی دانّد روح چه چيز است
اسم آن  و اليوم چون علمای عصر به. عالم علم لّدّنی می دانّد

انّد لهذا تقليّدًا حکمش  حضرت مفتخرنّد و آبای خود را هم مذعن ديّده
چنانچه اگر انصاف باشّد و اليوم در جواب امثال اين  .را قبول دارنّد

مسائّل چنين جواب بشنونّد البّته رّد نماينّد و اعتراض کننّد و همان 
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با اينکه آن جواهر . سخن های قبّل را اعاده نماينّد چنانچه نمودنّد
انّد از جميع اين  وجود مقّّدسنّد ازکّّل اين علم های مجعوله و منّزه

کّّل اين علوم نزد . انّد از ادراک هر مّدرکیکلمات محّدوده و متعالی 
بلکه . آن علم کذب صرف است و جميع اين ادراکات افک محض

    هرچه از آن معادن حکمت الهی و مخازن علم صمّدانی ظاهر 
دليّل بر " َو الِعلُم ُنقطٌة َکَثَرها الجاِهُلوَن. "می شود علم همان است

 . مثبت اين بيان" ِفی َقْلِب َمْن َيشاء الّلُه َو الِعلُم ُنوٌر َيقِذُفُه"آن، 

 
 : معنی لغات

 مناسب بودن درخور و –مستوجب بودن  –مستلزم بودن : اقتضاء
عالم انبیاء و مظاهر  –عالمی که واسطه بین خلق و حق است : عالم امر

 الهیه 
 خداوندی -پروردگاری  –الهی : ربوبیت

 منظور انبیای الهی : مظاهر غیبیه
 انبیای الهی  –منظور مظاهر الهی : همطالع قدسی

 ایستادگان -برخاسته  -آگاهان  –درک کنندگان : واقفین
 مقصود انبیای الهی  –مخزن های دانائی  –ذخیره های علم : مخازن علم

 منزلت  –رتبه  –مجازاً، مقام  –آنچه بر آن تکیه زنند : مسند
 تقلبی  –ی غیر حقیق -جعلی  –غیر واقعی  –ساختگی ها : مجعوالت
 قبول نداشتن علم  –انکار علم : نفی علم

 قسمت هائی از ماه که مردم آن را می بینند  –هالل ماه : اهله
 حضرت رسول  –حضرت محمد : سید وجود
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آیه ( 4)سوره بقره  -برای مردم هستند( گاه شمار)آنها شاخص ...: هی
113  

روح از امر پروردگار بگو، . و از تو در باره روح می پرسند...: ویسئلونک
  11آیه  –( 17)سوره اسرائیل  –من است 

 وای کشیدن  –نوعی فریاد از روی تآسف : واویال
 خاضع و مطیع –اقرار کننده : مذعن
 باز گردانیدن  –برگرداندن : اعاده

 کسی که چیزی را درک می کند  –دریابنده : مُدرک
 تهمت -دروغ : افک

 بران الهی پیام –مظاهر مقدسه ...: معادن
 پیامبران الهی  –مظاهر مقدسه ...: مخازن
از  -علم نقطه واحده ای است که جاهالن آن را تکثیر می کنند ...: و العلم

 کلمات قصار منسوب به حضرت امیر مؤمنان 
( در دل)ه قلب را ب علم نوری است که خداوند وارد می کند آن...: والعلم

اول بحار االنوار مجلسی نقل شده این حدیث در جلد . هرکس که بخواهد
  .است

 
 131 -411توضیح آیات 

بنابراین انبیای الهی یا مظاهر مقدسه در هر مقامی، خودشان را در همان 
 یعنی وقتی که در. حالتی که در آن وقت اقتضاء می کرده معرفی نموده اند

حظه عالم وحی بوده و مستقیماً تجلی الهی را دریافت می کرده اند در آن ل
یا آن هنگام بین خودشان و خدا حائل و مانعی قرار نداشته است و با او 
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یکی بوده اند لذا نغمه انی انا اهلل سر داده اند و وقتی که به انجام مأموریت 
الهی خود مشغول بوده اند ذکر رسالت کرده و خود را رسول یا فرستاده 

بنده او یا بشری مثل  و در مواقع دیگر خود را عبد و. خدا معرفی کرده اند
سایرین دانسته اند و البته همه این القاب هم صحیح است زیرا به اقتضای 

. با مثال ساده ای شاید این مشکل بیشتر حل شود. زمان ذکر شده است
مثالً یک انسان زمانی که کودک یا جوان و در خانه پدری است یک فرزند 

زدواج می کند همسر است و وقتی ا. است و مطیع اوامر و دستورات والدین
وقتی صاحب فرزند می شود عالوه بر . وظیفه اش نگهداری خانه و خانواده

من مطیع : حال اگر بگوید. وظائف قبلی، وظیفه تربیت اوالد را هم دارد
من رئیس خانه هستم باز هم : پدرم هستم صحیح است و اگر بگوید 

یا بگوید مربی کودکم  ودرست گفته و اگر بگوید سرپرست خانواده هستم ، 
یا من خدمتگزار خانواده هستم ، همگی صحیح است و درست و  هستم و

پس هر کدام از این نقشها برای یک فرد کامالً طبیعی . بجا بیان شده است 
است ضمن آن که نقشهای دیگری مثل یک هموطن یک عضو فامیل و یک 

هم در مقابل خداوند و در انبیای الهی . را هم دارد... یا کارمند یا کارگر و
گاهی . مقابل امت و در مقابل هموطنان و خانواده ، دارای نقشهای متفاوتند

محل تجلی و وحی الهی هستند و زمانی مأمور به تربیت بشر شده اند و 
   وقتی هم بنده خدا هستند و در عین حال زندگی انسانی خود را دنبال 

، عمو، دائی، دوست و همکار و یعنی مثل همه نقش پدر، همسر. می کنند
بنابراین ذکر الوهیت و ربوبیت و عبودیت و بشریت . امثال آن را هم دارند

می نمایند که البته همگی صحیح است اما برای کوته نظران متفاوت ... و 
بنظر می رسد و فریاد می کنند که چرا یک مرتبه انی انا اهلل گفته و یک 
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را رسول اهلل خوانده و زمانی گفته من بشری  یک روز خود. روز انی عبداهلل
در حالی که همه این اسامی یکی است اما در حاالت . مثل شما هستم

        اما چرا برای انبیای الهی این همه مسئله ساز . مختلف مظهر ظهور
چون برای عقل ناقص انسانی سخت و غیر قابل درک است و . می شود؟

ف در معنی تلقی می کنند و همین امر باعث این اختالف اسم را سبب اختال
در صورتی که اگر از مظهر ظهور این . اعتراضات گوناگون می شود

مشکالت خود را سئوال می کردند ، همان لحظه جواب دریافت می نمودند 
متأسفانه علمای زمان ظهور هم . و این همه هیاهوی بیجا را هم نمی کردند 

ود بوده و مقام و شأن علمی خود را هم که همچنان پایبند اصول قدیم خ
باالتر از این می دانستند که مثالً از یک جوانی مثل حضرت باب اشکاالت 
خود را بپرسند ، لذا در گمراهی ماندند و همین علم و مقام مانع از 

و خود را برتر از مظهر ظهور دانستند و مردم را هم چنان . تحقیقشان شد
ند که گمان می نمودند که علم و عقل همه در مطیع و مقلد خود کرده بود

لذا علماء هر زمان نه تنها خود را . دست آنان است پس در غفلت ماندند
محروم کردند بلکه مردم را هم گمراه نموده و اجازه ندادند که از آن معادن 
علم و دانائی مشکالت خود را سئوال کنند و حتی اگر هم می پرسیدند 

    را مخالف هوای نفس خودشان می دیدند قبول چون علماء زمان آن 
مثالً در دوران .. نمی کردند و مظاهر مقدسه را انکار و تکفیر می نمودند

اولیه اسالم، عده ای از کافران از حضرت رسول سئوال کردند که هالل ماه 
این جواب به . برای شناخت وقت و زمان است: برای چیست؟ فرمودند

فتند الذا وقتی مردم جواب را به میل خود نی. وددلخواه آن کافران نب
در موقع دیگری از روح سئوال کردند که روح چیست؟ آن . اعتراض کردند
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. روح چیزی است که به امر پروردگار آفریده شده است: حضرت فرمودند
کسی که نمی داند روح : لذا به آن مظهر ظهور الهی با بی احترامی گفتند

اما !. ه چیزی نمی داند پس چطور پیامبری است؟چیست و یا از هالل ما
امروزه که دیانت اسالم بعد از صدها سال رونق گرفته و این مسلمانان هم 
دین را از آباء و اجداد خود به ارث برده و حقایق اولیه اسالم و ظلمهائی 

می توانند ن فهمیده وو حضرت رسول می شد را ندیده و نکه به مسلمانان 
لذا امروز از دیگران همان ایراد هائی را می گیرند که در صدر درک نمایند، 

       اسالم از پیامبرشان گرفته می شد و اگر کمی انصاف داشتند متوجه 
( بهاءاهللحضرت باب و حضرت )می شدند که در این ایام ، مظاهر مقدسه 

به چه محبت و قدرت و متانتی پاسخ های محکم و متین به سئواالت 
و این در حالی است که . اده اند که هیچ جای شبهه و ایراد نیستمنکرین د

این مظاهر مقدسه از کل این علوم ظاهره منزه و مقدسند و از این 
در حقیقت علم مانند یک نقطه است ولی نادانان . محدودیت ها پاک و مبرا

یعنی بنا بفرموده حضرت علی علیه السالم، حقیقت . آن را زیاد کرده اند
ست ولی هر کس به میل و اراده خود آن را بنوعی تعبیر و تفسیر یکی ا

اما اگر دقت کنیم . کرده و معانی زیادی برای آن یافته و بیان کرده است
متوجه می شویم که علم مانند نوری است که خدا به قلب هرکس که 

پس باید این قلب پاک و خالی از تعصب و نفرت . بخواهد آن را می تاباند
و خرافات باشد تا جائی هم برای کسب این نور داشته باشد و اال و کینه 

اگر این قلب پر از آلودگیها باشد محل خالی برای دریافت تجلیات الهی 
اظهار امیدواری می فرمایند که خداوند در  بهاءاهللحضرت . نخواهد داشت

یر و این ایام که ابتدای طلوع مظهر امرالهی است قلوب انسانها از ریا و تزو
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تعصب خالی گردد تا الیق درک مفاهیم شود و این نورالهی با شدت در 
قلوب انسانهای پاک و روحانی بتابد و قلب و روح همه را روشن و گرم 
نماید تا استعداد ها شکوفا گردد و علماء و فضالی حقیقی بعرصه وجود 

 . درآیند 
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انّد و افکار مجعوله خود را  باری، چون معنی علم را ادراک ننموده
که ناشی از مظاهر جهّل شّده، اسم آن را علم گذاشته، بر مبّدء علوم 

مثاًل در کتاب يکی از عباد . ايّد ايّد و شنيّده انّد آنچه ديّده وارد آورده
که مشهور به علم و فضّل است و خود را از صناديّد قوم شمرده و 

در همه جای از جميع علمای راشّدين را رّد و سّب نموده چنانچه 
و اين بنّده چون ذکر او را . کتاب او تلويحًا و تصريحًا مشهود است

. بسيار شنيّده بودم اراده نمودم که از رسائّل او قّدری مالحظه نمايم
کلمات غير نّداشته و نّدارم و ليکن  هر چنّد اين بنّده اقبال به مالحظه

لهذا  ايشان سؤال نموده و مستفسر شّده بودنّد چون جمعی از احوال
قّدری در کتب او مالحظه رود و جواب سائلين بعّد  الزم گشت که
باری، کتب عربّيه او بّدست نيفتاد . بصيرت داده شود از معرفت و

اينکه شخصی روزی ذکر نمود کتابی از ايشان که مسّمی به  تا
اسم  اگر چه از اين. است در اين بلّد يافت می شود" ارشاد العوام"

را عالم  تشمام شّد که مردم را عوام و خودرائحه کبر و غرور اس
کتاب معلوم  فرض نموده و جميع مراتب او فی الحقيقه از همين اسم

در تيه جهّل و عمی  و مبرهن شّد که در سبيّل نفس و هوی سالکنّد و
: انّد که می فرمايّد نموده ساکن، گويا حّديث مشهور را فراموش

با وجود اين کتاب ." َتماُم الَخلِق الِعَزُةَو  َو الُقّدَرُة الَمعلوِم َتماُم َالِعلُم"
معّدود نزد بنّده بود و گويا دو مرتبه در او  را طلب نموده، چنّد روز

قضا مرتبه ثانی جائی بّدست آمّد که حکايت معراج  از. مالحظه شّد
 مالحظه شّد که قريب بيست علم َاو ازيّد، شرط. لوالک بود سّيّد

اين علوم  د شّد که اگر نفسیانّد و همچو مستفا معرفت معراج نوشته
را درست ادراک ننموده باشّد به معرفت اين امرعالی متعالی فائز 

کيميا و علم سيميا را  و از جمله علوم، علم فلسفه و علم. نگردد
مردوده را شرط ادراک علوم  مذکور نموده و ادراک اين علوم فانيه

تراضات و سبحان الّله، با اين ادراک چه اع. باقيه قّدسّيه شمرده
: فنعم ما قال. نا متناهی الهی وارد آورده تهمت ها که به هياکّل علم

 کرد امين مخزن هفتم طبق/ مّتهم داری کسانی را که حق 
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و يک نفر از اهّل بصيرت و دانش و صاحبان علوم و عقول ملتفت 
با اينکه بر هر صاحب بصيرتی واضح و . اين مزخرفات نشّده

و . م ها لم يزل مردود حّق بوده و هستهويّدا است که اين گونه عل
چگونه علومی که مردود است نزد علمای حقيقی، ادراک آن شرط 
ادراک معارج معراج می شود با اينکه صاحب معراج حرفی از اين 
علوم محّدوده محجوبه حمّل نفرموده و قلب منير آن سّيّد لوالک از 

 : ّدجميع اين اشارات مقّّدس و مّنزه بوده؟ چه خوب می گوي
 حّق سوار باد پّران چون خّدنگ/  گجمله ادراکات بر خرهای لن

والّله هر کس بخواهّد سّر معراج را ادراک نمايّد و يا قطره ای از 
عرفان اين بحر بنوشّد اگر هم اين علوم نزد او باشّد يعنی مرآت قلب 
او از نقوش اين علوم غبار گرفته باشّد البّته بايّد پاک و منّزه نمايّد تا 

 .اين امر در مرآت قلب او تجّلی نمايّدسّر 

 
 : معنی لغات

 تقلبی  –ساختگی : مجعول
 مقصود مظاهر مقدسه یا انبیای الهی  –بوجود آورنده علمها : مُبدء علوم

 مصائب و سختی ها  –رؤساء  –بزرگان قوم  –مهتران : صنادید
 علمای متدین  –علمای دانا و هدایت شده : علمای راشدین

 مطلبی را به اشاره فهماندن  –عنائی را با اشاره گفتن م: تلویحاً
 سخنی را به روشنی بیان کردن –امر یا مطلبی را آشکارا گفتن : تصریحاً

 پیش آمدن –روی کردن  –روی آوردن : اقبال
 دانشمند -با معلومات  –با سواد : مال

 جویای مطلبی شدن  –سئوال کننده : مستفسر
 ی که به مشام رسدبوی خوب –بوی خوش : رائحه
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 سرگردانی  –گمراهی  –ضاللت : تیه
 فقدان بصیرت : مجازاً –نابینائی  –کوری : عمی
 علم تمام معلوم است و قدرت و عزت تمام خلق...: العلم

 حضرت رسول اکرم : سید لوالک
 یا بیشتر –یا زیادتر : او ازید
 مفهوم شده  –حاصل شده : مستفاد

ماهیت اجسام دهد مثل طال شدن مس در نتیجه علمی که تغییر : علم کیمیا
 استعمال آن 
علمی که با جادوگری همراه است و با طلسم و تسخیر کواکب : علم سیمیاء
 و امثال آن 

 در پرده مانده  –پنهان و پوشیده : محجوبه
 تیر راست و بلند : خدنگ

 
 414-412توضیح آیات 

البته هر چیزی را که پس وقتی انسان معنی و حقیقت علم را درک ننمود 
دیگران در باره علم و حقایق اشیاء تصور کنند و به او هم القاء نمایند، 
خیال می کند که همان صحیح است ولو آن که اوهام و خرافاتی باشد که 
آن شخص عالِم نما تصور نموده است و ای بسا که افکار جاهالنه و 

اند و مردم را به آن وسیله ناپسندی را که به نام علم به مردم القاء نموده 
از جمله . فریب داده و بر مظاهر مقدسه شورانده و به مخالفت وا داشته اند

این علماء جاهل حاجی کریم خان کرمانی است که از شاگردان آقا حاج 
جناب سید، قبل از وفات، کلیه شاگردان خود را . سید کاظم رشتی بود
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به جستجوی قائم موعود که وصیت کرد که کالس درس را تعطیل کنند و 
بزودی و بعد از وفات ایشان ظاهر خواهد شد قیام نمایند و وقت را تلف 

اما حاج کریم خان خود را وصی سید کاظم نامید و بر خالف میل . نکنند
ایشان کالس درس را ترتیب داد و بعنوان جانشین و مربی کالس درس 

فرمایند که وقتی بعضی از می  بهاءاهللحضرت . ایشان ، کتابهائی هم نوشت
احباب در باره او سئواالتی کردند و من مایل شدم که ابتدا کتاب او را ببینم 

البته شایان ذکر است که آن حضرت واقف . تا بعد در باره او قضاوت کنم
بر اسرار قلوب و نفوس بودند اما به این وسیله خواسته اند که به ما 

نام ه رحال کتابی از او را به به. ائیمبیآموزند که بدون تحری قضاوت ننم
از اسم کتاب معلوم شد که این . به حضورشان تقدیم نمودند"ارشاد العوام"

مرد چقدر متکبر و مغرور است زیرا خودش را عالم و دانا و آگاه و بقیه را 
عوام و خالی از معرفت الهی دانسته در حالی که اگر کمی دانش و معرفت 

حدیث که از امام جعفر صادق نقل شده توجه می نمود داشت اقالً به این 
علم الهی عبارت از تمام معلومات است و تمام خلق آیات ": که می فرماید

آنوقت مردم را که نشانه قدرت و عزت  "قدرت و عزت حق هستند
ثانیاً این شخص در مورد مسئله . خدائی هستند، البته عوام نمی خواند

تاب مطالبی نوشته و از جمله ذکر کرده که معراج حضرت رسول در این ک
اگر کسی بخواهد به این مسئله معراج پی ببرد باید به بیش از حدود بیست 

علوم فلسفه و علم ساختن کیمیا وعلم : علم آگاهی داشته باشد که ازجمله
است و آن چنان توصیف کرده ( جادوگری و تهیه طلسم و امثال آن)سیمیا 

      در حالی که همه !!. علوم کامالً آگاهی داردش به این که گوئی خود
می دانند که شناخت و معرفت مظاهر مقدسه نیاز به قلب طاهر و روح پاک 
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و با این طرز تفکر چه تهمت ها و . دارد نه علم جادوگری و امثال آن
اعتراضات که به حضرت اعلی و حروف حی نموده و آنان را که موفق به 

نامیده و استهزاء نموده است ( بدون علم)اند نا مال شناخت مظهر امر شده 
برکسانی را که حق برگزیده و انتخاب نموده، تهمت زده و : بقول شاعر

هرافترائی را به آنان نسبت داده در حالی که خداوند آنان را به حروف حی 
و البته هر صاحب بصیرتی متوجه . ملقب ساخته و عالم واقعی شمرده است

رادی مانند همین حاجی با این گونه علم هایشان نزد خداوند می شود که اف
حضرت . نه تنها ارزشی ندارند بلکه مانند شیطان مردود درگاه او هم هستند

محمد که خودشان به معراج رفته اند هرگز ادعا نفرموده اند که به این علوم 
ند که جعلیاتی بیش نیست آگاهی داشته اند که توانسته اند به معراج برو

بلکه قلب منیرشان از این گونه علوم ظاهره پاک و مقدس بوده و بظاهر 
امی بوده اند و همینطور اصحاب اولیه ایشان چنین ادعائی نداشته بلکه 

مظاهر مقدسه مانند باد : برای مثال. اکثراً سواد خواندن و نوشتن نداشته اند
یند و به آنان بهاری هستند که بر تمام کائنات در یک لحظه مرور می نما

زندگی و حیات می بخشند و این گونه علماء مانند کسانی هستند که بر 
خرهای لنگ سوارند و در عین حال می خواهند راههائی را که باد بهاری 

و چقدر تفاوت است . سرعت پیموده، طی نمایند و البته که قادر نیستنده ب
در حقیقت . ور به عالمبین اوامر این انبیای الهی و دانش این نادانان مشه

هرکس که بخواهد به معرفت حق برسد باید از این گونه علوم بیفایده 
و اال این علوم . خودش را پاک و مقدس کند تا بتواند به معرفت حق برسد

 . خودش حجابی خواهد شد که مانع رسیدن به مقصود می شود
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انی و اليوم متغّمسان بحر علوم صمّدانی و ساکنان ُفلک حکمت رّب
منيرشان  مردم را از تحصيّل اين علوم نهی می فرماينّد و صّدور

حجاب . حجبات بحمّدالّله منّزه از اين اشارات است و مقّّدس از اين
:اکبر را که می فرمايّد

 "
به نار محّبت يار  "َاْلِعلُم ِحجاُب ااَلکَبر

افتخار می نمائيم که ن سوختيم و خيمه ديگر برافراختيم و به اي
محبوب سوختيم و جز  ه سبحات جالل را به نار جمالالحمّدلّل

علمی جز علم به او متمّسکيم و  مقصود در قلب و دل جا نّداديم نه به
باری، بسيار متعّجب شّدم، . متشّبث ونه به معلومی جز تجّلی انوار ا

مگر اينکه می خواهّد بر مردم برسانّد که جميع  در اين بيانات نّديّدم
با وجود اينکه قسم به خّدا نسيمی از  ايشان است اين علوم نزد

الهی نشنيّده و بر حرفی از اسرار حکمت رّبانی اّطالع  رياض علم
بلکه اگر معنی علم گفته شود البّته مضطرب شود و جبّل  .نيافته
  با وجود اين اقوال سخيفه بی معنی چه. او منّدّک گردد وجود

مردمی  تعّجبم ازسبحان الّله، چقّدر م. دعوی های زياده از حّّد نموده
تراب قناعت  به. انّد انّد و تابع چنين شخصی گشته که به او گرويّده

انّد و از نغمه  گشته انّد و از رّب االرباب معرض نموده و اقبال جسته
و . انّد کالغ قناعت نموده بلبّل و جمال گّل به نعيب زاغ و جمال

قه فی الحقي. ديگر چه چيزها مالحظه شّد ازکلمات مجعوله اين کتاب
تحرير ذکر آن مطالب مشغول شود و يا اوقات  حيف است که قلم به

گردد و ليکن اگر محکی يافت می شّد حّق از باطّل  مصروف به آن
از جمله علومی که . ظلمت و شمس از ظّّل معلوم می آمّد و نور از

سلطانی  بسيار طالبم که. اين مرد مّّدعی به آن شّده صنعت کيمياست
لفظ به عالم  شّد ظهور اين علم را از عالمو يا نفسی که مقتّدر با

بی علم فانی هم  شهود و از قول به فعّل از ايشان طلب نمايّد و اين
اين علوم و فقّدان آن را  که دعوی اين گونه علوم ننموده و بلکه کون

در همين فقره قيام نمائيم تا  عّلت علم و جهّل نمی دانم با اين مرد
فائّده، از ناس اين زمان جز  چه و ليکن. صّدق و کذب معلوم شود
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هنوز اثر حّديّد . قاتّل چيزی نچشيّده ام زخم سنان نّديّده ام و غير سّم
و در . هنوز عالئم جفا از تمام بّدن ظاهر بر گردن باقی است و

مراتب علم و جهّل و عرفان و ايقان او در کتابی که ترک نشّد از آن 
امری ذکرشّده، اين است که می فرمايّد

" :
 الَزُقوِم َطَعاُم إَن شَجَرَة

به اين  و بعّد بيانات ديگر می فرمايّد تا اينکه منتهی می شود." ااَلِثيِم
ذکر

" :
چه واضح و  ملتفت شويّد که." الَکريم ُذْق إَنَک َانَت الَعِزيُز

اين شخص هم خود  و. صريح وصف او در کتاب محکم مذکور شّده
َاثيٌم ِفی : نمودهعبّد اثيم ذکر  را در کتاب خود از بابت خفض جناح

تفّکر در آيه مبارکه . الِکتاِب َو َعزيٌز َبيَن ااَلنعاِم َو َکريٌم ِفی اإلسم
درست در " َو ال َرْطٍب َو ال َياِبٍس إّلا فی ِکَتاٍب ُمبيٍن"نموده تا معنی 
با وجود اين جمعی معتقّد او شّده و از موسی . شود لوح قلب ثبت

انّد و از  جهّل تمّسک جسته عّدل اعراض نموده به سامرّي علم و
 انّد معانی که در سماء اليزالی الهی ُمشرق است معرض گشته شمس

 . انّد و َکأْن لم َيُکن انگاشته

 
 : معنی لغات

 غوطه ور شدگان : متغمسان
 کشتی : فلک
منسوب به امام جعفرصادق که فیض . علم بزرگترین حجاب است ...: العلم

 .موده است کاشانی در کتاب خود آن را نقل ن
 کوه : جبل

 خراب شونده  –منهدم و نابود : مندک
 کم و ناقص –ضعیف و سست  –پست و حقیر : سخیفه
 صدای زاغ که آن را شوم می دانند –بانگ کالغ : نعیب
 کالغ سیاه : زاغ
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 عالم هستی –بوجود آمدن  –شدن  -بودن: کَون
 غیاب  –نبودن  –عدم  -از دست دادن : فقدان
 هر جمله یا مطلب انتخاب شده از کالم  -ته، معنی یا مطلب هر نک: فقره

 سرنیزه: سنان
 سم کشنده  –ماده کشنده : سمّ قاتل

 قاطع  –تیز و برنده : حدید
سوره . به درستی که درخت زقوم خوراک گناهکاران است...: هان شجر

  21 –22آیه  –(22)دخان 
آیه  –( 22)ه دخان سور. بچش که تو همان ارجمند بزرگواری...: ذق انک

23  
 شکسته نفسی  –خضوع و فروتنی : خفض جناح

مردم فرومایه و )عزیز بین چهارپایان ( قرآن)گناهکار در کتاب ...: یم فیاث
 .و اسمش هم کریم است (کوته فکر
و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتاب روشن الهی ...: والرطب

   13آیه ( 8)سوره انعام . ثبت است
 دین الهی –آسمانی که زوال ندارد : اء الیزالیسم

 .گویا که هرگز شدنی نیست: کأن لم یکن
 

 411 -411توضیح آیات 
امروزه الحمداهلل مظهر ظهور تمام مردم را از این علوم ظاهره که همگی 
مردود شمرده شده اند منع می فرمایند تا قلوب پاک و مقدس از این اوهام 

پیدا است مقصود از این علوم، علم هائی است که نا گفته . وخرافات گردد
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این فقهاء به نامهای مختلف می نویسند و عقاید و فتوای خود را در امور 
این . دینی برای پیروانشان نقل می کنند و اکثراً بنام رساله مشهور است

رساله ها بعد از فوت هر یک از علماء خود بخود دور ریخته می شود و 
و مطالب . رود شان بکار میبرای مریدهایت خودشان و فقط در زمان حیا

دیگری هم که بنام کتاب می نویسند اکثراً منبع خرافات و موهومات و 
استباط خودشان از دستورات الهی است که همگی بی فایده و بی ثمر 

و حضرت اعلی الحمداهلل تمام این رساالت و  بهاءاهللحضرت . هستند
رده و رد کرده اند زیرا اینها علومی بودند که به کتابهای تفسیر را باطل شم

ولی علومی . حجاب اکبر نامیده شده اند و سبب گمراهی مردم گردیده اند
که برای نفع مردم تعلیم داده می شود مثل علم طب، یا اختراعات و 
اکتشافات مفید بحال جامعه بشری مثل برق و امثال آن مورد تأیید حق 

بنابراین باید مردم قلب خود را از این . شده استبوده و آموزش آن امر 
که علمای فقه و یا سایر علمای ادیان نوشته اند پاک و مبرا  یعلومگونه 

بعد از مالحظه در  بهاءاهللحضرت . نمایند تا قابل تجلی انوار الهی شود
که بسیار تعجب کردم از مردمی که به او :کتاب ارشاد العوام می فرمایند 

   د یعنی به خاک قناعت کرده و از رب االرباب محروم شده اند گرویده ان
و یا به صدای کالغ و غارغار او دل خوش کرده و از نغمه بلبل چشم 

واقعاً حیف است که قلم در این باره چیزی بنویسد یعنی حتی . پوشیده اند
ارزش ندارد که در باره آن کتاب چیزی گفته و یا نوشته شود اما خیلی 

ست که این مرد می خواهد بگوید که به تمام این علوم آگاهی عجیب ا
ای کاش شخص !! داشته که توانسته است معنی معراج رسول اهلل را بفهمد
که  (بهاءاهللحضرت )با نفوذ و یا پادشاهی پیدا می شد که این مرد را با من 
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چنین ادعاهائی هم ندارم در یک محل دعوت می کرد و از او می خواست 
یعنی کیمیا . لم کیمیا را که ایشان ادعا نموده از حرف به عمل درآوردکه ع

و از من هم که چنین . بسازد و به مس بزند و آن را به طال مبدل کند
ادعائی ننموده ام همین را بخواهد تا معلوم شود که تمام علوم نزد صاحبان 
. علم حقیقی است و آنوقت است که راستگو از دروغگو مشخص می شود

آنقدر زجر و زحمت از این مردم کشیده ام که بجز زخم و !. اما چه فایده؟
هنوز آثار غُل و زنجیر که در زندان . شمشیر از ایشان چیزی ندیده ام

سیاهچال تحمل کرده ام بر گردنم پیدا است و عالئم جفاها بر تمام بدنم 
و  هیچ خشک":ر کتاب الهی قرآن که می فرمایدو البته د. نمودار است

، از این جاهل بظاهر عالِم هم "نیست مگر این که در قرآن ذکر شدهتری 
در حقیقت میوه درخت زقوم خوراک : ذکر گردیده است آنجا که می فرماید

حاال بچش، زیرا : است و بعد از چند آیه می فرماید( اثیم)گناهکاران 
بارک در این بیان م. حقیقتاً چقدر زیبا است. بدرستی که تو عزیز و کریمی

باره حاجی کریم خان کرمانی که آن همه ظلم و بی احترامی به حضرت 
این شخص اسمش کریم است و نزد مردم عزیز . باب نمود مصداق پیدا کرد

عبد اثیم حاجی : بوده و برای فروتنی هرجا که امضاء می کرده می نوشته
کریم بنابراین هم اثیم یعنی گناهکار بقول خودش است وهم نامش . کریم

هم نزد نادانان عزیز بوده لذا در قرآن به این ترتیب از او ذکر شده  است و
است و با وجود این عده ای پیرو او شده و از حضرت رب اعلی دوری 
جسته اند مثل دوران حضرت موسی که عده ای از یهودیان در غیاب آن 
حضرت به شخص سامری توجه کردند که گوساله ای از طال ساخت و 

از او پیروی کردند و حضرت موسی را که سبب نجاتشان از اسارت  مردم
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فرعون و پیروان او شده بود ، فراموش نمودند و اوامر الهی را کنار گذاشتند 
امروزه هم . و به گوساله ای که شخص سامری ساخته بود پناه بردند

مردمان آن همه تعالیم و دستورات طلعت اعلی و جمال اقدس ابهی را نه 
اما در عوض به . بینند و نه می خوانند و مثل این که اصالً وجود نداردمی 

این علماء جاهل دلخوش کرده و مطیع و پیرو آنان شده اند و هر روز به 
مصیبتی گرفتار شده اند اما درک نمی کنند و از خواب غفلت هم بیدار 

 .نخواهند شد
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جز از معّدن الهی بّدست نيايّد رّبانی  باری ای برادر من، لئالی علم 
      جز از گلزار حقيقی استشمام نشود و  و رائحه ريحان معنوی
و الَبَلُّد الَطِيُب . "از مّدينه قلوب صافيه نرويّد گّل های علوم احّدّيه جز

 مو چون مفهو ."ْذِن َرِبِه َو اَلذی َخُبَث ال َيخُرُج إّلا َنِکّدًابإ َيْخُرُج َنَباُتُه
لهذا بر  شّنيات ورقاء هوّيه را احّدی ادراک ننمايّد اّلا اهلگشت که تغ

الهّيه و معضالت  هر نفسی الزم و واجب است که مشکالت مسائّل
منيره و حامالن اسرار  اشارات مطالع قّدسّيه را بر صاحبان افئّده

و افاضات الهی حّّل مسائّل  احّدّيه عرضه دارد تا به تأييّدات رّبانی
إن ُکْنُتْم  َفاْسَئُلوا َاهَّل الِذْکِر .م اکتسابیشود نه به تأييّدات علو

برادر من، شخص مجاهّد که اراده نمود قّدم  و ليکن ای." َتْعَلموَنال
معرفت سلطان ِقَّدم گذارد بايّد در بّدايت امر  طلب و سلوک در سبيّل

ظهور و بروز تجّلی اسرار غيبی الهی است از  قلب را که محّّل
سابی و اشارات مظاهر شيطانی پاک و تيره علوم اکت جميع غبارات

 فرمايّد و صّدر را که سرير ورود و جلوس محّبت محبوب منّزه
و  و همچنين دل را از عالقه آب. ازلی است لطيف و نظيف نمايّد

به قسمی  گّل يعنی از جميع نقوش شبحّيه و صور ظّلّيه مقّّدس گردانّد
را به جهتی او  که آثار حّب و بغض در قلب نمانّد که مبادا آن حّب

چنانچه اليوم . بی دليّل ميّل دهّد و يا بغض او را از جهتی منع نمايّد
انّد و  حضرت معانی باز مانّده اکثری به اين دو وجه، از وجه باقی و

و بايّد در کّّل . بی شبان در صحراهای ضاللت ونسيان می چرنّد
حين توّکّل به حّق نمايّد و ازخلق اعراض کنّد و از عالم تراب 

و نفس خود را بر . رّب االرباب در بنّدد و بگسلّد و به منقطع شود
افتخار و استکبار را از لوح قلب بشويّد و به  احّدی ترجيح نّدهّد و

را شعار خود نمايّد و از تکّلم دل بنّدد و صمت  صبر و اصطبار
چه زبان ناری است افسرده و کثرت بيان سمّي . فائّده احترازکنّدبي

 اد را محترق نمايّد و نار لساننار ظاهری اجس. هالک کننّده است
اين  اثر آن نار به ساعتی فانی شود و اثر. ارواح و افئّده را بگّدازد
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و غيبت را ضاللت شمرد و به آن عرصه . نار به قرنی باقی مانّد
خاموش نمايّد و  هرگز قّدم نگذارد، زيرا غيبت سراج منير قلب را

. ير فارغبه قليّل قانع باشّد و ازطلب کث. حيات دل را بميرانّد
از متمّسکين و  مصاحبت منقطعين را غنيمت شمارد و عزلت

اذکار مشغول شود و به تمام  در اسحار به. متکّبرين را نعمت شمرد
غفلت را به نار حّب و ذکر . کوشّدرهّمت و اقتّدار در طلب آن نگا

و بر بی نصيبان . چون برق در گذرد بسوزانّد و از ما سوی الّله
رعايت . ومان عطا و احسان دريغ نّداردمحر زنصيب بخشّد و ا

و از جانان . حيوان را منظورنمايّد تا چه رسّد به انسان و اهّل بيان
و آنچه . نّدارد و از شماتت خلق از حّق احتراز نجويّد جان دريغ

و  .خود نمی پسنّدد برای غير نپسنّدد و نگويّد آنچه را وفا نکنّد برای
و بر  .ب مغفرت نمايّداز خاطيان در کمال استيالء در گذرد و طل

خاتمه  عاصيان قلم عفو در کشّد و به حقارت ننگرد زيرا حسن
ايمان موّفق  ای بسا عاصی که در حين موت به جوهر. مجهول است

مطيع و مؤمن که  شود و خمر بقا چشّد و به مأل اعلی شتابّد و بسا
. درکات نيران مقّر يابّد در وقت ارتقای روح تقليب شود و به اسفّل

، مقصود از جميع اين بيانات متقنه و اشارات محکمه آن است باری 
که سالک و طالب بايّد جز خّدا را فنا دانّد و غير معبود را معّدوم 

 .شمرد

 
 : معنی لغات

 مرواریدها : لئالی
ین ناپاک و زمین پاک گیاهش به اذن پروردگارش بر می آید و زم...: والبلد

  11آیه  –( 7)ف سوره اعرا.نیستگیاهش جز کم و بیفایده 
 مظاهر مقدسه الهی : ورقاء هویه

 باشند ( دین مظهر ظهور)مگر کسانی که اهل او : اال اهلش
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 مشکالت  –سختی ها : معضالت
 مقصود مظاهر مقدسه  –حمل کنندگان راز های الهی ...: حامالن
 زمین  –فضای جلو عمارت  –میدان : عَرصه

 شش هابخ –بهره های معنوی  –فیض ها : افاضات
 –( 41)از اهل ذکر سئوال کنید اگر شما نمی دانید سوره انبیاء ...: فاسئلوا

   7آیه 
 اول  –آغاز  -ابتدا : بدایت
 نقش ها : نقوش
 سایه دار  –بی اصل  –موهوم : شبحیه

 نامفهوم  –شکلهای سایه دار  –صورتهای پوشیده شده : صور ظلیه
 چوپان : شبان
 اد بردن از ی –فراموش کردن : نسیان
 بدون دلبستگی به شئون دنیا : منقطع
 پاره کند : بگسلد
 شکیبائی  –صبر : اصطبار
 خودداری از تکلم –خاموشی  –سکوت : صَمت

 سوزنده  –آتش گرفته و سوزان : محترق
 ناچیز -اندک  –کم : قلیل

 دوری و جدائی  –کناره گیری : عزلت
 آنچه غیر از خدا است : ماسوی اهلل

 گناهکاران  –ا کاران خط: خاطئان
 چیره شدن  –غلبه کردن : استیال
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با ایمان بودن در زندگی تا  –خوبی آخر عمر  –پایان خوب : حسن خاتمه
 خاتمه حیات 

 گناهکار  -غیر مطیع  –نافرمان  –سرکش : عاصی
 باال رفتن –ترقی کردن : ارتقاء
 ن بحث و عاقبت سنجی کرد –دگر گون کردن  –وارونه کردن : تقلیب

پست ترین  –کمترین درجات  –پائین ترین درجات : اسفل درکات
 درجات 

 جهنم –آتش ها : نیران
 استوار  -متین  –محکم : متقنه

 
 411 - 412توضیح آیات 

با نهایت فضل مخاطب را با بیان ای برادرمن مفتخر ساخته  بهاءاهللحضرت 
تخراج می شود و می فرمایند که جواهرات علم الهی فقط از معدن الهی اس

و بوی عطر گلهای خوشبو فقط از باغهای پر گل حقیقی به مشام می رسد 
و این گلهای معانی از قلوب پاک و مقدس روئیده می شوند یعنی از زمین 
پاک و مستعد، البته گیاهانی می رویند که به امر پروردگار خوشبو و سبز و 

البته جز گیاه بیفایده و  ولی از زمین شوره زار و ناپاک. خرم و مفید هستند
نغمه های بلبل الهی را فقط کسانی . خاشاک چیز دیگری نمی روید خار و

و اال کسانی که درک ندارند . که به او عالقمند هستند درک می کنند
بنابراین الزم است که . برایشان نغمه بلبل و صدای زاغ تفاوتی ندارد
ر زمان ظهورشان مطرح مشکالت کتب آسمانی را فقط با مظاهر مقدسه د

نمود تا آنان با تأییدات الهی پاسخ های الزم و صحیح را در اختیارشان 
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یعنی اگر معنی بیانی را که در کتابهای آسمانی ذکر شده، ندانستیم . بگذارند
و دوباره با . باید از اهل ذکر سئوال نمائیم تا حقایق را به ما نشان بدهند

طف و محبت خداوندی نسبت به بندگان خطاب ای برادر من، که نهایت ل
است راه و روش صحیح سخن گفتن را به او می آموزند و برای تنزیه قلب 
و روح بیاناتی را آموزش داده و می فرمایند شخصی که اراده کرده که در 
راه حق و حقیقت قدم بگذارد باید در اولین قدم، قلب خود را که محل 

ه آلودگیها پاک وتمیز نماید و هر چه از تجلی نور الهی است، از غبار کلی
علوم شرعیه و شرکیه و شیطانیه که کسب کرده از قلب خود خارج نماید و 
سینه خود را از هر نوع کینه و نفرت و اوهام و خیاالت باطل و عالقه به 
دنیا و ظواهر زندگی پاک و منزه نماید بطوری که اثری از دوستی و دشمنی 

یرا ممکن است آن محبت و عالقه، او را بطرف خود در قلب باقی نماند ز
جذب نماید و یا نفرت و دشمنی سبب دوری او از حقایق شود و او را از 

در تمام اوقات . محبوب حقیقی که همان مظهر ظهور است محروم نماید
باید به خدا توکل کند و از او دور نشود ومراقب باشد که بدون راهنما 

ز خودش نداند یعنی فروتنی پیشه نماید و به کسی احدی را برتر ا. نماند
با حوصله و صبر و سکوت و آرام در جستجوی . کبر و نخوت نفروشد

ه زیرا ممکن است سخنی را ب. از زیاد حرف زدن بپرهیزد. حقیقت باشد
چون زبان مثل یک آتش افسرده . ورد که عالمی را به آتش بکشدازبان بی

اد ممکن است شعله ور شود و با این است که با یک حرکت نامناسب ب
زبان سخنانی بگوید که آتش به دلها بزند منتهی آتش ظاهری یک لحظه 
شعله آن زبانه می کشد و خاموش می شود اما حرف نامطلوب چنان قلب 
طرف مقابل را رنجانده و می سوزاند که حتی گذشت سالها هم نمی تواند 
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دوری کند زیرا نوعی گمراهی را به از غیبت باید . آن اثر را از بین ببرد
را تیره و تار می سازد و زندگی  همراه دارد و نور قلب را از بین برده و آن

به کم قانع باشد و هرگز حرص نداشته . روحانی انسان را نابود می کند
دوستی و همنشینی با افراد نیکو و پاکدل را غنیمت شمارد و از . باشد

از آنچه که غیر از . هستند دوری نماید کسانی که متکبر و خود خواه
اگر . حقیقت است پرهیز کند و غفلت را به عشق و محبت معاوضه نماید

محرومی را می بیند به او کمک کند و از احسان و نیکی در حق بینوایان 
دریغ ننماید کسی را به خاطر اشتباهی که کرده شماتت ننماید و آنچه که 

زد او  اگر از کسی گناهی سر. هم نخواهد خودش نمی پسندد برای دیگران
را ببخشد و با چشم حقارت به او نگاه نکند زیرا حسن خاتمه مجهول 

ممکن است انسان در نتیجه امری قلبش منقلب و دگرگون گردد و از . است
خداوند طلب بخشش کند و از گناهانی که کرده آگاه شود و در صدد 

ش را مؤمن تصور نماید اما در نتیجه و چه بسا که انسان خود. جبران برآید
این است که . یک لغزش در آخر ایام حیاتش کافر شود و سقوط نماید

انسان در هر لحظه از ایام زندگی باید به تک تک رفتار و گفتار خود توجه 
و هدف از گفتن این کلمات . نماید تا الیق درگاه حضرت محبوب باشد

باید غیر از خدا را فانی بداند و  محکم و متین آن است که سالک و طالب
زیرا تنها اوست که واقف بر تمام . غیر از او به کسی دلبستگی پیدا نکند

 .قلوب و نفوس است و غیر او الیق ذکر نیست
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 از صفات عالين و سجّيه روحانّيين است که در شرايط و اين شرايط
بعّد از  و. مجاهّدين و مشی سالکين در مناهج علم اليقين ذکر يافت

مجاهّد  ظتحّقق اين مقامات برای سالک فارغ و طالب صادق، لف
" َجاَهُّدوا فِينا و اّلذين"و چون به عمّل . درباره او صادق می آيّد
و چون . مستبشر خواهّد شّد "ُسُبَلَنا َلَنْهِّدَيَنُهْم"مؤّيّد شّد البّته به بشارت 

 سراج طلب و مجاهّده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حّب
محّبت از شطر احّدّيه وزيّد ظلمت  در قلب روشن شّد و نسيم
شود و انوار علم و يقين همه ارکان  ضاللت شّک و ريب زائّل

در آن حين بشير معنوی به بشارت روحانی . وجود را احاطه نمايّد
 صبح صادق طالع شود و قلب و نفس و روح  از مّدينه الهی چون

و عنايات و تأييّدات . ايّدرا به صور معرفت از نوم غفلت بيّدار نم
خود  القّدس صمّدانی حيات تازه جّديّد مبذول دارد به قسمی که روح

می بينّد و  را صاحب چشم جّديّد و گوش بّديع و قلب و فؤاد تازه
انفسّيه می نمايّد و به  رجوع به آيات واضحه آفاقيه و خفّيات مستوره

ی وصول به مشاهّده نمايّد برا عين الّله بّديعه در هر ذّره بابی مفتوح
نور اليقين، و در جميع اشياء  مراتب عين اليقين و حّق اليقين و
قسم به . صمّدانّيه مالحظه کنّد اسرار تجّلی وحّدانّيه و آثار ظهور

خّدا که اگر سالک سبيّل هّدی و طالب معارج تقی به اين مقام بلنّد 
رائحه حّق را از فرسنگ های بعيّده استنشاق  اعلی واصّل گردد

نورانی هّدايت را از مشرق کّّل شیء ادراک کنّد و هر  نمايّد و صبح
ذرّه و هرشیء او را داللت بر محبوب و مطلوب نمايّد و چنان ممّيز 

مثاًل . که حّق را از باطّل، چون شمس از ظّّل، فرق گذارد شود
البّته  ّداگرنسيم حّق از مشرق ابّداع وزد و او در مغرب اختراع باش

بّديعه و اعمال  ار حّق را از کلماتو همچنين جميع آث. استشمام کنّد
ما سوی امتياز دهّد  منيعه و افعال لميعه، از افعال و اعمال و آثار

انسان، ربيع را از خريف و  چنانچه اهّل لؤلؤ، لؤلؤ را از حجر و
و دماغ جان چون از زکام کون و امکان . حرارت را از برودت
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بّد و از اثر آن منازل بعيّده بيا از جانان راپاک شّد البّته رائحه 
وارد شود و بّدايع حکمت  رائحه به مصر ايقان حضرت مّنان

روحانی مشاهّده کنّد و جميع علوم  حضرت سبحانی را در آن شهر
شجره آن مّدينه استماع نمايّد و از تراب  مکنونه را از اطوار ورقه

تقّديس رّب االرباب به گوش ظاهر و باطن شنود  آن مّدينه تسبيح و
چه ذکر . مالحظه فرمايّد اياب را به چشم سّر رجوع و و اسرار

نمايم از آثار و عالمات و ظهورات و تجّليات که به امر سلطان 
  بی آب رفع عطش نمايّد و . اسماء وصفات در آن مّدينه مقّّدر شّده

معنوی  در هر گياهی حکمت بالغه. نار حرارت محّبة الّله بيفزايّد بی
. لبّل ناطقه درجذب و شورمستور است و بر شاخسار هر گّل هزار ب

نفحات قّدسّيه اش  از الله های بّديعش سّر نار موسوی ظاهر و از
غنا بخشّد و بی فنا بقا عطا  بی ذهب. نفخه روح القّدس عيسوی باهر

مکنون و در هر غرفه اش صّد هزار  در هر ورقش نعيمی. فرمايّد
و مجاهّدين فی الّله بعّد از انقطاع از ما سوی چنان . حکمت مخزون

دالئّل قطعّيه را . انس گيرنّد که آنی از آن منفّک نشونّد به آن مّدينه
 از سنبّل آن محفّل شنونّد و براهين واضحه را از جمال گّل و نوای

تجّديّد  و اين مّدينه در رأس هزار سنه َاو َازيّد َاو اقّّل. بلبّل اخذ نماينّد
 .شود و تزيين يابّد

 
 : معنی لغات

 طبیعت –خوی : سجیّه
 تالش و جدیت می کنند  –که کوشش می کنند  کسانی: مجاهدین

 قدم زدن  –راه رفتن : مشی
 بمقصد رسیده  –به پایان رسیده  -دست از کار کشیده  –آسوده : فارغ

 83آیه  –( 43)سوره عنکبوت . کسانی که در راه ما کوشیده اند...: والذین
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 کمک شده –تقویت شده  –تأیید شده : مؤید
سوره عنکبوت . اههای خود را بر آنان می نمایانیمبه یقین ر...: لنهدینهم

 83آیه  –( 43)
 پیامبران الهی  -کنایه از مظهر امراهلل : بشیر معنوی

 منسوب به صمد از اسماء الهی  –الهی  –خدائی : صمدانی
اسرار و رموزی که در نفس و روح انسان مخفی و نهان : خفیات مستوره

 است 
 خیلی دور  –دور : بعیده
در اصطالح عرفا . علمی که انسان را به یقین رهبری کند: الیقینعلم 

پی بردن بوجود آتش بدون دیدن  –دریافتن معلوم است با استدالل نقلی 
 آن 

. در اصطالح عرفاء مشاهده معلوم است –چشم حقیقت بین : عین الیقین
 مثل دیدن آتش

مثل سوختن . یعنی به حقیقت آن پی ببرد -مقام اطمینان قلب : حق الیقین
   با آتش و شناخت حقیقت آن با عقل 

در اصطالح عرفاء ظهور حقیقت است . مقام و رتبه حقیقت است: نور الیقین
یعنی )یا کمال و یقین علم ( پذیرش دل یقین با)بدون پرده و حجاب 

 ( چشم و اطمینان قلب و یقین با عقلمعرفت با 
 برتری دهنده –( حق از باطل)جدا کننده  –تمیز دهنده : ممیز
در اصطالح حکماء و عرفاء مقصود قوس . مقصود عالم امکان است: ابداع

 .نزول از روحانیات به جسمانیات است
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و در اصطالح حکماء و عرفاء مقصود . مقصود عالم امکان است: اختراع
یعنی از پائین ترین مرحله جسمانیات به اعلی درجه . قوس صعود است

 روحانیات 
 تابان  –ار درخشان بسی: لمیعه
 باران بهاری  –فصل بهار  –بهار : ربیع

 باران پائیزی  –خزان  –پائیز : خریف
 حدها  –چگونگی ها  –حاالت  –اشکال  –انواع : اطوار
 -باز و گشوده  –جدا و غیر متصل  : منفک

 
 411 - 411توضیح آیات 

       که راه و روش سالک الی اهلل یعنی کسی  بهاءاهللبطور کلی حضرت 
ابتدا او . می خواهد در راه معرفت الهی حرکت کند را مشخص فرموده اند

را به تنزیه و تقدیس روح نصیحت فرمودند وشرایط آمادگی برای رسیدن 
دوری از غیبت و دروغ و افتراء، مصاحبت با . به مقصود را ذکر نمودند

در این . رفت بودنیکان و منقطعین الی اهلل از شرایط آمادگی برای یافتن مع
قسمت سالک و طالب حقیقت را به داشتن صفات عالیه تشویق و توصیه 

یعنی تنها به علم الیقین اکتفاء نکند زیرا علم به این که . می فرمایند
بلکه باید . راستگوئی خوب است و تقوی از فضائل عالیه است کافی نیست

و مردم  دیده شود آن را بصورت عین الیقین در آورد یعنی تمام فضائل او
آنها را به چشم خود ببینند که این انسان واقعاً راستگو و درست کردار 

و باز هم از این مرتبه ترقی نماید و به حق الیقین ارتقاء یابد یعنی . است
برای هر کار نیک و درستی آنچنان با اطمینان قدم بردارد که این حقیقت 
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 بهاءاهللحضرت . از جان بگذردجزء وجودش شود و برای اثبات آن بتواند 
از ما می خواهند که حتی از مرحله حق الیقین هم بگذریم و به نورالیقین 
برسیم یعنی مانند نور بدون هیچ پرده و حجابی، فضائل و کماالت عالم 
انسانی از ما ظاهر شود بطوری که به هر جا که وارد می شویم ظلمت جهل 

کامل به حقیقت چیزی است که امروز  این اعتقاد. و تاریکی از بین برود
     یعنی همان بیان مبارک حضرت . مورد نیاز تمام جامعه بشری است

از این که مرتب  "مردم از حرف خسته شده اند"ولی امراهلل که می فرمایند 
در تعریف و توصیف تقوا و پرهیزکاری سخن بگوئیم و خودمان ابداً عامل 

یاز دنیا به این است که سخن نگوئیم اما به امروز ن. نباشیم بی فایده است
در این صورت کسی که برای . عمل رفتار و فضائل انسانی را نشان دهیم

رسیدن به این مرحله کوشش و تالش می نماید البته خداوند هم راه 
عنایات الهی چنان شامل حال . شناسائی وحقیقت را به او نشان خواهد داد

ارای دو چشم و دو گوش ویک قلب این اشخاص می شود که گوئی د
زیرا قادرند که در هر ذره ای راهی به سوی معرفت الهی . جدید شده اند

قسم یاد کرده اند که اگر کسی به این مقام برسد  بهاءاهللحضرت . پیدا کنند
جناب : برای مثال. رائحه الهی را از فرسنگها راه دور احساس می کند

مر همت بست ابتدا چهل روز به دعا مالحسین وقتی برای جستجوی حق ک
و مناجات پرداخت و روزه گرفت از مقام و جاه و جانشینی چنان استاد 
عالیقدری صرفنظر نمود و تمام این دستورات را بکار بست و به حقیقت 

آنوقت خدا . بیان استاد خود مطمئن بود و به خدا توکل کرد و حرکت نمود
زدیک بیت مبارک یعنی مسجد ایلخانی هم او را به سوی شیراز و دقیقاً ن

در حالی که او با اعتقادات اسالمی که داشت ممکن بود . هدایت فرمود
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اما چون . بجای شیراز، به مکه یا مدینه ویا سامره و یا محل دیگری برود
از خدا یاری خواست او هم راه را به او نشان داد و بزیارت قائم و ایمان 

مان مطالب علم الیقین تا نور الیقین است که این ه. به او موفق گردانید
انسان صادق از پائین ترین مکان عالم جسمانی به باالترین نقطه عالم 

  وقتی به این مقام رسید چنان ادراکی پیدا . ملکوتی می تواند ارتقاء یابد
می کند که خودش می تواند حق را از باطل تشخیص دهد و اگر بوی 

و او در مغرب باشد می تواند آن بوی خوش  خوشی در مشرق زمین بوزد
چنانچه اویس قرن که چوپان شتر و بیابان گرد بود به . را احساس نماید

نه ایشان . محض شنیدن نام حضرت محمد از یک رهگذر به او ایمان آورد
اما قلبش مانند آینه . را دیده بود و نه کالمی از حضرت محمد شنیده بود

تند که البته تمام شک و تردیدشان در یک لحظه چنین نفوسی هس. پاک بود
به یقین تبدیل می شود ومالئکه الهی ایشان را بشارت می دهد و هدایت 

برای همین است که انسان وقتی به معرفت حق در زمان ظهور راه . می کند
یافت گوئی به دنیای جدیدی وارد شده و کتاب جدید الهی و احکام 

زیبا و دوست داشتنی است بطوری که حاضر ودستورات آن برایش کامالً 
 مثل این که وارد شهر جدید و تازه و. است برای آن جانش را فدا کند

بدیعی شده که بسیار تماشائی و دیدنی است از هر نقطه این شهر چیزهای 
چنان شیفته این دنیای جدید . جدید و تازه بر لذت و مسرتش می افزاید

 چشم او کلمات جدیدی . آشنا شده استمی شود که گوئی تازه به علم 
می بیند و گوش او به نغمه های تازه پی می برد و آنچه نهان بود برایش 
آشکار می شود مثل این که تازه چشم باز کرده و از کوری وکری نجات 

هر دیانت و شرع جدیدی  بهاءاهللبرای همین است که حضرت . یافته است
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ند و این واقعیت بسیار زیبائی است زیرا در را به مدینه یا شهر تشبیه کرده ا
هر کلمه از کتاب جدید انسان مطالبی را درک می کند که قبالً هرگز به 

و قسم یاد می کنند که اگر کسی به این درجه از . ذهنش خطور نکرده بود
انقطاع برسد و بتواند به این شهر جدید یا در حقیقت دیانت جدید و کتاب 

کند آنوقت است که مثل حضرت یعقوب که بوی پیراهن  جدید الهی راه پیدا
یوسف را از فرسنگها فاصله استشمام نمود او هم می تواند حقیقت معرفت 
    را از فرسنگها فاصله درک کند و اگر مطلب بسیار کوچکی مثالً در 

یا در باالترین محل کره خاک باشد می تواند آن  پائین ترین نقطه زمین و
قدرت ادراک انسان در . حکمت های بالغه در آن پی ببرد را بیآبد و به

نتیجه معرفت جدید بقدری باال می رود که می تواند خودش اعمال و رفتار 
شایسته و عالیه الهی را از آنچه که غیرخدائی است تشخیص دهد به همان 
اندازه که پائیز را از بهار و سرما را از گرما تشخیص می دهد یعنی کامالً 

و آشکار مطالب صحیح و نا صحیح را می تواند تشخیص دهد و  واضح
قادر خواهد بود که در باره مطالب آن بحث و بررسی نماید ویا می توان 
     گفت که در حقیقت با یک دید تازه به همه جهان می نگرد و از هر 

علوم جدیدی را که قبالً برایش . کلمه ای، مطالب جدیدی درک می نماید
ء اسرار به حساب می آمد اکنون به راحتی می فهمد و درک مخفی و جز

آنقدر انسان از این معرفت جدید بینا و توانا و دانا می شود که . می کند
حتی از خاک، از برگ درختان و امثال آنهم ندای شکرگزاری را احساس 

نفوس منقطع و با معرفتی که به این مدینه الهی وارد می شوند . می کند
در این شهر جدید . نیستند که به هیچ قیمتی از آن خارج شوند دیگر حاضر

هر شاخسار آن بلبلی در نغمه و  های وسیعی گسترده شده و بر گلستان
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از گلهای الله اش، آتش موسی و از بوی گلهایش رایحه مسیح . آواز است
ظاهر و آشکار است و در هر غرفه آن صد هزار علم و حکمت وجود 

این مدینه یا این شرع جدید تقریباً هر هزار سال کمی رحال، ه به. دارد
  کمتر یا بیشتر دوباره با زیبائی تمام درهایش را به روی طالبان حقیقت 

خوشا بحال نفوسی که به این شهر زیبای جدید وارد می شوند . می گشاید
 . و از زیبائیهای آن لذت می برند
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هّدی نمود تا به آن مّدينه واصّل شويم و به پس ای حبيب من، بايّد ج
کشف ُسُبحات جالل نمائيم تا به  عنايت الهّيه و تفّقّدات رّبانّيه

استقامت تمام جان پژمرده را در ره محبوب تازه نثار نمائيم و صّد 
و آن مّدينه کتب . هزار عجز و نياز آريم تا به آن فوز فائز شويم

موسی تورات بود و در زمن  مثاًل در عهّد. الهّيه است در هرعهّدی
عيسی انجيّل و در عهّد محّمّد رسول الّله فرقان و در اين عصر بيان 
و در عهّد َمن َيْبَعُثُه الّله کتاب او که رجوع کّّل کتب به آن است و 

و در اين مّدائن، ارزاق مقّّدر است و نعم . مهيمن است بر جميع کتب
بر اهّل . چشانّد غذای روحانی بخشّد و نعمت قّدمانی. باقيه مقّرر

تجريّد نعمت توحيّد عطا فرمايّد، بی نصيبان را نصيب کرم نمايّد و 
و هّدايت و عنايت و . آوارگان صحرای جهّل را کأس علم عنايت کنّد

علم و معرفت و ايمان و ايقان کّّل من فی الّسموات و االرض در اين 
مثاًل فرقان از برای اّمت رسول . مّدائن مکنون و مخزون گشته

کم بوده که در زمان او هر نفسی داخّل او شّد از رمی حصن مح
شياطين و رمح مخالفين و ظنونات مجتّثه و اشارات شرکّيه محفوظ 

 همچنين مرزوق شّد به فواکه طّيبه احّدّيه و اثمار علم شجره و .مانّد
توحيّد و  الهّيه و از انهار ماء غير آسن معرفت نوشيّد و خمر اسرار

احکام دين و شريعت  ما يحتاج آن اّمت ازچنانچه جميع . تفريّد چشيّد
و آن است . و معّين گشته سّيّد المرسلين در آن رضوان مبين موجود

نقطه فرقان زيرا مسّلم است حکم آن  حّجت باقيه برای اهلش بعّد از
انّد تا  و جميع مأمور به اّتباع آن بوده. امر آن و محّقق الوقوع است

که طالبان را به رضوان  و آن است. سنه سّتين ظهور بّديع در
 می رسانّد و مجاهّدان و مهاجران را به سرادق قرب فائز وصال
از  و غير آن را. دليلی است محکم و حّجتی است اعظم. فرمايّد

صاحبان حّديث،  روايات و کتب و احاديث اين فخر نه زيرا حّديث و
و ديگر آنکه در . شّده وجود وقولشان به حکم کتاب ثابت و محّقق

چنانچه نقطه فرقان . بی شمار اختالف بسيار است و شبهه احاديث
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تاِرٌک فيُکُم الّثقَلْيِن کتاَب الّلِه و ی إّن"در آخر امر فرمودنّد که 
بسيار از منبع رسالت و معّدن هّدايت نازل  با اينکه احاديث." ِعتَرتی

اين جز ذکر کتاب چيزی نفرمودنّد و آن را سبب  شّده بود با وجود
 قوم برای طالبان مقّرر فرمودنّد که هادی عباد باشّد تادليّل ا اعظم و

مالحظه  حال به چشم انصاف و قلب طاهر و نفس زکّيه. يوم معاد
عاّمه و  فرمائيّد که در کتاب خّدا که مسّلم بين طرفين است از

بايّد بنّده و  .خاّصه، چه را حّجت برای معرفت عباد قرار فرموده
تمّسک جسته، حّق را از  شما و کّّل من علی االرض به نور آن

زيرا که  .باطّل و ضاللت را از هّدايت تميز دهيم و فرق گذاريم
عترت که از  .حّجت منحصر شّد به دو، يکی کتاب و ديگر عترت

 . ميان رفته، پس منحصر شّد به کتاب

 
 : معنی لغات

 . با مهربانی و محبت احوال شخص غائبی را پرسیدن: تفقدات
مقصود  –مظهر امراهلل  –ا او را مبعوث می فرماید کسی که خد...: من یبعثه
 بهاءاهللحضرت 

 خواروبار -رزق ها  –جیره ها  –روزی ها : ارزاق
 نعمت های ماندگار : نعم باقیه
   و در مقامی خدائی، الهی  –جاودانی  –ابدی : قِدَمائی

 پرتاب کردن تیر  –تیر انداختن : رمی
 نیزه : رمح

    کنایه از بی ارزشی و  –از ریشه کنده شده  –شده از بیخ کنده : مُجتَثِه
 بی اعتباری

 میوه ها : فواکه
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 آب بد رنگ و بد بو –گندیده : آسن
 حضرت رسول  : سید المرسلین
 امری که وقوع آن حتمی است : محقق الوقوع

 پیروان : اتباع
 سال ظهور حضرت اعلی است  1481منظور سنه  - 81: ستین

 خیمه -ادر بزرگ چ –سراپرده : سرادق
من در بین شما دو چیز گرانقدر را امانت گذارده ام کتاب ...: انی تارک

 ( خانواده ام را)خداوند و اهل بیتم را 
 محکمتر  –راست تر : اقوم

 روز رستاخیز –روز بازگشت : یوم معاد
در اصطالح اسالمی منظور اهل بیت و اوالد و احفاد آن حضرت : عترت
 است 
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با چه رأفت و فضل بی منتهائی مخاطب را حبیب خود  بهاءاهللحضرت 
خطاب می فرمایند و او را با خود به تماشای این عالم جدید روحانی 

بیا تا با هم این پرده های جهل و اوهام را : دعوت می کنند و می فرمایند
جان خود را کنار بزنیم و با استقامت تمام به این معرفت برسیم و حتی 

این مدینه یا شهر جدید عبارت از کتاب هر دیانتی است که . فدایش نمائیم
یعنی در زمان حضرت . در زمان خودش روح و جان را به اهتزاز می آورد

در زمان حضرت عیسی، کتاب انجیل و در زمان . موسی، کتاب تورات بود
ه در زمان و البت. حضرت محمد، قرآن و در زمان حضرت باب، کتاب بیان
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هم ( کسی که خدا اورا برمی انگیزد یا مبعوث می کند)ظهور من یبعثه اهلل 
کتاب خودش که البته چون آخرین کتاب می شود بنابراین رجوع همه کتب 

لذا تمام . مربوط به آن است زیرا احکامش از همه کتابها جدیدتر است
    ای برطرف  نیازهای روحانی و معنوی مردم از این کتابها در هر دوره

 در این کتابها غذای روح و نعمت های فراوان عطا شده که هر. می شود
کسانی که در بیابانهای نادانی سرگردان . کسی می تواند از آن بهره مند شود

. هستند از طریق این کتابها می توانند به معرفت حق و ایمان و ایقان برسند
 یک قلعه محکم بود که هر مثالً در زمان حضرت محمد کتاب قرآن مانند

کس به آن ایمان می آورد و با معرفت تمام آن را می خواند و به احکام 
نازله در آن عمل می نمود البته که از شر شیطان نفس و هوی و شرک و 
المذهبی نجات می یافت و به علم و دانش روز دسترسی پیدا می کرد و 

و دیگر نیازی به کتابهای ا. روح او سرشار از معنویات و الهیات می گشت
دیگر پیدا نمی نمود زیرا تمام اسرار الهی و حتی داستان زندگی پیامبران 

      آن  قبل و رفتار کافران و دشمنان و همه آنچه را که می خواست در
تمام احکام شریعت اسالم در آن توضیح داده شده و در حقیقت . می یافت

که آن  1481نان بوده تا سنه تا مدت هزارسال حجت باقی برای مسلما
طالبان حقیقت را بظهور جدید برساند و این قرآن تنها حجت اعظمی است 
که بین مسلمانان قرار داده شده و سایر کتابها و قوانین فقهی و احادیث این 

و این پر واضح است که احادیث در بین مردم . مزیت و برتری را ندارند
         جود است که هرگز مانند قرآن بوده و اختالف زیادی در آنها مو

و حضرت رسول هم فرموده اند که من بعد از . حجت واقع شود نمی تواند
خودم دو چیز گرانقدر را برای شما باقی می گذارم اول کتاب قرآن را و 
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با وجود این که این یکی از احادیث مهم اسالمی است اما . دوم خاندانم را
موده اند بلکه فقط کتاب و عترت را فرموده که ذکری از احادیث در آن نفر

حال باید انصاف داشت و توجه نمود . هادی شما خواهند بود تا روز قیامت
که آن حضرت چگونه این دو ثقل اعظم را برای عموم مردم چه از نفوس 
بی سواد باشند و چه از علماء درجه یک و از نفوس مخصوص، حجت 

عترت یا خاندان . ن استثناء به آن توجه کنندقرارداده تا همه مسلمانان بدو
پس حجت و . آن حضرت که با رحلت امام حسن عسکری به انتهی رسید

و تنها مالک بین حق و باطل کتاب . دلیل فقط منحصر به کتاب می شود
 .است یعنی قرآن کریم
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." ِلْلُمَتِقيَن ًیالم ذِلَک الکتاُب ال َرْيَب ِفْيِه ُهّد: "و اّول کتاب می فرمايّد
احّدّيه در  یدر حروف مقّطعه فرقان اسرار هوّيه مستورگشته و لئال

اين مقام مجال ذکر آن نه و ليکن  صّدف اين حروف مخزون شّده که
   آن حضرت است که به او خطاب  بر حسب ظاهر مقصود خود

کتاب ُمنزل از سماء احّدّيه، نيست ريبی و  يا محّمّد، اين: می فرمايّد
مالحظه فرمائيّد که . ی در آن، هّدايتی است برای پرهيزکارانشّک

 فرقان را مقّرر و مقّّدر فرموده برای هّدايت کّّل من فی همين
شهادت داده  الّسموات و االرض و بنفسه آن ذات احّدّيه و غيب هوّيه

. بر آنکه شّک و شبهه در آن نيست که هادی عباد است الی يوم معاد
را که خّدا شهادت بر حّقّيت آن داده و  آيا انصاف هست ثقّل اعظم

حکم بر حّقّيت آن فرموده، اين عباد در آن شّک نماينّد و يا شبهه 
کننّد و يا امری را که او سبب هّدايت و وصول به معارج معرفت 

اعراض نماينّد و امر ديگر طلب نماينّد و يا به  قرار فرموده، از آن
گفته و فالن امر ناس تشکيک نماينّد که فالن چنين  حرف مزخرف

 و حال آنکه اگر امری يا احّداثی غير کتاب الهی عّلت و ظاهر نشّده
باری، بايّد از . دليّل برای هّدايت خلق بود البّته در آيه مذکور می شّد

ذکر يافت تجاوز  امر مبرم الهی و از تقّدير مقّّدر صمّدانی که در آيه
کتب را تصّديق اين  ننمائيم و کتب بّديعه را مصّّدق شويم چه اگر

چنانچه اين واضح است که  .ننمائيم تصّديق اين آيه مبارکه نشّده
الحقيقه مصّّدق کتب قبّل از فرقان  هرکس تصّديق فرقان ننمود فی

و اگر معانی . ظاهر آيه مستفاد می شود و اين معانی از. هم نبوده
و اسرار مکنونه آن بيان گردد البّته زمان به  مستوره آن ذکر شود

و . َوکاَن الّلُه علی ما َاُقوُل َشهيّدًا. کون حمّل ننمايّدآخر نرسانّد و
ن ُکنُتم فی َرْيٍب ِمَما َنَزلَنا إ َو: "در جای ديگر می فرمايّد همچنين

ُدوِن الّلِه إْن  َعْبِّدَنا َفأُتوا بُسوَرٍة ِمْن ِمْثلِه و اْدُعوا ُشَهَّداَءُکم ِمْنی َعَل
شما در  اگر بوديّد: ين استکه ترجمه ظاهر آن ا." ُکنُتْم َصاِدقيَن

محّمّد، پس  شّک و شبهه در آنچه ما نازل فرموديم بر عبّد خود
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شهّدای خود را  ُمنزله و بخوانيّد رَوبه مثّل اين ُسای بياريّد سوره 
يعنی علمای خود را تا اعانت نماينّد شما را در انزال سوره اگر 

شأن  مقّدار عظيم است حال مالحظه فرمائيّد چه. هستيّد راست گويان
بالغه و برهان کامّل و قّدرت  آيات و بزرگ است قّدر آن که حّجت

و هيچ شيئی را آن . ختم فرموده قاهره و مشّيت نافذه را به آن
خود به آن شريک نفرموده چه ميانه  سلطان احّدّيه در اظهار حّجت

منزله شمس است و سوای آن به منزله  حجج و دالئّل، آيات به
يه و برهان ثابت و نور مضیء از جانب حّجت باق و آن است. نجوم

هيچ فضلی به آن نرسّد و هيچ امری . حقيقی در ميان عباد سلطان
و آن  .الهّيه است و مخزن اسرار احّدّيه یکنز لئال. برآن سبقت نگيرد

. است خيط محکم و حبّل مستحکم و عروه وثقی و نور اليطفی
بالغه  شريعه معارف الهّيه از آن در جريان است و نار حکمت

يک حين دو اثر از  اين ناری است که در. صمّدانّيه از آن در فوران
احّداث نمايّد و در مبغضين  آن ظاهر است، در مقبلين حرارت حّب

 . برودت غفلت آورد

  
 : معنی لغات

این کتابی است که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست و  -الم ...: الم ذالک
 1آیه ( 4)بقره  سوره. مایه هدایت تقوا پیشگان است

  حروف جدا از هم : مقطعه
 رازهای الهی : هویه اسرار

کتاب قرآن و خاندان  -بزرگترین وزنه  –سنگینی بزرگ : ثقل اعظم
حضرت رسول را ثقل اعظم نامیده اند زیرا این دو مانند وزنه های سنگینی 

 . هستند که کلیه امور باید با آنها اندازه گیری شود
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حرفها یا چیزهائی که ظاهر خوب و  –خته به دروغ کالم آمی: مزخرف
 .باطن بدی دارند

 شک کردن  –در شک انداختن : تشکیک
 بدعت های تازه در دین  –ظهور  امور جدید و نو –چیزهای تازه : احداث

 قاطع -متین  –محکم : مبرم
 کسب کرده شده  –حاصل شده  –استفاده شده  –مفهوم : مستفاد
 پنهان شده : مستوره

 .عالم هستی تحمل ننماید –عالم وجود تحمل نتواند ...: کَون حمل
 .و خداوند بر آنچه که می گویم شاهد است...: و کان
و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید، سوره ای ...: و ان

مانند آن بیآورید و گواهان خود را که غیر از خدا هستند، فراخوانید اگر از 
  41آیه ( 4)سوره بقره . هستید راستگویان

 برهانها  –براهین  –دالئل : حجج
 روشنی بخش  –نوردهنده : مضئ
 رشته -ریسمان  –نخ : خیط

 ریسمان محکم –دستگیره محکم : عروه وثقی
 نوری که خاموشی ندارد : نورالیطفی

 مؤمنین  –اقبال کنندگان : مقبلین
 و دشمنی هستند  کسانی که دارای عداوت –کینه ورزان : مبغضین

 
 
 



 

 

418 

 442 – 448توضیح آیات 
این کتابی  (لما. )الف الم میم": بقره می فرمایددر کتاب قرآن در اول سوره 

 ".است که شک و تردیدی درآن نیست وپرهیزگاران را هدایت می نماید
سه حرف اول بنام حروف مقطعه معروف است که در بیشتر سوره های 

ارای معنی و مفهوم خاصی است که فعالً در قرآن بکار رفته و هر کدام د
       کتاب ایقان به آن نپرداخته اند و در ادامه خطاب به حضرت محمد 

     این کتاب فقط کسانی را که با تقوا و پرهیزکار باشند هدایت : می فرماید
یعنی همین کتاب که حجت اعظمی است و هیچ تردید و شک و . می کند

ه برای هدایت و راهنمائی بشر از جانب خداوند شبهه ای در آن نیست ک
فرستاده شده، اوالً مؤمنین با تقوا و پرهیزکار را هدایت می کند و ثانیاً 
برایش زمانی مقدر شده است یعنی تا روز معاد و یا قیامت و یا بازگشت 

حال آیا انصاف است که انسان این حجت اعظم را . این وظیفه را بعهده دارد
د و به حرف کسانی که نه معصوم هستند و نه خداوند صالحیت کنار بگذار

آیا این انصاف است که . اظهار نظر را به آنان داده است گوش فرا دهد؟
ازکتاب خدا که برای هدایت همه مردمان نازل شده روی بگرداند و به 

و یا حتی ذهن دیگران را هم با حرفهای . هوای نفس خود عمل نماید؟
پس باید بنا بدستور رسول اکرم و یا فرمان الهی . ب کند؟بیهوده خود خرا

پس طبق همین آیه مبارکه . فقط کتاب را مالک بین حق و باطل قرار داد
اول سوره بقره کتاب را باید تصدیق نمود و البته هرکس کتاب الهی را قبول 
کند تمام کتابهای قبل از جمله تورات و انجیل را هم پذیرفته زیرا در همین 

برای بیان  بهاءاهللو حضرت . قرآن به صحت آنها شهادت داده شده است
مطالب خود خدا را شاهد قرار داده و می فرمایند که خداوند بر آنچه که 
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در همین قرآن خطاب به کافران و : بعد می فرمایند. می گویم شاهد است
کتابی  اگر در این"کسانی که اسالم را نمی توانستند بپذیرند می فرماید که 

که بر محمد نازل شده شک و تردیدی دارید کافی است که یک سوره مثل 
آن نازل کنید و اگر خودتان به تنهائی قادر نیستید هرکس از بزرگان خود 
را هم که می توانید به کمک بگیرید و فقط یک سوره مثل آن نازل کنید 

ر مقام و حال باید مالحظه نمود که چقد. "اگر شما از راستگویان هستید
 منزلت آیات الهی بزرگ و بلند مرتبه است که خداوند آن را باالترین دلیل

را ( عجزه و نه احادیث و نه امور دیگرنه م)خود قرار داده و هیچ چیز دیگر 
زیرا در میان دالئل، آیات الهی مانند . دلیل حقانیت معین نکرده است
و نور ستارگان کجا، نه  نور خورشید کجا. خورشید است و بقیه مانند ستاره

تنها قابل قیاس نیست بلکه باید توجه داشت که ستارگان نور خود را از 
آیات . پس هیچ دلیلی برتر از آیات نیست. خورشید و ماه دریافت می کنند

دلیل قاطع و فضل بزرگی است که خداوند به بندگان خود عنایت فرموده 
ت که انسان می تواند با در حقیقت آیات بمنزله طناب محکمی اس. است

ویا . خیال راحت به آن اطمینان کند و از قعر چاه مذلت و بیدینی باال بیآید
می توان گفت که آیات مانند نور خورشید است که نور و حرارت آن هرگز 

در مثال دیگری می توان ایمان رابه آتش تشبیه نمود که . نابود نمی شود
گرمی و نور است و هم سوزنده و دارای دو خاصیت کلی است هم دارای 

ایمان، بین مؤمنین گرمی و نور محبت ایجاد می کند یعنی . نابود کننده است
مؤمنین را از هر نژاد و قوم و قبیله و از هر مذهب و عقیده که باشند چنان 
متحد و متفق می نماید و آن چنان محبت و دوستی و الفتی بین آنان فراهم 

خانواده و یک فامیل هستند چون از نور ایمان  می آورد که گوئی از یک
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بهره مند شده اند و در عوض بین کفار چنان آتش بغض و کینه ای فراهم 
می کند که از شدت حرارت آن، هم خودشان و هم اطرافیان و هم 
پیمانانشان می سوزند و آتش این دشمنی سبب می شود که راحت 

د کاری از پیش ببرند با کینه وآرامش آنان سلب می شود و چون نمی توانن
. و نفرت در خاکستر غفلت و جهل و نادانی مخفی و نابود می شوند 

برای مؤمنین . بنابراین ایمان مانند آتشی است که دارای دو اثر است 
حرارت حب و دوستی می آورد و برای کافرین خاکستر غفلت و سردی 

 . نفرت را ایجاد می کند
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بايّد از امر الهی نگذريم و به آنچه حّجت خود قرار ای رفيق، 
خالصه، حّجت و برهان اين آيه . شويم و سر بنهيم فرموده راضی

َيقوُل  اعظم ازآن است که اين عليّل توانّد اقامه دليّل نمايّد والّلُه ُمنزله
. َجميُّلالَعزيُز ال القاِهُر َفوَق ِعباِدِه و ُهَو َيهِّدی الَسبيَّل وُهَو الَحَق َوُهَو

َنْتُلوَها َعَلْيَک ِباْلحِق َفِبَاِي  آياُت الّلِه تلَک: "و همچنين می فرمايّد
اين است آيات ُمنزله از : می فرمايّد." َحِّديٍث َبعَّدالّلِه َو آياِتِه ُيْوِمُنوَن

پس به کّدام سخن بعّد از ظهور حّق . سماء هوّيه، می خوانيم بر شما
؟ اگر تلويح اين آيه را ملتفت شوی و نزول آيات او ايمان می آورنّد

هرگز مظهری اکبر از انبياء نبوده و حّجتی هم اکبر و  می فهمی که
بلکه اعظم از اين حّجت، . آيات منزله در ارض ظاهر نشّده اعظم از

َوْيٌّل : "و در جای ديگر می فرمايّد. حّجتی ممکن نه إّلا ما شاء رّبک
ُر ُمْسَتکِبرًا َکاْن َلْم ُثَم ُيِص الّلِه ُتْتَلی َعَلْيِه ِلُکِّل َاّفاٍک َاثْيٍم َيْسَمُع آياِت

   يعنی وای بر افک کننّده گنهکار که ." ِبَعذاٍب َاليٍم َيسَمْعَها َفَبِشْرُه
نازله از سماء مشّيت الهّيه را که خوانّده می شود بر  می شنود آيات

ت ده او می نمايّد که گويا نشنيّده آن را، پس بشار او، پس استکبار
اشارات همين آيه کّّل من فی الّسموات و  .را به عذابی دردناک

. ِبِهْم َيَتَفّرُسوَنمی کنّد َلو کاَن الّناُس فی آياِت َر االرض را کفايت
می شنويّد که اگر از آيات الهّيه قرائت شود احّدی اعتنا  چنانچه اليوم

آنکه  حال که گويا پست ترين امرها نزدشان آيات الهّيه است و نّدارد
       ای : بگو به ايشان. اعظم از آيات امری نبوده و نخواهّد بود

ايشان ثمری  اگر. خبران، می گوئيّد آنچه را قبّل، پّدران شما گفتنّدبي
و عنقريب با آبای . ديّد از شجره اعراض خود ديّدنّد شما هم خواهيّد

و . َوی الّظاِلميَنَمْثواُهْم َفِبْئَس َمْث فالّنار. خود در نار مقّر خواهيّد يافت
در جای ديگر می فرمايّد

" :
إَذا َعِلَم ِمْن آياِتَنا َشْيئًا اَتَخَذها ُهُزوًا  و

يعنی در وقتی که عالم شود از آيات ما ." ُمهيٌن اوَلِئَک َلُهْم َعَذاٌب
شيئی را، اخذ می نمايّد آن را از روی استهزاء، از برای ايشان 

ستهزاء اين بود که می گفتنّد از جمله ا. است عذابی خوار کننّده
َفَاْسِقْط َعَلْيَنا "آن يکی . معجزه ديگر ظاهر نما و برهان ديگر بياور
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ن کاَن َهَذا ُهَو الَحَق ِمن ِعْنِّدَک إ "می گفت و ديگر " ِکَسفًا ِمَن الّسَماء
به مثّل يهودان . مذکور می داشت." َفَاْمِطْر َعَليَنا ِحَجاَرًة ِمَن الّسَماء

سی که تبّديّل نمودنّد مائّده سمائّيه را به اشيای خبيثه سير و عهّد مو
پياز، آن قوم هم طلب تبّديّل می نمودنّد آيات ُمنزله را به ظنونات 

چنانچه اليوم مشاهّده می شود که مائّده معنويه از سماء . نجسه کثيفه
رحمت الهيه و غمام مکرمت سبحانيه نازل است و بحور حيوان در 

خالق کن فکان در موج و جريان و جميع چون رضوان جنان به امر 
انّد و به برکه شور که ملح اجاج  کالب بر اجساد مّيته مجتمع آمّده

سبحان الّله، کمال تحّير حاصّل است از عبادی . انّد است قانع گشته
که بعّد از ارتفاع اعالم مّدلول، طلب دليّل می نماينّد و بعّد از ظهور 

مثّل آن است که از . انّد ستهشمس معلوم، به اشارات علم تمّسک ج
آفتاب در اثبات نور او حّجت طلبنّد و يا از باران نيسان در اثبات 

حّجت آفتاب نور اوست که اشراق نموده و  .فيضش برهان جوينّد
برهان نيسان جود اوست که عالم را به ردای  عالم را فرا گرفته و

نّد و بلی، کور از آفتاب جز گرمی حاصلی نّدا. فرموده جّديّد تازه
 . جرز از رحمت نيسانی فضلی احصاء ننمايّد ارض

 یقرآن نصيبی نيست جز نقش عجب نبود که از
 ز گرمی نيابّد چشم نابيناـخورشيّد ج ه ازـک

 
 : معنی لغات

 . خداوند حقیقت را می گوید و راه را هم نشان می دهد...: واهلل
 و او غالب است بر بندگانش و او عزیز وجمیل است ...: و هو

اینها آیات خدا است که براستی بر تو می خوانیم پس بکدام سخن ...: لکت
 8آیه  -( 21)سوره الجاثیه  -بعد از خدا و نشانه های او ایمان می آورید 

 اشاره کردن  –معانی را به اشاره فهماندن : تلویح
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 .مگر آنچه را که خدا بخواهد...: اال ما
آیات خداوند که بر آنان خوانده  .وای بحال دروغگویان گناه پیشه...: ویل

می شود می شنوند و باز بر تکبر خودشان اصرار می ورزند مثل این که 
( 21)سوره جاثیه . پس او را به عذابی دردناک بشارت بده. اصالً نشنیده اند

  7و  1آیه  –
 . اگر مردم در آیات پروردگارشان تعمق می نمودند...: لو کان
 گاهشان است و چه بد است جایگاه ستمکاران پس دوزخ جای...: فالنار
. و چون از نشانه های ما چیزی بدانند آن را به ریشخند می گیرند...: و اذا

  3آیه  –( 21)آنان عذابی خفت آور خواهند داشت سوره جاثیه 
سوره . پس اگر راستگویانید پاره ای از آسمان برای ما بیآور...: فاسقط
  117آیه  –( 41) شعراء 

و اگر این حق است از جانب تو است پس بر ما از آسمان ...: ن کانا
  14آیه  –( 1)سوره انفال . سنگهائی بباران

 فاسد  –متعفن  –پلید  –نجس : خبیثه
هیکل انسانی مظاهر مقدسه و هر چیز دیگری که مانع شناخت  –ابر : غمام

 او می شود
 خوب و طیب  –کریم و بزرگوار  –بخشش  –بزرگی  –کرامت : مکرمت

 منظور ایمان  –دریاهای زندگی : بحور حیوان
 باش پس شد : کن فکان

 سگها : کالب
 حوض -گودال آب : برکه

 آبی که از شوری زیاد طعم تلخ و بدمزه دارد –شور و تلخ : ملح اجاج
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  عالمتهای راهنمائی  –پرچمهای داللت کننده : اعالم مدلول
 جبه  –عبا  –روپوش : رداء

 زمین خشک و بی گیاه  –زمین شوره زار : ارض جرز
 

  447 –411توضیح آیات 
می خوانند و می فرمایند که  "ای رفیق"دوباره با عنایت مخاطب خود را 

ای رفیق، باید دستور خدا را اطاعت کرد و فقط آیات الهی را که او حجت 
 روتنیو با نهایت ف. قرار داده پذیرفت و به آن راضی شد و تسلیم گردید

مقامش آنقدر رفیع و عظیم است که ( آیات)می فرمایند این حجت الهی 
زیرا خداوند حقیقت را می گوید و . چگونه می توانم آن را استدالل نمایم

راه راست را نشان می دهد و هدایت می کند در حالی که او غالب بر همه 
ا و یا می فرماید که اینه. بندگانش است و بزرگوار و صاحب جمال است

آیات خداوند است که به حقیقت برای تو می خوانیم و شما بعد از ظهور 
حق و آیات او به کدام سخن ایمان می آورید؟ باید دقت کرد که چگونه 
خداوند به صراحت می فرماید که بعد از ظهور انبیاء و آیات آنان چه 

نصاف و اگر ا. چیزی برتر می تواند باشد که بخواهند به آن ایمان بیآورند؟
باشد همین یک آیه کافی است که فقط به آیات نازله اکتفاء نمایند و ایمان 

مجدداً . بیآورند نه این که هر روز بهانه ای داشته باشند و حجتی طلب کنند
با آیه دیگری از قرآن استدالل می کنند و می فرمایند وای بحال دروغگوی 

ی شود می شنود ولی بر آیات الهی که برای او خوانده م(. کافر)گناهکار 
  تکبر و بزرگنمائی خود اصرار می ورزد مثل این که اصالً این آیات را 

حال اگر کسی . نمی شنود پس او را به عذاب سخت و دردناک بشارت بده
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در آیات الهی تفکر کند و حقیقتاً در جستجوی حقیقت باشد همین یک آیه 
      از کافران مشاهده  چنانکه امروز هم همین رفتار. برایش کافی است

می شود که وقتی آیات الهی برایشان خوانده می شود ابداً توجه نمی کنند و 
اعتنائی به آیات الهی ندارند و تنها چیزی که برایشان بی ارزش است همین 
آیات است در حالی که اگر کمی درک و فهم داشتند می توانستند بفهمند که 

ال به آنها بگو که اگر پدران شما در ادیان حا. دلیلی مهمتر از آیات نیست
قبل با آن همه کینه و دشمنی که نسبت به آیات کردند ثمری عایدشان شده 
شما هم به همان کار ادامه بدهید و مطمئن باشید که شما هم بزودی در 
. آتش جهنم به آنان خواهید پیوست و برای ظالمین عجب جای بدی است

بین آیات کلمه ای پیدا می کنند که معنی آن را و باز می فرماید وقتی در 
درک نمی کنند شروع به مسخره کردن و هرزگی می کنند برای این گروه 
. هم خداوند عذاب خفت باری را در نظر گرفته که نصیبشان خواهد نمود

یکی از کارهای مسخره آنان در زمان حضرت محمد این بود که نزد آن 
واستند و اگر انجام می شد دوباره یک حضرت می آمدند و معجزه می خ

یکی می گفت یک قطعه از آسمان را برای ما . معجزه دیگر می خواستند
اگر راست می گوئی و حقی در نزد تو : دیگری می گفت. جدا کن و بیآور

این کافران هم مثل . هست از خدایت بخواه که از آسمان بر ما سنگ ببارد
ان حضرت موسی وقتی که از اسارت قوم بنی اسرائیل هستند که در زم

فرعون نجات یافتند و آن حضرت برای تربیت و ترقی آنان آیات آسمانی 
را نازل می فرمود و غذای روحانی یا همان مائده آسمانی را به آنان عنایت 
        می کرد، آن بیخردان می گفتند که این مائده آسمانی به چه درد ما 

آنان این تغییر و !!. سمان سیر و پیاز بباردای ما از آمی خورد؟ بگو بر
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      تبدیل زمان را که بوسیله آیات الهی انسان را به تکامل می رساند، 
نمی پسندیدند و بجای آن سیر و پیاز و مواد مادی و خوراک جسمانی را 

این است عقل . طلب می کردند و آن اشیای بی ارزش را ترجیح می دادند
. ز هم برای عده زیادی چندان تغییری نکرده استبشر که متأسفانه هنو

چقدر دردناک است که انسان امروزی هم به همین نادانی مبتال است و 
مائده آسمانی یا همان آیات الهی را که مثل باران رحمت می بارد و 
دریاهای کرم و بخشش الهی که به امر خداوند مواج است برایش بی ارزش 

د ولی در عوض مانند سگهائی که اطراف یک است و به آن اعتنائی ندار
جسم مرده جمع شده باشند بدنبال این حدیث وآن حدیث و این خرافات و 
آن اوهام هستند، و از چشمه زالل آیات، خودشان را محروم کرده اند و به 

پناه بر خدا، انسان تا چه حد . برکه آب تلخ و شور دلخوش نموده اند
آن باید از حقیقت چشم بپوشد؟ احکام الهی بخاطر دنیا و مقام ومرتبت 

امروز مانند خورشید در وسط ظهر تابستان کامالً آشکاراست ونور آن بر 
مردم می تابد اما بد خواهان انکار می کنند و می گویند به چه دلیلی باید 

ورید که باور کنیم در حالی اباور کنیم که این نور خورشید است؟ دلیلی بی
کاری نابخردانه است چه دلیلی از خود  ،عد از وجود معلومکه آوردن دلیل ب

در بهار جاودانی می بارد که یا باران رحمت الهی . خورشید واضحتر است؟
     افسوس که شخص نابینا . ولی باز انکار می کنند و دلیل می خواهند

. نمی تواند نور خورشید را ببیند و فقط حرارت آفتاب را احساس می کند
ران رحمت بر همه جا می بارد اما در بیابان خشک لم یزرع جز و یا با

این است که نباید تعجب نمود اگر از قرآن فقط به . خار چیزی نمی روید
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قرائت آن توجه می کنند و ابداً احساس نمی کنند که این کتاب برای عمل 
 کردن و دستور کار و زندگی است
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َما َکاَن  َو إَذا ُتْتَلی َعَلْيِهم آياُتنا َبِيناٍت: "مايّدو در جای ديگر می فر
يعنی در وقتی که ." ُحَجَتُهْم إّلا َاْن َقاُلوا اْئُتوا ِبآباِئنا إن ُکنُتْم َصاِدِقْيَن

حّجت ايشان مگر  تالوت کرده می شود بر ايشان آيات ما، نيست
مشاهّده . يانهستيّد راست گور آنکه بگوينّد بياوريّد پّدرهای ما را اگ

به . رحمت های کامله واسعه می گرفتنّد نما که چه حّجت ها بر آن
اعظم است از خلق سماوات و ارض و  آياتی که حرفی از آن

مردگان وادی نفس وهوی را به روح ايمان زنّده می فرمايّد استهزاء 
اين بود . پّدرهای ما را از قبر بيرون آر: می گفتنّد می نمودنّد و

و هر کّدام از اين آيات برای کّّل من علی . ر قوماعراض و استکبا
حّجتی است محکم و برهانی است معّظم که جميع ارض را  االرض

مذکوره  و در همين آيه. کفايت می کنّد َلو َانُتم فی آياِت الّلِه َتَتَفَکُروَن
    شود دوا  اگر فی الجمله دردی يافت. اسرار مکنون است یلئال

ای مزخرف عباد مّدهيّد که می گوينّد گوش به حرف ه. می رسّد
نمی فهمنّد و  کتاب و آيات از برای عوام حّجت نمی شود زيرا که

مشرق و مغرب  احصاء نمی کننّد، با اينکه اين قرآن حّجت است بر
 عحّجت بر کّّل واق چگونه ،اگر قّوه ادراک آن در مردم نبود. عالم

ف نيست و الزم نفسی مکّل می شّد؟ از اين قرار، بر معرفت الهّيه هم
عرفان کتاب اوست و عوام استعّداد  نه زيرا که عرفان او اعظم از

. باری، اين سخن به غايت لغو و غير مقبول است. ادراک آن نّدارنّد
همه از روی کبر و غرور گفته می شود که مردم را از رياض 

با اينکه نزد . و زمام آنها را محکم حفظ نماينّد رضای الهی دور کننّد
انّد به غايت  ين عوام ازعلمای ايشان که از حّق اعراض نمودهحّق ا

 و فهم کلمات الهّيه و درک بيانات حمامات. مقبول تر وپسنّديّده ترنّد
قلب و  اين منوط به صفای. معنوّيه هيچ دخلی به علم ظاهری نّدارد

چنّد موجودنّد  چنانچه حال عبادی. تزکيه نفوس و فراغت روح است
علم جالسنّد و از سحاب  انّد و بر رفرف نّديّدهکه حرفی از رسوم علم 
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حکمت و الله های معرفت  فيض الهی رياض قلوبشان به گّل های
 . َانواِر َيوٍم َعظيٍم َفُطوبی ِللُمخِلصيَن ِمن. تزيين يافته

 
 : معنی لغات

و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود دلیلشان همواره ...: و اذا
. ند اگر راست می گوئید پدران ما را حاضر کنیدجز این نیست که می گوی

  41آیه ( 21)سوره جاثیه 
مسیری که باید پیموده شود : در بین عرفاء –بیابان  –صحرا  –دره : وادی

 تا به حق نزدیک گردد
 همه مردم روی زمین ...: کل من
 .اگر شما در آیات الهی تفکر می کنید...: لو انتم
  قابل شمردن –شمردن : احصاء
 مجبور و ملزم به انجام امری –تکلیف دار  : مکلف

 بیهوده  –باطل : لغو
 منظور انبیای الهی  –کبوتران معنوی : حمامات معنویه

 .خوشا بحال مخلصین که نصیبی از انوار این روز بزرگ دارند...: فطوبی
 

  411 – 411توضیح آیات 
ا خوانده می شود و بهر حال، خداوند می فرماید که وقتی آیات ما بر آنه. 

 آنرا اعظم حجت و روشنترین دلیل برای اثبات حقانیت پیامبر خود بیان 
می کنیم کفار مسخره می کنند و می گویند این که دلیل نیست اگر راست 

حال توجه کنید و ببینید که چه . می گوئی پدران ما را زنده کن و بیآور
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کلمات الهی . هائی می آوردندحجتها بر پیامبر اسالم می گرفتند و چه بهانه 
که مانند آب حیات برای قرنها، زندگی و حیات ابدی می بخشد قبول 
نداشتند و می خواستند که مرده های پدرانشان را از قبر بیرون بیآورند و 

این است عقل و درک و فهم این مردمان که کبر و غرورشان . زنده کنند
له اش برای تمام مردمان آیاتی که هر جم. سبب گمراهی آنان می شود

زمین و آسمان بزرگترین برهان و استدالل عظمت و قدرت حق است، به 
حساب نمی آوردند و به امور جزئی دنیا که هیچ اثر و ثمری ندارد دلبسته 

پس باید قدری در آیات الهی فکر کرد مثالً فرض کنیم . و افتخار می کنند
اوالً . آورده و زنده می کردکه آن حضرت شخصی را هم از گور بیرون می 

این زندگی تا چه مدت ادامه داشت و چه فایده ای نصیب دیگران می شد؟ 
ثانیاً چند نفر می دیدند و از این موضوع مطلع می شدند؟ البته آن هم با 

اما آیات الهی ابدی است از قرنهای گذشته تا حال . امکانات آن زمان
. دیانت اسالم به حساب آمده است موجود بوده و بعنوان سند قطعی اثبات

ثانیاً از آن زمان تا کنون سبب هدایت ملیونها نفوس شده که با تالوت آن 
با وجود تمام این سخن ها، چه فایده . توانسته اند حقایق الهی را درک کنند

زیرا بعد از این که تمام دالیل را . که برای این مردمان سخنی گفته شود
بسیار خوب، تمام اینها : ی آورند و می گویندشنیدند بهانه دیگری م

دلیل نمی شود زیرا ( عامه مردم بیسواد)اما این مسائل برای عوام . صحیح
و این در حالی است که خداوند همین !. آنان قدرت درک قرآن را ندارند 

قرآن را برای تمام مردم کره زمین دلیل معرفت حق واطاعت از احکام خود 
یرا اگرغیر از این باشد خداوند چگونه می خواهد از آنان ز. قرار داده است

بازخواست کند؟ وقتی پیامبر اسالم از عالم رحلت فرموده وکتاب خدا هم 
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بقول این علماء برای مردم قابل فهم و درک نیست چگونه خداوند همین 
آیات را حجت و دلیل حقانیت قرار داده و می خواهد از بندگانش حساب 

این سخنان را کسانی . ن کامالً سخن سبک و نامعقولی استپس ای. بکشد؟
می گویند که می خواهند با کمال کبر و غرور بگویند که کالم خدا را فقط 
ما می فهمیم و بقیه مردم نمی فهمند لذا باید از ما تقلید و پیروی کنند و هر 

که در حالی که خداوند از علماء خواسته اند . چه ما گفتیم اطاعت نمایند
قرآن را همانطور که نازل شده برای مردم بگویند وآنان را به عمل تشویق 

نه این که هر روز خودشان تفسیری بنمایند و مردم را به اطاعت از . نمایند 
و البته در این صورت است که زمام . تفاسیر و قوانین خود مجبور نمایند 

به تبعیت آنان در  مردم را محکم در اختیار گرفته اند و مردم بیچاره هم
در حالی که درنزد خدا همین عوام بیسواد اگر دارای قلب پاکی . آمده اند

باشند بهتر از علمائی هستند که عصاره تکبر و ریا می باشند و معموالً 
همین نفوس بیسواد و کم سواد هستند که قبل از همه به مظهر ظهور در 

چنانچه هم . می گویند زمانی که ظاهر می شود ایمان می آورند و لبیک
اکنون کسانی هستند که حرفی از علم را نمی دانند اما در باالترین درجه 

مثالً شخصی مانند جناب گندم پاک کن که کلمه ای . علمی قرار گرفته اند
از علوم فقهی نخوانده بود وقتی ندای مبارک حضرت باب را شنید 

    این است که . د شدبالفاصله ایمان آورد و در جرگه اصحاب قائم وار
می فرمایند ایمان نیاز به قلب پاک و صادق دارد و خوشا بحال کسانی که 
در این ایام نورانی، خالص و پاک و مقدس بوده و هستند و حق را بدون 

 .درخواست هیچ دلیل و برهانی شناختند و به او لبیک گفتند
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و همچنين می فرمايّد
" :

الّله َو ِلقاِئِه اولِئَک َيِئُسوا  َو اَلذيَن َکَفُروا ِبآياِت
:و همچنين می فرمايّد." َاليٌم ِمْن َرْحَمِتی َو اولِئَک َلُهْم َعَذاٌب

 "
َو 

مضمون اين آيه واضح ." ِلَشاِعٍر َمجُنوٍن ناَيُقوُلوَن َاِئّنا َلَتارکوا آِلَهِت
آيا ما : فرمائيّد که بعّد از تنزيّل آيات چه می گفتنّد مشاهّده. است
ّده ايم خّدايان خود را برای شاعری مجنون؟ که آن حضرت کنن ترک

: می گفتنّد شاعر می ناميّدنّد و به آيات الهّيه سخرّيه می نمودنّد و را
که قبّل گفته شّده و  اين کلمات اساطير اّولين است، يعنی کلماتی است

چنانچه اليوم . از خّداست محّمّد آن کلمات را ترکيب نموده می گويّد
به اين امر می دهنّد و می گوينّد  يّده ايّد که نسبتبه مثّل همان را شن

قبّل ترکيب نموده و يا کلماتی است  که اين کلمات را با کلمات
اين است که بعّد از . َشأُنُهم َو حُّدُهم َقوُلُهم َو َصُغَر َقّد َکُبَر. مغلوط

بعّد از موسی و : اعتراضات که مذکور شّد گفتنّد اين انکارها و
مبعوث  نبّي مستقّّل که ناسخ شريعت باشّد عيسی، موافق کتب نبايّد

اين آيه مبارکه  .بايّد شخصی بيايّد که مکّمّل شريعت قبّل باشّد. شود
که مشعر بر جميع مطالب الهّيه و ُمّدّل بر عّدم انقطاع فيوضات 

رحمانّيه است نازل شّد
" :

ُيوُسُف ِمْن َقْبُّل ِباْلَبِيَناِت َفَما ِزْلُتْم  َو َلَقّْد َجاَئُکْم
الّلُه ِمْن َبعِّدِه  ّتی إَذا َهَلَک ُقلُتْم َلْن َيْبَعَثبه َح ٍک ِمَما جاَئُکْمفی َش

 و به تحقيق آمّد شما." َمن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَتاٌب َرُسواًلَکذِلَک ُيِضُّل الّلُه
پيش با بّينه ها، پس پيوسته بوديّد در شّک از آنچه آمّد  را يوسف از

 فتيّد مبعوث نمی گردانّد خّدا بعّدرا به آن، تا چون هالک شّد گ شما
اوست  از او رسولی را، و همچنين اضالل می کنّد خّدا کسی را که

پس، از اين آيه . اسراف کننّده و شّک آورنّده به پروردگار خود
عهّد به آيه ای  ادراک فرمائيّد و يقين کنيّد که در هر عصر امم آن

ّد که مزخرف می گفتن از کتاب تمّسک جسته از اين گونه حرف های
آنکه آيه انجيّل را که مذکور شّده،  مثّل. ديگر نبّي نبايّد در ابّداع بيايّد
     نمودنّد که هرگز حکم انجيّل مرتفع  علمای آن استّدالل به آن

مبعوث نگردد اّلا برای اثبات شريعت  نمی شود و پيغمبری مستقّّل
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چنانچه . انّد مبتال به اين مرض روحی شّده و اکثری از ملّل. انجيّل
رقان را می بينی که چگونه به مثّل امم قبّل به ذکر خاتم الّنبّيين اهّل ف

الّلُه  ما َيْعَلُم َتأِويَلُه إّلا"انّد، با اينکه خود مقّرنّد بر اينکه  گشته محتجب
بعّد که راسخ در علوم و اّمها و نفسها و ذاتها ." َوالّراِسُخوَن ِفی الِعلِم

    ای ايشان واقع هو و جوهرها بيان می فرمايّد که قّدری مخالف
و . می گوينّد و چه می کننّد می شود اين است که می شنوی که چه

در دين يعنی آنهائی که الهی بجز  نيست اينها مگر از رؤسای ناس
انّد و به حجبات علم  انّد و بغير ذهب مذهبی نيافته هوی اخذ نکرده

چنانچه به تصريح . انّد ضاللت آن گمراه شّده هانّد و ب محتجب گشته
َاَفَرَاْيَت َمِن اَتَخَذ إلَهُه هَواُه و َاَضَلُه الّلُه ": مام رّب االنام می فرمايّدت

 ٍم وَخَتَم َعلی َسْمِعِه و َقْلِبِه و َجَعَّل َعلی َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْنْلَعلی ِع
غافّل را که گرفت  يعنی آيا ديّدی آن." َيْهِّديِه ِمْن َبْعِّد الّلِه َاَفال َتَذَکُروَن

خّدا او را بر  خّدای خود خواهش های نفس خود را و اضالل کرد
بر چشمش پرده، پس  علمی، و مهر نهاد بر گوش و دلش، وگردانيّد

 .که هّدايت می کنّد او را از بعّد خّدا؟ آيا پنّد نمی گيريّد؟

 
 : معنی لغات

و کسانی که آیات خدا و لقای او را منکر شدند آنانند که از ...: والذین
سوره عنکبوت . میدند و برای ایشان عذابی پر درد خواهد بودرحمت من نو

  41آیه  –( 43)
و می گفتند آیا ما برای شاعری دیوانه دست از خدایانمان ...: و یقولون

  18آیه  –( 17)برداریم؟ سوره الصافات 
 داستانهای کهنه و بی پایه گذشتگان ..: اساطیر
 دارای اشتباه  –غلط دار : مغلوط
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به تحقیق که بزرگ است کالم آنها و کوچک و حقیر است شأن و .: ..قد کبر
 مقام آنها

 تمام شده  –کامل شده  –تکمیل شده  : مکمل
 معلوم دارنده –آگاه کننده  –شعار دهنده  : مشعر
 راهنما  –داللت کننده : مدل

و به یقین یوسف پیش از این دالیل آشکار برای شما آورد و از ...: و لقد
. ی شما آورد همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفتآنچه برا

این گونه . خدا بعد از او هرگز فرستاده ای را برانگیخته نخواهد کرد : گفتید
     خدا او را گمراه )خدا هر که را اسرافگر شکاک است بیراه می گذارد 

  12آیه ( 21)سوره مؤمن ( می کند
حرفهائی که ظاهر خوب ولی  –باطل کالم آمیخته به دروغ و : مزخرف

 باطن بدی دارند
سوره آل .تآویلش را جز خدا و راسخون در علم نمی دانند...: و ما یعلم

  7آیه  –( 1)عمران 
 مال دنیا  –طال : ذهب

 خداوند جهان  –پروردگار مردم : رب االنام
پس آیا دیدی کسی را که هوس خود را معبود خود قرار داده و : افرایت

    ا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر خد
دیده اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد 

  41آیه ( 21)سوره جاثیه . کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟
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  412 – 417توضیح آیات 
    قبول و همچنین خداوند در قرآن می فرماید کسانی که آیات خدا را 

نمی کنند وبه آن کفر می ورزند وآن را باور ندارند ،آنان از رحمت من 
: و نیز می فرماید. مأیوس و نا امید هستند و برایشان عذاب دردناکی است

این کافران می گویند آیا ما خداوندان خودمان را به خاطر یک شاعر 
داری از سخنان یا مثالً به آن حضرت می گفتندکه او مق. مجنون ترک کنیم؟

و داستانهای گذشتگان را جمع کرده و با سخنان خودش که غلط و اشتباه 
     پناه . هم زیاد دارد ترکیب نموده و می گوید که اینها آیات خدا است

می برم به خدا از این مردمان نادان و فرومایه که چه حرفهای بزرگتر از 
همان کلمات را برای این  و متأسفانه اکنون هم. خودشان بزبان می آوردند

آنها می گفتند که بعد از حضرت موسی و حضرت . ظهور تکرار می کنند
عیسی نباید پیامبر مستقل دیگری ظاهر شود که بخواهد احکام قبل را 
منسوخ نماید و احکام جدیدی بیآورد بلکه ما منتظر موعودی هستیم، که 

ند در قران این آیه را بهمین جهت خداو. بیآید و دین ما را ترویج نماید
نازل فرمود که دلیلی قاطع بر کل خواسته های کافران باشد و آن آیه این 

حضرت یوسف را با معجزات و آیات از قبل فرستادیم : است که می فرماید
اما شما در باره او شک و تردید داشتید و تا در حیات بود به او ایمان 

عد از وفات او گفتید که او آخرین نیآوردید تا وقتی که از این دنیا رفت ب
خداوند نفوسی را که در هر کاری . پیامبر بود و بعد از او کسی نخواهد آمد

متأسفانه باز هم سبب عبرت این . زیاده روی می کنند اینطور گمراه می کند
زیرا دوباره هر وقت پیامبر جدیدی . کافران نمی شود و البته نخواهد شد

مثالً در زمان حضرت . ن گفتار را تکرار کردندآمد، همان رفتار و هما
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مسیح هم گفتند که دین ما آخرین دین است و حکم انجیل هرگز قابل 
تغییر نیست و پیغمبر مستقلی نباید ظاهر شود و اگر کسی هم ظاهر شود 

پس این یک نوع . باید شریعت انجیل را ترویج کند که قبالً توضیح داده شد
ثر خلق به آن دچار شده اند و امروز هم مالحظه بیماری روحی است که اک

می شود که مسلمانان هم مثل سایر ملت ها، با کلمه خاتم النبیین از دین 
جدید خود را محروم کرده اند با وجودی که خداوند در قرآن فرموده که 

راسخون فی العلم یعنی مظاهر تأویل و تفسیر آیات الهی را جز خداوند و 
اما وقتی همین راسخ در علم الهی . کس دیگری نمی داند( انبیای الهی)او 

بیاید و مطلب را بیان نماید چون مخالف نفس و هوای ایشان واقع شود 
ناگهان فریاد وادینا و واشریعنا بلند می شود ومردم را تحریک می کنند که 

نتیجه این است که . ای وای دین اسالم از بین رفت و شریعت نابود شد
دین مردم بدست کسانی است که از مذهب فقط به . حظه می شودامروز مال

ذهب توجه دارند یعنی از مذهب فقط برای جمع کردن طال و پول استفاده 
    می کنند و از علم هم جز برای گمراه کردن مردم ثمر دیگری برایش 

مگر ندیدید آن ": این است که خداوند در قرآن می فرماید. نمی خواهند
و به علم خود متکی . بجای خدا، هوای نفسش را قبول داشتکسی را که 

بود پس خداوند چشم قلب و گوش او را از حقیقت پوشاند و به آنها مُهر 
زد و جلو چشمش را هم با پرده غفلت و نادانیش پوشاند تا نتواند حقیقت 
را ببیند و بفهمد و او را بحال خودش گذاشت تا کامالً در گمراهی بماند و 

مالحظه  ".باید دید که چه کسی جز خدا می تواند او را هدایت نماید حاال
       می گردد که کسانی که به علم خود یا به مقام و ثروت خود مغرور 
می شوند و خدا را فراموش می کنند و مظاهر الهی را در زمان خودشان 
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ر و متکبرانه رد و انکار می نمایند اینها جزء گمراهان هستند و همین غرو
مثل این که خدا بر قلب و گوش . تکبرشان سبب دوریشان از حق می گردد

آنان مُهر می زند و جلو چشمان او را با پرده ای از غفلت می پوشاند دیگر 
  خصی را جز خدا آیا چنین ش. نه می فهمد و نه می شنود و نه می بیند 

، متأسفانه قرآنبا این همه تأکید در . گیریدپس پند ب! ؟می تواند نجات دهد
باز هم علماء همان کاری را کردند که عالمان قبلی انجام می دادند و سبب 

 . گمراهی خودشان و دیگران شدند 
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در ظاهر آن است که ذکر  اگر چه" وأضََّلُه اّللُه َعلی ِعلٍم"در معنی 
از آيه علمای عصرانّد که  شّده و ليکن نزد اين فانی، مقصود

علوم خود که از نفس و هوی  از جمال حّق نمودنّد و بهاعراض 
. ناشی گشته متمّسک شّده بر نبأء الهی و امر او احتجاج می نمودنّد

و همچنين می فرمايّد." َعْنُه ُمعِرُضوَن َعِظيٌم َانُتْم أءُقّْل ُهَو َنَب"
" :

َو إَذا 
َعّما َکاَن  ُيريُّد َاْن َيُصَّدُکْم آياُتنا َبِيَناٍت َقاُلوا ما َهَذا إّلا َرُجٌّل ُتْتلی َعَلْيهْم

و چون : و الحّق يقول ."َيْعُبُّد آباُؤُکْم و َقاُلوا ما َهذا إّلا إفٌک ُمْفَترًی
قّدسّيه احّدّيه،  خوانّده شود بر ايشان، يعنی بر آن کفره فجره، آيات

اين رسول پروردگار  گوينّد آن مشرکاِن از حّق بی خبران، نيست
از آنچه که می پرستيّدنّد  ّد منع کنّد شما رامگر مردی که می خواه

نيست اين مگر کذبی افترا کرده  آن را پّدرهای شما و ديگر گفتنّد
بشنويّد نّدای قّدس الهی و نوای خوش صمّدانی را که چگونه . شّده

در تلويح، انذارفرموده مکّذبين آيات را و بيزاری جسته منکرين 
 ئيّد از کوثر قرب وو ُبعّد ناس را مالحظه فرما. قّدسّيه را کلمات

آن  با اينکه. اعراض و استکبار آن محرومان را بر آن جمال قّدس
می فرمود  جوهر لطف و کرم، هياکّل عّدم را به عرصه ِقَّدم هّدايت

می نمود مع ذلک  و آن فقيران حقيقی را به شريعه قّدسّيه غنا داللت
 پروردگار عالميان و بعضی می گفتنّد اين مردی است افترا کننّده بر

از شريعه دين و ايمان  بعضی می گفتنّد اين منع کننّده است ناس را
چنانچه اليوم مشاهّده . ذلک و برخی نسبت جنون می دادنّد و امثال

   انّد و چه  می کنيّد چه سخن های لغو که به آن جوهر بقا گفته
با اينکه . انّد معّدن عصمت داده نسبت ها و خطاها که به آن منبع و

صمّدانی در جميع اوراق و کلمات، انذار  ح قّدسدر کتاب الهی و لو
فرموده مکّذبين ومعرضين آيات منزله را و بشارت فرموده مقبلين 

 وجود اين چقّدر اعتراضات که بر آيات منزله از سماوات آن را، با
نّديّده و  و حال آنکه چشم امکان چنين فضلی. انّد قّدسّيه بّدعّيه نموده

مثابه غيث نيسانی از  ّده که آيات بهقّوه سمع اکوان چنين عنايتی نشني



 

 

429 

چه که انبيای اولوالعزم . شود غمام رحمت رحمانی جاری و نازل
مقامشان چون شمس واضح و الئح است  که عظمت قّدر و رفعت

مفتخر شّدنّد هرکّدام به کتابی که در دست هست و مشاهّده شّده و 
احصا گشته و از اين غمام رحمت رحمانی اين قّدر نازل  آيات آن

بّدست  چنانچه بيست مجّلّد اآلن. که هنوز احّدی احصا ننموده ّدهش
هم که تاراج  می آيّد و چه مقّدار که هنوز به دست نيامّده و چه مقّدار

ای برادر، . انّد چه کرده شّده و به دست مشرکين افتاده و معلوم نيست
ملتجی به مظاهر الهّيه شّد که شايّد  بايّد چشم گشود و تفّکر نمود و

پنّد گيريم و از نصائح مذکوره در الواح  ضحه کتاباز مواعظ وا
بر ُمنزل آيات نکنيم، امرش را به جان تسليم  متنّبه شويم، اعتراض

را به تمام جان و روان قبول نمائيم و مذعن شويم که  کنيم و حکمش
َو .فضای رحمت وارد شويم و در شاطی فضّل مسکن يابيم شايّد در

 . ِبعباِدِه َلَغُفوٌر َرحيٌم إّنُه

 
 : معنی لغات

آیه  –( 21)سوره جاثیه.و خداوند او را بوسیله علمش گمراه کرد...: و اضله
41 

. بگو این خبری بزرگ است که شما از آن روی بر می تابید...: قل هو
  81و  87آیه  –( 11)سوره ص 

این جز : و چون آیات تابناک ما بر آنان خوانده می شود می گویند...: و اذا
ت که می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند باز دارد مردی نیس

  21آیه  –( 12)سوره سبا . این جز دروغی بربافته نیست: و می گویند
 صحیح گفته شده  –و درست می گوید ...: والحق

 دور  –دور شدن : بُعد
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 جدید  –نو ظهور  –تازه : بدعیه
 عالم وجود  –عالم هستی : اکوان

 باران بهاری  :غیث نیسانی
 پیامبران صاحب کتاب  –صاحب اراده : اولوالعزم

 التجاء کننده  –پناه شونده  –پناه جوینده : ملتجی
 خاضع و خاشع  –اقرار کننده : مذعن
 و حقیقتاً او به بندگانش بخشنده و رحیم است ...: و انه

 
  411 – 421توضیح آیات 
و "را در قرآن اینطور معنی کرده که (  وَاَضَلَهُ الّلهُ عَلی عِلمٍ) معنی جمله 

و معنی ساده فارسی آن این است که خدا او  "اظالل کردش خدا بر علمی
           بهاءاهللبه هرحال، حضرت . را به خاطر علمش گمراه کرده است

می فرمایند که مقصود از این بیان مبارک، علماء هستند که به دنبال هوای 
تفسیر و تأویل می کردند و مظهر ظهور را در هر نفس خود کلمات الهی را 

چنانچه در آیه . زمان قبول نکردند و از او روی گرداندند و گمراه شدند
دیگری می فرماید که به آنها بگو این خبر بزرگی است اما شما به آن 

هر گاه ": و یا می فرماید. اعتراض می کنید و از آن روی بر می گردانید
انده می شود می گویند اینها ی الهی برای آنان خوآیات روشن و نوران

؟ آیا جز این است که این مرد اراده کرده و می خواهد شما را از چیست
به آنها بگو که این یک . آنچه آباء و اجداد شما می پرستیدند منع نماید؟

می فرمایند که این آیات الهی  بهاءاهللحضرت  ".تهمت و دروغ بزرگ است
بینید که چه رفتاری با پیامبر الهی می کردند وخداوند چقدر را بشنوید و ب
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از این افرادی که به آیات خدا شک می کردند و فرستاده او را قبول 
بخاطر بیآورید که چطور علماء . نداشتند بیزار بوده است و عبرت بگیرید

مردم را تحریک می کردند و چقدر این مردم از خدا دور شده بودند که آن 
عظیم الشأن هر چه می خواست آنان را هدایت کند باز هم علماء  پیامبر

یکی به مردم می گفت که او مانع . مردم را به گمراهی بیشتر می کشاندند
  دیگری . ایمان پدران شما است و می خواهد دین شما را از شما بگیرد

آن یکی می گفت که او . می گفت که او دروغگو و افتراء زننده است
دیوانه است و چقدر سخنهای زشت و زننده که به آن پیامبر الهی مجنون و 

می گفتند و چه نسبتهای ناروا می دادند ولی آن حضرت فقط آنان را 
نصیحت می نمودند و تذکر می دادند و آگاه می کردند و مؤمنین را به آینده 

وخوب دقت کنید که همین نسبتها و همان حرفها را . بشارت می دادند
       بعد از هزار سال مردم به حضرت باب یا مظهر ظهور جدید دوباره 

می دهند و درک نمی کنند که این همه آیات و الواح که مثل باران بهاری از 
. قلم مبارکشان نازل می شود مگر از عهده یک انسان معمولی ساخته است؟

تمام ایام اظهار امر حضرت باب تا شهادتشان فقط شش سال طول کشیده 
تمام آن در زندان و تبعید و در راه سفر از جنوبی ترین شهر ایران یعنی  که

شیراز تا شمالی ترین نقطه یعنی ماکو در آذربایجان با پای پیاده و یا گاهی 
سوار بر اسب و تحت نظر و مانند یک اسیر و زندانی طی شده وبا تمام این 

یشان بدست آمده رنجها و سختی ها، تا به حال حدود بیست جلد کتاب از ا
آیا معجزه ای از این بیشتر و بهتر و مهمتر می توان یافت؟ یک انسان . است

معمولی قادر به خواندن همین بیست جلد کتاب در همان شرائط نیست تا 
و چقدر از این الواح و آثار هم که در هر ضوضائی . چه رسد بنوشتن آن
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رفته است یا از بین برده اند و که علماء براه انداخته اند نابود شده و از بین 
البته باید توجه داشت که در آن زمان . معلوم نیست که با آنها چه کرده اند

حال . چاپ در دسترس نبوده و همه آثار خطی و دست نویس بوده است
ای برادر باید دقت نمود و چشم را باز نمود و فکر کرد و از قرآن که کتاب 

ببینیم که چه . آن درس عبرت آموخت الهی است مدد گرفت و از نصایح
امرش را . بالها بر حضرت محمد وارد کردند و اکنون دیگر انجام ندهیم

بجان و دل بپذیریم و حکمش را اطاعت کنیم و به او و کتابش ایمان 
بیآوریم و اقرار نمائیم تا شاید در فضای رحمت حضرت پروردگار قرار 

چشم بپوشد و ما را ببخشد زیرا  گیریم و از گناهان و خطاهای گذشته ما
شایان ذکر است که مخاطب تمام . او برای بندگانش رحیم و بخشنده است

این بیانات مبارک در ظاهر خال اکبر یعنی دائی بزرگ حضرت اعلی 
هستند که برایشان سخت بوده که باور کنند خواهر زاده ایشان همان 

صد سال است منتظرش موعودی است که همه مسلمانان جهان هزار و چند 
اما با این بیانات و براهین که از قرآن و احادیث ذکر فرمودند سبب . هستند

شد که ایشان قبول کنند و ایمان بیآورند و این بزرگترین نعمت الهی بود که 
و همچنین این کتاب سبب ایمان بسیاری . نصیب ایشان و خاندانشان شد

. ذهنشان بوده گردیده استدیگر از مسلمانان که همین سئواالت در 
 .حقیقتاً که خداوند بر بندگانش بخشنده و رحیم است
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:و همچنين می فرمايّد
 "

الِکتاِب َهّل َتْنِقُموَن مَنا إّلا َاْن آَمَنا  ُقّْل يا َاْهَّل
چقّدر ." َفاِسُقوَن ُّل و َاَن َاْکَثَرُکْمْبُاْنِزَل إَلْيَنا و َما ُاْنِزَل ِمْن َقا ِبالّلِه َو َم

 واضح است مقصود در اين آيه و چه مبرهن است حّجّيت آيات
        و اين آيه در وقتی نازل شّد که کّفار به اسالم اذّيت . منزله

می نمودنّد و نسبت کفر می دادنّد چنانچه نسبت می دادنّد به اصحاب 
به خّدا کافر شّده ايّد و به ساحری کّذاب مؤمن و  آن حضرت که

 ر صّدر اسالم که هنوز امر بر حسب ظاهر قّوتو د. گشته ايّد موقن
     نّداشت در هر مقام و مکان که دوستان آن حضرت را مالقات

الّله  می نمودنّد نهايت اذّيت و زجر و رجم و سّب بر آن مقبلين إلی
احّدّيه نازل  در اين وقت اين آيه مبارکه از سماء. معمول می داشتنّد

اصحاب آن  تعليم فرمود و. شّد به برهانی واضح و دليلی الئح
حضرت را که بگوئيّد به کافران و مشرکان که آيا اذّيت می کنيّد ما 

مگر آنکه ايمان  را و ستم می نمائيّد و عملی از ما صادر نشّد
آورديم به خّدا و به آياتی که نازل شّد بر ما ازلسان محّمّد، و 

ت که مقصود اين اس همچنين آياتی که نازل شّد بر انبيای او از قبّل
بّديعه الهّيه را که بر محّمّد  تقصيری نّداريم مگر آنکه آيات جّديّده

نازل شّد و آيات قّديمه که برانبيای قبّل نازل شّد جميع را من عنّدالّله 
و اين دليلی است که سلطان . دانستيم و تصّديق و اذعان نموديم

مع ذلک آيا جائز است اين آيات . فرموده عباد خود را احّدّيه تعليم
احاطه فرمود شرق و غرب را، از آن معرض شونّد و  بّديعه که

 را از اهّل ايمان داننّد؟ و يا آنکه مؤمن شونّد ُمنزل آيات را به خود
 اين استّدالل که خود فرموده مقّرين را از اهّل ايمان محسوب

ابواب  نفرمايّد؟ حاشا ثّم حاشا که مقبلين و مقّرين آيات احّدّيه را از
إذ إَنُه  .به حّجت مثبته را تهّديّد فرمايّدرحمت خود برانّد و متمّسکين 

ُمْثِبُت اْلحِق ِبآياِتِه َو ُمَحِقُق ااَلمِر ِبکِلماِتِه َو إَنُه َلُهَو الُمقَتِّدُر الُمَهيِمُن 
َو َلْو َنَزْلَنا َعَلْيَک ِکتابًا ِفی ِقْرَطاٍس : "و همچنين می فرمايّد. الَقّديُر

و اکثری ." اَلِذيَن َکَفُروا إْن َهذا ِاّلا ِسحٌر ُمبيٌن َلَقاَل َفَلَمُسوُه ِبَاْيِّديِهْم
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فرقانّيه مّدّل و مشعر بر اين مطلب است و اين بنّده اختصار  آيات
و حال مالحظه فرمائيّد که در جميع . آيات مذکوره نمودم به اين

 آيات را که حّجت قرار فرموده برای معرفت مظاهر جمال کتاب جز
 تا به آن متمّسک شونّد و اعتراض خود، ديگر امری ذکر شّده

آن  نماينّد؟ بلکه در همه موارد بر منکرين آيات و استهزاء کننّده
بيايّد به  حال اگر کسی. انّد چنانچه معلوم شّد وعّده نار فرموده

آنکه به تعليم اخذ  کرورها از آيات و خطب و صحائف و مناجات بی
از اين فيض  نمود و نموده باشّد، آيا به چه دليّل می توان اعتراض

گفت بعّد از عروج روح از  اکبر محروم شّد؟ و جواب چه خواهنّد
می شونّد که به فالن حّديث تمّسک جستيم  جسّد ظلمانی؟ آيا متمّسک

به ظاهر نيافتيم لهذا بر مظهر امر اعتراض  و چون معنی آن را
حّق دور گشتيم؟ آيا نشنيّده ايّد که از جمله عّلت  نموديم و از شرائع

از انبياء اولوالعزم بودنّد نزول کتاب بود بر آنها؟ و  یاينکه بعض
کتب  مسّلم است، با وجود اين چگونه جائز است که بر صاحب اين

که چنّدين مجّلّدات از او ظاهر شّده به حرف های فالن مرد که از 
جمع نموده و  روی جهّل بعضی کلمات برای القای شبهه در قلوب

فی البالد، پيروی  ضالل منشيطان عصر شّده برای اغفال عباد و ا
گردنّد؟ و از همه اين  نماينّد و از خورشيّد فيض الهی بی بهره

س رحمانی احتراز جوينّد و و َنْف مراتب گذشته، آيا از اين َنَفس قّدسی
تمّسک جوينّد و به کّدام وجه اقبال کننّد؟  ادبار نماينّد نمی دانم به که

َقّد َهَّديناَک الَسبيَليِن فی هَذيِن َف." ُهَو ُمَوّليها َو ِلُکٍّل ِوْجَهٌة"بلی، 
 َو هذا َقوُل الَحِق و ما َبعَّد. الِمْنَهَجيِن، ُثَم امِش َعلی ما َتختاُر ِلَنْفِسَک

 . إّلا الَضالُل الحِق
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 : معنی لغات
بگو ای اهل کتاب، آیا جز این بر ما عیب می گیرید که ما به خدا ...: قل یا

. شده ایمان آورده ایم و این که بیشتر شما فاسقید؟ و به آنچه بسوی ما نازل
  13آیه ( 1)سوره مائده 

 اعتراف کنندگان  –اقرار کنندگان : مقرین
 کلمه انکار  –دور باد  –هرگز : حاشا
زیرا او برقرار دارنده حق است توسط آیاتش و استوار کننده امر ...: اذ انه

او براستی برقرار . )و قدرتمنداوست توانا و مهیمن همانا . است با کلماتش
می کند حقیقت را از طریق آیاتش و تأیید می کند و صحه می گذارد 

 (ظهورش را با کلماتش
و اگر مکتوبی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می کردیم و آنان آنرا با ...: و لو

. دستهای خود لمس می کردند قطعاً می گفتند این جز سحر آشکار نیست
  7آیه  – (8)سوره انعام 

 کالمی که در آغاز گفتار می آید –سخنرانی یا نطق  –خطبه ها : خطب
 انداختن  –افکندن  –مطلبی را به ذهن کسی انداختن  –تلقین کردن : القاء
 سیه روزی  –روی گرداندن  -پشت کردن  –اعراض نمودن : ادبار

وره س. و برای هر گروه جهتی است که بدان سمت توجه می کنند...: ولکل
  21آیه  -(4)بقره 
را به تو نشان ( هدایت و ضاللت) پس به تحقیق که ما هر دو راه...: فقد 
و تو از این دو راه ، هرکدام را که خواستی برای خودت اختیار کن و . دادیم

 این گفته پروردگار است 
  11آیه  –( 11)سوره یونس . نیست بعد از حق مگر گمراهی...: وما بعد
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  424 – 421 توضیح آیات
در ادامه باز با آیاتی از قرآن کریم چنین استدالل می فرمایند که خداوند 

ای اهل کتاب آیا ما را به خاطر ایمان بخدا و آیاتی که بر ما نازل "فرموده 
شده و آنچه بر پیامبران قبل نازل شده سرزنش می کنید؟ در حقیقت شما از 

ابتدای اسالم که هنوز دیانت در باید توجه نمود که در . "بدکاران هستید
بین مردم چندان استوار نشده بود چه سخن های ناروا که برآن سید 

با وجود . مرسلین و پیروانشان گفتند و حرکات ناشایسته که انجام دادند
این که در همه ادیان دلیل محکم و برهان اصلی برای هر پیامبری آیات 

تمام این آیات . تصدیق نمی نمودند نازله بر او است اما قبول نمی کردند و
دلیل براین است که خداوند اولین و بزرگترین حجت را آیات مقرر فرموده 
و در این زمان نیز آیات الهی بیش از هر زمان دیگری نازل شده اما چه 
سود که این مردمان توجهی به آیات ندارند و پیرو علمای خود هستند و 

برای همین است که . حیح فرض می کنندهر چه آنان بخواهند همان را ص
علمای )این آیه خطاب به اهل کتاب است یعنی علمای قبل از اسالم 

بنابراین خداوند دین خود . که آنان را فاسق خوانده اند( یهودی و مسیحی
را با آیات خودش استوار و محکم و پایدار می نماید و با کلماتش برآن 

کند حال هرکس خواست ایمان بیآورد و صحه می گذارد و آن را تأیید می 
در . هر کس نخواست ایمان نیآورد خداوند بی نیاز از ایمان ما بندگان است

حقیقت تنها چیزی که قرنها ماندگار و سبب و دلیل صحت دین است که 
می توان از روی آن استدالل کرد همین کتاب انبیاء و مظاهر مقدسه است و 

. ا معجزه ای برای آیندگان دلیل نخواهد بوداال هر حدیث و یا روایت و ی
اگر قرآن را قبالً بصورت "در آیه دیگری از قرآن مجدداً می فرماید که 
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    کتاب و نوشته ای بر روی کاغذ برایت نازل می کردیم که کافران حتی 
می توانستند آن را با دست خود لمس نمایند و بخوانند، باز هم می گفتند 

یعنی این بشر همیشه از حق گریزان . "جادو است این یک نوع سحر و
است و هر کاری انجام شود باز بهانه ای پیدا می کند که بتواند به آن وسیله 

 . ایراد بگیرد و ایمان نیآورد
می فرمایند که در این زمان، کسی که در جائی تعلیم ندیده  بهاءاهللحضرت 

آیا . شود ظاهر شده است و با کرورها از آیات و الواح که بر او نازل می
باز هم باید با او به جدال پرداخت و به او اعتراض نمود و خود را از این 
فیض اکبر محروم ساخت زیرا فالن عالم و یا آن حکمران ایشان را تأیید 
      نکرده است؟ جواب خداوند را در عالم بعد چگونه خواهند داد؟ آیا 

کردیم و چون معنی آن را نفهمیدیم می توان گفت که به فالن حدیث رجوع 
 به حق اعتراض نمودیم و از شریعت الهی خود را محروم کردیم؟ آیا 

( یعنی صاحب اراده)بران اولوالعزم نشنیده اید که علت این که بعضی از پیام
بوده اند همین کتابشان بوده که آنان را از دیگران برتر و متمایز نموده 

که کسی را که اینهمه کتاب و الواح از او پس چگونه جایز است .. است؟
نازل شده نادیده گرفت و به حرفهای کسی که خودش شیطان زمان است و 
سبب گمراهی خود و دیگران شده، گوش داد و ازفیض خورشید الهی 
محروم شد؟ و اگر از این مظهر ظهور که تقدیس و تنزیه او بر همگان 

به چه کسی باید ایمان  واضح و روشن است بخواهیم دوری کنیم پس
بیآوریم و چه کس دیگری الیق این مقام است که ما اورا قبول نمائیم؟ 

برای هر گروهی یک مقصود و منظوری هست که بطرف : آری، می فرمایند
در این مسیر دو . آن توجه می کند و در طلب آن سعی و کوشش می نماید
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پس حرکت ( و راه ضاللتراه شر یا راه هدایت راه خیر و )راه بیشتر نیست 
کن بطرف هر راهی که خودت اختیار می کنی و این فرموده حق است و 

پس خداوند راه را بوسیله انبیاء به . بعد از حق جز گمراهی نخواهد بود
همه نشان می دهد و آنان را هم هدایت می کند و به آنان در کتابش راه 

آنگاه او را . ارد درست نشان می دهد و از رفتن به خطا برحذر می د
مختار می سازد که هر راهی را که مایل است انتخاب کند و این به میل 

یا راه صحیح و درست را انتخاب می کند که سخن حق و . خودش است
همان راه هدایت و ایمان است و یا راه دیگر را انتخاب می کند که قطعاً راه 

 .دضاللت و بی ایمانی است و به گمراهی ختم خواهد ش
شایان ذکر است که اوالً قرآن بصورت آیات بر قلب حضرت رسول اکرم 
نازل می گردید و ایشان در بین مؤمنین می خواندند و آنان که با سواد 
بودند بر روی لوحه یا استخوان کتف شتر ویا سنگ و امثال آن می نوشتند 
    و عده ای که سواد نداشتند اما حافظه خوبی داشتند آن آیات را حفظ

بعدها در زمان خلیفه دوم تمام آیات جمع آوری شد و به . می کردند
 . صورت کتاب قرآن تهیه وتنظیم گردید

ثانیاً منظور از شیطان ، در مقامی نفس امّاره انسانی و در مقامی نفوسی 
 . هستند که سبب اضالل و فریب می شوند 
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ّد و عصر که غيب و از جمله ادّله بر اثبات اين امر آنکه در هر عه
مردمی که معروف  هوّيه در هيکّل بشرّيه ظاهر می شّد بعضی از

به ضياء شمس نبّوت  انّد نبودنّد و عالقه به دنيا و جهتی نّداشته
می شّدنّد و به لقاءالّله فائز  مستضیء و به انوار قمر هّدايت مهتّدی

 علمای عصر و اغنيای عهّد استهزاء  لهذا اين بود که. می گشتنّد
چنانچه از لسان آن گمراهان می فرمايّد. نّدمی نمود

" :
َمأُل اَلذيَن اْل َفَقاَل

َکَفروا ِمْن َقوِمِه َما َنراَک إّلا َبَشرًا ِمْثَلنا و ما َنراَک اَتَبَعک إّلا اَلذيَن 
ُهْم َاراِذُلنا َباِدَي الّرأِي و ما َنَری َلُکْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍّل بّل َنُظُنُکْم 

اعتراض می نمودنّد و به آن مظاهر قّدسّيه می گفتنّد که " .َکاِذِبيَن
 متابعت شما نکرده مگر اراذل ما که اعتنائی به شأن آنها نيست و

ايمان  مقصودشان اين بوده که علماء و اغنياء و معارف قوم به شما
من له الحّق  نياوردنّد و به اين دليّل و امثال آن، استّدالل بر بطالن

عظمی جمعی از  ر اين ظهور اظهر و سلطنتو اّما د. می نمودنّد
بالغين از کأس قرب و  علمای راشّدين و فضالی کاملين و فقهای

فائز گشتنّد و از کون و  یوصال مرزوق شّدنّد و به عنايت عظم
بعضی از اسامی آنها ذکر می شود  .امکان در سبيّل جانان گذشتنّد

. شودانفس مضطربه و نفوس غير مطمئّنه  که شايّد سبب استقامت
مّلا حسين است که محّّل اشراق شمس ظهور  از آن جمله جناب

اسَتَوی الّلُه َعلی َعرِش َرحماِنَيِتِه و ما اسَتَقَر علی  َلو الُه َما. شّدنّد
و جناب آقا سّيّد يحيی که وحيّد عصر و فريّد . َصَمّداِنَيِتِه ُکرِسِي

و  زمان خود بودنّد و مّلامحّمّدعلی زنجانی و مّلاعلی بسطامی
اردبيلی و  مّلاسعيّد بارفروشی و مّلانعمت الّله مازنّدرانی و مّلايوسف

مّلامهّدی خوئی و آقاسّيّدحسين ترشيزی و مّلامهّدی کنّدی و برادر او 
مّلاعلی برقانی و امثال آنها که قريب  مّلاباقر و مّلاعبّدالخالق يزدی و

 .اسامی جميع در لوح محفوظ الهی ثبت شّده چهارصّد نفر بودنّد که
مهتّدی و مقّر و مذعن گشتنّد برای آن شمس ظهور به  همه اينها

 که اکثری از مال و عيال گذشتنّد و به رضای ذی الجالل قسمی
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به  و از سر جان برای جانان برخاستنّد و انفاق نمودنّد. پيوستنّد
محّّل  به قسمی که سينه هاشان. جميع آنچه مرزوق گشته بودنّد

چنانچه  .ينت سنان مشرکينتيرهای مخالفين گشت و سرهاشان ز
و سيفی نمانّد  ارضی نمانّد مگر آنکه از دم اين ارواح مجّرده آشاميّد

بر صّدق قولشان  و دليّل. مگر آنکه به گردن هاشان ممسوح گشت
که به اين طريق جان در  آيا شهادت اين نفوس قّدسّيه. فعلشان بس

گشتنّد ايثار دل و جانشان متحّير  راه دوست دادنّد که همه عالم از
عبادی که هستنّد، و انکار بعضی عباد که  کفايت نمی کنّد برای اين

دادنّد و بقا را به فنا تبّديّل نمودنّد و کوثر قرب را  دين را به درهمی
 چشمه های شور معاوضه کردنّد و بجز اخذ اموال ناس مرادی به

مشغول  نجوينّد؟ چنانچه مشاهّده می شود که کّّل به زخارف دنيا
 . ّب اعلی دور مانّدهانّد و از ر شّده

 
 : معنی لغات 

 نور جوینده –نورانی شونده  –نور گیرنده : مستضئ
ما تو را جز بشری مثل : پس سران قومش که کافر بودند گفتند...: فقال

خود نمی بینیم و جز فرومایگان ما آن هم نسنجیده نمی بینیم کسی تو را 
   که شما را دروغگو پیروی کرده باشد و شما را بر ما امتیازی نیست بل

  47آیه  –( 11)سوره هود . می دانیم
اگر او نبود خداوند مستوی نمی گردید بر عرش رحمانیتش و ...: لواله
 (بر تخت جالل ابدیش)قر نمی گردید بر کرسی صمدانیتش مست

 کسی را که به او روغن مقدس مالیده اند   –مسح شده : ممسوح
 مال و ثروت دنیا : زخارف
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  421 – 423آیات  توضیح
و از جمله موضوعاتی که دلیل بر حقانیت این امر می باشد این است که در 
این دیانت بیشتر کسانی که ایمان آورده اند از علماء و فقهاء زمان خود 

در ادیان گذشته یعنی زمانی که مظهر امر الهی به هیکل بشری . بوده اند
م نبوده اند و از ثروت یا ظاهر شده، تعدادی از مردم که معروف به عل

قدرت ویا شهرت بهره ای نداشته اند، به آن پیامبر ایمان می آوردند و 
از جمله در دیانت اسالم، وقتی . بهمین دلیل علمای قوم مسخره می کردند

حضرت محمد ظاهر شدند و به مردم ابالغ کلمه فرمودند عده ای از افراد 
        فران مسخره می کردند و معمولی به آن حضرت ایمان آوردند و کا

ما که فقط محمد را یک بشر مثل خودمان می بینیم و کسانی ": می گفتند
هم که به او ایمان آورده اند از افراد کم ارزش و دمدمی مزاج هستند که 
اعتنائی به آنها نیست و ما هیچ برتری در آنان نمی بینیم مگر این که گمان 

یعنی کسی از اشخاص معروف مثل علماء یا  ."می کنیم که دروغگو هستند
حال . ثروتمندان به او ایمان نیآورده اند لذا این دین بر حق نیست

اکثراً از فضال و دانشمندان و ( حضرت باب) خوشبختانه در این دیانت 
فقهاء بودند که ایمان آوردند و در راه ایمان خود هم جان باختند و این 

ه مایلند اطمینان قلب حاصل کنند و حضرت نشانه ای است برای کسانی ک
از جمله جناب . به ذکر نام تعدادی از آنان اشاره فرموده اند بهاءاهلل

مالحسین است که مقام جانشینی جناب سید کاظم و ریاست شیخیه الیق و 
اما او بخاطر . سزاوار او بود و همه شاگران هم مطیع و فرمانبردار او بودند

ادش همه را رها کرد و باالخره به درک حضور اطاعت از دستور است
     او اولین مؤمن به حضرت باب بود و . حضرت قائم موعود موفق شد
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می فرمایند اگر او نبود خداوند بر عرش خود جلوس نمی نمود که کنایه از 
اظهار امر آن حضرت است که بصورت آشکارا اولین بار امر خود را به او 

لقب باب الباب را عنایت کردند و جناب مالحسین  القاء فرمودند و به او
بعد از خدمات و صدمات فراوان در قلعه شیخ طبرسی به درجه شهادت 

 .نائل شدند
دیگری جناب آقا سید یحیی کشفی دارابی ملقب به وحید است که حقیقتاً 
عالمی شهیر و بی نظیر و عالم دربار محمد شاه قاجار بود که برای تحقیق 

ه مأمور گشت واو در شیراز بعد از زیارت حضرت باب ایمان از طرف شا
آورد و دیگر حاضر به بازگشت به دربار نگردید و از کلیه مقام و ثروت 
دست کشید و بعد از خدمات فراوان در شهر نیریز با همراهان به شهادت 
رسیدند و سرهای آنان را همراه با اسراء از نی ریز به طرف طهران حرکت 

اما در آباده دستور رسید که سرها . برای ناصرالدین شاه هدیه ببرند دادند تا
سر در باغی که به نام رئوس الشهداء  411حدود . را همانجا بخاک بسپارند

نامیده شد در آباده دفن گردید ولی بدنهایشان در نی ریز بخاک سپرده شده 
 . است

با . جان بوددیگری مالمحمد علی زنجانی که از آیت اهلل های بزرگ زن
بدگوئی علماء از ایشان بعنوان بابی و بابیگری نزد محمد شاه قاجار، او را 
به دربار برای استنطاق بردند اما وقتی محمد شاه زهد و مقام و رتبه ایشان 
را دید نه تنها آسیبی به او وارد نیآورد بلکه یک عصای مرصع هم به او داد 

انید اما در دوره ناصرالدین شاه در قلعه و با احترام او را به زنجان باز گرد
دیگر از . زنجان با سایر بابیان محاصره گردید و با همراهان بشهادت رسید

 –مالسعید بارفروشی  –مالعلی بسطامی : علماء و دانشمندان جنابان
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 –مالمهدی خوئی  –مالیوسف اردبیلی  –مالنعمت اهلل مازندرانی 
 –دی و برادرش مالباقر کندی مالمهدی کن –آقاسیدحسین ترشیزی 

نفر از  211مالعلی برغانی و امثال اینها که حدود  –مالعبدالخالق یزدی 
. علماء و بزرگان زمان بودند که همگی ایمان آورده و به شهادت رسیدند

در . برای مطالعه شرح حال هر یک به تاریخ نبیل زرندی مراجعه شود
این افراد از مال و . سنده نموداینجا فقط بطور مختصر به شرح سه نفر ب

مقام و علم و قدرت فقهی و باالخره از جان خود گذشتند و با خون خود 
  بر صحت این امر صحه گذاشتند سرهایشان از تن جدا شد و سینه های 

آیا دلیل بزرگتری برای اثبات . بی کینه شان با نیزه و شمشیر پاره گشت
می توان یافت؟ همه این نفوس حقانیت یک دین از این بیشتر و بهتر 

بزرگوار از جان و مال و عیال و اوالد خود گذشتند و به رضای الهی 
زمینی . پیوستند و آنچه را خداوند به آنان بخشیده بود در راهش فدا نمودند

نماند مگر این که به خون آنان رنگین شد و خنجری نبود مگر این که به 
ن و کردارشان یکی نبود؟ آیا صداقت آیا گفتارشا. حلقوم آنان کشیده شد

حال باید . بیشتر از این امکان دارد؟ مردم دنیا از ایثار آنان متحیر هستند
به کسانی نگاه کنید که دین را به دنیا فروختند . تفاوت ها را هم تماشا نمود

و برای حفظ مال و جانشان از ایمان به مظهر ظهور چشم پوشیدند و دنیا 
ح دادند و دین خود را به درهمی فروختند و بقای خود را بر آخرت ترجی

چشمه آب حیات را با برکه ای از . را بر فنا در راه محبوبشان بهتر دانستند
آب شور و تلخ معاوضه نمودند و به دنیا و گرفتن اموال مردم و جمع مال و 

اینها تفاوت بین مؤمن . ثروت مشغول شدند و از مظهر ظهور روی گرداندند
 . افر است و البته اسامی همه آنان در لوح محفوظ الهی ثبت شده استو ک
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حال انصاف دهيّد که شهادت اينها مقبول و مسموع است که قولشان 
 موافق و ظاهرشان و باطنشان مطابق به نحوی که تاَهِت و فعلشان

َمَلْت َح الُنُفوُس ِفی اْصِطباِرِهم و ِبما الُعُقوُل فی َافعاِلِهْم و َتَحَيَرِت
نفسی بر  َاجساُدُهم و يا شهادت اين معرضين که بجز هوای نفس

يوم سر از  انّد؟ و در نيارنّد و از قفس ظنونات باطله نجاتی نيافته
دنيای فانيه کوشنّد  فراش برنّدارنّد مگر چون خّفاش ظلمانی در طلب

به . امورات دانيه کوشنّد و در ليّل راحت نشونّد مگر در تّدبيرات
روز به . انّد تقّدير الهی غافّل شّده زمشغول گشته و ا تّدبير نفسانی

آيا در هيچ . شب در تزيين اسباب فراش جان در تالش معاشنّد و
است که به اعراض اين نفوس محّدوده متمّسک  شرع و مّلتی جايز

اقبال و تصّديق نفوسی که از جان و مال و اسم و رسم و  شونّد و از
قبّل  زال نماينّد؟ آيا نبود که اانّد اغف و نام در رضای حّق گذشته ننگ

حضرت  امر سّيّد الّشهّداء را اعظم امور و اکبر دليّل بر حّقّيت آن
نيفتاد و حّقی به  می شمردنّد و می گفتنّد در عالم چنين امری اّتفاق

امر آن حضرت از صبح  اين استقامت و ظهور ظاهر نشّد؟ با اينکه
   ّّدسه هيجّده سنه انوار مق تا ظهر بيشتر امتّداد نيافت و ليکن اين

و به چه . باران بر آنها باريّد می گذرد که باليا از جميع جهات مثّل
جان رايگان در سبيّل سبحان انفاق  عشق و حّب و محّبت و ذوق که

با وجود اين چگونه . واضح و مبرهن است نمودنّد چنانچه بر همه
شمرنّد؟ آيا در هيچ عصر چنين امر خطيری ظاهر  اين امر را سهّل

اگر اين اصحاب مجاهّد فی الّله نباشنّد ديگر که مجاهّد  و آيا شّده
 بود؟ و آيا اينها طالب عّزت و مکنت و ثروت بودنّد؟ و آيا ّدخواه

اين  مقصودی جز رضای حّق داشتنّد؟ و اگر اين همه اصحاب با
است که  آثار عجيبه و افعال غريبه باطّل باشنّد ديگر که سزاوار

جميع من علی  که همين فعلشان برایدعوی حّق نمايّد؟ قسم به خّدا 
ااَلمر  فی َاْسراِر الّناُس االرض حّجت کافی و دليّل وافی است لو کاَن

و از همه ." َاَي ُمْنَقَلٍب َينَقِلُبوَن َو َسَيْعَلُم اَلذيَن َظَلُموا. "َيَتَفَکُروَن
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بايّد اّدعا . گذشته، عالمت صّدق و کذب در کتاب معلوم و مقّرر شّده
محک الهی زده شود تا صادق را از کاذب  ی کّّل عباد به اينو دعاو

." ْن ُکنُتْم َصاِدقيَنإ َفَتَمَنُوا الَمْوَت: "که می فرمايّد اين است. تميز دهّد
 حال مالحظه فرمائيّد با اين شهّدای صادق که نّص کتاب شاهّد بر

زن و  صّدق قول ايشان است، چنانچه ديّده ايّد که همه جان و مال و
رضوان  انّد و به اعلی غرف کّّل ما يملک را انفاق نموده فرزنّد و

منقطعه بر  عروج فرمودنّد، شهادت اين طلعات عاليه و انفس
شهادت اين گروه که  تصّديق اين امر عالی متعالی مقبول نيست و

جلوس بر صّدر از اّول ما  انّد و برای برای ذهب از مذهب گذشته
الئح جائز و مقبول است؟ نور  انّد بر بطالن اين صّدر احتراز جسته

انّد  انّد و اين قّدر ادراک نموده شناخته با اينکه جميع مردم ايشان را
        ظاهری ملکی در سبيّل دين الهی  که از ذرّه ای از اعتبار

 . و مال و غيره نمی گذرنّد تا چه رسّد به جان

 
 : معنی لغات

 خوب و زیبا و پسندیده  –پذیرفته شده  –قبول شده : مقبول
 قبول شده  –شنیده  –شنیده شده : مسموع

سرگردان گشتند عقلها در افعال آنها و نفوس حیران ماندند در ...: تاهت الع
و پایداری جسمانی )از آنچه اجساد آنها تحمل نمود  صبر و شکیبائی آنها و

 (آنها
 تهمت و اتهام ها  –اعتقادها  –گمانها : ظنونات
 ب هراس دارد پرنده ای که از نور آفتا: خفاش

 پست و حقیر –فرومایه : دانیه
 رختخواب  –بستر : فراش
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 غافل کردن  –فریب دادن  –گول زدن : اغفال
 واضح و آشکار  –با دلیل و برهان : مبرهن

 غیر خشن  –نرم و مالیم  –آسان : سهل
 می کند( تالش و کوشش)سی که بخاطر خدا مجاهده ک...: مجاهد

 وفا کننده به عهد و پیمان  –کامل  –تام وتمام : وافی
 اگر مردم در اسرار امر فکر کنند ...: لوکان

و کسانی که ستم کرده اند بزودی خواهند دانست به کدام ...: و سیعلم
  447آیه  –( 48)سوره شعراء . بازگشتگاه بر خواهند گشت

آیه ( 4)سوره بقره . پس اگر راست می گوئید تمنای مرگ کنید...: فتمنوا
32  
 کالم حق –کالم نوشته شده در کتاب : کتاب نصّ

 .همه آنچه را که مالک بودند: کل ما یملک
 بخشش از مال یا جان  –خرج کردن و بخشیدن مال : انفاق

برترین  -برترین حجره های فوقانی خانه  –بلندترین غرفه : اعلی غرف
 باالخانه 

 بلند و مرتفع شدن  –صعود کردن  –باالرفتن : عروج
 آنچه که صادر شد: رما صد

 هویدا -آشکار  –واضح : الئح
 

  411 – 414توضیح آیات 
با توجه به آنچه که گذشت حاال باید انصاف داشت آیا این نفوسی که از 
جان و مال و عیال واوالد گذشتند و به حق پیوستند را با افرادی که شب 
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یین بستر و را به امید زندگی فردا و تالش معاش بیشتر و روز را برای تز
ازدیاد همسر می گذرانند و فکر و ذکری جز خوشی ظاهری دنیوی ندارند 
می توان با هم مقایسه کرد؟ قسم بخدا که عقل حیران می شود از رفتار این 

و مردم در تعجب و تفکر . مؤمنین و جانفشانی آنان و استقامت بی نظیرشان
قاتی که بر بدنهای فرو رفتند از این همه صبر و متانت آنان و تحمل مش

آیا در هیچ . آنان وارد شد ولی حاضر نشدند از ایمان خود چشم بپوشند
شرع و ملتی جایز است که به پیروی چنین نفوس تن پرور و مهمل و 
بیکاره ای بپردازد و ازمظهر ظهور و جانفشانی عاشقانه اصحابش چشم 

بزرگترین  مگر نه این که شهادت امام حسین و همراهانشان را. بپوشد؟
دلیل بر عظمت و اثبات دیانت اسالم معرفی کرده و می کنند؟ مگر حضرت 
سید الشهداء جان و مال و خاندان را در راه اعالء دیانت اسالم فدا ننمود و 
استقامت ایشان و همراهانشان مگر هنوز بعد از هزارو چند صد سال زبانزد 

اکاری اصحاب او نوحه و خاص و عام نیست؟ مگر نه این که به یاد او و فد
ندبه می کنند چه نذرها می دهند و چقدر آرزو دارند که ایکاش در آن 
زمان بودند و از همراهان او محسوب می شدند و هنوز می گویند که چنین 

با وجود این که . استقامتی برای اثبات حق در عالم وجود نداشته است؟
اما پیروان این . ا واقع شدتمام این فداکاری و استقامت در یک روز عاشور

که بال ( زمان نگارش کتاب ایقان)سال است  دیانت اکنون نزدیک به هجده
مثل باران بر آنان باریده ولی همگی با شوق و اشتیاق جان در راه جانان 

حال چگونه این امر را اینقدر سهل و آسان می گیرند؟ در . نثار کرده اند
خاطر نشان می سازد . )ده نشده استهیچ زمانی این گونه استقامت مشاه

سال از این آئین می گذرد  171که هم اکنون که این اوراق نوشته می شود 
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و هنوز احبای الهی در نهایت ظلم و ستم قرار دارند هنوز قریب به صد نفر 
در زندان هستند و نفوس بیشماری کار وزندگی خود را از دست داده اند و 

هنوز جوانان اجازه . شهرها ویران شده استگلستانهای جاوید در اکثر 
و اگر این نفوس مجاهد فی سبیل اهلل نباشند ...( رفتن به دانشگاه ندارند و

پس دیگر چه کسی در راه خدا تالش و کوشش می کند؟ آیا این نفوس 
برای بدست آوردن قدرت و ثروت این همه جانفشانی کردند؟ آیا طالب 

از رضای الهی داشتند؟ حال اگر این اشخاص مقام بودند؟ آیا مقصودی غیر 
با این شجاعت و استقامت و فداکاری باطل باشند پس چه نفوس دیگری 
در دنیا حق هستند و سزاوار و الیق تقرب الهی و معرفت می باشند 

خداوند را شاهد  بهاءاهللوچگونه حقیقت را می توان اثبات نمود؟ حضرت 
مین اعمال پیروان این دیانت دلیل و می گیرند و قسم یاد می کنند که ه

حجت کامل برای اثبات حقیقت است و برای تمام مردم دنیا دلیل کافی 
و بزودی این ظالمان . است اگر مردم در اسرار الهی قدری فکر کنند

خواهند فهمید که به کجا بازگشت خواهند نمود و در چه محل و مکانی 
ه بگذریم مگر نه این که در از تمام این سخن ها ک. جای خواهند گرفت

کتاب الهی یعنی قرآن که برای اثبات حق از باطل تعیین شده و می تواند 
راستگو را از دروغگو تشخیص دهد و مانند محک الهی است که طالی 
خالص را از ناخالص تشخیص می دهد، ذکر شده که آرزوی مرگ کنید 

ا خون خود به این امر حال آیا این افراد که ب. اگر از راستگویان هستید؟
شهادت داده اند راستگو هستند یا این گروهی که ذهب را مذهب فرض 
      کرده اند؟ و برای نشستن بر کرسی ریاست از مظهر امراهلل چشم 
پوشیده اند؟ در حالی که مردم اینها را خوب شناخته اند و می دانند که اینها 
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 به. چه رسد از جان خودحاضر نیستند ذره ای از مال خود بگذرند تا 
و نیاز به توضیح بیشتر . رحال نشانه صادق و کاذب کامالً آشکار استه

   . نیست
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حال مالحظه فرمائيّد که چگونه محک الهی به نّص کتاب تفصيّل 
انّد  هنوز شاعر نشّده نمود و خالص را از غّش تميز داده و مع ذلک

رياست ظاهرّيه مشغول  انيه وو در نوم غفلت به کسب دنيای ف
َيا اْبَن اإلنساِن، قّد َمَضی َعَليَک َاّياٌم و اشَتَغْلَت فيَها بَما َتْهوی . انّد شّده

إلی َمَتی َتُکوُن راِقّدًا َعَلی بساِطَک؟ . وهاِمَو ااَل ِبِه َنْفُسَک ِمَن الُظُنوِن
َعْت ِفی َوَسِط الَزواِل، َن الَشمَس َقِّد ارَتَفإَف. الَنوِم َفاْرَفْع رأَسَک َعِن

 ولکن معلوم باشّد که اين. والّسالم.الَجماِل ُتشِرُق َعَليَک بَانواِر َلَعَّل
چه که  انّد علما و فقها که مذکور شّد هيچ يک رياست ظاهره نّداشته

محال است علمای مقتّدر معروف عصر که بر صّدرحکم جالسنّد و 
چنين امری . شاَء َرُبَک بر سرير امر ساکن، تابع حّق شونّد إّلا َمن

." ِمْن ِعَباِدَي الَشکوُر و َقليٌّل"در عالم ظهور ننمود مگر قليلی 
مشهور که زمام ناس در قبضه  چنانچه در اين عهّد احّدی از علمای

بلکه به تمام بغض و انکار در دفع . نجستنّد حکم ايشان بود اقبال
و رّب . يّدهکه هيچ گوشی نشنيّده و هيچ چشمی نّد کوشيّدنّد به قسمی

اعلی، روح ما سواه فّداه، بخصوص به جميع علمای هر بلّدی 
انّد و مراتب اعراض و اغماض هر کّدام را  صادر فرموده توقيعی

." ااَلبَصاِر َفاْعَتِبُروا َيا ُاوِلی"انّد  توقيع او به تفصيّل ذکر فرموده در
در ظهور مستغاث  و مقصود از آن ذکر، آن بود که مبادا اهّل بيان

القيامة ااُلخری اعتراض نماينّد که درظهور بيان جمعی از علماء فی 
نشّد و نعوذ بالّله متمّسک به  انّد و چرا در اين ظهور موقن گشته

بلی، اين . جمال الهی محروم گردنّد گونه مزخرفات شونّد و ازاين
اکثری معروف نبودنّد و به فضّل الّله از  علماء که مذکور شّد

ذِلَک . انّد ه جميع مقّّدس و منّزه بودهزخارف فاني رياست ظاهره و
و دليّل و برهان ديگر که چون شمس . ِمن َفضِّل الّله، ُيؤتيِه َمن َيشاُء

که  بين دالئّل ُمشرق است استقامت آن جمال ازلی است بر امر الهی
ارض از  با اينکه در سّن شباب بودنّد و امری که مخالف کّّل اهّل

و رعّيت  و ذليّل و سلطانوضيع و شريف و غنّي و فقير و عزيز 
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بود با وجود اين قيام بر آن امر فرمود چنانچه کّل استماع نمودنّد و 
آيا می شود . اعتنا نفرمودنّد از هيچ کس و هيچ نفس خوف ننمودنّد و

مثبته رّبانی؟ قسم به خّدا که اگر  اين، به غير امر الهی و مشّيت
و اگر . امری نمايّد فی الفور هالک شود کسی فکر و خيال چنين

قلبش جا دهی باز جسارت بر چنين امر مهّم  قلب های عالم را در
اذن الهی باشّد و قلبش مّتصّل به فيوضات رحمانی و  ننمايّد مگر به

 آيا اين را به چه حمّل می کننّد؟ آيا. مطمئّن به عنايات رّبانی نفسش
می گوينّد  به جنون نسبت می دهنّد چنانچه به انبيای قبّل دادنّد و يا

امور را  رياست ظاهره و جمع زخارف دنيای فانيه اين برای
انّد؟ سبحان الّله، در اّول از کتب خود که آن را قّيوم  متعّرض شّده

است اخبار از شهادت  اسماء ناميّده و اّول و اعظم و اکبر جميع کتب
انّد ذکر فرموده خود می دهنّد و در مقامی اين آيه را

 :
يا َبقَيَةالّلِه، َقّْد 

الَسَب فی َسبيِلَک و ما َتَمَنْيُت إّلا الَقْتَّل فی  ْيُتو َرِض ِبُکّلی َلَک َفَّدْيُت
 ." بالّله الَعِلِي ُمْعَتِصمًا َقّديمًا َمحَبِتَک َو َکَفی

 
 : معنی لغات

 خدعه و دوروئی –باطنی غیر از ظاهر داشتن  –کدورت و تیرگی : غش
ذاشتی و در آن روزها تو ای پسر انسان، روزهائی را پشت سر گ...: یاابن

خود را به آنچه که نفست، از اوهام و خیاالت بدان مشتاق بود مشغول 
تا به کی در بسترت آرمیده ای؟ سرت را از خواب بردار همانا . کردی

ار شاید برتو انو. خورشید در سمت الرأس در باالترین نقطه باال رفته است
ن کن که آفتاب حقیقت سرت را از رختخواب غفلت بیرو. )جمال بتابد

شاید انوار خورشید حقیقی را ( مثل ظهر)وسط آسمان قرار گرفته 
  84فقره  –کلمات مکنونه عربی -(دریابی
 .پایان سخن معموالً بکار می رود –تمام : والسالم
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 سالم -درود : السالم
 مگر کسی را که خدا بخواهد...: اال من
 11آیه  –( 12)سوره سبا. رندو از بندگان من اندکی سپاسگزا...: وقلیل
 عنان  –افسار : زمام
 تصرف -ملکیت  –مشت  –پنجه : قبضه
 دستخط یا نوشته و یا کتاب امضاء شده : توقیع

 –( 13)سوره حشر . پس عبرت بگیرید ای صاحبان دوچشم...: فاعتبروا
  4آیه 

 کسی که از او یاری و مدد می جویند  –فریادرس : مستغاث
منظور ظهور من  –یعنی زمان ظهور بعد  -در قیامت بعدی  ...:هفی القیام

 .یظهره اهلل است
 پناه می برم به خدا: نعوذ باهلل 
 .این از فضل الهی است که بهر کس بخواهد می بخشد...: ذلک من

 اول و ابتدای هر چیز –سن جوانی : شباب
 عامی  –حقیر  –پست : وضیع
 اراده الهی  –ر ضرت پروردگاحاراده اثبات شده ...: مشیت

 فوری -در همان آن  –در همان لحظه : فی الفور
 اولین کتاب نازله از حضرت باب  –تفسیر سوره یوسف : قیوم االسماء

من تمام هستی خود را فدای تو کرده ام ( جمالقدم)ای بقیۀ اهلل ...: ۀاهللیا بقی
در راه و به دشنام و ناسزا در راه تو راضی شدم و آرزوئی مگر کشته شدن 

 . محبت تو ندارم و برای من توسل به خداوند بزرگ همیشگی کافی است
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 411 – 411توضیح آیات 
بنابراین واضح گشت که چگونه محک الهی به نص قرآن کریم خالص را از 
ناخالص مشخص فرمود و نشان داد که چگونه مؤمنین به حضرت باب در 

خود گذشتند و حق و  راه او از جان و مال و مقام و شهرت و خاندان
حقیقت را فدای ظواهر دنیا ننمودند و طبق آیه قرآن ، برای نشان دادن 

برعکس . صداقت خود از جان گذشتند و تمنای مرگ و شهادت نمودند
علماء و حکماء برای حفظ مقام و شوکت خود مظهر امر و پیروان او را 

نکرده اند که عذاب ابدی را برای خود خریدند و هنوز هم درک  کشتند و
حضرت . روزه تالش می کنند در خواب غفلت هستند و برای این دنیای دو

  ای پسر انسان روزهای عمرت  ":در کلمات مکنونه می فرمایند بهاءاهلل
     می گذرد و تو به هوای نفس خودت در شک و تردید و اوهام فرو 

بی و دراز تا چه وقت می خواهی در این بستر نفس و هوی بخوا. رفته ای
بکشی؟ قدری سرت را از زیر رختخواب بیرون بیآور تا ببینی که ظهر شده 
و آفتاب همه جا را گرفته شاید تو هم کمی از این نور و حرارت خورشید 

دین . یعنی از خواب غفلت برخیز. مضمون بیان مبارک"بهره مند شوی
از این عالم گسترده شده کمی تحقیق و بررسی کن شاید تو هم  الهی در

و در پایان این مبحث می فرمایند همه این . حقیقت بهره ای نصیبت شود
علمائی که نامشان برده شده بحمداهلل ریاست ظاهره نداشته اند چون محال 
است که کسی بتواند به آسانی از مقام ظاهری بگذرد و از حق و حقیقت 

آنان عطا  پیروی نماید مگر کسانی را که خدا بخواهد و این قدرت را به
فرماید و چنین امری خاص این دیانت است و کمتر کسانی پیدا می شوند 

چنانچه هیچیک از علمائی که زمام . که شکرگزار نعمت های الهی باشند
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مردم را در اختیار خود گرفته اند حاضر نشده اند که به خاطر حقیقت از 
ری از این امر مقام خود چشم بپوشند بلکه با تمام کینه و بغض برای جلوگی

تالش کردند و بقدری ظلم کردند که تاکنون هیچ چشمی چنین ظلمی ندیده 
و این وقایع در حالی اتفاق افتاد که حضرت . و هیچ گوشی نشنیده است

باب برای علماء هر شهری توقیعی صادر فرمودند و مراتب کینه و دشمنی 
باشند که مثالً آنان را به خودشان گوشزد فرمودند تا بهانه ای نداشته 

و همین . ما خبر را نشنیدیم و یا ما در مخالفت شرکت نداشتیم: بگویند
پس عبرت بگیرید ای . برایشان کافی بود اگر می خواستند که درک کنند

تمام این رنجها و نامالیمات را آن حضرت قبول فرمودند . صاحبان بصیرت
همین رفتار را با مظهر  برای این که بابیان هم متوجه باشند که در ظهور بعد

امر ننمایند و بهانه گیری نکنند که مثالً چرا این همه علماء به حضرت باب 
ایمان آوردند و حاال به مظهر ظهور جدید، علماء ایمان نیآورده اند و یا پناه 
بر خدا، که به بهانه های دیگر متوسل شوند و از آن مظهر امر و احکام و 

را این علمائی که به حضرت باب ایمان آوردند زی. آیات او محروم گردند
اکثراً دارای عنوان و مال و منال دنیا نبودند و کسانی هم که بوده اند کسانی 
هستند که خداوند اراده فرموده و نباید این امور در ظهور بعد مورد دوری 

بنابراین اولین دلیل حقانیت هر مظهر ظهورآیات و کتاب . از حق گردد
  .اوست

چنانکه حضرت باب با . دومین دلیل بر حقانیت آنان استقامتشان است اما
وجود این که خیلی جوان بودند و امری را که ادعا می کردند مخالف میل 
همه مردم از دولت و ملت، فقیر و غنی، شریف و ذلیل، توانا و ناتوان، 

ان بیسواد بود و همگی هم متحد شده و بر علیه ایش رعیت، عالم و ارباب و
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قسم بخدا . قیام کردند اما آن حضرت کوچکترین هراسی از احدی نداشتند
که اگر این مشیت و اراده الهی نباشد هر کس دیگری با هر قدرت و توانی 
که باشد در همان لحظه اول از ترس هالک می شود حتی اگر قلبهای همه 

مگر این  عالم را در سینه اش بگذارند باز قادر به تحمل آنهمه بالیا نیست
و اتفاقاً مردم . که به اجازه خداوند و با پشتیبانی و تأیید او قیام کرده باشد

که قدرت درک ندارند این مسئله را به جنون نسبت می دهند مثل این که به 
آنان می گویند که شخص عاقل حرفی . بقیه انبیاء هم همین نسبت را دادند

مال و خاندانش  م کنند و جان ونمی زند که همه دولت و ملت برعلیه او قیا
و چقدر زیبا آن حضرت در اول یکی از کتابهای خود که بنام . را بباد دهند

قیوم االسماء است خبر از شهادت خود داده اند و آرزوی شهادت در راه 
ای بقیت اهلل جانم فدای راه : وقتی که می فرمایند. محبوب خود را نموده اند

دشنامی در راه تو راضی هستم و آرزوئی جز من به هر لعنت و . تو باد
کشته شدن در راه تو ندارم و خداوند بزرگ و همیشگی برای من کافی 

شایان ذکر است که حضرت باب عالوه براین که بشارت دهنده به . است
بوده اند خودشان هم یک پیامبر مستقل و صاحب  بهاءاهللظهور حضرت 

مثل یکی از  بهاءاهللمقابل حضرت کتاب بوده اند ولی همیشه خود را در 
    پیروان آن حضرت به حساب آورده و آرزوی شهادت در راهشان 

 .داشته اند
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:انّد خود را نموده و همچنين در تفسير هاء، تمّنای شهادت
 "

َکَاّنی 
َاَحَب ااَلشياء إَليَک فی َسبيِّل الّله  َسِمْعُت ُمناِديًا ُيناِدی فی ِسّری إْفِّد

ی اْلُحَسيُن َعَليِه الّسالُم فی َسبيلی َو َلوال ُکنُت ناِظرًا ِبذِلَک َکما َفَّد
الِسِر الواقع َفَو اَلذی َنفِسی ِبَيِّده َلِو اْجَتَمُعوا ُملوُک ااَلرِض َلن َيقِّدُروا 

َليس َلُهم شأٌن ِبذِلَک وإَنُهم  َان َيأُخُذوا ِمّنی حرفًا َفَکْيَف الَعبيُّد اَلذيَن
فّدائی  ِلَيعَلَم الُکُّل مقاَم َصبری و ِرضائی و"، إلی ان قال "َمطُرودون

آيا صاحب اين بيان را می توان نسبت داد که درغير ." فی َسبيِّل الّلِه
 صراط الهی مشی می نمايّد و يا به غير رضای او امری طلب

نموده؟ در همين آيه نسيم انقطاعی مکنون شّده که اگر بوزد جميع 
حال مالحظه . انفاق نماينّد و از روان در گذرنّد هياکّل وجود جان را

انّد و به غايت حقّ  ناسپاس که چشم از  نمائيّد که چقّدر ناس نسناس
انّد و به عقب مرداری چنّد که از بطنشان افغان  جميع اينها پوشيّده

و با وجود اين چه نسبت های غير . می دونّد مال مسلمانان می آيّد
َکذِلَک َنْذُکُر َلَک ما اْکَتَسَبْت َاْيِّدی . نّدقّدسّيه می ده الئقه که به مطالع

 َکَفروا و َاْعَرُضوا َعن ِلقاء الّله فی َيوم الِقيامة َو َعَذَبُهم الّلُه اّلذيَن ُهم
 َاجساُدُهم َو َلُهم ِفی اآلِخَرِة َعذابًا َتحَتِرُق ِبِه ِبناِر ِشرِکِهم َو َاَعَّد

َشْيٍء و کاَنْت َيُّدُه  إَن الّلَه َلْم َيُکْن قادرًا َعلیَارَواُحُهم ذِلَک ِبَاَنُهم قاُلوا 
بزرگ و برهانی  و استقامت بر امر حّجتی است. َعِن الَفضِّل َمغُلوَلًة

يعنی پير " َشَيَبْتِنی اآلَيَتين: "چنانچه خاتم انبياء فرمودنّد. است عظيم
. بر استقامت بر امر الهی است نمود مرا دو آيه که هر دو مشعر

نانچه می فرمايّدچ
" :

حال مالحظه فرمائيّد که اين ." کما ُاِمْرَت َفاْسَتِقْم
سّدره رضوان سبحانی در اّول جوانی چگونه تبليغ امرالّله فرمود و 
 چقّدراستقامت از آن جمال احّدّيت ظاهر شّد که جميع من علی

آن  آنچه ايذاء بر. نّد حاصلی نبخشيّدداالرض بر منعش اقّدام نمو
د می آوردنّد شوقش بيشتر و نار حّبش مشتعّل تر سّدره طوبی وار

تا آنکه . چنانچه اين فقرات واضح است و احّدی انکار نّدارد. می شّد
و از جمله دالئّل . باالخره جان را در باخت و به رفيق اعلی شتافت
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ظهور، غلبه وقّدرت و احاطه که بنفسه از آن ُمظهر وجود و َمظهر 
چنانچه آن جمال ازلی در . شّدمعبود در اکناف واقطار عالم ظاهر 

مع ذلک به . شيراز در سنه سّتين ظاهر شّدنّد و کشف غطا فرمودنّد
انّدک زمانی آثار غلبه و قّدرت و سلطنت و اقتّدار از آن 

به قسمی که . جوهرالجواهر و بحر البحور در جميع بالد ظاهر شّد
الهوتی  ساز هر بلّدی آثار و اشارات و دالالت و عالمات آن شم

شمس ازلّيه  و چه مقّدار قلوب صافيه رقيقه که از آن. گشت هويّدا
علم لّدّنی که  رحکايت نمودنّد و چقّدر رشحات علمی از آن بح
و مّدينه جميع  احاطه نمود جميع ممکنات را، با اينکه در هر بلّد

علما و اعّزه بر منع و رّد ايشان برخاستنّد و کمر غّّل وحسّد و ظلم 
قّدسّيه را که جواهر عّدل بودنّد به  و چه نفوس. بر دفعشان بستنّد

هياکّل روح را که صرف علم و عمّل از  نسبت ظلم کشتنّد و چه
مع کّّل ذلک هر . بّدترين عذاب هالک نمودنّد ايشان ظاهر بود به

وجودات تا دم مرگ به ذکر الّله مشغول بودنّد و در  يک از آن
 ّدو به قسمی اين وجودات را تقليب نمودن. تسليم و رضا طائر هوای

امرش  اش مرادی نجستنّد و بجز و تصّرف فرمودنّد که بجز اراده
 . بستنّد امری نگزيّدنّد، رضا به رضايش دادنّد و دل به خيالش

 
 : معنی لغات
از توقیعات حضرت باب در جواب  –تفسیری بر هاء هویت : تفسیر هاء

 سئواالت یکی از نفوس طالب حقیقت
      دم کسی ندا می کرد و گویا شنیدم که در درون وجو...: کأنی سمعت

که دوست داشتنی ترین چیزهای خودت را در راه خدا فدا نما : می گفت
 و اگر من ناظر نبودم به این راز. در راه من فدا نمود( ع)چنانچه حسین 

قسم به کسی که جانم در دست اوست ( که گریزی از آن نبود) واقع شده 
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نمی توانستند از من حرفی  اگر تمام پادشاهان روی زمین جمع می شدند
بگیرند، تا چه رسد به این بندگانی که شأن و ارزشی ندارند و از مطرودین 

تا همگان درجه بردباری و : تا آنکه فرمود. و رانده شدگان حق هستند
 . رضایت مرا بدانند و از فدا شدنم در سبیل الهی آگاه شوند

شیطان بصورت  –ر مکا –مجازاً، فریب دهنده  -نوعی میمون : نسناس
 .انسان
 شکم : بطن

آنچه را که کافران مرتکب شدند  این چنین برای تو ذکر می کنم...: کذلک
و در روز قیامت از لقاء پروردگار دوری ( دستهای کافران اکتساب نمود)

کردند و خداوند آنان را به آتش شرکشان معذب فرمود و برای آنان عذابی 
و این بخاطر آن است . و روحهای آنان بسوزدآماده نمود که بدنهای آنان 

همانا خدا برکاری قادر نیست و دست او برای فضل و بخشش : که گفتند
 . بسته شده است

سوره . همانطور که دستور یافته ای( استقامت کن)ایستادگی کن ...: فاستقم
  11آیه ( 24)و در سوره شوری  114آیه  –( 11)هود 
 ت کردناذی –آزار رساندن : ایذاء

 کرانه ها –گوشه و کنار : اکناف
 جهات  –اطراف  –ممالک : اقطار

  پرده برداشتن از حقایق معنوی : کشف غطاء
 چکه های آب –قطرات : رشحات

 مردمان عزیز و بزرگوار  –ارجمندان  –عزیزان : اعزّه
 پرنده: طائر
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  413 – 481توضیح آیات 
که در جواب سئواالت یکی . حضرت باب تفسیری دارند بنام تفسیر الهــاء

      از طالبین حقیقت نازل شده اما در این توقیع مبارک ذکری از 
مظلومیت های خودشان و مصائبی که تحمل فرموده اند بیان کرده اند و 
همچنین در باره شرح انکار و مخالفت های مالجواد قزوینی برغانی که 

قیام کرد و اسباب ناراحتی و ابتداء به ایشان ایمان آورد و بعد به مخالفت 
در این توقیع حضرت باب آرزوی . اذیت وآزار ایشان را فراهم ساخت

را نموده اند و می فرمایند اگر اراده الهی بر  بهاءاهللشهادت در راه حضرت 
این شهادت واقع نشده بود اگر پادشاهان عالم می خواستند کوچکترین 

هرگز قادر نبودند تا چه رسد به این اذیتی به یکی از پیروان من وارد کنند 
اما من خودم آرزو دارم که در راه محبوبم . که به من بتوانند آزاری برسانند

فدا شوم همانطور که قبالً امام حسین همین آرزو را داشتند و در راه 
از این بیان مبارک . خداوند محبوبشان خود و خاندانشان را فدا کردند

دسه به میل خود این ستمها و رنجها را قبول مشخص می شود که مظاهر مق
کرده اند و برای نشان دادن صبر و استقامتشان در اطاعت از امر خداوند 
است که حتی جانشان را فدا می سازند و اگر غیر از این بود هیچکس قادر 
. نبود که در مقابل آنان مقاومت کند تا چه رسد به اینکه ستمی وارد سازد

برای اطاعت از خداوند، حاضر است بدون چون و چرا  بنابراین کسی که
جانش را فدا کند معلوم است که چگونه عبودیت خود را در مقابل خالق 
خود نشان می دهد و در عوض به رؤساء وعلماء نگاه کنید که برای یک 
پست یا مقام چنان بجان هم می افتند و برای برتری خود از هیچ کار زشت 

     د و برای خوردن اموال مردم به هر کاری دست و منکری دریغ ندارن
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مسلم است . می زنند و آنوقت چنین نفوسی زمام مردم را در اختیار دارند
که مردم هم برای پیشرفت در امور خود نیاز به فتوا و حمایت این نفوس 

: می فرمایند بهاءاهللحضرت . دارند و البته به پیروی از آنان تن می دهند
شما یادآوری می کنم که این کافران چه کردند و چطور از لقای  لذا من به"

حضرت پروردگار چشم پوشیدند و او را انکار کردند و البته خودشان را 
البته خداوند هم آنان را به آتش کفر و شرکشان عذاب . محروم ساختند

خواهد کرد و در آخرت هم برای آنان آتش شدیدی آماده کرده که تمام 
شان با آن خواهد سوخت برای این که این کافران گفتند جسم و روح

 ".خدا قادر بر هیچ کاری نیست ودستهای فضل و بخشش او بسته است"
تحمل در برابر آزار و  در حالی که استقامت در مقابل این کافران و صبر و

اذیت آنان نشانه واضح از عظمت و بزرگواری مظاهر مقدسه و دلیلی دیگر 
فرض کنید که کودکی سه یا چهارساله : برای مثال. ن استبر حقانیت آنا

بدنبال مردی با وقار و با شخصیت راه برود و مرتب او را مسخره کند و 
مسلماً بی اعتنائی این مرد و تحمل او در . حرفهای زشت بزند و هتاکی کند

مقابل این کودک نادان دلیل بر ضعف او نیست بلکه دلیل بر دانائی اوست 
گر حتی بخواهد به او جواب هم بدهد نادانی خود را ظاهر ساخته که زیرا ا

انسانهای نادانی که در مقابل مظاهر . خودش را با او مقایسه نموده است
مقدسه الهی به اذیت و آزار قیام می کنند، مانند همین اطفال نادان هستند 

وردند و که جاهلند و اال اگر کمی درک و فهم داشتند که به او ایمان می آ
همچنان که در ادیان قبل هم نمونه های آن . در راهش جان نثار می کردند

فراوان است و البته درک و فهم مربوط به سواد و معلومات مدرسه ای 
به هرحال، مقصود این است که استقامت یکی از نشانه های بر حق . نیست
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ه مرا پیر بودن انبیاء است همانطور که حضرت رسول اکرم فرمود که دو آی
و ما . کرد که در هر دو آیه خداوند به رسولش فرموده که باید استقامت کنی

سالگی که مبعوث شدند  41می بینیم که حضرت باب در سن جوانی یعنی 
سالگی که به شهادت رسیدند چقدر تحمل بالیا نمودند و مردم هر  11تا 

ل عالم چه بیشتر ظلم کردند آن حضرت بر موهبت و بخشش خود به اه
تا باآلخره بعد از سالها زندان در کوههای ماکو و . بیشتر تالش کردند

چهریق در راه موال و محبوب خود به شهادت رسیدند و به افق اعلی 
یکی دیگر از دالئل حقانیت مظاهر مقدسه غلبه و قدرت آنان . شتافتند

ا این است که با وجود این که حضرت اعلی در شیراز اظهار امر فرمودند ام
امر با تمام مخالفت ها و بالهائی که بر ایشان و مؤمنین نمودند در سراسر 

شدت این انتشار و . کشور ایران انتشار یافت و بعد در عراق نیز نفوذ نمود
پیشرفت این قدرت روحانی و معنوی بقدری بود که مردم دسته دسته ایمان 

علماء و مخالفت  می آوردند و بقدری خالصانه مؤمن می شدند که دشمنی
شدید حکومت و کشتار مؤمنین به فجیع ترین وضع ممکن در هر شهری، 

این . باز نتوانست مانع ایمان آنان شود و هر روز بر تعدادشان اضافه می شد
مؤمنین جدید در یک مدت بسیار کوتاه ، بعضی حتی در چند دقیقه چنان 

با همان . نبودمنقلب می شدند که هیچکس قادر به جلوگیری از آنان 
مقام و  سرعت که ایمان می آوردند با همان شدت هم از جان و مال و

فرزند می گذشتند و در راه معبودشان جان فدا می کردند و تا آخرین لحظه 
حیات به ذکر الهی و سپاس او که آنان را موفق به شناخت موعودشان 

بزرگترین  نموده مشغول بودند و فقط رضای او را طلب می کردند و این
 . دلیل بر حقانیت مظهر امر اوست
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احّدی در  حال قّدری تفّکر نمائيّد، آيا چنين تصّرف و احاطه از
مقّّدسه به کمال  امکان ظاهر شّده؟ و جميع اين قلوب منّزهه و نفوس

شکايت، جز ُشکر از ايشان  رضا در موارد قضا شتافتنّد و در مواقع
و اين رتبه . ان مشهود نهرضا از ايش ظاهر نه و در مواطن بال، جز

اهّل ارض چه مقّدار غّّل و بغض و عّداوت  هم معلوم است که کّّل
چنانچه اذّيت و ايذای آن طلعات قّدسی . داشتنّد به اين اصحاب

      عّلت فوز و رستگاری و سبب فالح و نجاح ابّدی  معنوی را
آيا هرگز در هيچ تاريخی از عهّد آدم تا حال چنين  .می دانستنّد

بالد واقع شّد و آيا چنين ضوضائی در ميان عباد ظاهر  در غوغائی
محّّل  و با اين همه ايذاء و اذّيت، محّّل لعن جميع ناس شّدنّد و گشت؟

اصطبارشان ظاهر  و گويا صبر در عالم کون از. مالمت جميع عباد
باری، در جميع . گشت شّد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود

وارده تفّکر فرمائيّد تا بر عظمت امر و  اين وقايع حادثه و حکايات
عنايت رحمان، روح اطمينان در وجود  بزرگی آن مّطلع گرديّد تا به

خّدای واحّد شاهّد . دميّده شود و برسرير ايقان مستريح و جالس شويّد
 که اگر فی الجمله تفّکر نمائيّد عالوه بر همه اين مطالب مقّرره است

فوارس  عن اهّل ارض بر اينو دالئّل مذکوره، همين رّد و سّب و ل
. ميّدان تسليم و انقطاع اعظم دليّل و اکبر حّجت برحّقّيت ايشان است

جميع مردم از علماء و فضالء  و در هر آن که تفّکر در اعتراضات
      محکم تر و راسخ تر و ثابت تر  و جّهال فرمائی در اين امر

لم لّدّنی و واقع شّده، از قبّل معادن ع زيرا که جميع آنچه. می شوی
اگر چه اين بنّده اراده ذکر احاديث . انّد داده مواقع احکام ازلی خبر

قبّل را نّداشتم و ليکن نظر به محّبت آن جناب چنّد روايتی که مناسب 
 با اينکه فی الحقيقه احتياج نيست زيرا. مقام است ذکر می نمايم اين

         و. که آنچه ذکر شّده جميع ارض و من عليها را کافی است
 الحقيقه جميع کتب و اسرار آن در اين مختصر ذکر شّده به فی

و  قسمی که اگر کسی قّدری تأّمّل نمايّد جميع اسرار کلمات الهی
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      امور ظاهره از آن سلطان حقيقی را از آنچه ذکر شّده ادراک
نيستنّد لهذا  و ليکن چون همه ناس بر يک شأن و يک مقام. می نمايّد

متزلزله شود و  يم تا سبب استقامت انفسچنّد حّديثی ذکر می نما
الهی بر اعالی و  اطمينان عقول مضطربه گردد و همچنين حّجت

        احاديث اين است که  از جمله. ادانی عباد تاّم و کامّل گردد
حال ." َاهُّل الَشرِق َو اْلَغرِب إذا َظَهَرْت راَيُة الَحِق َلَعَنها: "می فرمايّد

نوشيّد و بر رفرف امتناع مقّر گزيّد و  انقطاعبايّد قّدری از صهبای 
را منظور داشت که آخر ." ِعباَدِة َسْبعيَن َسَنًة َتَفُکُر ساَعٍة َخيٌر ِمْن"

شنيع چه می شود که جميع مردم با اظهار حّب و طلب  سبب اين امر
 حّق، بعّد از ظهور، اهّل حّق را لعن نماينّد، چنانچه مستفاد از حّديث

عادات  اضح است که سبب، نسخ قواعّد و رسوم وو اين و. می شود
و إّلا اگر جمال  .انّد و آداب است که همه ناس به آن محّدود گشته
تصّديق کنّد مردم را  رحمان بر همان رسوم و آداب حرکت نمايّد و

همه اختالف و فساد در ملک  در آنچه به آن مشغولنّد، ديگر چرا اين
شريف، قوله تعالیاين حّديث  و مصّّدق و مثبت. ظاهر می شود

 :

"
 ." َيْوَم َيّْدُع الّّداِع إلی َشْيٍء ُنُکٍر

 
 : معنی لغات

 بی آالیش –پاکیزه  –پاک : منزهه
 آنچه به اراده الهی واقع شود  –حکم اهلل  –حکم : قضا

 فرزند وطن  –هم شهری  –هم وطن  –وطنی : مواطن
 نائل شدن  –به مقصود رسیدن : فوز

 محل لعنت واقع شدن  –گرفتن  محل نفرین قرار: محل لعن
 صبر کردن  –شکیبائی کردن : اصطبار
  سوارکاران : فوارس
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 بی ثبات  –لرزان  –مضطرب : متزلزله
 پریشان حال  –متحرک : مضطربه

 بلند مرتبه  -اشخاص بلند قدر : اعالی
 افراد فرومایه –اشخاص پست : ادانی

   حق، او را لعنت  هنگامی که ظاهر گشت عالمت و نشانه...: اذا ظهرت
 می کنند اهل شرق و غرب

 .یک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است...: و تفکر
. بر امری دهشتناک دعوت می کند( حق)روزی که دعوت کننده ...: یوم

  7آیه –( 12)سوره قمر
 

  482 – 487توضیح آیات 
ری به دلیل و اگر با کمی انصاف، انسان در این امور فکر کند نیاز بیشت

شخصی ادعای امری می نماید و عده ای به حرفهای او . برهان نیست
       گوش می دهند و چنان شیفته اخالق و رفتار و جذابیت و کمال او 
می گردند که از تمام هستی خود با رضا و رغبت می گذرند و همه را برای 

همه محبوبیت را  نو در مقابل گروهی هم که ای. او و در راه او فدا می کنند
    می بینند آتش بغض و کینه سراپای وجودشان را می گیرد و به هر

وسیله ای که برایشان ممکن باشد در صدد آزار و اذیت بر می آیند و البته 
به خیال خود این کینه و نفرت را سبب نجات و ثواب برای آخرت خود 

با شدیدترین  مخصوصاً در ایام حضرت باب که مردم. هم تصور می کنند
در هیچ دیانتی از قبل . آزار و اذیت بر علیه ایشان و پیروانشان قیام کردند

دیده نشده که انسانی را زنده شمع آجین نمایند و وقتی نیمه جان شد او را 
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دو شقه نموده به دروازه های شهر آویزان کنند و چندین روز بهمان حال 
ه دهد و هر روز عده بیشتری برای عبرت دیگران نگهدارند و برعکس نتیج
حقیقتاً که صبر از تحمل و . ایمان بیآورند و خود را آماده شهادت نمایند

. استقامت این نفوس ظاهر گردید و وفا از رفتار آنان در عالم پدیدار شد
به مخاطب خود می فرمایند که شرح حال این نفوس را  بهاءاهللحضرت 

بزرگی این امر پی ببرید تا مت و بخوانید و در آن تفکر کنید تا بر عظ
اهلل به اطمینان برسید و یقین کنید که حضرت باب همان موعودی انشاء

یکی دیگر از عالمتهائی که در باره قائم . است که سالها انتظارش داشتید
غارتها  موعود ذکر شده همین اعتراضات و سبّ و لعن و دشنامها و قتل و

می فرمایند  بهاءاهللحضرت . خواهد شداست که در زمان آمدن قائم واقع 
اگرچه مایل به ذکر . که من فقط به چند حدیث مشهور آن اکتفاء می کنم 

این . احادیث نیستم اما برای اطمینان خاطر عموم مردم ذکر می شود
احادیث برای مردم دلیل و حجت است چه برای کسانی که در مقامات 

فوسی که در رتبه های پائین تر عالی حکومتی و علمی قرار دارند و چه ن
له این از جم. هستند همه می توانند دقت کنند و حقیقتاً بیشتر فکر کنند

وقتی که پرچم حق بلند شد اهل مشرق و ": حدیث است که می فرماید
حال باید فکر کرد که چه امری می تواند . "مغرب او را لعنت می کنند

ت نمایند؟ مگر حضرت رسول باشد که همه مردم در شرق وغرب او را لعن
آیا در . اکرم نفرموده که یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟

باره این حدیث فکر کرده اند و یا فقط بدون فکر لعنت نمودند؟ اگر دقت 
یعنی . شود معلوم می شود که باید امری مربوط به دین و شریعت باشد

ه آن خو گرفته اند تغییر دهد و ساله مردم را که ب کسی بیآید و دین هزار
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   همه مردم چه شرقی و چه غربی برای آنوقت است که . منسوخ کند
آن را بسیار مقدس       داشته اند و باشند چون سالها به این دین عادت 

   ، بسیار سخت و ناگوار است و آه و ناله و نفرینشان بلند می دانسته اند
احکام قبل را ترویج نمایند که دیگر می شود و اال اگر موعود بیآید و 

و از آنجا که . نیازی به لعن و نفرین نیست بلکه همه خوشحال هم می شوند
هیچ حدیثی را نمی توان قبول کرد مگر این که مشابهتی هم در آیات قرآن 
داشته باشد، لذا به این آیه مبارکه که در سوره القمر نازل شده توجه باید 

روزی که مدعی مردم را به چیز ناخوشآیند دعوت ": نمود که می فرماید
یعنی خداوند می فرماید که ای پیغمبر کافران را بحال خودشان . "می کند

رها کن و بگذار تا روزی که داعی الی اهلل مردم را دعوت کند به چیزی که 
و همین سبّ و لعن هم یکی دیگر از . آن را انکار می کنند یعنی روز قیامت

استقامت  -آیات : بنابراین چهار دلیل را ذکر فرمودند. یت است دالئل حقان
این چهار . سبّ و لعن اعداء یا اذیت وآزار همگان –صبر و شکیبائی  -

 دلیل نشانه حقانیت موعود ادیان یا انبیاء الهی در هر زمان است 
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را به انقطاع  باری، چون منادی احّدّيه از ورای حجبات قّدسّيه مردم
نّدای الهی چون  م می خوانّد از آنچه که در دست دارنّد، و اينتما

و حال . امتحان رو می دهّد مخالف هوی است لهذا اين همه افتتان و
مردم را مالحظه نما که هيچ ذکراين احاديث محکمه را که جميع 

احاديثی که صّحت و سقم آن معلوم  ظاهر شّده نمی نماينّد و لکن آن
و حال آنکه آنچه . انّد که چرا ظاهر نشّد جسته نيست تمّسک به آنها

و آثار و عالمات . انّد ظاهر شّد و باهر گشت ننموده را هم که تعّقّل
 ، مع ذلک عباد در تيه جهّل وحمثّل شمس در وسط سماء الئ حّق به

روايات  با اينکه چقّدر از آيات فرقانّيه و. انّد نادانی سرگردان مانّده
امر بّديع، باز  حکم جّديّد و محّققه که جميع داّل است بر شرع و

حکم فرمايّد چنانچه  منتظرنّد که طلعت موعود بر شريعت فرقان
و از جمله کلمات مّدّله بر  .يهود و نصاری همين حرف را می گوينّد

َاْيَن : "شرع جّديّد و امر بّديع فقرات دعای نّدبه است که می فرمايّد
الُمتَخَيُر إلعاَدِة الِمَلِة الُمَّدَخُر ِلَتجّديِّد الَفراِئِض والُسَنِن و َاْيَن 

و در زيارت می فرمايّد." َوالَشريَعِة
" :

". ِق الَجّديِّدَالَسالُم َعَلی الَح
َابو َعبِّد الّلِه َعن سيَرِة الَمهّدّي َکيَف سيَرُته قال َيصَنُع ما َصَنَع  ُسِئَّل"

." َاْمَر الجاهلَية َرُسول الّلِه َو َيهِّدُم ما کاَن َقْبَلُه َکما َهَّدَم َرُسوُل الّلِه
حال مالحظه فرمائيّد که با وجود امثال اين روايات چه استّدالل ها 
بر عّدم تغيير احکام می نماينّد با اينکه مقصود از هر ظهور، ظهور 

و باطنًا، چه  تغيير و تبّديّل است در ارکان عالم سّرًا و جهرًا، ظاهرًا
اهر کّلّيه لغو مظ اگر به هيچ وجه امورات ارض تغيير نيابّد ظهور

مشهوره معتبره است  که از کتب" عوالم"خواهّد بود و با اينکه در 
می فرمايّد

" :
إلی " َيْظَهُر ِمْن َبنی هاِشٍم َصِبٌي ُذو ِکتاٍب و َاحکاٍم َجّديٍّد

و در مقامی ديگر از صادق بن ." الُعَلماُء َو َاکَثُر َاعّداِئِه"ان قال 
که فرمودنّد محّمّد ذکر می نمايّد

" :
َلَقّد َيظَهُر صبٌي ِمْن َبنی هاِشٍم و  َو

الّناَس ِبَبْيَعِتِه و ُهَو ُذو کتاٍب َجّديٍّد، ُيباِيُع الّناَس بکتاٍب جّديٍّد،  َيأُمُر
خوب وصّيت ." إْن َسِمْعُتم ِمنُه َشيئًا َفاْسرُعوا إَليهَف. َعلی الَعَرِب َشّديٌّد



 

 

468 

اگر : فرمايّدمی  با اينکه. ائّمه دين و ُسُرج يقين را عمّل نمودنّد
می خوانّد مردم را به  شنيّديّد که جوانی از بنی هاشم ظاهر شّد و

بشتابيّد بسوی او، مع ذلک  کتاب جّديّد الهی و احکام بّديع رّبانی
به آن سّيّد امکان دادنّد و نرفتنّد  جميع حکم کفر و خروج از ايمان

ظهور سبحانی مگر با شمشيرهای کشيّده و  بسوی آن نور هاشمی و
و ديگر مالحظه عّداوت علما نمائيّد که به چه  .کينه قلب های پر

 با وجود همه اين احاديث ظاهره مّدّله. صريحی درکتب مذکور است
 و اشارات واضحه محّققه، جميع ناس از جوهر صافی معرفت و

انّد و  نموده انّد و به مظاهر ضاللت و طغيان اقبال بيان معرض شّده
نفسشان به آن  گوينّد آنچه با اين روايات وارده و کلمات نازله می

مخالف نفس و هوای  و اگر جوهر حّق بيانی بفرمايّد که. مايّل است
اين مخالف : و می گوينّد اين گروه واقع شود فی الفور تکفير نماينّد

در شرع متين چنين امری و  قول ائّمه دين و انوار مبين است و
ّده از امثال اين سخن های بی فائ چنانچه اليوم. حکمی صادر نشّده

 . می شود اين هياکّل فانيه ظاهر شّده و

 
 : معنی لغات

 گمراه شدن –خیره شدن  –گم و سرگردن : تیه
 هدایت کننده  –داللت کننده : دالّ

. کجاست آنکه ذخیره شده برای تجدید واجبات و سنت ها...: این المدخر
 دبه دعای ن. کجاست آن که اختیار داده شده به او برای اعاده ملت و دیانت

 711صفحه  – 4جلد  –قاموس ایقان  -. درود بر حق جدید...: السالم
از حضرت امام جعفر صادق از سیرت حضرت مهدی سئوال شد ...: سئل

بنا می کند همان چیزی را که محمد رسول اهلل بنا نمود : آن حضرت فرمود
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و خراب می کند آنچه را که از قبل بوده همانطور که حضرت رسول امر 
  121صفحه  – 4جلد  –قاموس ایقان  -. یت را خراب کردجاهل
 مذهب  –رویه و روش  -اخالق و سلوک  –طرز عمل و رفتار : هسیر

 در جلو چشم مردمان  –آشکارا : جهراً
 از راه راست خارج شدن  –محروم شدن  –باطل و بیهوده : لغو

م ظاهر می شود جوانی از بنی هاشم که صاحب کتاب و احکا...: یظهر
کتاب  -. و اکثر دشمنان او علماء هستند: تا این که می فرماید. جدید است

 تألیف شیخ مجدالدین نوراهلل بحرینی  –عوالم العلوم و المعارف 
ظاهر می شود جوانی از بنی هاشم و مردم را به بیعت با خود ...: و لقد

ه دعوت می کند واودارای کتاب جدید است که پیمان می بندد با مردم ب
کتاب جدید که بر عرب سخت و شدیداست پس چون چنین چیزی شنیدید 

 (ع)جعفر صادق  ماز حضرت اما. بسوی او بشتابید
 است ( ع)منظور ائمه اطهار  –چراغهای یقین و اطمینان : سرج یقین

 .مقصود حضرت رب اعلی است...: جوهر صافی
 فوراً -بی تأخیر  –بدون درنگ : فی الفور

 
  481 – 147توضیح آیات 

علت این مخالفت این است که منادی مردم را به انقطاع و از خود گذشتگی 
می خواند و مردم برعکس به دنبال امیال شخصی و نفسانی خود هستند و 
البته اعتنائی به این امر ندارند این است که برای مردم سخت و ناگوار است 

یگر، متأسفانه این از طرف د. و البته امتحانات الهی هم برای همین است
نوع حدیثها که از احادیث صحیحه هستند چون با آیات قرآن هم مطابقت 
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می کنند از نظرها دور نگهداشته شده اند اما حدیث های جعلی که اصالً نه 
روایت کننده درست و صحیحی دارند و نه با کتاب الهی مطابقت می کنند 

آن محکم چسبیده اند و مردم  آنها را بهترین دلیل برای خود گرفته اند و به
بیچاره را هم به گمراهی کشیده اند و با وجود این که چقدر از احادیث 

اما  "موعود با شرع جدید و کتاب جدید خواهد آمد ": هست که می گوید
باز همان حرفهائی را می زنند که قوم یهود و نصاری گفتند یعنی موعود 

آنقدر به خودشان مغرور هستند که این علماء . فقط باید ترویج دین نماید
گوئی برای خدا و فرستاده او هم تکلیف تعیین می کنند یعنی باید موعود 
همانطور که آنان می خواهند بیآید و البد جلو آنان هم زانو بزند و هر چه 

زهی . آنان برای ترویج دین الزم دانستند به او دیکته کنند و او اجراء نماید
 .هیهات

احادیث محکمه که دلیل بر آمدن موعود با شرع جدید است،  یکی دیگر از
آیات دعای ندبه است که مسلمانان هر هفته جمع می شوند و به سوی 
خداوند با عجز و نیاز وگریه و زاری آن را می خوانند اما کمی بر آیات آن 

کجاست آن کس که خدا او را ذخیره کرده  ":فکر نمی کنند که می فرماید
ه فرایض دین را تجدید کند و سنت ها را تغییر دهد و ملت و برای این ک

یعنی باید کسی بیآید که واجبات دین را . "شریعت را بسوی دین بازگرداند
اگر قرار . یعنی نماز و روزه و سایر واجبات را تغییر دهد . تجدید نماید 

: نامه می خوانند کهو در زیارت. ؟که ترویج نماید پس تجدید یعنی چهبود 
این احادیث . حق جدید چه معنائی دارد؟. "سالم و درود بر حق جدید"

کامالً واضح است که قائم باید دین جدیدی بیآورد و فرائض جدیدی یعنی 
در حدیث دیگری از محدث قمی که یکی . احکام تازه و بدیعی را می آورد
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کتب  از روایت کنندگان مشهور است و کتاب او بنام مفاتیح الجنان از جمله
از حضرت صادق در باره سیرت قائم سئوال شد : معروف است می نویسد

همانطور که حضرت رسول ": که روش و عمل او چگونه است؟ فرمود
آنچه را که از قبل و مربوط به دوران جاهلیت بود خراب کرد و امور 

      یعنی به وضوح . "جدیدی را ساخت، او هم همانطور اجراء می کند
که او هم تمام آنچه که احکام هزارسال قبل بوده و برای این می فرماید 

زمان قابل استفاده نیست، خراب می کند و احکام جدیدی را بنا می نماید 
یعنی بطور کلی علت آمدن مظاهر . همانطور که حضرت رسول انجام دادند

مقدسه همین تغییر و تبدیل در احکام است که نیاز جامعه در آن است آنان 
یند که تعالیم الهی را به روز کنند یعنی جدید نمایند که با عقل و می آ

استعداد بشر امروز همآهنگ باشد و اگر قرار بود که بیآیند و همان احکام 
کهنه قدیمی را رواج دهند چه نیازی به پیامبر جدید بود؟ علماء هر دین که 

تأسف است وچقدر مایه . این کار را می کنند یعنی ترویج دین می نمایند
که با وجود حدیث هائی به این صراحت باز انکار می کنند و همان چیزی 

در حدیث دیگری . را که به عقل ناقص خود قبول کرده اند طلب می نمایند
ظاهر می شود از بنی هاشم یک جوانی که دارای کتاب  ": باز می فرماید

و هم اکثراً جدید و شرع جدید است و بعد در ادامه می گوید که دشمنان ا
این حدیث در کتاب اربعین محدث قمی و همچنین در . "از علماء هستند

کتاب عوالم بحرینی ذکر شده که باز هم مورد قبول همه مسلمانان است که 
  به این واضحی بیان گردیده که یک سید جوان با کتاب و احکام جدید 

هرگاه شنیدید ": باز در حدیث دیگر از امام جعفر صادق نقل شده. می آید
که جوانی از بنی هاشم ظاهر شد که مردم را به بیعت دعوت می کند و 
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دارای کتاب جدید است و با مردم برای قبول کتاب جدیدش پیمان می بندد 
و این کار برای قوم عرب سخت و شدید است، پس چون چنین چیزهائی 

    کنایه به  بهاءاهللحضرت . "شنیدید، شما با سرعت به سوی او بشتابید
همگی بسوی !!. می فرمایند که خوب سخن ائمه خودشان را اطاعت کردند

 ر های برّان و قلبهای پر از کینهاو شتافتند اما با شمشیر های عریان و خنج
با وجود این صراحت مالحظه کنید که مردم نادان . چه کارها که نکردند و

ال و آرزوی چطور به پیروی از علمای خود که جز هوای نفسانی آم
و معلوم است که هرکس را . دیگری ندارند، آن سید مظلوم را تکفیر کردند

در حالی که این کتاب حدیث . علماء تکفیر نمایند چه بسرش خواهد آمد
از جمله کتابهائی است که شیعیان آن را کامالً قبول دارند و حدیث به این 

م و رتبه علماء واضحی از امام ششم نقل قول شده ولی چون مخالف مقا
بود نپذیرفتند و انکار کردند و گفتند که امام هرگز چنین چیزی نمی گوید 
همانطور که امروز هم هنوز این افراد نادان چنین سخنانی را گفته و باز هم 

 . می گویند
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حال اين روايت را مالحظه نمائيّد که چگونه از قبّل جميع امورات 
َيظَهُر ِمن َبنی هاِشٍم ": ذکر فرموده" اربعين"در . انّد را اخبار فرموده

 اعّداِئِه الُعَلماُء ُيِجْبُه َاَحٌّد َوَاکَثُر َصّبٌی ُذو احکاٍم َجّديٍّد َفَيّدعوالّناَس َو َلم
َفَيُقوُلوَن هذا خالُف ما ِعنَّدنا ِمن َاِئَمِة  ذا َحَکَم ِبَشیٍء َلم ُيطيُعوهإف

جميع همين کلمات را اعاده چنانچه اليوم . إلی آخر الحّديث" الّّدين
می نماينّد و شاعر بر اين نشّده که آن حضرت بر عرش َيفَعُّل ما 

و هيچ ادراکی سبقت . جالسنّد و بر کرسّي َيحُکُم ما ُيريّد ساکن َيشاء
بر کّمّيت امر  نيابّد بر کيفّيت ظهور او و هيچ عرفانی احاطه ننمايّد

م امور به امر او تما و جميع قول ها به تصّديق او منوط است و. او
و . و ما سوای او به امر او مخلوق انّد و به حکم او موجود. محتاج

. اوست ُمظهر اسرار الهی و مبّين حکمت های غيب صمّدانی
از صادق بن " ينبوع"و در " عوالم" و" بحار االنوار"چنانچه در 

فرمود محّمّد وارد شّده که
" :

ميُع ما َفَج. الِعْلُم َسْبَعٌة َو ِعشُروَن َحرفًا
 .اْلَحرَفيِن الُرُسُّل َحرفاِن و َلم َيعِرِف الّناُس َحَتی الَيوَم َغيَر جاَءت ِبِه

فرمائيّد  حال مالحظه." َحرفًا ريَنالِعْش َو الَخمَسَة َرَجذا قاَم قائُمنا َاْخإف
انبياء از آدم  که علم را بيست و هفت حرف معّين فرموده و جميع

دو حرف مبعوث  انّد و بر اين ن فرمودهالی خاتم دو حرف آن را بيا
جميع اين بيست و پنج  قائم ظاهر می فرمايّد: انّد و می فرمايّد شّده

حضرت را مالحظه فرما که  از اين بيان قّدر و رتبه آن. حرف را
اعلی و ارفع از عرفان و ادراک  قّدرش اعظم از کّّل انبياء و امرش

اصفياء به آن اّطالع  انبياء و اولياء و و امری را که. کّّل اولياست
الهی اظهار نّداشته، اين همج رعاع به عقول  نيافته و يا به امر مبرم

ناقص خود ميزان می کننّد، اگر مطابق نيايّد رّد  و علوم و ادراک
 ْن ُهما إّلاإ َتْحَسُب َاَن َاْکَثَرُهْم َيْسَمُعوَن او َيْعِقُلوَن َاْم. "می نماينّد

  حمّل  آيا اين حّديث مذکور را بر چه." َضُّل َسبياًلَکااَلْنَعاِم َبّْل ُهْم َا
جّديّده  می نماينّد که صريح بر ظهور مطالب غيبّيه و امورات بّديعه

اختالف ناس  است در اّيام آن حضرت؟ و اين امورات بّديعه سبب
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بر قتّل آن حضرت و  می شود به قسمی که جميع علماء و فقهاء حکم
چنانچه در . خالفت قيام نماينّدم اصحاب او کننّد و همه اهّل ارض بر

: در وصف قائم می فرمايّد" لوح فاطمه در حّديث جابر در" کافی"
بهاُء عيسی و َصبُر َاُيوَب َفَيِذُل اولياُؤه فی  وَعَليِه َکماُل ُموسی "

ُيْقَتُلوَن ُس الُترِک و الَّديَلِم َفوُسهم َکما ُتَتهادی ُرؤوُرُؤ َزماِنِه و ُتَتهادی
 َمرُعوبيَن َوِجليَن ُتصَبعُغ ااَلرُض وَن و َيکوُنوَن خاِئفيَنُيحَرُق و

حال ." حّقًا َاوليائی ِبِّدماِئِهْم و َيفُشو الويُّل و الَرّنُة فی ِنساِئِهم ُاولئَک
 مالحظه فرمائيّد که حرفی از اين حّديث باقی نمانّد مگر آنکه ظاهر

ربلّدی چنانچه در اکثر اماکن دم شريفشان ريخته شّد و در ه. شّد
ايشان را اسير نموده و به واليات و شهرها گردانيّدنّد، بعضی را 

قائم موعود به  و مع ذلک هيچ نفسی فکر ننمود که اگر. سوختنّد
ديگر ذکر اين احاديث  شريعت و احکام قبّل مبعوث و ظاهر شود

ظاهر می شود تا آنکه قتّل اين  برای چه شّده و چرا اين همه اختالف
ّد و اذّيت اين ارواح مقّّدسه را سبب وصول اصحاب را واجب دانن

 به معارج قرب شمرنّد؟ 

 
 : معنی لغات

ظاهر می شود جوانی از بنی هاشم که صاحب احکام جدید ...: یظهر من
است و مردم را دعوت می کند اما احدی قبول نمی کند و اکثر دشمنان او 

کنند و  علماء هستند و هنگامی که به چیزی حکم می کند قبول اطاعت نمی
تا آخر . می گویند این خالف آن چیزی است که از ائمه دین نزد ما است

جلد  –قاموس ایقان  –تآلیف محدث بحرینی . نقل از کتاب اربعین. حدیث
2  

 بازگرداندن  –برگرداندن : اعاده
 دارای شعور و ادراک  –احساس کننده  –ادراک کننده : شاعر
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 معلق -موکول : منوط
 توضیح دهنده  –آشکار کننده  –نده واضح کن: مبین
 علم بیست و هفت حرف است و تمام آنچه تا زمان حضرت ...: العلم

رسول اهلل شناخته شده دوحرف است و تا امروز مردم غیر از این دو حرف 
پس چون قائم ما ظاهر شد بیست و پنج حرف دیگر ظاهر . را نمی شناسند

  1118 صفحه – 4جلد  –قاموس ایقان  –. می شود
یا گمان داری که بیشترشان می شنوند و یا می اندیشند؟ آنان ...: ام تحسب

  22آیه  –( 41)سوره فرقان . جز مانند ستوران نیستند بلکه گمراه ترند
پس . بر او باد کمال موسی و نورانیت عیسی و صبر ایوب...: علیه کمال

یه برده می شود دوستان او در زمان او ذلیل خواهند شد و سرهاشان به هد
پس کشته خواهند شد . چنانچه سرهای ترک و دیلم به هدیه برده می شود

و سوزانده خواهند شد و خائف و مرعوب و هراسان خواهند گشت زمین 
به خونشان رنگین خواهد شد و ناله و فغان از زنانشان بلند خواهد شدآنان 

قاموس  –انصاری نقل از جابربن عبداهلل .به حق دوستان حقیقی من هستند
  1117صفحه  – 1جلد  –ایقان 
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چقدر جالب است این حدیث ها و چقدر به صراحت بیان شده آنهم در 
به حدیث دیگری توجه کنید که . صدها سال قبل از اظهار امر حضرت باب

او از قول امام جعفر . در کتاب اربعین که راوی آن محدث بحرینی است
از بنی هاشم جوانی ظاهر می شود که  ": قل می کند و می نویسدصادق ن

مردم را بخدا دعوت می کند و کسی او را قبول نمی کند و بیشتر دشمنان او 
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اطاعت ( دستوری می دهد)چیزی حکم می کند  علماء هستند و وقتی به
نمی کنند و می گویند که این بر خالف گفته های ائمه دین است که بما 

چقدر واضح بیان شده و کامالً وقایع ذکر . "د تا آخر حدیث گفته ان
      گردیده اما چه سود که هنوز هم همین حرفها را می گویند و درک 
    نمی کنند که آن حضرت به فرمان خدا، هر کاری را که بخواهد انجام 

یعنی هر چه اراده کند همان . می دهد او یفعل ما یشاء و یحکم مایرید است
اجازه گفتار و کردار او که به دست . ه خداوند است که او انجام می دهداراد

دیگران مخصوصاً علماء دین نیست بلکه اراده و تصمیم دیگران است که 
تمام حرفها و حرکات ما انسان ها فقط اگر مورد قبول . به قبول او نیاز دارد

سماء و آینه تمام نمای ا. او مظهر امر الهی است. او باشد صحیح است
ما را چه قدرتی است که در مقابل او چون و چرا . صفات خداوندی است

تمام خوشبختی ما آن است که بتوانیم او را بشناسیم و دستوراتش . نمائیم
علم بیست و  ".و در حدیث دیگر اشاره می فرمایند. را به جان انجام دهیم

حرف آن  هفت حرف است آنچه که تا ظهور رسول اهلل ظاهر شده فقط دو
 است اما وقتی قائم ما قیام نمود تمام بیست و پنج حرف دیگر آن ظاهر 

کامالً واضح و آشکار اهمیت زمان ظهور قائم ذکر شده یعنی . "می شود
می فرماید که از اول آدم تا آخر خاتم مردم به اندازه دو حرف از علوم را 

    قتی قائم ظاهر در عالم وجود تجربه کرده اند و یا درک کرده اند اما و
این حدیث یکی از روایاتی . حروف دیگر ظاهر می شود 41می شود بقیه 

در . است که سه نفر در سه کتاب در سه نقطه مختلف دنیا آنرا ذکر کرده اند
کتاب عوالم متعلق به شیخ بحرینی و کتاب ینبوع از علمای بصره و نهروان 

ه از کتب معتبر شیعه امامیه که هرس. و در بحار االنوار مجلسی در ایران
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قدری تفکر الزم است که چقدر . است و از حضرت صادق نقل شده است
این زمان که ظهور قائم در آن واقع شده، اهمیت دارد والبته اکثر مردم کامالً 

یعنی کمی فکر کنیم و ببینیم که در تمام دوران . متوجه این موضوع هستند
داشته و به نسبت امروز که حتی هر  گذشته چند اختراع و اکتشاف وجود

دقیقه کشف جدیدی می شود آیا قابل مقایسه است؟ به همان نسبت قدر و 
. ارزش زمان ظهور و شخص مظهر ظهور هم قابل مقایسه با گذشته نیست

با وجود این حقایق روشن و واضح ،باز علماء همه چیز را انکار می کنند 
   آیا گمان ": حمد می فرمایدهمانطور که در قرآن خطاب به حضرت م

می کنی که اکثر مردم کالم الهی را می شنوند یا آنرا درک می کنند؟ هرگز، 
یعنی . "در حقیقت اینها مثل چهارپایان هستند بلکه از آنها هم پست ترند

این حدیث نشان می دهد که در زمان ظهور قائم نه تنها ترقیات علمی و 
اد است که قدرت و توانائی بشر از درک اختراعات و اکتشافات آنقدر زی

آن عاجز است بلکه علوم معنوی و روحانی هم در آن زمان بقدری رفیع و 
منیع است که اکثر مردم قدرت و تحمل درک آن را ندارند و برای همین 
است که علماء سخت مقاومت می کنند و فتوا بر قتل آن حضرت و پیروان 

هم در حدیث دیگری از کتاب اصول کافی چنانچه باز . او صادر می نمایند
: که از مهمترین کتب شیعه است در باره صفات قائم نقل شده که می فرماید

قائم دارای کمال حضرت موسی و نورانیت حضرت عیسی و صبر ایوب "
است اولیاء و پیروان او در زمان حیاتش خوار و خفیف می شوند و 

یه فرستاده می شود پس آنان سرهای آنان مثل سرهای ترک و دیلم به هد
را می کشند و به آتش می کشند و دائماً آنان در حال هراس و وحشت 
بسر می برند آشکارا زمین به خون آنان آغشته و رنگین می شود و صدای 
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حق  ناله و شیون از زنان آنان بلند می شود اینها هستند اولیای من که بر
و حال یاران حضرت باب در مالحظه کنید که چقدر دقیق وضع . "هستند

حضرت . سال قبل از ظهور آن حضرت ذکر شده است 1111این حدیث از 
باب به گفته کسانی که ایشان را زیارت کرده بودند و در خاطرات خود نیز 
نوشته اند دارای کمال و جمال و زیبائی و نورانیت خاص بوده اند و در 

تشان چقدر از مؤمنین ایشان در زمان حیا. صبر و تحمل همتائی نداشته اند
واقعه قلعه طبرسی، واقعه شهدای سبعه طهران، شهادت جناب . شهید شدند

قدوس و امثالهم که به اطالع مبارک در قلعه ماکو می رسید با چه صبر و 
سر را که برای ناصرالدین شاه  411متانتی تحمل می کردند واقعه نی ریز و 

نیریز که به واقعه سردار مشهور است که به هدیه فرستادند، واقعه دیگر در 
سر شهید دیگر را بر نیزه کردند و صدای ناله و شیون  411مجدداً حدود 

      زنانی که در یک لحظه همسر، پدر، برادر و پسران خود را از دست 
چقدر از نفوس نفیسه ای را که با زجر و . می دادند همه و همه اتفاق افتاد

شهرها گرداندند و بعد هم جسم بی رمق آنان را  شالق در کوچه و بازار
این وقایع را نه فقط در کتب . زنده زنده شقّه کردند و یا به آتش کشیدند

تمام . شده است ذکربلکه در سایر کتب هم اغلب  اندتاریخ بهائیان نوشته 
این رویدادها که از قبل ذکر شده بود، مو به مو اتفاق افتاد اما هیچکس 

ه اگر قائم ظاهر نشده پس چرا باید این وقایع اتفاق افتاده فکر نکرد ک
آیا تا مؤثری وجود نداشته باشد اثر پیدا می شود وقتی بهار نیآمده . باشد

مسلماً  درختان سبز و خرم می شوند و بلبالن به غزلخوانی می پردازند؟
کلیه وقایعی که باید در . مؤثر ظاهر شده که اثر پدیدار گشته است. خیر

قائم موعود واقع شود به پایان رسیده ولی هنوز بیخردان  دوران ظهور
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و حقیقتاً اگر قرار بود . منتظرند که آن حضرت بیآید تا علم پیشرفت کند
همه تفاوت بین او و مظاهر مقدسه قبل برای  دین قبل را ترویج نماید این
د و بیآید دیگر کتاب جدید و شریعت جدی 14چیست؟ اگر قرار بود امام 

بقیه مسائل برای چه روایت شده و اگر این روایات که از قول ائمه اطهار 
شده ، پس دلیل این همه مخصوصاً حضرت صادق که راستگو بوده اند نقل 

این . و این خصومت و این سنگدلی برای چه بوده است؟. ؟انکار چیست
. ؟همه استقامت برای چیست این. ؟غارت چه دلیلی داشته است مه قتل وه

تمام اینها نیاز به تفکری . و قتل این نفوس مقدسه در راه چه کسی بود؟
 . تحری بیشتر و جدیت و تالشی مضاعف دارد جدید و
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و ديگر مالحظه فرمائيّد چگونه جميع اين امور وارده و افعال نازله 
در بيان زوراء " روضه کافی"چنانچه در . در احاديث قبّل ذکر شّده

ّدمی فرماي
" :

َو ِفی َروَضِة الکافی َعن ُمعاوَية بن َوَهب َعن َابی 
. ُجِعْلُت ِفّداَک، َيُقولوَن إَنها َبغّداُد: ؟ ُقْلُتاَءَاَتعِرُف الَزْور: َعبّدالّله قال

: قاَل َاَتْيَت ُسوَق الَّدواِب؟ ُقْلُت. َنَعْم: َدَخْلَت الَرَي؟ ُقْلُت: قال ال، ُثَم قاَل
ُيقَتُّل . َأيَت َجَبَّل ااَلسَوَد َعن َيميِن الَطريق؟ ِتلَک الَزوراءَقاَل َر. َنَعْم

َمن َيقُتُلُهْم؟ : ُقلُت. فيها َثماُنوَن َرُجاًل ِمن ُوْلِّد ُفالٍن ُکُلُهْم َيصَلُح الِخالَفَة
حضرت  اين است حکم و امر اصحاب آن." الَعَجم َيقُتُلُهم َاوالُد: قاَل

که زوراء موافق  و حال مالحظه فرمائيّد. ّدان که از قبّل بيان فرموده
در آن مکان به  و اين اصحاب را. اين روايت ارض ری است

وجودات قّدسی را عجم شهيّد  بّدترين عذاب بقتّل رسانّدنّد و جميع اين
انّد و بر همه عالم واضح  نموده چنانچه در حّديث مذکوراست و شنيّده

اديث که چرا اين خراطين ارض در اين اح حال. و مبرهن است
شمس در وسط سماء ظاهر شّد تفّکر نمی نماينّد و  جميع آن به مثّل

نمی جوينّد و به بعضی احاديث که معنی آن را ادراک  اقبال به حّق
انّد و به سقر مقّر  از ظهور حّق و جمال الّله اعراض جسته انّد ننموده
انّد؟ نيست اين امور مگر از اعراض فقهای عصر وعلمای  گزيّده
الَزماِن  ذِلَک ُفَقهاُء: "ست که صادق بن محّمّد می فرمايّداين ا. عهّد

و از ." الِفْتَنُة و إَليهم َتُعوُد ِمنُهم َخَرَجِت َشُر ُفَقهاِء َتْحَت ِظِّل الَسماِء
نمايم که چنين مشی ننماينّد و بر  فقهاء و علمای بيان استّدعا می

مظاهر و مبّدأ و منتهای  جوهر الهی و نور رّبانی و صرف ازلی
آنچه در اين کور وارد شّد و به  غيبی در زمن مستغاث وارد نياورنّد

نشونّد و به آن مظهر علوم نامتناهی  عقول و ادراک و علم متمّسک
اگر چه با جميع اين وصايا، ديّده می شود  .رّبانی مخاصمه ننماينّد
از رؤسای قوم است در نهايت معارضه بر  که شخصی اعور که

هر بلّدی بر نفی آن جمال قّدسی برخيزنّد و  و همچنين در. خيزد
سلطان وجود و جوهر مقصود در کوه ها و صحراها  اصحاب آن
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و از دست ظالمين مستور شونّد و برخی توّکّل نماينّد و  فرار نماينّد
به  و گويا مشاهّده می شود نفسی که. باکمال انقطاع جان در بازنّد

جميع  هکمال زهّد و تقوی موصوف و معروف است، به قسمی ک
داننّد، به  ناس اطاعت او را فرض شمرنّد و تسليم امرش را الزم

منتهای جهّد و اجتهاد  محاربه با آن اصّل شجره الهّيه قيام نمايّد و به
باری، اميّدواريم که اهّل . ناس اين است شأن. به معارضه بر خيزد

بيان تربيت شونّد و در هوای روح طيران نماينّد و در فضای روح 
حّق را از غير تميز دهنّد و تلبيس باطّل را به ديّده ساکن شونّد، 

اگر چه در اين اّيام رائحه حسّدی وزيّده که قسم به .بصيرت بشناسنّد
مرّبی وجود از غيب و شهود که از اّول بنای وجود عالم، با اينکه 
 آن را اّولی نه، تا حال چنين غّّل و حسّد و بغضائی ظاهر نشّده و

انّد رايات  ائحه انصاف را نشنيّدهچنانچه جمعی که ر. نخواهّد شّد
انّد و از هر  انّد و بر مخالفت اين عبّد اّتفاق نموده نفاق برافراخته

با اينکه با احّدی در . جهت رمحی آشکار و ازهر سمت تيری طّيار
مع هر نفسی . امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری نجستم

و  مصاحبی بودم در نهايت مهربان و رفيقی به غايت بردبار
وعظماء در کمال تسليم  با فقراء مثّل فقراء بودم و با علماء. رايگان
ُهو با آن همه ابتالء و بأساء  مع ذلک َفَوالّله اَلذی ال إله إّلا. و رضا

الکتاب وارد شّد نزد آنچه از احّباء  و ضّراء که از اعّداء و اولی
 . است و مفقود بحت وارد شّد معّدوم صرف

 
 : معنی لغات

دجله و بغداد هم  -نام محلی نزدیک ری ، منظور طهران است : زوراء
 زوراء نامیده شده اند

سر وهب نقل شده که ابی عبداهلل در کتاب روضه کافی از معاویۀ پ...: وفی
جانم بفدایت می گویند : زوراء را می شناسی؟ گفتم: فرمود( امام صادق)
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. بلی: گفتم. ی؟داخل شهر ری شده ا: پس فرمود. نه: فرمود. بغداد است
بازاری که حیوانات مثل خر و )به بازار مال فروشها داخل شده ای؟ : فرمود

کوه سیاه سمت راست : فرمود. بلی: گفتم(. االغ و اسب و شتر می فروشند
در آنجا هشتاد تن از مردان که  و. جاده را دیده ای؟ آنجا زوراء است

. د، کشته می شوندفرزندان فالنی هستند و همگی صالحیت خالفت دارن
 . ایرانیان آنها را می کشند: فرمود. چه کسی آنان را می کشد؟: گفتم

 کرمهای باریک و قرمز داخل زمین : خراطین
  جهنم: سقر

علمای دینی آن زمان شریرترین فقهاء در زیر آسمان هستند فتنه ...: فقهاء
 –االنوار کتاب بحار. از آنها برخاسته می شود و به خودشان باز می گردد

   تألیف مجلسی -جلد غیبت 
سال بعد از  13یعنی . منظور سال ظهور موعود بیان است : زمن مستغاث

 ظهور حضرت باب 
 . مردی که دارای یک چشم سالم است : اعور

آمیختن حقیقت با خالف  –حقیقت را مخفی داشتن و خالف گفتن : تلبیس
 و گول زدن 

 عَلَم ها  –پرچمها : رایات
 فقر و فاقه ای  –نیزه ای  :رمحی
 قسم به خداوندی که نیست خدائی مگر او ...: فواهلل
  گرسنگی  –جنگ  –بال  –مشقت  –سختی : بأساء
 زیان و محنت –سختی و مشقت : ضراء
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  472 – 477توضیح آیات 
چقدر عجیب و چه اندازه دقیق است این احادیثی که از صدها سال قبل از 

از قول ائمه اطهار ذکر گردیده است مثالً به این  تولد و ظهور حضرت باب
        توجه نمائید که  ،کتاب کافی در باره زوراء ذکر شده حدیث که در

آیا : حضرت امام جعفر صادق از معاویه پسر وهب پرسید ":می فرماید
جانم فدایت، می گویند که شهر بغداد : جواب داد. زوراء را می شناسی؟

. آیا داخل شهر ری شده ای؟: سپس فرمود. نجا نیستنه، آ: فرمود. است
 وارد ( خرید و فروش حیوانات)به بازار مال فروشها : فرمود. بله،: مگفت

   آیا آن کوه سیاه را در طرف راست بازار : فرمود. بله: مگفت. شده ای؟
نفر از اوالد فالن که هریک لیاقت و  11دیده ای؟ همانجا زوراء است که 

پرسیدم چه . یک حکومت را دارند در آنجا بقتل خواهند رسیدصالحیت بر 
حال مالحظه . "از اوالد عجم یعنی ایرانیان: کسی آنان را می کشد؟ فرمود

مقصود از زوراء شهر . نمائید که به چه صراحتی این وقایع بیان شده است
در  1481ری است که طهران در سمت راست آن واقع شده و در سال 

دازی به ناصرالدین شاه در همین محل، هشتاد نفر از بابیان واقعه تیر ان
بشهادت رسیدند و در روزنامه اتفاقیه که در آن زمان چاپ می شد نام این 

این وجودات مقدس که هرکدام لیاقت اداره یک . هشتاد نفر ذکر شده است
شهر یا حکومت یک ملک را داشتند بوسیله ایرانیان کشته شدند همانطور 

اکنون خوب است کمی فکر شود که چرا . حدیث ذکر گردیده استکه در 
این احادیث که به این واضحی بیان شده و دقیقاً هم اتفاق افتاده و حقیقت 
   آن مثل روز روشن است مورد قبول علماء واقع نمی شود؟ چرا در 

ولی به . روضه خوانیها از آنها یاد نمی شود و حتی ذکرش را هم نمی کنند
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ی چسبیده اند که حتی معنی آن را هم درک نمی کنند و مردم را هم روایات
به روایاتی که نه راوی مشخصی دارد و نه از احادیث موثقه است سرگرم 
 نموده اند و به این ترتیب خود و دیگران را از شناخت موعودی که هزار

برای همین است که . سال آرزوی زیارتش را داشتند محروم نموده اند
علمای آن زمان شریرترین فقهای : مام جعفر صادق می فرمایندحضرت ا

زیر آسمان خدا هستند فتنه از ایشان ظاهر می شود و به خودشان باز 
این حدیث در بحار االنوار مجلسی، در مبحث غیبت ذکر . خواهد گشت

حقیقتاً علمای این زمان و این دوران . شده و چقدر صحیح و دقیق است
از  بهاءاهللو حضرت . آشوب کار دیگری نداشته و ندارند جز فتنه و فساد و

علمای دیانت حضرت باب یعنی علمای کتاب بیان می خواهند که همان 
رفتار را در ظهور موعود خود تکرار نکنند و در زمان مستغاث یعنی روز 

مبادا به عقل و ادراک . قیامت دوره بیان، همان حرکات را انجام ندهند
وسل شوند و از آن مظهر غیبی الهی روی بگردانند و علمی خودشان مت

و بعد اضافه می فرمایند که اگرچه همین حاال دیده می شود . دشمنی کنند
منظور سید محمد اصفهانی  –اعور)که شخصی که دارای یک چشم است 

و از رؤسای قوم هم محسوب ( است که مخرب افکار یحیی ازل شده است
برخاسته و در هر شهری برعلیه آن مظهر  می شود به مخالفت و معارضه

بطوری که به نفی و . قیام نموده( بهاءاهللمنظور حضرت )نامتناهی ربانی 
سرگونی آن مظهر ظهور منجر گردید و اصحاب آن جوهر مقصود به کوهها 

عده ای هم البته . و بیابانها فرار نمودند تا از دست گمراهان مخفی بمانند
انقطاع به فداکاری و جانبازی در راه او قیام کرده و توکل کرده و با کمال 

یحیی )تقوی در بین بابیان مشهور شده  می کنند و شخصی که به زهد و
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به معارضه و طغیان قیام نموده و به جنگ با آن مظهر ظهور که اصل ( ازل
شجره الهیه است قیام نموده این است شأن مردمان که همیشه همین گونه 

د اظهار امیدواری می نمایند که اهل بیان تربیت شوند و در و بع. بوده اند
هوای روحانی پرواز نمایند و حق را از باطل تشخیص دهند و به دیده 

و بعد اضافه می فرمایند که متأسفانه . بصیرت موعود خود را بشناسند
رائحه حسد وزیده و قسم یاد می کنند که چنین بغض و کینه ای از اول آدم 

اهده نشده چه دسیسه ها که کرده اند و چطور با دشمنان تا حال مش
همدست شده اند و با مأموران حکومت و علماء برعلیه آن حضرت 

با وجود این حضرت . همکاری کرده و هر تهمت و افترائی را روا داشته اند
تنها همدم و غمخوار همه بابیان بودند و تحمل هر بالئی را برای  بهاءاهلل

ین قوم پذیرفته اند و در کمال رضا اراده الهی را در این راحت تر شدن ا
مصائب قبول نموده اند و قسم یاد می کنند که بالیائی که خود و خاندانشان 
از این علمای بابی تحمل کرده اند در مقابل آنچه که تمام دولت ایران و 

ی که زیرا بالیائ. عثمانی و همه علماء و پیروانشان انجام داده اند هیچ است
تو . از دوستان تحمل کردند بسیار شدید تر از کل بالیای وارده بوده است

 . خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
خاطر نشان می سازد که زمان نگارش این کتاب بعد از اظهار امر خفی 

در سیاهچال طهران و قبل از اظهار علنی امر مبارک در  بهاءاهللحضرت 
جری قمری است و بنا بفرموده حضرت باب در ه 1471بغداد یعنی در سنه 

در این . قرار بوده که بابیان در صدد یافتن موعود خود باشند 1483سال 
را درک کرده اند و حتی برخی برای  بهاءاهللایام عده ای مقام حضرت 

اطمینان از ایشان و از یحیی ازل مسائلی را پرسیده و بعد از دریافت 
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است و  بهاءاهللیافته اند که موعود شان حضرت جواب کامالً اطمینان قلب 
اما چون هنوز علناً اظهاری نفرموده بودند آنان هم همچنان ساکت . الغیر

 .زیرا اراده الهی چنین اقتضاء می کرده است. و اظهاری نکرده اند. بوده اند
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 انصاف باشّد طاقت اين باری، چه اظهار نمايم که امکان را اگر 
ارض چون فی الجمله بر  و اين عبّد در اّول ورود اين. بيان نه

قبّل مهاجرت اختيار نمودم و سر  امورات محّدثه بعّد اّطالع يافتم، از
در بيابان های فراق نهادم و دو سال وحّده در صحراهای هجر بسر 

چه . جاری بود و از قلبم بحور دم ظاهر بردم و از عيونم عيون
و با اين . د و چه اّيام که جسّد راحت نيافتنّدا ليالی که قوت دست

رزايای متواتره فَواَلذی نفسی ِبَيِّدِه کمال سرور  باليای نازله و
زيرا که از ضرر و نفع و صّحت . نهايت فرح مشهود موجود بود و

. به خود مشغول بودم و از ما سوی غافّل. نفسی اّطالع نبود و سقم
تقّدير  ع از خيال است و تيرغافّل از اينکه کمنّد قضای الهی اوس و

اراده اش را جز  سر را از کمنّدش نجات نه و. او مقّّدس از تّدبير
را خيال مراجعت  قسم به خّدا که اين مهاجرتم. رضا چاره ای نه

مقصود جز اين نبود که محّّل  و. نبود و مسافرتم را اميّد مواصلت نه
 انقالب اصحاب نگردم و سبب ضّر اختالف احباب نشوم و مصّدر

غير از آنچه ذکر شّد خيالی . قلبی نگردم احّدی نشوم و عّلت حزن
اگرچه هر نفسی محملی بست و به هوای . نه نبود و امری منظور

باری، تا آنکه از مصّدر امر حکم رجوع صادر  .خود خيالی نمود
ديگر قلم عاجز است از ذکر . تسليم نمودم و راجع شّدم شّد و البّّدًا

 حال دو سنه می گذرد که اعّداء در. ه شّدآنچه بعّد از رجوع مالحظ
جميع  اهالک اين عبّد فانی به نهايت سعی و اهتمام دارنّد چنانچه

به هيچ وجه  مع ذلک نفسی از احباب نصرت ننموده و. انّد مّطلع شّده
که متوالی و  بلکه از عوض نصر، حزن ها. اعانتی منظور نّداشته

و اين عبّد در  .شودمتواتر قواًل و فعاًل مثّل غيث هاطّل وارد می 
عنايت الهی و فضّل  کمال رضا جان بر کف حاضرم که شايّد از

سبيّل نقطه و کلمه عليا فّدا  سبحانی اين حرف مذکور مشهور، در
خيال نبود َفَواَلذی َنَطَق الُروُح  و اگر اين. شود و جان در بازد

َاخِتُم . ّدًانمی نمودم َو َکفی ِبالّلِه َشهي ِبَامِره، آنی در اين بلّد توّقف
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صاحبان . الَقوَل بال َحوَل َو الُقَوَة إّلا ِبالّلِه َو إّنالِلِه و إّنا ِاليِه راِجُعون
انّد  انّد و گامی به کام نفس برنّداشته هوش که از صهبای حّب نوشيّده

 برهان و حّجت را که جميع مشعر بر اين امر بّديع و ظهور دالئّل و
حال  .ک چهارم مشاهّده نماينّدمنيع الهی است اظهر از شمس در فل

نفسانی  اعراض خلق را از جمال الهی و اقبالشان را به هوای
محکمه که در ثقّل  با همه اين آيات متقنه و اشارات. مالحظه فرمائيّد

اکبر که وديعه رّبانّيه است در بين عباد و اين احاديث واضحه که 
نّد و چنّد ا غافّل و معرض شّده اصرح از بيان و تبيان است، از همه

انّد و معنی آن را ادراک  نيافته حّديث که به ادراک خود مطابق
شّده و از سلسال خمر ذی الجالل و  انّد متمّسک به ظاهر آنها ننموده

مالحظه . انّد محروم و مأيوس مانّده زالل بی زوال جمال اليزال
انّد  فرمائيّد که در اخبار، سنه ظهور آن هوّيه نور را هم ذکر فرموده

. انّد انّد و در َنَفسی از هوای نفس منقطع نگشته شاعرنشّدهمع ذلک 
َسَئَّل عن الّصادق َفکيَف يا موالَي فی ُظهوِرِه؟ "الُمَفَضّل  ِفی َحّديِث

باری،  ."َامُره و يعُلو ذکره َفقال َعَليه الّسالُم فی َسَنِة الّسّتيِن َيظَهُر
ئحه از واضحه ال تحّير است از اين عباد که چگونه با اين اشارات

و ابتالء که بر آن  مثاًل ذکر حزن و سجن. انّد حّق احتراز نموده
:ِفی الِبحار. ذکر شّده خالصه فطرت الهی وارد شّد در اخبار قبّل

 "
 إَن

َنبٍي ُموسی و عيسی و ُيوُسَف َو  فی قاِئِمنا َارَبَع عالماٍت من َاْرَبَعِة
َو َاّما الَعالَمُة ِمن . نتظاراّما الَعالَمُة ِمن موسَي الَخوُف و اال. ُمَحَمٍّد

َو . والَعالَمُة ِمن ُيوُسَف الِسجُن َو الَتقَيُة. عيسی ما قاُلوا فی َحِقِه
با اين حّديث به اين ." الَعالَمُة ِمن ُمَحَمٍّد َيْظَهُر ِبآثاٍر ِمثِّل القرآِن

انّد  محکمی که جميع امورات را مطابق آنچه واقع شّده ذکر فرموده
ّدی متنّبه نشّده وگمان نّدارم که بعّد هم متنّبه شونّد إّلا َمن مع ذلک اح

 .َمن ِفی الُقبور إَن الّلَه ُمسمُع َمن َيشاُء و ما َاَنا ِبُمسمِع. شاَء َرُبَک
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 : معنی لغات
 احداث شده  –بوجود آمده : محدثه
 چشمها  –چشمه ها : عیون
 بالهای بزرگ : رزایاء

  پشت سرهم –پی در پی : متواتره
 قسم به کسی که جانم در دست اوست ...: فوالذی

 بیمار -مریض : سقم
 گشادترین  –وسیعترین : اوسع

 وسائل و راهها –ارتباطات : مواصلت
 تسمه و بند شمشیر : محملی

 ناچاراً: البداً
 همت گماشتن –کوشش در کار  : اهتمام
 پشت سرهم  –پی در پی : متوالی

 با گفتار : قوالً
 مال با اع: فعالً

 .قسم به کسی که روح به امر او به نطق آمد...: فوالذی
 قطعه زمین مسکونی  -شهر : بلد

 و خداوند برای شهادت دادن کافی است...: و کفی
نیست هیچ قوه و  "سخن را به پایان می برم با این عبارت که ...: اختم

به او  ما از او هستیم و. نیروئی جز آن که نشأت گرفته از نیروی خدا است 
 . "راجع می شویم

 خمر  –شراب : صهبای
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 استوار  –متین  –محکم : متقنه
 کتاب آسمانی مسلمانان  –قرآن کریم : ثقل اکبر

 توضیح و تفسیر –ظاهر نمودن و آشکار نمودن معنی : تبیان
 صافی و زالل  –آب روان و گوارا ...: سلسال

ظهوراو  در حدیث مفضل از حضرت صادق از چگونگی...: فی حدیث
در سال شصت : پس آن حضرت فرمود( عالمت ظهور چیست)سئوال شد 

 -(اسم او اعالم می شود)امر او ظاهر می شود و ذکر او بلند می گردد 
  187صفحه  – 1جلد  –قاموس ایقان 

در کتاب بحار االنوار آمده که همانا در قائم ما چهار عالمت ...: فی البحار
اما عالمت از موسی، . عیسی، یوسف و محمد موسی،. از چهار پیامبر است

و . اما عالمت از عیسی، آنچه در مورد او گفتند. خوف و انتظار است
و عالمت از محمد، آثاری مثل قرآن . عالمت یوسف، سجن و تقیه است

 . ظاهر می فرماید
مگر آن کس را که خدا بخواهد بدرستی که خداوند شنوا می کند ...: اال من

 –( 11)سوره فاطر . بخواهد و من شنوا کننده اهل قبور نیستم هر که را که
 44آیه 

 
  471 – 414توضیح آیات 

که در آن زمان بعنوان یکی از بزرگان و  بهاءاهللدر این قسمت حضرت 
رؤسای بابی مشهور خاص و عام بودند از زحمات و لطمات خود بیان 

در حقیقت . رد ساخته اندنموده اند و این که چقدر بابیان به ایشان لطمه وا
با  با جناب خال اکبر از سختی های وارده از بابیان سخن می گویند و
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ایشان مانند یک دوست صمیمی آخرین بیانات خود را تعریف می کنند و 
ضمناً بصورت مخفی و پوشیده از امر خودشان و ظهور قریب الوقوعشان 

من چه ": می فرمایند بهاءاهللبطور خالصه حضرت . هم پرده بر داشته اند
بگویم که اگر انصافی باشد کسی تحمل شنیدنش را ندارد تا چه رسد به 
طاقت و تحمل و مقاومت در برابر آن ظلمهای پی در پی و گوناگون که از 

بعد از آنهمه لطمات که در طهران دیده . همه طرف مرا احاطه کرده است
به بغداد شد، چون بر  شد و منجر به زندان سیاهچال و بعد خروج اجباری

اموراتی که اتفاق خواهد افتاد اطالع داشتم لذا سر به بیابان گذاشتم و بغداد 
  خدا . را بی خبر ترک کردم و در غاری از کوههای سلیمانیه ساکن شدم

می داند که از چشمانم چشمه های اشک جاری بود و در قلبم از شدت 
دوسال به . خون موج می زدحزن و اندوه بحال این علمای دیانت بابی 

تنهائی در آن کوهها و بیابانها زندگی کردم و اگر چه جسدم در اوج سختی 
بود و بعضی شبها و روزها حتی غذائی نداشتم، اما قسم به خدائی که جانم 
در اختیار اوست که از لحاظ روحانی بسیار مسرور و شادمان بودم زیرا که 

نفع و ضرر احدی خبر نداشتم و در  از ضرر وزیان و سالمتی و مریضی و
تمام این سختی و . نهایت راحتی به راز و نیاز با خدای خود مشغول بودم

زندگی در بیابان را برای این تحمل کردم که میل نداشتم احدی را آزرده 
م گمانی نمود ننمایم و یا سبب حزن قلبی بشوم اگر چه هر کسی از این رفت

و به هوای نفس خودش دلیلی برای این و برای خودش داستانی ساخت 
اما از تیر قضای الهی هیچکس نمی تواند فرار کند و . کار من بیان نمود

من هم با وجود این که ابداً . همه باید به اراده و رضای او تسلیم باشند
میلی به بازگشت نداشتم اما دستور الهی صادر شد که باید به بغداد باز 
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قلم از ذکر این کلمات عاجز است . ان مشغول شومگردم و به تربیت اهل بی
اآلن دوسال از بازگشتم که چطور آنان نقشه برای نابودی من کشیده اند و 

و همه می دانند که این احباب نه تنها ( زمان نزول کتاب ایقان)می گذرد 
کمک و یاری ننموده اند بلکه با حرف و گفتار و عملشان مانند باران 

من نازل کرده اند و من در کمال آرامش صبر نموده و بهاری بال برای 
تحمل می کنم و آرزو دارم که خون من در راه حضرت باب ریخته شود و 
اگر غیر از این بود قسم به خداوندی که روح به اجازه او سخن می گوید 
یک لحظه در این شهر توقف نمی کردم و خداوند بر تمام گفتار من شاهد و 

ا پایان دهم با این بیان که می فرماید هیچ قوه و قدرتی سخن ر. گواه است
 نیست مگر قوه و قدرت خداوند و ما از او هستیم و بسوی او هم باز

با این بیانات مالحظه می شود که تمام بلیاتی که مظاهر . "خواهیم گشت
بسیار  بهاءاهللمقدسه از دست مردم نادان و جاهل تحمل کرده اند حضرت 

مخالفت دو امپراطوری بزرگ مسلمان یعنی . فت نموده اند شدید تر دریا
پادشاهان مستبد ایران و عثمانی و علماء شیعه و سنی از یکطرف و علمای 
دیانت بابی از طرف دیگر بر علیه آن حضرت و پیروان مظلوم ایشان معلوم 

آن . است که چه مشکالت و بالیای غیر قابل شماره را فراهم ساخت 
ن و پیروان ایشان همه بالیا را با مظلومیت تمام به امر و حضرت و خاندا

اراده ایشان تحمل کردند و چقدر دوستانه این مطالب را با جناب خال اکبر 
برای ": ه به مطلب باز گشته و می فرمایندو بعد دوبار. در میان گذاشته اند 

یث کسانی که صاحب هوش و دانائی هستند به اندازه کافی از قرآن و احاد
در اثبات ظهور حضرت باب ذکر شد و دالئلی که برای اثبات حقانیت 
حضرت باب الزم بود بیان گردید و معلوم است که این دالئل از ظهور 
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خورشید در وسط آسمان هم واضحتراست حال این خود مردم هستند که 
مالحظه کنید که حتی زمان ظهور هم ذکر . باید قبول نمایند و یا انکار کنند

در این حدیث شخصی بنام مفضل از . ه با وجود این درک نکرده اندشد
حضرت امام صادق سئوال می کند که ای موالی من کیفیت ظهور قائم 

در سنه شصت امر او ظاهرمی شود و : حضرت می فرماید. چگونه است؟
حال تصور نمائید به این واضحی ظهور او را سنه  .ذکرش بلند می گردد

ید و ندای امر او که بلند می شود و انسان متحیر است ذکر می فرما 1481
  که چگونه احادیث به این واضحی و روشنی را نمی بینند و برای مردم 

باز هم حدیثی . نمی گویند و متوسل به تعدادی حدیث دروغین می شوند
: می فرماید. دیگر در باره زندانی شدن وسختی های قائم در دوران قیامش

از موسی و عیسی و . چهار عالمت از چهار پیامبر است قائم ما دارای"
از . اما عالمتش از حضرت موسی، خوف و انتظار او است. یوسف و محمد

عالمتی که . حضرت عیسی عالمتش، صلیب زدن او به فتوای علماء است
و نشانه اش از حضرت . از حضرت یوسف دارد، زندانی شدنش است

دیگر امکان این که روایتی . "رآن استمحمد، آوردن کتاب و آثاری مثل ق
حال این عالئم را با حضرت باب . محکمتر از این بیان شود ممکن نیست

حضرت . اول مثل حضرت موسی در خوف و انتظار بودند. مقایسه کنیم
باب هم همانطور هر روز و هر ساعت در بال و گرفتاری و سب و لعن 

د که قبل از موقع به شهادت برسند بودند و دائماً منتظر وقوع حادثه ای بودن
و ترس از این داشتند که قبل از کامل کردن دیانت شهید شوند و اال از جان 
خودشان هراسی نداشتند مثل حضرت موسی که ترس از ایمان نیآوردن 

عالمت دوم مثل حضرت عیسی، همان مخالفت . فرعون و پیروان او داشت
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جدید آورده و احکام موسی را نسخ  علماء و مردم بود که می گفتند او دین
نسبت به حضرت اعلی هم علماء همین رفتار را داشتند و گفتند که . کرده

قائم باید ترویج دین اسالم نماید ولی او دین جدیدی اختراع کرده و فتوا 
عالمت حضرت . دادند و آن حضرت هم مانند حضرت عیسی شهید شدند

ماه در  47ماه در ماکو و  3 حضرت باب. یوسف هم که خیلی واضح است
چهریق اسیر و زندانی بودند غیر از این که در ایام شیراز هم در حقیقت در 

یا حضور و رفت و  خانه خود محبوس بودند و اجازه خروجشان از خانه و
و مانند حضرت . آمد دیگران به خانه ایشان از طرف حکومت منع شده بود

قرار می دادند که البته همین کار را محمد باید کتاب را دلیل معجزه خود 
کردند و در مجلس ولیعهد در تبریز فرمودند دلیل من آیات من است و در 

با وجود حدیثی به این صراحت و . تمام کتابهای ردیه هم ذکر شده است
اثبات آن در زمان ظهور آن حضرت ولی باز هم مردم متنبه نشده اند و 

تند که بدلخواه آنان بیآید و همه هنوز بدنبال ظهور شخص موهومی هس
نمی رود که بعد از این هم آگاه  آنان را هم از دم شمشیر بگذراند و گمان 

مگر این که ": فرمودو به این آیه از قرآن استدالل می فرمایند که . شوند
و خداوند شنوا کننده هر کسی است که ( که گوش شنوا بیآبند)خدا بخواهد 

یعنی کسانی که گوششان . "ه اهل قبور نیستمبخواهد و من شنوا کنند
حاضر به شنیدن این همه استدالل و برهان از قرآن و احادیث و موعظه و 
    نصیحت نیست مثل مرده هستند که در قبر نفس و هوای خود مدفون
شده اند و گوششان کامالً کر و نابود شده و من نمی توانم این گونه افراد را 

 . کنم  به زور شنوا
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و بر آن جناب معلوم بوده که اطيار هوّيه و حمامات ازلّيه را دو  
حجاب فرموده  بيانی بر حسب ظاهر، بی رمز و نقاب و. بيان است

نوری راه نماينّده، تا  و می فرماينّد تا سراجی باشّد هّدايت کننّده و
را به بساط انس کشانّد  سالکين را به معارج قّدس رسانّد و طالبين

و بياناتی با . مکشوفه و آيات واضحه از روايات چنانچه مذکور شّد
می فرماينّد تا ُمغّلين آنچه در قلب پنهان  حجاب و ستر فرموده و

اين است که صادق بن . حقايقشان باهر گردد انّد ظاهر شود و نموده
می فرمايّد محّمّد

" :
اين است ميزان ." َوالّلِه َلُيَغرَبُلَن والّلِه َلُيَمَحُصَن

و . صمّدانی که عباد خود را به آن امتحان می فرمايّد الهی و محک
احّدی پی به معانی اين بيانات نبرد مگر قلوب مطمئّنه و نفوس 

و مقصود در امثال اين گونه بيانات، معانی . مرضّيه و افئّده مجّرده
   اين است که . ظاهرّيه که مردم ادراک می نماينّد نبوده و نيست

بُعوَن َوجهًا َو َليَس َبيَن الّناِس إّلا واِحٌّد و إذا ِلُکِّل ِعلٍم َس: "می فرمايّد
َنحُن َنَتَکَلُم : "و َايضًا قاَل." ی الُوُجوه َبيَن الّناِسقاَم القائُم َيُبُث باِق

." َسبعيَن َوجهًا َوَلنا ِلُکِّل ِمنَها الَمخَرُج ِبَکِلَمٍة و ُنريُّد ِمنها إحّدی َو
که از بعضی روايات و بيانات  باری، ذکر اين مراتب برای آن است

که درعالم ملک آثار آن ظاهر نشّده مضطرب نشونّد و حمّل بر عّدم 
آن  دادراک خود نماينّد نه بر عّدم ظهور معانی حّديث زيرا که نز

حّديث  عباد معلوم نيست که مقصود أئّمه دين چه بود چنانچه از
ز پس بايّد عباد به اين گونه عبارات، خود را ا. مستفاد می شود

اسرار مستوره،  فيوضات ممنوع نسازنّد و از اهلش سؤال نماينّد تا
اهّل ارض مشاهّده  و ليکن احّدی از. بال حجاب ظاهر و واضح شود

مسائّل غامضه رجوع به  نمی شود که طالب حّق باشّد تا آنکه در
نسيان ساکن و به اهّل بغی و  کّّل در ارض. مظاهر احّدّيه نمايّد

ساهم کما َنَسوا ِبِهم َکما ُهم َيعَملون و َيْن َيفَعُّل َولکّن الّلَه. طغيان مّتبع
ی اَلذين َکَفُروا و ُيقَضی َعَلی اَلذين َکذِلَک ُقِضَي َعَل ِلقاَئه فی َاّياِمِه َو

بَقوِله تعالی َو َاخِتُم الَقوَل. ُّدوَنِبآياِتِه َيجَح ُهم کانوا
" :

 َو َمْن َيْعُش عن
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َاعَرَض َعْن  َو َمْن" ."َشيَطانًا َفُهَو َلُه َقريٌن ِذْکِر الَرحَمِن ُنَقِيْض َلُه
 .َانتم َتعِقلوَنو و کذلک نّزل من قبّل ل." ِذْکِری فإَن َلُه َمِعيَشًة َضْنکًا

 
 : معنی لغات
 پرندگان وجود –مظاهر مقدسه  –مقصود انبیای الهی : اطیار هویه

 تران قدیمکبو –مظاهر مقدسه  –منظور انبیای الهی : حمامات ازلیه
 دارای بغض و کینه –حسودان  –بد خواهان : مغلین

 و خداوند البته البته آزمایش می کند و خداوند البته البته غربالی ...: واهلل
 تألیف عالمه مجلسی  11می کند بحاراالنوار جلد

برای هر علمی هفتاد وجه است و در بین مردم جز یک وجه ...: لکل علم
 ائم قیام فرمود باقی وجوه را در بین مردم منتشر آن نیست و زمانی که ق

ما کلمه ای می گوئیم و از آن کلمه هفتاد معنی : و همچنین فرمود. می نماید
اراده می نمائیم و برای ما نسبت به هر کدام از معانی محل خروجی است 

 ( دارای توضیحی است)
 استفاده شده  –مفهوم شده : مستفاد
 یده امر مبهم و پیچ: غامضه
 فراموشی : نسیان

 سرکشی و عصیان  -تعدی  –خیانت  –ظلم : بغی
 تبعیت کننده  –پیروی کننده : متبع

و خداوند با آنان رفتار می کند همانطور که خود رفتار می کنند و ...: ولکن
آنان را فراموش می کند همانطور که لقای او را در روزهای او فراموش 
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و همین طور حکم خواهد شد . کافرانکردند و چنین است حکم او بر 
 2جلد  –قاموس ایقان  -.نسبت به آنان که آیات او را انکار می کنند

 سخن را به پایان می رسانم با گفته خدای تعالی ...: و اختم
بر او ( چشم پوشید)و هرکس از یاد خدای رحمان دل بگرداند...: و من

همیشه با او همراه  تا)شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی باشد 
  18آیه  –( 21)سوره زخرف (. باشد
و هرکس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ و سختی ...: و من

  142آیه  –( 41)سوره طه .خواهد داشت
تعقل )دید از قبل اگر شما عاقل باشید و این چنین نازل گر...: و کذلک

 (کنید
 

  412 – 411توضیح آیات 
. ید دقت نمود که مظاهر قدسیه الهیه به دو نوع سخن می گویندبنابراین با 

یک نوع آن با صراحت و بدون رمز و اشاره است تا نوری باشد برای 
اما سخنی هم . چه پیر و چه جوان، چه دانا و چه نادان. هدایت همه مردم 

به اشاره و در پوشش می گویند و آن سخن برای امتحان مردمان است که 
چه کسانی . چه کسی صادق است و چه کسی کاذب است معلوم شود

ایمانشان واقعی و حقیقی است و چه نفوسی ایمانشان برای تظاهر و 
    برای همین است که باز هم امام صادق . چاپلوسی و جمع اموال است

البته که خداوند مردم را امتحان می کند و خداوند مردم را ": می فرماید
بال می کنند؟ برای این که گندم یا هر محصول چرا غر ".غربال می کند

دیگری از این قبیل را از دانه های غیر قابل مصرف و یا بذر علفهای هرزه 
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این . که در میان محصول است و سبب نا خالصی آن می گردد، جدا سازند
و این همان . است که می فرماید مردم را غربال می کند و امتحان می کند

ال را از غیر طال مشخص می نماید و همچنین عیار و محک الهی است که ط
     و احدی به این معانی واضح و آشکار . میزان طالی آن را مشخص می کند

پی نمی برد مگر کسانی که دارای روح مطمئن و اخالق مرضیه و صاحب 
و البته مقصودشان از این . قلوب مجرده هستند که منظور مظاهر ظهور است

که ظاهر احادیث و یا آیات را کسی نمی فهمد بلکه منظور  بیان، این نیست
این است که معانی دیگری از هریک از این بیانات مفهوم می شود که برای 
دیگران هنوز هم جزء اسرار است و فقط اولیای الهی قادر به کشف آن 

برای هر علمی  "چنانچه از قول امام معصوم می فرمایند که. رموز هستند
و بین مردم فقط یک نوع معنی از ( یعنی هفتاد معنی دارد)است هفتاد وجه 

هر علمی وجود دارد ولی وقتی قائم ما ظاهر شد بقیه معانی در بین مردم 
ما به یک کلمه سخن می گوئیم و ": و نیز می فرماید. "گسترده می شود

و با این دو . "از آن هفتاد و یک معنی اراده می نمائیم و خارج می سازیم
یث نشان می دهند که در دوران قائم چقدر زمان و علم با دوران قبل از حد

آن متفاوت است بطوری که اآلن مالحظه می شود که چه اختراعات و 
         اکتشافات علمی در همین مدت کوتاه بوجود آمده که حقیقتاً 

قوه جاذبه زمین را تصور کنیم که زمانی  مثالً اگر. اعجاب برانگیز است
و شناخت آن باالترین درجه علمی بوده که کشف شده و حاال بعد از  درک

ظهور حضرت باب محاسبه کنید که بر اساس همین یک علم چه علمها و 
و چه اختراعات و اکتشافاتی پدید . چه نتایجی دانشمندان کشف کرده اند

و در خاتمه می فرمایند که تمام این بیانات که ذکر شد برای . آمده است
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است که اگر هم فردی یا کسانی حدیثی را یافتند و فکر کردند که هنوز این 
بطور کامل آثارش ظاهر نشده این موضوع را دلیل بر کمبود درک خودشان 

زیرا آنان نمی دانند که منظور ائمه دین . بدانند و مضطرب و نگران نگردند
از گفتن آن حدیث چه بوده است و خودشان را از فیض زیارت موعود 
محروم نکنند و اگر هم سئوالی داشتند از اهلش یعنی از مؤمنین به حضرت 

ولی متأسفانه احدی . باب سئوال نمایند تا اسرار آن برایشان ذکر شود
طالب حقیقت مشاهده نمی شود که برای یافتن مطالب سخت و مشکل 
کتاب خدا،که برایش قابل درک نیست بیآید و سئوال کند و همه در حالت 

ی و فراموشی مشاهده می شوند و کارشان و هدفشان پیروی از اهل بیهوش
ولکن خداوند هم همان رفتاری را با آنان می کند که . طغیان و گناه است

خودشان رفتار کرده اند یعنی آنان را فراموش می کند همانطور که آنان 
وعده لقای خدا را در روز خودش فراموش کردند و خدا را در هنگام 

شناختند و به کافران به اقتضای رفتارشان مکافات می دهد و در ظهورش ن
       مورد آنان که کلمات کتابش را انکار کردند قضاوت می کند و جزا 

 :و این کتاب را با این آیه از قرآن خاتمه می دهند که می فرماید. می دهد
هرکس از خدا چشم بپوشد ما شیطان را بر او مسلط می کنیم و او "

و کسی که از ذکر خداوند . ین و هم صحبت خوبی برای او خواهد بودهمنش
و این حقیقت . "روی گردانید زندگی را بر او سخت و دشوار می نمائیم

محض است زیرا کسانی که نتوانستند یا نخواستند که مظهر ظهور را در هر 
زمانی که ظاهر شده بشناسند و اوامر او را اطاعت نمایند در گمراهی و 

  ت جهل باقیماندند و این بدترین چیزی است که نصیب انسان جاهل ذل
 . می شود
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الَورقاء فی  المنزوُل ِمَن الَباء َو الهاء َوالّسالُم َعلی َمن َسِمَع َنغَمَة
 .َفُسبحاَن َرِبنا ااَلعلی. ِسّدَرِة الُمنَتهی
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رقاء الهی و درود بر کسی که شنید نغمه و. بهاءاهللنازل شده از قلم حضرت 
 . المنتهی و منزه است پروردگار علی اعالی ما هرا از سدر

 (ا = 1/ ه =  1/ ب =  4) بها : و امضای مبارک
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