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  نگاهى به مضامين لوح هزار بيتى
 
 

  حضرت عبدالبهاء لوح هزار بيتى خطاب به جليل خوئى را با مناجاتى به زبان عرب بدين سان آغاز مى فرمايد:
  هواهلل

 مم  و َجوَلتها و غروَر الِمَلل و َصوَلتها َعلٰى عبِدَک الَفريِد الَوحيِد الَغريب فى ِسجنک االْى َربِّ َتَرى هجوَم االعظم و َتنُْظُر َتواُرَد ا
فوف ِمْن کلِّ االْرجآء و االنْحآء. َفاْصَبَحِت النِّصالُ  يوف و َتکاُثَف الص هام و َتتاُبَع  الرِّماح و َتکاُثَر الس هالًة حوَل الِجْسِم النحيل  السِّ

يوِف اِلحداِد َتْجَعُلُه َتْحَت ال اللَکالِهالل و َغدْت َتکاُثُر َتواُرِد الس همآء و الُمصيَبِة  الَعْميآء قاَم االحبّآُء َعلٰى اشدِّ  .ظِّ ة الدو َمَع هذِه الَبلي
بوا النِّباَل الٰى َعبِدَک االْعزَ  لهى فى َميْداِن الِکفاح ِبِسهاٍم و ِسناٍن و ُسيوٍف و ِرماٍح و َصوِل ِمَن السِّالح و َظنّوا يا الَجفاء و َدَخلوا يا ا

قٰى و َغَمراالهى بِ  ِت الَعمٰى و َينوحوَن ان هذا هو الَفالح و النجاح. َهيْهاُت َهيْهاُت فسوَف َيروَن اْنُفَسُهْم فى َمهاِوى الردٰى و ُحَفراِت الشِّ
و َفرقوا َکِلَمَةاهلل و َشتتوا َشْمَل مرکِز العهِد و  و َيبْکوَن علٰى ما َفرطوا فى َجنِْب اهلل و َهَتکوا ُحْرمَة اهلل و َنَقضوا ميثاَق اهلل و َنَکسوا راَيَة اهلل

اْى ربِّ اْغِفْر ُذُنوَبُهْم  .اى َربِّ اتخذوا ميثاَقَک ُهُزوًا و عهَدَک َملَْعبًا و ُصعودَک َمْغَنمًا و مرَکَز ميثاِقک ُسخريًّا .َنثروا ما َنَظَمُه َيُد الَفْضل
ر َعنْ  ُهْم ِرداَء هم َسيّئاِتِهْم و اْرِجْعُهْم اليک و اْجَمْعُهْم َتْحَت ِلوآء ميثاِقَک َو اْخَلْع َعْنُهُم الَقِميَْص الرِثيَث و الِْبسْ و اْسِتْر عيوَبُهْم و َکفِّ

  التقديس انَّک انَت الکريُم الّرحيم. ع ع
و خشم و غضب ملل را بر اين بندۀ يکه و تنها  مضمون  اين مناجات به فارسى اين است: پروردگارا، هجوم و تاخت و تاز امم و غرور

و بى يار و ياور در اين سجن اعظم، مى بينى و فرو ريختن تيرها و پياپى آمدن نيزه ها و افزونى شمشيرها و انبوهى صف ها را از همه 
 ،افزونى فرود آيى شمشيرهاى برنده سو و از همه جا، مى نگرى. پيکان ها حلقه وار پيرامون کالبد رنجور و نزار او چون هالل گرديده و
ى و جفا بپا خاسته و با تير و شمشير يسايبان او شده است. و با همۀ اين رنج و محنت و سختى و مصيبت، خداوندا، احبّا نيز بر بى وفا

اين کار مايۀ و خدنگ به ميدان جنگ و نبرد در آمده و اين بندۀ بى سالح را هدف و آماج ساخته و همچه گمان کرده اند که 
  رستگارى و فالح است.

 اين کهغاک هالک و نابودى و گودال تباه و تيره بختى وگرداب کورى و نابينايى بيابند و از اى افسوس و دريغ که بزودى خود را در مَ 
ه اند و پرچم يزدانى را در آستان الهى قصور و کوتاهى نموده اند و پردۀ حرمت ربّانى را دريده اند و عهد و پيمان خداوندى را شکست

را که دست فضل و عنايت خدايى ساخته و پرداخته بود، از هم  آن چهکرده اند و کلمۀ ايزدى را از هم گسيخته اند و  هواژگون
  پاشانيده اند، به گريه و زارى نشينند.

غنيمت شمردند و مرکز عهدت را ريشخند  اى پروردگار، اينان ميثاق ترا به مسخره گرفتند و پيمان ترا بازيچه انگاشتند، صعودت را
  کردند.

سوى خويش باز گردان، پيراهن ه بپوشان و از زشتکارى هاشان بگذر و آنان را برا ببخشا و عيوبشان را اى پروردگار، گناهانشان 
  پوسيدۀ نقض از تن ها بدر آر و جامۀ پاکى و تقديس در برکن. تويى بخشنده و مهربان.
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جليل خوئى را مخاطب ساخته و با کلماتى لطيف و دلنشين و ظريف و مهر انگيز باب سخن را  ،رت عبدالبهاءبارى، پس از آن حض
  چنين مى گشايد:

) پرداخته، البتّه به مجّرد مالحظه در شوق و شعف آئى و وجد ۱اى رفيق، اگر بدانى که به چه حبّى قلم گرفته و به تحرير اين نميقه(«
چنين غمخوار غمگسارى دارم و چنين يار مهربانى که در چنين احزانى و باليا و مصائب بى کرانى و و طرب کنى که الحمد هلل 

َتْذَهُل ُکل ُمْرِضَعٍة  َعّما اْرَضَعْت «گرداب عذابى به اين محبّت به نگارش جواب نامه پرداخته و با ياد ياران همدم گشته در يومى که 
) ۳، او به ذکر بديع دوستان سديد()»۲ها و َتَرى النّاَس ُسکارٰى َو ما ُهم ِبُسکارٰى َو لِکن َعذاَب اهللِ َشِديٌْد(و َتَضُع ُکل ذاِت  َحْمٍل َحْملَ 

  ).ک .هاى "ب" ربه يادداشت(پرداخته و به درگاه احديّت عجز و نياز مى نمايد که تأييد و توفيق بخش و عنايت فرما..." 
  

  "موضوعات دوازده گانه"
زير دوازده موضوع با آوردن بخش هايى از اصل  اين جاالبهاء سپس در دنبالۀ لوح از مطالبى سخن مى رانند که ما در حضرت عبد

  :به شرح آن مى پردازيم مقالدر پايان هر » ياد داشت ها« و هم چنينلوح و توضيحات الزم و روشنگرانه 
ور و تعيين مرکز ميثاق و مرجع اهل بهاء و مبيّن آيات بر پايۀ کتاب در بارۀ روشنى و وضوح عهد و پيمان در اين ظه موضوع نخست:

در هر کور اگر چه امراهلل ظاهر ولى به وضوح اين کور اعظم در هيچ کورى امر «اقدس و کتاب عهد، از جمله  چنين مى فرمايد: 
جمال قدم.......سى سال قبل  .عهد و ميثاق نه واضح و عيان نبود...... و در اين کور نيز هيچ امرى به وضوح و ثبوت و قّوت و عظمت

از صعود در مواضع متعّدده از کتاب اقدس.... به صراحت و توضيح من دون تأويل و تلويح سبيل را واضح و دليل را الئح فرمودند و 
کينونات بشريّه تمّکن تاّم تکليف الهى و دينى و روحى و ظاهرى و باطنى کّل را تعيين کردند.... تا اين ضوابط و روابط الهيّه در 

حاصل نمايد و حصن رزين امراهلل چون سّد سديد حديد حصين و متين شود و کسى ر خنه نتواند. مبيّن کتاب مبين را به اوضح 
ل و تصريح تعيين فرمودند و مرکز ميثاق را شهرۀ آفاق کردند و گذشته از بيان شفاهى به اثر قلم اعلى و نّص صريح ابهى کتاب عهد ناز

جميع شبهات محتمله را زائل فرمودند....  با وجود اين، معدودى  محدود هوس سرورى نمودند و اوهام  مهترى، با کاله تترى تاج 
) آفاق کنند و قطب ۳) نفوذ در ميثاق خواهند و راه  ستمگرى پويند که مرکز ميثاق را منسّى(۲و به قّوتى چون بعوض( )۱(برترى جويند

)، هرگز آفتاب عهد به قّوت اهل مهد پوشيده نشود و رخ مهر تابان به ۴ارج از محيط اشراق. هيهات، هيهات (دايرۀ عهد را خ
  » همسات خّفاشان رنجيده نگردد و سيل فيض بهاران به مشتى خاک مسدود نشود و نسيم رياض ميثاق مقطوع نگردد....

  ).ک .هاى موضوع نخست ربه يادداشت(
ات و تصريحات و اشارات حضرت بهاءاهلل در کتب و آثار نازله در زمينۀ عهد و پيمان و تعيين حضرت دربارۀ آي موضوع دوم:

اى احبّاى الهى..... مى گويند: آيات اهلل «عبدالبهاء به عنوان مرکز ميثاق و مرجع اهل بهاء و مبيّن آيات، از جمله چنين مى فرمايد: 
هر مغّل مبغضى و يا جاهل  آن کهاين آيات مبيّن منصوص مخصوص تعيين شده، نه ميزان است، که مى گويد نيست؟ لکن از براى 

خدا قسم، تبّسم نمائيد،  طالب عوضى  دخل و تصّرف در آيات الهيّه نمايد و به هواى خود معنى نمايد.... اى احباب، شما را به
)،  ۱»(من هذا االصل القديم اهلل الّذى انشعب هرادأ يض بحر الوصال و قضى کتاب المبدأ فى المآل، توّجهوا الى مناذا غ«

ناء و الثّ  يکأ عن الورقاء هل االنشاء، اذا طارتيا أ«) مثبوت شد و آيۀ منصوصۀ منسوخ گشت و "َحْسُبنا کتاُب اهلل" عمر(الف
) )، مهمول(»(القويم  صلهذا األ صى األخفٰى أرجعوا ما ال عرفتموه  من الکتاب الى الفرع  المنشعب منققصدت المقصد األ
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وصيّة اهلل «و فراموش شد و دسيسۀ عمروبن عاص که قرآن سر نيزه کرد و:  َنْدعوکم الى کتاِب اهلل، گفت، مقبول ومعمول شد(ب). و 
) ٥ْحبار()، از لوح قلوب محو شد و روايات َکْعُب اال ٤»(بايد اغصان و افنان و منتسبين طّرًا به غصن اعظم ناظر باشند.... آن که

مواِت و االرضين و ِحْصنًا لمن آمَن باهلل «مشهور اقطار شد....  نّا َجَعلناَک ِحْرزًا للعالمين و ِحْفظًا ِلَمْن فى السعظم.... ايا ُغْصِنَى اال
نشاء و بحَر الکرم الفرد  الخبير.  َنْساُل اهلل ِبان َيْحَفَظهم بَک و ُيْغِنَيُهْم ِبَک و َيْرُزَقُهْم ِبَک و ُيلِْهَمک  هل االما يکوُن مطلَع الِْغنٰى ال

 و البياِن و ُسنُْبالُت لمن فى العالم و َمْشِرَق الفضل على االمم....  و َنْساُله ان َيْسِقَى ِبَک األرَض و ما عليها ِلَتنُْبَت منها َکَال الِحکمةِ 
  ››) ورد زبان حاضر و غائب گرديد و امثال اين بسيار....٦قصص مؤتفکه( ج)، از افکار زائل شد و حکايات و»(الِعلم و الِعرفان....

 :آن کهتوضيح 

عمر ابن خّطاب از صحابۀ پيامبر اسالم و دومين خليفه از خلفاى راشدين است از سال "َحْسُبنا کتاُب اهلل" عمر مثبوت شد =  –الف 
پنجم پيش از هجرت اسالم آورد و دخترش حفصه را به همسرى  ميالدى). عمر در سال ۶۴۴تا  ۶۳۴ق. (هـ.  ۲۳ق. تا هـ.  ۱۳

خوانده شد و پيامبر اسالم او را بخاطر راستى و » امير المؤمنين«رسول اکرم در آورد. او نخستين کسى است که در ميان مسلمانان به 
. عمر شخصى مدبّر و با هوش و که فرق و جدا کند حّق را از باطل لقب داده يعنى کسى» فاروق«درستى قضاوت و داورى اش، 

دلير بود و در زمان خالفتش تاريخ هجرى ايجاد گرديد و بيت المال بنياد نهاده شد و عراق و ايران و مصر و شام بدست مسلمانان 
  ميالدى) بدست يک بردۀ ايرانى بنام فيروز معروف به ابو لؤلؤ به قتل رسيد.  ۶۴۴ق. (هـ.  ۲۳فتح گرديد. عمر در سال 

چهارم،  دع الصحيح يا کتاب صحيح بخارى، جلهاى تاريخ و احاديث اسالمى، اعّم از سنّى (از جمله: کتاب الجام ر کتابد
تأليف محّمد بن بخارى يا بخارايى از بزرگان علما و محّدثان اهل سنّت در قرن سوم هجرى قمرى و کتاب صحيح مسلم، جلد 

حّدثين بزرگ اهل سنّت در قرن سوم هجرى قمرى که هر دو کتاب از صحاح الستّه، پنجم، تأليف: ابوالحسن مسلم نيشابورى از م
نوار فى اخبار أئمة االطهار، جلد ششم شش کتاب حديث معتبر اهل سنّت و جماعت بشمار ميرود) و شيعه(از جمله: کتاب بحاراال

آمده است که پيامبر اسالم در واپسين دم حيات  ه اثنى عشرى در قرن دهم هجرى قمرى،عمجلسى علماى شيتأليف: مّال محّمد باقر 
ضاللت  و غذ(قلم) و دوات شده که آخرين وصيّت خود را بنويسد تا پس از مرگش، پيروانش به گمراهىدر بستر مرگ خواستار کا

َلَبُه الَوَجُع) و عندُکم دچار نگردند. در اين هنگام عمربن خّطاب گفته است "اّن رسول اهلل (النّبى)(ص) قد غلَب عليه الَوَجُع(قد غَ 
را کفايت و بسنده  (يعنى: درد و رنجورى بر رسول خدا چيره شده و قرآن نزد شما هست کتاب خدا ما –"َحْسُبنا کتاُب اهلل" القرآُن، 

  است)
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يد:  "ما بين يکى به عمر از سوى رسول اکرم چنين مى فرما››فاروق‹‹در يکى از الواح در بارۀ چگونگى اعطاى لقب  حضرت بهاءاهلل
از يهود و صحابه نزاع واقع شد. يهودى به محاکمۀ حضرت اقبال نمود و مسلم به کعب بن اشرف مايل. به اصرار يهودى خدمت 

بعد از حضور  .حضرت حاضر شدند و صدر الحکم لليهودّى.... بعد مسلم اعراض نموده مذکور نمود که مى رويم نزد عمر بن خّطاب
يف و َرجع و َضرب ُعُنَقه و قال: هذا جزاُء َمْن َلْم تفصيل را ذکر نم خذ السودند. فقال عمر: أِن اْصِبْر  الى أْن أتٰيک. َدخل البيَت و ا

حۀ َيْرَض بما حکم به رسول اهلل. فلّما بلغ الّرسول َسّماُه بالفاروِق و من ذلک اليوم ُلقَِّب بهذا االسم... " (مجموعۀ اقتدارات  صف
  و(  
عمروبن عاص يا عمروعاص از صحابۀ پيغمبر و از سرداران معروف اسالم بود و هم او بود که در  -» دسيسۀ عمروبن عاص....« -ب 

بين على ابن ابى طالب و معاويه، به پيشنهاد دغلبازانه اش، سپاهيان معاويه قرآن بر سر نيزه افراشتند  و در نتيجه » ِصفِّين«جنگ 
ن ابى طالب دست از جنگ برداشتند و براى رفع اختالف و منازعت به حکميّت تن در دادند که سر انجام باز به سپاهيان على اب

شيوۀ فريبکارانۀ عمروبن عاص موضوع حکميّت به زيان على ابن ابى طالب و سود و خالفت معاويه منجر گرديد. نا گفته نماند که 
  يب و نيرنگ بشمار مى آيد.عمرو عاص در نزد شيعيان مثل بارز مکر و فر

مضمون بيان به فارسى اين است:  –لوحى است از قلم حضرت بهاء اهلل به اعزاز حضرت عبدالبهاء  −"يا غصنى االعظم...."   −ج 
اى غصن اعظم من، ما ترا پناهگاهى براى آدميان و حافظ و نگاهبانى براى اهل زمين و آسمان و دژ محکم و استوارى بجهت 

ه خداوند يکتا و آگاه، مقّرر داشته ايم. از خدا مى خواهيم که بواسطۀ تو آنان را حفظ و نگاهدارى فرمايد و غنى و بى نياز مؤمنان ب
که براى جهانيان مطلع غنا و بى نيازى و درياى بخشش و کرم و مشرق فضل و  آن چهسازد و رزق و روزى دهد و نيز ترا ملهم سازد به 

که بواسطۀ تو زمين دلها را سقايه و آبيارى نمايد تا گياه حکمت و بيان و خوشه هاى علم و  ييممسئلت مى نما عنايتش باشد.  و از او
  عرفان از آن روييده شود.

ناگفته نماند که حضرت بهاءاهلل در لوحى به اعزاز حاجى ابراهيم خليل قزوينى و در پاسخ به پرسش هاى او ، از جمله دربارۀ 
َفاْعَلْم ِبان ابنائى اْن َيتِبعوَن احکاَم اهلل و ..." :يژه دربارۀ يکى از آنان و خصوصيّات و ويژه گيهاى او چنين مى فرمايندفرزندانشان و بو

َد فى البيان کتاِب اهلل الُمَهيِْمن الَقيّوم و َيأمروَن انُْفَسُهْم و انُْفَس العباِد بالَمْعروِف  و َينَْهْوَن عِن الُمْنَکر و َيْشَهدوَن ما  ال َيَتجاوزوَن َعّما ُحدِّ
و اآلِخريَن و فيه ُکل َعَلى اهلل  َشِهَد اهلل فى ُمْحَکم آياتِه الُمبْرم الَمْحتوم و ُيْؤمنون بَمْن ُيْظِهُرُه اهلل فى يوم الّذى فيه ُيْحصٰى َزَمُن االولينَ 

حاُب و َتْرَتِفُع الَغماماذًا َفاْعَلموا ِبانهم اوراُق الش  ...ُيْعِرضون  ثماُرُه و ِبِهْم َتْمُطُر السوحيد و او الّذى ِمنُْهْم َيْظَهُر ِبالِفْطرة و  ...جرِة الت
ُه اهلل َعلٰى امره ن اخَتص ٦، ٦٦مائدۀ آسمانى جلد اول صفحات ( "...ُيْجِرى اهلل من لسانه آياِت ُقدرته و هو ِمم    ٦)و.  

که در کتاب خداوند  آن چه، پسران من آنان اند که از احکام الهى پيروى نمايند و از آن کهبد ...:ه فارسى اين استمضمون گفتار ب
نگهبان و پاينده يعنى کتاب بيان، وضع و مقّرر گرديده پا فراتر نگذارند و خود و ديگران را به کارهاى نيک و پسنديده فرمان دهند و 

خداوند در آيات واضح و ثابت و استوارش گواهى داده، گواهى دهند و به من  آن چهاز دارند و به از کارهاى زشت و ناپسنديده ب
يظهره اهلل در روزى که همۀ زمان ها از آغاز تا انجام در آن شمرده گردد، مؤمن شوند،  همان روزى که در آن همۀ مردمان از 

ن برگ و بار درخت يگانگى خداوندند و بواسطۀ آنان باران ببارد و ابر در پس بدانيد که آنا ...خداوندگار جهان روى بر مى گردانند
و يکى از آنان از روى فطرت ظاهر مى شود و خداوند از زبان او آيات قدرتش را بيان مى فرمايد و اوست که  ...آسمان باال رود

  .).ک .هاى موضوع دوم ربه يادداشت( − .خداوند براى امرش برگزيده است
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حضرت عبدالبهاء برابر نّص کتاب اقدس و کتاب عهد جمال قدم، مرجع اهل بهاء و مبيّن کتاب است  اين کهدر بارۀ  سوم:موضوع 
به نّص جليل، اين «و از اين رو اظهار نظر در صّحت و اعتبار الواح و آثار از وظايف و اختيارات اوست، از جمله چنين مى فرمايد: 

در تحت تصديق اين عبد نه شايان اعتماد نيست مگر به اثر قلم اعلى، آن نيز بايد نهايت  آن چهار عبد مبيّن کتاب مبين است و آث
) شد، از خاطر ۳) به تصحيف، َفاْقتلوه(۲) نگردد، قضيّۀ َفاْقبلوه(۱دّقت و فحص دقيق شود که نقطه اى تزييد و تنقيص و تصحيف(

) نگاشت عبارتش اين: اذا َوَصَلکم امرى هذا، َفاْحُصوا ُکل الَيهوِد فى ۵به َحَلب( ) امر نامه اى۴نرود. پادشاه شام نورالّدين سلجوقى(
) ۸) فرمان، غفلت نمود، مگسى نقطه اى از َفَضالت(۷) و تمهير(۶َحَلب، يعنى جميع يهود حلب را بشماريد. کاتب بعد از توقيع(

رمان، جميع يهود مظلوم را جمع نموده بالى عظيمى بر آن ) شد. به ورود ف۱۰»(اخصوا«) گذاشت، ۹»(اْحُصوا«باالى حاى 
بيچارگان وارد آوردند. چون کيفيّت منتشر و مسموع پادشاه گشت، بسيار بر آشفت و دشنام گفت و از غضب بر افروخت و کاتب را 

) ضعيف نموده. ۱۲) را يک ذبابۀ(۱۱مورد عتاب ساخت. چون حقيقت مسئله معلوم گشت، مشهود شد که اين تصحيف و تحريف(
مالحظه فرمائيد تصحيف و تزييد نقطه اى چه ظلم عظيم و فساد شديد بر پا نمود. از اين قياس کنيد، على الخصوص جميع امانات 

  .).ک .هاى موضوع سوم ربه يادداشت(   ».و اوراق اين عبد را متزلزلين غصب و ضبط نمودند......
محتوى اوراق و مهرها که حضرت بهاءاهلل پيش از صعود و در روزهاى پايان زندگانى، به دربارۀ دو جانطه يا چنته  موضوع چهارم:

جمال قدم.... در ايّام اخيره وقتى در فراش تشريف داشتند، اين عبد به «حضرت عبدالبهاء سپرده بودند، از جمله چنين مى فرمايد: 
اق من را جمع کن. از اين فرمايش چنان طپش و اضطرابى در قصر رفت و شب و روز در ساحت اقدس بودم.... روزى فرمودند: اور

مکّرر امر قطعى فرمودند، محض اطاعت با کمال ارتعاش دل و دست مباشرت به جمع اوراق  .قلب حاصل گشت که شرح نتوانم
يتعلّق محبوب آفاق در ) بسيار بزرگ بود که در وقت تشريف بردن به قصر و مراجعت به عّکا جميع اوراق و ما ۱نمودم و دو جانطۀ(

) را در آن دو جانطه گذاشته ۲آن دو جانطه گذاشته مى شد.... بارى، جميع اوراق و امانات و خواتم و سجع هاى مهرهاى مقّدس(
بعد رزيّۀ کبرى رخ نمود.....سراج هدى از مأل ادنى صعود نمود و در زجاجۀ مأل اعلى بر  .بستيم. فرمودند: تعلّق به تو دارد

، يکى از اهل فتور ييمخت....چون  خواستيم جسد مطّهر را غسل و آب پاک و ماء طهور را به نفحات آن تن چون بلّور معّطر نماافرو
آب موج  اين جا) به غرفۀ خويش برد و محافظه نمايد، زيرا در ۳به اين عبد گفت: اين دو جانطه را بدهيد بدهم ميرزا بديع اهلل(

ت صدمۀ کبرى و قّوت رزيّۀ عظمى مدهوش و محو و فانى گشته و به هيچ وجه گمان چنين ظلم نمى خواهد زد. اين عبد از شدّ 
گشت. لهذا آن دو جانطه را بتمامه تسليم نمودم.... چون يوم تاسع تالوت کتاب عهد گشت و معانى ميثاق در مذاق اهل وفاق 

متحّسر. آثار بشارت کبرى از وجوه احبّا ظاهر گشت و غبار حالوت شهد بخشيد، حزبى مسرور و مستبشر گشتند و بعضى مغموم و 
کدورت عظمى در بشرۀ اهل هوى نمودار گرديد به قسمى که جميع حاضرين ملتفت شدند و از همان يوم اساس نقض گذاشته شد و 

و اين غبار بلندتر شد.  درياى وهم به موج آمد، آتش فساد بر افروخت و قلوب مخلصين بسوخت، روز به روز اين آتش شعله ور گشت
تا يکى از حضرات افنان توقيعى جديد داشت و استدعا نمود که فوق توقيعش به خاتم مبارک مزيّن گردد، ذکر شد که يک خاتم از 
خاتم هاى مبارک بدهيد تا اين توقيع را مزيّن نمايم. در جواب گفتند خبرى از خاتم هاى مبارک ندارم! گفته شد که جميع خاتم 

من نديدم و نميدانم! از اين جواب قسم به  :مقّدس در جانطه و در گنجۀ مبارک بود و جانطه را من تسليم شما نمودم، گفتهاى 
روح صواب چنان ارتعاشى در بدن حاصل شد که وصف نتوانم، حيران و سر گردان ماندم و گريان و ناالن شدم که اين چه فتنۀ 

  .).ک .هاى موضوع چهارم ربه يادداشت(  »د....عظمى بود و چه ظلمت دهماء که ظاهر ش
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در بارۀ اين که حضرت عبدالبهاء در توجيه و توضيح شأن و مقام خود، خويش را عبد عبد بهاء مى خواند و محو و  موضوع پنجم:
وبى ارسال گشت که در سنۀ صعود، به عراق مکت«نابود و ذّرۀ مفقود در آستان جمال ابهى مى شناسد، از جمله چنين مى فرمايد: 

) الجليل و بها ۵) و اکليلى(۴) هى تاجى الوّهاج(۳)  الّسامية(۲): اعلم أّن العبوديّة فى عتبته(۱مضمونش به اين معانى مشحون(
صفحه اى مرقوم گشت که از عنوان تا ختام عبدالبهاء بود و مضمونش از اين عبارا ت دالّه بر  هم چنينأفتخر بين المأل العالين. و 

قر و فنا: اعلم أّن  اسمى عبدالبهاء و لقبى عبدالبهاء و نعتى عبدالبهاء و کينونتى عبدالبهاء و ذاتيّتى عبدالبهاء و مسجدى ف
  »االقصى(الف) عبدالبهاء و سدرتى المنتهى(ب) عبدالبهاء و جنّتى المأوى عبدالبهاء(ج) و امثال ذلک الى االنتهاء....

على المشهور به رجال الغيب(د) مرقوم  گرديد، صورتش اين است:   محّمدنۀ قبل به جناب آقا مکتوبى که سه چهار س هم چنينو «
مرقوم نموده بودى مالحظه گشت و به منتهاى دّقت تالوت گرديد. اليوم  آن چههواالبهى، اى طالب صادق و حبيب موافق، «

بيان صريح واضح اين عبد است اعتقاد کنند،  ابدًا  آن چهو  از قلم اعلى نازل آن را اتّباع نمايند آن چهتکليف کّل اين است که 
) کند سبب احتجاب او گردد ٦تأويل و تفسير ننمايند و تلويح ندانند. قسم به مربّى غيب و شهود هر نفسى تصّورى نمايد و يا تخّطرى(

سّکان جبروت اعلى که ظهورات ) شود. اين  است اعتقاد صميمى حقيقى صريحى بديهى اهل ملکوت ابهى و و علّت ارتياب(
کلّيّه که نقاط اّوليّه و شموس حقيقيّه و مبادى فيوضات رحمانيّه هستند، منتهى به ظهور اعظم و جمال قدم روحى ألقدام احبّائه الفدا 

) بل و ارّقاء() و عباد ) جميع نفوس مقّدسه که موجود شوند، اذّالء(شد. تا قبل از موعد مذکور در کتاب اهلل يعنى الف سنه(
) هستند که به شعاعى از ) و نجوم مستنيره() مستضيئه(تراب آستان جمال مبارکند کّل در نزد آن آفتاب حقيقى بمنزلۀ سرج(

اشّعۀ آن شمس حقيقت مستفيض گشتند کٌل عباٌد َلُه و کل بامره يعملون. سبحان اهلل چه نسبت است بين تراب و رّب االرباب و چه 
ابهت است بين ذّره و آفتاب جهانتاب. و اّما اين عبد مقامش عبد عبدالبهاست و ذّره اى از خاک آستان جمال ابهى، در ساحت مش

احبّايش محو و نابودم و در آستان بندگانش تراب بى وجود أستغفراهلل عن دون ذ لک، يا احبّاء اهلل. ولى اين مطلب را به کمال 
  »ئيد نه به عنف و زجر که سبب اختالف شود. عبدالبهاء ع.محبّت و رأفت تفهيم کّل نما

"مالحظه بفرمائيد که اين عبد در چه مقام قائم و در چه فکر و انديشه و مستغرق بحور متالطم، با قّوت تأييد ملکوت ابهى چون 
مشهود، با وجود اين اهل  (٤)اضعف ناس فانى و محو و نابود و با ظهور قّوت نصرت جمال ابهى چون احقر عباد در صقع وجود

) چه قدر مفترى و جسور که انتشار مى دهند اين عبد نعوذ باهلل مقامى فوق مقام جمال ابهى  اّدعا نموده و اين  قضيّه بر اهل ٥فتور(
  فتور  گران آمده!..."

مفقود و معدوم و نابود در مقام "بارى، اين عبد با اين عبوديّت عظمى در کمال محويّت و فنا در آستان اقدس قائم و چون ذّرۀ 
بندگى ثابت و راسخ و دائم، هيچ اسمى نخواستم و خويش را به هيچ لقبى نياراستم و اّدعاى وحى ننمودم حتّى خويش را ملهم 

به نخواندم، نه مستضىء دانستم و نه مستنير، نه مستشرق نه مستبرق، در جميع احيان خود را عبّاس ناميدم و در بين ناس خود را 
) است که بى نام و گمنام شوم و بى اثر و بى نشان ٦اين اسم شهير نمودم، بلکه منتهاى آرزوى اين عبد انعدام صرف و فناى بحت(
  گردم تا به حقيقت عبوديّت که عدم بحت و فناى صرف است متحّقق شوم...."

  :آن کهتوضيح 
مسجد اقصى يا  آن کهو عبوديّت حضرت بهاءاهلل است. توضيح قبله گاه من بندگى  :مسجدى االقصى، عبدالبهاء = يعنى -الف 

جامع اقصى مسجدى است بزرگ در شهر بيت المقدس يا قدس شريف يا اورشليم که در نيمۀ دوم قرن اّول هجرى (نيمۀ دوم قرن 



  

 ٧

عبد يا هيکل سليمان که داود  نبى هفتم ميالدى) در زمان امير عبد الملک ابن مروان پنجمين خليفه از سلسلۀ ُاموى در محل ويرانۀ م
تکميل و به اتمام رسانيد، ساخته شد. معبد سليمان در طول تاريخ چند بار ويران و دوباره بنا  آن راآغاز و سليمان نبى  آن رابناى 

جد اقصى در کنار مسجد اقصى در حال حاضر از بقاياى آن معبد است. معبد سليمان يعنى محل سابق مس» ديوار ندبه«گرديد و 
از سورۀ  ۱۴۴ساخته شود در زمان پيغمبر اسالم قبلۀ اّول مسلمانان تعيين شد و چندى بعد هنگام نماز برابر آيۀ شمارۀ   آن کهپيش از 

شمارۀ بقره رسول اکرم از سوى خداوند مأمور به تغيير آن از مسجد اقصى به مسجد الحرام يا خانۀ کعبه گرديد. افزون بر اين  برابر آيۀ 
، خداوند در شب معراج پيامبر اسالم را از مسجد حرام يعنى کعبه در مّکه بسوى مسجد اقصى در بيت »ٕاسراء«يک از سورۀ 

  بسوى آسمان روانه ساخت. آن جاالمقدس سير داد و از 
   است.سدرتى المنتهى، عبدالبهاء = يعنى: آخرين مرحلۀ شناسائى و اوج عرفان من بندگى حضرت بهاء اهلل -ب 

در سورۀ نجم هنگاميکه پيامبر اسالم به معراج رفت سر انجام به  ۱۵تا  ۷: به اعتقاد   مسلمانان برابر آيات شمارۀ آن کهتوضيح 
سدرۀ منتهى (آخرين درخت) واقع در باالترين نقطۀ جنّت در آمد که آن سوى آن بشر و مالئکۀ آسمان نتوانند فراتر قدم گذارند. 

يا سدره درختى است از تيرۀ مخروطيان که شباهت زيادى با کاج دارد ولى از کاج بسيار تنومندتر و بلندتر مى شود و تا  (درخت سدر
  .)فرهنگ فارسى معين −بيش از سه هزار سال عمر مى کند 

ئى و عرفان او امکان پذير و ميّسر در آثار بهائى مراد از سدرۀ منتهى بيشتر مظهر ظهور الهى است که عرفان خداوند تنها و فقط به شناسا
  است.

: آن کهجنّتى المأوى، عبدالبهاء = يعنى: بهشت موعود و منزل و آرامگه من بندگى و عبوديّت حضرت بهاء اهلل است. توضيح  -ج 
اج بسوى آسمان بدانجا در کنار سدرۀ منتهى است که پيامبر اسالم بهنگام معر» جنّة المأوى«سورۀ نجم در قرآن  ۱۵برابر آيۀ شمارۀ 

  رسيد.
در عرف تصّوف به گروهى از مردان خدا که از نظر مردم دنيا پنهان و -» رجال غيب«على المشهور به رجال الغيب =  محّمدآقا  -د 

 محّمدا على مشهور به رجال الغيب، آق محّمدو مراد از آقا  –نجبا  –پوشيده اند و جهان به وجود ايشان قوا م دارد، گفته مى شود 
چنين  ۱۰۶۴تا  ۱۰۶۲جلد دوم صفحات  -على نّجار يزدى است که دربارۀ او در کتاب محاضرات تأليف جناب اشراق خاورى 

سال از اهل محلّۀ پير برج (از محّالت شهر يزد). اين جوان بسيار  ۲۰على نّجار جوانى بود به سّن  محّمدحضرت آقا «آمده است: 
تقى سبزوارى در نهايت شقاوت و عدا وت تعقيب به امر مبارک  محّمديق ايشان اوقاتى بود که شيخ مشتعل و منجذب بود....تصد

 محّمدداشت و ايّام رمضان مّدت سى روز در مسجد مير چقماق وعظ مى نمود و تمام بر ضّد اين امر مبارک.... همه روزه جناب آقا 
بردند و جميع صحبت هاى روز شيخ را فرا مى گرفتند و شب....در  على در مسجد پاى وعظ شيخ من البدو الى الختم تشريف مى

جواب مطالب شيخ که روى منبر گفته بود جواب مى نگاشتند و آخر آن اوراق را به اسم رجال الغيب امضاء مى فرمودند و همه 
جوا ب مطالب عالى آن حضرت عاجز  روزه.....  به توّسط يکنفر از اماء الّرحمن... و گاهى خودشان به مسجد مى رسانيدند. شيخ در

من مى گويم  آن چهشده بود.... گاهى روزها باالى منبر مى گفت: اى رجال الغيب، مى دا نم اآلن تو در اين مجلس حاضرى و 
تمام را فرا مى گيرى  ولى ترا نمى شناسم و مطالب امروز من اين است ومقصود از اين صحبت اين است. باز شب ايشان جواب مى 

وشتند که شما که فرموديد مقصودم اين است، مقصود شما چيز ديگر است.، مقصود شما از اين کلمه اين بود نظير سخنان علماى ن
يهودى و مسيحى بوده...ولى شيخ....ايشان را قسم مى داد که خود را بر من ظاهر نما و متّصل باالى منبر اى رجال الغيب، اى رجال 
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على به  نيريز تشريف بردند و در نيريز صعود  محّمدحضرت آقا  اين کهسى روز کار از اين  قرار بود. تا الغيب خطاب مى کرد...مّدت 
  ).ک .هاى موضوع پنجم ربه يادداشت(  −». فرمودند و سّن شريفشان بيست و پنج سال بود

د که عبدالبهاء مّدعى مقامى و ظهور دربارۀ اين که اهل نقض در آغاز به کنايه و زان پس آشکارا اظهار داشته ان موضوع ششم:
جديدى است و خود را مطلع وحى مى داند، در صورتى که برابر حکم کتاب اقدس ال اقّل تا هزار سال نزول وحى منقطع و ظهور 

ت ولى حمد نمايم حضر«مظاهر مقّدسه نا ممکن و از اين رو کفرش ثابت و مجازاتش ناگزير و آينده، از جمله چنين مى فرمايد: 
ه و احديّت را که اهل فتور پس از پنج سا ل َغور و َشور و ُشور قصورى که بر اين عبد وارد آورده اند اين بود که به کنايه و اشاره و عبار

تلويح و حال به توضيح تفهيم کّل مى نمايند که اين عبد مّدعى مقامى و شأنى و ظهور جديدى و طلوع بديعى هستم يعنى خود را 
دانم و مظهر الهام شمرم و به نّص کتاب اهلل وحى مختّص به حضرت اعلى و جمال مبارک است و تا هزار سال وحى  مطلع وحى مى

الحق، چه » يبعث اهلل عليه من ال يرَحمه«منقطع و بعث مظاهر ممتنع است(الف). پس بسبب اين اّدعاى وحى کفر ثابت و حکم 
ب)، است. بارى، چنين افتراء صريحى زدند و تهمت شديدى روا »(الف سنٍة کاملهمن يّدعى امرًا قبل اتمام «که اين متّمم آيۀ 

  داشتند و فتواى عظيمى دادند.  فنعم ما قال:
  (ج)» أفتٰى ِبَسفک دمى فى الِحلِّ و الَحرم  طوعًا لقاٍض  أتى فى حکمه عجبا«  
  "...(د)» الجرم آن يار بر دارى فتاد    چون قلم در دست غّدارى فتاد«  

) ننمايم و اسناد شرک ندهم، نهايت اينست که نصيحت کنم و به اين عبد در حّق نفسى  فتوى ندهم و تکفير و تفسيق( ولى«
  »)، گويم...) بازکنم و رّب اْهِد قومى فانّهم ال يعلمون(رجوع بر ميثاق داللت نمايم.... و دست تضّرع گشايم و زبان ابتهال(

  :آن کهتوضيح 
اين عصبۀ شقاق و ثلّۀ نفاق مرکز ميثاق الهى را در نظر دوست و  دشمن و «راهلل در اين بارۀ چنين مى فرمايد: حضرت ولّى ام –الف 

بيگانه و آشنا از اعالى و ادانى گاهى به توضيح و تصريح و گهى به کنايه و تلويح، زمانى شفاهى و موقعى کتبى العياذ باهلل عنصرى 
ب و طالب جاه قلمداد نمودند و اظهار داشتند که آن وجود  مبارک دستورات و وصاياى بى حقيقت و خود خواه و نفسى غاص

جمال اقدس ابهى را در بوتۀ نسيان و فراموشى نهاده و در پرده و لفاف با عبارات مستعار مّدعى مقام مستقل گرديده و خود را 
ن غرب زمزمۀ رجعت مسيح و ظهور ابن در جالل اب صاحب آيات و شريک امر محبوب آفاق شمرده و در مکاتيب خويش با دوستا

نموده و در مخابراتش با ياران هندوستان خود را شاه بهرام موعود خوانده و حّق تبيين آيات و تفسير کلمات والد بزرگوار را مخصوص 
›› ارک دانسته است.... خود پنداشته و دعوى دور جديد کرده و خويشتن را در عصمت کبرى با اسم  اعظم و مظهر اتّم اکرم مش

  )۴۹۱(کتاب قرن بديع ص 
عى أمرًا قبَل ٕاتمام ألف َسنة کاملٍة ٕانه کّذاٌب ُمْفتٍر َنْسئل اهلل بأن ُيَؤيَِّده على الرجوع، اْن تاَب ٕانّه هو« - ب  َمْن َيد  صرالتّّواب و ٕاْن ا

(مضمون فارسى: هر کس پيش از پايان هزار سال  - )  ۳۷(کتاب اقدس بند » على ما قال ُيْبَعُث عليه من ال َيْرَحُمه ٕانّه شديُد الِعقاب
کامل امرى را اّدعا نمايد، او دروغگوى فريبکار است. از خداوند مى خواهيم که او را بر رجوع و باز گشت يارى دهد. اگر توبه و 

اصرار و پا فشارى ورزد، خداوند کسى را بر انگيزد  گفته آن چهبر  چنان چهبازگشت نمايد، خداوند بخشاينده و توبه پذيرنده است و 
  که بر او رحم و شفقت نکند و اوست سخت کيفر دهنده).
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اين بيت شعر از ابو حفض عمربن على معروف به ابن فارض مصرى (شامّى األصل) عارف و شاعر معروف  −» طوعًا لقاٍض...« - ج 
ميالدى) در قاهره متولّد شد و  ۱۱۸۰ق. (هـ.  ۵۷۶ابن فارض در سال  قرن ششم و هفتم هجرى (دوازده و سيزده ميالدى) است.

ميالدى) چشم از جهان بر بست. دو قصيدۀ تائيّه و بائيّۀ او بويژه معروف و مشهور است. مضمون بيت اين  ۱۳۳۴ق. (هـ.  ۶۳۲بسال 
زيرا که او هم در حرم کعبه و هم در محّوطۀ ِحّل  از صدور آن در شگفت و تعّجبم. آن کهاست: حکم قاضى را مطيع و پذيرنده ام با 

گناهکار خود  چنان چهبه خانۀ کعبه اطالق مى گردد و » حرم« آن کهکه گرداگرد حرم است به کشتن من فتوى داده است! توضيح 
رتيکه در محّوطۀ رساند از کيفر و مجازات معاف مى گردد و حتّى صيد و شکار هم در آن مکان حرام است. در صو آن جارا به 

که گرداگرد خانۀ کعبه است منعى ندارد و آزاد است. و چکيدۀ سخن ابن فارض در اين بيت اين است که اين  قاضى بى » ِحلّ «
  انصاف و خدا نشناس در هر دو حال، چه گناهکار و چه بى گناه حکم و فتوى بر کشتن من داده است!

  . در مثنوى چنين آمده است: ۱۴۰۸ست در مثنوى، دفتر دوم بيت اين بيت از مولوى ا -» چون قلم....« - د 
   .»ال جرم منصور بر دارى بود    چون قلم در دست غّدارى بود «  
در اين بيت حسين ابن منصور بيضاوى معروف به حّالج عارف و صوفى نامى قرن سوم هجرى (دهم ميالدى) » منصور«مراد از 

سى، به فتواى مخالفان از فقهاى قشرى بغداد، او را دستگير و ساليانى چند زندانى کردند و سر است که در زمان مقتدر از خلفاى عبّا
ميالدى) پس  از شکنجه و عذاب بسيار به دار آويخته و به قتل رساندند و خاکستر جسدش را پس  ۹۲۲ق. (هـ.  ۳۰۹انجام در سال 

و گناه منصور حّالج اين بوده که عقايد و افکارى عارفانه داشته ماوراى  از سوزانيدن، به رودخانۀ دجله ريختند. توضيح آن  که جرم
، بر »ليس فى جبّتى اّال الحّق «، بر مى آورده و نيز »انا الحّق «فهم و درک مردم زمانه و در حال شور و جذبه با صداى بلند فرياد 

  :به قول حافظ.زبان مى رانده است
  »مش اين بود که اسرار هويدا مى کرد جر  گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند «  

  نا گفته نماند که غزل معروفى که در آثار طلعات مقّدسۀ بهائى بارها نقل گرديده و با مطلع:  اين جادر 
  ،  »و اندر همۀ عالم مشهور به شيدائى  اى عشق منم از تو سر گشته و سودائى«  

  )..ک.هاى موضوع ششم ريادداشتبه (  −آغاز مى شود، از سروده هاى منصور حّالج است. 
به تهمت و افترا حضرت عبدالبهاء را به دعوى مظهريّت متّهم ساخته اند و خود برابر شواهد و مدارک  آن کهدر بارۀ آن موضوع هفتم:

مى  موجود حتّى در زمان حيات عنصرى حضرت بهاءاهلل دعوى ظهور جديد و اّدعاى وحى و نزول آيات کرده اند، از جمله چنين
ولى به انصاف مالحظه  نمائيد که نفوسى که افترا به اين عبد روا داشتند، چه اّدعا ها نموده اند و چه عربده ها کرده اند و «فرمايد:  

چگونه دعواى ظهور جديد نموده اند و چه قسم  اّدعاى نزول آيات و وحى کرده اند ! به قسمى تعجيل نمودند که فرصت صعود به 
حى لمرقده المطّهر فدا ندادند. در وقتى که آن شمس حقيقت در افق مبين طالع و الئح... در چنين وقتى و چنين جمال مبارک رو

روز فيروزى اظهار وجود نموده اند و علم اّدعا بر افراختند و دعوى وحى نمودند و چنان عربدۀ معهوده در قزوين انداختند و توقيعات 
) و حرکات آشوب و فتنه در ۱ه خواندند و خويش را سلطان روح ناميدند. و چون از اين تفّوهات(نوشتند و عبارات خود را آيات الهيّ 

اگر آنى از ظّل امر منحرف شود معدوم صرف خواهد «قزوين برخاست، توقيع ساطع چون سيف قاطع صادر گشت قوله جّل ذکره: 
قل يا قوم تاهلل قد ظهر «که نوشته است واضحًا مشهودًا:  ).... حال، اى اهل انصاف، قدرى انصاف دهيد. نفسى۲(انتهى) (» بود

ظهور اهلل االکبر عن مشرق القدس کشمس الئح انور و کشف النّقاب عن وجهه االطهر و انّه من کّل الّشموس و االقمار و النّجوم انور و 
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و ال تنکرونى و آياتى الّتى : «هم چنين" و "کّل خلقتم بقولى :هم چنينو » : بل الّشمس عنده من کّل صغيٍر اصغرهم چنينو » اکبر
) اعتراض بر نفسى که خويش را عبد عبد بهاء خواند، مى نمايد که ۴) اين نفس(۳،(»أوِحَيْت الّى من عند ربّى و انزله على لسانى

  تو دعواى الوهيّت نمودى و خود را صاحب آيات و وحى دانستى و شريک جمال قدم روحى له الفدا شمردى!
نصفين، انصاف دهيد، اى بى بصران، قدرى تبّصر در امور نمائيد. کسى که طينتش و فطرتش به ماء حيات عبوديّت جمال اى م«

) به اّدعاست و نفسى که واضحًا مشهودًا در ايّام مبارک اّدعا نموده و در حّقش نازل شد که اگر آنى از ظّل امر ۵قدم مخّمر، متوّهم (
بود، اين شخص حال مثبت توحيد شده و قولش ميزان گشته و مرکز ميثاق که کّل مأمورند حتّى منحرف شود معدوم صرف خواهد 

  »  ) و مبغوض! فاعتبروا يا اولى االبصار....۷) و مضطَهد(۶اين شخص، به اطاعتش، ُمهان(
). هر گز انوار چنين عبوديّتى ۸ب(بارى مالحظه فرمائيد که اين عبد در چه عالمى و متزلزلين در چه وادى؟  َشتّاَن  بين مشرق و مغر«

مستور نماند و شمع چنين محويّتى خاموش نگردد. امواج چنين بحرى ساکن نشود و هبوب چنين نسيمى مقطوع نشود فباطٌل ماهم 
  .).ک.هاى موضوع هفتم ربه يادداشت(  )....»۹يعملون(

خديش اذهان کوشيده اند و از جمله گفته و نوشته اند که ناقضين به انواع وسائل و افتراها در ت اين کهدر بارۀ  موضوع هشتم:
عبدالبهاء حتّى با دادن رشوت و پول نفوس را به ثبوت و رسوخ بر عهد و ميثاق تشويق و ترغيب مى نمايد، از جمله چنين مى فرمايد: 

متزلزل نمايند و به اطراف مى نويسند که مالحظه فرمائيد که متزلزلين هر يک از دوستان ارض مقّدسه را ميکوشند که به انواع وسائل «
اين عبد به زخرف دنيا نفوس را به ميثاق  الهى داللت مى نمايد ! شما را به حّق قسم مى دهم در آن سفر که به ساحت اقدس 

ن را؟ اين دائم مشّرف شديد در نزد اين عبد آثار زخرف دنيا مشاهده نموديد و اين عبد را به اين هوس ها مبتال ديديد و يا متزلزلي
روش متزلزلين بود و اآلن نيز واضح و مشهود، جميع داخل و خارج مى دانند.  خالصه شخص مکّرمى نوشته به يکى از احباب که 
مبلغ سيصد تومان به فالن يعنى شما داده شده است که ثابت بر ميثاق شويد و اآلن خط آن شخص حاضر و موجود و گله از اين عبد 

بر کّل مشتبه باشد، بر شما که مشتبه نمى شود که کذب است. مالحظه نمائيد که به چه افتراها مى  چنان چهيّت اگر نموده، اين کيف
) است و اساس پيمان تأسيس خداوند مجيد. ۲) بنيان ميثاق از ُزَبر حديد (۱خواهند که بنيان ميثاق را براندازند. هيهات، هيهات (

  »به قواى وجود قيام نمايند، در اين اساس متين رخنه نتوانند.... اگر جميع من على االرض جمع شوند و
  .).ک .هاى موضوع هشتم ربه يادداشت(

در بارۀ اميد و انتظار شان از احبّا و اظهار يأس و نوميدى شان در اثر پندار و گفتار و کردار ناقضان عهد و پيمان پس از  موضوع نهم:
) بود که ياران مهربان در ۱بارى، اى همدم نازنين، اين عبد را اميد وطيد(«ه چنين مى فرمايد: رويداد صعود حضرت بهاءاهلل، از جمل
) ۳) و شّدت مصيبت کبرى و بليّۀ عظمى و تسلّط اعدا و تمّوج بحر قضا هر يک زهر هالهل(۲تهاجم باليا و تتابع رزايا و هجوم برايا(

) را سپر حائل گردند و تير و شمشير دشمنان را مانع و دافع. حال ۵د، عدّو صائل() را مرهم کامل شون۴را درمان گردند  و زخم هائل(
) نشنيدند و محو و اضمحالل اين عبد بهاء را پسنديدند، عهد و ميثاق را مدار شقاق ۶آنان نيز تيغ جفا کشيدند و نصيحت مير وفا(

)  سخريّا گرفتند، مبيّن ۸) نمودند و برهان المع را ُهُزوًءا(۷منسيّا( کردند و واسطۀ ائتالف را اّس اختالف نمودند.... نّص قاطع را نسيًا
) را مهدوم االساس انگاشتند. يکى رئيس المشرکين ناميد و ديگرى ۱۰) کردند و بنيان مرصوص(۹منصوص را مقصوص الجناح(

از بدو صعود آتش  .)الف(يتعدّو مبين شمرد. يکى بى عصمت گفت و ديگرى بى عّفت خواند. يکى شکايت کرد و ديگرى روا
) نقض عهد آموخت. اطفال مهد آئين سرورى گذاشتند و به وهم و گمان مهترى خواستند و برترى فساد برافروخت و مرکز جحد(
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جستند و به هر وسيله اى تخديش اذهان و تشويش ياران نمودند. جميع اوراق اخبار در اقطار و اشطار خبر صعود نيّر آفاق را با نقض 
  »را با طبل و دهل اعالن کرد.... ()اين خبر مهول )ب(ميثاق توأم اعالن نمود، از جمله اختر روزنامۀ ايرانيان در اسالمبول 

  :آن کهتوضيح 
ْت فى "يٰا َمِن اْسَتسقٰى ِمْن َمعين الحياة، ٕاّن قافلَة الملکوت َقْد َظَعنَ  :حضرت عبدالبهاء در اين باره در لوحى چنين مى فرمايد -الف 

ْخَوُة فى ِجبِّ  !يا ُبشرىٰ  :َبيْداِء الجبروت َفارسلْت رائَدها َيبَْتِغى ماًء فى َغياهِب اآلبار َفاْدلٰى َدلَْوُه و قالَ  لْقوُه االهذا غالُم الميثاق َقْد ا
خوان و .َفَويٌْل َلُهْم مّما َيکِسبونَ  .الُبهتاِن َو َشَرْوُه ِبَثَمِن َبْخٍس َدراِهَم َمْعدودةٍ  البهاُء عليک َو علٰى َمِن اْشترٰى هذا الغالَم ِمْن هؤالِء اال. 

  .٤)جلد پنجم ص  −مائدۀ آسمانى (  ع ع" 
اى جوياى آب از سر چشمۀ حيات، کاروان ملکوت در بيابان جبروت در گذر  :مضمون گفتار حضرت عبدالبهاء به فارسى اين است

آب بيار سطلش را در چاهى انداخت و  .فتن آب بسوى چاه هاى تاريک و تار روانه ساختو عبور بود که آب بيار خود را براى يا
غالم ميثاق است که برادرانش او را در چاه تهمت و افترا بينداختند و به بهاى ناچيز درهمى چند،  اين جادر  !مژده باد :گفت

ر تو باد و بر کسى که اين غالم را از آن برادران خريدارى بهاى الهى ب .کرده و مى کنند آن چهپس واى بر آنان بخاطر  .بفروختند
   .عبدالبهاء عباس .نمايد

" و به مجّرد :چنين آمده است تا  در داستان يوسف و برادرانش در تورات سفر پيدايش باب سى و هفتم آيات  آن کهتوضيح 
و او را گرفته در چاه انداختند اما چاه  .بر داشت از او کندندرسيدن يوسف نزد برادران خود، رختش  را يعنى آن رداى بلند را که در 

پس براى غذا خوردن نشستند و چشمان خود را باز کرده ديدند که ناگاه قافلۀ اسمعيليان از ِجلعاد مى رسد و  .خالى و بى آب بود
برادر خود را کشتن  :نگاه يهودا به برادران خود گفتآ .شتران ايشان کتيرا و بلسان و الدن بار دارند و مى روند تا آنها را به مصر ببرند

بيائيد او را به اين اسمعيليان بفروشيم و دست ما بر وى نباشد زيرا که او برادر و گوشت  .و خون او را مخفى داشتن جه سود دارد
آوردند و يوسف را به اسمعيليان  و چون تّجار مديانى در گذر بودند يوسف را از چاه کشيده بر .ماست پس برادرانش بدين رضا دادند

  .به بيست پارۀ نقره فروختند، پس يوسف را به مصر بردند"
يا  :قالَ  ."َو جاَءت سيّارة َفارَسلوا واِرَدُهْم َفاْدلٰى َدلَْوهُ  :در اين باره چنين آمده است و  در قرآن سورۀ يوسف آيات  هم چنين

و کاروانى در رسيد و  :" يعنى...َو َشَرْوُه ِبَثمن َبْخٍس َدراِهَم معدودٍة  .و اهلل عليٌم بما َيْعَملونَ  بشرٰى هذا ُغالٌم ًو اَسروُه بضاعةً 
پس او  .غالمى است اين جادر  !مژده باد :کاروانيان آب بيار خود را به سوى چاه فرستادند و او سطلش را در چاه بينداخت و گفت

به بهاى ناچيز  )يوسف را(پس از آن برادران، او را  .مردمان مى کنند، آگاه است آن چهد بر را چون کااليى پنهان داشتند و خداون
  .درهمى چند، بفروختند

طاهر از مردم تبريز به قصد تجارت به اسالمبول رفت و بواسطۀ فصاحت در بيان از سوى مأمورين  محّمدروزنامۀ اختر = آقا  -ب 
يق گرديد.  نامبرده روزنامۀ اختر را که نخستين روزنامه اى است در خارج از ايران به زبان فارسى، سفارت ايران به نشر روزنامه اى تشو

ميالدى) ميرزا رضاى کرمانى  ۱۸۹۶ق. (هـ. ۱۳۱۳ئيکه در سال آن جاميالدى)، آغاز به نشر کرد. از  ۱۸۷۵ق. (هـ.  ۱۲۹۲از سال 
طهران به ضرب گلوله به قتل رسانيد و برخى از نويسندگان روزنامۀ اختر از ناصرالدين شاه را در صحن شاه عبد العظيم در جنوب 

جمله ميرزا آقاخان کرمانى و شيخ احمد روحى از هواداران سر سخت جمال الدين افغانى يا اسد آبادى متّهم به دوستى و همکارى 
ه عمل آورد.  اين روزنامه مّدت بيست سال در ايران و با او بودند، دولت عثمانى روزنامۀ اختر را توقيف و از انتشارش جلو گيرى ب
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قفقاز و هندوستان و عراق شهرت و اعتبار داشت و در بيدارى مردم تأثير بسيار کرد . از ديگر نويسندگان اين روزنامه ميرزا مهد يخان 
على خان  محّمدرسى در قاهره کرد و نيز ميرزا تبريزى ملّقب به زعيم الّدوله بود که بعدًا اقدام به  انتشار روزنامۀ حکمت به زبان فا

بر شيبانى کاشانى که چندى بعد مدير روزنامۀ ثريا و روزنامۀ پرورش در قاهره گرديد.  ناگفته نماند که نويسندگان روزنامۀ اختر عالوه 
اءاهلل و دشمنى با آئين بهائى و انتشار مطالب عليه اوضاع و احوال آن روزگار در ايران و دولت قاجار، در مخالفت با حضرت به

  )..ک .هاى موضوع نهم ربه يادداشت( −پيروان آن نيز ساعى و کوشا بودند. 
در بارۀ عهد و ميثاق در شريعت اسالم و تعيين مرجع و مبيّن کتاب به تلويح و اشاره و ايما و مخالفت با او و عواقب و  موضوع دهم: 

خليفۀ ثانى(الف)  چون خواست که مبيّن کتاب حضرت امير را مقهور «ز جمله چنين مى فرمايد:  پى آمد هاى ناگوار و ناهنجار آن، ا
) نمايد، در مقابل نّص، َيْکفينا ب)، را ُمحَتَقر(»(َمن ُکنُْت َمْوالُه َفهذا على َموالُه «و در زاويۀ نسيان محصور نمايد.... و منصوص 

الَْيْوَم  أْکَملُت «)، نمود و تمّسک به »(الرطٍب و اليابٍس اّال فى کتاٍب مبين«فت و استدالل به )،  گکتاُب اهلل و حسُبَنا القرآُن(
)، کرد و مبين کتاب، راسخ در علم، حضرت امير ٥»(أ َو َلْم َيکِفِهْم أنّا أْنَزلنا اليَک الکتاَب؟«)، جست و تشبّث به ٤»(لُکْم ديَنُکم

)، روايت کرد. ديگرى  حديث »(لو کان نبّى ِمْن َبْعِدى َلکاَن ُعَمر«)  کرد. يکى: ٦را شير گير( را خانه نشين نمود و هر راوى ضعيف
ره« عشرۀ ُمَبش)«(عثماُن رفيقى فى الجنّة«ج) و »()، قرائت نمود. ديگرى: عثمان ذوالنّورين« :َخْذُت  «)، تالوت کرد. ديگرىَلِو ات

غبار  .)، از قول حضرت حکايت نمود. خالصه مجتهد زياد شد و فتاوى بى شمار گشت»(ابکَر خليالغيَراهللِ خليًال َالتَخْذُت اب
کذب و اراجيف بلند شد و نور آفتاب صدق  مکّدر گشت اختالف شديد شد و ائتالف ناپديد گشت. آراء مختلفه به ميان آمد و 

) مقتول شد، ابن آکلة االکباد(هـ) (د) مخذول گشت. ابن عّفان(شريعت اهلل متروک شد و مبيّن کتاب اهلل .اختالف کلمه عيان شد
منصوب گشت. حرب جمل بر خاست، مکر و دغل به ميان آمد. حميرا بر ناقۀ  شهباء سوار شد و جوالن در ميدان عصيان نمود و 

باريد، بر سر منبر رفت و اصبع مقطوع حرم خونخواهى ابن عّفان کرد(و). معاويه سر از زاويه بيرون کرد و در ماتم عثمان از ديده خون ب
داماد پيغمبر بنمود، پيرهن پر خون عثمان نشر کرد و با چشمى گريان آغاز فرياد و فغان نمود که اين قميص پر خون ذوالنّورين است و 

زيستند(ز). غبار تيرۀ ليلة اين اصبع مقطوع نور عين وا ويال وا دينا وا شريعتا. جميع حاضرين گريستند و در مقاومت به حضرت امير 
) به فلک اثير رسيد و هزاران از نخبۀ اصحاب رسول در خاک و خون مقتول افتاد. وعلى هذا المنوال سائر االحوال. و اگر الهرير(

َفتْن و فساد  خليفۀ ثانى اطاعت به راسخ در علم و مبيّن کتاب حضرت امير مى نمود و حسبنا کتاب اهلل، بر زبان نمى راند ابدًا اين
) به ميان نمى آمد و سى هز ار مجتهد در مقابل راسخ در علم به منازعه و محاّجه بر نمى رخ نمى نمود و اين فتک و هتک(

خاست، چه که هريک از اصحاب رسول خويش را مجتهد مستقل شمرده از آيات و احاديث استنباط احکام و عبادات و اعتقادات 
) و معزول بود حضرت امير بود... اين کلمۀ" کفايت کتاب من دون مبيّن اصلش از عمر ٤سى که مهمول(مى نمود. در اين ميان ک

مبيّن، نيستيم و اساس  نزاع  و جدال و خصومت  و تشتيت  و تفريق را است که گفت َحْسُبنا کتاُب اهلل و به چيز ديگر محتاج يعنى 
اساس  جميع ظلمها و طغيانها و عصيانها بلکه اب  حضرت انداخت . اين کلمه گذاشت  و  عداوت  و بغضاء  بين  دوستان  و اصح

دهيد که اّس اساس  دين اهلل از اين و چون مّطلع  بر حقايق  وقايع  بعد از حضرت رسول گرديد، شهادت  مى .سبب خونريزيها گشت
 (٥)خمولکلمه بر هم خورد و جنود نفس و هوى هجوم آورد و راسخ  در علم معزول  و مهمول گشت  و هر شخص مجهول  و م

النّاقَة و اسير و حقير و خانه نشين شد و َلَعَن اهللُ ()اللّهّم واِل َمْن وااله و عاِد َمْن عادا .معّزز و مقبول گرديد ....(٦)چون ابو ُهَريْره
جرُة الملعوَنة  ()ِقفار شدسر گشتۀ ِتالل و   )ح(يار دلنشين گشت.  ال َفتٰى اّال علّى  ال سيَف اّال ذوالفقار ()راِکَبها و قائَدها و الش
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در بيت الَحَزن  )٢١(الفاطمة ِبْضَعٌة ِمنّى َمْن آذاها فقد آذانى )٢٠(فى القرآن، بر عرش خالفت  و سرير سلطنت استقرار يافت
ْلِت  )٢٣(تا هالک شد و عايشۀ بى باک به حرب آن جان پاک با قومى سّفاک و هتّاک شتاف )٢٢(گريست لِْت َو َلْو و به َتَبغ َو َتَجم

و سيف  )ط(معّزز و مکّرم  گشت.  اين  کلمۀ حسبنا کتاب اهلل تيغ  و شمشير شد  وبر سر مبارک  حضرت امير خورد )٢٤(ِعْشِت َتَفيلِْت 
لّۀ اصحاب و چهار هزار نفر حفظۀ قرآن اج )٢٦(گشت. اين کلمه در ليلة الَهرير نار سعير برافروخت )٢٥(صارم ابن آکلة االکباد

. اين کلمه تشتيت  شمل احبّا نمود  و تفريق  جمع اهل  وال کرد. اين کلمه  حّب )٢٧(حضرت امير را َهَزله و َرَذله و َخَذلۀ خوارج کرد
و عدوان تبديل نمود. اين کلمه  خنجر کين  شد و در ارض  طّف  حنجر  )٢٨(ى  را به سيف و سنان  و حيفمحّمداحبّاى  جمال 

بين را قطع  کرد  و خاک را به  خون  مطّهرش  رنگين نمود . اين  کلمه در صحراى کربالء  آن  مصيبت کبرى و آن فضيحۀ جمال م
اطهار را اسير و مسجون و مظلوم و محکوم  هر غّدار کرد . اين کلمه سبب  شد  که در  . اين کلمه جميع ائّمۀ)٢٩(عظمى را بر پا نمود
دال  و نزاع  و قتال  و حرب و ضرب انداخت و خون  کرورها  از مسلمانان ريخت. اين کلمه کور فرقان را ج  )٣٠(بين اّمت مرحومه

 ."....ى را جنگل سباع  و ذئاب  تيز چنگ کردمحّمدزير و زبر نمود و بوستان الهى و جنّت 
  :آن کهتوضيح 

  )..ک .دوم، رخليفۀ ثانى = عمر ابن خّطاب. (به  توضيح حرف "الف" در موضوع  -الف 
ة الوداع يا آخرين حّج پيغمبر در هنگام باز گشت از  –حديث نبوى » = من کنُت مواله....«  -ب  شيعيان گويند پيامبر اسالم در َحج

مّکه به مدينه در محلّى به نام غدير خم در سال دهم هجرت، خطبۀ مفّصلى ادا فرمود و على ابن ابى طالب را برادر و وصّى خود و 
(يعنى: هر کس  » َمْن کنُت مواله فهذا على مواله«يفۀ اّمت خويش و مفّسر کتاب خدا و امير مؤمنان معيّن کرد و از جمله فرمود: خل

در زبان عرب کلمۀ مولى به معانى: بنده و  آن کهکه من آقا و سرور و رئيس او هستم، على نيز آقا و سرور و رئيس اوست). تو ضيح 
  دوست و يار و مدد کار هم آمده است. هم چنينده و برده و غالم آزاد شده و برده و غالم، بن

عثمان ذوالنّورين = ذوالنّورين لقب عثمان بن َعّفان، خليفۀ سوم مسلمانان است که دو تن از دختران پيامبر را يکى پس از  -ج 
به نامهاى: قاسم، طاهر، طيّب و عبداهلل و چهار دختر ديگرى به زنى گرفته است. حضرت رسول از ازدواج با خديجه داراى چهار پسر 

خديجه پيش از پيامبر دو شوهر ديگر داشته است. رقيّه بعد از  آن کهبه نامهاى: زينب، رقيّه، آمنه  (اّم کلثوم) و فاطمه بود. توضيح 
نام آمنه که کنيه اش اّم کلثوم بود و مرگ شوهرش به عقد نکاح عثمان در آمد و پس از درگذشت رقيّه، پيامبر دختر ديگر خود را ب

عثمان ابن عّفان بسبب ازدواج با دو دختر پيامبر اکرم به ذوالنّورين (يعنى داراى دو نور)  اين رومطلّقه، به عقد عثمان در آورد. از 
  ملّقب گرديد.

والى متّقيان و غيره، پسر عّم و داماد پيغمبر مراد: على ابن ابى طالب ملّقب به امير المؤمنين، اسداهلل و م» = مبيّن کتاب اهلل« - د 
اسالم و خليفۀ چهارم مسلمانان و امام اّول شيعيان است. او نخستين مردى بود که اسالم آورد و پيغمبر دختر خود فاطمه را به عقد 

ة الِوداع  به عقيدۀ شيعيان، پيغمبر اسالم .على ابن ابى طالب در اغلب غزوات شرکت داشت .ازدواج وى در آورد در سال َحج
اّما پس از  .در محلّى بنام "غدير ُخم" با عبارت "من کنُت  مواله فهذا على مواله"، على را به جانشينى خود برگزيد ).ق.دهم هـ. (

 رحلت حضرت رسول، مسلمانان در تعيين جانشين وى اختالف نمودند و سرانجام به اجماع اّمت، ابوبکر را به خالفت انتخاب
 ٦٥٦ −ق. هـ.  ٥٣ى خليفۀ مسلمانان شدپس از قتل عثمان، عل .پس از ابوبکر خالفت به عمر و پس از وى به عثمان رسيد .کردند

ق. در محراب مسجد کوفه به هـ.  ٤دوران خالفت على بيشتر صرف جنگهاى داخلى شد و سر انجام در نوزدهم رمضان سال  .)م
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 ق.هـ.  ٤رمضان سال  ّرحمن ابن ملجم مرادى که يکى از خوارج بود، زخمى شد و در هنگام اداى نماز صبح بدست عبدال
   )فرهنگ فارسى معين( .مدفن على ابن ابى طالب در نجف است" .سالگى به شهادت رسيد ٦پس از دو روز در سّن 

ادر معاويه از زنان با نفوذ قريش و در آغاز از م» هند« .يعنى: پسر زن جگر خوار،  و مراد معاويه است» = ابن آکلة االکباد«  - هـ 
 دشمنان پيامبر اسالم بود.  او زنى بود شاعر و با تدبير و سخنور. ابوسفيان پدر معاويه از بزرگان و اشراف و ثروتمندان قريش بود و از

کست سپاه اسالم شد نيزۀ خود در سال سوم هجرت که منجر به ش» ُاُحد«مخالفين سر سخت رسول اکرم در آغاز. نامبرده در جنگ 
را پس از کشته » حمزه«نيز جگر » هند«را در دهان حمزة بن عبدالمطلّب ملّقب به سيّد الّشهدا عموى پيامبر فرو برد و زوجه اش 

  يعنى جگر خوار  ملّقب گرديد.» آکلة االکباد«به   اين روشدن از شکمش بيرون آورد و در دهان گذارد و بجويد و از 
در هنگام فتح مّکه بدست مسلمانان در سال هشتم هجرت، اسالم آوردند. در زمان » معاويه«جام ابوسفيان و هند و فرزندشان سر ان

عمر حکومت قسمتى و در عهد عثمان حکومت تمامى سرزمين شام به معاويه واگذار شد. علّى ابن ابى طالب در سال دوم خالفت 
پس از شهادت  .از حکومت شام بر کنار کرد، اّما نامبرده زير بار نرفت و جنگ آغاز کردپس از پيروزى در جنگ جمل، معاويه را 

ميالدى) امام حسن با معاويه صلح و بيعت نمود و خالفت را به او واگذار کرد و از اين  ۶۶۰ق. (هـ.  ۴۰علّى ابن ابى طالب در سال 
  س سلسلۀ خلفاى ُاموى يا بنى اميّه گرديد و مّدت نوزده سال خالفت کرد.تاريخ  معاويه رسمًا خود را خليفۀ مسلمانان خواند و مؤسّ 

مراد از حميراء، عايشه دختر ابوبکر خليفۀ اّول از خلفاى راشدين و زوجۀ پيامبر بعد از در گذشت  =» حرب جمل برخاست....« -و 
 ۳۶آن نهاده بودند و عايشه در جنگ جمل در سال خديجه است. ناقۀ شهباء شترى بود سفيد مايل به خاکسترى رنگ که هودجى بر 

ق.  که به خونخواهى کشته شدن عثمان ابن عّفان خليفۀ سوم عليه علّى ابن ابى طالب با همراهى طلحه و زبير، براه انداخت، هـ. 
پيامبر و نيز بسيارى ديگر از  در آن هودج سوار بود. عايشه در نزديکى بصره شکست خورد و اسير گرديد و طلحه و زبير از کبار صحابۀ

مسلمانان در اين جنگ کشته شدند. عايشه دختر ابوبکر د رهفت سالگى در مّکه به عقد پيامبر در آمد و در سال اّول هجرت يعنى دو  
هنگام در سال بعد در مدينه زفاف واقع گرديد. از اين ازدواج فرزندى بوجود نيامد و عايشه حدود ده سال در سراى پيامبر بود و 

گذشت پيامبر، بيست سال از عمرش مى گذشت. گفته اند که عايشه از فقه و شعر بهره اى داشت و دو هزار و دويست و ده حديث از 
  رسول اکرم روايت کرده است.

د و در سال هجرت پس از کشته شدن عثمان به خالفت رسي ۳۵علّى ابن ابى طالب در سال » = معاويه سر از زاويه بيرون کرد....« - ز
هجرت پس از پيروزى در جنگ جمل با عايشه، معاويه را از حکومت شام معزول کرد، اّما معاويه زير بار نرفت و جنگ آغاز کرد.  ۳۶

هجرت با يکديگر روياروى شدند  و  ۳۷در کرانۀ باخترى رودخانۀ فرات بين عراق و شام در سال » ِصّفين«سپاه طرفين در ناحيۀ 
وز جنگيدند و سر انجام براى رفع اختالف بنا را بر حکميّت گذاشتند. عمروبن عاص يا عمرو عاص از صحابۀ پيغمبر و يکصد و ده ر

از سرداران معروف اسالم که به پيشنهاد دغلبازانه اش در اين جنگ سپاهيان معاويه قرآن بر سر نيزه افراشتند و در نتيجه سپاهيان علّى 
ر داشتند، از طرف معاويه و ابو موسى اشعرى از مردم يمن که در زمان پيامبر اکرم در مّکه اسالم آورد ابن ابى طالب دست از جنگ ب

و والى بخشى از يمن گرديد و در عهد عمر والى بصره و سپس حکمران شهر کوفه و دو باره والى بصره شد و در زمان عثمان نيز در 
الب به اصرار جمعى از مردم کوفه، َحَکم معيّن شدند. عمرو عاص از ساده اين دو شهر حکمرانى کرد، از سوى علّى ابن ابى ط

لوحى ابو موسى استفاده کرد و او را فريب داد در نتيجه حکميّت به سود معاويه و زيان علّى ابن ابى طالب منجر گرديد  و على از 
مراد از انگشتان بريده شدۀ  اين جاگرديد.   در  خالفت معزول و معاويه به خالفت منصوب و عمرو عاص نيز پس از چندى والى مصر



  

 ١۵

زوجۀ داماد پيغمبر و پيرهن پر خون عثمان آن است که: عثمان خليفۀ سوم که با دو دختر پيامبر اکرم يعنى، رقيّه و آمنه يکى بعد از 
ابن ابوبکر والى جديد مصر  محّمدشتن ديگرى ازدواج کرده بود، داماد پيغمبر شد و ذوالنّورين خوانده گرديد. او هنگاميکه دستور ک

به وساطت علّى ابن ابى طالب را به والى پيشين آن سر زمين محرمانه طى نامه اى صادر کرد و  اين نامه به دست مخالفان افتاد، 
دهد که ناگاه زوجۀ  ابن ابو بکر با خنجر برهنه وارد منزل عثمان شد و لگدى به پهلوى او زد و خواست با خنجر به کار او پايان محّمد

ابن ابوبکر او  را به يک سو انداخت و با خنجر  محّمدعثمان خود را بر روى او انداخت که از کشته شدن او  جلو گيرى نمايد، اّما 
 پهلوى عثمان را دريد و او را به قتل رسانيد و در اين گير و دار يک بند انگشت زوجۀ عثمان نيز بريده شد. بعد از جنگ جمل و

شکست عايشه و عزل  معاويه از حکومت شام، نامبرده از در مخالفت بپاخاست و عليه علّى ابن ابى طالب قد برافراشت، پيراهن 
توطئۀ علّى ابن ابى طالب قلمداد کرد و خود مّدعى  آن راخونين عثمان و انگشت بريدۀ زوجۀ او را بهانه و دست آويز ساخت و 

براه انداخت. گفته اند که در اين جنگ و کارزار معاويه با يکصد هزار و علّى ابن ابى طالب با نود  خالفت شد و جنگ ِصفِّين را
  هزار سرباز و به روايتى بر عکس، به مبارزه با يکديگر پرداختند و حدود هفتاد هزار تن از دو طرف در ميدان رزم و نبرد کشته شدند.

ِفْقره است که هر يک از مهره  )يا(ذوالَفقار" = ذوالفقار، يعنى : صاحب فقرات و مفرد آن: َفْقرة  " ال َفتٰى اّال علّى ، الَسيَْف  اّال  -ح 
َفقار (و مفرد آن : َفقارة) = مهره هاى پشت که ستون  -هاى پشت بدن است که ستون ِفَقرات يا ِفْقرات از آن مرّکب است (مهره ها) 

م شمشير ُمنبّه بن َحّجاج (يا عاص بن ُمنبّه بن حّجاج) از بزرگان کّفار قريش است که در فقرات را تشکيل مى دهد.  اّما "ذوالفقار" نا
غزوه يا حرب َبدر، نخستين جنگ ميان مسلمانان و مشرکان در سال دوم هجرت ، کشته شد و آن شمشير را رسول اکرم براى خويش 

زيرا شمشيرش در آن جنگ شکسته بود . نا گفته نماند که رياست در غزوۀ ُاُحد به على بن ابى طالب بخشود،  آن رابرگزيد و سپس 
سپاه کافران و مشرکان در هر دو جنگ َبدر و ُاُحد با ابو سفيان پدر معاويه بود که هنوز در آن زمان اسالم نياورده بود. جنگ بدر در 

غزوۀ ُاُحد که در سال سوم هجرت روى داد، به محلّى به همين نام بين مّکه و مدينه اتّفاق افتاد و به شکست مشرکان انجاميد و 
شکست مسلمانان پايان پذيرفت. نوشته اند که در همين غزوۀ ُاُحد بود که پيامبر با مالحظۀ رشادت و جنگجويى دليرانۀ على بن ابى 

  طالب فرمود : "الفتى اّال علّى ، الَسيَْف  اّال ذوالفقار". (نقل باختصار از لغت نامۀ دهخدا)
در نتيجۀ حکميّت که شرح آن در توضيح حرف "ز" در موضوع »  = تيغ و شمشير شد و بر سر مبارک حضرت امير خورد....« -ط 

دهم نوشته آمد، گروهى از سپاهيان علّى ابن ابى طالب از او روى بگردانيدند و معتقد بر عزل على و معاويه هر دو شدند و بر علّى ابن 
ق. در جنگ نهروان با خوارج جنگيد و هـ.  ۳۸مشهور شدند.علّى ابن ابى طالب در سال » خوارج«پس به  ابى طالب شوريدند و زان

ق. در محراب مسجد کوفه بهنگام هـ.  ۴۰آنها را شکست داد و به شهر کوفه، مرکز خالفت، باز آمد و در روز نوزدهم رمضان سال 
وارج به ضرب شمشير مجروح گرديد و در روز بيست و يکم رمضان پس از نماز صبح بدست عبدالّرحمن ابن ملجم مرادى يکى از خ

سه نفر از خوارج و يکى از آنان عبدالّرحمن ابن  آن کهسه روز بدرود زندگى گفت و عبدالّرحمن نيز به قصاص کشته شد. تو ضيح 
عاويه والى شام  و عمرو عاص والى مصر را ملجم، در خانۀ کعبه سوگند ياد کرده بودند که در روزى معيّن علّى ابن ابى طالب و م

همزمان به قتل رسانند و چنين مى پنداشتند که بدين گونه اختالف از ميان مسلمانان رخت بر خواهد بست. در اين ميانه تنها 
لب به هنگام عبدالّرحمن ابن ملجم موّفق شد و دو نفر ديگر توفيقى در انجام هدف و مقصد خود بدست نياوردند. علّى ابن ابى طا

  ).ک .به يادداشتهاى موضوع دهم ر(  −سال داشت و در شهر نجف به خاک سپرده شد.  ۶۳شهادت 
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اگر عهد و ميثاق و مرجع و مبيّن کتاب در آئين حضرت بهاءاهلل نبود، چه رخ مى نمود و تالى فاسد آن  اين کهدربارۀ  موضوع يازدهم:
کتاب کفايت مى کرد، مبيّن منصوص  چه لزوم و آيۀ کتاب اقدس چه  چنان چهرى، اگر با«چگونه بود؟، از جمله چنين مى فرمايد: 

نهايت هر يک   .الزم، کتاب عهد به جهت چه؟ اين آيات که در نزد کّل احبّا موجود، مى خواندند و به موجبش عمل مى نمودند
ش اين بود که استنباط ها مختلف مى گشت، کار و نهايت .از احبّا مجتهدى مى شد و استنباطى مى کرد و حکمى مجرى مى داشت

به مجادله مى رسيد، مجادله به منازعه منجر مى شد و منازعه به مقاتله مى انجاميد و عاقبت صد هزار خون ريخته مى شد، و چيز 
ب عهد در ميان نبود، ديگر نمى شد.  حال با وجود عهد و پيمان نيّر آفاق، حسبنا کتاب مى گويند، واى اگر آيات کتاب اقدس و کتا

  آن وقت واهلل گوشت و پوست اين عبد را با درفش فورًا پاره پاره مى نمودند !....."
راند که از سويى در هيچ دورى سر انجام قلم معجز شيم مرکز عهد و پيمان در پايان لوح هزار بيتى از آن سخن مى موضوع دوازدهم:

که حضرت بهاءاهلل خود نيز از اين حقيقت و  آن جان نقض ميثاقى هم ديده نشده تا چنين پيمان روشنى نبوده و از سوى ديگر چني
مختصر اين که از اّول ابداع تا به حال چنين عهد صريحى و پيمان «فرمايد: راز با خبر و آگاه بوده است، و از جمله چنين مى
نين نکثى ديده و شنيده نشد. بلى عهود واقع ولى.... چنين نقضى و چ هم چنينواضحى و ميثاق آشکارى واقع نشد و ظهور نيافت و 

اى تلويح گشته.... لکن در اين کور مرکز ميثاق مجهول بود و مرجع پيمان غير معروف ابدًا تصريح و توضيح نشده بود بلکه به اشاره
رفت که چنين فتنه و ولوله مان نمىعظيم و دور مبين چنين نه، بلکه مرجع ميثاق مشهور آفاق و مرکز پيمان معروف اهل جهان ابدًا گ

َهْل ُيْمِکُن َبْعَد اشراِق َشمِس َوِصيِتَک ِمْن اُفِق اْکَبِر الْواِحَک «فرمايد: در ميان افتد و چنين اشتباه کارى پيش آيد، اين است که مى
ال َتْسْل  .لٰى، َينَْبِغى َلَک اْن َتْشَتِغَل بما ُاِمْرَت ِمْن َلَدى اهللِ الَعِلىِّ الَعِظيْماْن َتَزل َقَدُم اَحٍد َعْن ِصراِطَک الُمْسَتِقيْم؟ ُقلْنا يا َقَلِمَى االع

ِلَع َعلٰى ما َسَتْرناُه َعنْ َعّما َيذْوُب ِبِه َقلُْبَک و ُقلوُب اْهِل الِفْرَدْوِس الِذيَن طافوا َحْوَل اْمِرَى الَبديع، ال َينَْبِغى َلَک ِباْن تَ  َک طَرب نَک ا
تّار الَعِليم* َلُهَو الس.«  

مالحظه بفرمائيد که چه مى فرمايند: آيا ممکن است که بعد از اشراق شمس وصيّت تو از افق بزرگترين الواحت، ديگر قدم کسى ‹‹
ل مکن از چيزى که مأمورى مشغول باش و سؤا آن چهبلغزد، يعنى ديگر نفسى نقض ميثاق کند؟ پس مى فرمايد: اى قلم اعلى، به 

 آن چهدل مبارکت از آن مى سوزد و مى گدازد و قلب منير اهل فردوس از استماعش خون مى گردد، سزاوار نيست اّطالع شود به 
  ».بعد از شمس وصيّت واقع خواهد شد و ما ستر نموديم و پروردگار ستّار عليم است.....

بر مناجات آغاز لوح، هفت مناجات ديگر به زبان فارسى و عربى از کلک معجز بارى، نا گفته نماند که در لوح هزار بيتى، افزون 
  :شيم حضرت عبدالبهاء آمده است که ما براى حسن ختام، با آوردن يکى از آن، گفتار را بانجام مى رسانيم

د و مغلوب الهوى و مسلوب آتشى در قلوبشان شعله ز ."اى پاک يزدان، اين قوم در ظّل سدرۀ منتها بودند و در رياض جنّت مأوى
  .گردد و حقيقت  رجا  مأيوس اى انداختند و َعَلم ولوله اى افراختند و نرد اوهامى  باختند که شايد َعَلم ميثاق منکوسالنّهى، عربده

عهد در دست   زمام .مرکز پيمان  فراموش شود و نار اهلل الموقده خاموش گردد .نور مبين افول نمايد و ظالم ليل بهيم  حصول جويد
  .نيّر ميثاق غروب کند و خّفاش شقاق  خيمه به بيرون زند .اطفال مهد  افتد  و شمع  شب افروز  پيمان از ارياح  بغضاء مخمود گردد
مرکز  عهد تبديل  يابد و محور ميثاق  تحويل. حال اين  .پرتو  حقيقت مفقود و مکنون  گردد و ظلمت  مجاز سراپرده به گردون  زند

نمودى و ميثاقت را محفوظ و مثبوت، بنيان پيمان را برافراختى و دست تطاول ناقضين را کوته   د را در صون حمايت  مصونعب
حون"** ولى نقض عهد  گردن گير شد و مانند اغالل و زنجير و "انّا َجَعْلنا ِفى اعناِقهم االْغالَل َفِهَى ِالَى االذقاِن َفُهْم ُمْقمَ  .ساختى
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يافت . اى پروردگار، به قّوت و اقتدار اين زنجير بردار، و اعناق را از اغالل رهائى بخش، گردنها را آزاد کن و دلهاى قيرگون تحّقق 
را روشن و شاد فرما، خفتگان را بيدار کن و بيهوشان را هوشيار، اطفال رضيع را به ثدى عزيز  داللت  فرما و کودکان بى خرد را به 

اين  .ت نما، مست بادۀ غرور را رسم خضوع  و خشوع آموز و زنجير شکن کبر و محن را آداب عبوديّت تعليم نمادبستان عنايت هداي
تو انتباه بخش و  .خردان، ندانند و نشناسند و انجام نبينند، نام جويند و راه جفا پويندهوسان و بىبيچارگان نادانند و اين کودکان نو

ت کن  و عنايت فرما و به ظّل  سدرۀ ميثاق داللت نما تا کّل در سايۀ شجرۀ انيسا راحت جان يابند و اشتباه را از ميان بردار، هداي
پايان رسند و مقامشان  بلند گردد  و قدرشان ارجمند، عّزت قديمه يابند و موهبت عظيمه، از آغاز سر مسّرت بىکام دل جويند و به

اى پروردگار، تأييد بخش و توفيق عنايت کن، اين ابر تيره را زائل کن و اين غمام حائل  .دفرازتر  گردند و از پيش، عنايت بيشتر يابن
را متالشى و باطل، نسيم جان بخشى بوزان و دلهاى مرده را زنده کن، باران رحمتى ببار و اين گياه  افسرده را تر و تازه نما، حدائق 

  توئى توانا توئى بيهمتا." .اى قدير، رجاى اين عبد بپذير .ىقلوب را جنّت ابهى کن و حقائق نفوس را رياض مأل اعل
 

  )۲۰۰۴آپريل (عالء الدين قدس جورابچى   
-----------------------------------------------------------------------------------------  

  .درج شده است ٤و  ص  (٤)ره تمام اين لوح حضرت بهاءاهلل در مجموعۀ "لئالئ الحکمة "جلد اول شما -(*) 
ما بر گردن هايشان تا زير چانه ها بند و زنجير نهاده ايم بگونه اى که سرهايشان رو به باال  :يعنى −  سورۀ ياسين آيۀ  −قرآن  -(**) 

  .کشيده شده و نمى توانند پيش پاى خود را ببينند
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  »هاى لوح هزار بيتىيادداشت«
  »هاى الفيادداشت«
  را که در دل باور ندارند. آن چهيعنى: به زبان مى گويند  ---  ۱۱سورۀ فتح آيۀ  −قرآن  −) ۱(
لت آيۀ  −آن قر –) ۲( گفتند:  پروردگار ما کسى جز خداوند يکتا نيست  و بر اين گفتار مستقيم و پايدار  آن کهيعنى: آن – ۳۰سورۀ ُفصِّ

  ماندند، فرشتگان آسمان بر آنان فرود آيند.
جانورى است گوشتخوار و غذاى وى منحصرًا از نعش و الشۀ حيوانات است. اين حيوان بقدر پلنگى کوچک است  –"کفتار  −) ۳(

و رنگش خاکسترى با خالهاى سياه و شبيه پلنگ است. هر يک از اندامهاى جلو و عقبش به چهار ناخن قوى ختم مى شوند. اگر اين 
ا جهت تغذيه در سطح زمين پيدا نکند به بيرون آوردن اجساد از زير خاک مى پردازد و يا به جانور بقاياى جسد مردۀ حيوانى ر

حيوانات ديگر حمله مى کند ولى بندرت به انسان حمله ور مى شود. کفتار روزها در غارها مخفى مى گردد و شب ها جهت پيدا 
  )فرهنگ فارسى معين(کردن طعمه بيرون مى آيد. " 

  .کاسه –قدح  –کوزه بى دسته  -اکواب) کوب (جمع:  –) ۴(
  ديگ - ُقدور) :ِقْدر  (جمع - ) ۵(
  »۲۲۳تا ۲۱۸، خّط مشکين قلم، چاپ هند ص »اقتدارات«مجموعۀ  –) ۶(
وسوسه و نجواى شيطانى و   –در گوشى  –نجوا  –زمزمه  –و مفرد آن: َهْمَسة و َهْمس، يعنى: آواز و صداى آهسته  –َهمسات  –) ۷(

  ۀ آدمى.نفس اّمار
دست و پاى وى با پردۀ نازکى بهم متّصل و بشکل بال  ."جانورى است سياه رنگ شبيه موش −شبکور  –شب پره  –خّفاش  –) ۸(

است و بدان پرواز ميکند. دست خفاش پنج انگشت دارد و شست وى کوتاه است و به چنگالى تيز ختم مى شود. پوزه اى باريک و 
تيز دارد. چشمهايش ضعيف است و بدين سبب روزها را در تاريکى بسر مى برد و هنگام غروب پرواز  دو گوش بر جسته و دندانهاى

  )فرهنگ فارسى معين(مى کند." 
  »هاى بيادداشت«
  .نامه –نوشته  –نميقه: مکتوب  - )۱(
ند و هر زن باردارى نابهنگام يعنى: در روزى که هر مادر شير دهى کودک شيرخوارش را فراموش ک – ۲سورۀ حّج آيۀ  –قرآن  –) ۲(

  بزايد و مردمان را در مستى و خمارى بينى، اّما نه از خمر و شراب بلکه از شّدت و سختى کيفر و مجازات خدا.
  .استقامت و پايدارى –درستى در گفتار و کردار  –راست و درست (َسداد:  راستى  –استوار  –) َسديد: محکم ۳(
  »هاى موضوع نخستيادداشت«
 کاله َتَترى يا کاله تاتارى، کالهى است که مردم َتَتر يا تاتار که  از طايفۀ مغول ها بوده و مردمى دور  و بر کنار از تمّدن شمرده –) ۱(

مى شده اند، بر سر مى گذاشتند. در عرف شعرا و نويسندگان کاله تترى کنايه از کهترى و پستى رتبه و مقام است در برابر مهترى و 
  و بقول سعدى:وااليى 

  »درويش صفت باش و کاله تترى دار  حاجت به کاله برکى داشتنت نيست«
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در اصل بافته اى است از پشم شتر که درويشان از آن جامه » َبَرک«کاله پادشاهان و بزرگان است.  اين جادر » کاله برکى«و مراد از  
  قرار گرفته است.و کاله مى دوختند و بعدًا نيز مورد استفادۀ پادشاهان و امرا 

  َبعوض  يا بعوضه = پشه –) ۲(
و َنِسَى  –مايۀ فراموشى کسى شدن  –َمنِسّى = فراموش شده (از ريشۀ: َنسى  ُيَنسِّى  َتنِْسية به معنى کسى را به فراموشى انداختن  –) ۳(

  َينَْسى  َنْسيًا و ِنسيانًا به معنى: فراموش کردن)
چه ناممکن است،چه ناممکن است. (در فارسى بدين معنى نيز آمده است:  –است چه دور است هيهات، هيهات = چه دور  –) ۴(

  چقدر جاى افسوس و دريغ است) –دريغا، دريغا  –(افسوس، افسوس 
  »هاى موضوع دوميادداشت«
  )۱۲۱بند شمارۀ –کتاب اقدس  -» اذا غيض بحر الوصال....« - ) ۱(

صال من فرو نشست و دفتر ظهور من از آغاز به انجام گراييد، به سوى کسيکه خداوند او را (مضمون به فارسى: هنگامى که درياى و
  اراده فرموده، روى نمائيد، يعنى کسى که از اين اصل قديم روئيده است).

) (–  »....مضمون به فارسى: اى اهل جهان، هنگاميکه اين ورقاى م ۱۷۴بند شمارۀ  –کتاب اقدس  - » يا اهل االنشاء) عنوى از
را که از کتاب الهى ادراک  آن چهمرغزار حمد و ستايش خود به پرواز در آيد و آهنگ مقصد و مقام دور و پنهان خويش نمايد، شما 

  نمى نمائيد، به شاخۀ جدا شده از اين اصل قويم، ارجاع کنيد)
) (–  ناديده گرفته شده. –فراموش شده  –ترک شده  =مهمول  
  کتاُب عهدى -» بايد اغصان و....... آن کهوصيّة اهلل « - ) ٤(
کعب االحبار (که در تداول فارسى زبانان به غلط کعب االخبار  گفته مى شود)، کسى است که در دورۀ جاهليّت از علماى  –) ٥(

ز او روايت شده است. يهود در سرزمين يمن بود و در زمان خالفت ابو بکر اسالم آورد و در عهد عمر به مدينه آمد و روايات بسيارى ا
شادى  –: ِحبْر يا َحبْر به معناى: عالم و دانشمند دينى، حاخام و رئيس کاهنان (در نزد يهوديان) و حبر اعظم پاپ است آن کهتوضيح 

  و سرور و جمع اين کلمه: أحبار و ُحبور است.
(ِاْفک و ِافکه به معناى: دروغ و جمع آن  –ساس داستانهاى مشکوک و بى پايه و ا –داستان هاى دروغين  =قصص ُمْؤتفکه   - ) ٦( 

  .أفائک است
  »هاى موضوع سوميادداشت«
  .تغيير دادن کلمه با کاستن يا افزودن نقطه  يا نقطه هاى آن –خطا کردن در نوشتن کلمات  =تصحيف  −) ۱( 
  او را بپذيرد. =َفاْقَبلوه  –) ۲(
  او را بقتل رسانيد. =َفاْقُتلوه  –) ۳(
  از پادشاهان سلجوقى در شام. =ورالّدين سلجوقى ن –) ۴(
  َحَلب شهرى است در کشور سوريّه کنونى و سر زمين شام پيشين. –) ۵(
  دستخط. –نامه  –فرمان  –امضا کردن  –امضا  =توقيع  –) ۶(
  ُمهر زدن. –ُمهر کردن  =تمهير  –) ۷(
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 –سرگين  –بدن انسان يا حيوان پس از هضم غذا بيرون آيد و دفع شود  مفرد آن َفْضلة، هر چيز زائد و اضافى که از =َفَضالت  –) ۸(
  پشکل.

  .)بشماريد. (از ريشۀ: احصاء، بمعنى شمردن و شمارش =اْحصوا  –) ۹(
  .کشيدن بيضه ها –اخته کنيد. (از ريشۀ: َخَصى َيْخِصى ِخصاًء به معنى: اخته کردن  =ِاْخصوا  –) ۱۰(
 –عوض کردن برخى از حروف يک کلمه را  –تبديل و تغيير دادن کالم از وضع و حال اصلى آن  –گردانيدن  =تحريف  –) ۱۱(

  تفسير و تعبير نادرست کردن کلمه و کلمات و عبارات.
  .مگس =ُذبابه (يا) ُذباب  –) ۱۲(
  »يادداشت هاى موضوع چهارم«
  کيسۀ بزرگ. –توبره  –) جانطه = کيسۀ چرمى درويشان ۱(
  قطعه هاى موزون نوشته شدۀ مهرهاى مقّدس. =ى  مهرهاى مقّدس سجع ها –) ۲(
از فاطمه خانم ملّقب به مهد عليا خواهر مريم ملّقب به ورقة الحمرا، (کوچکترين پسر حضرت بهاء اهلل است  =ميرزا بديع اهلل   –) ۳(

على ناقض اکبر و  محّمداو برادر تنى ميرزا ميالدى در ادرنه متولّد گرديد.  ۱۸۶۷، که در سال )دختر عّمه و حرم دوم آن حضرت
"يکى از اهل  :مراد از اين جاميرزا ضياءاهلل بود که هر سه از ارکان نقض و از مخالفان سر سخت مرکز عهد بشمار آمدند. و شايد در 

  .على ناقض اکبر است محّمدفتور "، ميرزا 
  تاريکى و ظلمت بسيار شديد و قيرگون. =ظلمت َدهماء  - )۴(
  »هاى موضوع پنجميادداشت«
  آکنده. -مملو  -پر  -مشحون = انباشته  -) ۱(
  آستان (جمع: عتبات و  اعتاب). -آستانه  -درگه  -عتبه = درگاه  -) ۲(
  ارجمند. -مرتفع  -عالى  -واال  -ساميه = بلند  -) ۳(
  افروخته. -درخشنده  -فروزنده  -فروزان  =وّهاج  -) ۴(
  (جمع: اکاليل). -ديهيم  -تاج  =اکليل  -) ۵(
  .به دل گذراندن -بياد آوردن  -تخّطر کردن = بخاطر آوردن  -) ٦(
) (-  شک کردن -شبهه  -ترديد  -شک  =ارتياب.  
) (-   حّد اقّل هزار سال  ۳۷"ألف سنه" يعنى هزار سال و مراد امتداد دور آئين بهائى است که برابر آيۀ کتاب اقدس بند شمارۀ

(مضمون فارسى: هر کس پيش از پايان هزار سال کامل » من يّدعى امرًا قبل اتمام الف سنٍة کاملٍة انّه کّذاٌب  ُمفترٍ : «کامل است
  اّدعاى  امرى را نمايد، او دروغگوى فريبکار است).

) (-  خاکسار -زبون  -حقير  -و مفرد آن: ذليل، يعنى: خوا ر  =اذّالء.  
) (- برده. -غالم  -قيق، يعنى: بنده ارّقاء = و مفرد آن: ر  
) (- .ُسرج  =  و مفرد آن: ِسراج، يعنى: چراغ  
  .نور جوينده (و ريشۀ آن: استضائه) -مستضيئه = روشنى خواه  - )١٢(
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  .(و ريشۀ آن: استناره) -روشن  -نور گيرنده  -ُمستنيره = نور جوينده  - )١٣(
  (جمع: اصقاع).» سرزمين –منطقه   - ناحيه  -ُصقع به معناى: کرانه «ُصقع وجود = مراد: جهان هستى است و  - )١٤(
  .رخوت -کندى  -ضعف  -و فتور به معناى: سستى  -اهل فتور = مراد: سست عنصران و ناقضان عهد و پيمانند  - )١٥(
  .ساده –محض  −به معناى: صرف » بحت«و  –فناء بحت = نيستى محض   - )١٦(
  »هاى موضوع ششميادداشت«
) (-  تبه کار شمردن. -بد کار شمردن  -تفسيق = فاسق شمردن و خواندن  
) (-  بزارى دعا کردن. -زارى  -تضّرع  -ابتهال = دعا و زارى  
) (- .رّب اهِد...مضمون فارسى: پروردگارا، قوم مرا راهنمائى و هدايت فرما، زيرا که آنان براستى نمى دانند  
  »هاى موضوع هفتميادداشت«
  سخن گويى. –سخن گفتن  –به زبان آوردن  –تفّوهات = و مفرد آن:"َتَفّوه" است بمعنى دهان گشودن   - ) ۱(
نامبرده پسر حضرت بهاءاهلل از فاطمه خانم ملّقب  .على ناقض اکبر است محّمداشارۀ حضرت عبدالبهاء به ميرزا  اين جادر  -) ۲(

على چنين  محّمددر توقيع ياد شده حضرت بهاء اهلل دربارۀ ميرزا  آن کهتوضيح  .ودبه مهد عليا، دختر عّمه و همسر دوم آن حضرت ب
انّا انطقنا النّبيل قبل علّى فى صغره ليشهدّن النّاس قدرتى و سلطنتى ثّم عظمتى و کبريائى و لکّن احبّائى الجهالء «مى فرمايند: 

ين. مالحظه نما چقدر ناس جاهلند. نفوسى که تلقاء حضور بوده اند اتّخذوه شريکًا لنفسى و فسدوا فى البالد و کانوا من المفسد
 معذلک رفته اند و چنين سخن ها انتشار داده اند. قل انّه عبٌد من  عبادى قد خلقناه بقدرتى و انطقناه لثناء نفسى بين العالمين و اگر

  )۴۰هشتم ص  جلد–مائدۀ آسمانى ».(آنى از ظّل امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود....
مضمون فارسى): بگو اى قوم، سوگند به خدا که ظهور اکبر خداوند از مشرق قدسش مانند آفتاب روشن، ظاهر «(قل يا قوم....  -) ۳(

و آشکار گرديده و از چهرۀ پاک و پاکيزه اش نقاب برداشته است و او از همۀ مهرها و ماه ها و ستارگان روشن تر و بزرگ تر است، 
همۀ شما به کلمۀ من آفريده شده ايد، مرا و آياتم را که از سوى پروردگار  .تاب در نزد او از هر چيز کوچکى کوچک تر استبلکه آف

  به من وحى گرديده و بر لسانم جارى ساخته، انکار منمائيد.
  على ناقض اکبر است. محّمداين نفس = مراد: ميرزا  -  )۴(
م = پنداشته شده  -) ۵( انگاشته شده. -گمان برده شده  -نون مظ -ُمَتوه  
  بى ارزش و اعتبار. -حقير  -پست  -ُمهان = خوار  -) ۶(
  .مظلوم -ستم ديده  -ُمضَطَهد = ستم رفته  -) ۷(
بسيار فرق است ميان  -َشتّاَن بين مشرق و مغرب = (َشتّاَن: اسم فعل است به معنى: َبُعَد)  يعنى: جداست بين مشرق و مغرب  -) ۸(
  شتّاَن بينهما: بسيار فرق و تفاوت است ميان آن دو. -خاور کجا و باختر کجا  -ق و غرب شر

  که آنان انجام مى دهند. آن چهفباِطٌل ماهم َيْعملون = چقدر بيهوده و باطل است  -) ۹(
  »هاى موضوع هشتميادداشت«
ناشدنى است (در فارسى در مقام  -دور باشد  -ر است دو -َهيْهاُت (به تثليث آخر) = اسم فعل است بمعناى: چه دور است  -) ۱(

  دريغا). -تأّسف و اندوه نيز بکار برند: افسوس 
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  پاره اى بزرگ از آهن). -به معنى:  پارۀ آهن » ُزبَْره‹‹ُزَبر (يا) ُزبُر حديد = صفحه هاى آهنين (و مفرد آن:  -) ۲(
ه داراى دو شاخ (ذوالقرنين) است، آمده است که او براى جلوگيرى از در داستان پادشاهى ک ۹۸تا  ۸۳در قرآن سورۀ کهف آيات 

حمله و هجوم اقوام وحشى يأجوج و مأجوج به يارى خداوند سّدى محکم از پاره هاى بزرگ آهن بساخت و مردمان را از آسيب و 
  همين سّد است.» سّد سکندرى«گزند آنان حفظ و حراست کرد. و در افواه ناس مراد از 

کرمانى (که خود را پس از درگذشت سيّد کاظم رشتى جانشين و  کريم خان محّمدخطاب به حاج » قناع«بهاءاهلل در لوح حضرت 
بشنو نصح اين مسجون را و به بازوى يقين سّد محکم متين بنا کن، شايد از يأجوج «رئيس فرقۀ شيخيّه دانست)، چنين مى فرمايد: 
(مجموعۀ الواح حضرت »  ر ايّام به کوثر بقا فائز شوى و به منظر اکبر توّجه نمايى...نفس و هوى محفوظ مانى و به عنايت خض

  )۷۴بهاءاهلل چاپ مصر ص 
  »هاى موضوع نهميادداشت«
  استوار. -محکم  -وطيد = راسخ  - )  ۱(
  مردمان. -آدميان  -َبرايا = و مفرد آن: بريّه، به معنى: خلق آدمى  -) ۲(
 –هر َهلهل = زهر کشنده. (هالهل و هلهل: گياهى است که داراى مواّدى سّمى و زهر آلود و خطرناک است زهر هالهل (يا) ز -) ۳(

  نام خزنده اى است موهوم و خيالى که قدما بر آن بودند سّمى خطرناک و کشنده دارد.
  وحشت) -راس ه -بيم  -زخم هائل = زخم سخت و شديد ووحشتناک (و ريشۀ آن: َهول است به معنى: ترس  -) ۴(
غضب  -قهر  -هجوم  -عدّو صائل = دشمن سر سخت، گستاخ، سرکش و مهاجم. (و ريشۀ آن: صول و َصوله، به معنى: حمله  -) ۵(
  غلبه کردن). -حمله بردن  -غلبه  -
  مير وفا = مراد  حضرت بهاءاهلل است. - )۶(
  فراموش کردن) –موش شده. (از ريشۀ: ِنسيان، به معنى: فراموشى بکلى از ياد رفته و فرا -َنسيًا َمنسيّا = کامًال فراموش  - )۷(
  استهزاء. -ريشخند  -مسخره  -ُهُزوء = سخريّه  - )۸(
  .کندن) -به معنى: بريدن » قّص «پر و بال کنده شده (از ريشۀ  -پر و بال شکسته  -مقصوص الجناح = شکسته بال  -) ۹(
استوار و محکم  -به معنى: استوار کردن بنا » رّص «از ريشۀ(پيوسته   -استوار  -محکم  -مرصوص = محکم بهم چسبيده  -)۱۰(

  )بر هم چسبانيدن چيزى را به چيزى و استوار و محکم کردن آن -ساختن 
) (-  على غصن اکبر و ناقض اکبر است  محّمدمرکز جحد = مراد: ميرزا»)انکار و تکذيب حّق  -اعراض  -به معنى: انکار » َجْحد

به معنى: منکر و انکار کننده با » جاحد«و  -چيزى را با علم و آگاهى از آن، تکذيب کردن  –حّق ناشناسى کردن  –ى را کردن کس
  وجود دانستن است.).

) (-  از ريشۀ  -هولناک  -خوفناک  -مهول = ترسناک)هراس) -بيم  -به معنى: ترس » َهول«مخوف  
  »هاى موضوع دهميادداشت«
)( -  َناچيز. -حقير  -پست  -َقر=خوارُمْحت  
) ( - »....يعنى: کتاب خدا براى ما کافى است و قرآن براى ما بسنده است.» = يکفينا کتاب اهلل و  
) ( - »....قرآن » ال رطٍب)-  يعنى: تر و خشکى نيست که در کتاب مبين خدا نيامده باشد.۵۹سورۀ انعام آيۀ ،(  
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  )، يعنى: امروز دين را براى شما کامل گردانيدم.۳سورۀ مائده آيۀ  -(قرآن » ُکْم دينکمالَْيْوَم َاْکَملُْت لَ «  -) ٤(
، نازل کرده ايم، براى محّمد)، يعنى: آيا اين کتاب قرآن که مابه تو اى ۵۱سورۀ عنکبوت آيۀ  -(قرآن » أ َو َلْم يْکِفِهْم......« -) ٥(

  آنان کافى و بسنده نيست؟
  نيرومند. - دلير -شکار شير کند  آن که -ير گيرنده شير گير = ش -) ٦(
) ( - ».... گويند حديث نبوى است. -بعد از من نبيّى باشد، او همانا عمر خواهد بود  چنان چهيعنى » لو کان نبى  
) (-  ره«حديث ه بهشت را داده است ده نفر از اصحاب رسول اکرم که پيغمبر به آنان بشارت رفتن ب -ده يار بهشتى » = عشرۀ ُمَبش

عبدالّرحمن عوف که به موجب خبر  -ابوُعبيده  -سعيد  -سعد  -َطلْحه  -ُزبير  -عثمان  -عمر  -ابوبکر  -و عبارتند از: امير المؤمنين على 
نفر  صحيح در دنيا به شرف خلعت بشارت فردوس برين مشّرف و ممتاز شدند، و راوى اين خبر سعيد بن زيد بن فضيل و يکى از ده

  است (لغت نامۀ دهخدا).
ُزَبيْر ابن عّوام قريشى = از خويشاوندان و از صحابۀ رسول خدا بود. پس از کشته شدن عثمان، ابتدا با حضرت على بيعت کرد ولى 

همراه شد و سر انجام در جنگ جمل مقتول  محّمدچندى نگذشت که ره مخالفت پيمود و با عايشه دختر ابوبکر و زوجۀ حضرت 
  گرديد.

َطلَْحة ابن ُعبيد اهلل قريشى = او از کبار اصحاب رسول اکرم بود و در َحّجة الوداع با پيامبر همراه بود. پس از کشته شدن عثمان در 
آغاز با على ابن ابيطالب بيعت کرد ولى پس از چندى ره دشمنى پيش گرفت و با عايشه همداستان شد و در جنگ جمل شرکت 

مى » فارس اسالم«د ابن ابى وّقاص قريشى = از اصحاب پيغمبر و از مشاهير فرماندهان اسالم است و او را کرد و کشته شد. سع
در زمان يزدگرد سوم آخرين  )ميالدى ۶۳۵(ناميدند. نامبرده در جنگ قادسيّه بهنگام حمله اعراب به ايران در سال چهاردهم هجرى 

سپاه اعراب بود. اين جنگ فقط چهار روز بطول انجاميد و پيروزى نصيب اعراب  پادشاه ساسانى و عمر خليفۀ دوم اسالم، سردار
  شد. سردار سپاه ايران در اين جنگ رستم فرخزاد بود و خود او نيز کشته شد.

  .است.  گويند که او هشتمين کس بود که اسالم آورد» عشرۀ مبّشره«عبدالّرحمن ابن عوف قريشى = او يکى از بزرگان صحابه و از 
و از اهل قريش بود و پيغمبر در بارۀ او گفته است که » عشرۀ مبّشره«ابو ُعبيدة بن الجّراح = او از بزرگان صحابۀ پيامبر اسالم و از گروه 

  او امين اّمت من است.
از قول حضرت رسول اکرم  آن رااست که روايت » ده يار بهشتى«سعيدبن زيد بن نفيل = او از اصحاب اّوليّۀ پيامبر اسالم و از زمرۀ 

  خود او نقل کرده است.
) ( - »اين حديث از پيامبر اسالم دربارۀ عثمان روايت شده است، يعنى: عثمان دوست و رفيق من در » = عثماُن رفيقى فى الجنّة

  بهشت است.
) (-  َِخْذُت غير اهلل......َلواست، يعنى: اگر مى خواستم بجز خدا دوستى  اين حديث از رسول اکرم دربارۀ ابوبکر روايت شده» = ات

ابوبکر خليفه اّول از خلفاى راشدين و پدر عايشه زوجۀ پيامبر اسالم است. او به روايتى چهارمين  –را بر گزينم، ابوبکر را بر مى گزيدم 
و در همۀ جنگها و غزوات شرکت کسى است که اسالم آورد و شبى که رسول اکرم از مّکه به مدينه پنهانى هجرت نمود همراه او بود 

داشت و پس از رحلت پيامبر از سوى مسلمانان به خالفت برگزيده شد و در سال سيزده هجرت در شصت و سه سالگى پس از دو 
  سال و سه ماه خالفت، چشم از جهان فرو بست.
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) (- سلمانان از خلفاى راشدين براى مّدت دوازده سال ابن َعّفان مقتول شد = عثمان ابن عّفان داماد پيامبر اسالم و خليفۀ سوم م
ميالدى). عمر  بهنگام مرگ  تعيين خليفه را به شورايى مرّکب  از  ۶۵۶ −ق. هـ.  ۳۵ميالدى تا  ۶۲۴ −ق. هـ.  ۲۳خالفت کرد (

ر زمان او تونس و قبرس و شش تن از بزرگان اسالم محّول کرد و در نتيجه عثمان که خود جزو آن شورى بود به خالفت معيّن گرديد. د
قسمتى از خراسان و طبر ستان بدست مسلمانان فتح شد. بسبب اعمال ناپسندش مسسلمانان بر عثمان شوريدند و سر انجام در سال 

  ق. در خانه اش او را به قتل رسانيدند.هـ.  ۳۵
) ( - ».....ي» = غبار تيرۀ ليلة الَهرير ن بين دو سپاه علّى ابن ابى طالب و معاويه باال گرفت و ليلة الهرير، شبى بود که جنگ ِصفِّ

سربازان طرفين از شّدت گيرودار و جنگ و جدال مانند سگ و گرگ و شغال زوزه مى کشيدند و به سخن ديگر از شّدت خستگى و 
زوزه و نالۀ  –بجز پارس او بمعناى: آواز وصداى سگ » َهرير«سختى گيرودار و کارزار نفس ازسينه هاشان به سختى بيرون مى آمد. و 

  .سگ و حيوانات ديگر از شّدت سرما
) ( - »بى  –رسوايى  –پرده  درى »: هتک«و  .با سنگدلى حمله ور شدن –نابود کردن  –کشتن »: فتک» = «َفتک و َهتک

  .رسوا کردن −بى احترامى کردن  −پرده درى کردن  −بى آبروئى   –حرمتى 
)(َهَمل َيْهِمل َهْمال: رها شدن شتر) –رها شده  –فراموش شده  –ترک شده  به معنى:» = مهمول« -) ٤.  

 )گمنام  –ناشناس  -ناشناخته  -مخمول = نامعلوم  -) ٥  
)و او در غزوۀ ق.هـ.  ۵۹يا ۵۸، ۵۷ابوُهَريْره = مراد عبدالّرحمن بن َصخراالزدى ( يا الّدوسى ) ... صحابى ( فوت در مدينه  -) ٦ (

دوست مى داشت و روزى رسول اکرم(ص) او را با بچه گربه  سلمانى را پذيرفت و در آن غزوه حضور يافت. و چون گربه بسيارخيبر م
وى بسيار تهيدست بود و به هيچ  .: ابوُهَريْره به معنى پدِر بچه گربه است) آن که(توضيح  اى در دامن ديد ، بدين کنيت افتخار داد

يم مالزمت خدمت رسول (ص) مى کرد.  و چون حافظۀ قوى داشت، احاديث بسيارى از وى نمى پرداخت و دا کسب و شغل
واليت بحرين داشت و به روزگار عثمان قضاء مّکه بدو محّول شد و به  زمان معاويه چندى حکومت  روايت شده ... در خالفت عمر

  مدينۀ رسول مى راند ( فرهنگ فارسى معين ) .
او اعتماد نکنند ، چه او در غزوۀ خيبر  درک صحبت رسول (ص) کرد و بيش از چهار سال مصاحبت  "محّدثين شيعه بر روايات

  (لغت نامۀ دهخدا ) .رسول نداشت و از مقّربان ونزديکان نيز نبود ... لکن اهل سنّت و جماعت ... زبان طعن از او کشيده دارند"
)(-  ُواِل َمْن واالُه وعاِد َمن عاداه يعنى : خداوندا، دوست بدار آن کس را که او را دوست دارد و دشمن بدار آن کس را  "اللُّهم "

به اعتقاد شيعيان، پيامبر اسالم در خطبۀ مفّصلى که در سال دهم هجرت در محلّى به نام غدير  :آن کهکه او را دشمن دارد. توضيح 
 ة الوداع)، على ابن ابى طالب را وصّى و جانشين و خليفۀ اّمت ُخم بين مّکه و مدينه در هنگام بازگشت از آخرين حّج خود (َحج

  .)۲۲محاضرات جلد اّول ص  -خويش معيّن نمود و از جمله فرمود: " اللُّهّم واِل َمْن واالُه و عاِد َمن عاداُه" (لغت نامۀ دهخدا 
) ( -  "َِٔدهااين جمله: " اشاره به  آن کهند خدا شتر و راکب و راه برندۀ آن را. توضيح يعنى : لعنت ک - " َلَعَن اهللُ النّاَقَة و راِکَبها َو قَا

َو  حديث مروّى از رسول اهلل است که در ضمن ِاخبار از وقايع بعد از خود در بارۀ جنگ َجَمل فرمود: " َلَعَن اهلل النّاَقَة و راِکَبها
يشه بود.  و به شرحى که در تواريخ مسطور است، عايشه در حين سوار قَأَِدها". مقصود از ناقه همان شتر عسکر نام و راکب آن عا

شدن بر ناقه در مّکه پرسيد، نام اين شتر چيست؟ گفتند: عسکر. عايشه گفت: آه اين همان است که حضرت رسول (ص) او و 
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بسيار قانع کردند تا بر عسکر سوار  راکبش را لعنت فرمود ، من هرگز بر اين شتر سوار نمى شوم . ولکن طلحه و زبير او را به سخنان
  بديع).  ۱۲۰ -مؤّسسۀ مطبوعات امرى  -عبدالحميد اشراق خاورى  - ۱۸جلد اّول ص  - شد". ( محاضرات 

  و ِقفار و مفرد آن : َقْفر = بيابان بى آب و گياه و تهى از مردم. -زمين بلند -تپۀ بلند -ِتالل و مفرد آن : َتّل = تپه  - )١٩(
يعنى : درخت نفرين شده  - ) ۶۰"َو الّشجرُة الَملعوَنة فى القرآن"، بر عرش خالفت ... استقرار يافت =  ( قرآن سورۀ اسراء آيۀ  - )٢٠(

زيرا  .در تفاسير اسالمى شيعيان، اين شجرۀ ملعونه از جمله به خلفاى بنى اميّه تفسير شده است .که در قرآن از آن ياد شده است
 آن خاندان، خالفت مسلمين را از علّى بن ابى طالب ، چهارمين خليفه از خلفاى راشدين به غصب بستد و خود بر معاويه سر سلسلۀ

  ( به توضيح حرف "ز" در موضوع دهم  ر.ک.) .سرير خالفت بنشست
) (- يع ) نى سپيد روى) در سال هجدهم "الفاِطَمُة ِبْضَعٌة منّى ...گريست تا هالک شد = فاطمه دختر پيامبر اسالم ملّقب به زهرا

قبل از هجرت در مّکه به دنيا آمد و به سال يازدهم بعد از هجرت درگذشت. با علّى بن ابى طالب ازدواج کرد و  از وى چهار فرزند 
ر اکرم پيوسته با نام هاى حسن و حسين و اّم کلثوم و زينب پا به عرصۀ وجود نهادند. فاطمه از سوز  هجران و درد فراق پدر يعنى پيامب

گريان و ناالن و خانه نشين بود تا سرانجام پس از شش ماه بعد از وفات آن حضرت، بدرود حيات گفت . از رسول اکرم روايت شده 
است. و يعنى : فاطمه پاره اى از گوشت من  −که در بارۀ فاطمۀ زهرا چنين فرموده است: " الفاِطَمُة ِبضَعٌة ِمنّى َمْن آذاها َفَقْد آذانى" 

  هر کس او را آزار دهد ، گويى مرا آزار داده است.
نشست و از سوز فراق بيت االحزان = کنايه  از خانه اى است که يعقوب براى خود برگزيد و در آن خانه مى )يا(بيت الَحَزن  - )٢٢(

اندوه و مصيبت باشد" (لغت نامۀ خانه اى که در آن - مجازًا خانۀ هر عاشق محجور و بازداشته شده-خانۀ غم-گريستيوسف مى
  دهخدا). 

  و عايشۀ بى باک به حرب آن جمال پاک ... شتافت = (به توضيح حرف "و" در موضوع دهم  ر.ک ) - )٢٣(
ْلِت َو لو ِعْشِت َتَفيلِْت"، معّزز و مکّرم گشت  - )٢٤( لِْت و َتَبغ اس خطاب به و اين يک مصراع از ابياتى است که ابن عب =و به "َتَجم

عايشه قرائت کرد... و آن چنان بود که چون حضرت امام حسن در سال پنجاه و يک هجرى بواسطۀ سودۀ الماس که زوجۀ آن 
حضرت بنام اسماء باو داد ، مسموم شد و وفات يافت ، اصحاب خواستند جسد آن حضرت را در جوار قبر حضرت رسول دفن کنند 

ابن عباس يا يکى ديگر از  ...مانع شده بر استرى سوار شد و با همراهان خود سر راه بر اصحاب گرفتاّما عايشه زوجۀ رسول اهلل 
لِْت َو ٕان  لِْت و َتَبغ اصحاب به اختالف روايات ، اشعارى خطاب به عايشه گفت و خواند که از آن جمله اين مصراع است "َتَجم

ز بر شتر سوارشدى و جنگ َجَمل را راه انداختى و با امير المؤمنين به مخالفت ِعْشِت َتَفيلِْت"، يعنى: اى عايشه ، تو يک رو
برخاستى و امروز هم بر استر سوار شده و مانع از دفن امام حسن ُمجتبى در جوار قبر حضرت رسول اهلل مى شوى و  اگر زنده بمانى بر 

آن توضيح  .عبدالحميد اشراق خاورى) − ۱۴و  ۱۳اّول ص  جلد −فيل سوار خواهى شد و فتنۀ ديگر بپا خواهى کرد " ( محاضرات 
  َجَمل شتر و َبَغل استر است. - : ابن عباس نبيرۀ عموى رسول اکرم است  که

)و مراد از "ابن آکلة االکباد" معاويه است.   .شمشير برنده است :سيف صارم ابن آکلة االکباد = سيف صارم به معنى -) ٥  
   ).موضوع دهم  ر.ک " درهـ به توضيح حرف "(
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 -دوزخ  :و َسعير در لغت بمعناى − .ک .ر در ليلة الَهرير نار َسعير بر افروخت = دربارۀ "ليلة الَهرير" به يادداشت شمارۀ  – )٢٦(
ى و برخى از مفّسرين نامها .طبقۀ چهارم از طبقات هفتگانۀ دوزخ، آمده است هم چنينآتش فروزان و  -آتش سوزان  -جهنّم 

  طبقات هفتگانۀ دوزخ را چنين آورده اند:
 - (جاى اهل کباير که بى توبه مرده اند) جهنّم.  
  .دوزخ  - زبانۀ آتش −آتش  −َلظٰى (جاى ستاره پرستان)   - ۲
  .دوزخ -آتش سخت سوزنده  −ُحَطمه (جاى بت پرستان)  - ۳
  .جهنّم -زبانۀ آتش  -آتش افروخته و سوزان  −سعير (مکان ابليس و تابعين او)  - ۴
  .َسَقر (جاى ترسايان) - ۵
  .دوزخ -آتش بزرگ  -آتش سخت شعله زن  -جحيم (محّل مشرکان)  - ۶
  .)لغت نامۀ دهخدا( .دوزخ –آتش  -ميان آسمان و زمين است  آن چه -هوا و جّو  - )هاويه (منزل منافقان و زنديقان و کّفار - ۷
) (- َرَذله و مفرد آن: رذيل و رذل، به معنى:  −هزله و مفرد آن: هازل، به معنى: بيهوده گو.  =خوارج کرد  َهَزله: و َرَذله و َخَذلۀ

  َخَذله و مفرد آن: خاذل، به معنى: خوار و درمانده. −پست و فرومايه 
فِّين و در پى آن آمده است، در اثر وقوع جنگ ِص  توضيح حرف "ز" و حرف "ط" در موضوع دهم،: همان گونه که در آن کهتوضيح 

موضوع حکميّت و برنده شدن معاويه، بسيارى از هواداران و َاجلّۀ پيروان علّى ابن ابى طالب به هيجان آمدند و آشفته و پريشان 
شدند و سر به شورش و عصيان بلند کردند و از على و معاويه هر دو، روى بر تافتند و به خوارج مشهور شدند و به کلّى از صراط 

  يم دور و بر کنار گرديدند. مستق
  تفريط. -َحيْف و َميل: ظلم و بيداد و انحراف از حّق  :و -بيداد کردن  -ستم رواداشتن  - ظلم و بيداد  - جور و ستم » = َحيْف« - )٢٨(
) (-  کينه و دشمنى مراد از "خنجر کين" اين جادر  =اين کلمه خنجر کين شد و در ارض طّف ... آن فضيحۀ عظمى را بر پا نمود ،

يزيد بن معاويه است که سبب آن گرديد که در سرزمين کربال يا ارض طّف، سر امام حسين، امام سوم شيعيان فرزند فاطمۀ زهرا و على 
ابن طالب را از بدن جدا کردند و همزمان علّت آن همه ظلم و ستم و شهادت حدود هفتاد و دو تن از ياران اش گرديدند . و اين 

  هجرت به وقوع پيوست. ۵۱در روز جمعه دهم ماه محّرم سال  رويداد
  )فرهنگ فارسى معين ( .مسلمانان -گروه پيروان رحم شده  =اّمت مرحومه يا اّمت مرحوم   - )٣٠(

  )۲۰۰۴آپريل (عالء الدين قدس جورابچى   
  
  


