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  اھم مواضيع موجود در اين لوح 
  

  ر ازجميع شئونات امکانی و حدودات انسانیتنزيه و تقديس حضرت پروردگا -  1

لم يزل کان مقّدساً عن ... و فی قبضته ملکوت اTنشاء ... انه ھو حّی فی جبروت البقا ... ويغن بانّه T اله اTّ ھو يفعل ما يشاء بامره "...
لم يزل کان متوّحداً فی ... کينونته احد من خلقه  و T يزال ما اقترن بعرفان... دونه و متعالياً عن وصف ما سواه و Tيسبقه احد فی العلم 
  ..."عرش الجXل و T يزال يکون متفّرداً علی کرسی اTجXل 

  

   توحيد ذات ، صفات حّق و عدم اقتران او به  شئی در عالم ابذاع و اختراع - 2

  

  ..."و کان واحداً فی ذاته و واحداً فی صفاته و واحداً فی افعاله"... 

  ..."وحده احد دون ذاته و ما عرفه نفس دون کينونته و ھو العلی المقتدر العظيم ما ئبه ش و لن يقترن

  

  .به عرصه وجود آمده است) کلمه ئی به امر او(ھر آنچه در عالم انشاء موجود است توسط کلمة هللا  - 3

  ..."کّل ما خلق فی اTبداع و ظھر فی اTختراع خلق بکلمة من امره " 

  

و اين غايت عرفان قاصدين است چه که ) عرفان آيت او(جميع موجودات در اعلی رتبه مقامات عرفان مظھر امرهللا است عرفان  - 4
  .عرفان حّق بذاته و بنفسه محا ل است

ة العرفان ان انتم ان ما يعرفه العارفون فی اعلی مقاماتھم و ان ما يبلغه البالغون فی اقصی مراتبھم ھوعرفان آية تجلّيه بنفسھا و ھذا غاي"...
  ..."الی معارج العلم لمن القاصدين

  

از آنجائی که عرفان خداوند  متعال ممکن نباشد خداوند به فضل و جودش رسوTنی را مبعوث فرموده و شناخت اين مظاھر مقّدسه را  - 5
  .مقّرر فرموده استشناخت خود و تقّرب بسوی ايشان را نزديکی به خود و اطاعت ايشان را نفس اطاعت از خودش 

و جعل ... فلما  سدت ابواب الوصول عن ذاته اTزلية و انقطعت جناحين العرفان عن الطّيران الی ملکوت امره ارسل الرسل من عنده "...
من اطاعھم اطاع  و من اقّر بھم کانه اقّر علی هللا و توّجه  ذاته و من تقرب اليھم کانه تقرب الی ساحة قدس مبين و... عرفانھم عرفان نفسه 

  ..."هللا و من اعرض عنھم اعرض عن وجه هللا العزيز المقتدر الحّی الرفيع

  

  .شھادت به يکتائی حّق و عبوديت خلق دھد) روح و نفس و گفتار و اعمالش (انسان بايد با تمام وجودش  - 6

..."T ھو و کّل عباد له و کّل له عابدون و انک انت يا سلمان فاشھد فی نفسک و روحک و لسانک و جميع جوارحک بانّه Tاله ا"...  

  

  قدر اين ايام را داشتن و شاکر بودن بخاطر فضل حّق و منقطع بودن از نفس و ھوی و محروم( با تمام وجود بسوی حّق توجه داشتن  - 7

  )گشتن از نسائم الھی

واياک ان T تحرم نفسک ... م انقطع عن نفسک و ھواک ثم اعرف قدر تلک اTيام و T تنس الفضل فی نفسک و کن من الشاکرين ث"... 
  ..."ثّم قّرب بتمامک الی هللا الملک الحّی المقتدر القديم... عن نسمات ھذا الروح 

  

  .بايد حّق را بطريقی که امروز عرضه کرديده است شناخت و از طرق ديگر عرفانی خود بايد رھائی جست و منقطع گرديد - 8

"Tتکونّن من ان يا اھل لّجة ا T يّام بما فصل لکم بالحّق وTحديّة فانقطعوا عن عرفانکم و عن کّل ما وحدتم به بارئکم و وحدوا هللا فی ھذه ا
  ..."الغافلين 

  

   اين بھاری است که به فضل حّق ظاھر گشته است و اين ربيع خريفی بدنبال ندارد - 9

  ..." ھذا الّربيع  الّذی زيّن بطرازه الفردوس و لن يعقبه الخريف فی ابد اlبدين قل تاk...قل ھذا فصل من فصول هللا قد ظھر بالفضل "

  



اين نفوس (نفوسی که از شھادت در راه حّق فرار می نمايند خود را از روائح قدسيّه بی نصيب کرده از غافلين محسوب خواھند شد  - 10
  .در لقای حّق شک دارند لذا از غافلين شمرده شوند

الّذين يفّرون من الموت فی سبيل بارئھم اولئک فی ريب من لقاء هللا و اولئک ھم الغافلين و اولئک ما وجدوا روائح القدس من ھذا قل اّن " 
  ...."القميص المنير

  

عنقريب جميع امورات  برچيده می شود و جميع در مکمن قدس به اسرار الھی مطّلع گشته و به حال خود حسرت خواھند خورد که  - 11
  را از ذکر حّق غافل گشتندچ

قل سوف يطوی هللا اTرض و من عليھا يحشرکم بالحّق فی مکمن قدس مکين اذا تشھدون اسرار اTمر و تطّلعون بما قدر من لدی هللا و " 
  ..."تقولون فی انفسکم يا حسرة علينا فيما غفلنا از ذکر هللا 

  

  .ده است تا شايد در جميع قلوب تقليب روحانی ايجاد گرددتوّجه دادن نفس خود و ديگران به آنچه نازل گردي - 12

  ..."ثم ذّکر نفسک و انفس العباد فيما انزلنا عليک بالحّق لعّل النّاس ينقلبون بقلوبھم الی مقعد عّز کريم" 

  

  خضوع و خشوع و عبوديّت محض جمال اقدس ابھی در مقابل توضيح و جواب سؤال از مقامات توحيد - 13

  ..."ا سئلت فی آية التّوحيد و کلمة التّجريد فاعلم بان ھذا فوق شأنی و ما اTّ عبد ذليلو اّما  م" 

  

  .مقامات و مراتب توحيد Tيحصی است و احدی کما ھو حقّه قادر به شمارش اين مقامات نبوده و نخواھد بود - 14

  ..."احصاء نفس اT هللا المقتدر العزيز الجميلثم اعرف بان للتوحيد مراتب و عوالم و مقامات شتّی T يعلم احد و ما "

  

   و تعويق در امرهللا) شريعت هللا( استمرار فيوضات الھيّه و عدم تعطيل فيض حّق  - 15

  "Tن هللا لم يکن لفيضه تعطيل و T Tمره من تعويق " 

  

او کسی است که جميع . يع علوم را در ھم بپيچداگر اراده نمايد می تواند جم. حّق جّل جXله از شئونات علمی خلق بی نياز است - 16
  .سموات و ارض در قبضه قدرت اوست

ھو الّذی فی قبضته ملکوت ملک الّسموات و اTرض يمحو ما يشاء بامره و يثبت ما اراد ...ليقدر ...قل انّه لو يريد ان يطوی کّل العلوم "
  ..."علمتم و يأتی فی کّل شأن بعلم بديع قل انّه ھو الّذی لم يزل کان مقّدساً عن کلّما... بقدرته 

  

  .ولکن اکثر خلق در فراش نادانی خفته اند) در حد سواست(جوھر توحيد و تحديد در نزد حّق يکی است  - 17

  

  ..."قل ان جوھر التوحيد و التحديد عندھفی حد سواء ولکن الناس اکثرھم علی فراش الجھل الراقدين " 

  

  .گويد) لم و بم (از برای احدی جايز نيست که چون و چرا  –ا محو نمايد و بجای آن به تحديد حکم کند اگر او آيات توحيد ر - 18

  ..."قل لو يمحو اlيات التّوحيد و يحکم بالتّحديد ھذا لحّق مبين و ليس Tحد ان يقول لم و بم  Tّن اTمر ما يظھر من عنده"

  

اھر تجرير گويای حرفی از علوم مستوره در خزائن علم حّق نبوده و نيست ولکن Tجل توحيدی که عباد به آن مشغولند در اعلی جو - 19
که به آن امر شده اند در زمان ھر رسولی چه که کما ھو حقّه  آنکه رحمت خداوند شامل ھمه ممکنات است قبول می نمايد از عباد آنچه را

  .يده است احدی قادر به شناخت خداوند نبوده و به بدايع علمش واصل نگرد

ھر فاشھد يا سلمان بانّی فی خزائن علم هللا لعلوم لن يذکر عند حرف منھا علم احد و T توحيد الّذی به يوحدون هللا عباده و T اعلی جوا"
  ق اجمعين التّفريد و لکن لما سبقت رحمته کّل العباده يقبل منھم بما يأمرھم فی زمن کّل رسول و عھد کّل نبی فضXً من لدنه علی الخXي

  

عرفان عرفا و بلوغ بلغا در اين ساحت معدوم صرف است چه که در اين مقام نه برای او . از جمله مقامات توحيد، توحيد ذات است - 20
  .ولی است و نه نصير، نه شريک است و نه شبيه

و ... ستوياً علی عرش التّوحيد و کرسی التّفريد فاعلم يا سلمان بانّا نشھد فی مقام توحيد الّذات بانه واحد فی ذاته و لم يزل کان م"... 
  ..."ما اتّخذ لنفسه وليّاً و T نصيراً و T شريکاً و T شبيھاً ...انقطعت عن ھذا المقام عرفان العرفاء و بلوغ البلغاء

  

يقتی است که احدی کثرت صفات و اسما ھرگز نمی تواند به حّق راجع گردد چه که در ساحت او صفات عين ذات است و اين حق - 21
  قادر به درک آن نمی باشد

 ثم تشھد بانّه کان واحداً فی صفاته و انقطعت کّل الّصفات عن ساحة قدسه و ھذا ما قدر لنفسه ان انتم من العارفين ثّم اعلم بان کثرات"...

  ..."ک اT ھو العزيز المتعالی الغفور الّرحيم عوالم الّصفات و اTسماء لن يقترن  بذاته Tن صفاته تعالی عين ذاته و لن يعرف احد کيف ذل

  

اين که پيامبران را . جميع اسما و صفات به رسوTن او راجع ميگردد چه که آنانند مرايای صفات و مطالع اسمای خداوند متعال - 22
اين . اء محروم نگرددمظھر جميع اسماء حسنی و صفات علياء خود قرار فرموده آنست که احدی از عرفان صفات او در جبروت اسم

  . بدرستيکه نتيجۀ فضل حّق است بر بندگانش



ه و و يرجع کّل ذلک الّسماء و الّصفات الی انبيائه و رسله و صفوته Tنّھم مراياء الّصفات و مطالع اTسماء و اT انّه تعالی غيب فی ذات"... 
عليا لئX يحرم نفس من عرفان الّصفات فی جبروت اTسماء و ان ھذا صفاته و يظھر کّل ذلک فی انبيائه من اTسماء الحسنی و الّصفات ال

  ..."الفضل من عنده علی العالمين 

  

موّحد حقيقی کسی است که صفات رسوTن خدا را بعينه صفات حّق دانسته تا جائی که فرقی بين خدا و پيامبرانش مXحظه ننمايد و  - 23
  .اين است توحيد حقيقی

ک المقام حّق بان يوفّق فی نفسه بان ظھور تلک الّصفات فی رسل هللا لم يکن ال اصفاته تعالی بحيث لن يشھد الفرق و للموّحد فی ذل"... 
  ..."بينه و بينھم اT ان صفاتھم ظھرت بامره و خلقت بمشيته و ھذا حّق توحيد فی ھذا المقام

  

غير از (بر او ثابت شود که حقّی  به غير از خدا نبوده و نيست عارف حقيقی جميع اشياء را مظھر تجلّی حّق می داند تا جائی که  - 24
  )خدا چيزی وجود نداشته و ندارد

... اT ھو  ولن يشھد العارف شيئاً T فی الّسموات و T فی  فی اTرض اTّ و قد يری هللا قائماً عليه و يشھد کّل شئ بلسان سّره و بانّه T اله"

  ..."آثار تجلّی هللا فی کّل شئ و بذلک يثبت  علی نفسه بانّه کان و لم يکن معه من شئ و يرتقی العارف الی مقام يشھد 

  

بر موّحد فرض است که شھادت دھد به اين که فرقی بين کلمات حّق نبوده و نيست چه که جميع آيات هللا از قبل حّق نازل گرديده  - 25
  )وحدت کلمات هللا( طرف خداوند متعال بر ايشان نازل گرديده است  ھر آنچه که بر پيامبران نازل شده است حّق است و از. است

 و للموحدين حّق بان T يفرق کلمات هللا و يشھد بذاته  و نفسه بان کّل اTّيات نزلت من عنده و کّل ما نزلت علی المرسلين حّق T ريب"...

  "فيھا و فصلت من لدی هللا المھيمن القدير

  

از نقطه ئی واحد ظاھر گشته اند و با وجود اختXف در اين مذاھب در اعھاد و اعصار مختلفه، فی الحقيقه ) شرايع(اديان جميع  - 26
  .اختXفی در آنان نبوده و چه که جميع اديان از طرف حّق ظاھر شده است و امر حّق واحد است

رق بينھما ان انتم من الموقنين و مع اختXفھا فی کّل اعھاد و کّل الّشرايع فصلت من نقطة واحدة و شرع من لدی هللا و ترجع اليه و T ف"... 
  ..."و اعصار T اختXف فيھما Tن کلّھا ظھرت من امر هللا و اTمر واحد فی ازل اlزال 

  

ست قائل گرديد ای مx توحيد مبادا که فرقی بين مظاھر امر هللا و يا آنچه بر آنان از آيات هللا نازل گرديده ا: وحدت مظاھر امر هللا - 27
ھر آنچه از اين نفوس مقدسه ظاھر ميشود ھمانا از طرف خداوند  متعال است و لذا نبايد ). فرقی بين پيامران و آثارشان نبوده و نيست( 

  .)ھر چه ميگويند و ھر طوری عمل می کنند مطابق اراده حّق تعالی است. (فرقی در افعال و اعمال اين نفوس مبارکه مXحظه نمود

فی  ايّاکم با مx التّوحيد T تفرقوا فی مظاھر امر هللا وT فيما نزل عليھم من اlيات و ھذا حّق التّوحيد ان انتم من الموقنين و کذلک و"
  ..."افعالھم و اعمالھم و کلّما ظھر من عندھم و يظھر من لدنّھم کّل من عند هللا و کّل بامره عاملين 

  

باشد  و يا کلماتشان و يا احوالشان و افعالشن قائل گردد اگرچه اين فرق کوچک و غير قابل احصاء ھر کس فرقی بين مظاھر ظھور - 28
  ).مشرک کسی است که به توحيد مظاھر مقدسه قائل نباشد(بدرستيکه او مشرک باk محسوب می شود 

يحصی لقد اشرک باk و آياته و برسله و کان من  و من فرق بينھم و بين کلماتھم و ما نزل عليھم او فی احوالھم و افعالھم فی اقّل ما"
  ..."المشرکين 

  

و آن عبارت است از آنست که ما جميع آنچه را که ظاھر می شود در عالم اعمال من قبل هللا دانسته حّق جل جXله را : توحيد افعال  - 29
  .محّرک اصلی جميع اشياء بدانيم

کّل اTشياء محرکة ... ره و خلقت بقوله و بعثت بقضائه و يرجع الی مقام الّذی قدر لھا من عنده وتشھد فی مقام اTفعال بان کلّھا ظھرت بام"
  ..."بامره و کّل اليه لراجعين 

  

  وحدت مظاھر مقّدسه در مقام تنزيل است و در اين مقام است که حکم توحيد و تفريد در حقّشان صادق است ولکن در مقام تفصيل  - 30

دو مقام توحيد . ( ی برتری دارند بمثل نقطه وحروفات که حروف حول نقطه می چرخد و از نقطه ايجاد گرديده اندو فرق بعضی بر بعض
  )و تفضيل مظاھر امر

وا اليه و کلما ذکرنا اTمر بينھم من جواھر التّوحيد و حقائق التّفريد ھذا لم يکن اT فی مقام التّنزيل Tن کلّھم  بدأوا من عند هللا و يعيد"
و فی ھذا ... ولکن فی مقام الفرق فصل هللا بعضھم علی بعض ... حکموا بامره و نطقوا باذنه لذا يثبت حکم التّوحيد عليھم فی ھذا المقام 

  "المقام فاشھد مقام بعضھم کانقطة فی صدر الحروفات و کان الحروفات يفصلن عن  النّقطة و يدورن حولھا کذلک فاعرف مراتب النّبيين 

  

  مبادا امر مشتبه شود که با . علم خدا به کّل آنچه قبل از خلقت شئ و بعد از خلقت شئ احاطه کامل دارد : م حّق و اختيار خلقعل - 30

  جواب آنست که خداوند در ضمن... وجود داشتن جنين علمی چگونه است که خداوند متعال معّذب می کند عبادش را بخاطر گناه 

اھنمائی خلق فرستاده، به بندگان اختيار داده است که بعد از علم عرفانشان به سبل ھدايت و ضXلت، آنچه را آنکه پيامبران الھی را Tجل ر
  )عدل الھی . (که ميخواھند به ميل و اراده خودشان انتخاب نمايند

کم بان اTفعال لو يظھر من عنده کيف ايّاکم يا مx  البيان T تشتبه علي... و ما من شئ اTّ و قد احاط علمه قبل ظھوره و بعد ظھوره"... 
... الفحشاء يعذب عباده العصاة فی طبقات الحجيم فاعملوا بانّه تعالی ارسل الّرسل بالحّق ليأمروا النّاس بالبّر و التّقوی و ينھوھم عن البغی و 

و ... ثم اختارھم فی ھذين الّسبيلين ... ما يضّرھم  و يقربھم الی هللا العزيز الحميد و انھيھم عن کلّ ...و بھم عرفھم سبل الھداية و الّضXلة 
  ..."يمّدھم فی کّل ما يختارونه Tنفسھم و ھذا عدل  من عنده 



  

بعد از آنکه سبيل حّق و ھدايت را به آنھا نشان ميدھد ايشان را در انتخابشان آزاد . خداوند به احدی به اندازه خردلی ظلم نمی کند - 32
اگر خداوند  متعال عبادش را به انجام عملی مجبور نمايد . نفوس اختيار می نمايند حکم قضا را جاری می نمايد گذاشته و بر حسب آنچه

  .ھمانا به ايشان ظلم نموده است

  

Xلة فلما ظھر للعباد سبل الحّق عن الباطل  و مناھج الھداية عن الضّ ... فاشھد فی نفسک باّن هللا ما ظلم نفس علی قدر خردل و لن يظلم "
  ..."لو يمسک عباده من فعل و يجبرھم علی فعل آخر لکم  ظلماً من عنده ... يسعدھم فی ما يريدون ويجری عليھم القضاء بعد ارادتھم 

  

  او اجازه ميدھد به بندگانش که عمل نمايند . اجازه ميدھد به عباد که عمل کنند بر حسب اختياری که خود ميکننداو فضل حّق است که  - 33

  )فضل الھی. (ر که ميخواھند و اين از نتيجۀ فضل او ميباشدآنطو

من  الفضلو انّه بعد قدرته علی کّل شئ و جريان قضائه فی کّل شئ يمد کّل الممکنات فی افعالھم  بعد عرفانھم بالنّور و الظّلمة و ھذا "... 
  ..."عنده 

  

  .ن را به مقامات عاليه برساند و از شّر نفس و ھوی نجات دھدخداوند متعال برای بندگانش مقّرر فرموده است آنچه که ايشا - 34

  ..."الی رفارف القصوی فی جبروت البقا و ما قدر لھم اTّ ما نخلصھم عن النّفس و الھوی  يقلبھم؟باّن هللا ما اراد لعباده اTّ ما "... 

  

  کسی که موّحد است مشاھده . ر واحد سرچشمه گرفته استجميع عبادات خلق به خدا راجع ميگردد چه که جميع از ام: عباداتتوحيد  - 35

مينمايد که جميع عابدين در صوامع و مساجد خدا را ميخوانند و اگر چه از مقصود غافل گشته اند ولکن عباداتشان از حّق سرچشمه گرفته 
  .است و به او راجع ميگردد چه که معبود يکی بيش نبوده و نيست

العبادة بان کلّھا يرجع الی هللا العزيز المتعالی العليم و کلّھا ظھرت من امر واحد من لدن حکيم قدير و بدئت من هللا و نشھد فی مقام التّوحيد "
ان الّذينھم استقّروا علی کرسّی التّوحيد و مقاعد التّفريد يشھدون فی انفسھم ان کّل ما يعبد به العباد بارئھم فی صوامعھم و ... و سيعود اليه
و لو اّن العباد يغفلون فی عباداتھم و ينسون بارئھم ولکن نفس العباده و اTذکار ... زل من عند هللا و يرجع اليه Tن المعبود واحدمساجدھم ن

  ..." يسرعون الی بارئھم و خالقھم و کّل اليه لسارعين 

   

   .مقّدر فرموده است خود را محروم نموده اند) ظھور(م عباد ازمقصود عبادات غافل شده اند و از آنچه خداوند متعال در اين ايّاھمانا   - 36

  ..."کل بامره العابدين ولکن لما احتجبوا عن المقصود و ما قدر هللا لھم لذا احتجبوا عما اختار هللا لھم فی تلک اTيام"...



عيّت دين بھائی و ختم مشيّت و اراده الھيه جام بهآيا بھائيان معتقد به اصل استمرار ظھورات الھيه بوده و يا آنکه مثل اديان قبل خود " 
  .ھستند  معتقد

  

آئين بھائی و بر اساس نوشتجات و الواح حضرت بھاءهللا، حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی  )اصولی؟(بنا به اعتقادات اساسی 
آن نيست که ظھور حضرت بھاءهللا آخرين اگر چه آئين بھائی نسبت به اديان قبل خود جامعيّت و عموميّت دارد ولکن به ھيچوجه مّدعی 

به عبارتی ديگر بنا به فرموده حضرت ولی امرهللا که مبين . مرحله مشيّت الھی بوده  و خود حضرت بھاءهللا آخرين پيامبران الھی ھستند
ت بھاءهللا دارای قّوه اين موضوع را بايد بخاطر داشت که ھر چند ظھور حضر"منصوصۀ آئين بھائی بعد از حضرت عبدالبھاء ميباشند 

 و؟" ئی عظيم و جامعيّت و عموميّتی نامحدود است معذلک بھيچوجه اّدعای آن را ندارد که ظھور مشيّت و اراده الھيّه به او ختم  گرديده

  ).قسمت حضرت بھاءهللا  –ترجمه دور بھائی . ( اين چنين نظری را اکيداً رّد مينمايد

  

لھی و ختم شرايع ربّانی مخالف اعتقادات اساسی آئين بھائی می باشد چه که حقايق الھی به صورت نسبی و اعتقاد به خاتميت پيامبران  ا
مطابق استعداد انسانھا به اھل عالم عرضه ميگردد و از آن جھت که ھمه چيز ھمواره ترقّی نموده و به سوی کمال سير مينمايد ھيچيک از 

آنان است، نمی تواند جنبۀ خاتميّت را داشته باشد و لذا فيض الھی ھيچوقت از عالم قطع نگشته و  اديان الھی، که ديانت بھائی نيز از جمله
بيان حضرت بھاءهللا در سورۀ صبر که در اّولين روز اظھار امر علنی ايشان در باغ . ارسال پيامبران الھی تا ابداlباد ادامه خواھد داشت

  :حت اين حقيقت ازلی و ابدی را تصريح و تاًکيد مينمايد ميXدی نازل گشته بصرا 1863رضوان در سال 

ترجمۀ مضمون " (بعث هللا رسXً بعد موسی و عيسی وسيرسل من بعد الی آخر الّذی T آخر له بحيث لن ينقطع الفضل عن سماء العناية" 
دامه ميدھد اين ارسال رسوTن را از بعد و فارسی اين بيان آنست که خداوند مبعوث نموده رسوTن را بعد از موسی و عيسی و ھمچنين اب

  .تا آخری که از برای آن نھايتی نيست چه که فضل حّق ھرگز قطع نخواھد شد

  

نظر به اين بيانات صريحه متقنه ميتوان گفت که ھر بھائی که به ختميّت ظھور حضرت بھاءهللا معتقد باشد فی الحقيقه از يکی از اصول 
حقايق اديان مطلق نبوده بل نسبی "گشته است چه که بنا به فرموده حضرت شوقی افندی  )منحرف(انحراف  اساسی معتقدات بھائی شديداً 

. است و اديان و ظھورات الھيه مرتّباً مستمّراً در عالم ظاھر شده و ھمواره رو به ترقّی و تکامل ميباشد و ھچيک جنبه ختميّت نداشته

  )ھاءهللاترجمه به مضمون دور بھائی، قسمت حضرت ب(

  

آنی نيست که "جوھر بيان آنکه بر اساس تعاليم بھائی ظھورات الھيه تا ابداlباد  ادامه خواھد داشت چه که بنا به فرموده حضرت بھاءهللا 
 و مائده آسمانی و تائيدات الھی ھمواره) 14ايقان بند ". (فيض او منقطع شود و يا آنکه امطار رحمت از غمام عنايت او ممنوع گردد

از آسمان الھی برکت ) امر الھی  -دين الھی ( اين است که در آثار انبياء الھی آمده است که طعام الھی . شامل بندگان خداوند خواھد بود
و اين مائده بنا به فرموده ) 114قرآن سوره مائده آيه " ( ربّنا انزل علينا مائدة من الّسماء: "قوله تعالی. خداوند ھميشه نازل ميشود

ت بھاءهللا ھرگز از اھلش مقطوع نشود و نفاد نجويد و در کّل حين از شجرۀ فضل می رويد و از سماوات رحمت و عدل نازل می حضر
  )22بند  -ايقان. "شود

  

  اعتقاد و نظرگاه آئين بھائی نسبت به اديان قبل از خودش چه می باشد؟

  

حضرت . ه به ھيچيک از اديان قبل به غير از ديده احترام و عّزت نمی نگردديانت بھائی به وحدت اديان الھی معتقد است و لذا به ھيچ وج
امر بھائی معترف بر آن : ولی امرهللا ، شوقی افندی در کتاب دور بھائی جوھر مرام بھائيان را در اين مورد چنين تشريح فرموده اند 

به ھيچوجه جائز نميداند که احدی اساس اين اديان را مخالف واقع  ديانت بھائی... است که جميع اديان قبل از جانب  خداوند ظاھر گشته اند
که اساس روحانی اديان  نباشد؟آئين بھائی ھرگز درصدد آن ... جلوه دھد و يا به اندازه سر موئی از حقايق مستوره در شرايع قبل بکاھد 

بھائی آنست که به توسعه اساس جميع اين اديان بپردازد،  عالم را از بين به برد و منھدم سازد بلکه مقصود و منظور اصلی و حقيقی آئين
مضمون ترجمه . (مقاصد و اھداف آنان را به يکديگر مرتبط ساخته قّوۀ حياتی جديدی در آنان ايجاد نموده وحدت آنانرا ثابت ومحقّق سازد

  )قسمت حضرت بھاءهللا  - دور بھائی

  

  مقصود از اصل وحدت اديان در آئين بھائی چيست؟ 

  

اصل وحدت اديان در آئين بھائی آنست که جميع اديان الھی از طرف يک خدای واحد از برای ھدايت اھل عالم ظاھر  )مفھوم( مقصود از
ھدف اساسی جميع اديان الھی آنست که اھل عالم را بطور تدريجی به . گشته اند و بنا براين دارای ھدفی واحد و مقصدی واحد ميباشند

به عبارت ديگر يکی از اصول اساسی آئين بھائی آنست که جميع اديان الھی به امر الھی ظاھر . بخشند )ارتقاء(تفاع سوی کمال ھمواره ار
گشته اند و ھر يک مراحل مختلفۀ يک دين واحد است که من جانب هللا بوده و کامXً به يکديگر مرتبط و در طی اعصار و ادوار ھمواره 

  )قسمت حضرت بھاءهللا -مضمون بيان حضرت ولی امرهللا در دور بھائیترجمه . (رو به تکامل و ارتقاست

  

  شرايط جستجوی حقيقت در آثار حضرت بھاءهللا چگونه توصيف گرديده است؟

  

به عنوان نمونه . گشته است) تأکيد(اھميّت تحّری حقيقت و جستجوی حقيقت توّسط ھر فرد تاًئيد  در مورد؟در آثار حضرت بھاءهللا بکّرات 
اليوم بر ھر نفسی من عندهللا فرض شده که به چشم و گوش و فؤاد خود : " از جمله در لوح سراج ميفرمايند. کر چند فقره اکتفا می شودبذ

حضرت بھاءهللا وظيفه جستجوی حقيقت را به تک تک افراد محّول می  )از(در اين بيان مذکور ". در امر او مXحظه نمايد و تفکر کند
اگر عبد "و در ضمن تاًکيد در تفکر نمودن در امر خداوند به چشم و گوش و قلب گشته است چه که . گروه و يا طبقۀ خاّصینمايند و نه به 

بخواھد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاھل ميزان معرفت حّق و اوليای او قرار دھد ھرگز به رضوان معرفت رّبّ◌ العّزة 



چه که در غير اين صورت يعنی اگر ھر نفسی به چشم و گوش و ارادۀ خود در شريعت الھی تفکر و تدبّر  ).2بند  - ايقان" (داخل نشود
" ننمايد و به حرف علمای زمان خود و يا ديگران توّجه کند ھرگز قادر به شناخت حقيقت نخواھد گشت و ناچار بما سواه مشغول گشته و 

  )لوح سراج..." ( براھھای مھلک تقليد مشی نموده... خود شنيده قناعت کرده و به آنچه از امثال .. بوھم صرف کفايت نموده 

  

  آيا جستجوی حقيقت انفرادی در جميع اديان موجود بوده و يا آنکه اين مختّص آئين بھائی است؟

  

شويق فرموده اند تا آنکه ھر بر اساس تعاليم و بيانات حضرت بھاءهللا جميع اديان الھی و اوليای حقيقی اھل عالم را به جستجوی حقيقت ت
  نفسی به اراده خود در آثار تحقيق نمايد و با نيّت خالی از غرض و مرض و با روحی منقطع از شئونات نفس و ھوی و قلبی فارغ از

ن که حضرت بھاءهللا در کتاب ايقا. حّب و بغض در آنچه از طرف حّق نازل گشته تدبّر و تعّمق نموده به حقيقت و مقصود فائز شود
ھمه انبياء و اصفياء و اولياء  من عند هللا امر : "ازجمله مھمترين آثار بھائی در باره شناخت حقيقت و شرايط اھل حقيقت ميباشد ميفرمايند

بند (فرمودند که به چشم و گوش خود بشنوند و مXحظه نمايند مع ذلک معتنی به نصح انبياء نگشته تابع علمای خود بوده و خواھند بود 
بعقل خود . "... حضرت باب تحّری حقيقت و جستجوی واقعيّت را از جمله لوازم حقيقت و تعقل نمودن در آنچه نازل گشته ميدانند). 176

چه که حّجت الھی ھميشه کامل و بالغ است و علّت عدم قبول و ايمان افراد عدم تعقل ايشان بوده است " حکم نموده و قبول حّق نموده
ظھور بالغ است بر کلّشئ زيرا که آنچه اTن می بينيد که مؤمن ھستند در حين نزول آن يکنفر مؤمن بآن نبود تا ھفت سال حّجت هللا حين "

  ).4از واحد  2باب "(و حال آنکه حّجت ھمان است که بوده و ھست و اين از عدم تعقل اھل آن زمان بوده

  

  

  

  

 


