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 ُهواهلل
  

  شهيد اين مجموعه را به پدر بزرگ ارجمندم جناب کربالئى صادق
   در  دورۀ  حيات  مبارك  حضرت  عبدالبهاء  به موهبت که

  عنوان  با  لوحى  از قلم  مبارك  به  شهادت  فائز  و و  فيض
  روبًاـــــــــلومًا مضــــــــــاهلل مظهد فى سبيل ــــــــــاستشمن بازماندگان  «

  داء  و جسمى لجسمهفروحى لثاره الجناب کربالئى صادق 
  مفتخر گرديد و زيب اين »ىـــــــــــــاءاهلل االبهـــــــــــــــــــالفداء  عليه به

  گرامى  ، پدر اششايسته  فرزند  به ز ـــــــــــــاست ، و ني  اوراق
   انقياد  و  معرفت  درس  به اين عبد که  عرفانيان  ابراهيم ابـــــــــــجن

  ال قدم جّل اسمه االعظمــــــــــــوديّت به صاحب االمر  جمــــــــعبو 
  رّاهلل االعظمـــــو ساعلٰى   رّب   ل حضرتـــــــــــــــــــلطان الرّســـــــــــــو س

  ربّانى دىافنو  آيت اهلل حضرت شوقى الورىٰ حضرت مولى
  و کّل خير  در ــــمص  مــــــــــــــاعظ  بيت العدل  و نيز  ولّى امراهلل 

  خاکسارى به آستان احّباى الهى را آموحت تقديم مينمايد.
  
  بديع ۱۵۴کاليفورنيا سنۀ 

  صادق عرفانيان



 

  آذربايجان تبريز
  هواهلل

  بواسطۀ جنـــــــــــــــــــاب ميرزا ابراهيم خّطاط
  
روبًا     جناب کربالئى صادق ماندگان من استشهد فى سبيل اهلل مظلومًا مضباز

  روحى لثاره الفدآء
  و جسمى لجسمه الفداء   نفسى لنفسه الفداء عليه بهاءاهلل االبهـــــــــــــــــــــــــىٰ 

  
  

بواسطۀ جناب ميرزا ابراهيم خّطاط    آذربايجان تبريز



 

 
 
  هواهلل
  

َثمآء و زيغ العلمآء انّهم هالٓء و عدواُن الزَّنمآء و هجوم االُ الهى الهى ترى ظلم الج
يصولون کالذباب الکاسرة و ينبحون  کالکالب الخاسرة و يؤذون کالّسباع الّضاريه 
اغنامك المتشتّتة فى البالد من ظلم اهل العناد و ِفرية اهل الفساد و تهمة ما انزل 

و ضاقت على االحّباء فى سائر االنحآء  اهلل بها من سلطان   رّب رّب اشتّدت االزمة
و انتزعت ارواحهم و اقتلعت فانتهبت اموالهم االرض بما رحبت على االصفيآء 

اشجارهم و يُِتمت اطفالهم و اُِيمت نسائهم و خوت ابياتهم رّب رّب اکشف هذه 
 لحاجبة لالبصاراالغيوم المتکاثفة على االٓفاق المانعة من سطوع انوار االشراق 

 ىالمستولية على االقطار   رّب اّن عبدك الّصادق االمين قد ذاق حالوة الفدآء فِ 
مدينة علّق فى الهواء هيکل مبّشرك االعلى و هجمت عليه الّسباع و ضربوه ضربًا 

فاندّق عظمه و ذاب لحمه فسقط مظلومًا مطروحًا ُمْغمٰى اليمًا بالمقامع و اللَطمات 
حيق الّشهادة الکبرى فى مشهد البالٓء   رّب رّب نّور عليه على الغبراء و شرب ر

لى انفاق الرّوح فى حيّز الّشهود و اختّصه بين اهل وجهه فى ملکوت الوجود عَ 
و   الّسجود بالرّفد المرفود و المقام المحمود فى مقعد الّصدق الرّفيق االعلىٰ 

قتفاء اثره و التّأّسى ملکوتك االبهٰى و ايّد هذه االطفال الّتى ترکها من بعده على ا
حدائقه و اثمار راُسرُج آماله و ازهآثار تضرّعه وَخلْقه حتّى يکونوا آيات تبتّله ووبُخلْقه

  الکريم العزيز الوّهاب   انّك انت المقتدر المعطى  انوار محفل شهودهو  شجر وجوده
 ع ع 

 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  
  
  

  اى بنـــــــــــــــــــــــــده يزدان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهن بخششپيـــ

  دوخته و آماده ، بگير و بپوش
  

  مجموعه الواح مبارکه ، چاپ مصر          



 

  قل
  

  انى لصراط اهلل لمن فى الّسموات و االرض
  

  طوبى لقوم يسرعون

  
  سوره هيکل ، کتاب مبين              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجـــــــذبتنى بوارق أنوار طلعة
  لّشموس تخفتلظهورها کّل ا

  
  قصيده عزّ ورقائيّه              



 

  بنام يزدان مهربان
و دانش خيز و گوهر ريز از خاورش  پاک يزدانا خاک ايران را از آغاز مشکبيز فرمودى و شور انگيز

پر   و در باخترش ماه تابان کشورش مهر پرور و دشت بهشت آسايش افشان همواره خورشيدش نور
يغام پ شنسارش پُر از ميوۀ تازه و تر و چمن زارش رشک باغ بهشت هوشُگل و گياه جان پرور و ُکه

خروش روزگارى بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر پر سروش و جوشش چون درياى ژرف
خار زار چشمۀ شيرينش شور  رش خزان شد و ُگلزار دلربايش ابزرگواريش پنهان در زير روپوش باد به

دور پرتوش تاريک شد و رودش آب باريک  تا  در به در هر کشورگشت و بزرگان نازنينش آواره و 
به جوش آمد و آفتاب دهش در دميد و بهار تازه رسيد و باد جانپرور وزيد و  آنکه درياى بخششت

شد و رشک بوستان گشت  کشور بجنبيد و خاکدان گلستانو پرتو آن مهرپرور تابيد ابر بهمن باريد 
بلند گشت دشت و ُکهسار سبز و خرّم شد و مرغان چمن به ترانه و جهان جهانى تازه شد و آوازه 

بيدار شو بيدار  آهنگ همدم شدند هنگام شادمانى است پطغام آسمانى است بنگاه جاودانى است
که به جان بکوشند تا گروهى همداستان گشته   شو  اى پروردگار بزرگوار حال انجمنى فراهم شده و

پرورده   نيروى پرورشت در آغوش هوش به ران دهند و کودکان خود رابه يا  از باران يخششت بهره
يزدانى  آشکار کنند پس اى پروردگار   رشک دانشمندان نمايند آئين آسمانى بياموزند و بخشش

مهربان تو پشت و پناه باش و نيروى بازو بخش تا به آرزوى خويش رسند و از کم و بيش در گذرند و 
  ونه جهان باال نمايند. ع عآن مرز و بوم را چون نم

  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  َو اَْشَرَقِت اْالْرُض  ِبنُوِر َربِّٰها
  ٰتاِب َو ۭجى ــــــُوِضَع اْلِک   وَ 

 َهٰدآِءـــــــــــَو الشُ  يّۭنَ ّــــِبيــــِبالن  
  َو قُِضَى َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ 

  َو ُهْم ٰال يُْظلَمُونَ 
  

  ۶۹مر آيه زالسوره 
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  ۱ص 
  مندرجاتفهرست 

  صفحه                    موضوع 
  ۲٢              پيشگفتار
  ۶٢                مقدمه

  ٣١  اسمه االعظم مقام حضرت بهاُءاهلل جلّ  - بخش اّول 
  حضرت باب أعظم در آثار  

  ٣٢  و قيامت ذکرمقامات وبشارات به ظهور، اسم خير و لقاءاهلل -  مقدمه
  ۳۶    اءاهلللق بهاءاهلل، و در بيان بشارت بظهوراهلل، -  فصل اول

    اهلل دريوم ظهور من يظهرهوبشارت  و اعظم جنّت براى انسان
      ىّ سنۀ ثمانين در لوح مال باقر حرف ح

   ٣٧    دربيان بشارت  به اسم مبارک حضرت بهاُءاهلل - فصل دوم
  و بهترين اسماء

  ۳۸        بهاءاهلل وجالل اهلل وجمال اهلل نى اسماءامع
  ٣٩        البهاءتبيين حضرت عبد -در  معنى اسم 

  ٤٠     دربيان اطاعت وقبول دعوت جمال قدم - فصل سوم
        من يظهره اهلل

  ٤٠    خطاب به مالباقرحرف حى لوح مبارک حضرت اعلىٰ 
    واوامرمبارک دراطاعت من يظهره اهلل 

  ٤١     دربيان اينکه اعظم حجت من يظهره اهلل - فصل چهارم
  برحقانيت آيات اوست ، آيه شريفه قرآنيه در اينکه حجت 

        آيات الهى است 
  ٤١    در اينکه بايد براى حقانيّت ظهور بيان مبارک حضرت اعلىٰ 

    به آيات الهى احتجاج نمود 
  ٤٢            فهرست مراجع و مآخذ
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  ۲ص 
  صفحه                   موضوع

  ۴۳        مقامات حضرت بهاُءاهلل -بخش دوم 
   در آثار والواح قلم أعلىٰ 

  ۵٤           فتطرق حصول معر -  مقدمه اول
  ٤٧    در اشاره به مقام مبارک در کتب مقدسه - مقدمۀ دوم
  ٤٨            مکلم الطور -  فصل اول

  ٤٩     ؛ اهلل ظهورمکلم الطور استءآيات نازله دراينکه ظهور بها
          ام اهلليّ درانتظار روز خداوند و ا

  ۵۰        بشا رت اشعياء نبى در استقرار عدل الهى 
  ۵۱    ه اسرارکلمات الهى تاآخرزمان بيان دانيال نبى دراينک

        مستوراست 
  ۵۱            در بشارت به دو ظهور

  ۵۳            فهرست مراجع و مآخذ 
  ٤۵       مقامات ونبّوات مذکوره درانجيل - فصل دوم

  ۵۴                  مقدمه
  ۵۵        آمدن روز خدا - ظهورآنکه بنام خداوندميآيد

  ۵۵              اهللءوعده لقا
  ۵۴    يّه وعودتورات واقع خواهدشدوعده انجيل دراينکه کل

  ۵۴  به پاپ اعظم دراينکه موعودانجيل ظاهر شد خطابات قلم أعلىٰ 
    ۵۵        ظهور اب آسمانى - ظهور رب الجنود 

  ۵۵      و اعالن رسمى و جهرى  مسيحيان عالمخطاب به 
            به ظهور اب الجليل 

  ۵۶        دعوت مسيحيان به دخول در ملکوت اهلل 
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  ۳ص 
  صفحه                    موضوع 

  ۵۶              فالق االصباح 
  ۵۶            ظهور ناقوس اعظم 

  ۵۷          اب آسمانى سوار برابر ظاهر شد 
  ۵۸      اعالنات به ظهور موعود انجيل با مجد عظيم 

  ٨۵    خطابات قلم اعلى در اينکه با ظهور جمال قدم ابواب 
      ملکوت باز شد و ملکوت اهلل ظاهر شد

  ۶۰            فهرست مراجع و مآخذ
  ۶۱      آيات نازله در اينکه موعود اسالم و - فصل سوم

        اعالن و مقامات آنحضرت و قرآن کريم ظاهر شد
  ۶۱                 مقدمه

  ۶۱          بشارات بظهور در قرآن کريم  
  ۶۲      الواح عبدالوهاب، وفا ، سورة القميص  -نبأ عظيم 

  ۶۲        معانى ، تاهلل ، منظر اکبر ، مالء اعلى 
  ۶۳          سدرۀ منتهى  -قصوى  شجرۀ

  ۶۳          ملکوت بداء      - جبروت قضا
  ۶۴            حکم کاف و نون 

  ۶۶                لقاء اهلل 
  ۶۷    نمونه هائى از بيانات مبارکه در اينکه اين ظهور ظهور اهلل ، 

          لقاءاهلل و يوم اهلل است 
  ۶۷                ايام اهلل 

  ۶۸  کتب معتبرۀ مذهب شيعه  معنى و مقصود از ايّام اهلل در معارف و
  ۶۸      سقوط نجوم .  شق القمر .ساعته  .اشرقت االرض

  ۶۹        بيان حضرت عبدالبهاء در تأويل شق القمر 
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  ۴ص 
  صفحه               موضوع 

  ٧٠  ،  نمونه هائى از بيانات مبارکه که ظهور خود را اشراق شمس 
  شق القمر ، و سقوط نجوم اعالن فرموده اند 

  ٧١      انشقت الّسماء . مالک يوم التناد  .دينمالک يوم ال
  ٧١        تشق االرض .والجبال فدکتا  .يوم التغابن 

  ٧١    نمونه هائى از بيانات مبارکه در بيان اينکه مواعيد مذکوره 
  در قرآن کريم متحقق گشت 

  ٧٢                قيوم 
  ۷۳     بيانات مبارکه در اينکه ظهور حضرت بهاءاهلل ظهور قيوم است

  ٧٣          ت مبارکه در معنى قائم و قيّوم بيانا
  ٧٤    معانى و مراد از قيوم درمعارف اسالمى و کتب تفسير قران

  ۷۵        نفخۀ صور و نقرۀ ناقور در کتب مقدسۀ قبل 
   ۵٧          نمونه هائى از بيانات مبارکه

  ۶٧              فعززنا بثالث 
  ۶٧           "فعززنا بثالثتأويل "در بيان و 

  ٧٧            اذالشمس کورت 
  ٧٨          انفطار سماء _ مرت الجبال

  ٧٨          يأتيهم اهلل فى الظلل والغمام 
  ٧٨      تفسيرآيۀ يأتيهم اهلل فى الظلل والغمام در کتب تفسير 

    ٨٠  خالصۀ نظرات مفسرين آيۀ مذکوره ، تفسير کبير ، تفسير صافى
  ٨١      بحثى در اقرار مفسرين به عجز در تفسيرآيۀ شريفه 

  ل حقيقى "راسخون فى العلم" و تأوي
  ٨٢    بيان قلم اعلى در تحقق آيۀ يأتيهم اهلل فى الظلل والغمام 

  ٨٢              مقام محمود 
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  ٨٣              رحيق مختوم 
  ۳٨               طاّمۀ کبرىٰ 

  ۸۴      نظرات مفسرين و علماى اسالم در بارۀ طاّمه کبرىٰ 
  ۴٨            الحاقة  - اذا وقعت الواقعة

  ۵٨      آيات قرآنيه در تصديق بشارات و مقامات ظهور
  حضرت بهاءاهلل جّل ذکره  در کتب عهد عتيق 

  ۵٨            تصديق روز معلوم و مقرر 
  ۶٨        تصديق در انتظار روز خداوند و ايّام اهلل 

   ۶٨  اعالن دعوت جهرى به امت اسالم دراينکه موعود اسالم ظاهرشد
  ٨٧       قلم اعلىٰ  الواح انى آيات قران کريم درتأويل و مع

  ٨٧    مختصرى در اينکه تأويل آيات قرآنيه به آينده موکول گرديده 
  ۸۸     آيات نازله در اينکه موعود کّل اديان ظاهر شد -فصل چهارم

  ۸۹      آيات الهى در بيان اينکه با ظهور جمال قدم و 
        پيوست تحقق به کلّيۀ اديان الهى  حضرت نقطه اولىٰ 

  ۸۹    "فسبح الحصى فى يده"  حديث آيات نازله در اشاره به
  ۸۹    " در کتب مذهب شيعه"فسبح الحصى فى يده  حديث

  ۰٩        هيمنۀ کلمات الهى در لوح ليلۀ تولد 
  ۱٩  آيات نازله دراشاره به حديث "ان هلل سبعين الف حجاب من نور"

  ۱٩    بهاى نور سورۀ نور و اشاره به حديث حجا ٣٥تفسيرآيۀ 
  ۲٩      مأخذ حديث و مختصرى در عقائد و شروح موجوده 

  در مراد و مقصود از حديث حجابهاى نور در معارف اسالمى  
  ۴٩    تبيين حضرت ولى امراهلل جل سلطانه در باره حديث حجابها 

  ۶٩          انذار به علماء وفقهاء و حکماء 
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  ۶ص 
    صفحه                    موضوع 
  ۶٩    در اين دور اعظم سراجى است نورانى که براىکلمة اهلل 

  گمراهان بمثال نار وبراى مقبلين و مقربين َعذب و براى  
  معرضين عذاب 

  ۹۶    در بيان انذار و تدنى علماى عصر که هواهاى نفسانى خود را
  بر اقبال به امر بهائى ترجيح داده اند 

  ۶٩      ت براى هيچ فردى مفّرى جز اقبال به امر بهائى نيس
  ٩٧      آيات نازله در مقام مُو منين و ايمان آورندگان بظهور

  جديد، احبّاى الهى و غير مؤمنين 
  ٩٨          مراجع و مآخذ کتب و الواح 

  ١٠٣           سورۀ هيکل -فصل پنجم
مۀ اول ١٠٣               مقد  

مۀ دوم  ۴١٠         شأن نزول سورۀ هيکل -مقد  
  ۴١٠          مخاَطب و مخاِطب سورۀ هيکل 
  ۴١٠          شأن آيات نازله در سوره هيکل 

  ۵١٠            طبقه بندى آيات و مسائل 
  ۵١٠          آيات نازله در ذکر عبوديت 

  ١٠٨      م امراهلل دّ آيات نازله در پيش بينى آينده و تق
  ١٠٨      آيات نازله در اينکه در آينده عباد و ايادى بسيارى 

    بر نصرت امراهلل مبعوث ميگردند 
  ١٠٨              عنى هيکل در م

  ١٠٩        در معنى و مفاهيم حروفات متشکلۀ هيکل 
  ١٠٩      در بارۀ معانى حرف " ه " از حضرت عبدالبهاء 
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  ۷ص 
   صفحه                    موضوع 

  ۰۹١        در معنى حرف " ى " اسمى القدير 
  ١١٠        معنى اسمى القدير در کتاب مستطاب بيان 

  ۰١١            در معنى حرف " ک " 
  ١١١            در معنى حرف " ل " 

    ١١١    توجيح و استنتاج از  بيانات مبارکه در معنى و مفاهيم هيکل
  ١١٢          آيات نازله در ترقى علوم و صنايع 

  ١١٣      آيات نازله در اينکه ظهور جمال قدم ظهوراهلل است
  ١١٣    آيات نازله در ارتباط ظهور جمال قدم جل اسمه االعظم و

   ىٰ جل اسمه االعل اعلىٰ  ّب ظهور حضرت ر
  ۴١١    آيات نازله در مقامات مظهريت الهى و عصمت کبرى

  و علم ما کان و ما يکون 
  ۵١١    در انذار به اهل عالم و متوقفين در اقبال به مظهر جديد الهى 

  ۶١١            فهرست مآخذ و کتب 
  ۸١١       آيات وآثار نازله در مقامات ربوبيت -فصل ششم 
  ۸١١              باب لوح االح

  ۸١١          لوح با عنوان هذا کتاُب کريم 
  ۸١١        لوح با عنوان بسم اهلل ِ االقدس االعزاالبهى 

  ۸١١        وعده ظهور اهلل در کتاب مستطاب بيان 
  ۸١١          لوح با عنوان االعظم االقدس 

  ۹١١          سورة الذبيح -لوح نبيل اکبر 
  ۹١١    ؛ "هذا الغالملوحى که در آن ذکر : "شهد شعرى لجمالى" 

    الّذى رکب على ناقة البيضاء" شده است  
  ۹١١          ناقه بيضاء  -توجيه: شعرات 

  ۱۲۰١      ذکر ناقۀ بيضاء و ارتباط آن با آيات قرآن کريم و در 
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  ۸ص 
  صفحه              موضوع 

  معارف اسالمى 
  ۱١٢        ذکر شعرات در قصيده ساقى از غيب بقا 

  ۱١٢    "هوالباقى ببقاء نفسه"ان  ذکر شعرات در لوحى با عنو
  ۳١٢      تبيين ناقۀ بيضاء در الواح حضرت عبدالبهاء 

  ۵١٢            فهرست مراجع و مآخذ
  

  ۱۲۶      تبيين مقام حضرت بهاءاهلل -سوم  بخش
   در الواح حضرت عبدالبهاء

  ۷١٢       لوح مبارک در اعظميت و اشرفيت اين - فصل اول 
  دور اعظم وعظمت امر بهائى 

  ۷١٢      در عظمت ظهور و ارتفاع ديانت بهائى  هح مبارکالوا
  ۸١٢            توجيه مسائل در الواح 

  ۱۲۸            "انبعث حقائق کلِّ شىء"
  ۱۳۰    ارتباط آن در  -"ظهر السرالمصون المخزون و الرمز المکنون"  

  آثار قلم اعلى و معارف اسالمى 
  ۵١٣      "يکشف المعاصرون فى صحائف االحجار اسرارًا

  لم يکشفواالسابقون فى لوائح مرايا االنوار"
  ۱۳۶     در ظهور جديد در ظهور کماالت واسرار الهى لوح مبارک

  ۶١٣    لوح مبارک در عظمت امر الهى و دو بار دميده شدن در صور 
  ۷١٣           "يوم عسير" ارهلوح مبارک در ب

  ۸١٣     لوح مبارک در تبيين مقام حضرت بهاءاهلل - فصل دوم
    ۸١٣        ن مبارک درمنع تأويل آثار و الواح مبارکهبيا

    ۱۳۸      عقيدۀ ثابتۀ راسخه و معتقدات واضحۀ صريحه 
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  ۹ص 
  صفحه                    موضوع 

  ۹١٣      و بشارات کتب مقدسه  "لقاءاهلل" – "يوُم اهلل"تبيين 
  به ظهور جمال قدم جّل اسمه االعظم  

  ۱١٤      ۀ در لوح نظرى اجمالى و تحقيقى در مسائل مندرج
  مبارک حضرت عبدالبهاء

   ۳١٤    يوم اهلل و ذکر آيات قرانيّه و دررؤيت خدا  -مسئلۀ اول 
  احاديث و اخبار 

    ۵١٤    اختالف علماى اسالم در معنى رؤيت و لقاءاهلل  -مسئلۀ دوم 
  ۵١٤    جوهر مسئله و حقيقت امر در معنى لقاءاهلل  -مسئلۀ سوم  

  ۷١٤            فهرست مراجع و مآخذ
  

    ١٤٧       تبيين مقام حضرت بهاءاهلل -بخش چهارم 
  سلطانه  درآثار و الواح حضرت ولى امراهلل جلّ 

  ١٤٨                همقدم
  ۵۱١         بيانات مبارکه در عظمت ظهور - فصل اول 

  ۱۵۱              توقيع دور بهائى
   ۱۵۱              بديع ۱۰۵لوح 

  ۱۵۲        کور پانصد هزار ساله حضرت بهاءاهلل 
  ۵۲١          بديع ١٠٥جيه  و تلخيص لوح تو

  ۱۵۶      در معرفى امر بهائى ، فلسفه ، تعاليم ، -فصل دوم 
  اهداف و مقاصد امر بهائى 

  ۱۵۷       در تبيين و تصريح مقام حضرت بهاءاهلل -فصل سوم 
  ۱۵۸            فهرست مراجع و مآخذ 
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  ۱۰ص 
  صفحه              موضوع 

  ۱۵۹     هللالقاب و عناوين حضرت بهاءا -بخش پنجم 
   ۱۶۰       القاب و عناوينى که ماخذ آنها کتب و - فصل اول 

  رساالت اديان الهى است
  ۱۶۰       القاب و عناوين در کتب عهد عتيق و  عهد جديد

    ۱۶۰      القاب و عناوين در قرآن مجيد و کتب حديث  
  ۱۶۱        اسم بهاءاهلل در احديث و تفاسير اسالمى 

   ۲١٦    در آثار حضرت نقطۀ اولىٰ  القاب و عناوين -فصل دوم  
  ۱۶۲       القاب و عناوين درآثار قلم اعلىٰ  -فصل سوم  

  ۱۶۳     القاب و عناوين در الواح حضرت عبدالبهاء -فصل چهارم 
  ۱۶۵     القاب و عناوين در الواح حضرت ولى امراهلل - فصل پنجم  

  ۱۶۷            فهرست مراجع و مآخذ 
  

  ۱۶۸     اءاهللوحدت حقيقى حضرت به -بخش ششم 
   و حضرت رّب اعلىٰ 

  ۱۶۹                 مقدمۀ
  ۱۶۹              مطلب اول

  ۱۶۹              مطلب دوم 
  ۱۷۰    منتخباتى از آثار و آيات نازله حضرت رّب اعلى - فصل اّول 

  در ارتباط دو ظهور اعظم 
  ۱۷۰       منتخباتى از آثار و آيات و الواح نازله -فصل دوم  
  هور اعظم  در ارتباط دو ظ از قلم اعلىٰ 

  ۱۷۰        "باسم محبوب يکتا"لوح مبارک با عنوان ، 
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۱۲  
  صفحه              موضوع 

  ۱۷۱          لوح مبارک خطاب به نبيل اکبر 
  ۱١٧              سورة الّدم 

  ۱١٧            لوح رضوان االقرار 
  ۱۷۲              سورة االصحاب 

  ۲١٧                لوح وفا 
  ۱۷۲          )  خرىٰ سورة البيان ( ظهور کّرۀ اُ 

  ۱۷۲              ح حين افطار لو
  ۳١٧              لوح نصير 

  ١٧٢              کتاب بديع 
  ۱۷۴   در زيارتنامۀ جمال ابهى و جمال اعلىٰ  اهللنفسارتباط دو مظهر 

  ۱۷۵     ىٰ لوح دعاى حين افطار (لوح ششم ) در بيان مقام جمال اعل
  ۵١٧     منتخباتى از الواح حضرت عبدالبهاء در -فصل سوم  

      ر الهى ، ظهور کرّۀ اولى و ظهور کرّۀ اخرى ارتباط دو مظه
  ۵١٧     منتخباتى از الواح مبارکۀ حضرت ولى امراهلل -فصل چهارم  

  در ارتباط دو ظهور اعظم 
  ۵١٧           قسمتى از توقيع دور بهائى

  ۱۷۷            فهرست مراجع ومآخذ
  

  ۸١٧    مبحث الوهيت و مقامات عبوديت -بخش هفتم 
  رع امر بهائى و ربوبيت شا 

  ۹١٧         آيات الهيّهمنع در تأويل  - مطلب اول  
  ۸۰١        منع تأويل و تفسير آثار مبارکه هحکمت بالغ
  ۸۱١          مقصد از تحقيق –مطلب دوم 
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  ۱۲ص 
  صفحه              موضوع 
  ۳١٨       تعريف الوهيّت و اصول اعتقادات بهائى - فصل اول

   در توقيع حضرت شوقى ربّانى ولّى أمراهلل
   ۴١٨   تعريف الوهيت و اصول اعتقادات بهائى در الواح -فصل دوم 

      تبيين حضرت عبدالبهاء  همبارک
  ۴١٨        ذات احديّت در ذهن و عقل نميگنجد 

  ١٨٢      در حمد و تقديس خداوند متعال و تعريف الوهيت 
  ۵١٨                توجيه 

  ۵١٨       چون سبيل عرفان و ادراک ذات غيبى الهى مسدود
ه بود و به او اقبال نمود ا       ست بايد به مرکز ظهور متوجِّ

  ۶١٨                توجيه 
  ۱۸۷    کنه ذات الهى داللت بر وجود  انسان بهادراک  قوه عدم

  ذات غيب است 
  ۸١٨     ىٰ تعريف وشرح الوهيت در آثار حضرت اعل -فصل سوم 

            بکنه معرفت خدا راهى نيست
  ۸١٨        دو مقامندپيامبران و رسوالن الهى داراى 

  ۹١٨          تعريف الوهيت در صحيفۀ عدليّه 
  ۱۹۰       آثار نازله از قلم اعلى در بيان و شرح -فصل چهارم 

  الوهيت و مفاهيم آن 
   ۱۹۱    ربوبيت ، رّب ، الوهيّت ، الوهيت ، الوهيت کبرى : معانى

  ربوبيت عظمى و توحيد 
  ۱۹۲      لوحى از قلم اعلىٰ  . ربوبيّت عظمى در الوهيّت کبرىٰ 

  ۱۹۲        توحيد در کتب لغت و فزهنگنامه ها
  ۱۹۳        توحيد در کتب فلسفه (الهيّات خاّص)
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  ۱۳ص 
  صفحه              موضوع 

  ۱۹۳          توحيد در نزد متکلّمين اسالم
  ۱۹۳            توحيد در نزد  صوفيّه

  ۴١٩    ذات غيب هويه مقدس از عرفان و منزه از ادراک ما دون 
    د بوده و خواهد بود و بکنه معرفت او راهى نيست ،خو

  ارتباط مظاهر ظهور و ذات غيب هويه ، حکم اهلل در طرق 
  حصول و کسب معرفت مشرق وحى  

   ۵١٩      آثارى که در متون آن مسائل توحيد و الوهيّت نازل و
  تشريح گرديده 

  ۱۹۶  کينونت تعريف الوهيت و اينکه راهى به معرفت - مدينه التوحيد لوح 
  او نيست 

  ۷١٩    ارتباط مظاهر ظهور با ذات غيب هويه - لوح مدينه التوحيد 
  حصول معرفت اهلل منوط به معرفت مظاهر الهى است  هطريقو 

  ۸١٩           "هوالباهى البهى االبهى"لوح 
  ۸١٩               ملخص لوح

  ۲۰۲        توجيه و تلخيص مطالب مندرجه در لوح 
  ۲۰۲      تعالى از وصف ما سوى است خداوند م - مطلب اول 
  ۲۰۲        عجز و قصور در عرفان خداوند  - مطلب دوم 
  ۲۰۲    " در معارف امر و آخر ال آخر  ىٰ ل  الوّ ل ال اوّ ا" –مسئلۀ اول 

  معارف اسالمى
  ۳٢٠            ادنى آيه  -مسئلۀ دوم 

  ۳٢٠      مشيت الهى و خلقت از عدم محض  - مطلب سوم 
  ۴٢٠      ا نه آغازى است و نه انجام خلقت ر -مسئلۀ اول 
  ۲۰۴    خلقت بى آغاز و انجام آنگونه خلقتى است که   -مسئلۀ دوم 

  مخلوق را از نيستى کامل (عدم محض) به عرصۀ هستى آورده است 
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  ۱۴ص 
  صفحه              موضوع 

  ۴٢٠     "ظهورات قدس انفسيّه"– "آيات عّز آفاقيّه"مطلب چهارم  
  ۵٢٠      در معرفت خود و کائنات   عجز انسان -مطلب پنجم 

            که بالنتيجه عجز در معرفت الهى است 
  ۵٢٠      خدا صنع خود را کامل خلق فرموده  -مسئلۀ اول 
  ۲۰۵      اقامۀ برهان انّى در عجز معرفت خداوند  -مسئلۀ دوم 

  ۲۰۶      عرفان ذات الهى براى انبياء الهى نيز -مطلب ششم 
  مقدور نيست 
  ۶٢٠       بيان مبارک در مقام انبياء اولى العزم  -مطلب هفتم 

  و صاحب شريعت 
  ۶٢٠      السماء و صفات الهى و ارتباط آن -مطلب هشتم 

    سميّه " ر اِ بحُ و " تموجات اَ   با مظاهر مقّدسه 
  ۲۰۷ -  ۶٢٠             "هواهلل البهى االبهى "لوح

  ۸٢٠        "هواهلل البهى االبهى لوح " توجيه و تلخيص
  ۲۱۱    باط ذات غيب هويّه و مظاهر الهى در ايقان شريف توجيه ارت

  ۲٢١        حکم الهى در کتاب مستطاب اقدس 
  ۴٢١      ادلّۀ نقلى در اثبات آيۀ اول کتاب مستطاب اقدس 

  در معارف اسالمى
  ۶٢١    حضرت اليزالى مستغنى است از عرفان ممکنات و آيۀ عرفان 

    هيچ شيئى از عرفان او مرآت جمال او است در ايّام اهلل تا 
  او بى نصيب نگردد 

  ۶٢١           "هواهلل العزيز الجميل"لوح 
  ۲۱۶                توجيه 

  ۸٢١           "باسم محبوب عالميان"لوح 
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  ۱۵ص 
  صفحه              موضوع 

  ۹٢١              جوهر توحيد
  ۹٢١    توجيه وصل و فصل در ارتباط ذات احديّه و مطالع ظهور 

   ۲۲۱         "ته والکبرياءهواهلل تعالى شأنه العظم"وح ل
  ۲۲۱      توحيد شهودى -توحيد وجودى  -مقامات توحيد 

  ۲۲۱         "بسم اهلل االقدم االقدس"  - لوح صيام 
  ۲۱٢      خداوند مظهر امر الهى را مظهر کليّۀ اسماء و صفات 

  خود قرار فرموده است 
  ۲۲۲          لوح اعمال حج بيت اعظم بغداد 

  ۲٢٢    دو جنبۀ عبوديت و ربوبيت  دراينکه مظهر امر الهى داراى
  است و در  ذات الهى شريکى نيست و او وحدت صرف است 

  و توجيه ارتباط ذات الهى و مظهر امراهلل 
  ۲٢٢                توجيه

  ۲٢٢              در معنى ال ند لُه 
  ۳٢٢              اصل کل الخير 

  ۲۲۳            توحيد در لوح امواج
  ۴٢٢      کفر.شرک  . کافر . معانى و مقصود از الفاظ : مشرک

  در معارف اسالمى 
  ۵٢٢        مقصود از کافر و مشرک درمعارف بهائى 
  ۵٢٢        مقام مقبلين و هبوط مشرکين در زيارتنامه 
  ٢٢٣        تعليم پرستش خداى يگانه در لوح امواج 

  ۶٢٢       در مقامات عبوديتبيانات مبارکه  –فصل پنجم 
  ۶٢٢    عبوديت در ايقان شريفشرح و توجيه مقامات ربوبيت و

  ۷٢٢      ربوبيت در لوحى عبوديت و شرح  و توجيه مقامات
  در تاريخ سمندر  
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  ۱۶ص 
  صفحه              موضوع 

  ۷٢٢        بيانات و آيات مبارکه در مقامات عبوديت 
  ۸٢٢    در بيان اينکه حضرت بهاُءاهلل از ساحت اقدس الهى 

    کسب ٕاذن فرمود تا اظهار أمر فرمايد 
  ۹٢٢          حمد   -  كأسئل - و مفاهيم معانى 

  ۲۳۰      حمد و اسئلك در آثار و ادعيه نازله از قلم اعلىٰ 
  ۲۳۰      نمونه هائى از بيانات مبارکه در مقام عبوديت 

  ۲۳۱    در بيان اينکه حضرت بهاُءاهلل شهادت ميدهد به وحدانيت 
  و فردانيت خداوند و پيوسته در انتظار وصول مواهب و 

  لطاف الهى است ا
  ۲٢٣    نمونۀ از مناجات  مبارک در مقام عبوديت و اشاره به 

  حديث نبوى (ص) در اظهار عبوديت 
  ۴٢٣    مقامات ربوبيت جمال قدم جل اسمُه االعظم -فصل ششم 

  و توجيه آن بر اساس ساير آيات نازله  
  ۲۳۴             "رشح عما" هقصيد
  ۶٢٣             "عّز ورقائيّه" هقصيد

  ۶٢٣            درمقامات ربوبيت 
  ۸٢٣      مقامات و اظهار ربوبيت  در " ساقى از غيب بقا " 

  ۹٢٣  بيانات مبارکه در مقام مظهريت و ربوبيت دريکى از قصائد نازله
  ۹٢٣      توجيه مقامات و آيات ربوبيت در سورۀ هيکل  

  ۴۱٢        توجيه مقامات ربوبيت در لوح ابن ذئب 
  ۲۴۳        ات ربوبيت در کتاب بديع  توجيه مقام

   ۲۴۴    در بيان نزول وحى به حضرت بهاءاهلل ودعوى -فصل هفتم 
    ربوبيت و اينکه نزول وحى داللت  برآنست که ُمنزل آيات ربوبيت

   دعوى الوهيت نفرموده است
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  ۱۷ص 
  صفحه              موضوع 

  ۲۴۵    نمونه هائى از بيانات مبارکه در رسيدن وحى و امر الهى 
  ۲۴۶              نتيجه کلّى 

  ۲۴۷    خالصه اصول عقايد امر بهائى در مسئله الوهيت وتوحيد
  ۲۴۷          در آثار حضرت ولّى امراهلل -الف 
  ۲۴۷          در آثار حضرت عبدالبهاء –ب 
  ۲۴۸          در آثار حضرت رّب اعلىٰ  –ج 
  ۲۴۸            در آثار قلم اعلىٰ  –د 

  ۲۵۱            فهرست مراجع و مآخذ 
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  ۱۸ص 
  فهرست تعليقات

  صفحه                    موضوع 
  ۲۵۷        تحقيق در بيان  مبارک حضرت عبدالبهاء 

        ) لقاءاهلل" (  اختلف االقوام فى هذه المسئله" 
  ۲۵۸                مقدمه

  ۲۵۹        "ظّن"  و "لقاء"  -معانى و مقصود از الفاظ 
  ۲۶۱    ح مبارک فهرست آيات لقاء و رؤيت در قرآن که در لو

  حضرت عبدالبهاء نقل گرديده است 
  ۲۶۱        انتخاب کتب تفسير قرآن در مسئله لقاء 

  ۲۶۲      سورۀ بقره : در کتب تفسير اهل سنت ۴۶ هتفسير آي
  و متکلِّمين اسالم  

  ۲۶۲          تفسير کبير ( امام فخر رازى ) 
  ۲۶۲          تفسير کّشاف ( جاُراهلل زمخشرى ) 

  ۲۶۳              تفسير بيضاوى 
  ۲۶۳          تفسير التبيان ( شيخ طوسى )

  ۲۶۳          تفسير رازى ( ابوالفتوح رازى )
  ۲۶۳        تفسير صافى ( مّال محسن فيض کاشانى )

  ۲۶۳      تفسير منهج الصادقين ( مّال فتح اهلل کاشانى ) 
  ۲۶۴          سورۀ البقرة  ٢٤٩ هتفسير آي

  ۲۶۴              تفسير کبير 
  ۲۶۴              تفسير کّشاف 
  ۲۶۵              تفسير التبيان 
  ۲۶۵              تفسير رازى

  ۲۶۵            تفسير منهج الصادقين 
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  ۱۹ص 
  صفحه              موضوع 

  ۲۶۵            تفسير مجمع البيان 
  ۲۶۶            سورۀ هود  ٢٩ هتفسير آي

  ۲۶۶              تفسير کبير 
  ۲۶۶              تفسير کّشاف 
  ۲۶۶              تفسير التبيان 
  ۲۶۶              تفسير رازى 

  ٢٦٣            تفسير منهج الصادقين 
  ۶۶٢            تفسير مجمع البيان 

  ۲۶۷            سورۀ االنعام  ٣١ هتفسيرآي
  ۲۶۷              تفسير کبير 

   ۲۶۷              تفسير التبيان 
  ۲۶۷              تفسير رازى 

  ۲۶۸            تفسير منهج الصادقين 
  ۲۶۸            تفسير مجمع البيان 

    ۲۶۸      يونس  سورۀ ۴۹و  ۴۸، ۴۷،  ۴۵تفسير آيات 
  ۲۶۹              تفسير کبير 

  ۲۷۰              تفسير کّشاف 
   ۲۷۰              تفسير التبيان 
  ۲۷۱              تفسير رازى 

  ۲۷۱            تفسير منهج الصادقين 
  ۲۷۳    عقايد و آراء محدثين،  علماء و متکلِّمين و فالسفۀ اسالم در

  معنى لقاءاهلل و وعده رويت خدا در قيامت  
  ۲۷۳          و متکلّمين شيعىتأليفات علماء 
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  ۲۰ص 
  صفحه              موضوع 

  ۲۷۳      تأليفات علماء و متکلّمين اهل سنّت و جماعت 
  ۲۷۴        شرح باب حادى عشر ( عّالمۀ حلّى )

  ۲۷۵      اختالف در معنى رؤيت در ميان علماء و متکلمين 
  اسالم در کتاب مصابيح االنوار فى مشکالت االخبار  

  ۲۷۶      فصوص از  ٨۵ يامت در فص شرح رؤيت خدا در ق
  الحکم ابونصر فارابى و شرح آن در کتاب حکمت الهى 

  ۲۷۷    ابطال رؤيت ظاهرى خدا در اصول کافى شيخ کلينى 
  ۵٢٧        تأويل و تفسير لقاءاهلل و رؤيت خدا در کتاب 

  اسرار التوحيد شيخ صدوق 
  ۲۷۵    أحاديث رؤيت در کتاب التوحيد بحار االنوار مجلسى 

   ۲۸۰      ثبات رؤيت ظاهرى خداوند در کتب معتبرۀ حديث ا
  و متکلمين  اهل سنت و جماعت 

  ۲۸۲        عقيده اشاعره در مسئله رؤيت ظاهرى خدا 
  ۲۸۳        رؤيت خدا در فقه االکبر ابى حنيفه 

  ۲۸۳          رؤيت خدا در کتب اصول الدين 
  ۵٢٨            فهرست مراجع و مآخذ 
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  ۲۱ص 
  صفحه              موضوع 

  ۸٢٨              فهرست احاديث 
  ۲۹۰            فهرست آيات قرآن کريم 

  ۲۹۶             و مآخذ  مشخصات کتب
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  ۲۲ص 
  ﴾بسم الذى هو منفخ الروح فى ﴿
  ﴾جسادالکلمات بروح قدس منيرا﴿

  
حمد و ثنا جمال کبريائى جمال قدم را سزا است که برکات  

ه قميص حيات بديع نفحات آيات قدسيّه اش عالم امکان را ب
،   ﴾ شجرۀ الشرقيّه و ال غربيّه ﴿ملبس فرموده و اثمار و فواکه 

نصيب انفس مجّرده نموده و  ﴾ مائدۀ منزلۀ قدسيّه باقيّه ﴿
ابواب مخازن و اسرار الهى را با نزول آيات محکمه اش مفتوح 
نى فرموده و رائحۀ منجذبۀ مستوره در کلماتش و از نافۀ علم لد، 

ر فرموده و بقول شاعر: مشام دانايان امم را معط  
  همۀ عالم  صداى نغمۀ  اوست
  که شنيد اينچنين صداى دراز

  جهان  برون  افتاد از   او  راز
  خود صدا کى  نگاه  دارد راز

تجلّيات انوار اسم اعظمش ارض غبراء را بسوى وحدت 
االلوان کشانده و نغمات آيات دلنشينش قلوب و افئدۀ مختلف 

  را بسوى يکرنگى بحرکت در آورده وبقول شاعر:
  پر نيرنگ  رنگهاى  اين همه

  خّم وحدت کند همه يکرنگ
از برکات نفحات قدسيِّه اش خادمان و فارسان مضامير 
خدمت، رايات علم هدى را در هر بلد و اقليم مرتفع، و انوار 

وضيع و ساطعۀ از کلمات دريۀ بديعۀ بهيِّه اش را بر بصر هر 
  بديعشصنع ومبرمش خلق جديد  امر برکت و به تابانيده شريف
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  ۲۳ص 
مهابط  ﴾انُه يلهمهم ما يشآء﴿رجال معظم بيت العدل 

هدايت و الهامات الهيِّه را بر کرسى تشريع مستقر فرموده تا 
از غرفات  ٠بى نصيب نماند ﴾جت باقيهحُ ﴿ارض غبراء از 

يک تجلّى ﴿ت ربّانى درآمده و خلوت روحانى بانجمن رحم
با  ٠فرموده ﴾از تجلّيات مکنونه برعوالم قدس احديّه اشراق

نزول ايقان لئالى مخزونه و درر ثمينه را مکرمت فرموده و 
مشتاقان و جويندگان حقيقت رابا نزول اّولين آيۀ کتاب اقدس  
از وادى حيرت و سرگردانى به رضوان وصال معبود ال مکان 

و با نزول کتاب مستطاب اقدس ام الکتاب  ٠ودههدايت فرم
شريعت غّرايش، قسطاس اعظم را در ارض غبراء مستقر فرموده 

شرايع و اديان ماضيه کشيده، و با ظهور امر  وقلم نسخ بر
اَْفَِٔدُة ٱْضَطَرَبْت وَ ٱْلُعلَٰماِءاَْمِرَكٱلۭذْى ِبِه ٱْرَتَعَدْت َفٰرأُِص ﴿اعظمش

ٱْنَقَذْتُهْم اَٰياۭدْى لْت اَْقٰداُم ٱْلُحَکٰماِء ِاال ٱلۭذْينَ ٱْلُفَقٰهاِء َو زَ 
و با تأسيس درع ميثاقش و اتّساع دايرۀ تأسيسات و  ٠﴾اَْلٰطاِفَك 

مشروعات بهيِّۀ جليله اش در سرتا سر کرۀ ارض عالم ملک و 
َو َرَاْيَت الناَس َيْدُخلُوَن ﴿شهود را به ميقات صلح اکبر و يوم 

 اهللِ اَْفٰواجًافۭ 
ِ
قرين فرموده است . حقير بى مايه و تهى  ﴾ى ۭدين

ِّ  ِبُکلِّ ﴿از علوم  بنا به بيان اقومش  ِرٰياٍش اَۭسْيرُ فۭى َبٰهاِءآِت ِعز
اَلّلُهم ٰيا ِاٰلهْى َو َسيِّدِى َو َسَنۭدْى  ﴿و به اتکال به  ﴾َمْرَحَمِتَك 

ِل َفْضِلَك َتَشبثْى َو ِبٰباِب َعلَيَك اْعِتٰمادْى َو  ٱِتکالى َو ِبَحبْ 
لى ِتَك َتَوسکى به  ﴾اََحديدر نهايت ضعف و انکسار ولى مت ،

رحمت واسعه اش پس از دورۀ بالنسبه طوالنى در زيارت لواح 
سۀ قلم اعلى ( آنچه که تکثير شده و در دسترس  و آثار مقد

ذکر  کوشش به جمع آورى و طبقه بندى آيات بينات در )است
  اضطرابى بى منتهى  ٠رسالت عظمى نمود  و  مبارک  مقامات
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  ۲۴ص 
ناشى از ضعف و قلت سواد و درک مقاصد حقيقى در کلمات 
الهى و اقدام به تنظيم چنين کار خطيرى سرا پاى وجود بى 

ولى بندۀ ناچيز را اتِّکال به الطاف و  ٠وجود را فرا گرفته بود
به بيان پر حالوت و اطمينان بخش  عنايات مکنونه اش و اتِّکاء

مرکز تبيين آياتش حضرت مولى الورى عبدالبهاء که در لوحى 
بهر لسانى تکلم نمايند و هر معنى تفهيم کنند ﴿ميفرمايند 

ل   ٠ ﴾اسرار الهى کشف نمايند و آثار رحمانى نشر کنند متوسِّ
نان و اطمي به تأييدات الريبيِّه و ال نهايه اش بودم و با ايقان

به بيان ديگرى از يرائۀ اميد بخش موالى شفوق و حنون  واثق
اَْعٰمالۭى َو َسوِء  خيَّب آمالى َو ٰال َتْنظر ِالىٰ اٰلهى اٰلهى ال تُ  ﴿

ٰحالى َو َفْرِط َهوانْى َو ِشَدِة ِحْرٰمانْى َو َکَثَرِة ِعصٰيانْى ٰعاِملنْى ٰيا 
لّى َو ذَو ال َتٰعاِملْنى َبٰما َيليَق ِلَدنوِّ  اٰلهى ِبٰما َيلْيَق ِلُعلُّو َکْبرٰيأَِك 

يأس و حرمان و خذالن به اميد واثق و  ﴾َفْقرْى َو َخذٰالن
ل گرديد و بااتکاء و ايقان به :  ٰلۭهْى ﴿اطمينان مبدَعلِّمۭنى ٰيا ا

 ِعلِْمَك َو َمٰخاِزِن َوْحِيَك َو َمٰواِقِع اَْمِرَك َو َمٰطا
ِ
ِلِع َحْرفًا ِمْن َمٰکاِمن

آيات الهى زيارت گرديد.  و با رجاى پيوسته و  ﴾ُحْکِمَك 
ْرَت ِعزًّا اال فۭى ِعلِْم ﴿ متداوم به بيان ديگرى از قلم اعلىٰ  ٰما َقد

مدت هفت سنه به  ﴾ِکٰتاِبَك َو ٰال نُْورًا اال فۭى َمْعِرَفِة آٰياِتَك 
 استخراج و طبقه بندى آيات وتوجيه مسائل  مبادرت نمود و

اين مجموعه را که از نقطه نظر  مقصد از تنظيم  و توجيهات 
کالمى در آن داراى نواقص و نا رسائى هاى فراوان است آمادۀ 

در نهايت آگاهى  مقّر است که  ٠تقديم به احبّاى الهى نمود
عقل جزئى و ناتوان اين عبد،  قاصر درادراک حقايق و مقاصد 

ديدۀ بصيرت از رمد  اصلى و مستوره در آيات الهيه است و
و بوجه مطلوب که الزمۀ تحقيق، تّدبر و غور در  ٠جهل مسدود

  آيات است فاصلۀ بغايت بعيد دارد.
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  ۲۵ص 
  

نظر به اينکه اسم اعظم بنا به آيات قويمش مظهر کليّه صفات 
و اسماءاهلل است و با التجاء به رحمت واسعه اش و فيوضات 

و يک تعليقه در  فت بخشعيان و نهانش اين مجموعه را در ه
  تنظيم نمود و نام ٓانرا :  ﴾لقاءاهللمسئله ﴿

  نافۀ مکنون 
  در مقامات

  االعظم االفخم االکرم  بهاءاهلل
که آن ترکيبى از بيانات مبارکه در مثنوى و لوح قرن موالى توانا 

از همۀ احبّاى الهى  ٠انتخاب نمود -حضرت ولّى امراهلل است 
آفاق التماس دعاى خير مينمايد والتکبير و دلدادگان آن دلبر 

  ٠موجدنا و محييّنا لىٰ والبهاء عَ 
  صادق عرفانيان

  بديع  ٤۵١سنۀ 
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  ۲۶ص 
  مقّدمه

        تهيّه کنندۀ اين رساله آگاهى و اذعان  دارد که : آيات الهى، شروح و مطالب
گرديده بحث و نمونه هاى آيات الهى که در اين مجموعه جمع آورى  مى موردکال

   است جنبۀ تازگى و بديع ندارد و اغلب  آنها در کتب و تأليفات اساتيد و فضالى
امر اعظم بهائى در مواضيع مختلفه بحث هاى کالمى و استداللى عنوان، و مورد بر 

  با آگاهى به حقايق فوق و اينکه در کور .رسى وموشکافى دقيق قرار گرفته است
هائى مسائل و مطالب در آثار الهيّه به کّرات و تواتر در عظيم پانصد هزار سالۀ امر ب

حال و مستقبل ايّام ، توسط مؤمنين و محققين مورد مطالعه قرار گرفته و خواهد 
   .گرفت، اين بندۀ کمترين نيز به خود اجازه داد که کوششى دراين زمينه بنمايد

  و آن اّم گرددمقصد از اين رساله آن بود، که به يک مقصود و  هدف توّجه ت
يکى ازطرق آگاهى يافتن، شناخت و معرفت بالنسبه مقامات صاحب  کوششى در

  شريعت و نظم اعظم بديع بهائيست که، همۀ مجاهدات و سعى اين عبد معطوف
توفيق به چنين مقصودى بغايت صعب و از توانائى بيمقدارى . آن گرديده است 

   آگاهى بدان به اين اقدام هّمتومثل منى فقير بغايت دور است، وباعلم و 
  زيرا در بر رسى و مطالعۀ اصول و مبانى و مبادى امر و شريعت بهائى،. گماشت

   که ميبايد صاحب ظهور را در غايت و نهايت.) ١عرفان مقّدم بر اعمال است (
واين معرفت حاصل نگردد جز آنکه به کلماتى که در مرتبۀ اولى از ٠کمال شناخت
         و مقدس ايشان نازل گرديده ودر مرتبۀ بعد در تبييناتى که از قلم لسان مطهر

     سعى و کوشش ديگرى که دراين رساله .مرکز تبيين آيات الهى صدور يافته است
به آن سعى تام معطوف گرديده آنست که توجيهات و استنباطات شخصى از آثار 

  وجه من   بهيچ  و تناقضى مغايرت  ره جل دک مقامات حضرت بهاءاهلل  الهيّه در ذکر 
  

_________________________________________________________  
  .) ١) کتاب مستطاب اقدس ( بند ١(
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که آن استنتاج و توجيه، نوعى تأويل است و   .من الوجوه با آثار تبيينى نداشته باشد

س با اين نيّت و قصد مطالب اين رساله پ .بهائيان مجاز به تأويل آيات الهيّه نيستند
همانگونه که اشاره گرديد، نمونه هاى آثار مبارکه، کًال مبيّن يک . تنظيم گرديد

مقصود است، و آن اشاراتى باختصار در معرفى مقامات بهى االنوار و مشعشع االٓثار  
اوند تاريخ اديان الهى گواه است که آيات نازلۀ خد .شارع امر افخم و اعظم است

ونيز دافع قلوب کدره  .جاذب قلوب مستعّدۀ صافيه است که خلق جديد مى آفريند
است که به اعراض شمس حقيقت قيام نموده و به خيل معرضين و مخاصمين 

  .ميپيوندند
    نمونه هائى  ازنوشتجات کتب عهد عتيق و عهدجديد و آيات قرآن مجيد که در

اح مبارکه و کتب استدالليّۀ فضالء و اين مجموعه جمع آورى شده است در الو
محققين ارجمند بهائى عمومًا، و در رساالت و نوشتجات و احتجاجات نجم بازغ 
در ميان فضالء و علماء بهائى، حضرت ابوالفضائل گلپايگانى خصوصًا و نيز در آثار 

مرفوع و و اجلّۀ علماء و محققين متقّدم و پيشرو عالم بهائى حضرات  چهار نفر از اکابر
عاليمقام و ارجمند: جناب نعيم، جناب مهدى ارجمند، جناب احمد حمدى آل 
   محّمد و محقق و متتبع خستگى نا پذير و کثيراالٓثار جناب عبدالحميد اشراق

در اينجا الزم ميداند که از  .بتفصيل منقول است خاورى عليهم بهاءاهلل االبهىٰ 
روان اولّيۀ کتب استدالليّه نقلى در مساعى و کوشش هاى يکى از متقدمين و پيش

صدر امراهلل و در دورۀ ظهور حضرت باب اعظم، جناب ميرزا احمد  ازغندى از 
مؤمنين خطۀ خراسان که متجاوز ازدوازده هزار حديث در اثبات حقانيّت و ظهور 

    .ياد نمود و خاطرۀ عزيزآن عالم  بزرگوار را گرامى داشت ١جديد جمع آورى فرمود 
  
  
  

_________________________________________________________  
  .٤۵١.صفحۀ  ٣و ظهور الحق ج  ٧۵١تاريخ نبيل زرندى  (مطالع االنوار ) صفحۀ   -١
  



28 

  ۲۸ص 
با توضيح به اختصار فوق، نقل وجمع آورى آيات و احاديث کوشش و تحقيق تازۀ 

رجاى خاضعانه دارد که   به اينعبد به نيست، واز اهل علم و احبّاى الهى استدعا و 
جهت طرح و تکرار مسائل  بديدۀ عطوفت و اغماض بنگرند، زيرا تکرار بعضى ازآنها 
اجتناب نا پذير بود، از دو جهت : اوًال اشارات  به بشارات را مقصود تنظيم رسالۀ 

تبيينات  استدالليّه نبود، در ثانى مسائل و مطالب در آيات نازلۀ قلم اعلى و در
حضرت مولى الورى در اين گرد آورى را الزمۀ مقدماتيست ، که اينجانب را ملزم به 
تکرار بشارات نمود ، و در ثالث، حذف آن مسائل نگارنده را ملزم به آن مينمود که 
 .ارتباط آيات و اعالنات و مسائل تبيينى را به کتب و تأليفات متعددى ارجاع نمايد

 ارجمند سبب دشوارى و مشکالت در دسترس بودن کتب که آن براى خوانندۀ
     .بسيارى ميگرديد

مسائل کالمى مطروحه که در اين مجموعه عرضه شده است ، در حدود مقدورات و 
بضائت نگارنده، سعى بر اين گرديد که از استنباطات شخصى بکلّى اجتناب گردد، 

طا رفته باشد که در گرچه ممکن است نا خود آگاه عنان از دست خارج و به خ
هر نوع شرح و بيان و استدالل کالمى به يک يا چند  - اينمورد رجاى هدايت مينمايد 

نصوص از آثار قلم اعلى، مرکز تبيين و کتب مقّدسۀ قبل و آيات قرآن کريم مستند 
  .گرديده است 

 نمونه هاى نقل شده از آيات کتب مقدسۀ قبل و قرآن کريم و نقل تفاسير مفّسرين
قرآن کريم و نقل احاديث اسالمى اهل سنّت و مذهب حقۀ شيعه که، در اين 
مجموعه آورده شده است، نه براى اثبات مقام شارع اعظم است که او بالوحده از 

مقصد از نقل آنها  .اينگونه احتجاجات بى نياز است "آفتاب آمد دليل آفتاب "
با توجه به اين  ٠ۀ قبل استتوجيه و ارتباط آيات الهى با مندرجات کتب مقّدس

    .مقصد، ارائۀ نمونه هائى از آثار کالمى علماى ظهورات قبل اجتناب نا پذير بود
   مأخذوترجمه آيات شريفۀ قرآنيّه ، ازکشف االٓيات طبع طهران استفاده گرديده

درکتب تفسيرمورد استفاده، شمارۀ آيات همان شماره هائى است که  در . است
  نوشته شده و نگارنده سعى به تطبيق آن با شمارۀ آيات در کشف االٓيات کتب تفسير 
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و نيز شمارۀ آيه و سوره بصورت   ( شمارۀ آيه : شمارۀ  .رساله ننموده است در اين 

فهرست مراجع و مآخذ را در پايان هر فصل . سوره ) مورد استفاده قرار گرفته است 
درج نموده و شماره هر مأخذ و يا مرجع در قبل از (بسته به ضرورت آن ) و هر بخش 

درج نصوص و آيات و يا درج  نظرات ساير مولفين در داخل پرانتز نوشته شده است 
تحقيق در لوح حضرت عبدالبهاء روح العالمين له الفداء در تبيين و معنى لقاءاهلل  -

ۀ آن، نقل شواهد و ويوم اهلل که در فصل دوم از بخش سوم درج گرديده است، الزم
نمونه هائى از مسائل کالمى و احاديث مورد قبول اهل سنت و شيعه بودکه محّدثين 

 .و مفّسرين و متکلّمين اسالم در تأويل و تفسير وشرح آن کتب بسيارى نوشته اند 
"  اختلف االقوام فى هذه المسئلةحضرت عبدالبهاء آن نظرات را تحت عنوان " 

اين قسمت از تحقيقات، در قسمت تعليقات گنجانيده شد و اين  .اشاره فرموده اند
به توصيه و راهنمائى دوست بغايت محبوب و عزيز و نزديک و يار از دوران صباوت 
جناب دکتر سيروس نراقى اديب ، مبلغ و خادم برازندۀ امراهلل و عضو محترم هيئت 

  .ا حفظ فرمايدمشاورين قاّره اى بود که خداوند منّان وجود نازنينش ر
پيش نويس اين مجموعه را به حضور يار عزيز  روحانى ، دانشمند فرزانه ومحترم و 
محقق متتبع جناب دکتر وحيد رأفتى تقديم نمودم تا از گنجينۀ معارف و علوم غنى 
ايشان مستفيد گردم و خطاها و لغزشهاى اجتناب نا پذير ناشى از قلّت سواد را تقليل و 

حّد توانائى و مقدوراتم، اصالحات و تغييرات الزمه را انجام در  .کاهش دهم
و نيز بنا به تأکيد و توصيه ايشان شرح و توضيحات بالنسبه الزم در مسائل  .دادم

کالمى تا حدودى که نصوص الهيّه اجازه ميداد و با رعايت کامل از ياد داشت 
عقل و قلم قاصر و  ) در ملحقات کتاب مستطاب اقدس و نيز مقدورات ١٣٠شمارۀ (

از درگاه حضرت احديّت  توفيقات  .ناتوانم با طيب خاطر و سرور بسيار انجام گرديد
و نيز از برادر گرامى ضياءاهلل  .و الطالف  ال نهايه را براى جناب ايشان سائلم

عرفانيان که خطاطى نصوص مبارکه و زحمت غلط گيرى و مقابلۀ نصوص و مطالب 
ع و مآخذ آنها با حوصله و دقت کامل انجام داد نهايت امتنان را برگزيده را با مراج

و   تحمل  با  دراز  ساليان  که دارم. از همسر با وفا و روحانى فلورا عرفانيان (ياورم) 
  حوصله و عطوفت کامل 
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دورى اين حقير را در اوقات تأليف تحمل نمود ممنون و سپاسگزارم و از ساحت رب 

  تأييد او را سائل و آملم. مجيد توفيق و
از ساحت رّب توانا و موالى حنون و مهربان استدعا دارد که خطاها و لغزش هاى 

   .اجتناب نا پذير را مورد عفو و اغماض قرار دهد
در خاتمه اميد واثقم به اين دعاى تسکين بخش جان و روان اثر کلک مّطهرحضرت 

اَِغْثٰنا ٰيا َمْحبُوَبَنا  ﴿ت قوله جّل سلطانه  ولّى امراهلل در يکى از مناجاتهاى مبارک اس
ْق ْاالْعلٰى َو ْاشُدْد اُُزوَرٰنا َو َثبِّْت اَقٰداَمٰنا َو ْاغِفْر لَٰنا ُذنُوَبٰنا َو َکفِّْر َعنا َسيِّٰئاِتٰنا َو اَْطلِ 

ِّْل اَْعٰما ٰنا ِبِاْکلۭيِل َقبُوِلَك َو ِرٰضأَِك لَٰنا َو َمجُهوٰداتِ اَْلِسَنَتٰنا ِبَمٰحاِمِدَك َو نُُعوِتَك َو َکل
ْرَتُه ِللُْمْخِلۭصيَن ِمن َبِريِتَك وَ  اْجَعْل ٰخاِتَمَة َحٰياِتٰنا ٰما َقد .﴾  
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  بخش اّول
  
  

  مقام حضرت بهاءاهلل جّل اسمه االعظم
  در آثار حضرت باب اعظم
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  مقّدمه

  
بشــــارات بظهــــور جمــــال قــــدم جــــّل ذکــــره در آثــــار حضــــرت رّب اعلــــى ذکــــر مقامــــات و 

عت بيـــان ، يالعظـــم بکثـــرت نـــازل گرديـــده اســـت . در آيـــات نازلـــه در اّم الکتـــاب شـــرا
کتــاب مســتطاب بيــان بشــارات بظهــور و مقامــات اســم اعظــم ابلــغ از اصــرح اســت . از 

  ) :١جمله ميفرمايند قوله عّز بيانه (
مــــراده مــــن يظهــــره اهلل بالحقيقــــة "فــــى ان کــــّل اســــم خيــــر قــــد نّزلــــه اهلل فــــى البيــــان کــــان 

  االوليّه".
و نيـــــز در مقـــــامى ديگـــــر در ذکـــــر اهّميـــــت  فـــــيض لقـــــاء و اقبـــــال  بـــــامر حضـــــرت بهـــــاءاهلل 

  ) :٢( ميفرمايند قوله االعلىٰ 
" ذات ازل بذاتــه لــن يــدرک و لــن يوصــف و لــن ينعــت و لــن يوحــد و لــن يــرى بــوده اگــر 

و مجد کرده و ديـده ميشـود و انچـه چه کل باو ادراک کرده و وصف کرده و نعت کرده 
کـــه در کتـــب ســـماويه ذکـــر لقـــاء او شـــده ذکـــر لقـــاء ظـــاهر بظهـــور او اســـت کـــه مـــراد نقطـــه 
حقيقت که مشيّت اوليّه بوده و هست ... و هرکس لقاء من يظهـره اهلل را درک نمايـد 

  .ک نموده و فائز بلقاء رّب شده "لقاء اهلل را در
  

  اسم خير 
  ، اسماء الهى مشتّق از صفات الهيّه است. ١ضرت عبدالبهاء اسم در تبيين ح  اسم

ودر آيــــات نازلــــه در کتــــاب  ٢خيــــر: خيــــر در لغــــت : " بمعنــــى نيکــــى و نيکــــو و نيکــــوتر" 
  مستطاب بيان فارسى ، اسمى است که منسوب بخداوند است. 

  
  
  

______________________________________________________________________________________  
. کّشاف اصطالحات  ٢. رجوع فرمائيد ببعد فصل دوم ، تبيين حضرت عبدالبهاء در بيان " معنى اسم " . ١

  ، تأليف تهانوى . ٤١٧ص  ١فنون ج 
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لقاء بظاهر من يظهره  -در معنى و تأويل لقاء اهلل بيان ميفرمايند که : مراد   ۱ لقاء اهلل
يقان شريف مقصود و تأويل لقاءاهلل رابتصريح و بتفصيل اهلل است .جمال قدم در ا

بيان فرموده اند و نيز در قرآن کريم در آيات بيشمارى مذکور است  و نيز در لوحى از 
  .    ۲ قلم حضرت عبدالبهاء بتفصيل لقاء اهلل تبيين و تفسيرگرديده است

هى که براى عباد مقّدر ) : "منتهى فيض الٓ ٣در ايقان شريف ميفرمايند قوله جّل بيانه (
  شده لقاءاهلل و عرفان اوست." 

"و الّذين کفروا ِباياِت  : ٢٩: ٢٣له تعالٰى در قرآن کريم در سورة العنکبوت نازل قو
  اهللِ َو ِلقأِِه  اُولَِٔک َئُِسوا ِمْن َرْحَمتى َو اُولَِٔک َلُهْم َعذاٌب َاليٌم".

مالقات او آن گروه نا اميد شدند از  ترجمه : و آنان که کافر شدند بآيات خدا و
  رحمت من و آنگروه مر آنهارا شکنجۀ درد ناک است .

اُولَِٔک الذيَن َکَفُروا ِباياِت  "  قوله تعالى :  ١٨: ١٠٥و نيز در سورۀ الکهف ميفرمايد 
  "ْزنًاَربِِّهْم َو ِلقأِِه َفَحِبَطْت َاْعماُلُهْم َفال ُنقيُم َلُهْم َيْوَم الِْقيَمة وَ 

ترجمه : آنها آنانند که کافر شدند بآيتهاى پروردگارشان و مالقاتش پس ناچيز شد 
  .دهم براى ايشان روز قيامت  وزنى کردارهاشان پس قرار نمي

  
  
  
  
  
  

_______________________________________________________  
  رجوع فرمائيد به فصل دوم دربخش سّوم .  - ٢رجوع فرمائيد به فصل هاى دّوم و سّوم در بخش دّوم .  -١
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  ۳۴ص 

براساس اعتقادات و مبادى روحانى و اصول در امر بهائى ، قيامت ، قيام   ١ قيامت
)  :  "و ٤پيغمبر و رسول الهى است به امر الهى . در ايقان ميفرمايند قوله جّل بيانه (

قبور اجساد مرده بودند همه و غافلين که در *قيامت قيام آن حضرت بود بر امر الٓهى 
" و نيز در *و بحيات تازۀ بديعه زنده نمود *را بخلعت جديدۀ  ايمانيّه مخلّع فرمود

) : " با اينکه حکم لقا در يوم قيام منصوص است در ٥موضعى ديگر ميفرمايند (
وقيامت هم بدالئل واضحه ثابت و محّقق شد که مقصود قيام مظهر اوست بر  *کتاب

  و همچنين از لقا لقاى جمال اوست در هيکل ظهور او" . امر او*
و نيز از حضرت رّب اعلى در کتاب مستطاب بيان فارسى در باب سابع من 

  نازل گرديده است قوله العزيز :  ةالواحدالثانى فى بيان يوم القيم
" مراد از يوم قيامت يوم ظهور شجره حقيقت است و مشاهده نميشود که احدى از 

م قيامت را فهميده باشد بلکه همه موهومًا امرى را توهم نموده که عنداهلل شيعه يو
  حقيقت ندارد و آنچه عنداهلل و عند عرف اهل حقيقت مقصود از يوم قيامت است  

  
   

_________________________________________________________  
  
به کتب : احياء علوم الّدين کتاب العاشر من ربع  براى اطالع به عقايد اهل سنّت و جماعت مراجعه کنيد -۱

تاليف عسقالنى و فقه  ٣٩٢الى  ٣١٧ص١١منجيّات ، محّمد غزالى و فتح البارى بشرح صحيح بخارى ج 
و براى  ١٤٧الى  ١٣٨و شرح فقه االکبر تاليف مّال على القارى الحنفى ص  ٦االکبر تاليف ابى حنيفه ص 
ائيد به کتب: بحار االنوار کتاب العدل والمعاد تاليف عّالمه محّمد باقر مجلسى و عقائد مذهب شيعه مراجعه فر م

تاليف مّال هادى سبزوارى و نيز خالصۀ عقائد جمهور متألّهين  ٣٤٩و ۵٣٤الى  ٣٢٠اسرارالحکم باب پنجم ص 
صول حکما ، متکلّمين و فرق اسالم رجوع کنيد به کتاب گوهر مراد باب چهارم از مقالۀ سّوم ف

و  کتاب الباب الحادى عشر للعّالمه حلّى مع ِشَرحيه النافع يوم  ٤٨٢ا لى ص ٤٣٠ص ٨،٧،٦،۵،٤،٣.،١
الحشر لمقدادبن عبداهلل الّسُيورى و مفتاح الباب البى الفتح بن مخدوم الحسينى با مقّدمه و تحقيق دکتور مهدى 

ه ش . النافع يوم الحشر فصل  ١٣٧٢سّوم محّقق ، ناشر : مؤسسۀ چاپ وانتشارات آستان قدس رضوى ، چاپ 
  .٢٠٦و مفتاح الباب الفصل السابع فى المعاد ص  ٢۵السابع فى المعاد ص 
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  ۳۵ص 

اينست که از وقت ظهور شجره حقيقت در هر زمان بهر اسم الى حين غروب آن يوم 
 قيامت است مثًال از يوم بعثت عيسى ع تا يوم عروج آن قيامت موسى بود که ظهوراهلل

  در آنزمان ظاهر بود بظهور آن حقيقت ". 
جّل اسمه االعلى و کتاب مستطاب بيان  ◌ٰ بنظر نگارنده در آثار حضرت رّب اعلى

فارسى عالوه بر وضع شريعت جديد ، مبانى و اصول ، چهارموضوع و مقصد در 
  کمال بالغت و فصاحت نازل و تشريح گرديده است :

   . ) بشارت به قرب ظهور من يظهره اهلل١(
  ) مقصود از ظهور نقطه بيان و شريعت بيان .٢(
  ) ظهور ظهور اهلل ، لقاء اهلل و عظمت مقام من يظهره اهلل و قيّوم . ٣(
  ) تأويل الفاظ و کلمات الهى: جنّت ، نار و قيامت در قرآن کريم .٤(

  در آثار مبارکه مواضيع فوق بصورتهاى تلفيق و يا باالستقالل نازل گرديده است.
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  ۳۶ص 
  فصل اّول

  
براى  در بيان بشارت به ظهوراهلل ، بهاءاهلل و لقاءاهلل و اعظم جّنت

  انسان
  ) : ٦در کتاب مستطاب بيان فارسى نازل قوله العزيز (  ظهوراهلل

  ."احتياط کنيد اى اهل بيان که ظهور اهلل ظاهر خواهد شد کيف يشاء اهلل"
العشر من الواحد الثالث" نازل قوله جل ذکره : و نيز در"الباب الخامس و   بهاءاهلل

"ظهور اهلل در هر ظهور که مراد مشيت اوليّه باشد بهاءاهلل بوده و هست که کلشيئ نزد 
بهاء او ال شيئ بوده و هستند ... اينست که هر هر کس بمن يظهره اهلل ايمان آورد و 

  ."ايمان بآنچه او امر فرموده آورد ايمان آورده است بخداوند
) : " قد نزل اهلل من ذکر لقائه ٧و نيز در کتاب بيان فارسى نازل قوله العزيز (  لقاءاهلل

  .بذاته" او لقاء الرّب انّماالمراد به من يظهره اهلل الن اهلل ال يرىٰ 
در سوره االعراف  قرآن کريم است در  ٧/  ١٤٣  بنظر ميرسد اشاره مبارک به آيه

ا َجاء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكلَمُه َربُه َقاَل َربِّ اِرِني انُظْر َوَلم چگونگى رؤيت خداوند : "
  ". اَليَْك َقاَل َلن َتَراِني

: و چون آمد موسى بوقت مقرر ما و سخن کرد با او . کشف االٓيات قرآنترجمه
پروردگارش گفت اى پروردگار من بنما مرا که بنگرم بتو گفت هرگز  نخواهى ديد 

  مرا.
ارت به يوم ظهور من يظهره اهلل در سنۀ  ثمانين  و درک بظاهر لقاءاهلل : در لوح بش

)  ٨مّال باقر حرف حّى او را اخبار به درک ظهور من يظهره اهلل و لقاءاهلل ميفرمايند (
َلُه ُظُهوِره ُتْدِرُک ِلقآَءاهللِ ِاْن َلْم ُتدْ  مِ قوله العزيز : " َلَعلَک فى َثماِنَيِة َسَنِة َيوْ  ِرْک َاو

  .ُتْدِرْک اِخَرُه"
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در"باب السادس والعشر من الواحدالثانى فى بيان ان الجنة حق" در  جنّت اعظم
علم اهلل کتاب بيان فارسى نازل قوله العزيز: "شبهۀ از براى هيچ نفسى نباشدکه در
  هورى ظ هيچ جنّتى ازظهور اهلل در نقطۀ مشيّت اعظم تر نبوده و نيست چنانچه از هر

  ۳۷ص 
  

  در  قسم اهل اين جنّت  در آن ظهور ... و همين  ظهور بوده  بظهورى جنّت اون
  اين 

جنّت متلذذهستند الى اّول ظهور من يظهره اهلل قّسم بذات الهى که از براى ايشان در 
  ".حين ظهور ايشان هيچ جنّتى اعظم تر از ايمان باو و طاعت او نيست

  
  فصل دوم

  ه اسم حضرت بهاءاهلل و بهترين اسماءدر بيان بشارت ب
"بهترين اسماء اسمى است که منسوب الى اهلل شود مثل بهاءاهلل يا جالل اهلل يا 

  .)٩جمال اهلل يا نوراهلل يا فضل اهلل يا جود اهلل ..." (
نام بهاءاهلل انحصارًا مختص جمال قدم جّل اسمه االعظم گرديد و حضرت 

  افراد را بآن منع فرمودند. عبدالبهاء اطالق و نام گذارى
يافت ، چنانچه در زيارتنامۀ  ىٰ  اختصاص به جمال قدم و حضرت اعلنام جمال اهلل

يا جماَل اهللِ ثناُءاهللِ و  َك ) : "َعَليْ ١٠جمال قدم و حضرت اعلى نازل گرديده است (
  ".ذکُرهُ 

ات اسماء مذکوره در فوق که مرکب از دو کلمه است که کلمه اول يکى از صف
خداوند مذکور در آيات قرآنيّه است. بهاء و جمال و نور و فضل و جود از جمله 

) مشهور است و سنىٰ الحُ  صفات الهيّه اند که در قرآن و معارف اسالمى به (اسماَء
تعداد آن نود ونه ميباشد. اسماء الحسنى در آثار بهائى بکثرت آمده است و در 

  واهيم آورد.بخش هفتم بتفصيل در اينمورد مطالب خ
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  ۳۸ص 
  

  معانى اسماء بهاءاهلل ، جالل اهلل و جمال اهلل 
  

حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکه باختصار در بخش معانى بهاءاهلل و تبيينات
در معارف اسالمى الهىاشاره به صفاتو جالل. جمال١درج گرديده استپنجم

) صفات ثبوتيّه يا ١: (٢است. صفات خداوند به دو دسته تقسيم گرديده است
جماليّه و ياکماليّه: يعنى صفاتى که براى خداوند محقق هستند و نبودن آنها مايۀ 

) صفات سلبيّه يا جالليّه يا ٢، قدرت، حيات، اراده. (است مانند: علمنقص
 تنزيهيّه: آندسته از صفاتند که ذات بارى از آنها منّزه است و وجودآنها در يک

  . ٣و نظايرآنداشتنجسم بودن، نيازمندى،همتامانند:استعجزونقصنشانۀموجود
  
براى مزيد اطالع مراجعه فرمائيد به لوح حضرت عبدالبهاء "تفسير بسم اهلل الّرحمن الرحيم " در مکاتيب جلد  - ١ 

عبد الحميد اشراق اول ، و نيز به اسراراالٓثار تأليف فاضل مازندرانى و قاموس لوح قرن تأليف فاضل جليل القدر 
) نوشته شده : صفت يا صفت ١١بعنوان نمونه در معارف اسالمى ، در ترجمۀ اسفار مال صدرا ( - ٢خاورى 

ثبوتى است و يا صفت سلبى است. صفت ثبوتى صفت جمال و صفت سلبى را صفت جالل نامند. در کتاب 
که واجب تعالى هميشه زنده است و ) در شرح اين دو صفت نوشته شده : صفت ثبوتى ، آن١٢حکمت الهى (

پاينده و عالم بذاتست مانند اينکه خداوند قادر است بر خلقت موجودات " _ صفت ثبوتيّه، در اشارات حکيم 
). و صفات سلبيّه در کتاب حکمت الهى باين شرح تعريف ١٣ابن سينا به صفات اوليه توصيف فرموده است (

بشر نيست ، جوهر و عرض نيست ، شجر نيست، جسم و  جب تعالىٰ ) : "صفت سلبى اينکه گوئيم وا١٢شده (
از ذات او بيک سلب باشد  اماّده و عنصر و صورت نيست در مکان و زمان نيست و غيره و مرجع تمام سلبه

سلب نقص حّد در آثار مبارکه بکثرت نازل شده و نفحات  -(سلب نقص و حّد) يعنى ناقص و متناهى نيست " 
) : "پس به برهان ثابت شد ١٤( ئى مؤيد آنست . از جمله در مناجاتى ميفرمايند قوله تعالىٰ وحى جمال کبريا

براى تفصيل و -٣کرمت محدود نبوده و عفوت توقف نکرده و جودت از موجودات منع نشده ...انتهى" . 
) شرح ٢ين رازى () شرح اسماء الحسنى تأليف فخرالدّ ١اطالع بيشتر در معارف اسالمى مراجعه کنيد به کتب : (

) شرح کتاب فقه االکبر ٤) الفقه االکبر تأليف ابى حنيفه (٣اشارات ابن سينا تأليف دکتر حسن ملکشاهى (
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) شرح اسماء الحسنى تأليف ٦( ) کتاب االسماء و الصفات تأليف على بيهقى۵( تأليف مال على قارى حنفى
تجريد  کتاب کشف المراد فى شرح  ( شرح بر) شرح کشف المراد تأليف على محّمد٧مال هادى سبزوارى (

؛ الهيّات. تأليف فاضل تونى.  خواجه نصير  طوسى)  -االعتقاد تأليف عّالمه حلّى در شرح کتاب تجريد االعتقاد 
  مبحث پانزدهم.

  
  

  ۳۹ص 
. اسماء ١بر اساس معتقدات ما بهائيان، صفات حضرت احديّت عين ذات اوست 

ن آنست که صاحب حقيقى آن اسماء (صفات ثبوتيّه و جمال اهلل و جالل اهلل مبيّ 
سلبيّه ) بطور اعم در عالم خلق، مظاهر الهيّه اند و باالخص ، حضرت بهاء اهلل و 

  حضرت رّب اعلى در کور و دور امر بهائى اند.
در آثار مبارکه اشاره به اسماء و صفات الهى در قرآن  »اسماءاهلل  «و »اسم  «الفاظ 

. و در الواح و ادعيه بکثرت ٢" و حديث نبوى است   اْالْسمآُء الُْحْسنىٰ کريم : "َو هللِ
  .نازل شده است

  
  »اسم«در معنى 

حضرت عبدالبهاء در لوح تفسير بسم اهلل الّرحمن الّرحيم در مقصود و معنى اسم 
ان االسماء االلهية  *و نقول *):"و نبتدء ببيان معنى االسم۵١( ميفرمايندقوله االحلىٰ 

و هي أي االسماء في مقام  *شتقة من الّصفات التي هى کماالت لحقيقة الذات م
بل هى شؤن  *و ال سمة و ال اشارة و ال داللة  *أحدية الذات ليس لها ظهور و تعين

ثم في مقام الواحدية لهاظهور و تعين و  *للذات بنحوالبساطة والوحدة االصلية 
 *على الحقائق الروحانية  *يقة الرحمانية و ثبوت و وجود فائض منبعث من الحقتحقق

فمن ثم ان الذات من حيث  *في حضرة االعيان الثابتة  *والکينونات الملکوتية 
  ."*و الموجودات االمکانية  *الربوبية لها تجليات و اشراقات على الحقائق الکونية 

  
  
  
  



40 

________________________________________________________  
  
  در لوح مدينة التوحيددر فصل چهارم از بخش هفتم . مراجعه فرمائيد به بيان قلم اعلىٰ  - ١
و نيز حديث نبوى "اّن هلل تسعه و تسعين ٢٠/  ٨. و نيز سوره طه آيه ١٨٠/٧قرآن کريم سورۀ اعراف آيه   -٢

البهاء جلد کاتيب حضرت عبدم - ٣ ). ٦٠٣صفحه  ٨٠٥٣اسماء" (مسند جلد دوم حديث ثبت شده بشماره 
  .٤٩و  ٤٨اّول صفحات 
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  ۴۰ص 
  فصل سوم

  در بيان اطاعت و قبول دعوت جمال قدم من يظهره اهلل
  

در کتاب مستطاب بيان اطاعت بال شرط من يظهره اهلل را در مواضع مختلف شرط 
اطاعت و تمکين از شريعت بيان قرار داده اند. از جمله  اين آيات الهيّه که از سماء 

  ازل گرديده است:عّز احديّه ن
، "قسم بذات اقدس الهى جّل و عز که در يوم ظهور من يظهره اهلل اگر کسى  الف

يک آيه از او شنود و تالوت کند بهتر است از انکه هزار مرتبه بيان را تالوت کند" 
حضرت بهاءاهلل اين آيۀ مذکوره را در الواح و آثار متعددۀ مبارکشان در لزوم  -  )١٦(

  ين بيان ذکر و شاهد آورده اند.اطاعت مؤمن
، ايضا در لزوم اطاعت من يظهره اهلل در زمان ظهور چنين ميفرمايند قوله تعالى  ب

): "منتهاى جّد و جهد خود را فرموده که در يوم ظهور حّق از کلمات او بر او ١٧(
احتجاج نکرده که کّل بيان کالم ظهور قبل او است ... همچنين تصور کن نزد ظهور 

ن يظهره اهلل که اگر کّل اهل بيان در جوهر علم مثل او گردند ثمر نمى بخشد اّال م
بتصديق باو" در لوح خطاب به مّال باقر حرف حى امر باطاعت از من يظهره اهلل 

 ) : "َفاْعِرْف َمْن ُيْظِهُرُه اهلُل َفِانُه َاَجل َو َاْعلى ِمْن َاْن َيکُونَ ٨ميفرمايند قوله جّل و عّز(
  .َمْعرُوفًا ِبُدوِنه  َاْو ُمْسَتشارًا ِبِاشاَرِة َخلِْقه َو ِاننى َاَنا َاوُل َعْبٍد َقْد اَمنُْت ِبه َو ِباياِته"

 من منيع او را بر حذر ميدارند که مبادا کلمات بيان او را از عرفانو در ادامۀ اين لوح
ْالَبياِنيِة َفِان َتْحَتِجب ِبالْواِحدِ  ان ُظُهوِره مَ َيوْ  ِايّاَک  "ِايّاَک  نمايد: محتجب اهلليظهره

َخلٌْق ِعنَْدُه و ِايّاَک ِايّاَک َاْن َتْحَتِجَب ِبَکَلماِت ما ُنزَِّلْت ِفى ْالَبياِن َفِانها ذِلَک ْالواِحدَ 
ِوْجَهُة ْاالَحِديِة َو َطلَْعُة َکِلماُت َنْفِسه فى َهيَْکِل ُظُهوِره ِمْن َقبُْل ذِلَک َشْمُس ْالَحقيَقِة َو 

 راِب ُتنادى َذّراُت التَعَلى الت ِة َلْو َيْسَتِقرَزِليِة و انَّيُة ْااللُوِهيِة َو َکيُْنوَنُة ْاالُبوِبيراِب َعلى الر
  َان ذِلَک َعْرٌش َقِد اْسَتَوى الرْحمُن َعَليِْه".
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  ۴۱ص 
  فصل چهارم

  اعظم حّجت من يظهره اهلل آيات او است در بيان اينکه
  

در قرآن کريم نازل گرديده است که آيات خداوند دليل حجيّت است و مظهر الهى 
آياتى از جانب خداوند ميآورد که آوردن آن از جانب غير او امکان پذير نيست. از 

نُْس : "ُقْل َلِِٔن اجْ  نازل قوله تعالىٰ  ١٧: ٨٨جمله در سورۀ بنى اسرائيل آيه  َتَمَعِت اْالِ
ُن َعلٓى َاْن يَيْاُتوا ِبِمثِْلِه " حضرت رّب اعلىٰ  در بشارت بظهور و اينکه من يظهره  َو الْجِّ

اهلل با آيات و بيّناتى ظاهر خواهد شد که اعظم حّجت او بر رسالت الهى او است در 
از  مواضيع متعدد در کتاب مستطاب بيان فارسى اين مطلب را بيان فرموده اند.

): "اگر کسى بغير آيات اهلل احتجاج ١٨(جمله است در اين بيان مبارک قوله تعالىٰ 
کند بر حقيقت نقطۀ بيان محتجب مانده از اعظم دليل و ارفع سبيل اگر چه در هر 
ظهور کّل شئون شجره حقيقت مقطع غير او است از مثل و قرين و شبه و عدل و کفو 

ى بيند علّو آنرا و در آيات بنحوى است که اگر ولى چون اکثر چشم قلوب ايشان نم
کّل خواهند بفهمند بتوانند لهذا حّجت را واحد قرار داده لعّل يوم ظهور من يظهره 
اهلل در حق او لم و بم گفته نشود ... لعّل در ظهور من يظهره اهلل محتجب نشوند 

در موضعى  بشئونى دون شئون آيات که اعظم حجج و براهين بوده و هست ". ايضًا
) : "در ايّام ظهور که او مى شناساند کّل را ١٩ديگر نيز ميفرمايند قوله جّل و عّز (

نفس خود را بآيات و کلمات خود ولى کّل بآن يقين نميکنيد که بشناسيد او را از اين 
جهت محتجب مى مانيد و هيچ حّجتى نيست از براى کسى که يقين نکند باو بعد از 

است صراطى که کّل بآن داخل در جنّت ميشوند و محتجبين بآن  استماع آيات اين
  داخل در نار ميگردند".
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  ۴۲ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  .٢٧کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب الخامس من الواحد الثانى ص  - ١
  .٨١کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب السابع من الواحد الثالث ص  - ٢
  ١٧و  ۵١و  ٣حات تاب مستطاب ايقان صف -  ۳
  ٫٨٩کتاب مستطاب ايقان ص  - ٤
  ٫١٣٢کتاب مستطاب ايقان ص  -  ۵
  ٫١١٧کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب الخامس من الواحد الرابع ص  - ٦
  ٫٨١کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب السابع من الواحد الثالث ص  - ٧
  خاورى.  ، تأليف عبدالحميد اشراق۵١٧الى  ١٦٩رسالۀ ايّام تسعه ص  - ٨
  ٫٤۵١کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب الرابع من الواحد الخامس ص  - ٩

بديع  ١٢١، تأليف عبدالحميد اشراق خاورى نشرسوم ٢٢٩رسالۀ ايّام تسعه ص  -١٠
  مؤسسه ملّى مطبوعات امرى .

و ترجمۀ قسمت امور عاّمه و الهيّات نگارش جواد صدرا (تلخيصاسفار مال -١١
   .چاپ دوم٦٢٨ ٤٦٨انتشارات دانشگاه طهران بشماره  - ٢١٠ص ٢مصلح) ج 

ناشر :  -، تأليف محى الّدين مهدى الهى قمشۀ٢٤٧، ص  ١حکمت الهى ج  - ١٢
  انتشارات اسالمى ، چاپ ششم .

، ترجمه و شرح، نگارش دکتر حسن ٣١١ص  ١اشارات و تنبيهات ابن سينا ج  -١٣
  ملکشاهى. انتشارات سروش . چاپ اول.

  ٫٣٤٢ادعيۀ حضرت محبوب ص   -١٤
  ٫٤٩و  ٤٨صفحات  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج   -۵١

  ٫١٦٣کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب الثامن من الواحد الخامس ص  -١٦
  ٫١٨٧کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب االول من الواحد السادس ص  -١٧
  ٫٢١٠ادس ص کتاب مستطاب بيان فارسى، الباب الثامن من الواحد الس -١٨
  .٢٣٢صالواحدالسادسوالعشرمنالخامسالبابفارسى،بيانمستطابکتاب-١٩
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  ۴۳ص 

  بخش دوم
  
  

  مقام حضرت بهاءاهلل جّل ذکره در آثار مبارکۀ
  ىٰ قلم اعل
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  ۴۴ص 
  تاهلل قد ظهر ما کان مکنونًا فى ازل االٓزال

  اشراقات  الواح مجموعه
  
  
  

  فى ازل االٓزال و مستورًا عن اولى االبصار به ظهر ما کان مخزونًا
  لوح تجليّات         

  
  
  

  انّنى انا المقام الّذى اليه صعد الرّوح لو کنتم من العارفين
    اشراقات  الواح مجموعه                      
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  ۴۵ص 
در تحقيق مقام حضرت بهاءاهلل جّل ذکره با استناد به آيات نازله از    مقدمه اول

لم مبارکشان بدو طريق ميتوان تحرى حقيقت نمود: اول اينکه نظر بآياتى که در ق
احکام او مسطور است اندازيم و بعبارت ديگر نظر به شريعت غّرايش افکنيم تعاليم و

و ديده بصيرت را باز کنيم و تعاليم بديعۀ در مبادى روحانى که بعد از ايمان به مظهر 
و نظم بديعش را با نظامات موجوده  -ر است الهى در رأس آن وحدت نوع بش

مقايسه کنيم و عطيّۀ الهى را که با ظهور مقّدسش به هر ُخرْد و کالن و قوم و طايفه و 
 آياتىبهملّتى مرحمت فرموده است ارج نهاده و عزيز و گرامى بداريم. دوم اينکه نظر 

ات خود فرموده که لهمش در توصيف مقامغالب قاهر غراىخود با قلمکهافکنيم 
بمانند شمس طالع و ساطع است و لمعات آن بر ابصار اخيال اخيار و صاحبان افئدۀ 

  منيره و انصاف بارق و درخشنده است.
در سير مراتب کسب معرفت و شناخت ، که آن سبيل را انتهائى نيست . يکى از 

" َاَفال ٨٣:٤ريم طرق ، تّدبر در آيات الهيّه است ، بمصداق آيۀ شريفۀ در قرآن ک
ِبرُوَن" انسان ميتواند با اتکال به فيض و امطار سحاب متتابعه و رحمت واسعه اش  َيَتد
از آن منبع نور کسب انوار نموده و از آب حيات عرفان شمس حقيقت به ميزان 
توانائيش حّصه و نصيب برد. جمال کبريائى جمال بيمثال را در آيات مسطوره 

الم گشوده و اين فرصت را به عالم انسانى عطا فرموده است مقّدسه اش بر وجه ع
که هر نفسى بتواند از آن منبع فيض مستفيض گردد. طرق وصول به معرفت مقامش 
را در ايقان شريف و نيز در مثنوى نازله از قلم مبارکش به اين ترتيب بيان فرموده است 

:  
  در هواى قرب او سيار ش     پر معنى بر گشا طيار شو

  چون بجان پوئى در آئى در قدم     ب او با جان نه در طى قدمقر
  تا برى از آب حيوان حصۀ     در بيان اين بگويم نکتۀ
  تا برى راهى باقليم لقا       تا شوى واقف ز رضوان بقاء

  برى بوئى تو از رضوان دل   کى چون تو هستى اين زمان در دام گل
  تو جان را از حدودپس مقدس کن     پس برهنه شو تو از ثوب قيود
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  ۴۶ص 

  تا شوى در ملک جانها تو امير     ظلمت دل را زنورش کن منير
  بر دلت انوار طورش بازغ است     چونکه ظلمت رفت نورش مشرق است
  هم نسيم عز روحانى وزيد    چونکه ليلت رفت صبح آمد پديد

  آب حيوانش تجلى اله     پس تو اين ظلمات و اين نفس تباه
معرفت مقامات مبارک، الزمۀ آن زيارت همۀ الواح و آثار نازله براى حصول به 

چه آياتى که بيان صريح  -است که در هر يک از آيات نازله اش مستور و مبّرز است 
در ذکر و اعالن مقام است ، و چه آياتى که در وضع تشريع شريعت غّرا و يا تفسير و 

سۀ قبل و نيز آياتى که در تهذيب نفس تأويل و بيان رموز و اسرار آيات الهى کتب مقدّ 
و اکتساب کماالت انسانى و آيات نصحيّه ، خطاب به ملل و رؤساى اديان و دعوت 
به صلح اعظم و وحدت نوع انسان و نيز آيات انذاريّه خطاب به ملوک و سالطين 

  هر يک نمونۀ از آثار غلبه و قدرت منزل آن کلمات بهييّه است. - نازل گرديده 
نگارنده در اين بخش آن قبيل از آيات الهى است که جمال کبريائى از خلف  مقصد

سرادق حجاب بدر آمده و مقام مبارک خويش را بى پرده و حجاب و بال ستر اعالن 
که با اعالن آن آيات ، صاحبان بصيرت و قلوب مستعدۀ منجذبه را چون  - ميفرمايد 

انفاق ميکنند و يا در اقصى  مغناطيس جذب نموده و سر و جان در سبيل پاکش
نقاط عالم به ذکر و ثنا و خدمت به آستانش مشغولند. و آنها که ديده شان از رمد 
جهل و تعّصب و حّب مقام مسدود و عقول ضعيفه شان مملو از دنس اوهام و قصص 

است سر به مخالفت و معاندت با آن سلطان حقيقى بر ميدارند. تاريخ اديان  اولىٰ 
همانطور که  ه هميشه حق غالب و معرضين و منکرين مغلوب گشته اندگواه است ک

َواهللُ َغاِلٌب َعَلى اْمِرِه َوَلِكن اْكَثَر الناِس َال … : " )١٢:٢١(در قرآن نازل قوله تعالٰى 
  ".َيْعَلُموَن 
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  ۴۷ص 
در فصل هاى دوم و سوم اين بخش آيات در کتب مقدّسۀ عهد قديم و   دوممقدمه 

عهد جديد و نيز قرآن کريم و نمونه اى از احاديث در ذکر مقامات و بشارات به ظهور 
  حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه باختصار آمده است.

محققين و فضالى بهائى در صدر امراهلل و نيمۀ اول قرن دوم امر بديع تحقيقات 
ديث و جامع و مفصلى در کتب سماوى نموده و کثيرى از آيات و بشارات و احا

تفاسير را که داللت بر حقانيّت ظهور بديع و مقام مبارک ايشان است جمع آورى و با 
تحقيقاتى عميق و دقيق آنها را بجهت برهان در اثبات مقام و رسالت حضرت 
بهاءاهلل جّل ذکره در کتب استدالليّه شان درج فرموده اند. مجهودات جامع آن 

مؤلفين بهائى قرار گرفته است. تأليفاتى که  فضالى امر مبارک مورد استفادۀ ساير
بغايت غنى و محتواى آنها مملو از اطالعات و استدالالت نقلى و عقلى محکم و 
ارزنده است عبارتند از کتب : فرائد ، استدالليّۀ نعيم ، تبيان و برهان ، فصل 

، گلشن الخطاب و مختارات من مؤلّفات ابى الفضائل ، رحيق مختوم ، اسرار ربّانى 
حقائق ، دليل و ارشاد و اقداح الفالح . طالبين ميتوانند به آن کتب معتبره مراجعه 
فرمايند. مقصد از ذکر آيات کتب مقدسه در فصول آيندۀ  اين بخش ، آنست که 
الواح و آيات کثيرى از قلم اعلى نازل گرديده که اشاراتى مستقيم و غير مستقيم به آن 

ل است و اّال ذکر آن آيات و بشارات ، استدالل و احتجاج آيات در کتب مقدسۀ قب
به آنها براى اثبات حقانيّت امر بديع و صاحب آن نيست که در اينمورد همانطور که 

  .تهيّه و تنظيم استدالليّه نيست قبال اشاره گرديد
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  ۴۸ص 
  فصل اول

  طور ظهورمکلّم ارکهمب الواحدر عظمتهجلّ قدمجمالاعالناتجملهاز   مکلّم طور
باحضرت موسى در خداوندگفتگوىداستان-با ظهور مبارک تحقق يافتکهاست

آمده به اين شرح در توراتچنانکهآنازمذکور است. مختصرىتورات و قرآن کريم
ميان کوه او ازخداوندورفتخدا باالنزد"و موسى٣،آيه ١٩سفرخروج باب)١: (است

) سفر ٢و گفت بخاندان يعقوب چنين بگو و بنى اسرائيل راخبر بده". (ددر داندارا
نظر "و در روز سيّم مهيّا باشيد زيرا که در روز سيّم خداوند در١١آيه ١٩خروج باب 

ميفرمايد"و خداوند بر  ٢٠) و در همان باب آيه ٣تمامى قوم بر کوه سينا نازل شود" (
وند موسى را بقلّۀ کوه خواند و موسى باال رفت" کوه سينا بر قلّۀ کوه نازل شد و خدا

ميفرمايد"و خدا تکلّم فرمود و همۀ اين  ٢و  ١آيا ت  ٢٠) و نيز در سفرخروج باب ٤(
  .من هستم يهوه خداى تو" *کلمات را بگفت 

سّر نار موسوى در ايقان شريف در بيان به عالمات ظهور حضرت بهاءاهلل اشاره به
 )۵( در کوه سينا بر حضرت موسى عليه السالم است.الهىجلّىميفرمايندکه مقصود ت

َوَناَديَْناُه ِمْن َجاِنِب  است"اشاره شدهطورمکلّمبه ١٩: ٥٢مريم سورۀدرقرآن کريم
بَْناُه َنِجيا يَْمِن َوَقروِر اْال ايمن طور و نزديک (ترجمه: و ندا کرديم او را از جانب" الط

 ٢٩و نيز درسورۀ القصص قصۀ نار موسوى نازل گرديده  راز گوينده). گردانيديم او را
ا َقَضٰى ُموَسى اْالَجَل َوَساَر ِباْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب   )٢٩:(وله تعالىٰ ق ٣٠:٢٩ و َفَلم

وِر َناًرا َقاَل ِالْهِلِه اْمُكُثوا انِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكْم ِمنَْها بِ  اِر الطْو َجْذَوٍة ِمَن النَخَبٍر ا
ا اَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطىِٔ الَْواِد اْاليَْمِن ِفي الُْبْقَعِة الُْمَباَرَكِة ِمَن ٣٠َلَعلُكْم َتْصَطُلوَن ( َفَلم (

َجَرِة اْن َيا ُموَسٰى انِّي اَنا اللُه َرب الَْعاَلِميَن  ان رسانيد چون بپايپس )٢٩(" (ترجمه:الش
که درنگ رامر اهلشآتشى را گفتطورجانبازبا اهلش ديدشدآن مدترا و روانموسى

يا گيرانيدۀ خبرىکه آورم بشما از آنآتشى را شايدديدمنمائيد بدرستيکه من
پس چون آمد آنرا ندا کرده شد از کنار آن   )٣٠گرم شويد(که شماآتش باشدازشعلۀ

شده از آن درخت که اى  رکت دادهبست بود در قطعه زمينى وادى که جانب را
ا َقَضٰى ُموَسى اْالَجَل َوَساَر  موسى بدرستيکه منم خدا که پروردگار جهانيانم). َفَلم
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وِر َناًرا َقاَل ِالْهِلِه اْمُكُثوا انِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكْم ِمنْهَ  ْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطا ِبا
  }٢٩ِبَخَبٍر اْو َجْذَوٍة ِمَن الناِر َلَعلُكْم َتْصَطُلوَن {

َجَرِة اْن َيا ُموَسٰى  يَْمِن ِفي الُْبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطىِٔ الَْواِد اْالا ا َفَلم
  }٣٠انِّي اَنا اللُه َرب الَْعاَلِميَن {

  
  

  ۴۹ص 
  ه در اينکه ظهور بهاءاهلل ظهور مکلّم طور است آيات نازل

) : "امام وجوه اديان ظاهر و تجلّيات انوار ١( در لوحى ميفرمايند قوله تعالىٰ  -  ١
  ظهور مکلّم طور مشهود و سدرۀ رحمن در قطب فردوس اعلى ناطق".

در لوح اشراقات خطاب به مّالجليل خوئى حرف حّى ميفرمايند قوله عّز بيانه  - ٢
ى عرش الّظهور و قام النّاس هلل رّب مکلّم الّطور علٰ  ): "قل هذا يوم فيه استوىٰ ٢(

  لمن عرفه و فاز به و ويل لمن انکره و اعرض عنه". العالمين ... طوبىٰ 
): "مکلّم طور بر عرش ظهور ٣ايضّا در لوح عبدالوّهاب ميفرمايند قوله عّز بيانه ( - ٣

ۀ مبارکۀ قد اتى الموعود اصغا ميشود". در اين کلم مستوى از خفيف سدرۀ منتهىٰ 
بيان مبارک دو مطلب بنظر ميرسد:  اول ، ظهور مکلّم طور است که به آيات توراة در 
اين مورد اشاره شد. و مطلب دوم ، دعوى "قد اتى الموعود" است که بنظر ميرسد 

توراة در صفحات باب سى ام سفرتثنيه در توراة است که در بشارت  ٠٢اشاره به آيۀ 
  بعد درج گرديده .

): "ظهر المنظراالکبر بما استوى ٤ايضًا در لوحى ديگر ميفرمايند قوله جّل بيانه ( - ٤
مکلّم الّطور على عرش الظهور و نطقت الّسدرة امام الوجوه و به ارتفع النّدآء من 

  االرض و الّسمآء".
شجرۀ نار ناطق است چنين ميفرمايند و نيز در لوحى در بيان اينکه مکلّم الّطور از  - ۵

) : "ذکراهلل من سدرة النّار على بقعة النّور فى طور الظهور قد کان ۵( قوله االعلىٰ 
  على هيکل االنسان باسم الّرحمن على الحق مشهودًا".

جمال قدم جّل جالله ظهور مبارک خويش را ظهور مکلّم طور اعالن فرموده و در  -  ٦
ِدماُؤُهْم فى  َك ِبٱلذيَْن ُسفِ  َك "َاْسَالُ ):٦( ميفرمايند قوله االعلىٰ يکى از الواح صيام 
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َشْاٍن  ىٰ لعَ َك َوْحيِ  َنَفحاُت  َو َاَخَذْتُهمْ َك َشْوقًا ِلِلقأِ  هاِت جِ ُکلِّ ٱلْ  َعنْ  ٱنَْقَطُعواْ وَ َك َسبيْلِ 
ْرَتُه  كَ َو َثناؤُ  كَ ْکرُ ُيْسَمُع ِمْن ُکلِّ ُجْزٍء ِمْن َاْجزاِء َابْداِنِهْم ذِ  ِبَاْن ال َتْجَعَلنا َمْحُرْومًا َعّما َقد

ُهْوِر ٱلذْى ِبِه َينِْطُق ُکل َشَجَرٍة ِبما َنَطَق ِسْدرَ  َك َکلْيمِ  ُة ٱلْسيْناِء ِلُموْسىٰ فى هذَا ٱلْظ. "  
  و ايّام اهلل در انتظار ظهور خداوند

  ميفرمايد: ٩و  ٨و  ٧، آيات  ٣٧حضرت داود نيز راجع به ايام اهلل در مزمور 
  ۵۰ص 

از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن.  *"نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش 
خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد زيرا که شريران منقطع خواهند 

  ". *شد. و اما منتظران خداوند وارث زمين خواهند بود
اينطور بشارت  ٣٤الى  ٣١،آيۀ  ٣١ان آخر در باب حضرت ارمياء نبى نيز راجع بزم

) خداوند ميگويد اينک ايامى مى آيد که با خاندان اسرائيل و ٣١داده است : "(
نه مثل آن عهديکه با پدران ايشان بستم  )٣٢خاندان يهودا عهد تازۀ خواهم بست (

که ايشان عهد مرا  در روزيکه ايشان را دستگيرى نمودم تا از زمين مصر بيرون آورم زيرا
) اّما خداوند ميگويد اينست عهديکه بعد از اين ايّام با خاندان ٣٣( * شکستند...

اسرائيل خواهم بست . شريعت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و آنرا بر دل 
 * ايشان خواهم نوشت و من خداى ايشان خواهم بود و ايشان قوم من خواهند بود

بهمسايه اش و شخصى ببرادرش تعليم نخواهد داد و نخواهد ) و بار ديگر کسى ٣٤(
گفت خداوند  را بشناس زيرا خداوند ميگويد جميع ايشان از خورد و بزرگ مرا 
خواهند شناخت چونکه عصيان ايشانرا خواهم آمرزيد و گناه ايشانرا ديگر بياد 

  ".*نخواهم آورد
  در استقرار و ظهور عدل الهى  بشارت اشعياء نبى

اشعياء نبى خداوند وعدۀ استقرار و ظهور عدل الهى را به همۀ اّمتهاى  ٤٩باب در 
) خداوند َيُهَوه چنين ميگويد اينک من دست خود را ٢٢عالم فرموده است: "(

بسوى ُاّمتها دراز خواهم کرد و َعَلم خويشرا بسوى قومها خواهم برافراشت. و ايشان 
 *دخترانت بر دوش ايشان برداشته خواهند شدپسرانترا در آغوش خود خواهند آورد و 

) و پادشاهان الالهاى تو و ملکه هاى ايشان دايه هاى تو خواهند بود و نزد تو رو ٢٣(
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بزمين افتاده خاکپاى ترا خواهند ليسيد و تو خواهى دانست که من َيُهَوه هستم و 
بّار گرفته شود ) آيا غنيمت از ج٢٤( *آنانيکه  منتظر من باشند خجل نخواهند گرديد

) زيرا خداوند چنين ميگويد اسيران نيز از ۵٢( *يا اسيران از مرد قاهر رهانيده گردند 
جبّار گرفته خواهند شد و غنيمت از دست ستم پيشه رهانيده خواهد گرديد. زيرا که 

  ) و٢٦( *من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران ترا نجات خواهم داد
تو ظلم نمايند گوشت خودشانرا خواهم خورانيد و بخون خود مثل شراب آنانيکه بر ب

  مست خواهند شد".
  ۵۱ص 

: "و تاَيُهَوه خداى خود را دوست  ٢٠، آيه  ٣٠سفر تثنيه باب  بشارت در تورات 
بدارى و آواز او را بشنوى و با او ملصق شوى زيرا که او حيات تو و درازى عمر تو 

د براى پدرانت ابراهيم و اسحق و يعقوب َقَسم خورد که است تا در زمينيکه خداون
  آنرا بايشان بدهد ساکن شوى".

  بيان دانيال نبى در اينکه اسرار کلمات الهى تا آخر زمان مستور است 
) اما تو اى دانيال کالمرا مخفى دار و ٤: "(١دانيال نبى مذکور است  ١٢در باب  

سرعت ترّدد خواهند نمود و ِعلْم افزوده خواهد کتابرا تا زمان آخر ُمهر کن . بسيارى ب
) پس من دانيال نظر کردم و اينک دو نفر ديگْر يکى باينطرف نهر و ٥( *گرديد 

) و يکى از ايشان بآن مرد ملبّس بکتانرا که ٦( *ديگرى بآنطرف نهر ايستاده بودند
) و ٧( *د باالى آبهاى نهر ايستاده بود گفت انتهاى اين عجايب تا بکى خواهد بو

آن مرد ملبّس بکتان که باالى آبهاى نهر ايستاده بود شنيدم که دست راست و چپ 
خود را بسوى آسمان بر افراشته بحّى ابدى َقَسم خورد که براى زمانى و دو زمان و 
نصف زمان خواهد بود و چون پراکندگى قّوت قوم مقّدس به انجام رسد آنگاه همۀ 

) و من شنيدم اّما درک نکردم پس گفتم اى ٨( *رسيد اين امور به اتمام خواهد 
) او جواب داد که اى دانيال برو زيرا اينکالم ٩( *آقايم آخِر اين امور چه خواهد بود 

) بسيارى طاهر و سفيد و مصّفى ١٠( *تا زمان آخر مخفى و مختوم شده است 
ن نخواهند فهميد خواهند گرديد و شريران شرارت خواهند ورزيد و هيچ کدام از شريرا
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) و از هنگام موقوف شدن قربانئ دائمى و ١١( *ليکن حکيمان خواهند فهميد 
  نصب نمودن رجاسِت ويرانى هزار و دويست و نود روز خواهد بود ".

  ردر بشارت بدو ظهو
  در کتاب مالکى نبى به اصرح بيان به ظهوراهلل و ارسال رسول قبل از ظهوراهلل نبّوت 

________________________________________________________  
  .٣٤براى تفسير بشارات دانيال مراجعه فرمائيد به مفاوضات حضرت عبدالبهاء صفحه  -١

  ۵۲ص 
) اينک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريقرا ١: "(٣گرديده است . باب 

ناگهان بهيکل پيش روى من مهيّا خواهد ساخت و خداونديکه شما طالب او ميباشيد 
  خود 

خواهد امد يعنى آن رسول عهديکه شما از او مسرور ميباشيد هان او ميآيد. قول َيُهَوه 
) اّما کيست که روز آمدن او را متحّمل تواند شد و کيست که ٢( *صبايوت اين است 

در حين ظهور وى تواند ايستاد زيرا که او مثل آتش قالگر و صابون کازران خواهد بود 
نيز در باب چهارم همين کتاب بشارت به ارسال ايلياى نبى قبل از رسيدِن روز  ". و*

) اينک من ايلياى نبّى را قبل از رسيدن روز عظيم و ۵عظيم داده شده است : "(
  " *ُمهيب خداوند نزد شما خواهم فرستاد

يّت ذکر اين قبيل بشارات را ، مقصود اين نيست که رسالۀ استدالليّه برحقان توضيح :
ظهور نوشته شود که در اينمورد استدالليّه هاى بسيار محکم و متين بقلم تواناى 
صاحبان خرد حقيقى و دانش برشته تحرير در آمده است . در مرور اين نبّوات و 
بشارات ناگزير بذکر اين نکته ايم که : در ظهورات بعد از انبياى بنى اسرائيل يعنى 

در  - ى مرتبت محّمد رسول اهلل (ص) ظهور حضرت عيسى (ع) و حضرت ختم
مکالمات و گفته هاى شفاهى حضرت مسيح با حواريّون و قوم و نيز در احاديث 
مرويّه در مواضيعى که اعالم ظهور و احتجاج براى حقانيّت آن دو ظهور شده است ، 
اشارۀ به اين نبّوات نيست . اين بشارات نه در انجيل براى حقانيّت حضرت عيسى 

(ع) به آن اشاره گرديده ؛ و نه درقرآن کريم در احتجاج به ظهور حضرت مسيح 
محّمد (ص). پس الزم آيد که تحقق اين بشارات الزامًا مربوط به ظهور کلّى الهى 
باشد که در هر سه کتب عهد عتيق و جديد و قرآن کريم ،  تحت عنوان ايام اهلل و 
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لم ملهم مالکى نبى بشارت به طلوع ظهور اهلل به آن بشارت داده شده است. و نيز ق
آفتاب عدالت داده است که تحقق آن با نزول شريعت اسنى و استقرار بيت العدل 

  اعظم بر کرسى تشريع در اين دور اعّز اقدس بحقيقت پيوسته است.
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  ۵۳ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫١٠مجموعۀ اشراقات ص  -  ١
  ٫٥٧مجموعۀ اشراقات ص  -  ٢
  ٫٢١٤شراقات ص مجموعۀ ا -  ٣
  ٫٢مجموعۀ اقتدارات ص  -  ٤
  . ٢٩١آثار قلم اعلى (کتاب مبين ) ص  -  ۵
  لوح چهارم. .٤١رسالۀ تسبيح و تهليل ص  -  ٦
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  ۵۴ص 
  فصل دوم

  مقامات و نبّوات مذکوره در انجيل
آيات الهى در بشارت به اينکه موعود انجيل ظاهر گشت ، در لوح پاپ ،    مقدمه
قدس ، الواح ملوک و سالطين و لوح هرتيک نازل گرديده است و جهت لوح ا

تفصيل صواب در اينست که به اصل الواح مبارکه مراجعه شود. خطابات قلم اعلى 
به اهل انجيل به الحان و شؤن مختلفه نازل گرديده است. هر يک از الواح مبارکه 

ور و اعالن مظهريّت و حاوى مسائل متعّددى است. در بسيارى از آيات کيفيّت ظه
رسالت بيان گرديده و در مواضعى شأن هشدار و انذار دارد. در موضعى ديگر شأن 
فراگيرى عالم انسانى و سيطرۀ کلمة اهلل ديده ميشود. بطور کلّى الواح مبارکۀ مقدسۀ 

  فوق شأن ِاخبار و اعالن دارد.
  

  اهر شدبه پاپ اعظم در اينکه موعود انجيل ظ خطابات قلم اعلىٰ 
) : "قد اتى رّب االرباب فى ظلل ١در قسمتى از لوح ميفرمايند قوله جّل بيانه (

  الّسحاب ... انّه قد اتى من الّسمآء مّرة اخرى کما اتى منها اّول مّرة" .
انجيل متّى است.  رّب از اعظم  ٢٣از باب  ٣٩بنظر ميرسد بيانات فوق اشاره به آيه 

احب و مالک رقاب و مربّى آمده است و در روايات اسماء الهى است . و بمعانى ص
) ٢اسالمى آمده است که اين نام مهمترين نام خدا است و نيز آمده است که (

:"صادق عليه السالم گفت ... که بنده  وقت درماندگى خدايرا باين نام بخواند 
ام خداى او را فرياد رسد ... نوح چون درماند از دست کّفار خداى را هم باين ن

  ).٢٦:٧١خواند که (َربِّ ال َتَذْر َعَلى ْاَالْرِض ِمَن ْالکاِفريَن َديّارًا)" (سوره نوح آيه 
) : "قد فاحت نسمة اهلل فى العالم بما اتى ٣در ادامۀ لوح ميفرمايند قوله جّل بيانه (

المقصود بمجده االٔعظم اذًا کّل حجر و مدٍر ينادى قد ظهر الموعود و الملک هلل 
  دِر العزيز الغّفار". المقت
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) لوقا باب ١به آيات ذيل در انجيل است : (  ظر ميرسد که آيات فوق اشارهنـــب
حاِب بقوةٍ   "ِعنَْدئٍذ َيَرونَ  ٢١:٢٧ نساِن آتيًا في الس ٢و َمجٍد َعظيم". (  ٱبَن اال (
  مرقس

  ۵۵ص 
نساِن آتيًا ف ١٣:٢٦باب  ُحِب بقدرٍة َکثيَرٍة و : "َو ِعنَْدئٍذ سَوَف ُيبِْصروَن ٱبن اال ى الس

ماء َفَتنَْتِحُب  ٢٤:٣٠) متّى باب ٣َمجد". ( نساِن في الس و عندئٍذ َتظَهُر آَيُة ٱبِن اال"
ماِء ِبُقدَرٍة و َمْجٍد َعظيٍم. نساِن آتيًا على ُسُحِب الس ها، َو َيَرْوَن ٱبَن االرِض ُکلقبائُل اال  

  ظهور آنکه بنام خدا وند مى آيد
نظر الزم ميرسد که براى ارتباط آيات نازله در تحقق يافتن ظهور اب اسممانى ب

مذکور درانجيل ، اين قبيل از مندرجات انجيل فهرست وار نقل و درج گردد، تا در 
ضمن زيارت بيانات مبارکه تطبيق مقامات و داعيۀ مبارک با مندرجات انجيل آسان 

  گردد.
: زيرا بشما ميگويم از  ٢٣:٣٩جيل متّى باب ان ظهور آنکه بنام خداوند مى آيد

  اين پس مرا نخواهيد ديد تا بگوئيد مبارک است او که بنام خداوند ميآيد". 
) وآمدن روز خدا را انتظار ١٢"( ٣: رسالۀ دوم پطرس رسول بابآمدن روز خدا

بکشيد و آنرا بشتابانيد که در آن آسمانها سوخته شده از هم متفرق خواهند شد و 
) ولى بحسب وعدۀ او منتظر ١٣(  *ناصر از حرارت گداخته خواهد گرديد ع

  ".*آسمانهاى جديد و زمين جديد هستيم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود
: "خوشا بحال پاک دالن زيرا ايشان خدا را  ۵ : ۸ انجيل متّى باب  وعدۀ لقاءاهلل

که وعدۀ به آينده است و خبر  خواهند ديد". از ظاهر اين آيه چنين مستفاد مى شود
  از لقاء اهلل در آينده دارد.

  اينک ميپردازد به درج قسمتهائى از بيانات مبارکه 
در قسمتى از لوح پاپ رهبرمسيحيان عالم ميفرمايند قوله   ظهور اب آسمانى

): قد ظهرت الکلمة الّتى سترها إالبن انّها قد نّزلت على هيکل االنٰسان ٤( االعلىٰ 
  الّرب الّذى هو االب قد اتٰى بمجده االعظم بين أالمم".  كذا الّزٰمان تبارهٰ فى 
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  خطاب به مسيحيان عالم و اعالن رسمى و جهرى به ظهور اب الجليل 
و نيز در لوح خطاب به پاپ به اهل انجيل اعالن ظهور و مظهريّت ميفرمايند قوله جّل 

  ل قد اقترب اليوم الّذى فيه يأتى الّرّب ) : "يا مالٔ االنجيل ان اعمروا الّسبي۵بيانه (
  ۵۶ص 

الجليل ان استعدوا للّدخول فى الملکوت کذلک قضى االٔمر من لدى اهلل فالق 
در اين قسمت از بيانات مبارکه اشاره به دو مطلب است: اول ، دعوت  االصباح".

کريم  مسيحيان بدخول ملکوت اهلل ؛ دوم ، "فالق االصباح". که اشاره به آيات قرآن
) ِان اهللَ فاِلُق ْالَحبِّ َو الَّنوٰى ُيْخِرُج ۵٩(:  ۶:  ۹۵و  ۹۶در سورۀ االنعام است : 

) فاِلُق ٩٦ْالَحى ِمَن الِْميِت  َو ُمْخِرُج الِميِت ِمَن الَْحىِّ ٰذِلُکُم اهللُ َفَانّٰى ُتْؤَفکُوَن (
مْ  ْصباِح َو َجَعَل الَّليَْل َسَکنًا َو الش َس َو الَْقَمَر ُحْسبانًا ذاِلَک َتْقْديُر الَْعْزيِز الَْعليِم " در اْالِ

اين قسمت از آيات ، ظهور و رسالت خود را از جانب خداوند"فالق االصباح" ذکر 
ميفرمايند و آنچه در متن دو آيه فوق نازل گرديده را ميتوان بر اساس معارف بهائى و 

نمود: الف ، در کتب تفسير قرآن تفاسير  اسالمى به شرح ذيل باختصار طبقه بندى
گوناگونى نوشته شده و براى نمونه در تفسير ابوالفتوح رازى از مفّسرين معتبرشيعه در 

) :"قول ٦تفسير "يخرج الحّى من الميّت و يخرج الميّت من الحّى" نوشته شده (
ا تأويل و تفسير دگر آن است که از کافر مؤمن آرد و از مؤمن کافر آرد" . اين تفسير ، ب

جمال کبريائى در ايقان شريف موافقت دارد که در آن معانى حقيقى موت و حيات 
را بيان فرموده اند.  ب. "فالق االصباح" : اشاره است باينکه نور الهى ظلمت و 
تاريکى را ميشکافد . و آن در اثر ظهور اعظم و جديد است که سماء ظلمت و 

ت ظهورجديد از انوار ظهور منور ميگردد. در ايقان تاريکى اوهام موجوده در ميقا
شريف معانى حقيقى موت و حيات بابدع بيان شرح داده شده است قوله جّل و عّز 

): "حيات حقيقى حيات قلب است نه حيات جسد". در موضع ديگرى در قرآن ٧(
يمان کريم در تأييد بر اينکه کلمات فرستادۀ خدا انسان را از موت غفلت به حيات ا

نازل قوله تعالى: َکيَْف َتْکُفرُوَن ِباهللِ َو ُکنُْتْم  ٢٨/٢تبديل مينمايد، در سورۀ بقره آيۀ 
  َاْمواتًا َفَاْحياُکْم ُثم ُيميُتُکْم ُثم ُيْحييُکْم ُثم ِاَلْيِه ُتْرَجعُوَن". 
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وح در الواح مبارکه اشاراتى است به اين مطلب . الف ، در ل  ظهور ناقوس اعظم
): "تاهلل الحّق قد ظهر النّاقوس ٨ناپلئون امپراطور فرانسه نازل گرديده قوله عّز بهائه (

االٔفخم على هيکل االٔسم االٔعظم و تدّقُه اصابع مشيّة ربّک العلّى االٔعلٰى فى 
ب، در سورة الّدم از الواح مهيمنۀ نازله در سجن  -جبروت البقآء باسمه االبهٰى" 

  ): "يا اهل الکنائس ٩ به اين کلمات تاّمه ناطق قوله عّز بهائه (ادرنه حضرت بهاءاهلل
  ۵۷ص 

ال تضربوا على النّاقوس بما ظهر ناقوس االعظم فى هذا النّاقور الّذى ظهر علٰى هيکل 
االٓيات بين االرضين و الّسموات ". مضمون بيان مبارک اين است که اى اهل 

نکه ناقوس اعظم (که اشاره به ظهور کنائس ناقوس ها را بصدا مياوريد بعد از اي
مبارک است ) در هيکل آيات الهى ظاهر شد. "ناقوس زنگى بزرگ که در برج 
کليسا از سقف آويخته است و براى دعوت ترسايان بعبادت و اجراى مراسم مذهبى 

  )."١٠آنرا بصدا در آورند ؛  ناقور: شاخ وميدنى ، بوقى که در آن دمند(
  

  بر ظاهر شداب آسمانى سوار برا
در لوح خطاب به امپراطور روس ميفرمايند که اب آسمانى به وادى مقّدس آمد و 
خوشا بحال کسانى که به او بپيوندند. اينست اين قسمت از اصل بيان مبارک قوله 

): "قد اتى االٔب و االٔبن فى الواد المقّدس يقول لبّيک اللّهّم لبّيک و ١١عّز بهائه (
ى النّدآء قد اتى الوّهاب راکبًا على لَ ت و الّشجر ُينادى باعْ الّطور يطوف حول البي

الّسحاب طوبى لمن تقّرب اليه و ويٌل للمبعدين". و در موضعى ديگر در همين لوح 
): "انّه قد اتى بملکوته و تنادى الّذرات قد ظهر الّرب بمجده ١١نازل (امنع

  العظيم".
ظاهر و مستور است ، که بآنچه بظاهر در آيات الهيّه فوق مسائل بسيار با اهميتى 

خاطب يعنى سلطان حقيقى حضرت بهاء اهلل بظاهر  - مفهوم ميشود قناعت ميگردد 
مسجونى است که تحت قيود موجود و تصميم حکومت وقت از آزادى هاى 
اجتماعى محروم است ولى درآيات بيّناتش اشاره ميفرمايد ، که آنچنان نيروى 

ايت فرموده که در هيچيک از کلمات درياتش نشانۀ از عظيمى خداوند بايشان عن
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مسجونيّت و مقهوريّت ديده نميشود. بلکه آثار قوت غالبه و قدرت قاهره مشهود، و 
بيکى از مقتدر ترين امپراطوران وقت اعالن جهرى ظهور عظيمش را اعالن ميفرمايد 

داده شده  که من موعود انجيل هستم که در انجيل به ظهور اب آسمانى بشارت
است. ظاهر آيات داراى دو جنبۀ وعده و انذار است. و باو خطاب ميفرمايند که همۀ 
ذّرات عالم بندا در آمده اند که رّب مجيد ظاهر شد بهمانگونه که مسيحيان منتظر 

  آنند.
  

  ۵۸ص 
  اعالنات به ظهور موعود انجيل با مجد عظيم 

): ١٢ن بر اين ادّعا قوله عّز بيانه (در لوح خطاب به ملکۀ انگليس آياتى است روش
"انّه قد اتى فى العالم بمجده االٔعظم و کمل ما ذکر فى االنجيل قد تشّرف بّرالّشام 
بقدوم ربّه مالک االٔنام ". مضمون بيان مبارک اينست که موعود انجيل با مجد و 

راضى شام اعتبارى عظيم ظاهر شد و با ظهور او وعدۀ الهى در انجيل تحّقق يافت و ا
  به قدوم مبارکش مشّرف شد.

ايضًا خطاب به مسيحيان در لوح پاپ انذار ميفرمايند که مضمون بيان مبارک 
اينست :  ما فرستاديم يوحنّا را که تعميد بدهد شما را براى ظهور ثانى مسيح که اين 
 خبر را اشعياى نبى نيز داده است تا مانند فريسيان در زمان ظهور حضرت عيسى (ع)

) : "يا مالٔ االرض ١٣( محتجب نشويد و اصل آيات مبارکه اينست ، قوله االعلىٰ 
قد ارسلنا اليکم من سّمى بيوحنّاليعمدکم بالمآء لکى تطهّر اجسادکم لظهوِر المسيح 

االيّام الّتى فيها اراد الّرحمن ان  كحّب و مآء الّروح لالستعداِد لتلو انّه غّسلکم بنار ال
َيوان من ايادى الفضل و االحسان هذا لهو الوالد الّذى اخبرکم به يغّسلکم بماء الحَ 

احتجبوا عن  كالّذين اتّبعوا الفريسيين  و بذلاشعيا ... قل يا اهل االديان ال تکونوا ک
الّروح ان هم اّالفى غفلٍة و ضالٍل قد اتى جمال القدم باسمه االعظم و اراد ان 

ادامۀ لوح خطاب به پاپ مجّددًا اّمت  يدخل العالم فى ملکوته االقدس". و در
انجيل را مخاطب قرار داده که من ظهور اخراى حضرت عيسى (ع) هستم قوله جّل 

مّرة  كا عليکم من قبل و ما عرفتمونى تل): "قل يا مالٔ النصارى قد تجلّين١٤بيانه (
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ان ياويکم فى اخرى هذا يوم اهلل ان اقبلوا اليه قد اتى الّسماء کما اتى اول مرة و اراد 
  ظالل رحمته انّه لهو المتعالى العزيز النّصار".

  
در اينکه با ظهور جمال قدم ابواب ملکوت گشوده  خطابات قلم اعلىٰ 

  شد و ملکوت اهلل ظاهر شد
) : "قل انّا فتحنا لکم َابواَب الملکوت هل ۵١در لوح اقدس نازل قوله عّز کبريائه (
ّسمآء کما اتى منها اّول مّرة ... قد اتّصل نهر انتم تعقلون ...قل انّه اتى من ال

  االردن 
  ۵۹ص 

و الّطور يطوف  كاللّهّم لبّي كبن فى الوادى المقّدس ينادى لبّيبالبحر االٔعظم و االٔ 
حول البيت و الّشجر ينادى قد اتى المقصود بمجده المنيع ... قد جآَء االٔب و کمل 

سترها االٔبن". در اين لوح منيع ، اهل  ما ُوعدتم به فى ملکوت اهلل هذه کلمة الّتى
انجيل را به ظهور اب آسمانى و فتح ابواب ملکوت بشارت ميدهند و آنهارا نصيحت 
ميفرمايند که در ظهور تعقل و تفکر نمائيد و بيان ميفرمايند که با اين ظهور اعظم نهر 

شرح اين  اردن به بحر متصل شد. حضرت عبدالبهاء در لوح معاون التّجار نراقى در
) : "اشاره بتشريف جمالمبارک بحر اعظم ١٦( مطلب ميفرمايند قوله االحلىٰ 

بشواطى نهر اردن است و آن نهر در اين بالد است يعنى حضرت مقصود رب الجنود 
در بقعه مبارکه ارض مقدس وادى ايمن آيد و بانوار تقديس تجلى و جلوه فرمايد". و 

ظهور و آرزوى لقاى اين ظهور براى انبيا و نيز در لوح ديگرى اشاراتى است به 
) : "قد ظهر ملکوت اهلل و استقّر على العرش مْحبوب ١٧رسوالن قبل قوله جّل بيانه (

العالمين به فَتحْت ابواب اللّقآء علٰى وجوه النّبيّين و المرسلين کّل استمّدوا بذکره َو 
  استفرحوا باسمه العزيز المنيع". 
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  ۶۰ص 
  هرست مراجع و مآخذف

  .٣٨ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ   - ١
  .٤٢ص  ١تفسير ابوالفتوح رازى ج  -  ٢
  .٣٩ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -  ٣
  .٤١ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ   - ٤
  .٤٣ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ   - ۵
  .٢٣٩ص  ٤تفسيرابوالفتوح رازى ج  -  ٦
  .٩٢ايقان ص  -  ٧
  .٤٧ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ   - ٨ 
  .١٣ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ   -  ٩ 

  ٫٩٩۵٤ص  ٤فرهنگ معين ج   -١٠
  .٨۵ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -١١
  .٦١ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -١٢
  .٤٤ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -١٣
  .۵٤ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -١٤
  .۵١٣ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -۵١
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  .١٠٨ص  ٢مائدۀ آسمانى ج  -١٦
  .٩۵١ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -١٧
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    ۶۱ص 
  فصل سوم  

اعالن  آيات نازله در اينکه موعود اسالم و قرآن کريم ظاهر شد و
  مقامات آنحضرت 

در معارف اسالمى در بارۀ موعود اسالم و بشارات در تجديد عهد الهى با  مقدمه
امت اسالم به تصريح و تلويح فراوان است. در آثار نويسندگان و محققين بهائى نيز 

ه است . خصوصًا در مختارات و فرائد حضرت ابى الفضائل گلپايگانى بتفصيل آمد
و دراستدالليّۀ جناب نعيم عليه الرحمة بتفصيل ذکر گرديده است. مقصد از تکرار 
 آيات شريّفه مذکوره در قرآن مجيد ، براى ارتباط آنها با آيات الهى نازله از قلم اعلىٰ 

 بات دو ظهور متتابع حضرت رّب اعلىٰ است که شارع مقّدس بهائى در اعالن و اث
بآن آيات قرآنيّه استناد و احتجاج فرموده  و ظهور حضرت بهاء اهلل کّرۀ اخرىٰ  کّرۀ اولىٰ 

  است.
  بشارات بظهور در آيات قرآن کريم 

:  ۵١٠. و  الکهف ٢:  ٤٦) لقاءاهلل،  البقرة ٢. (٧٨: ١و٢) نباء عظيم ،  النّباء ١(
. ۵٤: ١٣و  الجاثيّة  ۵ :١٤) ايّام اهلل ،  ابراهيم ٣. (٢٩:  ٢٣و  العنکبوت  ١٨

. ٤۵: ١) شّق  القمر ،  القمر ۵. ( ٣٩: ٦٩) اشرقت االرض بنور ربّها،  الّزمر ٤(
) مالک ٨. ( ٧٩:  ٤٢) ساعة ، النّازعات ٧. (٨٢:  ٢) سقوط نجوم ،  التکوير ٦(

) انشقت ١٠. (٤٠: ٣٢،  ) يوم التّناد.  المؤمن٩. (١:٤يوم الّدين ،  الفاتحة 
) اندکت ١٢. (٦٤:  ٩ ۰) يوم التغابن ،  التّغابن ١١. (۵٢:  ٢٥الّسماء،  الفرقان 

ُق اْالْرُض ) ١٣. (٦٩: ١٤الجبال ، سوره الحاّقة،  ١٤. (٥٠:  ٤٤،  ٓق ، َيْوَم َتَشق (
) نفخ فى ۵١. (٢٠:١١٠و  ٰطٰه  ٣:  ٢و آل عمران ،  ٢: ٢٥٥قيوم ، البقرة ، 

ا زنَ ز عَ ) فَ ١٧( ٧٤:٨،  المّدثر ، َفاَذا ُنِقَر ِفي الناُقوِر ) ١٦. (٣٩:  ٦٨ّصور،  الّزمر ال
َرْت ) ١٨. (٣٦: ١٤،  ٰيٓس،  ٍث ثالِ بِ  ْمُس ُكوِّ َذا الش١٩. (٨١: ١،  التّکوير ، ا (

؛  الّزمر ،  ۵٣: ١؛  الٰفاطر ،  ٤٢:٩؛  الّشورٰى ،  ٨٢:١انفطار سماء،  االنفطار، 
؛   ١٢:  ١٠٢؛ يوسف ،  ٦:  ١٤؛  االنعام ،  ٧٣: ١٨؛  المزّمل ،  ٣٩:  ٤٦

  ) يأتيهم اهلل فى ٢٠. (١٤: ١٠ ابراهيم ،



65 

  
  ۶۲ص 

؛   ٢٧: ٨٨) حرکت جبال ، سوره النمل ٢١( . ٢: ٢١٠و الغمام  البقرة الظلل 
) رحيق مختوم ،  ٢٣. (١٧: ٧٩ ) مقام محمود ،  االسراء٢٢. (٨١: ٣التکوير 

) ِاذا َوَقَعِت الْٰواِقَعُة ۵٢. (٧٩:٣٤) طاّمه کبرى ،  النّازعات ٢٤. (٨٣:٢٥طففين الم
) حکم ٢٨. (٧٤:٩) يوم عسير،  المّدثر ٢٧( ٦٩: ١) ٱلْٰحآقُة ، ٢٦( ٦۵: ١، واقعه 

  .۳: ۴۷ و آل عمران  ٢:  ١١٥بقره آيه کاف و نون ، 
) ١قوله تعالى :  "( ۷۸: ۱و ٢ در قرآن کريم در سوره النّباء مذکور است  نباء عظيم

  ) عِن النَبأِ ْالَعظيِم ". ترجمه : از چه ميپرسند. از خبر عظيم .٢َعم َيَتٰسآَءُلوَن (
الف، در لوح عبدالوّهاب با صرامت کامل به اين آيۀ شريفه اشاره ميفرمايند قوله عّز 

انّه هو النّبأ العظيم  *يم ) : " قد ُطِوى بساُط االٔوهام و أتى الّرحمن بأمر عظ١بيانه (
  ".*الّذى أنزل ذکره الّرحمُن فى الفرقان 

به اين آيۀ شريفه در احتجاج  به دو ظهور حضرت نقطه  ب ، در لوح وفا نيز قلم اعلىٰ 
اولى و جمال اقدس ابهى  استناد فرموده و به اين آيات دّريات ناطق قوله جّل بيانه 

قد ظهر فى قميصه االخرى باسمه االبهى و اذا فى  ) : "تاهلل ان هذا لنقطة االولىٰ ٢(
االعلى بالنباء هذا يشهد و يرى و انّه على کّل شيئ محيط و انّه لهو المذکور فى المالٔ 

البقاء بجمال القديم ... تاهلل قد تمت حّجة اهلل فى هذا الظهور  كالعظيم و فى ممال
  لکّل من فى الّسموات و االرض".

، جمال قدم جّل جالله به تحّقق چندين بشارت در قرآن  ج ، در سورة القميص
) : "تاهلل انّى لمنظر االکبر فى ٣( کريم  و نيز نباء عظيم اشاره ميفرمايند قوله االعلىٰ 

 المالٔ االعلى و الجمال االطهر فى االفق االبهى و الکلمة االظهر عند شجرة القصوىٰ 
الغيب فى جبروت القضاء و سّراهلل و امره  و الّطلعة و النبأ العظيم عند سدرة المنتهىٰ 

فى ملکوت البداء و باشارة من قلمى قد ظهر حکم الکاف بين االرض و الّسماء و امر 
  النّون فى مدائن االسماء". 

بنظر ميرسد براى روشن شدن و آگاهى به اصطالحات و الفاظى که در اين قسمت از 
با معارف اسالمى توضيح مختصرى الزم آيات الهى نازل گرديده ، براى ارتباط آنها 

: منظر در منظر اکبر) ٢: يکى از انواع قسم هاى در قرآن است. (تاهلل) ١است. (



66 

کتب بمعنى جاى نگريستن و ديدن است و معنى ديگر آن جلوه گاه ظهور الهى است 
  و 

  ۶۳ص 
له بنظر ميرسد با توجه به ساير آثار مبارکه مقصود نفس مقّدس جمال قدم جّل جال

است  چنانچه در لوح عيد رضوان ميفرمايندقوله جّل و عّز :"َظَهَر َجٰماُل اهللِ ِمْن ٰهَذا 
بمعنى  : مالء بمعنى جماعت و گروه و مالٔ اعلىٰ  ىٰ مالء اعل) ٣ْالَمنَْظِر ْاالکَبِر" . (

: شجر در  شجرة القصوىٰ ) ٤گروه و جماعات ارواح مقّدسه در عالم باال است. (
ر آيات الهى در امر مبارک و نيز در قرآن کريم بمعنى کلمة اهلل بکار رفته يک مورد د

: کيف ضرب  نازل گرديده قوله تعالىٰ  ١٤:٢٩است. در قرآن کريم در سورۀ ابراهيم 
در لغت بمعنى غايت دور و انتها و پايان  اهلل مثًال کلمة طيّبة کشجرة طيّبة".  قصوىٰ 

نازل  ۵۳:  ۰١ -  ۴١کريم در سورۀ النجم آيات  : در قرآن سدرۀ منتهىٰ  )۵است.(
 َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َراى) ١١( َفاْوَحى اَلى َعْبِدِه َما اْوَحى) ١٠گرديده قوله تعالى : "(

ِعنَد ِسْدَرِة الُْمنَْتَهى. ) ١٤( َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة اْخَرى) ١٣(اَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى ) ١٢(
مه : "پس وحى کرد به بنده اش آنچه وحى کرد . تکذيب نکرد دل آنچه را ترج

نزد  ٠ميديد. آيا مجادله ميکنيد با او بر آنچه ميديد. و بتحقيق که ديدش بار ديگر
سدرة المنتهى". در آثار امر مبارک مراد نفس مظهر الهى است (يادداشت شماره 

ت در لغت بمعنى جبر و ، جبرو جبروت قضا) ٦کتاب مستطاب اقدس). ( ١٢٨
قدرت الهى آمده است و در فرهنگ علوم عقلى نوشته شده عالمى از عوالم است. 
و در احياء العلوم امام محمد غزالى آمده است :"عالم جبروت عالم بين عالم ملک 
و عالم ملکوت" . در اصطالح حکماى الهى قضا عالم مشيّت و ارادۀ خداوند 

:  )٤( بيين حضرت عبدالبهاء است در لوحى قوله االحلىٰ است. و در نزد بهائيان ت
"قضاى الهى که عبارت از حکم ربانى در حقايق اشيا است". و در مورد کيفيت اين 

"او عادل است در  : )۵قضاى الهى در کتاب مستطاب بيان نازل قوله االعلى (
از ر معنى و مقصود قضاى خود". جمال قدم جل جالله در لوح حضرت ورقا دٰ 

) ٧: "در رتبۀ اولى و مقام اول منظر اکبر بوده". ( قوله االعلىٰ  ملکوت ميفرمايند
) :  ظاهر شدن ؛ هويدا گشتن ؛ رأيى براى ٦، بداء در فرهنگ لغات ( ملکوت بداء

در امر بهائى ، جمال قدم   - خالق بجز آنچه که قبًال ارادۀ وى بر آن تعلق گرفته بود 
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آنرا بمعنى امتحانات الهيّه در بين عباد بيان فرموده اند  جل ذکره در ايقان شريف
: "و ديگر چرا در وعدهاى الهى بدا شد که سبب ادبار بعضى  )٧( قوله االعلىٰ 

  مقبلين شود ... و 
  ۶۴ص 

تا نور  *تصديق نمائيد که امتحانات الهيّه هميشه در مابين عباد او بوده و خواهد بود
از باطل و هدايت از ضاللت و سعادت از شقاوت از ظلمت و صدق از کذب و حق 

  .و خار از گل ممتاز و معلوم شود"
در کتاب مستطاب بيان فارسى بيان کلّى ترى از بداء را بيان فرموده اند قوله االعلى 

) : "بداء اعتراف بقدرت او است بر مايشاء اگر نفسى عبادت کند او را بآنچه در ۵(
نقدر که اعتراف ببداء نمود اين عبادت اعظم از امکان فوق او متصور نيست همي

آنچه کرده ميگردد که اگر بخواهد او را داخل در نار فرمايد مقتدر بوده و هست و لم 
و زيرا که او عادل است در قضاى خود". و نيز بدا و بم کسى نتواند گفت در فعل اٰ 

ب اصول کافى "بداى خلق از عجز ميگردد". در کتا قوله االعلىٰ  خلق ميفرمايند
) : "بدا همان نسخ ٨شيخ کلينى بنقل از سيد مرتضى از علماى معتبر شيعه ميگويد (

در احکام است ". و نيز در اصول کافى کتاب التوحيد ، باب البداِء ، حديث 
سورۀ  ٣٩شيخ کلينى بنقل از حضرت صادق ع در تفسير آيۀ  ٢بشماره 

ُيثِْبُت" نقل نموده است :"فرمود مگر نه اينست که محو الّرعد"َيْمُحوااهللُ ٰما َيٰشآُء َو 
شود چيزى که ثابت بوده و ثبت شود چيزى که نبوده (وبداء چيزى جز اين نيست)" 

) حکم کاف و امر نون : در اهميت و قاطعيت امر الهى در ظهور اين امر اعظم ٨(
در قرآن کريم در حضرت بهاءاهلل جّل ذکره آنرا در مقام حکم (کاف و نون ) مذکوره 

:  نازل قوله تعالىٰ  ٢: ١١٥امر به خلقت عالم اعالن فرموده اند. در سورۀ بقره آيه
ٰمٰواِت َو اْالَْرِض َو ِاٰذا َقضٰىٓ َاْمرًا َفِانٰما َيُقوُل َلُه کْن َفَيُکوُن". ترجمه : "نو  َبديُع الس"

ا پس جز اين نيست ميگويد آفرينندۀ آسمان ها و زمين است و چون اراده کند چيزى ر
: "ٰقاَل  ۲٣:٤ مر اورا بشو پس ميشود). و نيز در سوره آل عمران ميفرمايد قوله تعالىٰ 

تفسير اين دو آيه  اهللُ َيْخُلُق ٰماَيٰشآُء ِاٰذا َقضٰىٓ َاْمرًا َفِانٰما َيُقوُل َلُه کْن َفَيُکوُن ". ِك َکٰذلِ 
نوشته شده _ از جمله در تفسير منهج در کتب تفسير علماى مذاهب شيعه و سنّى 

) : "(واذا قضى امرًا) و چون اراده کند کارى را يعنى خواهد که ٩الصادقين است (
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(ُکْن) بباش  اچيزى موجود شود(فانّما يقول َلُه) پس جز اين نيست که گويد مر آنچيز ر
نى يعنى حادث شو (َفَيکُوُن) پس بباشد و حادث گردد ... پس (کن فيکون) بمع

آنچيزيستکه ارادۀ الهيّت باو تعلّق  -(أحُدث فيحُدث).است ... مراد تمثيل حصول 
  گرفته باشد بال مهلت ... و گوئيا 

  ۶۵ص 
در اين آيه با بنده ميگويد که کار من بر خـالف کـار تسـت ". و در تفسـير کبيـر  حقتعالىٰ 

والفتــــوح رازى از امــــام فخــــر رازى از علمــــاى معتبــــر اهــــل ســــنّت و نيــــز در تفســــير شــــيخ اب
علمــاى معتبــر شــيعه (قضــى) بمعــانى خلــق و امــر و حکــم و اخبــار و اعــالم آمــده اســت _ 
در تفاســــيرعلماى ســــنّى و شــــيعه اتفــــاق آراء اســــت کــــه ســــدرۀ منتهــــى درختــــى اســــت در 
بـــاالى آســـمان هفـــتم کـــه علـــم مالئکـــه و ســـائر مخلوقـــات بـــدان منتهـــى ميشـــود و رؤيـــت 

ا در نزديـــک آن درخـــت بـــود. در آثارمبارکـــۀ ايـــن دور ثانويـــۀ جبرئيـــل توســـط رســـول خـــد
اعظــم تأويــل ســدرۀ منتهــى بــه نفــس مظهــر ظهــور الهــى گرديــده اســت . جمــال قــدم جــّل 
جالله در ايقان شـريف در ضـمن بيـان اينکـه در هـر دورى پيـروان آن اديـان ديانـت خـود 

د _ محروميــت را ديــن آخــر و رســول خــود را و کلمــات و آيــات او را زائــل نشــدنى ميداننــ
از عرفان ظهور شمس بعدى را به احتجاب از (غايت قصوى) و (سدرۀ منتهـى) تأويـل 

) : "حـــال اگـــر معـــانى ايـــن کلمـــات منزلـــه در کتـــب را کـــه ١٠فرمـــوده اندقولـــه عـــّز بيـــان (
جميــع نــاس از عــدم بلــوغ بــان از غايــت قصــوى و ســدرۀ منتهــى محجــوب شــده انــد از 

مـام خضـوع سـؤال مينمودنـد البتـه بـانوار شـمس هـدايت ظهورات احديّه در هر ظهـور بت
مهتــــدى ميشــــدند" و نيــــز در لــــوحى ديگــــر بصــــراحت مقصــــود از ســــدرۀ منتهــــى را نفــــس 

) : "ان اقصـــدوا مقـــّر االقصـــى انـــه ١١مقـــدس خـــود اعـــالن فرمـــوده انـــد قولـــه عـــّز بيـــان (
 از آيات نازلـه لسدرة المنتهى لو انتم من الموقنين ". و تأکيد ديگرى بر اين مطلب آيۀ

) : "َفٰيـا َمْرَحٰبـا ٰهـٰذا ١٢در لوح کامًال آشناى عيد اعظم رضـوان اسـت ، قولـه عـّز بيانـه (
نٰيا ُثـم َاْسـُرُعوا ِالـٰى  ُسـوا ٰيـا َقـْوِم َانُْفَسـُکْم َعـِن الْـد عيُداهللِ َقـْد َظَهـَر َعـْن َمنَْظـِر َربٍّ َحکـيٍم َقدِّ

القمــيص  ةلَمْســِجِد ْاالْقصــٰى" . بــا تــدبر در بيــان مبــارک در ســورِســْدَرِة ْالُمنَْتٰهــى فيٰهــَذا اْ 
که جمال کبريائى ظهور مبارک خود را به تحقـق نبـاء عظـيم اشـاره  که قبًال درج گرديد

فرموده و آنرا حکم بالغۀ عادله و قضاى امر الهى اعـالن و آنـرا از نقطـه نظـر اهميـت آن 
انـــد. ن ) مـــذکوره در قـــرآن کـــريم بيـــان فرمـــودهو نـــو (کـــاف در عـــالم خلـــق بـــه مثابـــه حکـــم
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آنانکــه او را بــا آنهمــه آيــات بيّنــات هنــوز نشــناخته و بــه رضــوان معــرفتش قــدم نگــذارده و 
 - و بــــذيل کــــرمش متشــــبث نشــــده انــــد را محــــروم نمــــوده انــــدخــــوداز ذيــــل ســــعۀ جــــودش

بــــارک و ت  کــــه خداونــــد  کــــريم انــــد  قــــرآن  عــــرافا هســــور  در  مصــــداق ايــــن آيــــۀ شــــريفه
    ◌ٰ تعالى

  
  ۶۶ص 

َو ُهْم ٰال  َك ٰيُهْم َينُْظُروَن ِاَليْ "َو ِاْن َتْدُعوُهْم ِاَلى اْلُهدٰى ٰال َيْسَمُعوا َو َتر ٧ :١٩٨ميفرمايد 
ُيبِْصُروَن " .ترجمه: " و اگر بخوانيد ايشانرا بسوى هدايت نمى شنوند و مى بينى 

  ".ايشانرا که مينکرند بسوى تو و ايشان نمى بينند
براى حسن ختام اين قسمت آيۀ ديگرى را که در يکى از الواح مبارکه نازل شده و 
خطاب مستقيم به امت اسالم است و ظهور خود را نباء عظيم اعالن فرموده اند درج 

) : "قل يا معشرالفرقان انظروا ثّم اذکروا ما انزل الّرحمن فى ١٣( ميگردد قوله االعلىٰ 
وا باهلل و ال تتّبعوا علمآئکم الجهالٓء الّذين نقضوا عهداهلل و هذا النباء العظيم انصف

  ميثاقه ".
در قرآن کريم در سوره هاى متعددى وعده لقاءاهلل به مؤمنين در مستقبل ايّام   لقاءاهلل

داده شده است. حضرت باب اعظم در کتاب مستطاب بيان و جمال قدم جّل 
ل لقاءاهلل کلمات تاّمه بيان فرموده اند که جالله در ايقان شريف در بيان معانى و تأوي

جهت اطالع ميتوان به آن کلمات الهى مراجعه نمود. و نيز دو عالم نحرير و شهير 
عبدالحميد اشراق خاورى در قاموس ايقان و احمد حمدى آل محّمد در کتاب دليل 

ادى و ارشاد آنچه که الزم به تحقيق و تتبع در معارف اسالمى است در نهايت است
انجام داده اند و محققين را به آن کتب ثمينه و خصوصًا دليل و ارشاد راهنمائى 
ميکند و به تبيين حضرت عبدالبهاء در تأويل و تفسير لقاءاهلل در بخش سوم و تعليقات 

  اين رساله مراجعه فرمائيد.
تى که در اينجا نمونه هائى از آيات لقاءاهلل را درج نموده و سپس نمونه هائى از آيا

  در تحقق وعدۀ لقاءاهلل نازل گرديده زيب اين قسمت ميگردد. از قلم اعلىٰ 
"َالذيَن َيُظنوَن َانُهْم ُمالقوا َربِِّهْم َو َانُهْم ِاَليِْه راِجعُوَن"  ۲ :۴۶البقرة آيه  ة) سور١(

ازگشت ترجمه : "آنانکه ميدانند که ايشان مالقات کنند پروردگار خود را و بسوى او ب
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ِٔ ۵١٨:١٠سوره کهف آيه ) ٢کنند" ( ِِٓٔه  َك : "اُوٰلذيَن َکَفُروا ِباياِت َربِِّهْم َو ِلقآال
َفَحِبَطْت َاْعماُلُهْم َفٰال ُنقيُم َيْوَم الِْقٰيمِة َوْزنًا". ترجمه : "آنها آنانند که کافر شدند 

نميدهيم براى  بآيتهاى پروردگارشان و مالقاتش پس ناچيز شد کردارهاشان پس قرار
    "َوالذيَن َکَفُروا ِباياِت اهللِ  ٢٩: ٢٣سوره عنکبوت آيه  ) ٣ايشان روز قيامت وزنى". (

  
  ۶۷ص 

ِٔ  َك َو ِلقآِِٔه اُوٰلٓيٰ  َلُهْم َعذاٌب َاليٌم" ترجمه : و آنان که  َك سُوا ِمْن َرْحَمتى َو اُوٰلٓيٰ َي
نوميد شدند از رحمت من و آن کافرشدند بآيت هاى خدا و رسيدن بجزاى او آن گروه 

: " َاٰالٓ ِانُهْم  ۴۱: ۴۵  ) سوره فصلّت آيه:٤گروه مر ايشانراست عذابى دردناک". (
فى ِمْرَيٍة ِمن ِلقآِء َربِِّهْم  َاٰالٓ ِانُه ِبُکلِّ َشيْىٍٔ ُمحيٌط"  ترجمه :"دانسته باش که ايشان در 

  بهمه چيز احاطه کننده است".شّکند از مالقات پروردگارشان دانسته باش که او 
  نمونه هائى از بيانات مبارکه در اينکه اين ظهور ظهوراهلل ، لقاءاهلل و

  اهلل است  َيومُ 
) : بسم اهلل الّظاهر ١٤( نمونه ا ، در عنوان لوحى اشاره بظهوراهلل است قوله تعالىٰ 

  من افق االبهى ".
ت ، نازل گرديده که مضمون ، در لوحى که آغاز آن "االٔعظم االٔبهٰى" اس ٢نمونه 

آت اينست : آنانکه به حضرت بهاءاهلل ايمان آوردند بلقاءاهلل فائز شدند و آنانکه 
) : "والّذى اقبل  انّه مّمن فاز بلقآءاهلل و ۵١( اعراض کردند اهل نارند، قوله االعلىٰ 

  العزيز المخٰتار". كرض من اصٰحاب النّار فى کتاب ربّ الّذى اع
) : "يا ١٦( اينکه يوم کنونى يوم اهلل است در لوحى نازل قوله االعلىٰ  ، در ٣نمونه 

قوم يوم يوم اهلل است و امر امر او بقطرۀ از بحر ممنوع نشويد" و نيز در لوحى ديگر 
  ) : "امروز يوم اهلل است و حق وحده در او ناطق"١٧نازل قوله جّل و عّز (

) : "قد ظهر جمال الّرحمن و طلعة ١٨ز (القميص نازل قوله العزي ة. در سور ٤نمونه 
  السبحان فى هيکل االنسان"
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، در اينکه يوم کنونى در کتب قبل به يوم اهلل مذکور گشته ، در لوحى نازل  ۵نمونه 
) : "الحمدهلل الّذى اظهر بسلطانه ما اراد و زيّن اليوم بنسبته اليه و ١٩قوله العزيز (

  فيه ظهر ما بّشر به رسله و کتبه و زبره". سّماه فى کتب الّسمآء بيوم اهلل و 
توجيه مقصود از کتب سماء کتب قبل است که در ايقان شريف به آن اشاره فرموده 

  ) .٢٠اند (
 هوعدۀ ايّام اهلل در قرآن کريم به مؤمنين بشارت داده شده است . در سور  ايام اهلل
  ِمَن  َك اياِتٰنآ َاْن َاْخِرْج َقْومَ ْرَسلْٰنا مُوسٰى بِ : "َو َلَقْد اَ  نازل قوله تعالىٰ  ۱۴:  ۵ يهآابراهيم  

  ۶۸ص 
ُلماِت ِاَلَى النوِر َو َذکِّْرُهمْ  فى ٰذلِ  الظ اٍر َشکُوٍر" ترجمه :  َك ِبَايّاِم اهللِ ِانٰياٍت ِلُکلِّ َصب َالٰ

  اىاز تاريکيه  آور قومت را  بآيتهاى ما که بيرون موسى را   فرستاديم  و بدرستيکه
از   کفر بنور ايمان و پند ده ايشانرا بروزهاى خدا بدرستيکه در آن هر آينه آيتهاست

نيز وعدۀ ايّام اهلل  ۵٤: ١٤الجاثيّه آيه  ةکنندۀ شکر گزارى". در سور براى هر صبر
هللِ ِلَيْجِزَى : "ُقْل ِللذيَن اَمنوا َيْغِفُروا ِللذيَن ال َيْرُجوَن َايّاَم ا داده شده است قوله تعالىٰ 

َقْومًا ِبٰما کاُنوا َيْکِسُبوَن" ترجمه : بگو از براى آنان که گرويدند که عفو کنند مر آنان را 
که اميد نميدارند روز هاى خدا را تا جزا دهد گروهيرا بسبب آنچه بودند کسب 

  .ميکردند"
  

  معنى و مقصود از ايّام اهلل در معارف و کتب معتبره مذهب شيعه 
اب معانى االخبار تأليف شيخ صدوق ( از علماى طراز اول مذهب شيعه و در کت

از کتب اربعه شيعه ) خبرى از امام صادق ع  »يحُضُرُه الَفقيهُ من ال«صاحب کتاب 
درج گرديده است که در آن معنى و مقصود از ايّام اهلل را جناب ايشان بيان فرموده 

ثنا أبي _ رحمه اهلل ٢١اند( ثنا عبداهلل بن جعفر الحميري ، قال :  قال -) : "حدِّ : حدِّ
ثنا ٕابراهيم بن هاشم ، عن محّمدبن أبى عمير، عن مثنّى الحنّاط ، عن جعفربن  حدِّ

أيّام اهلل عزّ و َجل ثالثة : يوم يقوم القائم و يوم محّمد ، عن أبيه عليهما السالم قال : 
کّره را بمعنى و مقصود  ٣٦٦ه " (در حاشيۀ کتاب در صفح الکرة ، و يوم القيامة
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"اى الرجعة" بيان فرموده است . و نيز مراجعه کنيد به کتاب الخصال ، تأليف شيخ 
  ). ١٠٨صدوق صفحه 

خبر فوق ميرساند که از سه معنى ايّام اهلل ، دو معنى آن يکى ظهور قائم و   توجيه
 بر طبق نصوص ديگرى يوم کّره (رجعة ) است و ديگرى روز قيامت که معنى آن قبالً 

مبارکه درج گرديد. حضرت بهاءاهلل جل ذکره در الواح بسيارى که چند نمونه از آنها 
در اين رساله درج گرديده است ، کّره را اشاره به ظهور مبارک خويش بيان فرموده 

  اند.
  
  

  ۶۹ص 
  اشرقت االرض ، شق القمر ، سقوط نجوم ، ساعة

وعده اى است صريح به منور شدن  ٣٩ : ۶۹در سوره الزمر آيه   اشرقت االرض
: "َو َاْشَرَقِت اْالْٔرُض ِبُنوِر َربِّها َو  ارض بنور الهى و آمدن شريعت جديد، قوله تعالىٰ 

َهدآِء َو ُقِضَى ِبيَْنُهْم ِبالَْحقِّ َو ُهْم الُيْظَلُموَن" ترجمه  ِبيّيَن َو الشِبالن ُوِضَع الِْکتاُب َو جى
بنور پروردگارش و نهاده شود کتاب و آورده شوند پيغمبران و  : "و روشن شود زمين

  شهيدان و حکم کرده شود ميانشان براستى و ايشان ظلم کرده نميشوند".
نازل قوه تعالى : "ِاْقَتَرَبِت الّساَعُة َو  ٤:١۵در سورۀ القمر آيه  شّق القمر -ساعة 

  .خورد ماه" انَْشق الَْقَمُر" ترجمه : "نزديک شد قيامت و شکاف
قوله تعالى : "َو ِاَذا النُجُوُم انَْکَدَرْت " ترجمه :  ٨١:٢سوره التکوير آيه  سقوط نجوم 

  و آنگاه که ستاره ها فرو ريزند.
تأويل متشابهات قرآن کريم در ايقان شريف ، جواهر االسرار بتفصيل نازل شده است 

نى و مقصود از شق القمر که . در اين قسمت تبيين و تفسير حضرت عبدالبهاء در مع
در  لوحى صادر شده  و از جامعيّتى عالى و متعالى برخوردار است براى تنوير اذهان 

انشقاق قمر را معاني  ﴾هو هو  ﴿) : " ٢٢( و افکار درج مى نمايد قوله االحلىٰ 
محصور معنى ظاهر نبوده از آنجمله مقصود اضمحالل نفسى است  *متعدده است 
وع شمس أحديه از افق محمديه ناس مستنير از أنوار علوم و ِحکم و که قبل از طل
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چون نفوسيکه در کور مسيح قبل از ظهور جمال أحمدي در مابين  *معارف أو بودند 
ناس دعوت بصراط مستقيم و منهج قويم مينمودند و انوار معارف و حکمى که از 

شان ظاهر و ناس مصباح عيسوى و مشکاة مسيحى اقتباس نموده بودند از السن
بهدايت و داللتشان و نور حکمت و معرفتشان در سبيل هدايت سلوک مينمودند چون 
نير أعظم و شمس قدم از مشرق يثرب و بطحا ظاهر گشت اين نفوس موفق بايمان 

لذا اين نجوم ساقط و قمر  *نشدند و از آن شمس أفق توحيد مستضيء نگشتند 
  منشق گشت ". 

  
  

  ۷۰ص 
ز بيانات مبارکه که ظهور اعظم خود را اشراق شمس و نمونه هائى ا

  شق القمر و سقوط نجوم اعالن فرموده اند
) "قد اشرقت الّشمس و انّشق القمر و ٢٣، در لوحى نازل قوله جّل و عّز ( ١نمونه 

  سقطت النّجوم ان انتم تشعرون ". 
است که از کلمۀ ، در سوره هيکل اخبار ميفرمايند که اين امر متعالى نورى  ٢نمونه 

) : "هذا نوٌر َاشرق  و الح ٢٤الهى تابيده و روشنائيش آشکار است ، قوله جّل و عّز (
  من افق فجر المٰعانى بضيآٍء مبين ".

، در لوح االمر جمال کبريائى بتصريح اخبار ميفرمايند که نور شمس الهى  ٣نمونه 
ر و حين زوال است به بمانند شمس ظاهرى در حّد اعالى شّدت آن که در وقت ظه

: "قل يا قوم اما ترون الشمس انّها فى وسط  )۵٢( عالم تابيده است. قوله العّزيز
الّزوال بٰها کسف قمرالوهم و سقطت انجم الظنون طوبى لمن شّق الّسبحات باصبع 

  ".الجالل
، در لوحى ديگر سلطان قدم جل کبريائه در سجن اعالن ميفرمايند که اى ٤نمونه 
لم به اين سجن و مسجون در آن منگريد بلکه بنگريد به نورى که از افق اين اهل عا

"ال تنظر  ):٢٦مسجون طالع شده و از آن همۀ آفاق روشن شده است . قوله العزيز (
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الى الّسجن و ما انا فيه من البالٓء بل الى النّور المشرق من افق البهآء الذى به اضآء 
  االٰفاق".

وح ديگرى آيات مشابهى در منور شدن ارض بنور جديد الهى ، و نيز در ل ۵نمونه 
): "هذا يوم فيه اشرقت االرض بنور اهلل مقصود العارفين ٢٧نازل گرديده قوله العزيز (

  والّسمآء بآيات اهلل العزيز الحميد".
، در لوح سلطان خطاب به احبّاى سلطان آباد اراک نيز بيان مشابهى نازل ٦نمونه 

  ) : "تاهلل قد اشرق االمر کالشمس فى وسط الّزوال".٢٨عزيز (گرديده قوله ال
): "اذًا يظهر لکم االٔمر کظهور الّشمس ٢٩، در لوح نصير نازل قوله االعلى (٧نمونه 

  فى وسط الّسماء".
: "فقد اشرقت الّشمس بانوار اهلل )٣٠(ىٰ نازل قوله االعل، در لوح اصحاب٨نمونه 

اّال کّل دنّى ضل و کّل من فى الّسموات واالرضاستضاء منها الضحى وفى وسط
  عمى".

  ۷۱ص 
مالک يوم الّدين  مالک يوم الّتناد  انشقت الّسماء يوم التغابن  

  والجبال  فدکتا  تشق االرض 
 : ٤٠) سوره مؤمن آيه ٢َيْوِم الّديِن"؛ ( ِك "مالِ  :١: ٤) سوره فاتحة الکتاب آيه ١(

"َو َيْوَم  :۵٢:٢٥) سوره فرقان آيه ٣َعَليُْکْم َيْوَم التناِد " ؛ ( ُف : "َو يا َقْوِم ِانّى َاخا٣٤
مآُء ِبالَْغماِم َو ُنزَِّل اْلَمالٓئِکُة َتنْزيًال " ؛ ( الس ِاَذا  : ٨٤:١) سوره انشقاق آيه ٤َتَشق "

ْت" ؛ ( مآُء انَْشق ٰمآُء َفِهىَ  : ٦٩:١٦) سوره الحاّقة آيه ۵الس ِت السٍِٔذ واِهَيٌة  "َوانَْشقَيْوَم
َمْن َيْوُم التّغاُبِن َو  َك ُعُکْم ِلَيْوِم الَْجْمِع ذلِ "َيْوَم َيْجمَ :  ٦٤:٩) سوره التّغابن آيه ٦" ؛ (

"َوُحِمَلِت  : ٦٩:١٤) سوره الحآّقة آيه ٧الَْفْوُزالَْعظيُم" ؛ ( َك ُيْؤِمْن ِباهللِ ... ٰذلِ 
) ٤١"(:  ٠۵ :٤٤ الى ٤١ِحَدٌة" ؛ سوره ق آيه هاى او اَالْرُض َو الِْجباُل َفُدکتا َدکةً 

يَْحَة ِبالَْحقِّ ذالِ ) َيْوَم َيْسَمعوُ ٤٢َواْسَتِمْع َيْوَم ُيناِدالُْمناِد ِمْن َمکاٍن َقريٍب ( َيْوُم  َك َن الص
ُق ٤٤) ِانّا َنْحُن ُيْحيى َو ُنميُت َو ِاَليَْنا الَْمصيُر (٤٣الُْخرُوِج ( ْالَْرُض َعنُْهْم ا) َيْوَم َتَشق
َحْشٌر َعَليْنا َيسيٌر". ترجمه : "و بشنو روزيکه ندا ميکند ندا کنندۀ از جائى  َك ِسراعًا ٰذلِ 

نزديک  روزى که مى شنوند فرياد را براستى  آنست روز بيرون آمدن  بدرستيکه ما 
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ز زنده ميکنيم و ميميرانيم و بسوى ما است باز گشت  روزى که شکاف خورد زمين ا
  .ايشان شتابندگان آن حشريست براى ما آسان "

توجيه : اين بسى واضح است که تفسير علماى اسالم از اين آيات الهى تعبير بظاهر 
الفاظ و کلمات است. فى المثل شکافته شدن زمين را بعلّت خروج انسان ها از قبور 

  تفسير و تعبير نموده اند. 
اينکه مواعيد مذکوره در قرآن در نمونه هائى از بيانات مبارکه در بيان 

  (آيات فوق الذکر ) متحّقق گشت 
مفسرين ، متکلّمين و علماى اسالم تفاسير و تعبيرات ديگرى از آيات قرآنيّه فوق 
الذکر دارند. ولى در تعمق و تمّعن در آيات و تأويالت نازله از قلم وحى در ايقان 

  فرائد ، جاى هيچگونه  شريف و توضيحات محکم حضرت ابوالفضائل در کتاب
  ۷۲ص 

شبهه اى در رسيدن به معانى حقيقى اين بيانات نيست . و قضاوت با محًقق و 
متحّرى منصف است و نيز استمداد به رحمت واسعۀ الهى براى جويندۀ حقيقت نيز 

  الزم است.
دوم،   ): "تا هلل قد انشّقت الّسماء و اتى مالک اليوم التّناد" ؛ نمونه ٣١نمونه اول، (

) "قل يا قوم الى متى ترقدون قد انشّقت الّسمآء و اتى مالک يوم التّناد" ؛ نمونه ٣٢(
) "قل ياقوم هذا يوٌم فيه انفطرت الّسمآء و انشّقت االرض" ؛ نمونه ٣٣سوم ، (

بجنود  ) "قل يامالٔ االرض قد اتى مالک الّسمآء من االفق االعلىٰ ٣٤چهارم، (
ه پنجم ، فرمان الهى از جانب خدا به حضرت بهاء اهلل الوحى و االلهام " ؛ نمون

) : "قم بين ۵٣صادر ميشود تا بنام مالک يوم التناد درما بين مردم قيام فرمايد (
العباد باسم مالک يوم التّناد" ؛ نمونه ششم ، در لوحى که خطاب کلّى و نيز 

ده و امر خصوصى به نبيل اعظم است، جمال کبريائى امر به تبليغ عباد فرمو
ميفرمايند که ميان خلق قيام نمائيد و بگوئيد که نباء عظيم مذکور در قرآن ظاهر شد و 
با ظهور او انشقاق سماء و کنده شدن کوه ها و سقوط نجوم و ساير بشارات قرآن در 

) : ٣٦( حوادث روز قيامت به تحقق پيوست. اينست بيان مبارک قوله تعالىٰ 
اس را در کّل احيان بشريعۀ الهيّه داللت نمائيد که شايد "انشاءاهلل الّرحمن بايد ن
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بمواعظ حسنه نفوس غافلۀ مريبه بشطر احديّه توجه کنند ... قم بسلطانى و امرى بين 
خلقى ثم ذّکر ُهم بما اطلعت من هذا النّبأ الّذى منه انشّقت الّسماء و اندّکت الجبال 

الزل فى القبآئل و سقطت النّجوم و و ظهر الفزع االکبر و خسف القمر و ظهرت الزّ 
و رّب  كهلل ربّ  كعلى افنان سدرة المنتهى الملاظلم نيّر الموهوم و غنّت الورقآء 

  العالمين ".
در آثار حضرت رّب اعلى جّل کبريائه لقب قيّوم  بر حضرت باب اعظم  و   قيّوم

د على خال جمال قدم جّل ذکره تسميه گرديده است. در توقيعى خطاب به حاج سيّ 
عدد قيّوم است و مراد قائم آل  ٦۵١: "و بدانکه عدد يوسف  ىٰ اعظم نازل قوله االعل

محّمد عليه الّسالم است و اوست حّى قيّوم ". و نيز در کتاب بيان عربى در واحد 
 سادس ذکر قيّوم گرديده و ظاهر شدن او را در سنۀ تسع بشارت داده اند قوله االعلىٰ 

  القائم و القيّوم ثّم فى سنة التسع کل خير تدرکون ".:"فلتراقبن فرق 
  

  ۷۳ص 
  بيانات نازله در اينکه حضرت بهاء اهلل ظهور قيّوم است 

) : "تبارک القيّوم الّذى اتى اليوم بوجٍه منير ٣٧، در لوحى نازل قوله العزيز (١نمونه 
م االبهٰى " االٔعظ ٢بنفسى استقر هيکل القدم على عرش اسمه االعظم "  ؛ نمونه 

قد اشرقت من افق االٔمر شمس ... قد خسف قمر العلوم اذ اتى القيّوم راکبًا على 
"َدع العلوَم و  ٤) ؛ نمونه ٣٩"يا قوم قد اتى القيّوم " ( ٣)؛ نمونه ٣٨السحاب" (

،  ٥) ؛ نمونه ٤٠شئوناِتها ثّم تمّسک باسم القيّوم الذى أشرق من هذا االٔفق المنير" (
است مستقيم به اّمت اسالم که ظاهر شد آنچه که در قرآن نازل  در لوحى اشارتى
" االٔعظم االٔبهٰى ... اذًا ظهر ما نّزل فى الفرقان من لدن ربّک  :شده قوله االعلى 

العزيز المختار قل يا قوم قد اتى اليوم و استوى القيّوم علٰى عرش العظمة و أالقتدار" 
.. سوف ترى القيّوم مهيمنًا على من على . ) ؛ نمونه ششم " " االٔعظم االٔبهىٰ ٤١(

  ).٤٢االرض کذلک قضى االٔمر من القلم الّذى جعله اهلل سلطان االقالم " (
  

  بيانات مبارکه در معنى قائم و قيّوم 
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) : "مقصود از قيّوم ظهور تسع بوده و او باسم بها ٤٣( در لوحى نازل قوله االعلىٰ 
ف مالحظه ميشود در مقامى همزۀ بهاء ستّه ظاهر و حال آن اعظميّت که در ظاهر حرو

و قائم يک حساب ميشود ... اى سائل ناظر قسم بجمال محبوب که آنچه مقصود 
حضرت اعلى است در اين ظهور و در صحائف قدس از قلم قدم ثابت و مسطور 
مشکل است بتوان ذکر کرد و فى الحقيقه کشف قناع از وجه حورى معانى نمود روح 

د که عظيم اگر خرق حجبات تسعه نمايد باعظم فائز شود و اين بيان القدس ميگوي
... و اين تسعه را ايّام فرجه ما بين  *روح القدسست و کان ربّه على ما يقول شهيدًا 

تا کينوناتيکه از شمس عظيم متجلّى شده مستعد شوند از  * ظهورين قرار فرموده اند
بآن موعود بوده اند". و نيز در لوحى ديگر براى ظهور نيّر اعظم که در سنۀ تسع کّل 

) : "اما ما سئلت فى فرق القائم و القيّوم فاعلم بان ٤٤ميفرمايند قوله عّز کبريائه (
الفرق بين االسمين ما يرى بين االعظم و العظيم و هذا ما بينه محبوبى من قبل و انا 

  الّذى يظهر انه اعظم  اال ان يخبر الناس بان كرناه فى کتاب بديع و ما اراد بذلذک
  ۷۴ص 

عما ظهرو هوالقيّوم على القائم و هذا لهو الحق يشهد به لسان الّرحمن فى جبروت 
  البيان اعرف ثم استغن به عن العالمين ".

  معانى و مراد از قيوم در معارف اسالمى و کتب معتبرۀ تفسير قرآن 
شده است. در سورۀ البقره در چند موضع در قرآن کريم خداوند به حّى قيّوم ناميده 

: "َاهللُ الٓ ِاٰلَه ِاال ُهَو الَْحى ميفرمايد قوله تعالىٰ   ١و در سوره آل عمران آيه  ٦۵٢:٢آيۀ 
  ٫٢٠: ١١١الَْقيُّوُم " . و سوره طه آيه 

) : " القيوم فى اللغة ۵٤در تفسير کبير در شرح قيوم  در سوره بقره  نوشته شده ( - ١
السابق ساکنا جعلتا ياء  ئم ، فلما اجتمعت الياء و الواو ثم کانمبالغة فى القا

  ".مشددة
: " (القيّوم) پاينده بر سبيل ٤٦در تفسير منهج الصادقين در بارۀ قيّوم نوشته شده  -  ٢

دوام و بقاء در ذات و صفات يا قايم بتدبير و حفظ مخلوقات. بدانکه قيّوم صيغۀ 
  مبالغه است ". 

) : ٤٧سورۀ طه آمده است ( ٢٠: ١١١ّشاف زمخشرى در ذيل آيۀ در تفسير ک - ٣
"المراد بالوجوه وجوه العصاة ، و أنّهم اذا عاينوا _ يوم القيامة" _ مضمون آن 
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بفارسى اينست که مراد از وجوه وجوه کسانى است که رو برگردانند در روز قيامت از 
  حًى قيّوم.

) : ٤٨البقره در مقصود از قيوم گفته ( سوره ٦۵٢در تفسير کشاف در ذيل آيه  - ٤
  الدائم القيام بتدبير الخلق و حفظه ". ﴾القيوم﴿
در کتاب االتقان فى علوم القرآن در شرح و معنى لغات غيرعرب در قرآن گفته  -  ۵
  ) "القيوم : به زبان سريانى کسى است که نميخوابد"٤٩(
): " القائم الحافظ   ٥٠شده (_ در لغت نامه معجم الوسيط در معنى قيّوم نوشته  ٦

  لکّل شىء".
  
  

  ۷۵ص 
  نفخۀ صور و نقرۀ ناقور

در اديان الهى بشارت داده شده است که در يوم المعاد و يوم االٓخرة در صور دميده 
خواهد شد. ذيًال مختصرى در اينمورد نگاشته و مطالعۀ عميق تر آنرا به کتب موجود 

_ ناقور بمعنى بوق است و صور نيز بمعنى بوق تأليف اساتيد بهائى ارجاع مينمايد 
  ميباشد و شکل آن بصورت شاخ است که در آن دمند.

نساِن آتيًا على ُسحِب  ٢٤: ٣٠، ٣١الف ، در انجيل متى باب   َو َيرُوَن ٱبن اال" :
الرَبع اسلماِء ... و ُيرِسُل مالئَکَتُه ِبَصوِت بوٍق عظيم ِلَيَجمعوا ُمختاِريِه ِمَن الِجهاِت ا

ماواِت الى اقاصيها". قاصي السمن ا  
 و ٨٦الّزمر آيات  ةب ، در قرآن کريم نيز به حوادث روز قيامت اشاره شده است. سور

چنانچه در قبل به آن اشاره رفت . مفسرين در تفسير آيات فوق به اقوال و  ٦٩/٣٩
وجود نيست . جمال تعبيرات مختلفه نظر دوخته اند و اتفاق آرائى در ميان تفاسير م
اند . براى مزيد اطالع کبريائى تفسير و تأويل حقيقى آنرا در ايقان شريف بيان فرموده 

) َو ٧را بنقل از تفسير رازى مينگاريم "( ٧٤:  ٧،  ٨،  ٩المدثّر آيات  ةتفسير سور
 ٧َعسيٌر " _ در تفسير آيه  ) َفذِلَک َيْوَمٍِٔذ َيْومٌ ٩) َفِاذا ُنِقَر فى النّاقُوِر (٨ِلَربَِّک َفاْصِبْر (

: "و براى خداى صبر کن بر اداء رسالت و بر ايذاء و رنجها که تو را  ۵٤مينويسد 
  ميدهند."
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: بر اهل انصاف و بصيرت بسى واضح است که آنکه در عالم خلق در اداء توجيه 
رسالت تحّمل رنج و ايذاء مينمايد رسول خدا است . همانطور که حضرت ختمى 

پس از برگزيده شدن برسالت مواجه با ايذاء و اذيت قريش و يهودان مدينه مرتبت 
و حضرت بهاء اهلل  در نهايت  گرديد. در اين دور امنع اسنى نيز  حضرت رّب اعلىٰ 

  مظلوميت گرفتار همه گونه باليا گرديدند. 
  نمونه هائى از بيانات مبارکه 

) : ٢۵و شأنه ( ت بهيّه ناطق قوله تعالىٰ ، در لوح االمر لسان اهلل به اين بيانا ١نمونه 
مبيٍن و وضع الميزان .و ُحشر من على "ٓص والنّبأء العظيم قد اتى الّرحمن بُسلطاٍن 

  االٔرض اجمعين قد نفَخ ِفى الّصور اذًا شاخصت االبصار".
  ۷۶ص 

و  ) : "قل انّها لُصور االمر قد نفخ فيه٣۵، در لوح ديگرى نازل قوله العزيز ( ٢نمونه 
  انصعق من فى الّسموات و االرضين".

) : "بظهوره صاح النّاقوس و غّردت ٤۵(، در لوح ديگرى نازل قوله العزيز  ٣نمونه 
  الورقآء و نادى الّصور الملک هلل المقتدر العزيز الجبّار".

، در قصيدۀ عّز ورقائيّه نيز با لحنى دلنشين و روح نواز خبر از دميده شدن در  ٤نمونه 
  ) :۵۵( و بظهور مبارک داده اند قوله تعالىٰ صور 

  "بنفختها صور القيام تنفخت     بنفحتها ظّل الغمام تمّرت"
  ) : ٥٦( ، در قصيدۀ رشح عما نيز اشاراتى است صراح قوله االعلىٰ  ۵نمونه 

  و سما ميريزد"فخۀ ازجَ  "نقرۀ ناقورى جذبۀ الهوتى    اين هر دو بيک ن
: "ِاْذ نازل گرديده قوله تعالىٰ  ١٤:٣٦آن کريم در سورۀ يس آيه در قر  فعززنا بثالث

ْزٰنا ُهما ُبثاِلٍث َفقالوا ِانّا ِاَليُْکْم ُمْرَسلوَن". ُبو َفَعز َاْرَسلْنآ ِاَليِْهُم اثَْنيِْن َفَکذ  
در بيان و تفسير "فعززنا بثالث"  جمال قدم جّل اسمه االعظم در تفسير آيۀ شريفۀ 

ر جواب سؤال يکى از احبّاى الهى در بارۀ اين مطلب لوحى نازل فرموده اند قرآنيّه د
) : "اذا نطق لسان اهلل فى کّل شىء  ... الّذى ظهر بالحق و سمى ٧۵قوله عّز بيانه (

ثّم  ثّم فى مدائن االسماء باسم البهى االبهىٰ  فى المالٔ االعلى باسم العلى االعلىٰ 
ذى منه ارتفع ضجيج عن کّل من فى السموات و بين مالٔ االنشاء بهذااالسم ال



80 

فيما نزلناه من قبل على محمد عربيا فاعلم  كرض... و اما ما سئلت عن اهلل رباال
لى ظلل الروح بان اول ما بعثناه بالحق فهو على قد اشرقناه عن افق الفارس و انزلناه عَ 

باسمنا  االعلىٰ المالٔ من سماء عز عليا و آخر ما بعثناه فهوا ايضا على و سميناه فى 
الجمال الذى ظهر بالحق و اشرق عن  عليما و عززنا هما بهذا كالقدوس ان انت بذل
االية لن يکفيه المداد و ال  كتل كمبينا و انا لو نريد ان نفسر ل  افق االمر بسلطان

  .االيام فى امر عظيما" كالنا نکون فى تل كقالم و لکن اختصرنا بما فسرنا لاال
و ظهور مبارک  جّل اسمه االعلىٰ  لوح اشاره بظهور مبارک حضرت رّب اعلىٰ  در آغاز

که با ظهور  - تسميه فرموده اند   و بهى االبهىٰ  خود ميفرمايند که باسماء على اعلىٰ 
آندو نفس مقدس آه و حنين آنچه در آسمانها و زمين است بلند شد که اشاره به 

  آيۀ شريفۀ قرآن را بيان ميفرمايند که عظمت ظهورين است. و در جواب سائل تفسير 
  ۷۷ص 

بر "محمد عربيا" يعنى حضرت محمد ص  نازل گرديد از جانب خداى تعالىٰ 
) را از افق فارس و نيز على  بدانکه اول مبعوث کرديم  على محمد  (حضرت اعلىٰ 

مال به اسم قدوس و معزز گردانيديم آندو را به اين ج که ناميده گرديد در مالء اعلىٰ 
الهى و اگر من بخواهم تفسير کنم اين آيه را بر تو مداد و قلم کفايت نميکند. و ما 

  .باختصار براى تو بيان کرديم ."
. ترجمه "آنگاه که آفتاب در هم  ٨١:١سوره التکوير آيه   اذا الّشمس کّورت

  پيچيده شود".
لصادقين،  در علماى تفسير شمس را شمس ظاهرى تفسير کرده اند. در تفسير منهج ا

) : "کور و تکوير بمعنى در هم ٥٨پاورقى تفسير، معنى کور و تکوير نوشته  شده (
پيچيدن چيزى است بطور استداره مثل آنکه جامه اى در هم پيچند و بجائى افکنند 
يا پيچاندن چيزى بر چيز ديگر ... و باتفاق مفسرين مراد از تکوير خورشيد در روز 

  گشتن آفتابست در آنروزهر چند در کيفيت آن اختالف است".قيامت تيره و بيفروغ 
در متن تفسير چنين نوشته شده است : "ومعنى آنست که چون آفتاب در هم پيچيده 

جه است يکى آنکه مشتق باشد از کّورت العمامة اذالففتها يعنى وشود و اين بدو 
از بساط آفاق زائل ضوء آن را در هم پيچند و گرد کنند و انتشار و انبساط نور آن 

گردانند تا آنکه همۀ عالم تاريک شود و اين عبارت از ازالۀ جرم آن و اعدام آن ، چه 
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مادام که جرم شمس باقيست ضوء آن منبسط است و غير ملفوف ... وجه دوم 
  آنست که ... آفتابرا از فلک خودش بيندازند."

دارد مانند "َو ِاذا النُجوُم انَْکَدَرْت بقيه آيات نازله در اين سورۀ مبارکه نيز وجه خبرى 
ِاذا ْالِجٰباُل ُسيَِّرْت" که ترجمۀ آن  " "وَ فرو ريزند" که ترجمه آن "وآنگاه که ستاره ها 

"وآنگاه که کوهها سير کرده شوند". تأويل اين آيات را جمال قدم جل جالله در 
ر يک موضع علماى ايقان شريف بيان فرموده اند که مقصود از شمس و نجوم د

عصرند در هر ظهور جديد و اگر بآن رسول خدا ايمان نياورند ضوء و روشنائى آنها در 
همچنانکه مى بينيم که در طلوع عصر اسم اعظم نه  -هم پيچيده و ساقط ميشوند 

ضيائى و نورى از علماى عصر مضيئ است و نه در ميان عاّمه  آنانرا اعتبارى است. 
  . و در 

  
  ۷۸ص 
يات و جرايد متداومًا خبر از سقوط و هبوط آنان است و غروب و افول کوکب نشر

  مقامات ظاهره شان بديدۀ عنصرى مشهود است.
ٰمآُء انَْفَطَرْت" ترجمه  ٨٢:١مرت الجبال  سوره انفطار آيه   انفطار سماء اذا الس "

ٰمآُء ُمنْفَ  ٧٣:١٨المزّمل آيه  ة"آنگاه که آسمان بشکافد" ؛ سور ِطٌر ِبِه کاَن َوْعُدُه ٱلس
  َمْفُعوًال" ترجمه "آسمان شکافته شود در آن روز باشد وعدۀ خدا کرده شده".

حاِب" ،   ٨٨:٢٧النَّمل آيه  ةسور الس َمر َو َتَرى الِْجباَل َتْحَسُبها جاِمَدًة َو ِهَى َتُمر"
  روش ابر". ترجمه "و مى بينى کوه ها را پندارى آنها را ساکن و آنها ميروند

در الواح بسيارى ظهور مبارک را به انفطار سماء و حرکت کوه ها بيان فرموده اند. از 
): قل هذا يوم التّغابن الى من تهربون قد ٩۵جمله در لوحى  نازل قوله جّل و عّز (

مّرت الجبال و طويت الّسماء و االرض فى قبضته لو انتم تعلمون هل الٔحٍد من 
الّرحمن اّال اهلل المقتدر العزيز المنّان " و نيز در لوحى ديگر نازل  ٰعاصٍم ٰال فو نفسه

) : "ان الّسموات مطويّات بامره" و در مناجاتى از قلم اعلى در ذکر ٦٠قوله العزيز (
ْسِم ٱلذْى ِبِه َتَزلَْزَلِت   َك ) : "َاْسلُ ٦١( د قوله االعلىٰ اين امر اسنى ميفرماين بٱْالِ

ْقٰطاُر".ٱْالَْرُض َو ٱنْ  ٰماُء َو َمرِت ٱلِْجٰباُل َو ٱْضَطَرَبِت ٱْالَ َفَطَرِت ٱلْس  
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 ىٰ ميفرمايد قوله تعال ٢: ٢١٠آيه  ةالبقرة در سور   يأتيهم اهلل فى الظلل و الغمام
ْمُر َو ِاَلى َيْاِتَيُهُم اهللُ فى ُظَلٍل ِمَن الِْغماِم َو الَْمالَِٓٔکُة َو ُقِضَى اْالَ  ّالٓ َانْ : "َهْل َينُْظُروَن اِ 

  اهللِ ُتْرَجُع اْالُُموُر" .
  

  تفسير آيه شريفه در کتب معتبرۀ تفسير قرآن کريم  
) : "آيا چشم ميدارند ؟ استفهام بمعنى نفى ٦٢( ، تفسير منهج الصادقين الف

  واقع شده ، يعنى چشم نميدارند و انتظار  حرف استثناء است ، و لهذا بعد از آن 
  بيايد  ا که مگر آنر  بکلّى در دايرۀ اسالم داخل نميشوند  که  اينان  نميکشند

اْو َياِتَي اْمُر  ( ۱۶:  ۳۳ سوره النّحل بديشان خدا ، يعنى عذاب او يا امر او  کقوله
) ...  يعنى بيارد خداى عذاب خود را در( فى ظلٍل) درسايبانها (من الِغماِم) از َربَِّك 

که عذاب قوم شعيب که در (يوم الظلة) بود و ظلل جمع ظلة رقيق چنان       ابر سفيد
  است مانند 

  
  ۷۹ص 

  قلة و قلل و آن هر چيزيست که سايه اندازد... و گويندمعنى آيه آنستکه تمام کرده شد 
  .و بيان همۀ احکام آن نموده شد،"کار شريعت اسالم 

اتيان   يل و معنىدر تأو  : " بدانکه علما )٦٣( تفسير شيخ ابوالفتوح رازى،  ب
بر انتقال و آيه    آورده اند و اتيان را حمل کرده  بعضى اخبارى  گفتند  بسيار سخن

قظع  بود و آن قولى است که   وجهيکه مقتضى تشبيه و تجسيم تفسير داده بر   را
 ١٨( در پاورقى اين تفسير صفحه  عقل از آن" .   بر بطالن آن براى منع ادلّة  کنيم

معنى "يأتى" نوشته شده قوله : " ادلّۀ عقلى اين مطلب بسيار است يکى در شرح و 
آنکه اگر خداوند تعالى سلطانه جسم و جسمانى باشد ترکيب در او الزم آيد و هر 
مرکب محتاج باجزاء خواهد بود و احتياج واجب تعالى را محال است چه آنکه هر 

وجود است نه واجب الوجود محتاج نيازمند بعلت است و هر محتاج بعلت ممکن ال
ديگر آنکه هر جسم و جسمانى محتاج بمکان و شکل و ساير اعراض ماده است و 
مطلقا احتياج واجب بالّذات را محال است ديگر آنکه هر جسم و جسمانى  محدود 
و متناهى است و وجود واجبى نا محدود و نا متناهى نتيجه آنکه  ايزد متعال 
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انيت چون حرکت و سکون و رفت و آمد بر وى محال جسمانى نيست و لوازم جسم
است پس بحکم عقل (يأتى) رجاء و امثاله که در حق واجب آمده بايست معنائى 
کرد که شايسته مقام الهت باشد) . در ادامۀ تفسير رازى ، نقل قولى ديگر از اين آيه 

د بتنزيلش ايمان دارد باين شرح : "و قومى دگر گفته اند اين آيه را و آنچه باين مان
آريم و در تأويلش توقف کنيم اتيان بگوئيم چنانکه در قرآن هست و لکن تفسير و 

  کيفيت ندانيم".
) : "القيمى عن الباقر عليه السالم ٦٤( ج ، تفسير صافى مال محسن فيض کاشانى

مع قال ان اهلل اذا بداله ان ُيبين خلقه و يجمعهم لما ال بّد منه امرمناديا ينادي فاجت
ماء الّدنيا فتزل و کان من وراء  االنس والجّن فى اسرع من طرفة العين ثّم اذن للس
النّاس و اذن للّسماء الثّانية فتنزل و هي ِضعف الّتي تليها فاذا رأها اهل الّسماِء الّدنيا 
قالوا جاء ربّنا قالوا ال و هوآٍت يعنى امره حتّى ينزل کّل سمٍاٍء يکون کل واحدة منها 

وراء االخرٰى و هي ضعف الّتي تليها ينزل امراهلل في ظلل من الغمام و المالئکة و  من
  قضي االٔمر و الٰى ربّکم ترجع االمور".

  ۸۰ص 
) در اين تفسير ميگويد که متکلّمين اسالم در ۵٦( د ، تفسير کبير امام فخر رازى

تفسير و شرح  مقصود اصلى اين آيه قرآن مختلف العقيده اند و آيه را به چند وجه
داده است : "اختلف اهل الکالم فى قوله ( هل ينظرون اال أن يأتيهم اهلل) و ذکروا 

و هو مذهب السلف الصالح. أنه لما ثبت بالدالئل  ﴾الوجه االٔول  ﴿فيه وجوها: " 
القاطعة ان المجىء والذهاب على اهلل تعالى محال ، علمنا قطعا أنه ليس مراد اهلل 

شىء آخر فان عينا  كجىء والذهاب ، و أن مراده بعد ذلية هوالمتعالى من هذه االٓ 
ذلک المراد لم نأمن الخطأ. فاالٔولى السکوت عن التأويل، و تفويض معنى االٓية 
على سبيل التفصيل الى اهلل تعالى" و در ادامۀ وجه اول در درجات و مراتب فهم 

اس أنه قال : نزل القرآن آيات قرآن ميگويد: "و هذا هوالمراد بما روى عن ابن عب
على أربعة أوجه : وجهه ال يعرفه أحد لجهالته ، و وجه يعرفه العلماء و يفسرونه و وجه 
نعرفه من قبل العربية فقط ، و وجه ال يعلمه ٕاّال اهلل" ودر قسمتى از وجه دوم 
ميگويد:"و هو قول جمهور المتکلّمين : أنه البد من التأويل على سبيل تفصيل ، ثم 
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کروا فيه وجوها : االٔول : المراد (هل ينظرون أال أن ِأتيهم اهلل) اى آيات اهلل فجعل ذ
  مجىء االٓيات مجيئًا له على التفخيم لشأن االٓيات".
َاْن َيْاِتَيُهُم اهلُل فى ُظَلٍل ِمَن  خالصۀ نظرات مفّسرين اسالم در تفسير "

  " اْلِغماِم 
ر آيه مشابه شروحى است که قبًال نقل شد. و در ساير تفاسير نيز مبناى تأويل و تفسي

اينک رؤس مسائل و نظرات آنانرا باختصار آورده و سپس به بيان جمال کبريائى که 
  وحى الهى است استناد نموده تا حقايق بر متحّريان روشن گردد.

يک قول آنست که مقصود از يأتيهم اهلل آمدن امر اوست   تفسير منهج الصادقين - ١
  امر ربّک). (او يأتى

در تفسير اين آيه بايد توقف کرد و به تنزيلش از جانب خداوند ايمان   تفسير رازى -  ٢
  آورد و بيان باينکه تفسير و کيفيت ندانيم 

چون حرکت و سکون از ملزومات لوازم جسمانى است و بطالن بر تجسيم بودن 
  وجود (اهلل) آمدهخداوند واضح است بنا بر اين بحکم عقل يأتى که در حق واجب ال

  ۸۱ص 
  .بايستى آنرا معنائى کرد که شايستۀ الهت باشد( حاشيۀ تفسير )

يأتيهم اهلل در يک مورد تفسير بر نزول امراهلل شده است فى الظلل   تفسير صافى - ٣
  من الغمام 

) در تأويل اين ٢) در ميان متکلمين اسالم آراء مختلف است. (١(  تفسير کبير -  ٤
) مراد از (هل ينظرون اّال ان يأتيهم اهلل) "أى آيات اهلل" ٣سکوت کرد. (آيه بايد 

) مراد از (يأتيهم اهلل) "أى امراهلل " يعنى  امر الهى ٤يعنى مراد آيات الهى است . (
.  ) حکاية عن اليهود٦) معنى ديگر وعده عذاب و حساب الهيست. (۵است. (

تيهم اهلل فى الظلل من الغمام ... و کانوا اّال أن يأ كوالمعنى : أنهم ال يقبلون دين
الظلل من الغمام و  يقولون :  انه تعالى تجلى لموسى عليه الّسالم على الّطور فى

  فى زمان محّمد عليه الصالة والّسالم،".  كطلبوا مثل ذل
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بحثى در اقرار مفّسرين به عجز در تفسير آيه و تأويل حقيقى "راسخون 
  فى العلم"

که چند  قرآن   مفسرين  توسط  بقره  سوره ٢:  ٢١٠آيه   قت در تفسيرو د مطالعه 
اينکه   نيز  آنان و  آراء  به  اختالف   توجه و  گرديد   تفاسير نقل  اين قبيل نمونه از 
 ه  قبول تنزيل و ايمان به آي  و متکلّمين معتقد به سکوت در تأويل آيه و  مفسرين

و   نازل گرديده  سوى خداوند  اين آيه از  مى آيد که بذهن  اين سؤال  - شريفه دارند 
در علم   راسخون  بخود و  تفسير را خداوند  کالم الهيست و اجازۀ  از متشابهات

 -داده است. اقرار بعجز در معنى آيه توسط مفّسرين در ضمن تفسير آيه نقل گرديد 
 نيست. و بفرمودۀ جمال  توحيد در افکار و نظراتشان  نيز  ساير مفّسرين  در آراء

هر گوشۀ   يک ميدانند از  ) : "و با اينکه حکم الهى را٦٦کبريائى در ايقان شريف (
  يک حکم  دو نفس بر  *و از هر محلّى امرى ظاهر   *ميشود   حکمى صادر

  ".*نميشود   مالحظه
  
  
  

  ۸۲ص 
  " اْلِغمامِ  َياِْتَيُهُم اهللُ فى ُظلٍَل ِمنَ  در تحّقق آيه " بيان قلم اعلىٰ 

بْر) در تحّقق آي باين   مذکور  هجمال کبريائى در لوح مبارک ايّوب  (َمديَنُة الص
لْٰنا ِمْن َقبُْل َيْوَم ٦٧( ىٰ کلمات دريات ناطق قوله االعل ْالُجّهاِل  َاما َنز ُقْل يا َمَال" : (

الْمِر َعلٰى َهيَْکِل َعِلىٍّ ِبالَحقِّ َاْعَرْضُتْم َيْاِتى اهللُ فى ُظَلٍل ِمَن الَْغٰماِم َفِاٰذاجآَء فى َغٰماِم اْ 
َو ِاذا جآَء  َك َاْو َبْعُض اياِت َربِّ  َك ما ُنزَِّل َيْوَم َيأتى َرب َو اْسَتْکَبْرُتْم َو ُکنُْتْم َقْومًا ُبورًا َو اَ 

َمْحُجوبًا ُقْل ِان اهللَ کاَن  ِباياٍت َبيِّناٍت ِبَم َاْعَرْضُتْم َعْنها َو ُکنُْتْم فى ُحُجباِت َانُْفِسُکمْ 
َمُد الذى َاحاَط ِعلُْمُه ُکل َمْن فِى  ُزوِل َو ُهَو الَْفْرُد الصسًا َعِن ْالَمجيىِٔ َو الن ُمَقد

مواِت َواالْرِض َوَلْن َيأِتَى ِبذاِته َو َلْن ُيرى ِبَکيُْنوَنِته َو َلْن ُيْعَرَف ِبِانّيِته َو َلْن ُيْدرَ  َک الس
ِبِصفاِته َو الذى يأتى ُهَو َمْظَهُر َنْفِسه َکما َاتى ِبالَْحقِّ ِبِاْسِم َعِلىٍّ َو َجَمْعُتْم َعَليِْه 
ِبَمخاِليِب الَْبْغضآِء َو َاْفَتيُْتْم َعَليِْه يا َمْعَشَر اْلُعَلمآِء" مضمون بيان مبارک اينست که اى 
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م اهلل فى الظلل من الغمام ) پس آمد در گروه جهال آنچه در قرآن نازل شد (يوم يأتيه
غمام امر خدا در هيکل حضرت اعلى و شما به آن معترض گشتيد و او را استکبار 
نموديد و شما قومى هستيد از فاسدين و تباهکاران. و آنچه نازل شد در قرآن در وعدۀ 

ر او و آمدن خدا پس آمد با آيات و دالئل محکم و متين . براى چه اعتراض کرديد ب
شمائيدگرفتار در پرده هاى غفلت نفسهاى تان . بدرستيکه خداوند مقدس است از 
آمدن و نزول و او يکتاى ازلى است که علمش احاطه کرده است همۀ آسمانها و 
زمين را و نخواهد آمد بذات خودش و کينونت او قابل رؤيت نيست و صفات او 

فس خداوند است. همانطور که آمد بادراک در نيايد و آن کسى که ميآيد مظهر ن
  باسم على و همۀ شما با چنگالهاى بغضتان با او رفتار کرديد اى گروه علما.

 َك : "َاْن َيبَْعَثَک َرب  ىٰ نازل قوله تعال  ١٧ : ٧٩ در سوره االسراء آيه مقام محمود 
محمود آمده در تفسير منهج الصادقين  در معنى  و مقصود از مقام  َمقامًا َمْحُمودًا".

  اين تفسير  رفعت درجه" و  ): "مراد کمال قرب  مرتبه است و نهايت٦٨است که (
بر اساس نقل حديث نبوى است به اين شرح : "در لباب از عمر نقل ميکند که 
حضرت رسالت در تفسير مقام محمود فرموده که نزديک گرداند خدا مرا و بنشاند با 

تبه است و نهايت رفعت و درجه و لفظ حديث خود در عرش، مراد کمال قرب و مر
  اينستکه يدنينى اهلل فيقعدنى معه على العرش" ... و مقصود از اجالس او بر عرش 

  ۸۳ص 
در تفسير ابوالفتوح رازى در معنى مقام محمود   - تعظيم آنحضرت است"  تکريم و 
بر عرش يا  ) : "و رواياتى دگر آنست که مراد بمقام محمود مقام رسولست٦٩نوشته (

  بر کرسى".
"ُيْسَقْوَن ِمْن َرحيٍق َمْخُتوٍم ". "ترجمه :  ۵٨٣:٢سورۀ المطّففين آيه  رحيق مختوم 
از صاف شراب مهر شده"  در الواح و آثار مبارکه حضرت بهاءاهلل  آشامانيده ميشوند

  رحيق مختوم" اعالن فرموده اند. كجّل ذکره ظهور مبارک خود را به "ف
از آيات الهى در اشاره به "مقام محمود" و " نمونه هائى 

  رحيق مختوم"
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حضرت بهاءاهلل جّل ثنائه ، لسان قدم به اعالن ظهور جديد ناطق  لوح ليلۀ تولددر  
) : "َقْد ٰجآَء عيُْد ْالَمْوُلوِد َو ْاسَتَقر َعَلى ْالَعْرِش َجٰماُل اهللِ ْالُمْقَتِدِر ٧٠( قوله االعلىٰ 
ْجِن ْاالْعَظِم َبْعَد الذى ٰقاَم َعَليَْنا ْالُمُلوُک ْالَعزيز ْالَود ُوِد ... ُقْل ِانّا َاَخْذَنا ْالعيَد ِفى السِّ

ٰال َتْمَنُعٰنا ِسْطَوُة ُکلِّ ٰظاِلٍم َو ٰال َتْضَطِرُبٰنا ُجنُوُد ْالُملِْک ٰهٰذا ٰما َشِهَد ِبِه الرْحٰمُن فيٰهَذا 
ٰذه َسْطَوُة اهللِ َقْد َاحاَطْت ُکل اْالْشياِء َو ٰهِذه ُقْدَرُتُه الُْمَهيِمَنُة ْالَمٰقاِم ْالَمْحمُوِد ...  هٰ 

ُکُوا بِ  ْقِتداِر ... َکذالِ َعلٰى ُکلِّ شاِهٍد َو َمْشُهوٍد َتَمس ٰهَذا َنَطَق ِلساُن الِْقَدِم في َك َحبِْل اال
قسمت از لوح منيع الهى چهار اعالن  الرحيُق اْلَمْختُوُم"_ در اين ك ْاليْوِم الذى فيِه فُ 

) از ظهور مبارک به سطوة اهلل نام برده شده ٢) مقام محمود؛ (١و تنبيه است : ( 
) اعالن قدرت و اقتدار مظهر ظهور است که مهيمن بر همۀ اشياء است . ٣است ؛ (

) ُفک َرحيُق ٤در حاليکه ميدانيم آن جمال کبريائى بظاهر مسجون است ؛ (
در کتاب مستطاب اقدس و  ٥تُوم . براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به بند الَمخْ 

  و نيز بشارت دانيال نبى که قبًال درج گرديد. ٢يادداشت شماره 
: "َفِاذاجآَءِت الّطآمُة الُْکبْرٰى"  قوله تعالىٰ  ٧٩:٣٤سوره النّازعات آيه   ىٰ طاّمه کبر
مال قدم جّل اسمه االعظم در ج - "پس چون آيد بالى مستولى بزرگ"  :. ترجمه

وعده داده شده در قرآن کريم تأويل و  ىٰ لوحى ظهور اعظم خويش را به ّطاّمه کبر
) : "هل الّطاّمة تّمت قل اى و رّب االرباب هل ٧١( ىٰ ِاخبار فرموده اند قوله االعل

  القيامة قامت بل القيّوم بملکوت االٓيات".
  ۸۴ص 

) در ١( :به اين شرح است اختصارًا   مو علماى برجسته اسال نظرات مفسرين
ترجمۀ تفسير مجمع البيان شيخ طبرسى از علماى بزرگ مذهب شيعه در معنى لغوى 

) "حادثه و بليه بزرگ گفته ميشود ... بليّه و حادثه ايکه ٧٢الّطامه نوشته شده (
آن ) در کتاب مفردات فى غريب القر٢نيروى دفع آن نيست طاّمه ناميده ميشود" ؛ (

م والزم و ٧٣در معنى طاّمه نوشته شده ( الَبْحُر الَمْطُموُم ُيقاُل له الط م طم : الط " : (
ًة لذلک ، قال : "َفِاذاجآَءِت الّطآمُة الُْکبْرٰى" ؛  يِت الِقياَمُة طام َطم على کذا َو ُسمِّ

) "و آن قيامت ٧٤) در همان تفسير مجمع البيان در شرح و تفسير آيه ميگويد (٣(
است براى اينکه آن بر هر بليّه هولناک غالب است و از اين رو گفته ميشود هيچ بليّه 
اى نيست مگر اينکه بليّۀ باالى آنست و قيامت باالى هر بليّه و طاّمه است. پس آن 
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) تفسير بيضاوى ، در اين ٤بليّه بزرگ است . حسن گويد : آن نفخۀ دّوم است "؛ (
الداهية التى تّطم  )) : (فاذا جاءت الّطاّمة۵٧رح آيه مفّسر مى نويسد  (تفسير در ش

اى تعلو على سائرالّدواهى (الکبرى) التى هى أکبر الّطامات و هى القيامة أو النفخة 
 -) قيامت ؛ "الّطام :  الشىُء العظيُم" و ٧٦الثانية ". در کتب لغت "الّطاّمة" بمعنى (

شده است . و نيز در معنى "داهيه" در لغتنامه دهخدا نوشته "الماُء الکثيُر" نوشته 
) . جمع آن "دواهى" بمعنى : کار سخت . کار دشوار . کار بزرگ. امر ٧٧شده (

  بزرگ . امر عظيم .
) ١در سوره الواقعة خبر از وقوع قيامت است قوله تعالى : " (  ِاذا َوَقَعِت اْلٰواِقَعةُ 
در تفسير منهج الصادقين نوشته شده  -) َليَْس ِلَوْقَعِتٰهاا ٰکاِذَبٌة " ٢ِاذا َوَقَعِت الْٰواِقَعُة (

) : "ياد کنيد چون وقوع يابد ساعت واقع شونده مراد قيامتست يعنى چون ٧٨(
جمال  - حادث شود قيامتى که محقق الوقوع است و ناچار است واقع شدن آن " 

در آيه فوق تأويل فرموده اند کبريائى در لوحى ظهور مبارک خويش را بوقوع قيامت 
  ): "قد وقعت الٰواقعة و هم عنٰها يفّرون".٧٩( قوله تعالىٰ 

) ٱلْٰحآقُة ١: " ( در سوره الحاّقة وعده قيامت داده شده است  قوله تعالىٰ   قةاالح
  ترجمه: (اين قيامت که آيد نام او حاقه است  چه چيز است حاقه)  -) َما الْٰحآقُة" ٢(
  

  ۸۵ص 
):  "و ٨٠( جمال کبريائى ظهور مبارک را وقوع حاقه بيان فرموده اند قوله االعلىٰ  –

  ٰجآئت الٰحاّقة و هم عنٰها معرضون".
آيات قرآنيّه در تصديق بشارات و مقامات و اهّمّيت ظهور حضرت 

  بهاءاهلل جّل ذکره در عهد عتيق 
ده است. در تصديق مندرجات عهد عتيق هم ارض ايمان به اسالم قرار داده ش

َو ما ُانِْزَل  َك ِمُنوَن ِبٰمآ ُانِْزَل ِاَليْ : "َوالذيَن ُيؤْ  نازل شده قوله تعالىٰ  ٤:٢سورۀ بقره آيه 
َو ِباْالِخَرِة ُهْم ُيوِقُنُوَن" ترجمه: " و آنها که ميگروند بآنچه فرو فرستاده شد بتو  َك ِمْن َقبْلِ 

ايشان يقين ميدارند". فرو فرستادن کالم و آنچه فرو فرستاده شد پيش از تو و بآخرت 
خدا و کتاب خدا به رسوالن و انسانها با فعل ُاْنِزَل آمده است و آن در کتب تفسير به 
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) : " و انزال نقل شيئئ است از اعلى به اسفل ... و ميتواند بود که نزول کتب ٨١(
معنى "وما انزل من الهيه بر رسل باين وجه بوده باشد". در تفسير ابوالفتوح رازى در 

): "و آنچه از پيش تو فرو فرستاده اند يعنى کتابهاى مقدم ٨٢قبلک" نوشته شده (
چون صحف ابراهيم و تورية موسى و زبور داود و انجيل عيسى عليه الّسالم  است 
خداى عّز و جّل مدح کرد آنان را که چون بقرآن ايمان آوردند بکتب اوايل هم ايمان 

آوردن و تصديق کردن جملۀ انبيا و رسل را و آنچه ايشان آوردند  آوردند چه ايمان
حقى و درستى آن دانستن از جملۀ ايمان است تا کسى گمان نبرد که براى آنکه آن 
کتابها منسوخ است بآن ايمان نبايد آوردن". نمونه اى از تفسير آيه در اينجا نشان 

رات به ظهور رّب الجنود و در ميدهد که آنچه در کتب عهد عتيق و انجيل در بشا
انتظار روز خدا بودن آمده است آياتى است که قرآن کريم تصديق آنها را نموده 

  است. اينک ميپردازد به نمونه هائى از اين قبيل آيات قرآن .
روز مقرر و  تصديق در بارۀ ۵۶:   ۵۰ – ۵۲در سوره الواقعة  تصديق روز معلوم و مقرّر 

) َلَمْجُمُعوَن ِالٰى ٠۵) ُقْل ِان ْاَالوليَن َو اْالِخريَن (٤٩: " ( ىٰ له تعالميفرمايد قو :معلوم
بُوَن (١۵ميقاِت َيْوٍم َمْعلُوٍم ( ) َالِکلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن ٢۵) ُثم ِانُکْم َايَها الّضآلُّوَن الُْمَکذِّ

جمعند تا وقتى مقّرر تا  هر آينهَزّقُوٍم" ترجمه : "بگو بدرستيکه پيشينيان و پسينيان 
پس بدرستيکه شمائيد اى گمراهان تکذيب کنندگان  هر آينه   معلومروزى

  خورندگانيد از 
  ۸۶ص 

  از زّقوم". درختى 
    تصديق در انتظار روز خدا و ايّام اهلل

تصديق بشارت در کتب عهد عتيق و جديد که در فصول اول و دوم آورده شد يعنى 
 ٧، آيه ٣٧و مزمور  ١٢، آيه  ٣و رسالۀ دوم بولس باب  ٣٩ه ، آي٢٣انجيل متى باب 

در  - ٣٠، آيه ٤و سفر تثنيه باب  ٣٤الى  ٣١، آيه هاى ٣١و کتاب ارمياى نبى باب 
َاْخِرْج : "َوَلَقْد َاْرَسلْنا مُوسٰى ِباياِتنآ َاْن  ىٰ نازل گرديده قوله تعال ۵سورۀ ابراهيم آيه 

ُلماِت اِ  َك َقْومَ  لَى النُّوِر َو َذکِّْر ُهْم ِبَايّاِم ٱهللِ ". ترجمه :"و بدرستيکه فرو ِمَن الظ
فرستاديم موسى را بآيتهاى ما که بيرون آور قومت را از تاريکيهاى کفر بنور ايمان و پند 

  ده ايشانرا بروزهاى خدا".
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اعالن دعوت جهرى به اّمت اسالم  در اينکه موعود اسالم و قرآن ظاهر 
  شد

) "قل يا مالٔ الفرقان قد اتى الموعود الّذى وعدتم به فى الکتاب ٨٣( نمونه اول
 واثيم ... قل قد ظهرت الکلمة التى بها فّرت نقبآئکم  كاتّقوااهلل و ال تتّبعوا کّل مشر

  علمآئکم هذا ماخبرناکم به من قبل انّه لهو العزيز العليم".
ا ظهور موعود نقبا و اين بيان مبارک اشاره به حديث مشهور اسالمى است که ب

علماى اسالم که از اجلّۀ طبقات جامعۀ اسالمى ميباشند تحمل شنيدن آنرا نداشته و 
  فرار ميکنند.

آياتى باهرات در اعالن ظهورى عظيم که  )مدينه الّصبر(نمونه دوم ، در لوح ايّوب 
َمَالَء  ): "ُقْل يا٨٤وعدۀ آن در قرآن کريم داده شده است نازل قوله جّل و عّز (

ُة ِبَحبيِبه  ُبوٍد ِبالَْحقِّ ِبَحيُْث َخَتَم فيِه الن ذى ُنزَِّل َعلٰى ُمَحمرُوا فى ِکتاِب الالُْفْرقاِن َتَفک
ِالٰى َيْوِم اْلِقٰيَمِة َو هِذه َلقياَمُة التى فيها قاَم اهللُ ِبَمْظَهِر َنْفِسه َو َانُْتُم اْحَتَجبُْتْم َعنْها َکما 

ٍد ِمْن َقبُْل َو ُکنُْتْم فى ُبُحوِر الَْجْهِل َواْالِْٔعراِض اْحتَ  ْرِض َعْن قياَمِة ُمَحمَجبُوا ِمَلُل اْال
َمْغرُوقًا ُقل َاٰما ُوِعْدُتْم ِبِلقآِء اهللِ فى َايّاِمه َفلما جآَء الَْوْعُد َو َاْشَرَق الَْجماُل َعْن ُاُفِق 

  َو ُحِشْرُتْم فى َاْرِض الَْحْشِر َعِميًّا".  الَْجالِل َاْغَمْضُتْم ُعُيوَنُکمْ 
  

  ۸۷ص 
  

   ىٰ تأويل و معانى آيات قرآن کريم در الواح قلم اعل
): "قل قد ٨٠( : در لوحى نازل قوله االعلىٰ  "انفطار سماء و انشقت االرض"

انفطرت الّسمآء االديان و انشّقت االرض العرفان" و نيز در لوح ديگرى نازل قوله 
ٱلِذْي ِباشاَرٍة ِمْن اْصَبِعِه ٱنَْفَطَرْت  ىَو ٰال َتْعَتِرُضوا َعلَ  ) : " ٱتُقوا ٱهللَ ٰيا َقْومُ ٨٥( االعلىٰ 

ْت اْرُض ٱلَْوْهِم "  ْدياِن َو ٱنَْشقو نيز در ايقان شريف جمال کبريائى به   -َسمآُء ٱْال
و اهميّت اديان است قوله تفصيل بيان فرموده اند که مقصود از سماء اشاره به ارتفاع 

و بظهور بعد  *) : "مقصود سماء اديانست که در هر ظهور مرتفع ميشود ٨٦( ىٰ االعل
". و در قبل اشاره به آيه قرآن گرديد که *يعنى باطل و منسوخ ميشود *شکافته ميگردد
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"اذا الّسماء انفطرت" ترجمه : هنگاميکه اسمان شکافته شود"  ٨٢:١ميفرمايد 
علماى اسالم آنرا به روز قيامت تأويل نموده اند. حضرت رّب اعلى و مفسرين و 

جمال قدم جّل جالله قيامت را به قيام مظهر امر الهى در ظهور بعد تأويل فرموده اند 
  که براى بهائيان حّجت است.

  
  بر طبق آيات قرآن تأويل آن به آينده موکول گرديده است 

لْناُه ۵۲: "( الىٰ ) در سوره اعراف نازل شده قوله تع١( َو َلَقْد ِجئنا ُهْم ِبِکتاٍب َفص (
) َهْل َينُْظُروَن ِاّال َتْاويَلُه َيْوَم َيْاتى َتْاويُلُه ". ۵۳َعلٰى ِعلٍْم ُهًدى َو َرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمنُوَن (

ترجمه : "و بتحقيق داديم ايشانرا کتابى که تفصيل داديم برعلم هدايت و رحمت از 
) ٢وهى که ميگروند  آيا انتظار ميبرند مگر تأويلش را روزيکه بيايد تأويلش". (براى گر

) َاْم َيقُولُوَن اْفَترٰيُه ُقْل َفْاُتوا ِبُسوَرٍة ِمثِْلِه َو اْدعُوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ٣٨سوره يونس: "(
ُبوا ِبما َلْم ُيحيط٣٩دُوِن اهللِ ِاْن ُکنُْتْم صاِدقيَن ( ِتِهْم ) َبْل َکذُوا ِبِعلِْمِه َو َلّما َيا

".  ترجمه : " آيا ميگويند بر بست بدروغ آنرا بگو پس بياوريد سورۀ مانندش …َتْاويُلهُ 
و بخوانيد هر که را توانيد از غير خدا اگر هستيد از راستگويان  بلکه تکذيب کردند 

  .آنچه را احاطه نکردند بدانستنش و هنوز نيامده ايشانرا تأويلش "
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  فصل چهارم

  آيات نازله در اينکه موعود کّل اديان ظاهر شد
و ظهور کلّى ، خطاباتى  تحت  ىٰ به کثرت در بيان رسالت عظم ىٰ در الواح قلم اعل

عناوين "يا مالٔ الفرقان" خطاب به اّمت اسالم و "يا مالٔ القسيس" خطاب به 
هيمن که وجه اعالنيّه و خبر مسيحيان و غيره نازل شده است . اين قبيل از کلمات م

از ظهور کلّى الهى دارد داللت بر اعظميت و اشرفيّت اين امر اسنى است. نمونه 
  هائى از اين قبيل از آيات الهيّه درج ميگردد.

ارض  فيها بعثنا النّبيين و  ك) : "تل٨٧انه (در لوح سحاب نازل قوله جّل بي -١نمونه 
يل ثّم الکليم و من بعده االبن کٌل اخبروا و بشروا المرسلين قد ارتفع فيها نداء الخل

  الّديار". كٰهذا النبأ العظيم و وروده فى تلالعٰباد ب
در لوحى  اعالم ميفرمايند که با ظهور جمال قدم ، وعود الهى در تحقق  - ٢نمونه 

): ٨٨بشارات الهى در قرآن کريم و انجيل و تورات تحقق پذيرفت قوله جّل بيانه (
ى الوعد و هذا لهو الموعود قد حّدثت االٔرض اخبارها و مّرت الجبال و النّاس "قد ات

هم ال يفقهون قد اتت الّسمآء بدخانها و قضى االٔمر من لدى اهلل المهيمن القيّوم ... 
تاهلل قد اتت الّصيحة بالحّق و انتم ال تشعُرون قد تشّققت الّسمآء بالغمام و اتى الغالم 

  ال تعرفون ... قد نفخ فى الّصور و انصعقت االبدان ".على الّسحاب و انتم 
در لوحى اعالن ميفرمايند که اين خبرى (نباء عظيم) است که عهد آنرا  - ٣نمونه 

) : "قل انّه لُهو النبأ ٨٩خداى تعالى با همۀ نبيين و مرسلين گرفته اند قوله عز کبريائه (
  ين".الّذى اخذاهلل َعْهَدُه من النّبيّين و المرسل

در لوحى اعالن ميفرمايند که ، اين ظهورى است که رسول اهلل و حضرت  -  ٤نمونه 
) : "هذا يوم فيه ظهر ما اخبر به رسول اهلل ٩٠قوله العزيز ( ندمسيح به آن وعده داده ا

من قبل و بشر به المسيح ما من رسول اّال و اخبر النّاس بهذا الظهور الّذى انجذب به 
  ّسمآء و ظهر ما کان مکنونًا فى العلم و مسطورًا من قلم القدم ". من فى االرض و ال
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وعود کلّّيۀ  ىٰ آيات الهى در بيان اينکه با ظهور جمال قدم و نقطه اول

  اديان الهى بتحّقق پيوست 
) : ٩١( در لوحى خطاب به احبّاى ارض خاء ( خراسان ) ميفرمايند قوله االعلىٰ 

وعده هاى الهى که در کتب مقّدسه مذکور است جميع "ميقات امم منقضى شد و 
و شريعة اهلل از صهيون جارى و أراضى و جبال أورشليم بتجليّات أنوار  *ظاهر گشت 

...  *... امروز روزى است که ذکرش در کّل کتب از قلم أمر ثبت گشته  *رّب مزيّن 
ُر هذا اللّوح ذا حجم لو نذکر ما نّزل فى الکتب و الّصحف فى ذکر هذا الّظهور لَيصي

  عظيم" .
در لوحى از الواح صيام بيان مبارک ديگرى است در اعالن و اثبات ظهور ، قوله 

ُهْوِر ٱلذْى ِبه َينِْطُق ُکل َشَجَرٍة ِبٰما َنَطَق ِسْدَرُة ٱلّْسيْٰناِء ِلُمْوسٰى ٩٢( ىٰ االعل ٰهَذا ٱلْظ" : (
ٍد َحبيِْبَک " و نيز در َکليِْمَک و َوُيَسبُِّح ُکل َحَجٍر بِ  َح ِبِه ٱلَْحٰصاُة فْى َقبَْضِة ُمَحمٰما َسب

لوحى خطاب بيکى از احبّاى الهى بنام محّمد اعالن امراهلل و استدالل بر ظهور 
مبارک ميفرمايند ، در اين بيان مبارک اشاراتى است به آيات تورات ، انجيل و دو 

) :  "قل ٩٣مبارک اينست قوله جّل بيانه (حديث از احاديث نبوى . قسمتى از بيان 
يا قوم تاهلل الحّق اّن النقطة االّوليّة قد فّصلت فى هذه الکلمة ان أنتم من العارفين 

فى هذا  الحصاة تسبّحقل اّن  *... قل اّن روح القدس قد ظهر فى قميص جديد *
بارک اهلل سلطان قل اّن جمال اهلل قد أخرج عن حجب النّور فت *المنير الکّف البيضاء

الّسالطين". در اين بيانات مبارکه و لوح صيام. اشارتى است صراح به دو حديث 
مطلب اول اشاره به حديث نبوى حجابهاى نور  - نبوى که باختصار بر رسى ميگردد 

است که در اين فصل به تفصيل در باره آن و منابع و مآخذ اسالمى و نظرات علماى 
و مطلب دوم اشارۀ مبارک باحاديث مروى از حضرت اسالم درج گرديده است. 

در اثبات حّقانيّت رسالت آنجناب است که از صحابه نقل شده و  (ص)رسول اکرم 
در کتب معتبرۀ اهل سنّت و مذهب شيعه نقل گرديده است. در اينجا ترجمۀ آن 
احاديث از کتاب حيات القلوب  در فصل "بيان معجزات آنحضرت" و اصل 

  را از بحار االنوار که هر دو تأليف عّالمه محّمد باقر مجلسى است نقل احاديث 



94 

  ۹۰ص 
) : "(مکّرز عامرى) بخدمت ٩٤ميگردد:  روايت اول منقول است از ابوذر غّفارى (

آنحضرت آمد و معجزۀ طلبيد حضرت نه سنگريزه در کف گرفت و همه بآواز بلند 
بّاس روايت کرده است که پادشاهان ): " و ابن ع٩٤تسبيح گفتند". روايت دوم ، (

حضر موت بخدمت آنحضرت آمدند و گفتند چگونه بدانيم تو رسول خدائى 
حضرت کّفى سنگ ريزه بر داشت و فرمود که اينها گواهى ميدهند بر پيغمبرى من 
پس سنگريزه ها بسخن آمدند و تسبيح خدا گفتند و گواهى بر پيغمبرى آنحضرت 

بحار مجلسى در " تاريخ نبيّنا (ص) باب معجزاته في دادند". اصل احاديث در 
ته ا، "من معجز ٤٨) : حديث شماره ۵٩ٕاطاعة االٔرضيّات له" درج گرديده است (

في کّفه فقالت کّل واحدة : سبحان اهلل و الحمدهلل و ال ٕاله  (ص) أنّه أخذ الحصىٰ 
آية فدعا بتسع حصيات ، "وأتاه مکرز العامرّي و سأله  ٤٩ٕاّال اهلل و اهلل أکبر" حديث 

لنّبي (ص) فقالوا : حضر موت على ا كيده" . ابن عبّاس قال : قدم ملو فسبّحن في
رسول اهلل ؟ فأخذ کّفًا من حصى فقال : هذا يشهد أنّي رسول اهلل ،  كکيف نعلم أنّ 

  في يده و شهد أنّه رسول اهلل."  صىٰ فسبّح الحَ 
  ق الطير آنرا بشعر در آورده است: شيخ فريدالدين محّمد عطار نيشابورى در منط

  داعى ذّرات بود آن پاک ذات    در کفش تسبيح زان کردى حصات
جمال قدم در بياناتى که نقل گرديد اشاراتى به  اين قبيل از احاديث براى اثبات 

  دعوى مظهريّت مبارک استناد فرموده اند.
  

  هيمنۀ کلمات الهى در لوح ليله تولّد
 تولد مبارک ، جمال کبريائى آيات مهيمن و لرزه اندازى در در لوح مخصوص ليلۀ

اعالن مقامات و اعظميّت ظهور فرموده که بمصداق بيان مبارک "شّقت حجبات 
) : َتاهللِ ِلُکلِّ َثَمَرٍة ِمنْها َلَنَغماٌت ِاذًا نُْذُکُر َلُکْم يا َمَالَء ٩٦االکوان". قوله جّل کبريائه (

 وِح َبْعَض َتَرنماِتها َعلٰى ِمْقداِرُکْم ِلَيْسَتِجِذَبُکْم َو ُيَقرَِّبُکْم َالى اهللِ الُمْقَتِدِر ْالَعزيِز الر
ُموُس َعْن ُاُفِق الُقْدِس ِبِاْذِن اهلِل  ذى ِمنُْه اْسَتْشَرَقِت الشذا ِمْن ٰهذا الَفْجِر الْالَقديِر َفيا َحب

َفْجٌر فيِه َظَهَر َکيُْنوَنُة الَْمْکُنوِن َو َغيُْب الَْمْخُزوِن َو فيِه الُمْمَتنِع اْلَعزيِز الَمنيِع  ُقْل ٰهذا 
  َسقٰى َاّوًال ِبَنْفِسِه ُثم َانَْفْقُه َعلٰى  وَ  َکأَس الِْبقآِء ِبَاناِمِل البهآِء مِ َاَخَذ َجماُل الِْقدَ 
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 ذا ِلَمْن َاْقَبَل َو َاَخَذ َو ُسِقَى ِبُحبِِّه الَعزيِز َاْهِل َمَالِء ْإالْنشآِء ِمْن ُکلِّ َوضيٍع َو َشريٍف َفيا َحب

الَمنيِع  َو ِان َثَمَرًة ِمنْها َنَطَقْت ِبما َنَطَقْت ِسدَرُة الّسيناُء َعلى ُبْقَعِة الُْمباَرَکِة الَْبيْضآِء َو 
َبُه اِ  لى َمَقرِّ ُقْدٍس َمکيًن َفيا َسِمَعْت ِمنْها ُاُذُن الَْکليِم ما انَْقَطَعُه َعِن الُممِکناِت َو َقر

َحبذا ِمْن َجْذِب اهللِ الُمْقِتِدِر العِلىِّ الَْعظيِم  َو َثَمَرٌة ُاْخرى َنَطَقْت ِبما اْسَتجَذَب ِمنُْه 
َفيا َحبذا ِمْن هذا الروِح الذى ِقْد قاَم ِتلْقآُه ُروُح  الروُح َو َصِعَد ِالٰى َسمآِء ِعزٍّ ُمبيٍن 

 ٍد ْاال بيَن  َو ٍَ◌َثَمَرٌة َنَطَقْت ِبما اْسَتَجَذَب ِمنْها َقلُْب ُمَحمَِٔکِة الُمَقرميِن ِبَقيٍل ِمْن َمال
َرسُوِل اهللِ َواْسَتْعَرَج ِمْن ٰذِلَک النِّدآِء أالعلى ِالٰى ِسْدَرِة الُمنَْتهٰى َو َسِمَع ِندآَءاهللِ َعْن 

ِس الَعِلىِّ الَعظيِم".َورآِء ُسراِدِق الِکبْرياِء َعْن سِ  رِّ ِاْسِمَى الُمَقد  
  

  آيات نازله در اشاره به حديث "اّن هلل سبعين الف حجاب من نور" 
، در اعالن طهور مبارک بيانات  و اشاراتى است به  در الواح متعددى از قلم اعلىٰ 

حديث نبوى فوق. ابتدا به درج اين قبيل الواح مقّدسه مبادرت نموده و سپس 
رى مينمائيم اجمالى به مأخذ و سوابق اين حديث در معارف اسالمى. دو نمونه مرو

از الواح مقّدسۀ مشهور و در دسترس اين عبد که اين حديث در آن بصورتهاى اصل و 
  يا مضمون حديث در آن ذکر شده عبارتند از: تفسير آيۀ نور و لوح حکمت .

افتخار ميرزا آقاى رکاب ساز شيرازى سوره نور، اين لوح مبارک ب ۵٣) تفسير آيۀ ١(
در تفسير "الم" و آيۀ نور از قلم مبارک نازل گرديده و در اّول لوح مقصود از انزال آنرا 

) : "الحمد اهلل الذى خلق الحروفات فى عوالم ٩٧بيان فرموده اند قوله جّل کبريائه (
س البقا فيما العما خلف سرادقات القدس فى رفارف االسمى سّم اسقاهّن من کاو

قدر فى الواح القضا ليحيى بهن افئدة المقّربين فى جبروت االمضاء ثم اقمصهن 
قميص السودا لما قدر بتقديره االزلية فى مکمن القدر على قباب الحمراء فيما سبق 
العلم بان يسترما الحيوان فى ظلمات عوالم االسماء عند سدرة المنتهى". جمال 

سوره نور لوح مفّصلى نازل فرموده که در قسمتى از آن  ۵٣کبريائى در تفسير آيه 
 ك) : "يا ايها السائل االمل فى تل٩٨( اشاره به حديث حجابها است قوله االعلىٰ 

  االيّام التى فيها اشرقت شمس العناية عن مشرق االحديّه و اضائت سراج الهويّة فى 
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  ۹۲ص 
ى استره اهلل خلف سرادق العزه مشکوة القدسيه لن تشهد هذه االية اال فى هيکل الذ

فى رفرف قرب محبوب اما تشهد کيف اوقده اهلل لنفسه بنار نفسه فى مشکوة البقا و 
حفظه بمصباح القدرة بين االرض و الّسماء لئال يهب عليه نسمات الشرکية و ظهر منه 
النور عن خلف سبعين الف حجاب على قدر سم االبره و استضاء منه زجاجات وجود 

کنات بحيث کلهن يحکين عن اهلل بارئهن فيما تجلت عليهن هذه النّار االلهيّه و المم
) بيان مشابه ديگرى در لوح حکمت ٢هذا ما نلقى عليک من بدايع علم مکنون" (

لهو  كلَف حجاب من النّور  اّن ربّ ) : "اذ کنّا خلف سبعين أ٩٩( است قوله االعلىٰ 
  الصادق االٔمين". 

در عقائد و شروح موجوده در مراد و مقصود  مآخذ حديث و مختصرى
  از حديث حجابهاى نور در معارف اسالمى 

در صحيح مسلم از کتب معتبرۀ حديث اهل سنّت در کتاب االيمان حديث  - ١
) : "... حَجاُبُه النوُر ... َلْوَکَشَفُه َالْحَرَقْت ١٠٠حجابها نقل گرديده است (

  ى ِاَليِْه َبَصُرُه ِمْن َخلِْقِه".ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انَْتهَ 
شرح حديث ، صاحب کتاب انوار جلّيّه مّال عبداهلل مدرس زنوزى از حکماى  - ٢

) : "يعنى : از براى خدا ١٠١قرن سيزدهم هجرى در شرح اين حديث مينويسد (
هفتاد حجاب است از نور و ظلمت که هرگاه بر مى داشت آن حجب را هر آينه مى 

وار وجه او آنچه را که منتهى است بسوى او بصر او از خلقش" "پس مراد سوزاند، ان
از هفتاد هزار حجاب، ُحُجبى است که در مراتب نشآت انسانى متحّقق ميشوند از 
درجات جسمانيّه و درجات روحانيّه ، و مراد از کشف حجب ارتفاع آن حجب است 

  به جذبات ربّانيّه و رياضات علميّه و عمليّه".
کتاب  التوحيد باب عظمة اهلل جّل جالله ؛ شيخ صدوق از علماى معتبر مذهب  -  ٣

شيعه در قسمتى از حديث شمارۀ يک در شرح هفت آسمان و حجابهاى نور از قول 
) : " َو ِهَي َسبُْعوَن الَْف ِحجاٍب َيْذَهُب ١٠٢پيغمبر اکرم نقل فرموده است که فرمود (

  ُنوُرها ِباالبْصاِر".
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عربى (شيخ محّى الّدين) در فتوحات مکيّه در سؤال از سبحات وجه ميگويد  ابن -  ٤
الجواب وجه الشىء ذاته و حقيقته فهى انوار ذاتية  *) : "ما سبحات الوجه ١٠٣(

  بيننا 
  ۹۳ص 

اال وجهه ... فقال : "ان  كقال کّل شىء هال و بينها حجب االسماء االلهيّة و لهذا
ألف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها الحرقت سبحات هلل سبعين حجابًا أو سبعين 

وجهه ما أدرکه بصره من خلقه * فانه لو رفع االسماء االلهيّة ارتفعت هذه الحجب و 
  لو ارتفعت الحجب التى هى هذه االسماء ظهرت أحدية الذات ...".

شرح  حديث حجابهاى نور در کتب اهل تصوف ، ابوالمعالى عبداهلل بن ابى  - ۵
يانجى مشهور به عين القضات از مشايخ بزرگ صوفيه در قرن ششم هجرى در بکر م

) : "اين ١٠٤کتاب تمهيدات  در "اصل حقيقت و حاالت عشق" مى نويسد(
نشنيده اى که رسول اهلل  _عليه الّسالم _ جبريل را پرسيد که "َهْل َرايَْت ربّى"؟ اى 

ت : "بينى و بيَنه سبعون ِحجابًا جبرئيل ! خدايرا تبارک و تعالى ديدى ؟ جبرئيل گف
ِمْن نوٍر َلْو َدَنْوُت واحدًا الْحَتَرْقُت" گفت : :ميان من که جبرائيل ام ، و ميان لقاءاهلل 
هفتاد حجاب باشد از نور؛ اگر يکى از اين حجابهاى نور مرا نمايد، سوخته شوم." و 

ا در راه نهادند ؟ از بهر نيز مينويسد : "دريغا دانى که چرا اين همه پرده ها و حجابه
آنکه تا عاشق روز بروز ديدۀ وى پخته گردد، تا طاقت بار کشيدن لقاءاهلل آرد بى 

  حجابى.".
  

  حجاب هاى نور و حديث معراج حضرت رسول اکرم 
معتقدات مذهب شيعه و احاديث منقول در کتب شيعه .  حديث اول ، در کتاب 

رسول اکرم  بنقل از حضرت موسى حيات القلوب در قسمت تاريخ حيات حضرت 
) : "بسند معتبر ديگر از ١٠٥بن جعفر ع امام هفتم شيعيان نقل گرديده است (

حضرت موسى بن جعفر(ع) روايت کرده است که حضرت رسول ص فرمود که در 
شب معراج جبرئيل مرا بنزد درختى برد که مثل آن در عظمت و بهجت نديده بودم و 

برگ آن و بر هر ميوۀ آن ملکى بود و نورى از انوار حق تعالى آن بر هر شاخ آن و بر هر 
درخت را احاطه کرده بود پس جبرئيل گفت اين سدرة المنتهى است که پيغمبران 
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پيش از تو از اين مکان تجاوز نميتوانستند کرد و حق تعالى بمشيّت خود ترا از اين 
ا پس مطمئن باش بتأييد الهى مکان خواهد گذرانيد تا بنمايد بتو آيات بزرگ خود ر

  قرب   بجوار  برسى  ا و هاى خد  تو کرامت  براى  باش تا کامل گردد  ثابت قدم  و
  

  ۹۴ص 
  

پس بتأييد ربّانى باال رفتم تا بزير عرش الهى رسيدم و از آنجا پردۀ سبزى  حقتعالىٰ 
پس در آن  براى من آويختند که وصف آن در نور و ضياء و حسن و بها نمى توانم کرد

پرده در آويختم و آن پرده مرا باال کشيد تا پرده دار خلوت خانه قدس گرديدم در 
حرمسراى عّزت ببال رفعت پرواز کردم تا بمرتبۀ رسيدم که صداهاى مالئکه را نمى 
شنيدم و از خود تهى گرديدم ... پس زمانى حق تعالى مرا مهلت داد تا بخود باز 

هائى يافتم و بتوفيق حقتعالى چشم سر را بستم و ديدۀ آمدم و از حيرت و دهشت ر
دل را گشودم و بديدۀ دل ملکوت آسمان و زمين را ميديدم ... و بديدۀ دل بقدر ته 
سوزنى از انوار جالل حق مشاهده ميکردم از نورى که هيچ دل را تاب ديدن آن 

بحار االنوار  نيست و هيچ عقل را ياراى فهميدن آن نيست ...". حديث دوم ، در
): "قال : "ثم صعدنا ٕالى ١٠٦نقل گرديده است ( ٣٤حديث ديگرى بشماره 

الّسماء السابعة ... ، قال رسول اهلل <<ص>> و رأيُت في الّسماء السابعة بحارًا من 
نور يتالٔالٔ تالٔلؤها يخطف باالٔبصار ... ، فقال جبرئيل : يا محّمد تعّظم ما ترى؟ 

ک ، فکيف بالخالق الّذي خلق ما ترى؟ و ما ال ترى أعظم ٕانّما هذا خلق من خلق ربّ 
  من هذا. من خلق ربّک أن بين اهلل و بين خلقه تسعين ( سبعين) ألف حجاب ...".

  
  تبيين حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه در بارۀ حديث حجابهاى نور

تفسير در لوح حکمت و  همان طور که اشاره رفت حضرت بهاءاهلل جّل اسمه االعلىٰ 
را به ظاهر شدن نور از پس هفتاد هزار حجاب اعالن  يشظهور مبارک خو ،آيۀ نور

 ۵١٠فرموده اند. حضرت ولّى امراهلل ارواحنا فداه در کتاب گاد پاسز باى و لوح سنه 
بديع نقل بيان مبارک حضرت بهاءاهلل جّل ذکره رافرموده اند. در ترجمه گاد پاسز 

حجاب من  خلف الف الف«سلطان ظهور از ) : "١٠٧باى چنين نوشته شده است (
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از انوار وجه منير بر عالم و عالميان  ››هبرَ ّم اِ سَ ‹‹قدم بيرون نهاد و بقدر  »النّور
". تحقيق و تمّعن در حوادث بعد از حرکت از بغداد به صوب مکشوف ساخت

 شجرۀ الهى در اسالمبول و ادرنه و عّکا تالٔلؤ انوار جلّيّه ساطعه از قبسات نار موقدۀ
  سه دهۀ بعد از ظهور علنى ، دوران نزول وحى و انزال آيات و تشريع احکام و سنن و 

  ۹۵ص 
نزول اّم الکتاب مستطاب اقدس و تغييرات باهره در لحن الواح نازله که شئون انذار 
و ِاخبار و نصح عالم انسانى ، ملوک و امراى ارض و اعالن ربوبيّت عظمى و دعوت 

سالت کبرى و نسخ کتب قبل ، همگى آيات و نشانه هائى از بکنار زدن جهرى ر
حجاب کامل از وجه باهر النّور امر مبارکش بود که قلم معجز شيم مبيّن آيات اهلل 
حضرت ولى مقّدس امراهلل در ارتفاع کلمۀ جمال کبريائى در گاد پاسز باى چنين 

 بحرکت آمد ... و آثار و انوار لىٰ ) : "قلم اع١٠٨( توصيف فرموده اند قوله االحلىٰ 
  بهيّه اش بيش از پيش متالٔالٔ و نمايان گرديد".

  
  انذار به علماء و فقهاء و حکماء

جمال کبريائى در لوحى اعظميّت امر را اشارۀ غير مسقيم ميفرمايند به علماء و فقهاء 
ُهْوِد ِبٰراٰياِت آٰياتٰ يِْب َو ٱلْغَ  َك ا ِاٰلَه ٱلُْوُجْوِد َو ٰمالِ يٰ  َك ) : "َاْسلُ ١٠٩اء (و حکم َو  َك ٱلْش

ٱلذْى ِبِه  كَ مًا ُمْسَتقيْمًا َعلٰى َاْمرِ ِبَاْن َتْجَعَلنْى ٰثاِبتًا ٰراِسخًا ٰقأِ  َك َو ُسلْٰطانِ  َك آْعٰالِم ُقْدَرتِ 
اُم ٱلُْحَکٰماِء ِاال ٱلذْيَن ٱْرتَعَدْت َفٰرأُِص ٱلُْعَلٰماِء َو ٱْضَطَرَبْت َاْفَِٔدُة ٱلُْفَقٰهاِء َو َزلْت َاْقدٰ 

" _ در اين لوح مهيمن جمال قدم براى مؤمنين به ظهور جديد َك نَْقَذْتُهْم َاٰيادْى ٱلْٰطافِ ٱ
دعا ميفرمايند که در اثر هيمنۀ امر اعظم ، ثابت و راسخ و قائم و مستقيم بمانند. چرا 

اى زمان که بسبب آنکه مثال که اين امرى است که در اثر ظهور آن زلزله به ارکان علم
نجومند اند افتاد و در اثر بى اعتنائى به کالم جديد الهى ساقط شدند. و بديدۀ 
عنصرى شاهديم که مقامات ظاهرۀ آنان ساقط شده و فقط آنگروه از آنان که ايادى 

  الطاف مبارک شامل آنها گرديد در ظّل  امر مبارک ترقيّات روحانى نمودند.
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  ۹۶ص 
مة اهلل در اين ظهور اعظم سراجى است نورانى که براى گمراهان کل

  بمثال نار و براى مقبلين و مقرّبين عذب و براى معرضين عذاب 
جمال کبريائى در چگونگى تاثير کالم الهى در عالم وجود ، در لوح مالعلى 

 َك دْى َاْسلُ ٰلهْى َو َمْقُصوْ ٰيااَ  َك ) : "ُسبْٰحانَ ١١٠قوله العزيز (بجستانى ميفرمايند 
ٰالِل ٰنارًا َو ِللُْمَقربْيَن َعْذبًا َو  ِبٱلَْکِلَمِة ٱلتْى َجَعلَْتٰها ِللِْمْصٰباِح ُنْورًا َو ِالَْصٰحاِب ٱلْضِّ

  َللُْمْعِرضيَْن َعٰذابًا".
  
ر بيان انذار و تدنّى علماى عصر که هواهاى نفسانى خود را بر اقبال د

  ه اندبه حضرت بهاءاهلل ترجيح داد
در لوح مبارک ايّوب (سورة الّصبر) آيات منزله در بيان بى مقدارى و انحطاط و 

) : "ُقْل َفَواهلِل ٦٧هبوط مقامات ظاهره و باطنه آنان تکان دهنده است قوله العزيز (
ْم َو َذواُتُهْم ِعنَْداهلِل ِان الذيَن اتَخْذُتُموُهْم ِالٔنُْفِسُکْم َاْربابًا ِمْن ُدوِن اهللِ َلْم َيُکْن َاْسمآهُ 

ِالْنُفِسُکْم ُعَلمآَء  َمْذکورًا ... ُقْل َفَواهلِل ِان الذيَن َتنِْسُبوَن ِاَليِْهُم الِْعلَم َو َاتَخْذُتُموُهمْ 
 ِٔ َك اول  ِعنَْداهللِ َاَشر  ِمنُْهْم َو َکذلِ النّاِس َبْل َجوَهُر الش ْمُر فى ُص  َك رِّ َيِفرُحِف الِْعلِم کاَن اال

  .َمْرُقومًا"
  

  براى هيچ فردى مفرّى جز اقبال به امر بهائى نيست 
در سورة القميص اهل عالم و هر فرد انسانى را انذار ميفرمايند که مفّرى جز اقبال به 

): "تاهلل ١١١ظهور و امر جديد و استقرار در ظّل مبارکشان نيست قوله جّل کبريائه (
د مفّر و ال مستقّر اّال فى ظّل وجهى العزيز المنير". و در الحّق اليوم لم يکن الح

کلمات مکنونۀ عربى بيان مشابهى است که اقبال و عدم اقبال به دعوت جديد الهى 
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) : "ُحبّي ِحْصنى من ١١٢( را با وعده و انذار مهيمنى اعالن فرموده اند قوله االعلىٰ 
نيز در اصل کّل الخير همۀ  ". و كنجا و أِمَن و من أعرض غوى و هل دخل فيه

منکرين به آيات الهى و ظهور مقدسشان را انذار و وعيد نار داده اند، قوله العزيز 
  ) : "أْصُل النّاِر   هو ٕانکار آيات اهلل و المجادلة بمن ينزل من عنده و إالعراض ١١٣(

  ۹۷ص 
لة  هو الخروج عن ظّل الّرحمن و الدخول فى ظّل  عنه و االستکبار عليه" _ "رأس الذِّ

  الشيطان".
  

آيات نازله در مقام مؤمنين  و ايمان آورندگان به ظهور جديد و احبّاى 
  الهى و غير مؤمنين 

در قسمتى از لوح رضوان االقرار در شأن مؤمنين امر مبارک و مقاماتشان و خذالن و 
بيانه  اسفليّت رتبۀ غير مؤمنين اين خطابات نويد بخش و هول انگيز نازل قوله عزّ 

الّن احبّائى هم لئالى االمر و من دونهم حصاة االرض و البّد ان يکون ) : "١١٤(
الحصاة ازيد عن لؤلؤ قدس ثمين و واحد من هؤالٓء عنداهلل خيرًا من الف الف نفس 

". در اين لوح من دونهم کما اّن قطعة من الياقوت خير من الف جبال من حجر متين
ئالى و غير آنان را به سنگريزه هاى ارض که تعدادشان  منيع  احبّاى الهى را به ل

فراوان است تشبيه فرموده و يک نفس مؤمن را نيکوتر و ازيد از هزاران هزار نفوس 
  غير مؤمن در نزد خداوند قدر و منزلت داده اند. و فطوبى للمقبلين.
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  ۹۸ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫١٦٠ص مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر  - ۱
  ٫٤١٩ص  ٤ج  ىٰ اعلآثار قلم  - ٢
  ٫٣٢٢ص  ٤ج  ىٰ اعلآثار قلم  - ٣
  ٫٦٣امر و خلق ص  - ٤
  . ١١٢کتاب مستطاب بيان فارسى الباب الثالث من الواحد الّرابع ص - ۵
  ٫٤٧٩، ص   ١فرهنگ معين ج  - ٦
  ٫٧و  ٦ايقان ص  - ٧
  ٫٠۵٣ص  ١تفسير منهج الصادقين ج  -  ٩
  ط شارح سيد جواد مصطفوى).(توس ٢٠١ص  ١اصول کافى ج  - ٨

  ٫٢٢ايقان ص  -١٠
  ٫١٣٦ص  ٤اسرار االٓثار ج  -١١
  ٫٢٤٩رساله ايام تسعه ص  -١٢
  ٫٢٢٧مجموعه اشراقات ص  -١٣
  ٫٣٦١( کتاب مبين ) ص  ىٰ اعلآثارقلم  -١٤
  ٫۵٤١( کتاب مبين ) ص  ىٰ اعلآثارقلم  -۵١

  ٫٢٧مجموعه اشراقات ص  -١٦
  ٫٢٧٢مجموعه اقتدارات ص  -١٧
  ٫٣٢٨ص  ٤ج  ىٰ اعلآثار قلم  -١٨
  ٫٢مجموعه اشراقات ص  -١٩
  .۵۰ايقان ص  -٢٠
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. تأليف شيخ صدوق . بتصحيح على اکبر غفارى. ۵٣٦معانى االخبار ص  -٢١
  ناشر. 
  ٦٢ص  ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -٢٢
  ٫٣٣٨( کتاب مبين ) ص  ىٰ آثارقلم اعل -٢٣
  ٫٢٩( کتاب مبين ) ص  ىٰ اعلآثارقلم  -٢٤
  .٤٠٤( کتاب مبين ) ص  ىٰ اعلارقلم آث -۵٢

  ۹۹ص 
  ٫۵٤١( کتاب مبين ) ص  آثارقلم اعلىٰ  -٢٦
  ٫٢٦٣مجموعه اشراقات ص  -٢٧
  ٫٢٧١ص  ٤ج  ىٰ اعلآثار قلم  -٢٨
  ٫٢١٣مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -٢٩
  ٫٢٣٢ص  ٤ج  ىٰ اعلآثار قلم  -٣٠
  ٫١٨٢( کتاب مبين ) ص ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٣١
  ٫٣٨٦( کتاب مبين ) ص ١ج  ىٰ اعل_ آثارقلم ٣٢
  ٫٤٠٩( کتاب مبين ) ص ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٣٣
  ٫٢٢٦مجموعه اشراقات ص  -٣٤
  ٫۵١٢( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۵٣

  ٫٣٠٠و  ٢٩٦مجموعه اقتدارات ص  -٣٦
  ٫١٢٦( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٣٧
  ٫٣٠١( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٣٨
  ٫٣٤٣( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٣٩
  ٫٢٣٤مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -٤٠
  ٫٤١٣( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٤١
  ٫۵٤١( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -٤٢
  ٫٦٧مجموعه اقتدارات ص  -٤٣
   بديع. ١٠٤. طبع طهران سنه  ٨۵٣مائده آسمانى جزء چهارم ص  -٤٤
  ٫٨ص  ٨_٧تفسير کبير فخر رازى ج  -۵٤
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  . تأليف مّال فتح اهلل کاشانى. ٨٧تفسير منهج الصادقين مجلد دوم ص  -۶٤
  . نشر ادب الحوزه.٨٩ص  ٣تفسير کشاف زمخشرى ج  -۷٤
  ٫٣٠٠همان مأخذ مجلد اول ص  -۸٤

  . تأليف سيوطى. ٤٨٢ص  ١االتقان فى علوم القرآن جلد  -۴۹
  .٨۶٧د ثانى ص معجم الوسيط مجل -۰۵
  

  ۱۰۰ص 
  ٫١٦٠ص  ١٠تفسير ابوالفتوح رازى ج  - ۱۵
  ٫۵٢٠( کتاب مبين ) ص  ١ج ٰى اعلآثارقلم  -۲۵
  ٫٢٧٧( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۳۵
  ٫١٤٤مجموعه اقتدارات ص  -۴۵
  ١٩٦ص  ٣ج  ىٰ اعلآثارقلم  - ۵۵
  ديع.ب ١٠٤. طبع طهران سنه  ٨۶٣مائده آسمانى جزء چهارم ص  - ۶۵
  بديع.  ١٠٤. طبع طهران سنه  ٢٨١الى  ٢٧٩مائده آسمانى جزء چهارم ص  - ۷۵
  ٫٩۵١ص  ١٠تفسير منهج الصادقين ج  - ۸۵

  ٫١٩٩( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۵۹
  ٫٢٧٨( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  - ۰۶
  . طبع طهران.١٠٢ص  ٢اذکار المقّريين ج  -۱۶
  ٫٤٤۵ص ١لصادقين ج تفسير منهج ا -۲۶
  ٫١٨ص  ٢تفسير ابوالفتوح رازى (باهتمام مهدى قمش اى الهى ) ج  - ۳۶
  . تأليف مال محسن فيض کاشانى. ١٨٣ص  ١تفسير صافى ج  -۴۶
  ٫٢٣٦الى  ٢٣٣ص  ۵- ٦تفسير کبير فخر رازى ج  - ۵۶
  ٫٢٤ايقان ص  - ۶۶
  ٫٢٧٣رساله اًيام تسعه ص  - ۷۶
  ٫٣٠٦ص  ۵تفسير منهج الصادقين ج  - ۸۶

  ٫٣٤٩ص  ۶تفسير ابوالفتوح رازى ج  - ۶۹
  ٫٤٦و  ۵٤رساله اًيام تسعه ص  -۰۷
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  ٫٩٦ص  ٢رحيق مختوم ج  -۱٧
  ٫۵٢٨ص  ٢٦مجمع البيان شيخ طبرسى (ترجمه) ج  -۲٧
  . تأليف راغب اصفهانى . ۶٣٠مفردات فى غريب القرآن ص  -۳٧
  ٫٢٨٨ص  ٢٦مجمع البيان شيخ طبرسى (ترجمه) ج  -۴٧
  ٫١٧٣ير بيضاوى مجلد چهارم ص تفس -۵٧
  .٦٦۵معجم الوسيط مجلد ثانى ص  -۶٧

  ۱۰۱ص 
  ٫٢٣٦ص  ٢٠لغت نامه دهخدا ج  -۷٧
  ٫١٤٢ص  ٩تفسير منهج الصادقين ج  - ۸٧

  ٫٢٠٣( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  - ۷۹
  ٫٢٠٤( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۰۸
  .١٤٢ص  ١تفسير منهج الصادقين ج  - ۱٨
  ٫٦٣ص  ١تفسير ابوالفتوح رازى ج  - ۲٨
  ٫۵٢٣و  ٢٣٤مجموعه اقتدارات ص  -۳٨
  ٫۵٢٧رساله ايّام تسعه ص  - ۴٨
  ٫١٤٤، ص ٧٤لئالى حکمت ج ثالث لوح  -۵٨
  ٫٣٤ايقان ص  -۶٨
  ٫٢۵١و  ١۵١( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۷٨
  ٫٢٨٧( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۸٨

  ٫٢٩٠( کتاب مبين ) ص  ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۸۹
  ٫١٧٣مجموعه اشراقات ص  -۰٩
  ٫٢٦٩و  ٢٦٨مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -۱٩
  ٫٤١رساله تسبيح و تهليل لوح چهارم صيام ص  -۲٩
  ٫٣٠٢مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -۳٩
  ٫٢٠٨و  ٢٠٧ص  ٢حيات القلوب تأليف محمد باقر مجلسى ج  -۴٩
  . تأليف محمد باقرمجلسى.٣٧٩ص  ١٧ر ج بحاراالنوا - ۵٩
  ٫١۵رساله ايّام تسعه ص  -۶٩
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  بديع.  ١٠٤. طبع طهران سنه  ٢٢٤مائده آسمانى جزء چهارم ص  -۷٩
  بديع.  ١٠٤. طبع طهران سنه  ٢۵٢مائده آسمانى جزء چهارم ص  -۸٩

  ٫٤٣مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -۹۹
ياء الترات العربى. بيروت چاپ . طبع دار اح١٣ص  ٣صحيح مسلم ج  - ۰١٠

  سوم.
  . تأليف مّال عبداهلل مدرس زنززى به تصحيح سيد ٣٦١و  ٣٦٠انوار جلّيّه ص  - ۱١٠
  

  ۱۰۲ص 
  جالل الّدين آشتيانى جاپ انتشارات امير کبير ، طهران.

. تأليف شيخ صدوق باهتمام سيد هاشم حسينى ٢٧٧اسرار التوحيد ص  - ۲١٠
  الطهرانى ،طبع قم.

  . تأليف ابن عربى ، چاپ دار صادر. بيروت.١١٠ص  ٢توحات مّکيه ج ف - ۳١٠
. ١٤٨و  ١٤٦شماره هاى  ١٠٤و  ١٠٣تمهيدات عين القّضاة. ص  - ۴١٠

  انتشارات منوچهرى.
  . تأليف محمد باقر مجلسى.٣٠١ص  ٢حيات القلوب ج  - ۵١٠
  ٫٣٢٧و  ٣٢٦ص  ٣٤، حديث شماره ١٨بحار االنوار مجلسى ج  - ۶١٠
  . طبع طهران.١٧٢ص  ٢اسز باى (ترجمه ) ج گاد پ - ۷١٠
  . طبع طهران.٢٠٨ص  ٢گاد پاسز باى (ترجمه ) ج  - ۸١٠

  ٫٢١١لوح ابن احمد ازغندى ، رساله تسبيح و تهليل ص  - ۰۹١
  ٫٢١٢رساله تسبيح و تهليل ص  - ۰١١
  ٫۵۵٣ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ  - ۱١١
  . چاپ مصر.١٩ص  کلمات مکنونه عربى مندرج در مجموعه الواح مبارکه - ۲١١
  . چاپ مصر.٣٦و  ٣٥مجموعه الواح مبارکه ص  -  ۳١١
  .٤۵ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ  - ۴١١
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  ۱۰۳ص 
  فصل پنجم
  سوره هيکل

سوره هيکل از جمله آثار مهّمۀ نازله از قلم ملهم شارع امر مقّدس بهائى  مقدمه اول 
ملل و امم عالم ، ملوک و  است. در اين اثر منيع حضرت بهاءاهلل جّل عظمة کلّيۀ

سالطين، علماء و فقهاء، روساى اديان و امراء و همۀ طبقات عاّمه را دعوت به 
پذيرش و اقبال به امر مبارک خويش فرموده اند. حضرت ولّى امراهلل جّل سلطانه در 
لوح قرن خطاب به احبّاى غرب (گاد پاسز باى) بيانى باين مضمون دارند که اين 

ه بانضمام الواح ملوک و سالطين و لوح پاپ در حقيقت دعوت جهرى و سوره مبارک
اعالن عمومى امر بهائى به عالم انسانى است. و نيز حضرت ولى امراهلل در توقيع 
منيع دور بهائى به احبّاى الهى تأکيد ميفرمايند که از اهّم امور بهائيان درک و 

ى است. الواح و توقيعات منيعه عظمت ظهور و مقام حضرت بهاءاهلل جّل اسمه االعل
 ۵١٠صادره از کلک مطهر ايشان بلسان فارسى فراوان است . و از جمله لوح سنه 

بديع است که قلم مبارک در تشريح و تأکيد و تبيين  و عظمت امراهلل به تفصيل 
بيانات اسنى صدور يافته است و احبّاى الهى با ان کلمات ثمينه آشنائى کامل 

عرفان مظهر ظهور ، انسان مجاهد  و متحرى را در مقابل مسؤليت  دارند. فريضۀ
خطير روحانى قرار ميدهد تا نهايت سعى و مجاهدت را در دايرۀ محدود قواى عقل 
جزئى و امکانات محدوده بشرى بکار برد تا بعون اهلل بالنسبه به معرفت آن سلطان 

براى کسب معرفت مقام و  سالطين عشق فائز گردد. آشنائى با مندرجات سوره هيکل
منزلت شارع امر بهائى در مرتبۀ خاص قرار دارد. مالحظه و امعان نظر در آيات نازله 
نشان ميدهد که در موضعى نداى عبوديت و محويت است و در موضعى آواهاى 
ربوبيت و خطابات ميهمنه به رؤساى ارض  از فم مطهر مسجون سجن عکا و دعوت 

م جان را معطر و به انسان حيات ميبخشد. و انسان متحرى را آنان به امر جديد مشا
در مقابل بحورى از اعالن مقامات مبارک قرار ميدهد. و چنانچه مجاهد و سالک 
سبيل ايقان بر سبيل روش و تعاليم مبارکشان در ايقان شريف طالب رسيدن به شاطئ 
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رک خواهد بود بحر عرفان باشد  . حاصل آن حصول و فيض نسبى درک و مقام مبا
.   

  ۱۰۴ص 
بنظر ميرسد که حصول به اين مرتبه از عرفان مقام مبارک در عالم خلق امکان پذير 
است و لى از بيانات مبارکه باستناد قلم اعلى چنين مستفاد ميشود که راهى به عرفان 

  مقام مقدسش در عالم امر نيست. و التکبير و البهاء على محبوبنا يا محى العالمين.
شأن نزول هيکل در مراجع ذيل نگاشته شده   ه دوم   شأن نزول سوره هيکلمقدم

 ٢٩١و نيز در صفحه  ٢١٢) توقيع گاد پاسز باى بزبان انگليسى صفحه ١است : (
  ترجمه فارسى طبع طهران ؛

146, page3llah, Vol. ’u’Revelation of Bahà(1)  
 

) اسرار االٓثار ٤؛ (١٣١) کتاب گنج شايگان تأليف جناب اشراق خاورى صفحه ٣(
  تأليف فاضل مازندرانى . ٢٧٧جلد پنجم ، صفحه 

بنظر ميرسد که در بدو امر الزم است مطلع   ُمخاِطْب و ُمخاَطب سوره هيکل
گرديم که ُمخاِطْب و ُمخاَطْب در لوح چه کسى است. زيرا در متون سوره ذکر 

ز مبدئى به ُمخاَطبى نازل مقامات با الفاظى که اعالن مقامى و يا مسئله ايست که ا
گرديده است. و اطالع بر ُمخاِطْب و ُمخاَطب در سوره مبارکه کمک اصلى براى 
فهم حصول مسائل مطروحه در آن است. در بيانى حق تعالى باين مطلب اشاره 

) : "المخاِطب و الُمخاَطْب ُهَو َنفْسي". اين بيان مبارک ١فرموده اند قوله عّز بيانه (
ست در بررسى و مطالعۀ سوره مهيمن هيکل در نظر داشت تا در درک و را الزم ا

مقصود از آيات نازله شبهه و ابهامى بوجود نيامده و به مفاهيم عاليه و حقيقى 
  مندرجات سوره با استناد و استعانت از ساير آيات الهى موفق گرديم.

قدم جّل ذکره در فقرۀ از سوره هيکل ، جمال   شأن آيات نازله در سوره هيکل
) : "قل انّا نّزلنا اٰاليات ٢به شؤن آيات نازله اشاره ميفرمايند قوله عّز کبريائه و بهائه (

علٰى تسعة شؤن کّل شاٍن منٰها يدّل على سلطنة اهلل المهيمن القيّوم  شان منها يکفيّّن 
لنّزلنا  فى الحّجيّة من فى الّسموات واالٔرض و لکّن النّاس اکثرهم غافلون و لو شئنا

  على شؤن اخرى الّتى ٰال يحصى عّدتها المحصون" .
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  ۱۰۵ص 
  طبقه بندى آيات و مسائل در لوح 

در بررسى و تحقيق در اين لوح امنع که بى پرده و حجاب اظهار علنى مظهريّت 
کبرى و ربوبيّت عظمى فرموده اند. و شأن اعالن و اخبار دارد الزم بنظر ميرسد که 

مندرجۀ در سوره هيکل را با ساير الواح و آيات نازله از قلم اعلى و ارتباط اعالنات 
نيز تبيينات در الواح احالى حضرت عبدالبهاء و توقيعات منيعۀ حضرت ولى امراهلل 
مورد دقت و توّجه تام قرار داد. اين قبيل از الواح مبارکه در بخش هاى سوم و چهارم 

عتقادات اهل بها راکبين سفينۀ حمراء در و نيز در بخش هفتم ، مبحث الوهيّت ، ا
طرق عرفان ذات غيب منيع اليدرک و نيز مظهر کامل جمال و کمال او يعنى 
حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه باستناد آيات و الواح نازله از قلم مبارک ايشان و الواح 

  تبيينى باختصار مورد تحقيق و مطالعه قرار گرفته است.
و لسان اين عبد مخذول از شرح علويّت کلمات مبارکه  آن اين لوح منيع که قلم 

) در ذکر ١بکلّى عاجز است را ميتوان باختصار بصورت ذيل طبقه بندى نمود: (
) در ٤) در اعالن تقّدم امراهلل در مستقبل زمان ؛ (٣) در ذکر ربوبيّت ؛ (٢عبوديت؛ (

) ۵اهلل مبعوث ميگردند؛ (اعالن اينکه در آينده عباد و ايادى بسيارى براى نصرت امر
) در اينکه ظهور حضرت بهاءاهلل ٧) در ترقى علوم و صنايع ؛ (٦در معنى هيکل ؛ (

) در ارتباط ظهور جمال قدم چّل ٨ظهوراهلل وعده داده شده در اديان سلف است ؛ (
) در مقامات مبارک ؛ ٩؛ ( جّل ذکره االعلىٰ  اسمه االعظم و حضرت نقطه اولىٰ 

به اهل عالم و کسانيکه توقف کرده اند در اقبال به امر الهى و ظهور  ) در انذار١٠(
  جديد.

در مقدمۀ دوم گفته شد که مظهر حق ، خاطب و   آيات نازله در ذکر عبوديت
مخاَطب اين لوح مقّدس را ميفرمايند "هو نفسى" بر اساس و مبناى اين بيان مبارک 

ستخراج مينمائيم : "سبحان الّذى نزل آيات نازله در ذکر عبوديّت را از متن سوره ا
) ؛ "سبحان الّذى يهدى من يشآء الى صراطه ُقْل انّى ٣االٓيات لقوم يفقهون" (
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) ؛ "سبحان الّذى ٤َلصراط اهلل لمن فى الّسموات و االرض طوبى لقوٍم يسرعون" (
  ).۵يحيي من يشاء بقوله کن فيکون" (

  ۱۰۶ص 
خداى يگانه را تقديس  ،: ُمنِْزِل سورهاينک ميپردازد به بررسى آيات مقّدسه 

ميفرمايند که او آيات الهى را بر اهل عالم نازل فرمود. بکار بردن کلمۀ سبحان که با 
اشتقاقات مختلف در قرآن کريم نازل گرديده ، در بخش هفتم در ذکر مقامات 

به عبوديت بررسى گرديده است. در لوح اشاره ميفرمايند که خداوند حيات ميبخشد 
.کلمه "سبحان" اشاره به تقديس و تنزيه ذات اقدس  -آنکه اراده اش تعلّق ميگيرد 

الهى است . که آن تقديس و تنزيه پروردگار است از نقائص. چنانچه در قرآن کريم 
ٰمواِت َواْالَْرِض  قوله تعالىٰ  ٤٣: ٨٢در سوره الزخرف  نازل شده  ُسبْحاَن َربِّ الس" :

ّما َيِصُفوَن". "ترجمه : دانم پاک بودن پروردگار آسمانها و زمين را َربِّ الَْعْرِش عَ 
پروردگار عرش از آنچه وصف ميکنند". و نيز در قسمتى از بيان مبارک اشاره 
ميفرمايند که اراده خداوند به خلقت عالم تعلّق گرفت و عالم خلق گرديد. و اين 

سوره بقره قرآن کريم است  اشاره "بقوله کن فيکون" به قسمتى از آيه شريفه در
مواِت َواْالَْرِض َو ِاذا َقضٰى َاْمرًا َفِانما َيُقوُل َلُه ُکْن  ٢:١١١ قوله تعالى : "َبديُع الس

َفَيُکوَن". "ترجمه : نو آفريده آسمانها و زمين است و چون اراده کند چيزى را پس جز 
نى حضرت بهاءاهلل جّل اين نيست ميگويد مر اورا بشو پس ميشود". مظهر الهى يع

ذکره حکم برخلقت عالم ، مذکور در قرآن کريم را تأييد فرموده و اين نمونۀ از يکى 
از تعاليم اساسى در امر بهائى است که آن اساس اديان الهى يکيست و اين طرح 
  بديع در ايقان شريف نازل و در الواح تبيينى بکثرت شرح و توضيح داده شده است.

" (بمعنى نيکو و عزيز) ستايش كکۀ ذيل خداى متعال با لفظ "تباردر آيات مبار
)، "تبارک الّذى يفعل ٰمايشآء بامٍر من عنده انّه ٦گرديده است : نمونه اول  (

هوالحّق عّالم العلوم". مضمون بيان مبارک اينست که متعالى و بلند مرتبه است 
آنچه هست. بامر اوست و  کسى که عمل ميکند به آنچه ميخواهد و اراده ميکند به

 ك)، "تبار٧در نزد اوست. بدرستيکه او عالم و دانا است به کلّيۀ علوم. نمونه دوم (
الّذى نّزل على عبده من البٰالٓء ما احترقت به اکباُد الّذين استقّروا فى السرادق 
البقآء". در اين فقره از سوره ، متعالى ميفرمايد خداوندى را که در اثر ظهور و 
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 أموريّت الهى ، باليا بر او وارد آمد که جگرهاى مقّربان الهى در عالم باال رام
  بگداخت. در تدقيق در 

  
  ۱۰۷ص 

متن آيه بوضوح معلوم ميشود که جمال قدم جّل کبريائه ، از رسيدن بالياى وارده نه 
ر تنها شکوه نمى فرمايند بلکه لسان باعزاز خداوند ميگشايند که ايشانرا در سبيل ام

مقّدسش مواجه با بالياى سنگين نمود. مشابه اين لحن از قبول مصائب و باليا در 
) : محبّان کوى محبوب و محرمان ٨( لوح مبارک شّکر شکن است قوله االعلىٰ 

حريم مقصود از بال پروا ندارند و از قضا احتراز نجويند ... رضاى دوست را بدو 
ات بنوشند و سّم کشنده را چون شهد جهان ندهند ... زهر بليّات را چون آب حي

روح بخشنده ، ال جرعه بياشامند ... گردن برافراختيم و تيغ بيدريغ يار را بتمام 
اشتياق مشتاقيم. سينه را سپر نموديم و تير قضا را بجان محتاجيم ... بدعا بال را 

را از  طالبيم ... و البته اين دولت بى زوال را از دست ندهيم و اين نعمت بى مثال
کف نگذاريم". مقصود از قضا در بيان مبارک ارادۀ محتوم الهيست که آنچه ارادۀ 
الهى به آن تعلّق گرفته است را بکمال اشتياق قبول فرموده اند. و اين بسى واضح 
است که اين اطاعت و اجابت امر خداوند نمونۀ اعالى اعالن بندگى و عبوديّت در 

تعالى ديگرى در قبول باليا و انفاق روح و جان در ساحت قدس الهى است. بيان م
) : "أظننَت ٕانا نخاف من ٩سبيل امر الهى فقرۀ از لوح برهان است قوله جّل بيانه (

ظلمک فاعلم ثّم ٕايقن انّا فى أّول يوم فيه ارتفع صريُرالقلم االٔعلى بين االٔرض و 
ماء أنفقنا أرواحنا و أجساَدنا و أبْناَء نا و أم واَلنا فى سبيل اهلل العلّى العظيم". الس  

و قرآن کريم بکثرت نازل شده است .  " در آيات و الواح قلم اعلىٰ تبارککلمه "
:  "ٱهللُ  در اعزاز ذات بارى نازل قوله تعالىٰ  ٦٤:٤٠براى نمونه در سوره مؤمن آيه 

 ٰمآَء ِبنآًء َو َصو ذى َجَعَل َلُکُم اْالَْرَض َقرارًا َو السَرُکْم َفَاْحَسَن ُصَوَرُکْم َو َرَزَقُکْم ِمَن ال
يِّباِت ذالِ  ُکْم َفَتبارَ الطالْعاَلميَن". "ترجمه : خداست که گردانيد  كَ ُکُم اهللُ َرب اهللُ َرب

براى شما زمين را آرامگاهى و آسمان را بنائى و تصوير کرد شما را پس خوب ساخت 
پاکيزه ها آنست خدا پروردگار شما پس افزون آمد پيکر شما را و روزى داد شما را از 

  خدا که پروردگار جهانيان است".
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  ۱۰۸ص 
  آيات نازله در تقّدم امراهلل در مستقبل ايّام 

):  "فسوف يظهراهلل ٰهؤٰالِٓء فى االٔرض ويرفع بهم ذکره و ينشر آثاره و ١٠نمونه اول (
  انکروا و کانوا بآياته يحجدون". يثبت کلٰماته و يعلن آياته رغمًا للذينهم کفروا و

) : "سوف يخرُج اهلل من اکٰمام القدرة ايادى القّوِة َوالغلبة و ينصرّن ١١نمونه دوم (
  الغالم و يطهّرن االٔرض من دنِس کلِّ مشرٍک مردود". 

در زمانى که آيات فوق از قلم مبارک نازل گرديد نيّر آفاق در سجن اعداى امراهلل 
ه که در آن ايّام بر آن محّى رمم معلوم و آشکار بود ( بقّوه علم مسجون بودند. آنچ

)، تقدم ، انتشار و بسط دايره نطاق امراهلل و کلمه الهى بود که برىٰ لّدنى و عصمت کُ 
درکره  ارض مؤمنين و خادمين جانفشانش به خدمت امراهلل قيام نموده و ارض را از 

  داء وبيل تطهير خواهند نمود. اوساخ موجوده عالم کون پاک و عالم را از 
  

آيات نازله در اينکه درآينده عباد و ايادى بر نصرت امراهلل مبعوث 
  ميگردند

ايادى غالبة و اعضادا قاهرة يخرجّن عن  ك) : "سوف يبعث اهلل ب١٢( االعلىٰ  قوله
خلف االٔستار و ينصرّن نفس الّرحٰمن بين االٔمکان و يصيحّن بصيحٍة تتميّز منها 

  رقم فى لوٍح مسطور".  كکذل الصدور
جمال قدم جّل کبريائه معانى و اسرار الهى در حروفات متشّکلۀ   در معنى هيکل

" را در متن لوح بيان فرموده و قبل از آن آياتى مهيمنه در اهميّت کلمه هيکلکلمه "
"هيکل" نازل فرموده اند به اين بشرح : در بيان اينکه "هيکل" خالق خلق جديد 

من سدرِة  كيا قلم االٔعلى ان استمع ندآء ربّ ) : "ان ١٣وله عّز کبريائه (است. ق
 كعلٰى روٍح و ريحان من نغمات ربّ  كبقعة االٔحديّة النّورآء لتجد نفسالمنتهٰى فى ال

الّرحمن و تکون مقّدسًا عن االٔحزان من هذه النّفحات الّتى تمّر من شطر اسمى 



114 

) : "انّا قّدرنا ١٣ل االحديّة ". و نيز ميفرمايند (الغفور ثّم ابتعث فى هذا الهيکل هياک
هذا الهيکل مبدء الوجود فى الخلق البديع". در بيان اول جمال کبريائى نفوس 
  مقّدسه اى را که صاحب فضائل و کماالت اند مبعوث ميفرمايد و در بيان دوم اينطور 

  ۱۰۹ص 
. و از جمله اين خلق مفهوم ميشود که هيکل نقطه و مبدء  خلق جديد و بديع است

جديد و بديع  جناب آقا بزرگ ملقب به بديع است که در لوحى به آن اشاره گرديده 
) : "واذکر البديع اذ خلقناه بدعًا". و در ادامۀ آيات فوق به ١٤است قوله العزيز (

) : "و فى ظّل ١٣وجهى ديگر به اين خلق هاى جديد اشاره ميفرمايند، قوله العزيز (
من حروفات هذا الهيکل نبعث خلقًا ال يعلم عّدتهم اّال اهلل المهيمن  کّل حرف

القيّوم". مضمون بيان مبارک اينست که در ظّل هر يک از حروفات کلمۀ هيکل 
خلق هاى جديدى مبعوث ميگرداند که تعداد اين نفوس مقّدسه بر هيچکس جز بر 

  خداوند مهيمن و قيّوم اشکار نيست.
جمال کبريائى در فقرۀ ديگر از   فات متشّکلۀ "هيکل"معانى و مفاهيم حرو

 - " ياء" -" اءه"اين رّق منيع، حروفات متکلّۀ هيکل را که عبارتند از : 
  به مقصود از هر يک از اين حروفات اشاره ميفرمايند. "مال" -" افک"

) : "ان يا ٰهآء الهويّة فى هذا االسم قد جعلناک مخزن ۵١" (هاء، حرف " الف
يّتى ثّم مکمن ارادتى َلمن ِفى ملکوت االمر و الخلق". از ظاهر بيان اينطور مفهوم مش

ميشود که حرف "ه" را ، هاء هويّه خطاب فرموده اند. و حضرت عبدالبهاء ارواحنا 
فداه در لوحى که تبيين و تفسير اسم اعظم در آن مندرج است آن را به اين شرح بيان 

) : "و اين هاء هاء هويّت  و حقيقت رحمانيّه است در ١٦( فرموده اند قوله االحلىٰ 
عدد پنج که عدد باب است ظاهر و آشکار". "هويّه" در اسرار االٓثار فاضل 
مازندرانى بمعنى حقيقت و ذاتيّت و شخصيّت اشياء آمده است. و نيز در فرهنگ 
 لغات بمعنى اصل و حقيقت هر شيئ ثبت شده است. هويّت الهيّه باستناد آثار

مبارکه و نيز بر وفق الهيّون بسيط من الجهات و عارى از تعّدد حيثيّات و تکثّر 
اعتبارات است. از تبيينات حضرت عبدالبهاء اينطور فهميده ميشود که خداى تعالى 
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" را که هويّت و حقيقت رحمانيّه او در عالم امر است کرّه اخرىٰ " و "کرّه اولىٰ "
  ر عالم امر و خلق مقّدر داشته است.مخزن مشيّت و محّل ارادۀ خود د

مظهر سلطانى و مطلع  ك"ان يا يآء اسمى القدير قد جعلنا) : ۵١" (ياء، حرف " ب
" در ياء" در کلمه هيکل را به "ىحرف " -ما اقول"  اسٰمآئى و انا المقتدر علىٰ 

نگارنده در زيارت کتاب مستطاب بيان  - " توصيف فرموده انداسمى القدير"
  فارسى 

  ۱۱۰ص 
جّل  ىٰ قرۀ از آيات نازله از قلم حضرت نقطه اولفدر باب السادس من الواحد التاسع 

کبريائه در اطاعت نفس ظهور جمال قدم جّل جالله ، زيارت نمود که بنظر ميرسد 
) : "و بدانکه طاعت ١٧بيان مبارک در سوره هيکل اشاره به آن است. قوله العزيز (

او نفس محبّته اهلل هست و در کتب و کلمات   او نفس طاعة اهلل هست و محبت
محتجب ممان در يوم ظهور آن که کّل سبب وصول باو است و اگر آن باشد و کّل 
نباشد او بوده و کّل در ظّل او خواهد بود و اگر او نباشد و کّل باشد هيچ شيئ نبوده و 

او بنورانيّت  نخواهد بود و فانى محض است اين است معنى آيۀ شريفه اگر در معرفت
نظر کنى قل اهلل يکفى من کلّشيئ و ال يکفى عن اهلل ربّک من شيئ ال فى السموات 
و ال فى االرض و ال ما بينهما انّه کان عّالمًا کافيًا قديرًا و از براى هيچ مطلب اين آيه 
را تالوت ننمائى بعدد اسم قدير مگر آنکه مشاهده اجابت نمائى از مبدء امر زيرا که 

اوند بوده اقرب بتو از نفس تو بتو و قادر بوده بر هر شيئ و عالم بوده و هست بهر خد
شيئ که اسم شيئيّت بر آن تعلّق گيرد" . يکى از اسماء الهى در قرآن کريم "قدير" 

: اهللُ الذى َخَلَقُکْم ِمْن َضْعٍف ُثم َجَعَل  قوله تعالىٰ  ٥٤:٣٠است . سورة الّروم آيه 
ه َضُ◌ْعفًا َو َشيَْبه َيْخُلُق ما َيشآُء َو ُهَو الَْعليُم ِمْن َبْعِد  َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقو ه ُثم َضْعٍف ُقو

الَْقديُر". (ترجمه : خدا آنست که آفريد شما را از ناتوانى پس گردانيد از پس نا 
توانى توانائى پس گردانيد از پس توانائى ناتوانى و پيرى ميآفريند آنچه را که 

خواهد و اوست داناى توانا". براى مطالعۀ آيات مشابه مراجعه فرمائيد به سوره مي
  .٢٠/٢٩و سوره العنکبوت آيه  ٤٢/  ٩و سوره الشورى آيه  ١٨/  ٤٥الکهف آيه 
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مشرق کرمى بين  ك) : "ان يا کاف اسمى الکريم قد جعلنا۵١" (كاف، حرف " ج
  بريّتى و منبع جودى بين خلقى".

" در کلمه هيکل را به کريم توصيف فرموده که يکى كله حرف "جمال قدم جل جال
 از اسماءاهلل در قرآن کريم است. بعنوان نمونه در سوره انفطار نازل قوله تعالىٰ 

٨٢:٦ نْساُن ما َغر الَْکريِم". "ترجمه : اى انسان چه چيز فريفت  َك ِبَربِّ  كَ : "ٰيآ َايَها اْالِ
  ترا بپروردگارت که کريم است".

مرکز و محّل اشراق کرم خداوند در  ااز اسماءاهلل است که جمال کبريائى خود ر يمکر
  عالم خلق اعالن فرموده اند.

  ۱۱۱ص 
مظهر  ك) : "ان يا الم الفضل فى هذا االٔسم انّا جعلنا١٨" ()ل( مال، حرف " د

  الفضل بين الّسموات و االرض".
ى است . در سوره آل عمران آيه ، در قرآن کريم اشاره به يکى از صفات اله فضل
"  (٦٦: " ( ميفرمايد قوله تعالىٰ  ٣:٦٦و٦٧هاى  ) َيْخَتص ٦٧) ِان الَْفْضَل ِبَيِداهللِ

ِبَرْحَمِتِه َمْن َيشآُء َو اهللُ ُذوالَْفْضِل الَْعظيِم". "ترجمه : بدرستيکه فضل بدست خداست  
  صاحب فضل بزرگ".  مخصوص ميگرداند برحمتش آن را که ميخواهد و خداست 

فضل ، در لغت بمعنى نيکوکارى و کرم و احسان و برترى است. و در بيان مبارک 
فوق ، الم در هيکل ، اشاره به فضل الهى بر ناس  است که مظهر آن در  عالم امر و 

  خلق را خداوند،  حضرت بهاء اهلل را قرار داده است.
  

  و مفاهيم هيکل توجيه و استنتاج از بيانات مبارکه در معنى 
علم  تجلّىباختصار بايد گفت که آنچه از بيانات شارع اعظم در کيفيّت و چگونگى 

اين  »ُمخاِطْب و ُمخاَطْب  « فالظلالهى برقلب اّرق آن محى رمم با توجه به اينکه ا
" . درک حقيقى و مقصود از بيانات نفسىو َهُ آيات دريات و درخشنده را ميفرمايد "

ام دارد به تعّمق در اين دو کلمه تا در مواردى که آيات در ربوبيّت و مبارکه بستگى ت
الوهيّت نازل گرديده شبهۀ در اعتقاد به الوهيت ذات احديّت در زائر اين آيات 
بيّنات حاصل نگردد. شرح حروف متشّکلۀ "هيکل که هر يک اشارۀ براسماء و 
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دهد که عالوه بر معانى صفات الهى است مقصود و معنى جديدى به لفظ هيکل مي
لغوى آن در لغتنامه ها که بمعانى پيکر ، شکوه ، کالبد ، و پرستشگاه و جاى بلند 
ثبت شده است . با نمزول اين لوح سماوى، ديده ميشود که در لفظ "هيکل" 
مفاهيمى بس عميق نهفته است. و درک معنى و مقصود از آن منوط است به ايمان 

  .آيات سماوى ِل آنو ايقان انسان به ُمنْزِ 
  اينک باختصار به معانى مستتره در لفظ "هيکل" ميپردازد:

" در هاءکه در او تعدد و ترکيبى نيست. حرف " و تعالىٰ  كوحدانيّت خداوند تبار - ١
  "هيکل" اشاره به آنست که هويّت آن بسيط الحقيقه است.

  
  

  ۱۱۲ص 
" در "هيکل" اشاره ياءو " از جمله صفات ثبوتيّه خدا قدرت و توانائى است.  -  ۲

"باسمى القدير" است و در کتاب مستطاب بيان فارسى ، حضرت رّب اعلى در 
  بشارت به عظمت ومقام من يظهره اهلل نازل فرموده است.

  " در "هيکل" اشاره به آنست.کافخداوند کريم و نيکوترين است و " - ٣
  صفت ذات بارى است." در "هيکل" اشاره به اين المخداوند فّضال است و " - ٤

بنظر ميرسد که جمال قدم جّل ذکره اراده فرمود که تعدادى از صفات و اسماء الهى 
مظهر و مطلع صفات و  ارا به اين وجه در کلمۀ "هيکل" متشّکل فرمايد و"هيکل" ر

ميفرمايند  که مضمون آن بفارسى  سوره بياناسماء الهى قرار دهد. و در فقرۀ از 
من و اين "هيکل" نمى بينى مگر آنکه مى بينى آن صفات را و اينست : که در 

کينونات او را در اين هيکل در عالم امر و خلق. درک آيات و مسائل مربوطه در 
الزمه اش ايمان به شارع امر و حصول کشف حقايق منوط به اخذ هدايت از بيانات 

  ) :١٩(  عالىٰ مبارکه است . در مثنوى مبارک به آن اشاره فرموده اند قوله ت
  پس مقّدس کن تو جانرا از حدود"       "پس برهنه شو تو از ثوب قيود 

  
  آيات نازله در ترّقى علوم و صنايع 
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ذا علُوم بديعٍة  ك) : "سوف نبعث من٢٠در قسمتى از اين لوح امنع نازل قوله العزيز (
نعطى من نشآء  كلو ذا صنايع قويّه و نظهر منها ما ال خطر به قلب احٍد من العباد کذ

ما نشآء". در بيان مشابهى در طراز ششم از لوح مقّدس طرازات نازل گرديده است 
قوله عّز کبريائه : "اين صنايع مشهوده و اسباب موجوده از نتايج علم و حکمت 

آن قلمى است که لئآلى  در ُزُبْر و الواح نازل شده قلم اعلىٰ  اوست که از قلم اعلىٰ 
ايع امکان از خزانۀ او ظاهر و هويدا امروز اسرار ارض امام ابصار حکمت و بيان و صن

  موجود و مشهود"
بر اهل بصر و صاحبان قلوب صافيه، آنچه که انکار ناپذير و محل هيچ  شبهۀ نيست 
ترّقيات علوم ظاهره در سالهاى بعد از ظهور جديد است که سرعت ترّقيات و 

ونه مقياسى نسبت به قبل از ظهور قابل جهشهاى تصاعدى بسوى تکامل آن با هيچگ
  مقايسه نيست.

  ۱۱۳ص 
  آيات نازله در اينکه ظهور جمال قدم جل اسمه االعظم ظهوراهلل است 

فى ظهورى  ) : "قل ال يرىٰ ٢١( در موضع ديگرى از سوره هيکل نازل قوله االعلىٰ 
در اين آيۀ شريفه اّال ظهوراهلل و ال فى قدرتى اّال قدرة اهلل لو انتم من العارفين". 

شدت اشراق انوارجلّيّۀ ظهور نيّر اعظم خود را که در کتب آسمانى قبل بدان وعده 
داده شده و به لقاءاهلل و يوم اهلل و نظاير آن ناميده شده اعالن فرموده اند. و اين 
دعوى "ظهوراهلل" که فرمان آن از جانب خداى تبارک و تعالى با کلمۀ "ُقْل" آغاز 

قق وعدۀ الهى است. که از لسان شارع امر بهائى نازل ، و مضمون آن اين شده تح
است که : نمى بينى در اين ظهور بجز ظهور خدا و نمى بينى قدرتى بجز قدرت خدا 
اگر شما از شناختگان اين ظهور باشيد. در بررسى اين اعالن تاريخى و بديع مالحظه 

رات قبل ديده نميشود که مظهر ظهور مى شود که مشابه آن  و به اين نهج  در ظهو
الهى در ايّاميکه در زندان اعداء گرفتار و مسجون است و از آزاديهائى که در زمان 
ظهورات قبل مظاهر مقّدسۀ قبل داشته اند ( که در تارخ اديان ثبت شده ) بى بهره 
 است. از محتواى کالم قاهر و خّالقش آيات قّهاريّت و اعظميّت بگوش عالميان

  ميرسد فهنيئًا للسامعين.
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 آيات نازله در ارتباط و وحدت ظهور جمال قدم جّل اسمه االعظم و
   ىٰ جّل اسمه االعل ىٰ حضرت رّب اعل ظهور

  دو نمونه از آياتى که در وحدت و ارتباط ظهورين اعظمين نازل شده. 
لى ّول اِ ) : "قل يا قوم انّا دعوناکم فى الّظهور االٔ ٢٢نمونه اول ، قوله العزيز (

المنظراالکبر هذاالمقام االطهر و بّشرناکم بايّام اهلل فلّما انشّق الّستر أالعظم و اتى 
  جمال القدم على سحاب القدر کفرتم بالّذى امنتم فويل لکم يا معشرالمشرکين".

بنظر ميرسد که خطاب آيه معرضين بيان اند که توفيق درک و عرفان به ظهوراهلل را 
يمان فائز نشده بودند و به گروه مشرکين از قلم خداوند خطاب نيافته و بفوز ا

  گرديدند.
  
  

  ۱۱۴ص 
): "الّذى ظهر مّرًة بعد اولٰى باسمه االٔبهى ال تحزنى ٢٣نمونه دوم ، قوله العزيز (

دعى ٰهؤالٓء بانفسهم ثّم ارجعى الٰى خلف سرادق العظمة والکبريآء اذًا تجدى قومًا 
  مس فى وسط الّزوال".تستضيٓئ انواُر وجوههم کالشّ 

  
  و علم ماکان و مايکون  برىٰ يّت و عصمت کُ آيات نازله در مقامات مظهر

) : "و هذا لسّراهلل و کنزه و امراهلل و عّزه لمن فى ملکوت ٢٤( ىٰ نمونه اول ، قوله االعل
  االٔمر والخلق ان انتم تعقلون".

ُکّل االشيآِء عّما  َك َحَشْرنا في ا هذاالهيکل انّا) : "ان ي۵٢( ىٰ نمونه دوم ، قوله االعل
  خلق َبيْن االٔرض و الّسمآء".

اية عّزى بين ماکان و  ك) : "ان يا هذاالهيکل قد جعلنا۵١( ىٰ نمونه سوم ، قوله االعل
  مايکون".

) : "قل قد قّدر مقاديراالٔشيآء فى هذاالهيکل ٢٦( ىٰ نمونه چهارم ، قوله االعل
  ّسٰموات واالٔرض و علم ماکان و مايکون".المخزون المشهود و کنز فيه علم ال
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مخزن  كا هيکل القدس انّا قد جعلنا فؤاد) : "ان ي٢٧( ىٰ نمونه پنجم ، قوله االعل
  علم ماکان و مايکون و مطلع علمناالّذى قّدرناه الهل الّسموات واالٔرض".

ى و مطلع علم كجعلنا ) : "ان يا فؤاد هذاالهيکل انّا٢٠( ىٰ نمونه ششم ، قوله االعل
ثّم نبعث  كالعلوم و نرجعها الي كن الّسموات واالٔرضين و اظهرنا منمظهر حکمتى بي

  مّرة اخرى وعدًا من لدنّا انّا کنّا فاعلين". كمن
  

  ۱۱۵ص 
  در انذار به اهل عالم و متوقفين  در اقبال به مظهر جديد الهى 

انذاريّۀ شديد در فقرۀ از سوره هيکل به معرضين و متوقفين امر جديد الهى آيات 
) : ايّاکم ان تتوّقفوا فى هذاالجمال بعد ٢٨( ىٰ اللحنى نازل شده است قوله االعل

الّذى ظهر بسلطان القدرِة و القوِة َواالْٔستْجالل انُّه َلُهو الحّق َو ماسوٰيُه َمعُدوٌم عند اَحٍد 
و ال تکونّن من مْن عباده َو َمْفقوٌد َلدٰى ُظهور انواره ان اْسَرعوا الى کوثر الفضل 

لى مقّر القهر فبئس مثوى الّصابرين و من توّقف اقّل من ٰاٍن ليحبط اهلل عمله و يرجعه اِ 
  المتوّقفين". 
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  ۱۱۶ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫٢٧٧ص  ۵اسراراالٓثار ج  - ١
  ٫١٩(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ سوره هيکل آثارقلم اعل - ٢
  ٫٢(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  - ٣
  ٫٢(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  - ٤
  ٫٢(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  - ۵
  ٫٣(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  - ٦
  ٫٣(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  - ٧
  ٫١٤٨و  ١٤٧لوح شکر شکن درياى دانش صفحات  - ٨
  ٫٨۵مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -  ٩

  ٫١١(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -١٠
  ٫١٤(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -١١
  ٫١٦(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -١٢
  ٫٦(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -١٣
  .۵٣ص  ٢اسرار االٓثار ج  -١٤
  ٫۵١(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -۵١

  ٫١٧٢ص  ٢مائده آسمانى ج  - ١٦
  ٫٣٢٢کتاب مستطاب بيان فارسى ص  -١٧
  . ١٧(کتاب مبين) ص  ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -١٨
  . ١٧٠ص  ٣ج  ىٰ اعلآثارقلم  -۱۹
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  ٫۵٢(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -٢٠
  ٫٢٨(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلآثارقلم  سوره هيکل -٢١
  ٫٣٦(کتاب مبين) ص ١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -٢٢
  ٫١٠کتاب مبين) ص (١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -٢٣
  .۵کتاب مبين) ص (١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -٢٤

  
  ۱۱۷ص 
  ٫٨کتاب مبين) ص (١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -۲۵
  ٫١٧و ١٦کتاب مبين) ص (١ج  ىٰ اعللم سوره هيکل آثارق -٢٦
  ٫٢٤کتاب مبين) ص (١ج ٰى اعلسوره هيکل آثارقلم  -٢٧
  .٣٨و  ٣٧کتاب مبين) ص (١ج  ىٰ اعلسوره هيکل آثارقلم  -٢٨
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  ۱۱۸ص 
  فصل ششم

  آيات نازله در مقامات ربوبيّت
ست که آن سلطان در الواح و آيات نازله از قلم محّى رمم به تواتر و کثرت آياتى ا

حقيقى مقامات ربوبيّت مبارک را اعالن ميفرمايند. در اين فصل نمونه هائى از اين 
قبيل بيانات مبارکه درج ميگردد. توجيه اينگونه از آيات ، در بخش هفتم باستناد 

  ساير بيانات قلم اعلى و الواح تبيينى تنظيم و تدوين گرديده است.
): "قل يا قوم هذايوم االٔصغاء ١زل قوله جّل جالله (نمونه اول، در لوح االحباب نا

ان استمعوا النّدآء من سدرة الحمرآء على البقعة النّوراء انّه ال اله اّال انا الواحد الفرد 
  العزيز الجميل".

) : "يا قوم اتّقوا اليوم قد ظهر ٢نمونه دوم در لوح االحباب نازل قوله جّل جالله (
ى اهلل مسّخر لَ و اذًا ينادى من شطر الّسجن و يدع الکّل اِ  هىٰ موجد االشيآء باسمه االب

  االرياح".
نمونه سوم ، در لوحى که با "هذا کتاٌب کريم" آغاز ميشود. نيّر اعظم بيانى مهيمن 

) : "ان وجدت ٣ظميّت مقام و ظهور خويش نازل فرموده اند قوله جّل بيانه (عدر ا
الّتى فيها تو قُد النّار الحمرآء و تنطق بين االرض مخمودًا قّربه بهذه السدرة المبارکة 

والّسمآء و تنادى االٔشيآء انّنى انا اهلل ال اله اّال انا قد خلقت الموجودات المرى و 
  ".هاموا فى تيه الهوىٰ  كو اقتدارى اولئالکآئنات لنفسى اّن الّذين غفلوا عن سلطنتى

االقدس االعّز االبهى" شروع ميشود نمونه چهارم ، در لوح مبارکى که با "بسم اهلل 
جمال قدم جّل ذکره ميفرمايند که با ظهور من ظهوراهلل ختم شد وکسى که چنين 

) : "النّى ٤ادعائى کند از روى نفس و هوى خود ادعا کرده است. قوله جّل و عّز (
مره م بما ااشهد باّن ختم ظهوراهلل فى هذا الظهور االعظم و من يّدعى ظهورا انّه تکلّ 

  أالعلٰى ". كرقم من قلم كالنّفس و الهوى کٰذل
در کتاب مستطاب  ُمنَْزلْ بنظر ميرسد که "ظهوراهلل" در لوح مبارک اشاره به "ظهوراهلل" 

) : "احتياط کنيد اى اهل بيان که ظهوراهلل ظاهر ۵بيان است قوله جّل کبريائه (
  خواهد شد کيف يشاءاهلل".
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  ۱۱۹ص 
  ): قد تجلّى٦قوله العزيز ( نازل »االعظم االقدس«ا عنوان ب نمونه پنجم ، در لوحى

  صباح".ى اهلل فالق االِ لَ يا ايّها المقبل اِ  كمن افق الّسجن علي  اهلل
) : ٧يند قوله العزيز (نمونه ششم ، در لوح نبيل اکبر در مقام ربوبيّت خود ميفرما

ال شبه فى بداع و نّد فى اال كکنت مستويًا على عرش التوحيد ليس ل كانّ ك"اشهد
  امرًا انّه من المفترين". كاالختراع من يّدعى بعد

) : "و اعترف ٨نمونه هفتم ، در سورة الذبيح در بيان مقام ربوبيّت نازل قوله العزيز (
جبروت القدرة و االستجالل بانّى انا اهلل ال اله اّال انا العزيز المقتدر  لىٰ ذات القدم عَ 

  لمة االعظم بانّه ال اله اّال هوالعزيزالمقتدر المحبوب".المحبوب و اعترف هذه الک
) : "َشِهَد ٩نمونه هشتم ، در لوحى آواهاى ربوبّيّت مسّخر ارواح است قوله العزيز (

َشْعري ِلَجمالْي ِبانِّْى انا ٱهللُ ال الَه اّال انا ، َقْد ُکنُْت ِفْي اَزِل ٱلِْقَدِم الهًا َفْردًا اَحدًا 
ْعِر ٱلُْمَولَهِة َصَمد ْطواِر ٰهذا ٱلشْهَل ٱلَْبقاِء ٱْسَمُعوا ما َيْظَهُر ِمْن اْن يا اْومًا ، اًا َحيًّا باِقيًا َقي

َکِة َعلٰى ِسيْناِء ٱلناِر ِفْي ُبْقَعِة ٱلنوِر ه ُهْوِر ، ٱهللُٱلُْمْضَطِرَبِة ٱلُمَحر ذا ٱلَعْرِش ٱلظ  اللَه اال ا
ْوسًا ، اْن يا َمال انا ، قَ  ِٔمًا ُقدَبدًا ِوتْرًا داَحدًا اْقَدِم َمِلکًا ُسلْطانًا اْد ُکنُْت ِفْي ِقَدِم ٱْال

وا آذاَنُکْم َلَتْسَمُعوا ِمْن َشَعراِتْي ِبانُه ال الَه اال ُهَو . کاَن  ْرِض َلْو ُتَصفمواِت َوٱْال ٱلس
َکيَْف َيْعَتِرُضْوَن َعلٰى هذا ٱلَْجماِل َبْعَد  َك نَْسُب اَليِْه ، َو َمَع ذلِ ا يُ واِحدًا ِفْي ذاِتِه َو ِفْي م

ٱلِذْي احاَط َفْضُلُه ُکل َمْن ِفْي ُلَجِج ٱْالْمِر َو ٱلَْخلِْق ، اذًا َفانِْصُفوا ِفْي انُْفِسُکْم َعلى 
ماِء َو ديِْن ٱلَْقيِِّم ِفْي ُحب ٰهذا ٱلُْغالِم ٱلِذْي َرکِ  ْرِض َو ٱلسَب َعلٰى ناَقِة ٱْلَبْيضاِء َبيَْن ٱْال

  ُکْوُنوا َعلى ٱلَْحقِّ قأِمًا ُمْسَتِقيمًا".
بحث و بررسى در اعالنات ربوبيّت در اين لوح منيع به بخش هفتم (مبحث  توجيه

الوهًيت) موکول ميگردد. در اين لوح امنع دو موضوع بغايت مهم مطرح و اعالن 
است که عبارتند از : اشاره به شعرات مبارک و ديگرى بيان در حقانًيت گرديده 

ظهور اعظم با عنوان  " ٰهذا ٱلُْغالِم ٱلِذْي َرِکَب َعلٰى ناَقِة ٱلَْبيْضاِء ". بنظر ميرسد که 
تعّمق در اين دو مطلب الزم است. يکى از دالئل بر اين تعّمق بيان احالى حضرت 

) : "اگر نور ايمان خواهيد ١٠ى ميفرمايند قوله االحلى (عبدالبهاء است که در لوح
در کلماتش نظر کنيد و اگر جوهر ايقان طلبيد در ظهور آيات و آثارش تفّکر کنيد و اگر 

  حقائق و معانى خواهيد در گفتارش تأمل کنيد" .



125 

  ۱۲۰ص 
 : " َشِهَد َشْعري)۹( اعظم موضوع اول ، ذکر شعرات مبارک و ارتباط آن با ظهور

ْعِر ٱلُْمَولَهِة ٱلُْمْضَطِرَبِة يِلَجمالْي" و"  ْطواِر ٰهذا ٱلشْهَل ٱلَْبقاِء ٱْسَمُعوا ما َيْظَهُر ِمْن اا ا
ُهْوِر". در اين دو بيان مبارک  وِر هذا ٱلَعْرِش ٱلظاِر ِفْي ُبْقَعِة ٱلنَکِة َعلٰى ِسيْناِء ٱلن ٱلُمَحر

و شبهۀ نيست که مظهر کبريائى تأييد و تأکيد در لسان عظمت ناطق به ربوبيّت است 
ظهوراهلل فرموده اند. و ذکر شعرات مبارک نبايد شبهۀ ادعاى الوهًيت را بذهن آورد. 
همانطور که در قرآن کريم در مواضع متعددى آيات الهى بقسمى نازل شده که 

را با الفاظ  فهمش براى عاّمه آسان باشد  و حقايق مجّرده غير قابل ادراک در ذهن
محسوس و استعاره و تشبيهات بيان فرموده است. در الواح و آثار امر بهائى نيز 
اينگونه کلمات و عبارات مربوط به صفات بارى  است که از محسوساتى مانند 
گوش و چشم و دست و وجه براى رساندن پيغام الهى استفاده گرديده است. بنظر 

فهم مجّردات را آسان ميکند و در اينمورد اکثر نگارنده اول اينکه : ذکر محسوسات 
انبياى الهى ، متکلّمين و فالسفۀ متألّهين نيز همينگونه در کتب و مسائل کالمى 

ميگويد: "پس  ١آيه  ١٢بسخن پرداخته اند. بعنوان نمونه در انجيل مرقس در باب 
از قول  ١٢و  ١١آيه  ٤بمَثلها بايشان آغاز سخن نمود" و نيز در انجيل مرقس باب 

) و چون بخلوت شد رفقاى او با آن دوازده شرح اين ١٠حضرت مسيح مينويسد : (
) بايشان گفت بشما دانستن ِسًر ملکوت خدا عطا شده اّما ١١( *َمَثل را از او پرسيدند

" ثانيًا اينکه : آيات نازله در قرآن کريم و *بآنانيکه بيرونند همه چيز بَمَثلها ميشود
يز گواه است بر انسان شکليگرى خدا که آن نيز بنظر ميرسد به دو حديث نبوى ن

مقصود است : اوًال ذکر محسوسات براى آسان نمودن فهم مطالب براى عاّمه ، ثانيًا 
نماياندن مقام صنع کامل خدا يعنى انسان تا قدر و منزلت ارزشهاى  : واال و اعلىٰ 

حديثى است از حضرت رسول ) نقل ١١معنوى خود را بداند. در کتب  احاديث (
صوَرِتِه". مثال و نمونه ديگرى در قرآن کريم  اکرم ص که فرمود : "َخَلَق اهللُ آَدَم َعلىٰ 

است که تشبيه دست  (َيْد) به قدرت شده ، که دو نمونه مشهور آن که در الواح 
له قو ٤٨: ١٠مبارکه و ايقان شريف نيز نقل گرديده است عبارتند از سوره الفتح آيه 

: "َو قاَلِت الَْيُهوُد  قوله تعالىٰ  ۵ :۶۴ المائده آيه ة: "يُداهلِل َفْوِق َايديِهْم". و سور تعالىٰ 
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َيُداهللِ َمْغُلوَلٌة ُغلْت َايْديِهْم َو ُلِعُنوا ِبما قاُلوا َبْل َيداُه َمبُْسوَطتاِن ُينِْفُق َکْيَف َيشآُء". با 
  يز  ازو ننقل مختصرى از آيات انجيل و قرآن 

  ۱۲۱ص 
  فرمايشات حضرت رسول اکرم ص تفصيل مسئله الزم و ضرورى نمينمايد. زيرا 

تشبيه دست به قدرت و ذکر جمال و زيبائى و غيره در کتب مقدسه قبل نيز نازل شده 
است. جمال کبريائى لفظ شعرات را که شهادت به مقام ربوبّيت و الوهيّت در عالم 

ف اديان افزوده اند و اينگونه بنظر ميرسد که ذکر خلق است به فرهنگ غنى و معار
شعرات اشاره به تشبيه انسان (و نيز مراجعه فرمائيد به انسان کامل در ايقان شريف که 
بنا به بيان مبارک مظاهر الهى اند) به خداوند "َخَلَق اهللُ آَدَم َعلى صوَرِتِه". است. 

ميتوان در يکى از الواح صيام  توجيه ديگرى در بارۀ "شعرات" در لوح مذکور را
زيارت نمود که ظهور تجلّيّات الهى بر روح و قلب اّرق مبارک را به حرکت شعرات 

: ) ١٢( مبارک ذکر فرموده اند که قسمى از نشان دادن نزول وحى است قوله تعالىٰ 
ٰى َعل كُ َوْجِه َکٰما َيَتَحر ٱلْ َعلٰى َصَفحاِت  كُ ٱلتْي َيَتَحر  َك ِبَشَعراتِ  َك "َالْلُّهم ِانّْي َاْسَالُ 

لْواِح َقَلمِ  َعْت رأَِحُة ِمسْ ٱَالعلْٰى َو  َك َصَفحاِت ٱْالَ ٱلَْمعانْى فْي َمَلُکْوِت  ِك ِبها َتَضو
نْشاِء".   ٱْالِ

  ذکر شعرات در قصيده ساقى از غيب بقا
ره به جمال کبريائى در يکى از ابيات قصيدۀ ساقى از غيب بقا نيز بصورت رمز و اشا

  :  شعرات مبارک در اعالن مقام ربوبيّت فرموده اندقوله االعلىٰ 
  "تا بيابى دفتر توحيد از زلفين دوست  تا بخوانى ُمْصَحِف تجريد از خدين يار" 

  ذکر شعرات در لوحى  با آغاز "هوالباقي ببقاء نفسه" 
ه نازل در لوح منيع ديگرى نيز آفتاب حيات بخش ظهور جديد در غالب رمز و اشار

):  "اْظَهْرُت ماَء ٱلَْحَيواِن ِمْن َکْوَثِر َفِمْي َکما َسَتْرُت ١٣( شده است قوله االعلىٰ 
َشْمَس ٱلَْحَيواِن َخلَْف َشْعِرْي ، اْي ِفْي ُظُلماِت َشْعِرْي اْخَفيُْت انْواَر َجماِلْي ِلَيُکْوَن 

َظَهَر ٱْالْسراُر ِمْن َقَلِم  َك لِّ ُنْوٍر ، َکٰذلِ َق کُ ظاِهُرُه ُظلَْمًة َو باِطُنُه نْورًا َعلى ُنْوٍر َفوْ 
  ٱلُْمْختاِر." 
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بنظر ميرسد که ميتوان ذکر ربوبيّت و نحوۀ ابالغ کالم را که به ظهور اسرار از قلم 
  مختار بيان گرديده است به آيۀ شريفۀ در سوره الطارق مرتبط نمود که وعدۀ ظهور 

رآُِٔر"  ٨٦: ٩ ست قوله تعالىٰ اسرار در آينده داده شده ا َيْوَم ُتبَْلى الس" :  
  ۱۲۲ص 

  که آشکار شود پنهانيها". "ترجمه : روزى
: "ٰهذا ٱلُْغالِم ٱلِذْي َرِکَب َعلٰى ناَقِة ٱْلَبيْضاِء"  بيضاء هذکر غالم و ناقموضوع دوم ، 

در  مضمون بيان مبارک در خطاب به مخاطب لوح  اينست که قائم و استوار باش
محبّت اين غالم که سوار است بر ناقۀ بيضاء ميان آسمان و زمين. از ظاهر بيانات 
مبارکه اينطور مفهوم ميشود که مخاطب لوح را دعوت ميکنند به قائم بودن در حّب 
ايشان و خود را به او به ناقه تشبيه ميفرمايند که واسطۀ ايصال فيض و ارسال پيغام 

در  - به سماء و عالم خلق که به ارض تشبيه فرموده اند الهى  است از عالم حق که
) و "اراضى ١٤ايقان شريف ارض مذکوره در آيات قرآن را "ارض معرفت و علم" (

) تأويل فرموده اند. بسهولت از بيان مبارک مفهوم ميگردد که چون ١٤قلوب" (
ند(آيات و الواح مأموريّت الهى از جانب خداوند دارند و بامر پروردگار قيام فرموده ا

در خصوص اين مطلب بکثرت نازل شده و نمونه هائى از اين قبيل آيات و الواح 
مبارکه در اين رساله جمع آورى شده است مراجعه فرمائيد) در مقام عبوديّت ناطق و 

  خود را در مقابل ذات اقدس الهى "غالم" مى نامند.
 ةده است . نمونه اول ، سور: "ناَقة اهلل" ، در قرآن کريم نازل ش بيضاء هناق

: "َو ِالى َثُموَد َاخاُهْم صاِلحًا قاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اهلَل ما َلُکْم ِمْن  ٧٣:٧االعراف آيه 
ِالٍه َغْيُرُه َقْد جآتُْکْم َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّکْم ٰهِذِه ناَقُة اهللِ َلُکْم اَيًة". "ترجمه : و فرستاديم 

را گفت اى قوم من بپرستيد خدا را نيست مر شما را هيچ الهى بثمود برادرشان صالح 
جز او بحقيقت آمد شما را حّجتى از پروردگارتان اين ناقۀ خدا است مر شما را 

:  قوله تعالىٰ  ٦٤:١١ -٥٦هود نازل شده است  هآيتى". و آيه مشابهى در سور
وها ِبُسوٍء ) َو يا َقْوِم هِذِه ناَقُة اهلل َلُکْم اَيًة َفَذُروه٦٧"( ا َتْاُکْل فى َاْرِض اهللِ َو ال َتَمس

) َفَعَقُروها". "ترجمه : و اى قوم من اين ناقۀ خدا مر شما ٦٨َفَيْاُخَذُکْم َعذاٌب َقريٌب (
را آيتى است پس بگذاريدش بخورد در زمين خدا و مّس نکنيدش ببدى پس 

ستان قوم ثمود يکى از کردند اورا". دا پى خواهد گرفت شما را عذابى نزديک پس
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). ٣٩:٢٤قصص مثانى در قرآن است (براى مثانى مراجعه فرمائيد به سوره الّزمر آيه 
) : "صالح گفت ۵١سوره االعراف گفته ( ٧١در کشف االسرار ميبدى  در تفسير آيه 

  "  ﴾َقْد جآءتُکْم َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّکمْ ﴿ : 
  

  ۱۲۳ص 
شکارا ، حّجتى روشن از خداوند شما ، که آنک آيت که خواستيد آمد ، نشانى آ

  داللت ميکند بر صدق نبّوت من". 
الّزمر ، بنظر ميرسد که مثانى از متشابهات قرآن است و نياز به  ةدر سور ٢٤باستناد آيه 

  تأويل دارد. و تأويل آنرا در تبيين حضرت عبدالبهاء خواهيم ديد. 
در اين لوح نفس مبارک  العلىٰ حضرت بهاءاهلل جّل اسمه ا  بيضاء هتوجيه ناق

خويش را " ٰهذا ٱلُْغالِم ٱلِذْي َرِکَب َعلٰى ناَقِة ٱلَْبيْضاِء " بيان فرموده اند . بيضاء در 
. ١لغت به معنى سفيد ودر اصطالح عرفا اولين صادر از غيب هويّه عقل اول است 

صيحت و انذار قّصۀ ناقه ، از قصص آموزنده قرآن است . که براى انسان  جنبۀ ن
در الواح مبارکه نازل گرديده که عدم اقبال و قبول دعوت پيامبر آسمانى ،  - دارد 

عاقبتش خسران و عواقب آن سقوط و هبوط به در کات سفلى براى منکرين و 
. و چون به وقايع و حوادث اين ظهور اعظم از بدو فجر طلوع آن در ٢مشرکين است 

حليل قرار دهيم بوضوح مشاهده ميشود که چگونه شيراز در معرض مقايسه و مورد ت
اعداى امر، از اقوى ترين آنان ناصرالّدين شاه و سالطين عثمانى و علماء و فقهاء و 
صدر اعظم ايران امير کبير. و معرضين و اعداى بى وفاى داخلى از قبيل ناقضين 

از آنان اثرى است  کلّهم اجمعين به ديار فنا راجع شدند و نه - و عهد ابهىٰ  عهد اعلىٰ 
و نه ممانعت هاى خصمانه و عنود پليدشان سبب سّد جريان قّوۀ نافذۀ دافعۀ ساريّه 

  امر اهلل و طفح حکم امر بهائى گرديد.
  حضرت عبدالبهاء در الواح ›› ناقه‹‹ تبيين

اينک تبيين قلم ُملَْهم و خاتم الکالم در اين موضوع درج ميگردد. بنظر ميرسد که در 
ق و تّدبّر در تأويل مبارک، مالحظه ميگردد که بيان احالى حضرت سّراهلل تعمّ 

  االعظم ، جامع جميع حقائق  معقوله و مقصود حقيقى از ذکر اين قّصه  در قرآن   
  است. و نظيرى در هيچيک از کتب تفسير موجود که متجاوز از بيست و سه کتاب 
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_________________________________________________________  
، تأليف دکتر سيّد جعفر  ١٤١. عرفا از عقل اول تعبير به بيضاء کرده اند ( فرهنگ علوم عقلى ص ١

صّجادى) ، و در التعريفات جرجانى در تعريف بيضاء نوشته شده :"العقل االول فانه مرکز العماء ). 
  . مراجعه فرمائيد به زيارتنامۀ مبارک. ٢

  ۱۲۴ص 
. در ١از کبار مفّسرين اهل سنّت و مذهب شيعه نميتوان يافت  تفسير در دسترس

) : "قد سألت عن ١٦( لوحى در شرح و تأويل ناقة اهلل به سائل ميفرمايند قوله االحلىٰ 
عدة مسائل معضلة و طلبت شرحها و بسطها على ما ينبغي لها و هذا أمر يستدعى 

و انى لعبدالبهاء مع تشتت  * -و مهلة من النوائب و البليّات *فرصة من االوقات 
ال يجد  كلعمر *و وفور المشاغل والشواغل *و عدم المجال و کثرة الغوائل  *االحوال 

بکالم  كسنقص علي كمعذل *و ال فرصة للسکون و الهدنة  *طرفة عين مهلة للراحة 
ة و اما ناقة اهلل المذکور﴿بان تهتدي باالشارة الى الحقيقة ...  كو علي * موجز معجز

في سورة النصح فهى عبارة عن نفس المقدسة الّتي وقعت بيد االعداء فعقروها  ﴾
و عاقبوها و نقموا منها حتى احترق بظلمهم  * أي عذبوها و سلخوها بالسنة حداد

و أخذهم و  *أي حرم عليهم المواهب االلهية  ﴾فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم﴿الفؤاد 
  ". *و جعلهم الى أبداالٓباد ترکهم في غفلتهم و شقوتهم و حرمانهم

) : "در خصوص ناقه ١٧( در لوح ديگرى در تأويل و شرح ناقه ميفرمايند قوله االحلىٰ 
صالح سؤال نموده بوديد ... ناقۀ صالح در آثار مبارک اشاره است که نفس مقّدس 
صالح بود و از لبن معانى که پستان رحمانى آن وجود مبارک است رزق روحانى و 

انى نازل اما نفوس خبيثه آن ناقۀ الهيّه را پى نمودند و انکار کردند و لبن رحم
تکذيب نمودند و بعذاب اليم حرمان و کفران و طغيان گرفتار شده بهالکت ابدى 
افتادند و اما آن چشمه چشمۀ حيات اين جهان بود و من الماء کل شيئ حى آن قوم 

شايان ايشان باشد لهذا بانکار و  عنود خواستند که زندگى اين جهان فانى بتمامه
استکبار و اذيت و اضطهاد قيام کردند و آن ناقۀ الهى را پى نمودند و چون آن ناقۀ 
الهى را انکار کردند نتيجه و اثر آنحضرت از ميان آن قوم خروج نمود و غائب گرديد 

و آن اين است که مذکور است که نتيجه ناقه را بکوه و صحرا نهاد و غائب گرديد 
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قوم بخسران ابدى افتادند و بانعدام سرمدى مبتال گشتند محو و نابود شدند نه ثمرى و 
   .نه اثرى نه ذکرى و خبرى و نه حياتى وبقائى ال تسمع لهم صوتًا و ال رکزًا"

  
و قصص االنبياء عّالمه  ٣٦ص  ١. براى مزيد اطالع مراجعه کنيد به تاريخ حبيب السير جلد ۱

  .٧١و سورۀ اعراف آيه  ٧سير قرآن در بارۀ سورۀ هود آيه مجلسى و کتب تف
  ۱۲۴ص 

  فهرست مراجع و مآخذ
  ٫١٠٠ص  ١ج  ىٰ لوح االحباب آثارقلم اعل - ١
  ٫٩٩ص  ١ج  ىٰ اعللوح االحباب آثارقلم  - ٢
  ٫١٢٧ص  ١ج  ىٰ اعلآثار قلم  - ٣
  ٫٣٠١ص  ١ج  ىٰ اعلآثار قلم  - ٤
  ٫١١٧من الواحد الرابع ص  کتاب مستطاب بيان فارسى الباب الخامس - ۵
  ٫٤١٧ص  ١ج  ىٰ اعلآثار قلم  - ۶
  ٫١٣٠مجموعه اقتدارات ص  - ٧
  ٫٢٩ص  ٤ج  ىٰ اعلآثار قلم  - ٨
  ٫٣٣، لوح  ٨۶ص  ٣لئالى حکمت ج  - ٩

  ٫٤٦٤ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٠
  ٫٢در کتاب استئذان ص  ١١صحيح بخارى ج  -١١
نجم صيام . تأليف عبداحميد اشراق ، لوح پ ٤٤رسالۀ تسبيح و تهليل ص  -١٢

  بديع . ۵١٠خاورى ، طبع لجنه ملى نشر آثار امرى سنه 
  ٫٤٣، لوح ٧٦ص  ٣لئالى حکمت ج  -١٣
  ٫٣٨و  ٣٧ايقان ص  -١٤
و ١۶۶ص  ٣کشف االسرار، تفسير ميبدى باهتمام على اصغر حکمت ، ج  -۵١
٫٢۶۶  
  ٫۵١٣و  ١٣٤،  ١٣٣صفحات  ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -۶١

. لجنه ملى نشر آثار امرى طبع ١٧٠باب هفتاد و نهم ص  ٢مائده آسمانى ج  -١٧
  طهران.
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  ۱۲۶ص 

  بخش سوم
  

  تبيين مقام حضرت بهاءاهلل جّل ذکره در آثار و الواح
  حضرت عبدالبهاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



133 

  ۱۲۷ص 
  فصل اول

  امر بهائى الواح مبارکه در اعظمّيت و اشرفّيت اين دور اعظم و عظمت
نظر نگارنده يکى از مبانى تحقيق در مقام شارع امر بهائى اينست که مقام صاحب ب

دعوى ظهور کلّى الهى را با مدعى حضرت ايشان که شرع انور جديد است تحّرى و 
شناسائى نمود. زيرا ضرورت تام دارد که قرابت تام ميان صاحب دعوى و مّدعا در 

ه در الواح الهى و بکنار رفتن حجاب نهايت کمال باشد. درک حقايق و رموز مستور
از منبع نور و بروز حقايق مکنونه در بسيارى از الواح و مکاتيب حضرت عبدالبهاء 
بيان و تشريح گرديده است. که تأمل و امعان نظرى عميق در الواح مبارکه شان براى 

) : ١( حصول به مقصود و مطلوب ضرورت دارد. در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ 
ب "الحمدهلل الّذى کشف الّظالم بنور ساطع من الصبح المبين و فتق و قشع سحا

االستار و اذاع االسرار و اشاع االٓثار آيات  كاالحتجاب عن االفق المنير و هت
للمتبّصرين  و بيّن الّطريق و مهّد الّسبيل و نادت هواتف الملکوت الجليل و قالت 

فوز العظيم حيّوا على الکوثر و الّسلسبيل حيّوا حيّوا على المآء المعين حيّوا على ال
على الجنّة النّعيم حيّوا على الّرياض المونّقه حيّوا على الحياض المتدفقه حيّوا على 
بحبوبة الجنان حيّوا الى استماع نغمات طيور القدس فى قطب جنّة الّرضوان حيّوا 

لورد المورود حيّوا الى الّرفد الى الّسراج المنير حيّوا الى الّسر القويم حيّوا الى ا
المرفود حيّوا الى المقام المحمود حيّوا الى الحيات االبديّه  حيّوا الى العّزة الّسرمديّه  
حيّوا الى مرکز الجمال حيّوا الى ملکوت الجالل فاستمع النّدا کّل اذن واعية صاغيه 

واستضائت و  واستنبئت الحقائق الّصافية الّراقيه  فخضعت و خشعت و تنّورت 
تلّطفت و دنت و اشرقت و نادت يا طوبى من هذاالنّدآء يا بشرى من هذاالعطاء يا 
سرورًا من کشف الغطاء يا طربًا من هذاالفيض االوفى فاشتّدت لها القوى و قّرت 

  " .اعينها بمشاهدة شمس الّضحى و مالحظة آيات ربّه الکبرىٰ 
آثار و الواح مبارکۀ  ى  لوح مبارک در عظمت ظهور و ارتفاع امر بهائ

حضرت عبدالبهاء در ذکر عظمت و مقامات امر اعظم بهائى ، در مکاتبات و 
  مراسالت و نطق هاى مبارک در صفحات شرق و غرب عالم از احصاء خارج است. 
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  ۱۲۸ص 
در اينجا به درج دو لوح مبارک اکتفا ميگردد. در دو لوح ذيل، مرکز ميثاق با قلم 

  ان جوهر رسالت و نبّوت شارع  اين امر اعظم را بيان فرموده اند.تواناى بى مثيلش
) : "اذا تفرس في ٢( ، قسمتى از لوح مبارک در مقام امراهلل قوله االحلىٰ  لوح اول

اهلل رب العرش الرفيع . بما  و قل تعالىٰ  *هذا الکورالبديع . و الدور العظيم المنيع 
من هذا المطلع الشامخ الباذخ  *دانية والحقيقة الصم *أظهر الّشمس الوحدانية 

القوي القديم بحيث لما سطعت أشعتها النافذة الحامية على االکوان الخاوية. و 
االراضي الخالية . انبعثت حقائق کل شئ و المعاني الکلية . بقوتها النامية . و 

.  ظهرالسر المصون المخزوناشتهرت مکنونات العلوم الکاشفة لحقائق المعلوم . و 
الن في هذا الکور الکريم و الطلوع العظيم . دور الحقائق و  * الرمز المکنونو 

و ظهور الکنوز المستترة في هوية  *االسرار . و حشر الشؤن الرحمانية فى مرکز االنوار 
و في  *بحيث في حقيقة القطرات تتموج بحور االٓيات  *عوالم ربک العزيز المختار 

سماء و الصفات . ويکتشف المعاصرون في صفائح هوية الذرات تتجلى شموس اال
الن في هذا الظهور  *أسرارًا لم يکتشفوا السابقون في لوائح مرايا االنوار  *االحجار 

و تخلصت  *االعظم دون النظر و االستدالل . قد فتح أبواب المکاشفة والشهود 
انشقت ذوات االجنحة من االفکار من شبکة االوهام . و انکشفت السبحات و 

  الحجبات و هتکت االستار من سطوة االسرار".
) "انبعثت حقائق کل شئ" ؛ ١(  توجيه سه مسئله از مسائل مندرجه در لوح مبارک

) "و يکتشف المعاصرون في ٣) "ظهر سرالمصون المخزون . و الرمز المکنون" ؛ (٢(
  ار".اسرارًا لم يکتشفوا السابقون في لوائح مرايا االنو *صفائح االحجار 

     "   تفکر  در نيروهاى خالقه و بدايع ظهور آئين بهائىانبعثت حقائق کل شئ" - ١
مستودعه در الواح و آيات سماوى آن و نظرى مدبرانه به صفحۀ   و تفکر در وعود

عالم وجود مالحظه مى شود که از بدو تأسيس اين آيين اسنى و شريعت غّراء که 
.  ميبينيم  کليّۀ امور دگرگون را در   را گرفته ، جهاندر ظاهر و باطن ف عالم ُکون را 

  دميدن روح و  بروز حقايق و اسرار نا شناختۀ طبيعت که از برکت انفس رحمانيه 
اجساد    در به کالبد از جان تهى عالم انسانى و تنفخ روح و حيات تازه   حيات
     ح قدسولکلمات بر( بفرموده جمال قدم : هو المنفخ الروح فى اجساد ا  کلمات
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  ۱۲۹ص 
ترقيات علوم   هاى بقسمى دگرگون فرموده که سرعت و جهش   ) عالم کون را منير

غير قابل تصور در ذهن و خيال است و سرعت پيشرفت آنرا با هيچ مقياسى نتوان با 
اين ترقيات در علوم و   گذشتۀ نزديک و دور  و قرون ماضيه سنجيد. بنظر ميرسد که

بديع  ١٢٠از يکصدمين سال ظهور علنى آن جمال غيبى يعنى سال صنايع پس 
ه ميالدى که انسان نيروى جاذبه را گسيخت وچند سال بعد ب ١٩٦٣مطابق سال 

ديگر از کرات سماوى يعنى کرۀ ماه قدم نهاد و به همۀ رؤياهاى شاعران و  اىکره
ن مسخر کرد و قلم تصورات و تخيالت شاعرانه آنان پايان داد و آنرا بقدوم انسا

بطالن کشيد به معتقدات علماء و تأويل بظاهر آيه شريفه قرآن "وانشّق القمر" در اول 
سوره القمر . و متعاقب آن توسعۀ محيّرالعقول صنايع مخابراتى و نقليه با حرکتى 
متصاعدى آنچنان حيرت انگيز و شگفت آور است که پس از استقرار يگانه ملجاء 

نماينده و جانشين خالفت خداى متعال و حضرت بهاءاهلل در کرۀ  عالم بى پناه و
 هکلّي ((مصدر کل خير))ارض و بر مصدر کرسى تشريع يعنى بيت العدل عمومى 

امکانات و وسائل را براى التجاء عالم بى پناه در ظّل سراپردۀ وحدت و عدل الهى 
  وسائل مخابراتى سيّار و  امروز و فردا را بوسيلۀ انسان   فراهم فرموده است. و

مکاتبات و ارتباطات الکترونيکى در مقياس بين المللى توسط ماهواره هاى 
مخابراتى که بليونها بليون اطالعات پزشکى ، آموزشى ، فنى ، تاريخى ، خبرى ، 
نظامى ، امنيتى ، مذهبى ، اجتماعى و امثالهم را همزبان در دسترس هر فردى قرار 

" را در اين دور ارض اهلل واسعةهر نظر بيکديگر متصل نموده و "داده و همه را از 
ارض  هاعظم اسنى بمدد عيون بصير و علم لدنيش به کوچکى يک شبر ديده و کر

" ناميده است. اين تسهيالت باورنکردنى در ارتباطات بين المللى يک شبر عالمرا"
ن مرجع مصون از خطا سبب گرديده است تا تشريع هر قانونى و هر فرمان صادره از آ

بدون ادنى تأخيرى به اطالع بندگان و ستايندگان اسم اعظم برسد. نه تنها به حکم 
قانون الهى قلم نسخ به مشروعيت و موجوديت رؤساى کنونى اديان که شايد به 
اعتبارى الزمۀ قرون و اعصار ماضيه بود کشيده ( شايد بعلت ُبْعِد مصافات الزم بود 

  يک رهبر و پيشواى روحانى باشد تا خلق از او در فروع تقليد کنند و  که در هر محلّى
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  ۱۳۰ص 
در اصول از او تعليم گيرند) بلکه با توسعۀ امکانات و تسهيالت ارتباطى و مخابراتى 

  وسائل يک عالم و يک دين به احسن وجه مايمکن بقسمى فراهم گرديده است تا 
جهانى امراهلل صادره از فرامين بيت العدل وصول حکم و ابالغ فرمان الهى از مرکز 

عمومى شيداهلل بنيانه به همۀ بهائيان عالم برسد. و اين قدرت اليزالى و بى گفتگو و 
چون و چراى بيت العدل اعظم را که به برکت فرامين صادره در الواح وصاياى 

ست حضرت عبدالبهاء و حکم محکم شارع بهائى به اين مرجع اعلى اعطا فرموده ا
تنفيذ پذير و در دسترس عموم قرار گيرد. و اين بسى بديهى است که وحدت بشر ميّسر 
نميگردد مگر به وجود و موجوديّت يک رهبرى و رياست روحانى که مؤيّد به تأييدات 
روح القدس و منّزه از دسيسه هاى سياسى و واضع بنياد و بنيانش اصبع مشيّت الهى 

عالم کنونى بجز بيت العدل عمومى در امر بهائى  باشد. چنين مرجع و ديوانى در
نيست. و اين به برکت و الطاف و رحمت واسعۀ خداوند متعال در اين دور مّکرم 
فراهم شده است و هيچيک از نظامات کنونى نميتوانند ادعا کنند که داراى آنند و يا 

  قادر به ايجاد و تأسيس آنند.
زمينه هاى علمى و فنى را مرجع منصوص  اين تحوالت در کليۀ شئون انسانى در

" تبيين فرموده و انبعث حقائق کّل شيئ و المعانى کلّيةحضرت من اراده اهلل به "
نيروى محّرکه آنرا "قّوۀ ناميه" و در الواح و آثار ديگرى "قّوۀ قدسيه" موجود در اين 

مّو در همۀ آئين مقدس بهائى توجيه فرموده است که موجد و محّرک و سبب رشد و ن
حقائق کائنات است و در بيانى ديگر به عرصۀ شهود آمدن اسرار در علوم و صنايع را 

  به "اشتهرت مکنونات العلوم الکاشفة لحقائق المعلوم" اشاره فرموده است. 
" حضرت بهاءاهلل جّل ذکره المصون المخزون و الرمز المکنون ظهر سرّ " - ٢

لمکنون بيان و اک خود را به بروز سّر المصون و رمزدر الواح و آيات نازله ظهور مبار
اعالن فرموده اند. نمونه هائى از بيانات مبارکه در اين مطلب زيب اين قسمت 
نموده و سپس ميپردازد به توجيه و تحقيق دو مطلب: اول ، تبيينات حضرت 

يک عبدالبهاء . دوم ، طرح اين سؤال که مأخذ سّر مکنون و مخزون و مصون در کدام
  از آثار و کتب مذاهب و اديان قبل درج گرديده است؟
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  ۱۳۱ص 
: "هذا لسّراهلل و کنزه". نمونه دوم ، در  نمونه اول در سوره هيکل نازل قوله االعلىٰ 

  : "قد قدر مقادير االشياء فى هذا الهيکل المخزون".  سوره هيکل نازل قوله االعلىٰ 
) : "تاهلل قد ظهر ما کان مکنونًا فى ازل ٣نمونه سوم ، در لوحى نازل قوله العزيز (

) : "شهد اهلل انه ال اله ٤االٓزال". نمونه چهارم ، در لوح تجليّات نازل قوله العزيز (
اّال هو و الّذى اتى انّه هو الّسرالمکنون و الرمزالمخزون و الکتاب االعظم لالمم و 

لّصفات العليا فى ناسوت سمآء الکرم للعالم و هو االٓية الکبرى بين الورى و مطلع ا
االنشآء به ظهر ما کان مخزونًا فى ازل االٓزال و مستورًا عن اولى االبصار ... الّذى 
اتى من سمآء القدم باالسم االعظم". نمونه پنجم ، در سوره احزان نازل قوله العزيز 

) : "قل اّن بحرالقدم و مايخرج منه و يذهب اليه موج من امواج قلزم الکبريآء ۵(
الّذى خلق باسمى االبهى کذلک کشفنا لک سّرًا من اسرار الّتى کانت عن اعين 
العالمين مستورًا و قد خلق فى شاطئ هذا البحر بيداء" . نمونه ششم ، در سوره 

) : "قل تاهلل انه الية الکبرى بينکم و جمال اهلل فيکم و ٦اصحاب نازل قوله العزيز (
ر سّراهلل المکنون عن هذا المخزن و قد برز رمزاهلل انّه لسّر المستسر... تاهلل قد ظه

) ٧( المستور عن هذا المکمن" . نمونه هفتم ، در زيارتنامۀ مبارک نازل قوله تعالىٰ 
  : "َو َطَلَع َجٰماُل الَْغيِْب َعْن ُاُفِق ْالَبٰداِء ... َو َبَرَز ِسراهللِ ْالَمکُنوُن".

  با ظهور "رمز مکنون"تحقيقى در معارف اسالمى و ارتباط آن 
مطلب اول ، حضرت سّراهلل االقوم ظهور جمال مبارک را به : "ظهر سّرالمخزون و 
الّرمزالمکنون " تبيين فرموده اند. و آن اشاره به آيات الهى در بارۀ ظهور است که 

  نمونه هائى از آنها را که از قلم اعلى نازل گرديده درج گرديد.
بروز "سّر مکنون و رمز مصون" اين سؤال بذهن ميرسد  مطلب دوم : در اعالن ظهور

که کدام سّرى و مستورى و رمز مکنونى در اديان سلف به آن اشاره شده است که 
جمال کبريائى ظهور مبارک خويش را به آن تعبير فرموده است؟ نگارنده با مراجعه 

بنظر  به متون معارف اسالمى بخصوص در معارف شيعه به مطالبى دست يافت که
ميرسد ارتباط آنها با بيانات مبارکه قرابت و نزديکى تام دارد. بعنوان نمونه در اصول 
کافى شيخ کلينى در کتاب التوحيد در باب حدوث اسماء از حضرت صادق ع 

   خبرى نقل
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  ) : "ٕان اهللَ َتباَرَک َو َتعالٰى َخَلَق اْسمًا ِبالُْحُروِف َغيَْر ٨شده است به اين شرح (
  ۳۲۱ص 

ٍد َو ِبالتْشبيِه َغيَْر َمْوُصوٍف َو ِباللْوِن  ْخِص َغيَْر ُمَجس ْفِظ َغيَْر ُمنَْطٍق َو ِبالْشٍت َو ِباللُمَتَصو  
 ٍم  َغيَْر َمْصُبوٍغ ، منِْفي ٌد َعْنُه الُْحُدوُد ، َمْحُجوٌب َعنُْه ِحس ُکلِّ ُمَتَوهِّ ْقطاُر ، ُمَبعَعنُْه اْال

ًة  َعلى اْرَبَعِة اْجزآٍء َمَعًا َليَْس ِمنْها واِحٌد َقْبَل اْالَٓخِر ، ُمْستَ  ِتٌر َغيُْر َمْسُتوٍر ، َفَجَعَلُه َکِلَمًة تام
، َفاْظَهَر ِمْنها َثالَثَة اْسمآٍء ِلفاَقِة الَْخلِْق اَليْها َو َحَجَب ِمنْها واِحدًا َو ُهَو اِالْسُم الَْمْکُنوُن 

َر ُسبْحاَنُه  كَ ، َفالّظاِهُر ُهَواهللُ َتبارَ ، َفٰهِذِه االْسمآُء التي َظَهَرْت  الَْمْخُزونُ  َو َتعالٰى ، َو َسخ
ِلُکلِّ اْسٍم ِمْن هِذِه اْالْٔسمآِء اْرَبَعَة اْرکاٍن ، َفذِلَک اثْنا َعَشَر ُرْکنّا ، ُثم َخَلَق ِلُکلِّ ُرْکٍن 

وُس ، ِمنْها َثالثيَن اْسمًا ِفْعًال مَ  ِحيُم ، الَْمِلُک ، الُْقدْحمُن ، الرَليْها َفُهَو الرنُْسوبًا ا
ُر ، الَْحي ، اْلَقيوُم ، ال تاُخُذُه ِسَنٌة َو ال َنْوٌم ، الَْعِليُم ،  الْخاِلُق ، الْباِرىُء ، الُْمَصوِّ

ِميُع ، الَْبِصيُر ، الَْحِکيُم ، الَْعِزيُز ، الَْعِظيُم ،  الَْخِبيُر ، الْس الَْجبّاُر ، الُْمَتَکبُِّر ، الَْعِلي
الُم ، الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن ،  ِفيُع  )الْباِرىءُ (الُْمْقَتِدُر ، الْقاِدُر ، السالُْمنِْشىُء ، الَْبِديُع ، الْر

واِرُث ؛ َفهِذِه ، الَْجِليُل ، اْلَکِريُم ، الّراِزُق ، الُْمْحِيي ، الُْمِميُت ، الْباِعُث ، الْ 
اْالْسمآُء َو ما کاَن ِمَن اْالْسمآِء الُْحْسنى َحتّى َتِتم َثالَث ِماٍة َو ِستِّيَن اْسمًا َفِهَي ِنْسَبٌة 
ِلٰهِذِه اْال"ْسمآِء الثالَثِة  َو ٰهِذِه اْالْٔسماُء الثالَثُة اْرکاٌن ، َو ُحِجَب اِالْسُم الْواِحُد 

َمْخُزوُن ِبٰهِذِه اْالْسمآِء الثالَثِة ، َو ذلَک َقْوُلُه َتعالى : "ُقِل اْدُعوا اهللَ اِو الَْمْکُنوُن الْ 
در ذيل نقل اين حديث ، شارح و  اْدُعوا الرْحمَن ايًّاما َتْدُعوا َفَلُه اْالْسمآُء الُْحْسنى".

ام مترجم اصول کافى در پاورقى کتاب نوشته است : "باب حدوث اسماء"  ام
صادق فرمود : خداى تبارک و تعالى اسمى آفريد که صداى حرفى ندارد ، بلفظ ادا 
نشود تن و کالبد ندارد، بتشبيه موصوف نشود ، برنگى آميخته نيست ، أبعاد و 
اضالع ندارد ، حدود و اطراف از او دور گشته ، حس توهم کننده باو دست نيابد ، 

تمام قرار داد داراى چهار جزء مقارن که نهانست بى پرده ، خداى آنرا يک کلمه 
هيچيک پيش از ديگرى نيست ، سپس سه اسم آنرا که خلق بآن نياز داشتند هويدا 
ساخت و يک اسم آنرا نهان داشت و آن همان اسم مکنون و مخزونست ، و آن سه 
اسمى که هويدا گشت ظاهرشان "اهلل" ، تبارک و تعالى است ، و خداى سبحان 

رکن ميشود ، سپس  ١٢مى از اين اسماء چهار رکن مسخر فرمود که جمعًا براى هر اس
اسم که بآنها منسوبند آفريد که آنها ، رحمن رحيم ، ملک ،  ٣٠در برابر هر رکنى 
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قدوس ، خالق بارئى و مصور ، حى قيوم ، بى چرت و خواب و عليم ، خبير ، سميع 
  ، بصير حکيم 

  ۱۳۳ص 
ى ، عظيم ، مقتدر، قادر ، سالم ، مؤمن ، مهيمن ، ، عزيز ، جبار ، متکبر ، عل

منشى ، بديع رفيع ،  جليل ، کريم ، رزاق : زنده کننده ، ميراننده ، باعث ، وارث 
اسم کامل شود فروع اين سه اسم  ٣٦٠، ميباشد ، اين اسماء با اسماء حسنى تا 

ء سه گانه ميباشند و آن سه ارکانند و آن يک اسم مکنون مخزون بسبب اين اسما
) بگو خدا را ١٧ /١١٠سوره بنى اسرائيلپنهان شده ، اينست معنى قول خداوند (

  بخوانيد يا رحمان را بخوانيد هر کدامرا بخوانيد نامهاى نيکو از اوست.
مرحوم مجلسى ره گويد : اين حديث از احاديث متشابه و اسرار غامض   توضيح

دانند پس بهتر اينستکه نسبت بآن است که جز خدا و راسخين در علم تأويل آن ن
سکوت کنيم و اقرار نمائيم که فهم ما عاجز از درک آنست . ولى با وجود اين 
ميفرمايد بواسطه پيروى از ديگران که در اين حديث سخن گفته اند سخنى بر سبيل 

  احتمال ميگوئيم. " . 
) : ٩است ( اصل شرح عّالمه مجلسى ره در بحار االنوار به اين صورت نوشته شده

"اعلم أّن هذا الخبر من متشابهات االٔخبار و غوامض أالسرار الّتي ال يعلم تأويلها ٕاّال 
اهلل و الّراسخون في العلم ، والسکوت فى تفسيره وإالقرار بالعجز عن فهمه أصوب و 
أولى و أحوط وأحرى ، و لنذکر وجهًا تبعًا لمن تکلّم فيه على السبيل االحتمال". 

لسى در شرح قسمتى از حديث که : "فجعله کلمة تاّمة على أربعة اجزاٍء عّالمه مج
آخر مينويسد : "أعني والدي العّالمة قّدس اهلل روحه  معًا ليس منها واحُد ... " الىٰ 

في شرح هذاالخبر على ما في الکافي حيث قال : الّذي يخطر بالبال في تفسير هذا 
ل کان اسمًا جامعًا للداللة على الّذات الخبر على إالجمال هو أن االسم االٔوّ 

االسم على  كات محجوبة عن غيره تعالى جزأ ذلوالّصفات ، و لّما کان معرفة الذّ 
أربعة أجزاء ، و جعل اسم الدال على الذات محجوبًا عن الخلق ، و هو االسم 
 االٔعظم باعتبار ، و الداّل على المجموع اسم أعظم باعتبار آخر". مرحوم عّالمه
مجلسى ضمن اقرار به عجز در تأويل اين حديث (( که آنرا مخصوص راسخون در 

سخون در علم از نظر ار - ميداند  ٧/٣علم مذکوره در قرآن در سوره آل عمران آيه 
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 ١شيعه ائّمه عليهم السالم اند. براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به اصول کافى ج 
ه که در تفسير آيه مذکور در قرآن که خبرى از حضرت صادق ع نقل گرديد ٣٠٨ص 

  فرمود : 
  ۱۳۴ص 

باحتمال اشاره ميکند که تفسير آن  ."َنْحُن الّراِسُخوَن فِي الِْعلْم َو َنْحُن َنْعَلُم َتأويَلُه" 
منقول از  خبر  –سّر مکنون و رمز مصون اسم اعظم است که محجوب است از خلق 

ور و مکنون است که حقيقت آن بر موجود بودن رازى مست  حضرت صادق ع داللت
در قرآن و حديث مکنون مانده بود ؛ بنظر نگارنده اينطور ميرسد: تا اينکه حضرت 

امر الهى ،  بهاء اهلل جّل کبريائه در آيات نازله در مقام اظهار و اعالن مقام خود و
را به بروز آنچه خداوند از اسماءاهلل مکنون و محجوب نگاه  يشظهور مبارک خو

اعالن فرمود و در آثارخويش آنرا در مواضعى به اسم اعظم و در مواضعى به  داشت
بر طبق   - بروز سّر مکنون و رمز مصون اعالن فرمود که آن آيات بيّنات درج گرديد 

مانند ايقان شريف و  اىهمعتقدات اهل بها و راکبين سفينۀ حمراء که در آثار مقدسّ 
ده است . در ظهور مظاهر الهى در هر عصرى ساير الواح مبارکه به تصريح نازل ش

صفات ذات غيب الهى طائف حول جمال اوست که او رسول و پيغمبر عصر است ( 
اين اعتقاد موافق احاديث منقول در کتب معتبر شيعه است) . تبيين بروز سّرالمکنون 
که از قلم احالى مرکز تبيين حضرت من طاف حوله االسماء حضرت عبدالبهاء 

و تفهيم اهميّت و اشرفيّت ظهور کلّى الهى جمال مبارک  حرديده براى تصريجارى گ
و تّدبر شايان است : اول   قابل تعّمق  وجه  است براى اهل عالم و بنظر ميرسد از دو

در  ) را ٢٠٦متعال وعدۀ "يأتيهم اهلل" ( سوره بقره آيه  خداوند   مدبّر عالم  اينکه
  اقرار  آن  در تأويل  مفسرين  گرديد و بل به آن اشاره است که در فصول ق  داده  قرآن
موافق مندرجات توراة و  و   مستند را که   شريفه  هآي  نموده اند. تأويل حقيقى  بعجز

است و با قلم اعالى وحى   فرموده  انجيل است ، شارع امر بهائى در ايقان شريف
 ٢/  ٢١٠بقره سوره  آيات قرآن  است. تحقق فرموده   بيان  ظهور اين امر اعظم  آنرا

ا"  اهللُ مُ هَ يَ أتِ يَ " ا َصف َك َوالَْمَلُك َصفکه هر دو از ٨٩/  ٢٣الفجر آيه  ة" (سورَوَجاء َرب (
غوامض اسرار الهى است با ظهور رمز مصون و سّر مکنون يعنى ظهور حضرت بهاءاهلل 

با الهى  امر ظهور جديد  نو منکري  گرديد . معرضين  بر وجه عالم مفتوح جّل ذکره 
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  حجاب در قرآن کريم ، آنرا   )٣٣/ ٤٠خاتميّت ( سوره احزاب آيه  هآي  بهاستناد 
اعراض قرار داده و داللت بر ختم رسالت و نبّوت و انسداد ابواب وحى الهى تعبير و 

معرضين و منکرين بايد گفت که در انجيل  تأويل نمودند. کوتاه سخن در جواب
  دى در ختميّت کالم الهى و آيات متعد

  ۱۳۵ص 
آن آيات به کليّۀ  و  )٣٣، آيه  ٢١رسالت حضرت مسيح درج شده  ( لوقا باب 

) ٩٤و  ٤٨و آل عمران آيه  ۴۶مائده آيه سوره تصديق قرآن کريم رسيده است (
باالجبار گوئيم که قبول عجز تأويل در حديث مذکور در بحاراالنوار و عجز در تأويل 

"يأتيهم اهلل فى الظلل و الغمام) در کتب معتبرۀ تفسير قرآن از قبيل تفسير  آيه شريفه
کبير و تفسير رازى ، نشان مينمايد که تأويل رموز و اسرار الهى پس از رحلت حضرت 
رسول اکرم ص و ائّمه اطهار يا بايد تا ابداالٓباد در پردۀ ابهام و اسرار بماند ؛ که پس 

لم بشرًيت و انسان موّحد ، مورث چه ثمرى است. يا اينکه از ذکر آن اسرار براى عا
تصديق و قبول تأويل آيات را توّسط حضرت بهاءاهلل در ايقان شريف نمود که کشف 
آن اسرار و حصول علم به آنرا خداوند به ظهور اين امر اعظم موکول فرموده است . 

وى نازل فرموده که آن وآن تأويالت و تبيينات کلمات الهى را خداوند در الواح سما
ِبٱلَْکِلَمِة ٱلتْى َجَعلَْتٰها ِللِْمْصٰباِح ُنورًا  َك ): "َاْسلُ ١٠( ىٰ بيان اقومش در لوحى قوله تعال

ٰالِل ٰنارًا".    َو ِالَْصٰحاِب ٱلْضِّ
أسرارًا لم يکتشفوا  *ويکتشف المعاصرون في صفائح االحجار " - ٣

برکت ظهور اين امر اسنى کلّيه اسرارالهى  " بهالسابقون في لوائح مرايا االنوار
مسطوره در کتب مقدسۀ قبل چنانچه در لوح مبارک به آن اشاره فرموده اند: "بقوتها 

" در آثار و آيات اين ظهور عز اعلى از اقالم حضرت رّب اعلى و جمال اقدس ةالناميّ 
کشف اسرار و  ابهى و مرکز تبيين آيات اهلل حضرت سّراهلل االعظم براى اهل حقيقت

رفع حجاب شد که آنرا حضرت عبدالبهاء به کشف اسرار پيچيده شده در صحائف 
خالصۀ از آن غوامض و اسرار الهى ، تا آنجا  - االحجار در کتب قبل بيان فرموده اند 

و تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت  که بنظر نگارنده ميرسد و در آثار قلم اعلىٰ 
) در معنى و ١ده است ميتوان به اين شرح  خالصه نمود: (ولى امراهلل زيارت گردي
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) در معنى و تأويل معاد، قيامت ، حشر ٢تأويل سماء و دخان و ابر در قرآن و انجيل؛ (
"ياتيهم اهلل  سوره بقره ٢/  ٢١٠آيه  ) در معنى و تأويل٣و نشر در قرآن و انجيل ؛ (

اَوَجاء َرب "  و الغمام" ؛ لقاءاهلل ؛ فى الظلل  ا َصف الفجر آيه  ة" (سورَك َوالَْمَلُك َصف
) در معنى و ٤در قرآن ؛ ()  ٧٥/ ٢٢سوره قيامة آيه ( "اَلى َربَِّها َناِظَرةٌ "؛ ) ٨٩/  ٢٣

) در معنى حقيقى توحيد و ۵تأويل شق القمر و انفطار سماء و نظاير آن در قرآن ؛ (
  طرق حصول معرفت 

  ۱۳۶ص 
) در معنى و تأويل خاتميّت ٦الهيه و حدت انبياى الهى ؛ (الهى و توجيه مقام مظاهر 

، اوليّت و آخريّت انبياى الهى و قائم و قيّوم در قرآن کريم و کتب معتبرۀ اسالمى ؛ 
) در معنى و تأويل اب و ابن ٨) در معنى و تأويل تحريف کتب تورات و انجيل ؛ (٧(

و ثعبان در تورات و انجيل. و  و روح القدس و کلمة اهلل و يد بيضاء و عصاى موسىٰ 
  نظائر آن .

درظهور الهىاسراروکماالت ظهورعبدالبهاء در حضرتمبارک لوح
در يکى از الواح در ظهور اسرار و کماالت در اين ظهور اعظم کلک ميثاق     جديد

) : "حمدًا لمن أشرق و الح من أفق ١١( به اين کلمات دريّات ناطق قوله االحلىٰ 
و تجلى انکشف به الظلمات و انشقت به  * د بسطوع شديد و ظهور مجيدالتوحي

و استقر على عرش  * الحجبات و زالت به الشبهات في الکور الجديد والدور الحميد
الجالل بنور الجمال و بهاء الکمال بهاء استضاء به ملکوت االرض و السموات في 

لفجر المعة الشرق فائضة النور مرة يتجلى على هيئة الشمس ساطعة ا * اليوم السعيد
مبددة لظالم الهموم  *کاشفة الغيوم  *هاتکة االستار  *خالعة العذار  *واضحة الظهور 

يوقد و يضيء في زجاج االفق االٔعلى کأنه  *و مرة تراه على هيکل السراج الوهاج  *
کوکب دّري الشرقي و الغربي بل کّل الجهات جهاته يکاد يحترق سترالجالل من 

و مرة تراه على شکل سحاب مرکوم فائض  * علة ناره ذات الوقود في اليوم المشهودش
فاهتزت وانتعشت  *على التالل والجبال والوهاد والبطاح والحزون بالماء المسکوب

و  *واخضرت من هذا الفيض المدرار المحمود و تارة تراه على سعة قلزم غير متناه 
ه الى االوج االٔعلى و تقذف االمواج العليا يعلو موج *محيط ليس له قعر و قرار 
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 *سواحل القلوب و االرواح  بل اليتيمة العصماء علىٰ  *ء االفرائد الغراء والخرائد النور
و لطف و احسان على کل موجود  *و ان هذا لفضل واضح مستغني عن الشهود 

  .والبهاء والثناء على نقطة الوجود الظاهر في صفة الجود    ((ع ع)) "
  وح مبارک در عظمت امر الهى و دو بار دميده شدن در صور ل

نمونه ديگرى از قسمتى از لوح مبارک در بيان فيوضات ظهور ابدع امنع اقدس 
  جمال قدم و اشارتى است مبين به بشارات ظهور در قرآن مجيد ، که در لطافت و 

  ۱۳۷ص 
: "الحمد هلل  )١٢( فصاحت کالم چشمه ايست منير و حيات بخش ، قوله االحلىٰ 

وأشرقت االرض والسماء  *کشف الغطاء عن وجه الهدى  الّذي بفيض ظهوره االعلىٰ 
 *قد انقضت الليالى الدهماء  *سبحان ربي االبهى   * فارتفع ضجيج المالٔاالعلىٰ  *

و الحت شمس الحقيقة في  *و انفلق صبح البقاء  *و انشقت الحجبات الظلماء 
قد نفخ في الصور النفخة االولى  * اهلل رّب االٓخر ة واالولىٰ  كتبار *...  * لىٰ أفق العَ 

و  *نفخة الحيا  فتبعتها نفخة أخرىٰ  و انصعق من في االرض والسموات العلىٰ  *
و نصب الميزان  * قامت االموات من مراقد الفناء . و امتد الصراط السوي بين الورىٰ 

 *فضجت النفوس بالنداء  * للظىٰ و تسعرت نار ا * و أزلفت الجنة المأوىٰ  * االٔوفىٰ 
و جاء  * و حشر من في االنشاء *و ظهرت الّطامة العظمىٰ  * قد قامت القيامة الکبرىٰ 

در  ۸۹: ۲۲بنظر ميرسد :"و جاء ربّك ..." اشاره به سوره  – "*صفا صفا كالملك ربّ 
  قرآن کريم است.

ت و قائم بودن بر حضرت عبدالبهاء تمّسک بعروه الوثقى و راسخ و ثاب  يوم َعسير
حّب جمال قدم و ميثاق غليظ امر ايشان را بسيار سخت و دشوار اعالن فرموده و يوم 

" مذکور در قرآن کريم تشبيه فرموده اند. در لوحى در يوم عسيرظهور را به شرايط "
) : "رّب انّه ١٣( شرح مصائب و خدمات يکى از احبّاى الهى ميفرمايندقوله االحلىٰ 

الّساطع بين الورى و ما برح  كفى کّل صباح و مسآء و نطق ببرهان كذکردلع لسانه ب
يخوض فى بحور العرفان و ما فتى يجول فى ميدان االمتحان فما اخذته لوم اللئماء و 

 نماء و ال هجوم اهل الّشحنآء و ال رجوم اهل الغارة الّشعوآء بل استقام ال شماتة الز
و قاوم المکّذبين و  كرار من سحاب معرفتو ثبت و نبت بالفيض المد كعلى حبّ 

و  بعروة الوثقىٰ  كتمسّ المبين بين العالمين و  كصادم المفترين و دافع عن جمال
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الّشديد فى هذا اليوم العسير" . در قرآن کريم آياتى  كالقديم و ميثاق كتشبّث بعهد
. در سوره نازل گرديده که وعده به روز قيامت گرديده و آنرا روز سخت خوانده است 

ِقَر ِفى النّاُقوِر ) َفِاذا نُ ٨َفاْصِبْر ( َك ) َو ِلَربِّ ٧: "(قوله تعالىٰ  ٧/٧٤ – ١٠. لالمدثّر  ناز
) َعَلى الْکاِفريَن َغيُْر َيسيٍر" "ترجمه : و براى ١٠َيْوَمٍِٔذ َيْوٌم َعسيٌر ( َك ) َفٰذلِ ٩(

آن روز روزى پروردگارت پس صبر کن  پس چون دميده شود در صور  پس اينست 
  .٥٢/٢٥و  ٦٢دشوار  بر کافران غير آسان ". و نيز مراجعه کنيد به سوره الفرقان آيات 
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  ۱۳۸ص
  فصل دوم

  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء در تبيين مقام حضرت بهاءاهلل جّل ذکره
حضرت غصن اهلل االعظم مرکز عهد و پيمان و تبيين و تفسير آيات و کلمات الهى در 

مبارکه شان در ضمن تأکيد در اطاعت مرکز ميثاق و متابعت کّل از مرکز يکى از الواح 
دند که ثمرۀ کامًال روشن آن اتبيين . اساسى متين و رزين در اين امر اعظم بنا نه

وحدت افکار و اتحاد عقول احبّاى الهى در گذشته وحال و قرون و اعصار آينده در 
و در اين مسئله حق تأويل و  ّل اسمه االعظم است.جشناخت مقام جمال قدم 

تشريح و تلويح را از کلّيۀ بندگان و ستايندگان اسم اعظم سلب فرموده و راه ايجاد هر 
گونه اختالف آراء و استنباطات فردى را مسدود فرموده اند. و اين يکى از طلعات 
بشارتى است که جامعۀ پيروان اسم اعظم را در مهمترين و حياتى ترين مسئله در 

صول معتقدات بهائى که مقام شامخ شارع امر بهائى است متحدالعقول و متفق ا
  العقيده در کلّيۀ ادوار بهائى حفظ خواهد نمود.

  
     بيان مبارک حضرت عبدالبهاء در منع از تأويل آثار و الواح مبارکه 

 االحلىٰ   قوله  ميفرمايند  اصول عقائد اهل بها بيان گرديده در لوحى که در آن 
تا کّل در ظّل کلمۀ وحدانيّت  *): "کلمۀ از تأويل و تلويح و تشريح نيفزايند ١٤(

و اين أساس  *اين امر أهم أمور  *محشور گردند و در تحت لواء فردانيّت مجموع 
زيرا نقضي و  *کنند هر دو بيجا   اختالف  دو نفر  و اگر چنانچه *أعظم أساس 

نفوس مرجع أمور   اگر ادراکات *ر متفاوت و مشاع *نه   خالفي أعظم از اختالف
و آيت نور منسوخ شود و ليل  * بيت معمور در لحظۀ خراب و مطمور گردد *شود 

 *پس اى ياران الهي و حبيبان معنوي بجان و دل گوش کنيد  *ديجور مستولى گردد 
ت اين اس *و بقدر خردلي تجاوز منمائيد  *و بصريح عبارات اين عبد اکتفا نمائيد 

  و أهل ملکوت  *عقيدۀ ثابتۀ راسخه و حقيقت معتقدات واضحۀ صريحۀ اين عبد 
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  ۱۳۹ص 
و حضرت أعلى  *که جمال مبارک شمس حقيقت ساطع از برج حقيقت  أبهىٰ 

يعنى آن نور حقيقت و مصباح أحديت در اين  *شمس حقيقت المع از برج حقيقت 
المع ... و مادون اين دو شمس زجاجۀ رحمانيت و اين مشکوة وحدانيت ساطع و 

  ." *حقيقت کل عباد له و کل بامره يعملون
تبيين "يوم اهلل" "لقاءاهلل" و بشارات کتب مقدسه به ظهور جمال قدم 

  جّل اسمه االعظم  
از جمله الواح صادره از کلک اطهر مرکز ميثاق در تبيين مقام حضرت بهاءاهلل و شرح 

ۀ قبل ، لوح نسبتًا مفّصلى است که در آن معانى و تفسير و تأويل آيات کتب مقّدس
يوم اللقاء و يوم اهلل و نيز تعدادى از احاديث و آيات شريفۀ در قرآن کريم را تأويل و 
تفسير فرموده اند. بدوًا اصل لوح مبارک درج و باستناد ساير آثار مبارکه مباحث آن بر 

حمد هلل الذي تجلى في البقعة ) : "هواالبهى  ال۵١( رسى ميگردد ، قوله االحلىٰ 
و  *جبل سيناء على موسى الکليم  وىٰ المبارکة االرض المقدسة طور االيمن وادي ُط 

اشرق في برية القدس وادي المقدس جبل ساعير البقعة البيضاء والعدوة النوراء على 
و ظهر في فاران الحب مطلع االنوار مشرق االٓثار بطحاء الروح يثرب  *عيسى المسيح 

و الح و اضاء في کينونة  * السرار ظهور الضياء في رابعة النهار على محمد الحبيبا
ستر  كأفق التوحيد* ثم هت النقطة االولىٰ  العلى و ذاتية الثناء مصباح المالٔ االٔعلىٰ 

الغيوب و زال الظالم الديجور و انکشفت السبحات المجللة على شمس الظهور و 
ال الحجاب و کان يوم االياب الموعود في کل ارتفع النقاب و انشق السحاب و ز

 *صحف و زبر و کتاب أنزله العزيز الوهاب في سالف القرون و الدهور و االحقاب 
فاشرق و سطع و لمع و بزغ نور الجمال في هيکل الجالل و استقر الرحمن على عرش 

موات االٔکوان و تشعشع و تالٔال شمس الحقيقة على آفاق االمکان و کانت بهاء الس
والبهاء والثناء والتحية والسالم على حقائق مقدسة  *واالرض في عالم الغيب والعيان 

استفاضت من فيض القدم و استشرقت من أنوار سطعت من اسمه االعظم. وعلى 
 كعت لنغمات الورقاء المغردة في أينفوس مقدسة انجذبت بنفحات اهلل و استم

  ة السيناء و فازت بيوم اللقاء و شکرت هلل بما الثناء و اشتعلت بالنار الموقدة في سدر
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  ۱۴۰ص 
 لومة الئم تأخذهم لم الذين النجباء بالنقباء المختصة الفيوضات عليها بهذه انعم

 أولياءاهلل من انهم اال االٔعلى القلم من رقم بعهد تمسکهم و اهللميثاق في ثبوتهم على
 العظيم الملکوت الى المتوجه الجليل السائل أيها ﴾بعدأما﴿ هم الفائزون انه اال و
االلواح النازلة من  ان الرؤية في يوم اهلل مذکور في جميع الصحائف و الزبر و ﴾اعلم﴿

و کل نبي من  *السماء على االنبياء في غابر االزمان العصور الخالية والقرون االولية 
 و الزبور و االنجيل في الموجود الى النصوص﴾فارجع﴿لقاء االنبياء بشر قومه بيوم ال

 و أيضًا ﴾اعلموا انکم مالقوه يوم القيامة﴿في الفرقان  القرآن قال اهلل تعالىٰ  التوراة و
 حديث و في ﴾لعلکم بلقاء ربکم توقنون﴿ و أيضًا ﴾ کذبوا بلقاء ربهمخسرالذينقد﴿

سترون ﴿بة ان رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله قال أحد و عشرين من الصحامروي من
رأيت اهلل و ﴿علي عليه السالم و قال﴾في ليلة أربعة عشرربکم کما ترون البدر
مع  ﴾و رأيته و عرفته فعبدته الأعبد ربا لم أره﴿و أيضًا قال ﴾االفريدوس برأي العين

ورة اختلف االقوام المأث الروايات هذه العبارات المصرحة و النصوص الصريحة و
 ال﴿ هيو المبارکة باالٓية ان الرؤية ممتنعة و استدل ﴾من قالمنهم﴿ هذه المسئلةفي

  ﴾   الخبير هواللطيف و االبصارك يدرهو و االبصار تدرکه
اذا أنکرنا الر ؤية بالکلية يقتضى انکار نصوص القرآن و يثبت عدم  ﴾من قالومنهم﴿

و  *من نبي معصوم  يجوز قطعياال المحال الممتنع عنفان السؤال العصمة لالنبياء
) والعصمة ك(رب أرنى أنظر الي ﴾وقال﴿سئل موسى الکليم عليه السالم الرؤية 

 و دليل فهو برهان قاطع السؤال هذا  منه صدر حيث و  شئ ممتنع مانعة عن سؤال
 ك(وما عدا) هذا الدليل الجليل عندة امکان الرؤية و حصول هذه البغي على الئح

و العيان فما  مبين و هو اذا فرضنا امتناع الرؤية حقيقة في عالم الشهوددليل واضح
اهلل بها في جنة اللقاء عباده المکرمين من االصفياء بل النعمة االلهية التي اختص

کل عبد أو اب فان و اما في االٓخرة متيسرة حاصلة ل * امتناع الرؤية انما هو في الدنيا
من سورة کالم اهلل و ثملاستماعالکليم عليه السالم لما شرب مدام محبة اهلل و اهتز من

حيث ان الجنة مقام وله الجنة المأوىالخطاب نسي انه في الدنيا و انکشفتصهباء
  بِّ المشاهدة واللقاء قال (رَ   نيرِ ا  رب من لخطابا فأتاه )]۱۴۳/۷[ سوره اعرافَك يْ لَ ر اِ ُظ نْ ا

برحمته من يشاء انما تتيسر  باالصفياء و يختص المختصة المنحة هذه ان االرباب
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السماء و تقوم القيامة الکبرى و تنکشف  في اليوم الذى ترتعش فيه أرکان االرض و
  التأويل من  جميع التفاسير وما ورد فيهذاعن الطامة العظمىالواقعة

  ۱۴۱ص 
و  ﴾واما جوهر المسئلة﴿کل االعصار من جميع االقطار  االسرار فيعلماء  أعلم

و  * حقيقة االمر ان اللقاء أمر مسلم محتوم منصوص في الصحف والواح الحي القيوم
فان للحقيقة  * فليتنافس المتنافسون كذل و في هذا هو الرحيق المختوم ختامه مسک

واجدة  النها الشؤن و المقامات و المراتب جميع الظهور في الالهوتية الهوية الکلية و
کيان و هو بکل شيء محيط کما قال  کل المراتب ساطعة البرهان المعة الحجة في

ك حتى يکون هوالمظهر لك لليسالظهور و مامنك عليه السالم (ايکون لغير
 ﴾مخلوقاته مجانسة عن تنزه و بذاته ذاته على دل من يا﴿قال و )كعين التراعميت
محقق  الحق فظهور الصفات االسماء و مرايا لظهور مجال المقامات و المراتب الن
 * الوصول اليه في جميع المراتب مما کان و يکون يکون حتى الشؤن جميع في

يتحقق اال من حيث الك االدرا و *الصفات  والممکنات ممتلئة  من اسرار االسماء و
حجوب عن االبصار غيب هو هو مستور عن االنظار و م حيث من لصفة و اما الذاتا

الحق  فان ﴾مردودالسبيل مسدود والطلب﴿ذات بحت ال يوصف  كمنيع ال يدر
على  الوجود المراتب المترتبة في جميع في ظهور له الصفات و االسماء حيثمن

 تجليات على رؤوس االشهاد فى جنة اللقاءالترتيب الفطري و له  النظم الطبيعى و
بان الرؤية واللقاء من حيث  ﴾اذا فاعلم﴿الملکوت االبهى و االعلى الفردوس

االبصار  كيدرالوجداني ال تدرکه االبصار و هو  بالغيب عنها تعبر الحقيقة الغيبية التى
السحاب و رفع  حيث الظهور والبروز والتجلى و کشف الحجاب و ازالةمنو اما *

النقاب في يوم االياب فالرؤية أمر مشروع موعود في اليوم المشهود يختص اهلل بها من 
يشاء من اهل السجود الذين لهم نصيب مفروض من هذاالمقام المحمود والبرهان 

فان الفيض ال  *مثبوت و يشهد به العقول المستوية الربانية االلهية واضح منصوص
 بما  و المقامات من يحرم منه مقامالجود ال الفضل و و المراتبينقطع من مرتبة من

 و ان شاءاهلل من *ان حضرتک االٓن مصمم على السفر فلم يتيسر أکثر من هذا االثر 
شرحًا بليغًا تاما مستوفيا تنشرح به الصدور و  كبعد هذا عند سنوح الفرصة نشرح ل

المقدار و توجه الى الديار و ناد  بهذا  و االٓن اکتف *تقربه االعين في يوم النشور 
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المختار و أحيى الناس بالماء النازل من سحاب االسرار و کن في کل  كباسم رب
  ."*في خدمة أمراهلل العزيز الجبار  لالبرار للقيام  و أسوة صقع قدوة لالحرار 

  
نظرى اجمالى و تحقيقى باختصار در مسائل مندرجه در لوح مبارک حضرت 

  " لقاءاهللحضرت عبدالبهاء در تبيين و تأويل و شرح و تفسير "مبارکلوح ينا اءعبدالبه
  روايات ائمه هدى صادر   و نيز در اخبار و  و احاديث نبوى  مذکوره در قرآن کريم

  ۱۴۲ص 
شده است. مندرجات لوح و روش تأويل و برهان ، بغايت در کمال است. توجيه 

مطالب و اسقاء ماء حقائق براى تشنگان کسب  مسائل و کشف رموز و حّل معضالت
حقيقت و رواء غلت حيات باقيه و منتظران هبوب نسائم مهّب عنايت الهى در علو 
اعجاز و بيانات حکيمانه و مستدل صادره از صنع قلم بديع و بليغش براى استعالى 

الزم  اعقول ضعيفه بشرى جامع االطراف است. اهل افئده و متحريان حقيقت ر
) "ثوب قيود" خود را فارغ نمايند و به فرموده قلم اعلى  ١٦( ست که منصفانه ازا
خوش جانان : "گفتار)١٧(. تاچشم نهان باز کن تا آتش يزدان بينى": ")١٧(

  بشنوى".
آغاز لوح ، حمد وستايش ذات بارى است و ذکر تجلّى ذات غيب الغيوب در طور 

بل بر عيسى مسيح عليه السالم و در مّکۀ معظمه بر سيناء بر موسى کليم اهلل ، و در ج
محمد رسول اهلل ص حبيب خدا . و تجلى الهى با ظهور حضرت نقطه اولى که به 
افق توحيد مقام مبارک را توصيف فرموده اند و ظهور حضرت بهاءاهلل که با ظهور 

خلق  اعظم ، انکشاف سبحات مجلله از شمس ظهور گرديد و خداوند متعال در عالم
بر عرش اکوان مستقر گرديد. و نيز قبل از ورود به تأويل و جواب مسائل سائل ، سالم 
و ثنا و تهنيت ميفرستند بر حقائق مقّدسه که مستفيض از انوار ساطعۀ اسم اعظم 
گرديدند و نيز نفوس مقدسۀ که منجذب به نفحات الهى گرديده و نغمات ورقاى 

لقاء گرديدند_ جوهر کالم مبارک در شرح و تأويل و الهى را شنيدند و فائز به يوم 
شرح لقاءاهلل و رؤيت خدا نازل شده در آيات قرآن است. در اين باره اثبات فرموده 
اند که حقيقت لقاءاهلل امرى مسلم و محتوم است و نيز اينکه در تفسير و تأويل لقاءاهلل 

ماى اسالم (مذاهب در قرآن و احاديث در خصوص رؤيت در ميان  متکلمين و عل
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شيعه و سني)  اختالف در تأويل است . و تفسير و احدى که در ميان کليه مذاهب 
اسالم متفق القول و عقيده و منعکس کننده حقيقى تعبير آيات لقاء و رؤيت باشد در 
کتب تفسير و کالم و شروح موجوده نيست. آنچه باختصار و اجمال به آن ميپردازيم 

  ين شرح است : مسائل مطروحه به ا
  مسئله اول ، رؤيت خدا في يوم اهلل و چند نمونه از آيات قرآنيه و احاديث و اخبار؛ 

  
  ۱۴۳ص 

  
مسئله دوم ، اختالف علماى اسالم در معنى رؤيت و لقاءاهلل.؛ مسئله سوم ، حقيقت 

  امر در معنى لقاءاهلل.
ت و ديدن خدا در آيات و مندرجات در موضوع  رؤي  رؤية فى يوم اهلل،  مسئله اول

قيامت و يوم اهلل مذکوره درتورات و زبور و نبّوات انبياى اسرائيل و انجيل و قرآن کريم 
باختصار در فصل دوم از بخش سوم مورد بررسى قرار گرفت. در اين لوح منيع ، 
حضرت عبدالبهاء نقل آيات در قرآن و حديث مروى از حضرت رسول اکرم ص و نيز 

حضرت على عليه السالم بوجهى که در لوح مبارک نقل گرديده ، روايات مأثوره از 
بنظر ميرسد مختصر تفاوتهائى با اصل آيات و احاديث دارد و اين واضح است که 
خود را مقيد به نقل کلمه به کلمۀ کالم نفرموده اند. اين تفاوتها به اصل معنى و 

 ةسور ٢٢٣مثال آيه مقصود و مفهوم مسائل مطروحه تغييرى نداده است. بعنوان 
ِرالُْمْؤِمِنيَن" در لوح مبارک بصورت "اعلموا انکم  ةالبقر "َواْعَلُموا َانُکْم ُمالُقوُه َو َبشِّ

مالقوه يوم القيامة" ذکر شده است. اينک اصل آيات مذکوره در قران و اصل  
يه آ ةالبقر ةسور -٢ : ٢٢٣آيه  ةالبقر ةسور -١حديث و اخبار رؤيت درج ميگردد: 

 ٢٤٩سوره البقره آيه  -٣: "َالذيَن َيُظنُّوَن َانُهْم ُمالُقوا َربِِّهْم َو َانُهْم ِاَليِْه راِجُعوَن"؛ ٦٤
سوره هود آيه  -٤َغَلَبْت ِفئًة َکثيَرًة" ؛  اهللِ َکْم ِمْن ِفٍة َقليَلةِ : "َالذيَن َيُظنوَن َانُهْم ُمالُقوا 

  نُهْم ُمالُقوا َربِِّهْم".: "الذيَن اَمنُوا اِ ٢٩
بيان مبارک ديگر به نقل از قرآن اينست :"قد خسرالّذين کذبوا بلقاء ربهم" ، آياتى 

ُبوا ِبِلقآِء  ٣١االنعام آيه  ةسور -١که در قرآن نازل شده اينست :  ذيَن َکذَقْد َخِسَرال" :
".: "َقْد َخِسَرالذيَن َکذ  ۵٤سوره يونس آيه  -٢اهللِ "     ُبوا ِبِلقآِء اهللِ
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بيان مبارک ديگر به نقل از قرآن اينست : "لعلکم بلقآء ربکم توِقنون". آياتى که در 
ُنوَن" ؛  سوره قِ : َلَعلُکْم ِبِلقاِء َربُِّکْم ُتو٢الّرعد آيه  ةسور - ١قرآن نازل شده اينست : 

  ِهْم". : "َاالٓ ِانُهْم فى ِمْريٍة ِمْن ِلقاِء َربِّ ٤۵فّصلت آيه 
  حديث مروى از حضرت رسول اکرم ص در بارۀ رؤيت 

  حضرت عبدالبهاء حديث را به اين صورت نقل فرموده اند: "سترون ربکم کماترون
  البدر في ليلة أربعة عشر". اين حديث در صحيح بخارى  از قول راويان به صورت 

  ۱۴۴ص 
َعْوٍن عن ٕاْسماعِيَل عن  " حّدثنا َعْمُر َو بنُ  - ١) : ١٨هاى مختلف نقل شده است (

َقيٍْس عن َجِريٍر قال ُکنّا ُجلوسًا ِعنَْد النبىِّ صلى اهلل عليه و سلم اْذ َنَظَر ٕالى الَقَمِر َلْيَلِة 
وَن فى ُرْؤِيِتِه" ؛  ٕانکْم  - ٢الَبْدِر قاَل ٕانکْم َسَتَرْوَن َربکْم کما َتَرْوَن هَذا الَقَمَر َال ُتضام"

ثنا َجِريٌر قال خَرَج َعَليْنا  -  ٣ ِعيانًا" ؛  َسَتَرْوَن َربُکمْ  حّدثنا عبدة بُن عبِداهللِ ... حد"
رسوُل اهللِ صلى اهلل عليه و سلم َليَْلَة الَبْدِر فقال ٕانکْم سَتَرْوَن َربکْم َيْوَم الِْقياَمِة کما 

وَن فى ُرْؤَيِتِه" . در حاشيه کتاب صحيح مسلم ، تُ َتَرْوَن هَذا َال  شارح آن ضام
عسقالنى ، اين حديث موافق نقل حضرت عبدالبهاء به اين شرح نوشته شده است 

ثنا جرير (قوله کنا جلوسًا عند النبى صل اهلل عليه و سلم) فى رواية جرير ١٩( حد" :(
عن اسمعيل فى تفسير سورة ق کنا جلوسا ليلة مع رسول اهلل صل اهلل عليه و سلم (قوله 

ة اسحق ليلة اربع عشرة" . مقصود از اين توضيحات اينست که ليلة البدر) فى رواي
اين حديث نبوى که داللت بر رؤيت خداوند در قيامت است بصورت هاى مختلف 
ضبط شده است و يکى از آنها موافق بيان مبارک حضرت عبدالبهاء است . و 
 همانطور که اشاره شد همۀ احاديث مذکوره داراى يک مفهوم اصلى است که آن

  وعدۀ رؤيت "رّب" در مستقبل است.
حضرت عبدالبهاء در قسمتى از لوح ميفرمايند: قال على عليه السالم : "و رأيته و 
عرفته فعبدته ال أعبد ربًا لم أره". احاديث و اخبار رؤيت خدا در کتب اصول مذهب 

در اصول کافى در کتاب التوحيد در باب ابطال رؤيت  -شيعه جمع آورى شده است 
): "جاَء ِحبٌْر ٕالٰى أميِرالُْمْؤِمنيَن ٢٠حديث مذکور به اينصورت نقل گرديده است ( ،

 حيِن َعَبْدَتُه؟ قاَل: َفقاَل : َك ْؤِمنيَن ! َهْل َرايَْت َرب َصَلواُت اهللِ َعَليِْه َفقاَل : يا أِميَرالمُ 
الُتْدِرُکُه الُْعُيوُن في  َك َرايَْتُه؟ قاَل : َويْلَ  يَْف ما ُکنُْت اْعُبُد َربًا َلْم اَرُه، قاَل : َو کَ  َك َويْلَ 
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يماِن!" در ذيل کتاب ترجمۀ حديث  ِِٔق اْالتُْه الُْقُلوُب ِبَحقابْصاِر َو لِکْن َراُمشاَهَدِة اْال
به اين شرح نوشته شده است: " امام صادق ع فرمود : عالمى خدمت اميرالمؤمنين 

: پروردگارت را هنگام پرستش او ديده ئى!  فرمود:  ع رسيد و گفت اى امير مؤمنان
واى بر تو! من آن نيستم که پروردگاريرا که نديده ام بپرستم ، عرضکرد : چگونه او را 

  افکندن   ديده اى؟ فرمود : واى برتو ديدگان هنگام نظر
  

  ۱۴۵ص 
در   ثديده اند".  اين حدي  را او   ايمان  حقايقاو را درک نکنند ولى دلها با 

 ٤٣) و در باب ٦در رديف ( ١٠٩صفحه  در   التوحيد شيخ صدوق ره کتاب 
و در بحار االنوار  ٣٠٨و  ۵٣٠) در صفحات ٢) و (١حديث ذعلب بشماره هاى (

نيز درج شده است.  ٢٣در رديف  ٤٤در کتاب التوحيد صفحه  ٤مجلسى جلد 
شته شده است حديث ديگرى در بحار االنوار کتاب التوحيد به اين صورت نو

سالم فقال : يا ):"عن ابي عبداهلل ع ٕاّن رجال من اليهود أتى اميرالمؤمنين عليه ال٢١(
 ؟ فقال : ما کنت بالذى أعبد ٕالهًا لم أره". كعلي هل رأيت رب  

  
  مسئله دوم ، اختالف علماى اسالم در معنى رؤيت و لقاءاهلل

د که در ميان اقوام در معنى حضرت عبدالبهاء در قسمتى از لوح به سائل ميفرماين
". بر وفق کتب اختلف االقوام في هذه المسئلةلقاءاهلل عقايد مختلف است : "

مندرجه  در بارۀ عقايد فرق اسالم ، بنظر ميرسد مقصود اختالف اقوال و عقايد در 
ميان متکلمين و علماى مذاهب اسالم در تفسير و تأويل آيات قرآنيه و احاديث نبوى 

کمترين ، اختالف عقايد در ميان فرق  هاين بند -ت مأثوره از ائمه هدى است و روايا
لمسئلة" را در قسمت ااسالم و تحقيق در بيان مبارک : "اختلف االقوام في هذه 

  تعليقات به اجمال مورد بر رسى و تحقيق قرار داده است. 
  

  مسئله سوم ، جوهر مسئله و حقيقت امر در معنى لقاءاهلل
البهاء لقاءاهلل را امرى مسلّم در کتب مقدسه قبل و الواح قلم اعلى بيان حضرت عبد

و حقيقة االمر ان اللقاء أمر مسلم محتوم  ﴾واما جوهر المسئلة﴿فرموده اند: "
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 كو هذا هو الرحيق المختوم ختامه مس *منصوص في الصحف و الواح الحي القيوم 
بارک اينست که باستناد نصوص ". مضمون بيان م*فليتنافس المتنافسون كو في ذل

الهيه در کتب مقدسه قبل و الواح جمال قدم جّل جالله حقيقت و مسئله لقاء اهلل 
امرى مسلم و محتوم است. و اين همان رحيق مختومى است که وعده آن در قرآن 

) ُيْسَقْوَن ۵٢: "( ٢٥/٨٣ – ٢٦. مجيد سوره المطففين  داده شده است قوله تعالىٰ 
  ) ِختاُمهُ ٢٧( َمْخُتومٍ  ِمْن َرحيٍق 

  
  ۱۴۶ص 

َفلَْيَتناَفِس اْلُمَتناِفُسوَن" "ترجمه : آشامانيده ميشوند از صاف شراب  َك َو فى ذلِ  ٌك ِمسْ  
رغبت کنندرغبت کنندگان".  مهر شده  که ُمهر پذيرش مشک است و در آن پس بايد

ره ميفرمايند، حضرت عبدالبهاء در ضمن شرح لقاءاهلل و رؤيت به دو حديث ديگر اشا
حتى  كمن الظهور ما ليس ل ك(ايکون لغيرحديث اول: "کما قال عليه السالم" 

ذاته  علىٰ  ) حديث دوم : "وقال: "يا من دلّ كعميت عين الترا كيکون هوالمظهر ل
بان  ﴾ اذا فاعلم﴿ بذاته ...". در ادامۀ لوح مبارک در معنى لقاء ميفرمايند: "

ال ُتْدِرُكُه ني قيقة الغيبية التى تعبر عنها بالغيب الوجداالرؤية واللقاء من حيث الح
و اما من حيث الظهور والبروز والتجلى و کشف  * االبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك االبَْصارَ 

ياب فالرؤية أمر مشروع موعود في الحجاب و ازالة السحاب و رفع النقاب في يوم االِ 
من أهل السجود الذين لهم نصيب مفروض  اليوم المشهود يختص اهلل بها من يشاء

". مضمون بيان مبارک در تبيين و تأويل رؤيت و لقاءاهلل *من هذاالمقام المحمود
االنعام  ةاينست که ذات و حقيقت خداوند بادراک ابصار در نيايد ( اشاره به سور

) ولى از حيث ظهور و تجلى آن در يوم االياب يا آخرت و قيامت (که به ١٠٣آيه 
جّل ذکره و حضرت بهاءاهلل جّل جالله يوم ظهور بعد است)  تأويل حضرت رّب اعلىٰ 

، امرى است که وعده آن در کتب سماوى داده شده و اختصاص به پيغمبران و 
رسوالن خدا دارد. که اهل ايمان و رغبت کنندگان بسوى مظهر جديد از آن نصيب 

  ميبرند.
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  ۱۴۷ص 

  
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫٢ص  ٤يب عبدالبهاء ج مکات - ١
  ٫١٩و  ١٨ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  - ٢
  ٫١٨٠مجموعه اشراقات ص  - ٣
  ٫١٩٨ - ١٩٩مجموعه اشراقات ص  - ٤
  ٫٩٣ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ  - ۵
  ٫٢٣٠و  ٢١٩ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ  - ۶
  ٫٢٢٨ايام تسعه ص  - ٧
  .۱۵۱ - ٢۵١، کتاب توحيد ص  ١اصول کافى تأليف ثقة االسالم شيخ کلينى ج  - ٨
الى  ١٦٦، کتاب التوحيد باب اسماء تعالى ص ٤بحاراالنوار عالمه مجلسى ج  - ٩
٫١٧٧  

  ٫٢١٢رساله تسبيح و تهليل لوح مّال على بجستانى ص  -١٠
  ٫٢٤١ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  -١١
  ٫٣٣ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  -١٢
  ٫٦- ٧ص  ٤مکاتيب عبدالبهاء ج  -١٣
  ٫٢٥٠_ ٢٤٥ص  ٢مکاتيب عبدالبهاء ج  -١٤
  ٫١٠٨الى  ١٠٢ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  -۵١
  ٫٣ج  اشاره به مثنوى مبارک است درآثار قلم اعلىٰ  -۶١

  ٫٢٥٢اشاره به بيان مبارک قلم اعلى در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -١٧
دار  -. . طبع رابع ٣٦٠و  ٧۵٣ص  ١٣فتح البارى بشرح صحيح بخارى ج  -١٨

  بيروت. - عربى احياء التراث ال
  ٫٣٦٠همان مأخذ ذيل  ص  -١٩
  ٫١٣١ص  ٦حديث شماره  ١اصول کافى ج  -٢٠
  .٣٠در رديف  ٣۵کتاب التوحيد ص  ٤بحار االنوار ج  -٢١
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  ۱۴۸ص 

  بخش چهارم
  
  
  

  تبيين مقام حضرت بهاءاهلل در آثار و الواح
  حضرت ولى امراهلل
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  ۱۴۹ص 
  مقدمه

کبريائى که با تأسيس عهد و ميثاق ، اساسى متين و  سپاس و تکريم به آستان جمال
ايجاد فرمود که از اول ال اول الى يومنا هذا  بنيانى رزين در اين امرابدع اقدس ابهىٰ 

چنين اصل بديع و جامعى در اديان الهى وضع نشده است. که آثار مترتبۀ آن از 
تبيين که پس از  وجوه مميزه امر بهائى است. مقام و مسئوليت انحصارى مرجعيت

صعود حضرت عبدالبهاء به آيت اهلل و غصن ممتاز حضرت ولى امراهلل منتقل گرديد. 
از نقطه نظر ادامه و استمرار حفظ انسجام و توحيد در اعتقادات و افکار اهل بهاء در 
مسائل اصول عقايد آنچنان پر اهميت است که براى نسلهائى که در دورۀ حيات دو 

بيين و نيز سالهاى قريب بعد از صعود موالى محبوب (بعلت قرب مرکز منصوص و ت
به دورۀ حيات مبارکين ) پيش بينى آثار و مواهب مترتبۀ آن در عصر حاضر و قرون 
آينده، در تعقل نگنجد ( مراجعه کنيد به تعليقات اين کتاب که اشارۀ اجمالى به 

الواح تبيينى  -م گرديده است ) تفرقه و انشعابات در قرون اوليه اديان مسيحى و اسال
که فلک امراهلل و راکبين آن سفينۀ حمراء را بدون اعوجاجى در جهت و مقاصد 
اصلى شارع امر بهائى در حال و مستقبل ايّام به برکت وجود و قدرت اليزالى حافظ 

  اعظم و سرمدى البنيان امراهلل، بيت العدل اعظم حفظ و راهنمون خواهد بود.
، از جمله مطالبى را که از مسائل اصول و شمارىبى امراهلل در آثارحضرت ولى 

اعتقادات در امر بهائى است در نهايت صراحت و وضوح تبيين فرموده اند، موضوع 
الوهيّت ، تصريح تام در مقام حضرت بهاءاهلل ، مقام حضرت رّب  اعلى و حضرت 

بيان مبارک حضرت عبدالبهاء و اهميّت اين ظهور اعظم است. (با توجه به 
عبدالبهاء که مضمون آن اينست که: ادراکات افراد مختلف است ) تا محّل 
هيچگونه تفسير و تعبير و شبهه اى براى خرد و کالن ، عالم ودانا ، آگاه و نا آگاه و 
معاند و معرض باقى نماند. تبيينات مبارکه در ذکر اصول و عقايدباختصار زيب اين 

  بخش ميگردد. 
  کل امراهلل به خلعت بديع ميثاق مطّرز و مزيّن گرديد و ثمرۀ آن الواح وصاياىچون هي
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  ۱۵۰ص 
مرکز ميثاق و در بدو امر، استقرار ولى امراهلل بر کرسى واليت عظمى و جلوس آيت اهلل 
و غصن ممتاز بر صرير واليت امراهلل گشت. الواح و توقيعات تبيينى از کلک 

ک و يا بصورت جواب به فضل به مؤمنين و احبّاى الهى در اطهرشان که به ارادۀ مبار
شرق و غرب عالم ، در توضيح و تصريح اصول و اعتقادات امر بهائى سارى و جارى 
گشت. در توقيع منيع دور بهائى در خصوص تصريح در فهم و درک اصول عقايد 

انظار عالميان  ): "احباى عزيز در اين اوان که١اهل بهاء ميفرمايندقوله جّل سلطانه (
بيش از پيش متوجه ماست الزم ميدانم براى ايفاى وظائف و مسئوليتهائى که به 
عنوان ولّى امر حضرت بهاءاهلل بر عهده دارم حقايقى را تصريح و تأکيد نمايم که 
اساس امر بر آن استوار است و اّول وظيفه و تکليف ما حفظ و صيانت آن حقايق 

  .است"
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  ۱۵۱ص 
  فصل اول

  بيانات مبارکه در عظمت ظهور
  )٢( توقيع  دور بهائى

"به عقيدۀ راسخ اين عبد اولين وظيفۀ هر يک از پيروان با وفاى امر حضرت بهاءاهلل 
آنست که همواره سعى موفور و مستمر مبذول دارد تا مقصد و اهميت اين امر اعظم 

گز به عظمت ظهور و را بهتر درک نمايد. بديهى است عقول محدود بشرى هر
جامعيت اين امر و تقّدس اين امانت الٓهى چنانکه بايد وشايد راه نيابد با اينحال بر 
ما فرض و واجب است همواره بکوشيم تا حقايق و اصول و مبانى مخزونه در اين امر 
ُمبارک را بهتر درک نمائيم زيرا به اين ترتيب در ترويج امراهلل الهامات جديده ُرخ 

د و سبب مزيد توفيق گردد ... ظهورى که براى فهم قواى مکنونه آن طفل بگشاي
  سبق خوانيم و هرگز به درک ظهورات و بروزات کامله آن موفق نخواهيم شد".

  )٣( بديع ١٠٥لوح منيع 
"چه مقدار عظيم و بزرگ است اين ظهور اعز صمدانى و چه مقدار رفيع و بلند است 

رحمانى اگر بنظر حديد مالحظه نمائيد و در آنچه  اين کور مّکرم مقدس مفخم معزز
نازل گشته تدبّر و تفّرس  و يراعه مرکز عهد جمال ابهىٰ  قلم اعلى و کلک نقطه اولىٰ از ٰ

ه که از نمائيد معلوم و واضح گردد که اين تصرفات عجيبه غريبه و وقايع هائله خطير
جريان و سريان قوه محيطه ازليه دافعه الهيه در حقايق ممکنات در سنين اوليه اين کور 
مقدس در عالم امکان ظاهر و نمايان گشته کل از نتايج سحر است که بنفسه بشارت 
دهنده اشراق شمس سلطنت آتيه الٓهيه و مقدمه طلوع آفتاب جهانتاب سعادت و 

انى است که در قرن هاى الحقه و ادوار آتيه اين کور رفعت و عزت موعوده عالم انس
مجيد بسيط خاک را نورانى و متلئالٔ نمايد و خلعت جديد پوشاند و يکوطن نمايد و 
بدرجه بلوغ و اوج کمال رساند و مدنيت ال شرقيه ال غربيه الٓهيه را تأسيس فرمايد و 

يه رب البريه و تحقق ساکنين کره ارض را من اقصاها الى اقصاها بتنفيذ مشيت ازل
وعود و بشارات مظاهر الٓهيه و عروج بمقامات ساميه که غاية قصواى ايجاد و تکوين 

  هيئت اجتماعيه و خلقت بشر و بعث رسل است موفق و مفتخر گرداند... اين کور 
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  ۱۵۲ص 
اعظم افخم بشارتش در متون صحف و زبر و کتب و اسفار و الواح از آدم تا خاتم 

تاريخ شرايع و اديان از اول النّبيين الى خاتم النّبيين بى نظير و عديل و مدّون و در 
مثيل و سابقه است بشأنى بزرگوار است که امتدادش پانصد هزار سال است و مجلّى 
و محور و مؤسسش مظهر نفس اهلل جمال قدم و اسم اعظم قيوم االرض والسموات 

اب سماوى مالک يوم الدين که  مالک الوجود مبعث الرسل مکلم الطور رب الجنود
در توراة و انجيل و قرآن مجيد بتلويح و تصريح مذکور و بابدع نعوت منعوت و باعظم 
و اشرف اوصاف موصوف اين کور مقدس بشأنى منيع و رفيع است که نسبتش به 
حق داده شده و انبياى الوالعزم و مرسلين مستظلين در ظّل آن شارعين قدير متعاقبًا 

بمقتضاى نشو و ارتقاى اهل ارض و استعداد روحانى عباد بآن بشارت داده  متزايدًا
ولى برکيفيّت آن بتمامها آگاه نگشته و بر حسب ادراکات خلق شمه اى از عظمت 
آنرا بيان فرموده و خود را در ساحت اعز اعالى مؤسس بزرگوارش احقرالوجود شمرده 

  .و آرزوى دقيقه اى از ايّامش را نموده"
  

  پانصد هزار ساله کور
بديع نقل قسمتى از بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء و  ١٠٥در قسمتى از لوح سنه 

) : "درمقامى ديگر مبين منصوص آياتش ٤( تبيين و شرح آن است قوله االحلىٰ 
بهمان صراحت در لوحى از الواح شهادت داده که در اين مدت که اقل از پانصد 

ر الٓهيه که از شطر احديه در بين بريه مبعوث ميگردند هزار سال نبوده و نباشد مظاه
کل بمنزله نجوم و اقمار و مؤسس اين کور وحده چون آفتاب درخشنده و تابان يعنى 
انبياى الٓهى مظاهر مقدسه که من بعد در اين کور جليل متتابعًا مبعوث ميگردند و 

ب و شارع شرع جديد و بعضى از آنان مانند انبياى الوالعزم از پيشينيان صاحب کتا
بعضى ديگر مانند انبياى بنى اسرائيل که در ظل شارعين شريعت الٓهيه مستظلند کل 
من دون استثنا بمنزلۀ قمر مقتبس از نور آن آفتابند و مستمد و مستفيض از فيض نير 
اعظم قطب اين کور مفخم و طائف حول آن نور االنوار نير االٓفاق حقيقة الحقائق 

يم و النباء العظيم مطاف الّرسل ... و ايضًا در لوحى ديگر مبيّن آيات االصل القد
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 ااهلل و مرکز عهده و ميثاقه در تبيين اين مبداء اساسى و تشريح اين لطيفه ربانى تأکيد
  لما 
  ۱۵۳ص 

که فصل الخطاب است ناطق ((و اما  ذکر من قبل باين بيان صريح الطف احلىٰ 
بعد فى الظلل من الغمام من حيث االستفاضة هم  المظاهر المقدسة التى تأتى من

فى ظل جمال القدم و من حيث االفاضة يفعل مايشاء و يحکم ما يريد)) يعنى هر 
چند در اين کور مقدس که امتدادش بنص آيه کريمه اقًال پانصد هزار سال است 
انبياى الٓهى و مهابط وحى آسمانى و سفراى رحمانى که از جانب حق مبعوث 

دند و باقتضاى زمان و مکان و بر حسب تغييرات و تطورات و تبديالت هيئت ميگر
اجتماعيه که از لوازم ذاتيه ضروريه نشو و ارتقاى عالم انسانى است برسالتى جديد و 
کتابى جديد و شرعى جديد ظاهر ميگردند و احکام و سنن و شعائر و قوانين و انظمه 

ير و تبديل ميدهند و در افاضه بر عالميان يفعل يکديگر را تعديل و نسخ مينمايند و تغي
مايشاء و يحکم ما يريدند و بدينجهت از انبياى اولوالعزم محسوب ولى کل الى ان 
ينتهى هذا الکور االعظم العظيم مستمد از يک مصدرند و مستفيض از يک فيض و 
متوجه بيک وجه و مرتبط بيک مرکز و طائف حول يک قطب که آن جمال قدم و 

شرق از مطلع اعظم و شارع دور بهائى و مؤسس اين کور الٓهيست همچنانکه از آدم م
تا خاتم انبياى اولوالعزم مانند موسى بن عمران و عيسى بن مريم و محمد بن عبداهلل 
که هريک بکتابى جديد در ازمنه مختلفه در ميان قبائل و طوائف متنوعه متباغضه 

يع شريعت و اقامه شعائر و تاسيس سنن مختار مبعوث گشتند و در وضع احکام و تشر
على االطالق بودند ولى کل در عين حال مستفيض و مقتبس از مقام محمود و فانى 
در ساحت مالک الوجود و مبشر بيوم موعود و تاسيس ملکوت و نزول رب الجنود يوم 

طلع يقوم النّاس لرب العالمين مظاهر آتيه نيز که پس از اشراق شمس الشموس از م
اعظم ابهى در اينعالم ادنى مبعوث ميگردند در مدت پانصد هزار سال او ازيد کل 
با وجود اختيار در تشريع و نسخ احکام و تبديل سنن و شعائر مانند مظاهر قبليه 
مقتبس از آن نور االنوار و طائف حول آن حقيقة الحقايق و مستمد از آن بحر البحور 

وره و يخرج من بطون هذا الکور االمع االمنع الخطير ما خواهند بود الى ان يتم اهلل ن
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اراده و يظهر فى حيز الوجود کل ما قدره من خفيات هذا االمر االعظم االوعر 
  الفريد".

  
  ۵۴ص 

مسائل و مواضيع مطروحه در قسمتهاى     بديع ۵١٠توجيه و تلخيص لوح سنه 
ى و شارع امر بهائى را در ذکر مقامات مظهر جديد اله ۵١٠نقل شده از لوح منيع 

فاضل جليل القدر عبدالحميد اشراق خاورى در کتاب اسرار ربانى (قاموس لوح 
) با ذکر مراجع اصلى الواح و نيز ارتباط آن با ساير اديان الهى نقل و جمع ۵١٠

آورى فرموده است و احباى الهى باآن آشنائى کامل دارند. و بحق آنچه در آن 
ربانى در شرح عظمت شارع و امر بهائى. نگارنده با مسطور است اسرارى است 

قلمى قاصر به شرح مختصرى در مسائل کالمى و تبيينى در متن لوح مى پردازد که 
در يک موضع حضرت ولى امراهلل جل سلطانه آن مسائل را مبداء اساسى اصول 

مبارکه  عقايد اهل بها عنوان فرموده اند. بيانات تبيينى ايشان و در متن آن بيانات
حضرت عبدالبهاء مجتمعًا در يک لوح در حقيقت مى توان گفت که تبيين تبيين 
است. يعنى اراده مبارک بر اين تعلق گرفت که قسمتهائى از تبيينات حضرت 
عبدالبهاء را نيز نقل فرموده و آن تبيينات را نيز براى تصريح بيشتر تبيين فرمايند تا در 

آينده در ظهور مظاهر و اديان الٓهى تصوير کامًال روشن تعقل و تجّسم گذشته ، حال و 
و عارى از شبهه اى در مقابل ديده گان نسل هاى حاضر و آينده موجوديت يابد. 
بيانات مبارکه در شرح و تبيين کور عظيم متجاوز از پانصد هزار سال حاوى مسائل 

  اساسى زير است :
ئى و شارع آن ، امتداد بغايت يکى از طرق شناخت و معرفت به عظمت امر بها - ١

  طوالنى کور بهائى است.
شارع بهائى بنفسه الواحد مرکز و محور اين کور عظيم است و او قيوم االرض و  - ٢

  السموات است.
عدم انقطاع وحى و استمرار در ظهورات الهى در مستقبل و آينده و ظهور انبياى  - ٣

  اولوالعزم و انبياى اديان.
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، مظاهر ظهور قبل از  الفبعث الرسل است به اين صورت که: حضرت بهاءاهلل م - ٤
، ظهورات  بحضرت آدم تا حضرت خاتم کلّهم مستفيض از جمال قدم بوده اند؛ 

لعزم و صاحب کتاب و شريعت و نيز انبياى مروج اديان آينده نيز کلّهم اانبياى اولو
  مستفيض از جمال قدم خواهند بود.

  
  ۱۵۵ص 
و ادوار آتيۀ اين کور مجيد بسيط خاک را نورانى و متلئالٔ نمايد "در قرون الحقه  -  ۵

  .... و يکوطن نمايد و بدرجه بلوغ و کمال رساند،"
  "اين کور مقدس بشأنى منيع و رفيع است که نسبتش به حق داده شده". - ۶

آنچه که از بيانات حضرت عبدالبهاء و متن لوح مبارک مستفاد ميگردد ، زمان 
ور بهائى است که شامل يک دور حضرت بهاءاهلل و ادوار مستقلۀ بسيارطوالنى ک

مستظلّۀ در ظّل جمال مبارک است. و چون تاريخ مدون کنونى را که از عمر آن بيش 
از چند هزار سال نميگذرد با تاريخ آينده مقايسه کنيم ، بدون نيازى به تجزيه و 

ه حوادث مشعشع آن نورانى تحليل و وارد شدن در جزئيات حوادث آينده که از جمل
گرديدن بسيط خاک و يکوطن گرديدن و بدرجۀ بلوغ و کمال رسيدن عالم است . و 
مقايسه آن با ستيزه ها ، خونهاى ريخته شده بر زمين در جنگهاى بين اقوام و ملل و 
غيره بدون هيچ شبهه اى عارف به اهميت يک کور پانصد هزار سالۀ در پناه صلح و 

انسانى ، و نيز به عظمت اين دور و صاحب و محور اصلى آن خواهيم وحدت عالم 
گرديد. مطلب ديگر مقام مبعث الرسل بودن جمال قدم و استفاضۀ انبياى اولوالعزم 
سلف و مستقبل ايام از آن منبع فيض ، نشانه و آيت ديگرى از مقام جمال قدم است 

ن الهام و وحى الٓهى نيز پى به که حتّى بنا به بيان محکم حضرت ولى امراهلل صاحبا
کنه کامل و کيفيت آن نبرده بودند. توضيح و تبيين چنين تصوير در عين کمال و 
جمال ظهور اعظم تا آنجا مطلوب و قابل افاده است که مظاهر ظهور قبل هم  
توانسته اند على قدر دانسته هايشان در بارۀ امر بهائى مطلبى بگويند و بشارت دهند. 

اينطور ميتوان گرفت که استدالل کامل در حجيّت امر اعظم بهائى منوط کامل نتيجه 
به تدبّر و تفکر در آثار و الواح شارع و مراکز تبيين است . اينست که قلم تواناى 
موالى حنون به جوالن آمده و مينويسد: "اگر بنظر حديد مالحظه نمائيد و در آنچه از 
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عۀ مرکز عهد ابهى نازل گشته تدبر و تفرس نمائيد" و يرا و کلک نقطه اولىٰ  قلم اعلىٰ 
پس : امر به تدبر و تفرس در آثار يگانه راه شناخت و درک اعظميت اين ظهور 

  اعظم است.
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  ۱۵۶ص 
  فصل دوم

  
  در معرفى امر، فلسفۀ ، تعاليم ، اهداف و مقاصد امر بهائى

ور روحانى و امناى از يراعه موالى توانا، توقيع منيعى خطاب به اعضاى انجمن ش
محفل مرکزى بهائيان ايران صادر گرديد که در قسمتى از آن ، اصول تعاليم و فلسفه 

) : "اين ۵روحانى و مقاصد امر بهائى را به اين شرح بيان فرمودند قوله االحلى (
آئين گرانبها بنيانش بتعاليم قيّمۀ الٓهيّه قائم و بر پا و واضع بنيادش اصبع مشيّت 

قدس ابهى. سراپرده اش بعمود تقواى خالص مرتفع و دعائم قصر مشيدش جمال ا
بأعمال پسنديده فدائيانش استوار و ثابت. نخل اميدش بدماء بريئه شهيدان مظلوم 
سقايت گشته و هيکل الطف ابدع اطهر اعاليش از نفحات ظهور الٓهى تقويت يافته 

 . سرچشمه اش روح . خيط ُدريّش محبت اهلل است و اساس اقومش معرفت اهلل
است و قائد و  الٓهى است و قوۀ دافعه اش فيض آسمانى . ُجنَدش سپاه مالٔ اعلىٰ 

نگهبانش روح زندۀ جاويد حضرت عبدالبهاء . نغمۀ صافورش يا بهاءاالبهى است و 
. سيف شاهرش کلمة اهلل است و پرچم مواجش وحدت  َنْقرۀ ناقورش يا علّى االٔعلىٰ 

و سهم و سنانش عبوديّت آستان جمال  ر اعظمش مظلوميّت کبرىٰ دين اهلل . شعا
. فريادش وحدت عالم انسانى است و نقطۀ نظرگاهش عّزت و سعادت  ابهىٰ 

است و گرز آتشينش خطابات قهريّه در  جاودانى . ِيْرليغ بليغش نصائح قلم اعلىٰ 
  و نفوس."صحف نوراء . جوالنگاهش ميادين قلوب و يگانه آمالش تزکيۀ ارواح 
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  ۱۵۷ص 
  فصل سوم

  
  در تبيين و تصريح مقام حضرت بهاءاهلل جّل ذکره

توقيع منيع دور بهائى و مندرجات آن از نقطه نظر مطالب ثمينه در معرفى امر و 
تصريح در اصول و اعتقادات بهائى در مرتبۀ خاص قرار دارد. در بخش دوم آيات و 

کل ، قصيده عّز ورقائيّه ، قصيده رشح عما و الواحى زيارت گرديد ، ازقبيل سوره هي
غيره ، و متون آن آيات الهى اشاره بظهور و نزول َاِب آسمانى و استواى مکلّم طور بر 
عرش ظهور و آياتى مشابه آن بود که ذهن خواننده و محققين را در مقابل سؤال 

حضرت ولى  ادعاى الوهيّت و ربوبيّت شارع بهائى قرار ميدهد. تبيينات و بيانات
امراهلل به راه متحريان حقيقت نور هدايت مى تاباند و اجوبۀ محکم و بال معارض به 
معاندين و مخالفين و معرضين امر است که از طلعات انوار پر عظمت ظهور جمال 
قدم ابصار ُپْر َرَمدشان  مسدود و قادر بديدن حقايق مستورۀ  در آثار شارع بهائى و 

اشند. در تبيين مقام حضرت بهاءاهلل جّل ذکره و موضوع الوهيّت  الواح تبيينى نميب
در توقيع دور بهائى بيانات مبارکه راه صحيح و طريق معرفت درست را به اهل بهاء 

) قوله االحلى : "از جمله عقايد اساسيّه اهل بها که بايد همواره مورد ٦نشان ميدهد(
آنست که حضرت بهآءاهلل با آنکه  توّجه بوده بهيچوجه انحراف از آن حاصل نگردد

اشّد ظهورًا ظاهر گشته يکى از مظاهر الهيّه ايست که با حقيقت غيبيّۀ ذات الوهيّت 
  بکلّى متفاوت و متمايز است."
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  ۱۵۸ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫٧. و اصل بزبان انگليسى ص ٦توقيع دور بهائى (ترجمه فارسى جديد) ص  - ١
. و اصل بزبان انگليسى ص ١١و  ٦(ترجمه فارسى جديد) ص  توقيع دور بهائى - ٢
  ٫١٠و  ٨
 ۵١٠. لجنه ملى نشر آثار امرى. طهران سنه  ١٠الى   ٨بديع، ص ۵١٠لوح سنه  - ٣

  بديع.
. لجنه ملى نشر آثار امرى. طهران سنه ١٦الى  ١٤بديع ، ص ۵١٠لوح سنه  - ٤
  بديع. ۵١٠
، مؤسسه ملى  ١٩٣٩_ ١٩٢٧ مجموعه توقيعات مبارکه حضرت ولى امراهلل - ۵

  ٫٨٧و ٨٨ بديع ص  ١٢٩مطبوعات ، 
. و اصل بزبان ٣١و  ٢٩،٢٨توقيع دور بهائى (ترجمه فارسى جديد) ص  - ۶

  .٢٢و ٢٠انگليسى ص 
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  ۱۵۹ص 

  بخش پنجم
  
  

  

  القاب و عناوين حضرت بهاءاهلل
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  ۱۶۰ص 
  فصل اول

  الت اديان الهى استالقاب و عناوينى که مأخذ آنها کتب و رسا
  

در بخش اول اين رساله وعود کتب مقدسه و عناوينى که هر يک از آنها به موعود 
منتظر الظهور در مستقبل ايّام اشاره شده است ، مرور نموديم . و در بخش دوم از 
آثارمبارکه شاهد آورديم که مظهر کلّى الهى ، يعنى جمال قدم جّل اسمه االعظم 

و القاب را بخود نسبت داده اند . و در دعوت اهل عالم  به امر  آن عناوين هکلّيّ 
بهائى بمناسبت نوع کالم و کيفيّت و نوع دعوت . عناوين بسيارى و القاب مهيمنى 
در مقام مبارک خود اعالن فرموده اند. بنظر ميرسد اين قبيل القاب و عناوين را 

دعوت جهرى طبقه بندى  ميتوان در تحت القاب و اسماء موعود اديان و عناوين
نمود. زيرا در بر رسى الواح مبارکه مالحظه ميشود که قلم اعلى در هنگام بکار بردن 

  آن القاب  مورد نظر ، گروه خاصى را به شريعت الٓهيّه دعوت فرموده اند.
  

  القاب و عناوين در کتب عهد عتيق و عهد جديد
رّب  - ۵بانى هيکل ؛  - ٤؛ رّب الجنود  -٣َاِب آسمانى ؛  - ٢مکلّم طور ؛  - ١

  االرباب .
  القاب و عناوين در قرآن مجيد و کتب حديث 

 - ۵شمس الّضحى ؛  -٤يوم التناد ؛  كمال -٣يوم الّدين ؛  كمال -٢نباء عظيم ؛  - ١
  بهاءاهلل. -٧فالق االصباح ؛  -٦اسم اعظم ؛ 
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  ۱۶۱ص 
  اسم بهاءاهلل در احاديث و تفاسير اسالمى

قّدس بهاءاهلل در "باب معانى االسماء و انشقاقها "  در اصول کافى در نام مبارک و م
کتاب التوحيد ذکر شده است. و ان حديثى است از حضرت صادق عليه السالم 

) : "َعْن َعبِْداهللِ بِْن ِسناٍن قاَل : َسالُْت ابا َعبِْداهللِ عليه السالم َعْن َتْفِسيِر ((ِبْسِم اهللِ ١(
يُن َسنآُءاهللِ َوالِْميُم َمْجُداهللِ ...". اين الرحٰمِن ال رِحيِم )) قاَل : الْبآُء َبهآُءاهللِ ، َوالسِّ

حديث در تفسير صافى مّال محسن فيض کاشانى در تفسير باء بسم اهلل الرحمن نيز 
) : "رويهما فى المجمع و ٢بنقل از ساير کتب تفسير شيعه نقل گرديده است قوله (

التوحيد و المعانى والعيّاشى عن الّصادق عليه السالم الباء بهاءاهلل و فى الکافى و 
مبين شريعت غراء حضرت عبدالبهاء نيز در  -السين سناء اهلل و الميم مجداهلل ..."

تفسير باء بسم اهلل الرحمن الّرحيم تصديق حديث منقول از حضرت امام جعفر صادق 
امام الهدى جعفربن  ﴾کما قال﴿) : "٣(عليه السالم را فرموده اند قوله االحلى 

  ".﴾الباء بهاءاهلل﴿محمد الصادق عليه السالم في تفسير البسملة 
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  ۱۶۲ص 
  فصل دوم

  
  القاب و عناوين در آثارحضرت نقطه اولىٰ 

-۶بقية اهلل ؛  - ۵قيّوم ؛  - ٤شمس حقيقت ؛  - ٣بهاءاهلل ؛  -٢من يظهره اهلل ؛  - ١
  سيدنااالکبر.

  فصل سوم
  

  قاب و عناوين در آثار قلم اعلىٰ ال
جمال کبريائى به القاب و اسماء و عناوين بيشمارى  مقام مبارک خويش را خطاب و 
يا ذکر فرموده اند. نمونه هاى ذيل القاب و عناوينى است که در الواح و آثار بطبع 

  رسيده و زيارت گرديده است.
 - ۵سلطان سالطين عشق ؛  - ٤منظر اکبر ؛  -٣جمال مبارک ؛  -٢جمال قدم ؛  - ١

اسم  - ٩نيّر اعظم ؛  -٨حمامه قدسى ؛  - ٧؛  جمال ابهىٰ  - ٦حضرت دوست ؛ 
اصل قديم  -١٣جمال اهلل ؛  - ١٢جمال مقصود ؛  -١١جمال مبين ؛  -١٠اعظم ؛ 

 هىلّ االٔ  فتى_ ١٨ِسراهلل ؛  -١٧سّرالمصون ؛ اسم مکنون ؛  - ۵١محّى رمم ؛  -١٤ ؛
صراط  -٢١جمال احديّت ؛  -٢٠جمال محبوب ؛  - ١٩؛  )١. ا.ق.ا.ج (لوح الّسحاب

مقام محمود  - ۵٢مالک االنام ؛  -٢٤مالک الوجود ؛  - ٢٣سّر المنمنم ؛  -٢٢اهلل ؛ 
 -٣٠حور معانى ؛  - ٢٩جمال الغيب ؛  - ٢٨بحر اعظم ؛  - ٢٧سطوة اهلل ؛  -٢٦؛ 

 - ٣٣؛  رمز الخفى االخفى الخفيان -٣٢هيکل القديم ؛  - ٣١جمال الّرحمن ؛ 
 -٣٧؛  کّرۀ ُاْخرىٰ  - ٣٦نور االنوار ؛  -۵٣مطهر العلل ؛  -٣٤جمال اقدس ابهى ؛ 

 - ٤١غيب المخزون ؛  -٤٠کينونة المکنون ؛  - ٣٩قبلة االمم ؛  - ٣٨ساحة العرش ؛ 
 -۵٤مظهر کبرياء ؛  -٤٤مولى الورى ؛  - ٤٣بانى الهيکل ؛  -٤٢جمال الهويّه ؛ 

مّطهر  -٤٨مليک من فى االرض و السماء؛  - ٤٧؛ جمال معبود  -٤٦؛ سلطان بقاء
قلم  - ۵۲ سلطان يوم ميعاد. -  ١۵رّب االرباب.  -٠۵صادق امين ؛  -٤٩اکبر ؛ 
  اعلٰى.
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  ۱۶۳ص 
  فصل چهارم

  
  القاب و عناوين مبارکه در الواح حضرت عبدالبهاء

اردى در الواح تبيينى و تبليغى حضرت عبدالبهاء ذکر القاب و عناوينى بديع و در مو
بيشمار، اسماء و القابى است که در معارف اسالمى بکار رفته است. مشکات قلم 
تواناى موالى حنون و بى همتا زواياى غير روشن و تاريکى را منور فرموده که طالبين 
خرق حجابهاى غيوم و قيود و اوهام ، اين توانائى را بدست آورند که بقوۀ ايمان و 

تبيين بتوانند به اعلى درجات حصول فيض عرفان مقام  مالحظۀ الواح مبارکه مرکز
سلطان حقيقى بحد مقدور فائز شوند _ ذيًال نمونه هائى از اين القاب مهيمنه را که 

  منفردًا و يا مجتمعًا بکار رفته است زيب اين قسمت ميگردد.
) : "ان سلطان الملکوت ٤( "سلطان ملکوت" ، در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ  - ١

"شمس عوالم الالهوت" ، و نيز در همان لوح  - ٢قد استقر على سرير الناسوت" 
) : "ان شمس عوالم الالهوت قد سطعت و الحت من افق ٤( ميفرمايند قوله االحلىٰ 

"_، در لوحى ميفرمايند لىٰ "رّب السموات العُ  - ٤" ؛ دىٰ الهُ  "شمُس  - ٣جبروت" 
 من االٔفق االٔدنىٰ  ّب السموات العلىٰ ) : "بعد غروب شمس الهدى ر۵( قوله االحلىٰ 

"جوهر الوجود" ؛  - ۵ملکوته الرفيع" ؛  و يلوح و يضيء جماله من االٔفق االٔعلىٰ  *
"سبوح االخيار" ؛  - ٩"سّراالسرار" ؛  - ٨"نور االنوار" ؛  -٧"ساذج الشهود" ؛  - ٦

لوح "حيات االشباح في کّل صباح و مساء" . قسمتى از  -١١"روح االرواح" ؛  -١٠
) : ٦( است درج ميگردد، قوله االحلىٰ  مذکور مبارک که القاب مقدسه فوق در آن

"البهاء المشرق الالئح الالمع المتلئالٔ من شمس البهاء و النور الساطع البازغ 
المتشعشع من أوج نير المالٔ االٔبهى على المرقد الطيب الطاهر الباهر الزاهر الذي 

االنوار و سراالسرار سبوح االخيار روح االرواح جوهر الوجود و ساذج الشهود نور 
"  ، در ُمجلّى طور" -۳١"؛ نيّر آفاق" -۲١حيات االشباح في کل صباح و مساء". ؛ 

): "اى ياران عبدالبهاء قّوۀ ٧( لوحى است خطاب به احبّاى الهى قوله االحلىٰ 
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فته و خلق اشراق از نير آفاق شرق و غرب را بحرکت أورده عالم أفرينش آرايش يا
  الهي وجديد گرديده ... پس ياران 

  ۱۶۴ص 
باوج أثير  و يا طوبىٰ  شرىٰ أحباى حقيقي و دوستان معنوى بايد شب و روز گلبانک يا بُ 

و لمعۀ نور مشاهده نمودند و  *زيرا آن نفوس مستشرق از مجلى طور گشتند  *رسانند 
 رمايند قوله االحلىٰ " ، در لوحى ميفحضرت مقصود" – ۴١" ؛ *نصيب موفور بردند

 - ۵١؛ -) : "زيرا چنين پنداشتند که بصعود حضرت مقصود بنيان الهي بر افتد"٨(
) : "مالحظه شود که حضرت ٩( " ، در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ جمال اعظم"

أعلى روحي له الفداء جميع باليا را در سبيل اين أمر تحمل فرمود و نهايت بان 
تير گشت ... و جمال اعظم روحي لتراب اقدام أحبائه مظلوميت هدف صد هزار 

 - ۶١فدا اين همه صدمه وبالياء متتابعه و سالسل و اغالل را تحمل فرمودند". ؛ 
) ، در مناجاتى از قلم مبارک در ١٠" (جمال انور" - ۷١) ؛ ١٠" (سلطان مبين"

ور ستايش شرح اشرفيت ظهور و ايّام اهلل ، جمال قدم جّل ثنائه را به القاب مذک
اين کور عظيم بسلطان مبين   در * پروردگار  ) : "اى١٠( ميفرمايند قوله االحلىٰ 

"رّب االٓخرة و  -۸١؛  * ىتجلّى فرمودي و در حشرأکبر بجمال أنور اشراق نمود
) : "دلبر ١٢" ، در لوحى ميفرمايند قوله االحلى (دلبر آفاق" -۹١) ؛ ١١" (الولىٰ ا

" ، در لوحى ميفرمايند قوله مطلع انوار" -۲۰فرموده" ؛ آفاق بر شرق و غرب اشراق 
) : "اى آيت رحمن حّى قيّوم چون شمس خرق حجاب غيوم فرمود از ١٣( االحلىٰ 

مطلع انوار دو آيات ظاهر و باهر گرديد آيات تدوينيّه و آيات تکوينيّه آن در کتب و زبر 
نشور آفاق مبعوث و صحائف و الواح مسطور گشت و اين در لوح محفوظ و رّق م

) : "معنى يوم ١٤( " کنز بى پايان" ، در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ  -۱٢شد" ؛ 
يغنى اهلل کّالً من سعته اين نيست که متبادر باذهان است مقصد اين است که آن کنز 
بى پايان پنهان ظاهر و عيان ميگردد کل از آن ثروت طافحه بهره مند و مستغنى 

" ؛  نير اشراق" -۲٢ست که هيچيک از احباب محتاج ديگرى نه" ؛ ميشوند نه اين ا
) : "حمد کن خدا را که ۵١( "مظلوم آفاق" ، در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ  -۳٢

نهايت سياحت يعنى خاتمة المطاف فاتحة االلطاف گشت و مرقد مظلوم آفاق و نيّر 
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 -۴٢بجوش و خروش آ" ؛  اشراق را در نهايت اشتياق طواف نمودى حال مانند دريا
  ؛ : "عصر عصر حضرت بيچون است")١٦"، در لوحى ميفرمايند (حضرت بى چون"
  

  ۱۶۵ص 
) : "هر ذکرى دون ١٧( " : در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ االلطافخفى " -۵٢

دانيم"   و افکار کودکان  و اوهام  شمريم  ملعبه صبيان اوصاف آن خفى االلطاف را 
" ، در لوحى خطاب به احباى الهى ميفرمايند قوله ديع االوصافحضرت ب" -۶٢؛ 

) : "ياران رحمانى را جميعًا تحيّت ابدع ابهى ابالغ داريد و بالطاف ١٨( االحلىٰ 
 رّب " - ۸٢) ؛ ١٨" (جمال احديت" -۷٢حضرت بديع االوصاف نويد دهيد" ؛ 

در  :؛ )١٩" (سلطان وجود" - ۳۰) ؛ ١٩" (مليک مقصود" -  ۹٢) ؛ ١٩" (ابهىٰ 
) : "اى دلسوخته هجران الٓهى آن جمال موعود ١٩( لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ 

مليک مقصود سلطان وجود کشف نقاب و هتک حجاب فرمود پرده بر انداخت و 
جمال " - ۳۱َعَلم دلبرى بر افراخت عرض جمال کرد و رايت اجالل بر افراخت"   ؛ 

 و سراج المالٔ االعلىٰ  "مرکز الهدىٰ  - ۳۳؛ ) ٢١" (جمال مبين" -۳۲) ؛ ٢٠" (قيّوم
الحقيقة النورانية و الکينونة الرحمانية الدرة البيضاء و الفريدة العصمآء و الخريدة 

  ). ٢٢النوراء" (
 

  فصل پنجم
 

  القاب و عناوين مستخرج از الواح و توقيعات حضرت ولى امراهلل
  
عناوين مبارک مذکور در کتب  در آثار و الواح مبارکه حضرت ولى امراهلل کثيرى از 

 ،مقدسه قبل و نيز در الواح قلم اعلى با سبک و روشى بديع در مواضيع حمد و ثنا 
 ۵١٠ذکر مقامات مبارکه آمده است. نمونه شاخص آن لوح مبارک قرن و لوح سنه 

بديع خطاب به احباى شرق است. شرح و عنوان مقامات در اين دو لوح منيع ، در 
حالوت و بالغت و قدرت بيان در مرتبۀ اعجاز است. در اين دو لوح  زيبائى کالم و
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مبارک ، القاب مبارکه که هر يک ذکرى از مقامات  و يا اشاره به بشارات بهر ظهور 
موعود کل امم است ديده ميشود. براى تحقيق در معانى و مراجع آن ميتوان به کتاب 

قدر عبدالحميد اشراق خاورى رحيق مختوم و اسرار ربانى تأليف فاضل جليل ال
مراجعه نمود _  در قسمتى از لوح قرن در نعت و ثناى جمال قدم جّل ثنائه ميفرمايند 

  ) : "الصلوة و والثنآء على اعظم نور سطع و الح من مطلع االشراق على االفاق ٢٣(
  ۱۶۶ص 

الحقائق  جمال القدم و االسم االعظم و الرمز المنمنم بهآءاهلل االفخم االکرم حقيقة
  جوهر الجواهر نوراالنوار االسم المکنون و السرالمصون االصل القديم و النبأ العظيم 

المظهر الکلى االلهى مطاف الرسل والموعود فى الکتب والصحف و المذکور بلسان 
النبيين و المرسلين رب الجنود مکلم الطور بانى الهيکل مطهر العلل الجالس على 

وى االلف و اليآء ملک الملوک رب الملکوت مالک يوم کرسى داوود االب السما
الدين صاحب العهد رب الميثاق نير االفاق الظاهر باسم القيوم الملقب فى الکتاب 
المجيد بمن يظهره اهلل بقية اهلل المنتظر و المنظر االکبر للبشر مظلوم العالم و محيى 

ره فک الرحيق المختوم و الرمم و رافع بنيان الصلح االعظم بين االمم الذى بظهو
امتحن اهلل حقائق النبيين و المرسلين و ظهرت طامة الکبرى و الرادفة العظمى و نفخ 
فى الصور مرة اخرى اذًا اشرقت االرض بنور ربها و حدثت اخبارها و اخرجت اثقالها 

  تعالى تعالى عزه و بهائه و مجده و عالئه و سلطنته و جبروته و کبريائه".
بديع القاب عظيم و واالئى در معرفى امر و شارع آن بيان مطلب  ۵١٠ در لوح سنه

) : "محور و مؤسسش مظهر نفس اهلل جمال قدم و اسم ٢٤( فرموده اند قوله االحلىٰ 
الجنود  اعظم قيوم االرض والسموات مالک الوجود مبعث الرسل مکلم الطور رّب 

ن مجيد بتلويح و تصريح اب سماوى مالک يوم الدين که در توراة و انجيل و قرآ
  مذکور".
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  ۱۶۷ص 

  
  فهرست مراجع و مآخذ

  . تأليف ثقة االسالم شيخ کلينى.٤۵١ص  ١اصول کافى ، ج  - ١
  . تأليف مال محسن فيض کاشانى.١۵ص  ١صافى (تفسير قرآن) ، ج  - ٢
  (تفسير بسم اهلل الرحمن الرحيم). ٣٩ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  - ٣
  . ١٧٢ص  ١ت عبدالبهاء ج مکاتيب حضر - ٤
  . ۵٢٠ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  - ۵
  . ٢٣٤ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  - ٦
  . ٧۵٢_ ٩۵٢ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  - ٧
  . ٢٦٠ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  - ٨
  . ٣٤٤و ۵٣٤ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  - ٩

  . ٤٦٧ص  ١مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٠
  . ۵١٦ص  ٣مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١١
  . ١٧٦ص  ٣مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٢
  . ٢٣ص  ٤مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٣
  . ۵٦ص  ٤مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٤
  . ٨٤ص  ٤مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٥
  . ٩٧ص  ٤مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٦
  . ١٣٨ ص ٤مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٧
  . ١٤١ص  ٤مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٨
  . ٤١و  ٤٠ص  ٦مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -١٩
  . ٤٢ص  ٦مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -٢٠
  ٫۵٤ص  ٦مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -٢١
  . ٩۵ص  ٦مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج  -٢٢
  . ٢و  ١بديع) خطاب به احباى شرق صفحات  ١٠١لوح قرن (نوروز -٢٣
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  ۱۶۸ص 

  بخش ششم
  
  

  وحدت حقيقى حضرت بهاءاهلل
  و

  ىٰ اعل حضرت رّب 
  در آثار امر بهائى
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  ۱۶۹ص 
  مقدمه

، مقصود ازمندرجات و تحقيقات اين بخش ، تتبعى در آثار و شناخت  مطلب اول
به اين مقصود  نيست (گرچه با تدبر در آيات قلم اعلىٰ  حضرت رب اعلىٰ  مقام عظيم

باحسن وجه الممکن ميرسيم) ولى از آنجائى که در آثار مبارکۀ حضرت بهاءاهلل و 
حضرت عبدالبهاء ، در ارتباط اين دو نفس اهلل به کثرت مطالبى  براى حصول 

ر الزم و ضرورى رسيد که معرفت و شناخت اين دو مظهر الهى نازل شده است. بنظ
بطور اجمالى طبقه بندى  ،آيات الهى و الواح مبارکه در باره مقام و ارتباط دو ظهور

و نيز الزم بذکر اين مطلب است که : همانطوريکه اديان الهى منتظر دو ظهور  - شود
الهى اند و با ظهور نير اعظم و شمس حقيقت از دو برج طالع و المع گرديد. آيات 

در اين باره صحۀ محکمى است بر تحقق وعود الهى در کتب سماوى قبل. الهى 
  مقصودنا و محبوبنا يا مقصود العالمين. لىٰ والتکبير والبهاء عَ 

، در آثار مبارکۀ امر بهائى عمومًا و ايقان شريف خصوصًا آيات و بياناتى  مطلب دوم
نات، در شرح و در مقام وحدت انبياى الهى بتفصيل مذکور است. جوهر آن بيا

تفسير مقامات جمع و فرق و تفصيل و اتحاد مظاهر ظهوراست. طالبين تحقيق مى 
و قاموس ايقان  ۵١٢و  ١٧صفحات  چاپ مصر توانند به کتاب مستطاب ايقان

و نيز به رساله اصول عقايد تأليف دانشمند محترم دکتر  ٢٠۵١الى  ١٧۵١صفحات 
اهر ظهور بر اساس آنچه که در ايقان شريف داودى مراجعه فرمايند. اتحاد معنوى مظ

بيان گرديده است جنبۀ تعميم به همۀ رسوالن و مظاهر مقدسۀ الهى دارد. در بيانات 
جّل ذکره وحدت اختصاصى  و الواح جمال قدم جّل کبريائه و حضرت رّب اعلىٰ 

  مشاهده ميگردد ، که مقصود و منظور اين بخش است.
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  ۱۷۰ص 
  فصل اول

  
   در ارتباط باتى از آثار و آيات نازله حضرت رّب اعلىٰ منتخ

  اعظم دو ظهور
و قرب ظهور من  جّل ثنائه در ضمن بشارت به طلوع شمس ابهىٰ  حضرت نقطه اولىٰ 

ناميده  و ظهور من يظهره اهلل را ظهور ُاْخرىٰ  يظهره اهلل ، ظهور خود را ظهور نقطۀ اولىٰ 
): "ملخص اين ١( د الثانى نازل قوله تعالىٰ اند. در باب التاسع والعشر من الواح

باب آنکه آثار ظهور حقيقت در هر ظهور تحفۀ است من قبل اهلل از براى او در ظهور 
بعد او که ظهور نشأه ُاْخراى او است ... و همين قسم آنچه در بيان متکون شود از 

ور اخراى نقطه شئون محبوبه تحفه است از قبل نقطه بيان بسوى من يظهره اهلل که ظه
بيان باشد". و نيز در موضعى ديگر در الباب االول من الواحد الرابع نازل گرديده 

) : "بعد از غروب اين شمس غير از من يظهره اهلل مقتدر بر اين نحو ٢قوله تعالى (
  ظهور از ظهوراهلل نيست".

  فصل دوم
  در ارتباط دو ظهور اعظم منتخباتى از آثار و آيات قلم اعلىٰ 

  
آيات نازله در اين مطلب که از اهم مسائل در اصول و عقايد است بکثرت در بينات 
قلم اعلى نازل شده است . آيات نازله در اثبات حقانيّت ظهور من يظهره اهلل و 
موعود بيان و ارتباط ظهورين است . نمونه هائى از اين قبيل بيانات الٓهيّه زيب اين 

  قسمت ميگردد.
ل در اثبات حقانيّت ظهور مبارک خطاب به اهل بيان يفصبتحى نمونه اول ، در لو

) : "قلم قدم ميفرمايد ناله و حنينم را نميشنويد يا ميشنويد و ٣( ميفرمايند قوله االعلىٰ 
ادراک نمينمائيد اگر قادر بر طيران در هواهاى خوش معانى نيستيد در هواى الفاظ 

ظهور را درک نميکنيد در بيان فارسى که از طيران نمائيد اگر آيات بديعۀ عربيّۀ اين 
  در   نمائيد" و تفّکر   نازل شده قبل نازل فرمودم و کلمات فارسيّه  که در اينظهور 
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  ۱۷۱ص 
) : "فخر در عرفان حق و ثبوت و رسوخ و ٤ادامۀ همين لوح امنع ميفرمايند (

اين مراتب را بيان  استقامت در امراهلل است نه در بيانات ظاهريّه چنانچه ظهور قبلم
فرموده فانظروا لتعرفوا" و نيز ادامۀ لوح با کلماتى قاطع کسانى را که بين دو ظهور 

) : "مع آنکه بنّص بيان ۵فرقى قائل شوند مشرک و کذاب خوانده اند قوله العزيز (
اين ظهور مختار بوده و خواهد بود و جميع بيان بذکر و ثنايش ناطق و بظهورش مبّشر 

يظهر من عنده هو ما ظهر من ظهور قبله و من فّرق هو مشرک کّذاب و منکر و ما 
  مرتّاب". 

نمونه دوم ، در لوحى خطاب به جناب نبيل اکبر در عظمت ظهور و مختار بودن من 
) : "اليوم يوم نصرت ٦قوله العزيز ( يظهره اهلل استناد ميفرمايند به آيات حضرت اعلىٰ 

اظر باصل امر باشيد و از دونش معرض که شايد سبب امراهلل است بحکمت و بيان ن
هدايت و اجتماع امم بر شاطى بحر اعظم گرديد هيچ فضلى باين فضل معادله 
ننموده و نمينمايد ظهور قبلم و مبّشر جمالم جميع بيان را در اين ظهور اعظم معلّق 

  فرموده". بکلمۀ بلىٰ 
ادرنه که مخاطب آن نبيل اعظم است در نمونه سوم ، در سورة الّدم از الواح نازله در 

) : "هل من ناصٍر ينصر جمال ٧انتصار جمال قدم نازل گرديده قوله جّل کبريائه (
فى جماله البهّى  و هل من معيٍن يعيُن نقطة اُالخرىٰ  فى طلعة االخرىٰ  اُالولىٰ 
  ".االبهىٰ 

و ظهور حضرت نمونه چهارم ، لوح مهيمنى بنام رضوان االقرار در ارتباط و عظمت د
رّب اعلى و حضرت بهاءاهلل در ادرنه نازل گرديده است . قسمتهائى از مندرجات 
اين لوح امنع در بارۀ اينست که ارادۀ الهى بر اين قرار گرفت که امطار فضل و عطا بر 
حقايق موجودات گشوده گردد و دو مظهر نفس اهلل از پس پردۀ حجاب به عرصۀ 

مبارک بيانات مبينى است در اشاره به سنۀ ستّين در ارتباط با  شهود آيد. در اين لوح
 حديث حضرت صادق ع و سنۀ ثمانين که آن اشاره به ظهور جمال اقدس ابهىٰ 

است که پايان دوره نوزده سالۀ شريعت بيان را "بلغ االيّام الى الثمانين" بيان فرموده 
 لىٰ فسبحان الّذى کان مستويًا عَ ) : "٨اند. اينست بيان مبارک قوله جّل کبريائه (
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مالء الجالل و االستجالل ثّم  كزل االٓزال و کان مستورًا عن ادراعرش اقتداره فى ا
  عن االخيار و االحبار ثّم عن االبصار و االنظار و اذا اراد ان يمطر على حقايق 

  ۱۷۲ص 
المتنان الموجودات و افئدة الممکنات امطار الفضل و االحسان و رشحات الجود و ا

شّق حجاب الّستر و اظهر نفسه باسم کّل نبّى فى کّل عصر ِالى ان اظهر نفسه باسم 
ان بلغ االيّام  علّى فى سنة الّستين ثّم بهذااالسم فى سنة التّسع على سّر الّسطر ِالىٰ 

الى الثّمانين اذًا کشف الحجاب بين الّسموات و االرض بسلطان مبين  و نادى 
ان مظهر نفسه بانّى انا الّذى کنت الٓهًا و ال مألوه و عالمًا و ال معلوم و باعلى النّداء بلس

ربًّا ال مربوب و انا الّذى ما عرفنى احد من الممکنات و لن يعرفنى نفس من 
الموجودات و کلّما عرفه العارفون يرجع ِالى کلمة الّتى خلقت بقولى و انا المقّدس 

  خلقت الموجودات لعرفان نفسى" المتعالى الممتنع العزيز الّرفيع قد
نمونه پنجم ، در سورة االصحاب نيز در ارتباط دو ظهور، بياناتى است مبين خطاب 

) : "قل يا مالء البيان تاهلل قد ظهر علّى فى قميص ٩( به اهل بيان  قوله االعلىٰ 
اخرى و انّه قد سّمى فى ملکوت االسماء بالحسين و فى جبروت البقاء بالبهآء و فى 

اهلل احسن الخالقين" و  كهيکل الغالم فتبار لىٰ الّذى ظهر عَ الهوت العماء بهذااالسم 
(ظهور حضرت رّب  در ادامۀ اين لوح امنع بيانات مبينى است در بارۀ ظهور اولىٰ 

) : "قل تاهلل انّه ما ١٠(ظهور جمال اقدس ابهى) قوله العزيز ( ) و ظهور اخرىٰ  اعلىٰ 
بما يلهمه شديد االمر من آيات ربّه الکبرى قل انّه حينئذ  ينطق عن الهوى بل ينطق

علٰى و به الَ باالفق االعلى و انّه لجمال االولى فى قميص االخرى فسبحان نفسه ا
  رفعت اعالم االمر فى ملکوت االسماء و نصبت خيام المجد فى جبروت العماء".

به نباء مذکور در قرآن نمونه ششم ، بيانات مشابه ديگرى است در لوح وفا که اشاره 
قد ظهر فى قميصه  ) : "قل تاهلل ان هذا لنقطة االولىٰ ١١مجيد است قوله عّز بيانه (

االخرى باسمه االبهى و اذا فى هذا يشهد و يرى و انّه على کّل شيئ محيط و انّه 
البقاء بجمال القديم و لدى  كبالنباء العظيم و فى ممال االعلىٰ لهوالمذکور فى المالٔ 

  عرش بهذااالسم الّذى منه زلّت اقدام العارفين".ال
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نمونه هفتم ، در سورة البيان اعالن ميفرمايند که ظهور من کّرۀ ُاخرى است قوله العزيز 
من فى الّسموات و  لىٰ و بسطنا يد االقتدار عَ  ) : "قل قد جائت کّرة االخرىٰ ١٢(

  االرض".
  ارتباط دو مظهر الهى ميفرمايند  نمونه هشتم ، جمال کبريائى در لوح حين افطاردر

  ۱۷۳ص 
 ١٣قوله العزيز ( ِبُظُهْورِ  ىِّ ٱْالَْعلىٰ ٱلَْعل َك ِبَنْفسِ  َك لُ ) : "َايَْربِّ َاْس ذى  كَ ُثمًة ُاْخَرْى ٱل َکر

ْکُر ُسّکاَن ٱْالََرضيْ  فاِت َو َاَخَذ ٱلْس َن ِبِه ٱنَْقَلَب َمَلُکْوُت ٱْالَْسماِء َو َجَبُرْوُت ٱلْصِّ
ْمِر َوٱْلَخلِْق " ٰمواِت َوٱلْزِّلْزاُل َمْن فى َمَلُکوِت ٱْالَ َوٱلْس.  

( "اى ١٤( نمونه نهم ، در لوح نصير نيز به ظهور قبل اشاره فرموده اندقوله االعلىٰ 
در ظهور اولّم بکلمۀ ثانى از اسمم بر کّل ممکنات تجلّى فرمودم بشأنيکه  *نصير 

ض نبوده و جميع عباد را برضوان قدس بيزوالم احدى را مجال اعراض و اعترا
دعوت فرمودم و بکوثر قدس اليزالم خواندم مشاهده شد که چه مقدار ظلم و بغى از 

تا آنکه باالخره جسد منير مرا در  *اصحاب ضالل ظاهر بشأنيکه َلْن يحصيَه اّال اهلل 
فيق اعلى راجع هوا آويختند و برصاص غّل و بغضاء مجروح ساختند تا انکه روحم بر

شد و بقميص ابهى ناظر و احدى تفّکر ننمود که بچه جهت اين ضّر را از عباد خود 
قبول فرمودم  چه که اگر تفّکر مينمودند در ظهور ثانيم باسمى از اسمايم از جمالم 

با اينکه در جميع الواح بيان جميع عبادم را مأمور فرمودم  ... * محتجب نميماندند
صفات محتجب  كم غافل نمانند و بحجبات اسماء و اشارات از مليکه از ظهور بعد

  ". *نگردند
) : "بدانيد ايقوم که اين غالم ١٥نمونه دهم ، در کتاب بديع نازل قوله العزيز (

رحٰمن در جميع احيان اراده اش ان بوده که آنچه از ظهور قبلش نقطه بيان روح من 
کت ننموده ام مگر برضاى او چنانچه او فى االمکان فداه نازل شده ثابت نمايد حر

حرکت نفرموده مگر برضاى اين غالم مع آنکه کل آنچه از اين مشيّت ظاهر شود 
نفس مشيّت و اراده او بوده و کفى بنفسه شهيدا ... آنچه در اين ظهور نازل بعينه 

  همان کلمات نقطه اّوليه بوده و خواهد بود".
) : "يا قوم انّى نفسه و هو ١٦( ع نازل قوله االعلىٰ نمونه يازدهم ، ايضًا در کتاب بدي

يدى  لىٰ نفسى و انه قد فديى نفسه لنفسى و انّى قد اخذت نفسى و روحى عَ 
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کّل الّذّرات لو انتم تسمعون  كشهد بٰذلالنفقهما فى سبيله ثم فى حبّه و رضائه و ي
  ٰخافوا عن اهلل و ٰال تفّرقوا بينى و بينه".

) : "لوحى در اين ايام ١٧ا در کتاب بديع نازل قوله جّل و عّز (نموه دوازدهم ، ايض
  از مشرق مشيّت رحٰمن مخصوص يکى از احبّا مشرق و نازل در اينمقام الجل تنبّه 

  ۱۷۴ص 
ذکر ميشود شايد متنبّه شوند و بشنوند قول نقطه اولٰى را در کّره اخرى از لسان ابدع 

چه عامل شده کفايت نت شرم نمايندو باابهٰى و از ضجيج و حنين و ناله ان حضر
ٰهذا صورت ما نزل من جبروت اهلل العلّى العظيم  بسم اهلل االقدس العلّى  کنند و
ٰهذا کتاب نقطة االولٰى الى الذينهم امنوا باهلل الواحد الفرد العزيز العليم و فيه  االعلىٰ 

يستشعرن ببدايع کلٰمات   يخاطب الّذينهم توّقفوا فى ٰهذا االمر من مالٔ البيانيين لعلّ 
  اهلل و يقومن عن رقد الغفلة فى هذا الفجر المشرق المنير ...".

  
  ارتباط دو مظهر نفس اهلل در زيارتنامه

اصول و مبادى اساسى و ارکان معرفت و شناخت دين که قوام آن منوط به آنست در 
توصيف شده آثارتبيينى در نهايت صرامت و صراحت و واضحًا على االنام بيان و 

است. درک عميق مقام شارع و مبّشر امر بهائى و طرق شناخت و کسب معرفت و 
حصول به مرحلۀ کمال در مراتب عبوديّت و بندگى نسبت به اين دو نفس مقدس 
فريضۀ هر انسان است. بنظر نگارنده يکى از طرقى که به کسب دانش و علم به 

ع مقدس و مبشر اعظم موجود است متون مقامات آنان و ارتباطى معنوى که ميان شار
را نبيل  زيارتنامه است. بر اساس مدارک موجود ، منتخباتى از الواح و آثار قلم اعلىٰ 

اعظم بامر مبارک حضرت عبدالبهاء استخراج و مرتّب ساخت که "زيارتنامه" ناميده 
مى شود _ متون آن شرحى و توجيهى در اصول و اعتقادات در عرفان خداوند ، 
توحيد حقيقى و نيز ارتباط ذات غيب کبريائى و دو مظهر ظهور الٓهى است. تالوت 

و نيز در  زيارتنامه در وقت صعود حضرت بهاءاهلل و حين شهادت حضرت اعلىٰ 
، سند وثيق ديگرى در وحدت معنوى دو  هنگام زيارت روضۀ ميارکه و مقام اعلىٰ 

قدم جّل ثنائه موافقت تام دارد. در  مظهر ظهور الٓهى است که با کلّيۀ الواح جمال



185 

عالم خلق نيز احساس روحانى ما در هنگام تالوت و يا استماع زيارتنامه به يک 
  نقطه معطوف است . 

  
  ۱۷۵ص 

  جّل ذکره در مقام و منزلت حضرت نقطه اولىٰ  بيان قلم اعلىٰ 
ست زيب بيک نمونه از ميان بيانات جمال مبارک را که از هيمنۀ خاّصى برخوردار ا

  اين قسمت مينمايد.
در نعت و ثناى حضرت اعلى به اين شرح به  در لوح دعاى حين افطار قلم اعلىٰ 

َو َمْطَلِع  َك َعلٰى َمْظَهِر ُهويتِ ) : "َکبِِّر ٱلْٰلُهم ٰيا ِاٰلهْى ١٨: ( حرکت آمده است قوله تعالىٰ 
َو َمْشِرِق  َك َو َمَقرِّ َسلَْطَنتِ  َك َو َمْخَزِن ِالْٰهامِ  َك َو َمْهَبِط  َوْحيِ  َك َو َمْعَدِن ِعلْمِ  َك َاَحديتِ 
  ٱلَْطْلعِة ٱَالْعلٰى َو َاصِل ٱلَْقديِم َو ُمْحيِى ٱْالَُمِم ". ٱلُْنْقَطِة ٱْالُولٰى وَ  َك ُاُلْوهيتِ 

  
  فصل سوم

  
  نمونه اى از بيانات حضرت عبدالبهاء در ارتباط دو مظهر الهى

الواح مبارکه در بيان اينکه ظهور حضرت اعلى کّرۀ حضرت عبدالبهاء در يکى از 
و ظهور جمال قدم جّل ثنائه کّرۀ ُاْخرى است چنين ميفرمايندقوله االحلى  اولىٰ 

النقطة ﴿ل وّ اال كالذي اقبل الى مشرق نور كهذا عبد ﴾ٕالهي ٕالهي ﴿ ): "١٩(
  ".عند طلوع شمس البهاء في الکرة االخرىٰ  كو لبي لندائ ﴾االولىٰ 

  
  ل چهارمفص

  
  منتخباتى از توقيعات مبارکۀ حضرت ولّى امراهلل جّل سلطانه

  در ارتباط دو ظهور اعظم
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در توقيع منيع دور بهائى ارتباط دو مظهر نفس اهلل ، جمال قدم جّل اسمه االعظم و 
جّل اسمه االعلى به شيوۀ خاص بيان گرديده است. در قسمتى  حضرت رّب اعلىٰ 
  در اوج اين منظرۀ بديع جمال بيمثال حضرت ) : "٢٠يفرمايند (از اين توقيع منيع م

  ۱۷۶ص 
بهاءاهلل در نهايت عظمت و جالل و منتهاى هيمنه و وقار بر عرش جالل مستوى و 
طلعت ريّان حضرت باب جوهر عطوفت و مالحت ، آيت استقامت و شهامت ، 

ور اعظم با نفس قصير الُعمر و کثيرالحوادث که در افاضه بر عالميان در اين د
  .(ترجمه) "جمال قدم سهيم و شريک است در ظّل آنحضرت المع و ساطع
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  ۱۷۷ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫٧٣کتاب مستطاب بيان فارسى الباب التاسع والعشر من الواحد الثانى ص - ١
  ٫١٠٩کتاب مستطاب بيان فارسى الباب االول من الواحد الرابع ص  - ٢
  ٫٨٢مجموعۀ اقتدارات ص  - ٣
  ٫٨٨مجموعه اقتدارات ص  - ٤
  ٫١٠٣مجموعه اقتدارات ص  - ۵
  ٫۵١٣مجموعه اقتدارات ص  - ٦
  ٫١١ص  ٤ج  ىٰ آثار قلم اعل -  ٧
  ٫٤٣و٤٤ص  ٤ج  ىٰ آثار قلم اعل -  ٨
  ٫٢١٨ص ٤ج  ىٰ آثار قلم اعل - ٩

  ٫٢٣٣ص  ٤ج  ىٰ ثار قلم اعلآ -١٠
  ٫٤١٩ص  ٤ج  ىٰ آثار قلم اعل -١١
  ٫٣٩٦ص  ٤ج  ىٰ ار قلم اعلآث -١٢
بديع .  ۵١٠. لجنه ملى نشر آثار امرى . سنه ٤٨رساله تسبيح و تهليل ص  -١٣

  ايران. -چاپ طهران 
  ٫١٧٢مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص  -١٤
 .Zero Palm Press, 148 B.E. طبع  ٣٩٤کتاب بديع ص  -۵١

 .Zero Palm Press, 148 B.E. طبع  ٢٠٦کتاب بديع ص  -١٦
 .Zero Palm Press, 148 B.E. طبع  ٢۵٣کتاب بديع ص  -١٧
بديع  ۵١٠. لجنه ملى نشر آثار امرى . سنه ٦۵و  ۵۵رساله تسبيح و تهليل ص  -١٨

  ايران.  -. چاپ طهران 
  ٫٢٩٠ص  ٢مکاتيب عبدالبهاء ج  -١٩
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 . لجنه ملّى ترجمه نشر آثار امرى ايران ، نشر سوم٢ترجمۀ توقيع دور بهائى ص  -٢٠
  .۵بديع. و اصل توقيع بزبان انگليسى ص  ١٤٤آلمان غربى .  - . النگهاين 
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  ۱۷۸ص 

  بخش هفتم
  
  

  مبحث الوهيّت و مقامات عبوديّت و ربوبيّت
  شارع امر بهائى
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  ۱۷۹ص 
   مطلب اول، منع در تأويل آيات الٓهيّه

 ،جالله نقل گرديد در بخش دوم اين رساله ، آياتى و فقراتى از الواح جمال قدم جلّ 
در آن آيات بيّنات که شئون ِاخبار ، دعوت عمومى ، وعد و وعيد وانذار دارد. 
جمال کبريائى با نزول آن آيات ، عالم را دعوت به اقبال به آئين جديد فرموده اند. 
در آيات و الواحى که ذکر مقامات ُربوبيّت و عبوديّت آن محّى رمم مذکور است _ 

اهيم و مقصود حقيقى ُمنِْزِل آيات ، تبيين و تأويل و شرح آن است. تا الزمۀ درک مف
هر متحّرى حقيقت که قدم طلب در اين سبيل معرفت بر ميدارد، در گرداب وهم و 
سرگردانى که ممکن است ناشى از ادراکات شخصى باشد قرار نگيرد. و آنچه را که 

کما هو حّقه بر او مکشوف و  حق در مراتب ربوبيّت و ذکر مقامات خود فرموده است
معلوم گردد. در آثار بهائى اينگونه تبيينات و تأويالت و شروح بزيور قلم ُملَْهِم شارع 
امر بهائى و مرکز منصوص و تبيين انجام گرديده است. و اين تبيينات و شروح وسيله و 

ى نفس مأخذ مراجعه  در معارف امر بهائى تا هيچ فردى مجاز نباشد تا بميل و هوا
خود رموز و اسرار الٓهى را تأويل و تفسير نمايديد. زيرا که ابواب تأويل و تفسير در اين 
دور مبارک قطعيًّا مسدود گرديده تا در ميان مؤمنين و پيروان اسم  اعظم ، مکتب 
هاى کالمى نه ساخته و بنياد شود و نه بدعتهاى مخّربى که هادم  اساس دين است 

ده و پايه گذارى شود. تاريخ اديان سندى است محکم که آن در اصول و فروع آور
بدعتها ولو اينکه در آنها حقايق و مسائل سودمند و مستدل نيز وجود دارد وسيله و 
نيروى محّرکۀ براى توليد تفرقه و ايجاد گرايشهاى متفاوت فکرى و اعتقادى گرديده 

منين به امر الهى را که است. اساس اديان را متزلزل نموده و ساعات و ايّام مؤ
ميبايستى صرف در استکمال روح و تزکيه نفس و خدمت به عالم انسانى گردد. به 
بحثها و جدلهاى کالمى و منازعات لفظى گرديده . براى جمعى سبب کسب اشتهار 
و براى عاّمه علّت و سبب ايجاد نفاق و کينه توزى گرديده است. همچنانکه در 

ونه گذشت و ريشه و ارکان دين را آنچنان سست نمود که به مسيحيّت و اسالم باينگ
تفرقه هاى جبران ناپذير منجر گرديد که بحث در آن و ذکر نمونه هاى تاريخى خارج 

  از مقصود و موضوع اين رساله است.
  



191 

  ۱۸۰ص 
حضرت عبدالبهاء در لوحى تأويل آيات را منع فرموده و در الواح صادره از قلم 

بالغۀ آنرا نيز بيان فرموده اند. در قسمتى از لوحى ميفرمايند قوله مبارکشان حکمتهاى 
اين بيان مبارک که از چند  ) : "کلمۀ از تأويل و تلويح و تشريح نيفزايند".١( االحلىٰ 

کلمه کوتاه تشکيل گرديده وسيلۀ اساسى است تا انشقاق و کثرت در فهم اصول و 
وحدت دين اهلل که رکن اساسى وحدت عقايد و معتقدات اهل بهاء رخنه نکند و 

عالم انسانى است محفوظ بماند_ الزم بياد آورى و ذکر اين نکته است که احکام 
منع در تأويل دليل َبر َسدِّ افکار و تعّقل و تمهييد و سعى به دانستن و علم به ُکنِه 

ب کتاب مستطا( اصول و تعاليم بهائى نيست. زيرا قلم شارع اعظم در اّم الکتاب
تغّمسوا فى بحر بيانى لعّل  تطلعون بما :  نازل فرموده قوله تعالىٰ  )١٨٢اقدس بند 

". و اين حاصل نشود و بدست نيايد مگر بتفّکر و تدبّر فيه من لئالى الحکمة و االسرار
در توقيع منيع دور بهائى همۀ اهل جّل سلطانه  در آيات بيّنات. حضرت ولى امراهلل

  درک عظمت امر بهائى تشويق فرموده اند. بهاء را به تعّمق و
  

  منع تأويل و تفسير آثار مبارکه  هحکمت بالغ
) : "آنچه صريح و وضوح بيان اين عبد است ١( در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ 

تا حصن حصين  *و أبواب تأويل و تلويح و تشريح را بکلي مسدود نمايند *قبول کنند 
محفوظ و مصون ماند و أهل ارتياب  *تصرف مبتدعين و  *أمراهلل از تعرض مارقين 

و اگر اليوم  * رخنه نتوانندو بهانه نجويند و عقائد مختلف نگردد و آراء متعدد نشود
من بعد صد هزار رخنه در بنيان الهي  * اين أساس عظيم محکم و متين نگردد

و مه  *واري گردد آفتاب حقيقت مت * و اساس شريعة اهلل از بنياد برأفتد * پديدار شود
 * و قلوب موحدين غرق خون شود * علم مبين سرنگون گردد *تابان مختفى شود 

صد هزار شجر در دمي  * سدرۀ منتهى از ريشه بر افتد و تيشه در بيشۀ جنت أبهى افتد
 نور هدى غائب گردد * و صد هزار ثمر در نفسي متساقط و منثور شود *مقطوع گردد 

و أمت نقمت ممسوح  * آيت رحمت منسوخ گردد * ب شودو ظلمت دهما غال *
و اين ممکن نيست  * لهذا بايد اليوم سدأبواب نزاع کرد و منع أسباب جدال * شود

  جز آنکه 
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  ۱۸۱ص 

يعني تمّسک بصريح بيان او  * و اطاعت مرکز ميثاق معيّن * کل متابعت مبيّن کنند
ه لسانشان ترجمان لسان او گردد بقسمى ک *د جويند و تشبث بوضوح تبيان او خواهن

کلمۀ از تأويل و تلويح و  * حرفي زياده و نقصان نگويند * و خامه شان راوي بيان او
تا کل در ظل کلمۀ وحدانيت محشورگردند و در تحت لواء فردانيت  * تشريح نيفزايند

و اگر چنانچه دو نفر  * و اين أساس أعظم أساس * اين امر أهم أمور * مجموع
و مشاعر  *زيرا نقضي و خالفي أعظم از اختالف نه  *ختالف کنند هر دو بيجا ا

بيت معمور در لحظۀ خراب و مطمور  * اگر ادراکات نفوس مرجع أمور شود * متفاوت
  ."* و آيت نور منسوخ شود و ليل ديجور مستولى گردد * گردد

  تعريف و مفهوم الوهيّت ، مطلب دوم
شرح ذيل است: اول ، تعريف و مفهوم الوهيّت بر  مقاصد اصلى در اين بخش به

اساس بيانات مبارکۀ شارع امر بهائى که از مسائل اصول و مبادى روحانى است. 
دوم ، تحقيقى در مقامات عبوديّت و ُربوبيّت جمال قدم جّل جالله که راهنماى 

ح مبارکه اهل بهاء و متحّريان حقيقت است و نيز متون و مندرجات اين قبيل از الوا
براهينى است قاطع در رّد اتهامات الوهيّت بر شارع امر بهائى توسط گروهى از افراد 
غير مطلع ، معرضين و معاندين امراهلل . که بداليلى از قبيل عدم اطالع و دسترسى به 
کليّۀ الواح مبارکه ، فقدان ايمان به کلمات وحى شارع امر ويا منبعث از بغض و 

مر عالمگير بهائى است . سوم ، کثرت الواح و آيات نازله در شرح عداوت نسبت به ا
و توضيح الوهيّت و توحيد از حدود احصا خارج و اين خود برهانى روشن و دليلى 
متقن است بر مرتبۀ بلوغ عالم انسانى براى شنيدن حقايق و شرح دقايق در بارۀ خالق 

نا ديده با چشم ظاهرى ولى  و عوالم خلقت و رابطۀ مخلوقات با خداى متعال (
شناخته شده از راه تعقل و احساس درونى) و مظهر کامل جمال و کمال او يعنى 
مظاهر مقدسه . دالئل و براهين بر اين تقدم امر مبارک در توضيح و شرح الوهيّت . 
مقايسۀ آن باکتب و رساالت موجوده و براهين فلسفى و کالمى است که در گذشته 

و متألّه و فيلسوف اشراقى و مشائى و نوافالطونى و اهل طريقت و صد ها متکلم 
عرفان ، که باذعان و اقرارخودشان در وادى طلب و کشف حقيقت سرگردان بوده 
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اند. دالئل و تبياناتشان در توجيه صفات ذات و اسماء الهى و واجب الوجود و 
  ممکن 

  ۱۸۲ص 
تهزاء و يا ابطال يکديگر قرار گرفته و الوجود و ممتنع االمکان ، مورد انتقاد و يا اس

. و چون  ١بروش هاى برهانى و جدلى بمناظره و مباحثه با يکديگر پرداخته اند
هيچيک از استدالالت و احتجاجات و اقامۀ براهين بزيور الهامات الٓهيّه آراسته نبوده 

يان و ناشى از ادراکات و افکار متکلمين ، فالسفه و علماى اديان است ، در م
مؤمنين سنديّت قاطع نداشته و بنا به شواهد دسترس در تاريخ اديان بمرور زمان سبب 
اختالفات اصولى و اساسى در شناخت توحيد حقيقى گرديده است. عاّمه نيز که 

به گروه  اتبعيّت از متفّکرين و علماى خود مينمودند دچار سرگردانى شده و ناچار
ل آن ايجاد فرقه هاى مختلف در مسائل اصول مورد عالقه خود ميپيوستند که حاص

گرديد. الزم به اظهار اين مطلب است که در تاريخ اديان گذشته ، انحصارًا نصوص 
و شروح امامان اهل عصمت در مذهب شيعه در شناخت خدا و توجيه الوهيّت و 
توحيد عمومًا و بيانات حضرت على عليه السالم و حضرت امام محّمد باقر و 

دق و حضرت رضا عليهما سالم سنديّت دارد و در امر بهائى نيز در الواح حضرت صا
  . ٢مبارکه به آنها استناد شده است 

  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________________  
. براى مزيد اطالع مراجعه فرمائيد به نفحات االنس جامى و الدرة الفاخرة جامى ، ملل و نحل ١

تانى،  مقدمه ابن خلدون ، الفرق بين الفرق تأليف ابو منصور عبدالقاهر بغدادى و ترجمۀ آن شهرس
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بنام تاريخ مذاهب اسالم توسط دکتر محمد جواد مشکور، فلسفه علم کالم تأليف هرى ولفسن 
  ترجمه احمد آرام ).(
رحيم و ساير الواح حضرت . براى نمونه مراجعه کنيد به تفسير کنت کنز و تفسير بسم اهلل الرحمن ال٢

  عبدالبهاء.
  ۱۸۳ص 

  فصل اول
  تعريف الوهّيت و اصول اعتقادات بهائى

  حضرت ولى امراهلل در توقيعات
بيانات مشروح حضرت ولى امراهلل در موضوع الوهيّت و تأکيد بر اصول عقايد بهائيان 

ت براى و مقام حضرت بهاءاهلل در توقيع منيع دور بهائى راهنماى کامل و کافى اس
) : "جاى آنست که ... ٢سلطانه (اهل بهاء. در اين توقيع منيع ميفرمايند قوله جل 

نکته اى بر سبيل تذکر به خوانندگان اين اوراق گفته شود. مبادا نفوسى که بر اثر 
مطالعه آيات فوق در کيفيت ظهور حضرت بهاءاهلل تفّکر و تعّمق مينمايند به خطا رفته 

ر خالف حقيقت تعبيرکنند . ذکر مقام الوهيّت بر آن نفس اعظم و مقصود شارع را ب
و اطالق جميع اسماء و صفات الهيّه بر آن ذات مکّرم نبايد بهيچوجه به خطا تفسير 
شود و در فهم آن اشتباهى حاصل گردد زيرا بر طبق معتقدات اهل بهاء هيکل 

آن روح االرواح و عنصرى که جلوه گاه چنين ظهور مهيمنى است کامًال ازکينونت 
جوهر الجواهر متمايز است و آن خداى غيبى که وجود او ثابت و الوهيّت مظاهر 
مقدّسه اش مورد ستايش اهل ارض است هرگز حقيقت نا متناهى محيطه ازليّه 
اليدرک خود را در قالب فانى عنصرى محدود تجّسم ندهد و فى الحقيقه خدائى 

م سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاءاهلل فى که ذات خويش را در هيکل بشرى مجسّ 
الحين نسبت خدائى از او منقطع ميگردد. اين نظريه عجيب و سخيف يعنى تجّسم 
ذات خداوند در عالم کون نيز مانند عقايد وحدت وجود و تجّسم خداوند بصورت 
انسان ، مخالف عقيدۀ اهل بهاء و غير قابل قبول است ... از جمله عقايد اساسيّه 

ل بهاء که بايد همواره مورد توجه بوده بهيچوجه انحراف از آن حاصل نگردد اه
آنست که حضرت بهاءاهلل با آنکه اشّد ظهورًا ظاهر گشته يکى از مظاهر الٓهيّه ايست 

  (ترجمه) که با حقيقت غيبيّه ذات الوهيّت بکلّى متفاوت و متمايز است."
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  ۱۸۴ص 
  فصل دوم
  قادات بهائىتعريف الوهّيت و اصول اعت

  در الواح مبارکه مرکز تبيين حضرت عبدالبهاء
در لوحى در باره عدم توانائى عقول انسانى  ذات احديت در ذهن و عقل نميگنجد 

): "اى بندۀ الهى حقيقت ٣(  در تصور ذهنى ذات احديت آمده است قوله االحلىٰ 
ور انسان الوهيت غيب منيع ال يدرک ذات بحت ال يوصف منقطع الوجدانى بتص

  نيايد و در حوصلۀ عقل و فکر گنجايش نيابد لهذا مظاهر ظهور محّل توّجه اند".
  در حمد وتقديس خداوند متعال و تعريف الوهيّت 

در لوحى ، پس از تقديس ذات احديّت علل عدم توانائى انسان در درک ذات 
بذاته عن ) : "حمدًا لمن تقدس ٤( الهى را شرح و توضيح ميدهند. قوله االحلىٰ 

و تعزز بأسمائه عن شؤن  *و تنّزه بصفاته عن مماثلة مکوناته  *مشابهة مخلوقاته 
 *و تجلل بأفعاله عن الحدود والقيود و الهندسة في جميع مخترعاته  *مبدعاته 

الظاهر في عوالم  *المتجلى على االکوان في هذا الکور الجديد بأنه فعال لما يريد 
تنزيًال من رب  *و هذا صريح الکتاب المبين  *ما يشاء بحقيقة  يفعل  *االنشاء 

الٔن الحصر و الحد والقيود أمور تعتري على الحقائق المتناهية بشهادة ان  *العالمين 
 و کل مجبور محتار * و کل محصور مجبور *و کل محدود محصور  *کل متناه محدود 

و تعالت و  *مشيئته بل جلت  * المختار عن هذه القيود و آالثار كفسبحان رب *
و عظمت و  *و علت و تشامخت عزته  *و عزت و تفاخمت سلطنته  *تسامت قدرته 

و نفوذ  *و قوة االشارات  *تباذخت حقيقة آياته ان يحکم عليها سلطان الهندسيات 
بل آية ملکه الظاهرة  *و آيته الکبرى  *المتکونة بکلمته العليا  *حدود الموجودات 

و لوال هذه  *و تنحصر تحت سلطان الحدود  *ال تکاد تتقيد بالقيود في نقطة التراب 
ة يأو أوهام معتر *لکان عزه و سلطانه و قدرته و برهانه ظال غير ظليل  *العزة المقدسة 

  ". *و ال يبرد منه غليل  *على العليل 
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  :بنظر ميرسد ، مسائلى که در اين لوح مبارک مندرج است عبارتند از  توجيه

پاکيزه و مبرى است بصفات خود و  .اول  ، ذات بارى تشابهى با مخلوقاتش ندارد 
از تشابه به موجودات (مکّونات ). "تجلل بافعاله عن الحدود والقيود" مضمون بيان 
مبارک اينست که : با افعال ، در عالم خلقت و محدودات متجلى شده است 

  (صفات فعليه و اراده ).
. که اين از ١ت خدا ظاهر شده است به حقيقت "يفعل مايشاء" دوم ، در عالم خلق

مبادى و اصول عقايد اهل بهاء است که در عالم انشاء (عالم خلقت و کون و فساد) 
  مظهر ظهور "يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد" است.

  
چون سبيل عرفان و ادراک ذات غيبى مسدود است بايد به مرکز ظهور 

  ال نمودمتوجه بود و به او اقب
حضرت عبدالبهاء در لوحى  بيان ميفرمايند که حقيقت الوهيّت و ذات خداوند 
مقدس از عرفان ممکنات بوده و حصول عرفان او منوط به معرفت محّل اشراق ظهور 
او است. مندرجات اين لوح تبيين و تفسير معنى الوهيّت است. در متن لوح مبارک 

مقدورات  در افکار و عقول نميگنجد و خارج از، بيان ميفرمايند که حقيقت الوهيّت 
ادراک و عقول مخلوقات است. و نيز مخاطب لوح را امر به تفّکر در کلمات الهى 

): "اعلم ان ۵( ميفرمايند. قسمتهائى از اين لوح منيع درج ميگردد. قوله االحلىٰ 
ر و ال حقيقة االلوهية الذات البحت و المجهول النعت ال تدرکه العقول و االبصا

تحيط بها االفهام و االفکار کل بصيرة قاصرة عن ادراکها و کل صفقة خاسرة في 
عرفانها انى لعناکب االوهام ان تنسج بلعابها في زوايا ذلک القصر المشيد و تطلع 

و من أشار اليه أثار الغبار و زاد الخفاء  * لم يطلع عليها کل ذي بصر حديد بخبايا
عن جهل عظيم و تدل على الحجاب الغليظ. فليس لنا  خلف االستار بل هي تبرهن

  و الطلباالمر الجليل حيث السبيل مسدود   كذلك اادر  الى  ال الدليل  السبيل و
 _________________________________________________________  
ميفرمايند قوله  . بنظر ميرسد که اشاره به معرفت کامل در تجلى دوم در لوح مقدس تجليّات است که١

  ".يفعل ما يشاء: "معرفت کامل حاصل نشود مگر باقرار بکلمۀ مبارکۀ " ىٰ تعال
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ى لَ فاضطرر نا عَ  * طالق و ال نعت عند أهل االشراقى االِ لَ مردود. و ليس له عنوان عَ 

و مهما تذکر من  * نوره و مرکز ظهوره و مشرق آياته و مصدر کلماته الرجوع الى مطلع
امد و النعوت و االسماء الحسنى و الصفات العليا کلها ترجع الى هذا المنعوت. الح

المرکز المعهود و المظهر الموعود و  كجميع الشئون الى ذل و ليس لنا اال التوجه في
و اال نعبد حقيقة موهومة مقصورة في االذهان مخلوقة مردودة  * المطلع المشهود

و هذا أعظم من عبادة االوثان .  *الم االنسان ضربا من االوهام دون الوجدان في ع
و أما الحقيقة أاللوهية المتصورة في العقول و  * فاالصنام لها وجود في عالم الکيان

االذهان ليست االوهم و بهتان الن الحقيقة الکلية االلهية  المقدسة عن کل نعت و 
و هذا أمر بديهي  * أوصاف ال تدخل في حيز العقول و أالفکارحتى يتصورها االنسان

اذًا مهما شئت و افتکرت  * البرهان. مشهود في عالم العيان و ال يحتاج الى البيان
من العنوان العالى و االوصاف المتعالي کلها راجعة الى مظهر الظهور و مطلع النور 

سماء قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرحمن فايا ما تدعوا فله اال * المتجلى على الطور
البيان الواضح  كبقلمي و بينت ل كبکل قلبي و أجبت كاشکراهلل بما أحببتالحسنى ف

و ما هذا اال بفضل  *الجلى في هذه المسئلة التي عظمت عند أولى العلم و الحجى 
  ".االبهىٰ  كمحبوب
بنظر ميرسد مطالبى که در لوح مبارک مورد شرح و بسط قرار گرفته سه مطلب   توجيه

" ، ذات بارى را الذات البحت و المجهول النعته : "است. مطلب اول ، در اينک
مطلب دوم ،  در بيان  - بسيط و بدون ترکيب و مجهول التوصيف بيان فرموده اند

" که مضمون بيان مبارک اينست ال تحيط بها االفهام و االفکارديگرى ميفرمايند: "
م ، در که ، ذات بارى در تحت احاطۀ عقول و افکار در نمى آيد _ مطلب سو

" در لوح مبارک فى عرفانها صفقة خاسرةکل قسمتى ديگر از لوح، ميفرمايند : "
پس از اينکه بيان ميفرمايند که ذات الهى خارج از ادراک عقول و افکار انسانى 

" صفقة خاسرةاست . مجاهدت در عرفان ذات الهى  را به يک نوع بيع زيانکار "
  ه فرموده اند.نيست تشبي ىيعنى تجارتى که در آن سود

حضرت عبدالبهاء ارواحنا له الفدا ، پس از آنکه  بتفصيل و داليل محکمه و متقنه 
  معرفت کنه ذات بارى را بهر قسم و شکلى و صورتى که انسان بخواهد و يا بجهد 
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تفکر کند تا بتواند تجسم نمايد . اين قبيل مجاهدت ها را مردود شمرده و آنرا 

" بيان فرموده اند. و چون انسان توانائى معرفت خالق جهل عظيم" و "صفقة خاسرة"
خود را ندارد ، بناچار الجل حصول معرفت خالق ناچار ميشود که به مظهر الهى پناه 

مطلع نوره و  لىٰ فاضطرر نا على الرجوع اِ برد و در اين باره در لوحى ميفرمايند: "
و اسماء الهى و صفات عليا   " و همۀ محامد و نعوتمشرق آياته و مصدر کلماته

راجع ميشود به مطلع نور خداوند و مظهر ظهور خداوند که همانا رسول و فرستادۀ او 
  است. و خالف آنرا اعظم از عبادت اوثان بيان فرموده اند.

  
  عدم ادراک انسان از کنه ذات الهى داللت بر وجود ذات غيب است 

از آيات خلقت است) به ادراک خداوند در لوحى به عدم استطاعت انسان (که آيۀ 
آية من آياتها کيف ) : "و ان الحقيقة المتذوتة ب٦( اقامۀ برهان ميفرمايند قوله االحلىٰ 

فان  *کنهها و ان آية من آيات قدرتها کيف تقدران تحيط بحقيقتها  كتستطيع ان تدر
انما العرفان  *الذات البحت عين الجمع غيب منيع اليدرک و کينونة خفية ال تنعت 

من حيث آثار االسماء و الصفات التي کانت آيات باهرات للذات و مشاهدة شؤن 
  الحق في حقائق الکائنات ".

  
  
  
  
  
  
  
  



200 

  ۱۸۸ص 
  فصل سوم

  رّب اعلىٰ تعريف و شرح الوهيت در آثار نازله حضرت 
  

    پيامبران و رسوالن الهى داراى دو مقامند
مستطاب بيان ، در بيان مقام روحانى مظاهر جّل ذکره ، در کتاب  حضرت رّب اعلىٰ 

الهى يعنى پيامبر و رسول خدا که او را شمس حقيقت نام نهاده اند ميفرمايند قوله عّز 
خداوند از براى شمس حقيقت دو مقام خلق فرموده يکى مقام غيب ) : "٧بيانه (

ند و او ذات او که مظهر الوهيت است که آنچه آيات نازل ميفرمايد از قبل او ميک
است که موصوف نميگردد بهيچ وصفى  و منعوت نميگردد بهيچ نعتى و متعالى 
است از هر ذکر و ثنائى و مقدس است از هر کافور و جوهر امضائى لن يعرفه غيره ... 
و دون اين آيت که در او است خلق او است و اين آيتى است که در او ديده نميشود 

ست و اين آيتى است که در او آيتيّت ديده نميشود بل اّال اهلل که مادون او خلق او ا
نفس ظهوراهلل و ذات بطون اهلل و علّو علواهلل و سمّو سمّواهلل و کينونيت ازل و ذاتيّت 

  ".قدم و طلعت صرفه بحته
  

  بکنه معرفت خدا راهى نيست 
:  ىٰ در کتاب مستطاب بيان فارسى ، "الباب العاشر من الواحد الثانى" نازل قوله تعال

". و نيز سبيلى از براى احدى بسوى ذات ازل نبوده و نيست نه در بدء و نه در عود"
و لن  كدر الباب السابع من الواحد الثالث نازل قوله تعالى : "ذات ازل بذاته لن يدر

يوصف و لن ينعت و لن يوحد و لن يرى بوده اگرچه کل باو ادراک کرده و وصف 
و ديده ميشود و انچه که در کتب سماويه ذکر لقاء او کرده و نعت کرده و مجد کرده 

شده ذکر لقاء ظاهر بظهور او است که مراد نقطه حقيقت که مشيّت اوليّه بوده و 
هست و انچه در قران ذکر لقاءاهلل و لقاء رّب شده بحقيقت اّوليه مراد لقاء رسول اهلل 

د لقاءاهلل را درک نموده بوده و هست ... و هر کس لقاء من يظهره اهلل را درک نماي
  .و فائز بلقاء رّب شده اگر مؤمن باو باشد"
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َعلٰى  َك َلْن َيْعِرفَ  َك ُسبْحانَ  َك ) : "َفُسبْحانَ ٨( د قوله تعالىٰ در يکى از آثار نازله ميفرماين

 َلْن ُتْعَرَف  َك ن َعْبٌد ... َو اِ  َك َعلٰى َحقِّ َکيُْنوِنيتِ  كَ َاَحٌد َو َلْن َيْعُبدَ  َك َحقِّ ذاِتيتِ 
 ِة... َو ِانَحِديِة". َك ِباْالَلْن ُتوَصَف ِبالُهِوي  

در صحيفه عدليه ، در شرح الوهيّت و مراتب عرفان و شناسائى خداى متعال توسط 
) : "بسم اهلل الرحمن الرحيم حمد و سپاس وصف جمال ٩( انسان نازل قوله تعالىٰ 

رد بدون وجود شيئ با او. و اليزال بکينونيّت خود ذاتى است که لم يزل بوده يگانه ف
بشأن علوى که بوده هست. بدون تغيير و تحويل . ممکن نيست وصف ذات مقّدس 
او. الجل عدم وجود شيئ با او . و تکليف نکرده باحدى معرفت کنه ذاتيّت خود را. 

عدم  الجل تقطيع و تفريق با کّل موجودات. و نشناخته  است او را احدى بعلّت
وجود احد نزد او. و عبادت نکرده است او را احدى بشأنيکه اليق باشد ذات 
مقّدس او را. هر شيئ که اراده محبت ذات او را کرده نزد حق و کّل خلق مردود 
است. الجل آنکه طلب محال نموده. و کافر است نفسيکه اّدعاى معرفت کنه او را 

براى خلق . هر کس اراده توحيد کنه  نموده. الجل آنکه ممکن نيست شناختن او از
ذات او را نمايد. فى الحين مشرک شده الجل آنکه غير از ذات او توحيد نکرده 
ذات او را. و غير از او نشناخته است احدى او را... و من استغفار ميکنم بسوى او و 
الئذ بوده ام بجناب او از وصف کل موجودات و نعت کل ممکنات الجل آنکه هر 

نقصى است از براى ساحت قدس او و هر وصفى کذب است از براى ذاتيّت  ذکرى
  عّز او و سبيلى از براى احدى ممکن نيست غير از عجز و اعتراف بتقصير".
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  ۱۹۰ص 
  فصل چهارم

  
  در بيان و شرح الوهيّت آثار نازله از قلم اعلىٰ 

است که بر وجه  اصول مبادى والواح و آيات نازله در بيان و تعريف الوهيّت از اهّم 
عالمين گشوده شده است. يکى از هبوب نسائم الهى در اين دور بديع تشريح و 
تعريف دقيق و مفهوم کلى توحيد و الوهيّت و نحوۀ فهميدن و درک آن توسط انسان 
است. و نيز توجيه و شرح رابطۀ رسوالن و مظاهر مقدسۀ الهى با ذات احديّت است 

مورد بحث و تشريح در اديان سلف نبوده است. و بنا باستناد  که بکلّى اين مسائل
کالم دانيال نبى که در آثار مبارکه نيز بآن اشاره شده است ظهور و بروز اسرار الهى به 

 :٤. کتاب دانيال نبى باب دوازدهم آيه  ظهور امر بهائى منوط و موکول گرديده بود
ا تا زمان آخر مهر کن". مراجعه به آثار "واما تو اى دانيال کالمرا مخفى دار و کتابر

مبارکه قلم اعلى مبرهن ميسازد که شرح الوهيّت بنحو جامع انجام گرديده است. 
عقايد وحدت وجودى مردود شناخته شده و يگانه حبل ارتباط فى ما بين خالق و 
مخلوق را مظاهر الهى معين فرموده ، وادى حيرت و سرگردانى موجود که متجاوز از 

قرن ، علماء و حکماء و متکلمين و کليّۀ طبقات و اهل کسب معرفت و  ست و پنجبي
جوياى شناخت حضرت احديت را که سبب اختالفات عقيدتى در شناخت ذات 
الهى بوده از ميان برداشته و اول حکم و تعليم ام الکتاب مستطاب اقدس را معرفت 

صفات جمال و کمال او ظاهر شده  فرستادۀ خداوند که بامر او در ميان خلق با کليۀ
مقرر فرموده است. و قلم بطالن بر عقايد سخيفۀ از قبيل تثليث و وحدت وجودى 

کشيده و ابواب معرفت را با قلم وحى گشوده است. در اين فصل کوشش گرديده  
که بيانات و آيات الهيّه در حد مقدور و امکان طبقه بندى شود بنحوى که ارتباط 

عايت شده باشد. در ساير کتب و رساالت نوشته شده توسط فضالى مسائل نيز ر
بهائى مانند کتاب امر و خلق نيز الواح مبارکه درج گرديده است. آنچه که در اين 
فصل مورد نظر خاص است . ارتباط مقام حضرت بهاءاهلل و مسئلۀ الوهيّت است که 
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يد تا مورد پسند احبّاى عزيز سعى بر آن گرديده که ارتباط مطالب را بنحوى تنظيم نما
  قرار گيرد. قبل از طبقه بندى آيات و 

  ۱۹۱ص 
شروح مندرجه در الواح مبارکه الزم بنظر ميرسد که : معانى و مقصود و مفهوم بعضى 
از اصطالحات متداوله در الواح مبارکه و معاف اسالمى که در اين فصل بکار رفته 

  را آسان نمايد. است توضيح داده شود تا رسيدن به مقصود
  

معانى : ربوبيت ؛ رّب ؛ الوهيّت ؛ الوهّيت کبرى ؛ ربوبيت عظمى ؛ 
  توحيد 
 -٢) ؛ ١٠در لغت بمعنى خدائى و پروردگارى در مقابل عبوديت ( - ١  ربوبيت

در نزد اهل تصوف يکى  - ٣ ) ؛١١مصدر اسم جعلى بمعنى خداوندى ، الوهيّت (
سم للمرتبۀ المقتضية لالسماء التي تطلب از اسماءاهلل است "عند الصوفية ا

الموجودات فدخل تحتها العليم و السميع و البصير والقيّوم و المريد و الملک و نحو 
  ).١٣ربوبيّت لباس صفت است ( - ٤)" ؛ ١٢ذلک (

در لغت بمعنى مالک ، خداوند ، صاحب ، مخدوم ، خدا و پروردگار.  - ١:  رّب 
الرب فى االْٔصل التربَيُة َو ُهَو ٕانشاُء الشىِء حاًال  - ٢) ؛ ١٤جمع آن ارباب ، ربوب (

  ) .۵١( فحاًال ألى َحد التمام . َو ال ُيقاُل الرب ُمْطَلقًا ٕاال هللِ تعالىٰ 
: "ِاْقَرا ِباْسِم ١) سورۀ العلق آيه ١در قرآن کريم در چندين سوره نازل شده است ( 

) سوره فاتح آيه ٢خوان باسم پروردگارت که آفريد". (َربَِّک الذى َخَلَق" ،"ترجمه : ب
) ٣: "َالَْحْمُد هللِ َربِّ الْعاَلميَن" ، "ترجمه : ستايش مر خدا را پروردگار جهانيان". (١

: "ٱهللَ َربُکْم َو َرب ابآُِٔکُم اْالَوليَن" . "ترجمه : خدا ٣٧: ١٢٦سوره الّصافات آيه 
  شينيانند". پروردگار شما و پروردگار پي

 ((مصدر اسم جعلى)) خدائى ، مقام الهى ، حضرت بارى تعالىٰ  - ۱  الوهيّت
در  - مأخوذ از الوهية ، خدائى . ربوبيت . معبوديت . خدا بودن  -٢)؛ ١٦(

ِاله بمعنى  - ٣)؛ ١٧اصطالح صوفيه مرتبه ايست جامع تمامى اسماء و صفات (
_ در ٤)؛ ١٨اله باشد نزد پرستندۀ آن(پرستيده ، بمعنى مألوه است ، و هر پرستيده 
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الوهيت  -۵؛ )١٩نزد صوفيه : اسم مرتبة جامعة المراتب االسماء و الصفات کلها(
در نزد فالسفه : در معنى وجود مطلق در مقابل وجود مقيّد،  - ٦) ؛ ٢٠عين ذاتست (

  "وجودى (وجود 
  ۱۹۲ص 

ذات جامع جميع کماالت  مطلق) که محصور و محدود بحّد معينى نبوده و در مرتبۀ
)"؛ در مقابل وجود مقيّد ٢١جد کليّۀ موجودات و فاعل اشياء و مبداء آنها است (او و

  ).٢١که : "وجودى است محصور و محدود و ناقص و محتاج" (
:  قوله تعالىٰ  ٩٨در قرآن کريم در يک آيه تعبير به خداوند شده است . سوره طه آيه 

" . "ترجمه : نيست اله شما جز ًا ُهَو َوِسَع ُکلَشْىٍء ِعلْمالذى ال ِالَه ِاّال  "ِانٰمآ ِاٰلُهُکُم ٱهللُ
خدائى که نيست خدائى جز او احاطه کرده همه چيز را از راه دانش". و در موضع 

به گوسالۀ که مورد پرستش قوم يهود قرار گرفت اشاره  ٩٠ديگرى در همان سوره آيه 
ُهْم ِعْجًال َجَسدًا َلُه ُخواٌر َفقاُلوا هذآ ِاٰلُهُکْم َو ِالُه ُموسٰى َفَنِسَى" شده است : "َفَاْخَرَج لَ 

."ترجمه: پس بيرون آورد براى ايشان گوساله کالبدى که بود مر او را فرياد گوساله 
  پس گفتند اينست خداى شما و خداى موسى پس فراموش کرد".

  
در يکى از الواح جالله ءاهلل جّل حضرت بها     بوبّيت عظمىٰ و رُ  الوهيّت کبرىٰ 

با مقامات ربوبيّت فرستادگان  امبارکه بجهت اينکه مقام ربوبيّت و الوهيّت خداوند ر
و رسوالن الهى مورد تميز کامل قرار دهند ، خداوند را ربوبيّت عظمى و الوهيّت 
 کبرى اطالق فرموده اند. در قسمتى از لوحى خطاب و امر و نداى الهى به ايشان

) : ٢٢( ىٰ مبنى بر قيام بر مظهريت الهى ، به اين شرح بيان فرموده اند قوله االعل
"وقتى از ساحت قدس سلطان اليزالى اذن خواست که از غرفات خلوت روحانى 
بانجمن رحمت ربّانى در آيد و يک تجلّي از تجليّات مکنونه بر عوالم قدس احديّه 

الوهيّت کبرى و مخزن ربوبيّت عظمى ندا  اشراق فرمايد در اين حين منادى از مصدر
  نمود".

   َتوِحيد در کتب لغت و فرهنگنامه ها
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يگانه کردن و  -٢) ؛ ٢٣"فى اللغة الحکم بان الشيء الواحد والعلم بانه واحد" ( - ١
بيگانگى وصف نمودن علم توحيد علمى است که بدان شناخته شود که غير خدا را 

اويند و علم بتفريد وجود محض است و بمعناى  وجود حقيقى نيست و اشياء مظاهر
  و از شريک و باالخره حکم  ١يگانه دانستن پروردگار است و تنزيه خدا از حدثان 

  ۱۹۳ص 
توحيد ذاتى و  - ٣ ) ؛ ٢٤کردن بر يگانگى خدا است اندر ذات و صفات و افعال (

آنکه ذات او توحيد صفاتى و توحيد افعالى باين شرح تعريف گرديده : توحيد ذاتى 
را يگانه بدانى و توحيد صفاتى آنکه صفات را عين ذات بدانى و افعالى آنکه گوئى 

  .)٢٤"ال مؤثر فى الوجود اّال اهلل" (
  

  توحيد در کتب فالسفه (الهيّات خاص)
تعريف اول در اسفار ، عبارتست از اثبات وحدت و اعتقاد و يگانگى که به دو  - ١

، توحيد ذات که آن :"نفى تعدد ذات واجب الوجود  فال) : ۵٢وجه تعبير ميشود (
توحيد در فاعليّت و الوهيّت که آن  - بيا نفى شرکت غير در معنى وجوب وجود " ؛ 

تعريف ديگرى در شرح منظومه است :  - ٢: "نفى شرکت در فاعليّت و الوهيّت". 
، أى  "انه ال شريک لواجب الوجود فى الوجوب الذاتى ، بل فى الوجود حقيقىّ 

  ).٢٦الموجود فى نفسه لنفسه بنفسه ليس اّال هو" (
  

  اسالم د متکلّمين توحيد در نز
واجب لذاته فال يقبل العدم ألبته فى ذاته و صفاته ، فکان حقًا  "انه سبحانه و تعالىٰ 

  ).٢٧من کل االعتبارات ، و ما سواه ممکن" (
  توحيد در نزد صوفيه

الّذات الهيّة عن کّل ما يتّصور فى االفهام و "فى اصطالح اهل الحقيقة تجريد  - ١
"ثالثة أشياء معرفة اهلل تعالى بالّربوبية و  - ٢) ؛ ٢٣يتخيّل فى االوهام و االذان" (

  ).٢٣االقرار بالوحدانيّة و نفى االنداد عنه جملة" (
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 _________________________________________________________  
د جمهور حصول شىء باشد بعد از عدم او (وجود بعد از عدم ) فرهنگ علوم ُحُدْث نز -. حدثان ١

  .٢١٣ عقلى صفحه
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  ۱۹۴ص 
ذات غيب هويّه مقدس از عرفان و منزّه از ادراک مادون خود بوده و 
خواهد بود و بکنه معرفت او راهى نيست ؛ ارتباط مظاهر الهى و ذات 

  مشرق وحى  غيب هويّه ؛ حکم اهلل در طرق حصول و کسب معرفت
  

تحقيق در الوهيّت ، کسب معرفت و تحصيل علم اسماء و صفات خدا، موضوع 
   بسيار وسيعى است که از قرون ماضيه تا کنون ، مورد مطالعه و تدقيق علماء و

حکماء الهى خصوصًا و عاّمۀ معتقدين به توحيد قرار گرفته شده است. بقول شاعر: 
رؤس مسائلى که هميشه مورد بحث بوده و  "جمعى بتو مشغول تو غايب زميانه".

هست . صفات و اسماء اهلى مذکوره در قرآن است که هفت اسم وصفت اصلى 
است که عبارتند از: قدرت ، اراده ، علم ، حيات ، سمع ، بصر، و تکلّم است. 
تقسيم بندى کلّى آراء و اقوال علماء، فالسفه و متکلّمين اسالم باختصار از اين قرار 

   است:
معتقدين به نفى صفات خدا ، ميگويند: علم و قدرت و حيات عين ذات  - ١

صفاتيّه ، معتقدند که : "صفات ازلى است و قائم بذات  -٢) ؛ ٢٨خداوند است (
اهلل، نگوئيم که اين صفات عين ذات الهى است و نگوئيم که غير ذات است 

و قدرت و حيات و  ) : "علم٣٠اهل سنّت و جماعت ،  معتقدند که ( -٣)" ؛ ٢٩(
  اراده و سمع و بصر و تکلّم همۀ آنها صفات ازلى و نعمتهاى ابدى هستند.

تحقيقات و بحث هاى کالمى در طول ادوار گذشته و حال ، حاصل آن تأليف کتب 
فلسفه و کالم و شروح و تفسير در اسماء الهى است که بگنجينۀ معارف اديان  همتعدد

گفته ها ناشى از منبع وحى و الهام نيست ( با علم  افزوده است . و لکن چون آن
باينکه در متون آن مباحث و گفته ها حقايقى بسياردقيق و محکم وجود دارد) 
سنديّت و اعتبار نداشته ( باستثناى فرموده هاى اهل عصمت ائّمۀ اطهار عليهما 

تب السالم) منشاء اختالفاتى عميق در اصول خدا شناسى گرديده است. و در ک
  هاى   نوشتن رساله اقدام به اى و دسته هر گروه  متعددى مالحظه ميشود که طرفداران
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  ۱۹۵ص 
در معارف و آثار امر بهائى کلّيه  -بسيارى در ابطال و رّد  عقايد يکديگر نموده اند 

مسائل در اصول و نيز شروح و تفسير و تأويل آنها ، انحصارًا آيات و الواح نازله از قلم 
است که آن کلمات تاّمه و عارى از  (که يفعل ما يشاء و داراى عصمت کبرىٰ  ◌ٰ اعلى

خطا و نسيان ميباشد) و نيز الواح تبيينى است . در زيارت آيات و الواحى که مسئله 
توحيد در آنها درج گرديده مالحظه خواهد شد که حضرت بهاءاهلل جّل اسمه االعلى 

ده و وسيعى داده اند. اسماء و صفات الهى به علم توحيد و خدا شناسى ابعاد گستر
الهى (شارع دين اهلل ) و خداوند را اصلى  ، حقيقت نبّوت و مظهريّت و رابطۀ مظهر

اساسى و الينفک از براى معرفت ذات احديّه قرار فرموده  و حکم محکم آنرا در 
تجليات ،  اولّين آيۀ کتاب مستطاب اقدس نازل فرموده اند ( مراجعه فرمائيد به لوح

  تجلى اول و دوم و لوح مبارک اشراقات ).
  

  آثارى که در متون آن مسائل توحيد و الوهيّت نازل و تشريح گرديده 
  

نشان ميدهد چند نمونه از  بر رسى و مطالعات مقدماتى در الواح و آثار قلم اعلىٰ 
اين بندۀ  آثارى که مأخذ تحقيقات و مطالعات علماء و فضالى امر بهائى قرار گرفته و

کمترين نيز از مطالعه و زيارت آنها بقدر مقدور بهره هاى فراوان برده است عبارتند از: 
لوح هواهلل  -٣)؛ ٣٢( لوح هوالباهى البهى االبهىٰ  - ٢) ؛٣١لوح مدينة الوحيد ( - ١

کتاب مستطاب اقدس ؛  - ۵ ) ؛٣٤کتاب مستطاب ايقان ( - ٤)؛ ٣٣( البهى االبهىٰ 
 -  ٨ )؛  ٣٦لوح باسم محبوب عالميان ( - ٧ )؛ ۵٣عزيزالجميل (لوح هواهلل ال - ٦

لوح بسم اهلل االقدم االقدس  - ٩) ؛ ٣٧شأنه العظمة و الکبرياء ( لوح هواهلل تعالىٰ 
اصل  - ١١) ؛ ٣٩لوح اعمال حج بيت اعظم بغداد "هوالباقى ٱلظاهر" ( - ١٠)؛ ٣٨(

ا در ادعيۀ حضرت مناجاته - ١٣) ؛ ٤١لوح امواج ( - ١٢) ؛ ٤٠کّل الخير (
  محبوب. 

متون الواح مذکوره حاوى تعاليم و شروح کاملى در طرق حصول معرفت ذات بارى ، 
تعريف توحيد و توجيه کلّى اسماء الهى است. همانطور که اشاره رفت ، مقصد از 
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طرح مسئله الوهيّت در اين فصل ، بيان همۀ مسائل موجود در نصوص و الواح الهى 
  و مسائلى که   الواح  است . اول ، معرفى آيات و اينمنظور نيست. مقصد و 

  ۱۹۶ص 
در آن  اصول و مبانى تعاليم امر بهائى در معرفت خداى متعال مطرح گرديده و آنچه 
که مقصود حقيقى و اصلى در تعريف ذات الهى و طرق معرفت او است از قلم وحى  

يک منبع اند. دوم ، توجيه و  ازهر دو  رْف و صاحب علم لدنى که ُمَعرِّْف و ُمعَ 
جوابهاى مناسب بر اساس الواح الهى براى آيات و الواحى که در آن جمال قدم جّل 

فرموده اند و فهم و درک آنها براى بعضى از  لجالله در مقامات ربوبيّت خود ناز
مغرضين و معرضين از گروه اعداء در خارج و ناقضين و ناکصين و رانده شده گان از 

ن مطّهر امراهلل که به خيل اعداء پيوسته اند و از روى عداوت و بغض و يا بسبب دام
عدم اطالع به کليّۀ آثار مبارکه ، فهم و درک آيات الهى برايشان دشوار و بالنتيجه 
سبب جعل اکاذيب ، تعبيرات نادرست و عارى از حقيقت گرديده . و اين قبيل از 

آنست  ُمنِْزلاق ظهور و نشانۀ سلطنت و قهاريّت که حاکى از شّدت اشر اآيات الهى ر
، به خيال باطل و زعم ناقصشان به دعاوى الوهيّت مظهر امراهلل تعبير نموده اند. 
هردو گروه با اين قبيل نظرات سخيف و غير درست به جرگۀ مشرکين پيوسته اند و همۀ 

: "َان اهللَ  ٢٧ :١٣ّرعد آنها مصداق اين آيۀ شريفه در قرآن کريم اند قوله تعالى ال
  .ُيِضل َمْن َيشآُء َو َيْهدى ِاَليِْه َمْن َاناَب"

  
، تعريف الوهيّت و اينکه راهى به معرفت کينونت او  لوح مدينة التوحيد

  نيست 
  متن کامل اين لوح منيع در مائدۀ آسمانى جزء چهارم طبع طهران درج گرديده

و   انسان در شناخت  کاهويّه و مراتب ادر است. جمال کبريائى در شرح ذات غيب
: "انه لهو الحق ال اله اّال هو لم يزل  ) قوله تعالىٰ ٣١معرفت ذات بارى ميفرمايند (

کان مقدسا عن دونه و متعاليا عن وصف ما سواه و ال يسبقه احدفى العلم و انه کان 
قه و لن يصل اليه على کل شىء محيطا و اليزال  ما اقترن بعرفان کينونته احد من خل
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ايقان موقن و ال عرفان نفس و انه لهو الغنى الحکيم  و کان واحدا فى ذاته و واحدا 
 فى صفاته و واحدا فى افعاله لم يزل کان متوحدا فى عرش الجالل و اليزال يکون 

  
  ۱۹۷ص 

کرسى االجالل و انه لهو الصمد الذى لن يخرج عنه شىء و لن يقترن به  متفردا علىٰ 
و هوالعلى المقتدر العظيم ما وحده احد دون ذاته و ما عرفه نفس دون کينونته و شىء 

کل ما خلق فى االبداع و ظهر فى االختراع خلق بکلمة من امره ال اله اال هو العزيز 
، بعرفان و دست يافتن به علم او ممکن  الفالکريم" مندرجات نشان ميدهد که : 

در ادامۀ لوح  - حيد صفات و افعال الهى استبيان مبارک در تأييد تو،  بنيست. 
مبارک ، بياناتى است در اينکه : خداوند در عرش توحيد بر کرسى تفريد مستقر و راه 

"فاعلم  هاى شناسائى و عرفان او منقطع و براى او نصيرى و شريکى و شبيهى نيست:
زل کان مستويا يا سلمان بانا نشهد فى مقام توحيد الذات بانه واحد فى ذاته و لم ي

على عرش التوحيد و کرسى التفريد و لم يکن معه من شىء و لن يذکر عنده من احد 
و هوالباقى القائم العزيز الکريم و لم يزل کان فى قيومية ذاته و لم يکن معه لما ذکر 
شىء و ال عرفان نفس و ال توحيد احد اال ان يکون بمثل ما قد کان فى ازل االزال ال 

العزيز الحکيم و انقطعت عن هذا المقام عرفان العرفاء و بلوغ البلغاء الن اله اال هو
دونه معدوم عنده و مفقود لديه و موجود بامره ال اله اال هو له االمر و الخلق و انه على 
کلشىء خبير انه هواهلل ال اله اال هوالذى ما تخذ لنفسه وليا و ال نصيرا و ال شريکا و ال 

القادر المحيط ثم تشهد بانه کان واحدا فى صفاته  ال اله اال هو العزيزشبيها و ال وزيرا 
 - و انقطعت کل الصفات عن ساحة قدسه و هذا ما قدر لنفسه ان انتم من العارفين" 

در ادامۀ لوح بيان ميفرمايند که صفات و اسماء الهى راجع ميشود به انبياء و رسوالن 
ايا و محّل تجلى اسماء و صفات الهى اند قوله خدا . که آنهم از طريق اينکه آنان مر

عز کبريائه : "ثم اعلم بان کثرات عوالم الصفات و االسماء لن يقترن بذاته الن 
اال هوالعزيز المتعالى الغفور  كصفاته تعالى عين ذاته و لن يعرف احد کيف ذل

نهم مراياء االسماء و الصفات الى انبيائه و رسله و صفوته ال كالرحيم و يرجع کل ذل
فى  كالصفات و مطالع االسماء و اال انه تعالى غيب فى ذاته و صفاته و يظهر کل ذل
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و الصفات العليا لئال يحرم نفس من عرفان الصفات فى  انبيائه من االسماء الحسنىٰ 
 ى العالمين".لَ جبروت االسماء و ان هذا الفضل من عنده عَ 

  
  ۱۹۷ ص

اء و رسوالن با ذات غيب هويّة و ارتباط انبي  »مدينة التوحيد«لوح 
 طريقه حصول معرفت اهلل منوط به معرفت مظاهر الهى است 

 در قسمتى ديگر از اين لوح منيع ، بعد از اينکه ابواب معرفت ذات بارى را مسدود 
طريق حصول معرفت خدا را در معرفت رسوالن و فرستادگان خدا  - اعالن ميفرمايند 

ابواب الوصول عن ذاته االزلية و انقطعت جناحين  بيان نموده اند: فلما سدت
العرفان عن الطيران الى ملکوت امره ارسل الرسل من عنده و انزل عليهم الکتب من 
لدنه و جعل عرفانهم عرفان نفسه و هذا ما قبل عن الممکنات جودا من عنده و فضال 

ساحة قدس  اجمعين و من تقرب اليهم کانه تقرب الى كمن لدنه على من فى المل
مبين و من اطاعهم اطاع اهلل و من اعرض عنهم اعرض عن وجه اهلل العزيز المقتدر 
الحى الرفيع و قدر اهلل عرفان نفسه فى عرفان انفسهم و هذا ما قدر فى االلواح االمر 
من لدن مقتدر قدير". مضمون بيان مبارک اينست که : چون راه هاى شناسائى خدا 

ز جانب خودش رسوالنى را فرستاد و فرو فرستاد بر آنان مسدود گشت ، خداوند ا
کتابى از نزدش و قرار داد شناسائى و معرفت خودش را به شناسائى و معرفت آنان. و 
اين از فضل الهى و جود او است براى عالميان در عالم ملک. و کسيکه نزديک کند 

را به خدا. اطاعت  خود را به آن رسوالن و فرستادگان خداوند ، نزديک ميکند خود
و و پيروى آنان ، اطاعت از خداى است . و اعراض بر آنان (رسوالن) روى گرداندن 

اين تجزيه و تحليل  -از خداوند عزيز و مقتدر و هميشه باقى و رفيع المقام است 
مستند به آيات قرآن و روايت از حضرت على عليه السالم (السبيل مسدود و الطلب 

  مردود) است.
)  ملخص لوح اينست که : معرفت و ٣٢( » ىٰ االبه ىّ هوالباهى البه«لوح  

شناسائى خدا و خلقت اوخارج از قّوۀ درک و عقول انسانى و نيز مظاهر الهيست. 
ابواب معرفت بکنه ذات بارى و شناخت اسماء و صفات او مسدود است. و خداى 
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د را از ميان خلق متعال محض فضل ، در هر دورى و رسالت جديدى ، جمال عّز خو
  برگزيده و او را مأمور هدايت خلق ميفرمايد. نهايت عرفان مخلوقات ، عرفان و 

  
  ۱۹۹ص 

شناخت شموس احديّه (رسوالن صاحب کتاب ) است و تجاوز از آن ممکن نه. 
با  قسمتهائى از مندرجات لوح درج و بعد ميپردازد به توجيه مسائل در لوح مبارک

حمد مقّدس از عرفان ممکنات و منّزه از ادراک   ىٰ االبه ىّ هوالباهى البه" مطلع
مدرکات مليک عّز بى مثاليرا سزاست که لم يزل مقّدس از ذکر دون خود بوده و ال 

احدى بسماوات ذکرش کما هو ينبغى  * يزال متعالي از وصف ما سوى خواهد بود
و از هر شأنى  * و نفسى بمعارج وصفش على ما هو عليه عروج ننموده *ارتقا نجسته 

و از هر ظهوري از  * از شئونات عّز أحديّتش تجليّات قدس ال نهايه مشهود گشته
چه بلند است بدايع ظهورات عّز  * ظهورات عّز قدرتش انوار البدايه ملحوظ آمده

تجلّي آن معدوم صرف  سلطنت أو که جميع آنچه در آسمانها و زمين است نزد أدنىٰ 
فع است شئونات قدرت بالغۀ أو که جميع انچه که خلق شده و چه مقدار مرت * گشته

 * ودباز أّول ال أّول الى آخر ال آخر از عرفان ادنى آيۀ آن عاجز و قاصر بوده و خواهد 
  در طور و مظاهر صفات   *  تشنه در وادى طلب سرگردان  اسماء لب  هياکل

والش جميع ممکناترا َمْوجى از طمطام رحمت بي ز * تقديس رّب أِرنى بر لسان
و نفحۀ از نفحات رضوان بى مثالش تمام موجوداترا  * بطراز هستى مزيّن نموده

و برشحۀ مطفحه از قمقام بحر مشيّت سلطان  * بخلعت عّز قدسى مکّرم داشته
أحديّتش خلق النهايه بما ال نهايه را از عدم محض بعرصۀ وجود آورده لم يزل بدايع 

نموده و اليزال ظهورات فيض فضلش را وقوف نديده* از أّول جودشرا تعطيل اخذ ن
و در هر دورى از أدوار و  * ال اّول خلق فرموده و الى آخر ال آخر خلق خواهد فرمود

تا   تجليّات ظهورات فطرتهاى بديع خود خلق را جديد فرموده کورى از أکوار از 
و چه از ظهورات قدس  جميع انچه در سماوات و أرضينندچه از آيات عّز آفاقيّه
و از رشحات فيوضات  * انفسيّه از بادۀ رحمت خمخانۀ عّز احديتش محروم نمانند

بى منتهايش   چه قدر محيط است بدايع فضل  * سحاب مکرمتش مأيوس نگردند
احاطه نموده بر مقاميکه ذّرۀ در ملک مشهود نه مگر آنکه  اکه جميع آفرينش ر
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حديت أو و ناطق است بثناى نفس او و مّدل است بر حاکى است از ظهورات عّز أ
و بشأنى صنع خود را جامع و کامل خلق فرموده که اگر  * أنوار شمس وحدت أو

  جميع صاحبان عقول و أفئده ارادۀ پست ترين خلق أو را على ما هو عليه نمايند 
۲۰۰  

فتاب عّز مشاهده نمايند تا چه رسد بمعرفت آن آ  قاصر و عاجز  جميع خود را
عرفان عرفاء و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جميع  * كحقيقت و آن ذات غيب ال ُيْدر

رانى در طور طلب بنداى َلْن تَ  بخلق أو راجع بوده و خواهد بود صد هزار موسىٰ 
    َلْن َتْعرَفنى   کلمۀ  اصغاء  از  سماء قرب  در  روح القدس  هزار  و صد  *منصعق 
تقديس و تنزيه در مکمن ذات مقّدس خود بوده و ال يزال  وّ للم يزل بع * مضطرب

متعارجان سماء قرب  * بسمّو تمنيع و ترفيع در مخزن کينونت خود خواهد بود
و قاصدان حرم قرب و وصالش جز بوادى  * عرفانش جز بسر منزل حيرت نرسيده اند

ز تعّمق در عجز و حسرت قدم نگذارده اند چه قدر متحيّر است اين ذّرۀ ال شيئ ا
و چه مقدار عاجز است از تفّکر در قدرت مستودعه در  * غمرات لّجۀ قدس عرفان تو

و اگر  * ظهورات صنع تو اگر بگويم ببصر درائى بصر خود را نبيند چگونه تو را بيند
گويم بقلب ادراک شوى قلب عارف بمقامات تجلّي در خود نشده چگونه تو را 

و اگر يگويم غير  * تو مقّدس از عرفان موجودات بودۀ اگر گويم معروفى * عارف شود
اگر چه لم يزل أبواب فضل  *معروفى تو مشهود تر از آنى که مستور و غير معروف مانى

و تجلّيات أنوار جمال بيمثالت بر اعراش  * و وصل و لقايت بر وجه ممکنات مفتوح
نايت اتّم أقوم مع ظهور اين فضل أعظم و ع * وجود از مشهود و مفقود مستوي

و بساط اجالل  * شهادت ميدهم که ساحت جالل قدست از عرفان غير مقّدس بوده
بکينونت خود معروفى و بذاتيّت خود  * انْست از ادراک ما سوى منّزه خواهد بود

و  * و چه قدر از هياکل عّز أحديّه که در بيداء هجر و فراقت جان باخته اند * موصوف
بسا عشاق  * دس صمديّه که در صحراى شهود مبهوت گشته اندچه مقدار از ارواح ق

و چه بسيار از احرار که  * با کمال طلب و اشتياق از شعلۀ ملتهبۀ نار فراق محترق شده
و نه  * نه ناله و حنين عاشقين بساحت قدست رسد * برجاي وصالت جان داده اند

و چون ابواب عرفان و وصول  * صيحه و ندبۀ قاصدين و مشتاقين بمقام قربت در آيد
بان ذات ِقَدم مسدود و ممنوع شد محض جود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب 
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و انجمال عّز  * عنايت خود را از مشرق جود و کرم بر همۀ اشياء مستشرق فرموده
أحديّه را از ما بين بريّۀ خود منتخب نمود و بخلعت تخصيص مخصوص فرموده 

  رمايد تمام موجوداترا بسلسال کوثر بى زوال و تسنيم قدس الٔجل رسالت تا هدايت ف
  ۲۰۱ص 

بى مثال تا جميع ذّرات أشياء از کدورت غفلت و هوا پاک و مقّدس شده بجبروت 
عّز لقاء که مقام قدس بقاست در آيند اوست مرآت أّوليّه و طراز قدميّه و جلوۀ غيبيّه و 

و جميع خلق خود را باطاعت او که  *ه کلمۀ تاّمه و تمام ظهور و بطون سلطان أحديّ 
تموّجات أبحر اسميّه از اراده اش ظاهر و  * عين اطاعة اهلل است مأمور فرموده

ظهورات يمايم صفتيّه از امرش باهر و عرفان موجودات و وصف ممکنات از أّول ال 
على که بلند ا  مقام  از اين  را  و احدي  بوده  باينمقام  أّول الى آخر ال آخر راجع

 * نه  تجاوز ممکن  است شمس أحديّت و آفتاب حقيقت   مقام عرفان و لقاي آن
ان   تموّجات  پس * ممتنع بوده محال و   بالبديهه  كال ُيْدرَ   بغيب  وصول  چه که

افق   شمس غيب از  و اشراقات آن * اينظهور سبحانى مشهود  بحر باطن در ظاهر
اين کينونات مشرقه از  و *شاره طالع و ملحوظمن غير ا  صمدانى  قدس  اينطلوع

مشرقۀ مرسله از اتيان   آنکينونات  که دون  بحّجتى ظاهر فرموده  را  صبح احديّه
چه  * اعراض و اعتراض نماند  مجال  ار  بوده اند تا احدى  بمثل آن عاجز و قاصر

ني بر که من دون حّجت واضحه و برهان الئحه حّجت  الهى و برهان عّز صمدا
و لکن تخصيص آنحّجت بآيات منزله و يا   * هياکل انسانى تمام نبوده و نخواهد بود

و   بوده مشيّت   سلطان  بارادۀ آن  منوط و مشروط  اشارات ظاهره و يا دون آن
حال اى طالبان هواى قرب قدس  *  خواهد بود و منوط و معلّق بارادۀ دون أو نبوده

سعى کامل از سلطان جود و مليک شهود مسألت  صمدانى بطلب تمام و جهد و
نموده که شايد از طمطام يمايم جود و فضل خود تشنگان را از سلسبيل بيزوال 

چه که جميع مقامات النهايۀ عرفان و منتهى  * وتسنيم بى مثال خلود محروم نفرمايد
 * بوده ىٰ و مقام ارجمند أبه ثمرۀ وجود انسان وصول و بلوغ باين رتبۀ بلند أعلىٰ 

جهدى بايد تا از ال و مظاهر آن که اليوم عالم را احاطه نموده فارغ شده باصل شجرۀ 
مرتفعۀ مبارکۀ اّال فائز شويد که اينست تمام رستگارى و اصل آن و حقيقت فوز و مبدأ 

از ظهورات  او ديگر آنکه بايد آن آفتاب وحدت و سلطان حقيقت ر * و منتهاى آن
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تشرقه از ان کينونت احديّه بشناسند و عارف شوند چه که آن ذات بوارق أنوار مس
و ظاهر و الئح خواهد او هم از نفس اأوليّه بنفس خود قائم و معروف بوده و حّجت 

  دليل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفس خود شمس الئح و  * بود
ن آن شمس احديّه و هم چنين کّل عباد بنفسه مأمور بعرفا * مشرق و مضىء است

بوده اند ديگر در اين مقام رّد و اعراض و يا توّجه و اقبال عباد براى احدى دليل و 
  "*حّجت نبوده و نخواهد بود

  ۲۰۲ص 
  

  توجيه و تلخيص مطالب مندرجه در لوح 
آغاز لوح با حمد و تنزيه و تقديس ذات بارى شروع ميشود. سياق و انشاء لوح و  

مرتبۀ نگارش نثر فارسى  ر فصاحت و بالغت کالم در اعلىٰ انزال وحى از نقطه نظ
است و در آن مسائلى چند بيان شده است که اغلب آنها رابطۀ نزديک با معارف 

  اسالمى و قرآن دارد. مسائل و مطالب ذيل از مشکاة وحى نازل گرديده است.
ا به آن ، خداوند متعالى از وصف ما سوى است و هيچ انسانى ذکر او ر مطلب اول

، در قسمتى از لوح نازل شده :  مطلب دومقسم که شايستۀ او است ننموده ؛ 
"جميع آنچه خلق شده از اّول ال اّول الى آخر ال آخر از عرفان ادنى آيۀ آن عاجز و 

  قاصر بوده و خواهد بود" در اين فقره از لوح دو مسئله و موضوع بنظر ميرسد.
، بنظر ميرسد که اشاره به کالم خدا در  لى آخر ال آخر"ل : "اّول ال اّول اوّ مسئلۀ ا

: "ُهَو اْالَوُل َواْالِخُر"  ٧۵: ٣ ىٰ الحديد نازل قوله تعال ةقرآن است . از جمله در سور
  . مراجعه به معارف اسالمى ممکن است به حصول نتيجه کمک نمايد.

احاديث زيادى در در تفسير و شرح "هو االول و االٓخر"       در کتب شيعه،  الف
کتب معتبر شيعه از ائّمۀ اطهار نقل گرديده است . بعنوان نمونه ، در اصول کافى در 

بنقل از حضرت صادق  ۵کتاب التوحيد، باب االسماء و اشتقاقها حديث  شماره 
َو َجل ) : "َسالُْت ابا َعبِْداهللِ عليه السالم َعْن َقْوِل اهللِ َعز ٤٢عليه السالم نوشته شده (

ُهَو اْالوُل َقْبَل ُکلِّ َشْيٍء َو ُهَو اْالِٓخُر َعلى ما َلْم ": ((ُهَو اْالوُل و اْالِٓخُر)) ... َفقاَل : 
  َيَزْل" .
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در کتاب شرح اسماء الحسنى تأليف فخر رازى   در کتب متکلّمين اهل تسنّن،  ب
شته شده است. براى متجاوز از بيست و شش شرح و تفسير در معانى اول و آخر نو

) : االول بال ابتداء ، االٓخر بال انتهاء ١( -١): ٤٣نمونه به چند  شرح اکتفا ميگردد(
) : االول قبل کل شىء ٣) : االول قبل کل شىء ، و االٓخر بعد کل شىء ؛ (٢؛ (

بالوجوب ) االول ٤بالقدم و االزلية ، و االٓخر بعد کل شىء باالبدية و السرمدية ؛ (
  ، والقدم

  باالبدية . ) االول باالزلية ، و االٓخر ٥و االٓخر بالتنزيه عن الفناء والعدم ؛ (
  ۲۰۳ص 
در تفسير "روح البيان" تأليف شيخ اسماعيل حّقى     در کتب تفسير قرآن ،ج 

ه . ق . مينويسد  ١١٣٧المفسرين معروف است ، متوفى بسال  مبروسوى که به خات
سائر الموجودات بالذات و الصفات لما انه السابق على  ﴾هو االول﴿) : " ٤٤(

مبدئها و مبدعها فالمراد بالسبق و االوليّة هوالذاتي ال الزمانى فان الزمان من جملة 
الباقى بعد فنائها حقيقة او نظرا الى ذاتها مع قطع النظر  ﴾واالٓخر﴿الحوادث ايضًا 

  ها فهى فانية عن مبقيها فان جميع الموجودات الممکنة اذا قطع النظر عن علّت
  آخر او آخر بى انتها   *اول او اول بى ابتدا   
  باشد و اين نيز نباشد که هست"  *  بود و نبود اين چه بلند است و پست

" به معنى کوچکترين و "آية" بمعنى نشانه ، از شواهد "ادنىٰ  آية : مسئله دوم ، أدنىٰ 
منيع در شرح "آيات خلقت است . توضيح بيشترى در مطالب مورد بحث اين لوح 

  عّز آفاقيّه" داده شده است.
و "آخر" بنقل از احاديث و توجيهات  در معانى "اول"   با توضيه مختصرى که

بيان ميفرمايند  شد. بنظر ميرسد که : جمال کبريائى   اسالم داده  از علماى  کالمى
ى آن که ، همۀ مخلوقات از روز نخستين (اول) خلقت تا انتهاى خلقت که برا

  کوچکترين نشانۀ از آيات آفاقيّه عاجز و قاصر ادراک   اختتامى نيست . انسان از
بوده و خواهند بود. اگر اين عرفان در بيان مبارک را به معنى ِپى بردن به کنه حقايق 
موجودات تعبير کنيم . به تجربه ثابت شده است که در علوم تجربى که دائره و قلمرو 

طبيعى و کشف اسرار ماّده است . کنکاش بيشتر در علوم آن تحقيق در علوم 



217 

حاصلش سرگردانى بيشتر در پى بردن به اسرار خلقت در علوم طبيعى است. و آن 
  موضوع بحث اين رساله نيست. 

، در قسمتى از لوح ميفرمايند: " و برشحۀ مطفحه از قمقام بحر مشيّت  مطلب سوم
يه را از عدم محض بعرصۀ وجود آورده لم سلطان أحديتش خلق ال نهايه بما النها

يزل بدايع جودشرا تعطيل اخذ ننموده و ال يزال ظهورات فيض فضلش را وقوف 
  ."*از اّول ال اّول خلق فرموده و الى آخر ال آخر خلق خواهد فرمود * نديده

  افاده   و مبانى اعتقادى در اين قسمت از بيانات مبارکه  جند مسئلۀ اساسى از مبادى
  

  ۲۰۴ص 
، خلقت بى  مسئله دوم - ، خلقت را نه آغازى است و نه انجام مسئلۀ اولميگردد: 

آغاز و انجام آن گونه خلقتى است که مخلوق را از نيستى کامل ((عدم محض)) به 
عرصۀ هستى آورده است (براى مزيد اطالع مراجعه فرمائيد به تفسير کنت کنز در 

  به بعد).  ٣٩و  ٢٦صفحات  ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد 
از ظاهر بيان مبارک چنين مستفاد ميگردد که موجودات در مقابل خالق  ولو بهر 
صورت و شکل باشند، مثًال : نبات که در شکل اوليّه اش که دانه است و همۀ قواى 
نباتيّه در او جمع است و چه در شکل آخرش که بصورت نبات و يا گياه و يا درخت 

در هر صورتى در مقابل خالق بارى عدم محض است. ممکن است  ظاهر ميشود ،
که عده اى ، اين بيان مبارک را تعبير به اين موضوع کنند که چگونه مخلوق  از " 
عدم محض " بوجود آيد. از ظاهر آن استنتاج ميشود که ماده اى نبوده و او اين ماده 

جود بود بدون مخلوق را خلق فرموده است. پس ممکن است گفته شود که خالق مو
، که اين نظريه موافق عقيدۀ حکماى الهى از نقائص محسوب مى شود و گويند که 

مراجعه به ساير  - خالق بى مخلوق خالق نيست و ذات بارى منّزه از نقايص است 
الواح مبارکه ميتواند قصور فهم را قدرى تقليل دهد. در دو موضع در مناجاتهاى 

و مخلوق  (خاّصه انسان) اين بيانات عاليات نازل شده است  مبارکه در ارتباط خالق
) : "همه عباد تو اند و از کلمۀ تو از عدم بوجود آمدند" و نيز در ۵٤قوله العزيز (

) : "در باديه هاى عدم بودى و ترا بمدد تراب امر در عالم ٤٦کلمات مکنونه است (
  ملک ظاهر نمودم" .
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لوح ميفرمايند: "تا جميع آنچه در سماوات و  ، در قسمتى ديگر از مطلب چهارم
يّه" . آيات و يا نشانه هاى سِ نفُ أرضينند چه از آيات عّز آفاقيّه و چه از ظهورات قدس اَ 

خلقت از آثار وجودى است و بيانات مبارکه اشاره به آيۀ شريفه و بسيار مشهور در 
ِفى االفاِق َو َاْنُفِسِهْم َحتّى َيَتَبيَن قوله تعالى : "َسُنريِهْم اياِتنا  ٤١: ٣۵است  قرآن کريم

" "ترجمه : بزودى مينمائيم ايشانرا آيتهاى خود در آفاق  و در  ُه الَْحقَلُهْم َان
 هخودهاشان تا آشکار گردد مر ايشان را که اوست حّق". جمال قدم جّل جالله اين آي

  طرق  جمله  که ، از  اند فرموده  نقل ٧٦در کتاب مستطاب ايقان صفحۀ  را   شريفه
  
  

  ۲۰۵ص 
آيات     است . و آن  خلقت  در عالم  الهى  ( نشانه ها )  به آيات  نظر  خدا  عرفان

( نشانه ها ) را باستناد آيه قرآن ، آيات عّز آفاقيّه که همان موجودات و افالک اند و 
ش برهان انّى آيات انفسيّه که مقصود نفوس انسانى است . ( اين روش استدالل برو

  از نظر منطقيّون است ).
، در قسمتى از لوح بيان مبارک در باره صنع کامل و عدم ادراک  مطلب پنجم

انسان در شناسائى کامل مخلوقات است : "و بشأنى صنع خود را جامع و کامل خلق 
فرموده که اگر جميع صاحبان عقول و افئده ارادۀ معرفت پست ترين خلق او را على 

عليه نمايندجميع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمايند تا چه رسد بمعرفت آن  ما هو
بنظر ميرسد که در اين قسمت از  - " كآفتاب عّز حقيقت و آن ذات غيب ال ُيْدر

  بيانات مبارکه مسائلى به اين شرح موجود است : 
 ، خدا صنع خود را کامل خلق فرموده . صنع در لغت بمعنى ساختن و مسئله اّول

:  ميفرمايد قوله تعالىٰ  ٢٧/  ٨٨آفريدن اشياء آمده است. چنانچه درسورۀ النمل آيه 
حاِب ُصنَْع اهللِ الذى َاتَْقَن ُکل َشْىٍء  الس َو َتَرى الِْجباَل َتْحَسُبها جاِمَدًة َو ِهَى َتُمًر َمر"

ساکن و آنها  اپندارى آنها ر ِانُه َخبيٌر ِبما َتْفَعُلوَن" ، "ترجمه : و مى بينى کوه ها را
ميروند روش ابر صنع خدائى که درست ساخت همه چيز را بدرستيکه او آگاه است 

، صنع بمفهوم عام و خاص هر دو نازل  در آثار نازله از قلم اعلىٰ  - بآنچه ميکنيد"
صنع بمفهوم عام آن که عبارت باشد از خلق همۀ کائنات ، که در  - گرديده است 
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ک مذکور آمده است. و در موضعى ديگر بمعنى خاص آن که انسان باشد. بيان مبار
و نمونۀ عالى آن در کلمات مکنونۀ عربى است که خطاب الهى به انسان است : 

ِة َوَخَلْقُتَك ِباناِمِل الُْقْدَرِة، َواْوَدْعُت ِفيَْك  ﴾َيا اْبَن الُوُجوِد ﴿ " ياِدي الُْقوَصَنْعُتَك ِبا
ُنوري َفاْسَتْغِن ِبِه َعْن ُكلِّ َشيٍء، الن ُصنْعي كاِمٌل َوُحْكمي ناِفٌذ ال َتُشك ِفيِه َوَال َجْوَهَر 

  ."َتُكْن ِفِه ُمِريًبا
، هر صاحب عقلى که ارادۀ شناسائى و فهم کوچکترين صنع خداوند را  مسئله دوم

انّى استدالل بنمايد به اعتراف قاصر بودن عقلش منتج خواهد شد. به روش برهان 
  ميفرمايند که وقتى انسان در معرفت کوچکترين مخلوق خدا عاجز و ناتوان است ، 

  ۲۰۶ص 
  نائل شود. كچگونه بتواند بمعرفت خالق آن مخلوق که هم غايب است و هم ال يدر

بوضوح و روشنى بيان ميفرمايند که عرفان  مبارک ، در قسمتى از لوح مطلب ششم
ياء و رسل او نيز مقدور نيست. اينست کلمات وحى ، قوله ذات الهى حتى براى انب

تعالى : "چه قدر متحيّر است اين ذّرۀ الشىء از تعّمق در غمرات لّجۀ قدس عرفان 
و چه مقدار عاجز است از تفّکر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو اگر  * تو

... شهادت ميدهم که  * بگويم ببصر در درائى بصر خود را نبيند چگونه تو را بيند
  ساحت جالل قدست از عرفان غير مقدس بوده".

، در شرح و بيان مقام ارجمند انبياء اولى العزم و صاحب شريعت  مطلب هفتم
است. انبياء الهى را "جمال عّز احديّه" ناميده اند و آنانرا "مرآت اوليّه و طراز قدميّه 

"جميع خلق را باطاعت او که عين اطاعت و جلوۀ غيبيّه و کلمۀ تاّمه" خوانده اند و 
اهلل است مأمور فرموده". (براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد  به بعد ، مطالب سوم و 
چهارم در ذيل "ادلّۀ نقلى در اثبات آيۀ اول کتاب مستطاب اقدس در کتب تفسير و 

  معارف اسالمى .
است . در قسمتى ، اسماء و صفات الهى همه راجع به مظاهر الهى  مطلب هشتم

، مظهر الهى را نمايندۀ او در عالم خلق و داراى  ديگر از اين لوح امنع اقدس اعلىٰ 
کليّۀ اسماء و صفات الهى بيان فرموده و اين تجّمع صفات و اسماء را بنام "تموّجات 
ابحر اسميّه" بيان فرموده اند. همچنانکه با بر آمدن  موج آب در دريا ، ناظر به دريا 

دريارا به جلوه ديگرى مشاهده ميکند. صفات و اسمائى از قبيل ، بصير ، سميع ، ، 
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عليم ، قدير و رحيم و غيره . در عالم خلق در مظهر کامل او ظاهر ميشود و آنرا به 
 و احلىٰ  "ظهورات يمايم صفتيّه" خوانده اند و جوهر توحيد را در اين بيان اعلىٰ 

آخر ال  ت و وصف ممکنات از أّول ال اّول الىٰ مختصر فرموده اند: "عرفان موجودا
از اين مقام بلند اعلى که مقام  عرفان و لقاي آن  اآخر راجع باينمقام بوده و احدي ر

چه که وصول بغيب  * شمس أحديّت و آفتاب حقيقت است تجاوز و ارتقا ممکن نه
  ."*بالبديهه محال و ممتنع بوده كال ُيْدرَ 
  )  ملخص لوح مبارک اشارات و بيان تعاليم٣٣( »ىٰ بهالَ ا ى ههواهلل البَ «  لوح
  ۲۰۷ص 

اصول و مبادى روحانى در مقصد از خلقت موجودات بطور اعم و خلق انسان از 
" بيان علّت غائى و سبب خلق کائناتبراى معرفت خدا و محبّت او است که آنرا: "

داوند متعال) و ممکن فرموده اند. و نيز بياناتى است در رابطۀ ميان واجب متعال (خ
انسان) و خلق مظاهر الهى از دو عنصر ترابى و غيبى الهى. نقل آياتى  (بمعنى اخّص 

از قرآن کريم و احاديث اسالمى در مسئلۀ آفرينش و مقام رسول خدا است. اينک 
  قسمتهائى از لوح مبارک درج و سپس ميپردازد به مسائل در آن.

  
ر توحيد و لطائف تحميد متصاعد بساط حضرت جواه ىٰ بهاالَ  ى هواهلل البه "

سلطان بيمثال و مليک ذوالجاللى است که حقايق ممکنات و دقايق و رقايق أعيان 
     موجودات را از حقيقت نيستى و عدم  در عوالم هستى و ِقَدم ظاهر فرمود و از

گر بصرف م  ذلّت ُبْعد و فنا نجات داده بملکوت عّزت و بقا مشّرف نمود و اين نبود 
عنايت  سابقه و رحمت منبسطۀ خود چنانچه مشهود است که عدم صرف را قابليّت 

و َبْعد از خلق کل  * استعداد وجود نشايد و فانى بحت را لياقت کون و انوجاد نپايد و
أمم و خاليق براى   ممکنات و ايجاد موجودات بتجلّى اسم يا مختار انسان را از بين

علّت غائى و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود چنانچه  معرفت و محبّت خود که
در حديث قدسى مشهود و مذکور است و بخلعت مکرمت لقد خلقنا االنسان فى 
أحسن تقويم و برداء عنايت و موهبت فتبارک اهلل أحسن الخالقين مفتخر و سر افراز 

ي نمود و بصفتي تجلّ       زيرا کينونت و حقيقت هر شىء را باسمى از اسماء * فرمود
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از صفات اشراق فرمود مگر انسان را که مظهر کّل اسماء و صفات و مرآت کينونت 
خود قرار فرمود و باين فضل عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص نمود و لکن اين 
تجليّات أنوار صبح هدايت و اشراقات أنوار شمس عنايت در حقيقت انسان مستور و 

ه و انوار در حقيقت شمع و سراج مستور است و محجوبست چنانچه شعله و اشعّ 
تابش درخشش آفتاب جهانتاب در مرايا و مجالى که از زنگ و غبار شئونات بشرى 

و  * حال اين شمع و سراج را افروزندۀ بايد * تيره و مظلم گشته مخفى و مهجور است
   * اين مرايا و مجالى را صيقل دهندۀ شايد

  
  ۲۰۸ص 
                 و تا  * ارى مشتعل ظاهر نشود هرگز سراج نيفروزدضح است که تا ناو و

   گ و غبار ممتاز نگردد صورت و مثال و تجلّي و اشراق شمس بى امسنآينه از ز
در او منطبع نشود و چون ما بين خلق و حّق و حادث و قديم و واجب و ممکن 

لهذا در هر عهد و بهيچوجه رابطه و مناسبت و موافقت و مشابهت نبوده و نيست 
عصر کينونت ساذجي را در عالم ملک و ملکوت ظاهر فرمايد و اين لطيفۀ ربّانى و 

 *دقيقۀ صمدانى را از دو عنصر خلق فرمايد عنصر ترابى ظاهرى و عنصر غيبى الهى 
و دو مقام در أو خلق فرمايد يک مقام حقيقت که مقام ال ينطق اّال عن اهلل ربّه است 

       ﴾لى مع اهلل حاالٌت انا هو و هو انا اّال أنا أنا و هو هو ﴿ ميفرمايدکه در حديث 
و همچنين ميفرمايد  ﴾قف يا محّمد أنت الحبيب و أنت المحبوب  ﴿و همچنين 

و مقام ديگر مقام بشريّت است که  ﴾ كو بينهم اّال انّهم عباد كال نفرق بين﴿
و اين  ﴾ربّى هل کنُت اّال بشرًا رسوالما أنا اّال بشر مثلکم و قل سبحان ﴿ميفرمايد 

کينونات مجّرده و حقايق منيره وسايط فيض کليّه اند و بهدايت کبرى و ربوبيّت 
عظمى مبعوث شوند که تا قلوب مشتاقين و حقايق صافين را بالهامات غيبيّه و 

و  * فيوضات ال ريبيّه و نسائم قدسيّه از کدورات عوالم ملکيّه ساذج و منير گردانند
افئدۀ مقّربين را از زنگار حدود پاک و منّزه فرمايند تا وديعۀ الهيّه که در حقايق مستور 
و مختفى گشته از حجاب ستر و پردۀ خفا چون اشراق آفتاب نورانى از فجر الهى سر 

و از اين کلمات و اشارات معلوم  * ظهور بر اتالل قلوب و افئده بر افرازد َلمِ عَ بر آرد و 
شده که البّد در عالم ملک و ملکوت بايد کينونت و حقيقتى ظاهر گردد که  و ثابت
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واسطۀ فيض کليّه مظهر اسم الوهيّت و ربوبيّت باشد تا جميع ناس در ظل تربيت آن 
آفتاب حقيقت تربيت گردند تا باينمقام و رتبه که در حقايق ايشان مستودع است 

  ."*مشّرف و فايز شوند
  

  توجيه و تلخيص 
از عدم خلق فرمود.  اضوع در آغاز لوح مبارک ، اينست که خداوند "ممکنات" رمو

لفظ "ممکنات" بمعنى اعم آن اسم عاّم است و شامل ميشود همۀ مخلوقات 
  (ممکن الوجود) را از هر قسم و رسم. ساير مسائل و مطالب را به اين شرح ميتوان 

  ۲۰۹ص 
ان ممکنات ( همۀ مخلوقات) انسان را ، خداوند از مي مطلب اّولطبقه بندى نمود: 

که از جمله ممکنات است (در مقابل "واجب" که علّت خلق ممکنات است) 
بجهت معرفت و محبّت خود اختيار فرمود و اينرا اشاره ميفرمايند به حديث قدسى 

ر يک ، خداوند ه مطلب دوم - ١مشهور"ُکنَْت َکنْزًا َمْخفيًّا َفاْحَببُْت اْن اعَرَف" است 
. ولى انسان را ٢محّل تجلّى يکى از اسماء و صفات اهلل قرار داد ااز ممکنات ر

" مظهر کليّۀ صفات و اسماء الهى ٣"بصرف عنايت سابقه و رحمت منبسطۀ خود 
، جمال کبريائى در ادامۀ لوح سپس اشاره ميفرمايند که  مطلب سوم -٤مقّرر فرمود 

کامل خدا يعنى انسان ، بصورت مستور و  تجلّى صفات و اسماء الهى در مخلوق
محجوب موجود است و در تشبيه آن بلسان محسوس مثال آنرا باين صورت بيان 

ميفرمايند که ، مانند حقيقت روشنائى در شمع و سراج در حالت غير مشتعل بودن آن   
  مثالى  و تشبيه   با  و  نورى  ساطع نميکند  و  است  و ضياء  موجود بالقّوه  و   مستو ر

  
_________________________________________________________  

براى تفصيل مراجعه فرمائيد به لوح مبارک حضرت عبدالبهاء در شرح حديث کنت کنز در  - ١
حديث قدسى بنا به تعريف از نظر مسلمين سخنان خدا يا  - ۵۵الى  ٢مکاتيب جلد دوم صفحه 

محمد است. اين حديث قدسى در اغلب کتب تفسير و عرفا درج و  پيغمبر اکرم و از زبان حضرت
 ٨شرح داده شده و بآن استناد شده است. از جمله کتب معروف عبارتند از : کشف االسرار جلد 

، تفسير قران ، تأليف ابوالفضل رشيد الدين ميبدى از علماء و صوفيان قرن ششم  ٧٣٨صفحه 
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؛ شرح شطحيات ، تصنيف شيخ روزبهان ۵٢٧و  ۵٢٦و  ٩٠هجرى؛ تمهيدات عين القضاة صفحات 
؛ ينبوع االسرار فى نصائح االبرار ، تأليف کمال الدين  ٤٨٧صفحه  ۵٣١بقلى شيرازى ، فصل 

در سوره فصلّت الّسجده است :  ٤١:  ٣۵بنظر ميرسد اشاره است به آيه  - ٢حسين خوارزمى . 
در سوره االعراف  ٧:  ۶۵١بنظر ميرسد اشاره است به آيه  - ٣".  "َسُنريِهْم اياِتنا ِفى االفاِق َو َانُْفِسِهمْ 

بنظر ميرسد که  - ٤. ٧٤: "َو َرْحَمتى َوِسَعْت ُکل َشىٍء"، و نيز مراجعه فرمائيد به ايقان شريف صفحه 
:  کتاب مستطاب ايقان که ميفرمايند، قوله االعلىٰ  ۵٧اشاره ديگرى است به بيان مبارک در صفحه 

آسمانها و زمين است محال بروز صفات و اسماى الٓهى هستند چنانچه در هر ذّره آثار تجلّى "انچه در 
ان شمس حقيقى ظاهر و هويداست ... خاّصه انسان که از بين موجودات باين خلع تخصيص يافته 

ُرُکْم  ۶:۳". و نيز بنظر ميرسد که اشاره است به آيه  ِفى اَْالرحاِم" و در سوره آل عمران : "ُهَو الذى ُيَصوِّ
  .٢کتاب استئذان صفحه  ١١حديث نبوى : "خلق اهلل آدم على صورته" (کتاب صحيح بخارى جلد 
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  ۲۱۰ص 
ديگر بيان ميفرمايند که مانند درخشش آفتاب که اگر در مقابل آينه اى که رويش را 

مود غبار  گرفته باشد، نميتوان انعکاس نور آفتاب را در آينه بچشم ظاهرى مشاهده ن
مگر آنکه آن شمع را توسط منبع و قّوۀ خارجى افروخته و يا اينکه آن آينه را بوسيلۀ از 

صورت ، آن شمع در اين  غبار زدوده و پاک نمود. و سطح آن  صيقل داده  شود  که
که در کونش نور مستور است به لمعان در مى آيد و آن آينه که قابل رسيدن انوار 

در مقام و مرتبۀ  - س کند و خاصيّت اصلى اش را بروز دهد است ميتواند آنرا منعک
 هارزش انسان ، اشاره ميفرمايند به دو آيه از آيه هاى قرآن مجيد. در سور

نْساَن فى َاْحَسِن َتْقويٍم" ، "ترجمه : بتحقيق قوله تعالىٰ  ٤/٩٥التّين: : "َلَقْد َخَلْقَنا اْالِ
:  تعالىٰ قوله  ٢٣:١٤در سورۀ مؤمن آيۀ آفريديم انسان را در بهترين تعديلى". و 

اهللُ َاْحَسُن الْخاِلقيَن". "ترجمه : پس آفريديم او را آفريدن ديگر  كَ "َخلقًا اَخَر َفَتبارَ 
  پس بر تر آمد خدا که بهترين آفرينندگان است".

، در قسمتى ديگر از لوح بيان ميفرمايند که ميان خالق و مخلوق و  مطلب چهارم
وسيلۀ  کن نه رابطه ايست و نه مشابهتى. لذا حضرت ذات باريتعالىٰ واجب و مم

فراهم آورده است که بوسيلۀ آن قواى مستوره و مکنونه در ذات انسان به عرصۀ شهود 
ميآيد و اين وسيله را "کينونت ساذج" و نيز واسطۀ فيض کليّۀ آنرا معرفى و تشريح 

  فرموده اند.
رى که در لوح مبارک بيان فرموده اند، در تميز ، مطلب اساسى ديگ مطلب پنجم

ميان ذات غيب احديّت و کينونت ساذج ( که بنظر ميرسد مقصود مظاهر مقّدسه و 
    رسوالن اولى العزم اند) است. و در اين قسمت مظاهر الهى را به دو صفت و 

يفۀ " و ديگر "لط١جوهر از سايرين ممتاز فرموده اند: يکى بنام "دقيقۀ صمدانى
  ". مظاهر الهى راترکيب دو عنصر بيان فرموده اند. يکى عنصر ماّدى که آنرا٢ربّانى

  در   را اين عنصر   " کهعنصر غيبى الهىديگرى "  فرموده. و  " بيان عنصر ترابىبه "
_________________________________________________________  

دقيق است که هر کس به آن آگاه نشود( فرهنگ اصطالحات  دقيقه در اصطالح عرفا به معنى ِسرّ  -١
لطيفه در اصطالح عرفا، هر  -٢). ٣٨٧و تعبيرات عرفانى تأليف دکتر سيّد جعفر سّجادى صفحه 

  ).٦٨٧معنى خاّصى که بلفظ نيايد( همان مأخذ صفحه 
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  ۲۱۱ص 
  ل عين اينکه بکلّى متمايز از ذات احديّت است در عين حال مرکز تجليّات کام

صفات الهى است. اين نوع بيان مبارک مردود شناختن وحدت اقانيم سه گانه و نيز 
  رّد اعتقادات وحدت وجودى است.

  توجيه ارتباط ذات غيب هويّه و مظاهر ظهور الهى درايقان 
در الواح مقّدسۀ مذکوره در قبل ، در تعريف توحيد از بيانات مبارکه بخوبى دانسته 

ى باريتعالى براى حصول معرفت ذات او مسدوداست. در شد که ابواب  شناسائ
ايقان شريف اين موضوع که از اصول و مبادى روحانى در امر بهائى است بوجه و 
انشاى ديگرى با مطالب کالمى متقن که منطق آن از صالبت و محکمى خاّصى 
برخوردار است بيان گرديده است. خداوند را متعالى از وصف هر واصفى و ادراک 
هر مدرکى تعريف فرموده و انسان را عاجز در عرفان معرفت حقيقة الحقايق و حصول 
معرفت خدا را انحصارًا از طريق شناسائى مظاهر او بيان فرموده اند. در قسمتى از 

) : "و بر اولى العلم و افئدۀ منيره واضح است ٣٤( ايقان شريف ميفرمايند قوله تعالىٰ 
ه مقّدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج و ذات احديّ  *که غيب هويّه 

لم يزل در ذات  *و ادراک هر مدرکى  *و متعاليست از وصف هر واصفى  *بوده 
و ال يزال بکينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود  *خود غيب بوده و هست

چه ميان او و  ﴾ُهَو الَّلطيُف الَْخبيُر ال ُتْدِرُکُه اْالبْصاُر َو ُهَو ُيْدِرُک اْالَبْصاَر َو  ﴿
ممکنات نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد و جهت و اشاره بهيچوجه 

و  * زيرا که جميع من فى الّسموات و االرض بکلمۀ امر او موجود شدند * ممکن نه
بارادۀ او که نفس مشيّت است از عدم و نيستى بحت بات بعرصۀ شهود و هستى قدم 

سبحان اهلل بلکه ميانۀ ممکنات و کلمۀ او هم نسبت و ربطى نبوده و  *گذاشتند
نخواهد بود ... چنانچه جميع انبيا و اوصيا و علما و عرفا و حکماء بر عدم بلوغ 

و بر عجز از عرفان و وصول ان حقيقة الحقائق مقر و  * معرفت ان جوهر الجواهر
ر وجه ممکنات مسدود شد لهذا باقتضاى و چون ابواب عرفان ذات ازل ب * مذعنند

  جواهر  وسعت رحمتى کل شىء))   و  کل شىء  رحمته  رحمت واسعۀ ((سبقت
  ۲۱۲ص 
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عوالم روح روحانى بهياکل عّز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود  از   را  نورانى قدس
لع هويّه و اين مراياى قدسيّه و مطا * تا حکايت نمايند از ذات ازليّه و ساذج قدميّه

مثًال علم ايشان از  * بتمامهم از ان شمس وجود و جوهر مقصود حکايت مينمايند
و جمال ايشان  * و قدرت ايشان از قدرت او و سلطنت ايشان از سلطنت او * علم او

و مواقع  *و ايشانند مخازن علوم ربّانى  * و ظهور ايشان از ظهور او * از جمال او
... و اين هياکل قدسيه مراياى اوليّه  * ض نا متناهىو مظاهر في * حکمت صمدانى

و از کل اسماء و صفات او از  * ازليّه هستند که حکايت نموده اند از غيب الغيوب
و جميع  *علم و قدرت و سلطنت و عظمت و رحمت و حکمت و عّزت و جود و کرم 

ختص اين صفات از ظهور اين جواهر احدًيه ظاهر و هويدا است و اين صفات م
ببعضى دون بعضى نبوده و نيست بلکه جميع انبياى مقربين و اصفياى مقدسين باين 

  ".*صفات موصوف و باين اسماء موسومند
  

  الهى در کتاب مستطاب اقدس  حکم
مقام نبّوت و رسالت در معارف بهائى داراى مفاهيم وسيع و پر دامنۀ گرديده است. 

را مظهر ظهور ، مشرق وحى  ر قيام امرش و اورا خداوند مبعوث ميفرمايد ب انسان کامل
، مطلع امر ، نيّر امر ، شمس حقيقت مهبط وحى و منظر اکبر تسميه فرموده است _ 
از دور آدم تا دور خاتم آيات توحيد در کتب مقّدسه نازل گرديد و انسان را به پرستش 

نام بر حذر خداى يگانه امر و دعوت فرمود و بت پرستان را از عبادت و پرستش اص
(خدا) و وجوب همۀ کماالت را بر او در آيات  داشت و سلب همۀ نقائص از او

خواند. مؤمنين به انجيل با  شريفۀ قرآنيّه نازل فرمود و او را صاحب اسماء الحسنىٰ 
و انجيل  ٣در انجيل متى باب  ١٧تفسير مندرجات انجيل از قبيل آياتى مانند آيه 

و ساير  ١٢الى  ٨آيه هاى  ١٤و انجيل يوحنّا باب  ١٤و  ١، آيات  ١يوحنّا باب 
آيات مشابه ، تعبيرات غلط از کلمات شفاهى حضرت مسيح نمودند و ذات غيب 

  منيع ال يدرک را نعوذ باهلل با حضرت مسيح يکى دانستند و مقام نبّوت و مظهريّت 
  ۲۱۳ص 
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يک قائل گرديدند و را تا الوهيّت مطلق باال بردند و براى ذات بارى شر آنحضرت
خدا و حضرت عيسى مسيح را از يک جوهر  و مانند خدا ازلى  و غير مخلوق 
دانستند. گروهى در اسالم معتقد به وحدت وجود گرديدند و آن عقيدۀ منسوخ را 

  ترويج و تدريس نمودند.
، دقيقًا مسئلۀ  و جمال اقدس ابهىٰ   الواح و آيات نازله در آثار حضرت رّب اعلىٰ 

بّوت و رسالت و مظهريّت و مهبط وحى الهى را که کليّۀ آن القاب و اسماء مظاهر ن
  ١ يک حقيقتند در نهايت صراحت و روشنى بيان فرموده اند. و آن انسان کامل

اين انسان کامل که به قّوۀ وحى الهى  -است که محّل تجلّى کليّۀ صفات الهى است 
راى دو صفت مميّزه است : يکى عصمت به اسرار الهى آگاه و مطلع است و دا

ذاتى و ديگرى صاحب علم لدنى است. و بجهت دارا بودن اين دو عطيّۀ الهى از 
" است. آيات الهى از لسان و قلمش يفعل مايشاءلغزش و خطا و نسيان مصون و "

جارى و بوسيلۀ آن اساس دين را وضع مينمايد و انسان را دعوت به قبول آن براى فوز 
ير او و آخر ميفرمايد. و خود را باب معرفت و شناسائى خدا معرفى مينمايد. و به خ

اين مطلب فهمش براى هر کس آسان است. نمونۀ کامل آن رسول خدا حضرت 
محّمد ص است . چه ممکن نبود که عرب دورۀ جاهليّت که معبودش اصنام  و بت 

ائى که در قرآن سوره هاى کعبه بود به معرفت خدا نائل گردند و معتقد به خد
) ٱهللُ ٢: "ُقْل ُهَواهللُ َاَحٌد ( نازل گرديده شوند. قوله تعالىٰ  :١١٢ :٤ – ١ اخالص
َمُد ( َو َلْم َيُکْن َلُه ُکُفوًا َاَحٌد" "ترجمه : بگو يا محّمد ٤) َلْم َيِلْد َو َلْم ُيوَلْد (٣الص (

ه  و نيست او را همتا اوست خداى يگانه  خداى بى نياز  نزاده و زائيده نشد
احدى". در ظل اين آيات و تعاليم الٓهى متألهين بزرگى مانند ابن سينا و مالى رومى 

  و غزالى و فيض کاشانى و حکيم سنائى و ابن رشد و غيره بعرصۀ شهود آمدند.
چون معرفت ذات بارى منوط به شناخت مظهر و رسول او گرديد . شارع امر بهائى 

بهائى بر   ر احکام الهى در معرفت خدا در اّم الکتاب شريعت حکم محکم ديگرى ب
     بقولى  و  يا مطلع امر  امر  معرفت مظهر  وجوب  فرمود، و آن در نازل   انسان
    خداوند مقرر فرمود و حکم  معرفت  عين  را  معرفت  اين  است. و  پيغمبر  ديگر

_________________________________________________________  
  رجوع فرمائيد به قاموس ايقان در شرح و توضيحات در بارۀ "انسان کامل". ۱
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  ۲۱۴ص 

  
بسمه الحاکم على ما کان و : " ىٰ در آيۀ اول اّم الکتاب نازل فرمود قوله تعالآنرا 

ما يکون  اّن اّول ما کتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره 
ه فى عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکّل الّذى کان مقام نفس

  " الخير والّذى منع انّه من اهل الّضالل ولو يأتى بکّل االعمال
  . کبريائهاين حکم الهى است براى عالم انسانى در کور حضرت بهاءاهلل جّل 

  
 کالم و ادلّۀ نقلى در اثبات آيۀ اول کتاب مستطاب اقدس در کتب

  مى تفسير و اخبار اسال
در کتب اخبار و تفسير علماى مذهب شيعه مطالب بسيارى از قول ائّمه در تأييد آيۀ 
اّول کتاب اقدس نقل شده است و در اينجا باختصار به بعضى از آنها اشاره 

  ميگردد. 
) در شرح هدف از خلقت پس از نقل ٤٧( ك، در کتاب شرح رسالۀ زادالسال اول

نمى    را ك" ( ترجمه : اگر تو نبودى افالكَ ْقُت االفالَلٰما َخلَ  كَ حديث قدسى : لوال
در سوره الذاريّات : "َو ما َخَلْقُت الِْجن َو  ٦۵آفريدم) اشاره نموده به تفسير آيه 

نَْس ِاّال ِلَيْعُبُدوِن" "ترجمه : و نيافريديم جّن و انس را مگر براى آنکه بپرستند       اْالِ
         متى از تفسير آيۀ شريفۀ فوق را از کتاب تفسيرمرا يا بشناسند مرا". نقل قس

صافى تأليف مّال محسن فيض کاشانى نموده است به اينصورت : ((مصنّف (ره) 
در صافى در تفسير آيۀ فوق چنين گفته : "ِفى الِعَلِل عِن الّصاِدِق عليه السالم َخَرَج 

قاَل : َايَها النّاُس ِان اهللَ َجل ِذکُرُه ما الُحَسيُن بُن َعلىٍّ عليه الّسالُم على َاصحاِبه ف
َخَلَق الِعباَد ِاّال لَيعِرفُوه َفِاذا َعَرفوه َعَبُدوه و اذا َعَبُدوه اْسَتْغَنْوا ِبِعباَدُته َعن ِعباَدِة َمن 

ُاّمى َفما فقاَل َلُه َرُجَل ؛ يا اْبَن َرسوِل اهللِ صلى اهللُ عليِه و آِله بأبى َانَت و  ، ِسواهُ 
َمعِرَفُة اهللِ ؟ قاَل َمعِرَفُة َاهِل ُکلِّ َزماٍن ِاماَمهم الذى َيِجُب َعَليِهم طاَعُته " علل الشرايع 
از حضرت صادق عليه السالم آورده است که روزى امام حسين عليه السالم به ياران 
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او را بشناسند ى آن که اخويش فرمود : اى مردم ، خداوند ، بندگان را نيافريد مگر بر
  و پس از شناخت ، او را بپرستند و پس از پرستش او ، از عبادت ديگران بى نياز 

  ۲۱۵ص 
گردند. مردى پرسيد اى پسر پيامبر ، پدر و مادرم به فدايت شناخت خدا چيست؟ 
فرمود : اين است که اهل هر زمانى ، امام خويش را بشناسند ، آن امامى که پيروى 

  رى مى باشد)).از او بر همه ضرو
، الحافظ رجب برسى از علماى مذهب شيعه در تأليف خود بنام مشارق انوار  دوم

): ٤٨اليقين بحثى دارد دائر بر اينکه انبياى الهى مظاهر اسماء و صفات الهى اند (
"االنبياء فإنهم مظاهر اسماءاهلل فمن کان منهم مظهر اسم کلي ، کانت شريعته کلية ؛ 

ترجع الى االسم الجامع الذي هو اهلل و جميع الرسل و االنبياء ترجع و جميع االسماء 
الى هذه االسماء السبعة آدم و ادريس و ابراهيم و يوسف و موسى و هارون و عيسى و 
مرجع هذه السبعة الى االسم الجامع الواحد و هو محمد (ص) قادم مظهر االسم 

  الناطق و للخالق فيه اثر تام ...".
از حضرت امام محمد  ١٠ل کافى ، کتاب التوحيد ، خبرى بشماره ، در اصو سوم

) : "َسِمْعُت ابا َجْعَفر عليه السالم َيُقوُل : ِبنا ٤٩باقر عليه السالم نقل گرديده است (
َو  كَ َو َتعالٰى َو ُمحّمٌد ِحجاُب اهللِ َتبار كَ ُعِبَداهللُ َو ِبنا ُعِرَف اهللُ َو ِبنا ُوِحَداهللُ َتبارَ 

امام باقر (ع) فرمود : عالٰى." ترجمۀ اين خبر در ذيل کتاب به اين شرح است : تَ 
و  كبوسيلۀ ما خدا پرستش شد و بوسيله ما خدا شناخته شد و بوسيله ما خداى تبار

است ( تا واسطه  تعالى را يگانه شناختند و محّمد پرده دار خداى تبارک و تعالىٰ 
  ميان او و مخلوقش باشد).

وحيد باب النّوادر حديثى از حضرت صادق و نيز در اصول کافى کتاب التّ ،  چهارم
) : "َعْن ابي َعْبِداهللِ ٠۵سوره اعراف نقل گرديده ( ١٨٠/٧عليه السالم در شرح آيه 

عليه السالم في َقْوِل اهللِ َعز َو َجل : ((َو هلِل اْالْسماُء الُْحْسنٰى َفاْدُعوُه ِبها)) قاَل : َنْحُن 
َو اهللِ اْالْسماُء الُْحْسنَى التي ال َيْقَبُل اهللُ ِمَن الِْعباِد َعَمًال ٕاّال ِبَمْعِرَفِتنا " . ترجمۀ اين 
روايت در حاشيۀ کتاب به اينصورت نوشته شده : "و آنحضرت راجع به قول خداى 

ا مائيم عز و جل ((خدا را نامهاى نيکوست او را بآنها بخوانيد )) فرمود: سوگند بخد
  آن نامهاى نيکو که خدا عملى را از بندگان نپذيرد مگر آنکه با معرفت ما باشد)).
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  ۲۱۶ص 
حضرت ال يزالى مستغنى است از عرفان ممکنات و آيۀ عرفان او مرآت 

  جمال اوست در ايّام اهلل تا هيچ شيئ از عرفان او بى نصيب نگردد
  

ممکنات بيان فرموده و آنچه را که  در لوح منيع ديگرى خدا را مستغنى از عرفان
خداوند تبارک و تعالى به صرف جود و فضل براى انسان بوديعه گذارده است مرآت 
جمال الهى است . که بعبارتى ديگر همان انبياى الهى و مطالع امرند. قسمتهائى از 
اين لوح مقدس را درج و مطالب آن در حدود مجاز باختصار مورد بررسى قرار 

  ):۵٣(ميگيرد 
توحيد بديع مقّدس از تحديد و عرفان موجودات ساحت   هواهلل العزيز الجميل"

عّز حضرت ال يزالى را اليق و سزاست که َلْم َيَزْل و ال يزال در مکمن قدس اجالل 
   * خود بوده و فى أزل االٓزال در مقعد و مقّر استقالل و استجالل خود خواهد بود

و چه مقدار عالى و  *ت منّزهش از عرفان ممکنات چه قدر غنى و مستغني بوده ذا
از علّو جود بحت و سمّو کرم  * متعالى خواهد بود از ذکر سّکان ارضين و سماوات

شىء از   صرف در کّل شىء مّما يشهد و يرى آيۀ عرفان خود را وديعه گذارده تا هيچ 
مال اوست در عرفان حضرتش على مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آيه مرآت ج

شود ظهورات    و هر قدر سعى و مجاهده در تلطيف اين مرآت ارفع امنع  * آفرينش
اسماء و صفات و شئونات علم و آيات در ان مرآت منطبع و مرتسم گردد على مقام 

يسمع عن کّل شىء       يشهد کّل شىء فى مقامه و يعرف کّل شىء حّده و مقداره و
اّن عليًّا قبل نبيل مظهر کّل االسماء و مطلع کّل الصفات و کل  على انّه ال اله اّال هو و

و اين مرآت اگر چه بمجاهدات نفسانى و  * ُخِلقوا بارادته و ُکل بامره يعملون
توّجهات روحانى از کدورات ظلمانى و توهّمات شيطاني بحدائق قدس رحمانى و 

ظر بانکه هر امريرا وقتى مقّدر و لکن ن * حظائر انس ربّانى تقّرب جويد و واصل گردد
است و هر ثمريرا فصلي معيّن لهذا ظهور اين عنايت و ربيع اين مکرمت فى ايّام اهلل 
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 * فرموده  عنايت  بوده اگر چه جميع ايّامرا از بدايع فضلش نصيبى على ما هى عليه
   ادراک مدرکين مقّرر   فوق  مقامى  را  ظهور  ايّام  لکن و 

  ۲۱۷ص 
نانچه اگر جميع قلوب من فى الّسموات و االرض در آن ايّام خوش داشته چ

مقّدس و منير  اصمدانى بآن شمس عّز ربّاني مقابل شوند و توّجه نمايند جميع خود ر
فتعالى  *فتعالى من هذا الفضل الّذى ما سبقه من فضل  * و صافى مشاهده نمايند

 فتعالىٰ   *و ال لها نظيرفى االختراع من هذه العنايه الّتى لم يکن لها شبه فى االبداع 
اين است که در آن ايّام احدى محتاج باحدي نبوده و  *عّما هم يصفون او يذکرون 

چنانچه مالحظه شد که اکثرى از قاصدين حرم ربّانى در آن يوم الهى  * نخواهد بود
الع نيافت ه و بعلوم و حکمتى ناطق شدند که بحرفى از آن دون آن نفوس مقّدسه اط

   اينست که احبّاى * نخواهد يافت اگر چه بالف سنه بتعليم و تعلّم مشغول شوند
      الهى در ايّام ظهور شمس ربّاني از کّل علوم مستغنى و بى نياز بوده اند بلکه

من غير تعطيل و تأخير جارى و   از قلوب و فطرتشان و حکمت  ينابيع علم
  ".*ساريست
بوجهى ديگر در مستغنى بودن خدا از  قلم اعلىٰ  از نيز در اين لوح منيع    توجيه

عرفان مخلوقات آيات بيناتى نازل شده است. ولى نظر به رحمت واسعۀ خداوند، 
قات بوديعه گذارده نشانه و آيۀ عرفان خود را که پيامبران الهى اند در ميان مخلو

  " را ميفرمايند "مرآت جمال اوست در آفرينش". هآياست. و آن "
مواضيعى که در عرفان خدا و نيز معرفت مرآت جمال او ( پيامبران الهى) در  اين لوح 

  بنظر ميرسد عبارتند از : 
((ٕاّن عليًّا قبل نبيل))  ، در اين لوح بيان ميفرمايند حضرت رّب اعلىٰ  موضوع اول

مظهر کلّى اسماء و مطلع کّل صفات الهى است و همه خلق شده اند بارادۀ او و 
  لند بامر او.عام

، اشاره به تلطيف و صيقل دادن مرآت جمال الهى است که در انسان  موضوع دوم
بوديعه گذارده شده که : به مجاهدۀ نفس و توجه به روحانيات  حاصل ميگردد. 
زمان و وقت مقّرر شده براى حصول  آن  بتقدير و ارادۀ الهى به دورۀ ايّام اهلل 

  تخصيص داده شده است.
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  " (رجوع کنيد به بخش اول اين رساله) ايّام اهلل، ايّام ظهورين اعظمين "ومس موضوع
  ۲۱۸ص 

  
  اين ظهور   در ايّام  اينکه  نيز  بيان فرموده اند. و  مدرکين "  ادراک  "مقامى فوق  را

        نيازى به وساطت و اعانت رؤساى مذهبى و مرشد و امثالهم نبوده و براى
و فوز آن ، انسان از کسب علوم متداولۀ درميان قوم  حصول و فيض درک ظهور

مستغنى است. تجربۀ تاريخى  و تحقيق در حوادث و مندرجات تاريخ عصر رسولى 
امر مبارک نشان داده است که علماى بظاهر عاِلم که در مدارس کالسيک عاليۀ 

تشان مذهبى بدرجات کمال رسيدند (و نيز شواهد مشابه آن در عصر حاضر) و قام
بثوب علوم ظاهره مخلّع گرديد از ادراک و عرفان ظهورين محروم ماندند. و انسانهاى 
          بظاهر تهى از علوم مانند جناب گندم پاک کن  و استاد سلمانى و جناب

         هزاران نمونۀ  شهيد و   ورقا  جناب روح اهلل و   شهيد  و حضرت ورقا  انيس
تاريخ مشعشع امراهلل  از خمر باقى آشاميدند و به کّل خير  ثبت شده و ثبت نشده در

  فائز و مصداق آيۀ اول کتاب مستطاب اقدس گرديدند.
  

  " باسم محبوب عالميانلوح  "
جمال قدم جّل جالله در لوح ديگرى نيز طرق حصول به عرفان خدا و نيز "معنى 

اى عالميان  نازل و فاصل توحيد" را بابدع بيان آنرا در تحت عنوان "جوهر توحيد" بر
) : "يوم يوم اهلل است ٣٦بين شرک و توحيد را تصريح فرموده اند. قوله جّل اعزازه (

داده و   و کّل ما سوائه بر هستى و عظمت و اقتدار او گواه بعضى شناخته و گواهى
در    نشناخته اند شّکى نبوده و نيست که کلّ  ابرخى گواهى ميدهند و لکن او ر

وليّه لعرفان اهلل خلق شده اند من فاز بهذاالمقام قد فاز بکّل الخير و اينمقام حقيقت ا
بسيار عظيم است بشأنيکه اگر عظمت آن بتمامه ذکر شوداقالم امکانيّه و اوراق 

از   ابداعيّه کفايت ننمايد و ذکر اينمقام بانتها نرساند... اى مقبل الى اهلل بعضى
          شد  مشاهده اقوال چنانچه   بعضى عبدۀ و   دو هستن  بوده  هوى  عباد عبدۀ

           مشغول از کتب در اثبات حق نوشتند و ليالى و ايّام بذکر او  که چه مقدار 
ننمودند و بغرفۀ از بحر علم رحمن فائز  كحرفى از بيانات حق را ادرا كبودند مع ذل
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  کل   ى بر کل و مقّدس از نشدند ... حق را مقّدس از کل مشاهده کن اوست مجلّ 
  کل و مجلّى بر مراياى  بر   مهيمن  را  وحده حّق   اينست که توحيد   معنى اصل 
  ۲۱۹ص 

موجودات مشاهده نمائيد کلرا قائم باو و مستمّد از او دانيد اينست معنى توحيد و 
 يا را شريک حق نموده اند ومقصود از آن بعضى از متوّهمين باوهام خود جميع اش

خود را اهل توحيد شمرده اند ال و نفسه الحق آن نفوس اهل تقليد و تقييد  كمع ذل
و تحديد بوده و خواهند بود توحيد آنست که يک را يک دانند و مقّدس از اعداد 
شمرند نه انکه دو را يک دانند و جوهر توحيد انکه مطلع ظهور حق را با غيب منيع 

و اعمال و اوامر و نواهى او را از او دانى من  اليدرک يک دانى باين معنى که افعال
غير فصل و وصل و ذکر و اشاره اينست منتهى مقامات مراتب توحيد طوبى لمن فاز 

  ".به و کان من الّراسخين
  توجيه  وصل و فصل در ارتباط ذات احديّه و مطالع ظهور

ر حق را با در قسمتى از لوح مبارک بيان ميفرمايند : "جوهر توحيد انکه مطلع ظهو
يک دانى باين معنى که افعال و اعمال و اوامر و نواهى او را از او  كغيب منيع اليدر

دانى من غير فصل و وصل و ذکر و اشاره اينست منتهى مقامات مراتب توحيد" . در 
نظر اول و تعّمق در بيان مبارک ، چنين بنظر ميرسد که يکى دانستن رسول خدا 

وحدت در ذات است . ولى شرح آن "يک  كع اليدر(مطلع ظهور) با غيب مني
دانى" در ادامۀ بيانات مبارکه نه تنها ابهام توحيد ذاتى را بر طرف ميکند بلکه 
شالودۀ اساسى اعتقاد به توحيد صحيح را براى عالم انسانى بنياد مينهد. پس از 

أويل و " ، هر نوع  ابهامى را بر طرف و تباين معنى" کلمۀ "يک دانىکلمات "
مقصود بيان مبارک را در مقصود از يک دانى کامًال توجيه ميفرمايند. و آن يک 
دانى اعمال و اوامر و نواهى صادره از جانب رسول و مظهر الهى است که همه آنها 

" اعالن من غير فصل و وصلاز سوى خداوند است. و نيز آن يک دانى را "
وم اينکه هر دو ( خدا و رسول او) از يک ميفرمايند. و اين يکى دانستن بمعنى و مفه

افعال و اعمال و اوامر و نواهى او را از او ذات باشند نيست زيرا که ميفرمايند : "
" در اينمورد هيچ جاى شّک و شبهۀ نيست . همچنانکه دانى من غير فصل و وصل
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اقوال  در دورۀ رسالت پيغمبر اکرم (ص) نيز سنّت پيغمبر خدا که عبارت از اعمال و
  او 
  

  ۲۲۰ص 
بود بعد از وفات حضرت رسول يکى از ارکان و اساس اصلى فقه و قوانين شرعى 
سنّت است که  هنوز هم بقوت خود باقى است. در اينجا بحث اصلى و محّل تتبع 
، اينست که يکى بودن مطلع ظهور با غيب منيع ال يدرک را چگونه بر اساس بيان 

سئله بکمک شرح و توضيح الفاظى مانند "غير فصل" مبارک توجيه نمود. حّل اين م
و "غير وصل" که در همين قسمت از بيان مبارکه آمده است آسان گرديده و مقصود 
حاصل ميشود. اين يکى بودن در يک موضع غير فصل است و در يک موضع غير 
وصل . براى توجيه مسئله الزم است که معانى و مقصود از  الفاظ فوق را در کتب 

الم و منطق جستجو شود. "فصل" در تعريف منطق ، کلّى ذاتيست که موجب امتياز ک
اعمال  - يک ماهيّت از ماهيّت ديگر و يا موجب امتياز يک نوع از نوع ديگر ميگردد 

و اوامر مظاهر الهى بطريقه  وحى و از جانب خداوند به پيغمبران او نازل ميگردد که 
اناتشان و اوامره صادره از نزدشان هيچگونه آنان صاحب عصمت کبرى اند و در بي

خطائى نيست و اين از مقبوالت است که آنکه بى خطا است خداى متعال است . 
بنا بر اين اين اوامر و نواهى من غير وصل است زيرا اين "يک دانى"  از طريق وحى 
ى است و "غير وصل" که آن نشان دهندۀ امتياز دو نوع در ذاتيّاتشان است که يک

خالق است و ديگرى مخلوق. در بيان مبارک يک دانى افعال و اعمال و نواهى 
مطلع ظهور به صورت قضيۀ شرطى بيان شده است نه قضيۀ حملى . به اين مفهوم 
که اگر چنانچه شرطى براى آن گذاشته نشده بود امکان ايجاد سؤال بود ( گرچه اهل 

ده و آيات نازله در لوح منيع اشراقات و تجليّات بها مجاز به ِلَم و ِبَم از مظهر الهى نبو
و آيات محکمۀ کتاب مستطاب اقدس چنين حّقى را براى بندگان الهى جائز 
ندانسته است . و ذکر چنين مطلبى انحصارًا توجيه کالمى است و بس . و احبّاى 
ه الهى مطيع بى چون و چراى شارع امر بهائى اند) در حاليکه بوضوح ديده ميشود ک

م به ثبوت و سلب نسبتى فرموده اند و آن "غير کبيان مبارک در يکى بودن را ح
"يک  -فصل و وصل است" که جامع قضاياى شرطى اتصالى و انفصالى است 
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دانى" بوجه غير انفصال است زيرا آنچه مظهر ظهور ميگويد از او نيست بلکه از 
  ويد از طريق وحى است.جانب خدا است و نيز بوجه غير وصل است زيرا آنچه ميگ

  
  ۲۲۱ص 

  »هواهلل تعالى شأنه العظمة و الکبرياء«مقامات توحيد در لوح  
): "دو ٣٧( در لوح امنع ديگرى مقامات تو حيد را توجيه فرموده اند قوله االعلىٰ 

و آن اينست که کلرا بال نفى ميکنند و  توحيد وجودىمقام در توحيد مشاهده ميشود 
نى غير حق را موجود نميدانند باين معنى که کل نزد ظهور و ذکر حق را باّال ثابت يع

اّال وجهه يعنى مع وجود او احدى  كاو فناى محض بوده و خواهند بود کّل شئ هال
قابل وجود نه و ذکر وجود بر او نميشود چنانچه فرموده اند کان اهلل و لم يکن معه شئ 

ود که اشيآء موجود بوده و هستند واالٓن يکون بمثل ما قد کان مع انکه مشاهده ميش
مقصود انکه در ساحت او هيچ شئ وجود نداشته و ندارد در توحيد وجودى کل 

آنست که در کّل شئ  توحيد شهودىهالک و فانى و وجه که حّقست دائم و باقى و 
ايات احديّه و ظهورات صمدانيّه و تجليّات نور فردانيّه مشاهده شود چنانچه در 

ل سنريهم اياتنا فى االفاق و فى انفسهم در اينمقام در کّل شئ کتاب الهى ناز
تجليّات آيات بسيط الحقيقه مشهود و هويدا ... نشهد انّه کان واحدًا فى ذاته و 

لى العالمين ... چه که حق جّل واحدًا فى صفاته و کّل فى قبضة قدرته المهيمنته عَ 
مقّدسًا عن االذکار و االسمآء و  و عّز غيب منيع اليدرکست در اينمقام کان و يکون

منّزهًا عّما يدرکه اهل االنشآء الّسبيل مسدود و الطلب مردود لذا انچه اذکار بديعه و 
اوصاف منيعه که از لسان ظاهر و از قلم جاريست بکلمۀ عليا و قلم اعلى و ذروۀ اولى 

هر نور و وطن حقيقى و مطلع ظهور رحمانى راجع ميشود اوست مصدر توحيد و مظ
و الّصفات العليا ترجع اليه و ال تجاوز  تفريد و تجريد در اينمقام کّل االسمآء الحسنىٰ 

  عنه".
  »بسم اهلل االقدم االقدس«توحيد در لوح صيام  

در لوحى از الواح صيام مظهر امر الهى مظهر کلّيۀ اسماء و صفات خوانده ميشود که 
يت و اولّيت و آخريّت و قهاريّت و اقتدار لاز جملۀ صفاتى که در لوح نازل شده : از
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ِبٱلذى  َك ٱللُّهم اْسلُ  َك ) : "ُسبْحانَ ٣٨( ىٰ است در اين باره ميفرمايند قوله االعل
لَّيتُ َو ِباَ  َك َو ُبُطوَنُه َنْفَس ُبطْونِ  كَ َجَعْلَت ُظُهوَرُه نفس ُظُهورِ َاْظَهْرَتُه َو  وَق ا ليِته ُحقِّ َو  َك و

  ". كَ ُکل ذْى ُقْدَرٍة ِبٱْقِتدارِ َو ِبُقْدَرِته َو ُسلْطاِنِه َشِهَد  َك تُ َيِته َثَبَت آِخّريَ ِبآِخرّ 
  ۲۲۲ص 

  حج بيت اعظم بغداد  لوح اعمال
در اينکه مظهر الهى داراى دو جنبۀ عبوديّت و ربوبّيت است و در ذات الهى 

  شريکى نيست و او وحدت صرف است 
و نيز جمال  مراتب عبوديّت و ربوبيّت حضرت رّب اعلىٰ  در قسمتى از لوح مبارک ،

 ) : "َاْشَهُد فى َمْوِقفى هذا ِبَانُه ال ِالهَ ٣٩( اقدس ابهى نازل گرديده است. قوله تعالىٰ 
ال ِمثاَل  َلُه َو ال َشبْيَه َلُه َو ال ِند َلُه َو ال ِضد َو ال َوزيَْر َو ال َنظيَْر وَ  َك ِاّال ُهَو َوْحَدُه ال َشريْ 

ُتُه َلُه َو ِان ُنْقَطَة ٱْالُْولٰى َعبُْدُه َو َبهاُه َو َعَظَمُتُه َو ِکبْرياُه َو الُهْوُتُه َو َجَبُرْوُتُه َو ُسْلطانُ  ُه َو ِعز
ُه َو َشَرُفُه َو َالْطاُفُه َو ِبه َاْشَرَق َجماُلُه َو َظَهَر وَ  ْجُهُه َو َطَلَع ُبْرهاُنُه َو َو َمَلُکْوُتُه َو ٱْقِتداُرُه َو ِعز

مواِت َوٱْالَْرِض َو  َمْن ِفى ٱلْس ُتُه َو الَحْت آياُتُه َو ِبه ُحِشَر ُکل َدلْيُلُه َو َکُمَلْت ُحج َتم
ْمِر َو ٱلَْخلِْق َو ِبه َهَبْت َنَفحاُت ٱلُْقْدِس َعَلْى ٱلْعاَلميَْن َو َاْشهَ  ُد ُبِعَث َمْن ْفى َمَلُکْوِت ٱْالَ

ٰمواِت  ُد َخلُْق ٱلْس ال َريَْب فيِْه َو َيْاتْى ِبَانْواِر ُقْدٍس َمنْيٍع َو ِبه ُيَجد َمْن ُيْظِهُرُه ٱهللُ َحق ِبَان 
ليَْن َو ٱْالِٓخْريَن ... َايَْربِّ هذا َبيْتُ  و  كَ فيِْه َهبْت َنَسماُت ُجْودِ  ٱلتىْ  َك َوٱْالَْرِض َو َخلُْق ٱْالَ

  ".َك َو َمطاِلِع ِصفاتِ  كرِّ ِبُکلِّ َمظاِهِر َاْسمأِ َو فيْها َتَجلّيَْت فْى ِسرِّٱلسِّ  َك تِ َو ِعنايَ 
بيانات مبارکه در شهادت بوحدانيّت خداى متعال و ذکر اوصاف حضرت     توجيه

است. بنظر ميرسد که مضمون بيانات  ١بوجه توصيف با صفات سلبيّه  باريتعالىٰ 
          خدائى بجز خدائى که واحد است و شريکى براى مبارکه اينست که : نيست

  همتائى؛ نيست  "  و٣؛ "و ال ِضد َلهُ " و براى او همتائى نيست٢"وال ِند لُه  او نيست؛
  
. ِنّد ، در ٢. حمد و ستايش خدا و اقرار به وحدانيّت او با الفاظ و صفات نفى (سلب نقائص) ١

ذات و جوهر آورده ميشود . و ال ِند در اينجا يعنى ذات حق تعالى  لغت وقتى بکار ميرود که مثال از
. صاحب کشاف اصطالحات فنون ٣ذات و جوهرى است که در ذات و جوهر او همتائى نيست. 

 گويد: ضد بکسر ضاد در لغت ناهمتا. و در نزد علماء علم کالم و فقهاء بمعنى مقابل است.در
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هد متضاد با يکديگر. امر وجودى که با امر ديگر قابل اجتماع اصطالح لغويين کلمۀ که دو معنى د
  ).٢٨نباشد( لغتنامه دهخدا ج 
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  ۲۲۳ص 
"َو ال َنظيَر و ال مثاَل َلُه" و نيست مانند و هم شکل و شبيهى از براى او. بيانات قلم 

در تأکيد مطالبى است در اصول و مبادى توحيد که در ساير الواح مبارکه در  اعلىٰ 
يارت شد و وجه الواح ، سلب هر نوع مشابهت بهر گونه وشکلى ميان خدا و قبل ز

مخلوقات است که حصول معرفت ذات الهى را غير ممکن ميسازد. بعبارتى ديگر 
تأکيد بر اين اصل است که چيزى را که براى او شبيهى و مثالى  و مانندى نيست 

متوّجه بسوى مظهر امراهلل  چگونه ميتوان به کنه ذاتش پى برد؟ سپس بيانات مبارکه
ميگردد که مرآت کامل الهى است که کلّيۀ صفات جالليّه و جماليّه خداوند در عالم 
امر و خلق در او منعکس ميشود و آن صفات را يکايک ذکر فرموده و در عين حال 
براى تأکيد مجّدد در اينکه ذات مقّدس الهى خالق و بوجود آورندۀ پيامبر الهى است 

َعبُْدُه َو َبهاُه َو َعَظَمُتُه َو ِکبْرياُه َو الُهْوُتُه َو َجَبُرْوُتُه َو  مايند: "َو ِان ُنْقَطَة ٱْالُْولىٰ ميفر
ُه َو َشَرُفُه َو َالْطاُفُه َو ِبه َاْشَرَق َجماُلُه َو َظَهرَ  ُتُه َو َمَلُکْوُتُه َو ٱْقِتداُرُه َو ِعز َوْجُهُه ُسلْطاُنُه َو ِعز 

ُتُه َو الَحْت آياُتُه". َدلْيُلُه َو َکُمَلْت ُحج َو َطَلَع ُبْرهاُنُه َو َتم  
  

  اصل کل الخير 
در قسمتهائى از اين بيانات مبارکه ، جمال کبريائى ، اصول و مبادى ايمان و 
اعتقادات در امر بهائى در اصولى مانند اعتماد داشتن بخدا و اطاعت اوامر او و 

ى الهى و عرفان و شناخت خدا و راه حصول آن که منوط به عرفان راضى بودن برضا
  ): ٤٠( ىٰ مظهر اوست و کفر در چيست نازل گرديده است قوله تعال

    *»ِلَمْرَضاِتهِ  اْصُل ُكلِّ الَخيِْر ُهَو االْعِتَماُد َعَلى اهلِل َواالنِْقَياُد ِالْمِرِه َوالرَِّضاءُ «اول ، 
 ﴿ «، دوم َق اال حَ يُ ُهَو ِعْرَفاُن اهللِ َجل َجَالَلُه َوَهَذا َلْن  لُعلُوِم ﴾ْصُل ُكلِّ اا ِبِعْرَفاِن َمْظَهِر  ق

  *» َنْفِسهِ 
ْرُك ِباهللِ َوا ﴿ َراُس الُكْفِر ﴾«سوم ،   »َقَضاَياهُ  َوالِفَراُر َعنْ  َما ِسَواهُ ْعِتَماِد َعَلى الُهَو الشِّ

  ):٤١( لوح امواج
  تقديُس  بما يثُْبُت به أن تظهروا لکم *أهَل البهاءلکم ياروحا يدميفرما ﴾موج سوم﴿"

  ".*االٔمثال و تنزيُه کينونته عّما قيل و قال المثل وذاته عن
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  ۲۲۴ص 
  کفر . كشر .کافر  . كمعانى و مقصود از الفاظ : مشر

) در معجم ١، در معارف اسالمى و يهود اعتقاد داشتن به تعدد خدا است. ( كشر
) : ١۵به اين شرح معنى شده است ( از کتب معتبره فرهنگ لغات عرب الوسيط

رْ  ) ٢٧) در لغتنامه دهخدا (جلد ٢. و اعتقاد تعدد االٓلهة. ( ك. جمع ، أشرا كُ الشِّ
بنقل از ساير لغتنامه هاى معتبر نوشته شده : کافر شدن باشد بسبب آنکه انباز 

) در قرآن کريم ٣ز به خداى بى انباز. ((شريک) بجهت حق تعالى آورند.اعتقاد انبا
 كْ : "َوِاْذ قاَل ُلْقٰمُن ِالْبِنِه َو ُهَو َيِعُظُه يا ُبَنى ال ُتْشرِ قوله تعالىٰ  ٣١/ ٣١سوره لقمان آيه 

رْ  َلُظلٌْم َعظيٌم". "ترجمه : و هنگامى که گفت لقمان مر پسرش را و او  كَ ِباهللِ ِان الشِّ
ريک ميار بخدا بدرستيکه هر آينه ظلمى است پند ميدادش اى پسرک من ش

  بزرگ".
، در معارف اسالمى ، عدم اقبال و ايمان به رسول جديد ، وحدانًيت خدا ،  کافر

) در معجم الوسيط کافر به اين ١دين جديد و يا به هرسۀ آنها اطالق شده است. (
ة ، ا٢۵شرح معنى شده است ( ة ، او النبوو الشريعة ، او ) : لم يؤمن بالوحداني

"ِان الذيَن َيْکُفُروَن :  ٣: ٢١ قرآن مجيد سوره آل عمران آيه) نمونه در ٢بثالثتها. (
ِباياِت اهللِ َو َيْقُتُلوَن النبييَّن ". "ترجمه : آنانکه کافر ميشوند بآيتهاى خدا و ميکشند 

الِْکتاِب ِلَم َتْکُفُروَن  "ٰيآ َاْهلَ  ٣: ٧٠و نيز سورۀ آل عمران آيه  پيغمبران را بنا حق".
  ِباياِت اهللِ "."ترجمه : اى اهل کتاب چرا کافر ميشويد بآيتهاى خدا".

) : "آيات اينجا ٣۵در تفسير اين آيۀ شريفه نوشته شده ( ميبدى ) در کشف االسرار٣(
قرآن و دين است بقول بعضى مفسران ، و بقول بعضى : آيات اهلل حجتهاى روشن 

صادق بر وحدانيّت و فردانيّت خداى در کتابهاى وى، و بيرون از کتاب است و برهان 
دالئِل روشن در آفاق و در انفس بر اثبات نُبّوات و شرائع ، که خلق باعتبار آن 

  محثوث اند و مأمور" .
) در کتاب المفردات فى غريب القرآن کفار به آندسته از مردم اطالق گرديده که ٤(

در  ٤: ٧١٣ديد ايمان نمى آورند و استناد ميکند به آيۀ در ظهور بعد به رسول ج
وُله (ِان الذيَن اَمُنوا ُثم َکَفُروا ُثم اَمُنوا ُثم َکَفُروا) قيَل ُعِنَى بقولِه ق): و ٤۵( النساء ةسور

  َمنْ آمُنوا ِبعيسى ثم کَفُروا ب َدُه . والنصارىٰ ثم کَفُروا بَمْن َبعْٰ  أِنُهْم آمُنوا ِبُموسىٰ 
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  ثم کَفُروا  َبْعَدُه. و قيل آمُنوا بُموسىٰ  ثم کَفُروا بَمنْ  َبْعَدُه . والنصارى آمُنوا ِبعيسىٰ 
  ۲۲۵ص 

  ثم کَفُروا بُموسى ٕاْذ لم ُيؤِمُنوا ِبَغيْرِه". بُموسىٰ 
) : "کاِفر. ۵۵) در کتب کالسيک فقه و اصول نيز بهمين معانى درج شده است (۵(

ا براى او شريک ميگيرد، يا رسالت حضرت ختمى کسى که منکر خدا است ، ي
  .مرتبت را نمى پذيرد."

  
  در معارف بهائى   .شرک. مکافر   مقصود از

و نيز در آيات زيارتنامه به کافر و مشرک به صراحت بيان  در آيات نازله در قلم اعلىٰ 
ک گرديده است. براى نمونه آياتى است در زيارتنامه است که پس از ذکر نام هر ي

 از گروه مشرکين و نوع اعمالشان ، نامشان در الواح الهى ثبت شده است قوله تعالىٰ 
ْالُقْدِس ِمْن ِاْصَبِع ْاالْٔمِر َمْکُتوبًا" . اين گروه  ِح ا) : "کاَن ِمَن اْلُمْشِرکيَن فى َالْوٰ ٦۵(

) ؛  َك َظَلمَ عبارتند از : اّول ، کسى که به مظهر ظهور ستم و جور روا دارد (َفَويٌْل ِلَمْن 
 ) ؛ سوم ، کسيکه کافر به آيات كَ دوم ، کسى که مظهر ظهور را انکار کند ( َوآنَْکرَ 

) ؛ چهارم ، جحد در سلطنت مظهر الهى کند ( َو جاَحَد  َك ( َوَکَفَر ِباياتِ ٠الهى گردد 
جادله ) ششم ، راه م َك او پردازد ( َو حاَرَب ِبَنْفسِ  ) ؛ پنجم ، بمحاربه با َك ِبُسلْطانِ 

) ؛ هفتم ، فرار از سلطه و اقتدار او را اختيار  َك به براهين بيّنۀ او گيرد ( َو جاَدَل ِبُبْرهانِ 
  ). كَ َو ِاْقِتدارِ  َك کند ( َو َفر ِمْن ُحُکوَمتِ 

  
  مقام مقبلين و هبوط مشرکين در زيارتنامه 

کين نيز اشاره در زيارتنامۀ مبارک به ارتفاع مقام مقبلين و خذالن و انهماک مشر
َل َبيَْن ْالُمْمِکناِت َو َصَعَد  كَ ) : "َو ِبَکِلَمٍة ِمْن ِعنْدِ ٥٦( گرديده است  قوله االعلىٰ  ُفصِّ

ْفلٰى" َرکاِت الس رَوِة ْالُعلٰيا َو ْالُمْشِرُکوَن ِاَلى الد   .ْالُمْخِلُصوَن ِاَلى الذِّ
  

  ۲۲۶ص 
  فصل پنجم
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  بيانات مبارکه در مقامات عبوديّت

 هر فصل قبل نمونه هائى از بيانات مبارکه آورده شد که مظاهر الهى داراى دو جنبد 
اند. عبوديّت و ربوبيّت. در متون بيانات مبارکه بوضوح فهميده شد که شارع امر 
بهائى جنبۀ ربوبيّت را تعميم به کليّۀ انبياى الهى که صاحب کتاب و شريعت اند 

و  دىچنين اساس اعتقادى در مبا -ندارد  داده و اختصاص به حضرتشان منفردًا
اصول ، يک تعليم بديع است که در اين ظهور اعظم به طالبان معرفت افاضه شده 

در تحقيق در معارف و اصول عقايد ، اين ضرورت احساس مى شود که  -است 
بدانيم که چگونه دو مقام ربوبيّت و عبوديّت در مظهر امر الهى که در ظاهر قضيه 

دادند در يک هيکل ساخته شده از دو عنصر ترابى و الهى جمع ميشود و جمع اض
در آن تجمع ، کمال وحدت دو جنبه آشکار و هريک بيانگر و معرف يک جلوه از 

  خصائص ذاتى مظهر الهى است. 
  

  )٧۵( ت در ايقان شريفي وبِ بُ شرح و توجيه مقامات عبوديت و رُ 
يکى مقام  *مشارق الهيّه بيان نموديم  "از قبل دو مقام از براى شموس مشرقه از

توحيد و رتبۀ تفريد چنانچه از قبل ذکر شد ... و مقام ديگر مقام تفصيل و عالم خلق 
و رتبۀ حدودات بشريّه است ... اينست که در مقام توحيد و علو تجريد اطالق 

زيرا  *شود ربوبيت و الوهيت و احديّت صرفه و هويّۀ بحته بر ان جواهر وجود شده و مي
يعنى ظهوراهلل  *و بر کرّسى بطون اهلل واقف  * که جميع بر عرش ظهوراهلل ساکنند

چنانچه نغمات ربوبيّه از اين هياکل  * بظهورشان ظاهر و جمال اهلل از جمالشان باهر
و در مقام ثانى که مقام تميز و تفصيل و تحديد و اشارات و  *احديّه ظاهر شد 

وديت صرفه و فقر بحت و فناى بات از ايشان ظاهر است دالالت ملکيّه است عب
  ...". »و ما انا اّال بشر مثلکم *انى عبداهلل «چنانچه ميفرمايد 

  
  ۲۲۷ص 
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در نقل  شرح و توجيه مقامات عبوديت و ربوبيت در لوحى از قلم اعلىٰ 
  تاريخ سمندر

ئنى جناب در تاريخ سمندر قسمتى از لوح مبارک نقل گرديده است از قول فاضل قا
و حضرت فاضل مرفوع زمان اقامت در قزوين ميفرمودند که از  ") : ٨۵نبيل اکبر (

روش و رفتار و اخالق و گفتار جمال مبارک محقق شد که حضرت مقدس بصدق و 
حق تکلم نموده بيقين خبرى هست و لکن معلوم شد که ميان اصحاب در خصوص 

تبه و مقام مبارک سؤال نمودم در مقام مبارک بسيار است لهذا بعرض عريضه از ر
درجۀ  جواب لوحى عنايت شد که هم اسنى رتبۀ عبوديّت از آن ظاهر و هم اعلىٰ 

کنت عبدًا «:  لوهيّت باهر و يک فقره از آن لوح مبارک در نظر مانده قوله تعالىٰ اُ 
  ."»لى اتالل القدمقبل ان يخلق الوجود من العدم و قبل آن يرتفع اعالم الهويه عَ 

  
  بيانات و آيات مبارکه در مقامات عبوديت 

) : " لعمراهلل کلمۀ مبارکۀ انّى انا ٩۵نمونه اول ، در لوحى نازل قوله عّز بيانه (
  االنسان نزد مظلوم اعظمست از جميع انچه ادراک نموده اند".

نمونه دوم ، در لوح اشرف اعالن بندگى در مقابل خدا که کتاب خدا بر ايشان ظاهر 
 ك) : "قل قد ظهر کتاُب اهلل على هيکل الغالم فتبار٦٠ميفرمايند قوله االعلى (شد 

  اهلل أحسن المبدعين". 
 نمونه سّوم ، در لوحى شهادت ميدهند به وحدانيّت و فردانيّت خدا قوله االعلىٰ 

) : "يشهد المظلوم بوحدانيّته و فردانيّته لم يزل کان معروفًا بنفسه و مهيمنًا ٦١(
  و ظاهرًا بآياته ال ٕاله ٕاّال هو الفرد المهيمن القيّوم". بسلطانه

نمونه چهارم ، در لوح اشراقات با بياناتى که در بالغت بيان و ايجاز کالم در غايت 
: "اى رّب انا  کمال است ، شهادت بوحدانيت و فردانيت خدا ميدهند قوله االعلىٰ 

 كطنى بوحدانيّتک و فردانيّتالّذى شهد قلبى و کبدى و جوارحى و لسان ظاهرى و با
  ".كانت ال اله اّال انت قد خلقت الخلق لعرفان كو بانّ 

  
  ۲۲۸ص 
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نمونه پنجم ، در لوح سلطان ايران خطاب به ناصرالّدين شاه اعالن ميفرمايند که من 
 ىٰ بنده و عبد خداى متعالم و باو ايمان دارم و فدا ميکنم نفسم را در راه او. قوله تعال

ٰياِته َو َفَديُْت اٰ َمنُْت ِباهللِ َو اٰ ِانّى َعبٌْد  ِك ْسَمْع ِنداَء ٰهَذا ْالَمْمُلوْاالرِض ا َك َملِ ) : يا ٦٢(
  ".هۭ َنْفسى فى َسبْيلِ 

 نمونه ششم ، در فقرۀ از لوح سلطان خطاب به شاه ايران اعالن ميفرمايند قوله تعالىٰ 
أُِم سٰ اِد َمرْت نَ هٰ اِقدًا َعَلى ْالمِ رٰ اِد َو بٰ عِ اُن ِانّى ُکنُْت َکَاَحٍد ِمَن ْالطا ُسليٰ ) : "٦٣(

بْ  ا ِمْن ِعنْدى َبْل ِمْن َلُدْن َعزيٍز َعليٍم".ذٰ اَن َليَْس هٰ کٰ  ٰمااِن َو َعلَّمنى ِعلِْم حٰ الس  
مضمون بيان مبارک اينست که من نيز بندۀ بودم مانند ساير بندگان . نسائم الهى بر 

ان را به من آموخت . آنچه نزد من است از خودم نيست من مرور نمود و علم ما ک
  بلکه از طرف خداوند است .

  
در بيان اينکه حضرت بهاءاهلل از ساحت اقدس الهى کسب اذن فرمود 

  تا اظهار امر فرمايد
حضرت بهاءاهلل جّل کبريائه در يکى از الواح ، مراحل و کيفيّت ظهور مبارک را 

عالم انسانى نشان ميدهند. در اين لوح مبارک  لسانى بديع و انشائى فصيح بهب
مراحل انتظار و زمان مناسب براى ظهور و کسب اذن از ساحت اقدس الهى براى 
     قيام به رسالت و مأموريّت آسمانى بوضوح ديده ميشود. در متن لوح اشاره به
بيرون آمدن از پس پردۀ حجاب است که در قبل به آن اشارت رفت و حديث 

ا نيز از منابع اسالمى نقل گرديد. قسمتى از لوح مبارک اينست قوله عّز اعزازه حجابه
     ) : "چون حور معانى که ازل االٓزال خلف سرادق عصمت صمدانى مستور٦٤(

بود وقتى از ساحت قدس سلطان ال يزالى اذن خواست که از غرفات خلوت روحانى 
يات مکنونه بر عوالم قدس احديّه بانجمن رحمت ربّانى در آيد و يک تجلّي از تجلّ 

   اشراق فرمايد در اين حين منادى از مصدر الوهيّت کبرى و مخزن ربوبيّت عظمى
  بخلق جديد و  امر  *قابل اين تجلّي و اشراق شوند مشهود نه   خلقى که ندا نمود که 
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اين  جميع أهل مالٔ أعلى و سّکان رفارف بقا متحيّر گشتند که *صنع بديع گشت 
در اين حين  * خلق بديع از چه عنصرى مخلوق شوند و از چه حقيقتى موجود آيند

نسيم صباى قدسى از سباى فردوس معنوى بوزيد و غبار لطيف معّطرى از گيسوى آن 
حورى روحانى آورد و در آن ساعت چند قطرۀ شراب نورانى از کوثر جمال حضرت 

نى  از کنز غيب رحمت سلطانى رحمانى در آن غبار چکيد و دست قدرت صمدا
ظاهر شد ... و بعد اذن خروج از سماء ظهور رسيد و آن حوريّۀ روح از خلف سرادق 

  .و بر سّکان أهل سموات و أرض بذل روح حقيقى فرمود" کبرى بيرون آمد
مقصود از بيانات مبارکه در اين لوح منيع را که تقديس و تنزيه ذات الهى با مراتب و 

اوست ، ميتوان در قسمتى از بيانات مبارکۀ ايقان شريف جستجو نمود. مقامات دون 
در مورد حکم حيات و موت که صدور آن از جانب خدا است و آن مرکز صدور 

" بيان فرموده اند. قوله بوبيّت عظمىٰ و مکمن رُ  لهى را "مصدر الوهيّت کبرىٰ حکم اٰ 
سيّدالشهداء و ابو جهل نازل  ) : "و همچنين ايه مبارکه که در حق حمزۀ۵٦( تعالىٰ 

أَو َمْن کاَن مَيتًْا َفأْحَييْناُه َو  ﴿شد برهانيست واضح و حجتى است الئح که ميفرمايد 
ُلمَاِت َليَْس ِبخاِرٍج ِمنَْها  اس َکَمْن َمَثَلُه ِفى الظو اين  ﴾َجَعلْنا َلُه ُنورًا َيْمِشى ِبِه ِفى الن

شد که حمزه برداى مقّدس ايمان مترّدى شده بود و ايه در وقتى از سماء مشيّت نازل 
از مصدر الوهيت کبرى و مکمن  * ابو جهل در کفر و اعراض ثابت و راسخ بود

ربوبيت عظمى حکم حيات بعد از موت در بارۀ حمزه شده". اين بيان مبارک 
بوضوح نشان ميدهد که رابطۀ مظهر ظهور با خداوند بطريقۀ وحى است و هيچ رابطه 
و مشابهتى نيست . و حضرت بهاءاهلل جّل ذکره کامًال مرتبۀ ذات اقدس الهى و 

  پيامبران را از يکديگر تفکيک فرموده اند.
  

در اکثرى از ادعيّه و   »حمد«و  »كأسئل«در بيان معانى و مفاهيم 
مناجاتهاى جمال قدم جّل اسمه االعظم ، اصطالحات و الفاظى بکار رفته است 

ب و معارف اسالمى مفاهيم بيشترى از معنى ظاهرى و لغوى آنها که در لسان عر
است که معانى وسيع آنها در شرح  »حمد«و  »أسئلک«دارد. از آنجمله دو کلمۀ 

  مقامات عبوديّت به رسيدن مقصود کمک مينمايد.
  ۲۳۰ص 
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: معنى فعلى و لغوى آن سؤال ميکنم از تو است. در اصطالح  »كأسئل«،  الف
حکماء ، اگر طلب کننده عالى باشد آن خواستن ((امر)) است و اگر اهل منطق و 

طلب کنندۀ عالى طلب ترک چيزى را بنمايد آن ((نهى)) است و اگر طلب کننده 
  ).٦٦دانى باشد آن خواستن ((دعا)) و ((سؤال)) است (

در کتب معتبرۀ لغات و اصطالحات بشرح ذيل  »حمد«: معنى و شرح  »حمد«،  ب
): ثناى بزبان است بر جميل ٦٧در لغتنامۀ دهخدا ، حمد در يک معنى ( -١است : 

) : الحمد ... فى اللغة هو ٦٨در کّشاف اصطالحات فنون تهانوى ( -٢اختيارى ؛ 
 ٣ الوصف بالجميل على الجميل االختيارى على قصد التعظيم و نقيضة الّذم ... ؛ 

جهة التعظيم و التبجيل  ) : هوالوصف بالجميل على٦٩التعريفات جرجانى ( -
) : باصطالح صوفيان عبارت از ٧٠در فرهنگ علوم عقلى ( -٤ باللسان وحده؛ 

اظهار کمال محمود بصفات جمال و نعوت جالل بر سبيل تعظيم و تجليل است؛ 
" در كَ : "َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمدُ ٢/  ٣٠_ در کتب تفسير قرآن : سوره البقرة ، آيه ٥

) : "حمد ستايش خداوندست و ثنا ٧١در کشف االسرار نوشته شده ( تفسير اين آيه
الحمدهلل :  - ٦گفتن بروى و بزرگ داشتن بنام پاک و صفت بزرگوار و صنع نيکو"؛ 

) : "الحمد هوالثناء على الجميل االختيارى من نعمة ٧٢در تفسير بيضاوى ميگويد (
  أو غيرها".

نمونه اول ، در لوح شيخ محمد  لم اعلىٰ در آثار و ادعيه نازله از ق كحمد و أسئل
) : "الهى الهى و سيدى و سندى و مقصودى و ٧٣تقى نجفى نازل قوله العزيز (

االٓيات التى منها تضوع و ب كاالٔسرار التى کانت مکنونة فى علمب كأسأل *محبوبى 
  ".كو کرم كو سماء فضل كو بامواج بحر عطائ كعرف عنايت

 ك) : "فسبحانک اللهم يا الهى أسأل٧٤زل قوله العزيز (نمونه دوم ، در لوح شفا نا
و أظهرت سلطان  كو أشرقت أنوار عنايت كباسمک الذى به أرفعت أعالم هدايت

و به طلع هيکل التوحيد و  كفى مشکاة صفات كو به ظهر مصباح أسمائ كربوبيت
  مظهر التجريد".

  حضرت محبوب نمونه هائى از بيانات مبارکه در مقام عبوديّت در ادعيه 
  .) : "شهادت ميدهم بوحدانيّت تو و فردانيّت تو"۵٧نمونه اول (
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) : شهادت ميدهم که تو بوصف ممکنات معروف نشوى و بأذکار ٧٦نمونه دوم  (

موجودات موصوف نگردى ادراکات عالم و عقول امم بساحت قدست على ما 
  ينبغى راه نيابد و پي نبرد".

ها کريما رحيما  شهادت ميدهم بوحدانيت و فردانيت تو و ) : "ال٧٧نمونه سوم (
  باينکه از براى تو شبه و مثلى نبوده و نيست جودت عالم وجود را موجود فرمود".

) : "الها معبودا ملکا حمد و ثنا سزاوار تو است چه که از مشتى ٧٨نمونه چهارم (
در ٢٣/ ١٢ه به آيۀ تراب خلق را خلق فرمودى ". بنظر ميرسد که بيان مبارک اشار

  : "َو َلَقْد َخَلْقَنا ْاِالنْساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طيٍن". المؤمنون است قوله تعالىٰ  ةسور
) : "الها معبودا مسجُودا  بيک کلمه از کلمات عليا ارض و سما را ٧٩نمونه پنجم (

يکون" خلق فرمودى" . بنظر ميرسد مقصود از "کلمه از کلمات عليا ، اشاره به "کن ف
  سوره آل عمران است. ٤٧در آيه 

  نمونه ششم ، جمال کبريائى در کثيرى از مناجاتها و ادعيۀ مبارکه ، در مقام 
عبوديت ارادۀ الهى و حکم قضا و قدر را من جانب اهلل قبول فرموده و بعنوان نمونه 

     ) : "و تو اى مالک من و رجاى من از٨٠در مناجاتى ميفرمايند قوله العزيز (
  ملکوت عزت نازل فرمودى حکم محکم قضا را و از سرادقات قدرت امر مبرم قدر
          را بر ساختن بيتي تا در او ساکن شود نفوس مضطربه و در او مستريح شود
    عقول مجرده و بنا فرمودى او را از خاکهاى پاک و پاکيزه که از ذرۀ از آن تراب

  خلق شد".
  

ادت ميدهد به وحدانّيت و بهاءاهلل جّل ذکره شه در بيان اينکه حضرت
  خداوند و پيوسته در انتظار وصول مواهب و الطاف الهى است  تفردانيّ 

) ٨١نمونه اول ، در دعاى حين نزول افطار ، مظهر الهى که در سوره هيکل دعوى  (
  يت : "قل ال ُيرى فى هيکلى اّال ِهيکل اهلل" از لسان مقدسشان جارى ميشود در نها

  ۲۳۲ص 
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خضوع و خشوع کلمات شهادت به وحدانيّت و فردانيّت خدا از فم مطهرشان نازل 
  ميشود و در همه  احوال ديده هايشان متوجه الطاف الهى و گوشهايشان مترصد 

شنيدن نداى الهى است. فقراتى از اين لوح امنع که حاالت عبوديّت و بندگى در 
بارتش در ذهن مجّسم و مصّور ميشود اينست مقابل ذات اقدس الهى از هر کلمه و ع

ناِظَرٌة َو ٰهِذِه َعيْنْى  َك َو َفْردانيتِ  َك سانْى َيْشَهُد ِبَوْحدانيتِ ) : "َايَْربِّ ٰهذا لِ ٨٢قوله العزيز (
ْصغاِء ِندأِ َو ٰهِذِه ُاُذنْى مُ  َك َو َالْطافِ  َك ِالٰى َشْطِر َمواِهبِ  َدٌة ِالِ ِالَنّْى  َك َمتِ َو َکلِ  َك َتَرصِّ

ْرَت َلها ِمْن ِنفاٍد َو  َك ْى َخَرَجْت ِمْن َفِم َمشيتِ َايَْقنُْت يا ِالهْى ِبَان ٱلَْکِلَمَة ٱلت ما َقد
 تْى َقدْسِتماِع َکِلماتِ َتْسَمُعها فْى ُکلِّ ٱْالَْحياِن آذاٌن ٱل َو ِان  َك َو ِاْصغاِء آياتِ  َك ْسَتها ِالِ

  ".َك َو َالْطافِ  َك ْعُتها ِالى َسماِء َمْکُرَمتِ َقِد ٱْرَتفَ  ٰهِذه يا ِاٰلهْى َيدىْ 
نمونه دوم ، در مناجاتى به درگاه احديّت ، جمال کبريائى نغمۀ عبوديّت ميسرايند و 

َوٱبُْن  كَ َوٱبُْن َعبْدِ  كَ ) : "َايَْربِّ َاَنا َعبْدُ ٨٣(به اين نغمات روح بخش مترنّم قوله العزيز 
" ،  اشاره  َك َوٱبُْن َاَمتِ  كَ َوٱبُْن َعْبدِ  كَ ه بيان مقّدِس : " َاَنا َعبْدُ يرسد ک". بنظر م َك َاَمتِ 

و ابن  ك) : اللهم ٕانى عبد٨٤(ص) فرمود ( به حديث نبوى است که حضرت محّمد
بنظر ميرسد  -".  ك، ماض في حکم ك، ناصيتي بيد كفى قبضت كو ابن أمت كعبد

ه ، و حديث نبوى مشابه آن ، تأييد بر بيانات ، بيان مبارک حضرت بهاءاهلل جّل ذکر
مبارکه در ايقان و ساير الواح مقّدسه است که مظاهر الهى همه از يک منبع منير و 

  فياض ، مستفيض اند و وحدت در کالمشان است.
  

  در مرتبۀ عبوديّت  نمونۀ از مناجات نازله از قلم اعلىٰ 
ائى و نيز آموزش الوهيّت براى اهل بها نمونه کاملى از مراتب عبوديّت شارع امر به

است. در مناجات دلنشين و روحپرورى ، روابط معنوى و عاطفى و نيز نيازهاى 
ٱلْلُّهم يا الهْى   َك ) : "ُسبْحانَ ۵٨مخلوق از خالق مطلق بيان گرديده است قوله العزيز (

 ْدُعوْ اِبُکلِّ ِلساٍن  ا ْذُکرُ  كَ وْ َو ِبُکلِّ َبياٍن أْرجُ  كَ ِحبْشُکرُ  كَ َو ِبُکلِّ َقلٍْب اَو  كَ َو ِبُکلِّ َفٍم ا
َو ِبُکلِّ ُکُؤٍب اْشَرُب ِمْن  َك َو ِبُکلِّ ُفؤآٍد اِحب  كَ َو ِبُکلِّ َعْيٍن اشاِهدُ  كَ ِبُکلِّ َوْجٍه اْسُجدُ 

َو  َك واِضِل َجَبُرْوِت ِعناَيتِ فَ  َو ِبُکلِّ َکُؤٍس اْسقٰى ِمْن انُْهرِ  َك َعواِطِف الُهْوِت َمْکُرَمتِ  ابُْحرِ 
فى َبهاءآِت ِعزِّ  َو ِبُکلِّ رياٍش َاسيْرُ  َك ِالٰى َسٰمواِت َعْرِش َعَظَمتِ ِبُکلِّ َجناٍح اطيُْر 

  ِالَُکونَ  َك َمْرَحَمتِ 
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ِر ِاْشراِق  َك َغنّى َوْرقاِء ُسلطاِن َجاللِ َسْکرانًا ِعنَْد تَ  َو  َك َجمالِ  َشْمسِ َو َجْذبانًا َلدٰى َتَظه
ُهْوِت ِمْن لَ    ".َك َحظاِت اْعُيِن ِعزِّ َوْحَدتِ َوَلهانًا فى َسرأِِر ٱلّْالٰ

" اشاره كَ "اْسُجدُ   و "كَ " و"اْشُکرُ كَ " و"اْذُکرُ َك ميرسد که الفاظى مانند : "سبحان بنظر
ٌم" و البقرة اُلَعظي َك "َفَسبِّْح ِباْسِم َربِّ  ٦۵: ٩٦به آيات ذيل در قرآن است : الواقعة 

َاْذُکُرُکْم َواْشُکُروا  ي"َفاْذُکُرونِ  ١٤٧/٢سوره بقره  " ؛كَ "َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمدِ  ٢:٣٠
  .: "َواْسُجْد َو اْقَتِرْب" ٩٦:١٩العلق  سوره ؛ . "يلِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ۲۳۴ص  

  فصل ششم
  مقامات ربوبيّت جمال قدم جّل اسمه االعظم و توجيه

  زلهآيات ناآن بر اساس 
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اظهار امر خفى که مّدت ُنه سال بطول  هتحقيق و بررسى اجمالى در آثار نازله در دور
انجاميد. مبيّن آنست که جمال کبريائى به تصريح و تلويح و اشاره ، قرب ظهور و 
رفع حجاب از وجه منير را در الواح و قصائد بيان ميفرمودند. نمونۀ بارز و مهيمن آن 

و آيۀ نور در قرآن مجيد است ، که اشارۀ صريحى به ظهور  در تفسير حروف مقّطعه
االيام التى فيها  ك) : "يا ايها السائل االمل فى تل٨٦( مبارک داده اند، قوله االعلىٰ 

اشرقت شمس العناية عن مشرق االحديه و اضائت سراج الهوية فى مشکوة القدسيه 
فى رفرف قرب  ةف سرادق العزلن تشهد هذه االية اال فى هيکل الذى استره اهلل خل

حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه در گاد پاسز باى  به آثارى که در دورۀ  -محبوب " 
) : "اين ٨٧( ن جارى شده اشاره ميفرمايند قوله االحلىٰ اظهار امر خفى از قلم رحمٰ 

 اذکار و اوراد ، و از بدايع آثار ايّام عزلت و هجرت جمال مختار و منبعث از جذبات
روحى و غلبات شوقى و تغينات ذوقى آن حمامه قدسى الٓهى است مع "لوح کل 

الطعام " و قصيدۀ "رشح عما"  که در ارض طا نازل شده اولين ظهورات قلم ملهم  
ابهى و نخستين رشحات طمطام يم قدرت سلطان جبروت بقا را تشکيل ميدهد 

  .(ترجمه )"
  

  »رشح عما« هقصيد
 )٨٨( بوبيّت در اين بيان مبارک باختصار عباتند ازعالنات در رُ خبار و ابنظر ميرسد اِ 

اعالن تحقق وعود و بشارات کتب  -٢اعالن مظهريّت و فتح ابواب الهى ؛  -١: 
  در مقامات عبوديّت. - ٤اعالن ربوبيّت و رسالت ؛  - ٣مقًدسۀ قبل ؛ 

  : اول ، در پنج بيت  از ابيات قصيده ، اعالن ربوبيّت و مظهريّت است 
  ) بيت سوم : "شمس طراز از طلعت حق کرده طلوع" ١(

  "سر حقيقت بين کز وجهه ما ميريزد" 
  ۲۳۵ص 

  ) بيت پنجم : "بهجت مل از نظرۀ کل شد ظاهر"٢(
  " اين رمز مليح از رنّۀ را ميريزد"                 

  ) بيت هفتم : "دور انا هو از چهرۀ ما کرده بروز"٣(
  و هو از نفخۀ ما ميريزد""کور ه                 
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  ) بيت نهم  : "يوم خدا از جلوۀ رب شد کامل" ٤(
  " اين نغز حديث از غنۀ طا ميريزد"                    

  ) بيت دهم  : "طفح بهائى بين رشح عمائى بين" ۵(
  "کاين جمله زيک نغمۀ از لحن خدا ميريزد"                        

دعوى و اعالن دارد که با الفاظ و کلماتى بديع بيان شده ابيات نازله وجه خبرى ، 
، بيان اولبه سه موضوع از مواضيع مندرجه در ابيات فوق اشاره ميگردد.  -است 

مبارک : "دور انا هو از جهرۀ ما کرده بروز" . اين اشاره به حديث نبوى است که 
َفَانا ُهَو َو ُهَو َاَنا" . جمال  حضرت رسول اکرم فرمود : "َاِالنساُن ِسّرى َو َانا ِسرهُ 

، "کاين  دوم -  )٨٩کبريائى در ايقان شريف اين حديث را تأويل و تفسير فرموده اند(
جمله زيک نغمۀ از لحن خدا ميريزد" ، اين بيان مبارک نيز در سالهاى بعد از اظهار 

حق تعالى  امر خفى در الواح مبارکه و ايقان شريف ، در شرح ارتباط مظاهر الهى با
): "مثًال ٩٠تفسير و تبيين گرديد. چنانچه در ايقان شريف بيان فرموده اند قوله العزيز (

و  *و قدرت ايشان از قدرت او و سلطنت ايشان از سلطنت او  *علم ايشان از علم او 
که در حديث مذکور  ﴾ أنا هو و هو أنا﴿جمال ايشان از جمال او ... اينست مقام  

ر بيت پنجم بطريق و وجه ديگرى اظهار ربوبيّت گرديده است: "اين ، د سوماست". 
رمز مليح از رنّۀ را ميريزد" َرنِّه بمعنى صدا و آواز است و بنظر ميرسد که "را" بمعنى 

که در يکى از  جّل اسمه االعلىٰ  ُربوبيّت است و اشاره به بيان حضرت رّب اعلىٰ 
  مۀ "فرد" در دعاى مذکور بيان فرموده اند. ادعيۀ مبارکه "راء" را به ربوبيت در کل

در خاتمۀ قصيده ،  اشاره به قّوه و نيروهاى  - ، اظهار عبوديت و ربوبيت است  چهارم
  عظيم مستتره در امر و ظهور جديد فرموده اند : 

  
  ۲۳۶ص 

  "طفح ظهور است اين رشح طهور است اين"
  "غن طيور است اين کز عين فنا ميريزد"

ا که مسک الختام قصيدۀ رشح عما است . مبنى بر آنست که رشحات اين بيت زيب
 -فح در لغت بمعنى سرشار و لبريز شدن است ظهور الهى باريدن گرفته است . َط 

کثرت نزول الواح و آيات الهى بعد از اظهار امر خفى و در دوران سرگونى در ادرنه و 
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ور با نزول بيشمار آيات و مسجونى در زندان عّکا  بوضوح نشان ميدهد که طفح ظه
الواح الهى و ترجمۀ آثار بزبانهاى بومى و محلى و  بين المللى طفح ظهور، سرتاسر 
کرۀ ارض را فرا گرفت و در نيمۀ دوم قرن دوم بهائى اين بيان مبارک ، همانطور که 

  اعالن فرموده بود تحقق پذيرفت.
  

   »عزّ ورقائيّه«قصيده 
اّولين آثار قلم ملهم سلطان قدم است و تفصيل کيفيّت نزول آن قصيدۀ عّز ورقائيّه از 

در گاد پاسز باى درج گرديده است. متون اين قصيده حاوى نکات و رموزى از اسرار 
الهى است که قلم سلطان قدم در اعظميّت و اشرفيّت مقام مبارک خود و ظهور 

اط با مسائلى است اعظم بحرکت در آمده است. بنظر ميرسد که مواضيع آن در ارتب
ابياتى که در آن بياناتى صريح و روشن در مقامات ربوبيّت و  به): ٩١از قبيل(

  مظهريّت است و به مطالب در اين موضوع قناعت ميگردد.
  

  در مقامات ربوبيّت 
  

 "ْلَعِتهِ َط ْنواِر أَبَواِرُق  يْجَذَبْتنِ أ"

ِت " ُموِس َتَخف الش ِلُظُهوِرها ُكل"  
 

مبارک اينست که: من از درخشندگى هاى انوار طلعت  خداوند  مضمون بيان
مجذوب گرديدم و از ظهور آن همۀ شموس بخاموشى گرائيدند. مقصود از شموس 

ْمُس َو الَْقَمُر الّرحمن  است ةدر سور ٥٥/ ٥ اره به آيۀ شريفه در اين بيت ، اش َالش" :
   .ِبُحْسباٍن"

يف نازل گرديده و جمال کبريائى در اشاره به اسرار اين قصيده  قبل از نزول ايقان شر
  الهى در تفسير آن الفاظ شرح و بيانى نفرموده اند. در سنوات بعد ، در ايقان شريف 

  ۲۳۷ص 
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تأويل و تفسير آن نازل و "شموس"  را به علماى مّسلم عصر تأويل فرموده اند . 
از شمس و قمر و نجوم  ) : "مقصود٩٢اينست بيان مبارک در ايقان قوله العزيز (

علماى ظهور قبلند که در زمان ظهور بعد موجودندو زمام دين مردم در دست ايشان 
و اگر در ظهور شمس اخرى بضياى او منّور گشتند لهذا مقبول و منير و روشن  *است 

  .خواهند بود و اّال حکم ظلمت در حق انها جارى است"
 تَ  يمرأ شِح رَ ِمن  اُاللوهِ  ُكل هتأل  

  بّترَ تَ ي كمحُ  فِح َط  نْ عَ  ِب وبُ الر  ل كُ وَ 
در اين بيت ، اظهار و اعالن ربوبيّت در نهايت کمال است و بنظر ميرسد که اشاره به 
مقام "مبعث الّرسل" ايشان است. مضمون بيان مبارک اينست که مظاهر ظهورى که 

، همۀ آنان از تراوش در قبل محّل اشراق انوار حق گرديدند و برسالت مبعوث شدند 
. مطالبى را که در اين بيت ميتوان ١رشحات امر من به مقام معبود بندگان  فائز شدند

  قصيده رشح عما زيارت "رشح امرى"، همانطور که در  -١تحقيق نمود عبارتند از : 
_________________________________________________________  

ن اين ظهور اعظم که ديدۀ بى انصافش جز ايراد گيرى و چشم پوشى از . يکى از مغرضين و معاندي١
حقيقت چيزى نمى بيند ( مانند قريش در اوائل ظهور حضرت پيغمبر ص ) و بکار گرفتن عقل و خرد و 
انصاف را که از تعاليم قران است به نسيان سپرده است . بيانى از جمال قدم جّل جالله در کتاب 

ر رّديه بى محتوايش نقل ميکند : "انّه يقول حينئٍذ اننّى انا اهلل ال اله اّال انا ) د١٥٤بديع (صفحه 
کما قال النقة من قبل و بعينه يقول َمْن يأتى من بعد" و اين بيانات را ادعاى الوهيّت از طرف جمال 

که هر کبريائى در تأليفش عنوان نموده است. بر هر محّقق با انصاف و بى غرضى ، اين بديهى است 
گفته و نقل کالمى را بايد در هر تأليفى بصورت کامل درج نمود نه بصورت ناقص واز بقيّه مطالب  
نبايد چشم پوشى نمود. قسمتهاى قبل و بعد از بيان مبارک را که ناديده گرفته ، اين عبد آن قسمت از 

گاهى حاصل نموده و بيان مبارک را نيز از کتاب بديع نقل مينمايد تا منصفين به حقيقت مطلب آ
قوله العزيز : "و اينست همان  ظهور موعودى که کّل بآن وعده  داده  شده قضاوتشان منصفانه باشد 

اند در بيان و اليوم عمل کل من اعرض عن هذا الظهور عنداهلل مردود و غير مذکور انّه يقول حينئٍذ اننّى 
عينه يقول َمْن يأتى من بعد آيا نديده که ميفرمايند اگر انا اهلل ال اله اّال انا کما قال النقطة من قبل و ب

--- مظاهر     صد هزار مرتبه شمس طالع شود يک شمس بوده و خواهد بود و ميفرمايد همين قسم در 
 ---‹  
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۲۳۸  

  
  قصيده رشح عما زيارت شد.  حضرت بهاءاهلل جّل ذکره برگزيده شدن  براى 

روح اعظم حضرتشان  جاريست اشاره  اعالن امر جديد را به "رشح عما" که از
  عظمت و قواى مکنونه در ظهور را  "طفح حکم" بيان فرموده اند. -٢فرموده اند ؛ 

  »ساقى از غيب بقا«بوبّيت در مقامات و اظهار رُ 
در اهميّت مقام مبارک خويش دو بيت ذيل از حالوت و هيمنۀ خاص برخوردار 

  ) :٩٣است قوله العزيز (
  طائف اينجا آمده" موسىٰ "تا ببينى طور 

  را ز عشقش بيقرار" "تا ببينى روح عيسىٰ 
  "تا بيابى دفتر توحيد از زلفين دوست"

  دين يار"ف تجريد از خَ صحَ "تا بخوانى مُ 
لغت شناسى و معانى الفاظ در دو بيت فوق ميتواند تا حدودى به معانى قريب به 

"چيزى که در او  - ١ف : صحَ مُ  ، اولمقصود مبارک ، خواننده را مساعدت نمايد. 
کتاب ، کتاب آسمانى ، قرآن  -٢) ؛ ۵٩) و (٩٤صحيفها و رساله ها جمع شود(

) و ٩٧برهنه کردن چيزى را از زوايدايکه بر آن باشد ( -١، تجريد:  دوم). ٩٦(
      در اصطالح اهل تصوف  : تجريد قطع - ٢)  ؛ ٩٨). در لغت  برهنه کردن (٩٨(

  عارى شدن بنده  از قيود ماّدى و حجابهاى ظلمانى  -  ٣ ) ؛ ٩٨تعلّقات ظاهريست (
  
  
  

_________________________________________________________  
احديّه مالحظه نمائيد بدانکه در تجلّى دو نظر ملحوظ بنظرى مکّرر و بنظرى غير مکّرر و اين دو  ---- ‹

تجلّى در مقّر خود مقّدس از اين دو نظر بوده و نظر منسوب بتجليّات ظاهريّه ملکيّه است و نفس 
خواهد بود و لکن ادراک اينمقام قدرى مشکل "  همانطور که از ظاهر بيانات و شرح مطلب از قلم 

  مبارک استنتاج ميشود اين مقام را به همۀ مظاهر الهى تعميم داده اند.
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  ۲۳۹ص 
تجريد تنزيه سّر است از  - ٤) ؛ ٩٩هلل و توّجه به ذات احديّت (ٱ وىَ و انصراف از ماسِ 

 در علماى معتبر اهل سنّـت و جماعت زا سيوطىعّالمه  – ۵) ؛ ١٠٠غير حق (
) : تجريد ١٠١االتقان در بدايع قرآن در شرح تجريد گفته ( خود کتاب مشهور تأليف

آنست که از يک امر داراى صفت شيئ ديگرى مانند آن بر َکَنند به جهت مبالغۀ در 
، خّد: رخسار و آن دو باشد و مذّکر است .  سوم - ن صفت در آن شيئ کمال آ

) ؛ َخَدين ، تثنيۀ َخّد است ، ١٠٢ِعذار، هر يک از دو جانب روى ؛ رو ، صورت (
  ).١٠٣دو ُرخ ، دو رخساره  (

  
بيانات مبارکه در مقام مظهريّت و ربوبيّت در يکى از قصائد نازله از 

  ه  کلک اطهر جمال قدم جّل جالل
در يکى از قصائد نازله از قلم مبارکشان ، اشاره ميفرمايند به مقام مظهريّت و ربوبيّت 
، که باراده الهى دعوى آنرا فرموده اند. روائح مسکيّه از بيانات مبارکه مشام عارفان 

  ) : ١٠٤حقيقى را معّطر مينمايد قوله العزيز (
  "گاه کنى دعوى که منم جلوه محبوب بعالم"

  ئى که منم خود انطلعة سبحانى""گه گو
در بر رسى الواح گذشته در مسئله توحيد، به اين حقيقت که مظاهر الهى از دو عنصر 
ترابى و الهى خلق شده اند واقف گرديديم . در اين بيت ، اشاره به عنصر الهى مظهر 

د در ظهور است . و چون اينعالم را بيش از اين اليق اصغاء بروز اسرار الهى نمى بينن
  ادامۀ قصيده ميفرمايند قوله العزيز :

  "درويش َمَدْر زين بيش اين پرده اسرار"
  "کز شهر فغان خيزد و ز عالم حيوانى"

  
  توجيه مقامات و آيات ربوبيّت در سوره هيکل 
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در مقّدمۀ اين فصل اشاره شد که جمال حق تعالى در آثار اولّيۀ . مانند قصيدۀ عّز 
رشح عما و ساقى از غيب بقا عالم انسانى را بشارت به خبرى ورقائيّه و قصيدۀ 

  بزرگ و قرب ظهوراهلل و نيز گشودن ابواب فضل و عنايت الهى داده اند. بيانات و 
  ۲۴۰ص  
ت نازله در سورۀ هيکل که در عّکا نازل شد و بعد از دعوت جهرى است. گواهى آيا

که در دورۀ اظهار امر خفى نازل ميدهد به تحقق ِاخبار و بشارات در آثار مذکوره 
گرديد. توجيه مقامات و دعاوى در سورۀ هيکل تا حدودى که دائرۀ علم محدود 
بشرى اجازه ميدهد ، با استعانت به ساير آثار مبارکه امکان پذير است. مقامات 

فى  رىٰ ) : "قل ال ي۵١٠ربوبيّت در سورۀ هيکل در آيۀ ذيل است قوله عّز بيانه (
اّال هيکل اهلل و ال فى جمالى اّال جماله و ال فى کينونتى اّال کينونته و ال فى  هيکلى

ذاتى اّال ذاته و ال فى حرکتى اّال حرکته و ال فى سکونى اّال سکونه و ال فى قلمى اّال 
قلمه العزيز المحمود قل لم يکن فى نفسى اّال الحق و ال يرى فى ذاتى اّال اهللُ ايّاکم 

يتين فى نفسى تنطق الّذرات انّه ال اله اّال هوالواحد الفرد العزيز الودود ان تذکروا اال
لم ازل کنُت ناطقًا فى جبروت البقاء انّنى انا اهلل ال اله اّال انا المهيمن القيّوم و ال 
ازال انطق فى ملکوت االسمآء انّنى انا اهلل ال اله اّال انا العزيز المحبوب ... قل ال 

  اّال ظهوراهلل و الفى قدرتى اّال قدرة اهلل لو انتم من العارفين".يرى فى ظهورى 
  

   : در ايقان شريف عرفان ذات الهى را غير ممکن و غير قابل حصول توجيه اّول
که در قبل به آن استناد (چاپ مصر)  ٧٦الى  ٧٣اعالن فرموده اند ( ايقان صفحه

ست که بيانات مبارکه در ارتباط شد). و اين مسئله بسيار واضح و عارى از هر شبهه ا
    مظاهر ظهور و ذات بارى  که در ايقان شريف نازل شد اصول و اساس توحيد و  مقام 

خدا پرستى و مراتب و مقامات فرستادۀ خدا را با استدالالت عقلى و نيز نقلى با 
استناد به احاديث  از قول حضرت رسول اکرم ص ، بيانات مبارکه را در حصول 

ت ذات بارى بيان فرمودند. و در بيانى موجز و کامل ارتباط ذات بارى و معرف
) : "چه ميان او و ممکنات نسبت و ربط و ٣٤مخلوقات را چنين بيان داشتند که (

زيرا که جميع من  *فصل و وصل و يا قرب و بعد و جهت و اشاره بهيچوجه ممکن نه 
           و بارادۀ او که نفس *فى الّسموات و االرض بکلمۀ امر او موجود شدند 
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               * است از عدم و نيستى بحت بات بعرصۀ شهود و هستى قدم گذاشتند مشيّت
 وسبحان اهلل بلکه ميانۀ ممکنات و کلمۀ او هم نسبت و ربطى نبوده و نخواهد بود" 

  را  ت در آثاراين اساس متين را با نقل آيات قرآنيّه توجيه فرمودند. و دعاوى الوهيّ 
  در

  ۲۴۱ص 
ح بسيارى که نمونه هاى آن زيب اين اوراق گرديد، به محويّت و فناى کامل از االو

  خود و جلوۀ کامل حضرت باريتعالى در عالم خلق بيان نمودند.
: قبًال نقل يکى از بيانات مبارکه شد که : جوهر و حقيقت توحيد را در  توجيه ثانى

ع ظهور حق را با ) : "و جوهر توحيد انکه مطل٣٦( له االعلىٰ لوحى بيان فرموده اند قو
دانى باين معنى که افعال و اعمال و اوامر و نواهى او را از او  كي كغيب منيع ال يدر

دانى من غير فصل و وصل و ذکر و اشاره اينست منتهى مقامات مراتب توحيد". بنظر 
فهم و درک اصول توحيد در امر  نگارنده الزم است که به اين بيان مبارک که مفتاح

بهائى است دقت و تعمق کافى بشود. در اين بيان مبارک "يک دانى" مطلع ظهور 
حق ( پيغمبر و رسول خدا ) و غيب منيع ال يدرک را از نوع يک دانى "من غير 
فصل و وصل" تعليم فرموده اند. در باره اين مطلب قبًال  باجمال در بارۀ "فصل" و 

ناى آن در کتب منطق و فلسفه اشاره شد و باختصار بايد گفت که در "وصل" و مع
اصطالح منطق لفظ "فصل" ، به هر معنائى که چيزى را از چيز ديگر جدا نمايد 

بنظر   -)] ١٠٦تعريف نموده اند[براى تفصيل مراجعه کنيد به  اشارات ابن سينا (
مبارک اينست که اعمال و نگارنده اينطور ميرسد که مقصود از "غير فصل" در بيان 

رفتار و اوامر و نواهى او ( مطلع حق) جدا از اوامر و نواهى خدا نيست . و اين توجيه 
  موافقت دارد با بيان مبارک "يک دانى".

  
  توجيه مقامات ربوبّيت در لوح ابن ذئب 

در بيان مراتب عبوديّت به درگاه ذات باريتعالى خطاب به شيح محّمد تقى نجفى 
 ىٰ اصفهانى ، آغاز لوح را بنام خداى يکتا و قادر شروع ميفرمايند قوله تعالمجتهد 

) : "بسم اهلل الفرد الواحد المقتدر العليم الحکيم    الحمد هلل الباقى بال فناء ١٠٧(
والدائم بال زوال والقائم بال انتقال المهيمن بسلطانه و الظاهر بآياته والباطن بأسراره 
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اية الکلمة العليا فى ناسوت االنشاء ... ال اله اال هو الفرد الذى بأمره ارتفعت ر
در قسمتى ديگر از لوح مبارک ، در جواب شبهات  - الواحد المقتدر العزيز المنان" 

  قرار داده و براى او آيات ربوبيّت را با  امراهلل ، شيخ را مخاطب  معاندين و معرضين
  

  ۲۴۲ص 
) : "آنجناب يا غير گفته ١٠٨( ىٰ قوله االعلبيانى واضح و روشن تشريح ميفرمايند 

سورۀ توحيد را ترجمه نمايند تا نزد کل معلوم و مبرهن گردد که حق لم يلد و لم يولد 
يا شيخ اينمقام مقام فناى از نفس و بقاء  * است و بابيها بربوبيّت و الوهيّت قائلند

 كاينمقام ال امل * تباهلل است و اينکلمه اگر ذکر شود مدل بر نيستى بحت بات اس
و نيز در رّد افتراهاى مغرضانه  -  لنفسى نفعًا و ال ضرا و ال حياًة و ال نشورًا است ."

اعداء امراهلل در بارۀ دعوى الوهيّت ، با لسانى بليغ و صريح ميفرمايند قوله العزيز 
ود را ) : "براستى ميگويم و لوجه اهلل ميگويم اين عبد و اين مظلوم شرم دارد خ١٠٩(

انسان بصير هر هنگام بر  *بهستى و وجود نسبت دهد تا چه رسد بمقامات فوق آن 
ارض مشى مينمايد خود را خجل مشاهده ميکند چه که بيقين مبين ميداند که علت 
نعمت و ثروت و عزت و علّو و سمّو و اقتدار او باذن اهلل ارضى است که تحت جميع 

ام آگاه شد البته از نخوت و کبر و غرور مقدس و و نفسيکه باينمق * اقدام عالم است
و  - " * آنچه گفته شد من عنداهلل بوده انه شهد و يشهد و هوالعليم الخبير * مبرا است

نيز در فقرۀ از همين لوح امنع ،شهادت به يگانگى خدا داده و او را با اسماء و 
 ر را که از قلم ابهىٰ چرا مقامات ديگ) : "١١٠صفات تسبيح ميفرمايند قوله االعلى (

نازل ذکر ننموده اند لسان مظلوم در اکثرى از ايام و ليالى باين کلمات عاليات ناطق 
انت اهلل ال اله اال انت لم تزل کنت  كو بان كو فردانيت كالهى الهى اشهد بوحدنيت

و ال تزال تکون بمثل ما قد کنت من قبل و من  كو ثناء غير كمقدسا عن ذکر دون
بيانات مبارکۀ فوق محل هيچگونه افتراى بى اساس و بى پايه و برهان براى   " دربعد

معرضين شارع امر بهائى باقى نميگذارد. الزم است که محققين غير بهائى به اين 
آيات به ديدۀ انصاف بنگرند و اين قبيل اتهامات را با انواع مشابه آن در صدر اسالم 

د جدل و جحد و اعراض مَ گاه ابصار خود را از رَ آن -در مّکه و مدينه مقايسه کنند 
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بماء انصاف  شستشو دهند تا شايد بفضل و رحمت واسعۀ خدا ، حقايق مستوره در 
  کلمات تاّمۀ الهى در اين امر اعظم برايشان مکشوف گردد.

  
  ۲۴۳ص 

  و جواب به معرضينتوجيه مقامات ربوبّيت در کتاب بديع 
در بارۀ مقامات ربوبيّت (که آنرا"مقامات عاليه" در کتاب بديع ، جمال کبريائى 
بيانات کامًال روشن و واضحى در رّد بر ايرادات  ،خوانده اند) و مراتب عبوديت

) : " و اينکه در الواح ذکر مقامات ١١١معرضين نازل فرموده اند قوله جّل کبريائه (
چنانچه نقطۀ بيان فرموده انّه ٰعاليه شده ناظرا الٰى امراهلل و شانه و عّزه و اجالله بوده 

ينطق فى کّل شيئ بانّى انا اهلل ٰال اله اّال انا ان يا خلقى ايّاى فاعبدون و اگر نظر 
کان  كباينمقام نبود فو نفسه المحبوب ٰما ذکرت اّال العبودية الصرفه هلل الحّق کٰذل

ى از احبّا از االٔمر و لکن النّاس هم ٰال يشعرون در اينمقام مناجاتى که مخصوص يک
سٰمآء ِعّز ابهى نازل ذکر ميشود تا کّل عارف شوند که در جميع مراتب اکمل از کّل 

الّلهّم يا الهى تشهد السن  كاند حتى در مقام عبوديّت سبٰحان مظاهر ظاهر شده
اذا  كو على فقرى و افتقارى عند ظهورات غنائ كو اقتدار كطنتكمکنات على سالم

و قلبه متوّجها  كرانلعاصى الّذى لم يزل ٰکان ناظرا الى شطر غفيا الهى فانظر ٰهذا ا
احييتنى و  كى من اّول يوم الّذى خلقتنى بامرو انّى يا اٰله كو مواهب كالى افق فضل

و قمت الى مقابلة االٔعٰدا  كتوّجهت الى احد دون ٰما كمن نسٰمات جود رحٰمانيّت
... و  كو سٰماء عّز تفريد كتوحيد طى بحرو دعوت الّکل الى شا كو اقتدار كلسلطنت

و ذاکرا  كو ارض كبين سٰمآئ كکنت ناطقا بثناء نفس فى موارد البأ ٰسآء و الضراء
 ينبغى لسلطان عّز و لو اّن ٰما ظهر منّى ٰال  كو خلق كفى ملکوت امر كببدايع ذکر

  ."كوحدانيت
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  ۲۴۴ص 
  فصل هفتم

  
کره و دعوى ربوبيّت و در بيان نزول وحى به حضرت بهاءاهلل جّل ذ

اينکه آيات الهى در نزول وحى داللت بر آنست که ُمنِزل آيات در 
  ربوبيّت و مظهريّت دعوى الوهيّت نفرموده است

شارع مقّدس بهائى در اکثرى از آثار مبارکه خويش  کيفيّت و چگونگى ارتباط خود 
آيات الهى بوضوح با ذات غيب هويّه را بيان فرموده است. تًدبر در اين قبيل از 

نشان ميدهد که شرح نزول وحى به ايشان در ميان آثار کليّۀ اديان بى مثيل و نظير 
و نداى الهى از سدرۀ سينا به حضرت  ١است (باستثناى آيات نازله در قرآن کريم

بيان مبارک در چگونگى رسيدن وحى الهى ، به تنهائى  -) ٢موسى عليه السالم 
موجود است که انسانى را  از رتبۀ عبوديّت به  ئىهقدسيّۀ خّالقمبيّن آنست که قّوۀ 

نبذۀ از آيات الهى را که جمالمبارک جّل ذکره در  -مقامات ربوبيّت ترفيع ميدهد 
معرفى مقام و کيفيّت نزول وحى و دعوى رسالت و مأموريّت الهى را بيان فرموده اند 

نيز تمام شود و ابواب ريب را مسدود زيب اين قسمت مينمايد، تا حّجت از اين نظر 
از دنس وهم و ُحفرۀ جهالت و غفلت و ضاللت بيرون آورده و  انموده و معاندين ر

  شايد ابواب رحمت الهى را بر قلوبشان با تأييدات الهيّه مفتوح فرمايد.
  
  
  

_________________________________________________________  
،  ٤٢: ٣،٥١،  ١١: ٦٣،  ٨: ١٢،  ٦: ١٩،  ٥:١١١،  ٢١٢:١٠،  ٤٤:٣،  ٣٩:١٧. قرآن : ١
٫٥٣:١٠  
  ،  ٢٢الى  ۵آيه  ۵، باب  ١٢آيه  ٤. سفرتثنيه باب ٢
؛ يوحنا باب  ٢٢و باب چهارم  ٢٦ز  ١٠و  ٩؛ لوقا باب دوم  ١١و  ١٠. انجيل مرقس باب اول  ٣

  .٣٢اول 
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  ۲۴۵ص 
  مر الهى واا نمونه هائى از بيانات مبارکه در رسيدن وحى و

کنُت ساکتًا فى ) : "يا قوم تاهلل١١٢( ىٰ نمونه اول ، در سورة الّدم نازل  قوله تعال
البيِت و صامتًا عن کلِّ اَاللحاِن و لکن الّروح اهتّزنى و انطقنى بالحّق و ظهرت آثارُه 

  فى وجهى ان انتم فى جمالى تتفّرسون".
بل نازل ، که نفحات وحى بر من مرور نمونه دوم ، در لوحى ديگر مشابه لحن  لوح ق

) : "تا هلل قد کنُت ١١٣کرد و من ساکت بودم خدا با من صحبت فرمود. قوله العزيز (
  راقدًا هّزتنى نفحاُت الوحى و کنُت صامتًا أنطقنى ربّک المقتدر القدير".

َکَاٍحٍد  ) : "يا ُسلْطاُن ِانّى ُکنُْت ١١٤( نمونه سوم ، در لوح سلطان نازل قوله االعلىٰ 
بْحاِن  َو َعلَمنى ِعلَْم ما کاَن َليَْس  ُِٔم السَنسا ْت َعلّىِمَن ْالِعباِد َو راِقدًا َعَلى الِْمهاِد َمر
مآِء"...  ْرِض َو السٰهذا ِمْن ِعنْدى َبْل ِمْن َلُدْن َعزيٍز َعليٍم  َو َاَمَرنى ِبالنِّداِء َبيَْن ْاال

ْضَجْعى َمرْت َعَلى َنَفحاُت َربَِّى الرْحٰمِن َو َايَْقَظتْنى ِمَن النْوِم َو "ُکنُْت نأِمًا َعلى مَ 
ماِء ما کاَن ٰهذا ِمْن عِ  ْرِض َوالسنْدى َبْل ِمْن ِعنِْده"َاَمَرنى ِبالنِّداِء َبيَْن ْاال.  

نمونه چهارم ، در لوح شيخ محّمد تقى نجفى در کيفيّت نزول وحى و بر انگيخته 
) : "در شبى از شبها در ۵١١( ن برسالت از جانب خدا ، ميفرمايند قوله االعلىٰ شد

و بقلمک ال  كبكعالم رؤيا از جميع جهات اينکلمۀ علياء اصغاء شد انا ننصرک
من االمنين سوف يبعث اهلل کنوز االرض و هم  كو ال تخف ان كتحزن عّما ورد علي

هلل افئدة العارفين ... و در ايام توقف الذى به احيا ا كو باسم  كب كينصرونكرجال
در سجن ارض طا اگر چه نوم از زحمت سالسل و روائح منتنه قليل بود و ليکن 
بعضى از اوقات که دست ميداد احساس ميشد از جهت اعالى رأس چيزى بر صدر 
ميريخت بمثابه رودخانه عظيمى که از قله جبل باذخ رفيعى بر ارض بريزد و بآنجهت 

اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حين لسان قرائت مينمود آنچه را که بر اصغاء  از جميع
  .آن أحدى قادر نه "
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  ۲۴۶ص 
  نتيجۀ کلّى

  
در فصول قبل اين بخش ، مسائل ذيل در عرفان و معرفت حق ، اصول عقايد ديانت 

ۀ الهيّه بهائى در مسئلۀ الوهيّت و خدا شناسى و نيز ارتباط حق تعالى با مظاهر مقّدس
بشرح  ، مقامات ربوبيّت و عبوديّت پيامبران الهى باستناد الواح و آثار مبارکه باجمال

  مورد بررسى قرار گرفت. ذيل
: تعريف الوهيّت در آثار مبارکۀ حضرت رّب اعلى جّل ذکره و شارع اعظم  اّول

راهلل جمال قدم جّل جالله و تبيينات حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و حضرت ولى ام
  جّل سلطانه.

: کيفيّت  ارتباط مظاهر الهى و ذات غيب هويّه و اينکه عرفان ذات غيب الهى  دوم
  ممکن نيست مگر به عرفان مظاهر الهى و توضيح مقامات وصل و فصل.

  : توجيه مراتب عبوديّت و مقامات ربوبيّت پيامبران الهى. سوم
  : کيفيّت نزول وحى در امر بهائى . چهارم
  اجوبۀ کوتاه به شبهات معرضين و مفترين. : پنجم
  : خلقت انبياء الهى از دو عنصر ترابى و الهى . ششم
  : يکى دانستن اوامر و نواعى و اعمال انبياى الهى و خداوند تبارک و تعالى. هفتم
  : نمونه هائى از آثار مبارکه در معانى کفر ، کافر ، شرک و مشرک. هشتم
  از احاديث اسالمى در توجيه مظهريّت انبياى الهى. : شواهد و نمونه هائى نهم
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  ۲۴۷ص 
  اصول عقايد امر بهائى در مسئلۀ الوهّيت و توحيد هخالص

  
  در آثار حضرت ولى امراهلل   -الف 

"مبادا نفوسى که بر اثر مطالعۀ آيات فوق در   تبيين آيات نازله در مسئلۀ الوهيّت) ١(
 تفّکر و تعّمق مينمايند به خطا رفته و مقصود شارع را بر کيفيّت ظهور حضرت بهاءاهلل

خالف حقيقت تعبير کنند ... بر طبق معتقدات اهل بهاء هيکل عنصرى که جلوه 
گاه چنين ظهور مهيمنى است کامًال از کينونت آن روح االرواح و جوهر الجواهر 

زليّه ال يدرک متمايز است و آن خداى غيبى  ... هرگز حقيقت نامتناهى محيطۀ ا
خود را در قالب فانى عنصرى محدود تجّسم ندهد و فى الحقيقه خدائى که ذات 
خويش را در هيکل بشرى مجّسم سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاءاهلل فى الحين 
نسبت خدائى از او منقطع ميگردد اين نظريّه عجيب و سخيف يعنى تجّسم ذات 

وجود و تجّسم خداوند بصورت انسان خداوند در عالم کون مانند عقايد وحدت 
مخالف عقيدۀ اهل بهاء و غير قابل قبول است و حضرت بهاءاهلل هر يک از اين دو 

  عقيده را در ضمن الواح و آثار خود بالصراحه رد و بطالن آنرا بيان ميفرمايند".
  

  آثار حضرت عبدالبهاء  - ب 
بذاته عن مشابهة  "حمد لمن تقّدس  براى خداوند مثل و مشابهى نيست) ٢(

  مخلوقاته".
"و تجلّل بأفعاله عن الحدود و القيود" ( تجلّى   در تجلّى خداوند به افعال) ٣(

  صفات  اراده و فعليّه).
"اعلم ان حقيقة االلوهيّة الذات البحت و   خداوند مجهول النعت است) ٤(

الفکار کّل بصيرة مجهول النعت ال تدرکه العقول و االبصار و ال تحيط بها االفهام و ا
هام ان تنسج قاصرة عن ادراکها و کّل صفقة خاصرة في عرفانها انى لعناکب االو

  القصر المشيد". كبلعابها في زوايا ذل
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  ۲۴۸ص 
   جّل اسمه االعلى در آثار حضرت رّب اعلىٰ  - ج 

"خداوند از براى   در اينکه شمس حقيقت  (مظهر الهى ) داراى دو مقام است) ۵(
ت دو مقام خلق فرموده يکى مقام غيب ذات او که مظهر الوهيّت است شمس حقيق

که آنچه آيات نازل ميفرمايد از قبل او ميکند ... و دون اين آيت که در او است خلق 
او است و اين آيتى است که در او ديده نميشود اّال اهلل که ما دون او خلق او است  و 

  شود بل نفس ظهوراهلل".اين آيتى است که در او آيتيّت ديده نمي
  ) "سبيلى از براى احدى بسوى ذات ازل نبوده و نيست نه در بدء و نه در عود". ٦(
) "ذات ازل بذاته لن يدرک و لن يوصف و لن ينعت و لن يوحد و لن يرى بوده ٧(

  اگرچه کل باو ادراک کرده و وصف کرده و نعت کرده و مجد کرده و ديده ميشود".
  
   ىٰ اعل در آثار قلم -د 
"کان مقدسا عن دونه و   وى استلى از وصف ما سِ در اينکه خداوند متعاٰ ) ٨(

  واه".متعاليا عن وصف ما سِ 
"ثّم اعلم بان کثرات عوالم الصفات و   در اينکه صفات خدا عين ذات اوست) ٩(

  االسماء لن يقترن بذاته الن صفاته تعالى عين ذاته و لن يعرف احدًا".
  لوقات از عرفان کوچکترين نشانه ها و آيت هاى او عاجزنددر اينکه مخ) ١٠(

آيۀ ان عاجز و  ىٰ آخر ال آخر ازعرفان ادن ىٰ "جميع انچه خلق شده از اّول ال اّول ال
  قاصر بوده و خواهد بود".

و معرفت مظاهر الهى از طريق شناسائىدر اينکه حصول معرفت خداوند) ١١(
ل بر وجه ممکنات مسدود شد لهذا باقتضاى : "و چون ابواب عرفان ذات از است

رحمت واسعۀ (( سبقت رحمته کل شئ و وسعت رحمتى کل شئ)) جواهر قدس 
نورانى را از عوالم روح روحانى بهياکل عّز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود تا 

  .حکايت نمايند از ان ذات ازليّه و ساذج قدميّه"
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  ۲۴۹ص 
جوهر توحيد آنکه مطلع ظهور حق را با غيب منيع  "و  در بيان جوهر توحيد) ١٢(

اليدرک يک دانى  باين معنى که افعال و اعمال و اوامر و نواهى او را از او دانى من 
  غير فصل و وصل و ذکر و اشاره اينست منتهى مقامات مراتب توحيد".

شارع مقدس امر بهائى در آثار مبارکه شان شهادت به وحدانيّت و سلب  )١٣(
"َاْشَهُد فى َمْوِقفى هذا ِبَانُه ال ِالَه ِاّال ُهَو َوْحَدُه ال   ئص از ذات بارى داده استنقا

  َشريَْک َلُه َو ال َشبْيَه َلُه َو ال ِند َلُه َو ال ِضد َو ال َوزيَْر َو ال َنظْيَر َو ال ِمثاَل َلُه ".
    *»ِلَمْرَضاِتهِ  هلِل َواالنِْقَياُد ِالْمِرِه َوالرَِّضاءُ اْصُل ُكلِّ الَخيِْر ُهَو االْعِتَماُد َعَلى ا« )١٤(

)۵١( » ﴿  َق اال حَ يُ ُهَو ِعْرَفاُن اهللِ َجل َجَالَلُه َوَهَذا َلْن  ْصُل ُكلِّ الُعلُوِم ﴾ا ِبِعْرَفاِن  ق
  *» َمْظَهِر َنْفِسهِ 

ْرُك ِباهللِ َوا ﴿ َراُس الُكْفِر ﴾«) ١٦(    »َقَضاَياهُ  َوالِفَراُر َعنْ  َما ِسَواهُ ِد َعَلى ْعِتَماالُهَو الشِّ
) مظاهر الهّى داراى دو مقام و رتبه اند : "دو مقام از براى شموس مشرقه از ١٧( 

مشارق الهيّه بيان نموديم * يکى مقام توحيد و رتبۀ تفريد ... و مقام ديگر مقام 
  تفصيل و عالم خلق و رتبۀ حدودات بشريّه".

  
ان اظهار عبوديّت و بندگى در پيشگاه ذات احديّت و دعوى ربوبيّت و در بي) ١٨(

"يا ُسلْطاُن ِانّى ُکنُْت َکَاٍحٍد ِمَن ْالِعباِد َو راِقدًا   رسيدن وحى از جانب خداوند متعال
بْحاِن  َو َعلَمنى ِعلَْن ما کاَن َليَْس ٰهذا ِمْن عِ  ُِٔم السَنسا ْت َعلّىنْدى َبْل َعَلى الِْمهاِد َمر

مآِء"... "ُکنُْت نأِمًا َعلى  ْرِض َو السِمْن َلُدْن َعزيٍز َعليٍم  َو َاَمَرنى ِبالنِّداِء َبيَْن ْاال
َمْضَجْعى َمرْت َعَلى َنَفحاُت َربَِّى الرْحٰمِن َو َايَْقَظتْنى ِمَن النْوِم َو َاَمَرنى ِبالنِّداِء َبْيَن 

ماِء  ْرِض َوالسما کاَن ٰهذا ِمْن ِعنْدى َبْل ِمْن ِعنِْده". ْاال  
           ، نشان دهندۀ فناى نفس و بقاى باهلل است ىٰ وبيّت در آثار قلم اعلدعوى ربُ ) ١٩(

"آنجناب يا غير گفته سورۀ توحيد را ترجمه نمايند تا نزد کل معلوم و مبرهن گردد که 
الوهيّت قائلند* يا شيخ اينمقام مقام  حق لم يلد و لم يولد است و بابيها بربوبيّت و

فناى از نفس و بقاء باهلل است و اينکلمه اگر ذکر شود مدل بر نيستى بحت بات 
  است".

  در انتهاى اين قسمت بعرض قارئين اين سطور ميرساند که :  تبيينات و تأويالت 
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  ۲۵۰ص 
  يعات حضرت ولى" در الواح حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه و توق"آيات نازله قلم اعلىٰ 

امراهلل جّل سلطانه ، در تبيين و شرح اصول عقايد بهائى در توحيد و خدا شناسى ، 
 از کمال مقامىاز استحکام  و روشنى مطالب در   شرح مقام شارع امر بهائى در مرتبۀ

است که پس از گذشت بيش از يک ونيم قرن از طلوع و تولّد امر بهائى و استحکام 
در ايمان و اعتقاد به اصول و مبادى روحانى ديانت بهائى متفق الفکر ، همۀ بهائيان 

ومتحد العقيده اند  و اين انسجام و وحدت در عقايد و افکار از عنايات خداوند 
متعال است که با طفح ظهور  شارع اعظم و قّوۀ دائم التزايد مّدبر عالم انسانى بيت 

بسوى وحدت در افکار که در رأس آن  العدل اعظم مصدر کّل خير ، عالم انسانى را
  .١وحدت در اصول و مبادى روحانى است هدايت ميفرمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________________  
. تاريخ قرون اوليّۀ اديان گذشته ، شاهد بروز اختالفات اساسى در معنى توحيد ، صفات الهى و ١

ى نظير : ملل و نحل  ، نهايت االقدم فى علم کالم ( هر دو تأليف شهرستانى) ، "کلمه" است. کتب
فرق بين الفرق ( تأليف ابو منصور عبدالقاهر بغدادى ) ، الفصل فى الملل و االهواء و النحل (تأليف 
 دابن حزم ) . فلسفۀ علم کالم تأليف هرى ولفسن. و ساير کتب تأليف شده در تاريخ کليسا نشان ميده
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که چگونه تناقضات فکرى و عقيدتى در اصول عقائد در ميان علماء متألهين و متکلّمين در اثر تفسير و 
  .تعبيرات شخصى بوجود آمد و سبب ايجاد فرق و شعباتى درمسائل اصول در اديان گرديد

  ۲۵۱ص 
  

  فهرست مراجع و مآخذ
  . ٢٤٩و  ٢٤٨ص  ٢مکاتيب عبدالبهاء ج  - ١
  . ٣١ى ال ٢٨دور بهائى ص  - ٢
  ٫٩ص  ٩مائده آسمانى ج  - ٣
  . ٣و  ٢ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  - ٤
  ٫١٨٩و  ١٨٨ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  - ۵
  ٫٥۵١٣و  ١٣٤ص  ١مکاتيب عبدالبهاء ج  - ٦
  ٫۵١٠کتاب مستطاب بيان فارسى ص  -  ٧
  ٫٤٠و  ٣٩رساله ايام تسعه ص  -  ٨
  صحيفه عدليه نسخه دستنويس  شخصى. - ٩

  ٫٢٦٢ص  ٢٣دا ج لغتنامه دهخ -١٠
  ٫١٦٣٧ص  ٢فرهنگ معين ج  -١١
، تأليف على تهانوى . انتشارات ٢٦۵ص  ١کشاف اصطالحات فنون ج  -١٢

  خيام.
  ، تأليف شيخ روزبهان  . انتشارات کتابخانه طهورى .٦٣٤شرح شطحيات ص  -١٣
  ٫١٦٣٣ص  ٢فرهنگ معين ج  -١٤
  ى. ، تأليف راغب اصفهان١٨٤مفردات فى غريب القرآن ص  -۵١

  ٫٣٤٤ص  ١فرهنگ معين ج  -١٦
  ٫١١١ص  ٨لغتنامه دهخدا ج  -١٧
  ٫١١٢ص  ٨لغتنامه دهخدا ج  -١٨
، تأليف على تهانوى . انتشارات ١٠٣ص  ١کشاف اصطالحات فنون ج  -١٩

  خيام.
  ، تأليف شيخ روزبهان . انتشارات کتابخانه طهورى .٦٣٢شرح شطحيات ص  -٢٠
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  ، نگارش جواد مصلح .٢٠٩ص  ٢)ج تلخيص و ترجمه اسفار مال صدرا -٢١
  . چاپ مصر.٢٧٢مجموعه الواح مبارکه ص  -٢٢
  . انتشارت ناصر خسرو. طهران . ايران.٣١التعريفات جرجانى ص  -٢٣
  . تأليف دکتر سيد جعفر سجادى.١٨٠فرهنگ علوم عقلى ص  -٢٤

  ۲۵۲ص 
  ، نگارش جواد مصلح .١٨١ص  ١-٢ج  تلخيص و ترجمه اسفار مال صدرا -۲۵
. تأليف حاج مال ٢٣شرح منظومه حکمت، فى الهيات بالمعنى االخص ص  -٦٢

هادى سبزوارى. باهتمام دکتر مهدى محقق. انتشارات دانشگاه طهران شماره 
٫٢٠٣٢  

  . تأليف فخرالدين محمد رازى. ١٣٨شرح اسماء الحسنى ص  -٢٧
طفى .  تأليف مص ٦٧ص  ١توضيح الملل ( ترجمه ملل و نحل شهرستانى) ج  -٢٨

بن خالقداد هاشمى عباسى با مقدمه و تصحيح و تحقيق سيد محمد رضا جاللى 
  نائينى. چاپ اقبال.

  .  ١٢٣ص  ١توضيح الملل ( ترجمه ملل و نحل شهرستانى) ج  -٢٩
. تأليف ابو منصور عبداقاهر بغدادى، ترجمه دکتر ٢٢٩فرق بين الفرق ص  -٣٠

  محمد جواد مشکور. انتشارات امير کبير.
  . تأليف ابو منصور عبداقاهر بغدادى،٢٤١فرق بين الفرق ص  -٣٠
 ١٣٢٦بديع.  ١٠٥. طبع طهران سنه ٤٩٤مائده آسمانى جزء چهارم ص  و  -٣١

  ه.ش.
  . چاپ مصر.٣٠٧مجموعه الواح مبارکه ص  -٣٢
  . چاپ مصر.٣٣٨مجموعه الواح مبارکه ص  -٣٣
  ٫٧٧و  ٧٤و  ٧٣کتاب مستطاب ابقان ص  -٣٤
  . چاپ مصر.٣٤٦الواح مبارکه ص مجموعه  - ۵٣

  ٫٩۵١و  ٨۵١و ۵۵١مجموعه اقندارات صفحات  -٣٦
  ٫١٠٩الى   ١٠٧و ۵١٠مجموعه اقندارات صفحات   -٣٧
  . تأليف عبدالحميد اشراق خاورى. ١٦رسالۀ تسبيح و تهليل ، لوح صيام ص  -٣٨
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اعظم بغداد. بيت  حج باب سوم . لوح اعمال رسالۀ تسبيح و تهليل ، -٣٩
  ٫٦٧ الىٰ  ٦٤ص  مبارکه در . آيه ٩٠ الىٰ  ٧٧فحات ص
  . چاپ مصر.٣٣_٣٦مجموعه الواح مبارکه ص  -٤٠
  . چاپ مصر.٣٦٣و  ٣٦٢مجموعه الواح مبارکه ص  -٤١
. تأليف ثقة االسالم کلينى. با ترجمه و شرح سيد ٦۵١ص  ١اصول کافى ج -٤٢

  جواد مصطفوى. دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السالم.
  

  ۵۳۲ص 
  . تأليف فخرالدين محمد رازى.٣٢٣ص  سنىٰ شرح اسماء الحُ  -۴۳
  . تأليف شيخ اسماعيل حقى بروسوى. ٣٤٦ص  ٩تفسير روح البيان ج  -٤٤
  ٫٣٤١ادعيۀ محبوب ص  -۵٤

  ٫٤٤٠ادعيۀ محبوب ص  -٤٦
  ، تأليف ميرجالل الدين محدث ارموى. ١٣٩شرح رساله زاد سالک ص  -٤٧
  ، تأليف الحافظ رجب برسى.  ٣٢ص مشارق انوار اليقين  -٤٨
  . تأليف ثقة االسالم کلينى.١٩٩ص  ١اصول کافى ج  -٤٩
  . تأليف ثقة االسالم کلينى.٤حديث شماره  ١٩٦،  ص   ١اصول کافى ج -٠۵
  ٫٤٨٠ص ١معجم الوسيط ج  - ١۵
  ٫٧٩١ص ٢معجم الوسيط ج  -٢۵
  ى . . تأليف ابوالفضل رشيد الدين ميبد٦١ص  ٢کشف االسرار ج  -٣۵
  ٤٣٥،مفردات فى غريب القرآن ص  -٤۵

  ، تأليف دکتر عليرضا فيض. ٣٥٣مبانى فقه و اصول، ص  -۵۵
  . ٢٢٩و ٢٢٨رسالۀ ايّام تسعه ص  -٦۵
  ٫١٤١الى  ١٣٦کتاب مستطاب ايقان ص  -٧۵
  ٫١٨٦تاريخ سمندر ص  -٨۵
  ٫٤٠مجموعه اشراقات ص  -٩۵

  . چاپ مصر.٢١٢مجموعه الواح مبارکه ص  -٦٠
  . چاپ مصر.٢١٩جموعه الواح مبارکه ص م -٦١
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  بديع. ١٣٢. مؤسسۀ ملى مطبوعات امرى ٢لوح سلطان ايران ص  -٦٢
  بديع. ١٣٢. مؤسسۀ ملى مطبوعات امرى ٧لوح سلطان ايران ص  -٦٣
  . چاپ مصر.٢٧٢مجموعه الواح مبارکه ص  -٦٤
  ٫٩٣و   ٩٢کتاب مستطاب ايقان ص  -۵٦

ترجمه و شرح ، تأليف دکتر حسن ٢٠٤ص  ٢، ج  اشارات و تنبيهات ابن سينا -٦٦
  ٫١٣٦٧ملک شاهى . انتشارات سروش. 

  .۵٧٩ص  ١٧لغت نامه دهخدا ج  -٦٧
  ۲۵۴ص 
  ٫٢٨٨ص  ١کشاف اصطالحات فنون ج  -۶۸
  ٫٤٢التعريفات جرجانى ص  -۶۹
  . تأليف دکتر سيد جعفر سجادى.٢٣٦فرهنگ علوم عقلى ص  -٧٠
  ابوالفضل رشيد الدين ميبدى ، . تأليف١٠ص  ١کشف االسرار ج  -٧١
  ٫٢١ص  ١تفسير بيضاوى ج  -٧٢
( نسخه چاپى. جلد ١٠٦لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ص  -٧٣

  زرکوب بدون ناشر).
  ٫١٨١ادعيه محبوب ص  -٧٤
  ٫٣١٧ادعيه محبوب ص  -۵٧

  ٫٣٢٠ادعيه محبوب ص  -٧٦
  ٫٣٣٤ادعيه محبوب ص  -٧٧
  ٫٣٤٥ادعيه محبوب ص  -٧٨
  ٫٣٣٩دعيه محبوب ص ا -٧٩
  ٫٢٤٩ادعيه محبوب ص  -٨٠
  ٫١٧.ص ١ج  آثار قلم اعلىٰ  -٨١
  بديع. ۵١٠. طبع طهران. سنه ٠۵رساله تسبيح و تهليل ص  -٨٢
  بديع. ۵١٠. طبع طهران. سنه ٢١١رساله تسبيح و تهليل ص  -٨٣
 ٢، تأليف بيهقى. و کتاب حديث  المسند ج ٦کتاب االسماء و الصفات ص  -٨٤

  تأليف احمد بن حنبل. .  ٣٣ص 
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  . طبع طهران.٤٤ص  ٢اذکار المقربين ج  -۵٨
 ١٣٢٦بديع.  ۵١٠. طبع طهران سنه ٢۵٢مائده آسمانى جزء چهارم ص  -٨٦

  ه.ش.
طبع طهران. و اصل توقيع  ١١٤ص  ٢قرن بديع ( ترجمه گاد پاسز باى) ج  -٨٧

  ٫١٢١بزبان انگليسى ص 
 ١٣٢٦بديع.  ١٠٥طهران سنه . طبع ٣٦٨مائده آسمانى جزء چهارم ص  -٨٨

  ه.ش.
  ٫١٦٦و قاموس ايقان، تأليف اشراق خاورى ص  ۵٧کتاب مستطاب ايقان ص  -٨٩
  .۵٧کتاب مستطاب ايقان ص  -٩٠

  ۲۵۵ص 
  ٫١٩٦ص  ٣ج  آثار قلم اعلىٰ  -۹۱
  ٫٢٨کتاب مستطاب ايقان ص  -٩٢
 ١٣٢٦بديع.  ۵١٠. طبع طهران سنه ٣٩٢مائده آسمانى جزء چهارم ص  -٩٣

  ه.ش.
  ٫٤٨٠غياث اللغات ص  -٩٤
  ٫١۵۵ص  ٤١لغت نامه دهخدا ج  -۵٩

  ٫۵٤١٦ص  ٣فرهنگ معين ج  -٩٦
  ٫١١١غياث اللغات ص -٩٧
  ٫٣٩٠ص  ١٣لغت نامه دهخدا ج  -٩٨
  ٫١٠٣٠ص  ١فرهنگ معين ج  -٩٩

  ، تأليف شيخ روزبهان ٥٦٧شرح شطحيات ص  - ١٠٠
دين عبدالرحمن . تأليف جالل ال۵٢٨ص  ٢االتقان فى علوم القرآن ج  - ١٠١

  ٫١٣٦٣سيوطى. ترجمه ، سيد مهدى حائرى قزوينى. انتشارات امير کبير. 
  ٫٣٠٢ص  ١٨لغت نامه دهخدا ج  - ١٠٢
  ٫٨۵٣ص  ١٨لغت نامه دهخدا ج  - ١٠٣
 ١٣٢٦بديع.  ۵١٠. طبع طهران سنه ۵٣٧مائده آسمانى جزء چهارم ص  - ١٠٤

  ه.ش.
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  ٫٢٨و ص  ١٧ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ  - ۵١٠
ترجمه و شرح ، تأليف دکتر  ۵٦٤ص  ٢رات و تنبيهات ابن سينا ، ج اشا - ١٠٦

  ٫١٣٦٧حسن ملک شاهى . انتشارات سروش. 
( نسخه چاپى. جلد  ١لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ص  - ١٠٧

  زرکوب بدون ناشر).
( نسخه چاپى.  ٠۵و  ٤٩لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ص  - ١٠٨

  اشر).جلد زرکوب بدون ن
( نسخه چاپى. جلد  ٣۵لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ص  - ١٠٩

  زرکوب بدون ناشر).
( نسخه چاپى. جلد  ٢۵لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ص  - ١١٠

  زرکوب بدون ناشر).
  ۲۵۶ص 
 .Zero Palm Press, 148 B.E. طبع  ٣٩٦و  ۵٣٩کتاب بديع ص  - ١١١
  ٫٧ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ  – ١١٢

  . چاپ مصر.٢٣٤مجموعه الواح مبارکه ص  – ٣١١
طبع مؤسسه ملّى  ٧٤و  ٧( و صفحات  ٩٠و  ٦٧ص   ١ج  آثار قلم اعلىٰ – ١١٤

بديع _ اعراب گذارى توسط جناب عزيزاهلل  ١٣٢مطبوعات امرى ايران . سنه 
  سليمانى). 

. ( نسخه چاپى ٢٧و  ٢٦لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ص  –١١٥
  جلد زرکوب بدون ناشر).
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  ۲۵۷ص 

  تعليقات
  

  

  
تحقيق در بيان مبارک حضرت مولى الورى در مسئله 

  لقاءاهلل در قيامت
  
  
  

  »هذه المسئلة ياختلف االقوام ف«
  

  لقاءاهلل
  

  در کتب و معارف اسالمى
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  ۲۵۸ص 
  مقّدمه

ل علماى اسالم در معنى مندرجات و کوششى که در اين قسمت بعمل آمده نقل اقوا
و تفسير "لقاء اهلل" و مسئلۀ رؤيت خداوند در قيامت ، مذکور در قرآن کريم است . 
نقل اين مسائل بدون شرح و ترجمه و ابراز نظر درج گرديده است. مقصد از اين 
جمع آورى  آنست که شواهد و مدارک مستّدلى نشان داده شود در تأييد بيان مبارک 

ورى عبدالبهاء ، که در بخش سوم در تبيين "لقاءاهلل" فرموده اند: حضرت مولى ال
  ".اختلف االقوام فى هذه المسئلة"

اقوال مختلفۀ علماى برجسته اسالم از کتب تفسير و کالم مذاهب شيعه و سنّى به 
اختصار جمع آورى شده است و زايد بر اين محلّش اين رساله نيست. عقايد بهائيان 

و تبيينات حضرت  و قلم اعلىٰ  هيّه در آثار حضرت رّب اعلىٰ بر طبق نصوص ال
عبدالبهاء ، صريح و روشن است و در ميان اهل بهاء و راکبين سفينۀ حمراء در معنى 
و مقصود از لقاءاهلل اتفاق نظر است و آنچه مورد قبول و جزء اصول و مبادى شريعت 

مبارک نازل گرديده و توسط  بهائى است همان است که در ايقان شريف و زيارتنامۀ
قلم احالى حضرت عبدالبهاء تبيين گرديده است و در اين رساله به آن آيات الهى 

  اشاره گرديد.
براى آسان شدن مسئلۀ لقاء ، الزم است که معانى و مقصود از بعضى اصطالحات و 
 الفاظى که در اين قسمت در ضمن مطالعۀ مسائل مطالعه خواهد شد از کتب معتبر

  که مورد موافقت جوامع علمى است استخراج و درج گردد.
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  ۲۵۹ص 

  د از الفاظ "ظّن" و "لقاء"معانى و مقصو
مفسرين قرآن مجيد و علماى اصول و نيز متکلّمين در شرح و تفسير آيات رؤيت ، 
لقاءاهلل و لقاء رّب ، به بحث و گفتگو در مقصود و معانى الفاظ "ظّن" و "لقاء" 

ته اند. نمونه هائى از معانى الفاظ فوق در کتب معتبرۀ لغت و فرهنگهاى پرداخ
  اصطالحات و نيز تفسير و تأويل  الفاظ فوق در اين قسمت درج ميگردد.

  معنى و مقصود از اين لفظ در لغتنامه ها به اين شرح است:  ظنّ 
) الشىَء : علمه بغير يقين . و قد تأتى ب١معجم الوسيط ( - ١ معنى اليقين.)  (َظن  
)  هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل فى اليقين و ٢التعريفات ( - ٢

  الّشک و قيل الظّن أحد طرفى الّشک بصفة الرجحان.
ُد الراِجُح بين َطَرَفِى االْعتقاِد الغيِر الجاِزم.٣قاموس محيط ( - ٣ الَتَرد : الَظن  (  
يقين ٕاّال انه ليس بَيقيِن ِعياٍن ، انّما هو يقيُن  )  الظن شک و٤لسان العرب ( - ٤

  َتَدبٍر.
) ظّن ( َظ ن ن ) : پنداشت . گمان ارتياب. يعنى طرف ۵لغت نامۀ دهخدا ( - ۵

راجح از دو طرف اعتقاد غير جازم ( منتهى العرب) . گمان بردن . بدرستى دانستن. 
  دانستن اعتقاد محکم.

) : فقوُلُه "الذين يظنّون انهم مال قوا َربِّهم _ و َکذا ٦( المفردات فى غريب القرآن - ٦
  يظنون أنهم مالقوا اهلل " فمَن اليِقيِن.

) : بدان که ظّن در قرآن بر چهار وجه باشد : وجه نخستين َظّن ٧وجوه قرآن  ( - ٧
) گفت : ... و در سورة ٢: ٢٣٠بمعنى يقين بود چنانکه خداى در سورة البقره  (

)  گفت : "ٕانِّى َظَننُْت أنِّى ُمالٍق ٦٩: ٢٠ت : ... و در سورة الحاّقه () گف٢٤ٓصٰ 
: ٣٢ِحَسابَيْه" يعنى ايقنُت و وجه دوم َظّن بمعنى گمان بود چنانچه در سورة الجاثيّه (

: ١٠) گفت. و وجه َسٌيم ظّن بمعنى بد انديشى بود چنانکه در سورة االحزاب (٤٥
: ٢٢ى پنداشتن بود چنانکه در سورة حم الّسجده () گفت و وجه چهارم ظّن بمعن٣٣
مؤلف در شرح معانى ظّن هيچگون اشاره اى به آيات لقاء ننموده  - ) گفت ٣٢
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) : در شناخت ادواتى که مفّسر به آنها نياز دارد. ٨) االتقان ، نوع چهلّم (٨است. (
  َظّن : اصل آن براى اعتقاد 

  
  ۲۶۰ص 

        ) : ( ِاْن َظنا٢٣٠ودۀ خداى تعالى : (بقره راجح و گمان قوى است، مانند فرم
  الهى را بپا خواهند  و مرد گمان کردند حدود  زن  هرگاه –َاْن ُيِقيما ُحدوَداهلل 

) ٤٦داشت) . و گاهى بمعنى يقين نيز بکار ميرود مانند فرمودۀ خداوند متعال ( بقره 
  آنانکه يقين دارند پروردگارشان  را مالقات -بِِّهْم : ( ٱلذيَن َيُظنوَن َانُهْم ُمالُقوا رَ 

  خواهند کرد). 
و زرکشى در البرهان گفته : فرق بين اين دو معنى در قرآن به دو ضابطه است. اول  

: هر کجا ظن پسنديده و ثواب بر آن بود يقين است ، و هر جا که مذّمت شده و 
  وعدۀ عقوبت بر آن باشد شک است.

که بعد از ظن (أْن) بدون تشديد متصل باشد به معنى شک است ،  دوم : هر کجا
))... و هر کجا کلمۀ ١٢مانند : (َبْل َظَننُْتْم أْن َلْن َينَْقِلَب الرُسوْل (( سوره فتح ، آيه 

) با تشديد متصل باشد به معنى يقين است ، مثل : ٕانّى َظَنْنُت أنّى ُمالٍق  ظن به ( أن
  )).٢٠الحاّقه ، آيه  ِحَساِبَيه ((سورة

  و ابن االنبارى گفته : ثعلب گويد : عرب ظن را در ِعلْم و شک و دروغ بکار مى
 برد، هر گاه داليل علم (يقين) اقامه شود و از نشانه هاى شک بزرگتر باشد ، در 
آنجا ظن بمعنى يقين است، و اگر براهين يقين معادل براهين شک باشد ، ظن به 

هرگاه براهين شک بيش از داليل يقين باشد دروغ است،  معنى شک است ، و
) يعنى دروغ ٣٤خداوند تعالى مى فرمايد : ( ٕاْن ُهْم ٕاّال يُظنوَن  سورة الجاثيّه ، آيه 

  مى گويند.
) يکى از حاالت چهارگانه تصديق است و از ميان چهار ٩ظّن در نزد منطقيون ( - ٩

و نيز  در مرتبۀ پست تر از يقين قرار دارد.قسم تصديق ( يقين ، ظّن ، وهم و شک ) 
  ): در مقابلذ يقين به معنى اعم قرار دارد (اعتقاد غير جازم).۹تعريف شده (

  معنى و مقصود از اين لفظ در لغتنامه ها به اين شرح است:  لقاء
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) : لقاء : ديدار کردن. ديدن (ترجمان القرآن جرجانى). ١٠لغت نامه دهخدا ( - ١
  يوم لقاءاهلل ، روز قيامت . :اءاهلل لق - ديدار

  ) : اللقاء : بالفتح و المد و قيل بالکسر و المد نزد ١١کّشاف اصطالحات فنون ( - ٢
  
  

  ۲۶۱ص 
صوفيه بمعنى ظهور معشوقست چنانکه عاشق را يقين شود که اواست بصورت آدم 

  ظهور کرده.
َدَفَتُه َمعًا ، ُة الشىء و ُمصا) : لقى : الِّقاُء مقابلَ ١٢المفردات فى غريب القرآن ( - ٣

  بالحسِّ و بالَبَصِر و بالَبِصيَرِة . ِك فى إالْدرا َك ... و يقال ذل
  

فهرست آيات لقاء و رؤيت در قرآن که در لوح مبارک حضرت 
   عبدالبهاء نقل شده است

  .ُهْم ِاَليِْه راِجُعوَن"لذيَن َيُظنوَن َانُهْم ُمالُقوا ِربِِّهْم َو َان ا: "٦٤/٢سوره بقره ، آيه  - ١
  .: "َو اتُقوا اهللَ َواْعَلُموا َانُکْم ُمالُقوُه " ٢٢٣/٢سوره بقره ، آيه  -  ٢
: "ٱلذيَن َيُظنوَن َانُهْم ُمالُقوا اهللِ َکْم ِمْن ِفٍة َقليَلٍة َغَلَبْت ۴۹٢/٢سوره بقره ، آيه  -  ۳

"   .ِفًة َکثيَرًة ِبِاْذِن اهللِ
  .: "َالذيَن اَمُنوا ِانُهْم ُمالُقوا َربِِّهْم"٢٩/١١ره هود ، آيه سو -  ٤
ُبوا ِبِلقآِء اهللِ َحتّى ِاذا جآتُْهُم الّساَعُة ٣١/٦سوره انعام، آيه  -  ۵ ذَن َکذَقْد َخِسَر ال" :

   .َبْغَتًة"
ُبوا ِبِلقآِء اهلل٤٥/١٠ِسوره يونس ، آيه  -  ٦ ذَن َکذَو ما کاُنوا ُمْهَتديَن": "َقْد َخِسَر ال .  
ُل اْالياِت َلَعلُکْم ِبِلقآِء َربُِّکْم ُتوِقُنوَن"٢/١٣سوره رعد ، آيه  -  ٧ ْمَر ُيَفصِّ   .: "ُيَدبُِّر اْالَ
لت ، آيه  -  ٨   .ْرَيٍة ِمْن ِلقاِء َربِِّهْم ": "َاالٓ ِانُهْم فى مِ ٥٤/٤١سوره فصِّ
  

  دا در قيامت انتخاب کتب تفسير آيات لقاء و رؤيت خ
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که توسط علماء مذاهب سنّى و شيعه در تفسير آيات لقاء و  شمارىبىاز ميان تفاسير 
رؤيت نوشته شده به کتب ذيل اکتفا ميگردد. صاحبان کتب تفسير انتخاب شده از 

  علماى معتبر در ميان هر يک از مذاهب سنّى و شيعه اند.
ليف فخرالّدين محّمد بن عمر ) تفسير کبير ، تأ١: ( اول ، علماى مذهب سنّى

  تفسير کّشاف ، تأليف عّالمه محمود بن  ) ٢اشاعره ؛ (  از متکلّمين  الخطيب الّرازى
  

  ۲۶۲ص 
) انوار التنزيل و اسرار التأويل و مشهور به ٣عمر الزمخشرى از متکلّمين معتزله ؛ (

البيضاوى از تفسير بيضاوى ، تأليف ناصرالّدين محّمد بن صدرالّدين على الشافعى 
  متکلمان و مفسران و فقيهان معتبر مذهب شافعى. 

) التبيان ، تأليف شيخ طائفه ابى جعفر محّمد بن ١: ( دوم ، علماى مذهب شيعه
) تفسير رازى : تأليف شيخ ٢الحسن الّطوسى ، از علماى معتبر مذهب شيعه ؛ (

ز علماء معتبر )  صافى ، تأليف مّال محسن فيض کاشانى ا٣ابوالفتوح رازى ؛ (
) منهج الصادقين ، تأليف فتح اهلل کاشانى از علماء معتبر مذهب ٤مذهب شيعه ؛ (

) مجمع البيان ، تأليف فضل بن حسن بن فضل الطبرسى از علماى معتبر ۵شيعه. (
  مذهب شيعه. 

  
  سوره البقرة در کتب تفسير علماء مذاهب سنّى و شيعه  ٦٤/٢تفسير آيۀ 

  »َو اَنُهْم ِالَْيِه راِجُعونَ َن اَنُهْم ُمالقُوا ِربِِّهْم ٱلذيَن َيُظنو«
  ) : " أما قوله (الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم) فللمفسرين فيه١٣تفسير کبير ( - ١

قوالن ، أالول : أن الظن بمعنى العلم قالوا الٔن الظن و هو االعتقاد الذى يقارنه 
کفر و اهلل تعالى  كجازم بيوم القيامة و ذل احبه غيرتجويز النقيض يقتضى أن يکون ص

مدح على هذا الظن و المدح على الکفر غير جائز فوجب أن يکون المراد من الظن 
ههنا العلم . ( القول الثانى ) أن يحمل اللفظ على ظاهره و هو الظّن الحقيقى ، ثم 

ن مالقاة الٔ  كقاة الرب مجازًا عن الموت ، و ذلههنا وجوه (أالول) أن يجعل مال
الرب مسبب عن الموت فأطلق المسبب و المراد منه السبب ، و هذا مجاز مشهور 
فإنه يقال لمن مات ٕانه لقى ربه. الثانى : أن تفسر مالقاة الرب بمالقاة ثواب الرب 
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... الثالث : المعنى: الذين يظنون انهم مالقوا ربهم بذنوبهم فإن إالنسان الخاشع 
  عماله فيغلب على ظنه أنه يلقى اهلل تعالى بذنوبه".قد يسىء ظنه بنفسه و بأ

يطمعون   ا عنده ، و م  و نيل  ثوابه  لقاء يتوقعون  ) : "أى ١٤تفسير کشاف ( -  ٢
  فيه".

  
  
  

  ۲۶۳ص 
و نيل ما عنده أو يتيقنون   لقاءاهلل تعالىٰ   ) : "أى يتوقعون۵١تفسير بيضاوى ( - ۳

ان فى مصحف ابن مسعود يعلمون و کأن  هأنهم يحشرون الى اهلل فيجازيهم و يؤيد
  الظن لما شابه العلم فى الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع".

) : "قلنا : الظن المذکور في االٓية المراد به العلم و اليقين " ... "و ١٦التبيان  ( - ٤
  معنى قوله ((انهم مالقوا ربهم )) اي مالقوا جزاء ربهم". 

( الِّذيَن َيُظنوَن ) آنان که ظن برند  ) : "قوله تعالىٰ ١٧رازى  (تفسير ابوالفتوح  - ۵
باتفاق محققان ظن در آية بمعنى يقين است چه اگر بعث و نشور و ثواب و عقاب 
بظن باشد ايشان را شاک باشد و چون شاک باشند کافر باشند ممدوح نباشند و ظن 

قوله انى ظننت انى مالق  بمعنى علم در کالم عرب بسيار است و مانند اين آيه
حسابيه ... (َانُهم ُمالُقوا َربِِّهم) اصل مالقات در لغة مقابله بود بر وجه مقاربة تا بحد 
مالصقه نيز باشد... و حقيقة اين در دو جسم برود و لقا و مالقات بمعنى رؤية نيست 

ه لقا و در آية مضاف محذوفست و مضاف اليه بجاى او نهاده ... و دليل بر آنک
(فاعقبهم نفاقًا فى قلوبهم الى يوم يلقونه) و اتفاق  بمعنى رؤية نيست قوله تعالىٰ 

استکه کافران و منافقان خداى را نه بينند ... دگر آنکه لقا گويند در حق آنکس که 
بميرد گويند ( لقى اهلل فالنًا سوا ) اگر مؤمن  و اگر کافر پس معنى آنستکه ( مالقوا 

  شانرا بثواب خداى وصول باشد"ثواب ربهم ) اي
) : "فى التوحيد و االٔحتجاج و العياشى عن امير المؤمنين عليه ١٨صافى  ( - ٦

السالم يوقنون انّهم يبعثون و الظّن منهم يقين و فيها قال عليه الّسالم اللّقاء البعث و 
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هم يلقون ربّهم الظّن هيهنا اليقين و فى تفسير االمام عليه الّسالم يقدرون و يتوّقعون انّ 
  اللقاء الّذى هو اعظم کرامته".

   " آنانند که توقع دارند يا بيقين ميدانند َانُهْم ُمالُقوا ):١٩منهج الصادقين  ( - ٧
     َربِِّهْم آنکه ايشان رسندگانند بوعدۀ پروردگار خويش َو ِانُهم ِاَليِْه و آنکه ايشان

اعات  راِجُعوَن باز گردندگانند . و بنا بسوى رحمت پروردگار خود بجهت پاداش ط
بر تفسير ثانى اطالق ظن بر علم بنا بر مشابهت آنست بعلم در رجحان بجهت 
    تضمين معنى توقع ، و لهذا بعضى يظنون را به ""يتوقعون" تفسير کرده اند و 

  و   يهعال بنيل درجات   يا متيقن اند  توقع دارند  به "يتيقنون" ، يعنى آنانکه  بعضى
  ۲۶۴ص 

    مثوبات جليله نزد حضرت عزت  و نزد بعضى "يظنون" بر اصل معنى خود است
چه اهل ايمان جهت اقتراف ذنوب و تقصير در طاعات و شدت اشفاق ايشان از 
اقامت بر معصيت متيقن نيستند برسيدن مراتب عاليه و مثوبات جليله ... و "مالقوا 

م" است بجهت امتناع رؤيت او سبحانه بداليل ربهم" در تقدير "مالقوا جزاء ربه
  قاطعه ... و نيز در حديث آمده که (من حلف على مال امرٍء مسلم کاذبا لقى اهلل و 
هو عليه غضبان) که اينجا بال شبهه "لقى اهلل" در تقدير "لقى جزائه" است ... و 

در آنجا همچنين معنى رجوع در آيه اعاده است در آخرت و يا رجوع بموضعى که 
بغير از خدا مالک ضرر و نفع نيست ... پس خالصه معنى آنستکه خاشعان مقرند 
بنشأۀ آخرت و رجوع ايشان بحشر براى مجازات افعال و مکافات اعمال که آن 

  مثوبت و عقوبت است.".
  

سوره البقرة درکتب تفسير علماء مذاهب سنّى و  ٢/ ۴۹٢تفسير آيۀ 
  شيعه 

  
  »ِفًة َکثيَرًة ِبِاْذِن اهللِ اَنُهْم ُمالقُوا اهللِ َکْم ِمْن ِفٍة َقليلٍَة َغلََبْت  ٱلذيَن َيُظنونَ «
(( قال الذين يظنون أنهم مالقو اهلل )) ففيه  ) : "أما قوله تعالىٰ ٢٠تفسير کبير ( - ١

  لم جعلهم ظانين و لم يجعلهم جازمين؟ سؤال ، و هو أنه تعالىٰ 
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أمور : االٔول : هو قول قتاده : أن المراد من لقاء اهلل الموت و جوابه : أن السبب فيه 
، قال عليه الصالة و السالم (( من أحب لقاءاهلل أحب اهلل لقاءه و من کره لقاءاهلل کره 
اهلل لقاءه)) و هؤالء المؤمنون لما وطنوا أنفسهم على القتل، وغلب على ظنونهم ... 

ب هذه الطاعة ... (الوجه الخامس) قال کثير (الثانى) ... أى: مالقوا ثواب اهلل بس
المفسرين : المراد بقوله (يظنون أنهم مالقو اهلل) أنهم يعلمون ويوقنون ، اال أنه أطلق 
لفظ الظن على اليقين على سبيل المجاز. لما بين الظن و اليقين من المشابهة فى 

  تأکد االعتقاد".
يعنى الخلص منهم الذين نصبوا  ) : "((قال الذين يظنون))٢١تفسير کشاف ( -  ٢

يلقون   قريب و  عما يستشهدون   و أيقنوه . أو الذين تيقنوا أنهم  بين أعينهم لقاء اهلل
  اهلل ، 

  
  ۲۶۵ص 

  والمؤمنون مختلفون فى قوة اليقين و نصوع البصيرة".
ها ين يظنون" )) قيل فيه ثالثة أقوال : أحدذ) : "و قوله : (( و قال ال٢٢التبيان ( -  ٣
ديث يحدثون نفوسهم و هو أصل الظن ، الٔن ح -قال الذين يستيقنون ، ... الثاني  -

و مع العلم ٕاال أنه قد على رکبت ما کان مع  كالنفس بالشيء قد يکون مع الش
  الشک.".

َن َيُظنوَن َانُهم ُمالقوا اهللِ ) گفتند ي) : " (قاَل الذِ ٢٣تفسير ابوالفتوح رازى ( - ٤
انستند و متيقن بودند مالقات خداى را ظن اينجا بمعنى علم است براى آنانکه د

آنکه اين کناية است از ايمان و آنچه از باب ايمان بود علم باشد ظن نباشد و ظن در 
کالم عرب بمعنى علم آمده است ... مالقات و لقا را تفسير برفت پيش از اين و 

آن بر خداى روا نباشد ... و هر کجا در  اصل او در لغة مقابله بود يا مقاربة و حقيقة
  قرآن و اخبار آيد کناية بود از حضور بموقف قيامت براى جزاى اعمال و التقدير.".

   ) : " (قاَل الذيَن َيُظنوَن ) گفتند آنانکه متيقن بودند و٢٤منهج الصادقين ( - ۵
قات کنندگانند يعنى بيننده اند بيقين ميدانستند ( َانُهْم ُمالُقوا اهللِ ) آنکه ايشان مال

جزا دادن خدايرا و توقع آن داشتند که بعد از شهادت رسندگانند ببهشت ، و ظن 
  بمعنى يقين در کالم عرب شايع است".
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) : "از مؤمنان ثابت قدم اين چنين تعبير شده است ۵٢مجمع البيان  ( - ٦
يدار خدا يعنى باز گشت ((کسانيکه ميدانند آنان خدا را ميبينند)) و مالقات و د

بسوى او و پاداش يعنى کسانيکه ميدانند که بسوى خدا و پاداش او خواهند رفت. در 
حديث نفس ميکنند و  -  ٢يقين دارند ؛  -  ١يظنون)) سه قول است : ٠معناى کلمۀ (

با خود ميگويند و حديث نفس گاهى با شک است و گاهى با يقين ولى بيشتر مورد 
گمان دارند که در اين جنگ ،  - ٣(ظن)) در موارد شک است ؛ استعمال ماده (

  خدا را مالقات ميکنند يعنى کشته ميشوند.".
  
  
  
  

  ۲۶۶ص 
  "َالذيَن اَمنُوا ِانُهْم ُمالقُوا َربِِّهْم"  سورۀ هود ١٠/  ٢٩تفسير آيۀ 

ا : أنهم ) : "أنهم مالقوا ربهم و هذا الکالم يحتمل وجوهًا : منه٢٦تفسير کبير ( -  ١
قالوا هم منافقون فيما أظهروا فال تغتر بهم ؟ فأجاب بأن هذا االٔمر ينکشف عند لقاء 
ربهم فى االٓخرة ، و منها : أنه جعله علة فى االمتناع من الطرد و أراد أنهم مالقوا ما 

  وعدهم ربهم ، فان طردتهم استخصمونى فى االٓخرة،".
؟ قلت :  ﴾انهم مالقوا ربهم  ﴿ى قوله ) : "فان قلت : ما معن٢٧تفسير کشاف ( - ٢

معناه أنهم يالقون اهلل فيعاقب من طردهم. أو يالقونه فيجازيهم على ما فى قلوبهم من 
  ٕايمان صحيح ثابت".

) : " وقوله (( ٕانهم مالقوا ربهم)) اخبار بأن هؤالء المؤمنين مالقوا ٢٨التبيان ( -  ٣
  جزاء ربهم بعقاب من طردهم".

) : "((انهم مالقوا ربِّهم)) ايشان را با خدا مالقات ٢٩فتوح رازى (_ تفسير ابوال٤
خواهد بود و در جوار رحمت او خواهند بود ايشانرا نبشايد راندن و لکن من شما را 

  سخت جاهل مى بينم اينکه ميکنيد بجهل ميکنيد".
مالقات کننده و  ) : "ِانُهْم بدرستى که ايشان (ُمالقوا َربِِّهْم )٣٠منهج الصادقين ( -  ۵

رسنده اند بجزاى پروردگار خود و بقرب مرتبه نزد او فايز خواهند شد پس چگونه 
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ايشان را برانم و بچه وجه مستحق طرد باشند و يا اگر ايشان را از نزد خود برانم ايشان 
نزد پروردگار خود خصومت کنند با رانندۀ خود پس بچه وجه ايشان را طرد و منع 

لِکنّى َاريُکْم) و ليکن من مى بينم شما را (َقومًا َتْجَهُلوَن) گروهى که نمى  توان کرد (وَ 
دانيد قدر انبياء را بجهت اين التماس طرد ايشان ميکنيد، يا علم نداريد برسيدن شما 

  بسزاى پروردگار خود". 
) : " ((انهم مالقوا ربهم)) با اين جمله پاسخ در خواستشان ٣١مجمع البيان  ( - ٦
داده و آنها را آگاه کرده که اينان پروردگار خود را ديدار ميکنند ، و اگر من آنها را  را

طرد کنم بکيفر اين عمل دچار عذاب خدا خواهم گشت _ و اين معنائى است که 
زجاج کرده _ و جبائى گفته : يعنى اينان ثواب و پاداش پروردگار خود را ديدار 

  مايه و اراذل هستند".  خواهند کرد و با اينحال چگونه فرو
  

  ۲۶۷ص 
  سوره انعام  ٦/ ٣١تفسير آيۀ 

بُوا ِبِلقآِء اهللِ َحتّى ِاذا جآْتُهُم الّساَعُة َبْغَتًة" ذَن َکذَقْد َخِسَر ال"   
) اعلم أن المقصود من  ) : "فى االٓية مسائل : ( المسئلة االٔولىٰ ٣٢تفسير کبير ( - ١

وال منکرى البعث و القيامة و هى أمران : أحدهما هذه االٓية شرح حالة أخرى من أح
: حصول الخسران. والثانى : حمل االٔوزار العظيمة. (أما النوع االٔول) و هو حصول 

بعث جوهر النفس الناطقة القدسية الجسمانى و أعطاه  الخسران فتقريره أنه تعالىٰ 
فکر. الٔجل أن هذه االٓالت الجسمانية و االٔدوات الجسدانية و أعطاء العقل و الت

يتوصل باستعمال هذه االٓالت و االٔدوات ألى تحصيل المعارف الحقيقية. و 
االٔخالق الفاضلة التى يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل االنسان هذه االٓالت و 
االٔدوات والقوة العقلية والقوة الفکرية فى تحصيل هذه اللذات الدائرة و السعادات 

ان ٕالى آخر عمره فقد خسر خسرانًا مبينا... و هذا الخسران المنقطعة ثم انتهى االنس
ٕانما يحصل لمن کان منکرًا للبعث و القيامة و کان يعتقد أن منتهى السعادات و نهاية 
الکماالت هو هذه السعادات العاجلة الفانية. أما من کان مؤمنًا بالبعث و القيامة فانه 

فى بهذه الخيرات العاجلة. بل يسعى فى ال يغتر بهذه السعادات الجسمانية و ال يکت
ٕاعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران. فثبت بما ذکرنا أن الذين کذبوا 
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بلقاءاهلل و أنکروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانامبينا... (المسئلة الثانية) المراد من 
ا بلقاءاهلل) الخسران فوت الثواب العظيم و حصول العقاب العظيم (والذين کذبو

  المراد منه أنکروا البعث والقيامة،".
أنه خسر هؤالء الکفار ( الذين کذبوا بلقاءاهلل))  ) : " اخبراهلل تعالىٰ ٣٣التبيان ( - ٢

يعني الذين کذبوا بما وعد اهلل به من الثواب و العقاب و جعل لقاءهم لذلک لقاء له 
  تعالى مجازا...".

) : "آنگه گفت زيانکارند آنانکه لقاء من و ٣٤( تفسير شيخ ابوالفتوح رازى - ٣
ثواب من و عقاب من بدروغ دارند و لقا و مالقات بر حقيقت مقابله باشد يا مقاربه و 
اين بر خداى تعالى روا نباشد و ال بد حمل بايد کردن بر آنچه مالقات بر آن روا باشد 

 و عقابه بر حسب آنچه آيه از اجسام چون بهشت و دوزخ  بلقاءاهلل اى بلقاء ثواب اهلل
  يا 
  

  ۲۶۸ص 
خبر اقتضا کند اما قوله تعالى. فمن کان يرجوا لقاء ربه. معنى آنست که يرجوا لقاء 

  ثواب ربه ...". 
            ) : "(َقْد َخِسَرالذيَن ) بدرستيکه زيان کردند آنان که۵٣منهج الصادقين ( - ٤

ُبوا ِبِلقآِء اهللِ ) تکذيب کر دند رسيدن بثواب و عقاب خداى که بايشان وعده ( َکذ
داده و آن را بدروغ پنداشتند ، و نميتواند بود که مراد رؤيت باشد چه آن ممتنع است 
چنانچه ادلّۀ عقليه و سمعيه شاهد اين معنى است و آن در کتب کالميه مبرهن شده و 

ن کان يرجوا لقاء ربه)) اجماع اهل البيت نيز بر اينست و از اين قبيل است قوله (( فم
أى ثوابه ... و همچنين قوله عليه السالم ((من احب لقاءاهلل احب اهلل لقاءه و من 
کره لقاءاهلل کره اهلل لقاءه)) اى لقاء رحمته، و از ابن عباس و حسن نيز مرويستکه 
معنى ((کذبوا بلقاءاهلل)) کذبوا بلقاء ما وعداهلل من الثواب والعقاب است پس در 

م مضاف مقدر باشد و يا اسناد لقاء بخدا بر سبيل مجاز باشد، در انوار گفته که کال
لقاءاهلل بمعنى لقاء بعث اهلل و آنچه تابع آنست از ثواب و غير آن از احوال قيامت، و 
  خسران ايشان بجهت فوت نعيم است از ايشان و استيجاب عذاب مقيم بر ايشان،".



285 

سر الذين کذبوا بلقاءاهلل : آنان که مالقات و عقاب ) : " قد خ٣٦مجمع البيان ( -  ۵
خداوند را منکر شدند، زيانکارند. در اينجا مالقات ثواب و عقاب خدا را مالقات 
خدا ناميده است و اين استعمال مجازى است. چنانکه ابن عباس و حسن گفته اند. 

ميفرمايد  برخى گفته اند : مقصود از مالقات خدا مالقات جزاى خداست. چنانکه
: تا روزى که جزاى خدا را بر  ٧٧: "الى يوم يلقونه بما اخلفوا اهلل ما وعدوه" ( توبه 

  اثر خلف وعدۀ خويش مالقات کنند).".
  

  سوره يونس  ٤٩و  ٤٨،  ٤٧،  ۵٤تفسير آيات 
هاِر َيَتعاَرفُوَن َبْيَنُهْم ) َو َيْوَم َيْحِشرُُهْم َکاَْن لَْم َيلَْبثُوآ ِاّال ساَعًة ِمَن الن ٤٥قوله تعالى : "(

بُوا ِبِلقآِء اهللِ َو ما کانُوا ُمْهَتديَن ... ( ذيَن َکذٍة َرُسوٌل ٤٧َقْد َخِسَر الَو ِلُکلِّ اُم (
) َو َيقُولوَن َمتٰى ٰهَذا ٤٨َفِاذاجآَء َرُسولُُهْم قُِضَى َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط َو ُهْم ال يُْظلَُموَن (

ِلَنْفسى َضرًّا َو ال َنْفعًا ِاّال ما شآَء اهللُ ِلُکلِّ  ُك ) قُْل الٓ اَْملِ ٤٩صاِدقيَن ( ُکْنتُمْ  اْلَوْعُد ِانْ 
  اُمٍة اََجٌل ِاذا جآَء اََجلَُهْم َفال َيْسَتاِْخرُوَن ساَعًة َو ال َيْسَتْقِدُموَن".

  ۲۶۹ص 
ففيه  ﴾اءاهلل قد خسر الذين کذبوا بلق ﴿ أما قوله تعالىٰ «) : ٣٧تفسير کبير ( -  ۱

وجهان : االٔول : أن يکون التقدير : و يوم يحشرهم حال کونهم متعارفين ، و حال 
کونهم قائلين. قد خسرالذين کذبوا بلقاءاهلل. الثانى : أن يکون ( قد خسر الذين کذبوا 
) کالم اهلل ، فيکون هذا شهادة من اهلل عليهم بالخسران ، والمعنى : أن من باع 

ا فقد خسر ، الٔنه أعطى الکثير الشريف الباقى ، و أخذ القليل الخسيس آخرته بالدني
  »الفانى ...

و لکل أمة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم ال  ﴿ قوله تعالىٰ  
اعلم أنه تعالى لما بين حال محمد صلى اهلل عليه و سلم مع قومه ، بين  ﴾يظلمون 

 ﴾ المسئلة االٔولىٰ  ﴿، و فى االٓية مسائل :  كء مع أقوامهم کذلأن حال کل االٔنبيا
هذه االٓية  تدل على أن کل جماعة ممن تقدم قد بعث اهلل ٕاليهم رسوال . و اهلل تعالى 
ما أهمل أمة من االٔمم قط ، ... قلنا : الدليل الذى ذکرناه ال يوجب أن يکون 

ٕاليهم ، کما ال  الرسول حاضرًا مع القوم ، ٔالن تقدم الرسول ال يمنع من کونه رسوال
المراد  ﴾المسئلة الثالثة  ﴿يمنع تقدم رسولنا من کونه مبعوثا الينا ٕالى آخر االٔبد... 
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من االٓية أحد أمرين : ٕاما بيان أن رسول ٕاذا بعث ٕالى کل أمة فانه بالتبليغ و اقامة 
الحجة يزيح کل علة فال يبقى لهم عذر فى مخالفته أو تکذيبه ، فيدل ذلک على أن 

  رى عليهم من العذاب فى االٓخرة يکون عدال و ال يکون ظلما...  ما يج
و يقولون متى هذا الوعد ٕان کنتم صادقين قل ال املک لنفسى ضرا و  ﴿ قوله تعالىٰ 

ال نفعا ٕاال ما شاء اهلل لکل أمة أجل ٕاذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة و ال 
منکرى النبوة فانه عليه  اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات ﴾يستقدمون 

العذاب ، قالوا متى  كل العذاب و مر زمان و لم يظهر ذلالسالم کلما هددهم بنزو
هذا الوعد ٕان کنتم صادقين، واحتجوا بعدم ظهوره على القدح فى نبوته عليه السالم 

( ويقولون متى هذا الوعد  أن قوله تعالىٰ   ﴾ المسئلة االٔولىٰ  ﴿، و فى االٓية مسائل : 
کالدليل على أن المراد مما تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط ) القضاء بذلک  )

فى الدنيا ، الٔنه ال يجوز أن يقولوا متى هذا الوعد عند حضورهم فى الدار االٓخرة ، 
وعد و وعيد و ٕاال ظهر أنهم  لحصول کل   و معرفة  يقين  حال  االٓخرة  الٔن الحال فى

  انما 
  
  

  ۲۷۰ص 
وجه التکذيب للرسول عليه السالم فيما أخبرهم من نزول العذاب  على كالوا ذلق

أمره بأن يجيب عن  لالٔعداء و النصرة لالٔولياء... ( ولکل امة رسول ) ثم أنه تعالىٰ 
قوله ( ٕاذاجاء أجلهم فال  ﴾المسئلة الرابعة  ﴿هذه الشبهة بجواب يحسم المادة ... 

حدا ال يموت ٕاال بانقضاء أجله ، و يستأخرون ساعة و ال يستقدمون ) يدل على أن أ
 أنه تعالىٰ  ﴾المسئلة الخامسة  ﴿کذلک المقتول ال يقتل ٕاال على هذا الوجه ، ... 

قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة و ال يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء 
الجزاء أجلهم ) شرط و قوله ( فال يستأخرون ساعة و ال يستقدمون ) جزاء و الفاء حرف 

، فوجب ٕادخاله على الجزاء کما فى هذه االٓية ، و هذه االٓية تدل على أن الجزاء 
يحصل مع حصول الشرط المتأخرا عنه و أن حرف الفاء ال يدل على التراخى و ٕانما 

  يدل على کونه جزاء.".
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يبعث ٕاليهم لينبهم على التوحيد ،  ﴾و لکل أمة رسول  ﴿) : "٣٨تفسير کشاف ( -  ٢
بالبينات فکذبوه و لم  ﴾رسولهم  ﴿هم  ﴾فإذا جاء  ﴿هم ٕالى دين الحق و يد عو
بالعدل ، فأنجى  ﴾بالقسط  ﴿أى بين النبى و مکذبيه  ﴾قضى بينهم  ﴿يتبعوه 

الرسول و عذب المکذبون ، کقوله ( و ما کنا معذبين حتى نبعث رسوال ) أو لکل أمة 
 ﴾متى هذا الوعد  ﴿...  من االٔمم يوم القيامة رسول تنسب ٕاليه و تدعى به ،

يعنى أن  ﴾لکل أمة أجل  ﴿استجعال لما وعدوا من العذاب استبعادا له ... 
عذابکم له أجل مضروب عنداهلل ، و حّد محدود من الزمان ( ٕاذا جاء ) ذلک الوقت 

  أنجز وعدکم ال محالة ، فال تستعجلوا." 
اخبار منه تعالى بأن الذين ) : "(قد خسر الذين کذبوا بلقاء اهلل ) ٣٩التبيان ( - ٣

 کذبوا بالبعث و النشور و لقاء ثواب اهلل و لقاء عقابه يخسرون نفوسهم... قوله تعالىٰ 
((و لکل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم ال يظلمون)) أخبر اهلل 

أمة  في هذه االية أن لکل جماعة على دين واحد و طريقة واحدة کأمة محّمد و تعالىٰ 
عليهم السالم رسوال بعثه اهلل اليهم و حمله الرسالة التي يؤديها اليهم   و عيسىٰ  موسىٰ 

و  - في قول مجاهد -ليقوم بأدائها . و قوله ((فاذا جاء رسولهم )) يعنى يوم القيامة 
    (( و عليهم... قوله تعالىٰ   الدعاء  من قال الحسن : في الدنيا ، بما أذن اهلل تعالىٰ 

  
  ۷۱۲ص 

عن الکفار و الذين تقدم  متى هذا الوعُد ٕان کنتم صادقيَن )) حکى اهلل تعالىٰ يقولون 
وصفهم أنهم ((يقولون متى هذا الوعد )) الذي تعدوننا به من البعث و النشور و 

(( لکل امة أجل ٕاذا جاء أجلهم َفال يستأخرون ساعًة  الثواب والعقاب... قوله تعالىٰ 
واالجل هو الوقت المضروب لوقوع امر، کأجل الدين و أجل  و ال تستقدموَن )) ...

البيع و اجل االنسان و اجل المسافر فاخبر تعالى انه ٕاذا اتى اجل الموت الذي وقته 
  ."ساعة و ال يتقدم على ما قدره اهلل تعالىٰ  كاهلل لکل حي بحياة ، ال يتأخر ذل

        معنى آن است که ذکر  ) : "( ويوم نحشرکم )٤٠تفسير ابوا الفتوح رازى ( -  ٤
         يوم نحشر هم ياد کن اى محمد آن روز که ما ايشان را حشر کنيم جمله قراء

بوا ِبِلقاِء اهللِ  بنون خواندند مگر حفص که خواند يحشرهم ... (( قد خسر الذين کذ
ُمهَتديَن  )) زيان کنند آنانکه ببعث و نشور و ثواب و عقاب ايمان ندارند. ( و ما کانوا
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(    و ٕاما نرَين ) بدانکه نون تأکيد  َك و ره يافته بره بهشت و ثواب نباشند (                  
             در شرط نشود جز که ما با او باشد ... و نون تأکيد در امر شود و نهى استفهام
      و عرض و جواب قسم و آنچه شبيه است بآن و رؤيت در آيت رؤيت عين است

    گفت يا محمد اگر  چه اگر رؤيت قلب بودى متعدى بودى بدو مفعول حق تعالىٰ 
ما با تو نمائيم بعضى از آنچه وعده داده ايم ايشان را از عذاب عاجل يا تو را با 
          جوار رحمت بريم و قبض روح کنيم و تو فى استيفاء خبر باشد على الکمال...

هر امتى و جماعتى و فرقى و اهل روزگارى را ( ولکل امة رسول ) رسول گفت 
ميان  تعالىٰ   پيغامبر باشد چون پيغمبر ايشان بايشان آيد و حجت بر ايشان گيرد خداى

ايشان حکم کند بعدل و دادستانى و راستى ... ( متى هذا الوعد ) کى خواهد بودن 
دوزخ و متى و   اينکه تو ميگوئى از بعث و نشور و حساب و کتاب و ترازو و بهشت

سؤال باشد از وقت و وعد خبرى باشد متضمن نفع و راحت ... (لکل امة اجل ) هر 
بيان کرديم که اجل   امتى و جماعتى بل هر نفسى را اجلى و وقت وفاتى هست و

گفت چون وقت وفاتشان در آيد آنوقت که من زده  وقت مضروب باشد حق تعالىٰ 
  نکند ...".   ساعت تقديم و تأخيرباشم و نهاده از آن وقت ايشان را يک 

  که  را  روزى  د کن و يا ) :" ( و يوم يحشرهم ) ٤١تفسير منهج الصادقين ( -  ۵
  جمع 

  ۲۷۲ص 
کنيم ، و حفص بغيبت خوانده  يعنى خداى جمع کند کافرانرا از هول انروز مدت 

تى (َکآْن َلْم مکث در دنيا و قبر مر ايشانرا کوتاه نمايد بر وجهى که مبعوث شوند بحال
َيلَْبُثوا ) گوئيا درنگ نکرده اند در دنيا و يا در قبر ( اّال ساَعًة ِمَن النّهاِر ) مگر اندکى 
از روز چه که مکث در دنيا يا قبر اگر چه طويل باشد اما نسبت بمکث آخرت بمنزله 
ل قليل باشد، در تفسير زاهد آورده که معتزله در نفى عذاب قبر بدين آيه استدال

نموده گويند اگر کفار در قبر معذب بودندى مدتى بدين درازى ايشان را ساعتى 
ننمودى و جواب آن آنستکه اينصورت بسبب صعوبت اهوال و شدت احوال قيامت 
است که مدت عذاب در قبر در جنب آن يک ساعت نمايد ... ( قد خسر الذين ) 

ابديه آنانکه ايشان ( کذبوا  بتحقيق که زيان کردند بر خود در محرومى حظوظ خيرات
بلقاء اهلل ) تکذيب کردند برسيدن بجزاى خدا در روز حساب و منکر ثواب و عقاب 
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 و اگر بنمائيم ترا اى محمد ( بعض الذى َنِعُدُهم ) برخى  َك شدند ... ( و اّما ُنِرَين (
بدر از آنچه وعده داديم کفار را از عذاب، مانند هالکت جمعى از ايشان در روز 

ٍة )  پس آنموجب تشّفى تو شود و حکم عذاب از قوه بفعل آمده باشد... ( ولکّل ُام
و مر هر گروهى را از امم ماضيه ( رسوٌل ) فرستاده اى بود که ايشان را بحق دعوت 
ميفرمود ( َفِاذا جآَء ) پس چون آمد بديشان  ( رسوُلُهم ) رسولى که مبعوث شده بود 

دند (قضى بينهم) حکم کرده شد ميان رسول و مکذبان بديشان و تکذيب او کر
(بالقسط) ... ( ويقولون ) و ميگويند کافران از روى استعجال و استهزاء و استعباد ( 
متى هذا الوعد ) کى باشد اين عذاب موعود و چرا فرو نمى آيد  ان کنتم صادقين  

مؤمنان که اهل شرک  اگر هستيد راستگويان ، در اين وعيد ؟ خطاب با پيغمبر است و
ٍة َاَجٌل  مر هر گروهى را وقتيست معين براى هالک  را تخويف ميکردند... لکّل ام
ايشان ِاذا جاء َاَجُلُهْم  چون بيايد وقت عذاب ايشان ( فال يستأخرون ) پس وا پس 

  نيايد از اجل خود ( ساعًة ) اندک زمانى ...".
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  ۲۷۳ص 
و متکلمين و فالسفه اسالم در معنى عقايد و آراء  محدثين ، علماء 

  لقاءاهلل و وعدۀ رؤيت خدا در قيامت 
که توسط علماى معتبر مذاهب سنى و  متعدد و بيشمارىاز ميان کتب و تأليفات 

  شيعه نوشته شده به درج تأليفات ذيل اکتفاء ميگردد:
  

  علماء و متّکلمين  شيعى تأليفات 
عشر تأليف عّالمه حلّى ) ، تأليف فاضل  النافع يوم الحشر ( شرح باب حادى -  ١

  مقداد
  مصابيح االنوار فى مشکالت االخبار ، تأليف سيّد عبداهلل ُشبّر -  ٢
  از فصوص الحکم ابو نصر فارابى ، تأليف مهدى الهى قمشه اى  ٥٨شرح فص  -  ٣
  اصول کافى تأليف شيخ کلينى  -  ٤
  کتاب التوحيد ، تأليف شيخ صدوق  -  ۵
  نوار، کتاب التوحيد ، تأليف عّالمه مجلسى بحار اال -  ٦
  

  علماء و متکلمين اهل سّنت و جماعت تأليفات 
  

اثبات رؤيت ظاهرى خدا در کتب معتبره حديث و متکلمين مذهب 
  سنّى 

  احاديث مروى در جواز رؤيت ظاهرى خدا در صحيح بخارى  -  ١
  داعقايد اشاعره ( متکلمين اشعرى ) در بارۀ رؤيت ظاهرى خ -  ٢
  الفقه االکبر، تأليف امام ابى حنيفه النعمان بن ثابت الکوفى  -  ٣
  اصول دين ، تأليف ابو منصور عبدالقاهربن طاهر التميمي البغدادي  -  ٣
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  ۲۷۴ص 
  شرح باب حادى عشر عّالمه حلّى 

از  خود که در شرح باب حادى عشر ( تأليف عّالمه حلّى تأليففاضل مقداد در 
) نگاشته ، در شرح رؤيت خدا ، ابتدا نقل بيان عالمه حلّى را  هعلماء معتبر شيع

نموده و سپس ميپردازد به نقل اقوال انديشه هاى کالمى متکلّمين و فرق اسالم ، 
 ) : ((قال : الراِبعُة ، انُه َتعالىٰ ٤٢مانند معتزله ، مجّسمه ، کّراميه  و اشاعره ( 

ا ُمقاِبٌل اْو ِفى  ِرية ، ِالن ُکل َمْرِٔىٍٔ َبَص َيْسَتِحيُل َعَليِْه الرؤيُة  ال مُه انَفُهَو ُذو ِجَهٍة ، ِال
ُروَرِة ، َفَيُکونُ ُحْکِم الُْمقَ  َلْن َتَراِنى" َو  ِجْسمًا َو ُهَو ُمَحال ، َو ِلَقْوِلِه َتَعالىٰ  اِبِل ِبالض " :

حکماء و المعتزله الى استحالة رؤيته بالبصر لتجّرده اقول : ذهب ال َلْن الْناِفَيِة ِللْتاِبِيدْ 
، و ذهب المجّسمة والکّرامية الى جواز رؤيته بالبصر مع المواَجَهة . و أّما االٔشاعرة 
فاعتقدوا تجّرده و قالوا بصحة رؤيته ، و خالفوا جميع العقالء. و َتَحْذَلَق بعضهم و 

لّشعاع ، بل الحالة التى تحصل من رؤَية قال ليس مرادنا بالرؤية إالنطباع ، أو خروج ا
الّشىء بعد حصول العلم به . و قال بعضهم معنى الّرؤية هو أن ينکشف لعباده 
المؤمنين فى االٓخرة انکشاف البدر المرئّى. والحّق انّهم ان عنوا بذلک الکشف 

ر منه اال التّام فهو ُمسلّم . فاّن المعارف تصير يوم القيمة ضروريّة ، و اّال فال يتصو
الرؤية ، و هو باطل عقًال و سمعًا. أّما عقال فالنّه لو کان مرئيًا ، لکان فى جهة فيکون 
جسمًا ، و هو باطل لما تقّدم. بيان االّٔول ، اّن کّل مرئّى ، فهو ٕاّما مقابل أو فى حکم 

ضرورّى ، و کّل مقابل أو فى حکمه فى جهة  كاِبل ، کالصورة فى المرآة ، و ذلالمق
فلو کان البارى تعالٰى مرئيًا لکان فى جهة. و أّما سمعًا فلوجوه : االّٔول ، اّن موسى  ،

(ع) لّما ُسئل الرؤية اِجيب به  "َلْن َتَراِنى" و لن لنفى التّأبيد نقًال عن أهل اللّغة ، و 
 كُ ُهَو ُيْدرِ  ُه االٔبْصاُر وَ لم يره غيره بطريق أولى. الثّانى قوله : "ال ُتْدِرکُ  اذا لم يره موسىٰ 

  االٔبَْصاَر"  تمدح بنفى ادراک االٔبصار له ، فيکون ٕاثباته له نقصًا.))
   خالصۀ مطالب مندرجه در بيانات عّالمۀ حلّى و شارح آن بشرح ذيل است

  معتزله و حکماى اسالم رؤيت به بصر ظاهرى خدا را محال ميدانند. - ١
ديدۀ عنصرى را جايز ميدانند و آنهم  فرقۀ مجّسمه و کّراميه ، رؤيت ظاهرى و با - ٢

  اجهه .وبصورت م
  ۲۷۵ص 



292 

  اشاعره ، معتقد به تجّرد خدا هستند ولى ميگويند رؤيت صحيح است . - ۳
  جميع عقال رؤيت  خدا با بصر ظاهرى را مردود شناخته اند. - ٤
. مرحوم عّالمه حلّى و شارح باب حادى عشر نيز با رؤيت ظاهرى خدا مخالفت ۵

با خدا در طور  استنادشان به آيۀ قرآن مجيد در بارۀ گفتگوى حضرت موسىٰ  نموده و
  سينا است  که خدا به او فرمود "لن ترانى" .

توضيح : مجّسمه و کّراميه ( بفتح کاف و راء مشّدد ، اصحاب ابو عبداهلل محمد بن 
رجمۀ کرام که ذات الهى را نسبت بجسم کنند و تشبيه نمايند. ( توضيح الملل ، ت

  مقدمه ). ١١ملل و نحل شهرستانى صفحه 
  

  اختالف در معنى رؤيت در ميان علماء و متکلمين اسالم 
در کتاب مصابيح االنوار فى حّل مشکالت االخبار تأليف عّالمه سيّد عبداهلل ُشبّر 

و  ه . ق . موضوعى است تحت عنوان : حديث رؤية اهلل تعالىٰ  ١٢٤٢متوفى بسنۀ 
) در توجيه حديث بيست و ششم نقل از اصول کافى : ((عن ثقة ٤٣( كتوجيه ذل

االسالم في الکافي عن أحمدبن ٕادريس ... عن محمدبن عبيد قال : ((کتبت الى 
و الخاصة و سألته  أبي الحسن الرضا عليه السالم أسأله عن الرؤية ، و ما ترويه العامة

يع ال تمانع بينهم : أّن فکتب ، بخط عليه السالم : اتفق الجم  كأن يشرح لي ذل
عت المعرفة ضرورة ، المعرفة من جهة الرؤية ضرورة ، فاذا جاز أن ُيرى اهلل بالعين ، وق

 ك، أو ليست بايمان ، فان کانت تل المعرفة من أن تکون ٕايمانًا كثم لم تخل تل
ست المعرفة من جهة الرؤية ٕايمانًا، فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة االکتساب لي

بايمان الٔنها ضده فال يکون في الدنيا مؤمن ، الٔنهم لم يروا اهلل عز وجل ، و ٕان لم 
تکن المعرفة التي من جهة الرؤية ٕايمانًا لم تخل هذه المعرفة التي من جة االکتساب 

ذکره ال ُيرى بالعين ٕاذ  أن تزول ، و ال تزول في المعاد فهذا دليل على أّن اهلل تعالىٰ 
  ى ما وصفنا)).العين يودي ال

لعلمائنا االٔبرار فى هذا الخبر من معضالت االٔخبار و مشکالت االٓثار و    توضيح
  )) ، مؤلف در چهار قسمت توجيه حديث را با استفاده از نظرات  كتوجيهه مسال
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  ۲۷۶ص 
ديگران بيان نموده و در خاتمه  اين بحث در قسمت تبصره اشاره ميکند به اختالف 

  کلّمين و فرق اسالم در مسئلۀ رؤيت بشرح ذيل : آراء علماء و مت
على أقوال شتى و آراء متفرقة فاالمامية  اختلف االمة في رؤية اهلل تعالىٰ    هتبصر «

و المعتزلة على امتناعها مطلقًا ، و المشبهة و الکرامية على جواز رؤيته تعالى في 
على جواز رؤيته تعالى  الجهة و المکان لکونه تعالى بزعمهم جسما ، و أالشاعرة

منزهًا عن الجهة والمقابلة ، ثم اختلفوا فى أنها هل هي مختصة باالٓخرة أم تجوز 
في الدنيا أيضًا ، فذهب بعضهم إلى أالول و بعضهم إلى الثاني ، ثم اختلفوا في 

و بعض أثبت و قال أن النبي  كي الدنيا أم ال ، فأنکر بعضهم ذلأنها هل وقعت ف
ه و آله رآه في الدنيا ليلة االسراء ، و حکي عن ابن عباس أنّه قال أّن صلى اهلل علي

بالکالم ، و ابراهيم بالخلة و أخذ به جماعة من  اهلل اختصه بالرؤية ، و موسىٰ 
أسالفهم ، و أالشعرى في جماعة من أصحابه و ابن حنبل و الحسن و توقف فيه 

ة فاجمع أالشاعرة على وقوعها و جماعة ، هذا حال رؤية فى الدنيا و أما في االٓخر
  .»أحالها االمامية و المعتزلة و لهم أدلة عقلية و نقلية تضمنها الکتب الکالمية 

  
  شرح رؤيت خدا در قيامت در فصوص الحکم ابو نصر فارابى 

از فصوص الحکم خود  ٨۵اسالم در فص  متقدم ابو نصر فارابى از حکما و فالسفۀ
مت چنين ميگويد ( : "َلْم َيبُْعْد َاْن َيُکون ُهَو تعالي َمْرئيًّا َيوَم در بارۀ رؤيت خدا در قيا

  الِقياَمِة ِمْن َغيِْر َتْشبيٍه َو ال َتکيٍف َو ال ُمساِمَتٍة َو ال ُمحاذاٍت َتعالي  َعّما ُيْشِرکوَن ".
 ٨۵در کتاب حکمت الهى تأليف مهدى الهى قمشه اى در شرح و توضيح فص 

) : "چون در معنى رؤيت بذهن عامه مردم ٤٤فارابى ، مى گويد (حکيم ابو نصر 
چنين رفته که حتمًا با چشم سر تواند بود و هر که را چشم با اين خصوصيت که در 
مردم است نباشد رؤيت از او ممکن نيست پس حضرت احديت را رؤيت ممکن 

گوش را توهم نيست تعالى عما يقول الظالمون و همچنين در سمع نيز عامه احتياج ب
 )کنند پس آنچه در آيات قرآن و ساير کتب آسمانى وارد است که ان (اهلل سميع بصير

  خدا ميشنود و ميبيند گفته اند يعنى علم بمسموعات و مبصرات دارد و خدا چيزى را 
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  ۲۷۷ص 
نبيند و نشنود نعوذ باهلل و باز توهم کرده اند عامه که رؤيت مشاهده موجود شخصى 

رائى اتصال جسمانى داشته باشد و حضرت احديت که منزه از جسم و  است که با
جسمانى است و با هيچکس اتصال جسمانى ندارد هرگز رؤيت نشود نه خود ذات 
خود را رؤيت کند و نه مؤمنين او را امروز يا روز قيامت رؤيت توانند کرد و نه هيچ 

د ديد پس آنچه پيغمبر قواى ادراکى در هيچ يک از عوالم غيب و شهود او را توان
فرموده که مؤمنين روز قيامت خدا را مى بينند يا وصيش فرمود ( ما رايت شيئًا اال و 
رايت اهلل فيه ) يا لم اعبد ربا لم اره آن را حمل بر علم يقينى کردند ... و باز گوئيم 
حقيقت رؤيت در حد کمال هم حاجت بآلت چشم ندارد و اين که مردم در ديدن 

بچشم هستند از جهت نقص وجود آنهاست و هرگاه کامل شوند و از نقص محتاج 
احتياج بجسمانيات برهند و داخل در سنخ مجردات عالم قدس شوند چنانچه آنها 
محتاج بچشم جسمانى نيستند انسان مجرد هم در ديدن مجردات در آن عالم 

قبى ديده محتاج بچشم نباشد... پس منکرين که گويند حق هيچگاه در دنيا و ع
نشود جاهل بمعنى حقيقى رؤيت ميباشند و آنانکه گويند خدا را بصورت جوانى زيبا 
بچشم سر روز قيامت مؤمنين ببينند نيز جاهل و مشرک بحقيقت حق باشند تعالى 
عما يشرکون آرى حق چون در ايجاد عالم در حقيقت پرده از روى خويش بر انداخته 

  ."پديدار نموده استو در آينه خلق عکس جمال خود را 
  

  ابطال رؤيت ظاهرى خدا در اصول کافى 
در اصول کافى ، کتاب التوحيد در باب "فى ابطال الرؤية" ، ثقة االسالم کلينى 
سيزده حديث از ائّمۀ اطهار در ابطال رؤيت خدا بچشم ظاهر نقل کرده است. در 

ردد که در آن اصول ، ترجمه ) اکتفاء ميگ ٣اينجا بذکر يک حديث ( حديث شماره 
اعتقادات مذهب شيعه دوازده امامى در معنى لقاءاهلل و ديدن خدا بيان گرديده 

) : محمدبن عبيد گويد : "بحضرت رضا عليه السالم نامه نوشتم و دربارۀ ۵٤است (
  ديدن خدا و آنچه عاّمه و خاّصه روايت کرده اند سؤال کردم و خواستم که اين مطلبرا 
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  ۲۷۸ ص
شرح دهد ، حضرت بخط خود نوشت : همه اتفاق دارند و اختالفى ميان آنها  برايم

نيست که شناسائى از راه ديدن ضرورى و قطعى است، پس اگر درست باشد که خدا 
بچشم ديده شود قطعًا شناختن او حاصل شود. آنگاه اين شناختن بيرون از اين 

سائى از راه ديدن ايمان باشد نيست  که يا ايمانست و يا ايمان نيست ، اگر اين شنا
پس شناسائس در دنيا که از راه کسب دليل است ايمان نباشد زيرا اين شناسائى ضد 
آنست و بايد در دنيا مؤمنى وجود نداشته باشد زيرا ايشان خداى عز ذکره _ را نديده 

ست اند و اگر شناسائى از راه ايمان نباشد، شناسائى از راه کسب دليل بيرون از آن ني
که يا در معاد نابود شود و نبايد نابود شود [و يا نابود نشود] اين دليلست بر اينکه 

  بچشم ديده نشود زيرا ديدن بچشم بآنچه گفتيم ميرسد." -عز وجل  - خداى 
  

  شيخ صدوق  تأويل و تفسير لقاءاهلل و رؤيت در کتاب اسرار التوحيد
  

در باب الّرد  ن بابويه القمى)شيخ صدوق ( ابى جعفر محمد بن على بن الحسين ب
َبْل "١٠/٣٢) الّسجده ١ات کريمۀ قرآن : (على الثنويه و الزنادقه در تأويل و تفسير آي

َالُقوا َربِِّهْم َوانُهْم "٦٤/٢) البقره ٢" ؛ (ُهم ِبِلَقاء َربِِّهْم َكاِفُروَن  ُهم منوَن اِذيَن َيُظنال
َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفلَْيْعَمْل َعَمًال " ١١٠/١٨الکهف) ٣" ؛ (اَليِْه َراِجُعوَن 

با نقل  -" َمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء اللِه َفان اَجَل اللِه َالٍٓت " ٢٩/  ٤" ؛ العنکبوت َصاِلًحا
) : ((َفقاَل عليه الّسالم : َو اّما َقْوُلُه ٤٦حديثى از حضرت على عليه السالم ميگويد (

َالُقوا َربِِّهْم  " َو َذَکَراهللُ الُمْؤِمنيَن "َبْل ُهم ِبِلَقاء َربِِّهْم َكاِفُرونَ  : " ُهم منوَن اِذيَن َيُظنَو ال "
ن َفمَ  "" و َقْوُلُه :  )٧٧/٩وره توبه ساَلى َيْوِم َيلَْقْوَنُه ِبَما اْخَلُفوْا اهللَ َما َوَعُدوهُ َقْوُلُه ِلَغيِْرِهْم : "

" َبْل ُهم ِبِلَقاء َربِِّهْم َكاِفُرونَ  " َفاّما َقْوُلُه : " َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفلَْيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َكانَ 
الِذيَن َيُظنوَن انُهم  َذَکَر الُمْؤِمنيَن " َك ز َو َجل ِلقاَءُه َو َکذلِ َيْعِني الَبْعَث َفَسّماُه اهللُ عَ 

َالُقوا رَ  واِب َو بِِّهمْ مُهم ُيبَْعُثوَن َو ُيْحَشُروَن َو ُيحاَسُبوَن َو ُيْجَزْوَن ِبالثنَيْعِني ُيوِقُنوَن ا "
ن ٰهُهن ًة ، َو َکذلِ الِعقاِب َفالظ َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفلَْيْعَمْل  َقْوُلُه : " َك ا الَيِقيُن خاص

    "َمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء اللِه َفان اَجَل اللِه َالٍٓت  : " " َو َقْوُلهُ َعَمًال َصاِلًحا
  ۲۷۹ص 
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َوالِعقاِب ، الثواِب   ِمنَ   َوْعَداهللِ  َالٍٓت   َفإن   َمبُْعوُث   ُيْؤِمُن ِبانهُ   کانَ  : َمْن   َيعِني
ْؤَيِة ، َو اللِّقاُء ُهَو الَبْعُث. َفاللِّقاُء ٰهُهنا ِلقائِه  َفاْفَهْم َجميَع ما في ِکتاِب اهللِ ِمنْ  َلْيَس ِبالر

َقْوُلُه : "َتِحيُتُهم َيْوَم َيْلَقوَنُه َسالٌم" َيْعني انُه ال َيُزوُل  َك َبْعَث ، َو َکذلِ ال َك َفإنُه َيْعني ِبذلِ 
ُمْؤِمنيَن َفرَج اهللُ َعنَْک ، االيماُن َعْن ُقُلوِبِهْم َيْوَم ُيبَْعُثوَن ، قاَل : َفرْجَت َعنّي يا اِميَرال

  َفَقْد َحَللَْت َعنِّي ُعْقَدًة.)).
براى روشن شدن مطلب ، قسمتى از ترجمۀ حديث فوق از ترجمۀ کتاب اسرار 

) : "حضرت فرمود و اما قول آنجناب بل هم بلقاء ربهم ٤٧التوحيد نقل ميگردد (
وردگار خود را مالقات ميکنند و کافرون و ذکر کردنش مؤمنانى را که ظن دارند که پر

قول آنجناب در بارۀ غير ايشان الى يوم يلقونه بما اخلفوا اهلل ما وعدوه که ترجمه اش 
اينست که پس از پى در آورد بخل و منع زکوة ايشانرا نفاقى متمکن در دلهاى ايشان 

دا آنچه را که راسخ شد و زائل نگردد تا روزى که ببينند او را بآنچه خلف کردند با خ
وعده داده بودند او را و قول آنجناب که فمن کان يرجوا لقاء ربه فاليعمل عمال 
صالحا بآن معنى است که ذکر ميشود اما قول آنجناب  بل هم بلقاء ربهم کافرون 
يعنى بعث و بر انگيختن از قبر ها و خداى عز وجل آنرا لقاء و ديدن خود ناميده و 

ن دارند که پروردگار خود را مالقات ميکنند يعنى يقين همچنين ذکر مؤمنانى که ظ
دارند که ايشان مبعوث و محشور ميشوند و بثواب و عقاب جزاء داده خواهند شد و 
ظن در اينجا بمعنى يقين است و همچنين قول آنجناب  فمن کان يرجوا لقاءربه 

اهلل الت يعنى فليعمل عمال صالحا و قوا آنجناب من کان يرجوا لقاء اهلل فان اجل 
کسى که ايمان داشته باشد باينکه مبعوث است که خدا او را زنده خواهد کرد پس 
بدرستى که وعدۀ خدا آينده است از ثواب و عقاب پس لقاء در اينجا ديدن نيست و 
لقاء همان بعث است پس همۀ آنچه را که در کتاب خدا است از لقاى او بفهم چه 

  ارد".آن جناب بآن بعث را قصد د
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  ۲۸۰ص 
  احاديث رؤيت خدا و شروح آن در کتاب التوحيد بحار االنوار مجلسى 

  
) : (( نفى الرؤية و ٤٨(  ۵مرحوم عّالمه محمد باقر مجلسى عليه الرحمه در باب 

تاويل االيات فيها)) سى و چهار حديث در بارۀ ديدن خدا در قيامت نقل فرموده که 
اکتفاء   ٢٤از تطويل کالم ، به نقل حديث شماره براى رعايت اختصار و جلوگيرى 

  ميگردد.
"عن أبى عبداهلل عليه الّسالم قال : قلت له : أخبر ني عن اهلل عز و جل هل يراه 
المؤمنون يوم القيامة ؟ قال : نعم و قدرأوه قبل يوم القيامة . فقلت : متى ؟ قال : 

کت ساعة ثم قال : و ٕاّن المؤمنين حين قال لهم : "ألست بربّکم قالوا بلى" ثم س
  .ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة ، ألست تراه في وقتک هذا؟."

) : "الن فى ٤٩مرحوم مجلسى در حاشيۀ کتاب ، در شرح روز قيامت ميگويد (
الظهور ، و يرفع حجب  القيامة يظهر آثار عظمته و کبريائه و ملکوته و سلطانه أشد

و أستار الجحد و العناد عن القلوب ، فما من نفس ٕاال و هى و االوهام  كالشکو
مذعنة لربوبيته و موقنة بالوهيته ، و خاشعة لعظمته و کبريائه ، و صعق من فى 
السماوات و االرض ، کل أتوه داخرين و عنت الوجوه للحى القيوم و قد خاب من 

اليوم  كن هذا و بصرلقد کنت فى غفلة * م«: كحمل ظلما. و ٕاليه االشارة بقوله تعا
  .»حديد

، و نيز ٢٢و  ٢١،  ٢٠، ١٩براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به احاديث بشماره هاى 
تحت عنوان حديث مشگل فى الرؤية از کتاب توحيد شيخ  ٢٩حديث  بشماره 

  صدوق نقل فرموده و اختالف عقايد در جواز رؤيت اهلل را شرح داده است .
  

مذهب   معتبره حديث ومتکلمين  تبرؤيت ظاهرى خدا درک اثبات
  سنّى 

   است  از حضرت رسول اکرم   احاديث منقول معتبر ترين کتب   که در کتب ستّه -  ١
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  ۲۸۱ص 

گرديده است .  درج  شروح بر آن احاديث نيز  رؤيت اهلل نقل ، و  احاديثى در بارۀ
  ان نمود:در اينمورد را بشرح ذيل طبقه بندى ميتو  مطالب و مسائل مندرجه

:  در سورۀ نجم ١٣، اثبات رؤيت ظاهرى خدا با ديدۀ عنصرى و معنى آيۀ  اّول
باب معنى قول  «در حاشيۀ حديث مسلم شارح ( النَّووّى ) در  »َوَلَقْد َراُه َنْزَلًة ُاْخرى«

و هل رأى النبى صلى اهلل  ﴿در عنوان بحثى :  »اهلل عّز و جّل و لقد رآه نزلة أخرى 
نظر برخى از علماء و محدثين و متکلمين را نقل و نيز  ﴾و سلم ربّه ليلة االسراء عليه 

هل رأى نبينا صلى اهلل عليه و  اختلف السلف و الخلف) : " ٠۵شرح داده است (
سلم ربه ليلة االسراء فأنکرته عائشة رضى اهلل عنها کما وقع هنا فى صحيح مسلم و 

و المشهور عن ابن مسعود و اليه ذهب جماعة جاء مثله عن أبى هريرة و جماعة و ه
من المحدثين و المتکلمين و روى عن ابن عباس رضى اهلل عنهما أنه رآه بعينه و مثله 
عن أبى ذر و کعب رضى اهلل عنهما و الحسن رحمه اهلل و کان يحلف على ذلک و 

ت حکى مثله عن ابن مسعود و أبى هريرة و أحمد بن حنبل و حکى أصحاب المقاال
عن أبى الحسن االٔشعرى و جماعة من أصحابه أنه رآه و وقف بعض مشايخنا فى هذا 
و قال ليس عليه دليل واضح و لکنه جائز و رؤية اهلل تعالى فى الدنيا جائزة و سؤال 
موسى اياها دليل على جوازها اذ ال يجهل نبى ما يجوز أو يمتنع على ربه و قد 

يه و سلم ربه ... عند اکثر العلماء أن رسول اهلل اختلفوا فى رؤية موسى صلى اهلل عل
 - صلى اهلل عليه و سلم رأى ربه بعينى  رأسه ليلة االسراء لحديث ابن عباس و غيره." 

براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد به احاديث نقل شده در  صحيح مسلم  و نيز شروح 
  .۵١الى  ٤صفحات  ٣شارح در حاشيۀ کتاب جلد 

  ث نقل شده و شروح بر آن در اثبات رؤيت خدا در قيامت براى مؤمنين، احادي دّوم
 » باب اثبات رؤية المؤمنين فى االٓخرة لربهم سبحانه تعالىٰ «شارح صحيح مسلم در 

ممکنة غير  اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية اهلل تعالىٰ ) : ١۵مينويسد (
 و أن المؤمنين يرون اهلل تعالىٰ  الٓخرةمستحيلة عقال و أجمعوا أيضا على وقوعها فى ا

دون الکافرين و زعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة و الخوارج و بعض المرجعة أن 
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رؤيته مستحيلة عقال و هذا الذى قالوه خطأ  ال يراه أحد من خلقه  و أن  اهلل تعالىٰ 
  الصحابة فمن   و اجماع  و السنة  الکتاب أدلة   تظاهرت  و قد قبيح   و جهل  صريح

  ۲۸۲ص 
فى االٓخرة للمؤمنين و رواها نحو  بعدهم من سلف االمة على اثبات رؤية اهلل تعالىٰ 

من عشرين صحابيا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و آيات القرآن فيها مشهورة و 
اعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة فى کتب المتکلمين من    أهل السنة و 

قى شبههم و هى مستقصاة فى کتب الکالم و ليس بنا ضرورة الى ذکرها هنا با كکذل
فى الدنيا فقد قدمنا أنها ممکنة و لکن الجمهور من السلف و  و أما رؤية اهلل تعالىٰ 

الخلف من المتکلمين و غيرهم أنها ال تقع فى الدنيا و حکم االمام أبوالقاسم 
ى بکر بن فورک أنه حکى فيها قولين القشيرى فى رسالته المعروفة عن االمام أب

  لالمام أبى الحسن االشعرى أحدهما و قوعها ...".
  

  عقيدۀ اشاعره در بارۀ رؤيت ظاهرى خدا
  ) : ٢۵در ملل و نحل شهرستانى ، عقيدۀ اشاعره بشرح ذيل درج گرديده است (

هو  "و من مذهب االٔشعرى : أن کل موجود يصح أن يرى ، فإن المصحح للرؤية ٕانما
موجود فيصح أن يرى . و قد ورد السمع بأن المؤمنين يرونه فى  الوجود و البارى تعالىٰ 

) اَلى َربَِّها َناِظَرةٌ ُوُجوٌه َيْوَمٍِٔذ ناِضَرٌة : (  ) ٢٢/٧٥ – ٢٣(سوره قيامت االٓخرة ، قال اهلل تعالىٰ 
رؤية على جهة ، و من االٓيات و االٔخبار. قال : و ال يجوز أن تتعلق به ال كٕالى غير ذل

 كأو على سبيل انطباع ، فإن کل ذل مکان و صورة  و مقابلة ، و اتصال شعاع
مستحيل. وله قوالن فى ماهية الرؤية : أحدهما : أنه علم مخصوص ، و يعنى 

العلم ال يقتضى وراء  كدون العدم . والثانى : أنه ٕادرا بالخصوص أنه يتعلق بالوجود
  تأثرًا عنه ." ، و ال كتأثيرًا فى المدر

ترجمۀ مطالب فوق در کتاب توضيح الملل ( ترجمۀ ملل و نحل ) به اين شرح است 
) : و از جمله مسئله هاى مذهب اشعرى آنستکه هر موجودى که باشد درست ٣۵(

ميکند و   ( يعنى ديدن ) را همين وجود صحيح است آنکه ديده شود [ و رؤيت ] 
حق تعالى درست باشد و شرع بآن وارد شده  موجود است ؛ پس رؤيت حق تعالىٰ 
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است که مؤمنان در آخرت بشرف ديدار حق تعالى مکرم و مشرف شوند ؛ چنانچه 
  (يعنى روى ها باشد  - اَلى َربَِّها َناِظَرةٌ  . ُوُجوٌه َيْوَمٍِٔذ ناِضَرةٌ حق مى فرمايد جل و عال: 

  
  ۲۸۳ص 

 ) . اشعرى گويد که ديدن حق تعالىٰ  در آن روز تازه بسوى پروردگار خود نظر کنان
جايز نيست که بجهت  ، و مکان باشد ، و بصورت ، و مقابله ، و متصل شدن شعاع 

. و اشعرى را دو قول يا بطريق انطباع ؛ و اين همه محال است نسبت بحق تعالىٰ 
: يکى آنکه رؤيت "دانشى" مخصوص است که تعلق به  است در رؤيت بحق تعالىٰ 

  ، نه به معدوم .  موجود دارد
ند تأثير خود را در و ديگر گويد : رؤيت "دريافتنى " است غير علم که تقاضا نک

  آن ميکند ، و نه تأثر از آن را. كچيزى که ادرا
  

  رؤيت خدا در فقه االکبر ابى حنيفه 
در فقه االکبرتأليف ابى حنيفة النعمان بن ثابت الکوفى از علماى طراز اول مذهب 

اب خود بنام الفقه االکبر که در آن اصول اعتقادات مذهب سنى را نوشته سنّى در کت
يرى فى االٓخرة و  ) : " و اهلل تعالىٰ ٤۵است در بارۀ رؤيت خدا در قيامت ميگويد (

يراه المؤمنون  و هم فى الجنة باعين رؤسهم بال تشبيه و ال کيفية و ال يکون بينه و بين 
مراجعه کنيد به : شرح کتاب الفقه االکبر ، تأليف  خلقه مسافة*" ( براى مزيد اطالع

  مّال على قارى حنفى ).
  

  رؤيت خدا در کتب اصول الدين 
ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادى از علماى معتبر قرن پنجم هجرى و 
     صاحب کتاب الفرق بين الفرق، در کتاب اصول الدين در بحثى تحت عنوان : 

الخامسة من هذا االصل فى رؤية اهلل و مرئياته" نظرات و عقايد متکلمين " المسئلة 
اشعرى و ساير فرق را ذکر و اشاره نموده به اختالف عقايد و نظريات علماء در مسئلۀ 
رؤيت ، و اين مطلب را به تفصيل شرح داده است . منتخباتى از کتاب فوق به اين 
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راٍء برؤية ازلية يرى بها جميع المرئيات لم ) : " قال اصحابنا ان اهلل ۵۵شرح است (
  ابوالحسن  فقال فيما يجوز کونه مرئيا:  اصحابنا  يزل رائيا لنفسه . و اختلف

  االشعرى 
  

  ۲۸۴ص 
يجوز رؤية کل موجود . و قال عبداهلل بن سعيد والقالنسى بجواز رؤية ما هو قائم 

المعتزلة ان اهلل ال يرى شيئا و  بنفسه و منعا من رؤية االعراض. و زعم البغداديون من
ال يرى و قالوا ان وصفنا بانه رأى شيئًا ما فمعناه انه عالم به . و زعم بصريون منهم ان 

  اهلل يرى غيره و ال يرى نفسه و يستحيل ان يکون مرئيا ... ".
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  ۲۸۵ص 
  فهرست مراجع و مآخذ

  ٫٧٨۵ص  ٢معجم الوسيط ج  - ١
  ٫٦٢فات جرجانى ص التعري - ٢
  ٫٢٤٧ص  ٤قاموس محيط ج  - ٣
  ٫٢٧٢ص  ١٣لسان العرب ج  - ٤
  ٫٢١ص  ٢٩لغت نامه دهخدا ج  - ۵
  ٫٣١٧المفردات فى غريب القرآن ص  - ٦
  قق. ح، تأليف ُحبيش تفليسى به کوشش دکتر مهدى م١٩٨وجوه قرآن ص  - ٧
  . ٦٤۵ص  ١االتقان فى علوم القرآن ج  - ٨
   حّمد رضا مظفر ، ترجمه منوچهر صانعى دّره بيدى.، تأليف م ۳۶۳منطق ص  - ٩

  ٫٢٤٩و  ٢٤٨ص  ٣٨لغت نامه دهخدا ج  -١٠
، تأليف محمد اعلى بن على ١٣١١ص  ٢کشاف اصطالحات فنون ج  -١١

  تهانوى.
  ٫٣۵٤المفردات فى غريب القرآن ص  -١٢
  ٫٠۵ص  ٣تفسير کبير ج  -١٣
  ص .١٣٤ ١تفسير کشاف زمخشرى ج  -١٤
  ٫١۵١ص  ١اوى ج تفسير بيض -۵١

  ٫٢٠٦و  ۵٢٠ص  ١التبيان ج  -١٦
  ٫٩۵١ص  ١تفسير ابوالفتوح رازى ج  -١٧
  ٫٨٧ص  ١تفسير صافى ج  -١٨
  ٫٢٦٠ص  ١تفسير منهج الصادقين ج  -١٩
  ٫١٩٦_ ١٩٧ص  ٦تفسير کبير ج  -٢٠
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  ٫٢٩٦ص   ١تفسير کشاف زمخشرى ج  -٢١
  ٫٢٩٦ص  ٢التبيان ج  -٢٢
  ٫١٤٧و  ١٤٦صفحات   ٢تفسير ابوالفتوح رازى ج  -٢٣
  .٢٦٠ص  ٢تفسير منهج الصادقين ج  -٢٤

  
  ۲۸۶ص 
  ٫٩١ص  ٣مجمع البيان ج  - ۲۵
  ٫۵٢١الى  ٢١٤ص  ١٧تفسير کبير ج  -٢٦
  ٫٣٩٠ ٢تفسير کشاف زمخشرى ج  -٢٧
  ٫۵٤٧و  ٤٧٤ص  ۵التبيان ج  -٢٨
  ٫٣٩٢صفحات  ۵تفسير ابوالفتوح رازى ج  -٢٩
  ٫٤١٧ص  ٤تفسير منهج الصادقين ج  -٣٠
  ٫٤٣ص  ١٢تفسير مجمع البيان ج  -٣١
  ٫١٩٩الى  ١٩٦ص  ١٢تفسير کبير ج  -٣٢
  ٫١١٤ص  ٤التبيان ج  -٣٣
  ٫١٦٦ ٤تفسير ابوالفتوح رازى ج  -٣٤
  ٫۵٣٦ص  ٣تفسير منهج الصادقين ج  -۵٣

  ٫۵٦و  ٦٤صفحات  ٨تفسير مجمع البيان ج  -٣٦
  ٫١٠٨الى  ١٠٣ص  ١٧تفسير کبير ج  -٣٧
  ٫٠۵٣ص  ٢تفسير کشاف ج  -٣٨
  ٫٣٨٩.الى ٣٨٦ص  ۵التبيان ج  -٣٩
  ٫٣٢٩الى  ۵٣٢ص  ۵تفسير ابوالفتوح رازى ج  -٤٠
  ٫٣٦٩الى  ٣٦٧ص  ٤تفسير منهج الصادقين ج  -٤١
( تأليف عّالمه حلّى) بنام النافع يوم الحشر،  ٢٢شرح باب حادى عشر ص  -٤٢

  تأليف مقداد بن عبداهلل سيورى.
، تأليف سيّد عبداهلل ۵١٨ص ١ت االخبارجزءمصابيح االنوار فى حّل مشکال -٤٣

  ُشبر.
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. تأليف ١٧٦_١٧٨و ١٧٢ص  ٢کتاب حکمت الهى شرح فصوص الحکم ج  -٤٤
  مهدى الهى قمشه اى .

  (ترجمه حديث در پاورقى ). ١٢٩، کتاب التوحيد ص  ١اصول کافى ج  -۵٤
  ، تأليف شيخ صدوق. ٢٦٧کتاب التوحيد ص  -٤٦
  .٣٠١کتاب التوحيد شيخ صدوق) ص اسرار التوحيد (ترجمه  -٤٧

  ۲۸۷ص 
  . تأليف محمد باقر مجلسى.٤٤کتاب التوحيد ص  ٤بحار االنوار ج  -۴۸
). تأليف محمد ٣(پا ورقى شماره  ٤٤کتاب التوحيد ص  ٤بحار االنوارج  -٤٩

  باقرمجلسى.
  ٫۵و  ٤ص  ٣صحيح مسلم بشرح النّوى ج  -٠۵
  ورقى ).( پا ۵١ص  ٣صحيح مسلم بشرح النّوى ج  -١۵
  ٫١٠٠ص  ١ملل و نحل شهرستانى ج  -٢۵
  . ١٢٨ص  ١توضيح الملل ( ترجمه ملل و نحل شهرستانى ) ج  -٣۵
  . تأليف ابى حنيفه النعمان بن ثابت الکوفى.الطبعة الثانية.۵الفقه االکبر ص  -٤۵

  ، تأليف ابى منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي . ٩٧اصول الدين ص  -۵۵
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  ۲۸۸ص 
  فهرست احاديث

 
  صفحه              حديث 

  ٣٩         ان هلل تسعة و تسعين اسماء 
  ٦٨    ايّام اهلل عّز و جل ثالثة : يوم يقوم القائم و يوم الکّرة ...

  ٩٠    انه اخذ الحصى في کّفه فقالت کّل واحدة: سبحان اهلل ...
  ٩٠      هذا يشهد انّى رسول اهلل فسبح الحصى في يده ...

  ٩١        سبعين الف حجاب من نور  ان هلل
  ٩٢     حجابه النّور ... لو کشفة الحرقت سبحات ...

  ٩٣        و هى سبعون حجاب يذهب نورها...
  ۹۴   و بديدۀ دل بقدر ته سوزنى از انوار جالل حق مشاهده ميکردم

   ٢٠٧و  ١٢٠            خلق اهلل آدم على صورته 
  ١٣٠    غير متصوٍت... خلق اسمًا بحروف و تعالىٰ  كان اهلل تبار

    ١٣٢        نحن راسخون فى العلم و نحن نعلم تأويله
  ١٤٣و  ١٤٢    سترون ربّکم کما ترون البدر فى ليلة اربعة عشرة 

  ١٤٢    ٕانّکم سترون ربّکم يوم القيامة کماترون هذا ال تضامون...
  ١٤٢            انکم سترون ربکم عيانًا

  ١٤٢        ٕانّکم سترون ربّکم کما ترون هذا القمر...
  ١٤٣        و رأيته و عرفته فعبدته ال اعبد ربًا لم اره 

  ١٤٣          ويلک ما کنت اعبد ربًّا لم أره 
  ۵١٤          ما کنت بالذى أعبد الهًا لم أره 

  ۱۶۱         الباء بهاءاهلل
  ۲٢٠          هو اول قبل کّل شىِء و هو االٓخر

  ۹٢٠          کنت کنزا مخفيا فاحببت ان اعرف
  ۲۱۴      ما خلق العباد ٕاّال ليعرفوه ... ٕاّن اهلل جّل ذکره
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  ۲۸۹ص 
  صفحه               حديث

  ۴٢١    معرفة اهل کّل زمان امامهم الّذى يجب عليهم طاعته 
  ۴٢١             كلما خلقت االفال كلوال
  ۲۱۵        ا عبداهلل و بما عرف اهلل و بما وحداهلل نب

  ۵٢١          نحن واهلل االسماء الحسنى ... 
  ۲٢٣      ... كو ابن امت كن عبدو اب كاللهم ٕانّى عبد

  ۵٢٣            االنسان سرى و انا سره
  ۵٢٣              انا هو و هو انا 

  ۳٢٦            يوقنون انّهم يبعثون
  ۳٢٦              اللقاء البعث

  ۸٢٦و  ۴٢٦          من احب لقاءاهلل احب اهلل لقائه
  ۵٢٧  اتفق الجميع التمانع بينهم : أّن المعرفه من جهت الرؤية ضرورة

  ۶٢٧            لدنيا ليلة االسراءرأه في ا
  ۷٢٧          ما رأيت شيئًا اال و رأيت اهلل فيه

  ۷٢٧            لم اعبد ربا لم اره
  ۲۸۰            و قد رأوه قبل يوم القيامة 

  ۸۰٢        و ٕاّن المؤمنين ليرونه فى الدنيا قبل يوم قيامة
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  ۲۹۰ص 
  فهرست آيات قرآن

  صفحه       شماره آيه  نام سوره   شماره سوره
  ٧١        ٤    فاتحه    ۱
  ٦۵        ٨٢    بقره    ٢
  ١٠٦و ٦٤        ٥١١    بقره    ٢
  ۸٢٧و  ۲۶۲ و۱٢٦و۱۴۳و٦٦    ٦٤    بقره    ٢
  ٧٤        ٦۵٢    بقره    ٢
  ۵١٣و  ٧٨و   ۶۲      ١٠٢    بقره    ٢
  ۵٨        ٤    بقره    ٢
   ۲۶۱و  ۱۴۳        ٢٢٣    بقره    ٢
  ۳١٤        ۲۴۹    بقره    ٢
  ۳٢٣و  ۳۰٢        ٣٠    بقره    ٢
  ۳٢٣        ٥٢١    بقره    ٢
  ۲۶۰و  ۲۵۹        ٢٣٠    هبقر    ٢
  ۶۰٢        ٤٦    بقره    ٢
  ۴٢٦و  ٢٥٩و ۱۴۳       ۴۹٢    بقره    ٢
  ۱۳۳        ۷  آل عمران    ۳
  ۲۳۱و  ٦٤        ٤٢  آل عمران    ٣
  ٧٤        ١  آل عمران    ٣
  ١١١      ٦٦و  ٦٧  آل عمران    ٣
  ۵١٣      ٩٤و  ٣٤  آل عمران    ٣
  ۹٢٠        ۶  آل عمران    ٣
  ۴٢٢      ٧٠و  ١٢  آل عمران    ٣
  ۴۴۲        ۴۴  آل عمران    ۳
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  ۲۹۱ص 
  صفحه      شماره آيه  نام سوره   شماره سوره

  ۴۵        ۸۳    نساء    ۴
  ٢٢٤        ۱۳۷    نساء    ٤
  ۲۴۴        ۱۱۱    مائده    ۵
  ۱۲۰        ٦٤    مائده    ۵
  ۵١٣        ۴۶    مائده    ۵
  ۵۶      ٩٦و  ۵٩    انعام    ٦
  ۲۶۷و  ۲۶۱و  ١٤٢      ٣١    انعام    ٦
  ۶١٤        ١٠٣    انعام    ٦
  ۲۴۴        ۱۹    انعام    ٦
  ٣٦        ١٤٣    اعراف    ٧
  ۲۱۵و  ۳۹        ١٨٠    اعراف    ٧
  ٦٦        ١٩٨    اعراف    ٧
  ٨٧      ۵۲و  ۵۳    اعراف    ٧
  ۱۲۴و  ۱۲۲      ٧٣    اعراف    ٧
  ۹٢٠        ۱۵۶    اعراف    ٧

  ۷٨        ٣٩و ٣٨    يونس    ١٠
  ۶۱٢و  ۳١٤        ۴۵    يونس    ١٠
  ۸٢٦      ٤٩و  ٤٨و  ٤٧و  ۵٤  يونس    ١٠
  ١٢١        ٣١    هود    ١١
  ۱۲۲      ٦٤و  ٦٥    هود    ١١
  ۲۴۴        ۳۶    هود    ۱۱
  ۴۶        ۲۱    يوسف    ۱۲
  ۲۴۴        ۱۰۳    يوسف    ۱۲
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  ۲۹۲ص 
  صفحه      شماره آيه  نام سوره   شماره سوره

  ٦٤        ٣٩    رعد    ۱۳
  ۲۶۱و  ۱۴۳        ٢    رعد    ۱۳
  ۶١٩        ٢٧    رعد    ١٣
  ٦٣        ٢٤    ابراهيم    ١٤
  ۸۶و  ۶۷        ۵    ابراهيم    ١٤
  ٤١        ٨٨  بنى اسرائيل    ١٧
  ۲۴۴        ۳۹  بنى اسرائيل    ١٧
  ۸۲و  ۶۲        ۷۹  بنى اسرائيل    ۱۷
  ۱۳۳        ۱۱۰  بنى اسرائيل    ۱۷
  ٦٦و  ٣٣        ۵١٠    کهف    ١٨
  ١١٠        ٤٥    کهف    ١٨
  ۸٢٧        ١١٠    کهف    ١٨
  ٤٨        ٥٢    مريم    ١٩
  ۳۹        ۸    طه    ۲۰
  ۱۹۲        ۹۸    طه    ۲۰
  ۷۴        ۱۱۱    طه    ۲۰
  ۲۳۱        ۲١    مؤمنون    ٢٣
  ۲۱۰        ۲١    مؤمنون    ٢٣
  ۱٩        ۵٣    نور    ٢٤
  ٧١        ٢٥    رقانف    ۵٢
  ۱۳۷      ۲۶و  ۲۵     فرقان    ۵٢

  ۵٢٠و  ٧٨و  ۶۲      ٨٨    نمل    ٢٧
  ٤٨      ٣٠و  ٢٩    قصص    ٢٨
  ۶۶و  ٣٣      ٢٣    عنکبوت    ٢٩
  ١١٠      ٢٠    عنکبوت    ٢٩
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  ۸٢٧      ٤    عنکبوت    ٢٩
  ۲۹۳ص 

  صفحه       شماره آيه  نام سوره   شماره سوره
  ١١٠        ۵۴    روم    ٣٠
  ۲۲۴        ١٣    لقمان    ٣١
  ۸٢٧        ١٠    سجده    ٣٢
  ۴١٣        ٤٠    احزاب    ٣٣
  ۲۵۹        ۱۰    احزاب    ۳۳
  ٧٦        ١٤    يس    ٣٦
  ۱۹۱        ۱۲۶    صافات    ۳۷
  ٦٩        ٦٩    زمر    ٣٩
  ۵٧      ٦٩و  ٨٦    زمر    ٣٩
  ۱۲۳و  ۱۲۲      ۲۳    زمر    ۳۹
  ۷۱        ٣٢    مؤمن    ٤٠
  ۱۰۷        ٦٤    مؤمن    ٤٠
  ۶۱٢و ۳١٤و ٦٧      ٤۵    فصلت    ٤١
  ۹٢٠و  ۴٢٠        ٣۵    فصلت    ٤١
  ۲۵۹        ۲۲    فصلت    ۴۱
  ١١٠        ٧    شورى    ٤٢
  ۲۴۴        ۵۱و  ۳    شورى    ۴۲
  ١٠٦        ٨٢    زخرف    ٤٣
  ٦٨        ١٤    جاثيه    ٤٥
  ۲۶۰و  ۲۵۹        ٣٢    جاثيه    ۵٤

  ۱۲۰        ۱۰    فتح    ۴۸
  

  ۲۹۴ص 
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  صفحه      شماره آيه  نام سوره   شماره سوره
  ۲۶۰        ١٢    فتح    ٤٨
  ٧١      ٤٤و  ٤٣و  ٤٢و ٤١  ق    ٠۵
  ۴٢١        ٦۵    ذاريات    ١۵
  ٦٣      ١٤و ١٣و  ١٢و  ١١و  ١٠  جمن    ٣۵
  ۴۴٢        ۰١    نجم    ٣۵

  ۲۸۱        ۱۳    نجم    ۵۳
  ٦٩        ١    قمر    ٤۵

  ۲۳۶        ۵    رحمن    ۵۵
  ۸۴و  ۶۲        ٢و  ١    واقعه    ٦۵
  ۸۵      ۵۲الى ٠٥    واقعه    ٦۵
  ۳٢٣        ٩٦    واقعه    ٦۵
  ۲٢٠        ٣    حديد    ٧۵

  ٧١        ٩    تغابن    ٦٤
  ٧١      ١٦و  ١٤    حاقه    ٦٩
  ۸۴و  ۶۲        ٢و  ١    حاقه    ٦٩
  ۲۵۹        ٢٠    حاقه    ٦٩
  ۲۶۰        ٢٠    حاقه    ٦٩
  ٤۵        ٢٦    نوح    ٧١
  ٧٨        ١٨    مزمل    ٧٣
  ۵٧      ٩و  ٨و  ٧    مدثر    ٧٤
  ۷١٣      ١٠و  ٩و  ٨و  ٧    مدثر    ٧٤
  ٦٢        ٢و  ١    نباء    ٧٨
  ۸۳و  ۶۲        ٣٤    نازعات    ٧٩

  ۲۹۵ص 
  صفحه      شماره آيه  نام سوره   شماره سوره
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  ٦٩        ۲    تکوير    ۸۱
  ۶۲        ۳    تکوير    ٨١
  ۷۷        ۱    تکوير    ۸۱
  ۸۷و ٧٨      ١      انفطار    ٨٢
  ١١١      ٦      انفطار    ٨٢
  ۳٨      ۵٢      مطففين    ٨٣
  ۱۴۵و  ۶۲    ٢٧و  ۵٢      مطففين    ٨٣
  ٧١      ١      انشقاق    ٨٤
  ۱١٢      ٩      طارق    ٨٦
  ۱۳۷و  ۱۳۴      ٢٢      فجر    ٨٩
  ۲۱۰      ٤      تين    ۵٩

  ۱۹۱      ۱      علق    ۹۶
  ٢٣٠      ١٩      علق    ۶٩

  ۳٢١      ۴الى  ۱      اخالص    ١١٢
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  ۲۹۶ص 
  مشخصات کتب و مآخذ

  
  آثار امر بهائى  -اول 

  آثار حضرت بهاءاهلل جّل ذکره  - ١
  کتاب مستطاب اقدس *
  کتاب مستطاب ايقان : طبع بمعرفة (فرج اهلل ذکى الکردى) بمصر. *
 ١٢٠ى. (کتاب مبين) : طبع : مؤسسه ملى مطبوعات امر ١جلد  آثارقلم اعلىٰ  *

  بديع.
  ه. ق . ١٣١٤: طبع : مطبع الناصرى بمبئى سنه ٢جلد  آثار قلم اعلىٰ  *
  بديع. ١٢١: طبع : مؤسسه ملى مطبوعات امرى  ٣جلد  آثار قلم اعلىٰ  *
  بديع. ۵١٢: طبع : مؤسسه ملى مطبوعات امرى  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ  *
  ط. - ٨٤٢لوح شيخ محمد تقى نجفى : جلد زرکوب ، بدون ناشر،  *
مجموعه الواح مبارکه : بسعى محيى الدين صبرى کردى سنندجى کانيمشکانى ،  *

  مطبعه سعادة ، قاهره ، مصر.
  اشراقات : بى ناشر بى تاريخ . *
  اقتدارات : بى ناشر بى تاريخ . *
بديع. با اعراب گذارى و  ١٢١لوح سلطان : طبع : مؤسسه ملى مطبوعات امرى  *

  بديع. ۵١١يزاهلل سليمانى اردکانى در تاريخ لغتنامه ، تنظيم عز
 ٧٦ادعيه حضرت محبوب : به سعى فرج اهلل ذکى الکردى . طبع مصر سنه  *

  بديع.
: تأليف عبدالحميد اشراق خاورى ، لجنه ملى نشر آثار  ١اذکار المقربين جلد  *

  بديع. ١٠٤امرى ، سنه 
 ١٤٨برزيل ، طبع اول سنه : منشورات دارالنشر البهائيه ،  ٣لئالى حکمت جلد  *

  بديع.
       .Zero Palm Press, 148 B.E  کتاب بديع :  *
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 ۲۹۷ص  
   آثار حضرت رّب اعلىٰ  - ۲
  کتاب مستطاب بيان : بى ناشر ، بى تاريخ. *
  صحيفه عدليه : نسخه دستنويس مؤلف . *
  
  آثار حضرت عبدالبهاء - ۳
ان العلمية) بدرب المسمط : طبع بمطبعة (کردست ١مکاتيب عبدالبهاء جلد  *

  ميالدى. ١٩١٠ه _ سنة  ١٣٢٨بالجمالية بمصر الحمية سنة 
: بسعى فرج اهلل ذکي الکردى ، مطبعة ( کردستان  ٢مکاتيب عبدالبهاء جلد  *

  ه . ق. ١٣٣٠العلمية) 
  بديع.  ١٢١: طبع : مؤسسه ملى مطبوعات امرى  ٤مکاتيب عبدالبهاء جلد  *
  بديع.  ١٣٣: طبع : مؤسسه ملى مطبوعات امرى  ٦ مکاتيب عبدالبهاء جلد *
  م. ١٩٠٨مفاوضات : ليدن : بريل ،  *
: تأليف عبدالحميد اشراق خاورى ، لجنه ملى نشر آثار  ٢اذکار المقربين جلد  *

  بديع. ١٠٤امرى ، سنه 
  
  آثار حضرت ولى امراهلل  - ۴
  بديع . بى ناشر ، بى تاريخ. ١٠١لوح قرن  *
  بديع. ۵١٠بديع : لجنه ملى نشر آثار امرى ، طهران  ۵١٠لوح سنه  *
  بديع. ١٤٤دور بهائى : لجنه ترجمه نشر آثار امرى ، نشر سوم ،  *
  بديع. ١٢٢قرن بديع : لجنه ملى نشر آثار امرى ، نشر دوم ،  *
  بديع.  ١٢٩، مؤسسه ملى مطبوعات امرى  ١٩٣٩ - ١٩٢٧توقيعات مبارکه :  *
  
  ائىآثار نويسندگان به - ۵
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ى مطبوعات امرى رساله تسبيح و تهليل : عبدالحميد اشراق خاورى ، مؤسسه ملّ  *
  بديع.  ۵١٠

  ۲۹۸ص 
 ١٠٤ى نشر آثار امرى عبدالحميد اشراق خاورى ، لجنه ملّ  ٢مائده آسمانى جلد *

  بديع.
 ١٠٤ى نشر آثار امرى عبدالحميد اشراق خاورى ، لجنه ملّ  ٤مائده آسمانى جلد *

  بديع.
ى مطبوعات امرى : عبدالحميد اشراق خاورى ، مؤسسه ملّ  ٩آسمانى جلد مائده *

  بديع. ١٢٢
 ١٠٣ى نشر آثار امرى : عبدالحميد اشراق خاورى ، لجنه ملّ  ٢رحيق مختوم جلد  *

  بديع.
  بديع. ١٢١ى نشر آثار امرى رسالۀ ايام تسعه : عبدالحميد اشراق خاورى ، لجنه ملّ  *
 ١٢٤ى مطبوعات امرى اشراق خاورى ، مؤسسه ملّ گنج شايگان : عبدالحميد  *

  بديع.
  بديع. ١٢٤ى مطبوعات امرى اسرار االٓثار : فاضل مازندرانى ، مؤسسه ملّ  *
  بديع. ١١٧ى مطبوعات امرى امر و خلق : فاضل مازندرانى ، مؤسسه ملّ  *
  بديع. ١٣١ى مطبوعات امرى تاريخ سمندر : شيخ کاظم سمندر، مؤسسه ملّ  *
  

  ار غير بهائى آث -دوم 
  کتب مقدسه  - ١
کتاب مقدس ( کتب عهد قديم و جديد) بهمت انجمن پخش کتب مقدسه در  *

  .١٩٠٤ميان ملل 
  االنجيل ( ترجمه عربى ). *
  شمسى. ١٣٣٧قرآن کريم ( کشف االٓيات ) : کتابفروشى حاج محمد علمى  *
  
  کتب تفسير قرآن کريم - ۲
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، منشورات المکتبه االسالميه چاپ  تفسير صافى : مال محسن فيض کاشانى *
  ه . ش . ١٣٦٢ششم 

  

  ۲۹۹ص 
ه.  ١٤١١تفسير کبير : فخرالدين محمد رازى ، ناشر : مکتب االعالم االسالمى  *

  ق.
تفسير منهج الصادقين : فتح اهلل کاشانى ، تصحيح على اکبر غفارى : انتشارات  *

  علميه اسالميه.
صحيح و حواشى مهدى الهى قمشۀ ، چاپخانه تفسير رازى : ابوالفتوح رازى ، بت *

  ش. ١٣٤٠محمد حسن علمى ، چاپ سوم . 
  الکشاف : محمود بن عمر الزمخشرى ، نشر ادب الحوزه. (شرکت صحافى نوين).*
تفسير بيضاوى : ناصرالدين ابى سعيد عبداهلل بن عمر بن محمد الشيرازى ، دار  *

  وت.رصادر ، بي
( معروف به تفسير خواجه عبداهلل انصارى)، ابوالفضل  کشف االسرار وعدة االبرار *

رشيد الدين ميبدى ، بسعى و اهتمام على اصغر حکمت ، مؤسسه انتشارات امير کبير 
  ه . ش.  ١٣٧١، چاپ پنجم 

، دار احياء  ۵١٩٨روح البيان : شيخ اسماعيل حّقى بروسوى ، الطبعة السابعة  *
  التراث العربى . بيروت.

تفسير القرآن : ابى جعفر محمد بن الحسن طوسى ، ناشر ، مکتب  التبيان فى *
  ه . ق . ١٤٠٩االعالم االسالمى ، طبعة االولى 

مجمع البيان  (ترجمه) : شيخ ابوعلى الفضل ابن الحسن ابن الطبرسى ، ترجمه  *
  ه . ش . ٢۵١٣دکتر احمد بهشتى ، ناشر : مؤسسه انتشارات فراهانى ، چاپ اول 

  
  ول و احاديث اسالمى کتب اص - ٣
اصول کافى : محمد بن يعقوب بن اسحق الکلينى الرازى ، با ترجمه و شرح سيد  *

  جواد مصطفوى ، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السالم.
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) : محمد باقر مجلسى ، طبع دار ١٨و  ١٧_  ٤و  ٣بحار االنوار ( مجلدات  *
  الکتب االسالميه.

مؤسسة النشر االسالمى . منشورات جماعة  کتاب التوحيد : شيخ صدوق ، *
  المدرسين فى الحوزة العلمية فى قم المقدسة.

  

  ۳۰۰ص 
  اسرار التوحيد ( ترجمه کتاب التوحيد ) : شيخ صدوق ، انتشارت علميه اسالميه. *
حل مشکالت االخبار: سيد عبداهلل ُشبْر: منشورات مکنبة  مصابيح االنوار فى *

  .بصيرتى قم
ارى بشرح صحيح بخارى : شيخ االسالم شهاب الدين احمدبن على بن فتح الب *

  .١٩٨٨،  ٤محمد بن حجر العسقالنى ، دار احياء التراث العربى ، بيروت ، طبع 
  ، بيروت. ٤صحيح مسلم بشرح الّنَوَوىِّ : دار احياء التراث العربى ، طبع  *
  ، بيروت. ٢ مسند : احمد بن حنبل : دار احياء التراث العربى ، طبع *
، ٢: محمد باقر مجلسى ، مؤسسه مطبوعات علمى، چاپ ٢حيات القلوب جلد  *

١٣٦٣.  
رهتوشه رهروان ( شرح رسالۀ زاد سالک : مال محسن فيض کاشانى ) : مير جالل  *

الدين محدث ارموى (شارح ) ، ناشر ، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر ، چاپ دوم 
١٣٧٣.  

فى اسرار امير المؤمنين : الحافظ رجب برسى ، ناشر ، مشارق انوار اليقين  *
  ه . ق. ١٤١٦منشورات شريف رضى ، مطبعه امير ، چاپ اول 

الفقه االکبر : ابى حنيفه النعمان بن ثابت الکوفى ، مطبعه مجلس دائرة المعارف  *
  العثمانية حيدر آباد هند. 

دار الکتب العلميه ،  شرح کتاب الفقه االکبر : مال على قارى الحنفى ، طبع *
  بيروت.

  
  کتب علوم قرآن  - ٤
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االتقان فى علوم القرآن ( ترجمه ) : جالل الدين عبدالرحمن سيوطى، ترجمه ،  *
  ه . ش . ١٣٦٣سيد مهدى حائرى قزوينى ، انتشارات امير کبير ، چاپ اول ، 

المفردات فى غريب القرآن : راغب اصفهانى ، تحقيق و ضبط محمد سيد  *
  نى، چاپ مکتبة مرتضويه .گيال

تفسير غرائب القرآن : نظام الدين الحسن بن حسين القمى النيشابورى ، چاپ دار  *
  الکتب العلمية ، بيروت.

  ۳۰۱ص 
وجوه قرآن : ابوالفضل ُحبيش تفليسى بکوشش دکتر مهدى محقق ، انتشارات  *

  ه . ق. ١٣٩٦حکمت ، چاپ دوم ، 
  
  کتب فلسفه و کالم  - ۵
سماء الحسنى : فخرالدين محمدبن عمر الخطيب رازى ، منشورات ، شرح ا *

  .١٩٧٦مکتبة کليات االزهرية ، قاهره ، 
االسماء والصفات : ابى بکر احمدبن الحسين بن على بيهقى ، بتصحيح شيخ  *

  محمد زاهد الکوثرى الحنفى ، دار احياء التراث العربى ، بيروت.
سينا ، با ترجمه و شرح دکتر حسن ملکشاهى ،  اشارات و تنبيهات : حکيم ابو على *

  ه . ش. ١٣٦٧انتشارات صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران ، 
اسفار : مال صدرا صدر المألهين ( تلخيص و ترجمه قسمت امور عامه و الهيات )  *

  ه . ش. ٣۵١٣، نگارش جواد مصلح ، انتشارات دانشگاه طهران ، چاپ دوم ، 
الدين مهدى الهى قمشۀ ، انتشارات اسالمى ، چاپ ششم حکمت الهى : محى  *

  ه . ش. ١٣٦٣، 
باب حادى عشر : عالمه حلّى ، مع شرحيه ( النافع يوم الحشر لمقداد بن عبداهلل  *

السيورى) ، مقدمه و تحقيق ، دکتر مهدى محقق ، ناشر ، مؤسسه چاپ و انتشارات 
  ه . ش. ١٣٧٢آستان قدس رضوى ، چاپ سوم 

نحل : ابى الفتح محمدبن عبدالکريم بن ابى بکر احمد شهرستانى ،  ملل و *
  تحقيق محمد سيد گيالنى ، دار صعب ، بيروت.
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توضيح الملل ( ترجمه ملل و نحل  شهرستانى) : مصطفى بن خالقداد هاشمى  *
عباسى ، با مقدمه و تصحيح و تحقيق و تکميل و ترجمه ، سيد محمد رضا جاللى 

  ه . ش. ١٣٧٣ال ، چاپ چهارم نائينى ، چاپ اقب
الفرق بين الفرق ( ترجمه ) : ابو منصور عبدالقاهر بغدادى ، ترجمه دکتر جواد 

  ، انتشارات امير کبير. ١٣٤٤مشکور. چاپ دوم 
  

  ۳۰۲ص 
احياء علوم دين ربع منجيات : ابو حامد محمد غزالى ، ترجمه مؤيد الدين محمد 

  دوم ، انتشارات علمى و فرهنگى.خوارزمى ، بکوشش حسين خديو جم ، چاپ 
شرح منظومه حکمت ( فى الهيات بالمعنى االخص من کتاب شرح غررالفرائد ): 
حاج مال هادى سبزوارى ، باهتمام دکتر مهدى محقق ، انتشارات دانشگاه طهران 

٢٠٣٢.  
ه.  ١٣٦٢هادى سبزوارى، کتابفروشى اسالميه چاپ دوم مالٰ اسرار الحکم: حاجٰ  *

  ق.
  علم کالم : هرى اوسترين ولفسن ( ترجمه احمد آرام )، انتشارات الهدى. فلسفه *
  
  کتب عرفان و تصوف - ٦
  فتوحات مکيه : ابن عربى ، دار صادر ، بيروت. *
تمهيدات : عين القضاة همدانى ، با مقدمه و تصحيح عفيف عسيران ، انتشارات  *

  منوچهرى ، چاپخانه گلشن ، چاپ چهارم.
شيخ روزبهان بقلى شيرازى ، بتصحيح و مقدمه هانرى کربن ،  شرح شطحيات : *

  ش. ٠ه  ١٣٦٠ناشر، انجمن ايران شناسى فرانسه در طهران ، چاپخانه طهورى 
انوار جليه : مال عبداهلل مدرس زنوزى ، بتصحيح سيد جالل الدين آشتيانى ،  *

  ه . ش. ١٣٧١مؤسسه انتشارات امير کبير ، طهران 
ين عراقى ، مقدمه و تصحيح محمد خواجوى ، انتشارات مولى * لمعات : فخرالد

  ه . ش. ١٣٧١
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منطق الطير : شيخ فرالدين عطار، باهتمام سيد صادق گوهرين ، شرکت انتشارات  *
  علمى و فرهنگى.

ينبوع االسرار فى نصائح االبرار : کمال الدين حسين خوارزمى ، باهتمام دکتر  *
  ه . ش. ١٣٦٠استادان زبان و ادبيات فارسى مهدى درخشان ، انتشارات انجمن 

نفحات االنس : نورالدين عبدالرحمن جامى ، مقدمه ، تصحيح و تعليقات دکتر  *
  .١٣٧٣محمود عابدى، انتشارات اطالعات، چاپ دوم 

  
  

  ۳۰۳ص 
  کتب تاريخ  - ۷
  ه. ش. ١٣٦٢تاريخ حبيب السير : خواند مير، ناشر، کتابفروشى خيام، چاپ سوم *
مه ابن خلدون : عبدالرحمن بن خلدون (ترجمه محمد پروين گنابادى)، مقد *

  ه . ش. ۵١٣٧شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ، چاپ هشتم 
  
  کتب لغتنامه و فرهنگ  - ۸
  ه . ش. ٢۵١٣فرهنگ فارسى : دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات امير کبير  *
  ناصر خسرو ، طهران. التعريفات : سيد على بن محمد جرجانى ، انتشارات *
لسان العرب : امام ابى الفضل جمال الدين محمدبن مکرم ابن منظور االفريقى  *

  المصرى ، دار صادر.
  لغتنامه : على اکبردهخدا.

  قاموس محيط : مجدالدين محمدبن يعقوب فيروز آبادى ، دارالجليل بيروت. *
ادى ، کتابخانه فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانى : دکتر سيد جعفر سج *

  ه. ش. ١٣٧٣طهورى چاپ دوم 
فرهنگ علوم عقلى : دکتر سيد جعفر سجادى ، انتشارات انجمن اسالمى  *

  حکمت و فلسفه ايرانى.
  غياث اللغات : باهتمام حاجى محمد زکى عفى عنه، طبع مجيدى کانپور. *



322 

  المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ، انتشارات ناصر خسرو طهران. *
کشاف اصطالحات فنون : محمد اعلى بن تهانوى ، انتشارات ، کتابفروشى خيام   *

  .١٩٦٧) ، طبع سال ١٨٦٣( از روى نسخۀ چاپ کلکته سال 
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  پشت جلد. معرفى کتاب

نافه مکنون کارى است تحقيقى در مقامات و القاب مظهر ظهور جديد الهى حضرت بهاءاهلل جّل 
و الواح تبيينى و ارتباط آن در معارف اسالمى و کتب عهد قديم و  ذکره در متون الواح قلم اعلىٰ 

  ر گرفته است.مطالعه تطبيقى قرامورد رسى و جديد که بدقت بر
مسئلۀ رؤيت:  ىمؤلف در اين اثر تحقيقى و مستند در سه موضوع بسيار مهم در معارف امر مبارك يک

"لقاءاهلل" و "ايّام اهلل" مندرجه در قرآن مجيد و احاديث اسالمى و ارتباط آن با ظهور جديد ، دّوم 
متون الواح ، سّوم مسئلۀ و ارتباط مقامات حضرت بهاءاهلل و حضرت رّب اعلٰى در وحدت معنوى 

رسى و مطالعه تطبيقى قرار گرفته الوهيّت، توحيد و اصول عقائد بهائيان بر اساس آثار مبارکه مورد بر



 

است. در پايان کتاب نظرات و عقايد مختلفه علماى اسالم در مسئلۀ رؤيت را که در لوحى از 
  اند را درج نموده است.ره فرمودهحضرت عبدالبهاء "اختلف االقوام فى هذه المسئلة" بدان اشا

در دانشکده فنى دانشگاه طهران صادق عرفانيان تحصيالت عاليه خود را در رشته مهندسى مکانيك 
به اخذ درجه فوق ليسانس و برد  San Joseبپايان رسانيد و از دانشگاه ايالتى کاليفورنيا در شهر 

ا و چند ايالت ديگر نائل گرديد. دروس درس رشته مهندسى مکانيك از ايالت کاليفورني  تخصصى در 
بپايان رسانيد. مبادى و دى نظير بديع اهلل فريد ، روحى ارباب و رياض قديمى ياخالق را در نزد اسات

بعضى از  طهران اصول امر را نزد پدر  ابراهيم عرفانيان و دوره کوتاهى بهمراهى ساير جوانان بهائى
و آثار  اق خاورى آموخت. مطالعه و بر رسى الواح و آثار قلم اعلىٰ الواح را نزد جناب عبدالحميد اشر

تبيينى و تاريخ تحليلى امر و مقدمات مبادى و اصول فقه و معارف اسالمى مانند علوم قرآن و علم 
کالم و حديث و نيز مبادى و اصول معارف مسيحيت را بمدت بيست و پنج سال خود آموزى نمود و 

در حال با معارف اسالمى بزبان انگليسى آشنائى حاصل نمود. UCLAنشگاه دوره کوتاهى نيز در دا
رسى تطبيقى در معارف امر مبارك و ساير اديان سامى که مورد نظر حضرت ولى حاضر به مطالعه و بر

امراهلل است و نيز به تحقيق در روشهاى مطالعه آثار قلم اعلى و بر رسى و تحقيق در معارف  زعزي
  ن الواح مبارکه و تاليف متمم قاموس ايقان اشتغال دارد.مى در متواسال

مهندس صادق عرفانيان مدت بيست سال در ايران در لجنه و تشکيالت ادارى جوانان بهائى طهران و 
مدت  –لجنه ملى جوانان و تبليغ ايران و نيز کتابخانه ملى بهائيان ايران افتخار عضويت داشته است 

يکا به تدريس معارف بهائى مانند تاريخ، مبادى روحانى و ادارى، عهد و که در امرپانزده سال است 
ميثاق، آثار حضرت ولى امراهلل ، مبادى استدالل و کتاب مستطاب ايقان بزبانهاى فارسى و انگليسى 

   اشتغال دارد.


