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  ١٤١                             * امتحان و افتتان بنا به اراده الهى است                             
  ١٤٢               هيه و علت آن * نمونه هائى از بيانات مبارکه در فتن و امتحانات ال       

  ١٤٤                     بيان در اعطاى القاب و نام الواح و آثار نازله             -نوع هفدهم 
  ١٤٤                          * القاب به خويش در آثار مبارکه                                         
  ١٤٤                            * القاب به الواح و آثار مبارکه                                          
  ١٤٤                               * القاب به حضرت عبدالبهاء                                      
  ١٤٥                                          * القاب به انبياء و اولياء ظهورات قبل                 
  ١٤٥                                     * القاب به مومنين و خادمين امراهلل                          
  ١٤٦                                 * القاب به ناکثين عهد و اعداء امر الهى                      
  ١٤٦                                    قاب به اراضى و شهرها                             * ال       



  ١٤٧            شنيدن      -سمع  -اذان  -وش گبيانات مبارکه در باره :  -نوع هيجدهم 
  بصر -بينائى  -ديدن  -چشم  -اصغاء  -شنوائى              

   
  ص ذ
  ١٤٩                                                                                    * بصر                  
  ١٤٩                                     دل                                       -ديدن  -* چشم        
  ١٥٠                      اصغاء                -شنوائى  -شنيدن  -سمع  -اذان  -* گوش        

  ١٥١                        -ماء  -آب  -طعام  -بيانات مبارکه در باره : مائده  -نوع نوزدهم 
  شراب -رحيق  -کوثر  -عيون  -عين  -چشمه              
  ُخم -ساغر  -ساقى  -جام  -باده  -خمر              

  ١٥١                                    طعام                                           -مائده  -* رزق        
  ١٥١                                کوثر                     -عيون  -عين  -چشمه  -ماء  -* آب        
  ١٥٣                        خم     -ساغر  -ساغى  -جام  -باده  -خمر  -شراب  -* رحيق        
  ١٥٣                            * ماخذ بعضى از الفاظ فوق در قرآن                                    
  ١٥٣                                          * نمونه هائى از بيانات مبارکه                              

  ١٥٥                      نوع بيستم   بيانات مبارکه در بشارت بظهور خويش و وعده ظهور    
  من يظهره اهلل و نزول کتاب و شرع جديد            

  ١٥٨                             اصابع                               -اصبع  -نوع بيست و يکم   قلم 
  ١٥٨                           در اينکه احبا بايد عامل باشند به آنچه   نوع بيست و دوم   بيان

  مورد رضاى خدا و مظهر الهى است                 
  ١٥٩             نوع بيست و سوم   بيانات مبارکه در اينکه قواى عالم قادر به جلوگيرى   

  و توقف در پيشرفت امر جديد نيست                 
  ١٦٠                      يست و چهارم   طرد اعداء داخلى امراهلل                            نوع ب

  ١٦٠       نوع بيست و پنجم    بيانات مبارکه در معرفت سلطان قدم ، تعاليم و نصايح 
  مشفقانه کلى در تزکيه نفس و ترقى و تعالى انسان و                   
  آسايش اهل عالم نازل شده است                   

   
  ص ر



  ١٦٢               نوع بيست و پنجم   بيانات مبارکه در رسيدن وحى الهى                   
  ١٦٤        نوع بيست و هفتم  بيانات مبارکه در باره " سجن " ، " سجن طاء "          

  مشخصات کتب و ماخذ
  ١٦٦      حّجت و استدالل در الواح                                     -روش چهارم 

  ١٧٨                             * روش هاى استدالل در آثار                                         
  ١٧٩       استقراء    -تمثيل  -* اقسام حّجت يا استدالل در کتب منطق : قياس        
  ١٨٠                                   برهان                                              -* قياس        
  ١٨١         مفهوم و مصداق       -داللت  -انى . تعريف : قضيه  -* برهان لمى        
  ١٨٢             فصل               -جنس  -تعريف نوع  -* تعريف مترادف و متباين        
  ١٨٣                      استدالل نقلى                                   -* استدالل عقلى        
  ١٨٣                     * استدالل به وجود خداى متعال به روش استدالل                   

  نقلى و قياس بطريقه برهان انى         
  ١٨٤                         * استدالل بروش نقلى و برهان لمى                                   
  ١٨٤                * قياس برهانى که مواد قياس از مقبوالت اديان است                    
  ١٨٤         لبهاء در معبد بزرگ يهوديان سانفرانسيسکو     * خطابه حضرت عبدا       

  استدالل به اينکه دين سبب ترقى و تعالى عالم انسانى است         
  ١٨٥                         * برهان بروش قياس در احکام                                           

  مشخصات کتب و مآخذ
   

  ص ز
  ١٨٨            تذليل و تحقير               -ات اعزاز و اکرام آي -روش پنجم  

  آيات لعن و نفرين
  ١٨٩                                 * نمونه هائى از بيانات مبارکه                                  

  ١٩٣                                                               مشخصات کتب و مآخذ
  ١٩٤                                      علوم عقلى  -روش ششم 

  ١٩٦             * روشهاى پيشنهادى تحقيق : صفات ذات ، صفات فاعلى               
  ١٩٦                             * تحقيق در الفاظ و معانى                                            



  ١٩٦              و ارتباط آن با خلقت عالم       حادث -* تحقيق در الفاظ قديم        
  ١٩٦                                  * مجردات و عوالم تجريد                                         
  ١٩٦                               روح انسانى                                   -* نفس ناطقه        
  ١٩٨                                     * حدوث نفس ناطقه                                                 
   ١٩٨                                        * اعتقادات اهل بها                                                
  ١٩٨                                           دوث نفس در معارف اسالمى                  * ح       
  ١٩٨                        * اخالق . کيفيات نفسانى . مکارم نفس . مقام انسان .               

  انسان کامل . حيات بهائى و اجراى حدود         
  ١٩٩                       * مبحث الفاظ و آشنائى با اصطالحات اخالقى                        
  ١٩٩              مومن حقيقى                -* مراتب استکمال نفس و تذهيب اخالق        
  ٢٠١                         * امر الهى در کتاب مستطاب اقدس                                       
  ٢٠١                              * مراتب رسيدن و فوز به سعادت                                        
  ٢٠٢                                    * کيفيات نفسانى                                                      
  ٢٠٣                                                                              * مبحث لغات و الفاظ       
  ٢٠٤                                         * کيفيات نفسانيه                                                   

  ص س 
  ٢٠٥                                           " وهم "                       -* تحقيق در " هوى "        
  ٢٠٧                                * نمونه هائى از بيانات مبارکه در باره کيفيات نفسانيه           
  ٢٠٨                               * فطرت : در کتب لغت و آثار مبارکه                                    
  ٢٠٨                                     * مقامات نفس در الواح مبارکه                                     
  ٢٠٩                         * براى حصول معرفت اهلل انسان بايد شان خود را بشناسد               

  ٢٠٩                   ى      کتب و مراجع تحقيق در علم النفس و روح در معارف اسالم         
  ٢١١                                                                                 مشخصات کتب و مآخذ

  ٢١٣                  تاويل و شرح معضالت و متشابهات      -تفسير  -روش هفتم 
  در کتب مقدسه                               

  ٢١٤                                                        * تاويل                                                       
  ٢١٥                                                          * تفسير                                                    



  ٢١٥                                             سانى علم تاويل را ميدانند ( در اسالم )     * چه ک       
  ٢١٦                                        * مقصود و معنى تاويل در ديانت بهائى                          
  ٢١٧                                                     * مراتب تاويل                                              
        ٢١٧                                * نمونه هائى از بيانات مبارکه در تاويل کتب ادين قبل            
  ٢٢١                                    * فرق ميان آيات محکم و متشابه                                     
  ٢٢١                                        * کدام آيات تاويل پذيرند                                           
  ٢٢١                                             * منابع و مراجع تحقيق                                        

  ٢٢٢                                                                                   مشخصات کتب و مآخذ
  ٢٢٤                                               آيات انذار و خوف وعيد -روش هشتم 

  ٢٢٥                                          طبقه بندى آيات انذار                                            
  ٢٢٥                            * انذار عام در عاقبت حال معرضين به ظهور اعظم                   

   
  ص ش

  ٢٢٥                                   انذار به علماء و فقهاى اديان              -* انذار خاص        
  ٢٢٦                                        انذار به امراء ملوک و روساى ارض                   *       
  ٢٢٦                                                       * انذار به اهل بيان و ناکثين عهد اعلىٰ        
  ٢٢٧                           و     * انذار به عاقبت حال انسان پس از اقبال به مظهر امر        

  بعد تخلف و سرپيچى از تعاليم الهى و احکام شريعت اهلل         
  ٢٢٧                             نمونه هائى از بيانات مبارکه        -تقوى اهلل  -* خشية اهلل        
  ٢٢٨                                 * خطابه حضرت عبدالبهاء در خوف مکافات                   

  ٢٣١                                                                  مشخصات کتب و مآخذ
  ٢٣٢                                                آيات در بشارت وعد -روش نهم 

  ٢٣٣                             * طبقه بندى آيات در بشارت وعد                                     
  ٢٣٣                                      * بشارت وعد                                                        
  ٢٣٤               عالمگير شدن امر بهائى * بشارت در پيشرفت و تقدم تعالى امراهلل و       
  ۲٣٤                   * بيانات و الولحى که رضايت الهى و ايمان به مظهر امراهلل را با        
  " آغاز و يا در متن و در خاتمه لوح به مومنين وعده کلمه " طوبىٰ        



  فرموده اند       
  ٢٣٦                               ع و علت آن                   * بشارات در ترّقى علوم و صناي      

  ٢٣٧                                                                              مشخصات کتب و مآخذ
  ٣٣٨                                                    اوامر و نواهى در الواح -روش دهم 

  ٢٤٠                  نهى   -امر  -* مباحثى که بنظر ميرسد الزم به تحقيق است : تکليف      
  ٢٤٠                                           * مبحث الفاظ و لغات                                         
  ٢٤٠                                                  * تکليف                                                     
  ٢٤١                                       * اقسام تکليف                                                        

   
  ص ص

  ٢٤١                                                 * امر                                                           
  ٢٤٢                   * الفاظ و کلماتى که در الواح قلم اعلى معنى حکم و امر را دارند      
  ٢٤٣                                           * اقسام امر                                                         
  ٢٤٤                                ديگرى در اقسام اوامر الهى                    * تقسيم بندى      
   ٢٤٨                  * نمونه هائى از " نصايح قلم اعلى" که با افعال امريه نازل گرديده      

  ٢٤٩                              مشخصات کتب و مآخذ                                                  
  ٢٥١            در معرفى مقامات ظهورين و ارتباط دو ظهور اعظم          -روش يازدهم  

  ٢٥٢                          * در معرفى مقام مبارک و ظهور جديد                                    
  ٢٥٢                                                     * در معرفى مقام حضرت رب اعلى            
  ٢٥٢                      * اعالن ظهور و تحقق بشارات و وعود الهى در اديان قبل             
  ٢٥٤                          * در معرفى مقام حضرت عبدالبهاء                                        
  ٢٥٥                                  تباط دو ظهور اعظم                                            * ار     
  ٢٥٦                     منابع و مآخذ مطالعه براى تحقيق در ارتباط دو ظهور*      

  ٢٥٧                                                                     مشخصات کتب و مآخذ
  ٢٥٨                               اصطالحات عرفانى در آثار مبارکه -روش دوازدهم 

  ٢٦٠                           * نمونه هائى از اصطالحات و بيانات عرفانى در الواح               
  ٢٦٥                                                                   مشخصات کتب و مآخذ



  ٢٦٦   معرضين ظهورات قبلاولياء و    -ذکر مقامات انبياء الهى  -روش سيزدهم 
  

  ٢٦٧                                * در بيان اينکه در انسان دو جهت الهى و نفسانى وجود            
  دارد و نام بردن بعضى از نفوس در اديان قبل و ذکر علل      
  ٢٧٣                                   بيان تشابه معرضين صدر اسالم و امر بهائى               * در      

   
  ضص 

  ٢٨٠                                        مشخصات کتب و مآخذ                                             
  ٢٨٢                                                                سوگندهاى الواح -روش چهاردهم 

  ٢٨٣                           * نمونه هائى از فقراتى از الواح که حق قسم ياد نموده است           
  ٢٨٤                                           * سوگندهاى قرآن                                                    
  ٢٨٤                                                 * مقصود از سوگند و قسم                                   
  ٢٨٥                                      * مبحث الفاظ و اقسام قسم                                          
  ٢٨٥                                         * نمونه هائى از قسم هاى در قرآن                                 
  ٢٨٦                                       * سوگندهاى در الواح قلم اعلى                                    
  ٢٨٦                                    الواح مبارکه                    * نمونه هائى از سوگندهاى در    
  ٢٨٨                        * نمونه هائى از الواح که در مسائل مختلف  مظهر حق تعالى            

  قسم ياد کرده است      
  ٢٨٨                       * نمونه هائى از قسم هاى در الواح که براى هدايت اهل بيان            

  و جلب و آگاه نمودن آنان به موعود بيان قسم ياد نموده اند      
  ٢٨٨                            * نمونه هائى که براى اطمينان بخشى مومنين در استقامت           

  در امر و خدمت بامر الهى قسم ياد کرده اند      
  ٢٨٩                                 اى روح و ترقيات روحانيه               * قسم براى تاکيد در بق    

  و ورود به عوالم بعد براى مومنين و غير مومنين      
  ٢٨٩                               * قسم هاى مبارک در الواح در مواضيع مختلف                     

  ٢٩١                    ناتى که در آن قسم ديده مى شود   * نظرى تحقيقى و تحليلى در بيا     
  ٢٩٣                                                       مشخصات کتب و مآخذ



  ٢٩٥                                       أساليب الواح مبارکه -روش پانزدهم  
  ٢٩٦                        لحن -اطناب  -ايجاز  -فصاحت و بالغت            

   
  ص ط

  ٢٩٧                                     * تعريف علم بالغت ( معانى و بيان )                               
  ٢٩٨                            تعريف علم بديع          -تعريف علم بيان  -* تعريف علم معانى     
  ٢٩٩                  تعريف علم بيان مورد بحث قرار ميگيرد  -* مباحثى که در علم معانى      
  ٢٩٩                  حقيقت                       -صنعت اطناب  -صنعت ايجاز  -* فصاحت     
  ٣٠٠                                      استعاره                                          -تشبيه  -* مجاز     
  ٣٠١                                         -فقره  -اشاره  -جمع و تفريق  -تفريق  -جمع  -* تفسير     

  بيانات مبارکه در باره سهل و ممتنع -سهل و ممتنع        
  ٣٠٢                             تشبيه         -مجاز  -اطناب  -نمونه هائى از الواح مبارکه : ايجاز 

  ٣٠٣ - ٣٠٤               تشبيه معقول به محسوس               -* تشبيه محسوس به معقول     
  ٣٠٤                         تشبيه معقول به معقول              -* تشبيه محسوس به محسوس     
  ٣٠٥                                                    مقامات جمع و تفريق       -تفريق  -* جمع     

  ٣٠٧                               نمونه هائى از فصاحت و بالغت در بيانات مبارکه               
  ٣٠٨                                               * اطوار الواح                                                   
  ٣٠٩                                         * لحن الواح                                                         

  ٣٠٩                      مراحل چهارگانه حيات مبارک در گاد پاسز باى                           
  ٣١١             ه گانه حيات مبارک           * سبک و لحن و اسلوب الواح در مراحل ن    

  ٣٢١                                                                     مشخصات کتب و مآخذ
  ٣٢٤    کلمات و آيات قران کريم و احاديث اسالمى در الواح -روش شانزدهم 

  ٣٢٥               بيانات حضرت ولى امراهلل در باره اسالم در توقيع " قد ظهر يوم الميعاد" 
  ٣٢٦             بيانات حضرت ولى امراهلل در باره اسالم در توقيع " ظهور عدل الهى "     

  ٣٢٧                               روشهاى پيشنهادى تحقيق                                               
  ٣٢٧                       موارد و علت ذکر آيات قرآن و احاديث اسالمى                          

   



  ص ظ
  ٣٢٧                    * در اثبات حقانيت امر مبارک از طريق استدالل نقلى                  
  ٣٢٧                  * در مقامات جمع و فرق انبياء الهى و ارتباط آنان با ايزد متعال       
  ٣٢٧                                                      * در شرح توحيد و عرفان حضرت احدى    
  ٣٢٨                 * در خير آخرت و معاد و حيات انسان در عالم ملک و ملکوت          
  ٣٢٨                               * نصايح و تعاليم روحانى ، احکام و حدود                         

  ٣٢٨                           بيانات در الواح که در آن نقل آيات قرآن گرديده است            
  ٣٢٨                                     نمونه هائى از بيانات مبارکه                                        

  ٣٢٨                              * نمونه هاى  يک کلمه از کلمات قرآن در الواح                    
  ٣٢٩                                             * نمونه هاى  دو کلمه از کلمات قرآن در الواح        
  ٣٣٣                           * قسمتى يا جزيى از آيه شريفه قرآن در لوح نازل شده است           
  ٣٣٦                                * مضمون آيه و الفاظ آيه قرآن در لوح آمده است                  

  ٣٤٠                              آن نقل احاديث و اخبار اسالمى است                بياناتى که در 
  ٣٤٠                        * نمونه هائى از آثار مبارکه در آن نقل احاديث و اخبار اسالمى       

  ٣٥٠                                                       علم حديث                                              
  ٣٥٣                        * کتب معتبره حديث در نزد اهل سنت و جماعت                          
  ٣٥٤                             * کتب معتبره حديث در نزد مذهب شيعه                                  
  ٣٥٦                    ر باره احاديث مورد قبول اهل تسنن  * نظرات علماى مذهب شيعه د   
  ٣٥٧                  * نظرات علماى مذهب سنّى نسبت به ساير مذاهب اسالم                  
  ٣٥٨                       * نظرات علماى مذهب شيعه نسبت به ساير مذاهب اسالم               

  ٣٥٩                                      احاديث ذکر شده در الواح قلم اعلىٰ فهرست نمونه هائى از 
  ٣٦٦                   نمونه هائى از احاديث و اخبار در معارف شيعه در باره ظهور " قائم "   

  زمان ظهور و -طول سلطنت قائم  -شرع جديد  -نزول " روح اهلل عيسى " 
   

  ص ع
  اصحاب قائم جوان و از -عالمات خروج قائم  -شرايط ظهور مهدى 
  رجوع ائمه -در زمان ظهور قائم مردم جاهلند  -مضتضعفين عبادند 

  ٣٧٥                                                                 مشخصات کتب و مآخذ



  ٣٧٩                                                      متشابهات -روش هفدهم 
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  ﴾ية بسمى الذى به ارتفع علم الهداية بين البر ﴿     



  کالم را با نعت و حمد و ستايش به آستان بى نياز حضرت احديت و " مظهر نفس اهلل
  المهيمنة على العالمين " حضرت بهاء اهلل االعظم االفخم االکرم و حضرت رّب اعلى

  باب اهلل االعظم ذکراهلل االکبر االکرم االفخم و تحيّت و ثناء مرکز عهد جمال
  رّ اهلل االقوم الّذى من طاف حوله االسماء وديعه الهى درابهٰى حضرت عبدالبهاء س

  ميان خلق در اين دور اعظم و حضرت شوقى افندى آيت اهلل و غصن ممتاز ولى امراهلل
  و تحيت ابدع ابهى و اظهار رقيت و بندگى به آستان مصدر کّل خير بيت العدل اعظم

  آغاز نموده و رجاى تاييد مينمايد .
  اذعان و معترف به اين حقيقت بود که ما بهائيان همه مفترض الطاعة بدوا ميبايستى

  به اوامر الهى در آثار و نصوص مبارکه ايم و ميدانيم که به استناد بيان مبارک
  حضرت بهاء اهلل جّل کبريائه جملگى مقر و معترفيم به محدوديت و مقدورات عقول و

  بارکه . در لوحى ميفرمايند قولهافکارمان در اخذ و کسب مقاصد حقيقى در آثار م
  قسم بامواج بحر معانى که از ابصار مستور است که احدى قادر بر وصف اين: " ١تعالى 

  ظهور اعظم على ما هو عليه نبوده و نيست لذا بايد کّل بايکديگر برفق و مدارا و
  بايد محبت سلوک نمايند و اگر نفسى از ادراک بعضى مراتب عاجز باشد يا نرسيده باشد

  بکمال لطف و شفقت با او تکلم نمايند و او را متذکر کنند من دون آنکه در خود فضلى
  و علّوى مشاهده نمايند اصل اليوم اخذ از بحر فيوضاتست ديگر نبايد نظر بکوچک و

  بزرگى ظروف باشد يکى َکفى اخذ نموده و ديگرى کاسى و همچنين ديگرى کوبى و ديگرى
  : " فواهلل يا اسمى انه ٢ديگر نازل قوله العزيز " و نيز در لوحى  قدرى

____________________________________________  
  . ٢١صفحه  ٢لئالى حکمت جلد  - ٢ .٢٢١مجموعه اقتدارات صفحه  - ١
  ٢ص  

ذلک کان العباد و ک کان فى ارض الطا قائما تلقاء وجهى و نزلنا عليه االيات و هو يکتبها و يرسلها الى
با علم و آگاهى به اين حقيقت  -العالمين "  االمر فى سرّ الّسر و مااّطلع بذلک احد اّال اهلل ربّى و رّب 

در کتاب مستطاب اقدس امر الهى است که در بحور بيانات  معلوم که در بيانات الهى مسطور است ،
  نازل يم . و نيز در کتاب اقدساينکه واقف و مّطلع به اسرار و حکمت الهيّه گرد مبارکه تغّمس نمائيم تا

ون اين " و چ االسرار اغتمسوا فى بحر بيانى لعّل تطلعون بما فيه من لئالى الحکمة و: "  ١ قوله تعالىٰ 
با  اين بنده کمترين به خود اجازه داد که حکم الهيست و مطيع به اجراى اين آيه محکم مبارکه هستيم ،

رجاى تاييد اين رساله را که حاوى پيشنهادات مقدماتى در   قلّت سواد و عدم تخصص ولى با مسئلت و



الواح حضرت بهاء اهلل جل ذکره است تهيه نموده و نام آن را " صريرات "  روشها و اسلوب کلى مطالعه
ه مورد است ک " نازله در الواح مبارکه استفاده شده است انتخاب نمود و اميدوار صرير قلم اعلىٰ  که از "

   منه . لهى عموما و جوانان عزيز بهائى خصوصا قرار گيرد بفضله وپسند احباى ا
َفآٍه : "  ٢ره جل ذک بايد اقرار کنم که اين بيان مبارک در لوح صيام مناسب حال اين عبد بينوا است قوله

ْي ۭفْي ِخْدَمتِ  ّياِم ٱلۭتيْ  َك َو طاَعتِ  َك آْه يا َمْقُصْوۭدْي َعّما فاَت ِمنّۭ  َك ِٔ اَْصِفيا ما َراْت ِشْبَهها ُعيُْونُ  ۭفْي هِذِه ٱْالَ
 ِٔلُ  َك َو اَُمناَعل كَ َو ِبَمْظَهِر اَْمرِ  َك بِ  َك اَْيَربِّ اَْس ِذْي ٱْسَتَقرتِ  ىٰ ٱلَو  َك ْدَمتِ خِ  ىٰ َعل ِباَْن تَُوفَِّقۭنيْ  َك َعْرِش َرْحماۭني
 َِٔك ِرضا  ۭذْيَن اَْعَرُضْوا َعْن  ثُمٱل 

ِ
 َو َك َو جاَحُدْوا بُْرهانَ  َك َو اَْنَکرُْوا َحق  َك ِبآياتِ  َو َکَفرُْوا َك َنْفِس اَْحَفْظۭنْي َعن

  خير مينمايد . " از احباى الهى رجا و التماس دعاى َك َو ۭمْيثاقَ  كَ َعْهدَ  َنَبُذْوا
  عبد بى مقدار صادق عرفانيان                                                 
  بديع ١٥٧سنه                                                

_________________________________________  
  دعاء حين افطار ٥٥رساله تسبيح و تهليل ص  - ٢ .  ١٨٢بند  - ١
   

  ٣ص 
  اين مقاله در صدد است که تا حدود مقدور متودولوژى و روشهاى مقدماتى  مقدمه

  الهى ىالواح مبارکه را با شرحى ساده و در کمال اختصار به احبا مطالعه و تحقيق در
  ) اين مجموعه براى احباى١کر چند نکته مهم بنظر ضرورى ميرسد : ذتقديم نمايد . 

  اند گرامى و جوانان عزيز بهائى که در مراحل مقدماتى تحقيق و آشنائى با الواح مبارکه
  ين ارجمند تمناى صميمانه داردتنظيم گرديده و از اساتيد و فضالء و محقق

  چنانچه اين اوراق ملحوظ نظر عنايتشان واقع گرديد به ديده اغماض و شفقت در آن
  بنگرند و نگارنده را مرهون راهنمائى هاى حکيمانه و عالمانه خود فرمايند

  ) روشها و طرق پيشنهادى با ذکر مثال و نمونه تنظيم گرديد تا براى خواننده عزيز٢
  روشها آسانتر گردد . مقصود از ذکر مثالها و نمونه ها ، تنظيم قاموس برمطالعه 

  .نيايد و محلّش نيز اين رساله نيست الواح مبارکه نيست که آن از اين حقير کمترين بر
  ) روشها و طرق پيشنهادى بصورت هاى متفرّق و پراکنده در آثار و نوشتجات علماء و٣

  بديع و ١٠٥قاموس هاى ايقان ، لوح قرن و لوح سنه فضالى ارجمند بهائى عموما و در 
  نيز کتاب نفيس محاضرات تاليف فاضل جليل القدر جناب عبدالحميد اشراق خاورى خصوصا

  است   مندرج است . با اين تفاوت که تحت متدولوژى و روش تحقيق در الواح عنوان نگرديده



  هاى شخصى نگارنده و نيز) روشهاى پيشنهادى در تحقيق حاصل مطالعات و آموخته ٤
  آموزش نزد بعضى از اساتيد بهائيست و مستند به هيچيک از نصوص مبارکه نيست مگر

  آنکه در هر مورد خاصى به آن اشاره گرديده . احباى عزيز و محققين جوان و گرامى
  بهائى مخيّرند که با چشم عطوفت به آن بنگرند و مورد استفاده قرار دهند و يا

  وشهاى بديع و جامعى ابداع فرموده و اين کمترين را نيز از استيفاءاينکه خود ر
  آن محروم نفرمايند .

  روحانى و خادم امراهلل جناب  را حضور دانشمند معظم و يار »صريرات  «پيش نويس
  محبّت  دکتر محّمد افنان براى راهنمائى و مساعدت تقديم نمودم . پاسخ ايشان سرشار از

   
  ٤ص 

  نوازى و مشوق اين عبد در تکميل و اتمام اين مجموعه بود . از ساحت اقدسو بنده 
  جمالقدم جل جالله سالمتى و تندرستى ايشان را رجا و مسئلت مينمايم . از دوست عزيز

  ى که در جمله بندىئو ديرين و يار روحانى و مطلع در آثار مبارکه و اديب هوشنگ سنا
  زحمت غلط گيرى نيز از برادر عزيزم ضياء اهلل عرفانيان که و تنظيم آن بر اين عبد منت نهاد و

  و مطابقه با نصوص مبارکه و مراجع و مآخذ را با حوصله و دقت کامل
  و صرف اوقات زياد بعهده گرفت نهايت امتنان را دارم . و باالخره از همسر با وفا و

  با تحمل و حوصله و روحانى و پر حوصله فلورا عرفانيان ( ياورم ) که ماهها و سالها
  تحمل نمود »صريرات  «عطوفت کامل دورى اين حقير ناچيز را در اوقات تاليف و تنظيم 

  قلبا و روحا ممنون و سپاسگزارم و از ساحت رب مجيد توفيق و تاييد و االطاف
  كساجدون و من رحمت كبراى او سائل و آملم " انا کل ل النهايه از درگاه حضرت احديت

  آملون " .
  مآخذ و مراجع مطالعه و نمونه هاى درج شده به اين شرح تنظيم گرديده است :

  ) مآخذ الواح مبارکه در هر نمونه بصورت ( شماره ماخذ : " متن نص و آيات " )١
  و برنامه کامپيوترى المشحف ) ماخذ و ترجمه آيات شريفه قرآن از کشف االيات طبع طهران٢

  و سوره بصورت ( شماره آيه : شماره سوره ) درج گرديده است . شماره آيه استفاده گرديده است و
  وشتهن تفسير قرآن مورد استفاده ، شماره آيات همان شماره هائى است که در کتب تفسير در کتب

  ننموده است . شده و نگارنده سعى به تطبيق آن با شماره آيات درکشف االيات در اين رساله
  روايات و اخبار " که در الواح مبارکه نقل گرديده در) مراجع و مآخذ " احاديث و ٣



  صورت امکان از کتب اربعه و معتبره مذهب شيعه اثنا عشرى و کتب سَته اهل سنت
  استفاده گرديده است .

  ) بيانات مبارکه حضرت ولى امراهلل بزبان انگليسى بدون ترجمه و مضمون آن نقل٤
   

  ٥ص 
  احباى فارسى زبان نيز از حالوت بيانات و هيمنهگرديده تا اصالت آن حفظ و نيز 

  کلمات و الفاظ در توقيعات و الواح مبارکه بهره مند گردند .
  ) ساير مراجع و مآخذ مورد استفاده از قبيل کتب تاريخ ، تفسير و کالم و منطق و٥

  نظاير آن تا حد امکان از تاليفات و کتب معتبر قرون قبل و در دسترس اين عبد
  لفين اروپائى و امريکائىؤاز تاليفات کتب اسالمى مولفين معاصر باستثناى  م بوده (

  اجتناب گرديد ) و قبل از نقل ، شماره آن در فهرست مآخذ و مراجع هر روش نوشته
  شده است .

  ) مشخصات کامل کتب و مآخذ و مراجع مراجعه در انتهاى اين رساله تهيه شده است .٦
  وسائل تمهيد در تحقيق

  ر ميرسد که محقق در بدو تحقيق الزم است که چند نکته اساسى را جزء مبانىبنظ
  تحقيق خود قرار دهد و همواره در مراحل مطالعه و تحقيق به آن آگاهى تام داشته

  تا در همه اوقات مستعد اخذ بودهباشد و آن نکات اينست : مّقر به کوتاهى فکر خود 
  ديدن يک موضوع ابواب تحقيق را بر خود مسدودمعانى کلمات وحى باشد ، و با معلوم گر

  ننمايد و همواره آنرا براى آموختن ساير نادانسته ها مفتوح نگاه دارد ، همواره
  خود را متعلم بداند که همه دانسته ها را همه دانند نه يک نفس ، مانند غواصى

  خود را با مبتدى که قصد ورود به عمق دريا ميکند تا صيد صدف از اعماق دريا کند ،
  هنر و علم غواصى آشنا و به ابزار و آالت غواصى مجهز مينمايد . غواص در الواح نيز
  ميبايستى خود را بطريقى مشابه آماده سازد ، از جمله صاحب صبر و حوصله و تحّمل

  بسيار باشد و از اينکه نتواند فائز به درک اسرار شود و به فهم همه مسائل و
  نگردد نا اميد و دل نگران نگردد . در هر سعى و اهتمامىمعضالت مستوره واقف 

  ميبايستى متشبث به عنايات جمال قدم جّل ذکرُه االعظم بود و رجا نمود که او را
  : علّمنى يا ١به عناياتش فائز و مشمول قبول اين دعاى مبارک فرمايد قوله تعالى 

  الهى حرفًا من مکامن علمک و مخازن



   
  ٦ص 

  " ، و در صورت توقف در فهم هر نوع مسئله که١وحيک و مواقع امرک و مطالع حکمک 
  نتوان جواب آنرا در ساير نصوص و الواح مرکز تبيين يافت دست رجاء و مسئلت و

  استدعاى هدايت و راهنمائى به ساحت رفيع بيت العدل اعظم بلند نمايد که جز آن
  اذى نيست .ديوان الهى در اين عالم خلق ملجاء و مع

  مقصود از تحقيق
  بنظر ميرسد که مقصود از تحقيق و کليه مساعى و مجاهدات از براى حصول به کمال
  معرفت و قوام يافتن ايمان و راسخ بودن در حب حضرت مقصود و پرهيز از لغزش در

  که تعاليم اين امر اعظم اسنى سبب فالح و ، امتحانات الهّيه و فوز به اين حقيقت
  عالم عليل کنونى است ( اين مقاصد در مناجاتى از کلک اطهر حضرت عبدالبهاءرستگارى 

  : " بحبّک نجاتى و بعرفانک حياتى و بعونک ثباتى و۲بيان گرديده است قوله االحلى 
  بفيض غمام جودک رواء غلّتى و بزالل عين فضلک برد لوعتى و بدرياق حکمتک شفاء

  از کمال رسيد الزم است که در مورد محققعلّتى " ) ، و چون محقق به اين مرحله 
  مومن بامر مبارک ، اينگونه بيان مطلب گردد : شخص محقق اگر آنچه از اسرار و رموز

  الواح را که پنهان است دريابد و ادراک کند و آنرا با قوت و نيروى دريابنده
  امل " ): خلقتک بانامل القدرة و اودعت فيک جوهر نورى ... الن صنعى ک ۳( بمصداق 

  اگر رابطه اين دانايى و -و فضل بى منتهى و رحمت واسعه جمال کبريائى حاصل گردد 
  معرفت به آن معارف و لئالى مخزونه اثرى در انسان حاصل و مشاهده نگردد ، حاصل آيد

  که حالت قبل از دانائى و بعد از آن در او يکسان باشد و آن نرسيدن به معرفت اين
  : " بهائى را بصفت شناسند نه باسم و بخلق پى برند نه ۴بيان حضرت عبدالبهاء است 

  بجسم " ،
________________________________________________  

  ص ٢. اذکار المقربين ج ۲بديع    ١٠٤چاپ طهران سنه  ٤٥ص  ١. اذکار المقربين ج ١
  ٢٠ همبارکه ، کلمات مکنونه عربى صفح. مجموعه الواح ۳بديع    ١٠٤چاپ طهران سنه  ٥٥

  .١١٤. مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ثانى صفحه  ۴چاپ مصر  
   

  ٧ص 
  در اينصورت الزم آيد که محقق جوهر کالم و حقايق معانى را بدانسان که منظور صاحب



  کالم و وحى الهيست معرفت حاصل ننموده باشد ، پس الزم است اثر کالم الهى پس از
  صول علم به آن در اداى کالم و سخن گفتن و رفتار و روش تعقل و تفکرتحقيق و ح

  و چگونگى قضاوت در امور ، در حيات فردى و اجتماعى عموما و در خدمات روحانى
  در تشکيالت و موسسات ادارى بهائى خصوصا مشاهده گردد . ايمانى و وجدانى و وظائف

  : " مقصود از ۱ در ايقان شريف مزين ميگردد قوله االعلىٰ  طراز بيانى از قلم اعلىٰ  اين قسمت به
  معانى آن و بلوغ بمعارج اسرار آن بوده و كکتب و قرائت صحف در هر عصرى ادراتالوت 

  اّال تالوت بى معرفت را البتّه فائده کلى نباشد " .
  اينک باختصار به دو مقصد و هدف در مطالعه الواح اشاره ميگردد :

  آن اينست که به غلظت ايمان افزوده گردد و خود را بال شرط تسليم و  مقصد اّول
  : " يفعل ما يشاء " و مجرى احکام و تعاليم امر مبارک ٢اراده الهى و ُمقرّ به 

  : " ليس الحد لم و بم " و " اعملوا ٣نموده و فناى در اين دو بيان الهى گرديد 
  اين مقصود قرار دهد که مشمول قبولحدودى حبّا لجمالى " ، و قصد از مطالعه را به 

  : " اسئلک يا اله الوجود و مالک غيب و ۴ اين مناجات از قلم اعلى گردد قوله تعالىٰ 
  الشهود برايات آياتک و اعالم قدرتک و سلطانک بان تجعلنى ثابتا راسخا قائما
  دلّتمستقيما على امرک الذى به ارتعدت فرائص العلماء و اضطربت افئدة الفقهاء و 
  ۵ اقدام الحکماء " . و نيز به اين دعاى نازله از قلم اعلى متشبث گردد قوله االعلىٰ 

  : " الهى الهى ندائک اجذبتنى و فضلک انقذنى و آياتک اخذتنى و نور امرک هدانى
  الى صراطک المستقيم اسئلک بامواج بحر بيانک و تجليّات شمس ظهورک بان تجعلنى فى

  ى امرک و راسخًا فى حبّک " . در اين دو مناجات که نمونه ازکّل االحوال ثابتًا عل
  صد ها مناجات و ادعيه از اين قبيل است ، عبد آنچه که از

________________________________________________  
  ٤. لوح مقدس اشراقات و بند ٣. تجلى دوم از لوح تجلّيات    ٢  ١٣٤. ايقان صفحه  ١

  تاليف جناب عبدالحميد اشراق ٢١١. رساله تسبيح و تحليل ص  ٤کتاب مستطاب اقدس  
  . ٢١١ ص ٢. همان ماخذ مناجات ٥بديع   ١٠٥خاورى چاپ طهران سنه 

   
  ٨ص 

  در گاه احديت مسئلت مينمايد ، قرار دادن او در صقع و مرتبه از کمال ايمان و ثبات
  بعروة الوثقى و امر در عهد و ميثاق و خدمت به آستان جمال کبريائى و تمسک جستن

  پس براى سالکين سبيل معرفت و ايمان چون در اين منهج مشى نمودن و -مبارک است 



  ريّات پرداختن ، مجاهدت در تهذيب نفس و استکمال در معرفت مظهر ظهوربزيارت آيات دُ 
  الهى ميباشد و طاعتيست فردى ، مورد بحث و مقصود از تهيه اين رساله نيست .

  اسرار و معانى مستوره در الواح در حدودى که در آثار و نصوص الهى کشف مقصد دوم
  اجازه آن داده شده است ، در معانى و بيان مقصود مبارک از انزال لوح و تطبيق آن
  با ساير الواح مبارکه و استخراج حقايق مکنونه و رموز پنهان و آشکار ، به آن قسم

  نتاج شخصى باشد .که عارى از تاويل و تفسير و استنباط و است
  پس از توضيح اين دو مقصد بايد گفت که قصد از انشاء اين رساله مختصر ، هدف مقصد

  دوم است که جنبه عموميّت دارد و تحقيق و تدبر در آيات بروشهائى که طبقه بندى
  مسائل در کليّات مقصود است . در روشهاى پيشنهادى و ذکر انواع به اصول و ريشه ها

  و الزم بذکر اين نکته است که هرکدام از روشها و تقسيمات فرعى اکتفا گرديده
  ميتواند خود سرفصل مطلبى جداگانه قرار گيرد که که تدبّر در آنها و بررسى جامع و
  عميق آن خارج از توانائى و باالخره انجام آن با توجه به کثرت آيات و الواح مقدسه

  د انسان چگونه تواند که کوتاهى ها ودست نيافتنى است . خاصه که عقل جزئى و محدو
  ِقْصر در ادراک حقايق را به اقل تقليل دهد و عاقبت االمر از اين مساعى سربلند و
  با دست پر بيرون آيد . روشها و طرق پيشنهادى در مرحله تحقيق ميتواند يک يا

  تعدادى و يا کليه آنها بستگى به مطالب مندرجه در لوح بکار رود .
   

  ٩ص 
  روش اول                          

  محل نزول و نام لوح -شان  -مخاطب  -تاريخ            
   

  ١٠ص 
  يکى از روشهائى که مدرسين و محققين در مدارس عاليه شناخت مذاهب و اديان به

  آن توجه خاصى قائلند ، مخاطب ، محل و تاريخ هر نوع نوشته اى است که منتسب به
  اين مرحله از تحقيق ، اطالعات مفيد و مقرون بحقيقت از شرائطيک ديانتى است . در 

  صاحبان ،اجتماعى ، اوضاع و احوال و معتقدات مذهبى مردم آن برهه از زمان و تاريخ 
  حکومت و قدرت ، علماى متنفذ و صاحب راى براى محّققين فراهم ميگردد . تا بتواند



  و سايرين مطالعه و تحقيق قريبدر تاثير دين و آئين جديد بر روى اقشار عاّمه 
  بيقين نمايند . بنظر ميرسد که اين روش تحقيق مورد تائيد موالى بى همتا حضرت ولى

  امراهلل جل سلطانه نيز قرار گرفته و نمونه کامل آن توجيهات و شرح احوال و حاالت
  فنااهل ايران ( عاّمه ، علماء اسالم و حکومتيان ) در دوره عصر رسولى در اثر 
  ناپذير و بديع الرّوش در تاريخ اديان ، گاد پاسز باى ( قرن بديع ) است .

  تاريخ و محّل نزول لوح
  بطور کلى تاريخ و محل نزول الواح جمال مبارک جل عظمته در دو مرحله از چهار
  مراحل حيات مبارک است که حضرت ولى امراهلل جل سلطانه در گاد پاسز باى بآن

  . و براى هر مرحله از مراحل چهارگانه حيات مبارک وجه خاّصى را اشاره فرموده اند
  بيان فرموده اند که در اينجا بدو مرحله که ارتباط مستقيم با نزول الواح الهى

  دارد اشاره ميگردد باين شرح :
  ) مرحله ثالث حيات مبارک در زندان چهار ماهه سياه چال طهران و اظهار امر خفى١
  ت مبارک ، تبعيد بعراق عرب) مرحله رابع حيا٢

  فاضل يگانه و خستگى ناپذير و جليل القدر جناب عبدالحميد اشراق خاورى ، با
  اقتباس و استفاده از گاد پاسز باى و ساير منابع ، تعداد يکصد و دوازده لوح از

  از تاريخ حيات مبارک ، محل نزول و شأن نزول، اّمهات الواح نازله را با ذکر مرحله
  ١١ص 

  طبقه بندى و در کتاب گنج شايگان درج فرموده است ، تحقيقات علمى و اساسى و
  روشهاى بديعى در اين زمينه توسط محقق عاليمقام و دانشمند معّطم جناب اديب

  طاهر زاده عضو محترم بيت العدل اعظم در کتاب ظهور بهاء اهلل تاليف ايشان
  درج گرديده است .

  و حاوى اطالعات فراوان است باين شرح است : منابعى که مطالعه آن سودمند
  قرن بديع - ١
  بهاء اهلل شمس حقيقت ( تاليف ايادى امراهلل حسن باليوزى ) - ٢
  تاريخ حيات حضرت بهاء اهلل ( تاليف محمد على فيضى ) - ٣
  شأن نزول الواح ملوک و سالطين ( تاليف محمد على فيضى ) - ٤
  براون که تناقضى با آثار مبارکه عهد و ميثاق و قسمتهائى از کتاب ادوارد - ٥

  تاريخ امر ندارد بنام :    



Materials for the study of the Babi Religion, Cambridge at the Universit 
     Press , 1918 , London                                

  مخاطب لوح  طبقه بندى مخاطبين
  به چندين وجه نازل شده است :مخاطب در الواح مبارکه 

  وجه اّول : مخاطب خاّص از معشر مومنين و اهل بها است : خطاب مبارک به فرد
  خاّص ، با الفاظ و کلماتى مانند : يا ايها المومن و يا باسم خاص مانند : يا جليل

  " ٤" و" يا ايها المقبل الى االفق االعلى و الشارب رحيقى المختوم  ٣، " نبيلى  ٢
  غيره . و

  نمونه : در لوح کلمات فردوسيّه : " يا حيدر قبل على " خطاب به جناب حاج ميرزا
  حيدر على اصفهانى که در متن لوح نازل شده است .

  وجه دّوم : مخاطب خاص از معشر علماى معرضين ، و يا از امراى مبغضين است : در
  يا ايها المعروف بالعلمآغاز و يا در متن لوح نام مخاطب ذکر شده است مانند : " 

  " ٧" ، " يا ايها المعرض باهلل  ٦" و " يا باقر  ٥و القائم على شفا حفرة الجهل 
  " ٨و " يا ايها المشرک باهلل 

   
  ١٢ص 

  نمونه ديگرى از بيانات مبارکه که خطاب به علما و زاهد نمايان است گنجينه ثمينه
  ضمن قسمتى از کلمات مکنونه بهکلمات مکنونه است که در لوح سلطان ايران در 

  : " بعضى از علماء که اين بنده ٩مخاطبين آن نيز اشاره ميفرمايند قوله جل بيانه 
  را تکفير نموده اند ... و از مقصود مطلع نشده اند و مع ذلک قالوا ما ارادوا و

  هيفعلون ما يريدون هر دعوى را برهان بايد محض قول و اسباب زهد ظاهره نبوده ترجم
  چند فقره از فقرات صحيفه مکنونه فاطميّه صلوات اهلل عليها که مناسب اينمقام است

  بلسان پارسى عرض ميشود تا بعضى از امور مستوره در پيشگاه حضور مکشوف شود و مخاطب
  اين بيانات در صحيفه مذکوره که بکلمات مکنونه اليوم معروفست قومى هستند که در

  معروفند و در باطن مطيع نفس و هوى " .ظاهر بعلم و تقوى 
  وجه سوم : مخاطب امراء و ملوک ارض است : خطابات به صورت جمعى و يا فردى به
  سلطان و رئيس مملکتى بوده که در آن الواح و خطابات ، دعوت آنان به امر جديد و يا

  كَ وْ لُ ا مُ ي  نْ شرح مصائب وارده به هيکل مبارک و احباى الهى نازل شده است مانند : " اَ 



  ةُ ي حِ يْ ِس مَ الْ  كُ وْ لُ مُ ا ي  نْ " ، " اَ  ١٠ كُ وْ لُ مُ ا الْ هَ ي ا اَ " ، " يَ  ١٠ اهللِ َءآدَ ا نِ وْ عَ مَ سْ اِ  رضِ اْالَ 
  ( لوح خطاب به ناپلئون سوم ) : " ان يا ١٢القسيس  نبّأباريس  ك" ، " يا مل ١١
  "( لوح خطاب به امپراطور روسّيه ١٣القّدوس  كالروس ان استمع نداء اهلل المل كمل

  " ، خطاب به ناصرالدين ١٤المهيمن القيوم  ك)، " ان يا رئيس اسمع نداء اهلل المل
  ُت نْ ى کُ نّ اِ  انُ ٰط لْ ا سُ ... يٰ  ِك ولُ مْ مَ ا الْ ذَ هٰ  اَءدٰ نِ  عْ مَ اسْ  رَض اْال  َك لِ ا مَ : " يٰ  ١٥شاه قاجار 

  " ، خطاب به امپراطور نمسه اِف ٰص نْ اْالِٔ  حُ صابيْ مَ  ْت بَ خَ  دْ قَ  انُ ٰط لْ سُ ا ... يٰ  ادِ بٰ عِ الْ  نَ مِ  حدٍ اَ کَ 
  : يا ملک النمسة کان مطلع نور االحدية فى سجن عکاء " . و خطاب به ١٦( اطريش ) 

  : " يا ايتها الملکة " . ١٧ويکتوريا ملکه انگليس 
  رک است ( اهلوجه چهارم : مخاطب اسم عام و گروه و يا از معشر مومنين بامر مبا

  ، " يا حزب اهلل ١٨بها) : اينگونه خطابات با کلماتى مانند : " يا احباء اهلل 
  " ، " يا ايها الناظر الى افق االمر ٢١" " يا اهل بهاء  ٢٠" ، " اى دوستان  ١٩
  " ، " يا احباء ٢٢

   
  ١٣ص 

  ابتداى لوح نازل" ، در متن يا در  ٢٤" و " اى اصحاب ايران  ٢٣الرحمن فى ميالن 
  شده است .

  وجه پنجم : مخاطب اسم عام و از معشر غافلين ، غير مومنين و غير مقبلين است :
  " و ٢٦" و " يا معشر العلماء  ٢٥مانند " اى عباد غافل " و " اى بى دانشها "  

  نظاير آن .
  وجه ششم : مخاطب منزل آيات و خطاب بنفس مقدس خويش است : مانند : " يا قلم

  ( لوح رئيس ) ٢٨" . و " يا قلم الوحى ذِکرَمن حضر کتابه تلقاء الوجه "  ٢٧اعلى 
  وجه هفتم : مخاطب اهل عالم و در نصيحت و دعوت امر الهى است و با الفاظى نظير :

  ، " اى بنده ٣٠" ، " اى بنده يزدان "  ٢٩" ، " يا مالء االرض  ٢٩" يا اهل ارض 
  " و نظاير آن در کلمات مکنونه ، که در آن تعاليم ٣١ن ، " يا ابن االنسا ٣٠گان " 

  و نصايح اخالقى و در تزکيه نفس و غيره نازل گرديده است .
  وجه هشتم : مخاطب از مومنين اديان گذشته است که خطابات در دعوت بامر جديد

  " .٣٣بن االٔ  " ، " يا مالٔ  ٣٢است مانند : " يا مالء الفرقان 
  به نام و اسمى تسميه شده است ط قلم اعلىٰ الواح و آثارى که توس



  جمال قدم جل جالله در بعضى از آثار نازله کلمات وحى را به : " لوح " ، " آيه "
  ، " آيات " ، " سوره " ، " کتاب " ، " کالم اهلل " " کلمة اهلل " ، " صحيفة

  مهائى کهاهلل " نام برده و تسميه فرموده اند . اين اسماء را الزم است با نا
  بعضى از الواح مبارکه به نامهائى در ميان احباى الهى مشهورند مانند لوح احمد و
  نظاير آن کامال متمايز نمود زيرا نام بعضى از الواح مبارکه تسميه شده توسط قلم

  وحى است و در متن لوح و يا اينکه توسط شارع امر در ساير الواح بدان اشاره شده
  به نمونه هائى از اين قبيل از بيانات مبارکه تسميه لوحاست . اينک ميپردازد 

  مبارک از قلم وحى نازل شده است .
  الواحى که عنوان و نام لوح را در شروع آن تسميه فرموده اند
  نمونه اول ، " هذا لوح الرّوح " ، در لوح امنعى آغاز لوح را با نامگذارى آن آغاز

  فرموده
   

  ١٤ص 
  ، " هذا لوح الروح قد نزّل بالحق و جعله اهلل روحًا ٣٤و شانه  اند . قوله تعالىٰ 

  حيًّا حيوانًا ليحيى به افئدة العالمين " .
  : " هذا لوح االحباب قد نزل من لدى اهلل العزيز الوهاب " . ٣٥نمونه دوم ، 
  : نام لوح پس از آغاز به اسمى تسميه شده است " هذا لوح االمر قد ٣٦نمونه سوم ، 

  ل من لدن مالک القدر " .نز
  : " هذا اللوح االقدس نزل من ملکوت المقدس " . ٣٧نمونه چهارم ، " لوح اقدس ، 

  : " لوح السحاب قد نزل من لدى اهلل مالک الرقاب " . ٣٨نمونه پنجم ، 
  : " هذا لوح نزل من شطر السجن للذى اقبل الى الوجه " . ٣٩نمونه ششم ، 

  ده اندفرمو آن کليه کلمات نازله را " سوره " و نام آن را نيز ذکر آثار مبارکه که در شروع
  االرضين و الّسموات " . : " هذا سورة الهجر نزلناها بالحق ليظهر بها مظلوميتى بين ٤٠نمونه اول ، 
الخالئق اجمعين "  : " هذه سورة الدم قد رشحنا من بحر الغيب ليکون آية ظهورى بين ٤١نمونه دوم ، 

.  
  : " هذه سورة االعراب قد نزّلت من لدن منزل القديم " . ٤٢نمونه سوم ، 
  : " سورة الغصن  " . ٤٣نمونه چهارم 



هذا  الاالبدى بال زوٰ  : " سورة االمين قد نزلت من لدى اهلل العزيز الحکيم بسم اهلل ٤٤نمونه پنجم ، 
  وم " .من لدى اهلل المهيمن القيّ  کتاٌب 

  از آن کليه کلمات نازله را " کتاب " دکر فرموده اند .بياناتى که در آغ
  من لدى القيوم الى الذين فازوا بانوار اليوم اذا اتى : " هذا کتاٌب  ٤٥ قوله تعالىٰ 

  الغالم فى ظلل الغمام بقدرة و سلطان " .
   

  ١٥ص 
  الواحى که آغاز آن با نامى خاّص شروع شده است

  : " هذه مدينة الرضا بسم اهلل ٤٦العزيز نمونه اول ، در آغاز لوحى است قوله 
  " . العلى االعلىٰ 

  ا رضوان االقرار قد نزلذه: "  ٤٧نمونه دوم ، ايضا در آغاز لوحى است قوله العزيز 
  " . من اهلل المهيمن القيوم بسم اهلل االقدس االمنع االبهىٰ 

  رضوان العدل بسم: " هذا  ٤٨نمونه سوم ، و نيز در آغاز لوحى است قوله العزيز 
  اهلل العادل الحکيم " .

  نمونه چهارم ، در لوحى عنوان لوح را با " صحيفة اهلل " و آغاز لوح  را با کتاب
  : " ٤٩که از جانب خداى به ايشان نازل شده است آغاز فرموده اند قوله العزيز 

  ظلوم لمن آمنى المشفق الکريم کتاب انزله المصحيفة اهلل المهيمن القيوم هو المعزّ 
  " . وم لتجذبه نفحات الوحى الى االفق االعلىٰ باهلل المهيم القيّ 

  وم " .نمونه پنجم ، آغاز لوح مقدس اشراقات " هذه صحيفة اهلل المهيم القيّ 
  بيانات مبارکه که آن را لوح و مندرجات آنرا " کالم اهلل " عنوان فرموده اند

  الباقى کالم اهلل ولو انحصر بکلمة ال: " هو ٥٠در لوحى نازل قوله العزيز 
  ال تحزن بما اختصرنا اللّوح الن فيه يُرى کتاب عظيم كتعادلها کتب العالمين ان

  الحمد يا اله العالمين " . كهذا لوح امتزج بملح اهلل اذا ذّقت و وجدت قم و قل ل
  آثارى که در ساير الواح مبارکه بنامى ذکر شده است

  ملوک ، اين عنوان و نام توسط قلم وحى نازله در سوره هيکل درنمونه اول ، سوره 
  لوح ديگرى به اين نام برده شده است . در لوحى در جواب عريضه يکى از احبّاى الهى

  الواحى را که بملوک ارض نازل و خطاب شده است " سوره ملوک " و نيز فقرات سوره را



  انچه سؤال شده بود از آيه منزله : " و ٥١" ايات " ذکر فرموده اند قوله العزيز 
   -در هيکل که بملوک خطاب شد ... در سوره ملوک آيات مذکوره باختصار ذکر شده " 

   
  ١٦ص 

  " نام برده اند قوله العزيز : " و مقصود از كشيخ محمد تقى نجفى آنرا " الواح ملودر لوح و 
  ن بدانند که اين مظلومو غيره آنکه آنجناب بيقين مبي كآنچه بيان شد از الواح ملو

  القاء فرمود " . امراهلل را ستر ننمود و بانچه مامور بود امام وجوه عالم بافصح بيان ذکر نمود و
  نمونه دوم ، " لوح پاپا " در همان لوح مبارک خطاب به پاپ را " لوح پاپا " ذکر

  ..." . ل نموديد: " و اينکه از آيه منزله در لوح پاپا سؤا ٥١فرموده اند قوله العزيز 
  نمونه سوم : " سوره رئيس " ، " سوره ملوک " ، در لوح هفت پرسش لوح خطاب به عالى

  پاشا و نيز خطابات به ملوک و سالطين را سوره رئيس و سوره ملوک نام برده اند قوله
  : " اگر انجناب سوره رئيس و سوره ملوک را بيابد و بخواند از آنچه ٥٢العزيز 

  ى نياز گردد و بخدمت امر الهى قيام نمايد قياميکه ظلم عالم و قوتسؤال نموده ب
  در لوح منيع ديگرى نيز اشاره به دو لوح -امم او را از نصرت مالک قدم منع نکند " 

  : " آيات بشأنى نازل که عالمرا احاطه کرده و ٥٣مذکور فرموده اند قوله العزيز 
  مرتفع و هويدا " .عالمش در لوح رئيس و سور ملوک بيّنات اَ 

  نمونه چهارم : " سوره هيکل " ، در لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى به سوره
  هيکل اشاره فرموده اند قوله العزيز : " در اظهار امر بهيچوجه توقف ننموده و

  بحضرات ملوک و سالطين ايدهم اهلل تعالى القاء نمود آنچه را که سبب آسايش و
  عمار عالم و راحت امم است . از جمله دو کلمه از ناپلئون ثالث اتحاد و اتفاق و

  اصغاء شد و آن سبب شد که در ادرنه لوحى باو ارسال نموديم جواب نفرمودند ... از
  اين بيان ايشان معلوم شد مقصود اين عبد را اصالح امور ظاهره دانسته اند لذا

  آياتى باسم ايشان در سوره هيکل نازل " .
  جم ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى لوح تجليّات را " کتاب تجليات " نام بردهنمونه پن

  : " در تجلى سوم از کتاب تجليّات ذکر نموديم سبب علو وجود و اند قوله االعلىٰ 
  سمّو آن علوم و فنون و صنايع است علم بمنزله جناح است از براى وجود و مرقاة است

  . صعود تحصيلش بر کّل الزم "  از براى
  



   
  ١٧ص 

  نمونه ششم ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى لوح خطاب به ناصرالدين شاه را نام برده
  اند قوله االعلى : " لعمراهلل اين مظلوم قادر بر ستر نبوده انه اظهر ما اراد و

  هو المقتدر  المختار اين کلمات عالياتکه در لوح حضرت سلطان نازل بعضى از آنرا
  آنچه ذکر شده من عنداهلل بوده" . تا آنجناب بيقين مبين بدانند کهکر مينمائيم ذمکرر 

  نمونه هفتم ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى لوح خطاب به " باقر و محمد حسين " را
  " لوح برهان " نام برده اند قوله العزيز : " و بعد از شهادت بعضى از شهداء لوح

  برهان از سماء امر مالک اديان نازل " .
  به ذکر اين مطلب است که بعضى از الواح مبارکه توسط بيانات مبارکه تبيينى به الزم

  در الواح مندرجه در آثار قلم اعلى بعضى از الواح در فهرست -نامى خوانده شده است 
  د که اين نامها در متننبه نام هائى ناميده شده ا ٤الواح در آثار قلم اعلى جلد 
  ) سورة االصحاب ، لوح طلعة الحب ، لوح مهدى که به١(الواح زيارت ميشود مانند : 
  لوح فواد ): که به اعزاز شيخ کاظم() لوح ک . ظ .٢نام مخاطب آن ناميده شده (

  سمندر قزوينى نازل شده و به لوح ک . ظ . مشهور و در فهرست آثار قلم اعلى به نام
  ه گنج شايگان تاليفلوح فواد درج شده است . براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد ب

  فاضل جليل القدر جناب عبدالحميد اشراق خاورى .
  نوع کالم

  در مطالعه الواح مبارکه بنظر ميايد که کالم الهى به چند وجه نازل شده است :
  وجه اول : انتباه و انذار و آگاه نمودن اعمال و سوء رفتار مخاطب است ( که از

  لهى است ) . مخاطب را اخبار به ذلت و هبوطدسته معرضين ، مغرضين و معاندين امر ا
  و خسران مآل او مينمايند و در الواح متعددى ، مخاطب را نصيحت و دعوت بامر نيز

  فرموده اند . چند نمونه از اين کالم آورده ميشود :
   

  ١٨ص 
  کَمثِل بقية َك َمَثلُ  كو اقتدار ك: " يا باقر ال تطمئن بعزّ  ٥٤يز ) قوله العز١

  مس على رؤس الجبال سوف يدرکها الزّوال من لدى اهلل الغنى المتعال " .اثر الشّ 
  : " يا معشر العلماء بکم انحط شان الملة و نکس علم االسالم و ٥٥) قوله العزيز ٢



  ثُل عرشه العظيم " .
  وجه دوم : دعوت مخاطب به توبه و بازگشت و اقبال بسوى حق و بخشيدن او در صورت

  لعل ك: " ارجع الى موال ٥٦ . خطاب به باقر نجفى قوله االعلىٰ توبه و انابه است 
  " . كسيئات َك عن يُکِفرُ 

  وجه سوم : مخاطب مومن بامر مبارک است ، لحن لوح سرشار از عطوفت الهى و اطمينان
م االعظاشکراهلل بهذا الفضل  : " يا ايها الجليل ... ٥٧ بخشى است ، مانند اين بيان مبارک . قوله تعالىٰ 

  ى العالم " .لَ و الکرم الذى احاط عَ 
  آنست . وجه چهارم : مخاطب از مومنين بامر و خطاب در نصيحت و امر به تبليغ و نظاير

  لحن خطاب
  الزمه شناخت و تحقيق در لحن هاى خطاب در الواح مبارکه آنست که دسترسى بکلّيه

  ى آثار وجود داشته باشد .الواح و آثار نازله موجود و ممارست کامل به نوع و انشا
  ه وجه از لحن هاى الواحسمطالعه مقدماتى و زيارت الواح نازله نشان ميدهد که 

  مبارکه بسهولت قابل تميز است .
  : الفاظ و کلمات قهريه خطاب بفرد يا جمعيت و گروه خاص و يا عام وجه اول

  رقشاء ( تسميه ( خطاب به غير مومنين و مغرضين ) نظير اين بيان مبارک خطاب به
  امام جمعه اصفهان باين نام بعلت اعمال و رفتارش نسبت به امر مبارک و مومنين امر

  ِظر يا ايهاِانتَ  كذت قوما قبلنفحات العذاب کما اخَ  ك: " سوف تاخذ ٥٨ قوله االعلىٰ 
  باهلل " . كالمشر

   
  ١٩ص 

  مانند اين بيان الفاظ و کلمات تحقير آميز که لحن انتباه نيز دارد ، وجه دوم :
  ها المعرف بالعلم و القائم على شفا حفرةيّ أ: " يا  ٥٩مبارک ، قوله جل بيانه 

  غا محمد خان کرمانى در لوح قناع . و نيز بيان مبارک خطاب بهآالجهل " خطاب به 
  ها الجاهل المحجوب " .يّ أ: " يا  ٨رقشاء در لوح برهان قوله عز بيانه 

  الفاظ و کلمات لطيفه و عنايت آميز که مخاطب مومن بامر مبارک و از وجه سوم :
  مجاهدان فى سبيل اهلل است ، چند نمونه از اين گونه خطابها در الواح مبارکه :

  : " يا ايها الشارب رحيق بيانى من کأس عرفانى " . ) در لوح طرازات قوله االعلىٰ ١
  ثناء اهلل و بهائه". كحيدر قبل على علي" يا  ) در کلمات فردوسيه قوله االعلىٰ  ٢



  : ٦٠) در لوح العالم به دو تن از اجله مومنين و خادمين امراهلل قوله العزيز ٣
  " حمد و ثنا سلطان مبين را الئق و سزا است که سجن متين را بحضور حضرت على قبل

  ّين داشتاکبر و حضرت امين مزيّن فرمود و بانوار ايقان و استقامت و اطمينان مز
  عليهما بهاء اهلل و بهاء من فى السموات و االرضين " .

  ن الواحأش
  در سوره هيکل شان آيات را بيان فرموده اند .

  تسعة شئون لىٰ : " قل انا نزلنا االيات عَ  ٦١ در سوره هيکل ميفرمايند قوله االحلىٰ 
  يةين فى الحجّ وم . شان منها يکفکل شأن منها يدل على سلطنة اهلل المهيمن القيّ 

  نا لنزلنا على شئونئموات و االرض ولکن الّناس اکثرهم غافلون و لوشمن فى السّ 
  اخرٰى الّتى ال يحصى عدتها المحصون ... من نسب آيات اهلل بالّسحر انه ما امن

  باحد من رسل اهلل قد ضّل سعيه فى الحٰيوة الباطلة " .
   

  ٢٠ص 
  مشخصات کتب و مآخذ                     

  رديف                  نام کتاب و مولف
  ١٠٩ - ١٠٧. اصل توقيع مبارک بزبان انگليسى ص  ٨٨ص  ٢قرن بديع ج         ١
  ٧٥و  ٧١و  ٦٧لوح مبارک اشراقات ، اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص         ٢
  ، چاپ مصر . ٥٢ارکه ص لوح حکماء . مجموعه الواح مب        ٣
  ٠ ٥٧لوح مبارک اشراقات . اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص         ٤
  . زاپ مصر . ٦٧لوح قناع . مجموعه الواح مبارکه ص         ٥
  . چاپ مصر . ٥٦و  ٥٣لوح برهان . مجموعه الواح مبارکه ص         ٦
  چاپ مصر ..  ٥٧لوح برهان . مجموعه الواح مبارکه ص         ٧
  . چاپ مصر . ٦٤لوح برهان . مجموعه الواح مبارکه ص         ٨
  . ٨٠ص  ١ج  ا . ق . اعلىٰ         ٩

  طبع محفل ملى بهائيان پاکستان . ٣و  ٢سورة الملوک ص        ١٠
  طبع محفل ماى بهائيان پاکستان . ١٣سورة الملوک ص        ١١
  . ٤٧ق . اعلى ج َ ص  لوح خطاب به ناپلئون سوم . ا.       ١٢
  . ٥٨. ص  ١لوح خطاب به امپراطور روس . ا . ق . اعلى ج        ١٣



  . ١١٣. ص  ١لوح رئيس . ا. ق . اعلى ج        ١٤
  . ٨٩، و  ٦٩،  ٦٧،  ٦٦ص  ١لوح سلطان . ا. ق . اعلى ج        ١٥
  . ٨٥کتاب مستطاب اقدس بند        ١٦
  . ٦١ص  ١ا . ق . اعلى ج        ١٧
  . چاپ مصر . ٣٨لوح حکماء . مجموعه الواح مبارکه ص        ١٨
  لوح کلمات فردوسيه ، لوح اشراقات . اشراقات مجموعه الواح مبارکه .       ١٩

   
  ٢١ص 
  . چاپ مصر . ٣٨٧لوح العالم . مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٠
  . ٥٩ص  لوح کلمات فردوسيه . اشراقات مجموعه الواح مبارکه       ٢١
  لوح اشراقات . اشراقات مجموعه الواح مبارکه .       ٢٢
  . ٢٠٥اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٣
  ، چاپ مصر . ٢٨٦لوح العالم . مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٤
  . ١٣٩و  ١٣٨لوح کلمات فردوسيه . اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٥
  ، چاپ مصر . ٦٢،  ٦٠،  ٥٩. مجموعه الواح مبارکه ص لوح برهان        ٢٦
  . چاپ مصر ٦٣لوح برهان . مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٧
  . چاپ مصر . ٩٥مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٨
  . ٢٠٥و  ١٢٥مجموعه الواح مبارکه اشراقات ص        ٢٩
  . چاپ مصر . ٢٥١و  ٣٤٨مجموعه الواح مبارکه ص        ٣٠
  . چاپ مصر . ١٨مجموعه الواح مبارکه ص        ٣١
  . ١٨١مجموعه الواح مبارکه اشراقات ص        ٣٢
  . ١٤٠ص  ١لوح اقدس . ا. ق . اعلى ج        ٣٣
  . ١٥٠ص  ٤ا . ق . ا . ج        ٣٤
  . ٩٦ص  ١ا. ق . ا . ج        ٣٥
  . ١٩٩ص  ١ا . ق . ا . ج        ٣٦
  . ١٣٨ص  ١ا . ق . ا. ج        ٣٧
  . ١٤٩ص  ١ا . ق . ا . ج        ٣٨
  . ٤٢٨ص  ١ا . ق . ا . ج        ٣٩



  . ٢٤ص  ٤ا . ق . ا . ج        ٤٠
  . ١ص  ٤ا . ق . ا . ج        ٤١

   
  ٢٢ص 
  . ٦١ص  ٤ا . ق . ا . ج        ٤٢
  . ٤٢٤ص  ٤ا . ق . ا . ج        ٤٣
  . ١٧٠ص  ١ا . ق . ا . ج        ٤٤
  . ٤٢٨ص  ١. ا . ج  ا . ق       ٤٥
  . ١٣٥ص  ١ا . ق . ا . ج        ٤٦
  . ٤٢ص  ٤ا . ق . ا . ج        ٤٧
  . ٢٩٩ ٤ا . ق . ا . ج        ٤٨
  . ٢٢٧اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص        ٤٩
  . ٤٣٢ص  ١ا . ق . ا . ج        ٥٠
  . ٢٢٧و  ٣٢٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص        ٥١
  . ٢٤٦تدارات مجموعه الواح مبارکه ص اق       ٥٢
  . ٢٥٠اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٣
  . چاپ مصر . ٦١لوح برهان . مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٤
  . چاپ مصر . ٦٢لوح برهان مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٥
  . چاپ مصر . ٥٧لوح برهان مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٦
  . ٦٧لوح اشراقات . اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٧
  . چاپ مصر . ٦٣لوح برهان . مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٨
  . چاپ مصر . ٦٧لوح قناع . مجموعه الواح مبارکه ص        ٥٩
  . چاپ مصر . ٢٨٥لوح العالم . مجموعه الواح مبارکه ص        ٦٠
  . ١٩ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ        ٦١

   
  ٢٣ص 

  روش دّوم                    



  شناخت لغات و الفاظ در الواح           
   

  ٢٤ص 
  شناخت لغات و الفاظ در الواح

  معانى کلمات و لغات و مفاهيم الفاظ بکار برده شده در الواح مبارکه را بروشهاى
  پيشنهادى ذيل ميتوان مورد تحقيق و مطالعه قرار داد .

  قى لغت  معنى حقيقى لغت ، کلمه و يا لفظ را ميتوان در کتبمعنى حقي
  معتبر لغتنامه ها جستجو و پيدا نمود . مفهوم لغت و لفظ بکار رفته در لوح در اين
  مرحله ، بعبارتى مقدماتى و بعبارتى نهائى ، براى اخذ مقصود مبارک از انزال

  ه لفظ و معنى هر دودر اين مرحل -لوح ، کفايت ميکند و مقصود حاصل ميگردد 
  وحدت دارند يعنى فقط يک لفظ است و يک معنى .

  - ١در کتب کالسيک درسى چنين تعريف شده است    اقسام لفظ و معنى
  ، د" هرگاه لفظى متعدد باشند ، و معنى ، يکى باشد ، مترادف ناميده مى شود چون اس

  يکى باشد و اينضيغم و ليث و هر گاه بعکس صورت قبلى ، معانى متعدد و لفظ 
  لفظ در هر بار براى يکى از معانى وضع شده باشد ، مشترک ناميده مى شود و اين
  مانند عين که براى چشم و چشمه ... و غيره وضع شده است ... يا معانى ديگر به

  مدد قرينه بکار رود ، حقيقت و مجاز است چون اسد که در حيوان درنده
  يک نمونه از الفاظ مترادف که به کثرت -ز " حقيقت است و در انسان شجاع ، مجا

  در الواح نازله بکار رفته و در مسائل ايمانى ، اقبال و اعراض به امر و نظاير آن
  مشاهده مى شود الفاظ : قميص ، ثوب ، َخلَع ، رداء و لباس است و مقصد از

  آن اينطور که بنظر ميرسد براى تسهيل در فهم مسائل مجردات است و نيز با
  باختصار بررسى و اسلوبى خاص در بيانات مبارکه نازل شده و در نوع پانزدهم

  تحقيق شده است .
  استعمال لفظ در معنى موضوع له آن ، حقيقت است و در   ٢  حقيقت و مجاز

  غير موضوع له که با موضوع له عالقه و وابستگى دارد ، مجاز است " .
   

  ٢۵ص 



  " فراعنه " ، " مدينه " ١اسم هاى " جبابره "  چهار نمونه از اين قبيل کلمات ذکر
  " شجره " و نظاير آن در الواح است که هرسه اسم عامند و در معنى ظاهرى و

  حقيقى در کتب آمده است . نمونه ديگرى که از مرتبه خاص و مقامى که بى مثال و
  نررسى آ" در الواح نازله است که تحقيق و ب تشبيه در امر بهائى کلمه " قلم اعلىٰ 
  موافق نصوص مبارکه ضرورت دارد .

  جبّار         در لغت نامه ها اسم جمع جبّار بمعنى گردنکشان ، طاغيان ، شجاعان
  دالوران ، پادشاهان مستبد ، سالطين با عظمت و جبروت .

  فراعنه        مفرد آن فرعون بمعنى عنوان هر يک از پادشاهان مصر ، هر شخص
  ستمکار و تباهکار .

  در لغت به معنى شهر ، شهرستان ، شهر بزرگ . و جمع آن مداين .        ٣   مدينه
  مدائن . ُمُدن

  ) انسان کامل نوشته٣) نسب نامه (٢) يک درخت (١شجره          در لغت به معانى (
  شده است .

  اسمهاى فوق در الواح مبارکه در مواضع متعددى استعمال شده و در هر مورد به
  : " لعمرُاهلل ٤ قى و مجاز بکار رفته است مانند بيانهاى ذيل قوله تعالىٰ معنى حقي

  هر نفسى باصغاء فائز شد سطوت جبابره و شوکت فراعنه او را از مشرق نور احديه
  و مطلع آيات قدميّه محروم نساخت بيقين کامل و نور مبين ظلمت اوهام او را محو

  مقصود از جبابره و ولوح مبارک معانى  نمود اوست فارس مضمار بيان " . در ادامه
  : ٤ فراعنه را که در الواح مبارکه نازل گرديده بيان ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  " فراعنه و يا جبابره که در الواح نازلشده و يا بشود مقصود ارباب عمائمند يعنى
  الهى و فرات رحمت رحمانى منع نموده اند " . ۀعلمائيکه ناس را از شريع

  نه  به معنى حقيقى که آن ( شهر ) و يا ( نام گذارى براى شهرى ) باشدمدي
   

  ٢٦ص 
مقصود شهر اسالمبول   ) مدينه کبيره " (٢بديع ، ( ١٠٥) " مدينه طيبه شيراز " در لوح سنه ١مانند : (

) " ٣(.برمخالفت اين مظلوم برانگيختند "  ) در لوح ابن ذئب نازل : " در مدينه کبيره جمعى را٥  است
: " نغمه حضرت داوود را بشنو ميفرمايد ( من يقودنى الى  مدينه محصنه " ( عکا ) در لوح ابن ذئب



مدينه محصنه عکاست که سجن اعظم ناميده شده و داراى حصن و قلعه محکم  المدينة المحصنة )
  است " .

َيا َمديَنة  َك : " َو الثناُء َعلي ٦ لىٰ شيراز ) : " در لوح اعمال حج بيت شيراز نازل قوله تعا() مدينة اهلل ٤(
بررسى کوتاهى خواهد شد  ٤) بمعنى شرعى آن در ذيل شماره ٥( .ِصَفاِتِه "  اهلل َو ُموِطن اَسمأِِه َو َمخَزن

.  
  در الواح مبارکه ، بنظر ميرسد که به پنج وجه و مقصود نازل شده است . ،شجره  

  مظهر ظهور و صاحب شريعت . وجه سوم ، وجه اول ، شريعت اهلل ، وجه دوم ،
  مومنين و محبين به امر مبارک . وجه چهارم ، معرضين و معاندين امراهلل . وجه

  جل ذکره و در اعلىٰ  در آثار مبارکه حضرت رب  -پنجم ، عهد و ميثاق در امر بهائى 
  و حضرت عبدالبهاء به کثرت لفظ شجره بکار رفته است . با توجه به الواح قلم اعلىٰ 

ت که در قرآن کريم اس خذ آن در دو آيه بسيار مشهورأبيانات مبارکه در ايقان شريف ، بنظر ميرسد که م
  . ۷هر دو آيۀ شريفه در ايقان مبارك نقل گرديده است 

َمَثًال َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة اْصُلَها : "  الىٰ نازل گرديده قوله تع ١٤/ ٢٤) در سوره ابراهيم آيه ١(
َماء ُه ُنوُر : "  گرديده  قوله تعالىٰ  نيز نازل ٣٥) در سوره نور آيه ٢" . ( َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السالل

َماَواِت َواْالْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباحُ  َها كَ  ِفي ُزَجاَجةٍ  السنَجاَجُة َكاْوَكٌب الز
َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة ال َشْرِقيٍة َوَال َغْرِبيٍة  ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة م ُدرِّي …. "  

ل ذکره ج حضرت رّب اعلىٰ  البته احباى عزيز الهى آگاهى کامل دارند که اين آيه قرآنيه در تبيين مقامات
  و جمال قدم جل اسمه االعظم توسط بيان مبارک

   
  ٢٧ص 

  در بيان اولين وظيفه ٢٥٠حضرت عبدالبهاء در لوحى در مکاتيب جلد دوم صفحه 
  انسان در اقرار به معرفت و مظهريت آن دو نفس مقدس ذکر گرديده است و نيز

  صود استعمالدر توقيع دور بهائى نيز حضرت ولى امراهلل جل سلطانه بهمان مق
  گرديده است . توجه ياران را به آن دو اثر گهربار جلب مينمايد .

  ) در لغتنامه دهخدا در باره١مبحث لغت و معنى لفظى شجره در لغتنامه ها : (
  : ٨معانى شجره با استخراج از کتب معتبره لغت چنين نوشته شده است 

  را تواند يا عاجز آيد ازشجر . درخت با تنه باريک باشد يا درشت مقاومت سرما 



  آن و هرچه ساق دارد از نبات ... و گويند که شجر آنستکه خود با تنه باال رود
  خواه باريک باشد يا ستبر و در برابر زمستان مقاومت تواند يا از آن عاجز آيد . و
  نيز گفته اند که شجر آنستکه داراى ساق سخت باشد چون درخت خرما و مانند

  خوانند چون شاخهاى آن در يکديگر فرو رفته است . جمع اشجارآن و آنرا شجر 
  شجره نامه ، شجرة النسب . -شجرة . يکى شجر . ج ، شجرات . مونث شجر 
  متصوفه ، انسان کامل را اصطالح -نسب نامه فهرست اسامى اجداد و ئدران کسى 

  هنمايند ، شجره طوبى ، درخت طوبى ، و طوبى درختيست در بهشت . رجوع ب
  طوبى شود .

  شريعت اهلل : ىبمعنوجه اول ، شجره 
  : " و چون مومنين و محبين بمنزله ٩نمونه اول : در لوحى ميفرمايند قوله جل بيانه 

  اغصان و اوراق اين شجره مبارکه هستند لهذا هرچه بر اصل شجره وارد گردد
  البته بر فرع و اغصان و اوراق وارد آيد " .

  : ١٠ اشاره به شريعت حضرت موسى است قوله تعالىٰ  نمونه دوم : در ايقان
  " و بعد زمان او منقضى شد تا نوبت بموسى رسيد . و آن حضرت بعصاى امر و
  بيضاى معرفت از فاران محبت الهيّه با ثعبان قدرت و شوکت صمدانيه از سيناى

   
  ٢٨ص 
  ار شجرهظهور ظاهر شد . و جميع من فى الملک را بملکوت بقا و اثم ۀصرنور بع

  وفا دعوت نمود " .
  : ١١نمونه سوم : در لوح منيعى در آغاز آن به مخاطب لوح ميفرمايند قوله العزيز 

  کتاب قدس کريم " در ادامه لوح ميفرمايند كبما نزل علي ك" ان يا محمد بّشر نفس
  " و ظهرت نار االحدية فى هذا الشجرة المرتفعة التى احاطت کل العالمين "

  ره به معنى مظهر امراهلل و صاحب شريعت : در آثار مبارکه مظهر الهى بهوجه دوم شج
  شجره و سدره ناميده شده است .

  و جمال قدم است : نمونه اول : در زيارتنامه حضرت اعلىٰ 
ْدَرِة َو اَْوٰراِقٰها َو اَْغٰصاِنٰها َو اَْفٰناِنٰها". "    َصلِّ اللُهم ٰيا ِاٰلۭهى َعلَى السِّ

  دوم در لوح قناع خطاب به حاج محمد کريم خان کرمانى اعالم امر جديد رانمونه 
  الَقدِر " . : " قل ان افتح البصر اّن االمر عال و ظهر و الّشجر ينطق باسرار١٢ميفرمايند 



  : " و اينمظلوم يک ١٣نمونه سوم : در ايقان اشاره به امر جديد الهى ميفرمايند 
  عباداهلل مبذول ميدارم " . نعمتهاى مکنونه سدره مخزونه را لوجه اهلل برفقره آن را ذکر مينمايم " و 

  نمونه چهارم : در ايقان ، حضرت موسى را شجره طيبه ناميده و ذکر فرموده اند ،
  : " و جميع من فى الملک را بملکوت بقا و اثمار شجره وفا دعوت ١٠قوله جل بيانه 

  چه اعتراضها نمودند و چه مقدار احجارنمود و شنيده شد که فرعون و مالء او 
  ظنونات از انفس مشرکه بر آن شجره طيبه وارد آمد " .

: " جميع شما اشجار  ١٤ وجه سوم ، شجره به معنى مومنين به امراهلل : در لوحى ميفرمايند قوله جل بيانه
د بى زوال خوفرمودم و بنيسان رحمت  سغر رضوان قدس منيد که بدست مرحمت خود در ارض مبارکه

  تربيت نمودم و از حوادث
   

  ٢٩ص 
  کونيه و خطرات ملکيه بمالئکه حفيظه حفظ فرمودم حال از ُمغرّس و حافط و مربى

  خود غفلت ننمائيد " .
  وجه چهارم ، شجره به معنى معرض باهلل و کسى که به مخالفت امر قيام ميکند :

  را در باره ٤٣/٤٤ -٤٤ ر سوره دخاند ٤٣نمونه اول : در کتاب مستطاب ايقان تاويل آيه 
  بيان فرموده حاجى کريم خان کرمانى معرض و عدو عنود و لدود حضرت رب اعلىٰ 

  : " و در مراتب علم و جهل و عرفان و ايقان او در کتابى که ترک نشد از ١٥اند 
قوِم .آن امرى ذکر شده اينست که ميفرمايد (  َشَجَرَة الز نِثيِم .َطَعاُم  ابراى -) اْال  

  تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به قاموس ايقان و رحيق مختوم .
  نمونه دوم :  در باره مال جواد برغانى از مومنين اوليه که بعد معرض گرديد

  بعلت و در آثار حضرت رب اعلىٰ ( شرح اعراض او در تاريخ نبيل مذکور است ) ّ
  اللهم اللعن شجرة الکفر و: "  ١٦اعراضش به شجره کفر در بيانى موسوم گشت 

  " . اصلها و فرعها
  : ١٧وجه پنجم ، بمعنى عهد و ميثاق الهى در رحيق مختوم تحقيق شده است 

  قمرى بنص ١٢٧٤در کلمات مکنونه فارسيه که از قلم جمال قدم در بغداد در سنه 
  : " اى دوستان آيا فراموش حضرت عبدالبهاء نازل گرديده مذکور است . قوله تعالىٰ 

  کرده ايد آن صبح صادق روشنى را که در ظل شجره انيسا که در فردوس اعظم غرس
  شده جميع در آن فضاى قدس مبارک نزد من حاضر بوديد ... " در الواح مبارکه



  حضرت عبدالبهاء در باره شجره انيسا ميفرمايند ، قوله جل ثنائه " هواهلل
  س حقيقت چون از افق المکان بر جهان امکان باشعهاى دوستان راستان شم

  ساطعه اشراق فرمود و فيض قديم جهان حادث را احاطه نمود اول تجلى و اول
  اشراق پرتو نور ميثاق بود که از ظل شجره انيسا بر آفاق درخشيد ... " و در

  علم ان: " يا من تعلق باهداب ميثاق اهلل ا لوحى ديگر فرموده اند ، قوله االحلىٰ 
  العهد

   
  ٣٠ص 

  الذى اخذه اهلل فى ظل شجرة انيسا هو عروة الوثقى ... " .
  از الفاظ معانى اصطالحى و بعضى  خارج شدن معانى لغوى بمعانى شرعى

  وضع شده در الواح و کتب مقدسه دارند . مانند الفاظى از قبيل : مدينه ، صوم ،
  ، نهى ، سنت ، اذن ، حدودصالة ، زکوة ، حقوق اهلل ، نسخ ، بدا ، امر 

  ( جمع حد ) و حدودات ( جمع در جمع ) ، عهد و ميثاق ، انقطاع ، استغناء ، غنى
  اينگونه الفاظ از معانى لغوى خود خارج -، تقوى ، انصاف ، مظهر و نظاير آن 

  و به معانى شرعى بکار رفته است و در الواح مبارکه قلم اعلى و الواح تبيينى مقصود
  مأخذ -آنها در معارف امر بهائى کامال توضيح و شرح داده شده است و معنى 

عت بهائى الکتاب شري اينگونه الفاظ در قرآن کريم ، کتاب مستطاب بيان و کتاب مستطاب اقدس ام
  ،الواح نازله از قلم اعلى و نيز الواح وتوقيعات مبارکه است .

  مجاز است لفظ مدينه است کهيک نمونه از اين قبيل الفاظ که داراى معنى شرعى و 
  در آثار مبارکه به معنى کتاب و شرع جديد آمده است . در ايقان شريف نازل قوله

  : " و جميع علوم مکنونه را از اطوار ورقه شجره آن مدينه استماع ١٨جل بيانه 
  نمايد . و از تراب آن مدينه تسبيح و تقديس رّب االرباب بگوش ظاهر و باطن شنود .

  اين مدينه در راس هزار سنه او ازيد او اقل تجديد شود و تزيين يابد ."" " و 
  تب الهيه است در هر عهدى ." .ک" و آن مدينه 

  لغات و الفاظى که در مبادى و اصول بکثرت نازل شده است
  بعضى از الفاظ در الواح مبارکه در بيان اصول و مبادى بکار رفته و بنظر اينطور

  در نهايت روشنى و هيچگونه ابهامى به مقصود اصلى و معنى ميرسد که الزم است  



  حقيقى از بيان آن لفظ آشنائى و درک کاملى حاصل نمود . چند نمونه از اين قبيل
  " ، " تقوى اهلل " ، " خشية الفاظ عبارتند از : " يفعل ما يشاء " ، " عصمت کبرىٰ 
  وحى " ، " جنّت و نار " ،و اهلل " ، " بشارت وعد و خوف وعيد " ، " عرفان مشرق

  نظاير آن .
   

  ٣١ص 
  اين قبيل الفاظ در بخش سوم و ساير بخش ها باجمال بررسى گرديده است .

  لغات و الفاظى که داراى معانى متعددند
  در الواح مبارکه با الفاظ و لغاتى آشنا ميشويم که داراى معانى متعددند و بمناسبت

  نى مختلف ، مترادف يا متضاد دارند . بعنوانمحّل استعمال و تبيان مسائل معا
  نمونه کلمه " نار " است . نار ، در لغت به معنى : آتش و جوهرى است لطيف نورانى

  در معارف اسالمى و آثار مبارکه نار داراى معانى ديگرى خارج از - ٨سوزنده 
  معنى ظاهرى آن است .

  : بمعنى حرارت حّب . وجه اول، در آثار مبارکه به چند وجه نازل شده است : نار 
َو اَجْبناَك ِبَجواٍب َتْعَجزُ  أْن ٰيا َعْبُد َقْد َسِمْعٰنا ِنٰداَك : "  ٢٠نمونه اول : در لوحى ميفرمايند قوله جل بيانه 

 ْي ايّاِم ٱهللِ وَ فِ ٱْحَتَجبُوا  ُهمُ ٱلِذْيَن اُت ُحُجب َعْنهاْي ُحبَِّك ِلَيْحَتِرَق فِ َو َتُکْوُن نارًا  ...  َعْنُه ُعُقوُل ٱْلعاِرِفْيَن 
  " کانُوا ِمَن ٱْلخاِسِرْينَ 

  : " بر اولى العلم معلوم و واضح بوده که ٢١ نمونه دوم در ايقان نازل قوله االعلىٰ 
  چون نار محّبت عيسوى حجبات حدود يهود را سوخت " .

  : " ان يا ايها السائل الجليل ٢٢ نمونه سوم : در لوح کل الطعام نازل قوله االعلىٰ 
  و المتوقد بنار الخليل ايقن بانى من اول يوم الذى ايدنى اهلل بالتصديق عليه و

  االقرار بامره الى حينئذ ما اريد ان اجيب احدا من العباد ولکن لما وجدت فى قلبک
  " . نارا من حجة اهلل و قبسا من نور مظهر نفسه لذا قد تموجت ابحر مودتى لحبى

  بمعنى آتش سوزنده با اثر مخرّب ( آتش عناد و بغض ) : وجه دوم:
  ا يُتلٰى َعلَيِهمْ ذٰ : " َو اِ  ٢٣نمونه اول : در سورة الغصن  نازل قوله جل بيانه 

  " . آِءَبغٰض ٱلْ اُر نٰ  ِهمْ ُصُدورِ  فۭى  لُ عِ تَ اُت اهلل َتشْ ايٰ 
  : " يا ايها قوله تعالىٰ نازل  ٨٩نمونه دوم : در کتاب مستطاب اقدس در بند 



   
  ٣٢ص 

  نار كکرسّى الظلم و اشتعلت في كالنقطة الواقعة فى شاطى البحرين قدر استقز علي
  اء " .البغٰض 

  و رديّه هاى معرضين را به الواح ناريه ، : مندرجات ٢٤نمونه سوم : در لوح سلطان 
  حق القا کن که درذکر فرموده اند قوله جّل بيانه : " بارى اى سلمان . بر احبّاى 

  کلمات احدى بديده اعتراض مالحظه منمائيد بلکه بديده شفقت و مرحمت مشاهده کنيد .
  مگر آن نفوسيکه اليوم در رّد اهلل الواح نارّيه نوشته بر جميع نفوس حتم

ر من لدن كاست که بر رّد من رّد على اهلل آنچه قادر باشند بنويسند . کذل   قُدِّ
  مقتدر قدير .

مونه ن : . مقصود از دوزخ در آثار مبارکه بتفصيل نازل شده استنار به معنى دوزخ و جهنّم سوم: وجه
: " اّن الذينهم کفروا  ٢٥ حال معرضين به امر جديد ميفرمايند قوله االعلىٰ  در سورة البيان در عاقبت اول : 
  غلبت عليهم النفس و الهوى و رجعوا الى مقرّهم فى النار " . كو سلطانه اولئ باهلل

  نمونه دوم : در تجلى اول در لوح تجليّات ، در عقوبت عدم اطاعت از اوامر و
  نواهى الهى ميفرمايند قوله جّل بيانه : " اوامرش حصن اعظم است از براى حفظ

  ادبر و انکر " .عالم و صيانت امم نورٍا لمن اقرّ و اعترف و نارًا لمن 
  نار به معنى و مقصود از منبع نور الهى که به علت شدت حرارت از وجه چهارم:

  آن نور ساطع ميشود که سبب هدايت است .
  : " امروز نور ناطق و نار ٢٦ نمونه اول : در مناجاتى ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  شرق " .متکلّم و خورشيد حقيقى مُ 
  اطب لوح را امر به تبليغ امراهلل فرموده اند قوله عزنمونه دوم : در لوح حکمت مخ

  : کن مبلغ امراهلل ببيان َتْحدُث به النار فى االشجار و تنطق انه ال ٢٧بيانه 
  اله اّال انا العزيز المختار " .

  : " و چون ٢٨نمونه سوم : در تفسير و توجيه آتش ، در لوحى ميفرمايند 
   

  ٣٣ص 
  صعود و سبب وصول به مقصود بود اختيار نمود . لذاحرارترا که مايه حرکت و 

  آتش حقيقى را بيد معنوى بر افروخت و بعالم فرستاد تا آن آتش الهيّه کل را



  بحرارت محبت رحمانيّه بمنزل دوست يگانه کشاند و صعود و هدايت نمايد ." .
  :  ٢٩ نمونه چهارم : در لوحى از الواح عيد اعظم رضوان نازل گرديده قوله تعالىٰ 

  َو انَصَعَقِت اَالرواح ِمن ناِر اِالنِجذاب َو ِاّن َهذا المر ُعجاٌب ... وَ "
  اَشَرَقت اَنواُر الَوجِه ِمَن اَالرض الى السحاب َو اَّن َهذا َلنُوٌر ِعَجاٌب 

  ... َو اَحرَقت بنار الَوجه ُکّل االسمآء " .
ْن "ِباَْن َتْجَعْل َصٰالتۭى ِلتُْحِرَق ُحُجٰباِتَى ٱلۭتْى َمَنَعْتۭنْى عَ در صالت کبير است. قوله تعالٰى : نمونه پنجم : 

  …"ُمۭشاَهَدِة َجٰماِلَك 
  اوراق ناريه : نامه ها و مراسالتى که توسط ناقضين عهد ابهى توسط وجه پنجم:

  ناقض اکبر و برادران وى و جمال بروجردى به احباى الهى ارسال ميشد در الواح
  ثابتين بر عهد و تحريرات ميثاق و حضرت ولى امراهلل جل سلطانه و نيز در مکالماتمرکز عهد و 

  و پيمان به " اوراق ناريه " نام برده شده است . براى مزيد اطالع مراجعه فرمائيد
  به الواح و توقيعات مبارکه و نيز به خاطرات نه ساله و تاريخ بهجت الصدور .

انسان از درگاه رّب البريّه طلب رفع حجاب از شناسائى حّق ميکند. حرارت اداى صالة که  م:ششوجه 
   "َك لِ ْحِر ِوٰص بَ  ى ِالىٰ اِلَك َو نُورًا َيُدلنۭ َجمٰ ى ْتنۭ ى َمَنعَ ِتَى ٱلتۭ اِرَق ُحُجبٰ ارًا ِلتُحْ نٰ  ىتۭ َتْجَعْل َصٰال صالة کبير : "

  عانى مختلف آمدهنار ، در قرآن کريم و احاديث نبوى به م  نار در معارف اسالمى
  به اختصار معانى آن به شرح ذيل است : -است 

" ( ترجمه : گفتيم اى  ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعَلى ابَْراِهيمَ  " ٢١:  ٦٩الف : نار بمعنى آتش : قرآن 
  آتش باش سرد و سالمت بر ابراهيم ) .

  ٧:  ۱۲ سوره اعراف ب ، نار بمعنى آتش و نور :
  ج ، نار بمعنى عدم عرفان و شهادت بواحدانيت خدا و رسالت حضرت محمد ص

  : " بينما نحن مع ٣٠در حديثى از حضرت رسول اکرم ص از انس منقول است  -
  رسول اهلل ص فى سفر ، اذ سمع رجًال يقول : اهلل اکبر اهلل اکبر ، فقال النبى

  اهلل و اشهد ان محمد رسول اهلل ، ص على الفطرة ، قال : اشهد ان ال اله اّال 
  فقال النبى ص : خرج هذا من النار " .

   
  ٣٤ص 

  الفاظ و کلمات مخفى المعنى



  الفاظ و کلماتى که معانى حقيقى آنها با معانى لغوى متفاوت اند ، تحت عنوان
  متشابهات در روش هفدهم باختصار مورد تحقيق قرار گرفته است . نمونه هائى از

  لغاتى از اين قبيل باين شرح است : حجبات موهوم . ايام و ايامک ، لقاء .الفاظ و 
  حشر . مکلم . صباغ . صبغة اهلل . قبر و مراقد . من دخل فيه و نجى . خليج اسماء

  . شعرات ، شعرى . بعث . . ذروه عليا . محّى رمم . تغرّدات حمامات فردوس اعلىٰ 
  معانى عام و معانى خاص الفاظ و لغات

  در آثار مبارکه با الفاظ و لغاتى مواجه ميشويم که داراى معانى خاص و عامند .
  عبارتند از : نمونه اى از اين قبيل الفاظ که اهميتى خاص در معارف امر بهائى دارند

  ممکنات  ممکنات ، جمع ممکنه و در کتب لغت و فرهنگ لغات باين شرح آمده
  جمع ممکنه . کليه موجودات عالم بجز : ممکنات ، ٣١است : الف ، فرهنگ معين 

  موجود واحدى که مبداء کل است . موجودات ممکنات ذاتى و واجبات غيرى
  هستند که آن غير آنها را از عدم ومرحله قوت بفعل آورده . ،ب ، التعريفات

  : (الممکنة العامة) هى التى حکم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب ٣٢جرجاتى 
  يجاب کان مفهوم االمکان سلب ضرورةحکم فان کان الحکم فى القضية باالالمخالف لل

  السلب و ان کان الحکم فى القضية بالسلب کان مفهومه سلب ضرورة االيجاب فانه هو
  بالمکان العام کان معناه ان سلب الجانب المخالف السلب فاذا قلنا کل نار حارة
  لخاصة ) هى التى حکم فيها بسلبالحرارة عن النار ليس بضرورى . ( الممکنة ا

  الضرورة المطلقة عن جانبى االيجاب و السلب فاذا قلنا کل انسان کاتب باالمکان
  الخاص

   
  ٣٥ص 

  او ال شٌى من االنسان بکاتب باالمکان الخاص کان معناه ان ايجاب الکتابة لالنسان
  سالب و سلبو سلبها عنه ليسا بضرور بين لکن سلب ضرورة االيجاب امکان عام 

  ضرورة السلب امکان عالم موجب فالممکنة الخاصة سواء کانت موجبة او سالبة يکون
  ترکيبها من ممکنتين عاّمتين احداهما موجبة و االخرى سالبة فال فرق بين موجبتها و

  سالبتها فى المعنى بل فى اللفظ حتى اذا عبرت بعبارة ايجابية کانت موجبة
  کانت سالبة .و اذا عبرت بعبارة سلبية 

  " در نمونه هائى از بيانات مبارکه ممکنات"



  : " علت آفرينش ممکنات ُحب بوده " . ٣٣نمونه اول : ممکنات بمعنى عام 
  : " ٣٤ نمونه دوم : ممکنات به معنى عام در زيارتنامه نازل شده و قوله االعلىٰ 

  " . النّونِ  اِف وَ اَن ِبَحَرَکٍة ِمْن َقلَِمَك َظَهَر ُحْکُم اْلکٰ  دُ هَ اشْ  وَ 
  نمونه سوم : ممکنات به معنى خاص ( انسان ) : در زيارتنامه نازل قوله عز اعزازه

َل َبْيَن اْلُمْمِکنٰ   : " وَ  ٣٤ ْرَوِة ٱْلُعلْيٰ اِت َو ِبَکِلَمٍة ِمْن ِعْنِدَك فُصِّ لَْى َوٱْلُمْشِرُکوَن اِ  اَصَعَد اْلُمْخِلُصوَن ِالَى الذِّ
َرکٰ  ِت ٱلاٱلد ْفلىٰ س. "  

  روش نوزدهم لقاء اهلل  مراجعه کنيد به
  آثار مبارکه به چند وجه نازل شده است . ابتدا به ريشه و در »حکمت  «حکمت  

  ماخذ لغت اشاره ميشود و بعد چند نمونه از بيانات الهيّه که وجوه مختلفه حکمت
  در آنها ديده ميشود درج ميگردد .

  علم ، دانش ، -٢عدل ، داد   - ١معين : الف در کتب لغت : در فرهنگ 
  ٦کالم موافق حق  - ٥راستى ، درستى ، صواب .  - ٤حلم بردبارى .  - ٣دانائى  

  ٢معرفت حقايق اشياء .  - ١فلسفه ، ْدر فرهنگ علوم عقلى :  - ٧پند و اندرز .  -
  دحکمت عبارت از معرفت واجب و صفات و اسماء او است " الحکمة معرفة الوجو -

  : الحکمة : علم يبحث فيه عن حقائق االشياء ٣٥الواجب " ، در التعريفات جرجانى 
  على

   
  ٣٦ص 

  الحکمة -ما هى عليه فى الوجود بقدر الطاقة البشرية فهى علم نظرى غير آلى 
  االلهية : علم يبحث فيه عن احوال الموجودات الخارجية المجردة عن المادة التى

  قيل هى العلم بحقائق االشياء على ما هى عليه . ال بقدرتنا و اختيارنا و
  ب : ريشه و ماخذ " حکمت " : در معارف و کتب يهود لفظ " حکمت " بکار رفته است

  و در امثال سليمان نبى بکثرت بکار رفته است مانند باب ( hokmah )و تلفظ آن 
  نما ، و گوش: " اى پسر من بحکمت من توجه  ١، باب پنجم شماره  ٢و  ١ل شماره وا

  خود را بفطانت من فراگير " . محققين ميگويند که لفظ حکمت يک لفظ عبرى است و
  اينکه از ساير فرهنگها بعاريت گرفته شده و يا در معارف يهود اول بار آمده

  است مآحذ صحيحى در دسترس نيست . براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به :
                          The New Testament Background by C .K. Barrett. Harper SanFrancisco. 1995. 



  مأخذ لغت   تحقيق ديگرى که براى حصول اخذ معنى لغت و لفظ بکار برده شده
  در لوح کمک قابل مالحظه خواهد نمود ، جستجو در يافتن ماخذ لفظ و لغت

  در لسانى است که لوح مبارک به آن نازل گرديده است .
  ق اول : قسمتى از يکى الواح مبارکه ، براى نمونه بررسى ميگردد . درتحقي

  : " و بعد امر مبرم از سماء امر الهى شد که ٣٦لوحى ميفرمايند قوله جل بيانه 
  اهل سرادق عظمت و اهل حجبات قدرت و مالء کرّوبين و حقايق صافين جنّت

  ق قدسى فرش نمايند ."خلد را بانوار جمال تزيين نمايند و بفرش سندس و استبر
  براى نمونه سعى بتحقيق معانى و ماخذ دو لغت سندس و استبرق که در بيانات

  مبارکه بکار برده شده است ميگردد . اين دو لغت نمونه از لغاتى است که در قرآن
ْضٌر َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسنُدٍس خُ : " قوله تعالىٰ   ٢١/٧٦ديده است : گرنازل  در سوره االنسان کريم

  "ُمتِكِٔيَن َعَلى ُفُرٍش َبَطأُِنَها ِمْن اْسَتْبَرٍق " قوله تعالىٰ  ٥٤/٥٥ميفرمايند  در سوره الرّحمن" و َواْسَتْبَرٌق 
  الف : در کتاب االتقان فى علوم القرآن تأليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطى از

   
  ٣٧ص 

  هشتم ، لغاتى را علماى معتبر اهل سنّت در قرن نهم هجرى ، در فصل سى و
  که در قرآن به لغت غير عرب استعمال گرديده جمع آورى و تحقيق نموده ، نعانى

  : ٢٧و ماخذ اين دو لغت باين شرح است 
  استبرق : ابن ابى حاتم از ضحاک آورده که در لغت عجم ديباى ضخيم است .

  : اهل لغت ُسندس : جواليقى گفته : به فارسى ديباى نازک را گويند ، و ليث گفته
  و مفّسرين اختالف ندارند در اينکه ُمعرب است ، و شيذله گويد اين واژه هندى

  است .
  ب : شرح مبسوطى در معانى و تحقيق ماخذ اين دو لغت در لغت نامه دهخدا

  نوشته شده است و قسمتهائى از آن به اين شرح است :
  ستبرک از درختاناستبرق يا ا -: غليظ الديباج ، فارسى معرب  ٣٨االستبرق 

  کائوچوکى ايران است و در نقاط گرمسير و سواحل جنوبى ... ديده شده است .
  با اين گياه در دوره ددرختچه با بوته اى است که بارتفاع پنج گز ميرسد . گوين

  هخامنشى ديباى شوشترى ميکرده اند ، يعنى جامه استبرق .
  تى از ديباى بيش قيمت بغايت: سندس کلمه يونانى است . ديبا . قسم ٢٩ُسندس 



  رقيق و باريک و لطيف و نازک که بيشتر لباس بهشتيان از آن باشد . خالف استبرق
  که ديباى ستبرست .

  ج : براى تحقيق در ساير لغات مشابه ميتوان به کتاب المغرب من الکالم االعجمى
  على حروف المعجم ، تاليف منصور جواليقى مراجعه نمود .

  عنى لغت در کتب تفسير و معارف اسالمى : روش ديگرى از تحقيق ،) تحقيق م٧(
  مراجعه به کتب تفسير و رساالت ، شروع و مباحث کالمى در معارف اسالمى است .

  علماى تفسير و علوم قرآن بر مبناى اعتقادات مذهبى و کالمى ، تفاسير و شروح
  ا که مباينت با اصول وو لغتنامه هاى بسيارى نوشته اند . اين نوع مراجع تا آنج

   
  ٣٨ص 

  و اعلىٰ مبادى و معتقدات امر بهائى و نيز تناقضى با تاويالت موجوده در آثار قلم 
  الواح تبيينى در معارف امربهائى نداشته باشند به تزييد نعلومات و آگاهى محقق

  کمک خواهد نمود . ولى همواره بايد در نظر داشت که بر اساس نصوص مبارکه و
  کتاب مستطاب اقدس داراى هيچگونه سنديتى نخواهند بود . ١٢٠يادداشت شماره 

  شناخت کلمه و لغت با مراجعه به ساير الواح مبارکه
  روش ديگرى در تحقيق معانى لغات و الفاظ ، مراجعه به آثار قلم اعلى و الواح
  رحضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل است . در اين روش . در زيارت ساي

  الواح مشاهده شده است که تکرار يک لغت و يا لفظ در مواضيع ديگر شامل شرح
  مسئله و مطلب از قلم مبارک و قلم تبيين بوده و معنى آن لغت و يا لفظ در آثار
  تبيينى معنى اصلى خواهد بود و مقصد از بکار بردن آن در الواح مبارکه مستفاد

  راى اهل بهاء سنديت قاطع و بال شبههميگردد . و اين سعى و نتيجه حاصل شده ب
  دارد .

  در آثار مبارکه بکثرت اين قبيل الفاظ نازل گرديده است که به دو نمونه از آنها
  اشاره ميگردد .

  نمونه اول : صبغ ، صبّاغ ،صبغة ، صبغة اهلل: ابتدا بمعانى هر يک اشاره ميگردد .
  ست ( فرهنگ معين ) . وصبغ در لغت بمعنى رنگ و رنگ کردن و تعميد دادن ا

  صبّاغ بمعنى رنگ ساز و رنگرز ( صيغه مبالغه از صبغ در لغتنامه دهخدا ثبت شده
  است ) . و صبغة ، بمعنى ماده اى که با آن چيزى را رنگ کنند ، رنگ ، دين و ملت



  ( فرهنگ معين ) و صبغة اهلل در لغت نامه دهخدا بمعانى ملت و دين محمدى ، دين
  از متصوفه و غيره .، نام يکى 

  ) : " يوم الصبغ " و " صبغ اهلل " ( لوح١در الواح مبارکه الفاظ و کلمات (
  ) : " صبّاغ من٣) " صبغ اهلل " و " صبغ هوى " ( لوح سلمان ) و (٢االحباب ) و (

  فى
   

  ٣٩ص 
  ( لوحى با عنوان اى عبداهلل سباق ميدان معانى ) در متن »و صبغ الهى  «االمکان 

  الواح مبارکه نازل شده است . معانى و مقاصد از اين قبيل الفاظ بکار رفته با
  توّجه و دقت در متن الواح اينگونه بنظر ميرسد که با معانى لغوى آن قرن داشته و

) را ٢) و (١نمونه هاى ( اند. مبارك خود در متن الواح مقصود از آنرا بنحوى بارز و روشن بيان فرموده قلم
  قسمت درج نموده و نمونه سّوم در روش شانزدهمدر اين 

  : " ان يا قلم الوحى ٤٠ميفرمايد  ) در لوح االحباب قلم اعلىٰ ١تحقيق شده است . (
  باغ قل اتى يوم الصبغ طوبى لمن تصبغ بصبغ اهلل انه انقطاعه عما سويهذکر الّص 

  سم مالک االيجادکدلک حکم القلم االعلى من لدن ربّک العزيز الحکيم صبغ العباد با
  کذلک اُمرت من لدن ربّک العزيز الحميد " .

  چونکه بيرنگى اسير رنگ :مولوى  مثنوى) در قسمتهائى از لوح سلمان در شرح ٢(
  شد * موسى با موسى در جنگ شد  * مقصود از رنگ را بيان ميفرمايند قوله االعلى

  ه نبود ابدا بمحاربه با: " مالحظه در فرعون زمان کن که اگر غنا و قدرت ظاهر ٤١
  جمال احديّه قيام نمى نمود * چه که در فقدان اسباب عاجز بوده و خواهد بود و

  دنيا و ما خلق فيها نشده اسير رنگ حال نفوسيکه اکفر در او مستور * پس خوش
  اند و بصبغ اهلل فائز گشته اند يعنى برنگ حق در اين ظهور بديع در آمده اند * و

  جميع رنگهاى مختلفه دنيا است و جز منقطعين بر اين رنگ عارف نهآن تقديس از 
  چنانچه اليوم اهل بها که بر سفينه بقا راکبند و بر قلزم کبريا سائر يک ديگر را

  ميشناسند و دون اين اصحاب احدى مّطلع نه * و اگر عارف هم شوند همان مقدار که
  يفرمايند : " اى سلمان * مالحظهاعمى از شمس ادراک مينمايد * " و در ادامه لوح م

  در امراهلل نما که يک کلمه از لسان مظهر احديه ظاهر ميشود و آن کلمه در نفس خود
  واحد بوده و از منبع واحد ظاهر شده ولکن بعد اشراق شمس کلمه از افق فم اهلل بر



  عباد در هر نفسى على ما هو عليه ظاهر ميشود * مثال
   

  ٤٠ص 
  در يکى اقبال * و هم چنين حّب و بغض و امثال آن * و بعد در يکى اعراض و

  اين محب و مبغض بمحاربه و معارضه قيام مينمايند و هر دو را رنگ اخذ نموده چه
  که قبل از ظهور کلمه با يکديگر دوست و متّحد بوده اند و بعد از اشراق شمس

  * و اشراق همين کلمه  کلمه مقبل به لون اهلل مزيّن شده * و معرض بلون نفس و هوى
  الهيّه در نفس مقبل بلون اقبال ظاهر شده و در نفس معرض بلون اعراض مع آنکه اصل
  اشراق مقّدس از الوان بوده * در شمس مالحظه نما که بيک تجلى در مرايا و زجاجات
  تجلى مينمايد ولکن در هر زجاج بلون او در او جلوه مينمايد *  چنانچه مشهود است و

  ديده ايد * بارى سبب جدال معرض و مقبل لون و رنگ شده ولکن مابين اين دو رنگ جميع
  فرقى است اليحصى  * اين بصبغ اهلل ظاهر شده * و آن بصبغ هوى * و صبغ مومن مقبل

  مجاهد صبغ رحمن بوده *و صبغ معرض منافق صبغ شيطان *آن رنگ سبب و علّت تطهير نفوس
  اين علت آاليش نفوس است برنگهاى مختلفه نفس و هوى *". است از رنگ ما سوى اهلل * و

  بيانات مهيمنه در لوح االحباب وجوه خبريّه و امريّه دارد . از   تحقيق و تحليل
  باغ  " خطاب به خود شانستظاهر بيان اينطور فهميده ميشود که مقصود از " ذکر الّص 
  "  بيان امريّه و نيز خطاب، و " يوم الصبغ " يوم ظهور مبارک ، و " صبغ العباد 

  به خود است .  چنانچه در خاتمه اين فقره از متن لوح ميفرمايند : قوله  العزيز
  : " کذلک امرت من لدن ربّک العزيز الحميد " . مقصود اينست که با استعانت و

  معنى و مقصود از اين قبيل الفاظ بدون اينکه احتياج به همراجعه بساير الواح مبارک
  و استنباط الزم شود حاصل ميگردد . بيانات مبارکه در لوح سلمان ، و معنى تعبير

  ظاهرى لغوى " صبغ "  در لغتنامه ها ، و شرح به تفصيل معانى صبغ و صباغ در لوح
  مذکور ، و نيز لوح ديگرى که در روش شانزدهم در اين مورد آورده شده  معانى

  احبّاى الهى بيان شده است . اصلى و دقيق اين قبيل الفاظ و عبارات براى
   

  ٤١ص 
  در لغتنامه ها به معانى : يارى کردن ، يارى ، ۭيروزى ، -نمونه دوم : نصرت 

  معاونت و حمايت آمده است . و نيز در متون ادبى و متون ادب فارسى به نوعى



  روزى است آمده است بعنوان مثال درپي  از حمايت از دين که توام با حمله 
  : " از سر صدق و يقين و براى نصرت دين حمله ٤٢دهخدا نوشته شده لغتنامه 

  کردند ... در نصرت دين جان بر کف دست نهاده " . بنظر ميرسد براى تميز در
  ميان معانى نصرت که در الواح مبارکه بکثرت نازل گرديده ، و نيز براى اينکه از

  م اعلى در الواح بسيارىلفظ نصرت تعبير به فتح بوسيله جدال و منازعه نشود قل
  مقصود از بکار بردن نصرت در بيانات الهى را بيان و تشريح فرموده اند . در لوحى

  صرتيکه در کتب و صحف و الواح اين مظلوم مسطورن:  ٤٣ ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  بحکمت و بيان بوده و همچنين باعمال و اخالق لعمراهلل اقوى جنود عالم اخالق

  ال طيبه بوده و هست و سيف تقوى احّد از سيف حديد است لو کنتممرضيه و اعم
  : " توئى آن مقتدرى که بحرکت قلم ٤٤تعلمون " . و در مناجاتى نازل قوله العزيز 

  امر مبرمت را نصرت فرمودى " .
  نمونه سوم : قُل : يک معنى قُل بگو است مانند اين آيه شريفه در قرآن در سوره

  در يکى از الواح مبارکه معنى و مقصود -"  ْل َيا اْهَل الِْكَتاِب قُ "  ٦٨/٥مائده آيه 
  : " در اول اين آيه قل مقدر است ٤٥ ديگرى از آنرا بيان فرموده اند قوله االعلىٰ 

  که چنين ميشود قل لو کان القديم هو المختار الى آخر و چون از بيان رحمن معنى قل
  ور کمال فصاحتست " .مفهوم ميشود لذا ذکر نشد و اينمقام ظه

  نمونه چهارم : حجاب : مقصود از حجاب : در لوحى در معنى حجاب ميفرمايند
  : " ابصار عالم و آذان امم از براى مشاهده و اصغاى اين ايام خلق ٤٦ قوله تعالىٰ 

  شده ولکن اکثريرا حجاب از مشاهده و اصغاء منع کرده ، و اين حجاب حجاب اکبر
  ارض " .است و مقصود علماى 

   
  ٤٢ص 

  نمونه هائى از الفاظ و لغاتى که در آثار مبارکه استعمال گرديده و در کتاب
  االتقان ماخذ و معانى آنها توضيح داده شده و نيز تناقضى با مقصود و مفاهيم آثار

  : ٣٧مبارکه در آن مشاهده نشده عبارتند از 
  ل آن : " گهنام " ميباشد .جهنّم : گويند : عجمى است ، و بقولى فارسى و عبرى و اص

  مانند "کوکب ُدّرى ميثاق" در الواح حضرت ولى امراهلل.  ُدّرى : به زبان حبشه يعنى درخشنده .
  الرّحمن : عبرانى و اصلش با خاء ميباشد .



  ُسرادق : فارسى معرب است که اصل آن سرادر يعنى دهليز ميباشد . و ديگرى گفته :
  فارسى و اصل آن َسِر َدار يعنى : پرده منزل استحقيقت اين است که اين کلمه 

  ( و در بعضى از چاپها اصل آن سراپرده ذکر شده که شايد بحقيقت نزديکتر باشد ) .
  شطر : به زبان حبشه يعنى روبروى .

قدس. قوله و کتاب مستطاب ا مانند بيان مبارك در کتاب عهدى ِغيَض : به زبان حبشه يعنى کاسته شده .
  "…اٰذا غيض بحر الصوال و قضى کتاب " : العزيز

  فردوس : فردوس به زبان رومى باغ است ... به زبان َنَبطى درخت انگور است و اصل
  آن " فرداسا " ميباشد .

  ِقسطاس : به زبان رومى عدالت است . قسطاس به زبان رومى ترازو است .
  : ٤٧نوشته شده و در لغتنامه دهخدا  -کافور : اين کلمه فارسى معرب است 

  ( جمع کوافير . گياهى است خوشبوى که گلش مانند گل اقحوان باشد . به هندى
  او را کبود گويند و آن صمغ درختى است که منبت او بيشتر جزائر و سواحل

  باشد . و او در ميان جرم درخت منعقد شود و در بعضى مواضع از درخت بيرون
   

  ٤٣ص 
  : " ِمن انهار کافُور ٤٨ اهلل است قوله االعلىٰ آيد . در لوحى از حضرت بهاء 

  َصمِديتَک َفاشَربِنى َيا الهى " . و در کتاب مستطاب بيان فارسى نيز استعمال
  گرديده است .

  و در قرآن کريم بمعنى چراغدان است . -مشکاة : به لغت حبشه روزنه است 
  است . ( زبان قوم نبط: به زبان نبطى به معنى پيش  ٤٩وراء : ( لغتنامه دهخدا ) 

  قومى که در بطايح ميان عراق عرب و عراق عجم ، يا به سواد عراق ساکن بوده اند
  و اينان مردمى غير عرب بوده اند که عربيّت گزيده اند .

   
  ٤٤ص 

  مراجع و مآخذ تحقيق در لغات و الفاظ که ميتواند سودمند واقع شود
  کتب تفسير و علوم قرآن

  وم القرآن : تاليف عبدالرحمن سيوطى : ترجمه سيد مهدى حائرىاالتقان فى عل - ١
  قزوينى .    



  تفاسير قرآن مانند : تفسير بيضاوى ، جواهر االسرار ، روح المعانى ، روح - ٢
  البيان ، کّشاف ، تفسير طبرى .    
  المفردات فى غريب القرآن : تاليف راغب اصفهانى . - ٣
  غب الفرقان : تاليف نظام الدين الحسن بن محمد بنتفسير غرائب القرآن و رعا - ٤

  حسين القمى النيسابورى .    
  وجوه قرآن : تاليف حبيش تفليسى ، بکوشش دکتر مهدى محّقق . - ٥
  هجرى باهتمام دکتر مهدى محّقق . ٥يا  ٤سان التنزيل : نوشته شده در قرن ل - ٦
  چاپ بيروت .اللغة فى القرآن الکريم : لجنه من اللغوين .  - ٧
  البيان فى غريب القرآن : تاليف : ابوالبرکات بن االنبارى . - ٨

  فرهنگ نامه ها و لغتنامه ها
  کّشاف اصطالحات فنون : تاليف محمد اعلى بن على تهانوى . - ٩

  القاموس المحيط : تاليف مجدالدين محمد يعقوب فيروز آبادى . - ١٠
  تاليف محمد محمدى ، انتشارات دانشگاه آداب اللغة العربيّه و تاريخها : - ١١
  طهران     
  بتصحيح فتح -لغت فرس : تاليف ابو منصور احمد بن على اسدى طوسى  - ١٢

  على اشرف صادقى -اهلل مجتبائى  
  

  ٤٥ص 
  برهان قاطع . - ١٣     
  لغت نامه دهخدا : تاليف عالمه دهخدا . - ١٤
  .فرهنگ معين : تاليف دکتر محمد معين  - ١٥
  التعريفات : سيد على بن محمد جرجانى . - ١٦
  لسان العرب : ابى الفضل جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور االفريقى المصرى - ١٧
  المعرّب من الکالم االعجمى على حروف المعجم ، تاليف البى منصور الجواليقى . - ١٨
  المعجم الوسيط . - ١٩

  کتب منطق و فلسفه
  الفاظ ( مجموعه متون و مقاالت تحقيقى ) : باهتمام مهدىمنطق و مباحث  - ٢٠
  محّقق و توشى هيکوايزوتسو : انتشارات دانشگاه طهران و دانشگاه مک نيل کانادا    



  شرح غررالفرائد ( شرح منظومه حکمت حاج مال هادى سبزوارى . امور عاّمه و - ٢١
  باهتمام مهدى نحّقق و توشى الهيات در دو جلد ( قسمت اصطالحات و تعبيرات ) :     
  هيکو ايزوتسو : انتشارات دانشگاه طهران و دانشگاه مک نيل کانادا .     
  ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا ( قسمت : تفسير معانى لغات و - ٢٢
  : نگارش : دکتر حسين ملکشاهى . ٢و  ١بيان اصطالحات فلسفى ) ج      
  اليف دکتر سيد جعفر سّجادى .فرهنگ علوم عقلى : ت - ٢٣

   
  ٤٦ص 

  کتب عرفان و تصوف
  فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانى : تاليف دکتر سيد جعفر سجادى . - ٢٤
  ) : تاليف شيخ روزبهان بقلى شيرازى . ٥٤٥شرح شطحيّات ( فصل  - ٢٥
  لوايح ( قسمت فهرست لغات و اصطالحات و معانى آنها ) : تاليف عبدالرحمن - ٢٦
  جامى .     
  منطق الطير شيخ فريد الدين عطار نيشابورى ، قسمت تعليمات و توضيحات - ٢٧
  باهتمام سيد صادق گوهرين ، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى .     

   
  ٤٧ص 

  مشخصات کتب و مأخذ                      
  رديف                    نام کتاب و مولف

  تاليف دکتر محمد على فيض ، ٧٩ - ٨٠اصول فقه ص          ١
  ٨٣همان ماخذ ص          ٢
  . ٥٣، ص  ٤٠لغتنامه دهخدا ج          ٣
  . ٢٦٦اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص          ٤
  . ٥٠٥الى  ٥٠٣ص  ٢رحيق مختوم ج          ٥
  . ٧٠لوح اعمال حج بيت مکرم شيراز . رساله تسبيح و تهليل ص          ٦
  . ٤٢و  ١٨ايقان صفحات          ٧
  .۲۶۳ص  ٢٧لغتنامه دهخدا ج          ٨
  . چاپ مصر . ٣٤٣مجموعه الواح مبارکه ص          ٩



  . ٨ - ٩ايقان ص         ١٠
  . ١٧ - ١٨ص  ٢لئالى حکمت ج         ١١
  چاپ مصر . ٠ ٧٢مجموعه الواح مبارکه ص         ١٢
  . ١٨ايقان ص         ١٣
  . چاپ مصر . ٣١٩الواح مبارکه ص مجموعه         ١٤
  . ١٤٧ايقان ص         ١٥
  . تاليف فاضل مازندرانى . ١٩١ص  ٤اسرار االٓثار جلد         ١٦
  . ١٠ص  ٢رحيق مختوم جلد         ١٧
  . ١٥٤الى  ١٥٢ايقان ص         ١٨
  . ٩٤ص ٤٣لغتنامه دهخدا ج         ١٩
  . ٢٣ص  ٣لئالى حکمت ج         ٢٠

   
  ٤٨ص 
  . ١٦ايقان ص         ٢١
  . ٤٤٤ - ٤٤٥ص  ٤مائده آسمانى ج         ٢٢
  . ٣٦١ايام تسعه ص         ٢٣
  . چاپ مصر . ١٥٣مجموعه الواح مبارکه ص         ٢٤
  . ٣٩٨ص  ٤ا . ق . ا . ج         ٢٥
  . ٣٨٣ادعيه محبوب ص         ٢٦
  صر .. چاپ م ٤٤لوح حکمت ، مجموعه الواح مبارکه ص         ٢٧
  . چاپ مصر . ٢٤٧مجموعه الواح مبارکه ص         ٢٨
  . ٢٥١ايام تسعه فصل پنجم مطلب دوم ص         ٢٩
  ، تاليف امام احمد بن حنبل . ١٢٦ص  ١٣١٢٠حديث  ٤ُمْسَند ج         ٣٠
  . ٤٣٦٢ص  ٤فرهنگ معين ج         ٣١
  . ١٠١التعريفات ص         ٣٢
  . ٤٠٩ادعيه محبوب ص         ٣٣
  . ٣٢٨ايام تسعه ص         ٣٤
  . ٤١التعريفات جرجانى ص         ٣٥



  . چاپ مصر . ٢٧٣مجموعه الواح مبارکه ص         ٣٦
  . ٤٧٩و  ٤٧٥ص  ١االتقان فى علوم القرآن ج         ٣٧
  . ٢١٢٠ص  ٦لغتنامه . دهخدا ج         ٣٨
  . ٦٦٠ص  ٢٦لغتنامه دهخدا ج         ٣٩
  . ١٠٦ص  ١ا. ج ا. ق.         ٤٠
  . چاپ مصر . ١٥١الى  ١٤٨مجموعه الواح مبارکه ص         ٤١
  . ٥٥٢ص  ٤٤لغتنامه دهخدا ج         ٤٢

   
  ٤٩ص 
  . ٣١اشراقات مجموعه الواح مبارکه . ص        ٤٣
  . ٢٥٧ادعيه محبوب ص        ٤٤
  . ٣٢٧اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص        ٤٥
  . ٣٢٩ص  ١٩٢، لوح  ٣ج لئالى حکمت        ٤٦
  . ٣٢٥ص  ٣٥لغتنامه دهخدا ج        ٤٧
  . ٥ص  ١لئالى حکمت ج        ٤٨
  . ٣١٨ص  ٤٣لغتنامه ْهخدا  ج        ٤٩

   
  ٥٠ص 

  روش سوم                  
  شناخت و انواع بيان          

   
  ٥١ص 

  شناخت و انواع بيان
  لوح و يا قسمتهائى از لوح است کهمقصود از " بيان " در اين روش ، نص مبارک در 

  مطلب يا موضوعى در آن قسمت نازل شده است . در تحقيق مقدماتى ، پيشنهادات
  طبقه بندى و انواع " بيان " باين شرح است :

  : اين نوع از بيانات مبارکه در روش دهم تحقيق شده نوع اول : اوامر و نواهى



  است .
  : بنظر ميرسد که بيانات مبارکه در آن و اثبات ربوبّيتنوع دوم : در اعالن مظهريت و 

  اثبات ظهور به چهار وجه نازل شده است :
  وجه اول : در اعالن رسمى و اظهار حقايق عاليه و ثمينه و جواهر اسرار الهى که با
  اعالن ظهور به عالم انسانى عنايت شده است . دو نمونه از اين قبيل بيانات به اين

  شرح است :
  : " ميقات امم منقضى شد و وعده هاى الهى که در کتب مقدسه مذکور ١ونه اول نم

  است جميع ظاهر گشت * و شريعة اهلل از صهيون جارى و اراضى و جبال اورشليم
  القيوم * . بتجليّات انوار رّب مزيّن * طوبى لمن تفکر فيما نزّل فى کتب اهلل المهيمن

  ر الظهور تتفکرون " .: " لو انتم فى اسرا ٢نمونه دوم 
  وجه دوم : نقل آيه و يا آياتى از کتب مقدسه قبل که اهل عالم را تشويق به تفکر

  ميفرمايند تا به اهميت و منزلت امر الهى آشنا شوند .
  " اى دوستان الهى تفکر نمائيد و باآذان واعيه اصغاى کلمة اهلل کنيد ٣نمونه اول 

  قامت بياشاميد و بر امراهلل مثل جبل راسخ وتا از فضل و رحمت او از زالل است
  ثابت باشيد * در کتاب اشعيا ميفرمايد *( ادخل الى الصخرة و اختبىء فى التراب من

  امام هيبة الرّب و من بهاء عظمته )* اگر نفسى در اين آيه تفکر نمايد بر عظمت امر
  فرمايد *( و يسموو جاللت قدر  يوم اهلل مطلع ميشود * و در آخر آيه مذکوره مي

  الرّب وحده فى ذلک
   

  ٥٢ص 
  * امروز روزى است که ذکرش در کل کتب از قلم امر ذکر گشته * " . اليوم )

  حّقانيت ظهور و دعوت جديد . وجه سوم : در استدالل به
  و نيز ظهور نير اعظم و در آثار بسيارى در اثبات امر و حقانيت ظهور حضرت اعلىٰ 

  مهيمنى که در نحوه استدالل و احتجاج بروشهاى نقلى و عقلى ازمبارک خودشان الواح 
  صالبت و استحکام بيمثيلى برخوردار است نازل گرديده که در نوع چهارم در آن تحقيقى

  باختصار شده است .
  وجه چهارم : در اينکه در يوم ظهورحق باراده خود ظاهر ميشود نه باراده ناس :

  الهيه بروش و نوعى است که با آنچه که ناس برآندر لوحى در اينکه ظهور مظاهر 



  طريق انتظار موعود الهى را دارند بکلى مغايرت دارد . و اين سبب ميشود که مظهر
  : " تفکر فرمائيد که ٤جديد را انکار کنند . اصل بيان مبارک اينست قوله جل بيانه 

  ستند و برسبب چه بوده که در ازمنه ظهور مظاهر رحمن اهل امکان دورى ميج
  اعراض و اعتراض قيام مينمودند * اگر ناس در اين فقره که از قلم امر جارى شده
  تفکر نمايند جميع بشريعه باقيه الهيه بشتابند و شهادت دهند برآنچه او شهادت

  داده ولکن حجبات اوهام انامرا در ايام ظهور مظاهر احديه و مطلع عز صمدانيه منع
  ر آن ايام حق بانچه خود اراده فرموده ظاهر ميشود نهنموده و مينمايد چه که د

  باراده ناس " .
  نوع سوم : در ذکر عبوديت

  بيانات مبارکه در ذکر عبوديت ، توام با الفاظ و عباراتى است که ارتباط مقام عالى
  و مرتبه بشريت را واضح و صريح نشان ميدهد . ذکر عبوديت و رقيت و بندگى در مقابل

  جانب بنده مخلوق در آثار و ادعيه مبارکه موجود است که در نوع هفتم خداى خالق از
  در مبحث الوهيّت به آن اشاره گرديده است . الفاظى که در آنها به وضوح اين قبيل

  مينمايم " ) " از تو سئوال٢) " اسئلک " . (١بيانات مبارکه شناسائى ميشود عبارتند از : (
   

  ٥٣ص 
  ) " بياناتى که با شکر به درگاه الهى٥شهادت ميدهم که " . () " ٤) " اشهد " .(٣(

  ير آن بلسان عربى در متناآغاز ميشود مانند : " بچه لسان ترا شکر نمايم " و نظ
  ا " و " الهى الهى " . و امثال آنه) " ال٦" ( كادعيه مبارکه " و بکل َفٍم اشکر

  به کثرت در ادعيه مبارکه درج گرديده است .
  هائى از اين قبيل از بيانات الهيه در اظهار عبوديت و بندگى مظهر الهى درنمونه 

  مقابل ذات اقدس الهى که در الواح و ادعيه مبارکه بکثرت نازل شده عبارتند از :
  نمونه اّول : در لوح اشراقات ميفرمايند قوله جّل بيانه : " اى رب انا الذى شهد

  باطنى بوحدانيتک و فردانيتک و بانک انت قلبى و کبدى و جوارحى و لسان ظاهرى و
  ."اهلل ال اله اال انت قد خلقت الخلق لعرفانک 

  نمونه دّوم : در لوح سلطان ايران خطاب به ناصرالدين شاه ميفرمايند قوله جل بيانه
  َو ٰاٰياِتۭه َو َفَدْيُت َنْفۭسى ۭفى َسۭبْيِلۭه ". " ٰيا َمِلَك ْاالرِض اْسَمْع ِنٰداَء ٰهَذا ْالَمْملُوِك ِانّۭى َعْبٌد ٰاَمْنُت ِباهللِ : " ٥

  در لوح رضوان العدل در باره مقام  نوع چهارم : در مراتب و مقام شهداى امر



  : " و الذين هم اشتشهدوا فى سبيل ٦ و منزلت شهداى امر ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  من اعلى الخلق و کانوا ان يذکرواهلل جهرة بحيث ما كاهلل فى هذه االيام اولئ

  منعتهم کثرة االعداء عن ذکراهلل بارئهم الى ان استشهدوا و کانوا من الفائزين و
  قضى كکلها برايات االمر کذل فى حين ارتقاء ارواحهم استقبلهم قبائل مالء االعلىٰ 

  االمر بالحق من لدن مقتدر حکيم " .
  اديان ، مذاهب ، تاريخ و رسوم اقوام ، وقايع و شرحنوع پنجم : در ذکر 

  احوال مردمان در دوره حيات مبارک
  وجه اول : تاريخ اديان و ذکر انبياى قبل و تاريخ قواعد و تحرير و غيره . در لوحى

  و : " و اينکه سئوال شده بود که چگونه ذکر انبياى قبل از آدم ابوالبشر ٧ميفرمايند 
  

  ٥٤ص 
  زمنه در کتب تواريخ نيست عدم ذکر دليل بر عدم وجود نبوده و نيستسالطين آن ا

  نظر بطول مدت و انقالبات ارض باقى نمانده و از اين گذشته قبل از آدم ابوالبشر
  قواعد تحرير و رسوميکه حال مابين ناس است نبوده و وقتى بود که اصال رسم تحرير

  نبود قسم ديگر معمول بوده " .
  بيان زوال کاخ هاى تاريخى : در لوح قناع مخاطب لوح حاجى محمدوجه دوم : در 

  کريم خان کرمانى از روساى شيخيه ، معاند و خصم لدود امر در ابتداى ظهور را
  ر را به او ياد آورىيْ دِ ق و سَ نَ رْ وَ متذکر به بيوفائى دنيا فرموده و تاريخ دو قصر خَ 

  اين فقره از لوح مبارک اينست قولهميفرمايند که کجا است بناى خورنق و سدير ؟ . 
  : " بشنو نصح اين مسجون را و ببازوى يقين سّد محکم متين بنا کن ٨جل بيانه 

  شايد از ياجوج نفس و هوى محفوظ مانى و بعنايت خضر ايام بکوثر بقا فائز شوى و
  بمنظر اکبر توجه نمائى * دنيا را بقائى نه و طالبان آنرا وفائى مشهود نه التطمئن

  .من الدنيا فکر فى تغييرها و انقالبها * اَيَن َمن بنى الخَورَنق و الّسدير * " 
  براى تفصيل بيشتر مراجعه فرمائيد به کتاب حبيب السير تاليف خواند امير ، جلد اول(

  و کتاب محاضرات تاليف فاضل جليل القدر اشراق خاورى و روضة الصفا ٢٣٣صفحه 
  . تاليف مير خواند ، جلد اول )

  وجه سوم : در بيان احوال ، آداب و معتقدات مذهبى مردم ايران در عصر رسولى :
  نمونه اول ، در کلمات فردوسيه ميفرمايند قوله عز بيانه : " اهل ايران اکثرى بکذب



  و ظنون تربيت شده اند کجاست مقام آن نفوس و مقام رجاليکه از خليج اسما گذشته اند
  ه افراشته اند بارى نفوس موجوده اليق اصغاء تغرّداتو بر شاطى بحر تقديس حرگا

  حمامات فردوس اعلى نبوده و نيستند ." .
  نمونه دوم ، در لوح العالم در ذکر تدنى و هبوط روحانى امت اسالم در موطن جمال

  قدم ، ميفرمايند قوله جل بيانه : " آيا چه شده که اهل ايران مع اسبقيتشان در
  علوم  و

   
  ٥٥ص 
  حال پستتر از احزاب عالم مشاهده ميشوند " . فنون

  منابع مطالعه و تحقيق در مسائل اجتماعى ، اخالقى و مذهبى اهل ايران و علماى
  اسالم در عصر رسولى

  مولفين ايرانى  : مورخين و نويسندگانى که در دوره عصر رسولى به تاليف کتب ٠ ١
  سيزدهم هجرى ) پرداختند ، تاليفاتىتاريخى و نقل وقايع قرن نوزدهم ميالدى ( قرن 

  است که عموما توسط مورخينى که وقايع نگاران رسمى دولتى بوده که تدوين تاريخ و
  ذکر وقايع آن دوره و تاريخ نويسى وسيله رزق معاش آنان بوده است . وقايع را

  آنگونه بتحرير آورده اند که ُمراد حکومتيان و علماى وقت بوده و بديهى است که
  اينگونه تاليفات عارى از حقايق و وقايع تاريخى است . دو علت و سبب ديگر نيز به

  بى ارزشى و عدم اعتبار اينگونه کتب افزوده است ، وجود حکومتهاى مستبده و ديگرى
  بخصوص اعتقادات مذهبى که هر يک از آن در قلب وقايع تاريخى کمک شايانى به بى

  ست . اينگونه کتب از نظر جوامع تحقيقى محلاعتبارى اينگونه تاليفات نموده ا
  اعتبار نيستند و بسيارى از وقايع و تحريراتشان فاقد صحت و ارزش تاريخى است ، و
  به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد . کتب بعضى از مولفين ايرانى که شرح حوادث ،

  ند و توسط بعضىوقايع و مسائل اجتماعى را کم و يا باغراق برشته تحرير در آورده ا
  از مستشرقين اروپائى نيز مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از :

  ٣،٢،١) ناسخ التواريخ : تاليف ميرزا محمد تقى سپهر ملقب بلسان الملک مجلدات  ١
  . مطالب آن در ذکر وقايع دوره سالطين قاجاريه و بالخص ذکر وقايع امر مبارک و ٤و 

  رى از حقيقت است . در ذکر وقايع امر مبارک هيچگونهعلل آن بى نهايت مخدوش و عا
  اشاره به خصومت و عناد علماى وقت نسبت بامر مبارک ننموده و اين را علت سه چيز



  حقايق است که بدان اشاره رفت : اول اعتقاد مذهبى مورخ بدين اسالم که او را از نقل
   

  ٥٦ص 
  و ٩جات آن از نظر و خاطر سلطان باز ميداشت ، دوم مقبول قرار گرفتن تاريخ و مندر

  روساى حکومت و علماى اسالم که در مورد اخير ميتوان گفت که مورخ در صورت نقل
  حقايق مواجه با از دست دادن شغل و نيز مورد تکفير و فتواى روساى مذهبى و

  صاحبان اجتهاد قرار ميگرفت . و علت سوم عدم آگاهى به حقايق و علل وقايع و حوادث
  نيز تحقيق کامل در حقانيت امر جديد . وقت و

  رد نظر و قضاوت امر در باره مندرجات ناسخ التواريخ نسبت بديانت بابى و بهائى :
  ١٠لوحى نسبت به جعليات و قلب حقايق مندرجه در اين تاريخ ميفرمايند قوله االعلى 

  نديقى ننوشتهنوشته آنچه را که هيچ ز : " و صاحب ناسخ التواريخ در باره حضرت اعلىٰ 
  از حق ميطلبم عباد را مويد فرمايد تا بعدل و انصاف در آثار و ما ظهر عنده مالحظه

  و تقرّس نمايند " .
  : تاليف رضاقلى خان هدايت ( شش جلد اول تاليف ١٠) روضة الصفاى ناصرى جلد  ٢

  ميرخواند و جلد هفتم تاليف خواند مير در قرن نهم ه . ق .و رضاقلى خان هدايت
  جلد هشتم و نهم و دهم را در قرن سيزدهم ه . ق . نوشته است )

  اين تاليف نيز ، در ذکر وقايع و شرح احوال مردم ايران ، بهمان روش مغرضانه مولف
  ناسخ التواريخ نگاشته شده و جعليات و اکاذيب فراوان در آن در ارتباط وقايع و

  تاريخ امر بهائى است . ذکر وقايعحوادث امر مبارک وجود دارد که مغلير با حوادث و 
  و نگارش حوادث ، عارى از استنادات تاريخى است و در هيچ موردى ، مولف نامى از
  مراجع اصلى وقايع که بالطبع منابع ذکر حوادث از ميان مومنين و خانواده شهداى امر

  وى درو بابيان در دوره صدر امر نيز بوده اند بميان نياورده است . مندرجات تاريخ 
  ارتباط با وقايع امر مخدوش و مغرضانه و مطامح مولف انحصارا جلب رضايت و ستايش
  طبقات روحانيون و امراء و حکام وقت بوده و فاقد تجزيه و تحليل و علل درونى وقايع

  بروشهاى علمى و متداول در نزد مورخين گذشته و حال است .
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  نکابنى) قصص العلماء : تاليف ميرزا محمد ت ٣



  اين اثر در تاريخ علماى اسالم نوشته شده و قسمت کوتاهى را به تاريخ علماى شيخيّه
  و حضرت باب اختصاص داده است . مندرجات آن قسمتى نقل جعليات و افکّيات ساير

  مورخين و آنچه مولف به آن افزوده نيز درج اکاذيب بوده و عارى از حقيقت و مغاير
  اله شخصى سيّاح و گادپاسز باى است و داراى هيچگونهمندرجات تاريخ نبيل و مق

  سند و مدرک قريب به واقعيتهاى تاريخى نيست .
  ، مولفين غربى : تعدادى از کتبى که نويسندگان اروپائى اقدام به درج وقايع٢

  تاريخى و اجتماعى ايران بخصوص وقايع قرن نوزدهم و شرح احوال و آداب و سنن
  -در آن اشاراتى به وقايع صدر امراهلل نيز گرديده است  ايرانيان را نموده اند

  حضرت ولى امراهلل جل سلطانه در ترجمه تاريخ نبيل بزبان انگليسى نيز بعنوان
  مراجع تاريخى در تاريخ  نبيل از آنها نام برده اند اشاره ميگردد . از گروه

  ل مدت اقامت درمولفينى که داراى مشاغل سياسى و روزنامه نگارى بوده و در طو
  ايران ، مالحظات ، مشاهدات و تجربياتشان را برشته تحرير در آورده اند . از مشهور

  ترين آنان ميتوان از مولفين ذيل و کتب آنها نام برد.
        1) Persia and the Persian Question By the Hon George N . Curzon , M . P. 

  در مقدمه کتاب ماموريت روزنامه نگارى و تحقيقاتى) هان جورج .ن . کورُزن : مولف ١
  خود را براى روزنامه تايمز لندن به دو مقصود باختصار شرح داده است . هدف اصلى ،

  تحقيق در اوضاع سياسى ايران و حکومت ، و هدف جنبى را جمع آورى اطالعات در امور
  بمدت شش ماه ) .ميالدى   ۱٨٨۹ کلى و اجتماعى ايران در آن دوره عنوان نموده است ( سال 

  کورزن حاصل مطالعات خود را در دو جلد تنظيم نموده است ، مولف تجربيات و مشاهدات
  و مطالعات را ضمن سفر به اياالت و شهر هاى ايران در باره مسائل ، مذهبى ،

  است . اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى و رجال سياسى وقت برشته تحرير در آورده
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  به ١٨٩٢در لندن و نيويورک در سال  . Longman , Green and Coن کتاب توسط شرکت اي

  طبع رسيد و در حال حاضر خارج از چاپ است . اين کتاب در کتابخانه هاى  دانشگاههاى
  اروپا و امريکا و ايران براى مطالعه موجود است .

  ار گيرد عبارت است ازقسمتهائى از اين تاليف که ميتواند مورد استفاده و تحقيق قر



  از جلد اول ، اختصاص به تشريح و تحليل آداب و سنن ايرانيان ، ١٥،  ١٤، ١٢: فصول 
  ذاران ، ماموران دولتى ، نفوذ مذهب ، علماءگوضع حکومت ، قوانين مدنى و قانون 

  اسالم ، و ذکرى در باره امر مبارک شده است که تا حدود قابل مالحظه اى به تحقيق
  خت مسائل سياسى ، اجتماعى و مذهبى در دوره عصر رسولى کمک خواهد نمود .ادر شن

         General Sketch of the History of Persia By : Clements R markhan  . 
  ) تاريخ عمومى ايران : تاليف کلمنت ر . مرکوم٢(

  نوع ششم : بيان در اصول و مبادى روحانى در امر بهائى
  است که مفهوم اصول ( جمع اصل ) و مبادى ( جمع مبداء ) براى تحقيقدر مقدمه الزم 

  اشاره گردد . روشن باشد . سپس به آنچه از مسائلى که در آن از اين قبيل آيات الهى نازل شده
  تعريف : مبادى جمع مبداء مصدر ميمى است از بدء ، بمعنى آغاز کردن و مقدم داشتن

  . ١٢. و مبادى : اصلها و اساسها  ١١
  ) بيان در مسئله١طبقه بندى بيانات مبارکه در مسائل اصول و مبادى روحانى : (

  )٣) بيان در تعبد انسان در کسب معرفت مظاهر الهى ( ٢الوهيت و خداشناسى ( 
  ) بيان در اينکه مظاهر ٤بيان در ضرورت دين و لزوم ارسال وحى الهى و نبوت ( 

  ) بيان در مقام و٥و نيز يفعل ما يشاء اند ( الهى صاحب عصمت کبرى / عصمت ذاتى ) 
  ) بيان در وحدت٦و ظهور اعظم ( درسالت حضرت بهاء اهلل و حضرت رب اعلى و ارتباط 
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  ) بيان در ترک٨) بيان در وحدت نوع بشر و صلح عمومى (٧انبياى الهى و اديان (
  )١٠رجال و نساء ( ) بيان در تساوى حقوق٩تعصبات دينى ، نژادى ، ملى و سياسى (
  ) بيان در مجرد بودن نفس ناطقه و بقاى آن١١بيان در تحرى حقيقت و ترک تقاليد (

  )١٤) بيان در مسئله جبر و اختيار و قضاى الهى (١٣) بيان در عهد و ميثاق (١٢(
  )١٦) بيان در وجود و بقاى روح (١٥بيان در معنى آزادى و حد آزادى براى انسان (

  و مقصد از جنت ، نعيم و نار ، قيامت و معاد .بيان در معانى 
  اينک ميپردازد به تحقيق چند نوع از اين طبقه از آيات الهى :

  سئله الوهيت ، علت العلل عالم وجود ، خلقت و عوالم آفرينشمبيان در 
  ( الف ) الوهيت : آيات و الواحى که در عرفان و طرق عرفان حضرت باريتعالى نازل

  : حقيقت ذات الوهيت ، وحدانيت خداوند ، صفات و اسماء الهى و در مسائلمشتمل است شده 



  شهادتهاى در الواح و صالت به يگانگى و فردانيت خداوند است . بطور کلى اين قسم از
  طبقه بندى نمود : ذيلآثار نازله را ميتوان بشرح 

  وحدانيت و وحدانيت خدا : الواح نازله در اين موضوع بکثرت در آثار موجود است .
  فردانيت خدا در الواح مبارکه بصورتهاى شهادت بوحدانيت خدا و نيز در متن مناجاتها

  و ادعيه نازل شده است . نمونه هائى از اين قبيل بيانات مبارکه عبارتند از :
  : " شهادت ميدهم بوحدانيت و فردانيت تو و ١٣در مناجاتى ميفرمايند قوله جل بيانه 

  وشبه و مثلى نبوده و نيست " .باينکه از براى ت
  : "  باسم دوست يکتا " ، " بنام يکتا ١٤و نيز در لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه 

  خداوند مهربان " و " بنام خداوند يکتا " و " بنام يکتا خداوند بيهمتا " .
  " ،  ُهوَ ِاال  ِالَهَ  ٰال و نيز اداى شهادت در صالت وسطى : " َشِهداهلل اَنُّه 

  َت " .اَنْ  اال  هَ ِالٰ  ٰال  َت اهللُاَنْ  ِباَنَك َو  نيِتَك اَو َفردٰ  نيِتَك  ادٰ َوحْ " اَشَهُد بِ 
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  ) نىٰ سْ الحُ  اسماَء -اهلل  ( اسماَء و صفات خداى متعال اسماء

  در الواح مبارکه اسماء و صفات الهى بکثرت نازل گرديده ، و در آثار بسيارى نيز
  تشريحى نازل گرديده است . اسماء اهلل ، اشاره به " اسماء الحسنى " نازلهبيانات 

يه طه آو در سوره  ، َوِللِّه االْسَماء الُْحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها: "  قوله تعالىٰ  ٤٨١/٧اعراف آيه در قرآن کريم سوره 
ُه َال الََه اال ُهَو لَُه اْالْسَماء : " تعالىٰ  قوله ٨/٢٠ " ( ترجمه : خدا است نيست خدائى مگر او  اْلُحْسَنىالل

  : " اَن هلل تسعة و تسعين اسماء " براى ١٦و نيز در حديث نبوى  مر اوراست نامهاى نيکو) .
  تفصيل مراجعه کنيد به روش شانزدهم ) است . چند نمونه از آثار مبارکه در اشاره به

ٱلۭذْي ِبِه َتَجلْيَت  َك ِبٱْسمِ  َك اَْسلُ : "  ١٧اسماء الحسنى به اين شرح است : در لوح صيام ميفرمايند 
  " . ىٰ ِبٱْسِمَک ٱْالَْبه َك ٱلۭذْي اَْظَهْرَت َجمالَ  ُهورِ كۭفْي  هَذا ٱْلظّ  ىٰ ٱْلُحْسن َك ُکلِّ ٱْالَْشياِء ِباَْسمأِ  ىٰ َعل

َصلِّ ٱْللُهم ٰيا ِاٰلۭهْى َعلٰى َمْن َجَعلَْتُه َقيْومًا  :  ١٨بعد از بيدار شدن  ميفرمايند از دعاهاى صبح دوم  در لوح
  . َعلٰى اَسٰمأَِك ٱْلُحْسنٰى "

  ماء اهلل است .اس صفات الهى در الواح مبارکه  بيان در صفات الهى ، صفات ثبوتيه و سلبيه ، اشاره به
ه شورى ( در سور کريم در معرفت خداوند است . مانند اين آيه شريفه صفات سلبيه  اشاره به آيات قرآن

  : ليس کمثله شيئى . در مناجاتها ، ادعيه ) قوله تعالىٰ ٩آيه 
  : " شهادت ميدهم ١٩مبارکه و الواح بکثرت نازل شده است . در مناجاتى ميفرمايند 



  و نيست " .بوحدانيت و فردانيت تو و باينکه از براى تو شبه و مثلى نبوده 
  صفات سلبيه که سلب نواقص از ذات بارى است در آثار مبارکه بکثرت نازلشده است و

  باختصار عبارتند از : خداوند شريک ندارد ، خداوند مثل ندارد ، خداوند را جهتى
  نيست ، خداوند محتاج به غير نيست ، خداوند ديده نميشود .

  عموما و ادعيه و مناجاتهاى قلم اعلى صفات ثبوتيه ( جماليه )  در بيانات مبارکه
   

  ٦١ص 
  خصوصا و نيز در قرآن کريم نازل شده است . تعداد اين اسماء بنا به حديث نبوى

  : ٢٠نود و نه اسم و صفت است که باسماء اهلل معروفند و تعدادى از آنها عبارتند از 
  زلى ، متکلم ، صادق ، جواد ، ملک ،قدرت ، علم ، حيات ،اراده ، ادراک ، قديم ا                   

  نظاير آن . ار ووم ، بصير ، غفور ، کريم ، رحيم ، غفّ يّ ار ، قَ خير محض ، حکيم ، جبّار ، قهّ 
  و صفات خدا ( سلبيه و ثبوتيه ) در ادعيه محبوب اذکار نمونه هائى از اسماء الحسنىٰ 

  المقربين و الواح مبارکه :
  ٢٢: " توئى مالک عطا و سلطان ملکوت بقا " . نمونه دوم  ٢١نمونه اول  صفات ثبوتيه

  انت ك: " ان ٢٣: " توئى مقتدر و توانا و توئى عالم و دانا " . نمونه سوم 
  انت ك: صفات ثبوتيه و سلبيه " ان ٢٥المتعالى الغفور الرحيم " . نمونه پنجم 

  انت العزيز الکريم " . نمونه ششم المقتدر القوى الغالب العليم الحکيم ال اله اال
  : " اى رّب انر ابصار قلوبهم ٢٦،اشاره به اسماء الحسنى و صفات ثبوتيه و سلبيه 

  انت كالحسنى فى ملکوت االنشاء ان كبنور معرفتک و زين هياکلهم بطراز اسمائ
  المقتدر على ما تشاء ال اله اال انت العزيز الحکيم " . نمونه هفتم ، صفت ثبوتيه

  : " بسم اهلل الباقى بال زوال " . ٢٧و صفت سلبيه 
                                                   الواح نازله در اين مسئله  توحيد حقيقى   -طرق حصول به عرفان و معرفت حق 

  که جامع همه مسائل در الوهيت است و به دو نمونه از الواح قلم اعلىٰ  نازل شده بکثرت
  : " تجلى اول که از اکتفا ميگردد . نمونه اول : در لوح تجليات است ، قوله تعالىٰ 

  آفتاب حقيقت اشراق نمود معرفت حق جل جالله بوده و معرفت سلطان قدم حاصل نشود مگر
  مت بر امراهلل و ُحبّه جل جالله بوده و آنبمعرفت اسم اعظم " . تجلى دوم استقا

  حاصل  نشود مگر بمعرفت کامل و معرفت کامل حاصل نشود مگر باقرار بکلمه يفعل ما
  يشاء هر نفسى به اين کلمه عليا تمسک نمود و از کوثر بيان مودع در آن آشاميد او



  منع نکند " .خود را مستقيم مشاهده نمايد بشانيکه کتب عالم او را از ام الکتاب 
   

  ٦٢ص 
  جوهر توحيد -اصل معنى توحيد 

  : " اصل معنى توحيد اينست که حق ٢٨ نمونه دوم ، در لوحى ميفرمايند قوله تعالىٰ 
  وحده را مهيمن برکل و مجلى بر مراياى موجودات مشاهده نمايند کلرا قائم باو و

  ر توحيد آنکه مطلعمستمد از او دانيد اينست معنى توحيد و مقصود از آن ... و جوه
  يک دانى باين معنى که افعال و اعمال و اوامر و كظهور حق را با با غيب منيع اليدر

  نواهى او را از او دانى من غير فصل و وصل و ذکر و اشاره اينست منتهى مقامات
  مراتب توحيد " .

  عوالم آفرينش و خلقت ( آيات تکوينى )
  قبيل : وجود ، عدم ، خلقت و مقصد از خلقتاين نوع از آيات نازله در مسائلى از 

  انسان است . اين مسائل تا حدودى که در فهم و ذهن نگارنده ميگنجد . لحن کالم بنهج
  ستايش خالق و تحميد مالک اسماء است . و نوع کالم در شرح و توضيح مسائل خلقت و

  که اشاره نيزرابطه خالق و مخلوق است . چند نمونه از آيات نازله در خلقت انسان 
  به صفات اراده ، قدرت و خالقيت خداوند است ، باين شرح است :

  : " الها معبودا اين نهاليست تو غرس نمودى ... جودت وجود را موجود ٢٩نمونه اول 
  فرمود " ( موجودنمودن از صفات فعليه خداوند ) .

  ت وجود موجود: " الها کريما رحيما توئى آن سلطانى که بيک کلمه ا ٣٠نمونه دوم 
  گشت " ( اشاره به کلمه " کن " در قبرآن کريم است و اشاره به آيات تکوينى است ) .

  مسائلى که ميتواند مورد تحقيق قرار گيرد و از امهات اصول و مبادى روحانى در امر
  بهائى است عبارتند از : قدرت الهى ، اراده الهى ، رحمت خداوند ، قهاريت و انتقام

  وند : علم خداوند و نظاير آن است . چند نمونه از الواح و آيات و سورهو قصاص خدا
  هائى که با اين قبيل از عبارات شروع و در آغاز و متن و يا در خاتمه الواح و

   
  ٦٣ص 

  ؛" ائٍى ُمحْيٰط ُکلِّ َشيْ  ِانَك ُکْنَت َعلىٰ : " ٣١مناجاتها نازل گرديده عبارتند از : نمونه اول 
  : " توئى آن عليميکه ٣٣: " بيدک ملکوت کل شيئى " نمونه سوم  ٣٢نمونه دوم 



  : " جانها از تو و ٣٤هيچ امرى از تو مستور نبوده و نخواهد بود " ، نمونه چهارم 
  : " اى توانا ناتوانانرا توانائى ٣٥" ، نمونه پنجم  واقتدار ها در قبضه قدرت ت

  :  ٣٧: " قدرتت را قدرت عباد منع ننمود " ، نمونه هفتم  ٣٦بخش " ، نمونه ششم 
  : " بسم ٣٨" ، نمونه هشتم  اِت اِت َو َاِزمُة ٱْلُمْمِکنٰ أِنٰ ٱْلکٰ اُم َمْن ِبَيِدَك ِزمٰ ٰ◌ا ى"

  : " هو البّطاش ذوالباس الشديد " نمونه دهم ٣٩اهلل المقتدر المحيط " نمونه نهم 
  : " توئى توانا و توئى ٤١ا من فى قبضتک زمام االنشاء " ، نمونه يازدهم : " ي ٤٠

  و  يکند شيئى مگر باذن و اراده اوم: " حرکت ن ٤٢دانا و بينا" ، نمونه دوازدهم 
  خطور نمينمايد در قلوب امرى مگر آنکه حق باو محيط و عالم و خبير است " .

  ر آيات الهى بکار رفته است مانند :در مطالعه اين نوع از آيات مبارکه الفاظى د
  وجود ، عدم ، باديه هاى عدم ، مقصود از آفرينش و امثالهم ، اين الفاظ که خارج از

  معانى ظاهرى لغوى آن مبيّن مسائل و حقايق مجرده در ارتباط انسان و خالق او
  خداوند متعال است . تا حدودى که در فهم و ذهن نگارنده ميگنجد در مناجاتها و

  الواح مبارکه ، شان آيات بنهج ستايش خداوند ، بيان جود مالک اسماء و نيز در شرح
  و توجيه مسائل ، حقيقت و مقصد از خلقت و رابطه خالق و مخلوق است . چند نمونه از

  اين قبيل آيات مبارکه درج ميگردد :
  لها معبودا: " ا ٤٣نمونه اول : بيان مبارک در صفات فعليّه و اراده خداوند متعال 

  : "  ٤٤اين نهاليست تو غرس نمودى ... جودت وجود را موجود فرمود " ، نمونه دوم 
  توئى آن سلطانى که بيک کلمه ات وجود موجودگشت " . ( بنظر الها کريما رحيما )(

  " در قرآن کريم است ) . نْ ميرسد که اشارن مبارک به کلمه " کُ 
  : ٤٥( خداوند ) و ممکن الوجود ( مخلوقات )  ) بيان مبارک در مسئله واجب الوجود ٢
   

  ٦٤ص 
  " پروردگارا وجود کل از جودت موجود " .

  :  ٤٦) بيان مبارک در حادث بودن انسان و خلقت از عدم محض : نمونه اول  ٣
  الها بى نيازا کريما رحيما ملکا مالکا )* همه عباد تواند و از کلمه تو از عدم" (

  بوجود آمده اند "
  : " *( اى پسر جود )* در باديه هاى عدم بودى و ترا بمدد تراب امر ٤٧نمونه دوم 

  در عالم ملک ظاهر نمودم " .



  براى اطالع و درک معانى خلقت الزم است که به تفسير  مدَ معنى و مقصود از خلقت از عَ 
  ندا حضرت عبدالبهاء در تفسير حديث قدسى کنت کنز بيان فرموده و تبيينات مشروحى که

  ، به مکاتيب عبدالبهاء جلد دوم مراجعه نمود .
  نمونه سوم : در بيان مبارک ديگرى در مسئله خلقت و ايجاد و عدم انقطاع خلقت در

  : " و برشحه مطفحه از قمقام بحر مشيّت سلطان ٤٨ لوحى ميفرمايند قوله تعالىٰ 
  ده لم يزل بدايعاحديتش خلق النهايه بماال نهايه را از عدم محض بعرصه وجود آور

  جودش را تعطيل اخذ ننموده و اليزال ظهورات فضلش را وقوف نديده . از اول ال اول
  و الى آخر ال آخر خلق خواهد فرمود " . هخلق فرمود

  مقصد از خلقت در مطالعه و بر رسى اجمالى در آثار طبع شده و در دسترس و نيز
  ريم و احاديث اسالمى ، بنظرآيات خلقت در قرآن ک وتبيينات حضرت عبدالبهاء 

  ميرسد که اراده به خلق انسان را سه مقصود است ( بدون تقدم يکى بر ديگرى ) :
  : ٤٩مقصد اول : معرفت حق جل جالله است . در لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه 

  " شکى نبوده و نيست که مقصود از آفرينش معرفت حق جل جالله بوده " . و نيز
  لوح امنع اعلى اشاره مشروحى به آيه اول کتاب مستطاب اقدس ه همينمدر ادا

  :" حال بايد خالصا لوجه المقصود انسان تفکر نمايد که سبب اقبال ٥٠ميفرمايند 
  نفوس بمشارق وحى و مطالع الهام در قرون و اعصار چه بوده و علت اعراض چه * اگر

  بعرفان اينمقام فائز شوى بکل خير فائزى " .
   

  ٦٥ص 
  :٥١ نيز در لوحى در اينکه مقصد از خلقت معرفت خدا است ميفرمايند قوله تعالىٰ و 

  " شکى نبوده و نيست که کل در حقيقت اوليه لعرفان اهلل خلق شده اند من فاز بها
  المقام قد فاز بکل الخير و اينمقام بسيار عظيم است بشانيکه اگر عظمت آن بتمامه

  ابداعيه کفايت ننمايد و ذکر اينمقام را بانتهاذکر شود اقالم امکانيه و اوراق 
  .(بنظر ميرسد بيان مبارك شرحى بر آيۀ اّول کتاب اقدس است)  نرساند " 

  )٥٢است : در لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه ( ّب مقصد دوم : علت آفرينش ممکنات حُ 
  ( کنت" علت آفرينش ممکنات حب بود چنانچه در حديث مشهور مذکور که ميفرمايند 

  کنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکى اعرف ) " . و نيز در کلمات مکنونه



ْنساِن  ": ٥٣بيانه  عربى نازل شده است قوله عز ْحَببُْت َخلَْقَك َفَخَلْقُتَك  َيا اْبَن االو نيز در همان  " ا
ْنسانِ " مأخذ ميفرمايند: ِة َكيُْنوَنِتي؛ َعَرْفُت ُحبّي ِفيَك َخَلْقُتَك ُكنُْت ِفي ِقَدِم ذاِتي   َيا اْبَن االَزِليو نيز َوا . " 

اعالى حضرت عبدالبهاء روح العالمين له الفدا در شرح و  مراجعه فرمائيد به تفسير کنت کنز از قلم
. ٥٤تفسير حديث قدسى   

  مقصد سوم : علت آفرينش انسان عبادت خدا است : حضرت عبدالبهاء در لوحى ، حکمت
  الهى در تسلسل نسل انسانى و ازدواج را براى پرستش و عبادت خدا بيان فرموده اند

  : " اى خداوند بيمانند به حکمت کبرايت اقتران ٥٥ اين است بيان مبارک قوله االحلىٰ 
  در بين اقران مقدر فرمودى تا سالله انسان در عالم امکان تسلسل يابد و همواره تا

  ادت و پرستش و ستايش و نيايش درگاه احديتت همواره مالوفجهان باقى به عبوديت و عب
نَس اال ِلَيْعبُُدونِ گردند  َواْال سوره ٥٦/٥١" . در بيان مبارک نقل آيه  َوَما َخلَْقُت اْلِجن  

  خلقت انسان است . از ذاريات قرآن کريم در مقصدال
  بهائىمنابع و مآخذ مطالعه در مسئله الوهيت در آثار امر مقدس 

  : در الواح مبارکه ذيل طرق حصول معرفت ذات الف : در الواح نازله از قلم اعلىٰ 
  احديت ، توجيه و تعريف توحيد و اسماء الهى و معرفت مظاهر الهى و ارتباط مظاهر

  مقدسه و ذات غيب هويه به تفصيل نازل گرديده است :
   

  ٦٦ص 
  : " هو الباقى٥٧) لوح ٣التوحيد . (: مدينة  ٥٦) لوح ٢) کتاب مستطاب ايقان . (١(

  : " ٥٩) لوح ٥" . ( : " هواهلل البهى االبهىٰ  ٥٨) لوح ٤البهى االبهى " . (
  ) " اصل کل٧: " باسم محبوب عالميان " . ( ٦٠) لوح ٦هواهلل العزيز الجميل " . (

  صيام لوح )٩شانه العظمة و الکبرياء " . ( : " هواهلل تعالىٰ  ٦٢) لوح ٨( ٠ ٦١الخير " 
  : " هوالباقى ٦٤) لوح ١٠: " بسم اهلل االقدم االقدس " ، ( ٦٣

  ) قسمتى از ١٢: " امواج " . ( ٦٥) لوح ١١الظاهر " ( اعمال حج بيت بغداد ) ، (
  . ٩لوح مبارک در مائده آسمانى جلد نهم صفحه 

  اليتناهىب : در آثار حضرت عبدالبهاء : مکاتيب حضرت عبدالبهاء و مفاوضات گنجينه 
  در ميان آثار امر در مبحث الوهيت و جود و عدم و خلقت و مسائلى نظير آن است .

  مکاتيب جلد ٢) لوح مبارک در صفحه ١چند نمونه از اين الواح مبارکه عبارتند از : (
  . ١٣٤) همان ماخذ صفحه ٣. ( ١٨٨) همان ماخذ صفحه ٢. ( ١



  هىبيان در تعبّد انسان در کسب معرفت مظاهر ال
  : ان اّول ما کتب اهلل على العباد عرفان آيه اول کتاب مستطاب اقدس قوله تعالىٰ 

  مشرق وحيه و مطلع امره الّذى کان مقام نفسه فى العالم االمر و الخلق من فاز به
  فقد فاز بکل الخير والّذى منع انّه من اهل الّضالل ولو يأتى بکّل االعمال .

  سال وحى الهى و نبوتبيان در ضرورت دين و لزوم ار
  : " دين نورى است مبين و حصنى است متين از براى در لوح اشراقات است قوله االعلىٰ 

  حفظ و آسايش اهل عالم چه که خشية اهلل ناس را بمعروف امر و از منکر نهى نمايد
  ير عدل و انصاف و آفتاب امن وناگر سراج دين مستور ماند هرج و مرج راه يابد 

  ز نور باز مانند " .اطمينان ا
   

  ٦٧ص 
اند (( عصمت ذاتى )) و اصل (( يفعل  بيان در اينکه مظاهر الهى صاحب عصمت کبرىٰ 

  يشاء بودن صاحب امر )) ما
  در الواح مبارکه دو صفت ذاتى و مميزه مظاهر الهى تصريح کامل شده است . يکى "يفعل

  نظر باينکه تاکيدات قلم اعلىما يشاء " بودن و ديگرى دارا بودن " عصمت کبرى " . 
  در اين دو اصل در متون بسيارى از الواح مبارکه بکثرت نازل و از جمله شرايط ايمان

  را اعتقاد مومنين به اين دو اصل الينتزع از اعتقادات اساسى در امر بهائى اعالن
  بنظر ميرسد که اين مسئله سرچشمه و مبداء اصل اطاعت در عهد و -فرموده اند 

  اق الهى است . مراتب و درجات ايمان و رشد روحانى انسان بستگى کامل به اين دوميث
  اصل محکم دارد . و نيز براى مومنين به امر مبارک در روشن شدن بسيارى از مسائل
  پيچيده و اسرار الهى در متون آثار و نصوص مبارکه مساعد انسان است  ، تحقيقى

  به شرح ذيل بعمل آمده است :باختصار در حدود امکانات اين رساله 
  در لوح تجليات معرفت کامل بمظاهر الهى را مشروط باقرار يفعل ما  يفعل مايشاء) ١

  يشاء بودن خداوند و مظهر او قرار فرموده اند . در تجلى دوم ميفرمايند قوله جل
  بيانه : " تجلى دوم استقامت بر امراهلل و حّبه جل جالله بوده و آن حاصل نشود

  ر بمعرفت کامل و معرفت کامل حاصل نشود مگر اقرار بکلمه مبارکه يفعل ما يشاء هرمگ
  نفسى باين کلمه عليا تمسک نمود و از کوثر بيان مودع در آن آشاميد او خود را



  مستقيم مشاهده نمايد بشانيکه کتب عالم او را از ام الکتاب منع نکند حبّذا هذا
  " يفعل ما يشاء " اشاره به -"  الغاية القصوىٰ  و الرتبة العليا و المقام االعلىٰ 

  آيات بسيارى در قرآن مجيد و کتاب مستطاب اقدس است .
  : يکى ديگر از اصول و مبادى امر مقدس بهائى دارا بودن عصمت ذاتى در ) عصمت کبرىٰ ٢

  ميفرمايند قوله مظاهر مقدسه است . در لوح اشراقات در معنى و مقصود از عصمت کبرىٰ 
  ى و مقامات شتّى ان الذى عصمة اهللتّ بيانه : فاعلم للعصمة معان ش عزّ 

   
  ٦٨ص 

  من عصمه اهلل من الخطآء و كمن الزّلل يصدق عليه هذا االسم فى مقام و کذل
  کّل واحد من و امثالها يطلق علىٰ  كالعصيان  و من االعراض و الکفر و من الّشر

  لمن کان مقامه مقدسا عن االوامر و هؤالء اسم العصمة و اما العصمة الکبرىٰ 
  به النواهى و منزها عن الخطآء و النسيان انه نور ال تعقبه الظلمة و صواب ال يعتر

  الخطآء لو يحکم على المآء حکم الخمر و على السمآء حکم االرض و على النور حکم
  ترض انهالنار حق ال ريب فيه و ليس الحد ان يعترض عليه او يقول لم و بم و الذى اع

  لونئيس عن کلّ  ا يفعل و کلّ مّ من المعرضين فى کتاب اهلل رّب العالمين انه ال يسئل ع
  من سماء الغيب و معه راية يفعل ما يشاء و جنود القدرة و االختيار و انه اتىٰ  -

  بما امر به من الّشرائع و االحکام لو يتجاوز عنها على قدر شعرة كلدونه ان يتمسّ 
  له " .واحدة ليحبط عم

  مقصد اول : طرق حصول معرفت کامل به خدا : باستناد لوح تجليات باين شرح است :
  کسب معرفت کامل منوط باقرار کلمه  -معرفت خدا حاصل نشود مگر بمعرفت اسم اعظم 

  " ايمان باهلل و عرفان او تمام نشود مگر بتصديق از آنچه -يفعل ما يشاء " است "
  عمل بآنچه امر فرموده " . در بيان ديگرى تاکيد فرموده از او ظاهر شده و همچنين

  اند که براى انسان کمال روحانى و شناخت توحيد حقيقى منوط بعرفان کلمه مبارکه 
  يفعل ما يشاء " است . در لوح العالم ميفرمايند قوله جل بيانه : " يا حزب اهلل"

  متوجه باشد چه اگر احدى بايناليوم بايد انظار کل بافق کلمه يفعل ما يشاء وحده 
  مقام فائز گردد او بنور توحيد حقيقى فائز و منور و من دون آن در کتاب الهى از

  اصحاب ظنون و اوهام مذکور و مرقوم " .
  مقصد دوم : بنا باستناد بيان مبارک در تجلى اول ، عارف کامل کسى است که تصديق



  عمل ميکند بانچه امر فرمودهميکند بانچه از جانب اسم اعظم ظاهر شده و 
   

  ٦٩ص 
  است که در ذات است . يکى از آن اصول و اوامر ، ايمان و قبول بال شرط عصمت کبرىٰ 

  خالصه مسائل و اصول در اصل کلى -مظاهر الهى ، خداوند براى آنان مقرر فرموده است 
  و نسيان است مصون از خطا )) باين شرح است : صاحب و داراى عصمت کبرىٰ  (( عصمت کبرىٰ 

  قبول احکام و اوامر او بال شرط و ريب ولو اينکه حکم او بظاهر با عقل انسان -
  درست در نيايد ( عقل جزئى انسان نميتواند مبناى سنجش بيانات الهيّه قرار گيرد )

  ى المآء حکم الخمر و على السمآء حکم االرض ولَ چنانچه ميفرمايند " لو يحکم عَ  ٠
  مقايسه گردد با هنار حق ال ريب فيه " . و چون اين بيانات مبارکعلى النور حکم ال

  تعليم : (( دين بايد مطابق علم و عقل باشد )) با مقياس عقل ظاهرى و قاصر
  باهلل تناقضى آشکار مشاهده ميشود . پس الزم است از اين نوع سنجش و نعوذ انسان در آن

  نست که بايد ايمان و يقين حاصل شوداصل ديگر در بيان مبارک اي — قياس پرهيز نمود
  باينکه مظهر الهى : " انه اتى من سماء الغيب و معه راية يفعل ما يشاء " . و اصل
  ديگرى که مکمل و وجه تنبيه و انذار دارد اين قسمت از بيان مبارک است : " لو

  يتجاوز عنها على قدر شعرة واحدة ليحبط عمله " .
  بيانات مبارکه در خصوص اينکه آنچه از قلم و زبان صاحبدر اين قسمت يک نمونه از 

  ظهور و شريعت الهى نازل ميشود حقيقت محض است و براى اهل بهاء حّجت و در ظاهر
  مخالف اعتقادات رايجه در ميان امت هاى يهود ، نصارى و مسلمين است و نيز تغاير

  انات حضرت رب اعلى جلکاملى با مندرجات تورات و تاريخ يهود دارد ، فقراتى از بي
  ذکره است که در لوحى از قلم اعلى به آن اشاره فرموده اند و زينت عصمت کبرى در

  وجود مقدس حضرت اعلى جل ذکره را مبناى سنجش مندرجات قرار داده اند نه اعتقادات
  اعلى را در مقام در اين لوح مبارک ، ابتدا فقره از بيان مبارک حضرت رّب  -قوم را 

  کبرى براى مظاهر ظهور و مهابط وحى الهى شاهد مياورند که حکم مظاهر الهى حقعصمت 
  : " نقطه اولى ميفرمايد اگر او ٦٦است قوله جل بيانه 

   
  ٧٠ص 

  بر سماء حکم ارض نمايد و يا بر ارض حکم سماء ليس الحد ان يقول ِلم و ِبَم " . در



  را شاهد مياورند در اينکه بعضىدنباله لوح مبارک ، قسمتى از بيانات حضرت رب اعلى 
  : " از فضل و عنايت ٦٦از مردم منظورشان اعراض به مظهر الهى است ، قوله االعلى 

  حّق جّل جالله اولياء يعنى نفوسيکه از اصحاب سفينه حمراء و از اهل بهاء محسوبند
  دشبهات اهل عالم ايشان را از رحيق مختوم و اسم قيّوم منع ننمايد و محروم نساز

  بعضى از خلق در هر حال نظرشان بر اعراض و اعتراض است چنانچه الى حين چند کرّه
  اهل بيان سئوال نموده اند که حضرت داود صاحب زبور بعد از حضرت کليم عليه بهاء

  اهلل االبهى بوده ولکن نقطه اولى ما سوئه فدا انحضرت را قبل از موسى ذکر فرموده
  عند الرسل است قلنا اتّق اهلل و ال تعترض على منو اين فقره مخالف کتب و ما 

  زيّنه اهلل بالعصمة الکبرى و اسمائه الحسنى و صفاته العليا سزاوار عباد آنکه
  مشرق امر الهى را تصديق نمايند در آنچه از او ظاهر شود چه که بمقتضيات حکمت

  مقتدر القدير " .بالغه احدى جز حق آگاه به يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و هو ال
  و اين توضيح و تاکيد که همراه با يک نمونه از آنچه که بنظر ميرسد با معتقدات و

  باورهاى مذهبى اديان بزرگ عالم و نيز با مندرجات کتب آنان مغايرت دارد و در آثار
  اين امر اعظم موجود است ، معتقدين به عصمت کبرى را در امتحان قرار ميدهد و البته

  و معتقدين به اصل عصمة کبرى ، بيان مشرق الهى را تصديق ميکنند و به آنمومنين 
  بدرجه يقين ايمان دارند ولو اينکه : " مخالف کتب و ما عند الرسل است " .

  ايمان و عرفان به امر الهى منوط به تاييد الهى و نيز داشتن انقطاع صرف و توکل و
  : " اى حسين بر اثر قدم غالم قدم ٦٧العزيز در لوحى نازل قوله    توسل به خدا است

  گذار و مشى کن و ابدا از امورات وارده محزون مباش فوالذى نفسى بيده که اگر عوالم
  اليتناهى الهى منحصر باين عالم بود و نعمتش مخصوص آنچه در دنيا عند اهلش مشهود

  قدماست ابدا خود را در بالياى اليحصى معذب نميساختم ... قسم بقلم 
   

  ٧١ص 
  که در هر نفسى اقل من ذره شعور باشد بذکر اين بيان و تفکر در آن ابدا بدنيا

  اعتنا ننمايد و از وجود و فقدانش محزون نگردد و همچنين موقن شود بامريکه احدى
  و نيز -موفق نشده اال من ايده اهلل على عرفانه و فتح بصره بمشاهدة اسراره " 

  مستطاب ايقان است که رسيدن به شاطى بحر عرفان را منوط بهآيات الهى در اول کتاب 
  انقطاع صرف و توکل و توسل سالک به خدا بيان فرموده اند .



  ) کتاب مستطاب اقدس ،١منابع و مآخذ براى مطالعه   در آثار مبارکه عبارتند از 
  )٤ ) الواح مندرجه در اقتدارات ( مجموعه الواح مبارکه ) ، ٣) لوح اشراقات ، ٢

  ) مفاوضات . در تحقيقات مولفين و نويسندگان بهائى :٥مکاتيب حضرت عبدالبهاء ، 
  متّممات ام الکتاب مقاله چهارم ، رساله جامع تاليف محقق ارجمند دکتر وحيد رافتى

  ، کتب سودمند در معارف اسالمى ( آن قسمت از ٣٤٤شماره  ٣٢در آهنگ بديع سال 
  نصوص و تبيينات مبارکه در آنها مشاهده نشود )مطالبى که مغايرتى مستقيم با 

  ) گوهر مراد تاليف مّال ٢) عصمة االنبياء تاليف امام فخر رازى ، ١عبارتند از : 
  )٤) کشف اصطالحات الفنون تاليف محمد اعلى بن تهانوى . ٣عبدالرّزاق الهيجى ، 

  اصول الديناسرار الحکم ( باب ششم فصل در عصمت ) تاليف مّال هادى سبزوارى . 
  االنبياء ) . ،تاليف ابو منصور عبدالقاهرين طاهر التميمى البغدادى ( اصل السابع فى معرفة

   
  ٧٢ص 

  ه وجل ذکر اعلىٰ  و حضرت رّب  بيان در مقام و رسالت حضرت بهاء اهلل جل ذکره االعلىٰ 
  ارتباط دو ظهور اعظم

  نظر ديگرى ادعاى رسالت وبيانات مبارکه نازله از قلم اعلى در مسائل فوق که به 
  نسخ قرآن کريم و ادعاى بحقيقت پيوستن کليه مواعيد الهى در کتب قبل است از حد

  احصاء خارج و در صراحت و محکمى بيان از شيوه خاصى برخوردار است . مطالعه و تحقيق
  و کوشش در تزييد رشد روحانى براى درک اين قبيل از بيانات مبارکه و تبيينات حضرت

  امراهلل از جمله مسائلى است که در دستخط هاى بخصوص دهه عبدالبهاء و حضرت ولىّ 
  بديع صادره از ساحت رفيع بيت العدل ١٥٤اخير قرن بيستم و باالخص پيام رضوان سنه 

  اعظم در سعى به مطالعه و درک مبانى امر بهائى از اهمّيت خاصى برخوردار است . چند
  ات مبارکه زيب اين قسمت ميگردد .نمونه از اين قبيل از بيان

  نمونه هائى از بيانات مبارکه در بيان مقام حضرت بهاء اهلل
 " اهلل لو انتم من العارفين فى ظهورى اّال ظهور اهلل و ال فى قدرتى اّال قدرة قل ال يرىٰ : "  ٦٨نمونه اول  

.  
و  فيه علم السموات المخزون المشهود و کنزقل قد قدر مقادير االشياء فى هذا الهيکل : "  ٦٩نمونه دوم 

  " . االرض و علم ما کان و ما يکون



  " . فالق االصباح يا ايها المقبل الى اهلل كقد تجلى اهلل من افق السجن علي: "  ٧٠نمونه سوم 
  : " قد ظهرت الکلمة التى سترها االبن انها قد نزّلت على هيکل ٧١نمونه چهارم 

  الذى هو االب قد اتى بمجده االعظم بين االمم " الرّب  كمان تباراالنسان فى هذا الز
  ى العرش محبوب العالمين بهلَ : " قد ظهرت ملکوت اهلل و استقر عَ  ٧٢نمونه پنجم 

  فتحت ابواب اللقاء على وجوه النبيّين و المرسلين کل استمدوا بذکره و استفرحوا
  باسمه العزيز المنيع " .

   
  ٧٣ص 

  " . قل تاهلل قد اشرق االمر کالّشمس فى وسط الزوال: "  ٧٣نمونه ششم 
  نمونه از بيانات مبارکه در بيان مقام مبارک حضرت رّب اعلىٰ 

  َکبِِّر ٱْللُهم ٰيا ِاٰلۭهْى َعلٰى َمْظَهرِ "  :٤٧در لوحى از الواح صيام ميفرمايند قوله جل بيانه 
ِّ َسلَْطَنتِ  َك َو َمْخَزِن ِاْلٰهامِ  َك َوْحيِ  َو َمْهَبِط  َك َو َمْعِدِن ِعلْمِ  َك اََحۭديتِ ُهۭويِتَک َو َمْطلَِع    َو َمْشِرِق  َك َو َمَقر

لَْعِة ٱْالَْعلٰى وَ  َك اُلُْوۭهيتِ  َاْصِل ٱْلَقۭدْيِم َو ُمْحيِى ٱْالَُمِم  ٱْلنُْقَطِة ٱْالُْولٰى َو ٱْلط. "  
  و ظهور اعظمدنمونه هائى از بيانات مبارکه در بيان ارتباط 

  در ابتدا بايد گفت که ارتباط معنوى مظاهر ظهور در آثار مبارکه و باالخص در ايقان
  شريف به تفصيل بيان گرديده است و جنبه تعميم براى همه مظاهر مقدسه الهى دارد .

  باط خاصى است که در دو ظهورآنچه که جاذب قلوب صافيه و محقق در آثار است ارت
  بظاهر مستقل حضرت باب اعظم و جمالمبارک در الواح حضرت بهاء اهلل مشاهده ميگردد
  که آن از معانى ظاهرى متون آيات به صراحت و به آسانى مفهوم و قابل استنتاج است .

  شود . دهدر بدو امر الزم است چند نمونه از بيانات حضرت رب اعلى در ارتباط دو ظهور آور
  نمونه اول : در کتاب مستطاب بيان فارسى در باب التاسع و العشر من الواحد الثانى
  ميفرمايند قوله عز بيانه : " ملخص اين باب آنکه آثار ظهور حقيقت در هر ظهور تحفه

  ست ... و همينواست من قبل اهلل از براى او در ظهور بعد او که ظهور نشأه اخراى ا
  بيان متکّون شود از شئون محبوبه تحفه است از قبل نقطه بيان بسوى منقسم آنچه در 

  يظهره اهلل که ظهور اخراى بيان باشد " .
  نمونه دوم: " در کتاب مستطاب بيان فارسى الباب االول من الواحد الرّابع

  بعد از غروب اين شمس غير از من يظهره اهلل مقتدرميفرمايند قوله عز بيانه : " 
  " . نحو از ظهور اهلل نيست بر اين



  اينک ميپردازد به ارائه چند نمونه از بيانات حضرت بهاء اهلل جل ذکره :
   

  
  ٧٤ص 

  : " هل ٧٥نمونه اول ، در سورة الدم از الواح نازله در ادرنه نازل قوله جل بيانه 
  فىمن ناصر ينصر جمال االولٰى فى طلعة االخرٰى و هل من معين يعيُن نقطة االخرى 

  جماله البهى االبهٰى " .
  : " اليوم يوم نصرت ٧٦ نمونه دوم ، در لوحى خطاب به نبيل است قوله االعلىٰ 

  امراهلل است بحکمت و بيان ناظر باصل امر باشيد و از دونش معرض که شايد سبب
  هدايت و اجتماع امم بر شاطى بحر اعظم گرديد هيچ فضلى باين فضل معادله ننموده و

  بلى فرموده " . ظهور قبلم و مبّشر جمالم جميع بيان را در اين ظهور اعظم معلّق به کلمه نمينمايد
  ن ديگرى مخاطبا الهل البيان نازل گرديدهمنمونه سوم ، در سورة االصحاب بيان مهي

  : " قل يا مالء البيان تاهلل قد ظهر على فى قميص اخرى و انّه قد ٧٧ قوله االعلىٰ 
  االسماء بالحسين و فى جبروت البقاء بالبهاء و فى الهوت العماءسّمى فى ملکوت 

  بهذا االسم الّذى ظهر على هيکل الغالم فتبارک اهلل احسن الخالقين " .
  هذا لنقطة االولىٰ  : " قل تاهلل ان ٧٨ نمونه چهارم ، در لوح وفا نازل قوله تعالىٰ 
  محيط " . ا يشهد و يرى و انه على کل شئو اذا فى هذ قد ظهر فى قميصه االخرى باسمه االبهىٰ 

  : " قد نزل ٧٩نمونه پنجم ، در کتاب بديع در ارتباط دو ظهور نازل قوله جل ذکره 
  البيان لنفسى و انى حينئذ اقرئه فى کل االحيان و ما نزل فى حينئذ انه لهو البيان

  نزل من عندهلى ما نزل من قبل و ما لو انتم تعرفون ما نزل حينئذ ليکون شاهدا عَ 
فسى و انه قد نفسه و هو ن ما ينزل حينئذ من قلم اهلل المقتدر العزيز المحبوب يا قوم انى لىٰ ليکون دليال عَ 

ه و النفقهما فى سبيله ثم فى حبّه و رضائ لى يدىفدى نفسه لنفسى و انى قد اخذت نفسى و روحى عَ 
  کل الذّرات لو انتم تسمعون " كيشهد بذل

، کتاب بديع  ٤جلد  اعلىٰ  ع مراجعه فرمائيد به لوح رضوان االقرار و سورة البيان در آثار قلمبراى مزيد اطال
  و ساير آثار مبارکه .

   
  ٧٥ص 

  بيان در وحدت انبيا" الهى و اديان



  بيانات مبارکه در خصوص وحدت انبياء الهى در متون الواح نازله عموما و در ايقان
  در تفسير و شرح مقامات جمع و فرق و اتحاد بيانات عاليه جوهر آنشريف به تفصيل نازل شده است . 

  و ١٧مظاهر الهى بيان گرديده است و طالبين ميتوانند به کتاب مستطاب ايقان صفحات 
  مراجعه فرمايند . رساله جامع و ١٥٢٠الى  ١٥١٧و قاموس ايقان جلد چهارم صفحات  ١٢٥

  د داودى تحت عنوان " اصول اعتقادات اهلتحقيقى دانشمند شهيد فى سبيل اهلل عليمرا
  بهاء " که توسط لجنه ملى نشر معارف امرى ايران منتشر شده است اعانت کافى مينمايد

  ند .فرماي مراجعه اثر نفيس براى درک مسائل مربوط به مقامات جمع و فرق و اتحاد مظاهر الهى به آن
  : " بارى اين ٨٠ه جل بيانه بيان مبارک در وحدت انبياء الهى در ايقان شريف قول

  انوار از يک مصباح ظاهر شده اند . و اين اثمار از يک شجره روئيده اند * فى
  من فضل اهلل يؤتيه من يشاء كالحقيقه فرقى ملحوظ نه و تغييرى مشهود نه (( کل ذل

  من خلقه )) انشاء اهلل از ارض نفى احتراز جوئيم * و ببحر اثبات درآئيم تا عوالم
  ع و فرق و توحيد و تفريق و تحديد و تجريد الهى را ببصريکه مقدس از عناصر وجم

  اضداد است مشاهده کنيم * "  " اينست که نقطه بيان روح ما سواه فداه شموس احديّه
  را بشمس مثال زده اند که اگر از اّول ال اّول الى آخر ال آخر طلوع نمايد همان

  گفته شود اين شمس همان شمس اوليه است صحيح استشمس است که طالع ميشود * حال اگر 
  و اگر گفته شود که رجوع آن شمس است ايضا صحيح است * " .

  بيان در تعليم وحدت نوع بشر و صلح عمومى
  " قلنا و قولنا الحق عاشروا مع االديان در لوح العالم ( دنيا ) نازل قوله االعلىٰ 

  آنچه سبب اجتناب و علّت اختالف بود ازکلّها بالرّوح و الرّيحان از اين بيان 
  ميان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس نازل شد آنچه که باب اعظم است از

  براى تربيت اهل عالم " .
   

  ٧٦ص 
  دستور العملهاى نازله در الواح مبارکه براى ايجاد وحدت نوع بشر

  نازله در الواح مبارکه بادر مطالعه و تحقيق در تعاليم اجتماعى امر بهائى ، 
  مطالب و تعاليمى در آثار مبارکه آشنا ميشويم که در آنها طرق استقرار وحدت در
  جوامع انسانى را با اجراى اوامر و احکام نشان داه اند . در اين تجزيه و تحليل به

  يارى تائيدات جمال کبريائى اين طرق را شناسائى و در اين قسمت به اختصار ارائه



  دد :ميگر
  عامل و وسيله الهى براى ايجاد وحدت در عالم تعاليم مبارکه حضرت بهاء اهلل و

  امراهلل . تبيينات و شروح و جزئيات طرح نقشه الهى در الواح حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى
  انگليسى ) : ( براى تفصيل کامل مراجعه کنيد به قسمتهائى از دو توقيع مبارک بزبان

                                               Sources of the Baha'i World Order 
   "It would, however , be helpful and instractive to bear in mind certain basic 
    principles with reference to the Will and Testament of 'Abdul - Baha , which 

     together with the Kitab-i- Aqdas , constitutes the chife depository wherein 
 are enshrined those priceless elements that Divine Civizalation , the establish 

                          of which is the primary mission of the Baha'i Faith. " 
                                       ( The World Order of BahaUllah , page 3 ) 

   
                                   Distinguhshing Features of Baha'i World Order 

  "I consider it my duty to warn beginner in the Faith that the promised glories 
 of the Sovereignty which the Baha'i teachings foreshadow , can be revealed only 

  in the fullness of time , that the implications of the Aqdas and the Will of ' 
       Abdul-baha , as the twin depositories of the constituent elements of that 

                                                                  Sovereignty ." 
                                    ( The World Order of Baha'u'llah , page 16 ) 

  مرجع و قانون گذار و ناظر حاضر در همه اعصار آتيه در استقرار صلح و وحدت عالم
  و حضرت عبدالبهاء به يگانه ملجاء ليت عظيم در الواح قلم اعلىٰ اين بار گران و مسئو

  و پناه عالم بيت العدل اعظم محول شده است .
  ) انسان تربيت شده در ظل تعاليم١عوامل و عناصر متشکله در استقرار وحدت عالم   (

  ) اطاعت از وصاياى شارع امر بهائى توسط روساى٣) اجراى حدود  (٢امر بهائى .  (
  )٦) تساوى حقوق رجال و نساء . (٥) وحدت در تعليم و تربيت . (٤ارض . (

   
  ٧٧ص 

  )٩) صلح عمومى . (٨) وحدت لسان و خط . (٧تعديل معيشت و اجراى عدالت در عالم . ( 



  وحدت عالم انسانى .
  اين قبيل از بيانات  دستورات و احکام ، اوامر و نواهى نازله در استقرار وحدت

  رکه تا مرتبه که قابل ادراک در حدود امکانات محدود نگارنده است ،و الواح مبا
  ميتوان به دو بخش تقسيم نمود : الف ، تعاليم الهى در حذف و از بين بردن و يا

  تقليل عواملى که سبب اختالف و علت بروز مناقشات در ميان اهل عالمند ، مانند :
  فقر علوم ظاهرى و تربيت اطفال و وجود ظلم و فقر و گرسنگى و عدم تربيت روحانى و

  ) در لوح تجليات١غيره . نمونه هائى از اين قبيل بيانات مبارکه عبارتند از : (
  : " تجلى سوم علوم و فنون و صنايع است علم بمنزله جناح است ٨١ نازل قوله االعلىٰ 

  ل ارضاز براى وجود و مرقات است از براى صعود تحصيلش بر کل الزم ولکن علوميکه اه
  از آن منتفع شوند نه علوميکه بحرف ابتدا شود و بحرف منتهى گردد و صاحبان علوم و
  صنائع را حق عظيم است بر اهل عالم ... فى الحقيقه کنز حقيقى از براى انسان علم

  ) طراز ششم در٢اوست و اوست علت عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و انبساط " (
  ى است تحصيل آن بره: " دانائى از نعمتهاى بزرگ ال ٨١االعلى لوح طرازات است قوله 

  : " کلمة اهلل در ورق ٨١) " در کلمات فردوسيه نازل قوله االعلى ٣کل الزم " . (
  نهم از فردوس اعلى ... رجال بيت عدل را وصيت مينمائيم و بصيانت و حفظ عباد و

  )٤( ٠بمصالح عباد ناظر باشند " اماء و اطفال امر مى فرمائيم بايد در جميع احوال 
  : " اشراق هفتم قلم اعلى کل را وصيت مى ٨١در لوح اشراقات نازل قوله االعلى 

  فرمايد بتعليم و تربيت اطفال و اين آيات در اينمقام در کتاب اقدس در اول ورود
  کل اب تربية ابنه و بنته بالعلم و الخّط و لىٰ سجن از سماء مشيت الهى نازل کتب عَ 

  ء ان ياخذوا منه ما يکونآما امر به فلالمن كدونهما عّما حدد فى اللوح و الذى تر
  بيت العدل انا جعلناه ماوى الفقراء لىٰ الزما لتربيتهما ان کان غنيّا و اال يرجع اِ 
  و المساکين ان الذى ربّى ابنه او ابنا

   
  ٧٨ص 

  ." رحمتى التى سبقت العالمينو عنايتى و  من االبناء کانه رنى احد ابنائى عليه بهائى
  ب : تعاليم الهى در ايجاد امکانات در عالم براى رسيدن به صلح و وحدت ، مانند
  ،استقرار عدل و بهره ورى جوامع بشرى از امکاناتى که خداوند براى همه انسانها در

  ، اين قبيل از تعاليم در الواحى مانند طعالم خلق فرموده و نيز وحدت لسان و خ



  اقات و لوح العالم و تجليات و بشارات و کلمات فردوسيه و طرازات و لوح مقصوداشر
  ) در لوح کلمات١آشنائى کامل دارند مانند (الواح ثمينه  اى الهى به آنحبّ نازل شده است که ا

  سراج -: " کلمة اهلل در ورق ششم از فردوس اعلى  ٨٢فردوسيه نازل قوله عز بيانه 
  ببادهاى مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آنعباد داد است او را 

  ظهور اتحاد است بين عباد در اين کلمه عليا بحر حکمت الهى مواج دفاتر عالم تفسير
  : " اّس اعظم که ٨٢) در لوح العالم نازل قوله جل بيانه ٢آنرا کفايت ننمايد " . (

  ميع رجال و نساء آنچه را کهاداره خلق بآن مربوط و منوط آنکه ... (چهارم ) ج
  از اقتراف و زراعت و امور ديگر تحصيل نمايند جزئى از آنرا براى تربيت و تعليم

   الع امناى بيت عدل صرف تربيت ايشان شود .مينى وديعه گذارند و باطّ ااطفال نزد 
  توجه کامل است در امر زراعت اين فقره اگرچه در پنجم ذکر شد ولکن فى  پنجم )(

  الحقيقه داراى مقام اول است " .
  مجرى وحدت و صلح  مجرى وحدت و استقرار صلح عمومى بيت العدل اعظم است .

  : ( اول ) بايد وزراى بيت عدل صلح ٨٣ در لوح العالم ( دنيا ) نازل قوله االعلىٰ 
  اکبر را اجرا نمايند تا عالم از مصاريف باهظه فارغ و آزاد شود * اين فقره الزم و

  جب چه که محاربه و مجادله اس زحمت و و مشّقت است " .وا
  ماخذ اصلى اين قبيل از تعاليم ترک تعصبات دينى ، نژادى ، ملى و سياسى در بيان

  مبارکه تبيينات حضرت عبدالبهاء در خطابات ، مفاوضات و مکاتيب حضرت عبدالبهاء و
  فداه است که براى مقصد رساله مدنيه و توقيعات مبارکه حضرت ولى امراهلل ارواحنا

  حقيقى از ظهور حضرت بهاء اهلل ، ضرورت دارد براى هر مومنى که قصدش
   

  ٧٩ص 
  مشارکت در تحقق وحدت عالم انسانى است اين قبيل تعاليم تبيين شده را به کمال دقت

  مطالعه و به آن عمل نمايد . اين قبيل از بيانات مبارکه در کتاب پيام ملکوت جمع
  درج شده است .آورى و 

  توضيح در اين قسمت نيز مانند قبل در نوع هشتم  بيان در تساوى حقوق رجال و نساء
  بيان است .

  بنظر ميرسد اين دو تعليم که از جمله مبادى   بيان در تحرى حقيقت و ترک تقاليد



  نازل روحانى در امر مبارک است ، اولين بار در ايقان شريف تعليم آن از قلم اعلىٰ 
  است . در آغاز کتاب مستطاب ايقان شرايط سالکين سبيل تحقيق و ايمان به مظهر شده

  الهى را دقيقا تعليم ميفرمايند قوله جّل بيانه : " سالکين سبيل ايمان * و طالبين
  کؤس ايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عرضيّه پاک و مقدس نمايند * يعنى

  را از ظنونات متعلقه بسبحات جالل * " " و چشم راگوش را از استماع اقوال * و قلب 
  از مالحظه کلمات فانيه * " " زيرا که اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد
  را از عالم و جاهل ميزان معرفت حق و اولياى او قرار دهد هرگز برضوان معرفت رب

  العزه داخل نشود " .
  ه تعليم ترک تقاليد و عدم اقتدا به ديگراندر اين قسمت از بيان فوق بنظر ميرسد ک

  را يکى از اصول روشهاى تحقيق براى متحرى و جوياى حقيقت بيان فروده اند . متون
  ايقان شريف نشان دهنده بارز اين تعاليم الهى است و در ضمن استدالالت کالمى و نقل

  اديان اشاراتىآيات قرآن و احاديث و کلمات بزرگان اهل معرفت و ذکر و نقل تاريخ 
  مستقيم در تائيد اين مطلب است .

  الواح مبارکه و در  بيان در باره روح انسان ، مجرّد بودن نفس ناطقه و بقاى آن
  دسترس در اين مسئله بکثرت موجود و به تفصيل حقايق مجرّده در مسائل بقاى روح و

  ر بهائى بيانحيات بعد از مرگ و سير آن در عالم ملکوت در کلمات مقدسه شارع ام
   

  ٨٠ص 
  در تاليفات نفيسى مانند امر و خلق و مائده آسمانى استخراج و درج -گرديده است 

  گرديده است . در اين قسمت نمونه هائى آورده ميشود با بحثى باختصار در آن مسائل
  به اين شرح : الف : بيان مبارک در اينکه عالم بعد موجود و در انسان مشعر ادراک

  از مرگ قرار داده نشده تا آنرا ادراک نمايد . در لوحى ميفرمايند قوله عوالم بعد
  : " انبيا و مرسلين عرفان اينمقام را ستر نموده اند الجل حفظ عالم فى٨٤تعالى 

  الحقيقه اگر نفسى در آنچه از قلم اعلى در اين مقامات جارى شده تفکر نمايد بيقين
  اينعالم قرار داده نشده تا ادراک نمايد و مبين ميداند که مشعر ادراک آن عالم در

  بر حقيقت عارف شود ولکن آنقدر ذکر ميشود که ارواح مجرده که حين ارتقاء منقطعًا
  عن العالم و مطهرا عن شبهات االمم عروج نمايند لعمراهلل انوار و تجليات آن

  فنا آنراارواح سبب و علّت ظهورات علوم و حکم و صنايع و مايه بقاى آفرينش است 



  اخذ ننمايد و شعور و ادراک و قوت و قدرت او خارج از احصاى عقول و ادراک است
  انوار آن ارواح مربّى عالم و امم است اگر اين مقام باسره کشف شود جميع ارواح قصد
  صعود نمايند و عالم منقلب مشاهده گردد . " . و نيز در بيان ديگرى نازل شده است

  ها آية الهّيه و جوهرةنّ ااينکه از حقيقت نفس سئوال نموده  : " ٨٥قوله جل بيانه 
  ملکوتيّه التى عجز کل ذى علم عن عرفان حقيقتها و کل ذى عرفان عن معرفتها ... و

  اّن النفس على ما هى عليه آية من آيات اهلل و سرّ من اسرار اهلل و او است آيت
  مسطور است آنچه که عالم حالکبرى و مخبرى که خبر ميدهد از عوالم الهى در او 

  استعداد آنرا نداشته و ندارد " .
  علم و ) بنا باستناد قلم اعلىٰ ١در بيان مبارک چند مسئله اساسى مشاهده ميشود : 

  ادراک به عالم بعد به انسان داده نشده است . اين بيان مبارک را ميتوان به آيه
  در جواب يهودان اين ١٧/ ٨٥رائيل آيه شريفه در قرآن کريم مرتبط ساخت . در سوره بنى اس

 الروِح قُِل الروُح ِمْن اَْمِر َربّۭى َو ٰمآ اُوۭتيتُْم ِمَن اْلِعلِم ِاال َقۭليًال" . : " ه نازل شد قوله تعالىٰ آي
ِ
   َو َيْسلُوَنَك َعن

  ينا در اين تعمق و تدبر به انسان ) انسان را تشويق به تفکر در الواح مبارکه ميفرمايند تا٢
   

  ٨١ص 
  نتيجه برسد که براى انسان قوه که ادراک حقيقت مجرّده روح را بنمايد بوديعه

  ) بيان مبارک نشان ميدهد که هيچگونه شرح و يا بياناتى در٢گذارده نشده است . 
  اينکه قوه ادراک کيفيت و وجود روح در قواى جسمانى و دماغى انسان از قلم اعلى

  مطلبى نازل نشده است . در اينصورت ، درک بيان مبارک در پى بردن به حقيقت و وجود
  روج و عوالم بعد منوط به قبول آن بقوه ايمان ، به شارع امر و آيات الهى است .

  حمد خدا را که عيون تبيين از قلم معجز شيم حضرت عبدالبهاء به جريان و سريان آمد
  اهى يافتن به مسائل معضل و غامض در عوالم و مباحثو آنچه الزم و ضرورى براى آگ

  مجرّدات است در الواح مرکز ميثاق چون دررى گهربار و سرجى پر انوار فرا راه عالم
  انسانى قرار داده شد تا بدان وسيله بتواند قدر و منزلت خود را بشناسد و به

  د . شان او و منزلتارزشهاى معنوى انسان حقيقى واقف گردد تا مصداق بيان مبارک گرد
  :  او را در کتاب عهدى و ايقان شريف با بيانى فصيح اعالم فرموده اند قوله جّل بيانه

  " انسان حقيقى بمثابه انسان لدى الرحمن مشهود " . و نيز در ايقان ميفرمايند
  : " آنچه در آسمانها و زمين است محال بروز صفات و اسماى الهى ٨٦قوله عزّ بيانه 



  چنانچه در هر ذره آثار تجلى آن شمس حقيقى ظاهر و هويداست که گويا بدونهستند 
  ظهور آن تجلى در عالم ملکى هيچ شئى بخلعت هستى مفتخر نيابد  " " خاصه انسان که

  از بين موجودات باين خلع تخصص يافته * و باين شرافت ممتاز گشته چنانچه جميع صفات
  اکمل و اشرف ظاهر و هويدا است * و کل اينو اسماى الهى از مظاهر انسانى بنحو 

  اسماء و صفات راجع باوست * اينست که فرموده ( االنسان سرّى و انا سرّه ) .
  ب : بيان مبارک در بقاى روح مومنين و حرکت صعودى آن بعد از مرگ

  چند نمونه از اين قبيل از آيات الهى که در مقام مومن و حيات باقيه او پس از مرگ
  ) در لوحى در باره حيات مومن پس از مرگ و رسيدن به١شده درج ميگردد : (نازل 

  ما : " ان الموت باب من ابواب رحمة ربک به يظهر ٨٧مقامات ميفرمايند قوله جل بيانه 
   

  ٨٢ص 
  الى المقام هو المستور عن االبصار و ما الموت اال صعود الروح من مقامه االدنىٰ 

  ) در لوحى در باره اينکه مومن حّى است و حيات او ابدى است٢" . ( االعلىٰ 
  : " مومن در رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع قدس حىّ  ٨٨ميفرمايند قوله عز بيانه 

  در ايقان شريف بياناتى مبين و ٠است بحيات ابديه باقيه و موت او را اخذ نميکند " 
  ابديه باقيه " نازل گرديده است قولهتوجيهى کامل در معنى و مقصود از " حيات 

  : " هرکس از جام حب نصيب برداشت از بحر فيوضات سرمديه و غمام رحمت ٨٩ تعالىٰ 
  ابديه به حيات باقيه ابديه ايمانيه يافت * و هر نفسيکه قبول ننمود بموت دائمى

  ادتمبتال شد * " . و نيز در قرآن کريم در باره شهدا و زنده بودن آنان پس از شه
 "َوَال َتُقولُواْ ِلَمْن يُْقَتُل ِفي َسبيِل اهللِ اْمَواٌت َبْل اْحَياء َولَِكن ال َتْشُعرُونَ : "  در راه خدا نازل شده قوله تعالىٰ 

  ) . ١٥٤/٢( سوره بقره آيه 
  بيان در عهد و ميثاق

  معنى لغوى و مقصود از کلمات " عهد و ميثاق " در کتب لغت  مبحث الفاظ
  ) در لغتنامه دهخدا معانى زيادى از لغتنامه ها و فرهنگنامه ها جمع آورى١( عهد

  : وصيت ، پيمان و معاهده و شرط ، ميثاق ، سوگند ، نگاه داشت ٩٠شده به اين شرح 
  حق حرمت ، شناخت ، مالقات ، ديدار و رويت ، روزگار ، روز و زمان و عصر ، وفا

  ت جرجانى از کتب معتبره شرح الفاظ و لغات) در التعريفا٢نگاه داشتن موّدت . (



  ) عهد در تورات و٣( ٠: " حفظ الشيئى و مراعاته حاًال بعد حالى "  ٩١نوشته شده 
  کتب عهد قديم و نيز در قرآن کريم در سوره هاى متعددى نازل گرديده و به چند نمونه

َقالُوْا َيا ُموَسى اْدُع لََنا َربَك ِبَما َعِهَد ِعنَدَك لَِٔن : "  قوله تعالىٰ  ١٣٤/٧اکتفا ميگردد : در سوره اعراف آيه 
  ١١٤/٢٠" ، و در سوره طه آيه  َكَشْفَت َعنا الرِّْجَز لَنُْؤِمَنن لََك 

  ، و سوره٢/ ٢٧" ، سوره بقره آيه  َولََقْد َعِهْدَنا الَى آَدَم ِمن َقْبلُ : "  نازل قوله تعالىٰ 
  ) ٤٠: (  ميفرمايند قوله تعالىٰ  ٧٤و  ٤٠، و نيز در سوره بقره آيه هاى ١٣/ ٢٥رعد آيه 

)  ٧٤و ( " َفاْرَهبُونِ َيا َبِني اْسَرأِيَل اْذُكرُوْا ِنْعَمِتَي الِتي اْنَعْمُت َعلَْيُكْم َواْوفُوْا ِبَعْهِدي اوِف ِبَعْهِدُكْم َوايايَ " 
  " .َفلَن يُْخِلَف اهللُ َعْهَدهُ "" 

   
  ٨٣ص 

  : عهد و پيمان ، عهد ٩٢)  در لغتنامه دهخدا در ذيل ميثاق نوشته شده ١ميثاق (
  استوار ، قرارداد ، آنچه عهد را بر آن استوار کنند چون سوگند و مانند آن . 

  ميثاق به معانى و مقاصد متفاوتى در قرآن کريم نازل شده است و به چند نمونه از )٢(
  اکتفا ميشود و طالبين ميتوانند براى تفصيل به تورات و کتباين قبيل آيات الهى 

  ٨٣/٢ و ٦٠و  ٢٥عهد قديم و قرآن و کتب تفسير مراجعه فرمايند : در سوره بقره آيه هاى 
ِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما اَمَر اللهُ  " )٢٥: ( ميفرمايد قوله تعالىٰ  َل ِبِه ان يُوَص  الِذيَن َينُقُضوَن َعْهَد الل

َواْذ اَخْذَنا  ) "٨٣و (" ؛ َواْذ اَخْذَنا ِميَثاَقُكمْ  " )٦٢(  و "  َويُْفِسُدوَن ِفي االْرِض اولَـَِٔك ُهُم اْلَخاِسرُونَ 
 اْحَسانًا وَ 

ِ
 َوقُولُو ِميَثاَق َبِني اْسَرأِيَل َال َتْعبُُدوَن اال اهللَ َوِباْلَواِلَدْين

ِ
ْا ِللناِس ِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكين

َالَة َوآتُواْ الزَكاَة  ِقيُمواْ الصَخَذ اهللُ ِميَثاَق  : " قوله تعالىٰ  ٨١/٣، و در سوره آل عمران آيه  "…ُحْسنًا َواْذ اَوا
 ِبيِّْيَن لََما آَتْيتُُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثُمِبهِ  الن َِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُن ٌق ل حزاب ، و در سوره ا"   َجاءُكْم َرُسوٌل مَصدِّ

َواْذ اَخْذَنا ِمَن النِبيِّيَن ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نوٍح َواْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  : " ميفرمايد قوله تعالىٰ  ٧/٣٣آيه 
 َمْرَيَم َواَخْذَنا 

ِ
الِذيَن يُوفُوَن  ، " ميفرمايد قوله تعالىٰ  ٢٠/١٣، و در سوره رعد آيه  "  ِمْنُهم مِّيَثاًقا َغِليًظااْبن

  " ِبَعْهِد اهللِ َوَال ِينُقُضوَن اْلِميَثاَق 
ِه َوالرُسوُل : "  قوله تعالىٰ  :ميفرمايد ٨/٥٧، و در سوره حديد آيه  نُوا َيْدُعوُكْم ِلتُْؤمِ َوَما لَُكْم َال تُْؤِمنُوَن ِبالل

  ".ِبَربُِّكْم َوَقْد اَخَذ ِميَثاَقُكْم ان ُكنتُم مْؤِمِنينَ 
  تحقيق در عهد و   مقصود از عهد و ميثاق در امر بهائى و تبيين آن در الواح تبيينى

  ميثاق  در آثار مبارکه را ميتوان به دو قسمت بظاهر ممتاز از يکديگر و در حقيقت و
  و نهائى که در هر دو وحدت کامل موجود است تقسيم بندى نمود . و بنظرمقصد غائى 



  ميرسد که راه ديگرى براى فهم مسائل مطروحه در عهد و ميثاق ، بجز مراجعه کامل به
  آثار تبيينى وجود ندارد . و اين ضرورت ، در طول حيات امر مبارک بتجربه باثبات

  معارف امر مبارکافرادى که بنظر ميرسيد در  -رسيده است 
   
  ٨۴ص -

  در موارد بسيارى چون توجهشان به کلمات و تبيينات مرکز -صاحب راى و عقيده اند 
  تبيين حضرت عبدالبهاء و جانشين ايشان بر سرير کرسى واليت عظمى يعنى حضرت ولى

  امراهلل جل سلطانه ، معطوف نگرديدند . بنا براين با قاطعيّت و هيچگونه شبهه
  گفت که در مطالعه آثار مبارکه ، موضوع تبيين و اينکه ، استخراج مقاصدميتوان 

  اصلى بيانات الهيّه و تاويل الواح از حقوق بال شّک و انحصارى حضرت عبدالبهاء و
  حضرت ولى امراهلل است ، هيچگونه تحقيقى ولو اينکه در نهايت دقت و بروشهاى علمى

  الواح تبيينى نباشد ، فاقد تغّمسى است که متداوله انجام پذيرد در صورتيکه موافق
  حکم آن در کتاب مستطاب اقدس براى فهميدن و درک معانى الواح مبارکه نازل گرديده و

  کوششى است بى ثمر و بى اعتبار .
  اين عهد و ميثاق عمومى  عهد و ميثاقى که خداى متعال با بندگانش بسته است -اول 

  ظاهر ظهور و اجراى اوامر و احکام او است که تسلسلو م است و آن شناسائى حق تعالىٰ 
  اديان و ال ينقطع بودن ارسال رسل و وحى الهى از جانب خداوند و قبول و اطاعت آن

  : " ان الذين نکثوا ٩٣ فرض است . و حکم آن در ام الکتاب نازل گرديده قوله تعالىٰ 
  ّضالل لدى الغنىّ من اهل ال كعهداهلل فى اوامره و نکصوا على اعقابهم اولئ

  : " تمّسکوا ٩٤ المتعال " . و نيز در کتاب مستطاب اقدس نازل گرديده قوله تعالىٰ 
  باوامراهلل و احکامه و ال تکونوا من الذين اخذوا اصول انفسهم و نبذوا اصول
  : ٩٥ تعالىٰ  اهلل ورآئهم بما اتبعوا الّظنون و االوهام " . و در آيه ديگرى نازل شده قوله

  کل شيئ تحّقق بامره المبرم اذا اشرقت من افق البيان شمس االحکام" 
  ان يتّبعوها ولو بامر تنفطر عنه سٰموات افئدة االديان * انّه يفعل ما يشاء و لکلّ 

  االختراع * " . تبيين كه لمحبوب و مالال يسئل عّما شآء و ما حکم به المحبوب انّ 
  پذيرش اصول و مبادى امر بهائى و اينکه ميزانحضرت ولى امراهلل در ميزان و مراتب 

  در -ايمان انسان بستگى تام بقبول بال شک مبادى روحانى و اصول امر مبارک دارد 
  يکى از مراسالت از طرف هيکل مبارک ، در جواب سئوال از شرايط پذيرش افرادى که



  درخواست عضويّت در هر جامعه بهائى را مينمايند
   

  ٨٥ص 
  ميفرمايند :

 He has noted with care what you had written him regarding the question of admit 
 tance of applicants into the cause . This is certainly a matter which calls for 

utmost tact , wisdom and considration on the part of Bahá'i Assemblies . While , 
   as he himself has repestedly stressed , a uniform procedure should be adopted 
  and followed whereby every applicant should be required to express his whole - 
  hearted and unconditional acceptance of the essential verities of the Cause ," 

                                ( from : directives from the Guardian , page 46 ) 
  عهد و ميثاقى که در آن مسئله جانشينى و واليت ، تاويل و تفسير  آيات الهى -دوم 

  در اين نوع از   و اداره امور روحانى و مدنى جامعه و پيروان امر عنوان گرديده است
  اعتقادات و مبادى روحانى است مواجهتحقيق با دو مسئله بسيار مهم که از جمله اصول 

  ) عصمت موهوبى تفويض شده از جانب شارع امر به جانشين بعد از خود و١ميشويم : (
  ) کلمات نازله در مرتبه ، مقام ، شرح دايره وظائف و حدود اختيارات و قيادت و٢(

  عالم اداره ملکى و ملکوتى جانشينان شارع امر بعد از صعود و مفارقت ظاهرى از اين
  است . پس از ذکر اين مقدمه بايد گفت که بنظر ميرسد تحقيق در عهد و ميثاق را

  ميتوان به چهار روش تحقيق نمود باين شرح :
  روش هاى تحقيق در عهد و ميثاق

  در عصمت موهوبى مرکز تبيين و جانشينان ايشان حضرت شوقى افندى ربّانى  تحقيق اول
  رافع امر حضرت بهاء اهلل . چون دانسته شد کهولى امراهلل و بيت العدل اعظم 

  فى ذاته مصون از خطا است " من عصمه اهلل من الخطاء و العصيان " داراى عصمت کبرىٰ 
  شينى براى خود انتخابن" و منزها عن الخطاء و النسيان " ( لوح اشراقات ) . جا

  مسئله با عقل و مينمايد و او را حفظ و حراست مينمايد از خطا و اشتباه . و اين
  استدالل بروش قياس اقترانى نيز موافق است که گفته شود : هر صاحب عصمتى از خطا
  مصون است ( موضوع ) . جانشين حضرت بهاء اهلل باستناد الواح و نصوص مبارکه داراى



  عصمت است ( حد وسط ) . بنا براين داللت ميکند بر اينکه : حضرت عبدالبهاء مصون از
  . ماده قياس در اين برهان از مقبوالت ( بيان مبارک )خطا است ( مطلوب يا نتيجه 

  عصمت کبرى ) است . حضرت بهاء اهلل در
  
   

  ٨٦ص 
  حضرت عبدالبهاء روح العالمين له الفداء آنچه فرموده و کليه مسائلى را  تحقيق دوم

  لى براى فهميدن و پىکه در امر مبارک تفسير و تاويل فرموده اند ميزان و مقياس اص
  بردن بمعانى ظاهر و باطن آيات و احکام الهى ، مسائل در نظم ادارى بهائى ، روشهاى

  ايجاد و اتساع موسسات نظم ادارى و نيز تفسير و تاويل آيات قرآنيه و توراة و
  انجيل است . متمم و مکمل آن ، تبيينات حضرت ولى امراهلل در کشف حقايق مستوره در

  ضرت بهاء اهلل و حضرت عبدالبهاء و ساير کتب مقدسه قبل است . براى رسيدنالواح ح
  و حصول بعرفان حقيقت عهد و ميثاق در اين روش ، الزم است که آيات و نصوص مبارکه

  شارع امر بهائى ، الواح حضرت عبدالبهاء در باره مقام و مسئوليتهاى هيکل مبارک و
  در باره مقام و منزلت حضرت عبدالبهاء در کتابنيز تبيينات حضرت ولى امراهلل را 

  دور بهائى ( ترجمه ) و اصل توقيع بزبان انگليسى  دقيقا مطالعه و به آن يقين حاصل
  نمود .

  حضرت ولى امراهلل : الواح وصايا و آنچه که از قلم مبارک و معصوم   تحقيق سوم
  وسيله آگاهى به دايرهحضرت شوقى افندى در توقيعات مبارکه صادر شده يگانه 

  مسئوليتها و مقام مبارک است .
  تحقيق در تفويض کلّى اختيارات و اداره امور ادارى روحانى جامعه   تحقيق چهارم

  بهائى به يک مجلس شور بنام بيت العدل عمومى
  اّول : نمونه هائى از الواح مبارکه در اين خصوص عبارتند از :

  بالهامات غيبى الهى بر ملهمند  بيت عدل الهى ... ايشان ) " امور ملّت معلق است برجال١(
  ).کل اطاعت الزم " ( اشراق هشتم در لوح اشراقات ) و ( بشارت سيزدهم در لوح بشارات

  بر طبق اين دو نص صريح الهى کليه امور منوط و معلق ميگردد به تصميم و اراده
  ز امر تبيين . و نيز بايدبيت العدل اعظم . در اينصورت هيچ امرى مستثنى نيست ج



  بخاطر داشت که بر اساس اين بيان الهى تاسيس بيت العدل عمومى بقلم شارع امر
   

  ٨٧ص 
  بهائى ايجاد گرديده و منشاء تاسيس آن وحى الهى است . و چون تاسيس آن بقلم شارع و

  نکالم وحى است موسسه و يا مجلسى از مجالس کنونى و آينده عالم را نميتوان با اي
  مجلس الهى مقايسه نمود و اين از اصول و مبادى ايمانى است .

  ) " امور سياسه کل راجعست ببيت عدل و عبادات بما انزله اهلل فى الکتاب " ٢(
  اشراق هشتم در لوح اشراقات ) و نيز ميفرمايند : " امور سياسيه راجعست ببيت عدل و(

  سيزدهم در لوح بشارات ).عبادات بما انزله اهلل فى الکتاب " ( بشارت 
  ) مسئوليت حفظ اهل عالم به بيت العدل واگذار شده است : " رجال بيت عدل را٣(

  وصيّت مينمائيم و بصيانت و حفظ عباد و اماء و اطفال امر ميفرمائيم " ( ورق نهم
  از کلمات فردوسيه ) .

  ) " ايشان ملهمند بالهامات غيبى الهى " ( اشراق هشتم در لوح اشراقات ) و ٤(
  در لوح بشارات ) . اين بيان مبارک منشاء دارا بودن عصمت موهوبى و بشارت سيزدهم (

  مصون از خطا بودن بيت العدل است .
  ح) بيت العدل اعظم مجرى صلح عمومى و استقرار وحدت عالم انسانى است : در لو٥(

  : " اّس اعظم که اداره خلق بآن مربوط و منوط آنکه ٨٣ العالم نازل قوله االعلىٰ 
  ( اّول ) بايد وزراى بيت عدل صلح اکبر را اجرا نمايند تا عالم از مصاريف باهظه 

  فارغ و آزاد شود * اين فقره الزم و واجب است " .
  ( لوح وصايا ) دّوم " الذى جعل اهلل مصدر کّل خير و مصونا من کل خطا "

  در اين بيان مبارک دو مسئله و موضوع را ميتوان تحقيق نمود :
  خير " قرار داده است . تحقيق موضوع اول : خداوند بيت العدل عمومى را " مصدر کلّ 

  " خير " است . در کلمه " خير " و مقصود از آن و نيز اينکه ، آنچه از بيت العدل صادر ميشود همه
  

  ٨٨ص 
  خطا" اساس الهى بودن تصميمات و اوامر صادره از بيت من کلّ  نًا: " مصو موضوع دوم

  العدل و تاثير آن در اداره امور عالم .
  ) " بيت العدل آنچه باالتفاق و يا باکثريت آراء تحقق يابد همان حق و مراد٢(



  اهلل است و هر چه تقرّر يابد همان نّص است " ( الواح وصايا ) . در اين بيان
  رک نيز دو موضوع را ميتوان تحقيق نمود :مبا

  موضوع اول : مصون از خطا بودن راى که باکثريت آراء است .
  موضوع دوم : تصريح حضرت عبدالبهاء در اينکه راى صادره نص است . باستناد بيان

  العدل  اين مبارک که تاکيد و تبيين الواح حضرت بهاء اهلل در مرتبه راى و اوامر بيت
  فرامين و دستخطهاى بيت العدل اعظم را از ، متمسکين بحبل ميثاق -است عمومى 

  هر قسم و گونه که باشد در مرتبه نصوص مبارکه ، بديده گذارده ، اطاعت نموده و بال
  ، »طوعًا«شک و با ايمان کامل بآن گردن اطاعت خم مينمايند و بمصداق قرآن کريم 

  اينست مفهوم آزادى حقيقى .
  قرار دهند من عنداهلل است من خالفه و خالفهم فقد خالف اهلل و من) " آنچه ٣(

  عصاهم فقط عصى اهلل و من عارضه فقد عارض اهلل و من نازعهم فقد نازع اهلل و من
  جادله فقد جادل اهلل و من جحده فقد جحد اهلل و من انکره فقد انکراهلل و من

  جتنب و ابتعد عن اهلل  عليه غضب اهللانحاز و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و ا
  عليه قهر اهلل و عليه نقمة اهلل " چند نمونه از مواضيعى که ميتواند مورد تحقيق

  قرار گيرد عبارتند از :
  موضوع اول : " آنچه قرار دهند من عنداهلل است " .

  ، جدال ، جحد ، انکار ، عموضوع دوم : مخالفت ، عناد ، عصيان ، اعراض ، نزا
  اعتزال ، اجتناب و ابتعاد ( دورى جستن ) با بيت العدل عمومى منع گرديده و در

  رديف مخالفت و اعراض با خداوند متعال است و بديهى است که انسان متديّن و معتقد
  به خداى يگانه با خداى خود بارتکاب چنان اعمالى مبادرت نخواهد کرد .

   
  ٨٩ص 
  جمع مرجع کل امور است " :اين بيان مبارک که مرجعيّت بال منازع هر امرى) اين م٤(

  از امور را به بيت العدل اعظم ارجاع فرموده اند ، تبيين و تاکيد مجدد بيان شارع
  امر بهائى در بشارت سيزدهم و اشراق هشتم از الواح بشارات و اشراقات است . و

  وصايا انحصارا دو مسئله تبيين و عباداتباستناد الواح حضرت بهاء اهلل و الواح 
  که بکتاب اهلل راجع گرديده مستثنى شده و اين تحليل موافقت کامل دارد با

  اساسنامه تدوين شده بيت العدل اعظم الهى .



  " حضرت عبدالبهاء در لوحى تعميم مجلس شور سياسى عمومى ملکى و ملکوتى) " ٥(
  :٩٦ را به صراحت بيان فرموده اند قوله االحلىٰ اختيارات اداره امور عالم و بهائيان 

  " اما مشورت مجلس شور سياسى عمومى ملکى و ملکوتى * يعنى بيت عدل آن بانتخاب
  ر يابد معمول به استرّ قتعمومست * و آنچه اتفاق آراء يا اکثريت آراء در آن شورا" 

  و قدرت بال منازع* "بر اساس اين بيان مبارک ، امور ملکى و ملکوتى در يد اختيار 
  است و باستناد بيان مبارک در الواح وصايا ، بهائيان موظفند که اين مرجع اعلىٰ 

  فرامين و دعوتهاى بيت العدل اعظم را با جان و دل و آغوش باز قبول و اطاعت نموده
  و اعتزال ( گوشه گيرى ) از آن فرامين و تصميمات نگيرند که گوشه گيرى و اعتزال از

  است . يک تحقيق بسيار مهم در اين مسئله ميتوان نمود و آن مقايسه ادارهخداوند 
  امور توّسط مسؤلين اديان گذشته ( مانند موسسات وابسته به کليساهاى شرق و غرب و

  دارالخالفه در اسالم ) و در اين امر اعظم است .
  عدل عمومى از: " و چون بيت  ٩٧ سّوم : در توقيعات حضرت ولى امراهلل قوله االحلىٰ 

  حيّز آمال بحيّز شهود قدم نهد و صيتش در کل اکناف و اقاليم مرتفع و مشتهر گردد
  آنوقت اين هيئت مجلّله که بر اساس متين و رزين تمام ملّت بهائى در شرق و غرب

  سس است و از الهامات الهيّه مستمد و مستفيض بوضع و اجراى مشروعاتىؤمستند و م
  يّه و تاسيساتى باهره پردازد و باين واسطه امراهللمتقنه و اقداماتى کل

   
  ٩٠ص 

  صيتش جهانگير و نورش عالم افروز شود " .
  قدر و قضاى الهى  تعاليم روحانى و مبادى اعتقادى -  بيان در مسئله جبر و اختيار

  قلم اعلى و نيز در مکاتيب در امر بهائى در مسئله جبر و اختيار و قضا در الواح
  عبدالبهاء و مفاوضات به تفصيل از قلم مرکز تبيين بيان و در کتاب امر و خلقحضرت 

  جمع آورى گرديده که مراجعه بان بيانات مبارکه براى تحقيق در اين مسئله الزم و
  ضرورى است . براى تحقيق در بيانات مبارکه بنظر ميرسد که آشنائى و مطالعه اجمالى

  اده در انسان و مسائلى از اين قبيل که در ادياندر مسئله جبر و اختيار و آزادى ار
  گذشته و آيات قرآنيه و احاديث معتبره در کتب حديث و قرابت بعضى از آن مسائل طرح
  شده خصوصا در معارف مذهب شيعه و نصوص مبارکه ( از ذکر و مثال از معارف مسيحى

  فنظر گرديد ) ،بعلت اختصار و عدم اصطالحات و استناد آنها در الواح مبارکه صر



  کمک ميکند به آشنائى با اصطالحات و الفاظى که در آثار امر بهائى بکار رفته است .
  نظر باينکه در اين رساله در تحرير هيچيک از قسمتهاى آن مقصود شرح کامل و حتى به

  اجمال مسائل بيشمار در الواح مقدسه نيست بلکه پيشنهاد در روش و شناخت بيان است .
  اشاراتى مقدماتى در مسائل قضا و قدر ، جبر و اختيار و مبانى تاريخى و کالمىلزوم 

  آن ضرورى بنظر ميرسد .
  : کسى را بکارى بزور گماشتن ، ناچار کردن . ٩٨) جبر ١(  مبحث الفاظ و معانى لغات

  طريقه اى که پيروان آن ( جبريه ) معتقدند که اعمال انسان باراده خداى تعالى
  : گزيدن ، ٩٩) اختيار ٢و بندگان هيچگونه اختيارى از خود ندارند . ( انجام گيرد

  انتحاب کردند ، آزادى عمل ، قدرت بر انجام دادن کار باراده خويش ، مقابل اجبار .
  ، حکم الهى از آن جهت که مقدم : حکم الهى ، مشيت بارى تعالىٰ  ١٠٠) قضا . قضاء ٢(

  : فرمان حکم ، حکم ١٠١) َقَدر  ٤نى. (بر " قدر " است سرنوشت ، تقدير آسما
   

  ٩١ص 
  : خروج ١٠٢خداوند در مورد بندگان ، سرنوشت ، تقدير جمع آن ، اقدار ، القدر 

  الممکنات من العدم الى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء و القضاء فى االزل و
  وجود جميع الموجوداتالقدر فيما اليزال و الفرق بين القدر و القضاء هو ان القضاء 

  فى اللوح المحفوظ مجمتمعة و القدر وجودها متفرقة فى االعيان بعد حصول شرائطها .،
  و نيز از اصطالحات متکلمين و به معنى تفويض آمده است . معنى تفويض در کتب لغت به

  : واگذار کردن ( کارى بکسى ) ، مسلکى که پيروان آن معتقدند خدا ١٠٣اين شرح است 
  سان آزادى و اختيار داده و هر کس در اعمال خود قادر و مختار است .بان

  جرجانى  قدريه : در ميان فرق اسالم معتقدين به اختيار و تفويض اند . و در التعريفات
  : هم الذين يزعمون اّن کل عبد خالق ١٠٤در ذيل معنى قدريّه نوشته شده 

  . تعالىٰ  لفعله و ال يرون الکفر و المعاصى بتقدير اهلل
  جبر و اختيار ، قضا و قدر در معارف اسالمى

  ) آياتى از قرآن مجيد که بنظر متکلمين اشاعره و فرقه مجبره در تاييد به جبر و١(
  اينکه هر چه هست و هرچه اتفاق مى افتد به اراده خدا است عبارتند از :

وره توبه آيه س   "لََنا ُهَو َمْوَالَنا َوَعلَى اهللِ َفلَْيَتَوكِل اْلُمْؤِمنُونَ قُل لن يُِصيَبَنا اال َما َكَتَب اهللُ  نمونه اول ، "
  . نوشت خدا بر ما ) ترجمه : بگو هرگز نميرسد ما را مگر آنچه( ٥١/٩



َه يُِضل َمن َيَشاء َوَيْهِدي َمن َيَشاء نمونه دوم ، "   ( ترجمه ٨/٣٥سوره فاطر آيه  "  َفان الل
  ): پس بدرستيکه خدا وا ميگذارد آن را که ميخواهد و هدايت ميکند آنرا که ميخواهد 

  الزم به ذکر اين مطلب است که متکلمين شيعى براى الفاظ اضالل و هدايت سه معنى
  براى هر يک بنا به استناد به ساير آيات قرآن کريم ( شرح و تفصيل آن خارج از

  لبان ميتوانند به کتبى نظير شرح کشف المراد وموضوع اين بحث است ) قائلند و طا
  نظاير آن مراجعه فرمايند .

   
  ٩٢ص 

. و نيز سوره غافر  ١٠٢/٦سوره انعام آيه  "َذِلُكُم اهللُ َربُكْم ال الَـَه اال ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء نمونه سوم ، "
  .٦٢/٤٠آيه (مؤمن) 

آفريد شما را و  ( ترجمه : و خدا ٩٦/٣٧سوره صافات آيه  " َوَما َتْعَملُونَ َواللُه َخلََقُكْم  نمونه چهارم ، "
  آنچه را ميسازند ) .

َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما نمونه پنجم ،" ُه ان الل  ٧٦/  ٣٠آيه ( االنسان) سوره دهر  "َوَما َتَشاُؤوَن اال ان َيَشاء الل
  خدا ) .نميخواهيد مگر که خواهد  ترجمه : و(

 َيْجَعلْهُ َعلَى " نمونه ششم ، لَُماِت َمن َيَشا اهللُ يُْضِللْهُ َوَمن َيَشا َوبُْكٌم ِفي الظ بُواْ ِبآَياِتَنا ُصم ِذيَن َكذَراٍط صِ  َوال
(ترجمه : کسى را که ميخواهيد خدا وا ميگذارد و کسيکه ميخواهد  ٣٩/٦آيه  سوره انعام" مْسَتِقيٍم 
  براه راست ) شميگردان

نسان ا آياتى در قرآن که به اعتقاد متکلمين معتزله و قدريون در آنها نشان ميدهد که) ٣(
  : است يشمختار در افعال خو

نَساِن اال َما َسَعى"  نمونه اول ، ْيَس ِلْالن ل٣٩/٥٣" سوره نجم آيه   َوا .  
  .١٢٣/٤سوره نساء آيه "   َمن َيْعَمْل ُسوًءا يُْجَز ِبهِ  "نمونه دوم ، 

  .۲٨/١٨سوره کهف آيه "   َوقُِل اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن َشاء َفلْيُْؤِمن َوَمن َشاء َفلَْيْكُفرْ  نمونه سوم ،"
ْيِديِهمْ  نمونه چهارم ، " ِّلِذيَن َيْكتُبُوَن اْلِكَتاَب ِبا   .٧٩/٢سوره بقره آيه  "  َفَوْيٌل ل

  به جبر و اينکه سرنوشت و مقدرات انسان از قبل تعيين ) احاديث نبوى در تاييد٤(
  شده است : احاديث در اين موضوع در کتب معتبره حديث نقل گرديده و در اينجا به چند

  نمونه از اين قبيل از احاديث نبوى که نشان ميدهد بر رّد آراء موافقين به اختيار
  و نيز از سرنوشت از قبل مقدر شده براى انسان .

  بى صلى اهلل و: " عن النّ  ١٠٥ (َقَدريّه)در رد عقايد معتقدين به اختيار  اول ، نمونه



  َماتوا َفَال َتشَهُدوُهم )) " . ة : ان َمِرضوا َفال َتُعوُدُهم . و انّ سلم قال (( الَقدريه َمُجوُس ٰهذه االمّ 
  : " ال ١٠٦نمونه دوم ، حديث در نفى معاشرت و مجالست معتقدين به اختيار 

   
  ٩٣ص 
  ِر ، و ال تفاتحوهم " .الَقدَ  ُسوا اَهلَ تَُجالِ 

  : " انّ  ١٠٧نمونه سوم ، در اينکه مقدرات انسان و خلقت او از قبل تعيين شده است 
  َمرُ ؤليه َملَُک َفيُ إ فى بطن امه اربعين مثل ذلک ، ثم يبعث  عُ َخلَق احدکم يُجم

  قى و سعيد ، ثم ينفخ فيه الروحباربع کلمات : فيکتب رزقه و اجله و عمله ثم يکتب ش
  ، او ع، فاّن احدکم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يکون بينه و بينها اّال ذرا

  ِقيُد ذراع ، فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها ، و ان احدکم ليعمل
  بعمل اهل النار حتى ما يکون بينه و بينها اال ذراع ، اوقيُد ذراع ، َفيسِبُق على

  هل الجنة فيدخلها " .أالکتاب فيعمل بعمل 
  اديث ائمه در مذهب شيعه که " امر بين االمرين است " :ح) ا۵(

  نمونه اول ، حديث منقول از حضرت صادق ( ع ) در جواب سئوال از جبر و قدر ( بمعنى
  : " ال َجبَر و ال َقَدر َولِکّن َمنزلَُة َبيَنُهَما ، ١٠٨تفويض و اختيار ) 

  ُم " .الِ العٰ  هُ إياَعلَّمها  َمنْ إال اْلٰعاِلُم أْو فيها الَحق الّتى َبيَنُهما ال َيعلَُمها 
 رُ َبيَن أمْ الِکُن  وَ  َو ال َتفويَض  رَ : " ال َجب ١٠٩نمونه دوم ، حديث ديگرى از حضرت صادق (ع)    ."نَ َريْ مْ ا

  " مردى گويد بامام صادق عرض کردم : : ۱۱۰نمونه سوم ، حديث منقول از حضرت صادق ع 
  خدا بندگانرا بر گناه مجبور ساخته ؟ فرمود : نه ، گفتم : پس کار را بانها

  گفتم پس حقيقت چيست ؟ فرمود : لطفى است از پروردگارت ميان ، واگذاشته ؟ فرمود : نه
  ) شيخ صدوق اين دو مطلب . " ( ترجمه حديث در پاورقى کتاب التوحيد

  يد و مذاهب و فرق اسالم در مسئله جبر و اختيار  براى مطالعه مراجعه کنيد) عقا٦(
  به کتب اصول و کالم ، ملل و نحل شهرستانى و الفرق بين الفرق عبدالقاهر تميمى و
  مشابه . کتاب التوحيد شيخ صدوق باب نفى الجبر و التفويض و باب القضاء و القدر و کتب

   
  ٩٤ص 

  رکه در قدرت و اراده الهى و نا محدود بودن آن ، قضا و قدرنمونه هائى از آثار مبا
  و حدود توانائى انسان



  :١١١ نمونه اول ، در يکى از دعاهاى صبح بعد از بيدار شدن نازل گرديده قوله االعلىٰ 
ْر ۭلْى ِمْن َقلَمِ  اَْى َربِّ "     ِزٰماُم ٱْالُُمْورِ  َك ۭفْى َقْبَضتِ اَْشَهُد اَن  ٱْالَْعلٰى َخْيَر ٱْالِٓخَرِة َو ٱْالُْولىٰ  َك َقدِّ
لُٰها َکْيَف َتٰشاُء ٰال ِاٰلَه ِاال َاْنَت ٱْلَقۭوى ٱْالَۭمْينُ   لةُ ِبٱْلِعزِة وَ  كَ اَْنَت ٱلۭذْى ِباَْمرِ  تَُبدِّ ُل ٱْلذِّ ْعُف  تَُبد ِة َو ٱْلَعْجزُ ٱْلضِبٱْلُقو 

ْضِطٰراُب  ْقِتٰداِر َو ٱْالِ ْيٰقانِ  ِبٱْالِ ْطۭمْيٰناِن َو ٱْلرْيُب ِبٱْالِ   ". ِبٱْالِ
  نمونه دوم ، ايضا در يکى از دعاهاى صبح بعد از بيدار شدن نازل گرديده قوله

ْخِتٰراِع ِبِعْصَمِتَك ٱْلُکْبرٰى ِمَن ٱلۭذْيَن "  : " ١١٢ االعلىٰ  ْبٰداِع َو َمْقُصْوَد ٱْالِ َعلَْتُهْم جَ ثُم ٱْعِصْمٰنا ٰيا َمْحبُْوَب ٱْالِ
  " . َمٰظاِهرَر ٱْلَخناِس َو يَُوْسِوُسْوَن ۭفْى ُصُدْوِر ٱْلناِس ِانَك اَْنَت ٱْلُمْقَتِدُر َعلٰى ٰما َتٰشاءُ 

  :١١٣ رديده قوله االعلىٰ گنمونه سوم ، در يکى از الواح حفظ از امراض و باليا نازل 
َِّشْيئٍى َقۭدْيرٌ َتْفَعُل ٰما َك ِان ُکلِّ َشْيئٍى  َملَُکْوُت  كَ ٰيا َمْن ِبَيدِ "    .  " َتٰشاُء َو َتْحُکُم ٰما تُۭرْيدُ  اَْنَت َعلٰى ُکل

  : " و تو اى١١٤ نمونه چهارم ، در يکى از کلمات عاليات نازل گرديده قوله االعلىٰ 
  مالک من و رجاى من از ملکوت عزّت نازل فرمودى حکم قضا را و از سرادقات قدرت امر

  را بر ساختن بيتى تا در او ساکن شود نفوس مضطربه و در او مستريح شود مبرم قدر
  عقول مجرده و بنا فرمودى او را از خاکهاى پاک و پاکيزه که از ذره از آن تراب خلق
  شد حقائق عالين و افئده مقدسين و بر ارکان ربوبيه مستقر فرمودى رکنهاى او را و

  بخشيدى او را و مطرز فرمودى او را بذهببه آفتابهاى مشرقه از افق جمال زينت 
  صافيه و ابواب او را مزين فرمودى بياقوت بديعه که از جوهر هويه خلق شده بود و

  مرصع فرمودى ديوارهاى او را بلئالى منيعه که از لطيفه بحر احديه ظاهر گشته بود و
  مودى که جميعچون تمام شد بناى او و ظاهر شد آيات او و هويدا شد عالمات او امر فر

  آنچه در آسمانهاى قدرت تو سائر بودند و در هواهاى عزت تو حرکت مينمودند
   

  ٩٥ص 
  طائف شوند حول او را و زائر شوند تراب او را و مقبل شوند ابواب او را مردود شد

  هرکه مکث نمود و مقبول شد هر که اقبال نمود پس چون تمام شد وقت او و منقضى شد
  بال از مشرق سطوت و غضب برخاست و مالئکه قهر بحرفى ناطق شد کهامر او ابرهاى 

  و  لرزه بر ارکان بيت افتاد بقسمى که منهدم شد ارکان او و برو افتاد سقفهاى او
  منعدم شد علمتهاى او گويا هرگز بنا نشده بود و بلند نگشته بود بحديکه فراموش شد

  پس واى واى از آنچه ظاهر شد و اسم او و متفرق شد تراب او و معدوم شد رسم او
  هويدا گشت اين است از بدائع تقديرهاى بلند تو اى آقاى من و حمد ميکنم تو را بر



  نيکوئى قضاى شيرين تو اى پروردگار من " .
  : " جانها از تو ١١٥ نمونه پنجم ، در يکى از ادعيه مبارکه نازل شده قوله االعلىٰ 

  و اقتدار ها در قبضه قدرت تو * هرکه را بلند کنى از ملک بگذرد و بمقام 
  " رسد و هر که را بيندازى از خاک پست تر بلکه هيچ از او بهتر )١( َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليا" 

ۀ به آي ) بنظر ميرسد بيان مبارک در ادعيه محبوب اشاره١. ("* ... اى توانا ناتوانانرا توانائى بخش ...
   سورۀ مريم در قرآن است.  ٥٧/١٩

  : " قدرتت را ١١٦ نمونه ششم ، و نيز در يکى از ادعيه نازل گرديده قوله االعلىٰ 
  قدرت عباد منع ننمود " .

  :  ١١٧نمونه هفتم ، در لوحى نازل که خلق اهلل در قبضه قدرت الهى محاط اند 
  ... " . كو ارادت كمحاطون بمشيّت كهؤالء عبادک و خلقک و فى قبضة قدرت" 

  نمونه هشتم ، در لوح سلمان اشاراتى است واضح بر اينکه اراده غالبه الهيه محيط بر
  ، جمال کبريائى در متن لوح علتى را که اراده اشياء است . در اين لوح امنع ابهىٰ 

  ر ظهورمطلقه الهيّه سبب تغيير و دگر گونى در روحيّات و استعدادات انسانى در ه
  الهى است بيان ميفرمايند . قسمتهائى از لوح مبارک درج ميگردد ، قوله عزّبيانه

  : " آنچه در ارض مشاهده مينمائى ولو در ظاهر مخالف اراده ظاهريه هياکل امريه ١١٨
  مالحظه اين لوح واقع شود ولکن در باطن کل باراده الهيه بوده و خواهد بود  اگر نفسى بعد از

  
  ٩٦ص 
  کلمه مذکوره تفکر نمايد بحکمى مطلع شود که از قبل نشده چه که صورت کلمات مخزندر 

  حقند و مودعه در آن اللى علميه سلطان احديه * و يد عصمت الهيه ناس را از اطالع
  بآن منع ميفرمايد * و چون ارادة اهلل تعلق گرفت و يد قدرت ختم آنرا گشود بعد

  کلمات فرقان مالحظه نما که جميع خزائن علميه ناس بآن ملتفت ميشوند * مثال در
  جمال قدم جّل و عز بوده و جميع علماء در کل ليالى و ايام قراءت مينمودند و

  لى مستوره در کنوز کلماتيه ظاهرالٓ تفاسير مينوشتند مع ذلک قادر براينکه حرفى از 
  او را على نمايند نبوده اند * و اذا جاء الوعد دست قدرت ظهور قبلم ختم خزائن

  شأن الناس و استعدادهم حرکت داد * لذا اطفال عصر که حرفى از علوم ظاهره ادراک
  ننموده بر اسرار مکنونه على قدرهم اطالع يافتند بشانيکه طفلى علماى عصر را در
  بيان ملزم مينمود * اينست قدرت يد الهيه و احاطه اراده سلطان احديه * اگر نفسى



  فکر نمايد مشاهده مينمايد که ذره از ذرات حرکت نميکند مگردر اين بيان مذکور ت
  باراده حق و احدى بحرفى عارف نشده مگر بمشيت او * " . ( براى درک بيشتر بيان
  مبارک ميتوان به تبيين حضرت عبدالبهاء در موضوع بهار روحانى و بروز استعدادات و

  قابليّات انسانى در هر ظهور جديدى مراجعه نمود ) .
  در اراده انسان ، نمونه هائى از آيات الهى که مبين آنست که انسان داراى اراده و

  ائل و انجامزاختيار در مقابل قبول و يا اعراض دعوت مظاهر الهى ، کسب کماالت و ر
  عمل نيک و بد است

  توضيح اين نکته ضرورى بنظر ميرسد که در مطالعه اين قبيل از آيات الهى با الفاظى
  شويم که اطاعت و تمکين و سرپيچى و اعراض انسان در مقابل بيانات الهيه ومواجه مي

  منوط است . در آياتى که در آن انسان اوامر و نواهى بعهده و اراده انسان موکول و
  را به عملى و يا ترک عملى امر و تشويق فرموده اند براى آن اجر و پاداش ( نويد

  دعوت حق و سرپيچى از اوامر الهى جزاى اخروى وعد ) قرار داده اند و براى اعراض به
   

  ٩٧ص 
  ( خوف وعيد ) و نيز حکم قصاص براى سرپيچى و تخلف از احکام الهى نازل شده است و

  چون اين قبيل از آيات الهى در نهايت صراحت و درک و فهميدن آن اسان است به چند
  نمونه اکتفا ميشود .

  " . ِبِه ِذْکرَُك ِبَدوام ٱْلُملِْك َو ٱْلَملَُکْوِت ٰى شود از تو ما َيبقَ جهد نما تا ظاهر : "  ١١٩نمونه اول 
.  

  ." دًاَمْن اراَد اْن َيْعِرَفُه ِبَغْيِرِه ٰال َيْعِرفُُه ابَ  : " ١٢٠نمونه دوم 
  ."  ُخْذ اْمَر َمْولَٰيَك َو َضْع َهَوٰيَك ، "  : "  ١٢١نمونه سوم 

  غفلت و نادانى مستغرق بودم لسان فضلت مرا اخذ نمود ودر بحر : "  ١٢٢نمونه چهارم 
  " . به عنايتت مرا اخذ کرد ... از ذکرت غافل شدم و تو از من غافل نشدى

  از براى نفوسيکه در ظل سدره طوبى ماوى گرفته اند ، و  طوبىٰ : "  ١٢٣نمونه پنجم 
  از براى رجاليکه  ىٰ طوبنيکوست حال عباديکه از رحيق بيان رحمن آشاميده اند ، و 

  از براى اوليائى که بنور  ىٰ طوبسطوت ابطال ايشان را از غنى متعال منع ننمود ، و 
  از براى حزبيکه از عالم گذشته اند  ىٰ طوبايقان منورند و در ظل سدره آرميده اند ، 



  از براى اصحابيکه مترصد اجراى اوامراهلل  ىٰ طوبو بافق اراده مالک قدم ناظرند ، و 
  ذنش قائمند بر خدمتش و ناطقند بثنايشأده و هستند ، صائمند بامرش آکلند ببو

  از براى عشاق که از آفاق و بحر و بر گذشتند و بذروه عليا و  ىٰ طوبمتنفسند بحّبش ، 
  از براى حزبيکه احزاب عالم ايشانرا از اصغاء حفيف  ىٰ طوبغاية قصوى فائز گشتند ، 

  از  ىٰ طوبمحروم نساخت ، نعيم از براى نفوسيکه بتراب سجن مزيّنند ،  سدره منتهىٰ 
  رض فائز شد و از هواء آن عرف آيات الهى را استشمام نمود ، وأبراى قدوميکه باين 

  از براى نفوسيکه در راه دوست يکتا حمل باليا نمودند ، ايشانند جبال فضل حق  طوبىٰ 
  بيان مشرق و درياى رحمت رحمانى مواج ، نيکوستجل جالله . يا حزب اهلل امروز تير 

  يداب از براى عباديکه در اين  ىٰ طوبحال نفسى که باقبال فائز شد و باستقامت مزين گشت ، 
   

  ٩٨ص 
  از براى رجاليکه از کوثر  ىٰ طوب ناطق گشتند ، و  لَبْيَك ٰيا اٰلَه ٱْلعالَِم   ۀبکلمه مبارک

  از براى مسافرين که در اين عصر ىٰ طوباين ارض نوشيدند و در ظل اشجار آرميدند ، 
  يوم نهم شهر صيام نير اعظم از اعلى افق عالم بآن توجه نمود و پرتو افکند ، نعيم
  از براى مهاجرين که باذن توجه نمودند و مشّقتهاى سفر را حمل کردند تا آنکه فائز

  از "مذکور و مسطور است ، صد هزار  از قلم اعلىٰ  شدند بآنچه که در کتاب الهى
  مرند و زحمت صوم را لوجه اهلل حمل نموده اند ، بقليل قناعتأبراى نفوسيکه مترصد 

  کرده اند و از کثير در سبيل خبير گذشته اند ، بحر رحمت از براى نفوسيکه اوهامات
  ، ببازوى يقين سدهاى عالم ايشان را منع ننمود و حجبات امم از تقرّب باز نداشت

  ظنون را شکستند و بافق اعلى توجه نمودند ، بحر نور از براى عباديکه باعمال و
  " . اخالق حق را نصرت نمودند

  اياکم ان تتوقفوا فى هذا الجمال بعد الذى ظهر بسلطان القدرة و: "  ١٢٤نمونه ششم 
  من عباده و مفقوُد لدى القوة و االستجالل انه لهو الحق و ما سويه معدوم عند احدٍ 

  ظهور انواره ان اسرعوا الى کوثر الفضل و ال تکونن من الصابرين و من توقف اقل من
  " . آن ليحبط اهلل عمله و يرجعه الى مقر القهر فبئس مثوى المتوقفين

  که نسبت اراده و انجام و يا اقدام نازلهنمونه هفتم : آيات و کلماتى در الواح  
  مانند : " من اراد " ، " من اعرض " و دران داده شده است به عملى به انس

  َمْن َعَرَفَك " ،"  َمْن آَمنَ " ، "  ازَ َمْن فٰ و حضرت بهاء اهلل نازل : "  زيارتنامه حضرت اعلىٰ 



  َو َکَفَر  َفَوْيٌل ِلَمْن َظلََمَك َو َاْنَکَركَ ... َك بِ  َمنَ آ ِلَمنْ  ىٰ طوبفَ ...  َك ِٔ اقٰ لِ بِ   ازَ َمْن فٰ ... 
َمِتَك َو کوُ اِتَك َو ٰجاَهَد ِبُسلْٰطاِنَك َو ٰحاَرَب ِبَنْفِسَك َو اْسَتْکَبَر َلَدٰى َوْجِهَك َو ٰجاَدَل ِببُْرٰهاِنَك َو َفر ِمْن حُ آيٰ بِ  

  اْقِتٰداِرَك ".
  : در تهذيب نفس و استکمال روح تعاليم اخالقى و نصايح قلم اعلىٰ نمونه هشتم : 

  به به انسان نمونه ديگرى از دارا بودن اراده انسان مکنونه و نصايح قلم اعلىٰ کلمات 
   

  ٩٩ص 
  ارتکاب عمل خير و شر و انتخاب راه رسيدن به سعادت و شقاوت است : " اى دوست

  در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حب و شوق دست مدار * مصاحبت ابرار را
  ر دست و دل هر دو بردار " : " اى دوستان رضاى خود راغنيمت دان و از مرافقت اشرا

  بر رضاى من اختيار مکنيد و آنچه براى شما نخواهم هرگز مخواهيد ... " ، " اى پسر
  خاک جميع آنچه در آسمانها و زمين است از براى تو مقرر داشتم مگر قلوبرا که محل

  محل مرا بغير من گذاشتى  *نزول تجلى جمال و اجالل خود معين فرمودم و تو منزل و 
  چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غير خود را يافت اغيار ديد

  و المکان بحرم جانان شتافت ... " ، " اى بنده من ملک بيزوال را بانزالى از دست
  منه و شاهنشهى فردوس را بشهوتى از دست مده ... " .

  در آنها ، اراده الهى و نيز مختار بودن انسان توامًانمونه هائى از آيات الهى که 
  نازل گرديده است

َفَوْيٌل ِلَمْن اَْعَرَض َو َکَفَر  َك ِالَيْ  ُطْوبٰى ِلَمْن اَْقَبلَ : "  قوله االعلىٰ  ١٢٦در لوح آخر شهر صيام نمونه اول 
ُهْوِر ٱلۭذْى ۭفْيِه ٱْسَودْت  فۭى ٰهَذا َك َو ِبآٰياتِ  َك بِ  ْفِى وَ ٱْلظْت ُوُجْوُه مَ  ُوُجْوُه َمٰظاِهِر ٱْلن ْثٰباِت يٰ ٱْبَيض ا ٰطاِلِع ٱْالِ

ٰفاِت َو فۭى َقبَضتِ   ٱْالَْسٰماِء وَ  َك ٰمالِ    " .ِزٰماُم ٱْلَمْوُجْوٰداِت  َك ٱْلصِّ
   

   معتقدات اهل بها در مسائل قضا و قدر ، جبر و اختيار و حدود اختيارات انسان در
  آثار مبارکه

  معتقدات اهل بها در مسئله جبر و اختيار که در متون الواح ديده مى شود ، تبيينات
  موالى حنون حضرت عبدالبهاء است که ابواب تشتت آراء و عقايد و استنباطات فردى را
  بکلى مسدود فرموده و جواب روشن و بى نياز تحقيق بيشترى را به عالم انسانى عنايت



  ه رؤس تبيينات مبارکه به اختصار عبارتند از :فرموده است . بنظر ميرسد ک
   

  ١٠٠ص 
  استعداد و لياقت رْ : " َقدَ  ١٢٧ ) در معنى قدر : در لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ ١(

  و اندازه خود اشيا است زيرا معنى قدر اندازه است و قضاى الهى که عبارت از حکم
  ميشود ."ربانى در حقايق اشيا است بقدر و اندازه اشياء ظاهر 

  : " امورى در ١٢٨ ) حدود اختيارات انسان : در مفاوضات ميفرمايند قوله االحلىٰ ٢(
  تحت اختيار انسان است مثل عدل و انصاف و ظلم و اعتساف مختصرا اعمال خيريه و

  .افعال شرّيه اين واضح و مشهود است که اراده انسان در اين اعمال مدخلى عظيم دارد"
  مقابل اختيار  : در مفاوضات بيان ميفرمايند که اعمال و افعالى که) مسئوليت در ٣(

  در تحت اختيار انسان است در مقابل عمل و اقدام به آن مسؤول نتايج حاصله از آن
  : " اما در اعمال خيريه و شريه مخيّر است و باختيار خويش ارتکاب آن ١٢٩است 

  ر خواهد بياد غير مالوف شود ممکننمايد مثال اگر خواهد بذکر خدا مشغول گردد و اگ
  ر است که محب عالم گردد و يا مبغضاست که از نار محبة اهلل شمعى برافروزد و ميسّ 

  بنى آدم شود و يا بحّب دنيا پردازد و يا عادل شود و يا ظالم گردد اين اعمال و
  افعال در تحت تصرف خود انسان است لهذا مسؤول از آن " .

  ت : در مطالعه و تعمق در بقيه بيانات مبارکه در مفاوضات چنين) بشر عجز صرف اس٤(
  مفهوم ميگردد که داشتن اراده و اختيار در انسان و ارتکاب اعمال خير و شر دليل بر
  دارا بودن قدرت در انسان نيست . زيرا پس از اينکه بيانات مبسوطى در اختيار به

  تبيينات مبارکه به عجز و نا توانىارتکاب اعمال براى انسان قائلند ، در ادامه 
  : " اما مسئله ديگر در ميانست و آن اينکه ١٣٠انسان اشاره ميفرمايند قوله العزيز 

  بشر عجز صرف است و فقر بحت توانائى و قدرت مخصوص حضرت پروردگار است و علو و دنو
  مستمد از بسته بمشيت و اراده جناب کبريا ... و همچنين جميع حرکات و سکنات انسانى

  مدد رحمان ولکن اختيار خير و شر راجع به انسان " .
   

  ١٠١ص 
  تحقيقى در دو فقره از آيات و بيانات الهى که از يک جهت سلب اختيار و اراده از

  انسان و از جهتى ديگر ، بيان امريّه ايست که در آن امر و تکليف به اجراى اوامر



  واهى موکول به مراتب ايمان و درجه ايقانالهى شده در عين حال اجراى آن اوامر و ن
  در تغّمس در بحور بيکران و بينهايت عميق الواح قلم  به مظهر امراهلل شده است

  با بيانات و آياتى مواجه ميشويم که در ظاهر آن هر دو جنبه هاى جبر و اختيار اعلىٰ 
  ارتباط آن با زيارت هر يک از آنها به تنهائى ( بدون -را در آنها مشاهده ميکنيم 

  ساير بيانات الهيه ) از آن کلمات نازله همان معانى ناشى ميشود که به ادراک زائر
  آيات ميرسد و آن معنى به ظاهر آيات و بيانات مبارکه است . و چون بيان ديگرى را

  زيارت کنيم که در عين حال که معنى ظاهرى آن حاکى از مقصد و منظور ديگرى است .
  تاويل و توضيح کلّى يا جزئى براى فهم و درک آن بيان بخصوص و نيزولى در حقيقت 

  است . ذکر چند نمونه از اين قبيل بيانات مبارکه لىٰ ساير الواح نازله از قلم اع
  : " يا ىٰ نازل قوله تعال ٣اب اقدس در بند ) در کتاب مستط١مطلب را روشن ميکند .(

  لكى و مفاتيح رحمتى لبريّتى کذين عبادمالء االرض اعملوا اّن اوامرى سرج عنايتى ب
  : نازل قوله تعالىٰ  ٤االديان " و نيز در بند  كنزل االمر من سماء مشيت ربّکم مال
  ) در لوح اشراقات نازل قوله جّل بيانه : " و٢" اعملوا حدودى حبا لجمالى " . (

  زّهًا عنلمن کان مقامه مقدسًا عن االوامر و النواهى و من اّما العصمة الکبرىٰ 
  الخطا و النسيان انه نور ال تعقبه الظلمة و صواب ال يعتريه الخطاء لو يحکم على

  الماء حکم الخمر و على السماء حکم االرض و على النور حکم النار حق ال ريب فيه و
  ان يعترض عليه او يقول ِلم و ِبم و الّذى اعترض انه من المعرضين فى ليس الحدٍ 

  العالمين انه ال يسئل عّما يفعل و کّل عن کّل يسئلون انه اتى منکتاب اهلل رّب 
  سماء الغيب و معه راية يفعل ما يشاء و جنود القدرة و االختيار و لدونه ان يتمّسک
  " . بما امر به من الشرائع و االحکام لو يتجاوز عنها على قدر شعرة واحدٍة ليحبط عمله

   
  ١٠٢ص 

  ازله در کتاب اقدس امر به اجراى حدود است . و بسىتوجيه و تحقيق  در دو آيه ن
  من بامر اهلل حکم جبرى است و اطاعت آن الزم و واجب و درؤواضح است که براى م

  من را هيچ اختيارى نيست ( تحقيق در اوامر و نواهى در نوع دهم ازؤاينصورت بنده م
  تحقيق مقصد اينست کهانواع و روش شناخت بيان بررسى اجمالى شده است ) . در اين 

  الزام در اجراى اوامر را به جبر پنداريم و يا اينکه اجراى اوامر را بدون لم و بم
  مسئوليت وجدانى و ايمانى خود بدانيم . اين حقيقت غير قابل انکار است که انسانى



  که به مظهر ظهور و شارع دين ايمان ندارد ، براى او نه جبرى است نه اختيارى .
  در حلقه مومنان نيست که بر او حکمى و امرى شود و آن در قبل با توضيحاتىزيرا او 

  خداوند انسان را آزاد در انتخاب قرار -باختصار باستناد بيانات الهيه داده شد 
  داده است و در عين حال نتايج و عقوبت آنرا به او با آيات انذاريه بيان فرموده

  قدم جل اسمه االعظم است که در انتخاباست . آنچه ميماند کيفيت مومن به جمال 
  اوامر و احکام مخيّر است يا مجبور . در زيارت آيات نازله در کتاب اهلل و قسطاس

  اعظم پس از امر به احکام و اجراى حدود در نهايت صراحت و صرامت ، حصول خير براى
  قدسه فوقعامل را خداوند بيان فرموده است . بنظر ميرسد که مطالعه تطبيقى آيات م

  را به اينصورت ميتوان بيان کرد : حکم الهى به بندگان جنبه جبريّه دارد و بالشک
  براى هر مومنى الزم االجراء است . زيرا اوال بيان شان امريّه دارد و تخلف و

  سرپيچى از آن اوامر جايز نيست و در قبال عدم اجراى آنها يا خسران و عقوبت ابدى
  عقوبت معنوى ، و قصاص و جزا براى نواهى و پاداش و عطوفت است و يا اينکه خسران و

  الهى براى اقدام به اوامر الهى که در آنها خيرى وجود دارد مانند اجراى صوم و
  صالة و امر به تبليغ و محبّت و داد با اهل عالم و عّفت و عصمت و امانت و پرهيز

  يک از اوامر و نواهى و براى هر -از کذب و افترا و تشبّث به تقوى و نظاير آن 
  )١عبارتند از : ( اند که ميتوان گفتاجراى حدود در آيات الهى حکمتى مقرر فرموده 

  احکام و حدود الهى را
   

  ١٠٣ص 
  چراغهاى عنايت و رحمت الهى در مابين عباد قرار داده اند . پس با اطمينان خاطر

  ) حدود الهى را٢لهيست . (اطاعت موجد خير است ، زيرا اوامر نازله عنايت و رحمت ا
  " عرف قميصى " بيان فرموده اند . پس هر مومنى ، با اجراى حدوداهلل قميص شارع و

  مظهر جمال و کمال الهى را استشمام مينمايد . البته بسى واضح و مبيّن است که
  استشمام عرف قميص مظهر الهى براى هر عبد ايشان منتهاى آرزو و نهايت آمال است .

  را از انسان ، در مقابل هر نوع از بيانات و آيات الهيه سلب و ِبمَ  ق ِلمَ ) ح٣(
  " که جزء ذاتيّات شارع امر است و از هر فرموده اند و دليل بر آنرا " عصمت کبرىٰ 

  گونه خطا و نسيان مبرّى است بيان فرموده اند . و اين بديهى است ، که هر بيانى که
  نازل شود چون در آن خطائى نيست فوز به آن خير من جانب اهلل بوسيله مظهر الهى



  است . پس اوامر ولو بظاهر در آن جبر و سلب اراده از انسان است ولى در حقيقت آن
  پزشک دانا درد را شناخته و نسخه درمان عنايت فرموده لذا اوامر نهايت درجه لطف و

  عنايت خداوند است .
  تحقيق در اينکه حدود آزادى براى  انسانبيان در معنى آزادى و حد آزادى براى 

  انسان تا چه اندازه است موضوعى است که براى هر صاحب راى و فردى متفاوت است و
  بستگى تام دارد به : وسعت فکر و پرورش دايره عقل و مالحظات او در محيطى که در آن

  ان گفت کهزيست ميکند و از حوادث و اتفاقات آن متاثر ميگردد و نيز با يقين ميتو
  مرتبط است با درجه ايمان بامر مبارک و مراتب عرفان و تمّسک به اوامر و نواهى .

  در اينصورت ، براى هر نوع انسانى يک مقياس سنجش و ارزيابى وجود دارد که با آن
  حدود آزادى و خواسته هاى خود را در محدوده قوانين مدنى که بر جامعه اى که در آن

  حکمفرما است تعيين مينمايد و انتظاراتش را مى خواهد که برآوردهزندگى ميکند و 
  شود . و چون بتعداد انسانهائى که در همان جامعه ، انتظارات متفاوت و گوناگونى

  وجود دارد به آسانى ميتوان نتيجه گرفت که شمار حدود آزادى و
   

  ١٠٤ص 
  مبناى بشرى و غير الهى خواسته هاى انسانى متفاوت است . و چون اينگونه خواسته ها

  دارد همه آنها نسبى است و لزوما متضمن سعادت شخص آزادى خواه نيست . زيرا در آن
  نوع از جوياى آزادى و آزادى خواهى تمنيات انسانى است که به رنگها و الوان هواهاى

  نفسانى و مادى و نظاير آن در خواسته ها و تمنّيات انسان جلوه گر ميگردد و بازتاب
  ثمرات مخرب آن بالمال هرج و مرج روحى و بى بند و بارى است . در لوحى اينگونه و

  :  ۱۳۱بيانه  از تمنيات نفسانى را با اين کلمات گهر بار و آموزنده بيان ميفرمايند قوله جلّ 
  " دشمن شما چيزهاى شما است که بخواهش خود آن را يافته ايد و نگاه

  يد " . در لوح العالم ( دنيا ) آزادى حقيقى راداشته ايد و جان را بان آلوده ا
  تمسک به آيات منزله از قلم اعلى بيان فرموده اند قوله جل بيانه : " الحمد هلل

  حق جل جالله بمفتاح قلم اعلى ابواب افئده قلوب را گشوده و هر آيه از آيات منزله
  ندا و اين ذکر بابيست مبين از براى ظهور اخالق روحانيه و اعمال مقدسه " اين

  مخصوص مملکتى و يا مدينه نبوده و نيست * بايد اهل عالم طرا بانچه نازل شده و
  ظاهر گشته تمسک نمايند تا بآزادى حقيقى فائز شوند " .



  در خطابه اى که حضرت عبدالبهاء در بواپست ايراد  تبيين و معنى آزادى و اقسام آن
  : " آزادى سه قسم است ١٣٢ اند قوله االحلىٰ فرمودند به سه قسم آزادى اشاره فرموده 

  آزادى الهى است که بذات بارى مخصوص است و اوست مختار مطلق کسى او را مجبور
  نميتواند نمود در هيچ شانى از شئون . يک آزادى اروپائيهاست که انسان هرچه

  آن در رى ضرر نرساند اين حريت طبيعى است و اعظم درجهگميخواهد ميکند بشرطى که بدي
  عالم حيوان اين شان حيوان است ... اما آزادى سوم در تحت سنن و احکام الهيه است
  اين حريت عالم انسانى است که قطع عالقه قلبى از جميع اشياء ميکند از جميع مشقات
  و احزان آسوده ميشود هرقدر انسان وجدانش ترقى ميکند قلبش آزاد تر ميشود و روحش

   حريت افکار هست زيرا حاکم بر وجدانمستبشر تر در دين اهلل
   

  ١٠٥ص 
  نيست غير از خدا اما بدرجه که خارج از آداب نباشد در دين اهلل حريت اعمال نيست

  از قانون الهى نميتواند انسان تجاوز نمايد ولو ضررى بغير نرساند چه مقصود از
  ان و هر دو مذمومقانون الهى تربيت غير و خود است چه عنداهلل ضرر خود و غير يکس

  است " .
  اين نوع از بيان در  بيان در معانى و مقصود از جنّت ، نعيم و نار ، قيامت و معاد

  روش هفدهم مورد تحقيق و بحث قرار گرفته است .
  بيان در طلب مغفرت و آمرزش و اينکه بايد از حق طلب آمرزش کرد نه غير او

  نزد روساى کليسا بکلى مردود شناخته شدهدر امر بهائى روشهاى مرسوم عفو گناهان در 
  جمال اقدس ابهى در بشارت نهم در لوح مقدس بشارات ابواب اينگونه اعمال و -است 

  منزلت خواهى روساى کليسا را که هزاران سال سبب تحت نفوذ و در اراده خود قرار
  آناندادن سرنوشت دنيوى و روحانى امت نصارى بوده است منسوخ ، عزت عباد را به 

  اعطا فرموده و طلب مغفرت و آمرزش را فقط از طريق تشبث فردى به ساحت درگاه و
  بشارت نهم )بارگاه بى انباز الهى مقرر فرموده اند . اينست بيان مبارک قوله االعلى : " (

  بايد عاصى در حالتيکه از غير اهلل خود را فارغ و آزاد مشاهده
  عباد اظهار خطايا و معاصى جائز نه چه که سبب نمايد طلب مغفرت و آمرزش کند * نزد

  و علّت آمرزش و عفو الهى نبوده و نيست * همچنين اين اقرار نزد خلق سبب حقارت و



  ذلّت است و حق جل جالله ذلّت عباد خود را دوست ندارد انه هو المشفق الکريم *
  لت کندس ت مَ رَ فِ غْ مَ عاصى بايد مابين خود و خدا از بحر رحمت رحمت طلبد و از سماء کرم 

ْرَوَة ِبَحْيُث َقَصُدْوا الْ  َك ٱْالَحلىٰ نُ ااِشقْيَك ٱلۭذْيَن ٱْجَتَذَبُهْم َبيٰ اِء عٰ ۭهْى اَْسلَُك ِبِدمٰ ِالٰ  ىْ هۭ ِالٰ  *"و عرض نمايد  ذ
 ٱى ِعلِْمَك َو بِ ِر ٱْلَمْکنُْوَنِة فاَو ِباَْسرٰ  ٱْلُکْبرىٰ اَدِة َمَقر ٱْلَشهٰ  الْيٰ ٱْلعٰ  َو  ىْ اَْن َتْغِفَرلۭ َك أِ ٱْلَمْخزُوَنِة فى َبْحِر َعٰط اْلِى ئٰ لل

  لىٰ َبَل ا اِء اقْ َهَر ٱْلَخٰط َجوْ  َاْى َربِّ َترىٰ   اَْنَت ٱْلَغُفْوُر ٱْلَکرْيمُ  َه ِاّالٰ ِالٰ  ٰال  ينَ ِحمۭ َو ِانَك اْنَت اْرَحُم ٱْلر  َو اُّمۭى  ِالَْبۭى 

  ١٠٦ص 
عيۭ َك اِءِر َعٰط َبحْ  رَ َشْمَس َغنٰ يْ َك َوٱْلَفقۭ ارِ َف َملَُکْوَت ٱْقِتدٰ َوٱْلض َِٔنْعُه  َتمْ هُ ِبُجْوِدَك َو َکَرِمَك َو ٰال  تَُخيِّبْ َك  اَْى َربِّ ٰال ا

  اِت َعْن فُيُْوٰض   ىْ اتۭ ئٰ يْ ٍه آٍه َخطۭ َك   آاِءِضَك َو َسمٰ اَرْ  فۭى  َمنْ  َفَتْحَتُه َعلىٰ  ىْ اِبك ٱلذۭ رُْدُه َعْن بٰ  َتطْ َك َو ٰال امِ اَي
ِه ِالىٰ  ىْ َمَنَعْتنۭ  َوجٱْلت 

ِ
 اِء ٱْالَْسمٰ  انِ ِبِه َاْسلَُك ِبُسلْٰط  ىْ َتنۭ َاَمرْ  اَعْنُه َو َتَرْکُت مٰ  ىْ ْيَتنۭ ا َنهَ اِء َمْجِدَك َقْد َعِمْلُت مٰ ِخبٰ  َعن

َن َعْفِوَك َو َبيْ  ْينۭى بَ  اَلْت حٰ  ىْ َى ٱلتۭ تِ راٰ يَعْن َجرۭ  ْيَك َو يَُطهِّرُنۭى لَ اِ  رِّبُنۭى ا يُقَ ِء مٰ اَقلَِم ٱْلَفْضِل َوٱْلَعٰط  ِمنْ  اَْن َتْکتَُب لۭى 
ح . جهت مزيد اطالع رجوع کنيد به لو"الُ زُ ٱْلَفض يْ  َآْنَت ٱْلَعزۭ َه ِاال  ِالٰ ٰال  اُض َك انَك اْنَت ٱْلُمْقَتِدُر ٱْلَفي انِ َو ُغْفرٰ 

. ١٩٨چاپ مصر . در صفحه  ٢٠٢ الىٰ  ١٦٦" صفحه "هو البهّى أالبهىٰ  با مطلع نصير نازله از قلم اعلىٰ 
. طبع ٨٣صفحه و با اعراب در اذکار المقرّبين جلد اول "  …َم ٱْلُغْفران يِ ا"اَْى َربِّ َفاَْرِسْل َعلَى َنسٰ 

 بديع تأليف جناب عبدالحميد اشراق خاورى. ١٠٤طهران. 

  که در ادعيه حضرت محبوب و اذکار ىٰ در ادعيه و مناجاتهاى نازله از قلم اعل
  حضرت ولى امراهلل عموما حاوى طلب عفو و غفران به حضرت عبدالبهاء وو نيز مناجاتهاي ، المقربين

  .درگاه خداى متعال و مظهر جمال و کمال و صفات او حضرت بهاء اهلل جل کبريائه است
  بيان در رعايت احترام علماى ساير اديان

  آن گروه از علماى ساير اديان که اعمال و کردارشان از هواهاى جمال کبريائى به
  نفسانى و حب رياست به دور ميباشد به نيکى ياد فرموده و احترام ايشان را الزم

  شمرده اند .
  در لوح العالم ( دنيا ) ميفرمايند قوله عز کبريائه : " يا حزب اهلل علماى

  اره مصون و محفوظ ايشان از انجمس نفس امّ راشدين که بهدايت عباد مشغولند و از وساو
  حضرت ولى محبوب ٠سماء عرفان نزد مقصود عالميان محسوب * احترام ايشان الزم " 

  امراهلل علماى مذکور در بيان مبارک را تبيين فرموده اند که مقصود علماى ساير
  اديان است ( مراجعه فرمائيد به توقيع منيع " ظهور عدل الهى " ).



  فتم : اصول و مبادى ادارىنوع ه
  در اين قسمت بذکر کليّات پرداخته و به چند اصل که جنبه تعميم در کليه نظامات

  تشکيالت ادارى بهائى دارد اکتفا ميشود .
   

  ١٠٧ص 
  سات بهائى شارع امر اعظم است . تاسيس بيت عدل محلى وس تشکيالت و موسُ ؤسّ م  اصل اول

  بيت عدل عمومى .
  : سات ادارى بهائىسّ ؤسريان و جريان قوه قدسيه متتابع از دو ظهور الهى در م  اصل دوم

  حضرت شوقى افندى ربانى ولى عزيز امراهلل در سه اثر جاودانى که براى اهل بهاء
  و عالم انسانى بوديعه گذارده اند ، بيان فرموده اند که تاسيسات ادارى بهائى از

  ستفيض است و اين وجه مميّزه و غير قابل مقايسه ونفثات قدسيه الهيّه بهره مند و م
  انطباق آن است با موسسات مذهبى و غير مذهبى گذشته و کنونى عالم . اين سه اثر
  جاودانى : لوح قرن خطاب باحباى شرق ، گاد پاسز باى ( توقيع قرن بديع ) و توقيع

  قرن و گادپاسز باى دوربهائى ترجمه از زبان انگليسى خطاب باحباى غرب است . در لوح
  : " قوه قدسيه بيانات مشابهى در اينخصوص است . در لوح قرن ميفرمايند قوله االحلىٰ 

  که در مدينه طيّبه شيراز نقطه بيان در سنه ستين بآن بشارت داده و در طى سنه تسع
  در ارض مقدسه در زندان طهران متولد گشته و تصرفات اوليه اش در مدينة اهلل

  درجه قدرت در حقايق کائنات سريان ته و در ارض سرّ در سنه ثمانين بمنتهىٰ نمودار گش
  ايت کرده ورو نفوذ نموده و در ايام قيادت مرکز ميثاق از سجن اعظم بجهان فرنگ س

  اقاليم غربيه را بحرکت آورده پس از افول کوکب ميثاق اين قوه ساريه دافعه نافذه
  مر خداوند يگانه حلول نمود و مجّسم و مشخص ودر مشروعات و موسسات بهيّه پيروان ا

  مشابه اين بيان مبارک با اندک تفاوتى و توضيح بيشترى در منشاء و -مصّور گشت " 
  )مبداء قوه قدسيه و سريان آن در موسسات بهائى در فصل چهاردهم گادپاسز باى ( ترجمه

  شيراز تولد يافت و دربيان گرديده است : " قوه قدسيه الهيه که در سنه ستين در 
  ارض طا نبعان جديد حاصل نمود و شعله اش در مدينة اهلل و ارض سرّ مرتفع گرديد و
  نفحات مسکيه اش عالم غرب را معّطر و اقطار شاسعه جهانرا معنبر ساخت اکنون با

  سات بهيه اين امر نازنينسّ ؤطلوع عصر تکوين در مشروعات و م



   
  ١٠٨ص 

  -جهة ايصال فيض نامتناهى الهى بجهان بشرى است حلول نمود "  بمنزله مجارى و قنوات
  در اصل توقيع بزبان انگليسى هيکل مبارک قوه قدسيّه را به " روح هميشه زنده و

  حيات بخش ) بيان فرموده اند . مسائل در تحقيق اين بيان احالى مبارک عبارتند از :
  بهائى از دو جوهر مجرد الهىه ساريه در موسسات ه الهيّ مسئله اول : قوه قدسيّ 
  ) قوه دافعه . تاثير تصميمات متخذه٢) قوه نافذه و ساريه ، ( ١استفاضه مينمايد (

  در تشکيالت ادارى بهائى در تحت قيادت بيت العدل اعظم در حفظ و صيانت امر بهائى .
  زمسئله دوم : تداوم و استمرار الينقطع نفثات قدسيّه و نيروى حيات بخش امر پس ا

  صعود شارع امر از عالم شهود .
  اساس تصميمات متخذه در موسسات ادارى بهائى بر مبناى شور و راى اکثريت   مواصل س

  بوده و کل موظف باطاعت اند . از حضرت بهاء اهلل است در اشراق سوم در لوح
  اشراقات قوله جل بيانه : " آسمان حکمت الهى بدو نير روشن و منير مشورت و شفقت "

  مشورت بر آگاهى بيفزايد و ظن و گمان را بيقين تبديل نمايد اوست سراج نورانى در
  عالم ظلمانى راه نمايد و هدايت کند از براى هر امرى مقام کمال و بلوغ بوده و

  خواهد بود و بلوغ و ظهور خود بمشورت ظاهر و هويدا " . بيان مبارک حضرت عبدالبهاء
  : ١٣٤يد بر اين اصل است قوله االحلى ؤاب شور نيز مدر اينخصوص در باره فريضه اصح

  و چون اختالف آراء ظاهر شود رجوع باکثريت آراء کنند و کل اکثريت را مطيع و منقاد"
  گردند " . بيان مبارک حضرت ولى امراهلل در اطاعت کامل از راى اکثريت نقل قسمتى

  : " بفرموده حضرت ١٣٥ از بيانات حضرت عبدالبهاء را فرموده اند قوله االحلىٰ 
  عبدالبهاء راى اکثريت نداى حق بوده و قابل احتجاج نيست " .

  به : " عصر تکوين دور بهائى ١٣٦ در دور بهائى فرموده اند قوله االحلىٰ   اصل چهارم
   

  ١٠٩ص 
  ارتفاع نظم ادارى مخّصص گشته و اين نظم بمثابه صدفى براى حفظ و صيانت گوهر

  است ... اين نظم عامل اصليه ايست که اين شرع انور را به مرحلهگرانبهاى امراهلل 
  نهائى وارد خواهد کرد "



  نوع هشتم : بيان در ذکر معرضين و ناکثين و خسران معاندين و مخالفين امراهلل
  طبقه بندى اعداى امر و معاندين

  و نوعمعرضين و معاندين و ناکثين و اعداء امراهلل را بر اساس مستندات تاريخى 
  بيانات در الواح مبارکه در طبقات چندى ميتوان شناسائى نمود باين شرح :

  که داراى مشاغل و مناسب دولتى و حکومتى بوده اند ، ماننداهلل اعداء و دشمنان امر  )۱(
  ناصرالدين شاه و مادر او ، ميرزا تقى خان صدر اعظم ناصرالدين شاه ، سلطان

  امپراطوران عثمانى و فواد پاشا و عالى پاشا صدرعبدالعزيز و سلطان عبدالحميد 
  اعظم و وزير خارجه دولت عثمانى ، ميرزا سعيد خان سفير ايران در دولت عثمانى و

  غيره .
  ) علماى اسالم مانند : شيخ محمد تقى نجفى ملقب به ابن ذئب ، حاجى محمد کريم٢(

  و شيخ االسالم تبريز و خان کرمانى ، سعيدالعلما در مازندران ، مال محمد ممقانى
  نيز علماى محلى در گوشه و کنار ايران که فتوا و تحريکات خصمانه آنان سبب سفک دم

  مطّهر شهداى امر در عصر رسولى شد .
  اى ) معرضين اهل بيان : اين عده از افراد را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود . دسته٣(

  موسومند تند که به ناکثين عهد اعلىٰ که به مخالفت علنى با من يظهره اهلل پرداخ
  خود را به او منسوب نمودند و از فيض ،و با قبول ادعاهاى واهى و بى اساس يحيى ازل

  جديد محروم گشتند در راس اين گروه ميرزا يحيى ازل ، سيد محمد اصفهانى و اوالد
  باقى يحيى ازل و جمعى از حروف حّى ، هادى دولت آبادى و دسته اى قليل که بابى

  ماندند و ايمان نياوردند .
   

  ١١٠ص 
  اين نوع از الواح مبارکه را   آيات و الواح نازله در انذار و خسران اعداء امراهلل 

  که خطاب مستقيم و يا غير مستقيم است ، به چند طبقه ميتوان تقسيم بندى نمود :
  انذارات بملوک و سالطين  ارض - ١
  بصورت هاى فردى و دسته جمعىانذار به علماى اسالم  - ٢
  ه " اين انذارات پس ازانذارات به " قوم " ، مردم معمولى يا بعبارتى " عامّ  - ٣

  اينکه آنانرا به امر جديد دعوت فرموده اند در صورت عدم اقبال و رد دعوتشان در حق



  آنان نازل گرديده است .
  و تذکر عاقبت حال آنان در معرضين بيان ، لحن الواح داراى وجوه نصيحت ، انذار - ٣

  صورت عدم اقبال بامر مبارک است . خطابات قلم اعلى به اين جمعيت و گروه بصورت هاى
  خطاب فردى و دسته جمعى است .

  نمونه هائى از الواح و آيات انذاريه و خطابات قهريه که در اول و يا در متن لوح
  " نازل گرديده باين شرح است : ِاتقْوا" " ،  اياُکمْ " ، "  َوْيلٌ خطاب در آنها الفاظ " 

  رَ فَ کَ وَ  كَ رَ کَ نْ ٱ وَ  َك مَ َظلَ  ِلَمنْ  لٌ يْ وَ فَ  : " ١٣٧ ) در زيارتنامه نازل شده است قوله االعلىٰ ١
ِتَك َو ْن ُحکُومَ ٰباٰياِتَك َو ٰجاَهَد ِبُسلْٰطاِنَك َو ٰحاَرَب ِبَنْفِسَك َو اْسَتْکَبَر َلَدٰى َوْجِهَك َو ٰجاَدَل ِببُْرٰهاِنَك َو َفر مِ  

  ". َو ٰکاَن ِمَن ْالُمْشِرکۭيَن ۭفى اَْلٰواِح ْالُقْدِس ِمْن ِاْصَبع ْاالمِر َمْکتُوًبا اْقِتٰداِركَ 
  رسد که اين انذار عموميت دارد و همه کسانى را شامل ميشود که به مظهربنظر مي - 

  امر اقبال ننموده و با ايشان مخالفت کرده اند .
  وب در نصرت امراهلل در هدم کسانى که ايمان نياورده اند نازل) در لوح ايّ  ٢

ُل َبْيَن ْالَحقِّ َو ْالٰباِطِل َو َيْرَفُع اَْعٰالَم ْالِهٰداَيِة َو : "  ١٣٨گرديده قوله االعلى  َفَسْوَف يُْظِهرُ اهللُ ِباَْمِرِه َو يَُفصِّ
  َيْهِدُم  ٰاٰثاَر ْالُمْشِرۭکيَن َمْجُموًعا " 

  فواان تتوقّ  اکم: " ايّ  ١٣٩ نيز بيان اعالى مشابهى نازل گرديده قوله االعلىٰ  در سوره هيکل) ٣
  معدُومٌ  هُ ا سويٰ مٰ  وَ  و  الحّق َو إالستجالل انُّه لَهُ  ةِ القوّ  و ى ظهر بسلطان القدرةِ ذا الجمال بعد الذّ هٰ فى 
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 ابريمن الص   تکونن ور انواره ان اْسرعوا الى کوثر  الفضل و ٰال ظهُ  ه َو َمفقوٌد لَدىٰ ادِعند احٍد  مْن عبٰ 
ِ
و من  ن

  مقرّ القهر فبئس مثوى المتوّقفين"يحبط اهلل عمله و يرجعه اى اٍن لتوّقف اقّل من ٰ
  ) در لوح برهان آيات مهيمنى در انذار عمومى به معرضين و منکرين و غفلت کنندگان ٤

  : " و ويٌل للمعرضين و ويلٌ  ١٤٠از دعوت جديد الهى نازل شده است قوله االعلى 
  للمنکرين و ويٌل للغافلين " .

  : " يا على ١٤١ اقبت و حال معرضين بيان نازل گرديده قوله االعلىٰ ) در لوحى در ع ٥
  ان القوم فى خسران عظيم اسمع نداء المظلوم انه ال اله اال هو المهيمن القيوم

  مقاميکه هزار على بکلمه اش خلق ميشود معرضين بيان از آن گذشته اند و به اوهام
  و از براى دو يوم از براى خود عذابحزب شيعه تمسک جسته اند ... بگو از حق بترسيد 

  ابدى اختيار مکنيد " .



  ) در لوح برهان انذار خصوصى به مخاطب لوح " رقشاء " نازل گرديده قوله االعلىٰ ٦
  باهلل " . كيّها المشرأيا  ك: " ويل ل ١٤٢

  تحقيق در مسائل در بيانات مبارکه
  ع بيان ميتوان در آنها تحقيقاينک ميپردازد به مسائلى که پس از مطالعه و شناخت نو

  نمود . الزم به ياد آورى است که با مطالعه تاريخ امر در عصر رسولى ، استنتاج اين
  حقيقت بديهى و واضح است که در مقايسه با اديان قبل و ظهورات گذشته اعدا و معرضين

  بمراتباين ظهور اعظم ، قوى تر ، مخاصم تر ، معاند تر ، و از نظر تعداد و جمعيت 
  ر است .بيشت بيشتر بوده بهمين مناسبت تعداد اين نوع الواح و آثار مبارکه نسبت باديان قبل

افراد که بمخالفت  موضوع اول : تاريخ و شرح وقايع و اشخاص و افراد اعم از روساى دول و اديان و يا
  از اين امر اعظم قيام نمودند و مطالعه در عاقبت حال و نتايج حاصله

  
   

  ١١٢ص 
  . اقدامات آنان در سير پيشرفت امر اعزّ ابهىٰ 

  مرجع اصلى تحقيق  و الهام بخش  در اين زمينه  ، روشهائى است که حضرت ولىّ 
  امراهلل در توقيعات و الواح مبارکه بکار برده اند .

  موضوع دوم  : درجات انحطاط و خسران اعداء که در متون الواح الفاظ و کلماتى از
  " ، مشرک بودن معرضين و غيره بکار رفته است .قبيل " ويل 

  موضوع سوم : تحقيق در علل اعراض .
  موضوع چهارم : تحقيق در اين بيان مبارک : " و يهدم آثار المشرکين مجموعًا " و

  " "مقرّ قهر".انٍ اقّل من ٰارجاع متوقفين در امر مبارک "
  لوح قرن ٠ ٣عبدالبهاء .  . الواح وصاياى حضرت٢کتاب بديع ،  ٠ ١مراجع تحقيق : 

  تاليف جناب ١٠٥و  ١٠١قاموس الواح سنه  ٠ ١٠٥لوح سنه  ٠ ٤خطاب به احباى شرق . 
  در شان نزول الواح ملوک و سالطين تاليف جناب خطابات قلم اعلىٰ  ٠ ٥اشراق خاورى . 

  محمد على فيضى .
  نوع نهم : بيان در ذکر کتب آسمانى قبل

  آسمانى قبل بکثرت آمده است . بحث اصلى در اين مسئله ،در آثار مبارکه ذکر کتب 
  صحت مندرجات کتب آسمانى قبل است و در اين قسمت به يک بيان از قلم اعلى و نيز به



  چند بيان از قلم مرکز تبيين اشاره ميشود . نمونه هائى از اين قبيل از آثار
  مسائلى است که از قلمتبيينى در اين قسمت اجتناب ناپذير است زيرا براى تبيين 

  شارع امر بهائى نازل گرديده و حضرت عبدالبهاء روح العالمين له الفداه و حضرت
  شوقى افندى ربانى ولى امراهلل جل سلطانه در باره اين موضوع مطالب بسيار پر

  اهميتى بيان فرموده اند که آگاهى به آنها براى تحقيق و درک عميق ترى در آثار قلم
  است . ابهى ضرورى
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  جمال قدم جل اسمه االعظم در لوحى ميفرمايند قوله  بيان مبارک در باره کتب آسمانى
  : " حق جل جالله در هر ظهور تصديق کتب خود را که از قبل نازل شده ١٤٢ تعالىٰ 

  نموده چنانچه رسول اهلل روح ما سواه فداه تصديق تورات و انجيل را فرموده اند و
  ن ظهور تصديق فرقان و مادونه از کتب مقدسه شده ولکن توراتى را که حقهمچنين در اي

  قبول نموده نفس کلماتى است که از لسان کليم من عند اهلل جارى شده اين مقام حال
  " .جارى خواهد شد مختصر ذکر شد اگر حق جل جالله بخواهد از بعد مفصال از قلم اعلىٰ 

  بارکه تبيينى حضرت عبدالبهاء مندرج در( و نيز مراجعه فرمائيد به بيانات م
  و ظهور عدل الهى در باره قرآن مجيد .) ٩٩صفحه  ٥مائدة آسمانى جلد 

  در خصوص اين :  نوع دهم : تمثيالت ، اشعار ، و قصص اقوام قبل در الواح مبارکه
  نوع بيانات مبارکه رساله جامعى توسط محقق ارجمند جناب دکتر وحيد رافتى تاليف

  ره هاى فراوان حاصل نمايند .هکه عالقمندان ميتوانند به آن مراجعه و ب  گرديده
  نوع يازدهم : بيان در امر تبليغ
  طبقه بندى بيانات الهيه در امر تبليغ

  بنظر ميرسد که اين قبيل از بيانات الهيه را ميتوان به پنج طبقه تقسيم و در
  ر به تبليغ و آن بوجه امريه و) بيانات الهيه در ام١بيانات الهيه تحقيق نمود . (
  ) بيانات الهيه در روش تبليغ و معرفى امر الهى که بوجه٢تکليفى نازل شده است . (

  ) بيانات٤غ . () بيانات مبارکه در مقام مبلّ ٣نصيحت و راهنمائى نازل شده است . (
  مبلغين و) بيانات مبارکه در دعا و طلب تائيد براى ٥غين . (مبارکه در شرايط مبلّ 

  امر تبليغ .



  در اينخصوص و مسائل در ارتباط به بيانات قلم اعلىٰ   بيانات الهيه در امر به تبليغ
  آن آن بکثرت نازل گرديده و در مجلدات آثار قلم اعلى و نيز در مجلدات مائده

  آسمانى درج گرديده است و به دو نمونه از آن که در مائده آسمانى جلد چهارم درج
  روز " امروز  : ١٤٤از الواح بسيار مهم در امر تبليغ است اکتفا ميشود قوله جل بيانه گرديده و 
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  تبليغ است و کل باو مامور تا مخلصين بمقامى که در کتاب الهى نازل شده فائز شوند
  من احبى نفسا فکانما احى الناس جميعًا و حيوتيکه در کتاب الهى مذکور است حيوة

  بعرفان محبوب اگر نفسى باينمقام فائز نشود از ميتين محسوب لذاافئدة و قلوبست 
  بايد در ليالى و ايام دوستان حق جهد بليغ نمايند که شايد گمگشتگانرا بسبيل

  مستقيم هدايت نمايند و تشنگانرا از اين رحيق حيوان بچشانند هر نفسى باينمقام
  : ١٤٥ى ديگر نازل قوله العزيز فائز شد از جواهر وجود لدى اهلل مذکور " . و در لوح

  " بايست مستقيم بر امراهلل و بقدر وسع در تبليغ امرش جهد نما که اليوم اقرب
  قربات در نزد سلطان اسماء و صفات اين رتبه بلند اعلى است " .
  در بررسى متون الواح  بيانات مبارکه در روش تبليغ و معرفى امر الهى به عالم

  تبليغ ، بنظر ميرسد که اساس تبليغ در امر بهائى به سه روش بنامبارکه در موضوع 
  نهاده شده است از اين قرار : تبليغ باعمال ، تبليغ به بيان ، و تبليغ به نوشتن .

  : " يا اسمى الجمال اگر نفسى در مشرق ١٤٦ الف ، در لوحى ميفرمايند قوله تعالىٰ 
  عرفان اهلل فائز گردد بر آنجناب حتمزمين باشد و آنجناب در مغرب و اراده نمايد ب

  است مع استطاعت که بآن ارض توجه نمايد و رحيق حيوان را بقدر استطاعت و قابلّيت
  او بر او مبذول دارد اى جمال اگر در آيات منزله از سماء فضل تفکر نمائى شهادت

  و خواهدميدهى که حق جل و عز بانچه امر فرموده و ميفرمايد همان مصلحت عباد بوده 
  بود البته بايد تبليغ امر نمائى و بخدمت مشغول گردى طالبان بحر هدايت را محروم

  ننمائيد ولکن باندازه عطا نمائيد بهترين ثمرى که بشجره بيان منسوب است اين کلمه
  مبارکه است تخمهاى حکمت را در اراضى طيّبه باندازه و مقدار مبذول داريد انشاء

  ه الهيّه جميع را مشتعل نمائى و بشطر اقدس دعوت کنى از قبلاهلل بحرارت نار کلم
  قلم اعلى وصاياى التحصى فرموده و حالهم ميفرمايد اى جمال بشفقت پدرى با جميع اهل

  ارض معاشر باش و همچنين از ثدى حکمت جميع را تربيت نما در هيچ حالى از
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  او علّت سکون اضطراب و قّوه قلوب احوال از حکمت چشم برمدار اوست سبب اعالى امر و
  و اطمينان نفوس بوده و خواهد بود " .

  تبليغ به اعمال و تسخير قلوب به تقوى اهللروش اول : 
  بيانات مبارکه در اينکه تبليغ بايد با حکمت  تبليغ به حکمت و بيانروش دوم : 

  راه جذب قلوبباشد ، بکثرت در الواح مبارکه نازل شده است و اين را اصل روش و 
  بيان فرموده اند . ( توضيح و يادآورى اين نکته ضرورى است که در الواح مبارکه

  حضرت عبدالبهاء مقصود و منظور از حکمت و بيان را کامال و مبسوطًا تبيين فرموده
  اند که بآن بيانات مبارکه بايد رجوع نمود تا رعايت حکمت در تبليغ تعبير به سکون

  .) نمونه هائى از اين نوع از الواح مبارکه را زيب اين قسمتدر مواردى نگردد 
  مينمايد :

  : ١٤٧ : در لوح االحباب ميفرمايند قوله تعالىٰ  تبليغ به بيان با حکمتنمونه اول ، 
  يناکم فى الزبر و االلواحوّص ك کذل ربّکم الرّحمنغوا العباد ما عرفتم من امر " بلّ 
  االديان " . كمکم مالو البيان کذلک يعلّ کوا فى التبليغ بحبل الحکمة تمسّ 

  نمونه دوم ، فتح قلوب با تبليغ بلسان : در سورة االعراب ميفرمايند قوله تعالىٰ 
  سان باسم ربکم المقتدر العزيز: " ان افتحوا يا قوم مدائن القلوب بسيف اللّ  ١٤٨

  المنان " .
  شخصى . هواهاى نفسانى ومنقطع بودن از اراده (  تخلق به حيات بهائىنمونه سوم ، 

  : و لسان به تبليغ با حکمت و بيان  )تمسک به اراده الهى و دارا بودن تقوى و انقطاع
  يا محبوب افئدة ك: " اسئل ١٤٩  و عزّ  در کلمات فردوسيه ميفرمايند قوله جلّ 

  كکين بارادتمنقطعين عن ارادتهم متمسّ  كو مقصود المقربين ان تجعل اوليائالعارفين 
  ورهم بنور االنقطاع ثم ايدهم بجنود الحکمة وناى رّب زينهم بطراز التقوى و 

  " . كبين عباد كو اظهار امر كبين خلق كالبيان العالء کلمت
  :  ١٥٠ميفرمايند قوله جل بيانه  نمونه چهارم ، در لوح برهان خطاب به احباى الهى

  الحکمة رياض الحکمة و طيروا فى هواءا من عين الحکمة و سيروا فى شَربُويا احباء اهلل ا"
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  يامرکم ربکم العزيز العالم " . كو تکلموا بالحکمة و البيان کذل
  در مثنوى مبارک اشارتى است به روش تبليغ که در آن با مردم نمونه پنجم ، مدارا و سازش

  تعليممدارا و سازش با مردم در الغاى بتدريج کلمات الهيّه به انسان ها است 
  ميفرمايند . گرچه اين بيان مبارک خطاب به ذات اقدس خودشان است ولى بنظر ميرسد
  استنتاج به روش مبارک براى عباد او نيز در تبعيت از بيان مبارک در چگونگى گفتگو

  : ١٥١و مباحثات تبليغى ضرورت دارد ، قوله جل بيانه 
  نزد نادانان مگو  ""  گفت اهلل اهلل اى مرد نکو         رمز حق در 

  " اهلل اهلل اى لسان اهلل راز      نرم نرمک گوى و با مردم بساز "
  نمونه ششم ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى اهل بهاء را امر به تبليغ و تسخير قلوب

  : "  يا اهل البهاء سّخروا مدائن القلوب بسيوف الحکمة و ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  البيان " .
  بيان فتم ، در لوحى امر به تبليغ فرموده و روش تبليغ را به حکمت به اينصورتنمونه ه

  ضاللت را بافق : " بخدمت امر قيام نمائيد و گمگشتگان باديه ١٥٢ميفرمايند قوله العزيز 
  ۀغذيأبلبن حکمت و ب هدايت داللت کنيد ... اکثرى از ناس رضيعند ، بايد ايشانرا اوال

   ".مُ ان َربَِّك لَُهَو ٱْلُمَربِّي ٱْلَعِليْ ِلَك َتْقَتِضي ٱْلِحْکَمُة َکذٰ "عد باغذيه قويه ، لطيفه تربيت نمود و ب
  : " تبليغ امر ١٥٣در کتاب بديع نازل قوله العزيز   پرهيز از مجادلهروش سوم : 

  بمواعظ حسنه و بيانات شافيه بوده و خواهد بود نه بمجادله و محاربه " .
  لوحى تبليغ به نوشتن رساله بر حقانيت امر را فرموده اند قولهروش چهارم : در 

  : " اى على ندايت بسيار محبوبست بنويس و بگو و بخوان ناس را بشطر ١٥٤العزيز 
  پروردگار عالميان بحرارت و جذبى که جميع را مشتعل نمايد " .

  ديده است :که همه روشهاى نازله در يک تعليم نازل گر روش پنجم : روش کلّى تبليغ
  امر : " بايد احباى الهى بحکمت و بيان بر اين ١٥٥بيانه  در لوحى ميفرمايند قوله جلّ 

   
  ١١٧ص 

  خطير اقدام کنند بعضى را باقوال و بعضى را بافعال و اعمال و بعضى را باخالق
  غتبليغ نمايند و بشطر احديه کشانند اعمال حسنه و اخالق روحانيه بنفسها مبلّ 

  بعضى از اين محزون نباشند که عالم نيستند و کسب علوم ظاهره ننموده اندامراند 



  ... هر يک از احباى الهى که بافق باقى فى الحقيقه اقبال نمود باو افاضه ميشود
  انچه سبب هدايت بريّه باشد بگو اى احباى من شما اطباى معنوى بوده و هستيد و بايد

  امراض باطنيّه امم و رمد عيون اهل عالم راه بدرياق اسم اعظم الهيّ  ۀبحول و قوّ 
  ام مالک قدم توجه نمايند ومداوا نمائيد و شفا بخشيد تا کّل بشاطى بحر اعظم در ايّ 

  بايد کل بقميص امانت و رداء ديانت و شعار صدق و راستى ظاهر و باطن خود را مزين
  ى حدودات ظاهرهنمايند تا سبب علو امر و تربيت خلق گردد اين ظهور از براى اجرا

  نيامده چنانچه در بيان از قلم رحمن جارى بلکه الجل ظهورات کماليه در انفس
  قه عقولهم ظاهر و مشرقانسانيه و ارتقاء ارواحهم الى المقامات الباقيه و ما يصدّ 
  شده تا آنکه کل فوق ملک و ملکوت مشى نمايند " .

  : " امروز ١٥٦قوله عز بيانه در لوحى ميفرمايند   بيانات مبارکه در مقام مبلغ
  خادم امر الهى و مبلغ آياتش از اعلى الخلق در کتاب مذکور " . و نيز در لوحى ديگر

  " براى مبلغ و امر تبليغ را وسيله قرب به مظهر مقامى بس عظيم " رتبه بلند اعلىٰ 
  : " بايست مستقيم بر امراهلل و بقدر وسع در تبليغ ١٥٧الهى بيان فرموده اند 

  امرش جهد نما که اليوم اقرب قربات در نزد سلطان اسماء و صفات اين رتبه بلند اعلىٰ 
  است " .

  : " شرط مبلغين تقديس و ١٥٦در لوحى ميفرمايند قوله عزّ بيانه   شرايط مبلغين
  تنزيه است و همچنين توکل و انقطاع طوبى لمن تزين بطراز االنقطاع فى تبليغ

  طوبى از براى عباديکه خالصا لوجه اهلل قصد بالد نمايندامراهلل مالک االبداع 
  الجل تبليغ امر و انتشار آثار لعمراهلل ارض بقدوم آن نفوس افتخار نمايد " .

  در لوح ديگرى در جواب عريضه که بحضور مبارک تقديم گرديد در جواب لوحى نازل
   

  ١١٨ص 
  وجود و کسب مقام و امثالهم که در آن مبلغين را از اينکه تبليغ را وسيله ابراز

  نمايند بشدت منع فرموده و مقصود از تبليغ را انحصارا " نفس اعالء " بيان فرموده
  : " اينکه ١٥٨اند . قسمتى از اين لوح منيع زيب اين قسمت ميگردد قوله العزيز 

  مذکور نمودى مبلغين و قائمينرا مويد فرمايد بر تقديس و تنزيه و امانت و ديانت و
  ،کلم بٰما نُزل فى االلواح اينکلمه انجناب لدى العرش بطراز قبول و رضا مزين گشتت

  آياتيکه سبب ارتفاع عباد است فظموفق دارد بر حاز حق بطلب و ميطلبم اهل بها را 



  ... جناب اسم اهلل ج هم در اينمقام کلمه عرض نمود که باصغاء فائز و بنور قبول
  کردستان بسيار مستعد و مبلغ الزم دارد اما بشرط منور قوله نوشته اند که حدود

  آنکه نفس اعالء امر را منظور دارد و براى خود بساطى پهن ننمايد فى الحقيقه
  اينکلمه و کلمه آنجنابرا بايد بعضى از مبلغين مالحظه نمايند و بان ناظر باشند و

  الزم بايد ايادى بان تمسک جويند امرا من لدى اهلل االمر الحکيم ... آنچه اليوم
  امر الهى عباد را بمطلع نور توحيد حقيقى راه نمايند و بافق ظهور وحده ناظر باشند

  لَُهم " . ىْ نُصحِ  اذو بمثابه حزب قبل هر يوم صنمى اخذ ننمايند هٰ 
  در لوح هفت پرسش در  نوع دوازدهم : در جنت و دوزخ و معاد و عوالم بعد از مرگ

  : " ( پرسش پنجم ) ١٥٩ الهى ميفرمايند قوله االعلىٰ  جواب سئوال يکى از احباى
  از پل صراط و بهشت و دوزخ بوده * پيمبران براستى آمده اند و راست گفته اند آنچه

  را پيک يزدان خبر داده پديدار شده و ميشود * عالم بمجازات و مکافات برپا * بهشت
  وجود اين دو از براى آن دوو دوزخ را خرد و دانائى تصديق نموده و مينمايد چه که 

  الزم * در مقام اول و رتبه اولى بهشت رضاى حق است * هر نفسى برضاى او فائز شد او
  از اهل جنت عليا مذکور و محسوب * و بعد از عروج روح فائز ميشود بانچه که آمه و

  خامه از ذکرش عاجز است * صراط و ميزان و همچنين جنّت و نار و آنچه در کتب الهى
  مذکور و مسطور است نزد اصحاب بصر و مردمان منظر اکبر معلوم و مشهود است

   
  ١١٩ص 

  * حين ظهور و بروز انوار خورشيد معانى کل در يکمقام واقف و حق نطق ميفرمايد
  بانچه اراده ميفرمايد * هريک از مردمان که بشنيدن آن فائز شد و قبول نمود او از

  راط و ميزان و آنچه در روز رستخيز ذکر نموده انداهل جنت مذکور * و همچنين از ص
  براى تفصيل بيشتر مراجعه .  گذشته و رسيده * و يوم ظهور يوم رستخيز اکبر است * "

  کنيد به روش هفدهم ( متشابهات ) .
  بيت ؛تعديل معيشت  ؛قسطلس اعظم  ؛عدالت  ؛نوع سيزدهم :بيانات مبارکه در عدل 

  ؛ارکان استقرار عدل الهى  ؛مدارا  ؛انصاف  ؛شفقت  ؛رجال بيت العدل  ؛العدل 
  موسسات امريه و اجراى عدالت

  بيانات الهيه در اين مواضيع تا آنجا که بنظر اين حقير ميرسد عموما در مسائل



  تزکيه نفس و ارتفاع جنبه الهى از کيفيات نفسانى در انسان و در روابط مردم با
  ر جوامع انسانى و حصول به وحدت عالم انسانى کهيکديگر و نيز در تاسيس ارکان عدل د

  مرکز تبيين موالى شفوق و حنون حضرت عبدالبهاء آنرا محور تعاليم امر مقدس بهائى
  و نيز تاسيس موسسات و مشروعاتى که استقرار عدل الهى و اجراى -بيان فرموده اند 

  و استقرار هرچه عدالت بعهده آن مشروعات قرار گرفته و در مستقبل ايام با گسترش
  بيشتر آن به انسجام و مرحله از تکامل الزم خواهند رسيد ( براى اين قسمت از مسائل
  و بيانات تبيينى در اشاره به مستقبل ايام و اهداف و مسئوليتهاى مشروعات بهائى که

  خود بحثى جداگانه و خارج از هدف و مقصود اين قسمت است الزم است به توقيعات حضرت
  افندى ربانى ولى امراهلل جل سلطانه به زبانهاى فارسى ، عربى و انگليسى کهشوقى 

  کاشف لئالى مخزونه در استقرار عدل الهى و اجراى عدالت و نيز به دستخطهاى بيت
  العدل اعظم الهى مراجعه نمود ) . تحقيق ديگرى که کمک شايانى به اهميت مسئله عدل

  نظرى اجمالى به مسئله عدل و عدالت در اسالم وو اجراى عدالت در عالم مى نمايد ، 
  احاديث و رواياتى که در آن ِاخبار و بشارات به اجراى عدل و استقرار عدالت در
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  ت اسالم داده شده است . پس از مقدمه ميپردازد به مباحث ومستقبل ايام به امّ 
  مسائلى که در اين قبيل از بيانات مبارکه نازل شده است .

  اختصارب ث الفاظ و لغات  معانى هريک از الفاظ با استخراج از کتب معتبره لغتمبح
  : ستبشرح ذيل ا

  عدالت  معانى عدل و عدالت در لغتنامه هاى معتبر به اين شرح است : -عدل 
  : عدل . مقابل ستم ، مقابل بيداد . داد .مقابل جور . نقيض ١٦٠. لغتنامه دهخدا  ١

  ت . قسط . عوض . بدل . معادل . مقابل . برابر . داد دادنجور . مقابل ظلم . نصف
  .صفتى است از صفات خدايتعالى ، و آن صفتى است که بواسطه آن دنيا و مافيها قرار و
  پايدار است ( قاموس کتاب مقدس ) . داد دهنده ، قاضى و حاکمى که در صدور احکام

  ، وت بودن هر دو کفه ترازو . حقخود مراعات حق کند . پاداش دادن . برابرى و بى تفا
  راست . درست . ميزان . عدالت . انصاف امرى بين افراط و تفريط . مساوات در

  مکافات به نيکى نيکى ، و به بدى بدى ،داورى به حق .
  : العدل ِضد الجور . ج اعدال و ُعدالء . ١٦١قاموس محيط  ٠ ٢



  مستقيم ، و هو ضد الجور . قال ابن: ما قام فى النفوس انه  ١٦٢لسان العرب  ٠ ٣
  االثير : هو بالفتح ، ما عادله من جنسه ، و بالکسر ما ليس من جنسه .

  : (العدل ) عبارة عن االمر متوسط بين طرفى االفراط و ١٦٣ ٠التعريفات  ٠ ٤
  التفريط و فى اصطالح النحويين خروج االسم عن صيغة االصليه الى صيغة اخرى ... و

  مصدر بمعنى العدالة و هو االعتدال و االستقامة و هو الميل الى الحق .قيل العدل 
  ( العدالة ) فى اللغة االستقامة و فى الشريعة عبارت عن االستقامة على طريق  الحق

  باالجتناب عما هو محظور دينه .
  : عدل : العدالة و المعادلة لفُظ يقتضى معنى ١٦٤المفردات فى غريب القرآن  ٠٥

  ة و يستعمُل باعتبارالمضايقة و العدل و الِعدل يتقاربان .المساوا
   

  ١٢١ص 
  در کتاب مستطاب اقدس اشاره صريح به کتاب اهلل ( کتاب مستطاب اقدس )    قسطاس اعظم

  کتاب اهلل را وسيله توزين و سنجش حق ( قسطاس الحق ) در روابط ٩٩است در بند 
  رموده است قوله تعالى : " قل يا معشرآنچه در ميان مردم ( عند االمم ) قرار ف

  العلماء ال تزنوا کتاب اهلل بما عندکم من القواعد و العلوم انه لقسطاس الحق بين
  الخلق قد يوزن ما عند االمم بهذا القسطاس االعظم و انه بنفسه لو انتم تعلمون "

  طاب اقدسچون بنا به تصريح و امر حضرت عبدالبهاء اعراب گذارى به آيات کتاب مست
  با توجه به اينکه هر دو تلفظ داراى معانى مشابهى اند ، با ». ِقسطاس  سطاسقُ  «منع شده است 

  قاف مضموم و مکسور ، بنظر ميرسد که هر دو اعراب صحيح است و در مراجعه به متن آيه
  و تشابه آن در متن و موضوع ميرساند که تلفظ قاف مکسور بيشتر قريب به يقين است .

  -: تعداد زيادى از معانى قسطاس  ١٦٥) در لغتنامه دهخدا ١لغت و الفاظ ( مبحث
  اين شرح نوشته شده است . هقسطاس مستخرج از ساير لغتنامه ها ب

  ِقسطاس ميزان . کيان و ترازو . راست تر ترازوها . اقوام الموازين . ترازوى عدل
  بالقسطاس المستقيم ( آيههر ترازو که باشد . ميزان العدل اى ميزان کان : وزنوا 

  ) برخى گويند اين کلمه عربى و ماخوذ از قسط بمعنى عدل است و گروهى ١٧از سوره  ٣٥
  آنرا رومى معرب دانند .

  : و الِقسطاُس  ١٦٦) در المفردات فى غريب القرآن ٢سطاس  ترازو ، ترازوى بزرگ . (قُ 
  .) َوِزنُوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم الِميزاُن و يُعبر به عن العدالة کما يعبرُ عنها بالميزان ، قال: ( 



َواْوفُوا اْلَكْيَل اذا ِكلْتُْم َوِزنُواْ ِبالِقْسَطاِس "   : نازل قوله تعالىٰ  ٣٥/١٧قرآن کريم : در سوره بنى اسرائيل آيه 
يد وزن ئتمام کنيد پيمانه را چون بپيما  ترجمه از کشف االيات : و . "  رٌ َواْحَسُن َتاِويالً اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيْ 

  .١٨٢/٢٦. و نيز سوره شعراء آيه کنيد بترازو و قپان درست
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  داشت کتاب مستطاب اقدس و ياد ٣٠بيت العدل محلى و بيت العدل عمومى : بند   بيت العدل

   از بيت عدل که تصريح در اشراق هشتم از لوح اشراقات نازل شده که مقصود، و نيز به  ٥١شماره 
  ) است . مصلحت وقت عباد بانان ارجاع شده بيت العدل عمومى ( بيت العدل اعظم در آن 

  در کتاب مستطاب اقدس اعضاى بيت العدل اعظم به صورت دسته جمعى  رجال بيت العدل
  کونواالعدل  : " يا رجال ميفرمايد قوله تعالىٰ  ٥٢بند  و گروهى خطاب و ناميده شده اند . در

، جمعا به " رجال " ناميده شده اند  رعاة اغنام اهلل ".  و نيز در اشراقات و ورق نهم از کلمات فردوسيه
.  

  شده در آثار مبارکه در تربيت و رفتار و کردار انسان با ديگران بکثرت استعمال شفقت
  به شرح ذيل است : و معنى آن در لغتنامه ها

  : مهربانى ، دلسوزى . ترحم . نرم دلى ١٦٧) فرهنگ معين ١(
  فت .أ: ( ماخوذ از تازى ) مهربانى . مهر . ِبر . رحمت . ر ١٦٨) لغتنامه دهخدا ٢(

  عطوفت  عنايت و نوازش و دلنوازى و مالطفت .
  المکروه عن النّاس .: ( الشفقة ) هى صرف الهمة الى ازالة  ١٦٩التعريفات جرجانى 

  : داد دادن . عدل کردن . نصف کردن و برابر داشتن ١٧٠) لغتنامه دهخدا ١(  انصاف
  که بر هيچ طرف زيادى نشود . برابرى داشتن بين دو طرف و معامله کردن با آنها بعدل

.  
  : رعايت کردن و صلح و آشتى نمودن . سلوک ماليمت . ١٧١لغتنامه دهخدا    مدارا
  . نرمى . رفق . مماشات . تسامح . بردبارى . تحمل . خضوع و فروتنى .آرامى 

  عدل و عدالت در اسالم  در اين قسمت از تحقيق به دو مقصد اصلى بيشتر تاکيد ميگردد
  . آيات قرآن در مسئله عدل و عدالت و احاديثى که با اين مسئله مرتبط است . در

  )١مساعى نگارنده معطوف گرديده : (تحقيق در احاديث نيز ، به چند مقصد اصلى 
   



  ١٢٣ص 
  موعود اسالم و بشاراتى که در مقام و حيطه اقتدار او در اجراى ماموريت بنا

  ) اخبار و احاديثى که در آنها٢بروايات و اخبار در باره ايشان نقل گرديده است . (
  حضرت ختمىدر اجراى عدل و استقرار عدالت توسط آن بزرگوار ، روايت و نقل قول از 

  مرتبت ص و ائمه هدى شده است .
  عدل در قرآن کريم

ْحَسانِ : " قوله تعالىٰ  ٩٠/١٦) سوره نحل آيه ١( ُمرُ ِباْلَعْدِل َواال   ."ان اهللَ َيا
  ." َواِمْرُت ِالْعِدَل َبْيَنُكمُ ":  قوله تعالىٰ  ١٥/٤٢آيه  ) شورىٰ ٢(

  استقرار عدل الهى بر ارض انداهل سنت و جماعت و نيز شيعيان در انتظار 
  تحقيق در معارف اسالمى نشان ميدهد که با تاکيداتى که در آيات قرآنيه در رعايت

  انصاف و حکم به عدل در ميان مسلمين شده است . و نيز بررسى تاريخى حکام شرع و
  قضات و محاکم شرعيه و قضائيه در قرون اوليه اسالم . و نيز بررسى احاديث نبوى

  در کتب معتبره حديث در ميان اهل سنت و اخبار و احاديث ماثوره از ائمه هدى منقول
  و  در نزد شيعيان جاى هيچگونه شبهه اى را که جوامع اسالمى در مستقبل ايام آرزو
  انتظار استقرار عدل الهى را داشته و دارند باقى نمى گذارد . اينک به چند نمونه

  بزرگ اسالم در باره قائم و مهدى و حيطه اقتدار واز احاديثى که در ميان دو مذهب 
  يفعل ما يشاء بودن ايشان و نيز در استقرار عدل در مستقبل ايام بشاراتى بصراحت

  گرديده نقل ميگردد و بر طالبين حقيقت و سالکين سبيل ايمان پوشيده نماند که مقصد
  که مقصد اينست که دراز نقل احاديث اثبات امراهلل و احتجاج به احاديث نيست ، بل

  احاديث مروى و متفق القول هر دو مذهب بزرگ اسالم ، موعود اسالم براى استقرار عدل
  در مستقبل ايام ظاهر خواهد شد و روش و طرقى را که براى خود بر ميگزيند همان  روش

  و سنت حضرت محمد ص و پيغمبر اولى العزم است .
   

  ١۲٤ص 
  رار عدل عدل و ظهور مهدى عادل در ميان مذاهب سنّىاحاديث نبوى در انتظار و استق

  در کتب معتبره احاديث
  : ... عن ١٧٢، کتاب المهدى در سنن ابى داود  ٤٢٨٢نمونه اّول  : حديث شماره 



ْنَيا اال " "عبداهلل ، عن النبى صلى اهلل عليه و سلم قال  لَْو لَْم َيْبَق ِمَن الد  
  َحتّى يْبعَث  " ]ثم اتفقوا  ["  ِلَك اْلَيْومَ ذٰ َل اهلل طو قال زائدة فى حديثه " لَ 

  بيه اسمأ، اسمه اسمى ، و اسم  ءمن اهل بيتى ، يواطى ((و أ "َرُجًال ِمنى  فيهِ 
     ))َو جْورًا ُمِلْت ُظلمًا کما الً دْ عَ  وَ  طًازاد فى حديث فطر " يمالء االرض قسْ  "ى أب
َتْذَهُب، أو ال تنقضى، الّدْنيا َحتّى َيْمِلَك اْلعرِب  َرُجُل من أهل بيتى، يواطئ َال (( قال فى حديث سفيانو 

  .))اسمه اسمى
  

  : ... عن على رضى ١٧٣، کتاب المهدى در سنن ابى داود  ٤٢٨٣نمونه دوم حديث شماره 
ْهِر اال لَْو َلْم َيْبَق ِمَن ((عنه ، عن النبى صلى اهلل عليه و سلم قال  اهلل تعالىٰ  َيْوٌم  الد  

  َرُجًال ِمْن اهِل بيتى يمٔالها عدًال کما ملئت جورًا)). اهلل لََبعَث 
  ... عن ابى ": ١٧٤، کتاب المهدى در سنن ابى داود  ٤٢٩٠نمونه سوم : حديث شماره 

  ن ابنى هذاإ لى ابنه الحسن فقال : إ اسحاق ، قال : قال على رضى اهلل عنه و نظر 
  باسم نبيکميَُسمى  النبى صلى اهلل عليه و سلم و سيخرج من صلبه رجل هسماسيد کما 

  و قال ًال،االرض عد ذکر قصة : يمالٔ ، ثم  الَخلقِ و ال يشبهه فى  قِ يشبهه فى الُخلُ 
  هارون : ثنا عمرو بن ابى قيس ، عن مطرف بن طريف ، عن ابى الحسن ، عن هالل بن

  عمرو ، قال : سمعت عليا رضى اهلل عنه يقول : قال النبى صلى اهلل عليه و سلم 
  على مقدمتة رجل يقال له منصور َحرٍث يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارُث بن ((

ٍد َکما َمکَنْت قَُرْيُش   ُن ، ِالِٓل ُمَحمَعلَى َوَجَب لرسول اهلل صلى عليه و سلم يَُوّطىء ، أو يَُمک  
 َنْصَرهُ  ُکلِّ 

ِ
  . »"إجابته «)) او قال  ُمؤِمن

   
  ١٢٥ص 

  احاديث مروى از ائمه هدى در انتظار ظهور حضرت قائم و استقرار عدل بر کره ارض
  احاديث منقول در کتب معتبره حديث که در آنها به کيفيت دعوت و سيره دعوت و مقصد

  ل نقل ميگردد . ماخذ استخراج ايناز دعوت در ارتباط با عدل و عدالت است باالجما
  قبيل از احاديث ، کتاب نوادر االخبار تاليف المحدث الکبير محسن بن مرتضى الفيض
  کاشانى از علماى مشهور و معتبر قرن يازدهم هجرى است که ماخذ احاديث نقل شده در

  صفاربصائر الدرجات ، ؛ اين کتاب از کتب معتبره شيعه مانند : اکمال ، شيخ صدوق 
  غيببت ، طوسى و غيره و نيز از ؛االرشاد ، شيخ مفيد  ؛الخصال ، شيخ صدوق  ؛قمى 



  کتاب نجم الثاقب استخراج شده است .
  : ١٧٥نوادر االخبار ، کتاب ابناء القائم ، باب سيرته عليه السالم اذا ظهر امره 

  القائم (ع )عن الصادق عليه السالم : (( اذا قام  -االکمال  - ٥) حديث شماره ١(
  لى االسالم  جديدا و هداهم الى امر قد دثر ، فَضل عنه الجمهور وإ دعا النّاس 

  )) .بالقائم لقيامه بالحق يسمّ مر مضلول عنه ، و ألى إ نه يهدى الٔ  ًاالقائم مهديّ  يما سمّ انّ 
  مرأعن الزکى عليه السالم قال : (( اذا قام القائم  -الغيبة  - ٧) حديث شماره ٢(
  معنى يالٔ  ينفس ي: فقلت ف ياوالمساجد . قال الرّ  يف يالمنار و المقاصير التهدم ب

  ة ))و ال حجّ  يّ انّها محدثه مبتدعة لم بينها نب ، فقال : معنى هذا علّيقبل أهذا ؟ ف
  قوله تعالى : " و له يعن الکاظم عليه السالم ف -يّاشى الع - ١١) حديث شماره ٣(

  ذا خرجإ القائم  ينزلت فأ" قال : ((  ًاو کره ًاطوعاسلم من فى السموات و االرض 
  رض وشرق االٔ  ية و الکّفار فدهل الرّ أباليهود و النصارى و الصابئين و الزنادقة و 

  مر بهؤمره بالصلوة و الزکوة و ما يأسلم طوعا أغربها فعرض عليهم االسالم فمن 
  المشارق و ييبقى فالمسلم و يحب هلل عليه ، و من يسلم ضرب عنقه حتّى ال 

  المغارب احد اال وحداهلل .
  القليل )). يرالکثير و کثّ  قلّ  ًاراد امرأذا أاهلل  أنّ کثر من ذلک ؟ قال : أالخلق  قيل : انّ 

   
  ١٢٦ص 
  مر جديد ،أقائم ) بو عنه عليه السالم ( عن الباقر عليه السالم ) : ( (يقوم ( ١٥) حديث شماره ٤(

  جديدة ، و قضاء (جديد ) على العرب شديدو کتاب جديد ، و سنة 
  اهلل لومة الئم )) . يخذه فأحدا و ال يأ يّال القتل ال يستبقإ ، و ليس شانه 

  ذا قامإ ( عن الباقر عليه السالم ) : "  و عنه عليه السالم - ١٦) حديث شماره ٥(
  طاع اهلل ،أطاعه فقد أعيّة ، فمن الرّ  ية ، و عدل فم بالسويّ هل البيت قسّ أالقائم 

  ، يّ مر خفألى إ  يه يهدنّ ( مهديا ) الٔ  يالمهد ينما سمّ إ و من عصاه فقد عصى اهلل ، و 
  هلأو يستخرج التوراة و سائر کتب اهلل عزّ و جّل من غار بانطاکيه و يحکم بين 

  بالزبور ، و هل الزبور أهل االنجيل باالنجيل ، و بين أالتوراة بالتوراة ، بين 
  و ًارض عدال و قسطا و نورا کما ملئت ظلماالٔ  قرآن بالقرآن ... و يمالٔ هل الأبين 
  )) . ًاو شر ًاجور
   ۵حديث شماره نوادر االخبار  کتاب أنباء قائم، باب حليته عليه السالم . باب ) ٦(



  جسمه جسم اسرائيلى  و فى روايت نبويه : (( المهدى رجل من ولدى لونه لون عربى ، و -
  ، جورًا ملئت کما عدالً  االرض يمالٔ  ينّه کوکب درّ أيمن خال که االٔ دّ ، على خ
  الجو )) . فيهل السماء و الطير أرض و فته اهل االٔ خال ييرضى ف

  : " نيز روايت است از امام صادق عليه ١٧٨) نقل حديث از کتاب نجم الثاقب ٧(
  عليه السالمالسالم که فرمود : واهلل گويا نظر ميکنم به سوى آن حضرت يعنى قائم 

  بين رکن و مقام که بيعت ميگيرد از مردم بر کتابى جديد و در کافى روايت شده از
  امام باقر عليه السالم که فرمود در تفسير آيه شريفه (( و لقد اتينا موسى الکتاب

  فاختلف فيه )) که اختالف کردند در آن يعنى بنى اسرائيل چنان که اختالف کردند اين
  زود است که اختالف کنند در کتابى که با قائم عليه السالم است کهامت در کتاب و 

  مى آورد آن را تا اينکه انکار مى کنند آن را جماعت بسيارى از مردمان پس آنها را
  پيش مى طلبد و گردن ايشان ميزند ... " .

  : " در عيون روايت است از امام رضا ١٧٩) نقل حديث ديگرى در کتاب نجم الثاقب ٨(
  يه السالم که فرمود چون آن حضرت خروج کند روشن شود زمين به نور پروردگارعل

   
  ١٢٧ص 

  خود و گذاشته شود ميزان عدل ميان مردم پس ظلم نمى کند احدى احدى را " .
  توجيه : احاديث فوق به صراحت نشان ميدهد که موعود مذهب شيعه نفس مقدسى است که به

  کتاب و شرع جديد است و حکم ميکند بر اهل شرق وارادة اهلل ظاهر ميشود و داراى 
  غرب . ماموريتش جهانى است و استقرار عدلش بر همه عالم است ( ظلم نميکند احدى
  احدى را ) . و چون بر هر نفس حقيقت بين که با چشم انصاف به اين مسئله پر اهميت

  استقرار چنين که استقرار عدل جهانى و رفع ظلم است نظر کند در مى يابد که براى
  امر عظيمى تدارک و وسائل و سازمانهائى ضرورى است که الزمه اش مبناى الهى بودن
  است . و اين بديهى است که استقرار عدل و عدالت در اين عصر و عصور آينده نه با
  شمشير بران و نه با اجراى عدل به آن نحوى که از ظاهر عبارات در احاديث مروى

  شاهد بر اين مدعا نزاع و کشمکش هاى يکقرن اخير در ذير است .مفهوم ميشود امکان پ
  ميان امت اسالم و ممالک اسالمى است که از آالت حرب بدوى از قبيل شمشير و نظاير
  آن در آن کشمکش هاى فى مابين استفاده نشده است . و امروزه يک کشور اسالمى را

  حرب دوره عرب جاهليه مجهز باشد .نميتوان بعنوان نمونه نام برد که سپاهش به آالت 



  و اسلحه خانه هاى کشورهاى اسالمى و انبارهاى مهماتشان لبريز از آالت حرب خانمان
  برانداز ساخته شده در کشورهاى غربى است . پس اگر اجراى عدالت در جامعه را که
  مقصد اصلى از احاديث نبوى و ائمه هدى است و در بشارات به ظهور حضرت قائم به

  تصريح به آن اشاره شده است منظور و اراده الهى دانيم ، الزم آيد که من جانب
  اهلل وسائلى فراهم گردد که حصول به اين مقصود را تسريع نمايد . و اين بنده حقير

  باستناد نصوص مبارکه آن لوازم و وسائل را که بفرموده قلم ملهم تبيين امراهلل
  فرموده اند " دين روابط ضروريه منبعث از حقايق حضرت عبدالبهاء که در تعريف دين

  اشياء است " و نقشه طرح شده آن بقلم وحى حضرت بهاء اهلل جل ذکره و مهندس بديعش
  امراهلل ء و مجرى تمهيدات و ارکان اوليه اش ، حضرت ولىهاحضرت عبدالب

   
  ١٢٨ص 

  انش ديوانو مجرى و حافظ و حارس و نگهبان و ساالر و فرمانده ابدى البني
  رفيع البنيان و قوى االرکان بيت العدل اعظم ، ملهم به الهامات الهيه و تحت حراست

  جل ذکره است که عالم اسالم قرنها چشم براه استقرار عدالت اعلىٰ  و صيانت حضرت رّب 
  اولى وسيله آن محيى رم بوده اند و اساس متين و رزينش را کَره ثانى ظهور حضرت نقطه

  اقدس ابهى جل ذکره در ام الکتاب شريعت بهائى بنام بيت العدليعنى جمال 
  بنيان نهاده است . در حال حاضر عيون قاصره و عقول نابالغه عالم کنونى از رويت و
  ادراک اين ديوان عدل الهى ( که تحقق وعود استقرار عدل در عالم امکان منوط به

  ضرت احديت نمود که عالم بخودوجود آن است ) بى بهره اند . و بايد دعا بدرگاه ح
  آيد و به ارزش ال نهايه اين گوهر درى و تابناک آگاه گردد و لزوم وجود بى همالش

  بر اهل امکان و روساى ارض شناخته گردد و حرارت انوار عالم تابش که استقرار وحدت
  عالم انسانى و عدل مودوعه در شريعت اسالم که در امر بهائى يکى از ارکان احکام

  الهى است بر همه اهل عالم بفضل الهى حرارت بخش نوع انسان گردد .
  ارکان استقرار عدل الهى و موسسات امريه در اجراى عدالت

  ده دار نظم عالمند ، درهبنظر ميرسد بر اساس نصوص الهيه ارکان عدل و موسساتى که ع
  بيت العدل اعظمراس آن احکام کتاب مستطاب اقدس ، اوامر الهيه در الواح نازله و 

  واضع قوانينى که که در ارتباط با عدل است . و نيز خطوط اصلى يک نظم جهانى براى
  عالم بشريت ، که در الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء و توقيعات حضرت ولى امراهلل به



  تفصيل بيان گرديده است .
  سيس و تحتمطلعه الواح مبارکه نشان ميدهد موسساتى که توسط شارع امر بهائى تا

  قيادت بيت العدل اعظم در سرتاسر نقاط عالم تاسيس شده و خواهند شد يعنى بيوت عدل
  محلى که موالى حنون حضرت ولى امراهلل در توقيعات مبارکه چگونگى تشکيل و نوع

  وظائف و مسئوليتهاى آن و مراحل بلوغ و کمال آنرا ترسيم فرموده اند . و در حال
   

  ١٢٩ص 
  بشرى از تشکيل و قوام گرفتن آن بى خبر است و نيز محافل مليّه و نيزحاضر جامعه 

  تشکيل آنرا در نقشه دهساله اعالن فرمودند موسسات ١١٠محاکم شرعى که در لوح منيع 
  را وضع و اساس اتقرار عدل در عالمنبهيه الهيه اند که اصابع قدرت مليک مقتدر آ

  حله از بلوغ اجتماعى نرسيده است کهدر حال حاضر عالم انسانى به مر -امکانند 
  ديوان عدل الهى را با شروحى که در باره آن توسط حضرت ولى امراهلل در توقيعات
  مبارکه بلسان فارسى و بخصوص در توقيعات مبارکه بلسان انگليسى مانند توقيع دور

  بهائى و توقيعات :
      The Unfoldment of World Civilization ; The World Order of Baha'u'llah ;The 
      Goal of a New World Order and the Golden Age of the Cause of Baha'u'llah . 

  بيان فرموده اند ادراک نمايد . آنچه بديهى و خالى ازهر شبهه اى براى هر فرد
  لبهائى و نيز محققينى که در اين مسئله بخصوص ( ظهور و استقرار عدل الهى ) در حا

  حاضر و در مستقبل ايام مجدانه تحقيق خواهند نمود ، تحقق آنست و استقرار آن ارادة
  اهلل و از سماء قضاء و حتمى الوقوع است .

  بيانات مبارکه در عدل و عدالت
  در لوح رضوان العدل قلم اعلى در معنى عدل و عادل و ظالم مطالب  لوح رضوان العدل

  است بيان فرموده اند . طبقه بندى بيانات »عدل  «کلى و اساسى را که الزمه فهميدن 
  : ١٨٠و شانه  مبارکه در اين لوح امنع اعلى باختصار بشرح ذيل است قوله تعالىٰ 

  ) در اينکه با ظهور اعظم بهائى خداى عادل روح عدل در جميع خالئق دميد : " هذا١(
  العادل و نفخ فيه روح العدل فى هياکل الخالئق اجمعينلوح فيه بعث اهلل اسمه 

  ليقومن کل على العدل الخالص " .



  : " ان يا هذا االسم انا در اينکه جمالقدم جل کبريائه مبدء عدل الهى است) ٢(
  يظهر عدل کل عادل ... ان يا كمبدء عدلنا و مرجعه بين عبادنا المقربين و ب كجعلنا

  بما جعلناک مشرق عدلنا بين العالمين " . كنفسهذا االسم ان افتخر فى 
   

  ١٣٠ص 
  : " ان يا اهل االرض فاعلموا بان للعدل  در معنى عدل و مراتب و مقامات آن) ٣(

  هرکم عنش عليکم رشحا من هذا البحر ليطَ مراتب و مقامات و معانى التحصى ولکن انا نرّ 
  يامر به مظهر نفس اهلل فىدنس الظلم ... فعلموا بان اصل العدل و مبدئه هو ما 

  يوم ظهوره ... قل انه لميزان العدل بين السموات و االرضين ... و من العدل اعطاء
  ه " .حقّ  کل ذى حّق 

  ) در اينکه در اين ظهور الهى در عالم ملک کسانى مبعوث مى شوند که خيمه و٤(
  كناهلل مسايبان ظلم را برچيده و بساط عدل را گسترش ميدهند : " فسوف نبعث 

  و بهم نطوى شراع الظلم و نبسط بساط العدل بين السموات و االرضين كمظاهرا فى المل
  و بهم يمحواهلل آثار الظلم عن العالم " .

   
  : " ان  دعوت ملوک به اجراى عدل و بآنان فرمان داه اند که مظاهر عدل باشند) ٥(

  عدلواي طوبى لهم ان يزينوا هياکلهم بک و ك زينته للملو كيا ذلک االسم انا جعلنا
  بين الناس بالحق الخالص و يحکموا بما حکم اهلل فى کتابه المحکم القديم ... ان

  كيل العدل ليستضيى من انوارها اقطار البالد کذللسکم باکاؤا روزينّ  كيا معشر الملو
  نامرکم فضال من لدنا " .

  ملوکى ظاهر ميکند که تکيه ميزنند بر کرسىکه در آينده خدا خطاب به ملوک ارض ) ٦(
  عدل و حکم ميکنند بخلق بهمان طور که براى خودشان حکم ميکنند : " يا معشر

  نمارق العدل و يحکمون بين ون علىٰ ئالسالطين فسوف يظهراهلل فى االرض ملوکا يتک
  انفسهم " . الناس کما يحکمون علىٰ 

  دل رفتار کنند و بطراز عدل مزينعو ب شنددعوت عالم انسانى به اينکه عادل با) ٧(
  االدب و االنصاف ... قل كا يا قوم هياکلکم برداء العدل ... و کذلوشوند : " زينّ 

  هياکلکم بطراز العدل ثم احکموا بما حکم اهلل فى االلواح و ال  اوزينّ يا قوم 



  تکونن من المتجاوزين " .
   

  ١٣١ص 
  ر الهى از حصن عدل خارج و نامشان در الواح عزّ در اينکه غير مومنين به اين ام) ٨(

  من به انه قد خرج من حصن العدل وؤ: " و من لم ي الهى جزء ظالمين نوشته شده است
  کتب اسمه من الظالمين فى الواح عزّ حفيظ " .

  ) در اينکه مجادلين و محاربين با مردم از رضوان عدل الهى خارج شده اند : " ان٩(
  خرجوا عن رضوان العدل و کانوا من كيحاربون مع الناس اولئ الذين يجادلون و

  الظالمين فى الواح عزّ حفيظ " .
  نمونه هائى از بيانات مبارکه در مسئله عدل و انصاف

  ) در لوح کلمات فردوسيه نازل قوله١اهل عالم (  به هنوع اول ، تعاليم و نصايح الهيّ 
  سراج عباد داد است او را  س اعلىٰ العزيز : " کلمة اهلل در ورق ششم از فردو

  ببادهاى مخاف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن ظهور اتحاد است بين عباد
  ) در لوح طرازات نازل قوله العزيز :٢در اين کلمه عليا بحر حکمت الهى مواج " . (

  افتاز براى نفوسيکه بحبل شفقت و ر ظراز دوم معاشرت با اديان است ... طوبىٰ 
  متمسکند و از ضغينه و بغضاء فارغ و آزاد اينمظلوم اهل عالمرا وصيت مينمايد

  ) و ايضا در لوح طرازات نازل قوله العزيز : " طراز٣ببردبارى و نيکو کارى " . (
  ) و نيز در همان لوح امنع٤سوم ... در جميع احوال بعدل و انصاف ناظر باشيد " . (

  نجم در حفظ و صيانت مقامات عباداهلل است بايد درنازل قوله العزيز : " طراز پ
  امور اغماض نکنند بحق و صدق تکلم کنند اهل بها بايد اجر احدى را انکار ننمايند و

  ارباب هنر را محترم دارند و بمثابه حزب قبل لسان را ببد گوئى نيااليند ... بايد
  نصاف بمثابه آفتاب روشن وبانصاف تکلم نمود و قدر نعمت را دانست لعمراهلل کلمه ا
  ) در لوح اشراقات نازل٥منير است از حق ميطلبيم کل را بانوارش منور فرمايد " . (

  قوله جل کبريائه : " اشراق اول ... اهل ثروت و اصحاب عزّت و قدرت بايد حرمت دين
  را باحسن ما يمکن فى االبداع مالحظه نمايند دين نورى است مبين و حصنى است متين

  از براى حفظ و آسايش اهل
   



  ١٣٢ص 
  عالم چه که خشية اهلل ناس را بمعروف امر و از منکر نهى نمايد اگر سراج دين

  ٠باز مانند " مستور ماند هرج و مرج راه يابد نيّر عدل و انصاف و آفتاب امن و اطمينان از نور
  اجراى حدود است چه) ايضا در لوح اشراقات نازل قوله جل کبريائه : " اشراق سيّم ٦(

  که سبب اول است از براى حيات عالم آسمان حکمت الهى بدو نيّر روشن و منير مشورت و
  ) و نيز در٧(. شفقت و خيمه نظم عالم بدو ستون قائم و برپا ، مجازات و مکافات . " 

  همان لوح امنع نازل قوله جل کبريائه : اشراق هشتم " يا حزب اهلل مربى عالم عدل
  چه که داراى دو رکن است مجازات و مکافات و اين دو رکن دو چشمه اند از براىاست 

  حيات اهل عالم " .
  در لوح کلمات فردوسيه  ساى ارضؤنوع دوم ، تعاليم الهيه در عدل و داد به حکام و ر

  يا حزب اهلل از نازل قوله جل بيانه : " کلمة اهلل در ورق چهارم از فردوس اعلىٰ 
  طلبيد مظاهرسطوت و قوت را از شر نفس و هوى حفظ فرمايد و بانوار عدلبه حق جل جالل

  و هدى منور دارد . "
  در بررسى اجمالى در الواح الهى ، آن  ينبوع عدل و عدالت در امر بهائىنوع سوم ، 

  عبارتند از : فقره از آيات الهى که بنظر ميرسد ارتباط مستقيم با استقرار عدل در عالم دارد
  : بايد وزراى بيت عدل صلح اکبر را اجرا نمايند " . العالملوح 

  : " اشراق هشتم  ... هر روز را امرى و هر حين را حکمى مقتضى لذا  لوح اشراقات
  امور به بيت عدل راجع تا آنچه مصلحت وقت دانند معمول دارند ... بر کل اطاعت الزم

  نزله اهلل فى الکتاب " .امور سياسيه کل راجعست به بيت عدل و عبادات بما ا
  : " جميع رجال و نساء آنچه را که از اقتراف و زراعت و امور ديگر  لوح العالم

  تحصيل نمايند جزئى از آن را از براى تربيت و تعليم اطفال نزد امينى وديعه گذارند
  و باطالع امناى بيت عدل صرف تربيت ايشان شود . " .

   
  ١٣٣ص 
  قد کتب عليکم تزکية االقوات وکتاب مستطاب اقدس قوله تعالى : "  ١٤٦، بند  زکاة

  " . و نيز در ما دونها بالزکوة هذا ما حکم به منزل االيات فى هذا الرّق المنيع
  در لوحى از الواح - ١٠٧ملحقات کتاب مستطاب اقدس ، رساله سئوال و جواب ، سئوال 



  " . " و در باره زکات هم امر نموديم کما نزل فى الفرقان عمل نمايند نازل قوله تعالىٰ 
  عدالت در عالم  در متن الواح مبارکه با چند تعليم و اوامر الهيه آشنا ىمجريان اصل

  ميشويم که بنظر ميرسد مجريان عدالت و مسئولين امور در جهان آينده در ظّل مدنيّت
  ته اصلى و مرکزى آنرا امناى بيت العدل وامر بهائى اند . در لوح العالم ، هس

  ساى عادل و سالطين تصريح فرموده اند . قسمتى از بيان مبارک در ارتباط با اينؤر
  : " در اصول احکام که از قبل در کتاب اقدس و سائر الواح مسئله اينست قوله االعلىٰ 

  صفين و متبّصرينساى عادل و امناى بيت عدل شده * و منؤنازل امور راجع بسالطين و ر
  " . بعد از تفکر اشراق نير عدل را بعين ظاهر و باطن در آنچه ذکر شده مشاهده نمايند *

  طرق اجراى عدالت و مراجع و موسسات عدليّه در امر بهائى  مراجعه کنيد به آثار
  حضرت ولى امراهلل بلسان هاى فارسى و انگليسى که در سطور قبل اسم برده شد و نيز

  رسد طرقى که احتماال در آينده توسط بيت العدل اعظم شيداهلل بنيانه وبنظر مي
  ارکانه وضع خواهد گرديد و اکنون به آن دسترسى نيست .

  ، مجازات و مکافات  حضرت عبدالبهاء در خطابه تبيين حضرت عبدالبهاء در مسئله عدل
  عالم به گونه درسئله اجراى عدل و عوامل و عناصرى که در جوامع ماى مشروحا به 

  اجراى عدل موثرند و دوام و بقاى عدالت بآن بستگى دارد بيانات مبسوطى فرموده اند
  که در روش هشتم در مسئله مجازات و مکافات درج شده است مراجعه فرمائيد .

   
  ١٣٤ص 

  در توقيع منيع "  تبيين حضرت ولى امراهلل جل سلطانه در عدل و مجازات و مکافات
  الميعاد " در ضمن متشکل شدن نظم بديع جهان آراى الهى امر بهائى در قد ظهر يوم

  در ‘  ’This judgement of Godمقدمه و در قسمتى از توقيع منيع مبارک تحت عنوان 
  باره عدل و مجازات و مکافات بيانات مبسوطى فرموده و چند نمونه از آثار قلم اعلىٰ 

  ک عميقترى در مبادى روحانى و بينش وسيعترىرا نيز شاهد آورده اند که مطالعه آن در
  به انسان در چگونگى و تحقق نظام اجتماعى آينده بدست ميدهد .

  شهادت هاى در الواح از اهم مسائلى است که در:  نوع چهاردهم : شهادت هاى در الواح
  الواح مبارکه نازل گرديده است . تحقيقات مقدماتى در اينخصوص نشان ميدهد که اصوال

  بيانات مبارکه که با شهادت آغاز و يا شهادت دادن به چيزى در آن نازل گرديده بطور



  ادعيه و مناجاتهاى مبارکه سرشار و -اعم در مسائل اصول و مبادى امر مبارک است 
  مملو از اين قبيل بيانات است .

  گواهى - ١:  ١٨١اول ، شهادت : : ( الف ) در فرهنگ معين   مبحث الفاظ و معانى
  گواهيى که در آن شک و ريب و - ٣کشته شدن در راه خدا ، شهيد گرديدن .  - ٢دادن . 

  : ١٨٢غرضى نباشد و از روى اخالص و راستى ادا شود ، ( ب ) در کشاف اصطالحات فنون 
  بالفتح و الهاء المخففة لغة خبر قاطع کما فى القاموس و شرعا اخبار بحق للغير على

  ند الصوفية هى عالم الملک کما فى کشف اللغات .آخر عن يقين ... * و ع
  شهد : اشهد ، اشهد ان ، اشهد اهلل ، شهادت در    اقسام شهادتهاى در الواح مبارکه

  اصول و مبادى امر ، شهادت در وجوب و وحدانيت خدا ، شهادت به اينکه حضرت بهاا
  ت الهى اند .اهلل جل ذکره و حضرت رب اعلى جل ذکره مظهر وحدانيت و فرداني

  نمونه هائى از شهادتهاى در الواح
  نمونه اول : شهادت خدا به وجود خود و وحدانيت خود : در صالت وسطى نازل قوله

ُه ٰال ِاٰلَه ِاّالٰ ُهَو " تعالى : "   . بنظر ميرسد که شهادت خدا به وجود ذاتَشِهَد ٱهللُ اَن
   

  ١٣٥ص 
  نازله در قرآن کريم در سوره آل عمران ١٧/٣اقدسش که نيست خدائى بجز او مشابه آيه 

َو اْلَعِزيزُ هُ  َشِهَد اهللُ انُه َال الَـَه اال ُهَو َواْلَمَالَِٔكُة َواْولُوْا اْلِعْلِم َقآَِٔمًا ِباْلِقْسِط َال الَـَه اال  : " است قوله تعالىٰ 
  ".اْلَحِكيمُ 

  همتا بودن خدا : در صالت وسطى نازل نمونه دوم : شهادت بنده به يکتا بودن و بى
  َك َو َفْرٰدانيتِ  َك اَْشَهُد ِبَوْحٰدانيتِ  : " قوله تعالىٰ   ." ٰال ِاٰلَه ِاال اَْنَت  هللُٱاَْنَت  َك َو ِباَن

  نمونه سوم : شهادت بنده ( مخلوق ) به اينکه خدا مقدس از توصيف و شناخته شدن و
  : " الها معبودا مسجودا ١٨٣ ميفرمايند قوله االعلىٰ در مناجاتى  -ادراک است 

  مقتدرا شهادت ميدهم که تو بوصف ممکنات معروف نشوى و باذکار موجودات موصوف نگردى
  ما ينبغى راه نيابد و پى نبرد " . ادراکات عالم و عقول امم بساحت قدست علىٰ 

  و جل ذکره االعلىٰ  نمونه چهارم : شهادت مومن بامر بهائى که با ظهور حضرت اعلىٰ 
  :  ١٨٤ سلطنت الهيه ظاهر شد : در زيارتنامه نازل قوله تعالىٰ  جمال اقدس ابهىٰ 

  " .  َسلَْطَنُة اهللِ َو ِاْقِتٰداُرُه َو َعَظَمُة اهللِ َو ِکْبِرٰياهُ  َظَهَرْت  َك اَْشَهُد اَن بِ  "



  اء جمال اقدس ابهى فائز شدنمونه پنجم : شهادت بنده به اينکه کسيکه به معرفت و لق
  : " ١٨٤ بمعرفت و لقاى خدا فائز شده است : در زيارتنامه نازل شده است قوله تعالىٰ 

  " . َفَقْد ٰفاَز ِبِلٰقآء اهللِ َك َعَرَف اهللَ َو َمْن ٰفاَز ِبِلٰقأِ  َفَقدْ  َك اَْشَهُد ِباَن َمْن َعَرفَ " 
  اعلىٰ  اينکه مشابه و نظير مظلوميت حضرت رّب  نمونه ششم : شهادت مومن بامر بهائى به

  :٣١ تعالىٰ  در عالم وجود ديده نشده است : در زيارتنامه نازل شده است قوله و جمال اقدس ابهىٰ 
ن ٰما َراَْت  " ُکْنَت َتْحَت  اْلَبٰالٰيا َمرةً  ۭفى َغَمٰراِت  َك ُکْنُت ۭفى اَيامِ  َك َعْيُن االِْٔبٰداِع َمْظلُومًا ِشْبهَ  اَْشَهُد ِبا

ٰالِسِل َو اْالْٔغٰالِل َو َمرةً  ْعٰداء السُکْنَت َتْحَت ُسيُوِف اْال .  "   
  :  علم الهى ، علم شيطانى ، علوم و فنون و نوع پانزدهم : بيانات مبارکه در علم

  صنايع ، علوميکه بحرف ابتدا شود و بحرف منتهى گردد ، دانائى ، عالم حقيقى
  و جاهل
  رنده ، مرورى اجمالى در بيانات مبارکه نشان ميدهد که لفظ علم با معانىبنظر نگا

   
  ١٣٦ص 

  مختلف و مقاصدى متفاوت نازل شده است . براى پرهيز از طول کالم نمونه هائى از
  و تبيينات مبارکه حضرت بيانات مبارکه را با تقسيم بندى هائى که توسط قلم اعلىٰ 

  مختصرى از معنى علم در کتب لغت و علوم اسالمى تاعبدالبهاا جل ثنائه و نيز شرح 
  آنجائيکه مربوط به معارف امر ميشود درج نموده و براى مزيد اطالع مراجع و ماخذى

  که ممکن است مراجعه و مطالعه آنها سودمند واقع شود معرفى ميگردد .
  بنظر در ايقان شريف در باره علم ( آنچه مصطلح بين مردم است و  تقسيم بندى علم

  ميرسد که علوم دينى است که هنوز هم مدارس علوم مذهبى را که اين قبيل از علوم در
  آنها تدريس ميشود حوزه هاى علميه و مدارس علوم اسالمى ناميده شده اند )

  : " و علم بدو قسم منقسم است * علم الهى و علم شيطانى ١٨٥ ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  مى ظاهر * و اين از تخيّالت انفس ظلمانى باهر * و معلّ *آن از الهامات سلطان حقيق

  ."آن حضرت بارى * و معلم اين وساوس نفسانى
  در آثار مبارکه  در بيانات مبارکه علوم نافعه است که در دو تقسيم بندى ديگر علم

  لوح مقدس تجليات و طرازات در باره آنها بيانات صريحه نازل شده است . " تجلى سوم
  نون و صنايع است علوم بمنزله جناح است از براى وجود و مرقات است از براىعلوم و ف



  صعود تحصيلش بر کل الزم ولکن علوميکه اهل ارض از آن منتفع شوند نه علوميکه بحرف
  ابتدا شود و بحرف منتهى گردد " . " طراز ششم دانائى از نعمتهاى بزرگ الهيست

  و اسباب موجوده از نتايج علم و حکمت اوست کهزم اين صنائع مشهوده تحصيل آن برکل ال
  در ُزبُر و الواح نازل شده قلم اعلى آن قلمى است که لئالى حکمت و از قلم اعلىٰ 

  بيان و صنايع امکان از خزانه او ظاهر و هويدا " .
  در لوحى علم ، به علم ابدان و علم اديان تقسيم گرديده قوله  تقسيم بندى ديگر علم

  : " از قبل لسان حکمت باينکلمه عليا نطق نموده العلم علمان علم ١٨٦العزيز 
  االبدان و علم االديان علم االبدانرا در کلمه مبارکه مقدم داشته و فى الحقيقه

  مقدم است چه که
   

  ١٣٧ص 
  ظهور حق و احکام الهى جميع از براى تربيت انسان و ترقى او و حفظ اهل عالم و

  د لذا آنچه سبب و علّت حفظ و صحت و سالمتى وجود انسانستامثال آن بوده و خواهد بو
  مقدم بوده و خواهد بود " .

  .٣٧٧الى  ٣٦٥صفحات  ٤براى مزيد اطالع مراجعه فرمائيد به اسرار االثار جلد 
  در آثار و الواح حضرت عبدالبهاء  تقسيم بندى ديگر علم در الواح حضرت عبدالبهاء

  : " علم بر دو قسم است : علوم ماديه و علوم ١٨٧علم به دو قسم تقسيم شده است 
  الهيه . علوم ماديه کشف اسرار طبيعت کند علوم الهيه کشف اسرار حقيقت نمايد عالم

  انسانى بايد تحصيل هر دو علم کند " .
  معيار عالم و جاهل بودن انسان

  معرضين: "  ١٨٨در کتاب بديع در باره عالم و جاهل ميفرمايند قوله جل بيانه 
  باهلل را عالم ندانيد ... اليوم اگر کل من فى السموات و االرض بتمام علوم ارض

  د از جهال عنداهلل مذکور ... اليوم اطالق اسمنظاهر شوند و در امر بديع توقف نماي
  عالم بر احدى نخواهد شد مگر آن نفوسيکه بقميص ايمان امر بديع مزين شده اند " .

  در کتاب بديع فرق ميان عالم و جاهل را براى اهل عالم بيان در بيان اسنى ديگرى
  : " نفوسى که بايمان موفق شده اند بر کرسى علم ١٨٩ميفرمايند قوله جل و عزّ 

  مستقر اگر چه بحرفى از علوم ظاهره مطلع نباشند اليوم علم و جهل و اعلى و ادنى و



  عاقل و غافل بتصديق ظهور معلومقرب و بعد و صادق و کاذب حّى و ميّت بالغ و رضيع 
  و ممتاز ميشوند من آمن به فهو اعلى العلماء ... مقصود از اين بيانات انکه بدانند

  که عنداهلل اهل علم نفوسى هستند که عالم باو شده اند و در کلمه بلى توقف ننموده
  مطلعاند ان نفوسند اهل علم و ادالء ان و اهل عصمت و معدن حکمت و منبع بيان و 
  ذکر کل اسماء خير بان نفوس راجع ماداميکه در ظل اهلل مستقرند علوم ظاهريه در

  اينمقام معتبر نبوده و نخواهد بود " .
   

  ١٣٨ص 
  تعريف علم در کتب لغت و معارف اسالمى

  معرفت - ٣يقين کردن  - ٢دانستن  - ١:  ١٩٠) در فرهنگ معين ١الف ، در کتب لغت : (
  ادراک مطلق يا - ٦هرچيز دانسته ، معلوم ،  - ٥يقين  - ٤جهل  دانش ، مقابل ظن -
  : علوم از نظر غايت بر دو ١٩١) در فرهنگ علوم عقلى ٢ول صور اشياء نزد عقل . ( صح

  قسم اند علوم دنيوى و ديگر علوم اخروى . علم طبيعى ( علم اسفل ) ، علم الهى 
  ) در التعريفات جرجانى٣وزد ) ( علم اعلى ) علم لدنى ( علمى که بنده از خدا آم(

  : ( العلم ) هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع و قال الحکماء هو حصول صورة ١٩٢
  ) در المفردات٤الشئ فى العقل ... و قيل العلم هو ادراک الشئ على ما هو به . (

  : العلم ادراک الشئ بحقيقته . ١٩٢فى غريب القرآن 
  : بدان که ١٩٤مولف کتاب وجوه قرآن در باره علم مى نويسد ) ١ب ، در قرآن کريم : (
  جه باشد : وجه نخستين علم بمعنى دانستن بود چنانکه خداى دروعلم در قرآن بر چهار 

  ) . و در سورة ٤آيه ) گفت . و در سورة التغابن گفت ( آيه ١١٠سورة االنبياء (
  ) : و وجه دوم علم بمعنى ديدن بود چنانکه در سوره آل عمران  ٧االعلى گفت ( آيه 

  ) ١٤) گفت ، و وجه سيم علم بمعنى فرمان بود چنانکه در سوره هود ( آيه  ١٤٢آيه (
  ) گفت .٦٦گفت ، و وجه چهارم علم بمعنى شناختن بود چنانکه در سورة النّمل (آيه 

  ه کنيد به کتاب التبيان فى غريب اعراب القرآن تاليف) براى تفصيل بيشتر مراجع٢(
  ابوالبرکات بن االنبارى و مراجع ذيل :

  چند نمونه از مراجع و مآخذى که ممکن است سودمند واقع شوند عبارتند از :
  ، کتاب فضل العلم ١در کتب مذهب شيعه : اصول کافى تاليف شيخ کلينى جلد  - ١
  ) کتابهاى احياء٢يح بخارى جلد اول کتاب العلم () صح١در کتب مذهب سنى : ( - ٢



  ، علوم الدين ، ربع عبادات ، کتاب العلم و نيز کيمياى سعادت ، کتاب ارکان مسلمانى
  هر دو تاليف ابو حامد محمد غزالى طوسى .، در طلب علم  -اصل دوم 

   
  ١٣٩ص 
  دوم و سوم صفحات فصل هاى اول و -مقدمه  -التاج ) کتاب درة١در کتب فلسفه : ( - ٣

  فى العلم " ) شرح منظومه حکمت در " غرر ٢. تاليف قطب الدين شيرازى ( ١٨٠الى  ١٠٢
  ، تاليف حاج مال هادى سبزوارى . ١٨٤ص 

  نوع شانزدهم : امتحانات الهيه و فتن
  فتنه ( جمع آن فتن ) در کتب لغت بمعانى ذيل آمده است  مبحث الفاظ

  گداختن و در آتش انداختن سيم و زر جهت امتحان ، باز:  ١٩٥لغتنامه دهخدا  - ١
  داشتن کسى را از راى و نظرش . اختالف کردن مردم در راى و تدبير . گمراه کردن .

  چيزى که حال آدمى از خير و شر آشکار گردد چنانکه در بحر المعانى در تفسير آيه 
  .چنين آمده است  ١٠٢/٢ انما نحن فتنه ... " از سوره بقره"
  االبتالء -: ( الفتنة ) : االختيار بالنار . و  ١٩٦معجم الوسيط  - ٢
  فتنة : : ما يتبين به حال االنسان من الخير و الشر.ل: ا ١٩٧التعريفات جرجانى  - ٣

  امتحانات الهيه در اديان قبل
  داستان انکار پطرس رسول که بوعده الهى به امتحان ٢٦در انجيل متى در باب   مسيحيت

  افتاد و حضرت عيسى را سه مرتبه انکار کرد درج شده است .
  ر ، و در کتب حديث در تحت عنوان امتحانات الهيه و فتن در قرآن کريم مذکو  اسالم

  بعضى از مسائلى که در ارتباط با فتنه در معارف -کتاب الفتن " درج شده است "
  وفات پيغمبر اکرم ، يوماسالمى نوشته شده عبارتند از ايمان ، جانشينى بعد از 

  القيامة و نظاير آن . براى پرهيز از تفصيل به چند نمونه از آيات قرآن و احاديث
  اکتفا ميگردد .

  امتحانات و فتن در قرآن
  ."   ان الِذيَن َفَتنُوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت : "  ٨٥:  ١٠نمونه اول ، سوره بروج آيه 

  بدرستيکه آنان که بفتنه در انداختند مردان با ايمان و زنان با ايمان را . ترجمه :
   



  ١٤٠ص 
َواْلِفْتَنُة اْكَبرُ ِمَن اْلَقْتِل َوَال َيَزالُوَن يَُقاِتلُوَنُكْم َحتَى َيرُدوُكْم َعن ِديِنُكْم  "  ٢: ٢١٧نمونه دوم ، سوره بقره آيه 

ز است از کشتن و هميشه کارزار ميکنند با شما تا برگردانند شما را ا ه بزرگترترجمه " و فتن" اِن اْسَتَطاُعواْ 
  توانائى داشته باشند . دينتان اگر

  در کتب علوم قرآن
  : " بدان که فتنه در قرآن بر ١٩٨در کتاب وجوه قرآن در رديف فتنه نوشته شده 

  خداى در سورةپانزده وجه باشد : وجه نخستين فتنه بمعنى آزمايش بود چنانکه 
  ) گفت ... ، و وجه دوم فتنه بمعنى شور و شر بود چنانکه در سورة٢العنکبوت (آيه 

  ) گفت ... ، و وجه سيم فتنه بمعنى شرک بود چنانکه در سورة البقره ١١الحج (آيه 
  ) گفت ... ، و وجه پنجم فتنه بمعنى بزه بود چنانکه در سورة التوبه ( آيه٧(آيه 
  و وجه ششم فتنه بمعنى عذاب کردن بود در دنيا چنانکه در سورة) گفت ... ،  ٤٩

  ) گفت ... ، و وجه هفتم فتنه بمعنى کشتن بود چنانکه در سورة ١١النحل ( آيه 
  ) گفت ... ، و وجه هشتم فتنه بمعنى سوختن بود چنانکه در سورة ١٠١النساء ( آيه 

  برگردانيدن بود چنانکه در ى) گفت ... ، و وجه نهم فتنه بمعن١٣الذاريات ( آيه 
  ) گفت ... ، و وجه دهم فتنه بمعنى گم راه شدن بود چنانکه در٤٩آيه (ده ئسورة الما
  ) گفت ... ، و وجه يازدهم فتنه بمعنى ديوانه شدن بود ٤١ده ( آيه ئسورة الما

  ) گفت ... ، و وجه دوازدهم فتنه بمعنى لغزانيدن بود٦چنانکه در سورة نون ( آيه 
  ) گفت ... ، و وجه سيزدهم فتنه بمعنى عبرت٧٣نکه در سورة بنى اسرائيل ( آيه چنا

  ) گفت ... ، و وجه چهاردهم فتنه بمعنى ُعذر بود٨٥بود چنانکه در سورة يونس ( آيه 
  ) گفت ... ، و وجه پانزدهم فتنه بمعنى خواسته ٢٣چنانکه در سورة االنعام ( آيه 
  ) گفت ... ".١٥تغابن ( آيه و فرزند بود چنانکه در سورة ال

   
  ١٤١ص 

  در کتب حديث اهل سنت و جماعت  در کتب سته در مسائلى چند از جمله در اشاره به
  ساعت و يوم قيامت احاديث از حضرت رسول اکرم نقل شده است .

  : " حدثنا هارون بن عبداهلل عن عبداهلل ... عن ١٩٩نمونه اول ، سنن ابى داود 
 فى آخرهاعليه و سلم قال (( يُکوُن فى هذِه االمة النبى صلى اهلل

ٍ
  الفناُء )) اربُع ِفتن

  در کتب حديث مذهب شيعه  در کتاب نوادر االخبار فى ما يتعلق باصول الدين در بخش "



  کتاب الفتن " تاليف مال محسن فيض کاشانى کتاب الفتن بنقل از ساير کتب معتبره
  النبى صلى اهلل عليه و آله ، لما نزلت هذه عن -: " المجمع  ٢٠٠شيعه مينويسد 

  )) قال : (( البد من فتنة يبتلى بها هذه االمة بعد ٢٩:  ١االية : (( عنکبوت 
  نبيّها ليتعن الصادق من الکاذب الن الوحى قد انقطع و بقى السيف و افتراق الکلمة

  الى يوم القيامة )) .
  فتن و امتحانات الهيه در امر بهائى 

   در الواح مبارکه الفاظى از قبيل : " فتنه " ، " فتن " ، امتحان ،  لفاظمبحث ا
  امتحانات الهيه بکار رفته است .

  امتحان و افتتان بنا به اراده الهى است
  : " خداوند آفرينش ٢٠١در لوحى از حضرت عبدالبهاء است قوله االحلى  -نمونه اول 

  حق آزمايش دارد و بس " .
  : " الطاف جمال غيب ٢٠٢ لوحى از حضرت عبدالبهاء است قوله االحلىٰ در  -نمونه دوم 

  من دون شبهه و ريب شامل دوستانست ولى آزمايش و امتحان نيز شديد است قسم بالطاف
  رحمن که استخوان عبدالبهاء از خوف امتحانات جمال ابهى ميگدازد و روح و قلب و

  است که اين عبد و دوستان را نا اميدجانش مضطرب ولى اميد از عنايت آن محبوب مجيد 
  نفرمايد و نجات بخشد " .

  در لوح قرن خطاب به احباى شرق در اشاره به دعوى خالفت مجعوله -نمونه سوم 
   

  ١٤٢ص 
  : ٢٠٣ يحيى ازل نموده و اعراضش را نسبت به ظهور " من يظهره اهلل " بيان فرموده اند

  ... حجاب را دفعة بدريد و چون حيه " مطلع اعراض و منبع اغماض يحيى بى حيا
  فوق آن رقطآء جمال کبرياء را بگزيد ... و بر نفسى که خالفت و واليت و رسالت و ما

  در -باشارۀ اصبعش تحقق يافته بمحاربه قيام کرد فتنه عميآء صمآء برپا شد " 
  توقيعىقاموس لوح قرن جلد دوم فاضل جليل القدر فتنه عمياء را مرتبط ساخته اند به 

  ن اثرآمراغه اى که براى مزيد اطالع ب از حضرت رب اعلى خطاب به مال احمد ابدال
  ثمين مراجعه فرمائيد .

  نمونه هائى از بيانات مبارکه در فتن و امتحانات الهى و علت آن



  : ٢٠٤نمونه اول  در اينکه امتحانات سبب تميز حق از باطل است ، در ايقان شريف نازل 
  لهيه هميشه در مابين عباد او بوده و خواهد بود * تا نور از ظلمت" امتحانات ا

  و صدق از کذب و حق از باطل و هدايت از ضاللت و سعادت از شقاوت و خار از گل ممتاز
  و معلوم شود * .

  منين و حصاد اشرار است ،ؤدر اينکه امتحان و افتتان سبب ظهور کماالت م  نمونه دوم
  : " از امتحانات هيچوقت محزون ٢٠١ عبدالبهاء است قوله االحلىٰ در لوحى از حضرت 

  مگرديد زيرا امتحان و افتتان حصاد اشرار و سبب ظهور کماالت ابرار است ... چه که
  تحانات الهيه ممکن نهممقصد از ظهور نور مبين تربيت نفوس مبارکه است و اين جز با

  يشدند ... چون شدائد امتحان بمياناگر امتحانات الهيه نبود ابدا نفوس تربيت نم
  آيد نفوس منقطع گردند و منجذب بحق و متوجه الى اهلل و متخلق باوصاف رحمانى و

  مستمد از فيوضات آسمانى شوند " .
  نمونه سوم ، لوح فتنه از الواح نازله در بغداد است و نظر باهميت مندرجات لوح

  عظمت ظهور من يظهره اهلل و موعود مبارک ، مضمون چند قسمت از مسائل آنرا که در
  : ٢٠٥بيان و کل امم است طبقه بندى مينمايد بفضله و جوده 

   
  ١٤٣ص 
  " ان يا فتنة البقاء " : " فتنة اهلل " بنظر ميرسد که اشاره به خود هيکل -اول 

  مبارک است که امتحان الهى از جانب خدا آمده ، براى فصل و تميز ميان ممکنات در
  در سنه مستغاث . ىٰ " حضرت اعل مرة اخرىٰ ظهور " 

  " فتنه " ، مضطرب ميکند نفس ها را " تضطرب النفوس " و عقول را حيران ميکند -دوم 
  ." تذهل فيها العقول " ، و به لرزه در مى آورد " اعراش العظمة " را

  اين " فتنه " که امتحان الهى است . " يمتحن اهلل بها کل الذرات ثم کل -سوم 
  الموجودات ثم کل من فى االرضين و السموات ثم کل العالمون " .

  من فتنة يفتن بها عباد مکرمون ثم عباد مخلصون ثم مالئکة ك" و ان ذل -چهارم 
  المقربون ثم اهل مالء العالمون " .

  از اين " فتنه " همه کسانى که ادعاى محبت و ايمان به خدا را دارند مواجه -پنجم 
  من فتنة يمحص فيها کل من يدعى المحبة و االيمان كالهى ميگردند " ذلبا امتحان 

  باهلل المهيمن العلى المحبوب بهذا الجمال الممتنع البهى المحبوب " .



  ر عليم و کلباين " فتنه " ، " ياخذ کل عارف سليم و کل بالغ حکيم و کل مد -ششم 
  امين ثم کل نبى رسول " . كمل

  کليه کائنات به، ح قسم ياد ميفرمايند که خدا با اين " فتنه " در فقره از لو -هفتم 
  اگر به -آزمايش و امتحان مى افتند ( با بظاهر منظور نمودن معانى الفاظ و کلمات 

  معانى باطن الفاظ بخواهيم توجه کنيم الزم است که مقصود را بر اساس آنچه در ايقان
  س ، نجم و قمر تاويل فرموده اند توجيهشريف براى معانى : ارض ، سموات و سماء ، شم

  نمود ) : " تاهلل قد يفتن کل االراضى و السموات ثم الشموس و االنجم ثم االقمار
  المهيمن القيوم " . ثم االبحار بکل سفائنها و امواجها و قطراتها و ماقدر فيها من عجائب صنع اهلل

  شئ ن مى افتد " تاهلل تفتن کلقسم ياد ميکنند به خدا که همه چيز به امتحا -هشتم 
   

  ١٤٤ص 
  الى کل شئ بنفس شئ " .

  اين فتنه و امتحانات در اين ظهور " نباء اعظم " از حال حاضر تا ابد االباد -نهم 
  ادامه خواهد داشت " و انى لو اذکر هذا النباء االعظم و ظهورات فتنة و امتحاناته

  االقوم من يومئذ الى ابداالباد " .
  منين و خادمينؤهم : بيان در اعطاى القاب و نام به الواح و آثار نازله ، منوع هفد

  امراهلل و ناکصين عهد و اعداء امر بهائى ، اماکن و شهرها
  به زيارت بياناتى نائل ميشويم که در آن جمال کبريائى به در آثار مبارکه قلم اعلىٰ 

  رسولى خطاب به آنان و يا درعده اى از اجله مومنين و خادمان جانفشان امر در عهد 
  بياناتى که ذکر آنان شده است مشمول عنايات الهى گرديده و به القاب و عناوينى خاص

  ملقب شده اند که بعد از عنايت آن القاب و اسماء ملقبين در ميان احباى الهى به
  اسماء و القابى شهير مشهور گرديدند مانند لقب " نبيل اعظم " . در راس و فوق همه

  القاب اعطائى ، القاب و عناوين و صفات ملکوتى است که شارع امر بهائى به موالى بى
  همتا فرزند ذکور ارشد خود حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه عنايت فرموده است .

  رجوع کنيد به آثار مبارکه و الواح تبيينى و نافه مکنون بخش پنجم  (جمال قدم) القاب به خويش
  اير تاليفات بهائى.تاليف اين عبد و س

  رجوع کنيد به بخش اول اين مجموعه القاب به الواح و آثار مبارکه



  القاب و اسماء و صفاتى خاص که توسط شارع اعظم به حضرت القاب به حضرت عبدالبهاء
  عبدالبهاء عنايت شده است در مرتبه خاص قرار دارد و اهميت آن را به وضوح و آشکارا

  سهولت مى توان يافت . در کتاب قرن بديع ، لوح قرن خطاب بهدر سه اثر فنا ناپذير ب
  خير احباى شرق ، دوربهائى و مقدمه کتاب مستطاب اقدس توسط مصدر کل

   
  ١٤٥ص 

  بيت العدل اعظم شيداهلل ارکانه و بنيانه .
  در الواح مبارکه موضوعى است که همه احباى الهى با القاب و اسماء حضرت عبدالبهاء

  " کامل دارند و براى اختصار القاب مبارکه را درج مينمايد : " سرکار آقاآن آشنائى 
طاف حوله االسماء " ، من "، " غصن اهلل االعظم " ، " غصن اهلل االعظم العظيم " ، " سراهلل " ، 

  االصل القديم " غصن اعظم " ، " غصن القدس " ، " الفرع المنشعب من هذا"
  اراده اهلل " . صل القديم " ، " حرز العالمين " ، " من، " الذى انشعب من هذا اال

  القاب به انبياء و اولياء ظهورات قبل
  : " مظهر القدم و ٢٠٦) حضرت محمد رسول اکرم را در لوحى ملقب فرموده اند به ١(

  ) در ايقان شريف حضرت على عليه السالم را ملقب٢فخر االمم محمد المصطفى " . (
  ) حضرت امام حسين عليه السالم به : " فخر٣: " سلطان بقا " . ( ٢٠٧فرموده اند به 

  : " و آه آه يا ٢٠٨ الشهداء " در زيارتنامه حضرت سيد الشهداء نازل قوله تعالىٰ 
  فخر الشهداء و محبوبهم " .

  القاب به مومنين و خادمين امراهلل
  اند قوله العزيز) در لوحى به يکى از احباى الهى او را عبدالبهاء ياد نموده ١(

  : " يا احبائى انا خرجنا من القصر و کان معنا انفس معدودات ، و منهم الغصن ٢٠٩
  االکبر و عن ورائه الغصنان و اخى و ابن اخى االٓخر و عن ورائهم محمد قبل علّى من

  " . اهل الّصاد و عبدالبهاء الذى فاز بلقاء اهلل المهيمن القيّوم والذى سّمى بالحسن
  نورين نيرين حسنين " در لوح شيخ محمد تقى نجفى و ساير الواح مبارکه ) "٢(

  ) آقا بزرگ خراسانى ٣باعزاز دو برادر ارجمند سلطان الشهداء و محبوب الشهداء ، (
  ) " اسم اهلل٤: "فخر الشهداء " " حضرت بديع " ( ٢١٠حامل لوح سلطان ) ملقب به (

  نظر ميرسد که مقصود از تسميه " اسم اهلل. ( ب ٢١١الجود " ، " جناب اسم جود " 



  الجود " و " اسم جود " مشابهت نام مخاطب " جواد " با " جواد " که يکى از اسماء
  ) آقا محمد على٥اهلل است بوده باشد . (

   
  ١٤٦ص 

  :  ٢١٣) سيد اسماعيل زواره ملقب به ٦: " نبيل اکبر " ، ( ٢١٢قائنى ملقب به 
  :" امين " ٢١٤بوالحسن اردکانى امين حقوق در لوح دنيا به لقب ) حاجى ا٧ذبيح " . ("
  ٢١٥) ، جناب مال حسين بشرويه اى اول من آمن ، در ايقان شريف نازل قوله العزيز ٨(

  : " لواله ما استوى اهلل على عرش رحمانيته و ما استقر على کرسى صمدانيته " .
  : ٢١٦مر مبارک ، در ايقان شريف به د يحيى دارابى از اجله مومنين صدر اي) آقا س٩(

  حاجى عبدالمجيد نيشابورى از شهداى امر و والد) ١٠" وحيد عصر و وحيد زمان " . (
  )١١جناب بديع ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى ( ابن ذئب ) به : " ابا بديع " . (

  "السباءم به : " هد هد الدّ  ةجناب محمد على زرندى ملقب به " نبيل اعظم " و در سور
  ) شيخ محمد على ١٣) زين المقربين در لوح اشراقات به " اسم اهلل " . ( ١٢(

  قزوينى فرزند شيخ محمد قزوينى که از قلم حضرت اعلى به " نبيل " ملقب گرديد ( شرح
  حال پدر و پسر هر دو در محاضرات درج شده است ) در کلمات فردوسيه به : " نبيل ابن

  محمد اسمعيل ذبيح کاشانى ، در لوح رئيس به : " انيس " . ) حاجى ١٤نبيل " . ( 
  القاب به ناکثين عهد و اعداء امر بهائى

  ) شيخ محمد باقر ،٣) و (٢) يحيى ازل ملقب به : مطلع اعراض ، سامرى جهل . (١(
  محمد حسين ( دو تن از علما و فقهاى اصفهان و از معاندين لدود اهلل ) در لوح

  " شيخ محمد تقى نجفى مخاطب لوح مهيمن٤" ذئب " و " رقشاء " . " :  ٢١٧برهان به 
  ئب " .ذ: " ابن  ٢١٨شيخ محمد تقى نجفى ملقب به 
  القاب به اراضى و شهرها  

  )٢) مازندران ، در لوح ابن ذئب به : " ارض ميم " . (١(
  احطهران ، در کثيرى از الواح مبارکه و لوح ابن ذئب به : " ارض طا " ( در الو

  ) اصفهان ، در لوح ابن ذئب به :٣( در الواح عربى ) . ( "فارسى ) و " ارض الطاء 
  ) يزد ، به٥) عشق آباد در لوح ابن ذئب به : " مدينه عشق " . (٤" ارض صاد " . (
  ) خراسان به : " ارض خاء "٧) کرمان به : " ارض کاف " . (٦: " ارض ياء " (

  طف " . ) کربال به : " ارض٨. (



   
  ١٤٧ص 
  ارض سرّ " . ) ادرنه به : "١٠) اسالمبول در لوح ابن ذئب به : " مدينه کبيره " . (٩(
  : " ارض شين " بغداد ، به : " مدينة اهلل " . ٢١٩) شيراز به ١١(
  ) زندان عکا به : ١٤) عکا ، در لوح ابن ذئب به : " مدينه مبارکه مشرفه " . (١٣(

  سياه چال طهران به : " سجن الطاء " . ) زندان١٥(.  " سجن اعظم " 
  در اکثرى از الواح مبارکه تبيينى اين القاب و اسماء نيز بکار رفته و در محاضرات

  نيز با شروحى درج شده است . ١٠٥قاموس هاى لوح مبارک قرن و لوح مبارک 
  

  -شنوائى  -شنيدن  -سمع  -آذان  -نوع هيجدهم : بيانات مبارکه در باره : گوش 
  صدر  -دل  -افئده  -فواد  -. قلب  -ابصار  -بصر  -بينائى  -ديدن  -چشم  -اصغاء 

  در بررسى آيات الهى در کليه اديان عموما و در معارف اسالمى و معارف امر مبارک
  خصوصا ، دو حس از ادراکات پنجگانه در انسان که بينائى و شنوائى اند براى اخذ

  ت خاصى قرار گرفته اند . اهميت اين دو حس از حواسکالم جديد الهى در مرتبه و اهمي
  پنجگانه که مانند درب ورودى براى رسيدن هر نوع علم و اطالعى به قواى دماغى و

  عقلى انسان است موضوعى است که شرح در باره آن در کتب علوم طبيعى و نيز فلسفه و
  قيم اين قسمت ازمنطق ( علوم عقلى ) از حد شمارش و احصا خارج است و موضوع مست

  بررسى الواح مبارکه نيست ، دو مرکز ديگر احساسات و عواطف انسانى که در اديان
  الهى به آن اشاره شده است " قلب ، دل ، فواد ، سينه و صدر " است که در معارف

  امرى و بيانات مبارکه براى تزکيه نفس و حصول ايمان به مرکز امر و سدره الهى
  ت . در ابتدا چند نمونه از آيات الهى در اديان قبل در اينجاداراى اهميت خاصى اس

  ذکر ميشود و سپس نمونه هائى از بيانات مبارکه در هر مورد زيب اين قسمت ميگردد .
   

  ١٤٨ص 
  الفاظ فوق در انجيل و قرآن کريم

  ) از اينجهة با اينها بَمَثلها سخن ميگويم که نگرانند و١٣: ( ١٣انجيل متى باب 
  ) و در حق ايشان نبوت اشعياء١٤بينند و شنوا هستند و نميشنوند و نميفهمند * (نمى 



  تمام ميشود که ميگويد بسمع خواهيد شنيد و نخواهيد فهميد و نظر کرده خواهيد
  ) زيرا قلب اين قوم سنگين شده و بگوشها بسنگينى شنيده١٥نگريست و نخواهيد ديد * (

  د مبادا بچشمها به بينند و بگوشها بشنوند واند و چشمان خود را برهم نهاده ان
  ن) ليکن خوشا بحال چشما١٦بدلها بفهمند و بازگشت کنند و من ايشانرا شفا دهم * (
  ) زيرا هر آينه بشما ١٧شما زيرا که مى بينند و گوشهاى شما زيرا که ميشنوند * (

  بينند و نديدند وميگويم بسا انبياء و عادالن خواستند که آنچه شما مى بينيد به 
  آنچه ميشويد بشنوند و نشنيدند .

  )١چند نمونه از آياتى که الفاظ فوق بکثرت در قرآن نازل شده است عبارتند از : (
 "  ٰما َکَذَب ْللُفٰؤُد ٰما َراىٰ : " ١١/٥٣) دل ، ديدن : سوره نجم آيه ٢. ( ١٠/٢٨سوره قصص آيه  : فواد 
ْمَع : "  ٣٦/١٧نى اسرائيل آيه ) سمع ، بصر ، فواد : سوره ب٣. ( الس نَوَال َتْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم ا

) سمع : سوره ٥، ( ٤٣/١٤) افئده : سوره ابراهيم آيه ٤(" .    َواْلَبَصرَ َواْلُفَؤاَد ُكل اولـَِٔك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً 
ِلينَ َواَذا تُْتلَى َعلَْيِهْم : " ٨/ ٣١انفال آيه  َساِطيرُ أالوا الْن َهـَذا اآَياتَُنا َقالُواْ َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاء لَُقلَْنا ِمْثَل َهـَذا ا  

نه شنيديم اگر ميخواستيم هر آي ترجمه : " و چون خوانده شود بر ايشان آيت هاى ما گويند بحقيقت ." 
  " . پيشينيان مى گفتيم مانند اين را نيست مگر افسانه هاى

 ٦/٧١) سوره نوح آيه ٧" ، ( َيْجَعلُوَن اْصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهم: "  ١٩/٢) اذان ( گوشها ) سوره بقره آيه ٦( 
  َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوِبِهْم اِكنًة ان َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا"   :  ٤٨گوش . سوره بنى اسرائيل آيه  -) قلب ٨. (
) صدر  ٩پوششها مبادا که بفهمند آنرا و در گوشهاشان گرانى " . ( ترجمه : و قرار داديم بر دلهاشان ." 

ُدورِ  : " ٥/١١سوره هود آيه  ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصنات سينه ها "ذب ترجمه : " بدرستيکه او دانا است "   ا 
.  
   

  ١٤٩ص 
ُدورُ  : " ١٩/٤٠آيه  (غافر) منؤصدر ، سوره م -) عين ( چشم ) ١٠( َوَما تُْخِفي الص 

ِ
  َيْعلَُم َخأَِنَة اْالْعيُن

  . ميدارند سينه ها " ميداند خيانت چشمها را و آنچه پوشيده"ترجمه : " . 
نَساُن َعلَى َنْفِسِه َبِصيَرةٌ : " ٧٥/ ١٤) بصير ( بينا ) : سوره قيامت آيه ١١( َبِل اْال   . "  

  فواد : -بصر  -) سمع ١٢. ( -خودش بينا است "  ترجمه : بلکه انسان بر
ْمَع َواالْبَصاَر  : " ٧٨/١٦سوره نحل آيه  ا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَهاِتُكْم َال َتْعلَُموَن َشْيمْخَرَجُكم مِّن بُُطوِن اَواهللُ ا

  کريم . ه قرآنبراى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد ب " .  َواالْفَِٔدَة لََعلُكْم َتْشُكرُونَ 
  لوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى نجفى ، کسانى که مظهر ظهور جديد را شناخته بصر 



  اند صاحب بصر بيان فرموده اند قوله العزيز : " هذا يوم فيه وجد کل ذى شم عرف
  نسمة الرحمن فى االمکان و سرع کل ذى بصر الى فرات الرحمة ربه مالک الملوک " .

  به حواس اصلى پنجگانه و نيز قلب و صدر که همه آنها وسيله اصغاء ودر لوح ابن ذئب 
  رسيدن کالم جديد الهى است اشاره مى فرمايند قوله العزيز : " بگوئيد اى قوم امروز

  آفتاب بيان از افق سماء مشرق و نور ظهور مکلم طور امام اديان ساطع و المع * صدر
  قدس و مطهر سازيد و بعد توجه نمائيد" .و قلب و سمع و بصر را بکوثر بيان رحمن م

  دل -ديدن  -چشم 
  : " امروز روز ابصار و آذان و قلوبست ٢٢٠نمونه اول ، در لوحى نازل قوله العزيز 

  از حق بخواهيد تا اين سه را مالک شويد و از حجبات مقدس داريد چه که حجاب رقيق بل
  ه منع نمايد " " چشم سرا از تفقّ بصر را از مشاهده و آذانرا از اصغاء و قلب ر ارّق 

  را پلک بان نازکى از ديدن جان و آنچه در اوست بى بهره نمايد ديگر پرده آز اگر بر
  چشم دل فرود آيد چه خواهد کرد " .
  چشم جان بگشا : " ( اى بنده يزدان ) ٢٢١نمونه دوم ، در لوحى نازل قوله العزيز 

  ) بى آاليش جان بستايش پروردگار زبانتا روى دوست بينى " " ( اى بنده يزدان 
  بگشا
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  ر پى باين بخشش برى خود را پاينده بينى "گرا ياد نمود ا زيرا ازکلک گهر بار تو
  نمونه سوم ، در کلمات مکنونه است قوله العزيز ( اى صاحب دو چشم ) چشمى بربند و

  الجمله بصر بگشائى صد هزارچشمى برگشا " " ( اى مردگان فراش غفلت ) ... اگر فى 
  حزن را از اين سرور خوشتر دانى " " ( اى پسر هوى ) بحجاب نفس خود چنان محتجب

  ماندى که چشمت بجمال دوست نيفتاد " .
  اهلل در آثار مبارکه شنيدن و استماع کلمة  اصغاء -شنوائى  -شنيدن  -سمع  -اذان  -گوش 

  شنيدن ( شنوائى ) بکثرت نازل شده است .و پيام الهى و نيز قابل بودن براى 
  : " قسم بمطلع اسم اعظم اگر ناس خرق حجاب کنند و ٢٢٢نمونه اول ، در لوحى نازل 

  اقل من آن بسمع فطرت نداء اهلل را که از يمين بقعه نورا مرتفعست اصغا نمايند کل
  بقلوب منيره بشطر محبوب توجه کنند " .

  : " ايدوستان يزدان آواز يکتا خداوند ٢٢٣له العزيز نمونه دوم ، در لوحى نازل قو



  بى نياز را بگوش جان بشنويد تا شما را از بند گرفتاريها و تيره گى تاريکيها آزاد
  " اى خردمند اگر پند -فرمايد " " گوش هوش فرا دار تا زمزمه سروش ايزدى بشنوى " 

  از ديگران بينى " " زمزمهخداوند بشنوى از بند بندگان آزاد شوى و خود را بر تر 
  از آوازهاى خوش جانان آورديم اگر بگوش جان بشنوند " و در لوحى ديگر نازل قوله

  : " گوش نه گوشى است که بديده از آن نگرانى * چشم نهان باز کن تا آتش ٢٢٣العزيز 
  يزدان بينى * و گوش هوش فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوى " .

  المهيمن القيوم " . كالمل : " ان يا رئيس اسم نداء اهلل ٢٢٤رئيس نازل قوله تعالى  نمونه سوم ، در لوح
  : " ايدوست چون گوش کم ياب است ٢٢٥ نمونه چهارم ، در لوحى نازل قوله تعالىٰ 
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  چندى است که خامه در کاشانه خود خاموش مانده کار بجائى رسيده که خاموشى از گفتار
  پسنديده تر آمده * " .پيشى گرفته و 

  در چند نمونه از بيانات مبارکه ديده ميشود که " گوش و سمع " را نيز بوسيله لفظى
  ديگر براى درک مقصود از بيانات مبارکه بيان فرموده اند مانند : " گوش جان " ، 

  سمع فطرت " و " گوش هوش " ." 
  

  -عين  -ماء ، چشمه  -طعام . آب  -: مائده  ۀنوع نوزدهم بيانات مبارکه در بار
  خم -ساغر  -ساقى  -خم ،  -جام  -باده  -خمر  -شراب  -رحيق  -کوثر 

  در الواح بسيارى الفاظ فوق با معانى معنوى از قلم اعلى جارى شده است و ارتباط آن
  و بررسى آنها به درک ، با معارف اديان قبل عموما و معارف اسالمى خصوصا قابل مالحظه

  بيانات مبارکه مطالب مندرجه در آيات نازله کمک مينمايد . احباى عزيز الهى با اين قبيل از
  بيانات مبارکه درج ميگردد . آشنائى و اطالع کامل دارند و در اين قسمت نمونه هائى از اين قبيل

  طعام -مائده  -رزق 
  ت و مندرجات کتب قبل باختصار تحقيق شدهاين الفاظ در روش هفدهم در قسمت تاويل آيا

  است .
  در آثار مبارکه الفاظ فوق بهمراه لفظ يا  کوثر -عيون  -عين  -چشمه  -ماء  -آب 

  الفاظ ديگرى که معنى و مقصود از نزول آنرا ميرساند بصورت هاى ذيل نازل گرديده



  انقطاع . " چشمه هاىماء است : " آب حيوان " . " آب زندگانى ". "
  بخشش " . چشمه حيات " . " عيون حيوان " . کوثر جمال " . " کوثر فم " . " کوثر

  حق " . ه " . " کوثر بيان " . " کوثر بقا" . " کوثر وصل " . " کوثر ايمان " . " کوثريّ حبّ 
  کوثر معارف الهى " . " کوثر علم " . " ٠" کوثر يزدانى " . " کوثر روحانى " . کوثر درخشنده " 
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  نمونه هائى از اين قبيل بيانات مبارکه درج ميگردد .
  : " حمد خدا را که عيون حيوان غيبى ٢٢٦نمونه اول ، در لوحى نازل قوله العزيز 

  که در حجبات ستر الهى مستور بود بتاييدات روح القدس علوى از حقايق کلمات جارى و
  طلب او شتافتند حيات ظاهرى سارى گشت * بلى چشمه حيات مشهور که بعضى از عباد در

عنصرى بخشيد * و اين چشمه حيات که در کلمات سبحانى جارى و مستور است حيات باقى و روح 
  قدسى بخشد * مبداء و محل آن چشمه ظلمات ارض است * و مبداء و سبب اين

  چشمه جعد محبوب * " " امر بخلق جديد و صنع بديع گشت * " " در اين حين نسيم صباى
  از سباى فردوس معنوى بوزيد و غبار لطيف معطرى از گيسوى آن حورى روحانى آورد قدسى

  و در آن ساعت چند قطره شراب نورانى از کوثر جمال رحمانى در آن غبار چکيد " .
  ْي".َقمِ هوا الباقي ببقاء نفسه  أْظَهْرُت ماَء ٱْلَحَيواِن ِمْن َکْوَثِر : " ٢٢٧نمونه دوم ، در لوحى نازل قوله العزيز 

  نمونه سوم ، در لوح ابن ذئب نازل قوله العزيز : " شايد از کوثر انسان بياشامند و
  بانچه اليوم سبب تقرب الى اهلل است فائز گردند " .

  : " بچه ٢٢٨نمونه چهارم ، در مناجات مشهورى در ادعيه محبوب است قوله العزيز 
  مرده بودم از آب حيات زندگى لسان ترا شکر نمايم غافل بودم آگاهم فرمودى ...

  بخشيدى پژمرده بودم از کوثر بيان که از قلم رحمن جارى شده تازگى عطا کردى " .
  : " بگو ايدوستان خود را از درياى ٢٢٩نمونه پنجم ، در مناجاتى نازل قوله العزيز 

  بخشش يزدانى دور منماپيد چه که او بسيار نزديک آمده آنکه پنهان بود آمده و خوب
  آمده بر يکدستش آب زندگانى و بر دست ديگر فرمان آزادى " .

  : " از ٢٣٠نمونه ششم ، و نيز در مناجاتى مشهور در ادعيه محبوب نازل قوله العزيز 
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  آب " و جعلنا من الماء کل شئ حى ما را محروم منما " .



  ه به آيات نازلهنمونه هفتم ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى او را نصيحت ميفرمايند ک
  در اين امر مبارک تفکر نمايد قوله العزيز : " حال بهتر آنکه آن جناب خود را بماء
  انقطاع که از معين قلم اعلى جارى شده طاهر نمايند و لوجه اهلل در آنچه از قبل و

  بعد ظاهر شده و يا نازل گشته تفکر کنند و بعد به حکمت و بيان در اخماد نار ضغينه
  بغضاء که در قلوب احزاب عالم مکنون است بقدر مقدور ساعى و جاهد شوند " .و 

  قدح -کاس  -خم  -ساغر  -ساقى  -جام  -باده  -خمر  -شراب  -رحيق 
  س ، خمر و غيرهأالفاظ شراب ، کَ   ماخذ بعضى از الفاظ فوق در قرآن و الواح مبارکه

  اين قبيل آيات نازله ذکرميشود .در قرآن و الواح نازل شده است . چند نمونه از 
  )٢، ( " . يُْسَقْوَن ِمن رِحيٍق مْختُومٍ  : " قوله تعالىٰ  ٢٥/٨٣) رحيق : سوره المطففين آيه ١(

  و آشاميد " ترجمه  :. "   َوَسَقاُهْم َربُهْم َشَراًبا َطُهوًرا: "  ٢١شراب : سوره دهر آيه 
ان اْالْبَراَر َيْشَربُوَن : " ٥/٧٦آيه(االنسان) س : سوره دهر أ) ک٣(ايشانرا پروردگارشان شرابى پاکيزه " ، 

افور که باشد امتزاج آن با ک ترجمه: " بدرستيکه نيکان مياشامند از جامى " .ِمن َكاٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا
  بهشت "

ْكَواٍب :"  ١٨/٥٦واقعه آيه  کوب ( قدح ) : سوره -ابريق  -س أ) ک٤، (   ِبا
ٍ
" ، َواَباِريَق َوَكاٍس مِّن مِعين

  .١٥/٤٧د آيه) خمر : سوره محمّ ٥(
  در آثار مبارکه بکثرت الفاظ رحيق و جام و کاس و غيره بکار رفته است مانند : 

  ، " رحيق الوحى " ، " کاس وصال " ، " کاس حب " ، " کاس عرفان " ، " رحيق "خمر بقا"
  ، نمونه هائى از بيانات مبارکه که الفاظ فوق درحيوان " ، " رحيق حيات " و غيره 

  شرح و توصيف امر و ظهور جديد کالم الهى و دعوت ناس به امراهلل و نيز بوجوه ديگر
  نيز نازل شده و بکار رفته زيب اين قسمت ميگردد .
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  کبريائه : نمونه اول ، در لوح شيخ محمد تقى نجفى او را دعوت بامر مبارک ميفرمايند قوله جلّ 
  . محروم منما " " يا شيخ براستى ميگويم ختم رحيق مختوم باسم قيوم برداشته شد خود را

  " يا شيخ در آنچه ذکر شده تفکر فرما شايد بقوت اسم قيوم از رحيق
  مختوم بياشامى و بيابى آنچه را که کل از ادراکش عاجزند " .

  َنَطَق ِلٰسانُ  َك َکٰذالِ  : " ٢٣١ االعلىٰ  نمونه دوم ، در لوح ليله تولد مبارک نازل قوله
  " . الرۭحيُق اْلَمْختُومُ  ك ا اْلَيْوِم الذۭى ۭفيِه فُ اْلِقَدِم ۭفيٰهذَ 



  : ٢٣٢حسين نازل قوله العزيز امام  نمونه سوم ، در زيارتنامه حضرت سيد الشهداء 
  النّبيّون و المرسلون *" و هذا يوم فيه ظهر النباء العظيم الذى بشر به اهلل و 

  و فيه سرع المقربون الى الرحيق المختوم و شربوا منه باسم اهلل المقتدر المهيمن
  القيوم " .

  " . الََِٔك َشِربُوا َرِحْيَق ٱالْسِتقامة : " ٢٣٣نمونه چهارم ، در لوحى نازل قوله العزيز 
  ينحبّ أهلل الحمد مع من : " و آنجناب  ٢٣٤نمونه پنجم ، در لوحى نازل قوله العزيز 

  رحيق وصالى " . َب رِ ئى و شَ آو فاز بلق
  معانى : " اى رفيق تا بحديقه اين ٢٣٥نمونه پنجم  ، در هفت وادى نازل قوله العزيز 

  استغنا شى و از بادهونرسى از خمر باقى اين وادى نچشى و اگر چشى از غير چشم پ
  .افشانى " رهش بازى و روان رايگان بر بنوشى و از همه بگسلى و باو پيوندى و جان در
  : ٢٣٦نمونه ششم ، در مثنوى مبارک نازل قوله العزيز 

  " گر وزد بر تو نسيمى زين سبا             جان فانيت کشد جام بقا
  " گر تو زين ظلمات نفست بگذرى             بى تعب از خمر حيوان بر خورى 

  : ٢٣٧ ز قلم مبارک است قوله االعلىٰ نمونه هفتم ، در يکى از ابيات نازله ا
  " بازا و بده جامى اينساقى عطشانرا         زانساغر باقى ده اينفانى دورانرا "
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  : ٢٣٨نمونه هشتم ، در قصيده ساقى از غيب بقا نازل قوله العزيز 
  "" ساقى از غيب بقا برقع بر افکن از عذار     تا بنوشم خمر باقى از جمال کردگار 

  " آنچه در خمخانه دارى نشکند سفراى عشق      وان شراب معنوى ساقى همى بحرى بيار"
  " تا نگردى فانى از وصف وجود اى مرد راه     کى چشى خمر بقا از لعل نوشين نگار "

  و نيز مراجعه کنيد به قصائد و غزليات و ابيات مبارکه که در مجلد چهارم مائده
  ت بکار رفته است .آسمانى که الفاظ فوق بکثر

  الشارب رحيق بيانى " . : " يا ايها ٢٣٩ نمونه نهم ، در لوح العالم ( لوح العالم ) نازل قوله االعلىٰ 
  الدين : " يا تاج ٢٤٠نمونه دهم ، در لوحى خطاب به يکى از احباى الهى نازل قوله العزيز 

  اذا شربت رحيق الوحى من هذا القدح المبين " .
  يانات مبارکه در بشارت بظهور خويش و وعده ظهور من يظهره اهلل ونوع بيستم ، ب

  نزول کتاب و شرع جديد



  در قصيده رشح عما در زندان سياه چال طهران ، قصيده عز ورقائيه در سليمانيه و
  الواح نازله قبل از اظهار امر علنى در بغداد به وجوهى مختلف به اشاره و به وضوح

  نام هاى اين الواح مبارکه در کتاب گنج شايگان درج گرديدهنازل شده است . صورت و 
  است . براى اختصار به چهار نمونه از بيانات قلم اعلى که به اشارات و تصريح بظهور

  مهيمن من يظهره اهلل و موعود بيان نازل گرديده است قناعت ميگردد .
  : ٢٣٨نمونه اول ، قصيده ساقى از غيب بقا 

  برقع برافکن از عذار    تا بنوشم خمر باقى از جمال کردگار "" ساقى از غيب بقا 
  تا که اين مخمور ربانى برآيد زين خمار"   " تا که اين مستور شيدائى در آيد در خروش 

  تا ببينى روح عيسى را ز عشقش بيقرار "    " تا ببينى طور موسى طائف اينجا آمده  
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  دوست   تا بخوانى مصحف تجريد از خدين يار "" تا بيابى دفتر توحيد از زلفين 
  : ٢٤١نمونه دوم ، قصيده رشح عما 

  " رشح عما از جذبه ما ميريزد         سر وفا از نغمه ما ميريزد "
  ل شد ظاهر        اينرمز مليح از رنّه را ميريزد "ک" بهجت مل از نظره 

  " کوثرحق از کاسه دل گشته هويدا      وين ساغر شهد از لعل بها ميريزد " 
  موسى بين بيضه بيضا بين               سينه سينا بين کز کف سنا ميريزد "" آتش 

  " طف طهور است اين رشح ظهور است اين   لحن طيور است اين کز عين فنا ميريزد "
  : ٢٤٢نازل قوله العزيز نمونه سوم ، در يکى از غزليات مبارکه 

  " گاه کنى دعوى که منم جلوه محبوب بعالم  گه گوئى که منم خود آنطلعة سبحانى "
  " چون از تو وزد بر جان رائحه جانان      بر هر چه کنى دعوى گويد که به از آنى "

  ز عالم حيوانى " " درويش مدر زين بيش پرده اسرار           کز شهر فغان خيزد و
  ه چهارم ، در ايقان شريف که قبل از اظهار علنى و در دوره اظهار امر خفى نازلنمون

  شده در چند موضع به ظهور من يظهره اهلل و موعود بيان به وضوح و نيز بالصراحه و
  ايما و اشاره فرموده اند و نيز در متون بيانات مبارکه حرکات مفسده آميز و اعراض

  او برده شود بسهولت قابل تشخيص است . قوله االعلىٰ يحيى ازل بدون اينکه نامى از 
  : " عالم هستى بجميع اين عنايات حامله گشته تا کى اثر اين عنايت غيبى در ۲٤٣

  و خاکدان ترابى ظاهر شود * و تشنگان از پا افتاده را بکوثر زال محبوب رساند *



  گرداند " ( براى گمگشتگان صحراى بعد و نيستى را بسرادق قرب و هستى معشوق فائز
  مراجعه فرمائيد ) " در اينوقت از اهل بيان و ايقان شريف  ٤٧الى  ٤٥بيان کامل مبارک به صفحات 

  عرفاء و حکماء و علماء و شهداى ان استدعا مينمايم که وصاياى الهى را که در
  کتاب فرموده فراموش ننمايند * و هميشه ناظر باصل امر باشند که مبادا حين ظهور آن

  جواهر الجواهر * و حقيقة الحقائق * و نور االنوار متمسک ببعضى عبارات کتاب شوند
  و بر او وارد بياورند

   
  ١٥٧ص 

  آنچه را که در کور فرقان آمد " " قسم بخدا که اين حمامه ترابى را غير اين نغمات
  نغمه هاست * و جز اين بيانات رموز ها که هر نکته از آن مقدس است از آنچه

  بيان شد * و از قلم جارى گشت تا مشيت الهى چه وقت قرار گيرد که عروسهاى معانى بى
  حجاب از قصر روحانى قدم ظهور بعرصه قدم گذارند * " سبحان اهلل در اول يکى از
  کتب خود که آن را قيوم اسماء ناميده * و اول و اعظم و اکبر جميع کتب است اخبار

  مقامى اين آيه را ذکر فرموده اند ( يا بقية اهللاز شهادت خود ميدهند * و در 
  مّناى شهادت خود را نموده اند *ت" " همچنين در تفسير هاء  قد فديت بکلى لک )

  کانى سمعت مناديا ينادى فى سرّى افد احّب االشياء اليک فى سبيل اهلل کما فدى(
  ى مکنون شده که اگر" " در همين آيه نسيم انقطاع الحسين عليه السالم فى سبيلى  )

  بوزد جميع هياکل وجود جان را انفاق نمايند * و از روان در گذرند و از فقها و
  علماى بيان استدعا مينمايم که چنين مشى ننمايند و بر جواهر الهى و نور ربانى و

  صرف ازلى و مبدء و منتهاى مظاهر غيبى در زمن مستغاث وارد نياورند آنچه در اين
  و بعقول و ادراک و علم متمسک نشوند و بان مظهر علوم نامتناهى ربانىکور وارد شد 

  خاصمه ننمايند " " بارى اميدواريم که اهل بيان تربيت شوند * و در هواى روحم
  طيران نمايند * ودر فضاى  روح ساکن شوند حق را از غير تميز دهند * و تلبيس

  ايام رائحه حسدى وزيده که قسمباطل را بديده بصيرت بشناسند * اگر چه در اين 
  بمربى وجود از غيب و شهود که از اّول بناى وجود عالم با اينکه ان را اولى نه تا

  حال چنين غل و حسد و بغضائى ظاهر نشده و نخواهد شد " " و اين عبد در اول ورود
  اين ارض چون فى الجمله بر امورات محدثه بعد اطالع يافتم از قبل مهاجرت اختيار
  نمودم * و سر در بيابان فراق نهادم * " " بخود مشغول بودم * و از ما سوى غافل از



  اينکه کمند قضاى الهى اوسع از خيال است * و تير تقدير او مقدس از تدبير * سر را
  قسم بخدا که اين مهاجرتم را از کمندش نجات نه و اراده اش را جز رضا چاره نه *

  خيال مراجعت نبود * "  
  ١٥٨ص 

  تا انکه از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و البدا تسليم نمودم و راجع شدم " ( الزم " بارى
  به ذکر اين مطلب است که ادوارد براون در يکى از تاليفاتش " از مصدر امر حکم رجوع

و  بله و قامردود بود صادر شد " را مقصود يحيى ازل دانسته که از نظر امر مبارک و الواح تبيينى بکلى
  اعتنا نبوده و نيست ) . اليق

  اصابع -اصبع  -نوع بيست و يکم : قلم 
  در الواح مبارکه به کثرت الفاظى بکار رفته است که منزل و وسيله نزول آيات را ذکر
  .فرموده اند و بنظر ميرسد که علت ذکر آن اينست که آنچه نازل شده من عنداهلل است

  ذکر چند نمونه از بيانات الهى بشرح ذيل است : نمونه هائى از اين قبيل الفاظ با
  ) " قلم٤) " قلم رحمن " (٢) " قلم الهى " و " قلم بيان " در لوح ابن ذئب . (١(

  ، ٢٤٥ ) " اصبع االمر " در زيارتنامه٦. ( ٢٤٤) " قلم قدم " در لوح سلطان ٥امر " . (
  ) ٩) " انام القدرة " در کلمات مکنونه عربى . (٨) " اصابع القدرة " (٧( 

  ) " من هذا القلم القدم االزلى االبدى١٠. ( ٢٤٦اصابع مشية " در لوح ناپلئون سوم "
  ) " يا قلم١٣. ( ٢٤٧) " يا قلم القدس " در لوح ايوب  ١٢) " يا قلم االمر (١١(

  ) " قلم١٦) و (١٥لوح العالم ( لوح دنيا ) () " قلم مظلوم " در  ١٤االعلى " (
  ، در اکثرى از الواح ٢٤٨االمضاء " و " قلم االقدم القديم " در سورة الدم 

  مبارکه . ذکر قلم گرديده و منحصر به نمونه هاى فوق نيست و همه احباى الهى با آن
  آشنائى کامل دارند .

  باشند به آنچه موردنوع بيست و دوم : بيان در اينکه احبا بايد عامل 
  مظهر الهى است رضاى خدا و

  در الواح بسيارى جمال قدم جل جالله به اين مطلب اشاره فرموده اند . يک نمونه از
  اين قبيل تعاليم و اوامر مبارکه در لوحى است که خطاب به يکى از احباى الهى نازل

  َيرضٰى امر  را بما يُحُب و: " قلم اعلى ذکر رضا ميفرمايد و او  ٢٤٩گرديده قوله العزيز 
   



  ١٥٩ص 
  اختيار مکنيد . مينمايد " و در کلمات مکنونه نازل : " ( اى دوستان ) رضاى خود را بر رضاى من

  نوع بيست و سوم : بيانات مبارکه در اينکه قواى عالم قادر به جلوگيرى و توقف در
  پيشرفت امر جديد نيست

  ارض و الواح متعددى به نيروى اليزالى و در ايقان شريف و الواح خطاب به روساى
  قواى مکنونه در امر جديد اشاره فرموده و به تصريح و روشنى کامل اين مطلب را بيان

  فرموده اند . اين قبيل بيانات مبارکه که يک وجه آن انذار و آگاه نمودن عامه ،
  عالى امراهللملوک و روساى ارض ، و وجه ديگر آن صورت اطمينان بخشى در پيشرفت و ت
  به مومنين امر مبارک دارد و در آثار تبيينى نيز اين قبيل بيانات در الواح حضرت

  عبدالبهاء و توقيعات حضرت ولى امراهلل بصورتهاى نقل مستقيم و يا مضمون آن بوضوح
  زيب اين قسمت ميگردد . فقرهبراى نمونه چند  -ديده مى شود 

  : " اگر جميع عالم بکمال جد و جهد ٢٥٠ االعلىٰ نمونه اول ، لوحى ميفرمايند قوله 
  متفق شوند بر اطفاى نوراهلل و اخماد نار کلمه الهيّه قادر نخواهند بود و خود را
  اشاره عاجز مشاهده نمايند " . بنظر ميرسد که " اطفاى نوراهلل " در بيان مبارک فوق

  اشاره فرموده اند ايقان شريف نيز به آندر سوره توبه در قرآن کريم است که در ٩/  ٣٢به آيه 
ْفَواِهِهْم َوَياَبى اهللُ اال ان يُِتم نُوَرُه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفرُو " : قوله تعالىٰ    " .نَ يُِريُدوَن ان يُْطِفُؤوْا نُوَر اهللِ ِبا

  اآگاه ميفرمايندنمونه دوم ، در لوح خطاب به پاپ خطابات مهيمنى است که او ر
  : " تاهلل ٢٥١مضمون بيانات مبارکه عالمگير شدن امر بهائى است ) قوله االعلى (

  الحق لو يحرقونه فى البر انه من قطب البحر يرفع راسه و ينادى انه اله من فى
  السموات و االرض و لو يلقونه فى بئر ظلمآء يجدونه فى على الجبال ينادى قد اتى

  االستقالل و لو يدفنونه فى االرض يطلع من افق السمآء والمقصود بسلطان العظمة و 
  دآء قد اتىى النّ ينطق باعلَ 

   
  ١٦٠ص 

  البهاء بملکوت اهلل المقدس العزيز المختار و لو يسفکون دمه کل قطرة منه تصيح و
  تدعواهلل بهذا االسم الذى به فاحت نفحات القميص فى االشطار " .

  يع منيعى از حضرت ولى مقدس امراهلل نيز نقل شدهاين قسمت از کلمات الهى در توق
  است که سبب انشراح صدور و اطمينان بخشى قلوب احباى الهى است .



  : " لو يستروننى فى اطباق ٢٥٢شانه  نمونه سوم ، در لوح ناپلئون نازل قوله تعالىٰ 
  بيان لى السحاب و داعيا الى اهلل المقتدر القدير " اينالتراب يجدوننى راکبا عَ 

  مبارک را در لوح ابن ذئب نيز نقل فرموده اند .
  نوع بيست و چهارم : طرد اعداء داخلى امراهلل

  در الواح مبارکه بياناتى زيارت مى شود که مظهر امراهلل حکم طرد ناقضين عهد اعلى
  و فتنه انگيزان و مفسده جويان در صدر امر را صادر فرموده اند . سيد محمد اصفهانى

  : ز اين قبيل مردودين است . در لوح ابن ذئب در باره اين فرد نازل قوله العزيزيکى ا
  " سيد محمد يکى از خدام بود ، در اياميکه حسب الخواهش دولت عليه عثمانى بآن

  شطر توجه نموديم همراه بود و بعد از او ظاهر شد آنچه که لعمراهلل قلم اعلىٰ  
  نموديم و بميرزا يحيى پيوست و عمل نمود آنچه راگريست و لوح ندبه نمود لذا طردش 

  که هيچ ظالمى ننمود ترکناه و قلنا اخرج يا غافل * " .
  نوع بيست و پنجم : بيانات مبارکه در معرفت سلطان قدم ، تعاليم و نصايح مشفقانه
  کلى که در تزکيه نفس و ترقى و تعالى انسان و آسايش اهل عالم نازل شده است

  الواح مبارکه بياناتى زيارت ميشود که در آنها جمال کبريائى مخاطب لوح ودر بررسى 
  اهل عالم را نصيحت کلى فرموده اند . از امهات اين قبيل از بيانات مبارکه يک فقره

  در لوح ابن ذئب و نيز قسمتى از کتاب ايقان است :
   

  ١٦١ص 
  من شخص مجاهد که اراده : " اى برادر ٢٥٣ در ايقان شريف قوله االعلىٰ   تعليم اول

  نمود قدم طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم گذارد بايد در بدايت امر قلب را که
  محل ظهور و بروز تجلى اسرار غيبى الهى است از جميع غبارات تيره علوم اکتسابى و
  اشارات مظاهر شيطانى پاک و منزه فرمايد * و صدر را که سرير ورود و جلوس محبّت

  ب ازلى است لطيف و نظيف نمايد * و همچنين دل را از عالقه آب و گل يعنى ازمحبو
  * و صور ذليّه مقدس گرداند * بقسمى که آثار حب و بغض در قلب يّهجميع نقوش شبح

  نماند که مبادا حب او را بجهتى بيدليل ميل دهد *و يا بغض او را از جهتى منع
  نمايد * و از خلق اعراض کند *و از عالمنمايد " " و بايد در کل حين توکل بحق 

  تراب منقطع و بگسلد * و برب االرباب در بندد * و نفس خود را بر احدى ترجيح ندهد



  مت را* و افتخار و استکبار را از لوح قلب بشويد * و بصبر و اصطبار دل بندد *و َص 
  ست افسرده * وشعار خود نمايد * و از تکلم بى فايده احتراز کند * چه زبان نارى ا

  کثرت بيان سّمى است هالک کننده نار ظاهرى اجساد را محترق نمايد * و نار لسان
  ارواح و افئده را بگدازد * اثر آن نار بساعتى فانى شود * و اثر اين نار بقرنى

  باقى ماند * و غيبت را زاللت شمرد * و بان عرصه هرگز قدم نگذارد * زيرا غيبت
  موش نمايد * و حيات دل را بميراند * بقليل قانع باشد * و ازسراج منير قلب را خا

  طلب کثير فارغ * مصاحبت منقطعين را غنيمت شمارد * و عزلت از متمسکين و متکبرين
  را نعمت شمرد * در اسحار باذکار مشغول شود * و بتمام همت و اقتدار در طلب آن

  ما سوى اهلل چون برق در گذرد نگار کوشد * غفلت را بنار حب و ذکر بسوزاند * و از
  ندارد * رعايت غ* و بر بى نصيبان نصيب بخشد * و از محرومان عطا و احسان دري

  حيوان را منظور نمايد * تا چه رسد بانسان و اهل بيان * و از جانان جان دريغ
  ه براى خود نمى پسندد براىچندارد * و از شماتت خلق از حق احتراز نجويد * و ان

  * نپسنددغير 
   

  ١٦٢ص 
  و نگويد آنچه را وفا نکند * و از خاطئان در کمال استيالء درگذرد * و طلب مغفرت

  نمايد * و بر عاصيان قلم عفو در کشد * و بحقارت ننگرد زيرا حسن خاتمه مجهول است
  * اى بسا عاصى که در حين موت بجوهر ايمان موفق شود و خمر بقا چشد و بمال اعلى

  بسا مطيع و مومن که در وقت ارتقاى روح تقليب شود * و باسفل درکاتشتابد * و 
  نيران مقر يابد * ".

  : " کن فى النعمة منفقًا * و فى فقدها ، در لوح ابن ذئب قوله االعلىٰ  تعليم دوم
  شاکرًا * و فى الحقوق امينًا و فى الوجه طلقا * و للفقراء کنزا * و لالغنياء

  ا * و فى الوعد وفيا * و فى االمور منصفا * و فى الجمعناصحا * و للمنادى مجيب
  * و فى القضاء عادًال * و لالنسان خاضعًا * و فى الظلمة سراءًا * و صامتًا

  للمهموم فرجا * و للظلمآن بحرا * و للمکروب ملجاء * و للمظلوم ناصرا و عضدا و
  ء * و للمستجير حصنا *ظهرا * و فى االعمال متقيا * و للغريب وطنا * و للمريض شفا

  و للضرير بصرا * و لمن ضل صراطا * و لوجه الصدق جماال * و لهيکل االمانة طرازا *
  و لبيت االخالق عرشا و لجسد العالم روحا * و لجند العدل راية * و االفق الخير



  نورا * و لالرض الطيبة رذاذا * و لبحر العلم فلکا * و لسماء الکرم شمسا * و لراس
  کمة اکليال * و لجبين الدهر بياضا * و لشجر الخضوع ثمرا * " .الح

  نوع بيست و ششم : بيانات مبارکه در رسيدن وحى الهى
  موضوع رسيدن وحى الهى به جمال کبريائى و اينکه آنچه از قلم حضرت بهاء اهلل جل

  مصدر کبريائه نازل شده کالم اهلل است مطلبى است که براى رسيدن به فوز ايمان به
  امر و نيز حقانيت ظهور از همه ادله و براهين محکمتر و واضح تر است . در اکثرى از

تُوْا ) : " ٢٣/٢الواح نازله مشابه آياتى در قرآن کريم ( بقره آيه  ا َنزْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفا ن ُكنتُْم ِفي َرْيٍب مِّمَوا
و  ٤در سورۀ نجم آيه هاى  " و َذِلَك ِمما اْوَحى الَْيَك َربَك :"  ٤١" ، بنى اسرائيل آيه  ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلهِ 

شارع امر بهائى " و نظاير آن  َفاْوَحى اَلى َعْبِدِه َما اْوَحى) ١٠(اْن ُهَو اال َوْحٌي يُوَحى .  )٤("  ١٠/٥٣
  شاننازله از قلم حضرت اي دعوى رسيدن وحى و اينکه آيات

  ١٦٣ص  
  کالم اهلل است تصريح فرموده و اين خود محکمترين سندى است براى حقانيت مظهريت

  ايشان . براى اختصار چند نمونه از بيانات و آيات نازله که در آن جمال قدم جلّ 
  جالله براى اولين بار در تاريخ اديان بوضوح رسيدن وحى را از جانب خداوند و

  فرموده اند و احباى الهى با همه آن کلمات الهى آشنائى همچنين چگونگى آنرا بيان
  کامل دارند درج مينمايد .

  و شانه : " در ايام توقف در سجن ارض ، در لوح ابن ذئب نازل قوله تعالىٰ  نمونه اول
  طا اگر چه نوم از زحمت سالسل و روائح منتنه قليل بود ولکن بعضى از اوقات که دست

  ت اعالى راس چيزى بر صدر ميريخت بمثابه رودخانه عظيمى کهميداد احساس ميشد از جه
  از قله جبل باذخ رفيعى بر ارض بريزد و بآنجهت از جميع اعضاءآثار نار ظاهر و در

  آن حين لسان قرائت مينمود آنچه را که بر اصغاء آن احدى قادر نه " .
  نازل شده است طوبىدر اين بيان مبارک رسيدن وحى و نيز کيفيت آن نيز از قلم مبارک 

  للسامعين .
دًا َعلَى اقِ َو رٰ اِد َکاََحٍد ِمَن اْلِعبٰ ى ُکْنُت اُن ِانّۭ ُسلْٰط  ايٰ  : " ٢٥٤ نمونه دوم ، در لوح سلطان نازل قوله االعلىٰ 

ْبحٰ أِ َعلَى َنسٰ  اِد َمرْت اْلِمهٰ  َمنۭ اِن ُم السىَو اََمَرنۭ   يٍم َعلۭ يٍز ِمْن لَُدْن َعزۭ  ى َبلْ ا ِمْن ِعْندۭ ذٰ اَن َلْيَس هٰ ا کٰ مٰ  ىَو َعل 
مٰ اِء ِبالنِّدٰ  ْرَض َو السآءَبْيَن اْال ".  

  : " در شبى نمونه سوم ، در لوح ابن ذئب ( شيخ محمد تقى نجفى ) نازل قوله االعلىٰ 



  از شبها در عالم رويا از جميع جهات اينکلمه عليا اصغاء شد انا ننصرک بک و بقلمک
  ورد عليک و ال تخف انک من االمنين " . ال التحزن عما

  : " تاهلل قد کنت راقدا َهزتنى ٢٥٥نمونه چهارم ، در لوحى نازل قوله تعالى 
  نفحات الوحى و کنُت صامتا انطقنى ربا المقتدر القدير * لوال امره ما اظهرت نفسى

  قد احاطت مشيته مشيتى و اقامنى على امر به ورد علّى سهام المشرکين " .
   

  ١٦٤ص 
  : دربارۀ بعضى از اجلّۀ مؤمنين امراهللنوع بيست و هفتم

نازل  ئىآيات عظميه اى در منقبت جناب مال حسين بشرويهناب مّال جاّول من آمن   نمونه اول:
َو َعلي بِّر َو کَ گرديده که به بيان مبارک جمال قدم اکتفا ميگردد. در ايقان شريف نازل. قوله جّل و عزّ "

ٱْلُعلْياِء َو َمَحّالً ِلُظُهْوِر اَْسمأَِک ٱْلُحْسني َو  َو ِبآياِتِه ٱلۭذْي َجَعلَْتُه َعْرشًا ِالْسِتواِء َکِلَمِتَک  َمْن آَمَن ِبهِ اَوِل 
 َمْشِرقًا

ْشراِق ُشُمْوِس ِعناَيِتَک َو َمْطلَعًا ِلُطلُْوِع َاْسمأَِک وَ  ِعلِْمَك َو اَْحكاِمَك َو َعلي ِصفاِتَك َو َمْخَزنًا ِللَئاۭلْي  ِالِ
 آِخرِ 

ُه ٱْسَتضاَء ِمنْ  َمْن َنَزَل ِالَْيِه ٱلۭذْي کاَن ُوفُْوُدُه َعلَْيِه َکُوفُْوِدِه َعلَْيَک  ْنواِر اَ  َو ُظُهْوُرُه ۭفْيِه َکُظُهْوِرَک ۭفْيِه ِاّال اَن
 "ًا ِلَجماِلِه اَْنُفَسُهْم ُحبّ  َعلَى ٱلۭذْيَنُهُم ٱْسَتْشَهُدْوا ۭفْي َسۭبْيِلِه َو َفَدْوا وَ  َوْجِهِه َو َسَجَد ِلذاِتِه َو اََقر ِلُعبُْوۭديِة َنْفِسهِ 

  )٧٥حين افطار صفحه  ششم. رسالۀ تسبيح و تهليل لوح(
  )جلد اول (کتاب مبين) صفحات  آثار قلم اعلىٰ ( خرالّشهداء:فجناب آقا بزرگ بديع   :نمونه دوم

    :سومنمونه 
 " سجن " ، " سجن طاء " ، ۀ: بيانات مبارکه در بارهشتم بيست ونوع 

  ، " سجن اخرى " و راسخ ماندن مومنين در ظل امراهلل " سجن اعظم "
  در پايان اين قسمت بنظر اين حقير رسيد که در تقسيم بندى انواع بيانات مبارکه

  در باره سه سجنى که متجاوز از سى سال از حيات مبارک در نبذه از بيانات قلم اعلىٰ 
  اوى که حاوى تاسيس شرعى جديد و تعاليم و اوامرآنها گذشت و ثمره آن نزول الواح سمٰ 

  الهى و ايجاد و تاسيس مدنيتى جديد براى عالم انسانى در کور پانصد هزار ساله امر
  هى به چند نمونه که داراى حالوتمشعشع بهائى است از ميان انبوه کثيرى از آثار ال
  خاصى است انتخاب و زيب اين قسمت ميگردد .



  نمونه اول ، لوحى است که در آن به مسائلى اشاره فرموده اند که مستقيما ذکر
  )( عکا ) و ارض آخر ( ادرنه سجنهاى ارض طا ( زندان سياه چال طهران ) و ارض اُخرىٰ 

  اين لوح مقدس ، بنام لوح ابن احمد ازغندى دردر آنها شده است اکتفا مى گردد . 
  اهلل قدر جناب اشراق خاورى عليه بهاءالرساله تسبيح و تهليل درج و توسط عالم جليل 

  اعراب گذارى شده و تالوت آن ، روح را منبعث و مذاق جان را حالوتى تمام
  ۭفىْ  َك ٱْالَْعَظِم َو ِبِسْجنِ  َك ِبِسْجنِ  َك ِاٰلۭهْى ِاٰلۭهْى اَْسلُ  " : ٢٥٦ ميبخشد ، قوله تعالىٰ 

 آَخَر ۭفْى اَْرٍض اُْخرٰى َو ِبآٰياتِ 
ٍ
اِء َو ِبِسْجن َك اَْرِض ٱْلط  ِٔاامِ ٰما َيْنَبۭغىْ  َعلىٰ  َك ٱْلُکْبرٰى ِباَْن تَُؤيَِّدۭنْى َو اَِحبي  َك  ِالَ

کًا بِ َو  َك ُمْقِبًال ِالَيْ  . اَْى َربِّ َتٰراۭنىْ  َك َو َيۭلْيُق ِلَمٰقامِ  ْر ۭلْى ٰما يَُقرِّبُۭنْى ِاَليْ  َك ُمَتَمسِّ  َك اِل ِان ۭفْى ُکلِّ ٱْالَْحوٰ  َك َقدِّ
اُل  اَْسلُ  ُهْوِد ِبٰراٰياِت  َك ٰيا ِاٰلَه ٱْلُوُجْوِد َو ٰمالِ  َك اَْنَت ٱْلَعۭزْيزُ ٱْلَفض وَ َك َو اَْعٰالِم قُْدَرتِ  َك آٰياتِ  ٱْلَغْيِب َو ٱْلش    

ْضَطَرَبْت ٱ ٱلۭذْى ِبِه ٱْرَتَعَدْت َفٰرأُِص ٱْلُعلَٰماِء وَ  كَ َعلٰى اَْمرِ  ِباَْن َتْجَعلَۭنْى ٰثاِبتًا ٰراِسخًا ٰقأِمًا ُمْسَتۭقْيمًا َك ُسلْٰطانِ 
ُء ٰال ٱْلُمْقَتِدُر َعلٰى ٰما َتٰشا َک اَْنَت ِان  َك ِاال ٱلۭذْيَن ٱْنَقَذْتُهْم اَٰياۭدْى اَْلٰطافِ  اَْفَِٔدُه ٱْلُفَقٰهاِء َو َزلْت اَْقٰداُم ٱْلُحَکٰماِء

  " .  ُد ٱْلُمَهْيِمُن ٱْلَقيْوُم ٱْلٰواحِ  ِاٰلَه ِاال اَْنَت ٱْلَفْردُ 
   

  ١٦٥ص 
  فاعلم : " بسم اهلل االقدس االبهىٰ  ٢٥٧ زّ و ع لّ نمونه دوم در لوحى نازل قوله ج

  و يتوّجهوا الّنفس و الهوىٰ بانا وردنا فى السجن االکبر ليخرجوا العباد عن سجن 
  كالٰى منظر ربّهم العزيز الکريم و يدعوا العباد عن افق هذا البالء الى اهلل مال

  االسماء لعّل تاخذهم نفحات کلمات فاطر السماء " .
  : ٢٥٨  نمونه سوم  ، در لوحى بافتخار يکى از مومنات نازل قوله االعلىٰ 
  ( بسم اهلل الباقى )

  تلقآء العرش و اشرقت عليک شمس الفضل  " كکر اسم" ان يا امتى ذ
  و ٰهذا اللوح من اشراقها ان االرض تحدث عنداهلل اخٰبارها

  قد سکن الغالم فى سجن عکا
  و المخلصون يجدون
  عرف القميص
  من ارجآئها "

   



  ١٦٦ص 
  مشخصات کتب و مأخذ                 

  رديف                     نام کتاب و مولف
  ، چاپ مصر . ٢٦٩و  ٢٦٨مجموعه الواح مبارکه ص        ١
  ٣٦ايقان ص        ٢
  ، چاپ مصر . ٢٦٩مجموعه الواح مبارکه ص        ٣
  ، چاپ مصر . ٢٣٦مجموعه الواح مبارکه ص        ٤
  . ٦٦ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ        ٥
  . ٣١٩و  ٢١٨ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ        ٦
  . ٧٤ه الواح مبارکه ص اقتدارات مجموع       ٧
  . چاپ مصر . ٧٤مجموعه الواح مبارکه ص        ٨
  . ٧الى  ٢مراجعه کنيد بنظرات مولف در ديباچه ناسخ التواريخ جلد اول ص        ٩

  . ١٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص       ١٠
  . تاليف دکتر عليرضا فيض . ٢مبادى فقه و اصول ص       ١١
  ٤٧٦٠ص  ٣معين جلد فرهنگ       ١٢
  ٣٣٤ادعيه محبوب ص       ١٣
  ٢٥٧. مجموعه الواح مبارکه ص  ٢٢٣و  ١٧٤اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص       ١٤

  ، چاپ مصر . ٢٥٩و         
  . ١٠٥. لجنه ملى نشر آثار امرى سنه  ١٥و  ١٤رساله تسبيح و تحليل ص       ١٥
  ، تاليف احمد حنبل کتاب االسماء و ٧٥٦٨ حديث بشماره ٥٢٤ص  ٢المسند ج       ١٦

  ، تاليف بيهقى . ٥و  ٤الصفات ص         
  ٢٣ص  . لوح دوم رساله تسبيح و تهليل      ١٧
  . ١٦٨رساله تسبيح و تهليل ص       ١٨

   
  ١٦٧ص 
  ٣٣٤ادعيه محبوب ص       ١٩
  باب معانى و ١٥١کتاب التوحيد باب حدوث االسماء ص  ١) اصول کافى جلد ١(      ٢٠

  ) کتاب االسماء٢، تاليف ثقة االسالم کلينى . ( ١٥٤االسماء و اشقاقها ص         



  و الصفات تاليف ابى بکر حسين بن على بيهقى .        
  . ٣٣٤ادعيه محبوب ص       ٢١
  . ٣١٩ادعيه محبوب ص       ٢٢
  ٠ ٣٦٠ادعيه محبوب ص       ٢٣
  ٠ ١٠٥ص  ١اذکار المقربين جلد       ٢٤
  ٠ ١٥٤ص  ٢لئالى حکمت جلد       ٢٥
  . ١١٢( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ       ٢٦
  . ٣٢٤( کتاب مبين ) ص  ١آثار قلم اعلى جلد       ٢٧
  . ١٥٩و  ١٥٨اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص       ٢٨
  . ٣٦٨ادعيه محبوب ص       ٢٩
  . ٣١٩ادعيه محبوب ص       ٣٠
  . ٢٢٩رتنامه ايام تسعه ص زيا      ٣١
  . ٤٦ص  ٦مناجات شماره  ١اذکار المقربين جلد       ٣٢
  . ٣٥٥ادعيه محبوب ص       ٣٣
  . ٣٢٦ادعيه محبوب ص       ٣٤
  . ٣٢٧ادعيه محبوب ص       ٣٥
  . ٣٥٩ادعيه محبوب ص       ٣٦
  . ١٠٣ص  ٤مناجات شماره  ١اذکار المقربين جلد       ٣٧
  . ٣٠٧( کتاب مبين ) ص  ١جلد  اعلىٰ  آثار قلم      ٣٨

   
  ١٦٨ص 
  . ٣٧٢( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ      ٣٩
  . ٧٦ص  ٢٦مناجات شماره  ١اذکار المقربين جلد      ٤٠
  . ٣٥٣ادعيه محبوب ص      ٤١
  . ١٣١اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص      ٤٢
  . ٣٦٨ادعيه محبوب ص      ٤٣
  . ٣١٩حبوب ص ادعيه م     ٤٤
  . ٣٢٤ادعيه محبوب ص      ٤٥



  . ٣٤١ادعيه محبوب ص      ٤٦
  . ٤٤٠ادعيه محبوب ص      ٤٧
  ، چاپ مصر . ٣٠٨مجموعه الواح مبارکه ص      ٤٨
  ، چاپ مصر . ٢٧٦مجموعه الواح مبارکه ص      ٤٩
  ، چاپ مصر . ٢٧٦مجموعه الواح مبارکه ص      ٥٠
  . ١٥٦و  ١٥٥الواح مبارکه ص اقتدارات مجموعه      ٥١
  . ٤٠٩ادعيه محبوب ص      ٥٢
  ، چاپ مصر . ١٨مجموعه الواح مبارکه ص      ٥٣
  . ١ص  ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد      ٥٤
  ، طبع النگهايم آلمان . ٤٥٥مجموعه مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء ص      ٥٥
  بديع . ١٠٤. طبع طهران سنه  ٤٨٧ص  ٤مائده آسمانى ج      ٥٦
  ، چاپ مصر . ٣٠٧مجموعه الواح مبارکه ص      ٥٧
  ، چاپ مصر . ٣٣٨مجموعه الواح مبارکه ص      ٥٨
  ، چاپ مصر . ٣٤٦مجموعه الواح مبارکه ص      ٥٩
  . ١٥٥اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ٦٠

   
  ١٦٩ص 
  ، چاپ مصر . ٣٣مجموعه الواح مبارکه ص     ٦١
  . ١٠٥مجموعه الواح مبارکه ص اقتدارات     ٦٢
  . ١٦رساله تسبيح و تهليل  ص     ٦٣
  . ٥٧رساله تسبيح و تهليل ص     ٦٤
  ، چاپ مصر . ٣٦٣مجموعه الواح مبارکه ص     ٦٥
  . ١٨و  ١٧اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص     ٦٦
  . ٢٩٥ص  ٤مائده آسمانى ج     ٦٧
  . ٢٨ص  ( کتاب مبين ) ١جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٦٨
  . ١٦( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٦٩
  . ٤١٧( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧٠
  . ٤١( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧١



  . ١٥٩( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧٢
  . ٢٧١صفحه  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧٣
  . ٥٦و  ٥٥ح و تهليل لوح ششم افطار ص رساله تسبي    ٧٤
  . ١١ص  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧٥
  . ١٣٥اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ٧٦
  . ٢١٨ص  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧٧
  . ٤١٩ص  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ     ٧٨
  . ٢٠٦و  ٢٠٥کتاب بديع ص     ٧٩
  . ١٢٦و  ١٢٥ايقان ص     ٨٠
  . ٧٨و  ١٢٤و  ١٥٤و  ٣٠٣. اشراقات مجموعه الواح مبارکه . ص  لوح اشراقات    ٨١
  . ١٢١لوح کلمات فردوسيه . اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص     ٨٢

   
  ١٧٠ص 
  . چاپ مصر . ٢٩٢لوح دنيا ، مجموعه الواح مبارکه ص    ٨٣
  . ١٨٩ص  ٨مائده آسمانى ج    ٨٤
  .، تاليف فاضل مازندرانى  ١٥٠امر و خلق ص    ٨٥
  . ٧٥ايقان ص    ٨٦
  . ٩٥ص  ٨مائده آسمانى ج    ٨٧
  . ١٨٨ص  ٨مائده آسمانى ج    ٨٨
  . ٨٦ايقان ص    ٨٩
  . ٤٨٣ص  ٢١لغتنامه دهخدا ج    ٩٠
  . ٦٩التعريفات سيد على بن محمد جرجانى ص    ٩١
  . ٢٦٢  ٤٢لغتنامه دهخدا ج    ٩٢
  . ٢کتاب مستطاب اقدس بند    ٩٣
  . ١٧بند کتابمستطاب اقدس    ٩٤
  . ٧کتاب مستطاب اقدس بند    ٩٥
  . ٣٠٤ص  ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج    ٩٦
  بديع . ١١٦سنه  ٧- ٨استخراج از توقيع مبارک در اخبار امرى شماره    ٩٧



  . ١٢١٥ص  ١فرهنگ معين ج    ٩٨
  . ١٦٩ص  ١فرهنگ معين ج    ٩٩

  . ٢٦٤٢ص  ٢فرهنگ معين ج   ١٠٠
  . ٢٦٨٥ص  ٢فرهنگ معين ج   ١٠١
  . ٧٥التعريفات سيد على بن محمد جرجانى ص   ١٠٢
  . ١١١٦ص  ١فرهنگ معين ج   ١٠٣
  . ٧٥التعريفات سيد على بن محمد جرجانى ص   ١٠٤

   
  ١٧١ص 
  . ۲۲۲ص  ٤٦٩١حديث شماره  ٤سنن ابى داوود ج    ١٠٥
  .۲۲۸ص   ٤٧١٠ن ماخذ همان ج حديث شماره  هما   ١٠٦
  . ٤٧٠٨شماره همان ماخذ همان ج حديث    ١٠٧
  . ١٢٢ص  ١٠، کتاب التوحيد باب الجبر و القدر حديث شماره  ١اصول کافى ج    ١٠٨
  . ٢٢٤ص  ١٢همان ماخذ حديث شماره    ١٠٩
  . ٢٢١ص  ٨همان ماخذ حديث شماره    ١١٠
  . ١٦٩رساله تسبيح و تهليل ص    ١١١
  . ١٦٨رساله تسبيح و تهليل ص    ١١٢
  . ١٧٢ص  رساله تسبيح و تهليل   ١١٣
  . ١٩٢رساله تسبيح و تهليل ص    ١١٤
  . ٣٢٦ادعيه محبوب ص    ١١٥
  . ٣٥٩ادعيه محبوب ص    ١١٦
  . ٣٤ص  ١اذکار المقربين ج    ١١٧
  . چاپ مصر . ١٣٠و  ١٢٩مجموعه الواح مبارکه ص    ١١٨
  . ١٢٧ص  ٨٧لوح شماره  ١لئالى حکمت ج    ١١٩
  . ١٢٨ص  ٨٨لوح شماره  ١لئالى حکمت ج    ١٢٠
  . ١٣٤ص  ٩٣لوح شماره  ١لئالى حکمت ج    ١٢١
  . ٣٦٦ادعيه محبوب ص    ١٢٢
  . ١٨٣ص  ١٣لوح شماره  ١لئالى حکمت ج    ١٢٣



  . ٣٧( کتاب مبين ) ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ١٢٤
  . ٢٢٨زيارتنامه ، ايام تسعه ص    ١٢٥
  . ١٨رساله تسبيح و تهليل ص    ١٢٦

   
  ١٧٢ص 
  . ٦٢تاليف فاضل مازندرانى ص امر و خلق ،    ١٢٧
  . ١٨٧مفاوضات ص    ١٢٨
  . ١٨٧مفاوضات ص    ١٢٩
  . ١٨٨مفاوضات ص    ١٣٠
  ، چاپ مصر . ٢٥٢مجموعه الواح مبارکه ص    ١٣١
  . ١٧ص  ٥مائده آسمانى جلد    ١٣٢
  . ٦٠ص  ٨مائده آسمانى جلد    ١٣٣
  . ٥٠٧ص  ٢مکاتيب ج    ١٣٤
  ) . ٦٩استخراج از فريضه اصحاب شور ص (  ٥٤نظامات بهائى ص    ١٣٥
  . ٩٥دور بهائى ص    ١٣٦
  . ٢٢٩زيارتنامه ، ايام تسعه ص    ١٣٧
  . ٢٦٤لوح ايوب ايام تسعه ص    ١٣٨
  . ٣٧( کتاب مبين ) ص  ١جلد  سوره هيکل آثار قلم اعلىٰ    ١٣٩
  ، چاپ مصر . ٦٥لوح برهان ، مجموعه الواح مبارکه ص    ١٤٠
  . ٢٨٩و  ٢٨٨باب چهارم ص  ٤انى جلد مائده آسم   ١٤١
  ، چاپ مصر . ٦٤لوح برهان ، مجموعه الواح مبارکه ص    ١٤٢
  . ١٥١ص  ٨مائده آسمانى جلد    ١٤٣
  . ٢٤٢ص  ٤مائده آسمانى جلد    ١٤٤
  ٢٩٥ص  ٤مائده آسمانى جلد    ١٤٥
  . ٢٤٣و  ٢٤٢ص  ٤مائده آسمانى جلد    ١٤٦
  . ١١١اب مبين ) ص ( کت ١جلد  آثار قلم اعلىٰ    ١٤٧
  . ٦٥ص  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ    ١٤٨

   



  ١٧٣ص 
  . ١١٤اشراقات  مجموعه الواح مبارکه ص    ١٤٩
  . چاپ مصر . ٦١مجموعه الواح مبارکه  ص    ١٥٠
  . ١٦٩ص   ٣آثار قلم اعلى جلد     ١٥١
  . ١٨١ص  ٨٨لوح شماره   ٢ت جلد لئالى حکمٰ    ١٥٢
  . ٢١٥کتاب بديع ص    ١٥٣
  . ٣٠١ص  ٤مائده آسمانى جلد    ١٥٤
  . ١٦٦اقتدارات  مجموعه الواح مبارکه  ص    ١٥٥
  . ٢٤٤ص  ٤مائده آسمانى جلد    ١٥٦
  . ٢٩٥ص  ٤مائده آسمانى جلد    ١٥٧
  . ٢٦٢ص  ١٥١لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد    ١٥٨
  ، چاپ مصر . ٢٤٤مجموعه الواح مبارکه ص    ١٥٩
  . ١٢٢و  ١٢١صفحات  ٣٠لغتنامه دهخدا جلد    ١٦٠
  . ١٣ص  ٤قاموس محيط جلد    ١٦١
  تاليف ابن منظور . دار صادر . - ٤٣٢و  ٤٣٠ص  ١١لسان العرب جلد    ١٦٢
  . انتشارات ناصر خسرو . ٦٣ص  ٠التعريفات جرجانى    ١٦٣
  ، تاليف راغب اصفهانى . ٣٢٥المفردات فى غريب القرآن  ص    ١٦٤
  . ٢٨٨ص  ٣٤لغتنامه دهخدا جلد    ١٦٥
  . تاليف راغب اصفهانى . ٤٠٣المفردات فى غريب القرآن ص    ١٦٦
  . ٤٠٥٢ص  ٢فرهنگ معين جلد    ١٦٧
  . ٤٣٢ص  ٢٧لغتنامه دهخدا جلد    ١٦٨
  . انتشارات ناصر خسرو . ٥٦التعريفات جرجانى . ص    ١٦٩
  . ٤٠٨ص   ٨لغتنامه دهخدا جلد    ١٧٠

   
  ١٧٤ص 
  . ٦ص  ٤٠لغتنامه دهخدا جلد    ١٧١
  . ١٠٦ص   ٤سنن ابى داوود  ج    ١٧٢
  . ١٠٧ص  ٤سنن ابى داوود  ج    ١٧٣



  . ١٠٨ص  ٤سنن ابى داوود  ج    ١٧٤
  . تاليف مال حسين فيض کاشانى . ٢٧٦الى  ٢٧١نوادر االخبار ص    ١٧٥
  . ٢٨٤نوادر االخبار ص    ١٧٦
  . ٢٢٢نوادر االخبار ص    ١٧٧
  تاليف حاج ميرزا حسين طبرسى نورى .،  ١١١نجم الثاقب ص    ١٧٨
  . ١٢٠نجم الثاقب ص    ١٧٩
  . ٣١٩الى  ٢٩٩ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ    ١٨٠
  . ٢٠٩٥ص  ٢فرهنگ معين جلد    ١٨١
  . ٧٣٧ص  ١کشاف اصطالحات فنون جلد    ١٨٢
  . ٣٢٠ادعيه محبوب ص    ١٨٣
  . ٢٢٨ايام تسعه ص    ١٨٤
  . ٥٢ايقان ص    ١٨٥
  . ٢٨٠جموعه الواح مبارکه ص  اقتدارات م   ١٨٦
  . ٨٦پيام ملکوت ص    ١٨٧
  . ١٣٨کتاب بديع ص    ١٨٨
  . ١٤٤کتاب بديع ص    ١٨٩
  . ٢٣٤٢ص  ٢فرهنگ معين جلد    ١٩٠
  . ٤١٦،  ٤١٢،  ٤٠٨فرهنگ علوم عقلى ص    ١٩١
  ، انتشارات ناصر خسرو . ٦٧التعريفات جرجانى ص    ١٩٢

   
  ١٧٥ص 
  ، تاليف راغب اصفهانى . ٣٤٣القرآن ص المفردات فى غريب    ١٩٣
  ، تصنيف : حبيش تفليسى ، به کوشش دکتر محقق ٢٠٧وجوه قرآن ص    ١٩٤
  . ٥٩و  ٥٧ص  ٢٢لغتنامه دهخدا ج    ١٩٥
  . ٦٧٣ص  ٢معجم الوسيط ج    ١٩٦
  . ٧١التعريفات جرجانى ص    ١٩٧
  ، تصنيف : حبيش تفليسى . ٢١٨الى  ٢١٦وجوه قرآن ص    ١٩٨
  . ٩٤ص  ٤٢٤١حديث بشماره  ٤سنن اب داوود ج    ١٩٩



  ، تاليف مالمحسن فيض کاشانى . ١٥٥نوادر االخبار ص    ٢٠٠
  . ٣٦ص  ٥مائده آسمانى ج    ٢٠١
  . ٣٧ص  ٥مائده آسمانى ج    ٢٠٢
  . ٥١لوح قرن ص    ٢٠٣
  . ٧ايقان ص    ٢٠٤
  . ٤٣٨ص  ٤مائده آسمانى ج    ٢٠٥
  . ٨١ص  ٢لئالى حکمت ج    ٢٠٦
  . ٧٧ايقان ص    ٢٠٧
  ، چاپ مصر . ٢٠٤مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٠٨
  ) .٨٣( لوح  ١٢٢ص  ١لئالى حکمت ج    ٢٠٩
  . ١٩٩. و انگليسى ص  ٢٦٤ص  ٢لوح ابن ذئب و گاد پاسز باى ترجمه ج    ٢١٠
  . و نيز " اسم جود " در کلمات فردوسيه . ٣٢٥صفحه  ٢لئالى حکمت ج    ٢١١
  . ١٤٠گنج شايگان . ص  -چاپ مصر  ٥٢و  ٣٧اح مبارکه ص مجموعه الو   ٢١٢
  لوح ابن ذئب   ٢١٣
  . چاپ مصر . ٢٨٥مجموعه الواح مبارکه ص    ٢١٤

   
  ١٧٦ص 
  . ١٧٣ايقان ص    ٢١٥
  . ١٧٤و  ١٧٣ايقان ص    ٢١٦
  . چاپ مصر . ٦٣مجموعه الواح مبارکه ص    ٢١٧
  ٢٣١ص  ٣لئالى حکمت ج    ٢١٨
  . ٣٢٣ص  ٣لئالى حکمت ج    ٢١٩
  . ٢٧٢اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٢٠
  . چاپ مصر . ٢٥١و  ٢٤٩مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٢١
  . ٢٦٩ص  ٣لئالى حکمت ج    ٢٢٢
  . ٢٥٢و  ٢٤٩و  ٢٤٧مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٢٣
  . ١١٢ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٢٤
  . چاپ مصر . ٢٦٦مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٢٥



  . چاپ مصر . ٢٧٣و  ٢٧٢مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٢٦
  . ٧٦ص  ٤٣لوح  ٢لئالى حکمت ج    ٢٢٧
  . ٣٢٤و  ٣٢٣ادعيه محبوب ص    ٢٢٨
  . ٣٠٤ادعيه محبوب ص    ٢٢٩
  . ٣٤٢ادعيه محبوب ص    ٢٣٠
  . ٤٦ايام تسعه صفحه    ٢٣١
  . چاپ مصر . ٢٠٣مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٣٢
  . ٦٥ص  ٢٠لوح  ١ج لئالى حکمت    ٢٣٣
  . ٣٢٣ص  ١٨٩لوح  ٢لئالى حکمت ج    ٢٣٤
  . ١٢٣ص  ٣ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٣٥
  . ١٧١و  ١٦٦ص  ٣ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٣٦

   
  ١٧٧ص 
  . ٣٧٠ص  ٤مائده آسمانى  ج    ١٣٧
  . ٣٩٢ص  ٤مائده آسمانى ج    ٢٣٨
  . چاپ مصر . ٢٨٧مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٣٩
  . ٢٢١ص  ١٤٢لوح  ٣حکمت ج لئالى    ٢٤٠
  . ٢٦٨ص  ٤مائده آسمانى ج    ٢٤١
  . ٣٧٦و  ٣٧٥ص  ٤مائذه آسمانى ج    ٢٤٢
  . ١٩٥الى  ١٩٢،  ١٨١،  ١٨٠،  ١٣٦،  ٧٢،  ٧١،  ٤٧ايقان ص    ٢٤٣
  . چاپ مصر . ١٣٨و  ١٢٠مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٤٤
  . ٢٢٩ايام تسعه ص    ٢٤٥
  . ٤٧تاب مبين ) ص ( ک ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٤٦
  . ٢٨٨و  ٢٨٠ايام تسعه ص    ٢٤٧
  . ١٤و  ١٢ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٤٨
  . ١٢٧صفحه  ٨٧لوح  ١لئالى حکمت ج    ٢٤٩
  . ١٧٧صفحه  ١لئالى حکمت ج    ٢٥٠
  . ٤٢صفحه  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٥١



  . ٥٢صفحه  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٥٢
  . ١٤٨ايقان صفحه    ٢٥٣
  . ٦٧ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٥٤
  . چاپ مصر . ٢٢٤مجموعه الواح مبارکه ص    ٢٥٥
  . ٢١٠رساله تسبيح و تهليل ص    ٢٥٦
  . ٣٩٧ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٥٧
  . ٣٧٧ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ    ٢٥٨

   
  ١٧٨ص 

  روش چهارم
  حجت و استدالل در الواح

   
  ١٧٩ص 

  حجت و استدالل در الواح
  اقامهو حضرت عبدالبهاء بکثرت  اعلىٰ  و حضرت رّب  در آثار قلم اعلىٰ حجت و استدالل 

  پرداخته ١شده است . در الواح مبارکه در حقانيت ظهور جديد باستدالل و حجت 
  .( حقانيت ظهور جديد ) مطروحه در متن لوح است ٣مطلوب  ٢اند که مقصود از آن اثبات 

  ند نمونه اشاره ميگردد .در اهميت حجت و استدالل در آثار مبارکه به چ
  : " قل هذا لظهور تطوف حوله الحجة و ١ ) در کتاب اقدس خدا ميفرمايد قوله تعالىٰ ١(

  حٰمن ان انتم من المنصفين " .البرهان کذلک انزله الرّ 
  ) در لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه : " الحمد هلل سخر شمس البيان بقدرته و٢(

  قمر البرهان بسلطانه " .
  : بنظر ميايد که استدالل و حجت به دو قسم نازل گرديده است   روشهاى استدالل در آثار

  مواضيع مورد استدالل در آثار : بنظر -) استدالل نقلى ٢) استدالل عقلى . (١(
  مطلوب ) باختصار باين شرح است : (ميرسد ، مسائل مورد استدالل 

  ) استدالل و حجت در موضوع عصمت٢. ( ) استدالل و بکار بردن حجت در حقانيت ظهور١(
  ) استدالل و حجت در٣کبرى ، علم لدنى و لزوم مربى الهى براى عالم انسانى . (



  اثبات الوهيت و خلقت و مقامات ربوبيت مظاهر مقدسه و ارتباط آنان با خدا .
  اشاره مختصرى در اقسام حجت يا استدالل از کتب کالسيک منطق ، شناخت حجت و نخمونه

  استدالل عموما بر حسب تقسيم بندى -هاى استدالل در الواح مبارکه را آسان ميکند 
  : ٣هاى متداوله در کتب منطق به سه قسم اصلى تقسيم شده است 

  اقسام حجت يا استدالل در کتب منطق
  ٠ ٦) استقراء ٣( ٠ ٥) تمثيل ٢. ( ٤) قياس ١(
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  حجتى است که از قوائد کلى که مورد تصديق و صحت آن مسلم است از معلوم به  قياس
  تصديق مجهول رسيدن است . اين روش مورد پسند منطقيون است .

  گاهى حکم در باره چيزى را که مورد قبول و محقق است به موجب شباهتى  تمثيل
  که بين آن دو شئ است به چيز ديگرى تعميم ميدهند .

  حجتى است از قضاياى جزئى مورد قبول به تعميم آن به قضاياى کلى  استقراء
  رسيدن است .

  در اين مختصر به شرحى کوتاه در روش قياس قناعت ميگردد .
  انواع قياس ( صناعات خمس ) : قياس بر حسب اينکه از چه نوع مقدماتى تشکيل شود و

  نوع است که آنرا باصطالح متناسب با آن مقدمات بنامى ناميده ميشود . و داراى پنج
  منطقيون صناعات خمس مينامند و عبارتند از :

 .       Demonstration) برهان ١(
 .          Dialectique) جدل  ٢(
 .         Sophestique) سفسطه ٣(
 .          Rethorique) خطابه ٤(
 .             Poetrique) شعر ٥(

  از نظر منطقيون روشى ناپسند و مذموم و عمل آن حقاز انواع پنجگانه فوق ، سفسطه 



  جلوه دادن باطل است و مورد قبول الهيون و فالسفه نيست . از چهار قسم باقى مانده
  به بررسى کوتاهى در روش برهان که در آثار مبارکه بکار رفته است پرداخته و سپس

  الواح مبارکه را زيباشاره به دو روش استدالل عقلى و نقلى نموده و چند نمونه از 
  اين قسمت از شناخت بيان مينمايد .

  برهان قياسى است که مقدمات استدالل از قضاياى يقينى است و نتيجه آن نيز  برهان
  کامال متقيّن خواهد بود و محلى براى شک نمودن نيست .
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  ىنّ إ ى و برهان برهان بدو قسم در کتب منطق تقسيم ده است برهان ِلمّ 
  ى  در اين روش از علت پى بوجود معلول برده ميشود و نيز گفته شدهتعريف برهان ِلمّ 

  است که علت ثبوت و هم علت اثبات شئ را بيان ميکند .
  در اين روش برهانى از معلول پى به علت ميبرند و نيز گفته شده  إنّىتعريف برهان 

  است که اثبات را بيان نميکند .
  : قضيه گفتارى است Proposition , Sentence٤ )م خبرى ( مرکب تا تعريف قضيّه

  که احتمال صدق و کذب در آن برود ( مراد از صدق ، مطابقت آن با واقع است ، و مراد
  از کذب عدم مطابقت آن با واقع ميباشد ) .

  ) قضيه حملى و تعريفش آن است که در آن چيزى را بدون هيچ شرطى١(  تقسيم بندى قضيه
  ) قضيه شرطى و تعريفش آن است که حکم به٢داده ميشود به چيز ديگرى . (، استناد 

  ثبوت يا سلب نسبتى شود به شرط تحقق نسبتى ديگر قضيه حملى داراى دو جزء اصلى ( دو
  ) است و در تعريف ديگرى در کتب درسى منطق دو طرف است . يکى حدى يا بتعريف دّ حَ 

  ديگرى حدى يا بتعريف ديگر طرف دوم که به ديگر طرف اول و آن را موضوع مينامند و
  طرف اول استناد داده ميشود و آن را محمول مينامند . نسبت بين دو طرف اول و طرف

  نسبت بين  دوم را رابطه مينامند . در قضيه شرطى ، طرف اول را مقدم و طرف دوم را تالى و
  آنها را رابطه ميگويند .

  انسان را متوجه چيز ديگرى کند داّل خوانده: " هرچيزى که ذهن  ٥ تعريف داللت
  ميشود و شئ دوم را ((مدلول )) گويند و عملى که انجام گرفته است (( داللت ))

  ناميده ميشود .



  داللت عبارت است از شناخت اشياء به نحوى که آن شناخت ، ذهن را متوجه چيز ديگرى
  کند " .

  ز معنى يا صورت ذهنى منتزع از اشياء: " مفهوم عبارت است ا ٦ تعريف مفهوم و مصداق
  خارجى . مصداق عبارت از وجود خارجى مفهوم ، و چيزى است که مفهوم بر آن
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  منطبق ميشود " .
  : اگر دو لفظ با يکديگر سنجيده شوند دو حالت در اين ٧ تعريف متباين و مترادف

  که در اين صورت آنها راسنجش وجود دارد : الفاظ براى موضوع واحدى وضع شده اند ، 
  (( مترادف )) گويند و اين هنگامى است که همه الفاظ در رديف يکديگر و همه داراى

  ) " هر لفظى معنائى بخصوص خود دارد . اين الفاظ را نسبت٢يک معنا باشند . (
  بيکديگر متباين گويند " .

  بين افراد متکثّر که: عبارت است از حقيقت مشترک  ٨) نوع ١( فصل –جنس  -تعريف نوع 
  : عبارت است از حقيقت ٨) جنس ٢تکثّرشان فقط به عدد باشد ، مانند لفظ انسان . (

  مشترک بين افراد متکثّر که داراى تکثّر حقيقى ( نه تکثر عددى ) باشند مانند جنس
  : موجب امتياز يک نوع از انواع مشارک ميشود مانند ٩) فصل ٣انسان و جنس حيوان . (

  که فصل انسان است . يعنى موجب جدا شدن و امتياز يافتن انسان از انواعى کهناطق 
  با آن در حيوانيت شريکند ميشود .

  در ِلّمىو برهان  إنّى وش برهاناستدالل عقلى در آثار مبارکه به ر  استدالل عقلى
  اثبات الوهيت ، لزوم مربى انسانى ، در اثبات و وجود روح ، ارتباط مظاهر الهى و

  در مجموعه الواح مبارکه خدا و امثالهم بکثرت استعمال شده است . الواح قلم اعلىٰ 
  چاپ مصر در اثبات الوهيت ، و نيز مفاوضات ، مکاتيب و خطابات حضرت عبدالبهاء

  منابع و گنجينه هائى از درر ثمينه بروش هاى استداللى است که در تاريخ اديان بى ،
  مثيل و نظير است .

  روش استدالل نقلى در آثار مبارکه ، استناد به آيات و کلمات در کتب  لىاستدالل نق
  مقدسه قبل مانند قرآن کريم ، تورات ، انجيل و احاديث و اخبار اسالمى گرديده است

  ارشاد . در تاليفات علماى بهائى مانند کتاب فرائد و کتاب تبيان و برهان و کتاب دليل و
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  فراوان ديده ميشود که گنجينه و منابعى بسيار غنى براى آموزش واين نوع احتجاجات 
  امراهلل شناخت و بکار بردن روشهاى استدالل نقلى است . در ايقان شريف که حضرت ولى

  م بيان فرموده اند استدالليه ايست که مواد قياس آنوآنرا فّک رحيق مخت
  از آثار بهائى که نمونه هائىجزء مقبوالت امم اسالم و مسيحى است . نام چند نمونه 
  ) استدالل به بشارات١از روشهاى استدالل نقلى در آن بکار رفته عبارتند از : (

  ) استدالل به آيات قرآنيه٢تورات و انجيل در ايقان شريف . لوح هرتيک . مفاوضات (
  و احاديث و اخبار اسالمى در ايقان شريف . جواهر االسرار . مکاتيب حضرت عبدالبهاء

  . کلمات فردوسيه . اشراقات .
  نمونه هائى از استدالل در آثار مبارکه

  استدالل به وجود خداى متعال و واجب الوجود به روش استدالل نقلى و قياس به طريقه
  : " آنچه در آسمانها و زمين ١٠ى  در ايقان شريف ميفرمايند قوله العزيز برهان انّ 

  آثار تجلى آن شمس حقيقى ّرۀهستند چنانچه در هر ذاست محال بروز صفات و اسماى الهى 
  ظاهر و هويداست که گويا بدون ظهور آن تجلى در عالم ملکى هيچ شيئ بخلعت هستى
  مفتخر نيايد * و بوجود مشرف نشود * چه آفتابهاى معارف که در ذّره مستور شده * و

  موجودات باين خلع چه بحرهاى حکمت که در قطره پنهان گشته * خاصه انسان که از بين
  تخصص يافته * و باين شرافت ممتاز گشته چنانچه جميع صفات و اسماى الهى از مظاهر
  انسانى بنحو اکمل و اشرف ظاهر و هويدا است . و کل اين اسماء و صفات راجع باوست

  ه ) " " و آيات متواتره که مدل وى و انا سرّ االنسان سرّ  ( ١١اينست که فرموده 
  مطلب رقيق و لطيف است در جميع کتب سماويّه و صحف الهيّه مسطور و مشعر بر اين

  مذکور است چنانچه ميفرمايد ( سنريهم آياتنا فى االفاق و فى انفسهم ) " " بارى
  هرکدام حاکى از اسماء و صفات الهيه هستند * ءاز اين بيانات معلوم شد که جميع اشيا

  ت الهيه بقسميکه احاطه کردهل و ُمشعرند بر معرفُمدبقدر استعداد خود 
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  ه همه غيب و شهود را " .ه و اسمائيّ است ظهورات صفاتيّ 
  ( مواد قياس ) را ممکن است باين شرح شناسائى نمود : مطالب استداللى



  که در آن از معلول به علت رسيدن است و آن اشاره به نشانه هاى إّنى) برهانى ١(
  اشياء و انسان و بصورت اعم مخلوقات است از هر قسم و(آيات ) خلقت است که شامل 

  ) ماده ديگرى از قياس که در اين استدالل بکار گرفته شده ، نقل آيه شريفه٢نوع . (
  در سوره فصلت السجدة آيه" .   َسنُِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْالَٓفاِق َوِفي انُفِسِهمْ  و بسيار مشهور "

  ديگر ىاز مقبوالت در اسالم است و بمعن قلى است کهاست . نقل آيه يک دليل ن ٥٣/٤١
  است . اين إّنىبهائيان و مسلمانان به آن ايمان دارند و خود آيه نيز يک نوع برهان 

  آيه شريفه در الواح جمال قدم در استدالل به وجود و هستى خدا نقل گرديده و آنرا
  . ١٢ذکر فرموده اند بنام هاى " آيات عزّ آفاقيه " و " ظهورات قدس انفسيه " 

  ىاستدالل بروش نقلى و برهان ِلمّ 
  : " اين نهالهاى وجود بيد عنايت تو غرس شده ١٣در مناجاتى در ادعيه محبوب است 

  حال وقت ترقى و نمو است و منتظر نيسان عنايت تو و ربيع مکرمت تو بوده و هست از
ما را منع منما آثار  سوره انبياء است ] ٣٠/٢١[بنظر ميرسد نقل آيه  " َوَجَعلَْنا ِمَن اْلَماء ُكل َشْيٍءآب " 

قاصى و مطيع و عاصى مشاهده شد و حال موجود و مشهود پس ببرهان ثابت  کرمت از قبل در دانى و
  نبوده و عفوت توقف نکرده و جودت از موجودات منع نشده در هر حال آثار فضل بى شد کرمت محدود

  و انصاف مشاهده شده و ميشود * " . منتهايت بابصار عدل
  قياس برهانى که مواد قياس از مقبوالت اديان است

  خطابه حضرت عبدالبهاء در معبد يهوديان سانفرانسيسکو ( کاليفرنيا )
  عالم : در بيان و استدالل به اينکه : " دين سبب ترقى و تعالى ١٤ - ١٩١٢ماه اکتبر  ١٢

  حضرت سراهلل االعظم و روشهاى استدالل عقلى بکارانسانى است " . بيانات مبارکه 
  رفته در نهايت درجه کمال ، ايجاز و بالغت است .
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  توجيه در اين خطابه مبارک ، مطلوب اينست که : " دين سبب ترقى فوق العاده عالم
  و در عين إنّىانسانى است " . بنظر نگارنده ، روش برهانى بکار گرفته شده برهان 

  ت که تاثير وجود دين در ادوار تاريخ بر روىاز مقبوالت اديان است . که از علّ حال 
  ( تاثير دين بر تمدن ) بيان إنّىجوامع بشرى است . و نتايج حاصله از آن بروش 

  گرديده است . چند نمونه در اين مورد از بيانات مبارکه شاهد آورده ميشود :
  برکت آن انبياء از آن عائله ( عائله حضرتتاسيس مدنيت الهى : " بسبب دينى که از 



  ابراهيم ) پيدا شد ... موسائى ظهور نمود هارون داود سليمان و انبياى الهى از آن
  عائله ظاهر شدند ارض مقدسه در تصرف آنها آمد مدنيت کبرى تاسيس گشت بسبب دين الهى

  دتدين سبب سعاکه تاسيس شده بود پس دين سبب عزت است دين سبب ترقى و مدنيت است 
  دالئل ذکر شده همه از مقبوالت اهل کتاب و قرآن است . -عالم انسانى است " 

  در خطابه مبارک شرح وقايع تاريخى و ذکر فقر و ذلت و توحش و  إنّى روش برهان
  جهالت قوم يهود قبل از ظهور حضرت موسى و نجات و حصول کماالت انسانى و عزت و ترقى

  اند . مدن انسانى بعد از ظهور حضرت موسى را بيان و استدالل فرمودهآنان و تاثير آن در ت
  در اين روش از يک حکم کلى نتيجه مصاديق محدود   برهان به روش قياس در احکام

  ميتوان گرفت و بعبارت ديگر از يک قضيه مسلم ( حکم ) و مورد قبول قضيه يا حکم
  آن ، حرمت اشتغال بکار در يوم صعودديگرى را استدالل و استنتاج نمودن است . مثال 

  جمال قدم است . حضرت عبدالبهاء اشتغال بکار در يوم صعود حضرت بهاء اهلل را حرام
  فرموده اند " يوم شهادت حضرت اعلى نيز در زمان حيات عنصرى حضرت بهاء اهلل در

  س ابهىٰ عداد يکى از ايام محرمه بود . بر اين قياس حضرت عبدالبهاء صعود جمال اقد
  کتاب ١٣٩را نيز به ايام محرمه اضافه فرمودند " ياد داشت شماره 
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  : " هواهلل اى ١٥مستطاب اقدس ) . لوح مبارک حضرت عبدالبهاء در اينخصوص اينست 
  ثابت بر پيمان نامه شما رسيد ... در ايام سنه نه روز اشتغال بشغلى فى الحقيقه

  ضى قياس بآن يوم ... " .جائز نه بعضى نصوص الهيه و بع
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  مشخصات کتب و مآخذ                    

  لفؤرديف                       نام کتاب و م
  ١٣٦کتاب مستطاب اقدس بند           ١
  ٢اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص           ٢
  دکتر محمد اقتباس و استخراج از دو کتاب کالسيک منطق صورى : تاليف          ٣

  خوانسارى . انتشارات دانشگاه طهران . و منطق : تاليف استاد محمد رضا           



  مظفر ترجمه : منوچهر صانعى دره بيدى ، انتشارات حکمت .           
  . ١٠٠اقتباس از : منطق صورى تاليف دکتر محمد خوانسارى صفحه           ٤
  . ٤٦ا مظفر ترجمه منوچهر صانعى دره بيدى ص منطق تاليف استاد محمد رض          ٥
  . ٨٨منطق تاليف استاد محمد رضا مظفر ص           ٦
  . ٦٠منطق تاليف استاد محمد رضا مظفر ص           ٧
  . ١٠٢و  ١٠٦منطق تاليف استاد محمد رضا مظفر ص           ٨
  . ٧٧ص  اقتباس از : منطق صورى تاليف دکتر محمد رضا خونسارى          ٩

  . ٧٦و  ٧٥ايقان ص          ١٠
  . ١٢٠ص  ١قاموس ايقان جلد          ١١
  ، چاپ مصر . ٣٠٨مجموعه الواح مبارکه ص          ١٢
  . ٩٨خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء ص          ١٤
  . ١١٢بديع ص  ١٠٣گنجينه حدود و احکام . لجنه ملى نشريات امرى سنه          ١٥
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  پنجم روش
  -آيات تذليل و تحقير  -آيات اعزاز و اکرام 

  آيات لعن و نفرين
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  آيات لعن و نفرين -آيات تذليل و تحقير  -آيات اعزاز و اکرام 

  در اعزاز آيات نازله از قلم حضرت باب اعظم و اعزاز و اکرام ، اين نوع آيات الهى
  امر مبارک است که در انفاق جانحضرت عبدالبهاء و نيز مومنين ، خادمين و مقبلين ب

  اند و مال و عمر براى اعالى کلمة اهلل و امر جديد از هيچگونه فداکارى کوتاهى ننموده
  خطاب و نازل گرديده است . آيات تذليل و لعن و نفرين اغلب خطاب به گروه و

  زلجمعيت و مجامع و نيز خطاب انفرادى به مخاصمين ، معاندين و ناکثين عهد اعلى نا
  گرديده است .



  نمونه هائى از اين قبيل آيات که در متن الواح مبارکه زيارت شده براى مزيد اطالع
  درج ميگردد :

  : در لوح العالم در اعزاز و تکريم فرد مشخص معين و مومن بامر مبارکنوع اول  
  (لوح دنيا ) در اعزاز جناب مال على اکبر ايادى و جناب حاجى ابوالحسن اردکانى

  امين حقوق اهلل ميفرمايند قوله جّل بيانه : " ( بسمى الناطق فى ملکوت البيان
  ) حمد و ثنا سلطان مبين را اليق و سزاست که سجن متين را بحضور حضرت على قبل

  اکبر و حضرت امين مزيّن فرمود و بانوار ايقان و استقامت و اطمينان مزّين داشت
  ّسموات و االرضين " .عليهما بهاء اهلل و بهاء من فى ال

  که مخاطب از زمره اعدا و مخاصمين امر خطاب به فرد در تذليل و تحقيرنوع دوم  
  مبارک است .

  نمونه اول ، در لوح قناع خطاب به حاجى محمد کريم خان کرمانى ميفرمايند قوله عزّ 
  ياشفا حفرة الجهل  " " قل  ها المعروف بالعلم و القائم علىٰ : " يا ايّ ١بيانه 

  ها الغافل اسمع تغنى الورقاء علىها الجاهل انظر فى کلمات اهلل " " قل يا ايّ ايّ 
  " . افنان سدرة المنتهىٰ 

  نمونه دوم ، در کتاب بديع مخاطب را تحقير فرموده و با کلمات و لحنى شديد او را
  که اند مودهفرنمايد سرزنش و تحقير  که بخود اجازه داده تا انتقاد از بيانات قلم اعلىٰ 
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  الزمست براى اطالع به بيان کامل مبارک در جواب مهمالت و انتقادات مخاطب کتاب
  : " اى ٢بديع مراجعه نمود . اينست قسمتى از آيات تحقير خطاب به او قوله العزيز 

  ذکر منما اى طنين ذباب از صرير قلم اعلىٰ  هه حکايت از طوطى مصر احديّ زَ رُ زاغ ارض جُ 
  عرض خود ميبرى و زحمت ما ميارى " .مکن که 

  نوع سوم  در تحقير جمعى معرضين بيان : جمال کبريائى در کتاب بديع در رّد بر
  پيروان ميرزا يحيى ازل که او را مرات تام و بعد از او واحدا بعد واحد در نسل او

  نسبت ميدادند بعد از اينکه باستناد محدود دانستند و آنرا به بيان حضرت نقطه اولىٰ 
  ادعاهاى سخيف و بى اساس آنها را رد فرموده اند در قسمتى از بيانات حضرت اعلىٰ 

  پاسخ به مخاطب کتاب بيانات قهر آميز و تحقير کننده اى به معرضين بيان داه اند
  است که : " بگو اى ظالم بى خبر اين تحديدات در کجاى از بيان مسطور ٣ قوله االعلىٰ 



  القا نموده افترا بر حق بسته که مرات حاکى بالتمام از نسل يکى خواهد بود و ان را
  العرش و الکرسّى الرفيع از اين در فالن حصر نموده قل افتريت برّب  هم حضرت رب اعلىٰ 

  معلوم شده افرين خوب يد منبسطه كو اوحى الي كت حقيقت عرفان من القى اليکلما
  نموده ايد يتکلّمون بمثل اليهود و ال يشعرون خاک بر فم امثال انالهيه را مغلول 

  قائلين و طين بر راس نا بالغين که تنزيه امر و تقديس کلمات الهيه را بغبار جهل و
  تحديد آلوده نموده اند لم يزل امراهلل مقدس از اين حدود بوده واهلل الذى ال

  تجب تر مشاهده ميشوند " .اله اّال هو که از پست ترين اهل ملل قبل مح
  در اعزاز جمعى از مومنين بامر مبارک و تذليل مشرکينچهارم نوع 

ْرَوِة اْلُعلْٰيا َو اْلُمْشِرُکونَ : "  ٤نمونه اول ، در زيارتنامه است قوله جل بيانه  ِالَى  َصَعَد اْلُمْخِلُصوَن ِالَى الذِّ
ْفٰلى  َرٰکاِت الس الد. "  

  االمر : " الن احبائى هم لئالى ٥رضوان االقرار نازل قوله عز بيانه نمونه دوم ، در لوح 
  و من دونهم حصاة االرض " .
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  : " طوبى لکم يا احبائى ان لکم حسن ٦ نمونه سوم ، در لوحى ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  مآب " .

  ، در دوره بعد از اظهار امر علنى و در لعن معرضين از اهل بياننوع پنجم  
  مخالفتها و معاندتهاى يحيى ازل و تابعينش قلم اعلى در الواح بسيارى آن گمراهان
  را سرزنش و توبيخ و لعن و نفرين فرموده اند . نمونه هاى بسيارى در کتاب بديع با

  شبهات ميرزا مهدى گيالنى از ازليان نازل گرديده است . لحنى شديد در ردّ 
  مالحظه نما که چه قدر غافلند اين نفوس که شمس: "  ٧نمونه اول ، قوله العزيز 

  معانى با منتهى علو عظمت و جالل از افق حقيقت طالع و مشرق شده او را بقدر ما
  يظهر من صلب البقر هم ندانسته اند بگو لعنت بر شما و بر حياى شما قد شّق هيکل

  االحدية رداء العظمة من ظلمکم يا مالء العنود " .
  کتاب بديع به آن گروه از اهل بيان که تبعيت از يحيى ازل نموده ونمونه دوم ، در 

  " مرات " را وسيله حجاب و محروميت در اقبال به من يظهره اهلل قرار داده اند
  : " اليوم نفوسيکه در هتک حرمت بيان ٨بيانات شديدى خطاب فرموده اند قوله العزيز 

  اند بحماقت مريدين خود ادعاى امر نموده ساعيند چنانچه ديده و شنيده ايد آن نفوس نظر



  ميثاقه و  ى الذين تجاوزوا عن حدود البيان و هتکوا حرمة اهلل و نقضوالَ لعن اهلل عَ 
  و السماء " . بين االرض و محبوبه و مقصوده الذى ظهر باسمه االبهىٰ  کفروا بنقطة االولىٰ 

  با اعمال و رفتارهاى اعلىٰ معاندين و ناکثين عهد   نفرين هاى در الواح  نوع ششم
  خصومت آميز و القاء شبهات سبب نارضايتى و آزردگى خاطر مبارک را فراهم آوردند .
  در بياناتى که در کتاب بديع به مخاطب آيات و جمع معرضين بيان نازل شده اين نوع

  : " لعنت کند خدا ٩از کالم حق را بوضوح نشان ميدهد . نمونه اول . قوله جل ثنائه 
  آن شيطانى که او و تو هر دو را اغوا نموده و براى رياست ظاهره چه مقدار مفتريات

  بحق نسبت داده انشاء اهلل اميدواريم که بگندم رى مرزوق نشود " .
  از آن : " فواهلل آنچه ١٠نمونه دوم ، و نيز در کتاب بديع مخاطب را نفرين ميفرمايند 
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  انس شدهؤافتراء بحت بوده و نميدانى که بَنفس که مملحد خبيث شنيده کذب صرف و 
  تاهلل الحّق يفر الجحيم من نفسه و يستعيد الحسبان باهلل من وجهه و لقائه بحق

  ايشان که اگر يک کلمه صدق اين عباد از اين دو نفس استماع نموده و نميدانى چه
  ناس و ستر اعمال کرده اند بکل ظلم قيام نمودند و بعد نظر بالقاى شبهه در قلوب

  مردود شنيعه خود مفترياتى بحق نسبت داه اند که احصاى آن ممکن نه اميدوارم که در
  دنيا و آخرت خير نه بينند و بعذاب دنيا قبل از عذاب آخرت معذب شوند " .

  جمال  جل ذکره اعلىٰ  در اعزاز و احترام به بيانات و آيات حضرت رّب   نوع هفتم
  بارکه شان در هر موضع و محلى که نقل قول آيات و بيانات حضرتکبريائى در بيانات م

  نقطه اولى جل ذکره را فرموده اند . قبل از نقل بيان مبارک کلمات احترام آميزى
  نازل شده است مانند : " قوله عز بهائه " ، " قوله عز ذکره و ثنائه و عز کلمة " ،

  اجالله " ، عزّ ذکره " ، " قوله  عزّ بيانه " ، قوله  عزّ " ، " قوله و عزّ   " قوله جلّ 
  آيات نازله در کتاب بديع اعزازه و جل کبريائه " . در عزّ اعزازه " ، " قوله  عزّ قوله " ، قوله  عزّ " قوله 

  عظمته نازل گرديده است . جلّ  اعلىٰ  کلمات و عبارات فوق قبل از نقل بيانات حضرت رّب 
  از آيات الهى که براى تنبيه و آگاهى معرضين و مخالفينبنظر ميرسد که اين قبيل 

  اهلل امراهلل نازل شده مبين قسمتى از ايام حيات مبارک است که چگونه اعداى من يظهره
  اقدامات بيحاصل بهر وسيله متشبث ميشدند تا اطفاء نار امر الهى نمايند . و نيز نشان دهنده

  مبارک ثبت شده است . حوادثمعرضين است که اعمالشان در تاريخ امر 



  امر در دوره اقامت و سرگونى مبارک در بغداد و نيز فصلى در کتاب قرن بديع ( ترجمه
  اهلل ءگاد پاسز باى ) که تحت عنوان : " طغيان ميرزا يحيى و ابالغ عمومى امر حضرت بها

  معرضيندر ادرنه " ترجمه شده باجمال از آن ايام سخت که هجوم مخالفين داخلى 
  بيان شديدتر از هجوم معاندين خارج از امر بود حکايت مينمايد .
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  مشخصات کتب و مآخذ
  رديف                     نام کتاب و مولف

  . چاپ مصر . ٦٧مجموعه الواح ص        ١
  . ٣٠١کتاب بديع ص        ٢
  ١٧١و  ١٧٠کتاب بديع ص        ٣
  . ٢٢٨رساله ايام تسعه ص       ٤
  . ٥٤ص  ٤جلد  آثار قلم اعلىٰ       ٥
  . ٢٤٢ص  ٤مائده آسمانى  جلد       ٦
  . ١٧٢کتاب بديع ص       ٧
  . ٤٠٧و  ٤٠٦کتاب بديع ص       ٨
  . ٢٦١و  ٢٦٠کتاب بديع ص       ٩

  . ١٣٥کتاب بديع ص      ١٠
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  روش ششم
  علوم عقلى
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  علوم عقلى
  اصطالحات فلسفى و کالمى در مبادى روحانى ، اصول عقايد وو  بنظر ميرسد که مسائل



  خدا شناسى در الواح مبارکه نازل شده است . مسائلى از قبيل الوهيت و ربوبيّت ،
  ارتباط خالق و مخلوق ، علت خلقت انسان ، توحيد ، واجب و ممکن ، قديم و حادث ،

  اخالقيات و خلق و خوىعوالم مجردات ، نفس ناطقه يا روح انسانى ، وجدانيات ، 
  انسانى و مکارم نفس در آثار مبارکه بتفصيل و ايجاز نازل گرديده است .

  مسائل کالمى و فلسفى در اثبات وجود خدا ( واجب الوجود ) ، صفات خدا و اسماء
  اهلل ( نامها و و صفاتى که خدا به آنها خوانده و ناميده شده است ) ، طرق شناخت

  ر اسماء و صفات خدا ( مظاهر الهيه ) ، علت خلقت حدوث روح وو معرفت خدا و مظاه
  بقاى روح پس از خرابى و تحليل بدن بروشهاى استدالل و حجت ( روش فالسفه مشاء ) و

  يا بطريقه شهود ( روش فلسفه اشراق ) ، و استدالالت عقلى و نقلى ( روش متکلمين )
  ص برخوردار و اصوال پايه و اساسنازل گرديده است . مطلب ديگرى که از اهميّتى خا

  تحقيق در آثار الهى در اين قبيل از بيانات الهيه است بيان مبارک جمال قدم در لوح
  ده اند قولهفرمواساس و منشاء حکمت و فلسفه را انبياى الهى معرفى  -حکمت است 

  " . بنظر نگارنده محور اصلى اين ان اّس الحکمة و اصلها من االنبياء: "  ١ االعلىٰ 
  اساس مسائل مطروحه در علوم عقلى است ، حکم اول و آيه اول کتاب نوع تعاليم که اّس 

  مستطاب اقدس و الواح تجليات و اشراقات است که شناخت واجب الوجود و معرفت و
  شناسائى خداى متعال منوط بمعرفت مظهر خدا در عالم امر و خلق است و حضرت

  بهاء در کثيرى از الواح مبارکه تبيين اين اصل را فرموده اند و از جمله درعبدال
  حمانية التى عبر: " ( ثم اعلم ) ان الحقيقة الرّ  ٢ لوحى ميفرمايند قوله االحلىٰ 

  بغيب الغيوب و مجهول النعت و المنقطع الوجدانى * قد تقدس عن کل ذکر و بيان " .
  بشرح ل از الواح مبارکه را بنظر ميرسد که ميتواندر اين قبي روشهاى مطالعه و تحقيق
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  ذيل در يک مقدمه و چند موضوع کلى طبقه بندى نمود :
  ) صفات٤. ( نىٰ سْ اسماء الحُ  -) اسماء اهلل ٣) واجب الوجود . (٢) مبحث الفاظ . (١(

  الهيه و خدا . مظاهر) ارتباط ٦) صفات تنزيهى يا سلبيه يا جالليّه . (٥ثبوتيه يا کماليه . (
  ) طرق شناخت و رسيدن به معرفت خدا .٧( 

  روشهاى پيشنهادى تحقيق
  تحقيق در صفات ذات مانند : عليم ، بصير ، حّى و غيره .



  تحقيق در صفات فاعلى مانند : اراده و قدرت ، خالقيت .
  آن باتحقيق در الفاظ و معانى : معنى توحيد ، توحيد ذات ، توحيد صفات و ارتباط 

  مظهر ظهور الهى ، علم ( به معانى خاص و عام ) ، علم الهى ، علم شيطانى ، علوم
  ظاهره ( در مقابل علم الهى ) ، جهل ، حجاب ، عقل اول ، وجود ، موجود ، عدم ،

  امکان ، تصادف ، اتفاق ، نيستى بحت ، عدم محض ، بسيط ، بسيط الحقيقه ، مرکب و
  لت ، عليّت ، معلول و امثال آن .ترکيب ،تحليل ، فنا ، بقا ع

  تحقيق در الفاظ قديم ، حادث و ارتباط آن با خلقت عالم
  در آثار مبارکه در مواضعى به سه عالم حق و امر و خلق و در  مجردات و عوالم تجريد

  و ملکوت اشاره شده است . چون مقصود در اين نوع كلمواضع ديگر به دو عالم مُ 
  ست به توضيح مختصرى در عوالم ملکوت اشاره ميگردد . عالمشناسائى عوالم مجردات ا

  مجردات و آنچه که بان از مسائل وجدانيات به آن تعلق ميگيرد . در الواح مبارکه به
  عالم ملکوت اشاره شده است . اين عالم با وجود اينکه از مجردات است ذکر مراتب در

  . کوت ابهىٰ و مل آن گرديده مانند ، ملکوت اسفل و ملکوت اعلىٰ 
  روح انسانى -نفس ناطقه 

  مسئله نفس ناطقه يا روح انسانى ، در اصالت وجود روح و ارتباط آن با هيکل عنصرى
  انسان ، حدوث نفس و بقاى روح پس از خرابى بدن ، مراتب ارتقاى روح در عوالم بعد
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  نيز کيفيات نفس اجراى تعاليم مبارکه و حدود و احکام براى تذهيب و استکمال نفس و
  در آثار مبارکه به کثرت نازل گرديده است . آشنائى با مسائل نفس ناطقه و تحصيل آن
  کمک شايانى مينمايد به درک عميقترى در اين طبقه از معارف در امر بهائى . بعنوان

  مثال ميتوان از دو اثر فنا ناپذير خطابات حضرت عبدالبهاء و مفاوضات نام برد .
  حه در اثبات و وجود نفس ناطقه و مراتب آن داراى دو جنبه سهل و ممتنعمسائل مطرو

  اند است . و تجربه نشان داده و محققين در مطالب اين دو اثر ثمين به آسانى دريافته
  که انسان در طول مطالعه در حدود مقدورات ذهنى و علمى خود به مقصود مبارک

  ب از کوثر اليزال علم حضرت سراهللآشنا و نزديک ميشود و خود را مستفيض و سيرا
  االعظم احساس ميکند . ولى پس از گذشت زمانى نه بالنسبه طوالنى لزوم شديد در خود

  احساس ميکند که همان مطالبى را که آموخته و ملکه ذهن نموده بود نياز مبرم در



  ولمطالعه مجدد آن دارد . نگارنده علت آن را در دو مسئله تجربه نموده است . ا
  اينکه ، مسائل فلسفى در موضوع روح يا باصطالح فالسفه علم اسفل ، گفتگو و مباحثات
  در مجردات و ارتباط آن با بدن است ، از فم مطهر و ملهم حضرت عبدالبهاء براى همه

  طبقات انسانى بيان گرديده و مطالعه آن براى گروه خاصى نيست . به بيانى ديگر
  عالم تا شخص معمولى با معلومات و سواد متعارف بتواند اينکه از فيلسوف ، متکلم و

  بسهم خود از اين گنجينه هاى اسرار الهى بهره مند و مستفيد گردند . دوم اينکه :
  آگاهى و آشنائى به مقدمات علوم عقلى و الفاظ و اصطالحات در آن که به کثرت در

  ت و نيز آشنائى به روش هاى استداللبکار رفته اس جّل ثنائه و حضرت عبدالبهاء آثار قلم اعلىٰ 
  برهانى و قياسى ، مراتب ادراک و احساس در انسان و حيوان و نبات ، سبب تسهيل در

  جذب و فهم بيانات مبارکه ميگردد . کمک ديگر آن ، در ملکه شدن و بروش علمى درک
  ور درنمودن و رسيدن بمصاديق است در ذهن انسان بگونه اى که مطالب کالمى را همانط

  ، و ذهن ظبط و ثبت ميکند که مقدمات رياضى از قبيل اعمال چهارگانه جمع ، ضرب ، تفريق
   

  ١٩٨ص 
  تقسيم از ذهن انسان با معلومات ابتدائى نيز بالنسبه در ذهن باقى مى ماند .

  حدوث نفس ناطقه
  اعتقادات اهل بها در معارف امر بهائى  در لوح اول رئيس نازل گرديده قوله جل

  فيها العباد انها تحدث بعد امتشاج االشياء ك: " اعلم ان النفس التى يشار ٣بيانه 
  و بلوغها کما ترى النقطة انها بعد ارتفاعها الى المقام الذى قدر فيها يظهراهلل

  بها نفسها التى کانت مکنونة فيها ان ربک يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد  " . براى
  مبارک الزم است به کتاب مفاوضات ، بيان مبارک حضرت تفصيل بيشتر و تبيين بيان

  عبدالبهاء ارواحنا فداه ، در موضوع ( آيا روح و عقل در انسان حين والدت ظهور
  نموده اند ) مراجعه نمود

  حکماى متالهين سنى و شيعه معتقد به حدوث نفسند بحدوث  حدوث نفس در معارف اسالمى
  توان به کتبى مانند اصول کافى ، گوهر مراد تاليفبدن . براى آگاهى بنظرات آنها مي

  مال عبدالرزاق الهيجى و کتاب روانشناسى شفا : تاليف شيخ الرئيس ابوعلى سينا 
  رازى ترجمه اکبر دانا سرشت ) و کتاب النفس و الروح و شرح قواهما : تاليف فخرالدين(

  و ساير کتب نظير آن مراجعه نمود .



  -حيات بهائى  -انسان کامل  -مقام انسان  -مکارم نفس  -کيفيات نفسانى  -اخالق 
  اجراى حدود

  روش مطالعه و طبقه بندى الواح در اين قسمت ، بدون هيچ شبهه ، براى حصول و رسيدن
  به تقواى کامل و شناسائى ( معرفت ) ، ايمان به مظهر امراهلل و اجراى حدود است

  " َرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليا وَ " :  ۴ نموده و بمقام بلند که انسان را نمونه کامل حيات بهائى تربيت
  و سعادت حقيقى رساند .است)  ٥٧/١٩(بنظر ميرسد اشاره به سوره مريم آيه 

   
  ١٩٩ص 

  مبحث الفاظ و آشنائى با اصطالحات اخالقى
  در مطالعه و تحقيق در مسائل اخالقى و تهذيب نفس ديده مى شود که الفاظ و

  در الواح مبارکه بکار رفته است که تحصيل معانى آنها بانطور که مقصوداصطالحاتى 
  کلمات الهى است الزم بنظر ميرسد ، بعضى از اين قبيل الفاظ در معارف اسالمى و
  کتب فالسفه الهيون نيز با معانى مشابهى بکار رفته است . چند نمونه از اين قبيل

  بارتند از : اخالق ، تقوى ، پرهيزکارىالفاظ که در الواح مبارکه بکار رفته اند ع
  ، تباه کارى ، صدق ، سعادت ، شقاوت ، انقطاع ، حلم و امثال آن ، در اينجا شرح
  کوتاهى را که توسط يکى از محققين معاصر در باره کلمه اخالق تحقيق نموده است و

  کلمه  : ٥ممکن است در شناخت معنى و مقصود از لفظ اخالق سودمند باشد درج ميشود 
  اخالق " در زبان عربى جمع " خلق " بسکون الم و ُخلُق " بضم الم است که به معنى"

  طبع و طبيعت و سجيه آمده است ( به نقل از لسان العرب ذيل " خلق " ) و تعريفى که
  در اخالق فلسفى از آن شده از عهد باستان تا دوره هاى متاخر تقريبا يکسان و يک

ْنساِن إلى اْن يَ  جالينوس در تعريف آن ميگويد : " الُخلُق نواخت بوده است مثال  ة ِلْالفِس داعِّيْفَعُل حاٌل للْن
َو علُم      هُ اخالق تعريف هاى گوناگونى شده از جمله : " " ... براى علمأْفعال النْفِس ِبال َرِوية و ال اختياِر 

دائرة  " ( به نقل ازْنها عَ  ِبلرذائِل َو َکْيِفيِة َتَوّقيها ِلَتَتحلىٰ حلٰى النْفُس ِبها ، و  ِبالَفَضأِِل  َو  َکيِفية اْقَتنأِها ِلَتتَ 
  المعارف  اسالم چاپ جديد ذيل " اخالق " ) .

  مومن حقيقى -مراتب استکمال نفس و تذهيب اخالق 
  که مراتبدر مطالعه اجمالى در الواح مبارکه ، بنظر ميرسد که ميتوان استنتاج نمود 

  و غايت استکمال نفس در ايمان و معرفت به خداى متعال و مظهر او است که در نوع سوم



  بيان مورد مطالعه مختصر قرار گرفت . تحقيق و مطالعه دو فقره از بيانات مبارکه به
  در ايقان و دوم ٧٧الى  ٧٥فهم مسئله کمک مينمايد ، اول بيان مبارک است در صفحات 

   
  ٢٠٠ص 

  نصير ، درجات کمال و غايت رشد روحانى انسان را شرح و بيان فرموده اند ، در لوح
  : " خوشا بحال آنکه کلمات اهلل را اصغاء نمايد و از کل من فى ٦قوله جل بيانه 

  االرض و السماء و از آنچه در او خلق شده خود را مطهر نموده بمدينه بقا که فناى
  لمن ينظر کلمات قنين والواردين * و طوبىٰ وللم قدس اعز ابهى است وارد شود * فهنيئا

  اهلل ببصره و ال بلغت الى اعراض العالمين * چه که هر نفسيرا اليوم بمثل اين
  عالم خلق فرموده ايم چنانچه در عالم ُمدن مختلفه و قراء متغايره و هم چنين از

  در او مشهود استاشجار و اثمار و اوراق و اغصان و افنان و بحار و جبال و کل آنچه 
  همين قسم در انسان کل اين اشياء مختلفه موجود است * پس يکنفس حکم عالم بر او

  علم و ارض سکون و ءقدسيه مشهود است * مثال سما منين شئوناتؤاطالق ميشود ولکن در م
  اشجار توحيد و افنان تفريد و اغصان تجريد و اوراق ايقان و ازهار حب جمال رحمن و

  منين هم دو قسم مشاهدهؤه و انهار حکميه و لئالى عز صمديه موجود * و مبحور علميّ 
  ميشوند از بعضى اين عنايات الهيه مستور چه که خود را بحجبات نااليقه از مشاهده

  اين رحمت منبسطه محروم داشته اند و بعضى بعنايت رحمن بصرشان مفتوح شده و بلحظات
  گذاشته شده تفرّس مى نمايند و آثار قدرتاهلل در آنچه در انفس ايشان وديعه 

  الهيّه و بدايع ظهورات منيع ربانيّه را در خود ببصر ظاهر و باطن مشاهده مينمايند
  فائز شده و ادراکِمْن َسَعِته فائز شده   کّالً اهلل  يوَم يُغنيفسيکه باين مقام فائز شد بِ نو هر 

  خود مشاهده مينمايد که جميع اشياءآن يوم را نموده و بشانى خود را در ظل غناى رب 
  را از آنچه در آسمانها و زمين مخلوق شده در خود مالحظه مينمايد بلکه خود را محيط

  در د لو ينظر ببصراهلل * و اگر نفسى از اين نفوس بثبوت راسخ متينکنبر کل مشاهده 
  مبارک ديگرى در بيانامراهلل قيام نمايد هر آينه غلبه مينمايد بر کل اهل اين عالم * " . 
  ميتواند بميل و اراده در لوح اول رئيس ، بيان ميفرمايند که نفس انسانى ، در دو جهت

  جناحين ان طارت فى هواء : " و اعلم ان للنفس ٧ صاحب آن پرواز کند ، قوله تعالىٰ 
   

  ٢٠١ص 



  الشيطان *الحب و الرضا تُنَسُب الى الرحمن و ان طارت فى هواء الهوى تُنَسُب الى 
  ) پس از فوز به عرفان مشرق وحى الهى ، اطاعت ٢" . بنا به حکم کتاب اقدس ( آيه 

  از آنچه که به انسان امر شده و نتيجه آنرا سبب اعظم براى نظم در عالم و حفظ
  انسان قرار فرموده اند .

  " فس و الهوىٰ انا امرناکم بکسر حدودات النّ "  ٤امر الهى در کتاب اقدس آيه 
  :  ٨ مراتب رسيدن و فوز به سعادت در لوحى از حضرت عبدالبهاء است قوله االحلىٰ 

  سعادت در علم است و علم در تقوى و تقوى در انقطاع و تنفر از جميع زخارف دنيا و"
  انقطاع عشق الهى آرد و عشق تالوت آيات و مناجات خواهد ، و جذبه آيات تهذيب اخالق

  انصاف با خلق و قهر با نفس و صحبت با نيکان و دورى کند ، يعنى صدق در راه حق و
  از جاهالن و حرمت مهتران و شفقت با کهتران و نصيحت با دوستان و حلم با دشمنان و

  هو عطيّ  بذل با فقيران و محبت با اهل جهان و هدايت گمگشتگان ، اينست سعادت عظمىٰ 
  للعاملين " ، فطوبىٰ  و موهبت اليفنىٰ  کبرىٰ 

  پيشنهادى براى تحقيق در حيات بهائى : محقق ميتواند روابط ضروريه ويک نمونه 
  موجود در ميان کليه تعاليم اخالقى و احکام را نسبت بيکديگر شناسائى نموده و به

  تحقيق در نتايج حاصله از آنها بپردازد . براى نمونه ميتوان به تحقيق در روابط
  اجتماع آنها با يکديگر و عکس آن و نتايجظاهر و پنهان در ميان چند تعليم ذيل و 

  حاصله از آن پرداخت .
  : آيا قبول و ايمان و متخلق بودن به يک تعليم و يا چند امر الهى از تعاليم سئوال

  و اوامر ذيل ، بدون تخلق و ايمان به ساير تعاليم براى دو مقصود يکى فوز به سعادت
  ر مدنيت امر بهائى و وحدت نوع بشر درابديه که آن رضاى الهى است و ديگرى استقرا

  عالم که آن مقصد اعالى ظهور اعظم بهائى است امکان پذير است ؟
  " . اَحب االْشَياِء ِعْنِدي إالْنصاُف : "  ) در کلمات مکنونه عربى است ، قوله االعلىٰ ١(
  ۲۰۲ص  

  
  االمانة انّها باب) در لوح طرازات نازل ؛ قوله عزّ بيانه : "طراز چهارم       فى ۲(
  االطمينان لمن فى االمکان". 
  )  در لوح طرازات نازل ؛ قوله جّل بيانه : "طراز دّوم      معاشرت با اديان است۳(

  بروح و ريحان و  اظهار ما اتٰى به مکلم طور و انصاف در امور"



  است ) در لوح اشراقات نازل ' قوله العزيز : " اشراق ششم   اتحاد و اتفاق عباد۴(
  الزال باتفاق آفاق عالم بنور امر منور".

  ) در لوح اشراقات نازل، قوله االعلٰى : "اشراق سيّم   اجراى حدود است چه که۵(
  سبب اّول است از براى حيات عالم".

  ) در لوح اشراقات نازل، قوله جّل بيانه : اشراق چهارم   جنود منصوره در ۶(
  است و قائد و  سردار اين جنود تقوى اهلل بودهاين ظهور اعمال و اخالق پسنديده 

  اوست داراى کّل و حاکم بر کّل".
  چنانچه اتحاد و اتفاق عباد را در تعاليم اخالقى و روحانى فوق محور آن تعاليم مبارکه

  دهيم و تصّور جامعه متحد الوجدان را بنمائيم که کلّيّۀ آحاد و افراد عالم درقرار 
  اى ميتوانبه حيات ظاهرى ادامه ميدهند ، آيا در چنين جامعهظّل وحدت عالم انسانى 

  اند غفلتقرار فرموده» باب االطمينان لمن فى االمکان«از مطرّز بودن به امانت که آنرا 
  خود را منصوب به جامعۀ شخص بتواندکه بدون اعمال پسنديده  تنمود؟ آيا امکان پذير اس

  و استخراج نتايج حاصله از مطالعۀ همه ؟ تحقيق در اين مسائلدمتحدالوجدان دان
  نبه تعاليم مبارکه داراى عوايد بسيارى است که مسؤليّتهاى فردى را در قبال جامعۀاج

  جهانى کامًال روشن نموده و انسان را با آگاهى به نتايج مثبت آن و عواقب معکوس
  .دالهى مينمايآن ، بدون هيچگونه تعلّلى تسليم بال شرط به اجراى حدود و تعاليم 

  
  در آثار مبارکه نصوص بيارى است در بارۀ نفس ناطقه و روح انسانى.  کيفيات نفسانى

   
  ٢٠۳ص 
  باختصار آن مباحثى از کيفيات نفسانيه که در علوم عقلى تحت عنوانقسمت  ايندر 

  الباالجمنفسانى ) از آن بحث شده و در آثار مبارکه نيز بکثرت نازل گرديده است  ( کيفيات
  اشاره ميگردد .

  مبحث لغات و الفاظ
  : جان ، روح ، روان ، قوه اى که بدان جسم زنده زنده است . ٩ لغتنامه دهخدا

  حقيقت شيئ و هستى و عين هر چيز ، عين هر چيزى ، خود هر چيزى ، تن جسد . شخص .
  نفس : در تعريف  نفس : نفس انسانى ، نفس ناطقه ، نفس قدسيه ، ١٠ التعريفات

  اره ، نفس لوامه ، نفس مطمئنه .امّ 



  : هى الجوهر البخارى اللطيف الحامل القوة الحياة والحس و الحرکة االراديةالنفس 
  و سّماها الحکيم الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن

  دون باطنه فثبتظاهر البدن و باطنه و اما فى الوقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن 
  ان النوم و الموت من جنس واحد الن الموت هو االنقطاع الکلى و النوم هو االنقطاع
  الناقص فثبت ان القادر الحکيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثالثة اضرب االول

  ان بلغ ضؤء النفس الى جميع اجزاء البدن ظاهره و باطنه فهو اليقظة و ان انقطع
  ظاهره دون باطنه فهو النوم او بالکلية فهو الموت .ضوؤها عن 

  : هو کمال اول لجسم طبيعى الى من جهة ما يدرک االمور الکليات و  النفس االنسانى
  يفعل االفعال الفکريه .

  : هى الجوهر المجرد عن المادة فى ذواتها مقارنة لها فى افعالها و النفس الناطقة
  لنفس تحت االمر و زايلها االضطراب بسبب معارضةکذا النفوس الفلکية فاذا سکنت ا

  مئنة و اذا لم يتم سکونها و لکنها صارت موافقة للنفس الشهوانية وطالشهوات سميت م
  معترضة لها سميت لوامة النها تلوم صاحبها عن تقصيرها فى عبادة موالها و ان ترکت

  
  ٢٠٤ص 

  الشيطان سميت امارة .اذعنت و اطاعت لمقتضى الشهوات و دواعى   االعتراض و
  : هى التى لها ملکة استحضار جميع ما يمکن للنوع او قريبا من ذلک  النفس القدسية

  على وجه يقينى و هذا نهاية الحدس .
  هواتذات و الشّ : هى التى تمثيل الى الطبيعة البدنية و تامر باللّ  النفس االمارة

  الشرور و منبع االخالق الذميمة ة و تجذب القلب الى جهة السفلية فهى الماوىالحسيّ 
  : الذى هى تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة کما وامةالنفس اللّ 

  صدرت عنها سينة بحکم جبلتها الظلمانية اخذت تلوم نفسها و تتوب عنها .
  تى تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة و: هى الّ  النفس المطمئنة

  ت باخالق الحميدة .تخلق
  : نفس : الروح : و بينهما فرق ليس من غرض هذ الکتاب ، قال ابو ١١لسان العرب 

  أيَخَرَجت َنفس فالن  كاسحق : النفس فى کالم العرب يجرى على ضربين : احدهما قول
  عه ، و الَضرب االٓخر معنىروُ   يى فأفى ُروحه ، و فى نفس فالن ان يفعل کذا و کذا 



 يءشَ ... و َنفس ال  ك أْنُفس و نُُفوسو حقيقته ، ... و الجميع من کل ذل ىءفيه معنى جمله الشالنفس ، 
  : ذاته.

  هات نفسانيّ کيفيّ 
  ) کيف نفس انسانى و آن کيفيات و١: ( ١٢نفسانيه چنين آمده است  فياتيدر شرح ک

  ".نفسند) " کيفيات نفسانسه علوم و ادراکات ٢حاالت عارضه بر نفس ناطقه است " (
  ) از جمله کيفيات نفسانيه عبارتند از : غريزه وجدان ، لذت و الم ( حسى و٣(

  ) حکماء الهى ادراکات٤خيالى و وهمى و عقلى ) ، قدرت و اراده ، و نظاير آن . (
  نفس را از طريق علوم بديهى و نظرى دانسته اند و موضوع علوم بديهى را به اقسامى

  ) متواترات٦) حدسيات  ٥) تجربيات  ٤) فطريات  ٣هدات  ) مشا٢) اوليات  ١مانند : 
  تقسيم بندى نموده اند که درک آنها براى نفس که از فکر و استدالل بى نياز اند .

   
   

  ٢٠٥ص 
  » وهم« - »هوٰى  «تحقيق در الفاظ 

  بکثرت بکار رفته است . مطالعه اجمالى در الواح مبارکه کهلفظ هوٰى در آثار مبار
  ميدهد که : علل بسيارى از اعتراض ها و عدم اقبال نفوس در اثر توجه بهنشان 

  خواسته هاى نفسانى بعضى از عباد بوده است . در آثار مبارکه اشاراتى بسيار ديده
  مى شود که غلبه نفس و هوٰى را بر انسان سبب چيره شدن بر عقل بيان فرموده اند .

  يگانه " شمع دلت برافروخته دست قدرت مندر کلمات مکنونه است : " اى بيگانه با 
  تحقيقى ، است آنرا ببادهاى مخالف نفس و هوى خاموش مکن " . براى روشن شدن مطلب

  " که در کتب فلسفى و اخالقى و لغتنامه ها مبادرت هوىٰ اجمالى در باره لفظ " 
  " وىٰ ميگردد . براى نمونه ، رساله تحقيقى توسط يکى از محققين کنونى در لفظ " ه

  : (( دانشمندان معتقد بودند که همچنانکه در شفاى امراض جسمانى علل و ١٣چنين است 
  اسباب پيدا شدن آن بيمارى ها بايد کشف گردد تا با اضداد آن درمان شود . در

  بهبودى بيمارى که عارض نفس انسان ميشود و آن را جايگاه رذائل مى سازد بايد آن
  يج از نفس زدوده گردند و جاى آن را فضائل بگيرد و ازرذائل شناخته شوند که بتدر

  اين روى است که هدف و غايت طب روحانى را اصالح اخالق نفس دانسته و معتقد بودند
  که اين طب روحانى بايد عديل و قرين طب جسدانى باشد و در اين طب است که آدمى بايد



  " پى ببرد و بداند که همهبه دو عنصر متضاد در وجود خود يعنى " عقل " و " هوٰى 
  فضائل از عقل سرچشمه ميگيرد . و در برابر همه رذائل به " هوٰى " مرتبط ميشود و
  عقل بايد حاکم و زمام و متبوع باشد تا بدينوسيله هوٰى محکوم عليه و مزموم و تابع

  بطعقل گردد . و آدمى به درجات سعادت نائل شود )) . ( طب روحانى ، مقصود کتاب ،
  لف نقل قسمت ديگرىؤوحانى تاليف محمد بن زکرياى رازى است ) . در ادامه اين بحث مر

  : ١٤ا به اين شرح ادامه داده است از آراى دانشمندان يونانى و اسالمى ر
   

  ٢٠٦ص 
  دانشمندان ميگويند آنچه که از مواد هوى باشد از آفات عقل است و نفس ناطقه را (

  غضبانيّه را نيرومند ميگرداند و از اين روى معتقدند کهناتوان و نفس شهوانيه و 
  با راهنمائى عقل هوى بايد ذليل و مقهور گردد ... راى و انديشه هوائى بدون حجتى

  آشکارا و عذرى واضح بلکه به صرف ميل و حب نفس مورد متابعت قرار ميگيرد در حالى
  )که راى عقلى با دليلى واضح و عذرى هويدا پيروى ميشود . 

  ) در همان رساله تحقيقى در لفظ " هوى "١معانى هوى و هواء در کتب لغت و تفسير (
  : اهل لغت يکى از معانى آن را کام و آرزوى نفس دانسته اند ( وجوه ١٥نوشته شده 

  " و افئدتهم هواء " گفته شده قرآن ، تاليف حبيش تفليسى ) . و در تفسير آيه شريفه
  لسان العرب ، تاليف ابن منظور ، ماده " هوى " ) . و در(: " انه ال عقول لهم " 

  ادب فارسى و عربى هم " عقل " و " هوى " در برابر هم بکار برده شده است ابن دريد
  شاعر عرب گويد :

  َفَقد َنَجا َو اَفُة الَعقِل الَهَوى َفَمن َعال      َعلى َهواُه َعقلهُ 
  ناصر خسرو مى گويد :

  وگر عنان خرد داده اى بدست هوى        چو اسب النه سرافشان و بى عنان شده اى
  : خواهش دل ، خواست دل به ١٦) در لغتنامه دهخدا به نقل از کتب لغت نوشته شده ٢(

  آنچه نشايد .
َواما َمْن : "قوله تعالىٰ  .  ۴۱/۷۹و  ۴۰ هاى آيه ) سوره نازعات١ماخذ کلمه " هوٰى " در قرآن مجيد : (

 اْلَهَوىَخاَف َمَقاَم َربِِّه 
ِ
  ."الَْجنَة ِهَي الَْماَوى فَِإنَّ . َوَنَهى النْفَس َعن

  : گمان بغلط بردن ، به غلط تصور ١٧) در لغتنامه دهخدا ١، در کتب لغت : ( مهْ وَ 



  ميشود و شان آن ادراک معانى جزئيهه از حواس باطنى اطالق کردن ، گاه بر قوت وهميّ 
  " الوهم " ، هو ادراک المعنى ١٨) در التعريفات جرجانى ٢متعلق به محسوسات است . (

  الجزئى المتعلق بالمعنى المحسوس . " الوهميات " هى قضايا کاذبة يحکم بها الوهم
  فى امور غير محسوسه .

   
  ٢٠٧ص 

  ياتفياصطالحات و الفاظ در ارتباط با ککه در آن  نمونه هائى از بيانات قلم اعلىٰ 
  نفسانيه بکار رفته است

  : " ( اى پسران آمال ) ١٩ات وهمى ، در کلمات مکنونه است نمونه اول : در لذّ 
  جامه غرور را از تن برآريد ."

  : " ( اى پسران وهم ) ١٠نمونه دوم : ايضا در لذات وهمى ، در کلمات مکنونه است 
  نورانى از افق قدس صمدانى بر دمد البته اسرار و اعمال شيطانى کهبدانيد چون صبح 

  در ليل ظلمانى معمول شده ظاهر شود و برعالميان هويدا گردد " .
  پرهيز از آن : در کتاب مستطاب اقدس نازل ونمونه سوم : در اوهام و حکم الهى 

  الذين اخذوا اصولقوله االعلى : " تمسکوا باوامراهلل و احکامه و التکونوا من 
  ) و ١٧انفسهم و نبذوا اصول اهلل و روائهم بما اتبعوا الظنون و االوهام " ( بند 

  کتاب ١٦٧،  ١٦٥، ٤١،  ٣٧،  ٢٥نيز مراجعه کنيد به آيات نازله مشابه در بندهاى 
  مستطاب اقدس .

  رص: " ( اى ساذج هوى ) ح ٢١نمونه چهارم : در هواى نفس ، در کلمات مکنونه است 
  مقبول " . را بايد گذاشت و بقناعت قانع شد زيرا که الزال حريص محروم بوده و قانع محبوب و

  : " و بقسمى ٢٢نمونه پنجم : در تقابل و تضاد عقل و هوى در ايقان شريف است 
  بادهاى هوى و نفس غالب شده که سراجهاى عقل و فواد را قلوب خاموش نموده  " و نيز

  : " و با اينکه حکم الهى را يک ميدانند از هر گوشه حکمى ٢٣در ايقان شريف است 
  و از هر محلى امرى ظاهر * دو نفس بر يک حکم مالحظه نميشود * زيرا جز صادر ميشود *

  .هى نجويند  "هوى الٰ 
  : " انا امرناکم بکسر ٢بند  نمونه ششم : در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالىٰ 

  .االمکان " ما رقم من القلم االعلٰى انه لروح الحيوان لمن فى حدودات النفس و الهوى ال
  : " کفوا انفسکم عن االکل و ١٧ايضا در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالى بند 



   
  ٢٠٨ص 

  " . الشرب من الطلوع االفول اياکم ان يمنعکم الهوٰى عن هذا الفضل الذى قدر فى الکتاب
  و عالميان را نصيحت نمونه هفتم : در لوح احمد فارسى در نهايت مالطفت او 

  : " اى احمد چشم وديعه من است او را بغبار نفس و هوى ٢٤ ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  تيره مکن  " . " اى بندگان بمبداء خود رجوع نمائيد و از غفلت نفس و هوى بر آمده

  ستر و ظهور نمائيد  " " نصائح مشفقه ام را قصد سيناى روح در اين طور مقدس از
  بگوش مقدس از کبر و هوى بشنويد و بچشم َسرّ و سر در بديع امرم مالحظه نمائيد  "

  ) در التعريفات جرجانى : الجبلة التهمينة لقبول الدين .١در کتب لغت : ( ،فطرت
  و ت. از روى سرش: سرشت که بچه در آن آفريده شده در رحم  ٢٥) در لغتنامه دهخدا ٢(

  خلقت .
  ) در ايقان شريف اشاره به انسانهائى است که ( بنظر١(  فطرت ، در آثار مبارکه

  نگارنده ) قبول استعداد دين و نفسهايشان خالى از هوى و وهميات است . اينست بيان
  : " حال اين بنده رشحى از معانى اينکلماترا ذکر مينمايم ٢٦مبارک قوله جل بيانه 

  اصحاب بصيرت و فطرت از معنى آن بجميع تلويحات کلمات الهى و اشارات بياناتتا 
  مظاهر قدسى واقف شوند تا از هيمنه کلمات از بحر اسماء و صفات ممنوع نشوند * و از
  مصباح احديه که محل تجلى ذاتست محجوب نگردند  " ( براى مزيد اطالع مراجعه کنيد

  ٠) ٢٧٦به کتاب بديع صفحه 
  در لوح رئيس در جواب به سئوال از نفس ناطقه در  نفس در الواح مبارکه مقامات

  مقدمه جواب به سائل اشاره ميفرمايند به اقسام نفس و نامهاى آنها به اين شرح قوله
  : " و اما سئلت عن النفس * فاعلم ان للقوم فيها مقاالت شتّى و مقامات ٢٧ االعلىٰ 

  نفس جبروتيّة * و نفس الهوتيّة * و نفس الهيّةَشتّى * و منها نفس ملکوتيّة * و 
  نفس * و نفس قدسيّة * و نفس مطمئنة * و نفس راضية * و نفس مرضية * و نفس ملهمة * و

   
  ٢٠٩ص 

  ارة * لکل حزب فيها بيانات * انا ال نحب ان نذکر ما ذکر من قبلمّ أامة * و نفس لوّ 
  ٠عند ربک علم االولين و االخرين  " 



  ر ادامه لوح مبارک سه کيف از اقسام کيفيات نفسانيه را بيان ميفرمايند ،: د هتوجي
  ان المرضية و : " و انها اذا اشتعلت بنار محبة اهلل تسّمى بالمطمئنة و ٢٨ قوله االعلىٰ 

  .المتبصرين " تفصيال لتکون من كاشتعلت بنار الهوى تسمى باالمارة کذلک فصلنا ل
  انسان بايد شان و حد خود را بشناسدبراى حصول به معرفت اهلل 

  در کتاب بديع در جواب اعتراضات بى پايه و از روى جهل و بغض و کين ميرزا مهدى
  گيالنى که دعوى من يظهره الهى جمال قدم را وساوس شيطانى و هواى نفس پنداشته و

  استآنرا : " خلل در اعتقادات انداخته فتنه نوى بر پا نموده " در مکتوبش نگاشته 
  : " هيچ مالحظه نموده که چه نوشته مقصود از اين بيان ٢٩ميفرمايند قوله العزيز 

  چه و مقصود که ولکن از سجيّه اهل اهلل نبوده که فوق شان خود تکلم نمايند من لم
  يعرف حده و شانه لم يعرف ربه " قدر و شان انسان از کلماتش ظاهر و فى الحقيقه

  کلمه مرات نفس است " .
  و مراجع تحقيق در علم النفس و روح در معارف در معارف اسالمى کتب

  بعضى از کتبى که ميتواند به آشنائى با اصطالحات و تعريفات موجوده در کتب حکماء
  متالهين و متکلمين اسالمى سودمند واقع شود نام برده ميشود . و همانطور که در

  قويا اشاره و تاکيد گرديده همانااکثرى از مواضيع مورد بحث در اين رساله به آن 
  قابل اعتبار و استناد است ۀعقيده اهل بها است که اينقبيل از کتب تا مرحله و مرتب

  که با آثار و معارف امر مبارک و نصوص و مبادى امر بهائى منافات نداشته و شروح و
  مبارکمندرجات آنها مغاير اصول و اعتقادات امر بر اساس بيانات تبيينى در امر 

  ) المباحثات : تاليف١نباشد . کتبى که ميتوان به آن مراجعه نمود عبارتند از : (
  ) اشارات٢حکيم ابوعى سينا ، تحقيق و تعليقه محسن بيدارفر . انتشارات بيدارفر . (

  و تنبيهات جلد اول
   

  ٢١٠ص 
  ( نمط هفتم ) : تاليف حکيم ابوعلى سينا ، ترجمه و شرح دکتر حسن ملکشاهى .

  ) کتاب النفس و الروح و شرح قواهما : تاليف فخرالدين محمد بن٢انتشارات سروش . (
  ) کتاب گوهر٤عمر رازى ، تحقيق دکتر محمد صغير حسن المعصومى . اسالم آباد . (

  )٥مراد ( فصل يازدهم ) : تاليف مال عبدالرزاق الهيجى . انتشارات اسالميه . (
  يد جعفر سجادى . انتشارات انجمن اسالمى حکمت وفرهنگ علوم عقلى : تاليف دکتر س



  ) فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانى : تاليف دکتر سيد٦. ( ٧٢فلسفه ايران شماره 
  ) حکمت الهى ، اصطالحات جوهر نفس ناطقه صفحات٧جعفر سجادى ، کتابخانه طهورى . (

  . تاليف مهدى الهى قمشۀ . ٣٣٣الى  ٣٣١
   

  ٢١١ص 
  مآخذمشخصات کتب و 

  لفؤرديف                 نام کتاب و م
  ، چاپ مصر . ٤٦مجموعه الواح مبارکه ص           ١
  . ٨٩ص  ٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد           ٢
  ، چاپ مصر . ٩٨مجموعه الواح مبارکه ص           ٣
  .٣٢٦ادعيه محبوب ص           ٤
  ، دومين بيست گفتار از دکتر مهدى  محقق ٤٧ص  ٣٩سلسله دانش ايرانى شماره           ٥
  ، چاپ مصر . ١٨١مجموعه الواح مبارکه ، ص           ٦
  ، چاپ مصر . ٩٩مجموعه الواح مبارکه ، ص           ٧
  ، تاليف محمد على فيضى .٢٦٢اخالق بهائى . ص           ٨
  . ٦٦٢و  ٦٦١ص  ٤٤لغتنامه دهخدا جلد           ٩

  . ١٠٧يفات جرجانى ص التعر         ١٠
  ، تاليف ابن منظور . ٢٣٦و  ٢٣٤و  ٢٣٣، صفحات ٦لسان العرب جلد          ١١
  : نگارش مهدى الهى قمشۀ . انتشارات اسالمى ٩٨و  ٩٧و  ٩٦حکمت الهى ص          ١٢
  محقق  دومين بيست گفتار از دکتر مهدى ٧٦ص  ٣٩سلسله دانش ايرانى شماره          ١٣
  محقق  دومين بيست گفتار از دکتر مهدى ٨٤ص  ٣٩سلسله دانش ايرانى شماره          ١٤
  مهدى محقق .  دومين بيست گفتار از دکتر ٨٥ص  ٣٩سلسله دانش ايرانى شماره          ١٥
  . ٣٤٦ص  ٤٥لغتنامه دهخدا جلد          ١٦

   
  ٢١٢ص 
  . ٢٦٨ص  ٤٥لغتنامه دهخدا جلد         ١٧
  . ١١٢ات جرجانى ص التعريف        ١٨
  . ٤٥٢ادعيه محبوب ص         ١٩



  . ٤٦٣ادعيه محبوب ص         ٢٠
  . ٤٥٣ادعيه محبوب ص         ٢١
  . ٢٣ايقان ص         ٢٢
  . ٢٤ايقان ص         ٢٣
  ، چاپ مصر . ٣٢٢و  ٣٢١و  ٣١٧مجموعه الواح مبارکه ص         ٢٤
  .٢٧٨ص  ٣٣لغتنامه دهخدا جلد         ٢٥
  .٢٢ايقان ص         ٢٦
  ، چاپ مصر . ٩٧مجموعه الواح مبارکه ص         ٢٧
  چاپ مصر . ٩٩مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر . ص         ٢٨
  . ٤٢و  ٧و  ٦کتاب بديع ص         ٢٩

   
  ٢١٣ص 

  روش هفتم
  شرح معضالت و متشابهات -تاويل  -تفسير 

  در کتب مقدسه
   

  ٢١٤ص 
  معضالت و متشابهات در کتب مقدسهشرح  -تاويل  -تفسير 

  اين نوع از بيانات مبارکه در الواح الهى ، بنظر ميرسد که نتيجه استدعا و درخواست
  مومنين از حضور مبارک و يا تعلق گرفتن اراده الهى به تاويل و تفسير اسرار الهى
  ه ،در اثباتگحقانيت امر مبارک نازل شده است . اين طبقه از الواح و آثار مبارک

  گنجينه اليزالى از کشف رموز و اسرار الهى است ( که قرون و اعصار متمادى علما و
  محققين بسيارى در علوم اديان براى کشف آنها صرف اوقات نموده و به آنچه رسيدند

  نه رسيدن به مطلوب حقيقى ) در جواهر االسرار و ايقان شريف و ، و سراب بود و خيال
  ، کشف اين ١و شرح کتب مقدسه نازل گرديده است . در لوحى  متون الواح متعددى تاويل

  " بيان فرموده اند . رحيق مختوم ّك فُ اسرار الهى را به " 
  مقصود از تاويل و تفسير را در عبارات ساده و کوتاه که موافق با معارف اسالمى است



  باين شرح ميتوان بيان نمود :
  ) التعريفات جرجانى١تعريفاتى است به اين شرح : (ل يدر معنى و مقصود از تاو  ويلأتَ 
  : فى االصل الترجيع و فى الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى يحتمله اذا ٢

  کان المحتمل الذى يراه موافقا بالکتاب و السنة مثل قوله تعالى يخرج الحّى من
  اد اخراج المومن منالميت ان اراد به اخراج الطير من البيضة کان تفسير او ان ار

  : ٣ترجمه تعريف فوق در لغتنامه دهخدا  -الکافر او العالم من الجاهل کان تاويًال 
  " در شرع باز گرداندن لفظ از معنى ظاهر بمعنى احتمال آنست بشرط آنکه محتمل را

  " يخرج الحّى من الميت " اگر ٤ موافق کتاب و سنّت بيابند مانند قول خداى تعالىٰ 
  رون آوردن پرنده از بيضه اراده شود تفسير خوانند و اگر بدان اخراج مومنبدان بي

  از کافر يا علم از جاهل اراده شود تاويل است . و نيز در ادامه شرح تاويل در لغت
  نامه دهخدا از قول ماتريدى گفته : تاويل تفسير باطن لفظ است و ماخوذ است از اول

  : تفسير معانى قرآن را کشف کند و مراد را و نيز از قول راغب اصفهانى نوشته -
  بيان سازد خواه بحسب لفظ باشد

   
  ٢١٥ص 

  و خواه بحسب معنى ، و تاويل بيشتر در معانى است .
  در تعريفات جرجانى در مقصود از تفسير نوشته شده : تفسير فى االصل هوالکشف  تفسير

  ها و السبب الذى نزلت فيهو االظهار و فى الشرع توضيح معنى االية و شانها و قّصت
  بلفظ بدل عليه داللت ظاهرة .

  : در اصل بمعنى آشکار ساختن و هويدا کردن در ٦ترجمه تعريف فوق در لغتنامه دهخدا 
  شرح عبارتست از توضيح معنى آيه و شان و قصه آن و سبب نزول آيه با لفظى که داللت

  خذ معانى ديگرى براى تفسيرظاهر و آشکار بر آن داشته باشد . و نيز در همان ما
  -شرح کردن غامضى را  -آنچه که معنى را روشن کند  -: هويدا کردن  ٦گفته شده است 

  علم تفسير دانشى است که بدان نزول آيات ( قرآن ) و شئون و قصه هاى آن و اسباب
  نازل شوندۀ آيات در آنها شناخته شود و آنگاه دانستن ترتيب مکى بودن و مدنى بودن
  و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ ... و حالل و حرام و وعد و وعيد و امر و نهى و

  جز اينها ( نقل از کشف اصطالحات فنون ) .



  چه کسانى علم تاويل را ميدانند
اٌت ُهَو الِذَي انَزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَ  : "ميفرمايد قوله تعالىٰ  ٧/٣در قرآن کريم سوره آل عمران آيه 

ما الِذيَن في قُلُوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشا َغاء اْلِفْتَنِة َبَه ِمْنُه اْبتِ مْحَكَماٌت ُهن ام اْلِكَتاِب َواَخرُ ُمَتَشاِبَهاٌت َفا
ِويلَُه اال اهللُ َوالراِسُخوَن ِفي اْلِعلْ  ِويِلِه َوَما َيْعلَُم َتا ر تو کتابى را  اوست که فرو فرستاد بترجمه :  ( " ِم َواْبِتَغاء َتا

از آن آياتى است محکم که آنها اصل کتابند و ديگر متشابهاتند پس اّما آنان که در دلهاى ايشان ميلى 
نميداند تاويلش  وبباطل است پس پيروى ميکنند آنچه متشابه است از آن براى طلب فتنه و براى تأويلش  

جود دارد و در شرح و تفسير اين آيه شريفه دو نظريه در نزد علماى اسالم )ثابتان در دانش  را مگر خدا و
  :باين شرح
  : " در مقام قرائت بر کلمه " اهلل " وقف کنيم و " الراسخون " را ٧نظريه اول 

  : ولى بنا بر قرائت ديگر که " وراسخون " را عطف به ٧مبتدا بگيريم . نظريه دوم 
  ه اند اشکالى در ميان نيست و راسخ در علم کسى است که در علم ريشهاهلل دانست

  " . دارد ... که افراد کاملش همان پيغمبر و امامان هدى صلى اهلل عليه و آله ميباشند
  هب شيعه اسالم  شيعيان به استناد اخبار ائمه معتقدند که راسخون درذتاويل در م

  به هدى عليهما سالم ميباشند و استناد کامل آنانعلم حضرت محمد پيغمبر اکرم ص و ائمه 
  

  ٢١٦ص 
  ."لَهُ ِعلِْم َو َنْحُن َنْعلَُم َتاويۭ اِسُخوَن ِفي الْ َنْحُن الر  : " ٨) حضرت صادق فرمود ١اخبار ذيل است : (

  : يکى از امام محمد باقر يا ٩) و نيز حديث ديگرى در اصول کافى نقل شده است ٢(
  ) " (و جز خدا و راسخون در علم٣،٦اجع به قول خداى عزّ وجل (صادق عليهما سالم ر

  تاويل قرآن را نميدانند ) فرمود : " پيغمبر صل اهلل عليه و آله بهترين راسخ در
  علم است ." .

َن رُ اْلُمْؤِمنيۭ ي اْلِعلِْم اميۭ اِسُخوَن فۭ الر  : " ١٠در اصول کافى حضرت صادق فرمود  ٣و نيز در حديث بشماره 
ُة ِمْن َبْعِدهِ  ِٔمَو اْال. "  

  مقصود و معنى تاويل در ديانت بهائى
  : " مقصود ١١مقصود از تاويل  جمال کبريائى در کتاب بديع ميفرمايند قوله العزيز 

  از جميع تاويالت و تفاسير و معانى کلمات و آيات آن بوده که معرفت حق حاصل شود "
  سوره ٥ايقان شريف در شرح و تفسير و تاويل آيه شماره حضرت بهاء اهلل جل ذکره در 

  : " و اين معلوم است که تاويل کلمات ١٢آل عمران چنين ميفرمايند قوله عز بيانه 



  حمامات ازليه را جز هياکل ازليه ادراک ننمايند * و نغمات ورقاء معنويه را جز
ِويلَُه اال اهللُ َوالراِسُخوَن ِفي اْلِعلِْم  َوَما َيْعلَمُ سامعه اهل بقا نشنود ... چنانچه ميفرمايد (   )َتا

  تاويل کتاب را از اهل حجاب مستفسر شدند و علم را از كمعذل
  جمال کبريائى مقصود از اين آيه شريفه در قرآن کريم را -منبع او اخذ ننمودند "  

  جمله حجبات تعميم به کليه متشابهات در کتب عهد عتيق و عهد جديد فرموده اند و از
  نفسيّه قوم يهود را در عرفان و شناسائى حضرت مسيح بر طبق عالئم ظهور مندرجه در
  عهد عتيق بعلّت ندانستن معنى حقيقى و تاويل صحيح عالئم ظهور توسط علماى يهود

  انجيل متى ٢٤باب  ٣١و  ٣٠،  ٢٩آيه هاى  تأويلبيان فرموده اند . جمال کبريائى در 
  در سه مورد کامال صريح و روشن ، تاويل آيات الهى را مخصوصدر ايقان شريف ، 

  صاحبان وحى و الهام
   

  ٢١٧ص 
  بيان فرموده اند : جمال کبريائى پس از تاويل کلمات انجيل و معانى مستوره در آن

  من كمن تاويل االحاديث و نلقى علي كنعلم كکذل: "  ١٢ميفرمايند قوله عز بيانه 
  " . و نيز در کتاب بديع بيان مشابه ديگرى هو المقصود اسرار الحکمة لتطلع بما

  نازل در اينکه احدى جز نفس ظهور معنى و مقصود کلمات الهى را نميداند قوله العزيز
  بنص نقطه بيان روح ما سواه فداه حرام است بر مستظلين شجره بيان که حرفى: "  ١١

  " . ظهور که احدى مطلع نه مگر نفساز کلمات اهلل را تاويل نمايند و يا تفسير کنند چه 
  : ١٤مراتب تاويل  در کتاب بديع مراتبى براى تاويل بيان فرموده اند قوله العزيز 

  " از براى تاويل مراتب النهايه بوده يک تاويل برضاى حق بوده و يک تاويل اعتراضا
  على الحق از براى کلمات الهيه تاويالت النهايه ولکن احدى بان مطلع نه اّال 

  ٠اهلل " 
  نمونه هائى از بيانات مبارکه در تاويل کتب قبل

يَقِة ۲۹" (  :  ٢٤: تاويل فرموده هاى حضرت مسيح ع انجيل متى باب   ١٥نمونه اول  ) َو حاًال َبْعَد الضِّ
مسِتلَك االّيام ، تُظِلُم  جُوُم ِمنو َيحُجُب الَقَمرُ َضوَءُه ، و َتَتهاَوى  الشماء ،  الن اُت  والسَتَتَزْعَزُع قُو

ماوات . ( ها ، و َيَرْوَن ٱبَن ۳۰السماء ، َفَتنَتِحُب َقبائُل أالرِض ُکل إالنساِن في الس 
ِ
) و ِعندئٍذ َتظَهرُ آَيُة ٱْبن

ماِء ِبُقدَرٍة و َمجْ  بُوٍق َعظيٍم ) و يُرِسُل مالئَکَتُه َبَصوِت ۳۱ٍد َعظيم (أالنساِن آتيًا على ُسُحِب رالس  "  
  : ( و للوقت من بعد ١٦نقل مندرجات انجيل در کتاب مبارک ايقان به اين صورت است  



  ه و الکواکب تتساقط من السماء وءضيق تلک االيام تظلم الشمس و القمر اليعطى ضو
  قواة االرض ترتج حينئذ تظهر عالمات ابن االنسان فى السماء و ينوح کل قبائل االرض

  االنسان آتيا على سحاب السماء مع قواة و مجد کبير و يرسل مالئکته مع و يرون ابن
  صوت السافور العظيم ) الزم به ذکر اين مسئله است که جمال کبريائى و حضرت

  عبدالبهاء در نقل مندرجات کتب مقدسه در بعضى موارد رعايت نقل کلمه به کلمه را
  يز بهمين نهج است . و در هيچ موضعىنفرموده اند . و در اين آيات منقول از انجيل ن

  عدم رعايت نقل کلمه به کلمه
   

  ٢١٨ص 
  الزم به توضيح است که مندرجات اناجيل اربعه بيانات ٠ ١سبب تغيير معنى نشده است 

  شفاهى حضرت مسيح است و مولفين هر يک تعاليم حضرت مسيح و تاريخ آن ايام را ( با
  جمالت و عباراتى متفاوت درج کرده اند  . تحقيقاتاستفاده از نوشتجات اوليه ) با 

  تاريخى در تاريخ و تدوين اناجيل اربعه توسط علماى مسيحى نشان ميدهد که انجيل
  مرقس اولين انجيل نوشته شده و انجيل متى و لوقا بعد از انجيل مرقس نوشته شده و

  اناجيل اربعه است منبع آندو انجيل مرقس بوده و انجيل يوحنا آخرين انجيل در ميان
  که متن ٢٧الى  ٢٤شماره هاى  ١٣. مشابه مندرجات فوق ، در انجيل مرقس باب  ١٧

) و ٰلِکن في ِتلَك أالّيام ، َبعَد ۲۴(: " ١٥عبارات کامال متفاوت ولى در معنى نزديک بيکديگرند اينست 
مُس و َيْحُجُب الَقَمرُ َضوَءُه ( يَقة ، تُظِلُم الش ماء ، و َتَتَزعَزُع الُقّواُت التي  )۲۵ِتلَك الضِّ و َتَتهاَوى نُجُوُم الس

ُحِب بُُقد وَف يو عندئٍذ سَ ) ۲۶في الّسماوات . ( َرٍةرَکثيَرٍة و َمجد . يُْبِصروَن ٱبَن إالنساِن آتيًا في الس  
  حضرت بهاء اهلل جل ذکره در شرح و تاويل و مقصود اصلى آيات فوق الذکر در ايقان

  : " و علماى انجيل چون عارف بمعانى اين بيانات ١٨رمايند قوله العزيز شريف ميف
________________________________________________________________  

تفسير و معنى لقاء اهلل لوح مفصلى از   که در ١٠٢جلد اول صفحه  ءبراى نمونه مراجعه کنيد به مکاتيب حضرت عبدالبها - ١
هيکل مبارک نقل يکى از آيات قرآن کريم را فرموده اند به اين عبارات : "  صادر شده است . در لوح مذکورقلم مبارک 

: " اعلموا انکم مالقوه و بشر  ٢٢٣ انکم مالقوه يوم القيامة " آيات قرآن در اشاره به بيان مبارک در سوره بقره آيه اعلموا
و نيز رجوع گنيد به نافه مکنون تأليف  نازل شده است. ٣١و سوره هود آيه  ٢٥٠ و ٤٣المومنين " و نيز در همان سوره آيه هاى 

  نگارنده در قسمت تعليقات.
   

  ٢١٩ص 



  لهذا از شريعه فيض -و مقصود مودعه در اين کلمات نشدند * و بظاهر آن متمسک شدند 
  ودمحمديه و از سحاب فضل احمديه ممنوع گشتند * و جهال آن طائفه هم تمسک بعلماى خ
  جسته از زيارت جمال سلطان جالل محروم ماندند * زيرا که در ظهور شمس احمديه چنين

  عالمات که مذکور شد بظهور نيامد " حال اين بنده رشحى از معانى اينکلماترا ذکر
  مينمايم تا اصحاب بصيرت و فطرت از معنى آن بجميع تلويحات کلمات الهى و اشارات

  د تا از هيمنه کلمات از بحر اسماء و صفات محروم نشوندبيانات مظتهر قدسى واقف شون
  * و از مصباح احديه که محل تجلى ذاتست محجوب نگردند " .

  " تلويحات کلمات الهى و اشارات بيانات ١٩تاويالت مبارکه در مندرجات انجيل را 
  مظاهر قدسى " توصيف فرموده اند . و چند فقره از اين تاويالت عبارتست از :

  " االيام كضيق تل" 
  : " بعد از تنگى و ابتال که همه مردم را ٢٠( الف ) ترجمه کلمات انجيل در ايقان 

  احاطه مينمايد " .
  (ب ) ترجمه کلمات در انجيل بلسان فارسى : " و فورا بعد از مصيبت آن ايام " .

  * و اين: " يعنى وقتى که ناس در سختى و تنگى مبتال شوند  ٢١(ج ) تاويل در ايقان 
  در وقتى است که آثار شمس حقيقت و اثمار سدره علم و حکمت از ميان مردم زائل شود *

  و زمام ناس بدست جهال افتد  " " بارى مقصود از ضيق ضيق از معارف الهيه و ادراک
  کلمات ربانيه است که در ايام غروب شمس و مراياى او عباد در تنگى و سختى افتند *

  نمايند  " . و ندانند بکه توجه
  " تظلم الشمس والقمر ال يعطى ضوءه و الکواکب تتساقط من السماء" 

  : " شمس از افاضه ممنوع ميشود * يعنى تاريک ٢٠(الف ) ترجمه کلمات در ايقان 
  ميگردد * و قمر از اعطاى نور باز ميماند * و ستاره هاى سماء بر ارض نازل ميشوند

  * و ارکان ارض متزلزل ميشود  " .
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  ( ب ) ترجمه در انجيل بلسان فارسى : " آفتاب تاريک گردد و ماه نور خود را ندهد و

  ستارگان از آسمان فروريزند و قوتهاى افالک متزلزل گردد " .
  : " مقصود از شمس و قمر که در کلمات انبياء مذکور است ٢٢ در ايقان شمس و قمر تاويل(ج ) 

  نيست که مالحظه ميشود بلکه از شمس و قمر معانى بسيارمنحصر باين شمس و قمر ظاهرى 



  اراده فرموده اند که در هر مقام بمناسبت آنمقام معنى اراده ميفرمايند * مثالً 
  يکمعنى از شمس شمسهاى حقيقتند که از مشرق قدم طالع ميشوند * و بر جميع ممکنات

  قمر و نجوم علماى ظهور ابالغ فيض ميفرمايند * " " و در مقام ديگر مقصود از شمس و
  قبلند که در زمان ظهور بعد موجودند و زمام دين مردم در دست ايشان است * و اگر در
  ظهور شمس اخرى بضياى او منور گشتند لهذا مقبول و منير و روشن خواهند بود و اال

  بعنوان نمونه -حکم ظلمت در حق آنها جارى است اگر چه بظاهر هادى باشند  " 
  از جناب سيد يحيى دارابى که بامر مبارک اقبال نمود و درخشيد و معرضينىميتوان 

  مانند " شيخ محمد باقر ملقب به " ذئب " و " محمد حسين ملقب به رقشاء " و شيخ
  محمد تقى نجفى ملقب به " ابن ذئب " که زمام دين در دستشان بود و در الواح مبارکه

  مت در حق آنها جارى گشت " .( لوح برهان و لوح ابن ذئب ) " حکم ظل
  ذکر اين نکته بنظر ضرورى ميرسد که براى تحقيق و اطالع به آنچه که علماى اديان و
  مذاهب در تاليفات خود و تاويالتشان نسبت به کتب مقدسه قبل گفته و نوشته اند
  مراجعه نمود زيرا آگاهى به نظرات و معتقداتشان سودمند بوده که آن با اصل تحرى

  ت در امر مبارک بهائى نيز موافقت دارد ولکن ، پس از فوز به ايمان و عرفانحقيق
  شمس حقيقت  جمال قدم جل اسمه االعظم ، الزم بنظر ميرسد که براى پرهيز و دورى از

  تاثير و القاى شبهات و نظرات غير معصوم آنها ، باين بيان مبارک توجه تام و خاص
  خداوند دانا يا ورقتى عليک بهائى و عنايتى ، : " بنام ٢٣داشت ، قوله جل بيانه 

  امروز روز ظهور است و مکلم طور بر عرش بيان مستوى ، طوبٰى از براى نفسيکه
  افسانهاى علماى

   
  ٢٢١ص 

  جاهل و اوهامات عباد غافل او را از افق اعلى منع ننمود و از کوثر عرفان که از
  عالميانرا که ترا تائيد فرمود برقلم رحمن جاريست محروم نساخت ، حمد کن مقصود 

  اقبال و ايمان . "
  فرق ميان آيات محکم و متشابه

  :٢٣ در کتاب بديع فرق آيات محکم و متشابه را بتصريح بيان فرموده اند قوله االعلىٰ 
  " بدانکه از محکم و متشابه ما بين هر حزبى ذکرى مذکور و تفصيلى موجود چنانچه

  موجب تطويل خواهد شد ولکن عند الحق آيات محکمات آن در کتب ثبت است و تفصيل آن



  است که مقصود الهى از نفس آيه مستفاد شود و در اثبات آن محتاج ببرهان و ذکر ديگر
  نباشد " .

  کدام آيات تاويل پذيرند ؟
  در کتاب بديع در باره آيات محکمات که در الواح الهى نازل بوضوح مقصود از آيات

  : " آيات محکمات اوامر الهيه است که ٢٤فرموده اند قوله العزيز محکمات را بيان 
  کتاب مستطاب اقدس :  ١٣٠در الواح نازل الشک فى ذلک " باستناد يادداشت شماره 

  حضرت بهاء اهلل در بسيارى از الواح تفاوت بين آيات متشابهات و آيات محکمات را"
  تاويل است و محکمات اوامر الهى بيان فرموده اند . متشابهات آياتى است که قابل

  است که معناى آنها واضح و اهل بهاء مامور به اجراى آنها هستند . " براى اطالع
  کتاب فرائد . ٣٥٢بيشتر مراجعه کنيد به مطلب ثانى در صفحه 

  منابع و مراجع تحقيق
  ) در آثار مبارکه و بطبع رسيده : کتاب مستطاب ايقان ، کتاب مستطاب بيان ،١(
  واهر االسرار . کتاب مفاوضات ، مکاتيب حضرت عبدالبهاء . و بيانات نازله درج

  . تبيينات حضرت ولى امراهلل . الواح مبارکه نازله از قلم اعلىٰ 
  ) نويسندگان بهائى : فرائد . تبيان و برهان . دليل و ارشاد . اقداح الفالح .٢(

  محاضرات
   

  ٢٢٢ص 
  مشخصات کتب و مآخذ

  نام کتب و مولف  رديف        
  . ٤٦لوح ليله تولد ، ايام تسعه ص         ١
  طبع انتشارات ناصر خسرو . ٢٢التعريفات جرجانى ص         ١
  . ٢٧٨ص  ١٢لغتنامه دهخدا جلد         ٣
  . ٣٢سوره يونس آيه         ٤
  . ٢٨التعريفات جرجانى ص         ٥
  . ٨١٥و  ٨١٤ص  ١٤لغتنامه دهخدا جلد         ٦
  ٣١٠اصول کافى تاليف ثقة االسالم کلينى جلد اول کتاب الحجة حاشيه ص         ٧



  ١اصول کافى تاليف ثقة االسالم کلينى جلد اول کتاب الحجة حديث شماره         ٨
  . ٣٠٩ص          

  اصول کافى تاليف ثقة االسالم کلينى جلد اول کتاب الحجة ترجمه حديث        ٩
  . ٢٠٩و  ٢٠٨ص  ٢شماره         
  . ٣٠٩اصول کافى تاليف ثقة االسالم کلينى جلد اول کتاب الحجة ص        ١٠
 . ٢١کتاب بديع ص        ١١
  . ١٤ايقان ص        ١٢
  . ٢٥ايقان ص        ١٣
  . ٢١و  ٢٠کتاب بديع ص        ١٤
 ISBN 086660400_6انجيل بلسان عربى          ١٥
  . ٢٠و  ١٩ايقان ص        ١٦
۱۷             The Origins of christianity , A Historical introduction to the New 

     Press.  Testament By Schuyler Brown . Revised Edition 1993 , oxford University 
                                                                        

  . ٢٢و  ٢١و  ٢٠ايقان ص       ١٨
   

  ٢٢٣ص 
  .٢٣ايقان ص       ١٩
  . ٢٠ايقان ص       ٢٠
  . ٢٥و  ٢٢ايقان ص       ٢١
  . ٢٨و  ٢٦ايقان ص       ٢٢
  . ١٥١ص  ٧٠لوح بشماره  ٢لئالى حکمت جلد       ٢٣
  . ٢٦کتاب بديع ص       ٢٤

   
  ٢٢٤ص 

  روش هشتم آيات انذار و خوف وعيد                       
   

  ٢٢٥ص 



  آيات انذار و خوف وعيد
  ترسانيدن و اطالع دادن به خوف و بيم از چيزى است . منذر به ىنانذار در لغت بمع

  معنى بيم کننده ، آگاه سازنده و آنکه ميترساند . در قرآن مجيد در آيات متعددى
  ٦٥/۳۸آيه  صادنازل گرديده و در موضعى خداى متعال خود را منذر ناميده است . در سوره 

ُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ : " ميفرمايد قوله تعالىٰ  " . و نيز در سوره ليل آيه "    قُْل انَما اَنا ُمنِذٌر َوَما ِمْن الٍَه اال الل
ى) ۱۴(َوان لََنا لَْالِٓخَرَة َواْالولَى ميفرمايد : "  ١٤و  ١٣هاى  نَذْرتُُكْم َناًرا َتلَظ   "َفا

  يعنى تنبيه و آگاهى اهل عالم -الواح مبارکه نيز به همين مقصود  بنظر ميرسد که در 
  ، معرضين و علماى عصر در دوره ظهور براى اجراى تعاليم و حدود الهى و فوز به

  سعادت ابدى بکار رفته است .
  طبقه بندى آيات انذار

  :١بيانه  زّ در سوره هيکل ميفرمايند قوله ع  انذار عام در عاقبت حال معرضين به ظهور اعظم
  و االستجالل " اياکم ان تتوقفوا فى هذا الجمال بعد الذى ظهر بسلطان القدرة و القوة

  انواره " . انه لهو الحق و ما سويه معدوم عند احد من عباده و مفقود لدى ظهور
  تحقيق اجمالى در الواح طبع شده و در دسترس نشان ميدهد که اين طبقه از  انذار خاص

  ى نازل گرديده بشرح ذيل :انذاريه به سه جمعيت و گروه خاّص بيانات 
  انذار به علماء و فقهاى اديان  بنظر ميرسد که انذارات عموما به علما و فقهاى

  اسالم و حکماء ارض و انتباه و تذکر به عاقبت حال آنان در صورت امتناع و اقبالشان
  : " قل يا معشر ٢قوله عز بيانه به ظهور جديد نازل شده است . در لوحى ميفرمايند 

  ء تاهلل قد اتى الوعد و مکلم الطور استوٰى علٰى عرش الظهور و َينِطقاالعلم
  افٍل محجوٍب " .غ بِاعلٰى الندآء بين االرض و السماء ... طوبى لقوٍم تقربوا و آمنوا و ويٌل لکل

   
  ٢٢٦ص 

  خسران مآل آنانانذار به امراء ، ملوک و رؤساى ارض و ذکر عاقبت حال و 
  المهيمن القيوم ك: " ان يا رئيس اسمع نداء اهلل المل ٣يس ميفرمايند ئدر لوح ر

  كو ال يمنعه قباع الى المنظر االبهىٰ   ۱انه ينادى بين االرض و السماء و يدع الکلّ 
  و ال جنود العالمين "  " فسوف تبدل ارض الّسر و مادونها و كو ال نباح من فى حول

  و د الملک و يظهر الزلزال و يرتفع العويل و يظهر الفساد فى االقطار تخرج من ي



  تختلف االمور بما ورد علٰى هؤالء االسراء من جنود الظالمين " .
  : " عالم را غبار ظنون و اوهام احاطه ٤ و نيز در لوحى ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  و محرومند و بکمال قدرتنموده بشانيکه از مشرق وحى الهى و مطلع علوم ربانى غافل 
  و قوت در اطفاء نور و اخماد نار سدره مشغول ولکن اهلل منعتهم بجنود الغيب و
  الشهاده و اخذهم امرا من عنده " " و چه مقدار از امراء و وزراء مع ملکهم و

  سلطانهم بنار راجع معذلک احدى متنبه نشد سوره مبارکه رئيس شاهد و گواه است بر
  " .آنچه ذکر شد 

  در لوحى که ذکر احباى دولت آباد در آن  انذار به اهل بيان و ناکثين عهد اعلىٰ 
  مذکور است ، اهل بيان را انذار فرموده و نيز به آن دسته از اهل بيان که عجل را

  بجاى جمال رحمن برگزيده اند بيانات قهريه شديد الحنى نازل گرديده است قوله
  فى خسران عظيم اسمع نداء المظلوم انه ال اله اال: " يا على ان القوم  ٥االعلى 

  هو المهيمن القيوم " " قل يا قوم قد ظهر و ما ال ظهر فى االبداع انظروا الى بحر
  ا من المعرضين بگو از حق بترسيد و ازنوبيانه و سماء فضله و شمس ظهوره و ال تکو

  براى دو يوم از براى خود عذاب ابدى اختيار مکنيد " .
___________________________________________________________  

  " يدعو الخلق " نوشته شده است . ٨٧در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صفحه  - ١
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  انذار به عاقبت انسان پس از اقبال و ايمان به مظهر الهى و بعد تخلف و سرپيچى از

  بطوريکه از مطالعه در آثار مبارکه در اين مطلب  تعاليم الهى و احکام شريعت اهلل
  مفهوم ميگردد اين است که از جمله قيودى که انسان مومن را متمسک به حبل اهلل و
  اجراى حدود و تعاليم الهى مينمايد خشية اهلل ، تقوى اهلل و خوف وعيد است . خوف

  مات فردوسيه در ورقوعيد را يکى از دو اساس نظم عالم بيان فرموده اند . در کل
  و نعمت عظمى در رتبه اولى خرد بوده پنجم ميفرمايند قوله جل بيانه : " عطيه کبرىٰ 

  و هست اوست حافظ وجود و معين و ناصر او خرد پيک رحمن است و مظهر اسم عّالم باو
  مقام انسان ظاهر و مشهود اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود " " اوست خطيب اول

  داناى يکتا " " و ينه عدل و در سال نه جهانرا ببشارت ظهور منور نمود اوستدر مد
  چون باراده رحمانى بر منبر بيان مستوى بدو حرف نطق فرمود از اول بشارت وعد ظاهر



  و از ثانى خوف وعيد و از وعد و وعيد بيم و اميد باهر و باين دو اساس نظم عالم
  ريمقرآن ک کنيد به ل العظيم " . ( در باره وعد و وعيد مراجعهمحکم و برقرار تعالى الحکيم ذوالفض

  .)١٤/٥٠،  ٢٠، ٢٨، ٤٥ سوره ق -،  ١١٢/٢٠ : سوره طه - ١١٢،  ١٤:  ١٧ ابراهيم هاىسوره 
  تقوى اهلل -خشية اهلل 

  خشية اهلل و تقوى اهلل است ، از مطالعه اجمالى در بيان -تعليم روحانى ديگر 
  اول اينطور بنظر ميرسد که ترس از خدا را سبب حفظ انسان بيانمبارک در اشراق 

  انه : " دين نورى است مبين و حصنى است متين از براى حفظ ويفرموده اند قوله جل ب
  آسايش اهل عالم چه که خشية اهلل ناس را بمعروف امر و از منکر نهى نمايد " .

  ا کلمات : " اتقواهلل " و "بيانات و نصايح الهى در مسئله خشية اهلل عموما ب
  خافوا " در آثار مبارکه نازل شده است . نمونه هائى از بيانات مبارکه درج ميگردد

  الّذى کان : " اتقواهلل و خافوا عن ٦: نمونه اول ، در لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه 
  مقتدرا عليکم و على ارواحکم و اجسادکم " .
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  : " قل يا قوم خافوا عن اهلل و ٧ميفرمايند قوله عز بيانه  نمونه دوم ، در لوحى
  ال تفسدوا فى االرض و ال تکونن من المفسدين " .

  ضرت عبدالبهاء در خوف مکافاتحخطابه 
  خطابه مفصل و مشروحى در شرح و تبيين مسئله خوف و مکافات بيان اءحضرت عبدالبه

  خوف ، عقوبت ابدى و اميد بمکافات. در اين خطابه مبارک ، مفاهيم  ٨فرموده اند 
  ابدى ( خوف وعيد ) ، فقدان خوف مجازات و اميد مکافات در حکومت هاى استبدادى که

  منجر به بيعدالتى در جوامع ميگردد و نيز دو نوع مجازات و مکافات سياسى و الهى را
  ت الهىبيان مبارک که بنظر اين قاصر نسخه اجراى عدالت در مدني -بيان فرموده اند 

  در امر بهائى است زيب اين قسمت ميگردد .
   

  نطق مبارک در منزل مستر دريفوس                     
  ١٩١١مطابق نوامبر  ١٣٢٩ذيقعده  ٢٦شب شنبه                

  هواهلل                                   
  داشته باشد على الخصوص" انسان بايد در عالم وجود اميد بمکافات و خوف از مجازات 



  نفوسى که مستخدم در حکومتند و امور دولت و ملت در دست آنهاست مامورين حکومت اگر
  چنانچه اميد مکافات و خوف از مجازات نداشته باشند البته عدالت نميکنند مکافات و
  مجازات مانند دو عمود ميماند که خيمه عالم بر آن بلند است لهذا مامورين حکومت را

  دع از ظلم خوف از مجازات است و شوق اميد بمکافات مالحظه ميکنيد در حکومترا
  استبداد چون خوف مجازات و اميد مکافات نيست لهذا امور حکومت بر محور عدل و انصاف

  دوران ندارد مکافات و مجازات دو نوع است يک مکافات و مجازات سياسى و يک مکافات و
  قد مکافات و مجازات الهى باشد و همچنينمجازات الهى البته اگر نفسى معت

   
  ٢٢٩ص 

  در تحت مکافات و مجازات سياسى البته آن شخص اکمل است زيرا مانع و رادع از ظلم
  اگر خوف الهى و بيم مجازات يعنى رادع معنوى و سياسى باشد البته اين اکمل است

  لبته مالحظهبعضى از مامورين که خوف انتقام دولت و خوف از عذاب الهى دارند ا
  عدالت را بيشتر نمايند على الخصوص اگر نفسى خوف عقوبت ابدى و اميد بمکافات ابدى

  داشته باشد البته اين نفس بنهايت همت در فکر اجراء عدل است و بيزار از ظلم زيرا
  انسانى که معتقد است اگر ظلم کند در عالم باقى بعذاب الهى معذب ميشود البته از

  جتناب نمايد على الخصوص معتقد اينکه اگر بعدالت پردازد مقرب درگاهظلم و اعتساف ا
  کبريا ميگردد و حيات ابديه مييابد و داخل در ملکوت الهى ميشود و رويش بانوارفضل
  و عنايت حق روشن ميشود پس اگر مامورين دولت متدين باشند البته بهتر است زيرا

  قصودم اين نيست که دين در سياست مدخلىاينها مظهر خشية اهلل اند و از اين کالم م
  دارد دين ابدا در امور سياسى عالقه و مدخلى ندارد زيرا دين تعلق بارواح و وجدان

  ساى اديان نبايد در امور سياسى مداخله نمايندؤدارد و سياست تعلق بجسم لهذا ر
  نمايندبلکه بتعديل اخالق ملت پردازند نصيحت کنند و تشويق و تحريص بر عبوديت 

  اخالق عمومى را خدمت کنند احساسات روحانى بنفوس دهند تعليم علوم نمايند و اما در
  امور سياسى ابدا مدخلى ندارند حضرت بهاء اهلل چنين ميفرمايد در انجيل است که

  آنچه مال قيصر است بقيصر بدهيد و آنچه مال خدا است بخدا بارى مقصود اين است که
  ينين بهائى نهايت عدالت را ملحوظ دارند چونکه از غضب الهىدر ايران مامورين متد

  ميترسند و برحمت الهى اميدوارند ولکن ديگران ابدا مبالتى ندارند آنچه از دستشان
  برآيد از ظلم فروگذار نمينمايند از اين سبب است که ايران اينطوردر زحمت است من



  جميع امور زيرا عدل مختص اميدم چنانست جميع احباى الهى مظاهر عدل باشند در
  بارباب حکومت نيست تاجر نيز بايد در تجارت عادل باشد اهل صنعت بايد در صنعت خويش

  عادل باشد جميع بشر از کوچک و بزرگ بايد بعدل
   

  ٢٣٠ص 
  و انصاف بپردازند عدل اين است که بايد از حقوق خود تجاوز نکنند و براى هر نفسى

  خواسته اند اين است عدل الهى الحمد هلل آفتاب عدل از آنرا بخواهند که براى خويش
  افق بهاء اهلل طالع شد زيرا در الواح بهاء اهلل اساس عدلى موجود که از اول

  ابداع تا حال بخاطرى خطور ننموده از براى جميع اصناف بشر مقامى مقرر که بايد از
  نعت خود عدل الزم يعنىآن تجاوز نکنند مثال ميفرمايد که اهل هر صنعتى را در ص

  تجاوز از استحقاق خود نکند و اگر تعدى در صنعت خويش نمايد مثل پادشاه ظالم است
  تفاوت ندارد و هر نفسى در معامالت خود عدالت را مالحظه نداشته باشد مثل رئيس

  ظالم است پس معلوم شد هر يک از بشر ممکن است هم عادل باشد هم ظالم لکن اميدم
  مام عادل باشيد و همه فکرتان اين باشد که با عموم بشر آميزش کنيد وچنان است ت

  نهايت عدل و انصاف در معامالت خود مجرى داريد هميشه حقوق ديگران را بيش از حقوق
  خود مالحظه داشته باشيد و منفعت ديگران را مرجح بر منفعت خود بدانيد تا مظاهر

  عمل نمائيد بهاء اهلل مدت حيات خود را عدل الهى شويد و بموجب تعاليم بهاء اهلل
  در نهايت مشقت و زحمت و بال بگذرانيد بجهت اينکه تمام تربيت شوند عادل شوند و

  بفضائل عالم انسانى متصف گردند نورانيت ابديه يابند عدالت الهيه بجوئيد رحمت
  ق تمامپروردگار باشيد مظاهر الطاف الهى شويد که شامل کل بشر است لهذا من در ح

  دعا ميکنم " .
   

  ٢٣١ص 
  مشخصات کتب و مآخذ

  رديف              نام کتاب و مولف
  . ٣٧( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ            ١
  . ١٣٩ص  ٧١لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد            ٢
  . ١١٤و  ١١٣( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ            ٣



  . ٥١٩بديع ص  ١٠٤مائده آسمانى جزء چهارم طبع طهران سنه            ٤
  . ٢٨٨بديع ص  ١٠٤مائده آسمانى جزء چهارم طبع طهران سنه            ٥
  . ١١ص  ٤لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد            ٦
  . ٥٠ص  ١٨لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد            ٧
  . ٢٨٦خطابات مبارکه ص            ٩
   

  ٢٣٢ ص

  روش نهم                         
  آيات در بشارت وعد                  

   
  ٢٣٣ص 

  آيات در بشارت وعد
  نوع ديگرى از بيانات الهى در الواح مبارکه ، آياتى است که در آنها بشارات و

  خبرهاى نويد بخش به اهل عالم افاضه گرديده و تحقق بشارات در عوالم ملک و ملکوت
  الوقوع اعالن فرموده اند ، و نيز تحقق بشارات در عالم ملکوت را از براى را حتمى

  انسان در صورت اجراى تعاليم مبارکه و تسليم بال شرط به آستان الهى ، منوط به
  . رددميگ تحقيقى باختصار در اين دو مسئله انجام -اراده و فضل الهى قرار فرموده اند 

  طبقه بندى آيات در بشارات وعد
  مطالعه مقدماتى در الواح -عنى نويد و خبر نيکو است موعد در لغت به بشارت وعد  

  .مبارکه نشان ميدهد که بشارت وعد براى فوز به خير در اين عالم و عوالم ملکوت است
  در الواح و ادعيه بسيارى رجاى عبد از آستان الهى را ، مقدر داشتن " خير االخرة

  بيان فرموده اند . نويد و بشارات عموما مفاهيم وولى " از جانب خداوند و اال
  منين ، آنچه از ظاهر بيانات الهيه مفهوم ميگرددؤنويد به م -حقايقى روحانى است 

  ترقيات روحانى و تکامل روح انسانى و تزيين او به طراز اوامر و معرفت مظهر ظهور
  هشتم بدان اشاره رفت الهى است . در کلمات فردوسيه در ورق پنجم همانطور که در روش

  " وعد " را يکى از دو اساسى که نظم عالم به آن محکم است قرار فرموده اند . چند
  نمونه از آيات الهى که در آنها نتيجه " وعد " در عالم ملک و ملکوت است درج



ا َفاَْنِزْل  اَْى َربِّ  : " ١ ميگردد : در لوحى ميفرمايند ( دعاى صبح ) قوله االعلىٰ  َعلَْيٰنا ٰما َيْجَعلُٰنا َغۭنْيًا َعم
َخْيَر ٱْالِٓخَرِة َو ُکلِّ َذَکٍر َو اُْنثٰى  َعْن ُدْوِنَک ثُم ٱْکتُْب ۭلْى َو ِالَِحبۭتْى َو َذۭوْى َقٰراَبۭتْى ِمنْ   ِسٰواَک َو ُمْنَقِطعًا

  . و نيز در لوحى ( دعاى صبح )" "ٱْالُْولىٰ 
ْر ۭلْى ِمْن َقلَمِ  اَْى َربِّ  : " ٢ميفرمايند    . " ٱْالَْعلٰى َخْيَر ٱْالِٓخَرِة َو ٱْالُْولىٰ  َك َقدِّ

کًا ِبٱْسمِ  : قوله جل بيانه : " ٣و در لوحى از الواح صيام نازل شده است   ٱْالَْقَدسِ  َك َتٰراۭنْى ٰيا ِاٰلۭهى ُمَتَمسِّ
ْنَورِ  ِّ ٱْالَْعَظِم ٱْلَعۭلىِّ ٱْالَْبهٰى َو ُمَتشَ  ٱْالَ َعز   " .ِفْى ٱْالِٓخَرِة َو ٱْالُْولٰى  َتَشبَث ِبۭه َمنْ  بِّثًا ِبَذْيلٍ ٱْالَ
  ٢٣٤ص 

  بشارت در پيشرفت و تقدم و تعالى امراهلل و عالمگير شدن امر بهائى
  بيانات وافر و نويد بخشى در تقدم امر مبارک ، غلبه و استيالى روحانى امر بهائى

  براى -طبقه از آثار مبارکه درج ميگردد نازل گرديده است که نمونه هائى از اين 
  ١٠٥مزيد اطالع در الواح تبيينى ميتوان به مکاتيب حضرت عبدالبهاء و توقيعات سنه 

  و ظهور عدل الهى و ساير توقيعات مبارکه حضرت ولى امراهلل بزبان انگليسى ١١٠و 
  مراجعه نمود .

  " فسوف يظهراهلل هؤالء در سوره هيکل جمال کبريائى ميفرمايند قوله جل بيانه :
  فى االرض و يرفع بهم ذکره و ينشر آثاره و يثبت کلماته و يعلن آياته رغما للذينهم

  کفروا و انکروا و کانوا باياته يحجدون " .
  " بيانات و الواحى که رضايت الهى و ايمان به مظهر امراهلل را با کلمه " طوبىٰ 

  ن وعده فرموده اندمنيؤآغاز و يا در متن و خاتمه لوح به م
  اين قبيل از بيانات مبارکه از محکمى خاصى برخوردار است و تاريخ صدر امر مبارک
  نشان ميدهد که الواح نازله و ارسالى به احباى عصر رسولى تا چه اندازه در تکميل

  ايمان و تشويق احباى الهى به خدمت و تبليغ و وحدت مومنين امر مبارک و راسخ بودن
  اعلى تاثير کلى داشته است . براى تحقيق بنظر ميرسد که الواح تبيينى ودر عهد 

  توقيعات مبارکه حضرت ولى امراهلل و همچنين شان نزول و ارسال الواح مبارکه کمک
  بسيارى به تحقيق در اين قبيل از الواح مبارکه مينمايد . چند نمونه از بيانات

  الهى زيب اين قسمت ميگردد .
  بتکرار"  در لوح منيعى که از حالوت خاصى برخوردار است لفظ " طوبىٰ نمونه اول ، 

  للسامعين ، قوله نازل و در هر مورد براى بيان مطلب خاصى بکار رفته است طوبىٰ 



  از براىطوبٰى ماوى گرفته اند ... و  طوبٰى : " طوبٰى از براى نفوسيکه در ظل سدره  ٥العزيز 
   

  ٢٣٥ص 
  از براى اوليائيکه طوبٰى رجاليکه سطوت ابطال ايشان را از غنى متعال منع ننمود . و 

  از براى حزبيکه از عالم گذشته طوبٰى بنور ايقان منورند و در ظل سدره آرميده اند ، 
  از براى اصحابيکه مترصد اجراى طوبٰى اند و بافق اراده مالک قدم ناظرند ، و 

  از براى عشاق که از آفاق و بحر و بر گذشتند طوبٰى ، ...  اوامراهلل بوده و هستند
  از براى حزبيکه احزاب عالم ايشانرا طوبٰى و بذروع عليا و غاية قصوى فائز گشتند ، 

  از براى نفوسيکه در راه دوست طوبٰى از اصغاء حفيف سدره منتهى محروم نساخت ... و 
  ديکه در اين بيدا بکلمه مبارکه لبيکاز براى عباطوبٰى يکتا حمل باليا نمودند ... 

  از براى رجاليکه از کوثر اين ارض نوشيدند وطوبٰى يا اله العالم ناطق گشتند ، و 
  نيّر اعظم  از براى مسافرين که در اين عصر يوم نهم شهر صيامطوبٰى در ظل اشجار آرميدند ، 

اِهُد ٱْلَعلييُم"ُطْوبٰى از اعلٰى افق عالم بآن توجه نمود و پرتو افکند ...  لَُه َقْد َنَطَق ِبٱْلَحقِّ َو  اَنا ٱلش . .  
  َك َو َخَضَع ِبُسلْٰطانِ  َك ٰياتِ اٰ َو بِ  َك َفُطوٰبى ِلَمْن ٰاَمَن بِ : "  ٦نمونه دوم . در زيارتنامه نازل قوله العزيز 

  " . َك َعْرِش  ِتلْٰقاَءَو َحَضَر  َك َو ٰطاَف ۭفى َحْولِ  َك َو َبلََغ ِبِرٰضأِ  َك ِبِلٰقآِٔ  َو ُشرَِّف 
  " را ابتدا به مخاطب لوح که خرق اوهام وطوبٰى نمونه سوم ، در لوح اقدس لفظ " 

  حجاب نمود و به امر مبارک مومن گشت در فقره از الواح نازل فرموده و بنظر ميرسد
  که در خاتمه لوح مقصود از آنرا در بيانات حضرت مسيح ع و ارتباط آن با مندرجات

  ) اشاره فرموده و ٥:  ٣ - ١٢رجوع کنيد به انجيل متى ترجمه عربى و فارسى  انجيل (
  : ٧شانه  مسيحيان عالم را دعوت به امر جديد و ظهور اب آسمانى ميفرمايند قوله تعالٰى و

  يا ايها المقبل الى الوجه بما خرقت االحجاب و کسرت االصنام و كل طوبٰى " 
  يا مراد بما كالقديم ... ذکر من قبلى من سّمى بالمراد قل طوبٰى ل كعرفت مولي
  لميت حىّ  و اخذت مراد العالمين قل طوبى لراقد انتبه من نسماتى طوبىٰ  كنبذت مراد

  من نفحاتى طوبىٰ 
   

  ٢٣٦ص 
  لظ لخائف هرب الىٰ  طوبٰى لقاصد قصد خباء عظمتى و کبريائى  طوبٰى لعين قرّت بجمالى 

  لعطشان سرع الى سلسبيل عنايتى طوبى لجائع هرع عن الهوى لهوآئى و حضر طوبٰى قبابى 



  بحبل عزى و كلذليل تمس طوبٰى ى المائدة التى نزلتها من سماء فضلى الصفيائى لَ عَ 
  بحبل ذکرى كلجاهل اراد کوثر علمى و لغافل تمس طوبٰى لفقير استظل فى سرادق غنائى 

  لنفس هزتها رائحة وصلى و اجتذبتها الى طوبٰى خل ملکوتى لروح بعث من نفحتى و د طوبٰى 
  الذن سمعت و للسان شهدت و لعين رات و عرفت نفس الرب ذى المجد و طوبٰى مشرق امرى 

  لمن استظآء من شمس کلمتى طوبٰى للفائزين  طوبٰى الملکوت و ذى العظمة و الجبروت 
  لمن ٰى طوبلمن سمع کربى و قام لنصرتى بين شعبى  طوبٰى لمن زين راسه باکليل حبى طوبٰى 

  لمن اطمئن بکلمتى و قام بين االموات طوبٰى فدى نفسه فى سبيلى و حمل الشدآئد السمى 
  لمن وفى بعهدى و ما طوبٰى لمن انجذب من نغماتى و خرق السبحات بقدرتى  طوبٰى لذکرى 

  قطع عن سوائى و طارفى هوآء حبىلمن ان طوبٰى منعته الدنيا عن الورود فى بساط قدسى 
  و دخل ملکوتى و شاهد ممالک عزّى و شرب کوثر فضلى و سلسبيل عنايتى و اطلع بامرى و

  ٰما سترته فى خزائن کلماتى " .
  بشارات در ترقى علوم و صنايع و علت آن

  در آثار مبارکه بتصريح بياناتى در ترقى علوم و صنايع و علوم بديعه نازل گرديده
  : " سوف ٨اعلىٰ  ه ناطق قوله االيّ جمال کبريائى در سوره هيکل به اين بيانات جلّ  است .

  نبعث منک ذا علوم بديعة و ذا صنايع قويه و نظهر منهما ما ال خطر به قلب احد من
  :  العباد " . و نيز در طراز ششم در لوح طرازات تصريح کاملى بر اين مطلب ميفرمايند

  اعلىٰ " اين صنايع مشهوده و اسباب موجوده از نتايج علم و حکمت اوست که از قلم 
  آن قلمى است که لئالى حکمت و بيان و صنايع اعلىٰ در زبر و الواح نازلشده قلم 

  امکان از خزانه او ظاهر و هويدا ، امروز اسرار ارض امام ابصار موجود و مشهود " .
   

  ٢٣٧ص 
  مشخصات کتب و مآخذ 

  يف        نام کتاب و مولفرد
  . تاليف ١٦٨و  ١٦٧لوح اول ص  ٨از باب  ٤رساله تسبيح و تهليل ، فصل          ١

  بديع . ١٠٥عبدالحميد اشراق خاورى ، طبع لجنه نشر آثار امرى سنه           
  . ١٦٩لوح دوم ص  ٨از باب  ٤رساله تسبيح و تهليل ، فصل          ٢
  . ٤٣ص  صيام لوح پنجم ٢از باب  ٤ح و تهليل ، فصل رساله تسبي         ٣
  .١١( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ          ٤



  . ٣٢٨ايام تسعه ص          ٥
  . ١٤٤و  ١٤٣( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ          ٧
  . ٢٥( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ          ٨
   

  ٢٣٨ص 

  روش دهم                        
  اوامر و نواهى در الواح                  

   
  ٢٣٩ص 

  اوامر و نواحى در الواح
  نظرى اجمالى و مرورى به اختصار در بيانات الهيه در اين نوع از کالم الهى تا

  حدودى که بنظر اين عبد ميرسد انحصارا براى تحقيق در نوع کالم است و مقصد از آن
  طبقه بندى به آن مقصود که وظايف روحانى و ايمانى بهائيان و مومنين به امر مبارک

  طبقه بندى شود نيست که آن در کتب و الواح الهيه و ملحقات کتاب مستطاب اقدس درج
  گرديده و اجراى آن اوامر و تکاليف الهيه وظيفه وجدانى و روحانى هر فرد بهائى است

  شارع امر و بيت العدل اعظم است . مقصد از تحقيق و و مسئوليت هر فرد در مقابل
  مطالعه اين سطور چنانچه ملحوظ نظر مبارک احبا واقع گردد ، مطالعه اين نوع از

  بيانات الهيه در الواح مبارکه است و شروع و توضيحات نگارنده ولو مستند به نصوص
  ال و ياؤاين سطور سمبارکه باشد داراى سنديت نيست . و در صورتى که بسبب مطالعه 

  ابهامى ايجاد گردد ، البته اظهر من الشمس است که بايد از مصدر تشريع کسب تکليف
  نمود که آن کالم حق است و در آن نه خطائى است و نه اعوجاجى ، پس از اين مقدمه ،
  بيان اين توضيح ضرورى است که بر اساس تحقيقات و مطالعه شخصى نگارنده در آثار و

  الهيه که نشان ميدهد که احباى الهى مکلفند باطاعت و اجراى دو نوع تعليمالواح 
  روحانى و شرعى ( اوامر و نواهى و تکاليفى که هر روزه در زندگى روز مره در مقابل

  اين عبد به اين نتيجه رسيد که الزم است اين قبيل از -آنها قرار گرفته ايم) 
  به اجراى آن ميباشيم از نظر نوع امر و يا بيانات مبارکه را موظف به اطاعت و مکلف

  نهى از عملى و نظاير آن مطالعه تطبيقى نمايد . حاصل اين تحقيق در چند قسمت



  اختصارا بشرح ذيل با ارائه نمونه هائى از الواح مبارکه درج ميگردد .
  در بدو تحقيق الزم است که اين مطلب خاطر نشان گردد که در بررسى متون الواح الهى

  چنين مفهوم ميگردد که هر کالم الهى بيانى است امريه و اجرا و نهى از عملى از
  تکاليف شرعى و وجدانى است و در اقدام به امر الهى نبايد درنگ و سستى و تعلّل

   
  ٢٤٠ص 

  اوامر زنمود . در اهميت و تاثير اطاعت از اوامر الهى و نيز در عقوبت عدم اطاعت ا
  اول در لوح تجليات ميفرمايند قوله االعلى : " منغمسين بحرو نواهى الهى در تجلى 

  بيان بايد در کل حين باوامر و نواهى الهى ناظر باشند اوامرش حصن اعظم است از
  براى حفظ عالم و صيانت امم نورا لمن اقر و اعترف و نارا لمن ادبر و انکر " .

  ت صراحت و دور از ابهاممطلب ديگر اينست که اوامر و احکام الهيه هر يک در نهاي
  است و در صورت مشاهده ابهامى هر فرد بهائى در گذشته ميتوانست از مرکز تبيين ( با
  توجه به اينکه مسائل و سئواالت متعددى را حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل
  موکول به راى بيت العدل اعظم فرموده اند ) و در حال حاضر و قرون آينده از ساحت

  بيت العدل اعظم کسب تکليف نمايد . توضيح ديگرى که بيان آن الزم بنظر ميرسد رفيع
  اينست که اين قبيل از مطالعه و تحقيق انحصارا در اوامر و نواهى و تکاليفى است که

  غوا الناس )در الواح مبارکه نازل شده و بجز چند مورد خاص مانند آيه امريه ( بلّ 
  هيچگونه تحقيقى در آن مدينه الهيه نشده است . مستخرج از کتاب مستطاب اقدس ،

  نهى -امر  -مباحثى که الزم به تحقيق است : تکليف ، تکاليف 
  مبحث الفاظ و لغات

  : چيزى٢) لغتنامه دهخدا ٢: الزام الکلفة على المخاطب . ( ١) التعريفات ١( تکليف
  طاقت باشد . امر واز کسى درخواستن که در آن رنج بود . ارتکاب هر کارى که فوق 

  نهى خداى مر بنده را . حق و فرض و کارى که بايد بجاى آورده شود و واجب بود . جمع
  : التکليف ، کالتصريف عند جمهور االصوليين ٣) کشاف اصطالحات فنون ٣، تکاليف . (

  هو الزام فعل فيه مشقة و کلفة ... و عند البعض ايجاب اعتقاد کون الفعل حکم من
  الشرعية فعلٰى هذا المندوب و المکروه و المباح من االحکام التکليفية .االحکام 

  در کتاب اصول الدين تاليف عبدالقاهر (( تکليف )) در کتب اصول الدين در اسالم



  منه : التکليف فى اللغة ماخوذ من الکلفة و هى التعب و المشقة يقال ٤تميمى بغدادى 
   

  ٢٤١ص 
  ة ز مشقة فهذا اصله فى اللغة . ثم اطلق التکليف فىتکلف االمر اذا فعله على کلف

  الشرع على االمر و النهى الن االمور بالفعل يفعل ما امر به على کلفة من غير ان
  يدعوه اليه طبعه . و اذا صحت هذه المقدمة فى معنى التکليف قلنا معناه : توجه

  التکليف الذى يجب بهالخطاب باالمر و النهى على الخاطب ... و قد قال اصحابنا ان 
  ال يحرم بنهى و نهيه . و ال يجب بامر غيره شئ و شئ او يحرم به شئ انما هو امراهلل تعالىٰ 

  نهيه . غيره شئ . و انما وجب على کل امة طاعة نبيها و اتباع امره و اجتناب
  بنظر ميرسد که تکاليف الهيه به چند وجه در الواح و آيات الهى نازل   اقسام تکليف

  شده است : امر و نهى و خبر . قسم اول تکليفى که درآن امر الهى به اجراى حکم و يا
  : فريضه نازل شده است مانند آيه مبارک در کتاب مستطاب اقدس بند دهم ، قوله تعالىٰ 

  " قد فرض عليکم الصلوة و الصوم من اول البلوغ امرا من لدى اهلل ربکم و رب
  تکليفى که در آن نهى ارتکاب به عملى است مانند آيه آبائکم االولين " . قسم دوم

  م عليکم شرب االفيون: " قد حرّ  کتاب مستطاب اقدس قوله تعالىٰ  ١٩٠مبارکه در بند 
  نهيا عظيما فى الکتاب و الذى شرب انه ليس منّى " . قسم سوم كانا نهيناکم عن ذل

  ب مستطاب اقدس قوله تعالىٰ تکليفى که در وجوب چيزى نازل شده است مانند آيه اول کتا
  : " ان اول ما کتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذى کان مقام

  نفسه فى عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکل الخير " .
  ، فرمودن . ضد نهى . دستور دادن . فرمان . حکم . کار . ٥) لغتنامه دهخدا ١(  امر

  در اصطالح دستور زبان فارسى دستور دادن اجراى -مع : امور ) حادثه . واقعه ( ج
  ب کارى است و آن بر دو قسم است امر حاضر که داللت ميکند بر فرمودن کارى به مخاط

  دارد ، هدوم شخص ) مفرد ، امر حاضر غالبا همان ريشه فعل است . امر حاضر دو صيغ(
  -استعمال ميشود : بخوان ، بخوانيد مفرد ، جمع : کن ، کنيد .، و غالبا با " ب " 

  در اصطالح علم اصول فقه عبارت است از طلب فعل بقول بر سبيل استعال .
   

  ٢٤٢ص 
  : االمر بفتح االلف و سکون الميم فى لغة العرب عبارة عن ٦کشاف اصطالحات فنون 



  استعمال صيغ االمر کنزال و انزل و لينزل ... و در اصطالح متصوفه امر بالفتح
  عالمى است که موجود بيماده و مدت گشته باشد مثل عقول و نفوس و اين را عالم امر و

  ، امر : االمر معروف ، نقيض ٧) لسان العرب ٤عالم ملکوت و عالم غيب ميخوانند (
  امور . النّهى . اََمرة به و امره و االمر : واحد االمور . و االمر : الحادثة و الجمع

  معنى حکم و امر را دارند الواح قلم اعلىٰ  الفاظ و کلماتى که در
  نظرى اجمالى در الواح مبارکه نشان ميدهد که کلمات و الفاظ ذيل در بياناتى که
  بکار برده شده اند وجه امريه دارند و اهل بها را به اجراى عملى مکلف و يا نهى از

  عملى را اخبار مينمايند .
  آثار بنظر ميرسد که به چهار قسم نازل شده امر به اجرا و يا نهى از عملى در   امر 

  است : قسم اول امر به صيغه . قسم دوم امر به ماده امر . قسم سوم ، الفاظ و
  کلماتى که در بيانات الهيه اجراى عملى و يا نهى از ارتکاب به عملى را به بندگان

  هريکتکليف ميفرمايند . قسم چهارم در وجوب و حرمت در احکام . در اين قسمت 
  باختصار بر رسى ميگردد .
  : در اين قسم ، فعل امريه از صيغه امر آن فعل آمده است . قسم اول ، امر حاضر

  باالسم االعظم ثم انطق بالحکمة و البيان ك" ان يا هذا االسم تمس ٨نمونه اول ، 
  غوا العباد ما: " بلّ  ٩َبيَن َمالء االمکان " . نمونه دوم ، در لوح االحباب 

  ) ١٢٠عرفتم من امر ربکم " . نمونه سوم ، آيه مبارکه در کتاب مستطاب اقدس (بند 
  سکم باکليل االمانة و الوفاء " . نمونه چهارم ، بيان مبارک در لوحؤ:" زينوا ر

  الرّيحان " . : " قلنا و قولنا الحق عاشروا مع االديان کلّها بالرّوح و ١٠عالم ( دنيا ) ال
  قدس چاالک شو : " ( اى پسر عز ) در سبيل ١١کلمات مکنونه است نمونه پنجم ، در 

  و بر افالک انس قدم گذار قلب را بصيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت
  کتاب ٧٤لوالک نما " . نمونه ششم ، آيه مبارکه نازله در بند 

   
  ٢٤٣ص 

  من ن ال يرىأش أنکوا بحبل اللطافة على : " تمسّ  کتاب مستطاب اقدس قوله تعالىٰ 
  ثيابکم آثار االوساخ هذا ما حکم به من کان الطف من کل لطيف " . نمونه هفتم در

  : " قل يا قوم عززوا ابويکم و ١٢ احترام والدين در لوح اشرف نازل قوله االعلىٰ 



  ينزل الخير عليکم من سحاب رحمة ربکم العلى العظيم " . نمونه هشتم كوقروهما و بذل
  العباد بتقوى اهلل ، در لوح اشراقات نازل قوله جل بيانه : " يا جليل وّص کيد به ترس از خدا ادر ت

  المرضية و االعمال الطيّبة " . تاهلل هوالقائد االول فى عساکر ربّک و جنوده االخالق
  در اين قسم از اوامر الهيه ، صيغه امر حاضر و فعل امر با ماده امرقسم دوم ، 

  ل شده است . مانند : " امرناکم " : " امر " ، مضارع و فعل غايب در الواح ناز
  : مرکم " ، و غيره . چند نمونه از اين قسم از اوامر الهيه عبارتند ازأامرت " ، " ي"

  ): " ( بشارت يازدهم نمونه اول : در بشارت يازدهم در لوح بشارات است قوله االعلىٰ 
  است و سبب و علّت ترقى تحصيل علوم و فنون از هر قبيل جائز ولکن علوميکه نافع

  قضى االمر من لدن آمر حکيم " . نمونه دوم : " در لوح اشراقات نازل كعباد است کذل
  فى الکتاب " . ى االمر وجب عليهم ان يعملوا ما امروا بهلَ : " ان الذين قاموا بعده عَ  قوله االعلىٰ 

  العباد بالمعروف ... انا امرنانمونه سوم : در لوح اشراقات نازل قوله عز بيانه : " يا جليل 
  و هم عملوا ما ناح به قلبى و قلمى " .

  : " انا امرناکم بکسر نازل قوله تعالىٰ  ٢نمونه چهارم در کتاب مستطاب اقدس در بند 
  االمکان " . حدودات النفس و الهوى ال ما رقم من القلم االعلى انه لروح الحيوان لمن فى

  : " يا مالء االنشاء اب مستطاب اقدس نازل قوله تعالىٰ کت ٦٤نمونه پنجم : " در بند 
  االشياء الذى يامرکم كارة بالبغى و الفحشاء اتبعوا مالال تتبعوا انفسکم انها المّ 

  و التقوى انه کان عن العالمين غنيا " . بالبرّ 
  م : در لوحى امر به حب به خدا و خشنودى قلوب اهل عالم ميفرمايند ششنمونه 

   
  ٢٤٤ص 
  : " انا نوصى الکل بالحکمة و البيان فى امر ربهم الرحمن کما وصيناهم ١٣ االعلىٰ قوله 

  کلمة انزلناها فى الواح شتّى ينبغى لکل من امن كمن قبل انه لهو الناصح االمين تل
  بها و يکون من الراسخين و نهينا الکل عن ما ال كباهلل فى هذا الظهور ان يتمس

  بما تفرح به افئدة االمم انه لهو المشفق الکريم عاشروا يايحبه اهلل و امرناهم 
  احبائى بالرّوح و الريحان کل االديان اياکم ان تجعلوا کلمة اهلل علة الختالفکم

  او سببا الظهار البغضاء بينکم قل اتقواهلل يا مالء االرض و ال تکونوا من
  من العارفين " .الغافلين انه يامرکم بما تجدون منه عرف الروح لو کنتم 

  : در لوح طب ميفرمايند قوله العزيز : " بگو اليوم دو امر محبوب و ١٤نمونه ششم 



  مطلوب است * يکى حکمت و بيان * و ثانى االستقامة على امر ربکم الرحمن * هر نفسى
  باين دو امر فائز شد عنداهلل از اهل مدينة بقا محسوب و مذکور چه که باين دو امر

  مابين عباد ثابت شده و خواهد شد " .امر الهى 
  انواع اوامر الهى

  . به کار رفته است و مقصود بنظر ميرسد که اوامر الهى در يک تقسيم بندى ديگر به چند معنى
  آن معانى که بسهولت قابل شناسائى در بيانات و آيات الهيه هستند عبارتند از :

  ، امرى که اجراى آن از واجبات است و بنظر ميرسد که ترک آن براى انسان وجوب - ١
  از معاصى است . مانند حکم صوم و صالة و غيره .

  که جنبه ارشادى و نصيحت دارد که بر طبق بيانات مبارکه به " نصايح قلم امرى - ٢
  و تعاضد ، " در نزد اهل بها معروف است . مانند : تقوى و پرهيزکارى ، تعاون اعلىٰ 

  اير آن .نظحقوق والدين ، اتحاد و محبت ، خلوص نيت و ادب ، خضوع و خشوع و 
  دارد ، که در آن جنبه تنبيه و انتباه و تهديد و انذار ، و پرهيز و نظاير آن امرى - ٣

  مراجعه کنيد بروش هشتم .
  عملى و رتکابکه در بيانات الهيه اجراى عملى و يا نهى از ا الفاظ و کلماتىقسم سوم : 

   
  ٢٤٥ص 

  يا منع در اقدام به فکر و يا عملى را به بندگان تکليف ميفرمايند .
  منين و اهل بها را به اجراى وظيفه و يا امرى مکلف مينمايد .ؤکه م الفاظىالف : 

  چند نمونه از اين قبيل الفاظ و کلمات عبارتند از : بايد ، واجب و الزم ، فرض .
  نازل فرموده قالهيه که اجراى امرى را با استعمال الفاظ فو چند نمونه از بيانات

  اند عبارتند از :
  در لوح العالم در لزوم تمسک به آيات و بيانات الهيه نازل قوله  بايدنمونه اول ، 

  ابواب افئده و قلوب را گشوده و هر بيانه : " حق جل و جالله بمفتاح قلم اعلىٰ  جلّ 
  بين از براى ظهور اخالق روحانيه و اعمال مقدسه * وآيه از آيات منزله بابيست م

  بانچه نازل ًااين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينه نبوده و نيست * بايد اهل عالم طرّ 
  شده و ظاهر گشته تمسک نمايند تا بازادى حقيقى فائز شوند " .

  در لوح تجليات ، تجلى اول ، مقصد از تغمس در بيانات الهيه را که  بايد  نمونه دوم



  :االعلى عرفان به خدا و اسم اعظم و عمل به اوامر است ، به اين شرح بيان فرموده اند قوله
  شده و همچنين عمل بانچه " ايمان باهلل و عرفان او تمام نشود مگر بتصديق از آنچه از او ظاهر

  هىباوامر و نوا بيان بايد در کل حين کتاب از قلم اعلى نازل گشته منغمسين بحرامر فرموده و در 
  الهى ناظر باشند " .

  : " اين در بشارت پنجم در لوح بشارات است قوله االعلىٰ   واجب و الزمنمونه سوم ، 
  حزب در مملکت هر دولتى ساکن شوند بايد بامانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار

  واجب و الزم است اعانت ًاا ما نزل من لدن آمر قديم * بر اهل عالم طرّ نمايند * هذ
  اين امر اعظم که از سماء اراده مالک قدم نازل گشته " .

  : " هر يک از در بشارت چهارم در لوح بشارات است قوله االعلىٰ   فرضنمونه چهارم ، 
  اعانت نمايد * بايدحضرات ملوک وفقهم اهلل بر حفظ اين حزب مظلوم قيام فرمايد و 

  " . للعاملين طوبىٰ  است بر کلّ  فرضمحبت و خدمت باو از يکديگر سبقت گيرند * اين فقره 
  

  ٢٤٦ص 
  منين و اهل بها را از ارتکاب عملى نهى و باز ميدارد .ؤ: الفاظى که مب 

  نمونه هائى از اين قبيل الفاظ و کلمات عبارتند از : حرّم ، ليس ، مبادا ، زنهار
  زنهار ، ال نفى ، اتقوا ، نبايد حرف ميم و نون نفى وقتى بر سر فعلى در آيد ،

  برحذر ، اجتنبوا ، ال تتبعوا ، جائز نه ، لن ، و نظاير آن . چند نمونه بپرهيزيد ،
  از بيانات الهيه که نهى از ارتکاب و يا مبادرت به عملى را با بکار رفتن الفاظ

  : فوق نازل فرموده اند عبارت از
  در لوح اشراقات در اطاعت از بيانات مظهر امر الهى است قوله عز  ليسنمونه اول ، 

  بيانه : " ليس الحد ان يعترض عليه او يقول لم و بم الذى اعترض انه من المعرضين
  فى کتاب اهلل رب العالمين " . و نيز در لوح اشراقات است : " ليس الحد ان يتجاوز

  العظيم " . الذى تجاوز انه من الخاطئين فى کتاب اهلل رب العرش عن حدود اهلل و سننه و
  : " اى ياران ١٥ عبدالبهاء است قوله االحلىٰ حضرت  در لوحى از   زنهار زنهارنمونه دوم ، 
  زنهار از اختالف زيرا بنيان الهى از اختالف بر افتد و شجره مبارکه از الهى زنهار 

  . ارياح اختالف از ثمر باز ماند "
  : " قل يا احباء ١٦ ) در لوح حکماء نازل ، قزله تعالىٰ ١( النفىنمونه سوم  ، 



  )٢( ٠ة " المودّ  ة و ينقطع به َعرُف تعلموا ما يتکدر به صافى سلسبيل المحبّ  الاهلل 
 الرْاَفِة َو ٰال َتْنُظِر ٱْلَخلَْق ِاال بِ  : " ١٧در لوحى از الواح عيد اعظم رضوان نازل گرديده ، قوله جل بيانه 

ِ
َعْين

  ) و نيز در لوح مبارک ايوب نازل گرديده٣( ٠ "ْاْلِوٰدادِ 
  َمْحرُومًا اتُقوا اهللَ َو ٰال تُْفِسُدوا َك َقْد ُکْنتُْم َعْن ُکلِّ ٰذلِ  َو اَْنتُْم ٰيا َمَال اْالْرضِ  : " ١٨، قوله جل بيانه 

  ."  َسٰمآِء اْلُقْرِب َمْنزُوالً  َکِلَمَة الۭتى ٰکاَنْت ِمنْ ۭفى اَْرِض ِحْکَمِة اهللِ ثُم اْصُغوا 
  : " اى خليل ١٩ در لوح خليل ميفرمايند قوله تعالىٰ   حرف نون و نفىنمونه چهارم ، 

  در جميع الواح سداد که ذکر ايام شداد در او شده کل عباد را بنصايح مشفقانه
   

  ٢٤٧ص 
  نشود و نفسى با نفسى مجادله ننمايد " .نصيحت نموديم که احدى متعرض احدى 

  بيانه : ) در لوح تجليات خطاب به اهل بيان ميفرمايند قوله جلّ ١( حرف ميم نفىنمونه پنجم ، 
  ) در لوحى٢" . ( منمائيد" بگو اى اهل بيان از روى نفس و هوى تکلم 

  ) در لوحى٣: " جان گنجينه راز من است او را بدست آز مسپاريد " . ( ٢٠ميفرمايند 
  ٠مياالئيد  "  : " زبان براى گواه يزدان است آن را بياد گمراهان ٢١ ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  اى بندگان ) تن بى(: "  ٢٢ نمونه ششم ، بپرهيزيد  در لوحى نازل قوله االعلىٰ 
  روان مرده است * و دل بى ياد يزدان پژمرده * پس بياد دوست بياميزيد و از دشمن

  * دشمن شما چيزهاى شما است که بخواهش خود آن را يافته ايد و نگاه داشتهبپرهيزيد 
  ايد و جان را بآن آلوده ايد  " .

  جازاز اقدام به عملى و يا در سرپروراندن فکرى و تعقلى است که آنرا مُ  منعج ، 
  اعالن نفرموده اند و انسان از ارتکاب به آن عمل منع شده است . مانند ، منع در

  سرپيچى  آيات الهى و منع در دخالت در امور سياسيه و نقض عهد و ميثاق و منع از تاويل
  نيز ميشود . از اوامر و دستورات محفل روحانى و نظاير آن که مرتکب مشمول مجازات دنيوى

  قسم چهارم : وجوب و حرمت در احکام :
  ه هر مومنى استنوع اول از قسم چهارم ، در وجوب به اجراى تکليفى که انجام آن فريض

  . اجراى آن اداعت از حکم الهى است . در آن اجرا بنا بنصوص مبارکه حکمتهاى بالغه
  کتاب اقدس ) و از عبادات است و داراى ٩الى  ٤الهى نهفته ( مراجعه کنيد به بند 

  اجر معنوى است ولى ترک آن از معاصى است و در عالم خلق مجازات و قصاصى در آثار



  مانند حکم صالة و حکم صوم .موجود نيست . 
  نوع دوم از قسم چهارم ، در وجوب به اجراى تکليفى است که انجام آن فريضه هر مومنى

  است . اجراى آن اطاعت از امر الهى است . در آن اجرا بنا بنصوص مبارکه
   

  ٢٤٨ص 
  زحکمتهاى بالغه الهى نهفته و داراى اجر معنوى و سعادت در اين عالم است و اطاعت ا
  آن رضاى الهى است . و در عالم خلق مجازات و قصاصى در آثار موجود نيست و بنظر
  ميرسد که منوط به حکم و امر بيت العدل اعظم است . وانند وجوب اطاعت والدين .

  نوع سوم از قسم چهارم ، در حرمت ارتکاب به حکمى است ( از نواهى ) که ارتکاب به
  صورت عدم اطاعت ، مرتکب به آن مستوجب قصاص ، و آن نهى شده و از معاصى است و در

  جريمه و حد است . مانند حکم زنا و قتل و غيره .
  نوع چهارم از قسم چهارم ، در حرمت ارتکاب به حکمى است ( از نواهى ) که ارتکاب به
  آن نهى شده و از معاصى است و در صورت عدم اطاعت براى مرتکب به آن مجازاتى در

  باشد . نشده و بنظر ميرسد که مجازات قصور در اجراى آن با بيت العدل اعظمالواح تصريح 
  نمونه هائى از بيانات مبارکه که با افعال امريه نازل گرديده

  : " ( موج چهارم ) ميفرمايد يا معشر االحباب ضعوا ما ينزلکم و ٢٢٣نمونه اول 
  ر المهيمن القيّوم " .خذوا ما يرفعکم بهذا االسم الذى به هاج عرف اهلل المقتد

  : ( اى پسر تراب ) کور شو تا جمالم بينى * و کر شو تا لحن و صوت ١١نمونه دوم 
  مليحم را شنوى * و جاهل شو تا از علمم نصيب برى * و فقير شو تا از بحر غناى

  اليزالم قسمت بيزوال بردارى " .
ْنساِن ( " :  ٢٤نمونه سوم  در کلمات مکنونه عربى  ُكوَن لََك   )َيا اْبَن االُكْن ِلي خاِضًعا ال  

  ."ُمَتواِضًعا، َوُكْن الْمري ناِصًرا ِلَتُكوَن ِفي الُمْلِك َمْنُصوًرا.
   

  ٢٤٩ص 
  مشخصات کتب و مآخذ
  رديف         نام کتاب و مولف

  ، تاليف السيد على بن محمد الجرجانى . ٢٩التعريفات ص          ١
  . ٩٧٨ص  ١٤غتنامه دهخدا جلد ل         ٢



  . ١٢٥٥ص  ٢کشاف اصطالحات فنون تاليف تهانوى جلد          ٣
  ، تاليف عبدالقاهر بن طاهر التميمى البغدادى ٢٠٧اصول دين ص         ٤

  دارالکتب العلميه ، بيروت ، لبنان .         
  . ١٧٦و  ١٧٥ص  ٨لغتنامه دهخدا جلد         ٥
  . ٦٩و  ٦٨ص  ١اصطالحات فنون تاليف تهانوى جلد کشاف         ٦
  کشاف اصطالحات فنون تاليف تهانوى - ٢٧و  ٢٦ص  ٤لسان العرب جلد         ٧

  ، تاليف ابن منظور . ٢٦ص  ٢جلد          
  . ١٢٥، لوح شماره  ٢٤٥لئالى حکمت جلد ثانى ص         ٨
  . ١١١ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ         ٩

  . چاپ مصر . ٢٨٩وعه الواح مبارکه ص مجم       ١٠
  . ٣٧٥مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر. ص        ١١
  ، تاليف عنايت اهلل سهراب . موسسه ملى مطبوعات امرى ٤٢حيوة بهائى ص        ١٢

  بديع . ١٢٢         
  ، چاپ مصر . ٢٢٥اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص       ١٣
  . چاپ مصر . ٢٢٥رکه ص مجموعه الواح مبا      ١٤
  . تاليف عبدالحميد اشراق خاورى . ١٥٢ص  ٩مائده آسمانى جلد       ١٥
  . چاپ مصر . ٣٨مجموعه الواح مبارکه ص       ١٦
  و لوح سوم در فصل پنجم ) . ٢٥٨ايام تسعه ص       ١٧

   
  ٢٥٠ص 
  . ٢٦٤ايام تسعه ص       ١٨
  . ١٠٥گنجينه حدود و احکام ص       ١٩
  . چاپ مصر . ٢٦٥مجموعه الواح مبارکه ص       ٢٠
  . چاپ مصر . ٢٥٣مجموعه الواح مبارکه ص       ٢١
  . چاپ مصر . ٢٥٢مجموعه الواح مبارکه ص       ٢٢
  . چاپ مصر . ٣٦٣مجموعه الواح مبارکه ص       ٢٣
  . چاپ مصر . ٢٦مجموعه الواح مبارکه ص       ٢٤

   



  ٢٥١ص 

  روش يازدهم
  در معرفى مقامات ظهورين و بيانات الهيه

  ارتباط دو ظهور اعظم
   

  ٢٥٢ص 
  بيانات الهيه در معرفى مقامات ظهورين و ارتباط دو ظهور اعظم

  در آثار و الواح اشارات و اعالنات صريح در باره مقام مبارک ، مقام حضرت رب اعلى
  آيات الهىو ارتباط و عظمت دو ظهور پياپى ، بکثرت نازل شده است . اين قبيل از 

  ميگردد . سندى وثيق در حقانيت شارع و شريعت بهائى است . نمونه هائى از آثار مبارکه درج
  :  ١ در معرفى مقام مبارک و ظهور جديد  در سوره هيکل ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  العارفين " . قل ال يرى فى ظهورى اال ظهور اهلل و ال فى قدرتى اال قدرة اهلل لو انتم من"
َکبِِّر  :"٢ االعلىٰ  در لوحى از الواح صيام ميفرمايند قوله  اعلىٰ  مقام حضرت رّب معرفى در 

ِّ  َك َو َمْخَزِن ِاْلٰهامِ  َك َوْحيِ  َو َمْهَبِط  َك َو َمْعِدِن ِعلْمِ  َك ُهۭويِتَک َو َمْطلَِع اََحۭديتِ  ٱْللُهم ٰيا ِاٰلۭهْى َعلٰى َمْظَهرِ  َو َمَقر
لَْعِة ٱْالَْعلٰى وَ  َك اُلُْوۭهيتِ  َو َمْشِرِق  َك َسلَْطَنتِ  اَْصِل ٱْلَقۭدْيِم َو ُمْحيِى ٱْالَُمِم  ٱْلنُْقَطِة ٱْالُْولٰى َو ٱْلط . "   

  اعالن ظهور و تحقق بشارات و وعود الهى در اديان قبل
  بنظر نگارنده اين طبقه از الواح مبارکه در مرتبتى استثنائى در ميان آثار شارع

  است . زيرا بيانات مبارکه در اعالن ظهور جديد و نسخ شرايع و احکام قبل فتحامر 
  باب جديدى است در تاريخ اديان . از نقطه نظرى ديگر ، بيانات و خطابات مبارکه

  روشى بديع در اعالن ظهور و تبليغ و معرفى امر مبارک به اهل عالم است . که مخاطب
  ساى اديان ، اولياىؤآحاد و افراد جامعه بشرى ، ربا مخاطبين الواح بطور کلى کليه 

  امور و مقامات حکومتى و ملوک ارض را در بر ميگيرد . سبک نگارش الواح در مقايسه
  با الواح نصحيه و نظاير آن بکلى متفاوت است و داراى هيمنه و لحن تحبيب و التفات

  معاندين دارد . ده براى معرضين وآميز براى مقربين و مقبلين و قهر آميز توام با انذارات شدي
  روش ديگرى که ميتوان اين قبيل آثار اعالن ظهور را مطالعه و تحقيق نمود اين است
  که عموما ، اشاره به تعاليم روحانى است و جنبه کلى دارد و در مقابل جنبه خبرى آن



  نمونهبشدت قوى ، مهيمن و در کمال بالغت و فصاحت اعالن ظهور گرديده است . يک 
   

  ٢٥٣ص 
  از اين قبيل الواح مبارکه ، لوح اقدس است که در آن اعالن و خبر ظهور ، تحقق وعود

  الهيه . تنبيه و هشدار به مسيحيان ( مالء ابن ) و مسائلى از اين قبيل در آن نازل
  گرديده است . اينک بطور اختصار ميپردازد به طبقه بندى مسائل مندرجه در لوح مبارک

  : ٣ ه تعالىٰ اقدس قول
  در بيان اينکه آنچه در لوح ذکر شده وحى و انزال از سوى خداوند است : " هذا - ١
  وح االقدس نزل من الملکوت المقدس لمن اقبل الى قبلة العالم الذى اتى من سماءاللّ 
  در اشاره به فتح ابواب ملکوت : " قل انا فتحنا لکم ابواب الملکوت " . - ٢
  د و اشاره به ظهور ثانى مسيح : " قل انه اتى من السمآء کمااعالن ظهور جدي - ٣

  " . ١اتى منها اول مرّة 
  اعالن ورود مظهر کلى الهى به اراضى مقدسه و سرزمين موعود : " قد اتصل نهر - ٤

  و الطور يطوف حول كاالردن بالبحر االعظم و االبن فى الوادى المقدس ينادى لبي
  المقصود بمجده المنيع " . ( براى مزيد اطالع و تبيين البيت و الشجر ينادى قد اتى

  حضرت عبدالبهاء در باره اتصال نهر اردن به بحر اعظم مراجعه فرمائيد به مائده
  آسمانى جلد چهارم ) .

   
_______________________________________________________________  

  . ٣١، شماره  ٢٥ معه جميع مالئکته " انجيل متّى باب" و عند ما يعود ابن االنسان فى مجده و  ٠ ١
 ٱ " و عندئذ تظهر آيةُ 

ِ
  لىٰ عَ  بن االنسان آتيًاٱها ، و يرون لّ االرض ک مآء . فتنتحُب قبائلاالنسان فى الس  بن

  . ٣٠شماره  ٢٤متى باب  عظيم " انجيل و مجدٍ  مآء بقدرةٍ سحب السّ 
   

  ٢٥٤ص 
  : " قل قد جآء االب و کمل ما وعدتم به فى ١ در اشاره به آمدن پدر آسمانى - ٥

  ملکوت اهلل " .
  بنظر ميرسد که بيان مبارک در اشاره به صداى فرياد رس شخص قبطى از حضرت موسى - ٦

  و نيز اشاره به عقوبت ناس در روز بازپسين در ١٧سوره قصص آيه  ٢در قرآن مجيد 
  کان ينادى فى بريّة البيان و. " قل اما سمعتم صوت الصارخ الذى  ٢سوره فاطر 



  يبشرکم بربکم الرحمن " . در انتهاى لوح نيز اشاراتى است به مندرجات انجيل و
  . ٤اخبار و وعده يوم اهلل 

  در اين قسمت به چند نمونه از انواع بيان اکتفا گرديد زيرا مقصود تحقيق و شناخت
  جه در لوح مبارک نيست .نوع بيان و پيغام الهى است و تحقيق در کليه مسائل مندر

  در معرفى مقام حضرت عبدالبهاء غصن اهلل االعظم
  در معرفى حضرت عبدالبهاء از چنان هيمنه و اهميتى بر خوردار است بيانات قلم اعلىٰ 

  که تحقيق در آنها مستلزم به توجيهات و بيانات تبيينى است و در عقل و تصور اين
  الهى در سوره غصن اکتفاء و براى تحقيق بيشتر حقير نگنجد . به دو نمونه از بيانات

  و درک آن مقام عظيم الشان که در آثار به سرّ اهلل ملقب گرديده است ميبايد به
______________________________________________________________  

و  " الرب !سم ٱب يتاالٓ  كً بارولوا : مُ قُ حتى تَ  االٓن ،فإنّي اقوُل لُکم إنُکم لن َتَرْوِني ِمن " ٣٩شماره  ٢٣انجيل متى باب  - ١
  َفاَْصَبَح ِفى اْلَمۭديَنِة خآًِٔفا ١٧/٢٨ آيه . سوره قصص ٢ -"  أالبدي اهلل ))  ((يومَ  ُمْنتِظرينَ "  ١٢شماره  ٣دوم پطرس باب  رساله

  ٣٥:  ٣٤. سوره فاطر  ٣ -   "ٰقاَل لَُه ُموسٓىٰ اّنَك لََغِوى ُمۭبينٌ َيَتَرقُب َفِاَذا الِذى اْسَتْنَصَرُه ِباْالَْمِس َيْسَتْصِرُخُه 
  " . ( تحقيق در ارتباط بيان مبارک با آيات مذکوره در قرآن تا حدودى َو ُهْم َيْصَطِرُخوَن ۭفيٰها َربٰنآ اَْخِرْجٰنا" 

  است .  کتب آسمانىدشوار و بنظر ميرسد که چون آيات نازله در اين لوح ، اشاره به وعود در 
  "  ِان اهللَ ِبِعٰباِدِه لََخۭبيرٌ َبۭصيرٌ الجنود در يوم اهلل باشد "  شايد مقصود از صوت صارخ ، فرياد رسى رّب 

  " . فإنهم سَيَرْوَن اهلل"  : ٨شماره  ٥انجيل متى باب  ٠ ٤) .  ٢٨سوره فاطر آيه (
   

  ٢٥٥ص 
  سلطانه در توقيع دوربهائى مراجعه نمود .بيانات و تبيينات حضرت ولى امراهلل جل 

  در سوره غصن و در لوحى ديگر دو فقره از بيانات حضرت بهاء اهلل جل اسمه االعلىٰ 
  زيب اين قسمت ميگردد .

  لمن استقرّ فى شاطئه : " قل قد انشعب بحر القدم من هذا البحر االعظم فطوبىٰ  ٤اول 
  غصن هذا الهيکل المقدس االبهىٰ  المنتهىٰ  و يکون من المستقرّين و قد انشعب من سدرة

  القدس فهنيئا لمن استظل فى ظله و کان من الراقدين " .
  حرزا للعالمين و حفظا لمن فى السموات و االرضين و حصنا لمن ك: " انا جعلنا ٥دوم 

  آمن باهلل الفرد الخبير " .
  در ارتباط دو ظهور اعظم

  واح مبارکه بسيار است و در اين قسمت به دوبيانات الهى در ارتباط دو ظهور در ال



  بيان مبارک در سوره هيکل و کتاب بديع و بيان مبارک حضرت اعلى در کتاب مستطاب
  بيان اکتفا ميگردد :

  " . باسمه االبهىٰ  : " الذى ظهر مرة بعد اولى ٦ نمونه اول ، در سوره هيکل ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  با جمالت و عباراتى بديع ارتباط معنوى هيکل اقدس بانمونه دوم ، : در کتاب بديع 

  عزّ  را به اهل بيان اعالن ميدارند قوله جل بيانه و جل اسمه االعلىٰ  حضرت نقطه اولىٰ 
  : " يا قوم انه روحى و انا روحه و لم يزل کان مشيتى مشيته ال تفرقوا ٧کبريائه 

  و فوادى لو انتم من الموحدينبينى و بينه و کلّما يظهر من عنده لکان محبوب قلبى 
  اين بدايع کلمات الهى که از سحاب فيض رحمت رحمانى نازل شده اين عبد ذکر نموده که

  شايد عباد غافلين بشعور آيند و قياس بنفس ننمايند و آنقدر مشعر شوند که معرضين
  از اين آيات بدع ربانى معارض و محارب با حق بوده و خواهند بود " .

   
  ٢٥٦ص 
  : " بعد از غروب اين شمس غير ٨ ونه سوم در بيان فارسى ميفرمايند قوله االعلىٰ نم

  از من يظهره اهلل مقتدر بر اين نحو ظهور از ظهور اهلل نيست " .
  و ظهور اعظمدمنابع و مآخذ مطالعه در الواح و آثار مبارکه براى تحقيق در ارتباط 

  ) آثار٢. ( ١٣٥و  ١٠٨و  ٨٨و  ٨٢ت ص ) مجموعه اقتدارا١: ( اول ، آثار قلم اعلىٰ 
  و سورة االصحاب ٤٦الى  ٤٣لوح رضوان االقرار ص  - ١١: سورة الدم ص  ٤قلم اعلى ج 

  ٥٦و  ٥٥و  ٤٨) لوح صيام ص ٣. ( ٣٩٦سورة البيان ص  - ٤١٩ص  لوح وفا  - ٢٢٣و  ٢١٨ص 
  ح مبارکه چاپ) لوح نصير ( مجموعه الوا٤( رساله تسبيح و تهليل لوح ششم صيام ) . (

  ) . ١٧٢مصر ص 
  جل ذکره : کتاب مستطاب بيان فارسى : الباب التاسع و اعلىٰ  دوم ، در آثار حضرت رّب 
  العشر من الواحد ثانى .

  . ٢٩٠ص  ٢سوم : آثار حضرت عبدالبهاء : مکاتيب ج 
  و اصل توقيع ٢چهارم : آثار حضرت ولى امراهلل : توقيع دور بهائى ( ترجمه ) ص 

  ى امريکا .طبع محفل ملّ  ٥انگليسى ص  بزبان
   

  ٢٥٧ص 
  مشخصات کتب و مآخذ                        



  رديف         نام کتاب و مولف
  . ٢٨( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ         ١
  . تاليف فاضل ٥٦و  ٥٥رساله تسبيح و تهليل لوح ششم از الواح صيام ص         ٢

  بديع ١٠٥جليل القدر عبدالحميد اشراق خاورى . لجنه نشر معارف امرى سنه          
  . ١٤٠الى  ١٣٨( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ         ٣
  . تاليف فاضل جليل القدر عبدالحميد اشراق خاورى . ٣٦١ايام تسعه ص         ٤

  ت امرى .موسسه ملى مطبوعا -بديع  ١٢١ -نشر سوم          
  بديع ١٤٤آلمان غربى  -النگهاين  -. نشر سوم  ٦١دور بهائى ( ترجمه ) ص         ٥
  . ١٠( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ         ٦
  . ١٣٢کتاب بديع ص         ٧
  کتاب مستطاب بيان فارسى . باب االول من الواحد الرابع .        ٨
   

  ٢٥٨ص 

  روش دوازدهم                         
  اصطالحات عرفانى در آثار مبارکه                  

   
  ٢٥٩ص 

  اصطالحات عرفانى در آثار مبارکه
  عرفانى در الواح مبارکه بکثرت بکار رفته و مطالعه مقدماتى در الفاظ و اصطالحات

  ، مجردهاين قبيل آثار نشان ميدهد که در مواضيع اعالن ظهور امر مبارک ، بيان حقايق 
  در مسئله توحيد و معرفت حق نازل گرديده است . آثار -رموز و دقايق اسرار الهى 

  در دسترس و طبع شده که در آنها اين قبيل الفاظ و اصطالحات بکثرت بکار رفته است
  مبارک ، عبارتند از : هفت وادى ، چهار وادى ، قصيده عز ورقائيه ، لوح سلمان ، مثنوى

  قصائد و غزليات مبارکه و نيز در متون -ساقى از غيب بقا قصيده رشح عما ، 
  شناخت اين قبيل -الواح مبارکه در ضمن بيانات نصحيّه بکثرت ميتوان مالحظه نمود 

  از بيانات الهى مستلزم مطالعه ساير الواح مبارکه و نيز الواح تبيينى است تا در
  از اين قبيل الفاظ و مراجعه به فرهنگ ها و لغتنامه هائى که معانى و مقصود



  اصطالحات عرفانى که در خارج از معارف امر درج شده است ، شاخص و مبناى اخذ معنى
  بر رسى الواح نازله بوضوح نشان ميدهد که -لفظ و اصطالح به تنهائى قرار نگيرد 

  الواح سماوى درس زهد ، صوفيگرى و عرفان ( به آن مفهوم که در کتب اهل تصوف و
  هاى فارسى و عربى از ابتداى تولد و رشد و نمّو آن از بدو معارف عرفان بلسان

  اسالمى ) تعليم نميدهد . که آن بنا به شهادت کتب و مسلک هاى تصوف عرفانى موجوده
  کبريائى افزوده شدن به قشرهاى ساير مذاهب و فرق در اسالم است . بيانات مبارکه جمال

  محقق را در اينخصوص هدايت کاملدر الواح سلمان ، هفت وادى و نصير ، 
  : " اى سلمان * آنچه عرفا ذکر نموده اند جميع در رتبه خلق ١ مينمايد قوله االعلىٰ 

  بوده و خواهد بود چه که نفوس عاليه و افئده مجرده هر قدر در سماء علم و عرفان
  * کلطيران نمايند از رتبه ممکن و ما خلق فى انفسهم بانفسهم تجاوز نتوانند نمود 

  العرفان من کل عارف و کل االذکار من کل ذاکر و کل االوصاف من کل واصف ينتهى الى
  ما خلق فى نفسه من تجلى ربه * و هر نفسى فى الجمله تفکر نمايد خود تصديق مينمايد

  باينکه از براى
   

  ٢٦٠ص 
  ازامثله و عرفان از اول ال اول بخلق او که  خلق تجاوز از حد خود ممکن نه و کلّ 

  بعرفان  َرمشيت امکانيه بنفسه لنفسه ال من شئ خلق راجع * فسبحان اهلل من ان يُعْ 
  احدا و ان يرجع اليه امثال نفس * لم يکن بينه و بين خلقه ال من نسبة و ال من ربط

  و ال من جهة و اشارة و داللة و قد خلق الممکنات بمشيته التى احاطت العالمين * حق
  سلطان ارتفاع وحدت خود مقدس از عرفان ممکنات بوده و ال يزال بسمولم يزل در علو 

  خود منزّه از ادراک موجودات خواهد بود * جميع من فى االرض و تامتناع مليک رفع
  السماء بکلمه او خلق شده اند و از عدم بحت بعرصه وجود آمده اند چگونه ميشود

  د * " . در هفت وادى ، حلول و يامخلوقيکه از کلمه خلق شده بذات قدم ارتقاء نماي
  : " و ديگر آنکه مباد در ٢ تنزيل حق را بکلى مردود اعالم ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  اين بيانات رايحه حلول و يا تنزالت عوالم حق در مراتب خلق رود و بر آنجناب شبهه
  وح نصيرشود زيرا که بذاته مقدس است از صعود و نزول و از دخول و خروج " . و در ل

  : " زينهار بمظاهر اسماء و هياکليکه خود ٣ در باره زهد و زاهد نازل قوله االعلىٰ 
  زهديه مى آرايند از حق ممنوع مشو و غافل مباش اليم ۀه و البسرا بعمايم ظاهريّ 



  ملکو ت اسماء در حول شجره امر طائف و بحر فى مخلوق *و ديگر آنکه زهديکه محبوب حق
  و اعراض از ماسواه بوده و خواهد بود نه مثل اين عباد که از حق بوده آن اقبال بحق

  غافل و بدون او مشغول شده مسرورند و اسم آن را زهد گذارده اند  " .
  نمونه هائى از اصطالحات و بيانات عرفانى در الواح

  " تموجات ابحر ٣ ) در لوحى در توصيف خداوند و اراده الهى ميفرمايند قوله تعالىٰ ١(
  يّه از اراده اش ظاهر " . و نيز در همان لوح ميفرمايند : " ظهورات يمايماسم
  : " عرفان موجودات ٤يّه از امرش باهر " . در شرح بيانات مبارکه فوق ميفرمايند تصف

  اين مقام و وصف ممکنات از اول ال اول الى آخر ال آخر راجع به اينمقام بوده و احدى را از
  و ارتقاء  ان و لقاى آن شمس احديّت و آفتاب حقيقت است تجاوزکه مقام عرف بلند اعلىٰ 

   
  ٢٦١ص 

  ممکن نه .* چه که وصول بغيب اليدرک بالبديهه محال و ممتنع بوده * پس تموجات آن
  ن در ظاهر اينظهور سبحانى مشهود " .طبحر با

  : بمعنى زاغ و در اصطالح سالکان رمزى از دورى و سياهى است . ٥ ُغراب) ٢(
  : " و اين طاير هواى الهى را غراب کين در کمين " . ٦هفت وادى ميفرمايند  در
 ...َسنُِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْالَٓفاِق َوِفي انُفِسِهمْ سوره فضلت "  ٥٣/٤١: اشاره به آيه  سفُ نْ سير آفاق و اَ ) ٣(

. "  
  لىٰ د بود عَ : " کل اشياء در مقامى آيات الهى بوده و خواهن ٧ ميفرمايند قوله تعالىٰ 

  قدر مراتبها در مقام تجلى سلطان مجلّى در ملکوت اسماء و صفات از براى کل اثبات
  ت ميشود در اين صورت غير آيات چيزى مشهود نه " .آيتيّ 
  : عبارت از بقاء وجود است مطلقا و آن مسبوق به عدم نيست و افتتاح ٥ ازل ازال) ٤(

  آن از عدم نى .
  ( جمع عين ) که در اصطالح عرفا صور علميّه و در اصطالح:  ٨و ٥ اعيان ثابته) ٥(

  شرح کنت کنز از يراعه مرکز ميثاق در هبراى مزيد اطالع ب -حکما ماهيات است 
  مراجعه فرمائيد . ١٠صفحه  ٢مکاتيب جلد 

  : ظهور حالت و عدم قدرت بر عبوديت . ٥ افتادگى) ٦(
  : علم به شئ بواسطه استدالل . ٥ ايقان) ٧(



  .گردد : کنايه از فيض حق و رحمت شامله اوست که از عالم غيب بر ممکنات فايض ٥ باران )٨(
  : فيض دائم حق . ٥ بحر عطا) ٩(
  : حيران و شيفته بارگاه عظمت الهى . ٥ سرگشته) ١٠(
  : مرغ آتشخوار : سمندر رمزى است از عشق آتشين و شورانگيز که عاشق ٥ سمندر) ١١(

  زد .در راه وصل بدان ميسو
   

  ٢٦٢ص 
  .سينا ء " : " اى سمندر نار موقده در سدره ٩ در لوحى از حضرت عبدالبهاء است قوله االحلىٰ 

  : تن آدمى ، نفس اماره و دنيا . ٥ قفس)  ١٢(
  اره و دنيا و تن آدمى .: نفس امّ  ٥ گلخن) ١٣(
  به: تجلى حق به حسب اوليت ذات و باطنيت اوست ، که همواره  ٥ فيض اقدس) ١٤(

  واسطه فيض مقدس که تجلى به حسب ظاهريت و آخريت حق ، و قابليت اعيان است ،     
  به اعيان و اسماء واصل شود .     
  : فيض مقدس مترتب بر فيض اقدس است . زيرا به واسطه فيض اقدس ، ٥ فيض مقدس) ١٥(

  ز فيضاعيان ثابته و استعدادهاى اصلى آنها در عالم علم تحصيل مى آيد ، ا     
  مقدس تعبير به نفس رحمانى وجود منبسط هم شده است . بالجمله مرتبه تجليات     
  اسماء که موجب ظهور و بروز مقتضيات اعيان در خارج است . فيض ناميده اند به     
  عبارت ديگر فيض مقدس عبارت از تجلى وجودى است که موجب ظهور " ما يقتضيه تلک     
  خارج مى شود و منزه از شوائب کثرت آسمانى است . االستعدادات " در    
  : نيستى ، محو شدن ، در اصطالح يعنى فناى بنده در حق . ٥ فنا) ١٦(
  : به معناى سر دقيق است که هر کس بر آن آگاه نشود . ٥ دقيقه) ١٧(

ى اشاره باست .  : مرغ افسانه اى ، انسان کامل را نيز عنقا گويند که يافت ناشدنى ٥ ءانقٰ عَ ) ١٨( 
  نشانى صرف نيز هست .

  در بيانات مبارکه بوضوح مالحظه مى شود که بعد از ظهور مظهر الهى بدنبال مسلک
  عارفان و صوفيگرى رفتن و حق را از آن طريق ( عقايد وحدت وجود و نظاير آن )
  زشناختن در نزد حق مردود است . و مجاهده و اشتغال به اين قبيل امور انسان را ا



  عرفان شمس حقيقت و جوهر علم ( علم الهى ) محروم منمايد و در لوح سلمان تاکيد
  : " اليوم بحور معانى بکينونتها و اصلها ظاهر شده ديگر احتياج ١٠ميفرمايند که 

   
  ٢٦٣ص 

  بکلمات قبل نبوده و نيست " " معارف قبل را بقبل بگذار " . در لوح سلمان در
  :  ۱١اينخصوص اشاراتى است بغايت صريح و روشن . در اين لوح امنع ميفرمايند 

  يارى جميع اشياء را مظاهر تجلى ذاتى حق ميدانند * و تجلى را هم سه قسم ذکر نموده"
  * و قيام اشياء را بحق قيام ظهورى دانسته اند * و اگر ذاتى و صفاتى و فعلىاند * 

  امعين را بشانى کسالت اخذ نمايد که از عرفان جوهراين مطالب بتمامها ذکر شود س
  علم محروم مانند * و همچنين بکون اعيان ثابته در ذات قائل شده اند *چنانکه يکى

  ))فاضهاأ مّ شرف ثأبنحو  نة فى ذاته تعالىٰ ئاالشياء کا از حکماى عارف گفته (( حقائُق 
  است * چنانچه ابن عرب چه که معطى شئ را فاقد شئ ندانسته اند و ميگويند محال

  در اين مطلب شرحى مبسوط نوشته * و حکماى عارفين و متاخرين بمثل صدر شيرازى و فيض
  لمن يمشى على کثيب ضَراض ساقيه ابن عرب مشى نموده اند * فطوبىٰ ر  و امثالها در

َوُر مواجه أى بموج من االحمر فى شاطئ هذا البحر الذّ  ِت الصاشباح عمّ و االٔ َمِحي  
  فى الالت و َسَبحَ االشارات و الدّ  ذا لمن َعَرى نفسه عن کلّ موه القوم * فيا حبّ توهّ 

  خلقت فيه * فنعيما يالت مهکَ هذا البحر و غمراته و وصل بحيتان المعانى و لئالى حِ 
  للفائزين * و هر نفسيکه معتقد بر بيانات عرفا بوده و در آن مسلک سالک شده موسى و

  مظاهر حق دانسته * منتهى آنست که اول را مظهر اسم هادى و عزيزفرعون هر دو را از 
  و امثال آن * و لذا حکم جدال ما بين ُمِضّل و ُمِذلّ و امثال آن * و ثانيرا مظهر اسم 

  اين دو محقق * و بعد از خلع تعيّنات بشرّيه هر دو را واحد دانسته اند چنانچه در
  مل آن از قبل ذکر شد * اين مطالب قوم کهاصل جميع اشياء را واحد ميدانند * و مج

  بعضى از آن مجمال بيان شد ولکن * اى سلمان قلم رحمن ميفرمايد * اليوم مثبت و
  ل آن در يکدرجه واقف چه که شمس حقيقت بنفسها مشرق و ازطِ محقق اين بيانات و ُمبْ 

  البته ازافق سماء اليزال اليح است * و هر نفسيکه بذکر اين بيانات مشغول شود 
  ".عرفان جمال رحمن محروم ماند 

   
  ٢٦٤ص 



  توجيه : از بيانات مبارکه استباط ميشود که راه حصول معرفت خدا انحصارا از طريق
  عرفان به مظهر الهى در هر دوره و اقبال به شريعت و عمل به احکام الهيست . و اين

  باقى نميگذارد . و بيانات مبارکه محلى براى راههاى فرعى و انشعابى براى افراد
  آيات نازله در کتاب مستطاب اقدس در طرق حصول عرفان خداوند و نيز تجلى اول و تجلى

  دوم در لوح مقدس تجليات آنچه که الزمه حصول به معرفت حق است براى ابناء انسان
  فراهم آورده است و هنيئا للمقبلين .

   
  ٢٦٥ص 

  مشخصات کتب و مآخذ
  ب و مولفرديف            نام کتا

  . چاپ مصر . ١٤٢مجموعه الواح مبارکه ص         ١
  . ١١٤ص  ٣جلد  آثار قلم اعلىٰ         ٢
  . چاپ مصر . ٢٨٩مجموعه الواح مبارکه ص         ٣
  . چاپ مصر . ٣١٢مجموعه الواح مبارکه ص         ٤
  ىفرهنگر اصطالحات و تعبيرات عرفانى ، تاليف دکتر سيد جعفر سجاد        ٥

  کتابخانه ظهورى .         
  . ١٣٥ص  ٣جلد  هفت وادى ، آثار قلم اعلىٰ         ٦
  . ١٢٢ص ٩٢منتخباتى از آثار حضرت بهاء اهلل لوح شماره         ٧
  فرهنگ علوم عقلى . تاليف دکتر سيد جعفر سجادى . کتابخانه ظهورى .        ٨
  . ٢٤٤الى  ٢٤٣منتخباتى از مکاتيب عبدالبهاء ص         ٩

  . چاپ مصر . ١٤٣و  ١٣٨مجموعه الواح مبارکه ص        ١٠
  . چاپ مصر . ١٤٠مجموعه الواح مبارکه ص        ١١

   
  ٢٦٦ص 

  روش سيزدهم                     
  ذکر مقامات انبياء و اولياء و              

  معرضين در ظهورات قبل                  



   
  ٢٦٧ص 

  انبياء و اولياء و معرضين در ظهورات قبلذکر مقامات 
  در آثار مبارکه ذکر انبياء ، ائمه اطهار و اولياء و اصحاب اوليه مظاهر قبل در

  دماتى ، بنظر ميرسدکه ذکر آنان در مسائلقاديان سلف بکثرت آمده است . در تحقيقات م
  است ( براى هر متعدد و مواردى که شرح حال آنان بصورت اسناد تاريخى که مقبول عامه

  قوم و امتى از مقبوالت آن قوم کالم حق نازل شده است ) براى آگاهى اذهان و قبول
  به آنچه مظهر الهى بيان فرموده ، در الواح ذکر شده است . نمونه هائى از اين قبيل

  الواح مبارکه با علت ذکر اشخاص آورده ميشود :
  وجود دارد و نام بردن بعضى از نفوس در بيان اينکه در انسان دو جهت الهى و نفسانى

  در اديان قبل
  الواح نازله در ارتباط با اين موضوع فراوان است و براى آگاه نمودن عباد ، حق به

  ذکر حقايق تاريخى و نمونه هائى از اين  دو جنبه و کيفيات نفسانى در انسان
  پرداخته است . در لوحى اشارتى است به اين مسئله و ذکر علل آن .

  : در لوحى شرح اين امام جعفر صادق ع ، اسمعيل و موسى و فرزندان امام صادق ع) ١(
  اندمطلب را با نقل احوال حضرت اسمعيل فرزند ذکور حضرت صادق ع امام ششم را فرموده

  که چگونه پس از اينکه به مقام وصايت و امانت برگزيده شد ، بعد او را حضرت
  : " دو جهت در انسان موجود است ١ مبارک قوله االعلىٰ صادق عزل فرمود . اينست بيان 

  نفسه وقتيکه لحاظ عنايت بجهت اول ناظر ذکر مينمايد در لىٰ اهلل و جهتى اِ  لىَ جهتى اِ 
  باره او آنچه را که فوق آن در عالم خلق موجود نه يا عندليب عليک بهائى بگو در

  سمعيل است که حضرات اسمعيليهحضرت اسمعيل ابن حضرت صادق ع چه ميگوئى اين همان ا
  باو متمسک و متشبثند انحضرت او را امام و وصى فرمود و حکم در اينفقره ثابت بعد

  عزلش نمودند " . و نيز در کتاب بديع نيز ذکر انتصاب و عزل اسمعيل بن صادق گرديده
  صادق چه : " در اسمعيل بن حضرت ٢است قوله جل و عز 

   
  ٢٦٨ص 

  آنکه بجميع واليات نوشته که او بعد از من امام است و پيشواى خلقميگوئى بعد از 



  بعد از مدتى امورى از او ظاهر شد و حضرت او را عزل فرمودند که مخصوص زراره وبعضى
  از اصحاب عرض کردند يا ابن رسول اهلل اين امر بزرگى است چگونه ميشود شخصى امام

  دا فرمود برو و روايت کلينى را ببين " .خلق باشد و حق و بعد باطل شود حضرت ذکر ب
  : احاديثى که در ابتدا حضرت صادق اسمعيل ٣ماخذ اسالمى بيان مبارک در معارف شيعه 

  را جانشين و بعد عزل نمود در کتب معتبره شيعه نقل گرديده و نقل کليه آن اخبار و
  است . احاديث و جانشينى امام موسى کاظم خارج از موضوع و حوصله اين ساله

  ) در کتاب التوحيد شيخ صدوق " باب١براى نمونه بنقل چند حديث اکتفا ميگردد . (
  قول الصادق عليه ك: " و من ذل ٣ البداء " حديثى از حضرت امام صادق روايت شده

  االنوار مرحوم مجلسى ، ) در بحار٢" . ( ْبنىإ ما َبدا هلل َبداء کما َبدا له فى اسماعيل السالم : 
  " باب البداء و النسخ " از قول امام صادق ۴جلد  التوحيدکتاب 

  : " و من کتاب المذکور ( کتاب ٦٩: حديث شماره  ٤ده گرديعليه السالم چند حديث نقل 
  دا هللزيد النرسى ) عن عبيد بن زراة ، عن ابى عبداهلل عليه السالم قال : ما بَ 

  ( بسط کالم ۱۲۳ص  ٧در ذيل حديث شماره  -بنى " إ بداء اعظم من بداء بدا له فى اسماعيل 
  و اوهام ) : " فى رواية رووها عن جعفر الصادق عليه السالم انه جعل كلرفع شکو

  اسماعيل القائم مقامه بعده فظهر من اسماعيل ما لم يرتضه منه فجعل القائم مقامه
  ار) در بح٣فقال : بدا هلل فى اسماعيل " . ( كموسى عليه السالم فسئل عن ذل

  االنوار مرحوم مجلسى در کتاب تاريخ امام جعفر صادق عليه السالم در باب " احوال
  ازواجه و اوالده " و " باب مکارم اخالق ابيه " رفتار و سلوک اسماعيل نقل شده است

  ) در کتاب توضيح الملل ( ترجمه ملل و نحل شهرستانى ) در باره٤مراجعه فرمائيد . (
  : زيرا که در اول امام ٦ه" نوشته شده ل در فصل " اسماعيليّ تصريح امامت به اسماعي

  " امامت " را باو ( که پسر بزرگتربود ) تصريح فرمود . -جعفر صادق رضى اهلل عنه 
   

  ٢٦٩ص 
  بنظر ميرسد نام اسمعيل براى اين ذکر شده است که وصايت بظاهر يحيى مشابه وصى قرار

  راده الهى بآن تعلق نگرفت و بدا حاصل شد .گرفتن اسمعيل پسر حضرت صادق بود که ا
  )در لوحى در باره زوجه حضرت رسول اکرم ( عايشه  عايشه زوجه حضرت رسول اکرم ص) ٢(

  که در زمان حيات حضرت رسول اهلل مورد عنايت و احترام کليه مسلمين بود و بعد
  شماتت طرفداراناز اينکه به مخالفت با حضرت على عليه السالم برخاست مورد لعن و 



  : ٧ حضرت على عليه السالم و شيعيان قرار گرفت . در لوحى ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  ينى يامدر باره حرم رسول اهلل تفکر نمايند آنحضرت روح ماسويه فداه فرموده کلّ "

  و اينکلمه عليا که از مشرق فم اراده مولى الورى جارى بر کمال عنايت حميراء کلّمى
  حضرت حاکيست و حال حزب شيعه ميگويند در باره اش آنچه را که کل ميدانندو شفقت 

  آيا آن قبول را سبب چه و اين رد حزب شيعه را علت چه يکى از مطارنه انطاکيه گفته
  نمود " . نفسيکه در انتها مردود ميشد در ابتدا رسول شما چرا او را قبول فرمود و محرم فراش

  نظرات و اعتقادات مذاهب سّنى و شيعه نسبت به مقام و ماخذ اسالمى بيان مبارک و
  منزلت عايشه زوجه حضرت رسول اکرم

  ) در فضائل وِستّه در کتب معتبره احاديث نبوى ( کتب الف ، در نزد اهل سنت و جماعت
  احاديث بسيارى ثبت ومنين " معروف ؤمناقب عايشه در نزد اهل تسنن به " ام الم

  مسلم ، کتاب الفضائل در باب فضائل عايشه از قول حضرت رسولشده است . در صحيح 
  َرُسوَل ٱهللِ َصلى ٱهلل َعلَْيِه َو َسلَم َيُقولُ  ِبن َماِلِك قاَل َسِمْعُت  أَنس:  َعن  ٨اکرم نقل شده 

َعام" ِِٔر الطريِد َعلَى َسأَِشَة َعلَى النَِّساِء َکَفْضِل الثَفْضُل َعا   
  اهل سنت و جماعت عايشه مقامى بلند و قابل تکريم دارد و او رادر کتب معتبره 

  عايشه رضى اهلل نام ميبرند و احاديث مروى از پيغمبر اکرم که راوى عايشه است
   

  ٢٧٠ص 
  ه از قبيل صحيح بخارىبيشمار و از احاديث بسيار معتبر است و آنچه از او در کتب ستّ 

  ايت شده در ميان مسلمين اهل سنت و جماعت از، صحيح مسلم ، سنن ابى داود و غيره رو
  اعتبار و استحکامى زياد برخوردار و مورد استفاده براى شرح مسائل و تنظيم اصول و

  فقه مذهب سنى قرار گرفته است . براى مزيد اطالع قسمتى از مندرجات تاريخ حبيب
  علما از جمله: عايشه رضى اهلل عنها باتفاق  ٩السير در باره عايشه درج ميگردد 

  منين امتياز تمام داشت وؤمفتيان صحابه بود و بمزيد عقل و فطانت از ساير امهات م
  بعضى از فضال رضى اهلل عنهم روايت نموده اند که رسول صلى اهلل عليه و سلم در

  ن وى فرمود که ( خذوا ثلثى دينکم عن هذه الحميراء ) الجرم جمعى کثير از صحابهأش
  الزبير رضى اهلل عنها نصديقه حديث روايت نموده اند و از عروة بو تابعين از 

  مرويست که گفت من نديدم هيچ احدى را بمعانى قرآن و فريضه و احکام حالل و حرام و



  شعر عرب و علم نسب اعلم از عايشه رضى اهلل عنها ... از حضرت رسالت مآب پرسيدند
  عايشه " . که دوست ترين آدميان نزد تو کيست فرمود که

  : عايشه زوجه حضرت رسول ص در ميان شيعه بعلت مخالفتهايش با ب ، در مذاهب اماميه
  خالفت حضرت على عليه السالم به نيکوئى نام برده نشده است . براى نمونه ميتوان به

  و بحار االنوار " کتاب تاريخ نبينا و احواله باب ٢مندرجات حيات القلوب جلد 
  .ه که هر دو از تاليفات مرحوم محمد باقر مجلسى است مراجعه نموداحوال عايشه و حفص

  قسمتى از کتاب حيات القلوب در بيان احواالت عايشه و حفصه ( زنان حضرت رسول
  ابن بابويه بسند معتبر از حضرت صادق روايت کرده است:  ١اکرم ) به اين شرح است . 

  ستند ابوهريره و انس بن مالک وسه کس بودند که بر حضرت رسول ص دروغ بسيار مى ب
  . و ابن بابويه و برقى بسند معتبر از امام محمد باقر ع روايت کرده اند کهعايشه 

  چون حضرت قائم آل محمد ع ظاهر شود عايشه را زنده گرداند تا آنکه او را حد بزند و
  تا اينکه انتقام بکشد براى حضرت فاطمه ع ... ( براى مزيد اطالع مراجعه

   
  ٢٧١ ص

  کنيد به حوادث و تاريخ جنگ جمل ميان حضرت على و گروه عايشه و طلحه و زبير به
  تاريخ حضرت على ع در بحار االنوار ) .

  منين دوره حضرت رسول اکرمؤل يکى از مآدر لوحى در باره عاقبت حال و م  طعيمة) ٢(
  ب الهى قرارکه در ابتدا مورد عنايت و مرحمت حضرت رسول اکرم بود و بعد مورد غض

  : " يکى از اجله انصار که موسوم بطعيمه ١١بيانه  گرفت اشاراتى ميفرمايند قوله جلّ 
  بود بعد از طلوع نير حجاز از از افق يثرب آنچه داشته با مهاجرين مساوات نموده و

  بعد مع کمال تقرب ظاهر شد از او آنچه که عين حقيقت گريست بعد از ظهور عمل مردود
  نمود و حضرت متفکر و متحير چه که در اول امر چنين امور سبب اضطراب و يهود اجتماع

ُكَم انا انَزْلَنا الَْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتحْ  انقالب عباد است در آن حين جبرئيل نازل و اين آيه را تالوت نمود
ِّْلَخآِِٔنيَن خَ    )١٠٥/٤. (سوره نساء آيه " ِصيًماَبْيَن الناِس ِبَما اَراَك اهللُ َوَال َتُكن ل

  : علت نزول آيه شريفه فوق در کتب تفسير قرآن به تفصيل شرح ١٢ ةماخذ اسالمى طعيم
  داده شده است . براى اختصار قسمتهائى از تفسير ابوالفتوح رازى را که در باره

  لحطعيمه و علت نزول آيه نوشته شده است درج مينمايد : کلبى روايت کرد از ابو صا
  مة بن ابيرق کهياز عبداهلل عباس که گفت اين آيت در مردى انصارى آمد نام او طع



  درعى بدزديده بود از همسايه که او را قنادة بن النعمان گفتند " .
  در لوح سلمان ذکر هاروت و ماروت گشته که در اول مقرب درگاه  هاروت و ماروت) ٤(

  پرداختند و از مقامات داده شده خلع گرديدند ،الهى بودند و بعد بمعارضه با حق 
  : " اى سلمان ... مالحظه در هاروت و ماروت نما ١٣ اينست بيان مبارک قوله االعلىٰ 

  محيطه از عدم ۀداکه دو عبد مقرب الهى بودند از غايت تقديس بَملَک موسوم گشتند بار
  ان مشهور * و بشانىبوجود آمدند و در ملکوت سموات و ارض ذکرشان مذکور و آثارش
  عنداهلل مقرب بودند که لسان عظمت بذکرشان ناطق بود تا بمقامى

   
  ٢٧٢ص 

  رسيدند که خود را اتقى و اعلى و ازهد از کل عباد مشاهده نمودند * بعد نسيمى از
  شطر امتحان وزيد و باسفل نيران راجع شدند * و تفصيل اين دو ملک آنچه مابين ناس

  ذب و از شاطئ صدق بعيد است * و عندنا علم کل شئ فى الواح عزّ مذکور است اکثرى ک
  محفوظ * و معذلک احدى بر حق اعتراض ننموده از امم آن عصر که حق جل کبرياؤه بعد

  از بلوغ اين دو ملک بمقامات قدس قرب چرا اين مقامرا اخذ فرمود  " .
  عهد و ميثاق حضرت اعلىٰ بنظر ميرسد بيانات مبارکه ، اشاره باعراض و نکث و شکستن 

  ازل است که چگونه بعد از اعراضش از مقام ظاهرى که به او عنايت توسط ميرزا يحيىٰ 
  شده بود محروم و مورد غضب الهى قرار گرفت . براى تفصيل بيشتر به اصل لوح سلمان و

  باى تبيينات حضرت عبدالبهاء و نيز بيانات حضرت ولى امراهلل در لوح قرن و گادپاسز
  مراجعه فرمائيد.

  هاروت و ماروت در معارف اسالمى
َياِطيُن َعلَى" : قوله تعالىٰ  ١٠٢/٢الف ، در قرآن کريم سوره بقره آيه  َبُعوْا َما َتْتلُوْا الشَوات                            

ْياِطيَن َكَفرُوْا يُ  ُملِْك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَمانُ  الش ْحَر َوَماَولَِكن ُِّموَن الناَس السِّ                                         َعل
َِّماِن ِمْن اَحٍد َحتى َيُقوَال انَما َنْحُن ِفتْ   ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعل

ِ
  " . َنةٌ انِزَل َعلَى اْلَملََكْين

  : فرشته ايست نگونسار در چاه بابل . ( ترجمان القرآن ) ١٤، لغتنامه دهخدا  ماروت
  . نام فرشته . نام فرشته که رفيق هاروت باشد .

  : نام يکى از آن دو فرشته است که در چاه بابل سرازير ١٥، لغتنامه دهخدا  هاروت
  او را تعليم آويخته بعذاب الهى گرفتارند اگر کسى بر سر آن چاه بطلب جادوى رود



  دهند . آقاى دکتر محمد معين نوشته اند : يکى از داستانهاى معمول ادبيات سامى
  داستان هاروت و ماروت است که از قصص بسيار کهن ميباشد دو کلمه نامبرده در

   
  ٢٧٣ص 

  السنه سامى ، نام دو فرشته محسوب ميشده است و شگفت انگيز آنستکه همين دو نام را
  تائى نيز مشاهده ميکنيم که به شکل دو واژه " هنوروتات " ( بمعنىدر ادبيات اوس

  جاودانى ) آمده است . ىل و رسائى ) و " امرتات " ( بمعنکما
  براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به داستان به اختصار آن در لغتنامه دهخدا و نيز به

  کتب تفسير مذاهب سنى و شيعه .
  توضيح و اطالعات مورد لزوم و علت ذکر اين دو شخصجمال کبريائى در بيانات مبارکه 

  را بيان فرموده اند و براى اهل بها همان کافى ، و ختم الکام است و مراجعه به
  ساير کتب انحصارا براى مزيد اطالع در اين موضوع در نزد ساير امم است و بس .

  اب به ناصرالديندر لوح سلطان خط  در بيان تشابه معرضين در صدر اسالم و امر بهائى
  شاه ، تشابه تاريخى و وقايع متشابهى که در صدر اسالم در دوران اوليه ظهور حضرت
  محمد ص اتفاق افتاد و علماى يهود و نصارى از قبيل علمائى مانند وهب بن راهب و
  اند . کعب بن اشرف و عبداهلل ابى به اعراض بر ظهور محمدى قيام نمودند ، اشاره فرموده

  هاى مشابهى از اعراض نمونهجمال کبريائى اين قسمت از تاريخ صدر اسالم را 
  : " در ظهور ١٦ اند قوله تعالىٰ  طبيعى علماى وقت در اين ظهور اعظم بيان فرموده

  خاتم انبياء و سلطان اصفياء روح العالمين فداه مالحظه فرمائيد که بعد از اشراق
  از اهل ضالل برآن مظهر عزّ ذى الجالل وارد شمس حقيقت از افق حجاز چه مقدار ظلم

  از اعظم اعمال و سبب وصول بحق متعال شده بشانى عباد غافل بودند که اذيت آنحضرت را
  ميدانسته اند چه که علماى آن عصر در سنين اوليه از يهود و نصارى از آن شمس افق

  بر اطفاى نور آناعلى اعراض نمودند و باعراض آن نفوس جميع ناس از وضيع و شريف 
  نير افق معانى کمر بستند اسامى کل در کتب مذکور است از جمله وهب بن راهب و کعب

  بن اشرف و عبداهلل ابى و امثال آن نفوس تا آنکه امر بمقامى رسيد که در سفک دم
  اطهر آنحضرت مجلس شورى ترتيب دادند " .

   
  ٢٧٤ص 



  : ١٧ريخى به اين شرح است تاريخ باختصار افراد مذکور به نقل از کتب تا
  " و اين کعب بن االشرف مردى بود از جهودان بنى نضير ، و مهتر و  کعب بن اشرف) ٥(

  سخن روا بود ... و مردى بود فصيح و شاعر که پدرش از بنى طى بود و مادرش از بنى
  نضير ، و اين روز که زيدبن حارثه به در مدينه آمد به بشارت فتح ، کعب بن االشرف
  به در مدينه بود و او همى گفت که از قريش فالن و فالن را بکشتند ، و مهتران قريش

  را نام همى برد . کعب بن اشرف گفت : اين نشايد بودن ، و اين همه قريش خويشان وى
  بودند . چون خبر درست شد ، او به مکه شد و مکيان را همى تعزيت کرد و شعرهاى

  يارانش را هجا کرد و باز آمد . و به مدينه هم آن روزمرثيه گفت . و پيغمبر و 
  پيغمبر را خبر آمد که او به شعر هجا گفته است . و هرگاه که بمدينه آمدى گفتى

  بگرييد تا مردمان پندارند که محمد مرده است تا دين او را بقا نبود ." .
  شده که ( در کتاب محاضرات نيز شرح احوال او از کتب معتبره استخراج و درج

  مطالعه آن سودمند است ) .
  از منافقان مدينه بود و تاريخ مخالفتش با پيغمبر اکرم در کتب اَبىعبداهلل ) ٦(

  معتبره تاريخ در باره سرگذشت منافقين ثبت شده است . براى اختصار به قسمتهائى از
  لفت او راتاريخ اسالم ( ترجمه کتاب سيرة النبى تاليف ابن هشام که علل تاريخى مخا

  ) : ٣٨٩الى  ٣٨٧با حضرت محمد ص برشته تحرير درآورده است درج ميگردد صفحات 
  هنگاميکه رسول خدا ص بمدينه هجرت فرمود مردم آن شهر در تحت اطاعت دو نفر که خود

  برياست انتخابشان کرده بودند بسر ميبردند ، يکى عبداهلل بن ابى بن سلول بود که
  رج ببزرگى و سيادت او گردن نهاده بودند ، وديگرى ابو عامرهر دو قبيله اوس و خز

  عبد عمروبن صيفى بود که از قبيله اوس او را بسيادت خويش انتخاب کرده بودند و او
  مالئکة است که در جنگ احد بشهادت رسيد ابو عامر در زمانلپدر حنظله غسيل ا

  جاهليت بحال رهبانيت بسر ميبرد و لباسهاى پشمين بتن مى
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  کرد و از اينرو مدام او را لقب راهب داده بودند . پيش از آنکه رسول خدا ص وارد

  مدينه شود مردم مدينه براى عبداهلل بن ابى تاجى مرصع تهيه کرده بودند تا آنرا
  بر سر او گذارده و ويرا برياست و سلطنت اين شهر و حومه منصوب کنند . ليکن با

  از اينکار منصرف شده از دور او پراکنده شدند و بسوى آنورود رسول خدا ص مردم 



  حضرت متوجه شدند . اين جريان حسادت عبداهلل بن ابى را تحريک کرد و موجب شد تا
  کينه اسالم و رهبر عاليقدر اين دين مقدس را در دل گيرد چون عمال مشاهده کرد با

  شد ، ولى از آنجائيکه مردم ورود رسول خدا ص بمدينه سلطنت و رياست او بکلى پايمال
  مدينه متوجه پيامبر اسالم شده بودند و عالقه بدان حضرت پيدا کرده بودند او نيز

  صالح خود را در آن ديد که در صورت ظاهر همرنگ جماعت شده و اسالم آورد ولى در
  باطن بحال نفاق بسر ميبرد و روز بروز کينه و عداوتش نسبت به رسول خدا ص زيادتر

  د . " براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به تاريخ جنگ احد در کتب معتبره تاريخ ،ميش
  ، زندگانى محمد تاليف حسنين ١٠٥٧الى  ١٠٥٤صفحات  ٣مانند ترجمه تاريخ طبرى جلد 

  . ٩٦٨الى  ٩٦٥، و کتاب محاضرات صفحات  ٤٢١الى  ٤٠٨هيکل صفحات 
  دس در ذکر مقام و مرتبه انسان و: در لوح اق پطرس ( شمعون ) حوارى حضرت مسيح) ٧(

  کم اسفلکم و اسفلکم اعالکمنيز در اينکه چگونه اقبال به مظهر الهى خلق اعليٰ 
  مينمايد آيات بينات نازل قوله جل بيانه : " کم من الفريسيين اعتکفوا فى الهياکل

  باسمه و کانوا ان يتضرعوا لفراقه فلما فتح باب الوصال و اشرق النور من مشرق
  ئه بعد الذى وعدوا به فى کتابآ العلى العظيم و ما قاروا بلقجمال کفروا باهللال

  اشعيا و عن ورائه فى کتب النّبيين و المرسلين و ما اقبل منهم الى مشرق الفضل اال
  مبين و اذکر اذ ذى عزٍّ  الذين لم يکن لهم عزّ بين الناس و اليوم يفتخر باسمه کلّ 

  علمآء مصره و من آمن به من کان يصطاد الحوت فاعتبر و افتى على قتله من کان اعلم
  کن من المتذکرين " .

  مراجعه نمود . ١٩براى تفصيل احوال و تاريخ او ميتوان به قاموس کتاب مقدس 
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  در لوحى در باره يکى از ايمان آورندگان در صدر اسالم اشاره  بالل حبشى) ٨(

  داشتن علم و فضل به ظهور جديد ايمان آورد و يکىميفرمايند به بالل حبشى که بدون 
  : " و ٢٠ از علماى يهود دين خدا را نپذيرفت و به مخالفت برخاست . قوله االعلىٰ 

  همچنين در ظهور رسول ما سواه فداه علماى مکه و مدينه در سنسن اوليه بر اعراض و
  ئز شدند * قدرى تفکراعتراض قيام نمودند و نفوسيکه ابدا اهل علم نبودند بايمان فا

  فرمائيد بالل حبشى که کلمه از علم نخوانده بود بسماء ايمان و ايقان ارتقاء نمود
  * و عبداهلل ابى که از علماء بود بتفاق برخاست * راعى غنم بنفحات آيات بمقر



  دوست پى برد و بممالک امم پيوست و صاحبان علوم و حکم ممنوع و محروم اينست که
  عالکم " .أ أسَفلَُکمْ و  أسَفلَُکمْ م عالئکُ أ حتى يصير َميفرمايد * 

  در راهنماى دانشوران در معرفى باختصار - ١ماخذ اسالمى در احوال بالل حبشى : 
  : بالل با کسر باى ابجد بمعنى ترى ( رطوبت ) از ٢١بالل حبشى نوشته شده است 

  ٢١يا  ٢٠ست که در سال ذن پيغمبر اؤاعالم متعارفه عرب است و نام بالل بن رباح م
  صفحات ٣براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به کتاب طبقات ابن سعد جلد  - ٢درگذشت . 

  . ٤٨٩و  ١٢٤،  ٦٨و کتاب محاضرات صفحات  ١، تاريخ حبيب السير جلد  ١٧٠الى  ١٦٥
  در همان لوح نيز اشاره ميفرمايند به اعراض علماى عصر در زمان  قيافا و حنّان) ٩(

  : " در ظهور مسيح جميع ٢٠حضرت مسيح . اينست بيان مبارک قوله جّل عز بيانه ظهور 
  علماى عصر مع آنکه منتظر ظهور بودند اعراض نمودند * و حنان که اعلم علماى عصر

  بود و همچنين قيافا که اقضى القضاة بود حکم بر کفر نمودند و فتواى قتل دادند  "
  ى و انجيل : در انجيل نام قيافا و حنان درقيافا و حنان در کتب اهل نصار ذکر

  درج گرديده است . در قاموس کتاب مقدس ١٨:  ١٣و  ٢٤و در يوحنا  ٣:  ٢لوقا باب 
   

  ٢٧٧ص 
  . رئيس کهنه يهود بود از قافيا:  ١٩به اين شرح درج شده است  ٣٣٤ و  ٧٠٥( صفحات 

  ميالدى و هنگاميکه بر مسيح حکم صليب کردن داده شد وى نيز حاضر بود  ٢٦ - ٢٧سال 
  ) و اين منصب يعنى رياست کهنه مادام العمر شخص رئيس در وى ١١:  ٤٢ - ٥١يوحنا (

  برقرار بود لکن دولت رومانى در آن وقت بر حسب اراده رئيس کهنه را نصب يا عزل
  و باره زندگى بخشيد مجمع يوم يهود در خصوص اينمطلبچون مسيح االزار را د ٠مينمود 

  در تشويش افتادند و برخود بترسيدند که مبادا اينفقره اسباب کثرت امتداد قوت مسيح
  گردد بدان لحاظ قيافا در فکر اعدام حضرتش افتاده در موقع صحبت نبوتيرا که خود هم

  ) : و پس از آنکه مسيح را ١١:  ٥١ - ٥٢بر معنى و مفاد آن مطلع نبود گفت ( يوحنا 
  دستگير نموده بودند او را در حضور قيافا آوردند و بعد از آنکه دشمنانش در جستجوى

  شهادتى که اسباب قتل او شود بودند قيافا از وى سئوال نمود که آيا تو ابن اهلل
  ميباشى و چون مسيح در جواب گفت آرى هماندم قيافا از اين جواب روى درهم

  نرا کفر انگاشت و گفت ما را ديگر چه احتياج بشاهد است پس همگى بيک صداکشيده آ
  ) . ٢٦:  ٦٥ - ٦٨فرياد نمودند که بايد بميرد ( متى 



  بدان که چون يوحنا باجراى خدمت خود شروع نموده حنّا و ٣:  ٢: لوقا  حنان) ١٠(
  بود که هر شخصىقيافا هر دو رئيس الکهنه بودند و عادت آنزمان بر اين قرار يافته 

  را بلقب و منصبى که دارد خطاب نمايند اگر چه بعد از آن منصب را ترک نمايد چنانکه
  حنّا را رئيس کهنه ميگفتند و حال اينکه مدتى بود که آن منصب را ترک نموده بود .
  و پنج تن از پسرانش نيز بدين منصب مفتخر گرديدند و خود نيز پدر زن رئيس الکهنه

  چون قوم يهود مسيح را دستگير نمودند اوال او را بنزد حنا بردند تا بود . لهذا
  آنکه او را از کار خود خوشنود گردانند و از آنجا ويرا بنزد قيافا کشانيدند و

  . ٢٨:  ١٣ - ٢٤يوحنا 
  " . : " مثال تّمار بلقآء مختار فائز شد ٢٢ : در لوحى نازل قوله االعلىٰ  تّمار) ١١(
   

  ٢٧٨ص 
  : در کتاب االنساب تاليف ابى سعد ابى الکريم بن محمد بن تاريخى در اسالم مأخذ

  ٢٣ ال تمار از انصار حضرت رسول درج گرديده استمنصور التميمى السمعانى شرح ح
  فتح التاء المنقوطة باثنين من فوقها و تشديد الميم و فى آخرهابالتمار  : 

  جماعة يبيعونه ، و المشهور به داود بنالراء ،هذه النسبة الى بيع التمر ، و کان 
  عن سالم بن عبداهلل يقتادة ، يرو يبأصالح التمار مولى االنصار ،، و يقال مولى 

  بيه ، روى عنه اهل المدينة .أمه و أو 
  تمار اتمار ذکر شده و بنظر ميرسد که ب در کتاب نامه دانشوران شخص ديگرى بنام

  شرح مختصرى در باره تمار به اينصورت نگاشته شده -مذکور در لوح مبارک فرق دارد 
  : تمار با فتح اول و تشديد ميم خرما فروش را گويند و آن لقب ميثم تمار ٢٤است 

  است از خواص اصحاب امير المومنين و شيخ مفيد در ارشاد گفته که ميثم زرخريد زنى
  ا که گفته اميرمنين او را خريد و آزاد کرد تا آنجؤاز بنى اسد بود و امير الم

  منين باو خبر داد که پس از من ترا بر دار آويزند و ميثم در بيست و دوم ماهؤالم
  هجرى بفرمان عبيداهلل بن زياد بر دار آويخته شد . ٦٠ذى الحجه سال 

  : " و ديگر از بلعم باعور ٢٥ : در کتاب بديع نازل قوله تعالىٰ   بلعم باعور) ١٢(
  رئيس شما مشهور تر بود واليتش که مسلم بوده مع ذلک بعد اطالع ندارى که بسيار از

  بدل اهلل نوره كالرحمن الرحيم فعل ما فعل و بذل كاز ظهور شمس کليم من افق رب



  بالنار و انه لعلى کل شئ قدير " .
  : بمعنى پر خور و بسيار فرو برنده طعام ( بلع کننده است ) . در ٢٦بلعم در لغت 

  : بلعام . ( خداوند مردم ) و او پسر بعور و از اهل ٢٧نوشته شده قاموس کتاب مقدس 
  قريه فتور بود که در الجزيره واقع است وى در ميان طايفه خود نبى مشهور و معروف و

  ظاهرا موحد و خدا پرست بود لکن محل تعجب است چونکه بوطن ابراهيم خليل منسوب و در
  معروف بود . بارى صيتزمان او همين عبادت در نزد اهالى آنجا 

   
  ٢٧٩ص 

  شهرت نبى مرقوم گوشزد اهالى آن زمان شده مرتبه اش باال گرفت و از طرف مردمان
  بديدن او ميامدند تا مگر نبوتى مخصوص در حق ايشان کند و يا کسب و ملک و مال

  ايشان را برکت دهد و آنچه بيشتر شايسته و سزاوار ذکر است اين که باالق شهريار
  نزد وى فرستاده وى را دعوت نمود که قوم اسرائيل را لعنت نمايد لکن وى شبانهموآب 

  از خدا مسئلت نمود و اجازت براى انکار نيافت لهذا صبح از فرمان باالق امتناع
  جسته عالنيه گفت که خداوند مرا اذن نميدهد که قوم اسرائيل را لعنت نمايد .

  مراجعه سودمند واقع شود مراجع و کتبى که ميتواند براى مطالعه و
  قاموس کتاب مقدس تاليف جيمز هاکس . - ١
٢ The Oxford dictionary of the christian church . - 
  راهنماى دانشوران ( در ضبط نامها و نسبها و نسبتها ) تاليف سيد على اکبر - ٣

  برقعى قمى . چاپخانه تابش قم .    
  دائرة المعارف اسالم . - ٤
  ساب . تاليف ابى سعد عبدالکريم بن محمد ابن منصور التميمى السمعانى .االن - ٥

  لبنان . -طبع دار الفکر . بيروت 
  طبقات ابن سعد . تصنيف : محمد بن سعد کاتب الواقدى . - ٦
  المعارف : تاليف ، ابن قتيبه ، منشورات شريف رضى . - ٧
  جاشى . مکتب داورى ، قم .رجال نجاشى ، تصنيف احمد بن على ابن العباس الن - ٨
  ١٢٠سه مطبوعات امرى سنه محاضرات : تاليف جناب عبدالحميد اشراق خاورى . موسّ  - ٩

  بديع .
   



  ٢٨٠ص 
  مشخصات کتب و مآخذ                   

  رديف           نام کتاب و مولف
  . ٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص         ١
  . ٣٣٦کتاب بديع ص         ٢
  . تاليف شيخ صدوق . ١٠، حديث شماره  ٣٣٦کتاب التوحيد ، باب البداء ص         ٣
  . دار الکتب االسالميه . ١٢٣و  ١٢٢باب البداء و النسخ ص  ٤بحار االنوار ج         ٤
  .٣٤١المطبعة االسالمية ( بحار االنوار ج حادى عشر ) ص  ٤٧بحار االنوار ج         ٥
  . تاليف مصطفى بن خلقداد هاشمى عباسى . ٢٥٩ص  ١ل ج توضيح المل        ٦
  . ٤اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص         ٧
  . ٢١٠ص  ١٥صحيح مسلم ج         ٨
  ، تاليف خواند امير . کتابفروشى خيام . ٤٢٥ص  ١تاريخ حبيب السير ج         ٩

  سب .تاليف عالمه محمد باقر مجل ٦١١ص  ٢حيات القلوب ج        ١٠
  . ٥اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص        ١١
  . ٢٨٠ص  ٣تفسير ابوالفتوح رازى ج        ١٢
  . چاپ مصر . ١٣١مجموعه الواح مبارکه ص        ١٣
  . ٤٣ص  ٢٩لغتنامه دهخدا ج        ١٤
  . ٥٧و  ٥٦ص  ٤٥لغتنامه دهخدا ج        ١٥
  . ٨٦ص  ( کتاب مبين ) ١جلد  آثار قلم اعلىٰ        ١٦
  ، ترجمه محمد روشن ، نشر ١٥٤ص  ١تاريخنامه طبرى ( منسوب به بلعمى ) ج        ١٧

  ( ٣البرز . ( براى مزيد اطالع ميتوان به ساير کتب تاريخ مانند : تاريخ طبرى جلد 
  و تاريخ ابن خلدون بقيّه جزء ١٠٠٣ترجمه ابوالقاسم پاينده ) تاليف جرير طبرى ص 

  ات موسسه االعلمى للمطبوعات .. منشور ٢٢ثانى ص 
   

  ٢٨١ص 
  . ١٣٨( کتاب مبين ) ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ        ١٨
  قاموس کتاب مقدس تاليف و ترجمه جيمز هاکس .       ١٩
  . چاپ مصر . ٢٣٧مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٠



  . تاليف سيد على اکبر برقعى قمى . ٧٧راهنماى دانشوران ص        ٢١
  . ١٥٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص        ٢٢
  . تاليف تميمى . طبع دارالفکر . بيروت . ٤٧٧ص  ١االنساب ج        ٢٣
  . تاليف سيد على اکبر برقعى قمى . ١٠٢ص  ١راهنماى دانشوران ج        ٢٤
  . ٢٣٧کتاب بديع ص        ٢٥
  بر برقعى قمى .. تاليف سيد على اک ٧٨ص  ١راهنماى دانشوران ج        ٢٦
  . ١٨٧قاموس کتاب مقدس ص        ٢٧

   
  ٢٨٢ص 

  روش چهاردهم                       
  سوگندهاى الواح                     

   
  ٢٨٣ص 

  سوگند هاى الواح
  ترين در متون الواح مبارکه فقراتى است که جمال کبريائى به آنچه که داراى اعلىٰ 

  اصول و مبادى امر بهائى و اديان سلف باالخص درمقامات و اعظم ترين مراتب در 
  اسالم است سوگند ( قسم ) ياد فرموده اند در بدو امر ، چند فقره از الواحى که قلم

  اعلى قسم ياد فرموده است زيارت ميگردد . بعد مى پردازد به نظرى اجمالى در معارف
  م هاىرآن در شرح قسّ اسالمى و ماخذ قسم هاى مشابه در قرآن کريم و نظرات علماى ق

  قرآن . سپس مى پردازد به طبقه بندى مقدماتى قسم هاى الواح ( البته همان طور که
  در روشهاى قبل متذکر گرديد تحقيقاتى مقدماتى در اين موضوع نيز بر اساس الواح طبع

  شده و در دسترس است و محققا با مقايسه با آنچه که در حال حاضر بطبع نرسيده
  حقيق جامعى منظور گردد ) .نميتواند ت

  نمونه هائى از فقراتى از الواح که حق قسم ياد نموده است
  نمونه اول : در لوحى در اتمام حجت و تاکيد در حقانيت ظهور و ادعاى مظهريت الهى و

  :  ١ رسيدن وحى از جانب خدا براى صدق مدعا به خدا قسم ياد ميفرمايند قوله تعالىٰ 
  القدير " . المقتدر كَهزتنى نفحات الوحى و کنُت صامتا انطقتنى رب تاهلل قد کنت راقدا"



  که آنچه ذکر : " قسم به آفتاب افق ابهىٰ  ٢و نيز در لوحى ميفرمايند قوله جل بيانه 
  شده هلل بوده و خواهد بود و بان مامورم و اّال از ايمان اهل اکوان نفعى بسلطان

  امکان راجع نه " .
  :٣بيانه  ى براى نشان دادن اعراض معرضين قسم ياد ميفرمايند قوله جلّ نمونه دوم : در لوح

  " قسم به آفتاب عز تقديس بطغيانى ظاهر شدند که شبه  آن در ابداع ظاهر
  نشده جميع افعال مذمومه منهيه خود را در نزد جميع اهل بلد بحق نسبت داده اند " .

  ك: " اقسم ٤بيانه  ميدهند قوله جلّ نمونه سوم : در لوح حوريه مخاطب را به خدا قسم 
   

  ٢٨٣ص 
  باهلل الذى ال اله اّال هو " " اقسمک باهلل المقتدر المهيمن القيوم . "

  : " ٥ نمونه چهارم : در سوره هيکل قسم ياد ميکنند به خداى فرد واحد قوله تعالىٰ 
  فواهلل الذى ال اله اّال هو " .

  منين به اراده الهىؤميخورند که اگر معدودى از منمونه پنجم : در لوحى بخدا سوگند 
  : " لعمراهلل اگر ٦عامل باشند امر عالمرا احاطه خواهد نمود قوله جل بيانه 

  احاطه مينمود " . عالمرا معدودى بانچه حق اراده نموده عمل مينمودند هرآينه انوار آثار قلم اعلىٰ 
  سوگندهاى قرآن

  د در آيات قرآنيه رسائل و کتب تاليف نموده اند کهعلماى اسالم ، در مقصود از سوگن
  االتقان فى علوم القرآنليف مشهور أبراى آگاهى به آن نظرات و تحقيقات از دو ت

  م در اين موضوع که از کتب معتبرهليف ابن قيّ أت التبيانتاليف عبدالرحمن سيوطى و 
  س تحقيقات آنان اشاره ميگردد .ؤاست استفاده نموده و به ر
  : " مقصود از سوگند تاکيد و تحقيق ٧سيوطى در اتقان گفته    مقصود از سوگند و قسم  

  : " قرآن به لغت عرب نازل شده ، و از ٧" و نيز از قول ديگران نوشته  ٠خبر است 
  عادتهاى عرب قسم خوردن براى تاکيد امر است " و نيز بنقل از ابوالقاسم قشيرى از

  براى کمال حجت و : " خداى تعالىٰ  ٧رن پنجم هجرى آورده علما و شاعران و صوفيان ق
  يا دليل و براى تاکيد آن قسم ياد کرده زيرا که حکم به دو امر فيصله داده ميشود :

  هر دو نوع را در کتاب خود ذکر فرموده تا به قسم يا به شهادت ، پس خداى تعالىٰ 
 " ِهَد اهللُ انُه َال الََه اال ُهَو َواْلَمَالَِٔكُة َواْولُوْا اْلِعْلِم شَ : "  ٨حجتى براى آنها باقى نماند ، خداوند فرموده 

  ،)٥٣( سوره يونس آيه "قُْل اي َوَربِّي انُه لََحق  ) ، و فرموده : " ١٨/٣سوره آل عمران آيه (



  ۀو از يکى از اعراب حکايت است که چون فرمود
َماء " :  خداى تعالىٰ  ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدونَ َوِفي الس.  ُه لََحقنْرِض اَماء َواْال َفَوَربِّ الس "  

  شمخ) را شنيد فرياد زد و گفت : چه کسى خداى جليل را ب ٢٣و  ٢٢( سوره ذاريات 
  ٢٨٥ص 

  آورده تا به سوگند ياد کردن وادار شود ".
  مبحث الفاظ و اقسام قسم

  اقسام در کتب لغت به معانى سوگند دادن وقسم به فتح قاف و سين و جمع آن  - ١
  سوگند خوردن است .

  حروفى که در اول ُمقِسم عليه ( آنچه که به او سوگند ياد ميشود ) آورده شده - ٢
  اين حروف وقتى به اول اسم اضافه ميشوند سوگند بآن اسم ميشود.  . واو . باء . تاء . المعبارتند از : 

  م ) بتفصيل و در االتقان باختصار در باره انواعابن قيّ در کتاب التبيان ( تاليف 
  قسم قرآن مطالبى مندرج است . خالصه از آنها که به مقصود و مطالعه اين روش براى

  التبيان گفته : : در اتقان بنقل از کتاب ٨آشنائى با قسم هاى در الواح کمک ميکند نقل ميگردد 
  صار شده و فعل قسم حذف ميگردد ، و بهاول : " چون قسم در کالم زياد ميآيد اخت

  باء اکتفاء ميشود ، سپس بجاى آن واو را در اسمهاى ظاهر قرار داده اند ، و تاء را
  " . در اسم خداى تعالىٰ 

  بر اصول ايمان که شناخت آنها بر خلق - دوم : " وى گفته : و خداوند سبحانه تعالىٰ 
  حيد سوگند ميخورد ، و گاهى بر اينکهواجب است سوگند ياد مى کند ، پس گاهى بر تو

  قرآن حق است ، و گاه بر اينکه پيغمبر حق است ، و گاهى بر جزا و وعده و تهديد ، و
  گاهى بر حال و وضع انسان . " .
  سيوطى در اتقان بنقل از ساير کتب معتبره نمونه  نمونه هائى از قسم هاى در قرآن  

  : ٩تنظيم نموده است هائى از قسم هاى قرآن را جمع آورى و 
  "َفَال اْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب انا لََقاِدُرونَ خدا به خودش قسم خورده است : "  - ١
  توانائيم . ) : قسم ميخورم به پروردگار مشرقها و مغرب ها که ما هرآينه ٤٠/٧٠( سوره معارج ،  
  ) : سوگند ٦٢/٩( سوره توبه ،  ِلُفوَن ِباهللَِيحْ انسان ها به خدا سوگند ميخورند :  - ٢
   

  ٢٨٦ص 
  ميخورند به بخدا .



  ( سوره حجر لََعْمرَُك انُهْم لَِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهونَ خدا به پيغمبر قسم ياد کرده است :  - ٣
  ) : بجان تو که ايشان هرآينه در مستيشان حيران ميزيستند .٧٢/١٥، 
  ) : قسم۲/۳۶(يس،  َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم خدا قسم خورده است که قرآن حق است :  – ۴

  بآن قرآن مشتمل بر حکمت.
 َوالزْيتُوِن قسم به مخلوقات و به چيزهائى که فضيلت دارد :  - ۵

ِ
  َوُطوِر ِسيِنينَ * َوالتِّين

 * 
ِ
  ) : قسم بانجير و زيتون * قسم بطور ٣/٩٥-١تين ، سوره (  َوَهَذا اْلَبلَِد اْالِمين

  سينا * و اين شهر امان ( مکه ) .
  سوگند هاى در الواح قلم اعلىٰ 

  شبهات در الواح مبارکه در حقانيت و تاکيد بر اهميت و اشرفيت ظهور جديد ، در ردّ 
  تحذير و تنبيه اهل بيان قسم ياد فرموده ،معرضين ، جلب و تجذيب و تحبيب قلوب احبا

  مراتب مقامات قسم به چيزهائى است که از نظر مبادى و اصول امر صاحب اعلىٰ  اند ،
  روحانى است .

  نمونه هائى از سوگندهاى در الواح مبارکه
  )٤( ٩) قسم به آفتاب افق بيان ٣) قسم به آفتاب افق تقديس ، (٢) لعمراهلل : (١(

  ) قسم بافتاب٧ء ، () قسم بسلطان يفعل ما يشا٦) لََعمرى ، (٥اقسمکم باهلل ، (
  ) فوالّذى ،١١) فواهلل ، (١٠) تاهلل ،(٩) قسم به شمس معانى ، (٨، ( افق ابهىٰ 

  ) قسم بافتاب افق اقتدار ،١٤) قسم بجمال قدم ،(١٣) قسم بافتاب عزّ تقديس ، ( ١٣(
  ) قسم بانوار فجر١٧) قسم بدرياى علم لدنى ، (١٦) قسم بافتاب افق امر ، (١٥(

  ) ال فو٢١حمن ، (الرّ  ك) ال فو ربّ ٢٠) قسم بخدا ، (١٩( عزتک ، وَ ) فَ ١٨تقديس ، (
  ) قسم٢٤) قسم بحزن جمال ذوالجالل ، (٢٣) قسم بشمس افق ظهور ، (٢٢حمن ، (نفسى الرّ 

  ) قسم بذات غيبم ٢٧) قسم باسم اعظم ، (٢٦) قسم بجمال رحمن ، (٢٥بافتاب معانى ، (
  )٣٠ياد نموده ام ، () قسم ٢٩) قسم بجمالم ، (٢٨، ( 

   
  ٢٨٧ص 

  فتاب افق حقيقتآ) قسم ب٣٢) قسم بانوار آفتاب حقيقت ، (٣١قسم بمطلع اسم اعظم ، ( 
  فتاب ظهور ،آ) قسم ب٣٥ملکوت اسماء ، ( ك) قسم بمال٣٤فتاب حقيقت ، (آ) قسم ب٣٣،(
  )٣٩( ) قسم بامواج بحر بيان ،٣٨) قسم بانوار وجه الهى ، (٣٧حمن ، () لعمر الرّ ٣٦(

  )٤٣) قسم بنير افق سماء معانى ، (٤٢ان ، (نفسى المنّ  وَ ) لت فَ ٤١عمرى ، ( وَ ) فَ ٤٠؟ (



  ) قسم بمربى وجود ،٤٥فتاب صبح عزّ تقديس ، (آ) قسم ب٤٤قسم بافتاب افق معانى ، (
  )٤٩) قسم بافتاب برهان ، (٤٨فتاب راستى ، (آ) قسم ب٤٧) قسم به نير عدل ، (٤٦(
  ) فو الذى٥٢) قسم بذات اقدس الهى ، (٥١فتاب فجر امر ، (آ) قسم ب٥٠(لحق ، هلل تا

  ) قسم بافتاب افق٥٤) قسم بجمال علّى ابهى روح ما سواه فداه ، (٥٣نفسى بيده ، (
  ) قسم٥٨) قسم بمربى امکان ، (٥٧نفسى ، ( وَ ) فَ ٥٦جمالى ، (وَ ) فَ ٥٥سماء معانى ، (

  نفسى وَ ) ال فَ ٦١، ( ه الحّق نفسّ  وَ ) ال فَ ٦٠( آفاق ، ك) قسم بملي٥٩بمحبوب امکان ، (
  ) قسم بذات اقدس٦٣توحيد ، ( فتاب عزّ آ) قسم ب٦٢حمن ، (نفسه الرّ  وَ المحبوب ، ال فَ 

  ) قسم بافتاب عز٦٦االرباب ، ( رّب  وَ ) فَ ٦٥، ( اعلىٰ  ) قسم بجمال علىّ ٦٤، ( ابهىٰ 
  )٧٠) قسم بانوار فجر تقديس ، (٦٩اهلل ، (وَ ) فَ ٦٨العالمين ، ( رّب  وَ ) فَ ٦٧معانى ، (

  ) قسم٧٣) قسم بجمال محبوب ، (٧٢، ( ) قسم بحفيف سدره منتهىٰ ٧١قسم بقلم قدم ، (
  )٧٦فتاب آسمان حقيقت ، (آ) قسم ب٧٥فتاب بيان ، (آ) قسم ب٧٤فتاب افق باقى ، (آب

  ملکوت ، ك) قسم بمال٧٨) لعمر المحبوب ، (٧٧قسم باشراقات انوار شمس معانى ، (
  ) قسم بلئالى بحر علم٨١) لعمرى و لعمرکم ، (٨٠) قسم بسلطان عزّ اجاللم ، (٧٩(

  ليا و اقتدار قلم اعلىٰ ) ترا قسم ميدهم بکلمه عُ ٨٣) قسم بانوار وجه ، (٨٢الهى ، (
  ) ٨٨) و ، (٨٧) و ، (٨٦لعالمين ، (ٱ رّب  َفوَ ) ال ٨٥) قسم بذات مقدست ، (٨٤، (

  )٩١، ( ) و نفسى الحّق ٩٠فتاب قدم ، (آ) قسم ب٨٩يائى ثم امرى ، (اقسمک بجمالى ثم ض
  فتاب افق باقى .آقسم ب

   
  ٢٨٨ص 

  ستا تعالى قسم ياد کرده نمونه هائى از فقراتى از الواح که در مسائل مختلف مظهر حّق 
  نمونه هائى از قسم هاى در الواح که براى هدايت اهل بيان و جلب و آگاه نمودن - ١

  موعود بيان قسم ياد نموده اند . آنان به
  : " قل اقسمکم باهلل يا مالء البيان بان تنصفوا فى کلمة واحدة ١٠) قسم بخدا ١(

  و هى ان ربکم الرحمن " .
  البيان تاهلل قد ظهر علّى فى قميص اخرى و انه قد ء: " قل يا مال ١١) قسم بخدا ٢(

  قاء بالبهاء و فى الهوت العماءسمّى فى ملکوت االسماء بالحسين و فى جبروت الب
  هيکل الغالم " . بهذا االسم الذى ظهر علىٰ 

  اهلل هذا لم يکن من عندى بل من لدن من ارسلنى بالحق ووَ : " فَ  ١٢اهلل  وَ ) فَ ٣( 



  مين " .ى العالَ لَ جعلنى رحمة عَ 
  الهىنمونه هائى که براى اطمينان بخشى مومنين در استقامت در امر و خدمت بامر  - ٢

  قسم ياد کرده اند
  : " آخر چرا تفکر نمينمائيد ايام گذشت و عمر بانتها ١٣نمونه اول ، قسم بخود 

  رسيد حال خود انصاف ده در آخر ايام انسان در فراش بزحمت امراض و شدت اوجاع جان
  بدهد بهتر است يا آنکه آن چند يومى که از عمر باقى مانده در سبيل الهى فدا نمايد

  مال قدم االول خسران و االٓخر روح و ريحان زهى حسرت و ندامت که نفس انسانىقسم بج
  چند نفسى که از جان عاريتى باقى مانده در ره دوست فدا ننمايد و در فراش غفلت بعد

  از آشاميدن دواهاى مکروهه منتنه رديّه تسليم نمايد " .
  پدر  پسر از  از پسر و: " امر بشانى عظيم است که پدر  ١٤نمونه دوم ، قسم بامر 

  فرار مينمايد ... انشاء اهلل بايد در اين ايام روحانى از نسايم سبحانى و فيوضات
  ربيع رحمانى محروم نمانيد باسم معلوم منقطعا عن العلوم برخيزيد و ندا فرمائيد

  قسم بافتاب افق امر
   

  ٢٨٩ص 
  و انوار حکمت ربانيه را در آن حين فرات علوم الهيه را از قلب جارى مشاهده نمائيد

  بى پرده بيابيد اگر حالوت بيان رحمن را بيابى از جان بگذرى و در سبيل دوست انفاق
  نمائى " .

  اهلل هم جذبنّ خذَ أ: " تاهلل لو يسمعون صرير القلم االعلى لي ١٥نمونه سوم ، قسم بخدا 
  ى الملکوت " .لَ لن اِ عن ورائهم و يقبَ  كالمل على شان يضعنَ 

  قسم براى تاکيد در بقاى روح و ترقيات روحانيه و ورود به عوالم بعد براى - ٣
  منينؤمنين و غير مؤم

  : " لعمرى حين ١٦نمونه اول ، قسم به يکى از اسماء الهى ( صفت اراده و قدرت ) 
  بعد خروج ارواحهم من كاالحتضار يعرفون مافات عنهم و ينوحون و يتضرعون و کذل

  معلوم و واضحست که کل بعد از موت مّطلع بافعال و اعمال خود ابدانهم اين بسى
  خواهند شد قسم بافتاب افق اقتدار که اهل حق را در آن حين فرحى دست دهد که ذکر آن

  نه " . ممکن نه و همچنين اصحاب ضالل را خوف و اضطراب و وحشتى رو نمايد که فوق آن متصور



  مختلف قسم هاى مبارک در الواح در مواضيع - ٤
  :١٧اعصار   و از ايام در دور مبارک برترى دارد بر قرون  ۀقسم ياد فرموده اند که لحظ - ١

  "." قسم بدرياى علم لدنى که آنى از اين ايام افضل است از قرون و اعصار
  : ١٨در ذکر اعمال و رفتار مردمى که بمعارضه با امر برخاسته اند : قسم بخدا  - ٢

  هآئمون بافعالکم تحيّرت سکان مدآئن االسمآء و انتم فى وادالجرز" تاهلل يا قوم 
  و ال تشعرون " .

  در لوح سلطان ، خطاب به ناصرالدين شاه براى تغيير در رفتار ظالمانه حکومتش - ٣
 ِباَنْ اُْقِسُمَك ِبَربَِّك الرْحمٰ  انُ ا ُسلٰط يٰ : " ١٩نسبت باحباى الهى ، قسم ميدهند او را بخدا 

ِ
 دِ اَتْنُظرَ ِالَى الِعبٰ  ن

 َراَفِتَك َو َتْحُکَم َبْيَنُهُم ِباْلَعْدِل ِلَيْحُکَم اهللُ لََك ِباْلَفْضِل   اِت ِبلََحٰظ 
ِ
  ا يُرۭيُد"ِان َربَك ُهَو ْالٰحاِکُم َعلٰى مٰ اَْعيُن

   
  ٢٩٠ص 
ِن َعلَى ْأالْفٰناَتللِه لَْو َتْسَمُع َنَغٰماِت ْالَوْرٰقاِء الۭتى َتَغن  : " ٢٠ دعوت امراى ارض در اقبال بظهور جديد - ٤

هُ ِالَى ْالَمْنَظِر ْاَالْکَبِر اْ  ِلَتَدُع اْلُملِْك َوٰراَءَك َوَتَتَوج 
ِ
 ْأالْلٰحاِن ِباَْمِر َربَِّك الرْحٰمن

ِ
ٰتاُب ْالَفْجِر لَمٰقام الۭذى ٰکاِن کِ ِبُفنُن

  .َمْشهُوًدا"  َعْن اُفُِقعۭ 
ان  كتاهلل الحق اليوم يوم":  ٢١: قسم بخدا  تشويق و ترغيب احبّا به دعوت و تبليغ ناس بامر الهى - ٥

  االرض و بّشر الناس بهذا النباء الذى انشقت مت ثّم انطق بين السموات وعن خلف حجبات الَص  اخرج
  الغل و انهدمت بيت البغضآء و اقشعرتاالعراض و اندکت جمال  منه اراضى الکبر و انفطرت سموات

  عميّا " .ك مشر منه جنود کلّ 
  در بيان رسالت و مظهريت - ٦

  :٢٢نمونه اول ، قسم ياد ميفرمايند بخدا که قلم من به اجازه الهى بحرکت آمده است 
  ثم استمعوا ما ينادى به العلّى االبهىٰ  کمباذن ربّ  اعلىٰ  القلم اال ك" تاهلل قد تحرّ 

  ضعوا العلوم قد اتى المعلوم باسمهماء ء بين االرض و السّ آالعظمة و الکبريلسان 
  .و سلطان " القيوم بقدرةٍ 

  : " و ان کان جرمى ما ينزل علّى من آيات اهلل تاهلل ٢٣نمونه دوم ، قسم بخدا 
  هذا لم يکن من عندى بل من لدن عزيز جميل " .

  تمن از جانب خدا آمده ام و در دستم حجّ نمونه سوم ، سوگند بخدا ياد ميفرمايند که 
  قد جئتکم عن جهة العرش بنباء من اهلل المقتدر : " قل يا قوم تاهلل ٢٤الهى است 

  لين " .آبائکم االوّ  کم و رّب ة من اهلل ربّ العظيم و فى يدى حجّ  العلىّ 



  هذا: " تاهلل  ٢٥نمونه چهارم ، سوگند بخدا که من ظهور بعد همان رسوالن قبلم 
  ثم بهذا االسم يوح ثّم باسم الحبيب ثم باسم عللهو الذى قد ظهر مرّة باسم الرّ 

  ."سيُن بالحّق هذا الحُ  المحبوب * و انّ  المتعالى المهيمن العلىّ  كالمبار
   

  ٢٩١ص 
  و جمال اقدس ابهىٰ  اعلىٰ  ا م در ارتباط و وحدت دو ظهور اعظم حضرت رّب سق - ٧

  " تاهلل الحق قد ظهر الذى ظهر فى سنة الستّين و هذه:  ٢٦نمونه اول ، قسم بخدا 
  ت الخافقين " .ءمن حجته قد مال

  : " قل يا مالء البيان تاهلل قد ظهر علّى فى قميص اخرىٰ  ٢٧نمونه دوم ، قسم بخدا 
  و انه قد سّمى فى ملکوت االسماء بالحسين و فى جبروت البقاء بالبهاء و فى الهوت

  هيکل الغالم " . ذى ظهر علىٰ العماء بهذا االسم ال
  قسم در مقام خويش و مظهريت - ٨

  و الجمال االطهر فى : " قد تاهلل انى لمنظر االکبر فى مالء االعلىٰ  ٢٨قسم بخدا 
  االفق االبهى و الکلمة االظهر عند شجرة القصوى و النباء العظيم عند سدرة المنتهى

  و امره فى ملکوت البداء و باشارة منو الطلعة الغيب فى جبروت القضاء و سرّاهلل 
  ٠قلمى قد ظهر حکم الکاف بين االرض و السماء و امر النون فى مدائن االسماء " 

  : در الواح مبارکه مقصد از ظهور خويش را با ذکر تعاليمى مقصد از ظهور جديد - ٩
  اينکه براى اهل عالم عنايت فرموده اند بتکرار و استمرار بيان فرموده اند در 

  قسمت نمونه از اين مقصد الهى که با سوگند براى اطمينان بخشى بيشتر باهل عالم
  بيان گرديده آورده ميشود :

  : " يا مالء االرض تاهلل ما جئنا اّال لتطهير نفوسکم من الضغينة و ٢٩قسم بخدا 
  من عنده اّم الکتاب " . كالبغضاء يشهد بذل

  در آن قسم ديده ميشود نظرى تحقيقى و تحليلى در بياناتى که
  يّه اند . در اينرتحقيق اول ، در الواح مبارکه با بياناتى مواجه ميشويم که خب

  به چيزى ، قبيل از بيانات مبارکه دو نوع سوگند ديده ميشود : اول سوگند خوردن حّق 
  در حدود گنجايش . نمونه هائى از قسم خوردن به چيزى دوم سوگند دادن حق به چيزى ، 

   



  ٢٩٢ ص
  اين رساله زيارت گرديد . در اينجا چند نمونه از سوگند دادن به چيزى را مورد

  تحقيق اجمالى قرار ميدهيم . در سوگند دادن به چيزى با دو موضوع مواجه ميشويم
  موضوع اول اينکه چون قسم در فرهنگ اسالمى نهايت مرتبه اثبات صدق مدعا و يا صدق

  ى در کالم دو بدو و يا در مکاتبات است . آن چيزى کهدر کالم و هر نوع مکالمه عموم
  گروه -در اعلى مرتبه مقام قرار دارد کسى جز خداوند نيست و در بيانات مبارکه 

  معرضين و اعدا را قسم ميدهند به خدا که تغيير در اعمال و عقايدشان داده شود . در
  اح را مشاهده ميکنيملوحى خطاب به اهل بيان اين قبيل از سوگند دادنهاى در الو

  نى محتجبند که احتجاب ملل قبل از نظر محوأ: " اکثرى از ناس بش ٣٠قوله جل بيانه 
  کند با اينکه کل ميدانند کهعلى اهلل در هر حين باعتراضى جديد متمسّ  شده بُغضًا

  باين ظهور اعظم ما نزّل فى البيان ثابت و ظاهر و محقق شده و اسم اهلل مرتفع
  آثار اهلل در شرق و غرب انتشار يافته و بيان فارسى مخصوصا در اين ظهورگشته و 

  در ۀنوشته و مينويسند که بيانرا نسخ نموده اند که شايد شبه امضا شده معذلک متصّالً 
  ت عجل محقق گردد ، اى اهل بيان اقسمکم باهلل قدرى انصافقلوب القا شود و معبوديّ 

  پاک و طاهر در بيانات الهى نظر نمائيد " . ۀدهيد و بديد
  تحقيق دوم ، در الواح مبارکه بياناتى زيارت ميشود که از نوع شکوائيه است و حکايت

  و ذکر از بليات وارده و مصائب است : اول مصائب وارده به دو نفس مقدس مظهر ظهور
  ه به احباى الهىيعنى حضرت باب اعظم و حضرت بهاء اهلل ، دوم مصائب و ظلمهائى ک

  وارد شده است .
  تحقيق سوم ، بياناتى زيارت ميشود که کلمات امريه و تکليفى است و ذکر قسم و سوگند

  براى تاکيد بيشتر در اجرا و اطاعت آن اوامر تکليفى است . از قبيل امر به تبليغ
  لماىساى ارض و عؤناس توسط احباى الهى و امر به اجراى عدالت و رعايت انصاف به ر

  وقت و امثال آن که در متون الواح مبارکه نازل شده است .
   

  ٢٩٣ص 
  مشخصات کتب و مآخذ

  رديف                         نام کتاب
  ، چاپ مصر . ٢٣٤مجموعه الواح مبارکه ص      ١



  . ٥٧اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص      ٢
  . ١٢٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص      ٣
  . ٣٨٥ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ      ٤
  . ١٢ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ      ٥
  . ١١اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص      ٦
  ، تاليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطى . ٤٢١ص  ٢االتقان فى علوم القرآن ج      ٧
  . ٤٢٥ص  ٢االتقان فى علوم القرآن ج      ٨
  . ٤٢٣و  ٤٢٢ات صفح ٢االتقان فى علوم القرآن ج      ٩

  . ٩٩اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ١٠
  ( سورة االصحاب ). ٢١٨ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ     ١١
  . ٣٢٤کتاب بديع ص     ١٢
  . ١٧٨اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ١٣
  . ٢٣٧اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ١٤
  . ٢٦٤اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ١٥
  . ٢٢٩اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ١٦
  . ٢٧١اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص     ١٧
  ٠ ٦ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ     ١٨
  ٠ ٦٧ص  ١آثار قلم اعلى ج     ١٩
. اعراب گذارى از روى نسخۀ تنظيم: عزيزاهلل سليمانى ٧٠ص  ١ج  لوح سلطان . آثار قلم اعلىٰ     ٢٠

  بديع. ١٣٢بديع. مؤّسسه ملّى مطبوعات امرى.  ١١٥يخ اردکانى در تار
   

  ٢٩٤ص 
  ٠ ٧٦ص  ٤سورة االحزان ، آثار قلم اعلى      ٢١
  ٠ ١٠٤ص  ١لوح احباب . آثار قلم اعلى ج      ٢٢
  ٠ ١٧ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ      ٢٣
  ٠ ٢٩٥ص  ٤ج  سورة البيان . آثار قلم اعلىٰ      ٢٤
  . چاپ مصر . ١٩٦اح مبارکه ص لوح نصير . مجموعه الو     ٢٥
  ٠ ٢١٦ص  ٤ج  سورة االصحاب . آثار قلم اعلىٰ      ٢٦



  ٠ ٢١٨ص  ٤ج  سورة االصحاب . آثار قلم اعلىٰ      ٢٧
  ٠ ٣٢٢ص  ٤ج  سورة القميص . آثار قلم اعلىٰ      ٢٨
  ٠ ٦٦ص  ٢ج  آثار قلم اعلىٰ      ٢٩
  ٠ ٤٥اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص      ٣٠

   
  ٢٩٥ص 

  روش پانزدهم                   
  اساليب الواح مبارکه               

  فصاحت و بالغت                 
  لحن -اطناب  -ايجاز                

   
  ٢٩٦ص 

  لحن -اطناب  -ايجاز  -فصاحت و بالغت 
  در روش هاى قبل انواع اسلوب الواح که ارتباط تام با شان لوح و مخاطب دارد به

  اجمال مورد تحقيق قرار گرفت . در اين روش به شناخت و تحقيق مقدماتى در اساليب
  انشائى و فصاحت و بالغت در الواح مبارکه و نيز اشاره باختصار در علوم معانى و
  بيان خواهد گرديد تا آشنائى مختصرى با اصطالحات بکار رفته حاصل گردد .

  ه ذکر سه مطلب بنظر الزم و ضرورى ميرسد .در مقدمه اين فصل از مطالعه الواح مبارک
  اول : جمال قدم در لوح قناع اشاراتى فرموده اند به " قواعد القوم " و علم معانى

  و بيان خطاب به حاج محمد کريم خان کرمانى ( مخاطب لوح ) . و او را سرزنش فرموده
  ات قوم نيستى و: تو مطلع بر قواعد و اصطالح ١مضمون بيان مبارک اينست که  -اند  

  به رضوان علم معانى و بيان وارد نشده ئى و فصاحت و بالغت و مجاز و تشبيه و
  ر باشىگاستعاره را نميشناسى و من بتو القاء ميکنم تا مطلع شوى بر جهل خودت ، ا

  از منصفين . بعد در ادامه لوح وى را نصيحت ميفرمايند که به کتب بيان و بديع
  عد قوم ( بنظر نگارنده اينطور ميرسد که مقصود قواعدمراجعه کند تا از قوا

  نويسندگى در قوم عرب است ) مّطلع شود . از مطالعه اين بيان مبارک اينگونه فهميده



  ميشود که قواعد قوم در فن نويسندگى مورد عنايت مبارک بوده و با توضيح ديگرى که
  الواح مجاهده بيهوده ئى بعدا خواهد آمد تحقيق در اين روش براى آشنائى به اسلوب

  نخواهد بود .
  در لوح قناع خطاب باو ميفرمايند که در سنجش و بر رسى بيان ، جّل جالله دوم : جمال قدم

  ميزان ، آيات و الواح الهيست نه قواعد قوم ، بيان مبارک در قسمتى از لوح قناع
  ب اعظم و ذکر اتم: " تو و امثال تو گفته اند که کلمات با ٢بيانه  اينست قوله جلّ 

  غلط است و مخالف است بقواعد قوم * هنوز آنقدر ادراک ننموده که کلمات منزله الهيه
  ميزان کلست و دون او ميزان او نميشود * هريک از قواعدى که مخالف آيات الهيه است

  ٠آن قاعده از درجه اعتبار ساقط  " 
   

  ٢٩٧ص 
  شش در اين خواهد بودومبارکه ، سعى و کسوم : در مطالعه و تحقيق در اسلوب الواح 

  که : اصل و ميزان و معيار سنجش بالغت و فصاحت در الواح ، کلمات الهيست که تاّمه
  و مقياس سنجش است و کوشش در شناخت اسلوب الواح براى آشنائى به سبک ادبى و شيوه

  هر موردى کهنثر در آثار مبارکه است . و نيز با دقت کامل و توجه تام به اينکه در 
  تغايرى مشاهده شد با قواعد قوم ، ما بهائيان موظف به قبول بال شرط در پذيرش کالم
  وحى به هر نوع وجه و سبکى که نازل گرديده ميباشيم و اين بيان مبارک قلم اعلى در
  لوح اشراقات که در مواضع متعددى در اين رساله به آن استناد گرديده ، ما را کفايت

  يع صرف در بيانات الهيه باشيم . قسمتى از بيان مبارک در يفعل ما يشاءميکند که مط
  :بيانه بودن مظهر الهى ( داراى عصمت کبرى و عصمت ذاتى است ) در هر امرى اينست قوله جلّ 

  لمن کان مقامه مقدسا عن االوامر و النّواهى و " و اّما العصمة الکبرىٰ 
  . تعقبه الظلمة و صواب ال يعتريه الخطاء "منزّها عن الخطاء و النسيان انه نّور ال

  مباحث و تعريفات کلى در علم معانى و بيان را از کتب تاليف شده در اين زمينه
  استخراج و تلخيص نموده تا مطالعه آن آسان و سبب کسالت نگردد .

  غت ( معانى و بيان )تعريف علم بال
  ديگران . : وسيله انتقال معانى و مفاهيم است به ٣تعريف کلى 

  بالغت در لغت به معانى مختلف تعريف شده است به شرح ذيل :
  ) در لغت به معناى جوان شدن و در اصطالح بلغاء عبارت است از ايراد کالم فصيح١(



  ) و تعريف ديگرش اين است : بالغت را از آن رو بالغت٢. ( ٤به مقتضاى حال شنونده 
  . ۵ شنونده نقش ميکند ... و بالغت صفت کالم استگفته اند که معنى و مقصود را به قلب 

  : در لغت چيره زبانى ، شيوا سخنى ، زبان آورى . ٦) و نيز تعريف شده است ٣(
  در اصطالح معانى بيان ، رسيدن به مرتبه کمال در ايراد کالم به رعايت مقتضاى حال

  ى است که سبببالغت کالم ، مطابقت آنست با مقتضاى حال ، و مقصود از حال امر -
   

  ٢٩٨ص 
  مضمونى که از حشو و زوائد خالى -تکلم شده است بر وجهى خاص همراه فصاحت کالم 

  باشد و همه آن نيکو و نزديک به فهم بود .
  تعريف علم معانى
  : معانى در لغت يعنى مقاصد و در اصطالح ، اصول و قواعدى است ٧ تعريف علم معانى

  مقتضاى حال و مقام شنونده را مى شناساند و در هر که چگونگى کالم و مطابقت آن با
  زبانى مورد استفاده قرار ميگيرد و معرف ادبيات زبان است و فايده اش اينست که

  گوينده و نويسنده را از دقائق و حقايق فصاحت و بالغت مخصوصا در نظم و نثر عربى و
  يز تعريف ديگرى از آن. و ن ٧فارسى آگاه مى سازد تا کالم خوب را از بد تميز دهد 

  : معانى در لغت به معنى ، معنى ها ، مفهوم ها ، منظورها ، مدلول ها و ٨اينست 
  علم معانى : علمى است که شناخته ميشود به آن احوال لفظ عربى و غيره -مضمون ها 

  به نهجى که به سبب آن مطابق باشد لفظ مقتضاى حال را .
  تعريف علم بيان

  بيان در لغت يعنى آشکار و ظاهر شدن و در اصطالح ، علمى است که:  ٩تعريف اول 
  ه پس از رعايتکى ايراد يک معنى به طرق مختلف ، آنطور گبدان ، کيفيت و چگون

  مقتضاى حال در وضوح داللت بر آن معنى هم مختلف باشد ، شناخته شود .
  فصاحت ، زبان - شرح ، تعبير ، توضيح -آشکار شدن  -: هويدا گشتن  ١٠تعريف دوم 
  آورى .

  : بديع در لغت يعنى تازه و نوآورده و در اصطالح علمى است که ١١ تعريف علم بديع
  بدان ، وجوه محسنات کالم پس از رعايت فصاحت و بالغت آن شناخته مى شود و به وسيله

  آن کالم زينت و آرايش به خود مى گيرد و مورد پسند شنونده واقع ميگردد .



   
  ٢٩٩ص 

  ) قصر.٢) اسناد خبرى . (١: ( ١٢ مباحثى که در علم معانى مورد بحث قرار مى گيرد
  ) ايجاز و اطناب و مساوات .٥) وصل و فصل . (٤) انشاء . (٣(

  ) مجاز .٢حقيقت . (   -) ١(  مباحثى که در علم بيان مورد بحث قرار مى گيرد
  ) کنايه .٥) استعاره . (٤( ٠) تشبيه ٣(

  سخن فصيح . و فصاحت در اصطالح ادبى -: گشاده زبان شدن  ١٣در لغت  فصاحت   فصاحت
  زفصاحت کلمه عبارتست ا -بر سه قسم است : فصاحت کلمه ، فصاحت کالم ، فصاحت متکلم 

  فصاحت کالم ، عبارتست از خلوص آن از تنافر -سالمت آن از غرابت و تنافر حروف 
  فصاحت متکلم عبارتست از توانائى متکلم -کلمات و ضعف تاليف و تعقيد لفظى و معنوى 

  بر تاليف کالم فصيح .
  چند تعريف براى صنعت ايجاز شده است که عبارتند از :    صنعت ايجاز

  از نظر علم بالغت در علم بديع آنستکه لفظ اندک -: کوتاه کردن سخن  ١٤تعريف اول 
  من العبارة المتعارفة .: اداء المقصود باقل  ١٥تعريف دوم  -بود و معنى آن بسيار 

  : ايجاز ، محصور کردن بالغت است بر پايه حقيقت ، و آنچه از مقدار ١٦تعريف سوم 
  حاجت تجاوز کند زائد و داخل در باب بيهوده گوئى و خطا است .

  : حذف زوائد و قرب معانى دور از فهم . ١٧تعريف چهارم 
  عنى در کوتاهترين لفظ و کمترين: ايجاز عبارتست از بيان مقصود و م ١٨تعريف پنجم 

  عبارت مشروط بر آنکه رساننده مقصود باشد .
  چند تعريف براى اطناب گفته شده است :     صنعت اطناب

  : مبالغت کردن در سخن . ١٩تعريف اول 
  : دراز دادن و طول دادن در کالم . ١٩تعريف دوم 
  بر اقتضاى تفهيم مرام .: آوردن الفاظيست زائد بر معنى و زياده  ٢٠تعريف سوم 
  : هرگاه لفظ بدون هيچگونه تصرفى در معنائى که براى ابتداء وضع   ٢١ حقيقت

   
  ٣۰٠ص 

  شده است استعمال شود آن را حقيقت گويند ، مانند لفظ شير که براى حيوان درنده وضع



  شده است .
  آن را مجاز : هرگاه آن (لفظ ) را با قرينه به معناى ديگرى استعمال کنند ٢٢ مجاز 
  : در لغت به معنى کنايه و استعاره . کلمه که ٢٣و نيز اين طور تعريف شده  -گويند 

  در غير معنى خود مستعمل شود و معنى موضوع حقسيقى آن متروک نشده باشد بلکه در
  معنى موضوع له عالقه مشابهت يا ظرفيت يا سبب و غير آن محقق باشد . چنانکه اطالق

  الق کل بر جزء  مثال انامل را اصابع گفتن کقوله تعالى شمس بر ضوء و اط
  ) و اطالق آلت شيئ را بر آن ١٨/٢( سوره بقره ، آيه " َيْجَعلُوَن اْصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهم"

  شيئ مثال حروف و خط را قلم گفتن .
  : تشبيه در لغت مانند نمودن چيزى به چيزديگر است در صفتى که بين هر دو ٢٤   تشبيه

  مشترک باشد . مثال : پرويز در صفت شجاعت مانند شير است . و بر چهار قسم است .
  تشبيه محسوس به محسوس ، تشبيه معقول به معقول ، تشبيه محسوس به معقول ، تشبيه

  : تشبيه مشارکت دادن ٢٥و در کتاب آئين سخن اين طور تعريف شده  -معقول به محسوس 
  صفى از اوصاف با الفاظ خاص و معين مانند : " علم دردو طرف است در يک امر يا در و

  هدايت چون نور است " . در اين مثال سه جزء وجود دارد : اول علم ، دوم نور ، سوم
  هدايت ، . علم را " مشبه " و نور را " مشبه به " ( طرفين تشبيه ) و هدايت را که

  را ادات تشبيه گويند .امرى مشترک در طرفين تشبيه است " وجه شبه " و " چون " 
  ادات تشبيه عبارتند از : چون ، چو ، همچون ، همچو ، مانند ، همانند ، بسان ، مثل

  ، مثال ، بصورت ، چنان ، بمثل ، پندارى ، گوئى ، گفتى و امثال اينها .
  : استعاره : استعاره در ٢٦: در کتاب معيار البالغه چنين تعريف شده است    استعاره
  معناى عاريت خواستن و در اصطالح لفظى است که در غير معناى اصلى خود بالغت به 

  و در بخش ديگرى از -عالقه مشابهت استعمال شود چنانکه گويند ، سروناز از درآمد 
   

  ٣٠١ص 
  : و از آن جمله است کالم ٢٧کتاب با ذکر مثالى از قرآن کريم آنرا شرح داده است 

  کان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فىخداوند عزّ اسمه : " اَو َمن 
  : نور را ١٢٢الناس کمن مثله فى الظلمات ليس يخارج منها " ( سوره انعام ، آيه 

  بجاى هدى استعمال فرموده زيرا روشن تر است . و ظلمت را بجاى کفر زيرا مشهور تر
  است .



  کالمى ديگر که آن را شرح: آن است که کالمى به طور اجمال ايراد شود و  ٢٨تفسير 
  دهد بدنبال آن روند .

  مباحث ديگرى در کالم که در آثار مبارکه نيز بکار رفته است و    مباحث ديگر در کالم
  ) جمع و تفريق٣) تفريق . (٢) جمع . (١آگاهى به آنها سودمند است عبارتند از : ( 

  ) فصل و وصل .٦) فقره . (٥) اشاره . (٤. (
  است که چند چيز را در تحت يک حکم قرار دهند . : آن ٢٩   جمع
  : تفريق آن است که بين دو چيز که از يک نوع است در حالت و صفت يا شباهت ٣٠   تفريق

  جدائى اندازند و هر يک را به صفتى خاص مشخص نمايند .
  : آن است که چند چيز در تحت يک حکم قرار دهند سپس آنها را از ٣١  جمع و تفريق

  مختلف از يکديگر جدا کنند .جهات 
  : اشاره آن است که با لفظى اندک معانى زيادى همراه باشد . ٣٢  اشاره

  نظم .  : در نثر ، هر بخش از عبارات آنرا فقره گويند زيرا بمنزله بيت است در ٣٣   هرَ قْ فِ 
  معانى: سليس و روان ، سهل و آسان ، برگزيدگى از جهت لفظ ، رسائى  ٣٤   سهل و ممانع

  و مفاهيم ، حسن مطلع و لينت مقطع ، تساوى تقسيم ، تعادل اطراف و جوانب کالم ،
  باشد . تشابه صدر و عجز و توافق آخر کالم به اول آن ... و معانى با الفاظ مطابقت داشته

  در لوحى اشاره به اسلوب سوره ملوک   بيانات مبارکه در باره سهل و ممتنع
   

  ٣٠٢ص 
  در ميادين الواح باطوار مختلفه : " حرکت قلم اعلىٰ  ٣٥ االعلىٰ  ميفرمايند قوله

  مشاهده ميشود در مقامى مطلب بايجاز نازل اين بيان موسوم است به سهل و ممتنع و در
  مقامى جمع مابين مقامين لذا در سوره ملوک ايات مذکوره باختصار ذکر شده و اين

  افصح است .
  نمونه هائى از الواح مبارکه

  در لوح تجليات مراتب عرفان و استقامت در امراهلل را بيان فرموده اند قوله   ايجاز
  : " تجلى دوم استقامت بر امراهلل و حبّه جل جالله بوده و آن حاصل نشود االعلىٰ 

  مگر بمعرفت کامل و معرفت کامل حاصل نشود مگر باقرار بکلمه مبارکه يفعل ما يشاء "



  ر نهايت کوتاهى و اختصار ، اصول و مبادى امر در توحيدبنظر ميرسد که کلمات الهى د
  را بيان فرموده اند .

  در لوح اشراقات در جواب سائل ( مال جليل خوئى ) از عصمة کبرى ، در اين   اطناب
  و روابط هر فردى را با مقام آنکه داراى عصمت لوح مبارک ، معانى عصمت و عصمت کبرىٰ 

  ( مظهر الهى ) است باکلمات بيّنه بتفصيل بيان فرموده اند تا براى هر طبقه کبرىٰ 
  از افراد اهل عالم با هر نوع سوابق گذشته اعتقادات مذهبى و ديانتى قابل درک و
  فهم بوده و محلى براى شبهه و ترديد باقى نماند . قسمتهائى از بيانات مبارکه که

  : " فاعلم ناب است درج ميگردد قوله تعالىٰ بنظر ميرسد نمونه کاملى از صنعت اط
  للعصمة معان شتّى و مقامات شتّى ان الذى عصمة اهلل من الزلل يصدق عليه هذا

  االسم فى مقام و کذلک من عصمه اهلل من الخطا و العصيان و من االعراض و الکفر و
  لمن کان مقامهمن الشرک و امثالها يطلق على کل واحد من هؤالء اسم العصمة الکبرى 

  مقدسا عن االوامر و النواهى و منزها عن الخطاء و النسيان و انه نور ال تعقبه
  ى المآء حکم الخمر و على السماء حکملَ الظلمة و صواب ال يعتريه الخطاء لو يحکم عَ 

  االرض و على النور حکم الّنار حق ال ريب فيه و ليس الحد ان يعترض عليه او يقول
  اعترض انه لم و بم و الذى

   
  ٣٠٣ص 

  العالمين انه ال يسئل عّما يفعل و کّل عن کل من المعرضين فى کتاب اهلل رّب 
  يسئلون انه اتى من سماء الغيب و معه راية يفعل ما يشاء و جنود القدرة و االختيار

  و لدونه ان يتمسک بما امر به من الشرايع و االحکام لو يتجاوز عنها على قدر شعرة
  بط عمله " . و در ادامه اين لوح منيع بار ديگر به تفصيل بيان مقام عصمتواحدة ليح

  لىٰ را ميفرمايند : " ارادة اهلل لم تکن محدودة بحدود العباد انه ال يمشى عَ  کبرىٰ 
  اليمين حکم اليسار او ىلَ عَ طرقهم للکل ان يتمسکوا بصراطه المستقيم انه لو يحکم 

  ريب فيه انه محموٌد فى فعله و مطاٌع فى امره ليس لهى الجنوب حکم الشمال حق ال لَ عَ 
  فى حکمه و ال معين فى سلطانه يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد ثم اعلم ما سويه كشري

  مخلوق بکلمة من عنده ليس لهم حرکة و ال سکون اال بامره و اذنه " .
  مجاز

  اعلىٰ نمونه اول : قلم 



  معرفتت منير فرما " . " از توام و بتو آمدم قلبم را بنور:  ٣٦نمونه دوم : در مناجاتى ميفرمايند 
  تشبيه

  نمونه اول ، در کلمات مکنونه است : " قلب را به صيقل روح    تشبيه محسوس به معقول
  : " درياهاى عالم بر رحمت محيطه ات ٣٧پاک کن " . نمونه دوم ، در مناجاتى است 
  مناجات تشبيه معقول ( خداى تعالى )به شاهد و گواه " . نمونه سوم ، و نيز در همين

  درياى کرم و مخلوق و بنده خداوند به قطره تشبيه شده است  : " اى درياى کرم قطره
  بشطرت توجه نموده و اى آفتاب جود وجود جودت را طلب کرده " . و آفتاب را که محسوس

  : " ٣٨على است به معقول تشبيه فرموده اند . نمونه چهارم در لوحى است قوله اال
  نداء اهلل از شطر عکا مرتفع و ميفرمايد طوبى از براى نفوسيکه الى اهلل توجه

  نموده اند و نداى الهى را بگوش َسر و ِسرّ اصغا کرده اند " .
   

  ٣٠٤ص 
  : " حمد و ثنا و شکر ٣٩نمونه اول ، در مناجاتى ميفرمايند     تشبيه معقول به محسوس

  ناسائى را در دل وديعه گذاردى " . در اين بيان معقول راش گنجو بها تراسزاست که 
  که شناسائى يا معرفت الهى است به گنج تشبيه فرموده اند ، نمونه دوم ، و نيز در

  : " امروز نور ناطق و نار متکلم و خورشيد ٤٠مناجاتى تشبيه معقول است به محسوس 
  را به شمس و موجودات را بهحقيقى مشرق " . نمونه سوم ، و نيز در لوحى امر الهى 

  : " اى حسين امر ٤١مرايا که هر دو از محسوسات اند تشبيه فرموده اند قوله العزيز 
  حق را اليوم چون شمس مالحظه نما و جميع موجودات را مرايا و هر يک از مرايا که

  بشمس توجه نمود و مقابل گشت صورت او در او ظاهر و هويدا و اليوم قلبيکه مقابل شد
  با جمال ابهى انوار وجه در او ظاهر و مشهود و من دون ذلک محروم بل مفقود و اليوم

  مقابل نشده مگر معدودى " .
  نمونه اول ، در همان نمونه سوم از تشبيه محسوس به معقول ،    تشبيه محسوس به محسوس

  برهان شيخانسان را که محسوس است به قطره تشبيه فرموده اند . نمونه دوم ، در لوح 
  محمد باقر نجفى را به ذئب و محمد حسين امام جمعه اصفهان را به رقشاء ( مارى

  ترسناک با خال سفيد و سياه که مونث آن رقشاء است ) تشبيه فرموده اند ، نمونه سوم
َك  َجْعِدي َحْبِلي: "  ٤٢، در لوحى نازل قوله العزيز  لَ  ِبهۭ  َمْن َتَمس ل ْن َيض. "  



  جمال کبريائى در ايقان شريف در شرح اسرار خلق جديد در هر    معقول به معقولتشبيه 
  : " همچنين اين نفوس هم از اکسير الهى در آنى ٤٣ظهورى ميفرمايند قوله جل بيانه 

  عالم ترابى را طى نموده بعوالم قدسى قدم گذارند * و بقدمى از مکان محدود بال
  تا باين اکسير اعظم فائز شوى که در يک آن مغربمکان الهى واصل شوند * جهدى بايد 

  مغرب و علم را به مشرق جهل را بمشرق علم رساند * ". در اين بيان مبارک جهل را به
  که اولى حکايت از ظلمت و دومى حکايت از نور و روشنائى است .

   
  ٣٠٥ص 
  در تعريف جمع آورده شد که چند چيز را تحت يک حکم قرار دهند ، جمال  کبريائى    جمع

  :۴۴ شده اند ميفرمايند قوله االعلىٰ در شرح اينکه همه مظاهر الهى از يک منبع ظاهر 
  " بارى اين انوار از يک مصباح ظاهر شده اند * و اين اثمار از يک شجر روئيده

  ح ما سواه فداه شموس احديه را بشمس مثال زده انداند  " " اينست که نقطه بيان رو
  که اگر از اول ال اول الى آخر ال آخر طلوع نمايد همان شمس است که طالع ميشود ".

  در تعريف تفريق آورده شد که بين دو چيز که از يک نوع است در حالت و صفت و    تفريق
  . جمال کبريائى در شرح شباهت جدائى اندازند و هر يک را بصفتى خاص مشخص نمايند

  مقامات مظاهر الهى و استدالل بر وحدت آنان در ماموريتشان من جانب اهلل ، بيان
  ديگرى ميفرمايند مشعر بر اينکه در ظاهر ، انبياى الهى نفوس مقدسه هستند که در
  دور و زمان و از محلها و مکانهاى متفاوت ظاهر ميشوند که در ظواهر امور دنيوى با

  : " و اگر گفته شود ٤٥بيانه  ر متفاوت اند . عين بيان مبارک اينست قوله جلّ يکديگ
  اندکه بحدود اسمى و رسمى غير همند آنهم صادق است چنانچه مى بينى با اينکه يکشئ

  ديگر ملحوظ ميشود که در ىام اسمى ديگر و خواصى ديگر و رسم* با وجود اين در هر کد
  غير آن نميشود  "
  در تعريف جمع و تفريق آورده شد که آن آنست که چند چيز را در    و تفريقمقامات جمع 

  تحت يک حکم قرار دهند سپس آنها را از جهات مختلف از يکديگر جدا کنند . جمال
  کبريائى در ايقان شريف اين مطلب را به تفصيل بيان فرموده اند و آن اينست که منبع

  )اراى يک ماموريت و رسالت اند ( مقامات جمعارسال همه آنها ذات احديت است و همه د
  ولى هر کدام به اسمى و رسمى و عهدى متفاوت از محلى متفاوت ظهور کرده اند



  مقامات تفريق ) و اين شرح و توجيه به تفصيل که از بيانات مقدسه حضرت نقطه اولىٰ (
  امر مبارککه مظاهر الهى را به شمس مثال زده اند در معارف اين  جل اسمه االعلىٰ 

  آغاز و در ايقان شريف به بليغ ترين و افصح ترين وجه ممکن نازل
   

  ٣٠٦ص 
  گرديده است . اينست بيان مبارک در ايقان شريف در ذکر مقامات جمع و فرق انبياى

  : " بر اولى العلم معلوم و واضح بوده که چون نار محبت ٤٦بيانه  الهى قوله عز
  * و حکم آن حضرت فى الجمله بر حسب ظاهر جريان عيسوى حجبات حدود يهود را سوخت

  يافت روزى آن جمال غيبى ببعضى از اصحاب روحانى ذکر فراق فرمودند * و نار اشتياق
  افروختند * و فرمودند که من ميروم و بعد مى آيم * و در مقام ديگر فرمودند من

   ام * آنچه را که گفته ميروم و ميايد ديگرى تا بگويد آنچه من نگفته ام * و تمام نمايد
  و اين دو عبارت فى الحقيقه يکى است * لو انتم فى مظاهر التوحيد بعين اهلل

  تشهدون *و اگر بديده بصيرت معنوى مشاهده شود فى الحقيقه در عهد خاتم هم کتاب
  عيسى و امر او ثابت شد در مقام اسم که خود حضرت فرمود منم عيسى * و آثار و اخبار

  سى را هم تصديق فرمود که من عنداهلل بوده * در اين مقام نه در خودشانو کتاب عي
  فرقى مشهود * و نه در کتابشان غيريّتى ملحوظ زيرا که هر دو قائم بامراهلل بودند
  * و هم ناطق بذکر اهلل * و کتاب هر دو هم مشعر بر اوامر اهلل بود * از اين جهت

  و مراجعت ميکنم ) بمثل شمس که اگر شمس اليوم است که خود عيسى فرمود ( من ميروم
  * و اگر گفته شود که بحدود اسمى و رسمى …بگويد من شمس يوم قبلم صادق است * 

  غير همند آنهم صادق است چنانچه مى بينى با اينکه يکشئ اند * با وجود اين در هر
  ن نميشود * وکدام اسمى ديگر و خواصى ديگر و رسمى ديگر ملحوظ ميشود که در غير آ

  بهمين بيان و قاعده مقامات تفصيل و فرق و اتحاد مظاهر قدسى را ادراک فرمائيد  "
  " بارى اين انوار از يک مصباح ظاهر شده اند * و اين اثمار از يک شجره روئيده اند

  ... انشاءاهلل از ارض نفى احتراز جوئيم * و ببحر اثبات درآئيم تا جميع عوالم
  وحيد و تفريق و تحديد و تجريد الهى را ببصريکه مقدس از عناصر وجمع و فرق و ت

  .کنيم  "اضداد است مشاهده 
   

  ٣٠٧ص 



  نمونه هائى از فصاحت و بالغت در بيانات مبارکه
در اينجا نمونه هائى                       گرچه آنچه از قلم وحى بيرون ميآيد نمونه فصاحت و بالغت است. 

  اين قسمت نقل ميگردد:جهت بر رسى در 
  نمونه در نهايت کمال است در شيوه نثر بليغ و فصيح از لوح غالم الخلدنمونه اول ، 

  قلم منزل آيات که مفاهيم و مقاصد ظاهره و مستوره در آن مملو از ايجاز ، مجاز ،
  ِس َو َطلََع ُغٰالُم اْلُقْدسِ ِاْذاَ َقْد فُِتَح اَْبٰواُب اْلِفْرَدوْ  : " ٤٧استعاره و اطناب است قوله جل بيانه 

 َفٰيا بُْشٰرى ٰهٰذا ُغٰالُم اْلُخلِْد َقْد ٰجآَء
ٍ
ه ِنٰقاٌب نُِسَج ِمْن ِاْصَبِع ِعزٍّ  ِبثُْعٰباٍن ُمۭبين  َو َعٰلى َوْجِهۭ

ٍ
  ِبٰمآٍء َمۭعين

ه ٰتاُج اْلَجٰماِل َو اْسَتٰضآَء ِمْنُه اَْهلُ  ىٰ َو َعل…  َقۭديٍر  ٰمٰواِت  َرأِسۭ َرۭضينَ السلَْت …  َو اْال َو ٰهٰذا ِمْن نُْقَطٍة فُصِّ
ِخۭريَن  َعْنٰها ۭليَن َو اْالٰٔ وُعلُوُم اْال. "  

  نمونه دوم ، در لوح مبارک شيوه نثر و مضامين ادبى در آن براى ارتباط معنوى و
  روحانى با احباى الهى ، و نيز فقراتى که در متن لوح تعليم و انتباه احبّادر کالم

  : " گوشه ميخانه ٤٨للسامعين  للمتفرّسين و مشاهده ميشود در غايت و نهايت اعجاز است طوبىٰ  وحى
  محبت الهى آرامگاه منزل جان است زيرا که جان رقيق و لطيف جز در هواى جانان طير

  ننمايد و غير محفل دوست مقرّى نيابد ، و شکر اين ساقى خمر بقا را بايد در جميع
  روان قيام و اقدام نمود ، و معنى اين شکر شکرى است که گوشرا اوقات بتمام جان و

  از استماع چنگ و بربط ظاهرى پاک سازد تا از نواهاى قدس معنوى ادراک نمايد ، و
  چشم را از مالحظه جمال ظاهره مکدره منع نمايد تا از مشاهده جمال هويّه نصيب

  شهناز ملکوتى را استماع فرمايدبردارد ، فرخنده گوشى که از اين شاهباز هواى الهى 
  و از اين طلعت عراقى نواهاى عزّ حجازى بشنود تا همه جسمش جان شود و تمام جسدش

  حدى و ادراک نمينمايد نفسىأمنزل و مقرّ جانان گردد ، ولکن قسم بخدا نميشنود 
  زيرا که اين مزمار احديّه را مضرابى از جوهر روح بايد و اين چنگ صمديه را آهنگ

  ور شايد ".ن
  شيوه فصاحت کالم و انشاء خبرى نمونه سوم ، نمونه از بيانات مبارکه که در آن

  خبر از ظهور جديد به ناپلئون سوم امپراطور فرانسه ) در نهايت اعجاز نازل شده است(
   

  ٣٠٨ص 
  الباريس نباء القسيس بان ال يدق النواقيس تاهلل كقل يا مل: "  ٤٩ قوله االعلىٰ 

  كم االعظم و تدقه اصابع مشيّة ربّ ظهر الناقوس االفخم على هيکل االسالحق قد 



 االکبرىٰ  كنزلت ايات رب كکذل ى جبروت البقاء باسمه االبهىٰ ف علىٰ االَ  العلى . "  
  نمونه چهارم ، يکى از بيانات مبارکه در شرح توحيد و تعليم توحيد که در شرح ذات و

  قدميّت و خالقيّت خداوند متعال به اسلوب و روشىکينونيت الهى و بيان ازليّت و 
  در تاريخ بديع و بليغ و فصيح نازل گرديده که جز در ساير آثار مشابه قلم اعلىٰ 

  اديان بيسابقه و نظير و احباى الهى آشنائى کاملى با اين لوح مقدس دارند . قوله
  حمد مقدس از عرفان ممکنات و منزه از  االبهىٰ  البهىّ  هو الباهى: "  ٥٠ االعلىٰ 
  عزّ بى مثاليرا سزاست که لم يزل مقدس از ذکر دون خود بوده و كمدرکات ملي كادرا

  خواهد بود "  " چه بلند است بدايع ظهورات عزّ سلطنت اليزال متعالى از وصف ما سوىٰ 
  تجلى آن معدوم صرف گشته و چه او که جميع آنچه در آسمانها و زمين است نزد ادنىٰ 

  مقدار مرتفع است شئونات قدرت بالغه او که جميع آنچه خلق شده از اّول ال اّول الى
  آخر ال آخر از عرفان ادنى آيه آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود * هياکل اسماء لب

  * َموجىنى بر لسان تشنه در وادى طلب سرگردان * و مظاهر صفات در طور تقديس رّب ارِ 
  از طمطام رحمت بى زوالش جميع ممکناترا بطراز عزّ هستى مزين نموده * و نفحه از

  نفحات رضوان بى مثالش تمام موجوداترا بخلعت عزّ قدسى مکرم داشته * و برشحه مطفحه
  از قمقام بحر مشيّت سلطان احديتش خلق ال نهايه بما ال نهايه را از عدم محض بعرصه

  بدايع جودشرا تعطيل اخذ ننموده و ال يزال ظهورات فيض فضلش را وجود آورده لم يزل
  وقوف نديده " .

  :  ٥١ االعلىٰ  اشاراتى صريح ميفرمايند قوله در لوحى به اطوار حرکت قلم اعلىٰ     الواح اطوار 
  مقامى مطلب بايجاز نازل  مختلفه مشاهده ميشود در اطواردر ميادين الواح ب " حرکت قلم اعلىٰ 

  مقامين لذا در بيان موسوم است بسهل و ممتنع و در مقامى جمع ما بيناين 
   

  ٣٠٩ص 
  آيات مذکوره باختصار ذکر شده و اين افصح است " . كسوره ملو

  روش ديگرى که ميتوان در اسلوب الواح مبارکه تحقيق نمود لحن الواح    لحن الواح
  طول مدت سالهاى رسالت و مبارکه و تغيير در لحن الواح است . اين تغييرات را در

  حيات مبارک از شروع آن در زندان سياه چال و اظهار امر خفى تا آخرين روزهاى حيات
  ظاهرى مبارک بوضوح ميتوان تجربه نمود . براى سهولت در تحقيق و تشخيص لحن هر لوحى

  مقدس امراهلل در باره حيات مبارک در بنظر ميرسد که الزم است به بيانات حضرت ولىّ 



  هحيات مبارک را ب جّل سلطانه امراهلل حضرت شوقى افندى ربانى ولىّ  -گاد پاسز باى مراجعه شود 
  : ٥٢چهار بخش تقسيم فرموده اند به شرح ذيل 

  دوره بيست و هفت ساله ايست که آن وجود مقدس از زندگانى مرفه و پر : ىٰ مرحله اول
  الزمه يک خاندان بزرگ و صاحب ثروت و غنا است کامال برخوردار بودند وآسايشى که 

  در آن دوران توجه مبارک به دستگيرى فقرا و اعانت مرضى و حمايت و سرپرستى ملهوفين
  "و محتاجين معطوف بود *

  مرحله ثانى : " دوره نه ساله ايست که بعنوان يکفرد بابى ممتاز و مشخص در خدمت
  تبليغ و اعالء آنحضرت مصروف گرديد " . امر حضرت باب و

  اطهر را بمخاطرات مرحله ثالث : " زندان چهار ماهه طهران است که آن هيکل اعزّ 
  رسيد با ظهور عظيمه گرفتار و باحزان و آالم شديده مبتال ساخت و چون نزديک بانتهىٰ 

  دانى بودقه که نتيجه شروق تجليات الهى و سطوع انوار يزقواى ساريه فائضه خّال 
  مخلّد و جاويدان گرديد " .

  مرحله چهارم : " با تبعيد مبارک از ايران بعراق آخرين و مثمر ترين مرحله از
  مراحل چهارگانه حيات مبارک آغاز گرديد " .

  بنظر نگارنده ، در يک تقسيم بندى فرعى ديگر که در متن توقيع منيع گاد پاسز باى
  نزول الواح و آيات در مراحل حيات -ره شده است در شرح تاريخ حيات مبارک بان اشا

   
  ٣١٠ص 

  مبارک از شروع حرکت از طهران به عراق عرب و اقامت دهساله در بغداد و کردستان و
  سپس حرکت از بغداد بطرف اسالمبول و خاتمه سرگونى در عکا تا انتهاى حيات ظاهرى و

  لم جليل القدر جناب عبدمفارقت ظاهرى با عالم انسانى و احباى الهى ، توسط عا
  الحميد اشراق خاورى در کتاب گنج شايگان ، تنظيم و تقسيم بندى شده و الواح مبارکه
  درج شده است . نمونه هائى از اين قبيل از الواح الهى با بررسى باختصار در چگونگى

  تغيير لحن الواح که در آنها از نزول وحى و رسالت و اثبات امر جديد و نصايح و
  انذارات به روساى ارض و مکاتبات و مراسالت و ارسال جواب به مراسالت و عريضه هاى

  احبا و تشويق آنان در راسخ ماندن در امر و سرپرستى و حمايت و ارشاد اهل بيان و
  نفى و طرد معرضين و ناقضين عهد اعلى و لحن مهيمن در اعالن امر و اوامر و نواهى

  درج ميگردد .



  ات مبارک در ايران و بغداد قبل از هجرت به کردستان عراق .اول : دوران حي
  دوم : دوران دوساله هجرت به کردستان عراق ( سليمانيه ) .

  سوم : دوران اقامت در بغداد بعد از مراجعت از کردستان عراق .
  چهارم : دوران اقامت دوازده روزه در باغ نجيب پاشا و اظهار امر علنى .

  المبول .پنجم : اقامت در اس
  ششم : اقامت در ادرنه ( ارض سر ) قبل از فصل اکبر و طرد ميرزا يحيى .

  هفتم : اقامت در ادرنه بعد از فصل اکبر و تطهير ذيل امراهلل از لوث ناکثين عهد
  . اسمه االعلىٰ  جلّ  اعلىٰ  حضرت رّب 

  . هشتم : اقامت و مسجونيت در عکا و سجن اعظم قبل از نزول کتاب مستطاب اقدس
  نهم : اقامت و مسجونيت در عکا و سجن اعظم بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس .
  زيارت و مطالعه و بررسى الواح مبارکه در هر يک از مقاطع زمانى فوق نشان دهنده

  تغيير الحان و سبک انشائى و مواضيعى است که از قلم وحى جارى و سارى و نازل شده
  است .

   
  ٣١١ص 

  قسم از روش مطالعه آثار مبارکه براى تحقيق و بررسى الحان کليه بنظر ميرسد که اين
  الواح از توانائى فرد و يا گروهى خارج و مستلزم زمانى طوالنى و ابداع روشى علمى

  تىااست که از عهده توانائى اين حقير بى مقدار خارج است . ولى براى آنکه اشار
  و اذعان به قصور و بضاعت ناچيز مختصر به تغييرات لحن الواح شده باشد با اقرار

  نگارنده ، به ذکر چند نمونه از الواح و آثارى که در طول سالهاى سرگونى نازل شده
  و شناخت مقدماتى اسلوب و لحن الواح کامال متمايز مشاهده ميشود خواهد پرداخت .

  بفضله و عونه آمنون . انا کلّ 
  گانه حيات مبارکسبک و لحن و اسلوب الواح نازله در مراحل نه 

  دوران حيات مبارک در ايران و بغداد قبل از هجرت به کردستان عراق . - ١
  نمونه اول در ايران ، زندان سياه چال طهران : " قصيده رشح عما " قسمتهائى از اين
  قصيده در ساير روشهاى اين مجموعه درج گرديده و در اين قسمت دو بيت از ابيات آن

  : ٥٢على درج ميگردد قوله اال
  کرده طلوع    سر حقيقت بين کز وجهه ما ميريزد  " راز از طلعت حّق "شمس طِ 



  شد کامل      اين نغز حديث از فئه طا ميريزد " " يوم خدا از جلوه رّب 
  توضيح  در بررسى اين ابيات و ساير ابيات نازله در اين قصيده متعالى آنچه که

  " خوانده و در سالهاى خويش را " طلعت حّق  بوضوح بنظر ميرسد اعالن مظهريت است که
  بعد در ايقان شريف و ساير الواح سماوى آنرا شرح و معنى فرموده اند و اشاره به

  يوم الرب در کتب عهد قديم و جديد و " ايام اهلل " در قرآن مجيد را " يوم خدا "
  رد .دا َعلَنىبيان فرموده و اغلب ابيات وجه خبرى و اعالن ظهور سرّى و 

  منزل در بغداد . به قسمتهائى از اين لوح که در تفسير  لوح کّل الطعامنمونه دوم 
  در کتاب گنج شايگان -سوره آل عمران نازل شده در روشهاى قبل اشاره گرديد  ٩٣/٣آيه 

  در : " اين لوح بعربى نازل شده و ٥٤در باره اين لوح مطالبى به اين شرح درج گرديده 
   

  ٣١٢ص 
  مبسوط از مصائب و بالياى وارده بر هيکل مبارک و عناد و فساد مفسدين آن شرحى

  ذکر  مذکور گرديده و در همين لوح است که حضرت قدوس را به نقطة االخرىٰ 
  و آيه قرآن را به چندين وجه تفسير فرموده اند . از جمله اسرائيل را به نقطه اولىٰ 

  و طعام را به علم الهى تاويل فرموده اند " .
  ٤٤٢صفحات  ٤توضيح متن کامالين لوح در رديف " ل " باب چهارم مائده آسمانى جزء 

  درج گرديده است . ٤٥٢ الىٰ 
  دوران دوم در کردستان عراق در سليمانيه " قصيده عز ورقائيه " چند بيت از - ٢

  " به ابيات اين قصيده که وجه خبرى و اعالن ربوبيت و مظهريت و بشارت " طوبىٰ 
  قاء اهلل و واردين به مدينه شرع جديد و شهداى امراهلل داده اند درجفائزين ل

  : ٥٥ ميگردد ، قوله االعلىٰ 
  " اجذبتنى بوارق انوار طلعة       لظهورها کل الشموس تخَفت

  بنفختها صور القيام َتنفخت      بنفحتها ظل الفمام تَمرت  
  بلمعتها طور البقاء تظهرت       لغرتها نور البهاء تجلت  
  و من حرقتى نار الوقود توقدت    و من زفرتى نور الشهود تّدوت  
  و من حر قلبى دمع عينى حاکيا    و من زفر سرّى صفر وجهى تّدلت  
  کل االلوه من رشح امرى تالهت    و کل الربوب عن طفح حکمى تربت  
  للواردين فى شرع بديعة ين عن حسن وفائهم   فطوبىٰ للفائز فطوبىٰ   



  دمائهم   فطوبى للواثقين عن حبل عطوفتى كللعاشقين فى سف فطوبىٰ   
  فطوبى للمخلصين فى ما سرعوا     عن کل الجهات فى ظل ربوبتى "  

  در مطالعه لحن لوح بوضوح اعالنات مظهريّت و ربوبيّت و نيز بيان احساسات  توضيح
  دوران سخت مهاجرت در کردستان و وجه خبرى آن در اعالن ظهور و نيز شرع مبارک در

  جديد کامال مشهود است .
  . تعداد سى لوح منيع در دوران اقامت در بغداد بعد از مراجعت از کردستان عراق - ٢
   

  ٣١٣ص 
  کتاب گنج شايگان ذکر گرديده و از ميان آن الواح الهى ايقان و يک لوح ديگر را

  تحقيق در لحن و اسلوب آيات نازله انتخاب و بررسى کوتاهى ميگردد .براى 
  هجّل سلطان امراهلل نمونه اول ، " ايقان شريف " شرح مبسوطى که موالى توانا و حنون حضرت ولىّ 

  مروده اند جاىردر باره مندرجات کتاب مستطاب ايقان در گاد پاسز باى تحرير ف
  قى نميگذارد . آنچه که در اينجا به آن اشاره مىهيچگونه محلى براى بحث و صحبت با

  شود تاثير کالم و بيان موالى توانا در باره ايقان شريف است که از نظر لحن و سبک
  اين کتاب مقدس مختصرى نگاشته ميشود . در گادپاسز باى سبک نگارش آنرا :

     A modle of Persian prose , of a style at once original , chaste and vigrous ,   
    and remarkably lucid both cogent in argument and matchless in its irresisible 
     eloquence , this book setting forth in outline the grand Redemptive Scheme of 
    God , occupies a position unequalled by any work in the entier range of Baha'i 

literature , exept the Kitab-i-Aqdas , Baha'u'llah's Most Holy Book . 
(God passes By Page 138) 

                                                                      
  اتذکره روشهاى نگارش و بيان جلّ  اعلىٰ  در استدالل به حقانيت ظهور حضرت رّب   توضيح

  مبارکه مملو از استدالالت عقلى و نقلى و ذکر مقبوالت و مسلمات که براى مومنين
  ساير اديان قابل قبول باشد بکار رفته است . و احاطه مبارک در معارف اسالمى و

  علوم قرآن و حديث خارج از ذکر و توانائى و بيان است . سبک و لحن ديگرى که در آن
  بار و اعالن ظهور جديد و موعودخْ اِ زيارت مى شود و در روش سوم به آن اشاره شد لحن 

  بيان در پرده و نيز بى حجاب کامال مشهود است . اقتباس از اين روش و سبک احتجاج و
  اثبات حقانيت امر در آثار و نوشتجات نويسندگان بهائى پس از نزول ايقان شريف



  کامال ديده مى شود .
  : اين لوح قبل از ايام رضوان نازل شده ولى مندرجات ٥٦دوم ، سورة القميص نمونه 

  لوح داللت بر اعالنات ربوبيت و مظهريت دارد و خطابات و بيانات مهيمنه در باره
  مقام مبارک خود به اهل بيان نازل فرموده اند . چند فقره از آيات اين سوره مبارکه

  قل تاهلل اذا قد فتح باب  : " قوله االعلىٰ در اشاره به مطالب فوق درج ميگردد 
  القدس عن يمين الفردوس و طلع عنه جمال القدم بسلطان مبينا و هذا هو الذى جعله

  للموحدين اهلل بشيرًا
   

  ٣١٤ص 
  لذى نزّ للمشرکين و انه لسراج اهلل بين السموات و االرض " فسبحان الّ  و نذيرًا

  د رسول اهلل و من قبلهمحمّ  لىٰ و من قبله عَ  بالحّق  علىّ  لت علىٰ کما نزّ  االيات بالحّق 
  ى الکليم " " قل انا وصيناکم فى البيان بان ال تکفروالَ وح و من قبله عَ ى الرّ لَ عَ 

  ذى کان لهذا النباء الّ لنا البيان اّال عنده بمقدار قل انا ما نزّ  بايات اهلل و کلّ 
  عن جهة العرش حمن مرّة اخرىٰ رّ الواح " " قد سمعنا نداء ال برحيق القدس علىٰ  ًامسطور
  امرى بان ال تصمت عن ثمّ ضيائى  ثمّ بجمالى  كضوان بان يا جمال القدم اقسمفوق الرّ 
  " " قل تاهلل قد ظهر جمال االولىٰ  االخرىٰ  كلحن لىٰ يات عَ الٓ صرف ا ثمّ  االحلىٰ  كنغمات

  " . موات و االرضالسّ من فى  لىٰ االبره عَ  َسمّ تجلى من نور من انوار وجهه اقل من  ة اخرىٰ رّ م
  در فقره اول بوضوح مشاهده مى شود که جمال کبريائى دعوى عالى و عظيمى را  توضيح

  اعالن ميفرمايند و خود را بشيرى که سراج خدا در بين زمين و آسمان است و خدا
  اين ماموريت برانگيخته است . در فقره دوم بيان درايشان را " جعله اهلل " به 

  حقانيت خود و آيات نازله از قلم مبارک ميفرمايند و آن آيات را نزول کالم الهى
  و حضرت محمد رسول اهلل ص اعلىٰ  اعالن فرموده و مشابه و نظير آياتى که بر حضرت رّب 

  رمايند . در فقره سوم اهلو حضرت مسيح روح اهلل و حضرت موسى کليم اهلل بيان ميف
  بيان را نصيحت ميفرمايند که بيان نازل مگر براى اين ظهور " هذا النباء " در فقره

  " که حمن مرّة اخرىٰ چهارم بوضوح ذکر وحى و رسالت جديد از " قد سمعنا نداء الرّ 
  .است مس) اظهر من الشّ  اعلىٰ  ظهور حضرت رّب  ه اولىٰ رّ اشاره بظهور مبارک است ( پس از ک

  اخرىٰ  هاست در کرّ  و در قسمت آخر ذکر ظهور مبارک شده که همان ظهور حضرت نقطه اولىٰ 
  و نيز اشاره اى است به حديث حجابهاى نور که در الواح متعددى حديث حجاب ها



  امراهلل جل سلطانه در گاد پاسز باى وده اند و حضرت ولىّ مرا در متن الواح نازل فر
  : بارکه را در اعالن ظهور اعظم نقل فرموده اند قوله االحلىٰ قسمتهائى از بيانات م

“The " Myriad veils of light " Whithin which His glory had been wrapped , were,  at that 
historic hour , partially lifted , vouchsafing to mankind " an infinitesal glimmer " of the 
effulgence of His " peerless , His most sacred and exalted Countenance.”  ( God passes by , 
page 151)    

   
  ٣١٥ص 

  (براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به کتاب نامه مکنون تاليف نگارنده بخش دوم ، فصل
  ) . در الواح نازله در بعد نيز به وحدت اين دو ظهور ٩٥الى  ٩١چهارم صفحات 

  بسيار و صريح شده است که در روشهاى ديگر به آن اشاره گرديد .اشاراتى 
  دوران اقامت دوازده روزه در باغ نجيب پاشا و اظهار امر علنى. - ٤

  وب در روز اول: اين لوح منيع که باعزاز حاجى محمد تقى ملقب به ايّ  ٥٧  برسورة الّص 
  زله در اين سوره در بارهچند فقره از آيات نا -ه .ق نازل شده  ١٢٧٩عيد رضوان سنه 

   قُْل َقْد َبَعَث اهللُ ُرُسالً   : " ٥٨و شانه  ظهور امر جديد زيب اين قسمت ميگردد قوله تعالىٰ 
  ِبَحْيُث لَْن َيْنَقِطَع اْلَفْضلُ  ۭعْيٰسى َو َسيُْرِسُل ِمْن َبْعُد ِاٰلى ٰاِخِر الۭذى ٰال ٰاِخَر لَهُ   َبْعَد ُموٰسى وَ 

ا َيْفَعُل  اْلِعٰناَيِة َيْفَعُل ٰماِمْن َسٰمآِء  ُل َعماِمِرىِّ ِمْن َبْعۭدى"  " َيٰشآُء َو ٰال يُْس َسَتْسَمُعوَن ِنٰدآَء الس  
ْيٰطاِن ِاذًا ٰال َتْقَبلُوا ِالَْيِه ثُم اْقِبلُوا ِاٰلى َجٰمالِ   َو َيْدُعوُکْم ِالَى ِعزٍّ َخِفيًّا   الش…   اَْنَت  َك َو ِان  

 الۭذى ٰحاَن ِباْلَحقِّ َو ۭفيِه َيُهب َنْسَمُة اهللِ َعنْ    ۭحيُن ٰال َتْغَفْل َعنْ  ٰيا
ِ
  َجَهِة قُْدٍس   ٰهَذا اْلۭحين

ۭرى اَعُة َبشِّ تَُها السَک َاْنَت ٰيا اَيۭتى ٰقاَمْت ۭفي َغَرِبيًّا َو ِاناَعِة ال َها اْلَيوْ   … ِك ِبٰهِذِه السُم اَْن ٰيا اَي  
رِّىِّ اْلُمْشِرِقىِّ اْالِٰٔلِهىِّ الۭذى ٰکاَن َعنْ   َنوِِّر اْلُمْمِکٰناِت  ٰفاِق َمْشُهودًا  ِبٰهَذا اْلَيْوِم الد   ."اُفُِق اْلِعٰراِق ۭفى َشْطِر اْالٰٔ

  توضيح  در فقره اول بوضوح امتداد ارسال رسل را که يکى از مبادى روحانى امر مبارک
  " را سامرى جهلو در فقره بعد به اهل بيان اعالن شنيدن " است بيان ميفرمايند 

  اىبنظر ميرسد که همان ندجّل سلطانه اخبار ميفرمايند که بر اساس تبيينات حضرت ولى امراهلل 
  " ساعة اعراض ميرزا يحيى ازل باشد . و در ادامه لوح اشاره بظهور مبارک و تحقق وعده "

  عراق که بر اساس بيان مبارک نور آن از افق در آيات متعددى در قرآن کريم است
  عالم را منور خواهد نمود .

  اقامت در اسالمبول. - ٥



  :٥٩تعالى  يکى از آثار نازله مثنوى مبارک است. چند بيت از ابيات نازله درج ميگردد قوله
  ٣١٦ص 

  " اى جمال اهلل برون آ از نقاب      تا برون آيد زمغرب آفتاب
  نافه علم لدنى برگشا               مخزن اسرار غيبى برگشا  
  تا زمشکت بو برند اين مردگان       تا ز خمرند خوش شوند اين بيهشان  
  تا برون آيد بکلى از حجاب          بر درد امکان و هستى را نقاب  
  تا که انوار رخت آيد عيان          پر کند نورت زمين و آسمان  
  بابى از رضوان معنى برگشا          سد مکن اين باب از بحر خدا  
  تا درآيم بى حجاب اندر جهان        تا کنم رمزى ز احسانت بيان  
  گفت اهلل اهلل اى مرد نکو        رمز حق در نزد نادانان مگو  
  اهلل اهلل اى لسان اهلل راز     نرم نرمک گوى و با مردم بساز "  

  مثنوى مبارک بسيار مفصل است و از ميان ابيات نازله قسمتهائى که آواهاى  حتوضي
  وبيت و دعوى جديد و چگونگى اعالن آن به اهل عالم بيان شده انتخاب گرديد .بُ رُ 
  . ( ارض سر ) قبل از فصل اکبر و طرد ميرزا يحيىٰ  اقامت در ادرنه - ٦

  م قد رشحنا من بحر الغيبدّ ورة ال: " هذه س ٦٠و شانه  تعالىٰ م ، قوله دّ سورة ال
  ليکون آية ظهورى بين الخالئق اجمعين ... يا قوم هذا مقام الذى يطفون فى حوله اهل

  ثم اهل سرادق البقاء ثم الذين سکنوا خلف لجج الکبرياء " مالء االعلىٰ 
  توضيح در اول و آغاز اين لوح امنع اشاره به نزول آن از منبع غيب است و آن را

  اهل عالم و مقام مبارک خويش را مقامى که در حول آن نظهور مبارک خود در ميا نشانه
  طواف ميکنند اعالن ميفرمايند . مالء اعلىٰ 

  اقامت در ادرنه بعد از فصل اکبر ( در کتاب بديع آنرا " تفريق کبرى " بيان - ٧
  االعلى . اسمه فرموده اند ) و تطهير ذيل امراهلل از لوث ناکثين عهد حضرت رب اعلى جلّ 
  کتاب بديع ، قبل از درج قسمتهائى از اين لوح منيع شرح کوتاهى که در
  : (( اين لوح در ٦١کتاب گنج شايگان توسط جناب اشراق خاورى تحرير شده نقل ميگردد 

  سال
   

  ٣١٧ص 
  ه .ق . در ادرنه بعد از فصل رهيب اکبر در جواب شبهات يکى از معرضين بيان که ١٢٨٣



  .اسالمبول بود از لسان اطهر بنام آقا محمد على تنباکو فروش اصفهانى نازل شدهمقيم 
  بيانى به اين مضمون ١٧٢امراهلل در فصل وقايع آن در کتاب قرن بديع ص  ولىّ  حضرت

  دّ ميفرمايند : " از جمله آثار مهمه صادره از قلم جمالمبارک کتاب بديع است که در ر
  هدى رشتى و جواب اعتراضات اهل بيان نازل شده و مانندمفتريات و اعتراضات ميرزا م

  عوت الهيه حضرت باب از قلم مبارک نازل شده داراى اهميتدکتاب ايقان که در اثبات 
  عظيم است")) قسمتى از کتاب بديع که براى تحقيق در اسلوب آن انتخاب شده ىو مقام

  : " قوله عظم غلّه پس چنين شخصى اگر خود و اصحابش در تقرير ٦٢ اينست قوله تعالىٰ 
  اعلى جسته و هست زهى تناقض و خالف صريح با و تحرير مدعى آن شوند که برترى از رّب 

  عاى دو امر متناقض از شخصى بزرگ بلکه از هر ذى شعورى قبيح استدّ عاى اول است امدّ 
  اعلىٰ  ّب مايد خصوص اگر ادعاى آن نمايد که رهيچ عاقلى ادعاى دو امر متناقض صريح نمين

  اشخاص بزرگ لّىاز يک کلمه من ايجاد شده پناه بر خدا که يک فى الجمله تج
  ببعضى بجهت امتحان چه ادعاها بروز مينمايد و جمعى از عوام هم باور مينمايند و بل

  انفسکم ثم ىٰ کين اذا لو تسمعون منى فابکوا علقل للمشر تصور تصديق ميکنند انتهىٰ 
  نوحوا لقلة عقولکم و درايتکم ذکر امثال آن معرضين در کتاب قبل و بعد نازل قوله

  ار يحمل اسفار بگو تناقض وجود خود شما است او را از ميان بردارتعالى کمثل الحمٰ 
  تا جز توحيد صرف و تفريد بحت مشاهده ننمائى اگر تو بخواهى اين ادعا را بفهمى و
  عزّ آنچه فرموده ادراک نمائى که شايد بمنبع معين قدس ال يزال وارد شوى اينست قوله 

  مواتبينکم و نفس محمد فيکم و کينونة الروح بين السّ  لىٰ عَ ل الجمٰ  اجالله يا قوم انى
  و االرض ان انتم تعرفون و اين همان مطلبى است که بعينه نقطه بيان فرموده ان

  بوده و خواهد يّتمشبعينه همين  يّته و خواهد بود و ان مشاراده نفس اين اراده بود
  و اراده بوده و خواهد بود ذکر يّتمشو اراده بعينه همان  ّيتمشبود و اين 

   
  ٣١٨ص 

  تناقض من غير شعور نموده چه که فى الحقيقه در حق جميع انبياء اين تناقض را ثابت
  با ثبوت ظليّت ادعاى برترى نموده زيرا که هر نبى بعدى در ظل نبى قبل بوده و

  نموده که نعوذ باهلل بقول مشرکين تناقضست و از درجه اعتبار ساقط حاشا ثم حاشا
  ىٰ هوات و المسترضع عن ثدى الغفلة و الجهل و الهوفراش الشّ  لىٰ عَ النّائم ها يّ قل يا ا

  تناقض درتناقض را در ساحت اقدس مظاهر مقدسه الهيه راه نبوده و نخواهد بود اين 



  نفس خلق است نه در امر حق بپذير قول اين عبد را و نفس خود را از نقل حمل اين
  اشارات و کلمات نجات ده تا خفيف شده بهواى قدس روحانى پرواز نمائى و بمقر مقدس
  از تحديدات بشريه وارد شوى تا آن ساحت را مقدس از ذکر تناقض و اضداد و انقالب و

  له يابى" " و ديگر ذکر عوامالمه و مجادله و اشاره و دٰال اختالف و محاربه و مک
  نموده بودى و اينکه بال تصور تصديق ميکنند حال تو انصاف ده اين عبد حال شش سنه
  ميشود که ليال و نهارا در خدمت حاضرم و با هريک معاشر بوده و هستم و آنچه بچشم

  دى که اسمان سايه نينداخته برخود ديده ام ميگويم و شما محض قول يک مفسد خبيث ملح
  مفسدى مثل او حال اين عباد بال تصور تصديق حق نموده اند يا تو فواهلل حمير بر

  عقل و درايت آن نفس مشرک که اين کلمات را بتو القا نموده ميخندد چه جاى انسان مع
  اين عباد را عوام دانسته و ذکر نموده که بال تصور تصديق حق نموده ايم يقين كذل

  تو خود را عالم ميدانى اوال اينکه اين مطلب از کجا بر شما معلوم شد چه که خدمت
  جمال ابهى نرسيده ايد هيچ منصفى چنين ارتکابى ننموده که نديده و نرسيده بمجرد

  غير شعور آنچه از قلم جارى ميشود نوشته و دارد من رف اخبث ناس و افسدهم برح
  بشهرها بفرستد کاش بقول طلبه هاى مدرسه هم عمل مينمودند چه که نزد آن طايفه

  تصديق منوط بسه تصور بوده اول موضوع و ثانى محمول و ثالث نسبت حکميه و بعد تصديق
  ول کدام استمثابت ميشود و جارى ميگردد آن موضوعى که تو فهميده چه بوده و آن مح

  فواهلل ارتکبت ما ال ارتکبه احد من الجاهلين بلى اين عباد
   

  ٣١٩ص 
  تصديق مظاهر الهيه از قبل نموده و از بعد هم بفضل اهلل و منه خواهد نمود و

  انشاء اهلل از عنايت و مکرمت او بهيچ حجابى محتجب نشويم و بهيچ منعى ممنوع
  يث شنيده کذب صرف افتراء بحت بوده و نميدانىنگرديم فواهلل آنچه از آن ملحد خب

  انبٰ يقرالجحيم من نفسه و يستعيذ الحس ّق که بَنَفس که موانس شده اى تاهلل الح
  باهلل من وجهه و لقائه ... اميدوارم که در دنيا و آخرت خير نبينند و بعذاب دنيا

  ب شوند " .ذّ قبل از عذاب آخرت مع
  وب انشائى و لحن کالم الهى است و تحليل مسائلنقل بيانات مبارکه اسل  توضيح

  بيانات مبارکه در جواب -مندرجه خارج از مقصود از روشهاى مطالعه در اين قسمت است 
  مفتريات و اعتراضات مخاطب ، از لحن شديد و مالمت آميزى که در ضمن رد اتهامات



  حال از موضعىمعرضين بيان بزبانى ساده و بصراحتى که قابل فهم باشد و در عين 
  بسيار قوى و مهيمن در هريک از الفاظ و کلمات نازله ديده ميشود که جز از مظاهر

  الهى بيان و اظهار آن ممکن نيست . شبهات معرض را بروش منطق و برهان معمول و رايج
  در ميان اهل کالم و علما ( بحث مفهوم ، تصور و تصديق در منطق ) با استداللى قوى

  براى او عذاب دنيا و آخرت خواستار گرديدند . جواب فرموده و
  قبل از نزول کتاب مستطاب اقدس اقامت و مسجونيت در عکا و سجن اعظم،  ٨

الّذى ينزّل االيات ان سبحٰ  لقوم يفقهون اتالّذى نزّل االيٰ ان سبحٰ  : "  ٦٣اعزازه  سوره هيکل ، قوله جلّ 
ينزّ االيات  ان الّذىسبحٰ  طوبى لقوم يسرعون ت و االرضاوٰ لقوم يشعرون"قل انّى لصراط اهلل لمن فى الّسمٰ 

ء آيى من يشيحالّذى  ان سبحٰ   اّال عبادٌ ُمکرمون يعرفه مر الٰ االٔ  ينطق من جبروتان الّذى سبحٰ   لقوم يعلمون
سلطانه   نکم وال اهلل بيذا لجمٰ تفقهون هٰ  المين ولکن انتم الٰ وب العٰ هذا المحبُ  تاهلل  " "ُکن فيُکون  بقوله

عقلون" ت ملکوت االمر و الخلق ان انتم اهلل و کنزه و امراهلل و عزّه لمن فىفيکم ان انتم تعرفون و هذا لسرّ 
.  
   

  ٣٢٠ص 
  توضيح : فقرات انتخاب شده از آيات نازله در آغاز و شروع سوره هيکل است و بوضوح

  وره امنع داراى نظم وديده ميشود که آيات کوتاه و شيوه انشاء و نثر در آيات اين س
  هم آهنگى است و آيات نازله با يکديگر متجانس و هم صدائى دارند . و مشابه آن در

  قرآن کريم زيارت مى شود .
  بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس . اقامت و مسجونيت در عکا و سجن اعظم -٩

  حقيقت اشراقى اول که از آفتاب : " تجلّ  نمونه اول لوح مقدس تجليات قوله االعلىٰ 
  نمود معرفت حق جل جالله بوده و معرفت سلطان قدم حاصل نشود مگر بمعرفت اسم اعظم "

  تجلى دوم استقامت بر امراهلل و حبه جل جالله بوده و آن حاصل نشود مگر بمعرفت٠
  کامل و معرفت کامل حاصل نشود مگر باقرار بکلمه مبارکه يفعل ما يشاء " .

  ميشود که قلم مقدس جمال اقدس ابهى يکى از مالحظهشده بوضوح  در قسمت انتخاب  توضيح
  ) نازل ٤٧و بند  ١مبادى روحانى در امر بهائى را که در کتاب مستطاب اقدس ( بند 

  منين و عالميان بيان فرموده اند .ؤشده با شيوه و نثر ديگرى براى م
  بهائى و عنايتى * كي: " يا افنانى عل ٦٤ نمونه دوم ، لوح مقدس دنيا قوله االعلىٰ 



  خيمه امر الهى عظيم است جميع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت  " " بگو اى
  را بگوش هوش بشنويد * عموم اهل عالم دوستان حکمت را از دست مدهيد نصائح قلم اعلىٰ 

  بايد از ضر دست و زبان شما آسوده باشند " ، " امروز روز ظهور لئالى استقامت است
  معدن انسانى " يا حزب العدل بايد بمثابه نور روشن باشيد و مانند نار سدرهاز 

  مشتعل * اين نار محبة احزاب مختلفه را در يک بساط جمع نمايد * و نار بغضاء سبب و
  علت تفريق و جدال است " .

  در اين بيان مبارک نيز تاکيد و شرح تعاليم روحانى و اجتماعى را بيان فرموده و
  خبار ميفرمايند و بيانات مبارکه را عالمگير شدن امر را به احباى الهى اِ  گسترش و

  وده اند .م" بيان فر نصائح قلم اعلىٰ "
   

  ٣٢١ص 
  مشخصات کتب و ماخذ                  

  رديف               نام کتاب و مولف
  . چاپ مصر . ٦٧مجموعه الواح مبارکه ص           ١
  . چاپ مصر . ٧٨الواح مبارکه ص مجموعه           ٢
  .٢١٩٠. انتشارات دانشگاه طهران . شماره  ٢معيار البالغه ص           ٣
  . ٣و  ٢معيار البالغه صفحات           ٤
  . ٨١معيار البالغه ص           ٥
  . ٢٢٥و  ٢٢٤. صفحات  ١١لغتنامه دهخدا ج           ٦
  . ٤معيار البالغه ص           ٧
  . ٦٧٧. ص  ٤١لغتنامه دهخدا ج           ٨
  . ٤معيار البالغه ص           ٩

  . ٦١٦. ص  ١فرهنگ معين ج          ١٠
  . ٤معيار البالغه ص          ١١
  آئين سخن ، تاليف دکتر ذبيح اهلل صفا ، انتشارات ققنوس .         ١٢
  . ٢٦٦. ص  ٣٣لغتنامه دهخدا ج          ١٣
  . ٥٤٥ص  ٨لغتنامه دهخدا ج          ١٤
  . ١٨التعريفات جرجانى ص          ١٥



  . ٢٦٤معيار البالغه ص          ١٦
  . ١٣معيار البالغه ص          ١٧
  . ٤٣آئين سخن ص          ١٨
  . ٢٩٠٦ص  ٧لغتنامه دهخدا ج          ٢٩
  . ٤٤آئين سخن ص          ٢٠

   
  ٣٢٢ص 
  . ١٩معيار البالغه ص          ٢١
  . ١٩معيار البالغه ص          ٢٢
  . ٤٢٠. ص  ٢٩لغتنامه دهخدا ج          ٢٣
  . ١٧و  ١٦معيار البالغه صفحات          ٢٤
  . ٤٩آئين سخن ص          ٢٥
  . ١٩معيار البالغه ص          ٢٦
  . ٣٦٤معيار البالغه ص          ٢٧
  . ٢٦معيار البالغه ص          ٢٨
  . ٦١البالغه ص معيار          ٢٩
  . ٦٢معيار البالغه ص          ٣٠
  . ٦٣معيار البالغه ص          ٣١
  . ٢٧معيار البالغه ص          ٣٢
  . ٢٧معيار البالغه ص          ٣٣
  . ٩معيار البالغه ص          ٣٤
  . ٢٢٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص          ٣٥
  . ٣٣٠ادعيه محبوب ص          ٣٦
  . ٣٧٣ادعيه محبوب ص          ٣٧
  . ٢٥٩اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص          ٣٨
  . ٣٥٢ادعيه محبوب ص          ٣٩
  . ٣٨٣ادعيه محبوب ص          ٤٠
  . ٢٩٤ص  ٤مائده آسمانى جزء          ٤١



  . ٤١. لوح  ٧٦ص  ٢لئالى حکمت ج          ٤٢
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  . ١٢٣ايقان ص          ٤٣
  . ١٢٥ايقان ص          ٤٤
  . ١٧ايقان ص          ٤٥
  . ١٢٥و  ١٦ايقان صفحات          ٤٦
  . ٩٢رساله ايام تسعه ص          ٤٧
  . ٢٧٥و  ٢٧٤، صفحات  ١٥٦لوح  ٢لئالى حکمت ج          ٤٨
  . ٤٧( کتاب مبين ) ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ          ٤٩
  چاپ مصر ..  ٣٠٧مجموعه الواح مبارکه ص          ٥٠
  . ٣٢٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص          ٥١
  ، طبع طهران . ٨٨ص  ٢گاد پاسز باى ( ترجمه ) ج          ٥٢
  . ٣٦٨ص  ٤مائده آسمانى جزء          ٥٣
  ، تاليف عبدالحميد اشراق خاورى . ٧گنج شايگان ص          ٥٤
  . ١٩٦ص  ٣. آثار قلم اعلى ج  ١٢گنج شايگان ص          ٥٥
  ٣٤٧و  ٣٤٣و  ٣٣٦و  ٣٣٣و  ٣٢٦ص  ٤ج  ، آثار قلم اعلىٰ  ٤١گنج شايگان ص          ٥٦
  .١٤٠گاد پاسز باى ص          ٥٧
  . ٣٠٣و  ٢٧٧رساله ايام تسعه ص          ٥٨
  . ١٦٨ص  ٢ج  آثار قلم اعلىٰ          ٥٩
  . ١ص  ٤ج  . آثار قلم اعلىٰ  ٨١گنج شايگان ص          ٦٠
  . ٩٧گنج شايگان ص          ٦١
  . ١٣٥و  ١٣٤و  ١٢٧الى  ١٢٥کتاب بديع ص          ٦٢
  . ٤الى  ٢ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ          ٦٣
  . چاپ مصر. ٢٩١و  ٢٨٧و  ٢٨٦مجموعه الواح مبارکه ص          ٦٤

   
  ٣٢٤ص 



  روش شانزدهم                      
  کلمات و آيات قرآن                    

  و                            
  احاديث اسالمى در الواح                 
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  کلمات و آيات قرآن و احاديث اسالمى در الواح
  آيات قرآنيه و احاديث نبوى و اخبار ائمه اطهار در الواح مبارکه بکثرت بکار رفته

  فهم است اينستکه ذکربوضوح قابل تشخيص و  است . آنچه که در مطالعه آثار قلم اعلىٰ 
  در موارد مختلفى براى اثبات حقانيت هدىٰ  هآيات قرآن کريم و احاديث نبوى و اخبار ائمّ 

  ظهور ، استدالالت کالمى در توحيد و اسماء اهلل و نظاير آن نقل و بيان گرديده
  نظر باينکه تعداد آيات شريفه قرآنيه و -است که در ذيل به آن اشاره خواهد گرديد 

  احاديث ماثوره از حضرت رسول اکرم و اخبار و احاديث ائمه هدى در آثار امر مقدس
  بهائى بيشمار است . و نيز بهمان روش صاحب امر ، مرکز تبيين حضرت عبدالبهاء

  ارواحنا فداه نيز در الواح مبارکه تعداد بيشمارى از مسائل امريه را با ذکر و نقل
  و توضيح فرموده اند . جاى هيچگونه شک و ابهامى آيات قرآنيه و احاديث اسالمى شرح

  نيست که آنها جزئى از آثار مقدسه است و دانستن آن الزم و ضرورى است . نظر
  امراهلل باهميتى که در دانستن اين موضوع براى محققين احساس مى شود بيانات حضرت ولى

  بنظر ميرسد" مبين آيات اهلل " در ارتباط معارف بهائى و اسالمى ضرورى 
.  

  امراهلل در باره اسالم ، قرآن مجيد  بيانات حضرت ولىّ 
  اطهار و حضرت مجمد ( ص ) و ائمه

  سلطانه در دو توقيع منيع " قد ظهر يوم الميعاد " و " ظهور امراهلل جلّ  حضرت ولىّ 
  : عدل الهى " به اين مطلب اشاره فرموده اند قوله االحلىٰ 

  امراهلل به " ، در قسمتهائى از اين توقيع منيع حضرت ولىّ  قد ظهر يوم الميعاد" 
  ودهماصول و معتقدات اهل بها بر اساس آثار حضرت مبشر و شارع امر بهائى اشاره فر



  س اين مسائل که براى آشناسائى اهل بهاء تبيين گرديده عبارتست از : حقانيتؤاند ر
  ترت پيغمبر اکرم و حقانيتحضرت محمد ص شارع و ديانت اسالم ، قرآن کريم و ع

  جانشينى
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  امر ”parent religion“حضرت رسول اکرم ص امامان معصوم ، و ديانت اسالم را  
  ت و يهوديّت رابهائى  اعالن فرموده و اساس ايمان به امر بهائى را قبول ديانتهاى اسالم و مسيحيّ 

  الزم و ضرورى شمرده اند .
 “Islam from which the Faith of Baha'u'llah has sprung even as did Christianity 

from Judaism” 
                                         ( THE PROMISSED DAY IS COME , page 78      

 “Indeed the essential prerequisites of the admittance into the Baha'i fold of 
Jewws . Zoroastrians , Hindus ,Buddhists , and the followers of other ancient 
faiths , as well as of agnostics and even atheists , is the wholehearted  and 
 unqualified acceptance by them all of the divine origin of both Islam and 
Christianity , of the prophetic functions of both Muhammad and Jesus Christ , 
 of the legitimacy of the institution of the imamate , and the primacy of St. 
Peter , the prince of the Apostles ,” ( THE PROMISSED DAY HAS COME , page 110) 
 “As to Muhammad the Apostle of God , let none among His followers who read 
 these pages , think for a moment that either Islam , or its Prophet , or His 
 Book , or His appointed successor , or any of His authentic teachings , have 
been , or are to be in any way , or however slight a degree , disparaged ... 
 the following tributes paid by Baha 'u'llah in the Kitab_i_iqan to Muhammad and 
His lawful successors ... all proclaim in no uncertain terms , the true attitude 
of the Baha'i Faith towards its parent religion.”  
( THE PROMISSED DAY IS COME , page 108 ) 

  در قسمتى از اين توقيع منيع تدارکاتى که افراد بهائى براى " ظهور عدل الهى" 
  اجراى وظايف تبليغى بعهده ميگيرند تعليم و بيان فرموده ، مطالعه و آشنائى با

  اصول و مبانى ديانت اسالم را پس از تاکيد در فراگيرى ، آموختن و آگاهى به اصول و
  و نيز -تبليغ بيان فرموده اند معارف امر بهائى از ضروريات تدارکات الزم براى 

  صحت کامل مندرجات قرآن کريم را به عنوان يگانه و منحصر بفرد از کتب مقدسه قبل در
  رديف کتب مقدسه امر بابى و بهائى تاکيد کامل فرموده اند .

The teaching campaign inaugurated throughout the states of the North American 
Republic and the Dominion of Canada , acquires , therefore , an importance , 
and is invested with an urgency , that cannot be overestimated , Launched on 
 its course through the creative energies released by the Will of Abdu'l-Baha... 
I feel , be carried out in conformity with certain principles , disigned to 



insure its efficient conduct , and to hasten the attainment of its objective . 
Those who participate in such a campaign , whether in an organizing capacity , 
or workers to whose care the execution of the task itself has been commited , 
must , as an essential perliminary to the discharge of their duties , thoroughly   
familiarize 

   
  ٣٢٧ص 

themselves with the various aspects of the history and teachings of their Faith. 
In their efforts to achive this purpose they must study for themselves ,  
conscientiously and painstakingly , the literature of their Faith , delve into   its 
teachings , assimilate its laws, and principles , ponder its admonitions ,  tenets and 
purposes , commit to memory certain of its exhortations and prayers, master the 
essentials of its administration , and keep abreast of its current  affairs and latest 
developments. They must strive to obtain , from sources that  are authoritative and 
unbiased , a sound knowledge of the history and tenets of Islam — the source and 
background of their Faith — and approach reverently and with a mind purged 
from preconcievd ideas the study of the Qur'an which , apart  from the sacred 
scriptures of the Babi and Baha'i Revelations , constitutes the Only Book which can 
be regarded as an absolutely authenticated Repository of the Word of God.” 
 ( THE ADVENT OF DIVINE JUSTICE , Page 48 , First pocket — size edition ) 

   
  روشهاى پيشنهادى تحقيق

  )١مسائل در اين روش تحقيق را به سه قسمت ميتوان تقسيم بندى و تحقيق نمود : (
  ) بياناتى در الواح که در آن٢و علت ذکر آيات قرآنيه و احاديث در الواح ، ( موارد

  ) بياناتى که در آن نقل احاديث و اخبار اسالمى است .٣نقل آيات قرآن است ، (
  موارد و علت ذکر آيات قرآنيه و احاديث اسالمى  مطالعه و دقت در آثار مبارکه نشان

  در چندين نوع مختلف از الواح مبارکه بکار رفتهميدهد که ذکر آيات قرآن و احاديث 
  است . براى اختصار در کالم ، موارد ذيل به سهولت قابل شناسائى و تفکيک است .



  در ايقان شريف ، استدالل  در اثبات حقانيت امر مبارک از طريق استدالل نقلى - ١
  ز مقبوالت دربه حقانيت ظهور را مستند به آيات قرآن و احاديث فرموده اند که ا

  اسالم است . در ساير الواح مبارکه نيز نقل احاديث در اثبات امر مبارک بکثرت بکار
  رفته است .

  و ارتباط آنان با ايزد متعال  ماخذ اصلى و در مقامات جمع و فرق انبياء الهى - ٢
  غنى در اين مسئله نيز کتاب مستطاب ايقان است .

  . ديتدر شرح توحيد و عرفان حضرت اح - ٣
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  در علم ملک و ملکوت در خير آخرت و معاد و حيات انسان - ٤
  نصايح و تعاليم روحانى - ٥
  احکام و حدود - ٦

  بيانات در الواح که در آن نقل آيات قرآن گرديده است
  بکثرت بکار رفته است وآن بصورت کلمات و آيات قرآن کريم در الواح مقدسه قلم اعلىٰ 

  ترکيب دو کلمه ، جزئى از آيه شريفه ، مضمون آيه ( ترجمه و ياهاى يک کلمه ، 
  بلسان عربى ) و يا يک و يا چند آيه در متن الواح مشاهده ميشود . اين قبيل از
  کلمات و آيات در متن لوح در مواضعى اشاره به قرآن و يا اينکه در پرانتز و در

  مواردى بدون هيچگونه اشاره و ذکرى ديده ميشود .
  ر کلى شناخت اين نوع الفاظ ، کلمات و آيات در الواح مقدسه بستگى تام به ميزانبطو

  آشنائى ، تسلط و اطالع نسبى محقق دارد به کلمات الهى در قرآن کريم و نيز اسلوب
  آشنائى آن . نمونه هاى ارزنده و کامال مفيد تحقيقات عالم نحرير و فاضل جليل

  ينگونه تحقيق در معارف امر مبارک رااکه ابواب  المقام عبدالحميد اشراق خاورى است
  براى نسل هاى آينده گشود که کار تحقيق را براى مطالعه مشابه در الواح تسهيل
  مينمايد . بکار رفتن کلمات و آيات قرآنيه چنين بنظر ميرسد که قلم اعلى با نزول

  و اساس اعتقاداتاين نوع از الواح مبارکه ، اوال نشان دهنده وحدت اديان در اصول 
  در اديان است . و ثانيا براى توجيه و توصيف آيات منزله براى اهل عالم به آيات

  اينک ميپردازد به : -قرآنيه که از مقبوالت در عالم اسالم است احتجاج فرموده اند 



  نمونه هائى از بيانات مبارکه
  رحمت ، عرش ، کريم ، غفار ، قيوم ،  نمونه هاى يک کلمه از کلمات قرآن در الواح 

  عموما  صباغ ، ساعة ، حاقة ، واقعة ، اللّهم و امثالهم . بنظر ميرسد که اين نوع کلمات
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  يکى از صفات و اسماء الهى و يا از متشابهات قرآن است . و نيز بنظر ميرسد که با

  مطلب پى برد و الزم است کهمراجعه به کتب لغت ، شايد نتوان به مقصود اصلى و عمق 
  براى حصول به مقصد مراجعه به ساير الواح مبارکه و الواح تبيينى نمود .

  : " اى عبداهلل سباق ١ نمونه اول : " صباغ " در لوحى ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  ميدان معانى و بيان و صباغ من فى االمکان ميفرمايد در آنچه از قبل نازل فرموديم

  ، و مقصود از اين صبغ صبغ ) ةً َصبغَ احَسُن ِمَن اهللِ   ةُ غَ بْ َص  تفکر کن ( 
  فلزات نبوده و نيست بلکه تزيين قلوب صافيه است بصبغة اهلل و آن تقديس و تنزيه

  نفوس است از الوان مختلفه دنيا ، جهد نما تا در اين صنعت اکبر کامل شوى و ناسرا
  کلمه " صباغ " را مشاهده ميشود که قلم اعلىٰ بصبغ الهى مزيّن دارى " . در متن لوح 

 ُة" و "غَ ؛ اعراب ("َصبْ  را تاويل فرموده اند در سوره بقره ١٣٢در متن لوح بکار برده اند و نيز آيه شريفه 
َن ِصْبَغَة اهللِ َوَمْن اْحَسُن مِ ((  ۱۳۸/۲ًة ") در متن لوح با اعراب اين دو کلمه در قرآن در سورۀ بقره آيه َصبغَ 

  متفاوت است).)) اهللِ ِصْبَغةً 
  کتاب ۳( براى تفسير اين آيه در معارف مذهب شيعه مراجعه کنيد به اصول کافى جلد 

ْسٰالمُ ال اَن  االيمان و الکفر باب ( فۭى  ْبَغَة ِهَى اْال     ۱۳۸آيۀ در سؤال از مقصود از  ۲۳صفحه  ) صِّ
  سه حديث نقل شده است مراجعه فرمائيد.))  ِمَن اهللِ ِصْبَغةً  ِصْبَغَة اهللِ َوَمْن اْحَسنُ ((سورۀ بقره: 

  : " قد اتت ٢" در لوحى در تحقق وعود قرآن نازل قوله العزيز  ساعةنمونه دوم : " 
  الساعة و هم يلعبون ... قد وقعت الواقعة و هم عنها يقرون و جائت الحاقة و هم

  عالئم يوم قيامت نازل شده است .عنها معرضون " . در قرآن کريم آيات بسيارى در 
  کلمه مقدسه فوق در آن زيارت ميشود در روش هفدهم متشابهات چند نمونه از آياتى که
  درج گرديده است .

  عّالم ، ، سدره منتهىٰ  مقام محمودنمونه هاى دو کلمه از آيات قرآن در الواح : 
  صدرى ، کلمه طيبه ،الغيوب ، مکانا علّيا ، فالق االصباح ، ناقه بيضاء ، اشرح 

  و امثال آن . چند نمونه از الواح نازله که الفاظ و، طوعا و کرها ،  ٣صوت الصارخ 



  کلمات دو حرفى در آن بکار رفته بشرح ذيل است :
  ميفرمايند " در ورق دهم از کلمات فردوسيّه عّالم الغيوب - مقام محمودنمونه اول : " 

   
  ٣٣٠ص 

  قد نزل ام الکتاب عالم الغيوببيانه : " سبحان الذى خلق الخلق و هو الحق  قوله جلّ 
  قد طلع الفجر و القوم ال يفقهون " . مقام محمودو الوهاب فى 
  : در سوره اسراء است قوله تعالىٰ  ٧٩/١٧) مقام محمود اشاره به آيه ١توضيح : (

  کتب تفسير قرآن در شرح آن مطالب بسيارى" . در  ان َيْبَعَثَك َربَك َمَقاًما مْحُموًدا" 
  نوشته شده است . در تفسير منهج الصادقين در معنى آن گفته : " مراد کمال قرب و

  در ٧٨/٩) عالم الغيوب اشاره به آياتى نظير آيه ٢( ٠مرتبه است و نهايت رفعه درجه " 
  " و آيات مشابه آن . َوان اهللَ َعالُم اْلُغيُوِب : "  سوره توبه است قوله تعالىٰ 

  همانطور که اشاره رفت بعضى از ترکيبات دو کلمه اشاره به اسماء و صفات الهى است و
  شناخت آنها در الواح مبارکه نسبتا آسان است .

  " در مناجات بسيار آشنا براى احباى الهى در ادعيه َمَكاًنا َعِليانمونه دوم : " 
  : " هر که را بلند کنى از ٤ است قوله االعلىٰ  محبوب در ذکر ارتفاع و ترقى انسان

  )) رسد " اشاره به ارتفاع مقام حضرتَوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِلياملک بگذرد و بمقام (( 
َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب اْدِريَس ) ٥٦: " ( قوله تعالىٰ  .٥٧/١٩ -٥٦ ادريس در قرآن کريم در سوره مريم است

يًقا نِبياانُه َكاَن    " . َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليا) ٥٧( ِصدِّ
  : " اذا ٥ " در لوحى از قلم اعلى نازل قوله تعالىٰ  ضاءيناقة البنمونه سوم : " 

  فانصفوا فى انفسکم على دين القيم فى حب هذا الغالم الذى َرِکَب َعلى ناقة
  در سوره هود ٦٤/١١البيضاء َبيَن االرض و السماء " . " ناقه بيضاء " اشاره به آيه 

ُكْل ِفي اْرِض اهللِدر قرآن است : "    " و َوَيا َقْوِم َهِذِه َناَقُة اهللِ لَُكْم آَيًة َفَذُروَها َتا
  سوره اعراف ذکر ناقه شده است . براى تفسير آيه الزم است به تبيين ٧٣/٧نيز آيه 

  حضرت عبدالبهاء مندرج در مائده آسمانى جلد دوم مراجعه نمود .
  " در لوح اشراقات بيان مبارکى است در ارتباط با اْشَرْح ِلي َصْدِرينمونه چهارم : " 

  لى ما هى و سندى و رجائى هل قدرت" آه آه لم ادر يا ال يکى از آيات قرآن ، قوله تعالىٰ 
   



  ٣٣١ص 
  تقربه عينى و ينشرح به صدرى و يفرح به قلبى " .

  : " و اشرح صدرى ٤٦ و نيز در مناجاتى حضرت عبدالبهاء ميفرمايند قوله االحلىٰ 
  در سوره طه است : قوله ٢٥/٢٠باياتک الباهرة من مطالع الظهورات " . اشاره به آيه 

  " . بِّ اْشَرْح ِلي َصْدِريَقاَل رَ تعالى : " 
ْصَباحِ نمونه پنجم : "  در لوح خطاب به پاپ در اعالن ظهور مبارک َفاِلُق اال  "  

  : " يا مالء االنجيل ان اعمروا السبيل قد اقترب اليوم ٧ميفرمايند قوله عز بيانه 
  لدىالذى فيه ياتى الرب الجليل ان استعدوا للدخول فى الملکوت کذلک قضى االمر من 

ان ) ۹۵(« :  در سوره انعام است قوله تعالىٰ  ٩٦-٩٥بنظر ميرسد که اشاره به آيه  اهلل فالق االصباح " .
   )۹۶( نى تُْؤَفُكونَ اهللَ َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنَوى يُْخِرُج اْلَحي ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اهللُ َفا

ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديرُ اْلَعِزيِز اْلَعِليِم  ْيَل َسَكًنا َوالش ْصَباِح َوَجَعَل الل َفاِلُق اال«.  
  " در لوحى در ضمن نصيحت به احباى الهى در پرهيز از وجوه ناضرهنمونه ششم : " 

  يکى از آيات قرآن استکبار و سلوک با محبت و وداد با يکديگر اشاره ميفرمايند به
  : " قلم ٨ کريم در اهميت ايام اهلل و ظهور اهلل ، اينست بيان مبارک قوله تعالىٰ 

  ميفرمايد * اى دوستان حق مقصود از حمل اين رزاياى متواتره و بالياى متتابعه اعلىٰ 
  آنکه نفوس موقنه باهلل با کمال اتحاد با يکديگر سلوک نمايند بشانيکه اختالف و

  نيت و غيريت از مابين محو شود اال در حدودات مخصوصه که در کتب الهيه نازلاثني
  شده * انسان بصير در هيچ امرى از امور نقصى بر او وارد نه آنچه وارد شود دليل

  است بر عظمت شان و پاکى فطرت او * مثال اگر نفسى هلل خاضع شود از براى دوستان
  است چه که ناظر بايمان او است باهلل * درالهى اين خضوع فى الحقيقه بحق راجع 

  اين صورت اگر نفس مقابل بمثل او حرکت ننمايد و يا استکبار از او ظاهر شود شخص
  بصير بعلّو عمل خود و جزاى آن رسيده و ميرسد و ضرّ عمل نفس مقابل بخود او راجع

  است *
  ٣٣٢ص 

  * نعوذ باهلل حق راجع استاگر نفسى بر نفسى استکبار نمايد آن استکبار بو همچنين 
   َعَرضيّه من ذلک يا اولى االبصار * قسم باسم اعظم حيف است اين ايام نفسى بشئونات

  ناظر باشد * بايستيد بر امر الهى و با يکديگر بکمال محبت سلوک کنيد * خالصا لوجه
  با وجوه ناضرة مستبشرهالمحبوب حجبات نفسانيه را بنار احديه محترق نمائيد و با 



  يکديگر معاشرت کنيد * "
  ۲۲ترکيب دو کلمۀ در متن لوح مبارك (وجوه ناضرة) ، بنظر ميرسد اشاره به آيتين توجيه : 

  " الَى َربَِّها َناِظَرةٌ ) ۲۳( ُوُجوٌه َيْوَمٍِٔذ ناِضَرةٌ ) ۲۲(":  در سورۀ قيامت است. قوله تعالىٰ   ۲۳/۷۵و 
  

  سوره يس در ١٤/٣٦" در الواح مبارکه نقل از قسمتهائى از آيه  فاعززنا بثالثنمونه هفتم : " 
بُوُهَما َفَعزْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقالُوا انا الَْيُكم مْرَسلُو: "  است . قوله تعالىٰ  َفَكذ 

ِ
  " . نَ اْذ اْرَسلَْنا اَلْيِهُم اْثَنْين

  است و سدره وفا در بهجت : " شجره عما در حرکت ٩ در مناجاتى ميفرمايند قوله تعالىٰ 
  تا دوحه بقا در ارض احديه مغروس شود و ورقه نوراء از فنون لقا بورقاء مقرون گردد

  که شايد از موانست اين دولطيفه ربانى و دو دقيقه صمدانى طلعت ثالثى پيدا شود تا
  نتيجه ( فعززنا بثالث ) در عرصه ظهور مشهود آيد والّسالم " . جمال کبريائى در

  سير اين آيه شريفه لوحى نازل فرموده اند براى مزيد اطالع مراجعه کنيد به مائدهتف
  ) . ٨٢٠آسمانى جلد چهارم صفحه 

  " در لوحى در اينکه حتى مظاهر الهى نيز بکنه ذات ولن ترانىنمونه هشتم : "
  معرفت خدا پى نميبرند قسمتى از آيه قرآن را در متن لوح ذکر فرموده و به آن

  : " صد هزار موسى در طور طلب بنداى لن ترانى ١٠ ميفرمايند قوله االعلىٰ استناد 
  منصعق " .

َمُه َربُه َقاَل َربِّ اِرِني انُظْر الَْيَك َقاَل ": قوله تعالىٰ  ١٤٣/٧سوره اعراف ، آيه  َوَلما َجاء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكل
  " .لَن َتَراِني

  ٣٣٣ص 
  :١١ازل قوله عز ذکره و عز ثنائه وب ندر لوح ايّ  : بغيظکمموتوا نمونه نهم : 

  " . ِباْلَحقِّ ِمْن َقلََم ِعزٍّ ُدرِّيًّا  قُْل ٰيا َمَال اْلَبْغٰضآِء ُموتُوا ِبَغْيِظُکْم ٰهٰذا ٰما قُِضىَ  "
ِِّه َواَذا لَُقوُكْم َقالُوْا َهاانتُْم اْوالء تُِحبوَنُهْم َوَال يُِحبوَنُكْم  ":  ١١٩/٣سوره آل عمران آيه  َوتُْؤِمنُوَن ِباْلِكَتاِب ُكل

وْا َعلَْيُكُم االَناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ قُْل ُموتُوْا ِبَغْيِظُكْم ان اهللَ َعِليٌم ِبَذا َذا َخلَْوْا َعضا َواُدورِ آَمن ِت الص. "  
  شناخت اين قبيل از بيانات  قسمتى يا جزئى از آيه شريفه قرآن در لوح نازل شده است

  مبارکه آسان تر از انواع قبل است . آشنائى با اسلوب و نوع تحرير بيانات مبارکه و
  اساليب قرآن ، تحقيق در اين نوع از الواح را آسان مينمايد . چند نمونه از اين

  قبيل آيات الهى ذکر ميگردد :



  : " سراج عباد قوله االعلىٰ  نمونه اول : در کلمات فردوسيه در ورق ششم ميفرمايند
  کال من سعته يغنى اهللداد است ... اگر عالم باين طراز مزين گردد شمس کلمه يوم 

  از افق سماء دنيا طالع و مشرق مشاهده شود و مقام اين بيان را بشناسيد چه که از
  است " . اينک اين سئوال پيش ميآيد که چگونه قسمتى از عليا ثمره شجره قلم اعلىٰ 

  آيه قرآن (يغنى اهلل کال من سعنه ) در اين بيان مبارک شناخته شود ؟ بنظر
  ميرسد که به دو طريق ميتوان آيه را شناسائى نمود . اول اينکه ، لفظ " کلمه " در

  بيان مبارک خود ميرساند که عبارت بعد از " کلمه " نقل از ماخذى است . دوم اينکه
  الفاظ و کلمات بسيار بکار رفته در قرآن است . با ، " يغنى اهلل " و " سعته " از

  خذ عبارات فوق شناخته ميشود . و آن اشاره بهأبه کشف االيات بسهولت آيه م مراجعه
 اهللُ ُكال مِّن َسَعِتِه َوَكاَن اهللُ َواِسًعا َحِكيًما" در سوره نساء است: ١٣٠/٤آيه 

ِ
وره و س ؛ "َوان َيَتَفرَقا يُْغن

 اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمينَ  ": ١٤۷آيه  انعام
ِ
ُسُه َعن بُوَك َفُقل ربُكْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوَال يَُرد َبا ن َكذَفا"  

  : در لوحى از دعاهاى صبح قسمتى از آيات قرآن با مختصر تغييرى مناسب با نمونه دوم
ْبٰداعِ  ثُم ٱْعِصْمٰنا ": ١٢مسائل و مقصد لوح نازل شده است قوله عز بيانه    ٰيا َمْحبُْوَب ٱْالِ

ْخِتٰراِع ِبِعْصَمتِ    يَُوْسِوُسْوَن ۭفىْ  ٱْلُکْبرٰى ِمَن ٱلۭذْيَن َجَعلَْتُهْم َمٰظاِهَر ٱْلَخناِس وَ  َك َو َمْقُصْوَد ٱْالِ
  

  ٣٣٤ص 
 )۲(قُْل اُعوُذ ِبَربِّ الناِس ) ۱( " : نازل گرديده قوله تعالىٰ  ٥الى  ١در سوره ناس آيات   " ُصُدْوِر ٱْلناسِ 
ِّ اْلَوْسَواِس اْلَخناِس  )۴(الَِه الناِس  )۳(َمِلِك الناِس    . "الِذي يَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر الناِس  )۵(ِمن َشر

 ٱهللِ  َو ٰال : "  ١٢ نمونه سوم : در لوحى ميفرمايند قوله االعلىٰ 
ِ
  تُْفِسُدواقُْل ٰيا َقْوُم خافُوا َعن

  .نازل شده است در قرآن ١١/٢در سوره بقره آيه  ِفي ٱْالْرِض َو ٰال َتُکْونُن ِمَن ٱْلُمْفِسِدْيَن". 
وره مشابه در س ه و آي  " .  َواَذا ِقيَل لَُهْم َال تُْفِسُدوْا ِفي االْرِض َقالُوْا انَما َنْحُن ُمْصِلُحونَ  " : قوله تعالىٰ 

". مضمون اين ايه نيز  در الواح الهى نقل  َو ٰال تُْفِسُدوا ِفى اْالَْرِض َبْعَد ِاْصٰالِحٰها " ٨٥/٧اعراف است 
  شده است.

 ٱلۭذيَنُهْم ذا هٰ َو : "١٤  نمونه چهارم : در لوحى ميفرمايند  قوله االعلىٰ 
ِ
  ٰما َقَصْصٰنا َلَك َعن

  ِمْن ُکلِّ  ٱْالْشطاِر  ، َو َمَکرُوا  َعلٰى  ٱهللِ َعلٰى ٰمايِّٰناُت َکَفرُوا َو اْعَرُضوا  َبْعَد ٰما ٰجاْتُهُم  ٱْلبَ 
 ِّ   ى ُهْم کانُوا ُمْقَتِدرًا َعلَْيِه  َو ٰما َمْکرُ ٱْلکاِفِريَن  اّال ِفْي  َتباٍر ، َکٰما َترٰى ٱْلَيْوَم  َلّما  جآُهْم َعل

  "…ِفْي آبأِنا  اذًا  ٱْسَتْکَبرُوا  َعلَْيِه  َو َفروا  َکُحْمٍر  َفرّاٍر ِبٱْلَحقِّ  ِبٱْلَبيِّناِت  َوٱلزبُراِت  قالوا  ٰما ُوِعْدنا  ِبٰهذا 
  امر مبارک از سوى عامه که ظهور جديد در اين لوح مبارک روش اعراض معرضين به



  آباء و اجدادى خود دانسته اند و ازکالم الهى تقدات( مانند صدر اسالم ) را مباين با مع
و ٤٨هاى  آيهکه بنظر ميرسد اشاره اى است به آيات سوره مدثر   — و مظهر جديد مانند خران فرار ميکنند

َفَما َتنَفُعُهْم  )۴۸( ":  قوله تعالىٰ »  َو ٰما َقَصْصٰنا لََك « است زيرا در ابتداى آن  ميفرمايند   ٥١و ٥٠و ٤٩
اِفِعيَن  ْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن  )۴۹(َشَفاَعُة الشالت 

ِ
نُهْم ُحُمرٌ مْسَتنِفَرٌة  )۵۰(َفَما لَُهْم َعن   . "َفرْت ِمن َقْسَوَرٍة  )۵۱(َكا

   ختهکه گري پس چيست مر آنها را که از پند گرفتن رو گردانند گويا ايشانند خرهاى رمنده ترجمه :
  استناد ميفرمايند . : جمال کبريائى در ايقان شريف نيز به آيات فوق ١٦ايقان  -د از شير باشن

  نمونه پنجم : در لوحى ، در مراتب انسان و ارزش او به دو آيه در قرآن کريم اشاره
  يا : " و بعد از خلق کل ممکنات و ايجاد موجودات بتجلى اسم ١٥ ميفرمايند قوله تعالىٰ 

   
  ٣٣٥ص 

  انسان را از بين امم و خاليق براى معرفت و محبت خود که علت غائى و سببمختار 
  خلقت کائنات بود اختيار نمود چنانچه در حديث قدسى مشهود و مذکور است و بخلعت

 َتْقِويٍم مکرمت 
ِ
نَساَن ِفي اْحَسن ْحَسُن اْلخَ و برداء عنايت و موهبت  لََقْد َخلَْقَنا اْالُه ا مفتخر   ِلِقينَ اَفَتَباَرَك الل

  .١٤/٢٣و سوره مومنون آيه  ، ٤/٩٥تين آيه و سرافراز فرمود " . سوره 
  نمونه ششم : در لوحى احباى الهى را در مقابل بالياى وارده به صبر و شکيبائى دعوت

  ميفرمايند و ارزش و مقام صبر را استناد ميفرمايند به آيه در قرآن کريم قوله
  : " و اگر ناس بديده بصيرت مالحظه نمايند مشهود شود که اين محن و ١٧ االعلىٰ 

  باليا و مشّقت و رزايا که بر مخلصين و مومنين نازل و وارد است عين راحت و حقيقت
  نعمت است * ... * پس در هيچ وقت و احيان از نزول باليا و محن محزون نبايد بود و

  وم نشايد شد بلکه بعروة الوثقاى صبر بايداز ظهورات قضايا و رزايا مهموم و مغم
  تمّسک جست و بحبل محکم اصطبار تشبّث شود * زيرا اجر و ثواب هر حسنه را پروردگار

اِبرُوَن اْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب)*باندازه و حساب قرار فرموده مگر صبر را که ميفرمايند *(  ى الصَما يَُوفنا 
  ) . ١٣/٣٩( سوره زمر آيه 

  ) قسمتى از آيه در متن تفسير الم و آيه نور١. ( در بشارت به ظهورنمونه هفتم : 
  : " و ثم خلق االحديه فى هيکل القدسيه امراهلل بان ١٨ ذکر شده است قوله تعالىٰ 

  يذکر الناس بلقائه فى قيامة االخرى و يبشرهم بمقام قدس محمود فى مقر الذى يستجمع
  ح المقربين و يرفع فيه غمام الفضل و المومنون حينئذفيه مالء العالمين و اروا

  بفرح اهلل يفرحون و هذا ما هو الموعود فى الواح عز محفوظ فى قوله عز سلطانه يوم



  ) در متن٢و هذا ما وعدوا به کل فى السموات و االرض " ( كاو بعض آيات رب كياتى رب
قُْل ٰيا َمَال  " : ١٩ قوله االعلىٰ  وب نازلدر سوره انعام است . در لوح ايّ  ١٥٩/٦لوح قسمتى از آيه 
َهْيَکِل َعِلىٍّ  ىٰ ۭفى َغٰماِم اْالْمِر َعل   َقْبُل َيْوَم َياِْتى اهللُ ۭفى ُظلٍَل ِمَن اْلَغٰماِم َفِاٰذا جآَء اْلُجهاِل اَٰما َنزْلٰنا ِمنْ 

َِّل َيْوَم َياْۭتى  ِباْلَحقِّ اَْعَرْضتُْم وَ  ِّ  َك َرب  اْسَتْکَبْرتُْم َو ُکْنتُْم َقْومًا بُورًا  َو اَٰما نُز    ِاٰذا ٰجآَءوَ  َك اَْو َبْعُض ٰاٰياِت َرب
  
   

  ٣٣٦ص 
 قوله تعالىٰ  ١٥٩/٦. در سوره انعام "اَْعَرْضتُْم َعْنٰها َو ُکْنتُْم ۭفى ُحُجٰباِت اَْنُفِسُکْم َمْحُجوبًا اٰياٍت َبيِّٰناٍت ِبمَ بِٰ 
ِتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َياِتي" : ِتَي َربَك اْو َيا ِتيُهُم اْلَمالَِٓٔكُة اْو َيا اِت َربَِّك َبْعُض آيَ  َهْل َينُظرُوَن اال ان َتا

  ."َخْيًرا قُِل انَتِظرُوْا انا ُمنَتِظرُونَ  َال َينَفُع َنْفًسا ايَمانَُها لَْم َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل اْو َكَسَبْت ِفي ايَماِنَها
  " قد خسر الذين  ٢٠ نمونه هشتم : در لوحى بشارت بظهور اهلل ميفرمايند قوله تعالىٰ 

  ."کفروا باهلل و ظهوره و انکروا ما نزل من ملکوته العزيز البديع
  در سوره انعام نازل شده است ٣١/٦بنظر ميرسد که در آغاز لوح مبارک قسمتى از آيه 

اَعُة َبْغَتةً  : " قوله تعالىٰ  َذا َجاءْتُهُم السى ابُوْا ِبِلَقاء اهللِ َحت ِذيَن َكذَقْد َخِسَر ال ".  
  نمونه نهم : در ايقان شريف در استدالل به اينکه حجت بالغه در هر ظهورى آيات

 َذِلَك اْلِكَتاُب  الم":٢١در سوره بقره ميفرمايند  )٢٣/٢ و١الهى است ، اشاره به دو آيه شريفه ( 
ِّلُْمتِقينَ  تُوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلهِ  " و "َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ل   ."َوان ُكنتُْم ِفي َرْيٍب مِّما َنزْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفا

  نقل قول استو در انتهاى استدالل  بيانى ميفرمايند که در ايقان در داخل عالمت 
  : " خالصه حجت و برهان ايه منزله اعظم از آنست که اين عليل تواند ٢١قوله العزيز 

  اقامه دليل نمايد (( واهلل يقول الحق و هو يهدى السبيل * و هو القاهر فوق عباده
  فاضل جليل القدر عبدالحميد اشراق خاورى اين موضوع را در -و هو عزيز الجميل )) 

  در سوره "َوُهَو اْلَقاِهرُ َفْوَق ِعَباِدهِ " (تحقيق فرموده :  ١٦٨١صفحه  ٤جلد قاموس ايقان 
  نازل شده و آخر هر دو آيه با٦/  ٦١ و . ١٨ ١٨/ ٦ انعام در دو آيه از همين سوره يعنى آيه

  آنچه در اينجا فرموده اند فرق دارد بنا براين اين آيه را جمالقدم جل جالله از
  فرموده اند و مناسب حال و مقام از لسان مبارک جارى شده است لسان مبارک خود ذکر

  .)نه آنکه استشهادى براى اثبات مطلبى از قرآن مجيد باشد 
  است  شناخت اينگونه از آيات و الواح نازل گرديدهمضمون آيه و الفاظ آيه قرآن در لوح 



  اسالمى مبارکه بسهولت ممکن نيست و بنظر ميرسد الزم است که محقق در معارف
   

  ٣٣٧ص 
  اطالعات اوليه را کسب کند . مطالعه و تحقيق در چند نمونه از اين قبيل بيانات

  نازله براى آشنائى با اين روش از تحقيق کمک مينمايد .
  نمونه اول : در قسمتى از لوح سلطان ، خطاب به احباى سلطان آباد اراک در مواردى

  ل به مکر بامر الهى و ظهور مبارک قيام وکه دسته و جمعيتى بمعارضه و مجادله و عم
  : " و منهم من اعرض و طغى فى نفسه ٢٢اقدام نموده اند ، ميفرمايند قوله جل بيانه 

  و بغى على اهلل جهرا و کان من المشرکين و مهم من اراد بان يمکر فى امراهلل و
  يبعدهم عن هذابه يدخل غل الغالم فى صدور الذين هم آمنوا ليزلّهم عن الصراط و 

  اجتمعوا على ما وسوس الشيطان فى صدورهم و مکروا كالشاطى المقدس المنير و بذل
  مکرا فسوف يظهراهلل مکرهم .

  سوره الناس )١بنظر ميرسد بيانات مبارکه اشاره به آيات ذيل در قرآن کريم است : (  توجيه
  ٥٤/٣عمران آيه  ) سوره آل٢( . "الناسِ الِذي يَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر "  :قوله تعالىٰ  ۵/۱۱۴آيه 

َواْذ َيْمُكرُ  " :سوره انفال قوله تعالىٰ ٨/  ٣٠آيه  )٣. ("َوَمَكرُوْا َوَمَكَر اهللُ َواهللُ َخْيرُ اْلَماِكِرينَ " قوله تعالىٰ 
  " . َوَيْمُكرُ اهللُ َواهللُ َخْيرُ اْلَماِكِرينَ ِبَك الِذيَن َكَفرُوْا ِليُْثِبتُوَك اْو َيْقتُلُوَك اْو يُْخِرُجوَك َوَيْمُكرُوَن 

  اعالن جهرى به ظهور مبارک و خطاب ،نمونه دوم : در سورة القميص در آغاز لوح ، آيه
  مهيمن ، اشاره به اينست که خدا آياتبغايت به اهل البهاء است و در ادامه اين لوح 

  و حضرت محمد و حضرت عيسى و اعلىٰ را به ايشان نازل فرموده است همانطور که به حضرت 
  حضرت موسى نازل فرمود و با نزول آيات الهى به انسان حيات بخشيد .
  : " ان ٢٣ فقراتى از بيانات مبارکه و قسمتى از آغاز لوح مبارک اينست قوله االعلىٰ 

  فيهذا كاسمعوا نداء اهلل عن هذا النسيم المتحر يا اهل البقاء فى المالء االعلىٰ 
  اء الخفيف تحت هذا السماء الرقيق اللطيف و انه لموذن الناس  بالحج االعظم فىالهو

  بالحق و من على هذا الکلمة االکبر ...فسبحان الذى نزل االيات بالحق کما نزل علىٰ 
  اهلل محّمد رسول قبله علىٰ 

   
  ٣٣٨ص 

  انه ال اهلل اال هو له ى الکليم  علىٰ لَ ى الروح و من قبله عَ لَ قبله عَ 



  و انه هو باقى ال يفنى " . يحيى و يميت ثم يميت و يحيىاالمر فى جبروت البقاء 
  بنظر ميرسد که بيانات مبارکه در احياى انسان پس از ايمان به مظهر الهى اشاره به

ْحٰياُکْم ثُم اَ َکيَف َتْکُفرُوَن ِباهللِ َو ُکْنتُْم اَْمٰواًتا فَ  ":در سوره بقره در قرآن کريم است ، قوله تعالىٰ ٢٨/٢آيه 
  و نيز ساير آيات مشابه در قرآن. يُْحۭييُکُم ثُم ِالَْيِه تُْرَجعُوَن"

  در سوره ابراهيم در قرآن کريم در لوح مبارک آمده  ٢٤/١٤نمونه سوم : ترجمه مضمون آيه 
  است ، در لوح العالم کلمه الهى را به شجر تشبيه فرموده اند . آيه فوق از آيات

  و نيز در الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء و ور و آشنا در الواح قلم اعلىٰ بسيار مشه
  حضرت ولى امراهلل جل سلطانه است . در لوح مذکور جمال کبريائى ميفرمايند قوله جلّ 

  : " يا حزب اهلل وصاياى دوست يکتا را بگوش جان بشنويد کلمه الهى ٢٤بيانه 
  عباد * بايد آنرا بکوثر حکمت و بيان تربيتبمثابه نهالست مقرّ و مستقرّش افئده 

  اصل آيه شريفه در قرآن -نمائيد تا اصلش ثابت گردد و فرعش از افالک بگذرد * " 
َشَجَرٍة کَ اَلَْم َتَرَکْيَف َضَرَب اهللُ َمَثًال َکِلَمًة َطيَِّبًة  ":  قوله تعالىٰ  ، اين است ۲۴/۱۴در سورۀ ابرهيم آيۀ  کريم

ٰمآِء"َطيَِّبٍة اَْصلُ  ٰها ٰثاِبٌت َو َفْرُعٰهاِفى الس  
  توجيه : در نزد مسلمين از اهل سنت و مذهب شيعه و کليه فرق اسالم براى هر يک از

  آيات قرآنيه تفاسير و مقاصدى و شان نزولى قائل شده اند که اين قبيل از معارف
  ى و يا دراسالمى بر اساس معتقدات مذهبى در هر يک از فرق اعم از اعتقادات کالم

  اصول و فروع تعبيرات و تفسير هاى گوناگونى گرديده است که مورد قبول براى ساير
  نتيجه اين قبيل تفاسير که مورد قبول ساير فرق نيست سبب گرديده است که -فرق نيست 

  در حال حاضر متجاوز از بيست و پنج تفسير معتبر و يا بيشتر ( آنچه که در دسترس
  يان مسلمين و در مدارس مذهبى و حوزه هاى علميه مورد تحقيق ونگارنده است ) در م

  تدريس قرار ميگيرد . با توجه به اين مقدمه و اينکه آيات
   

  ٣٣٩ص 
  بنا باراده الهى قرآن از هر نوع در متون الواح و آيات الهى در آثار قلم اعلىٰ 

  سعى نمايد تابراى مقصود و جهتى نازل گرديده و محقق بهائى را لزومى نيست که 
  ارتباطى مستدل در مقصود از بکار گرفتن آيات قرآنيه توسط شارع امر بهائى و مفسرين

  قرآن جستجو و کشف نمايد . اين مسئله بديهى است زيرا : مفسرين داراى عصمت نيستند
  تا به اقوال و تفاسيرشان اعتماد نمود ، کما اينکه تناقضات بيشمارى در اينمورد در



  رين با مذاهب مختلفه مشاهده ميشود و اين تناقضات در ميان تفاسير مذاهبتفاسير مفس
  اشعرى و معتزله در اهل سنت بوضوح يافت ميشود و نيز تفاسير مفسرين شيعه نيز با

  تفاسير اهل سنت هماهنگى و موافقت کامل ندارد . پس شارع امر که آيات نازله از قلم
  خطا و زبل ، و خود داراى عصمت ذاتى و مصون ااعالى او کلمات وحى است و ناسخ کتب ق

  نسيان است حقيقت و مقصود از انزال آيه و احتجاج به آن را بعلت دارا بودن علم
  لدنى انحصارا او ميداند که راسخ در علم و به آن عالم است . و در الواح مبارکه به

  . اين توجيه در اين احتجاج و يا مسئله مطرحه در لوح را بآن وسيله بيان ميفرمايد
  .مورد بکار رفتن احاديث اسالمى در آثار مبارکه که بعد از اين ميايد نيز صادق است

   »تفسير سورۀ والّشمس«وش صحيح تفسير آيات قرآن در لوح مبارك بيان مبارک در ر
  که در  در مورد طرق فهم آيات قرآن بنظر ميرسد که بيانى از قلم اعلىٰ  در اين قسمت الزم

  مسائلى از فرموده اند زيب اين قسمت گردد تا در تحقيقات در سورة الشمس نازل تفسير
  به درک در آنها وجود دارد راهنماى کاملى باشد در حصول امر مبارک که آيات قرآن 

  فسروا القرآن کانوا " ثم اعلم بان المفسرين الذين : ٢٥ آن فقره از آيات الهى قوله تعالىٰ 
  فسروه على الظاهر و غفلوا  لظاهر و فسروه على الباطن * و صنفِصنفين صنف غفلوا عن ا

  عن قراءة  كالکسالة بحيث تمنع كتهم لتأخذُ مقاالتهم و بيانا عن الباطن ولو نذکر 
  طوبى للذين اخذوا الظاهر و الباطن اولئک اذکارهم فى هذا المقام * لذا ترکنا كما کتبناه ل
  الباطن انه جاهل * و من اخذ الباطن كاخذ الظاهر و تر من الجامعة * فاعلم ا بالکلمةوعباد آمن

  بايقاع الظاهر عليه فهو عالم کامل * " من اخذ الباطن  انه غافل * و الظاهر كو تر
  ٣٤٠ص  

  در ابتداى اين بخش از روشهاى  بياناتى که در آن نقل احاديث و اخبار اسالمى است
  ميرسد ، ذکر احاديث را مقاصدى چند بودهمطالعه الواح ، باختصار گفته شد که بنظر 

  ) اثبات حقانيت امر٢) در بيان توحيد و طرق حصول به معرفت حق . (١، از جمله : (
  جديد و ظهور کلى الهى ، احتجاج به مقبوالت و مسلمات که از اهم آنها ذکر ادله

  ن ومقصود از آن احتجاج به قرآ، و در ميان اّمت اسالم . ادله نقلى نقلى است
  احاديث است . در ميان اهل سنت و جماعت ، احاديث مروى از حضرت رسول اکرم ص و در

  اطالع -ميان مذهب شيعه ، احاديث نبوى و اخبار احاديث ماثوره از ائمه اطهار است 
  و آگاهى به اين قبيل از احاديث و ماخذ آنها در معارف اسالمى که در آثار مبارکه

  ) مقامات٣معلومات و درک عميقترى از آثار کمک مينمايد . (مندرج است به تزييد 



  ) مراتب مقام انسان و نظاير آنست . براى٤انبياى الهى و ارتباطشان با يکديگر . (
  تحقيق در هريک از مواضيعى که نقل به احاديث و اخبار گرديده ، الزم است به کليه

  ت براى آشنائى و مقصود جمعآثار مبارکه مراجعه نمود و اين چند سطر مقدماتى اس
  احاديث و طبقه بندى آنها در آثار مبارکه نميباشد .

  نمونه هائى از آثار مبارکه که در آن نقل احاديث اسالمى است
  اينک ميپردازد به نمونه هائى از آثار مبارکه و احاديث نقل شده در آثار و ماخذ

  ذهب شيعه .احاديث و روايات و اخبار در کتب معتبره اهل سنت و م
                       در بيان و شرح توحيد و طرق حصول معرفت خدا : .هربّ  َعَرَف نفسه فقد َمْن َعَرَف  نمونه اول :

 َعَرَف نفسه فقد َمْن َعَرَف ت فى الحديث المشهور ( ألا ما سمّ أ: " و  ٢٦جل بيانه  در لوحى ميفرمايند قوله
  بيان را در هر عالمى از عوالم النهايه باقتضاى آنعالممعلوم آنجناب بوده که اين  ) هربّ 

  معانى بديعه بوده که دون آن را اطالع و علمى بان نبوده و نخواهد بود و اگر تمام
  آن کما هو حقه ذکر شود اقالم امکانيه و ابحر مداديه کفايت ذکر ننمايد *  ولکن

  مقصود اوليه از
   

  ٣٤١ص 
  نفس اهلل بوده در هر عهد و عصرى زيرا که ذات ِقدم وعرفان نفس در اينمقام عرفان 

  بحر حقيقت لم يزل متعالى از عرفان دون خود بوده * لهذا عرفان کل عرفاء راجع
  بعرفان مظاهر امر او بوده * و ايشانند نفس اهلل بين عباده و مظهره فى خلقه و

  ته " .آيته بين بريّ 
  ارکه در لوح مذکور و نيز در ساير الواح: نقل اين حديث در بيانات مب ماخذ حديث

  مبارکه براى نشان دادن طرق حصول معرفت خدا است . تحقيق مختصرى که نگارنده در
  يافتن ماخذ و مرجع اين حديث نموده بشرح ذيل است و تحقيق کامل مستلزم مساعى

  دقيقتر و جامعترى است که در حال حاضر در دست مطالعه است .
  اين حديث در کتاب کشف االسرار تاليف  کتب اهل سنت و جماعت ماخذ حديث در) ١(

  سوره ٨٢الى  ٦٠در تفسير آيه هاى  ٧٢٩ابوالفضل رشيد الدين ميبدى جلد پنجم صفحه 
  الکهف قرآن کريم از قول حضرت رسول ص نقل نموده است . و در ذيل فهرست احاديث نبوى

  ؟ ) درج گرديده است . فهرست کشف االسرار با عالمت ( حديث ٣٧٢در صفحه 
  : اين حديث در اکثر کتب از تاليفات صوفيه از قول ماخذ حديث در کتب اهل تصوف) ٢(



  حضرت رسول اکرم نقل گرديده است از جمله کتب معروف که اين حديث را به حضرت رسول
  اکرم نسبت داده اند عبارتند از :

  ٢٧١،  ٢٢١،  ٧٦، ٦٥،  ٦٤،  ٦١،  ٥٦،  ١٢در صفحات  تمهيدات عين القضاة همدانى - ١
  .٦٢( کلمات بهاء الدين نقشبند ) تاليف خواجه محمدبن پارساى بخارائى صفحه قدسيه - ٢
  ، تاليف کمال الدين حسين خوارزمى ٢٦صفحه  ينبوع االسرار فى نصائح االبرار - ٣

  حکم : " چون دانستى که به ٢٧مثنوى موالنا . اين حديث به اين صورت نقل شده  حشار
  " من عرف نفسه فقد عرف ربه " معرفت حضرت سبحانى موقوف است بر معرفت

   
  ٣٤٢ص 

  مطالبى به اين ٣٨٤در پايان اين کتاب در شرح احاديث در صفحه  -نفس انسانى ، " 
  شرح در باره اين حديث و ماخذ آن درج گرديده است که دانستن و اطالع بر آن ممکن

  سنائى در حديقه بيتى نيز در -عرف نفسه فقد عرف ربه است مفيد واقع گردد : " من 
  بيان آن سروده .

  در ره قهر و عزت صفتش       کنه تو بس بود بمعرفتش
  آنرا از کلمات حضرت على ع دانسته ، همچنين اسدى - ١٥٣ص  طريحى در مجمع البحرين

  ولى -حضرت على بيان ميکند  هاى آنرا جزء فرمايش - ١٩٤ص  ٤ج   در کتاب غرر و درر
  امام صاغانى در رساله خود ( بنام احاديث موضوعه ) آنرا جزء احاديث موضوعه مى

  و ص ٢١و مقاالت شمس ص  ١٦و در چهار مقاله ص  ٨٥شمارد ( نقل از تعليقات حديقه ص 
  آمده ) و موالنا آنرا حديث نبوى دانسته است و مينويسد . " بعد از آن ياران ٥٦
  ند که يا رسول اهلل هر نبى معرف من قبله بود تو خاتم النبينى معرف تو کهگفت

  - ٣٦٩" در التصفيه فى احوال المتصوفه ص  من عرف نفسه فقد عرف ربهباشد گفت " 
  آمده است . موالنا در فيه ما فيه اين عبارات را آورده و به على عليه السالم نسبت

  سوب داشته است و چنين ميگويد .داده و در مثنوى آنرا به پيغمبر من
  بهر اين پيغمبر آن را شرح ساخت       کان که خود بشناخت يزدان را شناخت

  و ٩به على عليه السالم و در کنوز الحقايق ص  ٥٤٧ص  ٤و نيز در شرح نهج البالغه ج 
  ) آنرا از ٨٦المرصوع ( ص  ؤلؤلف اللؤبعض مآخذ به پيغمبر اکرم منسوبست . م

  وضوع مى شمارد . مضمون اين حديث نيز در غالب اشعار عرفا ديده ميشود . دراحاديث م
  مى نويسد چنانکه در حديث صحيح است " من عرف نفسه الخ " . ٩٠مصباح الهداية ص 



  : ابو حامد غزالى ، در فصل شناختن خداى نعالى فصلى را به ٢٨ کيمياى سعادت - ٤
  -نقل نموده است : " در شناختن نفس خويش معرفت نفس اختصاص داده و اين حديث را 

  بدان که کليد معرفت خداى عز و جل معرفت نفس خويش است ، و براى
   

  ٣٤٣ص 
  اين گفته اند : من عرف نفسه فقد عرف ربه " . و در فصلى ديگر نيز به اين حديث
  تفاشاره ميکند : " بدانکه در کتب پيمبران گذشته معروفست اين لفظ ، که با انسان گ

  : يا انسان اعرف نفسک ، تعرف ربک و در اخبار و آثار معروفست که : من عرف نفسه
  فقد عرف ربه ... " . امام محمد غزالى در نقل اين حديث ، اشاره به اينکه اين حديث

  نبوى است ننموده و به ذکر ( در اخبار و آثار معروفست ) قناعت کرده است .
  : نگارنده سعى نمود که ماخذ اين حديث را در کتب ماخذ حديث در کتب شيعه) ٢(

  معتبره حديث از قبيل اصول کافى تاليف ثقة االسالم کلينى و کتاب الوافى تاليف مال
  محسن فيض کاشانى و کتاب التوحيد در بحار االنوار مجلسى و انوار التوحيد شيخ صدوق

  است . همانطور که در استخراج و درج نمايد و تاکنون موفق به يافتن آن نگرديده
  در قسمت شرح احاديث مندرجه در کتاب ينبوع االسرار ، ثبت گرديده ، ٣ - ١شماره 

  کتب معتبر ديگرى که اين حديث را به حضرت على ع استناد داده است شرح نهج البالغه
  مولف ديگرى که اين حديث را از فرموده هاى حضرت على عليه السالم دانسته و -است 

  آن حضرت نقل نموده شيخ رجب برسى است که در تاليف خود بنام مشارق انواراز قول 
  ب الجليل فى االنجيل :رّ : " فصل يقول ال ٢٩اليقين فى اسرار المومنين نقل نموده 

  اعرف نفسک ايها االنسان تعرف ربک ، ظاهرک للفناء و باطنک انا . و قال صاحب
  ربه " . قال امام الهدية من عرف نفسه فقد عرفالشريعة : اعرفکم بربه اعرفکم بنفسه ، و 

  نگارنده در کتاب التوحيد شيخ صدوق در " باب انه عزّ و جل ال يعرُف اّال  تحقيق
  بنظر ميرسد که با مقصود حديث قرابت دارد . اين حديث براى ٢" ، حديث شماره ۲۸۵صفحه  به 

  ن بعض اصحابنا ، عن علىّ مزيد اطالع درج ميگردد . " عن احمد بن محمد بن خالد ، ع
 َِٔل بن ُعقبه بن قيس ابن سمعان بن ابى ربيحة مولٰى رسول اهلل ص رفعه ، قال ُس  

  حديث در بحار نى... " ، اينما َعرفَ ؟ فقال : بِ  َربَک امير المومنين ع : ِبَم َعَرفَت 
   

  ٣٤٤ص 



  نيز درج شده است . ٨در کتاب التوحيد بشماره  ١٠در باب  ٢٧٠مجلسى جز" ثالث صفحه 
  مولف ديگرى که اين حديث را از فرموده هاى حضرت على دانسته و آنرا نقل نموده ،

  . ٣٠ه .ق . در کتاب انوار جليه است  ١٢٥٧مال عبداهلل مدرس زنوزى متوفى بسنه 
  مى ٢٢٨اين حديث را درج نموده است . در صفحه  ٢٢٧و  ٢٢٨،  ١٥٠،  ٨٩مولف در صفحات 

  پس در نزد او هويدا و آشکار مى شود سرّ " من عرف نفسه فقد عرف ربه "نويسد : ( 
  استناد آنرا ٣٢٧و در صفحه  ٠که از مشکات واليت وارد است ، متذکر و متفطن باش ) 

  در بحثى در توحيد ، به اين شرح به حضرت على داده است : از اينجا ظاهر ميشود :
  خفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکى... نيز سر کالم قدسى نظام " کنت کنزا م

  اعرف " ، و از اينجا نيز منکشف مى شود : سرّ کالم خاتم نبوت " من رآنى فقد راى
  الحق " و سرّ کالم خاتم واليت " من عرف نفسه فقد عرف ربه " ) . الزم به ياد آورى

  وفات نمود ،است که اين حکيم الهى که سه سال قبل از ظهور حضرت نقطه اولى جل ذکره 
  در مسئله توحيد و عرفان مظاهر الهى نظرات قريب و مشابهى با امر بهائى دارد که

  طالبين مى توانند به کتاب او مراجعه نمايند .
  : عبداهلل ُشبر ٣١در کتاب مصابيح االنوار فى حل مشکالت االخبار  ماخذ حديث 

  د علماى اسالم اين حديث راه . ق . در تاليف خود بر اساس عقاي ١٢٤٢متوفى در سنه 
  از قول حضرت محمد ص در کتابش نقل کرده است : " ما رويناه عن جملة من علمائنا

  االعالم و فضالئنا الکرام ، و اشتهر بين الخاص و العام من قول النبى صلى اهلل
  عليه و آله افضل الصالة و اتم السالم : من عرف نفسه فقد عرف ربه .

  : در چند لوح از الواح مبارکه اين حديث ذکر شده ولى امر بهائى ماخذ حديث از نظر
  اشاره صريحى بنام گوينده حديث نشده است . در ايقان شريف به نقل از سلطان بقا

  : " چنانچه سلطان بقا روح من فى سرادق العماء فداه ٣٢ اشاره شده قوله االعلىٰ 
   

  ٣٤٥ص 
  ، ١٥٢٨صفحه  ٤در قاموس ايقان جلد  - ميفرمايد ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) "

  فاضل جليل القدر اشراق خاورى آنرا از فرموده هاى حضرت امير ع درج نموده است : "
  مقصود از سلطان بقاء که ذکر فرموده اند حضرت امير المومنين عليه السالم است " .

  :  ٣٣انه نمونه دوم : در مراتب عبوديت و توحيد : در لوحى ميفرمايند قوله عز بي



ْى َربِّ اَ . نيز در صالة کبير قنوت اول است. قوله عز بيانه: ""اَْى َربِّ اََنا َعْبُدَك َو ٱْبُن َعْبِدَك َو ٱْبُن اََمِتَك "
  ". َعْبُدَك َو ٱْبُن َعْبِدَك اََنا 

  و ابن كو ابن عبد كتوجيه : بنظر ميرسد اشاره به حديث نبوى است : " اللهم انى عبد
  ... " . كقضائ عدل فىّ ،  حکمك . ماض فىّ  ك، ناصينى بيد كامت

  در صفحه ٤٣٠٦بشماره  ٢: اين حديث در کتاب حديث المسند الجامع جلد  ٣٤ماخذ حديث 
  از قول حضرت رسول اکرم روايت گرديده است . ٣٣

  نمونه سوم : در مقامات انبياى الهى ، وحدت انبياء و ارتباط آنان با يکديگر : در
  "طُوبٰى ِبٰما فُْزتُْم ِفْي ٰهذا ٱْلِعْيِد ٱْالْعَظِم ِبِخلَِع ٱْلِعْرفانِ  : ٣٥ميفرمايند قوله جل بيانه  لوحى

 
ِ
َدِت ٱْال َو آَمْنتُْم ِبَربُِّکْم ٱلرْحٰمن ْمکاِن  ٱلِذْي ِبِه َجدِّ ْکواِن َو ُسلْتاُن ٱْاليانُ دْ َورِبٰما جاَء ِبِه َفْخرُٱْال  

  ٱلنّاِطُق ِفْي  حاُت ٱْلُغْفراِن َعلٰى اْهِل ٱْلِعْصياِن ، ٱلِذْي ُزيَِّن َراُسُه ِباْکِليِل (َلْوالَك)ْت َنفَ ر َو مَ 
ْحِو (ٰما َعَرْفناَك) َو ِفْي َمقاِم ٱْلَمْحِو (اَمق يّاكَ ِم ٱلصنا َو اُس َعْن ِذْکِر ا ُه ُمَقدنّال انا انا ُهَو َو ُهَو اا" .  

  جواهر توحيد چهارم : در لوح بسيار مشهور و معروفى که با " هو البهى االبهىٰ نمونه 
  و لطائف تمحيد متصاعد بساط حضرت سلطان بيمثال و مليک ذوالجاللى است ... " آغاز

  ميشود ، در ارتباط مقام انبياى الهى که حق تعالى آنان را : " از دو عنصر خلق
  بى الهى " در بيان عنصر الهى آنان اشارهفرمايد عنصر ترابى ظاهرى و عنصر غي

  : " و دو مقام در او خلق فرمايد يک مقام حقيقت که ٣٦ميفرمايند به چند حديث نبوى 
  لى مع اهلل حاالت انامقام ال ينطق اال عن اهلل ربه است که در حديث ميفرمايد ( 

  ) " .هو و هو انا اّال انا انا و هو هو 
   

  ٣٤٦ص 
  در اين لوح منيع مقام مظهريت و ربوبيت خويش را از نقطه نظر توجيه و تحقيق 

  قربيّت و ارتباطشان با خداى متعال با الفاظ و کلماتى که در يکى از احاديث نبوى
  در بررسى و تحقيق در ٠در ارتباط مظهر الهى و خداوند وجود دارد بيان فرموده اند 

  ائى از بيانات مبارکه در داخلاين قسمت از لوح مبارک ، مالحظه ميشود که قسمته
  پرانتز نوشته شده است . و اين خود ميرساند که نقل بيانى است از ماخذى و يا
  نوشتۀ . در بررسى و جستجو براى يافتن اين قبيل از بيانات ، بنظر ميرسد آه بيان

  -يا نقل قسمتى از آيات در قرآن کريم و يا قسمتهائى از يکى از احاديث اسالمى است 
  " . كلوالاينک مى پردازد براى نمونه به تحقيق در " 



  : جمال کبريائى اين حديث را در ايقان شريف نيز به تفصيل در مسئله ٣٧  »كلوال«
  الوهيت و ارتباط مظاهر ظهور بيان فرموده اند .

  ، تاليف عالم و محقق جليل ١٤٠٢) در قاموس ايقان در جلد سوم صفحه ١ماخذ حديث  (
  عبدالحميد اشراق خاورى در باره اين حديث باين شرح تحقيق شده است : " القدر جناب

  سناِد شهيد ثانى اين حديث را در کتاب االنوار نقلو از جمله ابوالحسن البکرى به اَ 
  .... " كمن احب كلما خلقت االفال كفرموده از اينقرار که حضرت امير فرمودند : " ... لوال

  پانزدهم بحار االنوار تاليف مرحوم محمد باقر مجلسى) اين حديث در مجلد ٢(
  به اين ٢٧صفحه  ٤٨نا ص ، باب بدا خلقه و ما يتعلق بذلک " شماره در تاريخ نبيّ 

  اُستاد الشهيد الثانى قدس يّ بوالحسن البکرأصورت درج گرديده است : " قال الشيخ 
  معه ، يءال شي امير : کان اهلل و عن ياهلل روحهما فى کتابه المسّمى بکتاب االنوار :  " فرو

  رضاالٔ السماوات و  د ص قبل خلق الماء و العرش و الکرسّى ول ما خلق نور حبيبه محمّ فاوّ 
  ة الف عام ،ئعشرين و اربعمالريعة اأب اءوّ ار و المالئکة و آدم و حوح و القلم و الجنّة و النّ و اللّ 

  يسبّحه ًاواقف اهلل عزّ و جلّ  يلف عام بين يدأ  يما خلق اهلل تعالى نور نبيّنا محمد ص بقفلّ 
  نت المرادأليه و يقول : يا عبدى إ ينظر  و تعالىٰ  كتبار ق و بحمده ، و الح

   
  ٣٤٧ص 

  ، من كما خلقت االفال كلوال ي، و عزتى و جالل ينت خيرتى من خلقأو المريد ، و 
  حسن ( نوره و ارتفع شعاعه ، ... " . الٔ بغضته ، فتالٔ أ كبغضأحببته ، و من أ،  كحبأ

  البکرى از علماى اهل سنت و اشعرى المذهب . مستخرج از حاشيه همين حديث ) .
  

   »انسان کامل  «مقصد از خلقت انسان و  .مراتب مقام انسان
                  حديث نبوى در باره مقام انسان استناد فرموده اند که در نوع سوم و  در ايقان شريف به چند

  اشاره گرديد مراجعه فرمائيد . و نيز در کلمات مکنونه اشاره ايست به يکى از ششم به آن
  احاديث نبوى قوله جل بيانه : " (اى پسر عز) در سبيل قدس چاالک شو و بر افالک

  انس قدم گذار قلب را بصيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لوالک نما " . بنظر ميرسد که
  ک " اشاره به حديث در باره حضرت رسول است که باختصار توضيح داده شد ." لوال

  د در استدالل و اعالن امردر لوحى خطاب بيکى از احبا باسم محمّ     »حصاة فى کّفه«



  مبارک اشاره ايست بيکى از احاديث نبوى که در متن لوح دو کلمه از حديث که به
  الحصاة : " قل ان  ٣٧ ده است قوله االعلىٰ صراحت اشاره به حديث نبوى است نقل گردي

  ح فى هذا الکّف البيضاء المنير " . و نيز در لوحى از الواح صيام اشاره بهتسبّ 
ْرَتُه ۭفْى ٰهَذا" : ٢٩ ظهور اعظم است قوله تعالىٰ  ا َقد ُهْورِ  ٰال َتْجَعلَٰنا َمْحرُْومًا َعم ٱْلظ  

 ۭذْى ِبۭه َيْنِطُق ُکلْيٰناِءٱل حَ  َك ِلُمْوسٰى َکۭلْيمِ  َشَجَرٍة ِبٰما َنَطَق ِسْدَرُة ٱْلسَحَجٍر ِبٰما َسب َو يَُسبُِّح ُکل  
ٍد َحۭبْيبِ  ِبهِ  َك ٱْلَحٰصاُة ۭفى َقْبَضِة ُمَحم ".  

  اين حديث در کتب معتبره احاديث اهل سنت و مذهب شيعه نقل شده است .   ماخذ حديث
  ، کتاب تاريخ نبيّنا ص ، باب ٣٧٩صفحه  ١٧مجلسى جلد  در بحار االنوار مرحوم

  معجزاته ص انه اخذ الحصى فى کفه فقالت کل واحدة : سبحان اهلل و الحمد هلل و ال
   

  ٣٤٨ص 
  روايت شده است. نيز ٤٩اله اال اهلل و اهلل اکبر " . نقل حديث ديگرى در ذيل همان ماخذ بشماره 

  م.دو فصل چهارم از بخش تأليف نگارنده نافه مکنون کتاب به براى مزيد اطالع مراجعه کنيد
  تحقيق در اينکه کلمات بکار رفته در بيان مبارک ، اشاره بيکى از احاديث توجيه :

  نبوى است ، ظاهرا آسان بنظر نميرسد ، اطالع به احاديث اسالمى و آشنائى به روش
  .تحقيق در احاديث تاحدودى به حصول مقصد کمک مينمايد 

  سوره نور در قرآن کريم ، جمال کبريائى بياناتى نازل ٣٥/٢٤در تفسير آيه   »حجابهاى نور«
  : " يا ايها السائل ۴٠ فرموده اند در مقام و مرتبه خويش و امر مبارک قوله تعالىٰ 

  االمل فى تلک االيام التى فيها اشرقت شمس العناية عن مشرق االحدية و اضاپت سراج
  القدسية لن تشهد هذه االية اال فى هيکل الذى استره اهلل خلف الهوية فى مشکوة

  سرادق العزة فى رفرف قرب محبوب اما تشهد کيف او قده اهلل لنفسه بنار نفسه فى
  مشکوة البقا و حفظه بمصباح القدرة بين االرض و السماء لئال يهب عليه نسمات

  قدر سم االبره و استضاء منه الشرکية و ظهر منه النور عن خلف سبعين الف حجاب على
  زجاجات وجود الممکنات " .

  عاشرت معى و رايت ك: " ان ٤١ و نيز بيان مشابه ديگرى است در لوح حکمت قوله تعالىٰ 
  كان رب اذکنا خلف سبعين الف حجاب من النورشموس سما حکمتى و امواج بحر بيانى 

  حجابهاى نور ميفرمايند قولهلهو الصادق االمين " . و نيز در لوح ديگرى اشاره به 



  ."الّسالطين اهلل سلطان ك: " قل ان جمال اهلل قد اخرج عن حجب النور فتبار ٣٨ االعلىٰ 
  ِرَواَيِة  ىِحَجابُُه النوُر  َو فِ : " ...  ۴٢) در صحيح مسلم در کتاب االيمان ١(  ماخذ حديث

… ِّ   ) در کتاب التوحيد ٢( َما اْنَتَه ِالَْيِه َبَصرُُه ِمْن َخلِْقهِ  لَْو َکَشَفُه َالْحَرَقْت ُسبَُحاُت َوجْجِههِ   ارُ الن
  ص حضرت رسول اکرم از ١جالله ، در قسمتى از حديث بشماره  شيخ صدوق در باب عظمة اهلل جلّ 

َسْبُعوَن اْلَف ِحجاٍب  َو ِهيَ  " : ٤٣در شرح هفت آسمان و حجابهاى نور به اين شرح درج شده است 
  سبحات الوجه * الجواب وجه الشيئ ذاته  در  ) ابن عربى در فتوحات مکيّه٣. ( َيْذَهُب نُوُرها ِباالْبصاِر 

   
  ٣٤٩ص 

  جههاال و كحجب االسماء االلهية و لذا قال کل الشيئ هال و حقيقته فهى انوار داتية بيننا و بينها
  حجابا او سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها الحرقت ... فقال ان هلل سبعين 

  ) شرح حجابهاى نور و احاديث منقول در ٤بصره من خلقه " . ( سبحات وجهه ما ادرکه
  در کتاب حيات القلوب تاليف عالمه مجلسى در قسمت تاريخ کتب شيعه درج شده است .

  حمد ص درج گرديده و آن قسمت که ارتباطى مستقيمم  حيات و داستان معراج حضرت
  " بسند معتبر ديگر از : ٤٥سوره نور دارد در اينجا نقل ميگردد  ٢٥با بيان مبارک در تفسير آيه 

  که در شب ع روايت کرده است که حضرت رسول ص فرمود " از حضرت موسى بن جعفر 
  و بهجت نديده بودم برد که مثل آن در عظمت  معراج جبرئيل مرا بنزد درختى
  را احاطه کرده بود پس جبرئيل گفت آن درخت ... و نورى از انوار حق تعالىٰ 

  اين مکان تجاوز نميتوانستند کرد  است که پيغمبران پيش از تو از اين سدرة المنتهىٰ 
  گذرانيد تا بنمايد بتو آيات بزرگ خود را ... و حقتعالى بمشيت خود ترا از اين مکان خواهد

  عرش الهى رسيدم و از آنجا پرده سبزى براى من آويختند بتاييد ربانى باال رفتم تا بزيرپس 
  حسن و بها نمى توانم کرد پس در آن پرده  که وصف آن در نور و ضياء و

  پرده دار خلوت خانه قدس گرديدم در آويختم و آن پرده مرا باال کشيد تا
  رسيدم  که صداهاى مالئکه را نميشنيدم تبۀدر حرمسراى عزت ببال رفعت پرواز کردم تا بمر
  مرا مهلت داد تا بخود آمدم و از خود تهى گرديدم ... پس زمانى حقتعالىٰ 

  سر را بستم و ديده دل را گشودم و و از حيرت و دهشت رهائى يافتم و بتوفيق حقتعالى چشم
  زنى از انوار جاللبديده دل بقدر ته سو  بديده دل ملکوت آسمان و زمين را مى ديدم ... و

  ) حديث ديگرى٤بديده دل بقدر ته سوزنى از انوار جالل حق مشاهده ميکردم ... " . (
  : در باره معراج و حجابهاى نور نقل شده است مراجعه فرمائيد . ٤٦در بحار االنوار 



  : از ظاهر الفاظ و کلمات بکار برده شده در حديث مذکور بسهولت و وضوحتوجيه 
   

  ٣٥٠ص 
  الب الفاظى که نياز بتاويل دارد بيان شده است .قمفهوم ميگردد که اسرار الهى در 

  در اين امر مبارک مقصد از مالئکه و تاويل معراج در الواح مبارکه به تصريح و بدون
  و الواح تبيينى توجيه و بيان گرديده است . هيچگونه ابهامى  توسط قلم اعلىٰ 

  
  اشاره به حديث حجابهاى نور امراهلل  در بيانات حضرت ولىّ 

  خاتمه اين مطلب بيانات احالى حضرت شوقى افندى ولى امراهلل جل سلطانه  در
  بديع در شرح اظهار امر علنى جمال کبريائى نقل ١٠٥ادپاسز باى و لوح منيع منيع گتوقيع  که در

  زيب اين قسمت مينمايد . است  و اشاره به حديث حجابهاى نور گرديده
  : " سلطان ظهور از خلف ٤٧( ترجمه گاد پاسزباى ) قوله االحلى  عقرن بدي

  )) از انوار وجه هرَ بْ اِ  مّ سَ )) قدم بيرون نهاد و بقدر ((  الف الف حجاب من النور(( 
  منير بر عالم و عالميان مکشوف ساخت " .

  افتامراهلل صدور ي حضرت ولىّ  تواناى از يراعه مهيمنه اتنيز اين بيان ١٠۵لوح سنه 
  ى مظهر کلى الهى بدعوت جهرى پس از خروج از بيت اعظم: " دعوت سرّ  ٤٨ قوله االحلىٰ 

  شد و سنين مهلت منقضىدر حين مهاجرت از مدينة اهلل بمدينه کبيره مبدل گشت و 
  م طور بر عرش ظهور واضحا مشهودا جالس گشت سفينه حمراء بر بحر احمر جارى شدمکلّ 

  ين بفرموده آن مبشر فريد امر عظيم در انتهاى واحديوم الدّ  ك... و سلطان ظهور مال
  قدم بيرون نهاد و از سرّ  خلف سبعين الف الف حجاب من النورو ابتداى ثمانين از 

  از طور اکبر ظاهر و مکشوف نمود " . هرَ بْ ْالِ ٱ مّ سِ قدر  لىٰ مستسر عَ 
  

  مندرجات تاريخ ادبياتبراى آشنائى مختصرى به علم حديث قسمتهائى از     علم الحديث
  ايران تاليف دکتر ذبيح اهلل صفا استاد دانشگاه طهران را که در کمال بيطرفى ،

  : " حديث علمى است که بيارى آن اقوال ٤٩مستند و محققانه نوشته شده درج مينمايد 
  و افعال و احوال پيغامبر ص شناخته ميشود و خود بدو علم رواية الحديث و دراية

  قسم ميگردد . علم رواية الحديث علمى است که از کيفيت اتصال احاديثالحديث من



  برسول اهلل از حيث احوال روات آنها در ضبط و عدالت و نظائر آنها بحث ميکند و
   

  ٣٥١ص 
  باصول الحديث نيز معروفست . علم دراية الحديث علمى است که از معنى و مفهوم الفاظ

  ى است بر قواعد زبان عربى و ضوابط شرعى ، مرادو مراد از آنها بحث ميکند و مبتن
  داب نبوى و دورى از اعمالى است که در نزد او مکروه بودهآاز علم الحديث پيروى از 

  است . اين علم از جهت اهميت وافرى که داشته مانند ساير علوم شرعيه شعب و فروع
  االحاديث و ازمنه و علم اسباب ورود -متعددى پيدا کرده است مانند علم شرح الحديث 

  - علم رموز اقوال النبى -علم تاويل اقوال النبى  -ناسخ الحديث و منسوخه  -امکنه 
  علم النظر فى - علم رواة االحاديث - علم تلفيق االحاديث - حديثلعلم غرائب لغات ا

  ، و غيره ... ظهور اين علم بدين گونه بوده است که چون حضرت رسول مربى االساتيد
  منحصر مسلمين بود در زمان حيات خويش هم آيات قرآنى را که اوامر و نواهى الهى است

  بمردم ابالغ ميکرد و هم در مواردى که مسلمين در مسائل مختلف مثل فهم معانى قرآن
  يا کيفيت اجراء احکام و نظائر اين امور اشکالى داشتند ، مشکالت آنان را رفع

  موارد مختلف اقوال و افعالى صادر ميشد که سرمشق مينمود يا از پيغامبر اکرم در
  مسلمانان در اقوال و افعالشان قرار ميتوانست گرفت و بدين ترتيب مقدار کثيرى سنت

  و دستور و قول از پيامبر اسالم باقى ماند که عده اى از صحابه آنها را از حفظ
  مسلمانان در ممالک داشتند و روايت ميکردند و هنگامى که فتوحات مسلمين شروع شد و

 نَ اسالمى پراکنده شدند بنشر اين احاديث مبادرت شد چنانکه احاديث و سُ 
ِ
  نبوى بسرعت ن

  در سراسر کشور اسالمى رواج يافت .
  مسلمانان فقط بحفظ و نقل احاديث متوجه بودند و توجهى بضبط آنها در در آغاز کار

  هد اموى امتداد يافت اختالطکتب نداشتند و بهمين سبب در آن دوره که تا اواخر ع
  احاديث صحيح باسقيم و مجعول بشدت جريان داشت ولى اندک اندک براى رهايى

  سنن از خلل و تباهى ضبط آنها شروع شد و در نيمه اول قرن دوم گروهى از احاديث و
  بزرگ حديث ظهور کردند و مجموعه هائى ترتيب دادند که از آنجمله اند : مدونين

   
  ٣٥٢ص 
  بن اَنس در مدينه ... از ميان اين مجموعه كجريح در مکه و محمدبن اسحق و مالابن 



  بن انس در دست نيست ... ذکر اين نکته كهاى نيمه اول قرن دوم اکنون جز َموطا مال
  الزم است که در قرن اول و دوم بر اثر کشاکش هاى شديد سياسى و کالمى ميان

  ث و بعضى علل ديگر بسيارى احاديث مجعولمسلمانان و در نتيجه مدون نبودن احادي
  متداول گرديد و کثرت اين احاديث بدرجه يى رسيد که تحقيق در احاديث و حتى استناد

  بانها را دشوار ساخت . باين سبب در قرن سوم فکر نقد احاديث و تميز انواع آنها 
  کديگر و ذکر) از ي صحيح ، حسن ، ضعيف ، مرسل منقطع ، معضل ، شاد ، غريب و غيره(

  فرا رسيد چنانکه کتب صحاحتاليف  ۀرجال حديث و حکم نسبت بانان بميان آمد و دور
  ) کتاب معروف خود الجامع الصحيح و ابوالحسن٢٥٦امام محمد بن اسمعيل البخارى (م 

  ) کتاب صحيح خود و ابن ماجه ابو عبداهلل محمد ٢٦١مسلم بن الحجاج نيشابورى (م 
  ) کتاب سنن و ٢٧٥) کتاب سنن و ابى داود ( م  ٢٧٢ - ٢٠٩( بن يزيد القزوينى 

  ) کتاب سنن خويش را تاليف کرد و ٣٠٢) کتاب جامع و النسائى (م  ٢٧٩الترمذى ( م 
  اين شش کتاب که ارکان اساسى علم حديث در ميان عامه است بنام " کتب الستة "

  سند امام احمد بن حنبل (ممشهورند و اضح کتب حديث شمرده ميشوند و احيانا کتاب الم
  ) را هم بر آنها ميافزايند . اين نکته قابل توجه است که شماره احاديث مقبول٢٤١

  ائمه و فقها بر اثر وجود احاديث مجعول تفاوت ميکرد . مثال امام ابو حنيفه بنا بر
  نقل ابن خلدون از ميان جميع احاديث در حدود هفده حديث را پذيرفت و مالک در کتاب
  الموطا در حدود سيصد حديث و احمد بن حنبل در کتاب مسند خود پنجاه هزار حديث را
  روايت کرده و صحيح دانسته است . بعضى از محدثين در روايت جنبه افراط پيمودند و
  گاه کار ثبت و ضبط احاديث بپانصد ششصد هزار و ميليون ميرسيد . مسلم نيشابورى

  هزار حديث مسموع ترتيب داد و امام بخارى از روىکتاب صحيح خود را از روى سيصد 
  ٩٢٠٠ششصد هزار حديث و حال آنکه از اين ميان در حدود 

   
  ٣٥٣ص 

  براى تفصيل بيشتر و مزيد اطالع مراجعه کنيد به مقدمه شارح -حديث را پذيرفت " 
  صحيح مسلم ) و نيز براى مزيد اطالع( اولصحيح مسلم ( امام النورى ) در جلد 

  عه کنيد به مقدمه فتح البارى بشرح صحيح بخارى تاليف عقالنى در فصل چهارم ومراج
  : جلد اول الفصل السادس ٥٠فصل دهم . و نيز مراجعه کنيد به کتاب تاريخ ابن خلدون 

  فى علوم الحديث .



  در پايان اين قسمت الزم است ياد آورى شود که ث منقوله در الواح الهى دياحاخذ آم
  امر بهائى و در الواح مبارکه قلم اعلى خصوصا جزء ال ينفک در معارف احاديث منقول

  براى حصول به جوهر کالم ، الزم است که ماخذ و اطالعات کلى بيانات مبارکه است و
  هر بيان را باختصار بدست آورد . در باره حديث منقول در

  ت و جماعتکتب معتبره حديث در نزد اهل سنّ 
  رسول اکرم را در کتب حديث جمع آورى شده توسط علماى اهل سنتاحاديث مروى از حضرت 

  که مورد قبول عامه اهل سنت و جماعت و به " کتب ستة " مشهور است ميتوان يافت و
  استخراج نمود ، مولفين اين کتب و نام و تاليفاتشان بشرح ذيل است :

  ث بانضمام شروح آن( امام محمد بن اسمعيل بخارى ) : اين کتاب حدي خارىصحيح بُ   -١
  تحت عنوان : فتح البارى بشرح صحيح االمام ابى عبداهلل محمد بن اسمعيل البخارى

  لشيخ االسالم قاضى القضاة الحافظ ابى الفضل شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن
  جلد . ١٣ لبنان . در -حجر العسقالنى الشافعى . ناشر : دار احياء التراث العربى . بيروت 

  : تاليف : امام ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى : بشرح ، سلمصحيح مُ  - ٢
  النوى االمام الحافظ االوحد القدوة شيخ االسالم محى الدين ابو زکريا يحيى ابن

  شرف بن مرى الحزامى الحواربى الشافعى . ناشر : دار احياء التراث العربى . بيروت
  جلد . ١٨لبنان . در  -
 نَ سُ  - ٣

ِ
  االشعث : تاليف االمام الحافظ المنصف المتقن ابى داود سليمان ابن ابى داود ن

   
  ٣٥٤ص 

  جلد . شامل ٤السجستانى االزديى ، ناشر : مکتبة الرياض الحديثة بالرياض . در 
  حديث . ٥٢٧٤

  : تاليف ، محمد بن عيسى الترمذىالجامع  - ٤
  : احمد بن شعيب النسائى . ننَ السُ  - ٥
  : عبداهلل محمد بن يزيد العربى ( ابن ماجة ) .ن نَ السُ  - ٦
  : تاليف االمام احمد بن حنبل ابى عبداهلل الشيبانى . ناشر : دار احياء مسند - ٧

  ٢٧١٠٠جلد ( شامل دو جلد فهرست ) . شامل ٩لبنان . در  -التراث العربى . بيروت 
  افزايند ) .حديث ( اين کتاب حديث را نيز احيانا بر آنها مى 



  ، حاوى کتب ستة و ساير کتب معتبره حديث المسند الجامعکتاب جامع ديگرى بنام  - ٨
  بن انس و مسائيد حميدى و السنن الدارمى و غيره که نام آنها در كمانند َموطا مال

  جلد ٢٠م . در  ١٩٩٣بيروت . طبع اول  -جلد اول نام برده شده : ناشر ، دار الجليل 
  . است حديث ١٧٨٠٢و شامل 

  ( عن الکتب الّستة و عن مسند الدارمى المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النّبوى - ٩
  استامبول .. . ج . ونسنک . ناشر ، دارالدعوةو مسند احمد بن حنبل : تاليف ا كو موطا مال

  و ساير کتب معتبره حديث است که براى تحقيق و ةاين کتاب فهرست احاديث کتب ست
  سودمند است .مراجعه 

  کليه احاديث فوق در برنامه کامپيترى بزبانهاى عربى و ترجمه آن بانگليسى - ١٠
  توسط شرکت " حرف " در قاهره مصر تهيه و قابل دسترس است .

  تاليف ابى جعفر محمد بن -جلد  ٤در  اصول کافى) ١( کتب معتبره در نزد مذهب شيعه
  -جلد  ٦در  من اليحضره الفقيه) ٢ه .ق . ( ٣٢٩يعقوب بن اسحاق الکلينى متوفى بسال 

  تاليف ابى جعفر محدبن على بن الحسين بن بابويه القمى ملقب به
   

  ٣٥٥ص 
  جلد ١٠در  التهذيب) ٤جلد . ( ٤در  االستبصار) ٣( ه . ق . ٣٨١ بسالشيخ صدوق متوفى 

  بسالو هر دو کتاب تاليف ابى جعفر بن الحسن الطوسى ملقب به شيخ طايفه ، متوفى 
  ه . ق . . ( که به کتب اربعه در نزد شيعه معروف و مورد قبول شيعه دوازده ٤٦٠

  ، تاليف مال محسن فيض کاشانى متوفى نوادر االخبار) ٦و ( وافى) ٥امامى است ) . (
  و اسرار التوحيد) ٩، ( کمال الدين) ٨، ( معانى االخبار) ٧ه . ق. ( ١٠٩١بسال 

  جلد تاليف محمد باقر ٢٦در  بحار االنوار) ١١وق . (، تاليف شيخ صد الخصال) ١٠(
  ، تاليف اثبات الهداة) ١٣، ( وسائل الشيعه) ١٢ه . ق . ( ١١١١مجلسى متوفى بسال 

  ، تاليف شيخ غيبت) ١٤ه .ق . ( ١١٠٤شيخ محمد بن الحسن الحرّ عاملى متوفى بسال 
  در دو جلد ، تاليف محمد بن النعمان ملقب به شيخ مفيد االرشاد) ١٥طائفه طوسى . (

  ، تاليف شيخ االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة) ١٦ه .ق . ( ٤١٢متوفى بسال 
  ه . ق . ( در اين کتاب عقايد مذهب ١١٠٤محمد بن الحسن الحرّ عاملى متوفى بسال 



  ه نقل و مسائلى در ارتباطشيعه در مسئله رجعت و اثبات آن و احاديث و اخبار مربوط
  )١٧الئل نقلى ، مولف سعى به اثبات آن نموده است ). (دبا اين موضوع بحث و يا 

  تاليف الشافى فى االمامة) ١٨) ، تاليف شيخ عبداهلل بحرانى . ( جلد غيبت(  عوالم
  نجم) ١٩ه . ق . . ( ٦٣٢الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى ، متوفى بسال 

  ( در احوال امام دوازدهم ولى عصر ، تاليف حاج ميرزا حسين طبرسى نورى سال الثاقب
  )٢٠ه . ق . است که مولف اقدام به تاليف آن نموده است . ( ١٣٠٣تاليف بعد از سال 

  ، تاليف سيد عبداهلل ُشبر ، متوفى بسال مصابيح االنوار فى حل مشکالت االخبار
  ) روضه کافى ، تاليف شيخ٢٢اليف حسن طبرسى . (، ت اعالم الورى) ٢١ه . ق . ( ١٣٤٢
  کلينى.

  توضيح  بيان مبارک در باره مقامات ائمه ( امامان مذهب شيعه ) : جمال کبريائى در
  سوره النساء در تاويل اولى ٥٩/٤لوح شيخ محمد تقى نجفى مجتهد اصفهانى در تفسير آيه 

   اِطيُعوْا اهللَ َواِطيُعوْا الرُسولَ مبارکه ( : " و همچنين در آيه  االمر ميفرمايند قوله تعالىٰ 
   

  ٣٥٦ص 
  لى االمر در مقام اول و رتبه اولى ائمه صلواتوُ ) مقصود از اين اُ َواْوِلي االْمِر ِمنُكمْ 

  اهلل عليهم بوده و هستند ايشانند مظاهر قدرت و مصادر امر و مخازن امر و مخازن
  علم و مطلع حکم الهى " .

  اين تاويل مبارک موافق عقايد شيعه است . براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد :توجيه 
                                ٧حديث شماره َفْرِض طاعة أالئّمِة  به اصول کافى جلد اول ، کتاب الحجة ، باُب 

  .حضرت صادق ع از  بنقل
  نظرات علماى مذهب شيعه در باره احاديث مورد قبول اهل تسنن

  توسط بعضى از صحابه و نزديکان حضرت رسول در کتب معتبره حديث احاديثى که نقل
  در کتب حديث مولفين شيعه نقل نگرديده و اصوال نقل احاديث و راويان آنها درج گرديده و 

  از طريق ائمه اطهار و راويانى ( سيزده تن صحابه ) است که جانب حضرت على ع را بعد
  گرفته اند . بعنوان مثال نقل هيچيک از احاديث ثبت شدهاز وفات حضرت رسول اکرم ص 

  ديده نميشود . در اين جا يک  از طريق عايشه زوجه پيغمبر اکرم ص در کتب اربعه
  نمونه از نظرات علماى شيعه در باره روايات از طريق اهل سنت و جماعت در کتاب



  : ۵١املى درج ميگردد  االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة تاليف شيخ حسن حرّ ع
  باب اول مقدمه ششم : " شيخ کلينى در باب " اختالفات حديث " در حديثى طوالنى از
  عمربن حنظله نقل ميکند که گفت بحضرت صادق عليه السالم عرض کردم : اگر هر يک از

  دو خبر مخالف را ، معتمدان از شما نقل کنند چه بايد کرد ؟ فرمود : هر يک حکمش
  رآن و سنت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله ، و مخالف سنيان است بگيريد . وموافق ق

  آنرا که مخالف کتاب و سنت و موافق سنيان است رها کنيد ، گفتم : اگر هر دو فقيه 
  حکم واقعه را از کتاب و سنت گرفته باشد و حکم يکى )که در مرافعه حکم ميکنند (

  اشد چه کنيم ؟ : فرمود مخالف سنيان را بگيرموافق سنيان و حکم ديگر مخالف آنها ب
  که هدايت در همان است ( تا آخر حديث ) " ( ترجمه متن در ذيل اصل متن عربى ) و

  نيز در باب اول ، مقدمه دهم مينويسد : مقدمه دهم
   

  ٣٥٧ص 
  اينکه در مورد معارضه و مخالفت دو حديث ، در روايات زيادى دوازده وجه براى ترجيح

  آنها وارد شده ، دليلهاى عقلى چندى هم موافق آنها است و ما مختصرا باين يکى از
  - ٢و موافقت ديگرى با آنان   -مخالف يک خبر با سنيان  - ١وجوه اشاره ميکنيم : 

  و موافقت ديگرى با آن ... " . الى آخر .  -مخالفت با مشهورترين مذاهب سنيان 
    .اختالف ِ اْلَحِديِث  العلم. باُب  ِکتاُب الفضلِ  ،   ١ جلد کافىل براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به اصو(
َنِة َو َشٰواِهِد اْلِکٰتاِب  اُب بٰ  نيز  و اْالَْخِذ ِبالس.(  

  در کتاب الفرق بين الفرق تاليف   نظرات علماى مذهب سنى نسبت به ساير مذاهب اسالم
  رسول اکرم در جدائى امت اسالمابو منصور عبدالقاهر بغدادى نقل چند حديث از حضرت 

  : فرمود پيغامبر خدا : لياتين على ٥٢در باب نخستين ( ترجمه کتاب) نوشته شده است 
  امتى ما اتى على بنى اسرائيل ، تفرق بنو اسرائيل على اثنتين و سبعين ملة و ستفرق

  ة ،دحامتى على ثالث و سبعين ملة ، تزيد عليهم ملة ، کلهم فى النار اال ملة وا
  يعنى بر پيروان من همان رود که بر بنى اسرائيل رفت و بدان سان که ايشان بهفتاد و
  دو گروه گرويدند امت من نيز به يک گروه بيشتر بهفتاد و سه گروه شوند و همه آنان
  در دوزخ باشند ، مگر يکدسته که رستگار گردند . چون از وى پرسيدند که اى پيغمبر

  فرمود : ما انا عليه و اصحابى يعنى اندسته که من و يارانم خداى آن دسته کيانند ؟
  ن بنى اسرائيلاتاده از انس از پيغمبر که فرمود : قبرآنيم ... حديث کرد ما را 



  افترقت على احدى و سبعين فرقة و ان امتى ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة کلها
  که بنى اسرائيل بهفتاد و يک فيالنار اال واحدة و هى الجماعة . يعنى (( همان سان

  گروه گرويدند ، پيروان من نيز بهفتاد و دو گروه گردند و همه ايشان در دوزخند جز
  .يک گروه و آن دسته سنت و جماعت هستند . ))

   
  ٣٥٨ص 

  نظرات علماى مذهب شيعه نسبت بساير مذاهب اسالم
  ض کاشانى حديثى از حضرتباصول الدين ، تاليف في در کتاب نوادر االخبار فيما يتعلّق 

  مير المومنين عليهأعن  -مالى : " االٔ ٥٣على عليه السالم نقل گرديده باين شرح 
  ، سبعون منها فى النار ، و ةحدى و سبعين فرقأسالم قال : " افترقت اليهود على ال

  واحدة ناجية فى الجنة ، و هى التى تبعت يوشع بن نون وصى موسى ، و افترقت النصارى
  واحده فى الجنة و هى التى  حدى و سبعون فى النار وأعلى اثنتين و سبعين فرقه ، 

  ، اثنتان و ةعيسى و ستفرق ، هذه االمة على ثالث و سبعين فرق يّ تبعت شمعون وص
  سبعون فى النار و واحدة فى الجنة و هى التى تبعت وصى محمد و ضرب بيده على صدره "

  ن در باره مندرجات اين حديث مراجعه فرمائيد به/ براى اطالع به عقايد بهائيا
  که از )شانزدهم(بيانات تبيينى حضرت ولى امراهلل جل سلطانه که در اوائل اين روش 

  لوح قد ظهر يوم الميعاد به زبان انگليسى استخراج و درج گرديده است . و نيز در
  سنت مراجعه کنيد بهباره فرقه ناجيه براى اطالع بيشتر و پاسخ علماى شيعه به اهل 

  کتاب ( مصائب النواصب در رد نواقص الروافض ) تاليف قاضى سيد نوراهلل شوشترى تحت
  .عنوان : فرقه ناجيه کدام است

  در کتب حديث ستة مورد قبول اهل سنت و جماعت ذکر احاديث منقول از ائمه اطهار ٧
  حضرت رسول ص اند .بجز حضرت على ع ) نگرديده و راويان حديث همه از اصحاب (

  توجيه و نتيجه  حمد و سپاس بيکران جمال قدم جل جالله را که ميثاق حى غليظ و سطوت
  ميثاقش اهل بها را از اينگونه پريشان فکريها و تفرقه افکنى هاى عقيدتى برى ساخت
  و تبيينات حضرت غصن اعظم و حضرت ولى امراهلل ابواب اينگونه نفاق افکنى ها را

  ود فرمودند . تا احباى الهى در ظل شجره انيسا در اصول و مبادى و احکام وبکلى مسد
  نظم ادارى متحد العقيده و فکر ، از حيات روحانى و جسمانى در اين عالم متنعم و هر

  يک جزئى از عناصر و عوامل حصول به وحدت عالم انسانى باشند .



   
  ٣٥٩ص 

  ح قلم اعلىٰ فهرست نمونه هائى از احاديث ذکر شده در الوا
  
  " ربکم کما ترون البدر فى ليلة اربعة عشر َسَترُنَ  "حديث حضرت رسول اکرم ص :  - ۱

  الف ) ماخذ لوح : اين حديث در لوح شيخ محمد تقى نجفى در باره بشارات به ظهور
  ، حضرت ١٠٤جمال قدم به آن استناد شده است و نيز در مکاتيب جلد اول صفحه 

  ، نيز در تاريخ نبيل را در اشاره بيوم القيامة و لقاء اهلل ذکر فرموده اند . ( وعبدالبهاء اين حديث 
  وده است ) .منبيل اعظم اين حديث را نقل فر

  ب ) ماخذ حديث : اين حديث در کتاب فتح البارى بشرح صحيح مسلم به اين صورت نقل
  قال کنا جلوسا: حديث اول ، حدثنا عمر بن عون اسماعيل قيس عن جرير  ٥٤شده است 

  عند النبى ص اذ نظر الى القمر ليلة البدر قال انکم سترون ربکم کما ترون هذا
  القمر ... " . حديث دوم ، " ... عن جرير بن عبداهلل قال قال النبى ص : انکم

  سترون ربکم عيانا " ، حديث سوم ، " حدثنا جرير قال خرج علينا رسول اهلل ص ليلة
  سترون ربکم يوم القيامة کما ترون هذا االتضامون فى رويته " .البدر فقال انکم 

  توضيح ، حديث مذکور در الواح مبارکه ، در بدو امر بنظر ميرسد که مضامين حديث
  موافق با احاديث منقول است ولى عين عبارات احاديث نقل نگرديده است . عسقالنى

  ين حديث را باين شرح نقلشارح صحيح بخارى در حاشيه صحيح بخارى وجوه مختلفه ا
  نموده است : " حدثنا جرير ( قوله کنا جلوسنا عند النبى صلى اهلل عليه و سلم )
  فى رواية جرير عن اسمعيل فى تفسير سوره ق کنا جلوسا ليلة مع رسول اهلل صلى

  اهلل عليه و سلم ( قوله ليلة البدر ) فى رواية احق ليلة اربع عشرة ... " .
  حتى يکون هو كمن الظهور ما ليس ل كايکون لغيرضرت امام حسين ع : " حديث ح - ٢

  " . كعميت عين الترا كالمظهر ل
  الف ) ماخذ لوح : اين حديث حضرت سيد الشهداء امام حسين در بشارت به ظهور در لوح

  شيخ محمد تقى نجفى به آن استناد شده است .
   

  ٣٦٠ص 
  : از جمله کتبى که اين حديث از قول امام حسين عليه السالم نقل ۵۵ب ) ماخذ حديث 



  گرديده در " کلمات مکنونه " تصنيف حکيم متأله و عارف و محقق مشهور محمد محسن
  فيض کاشانى است که در لوح سلمان جمال کبريائى نامش را جزء " حکماى عارفين و

  لحسين ابن على صلوات اهلل علىمتاخرين " ذکر فرموده اند : " و قال سيد الشهداء ا
  جده و ابيه و امه و اخيه و عليه و بنيه فى دعاء عرفة کيف يستدل عليک بما هو فى

  وجوده مفتقر اليک ايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتى يکون هو المظهر لک ، متى
  غبت حتى تجتاح الى دليل يدل عليک ، و متى بعدت حتى تکون االثار هى التى توصل

  و ال تزال عليها رقيبا و خسرت صفقة عبد لم تجعل لهمن حبک اكاليک عميت عين ال تر
  نصيبا " .

  لنا مع اهلل حاالت نحن فيها هو و هو نحن و هو هوحديث حضرت رسول اکرم ص : "  - ۳
  ."و نحن نحن 

  الف ) ماخد لوح : اين حديث نبوى در باره مقام و رابطه ميان خداى تعالى و حضرت
  محمد در لوح سيخ محمد تقى نجفى براى توجيه مقام انبياى الهى و ارتباط آنان با

  خداى متعال به آن اشاره و استناد شده است .
  : اين حديث در کلمات مکنونه مرحوم فيض کاشانى عليه الرحمة در ۵۶(ب) ماخذ حديث 

  هلل و البقاءقسمتى از کتاب تحت عنوان (( کلمة فيها اشارة الى معنى الفناء فى ا
  باهلل )) بعد از ذکر مقدمه بشرح ذيل درج شده است : " اهل معرفت گويند مراد

  بفناء عبد در حق نه فناء ذات اوست بلکه فناء جهت بشريت اوست در جهت ربوبيت حق چه
  هر چه بنده را جهتى از حضرت الهيه هست (( و لکل وجهة هو موليها ) و اين فنا حاصل

  توجه تام بجناب حق مطلق تا جهة حقيقت غالب شود و جهت خلقيت مقهورنمى شود مگر ب
  گردد ... و عن الصادق عليه السالم انه کان يصلى فى بعض االيام فخر مغشيا عليه فى

  دد هذه االية ( فى هامشراثناء الصلوة فسئل بعدها عن سبب غشيته فقال ما زلت ا
   

  ٣٦١ص 
  نستعين ) حتى سمعتها من قاتلها و فى كايانعبد و  كالنسحة المطبوعة يعنى ايا

  نّه : قال لنا حاالت مع اهلل هوأرواية من المتکلم بها و روى عنه عليه السالم 
  فيها نحن ، و نحن  فيها هو ، و مع ذلک هو هو و نحن نحن " .

  " العبودية جوهرة کنهها الربوبيةحديث حضرت صادق ع : "  - ٤
  در لوح شيخ محمد تقى نجفى در مسئله الوهيت بدانالف ) ماخذ لوح : اين حديث 



  است . گرديدهاحتجاج 
  : اين حديث در کتاب " مصباح الشريعة " لالمام جعفر صادق (ع) ۵٧ب ) ماخذ حديث 

  در الباب الثانى بشرح ذيل از قول حضرت امام صادق (ع ) درج گرديده است : " قال
  کنهها الربوبية ، فما فقد من العبودية وجدالصادق عليه السالم : " العبودية جوهر 

  فى الربوبية ، و ما خفى عن الربوبية اصيب فى العبودية " الزم به ذکر اين مطلب
  است که بحث مفصلى در باره اين حديث در بحار االنوار مرحوم مجلسى و کتاب مصابيح

  ت . ولى آنچهاالنوار فى حل مشکالت االخبار تاليف سيد عبداهلل شبر بعمل آمده اس
  مورد قبول است همانا کلمات وحى و بيانات مبارکه در نقل اين حديث است که در لوح

  ابن ذئب به آن استناد شده است .
  و ثالثها" قول حضرت امير در جواب اعرابى که از نفس سئوال نموده فرموده (  - ۵

  ) الى ان قال الالهوتية الملکوتية و هى قوة الهوتية و جوهرة بسيطة حية بالذات
  ). عليه السالم ( فهى ذات اهلل العليا و شجرة طوبى و سدرة المنتهى و جنة المأوى

  الف ) ماخذ لوح : اين فرموده حضرت على ع در لوح محمد تقى نجفى در مسئله الوهيت
  به آن استناد شده است .

  قول حضرت امير: اين حديث در کتاب کلمات مکنونه فيض کاشانى از  ۵٨ب ) ماخذ حديث 
  عليه السالم بشرح ذيل نقل شده است : " روى ان اعرابيا سال امير المومنين عليه

  السالم عن النفس ، فقال له : عن اى نفس تسال فقال يا موالى : هل النفس انفس
   

  ٣٦٢ص 
  ، و ة، و نفس حسية حيوانية ، و نفس ناطقه قدسي ةنباتي ةفقال نعم نفس نامي ةعديد

  ة... فقال يا موالى ، و ما النفس الناطقة القدسية قال : قو ةملکوتي نفس الهيه
  الهوتية ، بدو ايجادها عند الوالدة الدنيوية مقرها العلوم الحقيقة الدينية ،

  ، فعلها المعارف الربانية ، و سبب فراقها تحلل االالت ةموادها التائيدات العقلي
  ال عود ممازجة فقال : يا الجسمانية فاذا فارقت عادت الى مامنه بدات عود مجاورة 

  موالى : و ما النفس الالهوتية الملکوتية الکلية فقال قوة الهوتية و جوهرة بسيطة
  حية بالذات اصلها العقل منه بذات و عنه دعت و اليه يعود بالکمال فهى ذات اهلل

  درة المنتهى ، و جنة الماوى من عرفها لم يشق ، و ماالعليا ، و شجرة طوبى ، و س
  هوى ، و من جهلها ضل سعيه و غوى " .



  اذا قام قائمنا اشرقت االرضادق ع در باره يوم ظهور قائم : "حديث حضرت ص - ٦
  "بنور ربها

  الف ) ماخذ لوح : اين حديث در لوح شيخ محمد تقى نجفى از قلم اعلى در باره اهميت
  قائم به آن استناد شده است . و نيز در الواح بسيارى ، از جمله در لوحىيوم ظهور 

  سوره زمر در قرآن کريم ٦٩اشاره به " اشرقت االرض بنور ربها " که جزئى از آيه 
  : " هذا يوم فيه اشرقت ٥٩است . در بشارات بظهور جديد فرموده اند قوله االعلى 

  ء بايات اهلل العزيز الحميد " .االرض بنوراهلل مقصود العارفين و السما
  " در ٤٠باب  ٢) اين حديث در کتاب االرشاد شيخ مفيد جلد ١: ( ٦٠ب ) ماخذ حديث 

  نقل گرديده ٢ذکر عالمات و نشانه هاى ظهور حضرت قائم عليه السالم " حديث شماره 
  است : " و روى المفضل بن عمر قال : سمعت ابا عبداهلل عليه السالم يقول : ان

  قائمنا اذا قام اشرقت االرض بنور ربها ، و استغنى العباد عن ضوء شمس ، و ذهب
  ٦٩) در تفسير صافى تاليف مال محسن فيض کاشانى در تفسير آيه ٢الظلمة ، ... " (

 َهَداء َوقُِضَي َبْيَنُهم ِباْلَحقِّ َوُهْم َال َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنِبيِّيَن َوالش زمر : "الّ سوره 
  باين صورتنقل تفسير حضرت صادق ع را  ، "   يُْظلَُمونَ 

   
  ٣٦٣ص 

  ى عن الصادق عليه السالم فى هذه االية قال: " و القمّ  ٦١است  نقل فرموده
  رب االرض امام االرض قيل فاذا خرج يکون ما ذا قال اذا يستغنى النّاس عن ضوء

  ن بنور االمام عليه السالم " .ؤالشمس و نور القمر و يحتبز
  يسند القائم ظهره الى الحرم و يمديده المبارکة فترىحديث حضرت صادق ع : "   - ٧

  " بيضاء من غير سوء و يقول هذه يداهلل و يمين اهلل و عن اهلل بامراهلل
  ر بشارت بظهور و مقامى کهالف ) ماخذ لوح : اين حديث در لوح شيخ محمد تقى نجفى د

  قائم به آن خود را مى نامد در پاسخ ايراد و اعتراض مخالفين و معرضين امر بان
  استنتاج شده است .

  : اين حديث در جلد سيزدهم بحار االنوار مرحوم مجلسى در (( باب ٦٢ب ) ماخذ حديث 
  اين شرح از قولما يکون عند ظهوره عليه السالم " برواية المفضل بن عمر" )) به 

  دق عليه السالم درج گرديده است : " قال المفضل : يا سيدى فبغير سنةاحضرت ص
  القائم عليه السالم بايعوا قبل ظهوره و قبل قيامه ؟ فقال عليه السالم : يا مفضل



  کّل بيعة قبل الظهور القائم عليه السالم فبيعته کفر و نفاق و خديعة ، لعن اهلل
  بايع له ، بل يا مفضل يسند القائم على السالم الى الحرم ، و يمدمبايع لها و الم

  يده فترى بيضاء من غير سوء و يقول : هذه يداهلل و عن اهلل ، و بامراهلل ثم
  يتلوا هذه االية : ان الذين يبايعونک انما يبايعون اهلل يداهلل فوق ايديهم فمن

  نکث فانما ينکث على نفسه " .
  " انا الذى ال يقع عليه اسم و ال صفةعلى ع : "  حديث حضرت - ٨

  الف ) ماخذ لوح : اين حديث در لوح شيخ محمد تقى نجفى در رد اتهامات الوهيت و ذکر
  بيانات مشابهى توسط حضرت على ع به آن احتجاج شده است .

  ب ) ماخذ حديث : در خطبه از حضرت على امير المومنين ع که آغاز آن با " انا عندى
  نا " شروع ميشود در اواخر خطبه درأال إ مفاتيح الغيب ، ال يعملها بعد رسول اهلل 

  ال يقع عليه اسم و ال شبه " . ينا المعنى الذأضمن معرفى خويش ميفرمايد " 
   

  ٣٦٤ص 
  " رهألم  ًاکيف اعبد ربّ "   - ٩

  امر بهائىالف ) ماخذ لوح : اين حديث در لوح شيخ محمد تقى نجفى در باره اعتقادات 
  در توحيد و معرفت خدا بان اشاره شده است . و نيز در لوحى از قلم احالى حضرت

  در مسئله لقاء اهلل و رويت خدا ١٠٨الى  ١٠٢عبدالبهاء در مکاتيب جلد اول صفحه 
  در روز قيامت که از اعتقادات مسلمين است نقل و تاويل گرديده است .

  اب فى ابطال الروية " کتاب التوحيد در اصول: اين حديث در " ب٦٤ب ) ماخذ حديث 
   : عن ابى عبداهلل ع قال : ١٣١ص  ٦. حديث شماره کافى از قول حضرت على ع نقل گرديده است

 َفقاَل: يٰ  هِ اهلل علي صلواُت  منينَ ؤملْ ميرِ أ ىٰ ِحْبرُ ال جاَء : اَل قٰ ؟  َن َعَبدَتهُ ي! َهْل َراْيَت َربَك حۭ  ينَ ِميَر اْلُمؤِمنۭ ا ا
اِر ِة اْالْبٰص اِهدَ ُمشٰ ي ِرُکُه اْلُعيُوُن فۭ تُدْ  َوْيلََك الٰ اَل: َو َکْيَف َراْيَتُه؟ قٰ اَل: ُت اْعبُُد َربًّا لَْم اَرُه، قٰ ا ُکنْ : َوْيلََك مٰ الَ َفقٰ 
مٰ  ِٔقِ ِکْن َراْتُه اْلُقلُوُب ِبَحقٰ َو لٰ  روية " باب ما جاء فى ال التوحيد شيخ صدق در " ، و نيز در کتاب اِن!"اْال

  ٣٠٨) و صفحه ٦در رديف ( ١٠٩صفحه 
  . در کتاب التوحيد ، " باب نفى الروية " بحار االنوار مرحوم مجلسى ٢حديث شماره 

  نقل گرديده است . ٢٨حديث شماره  ٥٢و نيز صفحه  ٢٢حديث شماره  ٤٤صفحه  ٤جلد 
  " . من حّى فى الدارينؤالمحديث نبوى : "   - ١٠

  العزيز الجميل " : " هو ٦٦و نيز در لوحى که با  ٦٥) ماخذ لوح : اين حديث در ايقان شريف الف 



  آغاز ميشود نازل گرديده است .
 : اين حديث در کتب مذاهب شيعه و سنى از قول حضرت رسول اکرم نقل٦٧ب ) ماخذ حديث 

  کاشانى و نيزگرديده است . از جمله در کشف االسرار ميبدى ، کلمات مکنونه فيض 
  است . درج گرديده  ١٤١٧صفحه  ٣شرحى در باره آن در قاموس ايقان جلد 

ٍد َصْعُب : ان َحدۭ حديث امام باقر ع : " قال  - ١١ وْ يُ  الٰ  َمْسَتْصَعُب  يَث آِل ُمَحمٌب اَملٌَك ُمَقر الْؤِمُن ِبِه ا 
  ... " .انِ اَعْبٌد اْمَتَحَن اهللُ َقلَْبُه ِلْالِٔيمٰ  َنِبىِّ ُمْرَسلٌ 

  : جمال کبريائى در ايقان شريف در بيان اينکه علماى اسالم به ٦٨الف ) ماخذ لوح 
  معانى و مقصود اصلى اخبار و احاديث در عالمات ظهور قائم پى نبرده و بر حسب ادراک

   
  ٣٦٥ص 

  اند .خود معنى و بيان مينمودند اشاره فرموده 
ا يمٰ فۭ  اُب بٰ  در "  ٢٥٣صفحه  کتاب الحجة ٢جلد  : اين حديث در اصول کافى ٦٩ب ) ماخذ حديث 

" از حضرت رسول اکرم توسط حضرت امام باقر ع روايت شده است َصْعُب َمْسَتْصَعُب  يَثُهمْ َحدۭ اَن  اَءج
،  

  ده است .گردياين حديث در اکثر کتب معتبره مذهب شيعه نقل 
  " و الذى نفسى بيده"ث حضرت رسول اکرم ص : حدي  - ١٢

  ) جمال کبريائى در لوح بديع در قسمتى از پاسخ به شبهات١الف ) ماخذ لوح : (
  : " قول ديگران مبغض اوال آنکه در اصل ٧٠ معرضين عهد بيان ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  ميگوئيد در حقيقت خود آيات مدعى و مطلب عرض نمايم همان حضرت باب که شما رب اعلىٰ 
  وده اند و بايات اثبات حقيقت خود فرموده و هيچ کسى را از معتقدينمخود را مقرر فر

  انکار بر اين نيست و يقين است که شما هم نميتوانيد انکار نمائيد بلکه تصديق شما
  اينو ديگران حضرت باب را بايات بوده انتهى فو الذى نفسى بيده که هيچ ذى شّمى از 

  کلمات که مرقوم داشته رايحه حق استشمام ننمايد زهى حسرت و ندامت که در اين ربيع
  روحانى بطراز بديع مزين نشدى و از نفحات خوش رضوان معانى استشمام ننمودى "

  در اين بيان مبارک قسم ياد ميکنند به کسى که نفس ايشان در دست اوست که مخاطب لوح
  يظهره اهلل را نشناختند . و معرضين عهد اعلى ظهور من

  نازل گرديده ، از جمله در ) در ساير الواح مبارکه نيز اين نوع قسم از قلم اعلىٰ ٢(
  : " فوالذى نفسى بيده که در ٧١لوح سلمان در باره يحيى ازل نازل قوله جل و عز 



  ابداع شبه اين نفس در حب رياست و جاه ديده نشده " .
  " از کلمات حضرت رسول اکرم ص است و در ذى نفسى بيدهو ال: "  ٧٢ب ) ماخذ حديث 

  از -که جان بندگان در دست اوست قسم ياد فرموده اند  احاديث بسيارى به خداى تعالىٰ 
  جمله در قسمتى از حديث مفصلى که در بحار االنوار در احاديث

   
  ٣٦٦ص 

  حديث در نوع قيامت و ساعت از قول پيغمبر اکرم ص نقل گرديده و قسمتهائى از اين
  نقل شده است . و نيز براى نمونه حديث ديگرى است در ١٧هفدهم ( مشابهات ) بشماره 

  : " حدثنا عبداهلل ... كروايت از انس بن مال ١٢٧٣٤بشماره  ٤مسند امام حنبل جلد 
  ، ان نبى اهلل صل اهلل عليه و سلم قال : ء والذى نفسى ، بيده كعن انس بن مال

  حتى يجب الخيه ما يحب لنفسه من الخير " .ال يومن عبد 
  احاديث و اخبار در بشارات به دو ظهور اعظم

  در خاتمه اين قسمت چند حديث از احاديث مذهب شيعه که در کتب معتبره علماى شيعه از
  ائمه اطهار در عالئم ظهور قائم و قيام و خروج حسينى نقل گرديده و اظهر من الشمس

  م و ارتباط آنها با يکديگر ميدهند و نيز تاريخ امر مقدسبشارت به دو ظهور اعظ
  بهائى گواهى است برآن براى مزيد اطالع احباى عزيز درج ميگردد .

  
  قائم دين و امر جديد مى آورد مانند امر جديد در زمان حضرت رسول

  ) و روى ابوخديجة عن ابى عبداهلل عليه السالم قال : اذا قام القائم عليه١
  جاء بامر جديد ، کما دعى رسول اهلل عليه و آله و سلم فى بدو االسالم الىٰ السالم 

  امر جديد .
  ترجمه حديث در ذيل کتاب توسط مترجم : ابوخديجه از امام صادق عليه السالم روايت

 د : چون حضرت قائم عليه السالم قيام کند امر تازه بياورد چنانچه رسولرموکند که ف
  اسالم بامر تازه مردم را دعوت فرمود .خدا (ص ) در ابتداى 

  .٦حديث  ٣٥٩ص  ٢ماخد  " االرشاد " تاليف شيخ مفيد ، ج 
  
  قال : اذا قام القائم دعا النّاس الى -عن الصادق عليه السالم  -((االرشاد  ) ٢

  مهديًّا ٔالنه االسالم جديدا و هداهم الى امر قد دثر و ضل عنه الجمهور ، و انما سميى القائم



  )) القائم لقيامه بالحّق  يون عنه و سمّ يضلّ  مر أ لىٰ إ  ييهد
  به ٦حديث شماره  ٢٢٠نوادر االخبار مرحوم فيض کاشانى کتاب انباء قائم ص   ماخذ 

  الدين نقل از کتاب االشارد شيخ مفيد . ( اين حديث در کتب معتبره شيعه مانند اکمال
   

  ٣٦٧ص 
  شده است .درج  ٤٣١و نيز در اعالم الورى صفحه 

  ) و روى محمد بن عجالن عن ابيعبداهلل عليه السالم قال : اذا قام القائم عليه۳
  ،لى امر قد دثر ، فضل عنه الجمهورإ ، و هداهم  ًااس الى االسالم جديدالنّ السالم دعى 

  .لقيامه بالحّق  مر مضلول عنه ، و سّمى بالقائمأيهدى الى  مهديًّا ِالّنها سّمى القائم و انمّ 
  . ٢حديث شماره  ٣٥٧ص  ٢" االرشاد " شيخ مفيد ج   ماخذ 

  
  : دو حديث در باره مدت سلطنت قائم از حضرت ابى عبداهلل الصادق  طول سلطنت قائم

  نقل شده است . در يک حديث مدت سلطنت قائم هفت سال و در حديث ديگر نوزده سال
  روايت شده است بشرح ذيل :

  : " روى عبدالکريم الخثعمى قال : قلت البى عبداهلل سالطول سلطنت قائم هفت )  ٤
  عليه السالم : کم يملک القائم عليه السالم ؟ قال : سبع سنين يطول له االيام حتّى

  تکون السنة من سنيه مکان عشر سنين من سنيکم ... و اذا آن قيامه مطر الناس جمادى
  ثله ... " ترجمه در پاورقى کتاباالخرة و عشرة اتيام من رجب مطرا لم ير الخالئق م

  توسط مترجم : عبد الکريم خثعمى گويد : بامام صادق عرض کردم : امام قائم عليه
  السالم چند سال سلطنت کند ؟ فرمود : هفت سال ، و روزها براى آنجناب طوالنى و

  دراز شود بطورى که هر سال از سالهاى زمان او برابر ده سال از سالهاى شما باشد
  . و چون قيام آنحضرت نزديک شود در ماه جمادى االخرة و ده روز از ماه رجب بر..

  مردم بارانى ببارد که مانند آن نديده باشند ...
  ) اعالم الورىٰ ٢، . ( ١حديث شماره  ٣۵۵ص  ٢) االرشاد تاليف شيخ مفيد ج ١(  ماخذ 

  الباب الرابع "صفحهتاليف حسن طبرسى از علماى معتبر شيعه در " الفصل الثالث " از 
  ، ٢٧٩) نوادر االخبار تاليف مال محسن فيض کاشانى کتاب انباء قائم ص ٣. ( ٤٣٢

  . ٢٨٣طوسى ص شيخ طائفه ) غيبت ٤. ( ١٠حديث شماره 
  



  تسع  : " و قد روى ان مدة دولة القائم عليه السالم طول سلطنت قائم نوزده سال است) ۵
   

  ٣٦٨ص 
  شهورها على ما قدمنا و هذا امر مغيب عنا ، و انما القىعشرة سنة يطول ايامها و 

  الينا منه ما يفعله اهلل تعالى بشرط يعلمه من المصالح المعلومة " ترجمه در
  پاورقى کتب توسط مترجم : و روايت شده که مدت دولت امام قائم عليه اسالم نوزده

  جريان سلطنت آنبزرگوار سال است که روزها و ماههاى آن طوالنى شود چنانچه گذشت . و
  چيزى است که اکنون از ما پوشيده و پنهان است و از امور غيبيه ايست که خداى تعالى

  روى شرائط و مصالحى که خود او جل اسمه ميداند انجام دهد ... " .
  . ١٢حديث شماره  ٣٦١ص  ٢ماخذ االرشاد ج 

  
  لب عن على بن عاصم عن: " و روى يحيى بن ابيطا  قيامت برپا نشود تا قيام مهدى

  عطاء بن السائب عن ابيه عن عبداهلل بن عمر قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
  و آله و سلم : ال تقوم الساعة حتى يخرج المهدى من ولدى ، و ال يخرج المهدى حتى

  يخرج ستون کذابا کلهم يقولون : انا نبى " . ترجمه در پاورقى کتاب توسط مترجم :
   بن عمر گويد : رسول خدا ( ص ) فرمود : قيامت بر پا نشود تا اينکه مهدىعبداهلل

  از فرزندان من بيايد ، و مهدى نيايد تا شصت دروغگو که هر کدام گويند : من
  پيغمبرم ، بيايند .

  ( اعالم الورى حسن طبرسى الباب٢: / ٢حديث شماره  ٣٤٧ص  ٢) االرشاد ج ١ماخذ  (
  . ٤٢٦الرابع ص 

  
  نزول روح اهلل عيسى مسيح بعد از ظهور قائم

  عن الصادق عليه السالم قال : القائم هو الخامس من ولد ابنى موسى -) االکمال ٦
  ، ذلک ابن سيدة االماء يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون ، ثم يظهره اهلل عزّ وجل

  ) فيصلى يسى بن مريم (عفيفتح (اهلل ) يديه مشارق االرض و مغاربها ، و ينزل روح اهلل ع
   اهلل غيراهلل اّال عبد خلفه و تشرق االرض بنور ربها ، و ال تبقى فى االرض بقعة عبد فيها 

  فيها ، و يکون الدين کل هلل و لو کره المشرکون  .



  . ٨حديث شماره  ٢٢٤نوادر االخبار کتاب انباء قائم ص   ماخذ 
   

  ٣٦٩ص 
  با معارف امر مراجعه کنيد به الواح مبارکه و الواحتوضيح : براى ارتباط اين حديث 

  تبيينى و قرن بديع .
  

  قائم زمان ظهور و شرايط ظهور
  " اشراط الساعة" و "  ساعةدر کتب معتبره حديث مذهب شيعه زمان ظهور را به " 

  مذکور در قرآن کريم بر طبق احاديث ارتباط داده اند که به نقل دو حديث در کتاب
  االخبار تاليف مال محسن فيض کاشانى کفايت ميشود .نوادر 

  عن الرضا عليه السالم قيل له متى يقوم القائم ؟ قال : (( اما متى -) النعمانى ٧
  فاخبار عن الوقت ، و لقد حدثنى ابى ، عن ابيه عن آبائه عن على عليه السالم ان

  القائم من ذريتک ؟ فقال :النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم قيل له : متى يخرج 
  َمثله مثل الساعة (( ال يجليها اال هو ثقلت فى السموات و االرض ال ياتيکم اال

  بغتة )) .
  ، و نيز در پاورقى نوادر االخبار ساير ٤حديث شماره  ٢٥٢نوادر االخبار ص   ماخذ 

  و عيون ٤٥٤، ينابيع المودة : ص  ٣٧٢منابع نيز درج شده است : در اکمال الدين : ص 
  .١٨٧، اعالم الورى حسن طبرسى در تفسير سوره اعراف آيه  ٢٦٥ص  ٢اخبار الرضا : ج 

  
  باسناده عن المفضل بن عمر قال : سالت سيدى الصادق عليه ي) الحسن بن سليمان الحلّ ٨

  السالم هل المامول المنتظر المهدى عليه السالم من وقت موقت يعلمه الناس ؟ فقال :
  ت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا . قلت : يا سيدى و لم ذاک ؟ قال :ان يوقّ  ( حاش هلل

  عن الساعة قل انما علمها عند ربّى كو يسئلونالنه هو الساعة التى قال اهلل : (( 
  )) . و هو الساعة التى قال ال يجليها لوقتها اّال هو ثقلت فى السموات و االرض

اعَ (( اهلل : الس 
ِ
لُوَنَك َعن   ) . و قال : ٧:  ١٨٧)) سوره اعراف ِة اياَن ُمْرَساَهاَيْسا

اَعةِ (( و لم يقل انها عند احد و قال : ٤٢:  ٨٥)) ( سوره زخرف و ِعنَدُه ِعلُْم الس (  
ِتَيُهم َبْغَتًة َفَقْد َجاء اْشَراُطَها " اَعَة ان َتا الس ال٤٧: ١٨)) ( سوره محمد َفَهْل َينُظرُوَن ا (  

اَعُة َوانَشق اْلَقَمرُ ((  االية . و قال و قال :٥٤: ١)) (سوره قمر اْقَتَرَبِت الس . (  



اَعَة َقِريٌب ((  الس ِذيَن آَمنُوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَها.َوَما يُْدِريَك لََعلِذيَن َال يُْؤِمنُوَن ِبَها َوالَيْسَتْعِجُل ِبَها ال   
  ٣٧٠ص 

اَعِة َلِفي َضَالٍل َبِعيدٍ َوَيْعلَُموَن انَها  ِذيَن يَُماُروَن ِفي السال نَال اا ۴٢:  ١٨و  ١٧ )) سوره شورىٰ  اْلَحق (  
  ٥حديث شماره  ٢٥٢نوادر االخبار ص  :ماخذ

  توضيح براى تاويل آيات قرآن کريم و الواح و آيات و ادعيه نازله که در آنها ظهور
  ان فرموده اند مراجعه کنيد به روش هيجدهم تاويلاعظمين را به " ساعة " در قرآن بي

  متشابهات که باختصار مطالبى گرد آورى و تنظيم شده است . و نيز مراجعه کنيد به
  کتب استدالليه و کتاب نافه مکنون که بيانات و آيات الهى در باره " شق القمر و

  ساعة بتفصيل جمع آورى و درج گرديده است .
  

  عالمات خروج قائم
 ٣٧/٦ام )) ( سوره انعان اهللَ َقاِدٌر َعلَى ان يَُنزٍِّل آَيةً : (( عن الباقر عليه السالم : فى قوله تعالىٰ  -القمى  ) ٩

جال ، و نزول عيسى بن مريم رض ، و الدّ ) االٔ  ية ( فبّ دا فى آخر الزمان آيات ، منها ك) قال : و سيري
  مغربها )) . (ع ) ، و طلوع الشمس من

  . ١حديث شماره  ٢٦٠نوادر االخبار ص   ماخذ 
  توضيح : در امر مبارک در الواح تبيينى ، حاجى ميرزا آغاسى دجال ظهور امر حضرت

  باب و نزول حضرت مسيح به ظهور اعظم حضرت بهاء اهلل جل کبريائه تبيين گرديده است.
  ان اندواصحاب قائم ج

  ّال شباب ال کهول فيهم ا يالمهد صحابأ) و عن امير المومنين عليه السالم : (( ١٠
  اد الملح )) .الزّ  ي) و الملح فأمثل کحل العين . (

  : در پاورقى کتاب ماخذ آن را والغيبة ۵حديث شماره  ٢٧٠نوادر االخبار ص   ماخذ 
  للنعمانى درج نموده است .

   
  ٣٧١ص 

  ظهور حضرتدر زمان ظهور قائم مردم جاهل اند ميزان جهلشان از عرب جاهلى در زمان 
  يل خواهند نمودوو همه آنها کتاب خدا را بر عليه او تأ د نيز شديد تر استمحمّ 

  



  شدّ أذا قام استقبل من جهلة الناس إ قائمنا  انّ ادق عليه السالم : (( ) و عن الّص ۱١
  ال الجاهلية ، قيل : (و ) کيفى اهلل عليه و آله من جهّ ما استقبله رسول اهلل صلّ 

  ى اهلل عليه و آله اتى الناس و هم يعبدون الحجارةرسول اهلل صلّ  انّ ذلک ؟ قال : 
  تى الناس و کلهمأذا قام ا قائمنا  انّ و الصخور و العيدان و الخشب المنحوتة ، و 

  عليهم جوف ا واهلل ليدخلنّ مّ أعليه به ، ثم قال :  ول عليه کتاب اهلل ، و يحتجّ أيت
  )) . بيوتهم کما يدخل الحرّ و القرّ 

  . ١٦حديث شماره  ٢٧٦نوادر االخبار ص    ذماخ
  

  اصحاب قائم از مستضعفين عبادند
  

  دبى عبداهلل جعفر بن محمّ أ علىّ  در اصول کافى کتاب الحجة " باب االشارة و النّص 
  الصادق صلوات اهلل عليهاء حديثى از امام باقر عليه السالم نقل گرديده است که

  آن در پاورقى کتاب مبين حقايق مسلمى است که در تاريخ اصل حديث و ترجمه و شرح
  مصائبى که مومنين و اصحاب عصر رسولى ۀجاودانى نبيل و ساير کتب تاريخ امر در بار

  متحمل شدند ثبت شده است .
  بانأ، عن  ِءا، عن الوشّ  دٍ ن محمّ ى بِ د ، عن معلّ : " الحسين بن محمّ  ١شماره  ) حديث١٢

  أبي لىٰ ا بو جعفر عليه السالم أقال : نظر  ِنيِّ ناِك ال باحِ الّص  أِبي، عن  عثمانَ  نبِ 
  : ل ذين قال اهلل عزّ وجَ الّ ذا من هٰ ذا ؟ : ترى هٰ  فقالَ  يعبداهلل عليه السالم يمش

ًة َوَنْجَعلَُهمُ  ِٔمْرِض َوَنْجَعلَُهْم اِذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي اْالَعلَى ال ُمنن ناْلَواِرِثينَ  َونُِريُد ا "  
  ترجمه و شرح در ذيل کتاب : ترجمه : ابى الصباح گويد : امام باقر عليه السالم

  بحضرت صادق نگاه کرد که راه ميرفت ، فرمود : اين را ميبينى ؟ اين از کسانى است
  که خداى عز وجل فرمايد: " ما ميخواهيم بر آنکسان که در زمين ناتوان شمرده شده

  :شرح –"   ٥/٢٨ سوره قصص آيه -پيشوايشان سازيم و وارث زمينشان کنيم  اند منت نهيم و
  در ذيل کتاب

   
  ٣٧٢ص 

  " اين آيه در باره حضرت مهدى قائم عليه السالم و امامانيکه در آن زمان رجعت
  ويل شده است و مراد بناتوان شمردن در زمين اينستکه : در دنيا بايشانأميکنند ت



  غصب مينمايند ولى نزد خدا عزيز و بزرگوار و در آسمان صاحبستم ميکنند و حقشانرا 
  .٧٩ص  ۲ج  کافى اصول ماخذ  قدرت و اختيارند ".

  تاويل رجعت در بيانات الهيه مراجعه کنيد به کتاب ۀتوضيح : براى اطالع در بار
  و الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء . مستطاب بيان فارسى و الواح نازله از قلم اعلىٰ 

  کسانى با ظهور قائم رجوع به اين عالم ميکنندچه 
  چون مسئله رجعت بحثى طوالنى و از حوصله اين رساله بيرون است . براى اطالع ميتوان

  مراجعه نمود . يک نمونه از احاديث به کتاب مستطاب بيان فارسى و الواح قلم اعلىٰ 
  ردد .رجعت که در آن اشاره و خبر ظهور حضرت بهاء اهلل است درج ميگ

  : نعم. قيل(( ؟ قال :  يه حّق أادق عليه السالم سئل عن الرجعة عن الّص  -ر ئالبصا )  ١٣
س اقيل : و معه النّ  مالالم  يخرج على اثر القائم عليه السّ ول من يخرج ؟ قال : الحسين عليه السّ أمن 

تُوَن اْفَواًجايُنَفُخ ِفي َيْوَم کتابه ((  يف  تعالىٰ هم ؟ قال ال بل کما ذکراهلللّ کُ  وِر َفَتا ٧٨:  ١٨ أ) سوره نب)الص .  
  . ٢حديث شماره  ٢٨٦ماخذ : نوادر االخبار ص 

  توضيح  حضرت بهاء اهلل جل ثنائه و جل کبريائه در الواح متعددى ظهور اعظم خويش
  را به آيه مذکور در قرآن کريم در اين حديث اعالن فرموده اند .

  : ايشان سيرت قائم در وقت ظهور أمر
  قائم (ع )الذا قام إ ادق عليه السالم : ((عن الّص  -االکمال   - ۵حديث شماره  )۱۴

  مانّ إ عنه الجمهور و  مر قد دثر ، فضلّ ألى إ و هداهم  ًالى االسالم جديدإ اس دعا النّ 
  )) . بالقائم لقيامه بالحّق  يلى امر مضلول عنه ، و سمّ إ نه يهدى الٔ  ًاالقائم مهدي يسمّ 

  .۲۷۱ه صفحمره أالم اذا ظهر نوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب سيرته عليه السّ کتاب   مأخذ  
  .٣٧٣ص 
  مرأذا قام القائم إ عليه السالم قال : ((  يکعن الزّ  -الغيبة  - ٧حديث شماره  ) ۱۵

  معنى يالٔ  ينفس ي: فقلت ف ياوالمساجد . قال الرّ  يف يمقاصير التبهدم المنار و ال
  ة )).و ال حجّ  يّ ها محدثة مبتدعة لم بينها نب، فقال معنى هذا انّ  يقبل علّ أ؟ فهذا 

  .۲۷۲ه صفحمره أالم اذا ظهر نوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب سيرته عليه السّ کتاب   مأخذ  
  

  : " و لهقوله تعالىٰ  يمن الکاظم عليه السالم ف -عياشى ال - ١١حديث شماره  ) ۱۶
  ذا خرجإ القائم  ينزلت فأ" قال : ((  و کرهًا رض طوعًاالسموات و االٔ ي فسلم من أ

  و  رضشرق االٔ  ار فى دة و الکفّ هل الرّ أباليهود و النصارى و الصابئين و الزنادقه و 



  به  مرؤمره بالصلوة و الزکوة و ما يأ ًاسلم طوعأغربها ، فعرض عليهم االسالم فمن 
  المشارق و المغارب يى ال يبقى فيسلم ضرب عنقه حتّ  المسلم و يجب اهلل عليه ، و من

  .  اهلل دحد اال وحّ أ
  القليل )) . رل الکثير و کثيّ قلّ  ًا راد امرأذا إ اهلل   نّ إ ؟ قال :  كکثر من ذلأالخلق  قيل : انّ 

  .۲۷۳ه صفحمره أالم اذا ظهر نوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب سيرته عليه السّ کتاب    مأخذ 
  (القائم ) الم ) : (( يقومسّ لعليه السالم ( عن الباقر عليه ا و عنه - ١۵) حديث شماره ۱۷
  ،شديد مر جديد ، و کتاب جديد ، و سنة جديدة ، و قضاء (جديد) على العربأب

  اهلل لومة الئم)). يخذه فأحدا و ال يأ ينه اال القتل ال يستبقأو ليس ش
  .۲۷۴ه صفحمره أالم اذا ظهر ، کتاب انباء القائم ، باب سيرته عليه السّ نوادر االخبار کتاب    مأخذ 

  
بر  عصيانظهور قائم براى کلّيّۀ اديان است و اطاعت او اطاعت خدا است و عصيان بر او 

  خدا است
  و عنه عليه السالم ( عن الباقر عليه السالم ) : " اذا قام - ١٦حديث شماره  ) ۱۸

  طاع اهلل ، وأطاعه فقد أعية ، فمن الرّ  يوية ، و عدل فبالسّ م هل البيت قسّ أالقائم 
  مر خفى ،أنه يهدى الى ) الٔ  ًاالمهدى ( مهديّ  يما سمّ من عصاه فقد عصى اهلل ، و انّ 

  هلأو يستخرج التوراة و سائر کتب اهلل عزّ وجل من غار بانطاکيه و يحکم بين 
  هل الزبور بالزبور ، وأنجيل باالنجيل ، و بين هل االٕ أالتوراة بالتوراة ، و بين 

  ًاو جور ًاو نورا کما ملئت ظلم ًاقسط ورض عدالاالٔ  بين اهل القرآن بالقرآن ... و يمالٔ 
  )) . ًاو شر

  .۲۷۵ صفحهمره أالم اذا ظهر نوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب سيرته عليه السّ کتاب   مأخذ 
  

  ، ويلونه لون عرب يرجل من ولد ي: (( المهدّ  ةنبوي ةو فى رواي - ۵حديث شماره  )  ۱۹
  کما ملئت رض عدالً االٔ  يمالٔ  يه کوکب درّ نّ أيمن خال که االٔ ، على خدّ  يجسمه جسم اسرائيل

  و )) .الجّ  يسماء و الطير فهل الأرض و هل االٔ أخالفته  ي، يرضى ف جورًا
  .۲۲۲صفحه الم عليه السّ  حليتهنوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب کتاب   مأخذ  

  
  السالم که : " نيز روايت است از امام صادق عليه ١٧٨نقل حديث از کتاب نجم الثاقب  )  ۲۰

  ٣٧٤ص  



  فرمود : واهلل گويا نظر ميکنم به سوى آن حضرت يعنى قائم عليه السالم بين رکن و
  ميگيرد از مردم بر کتابى جديد و در کافى روايت شده از امام باقرمقام که بيعت 

  ))…َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْختُِلَف ِفيِه شريفه ((  ۀعليه السالم که فرمود در تفسير آي
  که اختالف کردند در آن يعنى بنى اسرائيل چنان که اختالف کردند اين امت در

  ف کنند در کتابى که با قائم عليه السالم است که مى آوردکتاب و زود است که اختال
  آنرا تا اينکه انکار ميکنند آن را جماعت بسيارى از مردمان پس آنها را پيش مى

  ) ١١٠/١١ هود . و در سوره٤٥/٤١(سوره فصلّت  طلبد و گردن ايشان ميزند ..." .
  ن روايت است از امام رضا: " در عيو ١٧٩نقل حديث ديگرى در کتاب نجم الثاقب  )  ۲۱

  عليه السالم که فرمود چون آن حضرت خروج کند روشن شود زمين به نور پروردگار خود و
  گذاشته شود ميزان عدل ميان مردم پس ظلم نمى کند احدى احدى را " .

  
   »ال يشعرون«و  مردم بى شعورند » بغتة«ظهور قائم ناگهانى است 

  و اينکه  در زمان ظهور انتظار ساعة در است دو  آيه از آيات قرآنيّه   در خاتمۀ اين قسمت به
  حديث که در آن بصراحت بيان نقل دوو  اند در غفلت اند و  ال شعورند.مردم در  اختالف

   .يوم ظهور جديد» ساعة«شده است که مقصود از 
  احاديث اسالمىدر آثار قلم اعلٰى و ادعيۀ مبارکه اشاراتى است صريح به آيات و 

  در حقانّيت و اعالن ظهور
  ناگهانى است  »ساعة«در اينکه وقوع  ، قرآن مجيد

ِّلِذيَن َظلَُموا ِمْن  )۶۶( ":  الىٰ عقوله ت  ۶۷/۴۳ -۶۶ سورۀ زخرف َفاْخَتلََف اْالْحَزاُب ِمن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ل
ِتَيُهم َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعرُونَ َهْل َينُظرُوَن اال ) . ۶۷(َعَذاِب َيْوٍم اِليٍم  اَعَة ان َتا الس. "  

   
حضرت حضرت رضا و  در حديث منقول از ظهور قائم است .  معنى و مقصود از ساعة 

  الّسالم  ماصادق عليه
ولقد  ،قيل له متى يقوم القائم؟ قال: أما متى فإخبار عن الوقتعن الرّضا عليه الّسالم  –النعماني )  ۲۲

حّدثني أبي ، عن أبيه عن آبائه عن عِلي عليه الّسالم اّن النّبي صلّى اهلل عليه و آله و سلّم قيل له : متى 
ال يجليها لوقتها اال هو ثقلت في السماوات واالرض  «؟ فقال : مثله مثل الّساعة كيخرج القائم من ذريت

  .۱۸۷/۷سورۀ اعراف آيۀ  .» ال تاتيكم اال بغته



 ۴ث شمارۀ حدي.  حيص و النّهي عن التّوقيت.مالتّ نوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب مأخذ   کتاب 
  (نقل از کتاب کمال الدين) .۲۵۲صفحه   -

لحسن بن سليمان الحلّي باسناده عن المفّضل بن عمر قال : سألت سيّدي الّصادق عليه الّسالم )  ا۲۳
من وقت موّقت يعلمه الناس؟ فقال حاش هلل أن يوّقت ظهوره هل المأمول المنتظر المهدي عليه الّسالم 

 "  : ۱ بوقت يعلمه شيعنا . قلت : يا سيّدي و لم ذاک ؟ قال : ٔالنّه هو الّساعة الّتي قال اهلل
ِ
لُوَنَك َعن َيْسا

اعَ  َماَواِت الس ُهَو َثُقلَْت ِفي الس الِّيَها ِلَوْقِتَها ا   َواالْرِض الَ ِة اياَن ُمْرَساَها قُْل انَما ِعلُْمَها ِعنَد َربِّي َال يَُجل
 َما ِعْلُمَها ِعنَد اهللِ َولَـِكننَعْنَها قُْل ا َك َحِفين لُوَنَك َكا ِتيُكْم اال َبْغَتًة َيْسا و هو  .  " اْكَثَر الناِس َال َيْعلَُموَن  َتا

اَعِة اياَن ُمْرَساَها : «  الّساعة التّي قال اهلل الس 
ِ
لُوَنَك َعن اَعِة  وَ " :  ۲ و قال» ۱ َيْسا و لم  " ِعنَدُه ِعلُْم الس

ِتَيُهم َبْغَتًة َفَقْد َجاء اْشَراُطَها " :  ۳ يقل اّنها عند أحد و قال اَعَة ان َتا الس ال۴ و قال " َفَهْل َينُظرُوَن ا  :
اَعُة َوانَشق اْلَقَمرُ " ِذيَن َال  وَ  " :  ۵و قال" .  اْقَتَرَبِت الساَعَة َقِريٌب َيْسَتْعِجُل ِبَها ال الس َما يُْدِريَك لََعل

اَعِة لَِفي َضَاللٍ يُْؤِمنُوَن ِبَها َوالِذيَن آَمنُوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَها َوَيْعلَُموَن انَها اْلَحق اَال ان الِذيَن يَُماُروَن فِ  ي الس 
  ." َبِعيٍد 

عجاًال است كون ؟ قال :يقولون متى ولد و من رأى و أين يکون و متى يظهر و کّل ذلقلت: فما معني يمار
  .الّذين خسروا الّدنيا و االٓخرة و اّن للکافرين لّشر مآب كاهلل و شّکًا في قضائه و دخوًال في قدرته أولئٔالمر

 .۵شمارۀ  حديثالتّمحيص و النّهي عن التّوقيت. نوادر االخبار ، کتاب انباء القائم ، باب مأخذ   کتاب 
  (نقل از کتاب کمال الدين) .۲۵۲صفحه 

  
_______________________________________________________________________  

  - ۵.   ۱/۵۴سوره القمر آيه  – ۴ .۱۸/۴۸سوره محّمد آيۀ   - ۳.  ۸۵/۴۳سوره زخرف آيه  – ۲.   ۱۸۷/۷سوره اعراف آيۀ  -۱
استناد به آيه  ۱۸و جزئى از آيه  ۱۷ى از آيه ئ. توضيح : در زير نويس کتاب نوادر االخبار جز۴۲/ ۱۸و  ۱۷سوره شورى آيات 

نيست و بنظر ميرسد بيان شفاهى حضرت صادق موجود  ۱۷در اصل سوره در آيه » تکون قريبا«شده است. در متن نقل آيه  ۱۸
 است. ۱۸و  ۱۷نقل آيه دو جزء از  دو آيه است که در متن  عليه الّسالم

  
  ٣٧۵ص 

                     
  مشخصات کتب و ماخذ   

  رديف                  نام کتاب ومولف
  ٣٤٤ص  ٢٠٦لوح شماره  ٢لئالى حکمت جلد            ١



  ٢٠٤و  ٢٠٣ص  ١جلد  آثار قلم اعلىٰ            ٢
  ١٤٠) ص ١آثار قلم اعلى ج لوح اقدس ، کتاب مبين (            ٣
  ٣٣٦ادعيه حضرت محبوب صفحه            ٤
  ٦٩ص  ٣٣لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد            ۵
  ۵٦ص  ٢اذکار المقربين جلد            ٦
  ٤٣کتاب مبين ص            ٧
  . چاپ مصر ٢٣١الى  ٢٢٩مجموعه الواح مبارکه ص            ٨
  ٢٩٨بوب ص ادعيه حضرت مح           ٩

  . چاپ مصر ٣٠٩مجموعه الواح مبارکه ص           ١٠
  ٢٧٩رساله ايام تسعه ص           ١١
  ١٠۵لجنه ملى نشر آثار امرى طهران سنه  ١٦٨رساله تسبيح و تهليل ص           ١٢
  ۵٠ص  ١٨لوح شماره  ٢لئالى حکمت جلد           ١٣
  ١٣ ص ٤لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد           ١٤
  . چاپ مصر ٣٢٩مجموعه الواح مبارکه ص           ١۵
  ٤٠ايقان صفحه           ١٦
  . چاپ مصر ٣٤۵و  ٣٤٤مجموعه الواح مبارکه ص           ١٧
  بديع ١٠٤طبع طهران  ٢۵١ص  ٤مائده آسمانى ج           ١٨
  . ٢٧٤و  ٢٧٣رساله ايام تسعه ص           ١٩
  . ١٩۵ص  ٢ ج آثار قلم اعلىٰ           ٢٠

   
  ٣٧٦ص 
  ١۵٩و  ١۵٦ايقان ص           ٢١
  ٢٦۵ص  ٤آثار قلم اعلى ج           ٢٢
  ٣٣٤الى  ٣٣٣و ص  ٣٢٠ص  ٤ج  آثار قلم اعلىٰ           ٢٣
  . چاپ مصر ٢٩٧مجموعه الواح مبارکه ص           ٢٤
  چاپ مصر ١١مجموعه الواح مبارکه ص           ٢۵
  چاپ مصر ٣۵٣و  ٣۵١مبارکه مجموعه الواح           ٢٦
  .  ٣٨٤و  ٢٦ينبوع االسرار فى نصائح االبرار ص           ٢٧



  . تاليف ابوحامد محمد غزالى ٤١و  ٩کيمياى سعادت ص           ٢٨
  برسى .  . تاليف شيخ رجب ١٨٨مشارق انوار اليقين فى اسرار امير المومنين ص           ٢٩
  ف مال عبداهلل مدرس زنوزى . انتشارات امير کبيرانوار جليه . تالي          ٣٠
  مصابيح االنوار فى حل مشکالت االخبار . تاليف سيد عبداهلل شبر .          ٣١

  .٢٠٤جزء اول ص             
   ٧٦ايقان ص           ٣٢
  ٢١١رساله تسبيح و تهليل ص           ٣٣
  لطباعة والنشر و التوزيع . بيروتالمسند الجامع ، طبع : دارالجيل           ٣٤

  م . ١٩٩٣            
  . ٨١ص  ٤۵لوح شماره  ٣لئالى حکمت جلد           ٣۵
  .. چاپ مصر ٣٤١و  ٣٤٠مجموعه الواح مبارکه ص           ٣٦
  . چاپ مصر.١٤٤ايقان ص           ٣٧
  . چاپ مصر ٣٠٢مجموعه الواح مبارکه ص           ٣٨
  . ٤١تسبيح و تهليل ، لوح چهارم ايام صيام ص  رساله          ٣٩
  .٢۵٢ص  ٤مائده آسمانى ج           ٤٠
  . چاپ مصر ٤٣مجموعه الواح مبارکه ص           ٤١

   
  ۳٧٧ص 
  زير نويس. ۱۳و  . ١٤ص  ٣صحيح مسلم ج           ٤٢
  .  ٢٧٧اسرار التوحيد . تاليف شيخ صدوق ص           ٤٣
  . تاليف شيخ محى الدين ( ابن عربى ) ١١٠ص  ٢يه ج فتوحات مک          ٤٤
  .تاليف محمد باقر مجلسى ٣٠١ص  ٢حيات القلوب ج           ٤۵
  ٣٢٦ص  ٣٤کتاب تاريخ نبينا ص حديث بشماره  ١٨بحار االنوار جلد           ٤٦
  . طبع طهران ١٧٢( ترجمه نصراهلل مودن ) ص  ٢قرن بديع ج           ٤٧
  لجنه ملى نشر آثار امرى . طهران . ايران ٢۵ص  ١٠۵لوح سنه           ٤٨
  . ٧۵الى  ٧١صفحات  ١تاريخ ادبيات ايران ج           ٤٩
  . تاليف عبدالرحمن بن خلدون . ٤٤٠تاريخ ابن خلدون جلد اول ص          ۵۰
  ٢٢و باب اول مقدمه دهم ص  ١٥االيقاظ من الهجعة ، باب اول مقدمه ششم ص           ۵۱



  ، تاليف ابو منصور عبدالقاهر بغدادى . ٣الفرق بين الفرق ص           ۵۲
  . تاليف مالمحسن فيض کاشانى . ۵حديث شماره  ١٥٦نوادر االخبار ص           ۵۳
  تاليف عسقالنى . ٣٦١الى  ٣۵٨ص  ١٣رى ج فتح البارى بشرح صحيح بخا         ۵۴
  . تصنيف محمد محسن فيض کاشانى . ٤کلمات مکنونه ص           ۵۵
  تصنيف محمد محسن فيض کاشانى . ١١٤و  ١١٢کلمات مکنونه ص           ۵۶
  .٧مصباح الشريعة لالمام جعفر صادق (ع ) . الباب الثانى صفحه           ۵۷
  . ٧٧و ٧٦ونه تاليف محمد حسن فيض کاشانى صفحه کلمات مکن          ۵۸
  . ٢٦٣اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص           ۵۹
  انتشارات علميّه اسالميه . ٣۵٦ص  ٢االرشاد تاليف شيخ مفيد ج           ٦٠
  تاليف مال محسن فيض کاشانى . ٤٧۵ص  ٢صافى ( تفسير قرآن ) ج           ٦١
  . ۵٨) ص  ۵٣ر جلد سيزدهم ( الجزء الثالث و الخمسون بحار االنوا          ٦٢

   
  ٣٧٨ص 
  تاليف الحافظ رجب برسى . ١٧٠.  ١٧٢مشارق انوار يقين ص           ٦٣
  . ٦، حديث شماره  ١٣١ص  ١اصول کافى تاليف شيخ کلينى ، جلد           ٦٤
  . ٩٢ايقان ص           ٦۵
  . چاپ مصر . ٢۵۵مجموعه الواح مبارکه ص           ٦٦
  .١۵٢کلمات مکنونه فيض کاشانى ص           ٦٧
  . پاپ مصر.٦٤ايقان ص           ٦٨
  .٢۵٣ص  ٢اصول کافى تاليف ثقة االسالم کلينى ج           ٦٩
  . ٤٢و  ٤١کتاب بديع صفحات           ٧٠
  . چاپ مصر . ١٤٩مجموعه الواح مبارکه ص           ٧١
  . ٣٠٧الى  ٣٠۵صفحات  ٦االنوار ج بحار           ٧٢

   
  ٣٧٩ص 

                     

  روش هفدهم



  
  متشابهات

   
  ٣٨٠ص 

  متشابهات
  مقدمه  متشابهات الفاظ و لغات و عباراتى است که در معارف امر بهائى ، بمنظور

  افاده حقائق جوهريه و مجرده در قالب محسوسات نازل شده است . تا اينکه فهمش آسان
  اين نوع الفاظ و کلمات و عبارات در کتب آسمانى عهد عتيق و جديد و نيز در -گردد 

  قرآن کريم بکثرت نازل شده است . الفاظ و آيات متشابهات غالبا در مسائل خلقت ،
  بيان در صفات خالق عالم ، مظاهر الهيه ، مبادى روحانى ، بشارات به ظهور بعد و

  مانند ذکر گوش و چشم و دست و وجه و َشعر و َعرشعوالم روح و معاد و امثال آنست . 
  و ماء و سحاب (ابر ) و ضيق ايام و شجره ال شرقيه و ال غربيه و غيره ، اما در

  آياتى که در آن به وضع قوانين شريعت ، حقوق و سياسات و روابط مدنى در ميان افراد
  ز الفاظ و کلماتانسانى است ، چون لفظ متشابهى را خداوند الزم نفرموده ذکرى ا

  متشابه در غالب محسوسات نيست . در لوحى راجع به اين مطالب بياناتى است که کامال
  : " مقصود از تاويل اينکه از ظاهر خود را ١ مقصود را ميرساند ، قوله االعلىٰ 

  محروم ننمايند و از مقصود محتجب نمانند مثال اگر از سماء مشيت فاغسلوا وجوهکم
  ننمايند که مقصود از غسل غسل وجه باطن است و بايد باب عرفان او نازل شود تاويل

  را غسل داد و طاهر نمود و امثال آن بسا ميشود نفسى باين تاويالت وجهش با کمال
  ذفر و وسع آلوده ميماند و بخيال خود باصل امراهلل عمل نموده و حال اينکه در

  بعض کلمات الهى را ميتوان تاويلاينمقام واضح و معلومست که شستن روست بآب ظاهر 
  نمود يعنى تاويالتى که سبب و علت ظنون و اوهام نشود و از مقصود الهى محروم نماند

  " ،  نوع ديگرى الفاظ محکم و متشابه در آثار مبارکه نازل گرديده است از قبيل
  حتعاليم اخالقى و تهذيب نفس و ارتفاع روح انسانى و نظائر آن . مطالعه در الوا

  مبارکه نشان ميدهد که الفاظ و کلمات متشابه در قرآن بکثرت در الواح مبارکه نيز
  نازل گرديده و نگارنده تمرکز در نحوه مطالعه و شناخت متشابهات در الواح را بر

  و اساس آن قرار ميدهد



   
  ٣٨١ص 

  باختصار به متشابهات در ساير کتب مقدسه که در الواح مبارکه است بررسى کوتاهى
  ميگردد .

  سوره آل عمران نازل گرديده قوله ۷/۳متشابهات در معارف اسالمى و ماخذ آن  در آيه 
  " ُمْحَکٰماٌت ُهن اُم اْلِکٰتاِب َو اَُخرُ ُمَتٰشاِبٰهاٌت ُهَو الۭذى اَْنَزَل َعلَْيَك اْلِکٰتاَب ِمْنُه ٰاٰياٌت " :  تعالىٰ 

  . ٢٣/٣٩و سوره زمر آيه  ١١ /١قرآن سوره هود آيه" . با نزول اين آيه و دو آيه ديگر در 
  باب مطالعه در موضوع محکم و متشابه در علوم قرآن و تحقيق در اينکه کدام آيه

  متشابه و کدام آيه محکم است باز شد . در معنى محکم و متشابه در آيات قرآن اقوال
  رون و اعصار ماضيهگوناگون نقل شده است که مقصد ، تحقيق در آنها نبوده چه که در ق

  علماى اسالم تحقيقات جامعى نموده اند و اختالف عقيده و آراء در اين مسئله ،و حال
  است . آنچه مقصود است اينست که اشاره مختصرى به متشابهات در قرآن براىبکثرت 

  آشنائى با مسئله متشابهات در الواح مبارکه اعم از اينکه بياناتى در تاويل
  قرآن کريم و متشابهاتى مشابه در آثار امر بهائى است آشنائى باختصارمتشابهات در 

  حاصل نمود . براى اجتناب از اطاله کالم چند نمونه از اقوال علماى اسالم که در
  :٢القرآن مندرج است آورده ميشود کتاب االتقان فى علوم 

  :و متشابهيا بظهور يابه تاويل ، ، محکم آنست که مراد از آن دانسته شده ،  ١
  خداوند علم آنرا به خود اختصاص داده . مانند برپا شدن ساعت قيامت ، و خروج دّجال

  .، و حروف مقطعه اوايل سوره ها
  . محکم آنست که معنايش واضح باشد ، و متشابه نقيض آن است . ٢
  . محکم آنست که معنايش قابل تعقل باشد ، و متشابه خالف آنست . ٣
  خود معنايش مستقل است ، ولى متشابه آن است که مستقل نيست و. محکم به خودى  ٤

  بايد به غير خودش برگردانده شود .
  . محکم آنست که با نزول تاويلش نيز هست ، ولى مشابه جز به تاويل درک نميگردد . ٥
   

  ٣٨٢ص 
  اعلىٰ تاويل بعضى از متشابهات قرآن کريم در الواح قلم 

  متشابه در قرآن که مسائل قيامت و معاد و بشارات ودر الواح و ايقان شريف آيات 



  امثال آنست به تفصيل نازل گرديده و اکثر احباى الهى با آن مسائل آشنائى کامل
  دارند و تعدادى از آنها در صفحات آينده براى نمونه درج ميگردد .

  
  درطرق مطالعه متشابهات ، در حدودى که    روش تحقيق متشابهات در الواح مبارکه

  معارف امر بهائى در نصوص و بيانات مبارکه موجود است باختصار اشاره نموده و آن
  الفاظ و آياتى که تاويل و تبيين براى آنها در الواح مبارکه موجود نيست به دو

  که آنرا تحقيق فردى ميتوان در نظر گرفت ، و راه روش اولطريق امکان پذير است : 
  هاى لغات و الفاظ و امثالهم است . اين طريقهآن مراجعه به کتب قبل و فرهنگ

  انحصارا اختصاص به شخص طالب و محقق در امر مبارک دارد و تا حدودى که استنباط ،
  مغايرتى و مباينتى با اصول و مبادى امر نداشته و نيز تخّطى از بيانات حضرت

  طاب اقدس .در کتاب مست١٣٠عبدالبهاء نشود بنا به نصوص مبارکه و ياد داشت شماره 
  افراد مجاز به به آن هستند ولى سنديت ندارد و در مباحثات و مذاکرات علمى

  ى نمود . طريقه ديگر ،أنميبايستى به انکشاف و دانسته هاى خود ابرام و اصرار در ر
  که حجت استدعاى راهنمائى از ساحت رفيع البيان  و قوى االرکان بيت العدل است

  مرجع مصون از خطا است . اين روش معقول ترين راه در عالم امکان و الهى حىّ 
  که در صورت عنايت و ارسال جواب ، سنديت دارد و در آن هو مقرون به صواب است چ

  مسئله بخصوص ختم الکالم است و ميتوان در تحقيقات و يا مباحثات امرى به آن استناد
  هاتى که تاويل ونمود . در اينجا الزم به ذکر دو مطلب است : اول اينکه متشاب

  تبيين آنها در الواح و آثار مبارکه موجود است ، در روش هفتم باختصار ، روش تحصيل
  آن اشاره شد ، دوم اينکه در روش پانزدهم ( اساليب الواح ) به اسلوب و بکار گرفتن

  مجاز در الواح مبارکه اشاره شده که کلمه در غير معنى خود استعمال
   

  ٣٨٣ص 
  نگارنده ، اينگونه الفاظ و کلمات نميتواند متشابه باشد . مانند گرديده . بنظر

  : "و على راسه تاج الجمال" ٢اين بيان مبارک در لوح غالم الخلد قوله عز بيانه 
  که در آن هيمنه و شيوائى و قدرت و مقام صاحب ظهور مقصد است و تاج ممکن است اشاره

  .نبوى يا اينکه اشاره اى به يکى از احاديثبه سلطنت روحانى جمال قدم جل جالله باشد و 
  .آسان مينمايد ذکر چند نمونه از کلمات متشابه در قرآن و الواح مبارکه تا حدودى شرح مطلب را



َماَواِت : " در قرآن کريم نازل شده است قوله تعالىٰ   عرش ِذي َخلََق السُكُم اهللُ الَرب نْرَض وَ                      ااال 
  ).٣/١٠( سوره يونس آيه " . ِفي ِستِة اياٍم ثُم اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرِش يَُدبِّرُ االْمَر 

  ،٧/١١" در آن نازل شده اند عبارتند از : سوره هودعرشآياتى که "نمونه هائى از 
سوره               ،  ۴۰/   ۷، سوره مؤمن  ۵۷/   ۴، سوره حديد  ۳۲/  ۴، سوره سجده  ۲۵/  ۵۹سوره فرقان 

   مترجمين قرآن " عرش " را در - ٦٩/ ١٧، سوره حاقه  ٢٧/ ٢٣و  ٢٦نمل 
  سوره نمل به تخت ترجمه نموده و در ساير سوره ها در ترجمه آيه همان کلمه عرش را

انِّي َوَجدت اْمَراًة َتْمِلُكُهْم ) ۲۳( وله تعالى : "ميفرمايد ق ٢٣/٢٧بکار برده اند . در سوره نمل آيه 
ُه َال اَلَه اال ُهَو َرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم " ) ۲۶(َواوِتَيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيٌم    " الل

 ر اوهمه چيز و م که پادشاهى ميکند ايشانرا و داده شد از : بدرستيکه من يافتم زنى را ۲۳آيه  " ترجمه
همان سوره نمل اصل آيه و ترجمه آن اين است : خدا نيست  ٢٦/٢٧آيه   راست تختى بزرگ ). و در

  پروردگار عرش بزرگست . الهى مگر او که
    : ٤ در لوح يوم تولد ، جمال کبريائى ميفرمايند قوله االعلىٰ   عرش در الواح مبارکه

  . " اْلُمْقَتِدِر اْلَعۭزيز اْلَوُدودِ  اْسَتَقر َعلَى اْلَعْرِش َجٰماُل اهللِ َقْد ٰجآَء ۭعيُد اْلَمْولُوِد َو " 
  و در لوحى ديگر کلمه عرش با معنى مشابهى که در لوح فوق است نازل گرديده ، قوله

  : حق فرموده که من بانسان نزديکترم از رگ گردن او باو لذا ميگويد با ۵جل بيانه 
  محبوب از رگ گردن من بمن نزديکتر است مع ايقان من باين مقاموجود آنکه تجلى حضرت 

  و اقرار من
   

  ٣٨٤ص 
  باين رتبه من از او دورم يعنى قلب که مقر استواء رحمانى است و عرش تجلى ربانى "

  از آن جمله ":  ٦. در ايقان شريف به وجه ديگرى نازل گرديده است قوله عزّ بيانه 
  اشراق شمس ظهور شدند * لوالء ما استوى اهلل على عرشجناب مال حسين است که محل 

  . جمال قدم جل کبريائه در لوحى کلمه عرش"رحمانيّته و ما استقر على کرسى صمدانيته 
  مندرج ٣٤٥را تاويل فرموده اند . اين لوح منيع در مائده آسمانى جلد چهارم صفحه 

  رش : در لوحى ميفرمايند قولهاست به آن مراجعه فرمائيد . معنى و مقصود ديگرى از ع
  " بنظر ميرسد که بر طبق اين بيان ذکرت لدى العرش بوده و خواهد بود: " ٧ تعالىٰ 

  .است  جّل جالله مبارک مقصود هيکل مقدس جسمانى مبارک جمال قدم



  معانى و مقصود از  عرش : امراهلل . کلمة اهلل . نفس ظهور . اّول من آمن جناب
  " در الواح نزولى: عرش. معانى ديگر "حرف حرف حىّ مّال حسين بشرويه 

: " مقصود از عرش در اينمقام امراهلل بوده و خواهد بود  ٨ نازل قوله االعلىٰ  در کتاب بديع در باره عرش
  و

  کلمة اهلل بوده و خواهد بود ... و در يکمقام عرش نفس ظهور است ... و در مقام
  حضر و اول من بعث " .ديگر عرش اول من آمن است و اول من 

  
  طبقه بندى متشابهات در الواح مبارکه

  در مقدمه و ابتداى اين بخش اشاره گرديد که متشابهات در الواح مبارکه در مسائل و
  موضوعاتى است که در آنها از مبادى روحانى و اصول و نيز مسائل اخالقى در متون

  الفاظ و کلمات را به سه طبقه والواح نازل شده است . بنظر نگارنده اينقبيل از 
  نوع ميتوان تقسيم بندى نمود تا تحقيق و مطالعه آنها تا حدودى آسان و در نظم خاصى

  قرار گيرد به اين شرح :
  اسماء اهلل ( صفات ذات ) ، حمد و تسبيح و تهليل خدا و مظهر او و نيز -نوع اول 

  در عوالم خلقت و آفرينش .
  که در آن مسائلى از قبيل : جنت و نار ، معاد و رجعت آيات و الواحى -نوع دوم 

  بشارت وعد و خوف وعيد ، شراب ، سندس و استبرق ، ختم رحيق مختوم ، قطره
  و نظاير آن نازل گرديده است . مالء اعلىٰ  سوداء : لوح محفوظ ، 

  
  ٣٨۵ص 

  عاليمو نيز الواحى که در آن مطالب و ت ادعيه و مناجاتهاى قلم اعلىٰ  -نوع سوم 
  روحانى در استکمال و ارتفاع روح انسانى و تهذيب و تزکيه نفس و تلطيف روح و حسن

  رفتار و قبح عادات مضره و نظاير آن نازل گرديده است .
  

  مبارکه نمونه هائى از متشابهات در الواح
  

  صفات و اسماء مظهر الهى در  -اسماء اهلل و آيات صفات ذات  -نوع اول 



  خلقو  عالم و امر
  کلمات متشابه از اين نوع عموما براى تصور قابل فهم خداوند است که تشبيه حقايق

  مجرده خارج از قوه تعقل و تصور انسان است به محسوس ، تا فهم و درکش آسان باشد .
  و بنظر ميرسد که منشاء آن که در اينمورد بتفصيل اشاره شد تورات و قرآن و احاديث

  نبوى است .
  ) و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبيه٢٦يدايش باب اول  : (ورات  سفر پت

  ) پس خدا آدم را بصورت خود آفريد او را بصورت خدا آفريد٢٧ما بسازيم ... (
  ( تمام مندرجات تارگوم ترجمه بزبان آرامى ) در اين -ايشانرا نر و ماده آفريد 

  زبان يونانى دارد براى مزيدمورد داراى تفاوتهائى با مندرجات ترجمه تورات به 
 : The New Testament Background ,By : CK. Barretاطالع و نمونه مراجعه کنيد به 

  ."ُهَو الۭذى َيَصوُِّرُکْم ِفى اْالَرٰحامِ : "  خدا ميفرمايد قوله تعالىٰ  ۶/۳در قرآن در سوره آل عمران آيه 
  خلق اهلل «:  ٩در احاديث نبوى  در حديث مروى از حضرت رسول اکرم ص است که فرمود 

  . »آدم على صورته 
  حضرت بهاء اهلل جل کبريائه در کلمات مکنونه عربى به اين مسئله بتفصيل اشاره

  ْفُت ُحبّي ِفيَك ُكْنُت ِفي ِقَدِم ذاِتي َواَزِليِة َكْينُوَنِتي؛ َعرَ : "  ١٠ميفرمايند قوله عز بيانه 
  ٣٨٦ص 

  " .َخلَْقتَُك، َواْلَقْيُت َعلَْيَك ِمثاِلي َواْظَهْرُت لََك َجَمالي.
  

  در مسائل عالم بعد و حيات ابديه -نوع دوم 
  از قبيل عرفان - ايمانى  اين طبقه از متشابهات اکثرا تعاليمى است که در آن اصول اعتقادات

  اعراض بر او به خسران عظيم و نظاير آن اشاره وو لقاى مظهر الهى که به جنت و 
  تعليم داده شده است از فضل جمال قدم جل جالله ، تاويل اين قبيل از متشابهات در
  الواح مبارکه به صراحت و در نهايت روشنى و بدور از هر گونه شبهه توسط شارع امر و

  اس جامعه متحد الفکرنيز در الواح حضرت عبدالبهاء بيان گرديده است . و بر اين اس
  و متفق االعتقاد بهائى از تفرقه هاى فکرى و عقيدتى مبرى و منزه در همه اعصار و

  قرون باقى خواهد ماند . نمونه هائى از اين قبيل نصوص مبارکه عبارتند از :
  َسْوَف ِان الِذْيَن اْعَرُضوا : "  ١١در لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه   .خسراننمونه اول ، 



  َيَرْوَن اْنُفَسُهْم ِفي ُخْسراٍن َعِظْيٍم" .
  در کلمات مکنونه ذکر رضوان و جنت و تاويل آن نيز نازل   .جنت –رضوان نمونه دوم ، 
  "ِرْضواُنَك ُحبِّي َوَجنُتَك َوْصِلي َفاْدُخْل ِفيها َوال َتْصِبْر.: "  ١٠شده است 

  مکنونه ذکر نجات و هالک انسان و تاويل آن نيزدر کلمات   هالک -نجات نمونه سوم ، 
  " .ُحبِّي ِحْصني َمْن َدَخَل ِفيِه َنجا َواِمَن َوَمْن اْعَرَض َغَوى َوَهلََك." :  ١٢نازل گرديده است 

  در ورق پنجم و ورق ششم در کلمات فردوسيه به بشارت وعد . وعيد –وعد نمونه چهارم ، 
  لهى نازل شده است اشاره ميفرمايند قوله عز بيانه :و خوف وعيد که در قرآن و کتب ا

  خرد پيک رحمان است و مظهر اسم عّالم باو مقام انسان ظاهر و مشهود -ورق پنجم " 
  اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راهنما و داراى رتبه عليا از يمن

  خطيب اول در مدينه تربيت او عنصر خاک داراى گوهر پاک شد و از افالک گذشت اوست
  عدل و در سال نه جهان را ببشارت ظهور منور نمود اوست داناى يکتا که

  ٣٨٧ص 
  در اول دنيا بمرقاة معانى ارتقاء جست و چون باراده رحمانى بر منبر بيان مستوى

  بدو حرف نطق فرمود از اول بشارت وعد ظاهر و از ثانى خوف وعيد و از وعد و وعيد
  و به اين دو اساس نظم عالم محکم و برقرار تعالى الحکيم ذوالفضلبيم و اميد باهر 

  " العظيم
  دار التعليم بايد در ابتدا اوالد را بشرايط دين تعليم دهند تا وعد -" ورق هشتم 

  "و وعيد مذکور در کتب الهى ايشان را از مناهى منع نمايد و بطراز اوامر مزين دارد
  " در آثار حضرت عبدالبهاء : در نطقى در د و وعيدوع"  تاويل و تبيين کلمات متشابه

  ) مقصود از بشارت وعد و خوف ٩و  ٨منزل آقاى دريفوس (مراجعه کنيد به روشهاى 
  وعيد را با بيانى ساده و قابل فهم براى عامه بيان فرموده اند . بيانات جامع
  اين عالم براى ايشان در مسئله مکافات ( پاداش ) و خوف از عقوبت ( عذاب الهى ) در

  حسن نظام در امور بين مردم . و نيز در عالم بعد و مقصود از وعد و وعيد نازله در
  الواح مبارکه کامال روشن و واضح و قابل فهم است . نحوه اجراى عقوبت و جزاى خوف
  وعيد ميز کامال در آثار بتصريح بيان گرديده است . قصاص منصوص در کتاب مستطاب

  ئوال و جواب و آنچه که منصوص نيست بر اساس نصوص مبارکه به بيتاقدس و رساله س
  العدل عمومى راجع . و اينطور که از بيانات حضرت ولى امراهلل مستفاد ميشود قصاص



  و ساير مسائل شرعى به محاکم شرعى که در آينده تشکيل خواهد شد ارجاع خواهد گرديد.
  در لوح العالم ( لوح دنيا ) جمال کبريائى ظهور امر جديد  .حشر –بعث نمونه پنجم ، 

  را که در سنه تسع به آن بشارت داده شد " ندا" و ظهور الهى را براى کليه اهل عالم
  اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينه: "  ١٣ اعالن فرموده اند قوله االعلىٰ 

  ل شده ظاهر گشته تمسک نمائيد تانبوده و نيست * بايد اهل عالم طرّا بانچه ناز
  " . و در ادامه لوح مبارک بازادى حقيقى فائز شوند * گيتى بانوار نير ظهور منور

  که مندرجه در انجيل و قرآن کريم و ساير اممى بعث و حشراشاره اى است صراح براينکه 
   

  ٣٨٨ص 
  مبارک اين استبه يوم حشر معتقدند همانا اقبال بامر جديد است اين فقره از بيان 

  : " حال اکثر اهل بالد مستعدند از براى اصغاء کلمه عليا که بعث و قوله االعلىٰ 
  " حشر کل بان منوط و معلق است

  تأويل    مبداء . معاد . حشر . نشر . صراط . جّنت . نار
  " را بيان حشر و نشر و جنت و ناردر لوحى باتصريح کامل مقصود از " 

  : " و اما آنچه سئوال نمودى از مبداء و معاد و حشر و ١٤ تعالىٰ ميفرمايند قوله 
  نشر و صراط و جنت و نار کلّها حق الريب فيها و موقن بصير در کل حين جميع اين

  مراتب و مقامات را بچشم باطن و ظاهر مشاهده مينمايد ... ولکن مقصود الهى از حشر
  واح الهيه مذکور است مخصوص استو نشر و جنت و نار و امثال اين اذکار که در ال

  بحين ظهور مثال مالحظه فرما که در حين ظهور لسان اهلل بکلمه تکلم ميفرمايد و از
  اين کلمه مخرجه عن فمه جنت و نار و حشر و نشر و صراط و کل ما سئلت و ما ال سئلت

  ضاظاهر و هويدا ميگردد و هر نفسيکه بکلمه بلى موفق شد از صراط گذشت و بجنت ر
  فائز و همچنين محشور شد در زمره مقربين و مصطفين و عنداهلل از اهل جنت و عليّين
  و اثبات مذکور و هر نفسى که از کلمة اهلل معرض شد در نار و از اهل نفى و سجيين

  و در ظل مشرکين محشور اينست ظهورات اين مقامات که در حين ظهور بکلمه ظاهر ميشود
  اند برضى اهلل و امره بعد از خروج ارواح از اجساد باجر ولکن نفوسيکه موفق شده

  اعمال در دار اخرى فائز خواهند شد چه آنچه در اين دنيا مشهود است استعداد زياده
  بر اين موجود نه اگر چه کل عوالم الهى طائف حول اين عالم بوده و خواهد بود ولکن



  همچه تصور مکن که آنچه در کتاب در هر عالمى از براى هر نفسى امرى مقدر و مقرّر و
  فتاب افق معانى که از براى عباد جنتآاهلل ذکر شده لغو بوده فتعالى عن ذلک قسم ب

  صود از جنت رضاى او و دخولقهاى ال عدل لها بوده و خواهد بود ولکن در حيات اولى م
  نعمتهاى ال تحصى وارد و بهدر امر او بوده بعد از ارتقاء مومنين از اين دنيا بجّنات ال عدل لها 

  بان عامل شده " . متنعم و آن جنان ثمرات افعاليست که در دنيا
   

  ٣٨٩ص 
  در بررسى اجمالى در بيان فوق بنظر کامال صريح و روشن ميرسد که در تعاليم اصول و
  مبادى ، در عوالم خلق و ملکوت ، دو جنت از براى انسان مقرّر شده است : جنت در

  و آن عرفان به کلمه الهى و رضاى مظهر اوست و ديگر جنت در عوالم بعد حيات ظاهر ى
  از حيات ظاهرى که حصول آن منوط به اعمال مومن است در طول حيات جسمانى .

  يوم جزاء که يوم قيامت و حشر و نشر مردگان است در   .يوم جزاءنمونه ششم ، 
  قوله جل بيانه : " باعلى ١٥تاويل گرديده است . در لوحى ميفرمايند  همبارک الواح

  النداء کل را بافق اعلى دعوت نموديم ولکن غافلين و معرضين نپذيرفتند از حق جل
  جالله مسئلت نما شايد عباد را تائيد فرمايد و قوت و قدرت بخشد تا از مرقاة اسماء

  نى کنند ... حزب قبل از تجارت اسماء چهصعود نمايند يعنى بگذرند و قصد سماء معا
  کل از حفيف سدره منتهىٰ  ءربحى تحصيل نمودند و بچه فوزى فائز گشتند در يوم جزا

  محروم مشاهده شدند و شجره مبارکه را بايادى بغى و فحشا قطع نمودند و بر منابر
  بلعن و سّب مشغول بوده و هستند " .

  اخالقى و تهذيب روح و نفس انسانىکلمات متشابه در تعاليم  - نوع سوم
  کلمات و آيات متشابه در اين نوع طبقه بندى ، عموما در ادعيه و الواح نصحيه نازل

  گرديده است . ذکر چند نمونه از اين قبيل متشابهات به روشن شدن موضوع کمک مينمايد
  . چند نمونه از اين قبيل متشابهات عبارتند از :

  : " از بدايع فضلت مسئلت ١٦ميفرمايند قوله عز بيانه نمونه اول ، در مناجاتى 
  مينمايد آنچه را که سزاوار بخشش تو است و ظهور و پرورش از دفتر عالم محو نشود .

  ميرسد سحاب اوهام او را ستر ننمايد و غمام ظنون او را از اشراق باز ندارد " . بنظر
  معنى ظاهرى لفظ و کلمه که کلمات ذيل از متشابهاتند و داراى معانى خارج از



  نمود تا به دارند و الزم بنظر ميرسد که براى درک و فهم آنها به ساير الواح مبارکه مراجعه
   

  ٣٩٠ص 
  غمام) ٣،  سحاب اوهام) ٢،  دفتر عالم) ١آشنائى حاصل نمود :  مقصود حقيقى قلم اعلىٰ 

  .ظنون 
  بذکرت زنده ام و":  ١٧در مناجاتى ذکر لقا شده است قوله عز بيانه    لقا نمونه دوم ،

  در اين بيان مبارک از متشابهات است زيرا لقاباميد لقايت موجود و پاينده " . 
  مناجات مبارک براى يک دوره حداقل يکهزار ساله و کور عظيم پانصد هوار ساله نازل

  . لذا الزم است که به ساير آثارگرديده و نميتواند به معنى لقاى ظاهرى باشد 
  مبارکه مراجعه نمود و مقصود از آن را يافت و چون مقصود از لقا در کتاب ايقان و

  ساير الواح مبارکه بصراحت به ايمان به مظهر الهى تاويل گرديده است به گمان قريب
  به يقين براى لقا تاويل ديگرى نميتوان يافت .

  : " يا ايها ١٨لوحى ميفرمايند قوله عز بيانه در   بقعه نوراءنمونه سوم ، 
  المقبل ان استمع النداء من شطر بقعة النوراء من سدرة المنتهى " . مقصود از بقعه

  نوراء را ميبايستى در ساير آثار جستجو نمود تا از استنباط شخصى بدور باشد حضرت
  ت عجب بزم وصالىورقاى شهيد در بيتى به آن اشاره فرموده اند : " در بقعه بيضاس

  اى جاى تو خالى " .
  - ٣اصابع قدرت  - ٢اصبع امر  - ١  نمونه هائى از کلمات متشابه در الواح نازله

  عرش - ٨عرش فردانيت .  - ٧شعرات .  - ٦َشْعر .  - ۵يد عنايت .  - ٤جعد محبوب 
  نمودمبمدد تراب خلق  - ١٢عرش بقاء .  ١١عرش ظهور .  - ١٠عرش رحمت .  - ٩عظمت . 

  ١٧ .فاطر السموات و االرضين   - ١٦فاطر سماء .  - ١٥قيوم .  - ١٤قائم .  - ١٣. 
  ٢٠کوثر حيوان .  - ١٩( صالت کبير ) .  كو ارادت كبين ايادى مشيت - ١٨ .جمال  - 
  طيب - ٢٣.  كکافور صمديت - ٢٢کافور .  - ٢١.  كمن ان تصعد الى سماء قرب كسبحان -

  - ٢٨خمر جمال .  - ٢٧هيکل .  - ٢٦کافور الجمال .  - ٢۵هويه . جنة  - ٢٤بهجت . 
  .  كو جسمس لجسم كقد انفقت روحى لروحک و ذاتى لذات

   
  ٣٩١ص 



  يفعل - ٣٢لوح ختم .  - ٣١باديه هاى عدم .  - ٣٠اينست بصر من امام وجه تو . و  - ۲۹
  عقبه - ٣٦لروح . قلزم ا - ٣۵قلزم الکبرياء .  - ٣٤لوح زبرجدى .  - ٣٣ ٠مايشاء 

  اصابع- ٣٩حوريات البقا و غرف الحمراء .  - ٣٨اهل فسطاط .  - ٣٧زمردى وفا . 
  در سطر - ۴۳فردوس اعظم .  - ۴۲شجره انيسا .  - ۴۱يوم جزاء .  - ۴۰الياقوت . 

  الواح - ۴۵ -لوح ياقوتى .  - ۴۴هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است . 
  نظاير آن که اغلب آنها تبيين گرديده و در جزوات مائده آسمانى مندرجزبرجدى . و 

  است .
  

نمونه هائى از تاويل متشابهات در کتب تورات و انجيل و قرآن که در الواح 
  نيز نازل و به ظهور جديد تصريح شده است  مبارکه

  در کتبمطالعه مقدماتى در الواح و آثار مبارکه نشان ميدهد که متشابهات مذکوره 
  اديان قبل در دو طبقه از الواح مبارکه بان اشاره شده و تاويل گرديده است . طبقه
  اى از الواح که در متن الواح کلمه متشابهى بکار رفته و مقصد از آن نيز به تلويح

  و يا به تصريح بيان گرديده است . طبقه ديگرى از الواح موجود است که در آثار شارع
  متشابهات اديان قبل تاويل گرديده و صراحتا به تاويل آن نيزو الواح تبيينى ، 

  اشاره گرديده است . اين نوع تاويالت که براى روشن شدن حقايق مستوره در کلمات
  الهى در کتب قبل است از اهميت شايانى برخوردار است که به " فک رحيق مختوم " و

  است که قرنهاى متمادى موردنظاير آن آثار بآنها اشاره شده و کشف اسرار بيشمارى 
  گفتگو و مجادله و مباحثه و انشاء و تاليفات کثيره توسط علماى اديان قبل بوده است

  و اکنون بفضل الهى آن مسائل بکلى حل و بزيور کالم وحى تاويل و تشريح گرديده است
  . به نمونه هائى از اين قبيل متشابهات که تاويل آنها در آثار مبارکه موجود است

  اشاره ميگردد .
  قبور . .مراقد  .قبر  )٦) نفى و اثبات . (۵) صبغة اهلل . (۴) حشر . (٣ام اهلل . () ايّ ٢ام . () ايّ ١(
  رضوان .  . نعيم .) جنت ١٠. ( ) سدرة المنتهىٰ ٩) وراء . (٨) عرش . (٧(
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  ) سماء .١٦نجم . () ١٥) شق القمر . (١٤) نار . (١٣) معاد و رجعت . (١٢جحيم . ( )١١(



  ك) مال٢١يوم الدين . ( ك) مال٢٠) فعززنا بثالث . (١٩) شيطان . (١٨) سموات . (١٧(
  ) والجبال فدکَتا .٢۴) يوم التغابن . (٢٣) انشقت السماء . (٢٢يوم التناد . (

  ) بعد الضيقة .٢٧متشابهات در اناجيل اربعه : ( ) نشر . ٢٦) تشق االرض . (٢۵٥(
  ) تتهاوى النجوم من السماء .٣٠َضؤه . . ( ) يحُجُب القمر٢٩لشمس . () تظلم ا٢٨(
  ) يرون ابن االنسان آتيا على السماء .)٣٢) َفَتنَتحُب قبائل االرض کلّها . (٣١(
  ) اذا٣۵) فال اقسم برب المشارق و المغارب .( ٣۴) الشمس و القمر بحسبان . ( ٣٣(

  ) والسموات مطفيات بيمينه .٣٧ر االرض . () يوم تبدل االرض غي٣٦السماء انفطرت . (
  يوم تاتى السماء بدخان  )۴۱) کبريت احمر . (۴۰) خلف العرش . ( ٣٩) مالئکة . (٣٨(

  ) سبع مثانى .۴۵) بيست چهار پير . (۴۴) قيوم . (۴۳) سرّ التنکيس . (۴۲مبين . (
  )۵۱نوم و سکر () ۵۰) ديک العرش . (۴۹) کوثر . (۴۸) وحش . ( ۴۷) يوم خسيس . (۴۶(

  )۵۵) نان و خمر . ( ۵۴) کافور . (۵۳) يخرج الحّى من الميت . (۵۲موت و حيات . (
  ) ان اهلل سبعين الف حجاب من نور و ظلمة ، لو کشف ال حرقت سبحات۵۶ثالوث . (

  ) و هى سبعون الف حجاب يذهب۵۷وجهه ما انتهى اليه بصره من خلفه ( حديث نبوى ) . (
  ) ان بين اهلل و بين خلقه سبعين الف حجاب (۵۸ر ( حديث نبوى ) . (نورها باالبصا

  ) لقاءاهلل .٦٢) کف سنا. (٦١) نقره ناقور . (٦٠) نفخه صور . (۵۹حديث نبوى ) .( 
  ) سترون ربکم کما ترون٦٦) قد جاء ربک . (٦۵) نباء عظيم . (٦۴) يوم اهلل . (٦٣(

  ) اما االٓن فانى٦٨) لوح محفوظ . (٦٧. ( البدر فى ليلة اربعة عشر ( حديث نبوى )
  عائد الى ارسلنى ، و ال اخذ منکم يسالنى : اين تذهب ؟ . النى ان کنت ال اذهب .

  )٧٢) الواح القدس . (٧١) سموات واالرضين . (٧٠) سموات و االرض . (٦٩(انجيل ) . (
  ) ابر و٧٧( ) ثعبان .٧٦) دخان . (٧۵) عصا . (٧۴) قيامت . (٧٣مبداء والماب . (

  ) فقر و غنا .٨١) مائده . (٨٠) مرت الجبال . (٧٩) حروف مقطعه قرآن : (٧٨غمام . (
  ) ال شرقيه و الغربيه .٨۵) مشرق و مغرب . (٨۴) انفطار سماء . (٨٣) مدينه . (٨٢(
)٨٦(  
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  تحريف و ") ٨٩) کبريت احمر . (٨٨) مالئکه . (٨٧ينوح کل قبائل االرض (انجيل ) . ( )١١(

  ) طامه کبرى .٩١) سلطنت . (٩٠. ( ٤٨يحرفون الکلم عن مواضعه " در سوره نساء آيه 
   ) تاويل۹۴. ( ۴۰) " خاتم النبيين " در سوره احزاب آيه ٩٣) سبحات جالل . (٩٢(



  ) . ٢٩سئوال از آيه " فيومئذ ال يسال من ذنبه انس و ال جان " ( سوره رحمن آيه 
  سوره يونس : " واهلل يدعوا الى دارالسالم " . ۵در آيه  ) " دارالسالم "٩۵(
  )٩٨) ساعت . (٩٧. (۷/۳آيه  سوره آل عمران) " علم " و " راسخون فى العلم " ٩٦(

  ) فطرت ١٠٢) فطرت ، (١٠١) بعث . (١٠٠) لوح محو و اثبات . (٩٩اشراط الساعة . (
  )) .اِطيُعوْا اهللَ َواِطيُعوْا الرُسوَل َواْوِلي االْمِر ِمنُكمْ ((  ٥٩/٤( سوره نساء آيه  ى االمرولِ ) اُ ١٠٣اهلل . (
  مقصود از تحقيق در الواح مبارکه براى آگاهى به معانى و مقاصد مستوره در  نتيجه

  متشابهات است ( اعم از آنکه متشابهات ، کلمات نازله در آيات الهى و يا اينکه
  بنظر ميرسد ، تحقيقى که منجر به حصول حقيقتمتشابهى در کتب مقدسه قبل است ) . 

  خواهد گرديد اينست که در صورت مواجهه با اين قبيل از کلمات ، به ساير الواح
  نازله و الواح تبيينى مراجعه نمود و با استعانت از آن بيانات مبارکه به حقايق و

  چند اصل در منظور الهى از کلمات متشابه آگاهى و اطالع حاصل شود . در اينجا ذکر
  معارف امر بهائى ضرورت کامل دارد . اول اينکه : تعاليم و نصوص الهيه اجازه تاويل
  و تفسير و اخذ معنى باطنى را به هيچ فردى ( اعم از عالم و محقق مومن و محقق غير

  مومن و يا عضويت در موسسات امرى ) را نداده است و کسى تحت عنوان آزادى فکر و
  آن مجاز به تعبير و تفسير متشابهات در امر بهائى نيست و نميتواندعقيده و نظاير 

  بگويد که مقصود از اين بيان در آثار بهائى چنين و چنان است و در عقايد خود اصرار
  : "١٩ ورزد . تائيد اين گفتار بيان صريح و روشن حضرت عبدالبهاء است قوله االحلىٰ 

   شريعت اهلل د " . و نيز شارع امر بهائى در ام الکتابکلمه از تاويل و تلويح و تشريح نيفزاين
  قوله تعالى : " ان ميفرمايد ١٠۵منع اکيد در تاويل کلمات الهيه فرموده است . در بند 
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  نه ممن حرف کلمة اهللأء الوحى و يخرجه عن الظاهر آل من سمول ما نزّ أالذى ي
  نظر به اينکه در آيه شريفه ديگرى در العليا و کان من االخسرين فى کتاب مبين " .

  ) قوله١٨٢کتاب مستطاب اقدس امر به تدبر و تغّمس در بيانات الهيه گرديده ( بند 
  : اغتمسوا فى بحر بيانى لعل تطلعون بما فيه من لئالى الحکمة و االسرار " . تعالىٰ 

  و اطالع بر ف به تعمق در آثار براى کسب فيضکلّ ، احباى الهى را م اين بيان اعلىٰ 
  ١٣٠جواهر و لئالى مستوره در حکمت الهى مينمايد . و تائيد بر آن ياد داشت شماره 

  در ملحقات کتاب مستطاب اقدس است که فرموده است : " اما اين نصوص قاطعه مانع از



  آن نيست که افراد احباء از مطالعه و غور و تعمق در آثار الهى و حصول استنباطات
  مايند . ولى البته مطابق بيانات مبارکه فوق و تمايزى فاحش بينشخصى خود دارى ن

  نصوص قاطعه و استنباطات شخصيه موجود است . آنچه افراد از بيانات مبارکه بر حسب
  فهم و ادراک خويش استنباط نمايند نتيجه فکر بشرى است و هرچند ممکن است در کشف

  اين توضيح و امر ٠و سنديت است "  حقايق امريه موثر و مفيد باشد ولکن فاقد اعتبار
  بيت العدل اعظم که در ام الکتاب گنجانيده شده است ، ابواب گشودن هر نوع از روش

  هاى مسلکى و عقيدتى را بکلى مسدود نموده و در حقيقت يکى از طرق اصلى اجراى عهد و
  وده وميثاق الهيست که همه افراد در ظل شجره انيسا متحد الفکر و عقيده مجتمع ب

  خواهند بود .
  در ايقان شريف جمال کبريائى پس از تاويل تعدادى   مقصود از متشابهات در کتب الهيه

  از اهّم متشابهات در انجيل و قرآن کريم . مقصود از ذکر متشابهات در کتب مقدسه
  و آنرا سنت و روش الهى بيان فرموده اند قوله  قبل را امتحانات الهيه در بين عباد

  : " اينست اسرار کلمات که بيحجاب کشف و ظاهر گشته تا ادراک صبح معانى ٢٠ تعالى
  فرمائى * و سراجهاى ظنون و وهم و شک و ريب را بقّوت توکل و انقطاع خاموش نمائى *

  و مصباح جديد علم و يقين در مشکاة قلب و دل بر افروزى * و از
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  که از مصادر امريه ظاهر ميشود مقصودجميع اين کلمات مرموزه * و اشارات ُملغزه 

  امتحان عباد است چنانچه مذکور شد تا معلوم شود اراضى قلوب جيده منيره از اراضى
  جروزه فانيه * و هميشه اين از سنت الهى در ميان عباد بوده چنانچه در کتب مسطور

  است * " .
   در: نمونه هائى از تاويل متشابهات

  و انجيل در آثار قلم اعلىٰ  کتب عهد قديم ؛ قرآن کريم 
  نمونه هاى انتخاب شده از متشابهات مندرجه در کتب قبل ، متشابهاتى است که اساس و
  مبانى ايمانى و اصول دين در ميان امم مسيحى و اسالم است و سبب و احتجاب آنان در

  گذشته و حال گرديده تا به مظهر و رسول بعدى ايمان نياورند و در حجاب غفلت باقى
  اعتقادات و تعبيرات و مقصود و معنى الفاظ متشابه ذيل از نظر معتقدين به -بمانند 



  اديان قبل بکلى با آنچه از کالم وحى الهى از قلم اعلى نازل گرديده متباين و
  متناقض است و مورد اعتنا نيست . براى تفصيل بيشتر و مزيد اطالع الزم است که به

  عبدالحميد اشراق خاورى القدر توسط عالم نحرير و فاضل جليلالواح تبيينى که اکثر آنها 
  در مجلدات مائده آسمانى درج شده مراجعه نمود . و نيز استدالالت کالمى در مقصود
  از آيات محکم و متشابه بقلم تواناى حضرت ابوالفضائل گلپايگانى در کتاب فرائد ،

  مى نمايد . اعانت الزم و کافى براى درک بيشتر و حصول به نتيجه
  خاتم النبيين

  خذ " خاتم النبيين " در قرآن و احاديثآم
ِه َوَخاَتَم  " : قوله تعالىٰ  ۴٠/٣٣سوره احزاب آيه  - ١ ٌد اَبا اَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َولَِكن رُسوَل الل ا َكاَن ُمَحمم

ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما     "  . النِبيِّيَن َوَكاَن الل
  حديث نبوى : حدثنا عبداهلل ، حدثنى ابى ، ثنا عفان ، ثنا عبدالواحد بن زياد - ٢

  قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و ك، ثنا المختارين فلفل ، ثنا انس بن مال
  سلم : (( ان الرسالة و النبوة قد انقطعت ، فال رسول بعدى و ال نبى ، قال : فشق

  على الناس ، كذل
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  : قال : ولکن المبشرات ، قالوا : يا رسول اهلل و ما المبشرات ؟ قال : روياقال 

  الرجل المسلم و هى جزء من اجزاء النبوة )) .
  . ١٣۴١٢حديث شماره  ١٧١صفحه  ٤بن حنبل جلد  مسند احمد مأخذ .

  تاويل " خاتم النبيين " در آثار قلم اعلىٰ 
  آخريت همه انبياى الهى در ايقان شريفمقدمه ، مسئله بدئيت و خاتميت و اوليت و 

  نازل گرديده جمال کبريائى در شرح مقامات جمع و فرق و فصل رسوالن و مظاهر مقدسه
  الهى ، ارتباط آنان با يکديگر را که همه از يک مبداء اند با استدالالت کالمى و

  عقلى و نقلى بيان فرموده اند . بنظر ميرسد که اين قسمت از بيانات الهيه ادلّۀ
  است و اساس و پايه وحدت انبياى الهى و از اصول و مبادى روحانى در اين امر اسنىٰ 

  : " پس نظر را از ٢١ در بخش سوم به آن اشاره شد ، اينست بيان مبارک قوله االعلىٰ 
  همه را بيک اسم و يک رسم و يکذات و يک حقيقت حدودات ظاهره طاهر و منزّه کن تا



  مشاهده نمائى * " " بارى اين انوار از يکمصباح ظاهر شده اند * و اين اثمار از يک
  من فضل كشجره روئيده اند * فى الحقيقه فرقى ملحوظ نه و تغييرى مشهود نه (( کل ذل

  تراز جوئيم * و ببحراهلل يوتيه من يشاء من خلقه )) انشاء اهلل از ارض نفى اح
  اثبات درآئيم تا عوالم جمع و فرق و توحيد و تفريق و تحديد و تجريد الهى را

  ببصريکه مقدس از عناصر و اضداد است مشاهده کنيم * و باعلى افق قرب و قدس حضرت
  معانى پرواز نمائيم پس از اين بيانات معلوم شد که اگر در آخر ال آخر طلعتى بيايد

  نمايد بر امريکه قيام نمود بر آن طلعت اول ال اول هر آينه صدق طلعت اولو قيام 
  بر طلعت آخر ميشود زيرا که طلعت آخر ال آخر قيام نمود بهمان امر که طلعت اول ال
  اول بر آن قيام نمود * " و همچنين از اين بيان صادق ميايد ذکر ختميّت بر طلعت

  بر آن قيام مينمايد بعينه همان است که جمالبدء و بالعکس زيرا که آنچه طلعت ختم 
  بدء بر آن قيام فرموده * و اين مطلب با اينکه چه قدر واضح است نزد شاربان صهباى

  علم و ايقان مع
   

  ٣٩٧ص 
  چه مقدار از نفوس که بسبب عدم بلوغ باينمطلب بذکر (( خاتم النبيين )) محتجب كذل

  اند با اينکه خود آن حضرت فرمود (( اماشده از جميع فيوضات محجوب و ممنوع شده 
  النبيون فانا )) و همچنين فرمودند (( منم آدم و نوح و موسى و عيسى )) چنانچه ذکر

  شد مع ذلک تفکر نمينمايند بعد از آنکه بر آن جمال ازلى صادق ميايد با اينکه
  آخر وفرمودند (( منم آدم اول )) همين قسم صادق ميايد که بفرمايند منم آدم 

  همچنانکه بدا انبيا را که آدم باشد بخود نسبت دادند همين قسم ختم انبيا هم بان
  جمال الهى نسبت داده ميشود و اين بسى واضح است که بعد از آنکه بدء النبيين بر آن

  حضرت صادق است همان قسم ختم النبيين صادق آيد * و باين مطلب جميع اهل ارض در اين
  چنانچه اکثرى بهمين قول تمسک جسته از صاحب قول معرض شده اند ظهور ممتحن شده اند

  و نميدانم اين قوم از اوليت و آخريت ملکى باشد هنوز که اسباب ملکى باخر نرسيده *
  پس چگونه آخريت بر آن ذات احديت صادق ميايد بلکه در اين رتبه اوليت نفس آخريت و

  اول ال اول صدق آخريت بر آن مرئى غيبآخريت نفس اوليت باشد بارى همان قسمى که در 
  و شهود ميايد همان قسم هم بر مظاهر او صادق ميايد و در حينيکه اسم اوليت صادق

  است همانحين اسم آخريت صادق * و در حينى که بر سرير بدئيت جالسند همانحين بر عرش



  آخريت و ختميت ساکن * و اگر بصر حديد يافت شود مشاهده مينمايد که مظهر اوليت و
  ظاهريت و باطنيت و بدئيت و ختميت اين ذوات مقدسه و ارواح مجرده و انفس الهيه
  هستند * " و اگر نغمه (( انى رسول اهلل )) برآرند اين نيز صحيح است و شکى در آن
  نه * چنانچه ميفرمايد *( ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اهلل )* و در

  ر جميع نداى گد از نزد آن سلطان حقيقى و کينونيت ازلى * و ااينمقام همه مرسلن
  انا خاتم النبيين )) برآرند آنهم حق است و شبهه را راهى نه و سبيلى نه زيرا که((

  جميع حکم يک ذات و يک نفس و يک روح و يک جسد و
   

  ٣٩٨ص 
  ت آن روحيک امر را دارند * و همه مظهر بدئيت و ختميت و اوليت و ظاهريت و باطني

  االرواح حقيقى و ساذج السواذج ازليند * " . و نيز در لوح شيخ محمد تقى نجفى بيان
   ميگويم اعالى ديگرى در تاويل خاتم النبيين نازل فرموده اند قوله العزيز : " براستى

  " .  العالمين منتهى شد * امروز کلمه مبارکه ولکن رسول اهلل و خاتم النبيين بيوم يقوم الناس لرب
  بيان اسنى، در لوح مبارک ايوب " سورة الصبر " تأويل خانم الّنبييّن 

  اْلٰخاَتُم ِلٰما َسَبَق وَ  ٰقاَل َو َقْولُُه اْلَحق  " : ٢٢ديگرى است قوله العزيز 
  قُْدٍس َمۭنْيعًا  َکٰذِلَک َجَعَل اهللُ َمْعَنى اْلَخْتِم ِمْن ِلٰساِن   اْلٰفاِتُح ِلَما اْستُْقِبَل َو َکٰذِلَک ُذِکرَ 

َن َو ٰفاِتحًا ِلٰما   . "َياْۭتى ِمَن اْلُمْرَسۭليَن ِمْن َبْعُد  َحۭبْيَبُه ٰخاَتمًا ِلٰما َسَبُقوُه ِمَن النِبييّۭ
  در بعضى از استدالليه هاى نوشته شده مسئله فرق ميان رسول و نبى را براى نفى نظر باينکه

  و احتجاج باحاديث و آيات در قرآن باين منظور آيه خاتم النبيينمسئله خاتميت 
  داللت بر ختم رسالت و کالم وحى نيست . اين قبيل از استدالالت نظرات شخصى است و

  با استدالل و تاويل بيانات مبارکه مغايرت دارد . در الواح متعددى جمال قدم حضرت
  اند . استدالل بروش مقامات فرق و جمعمحمد ص را خاتم اصفياء و نظائر آن نام برده 

  و تفصيل و اوليت و آخريت و بدئيت و ختميّت تشريح شده در ايقان شريف از اصول
  انتقادات بهائى است که تعمق در آن بيانات مبارکه الزمه رسيدن به مقصود اصلى در

  مسئله خاتميت مذکوره در قرآن کريم است .
  يد بيضاء -ثعبان  -عصا 

  تب اديان قبلماخذ در ک
  ) و موسى در جواب گفت همانا مرا تصديق نخواهند١تورات ، سفر خروج باب چهارم : (



  ) پس٢کرد و سخن مرا نخواهند شنيد بلکه خواهند گفت يهوه بر تو ظاهر نشده است * (
  ) گفت آنرا بر زمين بينداز و٣خداوند بوى گفت آن چيست در دست تو . گفت عصا * (

  انداخت مارى گرديد و موسى از نزدش گريختچون آنرا بزمين 
   

  ٣٩٩ص 
  ) پس خداوند بموسى گفت دست خود را دراز کن و دمشرا بگير پس دست خود را دراز٤* (

  خداى پدران َيُهَوه) تا آنکه باور کنند که ٥کرده آنرا بگرفت که در دستش عصا شد * (
  ) خداوند ديگر باره٦شد * (ايشان خداى ابراهيم خداى اسحق و خداى يعقوب بتو ظاهر 

  وى را گفت دست خود را در گريبان خود بگذار چون دست بگريبان خود برد و آنرا بيرون
  آورد اينک دست او مثل برف مبروص شد * .

  و سوره شعراء آيه٢٠/  ٢٤الى  ١٧، سوره طه آيه هاى ٢٨/  ٣٢و  ٣١قرآن کريم : سوره قصص آيه 
  .٢٦/ ٣٣ الى ٣١هاى 

  ايقات در تحت عنوان " عصاى امر " شرح مبسوطى نوشته شده که قسمتى از آندر قاموس 
  : " در سوره مومن و طه و غيرها نيز داستان موسى و عصا و ثعبان و ٢٣درج ميگردد 

  يد بيضاء نازل شده است ، مفسرين سنى و شيعه اغلب عصا را بهمان معنى ظاهرى گرفته
  شکل اژدها بظاهر در آمد ولکن بعضى از محققيناند و گفته اند که عصاى چوبى بود و ب

  عصا را بمعنى شريعت و امر الهى گرفته اند ... " .
  در ايقان شريف در ضمن در آثار قلم اعلىٰ  " بيضاء " -" ثعبان "  -تاويل " عصا " 

  حکايت انبياى الهى ، اشاره ميفرمايند به ظهور حضرت موسى ع و ذکر عصا و يد بيضاء
  آنچه که مسلم است بيانات مبارکه مقصود تاويل عصا و -توراة و قرآن کريم مذکور در 

  يد بيضاء نيست ، بلکه در ضمن شرح حکايت انبياى الهى بوضوح تاويل متشابهات فوق
  : " و بعد زمان او منقضى شد تا ٢٤ مفهوم ميگردد . اينست بيان مبارک قوله االعلىٰ 

  امر و بيضاى معرفت از فاران محبت الهيه بانوبت بموسى رسيد * و آن حضرت بعصاى 
  ثعبان قدرت و شوکت صمدانيه از سيناى نور بعرصه ظهور ظاهر شده و جميع من فى الملک

  را بملکوت بقا و اثمار شجره وفا دعوت نمود " .
  و کتب تفسير ١٠١٨براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به قاموس ايقان جلد دوم صفحه 

  فداء جلد اول و قصص االنبياء مرحوم مجلسى و تاريخ طبرى (قرآن و تاريخ ابوال
  ترجمه )



   
 ۴٠٠ص 

  جلد اول . مندرجات اين قبيل از کتب تاريخى حاوى حواشى بسيارى است که بنظر ميرسد
  اغلب آنها از حقيقت بدور است و اسناد و مدارک تاريخى معتبرى ندارد .

  »نجوم  « - »قمر  « - »شمس  «
  " قمر " در کتب اديان قبل خذ "شمس " .أم

  . ٢۴:  ٢٩انجيل متى 
  قرآن کريم  در آيات بسيارى شمس و قمر و نجم نازل شده است که بعضى از آيات

  بمعانى ظاهرى و آياتى نيز تاويل پذير و از متشابهات است . بعنوان نمونه به
ْيُل  " : ٣٧/٤١لت آيه ّص معناى ظاهرى در سوره ف ْمِس َوِمْن آَياِتِه الل ْمُس َواْلَقَمرُ َال َتْسُجُدوا ِللش َهارُ َوالشَوالن

ِه الِذي َخلََقُهن ان ُكنتُْم اياُه َتْعبُُدونَ  آيتهايش شب است و روز و  و از:  (ترجمه ) " َوَال ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِلل
هستيد   اگر خدائى را که آفريد آنها راکنيد مر  آفتاب و ماه سجده نکنيد مر آفتاب و نه مر ماه را و سجده

  ) . او را ميپرستيد
ْمُس َواْلَقَمرُ ِبُحْسَبانٍ  " : ۵/۵۵رحمن آيه  و بمعناى خارج از مفهوم ظاهرى در سوره اين آيه .   " الش

  و معنى شده است مراجعه فرمائيد .ويل أت ٢٩شريفه در ايقان شريف در صفحه 
  تاويل در ايقان شريف در    در آثار قلم اعلىٰ  »نجوم  « - »قمر  « - »شمس  «ويل أت

  کلمات انبياء : " مقصود از شمس و قمر که در ٢٥ متشابهات فوق ميفرمايند قوله االعلىٰ 
  از شمس و قمر مذکور است منحصر باين شمس و قمر ظاهرى نيست که مالحظه ميشود بلکه

  اراده ميفرمايند * " . سبت انمقام معنىمعانى بسيار اراده فرموده اند که در هر مقام بمنا
  : " يکمعنى از شمس شمسهاى حقيقتند که از مشرق قدم طالع ٢۵اول " شمس " ويل أت

  ميشوند " .
  : در ايقان شريف با نقل قسمتى از دعاى »نجوم  «و  »قمر  «و  »شمس  «دوم  ويل أت

  االنجم الزاهرة )* االقمار المنيرة * اينندبه و صحه به مندرجات آن *( اين الشموس الطالعه اين 
   

  ٤٠١ص 
  : پس معلوم شد که مقصود از شمس و قمر و نجوم در مقام٢٦بيان ميفرمايند که 

  ليه انبياء و اولياء و اصحاب ايشانند که از انوار معارفشان عوالم غيب و شهودوّ ا
  روشن و منور است * " .



  و در مقام ديگر مقصود از شمس و":  ٢٦  »نجوم  «و  »قمر  «و  »شمس  «ويل سوم  أت
  دست قمر و نجوم علماى ظهور قبلند که در زمان ظهور بعد موجودند و زمام دين مردم در

  * " ايشان است * " " و اطالق شمس بر آن علما بمناسبت علّو و شهرت و معروفيّت است
  : " و در مقامى هم مقصود از  ٢٧»  نجوم  «و  »قمر  «و  »شمس  «  تاويل چهارم 

  اطالقات شمس و قمر و نجوم علوم و احکام مرتفعه در هر شريعت است * مثل صالة و صوم
  که در شريعت فرقان بعد از اخفاى جمال محمدى از جميع احکام محکمتر و اعظمتر است *

  وم" " و در حديث هم اطالق شمس و قمر بر صوم و صلوة شده چنانچه ميفرمايد * الص
  ضياء و الصلوة نور * " .

  مالئکه
ِتَيُهُم اهلُل : " قوله تعالىٰ  ٢١٠/٢) سوره بقره آيه ١( در قرآن کريم  »مالئکه  «خذ أم َهْل َينُظرُوَن اال ان َيا

   ؛ "ِفي ُظلٍَل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالَِٓٔكُة َوقُِضَي االْمرُ َوالَى اهللِ تُْرَجُع أالُموُر 
   ؛ "  اْذ َقاَل َربَك ِلْلَمَالَِٔكِة انِّي َجاِعٌل ِفي االْرِض َخِليَفًة  وَ  ": قوله تعالىٰ  ٣٠/٢) سوره بقره آيه ٢(
  : ميفرمايد قوله تعالىٰ  ١٥/  ٨حجر آيه  ) در موضعى پيغام آورندگان خدا ذکر شده است ، در سوره٣(
" الَِٔكَة انَظِرينَ َما نَُنزُِّل اْلَمالًذا مرى مالئکه بعنوان رسانندگانگدي ) و در موضع۴( ؛ " ِبالَحقِّ َوَما َكانُوْا ا  

َماَواِت َواْالْرِض َجاِعِل  " : قوله تعالىٰ  ١/٣٥سوره فاطر آيه  ؛وحى ذکر شده است  ِه َفاِطِر الساْلَحْمُد ِلل
 " طرف خدا  ، رسانندگان وحى از  ٢/١٦سوره نحل آيه  نيز در ) و۵( ؛  " اْلَمَالَِٔكِة ُرُسًال اوِلي اْجِنَحٍة 

   " .يَُنزُِّل اْلَمالَِٓٔكَة ِباْلروِح ِمْن اْمِرِه 
گان باره وجود فرشت مالئکه در معارف مذاهب شيعه و سّنى  چون اعتقادات مذاهب سنّى و شيعه درويل أت

  خارج از بحث متشابهات است و اقوال و احاديث در اين
   

  ۴٠٢ص 
  موضوع خارج از حوصله و موضوع اين رساله است به ذکر چند نمونه از آيات قرآن کريم

  .در باره مالئکه و يک تفسير اکتفا ميگردد 
  الصادقين که مشابه تفسير سوره بقره در تفسير منهج ٣٠/٢تفسير آيه  الصادقين  تفسير منهج

  كْ َمال: " و مالئکه جمع  ٣٨شرح است  بيضاوى است به اين
  است بنا بر اصل ، زيرا که آن اصل ملک است که بجهت کثرت استعمال تخفيف همزه کرده

  براى »تا  «ل ) است که بعد از تخفيف شمال شده . و أاند ، مانند شمائل که جمع (شم
  که بمعنى رسالتست ، زيرا ُوَکهلأخوذ از أاست م َماَْلکک مقلوب َال نيث جمع است . و مَ أت



  واسطه اند ميان حقتعالى و مردمان ، پس ايشان رسل اهلل اند نسبتکه مالئکه 
  بانبيا، و در حکم رسل اهلل نسبت بباقى مردمان . و عقال را در حقيقت ايشان

  اختالفست بعد از اتفاق علما برآنکه ذوات موجوده اند قائم بانفسها پس اکثر اهل
  تشکل باشکال مختلفه . و استداللاسالم برآنند که اجسام لطيفه اند که قادرند بر 

  بر اين آنست که انبياء مرسل ايشان را باين اشکال ميديده اند . و طائفه از نصارى
  گفته اند که آنها نفوس فاضله بشريه اند که مفارق باشد از ابدان . و زعم حکماء

  آنست که جواهر مجرده اند که در حقيقت مخالف نفوس ناطقه اند ... "
  اطالع رجوع کنيد به الواح تبيينى حضرت عبدالبهاء براى مزيد -تحقيق ساير منابع

  غريب القرآن جلد اول ، تاليف ابوالبرکات بن االنبارى و کتب تفسير قرآن و البيان فى
  تحقيق فاضل جليل القدر جناب اشراق خاورى در قاموس  و بحار االنوار مجلسى و

  .١٥٢٠ايقان جلد چهارم صفحه 
  :  ٢٩ ) در ايقان شريف نازل قوله االعلىٰ ١( ئکه )) در آثار قلم اعلىٰ ويل (( مالأت
  مقصود از اين مالئکه آن نفوسى هستند که بقوه روحانيه صفات بشريه را بنار محبت"

  وبيين متّصف گشتند * " " بارى چون اين وجوداتالهى سوختند * و بصفات عالين و کرّ 
  صف باوصافق باخالق روحانيين و متّ گشتند * و متخلّ ه از عوارض بشريه پاک و مقدس قدسيّ 
  سه اطالق گشته * بارى اينست معنى اينسين شدند لهذا اسم مالئکه بر آن نفوس مقدّ مقدّ 

  "اظهار شد * آن بايات واضحه و دليلهاى متقنه و براهين الئحه ۀکلمات که هر فقر
 

  ۴٠٣ص 
  
  »جهنم « - »نار  « - »بهشت  « - »ت جنّ «

  : تعالىٰ  قوله ٢٥/٢) سوره بقره آيه ١جنت نار در کتب اديان قبل  در قرآن بعنوان نمونه (ماخذ 
اِلَحاِت ان لَُهْم َجناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها االْنَهاُر ُكلَما ُرز " ِذين آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصِر ال قُوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة  َِوَبشِّ

نَساُن َوانى  : "قوله تعالىٰ  ٢٣/٨٩قرآن کريم سوره فجر آيه ) ٢. (" رِّْزقًا رُ اْالٍِٔذ َيَتَذكَم َيْوَمٍِٔذ ِبَجَهنَوِجيَء َيْوَم
ْكَرى   ."  لَُه الذِّ

  در آثار قلم اعلىٰ  »نار «  - »جنت « ويل أت
  ِرْضوانَُك ُحبِّي َيا اْبَن الُوجوِد  : " ١٠ ) در کلمات مکنونه عربى نازل قوله االعلىٰ ١( جنت



  : " و اما الجنّة حق ال ريب ٣٠ ) در لوحى نازل قوله االعلىٰ ٢( ٠ "َوَجنتَُك َوْصِلي
  فيه و هى اليوم فى هذا العالم حبّى و رضائى و من فاز به لينصره اهلل فى الدنيا

  و بعد الموت يدخله فى جنة عرضها کعرض السموات و االرض و يخدمنه حوريات العز و
  ) و نيز٣بکور و اصيل و يستشرق عليه فى کل حين شمس جمال ربّه " ( قديس فى کلّ الت

  مراجعه کنيد به تاويل مبارک در مقصود از " صراط " .
  ابن

  در کتب اديان قبل »ابن «خد أم
  ١٣و باب  ٢٦و  ٢١و  ١٧و  ٢، شماره هاى  ١٢. کتب عهد عتيق : حزقيال نبى : باب  ١

  . ٢شماره 
  ) به معنى خاص ،٢. ( ١٣:  ٣٧) بمعنب عام ، متى ١جديد : انجيل : (. کتب عهد  ٢

  : " و پسر من ١٤شماره  ٥) در رساله اول پطرس رسول باب ٣. ( ٢٤و  ٢٧و  ٣٠متى 
  مرقس بشما سالم ميرساند " .

  خوانده". : " حق در کتب قبل جميع عباد را ابن خود ٣١ در آثار قلم اعلىٰ  »ابن «تاويل 
   

  ۴۰۴ص 
  حيات -موت 

  فاضل جليل القدر عبد الحميد اشراق     در کتب اديان قبل   » حيات -موت  «خذ أم
  فصلى را به اين مسئله اختصاص داده و در ٦٢٨خاورى در قاموس ايقان جلد اول صفحه 

  آن نمونه هائى از کتب عهد جديد و آيات قرآن کريم را درج فرموده است که مطالعه ان
  ال نصارى و مسلمين بسيار سودمند است . در اين قسمت به ذکر دوبراى آگاهى باقو

  ٢٠) در تورات در سفر تثنيه باب ١نمونه از تورات و انجيل يوحنا قناعت ميگردد . (
  مذکور : " ببين امروز حيات و نيکوئى و موت و بدى را پيش روى تو گذاشتم ١۵شماره 
  مسيح فرمود : " امين امين بشماانجيل يوحنا حضرت  ۲۴شماره  ۵) در باب ٢" . (

  ميگويم که ساعتى ميايد بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را ميشنوند و هر
  .که بشنود زنده گردد * "

  اول ۀ) رسال٣، (٩:  ۵٩ - ٦٠) لوقا : ٢، ( ٨، ٢١ - ٢٢) متى ١. کتب عهد جديد : ( ١
   . ٢ : ١ - ٢ولس به افسسيان ب ۀ) رسال۴. ( ٣:  ١۴يوحنا 



ْحَياُكْم ثُم  " ٢٧/٢. در قرآن کريم : سوره بقره آيه  ٢ ِه َوُكنتُْم اْمَواتًا َفا   َكْيَف َتْكُفرُوَن ِبالل
  .٢٧/٣و نيز در سوره آل عمران آيه  ."    ثُم الَْيِه تُْرَجُعونَ يُِميتُُكْم ثُم يُْحِييُكْم 

  ايقان شريف موت و حيات مذکوره در در   در آثار قلم اعلىٰ  » حيات –موت  «ويل أت
  کتب قبل را که از امهات متشابهات در انجيل و قرآن کريم است به اين شرح تاويل

  : " و همچنين هرکس از جام حب نصيب برداشت از بحر ٣٢ فرموده اند قوله االعلىٰ 
  کهه حيات باقيه ابديه ايمانيه يافت * و هر نفسيه و غمام رحمت ابديّ فيوضات سرمديّ 

  قبول ننمود بموت دائمى مبتال شد * و مقصود از موت و حيات که در کتب مذکور است
  موت و حيات ايمانيست " .

  البهاءعبد  و الواح تبيينى حضرت براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به ساير الواح قلم اعلىٰ 
  در مکاتيب و نيز مجلدات مائده آسمانى .

   
  ۴۰۵ص 
  »طعام  « - »مائده  « - »رزق « 
ُهَو الِذي " : ١٣/٤٠آيه  (غافر) منؤ) سوره م١در قرآن کريم (»   طعام  « - »مائده  « - »رزق « خذ أم

َماء ِرْزًقا  يُِريُكْم آَياِتِه َويَُنزُِّل لَُكم مَِّن الس . "    
اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيُع َربَك اْذ َقاَل اْلَحَواِريوَن َيا ِعيَسى  )١١٢/٥ " (  ١١۴/۵و  ١١٢سوره مائده آيه هاى 

َماِء َقاَل اتُقواْ اهللَ ان ُكنتُم مْؤِمِنينَ  َِٔدًة مَِّن السن يَُنزَِّل َعلَْيَنا َمآَنا  )١١٤/ ٥( ""  اَرب ُهمَقاَل ِعيَسى ابُْن َمْرَيَم الل
نَك َواْرُزْقَنا َوانَت  ِلَنا َوآِخِرَنا َوآَيًة مِّ و َماِء َتُكوُن َلَنا ِعيًدا الِّ َن الس سوره  م: طعا ،" َخيُْر الراِزِقينَ انِزْل َعَليَْنا َمآَِٔدًة مِّ

َعاِم َكاَن حِ " .٩٣/٣عمران آيه  آل الط َل ُكلن تَُنزِٔيُل َعلَى َنْفِسِه ِمن َقْبِل اْسَراَم اَما َحر الِٔيَل اْسَراَِّبِني ا ال ل
تُوْا    "َفاْتلُوَها ان ُكنتُْم َصاِدِقيَن  ِبالتْوَراةِ التْوَراُة قُْل َفا

  ) در ايقان شريف تاويل به١( در آثار قلم اعلىٰ  »    طعام  -مائده  -رزق  «ويل أت
  : " قدرى در آن سوره مبارکه ٣٣ آيات و کلمات الهيه گرديده است ، قوله االعلىٰ 

  تامل فرمائيد و بفطرت اصليه تدبر نمائيد * تا قدرى بر بدائع امور انبياء و رد و
  تکذيب کلمات نفى اطالع يابيد * شايد که ناس را از موطن غفلت نفسانيه بآشيان

  * و از زالل حکمت اليزال * و اثمار شجره علم ذىوحدت و معرفت الهيه پرواز دهيد 
  الجالل بياشاميد و مرزوق گرديد * اينست نصيب انفس مجرده از مائده منزله قدسيه

  ويل متشابهات آيات انجيل سماوى وأ) و نيز در ايقان شريف در مقدمه ت٢باقيه " . (



  م به طعام الهى کهقرآن کريم ، کشف اسرار مستوره در آن آيات الهى را بر اهل عال
  و نيز آيه مذکوره در سوره. روح انسانى بآن حيات باقيه مى يابد بيان فرموده اند

  مائده را براى تاکيد در اداى حق مطلب نقل ميفرمايند ، در اين بيان مبارک ، يکى
  از اصول و مبادى روحانى امر بهائى که تداوم نزول وحى و ارسال رسل از جانب خداى

  : " و اينمظلوم يک فقره ٣٤ نيز بوضوح بيان گرديده است ، قوله االعلىٰ متعال است 
  آن را ذکر مينمايم * و نعمتهاى مکنونه سدره مخزونه را لوجه اهلل بر عباد اهلل
  مبذول ميدارم تا هياکل فانيه از اثمار باقيه محروم نمانند که شايد برشحى از

  دارالسالم بغداد جارى شده فائز شوند بى آنکهانهار بيزوال حضرت ذى الجالل که در 
  )۹/۷۶(سوره االنسان  "إنما نْطِعمُکْم ِلَوْجِه اهللِ َال نُِريُد ِمْنُکْم جَزاًء و َال ُشُکورًااجر و مزدى طلب نمايم *( 

  و اين طعامى است که ارواح و افئده منيره باو حيات باقيه يابند * و اين همان 
ماِء"مايد *مائده ايست که ميفر ِٔدًة ِمَن السنا أْنِزْل َعلَْينا ماو اين مائده هرگز )۱۱۴/۵( "َرب *  

  از اهلش مقطوع نشود * و نفاد نجويد * و در کل حين از شجره
   

  ۴۰۶ص 
  فضل ميرويد و از سماوات رحمت و عدل نازل ميشود * " ( براى مزيد اطالع مراجعه

  ). ١۴٣٠صفحه  ٣کنيد به قاموس ايقان جلد 
ْطِعْمنْي ٰيا َرجأِْي : "  ٣۵ در لوحى نازل قوله االعلىٰ    …ِمْن اْثماِر َشَجَرِة َکْينُْوَنِتَك َفا

  " . َو ِبرُْوِح ٱْلُقوِة َوٱْلُقْدَرِة َفاْحِينْي ٰيا راِزقيْ 
  در لوح کل الطعام بيانات مبارکه در باره طعام به تفصيل نازل گرديده است . براى

  سوره آل عمران را ٩٣/٣ره از لوح مبارک مقصود از طعام نازله در آيه نمونه دو فق
  االيام كفاعرف بان المقصود من الطعام فى تل ":  ٣٦بيان فرموده اند قوله العزيز 

  ه فى مصباح العماءيالتى کانت الشمس طالعة فى وسط السماء و يستضيئى سراج االزل
  تفصيل مراجعه کنيد به بيانات مبارکه در لوحيکون اال معرفة صاحب االمر " ( براى  ما

  طبع طهران ) . ۴۴٢کل الطعام مندرج در مائده آسمانى جلد چهارم ص 
  ةيوم خمسين الف سن

  در اسالم »  ةيوم خمسين الف سن «خذ أم
اَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َتْعرُُج اْلَمَالَِٔكُة َوالروُح  ":  قوله تعالىٰ   ۴/۷۰. قرآن کريم ، سوره المعارج آيه  ۱

  " . َخْمِسيَن اْلَف َسَنةٍ 



  ، کتاب المالحم ، باب قيام الساعة . حديث ۴. در کتاب حديث سنن ابى داود جلد  ٢
  بهارَ  ندَ عِ  تىم أ ن ال تعجزَ أرجوا َالٔ نى إ النبى صلى اهلل عليه و سلم قال ((  ن أ:  ۴۳۵۰شماره 

  سنة . اليوم ؟ قال : خمس مائة كوم )) قيل لسعد : و کم نصف ذليَ  ِنصَف خرهم ؤن يأ
  در آثار قلم اعلىٰ  »  ةيوم خمسين الف سن «ويل أت

ِة اْلِف َسَنةٍ : " ٣٧در لوحى نازل قوله جل کبريائه    َهذا لَُظُهْوُر يُْظِهرُ َنْفَسُه ِفْيُکلِّ َخْمِسِما
  و -تاويل آنرا فرموده اند مراجعه فرمائيد  ٢٢٣در کتاب بديع صفحه  - َمرًة واِحَدًة"

  نيز اين آيه توسط قلم احالى حضرت عبدالبهاء تاويل گرديده است ، در لوحى
   

  ۴٠٧ص 
  مقدار الف سنة " و اما در آيه فرقان فى يوم کان:  ٣٨ ميفرمايند قوله االحلىٰ 

  حوادث بينهايه که ظهور و اجرايش منوطمقصد آنست که امور عظيمه و وقايع کليه و 
  بمدت خمسين الف سنه است در آن يوم واحد مجرى گردد اينست که در مقام ديگر در لمح

  بصر ميفرمايد و مقصود از اين آيه يوم ظهور جمال ابهاست که بمقدار خمسين الف سنه
  است " .است نه خمسين الف سنه چنانکه گفته ميشود يکساعت فراق مقدار هزار سال 

  لقاء اهلل
  در کتب اديان قبل » لقاء اهلل« ماخذ 

  ) اينک من رسول خود را خواهم فرستاد و١" ( ٣:  ١و  ٢) مالکى نبى ١کتب عهد عتيق (
  او طريق را پيش روى من مهيا خواهد ساخت و خداونديکه شما طالب او ميباشيد ناگهان

  از آن مسرور ميباشيد هان او ميايدبهيکل خود خواهد آمد يعنى آن رسول عهديکه شما 
  ل تواند شد و) اما کيست که روز آمدن او را متحمّ ٢، قول يهوه صبايوت اين است * (

  کيست که در حين ظهور وى تواند ايستاد که او مثل آتش قالگر و مانند صابون کازران
  خواهد بود *
  پس مرا نخواهيد ديد: " زيرا بشما ميگويم از اين  ٢٣:  ٣٩) انجيل متى ١انجيل  (

  : " خوشا بحال٥:٨) انجيل متى ٢تا بگوئيد مبارک است او که بنام خداوند ميايد " (
  : " و ٣:  ١٢) رساله دوم پطرس رسول ٣( ٠يک دالن زيرا ايشان خدا را خواهند ديد " 

  آمدن روز خدا را انتظار بکشيد " .



ِتَيُهُم اهللُ ِفي ُظلٍَل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالَِٓٔكُة  َهلْ " : قوله تعالىٰ  ٢١٠/٢قرآن کريم  سوره بقره آيه  َينُظرُوَن اال ان َيا
  . " َوقُِضَي االْمرُ َوالَى اهللِ تُْرَجُع أالُموُر 

  "الَى َربَِّها َناِظَرٌة ) ۲۳(ُوُجوٌه َيْوَمٍِٔذ ناِضَرٌة ) ۲۲"( " : ٢٣/٧٥-٢٢ سوره قيامت
  . "  الِذيَن َيُظنوَن انُهم مَالقُوا َربِِّهمْ ":  ٤٦/٢سوره بقره آيه 

  .٣١/٦، انعام آيه  ٥٤/٤١، فصلت سجده آيه  ٢٣/٢٩، عنکبوت آيه  ١١٠/١٨سوره هاى : کهف آيه 
   

  ۴۰۸ص 
  سوره بقره ٢١٠/٢خالصه نظرات مفسرين سنى و شيعه در تفسير آيه 

  تفسير علماى مذهب شيعه
ِتَيُهُم اهللُ ( : ٣٩( مال فتح اهلل کاشانى )  . تفسير منهج الصادقين١ مگر آنکه بيايد بديشان خدا )  اال ان َيا

  .٣٣/١٦سوره نحل  – ١٥٨/٦. قرآن: سوره انعام آيه )اْو َياِتَي اْمرُ َربَِّك امر او کقوله (  ، يعنى عذاب او يا
  ملزومات لوازم جسمانى است و: چون حرکت و سکون از  ٤٠. تفسير ابوالفتوح رازى  ٢

  بطالن بر تجسم بودن خداوند واضح است بنا بر اين بحکم عقل ياتى که در حق واجب
  الوجود ( اهلل ) آمده بايستى آنرا معنائى کرد که شايسته الهت باشد .

  : ياتيهم اهلل در يک مورد تفسير بر ٤١. تفسير صافى ( مال محسن فيض کاشانى )  ٣
   شده است فى الظلل من الغمام .نزول امراهلل

  تفسير علماى سنى و متکلمين اشعرى و معتزله
  : ترجمه خالصه از نظرات مفسر که معتقد است در ۴٢تفسير کبير ( فخرالدين رازى ) 

  ميان مفسرين قرآن و متکلمين اسالم در تفسير لقاء اهلل اتفاق آرائى نيست . روس
  ان نموده است :اقوال و وجوه آنرا به اين شرح بي

  . در تاويل اين آيه بايستى سکوت کرد . ١
ِتَيُهمُ . در اينکه مراد از  ٢   مراد آيات الهى است . اى آيات اهلل يعنى  "" َهْل َيْنُظرَُن إال اْن َيا
ِتَيُهُم ". در اينکه مقصود از تاويل آيه  ٣   امر الهى است . يعنى مراد  اى امراهلل "َهْل َيْنُظرَُن إال اْن َيا
  . وجهى ديگر وعده عذاب و حساب است . ۴
  . مقصود از آيه حکايت قوم يهود است و معنى آيه آنست که آنان اقبال نمى آورند ٥

  دين تو را مگر آنکه بيايد خداوند در ظلل و الغمام .
   

  ۴٠٩ص 



ر د             رويتخالصه عقائد محدثين ، علماء و متکلمين اسالم در ((لقاءاهلل )) و وعده 
  قرآن کريم

  در رويت خداوند اماميّه شيعهمذهب عقائد
  " احاديث ِفى ِاْبٰطاِل الرْؤَيةِ  اُب تاب التوحيد در " بٰ ک،  ۴٣. در اصول کافى جلد اول  ١

  ماثوره از ائمه عليهما سالم در ابطال ديدن بچشم ظاهرى را نقل نموده است .
  ل مقداد ) باب حادى عشر ( از تاليفات عالمه حلّى ). خالصه مندرجات شارح ( فاض ٢

  : ۴۴بشرح ذيل است 
  الف ، متکلمين معتزله و حکماى اسالم رويت ظاهرى خداوند را محال ميدانند .

  و گراميه رويت ظاهرى و با ديده عنصرى را جايز ميدانند و آنهم ب . فرقه مجسمه
  بصورت مواجهه .

  تجرد خداوند هستند ولى ميگويند رويت صحيح است .ج ، متکلمين اشاعره معتقد به 
  د ، جميع عقال در رويت به بصر ظاهرى مخالفت کرده اند .

  براى تفصيل بيشتر مراجعه کنيد به مراجع ذيل :
  ) کتاب اسرار التوحيد تاليف شيخ صدوق در باب الرّد على الثنوية و الزنادقة ،٢(
  بنام النافع يوم الحشر لمقداد بن عبداهلل) باب حادى عشر عالمه حلّى و شرح آن ٢(

  از فصوص الحکم ابو نصر فارابى و شرح آن در کتاب حکمت الهى ۵۸) فص ٣سيورى ، (
  تاليف مهدى الهى قمشه .

  قائدو اختالف ع خالصه عقائد مذهب سنى در ديدن خداوند و تفسير و تاويل آيات رويت
  ح مسلم ( بشرح النووى ) عقائد علماىرويت ظاهرى خداوند : در کتاب صحي . اثبات ١

  سوره نجم به اين شرح نوشته ٥٣/  ١٣اسالم را در مسئله رويت بيان نموده و در باره آيه 
  در عنوان بحثى (( و هل راى النبى صلى اهلل  "َولََقْد َرآُه َنْزلًَة اْخَرى" :  ۴۵شده 

  علماى اسالم را به اين شرحعليه و سلم ربه ليلة االسراء )) اختالفات در ميان 
  بيان نموده است :

   
  ۴١٠ص 

  اختلف السلف و الخلف هل راى نبيئا صلى اهلل عليه و سلم ربه ليلة االسراء
  فانکرته عائشة رضى اهلل عنها کما وقع هنا فى صحيح مسلم و جاء مثله عن ابى هريرة



  محدثين و المتکلمين وو جماعة و هو المشهور عن ابن مسعود و اليه ذهب جماعة من ال
  بى ذر و کعب رضىأنه رآه بعينه و مثله عن أروى عن ابن عباس رضى اهلل عنهما 

  بعينى  ى ربهأن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم رأاهلل عنهما ... عند اکثر العلماء 
  راسه ليلة االسراء لحديث ابن عباس و غيره ... " و نيز در باب اثبات روية

  ن مذهبأ) : " اعلم  ١۵فى االخرة لربهم شارح ميگويد ( همان ماخذ صفحه المومنين 
  جمعوا ايضًاأممکنة غير مستحيلة عقال و  ن روية اهلل تعالىٰ أهل السنة باجمعهم أ

  دون الکافرين و زعمت طائفة منين يرون اهلل تعالىٰ ؤن المأخرة و على وقوعها فى االٓ 
  حد منأال يراه  ن اهلل تعالىٰ أمن اهل البدع المعتزلة و الخوارج و بعض المرجئة 

  صريح و جهل قبيح ... " . أن رويته مستحيلة عقال و هذا الذى قالوه خطأخلقه و 
  . جواز رويت ظاهرى خداوند در قيامت ، در فقه االکبر ابى حنيفه از علماى طراز ٢

  منون و هم فى الجنةؤخرة و يراه الميرى فى االٓ  الىٰ : " واهلل تع ۴۶اول مذهب سنى 
  سهم بال تشبيه و ال کيفية و ال يکون بينه و بين خلقه مسافة " .ؤباعين ر

  .يالحنف قارى ي علالکبر ، تاليف مّال  براى مزيد اطالع مراجعه کنيد به شرح کتاب الفقه ا
  بدالبهاءع حضرتو الواح تبيينى  اعلىٰ  و حضرت رّب  در آثار قلم اعلىٰ » لقاء اهلل « ويل أت

  امر اصول و مبادى در هات مسائل در مسئله لقاء اهلل ، در معارف امر بهائى از امّ 
  و اعلىٰ  بهائى است و دليلش اينست که در الواح مبارکه نازله از اقالم وحى حضرت رّب 

  و نيز در الواح تبيينى مرکز ميثاق امر اهلل حضرت عبدالبهاء روحى جمال اقدس ابهىٰ 
  خصوصا و در آيات قرآن کريم ًاالحبائه الفداء ، لقاء اهلل مذکوره در کتب اديان سلف عموم

  ت درتبيينا ويالت وأويل و تفسير و تبيين گرديده است و برطبق نصوص و آيات نازله ، تأت
   

  ۴۱۱ص 
  از لقاء اهلل از جمله اساس اعتقادات امر مقدس بهائى در معنى معنى و مقصد حقيقى

  توحيد و ايمان به هر يک از مظاهر مقدسه الهى در معنى و تاويل عام لقاء اهلل و
  در -نيز بشارت خاص به ظهور حضرت بهاء اهلل و حضرت رب اعلى در قرآن کريم است 

  کتاب مبين : " مثل آنکه در ۴٧عز بيانه  ايقان شريف در اهميت لقاء اهلل ميفرمايند قوله
يَن * العالمين بعد از ذکر ختميّت فى قوله تعالىٰ  رّب    "*" َو ٰلِکْن َرُسوَل اهللِ َو ٰخاَتَم النِبيّۭ

  مليک بقا جميع ناس را بلقاى خود وعده فرموده چنانچه آيات مدله بر لقاى آن
  خداى واحد شاهد مقال استدر کتاب مذکور است و بعضى از قبل ذکر شده * و 



  که هيچ امرى اعظم از لقاو اصرح از آن در فرقان ذکر نيافته " . نگارنده با اقرار
  به ناتوانى و عجز در طبقه بندى اصولى اين قبيل از آثار مبارکه به قسمى که داراى
  مبانى علمى در تقدم و ترتيب مسائل مندرجه در الواح مبارکه بوده و شايسته اينکه

  رد استفاده و بهره گيرى خوانندگان عزيز و ارجمند قرار گيرد نيست . آنچه که درمو
  س مسائل و نمونه هائى ازؤاين تحقيق مختصر مورد نظر و مقصود بوده اينست که ر

  را در سلف ويل و مقصود از لقاء اهلل و اشارات به اقوال در اديانأالواح مبارکه در تا
  نمايد .اين مسئله استخراج و درج 

  تاويل لقاء اهلل در مسئله توحيد
  در کتاب مستطاب بيان الباب السابع من الواحد الثالث نازل   اعلىٰ  در آثار حضرت رّب 

  : " ذات ازل بذاته لن يدرک و لن ينعت و لم يوحد و لن يرى بوده اگرچه قوله االعلىٰ 
  ميشود و آنچه که در کتبکل باو ادراک و وصف کرده و نعت کرده و مجد کرده و ديده 

  سماويه ذکر لقاء او شده ذکر لقاء ظاهر بظهور اوست که مراد نقطه حقيقت که مشيت
  اوليه بوده و هست "

  : " منتهى فيض ٤٨ ) در کتاب مستطاب ايقان نازل قوله االعلىٰ ١(  در آثار قلم اعلىٰ 
  نازل قوله  ايضا در ايقان ) و٢الهى که براى عباد مقدر شده لقاء اهلل و عرفان اوست " . (

   
  ۴۱۲ص 

  : " و همچنين از لقا لقاى جمال اوست در هيکل ظهور او " . ٤٩ االعلىٰ 
  استجّل جالله آن که ايمان به حضرت بهاء اهلل  در معنى خاص » لقاء اهلل« ويل أت

  ) در کتاب مستطاب بيان فارسى در اباب السامع من الواحد١(  اعلىٰ  در آثار حضرت رّب 
  : " هر کس لقاء من يظهره اهلل را درک نمايد لقاء اهلل الثالث نازل قوله االعلىٰ 

  ) و نيز در کتاب مستطاب بيان در آغاز٢را درک کرده و فائز بلقاء رب شده " . (
  : " قد نزل اهلل من ذکر لقائه او لقاء الرب انما همان باب نازل قوله االعلىٰ 

خطاب   »من يظهره اهلل«در توقيع مبارک در سؤال از ) ٣ن اهلل ال يرى بذاته " . (المراد به من يظهره اهلل ال
  نازل ىّ ح مال باقر حرفبه 
  که اشاره به بمعنى خاص آنرا  »لقاءاهلل« از متن توقيع مبارک بوضوح مشاهده ميشود که  و 
  قوله تعالىٰ  الىٰ  : " ۵۰ قوله االعلىٰ  اندبيان فرموده" َثٰماِنيِة َسَنةِ  ۭفى"   َثٰماِنيِة َسَنةِ  ۭفى َك " َلَعل

ه تُْدرِ  لَُه تُْدرِ  كْ تُْدرِ  ِلٰقآَء اهللِ ِاْن لَمْ  كُ َيْوِم ُظُهوِرۭ ٰاِخَرُه  كْ اَو" .  



  ن فازنه ممّ أذى اقبل و الّ  : " ۵١ ) در لوحى نازل قوله االعلىٰ ١(  در آثار قلم اعلىٰ 
  العزيزالمختار " . كفى کتاب ربّ  النّارعرض من اصحاب أذى بلقاء اهلل و الّ 

  َك َعَرَف اهللَ َو َمْن ٰفاَز ِبِلٰقأِ  َفَقدْ  َك َو اَْشَهُد ِباَن َمْن َعَرفَ  : " ۵٢) در زيارتنامه است قوله االعلى ٢(
  به لقاء مظهر ظهور  ويلأ) در لوح شيخ محمد تقى ، لقاء اهلل ت٣. ( "َفَقْد ٰفاَز ِبِلٰقآء اهللِ

  ملکوت اسماء در  كمال : " قدرى در آيات لقاء که از امر جديد گرديده است قوله االعلىٰ 
  علت هدايت خلق شوى * " فرقان نازل شده تفکر نما شايد راه مستقيم را بيابى و سبب و

  فاتحسنى و مصدر ص ءمظهر اسما " و مقصود از اين لقاء لقاء مشرق آيات و مطلع بينات و
  منيع اليدرک بوده ، پس مقصود از لقاء علياى حق جّل جالله است ، حق بذاته و بنفسه غيب

  عباد و از براى او هم شبه و مثلى نبوده و نيست چه اگر لقاء نفسى است که قائم مقام اوست مابين
  االمثال * " . ومشاهده شود کيف يثبت تقديس ذاته و تنزيه کينونته عن االشياء  از براى او شبه و مثلى

  
  در الواح حضرت عبدالبهاء  بنظر ميرسد که حضرت عبدالبهاء در لوحى مسئله لقاء

  را در لوحى با اهلل و آيات منقوله از قرآن در لوح شيخ محمد نجفى از قلم اعلىٰ 
   

  ۴۱۳ص 
کالمى و ت استدالال روشى بديع و بتفصيل تبيين و تشريح فرموده اند . مندرجات اين لوح منيع حاوى

به  ١٠٣و  ١٠٢صفحه ) لوح با مطلع (هواالبهىٰ  نقلى است و در مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد اول 
ا عدم . نگارنده ب "…اعلم ان الرؤية في يوم اهلل… " الحمد هلل الّذى تجلى في  گرديده است درج بعد

از علماى  ۀور عقايد عدمقد مکنون " در حدّ  بضاعت ، تحقيق در اين لوح مبارک را در رساله " نافه
  رمايند.مراجعه ف اثر جمع آورى نموده و طالبين ميتوانند به آن مذاهب شيعه و سنّى و متکلمين هر فرقه را

  چند نمونه از الواحى که در آن ذکر لقاء اهلل و مقصود از آن بيان گرديده است
  ، لوح مدينةعبارتند از : کتاب مستطاب بيان : ايقان ، لوح شيخ محمد تقى نجفى 

  التوحيد .
  ام اهللايّ 
  قبل مقّدسه در کتب اديان »ام اهلل ايّ  «اخذ م

  " تا يهوه خداى خود را دوست بدارى و ٣٠:  ٢٠) سفر تثنيه ١: ( در کتب عهد عتيق
  " نزد ٣٧:  ٧) مزامير داود مزمور ٢(. آواز او را بشنوى و با او ملصق شوى * " 



  " براى خداوند ٣٧:  ١٤) مزامير داود مزمور ٣(. خداوند ساکت شو و منتظر او باش * " 
  )۴منتظر باش و قوى شو ، و دلت را تقويت خواهد داد . بلى منتظر خداوند باش * " (

  اينک من ايلياى نبى را قبل از رسيدن روز عظيم و مهيب خداوند نزد" ۴ : ۵مالکى نبى 
  شما خواهم فرستاد * "

  " خوشا بحال پاک دالن زيرا ايشان خدا را خواهند ديد " ۵:   ٨  : انجيل متى در انجيل
.  

لَُماِت اَلى النوِر  ":  ۵سوره ابراهيم آيه    قرآن کريم ْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظْن اْرَسلَْنا ُموَسى ِبآَياِتَنا اَوَلَقْد ا
ياِم اهللِ ِه ِلَيْجِزَي " :  ١٣/٤٥جاثية آيه  سوره - "  َوَذكِّْرُهْم ِبا ِّلِذيَن آَمنُوا َيْغِفرُوا ِللِذيَن ال َيْرُجون اياَم الل قُل ل

  . "  َقْوًما ِبما َكانُوا َيْكِسبُونَ 
عتبر اسالم م در تفسير کشاف زمخشرى بنقل از متکلمين معتزله و علماى  تاويل مفسرين اهل سنت

ياِم اهللَِوَذكِّْرُهْم «در ذيل  " قبلهم وقعت على االمم و انذرهم بوقائعة التى " : اينطور تفسير شده است »  ِبا
  نوشته اند . تفسير خود ، ساير مفسرين نيز تاويالت و تعبيرات مشابهى را در کتب

   
  ۴۱۴ص 
  شيخ صدوق عليه رحمه از علماى بزرگ و معتبر شيعه در کتاب  ويل مفسرين مذهب شيعهأت

  ام اهلل عز وجل " خبرى از حضرت صادق ص نقل" باب معنى ايّ  ٣٦۵االخبار صفحه  معانى
رحمة  -حدثنا ابى ":  ه استروز قيامت و روز قيام حضرت قائم و يوم الکرّ  »ايام اهلل«که مقصود از  نموده

عمير ،  د بن ابىابراهيم بن هاشم ، عن محم قال : حدثنا عبداهلل بن جعفر الحميرى ، قال : حدثنا -اهلل 
ام اهلل عز وجل ثالثة : يوم يقوم عن ابيه عليهما سالم قال : ايّ  عن مثنى الحّناط ، عن جعفر بن محمد ،

  ."الکرة ، و يوم القيامة القائم و يوم
  در آثار قلم اعلىٰ  »ايام اهلل  «ويل أت
  . "بقطره از بحر ممنوع نشويد : " يا قوم يوم يوم اهلل است و امر امر او ۵۳ ) در لوحى نازل قوله االعلىٰ ١(

  اهلل است و حق وحده در او ناطق " . : " امروز يوم ۵۴ و در لوحى ديگر نازل قوله االعلىٰ 
  
  »سموات  « - »سماء «
  و لفظ آسمان در کتب مقدسه قبل بکثرت آمده است  قبل مقّدسه در کتب اديان »سماء «خذ أم

  در اينجا به چند نمونه اکتفا ميشود .



  بکثرت استعمال شده است . براى نمونه در ء. انجيل : در اناجيل اربعه ذکر سما ١
  ٢٣:  ٢٢و  ٢۴:  ٢٩و  ٣٠و  ٢۵انجيل متى 

  قرآن کريم : مندرجات آيات نازله در قرآن کريم نشان ميدهد که " سماء " و  . ۲
  ن " سماء " ( آسمان ) ظاهره است و نيز آياتى که درسموات " به معنى ظاهرى که هما" 

  آن " سماء " داراى معنى به باطن و يا به عبارتى از متشابهات مفهوم ميگردد .
  نباء ، سوره ؛ ١/٨٢نمونه هائى از اين فبيل از آيات شريفه آورده ميشود : سوره انفطار ، آيه 

َماَواِت َواْالْرِض :  ٧٨/ ٣٧آيه  َماء ُكِشَطْت  ":  ١١/٨١سوره تکوير ، آيه  ؛ َوَما َبْيَنُهَماَربِّ الس َذا السَوا".  
   

  ۴۱۵ص 
َماء َكْيَف ُرِفَعْت  ":  ١٨/٨٨سمان کنده شود ) ، سوره غاشيه آيه آ: و آنگاه که  ( ترجمه لَى السَوا  . "  

قُْل َمن َيْرُزقُُكم مَِّن  ":  ٢٤/٣٤ترجمه : و بسوى آسمان که چگونه بلند گردانيده شده ) ، سوره سبا آيه (
َماَواِت َواْالْرضِ  و زمين . ( ترجمه : بگو کيست که روزى ميدهد شما را از آسمان ها " . الس  

  در ايقان مبارک ، لفظ سماء را باين شرح   در آثار قلم اعلىٰ  »سماء  «ويل أت
  : " و لفظ سماء در بيانات شموس معانى بر مراتب ۵۵معنى فرموده اند قوله جل بيانه 

  عرفان و ءء مشيت و سماء اراده و سمااکثيره اطالق ميشود * مثال سماء امر و سم
  ء ايقان و سماء تبيان و سماء ظهور و سماء بطون و امثال آن * و در هر مقام ازاسم

  و شاربين کاوسلفظ سماء معنيى اراده ميفرمايد که غير از واقفين اسرار احديه 
  اين نوع از الفاظ را " کلمات مرموزه " و " اشارات -ازليه احدى ادراک ننمايد " 

  زمر ،السوره  ٦٧/٣٩ويل آيه أزه " براى امتحان عباد بيان فرموده اند . و در تغَ ُملْ 
  موده اندرويل فأمقصود از ارض را "ارض علم و معرفت " و سموات را " سموات اديان " ت

َواْالْرُض َجِميًعا َقْبَضتُُه َيْوَم  " : " و ديگر معنى اين آيه را ادراک نما که ميفرمايد * ۵۶، قوله جل بيانه 
ا يُْشِرُكونَ  اٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمماَواُت َمْطِوي اْلِقَياَمِة َوالس  "  

  ت روز قيامت * و اسمان پيچيده* مضمون آن اينست که همه زمين اخذ شده در دست اوس
  شده در دست راست اوست * حال قدرى انصاف ميخواهد که اگر مقصود اينست که مردم

  ادراک نموده اند چه حسن بر آن مرتب ميشود * وانگهى اين مسلم است که حق منيع دستى
  که مرئى شود ببصر ظاهر و مرتکب اين امورات شود منسوب بذات نيست بلکه کفريست محض

  و افکى است صرف اقرار بر چنين امرى * و اگر بگوئى مظاهر امر او هستند که در
  قيامت باين امر مامور ميشوند اينهم بغايت بعيد است و بيفايده بلکه مقصود از ارض



  ارض معرفت و علم است * و از سموات سموات اديان * ... و همچنين مالحظه کن که
  *"گشت مرتفع بامراهلل در يمين قدرت پيچيده شد * و سماء بيانسموات اديان مرتفعه در قبل چگونه 

   
  ۴۱۶ص 

  »تنگى«- »ضيق«
  انجيلدر »  تنگى«  - » ضيق« مأخذ 

مس ، َو َيْحُجُب " ٢۴:  ٢٩انجيل متى  يَقِة في ِتلَك أاليّاِم ، َتظِلُم الش   و حاًال َبْعَد الضِّ
ماء ،الَقَمرُ َضوَءه ، و َتتهاَوى النجوُم ِمَن  (ترجمه عربى ) " و فورا بعد از مصيبت آن ايام " الس  

  آفتاب تاريک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ريزند " (ترجمه
  فارسى )

  در ايقان در تاويل آيات فوق ناوزل قوله  در آثار قلم اعلىٰ »  تنگى«  - » ضيق« ويل أت
  در سختى و تنگى مبتال شوند * و اين در وقتى : " يعنى وقتى که ناس ٥٧جل بيانه 

  است که آثار شمس حقيقت و اثمار سدره علم و حکمت از ميان مردم زائل شود * و زمام
  نفس بدست جهال افتد * و ابواب توحيد و معرفت که مقصود اصلى از خلق انسانى است

  چنانچه اليوممسدود شود * و علم بظن تبديل گردد * و هدايت بشقاوت راجع شود * 
  مشاهده ميشود که زمام هر گروهى بدست جاهلى افتاده * و بهر نحو که اراده کنند

  حرکت ميدهند * " " بارى مقصود از ضيق ضيق از معارف و ادراک کلمات ربانيه است که
  نمايند * " . در ايام غروب شمس و مراياى او عباد در تنگى و سختى افتند * و ندانند بکه توجه

  : " قد خسف قمر ٥٨ويل آيات فوق الذکر به امر جديد  در لوحى نازل قوله االعلى أتا
  العلوم اذ اتى القيوم راکبا على السحاب " .

  » غمام«  » ابر« 
  قبل مقّدسه در کتب اديان »  غمام«  - » ابر« ماخذ 

نساِن آتًيا على ُسُحِب " ٢۴:  ٣٠) انجيل متى ١( ماِء ِبُقْدَرٍة و َمْجٍد عظيم".و َيَرْوَن ٱبَن اال الس  
   

  ۴۱۷ص 
  )٢٤) اينک از همه امور شما را از پيش خبر دادم * (٢٣: " ( ١٣) انجيل مرقس باب ٢(

  و در آنروزهاى بعد از آن مصيبت خورشيد تاريک گردد و ماه نور خود را باز گيرد *



  )٢٦خواهد گشت * ( ) و ستارگان از آسمان فرو ريزند و قواى افالک متزلزل ٢٥( 
  ) در آنوقت٢٧آنگاه پسر انسان را ببينند که با قوت و جالل عظيم بر ارها ميايد * (

  * " . فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهاى زمين تا به اقصاى فلک فراهم خواهد آورد
ِتَيُهُم اهللُ ِفي ُظلٍَل مَِّن اْلَغَماِم َهْل َينُظرُوَن اال ان يَ ":  قوله تعالىٰ  ٢١٠/٢) قرآن کريم سوره بقره آيه ٣( ا

  . " َواْلَمالَِٓٔكُة َوقُِضَي االْمرُ َواَلى اهللِ تُْرَجُع أالُموُر 
  
  در کتاب مستطاب ايقان تاويل سحاب و ابر در آثار قلم اعلىٰ    » غمام«  - » ابر« ويل أت

  نازل ميشود )* ميفرمايد *( با ابر و غمام: " و اينکه  ۵٩ و غمام نازل گرديده است قوله االعلىٰ 
  مقصود از ابر آن امورى است که مخالف نفس و هواى ناس است ...مثال

  از قبيل تغيير احکام و تبديل شرائع و ارتفاع قواعد و رسوم عاديه و تقدم مومنين
  از عوام بر معرضين از علماء * و همچنين ظهور آن جمال ازلى بر حدودات بشريه از

  و شرب و فقر و غنا و عزت و ذلت و نوم و يقظه و امثال آن از آنچيزهائيکه مردم اکل
  را بشبهه مياندازد و منع مينمايد * همه اين حجبات بغمام تعبير شده * "

  تبديل ارض  - ارض
  قبل مقّدسه در کتب اديان »تبديل ارض « »ارض « خذ أم

َه َحق َقْدِرِه َواْالْرُض َجِميًعا َقْبَضتُُه َيْوَم  " : تعالىٰ قوله  ٣٩/ ٦٧  زمر آيهال) سوره ١( ارض  َوَما َقَدُروا الل
ا يُْشِرُكونَ  اٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمماَواُت َمْطِوي قوله  ١٤/ ٤٩) سوره ابراهيم آيه ٢(  " .اْلِقَياَمِة َوالس

ُل االْرُض َغْيَر ا : "تعالىٰ  اِر َيْوَم تَُبدَماَواُت َوَبَرُزوْا هللِ اْلَواِحِد اْلَقه ْرِض َوالسال"  
  : " و همچنين معنى تبديل٦٠ تبديل ارض  در ايقان مبارک ميفرمايند قوله االعلىٰ 

  "ارض را ادراک نما ... تبديل شد اراضى آن قلوب بارض معرفت و حکمت *
  مقصود در ايقان شريف معانى و  در آثار قلم اعلىٰ  »تبديل ارض  «و  »ارض  «ويل أت
   

  ٤١٨ص 
  : " مقصود از ارض ارض معرفت و علم است* " .٦١ از ارض را تاويل فرموده اند قوله االعلىٰ 

  » الساعة اشراط« »     الساعة «     »قيامت  «
  "ساعةالدر الواح مبارکه به وفور در بيان ظهور جديد به " قيامت " ساعة " ، " اشراط 

  فرموده اند . و در آن بيانات سماوى سلطان قدم اشاراتى صريح به آياتاشاره 



  قرآنيه و احاديث اسالمى که در آن ذکر قيامت و ساعت شده است در اثبات ظهورين
  اعظمين آياتى نازل فرموده اند که نمونه هائى از آنها در اين قسمت آورده ميشود .

  رساله اول پطرس رسول بوضوح فهميده ميشود کهجديد  در عهد قيامت و آخر زمان در کتب 
  ) زيرا ميدانيد که خريده١٨مقصود از زمان آخر ظهور حضرت مسيح است باب اول : " (

  شده ايد از سيرت باطلى که از پدران خود يافته ايد نه بچيزهاى فانى مثل نقره و
  ) که٢٠مسيح * () بلکه بخون گرانبها چون بره بيعيب و بيداغ يعنى خون ١٩طال * (

  پيش از بنياد عالم معين شد لکن در زمان آخر براى شما ظاهر گرديد " .
  در قرآن کريم و معتقدات امت اسالم  در بدو امر الزمست ياد آورى »قيامت  «ماخذ 

  شود که معاد و قيامت از جمله اصول عقايد مسلمين است و انکار قيامت و معاد جسمانى
  نمونه هائى از -ول در هر دو مذهب سنس و شيعه کفر گوئى است بنا بر مندرجات کتب اص

  آيات قرآن کريم که بنا بعقيده مسلمين داللت بر معاد جسمانى و روز قيامت دارد
 )۶(َال اْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة  ") ١: (٦/٧٥ و  ١آيات ذيل اند : قرآن کريم سوره قيامت آيه 

  " .َيْساُل اياَن َيْوُم اْلِقَياَمِة 
  آيه اشراط الساعة  در بحار االنوار مجلسى کتاب العدل و المعاد ، باب اشراط الساعة

  :٦٢سوره انعام را از جمله امورى که در قيامت واقع ميشود ذکر فرموده است  ٦/ ۱۵٨
ِتَيُهُم اهللُ ِفي ُظلٍَل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالَِٓٔكُة َوقُِضَي االْمرُ َوالَى اهللِ تُ "   . " ْرَجُع أالُموُر َهْل َينُظرُوَن اال ان َيا

  همين باب براى تفصيل بيشتر رجوع کنيد به
   

  ۴١٩ص 
  :٦٣از حضرت محمد ص نقل شده است  ٩. در همين باب حديث شماره  ٣١٦الى  ٢٩۵صفحات 

  اط الساعة ، فقال : ناررل اشأوّ ل النبى ص عن أفى خبر عبداهلل بن سالم انه س
  تحشرالناس من المشرق الى المغرب . و نيز در تفسير ساعة ... " بنقل از تفسير على

  نيز به اين شرح تفسير و نقل حديث (شماره بن ابراهيم ساعة را قيامت و اشراط آن را
  ) مفصلى از حضرت رسول اکرم نموده است که مندرجات آن با حوادث و وقايع ظهورين٦

  الساعة " يعنى القيامة " ان إّال : " فهل ينظرون  ٦٤اعظمين قرابت کامل دارد 
  اب ، عنشّ بى ، عن سليمان بن مسلم الخّ أنه حدثنى إشراطها " فأء آتاتيهم بغتة فقد ج

  اس قال :ى ، عن عطاء بن ابى رياح ، عن عبداهلل بن عبّ کّ عبداهلل بن جريح الم
  خذ باب الکعبة ( فى المصدر : بحلقه بابأة الوداع فحججنا مع رسول اهلل ص حجّ 



  دنىأو کان   -شراط الساعة ؟ أخبرکم بأال  أقبل علينا بوجهه فقال : أ الکعبة ) ثمّ 
  من أنّ فقال : بلى يا رسول اهلل ، فقال :  -الناس منه يومئذ سلمان رضى اهلل عنه 

  هواء و تعظيمباع الشهوات . و الميل مع االٔ ضاعة الصالة ، و اتّ أشراط القيامة أ
  المال ( فى المصدر : و تعليم اصحاب المال ) ، و بيع الدين بالدنيا ، فعندها يذاب

  نأالماء مما يرى من المنکر فال يستطيع  يفوب الملح من و جوفه کما يذؤقلب الم
  بيده . ينفس يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ ره . قال سلمان : و غي ي

  مناء خونة ،مراء جورة ، و وزراء فسقة ، و عرفاء ظلمة ، و اُ اُ عندها  أنّ يا سلمان 
  بيده . يسنف يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ فقال سلمان : و 

  ، و ائتمن الخائن و ، و المعروف منکرًا ًاندها يکون المنکر معروفع إنّ يا سلمان 
  هذا لکائن إنّ و ب الصادق ، قال سلمان : ق الکاذب ، و يکذّ مين ، و يصدّ يخون االٔ 

  بيده . ينفس يذوالّ  إييا رسول اهلل ؟ قال : 
  ماء ، و قعود الصبيان على المنابر ،و يکوناالٔ  ياسلمان فعندها امارة النساء و المشاورة

  ر صديقه ،يبّ  و يجفو الرجل و الديه ، و مغنمًا ء، و الفيى ، و الزکاة مغرمًا الکذب طرفًا
   

  ۴٢٠ص 
  هذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ و ب ، قال سلمان : نّ يطلع الکوکب المذ و

  بيده . ينفس يذوالّ  إي
  ، و يغيظ ة زوجها فى التجارة ، و يکون المطر قيظًاأيا سلمان و عندها تشارک المر

  ، ... الکرام غيظًا
  ى تختلفأتى ( اُمّ ون و من المغرب يل يءمن المشرق و ش يءياسلمان : ان عندها يوتى بش

  تى منهم ، و الويلاُمّ اخالقهم ، فال ترى فيهم الخلق االسالمية ) فالويل لضعفاء 
  ، سيءرون کبيرا و ال يتجاوزون عن م، و ال يوقّ  لهم من اهلل ، ال يرحمون صغيرًا

  هذا  إنّ و ن و قلوبهم قلوب الشياطين ، قال سلمان : دمييّ ة االٓ تهم جثّ اخبارهم خناء ، جثّ 
  بيده . ينفس يذوالّ  إيلکائن يا رسول اهلل ؟ قال : 

  
  الرجال بالرجال ، و النساء بالنساء ، و يغار علىيا سلمان ، و عندها تکتفى 

  هلها ، و يشبه الرجال بالنساء ، و النساءأالغلمان کما يغار على الجارية فى بيت 
  هذا إنّ و  ؛ قال سلمان :تى لعنة اهلل اُمّ من  بالرجال و يرکبن ذوات الفروج السروج فعليهنّ 



  بيده . ينفس يذوالّ  إيلکائن يا رسول اهلل ؟ قال : 
  

  يا سلمان ان عندها تزخرف المساجد کما تزخرف البيع و الکنائس ، و يحلى المصاحف ،
  قال سلمان : ؛و تطول المنارات ، و تکثر الصفوف بقلوب متباغضة و السن مختلفه 

  بيده . ينفس يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ و 
  

  خذون جلودذکور امتى بالذهب ، و يلبسون الحرير و الديباج ، و يتّ  ىّ و عندها تحل
  بيده . ينفس يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ و قال سلمان :  ؛ النمور صفاقًا

  
  يا سلمان و عندها يظهر الربا ، و يتعاملون بالغيبة و الرشاء ، و يوضع الدين ، و

  بيده . ينفس يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ و قال سلمان :  ؛ترفع الدنيا 
   

  ۴٢١ص 
  قال ؛اهلل شيئًا ، و لن يضرّ  يا سلمان و عندها يکثر الطالق ، فال يقام هلل حدّ 

  بيده . ينفس يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ و سلمان : 
  

   :قال سلمان  ؛تى اُمّ شرار أيا سلمان و عندها تظهر القينات و المعارف ، و يليهم 
  بيده . ينفس يذوالّ  إيهذا لکائن يا رسول اهلل ؟ قال :  إنّ و 
  

  قيامت در کتب تفسير مذهب شيعه تأويل به آمدن رسول شده است
  يف شيخ طوسى عليهتأل: در تفسير التبيان  ٦۵ تاويل قيامت در کتب تفسير مذهب شيعه 

َوِلُكلِّ امٍة رُسوٌل َفاَذا َجاء َرُسولُُهْم قُِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم  سوره يونس " ١٠/ ۴٧رحمة در تفسير آيه 
  فى هذه االية ان لکل مى نويسد : " اخبر اهلل تعالىٰ  "   َال يُْظلَُمونَ 

  امة موسى و عيسى عليهم السالم رسوالمة محمد و أجماعة دين واحد و طريقة واحدة ک
  ء رسولهم " فاذا جا ها ، و قوله "ئداأديها اليهم ليقوم بؤي ياهلل اليهم و حمله الرسالة الت بعثه
  ميشود که آمدن بوضوح مفهوم از تفسير شيخ طوسى   —قول مجاهد  يف -عنى يوم القيامة ي

  مجاهد معنى فرموده است . قول رسول براى هر قومى را به " يعنى يوم القيامة " از
  



  از قبيل صحيح بخارى و ةدر کتب ست  اشراط الساعة  در کتب حديث اهل سنت و جماعت
  صحيح مسلم و غيره ، احاديث ساعة و اشراط الساعة درج شده است براى نمونه چند حديث

  که در باره اشراط الساعة از قول حضرت رسول اکرم نقل شده است از جلد سوم مسند
  تاليف امام احمد بن حنبل درج ميشود :

  ن عبداهلل بن سالمأنس " أ: حدثنا عبداهلل ... عن  ۵۴٨صفحه  ١١٦۴٦حديث شماره 
  عن ثالث خصال كنى سائلإ تى رسول اهلل ص مقدمه المدينة ، فقال : يا رسول اهلل أ

  رسول اهلل : أخبرني ؟ قال : سل ، قال : ما اول اشراط الساعة ؟ ...  يال نبإ ال يعلمهن 
  فنار تخرج من   أّول أشراط الساعة أما قال : … بهّن جبرئيل عليه الّسالم آنفًا 
  فتحشر الناس الى المغرب " .

  قال : قال رسول اهلل ص : " من ك: ... انس بن مال ٦٢٠صفحه  ١٢١١٨حديث شماره 
  ، و يظهر الزنا " .ن يرفع العلم ،و يثبت الجهل ، و تشرب الخمور أاشراط الساعة أ
   

  ۴٢٢ص 
  : حدثنا عبداهلل ... عن انى ، ان رسول اهلل ص قال: ٦٢٢صفه  ١٢١٢٨حديث شماره 

  ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد" .
  ل رسولأن رجال سأ: حدثنا عبداهلل ... عن انس "  ۴٦٨صفحه  ١٢٣٠۴حديث شماره 

  لصالة ، فلما قضى رسول اهلل ص صالته قال :اهلل ص عن قيام الساعة ، و اقيمت ا
  نا ذا يا رسول اهلل ، فقال : و ماأين السائل عن الساعة ؟ فقال الرجل : ها أ
  احب اهلل و ينأعددت لها من کبير عمل غير أاتمة ، قال : ما قنها إعددت لها فأ

  بعد االسالم شيءببت " قال : فما فرح المسلمون بحأنت مع من أرسوله ، قال : ف
  شد مما فرحوا به .أ

  اعلىٰ  و حضرت رّب  در آثار قلم اعلىٰ  » اشراط الساعة  «و  »قيامت  «
  : " الباب السابع من الواحد نمونه اول ، در کتاب مستطاب بيان نازل قوله االعلىٰ 

  بيان يوم القيامة مراد از يوم قيامت يوم ظهور شجره حقيقت است " . الثانى فى
  : " و قيامت قيام آن حضرت بود بر٦٦ لىٰ ، در ايقان شريف نازل قوله االع نمونه دوم

  امر الهى * " " و قيامت هم بدالئل واضحه ثابت و محقق شد که مقصود قيام مظهر اوست
  بر امر او " .

  نمونه سوم : در مناجاتى اشاره به قيامت ، ساعت و اشراط ساعت ميفرمايند قوله



ٰماِء َك بٱْسِمَك ٱْلُمَهْيِمُن  َعلَْى ٱْالَْسٰماِء وَ اَْسلُ : "  ٦٧ االعلىٰ  ِباَْمٰواِج َبْحِر َرْحَمِتَك ٰيا ٰفاِطِرٱْلس  
اَعِة ٱِه ِعٰباَدَك ِبٱْلِقٰياَمِة َو ُظُهْوٰراِتٰها َو بِ َو ِبِکٰتاِبَك ٱْالَْعَظِم ٱلۭذْى َهَدْيَت ِبِه ٱْالَُمَم َو اَْخَبْرَت فيۭ  ْلس  

ْعٰدأَِك" اَْشٰراِطٰهاَو  رًا ِللْولٰئِك َو ُمْنِذرًا ِالَ   .َو َجَعلَْتُه ُمَبشِّ
  
  »انشقاق سماء   « - »انفطار سماء  «

  اديان قبل مقّدسه در کتب »انفطار سماء  «ماخذ 
َماء انَفَطَرْت  " : ١/٨٢) قرآن کريم سوره انفطار آيه ١( َذا السا. "  
َِّل اْلَمَالَِٔكُة َتنِزيًال  " : ٢٧/٢٥آيه ) قرآن کريم سوره فرقان ٢( َماء ِباْلَغَماِم َونُز ُق السَوَيْوَم َتَشق . "   
َماء انَشقْت  ":  ١/٨٤) قرآن کريم سوره انشقاق آيه ٣(  َذا السا ".  
   

  ۴٢٣ص 
  در آثار قلم اعلىٰ  » انشقاق سماء  « - »انفطار سماء  «ويل أت

  به انفطار سماء و انشقاق سماء اشاره فروده و آيات قرآندر ايقان شريف در موضعى 
  تاويل گرديده است .

َماء انَفَطَرْت "  : " اينست که ميفرمايد  ٦٨سوره انفطار  ١/٨٢آيه ويل أت َذا السا . "  
  مقصود سماء اديانست که در هر ظهور مرتفع ميشود * و بظهور بعد شکافته ميگردد *

  قدرى تامل فرمائيد دينى که سالها مرتفع شده باشد ٠٠٠*  يعنى باطل و منسوخ ميشود
  آن مدتها تربيت ۀ* و جميع در ظل آن نشو و نما نموده باشند * و باحکام مشرق

  يافته * و از آباء و اجداد جز ذکر انرا نشنيده بقسمى که چشمها جز نفوذ امرش را
  * و جميع دنفسى ظاهر شو ادراک نکرده * و گوشها جز احکامش را استماع ننموده * بعد

  .اينها را بقوت و قدرت الهى تفريق نمايد و فصل کند * بلکه همه را نفى فرمايد * "
  ابرويل أتدر ادامه  -ابر و غمام ويل أتسوره فرقان : رجوع کنيد به  ٢٧ويل آيه أت

  باابر و غمام: " و اينکه ميفرمايد (  ۵٩ و غمام اشاره ميفرمايند به آيه مذکوره قوله االعلىٰ 
  نازل ميشود ) مقصود از ابر آن امورى است که مخالف نفس و هواى ناس است

  بير احکام و تبديل شرائع و ارتفاع قواعد و رسوم عاديه وغ... مثال از قبيل ت
  تقّدم مومنين از عوام بر معرضين از علماء * و همچنين ظهور آن جمال ازلى بر

  و غنا و عزّت و ذلّت و نوم و يقظه و امثال آن حدودات بشريه از اکل و شرب و فقر



  از آنچيزهائيکه مردم را بشبهه مياندازد و منع مينمايد * همه اين حجبات بغمام
  تعبير شده * و اينست آن  غمامى که سموات علم و عرفان کل من فى االرض بان ميشکافد

َماء  "و شق ميگردد چنانچه ميفرمايد  ُق السِباْلَغَمامِ َوَيْوَم َتَشق  . "  
  ء در اعالن امر جديد در آثار قلم اعلىٰ ااشاره بانفطار سم

  
  أالرض ". انشقتو: " قل يا قوم هذا يوم الذى فيه انفطرت السماء  ٦٩نمونه اول قوله عز بيانه 

   
  ۴۲۴ص 

   كمال : " قل يا قوم الى متى ترقدون قد انشقت السماء و اتى ٧٠نمونه دوم قوله العزيز 
  اليوم التناد " .

  دخان
  اديان قبل مقّدسه در کتب »دخان « خذ أم

 )۱۰( َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعبُونَ  ) ۹( ":  نازل قوله تعالىٰ  ١٠/٤٤و ٩ در قرآن کريم سوره دخان
 
ٍ
َماء ِبُدَخاٍن مِبين ِتي السَفاْرَتِقْب َيْوَم َتا " .  

  ايقان شريف جمال کبريائى دخان مذکور دردر   ىٰ در آثار قلم اعل »دخان « ويل أت
  آيه شريفه قرآن کريم را به تعبيراتى که با شريعت جديد ميايد و باعث نسخ رسوم و

  اختالفات : " و ٧١وده اند قوله عز بيانه رمه در اديان ميگردد بدخان تاويل فعادات جاري
  مذکوره تعبير آيهو نسخ و هدم رسومات عاديه و انعدام اعالم محدوده را بدخان در 

  را و عذابى است فرموده * و کدام دخان است اعظم از اين دخان که فرو گرفته همه ناس
  نفس در هر حين بعذاب   براى آنها که هرچند ميخواهند رفع آن نمايند قادر نيستند و بنار

  هائى از عذاب نار براى انسان اين بيان و تاويل مبارک شرح روشنى است -يجديد کعذبند * " 
  امر الهى در ظهور جديد ، در نار نفس  که در يوم قيامت بواسطه عدم اقبال و ايمان به مظهر

  خودشان دچار عذاب ميگردند .
  ورى که در روز قيامت واقع ميشود ام  » نشر«   » حشر«
  اديان قبل تب مقّدسهدر ک  » نشر«   » حشر«

  ) همچنين انسان ميخوابد و بر نميخيزد ، تا نيست شدن١٢: " ( ١۴وب ، باب کتاب ايّ 



  ) کاشکه١٣آسمانها بيدار نخواهد شد ، و از خواب خود برانگيخته نخواهند گرديد * (
  مرا در هاويه پنهان کنى ، و تا غضب فرو نشيند مرا مستور سازى ، و برايم زمانى

  يرد بار ديگر زنده شود ، در) اگر مرد بم١۴تعيين نمائى تا مرا بياد آورى * (
  تمامى روزهاى مجاهده خود انتظار خواهم کشيد ، تا وقت تبديل من برسد * " .

   
  ۴۲۵ص 

  : " و چون از کوه بزير ميامدند ايشانرا قدغن فرمود که ٩انجيل  انجيل مرقس باب 
  ) و١٠* ( ندهندتا پسر انسان از مردگان بر نخيزد از آنچه ديده اند کسيرا خبر 

  ال ميکردند که برخاستن ازؤاين سخن را در خاطر خود نگاه داشته از يک ديگر س
  باشد * " . چهمردگان 

  از جمله امورى که در يوم قيامت واقع ميشود دميدن در صور و حشر  در معارف اسالمى
  ( برخاستن ) ناس از قبور است . عالمه حلّى از علماى معتبر مذهب شيعه . در يکى از

  خود بنام ، " نهج الحق و کشف الصدق " فصلى را به معاد اختصاص داده ومصنّفات 
  اعتقاد شيعيان در اصول دين را در مسئله معاد برشته تحرير در آورده که قسمتهائى

  صل عظيم ،أالمعاد هو لهذا البدن المشهود هذا  ير فن الحشإ " :  ٧٢از آن عبارتست از 
  يّ اع ، و من ال يُثبت المعاد البدنجمکافر باالٕ  ين ، و جاهدهدّ رکان الأثباته من إ و 

  ... و القرآن جماعًاإ خرة فانه کافر حوال االٓ أ، و ال الثواب ، و العقاب ، و 
  كعدام . و تفاصيل ذلعاده و االٕ کيفية االٕ  ين اختلفوا فإ مملوُء من ذکر المعاد ، و 

  ن القولأو هو  واحد . يءکالمية ، لکن البحث ها هنا عن شکتبنا ال يذکر ناها ف
  "ماميةنما يتم على مذهب االٕ أهو اصل الدين و رکنه ،  ي، الذ يباثبات المعاد البدن

  در باب نفخ الصور و فناء الدنيا در بحار االنوار عالمه مجلسى ، کتاب العدل و -
  المعاد ، آيات قرآن کريم را که مدل بر قيامت ظاهرى و حشر مردگان است جمع آورى

، سوره کهف آيه  ١٧/  ۵٨: . سوره اسرى آيه ٧٣فرموده و تفاسير مفسرين اسالم را نيز درج نموده است 
  .۴۴ – ۴١آيات  و ٥٠/   ٢٠، سوره ق آيه ٣٦/  ۵٤ - ۴۸، سوره يس آيات ١٨/ ٩٩

  ) در " باب ۵٣الى  ١( صفحات  ٧خذ جلد أعالمه مجلسى در همان م
  و قيامت ره " آياتى از قرآن کريم را در اثبات يوم حشراثبات الحشر و کيفيته و کفر من انک

  ، آل عمران  ٢٦٠/٢ و ٢۵٩وده است . چند نمونه از آيات فوق عبارتند از : سوره بقرة منقل فر
  : تعالىٰ  قوله ١٠٧/١٢، سوره يوسف آيه  ۵١/٦، انعام ٥/ ٨٧، نساء آيه  ١۵٦/٣،  ۴۹ ،٢٥ ، ٩



   
  ۴۲۶ص 

اَعُة َبْغَتًة َو ُهْم ٰال َيْشُعرُونَ اََفاَِمنُوا اَْن "  َتاِْتَيُهْم ٰغاِشَيٌة ِمْن َعٰذاِب اهللِ  اَْو َتاِْتَيُهُم ٱلس . "  
  قرآن کريم را که القيامة ، الفاظ و کلماتى در آيات ءسماأمرحوم مجلسى ، در باب 

  -"  ساعة"  ١٨٧/٧آيه  اعراف سوره: ٧۴داللت بر يوم قيامت دارد درج نموده که عبارتند از 
"  يوم التناد" "  يوم التالق" ٤٠/ ١۵آيه  (غافر) منؤمسوره   -" يوم الحساب "  ٢٦/٣٨ص آيه سوره 

طامه کبرى "  ٣۴/۳۴نازعات آيه  -"  يوم التغابن" ٦٤/ ٩تغابن آيه  -"  يوم الجمع" ٤٢/ ۵شورى آيه  -
  ".  َواْلَيْوِم اْلَمْوُعودِ  " ٨٥/ ٢بروج آيه   -"  يوم الفصل"  ٧٧/ ٣٨مرسالت آيه  -"

  نازل گرديده که علم ساعة در ٣١/ ٣٤در سوره لقمان آيه    را ميداند »ساعت«چه کسى علم 
اَعةِ  ":  نزد خدا است قوله تعالىٰ  َه ِعنَدُه ِعلُْم الس   ."  ان الل

  در آثار قلم اعلىٰ » نشر  .حشر  «ويل أت
  : ٧۵و حيات و موت ميفرمايند قوله عز بيانه  در ايقان شريف در مقصود از بعث و حشر

  " و مقصود از موت و حيات که در کتب مذکور است موت و حيات ايمانيست * ... چنانچه
  وقتيکه سراج محمدى در مشکاة احمديه مشتعل شد بر مردم حکم بعث و حشر و حيات و موت

  قدسيه در هر ظهور فرمود * ... خالصه معنى آنکه هر عباديکه از روح و نفخه مظاهر
  متولد و زنده شدند بر آنها حکم حيات و بعث و ورود در جنت محبت الهيه ميشود * و

  من دون آن حکم غير آن که موت و غفلت و ورود در نار کفر و غضب الهى است ميشود * "
   قاموس ايقان و نيز مراجعه کنيد به بيانات مبارکه در نوع دوم از متشابهات ، نمونه پنجم و

  . ٦٢٨جلد اول صفحه 
  از عالئم يوم قيامت بعث مردگان است بعث 

  اديان قبل مقّدسه در کتب »بعث  «خذ أم
  ) و از اين تعجب مکنيد زيرا ساعتى ميايد که در آن جميع٢٧: ( ۵) انجيل يوحنا ١(

  ) و بيرون خواهند آمد هرکه٢٨کسانيکه در قبور ميباشند آواز او را خواهند شنيد * (
  نيکو کرد براى قيامت حيات و هر که اعمال بد کرد بجهة قيامت داورى * " . اعمال

   
  ۴٢٧ص 
  ) عيسى در جواب ايشان گفت گمراه هستيد از اين رو که٢٩: ( ٢٢) اجيل متى باب ٢(



  )  زيرا که در قيامت نه نکاح ميکنند و نه٣٠کتاب و قوت خدا را در نيافته ايد *(
  الئکه خدا در آسمان ميباشند * " .نکاح کرده ميشوند بلکه مثل م

  ) زيرا همچنانکه پدر مردگانرا بر ميخيزاند و زنده٢٠: " ( ۵) انجيل يوحنا باب ٣(
  ) زيرا که پدر بر هيچکس٢١ميکند همچنين پسر نيز هر که را ميخواهد زنده ميکند * (
  داورى نميکند بلکه تمام داوريرا به پسر سپرده است * " .

  ) زيرا الزمست که همه ما پيش مسند١٠پولس بقرنتيان باب پنجم : () رساله دوم ۴(
  د * .ب مسيح حاضر شويم تا هر کس اعمال بدنى خود را بيابد بحسب آنچه کرده باشد چه نيک چه

اَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَها َوان اللهَ  ":  قوله تعالىٰ  ٢٢/  ٧) قرآن کريم سوره حج آيه ۵( الس ني َيْبَعُث َمن فِ  َوا
  خدا بر ميانگيزد آنان و آنکهآن  (ترجمه : و آنکه قيامت آينده است نيست شکى در  " .  اْلُقبُورِ 

  را که باشند در قبرها ) .
  ويل از بعث را مبعوثأدر لوح نصير يک معنى و ت  در آثار قلم اعلىٰ  »بعث  «ويل أت

  : " يک نغمه ٧٦ اند قوله االعلىٰ  ودهمنمودن رجال برگزيده در يوم قيامت تاويل فر
  لوجه اهلل بر تو و اهل ارض از مشرق کلمات اشراق مينمايم و از نغمات قبلم خالصًا

  القا ميفرمايم که شايد راقدين َبستر غفلت را بيدار نموده از هبوب ارياح روحانى
  روح من که از افق صبح نورانيم مهبوب است آگاه نمايد * و آن اينست که نقطه اولىٰ 

  فى الملک فداة بمحمد حسن نجفى که از علماى بزرگ و مشايخ کبير محسوب بود مرقوم
  که ما مبعوث « وده اند که مضمون آن اينست که بلسان پارسى مليح مذکور ميشود *مفر

  عارف باو ميشدى فرموديم على را از مرقد او و او را بالواح مبين بسوى تو فرستاديم * و اگر تو
  که عبادت نموده * و از  بين يدى او ميگشتى هر آينه بهتر بود از عبادت هفتاد سنهو ساجد 

  ثانى تو حرف ثالث حرف اول تو محمد رسول اهلل را مبعوث ميفرموديم و از حرف
   

  ٤٢٨ص 
  را که امام حسن باشد ولکن تو از اين شان محتجب ماندى و عنايت فرموديم بانکه

  مالحظه بزرگى امر را نمائيد که چه مقدار عظيم و بزرگحال  * انتهىٰ " سزاوار بود 
  است و آن على که فرستاده اند نزد شيخ مذکور مال على بسطامى بوده * و ديگر مالحظه

  قدرت مظهر ظهور را فرمائيد که بحرفى از اسم عباد خود اگر بخواهد جميع هياکل
  احديه و مظاهر صمديه را خلق فرمايد و مبعوث نمايد " .



  رقب
  اديان قبل مقّدسه در کتب »قبر « مأخذ 

  . ۵:  ٢٧ - ٢٨انجيل يوحنا 
   " .  اَفَال َيْعلَُم اَذا بُْعِثَر َما ِفي اْلُقبُورِ  ":  ٩/١٠٠، سوره عاديات آيه  ٧قرآن کريم سوره حج آيه 

  معارف اسالمى 
  الدين ،کتاب اصول  )١براى نمونه مراجعه کنيد به (  در کتب اهل سنت و جماعت 

  المعاد  اصل الحادى عشر من اصول هذا الکتاب فى معرفة احکام العباد فى
  ) تاليف ابى منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمى البغدادى ٢۴۵الى  ٢٢٨( ص 

  ) الفقه االکبر تاليف ابى حنيفه النعمان بن ثابت الکوفى ، و شرح فقه االکبر٢(
  کيمياى سعادت تاليف ابو حامد محمد غزالى در) ٣تاليف المال على القارى الحنفى ( 

  ١١٣و اصل اول اعتقاد اهل سنت در آخرت و صراط صفحه  ٧١معرفت آخرت ( ترجمه ) صفحه 
  .و نيز به تاليف ديگر او بنام احياء علوم الدين 

  ) اصول کافى تاليف شيخ کلينى١مراجعه کنيد به : ( براى تفصيل  شيعه مذهب در معارف 
  کتاب العدل و المعاد در باب البرزخ و القبر و عذابه االنوار مرحوم مجلسى ") بحار ٢(

  تاليف عبدالرزاق الهيجى از متکلمين و علماى شيعه . ) گوهر مراد٣( ٠و سئواله " 
  
  : " چه که ٧٧) در ايقان نازل قوله جل و عز ١(  در آثار قلم اعلىٰ  »قبر « ويل أت

  خود اينکه جميع بيان و خلق آن را بحرفى از بدايع کلماتآن سلطان هويه قادر است بر 
   

  ۴٢٩ص 
  قبض روح فرمايد * و يا بحرفى جميع را حيات بديعه قدميه بخشد * و از قبور نفس و

  ) در هر ظهورى غافلين و معرضين به مظهر الهى به٢هوى محشور و مبعوث نمايد " . (
  : " و ٧٨ن شريف نازل قوله جل و عز . در ايقا ويل گرديده استأجسد مرده در قبور ت

  قيامت قيام آن حضرت بود بر امر الهى * و غافلين که در قبور اجساد مرده بودند همه
  )٣را بخلعت جديده ايمانيه مخلّع فرمود * و بحيات تازه بديعه زنده نمود * " . (

  :  ٧٩ لىٰ قبور ) ، قوله االع در لوحى اشاره به مظهر امر الهى بخودشان است ( محىّ 
  " وِر َو ُمْظِهَر ٱْلنْورِ اَْسلَُك ٰيا ُمْحِيَى ٱْلُقبُ " 



   »معاد « 
  ماخذ معاد در اسالم رجوع کنيد به قيامت و حشر و نشر و بعث

  " و اما ٨٠در لوح وفا نازل قوله جل بيانه   در آثار قلم اعلىٰ  »معاد « ويل أت
  کما انت تشهد البدء کذلک فاشهد ما سئلت فى المعاد فاعلم بان العود مثل البدء

  اهدين بل فاشهد البدء نفس العود و کذلک بالعکس لتکون على بصيرةالعود و کن من الشّ 
  االشياء فى کل حين تبدء و تعود ربک المقتدر القدير و اما منير ثم اعلم بان کلّ 

  عود الذى هو مقصود اهلل فى الواحه القدس المنيع و اخبر به عباده هو عود
  الممکنات فى يوم القيامة و هذا اصل العود کما شهدت فى ايام اهلل و کنت من

  و لوح مبارک ٦٢الشاهدين " . براى مزيد اطالع مراجعه کنيد به ايقان مبارک صفحه 
  ٤، و نيز رجوع کنيد به قاموس ايقان جلد ١٣مندرج در مائده آسمانى جلد هشتم صفحه 

  . ١٨٨٦" يوم معاد " صفحه 
  » صراط« 

  بر اساس عقيده مسلمين ، پلى که در روز قيامت بين صحراى محشر و بهشت موعود ب رروى
  دوزخ کشيده خواهد شد .

   " .  ان َربَك لَِباْلِمْرَصادِ  ":  قوله تعالىٰ  ١٤/٨٩سوره فجر ، آيه   در اسالم قرآن کريم »  صراط« خذ مأ
  ٤٣٠ص 

  هرآينه در گذرگاه است ) .( ترجمه ، بدرستيکه هرآينه پروردگار تو 
  حاديث نبوى وۀ االمعاد در بحار االنوار کليکتاب العدل و  ٢٢مرحوم مجلسى در باب 

  شيعه جمع آورى و درج نموده است . در تفسير آيه فوق بنقل از معتبرۀ اطهار را از کتب ۀئمأ
  قنطرة علىو عن الصادق عليه السالم انه قال : المرصاد : " :  ٨١شيخ طبرسى مينويسد 

  ."راط ال يجوزها عبد بمظلمة الّص 
  ) در ايقان شريف ، در يک موضع جنت را١(  در آثار قلم اعلىٰ »  صراط« ويل أت

  وده اند و در ضمنمايمان به مظهر امر جديد و دوزخ ، و نار را اعراض به او بيان فر
  فرموده اند ويلأو مقصود از آن را نيز ت»  صراط« تاويل قيامت و عدم ادراک آن ، 

  : " با اينکه رائحه معانى احاديث را ابدا ادراک ننموده اند * و ٨٢قوله جل بيانه 
  ) در لوح سيد٢غافل از اينکه جميع عالمات ظاهر شد * و صراط امر کشيده گشت " . (

  : " مقصود الهى از حشر و ١٤ يوسف اصفهانى در معنى صراط ميفرمايند قوله االعلىٰ 



  نار و امثال اين اذکار که در الواح الهيه مذکور است مخصوص است بحيننشر و جنت و 
  ظهور مثال مالحظه فرما که در حين ظهور لسان اهلل بکلمه تکلم ميفرمايد و از اين

  کلمه مخرجه عن فمه جنت و نار و حشر و نشر و صراط و کل ما سئلت و ما ال سئلت ظاهر
  موفق شد از صراط گذشت و بجنت رضا فائز و و هويدا ميگردد و هر نفسيکه بکلمه بلى

  همچنين محشور شد در زمره مقربين و مصطفين و عنداهلل از اهل جنت و عليين و اثبات
  مذکور و هر نفسى که از کلمة اهلل معرض شد در نار و از اهل نفى و سجيّن و در ظل

  ى از اعداى) در آغاز لوحى خطاب به شيخ عبدالحسين طهران٣مشرکين محشور " . (
  : " انه لبالمرصاد " . ٨٣امراهلل نازل قوله عز بيانه 

  » اولى االمر« 
اَۭطيُعوا اهللَ َو اَۭطيُعوا "  : نازل قوله تعالىٰ  ٦٢/٤در اسالم  در قرآن کريم سوره نساء آيه »  اولى االمر« خذ مأ

ْمِر    " الرسُوَل َو اُولِى اْالَ
  

  ٤٣١ص 
  در لوح شيخ محمد تقى نجفى نازل قوله     آثار قلم اعلىٰ در »  اولى االمر« ويل أت

  )اِطيُعوْا اهللَ َواِطيُعوْا الرُسوَل َواْوِلي االْمرِ : " در آيه مبارکه (  تبارک و تعالىٰ 
  ئمه صلوات اهلل عليهم بوده وأمقصود از اين اولواالمر در مقام اول و رتبه اولى 

  مصادر امر و مخازن علم و مطالع حکم الهى * و در رتبههستند ايشانند مظاهر قدرت و 
  ثانى ملوک و سالطين بوده اند يعنى ملوکى که بنور عدلشان آفاق منور و روشن است "

.  
  منابع تحقيق در متشابهات قرآن کريم

  سوره آل عمران در تاليفات ۶منابع و مراجع تحقيق متشابهات قرآن و تفسير آيه 
  ) قاموس ايقان .٢فرائد  )  ١محققين بهائى ، 

  منابع تحقيق در تاليفات محققين اسالم در باره متشابهات قرآن
  ريب اعراب القران . تاليف ابوالبرکات بن االنبارى .غ) التبيان فى ١
  ، تاليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطى . ٢) االتقان فى علوم القرآن ج ٢
  ر مذهب شيعه ) .) تفسير مجمع البيان طبرسى ( از علماى معتب٣
  ) تفسير التبيان فى تفسير القرآن تاليف شيخ الطايفه ابى جعفر محمد بن الحسن۴



  الطوسى ( از علماى معتبر مذهب شيعه ) .
  ) تفسير منهج الصادقين تاليف فتح اهلل کاشانى ( از علماى شيعه ) .۵
  ) تفسير رازى تاليف شيخ ابوالفتوح رازى ( از علماى شيعه )٦
  سير کشاف تاليف جاراهلل زمخشرى ( از علماى معتبر مذهب سنى ) .) تف٧
  ) تفسير کبير تاليف امام فخر رازى ( از علماى معتبر مذهب سنى ) .٨
  ) تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان نظام الدين الحسن بن محمد بن القمى٩

  النيسابورى ( از علماى معتبر سنى ) .
  ١٣اليف شهاب الدين سيد محمود الوسى ( از علماى قرن ) تفسير روح المعانى ت١٠

  هجرى ) .
   

  ٤٣٢ص 
  ) تفسير روح البيان تاليف شيخ اسماعيل حقى بروسوى .١١
  ) انوار التنزيل و اسرار التاويل ( تفسير بيضاوى )١٢
  ) الدر المنثور تاليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطى .١٣
  ) تفسير طبرى١۴

  و مراجع تحقيق در مسائل ، معاد ، حشر و نشر ، قيامت ، صراط ،چند نمونه از منابع 
  ساعة جنت و نار در کتب شيعه و اهل سنت عبارتند از :

  ، تاليف ٨و  ٧و  ٦و  ۵) بحار االنوار جلد ١کتب علما و حکما و متکلمين شيعه  (
  چهارم) گوهر مراد ، تاليف مال عبدالرزاق الهيجى باب ٢عالمه محمد باقر مجلسى ، (

  ) کتاب العرشيّه تاليف صدرالدين شيرازى ملقب به مال صدرا ( ترجمه غالمحسين٣، (
  آهى ) ، اشراق دوم در حقيقت معاد و چگونگى حشر اجساد ، الشواهد الربوبيّه ،

  ) مبداء و معاد ، تاليف۴تاليف مال صدرا ، مشهد چهارم : در اثبات معاد جسمانى ، (
  ه احمد بن محمد الحسينى اردکانى ) ، فن دوم ، مقاله دوممال صدراى شيرازى ( ترجم

  ) اسرار الحکم ، تاليف حکيم سبزوارى ، باب۵، ( ٥٢١الى  ۴٣٣و مقاله سوم ، صفحات 
  ى ) تاليف على) شرح کشف المراد ( عالمه حلّ ٧پنجم ، در معاد و انجام شناسى ، (
  سير قرآن .) کتب تف٨، ( ۵٨٩الى  ۵٠١محمدى ، مبحث معاد ، صفحات 

  ) الفقه االکبر ، تاليف ابى١کتب علما و حکما و متکلمين اهل سنّت و جماعت  (
  ١٣٩) شرح کتاب الفقه االکبر ، تاليف المال على القارى الحنفى ، صفحات ٢حنيفه ، (



  ) اصول الدين ، تاليف ابى منصور عبدالقاهر بن طاهر٣، ( ١٦٦و  ١۴۴و  ١۴٣و 
  ل الحادى عشر ... فى معرفة احکام العباد فى المعاد .التميمى البغدادى ، االص

  ) کتاب احياء علوم الدين تاليف ابو حامد محمد غزالى ،۴، ( ٢۴۵الى  ٢٢٨صفحات 
  ) النجات تاليف حکيم ابن سيناء فصل فى معاد۵الکتاب العاشر من ربع المنجيات ، (

  ) کتب تفسير قرآن .٦(االنفس االنسانيه و فصل فى المبداء و المقال بقول مجمل . 
   

  ۴٣٣ص 
  مشخصات کتب و مآخذ

  رديف             نام کتاب و مولف
  . ٢٧٩اقتدارات  مجموعه الواح مبارکه  ص           ١
  . ٩ص  ٢االتقان فى علوم القرآن ، تاليف عبدالرحمن سيوطى . ج           ٢
  . ٩٢ايام تسعه ص           ٣
  . ٤۵ايام تسعه ص          ۴
  ٠١٢٣ص  ٩٣منتخباتى از آثار حضرت بهاء اهلل لوح           ۵
  . ١٧٣ايقان ص           ٦
  . ١٦۴اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص           ٧
  . ٢٢۵ - ٢٢٦کتاب بديع ص           ٨
  ٣٠٢کتاب استذان ص  ١١صحيح بخارى ج           ٩

  .. چاپ مصر  ١٨مجموعه الواح مبارکه ص          ١٠
  . ١٧٠ص  ٩۴لوح  ٣لئالى حکمت ج          ١١
  . چاپ مصر ١٩مجموعه الواح مبارکه ص          ١٢
  . چاپ مصر . ٢٩١مجموعه الواح مبارکه ص          ١٣
  بديع ١٢١. موسسه ملى مطبوعات امرى . سنه  ١٤و  ١٣ص  ٨مائده آسمانى ج          ١۴
  . ٧اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص          ١۵
  . ٣٣٢و  ٣٣١ادعيه محبوب صفحات          ١٦
  . ٣٦٣ادعيه محبوب ص          ١٧
  . ١٦٧ص  ٨١لوح  ٢لئالى حکمت ج          ١٨
  . ٣۴٩ص  ٢مکاتيب عبدالبهاء ج          ١٩



  . ٣٨(  ٣٧ايقان صفحات          ٢٠
   

  ۴۳۴ص 
  . ١٣٨ - ١٣٩و  ١٢۴ - ١٢٧حات ايقان صف         ٢١
  . ٢٧٩ايام تسعه ص          ٢٢
  . ١٠١٩، صفحه  ٢قاموس ايقان ج          ٢٣
  . ٨ايقان ص          ٢۴
  . ٢٦ايقان ص          ٢٥
  . ٢٩(  ٢٨ايقان ص          ٢٦
  . ٣٠ايقان ص          ٢٧
  ( تفسير قرآن ) . ٢١٨ص  ١منهج الصادقين ج          ٢٨
  .  ٦ ٢و  ٦١ايقان صفحات          ٢٩
  . ٦٤ص  ١٦باب  ١مائده آسمانى ج          ٣٠
  . ۴اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص          ٣١
  . ٨٦ايقان ص          ٣٢
  . ۵و  ۴ايقان صفحات          ٣٣
  . ٢٨ايقان ص          ٣۴
  . ١لوح  ۵ص  ١لئالى حکمت ج          ٣۵
  بديع . ١٠٤طبع طهران سنه  ٤٤٨ص  ٤ى ج مائده آسمان         ٣٦
  . ٢٠لوح  ٦٥ص  ١لئالى حکمت ج          ۴٧
  . ٧٧ص  ٢مائده آسمانى ج          ٣٨
  ( تفسير قرآن ) . ٥٤٤ص  ١منهج الصادقين ج          ٣٩
  . تاليف ابوالفتوح رازى . ١٨ص  ٢تفسير رازى ج          ۴۰
  . تاليف مال محسن فيض کاشانى . ١٨٢ص  ١صافى ( تفسير قرآن ) ج         ۴۱
  . تاليف امام فخر رازى . ٢٣٣ - ٢٣٦ص  ۵ - ٦تفسير کبير ج          ۴۲

   
  ۴۳۵ص 
  . ١٣۴الى  ١٢٧صفحاتى  ١االسالم کلينى ، ج اصول کافى تاليف ثقة         ۴۳



  ى مع شرحيه النافع فى يوم الحشرالباب الحادى عشر تاليف عالمه حل         ۴۴
  لمقدادبن عبداهلل سيورى .           

  . ٥و  ٤ص  ٢صحيح مسلم بشرح النوى ج          ۴۵
  الفقه االکبر تاليف ابى حنيفه النعمان بن ثابت الکوفى ، الطبعة         ۴۶

  -بحيدر آباد الدکن  -الثانية ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية            
  ه . ق ١٣٧٣الهند . سنة            

  . ١٣١ايقان ص          ۴۷
  .۱۵ و ٣صفحات و نيز مراجعه کنيد به  ١٠٧ايقان ص         ۴۸
  . ١٣٢ايقان ص          ۴۹
  . ١٧۴حرف حى ، ايام تسعه ص لوح خطاب به مال محمد باقر          ۵۰
  . ۴۱۵ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ          ۵١
  . ٢٢٨زيارتنامه مبارک ، ايام تسعه ص          ۵٢
  . ٢٧اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص          ۵٣
  . ٢٧٢اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص          ۵٤
  . ۵٢ايقان ص          ۵۵
  . ٣٧و  ٣٦ايقان صفحات          ۵۶
  . ٢٥و  ٢٣ايقان صفحات          ۵۷
  . ١٣٠( کتاب مبين ) ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ         ۵۸
  . ۵۵ايقان ص          ۵۹
  . ٣٥ايقان ص          ٦٠
  . ٣٧ايقان ص          ٦١
  . تاليف محمد باقر مجلسى . ٢٩۵ص  ٦بحار االنوار ج          ٦٢

   
  ۴٣٦ص 
  ، تاليف محمد باقر مجلسى . ٣١١ص  ٦بحار االنوار ج          ٦٣
  . ٣٠٧و  ٣٠٥ص  ٦همان ماخذ . همان جلد حديث شماره          ٦۴
  ، تفسير قرآن ، تاليف شيخ طايفه طوسى . ٣٨٧ص  ۵التبيان ج          ٦۵
  . ١٣٢و  ٨٩ايقان صفحات          ٦٦



  . ٢٦مناجات  ٧۵ص  ١اذکار المقربين ج          ٦٧
  . ٣٤ايقان ص          ٦٨
  . ۴٠٩( کتاب مبين ) ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ          ٦٩
  . ٣٨٦( کتاب مبين ) ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ          ٧٠
  . ۵٩ايقان ص          ٧١
  تاليف حسن بن يوسف مطهر الحلى ٣٧٦نهج الحق و کشف الصدق ص          ٧٢

  (عالمه حلى  ) من منشورات دارالهجرة ، ايران ، قم           
  . ٣١٦ص  ٦بحار االنوار ( تاليف محمد باقر مجلسى ) ج          ٧٣
  . ۵۴ص  ٧بحار االنوار ( تاليف محمد باقر مجلسى ) ج          ٧۴
  . ٩٠و  ٨٦ايقان صفحات          ٧۵
  پ مصر .، چا ١٩٠مجموعه الواح مبارکه ص          ٧٦
  . ٧٢ايقان ص          ٧٧
  . ٨٩ايقان ص          ٧٨
  . ٣١٢رساله تسبيح و تهليل ص          ٧٩
  . ۴٢٠ص  ۴ج  آثار قلم اعلىٰ          ٨٠
  . ٦۴ص  ٨بحار االنوار ( تاليف محمد باقر مجلسى ) ج          ٨١
  . ٦۵و  ٦۴ايقان ص          ٨٢
  ٣١٢ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ          ٨٣

   
  ۴٣٧ص 

  روش هيجدهم                          
   

  کلمات و عبارات و اصطالحات در احاديث و               
  معارف مذهب شيعه در الواح مبارکه                 

   
  ۴٣٨ص 

  کلمات و عبارات و اصطالحات در احاديث و معارف مذهب شيعه



  در الواح مبارکه
  بعضى از الفاظ و اصطالحات و عباراتى بکار رفته است کهدر آثار و الواح مبارکه 

  خذ آنها در کتب و معارف مذهب شيعه است . ذکر اين قبيل از الفاظ ومأبنظر ميرسد 
  حات غالبا در مسائل استدالل نقلى در اثبات و استدالل بر حقانيت ظهور حضرت ربصطالا

  و ادعيه نازله الهيات ،اعلى و حضرت بهاء اهلل جل ذکره و نيز مسائل کالمى در اثبات مبداء 
  و يا قسمتى از حديث در آثار مبارکه بکار رفته است . کلمه. که بصورتهاى يک لفظ يا  است

  آشنائى با اين قبيل از الفاظ براى تحصيل معارف امرى بنظر ضرورى ميرسد .
  )۴ت . () حجّ ٣) رجعت . (٢ه . () کرّ ١(  قبيل اصطالحات و الفاظ نمونه هائى از اين

  )٩) اسم اعظم . (٨) َذر . (٧) بقية اهلل . (٦) صعب مستصعب . (۵عيون صافيه . (
  )١٣) قائم . (١٢) خروج سفيانى . (١١) رايات سود . (١٠المصون لرمز المکنون . (سرّ 

  )١٧) کتاب جديد . (١٦) امرجديد . (١۵) اصحاب قائم . (١۴طلوع شمس من مغربها . (
  ) َسبوح قدوس٢١) ديک عرش . (۲۰(ى . ) کوکب درّ ١٩) فصل الخطاب . (١٨کنوز ارض . (

  جوج وأ) ي٢٢وح . (المالئکة و الرّ  المبين فال اله غيره رّب  ربنا اهلل الملک الحّق 
  ) ساعة .٢٧. ( ) بداء٢٦) واليت . (٢۵ه . () نبوت خاّص ٢۴) وصى عاشر . (٢٣ماجوج . (

  سوره اعراف ٧( تفسير حضرت صادق ع امام ششم در تاويل " ساعة " مذکور در آيه 
  ) العلم سبعة العشرون حرفا،٢٨، ( ١٨و شورى آيه  ١سوره زخرف و القمر آيه  ٨٥و 

  فجميع ما جاء به الرسل حرفا فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين ، فاذا قائم
  ) لواء معقود٢٩الخمسة و العشرين حرفا ( روايت از حضرت صادق ع ) . (قائمنا اخرج 

  ) عوجا و ال٣٣) همج رعا . (٣٢) کبريت احمر (٣١) خلف الف الف حجاب نور . (٣٠. (
  و غيره .  تعداد کثيرى )  ۳۷) ولى . (۳۶) عترت . (۳۵) مالئکه . (۳۴( امتا ( در لوح مقصود )

  الهى ، تاويل و شرح آنها ضرورت بارادهاز الفاظ و اصطالحات فوق که 
   

  ۴٣٩ص 
  الفاظ داشته در الواح الهى مکتوب است . علماى مذهب شيعه براى اين قبيل اصطالحات و

  با شروح و تاويالت آنها در آثار بهائى در بعضى مواقع تفاسير و معانى ديگرى نموده اند که
  اين هل بها سنديت ندارد . الزم بذکرمغايرت دارد و بديهى است که هيچيک از آنها براى ا

  براى طالحات و الفاظ مندرج است صرفاصمطلب است که مراجعه به کتبى که اين قبيل ا



  مطالب نازله در  تسهيل درک مسائل وسبب خذ مسئله و يا حديث است تا أشناسائى م
  الواح مبارکه حاصل گردد .

  مأخذ و مراجع براى تحقيق و مطالعه
  ) فرائد .۴) فصل الخطاب . (٣) مختارات . (٢) استدالليه نعيم (١(  لفين بهائىؤم
  ) قاموس٨) اقداح الفالح . (٧. ( ١٠۵) قاموس لوح سنه ٦) قاموس قرن لوح . (۵(

  ) دليل و ارشاد .١١) تبيان و برهان . (١٠) مبادى استدالل . (٩ايقان . (
  ه ميتواند سودمند قرار گيردتعدادى از کتب معتبره مذهب شيعه ک  لفين مذهب شيعهؤم

  ) روضه کافى ،٢) اصول کافى ( چهار جلد ) ، تاليف شيخ کلينى . (١عبارتند از : (
  ) تهذيب ، تاليف شيخ۴) غيبت ، تاليف شيخ طايفه طوسى . (٣تاليف شيخ کلينى . (

  ) معانى٦) نوادر االخبار ، تاليف مال حسين فيض کاشانى . (۵طايفه طوسى . (
  ) اوائل المقاالت٨) خصال ، تاليف ، شيخ صدوق . (٧، تاليف شيخ صدوق . (االخبار 

  فى المذهب و المختارات ( شرح عقائد الصدوق ) ، تاليف ، شيخ المفيد محمد بن
  ) نجم ثاقب ، تاليف حسين طبرسى١٠) اکمال الدين ، تاليف شيخ صدوق . (٩النعمان . (
  )١٢على الرجعة ، تاليف حسن حر عاملى . ( ) االيقاظ من الهجعة بالبرهان١١نورى . (

  ) بحار االنوار ( بيست١٣شرح الزيارة الجامعة الکبيرة تاليف شيخ احمد احسائى . (
  ) اعالم الورى باعالم الهدى ، تاليف١۴و شش جلد ) ، تاليف محمد باقر مجلسى . (

  شيعه .) دائرة المعارف ١٦) االرشاد ، تاليف شيخ مفيد . (١۵حسن طبرسى . (
   

  ۴۴٠ص 
  روش نوزدهم                           

  تفسير و تاويل و شرح و ارتباط مسائل و مطالب در          
  الواح مبارکه                          

   
  ۴۴١ص 

  تفسير و تاويل و شرح و ارتباط مسائل و مطالب در الواح
  مبدء امر و منزل آيات براى اخذ معانى و ادراک کلمات و آيات الهى بايد به

  و الواح تبيينى مراجعه نمود



  در متون آثار و الواح مبارکه نازله از قلم اعلى ، مطالب و مسائلى مشاهده ميشود
  که دانستن مقصود شارع امر مقدس بهائى ضرورى بنظر ميرسد . در بررسى و مطالعه

  در ساير الواحالواح مبارکه مشاهده ميشود که جواب اين قبيل از مسائل غالبا 
  مبارکه بصورتهاى تاويل و شرح کامل و يا بصورت غير مستقيم ولى کامال روشن و بدون
  هيچگونه ابهام و يا باقى ماندن سئوالى در ذهن انسان بيان گرديده است . در کتاب

  بديع ، جمال کبريائى به اين اصل که احباى الهى در صورت عدم ادراک آيات و الواح و
  بايد به مبدء آن که ُمنزل آيات است مراجعه شود بيان صريحى فرموده کلمات منزله

  آنچه از آيات الهى ادراک نشود از معدن و مبدء آن سئوال: "  ١اند قوله العزيز 
  نمايند مقصود از اين کلمه آنکه مبادا در معنى کلمات ما بين احباى الهى اختالف

  واحد ظاهر و باو راجع اياکم ان تشهدواشود و بدانند که کلمات الهيه کل از نقطه 
  االختالف فيهن اگر چه بظاهر مختلف نازل شود در باطن بکلمه واحده و نقطه واحده

  راجع و منتهى چنانچه در بعضى مقام ذکر شده که احدى بمعنى کلمات الهى مطلع نه اال
  هر عالمى ازاهلل شکى نيست که اين قول حق است چه که از حرفى از حروفات منزله در 

  عوالم اليتناهى اثر مخصوصى و معانى مخصوصه باقتضاى آن عالم داشته و خواهد داشت و
  هم چنين حروفات و کلمات الهيه هر يک کنز علم لدنى بوده و خواهند بود و ما اطلع

  بکا کنز فيهن اال اهلل احدى قادر بر عرفان آن على ما ينبغى لها
   

  ۴۴۲ص 
  هم چنين در مقامى ذکر شده که کل ايات الهى را ادراک نبوده و نخواهد بود و

  مينمايند چه که اگر صاحب اينمقام نبودند حجيت آيات مبرهن نميشد اين دو بيان
  مختلفند بر حسب ظاهر ولکن نزد متبصرين و صاحبان ابصر جديده معلومست که مقصود از

  ه ال على قدر و مقداراينکه فرموده کل ادراک مينمايند علٰى قدرهم و مقدارهم بود
  لزومى بذکر اين اصل مسلم نيست -"  ما نزل من لدى اهلل المقتدر المهيمن القيوم

  ، الزم است مراجعه به الواح نزولى که در صورت فقدان تاويل آيات در ساير الواح مبارکه
   احالى حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل ( آنچه که متبيينى که از مشکاة اقال

  بوده در معارف امر ثبت است ) مراجعه نمود . مطلب ديگرى که قبل ازضرورى الزم و 
  شروع و پرداختن به روشهاى مطالعه در اين بخش ياد آورى آن ضرورت تام دارد و قسمتى

  مسلمات در معارف امر بهائى است اين است که : در مطالعه آثاراز از اصول اعتقادات و 



  نازل شده و ه و موضوعى که شرح آن در ساير الواح قلم اعلىٰ در صورت مواجهه با مسئل
  و تبييننيز همان مسئله و موضوع در الواح حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امراهلل 

  تفسير و شرح داده شده است ، بديهى و اصل است که در مقايسه اين دونوع از شروح و
  هى است آن تفسير و تاويلى استتاويالت آنچه که فصل المقال در حل مسئله و مقصود ال

  تبيين صادر گرديده است . دليل شرعى آن ، اجازه  مرکز آن دو نفس مقّدس و  که از اقالم 
  مرکز تبيين است به نص صريح و قاطع شارع امر و دليل عقلى آن اينست که از  و حق تاويل به

  توسط شارع نازل و تاويلتاويل و شرح يک مسئله از مسائل مندرجه در الواح که  ميان دو
  گرديده ، تاويل و توضيح مرکز تبيين براى اهل بها توضيح نهائى است زيرا که ايشان

  و تببين با علم اينکه اين مسئله در آثار شارع امر تاويل گرديده اراده به تاويل و توضيح
  رآن مطلب و يا مسئله بخصوص فرموده اند و تشخيص نهائى با مرکز تبيين است که د

   
  ۴۴۳ص 

  الواح و آيات شارع امر بهائى نازل و در الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء و ساير
  الواح مبارکه شان تصريح و تاکيد در اين امر خطير گرديده است . و از نظر جنبه

  ايمانى نيز کامال روشن و خالى از ابهام است زيرا عصمت موهوبى داده شده به مرکز
  و عصمت نسيان مبرا ميدارد . ( مراجعه فرمائيد به عصمت کبرىٰ تبيين او را از خطا و 

  در روش سوم و لوح مقدس اشراقات ) .
  نمونه هائى از امهات مسائل در امر مبارکه که تاويل و تفسير آنها در ساير

  نازل گرديده است آثار قلم اعلىٰ 
  واضيع متعددىدر اعالنات ربوبيّت و مظهريت در آثار نازله در م  در مسئله الوهيت

  مواجه ميشويم به آيات و کلماتى که در ظاهر آن اينگونه بنظر ميرسد که شارع امر
  ون به آن معتقد و رايج الفاظ ويّ بهائى ادعاى الوهيت به مفهوم آنچه که الهي

  اصطالحات آنان است نموده است . در بدو امر و از ظاهر آيات نيز جز اين مفهوم
  سم نخواهد شد . تعمق و مطالعه ساير آثار و بيانات مبارکهديگرى در ذهن خواننده مج

  منين در اين موضوع و مسئله بخصوصؤتاويل و شرح و مقصود حقيقى منزل آيات را براى م
  که از اصول و معتقدات راسخه اهل بهاء است کامال و بدون هيچگونه شبهه و ابهامى به

  نمونه هائى از آيات نازله در مقاماتاصل و منظور از بيانات مبارکه واقف ميسازد . 



  ربوبيت و الوهيت و نيز شرح کامل ان و مقصود مبارک از اظهار آن مقامات به اين شرح
  است :

  اول ، اعالنات ربوبيت و الوهيت
  :         " کل االلوه من رشح امرى تالهت ٢قصيده عز ورقائيه  در  )١(

  " و کل الربوب عن طفح حکمى تربت                                   
  تا ببينى طور موسى طائف اينجا آمده:      " ٢) در " ساقى از غيب بقا ٢(

  " تا ببينى روح عيسى را زعشقش بيقرار                                   
   

  ۴۴۴ص 
   هيکل اهلل و الال يرى فى هيکل اّال  قل: "  ٤ ) در سوره هيکل نازل قوله تعالىٰ ٣(

  ذاته و ال فى اّال کينونته و ال فى ذاتى  اّال جماله و ال فى کينونتى  اّال فى جمالى 
  "قلمه العزيز المحمود اّال سکونه و ال فى قلمى  اّال حرکته و ال فى سکونى  اّال حرکتى 

  اهلل لما نزلت جنودان يا هيکل : "  ۵ ) ايضا در سوره هيکل نازل قوله تعالىٰ ۴(
  " .الوحى برايات االيات من مليک االسماء 

  لم ازل کنت ناطقا فى جبروت البقاء: "  ٤ ) ايضا در سوره هيکل نازل قوله تعالىٰ ٥(
  اننى انا اهلل ال اله اال انا المهيمن القيوم و ال ازال انطق فى ملکوت االسماء

  ٠" بوب اننى انا اهلل ال اله اال انا العزيز المح
  توضيح و شرح آيات نازله در الوهيت ،دوم
  ) جمال کبريائى در جواب شبهات و ايرادات معرضين به ظهور جديد که با نزول اين١(

  قبيل از الواح و آثار به مبدء امر مبارک اتهام خدائى و الوهيت وارد آورده اند در
  ) الناطق فى ك( لوالسه باکليل أن رذى زيّ الّ : "  ٦لوحى ميفرمايند قوله العزيز 

  س عن ذکره مقدّ انّ  اّال ) و فى مقام المحو ( انا هو و هو انا كمقام الصحو ( ماعرفنا
  ) " كاانا و ايّ 

  بنظر ميرسد که در جواب اعتراضات به بيان مبارک در قصيده رشح عما و ساير آيات
  : ٧ مشابه نازل گرديده است . در قصيده رشح عما نازل قوله االعلىٰ 

  " هو هو از نفخه ما ميريزدر  و از چهره ما کرده بروز       کودور انا ه"  
  لى مع اهلل حاالت هو انا و انا هوو نيز حديث نبوى منقول از حضرت صادق ع : " 



  اين حديث در لوح ابن ذئب و ايقان مبارک و نيز در تفسير کنت "اال هو هو و انا انا
  براى توجيه آيات الوهيت نقل گرديده است ( براى ثنائه جلّ  کنز از مشکاة قلم حضرت عبدالبهاء

  ماخذ اين حديث مراجعه کنيد به فصل شانزدهم) .
  ) در لوح شيخ محمد نجفى نيز توضيح و تاويل مشابه ديگرى در جواب معرضين و٢(

  مغرضين ، شيخ را مخاطب فرموده و براى او آيات در ربوبيت را با بيانى واضح و متقن
   

  ۴۴۵ص 
  آنجناب يا غير گفته سوره توحيد را ترجمه نمايند: "  تشريح فرموده اند قوله تعالىٰ 

  تا نزد کل معلوم و مبرهن گردد که حق لم يلد و لم يولد است و بابيها بربوبيت و
  الوهيت قائلند . يا شيخ اينمقام فناى از نفس و بقاى باهلل است و اينکلمه اگر

  " . ت استذکر شود مدل بر نيستى بحت با
  براستى ميگويم و لوجه اهلل: "  ) ايضا در همان لوح مبارک نازل قوله تعالىٰ ٣(

  ميگويم اين عبد و اين مظلوم شرم دارد خود را بهستى و وجود نسبت دهد تا چه رسد
  بمقامات فوق آن . انسان بصير هر هنگام بر ارض مشى مينمايد خود را خجل مشاهده

  ميداند که علت نعمت و ثروت و عزت و علو و سمو و اقتدار ميکند چه که بيقين مبين
  ه باينمقام آگاه شدکاو باذن اهلل ارضى است که تحت جميع اقدام عالم است * و نفسي

  هالبته از نخوت و کبر و غرور مقدس و مبرا است * آنچه گفته شد من عنداهلل بود
  " .انه شهد و يشهد و هو العليم الخبير 

  لوحى در لوحى ديگر نمونه توضيح
  : ٨ در لوحى شرح دو فقره از آيات الهى در سوره هيکل نازل گرديده است قوله تعالىٰ 

  " در فقرات بسيارى در سوره هيکل ميفرمايند قُلدر معنى و مقصود از "   قُل) ١
  و آنچه سئوال شده بود از آيه منزله در هيکل که بملوک خطابو شانه : "  قوله تعالىٰ 
  ح همانست که نازل شد کلمه ترک نشده ... در اول اين آيه قل مقدر است کهشد صحي

  چنين ميشود قل لو کان القديم هو المختار الى آخر و چون از بيان رحمن معنى قل
  " . ر نشدکمفهوم ميشود لذا ذ

  و اينکه از آيه منزله در لوح پاپا سئوال: "  ٨ شرح و توضيح فقراتى از لوح پاپ) ٢
  اين عبارات تلويحات کلمات اينست که ذکر شده در مقامى ميفرمايد و اقول لکمنموديد 



  ون مع ابراهيم و اسحق و يعقوب فىنان کثيرين سياتون من المشارق و المغارب و ينتک
  و يکون البکاء كلمة الخارجية هناا بنو الملکوت فيطرحون الى الظّ و امّ  اتموملکوت السّ 

   
  ۴۴۶ص 

  اسالنّ  ء الى العالم و احّب آور قد جالنّ  مقامى ديگر مذکور انّ صرير االسنان و در 
  ورئات يبغض النّ من يعمل السيّ  کلّ  اعمالهم کانت شريرة النّ  ور النّ لمة اکثر من النّ الظّ 

  ور لکىفيقبل الى النّ  خ اعماله و اما من يفعل الحّق  توبّ ور لئّال و ال ياتى الى النّ 
  اسماء كاز دو فقره مذکوره تلويح بيان مال انتهىٰ  ةنها باهلل معمولأتظهر اعماله 

  در آيه منزله معلوم ميشود بعضى از بيانات در بعضى از الواح راجعست بکتب قبل و ما
  " .سطر فيها 

  شرح و مقصود از بعضى الفاظ و عبارات در الواح مبارکه
  از بيانات در روش لغت شناسى و  مباحث الفاظ باختصار گفته شد که براى حصول مقصود
  مبارکه در بکار بردن الفاظ و عبارات ، در مواضعى الزم است که با مراجعه به ساير

  الواح به مقصود اصلى بيان مبارک اطالع يافت . دو نمونه ذيل براى توجيه مطلب الزم
  بنظر ميرسد :

  در توضيح و شرح يکى از بيانات الهيه در  » امکان را مسخر نمائيد «نمونه اول 
  بحکمت و بيان امکان را مسخر نمايند قل يا حزب: "  ٩ ى ميفرمايند قوله االعلىٰ لوح

  اهلل بيقين مبين بدانيد فساد و نزاع و قتل و غارت شان درندگان ارض است مقام
  انسان و شانش بعلم و عمل است در اکثر الواح عباد را از ما يضرهم منع و بما

  ميع احزاب عالم بمحبت و مودت معاشرت نمائيدينفعهم امر نموديم يا حزب اهلل با ج
  فساد و شئونات آن طرا نهى شده نهيا عظيما فى کتاب اهلل رب العالمين اگر چه در

  نازلشد آنچه که ظاهرش مخالف امر جديد الهى است از جمله ام از قلم اعلىٰ اول ايّ 
  يا قهار العالمين كامثال اينفقرات نازل قد طالت االعناق بالنفاق اين اسياف قدرت

  ولکن مقصود از آن نزاع و فساد نبوده بلکه مقصود اظهار مراتب ظلم ظالمين بوده و
  مثالا شقاوت مشرکين تا کل بدانند که ظلم فراعنه ارض بمقامى رسيده که از قلم اعلىٰ 

  كاين آيه نازل و حال وصيت مينمائيم عباد اهلل را که از بعد ببعضى بيانات تمس



   "و سبب ضر عباد نشوند نصرت در اين ظهور اعظم منحصر است بحکمت و بيانننمايند 
  اين بيان مبارک توضيح و

   
  ۴۴۷ص 

  است که در لوح به آن اشاره فرموده اند و اصلش در تبيين بيان ديگرى از قلم اعلىٰ 
  ٰطالَِت  َقدْ  : "١٠ ذکور ميفرمايند قوله االعلىٰ ملوح قد احترق المخلصون است . در فقره از لوح 

ْعٰناُق ِبٱْلنِّٰفاِق َاْيَن َاْسٰياُف ٱْنِتٰقامِ    . در قسمتى ديگر "ٱْلٰعالَۭمْينَ  َك ُمْهلِ  ٰيا َك ٱْالَ
َقِد ٱْرَتَفَع  " : ١٠از همين لوح مبارک بيان در شکوه از اعتراضات معرضين به امر است قوله االعلى 

اَر ٱْلٰعاَلۭمْيَن  َك ۭغياِْض َسْطَوتِ   َاْيَن َغَضْنَفرُ  ٰالِب ِمْن ُکلِّ ٱْلِجٰهاِت ِک ِنٰباُح ٱلْ  ه که در آنچ -" ٰيا َقه
يشود صادر مآن جمال احديّه  اين قبيل از توضيحات و شروحى که از قلم وحى نازل و يا از مرکز منصوص

استنتاج  يشودمبظاهر تناقضى در آن مشاهده  ميتوان استنتاج نمود اينست که: در مطالبى و يا مسائلى که
  بررسى و مطالعه ساير الواح نازله و نيز الواح تبيينى است. و استنباط در آن الواح مبارکه منوط به

 امر نازل در در الواح مبارکه به تصريح معنى و مقصود از نصرت  » مقصود از نصرت«   نمونه دوم
بيانات مبارکه براى رساندن مقصود  ازالواح سماوى را شرح و بيان فرموده اند . چند نمونه از اين قبيل 

مقصود از : "  ١١ نازل شده قوله االعلىٰ  » نصرت«  ) در لوح سلطان در معنى ١کافى بنظر ميرسد 
محاربه يا مجادله نمايد " نصرت اليوم اعتراض بر  نصرت اين نبوده که نفسى بنفسى

ه در که مدائن قلوب ک نخواهد بود بلکه محبوب آن است احدى و مجادله با نفسى نبوده و
بيان و حکمت تبيان مفتوح شود لذا هر نفسيکه  بسيف تصرف جنود نفس و هوى است

معانى و بيان مدينه قلب خود را تصرف نمايد و از ذکر  اراده نصرت نمايد بايد اول بسيف
بعد بمدائن قلوب توجه کند اينست مقصود از نصرت ابدا فساد  ما سوى اهلل محفوظ دارد و

) در لوح ديگرى به تصريح و بيان ديگرى احباى الهى را امر به  ٢ -"  بوب حق نبوده و نيستمح
  »نصرت حق «

در : "  ١٢العزيز  را نيز تبليغ و هدايت عباد بيان فرموده اند قوله» نصرت حق  «فرموده و مقصود از 
اد ، االيجمالک  جميع احيان بنصرت حق مشغول باشيد ، يعنى هدايت عباد الى اهلل

  محبة اهلل بايد مشتعل باشيد که غافلين از مشاهده آن و در  بشانى



  ۴۴۸ص  
  " حرارت آن بشطر دوست توجه نمايند و از کاس عرفان بياشامند

 قل يا مالء االرض:" ١٣ امر به نصرت ميفرمايند به حکمت و بيان قوله االعلىٰ  ) در لوح امنع ديگرى٣ 
  ."البيان و باالخالق التى بها تظهر مقامات النفوسحمن بالحکمة و انصروا الرّ 

اهلل را  نفوسى هستند که ماسوى امروز اهل فردوس اعلىٰ ): "  ١۴) در لوحى نازل قوله العزيز ٤
يقان بر سرير ا معدوم دانند و مفقود شمرند ... در جميع احوال بر کرسى اطمينان جالسند و

يان مدائن ب حکمت و  مر قيام نمايند و بجنودمستريح با کمال سکينه و وقار بر نصرت ا
  دوم. براى مزيد اطالع مراجعه کنيد به روش -"  افئده را تصرف کنند

  :١۵بمعنى روش صحيح و نتيجه بخش در تبليغ امراهلل  » حکمت «نمونه سوم 
  و: "  ١۵ ، بمعنى قلب . در لوح اتحاد نازل قوله االعلىٰ   » ارض «نمونه چهارم 

 بحکمت بعضى از دوستان الهى حکمت را مالحظه ننموده اند و از مقامش غافلهمچنين 
 شده و سبب گشتند در بعضى از بالد ضوضاء مرتفع شد * بشنويد نداى مظلوم را و بانچه

  در الواح نازل شده عامل شويد تا سمع نيابيد لب نگشائيد و تا ارض طيبه مبارکه
  يد * القاء کلمه الهى وقتى است که سمع ومشاهده نکنيد بذر حکمت را وديعه نگذار

  " .بصر مستعد باشند و همچنين ارض*
مبارکه و اخبار در  نازله در الواح »  علما « در لوحى مقصود از ذکر » مقصود از علماء «نمونه پنجم 

ى عاصبر وجوه کل مفتوح با  باب فضل : " ١٦ ظهور قائم را به اين شرح بيان ميفرمايند قوله االعلىٰ 
ى برند پبدرياى بخشش بى پايان  و مطيع در ظاهر بيک قسم معاشر که شايد بدکاران

 از اخيار محسوب هيچ قاصدى تجليات اسم ستار بقسمى ظاهر که بدکار گمان مينمود
را سبب علماى شيعه و اعمال  محروم نماند و هيچ مقبلى ممنوع نه اعراض و اجتناب تاس

گويد که عالم در کلمه قائم سخن مي يديم فالنندر کودکى ميشناشايسته بوده سبحان اهلل 
 بکلمه تکلم ميفرمايد و نقباء کل از آن از احاديث ؟ اخبار بما رسيده يوم ظهور آنحضرت

  کلمه عليا اجتناب مينمايند و فرار
   



  ۴۴۹ص 
 هالج ى الخلق از حق اعراض مينمايند اى معشراختيار ميکنند آيا آن کلمه چيست که اعلَ 

ناطق  المشهود آن کلمه اينست و در اين حين ميفرمايد هو در قميص انا ظاهر و مکنون بانا
 من شاء اهلل اال کل مرتعد صنشنيده فرار نموديد بگو اينست آن کلمه که از سطوتش فرائ

 احديه منع نموده اند مقصود از علما در اين مقامات نفوسى بوده که ناس را از شاطى بحر
طوبى از براى عالميکه  عامل و حکيم عادل بمثابه روحند از براى جسد عالم  عالمو اّال 

را  مبارک چند مسئله اساسى " . در اين بيان تارکش بتاج عدل مزين و هيکلش بطراز انصاف
  . » عالم عامل و حکيم «و  »  علما «مشاهده ميکنيم : 

  روح که در هر جسد زندهاولى باعث احتجاب ناس در ظهور جديد ميشود و ديگرى را به 
  اى وجود دارد تشبيه ميفرمايند .

  در کتاب بديع مقصود از وادى نبيل را بيان فرموده   » وادى نبيل« نمونه ششم 
  مقصود از وادى نبيل که در الواح ذکر شده نفس اين ظهور: "  ١٧اند قوله عز اعزازه 

طبقات جنان خلق شده و اعظم بوده و خواهد بود و وادى آن ارض قدسى است که فوق 
  ال

  يقدر ان يرد عليها اال اهل البهاء تاهلل انهم اهل وادى النبيل و وادى العظمة و
  وادى االستقالل و وادى الجالل و وادى االقتدار و وادى العزة و وادى البقا و وادى
  التقديس و وادى التنزيه و وادى الکبريا و غير اين نفوس از وادى نبيل خارج و در

  " . يه نفس و هوى متحيّز و مبتلىت
  در لوح امنعى مقصود از يک بيان را در همان لوح مبارک » جهالى ارض «نمونه هفتم 

  جميع جهالى ارض ، يعنى اراضى ايران ، فتوى: "  ١٨نازل فرموده اند قوله العزيز 
  دادند بر سفک دم سلطان وجود و مالک غيب و شهود ، و مقصود از جهال علماى آن

  " . ديارند که سبب و علّت اعراض و اعتراض من فى البالد بوده و هستند
   

  ۴۵۰ص 
  مشخصات کتب و ماخذ                     



  رديف          نام کتاب و مولف
  . ۴۰۶و  ۴۰۵کتاب بديع ص          ١
  بديع . ١٢١، موسسه ملى مطبوعات امرى ، سنه  ٢١١ص  ٣ج  آثار قلم اعلىٰ          ٢
  بديع . ١٠٤، طبع طهران ، سنه  ٣٩٣، ص  ٤مائده آسمانى ج          ٣
  ، موسسه ملى مطبوعات امرى . ١٧، ص  ١( کتاب مبين ) ج  آثار قلم اعلىٰ          ۴
  موسسه ملى مطبوعات امرى . ١٨ص  ١(کتاب مبين ) ج  آثار قلم اعلىٰ          ۵

  .بديع ١۲۰سنه           
  . ٨١ص  ٣ج لئالى حکمت          ٦
  بديع . ١٠۴، طبع طهران ، سنه  ٣٦٨، ص  ۴مائده آسمانى ج          ٧
  . ٢٢٨الى  ٢٢٦اقتدارات مجموعه الواح مبارکه ص          ٨
  . ١۵و  ١۴اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص          ٩

  . ١٦٢رساله تسبيح و تهليل ص         ١٠
  . ٧۵و  ٧۴ص  ١ج  آثار قلم اعلىٰ         ١١
  . ١١٣لوح  ١٧٢ص  ١لئالى حکمت ج         ١٢
  . ٨٦لوح  ١٦٢ص  ٣لئالى حکمت ج         ١٣
  .٢٩۵اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص         ١۴
  . ۴٠٣ادعيه محبوب ص         ١۵
  . ١٣٩و  ١٣٨اشراقات مجموعه الواح مبارکه ص         ١٦
  . ۴۰۵و  ۴۰۴کتاب بديع ص         ١٧
  . ١٦٧ص  ١ئالى حکمت ج ل        ١٨

   
  ۴۵۱ص 

  فهارس ششگانه                   
  فهرست منتخباتى از مندرجات کتب عهد قديم - ١
  فهرست منتخباتى از مندرجات کتب عهد جديد - ٢
  فهرست آيات قرآن کريم - ٣
  فهرست احاديث نبوى - ۴
  فهرست احاديث ائمه اطهار - ۵



  فهرست مشخصات کتب و ماخذ - ٦
   

  ۴۵۲ص 
  فهرست منتخباتى از مندرجات کتب عهد قديم و عهد جديد

  تورات و کتب عهد قديم
  . ٢٩٨ص  ٦الى  ١/  ١سفر خروج باب  . ٢٨۵ص  ٢٦ -٢٧  /۱۴سفر پيدايش باب 

  ۴١٢ص  ٢٠،  ۴۰۴ص  ١۵ ١٢٠سفر تثنيه 
  ۴۲۴ص  ١٢ - ١۴/ ١۴کتاب ايوب ، باب 

  ۴١٢ص  ١٤/  ٢٧ ، مزمور ۴١٣ص  ٧/  ٢٧کتاب مزامير داود ، مزمور 
  ۴٠٣ص  ٢/ ١٣،  ۴٠٣ص  ٢٦و  ٢١و  ١٧/ ١٢کتاب حزقيال نبى : باب 
  ٤١٢ص  ٤/٥، باب  ٤٠٧ص  ٢و  ٢/١کتاب مالکى نبى : باب 
  انجيل و کتب عهد جديد

  ۴١٣و  ۴٠٧و  ٢۵۴، ص  ٨،  ٢٣۵ص  ١٢الى  ٣  ١۵متى : باب 
  ۴۰۴ص  ٢٢و  ٨/٢١متى : باب 
  . ۴٠٢ص  ١٤٨ص  ١٧الى  ١٢/١٣متى : باب 
  . ۴٢٧ص  ٣٠و  ٢٢/٢٩متى : باب 
  . ۴۱۴ص  ٢٢،  ۴٠٧ص  ٢٩.  ٢۵۴ص  ٢٣/۳۹متى : باب 
  و ٢٩،  ۴١۴ص  ٣۵و  ٣٠و  ٢٩،  ۴٠٢ص  ٣٠،  ٢١٧و  ٧١٦ص  ٣١و  ٣٠و  ٢۴/٢٩متى : باب 

  . ٤١٦ص  ٣٠     
  . ٢۵٢ص  ٢١/ ٢۵متى : باب 
  . ٢٧٧ص  ٦٨الى  ٦۵، شماره  ٢٩/ ص ٢٦متى : باب 

  . ۴٢۵ص  ١٠و  ٩/٩مرقس : باب 
  . ٢٧٧و  ٢٧٦ص  ٢/٢لوقا : باب 
  . ۴٠۴ص  ٦٠و  ۵٩،  ٩لوقا : باب 

  . ۴٠٢ص  ٢/١۴يوحنا : باب 
  . ۴٢٨و  ۴٢٦ص  ٢٨و  ٢٧،  ۴٢٧ص  ٢١و  ٢٠  ۴٠۴ص  ۵/٢۴يوحنا : باب 
  . ٢٧٧ص  ۵٢الى  ۴٢/ ١١يوحنا : باب 
  . ٢٧٧و  ٢٧٦ص  ٢۴و  ١٨/١٣يوحنا : باب 



  . رساله دوم پطرس : ۴٠٣ص  ۵/١٤۴، باب  ۴٤١٨ص  ٢٠الى  ١/١٨پطرس : باب رساله اول 
  . ۴٠٧ص  ١٢،  ٢۵۴ص  ٢/٨باب 

  . ۴٠۴ص  ٢/١۴رساله اول يوحنا : باب 
  رساله دوم پولس بقرنتيان : باب - ۴٠۴ص  ٢و  ٢/١رساله پولس به افسسيان : باب 

  . ۴٢٧ص  ١٠/۵
   

  ۴۵٣ص 
   فهرست آيات قرآن

  آيات  ص/ سوره بقره. ٢
و ١٣٩ص  – ٧٣ :  ٩٢ص  - ٨٣و  ٦٠و  ٢۵ : ٩٢ ص  - ١٥٤و  ٧۴و  ٤٠و ٢٧ :۸۲ص  - ۱۹ص  

  -  ٢٣: ١٦٢ص   - ٣٠٠و  - ١٣٨/ ٣٢٩ص   -١٩٣: ١۴٠ص   -٢١٧و  ١٩: ١٤٨ ص -١٠٢: ٢٣٨
   - ٣٣٤/١١ص  – ١٠:  ٢٣۴ص  - ١٠٢: ٢٧٢ص  -٢۴۹و  ٢٢٣و  ۴۶ : ٢١٨ص  - ٢١٧: ١٤٠ص 
و  ٤٠٢ و  ٤٠١ ص – ٢١٠ /۴١٧و  ۴٠٨و  ۴٠٧و  ٤٠١ص   - ٣٣٨/٢٨ص  – ٢٣و  ١:  ٣٣٦ ص 
ص  – ٢٦٠و  ٢٥٩: ٤٢٥ص  - ٢١٠و  ٤٦: ٤٠٧ص  – ٢٧: ٤٠٤ص  – ٢٥: ٤٠٣ص  – ٣٠: ٤٠٣
  -٢١٠و  ٤٠١/٣٠
  آل عمران   ۳ سوره

/ ۱۸۱و   ۲۱۶و  ۲۱۵ ص  – ۱۳۸/۱۴۲ص  -۴۰۵/۹۳ص  -۳۸۵/۶ص  – ۳۸۱/۷ص  – ۳۳۳/۱۱۹ص 
 ۲۵۰و  ۹/ ۴۲۵ص  – ۴۰۵/۹۳ص  ۳۳۷/۵۴ص  ۳۳۳/۱۱۵ص  - ۹۳/  ۳۱۱ص  - ۱۸/ ۲۸۴ ص - ۵
    -۱۵۶و  ۴۹و 
  
  سوره نساء .۴

و ۳۹۳و  ۳۵۵  - ۱۳۰/ ۳۳۳ص  - ۱۰۵/ ۲۷۲ص  - ۱۴۰/۱۰۱ص  – ۱۲۲/ ۹۲ص   - ۴۳۱/۶۲ص 
  ۴۲۵/۸۷ص  - ۵۹  / ۴۳۰
  سوره مائده. ۵

  -۴۲۵/۸۷ص  -۱۱۴و  ۴۰۵/۱۱۲ص  ۱۴۰/۱۰۱ص  – ۹۲/۱۳۲ص —۴۱/۷۷ص 
  



ص  – ۳۳۴/۸۵ص  – ۳۳۳/۱۴۷ص  – ۹۶و ۳۳۱/۹۵ص  -۱۰۲.  ۹۲/۶۲ص  :انعامسوره . ۶
 /۴۰۷ص  - ۱۵۸و  - ۳۳۶/۳۱  ص  ۳۰۱/۱۲۲ص  – ۱۴۰/۲۳ص    -۴۰۸/۱۵۸ص  -۶۱و  ۳۳۷/۱۸
  -۴۲۵/۵۱ص   -۴۱۸/۱۵۶ص  - ۳۷/ ۳۷۰ص  - ۴۰۷و  ۳۳۶ص  ۳۱

  
  اعرافسوره . ۷

  - ۳۳۴/۸۵ص  – ۳۳۲/۱۴۳ص  – ۷۳/ ۳۳۰ص  -۸۲/۱۳۴ص  -۶۰/۱۸۴ص  – ۱۲  :۳۳ص 
  .۱۸۷ / ۴۲۶ و ۳۷۴ و ۳۶۹ص  - ۳۳۰/۷۳ص 
   انفالسوره . ۸

   - ۳۰/ ۳۳۷ص   - ۳۱: ۱۴۸ص 
  توبهسوره . ۹

   - ۳۳۰/۷۸ص  – ۶۲ /۲۸۵ص   - ۹۱/۵۱ص  : - ۳۲: ۱۵۹ص 
  

  يونسسوره . ۱۰
  -۴۲۱/۴۷ص  - ۳۹۳/۲۵ص  – ۳۸۲/۳ص  - ۲۸۴/۵۳ص   - ۱۴۰/۸۵ص 
  - ۱۳۸/۱۴ص  – ۳۸۱/۱ص  – ۳۳۱/۶۴ص  – ۵: ۱۴۸. ص هودسوره . ۱۱
  يوسفسوره . ۱۲

  -۱۰۷ /۴۲۵ص 
  رعدسوره . ۱۳

   - ۸۳/۲۰ص  – ۸۲/۲۵ص  
  ابراهيمسوره . ۱۴
  -۴۹/ ۴۱۷ص   - ۴۱۳/۵ص  -۳۳۸/۲۴ص  – ۴۳: ۱۴۸ص 
  ِحجرْ سوره . ۱۵
  - ۴۰۱/۸ص   ۲۸۶/۷۲ص 
  لحن سوره. ۱۶
  - ۴۰۸/۳۳ص  -۴۰۱/۲ص   - ۷۸: ۱۴۹ص  -۱۴۰/۱۱۰ص  -۱۲۳/۹۰ص 

  



   بنى اسرائيل (االسرى)سوره . ۱۷
   - ۴۱: ۱۶۲ص   - ۴۸و  ۳۶: ۱۴۸ص  – ۱۲۱/۳۵ص 
  -۴۲۴/۵۸ص   -۷۹/ ۳۳۰ص   ۱۶۲/۳۹ص  – ۳۶/ ۱۴۸ص  - ۷۳/ ۱۴۰ص  - ۸۰/۸۵ص 
  کهفسوره . ۱۸
   -۴۰۷/۱۱۰ص 
  ۴۲۵/۹۹ص  - ۱۱۰/ ۴۰۷ص  -۸۲الى  ۳۴۱/۶۱ص  -۹۲/۲۸ص 

  
  .۳۳۰ص  و ۱۹۸ص  –  ۹۵  - ۵۷ ص : مريمسوره . ۱۹
  - ۲۴الى  ۳۹۹/۱۷ص  -۳۳۱/۲۵ص : طهسوره . ۲۰
   - ۲۲۷/۱۱۳ص  – ۸۲/۱۱۵ص  - ۶۰/۸ص 
   - ۱۳۸/۱۱۰ص  -۶۹/ ۳۳ص  : انبياءسوره . ۲۱
  حجسوره . ۲۲
  - ۷/ ۴۲۸و  ۴۲۷ص  ۷ - ۱۴۰/۱۱ص
   - ۳۳۴/۱۴ص : مؤمنونسوره . ۲۳
  .۳۴۹و  ۳۴۸  - ۲۶/۳۵ص  : نورسوره . ۲۴
  :فرقانسوره . ۲۵
  -۴۲۲/۲۷ص   - ۳۸۲/۵۹ص 
   -۳۳الى  ۳۱/ ۳۹۹ص  - ۱۲۱/۱۸۲ص :سوره شعراء. ۲۶
  -۲۶و  ۳۸۲/۲۳ ص - ۱۳۸/۶۵ص  :سوره نمل.۲۷

  
  - ۳۲و  ۳۱ /۳۹۹ص – ۵/ ۳۷۱ص  - ۱۷/ ۲۵۴ص   -۱۴۸/۱۰ص : سوره قصص. ۲۸
  - ۴۰۷/۲۳ص  -۱۴۰/۲ ص: عنکبوتسوره . ۲۹
   - ۳۴/ ۴۲۶ص   :سوره لقمان. ۳۱
  ۳۸۲/۴ص  :سوره سجده. ۳۲
  - ۳۹۷/۴۰و  ۳۹۵ص  :سوره احزاب. ۳۳



   – ۴۱۵/۲۴ص : سوره سبا. ۳۴
  - ۴۰۱/۱ص  - ۳۷و  ۳۱ /۲۵۴ص   - ۹۱/۸ص : سوره فاطر. ۳۵
  -۵۴و ۴۸و ۴۲۴/۳۶ص  – ۲۸۶/۲ص  - ۳۳۲/۱۴ص : سوره يس. ۳۶
   - ۹۲/۹۶ص  :سوره صافات. ۳۷
  ۶۵: ۲۲۵ص : سوره ص. ۳۸
  - ۲۶/ ۴۲۶ص 
  سوره زمر. ۳۹
   - ۴۱۵صص  ۴۱۷/۶۷و ۴۱۵ص ؛  ۳۸۱/۲۳ص  - ۱۳ /۳۳۵ص 
   سوره مؤمن.  ۴۰
  .۴۲۶ص  ۲۴و   ۱۵؛  -۴۰۵/۴۰ص   - ۳۸۲/۷ص  - ۶۲/ ۹۲  - ۱۹:  ۱۴۹ص
   - ۴۰۷/۵۴ص  – ۴۰۰/۳۷ص  – ۵۳: ۲۶۱و  ۱۸۴ص  : (السجده) فّصلتسوره . ۴۱
   - ۴۲۶/۵ – ۳۷۰/۱۸ص  -  ۱۵ص/؛۶۰/۱۱ص  : سوره  شورىٰ . ۴۲
  -۸۵/ ۳۶۹ص  :سوره  زخرف. ۴۳
  -۱۰و  ۹/ ۴۲۴ص : سوره دخان. ۴۴
   -۴۱۳/۱۳ص : سوره جاثيه. ۴۵
  -۱۸ /۳۶۹و ۱۵۳ص  : سوره محمد. ۴۷
   -۴۴و ۴۱و ۴۲۴/۲۰ص  - ۴۵و ۲۸و ۲۲۷/۲۰۱۴ص ۱۹: سوره ق. ۵۰
  -۲۳/ ۲۸۴ص : ذارياتسوره . ۵۱
  - ۴۲۶/۲ص  – ۱۱ /۱۴۸ص . سوره طور: ۵۲
  -۴۰۹/۱۳ص - ۱۴۸/۱۱ص  – ۱۰و  ۴: ۱۶۲ص  -۹۲/۳۹ص  :سوره نجم. ۵۳

   - ۳۶۹ص  ۱ : سوره قمر .۵۴

  - ۳۹۲/۳۹ص  - ۴۰۰/۵ص  – ۵۴ : ۳۶ص  :سوره رحمن. ۵۵
   -۱۸: ۱۵۳ص :  سوره  واقعه. ۵۶
  -۳۸۳/۴ص : سوره حديد. ۵۷



  
  ۹/ ۴۲۶ص  - ۱۳۸/۴ص  :سوره  تغابن. ۶۴
  -۶/ ۱۴۰ص : سوره نون. ۶۸
  -۳۸۲/۱۷ص : سوره حاقه. ۶۹
  - ۲۸۶/۴۰ص  - ۴۰۶/۴ص :سوره معارج. ۷۰
   ۶: ۱۴۸ص : سوره نوح. ۷۱
  -۵۱الى  ۴۸ص/: سوره مدثر. ۷۴
  - ۶و  ۴۱۸/۱ص  –  -۲۳و ۴۰۷/۲۲ص  – ۲۳و  ۲۲/ ۳۳۲ص  – ۱۴:  ۱۴۹ص : سوره قيامت. ۷۵
  -۱۵۳/۵ص  - ۹۲/۳۰ص - ۴۰۵/۹ص   –۳۶/۲۱: ص سوره دهر. ۷۶
   - ۴۲۶/۳۸ص : سوره مرسالت. ۷۷
  - ۴۱۴/۳۷ص  :سوره نباء .۷۸
  - ۴۲۶/۳۴ص - ۴۱و  ۲۰۶/۴۰ص :سوره نازعات. ۷۹
  -۴۱۴/۱۱ص  ۱۱ :سوره تکوير. ۸۱
  -۴۲۲/۱ص  -۴۲۲/۱و  ۴۱۴ص  :سوره انفطار. ۸۲

    - ۲۵: ۱۵۳ص  :سوره مطففين. ۸۳
  -۴۲۲/۱ص : سوره انشقاق. ۸۴
  -۴۲۶/۲ص  -۱۰ / ۱۳۹ص :سوره بروج. ۸۵
  .۱۳۸ص  ۷: سوره اعلىٰ . ۸۷
  -۱۸ -۴۱۵ص  :سوره غاشيه. ۸۸
  -۴۲۹/۱۴ص  – ۴۰۳/۲۳ص  :سوره فجر. ۸۹
   - ۱۳ ۱۴و  ۲۲۵/۱۳ ص: سوره ليل. ۹۲
   - ۲و  ۲۸۶/۱ -۴/ ۳۳۵ص  :سوره تين. ۹۵

  



   - ۹/ ۴۲۸ص  :سوره عاديات. ۱۰۰
   – ۵ /۳۳۷ص  :سوره ناس .۱۱۴

  فهرست احاديث نبوى
  .۳۳ص فقال النبى ص : خرج هذا من النار  – ۱
  . ۶۰ص اَن هلل تسعة و تسعين اسماء  – ۲
  .۶۵. ص  کنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکى اعرف کنت – ۲
   ۱۸۳و  ۸۱ص .   االنسان سرّى و انا سرّه  – ۳
  .۹۲ص  َماتوا َفَال َتشَهُدوُهم الَقدريه َمُجوُس ٰهذه االمة : ان َمِرضوا َفال َتُعوُدُهم . و انّ  – ۴
  .۹۳و  ۹۲صص   تَُجالُسوا اَهل الَقدِر ، و ال تفاتحوهم ٰال  – ۵
  َخلَق احدکم يُجمْع فى بطن امه اربعين مثل ذلک ، ثم يبعث اليه َملَُک َفيُوَمرُ  " انّ   – ۶

  .۹۳ص  باربع کلمات
۷ –   الْنَيا ا ۱۲۴ص   …َرُجًال ِمنى  فيهِ  َحتّى يْبعَث  … َيوم لَْو لَْم َيْبَق ِمَن الد.  
۸ –   الْهِر ا ۱۲۴ص   ها عدال کما ملئت جوراهل بيتى يمالٔ أًال من جُ اهلل رَ  َيْوٌم لََبعَث  لَْو لَْم َيْبَق ِمَن الد.  
  .۱۲۴ص  …يخرج رجل من وراء النهر : : قال النبى صلى اهلل عليه و سلم   – ۹ 

 فى آخرهاالنبى صلى اهلل عليه و سلم قال (( يُکوُن فى هذِه االمة عن – ۱۰
ٍ
  .۱۴۱ص  الفناُء ))  اربُع ِفتن

  ۱۴۱ص  الى يوم القيامة  . …نبّيها  البد من فتنة يبتلى بها هذه االمة بعد  – ۱۱
  .۲۶۹ص   …َفْضُل َعأَِشَة  َرُسوَل ٱهللِ َصلى ٱهلل َعلَْيِه َو َسلَم َيُقولُ  ِبن َماِلِك قاَل َسِمْعُت  سِ َعن اُنَ   - ۱۲
  .۳۴۵ص     – ۱۳
  .۳۴۵الى  ۳۴۰صص   من عرف نفسه فقد عرف ربه  – ۱۴
  .۳۴۵ ص  …امتک  اللهم انى عبدک و ابن عبدک و ابن   – ۱۵
  .۳۴۸ص … َما اْنَتَه ِالَْيِه  لَْو َکَشَفُه َالْحَرَقْت ُسبَُحاُت َوجْجِههِ  …ِحَجابُُه النوُر     – ۱۶
  .۳۴۸ص  َو ِهَي َسْبُعوَن اْلَف ِحجاٍب َيْذَهُب نُوُرها ِباالْبصاِر   – ۱۷
  .۳۴۹ص  …حجابا او سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها  ان هلل سبعين   – ۱۸
هم امتى على ثالث و سبعين ملة ، تزيد علي ستفرق …امتى ما اتى على بنى اسرائيل   لياتين على  – ۱۹

    .۳۵۷ص   دةحملة ، کلهم فى النار اال ملة وا
  .۳۵۷ص امتى ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة   – ۲۰
  .۳۵۹ص  ربکم کما ترون البدر فى ليلة اربعة عشر  ونَ رُ تَ سَ    - ۲۱



  .۳۵۹ص  القمر  انکم سترون ربکم کما ترون هذا  - ۲۲
  . ۳۵۹ص  سترون ربکم عيانا   قال النبى ص : انکم  – ۲۳
  .۳۵۹ص  انکم سترون ربکم يوم القيامة کما ترون هذا االتضامون فى رويته   – ۲۴
  .۳۶۰ص   و نحن نحن مع اهلل حاالت نحن فيها هو و هو نحن و هو هولنا   – ۲۵
  .۳۸۵ص خلق اهلل آدم على صورته    – ۲۶
  .۳۹۵  صان الرسالة و النبوة قد انقطعت ، فال رسول بعدى و ال نبى   – ۲۷
  .۳۹۷ص    النبيون فانا اما  – ۲۸
 .۳۹۷ص   منم آدم و نوح و موسى و عيسى  – ۲۹
  .۴۰۶ص  وم )) .يَ  صَف خرهم نِ ؤن يأ بهارَ  ندَ عِ  تىم أ ن ال تعجزَ أرجوا َالٔ نى إ قال ((  صالنبى  ن أ  – ۳۰
ص  الناس من المشرق الى المغرب. تحشر اط الساعة، فقال: ناررل اشأوّ ل النبى ص عن أس –  ۳۱

۴۱۹.  
ات . باع الشهوالصالة ، و اتّ ضاعة أشراط القيامة أ من أنّ فقال :   -شراط الساعة ؟ أخبرکم بأال  أ   – ۳۲

  ۴۱۹ص    و بيع الدين بالدنيا …المال  هواء و تعظيمو الميل مع االٔ 
ن يرفع العلم ،و يثبت الجهل ، و تشرب الخمور ، و أشراط الساعة أ قال رسول اهلل ص : " من  – ۳۳

  .۴۲۱ص    يظهر الزنا
  .۴۲۲ص  ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد" .   – ۳۴
  بعد االسالم شيءقال : فما فرح المسلمون ب …اهلل ص عن قيام الساعة  ل رسولأن رجال سأ  – ۳۵
  .۴۲۲ص   شد مما فرحوا به .أ

  
  ۴۵۷ص  

  
  فهرست احاديث مروى از ائّمه اطهار

  
  .۹۳  ص ال َجبَر و ال َقَدر َولِکّن َمنزلَُة َبيَنُهَما   – ۳۴
  .۹۳  ص الِکُن امرُ َبيَن اَمَرين   وَ ال َجبر َو ال َتفويض   – ۳۵
هلل سيد کما سماء النبى صلى ا ن ابنى هذاإ لى ابنه الحسن فقال : إ قال على رضى اهلل عنه و نظر   – ۳۶

، ثم ذکر  َخلقِ و ال يشبهه فى ال قِ يشبهه فى الُخلُ  ى باسم نبيکمم عليه و سلم و سيخرج من صلبه رجل يُسَ 
  .۱۲۴ص  االرض عدالً  قصة : يمالٔ 



  .۱۲۵ ص  لى االسالم  جديدا إ دعا النّاس  عن الصادق عليه السالم : (( اذا قام القائم (ع )  – ۳۷
  .۱۲۵ص    المساجد . يفي هدم المنار و المقاصير التب مرأاذا قام القائم   – ۳۸
"  ًاو کره ًاطوعاسلم من فى السموات و االرض   قوله تعالى : " و له يعن الکاظم عليه السالم ف  – ۳۹

شرق  يف ة و الکّفاردهل الرّ أباليهود و النصارى و الصابئين و الزنادقة و  ذا خرجإ القائم  ينزلت فأقال : (( 
  .۳۷۳و  ۱۲۵ص    غربها  رض واالٔ 
  .۳۷۳و  ۱۲۶ص  …مر جديد ، و کتاب جديد ، و سنة جديدة ، و قضاءأقائم ) بال يقوم (  – ۴۰
من  و طاع اهلل ،أطاعه فقد أعيّة ، فمن الرّ  ية ، و عدل فم بالسويّ هل البيت قسّ أالقائم  ذا قامإ    – ۴۱

و يستخرج التوراة و  ، يّ مر خفألى إ  يه يهدنّ ( مهديا ) الٔ  يالمهد ينما سمّ إ عصاه فقد عصى اهلل ، و 
ل باالنجيل ، النجيهل اأالتوراة بالتوراة ، بين  هلأسائر کتب اهلل عزّ و جّل من غار بانطاکيه و يحکم بين 

  .۳۷۳و  ۱۲۶ص    هل القرآن بالقرآن ...أبين   هل الزبور بالزبور ، وأو بين 
  .۳۷۳و  ۱۲۶ص     … جسمه جسم اسرائيلى  المهدى رجل من ولدى لونه لون عربى ، و   – ۴۲
رت يعنى حضالسالم که فرمود : واهلل گويا نظر ميکنم به سوى آن  روايت است از امام صادق عليه   – ۴۳

  .۳۷۴و  ۱۲۶ص    بين رکن و مقام که بيعت ميگيرد از مردم بر کتابى جديد قائم عليه السالم
امام باقر عليه السالم که فرمود در تفسير آيه شريفه (( و لقد اتينا موسى  در کافى روايت شده از   – ۴۴

امت در  ينکه اختالف کردند ا فاختلف فيه )) که اختالف کردند در آن يعنى بنى اسرائيل چنان الکتاب
ا اينکه انکار مى آورد آن را ت کتاب و زود است که اختالف کنند در کتابى که با قائم عليه السالم است که

  .۳۷۴و  ۱۲۶ص  مى کنند آن را جماعت بسيارى از مردمان .
وشن شود عليه السالم که فرمود چون آن حضرت خروج کند ر در عيون روايت است از امام رضا – ۴۵

  ص  خود و گذاشته شود ميزان عدل ميان مردم پس ظلم نمى کند احدى احدى را.  زمين به نور پروردگار
  .۳۷۴و  ۱۲۶
  .۲۱۶ص      .تاويله  حضرت صادق فرمود   نحن الراسخون فى العلم و نحن نعلم  – ۴۶
فرمود :   …) ٣،٦صادق عليهما سالم راجع به قول خداى عزّ وجل ( يکى از امام محمد باقر يا   – ۴۷

  .۲۱۶ص    علم است . پيغمبر صل اهلل عليه و آله بهترين راسخ در
  .۲۱۶ص     اميرالمومنين و االئمة من بعده : الراسخون فى العلم ١٠حضرت صادق فرمود    – ۴۸
  .۲۶۸ص     کما َبدا له فى اسماعيل اْبنىالسالم : ما َبدا هلل َبداء  قول الصادق عليه  – ۴۹
  .۲۶۸ص    بداء اعظم من بداء بدا له فى اسماعيل ابن ما بدا هلل   – ۵۰
وسى م فجعل القائم مقامه … اسماعيل القائم مقامه بعده عن جعفر الصادق عليه السالم انه جعل   – ۵۱

  .۲۶۸ص    فقال : بدا هلل فى اسماعيل …عليه السالم 



  ابن بابويه بسند معتبر از حضرت صادق روايت کرده است   – ۵۲
  .۲۷۰ص    سه کس بودند که بر حضرت رسول ص دروغ بسيار مى بستند

۵۳ –    َِٔک امير المومنين ع : ِبَم َعَرفَت  لَ ُسفتنى نَ ؟ فقال : بِ  َرب۳۴۳ص    ُه ... سَ فْ ما َعر.  
  .۳۴۵ص    انا انا و هو هو هو و هو انا اّال  لى مع اهلل حاالت انا   – ۵۴
  .۳۴۶ص    من احبک كما خلقت االفالللوالک    – ۵۵
  .۳۴۷و  ۳۴۶ص     كما خلقت االفال كلوال … معه ، يءال شي عن امير : کان اهلل و يفرو  – ۵۶
  .۳۴۷ص    انه اخذ الحصى فى کفه فقالت کل واحدة   – ۵۷
  .۳۵۶ص » باب اختالاتدحديث«حديث حضرت صادق در    – ۵۸
منها فى  ، سبعون ةحدى و سبعين فرقأالسالم قال: " افترقت اليهود على  مير المومنين عليهأعن    – ۵۹

  .۳۵۸ص    واحدة ناجية فى الجنة النار ، و
  .۳۵۹ص     . كعميت عين الترا كالمظهر ل حتى يکون هو كمن الظهور ما ليس ل كايکون لغير  – ۶۰
  .۳۶۱ص    فيها نحن ، و نحن  فيها هو ، و مع ذلک هو هو و نحن نحن  لنا حاالت مع اهلل هو  – ۶۱
  .۳۶۱ص    العبودية جوهرة کنهها الربوبية  قال الصادق عليه الّسالم    – ۶۲

  ۴۵۸ص 
وتية و الالهوتية الملک ثالثهاقول حضرت امير در جواب اعرابى که از نفس سئوال نموده فرموده  و    – ۶۳

  .۳۶۱ص    هى قوة الهوتية و جوهرة بسيطة حية بالذات
  .۳۶۱ص    السالم عن النفس روى ان اعرابيا سال امير المومنين عليه   – ۶۲
  .۳۶۲ص     اذا قام اشرقت االرض بنور ربها  – ۶۳
  .۳۶۳ص   الشمس و نور القمر  اذا يستغنى النّاس عن ضوء … قال ععن الصادق   – ۶۴
  .۳۶۳ص     يقول : هذه يداهلل و عن اهلل ، و بامراهلل  و …السالم الى الحرم ،  هيسند القائم علي  – ۶۵
  .۳۶۳ص    کّل بيعة قبل الظهور القائم عليه السالم فبيعته کفر و نفاق و خديعة   – ۶۶
  .۳۶۳ص    اسم و ال صفةانا الذى ال يقع عليه  حديث حضرت على ع :    – ۶۷
  .۳۶۳ص     ناأال إ مفاتيح الغيب ، ال يعملها بعد رسول اهلل    انا عندى  – ۶۸
    .۳۶۴ص    رهألم  ًاکيف اعبد رب   – ۶۹
 ِه َفقاَل: يٰ اهلل علي صلواُت  منينَ ؤملْ ميرِ أ ىٰ ِحْبرُ ال جاَء   عن ابى عبداهلل ع قال :  – ۷۰ ! َهْل  ينَ ِميَر اْلُمؤِمنۭ ا ا

 ْيلََك الٰ وَ اَل: َو َکْيَف َراْيَتُه؟ قٰ اَل: ُت اْعبُُد َربًّا لَْم اَرُه، قٰ ا ُکنْ : َوْيلََك مٰ الَ : َفقٰ اَل َن َعَبدَتُه؟  قٰ يَراْيَت َربَك حۭ 
مٰ  ِٔقِ ِکْن َراْتُه اْلُقلُوُب ِبَحقٰ اِر َو لٰ ِة اْالْبٰص اِهدَ ُمشٰ ي ِرُکُه اْلُعيُوُن فۭ تُدْ  ۳۶۴ص   اِن!"اْال.  
  .۳۶۴ص    من حّى فى الدارينؤالم   – ۷۱



  .۳۶۴ص     قال رسول اهلل ص ان حديث آل محمد صعب مستصعب  – ۷۲
  .۳۶۶و  ۳۶۵ص    و الذى نفسى بيده   – ۷۳
  السالم جاء بامر جديد ، کما دعى رسول اهلل عليه و آله و سلم   اذا قام القائم عليه   – ۷۴

  .۳۶۶ص     امر جديد . الىفى بدو االسالم 
  االسالم جديدا و هداهم الى امر قد دثر و ضل اذا قام القائم دعا النّاس الى   – ۷۵

  .۳۶۷و  ۳۶۶ص    عنه الجمهور
  .۳۶۷ص     کم يملک القائم عليه السالم ؟ قال : سبع سنين يطول له االيام  – ۷۶
  عشرة سنة يطول ايامها تسع  و قد روى ان مدة دولة القائم عليه السالم   – ۷۷

  .۳۶۷ص    و شهورها على ما قدمنا و هذا امر مغيب عنا
  و آله و سلم : ال تقوم الساعة حتى يخرج المهدى قال رسول اهلل صلى اهلل عليه   – ۷۸

  .۳۶۸ص    من ولدى
  عن الصادق عليه السالم قال : القائم هو الخامس من ولد ابنى موسى  – ۷۹
  فيفتح (اهلل ) يديه مشارق االرض و مغاربها ،  ثم يظهره اهلل عزّ وجل … ، 

  .۳۶۸ص     خلفه و تشرق االرض بنور ربها  ) فيصلى و ينزل روح اهلل عيسى بن مريم (ع
  .۳۶۹ص    فاخبار عن الوقت عن الرضا عليه السالم قيل له متى يقوم القائم ؟ قال : اما متى   – ۸۰
السالم هل المامول المنتظر المهدى عليه السالم من وقت موقت يعلمه  سيدى الصادق عليهسالت    – ۸۱

  .۳۶۹ص    …النه هو الساعة  قال : …الناس ؟ 
رض ، و ) االٔ  ية ( فبّ دا قال : و سيريک فى آخر الزمان آيات ، منها …عن الباقر عليه السالم   – ۸۲
  .۳۷۰ص     مغربها  . طلوع الشمس منجال ، و نزول عيسى بن مريم (ع ) ، و الدّ 
  .۳۷۰ص    شباب ال کهول فيهم يصحاب المهدأعن امير المومنين عليه السالم :   – ۸۳
 ما استقبله رسول اهلل شدّ أذا قام استقبل من جهلة الناس إ قائمنا  انّ ادق عليه السالم : عن الّص    – ۸۴
  .۳۷۱ص    ال الجاهلىى اهلل عليه و آله من جهّ صلّ 
  بانأ، عن  ِءا، عن الوشّ  دٍ ن محمّ ى بِ د ، عن معلّ : " الحسين بن محمّ  ١شماره  حديث   – ۸۵

  أبي لىٰ ا بو جعفر عليه السالم أقال : نظر  ِنيِّ ناِك ال باحِ الّص  أِبي، عن  عثمانَ  نبِ 
  : ل ذين قال اهلل عزّ وجَ الّ ذا من هٰ ذا ؟ : ترى هٰ  فقالَ  يعبداهلل عليه السالم يمش

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثينَ  ِٔمْرِض َوَنْجَعلَُهْم اِذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي اْالَعلَى ال ُمنن نَونُِريُد ا "  
  .۳۷۱ص  



ول من يخرج ؟ قال : الحسين أ: من  نعم . قيل قال :  …ادق عليه السالم سئل عن الرجعة عن الّص    – ۸۶
  .۳۷۲ص     المالقائم عليه السّ الم  يخرج على اثر عليه السّ 

  .۴۱۴ص    الکرة ، و يوم القيامة . ام اهلل عز وجل ثالثة : يوم يقوم القائم و يومايّ    – ۸۷
 .۴۳۰ص    راطالّص  عن الصادق عليه السالم انه قال : المرصاد : قنطرة على   – ۸۸
  هو انا و انا هوحديث نبوى منقول از حضرت صادق ع : " لى مع اهلل حاالت    – ۸۹

  .۴۴۴ص    اال هو هو و انا انا
  

  ۴۵۹ص 
 مشخصات کتب و مآخذ

  
  آثار بهائى ، اول

  
  ثار حضرت بهاءاهلل جّل ذکرهآ  - ۱
  کتاب مستطاب اقدس) ۱
  کتاب مستطاب ايقان. طبع بمعرفة (فرج اهلل ذکى الکردى) بمصر.) ۲
  بديع. ۱۲۰مطبوعات امرى سنه (کتاب مبين). مؤسسه ملّى   ۱آثار قلم اعلى جلد ) ۳
  ه . ق. ۱۳۱۴. مطبع الناصرى بمبئى سنه ۲آثار قلم اعلى جلد ) ۴
  بديع. ۱۲۱. مؤسسه ملّى مطبوعات امرى سنه ۳آثار قلم اعلى جلد ) ۵
  بديع. ۱۲۵. مؤسسه ملّى مطبوعات امرى سنه ۴آثار قلم اعلى جلد ) ۶
  ط. – ۲۸۴بدون ناشر. لوح شيخ محمد تقى نجفى (ابن ذئب) جلد زرکوب. ) ۷
  مجموعه الواح مبارکه. بسعى محي الدين صبرى کردى سنندجى کانيمشکانى. ) ۸

  ه . ق. ۱۳۳۸ذوالقعده سنه  ۹مطبعه سعادة. قاهره. مصر . فى 
  اشراقات (مجموعه الواح مبارکه). بى ناشر. بى تاريخ.) ۹

  اقتدارات (مجموعه الواح مبارکه).  بى ناشر. بى تاريخ.) ۱۰
  بات اعراب گذارى و لغتنامه. بديع. ۱۲۰لوح سلطان. مؤسسه ملّى مطبوعات امرى سنه ) ۱۱

  تنظيم عزيز اهلل سليمانى اردکانى.
  بديع. ۷۶ادعيه محبوى. بسعى فرج اهلل ذکى الکردى. طبع مصر . سنه ) ۱۲
  بديع. ۱۱۴ى. سنه . تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملى نشر آثار امر۱اذکار المقرّبين جلد ) ۱۳



  بديع. ۱۴۳. منشورات دارالنشر البهلئية فى البرزيل . الطبعة االولى. ۱لئالى حگمت جلد ) ۱۴
  بديع. ۱۴۶. منشورات دارالنشر البهلئية فى البرزيل . الطبعة االولى. ۲لئالى حگمت جلد ) ۱۵
  بديع. ۱۴۸االولى.  . منشورات دارالنشر البهلئية فى البرزيل . الطبعة۳لئالى حگمت جلد ) ۱۶
  منتخباطى از آثار حضرت بهاءاهلل. لجنه نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى. النگهاين.) ۱۷

  بديع. ۱۴۱آلمان. نشر اول. سنه 
 .Zero Palm Press, 148 B.Eکتاب بديع. ) ۱۸

  
 
  آثار حضرت رّب اعلٰى جّل ذکره - ۲

  کتاب مستطاب بيان فارسى. بى ناشر. بى تاريخ.) ۱۹
  آثار حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه - ۳

  . بسعى فرج اهلل ذکى الکردى. مطبعة (کردستان العلمية)۲مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ) ۲۰
  ه. ق. ۱۳۳۰

  
  ۴۶۰ص 

  
  مفاوضات.) ۲۱
  .۱۹۷۹منتخباتى از مکاتيب عبدالبهاء. طبع محفل ملّى بهائيان امريکا ) ۲۲

  
  آثار حضرت ولى امراهلل جّل سلطانه - ۴

  بديع. بى ناشر. بى تاريخ. ۱۰۱لوح قرن ) ۲۳
  بديع. ۱۰۵بديع. لجنه ملى نشر آثار امرى. طهران سنه  ۱۰۵لوح سنه ) ۲۴
  بديع. ۱۲۲قرن بديع (گاد پاسز ذاى). لجنه ملى نشر آثار امرى. نشر دوم . طهران سنه ) ۲۵
  بديع. ۱۴۴دور بهائى . نشر سوم. النگهاين . آلمان سنه ) ۲۶

27) God Passes By. Shoghi Effendi. Bahá’i Publishing Trust. Willmette. Illinoise. Second Printing 
1979. 
28) The Unfoldment of World Civilization. Bahá’i Publishing Trust. Willmette. Illinoise. Second 
revised edition 1974. 



29) The Promissed Day is Come. Bahá’i Publishing Trust. Willmette. Illinoise. . Revised Edition 
1980.  

 
  

  آثار مؤلفين بهائىدّوم ، 
  

فرائد ، تاليف حضرت ابوالفضائل گلپايگانى. بنفقة الحاج عبدالکريم الطهراني و ميرزا علي محمد ) ۳۰
  الشيرازى. بمطبعة هنديه بشارع المهدى باالزبکيه.

تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّى نشر آثار امرى. طهران. ايران. سنه ) رساله تسبيح و تهليل. ۳۱
  بديع. ۱۰۵
سسه  ملّى مطبوعات امرى. طهران. ايران. ؤ. تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. م۱مائده آسمانى جلد ) ۳۲

  بديع. ۱۲۸سنه 
آثار امرى. طهران. ايران. سنه . تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّى نشر ۲مائده آسمانى جلد  )۳۳

  بديع. ۱۰۳
آثار امرى. طهران. ايران. سنه  . تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّى نشر ۴مائده آسمانى جلد  )۳۴

  بديع. ۱۰۴
مؤسسه  ملّى مطبوعات امرى. طهران. ايران. تاليف عبدالحميد اشراق خاورى.  . ۵مائده آسمانى جلد  )۳۵

  ميالدى. ۱۹۸۵چاپ دهلى .  بديع. ۱۲۹سنه 
تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. مؤسسه  ملّى مطبوعات امرى. طهران. ايران.  . ۶مائده آسمانى جلد  )۳۶

  ميالدى. ۱۹۸۵چاپ دهلى .  بديع. ۱۲۹سنه 
تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. مؤسسه  ملّى مطبوعات امرى. طهران. ايران.  . ۸مائده آسمانى جلد  )۳۷

  بديع. ۱۲۱سنه 
 ۱۰۵.  تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّى نشر آثار امرى. طهران. ايران. سنه رساله ايام تسعه )۳۸

  بديع.
امرى. طهران. ايران.  اشراق خاورى. لجنه ملّى نشريات گنجينه حدود و احکام. تاليف عبدالحميد )۳۹

  بديع. ۱۰۲سنه 
گنج شايگان . تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. مؤسسه  ملّى مطبوعات امرى. طهران. ايران. سنه  )۴۰

  بديع. ۱۲۴



.  تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. لجنه ملّى نشر آثار امرى. طهران. ايران. سنه  ۱رحيق مختوم ج  )۴۱
  بديع  ۱۰۳
  بديع. ۱۳۱امرى. سنه  مطبوعاتمؤسسه ملى  .  تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. ۲رحيق مختوم ج  )۴۲
 .۱۳پيام ملکوت. تاليف عبدالحميد اشراق خاورى. مؤسسه  ملّى مطبوعات امرى. طهران. ايران. سنه  )۴۳

  بديع.
  بديع. ۱۲۷مؤسسه ملى مطبوعات امرى. سنه . اسرار االٓثار . تاليف فاضل مازندرانى   )۴۴
  بديع. ۱۲۱مؤسسه ملى مطبوعات امرى. سنه  . امر و خلق. تاليف فاضل مازندرانى )۴۵
  بديع. ۱۱۶. محفل ملى بهائيان ايران. سنه ۸و  ۷اخبار امرى شمعره هاى  )۴۶

  
  ۴۶۱ص 

  
  فريضه اصحاب شور. تاليف رياض قديمى. )۴۷
الطبعة الثالث. طبع فى مطبعة البيان. ساحة رياض تبيان و برهان. تاليف احمد حمدى آل محمد.  )۴۸

  ميالدى. ۱۹۶۲وت. الصلح. بير
دليل و ارشاد. تاليف احمد حمدى آل محمد.  (ترجمه عبدالحميد اشراق خاورى) . مؤسسه ملى  )۴۹

  بديع. ۱۲۶مطبوعات امرى. سنه 
  بديع. ۱۲۲حيوة بهائى. تاليف عنايت اهلل سهراب. مؤسسه ملى مطبوعات امرى. سنه  )۵۰
  بديع. ۱۲۰مطبوعات امرى. سنه  مؤسسه ملىاخالق بهائى. تاليف محمد على فيضى.  )۵۱
۵۲(   

  
  عمومى آثار سّوم ، 

  
  کتب مقّدسه  - ۱

 ۱۹۰۴کتاب مقّدس  (کتب عهد قديم و جديد). بهمت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل.  )۵۳
  ميالدى.

 ISBN 086660 400-6. 1982 LBI االنجيل (کتاب الحياة. ترجمه عربى). )۵۴
  شمسى. ۱۳۳۷قرآن مجيد (کشف االٓيات) . کتابفروشى حاج محمد على علمى.    )۵۵
 .Harf Information Technology, Egypt. Version 1قرآن مجيد (بخط عثمانى) . ناشر   )۵۶



 کتب تفسير قرآن کريم  - ۲
. ه ۱۳۶۲) تفسير صاف. تاليف مال محسن فيض کاشانى. منشورات المکتبة االسالمية چاپ ششم. ۵۷
  ش.
  ه. ش. ۱۴۱۱تفسير کبير. تاليف فخرالدين رازى. مکتب االعالم االسالمى. ) ۵۸
  تفسير منهج الصادقى. تاليف فتح اهلل کاشانى. تصحيح على اکبر غفارى. انتشارات اسالميه.) ۵۹
تفسير رازى. تاليف ابوالفتوح رازى. تصحيح و حواشى مهدى الهى قمشۀ. چاپخانه محمد حسن ) ۶۰

  شمسى. ۱۳۴۰چاپ سوم. علمى. 
کشف االسرار وعدة االبرار (معروف به تفسير خواجه عبداهلل انصارى) تاليف ابوالفضل رشيد الدين ) ۶۱

  ه. ش. ۱۳۷۱ميبدى.بسعى و اهتمام على اصغر حکمت. مؤسسه انتشارات امير کبير. چاپ پنجم. 
م ااسالمي. ي. ناشر مکتب االعالالتبيان فى تفسير القرآن. تاليف ابى جعفر محمد بن الحسن طوس) ۶۲

  ه. ش. ۱۴۰۹
  کتب اصول و احاديث اسالمى - ۳

اصول کافى. تاليف ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الکلينى الرازى. با ترجمه و شرح سيد ) ۶۳
  جواد مصطفوى. دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السالم.

  کتب االسالمية. المکتب االسالمية.بحار النوار. تاليف محمد باقر مجلسى. طبع دارال) ۶۴
روضه کافى. تاليف ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الکلينى الرازى. با شرح و ترجمه و تصحيح  )۶۵

  فارسى حاج سيد هاشم رسولى محالتى. انتشارات اسالميه.
تصحيح بکتاب التوحيد. تاليف ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (الصدوق). ) ۶۶

  سيد هاشم الحسينى الطهرانى. منشورات جماعة المدرسين فى حوزة العلمية فى الُقم المقّدسة.
  

  ۴۶۲ص 
  

خبار. تاليف ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (الصدوق). بتصحيح معانى اال) ۶۷
  هجرى شمسى. ۱۳۶۱ على اکبر غفارى. انشارات اسالمى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قُم.

نوادر االخبار فيما يتعلق باصول الدين. تاليف محسن بن مرتضى الفيض الکاشانى. تحقيق مهدى ) ۶۸
  شمسى. ۱۳۷۰االنصارى القّمى. مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى (پژوهشگاه) 

ه.  ۱۳۳۸ة. مياعالم الورٰى بأعالم الهدٰى. تاليف ابى الفضل بن الحسن الّطبرسى. المکتبة االسال) ۶۹
  حيدرى.  ق. چاپخانه



کلمات مکنونه. تاليف ذمحسن بن مرتضى الفيض الکاشانى. صححه و علق عليه الشيخ عزيزاهلل  )۷۰
  شمسى. ۱۳۶۰مؤسسه انتشارات فراهانى.چاپ دوم العطاردى القوچانى. 

  ن.مصباح الشريعة لالمام الصادق. منشورات مؤسسة العلمى للمطبوغات. بيروت. لبنا) ۷۱
نهج الحق و کشف الصدق. تاليف الحسن بن يوسف المطهر الحلّى. علق عليه الشيخ عين اهلل  )۷۲

  ه. ۱۳۷۰الحسينى أالرَموى. من منشورات دارالهجرة. ايران. قم. 
نجم الثاقب. تاليف حاج ميرزا حسين طبرسى نورى. انتشارات آستان مقدس صاحب الزمان (عج) ) ۷۳

  قم. چاپ دوم.
االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. تاليف الشيخ محمد بن الحسن الحرّ عاملى. بتصحيح حاج ) ۷۴

  شمسى. ۱۳۴۱سيد هاشم رسولى محالتى.. با ترجمه فارسى بقلم احمد جنتى. المطبعة العلمية القم. 
صيرتى. قم. ب کتاب الغيبة . تاليف شيخ الطائفة أبى جعفر محّمد بن الحسن طوسى. منشورات مکتبة) ۷۵

  ه. ش. ۱۴۰۸
الفقه االکبر. تاليف أبى حنيفة النعمان بن ثابت الکوفى. الطبعة الثانية. بمطبعة مجلس دائرة المعارف ) ۷۶

  ه . ۱۳۷۳العثمانية. بحيدر آباد الدکن. الهند. سنة 
  .. ۱۴۰۱ .شرح کتاب االکبر. تاليف مال على قارى الحنفى. طبع دارالکتب العلمية. بيروت. لبنان ) ۷۷
مصابيح االنوار فى حّل مشکالة االخبار. تاليف سيد عبداهلل شبّر. انتشارات کتابفروشى بصيرتى.  ) ۷۸

  قم. (مطبعة الزهراء. بغداد).
اصول الدين. تاليف ابى منصور عبدالقاهر بن التميمي البغدادي. دارالکتب العلمية. بيروت. چاپ  ) ۷۹

  ه. ۱۴۰۱سوم. 
فتح البارى بشرح صحيح بخارى. شيخ االسالم شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن حجر   )۸۰

  .۱۹۸۸. ۴العسقالنى. دار اخياء التراث العربى. بيروت طبع 
  .۲صحيح مسل. بشرح النّوى. دار  احياء الترتث العربى. بيروت. طبع  ) ۸۱
  سجستانى. طبع ذارالفکر.سنن ابى داود. تاليف ابى داود سليمان بن االشعث ال ) ۸۲
  ميالدى. ۱۹۹۲شر و التوزيع بير.ت الطبعة االولٰى. نالمسند الجامع. طبع دارالجليل لطباعة و ا  )۸۳
  مسند تاليف امام احمد حنبل. ) ۸۴
  .۱۳۶۳حيات القلوب. تاليف محمد باقر مجلسى. مؤسسه مطبوعات علمى. چاپ دوم ) ۸۵
مبادى فقه و اصول. تاليف دکتر عليرضا فيض استاد دانشگاه طهران. انتشارات دانشگاه طهران.  ) ۸۶

  .۱۸۵۰شماره 
  



  ۴۶۳ص 
  
  کتب علوم قرآن  -  ۴

االتقان فى علوم القرآن. تاليف جالل الدين عبدالرحمن سيوطى. ترجمه سيّد مهدى حائرى قزوينى.  ) ۸۷
  ش. ه . ۱۳۶۲انتشارات امير کبير. چاپ اول. 

المفردات فى غرائب القرآن. تاليف راغب اصفهانى. تحقيق و ظبط محمد سيد گيالنى. چاپ مکتبةز ) ۸۸
  مرتضوية.

وجوه قرآن. تاليف ذابوالفضل ُحبيش تفليسى. بکوشش دکتر مهدى محقق. امتشارات حکمت. چاپ ) ۸۹
  ه . ش. ۱۳۹۶دوم. 
  ت بن االنبارى.التبيان فى غريب اعراب القرآن. تاليف ابوالبرکا)  ۹۰

  
  ادبى -منطق   -کالم  -کتب فلسفه   - ۵
  

العربى.  على بيهقى. انتشارات دار احياء التراث و الصفات. تاليف ابى بکر حسين بن کتاب االسماء)  ۹۱
  بيروت.

  بة الکلّيات االزهرية. قاهره.تشرح اسماء الحسنٰى. تاليف فخرالدين رازى. منشورات مک)  ۹۲
الملل (ترجمه ملل و نحل شهرستانى). تاليف مصطفى بن خالقداد هاشمى عباسى. مقدمه توصيح  ) ۹۳
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 پشت جلد . معرفى کتاب صريرات
  رسى و مطالعۀ الواح قلم اعلى.صريرات کارى است تحقيقى در شناخت روشهاى مقدماتى بر

مؤلف در اين اثر تحقيقى ومستند متودولوژى مطالعه و منابع تحقيق در الواح نازله از قلم وحى شارع  امر مقدس بهائى را در 
نوزده روش مطالعه کامال متمايز از يکديگر که هر روش نيز به چندينذ روش جزئى تقسيم بندى گرديدهبا ارائه نمونه هائى از 

اط الواح مبارکه با معارف اديان عموما و معارف اسالمى خصوصا با روشى بديع تهيه و تنظيم بياناتمبارکه و در مواردى ارتب
نموده و در شروح و توضيحات هر يك از روشها از نظرات و استنباطات فردى کامال پرهيز شده است. براى نمونه تحقيق در 

آفرينش و خلقت ، عهد و ميثاق ، عدل و عدالت در مخاطبين الواح و شأن نزول ، اصول و مبادى ، اوامر و نواهى ، عوالم 
امر بهائى و عناصر الزمه براى تحقق وحدت عالم انسانى و لغت شناسى و اصطالحات بکار رفته در متون الواح ، قسم ها و 

الت شهادتهاى در الواح و روشهاى شناخت آيات قرآن و احاديث که در متون الواح مبارکه نازل شده است ، حجت و استدال
کالمى و عبارات عرفانى و بشارات وعد وخوف وعيد ، انذارات به اعدا و معرضين امراهلل و مسئله توحيد ، الوهيت و اسماءاهلل 
و نيز متشابهات در اديان قبل و تأويل آنها در متون الواح و سبك نگارش ، بالغت و فصاحت در الواح ، نفس و کيفيات 

، مقصود از عالم و جاهل ، شرح و توضيح الواح در الواح ديگر و نظاير آن که جمعا متجاوز از نفسانيه ، آيات اعزاز و تذليل 
  پانصد نوع طبقه بندى و با ارائه بيش از يکهزار نمونه از بيانات مبارکه مورد بر رسى و تحقيق فرار گرفته است. 

مناسبى  ه در کالسهاى امرى از نظم و روندسبك تنظيم کتاب بروش کتب کالسيك درسى مرتب گرديده تا در صورت استفاد
  پيروى شده باشد.

صادق عرفانيان تحصيالت عاليه خود را در رشته مهندسى مکانيك در دانشکده فنى دانشگاه طهران بپايان رسانيد و از 
انيك از ايالت رشته مهندسى مک  به اخذ درجه فوق ليسانس و برد تخصصى در  San Joseدانشگاه ايالتى کاليفورنيا در شهر 

کاليفورنيا و چند ايالت ديگر نائل گرديد. دروس درس اخالق را در نزد اساتيدى نظير بديع اهلل فريد ، روحى ارباب و رياض 
قديمى بپايان رسانيد. مبادى و اصول امر را نزد پدر  ابراهيم عرفانيان و دوره کوتاهى بهمراهى ساير جوانان بهائى بعضى از 

ناب عبدالحميد اشراق خاورى آموخت. مطالعه و بر رسى الواح و آثار قلم اعلى و آثار تبيينى و تاريخ تحليلى الواح را نزد ج
امر و مقدمات مبادى و اصول فقه و معارف اسالمى مانند علوم قرآن و علم کالم و حديث و نيز مبادى و اصول معارف 

با معارف اسالمى بزبان  UCLAکوتاهى نيز در دانشگاه مسيحيت را بمدت بيست و پنج سال خود آموزى نمود و دوره 
 انگليسى آشنائى حاصل نمود.



  جلد. معرفى کتاب  پشت
ف در اين مؤل رسى و مطالعۀ الواح نازله از قلم اعلٰى جّل ذکره .در شناخت روشهاى مقدماتى برکارى است تحقيقى  صريرات 

يق در الواح نازله از قلم وحى شارع امر مقدس بهائى را در نوزده روش متودولوژى مطالعه و منابع تحقاثر تحقيقى و مستند 
ائى از الواح نازله خمطالعه کامال متمايز از يکديگر ، که هر روش نيز به چندين روش جزئئى تقسيم بندى گرديده با ارائه نمونه

اسالمى خصوصًا با روشى بديع تهيه و تنظيم نموده با معارف اديان قبل عموًما و معارف و نيز در مواردى ارتباط الواح مبارکه 
  و در شروح و توضيحات هر يک از روشها تا حّد مقدور از نظرات و استنباطات فردى کامًال پرهيز  گرديده است.

 ، براى نمونه تحقيق در مخاطبين الواح و شأن نزول، اصول و مبادى ، اوامر و نواهى ، عوالم آفرينش و خلقت ، عهد و ميثاق
عدل و عدالت ، عناصر مرکبه و  الزمه براى تحقق وحدت عالم انسانى ، لغت شناسى و اصطالحات بکار رفته در متون الواح 

حجت و استدالالت  ، قسم ها و شهادتهاى در الواح ، روشهاى شناخت آيات قرآن و احاديث اسالمى در متون الواح ،
و  معرضين امراهلل ، مسئله توحيد ، الوهيت ، اسماءاهلل   اعيد، انذارات به اعدکالمى ، عبارات عرفانى ، بشارات وعد و خوف و

متشابهات در اديان مقدسه قبل  و تاويل آنها در متون الواح ، سبک نگارش و بالغت و فصاحت در الواح ، مراتب نفس و ، 
ه يح الواح در الواح ديگر نزولى و نظائر آن ککيفيات نفسانيه ، آيات اعزاز و تذليل ، مقصود از عالم و جاهل ، ، شرح و توض

رار گرفته رسى و تحقيق قهزار نمونه از بيانات مبارکه مورد برکجمعًا متجاوز از پانصد نوع طبقه بندى و با ارائه متجاوز از ي
روند  واست. سبک تنظيم کتاب بروش کتب کالسيک درسى مرتب گرديده تا در صورت استفاده در کالسهاى امرى از نظم 

  مناسبى پيروى شده باشد.
صادق عرفانيان تحصيالت عاليه خود را در رشته مهندسى مکانيك در دانشکده فنى دانشگاه طهران بپايان رسانيد و از 

رشته مهندسى مکانيك از ايالت   رد تخصصى در به اخذ درجه فوق ليسانس و بُ  San Joseدانشگاه ايالتى کاليفورنيا در شهر 
ايالت ديگر نائل گرديد. دروس درس اخالق را در نزد اساتيدى نظير بديع اهلل فريد ، روحى ارباب و رياض  ينو چند کاليفورنيا

وانان ج تعدادى از اعضاى لجنۀقديمى بپايان رسانيد. مبادى و اصول امر را نزد پدر  ابراهيم عرفانيان و دوره کوتاهى بهمراهى 
بعضى از الواح را نزد جناب عبدالحميد اشراق خاورى آموخت. مطالعه و بر رسى الواح و آثار قلم اعلى و آثار  طهران بهائى

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 
با معارف  UCLAخود آموزى نمود و دوره کوتاهى نيز در دانشگاه  و اصول معارف مسيحيت را بمدت بيست و پنج سال

رسى تطبيقى در معارف امر مبارك و ساير اديان اسالمى بزبان انگليسى آشنائى حاصل نمود.در حال حاضر به مطالعه و بر
ق در و بر رسى و تحقيسامى که مورد نظر حضرت ولى عزيز امراهلل است و نيز به تحقيق در روشهاى مطالعه آثار قلم اعلى 

  معارف اسالمى در متون الواح مبارکه و تاليف متمم قاموس ايقان اشتغال دارد.
مهندس صادق عرفانيان مدت بيست سال در ايران در لجنه و تشکيالت ادارى جوانان بهائى طهران و لجنه ملى جوانان و 

ه تدريس مدت پانزده سال است که در امريکا ب –اشته است تبليغ ايران و نيز کتابخانه ملى بهائيان ايران افتخار عضويت د
معارف بهائى مانند تاريخ، مبادى روحانى و ادارى، عهد و ميثاق، آثار حضرت ولى امراهلل ، مبادى استدالل و کتاب مستطاب 

  ايقان بزبانهاى فارسى و انگليسى اشتغال دارد.


